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شكل العام 1924 عام احلزن لدى الشعوب املسلمة في جميع 
أصقاع األرض، فقد كان هو عام سقوط اخلالفة العثمانية 
التي حكمت العالم اإلسالمي ما يقارب ستة قرون، وقد كان 
العلماني  التركي  الزعيم  من  شكلي  إعــالم  مجرد  سقوطها 
قد  اخلــالفــة  هـــذه  احلقيقة  فــي  بينما  أتـــاتـــورك(  )كــمــال 
وانقسمت  تفككت  بعدما  كثيرة  عقود  منذ  فعليا  سقطت 
واحتل املستعمرون الغرب أجزاء كبيرة من مساحاتها، وصدر 
أرض فلسطن،  لليهود على  بإقامة وطن قومي  بلفور  وعد 
يبق  ولم  العربية،  الــدول  معظم  وبريطانيا  فرنسا  واحتلت 

من اخلالفة إال الرمز املتمثل بالسلطان العثماني.
واالشتراكية  والــقــومــيــة  الــعــلــمــانــيــة  األحــــــزاب  تــســابــقــت 
معظم  في  لها  كيانات  وإنشاء  الفراغ  سد  على  والشيوعية 
وحدة  من  براقة  شــعــارات  ورفعت  اإلســالمــي،  العالم  بلدان 
وحــريــة ودميــقــراطــيــة، ووعــــدت شــعــوبــهــا بــاخلــيــر الوفير 
وبالعزة واحلضارة، ثم استولت على احلكم مبساعدة غربية 

واستخدمت القوة والبطش واحلديد والنار.
انتظرت الشعوب املسلمة عقودًا طويلة لترى حقيقة تلك 
الشعارات البراقة، ولكنها لم تزدد إال انتكاسا وفقرا وظلما: 

}ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها{.
الكثير  املسلمون  التحرر في كل مكان، وقدم  قامت حركات 
اخلارجي،  االستعمار  من  التخلص  أجل  من  التضحيات  من 
ثم من األنظمة الدكتاتورية والقمعية، وبزغ الفجر الصادق 
على بعض البلدان اإلسالمية، وأعطي الناس حرية اختيار 
التيارات  ممثلو  فــاز  الــعــجــاب:  العجب  فــرأيــنــا  ميثلهم؛  مــن 

فــي تلك  الــبــرملــان واحلــكــومــة  مــقــاعــد  اإلســالمــيــة بغالبية 
البلدان بعدما كانوا ُمطاردين ومنبوذين في السابق، وأصبح 
الناس يتسابقون على اختيار النائب امللتزم دينيا وينبذون 
التيارات العلمانية واملتلونة لقناعاتهم بأن اإلسالم هو احلل 
جلميع مشكالتهم، ومع أن الغرب قد فوجىء بتلك النتائج 
وراح يضرب أخماسا في أسداس ويفكر في كيفية االنقضاض 
على تلك التجربة كما فعل في اجلزائر عام 91، لكنه قرر 
أخيرًا القبول بإرادة الشعوب على مضض؛ ألن استقرار تلك 
انقضاض  أو  متطرفة  أنظمة  نشوء  بينما  يساعدة،  الــدول 
معاناته  من  يزيد  اإلسالمية  البدان  على  القاعدة  تنظيم 
طريق  شعوبها  ثقة  كسبت  التي  اإلسالمية  التيارات  أمــام 
طويل البد لها من قطعة قبل أن حتقق أهدافها، وهي اليوم 
املشكالت  من  هائال  ركاما  وتــواجــه  والتجربة،  احملــك  حتت 
التي خلفها احلكام السابقون من فقر وجهل وتشتت كلمتهم 

وتدخل أطراف خارجية في شؤونهم.
تعالى سيعينهم ويسدد خطاهم:  الله  بأن  نحن على يقن 
من  يجعلوا  أن  عليهم  ولــكــن  ينصركم{،  الــلــه  تنصروا  }أن 
كان  من  سيرة  يدرسوا  وأن  لهم،  منهجًا  تعالى  الله  شريعة 
يجب  كما  نفعهم،  يستطيع  من  بكل  يستعينوا  وأن  قبلهم، 
عليهم أن يتجنبوا اخلالف واحلرص على الدنيا، وأن يجعلوا 
الله تعالى نصب أعينهم: }وأطيعوا الله ورسوله وال تنازعوا 
الصابرين{،  مع  الله  إن  واصبروا  ريحكم  وتذهب  فتفشلوا 
الزكاة  وآتــوا  الصالة  أقاموا  األرض  في  مكناهم  إن  }الذين 

وأمروا باملعروف ونهوا عن املنكر ولله عاقبة األمور{.
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أتذكر  ال   [ ال��ن��ب��ي  ع��ن  ح��دي��ث��ًا  سمعت   >
لفظه بالضبط ولكن معناه: إن املسلمن إن لم 
آخرين  بأناس  الله  جلاء  ويستغفروا  يذنبوا 
يذنبون ويستغفرون، فإذا كان هذا احلديث 
صحيحًا واردًا عن النبي ] فما لفظه كاماًل؟ 

وما معناه؟ وإلى ماذا يشير ويرشد؟
> احلديث ذكره السيوطي في »اجلامع الصغير« 
عن ابن عباس بلفظ: »لو لم تذنبوا لذهب الله 
بكم، وجاء بقوم يذنبون« رواه اإلم��ام مسلم في 
صحيحه )2106/4( من حديث أبي هريرة [، 
وفي رواية: »ثم يستغفرون فيغفر لهم« وعزا روايته 

إلى اإلمام أحمد في املسند ورمز له باحلسن.
قال شارحه املناوي: قال الهيثمي: فيه يحيى بن 
وثِّق:  وق��د  ضعيف  وه��و  البكري  مالك  بن  عمرو 
قال  الهيثمي،  ك��ام  انتهى  ث��ق��ات،  رج��ال��ه  وبقية 
التوبة من  اإلم��ام مسلم في  وق��د خرجه  امل��ن��اوي: 
حديث أبي أيوب بلفظ: »لوال أنكم تذنبون خلق الله 
خلقاً يذنبون فَيغفر لهم« انظر صحيح اإلمام مسلم 
)2105/4( من حديث أبي أيوب [، وانظر فيض 
له  وذك��ر   ،)331/5( الصغير  اجلامع  ش��رح  القدير 
ألفاظاً أخرى. واحلديث معناه ظاهر أن الله سبحانه 
وتعالى يحب من عباده أن يستغفروه وأن يغفر لهم 
صفته  وآث���ار  وتعالى  سبحانه  فضله  بذلك  ليظهر 
يَا  تعالى: }ُقْل  قوله  كما في  والغفور، وهذا  الغفار 
ِمن  تَْقنَُطوا  اَل  أَنُفِسِهْم  َعلَى  أَْس��َرُف��وا  الَِّذيَن  ِعَباِدَي 
نُوَب َجِميًعا ِإنَُّه ُهَو الَْغُفوُر  ْحَمِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يَْغِفُر الذُّ رَّ

