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{واأن هذا �رصاطي م�ستقيمًا 

فاتبعوه وال تتبعوا ال�سبل 

فتفرق بكم عن �سبيله ذلكم 

و�ساكم به لعلكم تتقون}

دولة الكويت
ص.ب 27271 الصفاة
الرمز البريدي 13133

هاتف: 25362733 )مباشر( 
25348659-25348664 داخلي )2733(

فاكس: 25339067
حساب مجلة الفرقان
بيت التمويل الكويتي

01101036691/2

وكالء التوزيعاالشرتاكات
االشتراكات السنوية

> 15 دينارا لألفراد )أول مرة(
> 11 دينارا التجديد  ملدة سنة

> 25 دينارا للمؤسسات والشركات داخل 
الكويت أو ما يعادل 83 دوالرا أمريكيا 

ملثيالتها خارج الكويت.
> 15 ديناراً كويتياً )للدول العربية(
> 20 ديناراً كويتياً )للدول األجنبية(

> دولة الكويت: شركة الرؤية للخدمات 
اإلعالمية - هاتف: 22256513 - 24927270 
> مملكة البحرين: مؤسسة األيام للصحافة 

والنشر   هاتف 727111 
 > اململكة األردنية الهاشمية: الوكالة 

األردنية للتوزيع هاتف: 4630191
> سلطنة عمان: العمانية للتوزيع 

واملطبوعات هاتف: 685558 
  > دولة قطر: مكتبة دار الثقافة هاتف: 

4622182

املراسالت

السالم عليكم
الله  رحمه  تيمية  ابن  اإلســالم  شيخ  بينها  التي  البالغة  احلكم  من 
والفقه العظيم في دين الله تعالى، أنه »ال يجوز تكفير املسلم بذنب 
فعله، وال بخطأ أخطأ فيه كاملسائل التي تنازع فيها أهل القبلة؛ فإن 
واملؤمنون كل  إليه من ربه  أنــزل  الرسول مبا  قــال: }آمــن  الله تعالى 
آمن بالله ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق بن أحد من رسله وقالوا 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصير{ وقد ثبت في الصحيح أن 

الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنن خطأهم.
واخلوارج املارقون الذين أمر النبي ] بقتالهم قاتلهم أمير املؤمنن 
علي بن أبي طالب أحد اخللفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة 
بن  علي  يكفرهم  ولم  بعدهم.  ومن  والتابعن  الصحابة  من  الدين 
أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة؛ بل جعلوهم 
يقاتلهم  ولـــم  قــتــالــهــم،  مــع  مسلمن 
سفكوا  حتى  عنه  الله  رضــي  علي 
ـــــحـــــازوا على  الــــــدم احلـــــــرام وان
فقاتلهم  املـــســـلـــمـــن  أمــــــــوال 
لـــدفـــع ظــلــمــهــم وبــغــيــهــم ال 
على أنــهــم كــفــار؛ ولــهــذا لم 
يغنم  ولــم  حرميهم  يسب 

أموالهم.
الذين  كــان هــؤالء  وإذا 
بالنص  ضــاللــهــم  ثــبــت 

واإلجـــمـــاع لــم يــكــفــروا مــع أمـــر الــلــه ورســـولـــه ] بــقــتــالــهــم، فكيف 
غلط  مسائل  في  احلــق  عليهم  اشتبه  الذين  املختلفن  بالطوائف 
فيها من هو أعلم منهم؟ فال يحل ألحد من هذه الطوائف أن تكفر 
محققة،  بدعة  فيها  كانت  وإن  ومالها،  دمها  تستحل  وال  األخـــرى 

فكيف إذا كانت املكفرة لها مبتدعة أيضا؟!
بعضهم  من  محرمة  وأعراضهم  وأموالهم  املسلمن  دمــاء  أن  واألصــل 
على بعض، ال حتل إال بإذن الله ورسوله؛ قال النبي ] ملاخطبهم في 
حجة الوداع: »إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
املسلم  »كل  وقال ]:  بلدكم هذا في شهركم هذا«  يومكم هذا في 
على املسلم حرام: دمه وماله وعرضه«... وقال: »ال ترجعوا بعدي 
كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض«، وقال: »إذا قال املسلم ألخيه: يا 

كافر! فقد باء بها أحدهما« وهذه األحاديث كلها في الصحاح«.
ما أحوج شباب األمة اإلسالمية أن يفقهوا تلك القضايا األساسية 
في دين الله تعالى وأن يعملوا بها في حياتهم، فلقد انتشر التكفير 
ذلك  واتخذوا  برهان،  أو  دليل  دون  غيره  يكّفر  الكل  وأصبح  بينهم 
دماء  واســتــبــاحــة  املسلمن  احلــكــام  عــلــى  لــلــخــروج  ذريــعــة  التكفير 

املسلمن واإلفساد في األرض.
إن من أوجب الواجبات على علماء املسلمن اليوم أن يوضحوا ذلك 
املنهج القومي للناس وأن يضربوا على أيدي السفهاء منهم الذين لم 
جميع  على  األمــة  حرضوا  بل  تعالى،  الله  دين  في  باجلهل  يكتفوا 

املنكرات حتت مسمى اإلصالح وإقامة دين الله في األرض.
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لفتاة عملية جراحية مثال في  إذا أجري   >
ب��ط��ن��ه��ا، واس��ت��ل��زم ذل���ك ع��م��ل ش���ق جراحي 
صغيرة  وهي  العملية  هذه  وكانت  وخياطته، 
جدا عند الوالدة أو بعدها بشهور، فهل يلزم 
أن  الفتاة  ل��ه��ذه  خ��اط��ب  ت��ق��دم  إذا  أهلها  على 
أثرا  تركت  وأنها  العملية  ه��ذه  بشأن  يخبروه 
موجودا إلى اآلن ؟ وهل هذا من حقه الشرعي 

أم ال؟ 
نبينا  على  ص��ل  اللهم  العاملني،  رب  لله  احلمد   <

محمد وعلى آله وأصحابه أجمعني والتابعني له بإحسان 
إلى يوم الدين، وبعد: 

على املسلم أن يلزم الصدق في كل أموره فإن الصدق 
جناة وسالمة، فإذا تقدم للفتاة خاطب، وفيها ما ذكر من 
آثار تلك العملية، فينبغي لهم أن يخبروه؛ ألن هذه اآلثار 
يعلم،  لم  إذا  منها  ويتقزز  يطيقها  الناس ال  بعض  رمبا 
ورمبا يكون ذلك مشكال بينه وبني أهلها، ويدعي ذلك 
عيبا فيها، فالذي ينبغي منهم أن يخبروا الزوج بحالها؛ 

حتى يكون على بصيرة، وال يلحقهم مالمة بعد ذلك. 

أجرت عملية جراحية فهل يلزم أهلها 
إذا تقدم خاطب لها أن يخبروه 

يجيب عنها 
سماحة الشيخ 

عبد العزيز بن 
عبد اهلل بن 

محمد آل الشيخ 
مفتي عام 

المملكة العربية 
السعودية

< متى جتب الزكاة؟ وما وقت وجوبها؟ ومن هم 
مستحقوها؟ 

> جتب زكاة األموال إذا مل�ك املسلم نصابا وح�ال 
النص�اب  ومقدار  املالك حرا.  وكان  احلول،  عليه 
يقارب  ما  وهو  للذهب،  بالنسبة  مثق�اال  عشرون 
درهم،  مائت�ا  الفضة  ومن  جرام�ا،  وتسعني  اثنني 
وهو م�ا يقارب ستة وخمسني رياال سعوديا، فمتى 
وجبت  ل��ه  ملكه  م��ن  السنة  ومت��ت  ال��ن��ص��اب  ملك 
مثال  ري�����ال  مائة  ففي  العشر.  رب�ع  وه�ي  ال��زك��اة، 
رياالن ونصف، وفي األلف خمسة وعشرون رياال، 

وهكذا. 

ووقت وجوبها حسب مل�ك النصاب، فإن ملكه في محرم 
وجب في مقابله م�ن العام املقبل وهكذا، وليس وج�وب 
الزك�اة مربوطا برمضان، وإمنا املس�لمون يتحرون إخراج 
زك�اة أمواله�م في رمضان ملضاعفة األج�ر فيه، ومن مت 
حول زكاته في غ�ير رمضان وجب إخراجها، وال يؤخرها 
إلى رمضان، وإن عجلها قبل متام السنة ليوافق رمضان 

فال بأس به إن شاء الله. 
َا  }ِإمَنمّ تعالى:  بقوله  امل��ذك��ورون  فهم  مستحقوها  وأم��ا 
َُؤلَمَّفِة  َواملمْ َعلَيمَْها  َوالمَْعاِمِلنَي  ََساِكنِي  َواملمْ ِللمُْفَقَراِء  َدَقاُت  الَصمّ
َوِابمِْن  اللَمِّه  َسِبيِل  َوِف��ي  َوالمْ��َغ��اِرِم��نَي  َق��اِب  ال��ِرمّ َوِف��ي  ُقلُوبُُهممْ 

ِبيِل َفِريَضًة ِمَن اللَمِّه َواللَمُّه َعِليٌم َحِكيٌم{.  الَسمّ

وجوب الزكاة ليس مربوطًا برمضان 

المقصود بصالة الشكر 
يتراوح  ع��م��ري  ك���ان  ع��ن��دم��ا   >
شيء  ح���دث  س��ن��ة  و16   15 ب��ن 
أصلي  س����وف   : ف��ق��ل��ت  س���رن���ي، 
ك��ل ي���وم رك��ع��ت��ن ش��ك��را ل��ل��ه عز 
علمت  فترة  بعد  ولكني  وج��ل، 
في  بها  يقصد  الشكر  ص��الة  أن 
ال��ف��ق��ه س��ج��دت��ا ال��ش��ك��ر، فمنذ 
ذل�����ك احل�����ن وأن������ا أس���ج���د كل 
ي����وم س��ج��دت��ن ش���ك���را ل��ل��ه وال 

فعلته  ما  فهل  الركعتن،  أصلي 
صحيحا،  يكن  لم  وإن  صحيح؟ 
أرجو  فعله؟  على  يجب  ف��م��اذا 

اإلفادة. 
> كان النبي ] إذا بلغه أمر يسره 
خر لله ساجدا؛ فدل على استحباب 
سجود الشكر عندما يتجدد لإلنسان 
تندفع عنه نقمة، والسجود  أو  نعمة 

فقط سجدة واحدة. 

يوم فهذا ال أصل  تكرارها كل  وأم��ا 
له، وإمنا يشرع السجود عند حصول 
املكروه.  ذل��ك  زوال  أو  النعمة،  تلك 
وأما نيتك أن تصلي كل يوم ركعتني 
شكرا لله على النعمة فال أصل لهذا 
ركعتني  على  االستمرار  وأما  العمل، 
ال  فهذا  الشكر  ص��الة  أنها  ب��دع��وى 
اس��ت��م��رارك على  أن  ل��ه، كما  أص��ل 

السجود ال أصل له. 

فتاوى 
الفرقان
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الحجاب من فروض الدين وليس
 من التقاليد الثقافية

احلمد لله وحده والصالة والسالم على من ال 
نبي بعده.. وبعد:

فقد أطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
العام  املفتي  إلى سماحة  ورد  ما  واإلفتاء على 
)عبدالله  ب��الن��ش��و  ن��ك��والس  امل��س��ت��ف��ت��ي:  م��ن 
إدارة  مجلس  رئ��ي��س  ب��واس��ط��ة  ال��س��وي��س��ري( 
إلى  واحمل��ال  اإلسالمي،  التراث  إحياء  جمعية 
العلماء  العامة لهيئة كبار  اللجنة من األمانة 
وقد  1431/9/18ه��������،  وت��اري��خ   )1235( ب��رق��م 

سأل املستفتي سؤاال هذا نصه:
جنحت بعض األوساط السياسية في سويسرا 
ف��ي إق��ن��اع احل��ك��وم��ة ب���إص���دار ت��ش��ري��ع قانون 
حظر  اآلن  يحاولون  وه��م  امل��آذن،  بناء  يحظر 
ال��رس��م��ي��ة، ويستغلون  امل����دارس  ف��ي  احل��ج��اب 
م��ن أج��ل ذل��ك ق��ول ص��در م��ن بعض املسلمن 
من  وليس  الثقافية،  التقاليد  من  احلجاب  إن 

واجبات وفرائض الدين.
البالغة  وال��ف��ت��اة  للبنت  ي��ج��وز  ه��ل  وال���س���ؤال: 
لهذه  ن��ظ��را  س��وي��س��را،  ف��ي  حجابها  تخلع  أن 

األحوال التي ذكرتها.
وب��ع��د دراس�����ة ال��ل��ج��ن��ة ل��الس��ت��ف��ت��اء أج��اب��ت: 
باحلجاب  االل��ت��زام  املسلمة  امل���رأة  على  يجب 

م��ت��ى ب���رزت أم���ام ال��رج��ال األج���ان���ب، س���واء في 
أو غيرها واحلجاب حكم شرعي  بالد اإلسالم 
وواج�����ب م���ن واج���ب���ات ال���دي���ن وف��رائ��ض��ه يدل 
ألزواجك  ق��ل  النبي  أيها  }ي��ا  تعالى:  قوله  ل��ه 
وب��ن��ات��ك ون���س���اء امل��ؤم��ن��ن ي��دن��ن ع��ل��ي��ه��ن من 
يؤذين{،  فال  يعرفن  أن  أدن��ى  ذل��ك  جالبيبهن 
منها  ظهر  م��ا  إال  زينتهن  يبدين  }وال  وق��ول��ه: 
أمر  ومل���ا  ع��ل��ى ج��ي��وب��ه��ن{  ول��ي��ض��رب��ن بخمرهن 
يا  العيد قلن  النساء باخلروج لصالة  النبي] 
رسول الله إحدانا ال يكون لها جلباب فقال]: 

»لتلبسها أختها من جلبابها« متفق عليه.
وبذلك يتضح أن احلجاب حكم شرعي وفرض 

من فرائض الدين ليس من التقاليد الثقافية.
محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله 

وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ - رئيسا
أحمد بن علي سير املباركي - عضوا

صالح بن فوزان الفوزان - عضوا
عبدالكرمي بن عبدالله اخلضير - عضوا

عبدالله بن محمد بن خنن - عضوا
عبدالله بن محمد املطلق - عضوا

ب��ي��ع الذهب  ال��ت��ع��ام��ل ف��ي  < ع��ن��د 
وش����رائ����ه ه���ل ي���ج���وز ت��أخ��ي��ر دفع 
ف��ب��ع��ض األق�������ارب خاصة  ال���ث���م���ن، 
معينة  قطعة  ع��ن��دي  م��ن  يشتري 
من الذهب على أن يدفع ثمنها بعد 
بعض  يدفعون  وآخ���رون  مثال  شهر 
الباقي، وكل ذلك  الثمن ويأخذون 

طبعا برضاي فهل ذلك جائز؟ 
> ال��ظ��اه��ر م��ن سنة رس���ول ال��ل��ه ] 
منع هذا التعامل؛ ألن النبي ] قال: 
»الذهب بالذهب يدا بيد مثال مبثل«، 
أي : الذهب يباع بالذهب بشرطني أوال 
: التقابض، وثانيا: التساوي فال بد أن 
يكون الذهب إذا بيع بالذهب متساويا، 
وسائر  كالفضة  الذهب  بغير  بيع  وإن 
لقوله  التقابض؛  بد من  العمالت فال 
األجناس  ه���ذه  اخ��ت��ل��ف��ت  »ف����إذا   :[
بيد«،  يدا  كان  إذا  شئتم  كيف  فبيعوا 
تبيع  أن  ل���ك  ي��ح��ق  ف���ال 
وثمنها  إال  الذهب  قطع 
بثمن  تبعها  وال  حاضر 
مؤجل وال تأخذ بعض 
البعض  وتؤخر  الثمن 

هذا كله ال يجوز. 

أحد  به  يقوم  ال��ذي  احلجر  حكم  ما   >
ال  بحيث  قريباته  إحدى  على  الرجال 

تتزوج إال منه ؟ جزاكم الله خيرا. 
ورمب��ا دخل  أمر اجلاهلية،  الفعل من  > هذا 
في عموم العضل الذي نهى الله عنه في قوله 
تُُم الِنمَّساَء َفَبلَغمَْن أََجلَُهَنمّ َفاَل  تعالى: }َوِإَذا َطلَمّقمْ
تََراَضومْا  ِإَذا  أَزمَْواَج��ُه��َنمّ  َن  يَنمِْكحمْ أَنمْ  تَعمُْضلُوُهَنمّ 
َعمُْروِف{ ثم أيضا يروى عن النبي ]:  بَيمْنَُهممْ ِباملمْ
»إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، 
إال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد كبير« 
أخرجه الترمذي. فرد الرجل املرضي في دينه 
أم  الرجل  للفساد سواء  وخلقه سبب  وأمانته 

املرأة، وأيضا فإن مبنى النكاح على التراضي 
بني الزوجني، فال بد من رضا الزوجة بالزوج، 
وه���ذا ش���رط ف��ي ال��ن��ك��اح، ف���إذا ح��ج��ر عليها 
محرم،  أم��ر  فهذا  رضاها  بغير  أقاربها  أح��د 
ال��ل��ه ع��ز وجل  ت��ق��وى  وال��واج��ب على اجلميع 
أيديهم  مل��ن حت��ت  ال��رع��اي��ة  وح��س��ن  ومراقبته 
من النساء فيتخيرون لهن األكفاء من الرجال، 
ويجب عليهم أن يتركوا هذه العادات اجلاهلية 

بل  سلطان،  من  بها  الله  أن��زل  ما  التي 
هي عادات محرمة جائرة تورث 

والشقاق  ال���ض���غ���ائ���ن 
بني  وال������ن������زاع 

الزوجني. 

الحجر على المرأة من األقارب 
حتى ال تتزوج إال منهم

تأخير دفع الثمن 
عند بيع الذهب 

أو شرائه
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المحليات

جددت الكويت التأكيد على التزامها بقرارات 
العربية بشأن  العربية وجامعة الدول  القمم 
دعم القضية الفلسطينية ماديا وفي احملافل 
الدولية من أجل التوصل إلى تسوية شاملة 

للسالم في الشرق األوسط.
وذكرت مصادر وزارية قريبة من احملادثات 
الفلسطينية  السلطة  رئ��ي��س  أج��راه��ا  ال��ت��ي 
محمود عباس خالل زيارته للبالد أن القيادة 
لألشقاء  ال��دع��م  اس��ت��م��رار  أك���دت  الكويتية 
دفع  من خالل  املادية  بالسبل  الفلسطينيني 
ال� 300 مليون  والتبرعات ومنها  االلتزامات 
دوالر األخيرة، ولن تتخلى الكويت أبدا عن 
هذا الدعم ما دام الشعب الفلسطيني بحاجة 
إليه فضاًل عن  املساندة السياسية من أجل 

حصولهم على حقوقهم املشروعة.
هذا وقد ثمن عباس موقف الكويت الداعم 
وللشعب  الفلسطينية  للقضية  وامل��س��ان��د 

الفلسطيني.
ول��ف��ت��ت امل���ص���ادر إل���ى أن ع��ب��اس ط���رح في 
محادثاته مع القيادة الكويتية أخر التطورات 
بني  املفاوضات  وتوقف  السالم  مسيرة  في 
تعنت  بسبب  واإلس��رائ��ي��ل��ي��ني  الفلسطينيني 
املستوطنات،  ب��ن��اء  إي��ق��اف  وع���دم  إس��رائ��ي��ل 
بانتخابات  األم��ي��رك��ان  انشغال  إل��ى  إض��اف��ة 
الكونغرس، وعن وجود توجه أميركي لتغيير 
الفريق اخلاص املعني باملفاوضات السلمية.

وتطرق عباس إلى املصاحلة الفلسطينية - 
إيجابية  خطوات  تقدمت  التي  الفلسطينية 

الفترة  ت��ت��ط��ور خ���الل  أن  م��ا ومي��ك��ن  حل��د 
املقبلة.

العالقات  أن  عباس  أكد  ذات��ه  السياق  وفي 
وممتازة  تاريخية  الفلسطينية   - الكويتية 
ورائعة وكان شرف كبير لنا أن تنطلق حركة 
من  الفلسطينية(  ال��ت��ح��ري��ر  )منظمة  ف��ت��ح 

الكويت.
وأضاف أن الكويت لم تتوقف يوما عن تقدمي 
انطالقتها  منذ  فتح  حلركة  املجزي  الدعم 
وكذلك للفلسطينيني، ودأبت حكومة وشعبا 
على تقدمي املساعدات واستمرت هذه احلال 
إلى يومنا هذا رغم الغصة التي حصلت، في 
الغزو  م��ن  الفلسطيني  امل��وق��ف  إل��ى  إش���ارة 
 ،1990 ع��ام  ف��ي  للبالد  الغاشم  ال��ص��دام��ي 
وعبر الرئيس عباس عن األسف لتلك الغصة 
وعن األمل في أن يندمل ذلك اجلرح، مؤكدا 

في الوقت ذاته أن ذلك لن يتكرر.
وقال: نحن سعداء مبا نسمع ونرى ونلمس من 
سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد 
ومن اإلخوة جميعا في الكويت وما يقدمونه 
م���ن دع���م م��ج��ز دائ���م���ا وم���واق���ف سياسية 

واضحة ورعاية إلخوانهم الفلسطينيني.
احلكومي  ال��ك��وي��ت��ي  ل��ل��دع��م  تقييمه  وع���ن 
الفلسطينية  السلطة  إل��ى  املقدم  والشعبي 
الرئيس ع��ب��اس: م��ن حسن احل��ظ أن  ق��ال 
الدعم احلكومي والشعبي الكويتي لم يتوقف 
انقطاع  األي��ام دون  بل استمر ط��وال  حلظة 
بصرف النظر عن العالقات التي تعثرت في 

وهذه  تتواصل  دائما  ولكنها  األحيان،  بعض 
مكرمة من الشعب الكويتي.

من  يأتينا  الكويتي  الشعبي  الدعم  أن  وذكر 
جهات عدة سواء عن طريق اللجان اخليرية 
أو جلنة  العام  النفع  أم عن طريق جمعيات 
تلك  ك��ل  أن  ال��ق��دس، مضيفا  ع��ن  ال��دف��اع 
اجلهات الشعبية تعمل من أجل دعم الشعب 
ذلك  ع��ن  م��ا  ي��وم��ا  تتأخر  ول��م  الفلسطيني 

الدعم.
وأوضح أن الدعم احلكومي الكويتي مستمر 
من خالل نصيب الكويت في جامعة الدول 
العربية، فضاًل عن  دعم آخر يأتي بني الفينة 
الكويتيون  كلما شعر  أنه  واألخ��رى، مضيفا 
بأن إخوانهم الفلسطينيني بحاجة إلى دعم 
فإنهم ال يتأخرون أبدا وال يتوانون في تقدمي 

املساعدات للخزينة وامليزانية الفلسطينية.
وذكر أن الدعم الكويتي يقدم لتمويل املشاريع 
امل���دارس،  أم  املستشفيات  س���واء  التنموية 
امل��ش��اري��ع مت��ول بدعم  ك��ل ه��ذه  أن  مضيفا 

عربي، ولكنه في األساس دعم كويتي.
التقدير  ع���ن  ال���ص���دد  ه����ذا  ف���ي  وأع������رب 
والعرفان للقيادة السياسية والشعب الكويتي 
للحق  املؤيد  وموقفهم  ال��دائ��م  دعمهم  على 
على  الفلسطينية  وال��ق��ض��ي��ة  الفلسطيني 
املستويات كلها، مضيفا أن ذلك أمر ال ميكن 
أن ننساه وال ميكن لألجيال الفلسطينية أن 

تنساه.

عباس: نثمن الدعم الكويتي لقضيتنا وخطوات إيجابية 
في المصالحة الفلسطينية

أكد أنه يهدف إلى الفتنة ودق إسفني لزعزعة استقرار املجتمع

العمير: تقرير الخارجية األميركية عن الحريات الدينية بالكويت سيئ وفاشل
اعتبر مراقب مجلس األمة النائب د. علي 
العمير أن تقرير اخلارجية األميركية عن 
احلريات، الذي اتهم دولة الكويت بتضييق 

احلريات على طائفة معينة سيئ جدًا.
أن��ه ال  العمير في تصريح له على  وش��دد 
للحريات  تضييق  أي  الكويت  في  يوجد 
التقارير  ه��ذه  مثل  لكن  طائفة،  أي  على 
إسفن  ت��دق  التي  بالفاشلة  وصفها  التي 

وسكب  االستقرار  زعزعة  هدفها  الفتنة 
بن  الفتنة  ن��ار  على  البنزين  م��ن  امل��زي��د 
الكويت  ل��ي��س  وَش���غ���ل  وال��ش��ي��ع��ة،  ال��س��ن��ة 
هذه  مبثل  اإلس��ام��ي  العالم  ب��ل  فحسب 
اآلراء الفاسدة، مضيفًا: فتارة حقوق املرأة 
األموال  ومرة  الشيعة  حقوق  أخرى  وتارة 
اخليرية، وأخرى حقوق الوافدين، مشيرًا 
إلى أن كل هذه الفنت مصدرها اخلارجية 

الدماء  إل���ى  تلتفت  ل��م  ال��ت��ي  األم��ي��رك��ي��ة 
واحلقوق  امل��ه��دورة  وال��ك��رام��ات  املسفوكة 

املنهوبة واألراضي املغتصبة بفلسطن.
اخلارجية  لتقرير  رفضه  العمير  وأب��دى 
الفتنة،  بتقرير  وصفه  ال��ذي  األميركية 
مطالبًا اخلارجية الكويتية بإصدار بيان 
ترفض من خاله التقرير، وتطالب بالكف 

عن التدخل في شؤوننا الداخلية. 
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مجلس  دول  ف��ي  ال��ط��الق  م��ع��دالت  سجلت   
التعاون اخلليجي ارتفاعا كبيرا خالل السنوات 
ويعزو  مستمر،  ارتفاع  في  زال��ت  وما  األخيرة 
احلياة  متباينتني:  ق��وت��ني  إل��ى  ذل��ك  محللون 

العصرية والتقاليد.
ماذا ميكن لبلدان دول مجلس التعاون اخلليجي 

القيام به لكبح هذا االرتفاع املقلق؟
جميع  م��ن  اإلجمالية  ال��ط��الق  م��ع��دالت  بلغت 
حاالت الزواج 20٪ في السعودية عام 2008، 
24٪ في البحرين 2007، 25.62٪ في اإلمارات 
2008، 34.76٪ في قطر 2009، 37.13٪ في 

الكويت 2007.
وت��ع��ل��ق ال��دك��ت��ورة م��ن��ى ص���الح ال��دي��ن املنجد 
»تشير  بقولها:  الفكر  م��رك��ز  ف��ي  امل��س��ت��ش��ارة 
اإلحصاءات إلى أن نسبة الطالق تكاد تتساوى 
 20/29 العمرية  الفئة  ف��ي  ال���زواج  نسبة  م��ع 
األقصى  الطالق حدها  معدالت  وبلغت  سنة، 
يشير  مم��ا  سنة؛   30/39 العمرية  الفئة  ف��ي 
إلى أن األزواج الشباب هم غالبا أكثر عرضة 

للطالق في السنوات األولى من الزواج«.
وكانت الفترة منذ اكتشاف النفط قبل 78 سنة 
للثروات الضخمة، وانتشار  قد شهدت تراكما 
متسارعا  حت��وال  أيضا  شهدت  كما  التصنيع، 
نقل البدو من حياتهم املستقرة الى حياة املدن، 
وتطورا في البنية التحتية، وتوسعا في التعليم، 
كما ظهرت القنوات الفضائية واإلنترنت. وأدت 
كل هذه التحوالت املتسارعة إلى تغيرات رئيسية 
في املنطقة؛ مما أثر على املعايير االجتماعية 
ذلك  وأوج��د  للسكان،  والسلوكية  والشخصية 

قوتني متباينتني: احلياة العصرية والتقاليد.

تقول الدكتورة املنجد: لألسف، تشير الدالئل 
إلى أن احلياة العصرية، مبا في ذلك االنتقال 
من مرحل البداوة إلى احلياة املدنية، أضعفت 
التقليدية  والسلوكيات  القيم  بعض  ش��أن  من 
التي كانت تضمن متاسك العائالت، ففرضت 
احل���ي���اة ال��ع��ص��ري��ة م���وج���ب���ات ج���دي���دة على 
بعض  تقوض  نفسه،  الوقت  وف��ي  املتزوجني، 
املوروثة،  االجتماعية  وامل��م��ارس��ات  التقاليد 
رمبا بنية الزواج في بيئة اخلليج املتجهة نحو 

التحديث ومواكبة العصر.
في  االقتصادية  ومشاركتها  امل��رأة  تعليم  ويعد 
للتغيير في  أكبر احملفزات  العاملة من  القوى 
امل��ج��ت��م��ع��ات اخل��ل��ي��ج��ي��ة. ول��ق��د وف���رت فرص 
العمل  س��وق  ف��ي  وامل��ش��ارك��ة  املتقدمة  التعليم 
متوافرة  تكن  ل��م  التنقل  على  ق���درة  للنساء 
االستقالل  فرصة  لهن  وأتاحت  املاضي،  في 
كل  وتضافرت  والنفسي،  واملالي  االجتماعي 
ه��ذه ال��ع��وام��ل ل��ت��ؤدي إل��ى ارت��ف��اع دراماتيكي 

ملعدالت الطالق.
ق��د يكون أمرا  ال��ط��الق  أن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
جيدا إلنهاء بعض الزيجات السيئة، فإنه ميكن 
أن يكون مضرا بكيان العائلة واملجتمع عموما، 
ويزداد الوعي حاليا في املنطقة بانتشار ظاهرة 
بعض  اتخذت  فقد  السلبية،  وآثارها  الطالق 
دول مجلس التعاون اخلليجي منفردة خطوات 
قانونية واجتماعية عدة لوقف ارتفاع معدالت 
الطالق، مثل تطبيق قوانني جديدة من شأنها 
منع الزوج من لفظ كلمة »طالق« بشكل متهور، 
باآلثار  الوعي  لزيادة  مختلفة  برامج  وتنظيم 

السلبية التي تنجم عن الطالق.

الكويت سجلت النسبة العليا الرتفاع معدالت 
الطالق في دول الخليج

خالد  النائب  أك��د 
أن  ال�����س�����ل�����ط�����ان 
اخلارجية  ت��ق��ري��ر 
حول  األم���ي���رك���ي���ة 
ح���ق���وق اإلن���س���ان 
باملغالطات  مملوء 
مشيرا  والتدليس، 

إلى أنه تقرير محض 
أنه  افتراء وليس تقريرا موضوعيا، كما 
أه��داف صهيونية  له  من  قبل  من  صيغ 
العربية  ال��دول  الفتنة والبلبلة في  إلث��ارة 
جنوح  في  يالحظ  ما  وه��و  واإلسالمية، 
إلى خدمة أهداف  الكبرى  ال��دول  بعض 
ال��ص��ه��ي��ون��ي ف��ي مت��زي��ق العالم  ال��ك��ي��ان 
العربي واإلسالمي وإث��ارة الفنت كما هو 
حاصل في العراق والعمل ال��دؤوب على 
مت��زي��ق ال��س��ودان وحت��وي��ل��ه إل��ى دويالت 
العربية  اململكة  واس��ت��ه��داف  اليمن  ث��م 
أنفسهم  امل��خ��ط��ط��ني  ب��ه��ؤالء  ال��س��ع��ودي��ة 
الكيان  أه����داف  إال  ي��خ��دم��ون  ال  ال��ذي��ن 
أو  بنائمني  لسنا  وأض���اف:  الصهيوني. 
ولسنا  الفئة،  هذه  به  تقوم  عما  غافلني 
لنا  ليحدد  كوهني(  )ديفيد  إل��ى  بحاجة 

مسارنا االجتماعي والسياسي.

السلطان منتقدًا 
التقرير األميركي: 

لسنا بحاجة إلى 
)كوهين( ليحدد لنا 

مسارنا االجتماعي

تقرير دولي: الكويت الثانية خليجيًا في )البطالة( 
بنسبة ٪23.3

أكد تقرير صادر عن مؤسسة )ديلويت( 
االستشارية  امل��ال��ي��ة  األوس�����ط  ال���ش���رق 
ارت���ف���اع م��ع��دالت ال��ب��ط��ال��ة ف��ي منطقة 
مشيرة   ،٪23.7 بنسبة  األوس��ط  الشرق 
شباب   4 ك����ل  ب����ن  م����ن  واح��������دًا  أن  إل�����ى 
ع��اط��ل��ون ع��ن ال��ع��م��ل ف��ي امل��ن��ط��ق��ة؛ مما 
البطالة  في  الثانية  املرتبة  إلى  يدفعها 

معدالت  بلغت  التي  أفريقيا  شمال  بعد 
البطالة فيها ٪23.8.

