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اثـار قــرار الـبـرازيـل بـافــتـتـاح مــكـتب
جتــاري لــهـا مــلــحـق بــسـفــارتــهــا فى
القدس ردود فـعل غاضـبة فى الـعا

حـــيـث عـــقـــدت الـــعــــربي واالسالمـي 
اجلامعة العـربية اجتمـاعا طارئا على
ـنـدوبـ اعـلـنت عـلى اثـره مـسـتـوى ا
وهددت بـاتـخاذ رفضـهـا لهـذا الـقـرار 
اجـراءات عـقـابـيــة ضـد الـبـرازيل وكل
اثلة الدول التى تقدم على اجراءات 
ـان الـعـربي ومـنـظـمـة كـمـا اعـلن الـبـر
ــؤتــمــر االسالمـي رفــضــهــمــا لــهــذا ا
الـــقــــرار .وعـن ابـــعــــاد هــــذا الــــقـــرار
سـلـمـ في الـبـرازيـل كان واوضـاع ا
لـــلــــزمـــان هــــذا احلــــوار مع الــــشـــيخ

غربي: ا
اذا اقـدمت البرازيل عـلى افتتـاح مكتب  }

جتاري لها فى القدس في هذا التوقيت ?
- لالسف العرب لـم يستـغلـوا تعاطف
البـرازيل مع العـرب وقضـية فـلسـط
ــا دفع ــاضـــيــة  خالل الــســـنــوات ا
ية تنصيب رئيس له الصهيونية العا
مـيـول صــهـيـونــيـة والـذي اتــخـذ هـذا
القرار ارضاء السرائيل ورغم ذلك فان
نصف الشعب البرازيلي ضد سياسته
ا يدفع الرئيس البرازيلي لتغيير ور
سيـاسـته وكـما قـلـنا هـنـاك قـصور فى
ـ العـربي واالسالمي جتاه تلك العا

القضية .
  UÐuIŽ ÷d

{ هل تــرى تـهــديــد بـعض الــدول الــعـربــيـة
بفرض عـقوبـات على الـبرازيل خـطوة كـافية

للتراجع عن هذا القرار ?
- لألسف فـإن بــعض الـدول الـعــربـيـة
قالت أنـها ال عالقـة لهـا بـتلك الـقضـية

ورغم ذلك فـإن الــشـعب الـبــرازيـلي لن
يـتـخـلـى عن دعـمه لـقــضـيـة فــلـسـطـ
والـبــرازيـلــيـ خــرجــوا لـتــأيـيــد تـلك
القضية أكـثر من العرب أنـفسهم لذلك
فانا أراهن عـلى السـياسيـ والشعب
إلجبـار رئـيس البـرازيل عـلى الـتراجع

عن تلك اخلطوة .
ـسـلـمـ فى الـبـرازيل ? وهل {  مـا واقع ا
يحصـلون على حقـوقهم السـياسية والـدينية

?
ـسـلــمـون فى الــبـرزايل يـعــيـشـون - ا
بــحـــريـــة تــامـــة مـــنـــذ وصــولـــهم الى
البـرازيل مـنـذ قـرابة  100عام أو 120
عـام ويــنـحــدر مـعــظم أفــراد اجلـالــيـة
االسالمــيـــة فى الـــبــرازيـل من أصــول
يز فى لبنـانية وغـالبـيتهم لـهم دور 
اجملتـمع البـرازيلي وأبـنائـها مـثقـفون
مـن الــــــــطــــــــراز األول فـى جــــــــمــــــــيع
التـخـصصـات ولـهم عالقات طـيـبة مع
كــافــة مــكــونــات الــشــعب الــبــرازيــلي
وأصـــحــاب الـــديـــانـــات األخـــرى وهم
يــنــعــمــون بــاألمن واألمــان واليــوجــد
حتدي لهم من الشعب البرازيلي ولكن
الـتـحـدي احلـقـيــقي يـنـبع من طـقـوس
أبـنـاء اجلـاليـة أنـفـسـهم الـذيـن نـقـلوا
نـاطـفيـة من عادات بعض اخلالفـات ا
ــا أعــاق وتــقــالــيــد الى تــلك الــبالد 
احلـركــة الـدعــويـة فـى الـبــرازيل  لـذا
فـإنـني أوجه نــداء الى مـصـر واألزهـر
والــــذى يـــــشــــكـل الـــــعــــمـق االسالمي
والعـربي أن يـنظـروا بعـ واعـية الى
اجلاليات فى االغتراب ألن العالم قرية
ـــكـن اجلـــمـــاعـــات ـــا  صـــغـــيــــرة 
ـتـربــصـ بـاالسالم من االرهـابـيــة وا
جعـل تلـك اجلالـيـات سـاحـة مـفـتـوحة

