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المقال االخير

ســيدنا أبوبكر الصديق - ريض الله - عنه أول من 
صّدق وآمن برســالة نبينا محمــد عليه أفضل الصالة 
والسالم وشاركه محن التأســيس بدًءا من االعتصام 
يف غار حراء مروًرا بحروب مصريها االنتصار وانتهاء 

بيوم االنتصار العظيم يوم دخول مكة.
استمرت خالفة سيدنا أيب بكر الصديق ملدة سنتني 
وثالثة أشــهر وعرشة أيام، أنجز فيها مهاما جساما 
بدءا من تثبيت اإلسالم وانتهاء بإكرام اإلنسان، وكانت 
وفاته ريض الله عنه يوم 21 جامدي اآلخرة ســنة 13 
هـ وفيام كان ســيدنا أبوبكر الصديق أول خليفة بعد 
موت نبينا األكرم محمد فإن سيدنا عمر بن الخطاب - 
ريض الله عنه - كان أول قاض يف اإلسالم عندما واله 
سيدنا أبوبكر الصديق القضاء يف املدينة، فمكث سنة 
واحدة مل يفتتح جلســة ومل يختصم إليه اثنان فطلب 
من الصديق إعفاءه، وسأله أبوبكر: أمن مشقة تطلب 
اإلعفاء يا عمر؟ فقال الفــاروق ريض الله عنه: "ال يا 
خليفة رسول الله، ولكن ال حاجة يب عند قوم مؤمنني 
عرف كل منهــم ماله من حق فلم يطلب أكرث منه، وما 
عليه من واجب فلم يقــر يف أدائه، وأحب كل منهم 
ألخيه ما يحب لنفســه، إذا غاب أحدهم ففقدوه، وإذا 
مرض عادوه، وإذا افتقر أعانوه، وإذا احتاج ساعدوه، 
وإذا أصيب واســوه، دينهم النصيحــة وخلقهم األمر 

باملعروف والنهي عن املنكر ففيم يختصمون؟". 
يطلب عمر إعفاءه من القضاء بني رعية سيدنا أيب 
بكر الصديق وهي الرعية التي أورد سيدنا عمر تفاصيل 
خلقهم ومعامالتهم .. الراعي أبوبكر الصديق والرعية 
هي التي تحدث عنها سيدنا عمر، ولذلك أسقطت دولة 
أيب بكر وعمر بن الخطاب دولتي الفرس والروم )إيران 
وتركيا اليــوم(، واللتان تعيثان فســادا اليوم يف بالد 
العرب )خذ العراق وسوريا وليبيا وجنوب لبنان واليمن 
مثال عىل العبــث الفاريس والرومــي أو قل اإليراين 

والرتيك(. 

جنيب محمد يابلي

شتان بين دولة 
الصّديق ودولة هذه 

األيام!

وهن  العــدين،  الفن  لهامــات  الصورة 
الفنانات القديرات: هدى حســن، وإنصاف 

علوي.

األمناء - وكاالت:
جدد معايل الدكتور أنــور قرقاش، وزير 
عىل  التأكيد  الخارجيــة،  للشــؤون  الدولة 
انتهــاء الخالف مع قطر، مع تشــديده عىل 
أن تكون هناك خطوات بناء ثقة يف املرحلة 
املقبلة، الســيام أن هناك بعض املسائل أكرث 
بنضج  معها  التعامــل  ويجب  اســتعصاء، 
وبشــفافية. كام أكد يف حديث إىل برنامج 
»مع جيزيل« عىل »سكاي نيوز عربية«، أنه 
ال يوجد أي سبب لالختالف مع تركيا إال تبنيها 
»اإلخوان«، وبالتــايل عليها إعادة النظر يف 
عالقتها مع هذه الجامعة لتحسني عالقاتها 

مع الدول العربية.
الخالف مع  »انتهينــا من  قرقاش:  وقال 
قطر. واإلمارات - من خالل إعالن العال ومن 

امللف - أنهت هذا الخالف. لكن أعتقد أن هناك خالل الثقة أيضًا يف قيادة الســعودية لهذا 
الناس وعقولهم.  ملخاطبة عواطــف  حاجة 
ما يف شــك أن شــعوب الخليج تريد هذه 

املصالحة، وأن تقلب صفحة الخالف".
وأضاف قرقاش: »نريــد حقيقة أن نقول 
لرتكيــا: إن اإلمارات تريــد عالقات طبيعية 
بيننا وبينها. ونريد ألنقرة  الســيادة  تحرتم 
املسلمني.  لإلخوان  األساس  الداعم  تكون  أال 
نريد ألنقرة أن تعيــد البوصلة يف عالقاتها 

العربية«.
 وتابع قائــاًل: »ال يوجد لدينا أي ســبب 
لالختالف مع تركيا. ال توجد بيننا مشــكلة 
حدود، وال يوجد أي مشاكل أخرى. وأعتقد أن 
املؤرشات الرتكية األخرية باالنفتاح مع أوروبا 
مشــجعة تؤكد أنه ال يوجد أي سبب وجيه 

للخالف مع تركيا سوى قضية )اإلخوان(«.

األمناء/خاص:
إنشاء  مرشوع  من  األوىل  املرحلة  شــارفت 
محطة كهرباء "الشــيخ زايــد 4" يف الرشيط 
الساحيل الغريب بأرخبيل سقطرى عىل االنتهاء، 
يف ظل حرص مؤسســة الشيخ خليفة بن زايد 

لألعامل اإلنسانية عىل إنجاز األمر.
للرشيط  القبــيل  االتحــاد  رئيــس  وبحث 
الساحيل الغريب، الشيخ أحمد غالب بن يعقوب، 
مع املدير العام لرشكة ديكسم باور وتكنولوجيا 
املياه التابعة ملؤسســة الشــيخ خليفة بن زايد 
لألعامل اإلنســانية، املهندس يارس العاين، آلية 

ترسيع واستكامل املرشوع.
وشدد املهندس العاين، عىل أن الرشكة بصدد 
االنتهاء مــن املحطة، التي ســتعمل عىل ربط 

مناطق الرشيط الساحيل الغريب.
ونوه إىل أن الفرق الهندسية تعمل عىل إنجاز 
األعامل بأرسع وقت ممكن، موضًحا أن املرحلة 

األوىل شارفت عىل االنتهاء.

اإلمارات: ال مشكلة مع تركيا إال »اإلخوان«

قرب موعد إنجاز محطة كهرباء "الشيخ زايد 4"غرب سقطرى

من ذاكرة الفن العدين