وتتراوح معدالت البطالة في دول مجلس 
التعاون اخلليجي بن 15٪ و٪24.

وقد تصدرت السعودية دول اخلليج من 
حيث ارتفاع معدالت البطالة التي بلغت 
الكويت  وج��اءت   ،2009 ع��ام  في   ٪25.9

بلغت  بطالة  مبعدالت  الثاني  املركز  في 
الثالث  امل��رك��ز  ف��ي  وال��ب��ح��ري��ن   ،٪23.3
الرابع  املركز  في  وُعمان   ،٪20.7 بنسبة 
بنسبة 19.6٪ وقطر في املركز اخلامس 
أقل  اإلم���ارات  وق��د سجلت  بنسبة ٪17، 
البطالة بن دول اخلليج حيث  معدالت 

بلغت ٪6.3.

< خالد السلطان
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كنا في مجلس علم أيام التشريق في منى.. تناول الشيخ أمورا 
كثيرة مما يجب على من أدى فريضة احلج أن يراعيها بعد أداء 
هذا الركن العظيم، كنت وصاحبي في طريقنا إلى مكان إقامتنا 

بعد انتهاء احملاضرة.
على ضرورة  الشيخ  تركيز  الدرس  هذا  في  ما شدني  أكثر   -
اخلوف من الضالل بعد الهدى، وتفسير قول الله تعالى: }ربنا 
ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 

الوهاب{ )آل عمران: 8(.
استدركت عليه:

العلم.. في  الراسخني في  بيان حال  بعد  - وهذه اآلية جاءت 
اآلية التي قبلها.. ولذلك قال كثير من املفسرين: هذا الدعاء 
من جملة ما يقوله الراسخون في العلم بعد أن قالوا: }آمنا به 

كل من عند ربنا{.
لو تفكرنا قليال أليقّنا حقا أن أخوف ما يجب أن يخاف العبد 
على نفسه.. الضالل بعد الهدى.. ولذلك وجب عليه أال يركن 
األسباب..  يبذل  بل  اخلطيرة..  القضية  هذه  في  نفسه  إلى 
ويدعو الله أن يثبته على احلق.. كان من تعليم النبي ] ألمته 
أنه كان كثيرا ما يدعو: »يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك« 

البخاري.
- والحظ أن الدعاء: }ال تزغ قلوبنا{.. و»ثبت قلبي«.. وذلك 
أن األفعال قد تختل أحيانا، وتقتصد أحيانا أخرى، ولكن إذا 
زاغ القلب وضل، فإن الفساد يصيب كل شيء، وهذا وصف بني 
إسرائيل عندما آذوا موسى عليه السالم:}فلما زاغوا أزاغ الله 

قلوبهم والله ال يهدي القوم الفاسقني{ )الصف: 5(.
ولكن كيف جنمع بني قول الله تعالى: }إمنا املؤمنون الذين إذا 
إميانا{  زادتهم  آياته  عليهم  تليت  وإذا  قلوبهم  وجلت  الله  ذكر 
)األنفال: 2( وقوله تعالى: }الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر 

الله أال بذكر الله تطمئن القلوب{ )الرعد: 28(.
في  وذلك  وعذابه..  لقائه..  من  خاف  بالله  ذّكر  إذا  املؤمن   -
ذكر  وإذا  الله،  من  خوفا  املعصية..  فاجتنب  الدنيا،  احلياة 

الله اطمأن قلبه فال يجزع ألمور الدنيا ومصائبها وتقلباتها.. 
فاملؤمن حاله بني اخلوف والرجاء، وهو للخوف أحوج في حياته 

وللرجاء أحوج في احتضاره
- واألمر اآلخر الذي يخافه املؤمن في حياته؟

إلى  الوصول  قبل  املرطبات  من  شيء  لتناول  توقفنا  قد  كنا 
مخيمنا:

األمر اآلخر هو اخلوف من عدم قبول العمل.. كما في تفسير 
قوله عز وجل: }والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى 

ربهم راجعون{ )املؤمنون: 60(.
حتى يحصل أحدنا على هاتني الصفتني: اخلوف من الزيغ بعد 
الهدى، واخلوف من عدم قبول العمل الصالح، ينبغي أن يذكر 
نفسه دائما بهذا األمر.. ذلك أن الشيطان يريد للمؤمن أن يركن 
إلى عمله.. وينسيه ذكر الله.. والدعاء.. حتى ينال منه.. وكما 
أضاف الله الزيغ إلى القلب.. أضاف الهداية إلى القلب: }ومن 

يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم{ )التغابن: 11(.
- وهل تضاف )اإلزاغة( إلى الله عز وجل؟

ويقال  بإرادته،  يختار  واإلنسان  والشر،  اخلير  خلق  الله  إن   -
أمة  الله جلعلكم  قوله عز وجل: }ولو شاء  يقال في  كما  هنا 
واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم 
تعملون{ )النحل: 93(، واسمع قول الله تعالى: }والذين اهتدوا 
زادهم هدى وآتاهم تقواهم{ )محمد: 17(.. واآليات في هذا 
يأخذ  الذي  أن  واحد:  معنى  حول  تدور  وكلها  كثيرة،  املعنى 
يهديه  والدعاء..  والعمل..  اإلخالص..  من  الهداية..  بأسباب 
الله.. بفضله.. ومن يترك األسباب ويتبع سبيل الضالل، يتركه 
الله الختياره.. بعدله.. وهذا وذاك كله مبشيئة الله.. ال شيء 
القدسي  الله عزوجل، ولذلك جاء في احلديث  يقع رغما عن 
عن حال العبد يوم القيامة يقول الله عز وجل: »يا عبادي إمنا 
هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا 

فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فال يلومن إال نفسه« مسلم.

الزيــغ بعد الهدى
بقلم: د. أميـــــر احلـداد
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ب����ع����ض ال�����ت�����س�����اؤالت ال���ت���ي 
عن  الباحثون  إليها  يحتاج 
ف��ي أرض  ي��ج��ري  م��ا  حقيقة 

اإلسراء واملعراج:

> ملاذا يؤرقهم تراثنا 
وتاريخنا؟

> ملاذا التشكيك بتاريخ 
القدس واملسجد 

األقصى؟
> ما حقيقة الباحثني 

اليهود وعالقتهم بقيادة 
االحتالل؟

> ما األدوات التي 
يستخدمها الباحثون 

اليهود يف تشويه 
التاريخ؟

> ردنا على مزاعم 
اليهود، كيف يكون؟

 هدية مجلة

جتد في هذا الكتاب:

> ما املبشرات الربانية يف مستقبل 
املسجد األقصى وأرض املسرى؟

بني تضليل اليهود وتضييع املسلمني



12

ن - 29 /2010/11م
حلج���ة  1431ه���� -  االثن���

الفرق���ان  609 - 23 ذو ا

مفاهيم

أرجعت دراسة للجنة املالية في مجلس األمة 
سبب هذا الغالء الفاحش إلى أمور ثالثة: 
االجتماعية  ال��ش��ؤون  وزارة  ق��ص��ور  أول��ه��ا 
والعمل في متابعة غالء األسعار باجلمعيات 
بلد  في  األسعار  ارتفاع  وثانيها  التعاونية, 
املنشأ, وثالثها عدم وجود متابعة من وزارة 
التجارة على االحتكار التجاري الذي يقوم 

به بعض التجار. 
وأضيف إلى هذه األسباب االنخفاض احلاد 
في إنتاجية محصول الطماطم  في مزارع 
الكويت, بسبب التغيرات املناخية والتكلفة 

الدعم  ج��دي��ة  وع���دم  للمحميات,  العالية 
الوطني  للمنتج  البلدية  قبل  م��ن  الكافي 
احتياجات  وتلبية  امل���زارع  دع��م  خ��الل  من 

املزارعني. 
أهمية  على  دليل  لألسعار  االرتفاع  وه��ذا 
األسعار  ارتفاع  في  ودوره  الكويتي  املنتج 
دعم  احلكومة  فعلى  أي��ض��ا,  وانخفاضها 
احتياجاتهم,  على  وال��وق��ف  امل����زارع  أه��ل 
ف��ه��ؤالء امل���زارع���ون م��ج��ت��ه��دون ف��ي توفير 
املواسم,  مختلف  ف��ي  ال��زراع��ي��ة  املنتجات 
انقالبات  أو  آفة  الزراعة  تصيب  وأحيانا 

في اجل��و ت��ؤدي إل��ى تلف ال��زرع, فالطقس 
لهم وال  البشر, فال حول  في خارج سلطة 
قوة إال بالله,  وهنا يأتي دور احلكومة في 

التعويض والتشجيع والتحفيز.
وأود أن أتطرق إلى موضوع احتكار اإلنتاج 
وجتار  الوسطاء  قبل  من  الوطني  الزراعي 
منتجاتهم  ي��ب��ي��ع��ون  ف���امل���زارع���ون  اجل��م��ل��ة, 
بأسعار مناسبة, لكننا جند املنتجات عينها 
في السوق بضعف األسعار, في وقت تذهب 
فيه ف���وارق األرب����اح إل��ى ال��وس��ط��اء وجتار 
النتيجة على  ف��ي  ي��ؤث��ر  م��ا  اجل��م��ل��ة, وه���و 
املستهلك, وأدعو مجلس األمة إلى اإلسراع 
التجارية  االحتكارات  منع  قانون  إقرار  في 
والزراعية  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات  والس��ي��م��ا 
وغيرها من املنتجات, ليوفر غطاء قانونياً 
يقوم  من  ويعاقب  الظاهرة,  ه��ذه  من  يحد 

مبمارسة االحتكار.
ن��ظ��ام االقتصاد  ك���ون  م���ن  ال���رغ���م  وع��ل��ى 
ويحترم  الفردية,  امللكّية  يحمي  اإلسالمي 
أن��ه أعطى ولي  جهد األف���راد وي��ق��دره, إال 
األم���ر ص��الح��ي��ة إج��ب��ار احمل��ت��ك��ر ع��ل��ى بيع 
السلعة احملتكرة بقيمة املثل, كيف ال, وقد 
املصلحة  م��ع  ال��ف��ردي��ة  املصلحة  ت��ع��ارض��ت 

العاّمة ؟!
نبينا  ق��ال  فقد  الشرع  يرفضه  فاالحتكار 
رواه  خ��اط��ئ«  إال  يحتكر  »ال  ال���ك���رمي]: 

مسلم.
بأنه:  االح��ت��ك��ار  العلماء  بعض  ع��ّرف  وق��د 
»ح��ب��س ال��س��ل��ع��ة م���ع ح��اج��ة ال���ن���اس إليها 
فهو  اخلاطئ  أّم��ا  سعرها«.  بذلك  ليرتفع 
امل��ذن��ب اآلث����م, ب��خ��الف امل��خ��ط��ئ ال���ذي ال 
أخطر  ال��ط��ع��ام  واح��ت��ك��ار  ال���ذن���ب.  يتعمد 
األخرى,  السلع  احتكار  من  بالناس  وأض��ر 
أّن االحتكار احملرم ينحصر  وهذا ال يعني 
احتكار  أّن  يعني  ب��ل  ال��ط��ع��ام,  احتكار  ف��ي 
السلع,  باقي  احتكار  من  إثماً  أكبر  الطعام 

والله املستعان.
abuqutiba@hotmail.com

صدق أو ال تصدق بعد أن كان سعر الطماطم 250 فلسًا للكرتون وصل 
إلى عشرة أضعاف سعره احلقيقي, وأصبح سعر كيلو الطماطم مثل 

سعر كيلو الزبيدي!
واملفزعة  امللحوظة  الزيادة  هذه  إلى  أدت  التي  األسباب  ما  ترى  يا 
بالنسبة للبائعن واملستهلكن؟ وهل يجري ارتفاع األسعار على باقي 

السلع الغذائية؟

الطماطم والسياسة
محمد الراشد
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من  فضل  في  أحواله  كل  على  القرآن  وقارئ 
الله عظيم, فقد أخرج البخاري عن عثمان بن 
عفان [, َقاَل: َقاَل رسول الله ]: »َخيُْرُكْم 
َقالَْت:  َعاِئَشَة  وَعْن  َوَعلََّمُه«,  الُْقْرآَن  تََعلََّم  َمْن 
َفَرِة  َقاَل َرُسوُل اللَِّه ]: »امْلَاِهُر ِبالُْقْرآِن َمَع الَسّ
ِفيِه  َويَتَتَْعتَُع  الُْقْرآَن  يَْقَرأُ  َوالَِّذى  الَْبَرَرِة  الِْكَراِم 
َوُهَو َعلَيِْه َشاٌقّ لَُه أَْجَراِن« رواه مسلم, وعن أَبي 
أَُماَمَة [, َقاَل: َسِمْعُت رسوَل اللِه ], يقول: 
»اْقَرُؤوا الُقْرآَن؛ َفإنَُّه يَأِتي يَْوَم الِقَياَمِة َشِفيعاً 
اِس بِن َسْمَعاَن  ألَْصَحاِبِه« رواه مسلم, وعن النََّوّ
يقوُل:   ,[ الله  رسوَل  َسِمْعُت  َقاَل:   ,]
))يُْؤتَى يَْوَم الِقَياَمِة ِبالُقْرآِن َوأْهِلِه الذيَن َكانُوا 
َوآِل  الَبَقَرِة  تَْقُدُمه سوَرةُ  نَْيا  الُدّ ِبِه في  يَْعَملُوَن 

اِن َعْن َصاِحِبِهَما(( رواه مسلم. اَجّ ِعْمَراَن, ُتَ
قد  منا  الكثير  أن  إال  الفضائل,  هذه  ورغم 

بأُخرى,  أو  بصورة  عنه  وابتعد  القرآن,  هجر 
وفي هذا الهجران خطر عظيم؛ فقد قال الله 
ُسوُل يَا َرِبّ ِإَنّ َقْوِمي اتََّخُذوا  تعالى: }َوَقاَل الَرّ
َهَذا الُْقْرآَن َمْهُجوًرا{ )الفرقان: 30(, يشتكي 
سبحانه  لربه  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي 
األمر  بادئ  في  قريش  أعرضت  فقد  وتعالى, 
عن القرآن وهجرت االنتفاع به, واّدعوا عليه 
كل  في  الكفر  أمم  وتبعتهم  والبهتان,  الكذب 
فقد  ولألسف  هذا,  وقتنا  إلى  ومكان  زمان 
تبعهم الكثير من املسلمني فهجروا القرآن بصور 
الله  –رحمه  الشنقيطي  اإلمام  قال  مختلفة, 
تعالى- عن هذه الشكوى في )أضواء البيان(: 
تَْخِويٍف  أَْعَظُم  َوِفيَها  َعِظيَمٌة,  َشْكَوى  »َوَهِذِه 
مِبَا  يَْعَمْل  َفلَْم  الَْعِظيَم,  الُْقْرآَن  َهَذا  َهَجَر  مِلَْن 
َراِم َواآْلَداِب َوامْلََكاِرِم, َولَْم  اَلِل َواحْلَ ِفيِه ِمَن احْلَ

ِمَن  ِفيِه  مِبَا  َويَْعتَِبْر  الَْعَقاِئِد,  ِمَن  ِفيِه  َما  يَْعتَِقْد 
اه� كالمه رحمه  َواأْلَْمثَاِل«  َوالَْقَصِص  َواِجِر  الَزّ
واآلخرة؛  الدنيا  في  وخسروا  خابوا  وقد  الله. 
لَُه  َفِإَنّ  ِذْكِري  َعْن  أَْعَرَض  }َوَمْن  تعالى:  قال 
أَْعَمى{  الِْقَياَمِة  يَْوَم  َونَْحُشُرهُ  َضنًْكا  َمِعيَشًة 
الله  –رحمه  السعدي  اإلمام  قال  )طه: 124(. 
ِذْكِري{ أي: كتابي  َعْن  أَْعَرَض  تعالى-: }َوَمْن 
الذي يتذكر به جميع املطالب العالية, وأن يتركه 
أو ما هو أعظم من  على وجه اإلعراض عنه, 
ذلك, بأن يكون على وجه اإلنكار له, والكفر به 
أن  جزاءه,  فإن  أي:  َضنًْكا{  َمِعيَشًة  لَُه  }َفِإَنّ 
جنعل معيشته ضيقة مشقة, وال يكون ذلك إال 

عذابا« اه�.
وهجر القرآن من الذنوب العظيمة, وصور هذا 

الهجر عديدة, منها:
الكّفار,  وهذا صنيع  احلّق:  بغير  فيه  القول   <
ُسوُل يَا َرِبّ ِإَنّ َقْوِمي  قال الله تعالى: }َوَقاَل الَرّ

اتََّخُذوا َهَذا الُْقْرآَن َمْهُجوًرا{ )الفرقان: 30(.
الله  قال  فيه:  واللّغو  القرآن  عن  اإلعراض   <
ِلَهَذا  تَْسَمُعوا  اَل  َكَفُروا  الَِّذيَن  }َوَقاَل  تعالى: 
)فصلت:  تَْغِلبُوَن{  لََعلَُّكْم  ِفيِه  َوالَْغْوا  الُْقْرآِن 

.)26
احلديث  ففي  بالكلّّية؛  القرآن  تالوة  ترك   <
املتفق عليه َعْن أَِبي ُموَسى, َعِن النَِّبِيّ ] َقاَل: 
ِة َطْعُمَها  »َمثَُل املُؤمْن الَِّذي يَْقَرأُ الُْقْرآَن َكاألُتُْرَجّ
الُْقْرآَن  يَْقَرأُ  الَ  َوالَِّذي  َطِيٌّب  َوِريُحَها  َطِيٌّب 
َكالتَّْمَرِة َطْعُمَها َطِيٌّب َوالَ ِريَح لََها, َوَمثَُل الَْفاِجِر 
َطِيٌّب  ِريُحَها  يَْحانَِة  الَرّ َكَمثَِل  الُْقْرآَن  يَْقَرأُ  الَِّذي 
الُْقْرآَن  يَْقَرأُ  َوَطْعُمَها ُمٌرّ َوَمثَُل الَْفاِجِر الَِّذي الَ 

, َوالَ ِريَح لََها«. نَْظلَِة َطْعُمَها ُمٌرّ َكَمثَِل احْلَ
> نسيان القرآن بعد حفظه: وإلى هذا املعنى 
أشارت اآلية الكرمية: }َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري 
الِْقياَمِة  يَْوَم  َونَْحُشُرهُ  َضنْكاً  َمِعيَشًة  لَُه  َفِإَنّ 
أَْعمى...{ إلى قوله تعالى: }َكذِلَك أَتَتَْك آياتُنا 
 -124 )طه:  تُنْسى{  الَْيْوَم  َوَكذِلَك  َفنَِسيتَها 
126(, ونبهنا النبي ] إلى معاهدته؛ فعن ابن 
عمر رضي الله عنهما: أَنّ رسول الله ], َقاَل 
لَِة,  َا َمثَُل َصاحِب الُْقْرآِن َكَمثَِل اإِلِبِل املَُعَقّ : »إَنّ
َذَهَبْت«  أْطلََقَها  َوإْن  أْمَسَكَها,  َعلَيَْها  َعاَهَد  إْن 

متفٌق َعلَيِْه.
> ترك العمل بالقرآن؛ فَعِن ابِْن َمْسُعوٍد, َقاَل: 
»ُكنَّا نَتََعلَُّم ِمْن َرُسوِل اللِه ] َعْشَر آيَاٍت, َفَما 
نَْعلَُم الَْعْشَر الَِّتي بَْعَدُهَنّ َحتَّى نَتََعلََّم َما أُنِْزَل ِفي 

َهِذِه الَْعْشِر ِمَن الَْعَمِل«.

من  فيه,  مبا  والعمل  القرآن  تالوة  أن  املسلمن  عامة  لدى  املعلوم  من 
أعظم القربات إلى الله عز وجل, وهو ما حثنا عليه الشرع وأمرنا به؛ 
َوَأْنَفُقوا  اَلَة  الَصّ َوَأَقاُموا  ِه  الَلّ ِكَتاَب  َيْتُلوَن  ِذيَن  اَلّ }ِإَنّ  الله تعالى:  قال 
ُأُجوَرُهْم  َيُهْم  ِلُيَوِفّ َتُبوَر  َلْن  اَرًة  َوَعاَلِنَيًة َيْرُجوَن ِتَ ا  َرَزْقَناُهْم ِسًرّ ا  ِمَّ
ُه َغُفوٌر َشُكوٌر{ )فاطر: 29 - 30(, وكان قتادة  ِإَنّ َوَيِزيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه 

يسمي هذه اآلية: آية القراء.

صور من هجر القرآن
وليد دويدار
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الوطنية 
حقـوق وواجبـات

إنسان مفتاحاً للخير مغالقاً للشر, فيكون سفيراً 
لبالده في الداخل واخلارج, ومثاالً وقدوة في كافة 
امليادين, ويقوم بإصالح مواطن اخللل, ويذود عن 
حياض بالده والعمل على حجب أي ضرر قد يقع 
هي  بالتي  واجل���دال  احلسنة  واملوعظة  باحلكمة 
أحسن حلديث »من رأي منكم منكراً فليغيره بيده, 
فبقلبه  يستطع  لم  ف��إن  فبلسانه  يستطع  لم  ف��إن 

وذلك أضعف اإلميان«.
أن  ميكن  ال  للوطن  لالنتماء  احل��ض��اري  وال��وع��ي 
عن  منعزالً  ك��ان  إذا  ث��م��اره  وي���ؤدي  نتائجه  يحقق 
الدين؛ ألنه احملرك احلقيقي للمدنية الراقية نحو 
العمل واإلنتاج واإلجناز واإلتقان املبدع وهو املنظم 
وواجباتهم  ألدواره���م  وامل��وض��ح  األف���راد  لعالقات 

مبنتهى العدل والرحمة واألمانة... يقول مالك بن 
إال  –كما هو مالحظ-  تنبعث  ال  »احلضارة  نبي: 
بالعقيدة الدينية, وينبغي أن نبحث في حضارة من 

احلضارات عن أصلها الديني الذي بعثها«.
وهذا ما جنده في ديننا, قال تعالى: }َوُقِل اْعَملُواْ 

َفَسَيَرى اللُّه َعَملَُكْم َوَرُسولُُه َوامْلُْؤِمنُوَن{.
تعريف الوطن, وملاذا نحبه؟

إقامته,  ومنزل  اإلنسان  محل   : اللغة  في  الوطن 
ولد   , انتماؤه  وإليه  ومقره,  اإلنسان  مكان  وقيل: 

به أو لم يولد.
وقسم الكفوي رحمه الله الوطن إلى ثالثة أقسام: 
الذي ولد فيه  املكان  الوطن األصلي: وهو  األول: 

اإلنسان أو البلدة التي تأهل فيها. 
التي  القرية  أو  البلدة  وهو  اإلقامة:  وطن  الثاني: 
ليس للمسافر فيها أهل, ونوى أن يقيم فيه خمسة 

وانتساب  وف��خ��ر  اع��ت��زاز  محل  للوطن  واالن��ت��م��اء 
سليم فهذا حبشي وهذا رومي وهذا فارسي وهذا 
غ���زاوي ومكي وش��ام��ي وه��ك��ذا... وه��ذا االنتماء 
ليس شعارات وعبارات بل حب في القلب ويظهر 
ذلك على اجلوارح من خالل تعزيزه بالفعل حلفظ 
األمن واالستقرار بعيداً عن املزايدة وعدم السماح 

ألي عابث أو دخيل باإلخالل باألمن.
الواجبات  ب��أداء  االلتزام  للوطن  االنتماء  ويتطلب 
ب��إخ��الص وصدق  ال��وط��ن وامل��واط��ن واملقيم  جت��اه 
والقيادي  واملعلم  والطالب  املوظف  ليكون  وأمانة 
واجلميع له مكان حقيقي ومكانة تفاعلية ملموسة 
محمود  وم��ق��ام  املجتمع  ف��ي  ميزانها  لها  ظ��اه��رة 
–رحمه  ابن خزمية  قال  وتعالى.  تبارك  الله  عند 
يعيش  التي  األرض  ثقل في  له  ليس  »م��ن  ال��ل��ه-: 
عليها فهو عالة عليها«, واملقصود هو أن يكون كل 

احلمد لله رب العاملن, والصالة والسالم على رسوله األمن وصحبه امليامن ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين, وبعد: فإن حب الوطن أمر فطري وذو قيمة عالية في النفس البشرية وقضية محورية في حياة 
املسلم, والبلد القائم على الدين في قواعده وأصوله ومنضبط في سلوكه وأخالقه وعادل في أحكامه 

يزداد الناس حبًا وتعلقًا به وبوالة أمره.

د.بسام خضر الشطي

يتطلب االنتماء 

للوطن االلتزام 

بأداء الواجبات 

جتاه الوطن 

واملواطن واملقيم 

بإخالص وصدق 

وأمانة 
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إبان تأسيسه عند بزوغ فجر  املدني  إلى املجتمع 
اإلسالم بقيادة الرسول األمني محمد بن عبدالله 
] سيد األول��ني واآلخرين وإم��ام املرسلني وخير 
البشرية أجمعني جند أنه كان في مجتمعه اليهود 
وغيرهم,  األص��ن��ام  وعبدة  والنصارى  واملنافقون 
اجلميع  مع  التعامل  آلية  يجد  أن  استطاع  فكيف 
أبوبكر  بعده  ومن  اخلفاقة؟  اإلس��الم  مظلة  حتت 
والرحمة  بالعدل  املسيرة  وإمت���ام   ] الصديق 
واإلحسان وعمر الفاروق [ والفتوحات الكبيرة 
وتغيير حياة اإلنسان من اجلهل إلى اإلميان ومن 
الكفر إل��ى اإلس��الم دون إك��راه وقهر وإج��ب��ار, ثم 
ذو النورين عثمان بن عفان [ وتوزيع الثروات 
وال��ت��واص��ل ف��ي ال��ف��ت��وح��ات وال��ت��ع��ام��ل ب��ح��ذر مع 
والتعامل  األزم��ات  فتيل  ون��زع  واملنافقني,  اليهود 
خطيرة  طوائف  ظهرت  عندما  الفتنة  مع  بالعدل 
الرابع  اخلليفة  طالب  أبي  بن  علي  وبعده  مسلمة 
واللباقة  باحلكمة  الفنت  فتيل  نزع  استطاع  وكيف 
والفطانة والذكاء, قال تعالى: }ِإَنّ اللَّه يَْأُمُرُكْم أَن 
النَّاِس  بنَْيَ  َحَكْمتُم  َوِإَذا  أَْهِلَها  ِإلَى  األََمانَاِت  واْ  تُؤُدّ

ُكُمواْ ِبالَْعْدِل{. أَن حَتْ
باملسؤولية جتاه  القيام  يتطلب  للوطن  االنتماء  إن 
ْسُؤولُوَن{  األبناء لصناعة األجيال }َوِقُفوُهْم ِإنَُّهم َمّ
وممارسة  ال���ع���ب���ادات  أداء  خ���الل  م���ن  ب���إع���داده 
وحفظ  العلم  وتلقي  اآلخرين  واحترام  املعامالت 
القرآن والسنة ومعرفة حدود الله عز وجل وطاعة 
ُسوَل  الَرّ َوأَِط��ي��ُع��واْ  ال��لّ��َه  الله عز وج��ل }َوأَِط��ي��ُع��واْ 
البلدة  ِمنُكْم{. وتعزيز االنتماء لهذه  األَْمِر  َوأُْوِل��ي 
الطيبة والتعامل مع اجلميع بإيجابية واالبتعاد عن 
تََعاَونُواْ  َوالَ  َوالتَّْقَوى  الْبِرّ  َعلَى  }َوتََعاَونُواْ  السلبية 

َعلَى اإِلثِْم َوالُْعْدَواِن{.
وينتمي  يحبه  اإلن��س��ان  فيه  ول��د  ال���ذي  البلد  إن 
إليه, ويفرح إن كان بلده إسالميا وقد قطنه اآلباء 
فهذا  شامخة,  وصرحا  تاريخا  وأصبح  واألج��داد 
الرسول محمد ] عندما أخرجه قومه من مكة 
ولقد  قلبي«  إل��ى  الديار  ألح��ب  إن��ك  »والله  يقول: 
دعا للمدينة املنورة عندما أكمل حياته فيها قائال: 
أشد«..  أو  ملكة  كحبهم  املدينة  إليهم  »اللهم حبب 
ه���ذه احمل��ب��ة ال��ص��ادق��ة ع��ن��دم��ا ت��غ��م��رن��ا الب���د من 

تفعيلها إلى عمل ومن ذلك:
الدعاء.. ومن ذلك: اللهم اجعل هذا البلد آمنا   •
وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم, ومن ذلك: 
اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا.

فريضة,  العلم  فطلب  بإخالص..  والعمل  العلم   •

عشر يوما فأكثر. 
ال���ذي ينوى  امل��ك��ان  ال��ث��ال��ث: وط��ن السكنى: وه��و 
املسافر أن يقيم فيه أقل من خمسة عشر يوماً.  

ومما سبق يتضح أن الوطن لغة املكان الذي يقيم 
به اإلنسان ولد به أم ال. 