مسألتني  على  يدل  احلديث  )ال��زم��ر:53(،  ِحيُم{  الرَّ
عظيمتني: املسألة األولى: أن الله سبحانه وتعالى عفو 
الثانية:  واملسألة  املغفرة.  يحب  وغفور  العفو،  يحب 
فيه بشارة للتائبني بقبول توبتهم ومغفرة ذنوبهم وأال 
يقنطوا من رحمة الله ويبقوا على معاصيهم ويصروا 
سبحانه  الله  ويستغفروا  يتوبوا  أن  عليهم  بل  عليها، 
وتعالى، ألن الله فتح لهم باب االستغفار وباب التوبة، 
هذا معنى احلديث. ثم أيضاً فيه – في احلديث أيضاً 
كسر العجب من اإلن��س��ان، وأن اإلنسان ال يعجب   –
بنفسه وبعمله؛ ألنه محل للخطأ ومحل للزلل ومحل 
للنقص، فعليه أن يبادر بالتوبة واالستغفار من تقصيره 
ومن خطئه ومن َزلَله، وال يظن أنه استكمل العبادة أو 
أنه ليس بحاجة إلى االستغفار، فهذا فيه احلث على 
الله سبحانه وتعالى يحب من عباده  االستغفار، وأن 
أن يستغفروه ويتوبوا إليه، وفي احلديث »كل بني آدم 
أحمد  اإلم��ام  رواه  التوابون«  اخلطائني  وخير  خطاء 
ورواه  بقية،  وللحديث  بنحوه   )198/2( مسنده  في 
في  ماجه  اب��ن  ورواه   ،)191/8( سننه  في  الترمذي 
سننه )1402/2(، ورواه الدارمي في سننه )392/2، 
كلهم   ،)244/4( ورواه احلاكم في مستدركه   ،)  393
من حديث أنس بن مالك [، وليس معناه أن الله 
فالله  املعاصي،  يحب  أو  يذنبوا  أن  عباده  من  يحب 
يحب  وال  يرضاه  وال  الكفر  يحب  ال  وتعالى  سبحانه 
املعاصي، ولكنه يحب من عباده إذا أذنبوا وعصوا أن 
يتوبوا إليه سبحانه وتعالى وأن يستغفروه، هذا معنى 

احلديث.

< فيما يتعلق باألطباء الذين يجرون العمليات، لو 
يجرون  وهم  أيديهم  بن  املرضى  أحد  وف��اة  فرضنا 
ذلك  في  يلحقهم  أال  العملية؛  هذه  بسبب  العملية 

شيء أو يلزمهم كفارة؟
أو  نتج عنه وفاة الشخص،  إذا حصل منهم تفريط   <

هذا  في  فإنه  العملية؛  إج��راء  يحسن  ال  الطبيب  ك��ان 
أيضاً  والدية  الكفارة  تكون عليه  تكون عليه مسؤولية، 
على عاقلته؛ ألن هذا يعد من قتل اخلطأ، أما إذا كان 
املريض  وحالة  العملية،  ب��إج��راء  خبيراً  مثًا  الطبيب 
تتحمل هذا الشيء، ولم يحصل تفريط؛ فإنه ال حرج 

عليه في ذلك، وليس عليه ضمان وال كفارة.

محبة اهلل للتائبين

إذا توفي المريض أثناء العملية الجراحية فماذا على الطبيب؟

من فتاوى 
فضيلة الشيخ 
الدكتور صالح 

بن فوزان 
الفوزان

فتاوى 
الفرقان
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كفارة شهادة الزور
أن أشهد   < طلب مني أحد أصدقائي 
معه في احملكمة على استخراج حجة 
إلى  معه  فذهبت  داره،  على  استحكام 
القاضي؛  إلى  وصلت  وعندما  احملكمة، 
ف��وج��ئ��ت ب���أن ال��ش��ه��ود ال��ذي��ن شهدوا 
صاحب  إن  شهادتهم:  في  قالوا  قبلي 
املنزل ميلكه منذ ستة عشر عامًا، وهو 
سنوات،  س��ت  منذ  إال  امل��ن��زل  ميلك  ال 
وكنت وقتها في موقف حرج؛ فال أحب 
موضوع  ف��أع��ق��د  ش��ه��ادت��ه��م،  أن��ف��ي  أن 
ال��ص��ك، ف��ش��ه��دت ع��ل��ى ص��ح��ة شهادة 
الشهود األولن؛ فهل هذه الشهادة تعد 
زورًا؟ وما كفارتها؟ علمًا بأنه ال يوجد 
أي معارض في منزل املتقدم للحجة، 
ب��ل امل��ن��زل ملكه، وإمن��ا االخ��ت��الف في 

املدة فقط، أفيدوني أثابكم الله؟
> أخ��ط��أت ف��ي ه��ذا ال��ت��ص��رف؛ حيث لم 
ت��ب��نيِّ احل���ق ف��ي ال��ش��ه��ادة، وق���د وافقتهم 
وأنت تعلم خطأهم، وهذه شهادة زور في 

؛ ألن  تبنيِّ أن  والواجب عليك  املدة،  زيادة 
الله سبحانه وتعالى يقول: }يَا أَيَُّها الَِّذيَن 
اِمنَي ِللِّه ُشَهَداء ِبالِْقْسِط {  آَمنُواْ ُكونُواْ َقوَّ
}يَا  وتعالى:  ويقول سبحانه  )امل��ائ��دة:8(. 
ِبالِْقْسِط  اِمنَي  َقوَّ ُكونُواْ  آَمنُواْ  الَِّذيَن  أَيَُّها 
الَْواِلَديِْن  أَِو  أَنُفِسُكْم  َعلَى  َولَْو  ِللِّه  ُشَهَداء 
َفاللُّه  َفَقيًرا  أَْو  َغِنّيًا  يَُكْن  ِإن  َواألَْق��َرِب��نَي 
أَْولَى ِبِهَما َفَا تَتَِّبُعواْ الَْهَوى أَن تَْعِدلُواْ َوِإن 
تَلُْوواْ أَْو تُْعِرُضواْ َفِإنَّ اللَّه َكاَن ِبَا تَْعَملُوَن 
عليك  فالواجب  )ال��ن��س��اء:135(،  َخِبيًرا{ 
وقد  أما  املوقف.  في هذا  تبنيِّ احلق  أن 
حصل ما ذكرت؛ فإن الذي يجب عليك أن 
القاضي الذي جرى على يده  إلى  تذهب 
ليتافى  باحلقيقة؛  وتبلغه  التوثيق،  هذا 
القاضي ما حصل بوجب هذه الشهادة. 
هذا الذي يجب عليك إن كان يترتب على 
ه��ذه ال��زي��ادة في امل��دة حق شرعي، وإال؛ 
فالواجب عليك التوبة إلى الله، وأال تعود 

ملثل هذا العمل.