لهم يسهل الـتواصل معهم بـسبب قلة
الـدعــاه والـنــشـاطــات الـديــنـيــة وعـدم
وجود مـرجـعيـات أصيـلـة من الـعلـماء
لــذا فـــإن األمــر يــتـــطــلـب من اجملــامع
الـفـقــهـيــة واجملـلس األعــلى لـلــشـئـون
االسالمية ووزارة األوقاف أن يبحثوا
عن صـــيــغـه حلــمـــايـــة األقـــلــيـــات من
االختـراقـات وإال سـيحـدث لـلـمسـلـم
فى الـبرازيل مـا حـدث لـلـمـسـلـم فى
أوروبـا خـاصـة أنه قـد ظـهـرت مـؤخرا
جماعات إرهـابية حتـاول اختراق تلك

تطرفة . اجلاليه لنشر ثقافتهم ا
ــعـــهــد { ومــاهـــو الـــدور الــذى يـــقــوم بـه ا

االسالمي فى البرازيل ?
ـعـهــد االسالمي مـؤســسـة جـديـدة - ا
الـبــنــاء عـمــلــنـا عــلى احلــصــول عـلى
تــمـويـل لــهــا مــنـذ  3ســنــوات بــهـدف
ـية علميـة لبحث الوضع تكوين أكاد
االسالمي والثـقافـة االسالمـية وتـكون
مــقــر لــلــصــحـفــيــ والــبــاحــثــ عن
االسالم وعن الــــثـــقــــافـــة االسـالمـــيـــة
سـلم حلمايتهم من وتثقيف أبناء ا
كـــافـــة الـــتـــيـــارات الـــوافــدة وأرى أن
البداية كانت مشجعه وعن األن نبحث
عن جـــذور الــتـــعـــاون والـــتــكـــامل مع
ـوجودة عـاهـد ا بعض اجلـامـعـات وا
فى العـالم االسالمي ألننـا نحـتاج الى
الــعـلــمــاء والــبــاحــثــ الـذيـن لـديــهم
أبـحــاث وأوراق عـمل جــديـدة لــيـكـون

عهد دور بارز فى البرازيل . لهذا ا
{  وكيف تـرى تأثير األحداث االرهابية من
ـتطرف االسالمي فى أوروبا على بعض ا

سلم فى البرازيل ? صورة ا
- الــشــعب الــبــرازيــلي شــعب مــثــقف
ية بطبيـعته رغم أن الصهـيونية الـعا

تــســـيــطـــر عــلـى وســائل اإلعـالم لــكن
ـــتـــجـــذرة مع اجملـــتـــمع عالقـــاتـــنـــا ا
الــبـرازيــلي واحلــكــومــة الــبــرازيــلــيـة
جـعـلـتــهم ال يـتـأثـرون بــالـدعـايه الـتى
ـسـلـمـ كـما حتاول تـشـويه صـورة ا
أنـــنــا نـــرتـــبـط بــعـالقـــات طــيـــبـــة مع
ـسيحية حيث تعد اجلاليات الدينية ا
البرازيل أكبر بلد كاثوليكي فى العالم
لذلك وقـفوا بـجـانبـنا رغـم التـهم التى
تـوجه إلـيـنـا وقـامـوا بـفـتح مـدارسـهم
وجــامـعــاتــهم ووســائل إعـالمــهم لــنـا
ا للحديث عن االسالم وهذا إن دل فإ
يدل على ثقافة هذا الشعب وانفتاحه.
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ــاذا أقــدم الــرئــيس الــبــرازيــلي عــلى {  و
إصــدار قــرار بــنـقـل ســفـارة الــبــرازيل الى
شـاعر القـدس رغم أن ذلك يعـد اسـتفـزازا 

سلم ? ا
- الـبـرزايل مـنـذ سـنـوات مرتـبـطـة مع
الـعـرب وقـضـيـة فـلـسـطـ ويـدافـعون
عـنـهـا ولـكن الـعـرب لم يـسـتـغـلـوا ذلك
ية على أبدا وعلمت الصـهيونية الـعا
يـني متطرف له ميول تنصيب رجل 
صهـيـونيـة ورغم أنه اتـخذ قـرار بـنقل
سفارة البرازيل الى القدس إال أن هذا
القرار لم يـنفذ بـعد ألن نـصف الشعب
الـبـرازيـلي ضـد سـيـاسـته فـالـدولـة لن
تخضع لـرأيه إال بعـد الرجوع لـلشعب
الـــبـــرازيــــلي ألن االنــــتـــخـــابـي شـــيئ
وتنـفيـذه عـلى أرض الواقع شـيئ أخر
وكــمـــا قـــلت فـــإن هـــنـــاك قــصـــور من
ـ العـربي واالسالمي جتاه تلك العا

القضية .
{  فـى ظل االتــــهـــامــــات الــــتى تــــوجه الى
سـلم فى الغرب بـاالرهاب والتطرف هل ا

ترى أن األمـر يتطلب تطوير اخلطاب الديني
وتنقية كتب التراث?