الوطن في املفهوم املعاصر: 
بعد الوقوف على تعريف الوطن لغة يتضح أنه غير 
مستعمل على عمومه اليوم في مفهوم الوطن؛ ألنه 
يعد اإلقامة في املكان توطنا, وهو مخالف ملا عليه 
أعراف الناس اليوم؛ ولذا ميكن تعريف الوطن في 

املفهوم املعاصر بأنه: 
الدولة التي ولد فيها اإلنسان الذي يحمل جنسيتها 
اجلنسية,  هذه  توارثوا  الذين  وأصوله  آلبائه  تبعاً 
وقد متنح الدولة شرف املواطنة )اجلنسية( ملن لم 
يولد, أو ولد على أرضها, إذا كانت مصلحة الوطن 

تستدعي ذلك.  
ثانياً : ملاذا يحب اإلنسان وطنه؟

إن محبة املكان الذي ولد فيه اإلنسان ونشأ فيه 
عليه  مجبول  فطري,  أم��ر  أحضانه  بني  وت��رع��رع 
الوطن  دفء  فيه  يجد  ألن��ه  واحل��ي��وان؛  اإلن��س��ان 

وأمنه وذاته. 
محاسن  ن��ذك��ر  أن  ل��ل��وط��ن  االن��ت��م��اء  يتطلب  ك��م��ا 
في  اإليجابي  ودوره  احلميدة  وخصاله  املجتمع 
واملسكني  واألرم��ل��ة  اليتيم  م��ع  واخل����ارج  ال��داخ��ل 
وامل��ع��اق وص��اح��ب ال��ع��وز وال��ض��ع��ي��ف م��ع اجلميع 
ف��ي ت��وف��ي��ر ال��وظ��ائ��ف وال��س��ك��ن وال��ع��الج املجاني 

والتعليم املجاني وعدم وجود الضرائب التي تثقل 
باملعاقني واالهتمام  التامة  كاهل اإلنسان والعناية 
ميزانية  وتخصيص   املتفوقني  بالطلبة  الكامل 
لألبحاث للتطوير وللتنمية, ومن الناحية الشرعية 
واملدارس  القرآن  حتفيظ  وحلقات  املساجد  بناء 
اخلطباء  وإع�����داد  الفقهية  وامل��ع��اه��د  ال��ش��رع��ي��ة 
وإقرار  اإلسالمية  والبنوك  الشرعية   والكليات 
واجباتها  ب���أداء  للقيام  وم��ب��رات  خيرية  جمعيات 
جتاه الفقراء واحملتاجني وإقرار قوانني من خالل 
تطبيق  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  الس��ت��ك��م��ال  ال��دائ��م��ة  اللجنة 

الشريعة اإلسالمية.
ويتطلب االنتماء للوطن احلفاظ على نسيج املجتمع 
عل اختالف ملله ونحله والتعايش بالسلم واالبتعاد 
والتحريض  وال��وش��اي��ة  احل��س��اب��ات  تصفية  ع��ن 
ولكن  واآلراء,  العقائد  اختلفت  وإن  واالن��س��ج��ام 
نظرنا  ف���إذا  التعامل  ف��ي  مشتركة  ح���دود  ه��ن��اك 

وواجبنا القضاء احملكم 
على أسباب الشر والرذيلة 

وعوامل اخلالعة 
وامليوعة التي تغرق 

املجتمع في أوحال الفساد

الوعي احلضاري لالنتماء 
للوطن ال ميكن أن يحقق 
نتائجه ويؤدي ثماره إذا 

كان منعزاًل عن الدين

فاحلاكم هو ابن البلد 
وهو األب الكبير فعندما 

يقوم برسالته يجب 
االلتفاف حوله وشكره 
ومناصحته والدعاء له
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النافع  عن  ويبحث  العلم  كنف  في  املسلم  فيعيش 
منه ويعمل بإخالص لبناء راسخ وأساس متني حتى 
يكون على ثغر كما قال ]: »كل على ثغر فال يؤتى 

اإلسالم من قبلك«.
األخ��الق احلميدة.. فال يتكلم إال مبا هو خير,   •
ويتعامل مع اآلخرين كما يحب أن يعاملوه, ويكون 
قدوة صاحلة في عمله ألنه سفير لإلسالم, وديننا 
م��ن مسلمني  اآلخ��ري��ن  م��ن مخالطة  والب��د  عاملي 
التسامح وال��ت��ج��اوز عن  وغ��ي��ره��م وض��ري��ب��ة ذل��ك 
رفيقا  تكون  للنفس حتى  لنصرة  ا  وع��دم  املخطئ 
في األم��ر كله كما ق��ال ]: »م��ا دخ��ل الرفق في 

شيء إال زانه وال خال منه شيء إال شانه«.
• نعيش جميعا في مركب واحد: ففي املركب قد 
يكون املؤمن الفاسق وسريع الغضب فنتعامل معه 
بالنصيحة والدعوة بالتي هي أحسن واألخذ على 
يد الظالم حتى ال يزيد في غيه وعنجهيته, والذي 
والفساد  ال��زواب��ع  ويثير  السفينة  يخرق  أن  يريد 
البد من منعه وزجره باحلكمة واملوعظة وبالقانون 
حتى ال تغرق هذه السفينة الكبيرة؛ ولذلك عالج 
الرسول ] ذلك بالصبر والقول احلسن السديد, 
}ِإْن  مسؤوليته  ح��دود  يعرف  ومواطن  مقيم  وكل 

َعلَيَْك ِإاَلّ الَْباَلُغ{.
• البعد عن كل ما يثير الكراهية والعداوة والتنازع 
والتفاخر  والكبر  التعصب  ذل��ك  وم��ن  والشقاق.. 
باألنساب والطعن باألحساب كما قال ]: »ثالثة 
من الكفر, وفي رواية: ثالثة من اجلاهلية: التفاخر 
ب��األن��س��اب, وال��ط��ع��ن ب��األح��س��اب, وال��ن��ي��اح��ة على 
امليت« كما نوصي بعضنا بعضا باالبتعاد عن آفات 
اللسان من الغيبة والنميمة والكذب وإساءة الظن 
وغيرها مما يوغر الصدر؛ ولذلك قال تعالى: }وال 

تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا{.
• التكافل االجتماعي: فالبد من التعاون على البر 
والتقوى واستشعار حالة احملتاج واملريض, فنجد 
اهتمام املجتمع اإلسالمي في العصر األول باليتيم 
واملسكني واألرملة واملريض والعاجز والشيخ الكبير 
واملسجون ومجهولي الهوية, وال أدل على ذلك من 
أصناف الزكاة: }إمنا الصدقات للفقراء واملساكني 
الرقاب  وف��ي  قلوبهم  وامل��ؤل��ف��ة  عليها  وال��ع��ام��ل��ني 
وقال  السبيل{..  وابن  الله  سبيل  وفي  والغارمني 
]: »من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة«. وهذه بشارة 

تدفعنا للعمل جتاه التكافل االجتماعي.
وقد  بطبعه  اإلنسان مدني  البني:  ذات  إص��الح   •

إذكاء  ع��دم  فالواجب  ون���زاع,  تفاهم  س��وء  يحدث 
اخل���الف ول��ك��ن ي��ج��ب إخ��م��اده وإص����الح القلوب 
ويتطلب ذلك تضحيات كبيرة قولية وعملية يتنازل 
الفرد عن كبريائه وعظمته إلى التواضع ليحصل 
على األجر؛ ولذلك قال النبي ]: »إن الشيطان 
ولكنه رضي  ه��ذه,  أرضكم  في  يعبد  أن  يئس  قد 
بالتحريش بينكم«, فالبد من تفويت الفرص عليه 

والسيما بعد التحذير النبوي والواضح.
• السعي للوصول إلى مجتمع مثالي سعيد.. وهذا 
أحكام  تطبيق  إلى  الدعوة  إال من خالل  يتأتى  ال 
ربانية  أوام���ر  ألنها  ال��غ��راء؛  اإلس��الم��ي��ة  الشريعة 
ودس��ت��ور حياة, واخل��ال��ق عز وج��ل هو األعلم مبا 
ينفعنا وما يضرنا وما يسعدنا فال عدل وال رحمة 
جاهلية  فهو  عداها  وما  اإللهية,  بالتشريعات  إال 
كما قال سبحانه محذرا عباده: }أفحكم اجلاهلية 
يوقنون{  لقوم  حكما  الله  من  أحسن  ومن  يبغون 
فال ربا وال تبرج وال معاصي وال موبقات بل حقوق 
هناك  الصدد  هذا  وفي  ت��ؤدى..  وواجبات  تعطى 
رجال من بالدنا صاحلون البد من إطرائهم وبيان 
دورهم ليضافوا في ورقات التاريخ املشرف ليبقى 

لهم ذكر في اآلخرين.
الربانيني..  وال��ع��ل��م��اء  االل��ت��ف��اف ح���ول احل��ك��ام   •
فاحلاكم هو ابن البلد وهو األب الكبير فعندما يقوم 
ومناصحته  االلتفاف حوله وشكره  يجب  برسالته 
والدعاء له, والعالم الرباني هو الذي يقيس األمور 
مب��وازي��ن ثابتة وع��ل��وم راس��خ��ة وي��ق��در األم���ور بني 
املصالح واملفاسد وينظر على املدى البعيد, وهذا 
الله  تعالى: }وأطيعوا  ق��ال  كما  ال��دول  سر جن��اح 

وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم{.
• إبراز اخلير في بالدنا من تعليم وعالج مجاني 
وفرص  املأوى  وتوفير  خيرية  وجمعيات  ومساجد 
العمل وتسهيل مهمة الزواج والعالوات.. كما قال 

تعالى: }وأما بنعمة ربك فحدث{.
دول��ة منتجة  لنكون  الذاتي  االكتفاء  إلى  السعي   •
وليست مستهلكة, وكل يخطط ويفكر ويبتكر, وأن 

نهتم في املرحلة املقبلة باالقتصاد ملواكبة العصر.
• التعامل مبنظور الصبر والشكر والرضا بقضاء 
البالء  إل��ى  يتعرض  ق��د  فاملسلم  وج���ل..  ع��ز  الله 
ونقص من األموال واألنفس والثمرات فال يسخط 
أو يؤجج اآلخرين ويشعل نار الفنت, وليتوقف عن 
نشر ثقافة الكراهية والعداوة والبغضاء ويقلع عن 
على  يعتدي  »القوي  وه��ي  الغاب  مشروع  سياسة 
الضعيف وكل يأخذ حقه بيده« بل يصبر ويحتسب 
وه��ن��اك ق��وان��ني وم��س��ؤول��ي��ة ووج���ه���اء ل��ه��م ثقلهم 
تبارك  الله  أص��اب��ه  إذا  ث��م  ال��ب��الد,  ف��ي  ومكانتهم 
وتعالى بنعمة فعليه أن يحمد ويشكر لتزيد النعم 
ويرضى بقضاء الله عز وجل وقدره في الدنيا فال 

يسخط وال يحسد اآلخرين.
يكتب  أو  يتكلم  أال  وه��و  البناء  النقد  استخدام   •
وبعدها  القاطعة,  واألدل��ة  الساطعة  بالبراهني  إال 
ينتقد دون سباب أو شتائم أو جتريح أو استهزاء 
الناجحة  أو سخرية, بل يأتي بالشواهد والبدائل 
في  لتسير  ال��ب��الد  ف��ي  التنمية  م��س��ار  لتصحيح 
ويكفله  مشروع  حق  وهو  وراسخة,  ثابتة  خطوات 

القانون.
احلفاظ على امل��ال العام فكل شخص مستأمن   •
وي��ج��ب عليه ع���دم اإلس����اءة ف��ي اس��ت��خ��دام املال 
يتحايل  أو  يسرق  أو  يكسر  فال  الشارع  في  العام 
يسرق  أو  األج��ه��زة  استخدام  يسيء  أو  يخرب  أو 
اإلسالم  يؤتى  ثغر فال  على  )كل  ويبدها  الثروات 

إن االنتماء للوطن يجبرنا 
أن نحمد الله تعالى 

بالقول والعمل والنية 
على ما أوالنا من نعم
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من قبلك(.
عدم إيذاء اآلخرين: فلألسف أن بعضهم يؤذي   •
اآلخرين في الطرقات من جتاوز اإلشارة احلمراء 
والسرعة اجلنونية وتعطيل حركة املرور أو السباق 
واملطاردة والتحرش بالنساء أو إيذاء كبار السن أو 
الوافدين أو املعاكسة أو قذف القاذورات واملخلفات 
في الشوارع أو مضايقة املخالفني له: »املسلم من 

سلم الناس من لسانه ويده«.
إن الذي ولد في بالده وشب على ثراها وترعرع 
بني جنباتها يشعر باحلنني الصادق وقوة االرتباط 
وصدق االنتماء والوالء اخلالص, ويرى وطنه في 
الذكرى  وتخاجله  معنى,  وأص���دق  ص���ورة  أج��م��ل 
الفياضة؛  واملشاعر اجلياشة واألحاسيس  الطيبة 
احملافظة  على  ويحرص  وي��ه��واه  وطنه  يحب  ألن��ه 
االستخالف  معنى  لتحقيق  خيراته  واغتنام  عليه 
أَنَشَأُكم  }ُه���َو  وت��ع��ال��ى:  سبحانه  فيه  ق��ال  ال���ذي 
بإيجابيه  فيسهم  ِفيَها{,  َواْستَْعَمَرُكْم  األَْرِض  َن  ِمّ
كل  في  وفكراً  وعماًل  ق��والً  ورفعته  وطنه  خلدمة 
املجاالت وامليادين املتاحة ويتصدى لكل أمر يترتب 
والدفاع عن  الوطن وسالمته  بأمن  عليه اإلخالل 
الوطن والذود عنه واملشاركة في تربية أبنائه على 
تقدير  خيرات الوطن في الداخل واخلارج إليجاد 
املواطنني  ب��ني  وال��ت��آزر  وال��ت��آخ��ي  التآلف  م��ن  ج��و 
مواجهة  ف��ي  املتماسك  ال��واح��د  اجل��س��د  ليمثلوا 

الظروف املختلفة.

نشر  العمل على  الوطن  إلى  االنتماء  في  وواجبنا 
يتمتع  كي  الوطن  أرج��اء  لتعم  الصحيحة  العقيدة 
املواطنون باإلميان احلقيقي بالله تعالى ويصدقون 
حتى  غيره  دون  وح��ده   عليه  واالعتماد  حبه  في 
إذا ما حاولت قوة في األرض االعتداء على دينهم 
بهم  إذا  وأموالهم  أرضهم  استباحة  أو  وعقيدتهم 
عن  دفاعاً  عرينه  في  األس��د  انتفاضة  ينتفضون 
موقنني,  األع��راض  استباحة  أو  وعقيدتهم  دينهم 
بأن قوته تبارك وتعالى القاهرة كفيلة بهزمية أي 

عدو غاشم..
الشر  أسباب  القضاء احملكم على  وواجبنا كذلك 
تغرق  التي  وامليوعة  اخل��الع��ة  وع��وام��ل  وال��رذي��ل��ة 
أجيال  فتنشأ  واخِلنَا  الفساد  أوح��ال  في  املجتمع 
شهوانية عابدة مللذاتها ومتعها الرخيصة, فتجفيف 
الرجال  بصنع  الكفيل  هو  والفتنة  الفساد  منابع 
عن  املدافعني  ودينهم  لربهم  احملبني  احلقيقيني 

وطنهم بصدق وعزمية.
اإلعالم  وسائل  بعض  من  احل��ذر  كذلك  وواجبنا 
الرخيصة التي تذكي نار العداوة والبغضاء وتستغل 
األوضاع امللتهبة لبث الفنت في أرجاء الوطن وبني 
القصص  وتلفيق  اخل��ص��وم��ات   وت��أج��ي��ج  أب��ن��ائ��ه 
لتضخيم  العارضة  الفردية  واملبالغة في احلوادث 
خارجية  منظمات  إل��ى  وإيصالها  األف��ع��ال  ردود 
لتتدخل في شؤوننا احمللية وفق إحصائيات كاذبة 
واملزايدات  امل��س��اوم��ات  بعدها  لتبدأ  م��دس��وس��ة 

واملهاترات.
تعالى  الله  نحمد  أن  يجبرنا  للوطن  االنتماء  إن 
بالقول والعمل والنية على ما أوالنا من نعم, نعمة 
واخليرات  واالس��ت��ق��الل  التحرير  ونعمة  اإلس���الم 
بالعقيدة  اإلسالمية  القيادة مع الشعب  ومتاسك 

السمحة والوسطية املقبولة.
خطط  بكافة  القيام  علينا  ميلي  للوطن  اإلنتماء 
في  فيها  وامل��ش��ارك��ة  وبرامجها  الشاملة  التنمية 
واحلضارة  التقدم  لنواكب  احل��ي��اة  مناحي  ك��اف��ة 
مب��ا ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع واخل��ي��ر ع��ل��ى ال��ع��ب��اد والبالد 
واملشاركة اإليجابية في مختلف القضايا التربوية 
واالجتماعية للنقاش واحلوار اجلاد والفاعل لوضع 
واألهداف  واآلم��ال  الطموحات  ولتحقيق  احللول 

التي يريدها احلاكم من احملكوم.
وذلك  لألفضل  بالتغيير  يطالبنا  للوطن  االنتماء 
وأين  كنا؟  كيف  الثالثة:  األسئلة  ط��رح  خ��الل  من 
نحن؟ وإلى أين نتجه؟ واألمم السابقة ما وصلت 
باألبحاث  االهتمام  بعد  إال  وال��رق��ي  التقدم  إل��ى 

بالعلماء  وااله��ت��م��ام  ال����ذات  ون��ق��د  وال����دراس����ات 
مفتوح  سجل  واإلسالمي  والتاريخ  والتخصصات, 
وعناوين واضحة ومناهج قيمة كفيلة بالعودة إلى 
الله  ثابتة على صراط  التقدم وفق السير بخطى 

املستقيم.
باملنتج احمللي  إلى االهتمام  للوطن يدعونا  االنتماء 
على  لالستمرار  النجاح  سبل  كل  وتوفير  وتشجيعه 
الزراعة والصناعة واالكتفاء الذاتي والسعي احلثيث 
لتحقيق هذه األمنية, قال مالك بن نبي رحمه الله 
واملناهج  احللول  يضع  ألن  ألح��د  يجوز  »ال  تعالى: 
مغفاًل مكان أمته ومركزها, بل يجب عليه أن تنسجم 
تقتضيه  ما  مع  وخطواته  وأقواله  وعواطفه  أفكاره 
من  حلوالً  يستورد  أن  أما  أمته,  فيها  التي  املرحلة 
للجهد  تضييعاً  ذل���ك  ف��ي  ف���إن  ال��غ��رب  أو  ال��ش��رق 
ومضاعفة للداء, إذا كل تقليد في هذا امليدان جهل 

وانتحار« شروط النهضة ملالك بن نبي ص 47.
الناس  عقول  في  التمدن  ج��ذور  يرسخ  فالنجاح 
املتواصل  للعطاء  ويدفعهم  وسلوكهم,  وقلوبهم 
الشهود  درج��ة  إل��ى  للوصول  شعورهم  من  ويزيد 
ًة  أَُمّ َجَعلْنَاُكْم  }َوَك��َذِل��َك  األمم:  على  احل��ض��اري 

َوَسًطا ِلّتَُكونُواْ ُشَهَداء َعلَى النَّاِس{.
وف��ي احل��دي��ث ال��ش��ري��ف ي��ق��ول ]: »م��ن أصبح 
آمنا في سربه, معاف في بدنه, عنده قوت يومه, 
وابن  الترمذي  أخرجه  الدنيا«  له  حيزت  فكأمنا 

ماجه.
والرضا  القناعة  على  شبابنا  نؤسس  أن  فعلينا 
والشكر لله تبارك وتعالى, وأن نفتح معهم احلوار 
الفكري  الغزو  آث��ار  من  حمايتهم  على  العمل  مع 
وكيفية  احلديثة  اإلعالمية  واألج��ه��زة  واملعاصر 
التعامل معها بإيجابية واحلذر من استخدمها في 
سلبيات تعود على األشخاص باالنتكاسة والدمار 
املجتمع  على  عالة  ويكونون  والديني  األخ��الق��ي 

بعدها.
تدعو  ألنها  للزراعة؛  جميعا  العمل  علينا  وأخيراً 
إلى الراحة والسعادة وإيجاد اجلو املالئم والصحي 
ففي احلديث: »ما من مسلم يغرس غرساً فيأكل 
منه إنسان أو دابة أو طير إال كان له به صدقه« 

متفق عليه.
والبحرية هي  واألرصفة  بالبيئة واجلو  فاالهتمام 
فال  األرض,  ه��ذه  على  يعيش  ف��رد  ك��ل  مسؤولية 
ويخرق  أنانية  في  يعيش  وال  للهدم,  معوالً  يكون 
التوعية  واجبنا  وم��ن  فيها,  مب��ن  لتغرق  السفينة 

وذكر الفضائل لننعم ببيئة جتلب اخلير واحملبة.
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حــــــوار

شتان بين الدعم اليهودي إلسرائيل 
وبين الدعم اإلسالمي لفلسطين

أعرب املفتي العام السابق للقدس الدكتور عكرمة صبري عن سعادته بفشل املفاوضات مع إسرائيل، معلال ذلك بأن 
الشروط اإلسرائيلية شروط قاسية تريد االستسالم من خالل املفاوضات وال تريد السالم العادل، ونحن ال نتوقع 

حدوث سالم مع إسرائيل؛ ألنها دولة قائمة على االغتصاب.
وقال: إن الدور املصري في القضية الفلسطينية تراجع مشيرا إلى أن السبب في ذلك هو احلصار الذي فرض على 
الشعب الفلسطيني ومشاركة مصر في احلصار على أبناء الشعب في غزة. وأعرب الشيخ عكرمة عن خيبة أمله من 
تراجع الدعم للقضية الفلسطينية على مستوى الدول العربية واإلسالمية، مشيرا إلى أنه شتان بن الدعم اليهودي 
إلسرائيل وبن الدعم اإلسالمي لفلسطن، فاليهود يدعمون إسرائيل دعما مطلقا ولهم استراتيجية واضحة  تنفذ 

اآلن.
وأوضح أن السلطات اإلسرائيلية تنفق املليارات سنويا على مدينة القدس من قبل اللوبي الصهيوني العاملي، وشدد 
على ضرورة مساندة السودان بشكل قوي حتى ال يتم االنقسام الذي سيكون خرابا على املنطقة برمتها وسيكون 

سابقة النقسام دول أخرى والسيما وإن مصر اآلن هي املهددة بعد ذلك. وإلى تفاصيل احلوار:

حاوره: عالء الدين مصطفى

استراتيجية صهيونية مستقبلية لدعم إسرائيل ومساندتها من عام 2010 إلى 2020م
املفتي السابق للقدس  عكرمة صبري في حوار خـاص لـ)الفرقان(: 

< الشيخ عكرمة صبري أثناء 
حواره مع الزميل عالء الدين 

مصطفى
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< كيف ترى الساحة الفلسطينية اآلن 
بعد توقف عملية السالم وهل تعتقد 

أن إسرائيل تريد السالم؟
القيادة  ب��ت��ع��ن��ت  ان��ت��ه��ت  امل���ف���اوض���ات   <
اإلسرائيلية وفي نظري أن انتهاء املفاوضات 
الشروط  ألن  سلبيا؛  ول��ي��س  إي��ج��اب��ي  أم��ر 
اإلسرائيلية شروط قاسية تريد االستسالم 
ت��ري��د السالم  امل��ف��اوض��ات وال  م��ن خ���الل 
لم  جارية  كانت  التي  واملفاوضات  العادل، 
تنازالت  كلها  ب��ل  ع���ادل،  س��الم  إل��ى  تصل 
مبؤسساتنا  نهتم  أن  وعلينا  واس��ت��س��الم، 
وعلينا أن نضع استراتيجية لالقتصاد حتى 
ونتحرر  الذاتي  االكتفاء  مرحلة  إلى  نصل 
التي  واألمريكية  الغربية  الضغوطات  من 
الشعب  عن  املساعدات  بقطع  دائما  تهدد 

الفلسطيني.
إسرائيل  م��ع  س��الم  ح��دوث  نتوقع  ال  نحن 
دول��ة قائمة  تريد أي س��الم؛ ألنها  ألنها ال 
ال��س��الم ملا  ع��ل��ى االغ��ت��ص��اب، ف��ل��و أرادت 
الغربية،  الضفة  املستوطنات في  بنت هذه 
دولة  لقيام  الغربية مكانا  الضفة  تعد  فهي 
فلسطينية  دول��ة  تقوم  فكيف  فلسطينية، 
العباد  وشتتت  البالد  مزقت  واملستوطنات 
ولم تبق مدينة فلسطينية متصلة مع بعضها 

إال بوجود مستوطنة بني أرجائها؟!
دور مصر

< كيف تصف دور مصر اآلن في القضية 
الفلسطينية؟

> ل��م ي��ع��د خ��اف��ي��ا أن ال����دور امل��ص��ري في 
هو  والسبب  تراجع،  الفلسطينية  القضية 
احل��ص��ار ال��ذي ف��رض على غ��زة ومشاركة 
في  الشعب  أبناء  على  احلصار  في  مصر 

غزة.
القضية  م���ع  ال��ت��ف��اع��ل  ت��ق��ّي��م  ك��ي��ف   >
ال���راه���ن...  ال���وق���ت  ف���ي  الفلسطينية 
على  محافظا  ي���زال  ال  أم  ت��راج��ع  ه��ل 

مكانته؟
الدول  مستوى  على  الدعم  تراجع  لقد   <
ال��ع��رب��ي��ة واإلس��الم��ي��ة، أم���ا ع��ل��ى املستوى 
الشعبي فهناك تفاعل في الشوارع العربية 
واإلس���الم���ي���ة، وه���ن���اك أي��ض��ا م��ت��اب��ع��ة من 

اإلعالم العربي واإلسالمي وبعض اإلعالم 
أن  إلى  أن أشير هنا  الغربي احلر، وأحب 
الفضائيات العربية تؤدي دورا مهما للغاية 
في إظهار احلقيقة للعالم من خالل ما تنقله 
الشعب  على  سافر  إسرائيلي  اع��ت��داء  م��ن 
الفلسطيني وتفضح املخططات اإلسرائيلية 
الفلسطيني  الشعب  تهجير  إل��ى  ال��رام��ي��ة 
ومدى املعاناة التي يعيشها هذا املواطن على 
أرضه وقد تزايد االهتمام من قبل اإلعالم 
بوجه عام، وهذا يشعرنا بأن صوتنا يصل 
إل��ى ال��ع��ال��م ك��ل��ه، ف��ال��وض��ع اإلع��الم��ي هذه 

األيام أكثر اهتماما من ذى قبل.
العرب وإسرائيل

العربي  للدعم  م��رت��اح��ون  أن��ت��م  ه��ل   >
وكيف  الفلسطيني  للشعب  اإلسالمي 
بالدعم  ب��امل��ق��ارن��ة  ال��دع��م  ه���ذا  تقيم 

اليهودي إلسرائيل؟
ال��ي��ه��ودي إلسرائيل  ال��دع��م  ب��ني  > ش��ت��ان 
فاليهود  لفلسطني،  اإلسالمي  الدعم  وبني 
ي��دع��م��ون إس���رائ���ي���ل دع���م���ا م��ط��ل��ق��ا ولهم 
لدعم  اآلن  ينفذونها  واضحة   إستراتيجية 

إسرائيل احملتلة.
املليارات  ت��ن��ف��ق  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��س��ل��ط��ات 

اللوبي  قبل  من  القدس  مدينة  على  سنويا 
الصهيوني العاملي، فملياردير يهودي واحد 
وهو )مسكوفيتش( ينفق أضعاف ما ينفقه 
العرب على مدينة القدس، ونحن ننزف دما 
حينما نرى اهتمام اليهود بالقدس أكثر من 

اهتمام الدول اإلسالمية واملسلمني بها. 
استرايتيجية2020م

< إسرائيل تعبث بشكل يومي وعدواني 
ي��ك��ش��ف ع���ن وج��ه��ه��ا ال��ق��ب��ي��ح ومتضي 
قدما في تنفيذ مخططاتها الغتصاب 
على   عملت  أن  بعد  امل��ق��دس��ة  امل��دي��ن��ة 
تهويدها ومحو عروبتها.. فكيف ميكن 
وما  املدينة  من  تبقى  ما  على  احلفاظ 

احلل من وجهة نظرك؟ 
العالم   في  واليهود  الصهاينة  وضع  لقد   <
ومساندة  ل��دع��م  مستقبليه  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
إسرائيل من عام 2010 إلى 2020، وخالل 
العشر سنوات ستكون هناك برامج ومشاريع 
القدس  مدينة  تهويد  استكمال  شأنها  من 
من حيث األراضي  واملستوطنات من اجلهة 
إلى  باإلضافة  اجلنوبية،  واجلهة  الشرقية 
قاطني مدينة  أكبر عدد ممكن من  تهجير 

القدس من الفلسطينيني. 
اليهود يركزون على تهويد مدينة القدس في 
والبشر،  واحلجر  الشجر  من  املجاالت  كل 
فهم يصادرون األراضي ويبنون املستوطنات 
العازل  العنصري  اجل��دار  وبنوا  منها،  بدال 
يعزل  بحيث  ال��ق��دس  مبدينة  يحيط  ال��ذي 
الفلسطينية،  امل��ن��اط��ق  س��ائ��ر  ع��ن  ال��ق��دس 
على  املتعددة  العسكرية  احلواجز  وانتشار 
عدد  أك��ب��ر  وتهجير  ال��ق��دس  مدينة  ح���دود 

ممكن من األهالي من بيوتهم وهدمها.
ولقد شملت األعمال العدوانية اإلسرائيلية 
عروبتها  ع��ل��ى  وال��ق��ض��اء  ال��ق��دس  لتهويد 
مصادرة الكثير من األراضي العربية داخل 
من  العديد  وزرع  وحولها،  القدمية  القدس 
املستوطنات حول املدينة املقدسة من جميع 
اجلهات حملاصرتها وعزلها عن بقية املدن 

واملناطق الفلسطينية. 
وس��ل��ط��ات االح��ت��الل اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ماضية 
الكبرى« من  »القدس  ما تسميه  إقامة  في 

انقسام السودان خراب 
على املنطقة برمتها 

وسابقة لدول أخري.. 
ومصر هي املهددة بعد ذلك

السلطات اإلسرائيلية 
تنفق املليارات سنوًيا 
على مدينة القدس 

من قبل اللوبي 
الصهيوني العاملي
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حــــــوار

املزيد  باغتصاب  مساحتها  توسيع  خالل 
من األراضي العربية، األمر الذي يكشف 
بالقدس  يحيط  شديدا  خطرا  أن  بجالء 
يتفاقم  اخل��ط��ر  ه���ذا  وأن  وم��ق��دس��ات��ه��ا، 

ويزداد يوما بعد يوم. 
مسارات  يأخذ  القدس  تهويد  فموضوع 
وإجراءات عدة عدوانية تعسفية، ونحن ال 
بنا من  التي ستحل  املصيبة  ندرك حجم 
تهويد  بسبب  اإلسرائيلية  اخلطط  ه��ذه 

القدس ومحو عروبة  املدينة.
أولويات الشعب

< ما أولويات الشعب الفلسطيني في 
هذه املرحلة؟

> م���ن أه���م األول����وي����ات ت��وح��ي��د الصف 
اإلقليمية  املؤساسات  ودع��م  الفلسطيني 
في مجال التعليم والصحة واألهم من ذلك 
البحث عن استراتيجية اقتصادية لالكتفاء 
على  الفلسطيني  الشعب  واعتماد  الذاتي 

نفسه في لقمة عيشه.
التبرع   م����ن  ي���ت���خ���وف  م����ن  ه���ن���اك   >
املستشري  الفساد  بسبب  لفلسطن 
وفقدان  الفلسطينية  السلطة  ف��ي 

الثقة،  ماذا تقول؟
يدعم  أن  فعليه  ذل��ك  م��ن  يتخوف  م��ن   <
فلسطني؛  ف��ي  بالفعل  القائمة  امل��ش��اري��ع 
احلاجة  أم��س  ف��ي  املستشفيات  فهناك 
إلى الدعم، وهناك قطاع التعليم وجامعة 
التي  اخليرية  املؤسسات  وهناك  القدس 
تعمل على توفير ما يحتاجه الفقراء وأبناء 
احتياج  في  املؤسسات  كل هذه  الشهداء، 
شديد للمساعدة، وأحب أن أشير هنا إلى 
أن فلسطني فوق اجلميع ويجب أن نبذل 
قصارى جهدنا من أجل هذا الشعب ومن 

أجل املسجد األقصى.
فتح وحماس

< ك��ي��ف مي��ك��ن أن ت��ت��م امل��ص��احل��ة بن 
الكل  و)فتح( و)حماس( حتى يتفرغ 

للقضية األم؟
> دائما أردد أن فلسطني فوق اجلميع، 
ف��وق اجلميع، واألق��ص��ى فوق  وال��ق��دس 
اجلميع، وعلى جميع الفصائل واألحزاب 

الرئيسة  املشتركة  العوامل  على  تتفق  أن 
والفرعية  اجلانبية  اخلالفات  تترك  وأن 
أن  األوق���ات؛ حتى ميكن  ه��ذه  ف��ي  جانبا 
لفلسطني  االحتالل  إلنهاء  اجلميع  يتفرغ 

اجلريحة .
ومع ذلك رغم وجود عدة أحزاب وتوجهات 
عن  الدفاع  في  متوحدة  كلها  القدس  لكن 
القدس، فال يوجد عندنا توتر أو تشنج كما 

هو موجود في رام الله أو غزة.
دويالت صغيرة

< هل تعتقد أن تقسيم العالم اإلسالمي 
تقسيم  والسيما  صغيرة،  دوي��الت  إلى 
السوادان،  تقسيم  ومخطط  ال��ع��راق  

نفذ خصيصا من أجل أمن إسرائيل؟

العراق قسمت، وأمريكا اآلن تقف بقوة   <
في اجتاه تقسيم السودان لصالح إسرائيل، 
متى  إل��ى  ع��اج��زة..  تقف  العربية  وال���دول 
ال��ع��رب��ي جت����اه قضيانا  ال��ص��م��ت  س��ي��ظ��ل 

املصيرية؟!
والغريب أن أمريكا لديها 51 والية، ملاذا ال 
وملاذا  منها؟  والي��ة  أي��ة  انفصال  عن  نسمع 
تقف أمريكا بجانب االنفصاليني؟ كل هذه 
األم��ور واضحة وضوح الشمس، فمن أجل 
عيون إسرائيل، تقوم أمريكا بتفتيت الدول 
حتى تكون إسرائيل قوة مهيمنة على املنطقة، 
ومن هذا املنطلق أحب أن أوجه رسالة إلى 
الدول العربية واإلسالمية بضرورة مساند 
ال��س��ودان بشكل ق��وي حتى ال يحصل هذا 
االنقسام الذي سيكون خرابا على املنطقة 
برمتها وسيكون سابقة النقسام دول أخرى 
بذلك،  املهددة  اآلن هي  أن مصر  والسيما 
بتحويل  بل  فقط،  باالنقسام  مهددة  ليست 

منابع النيل إلسرائيل.
تركيا

منذ ث��الث��ني ع��ام��ا وض��ع االس��ت��ع��م��ار خطة 
شيطانية من أجل تقسيم املقسم من العالم 
لم  واملسلمني  ال��ع��رب  نحن  ولكن  ال��ع��رب��ي، 
لم  للحفاظ على وحدتنا؛ ألننا  نضع خطة 
نأخذ درسا من اخلالفات السابقة؛ فينبغي 
واألنظمة  واحل��ك��ام  العربية  الشعوب  على 
العربية أن تعمل فيما بينها على احتاد على 
غرار االحتاد األوروبي؛ حتى حتمي نفسها 
االحتاد  حتى  وع��امل��ه��ا،  وأرض��ه��ا  وشعوبها 
يحمي كراسي احلكام، من املصلحة للجميع 
أن يكون هناك احتاد عربي إسالمي، ونحن 
نثمن اجلهود التي تبذلها تركيا في التقارب 
يوافق  أن  املستحيل  م��ن  ألن��ه  ال��ع��رب؛  م��ع 
وبالتالي  ضمها،  على  األوروب����ي  االحت���اد 
المجال لها إال بالتقارب مع الشعوب العربية 

والدول العربية.
< إذًا هل تنادي بضرورة مساندة الدول 

العربية لتركيا في الوقت الراهن؟
التفكك  م��ن  بكثير  أف��ض��ل  وه����ذا  ن��ع��م   <
املوجود اآلن بني الدول، وهذا في مصلحة 

اجلميع وقد طالبنا مرات عدة بذلك.