طلقات  ث�����الث  زوج����ت����ي  ط��ل��ق��ت   >
القرآن  في  وق��رأت  فسمعت  جميعًا، 
ال��ك��رمي :)ال��ط��الق م��رت��ان(؛ م��ا حكم 

طالقي في هذا؟ وما كفارته؟
> الله سبحانه وتعالى شرع الطاق على 
صفة معينة؛ بأن يطلقها وهي طاهر من 
طلقة  فيه  ميسها  لم  طهر  في  احليض 
عدتها،  تنقضي  حتى  ويتركها  واح���دة، 
العدة؛  يراجعها في مدة  أن  له  بدا  فإن 
فله ذلك، أما أن يطلقها بأكثر من طلقة 
يأثم  ب��دع��ي؛  واح���د؛ فهذا ط��اق  بلفظ 
عليه أشدَّ اإلثم، وهو تاعب بكتاب الله 
؛ ألن الله شرع الطاق متفرقاً  عزَّ وجلَّ
ف���ي ف���ت���رات، ح��ت��ى ن��ك��ون ع��ن��د املسلم 
العدة.  في  الرجوع  أراد  لو  فيما  فرصة 
ِهنَّ ِفي  ِبَردِّ أََحقُّ  تعالى: }َوبُُعولَتُُهنَّ  قال 
َذِلَك ِإْن أََراُدواْ ِإْصَاًحا { )البقرة:228(، 
يُْحِدُث  اللََّه  لََعلَّ  تَْدِري  تعالى: }اَل  وقال 
بَْعَد َذِلَك أَْمًرا{ )الطاق:1(. فالله جعل 
فيها  ي��راج��ع  وف��رص��ة  ف��س��ح��ة  للمسلم 
ث��اث��اً؛ فقد  زوج��ت��ه، ف��إن طلقها ط��اق��اً 
أغ���ل���ق ع��ل��ى ن��ف��س��ه هذا 
نفسه.  وأح������رج  ال���ب���اب 
وع��ل��ى ك��ل ح���ال؛ الفتوى 
في مثل هذه القضية ال 
تصلح أن تكون بواسطة 
املذياع، وإمنا أن يتصل 
بالقاضي الشرعي في 
للمفتي  يأتي  أو  بلده، 
في  ويكلمه  شخصّياً، 

ذلك.

بيتًا  يبني  أن  أراد  إذا  الناس  بعض   >
ذب���ح ف��ي ه���ذا ال��ب��ي��ت خ���روف���ًا أو شاة 
وقال: هذا من أجل أن يثبت البنيان 

واألصل؟
وهو  ع��زَّ وج��لَّ –  > ه��ذا ش��رك بالله – 
ذب���ح ل��ل��ج��ن؛ ألن��ه��م ي��ذب��ح��ون ع��ل��ى عتبة 
أو  شركة  م��ش��روع  وض��ع��وا  إذا  أو  البيت 
تدار احلركات،  ما  أول  يذبحونها  مصنع 
ويقولون: هذا فيه مصلحة للمصنع، وهو 
شرك بالله؛ ألن هذا ذبح للجن واعتقاد 
باجلن، وهم الذين أمروهم بهذا وأوحوا 

ذبح  ومن  ينفعهم.  الذبح  هذا  بأن  إليهم 
لغير الله فقد أشرك.

الله م��ن ذب��ح لغير  وف��ي احل��دي��ث: »لعن 
}ُقْل  وت��ع��ال��ى:  سبحانه  الله  ق��ال  ال��ل��ه«، 
ِللِّه  اِتي  َوَمَ َوَمْحَياَي  َونُُسِكي  َصَاِتي  ِإنَّ 
النسك:  )األن���ع���ام:162(،  ��نَي{  الْ��َع��امَلِ َربِّ 
أن  فكما  ال��ص��اة.  م��ع  قرنها  الذبيحة. 
اإلنسان ال يصلي لغير الله فكذلك ال يذبح 

ِلَربَِّك  }َف��َص��لِّ  تعالى:  ق��ال  الله  لغير 
فالنحر  )الكوثر:2(،  َوانَْحْر{ 

ع��ب��ادة ال جت���وز إال 
لله.

حكم الذبح عند بدء بناء جديد

ة  طالق السنَّ
والطالق البدعي
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المحليات

»المقومات«: نرفض العنف الدامي ضد المظاهرات السلمية 
للبدون وعلى »الداخلية« استخدام البدائل القانونية والحضارية

»إحياء« التراث تقيم درسًا أسبوعيًا في »شرح كتاب مختصر الــسيرة النبوية«  في كيفان 
بدأت في جلنة الدعوة واإلرشاد 
التابعة  ك���ي���ف���ان  م��ن��ط��ق��ة  ف����ي 
جلمعية إحياء التراث اإلسالمي 
سلسلة دروس أسبوعية في شرح 
النبوية  السيرة  مختصر  »كتاب 
الشيخ  يلقيها  امل��ق��دس��ي«  ل��إم��ام 
عثمان  مسجد  في  السالم  ن��واف 
ابن عفان بكيفان ق »3« كل يوم 

ثالثاء .
الدروس  ويأتي تنظيم مثل هذه 
على  اللجنة  ح��رص  من  انطالقًا 
املجتمع،  صفوف  في  العلم  نشر 
بكتاب  يتعلق  ف��ي��م��ا  وب���األخ���ص 
ال���ل���ه ت���ع���ال���ى ح���ف���ظ���ًا ودراس�������ة، 
ك����م����ا ح����رص����ت ع����ل����ى ال����وق����وف 
األبناء  بتوجيه  األس��رة  بجانب 

ال���ف���راغ بطلب  الس��ت��غ��الل وق����ت 
تعالى  ال��ل��ه  ك��ت��اب  وح��ف��ظ  العلم 

وسنة نبيه].
جمعية  أن  ب���ال���ذك���ر  واجل����دي����ر 
إح���ي���اء ال���ت���راث اإلس���الم���ي ومن 
امل��خ��ت��ل��ف��ة قامت  خ����الل جل��ان��ه��ا 
دورات  م����ن  ال���ع���دي���د  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
حتفيظ القرآن الكرمي، فضاًل عن 

ناظم  الدكتور  الشيخ  اإلسالمي  الداعية  أكد 
االنتخابات البرملانية  أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  امل��س��ب��اح 
كبير  بشكل  ستحدد  قوانني  التي  »ستشرع« 
مالمح واقع الوطن وأبنائه ومستقبلهم، مبيناً 
هي  وحيثياتها  مراحلها  بكل  االنتخابات  أن 
من األمور العامة التي ينبغي للعلماء والدعاة 
للناس  يوضحوا  وأن  فيها،  بدلوهم  يدلوا  أن 
امل��رش��ح ال��ص��ال��ح م��ن ال��ط��ال��ح وف��ق��اً للمعايير 
األمة  مصير  يتركوا  وأال  والوطنية  الشرعية 