- هذه اخلطوة تأخرت كثيرا ولألسف
فإن الـعـامـلـ فى احلـقل االسالمي لم
يـسـتـطـيـعـوا أن يـطـوروا أنـفـسـهم أو
خـطــابــهم عــلى مــدى أربـعــمــائــة عـام
فــاخلـــطــاب الــديـــني لم يـــتــغـــيــر ولم
نسـتطـيع أن نتـواصل مع الشـباب فى
أوروبا وأمريكا بالشكل الصحيح وأن
ـــســلـــمــ لـــتــلك األوان أن يــخـــطط ا
اخلطوة بصورة صـحيحة وبدون ذلك
فـــلـن يـــتــــغــــيـــر شــــيئ ولـألسف فـــإن
ـســلــمــ أصـبــحــوا األن عـالـه عـلى ا
العـالم ال يـقدمـون أى شـيئ للـحـضارة
رغم أن األ األن تقـاس بـحـضـاراتـها
ونــحن مــأمــورون بــأن نــعــمـر األرض
ا نقدمه لـلبشريـة وحتى نكون أمه و
قـــوامه يـــجب أن نـــغـــيــر تـــفـــكـــيـــرنــا
وخطـابـنـا   نعم كـتب الـتـراث أصـيله
ولـكن عــلـيـنــا أن جنـتـهــد ونـذهب الى
الـفــقـيــر واحملــتـاج حــتى نــصـبح أمه

تستحق احلياة.
ـرحـلـة { مـاهى مـطـالـبــكم من األزهـر فى ا

القادمة ?
- األزهر يجــــسد منـهج الوسـطية فى
االسالم ونــــحـن نــــراهن عــــلى الــــدور
كن أن يـلعبه األزهر فى الرائد الذي 
ـقـبــلـة من خالل احــتـضـان ـرحـلــة ا ا
اجلــالــيــات الـــتى تــرسل بـــعــثــات من
اخلـارج والـذهـاب الى تـلك اجلـالـيـات
عرفة حقيقة أوضاعها للحفاظ عليها
ونــرى أن األزهــر هــو أعــلى شــيئ فى
ــثل قـيـمــة اسالمـيـة مـخـيـلــتـنـا ألنه 
كبيرة ولذا يـجب أن يكون األزهر على

وضوعه فيه . غربي يتحدث لـ (الزمان) في القاهرةمقدار الثقة ا الشيخ محمد ا
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فـقــدت مـني الـهـويـة
الـصـادرة من شـركـة
ــنـــتــجــات تـــوزيع ا
الـــنـــفـــطـــيـــة بـــأسم
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ـن يـعــثـر الــرجـاء 
عـلــيـهــا تـســلـيــمـهـا

صدرها.

عادن وزارة الصناعة وا
الشركة العامة لصناعة االسمدة اجلنوبية
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تقرر تمديد تاريخ غلق مناقصة عامة خارجية
(H.P washing pump

24/T/SOF/2019/B)

من تاريخ 12/24/ 2019الى غاية 2020/1/8
لذا اقتضى التنويه
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طــالـبت رئــاسـة جــامـعــة بـغـداد
عمادات كلياتها ومعاهدها كافة
بــتــزويــدهــا بـــأســمــاء أعــضــاء
الهيئات التدريسية الذين بلغوا
السن التقاعدية في ضوء قانون

وحد.  التقاعد ا
وعمـمت اجلامـعـات يوم االثـن
ــاضي كــتــابــا تــضـمـن ارسـال ا

عـاهـد الـتابـعـة لـها الكـلـيـات وا
(قـوائم تـتـضـمـن اسـمـاء بـالـغي
السن الـقـانـونـية  63 سـنـة فـما
فـوق من حــمـلـة الـلــقب الـعـلـمي
اسـتـاذ واستـاذ مـسـاعـد) وكذلك
(قـوائم تـتـضـمـن اسـمـاء بـالـغي
السن الـقـانـونـية  60 سـنـة فـما
فـوق من حــمـلـة الـلــقب الـعـلـمي
مــدرس ومـدرس مـســاعـد فـضال

عن قوائم تتضمن اسماء بالغي
الـسن الــقـانـونـيـة  65 سـنـة من
ـشمـول بـقانون التـدريسـي ا
الــفـصـل الـســيـاسـي ومـؤســسـة
الــــــشـــــهــــــداء والـــــســــــجـــــنـــــاء

.( السياسي
 واشـتـرطت اجلـامـعـة بـكـتـابـها
 31832 في  23 كـــانـــون االول
اجلـــــاري تـــــعــــزيـــــز االســـــمــــاء

بـخالصـة وقـرار تــثـبـيت الـعـمـر
ونــســـخـــة مـــلـــونـــة مـن هـــويــة
ـــدنــيـــة لـــكل مـــنـــهم االحـــوال ا
لــــغـــــرض احــــالــــتــــــــــــــهم الى

التقاعد). 
وحــذرت اجلـــامـــعــة الـــكــلـــيــات
عاهـد من التبعات الـقانونية وا
ــالــيـة في حــال تــأخــرهـا عن وا

االجابة).