على جميع الفصائل 
واألحزاب أن تترك اخلالفات 

اجلانبية والفرعية حتى 
نتفرغ للقضية األم 

انتهاء املفاوضات أمر 
إيجابي وليس سلبًيا ألن 

الشروط اإلسرائيلية 
قاسية تريد االستسالم

حــــــوارق�ضـايا



21

ن - 29 /2010/11م
حلج���ة  1431ه���� -  االثن���

الفرق���ان  609 - 23 ذو ا

من  بالهروب  أفكر  دائما  أن��ا  الطفلة:  ه��ذه  ردت 
البيت ألني أشعر بالتفرقة بيني وبني أخي، فأنا 
ممنوعة من مشاهدة النت في أي وقت أريد، بينما 
أخي مسموح له متى شاء، وأنا  غير مسموح لي 
مع صديقاتي  التجارية  املجمعات  إلى  أذه��ب  أن 
بينما  أخي يسرح وميرح مع أصدقائه في كل وقت 
وكل حني وإلى أي مكان يريد بعيدأ أو قريب، وأنا 
أخي  بينما  يتحقق طلبي،  ولم  نقاال  طلبت 
أح���دث األج��ه��زة ال��ن��ق��ال��ة لديه، 
لم  أن��ا  التفرقة؟  مل��اذا ه��ذه 

أعد أحتمل.
زلت  وما  كالمها  انتهى 
أنا في دهشة من أمري، 
ه���������روب، وخ���������روج مع 
صديقات، تعلق بالنت، 
وج���ه���از ن����ق����ال...... 
إلى أين سيصل بنا 

األمر؟ ألهذا احلد تأثير الفضائيات والتكنولوجيا؟ 
يقارن  م��ن  يُخطىء  ل��ذا  وأك��ث��ر؛  احل��د  لهذا  نعم 
كبير  والفرق  بالسابق،  وقتنا احلالي  التربية في 
وكبير جدا فالفضاء محدود والتطلعات كانت لها 
سقف محدد، أما اآلن فاألمر مختلف متاما؛ لذا 
نحن جميعا بحاجة إلى الكثير الكثير من املهارات، 
التي تسبقها االستعانة بالله والتوكل عليه سبحانه 
القوي القادر على أن يعيننا على حتمل املسؤولية 

العظيمة امللقاة على عاتق اجلميع.
الواقعي  امل��وض��وع  ه��ذا  ناقشت  نستعني  وبالله 
األخوات،  من  ع��دد  مع  اخليال  نسج  من  وليس 
تالحظون  كما  ألنه  كثيرة  أبعادا  املوضوع  وأخ��ذ 
ردت  من  فهناك  ال��زواي��ا،  من  كثير  ول��ه  متشعب 
األم��ه��ات في  تفكر  ب��س��ؤال: مب��اذا  على تساؤلي 
هذه األيام؟ وهل رسمت األم طريقا يخصها في 
تربية األبناء عموما والبنات خصوصاً؟ ومن أين 

تستوحي األم طريقها في التربية؟

ثم  وم��ن  نفسها  وتسقي  منه  تنهل  إن��اء  أي  وم��ن 
السؤال  ه��ذا  مسؤوليتها؟  ه��م حت��ت  م��ن  ت���روي 
املهم: من نحن؟ وإلى أين نسير في كل تفاصيل 
ال  أكبادنا  فلذات  حياتنا  في  أمر  وأه��م  حياتنا؟ 
زاوية  بالتأكيد. ومن  يختلف أحد منا على ذلك 
البنت  ب��ني  املعاملة  ف��ي  التفرقة  قضية  أخ���رى 
الرعاية واحلب  والولد، واملطلوب هنا مزيد من 
ما  كون  أما  بينهما،  فرق  منهما ال  لكل  واحلنان 
يصلح للولد ال يصلح للبنت فهذا أمر مؤكد في 
أمور وأمور أخرى، والتربية واحدة والصح صح 
في  انتقائية  ال  معينة  أط��ر  وف��ق  واخل��ط��أ خطأ 
هذه املفاهيم، والذي نفقده دوما احلوار والقدرة 
على اإلقناع للصغير قبل الكبير، ما نشاهده عند 
بعضهم إهمال الصغار من احلوار واإلقناع؛ ألنه 
من  الرغم  على  معهم  يضيعونه  لديهم  وق��ت  ال 
أذهانهم  في  يحملونه  وما  املرحلة  هذه  خطورة 
قلوبهم  وتكنها  عقولهم  في  تنطبع  قد  من صور 
الصغار  يتكبدها  الكبار  غلطة  إنها  الكبر،  عند 
فإلى متى اإلهمال؟ فهذه البنت  الصغيرة واحدة 
من كثيرات صرخت من أعماقها وحدثتها نفسها 
بأمر غير مألوف عندنا، هروب من املنزل، هروب 
من القيود، وهروب من أجل أن تتحرر من كلمة 
)ال(، هكذا يصورون لعقولهن الغضة الطرية أنه 
بإمكانك أن تتمردي وتنطلقي حيثما تريدين، إنها 
طامة كبرى فهال التفتنا لها وأرعيناها مسامعنا 
وبذلنا قصارى جهدنا لننقذ ما ميكن إنقاذه فهل 

من ُمشمر؟؟؟

كيف تفكر 
فتياتنا 

الصغيرات؟

ببراءة الطفولة وبصدق الكلمات وبلسان ال يعرف التلون انطلقت هذه 
الكلمات  بصوت فيه نبرة الضيق واالحتجاج من ابنة الصف اخلامس: 
»أبلة ملا كنِت في مثل عمري وال مرة فكرِت تهربن من أهلك؟« طبعا أنا 
ُصعقت من قولها، قلت لها وعالمات الدهشة والتعجب تنتابني: ال لم 
أفكر بالهروب وملاذا أهرب ومن أين أتت بفكرة الهروب من املنازل وإلى 
أين وووووو؟؟؟ ألف سؤال وسؤال اختزل في ذهني مبجرد أن سمعت 
منها هذا الطرح الغريب!!! نعم إنه السؤال الكبير واملهم الذي يجب 

أال نغفل عنه أبدا: كيف تفكر فتياتنا الصغيرات؟

إميان الطويل
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مراجعات

هذا  نّظم  بل  وتفصيال،  جملة  املراهقني 
ال������زواج ووض����ع ل���ه ش���روط���ا م���ن أهمها 
موافقة الوالدين على إمتامه، وفي حاالت 
معينة اشترطت موافقة احملكمة، وهذا ما 
إليه بصورة موجزة في  سأحاول اإلش��ارة 

السطور التالية.
أنهى  سعودي  ش��اب  رأي  إليكم  أنقل  هنا 
وهو  بتفوق  اجلامعية  للمرحلة  دراس��ت��ه 
ويرغب  العليا  دراس��ت��ه  إلك��م��ال  يخطط 
في تأجيل زواجه إلى أن يحقق استقرارا 
مهنيا، فقد أكد أن من حق من يرى رأيا 
املبكر  ال���زواج  مسألة  ف��ي  ل��رأي��ه  مخالفا 
العمل به ما دام فعله ال يتعارض مع ديننا، 
الفتيات  طفولة  استغالل  يرفض  أن��ه  إال 
وتزويجهن من رجال في عمر آبائهن طمعا 
ال��وق��ت نفسه  ف��ي م��ال أو مصلحة، وف��ي 

حرص على بيان أنه يعرف شبابا تزوجوا 
في سن الثامنة عشرة من فتيات في سن 
وحياتهم  ذل���ك  دون  ب��ل  ع��ش��رة  ال��س��اب��ع��ة 
م��س��ت��ق��رة ول��ل��ه احل���م���د، واخ��ت��ت��م كالمه 
أم��ث��ال ه���ؤالء من  »ب���أي ح��ق مننع  بقوله: 
رغبا  إذا  والسيما  حياتهم،  مسار  حتديد 
ف��ي ال����زواج؟! ث��م مل��اذا ميكن للشباب في 
الزواج  األمريكية  املتحدة  الواليات  معظم 
ما أن يبلغوا 16 � 18 عاما وملن دون ذلك، 
في حني نسمع في بالدنا أصواتا تطالب 
لكل منا  أن  ن��درك  أن  ذل��ك؟! علينا  مبنع 
خصائص وقدرات ورغبات مختلفة، ثم إن 
سعي بعض الشباب للزواج في سن مبكرة 
له دون شك أسباب معتبرة شرعا وعرفا، 

علينا جميعا احترامها«.
ومع هذا الشاب احلق كل احلق فيما قال 

وهكذا أصبحت محمية من نظام الدولة. 
محاولتها  ك��ذل��ك  واحل��ال��ة  طبيعيا  وك���ان 
ل��دف��ع األض����رار امل��ت��رت��ب��ة ع��ل��ى م��ث��ل هذه 
وأمراض  س��ف��اح  أوالد  ك��وج��ود  ال��ع��الق��ات 
وبائية خطيرة كاإليدز واألمراض النفسية 
احلامل سفاحا.  الفتاة  عادة  تصيب  التي 
في  الفتيات  زواج  أن  بيان  هنا  املهم  ومن 
وق��ت قريب مقبوال  إل��ى  ك��ان  مبكرة  س��ن 
ومطلوبا اجتماعيا في شتى أقطار العالم، 
بل جتاوز هذا اإلقبال ليشمل زواج األوالد 
في سن مبكرة، فإلى عهد قريب كان يعد 
تأخر زواج االبن واالبنة إلى العشرين أمراً 

مستنكراً ومستهجناً اجتماعيا.
القضية  ه��ذه  في  البحث  أراد  من  وعلى 
الغربية  ال��دول  أنظمة  عند  مليا  التوقف 
زواج  ي���رف���ض  ال  ف��أغ��ل��ب��ه��ا  وق��وان��ي��ن��ه��ا، 

لفت نظري احترام القوانن األمريكية واألوروبية لسلطة األبوين 
حاالت  ف��ي  إال  إلمت��ام��ه،  شرطا  جعلوه  إذ  ال����زواج؛  ه��ذا  تنفيذ  ف��ي 
استثنائية وضيقة، وهو أمر له إيجابياته في مجتمعات ال تتوقف 

كثيرا عند متانة العالقات األسرية.
نسمع في اآلون��ة األخ��ي��رة من اخل��ارج وم��ن ال��داخ��ل أص��وات��ا تنادي 
العربية  اململكة  ف��ي  للفتاة  ال����زواج  لسن  أدن���ى  ح��د  وض��ع  ب��ض��رورة 
السعودية، بدعوى أن الفتاة التي هي دون الثامنة عشرة ال تطيق 
الزواج بوجه عام، إال أن هذه األصوات ارتأت التجاوز عن العالقات 
غير الشرعية بن املراهقن واملتعارف عليها في بعض الدول الغربية 
امل��ص��در األص��ل��ي لتلك امل��ط��ال��ب��ات، ال��ت��ي ج��اه��دت ب��دوره��ا إلضفاء 

الصبغة القانونية على العالقات القائمة خارج نطاق الزوجية.

د. أميمة بنت أحمد اجلالهمة

الزواج المبكر
قوانــــيـن أمريكـيــة  تبيــــــح 
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هذه  ع��ن  احل��دي��ث  عند  علينا  يتحتم  إذ 
االعتبار  بعني  األخ��ذ  احلساسة،  القضية 
الفوارق املتعلقة بالنمو النفسي والبيولوجي 
يختلفان من  وإن��اث��اً؛ حيث  ذك��ورا  للشباب 
بلد آلخر، ومن منطقة ألخرى، وما يستتبع 
ذلك من احتياج كل منهما للزواج املبكر من 
ال��زواج دون  عدمه.. فالقول بتحديد سن 
األخذ بعني االعتبار تلك الفروق سيترتب 
االجتماعية  السلبيات  م��ن  الكثير  عليه 

والتي نحن في غنى عنها بحمد الله.
أن  إدراك  األب  على  أخ���رى  ناحية  وم��ن 
ابنته  ت��زوي��ج  ل��ه  أج����ازوا  عندما  الفقهاء 
دفعها  أو  إج��ب��اره��ا  م��ن  منعوه  الصغيرة، 
وال  ال����زواج،  تطيق  كانت  إذا  إال  لزوجها 
يلزم  ال  امتنعت  ف���إذا  بالسن،  هنا  ع��ب��رة 
األب تسليمها لزوجها، فمن املهم أن تكون 
عند  ال����زواج  مستلزمات  تطيق  ن��اض��ج��ة 

إحلاقها بزوجها.
الشروط  م��ن  أن  هنا  باملالحظة  وج��دي��ر 

املعتبرة عند العلماء لصحة إنكاح الصغيرة: 
مبعاشرته..  ت��ت��ض��رر  مب��ن  ي��زوج��ه��ا  »أال 
كالشيخ الهرم«، ومن الطبيعي أال نقبل أن 
تتزوج الفتاة رغما عنها من شيخ هرم، أما 
أن يتزوج شاب دون 18 من شابة قريبة من 

عمره، فال أعتقد أن في ذلك بأسا، 
الريفية  امل��ن��اط��ق  ف���ي  والس��ي��م��ا 

وال��ب��ادي��ة ح��ي��ث ي��ن��ض��ج فيها 
ويتحملون  مبكرا  الشباب 
املسؤولية  وإن��اث��ا  ذك���ورا 
شبابهم  م��ق��ت��ب��ل  ف����ي 

املبكر، واألمثلة على 
ذلك أكثر من أن 

حتصى.
حديث  إن 
ذاك الشاب 
دف�����ع�����ن�����ي 

ل��ل��ب��ح��ث عن 
حول  معلومات 

الواليات  ف��ي  ل���ل���زواج  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��س��ن 
امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة، ف��وج��دت أن السن 
الدنيا للزواج تختلف من والية إلى أخرى 
إال أن���ه وع��ل��ى األغ��ل��ب ح���دد ب��س��ن 16 � 
ومن  األب��وي��ن،  موافقة  بشرط  عاما   18
ن��ي��وي��ورك، أالباما،  أذك���ر:  ال��والي��ات  تلك 
مقاطعة  كونيتيكت،  أري���زون���ا،  أالس��ك��ا، 
جيرسي،  نيو  نيفادا،  مونتانا،  كولومبيا، 
نيو مكسيكو، كارولينا، بنسلفانيا، داكوتا 
فيرجينيا  فرجينيا،  تينيسي،  اجلنوبية، 
الغربية، يسكونسن. كما أجازوا زواج من 
هم دون ذلك مبوافقة احملكمة، فنيويورك 
بلغ  املثال اعترفت بزواج من  على سبيل 
ووالية  واحملكمة،  الوالدين  مبوافقة   14
الذكور  زواج  أج�����ازت  ه��ام��ب��ش��ي��ر  ن��ي��و 
البالغني 14 واإلناث البالغات 13 مبوافقة 
الوالدين واحملكمة، وهذه القوانني تشابه 
القارة  لقوانني  يكاد يكون مطابقا  بشكل 

األوروبية في حتديد سن الزواج. 
وأخيرا ال بد أن أوضح أني لم أرتبط في 
وإناثا كذلك،  ذكورا  وأطفالي  سن مبكرة، 
إال أن اختالفنا بوصفنا شعباً ينتمي لوطن 
لنا  ول��ل��ه احل��م��د- ح��ق مكفول  ش��اس��ع - 
جميعا ما دام الشرع لم يتعارض معه، فمن 
أن نصادر حقوق اآلخرين  غير اإلنصاف 
في حتديد مصيرهم، خاصة مع اعترافنا 
في  أليس  وتطلعاتنا،  قدراتنا  باختالف 
التنوع  اخ���ت���الف 

رحمة؟!
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�إميانيات

1- اخلوف من الرزق!!
من املؤسف أن أسألك: من ال��رزاق؟ ألن اإلجابة 
واضحة ولكنها ولألسف إجابة نظرية فقط، فلو 
آمنا بان الله هو الرزاق ملا انتشرت كل اجلرائم 
التي أشرت إليها سابقاً؛ ولذلك جند الكثير من 
لتحقيق  الطريق  معالم  لنا  وضعت  التي  اآلي��ات 
الشغل  تُ��ع��د  ال��ت��ي  ال���رزق  قضية  ف��ي  الطمأنينة 
الشاغل لكل بني البشر على وجه األرض ولذلك 
قال الله عز وجل: }َوَما ِمن َدابٍَّة ِفي األَْرِض إالَّ 
َوُمْستَْوَدَعَها{   َها  ُمْستََقَرّ َويَْعلَُم  ِرْزُقَها  اللَِّه  َعلَى 
)هود:  6( هذه اآلية وحدها كافية في القطع بأن 
رزق الله مضمون لكل متحرك على األرض بل في 

الله،  لطف  معها  ن��زل  وق��ع��ت  إذا  املصيبة  ف��إن   
فإذا توقعناها قبل الوقوع لفزعنا وساعتها تركنا 
للشيطان مساحة للعب في عقولنا. والسؤال املهم 
الذي نطرحه اآلن: من أي  شيء يخاف املسلم؟ 
تتمثل  التي  املعهودة  اإلجابة  واسمع  سؤال صعب 
ال��ل��ه! ه��ل فعال نحن  ن��خ��اف م��ن  ف��ي قولنا نحن 
نخاف من الله؟ فإذا كنا نخاف من الله فلماذا هذا 
الكم الهائل من الفساد والرشوة والقتل والبلطجة 
واإلدمان وغيرها من املوبقات التي ترتكب في كل 
حلظة نعيشها على وجه األرض؟ وعندما تتأمل كل 
ما سبق ستجد نفسك متحيراً باحثاً عن السبب، 
وأرى -والله أعلم- أننا نخاف من ثالثة أمور هي 

التي أدت إلى كل  هذه االضطرابات:

الطريـــق 
إلى النـــفـس 
املطمئــنة )2(

د صالح هارون أستاذ الصحة النفسية بجامعة امللك عبد العزيز بجدة

على  تعرفنا  امل��اض��ي  ال��ل��ق��اء  ف��ي 
أسباب االضطرابات النفسية من 
آي��ة االب��ت��اء، وفيما يلي  خ��ال 
املستنبطة  اإلميانية  النفحات 
م��ن اآلي���ة ال��ك��رمي��ة: ي��ق��ول الله 
من  ب��ش��يء  }ولنبلونكم  ت��ع��ال��ى: 

اخلوف{ )البقرة: 155(.
في  وجعله  اإلن��س��ان  ال��ل��ه  خلق 
واالب���ت���اء،  ل��اخ��ت��ب��ار  األرض 
ابتاء  وال��ش��ر  اب��ت��اء  ف��اخل��ي��ر 
والصحة ابتاء واملرض ابتاء، 
ذكر  النفسي  األم���ن  ولتحقيق 
ولم  »بشيء«  لفظة  تعالى  الله 
يقل أشياء، فسبحانه من كرمي 
حليم  رؤوف  بعباده. فما معنى 
الغزالي:  اإلم����ام  ق���ال  اخل����وف؟ 
القلب  تألم  »اخل��وف عبارة عن 
املكروه  توقع  بسبب  واحتراقه 
ف��ي االس��ت��ق��ب��ال«، ف��ال��ت��أل��م أثر 

اخلوف وتوقع املكروه سبب.
التوقع  ف��ي  وت��ك��م��ن اخل��ط��ورة 
املسلم  ألن  احلاضر  في  وليس 
فيه  وفكر  بحاضره  انشغل  إذا 
بجد واجتهاد ملا ُأصيب بالهلع 

والفزع.
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األرض؛ فضاًل من الله  تعالى  ألزم به نفسه حتى 
أنه سبحانه  الواجبات عليه مع  إنه ساقه مساق 
ال يجب عليه شيء فقال: }َعلَى اللَِّه{. ولتأكيد 
املعنى قال سبحانه :}ِفي األَْرِض{ ليشمل  هذا 
هذا ما نعرفه مما يدب على األرض وما يستقر 
في داخلها مما ال نعرفه وال يعلمه إال الله، ولذلك 
َها َوُمْستَْوَدَعَها{ فهذه  قال بعدها: }َويَْعلَُم ُمْستََقَرّ
املعاني العظيمة التي يكتسبها املؤمن بإميانه هي 
املادي  ال��ش��ره  عقبة  تخطي  على  تساعده  التي 
أي��دي اآلخ��ري��ن، وال��رض��ا مبا  والطمع فيما ف��ي 

قسمه الله للعبد .
وحتت تفسير اآلية ذكر الفخر الرازي في تفسيره 
لآلية السابقة: أن الله عز وجل أرسل موسى لبنى 

إسرائيل، ودار هذا احلوار: 
قال الله عز وجل ملوسى: أمامك صخرة فاضربها، 
فضربها بعصاه فانفلقت إلى نصفني، ثم أمره أن 
أمره  ث��م  فلقات،  ث��الث  فانفلقت  ثانية  يضربها 
فضربها للمرة الرابعة فانفلقت أربع فلقات، فإذا  
أك��ب��ر، فقالت  الله  ت��أك��ل،  ف��ي فمها طعام  ب���دودة 
رائعاً يطمئن كل نفس خائفة على  ال��دودة كالماً 

رزقها:
سبحان من يرى مكاني، ويسمع كالمي ويرسل إلي 
الرزق من فوق عرشه بني الصخور وال ينساني، 
الله أكبر كبيراً. دودة خرجت من الصخرة تعلمنا 

أن  للمسلم  ف��الب��د  ال����رزاق.  ه��و  ال��ل��ه  أن  جميعاً 
رزقه  أن  اليقني  علم  وليعلم  رزق��ه  على  يطمئن 

يبحث عنه!!
  فاخلوف من الرزق هو الذي يدفع السارق إلى 
السرقة مع أنه لو صبر قلياًل ألخذ ما سرقه من 
حالل لكنه استعجل رزقه فحصل عليه من حرام، 
واخلوف من الرزق هو الذي جعل الدول الكبرى 
تستحل ثروات الدول الصغرى، واخلوف من الرزق 
هو الذي جعل القاتل يقتل ألجل احلصول على ما 
الرزق  أن  يعتقد  الناس  املقتول، بعض  يريده من 
مال فقط وهذا خطأ ووهم كبير؛ وذلك ألن كل ما 
يحيط باإلنسان رزق فامللبس رزق، واملشرب رزق، 
والولد رزق، والهواء رزق، واملاء رزق، فهل شكرنا 
الله على كل هذه النعم وغيرها؟؟ فهل تعلم أخي 
القارئ ما هي أعظم نعمة أنعمها الله علينا بعد 
اإلسالم ؟ أرجو أن تفكر رويداَ قبل أن جتيب؛ ألن 
اإلجابة سهلة وصعبة في الوقت نفسه؛ ألنها نعمة 
يجهلها كثير من الناس مع أنهم يستخدمونها مع 
كل شهيق وزفير، وتتمثل هذه النعمة في الطلب 

التالي:
إذا قلت لك : أرجو منك أن تسقيني شربة ماء، 
اإلجابة: ال،  منه؟!  بقلم ألش��رب  لي  فهل ستأتي 
فهل  منه،  ألش��رب  امل��اء  بكوب  ستأتينى  ولكنك 
العقل  الفهم هذه؟ فنعمة  نعمة  ربنا على  حمدنا 
بني  لكل  الله  وهبها  التي  النعم  أعظم  م��ن  ه��ي 
أعقل  أن��ه  نفسه  ف��ي  يظن  املجنون  حتى  البشر 

الناس . 
منلة تعالج مشكلة البطالة!

وقضية الرزق شغلت كل الناس حتى رأينا الفقير 
ويحتاج  بغناه  ي��رض��ى  ال  وال��غ��ن��ى  ف��ق��ره  يشتكي 
للمزيد، وكالهما مخطئ ألنهما يظنان أن الرزق 
مال فقط، وسأسرد قصة عجيبة أوردها اإلمام 
مسائل  في  العليل  »شفاء  كتابه:  في  القيم  اب��ن 
سيدنا  أن  والتعليل«  واحلكمة  وال��ق��در  القضاء 
أق��ام ح��وارا مع منلة وكان  السالم  سليمان عليه 

احلوار كالتالي :
سليمان : كم يكفيك من الطعام في السنة؟

النملة : ثالث حبات من احلنطة .
فم  وس��د  ق����ارورة  ف��ي  بإلقائها  ف��أم��ر   : سليمان 
وتركها  حنطة  حبات  ثالث  معها  وجعل  القارورة 
سنة بعد ما قالت، ثم أمر بفتح القارورة عند فراغ 

السنة فوجد حبة ونصف حبة
أين زعمك؟ أنت زعمت أن قوتك   : سليمان 

كل سنة ثالث حبات.
 النملة :  نعم ولكن ملا رأيتك مشغوال مبصالح 
عمري  من  بقي  ال��ذي  حسبت  جنسك  أبناء 
فوجدته أكثر من املدة املضروبة، فاقتصرت 
على نصف القوت، واستبقيت نصفه استبقاء 

لنفسي فعجب سليمان من شدة حرصها. 
االضطرابات  عوامل  أح��د  البطالة  أليست   
فهاهي  واالجتماعية؟  والسياسية  النفسية 
ذي النملة تضع لنا حاًل ملشكلة البطالة، فما 
علينا إال أن نسعى ونعمل وجنتهد في أعمالنا 
نبدأ  أن  فعلينا  بسيطاً  العمل  ك��ان  ول��و  حتى 

ونسعى .
السعي أواًل ثم الدعاء 

 ه���ل ت��غ��ض��ب م��ن��ى -ع���زي���زي ال���ق���ارئ- إذا 
قلت لك إننا أمة التواكل مع أننا في األصل 
ماليني  تعلم  النملة  ذي  وهاهي  التوكل،  أمة 
العاطلني عن العمل في كل بالد الدنيا كيفية 
أنها  هدايتها  عجيب  وم��ن  واالجتهاد،  اجل��د 
تعرف ربها بأنه فوق سمواته على عرشه كما 
رواه اإلمام أحمد في كتاب )الزهد( من حديث 
أبي هريرة قال: خرج نبي من األنبياء بالناس 
قوائمها  راف��ع��ة  بنملة  ه��م  ف���إذا  يستسقون، 
ظهرها  ع��ل��ى  مستلقية  ت��دع��و  ال��س��م��اء  إل���ى 
بغيركم.  سقيتم  أو  كفيتم  فقد  ارجعوا  فقال 
الطحاوي في  ورواه  ع��دة،  األث��ر طرق  ولهذا 
)التهذيب( وغيره، وقال اإلمام أحمد: حدثنا 
فرأى  يستسقي  داود  ب��ن  سليمان  خ��رج  أن��ه 
منلة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى 
السماء وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك 
أن  فإما  ورزق��ك،  بنا غنى عن سقياك  ليس 
تسقينا وترزقنا وإما أن تهلكنا، فقال: ارجعوا 

فقد سقيتم بدعوة غيركم.
الصيف وجتمع  تكد طوال  أنا  ومن حرصها 
الشتاء  في  الطلب  بإعواز  منها  علما  للشتاء 
وتعذر الكسب فيه وهي على ضعفها شديدة 
وزنها  أضعاف  أضعاف  حتمل  فإنها  القوى 

وجتره إلى بيتها .
إنها اإلرادة التي يجب أن نتعلمها من النمل. 
نستكمل  ال��ل��ه  ال��ق��ادم مبشيئة  ال��ل��ق��اء  وف���ى 

الطريق الى النفس املطمئنة.
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ف�ضائيات

الفضائيات الطائفية تسيطر 
على المشهد اإلعالمي العربي

تنفذ مخطًطا مشبوهًا لتخريب ثوابت األمة واإلساءة لرموزها

 مطالبات بالتصدي 
ملخاطرها.. واالقتصار 
على املواجهة الرسمية 

غير كاف

حتول  كيف  يكتشف  املاضية  السبع  السنوات  خالل  اإلعالمي  املشهد  على  نظرة  يلقي  من  لعل 
هذا املشهد في أغلبه من أداة لدعم التنمية والتطور إلى أداة للتخريب واختالق املشكالت وإثارة 
والدموية في عدد ليس بالقليل من  السياسية واالجتماعية  الطائفية مع االضطرابات  النعرات 
العربية  الساحة  ساد  الذي  احلرية  مناخ  الطوائف  من  عديد  استغل  حيث  العربي؛  عاملنا  بلدان 
للطائفة وتفجير  الوالء  والعمل على تكريس نوع من  املجال اإلعالمي لنفث سمومها  السيما في 
ووجدان  عقل  في  الثابتة  للوطن  الوالء  بقضية  املساس  على  والعمل  احلساسية  غاية  في  قضايا 

أغلب املواطنن العرب.

الفرقان ـ القاهرة / أحمد عبد الرحمن
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وقد عكس هذا الوضع تقرير صادر عن مركز 
اإلستراتيجية  والبحوث  للدراسات  اإلم��ارات 
حذر من خطورة تنامي املد اإلعالمي الطائفي 
النعرات  إثارة  في املنطقة ودوره السلبي في 
بني أبناء الوطن الواحد وبني أصحاب األديان 
واملذاهب، وهو أمر يشكل خطورة كبيرة على 
مجتمعات  م��ن  مجتمع  أي  واس��ت��ق��رار  أم���ن 
ال��ت��ص��دي ملثل  إل��ى ض���رورة  املنطقة، داع��ًي��ا 
هذا اخلطر الذي يستغل بشكل سيئ صعوبة 
خصوًصا  الفضائي  املد  هذا  على  السيطرة 
اإلعالمية  األشكال  من  كبير  عدد  مع ظهور 

وفي مقدمتها املواقع اإللكترونية.
ونبه التقرير إلى أن هذا النوع من اإلعالم ال 
هدف له إال املساس واإلساءة الستقرار الدول 
أبناء املجتمع  واملجتمعات وبث الكراهية بني 
ومواردها  برامجها  صبغ  ظ��ل  ف��ي  ال��واح��د 
على  وحرصها  الطائفية  بالنبرة  اإلعالمية 
إظهار  وإع��ادة  املاضي  صراعات  في  النبش 
احلساسة  وامل��ذه��ب��ي��ة  ال��دي��ن��ي��ة  ال��ق��ض��اي��ا 
اإلساءة  عن  فضاًل  واحلقد  للكراهية  املثيرة 

للمقدسات واملعتقدات.
ملثل  التصدي  ض���رورة  على  التقرير  وش���دد 

ه���ذا ال��ن��وع م��ن اإلع����الم ح��ت��ى ال يستفحل 
إلى ساحة  العربية  خطره ويحول مجتمعاتنا 
للمساجالت الدينية والطائفية ويشد أبناءها 
املهمة  القضايا  عن  بعيًدا  هامشية  لقضايا 
التضامن  م��ن  ب��ن��وع  مواجهتها  ينبغي  ال��ت��ي 

والوحدة.
للدراسات  اإلم����ارات  م��رك��ز  تقرير  ووص���ف 
والبحوث االستراتيجية أداء اإلعالم الطائفي 
مسؤولية  أي  ع��ن  البعيدة  التخريب  بحرية 
بضرورة  مطالًبا  اإلع���الم،  رس��ال��ة  تفرضها 
في  املؤثرة  والقوى  الفاعليات  جتييش جميع 
العالم العربي للتحذير من هذا اخلطر وعدم 
االقتصار على املؤسسات اإلعالمية الرسمية 
الدينية  ل��ل��م��ؤس��س��ات  مت��ت��د  أن  ي��ن��ب��غ��ي  ب���ل 

والفكرية لتجفيف منابع هذا اإلعالم.