لغيرهم ليوجهوا املواطنني حسب أهوائهم. 
وناشد جموع املواطنني رجاالً ونساًء أن يعطوا 
أصواتهم ملستحقيها وأن يحذروا من التصويت 
املشبوهني  أو  أخالقياً  السيئة  السمعة  ل��ذوي 
بالتورط في جرائم املال السياسي، فالتصويت 

في انتخابات مجلس األمة شهادة شرعية يأثم من 
يكتمها بال عذر، مبيناً عدم جواز التصويت لغير 
األكفاء، مؤكداً على ضرورة التدقيق في االختيار 
وترشيح األفضل واألصلح وصاحب الكفاءة، وأن 
معايير االختيار البد أن ترتكز على ما بيَّنه القرآن 
الكرمي حينما قال: }إن خير من استأجرت القوي 
األم��ني{، وقوله تعالى على لسان سيدنا يوسف 
إني  السالم: }اجعلني على خزائن األرض  عليه 
حفيظ عليم{، فاألمانة والعلم والقدرة على فهم 
االنتخابي  البرنامج  ع��ن  فضاًل  املرحلة  طبيعة 
وتقاليد  وع���ادات  وشريعة  عقيدة  يحترم  ال��ذي 
مشيراً  لالختيار،  أسساً  تكون  أن  يجب  املجتمع 
الفئوية  ل��الع��ت��ب��ارات  وف��ق��اً  ال��ت��ص��وي��ت  أن  إل���ى 

والطائفية مرفوض.

وتابع : على جميع من ترشحوا لعضوية مجلس 
األمة أن يتقوا الله عز وجل وأن يُخلصوا النية 
للتشريف  ليست  األم��ة  مجلس  فعضوية  لله، 
الشعب  من  وتكليف  أمانة  وإمن��ا  الوجاهة  أو 
عبر   – الشعب  يسهم  أن  أج��ل  من  ملرشحيه 
واملستقبل  احل��اض��ر  صناعة  ف��ي   – ممثليه 
املشرق من جانب ومحاربة الفساد الذي ينخر 

في أركان مؤسسات الدولة من جانب آخر.
وح���ذر د.امل��س��ب��اح م��ن اس��ت��ع��م��ال امل���ال في 
يسمى  م��ا  ط��ري��ق  ع��ن  االنتخابية  العملية 
التصويت  أن  م��ؤك��داً  األص�����وات«  ب����«ش���راء 
يبيع  كالذي  صوته  يبيع  من  وأن  كالشهادة 
وطنه كما أن تصويته في هذه احلال يدخل 

حتت شهادة الزور.

د.المسباح: »التصويت شهادة« ومن يبيع صوته كمن يبيع وطنه

»مشهد دماء تيماء يدل على تخبط في القرارات في 
الداخلية وعلى نهج ال إنساني غير ميكن القبول به 
مهما كانت املسوغات« بهذه الكلمات رفضت جمعية 
مقومات حقوق اإلنسان -في بيان أصدرته- طريقة 
العنف الدامي التي تعاملت بها وزارة الداخلية مع 
مظاهرة البدون السلمية التي خرجت يوم اجلمعة 
احلار  امل��اء  اس��ت��خ��دام  تأكد  حيث  تيماء؛  مبنطقة 
والغازات املسيلة للدموع والقنابل الدخانية والضرب 
بينهم  كان  ال��ذي  السلميني  املتظاهرين  املبرح ضد 
بسبب  الختناقات  خاللها  وتعرضوا  وأطفال  نساء 
بأننا  األم��ن موضحة  ق��وات  أطلقتها  التي  ال��غ��ازات 
بتحقيق  ونطالب  النساء  بضرب  نقبل  أن  ميكن  ال 

يحاسب الفاعلني واآلمرين بهذا الفعل املشني.
والصحافيني  ل��إع��الم��ي��ني  ال��ت��ع��رض  ع���ن  ف��ض��ال 
تعسفية  بطريقة  وكاميراتهم  أشرطتهم  وم��ص��ادرة 

بتغطية األح��داث في تعد بنينِّ  أنهم يقومون  ملجرد 
على حقوق حرية الرأي والتعبير وحقوق اإلنسان، 
مشيرة إلى أن )البدون( بهذه التظاهرات السلمية 
يريدون إيصال رسالة مبعاناتهم وحقوقهم املسلوبة 
عبر عشرات السنني دون التعرض ألحد أو اإلضرار 
باملرافق العامة واخلاصة، مستدركة أنها في الوقت 
الذي ترفض فيه ثقافة القمع والعنف التي تنتهجها 
وزارة الداخلية مع املظاهرات السلمية فإنها ترجو 
من اإلخوة البدون التريث والصبر ومراعاة املواءمة 
احلكومة  إلع��ط��اء  مظاهراتهم  وتعليق  السياسية 
وعدت  التي  والوعود  النوايا  لتثبت حسن  الفرصة 
بها مؤخرا ملعاجلة قضيتهم، وذلك لتفويت الفرصة 

على من يريد اإلضرار بهذا امللف.
وقالت اجلمعية إن وزارة الداخلية مطالبة باستخدام 

البدائل القانونية املشروعة للتعامل مع املظاهرات 
االنتخابات  م��ع  م��ث��اًل  تعاملها  كطريقة  السلمية 
القانونية  ال��ق��ن��وات  اس��ت��خ��دم��ت  ح��ي��ث  ال��ف��رع��ي��ة، 
املخالفني  مع  وحضاري  راق  بأسلوب  التعامل  ومت 
في  ال��وق��وع  على  تصر  فلماذا  لهم،  التعرض  دون 
املخالفات احلقوقية وهي قادرة على انتهاج احللول 
البديلة والسيما وانه قد ثبت لها خالل األسبوعني 
امل��اض��ي��ني كيف ك��ان ت��ص��رف )ال���ب���دون( راق��ي��اً في 
مكنونات  ع��ن  يعبرون  تركتهم  عندما  امل��ظ��اه��رات 
صدورهم انتهت املظاهرات دون عنف أو مشكالت 
تذكر؟! مؤكدة على أن التفريق في تعامل الداخلية 
الوجود  ح��ال  في   – املخالف  فئة  أو  جنسية  وف��ق 
مرفوضة  أمر خطير وممارسة عنصرية  مخالفة- 

ومخالفة ألبسط حقوق اإلنسان.
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»إحياء« التراث تقيم درسًا أسبوعيًا في »شرح كتاب مختصر الــسيرة النبوية«  في كيفان 
أوضاع تحت المجهر!