أجراس اخلطر
وقد دق تقرير مركز اإلمارات أجراس اخلطر 
على خطورة هذه الظاهرة خصوًصا أن أبرز 
على  تركيزه  الطائفي  اإلع���الم  على  امل��آخ��ذ 
هدم ثوابت الدين اإلسالمي عبر اإلساءة إلى 
الصحابة وأمهات املؤمنني والعمل على تشويه 
صورهم وبنسبة روايات فاسدة لهم واختالق 
األباطيل حولهم وهو أمر يضرب معتقدات أي 
مسلم في مقتل والسيما أن هذه اإلساءات قد 
تدفع غاضبني وغيورين على دينهم وعقيدتهم 
إلى الرد على االفتراءات واستنزاف جهدهم 
في الرد على إساءات موجهة إلى رموز دينية 
وتوقيرها من مفردات عقيدة  احترامها  يعد 
يخرج من حتت  قد  األم��ر  إن  بل  أي مسلم، 
على  عنف  أع��م��ال  عبر  ال��رد  إل��ى  السيطرة 
أص��ح��اب ه��ذه ال��ت��ره��ات واخل��راف��ات بشكل 

يهدد السالم االجتماعي في بالدنا.
خالفات وصراعات

باإلعالم  يسمى  فيما  اخلطورة  مكمن  ولعل 
واالضطرابات  ال��ن��ع��رات  إث���ارت���ه  ال��ط��ائ��ف��ي 
املستوى  عالية  مهينة  بطريقة  واخل��الف��ات 
وإن كانت بشكل غير مباشر إال أن تداعياتها 
وضعنا  إذا  والس��ي��م��ا  م��ؤك��دة  ت��ب��دو  السلبية 
في االعتبار حت��ول ه��ذا اإلع��الم إل��ى شبكة 
عنكبوتية؛ فهو ممثل على األقمار الصناعية 
مبا يزيد على مائة قناة ال هم لها ليال ونهاًرا 
عقائد  وإهانة  طائفتها  مبذهب  التبشير  إال 
للطائفة  ال��والء  على متكني  والعمل  اآلخرين 

من التغلب على الوالء للوطن.
وما يحدث بكل من العراق ولبنان حالًيا يوضح 
مؤثًرا  دوًرا  ال��ط��ائ��ف��ي  اإلع����الم  ي���ؤدي  ك��ي��ف 
اإلعالمية  اآلل��ة  استخدمت  حيث  ومهيمًنا؛ 
الواحد  الوطن  أبناء  لتحريض  عالية  بكفاءة 
على أنفسهم، واهتمت مواده اإلعالمية ببعث 
امليليشيات  على  الشرعية  وصبغ  البغضاء 
الطائفية والقتل على الهوية، وكلما هدأت نار 
الفتنة حاول هذا اإلعالم إشعالها مرة أخرى 
للعيش  الوطن  ألبناء  الفرصة  إعطاء  وع��دم 
اآلخر  اح��ت��رام  يكفل  مب��ا  بلدهم  ف��ي  جميعا 

وخصوصيته.

سعت بقوة لتكريس 
الوالء للطائفة 

وتفجير القالقل 
واالضطرابات في 

دول املنطقة 
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أضرحة ومقابر
أي���ام ع���دة ح��دي��ث إحدى  م��ن��ذ  ن��ذك��ر  ولعلنا 
عن  ب��ام��ت��ي��از  الطائفية  الفضائية  ال��ق��ن��وات 
االقتراب  ع��دم  وض���رورة  واملقابر  األض��رح��ة 
املذيع  وي��ق��وم  إال  إال حلظات  ه��ي  وم��ا  منها 
الهادي  م��رق��دي  تفجير  من���اذج  باستحضار 
أعوام  منذ  ال��ع��راق  س��ام��راء  ف��ي  والعسكري 
كأنه يستحث ملعاودة املجازر في صفوف أهل 

السنة واجلماعة.
وال يخفى على أحد في هذا املقام أن متويل 
أولهما  مصدرين:  في  ينحصر  القنوات  هذه 
الساعية  املنطقة  اإلقليمية في  القوى  إحدى 
القوى  إح��دى  قبل  من  أو  ملذهبها،  للتبشير 
ال��ك��ب��رى ال��ت��ي ت��س��ع��ى ل��ي��اًل ون���ه���اًرا لتكرار 
دول  أغلب  في  واللبناني  العراقي  السيناريو 
البتزاز  السيناريو  ه��ذا  واس��ت��خ��دام  املنطقة 
تنازالت  تقدمي  على  وإجبارها  املنطقة  دول 

تهز استقرارها وسيادتها الوطنية.
وما يدلل على وجود متويل أجنبي لهذا املد 
اإلعالمي الطائفي ما صدر عن تقرير مركز 
)ران����د( امل��ق��رب م��ن ال��ب��ن��ت��اج��ون أواخ����ر عام 
2007م من دعمه ملا أسماه حق األقليات في 
الثقافية  وخصوصياتها  حقوقها  عن  التعبير 
واالجتماعية، واعتبار أن منهج الشعوبية ميثل 
املعتدل وضرورة  اإلس���الم  م��ن ص��ور  ص���ورة 
يسهل  باعتباره  الفكر  ه��ذا  ب��ج��وار  ال��وق��وف 
ساعتها  سمي  م��ا  نشر  ف��ي  واشنطن  مهمة 
ال  مب��ا  املنطقة،  ف��ي  الدميقراطي  بالنموذج 
يدع مجاالً للشك للتأكيد بأن هذا النوع من 
اإلع��الم ما هو إال حلقة في مسلسل تفتيت 
هذا  واستخدام  لدويالت  وحتويلها  املنطقة 
املنطقة  ثروات  على  للهيمنة  كسبيل  التفتيت 
القيمية  ل��ل��م��ن��ظ��وم��ة  ب��ال��ك��ام��ل  وإخ��ض��اع��ه��ا 

األمريكية.
استهداف اجلادة

الفترة  ف��ي  تتصاعد  امل��خ��اط��ر  أخ���ذت  وق���د 
إدارية  ق����رارات  بعض  ص���دور  بعد  األخ��ي��رة 
لعدد من القنوات الفضائية الدينية التي تعبر 
عن منهج أهل السنة واجلماعة حيث أغلقت 

حوالي 10 قنوات بحجج وذرائع مختلفة في 
مقدمتها مخالفة التصاريح اخلاصة بإطالق 
ل��أم��ن والسلم  ال��ق��ن��وات وت��ه��دي��ده��ا  ه���ذه 
االجتماعي في املنطقة رغم أن هذه القنوات 
معروفة بنهجها املعتدل ونبذها لكافة أشكال 

العنف.
ف���ي ح���ني ل���م ي��ق��ت��رب أح����د م���ن م��ئ��ات من 
املعبرة عن نهج الشعوبية  الطائفية  القنوات 
كافة  على  املنتشرة  النصرانية  القنوات  أو 
األقمار الصناعية رغم أن هذه القنوات ال هم 
لها لياًل ونهاًرا إال القدح في نبي اإلسالمي 
] وصحابته وسنته الشريفة دون أن يحرك 
إجراءات  لتبني  أح���ًدا  الفاسد  املنهج  ه��ذا 
مضادة لهذه القنوات واالكتفاء بحملة شرسة 
أسفرت عن إغالق عدة قنوات تتبنى النهج 
النبوي الشريف بشكل يتماهى مع تسريبات 
بوجود أيد خفية وراء هذه القرارات تهدف 
لتفريغ الساحة لقنوات فضائية بعينها لتعيث 
سيناريو  تنفيذ  وتتولى  املنطقة  في  ف��س��اًدا 
من  طبق  على  ووضعها  وإضعافها  التفتيت 

ذهب على مذبح أعدائها.
تكنولوجيا متقدمة

ويوافق على الطرح السابق د. صفوت العالم 

جامعة  ف��ي  اإلع���الم  بكلية  الصحافة  أس��ت��اذ 
ل��وج��ود مخطط ممنهج  ب���اإلش���ارة  ال��ق��اه��رة 
إلغراق املنطقة في أتون الطائفية والنعرات 
أشكال  من  شكل  أي  على  والقضاء  القومية 
املواطنة والوحدة بحيث يصبح الوالء للقبيلة 
أو العرق أو الطائفة مقدًما على الوالء للدين 

احلق وللوطن.
وحذر العالم من خطورة تنامي أعداد القنوات 
أن  والسيما  املنطقة  في  الطائفية  الفضائية 
متقدمة  تكنولوجيا  تستخدم  القنوات  ه��ذه 
ألجندتها  الترويج  في  مباشرة  غير  ورسائل 
تبنى  خ��ارج��ي  دع��م  م��ن  مستفيدة  الطائفية 
لتنفيذ مخطط  الساحة اإلعالمية  استخدام 
واإلس����اءة  هويتها  وت��ذوي��ب  املنطقة  تفتيت 
لرموزها ومعتقداتها باعتبار أن هدم العقائد 
األمة  على  للوثوب  امل��ه��م  السبيل  وال��ث��واب��ت 

وإخضاعها.
واعتبر العالم أن سيطرة النهج الطائفي على 
املعاجلات اإلعالمية لهذه القنوات ومخالفتها 
من  نيلها  وم��ح��اول��ة  وث��واب��ت��ه  املجتمع  لقيم 
لها  التصدي  يجعل  الوطنية  ال��وح��دة  م��ب��دأ 

تكرار السيناريو 
العراقي ـ اللبناني 
وتفتيت املنطقة 
يقف على رأس 

أولوياتها 

تستخدم 
تكنولوجيا حديثة 
ورسائل غير مباشرة 

لتنفيذ أجندتها 
الضالة



29

ن - 29 /2010/11م
حلج���ة  1431ه���� -  االثن���

الفرق���ان  609 - 23 ذو ا

 تتلقى دعًما غربًيا 
وإقليمًيا إلشعال 
مواجهات دموية 

وصرف أنظار األمة 
عن قضاياها املهمة 

قوى غربية 
وقفت وراء احلملة 

على الفضائيات 
اإلسالمية لتفريغ 

املجال لها

لتعديل  عليها  ضغوط  ممارسة  أو  وإيقافها 
مسار رسالتها اإلعالمية أمًرا ضرورًيا وعدم 
تركها وحدها في الساحة بعد أن طال سيف 

اإلغالق قنوات دينية معتدلة ووسطية عدة.
وكشف العالم عن أن هذه القنوات الطائفية 
وتبشر  األم���ة  لعقيدة  تخريبي  ب���دور  ت��ق��وم 
ومحاولة  وال��ش��ع��وذة  اخل��راف��ة  فكر  وت��ك��رس 
نشر  طريق  عن  األم��ة  شباب  عقائد  إفساد 
على  مشدًدا  ومضلة،  ضالة  إعالمية  رسالة 
أهمية مشاركة جميع هيئات املجتمع في فضح 

هذا اإلعالم الطائفي وجتفيف منابعه.
مد أجنبي

الساحة  ت��واج��ه  ال��ت��ي  امل��ت��اع��ب  تقتصر  وال 
إن  ب��ل  العربية على ه��ذا احل���د،  اإلع��الم��ي��ة 
الثقافية  اخل��ري��ط��ة  رس����م  إع�����ادة  م��ح��اول��ة 
وال��س��ي��اس��ي��ة ف��ي امل��ن��ط��ق��ة جت���ري ع��ل��ى قدم 
توظيف  أرادت  وس��اق من خالل قوى غربية 
اإلعالم الفضائي لتحقيق مآربها، وقد متثل 
هذا األمر في ازدياد عدد القنوات األجنبية 
زيادة  إث��ر  للمنطقة  العربية  باللغة  املوجهة 
عدد ساعات قناة فرنس إلى 24 ساعة يومًيا 

بعد أن كان بثها يقتصر على ثماني ساعات 
وإعالن االحتاد األوروبي دخول قناة فضائية 
عن  فضاًل  العربية  باللغة  للخدمة  عنه  تعبر 
األملانية  فيلله  دوتشيه  قناة  بث  مد  احتمال 
الناطقة بالعربية لتعمل طوال ساعات اليوم.

الغربية  ال��ق��ن��وات  لتجربة  م��راق��ب  أي  ول��ع��ل 
الناطقة باللغة العربية يرى أن هذه القنوات 
لم تضف جديًدا لأوضاع في املنطقة حيث 
أب���واًق���ا حلكوماتها  ك��ون��ه��ا  ع��ل��ى  اق��ت��ص��رت 
والعمل  للمنطقة  الغربية  الثقافة  لنقل  وأداة 
على  والتخدمي  قيمها  منظومة  تسويق  على 
م��ص��احل��ه��ا والس��ي��م��ا أن ع��ش��رات م��ن هذه 
مع قضايا  إيجابي  بشكل  تتعاط  لم  القنوات 
املنطقة اجلادة بل سعت للحفاظ على األوضاع 
القائمة على حالها ولم تقدم خدمات إعالمية 
أو تعليمية أو تربوية بل اتسم أداؤها بالطابع 
احملافظ دون أن حتاول تقدمي حلول ملشكالت 

عديدة في املنطقة.
جتربة فقيرة

أستاذ  ش��وم��ان  محمد  د.  ي���رى  ج��ان��ب��ه  م��ن 
أن جتربة  ع���ني ش��م��س  ب��ج��ام��ع��ة  اإلع�����الم 
القنوات القضائية األجنبية الناطقة بالعربية 

في  أهدافها ممثال  أه��م  في حتقيق  فشلت 
فضائيات  أق���دام  حت��ت  م��ن  البساط  سحب 
في  األخيرة  السنوات  خ��الل  جنحت  عربية 
اكتساب أرضية كبيرة، الفًتا إلى أن أداء هذه 
القضايا  معاجلة  ف��ي  ق��اص��ًرا  ب��دا  القنوات 
بتوجيه  القنوات  هذه  اكتفت  حيث  العربية؛ 
انتقادات ناعمة لأوضاع بشكل عام حرًصا 
على عدم الدخول في صدامات مع األنظمة 

بشكل قد يعرض مصالح أنظمتها للخطر.
بأنها  الفضائيات  ه��ذه  ش��وم��ان  د.  ووص��ف 
العربية  ال�����دول  أه�����داف  م��وج��ه��ة خل��دم��ة 
السياسية والثقافية فضاًل عن أنها اتسمت 
ب��ال��ط��اب��ع ال��دف��اع��ي ع���ن س��ي��اس��ات القوى 
ال��ك��ب��رى امل���ؤث���رة وه���و أم���ر ل���م ي��ن��ط��ل على 
املشاهد العربي املدرك بقوة حلجم اجلرائم 
الشعوب  حق  في  ال��دول  هذه  ارتكبتها  التي 
العربية، فمثاًل هذه القنوات لدى تعاطيها مع 
وجهة  تبني  تستطع  لم  الفلسطينية  القضية 
ال  خجولة  برؤية  اكتفت  بل  موضوعية  نظر 
وفي  اإلسرائيلي  اجلانب  انتقاد  على  تقوى 
باحلق  اإلق����رار  ال��وق��ت ال جت��رؤ على  نفس 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، ب��ل إن��ه��ا - وال���ك���الم م��ا زال 
مشكالت  من  تقترب  لم   - شومان  للدكتور 
وقضايا مهمة مثل تصاعد الفساد أو تراجع 
املنطقة  في  والثقافية  التعليمية  املؤسسات 
واكتفت مبعاجلة هذه القضايا بشكل موسمي 
مما أفقدها ثقة املشاهد العربي الذي لم يعد 

يكترث بها.
وأفاد د. شومان بأن هذه القنوات أتيحت لها 
العربي  املشاهد  ثقة  الكتساب  مهمة  فرص 
ضد  إسرائيل  شنتها  التي  احل��رب  وأهمها 
إال  وأفغانستان  العراق  في  والتطورات  غزة 

أنها ظلت أسيرة ملواقف دولها.
واعتبر أستاذ اإلعالم بجامعة عني شمس أن 
السعي لنشر النمط الثقافي الغربي وغسيل 
العربية ومتييع هويتها كان من  مخ الشعوب 
أهم أهداف هذه القنوات باعتبارها موجهة 
إال أن ضعف رسالتها وعدم موضوعيتها دعا 

بعضها ليطلق عليها لقب القنوات السرية.
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البو�سنة

مرة أخرى جتد البوسنة نفسها، موضوعا للنزاع، كقصة سليمان 
عليه السالم مع الرضيع وأمه ومدعية األمومة، رغم مرور 15 
عاما على توقيع اتفاقية دايتون. فال يزال الصرب يتحينون 
الفرص لالنفصال، والكروات يطالبون بكيان
 ثالث يكون هو اآلخر مقدمة لتقسيم البوسنة.

سراييفو: عبدالباقي خليفة 

ما فتئوا يتصرفون كما لو كانوا دولة مستقلة، 
في  التجارية  املكاتب  من  العديد  أق��ام��وا  فقد 
بعض الدول، وال سيما األرثوذوكسية منها مثل 
روسيا، واليونان، وبلغاريا، ورومانيا. كما يوقعون 
املركزية  احلكومة  استثمار مبنأى عن  اتفاقات 
في سراييفو. ويقيمون طرقا بديلة عن تلك التي 
جسورا  ويبنون  الفيدرالية.  أراض��ي  عبر  متر 
ال��ت��ي تربطهم  امل��ائ��ي��ة وال��ت��راب��ي��ة  على احل���دود 
الدولة  ممتلكات  بتقسيم  ويطالبون  بصربيا. 
بني الكيانني؛ إلضعاف الراوبط الضعيفة أصال 
بني الكيانني، وبني كيان » جمهورية صربسكا« 
ال���ذي سبق  اإلج����راء  وه��و  البوسنية،  وال��دول��ة 
انفصال اجلبل األسود عن صربيا عام 2006 م. 
ويرفضون اعتماد مبلغ األغلبية داخل البرملان، 
القرارات  على  للمصادقة  ال��رئ��اس��ة  ومجلس 
امل��ص��ي��ري��ة، وي��ص��رون ع��ل��ى إب��ق��اء ح��ق النقض 

)الفيتو( على أي قرار ال يعجبهم.
وتزامنا مع الذكرى ال�15 لتوقيع اتفاقية دايتون 
ت���رس سالما  ل��م  أن��ه��ت احل����رب، ولكنها  ال��ت��ي 
واس��ت��ق��رارا دائ��م��ني ف��ي ال��ب��الد.. أع��ل��ن رئيس 
وزراء صرب البوسنة، ميلوراد دوديك أن »على 
جمهورية صربسكا أال تكون مرتبطة بسراييفو« 
)أي منفصلة متاما عن العاصمة سراييفو، وعن 

املركزية( وتابع: »جمهورية صربسكا،  احلكومة 
عليه  ستبقى  وم��ا  اآلن،  حتى  ظلت  ال��ت��ي  ه��ي 
جمهورية  على،  باحلفاظ  وتعهد  املستقبل«  في 
أي  نافيا  دايتون،  اتفاقية  مبقتضى  صربسكا، 
جمهوريته  تفقد  جوهرية  لتغييرات  استعداد 
التي حصلت عليها قبل 15  أيا من االمتيازات 

سنة. 
مناكفة الكروات :

لم يتحدث كروات البوسنة، وال سيما أكبر حزبني 
وهما، التجمع الكرواتي الدميقراطي،  والتجمع 
الكرواتي الدميقراطي 1990، عن مشروع كيان 
اتفاقية دايتون، كما  للكروات، منذ توقيع  ثالث 
يتحدثون عنه هذه األيام، وال سيما بعد توقيعهما 
التي يجب  السياسة  اتفاقا مشتركا حول منط 
أن يتبعاها. وذلك لشعور مختلف األطراف مبا 
حراكا  هناك  بأن  والكروات،  الصرب  ذلك  في 
ذلك  ميس  أن  ويخشون  البوسنة،  في  للتغيير 
في  ويطمعون  كالصرب،  أيديهم  في  ما  بعض 

حتقيق مشروعهم في كيان ثالث.
من صرب  محدود  غير  دعما  ال��ك��روات  ويلقى 
صرب  وزراء  رئ��ي��س  م��ن  سيما  وال  ال��ب��وس��ن��ة، 
البوسنة ميلوراد دوديك، الذي يزعم أن كروات 
البوسنة، أقاموا فعليا كيانا خاصا بهم، وهو ما 
يذهب إليه أيضا مستشاره، إمييل فاليكي. مع 

البوسنة في الذكرى الـ15 
لتوقيع اتفاقية دايتون

العودة للمربع األول:

الوحيدين  ال��ب��وش��ن��اق  امل��س��ل��م��ون  ي��ظ��ل  بينما   
واالستعداد  البوسنة،  وح��دة  على  احلريصني 
لبذل الغالي والنفيس حلمايتها. في حني يظل 
قضية  في  احلسم  عن  بعيدا  ال��دول��ي  املجتمع 
ال��ب��وس��ن��ة، رغ���م ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ال��ش��راك��ة مع 
االحتاد األوروبي سنة 2008 م ، وإلغاء تأشيرة 
تشينغن،  منطقة  إل��ى  البوسنة  مواطني  دخ��ول 
مما أعطى انطباعا خاطئا كما يقول املراقبون 
للصرب والكروات، ليجددوا مشاريعهم السابقة 
لتقسيم البوسنة، سواء بشكل صريح، كالدعوة 
لالستفتاء على االنفصال في الدائرة الصربية، 
رغم أن اتفاقية دايتون ال تسمح بذلك، أوالزعم 
الكرواتي بأن اتفاقية دايتون لم تنصفهم؛ ألنهم 
لم يحصلوا على كيان خاص بهم داخل البوسنة 

والهرسك. 
عدوانية الصرب:

توقيعها  مت  التي  للسالم  دايتون  اتفاقية  تنص 
ف��ي ق��اع��دة داي��ت��ون، ب��والي��ة أوه��اي��و األمريكية 
في 21 نوفمبر1995 م على وجود كيانني، في 
في   49( صربسكا«  »جمهورية  هما  البوسنة 
املائة( و«الفيدرالية البوشناقية الكرواتية« )51 
في املائة(، لكن الصرب )33 في املائة من عدد 
نسمة(  نحو 5و4 ماليني  البالغ  البوسنة  سكان 

البو�سنة
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الكروات يطالبون قيام كيان 
ثالث لهم داخل البوسنة 

ويرفضون االعتذار عن اجلرائم 
التي ارتكبوها ضد املسلمن

األوروبي  املوقف  وحتديدا  الدولي،  املوقف  أن 
املوقف  إن  بل  املنحى.  يؤيد هذا  ال  واألمريكي 
ثالث  كيان  قيام  ضد  )كرواتيا(  لزغرب  املعلن 

للكروات.
أما رئيس حزب« التجمع الكرواتي الدميقراطي، 
دراغن تشافيتش فقد أعلن أنه » على استعداد 
كيان  قيام  أي   « هدفنا  لتحقيق  ثمن  أي  لدفع 
مدينة  وج��ع��ل  البوسنة،  داخ���ل  ل��ل��ك��روات  ث��ال��ث 
موستار )120 كيلومترا شرق سراييفو( عاصمة 
ارتكبها  التي  له. ورفض االعتذار عن اجلرائم 
دايتون  اتفاقية  واعتبر  احل��رب.  أثناء  الكروات 

غير عادلة بالنسبة للكروات«.
البوشناق  رف��ض  جانب  إل��ى  البوشناق:  حكمة 
ثالث  ك��ي��ان  إق��ام��ة  ف��ي  التفكير  مل��ج��رد  املطلق 
للكروات، كما عبر عن ذلك رئيس حزب العمل 
نؤيد  ن��ح��ن  تيهيتش«  سليمان  ال��دمي��ق��راط��ي، 
نوافق  لن  ولكن  الطوائف  مختلف  بني  املساواة 
على إجراء محادثات بخصوص كيان ثالث في 
البوسنة« وتابع: »جميع املواطنني يجب أن يكونوا 
متساوين في كل منطقة في البوسنة، وكل مدينة 
فإنهم  ذلك  جانب  إلى   « املواطنني  هي جلميع 
يأملون في أن تساهم اجلهات الضامنة التفاق 
العضوية في مجلس  الدول دائمة  دايتون وهي 
األمن إلى جانب أملانيا ودول اجلوار، في توفير 
األج����واء ال��الزم��ة إلص��الح��ات دس��ت��وري��ة، مما 

قدما  ويدفع  دائمني،  واستقرارا  سالما  يرسي 
مب��س��ي��رة ان��ض��م��ام ال��ب��وس��ن��ة إل���ى ح��ل��ف شمال 

األطلسي، واالحتاد األوروبي.
وإدراك��ا للدورالكبير الذي تقوم به دول اجلوار 
العضو  تعهد  عدمه  من  البوسنة  استقرار  في 
باكر  الرئاسة  مجلس  في  اجلديد  البوشناقي 
علي عزت بيجوفيتش، بالتعاون الفعال مع دول 
ذلك  ج��اء  وصربيا،  كرواتيا  سيما  وال  اجل��وار، 
على أثر تالوته القسم الدستوري، على املصحف 
اجلاري،  نوفمبر   10 األرب��ع��اء  ي��وم  ال��ش��ري��ف، 
وقال باكر علي عزت بيجوفيتش: »نحن نعيش 
االضطرابات  م��ن  العديد  شهدت  منطقة  ف��ي 
وتستعد  تلملم جراحها،  اليوم  وهي  واحل��روب، 
للدخول إلى االحتاد األوروبي« وتابع: »ال ميكن 
األوروبي  االحت��اد  إلى  تنضم  أن  املنطقة  ل��دول 
بدون حل املشاكل العالقة، والتعاون بروح الفريق 
بدون حسابات توسعية« وأضاف: »سيكون من 
األوروبي  إل��ى االحت���اد  البوسنة  أول��وي��ات��ي ض��م 
وح��ل��ف ش��م��ال األط��ل��س��ي؛ ألن ال��ع��ض��وي��ة في 
هاتني املؤسستني من شأنها أن جتلب لنا األمن 

واالستقرار واالزدهار«.
كوزير خارجية  املسلمني،  البوشناق  وهناك من 
البوسنة األسبق محمد شاكر بيه، من يعتقد أن 
»البوسنة املوحدة يجب أن تكون جلميع سكانها، 
فيمكنه  الشكل  بهذا  فيها  العيش  ي��رد  ال  وم��ن 
صرب  وك��ان  عنها«  بعيدا  بديل  عن  يبحث  أن 
البوسنة ق��د ذك���روا ف��ي وق��ت س��اب��ق، أنهم إذا 
تركوا البوسنة فسيأخذون، جمهورية صربسكا 
كان  »إذا  للقول:  بيه  بشاكر  ح��دا  مم��ا  معهم. 
الصرب والكروات يرغبون في تقسيم البوسنة 
فهي لنا وحدنا« وطالب بتغيير مسمى، جمهورية 
صربسكا؛ ألن ذلك أحدث مشاكل كثيرة فضال 
عن كون الكيان ليس صربيا مائة في املائة ، مما 

يجعل بقية املكونات على الهامش.
تردد الغرب:

كلينتون،  ه��ي��الري  األمريكية  اخلارجية  وزي���رة 

دايتون،  اتفاق  لتوقيع   15 ال�  الذكرى  في  دعت 
حلل القضايا الدستورية الكبرى، وقالت: »يتعني 
القضايا  ح��ل  والهرسك  البوسنة  زع��م��اء  على 
الذكرى  »في هذه  وتابعت:  الكبرى«  الدستورية 
نشعر بأنه ال بد من حتقيق السالم من خالل 
ذات  القضايا  بخصوص  اآلراء  في  توافق  بناء 
من  الوسط  احللول  وإيجاد  املشترك  االهتمام 
بأنها  االتفاقية  ووصفت  العام«،  الصالح  أجل 
التي  األم��ري��ك��ي��ة«  للدبلوماسية  رائ���ع  إجن���از   «
لدول  وآم��ن��ا  زاه���را  مستقبال  بشغف  »تنتظر 
البلقان داخل منظومة االحتاد األوروبي وحلف 
األوروبي  البرملان  طالب  كما  األطلسي«  شمال 
في لوكسمبورغ، بإجراء تغييرات على الدستور 
أجل  من  داي��ت��ون  اتفاقية  اح��ت��رام  مع  البوسني 
ت��ع��زي��ز ع��م��ل احل��ك��وم��ة امل��رك��زي��ة ف��ي البوسنة 
بعملية  التسريع  والهرسك مستقبال، ومن أجل 

التكامل األوروبي.
وكل ذلك، كما يقول املراقبون، كالم جميل قد 
يساعد على تصحيح املسار، بيد أنه غير مؤكد 
ما لم تتبعه سياسة واضحة للغرب في البوسنة، 
تعتمد جلم التطلعات التي من شأنها أن تضر 
البوسنة، أو كما قال أستاذ الفلسفة في جامعة 
»تقسيم  إن  جيفانوفيتش،  م��ي��ودراغ  بنيالوكا، 

البوسنة على أساس القوميات، نهاية لها«.
الرئاسة  مجلس  ع��ض��و  كلمة  اع��ت��ب��ار  ومي��ك��ن 
ذات  سيالجيتش،  ح���ارث  ال��س��اب��ق،  ال��ب��وس��ن��ي 
ك��ان ينظر  أن��ه  إل��ى  دالالت كبيرة عندما أش��ار 
الت��ف��اق��ي��ة داي���ت���ون ع��ل��ى أن��ه��ا اس��ت��م��رار لدولة 
ال��ب��وس��ن��ة وال��ه��رس��ك، ول��ك��ن م��ع م���رور الوقت 
لتقسيمها  أداة  تكون  أن  أيضا  أنها ميكن  تبني 
مبحاوالت  وصفه  ما  إلى  مشيرا  تدميرها،  أو 
ال��ق��ف��ز ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة داي���ت���ون س���واء مبساعي 
الكروات للحصول على  أو  الصرب لالنفصال، 
املادة  على  اإلص��رار  معلنا ض��رورة  ثالث،  كيان 
البوسنة  أن  تؤكد  والتي  االتفاقية،  من  األول��ى 
مبوجب  سيادة  ذات  مستقلة  »دول��ة  والهرسك 
القانون الدولي«، مذكرا بأن الوضع احلالي في 
البوسنة هو نتيجة للعدوان والتصفية العرقية، 
ول���إب���ادة، وج��رائ��م احل����رب، ال��ت��ي ت��ع��رض لها 
املسلمون في البوسنة والهرسك. وشدد على أن 
البوسنة في حاجة لدستور دميقراطي، يتجاوز 
املعايير  حت��ق��ي��ق  م��ن  تتمكن  ح��ت��ى  ال��ع��رق��ي��ات 

األوروبية للمواطنة وطبيعة الدولة احلديثة.



ط���رأت ت��غ��ي��رات م��ت��س��ارع��ة ع��ل��ى م��وق��ف ال��ف��ات��ي��ك��ان)1( من 
القضية الفلسطينية عمومًا ومن قضية القدس واملسجد 
األقصى على وجه اخلصوص؛ تلك املواقف والقرارات كانت 
الدافع لبعض الباحثني في دراسة)2( تلك األسباب ومحاولة 

فهم دوافعها.

عيسى القدومي

املشروع  وجه  في  الفاتيكان  وقف  البداية  في 
إلقامة  ال��داع��ي  امل��ش��روع  وع���ارض  الصهيوني 
دولة يهود في فلسطني باعتباره الراعي للوجود 
منذ  القدس  في  النصرانية  املقدسة  واألماكن 
الشهر  في  بياناً  الفاتيكان  وأص��در  بعيد،  أمد 
اخلامس من العام 1897م، وقبل انعقاد املؤمتر 
الصهيوني في بازل )29 – 31 آب/ أغسطس 
وثمامنائة  ألف  مرت  »لقد  فيه:  جاء  1897م( 
وسبع وعشرون سنة على حتقيق نبوءة املسيح 
يتعلق  فيما  أم��ا   ... تدمر  س��وف  القدس  ب��أن 
بإعادة بناء القدس بحيث تصبح مركزاً لدولة 
إسرائيل يعاد تكوينها، فيتحتم علينا أن نضيف 
نفسه،  املسيح  ن��ب��وءات  م��ع  يتناقض  ذل��ك  أن 
الذي أخبرنا مسبقاً بأن القدس سوف تدوسها 
)لوقا  العامة  زمن  نهاية  حتى  )جنتيل(  العامة 

24/21( أي حتى نهاية الزمن«)3(. 
الفاتيكان  ب����اب����ا)4(  وات���خ���ذ 
)ب�����ي�����وس ال���ع���اش���ر( 
م�������وق�������ف�������اً 

العام  في  )هيرتزل(  استقبل  عندما  مباشراً 
يهودي  إقامة وطن  »رفضه  أبلغه  نفسه، حيث 
في فلسطني؛ ألنه يتناقض مع املعتقد الديني 

املسيحي«)5(. 
تدم  ل��م  الفاتيكان  م��ن  امل��واق��ف  ه��ذه  أن  غير 
طوياًل، وأخذت في التراجع، بداية مع االعتراف 
فلسطني)6(.  ف��ي  ل��ل��ي��ه��ود  امل��دن��ي��ة  ب��احل��ق��وق 
بتقسيم  القاضي   181 رق��م  ال��ق��رار  بقبول  ثم 
 ، وي��ه��ودي��ة  فلسطينية  دول��ت��ني،  إل��ى  فلسطني 

والداعي كذلك إلى تدويل القدس)7(.
فحينما اعتلى )بولس السادس( سدة البابوية، 
زار في عام 1964م القدس واألماكن املقدسة 
لدى النصارى والتقى برئيس الكيان الصهيوني 
في الوقت الذي كان الصراع العربي الصهيوني 

في أوج ذروته. 
في  الثاني(«  بولس  )يوحنا  البابا  مجيء  وم��ع 
السياسي  الفاتيكان  دور  تعاظم  1979م  العام 
وأطلق  اإلط��الق،  على  مسبوقاً  يكن  لم  بشكل 
شعار )أن نكون في العصر( على أعمال املجمع 

الفاتيكاني)8(. 
وف��ي ع��ام 1965م ش���ارك ف��ي أع��م��ال ذلك 
املجمع ما يزيد عن 2350 مندوباً 
املجمع  أع���ط���ى  مم���ا 
ب����������ع����������داً 

الكثيرين  ق��رارات فاجأت  عاملياً، وأخ��ذت فيه 
اليهود، وال  بالعالقة مع  املتعلقة  والسيما تلك 
تزال نتائجها وآثارها ماثلة حتى يومنا هذا)9(، 
ح��ي��ث ن��ش��ط��ت احل���رك���ة ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة وسعت 
الستصدار وثيقة بتبرئة اليهود من دم املسيح 
كانت  التي  الصلوات  في  عنهم  اللعنات  ورف��ع 
واالعتراف  اليهود(،  لتنصير  )ص��الة  ب�  تعرف 
معهم  أقام  الله  وبأن  املختار  الله  بأنهم شعب 
القدمي،  العهد  على ما جاء في  وميثاقاً  عهداً 
ووضع حد لكراهية اليهود واضطهادهم، وهو 

ما يعرف بالالسامية)10(.
وتلك الوثيقة مارست الصهيونية العاملية ضغطاً 
إل��ى تقارب  من أج��ل إص��داره��ا، وأدت  مركزاً 
بينهما  احل���وار  ب��اب  وف��ت��ح  ي��ه��ودي  كاثوليكي 
واستغلت  طويلة.  لسنوات  موصداً  ك��ان  حيث 
اجلمعيات اليهودية تلك الوثيقة وطالبت بوضع 

ما جاء فيها موضع التنفيذ.
ورفع الكاردينال بابا من تأييده لليهود بأن دعا 
الفاتيكان إلى ضرورة االمتداد  أعضاء مجمع 
بل  اليهودي)11(،  للشعب  محبته  في  باملسيح 
أوروبا  قام بجوالت إعالمية في أمريكا ودول 

بغرض إقرار الوثيقة)12(.
وقام الفاتيكان منذ ذلك الوقت بورشة تعديل 
وعقيدتهم،  ل��ل��ي��ه��ود  امل��ع��ادي��ة  ال��ن��ص��وص  ك��ل 
وضع  بهدف  واملتابعة  للتنسيق  جلان  وتشكيل 
سكتها  ع��ل��ى  املسيحية  ال��ي��ه��ودي��ة  ال��ع��الق��ات 
الكنيسة  بني  صريح  ح��وار  وإلق��ام��ة  الطبيعية 
على  ال��زي��ارات  وت��ب��ادل  واليهود!!  الكاثوليكية 

التحول  ذل��ك  وت��ال  املستويات،  أعلى 
الثاني  الفاتيكان  بعد  األكبر 

الفاتيكان	واملسجد	األقصى	
)3-1(

ق�ضـايا
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االعتراف  في  املتمثل  1965م(   -1962(
بالشعب اليهودي وبحق العودة إلى أرض 
مما  لليهود«،  قومي  وط��ن  »وبإقامة  فلسطني 
املجمع  حضرت  التي  العربية  املجموعة  أث��ار 
والتي وقفت موقفاً سلبياً من كل تعديل ميس 

أسس العقيدة املسيحية)13(.
وحينما زار »يوحنا بولس الثاني« كنيسا يهوديا 
الصحافة  وصفت  روم��ا،  العاصمة  وس��ط  في 
الزيارة بالتاريخية ومنعطفاً خطيراً في سياسة 
وفي  1965م،  إع��الن  بعد  الرسولي  الكرسي 
كلمة ألقاها في الكنيس اليهودي 1986م قال 
باحلق  تندد  الكاثوليكية  الكنيسة  »إن  البابا: 
واالض��ط��ه��اد وك��ل امل��ظ��اه��ر ال��ع��ادي��ة السامية 
املوجهة ضد اليهود في كل وقت وبواسطة أي 
كان... إن اليهود هم اإلخوة األعزاء احملبوبون 
األخوة  إنهم  القول  اإلمكان  وف��ي  للمسيحيني 
الكبار، إن الكاثوليك واليهود يجب أن يتعاونوا 
والكرامة  والعدل  السالم  لتعزيز  بينهم  فيما 
اإلنسانية ؛ألنهم األوصياء والشهود على نزول 

الوصايا العشر«)14(.
الثاني  بولس  »يوحنا  قطع  م   1986 عام  وفي 
رؤساء  م��ن  تسعة  ل��ي��ق��اب��ل  الصيفية  إج���ازت���ه 
خارج  الصيفي  مقره  في  اليهودية  املنظمات 
االتفاق  ت��وق��ي��ع  مت  1993م  ع���ام  روم���ا«.وف���ي 
الفاتيكاني اإلسرائيلي وتاله حفل إحياء محرقة 

اليهود وقد جرى في عقر دار الفاتيكان.
الفاتيكانية  الوثائق  وزادت  السبحة  وانفرطت 
ففي عام 1998 صدرت وثيقة فيها أسف بشأن 
»األخطاء والهفوات التي قام بها أبناء الكنيسة 
وبناتها)15(« وتلك الوثائق كانت بال شك أكبر 
من مجرد اعتذار وإمنا هي ندم وطلب للغفران 
من اليهود)16( على ممارسات لم يقترفها من 

يطلب التوبة واملغفرة!!
الثاني«  بولس  »يوحنا  بها  ق��ام  التي  وال��زي��ارة 
القت ترحيباً من قبل سلطات االحتالل، وعلق 

أح���د ك��ب��ار احل��اخ��ام��ات على 
قد  روم��ا  كنيسة  »إن  بقوله:  الزيارة 

حتولت إلى واحد من أفضل أصدقاء الشعب 
اليهودي بعدما كانت عدواً لدوداً له«)17(. وفي 
تلك الزيارة )آذار 2000م( وضع )يوحنا بولس 
الثاني( رسالة على حائط البراق- )املبكى( عند 
فيها:  كتب  يهودي  اليهود- وهي عادًة وطقس 
»يا إله آبائنا وأجدادنا يا من اخترت إبراهيم 
حيال  يغمرنا  احل��زن  إن  اسمك  وذريته حلمل 
بتألم  التاريخ  خ��الل  تسببوا  الذين  تصرفات 
نود  مغفرتك  نطالب  إذ  ونحن  ه��ؤالء  أوالدك 
أن نلتزم إقامة إخاء فعلي مع أهل العهد)18(. 
وبذلك حقق »يوحنا بولس الثاني« لليهود ما لم 

يكونوا يأملون به ويتوقعونه.
وت���ل���ك امل����واق����ف دف���ع���ت أص����وات����ا م���ن داخل 
مع  احل���وار  ه��ذا  مل��ع��ارض��ة  والكنيسة  املجمع 
لكل  املسوغة  غير  واملبالغة  واالعتذار  اليهود، 
املواقف  تلك  برر  وقد  واملواقف،  الوثائق  تلك 
الفاتيكان بأنها لهدف استنقاذ القدس وجعلها 

رمزاً للسالم واملصاحلة.
ال��ذي ميثل  األوس���ط  ال��ش��رق  كنائس  ومجلس 
تلك  أن��ك��ر  العربية  املنطقة  ف��ي  الكنائس  ك��ل 
1985م،  ع��ام  ف��ي  املجلس  وأص���در  التقلبات، 
التوراة  استغالل  ندين  »إن��ن��ا  فيه:  ج��اء  يباناً 
واستثمار املشاعر الدينية في محاولة إلضفاء 
ولدمغ  )إسرائيل(  إنشاء  على  قدسية  صبغة 
سياستها بدمغة شرعية، إن هؤالء ال يعترفون 
وبشهادتها  بتاريخها  األوس��ط  الشرق  لكنائس 
وبرسالتها اخلاصة ويحاولون زرع رؤية الهوتية 

غريبة عن ثقافتنا«. 
األردن  ف��ي  ال��ك��ن��ائ��س  رؤس����اء  وح���ذر مجلس 
ف���ي ب���ي���ان ل������ه)19( م���ن وج�����ود ن��ح��و أربعني 
غطاء  حت��ت  ال��ب��الد  ف��ي  تعمل  تبشيرية  فرقة 
)اجلمعيات اخليرية وستار اخلدمة االجتماعية 
والتعليمية والثقافية(، حتاول أن تفرض ذاتها 

بكل الوسائل ألنها 
سياسيا  م����دع����وم����ة 

وم���ال���ي���ا م����ن ب���ع���ض ال�������دول!! 
واخل��ط��ي��ر ف��ي األم���ر وج���ود أجندات 

خفية لهذه املجموعات األقرب إلى »املسيحية 
املتصهينة«)20(. وحذر مجلس رؤساء الكنائس 
من خطر هذه الفرق على املسيحية في األردن 

وعلى العالقات املسيحية اإلسالمية.
وفي النهاية رضخ الفاتيكان وحتول من موقع 
املقاومة إلى املساكنة واملهادنة ثم التعايش إلى 
بلوغ مرحلة االعتراف بدولة إسرائيل وتسويغ 

املمارسات واإلجراءات.
وكان الفاتيكان إبان قيام دولة اليهود في أرض 
باباوية بشأن جمع  ن��داءات  فلسطني قد نشر 
التبرعات ومتويل ريعها لألماكن املقدسة التي 
كان لها أثر كبير في زيادة األعمال االجتماعية 

واخليرية والثقافية«)21(.
الظرف  الصهيوني استغل  الكيان  أن  وال شك 
لتضغط  النصرانية  ال��ط��وائ��ف  تعيشه  ال���ذي 
وقايضت  بإسرائيل  لالعتراف  الفاتيكان  على 
الكنيسة مقابل السماح لها مبمارسة األنشطة 
اليهود   ولعب  قيود،  أو  الدينية دون مضايقات 
إلحداث فتنة بني الفرق املسيحية املوجودة في 

فلسطني وهذا ما دفع »لتسارع تلك الوثائق«.
املوقف حيال القدس:

طالب الفاتيكان بعد قيام حرب 1967 م بجعل 
وخاضعة  ومحرمة«  مفتوحة  »مدينة  القدس 
الفاتيكان  بني  اتصاالت  وجرت   ، دولي  لنظام 
قررا  أن  نتائجها  من  كان  الصهيوني  والكيان 
وتسوية  إليجاد  اتصاالتهما  مواصلة  اجلانبان 

مقبولة تتعلق باألماكن املقدسة.
القدس  تدويل  على  الفاتيكان  أص��ر  أن  وبعد 

النصرانية  الطوائف  تعيشه  ال��ذي  ال��ظ��رف  استغل  الصهيوني  الكيان 
مقابل  الكنيسة  وقايضت  بإسرائيل  لالعتراف  الفاتيكان  على  لتضغط 

السماح لها مبمارسة األنشطة الدينية دون مضايقات أو قيود
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ردت دول�����ة االح���ت���الل ع��ل��ى ذل����ك اإلص�����رار 
إلسرائيل«  أبدية  عاصمة  »ال��ق��دس  بإعالنها 

عاصمة إسرائيل املوحدة !! 
ويُعزى التراجع في موقف الفاتيكان لعدة أسباب 
أهمها: نفوذ الواليات املتحدة األمريكية وضغطها 
السياسي واالقتصادي على الدولة الكاثوليكية، 
وكذلك اخلوف على الوجود املسيحي الكاثوليكي 
عن  للتخلي  الفاتيكان  دفع  وهذا  فلسطني.  في 
مبدأ التدويل واكتفى باملطالبة بإجراءات وقواعد 
الكاثوليكي  املسيحي  للوجود  حتفظ  قانونية 

بعض الضمانات اخلاصة.
وحينما جاء مؤمتر مدريد )1991م(، ليفرض 
بالقضية  لها صلة  التي  األط��راف  على جميع 
وتتعاطى  مواقفها،  من  تبدل  أن  الفلسطينية، 
الدولية  وامل��ت��غ��ي��رات  اجل���دي���دة  ال��وق��ائ��ع  م���ع 
السابق، فبدأت  بأسلوب وطريقة مختلفة عن 
وب���ني احلكومة  ال��ف��ات��ي��ك��ان  ب���ني  االت���ص���االت 
مشتركة،  جل��ن��ة  ت��ش��ك��ي��ل  ومت  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة، 
مهمتها وضع آلية إلقامة عالقات دبلوماسية، 
وفي أول جلسة للجنة املشتركة اعترف ممثلو 

مع إصرار الفاتيكان على تدويل القدس أعلنت 
احلكومة الصهيونية وبتعنت »القدس عاصمة 

أبدية إلسرائيل«
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ق�ضـايا

داخل  العيش  ف��ي  إس��رائ��ي��ل  »ب��ح��ق  الفاتيكان 
اإلسرائيلي  الوفد  وطالبوا  آم��ن��ة«)22(  ح��دود 
بضرورة حتقيق ».. تسوية للمشكالت املتعلقة 
بوضع الكنيسة قبل إقامة عالقات دبلوماسية 
كاملة مع إسرائيل«)23(، وفي 30 كانون األول 
االتفاقية،  التوقيع على  / ديسمبر 1993م مت 
بإسرائيل  مبوجبها  الفاتيكان  اع��ت��رف  ال��ت��ي 
وفي  الرسمي،  االع��ت��راف  وثائق  معها  وتبادل 
دبلوماسية  عالقات  معها  أق��ام  1994م  العام 

 .)24(

1. الفاتيكان هي أصغر دولة من حيث املساحة وعدد 
السكان في العالم، تقع في قلب مدينة روما عاصمة 
ويفصلها  اجلهات  جميع  من  بها  التي حتيط  إيطاليا 
عنها أسوار خاصة؛ تبلغ مساحة الفاتيكان 0.44 كم 
وتعد  فقط  نسمة   800 سكانها  ع��دد  وي��ق��ارب  مربع 
بالتالي أصغر دولة في العالم من حيث عدد السكان 
أيًضا. ويعد الفاتيكان مركز القيادة الروحية للكنيسة 
وي��رأس هؤالء  اإلكليروس،  يديرها  ودول��ة  الكاثوليكية 
الكرادلة،  قبل مجمع  املنتخب من  روما  البابا أسقف 
أجمع  العالم  كرادلة  من  ناخبة  هيئة  عن  عبارة  وهو 
محدودة  غير  بصالحيات  يتمتع  ال��ذي  البابا  تنتخب 
ميارس  ال  فعلًيا  الفاتيكان  بابا  أن  بيد  احلياة؛  مدى 
والسياسية  اإلداري���ة  األم��ور  على  من صالحياته  أًي��ا 
والقانونية تارًكا تدبير هذه الشؤون لرئيس وزراء دولة 
الفاتيكان، ومؤسسات الدولة املختلفة، ويشغل منصب 
رئيس الوزراء عادة كاردينال كنسي، معني من قبل بابا 

الفاتيكان. 
القدس  على  ال��ص��راع  كتاب:  ال��دراس��ات  تلك  من   .2
)الفاتيكان في اللعبة الدولية(، صادق النابلسي- دار 
»القدس  وكتاب  م،  بيروت«لبنان«-ط-2005  الهادي- 
في الوثائق الفاتيكانية« للمطران والسفير أدمون 

فرحات .
السماك،  محمد  ع��ن  نقاًل   .3
ت����اري����خ ال���ع���الق���ة بني 
ال���ف���ات���ي���ك���ان 

بيروت  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  ال���ن���ه���ار  ج����ري����دة  وإس����رائ����ي����ل، 
1994/6/17م.

4. البابا هو أسقف روما، وهذا املنصب يجعله أعلي 
العالم،  مستوى  على  الكاثوليكية  الكنيسة  في  سلطة 
الغربية  )أوروب����ا  الالتينية  الكنيسة  سلطته  وت��ض��م 
الكاثوليكية  الشرقية  وال��ك��ن��ائ��س  أف��ري��ق��ي��ا(  وش��م��ال 
البابا  هو  احلالي  والبابا  البابوي.  للكرسي  اخلاضعة 
مجمع  في  انتخب  ال��ذي  عشر،  ال��س��ادس  بنديكتوس 
الكرادلة في 19 أبريل 2005 م. وهو البابا رقم 274. 
ومنصب البابا يعرف أيضا باسم البابوية. ويقال عن 
إن  األح��ي��ان:  بعض  ف��ي  الكنيسة  ف��ي  سلطته  حتديد 
البابا يجلس على الكرسي الرسولي ، وكان لقب البابا 
أنه  إال  الكنيسة،  في  أسقف  لكل  السابق  في  يعطى 
بعض  احتفاظ  مع  الكنيسة،  ل��رأس  الوقت  مع  حفظ 

الكنائس بهذا مثل الكنيسة القبطية األرثوذكسية.
س.  م.  وإس��رائ��ي��ل،  الفاتيكان  بني  العالقة  تاريخ   .5
)الوثيقة الفاتيكانية صادرة في األول من أيار / مايو 

1897 م ونشرتها صحيفة
.)La civilta cattolica( 

6. القدس في الوثائق الفاتيكانية، ص 181.
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حّذر الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله 
آل الشيخ مفتي عام السعودية في 
التحقيق من  خطبة اجلمعة أجهزة 
بالقوة،  املتهمني  اعترافات  ان��ت��زاع 
ع��ن ضرورة  املفتي  ح��دي��ث  وي��أت��ي 
املتهمني  بحقوق  احملققني  ال��ت��زام 
الشيخ  أك��د فيه  أن  وق��ت سبق  في 
ص��ال��ح ب��ن ح��م��ي��د رئ��ي��س املجلس 
األعلى للقضاء أنهم لم يرصدوا أي 
جتاوزات تذكر على أجهزة التحقيق 

في السعودية.
لكن املفتي العام للبالد ورئيس هيئة 
الدائمة  اللجنة  رئيس  العلماء  كبار 
ضرورة  إل��ى  احملققني  نبه  لإلفتاء 
توخي العدل في تعاملهم مع املتهمني 
مؤكدا  ل��الس��ت��ج��واب،  وامل��خ��ض��ع��ني 
ضرورة أال يقدم احملقق على انتزاع 

االعترافات من املتهم باإلكراه.
وقال في خطبة اجلمعة التي نقلتها 
ج��ري��دة )ال��ش��رق األوس����ط(: »ومن 
ال��ع��دل امل��ط��ل��وب ع��دل احمل��ق��ق في 
قضيته  ف��ي  محقق  ف��أي  حتقيقه: 
أم  حقوقية  أم  مرورية  كانت  س��واء 

في أي األحوال فيجب على احملقق 
تقوى الله وأال يهني من يحقق معه 
استحصال  ي��ح��اول  وال  ي��ذل��ه  وال 
إق����رار م��ن��ه ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أنفه 
وحتت أي تهديد كان، بل يتقي الله 
حصل  م��ا  ويكتب  ويسجل  ويسمع 

دون إضرار مبن يحقق معه«.
السعودية  م��ف��ت��ي  ح��دي��ث  وي���ج���يء 
أجهزة  فيه  تتوخى  وق��ت  ف��ي  ه��ذا 
ال��ت��ح��ق��ي��ق ف���ي ال���ب���الد احل����ذر من 
انتهاكات  أو  ض����رر  أي  إح������داث 
بحقوق املستجوبني وال سيما الذين 
قضايا  ف��ي  للتحقيقات  يخضعون 

أمن الدولة.
السعودية  الداخلية  وزارة  وشرعت 
مراقبة  كاميرات  تركيب  أخيرا في 
التابعة خلمسة  التحقيق  في غرف 
وفقا  تصميمها  مت  جديدة  سجون 
 1.75 بتكلفة  أوروب��ي��ة  مل��واص��ف��ات 
م��ل��ي��ار ري�����ال، وذل����ك ل��ل��رج��وع إلى 
تسجيالتها في حال ادعى املتهمون 
أن���ه���م أدل������وا ب��اع��ت��راف��ات��ه��م حتت 

التهديد.

آل الشيخ يحّذر المحققين من انتزاع 
اعترافات المتهمين بـ »القوة«

حتدى الداعية السلفي املصري الشهير الشيخ محمد حسان 
أي مسلم يجيز قتل املسيحيني, وذلك على خلفية التهديد 
باستهداف  ال���ع���راق  ف��ي  »ال���ق���اع���دة«  تنظيم  أط��ل��ق��ه��ا  ال����ذي 
املسيحيني في مصر بعد املجزرة املروعة التي ارتكبها التنظيم 
في كنيسة سيدة النجاة بحي الكرادة في بغداد. وقال حسان 
في حوار مع »العربية.نت«:« إن غير املسلمني ينقسمون إلى 
أربعة أقسام, أولهم الكافر احملارب الذي يعتدي عليك وعلى 
أرضك ويدنس مقدساتك ويسلب مقدراتك وينتهك عرضك, 
وهذا باإلجماع يجب على أهل البلد مقاتلته وردعه, أما الثاني 
باألمان,  املسلمني  م��ن  العهد  أخ��ذ  ال��ذي  املعاهد  الكافر  فهو 
أو االعتداء عليه, وكذلك احلال في  وهذا ال جتوز مقاتلته 
كل  حاليا  حتته  ويندرج  املستأمن  الكافر  وهو  الثالث  القسم 
من يدخل بالد املسلمني للسياحة«. وأضاف:» إن القسم الرابع 
هو أهل الذمة كاملسيحيني, فهذا الذمي ال يجوز شرعا قتله 
أبدا«, واستشهد الداعية املصري باآلية الكرمية: }ال َيْنَهاُكُم 
ِمْن  ُيْخِرُجوُكْم  َوَل��ْم  يِن  الِدّ ِفي  ُيَقاِتُلوُكْم  َلْم  ِذيَن  اَلّ َعِن  ُه  الَلّ
َه ُيِحُبّ امْلُْقِسِطنَي{,  وُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإَنّ الَلّ ِدَياِرُكْم َأْن َتَبُرّ

مطالبا كل مسلم ببر كل من ال يسيء إلى دينه.
» أن يثبت أي مسلم على وجه األرض, مهما  وأعلن متحديًا: 
الرأي  ه��ذا  غير  دي��ن��ه  على  غيرته  ك��ان��ت  وأي���ا  معتقده  ك��ان 
والقول«. وقال: »ذكر أن شيخ اإلسالم ابن تيمية )رحمه الله( 
الذمة  أه��ل  أس��ر من  املسلمني وأس��ر معهم من  أس��ر بعض  حني 
أسرى  بفك  امللك  فسمح  أس��ره��م,  فك  في  امللك  ليكلم  وذه��ب 
املسلمني فقط, فرفض ابن تيمية مطالبا بفك أسر أهل الذمة 

قبل املسلمني«.

الشيخ محمد حسان: أتحدى أي 
مسلم يجيز قتل المسيحيين

وقع 37 حاصال عل��ى جائزة نوبل على عريض��ة ض��د مقاطع��ة اجلامع��ات 
اإلسرائيلي��ة أو فرض عقوبات عليها، فيما عدت رئيسة جلنة رؤس��اء 
اجلامعات في إسرائيل البروفيس��ور )ريفك��ا كارم��ي( أن العريضة متنح 

دعما مطلق��ا وشرعي�ة في العالم للجامعات اإلسرائيلية.
»نحن  العريض��ة:  عن  اإللكترون��ي  أحرونوت(  )»يديع�وت  موقع  ونقل 
املوقعني أدناه حاصلون على جائزة نوب��ل ونتوجه إل��ى الط��الب والزمالء 
واألساتذة في اجلامعات إلى الرفض والتنديد بكل نية للمقاطعة واملس 
االقتصادي وفرض عقوب��ات ض��د أكادمييي��ن إسرائيليي��ن ومؤسس��ات 

أكادميية ومراكز تأهيل وأبحاث تابعة إلسرائيل«.
غير أن اإلسرائيلية )عيدا يون��ات( التي حازت جائزة نوبل للكيمياء في 
العام املاضي لم توقع على العريضة، وهي معروفة مبواقفها املنتقدة 

لسياسة إسرائيل ضد الفلسطينيني.

37 حاصاًل على جائزة نوبل يوقعون عريضة 
ضد مقاطعة الجامعات اإلسرائيلية
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ال�سلة الإخبارية

بعد دراسة قامت بها هيئة كبار العلماء

األمير نايف يوجه بإبقاء حدود حرم المدينة بناء 
على ما رفعه المفتي

ألول مرة في تاريخ املساجد دشنت اإلمارات، 
لتراث  العالم  ف��ي  نوعها  م��ن  ف��ري��دة  مكتبة 
في  املكتبة  أقيمت  حيث  اإلسالمية؛  الكتب 
يعد  ال��ذي  زاي��د  الشيخ  منارة مسجد  أعلى 
املسجد  بعد  العالم  في  مسجد  أكبر  ثالث 
احلرام واملسجد النبوي. وقال رئيس مجلس 
الدكتور  الكبير(  زاي��د  الشيخ  )جامع  إدارة: 
ع��ل��ي ب��ن مت��ي��م: إن امل��ك��ت��ب��ة حت��ت��وي 3000 
عنوان، موزعة على مختلف املجاالت العلمية 
حّية،  لغة   12 من  بأكثر  ومحررة  والثقافية، 
الكتب  نفائس  م��ن  مجموعات  ضمنها  م��ن 

النادرة.
وكشف أن املكتبة تضّم نسخاً من املخطوطات 
والوثائق  ال��ن��ادرة  والكتب  النفيسة  العربية 
ج��داً، طبعت  ن��ادرة  الكرمي  للقرآن  وطبعات 
ف��ي أوروب�����ا، خ���الل امل����ّدة ال��زم��ن��ي��ة الواقعة 
مجموعها  ف��ي  وتبلغ   ،)1857-1537( ب��ن 

أن  إل���ى  م��ش��ي��راً  م���ص���ّورة،  ملفوفة   )50679(
واملهتّمن  للباحثن  متاحة  املكتبة  مقتنيات 
الطابق  في  املكتبة  تقع  وأض��اف:  واملختصن. 
ما  وهو  اجلامع،  من  الشمالية  باملنارة  الثالث 
يحدث للمرة األولى في تاريخ املساجد. وبذلك 
الدينية  ووظائفها  دالالتها  بن  املئذنة  »جتمع 
املعروفة واملعرفة املنفتحة على العالم، الداعية 
إلى التسامح«. كما أن للموقع داللته الرمزية »إذ 
والعلم  املعرفة  إلى مكانة  تشير إشارة مجازية 
في اإلسالم الذي احتفى بالعلماء وأعطى العلم 
املكانة العليا الرفيعة، لتعود املكتبة منارة ترشد 

إلى احلق واخلير واجلمال«.
يهدف  املكتبة  إنشاء  أن  إل��ى  اب��ن متيم  وأش��ار 
إلى »توثيق أوعية اإلنتاج الفكري، ونشر املعرفة 
العربي  امل����وروث  وح��م��اي��ة  امل��ع��اص��رة  والثقافة 
واإلس���الم���ي واإلس���ه���ام ف��ي إح��ي��ائ��ه وجتديده 
الفعاليات  إدارة  ف��ي  وامل��س��اه��م��ة  وق���راءت���ه، 

الترجمة  ب��أع��م��ال  اخل���اّص���ة  واألن���ش���ط���ة 
العربية  العلوم  العلمي في مجاالت  والنشر 
واإلسالمية، مبا يحقق إضافة نوعية للبحث 
في مجال احلضارة اإلسالمية«. ولفت إلى 
أن املكتبة ستقدم املعلومات بناء على الطلب 
أو  امل��ب��اش��رة،  االستفسارات  ع��ن  وستجيب 

التي ترد عبر وسائل االتصاالت املختلفة.
األنشطة  إدارة  م��دي��ر  ق����ال  ج��ان��ب��ه،  م���ن 
والفعاليات في املسجد طالل املزروعي: إن 
واملطالعة،  للتعلّم  مساحات  ستوفر  »املكتبة 
عبر  ص��وره��ا،  بجميع  املعلومات  وس��ت��ق��ّدم 
ت��س��ه��ي��ل ال��ب��ح��ث ف���ي ال��ك��ت��ب وال����دوري����ات 
واخلرائط واملخطوطات والوسائط املتعددة 
واملصادر اإللكترونية، فضاًل عن اخلدمات 
املكتبة  رّواد  الحتياجات  وفقاً  تقدمها  التي 
العناية  م��ع  ومهتّمن  وب��اح��ث��ن  ط���اّلب  م��ن 

بذوي االحتياجات اخلاصة«.

متابعة - املدينة املنورة: وجه صاحب السمو 
النائب  عبدالعزيز  بن  نايف  األمير  امللكي 
الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
بإبقاء حدود احلرم النبوي على ما هي عليه 

بناًء على ما رفعه مفتي عام اململكة.
كبار  بها هيئة  دراس��ة قامت  بعد  جاء ذلك 
من  اب��ت��داء  جلسات   7 م��دى  على  العلماء 
ال�����دورة ال��ث��ام��ن��ة وال��س��ت��ن وح��ت��ى ال����دورة 
ما  إل��ى  خاللها  تطرقت  والسبعن،  الثالثة 
أثاره بعض املعترضن حول العالمات التي 

وضعت حلدود احلرم.

واتخذ قرار هيئة كبار العلماء باألغلبية.
عبدالوهاب  ال��زم��ي��ل  أع���ده  لتقرير  ووف��ق��ا 
فرع  مدير  أكد  )املدينة(،  ونشرته  الفيصل 
املنورة  باملدينة  اإلس��الم��ي��ة  ال��ش��ؤون  وزارة 
توجيه  وص���ول  اخل��ط��ري  محمد  ال��دك��ت��ور 
حدود  بإبقاء  والقاضي  املدينة  أمير  سمو 
احلرم على ما هي عليه بناًء على الدراسات 
الفضيلة  بها أصحاب  قام  التي  والنقاشات 
االلتزام  وسيتم  العلماء  كبار  هيئة  أعضاء 
ب��إب��ق��اء ح����دود احل����رم ع��ل��ى م���ا ه���ي عليه 

سابقاً. 

لسمو  املرفوع  اململكة  مفتي  ووفقاً خلطاب 
وزير الداخلية الذي وجه نسخة منه لصاحب 
ماجد  بن  عبدالعزيز  األمير  امللكي  السمو 
الالزم  إلكمال  املنورة  املدينة  منطقة  أمير 
املتخصصة  العلمية  الدراسات  فإن  حياله؛ 
وال��ن��ق��اش��ات اجل����ادة ت��وص��ل��ت م��ن خاللها 
الهيئة إلى إبقاء عالمات حدود حرم املدينة 
وأن��ه ليس هناك  املنورة على ما هي عليه، 
لتغيير عالماتها، فضاًل عما  مسوغ مقبول 
إزالتها  أو  العالمات  تغيير  ميكن أن يحدثه 
الناس،  بن  ون��زاع  إث��ارة شقاق  من  بالكلية 

أبوظبي تدشن مكتبة إسالمية أقيمت في ثالث أكبر مسجد بالعالم
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السلطات تصادر 7500 نسخة مجهولة املصدر من املصحف... 
بعضها خاٍل من آيات اجلهاد

املاضي  نهاية األسبوع  املصرية في  األمنية  السلطات  أوقفت 
فيما  لتورطهم  مصرين  وثالثة  وس��وري��ن  عراقيًا  شابًا   13
وحتذيرهم  إن��ذاره��م  مت  وق��د  الشيعي،  امل��ذه��ب  نشر  سمته 
لترحيلهم  برعايتهم  املعنية  اجلهات  وإب��الغ  عنهم  واإلف��راج 

خارج البالد.
وكانت معلومات قد وردت إلى القيادات األمنية في مدينة 6 
أكتوبر تفيد بقيام 18 شابًا عراقيًا وسوريًا ومصريًا بالدعوة 
مقرا  أح��ده��م  شقة  م��ن  ات��خ��ذوا  وأن��ه��م  الشيعي،  الفكر  إل��ى 
واملنشورات  املطبوعات  وتوزيع  املذهب  للتجمع وشرح دروس 
احملررة مبعرفة أئمة الفكر الشيعي في العراق وإيران، وأنهم 
من  ومجموعة  السني  امل��ذه��ب  أئمة  إل��ى  اإلس���اءة  يتعمدون 
األئمة والصحابة واملبشرين باجلنة في دروسهم ومن خالل 
اجلامعات  م��ن  ع��دد  ف��ي  بعضهم  يوزعها  ال��ت��ي  مطبوعاتهم 

املوجودة في املنطقة.
وأكد مصدر أمني أن صاحب الشقة شاب عراقي يدعى سامر 
السياسي  ال��ل��ج��وء  ع��ام��ًا( وح��اص��ل على  ال��ب��ص��ري )35  إي���اد 
بالشباب  االج��ت��م��اع  اع��ت��اد  وأن���ه   ،2003 ع��ام  منذ  مصر  إل��ى 
باملدينة،  اخلاصة  اجلامعات  في  للدراسة  اخلارج  من  الوافد 
كبيرة  شبكة  بتكوين  املاضية  أع��وام  السبعة  خالل  قام  وأنه 
لنشر املذهب الشيعي بن أوساط الشباب الوافد من اخلارج 
وأن��ه يعمل بحذر شديد في  امل��ص��ري��ن،  وال��ش��ب��اب  ل��ل��دراس��ة 
دعوته لعلمه مبخالفة ما يقوم به للقوانن املصرية، وسبق 
أن ألقت السلطات األمنية القبض على مجموعات من الشباب 

العاملن معه في نشر دعوته.