خوفنا على )عيالنا( املراقبني في سوريا بعد أن تعرضوا لإصابة هناك بفعل إجرام 
النظام البعثي الدموي يؤكد أن مهمة املراقبني الدوليني لم تفلح بعد أن خرجت أصوات 
على الهواء مباشرة- عبر الفضائيات- تطلب االستغاثة قبل أن يقضي بشار على شعبه 
حتى اكتشف أحدهم أن قوات اجليش السورية تدك املنطقة بعد أن يقوم املراقبون من 

املرور عليها واالطمئنان إلى أن األمور تسير دون قتل!
عندما يصل الزعيم أو القائد أو احلاكم األوحد إلى درجة املغاالة في االعتزاز بالنفس 
له  وتلميع وسائل اإلعالم  الشعب وتصفيق احلاشية  بفعل صمت  الناهي  اآلمر  وبأنه 
يصل إلى مرحلة الغرور ومن ثم داء العظمة الذي يشعره وكأنه لن ميوت وسيعيش في 

حكم البالد مدى احلياة!
الليبي  الديكتاتور  مثل  زمانه  يجعله يصبح سلطان  واملخادع  هذا اجلو غير احلقيقي 
معمر القذافي الذي ألف كتابه األخضر وجعله حياة للبشرية، أو حامي البوابة الشرقية 
األوحد الرئيس العراقي املقبور صدام حسني الذي أزعج األمة بكثرة نصبه التذكارية 

وعدد قصوره الرئاسية!
والتونسي زين العابدين بن علي الذي لم يترك صرحاً علمياً أو طريقاً رئيسياً أو معلماً 

حضارياً إال أطلق عليه اسمه!
وهو وضع يغّيب الديكتاتور عن واقعه إذا ما أرادت الشعوب التصحيح واحلياة بوصفهم 
بشراً يفكرون ال قطيعاً يسرحون في البراري والوديان؛، حيث يؤمن إمياناً حقيقياً بأنه 
على حق وما سواه على باطل، وفي هذه احلالة لن يغير من أفكاره أو يحطم إرثه سوى 
صدمة عنيفة يتعرض لها كاالغتيال أو السحل أو املالحقة املجنونة التي تؤدي به إلى 

االنكسار ذلياًل خلف إحدى الدول الصديقة حتى يقضي الله أمراً كان مكتوباً!
التي  السياسية  الغيبوبة  من  املرحلة  اآلن في هذه  األسد مير  بشار  السوري  الرئيس 
يعتقد فيها أنه على حق وشعبه على باطل، وظنه بأنه سيتمكن من سحلهم حتى تعود 
املياه إلى مجاريها العفنة بفعل احلاشية التي عادة ماحتافظ على مميزاتها ورخائها 

بوجوده وهنا ال يشعر بقرب أجله إال عندما يصل الشعب إلى باب قصره!
على الطاير

آخر نكتة سياسية تقول: عندما هاجم األسد في خطابه األخير اجلامعة وتوعد وأزبد 
السوري  اخلارجية  بوزير  العربي  نبيل  د.  العربية  اجلامعة  ع��ام  ام��ني  اتصل  وأرع��د 
مندهشاً ليعرف السبب، وهي التي أتاحت للنظام السوري فسحة من الوقت للتنفس، 

فأجابه بأن اجلامعة العربية غير مقصودة!
يبدو أن املقصودة جامعة ما تقع في بوركينافاسو!
ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم!

 قبل أن يطرق الشعب الباب!

waleed_yawatan@yahoo.com-twitter @waleedALAMAD
)�( كاتب كويتي

وليد إبراهيم األحمد)�(

للرأي أجراه موقع  جريدة  أظهر استطالع 
أن  املاضي  األسبوع  م��دار  على  »السياسة« 
آراؤه��م ال  العينة املستطلعة  نحو 56 ٪ من 
واحلركات  التيارات  سيطرة  أب��داً  يخشون 
فيما   ،2012 األم��ة  مجلس  على  اإلسالمية 
عبر 42 ٪ عن خوفهم من دور تلك احلركات 
في املجلس املقبل، في حني قال 2 ٪ إنه ليس 

لهم رأي في املوضوع املطروح للتصويت.
غالبية  أن  االس���ت���ط���الع  ن��ت��ائ��ج  وك��ش��ف��ت 
اإلسالمية  احل��رك��ات  أن  ي���رون  امل��ش��ارك��ني 
لكنها  املقبل  املجلس  ف��ي  دور  لها  سيكون 
عليه،  الكاملة  السيطرة  فرض  تستطيع  لن 
والسيما مع وجود التيار الليبرالي وعدد من 
املستقلني وأبناء القبائل الذين لم ينخرطوا 
حت��ت ل��واء احل��رك��ات اإلس��الم��ي��ة، وباملقابل 
أن نسبة 42 ٪ متخوفون  أظهر االستطالع 
خصوصاً  اإلسالمية  احلركات  سيطرة  من 
من  ع��دد  ف��ي  االنتخابات  نتائج  ظهور  بعد 
الدول العربية التي نالت فيها تلك احلركات 

الغالبية العظمى.
االستطالع  ن��ت��ائ��ج  خ����الل  م���ن  ون���الح���ظ 
يعبروا  لم  الذين  األشخاص  عدد  انخفاض 
عن رأيهم في املوضوع املطروح للتصويت إذاً 
وصلت نسبتهم إلى 2 ٪ وشارك في استطالع 
»ال��س��ي��اس��ة« اإلل��ك��ت��رون��ي م��ا ي��ق��ارب ال�600 
االجتماعية  ال��ف��ئ��ات  مختلف  م��ن  ش��خ��ص 

والذكور واإلناث.

56٪ من المواطنين ال 
يخشون سيطرة الحركات 
اإلسالمية على مجلس 2012

التي القت   ، الشرعية  العلمية  ال��دورات 
إقبااًل وجناحًا كبيرين، وتأتي مثل هذه 
نشر  على  اجلمعية  من  حرصًا  ال���دورات 
العلم الشرعي وطلبه، وتشجيعه وإقامة 
األنشطة الداعية له؛ حيث إن هذا نابع 
من األهداف التي قامت من أجلها، وأولها 
القيام بواجب الدعوة إلى الله وفق منهج 

الكتاب والسنة النبوية الصحيحة.
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كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

نا  ربَّ يقولوَن  بعدهم  مْن  َج��اؤوا  }والذيَن  تعالى  قوله  في  باب 
اغفْر َلنا وإلْخواننا الذيَن َسبقونا باإلمياِن{ )احلشر:10(.