مصر: توقيف 18 شابًا 
يقودهم عراقي بتهمة 
نشر المذهب الشيعي

قطع  غامبيا  أعلنت   - روي��ت��رز 
االقتصادية  رواب���ط���ه���ا  ج��م��ي��ع 
والدبلوماسية  وال���س���ي���اس���ي���ة 
م��ع إي�����ران، وط��ل��ب��ت م��ن ممثلي 
احلكومة اإليرانية مغادرة البالد 

في غضون 48 ساعة.
وقالت وزارة اخلارجية في بيان: 
املشاريع  جميع  »إلغاء  تقرر  إن��ه 
غامبيا  حل���ك���وم���ة  وال����ب����رام����ج 
بالتعاون  تنفيذها  ي��ج��ري  ال��ت��ي 
اإلسالمية  اجل���م���ه���وري���ة  م����ن 

اإليرانية«.
ول��م ت��ذك��ر وزارة اخل��ارج��ي��ة في 
لهذه اخلطوة، لكن  غامبيا سبباً 
سابق  وق��ت  ف��ي  ق��ال��ت  نيجيريا 
من هذا الشهر إن وثائق شحنة 
إيران  م��ن  قانونية  غير  أسلحة 
النيجيرية  املخابرات  اعترضتها 
في )الجوس( تظهر على ما يبدو 
طريقها  ف��ي  كانت  األسلحة  أن 

إلعادة التصدير إلى غامبيا.
النيجيري  اخلارجية  وزي��ر  وك��ان 
)أودي����ن أج��وم��وج��وب��ي��ا( ق��د ذكر 
ال��س��ادس عشر م��ن نوفمبر  ف��ي 
مجلس  أبلغت  ب��الده  أن  احلالي 
املتحدة  ل����أمم  ال���ت���اب���ع  األم�����ن 
ب��ض��ب��ط ش��ح��ن��ة أس���ل���ح���ة غير 
م���ش���روع���ة ق���ادم���ة م���ن إي�����ران، 
واعترضتها أجهزتها األمنية في 

)الجوس( الشهر املاضي.
إن شحنة  دب��ل��وم��اس��ي��ون:  وق���ال 
األخرى  واملتفجرات  الصواريخ 
امل��خ��ب��أة ف��ي ح��اوي��ات م���واد بناء 
إيران  من  نيجيريا  إلى  واملرسلة 
العقوبات  يبدو  م��ا  على  تنتهك 

املتحدة  األمم  ف��رض��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
على طهران بسبب رفضها وقف 
جتدر  وه��ن��ا  ال��ن��ووي��ة،  أنشطتها 
ملزمة  نيجيريا  أن  إل��ى  اإلش��ارة 
بوصفها عضواً في األمم املتحدة 
ب���إب���الغ جل��ن��ة ع���ق���وب���ات إي����ران 

مبجلس األمن الدولي بالواقعة.
»عقب  )أج��وم��وج��وب��ي��ا(:  وق����ال 
التحقيقات املبدئية أبلغت بعثتنا 
الدائمة في نيويورك عن ضبط 
وتفتيش شحنة األسلحة القادمة 
بالتزاماتنا  ع��م��اًل  إي�����ران  م���ن 
ب���اإلب���الغ مب���وج���ب ق�����رار األمم 

املتحدة 1929«.
وقالت مصادر دبلوماسية وأمنية: 
إن الوجهة املقصودة لأسلحة لم 
أن  أض��اف��ت  لكنها  ب��ع��د،  تتضح 
إيرانين  على  ركزت  التحقيقات 
يعتقد أنهما قياديان في احلرس 

الثوري اإليراني.
نيجيريون  محققون  واستجوب 
أح��د اإلي��ران��ي��ن ال���ذي جل��أ إلى 
)أبوجا(  ف��ي  اإلي��ران��ي��ة  السفارة 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ن��ي��ج��ي��ري��ا  ع��اص��م��ة 
ب��ش��ح��ن��ة األس����ل����ح����ة، ب���ع���د أن 
اإليراني  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ق���ام 
)منوشهر متكي( بزيارة نيجيريا 
يتمكنوا  لم  لكنهم  يوم اخلميس، 
يتمتع  اآلخ��ر ألنه  استجواب  من 

بحصانة دبلوماسية.
إنه  دبلوماسية:  مصادر  وقالت 
أعضاء  م��ن  الرجلن  أن  يعتقد 
للحرس  التابعة  ال��ق��دس  وح���دة 
واملختصة في  اإلي��ران��ي  ال��ث��وري 

العمليات اخلارجية. 

على خلفية شحنة أسلحة ضبطتها نيجيريا قبل أسبوع

غامبيا تقطع جميع عالقاتها بإيران 
وتطالب ممثليها بمغادرة البالد

)WEB-TEAM(
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�إميانيات

فتاًة منتقبة يأمرها أن تخلع النقاب 
الكاميرا  أسئلة،  حتسألي  »طاملا  ويقول: 

النقاب«، وقد فعلت واحدة  حتيجي عليكي شيلي 
ما أمرها به ثم دخلت على النساء باكية. التصوير 
ليال ميتد للساعة الثالثة صباًحا، وعادة ما يتعب 
البنات  الفجر.  صللالة  عن  أكثرهم  وينام  اجلميع 
رجال  من  ويطلبون  الشباب،  مع  مشاريع  يعرضن 
األعمال متويلها فيما يعرف بل»صناع احلياة«، وفي 
يوم العيد رفض الداعية املشهور حلق رأسه وطلع 
على املسرح مبنى وقال: لم أحلق ألن عندي لقاءات 
بعد احلج ل يعني لقاءات تلفزيونية. هذا بعض ما 
كان  ابني  إن  قالت:  بل  الفاضلة،  السيدة  ذكرته 
يصلي باملسجد في اجلماعة، وأصبح اآلن ال يرتاد 
املسجد، وكل هذا يُفعل باسم الوسطية واحلداثة 
التي تروج لها هذه القنوات وهؤالء الدعاة. والعجب 
القناة  على  تعرض  كانت  املنكرات  هذه  بعض  أن 
البدع  بعض  تعرض  وكللانللت  املللشللهللورة،  الفضائية 
هؤالء  أخللذ  ثم  اجلماعي،  الدعاء  مثل  عرفة  يللوم 
احلجيج يتعانقون يهنئ بعضهم بعًضا بالقبول بعد 
غروب شمس يوم عرفة. وال أريد أن أعلق على ما 
ذكرته السيدة الفاضلة، فكل من له علم ووعي يعلم 
التفاهات  تكون عن هذه  ما  أبعد  العبادة  روح  أن 
أحد  يجزم  ال  العلم  أهل  أن  ومعلوم  واحلماقات. 
يستشعرون  بل  انقضائه،  العمل عند  بقبول  منهم 
انقضاء  عند  وجل  عز  الله  ويستغفرون  التقصير 
العمل كما قال ربنا عز وجل: }ثَُمّ أَِفيُضوا ِمْن َحيُْث 
أََفاَض النَّاُس َواْستَْغِفُروا اللََّه ِإَنّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم{ 

ث أن رسول الله]  رحل، ولم يكن شحيًحا، وحَدّ
ك.احلج  البخاري  زاملته.  وكانت  رحللل  على  حج 
أنه  إلى  إشللارة  يكن شحيًحا،  ولم  وقوله:  ح1517 
وال  قلة،  عللن  ال  واتللبللاًعللا،  منه  تواضًعا  ذلللك  فعل 
الللذي تدعو إليه  عللن بخل. فأين هللذا مللن احلللج 
وهو  الفضائيات  حج  أو  السياحة  شركات  بعض 
اللللذي يللعللرف بحج اللللل)5 جنلللوم( إشلللارة إلللى قمة 
بالهاتف  حدثتني  وقد  والرفاهية.  والدعة  الترف 
الدعاة  بعض  مع  العام  هللذا  فاضلة حجت  سيدة 
الذين يظهرون على القنوات الفضائية ويفتنت بهم 
هل  وقالت:  اجلللدد،  بالدعاة  يُعرفون  الناس ممن 
رأيت احلج على قناة )اقرأ(؟ قالت املرأة: ال ميكن 
أن يكون هذا الذي رأيناه وفعلناه هو احلج الذي 
الله]  رسللول  لنا  وبينه  وجللل،  عز  الله  به  أمرنا 
حني قال: »خذوا عني مناسككم« فقلت لها: هوني 
عليك، ما الذي حدث؟ فقالت بانفعال: ال ميكن أن 
يُترك هذا الرجل ليعبث بعقول شبابنا وبناتنا، لقد 
يقوله  بكل ما  فتنوا  والشابات وقد  الشباب  رأيت 
وما يفعله، إن ابني مفتون به. قلت لها: أخبريني 
مبا حدث. قالت: لقد رأيت في هذه الرحلة عجًبا، 
فتيات فاتنات يسافرن بغير محرم، واختالط بني 
الشباب والفتيات في هذه البقاع الطاهرة، ونرى 
في هذا االختالط من ألوان الصخب والتهريج ما 
ال ميكن أن يحتمله مسلم ملتزم، الداعية الشاب 
ينفعش  »مللا  ويللقللول:  اللحى،  بحلق  الشباب  يأمر 
ويقول:  بشعر«.  ومن حتت  زلبطة  فوق  من  تبقى 
وجد  وإذا  ذقنه«.  يحلق  ملتحي  أصال  مش  »اللي 

وبشر النبي] من حج واجتنب احملظورات ظاهًرا 
يرفث  فلم  حج  »مللن  فقال:  ذنوبه  بغفران  وباطًنا 
ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أملله«. رواه 
البخاري، وقال  ]: »واحلج املبرور ليس له جزاء 
إال اجلنة«. واحلج املبرور هو املقبول الذي راعى 
فيه صاحبه شروط صحة العمل وشروط قبوله من 
إخالص العمل لله تعالى، ومتابعة هدي النبي]، 
ومن  والللرفللث.  والفسق  واألوزار  اآلثللام  واجتناب 
أن يرجع احلاج خيًرا  املبرور  عالمات هذا احلج 
يللتللرك مللا كللان عليه مللن التفريط  كلللان، وأن  ممللا 
والتقصير واملعاصي، وأن يتبدل بإخوانه البطالني، 
إخوانا صاحلني، ومبجالس اللهو والغفلة، مجالس 
األحوال،  واإلخللالص من أصعب  واليقظة.  الذكر 
وأشق األعمال خاصة إذا كان العمل بادًيا ظاهًرا 
قد  فاملسلم  كللاحلللج،  يخفيه  أن  املللرء  يستطيع  ال 
يصوم يوًما في سبيل الله ال يشعر أحد من الناس 
ال  بيته  في  الليل  جللوف  في  يصلي  وقللد  بصومه، 
بيت  يللحللج  أن  يستطيع  ال  ولللكللنلله  أحلللد  بلله  يشعر 
الله احلللرام دون أن يشعر به أحد، ومن هنا كان 
اإلخللالص في احلج وفي  لتحقيق  املبذول  اجلهد 
الله  وفقه  الظاهرة مضاعًفا ممن  األعمال  سائر 
وهللداه، ولهذا كان ديدن الصاحلني إظهار الزهد 
والتقشف في احلج، والتعبد لله عز وجل بالتذلل 
وإظهار الفاقة لله عز وجل، وقد أثر عن النبي] 
أنه حج على رحٍل، وُروي أنه قال: »اللهم حجة ال 
رياء فيها وال سمعًة«. رواه ابن ماجه وعند البخاري 
عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: حج أنس على 

د.جمال املراكبي

ال شك أن احلج من أفضل األعمال بعد اإلميان، وأنه لون من ألوان اجلهاد 
بالله  »إمي��ان  فقال:  أفضل؟  العمل  أي  النبي]:  ُسئل  وقد  الله.  سبيل  في 

ورسوله«. قيل: ثم ماذا؟ قال: »جهاد في سبيل الله«. قيل: ثم ماذا؟ قال: »حج 
مبرور«. رواه البخاري، وعن عائشة أم املؤمنن رضي الله عنها قالت: يا رسول 
الله نرى اجلهاَد أفضَل العمل، أفال جناهد؟ قال: »ال، ولكن أفضل اجلهاد حج 

مبرور«. وفي رواية: »َلُكَنّ أفضل اجلهاد حج مبرور«. رواه البخاري وغيره. 

وعالمات 
القبول

العائدون من 

احلج 
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)البقرة:199(. 
العلم  أهللللل  ومللللن 
من كان يغلب اخلللوف في 
هذا اليوم، ومنهم من كان يغلب الرجاء 
والطمع في القبول ومغفرة الذنوب لكنهم ما كانوا 
بعضا  بعضهم  يهنئ  وال  يتعانقون  وال  يتصافحون 
عند اإلفاضة من عرفات، لكنهم يفيضون راجني 
بدعة  إن  بللل  متذللني.  خاشعني  راهللبللني  راغللبللني 
التصوير في املناسك مما يكاد يفرغ املناسك عن 
وقللد الحظنا  فيها.  متللام اخلشوع  ومينع  روحللهللا، 
انتشار  مع  خاصة  احلجيج  جموع  بني  انتشارها 

التليفونات التي فيها خاصية التصوير.
وداعية آخر ينزل من احلافلة ليلة املبيت مبزدلفة 
والتقصير  باحللق  معه  مللن  ويللأمللر  شعره  ويحلق 
»افللعللل وال حرج«،  قللللال:  الللنللبللي]   أن  بللدعللوى 
الفقهية  القاعدة  حولنا  لقد  بعضهم:  قللال  حتى 
»االستهبال  من  لون  إلى  التيسير«  »املشقة جتلب 

واالستعباط« هكذا قال. 
كيف نحقق بر احلج؟ 

بتحري  إال  احللللج  فللي  الللبللر  نللحللقللق  أن  ال ميللكللن 
اإلخللللالص وحللسللن مللتللابللعللة الللنللبللي]  فللي قوله 
وفعله وأن نسعى لتحقيق معنى كلمة »لبيك اللهم 
لبيك« التي رددناها ورفعنا بها أصواتنا. وحتقيق 
الكلمة  الكلمة يكون أوال بفهم معناها، فهذه  هذه 
فهي  ويعظم،  يحب  من  دعللاه  إذا  اإلنسان  يقولها 
كلمة استجابة ملن حتب ومن ترغب وترهب وتعظم 
بللاإلجللابللة قائال:  فللتللسللارع  نللللاداك،  أو  إذا دعلللاك 
لبيك، أما إذا دعاك من ال حتب، ومن ليس له في 
إجابة دعائه ورمبا  تتثاقل عن  فإنك  قلبك مكانة 

له  من  دعانا  احلج  رحلة  وفي  إجابته.  من  متتنع 
ذو  دعانا  والرهبة،  والرغبة  احلب  كل  قلوبنا  في 
ألنلله سبحانه  ولبينا؛  واإلكلللرام، فسارعنا  اجلللالل 
إلينا مما سواه، وهذا من عالمة اإلميان  أحب 
كما في احلديث: »ثالث من كن فيه وجد بهن 
حالوة اإلميان أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
املللرء ال يحبه إال لله،  مما سواهما وأن يحب 
وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُلقى 

في النار« . متفق عليه.
جزاء املستجيبن

إن من جزاء املستجيبني أن يكفيهم الله ما أهمهم 
وأن يدفع عنهم من السوء ما يخافون وما يحذرون: 
ُسوِل ِمْن بَْعِد َما أََصابَُهُم  }الَِّذيَن اْستََجابُوا ِللَِّه َوالَرّ
َعِظيٌم  أَْجللٌر  َواتَّللَقللْوا  ِمنُْهْم  أَْحَسنُوا  ِللَِّذيَن  الْللَقللْرُح 
لَُكْم  َجَمُعوا  َقْد  النَّاَس  ِإَنّ  النَّاُس  لَُهُم  َقللاَل  الَِّذيَن 
َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم ِإمَياًنا َوَقالُوا َحْسبُنَا اللَُّه َوِنْعَم 
الَْوِكيُل َفانَْقلَبُوا ِبِنْعَمٍة ِمَن اللَِّه َوَفْضٍل لَْم مَيَْسْسُهْم 
َعِظيٍم{  َفْضٍل  ُذو  َواللَُّه  اللَِّه  ِرْضللَواَن  َواتََّبُعوا  ُسوءٌ 
أعللظللم جزاء  مللن  وإن  عللللمللللران:174-172(.  )آل 
املستجيبني الهدايَة إلى اجلنة: }ِللَِّذيَن اْستََجابُوا 
ْسنَى َوالَِّذيَن لَْم يَْستَِجيبُوا لَُه لَْو أََنّ لَُهْم  ِلَرِبِّهُم احْلُ
َما ِفي األَْرض َجِميًعا َوِمثْلَُه َمَعُه الَْفتََدْوا ِبِه أُولَِئَك 
لَُهْم ُسوءُ الْلِحَساِب َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوِبئَْس الْلِمَهاُد{ 

)الرعد:18(.
إن أعظم ما في احلج أن يعتاد املسلم االستجابة 
اْستَِجيبُوا  آَمللنُللوا  الَّللِذيللَن  ُّللَهللا  أَي }يَللا  وللرسول  لله 
أََنّ  َواْعلَُموا  يُْحِييُكْم  مِلَا  َدَعاُكْم  ِإَذا  ُسوِل  َوِللَرّ ِللَِّه 
َشُروَن{  حُتْ ِإلَيِْه  َوأَنَّللُه  َوَقلِْبِه  امْلَللْرِء  بَللنْيَ  يَُحوُل  اللََّه 
)األنلللللفلللللال:24(. ومنلللللاذج االسللتللجللابللة فلللي احلج 
لترك  دعللانللا  وتعالى  تللبللارك  مللوالنللا  فللهللذا  كثيرة، 
األوطان واألهل فاستجبنا، دعانا للطواف بالبيت 
كثيرة، ولكن  البيوت في األرض  أن  فاستجبنا مع 
الستالم  دعانا  بيته،  قاصدين  البيوت  كل  تركنا 
احلجر وتقبيله أو اإلشارة إليه فاستجبنا مع علمنا 
الله  ينفع، ولكن ألن رسول  أنه حجر ال يضر وال 
]  استلمه وقبله وأشار إليه فعلنا اقتداًء به]، 
التروية،  يوم  بها  واملبيت  منى  إلى  للخروج  دعانا 
فتركنا البيت وتوجهنا إلى منى ملبني مستجيبني. 
دعانا للوقوف بعرفة فلبينا، دعانا للمبيت مبزدلفة 
فلبينا،  مبنى  واملبيت  اجلمار  لرمي  دعانا  فلبينا، 
بللني الصفا  والللسللعللي  بالبيت  للللللطللواف  ثللم دعللانللا 
واملروة فلبينا واستجبنا، إن معظم هذه األعمال ال 
يستشعر احلاج فيها معنى خاًصا سوى االستجابة 
حلكمه.  واالستسالم  وجل  عز  الله  ألمر  والتلبية 

مستجيبون؟  ملبون  أعمالنا  سائر  في  نحن  فهل 
نحن  فهل  الللشللرك  ونبذ  التوحيد  لتجريد  دعللانللا 
نحن  فهل  الصلوات  على  للحفاظ  دعانا  ملبون؟ 
وصلة  الللوالللديللن  لبر  دعللانللا  مستجيبون؟  ملبون 
واملعاملة  العشرة  وحسن  اجلللوار  وحسن  األرحللام 
فهل نحن ملبون مستجيبون؟ دعانا لترك احلرام 
والفواحش ما ظهر منها وما بطن فهل نحن ملبون 
مستجيبون؟ إذا استجبت لله عز وجل في كل ما 
دعاك إليه فقد حققت بر احلج ورجعت من ذنوبك 

كيوم ولدتك أمك. 
التمس أسباب املغفرة بعد احلج

إن احلج املبرور من أعظم أسباب مغفرة الذنوب 
فإن »من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه 
الشرك  وتللرك  التوحيد  ولكن  أمللله«.  ولللدتلله  كيوم 
الِللَحاِت  أعظم: }َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الَصّ
لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َعِظيٌم{ )املائدة:9(. }ِإَنّ اللََّه الَ 
يَْغِفُر أَْن يُْشَرَك ِبِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك مِلَْن يََشاءُ{ 
)النساء:48(. ومن لقي الله عز وجل بقراب األرض 
وجل  عللز  الله  لقيه  شيًئا  بلله  يشرك  ولللم  خطايا، 

بقرابها مغفرة.
فاحرص  املغفرة،  أسباب  أعظم  من  واالستغفار 
يكثر من  كان  الله]  فإن رسول  االستغفار؛  على 
التوبة واالستغفار ويقول: رب اغفر لي وتب علي 
إنك أنت التواب الغفور - مائة مرة - قال تعالى: 
}َوالَِّذيَن ِإَذا َفَعلُوا َفاِحَشًة أَْو َظلَُموا أَنُْفَسُهْم َذَكُروا 
ِإالَّ  نُللوَب  الللُذّ يَْغِفُر  َوَمللْن  ِلُذنُوِبِهْم  َفاْستَْغَفُروا  اللََّه 
وا َعلَى َما َفَعلُوا َوُهْم يَْعلَُموَن أُولَِئَك  اللَُّه َولَْم يُِصُرّ
ِتَها  ِري ِمْن حَتْ َجَزاُؤُهْم َمْغِفَرةٌ ِمْن َرِبِّهْم َوَجنَّاٌت جَتْ
)آل  الَْعاِمِلنَي{  أَْجللُر  َوِنللْعللَم  ِفيَها  َخاِلِديَن  األَنْللَهللاُر 

عمران:136-135(.
واعلم أخي املسلم أن األعمال التي توجب املغفرة 
أكثر من أن حتصر، فالوضوء، والذكر بعد الوضوء، 
والضراء،  الللسللراء  فللي  الللللله  فللي سبيل  واإلنللفللاق 
وكظم الغيظ، والعفو عن الناس، والصبر، وصالة 
وإجابة  للصالة،  واألذان  الللوضللوء،  عقب  ركعتني 
املؤذن، واملشي إلى املساجد واجلماعات، وانتظار 
الصلوات، والصلوات اخلمس، واجلمعات، والتأمني 
في الصلوات، وقيام الليل، والذكر بعد الصالة كل 
هللذا مما تغفر به الللذنللوب واألدللللة على ذلللك من 
الله  فنسأل  أن حتصى،  من  أكثر  والسنة  الكتاب 
احلسنى  بللأسللمللائلله  الللكللرمي  الللعللرش  رب  العظيم 
وصفاته العليا أن يجعلنا من أهلها، إنه ولي ذلك 
الله على نبينا محمد وعلى  والقادر عليه، وصلى 

آله وصحبه وسلم.
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أخبار الجمعية

إحياء  بجمعية  آسيا  ش��رق  جنوب  جلنة  ناشدت 
املساعدات  تقدمي  اخلير  أهل  اإلسالمي  التراث 
جراء  واملنكوبني  للمتضررين  العاجلة  اإلنسانية 
جمهورية  لها  تعرضت  ال��ت��ي  األخ��ي��رة  ال��ك��وارث 

إندونيسيا.
وف���ي ت��ص��ري��ح ل��ع��ض��و جل��ن��ة ج��ن��وب ش���رق آسيا 
)مينتاواي(  منطقة  إن  ق���ال:  ال�����زواوي،  أس��ع��د 
زلزال  الغربية ضربها  التابعة حملافظة سومطرة 
ما  ضمن  أدت  رختر،  مبقياس   7.2 قوته  بلغت 
أو  مدمرة،  مد  موجات  ح��دوث  إل��ى  فيه  تسببت 

فرع  اإلسالمي  التراث  إحياء  جمعية  افتتحت 
محافظة اجلهراء مخيمها الربيعي في نسخته 
احلجاج  استراحة  منطقة  في  عشرة  التاسعة 
ل��ه د.ف��رح��ان عبيد  وس��ط ح��ض��ور غفير زّف 
الشمري رئيس اجلمعية في كلمته االفتتاحية 
بإجنازات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال���ب���ش���ارات  م���ن  ال��ع��دي��د 
ومشاريعها  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وأن��ش��ط��ت��ه��ا  اجل��م��ع��ي��ة 
نشأة  تاريخ  على  الضوء  مسلطا  املستقبلية، 
أي��دي دع��اة فضالء  ال��ذي أس��س على  املخيم 
واستمر حتى عامه هذا الذي استضافت فيه 
بن  راش��د  الشيخ  األول  أسبوعه  في  اجلمعية 
عثمان الزهراني من اململكة العربية السعودية 
الذي تناول بعض املواقف الكرمية التي عالج 

ما أصبح يعرف باسم )تسونامي(بارتفاع ما بني 
املباني  الذي تسبب في هدم  أمتار؛ األمر  3 و7 
ووفقا  والشعبية،  السكنية  والبيوت  احلكومية 
لإلحصاءات األولية، فقد بلغ عدد الضحايا حتى 
املفقودين  عدد  بلغ  في حني  112 شخصا،  اآلن 
502 شخص، فضاًل عن تشرد نحو 4000 أسرة 

إندونيسية.
وق��ال ال���زواوي: إن كارثة أخ��رى متثلت في ثورة 
في   - )م��اج��ي��الجن(  )م��ي��راب��ي( مبنطقة  ب��رك��ان 
تزامنت مع حدوث  الوسطى( -  محافظة )جاوة 

واألفئدة  القلوب  والسالم  الصالة  النبي عليه  بها 
في محاضرة بعنوان: )القلوب اآلمنة(.

احلضور  مبطالبته  فيها  حديثه  ال��زه��ران��ي  وب��دأ 
بالعودة بالذاكرة إلى زمن ماقبل بعثة النبي حيث 
الوثنية  وض��رب��ت  بالله  صلتهم  ع��ن  ال��ن��اس  ابتعد 
بأطنابها في قلوبهم وأخرجتهم من فطرتهم التي 
ونحن  يعقل  هل  وتساءل:  عليها  الناس  الله  فطر 
نتأمل التاريخ قبل البعثة كيف يسجد بشر أكرمه 
الله بالعقل لصنم من متر يعبده في الصباح ويأكله 
في املساء؟! مضيفا أنه وسط هذه األج��واء التي 
عليه  النبي  ج��اء  وال��ظ��الم  ال��ش��رك  يسودها  ك��ان 
الصالة والسالم ليغير من حياة هؤالء ويرحم الله 

به أمم األرض حيث أرسله بشيرا ونذيرا.

التسونامي البحري، وتسبب هذا الثوران في وفاة 
24 شخصا وتشرد آالف األشخاص.

ولفت الزواوي أن األيام األخيرة شهدت مرة أخرى 
إلى  )ميرابي(؛ مما اضطر  البركان  ث��وران  جتدد 
احلكومة اإلندونيسية إلى إخالء عشرات اآلالف 
تقدمي  اخلير  أه��ل  ال���زواوي  السكان.وناشد  م��ن 
املساعدة والعون إلخواننا املنكوبني في جمهورية 
الطعام  إلى  احلاجة  بأمس  هم  الذين  إندونيسيا 
والدواء واخليام وغيرها من ضروريات احلياة، وأال 

نبخل بالدعاء لهم أن يفرج الله تعالى كربتهم.

محطات مشرقة
وذك���ر ال��زه��ران��ي ال��ع��دي��د م��ن احمل��ط��ات التي 
أشرقت بها سيرة النبي ] ليعلم اجلميع أن كل 
هذا اخلير الذي نرفل به كان بسبب دعوته عليه 
عبرت  التي  باحملطات  فبدأ  والسالم،  الصالة 
عن األذى وال��ع��ذاب ال��ذي أح��اط به ] حيث 
تصدى له أقرب الناس إليه عمه أبولهب الذي 
وقف أمام بلوغ دعوته ومنعها من الوصول الى 

القلوب حتى جاءه أبو جهل وآذاه بقوله وفعله.
أن���ه ض��م��ن سلسلة هذه  ال��زه��ران��ي  وأض����اف 
النبي  فيه  ال��ذي حوصر  مكة  احملطات حصار 
أخرجه  حتى  اقتصاديا  والسالم  الصالة  عليه 

املشركون من أرضه وطردوه من مكة للطائف.

»إحياء التراث« تناشد أهل اخلير تقدمي مساعدات للمنكوبني واملتضررين

أسعد الزواوي: اآلالف من األسر اإلندونيسية تضررت 
جراء زلزال مينتاواي وبركان ميرابي

»تراث اجلهراء« افتتحت مخيمها الربيعي التاسع عشر

راشد الزهراني: القلوب تكون آمنة باألفعال وليس باألقوال

)التراث اإلسالمي( أصدرت 70 ألف نسخة لتوزيعها بالداخل واخلارج

أول مطوية عن  )الوجه المشرق لبنات الكويت(
للدراسات  ال��ف��رق��ان  م��رك��ز  أص���در 
اإلسالمية والتربوية بجمعية إحياء 
التراث اإلسالمي – فرع الصباحية، 
أول مطوية عن »الوجه املشرق لبنات 
الكويت« سلطت من خاللها الضوء 
للفتيات  اخل��ي��ري��ة  األن��ش��ط��ة  ع��ل��ى 
وما يقمن به من أعمال جليلة في 

اإلسالمية  وأمتهن  وطنهن  خدمة 
وحديثاً،  قدميا  املجاالت  شتى  في 
من  ألسماء  شاماًل  توثيقاً  وحت��وي 
الطولى في حياة مسيرة  اليد  لهن 

العمل اخليري في الكويت.
امل��ط��وي��ة اجل����دي����دة، أوضح  وع����ن 
باملركز علي  اإلداري��ة  الهيئة  رئيس 

 70 نحو  طباعة  مت  أن��ه  الوصيص 
اجلديدة  املطوية  م��ن  نسخة  أل��ف 
البالد  داخ����ل  ل��ت��وزي��ع��ه��ا  مت��ه��ي��داً 
تعد  بأنها  إياها  واصفاً  وخارجها، 
األعمال  بتوثيق  أول رسالة خاصة 

اخليرية لبنات الكويت.
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ال��ك��وي��ت لدى  ك��ون��ا: س��ل��م سفير  ال��ق��اه��رة - 
القاهرة الدكتور رشيد احلمد، مدير مستشفى 
سرطان األطفال في مصر الدكتور شريف أبو 
التراث  إحياء  من جمعية  مقدما  تبرعا  النجا 
جنيه  ألف   500 بقيمة  للمستشفى  اإلسالمي 
وذل���ك ت��أك��ي��دا ع��ل��ى دور ال��ك��وي��ت ف��ي املجال 

اخليري واإلنساني.
على  جبلوا  وأهلها  »الكويت  أن  احلمد  واك��د 
الدول  من  واملساعدة ألشقائهم  العون  يد  مد 
»استمرار  أن  مضيفا  واالس��الم��ي��ة«،  العربية 
ال��ت��ب��رع��ات ال��ك��وي��ت��ي��ة إل���ى ع���دد م��ن اجلهات 
ي��ع��د من���وذج���ا مشرفا  امل��ص��ري��ة  اإلن��س��ان��ي��ة 
للتعاون القائم بني البلدين في املجال اخليري 
بالدور اإلنساني واخليري  واإلنساني« مشيدا 
الذي يقوم به مستشفى سرطان األطفال في 
مصر معتبرا إياه »إحدى املؤسسات اإلنسانية 
الرائدة في مصر والفريدة من نوعها والوحيدة 
العربي لتقدميها الرعاية الصحية  في الوطن 
الكاملة باملجان ملصابي املرض ومن الضروري 
توفير الدعم املادي واملعنوي لهذا املستشفى«.