2171. عِن ُعْرَوَة َقاَل: َقاَلْت ِلي َعاِئَشُة: »َيا اْبَن ُأْخِتي، ُأِمُروا َأْن 
وُهْم«. ِبيِّ ]، َفَسبُّ ْصَحاِب النَّ َيْسَتْغِفُروا ِلَ

الشرح:  سورة احلشر باب في قوله تعالى }والذيَن َجاؤوا مْن بعدهم يَقولون 
رّبنا اغفْر لنا وإلخواِننا الذيَن َسَبقونا باإلمياِن وال جَتعْل في ُقلوبنا غاًل للذين 
آمنوا رّبنا إّنك رؤوٌف رحيٌم{ )احلشر:10(، أورد فيه أثر عائشة رضي الله 

عنها، وهو في كتاب التفسير من صحيح اإلمام مسلم أيضا.
بكر  أبي  بنت  أمه أسماء  العوام [،  بن  الزبير  ابن  ق��ال: عن ع��روة وهو 

وعائشة رضي الله عنها خالته ويروى عنه كثيراً عن خالته.
الله عنها: »يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا  قال: قالت لي عائشة رضي 
ألصحاب النبي ] فسّبوهم«. قال القاضي عياض رحمه الله: الظاهر أنها 
قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا، وأهل الشام 

في علّي ما قالوا، واحلرورية في اجلميع ما قالوا«.
فعائشة رضي الله عنها قالت هذا الكالم ملا سمعت أهل مصر، وهم الثوار 

الذين خرجوا على عثمان [، واجتمعوا من مصر وغيرها وجاؤوا إلى املدينة، 
وحاصروا بيت عثمان [ مدة، حتى اقتحموا عليه بيته وقتلوه شهيداً [ 
وأرض��اه، وكانوا قبل ذلك يتكلمون فيه مبا هو بريء منه، وأهل الشام أيضا 
قالوا في علي [ ما قالوا، وكان قد حصل بني علي [ ومعاوية [ من 
القتال، فحملتهم العصبية على الكالم في علي [ وأرض��اه، واحلرورية - 
وهم اخلوارج - تكلموا في عثمان وفي علي رضي الله عنهما، وفي غيرهما 
من أصحاب النبي ]؛ ألنهم كّفروا اجلميع، كفروا عثمان وكفروا علياً وكفروا 
ين كما ميرق  الدِّ الفريقني، ومرقوا من  بالتحكيم من  معاوية، وكل من رضي 
وفقههم،  فهمهم  لقلة  وه��ذا  عنهم،   [ النبي  أخبر  كما  الرمية،  من  السهم 
فإنهم يقرؤون القرآن وال يجاوز تراقيهم، لقلة فهمهم، وبعدهم عن أهل العلم 

ومجالسهم ودروسهم.
وقول عائشة رضي الله عنها: »أُمروا أن يستغفروا ألصحاب النبي ]« فيه 

فوائد: 
أوالً: أن اللُه عز وجل هو الذي أَمر باالستغفار والدعاء لهم، في قوله تعالى: 
)احلشر:10(،  وإلخواننا{  لنا  اغفْر  رّبنا  يقولون  بعدهم  مْن  َج��اؤوا  }والذيَن 
فالذين جاؤوا من بعدهم هم: التابعون، وهم القرن الذين جاؤوا بعد الصحابة 
الله سبحانه ويسألون، ويقولون:  أنهم يدعون  الله عنهم، من صفاتهم  رضي 
}ربنا اغفْر لنا وإلخواننا{ وهذا يدل على محبتهم للصحابة رضي الله عنهم، 
ودعائهم ملن سبقهم إلى اإلميان، لعقد اإلخوة بينهم، وعقد اإلميان الذي عقده 
الله تبارك وتعالى بينهم، في قوله سبحانه }إمنا املؤمنوَن إخوةٌ{، فالتابعون 
بإحسان للصحابة يحبونهم، ويدعون لهم باخلير، وهم قد سبقوهم إلى الدخول 

في اإلميان بالله تعالى وبرسوله ] واجلهاد معه، واإلنفاق في سبيله.
ثانيا: من فضل اإلسالم واإلمي��ان: أن املسلمني يدعو بعضهم لبعض، ويحب 
باملغفرة  لبعضهم  فيدعون  البعض،  لبعضهم  محبتهم  من  وه��ذا  اخلير،  له 

وبالرحمة، فيقولون: ربنا اغفر لنا وإلخواننا.
ثالثا: قوله تعالى: }وإلْخواِننا الذين َسبقونا باإلميان{ يدل على أن التابعني 
للصحابة بإحسان يسيرون خلفهم، وعلى منهاجهم، ويأمتون بهم، ويقتدون بهم 
في عقائد اإلميان وأصول الدين، وفي فروعه أيضا، وهذا أصٌل من أصول 
أهل السنة واجلماعة، وهو متابعة الصحابة رضوان الله عليهم في عقائدهم 

وعباداتهم وسلوكهم وأخالقهم.

شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري)45()3(

ُدعاء المؤمنين للصحابة
احلمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.  واحلمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون 

للعاملن نذيرا،  واحلمد لله الذي جعل كتابه موعظة وشفاء ملا في الصدور، وهدى ورحمة ونورا للمؤمنن. 
وأشهد أن ال إله إال الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ] وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه 

إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. 
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رابعا: شهد التابعون للصحابة بأنهم سبقوهم إلى اإلميان، وهذه أيضا 
وحكاها  تعالى  الله  أقرها  حيث  ب��اإلمي��ان،  للصحابة  القرآن  شهادة 
عنهم، فقال }اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان{، فهذه شهادة 
القرآن ألصحاب النبي ] باإلميان كما قلنا، والله سبحانه وتعالى إذا 
شهد لهم باإلميان، فيجب تصديق ذلك، وعدم الشك أو التردد فيه، 

فمن أصدق من الله تعالى قياًل، ومن أصدق من الله حديثاً؟!
وميكن أن يقال: املقصود بالذين: }جاؤوا من بعدهم{ من هاجر من 
الصحابة بعد ما قوي اإلس��الم وظهر، ألن اآلية ميكن أن تشمل من 
تأّخر إسالمه، وتبع الصحابة بعد فشوا اإلسالم وظهوره، كما تشمل 
كل من يدخل في اإلسالم من التابعني الذين جاؤوا بعد عصر النبوة، 
املهاجرين  بعد  ج��اؤوا  أنهم  الكل  الساعة، ألنه يصدق على  قيام  إلى 

األولني واألنصار.
قال سعد بن أبي وقاص: الناس على ثالث منازل، قد مضت منزلتان 
املنزلة  بهذه  تكونوا  أن  عليه،  كائنون  أنتم  ما  فأحسن  منزلة،  وبقت 
التي بقيت، ثم قرأ }والذين َجاؤوا مْن بعدهم يقولوَن ربنا اغفْر لنا 

وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان{.
يستغفر  لم  »فمن  البيان:  فتح  في  خ��ان  حسن  صديق  العالمة  ق��ال 
الله به في  أم��ره  الله لهم، فقد خالف ما  للصحابة، ويطلب رض��وان 
هذه اآلية، وهذا الداء العضال إمنا يصاب به من ابتُلي مبعلٍم أو أمير 
أو واٍل من الرافضة، أو صاحب من أعداء خير األمة من أهل الشرك 
والتقليد«. قيل البن املسيب: »ما تقول في عثمان وطلحة والزبير؟ قال: 
أقول ما قّولنيه الله تعالى، وتال هذه اآلية: }والذين َجاؤوا مْن بعدهم 
األولى:  املنزلة  منازل:  ثالث  إذاً  فالناس  لنا..{.  اغفْر  ربنا  يقولوَن 
املهاجرون األولون الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضاًل من 

الله ورضوانا، وينصرون الله ورسوله، هذه هي املنزلة األولى.
املنزلة الثانية: وهم األنصار، الذين ذكرهم الله بقوله }والذين تَبوُؤوا 
يَ��ج��دون في  إليهم وال  َه��اج��ر  م��ن  يُحبُون  م��ْن قبلهم  ال���داَر واإلمي���ان 
ُصدورهم حاجًة مما أُوتُوا ويُؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصٌة 

ومْن يُوَق شحَّ نفسِه فأولئك هم املفلحون{ )احلشر: 9(.
املنزلة الثالثة: هم التابعون لهم بإحسان، وصفتهم أنهم يقولون: }رّبنا 

اغفْر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان{.
وقد احتج اإلمام مالك رحمه الله بهذه اآلية: أنه ال حّق في الفيء ملن 
سّب الصحابة رضي الله عنهم أجمعني، ألن الله تعالى قال عن الفيء: 
}للفقراء املهاجرين..{ وما بعدها، فجعله للمهاجرين واألنصار، ثم ملن 
جاء بعدهم ممن يستغفر لهم، فالفيء إما للمهاجرين وإما لألنصار، 

وإما ملن جاء بعدهم ممن يستغفر لهم.
فمن سّب الصحابة أو كّفرهم - والعياذ بالله - فال حظَّ له وال نصيب 

في الفيء، ألنه خارج عن الطوائف الثالث املذكورة في اآليات.
 باإلضافة إلى أن الطاعن على أصحاب رسول الله ] مكذٌب لكتاب 
تبارك  الله  ألن  سبق،  كما  وتعالى  تبارك  الله  أمر  ملا  ومخالف  الله، 
لهم  وشهد  بالرضوان،  لهم  وشهد  ب��اإلمي��ان،  للصحابة  شهد  وتعالى 

باجلنان، في آيات كثيرة، وأرشد هاهنا إلى االستغفار لهم.

سادسا: قولهم: }اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان{ إقرار 
منهم بالذنوب، ورجوع إلى الله تعالى، فطلب املغفرة يدل على التقصير 
والوقوع في اخلطأ. وقوله سبحانه وتعالى: }ربنا وال جتعْل في قلوبنا 
غاًل للذين آمنوا{ غال يعني: حقداً، فسألوا الله عز وجل أن يطّهر 
قلوبهم، من الغّل واحلقد واحلسد على من سبقهم باإلميان واإلسالم. 
}ربنا إنك رءوٌف رحيم{ ختم اآلية باسمني دالني على كمال رحمته 

ورأفته، وإحسانه إلى خلقه سبحانه وتعالى.
 دعوة اجلن 

باب: في قوله تعالى: }ُقْل أُوحَي إليَّ أنه استَمع نَفٌر من اجلن{.
نِّ  ِه ] َعَلى اجْلِ اٍس َقاَل: َما َقَرَأ َرُسوُل اللَّ 2172. َعْن اْبِن َعبَّ
َأْصَحاِبِه  ِمْن  َطاِئَفٍة  ِه ] ِفي  اللَّ َرُس��وُل  اْنَطَلَق  َرآُه��ْم،  َوَما 
َياِطِن َوَبْنَ  َعاِمِديَن ِإَلى ُسوِق ُعَكاٍظ، َوَقْد ِحيَل َبْنَ الشَّ
َياِطُن  ُهُب، َفَرَجَعْت الشَّ َوُأْرِسَلْت َعَلْيِهْم الشُّ َماِء،  َخَبِر السَّ
َوَبْنَ َخَبِر  َبْيَنَنا  َقاُلوا: ِحيَل  َلُكْم؟  َما  َفَقاُلوا:  َقْوِمِهْم  ِإَلى 
ُهُب، َقاُلوا: َما َذاَك ِإالَّ ِمْن َشْيٍء  َماِء َوُأْرِسَلْت َعَلْيَنا الشُّ السَّ
ْرِض َوَمَغاِرَبَها، َفاْنُظُروا َما َهَذا  َحَدَث، َفاْضِرُبوا َمَشاِرَق اْلَ
َيْضِرُبوَن  َفاْنَطَلُقوا  َماِء،  السَّ َخَبِر  َوَبْنَ  َبْيَنَنا  َحاَل  ِذي  الَّ
َنْحَو  وا  َأَخ��ذُ ِذيَن  الَّ َفُر  النَّ َفَمرَّ  َوَمَغاِرَبَها،  ْرِض  اْلَ َمَشاِرَق 
ي  ِتَهاَمَة، َوُهَو ِبَنْخٍل َعاِمِديَن ِإَلى ُسوِق ُعَكاٍظ، َوُهَو ُيَصلِّ
َلُه  اْسَتَمُعوا  اْلُقْرآَن  َسِمُعوا  ا  َفَلمَّ اْلَفْجِر،  َصَلَة  ِبَأْصَحاِبِه 
َماِء، َفَرَجُعوا  ِذي َحاَل َبْيَنَنا َوَبْنَ َخَبِر السَّ َوَقاُلوا: َهَذا الَّ
َعَجًبا،  ُق��ْرآًن��ا  َسِمْعَنا  ��ا  ِإنَّ َقْوَمَنا  }َي��ا  َفَقاُلوا:  َقْوِمِهْم  ِإَل��ى 
َنا َأَحًدا{ َفَأْنَزَل  ا ِبِه َوَلْن ُنْشِرَك ِبَربِّ ْشِد َفآَمنَّ َيْهِدي ِإَلى الرُّ
ُه  َأنَّ ِإَل��يَّ  ُأوِح��َي  ٍد ] }ُق��ْل  ِه ُمَحمَّ َنِبيِّ َوَج��لَّ َعَلى  َع��زَّ  ُه  اللَّ

.} نِّ اْسَتَمَع َنَفٌر ِمْن اجْلِ
الشرح: سورة اجلن باب: في قوله تعالى: }قْل أُوحي إليَّ أنه استمع 
وأورد   .)1 )اجل��ن:  عجبا{  ق��رآن��اً  إن��ا سمعنا  فقالوا  اجل��ن  من  نفٌر 
فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما واملخرج في صحيح مسلم، 
في كتاب الصالة في باب اجلهر بالقراءة في الصبح والقراءة على 

اجلن.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: »ما قرأ رسول الله ] على اجلن 
وما رآهم« هكذا نفى أن يكون النبي ] خرج للقراءة على اجلن أو 
دعوتهم، مع أنه ورد في حديث ابن مسعود [ عن النبي ] قال: 
»أتاني داعي اجلن فذهبت معهم، فقرأت عليهم القرآن..« احلديث، 
وقد قال أهل العلم: هما حادثتان، فقول ابن عباس الذي ذكره كان 
في أول ظهور اإلسالم، وهي قوله هنا: »ما قرأ رسول الله ] على 
اجلن وما رأهم« هذا كان في أول اإلسالم، وأما حادثة ابن مسعود 
فقد كانت بعد انتشار اإلسالم مبدة، بل حصلت باملدينة بعد اشتهار 
اإلسالم، جاءه داعي اجلن، وسألوه أسئلة، كما ورد في احلديث عند 

اإلمام مسلم وغيره.
إلى  عامدين  أصحابه  من  طائفة  في  الله ]  رس��ول  »انطلق  قوله: 
سوق عكاظ« أي خرجوا قاصدين سوق عكاظ، وهي سوق من أسواق 
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اجلاهلية املشهورة، مثل ذي املجاز ومجنة، فهي ثالث 
بالطائف،  اجلاهلية  في  العرب  عند  مشهورة  أس��واق 
فالنبي ] خرج إلى سوقهم مع جماعة من أصحابه.