الكويت  إن  النجا:  أبو  الدكتور  قال  جهته  من 
س��ب��اق��ة دائ��م��ا ف��ي م��ج��ال اخل��ي��ر ح��ي��ث تلقى 
تأسيسه  وم��ن��ذ  األط��ف��ال  س��رط��ان  مستشفى 
العديد من التبرعات من احملسنني الكويتيني«، 
مشيرا إلى أن »ثمة تعاونا قائما ومستمرا بني 
مستشفى سرطان األطفال وعدد من اجلهات 
ال��ع��ام��ة لألوقاف  األم���ان���ة  وم��ن��ه��ا  ال��ك��وي��ت��ي��ة 
ف��ي امل��ج��ال اخل��ي��ري واإلن��س��ان��ي«،  موضحا: 

العامة  األمانة  إلى  »املستشفى قد وجه دعوة 
يتناول جملة  لألوقاف إلقامة مؤمتر مشترك 
مؤكدا  األوق��اف«  إدارة  فن  منها  القضايا  من 
بها  تتمتع  التي  القيمة  والتجربة  اخلبرة  على 

أمانة األوقاف في هذا الصدد.
توجه مستشفى سرطان األطفال  وكشف عن 
إلى جانب  الوقف اخليري  إلى »اعتماد نظام 
التبرعات ليتمكن املستشفى من القيام بدوره 
فضال  للمرضى  الصحية  الرعاية  توفير  في 

عن سداده كافة التزاماته املادية«.
ال��ع��رب��ي بجمعية  ال��ع��ال��م  وأك���د م��س��ؤول جلنة 
ف��ه��د احلسينان  اإلس���الم���ي  ال���ت���راث  إح���ي���اء 
املشروعات  ض��م��ن  ي��أت��ي  ال��ت��ب��رع  »ه����ذا  أن 
اجلمعية  بها  تقوم  التي  واإلنسانية  اخليرية 
مراكز  وإنشاء  املساجد  بناء  ومنها  مصر  في 
إسالمية ودور لتحفيظ القرآن وكفالة األيتام 
واملسنني وإفطار الصائم فضاًل عن  مشاريع 

األضاحي«.
التي قام  ال��زي��ارة  بعد  »التبرع ج��اء  إن  وق��ال: 
بها ممثلو اجلمعية ملستشفى سرطان األطفال 
امل���اض���ي« م��وض��ح��ا أن »هذا  ق��ب��ي��ل رم��ض��ان 
لعالج  غرف  لتجهيز خمس  املبلغ سيخصص 

املرضى«.
ويعد ذلك أولى التبرعات التي قدمتها اجلمعية 
للمستشفى بيد أن هناك العديد من التبرعات 
التي ستقدمها خالل املرحلة املقبلة ومنها تبرع 
بقيمة  السرطان  لعالج  متكامل  جهاز  لشراء 

مليون و500 ألف جنيه مصري.

الحمد سلّم مستشفى سرطان األطفال 
افتتحت جمعية إحياء التراث اإلسالمي المصري تبرعا من »إحياء التراث«

فرع محافظة اجلهراء مخيمها الربيعي 
السنوي في نسخته ال� 19 يوم اخلميس 
منطقة  في  العشاء  ص��الة  بعد  املاضي 

استراحة اجلاج.
رئيس  ال��ش��م��ري  ف��رح��ان عبيد  د.  وع��ب��ر 
ف��رع اجل��ه��راء ع��ن أب���رز أه���داف املخيم، 
وتأتي في إطار الدعوة إلى الله سبحانه 
عبر  دينهم  أحكام  الناس  وتعليم  وتعالى 
أولهم  افتتح  علماء أجالء ودعاة فضالء، 
الربيعي  املخيم  الزهراني  راش��د  الشيخ 
بعد  ي���وم اخل��م��ي��س  األول  أس��ب��وع��ه  ف��ي 
املقبلة  األسابيع  في  ويليه  العشاء،  صالة 
أشهر   4 يستمر  الذي  املخيم  برنامج  من 
مثل  والكويت  السعودية  وعلماء من  دعاة 
ود.  السدالن،  غامن  بن  صالح  د.  الشيخ 
الشبل، ود. خالد اخلليوي، والشيخ  علي 
فهد التويجري وغيرهم من دعاة فضالء.

الربيعي  امل��خ��ي��م  ف��ع��ال��ي��ات  أن  وأوض����ح 
ثقافي  دوري  إق���ام���ة  أي��ض��ا  س��ت��ش��م��ل 
ورياضي للشباب وذلك لتنمية قدراتهم 
هذه  تشكل  ؛ح��ي��ث  والثقافية  الذهنية 
أوقات  املسابقات جانبا مهما من شغل 

فراغهم مبا يعود بالنفع عليهم.
وبنّي أن املخيم سيشمل هذا العام أيضا 
عشر  أول  حفظ  ح��ول  ثقافية  مسابقة 
أحاديث  وعشرة  النور  س��ورة  من  آي��ات 
في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها، 
بن  حسان  قصيدة  حفظ  في  ومسابقة 

ثابت [ بعنوان: »حصان رزان«.

)إحياء تراث الجهراء( 
تفتتح مخيمها الربيعي

عنوان



42

ن - 29 /2010/11م
حلج���ة  1431ه���� -  االثن���

الفرق���ان  609 - 23 ذو ا

اليمن

والتطبيقية  اإلنسانية  للعلوم  الريان  كلية   <
التصريح  على  حصلت  أهلية  جامعية  كلية 
والترخيص بالتشغيل من وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي بعد إجناز النسبة الكبرى من 
متطلبات التشغيل وشروطه، وموافقة اإلدارة 

إلى  ال��وزارة  وفد  وخ��روج  لالستثمار،  العامة 
والبيانات  الوثائق  ك��ل  وت��ق��دمي  الكلية  مبنى 
الالزمة للحصول على املوافقة بالتشغيل وفق 
والكليات  العليا  واملعاهد  اجلامعات  ق��ان��ون 
األهلية رقم )13( لعام 2005م، وتعنى الكلية 

اإلنسانية  والتخصصات  العلوم  في  بالتأهيل 
من  مستمد  علمي  منظور  وف��ق  والتطبيقية 
مع  واإلس��الم��ي��ة  العربية  واحل��ض��ارة  الثقافة 
والتكنولوجي  العلمي  التطور  م��ن  االس��ت��ف��ادة 
للحضارة املعاصرة، وجاء تدشني مشروع الكلية 
بتاريخ 2010/10/18م بحضور األستاذ سالم 
أحمد اخلنبشي محافظ محافظة حضرموت 
واألستاذ الدكتور عبدالرحمن محمد بامطرف 
رئيس جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا.

< ما أقسام الكلية احلالية؟
> تضم الكلية التي بدأت الدراسة فيها للعام 
العلمية  األق��س��ام  2010/2009م  اجل��ام��ع��ي 

التالية:
تخصص  واحملاسبية،  املالية  العلوم  قسم   -

محاسبة.

متثل كلية الريان األهلية إضافة نوعية إلى التعليم اجلامعي األهلي 
األكادميين  م��ن  نخبة  أس��س��ه��ا  كلية  وه���ي  ح��ض��رم��وت،  مب��ح��اف��ظ��ة 
العلمية  احل��ي��اة  رف��د  إل��ى  تسعى  ح��ض��رم��وت،  مبحافظة  اجلامعين 
التقى  اليوم«  »املكال  موقع  املتميزة،  باملخرجات  باحملافظة  والعملية 
عميد الكلية الدكتور محمد عبدالله بن ثعلب؛ لتوضيح رؤية الكلية، 

وقد بدأ حديثه بالتعريف بالكلية بقوله:

كلية الريان بالمكال إضافة نوعية إلى 
التعليم الجامعي بمحافظة حضرموت 

أبوشاكر / جمال بامسعود

في عامها التأسيسي الثاني

< م. طارق العيسى عند افتتاح 
اجلامعة منذ عام تقريباً
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تخصص  املعلومات،  تكنولوجيا  نظم  قسم   -
تكنولوجيا املعلومات.

وهذه األقسام هي أقسام يطلبها سوق العمل 
عموماً،  واجلمهورية  خصوصاً  احملافظة  في 
املستقبل مجموعة من األقسام  وستتبعها في 
تكون  ال  ح��ت��ى  ال��ع��م��ل؛  وس���وق  تتناسب  ال��ت��ي 
كلية الريان نسخة مقلدة من الكليات األخرى 

املوجودة في احملافظة.
العام  ف���ي  ال����دراس����ة  ك����ان س��ي��ر  ك��ي��ف   >
للكلية  األول  ال���ت���أس���ي���س���ي  اجل���ام���ع���ي 

2010/2009م؟
> رغم بدء الدراسة في األقسام العلمية للكلية 
الدراسية  امل��ق��ررات  أن  إال  نسبيا،  م��ت��أخ��رة 
قد  األول،  ال��دراس��ي  الفصل  ف��ي  املستنهجة 
التقومي  وفق  املناسب  الوقت  في  تغطيتها  مت 
ال���دراس���ة في  ك��م��ا س���ارت  للكلية،  اجل��ام��ع��ي 
وجرت  انتظاما  أكثر  ب��ص��ورة  الثاني  الفصل 
بالكلية،  ال��ت��ق��ومي اخل���اص  االم��ت��ح��ان��ات وف��ق 
نتائج  على  االمتحانات  نظام  تطبيق  مت  وق��د 
النجاح  حيث  من  الطالب  وعلى  االمتحانات 
والرسوب وإعادة السنة، وستجري االمتحانات 
التكميلية )الدور الثاني( بتاريخ 2010/10/4م 
ومتطلبات  التخصص  مقررات  في  للراسبني 

اجلامعة.
عن  األهلية  ال��ري��ان  كلية  تتميز  مب��اذا   >

غيرها من الكليات واجلامعات األخرى؟
اإلنسانية  للعلوم  الريان  كلية  تتميز   <
الكليات  من  غيرها  عن  األهلية  والتطبيقية 

واجلامعات األخرى باملميزات اآلتية:
- منح شهادة البكالوريوس املعتمدة من وزارة 

التعليم العالي والبحث العلمي.
في  احلديثة  والوسائل  التقنيات  استخدام   -

التعليم.
- قبول خريجي الثانوية العامة حديثا في عام 

التخرج نفسه.
- انخفاض الرسوم الدراسية عن غيرها من 

اجلامعات األهلية.
- إتاحة الفرصة لتعليم الفتاة من خالل التعليم 

غير املختلط احملفز للفتاة ملواصلة دراستها.
النموذجي  اجل��ام��ع��ي  باملبنى  الكلية  متيز   -

م  الستقدا
ب����ع����ض األس������ات������ذة 

لتعزيز  امل��ت��ف��رغ��ني  االخ��ت��ص��اص��ي��ني 
األقسام العلمية التطبيقية من خارج احملافظة 
الريان  كلية  عمادة  تنفذ  وبذلك  واجلمهورية، 
والبحث  ال��ع��ال��ي  التعليم  وزارة  ش���روط  أح��د 
 )13( رقم  األهلية  اجلامعات  وقانون  العلمي 
لعام 2005م بأن تصل نسبة األساتذة املتفرغني 
بالكلية  املتاحة  العلمية  األقسام  مختلف  في 
التدريس  هيئة  أع��ض��اء  ع���دد  م��ن   ٪30 إل���ى 
في   ٪50 إل��ى  وترتفع  التأسيس  س��ن��وات  ف��ي 

السنوات املقبلة.
< ما خطط التطوير في الكلية في عامها 

الثاني؟
> ميكن القول: إن التطور املنتظر في الكلية 
2011/2010م  اجل��دي��د  اجلامعي  ال��ع��ام  ف��ي 

يتمثل في اآلتي:
وفي  الكلية،  مبنى  في  الطلبة  ف��رع  افتتاح   -

قاعات دراسية مستقلة.
- تعزيز األقسام العلمية اإلنسانية والتطبيقية 
ومعيدين  متفرغني  اختصاصيني  ب��أس��ات��ذة 
األقسام  سكرتارية  أعمال  لتغطية  مساعدين 
التطبيقية املساعدة  العلمية وتغطية اجلوانب 

للطالب في مختلف املقررات الدراسية.
- تطوير العالقة مع األقسام املعنية بالشؤون 
والبحث  العالي  التعليم  وزارة  في  التعليمية 
والشروط  املتطلبات  بقية  لتغطية  العلمي 
رقم  األهلية  اجلامعات  قانون  وفق  التعليمية 

)13( لعام 2005م.
وزارة  ل���دى  معتمد  ث��اب��ت  م��ن��دوب  ت��رش��ي��ح   -
شؤون  ملتابعة  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 

الكلية مع الوزارة بالتنسيق مع عمادة الكلية.
بتنظيم  تعنى  وتأهيل  تدريب  جلنة  تشكيل   -
ودراسة  خ��اص��ة،  محاسبية  تدريبية  دورات 
مسائية لتأهيل الطالب احلاصلني على شهادة 
املختلفة  اإلداري���ة  العلوم  معاهد  من  الدبلوم 
للحصول على درجة البكالوريوس تأكيدا لدور 

الكلية في خدمة املجتمع.

واملرافق العامة املهيأة.
ال���ق���ب���ول  إج��������������راءات  ت���س���ي���ر  ك����ي����ف   >
والتسجيل الستقبال الدفعة الثانية من 
املتقدمن للكلية للعام اجلامعي اجلديد 

2011/2010م؟
> تسير إجراءات القبول والتسجيل الستقبال 
الدفعة الثانية من املتقدمني للكلية بشكل جيد، 
كما قامت الطالبات خريجات الثانوية العامة 
العام  ه��ذا  وخ��ري��ج��ات  السابقة  األع����وام  م��ن 
التقدم  وأصبح  والتسجيل،  القبول  بإجراءات 
والطالبات  الطلبة  قبل  من  والتسجيل  للقبول 
بعد ظهور نتائج الثانوية لهذا العام إلى مختلف 
اختبار  وسيجري  مشجعا،  العلمية  األق��س��ام 
شفويا  والطالبات  للطلبة  الشخصية  املقابلة 
وكتابيا يوم السبت املوافق 2010/10/2م لفرز 
املقبولني بصورة نهائية وبدء الدراسة للمستوى 

األول في األسبوع نفسه.
< م������اذا ع����ن أع����ض����اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري���س 

بالكلية؟
من  مجموعة  ال��ري��ان  بكلية  ح��ال��ي��ا  ي��وج��د   <
قسم  في  املتفرغني  االختصاصيني  األساتذة 
علوم الشريعة اإلسالمية، وقد مت االعتماد في 
أساتذة  انتداب  على  املاضي  اجلامعي  العام 
العلوم  مقررات قسمي  لتدريس  اختصاصيني 
املعلومات  تكنولوجيا  ونظم  واحملاسبية  املالية 
م��ن ب��ني أس���ات���ذة ج��ام��ع��ة ح��ض��رم��وت للعلوم 
الكلية  عمادة  وتخطط  خاصة،  والتكنولوجيا 
2011/2010م  اجل��دي��د  اجلامعي  ال��ع��ام  ف��ي 



إشراف:

عالء الدين 
مصطفى

عزيزي القارئ:

هذه املساحة 
مخصصة لك..

نتواصل من خاللها 
مع همومك.. 

آمالك.. آرائك.. 
اقتراحاتك

وسوف جتد 
رسالتك كل عناية 
واهتمام فما عليك 

إال أن ترفع قلمك 
وتكتب..
  فنحن

 في االنتظار..

مع
القراء
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 للطالب نشاط في مراحل التعليم املختلفة، 
املرحلة  هذه  في  االبتدائية،  باملرحلة  وأبدأ 
تظهر عليه  الطالب  وبعض  تفكيره محدود 
عالمات النشاط والذكاء من خالل النشاط 
الذي تقوم به املدرسة، وإذا انتقل إلى املرحلة 
املتوسطة ازداد نشاطه العلمي في أي مجال 
من مجاالت التربية من خالل ما يقدمه من 
مشروع جيد يستفيد منه الطالب اآلخرون، 
وإذا انتقل إلى املرحلة الثانوية أبدع في هذه 
املرحلة إبداعاً كبيراً من خالل ما يقدمه من 
وسائل تربوية ذات قيمة على حسب تفكيره، 
ومهارته العلمية يستفيد منها اآلخرون وما 

املشاركة  أو  امل��درس��ة  م��ع��رض  ف��ي  يعرضه 
التعليمية،  املنطقة  املدارس األخرى في  مع 
يشارك  اجلامعية  املرحلة  إل��ى  انتقل  وإذا 
أو  العلمية  امل��ع��ارض  ف��ي  املجتهد  الطالب 
الزيارات العلمية، سواء في خارج البالد أم 
في داخلها إلى املرافق العلمية التي يحتاج 
الزيارات  هذه  من  فيخرج  مشاهدتها؛  إلى 
اجلامعة،  م��ن��ه��ا  تستفيد  علمية  ب��أع��م��ال 
وي��ش��ارك ك��ذل��ك مب��ش��ارك��ات ع��امل��ي��ة باسم 

اجلامعة وباسم الكويت.
والله املوفق.

يوسف علي الفزيع

الناس يحب أن يصلح فيما يقع بني  كثير من 
الناس من خالف، وال شك أن هذا العمل من 
الطيبات ولكن لألسف ليته يصلح ما في نفسه 
أو بيته أو حتى فيما بني أهله أو أقربائه، وأظن 
أن هذا ما يواجهه كثير منا ومن املصائب أن 
ينسى املصلح قوله تعالى: }ِإَنّ اللَّه الَ يَُغِيُّر َما 
ِبَقْوٍم َحتَّى يَُغِيُّرواْ َما ِبَأنُْفِسِهْم{ )الرعد: 11(.

إذاً ال بد أن يبدأ التغيير مبا في أنفسنا أوالً 
إن كنا نريد التغيير ملا فيه اخلير ألنفسنا وملن 
نعول أو من نحب من الناس.  نعم فهذا الذي 
في  م��ا  نصلح  أن  إص��الح  م��ن  يكون  أن  يجب 
أنفسنا وتغيير ما فيها من كبر أو غرور أو عدم 
اآلخرين  ننزل  أن  حتى  أو  ب��اآلخ��ري��ن،  قناعة 
احلق  نبطر  وأال  حقوقهم،  ونعطيهم  منازلهم 

ونبخس الناس أشياءهم.
إن الله خلق عباده سواسية كأسنان املشط - 
إن صح املثل - ولكنهم يختلفون، نعم يختلفون 
اإلميان  درج����ات  م��ن  رب��ه��م  وب���ني  بينهم  فيما 
والتقوى فرب عبد حبشي ال يؤبه له خير من 
تقوى وورع وعمل صالح  ملا فيه من  حر غني 
ومخافًة من الله سبحانه، فعن سهل بن سعد 
قال: مر رجل على رسول الله ] فقال لرجل 

عنده جالس: »ما رأيك في هذا؟« فقال رجل 
من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب 
أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال: فسكت رسول 
الله ] ثم مر على رجل فقال له رسول الله 
]: »ما تقول في هذا؟« فقال: يا رسول الله 
إن  هذا حري  املسلمني،  فقراء  من  رجل  هذا 
خطب أال ينكح، وإن شفع أال يشفع، وإن قال 
»هذا  الله ]:  رس��ول  فقال  لقوله،  يسمع  أال 

خير من ملء األرض مثل هذا« متفق عليه.
وكثير من الناس من يزدري خلق الله لسبب ما، 
أو  أو لشخصه  املادية  لسوء حالته  يكون  وقد 
ألسباب ال تكاد تكون مقنعة أو بسبب مهم في 
ازدرائ��ه فكثير من الناس من يرتكب املعاصي 
أو الفواحش أو حتى املنكرات ويكون له مكانة 
ولكن  البائس  الرجل  ذلك  بعكس  الناس  عند 
العاصي  ذل��ك  من  الله  عند  خير  هو  البائس 
من  نفسه  في  ملا  والكبائر  للمعاصي  املرتكب 
تقوى وورع وصالح ومخافة لله وحلدوده فهل 

نعي أو ندرك ما نقول أو نفعل؟؟!!

محمد الشمري
smhamad@hotmail.com

�بد�أ بنف�سك �أواًل

�لطالب ون�ساطه يف مر�حل �لتعليم
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والسالم  والصالة  وح��ده،  لله  احلمد 
على من ال نبي بعده، أما بعد:

فإن من أعظم النعم أن جعلنا الله من 
فاإلسالم  محمد]  البشر  خير  أم��ة 
دينا  اإلس��الم  يبتغ غير  ديننا: }وم��ن 
القرآن:  ودس��ت��ورن��ا  م��ن��ه{،  يقبل  فلن 
}إن ه���ذا ال���ق���رآن ي��ه��دي ل��ل��ت��ي هي 
أقوم{ ونبينا محمد]: }وإنك لعلى 
خلق عظيم{ والقبلة الكعبة: }وحيثما 

كنتم فولوا وجوهكم شطره{.
على  أوافقك  إني  احلبيب-  -أخ��ي  نعم 
ولعلّي  ل��ل��ه،  الشكر  يستوجب  ه��ذا  أن 
ب��ع��د ش��ك��ر امل��ول��ى ع��ز وج���ل أط���رح بني 
البقاع  ملن عاد من  الوصايا  يديك هذه 

الطاهرة، وأسأل الله أن ينفعنا بها:
1- الشكر لله على إمتام هذه الفريضة 

املباركة }لئن شكرمت ألزيدنكم{.
2- ليكن احلج نقطة حتول وتغير في 
حياتنا: }إن الله ال يغير ما بقوم حتى 

يغيروا ما بأنفسهم{.
بالهدايا  احل��ج  م��ن  ترجع  ال��ن��اس   -3
}اهدنا  بالهداية  ترجع  أن  واألص���ل 

الصراط املستقيم{.
عملية،  إمي��ان��ي��ة  دورة  م��ن  خرجنا   -4
ما  ع��ل��ى  االس��ت��م��رار  علينا  ف��ال��واج��ب 
لفي  اإلن��س��ان  إن  }وال��ع��ص��ر  تعلمناه: 
خسر إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات 

وتواصوا باحلق وتواصوا بالصبر{.
5- ال تنس: }إمنا املؤمنون إخوة{.

داع���ي���ا ربك  ي���دي���ك  رف���ع���ت  ك���م   -6
وخالقك في تلك األي��ام احلسان فال 

تنقطع: »الدعاء هو العبادة«.
النبي]  لسنة  ات��ب��اع��ك  جميل   -7
ديدنك  ه��ذا  فليكن  عليها،  وحرصك 
في حياتك كلها: »... وما زال عبدي 
أحبه..«  حتى  بالنوافل  إل��ي  يتقرب 

احلديث.
وقد  بربك  الظن  محسنا  رجعت   -8
أمك  ولدتك  كيوم  ذنوبك  خرجت من 

فال تطفئ نور قلبك بوحل الذنوب.
9- لعلك عاهدت ربك وخالقك على 
ال��ت��وب��ة ف��ح��ذار م��ن ال��ن��ك��وص: }ربنا 

التزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا{.
على  يثبتك  م��ا  أع��ظ��م  م��ن  إن   -10
الله:}ومن  إل���ى  ال��دع��وة  االس��ت��ق��ام��ة 

أحسن قوال ممن دعا إلى الله ...{.
أخي احلاج بعد أن عدت اسأل نفسك 

هل بقي شيء من التعب والنصب؟
ال شك أنك ستجيب: ال، هكذا احلياة 
لله فيعقبها راحة  نتعب فيها  اخلالية 
أبدية في جنات عالية ال تسمع فيها 

الغية، نسأل الله تعالى من فضله.
محبكم في الله

محمد الشهراني

إال  كبيرة  وال  صغيرة  ي��ت��رك  ل��م  فهو  ك��ام��ل  دي��ن  اإلس���الم 
عرفنا بها ووضع لها أحكاما وقوانن، كذلك اجلمال كان له 
املتكامل فأمرنا  نصيب من ذلك فاإلسالم يدعونا للجمال 
بأن جنّمل أخالقنا وكذلك مظهرنا، فقد قال الله سبحانه 
ويحفظن  أبصارهن  من  يغضضن  للمؤمنات  }وقل  وتعالى: 
وليضربن  منها  ظهر  م��ا  إال  زينتهن  يبدين  وال  ف��روج��ه��ن 
بخمرهن على جيوبهن وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن{، 
لزوجها،  إال  زينتها  تظهر  أال  املسلمة  امل���رأة  الله  أم��ر  فقد 
ولقد  اجلمال،  أس��اس  فهي  بالنظافة  اإلس��الم  أم��ر  وكذلك 
الصالة  عليه  النبي  وكان  النظافة،  على   [ الرسول  حثنا 
فعن  نظيف؛  غير  مبظهر  يظهر  من  يرى  أن  يكره  والسالم 
جابر بن عبدالله قال: أتانا رسول الله ] زائرا في منزلنا، 
ف��رأى رج��ال شعثا ف��ق��ال: »أم��ا ك��ان ه��ذا يجد م��ا يسّكن به 
شعره؟!«، ورأى رجال عليه ثيابا وسخة، فقال: »أما كان هذا 

يجد ما يغسل به ثوبه؟!«.
الذي  الصحيح  غير  االه��ت��م��ام  ن��رى  فإننا  النقيض  وع��ل��ى 
حظي به اجلمال من قبل وسائل اإلعالم، فأصبح للجمال 
مقاييس دولية وأخرى عاملية، وأصبح مطلب نساء العالم، 
فقد باتت له مسابقات خاصة تشترك بها آالف من نساء 
العالم( دون االكتراث  العالم لتتوج إحداهن )ملكة جمال 
أن عدم  وأص��ب��ح بعضهم يعتقد  امل��الي��ن،  أم���ام  ت��ع��رت  أن��ه��ا 
االشتراك مبثل هذه املسابقات دليل على اجلهل والتخلف، 
ولألسف هناك نساء مسلمات يشتركن مبثل هذه املسابقات 
متناسن أن املرأة هي درة اإلسالم التي صانها الله من األذى 
سببا  تعد  املسابقات  هذه  أن  نرى  وقد  وسترها،  بحجابها 
وحلوقهن  والفتيات  الشباب  بعض  انحراف  أسباب  أهم  من 
أضحى  حتى  وسلوكياته  ع��ادات��ه  ف��ي  ال��غ��رب��ي  ب��ال��ن��م��وذج 
للرائي أنه ال فرق كبيرا بن بعض الدول العربية والغربية 
من حيث سلوك أبنائها وبناتها، وحتققت نبوءة النبي ] 
حن قال: »لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، 

حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم....«.
هديل الشطي

مقاييس دولية 
و�سايا بعد �حلجللجمال؟!
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د. بســـام الشـطـي

ومخالفتها، والبد من االلتزام بالعدل واإلنصاف، 
وعدم  أشياءهم  الناس  بخس  عدم  على  ويؤكد 
الذين  تسبوا  }وال  وج��ه��ده��م:  كدحهم  حتقير 
يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم 
كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم 

فينبئهم مبا كانوا يعملون{.
فاإلسالم يدعو اإلسهامات اإليجابية في معترك 
ينهي حالة  نظام عادل  البشري إلقامة  التدافع 
وتصرف  بالبشرية  حتيق  التي  وال��ذع��ر  القلق 
لتدهور  الفساد عن األرض ويضع حدا  أسباب 
ال��ع��الق��ات ف��ي أك��ث��ر م��ن م��وق��ع، وي��زي��ل عوامل 
االضطراب والصراع السياسي واالقتصادي بني 
ويرتقي  للتعايش،  القسط  موازين  ويقيم  األمم، 
يحقق  مب��ا  الثقافي  وال��ت��ك��ام��ل  ال��ت��ب��ادل  مبنهج 
للناس تطلعاتهم حلياة آمنة مطمئنة تنعم باألمن 

واالستقرار والعدل.
األه���م م��ن ذل��ك ه��و االب��ت��ع��اد ع��ن ال��ف��س��اد بكل 
صوره: }الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها 

عوجا وهم باآلخرة هم كافرون{.
إقصاء  جاهدا  يحاول  من  هناك  فأن  فلألسف 
اإلس���الم ع��ن ك��ل ج��وان��ب احل��ي��اة، فكم م��ر من 
القرون لم يجعلوا ميزانا لإلسالم في االقصاد، 
وه��ا ه��م أوالء ي��ع��ودون ل��إلس��الم ف��ي ك��ل صور 
واملعامالت املالية أثبت صدارته وتنافسه وإقبال 
الناس وثقتهم واجلوانب الطيبة حتى عاد الناس 

ووثقوا به وأصبح الطب البديل يثبت جدارته.

امللتزم صورة طيبة  السياسية، فقدم  واجلوانب 
ورقابة  نافعة  وتشريعات  اقتراحات  جملة  عن 
ثقة  ونال  باملعروف  للمنكر وأمر  وإنكار  صارمة 

اآلخرين بهم.
امللتزم  املعلم  أص��ب��ح  فقد  التعليمة  واجل��وان��ب 
وإنتاجية  وع��ط��اٍء  وتقوى  وورع��ا  إخالصا  أكثر 

وابتكارا.
وأما في النواحي االجتماعية فقد قدم امللتزمون 
ف��ي اإلص���الح األس���ري من���اذج رائ��ع��ة ومعدالت 
مرتفعة في إصالح ذات البني وسقف عال في 
هذا الشأن حتى في عالج املدمنيني من خالل 
نظريات إميانية عملية، مما قلل نسبة اجلرائم 
امل��ف��ه��وم املتميز  إليها م��ن خ��الل ه��ذا  وال��ع��ودة 
العقابية تفضل  واملؤسسات  السجون  وأصبحت 
ال��واع��ظ امل��ل��ت��زم ع��ن غ��ي��ره، ألن���ه م��ؤث��ر تأثيرا 

إيجابيا.
وتصحيح  وأخ������الق  ت��رب��ي��ة  م��ن��ه��ج  ف����اإلس����الم 
للمسارات البشرية، فمن أخذه عاش في سعادة 
وتوفيق في الدنيا واآلخ��رة، قال تعالى: }اليوم 
أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمتي ورضيت 
ل��ك��م اإلس����الم دي��ن��ا{ ف��ل��م��اذا ه���ذه احمل����اوالت 
الشريعة  إلق��ص��اء  اإلع���الم  ط��ري��ق  ع��ن  الكثيرة 
ووصمها أنها ال تصلح لهذا الزمان رغم أن األمة 
اإلسالمية جربت كل شيء من اشتراكية وقومية 
لترى  اإلس��الم  ولم جترب  ورأسمالية  وعلمانية 

النور والهداية واالستقرار.

اإلس�����الم م��ن��ه��ج ح��ي��اة ي��س��ع��دال��ب��ش��ر ويحل 
اختالف  ع��ل��ى  معهم  وي��ت��ع��اي��ش  مشكالتهم 
ألسنتهم وألوانهم دون تعصب وال اتباع الهوى، 
وال ي��ؤص��ل فيهم ح��ب ال����ذات، ب��ل دع��و إلى 
التعارف وتبادل املنافع واملصالح بني الدول، 
وال يرى فضال ألحد على اآلخر إال بالتقوى: 
وأنثى  ذكر  من  خلقناكم  إنا  الناس  أيها  }يا 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 

عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير{.
بالبيان  احل���وار  منهج  إل��ى  ي��دع��و  واإلس����الم 
ه���ي أحسن،  ب��ال��ت��ي  واجل�������دال  واحل���ك���م���ة 
والتفاعل مع احلضارات بإيجابية واالستفادة 
من الصالت والروابط، والذي يحكم سالمة 
هذه القواعد هو ما أنزل الله تبارك وتعالى: 
تتبع  وال  ال��ل��ه  أن���زل  مب��ا  بينهم  أُح��ك��م  }وإن 
أهواءهم وإحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما 
يريد  أمن��ا  فأعلم  تولوا  ف��إن  إليك  الله  أن��زل 
الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من 

الناس لفاسقون{.
مبادئ  ي��ع��رض��ون  حينما  ف��امل��س��ل��م��ون 
الناس  على  وتعاليمه  اإلس��الم 
وآداب  ق��ي��م  حتكمهم 
ي���ن���ب���غ���ي  ال 
جت�����اوزه�����ا 

إقصاء اإلسالم عن الحراك السياسي