السماء  خبر  وب��ني  الشياطني  ب��ني  حيل  »وق��د  ق��ول��ه: 
وأرسلت عليهم الشهب« وهذا بعد نبوة النبي ]، وبعد 
نزول الوحي على النبي ]، حالت املالئكة والشهب 
السمع  السمع، واستراق  الشياطني وبني استراق  بني 
النبي ]  بُعث  فلما  بكثرة،  م��وج��وداً  ذل��ك  قبل  ك��ان 
شّددت حراسة السماء، كما ذكر الله عز وجل عنهم 
َحرساً  ُملئْت  فوجدناها  الّسماَء  ملَسنا  }وأّن��ا  قولهم: 
شديداً وُشُهبا، وأنا كنا نقعُد منها َمقاعَد للّسمع فمن 
 .)9-8 )اجل��ن:  َرَص���داً{  ِشهاباً  له  يجْد  اآلن  يَستمْع 

فاحلرس من املالئكة.
فاستراق السمع كان عند الشياطني شيئاً معهوداً في 

الشهب،  زادت  النبي ]  بعثة  بعد  لكن  كانت هناك شهب،  وإن  اجلاهلية، 
تزداد عند  الشهب  السماء حراسة شديدة، وغلّظ أمرها، وكانت  وُحرست 
حدوث أمٍر عظيم من عذاب ينزل بأهل األرض، أو إرسال رسول أو غيره، 
فقالت الشياطني ملا رأت تغير السماء قالوا: }وإّنا ال نَدري أشٌر أُريَد مبن 
في األرِض أم أراَد بهم ربهم َرَشدا{ )اجلن: 10(. أي: سيحصل شيء عظيم 
ألهل األرض من عذاب أو نكال، أو أن الله سبحانه وتعالى سيرسل رسوالً، 
بهذه اإلشارات التي تدل على ذلك، فقالت اجلن ذلك باملشاهدة والفطرة، 
وإن كانت الشهب موجودة، وإحراق الشياطني بالشهب والرجوم كان موجوداً، 

لكن بعد بعثة النبي ] زادت الشهب وزادت الرجوم.
قوله: »فرجعت الشياطني إلى قومهم« أي: ولم تأت بشيء من األخبار، ولم 
تسترق شيئاً من السماء.  فقال لهم قومهم: »مالكم؟ قالوا: حيل بيننا وبني 
خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب، قالوا: ما ذاك إال لشيٍء حدث؟« أي: ال 

بد أن هناك شيئاً عظيماً حدث في األرض، كما سبق ذكره.
قوله »فاضربوا مشارق األرض ومغاربها« أي للبحث عن السبب لذلك، ومعلوم 
أن اجلن لهم قدرة على الطيران واالنتقال بسرعة من مكان إلى مكان، كما في 
قصة سليمان عليه السالم: }قال َعفريٌت من اجلّن أنا آتيَك به قبل أْن تقوَم 
من مقامك وإني عليه لقوٌي أمني{ )النمل: 39(. أي: عرش بلقيس. وقد ورد 
في ذلك حديث أبي ثعلبة اخلشني مرفوعاً: »اجلن ثالثة أصناف: فصنٌف 
يحلون  وك��الب، وصنف  الهواء، وصنف حياٌت  بها في  يطيرون  أجنحة  لهم 
ويظعنون« رواه الطبراني واحلاكم والبيهقي في األسماء وصححه األلباني. 
ومعنى »يحلون ويظعنون« يعني يسكنون البوادي والصحاري والقفار، يقيمون 
تارة ويرحتلون أخرى، وهؤالء ضربوا مشارق األرض ومغاربها يبحثون عما 

حال بينهم وبني خبر السماء.
بنخل« هكذا جاء في هذه  تهامة وهو  أخ��ذوا نحو  الذين  النفُر  قوله »فمّر 
الرواية، والصواب: وهو بنخلة، وهو موضع معروف هناك قريب من الطائف، 
وأما  نخلة،  أو  نخل  فيه:  يقال  أنه  ويحتمل  البخاري.  كما جاء في صحيح 
تهامة: بكسر التاء فهو اسم لكل ما نزل عن جند من بالد احلجاز، ومكة 

من تهامة.
قوله: »عامدين إلى سوق عكاظ« فالنبي ] والصحابة رضي الله عنهم كانوا 
قاصدين سوق عكاظ للدعوة لدين الله، وقد كان النبي ] يبحث عن مجامع 

رسالة  وتبليغ  بالدعوة،  ويقصدها  الكبيرة  الناس 
اإلس��الم، ومحاولة إيجاد أرض وقوم يقبلونه ]، 
بعد أن كّذبه قومه، وحاربوه وآذوه وآذوا أصحابه، 

وأرادوا إخراجه من بلده.
فلما  الفجر،  ص��الة  بأصحابه  يصلي  »وه��و  قوله: 
سمعوا القرآن استمعوا له، وقالوا: هذا الذي حال 
بيننا وبني خبر السماء« أي: جاءت الشياطني إلى 
هذا املوضع ورسول الله ] في صالة الفجر يصلي 
القرآن،  يقرأ   [ النبي  سمعوا  فلما  بأصحابه، 

وقفوا واستمعوا وأنصتوا مهتمني متعجبني.
ي��دل على أن النبي ] ك��ان يجهر  وه��ذا احلديث 
بصالة الفجر حتى في زمن مكة. وفيه أيضا: أن 
اجلماعة  ص��الة  بأصحابه  يصلي  ك��ان   [ النبي 

أحياناً، إذا وجد مكاناً يأمن فيه.
يَهدي  َعجباً،  إّنا َسمعنا قرآناً  َقومنا  وقالوا: }يا  إلى قومهم  قوله: »فرجعوا 
إلى الرُّشد فآمنا به ولن نُشرَك برّبنا أحداً{ )اجلن: 1-2(. فاجلن ملا سمعوا 
وعظمته،  إعجازه  وم��ن  بالغته  وم��ن  سياقه  وم��ن  نظمه،  من  تعجبوا  القرآن 
تبارك  الله  إلى  إلى قومهم مبلغني وداعني  ثم رجعوا  وأنصتوا،  له  واستمعوا 
ال��ق��رآن، ودخ��ل��وا في  مل��ا سمعوا  وآم��ن��وا  أنهم أسلموا  وتعالى، وه��ذا ظ��اه��ره 
الرُّشد فآمنا به  الله: }يَهدي إلى  التوحيد واإلس��الم، ولذلك قالوا كما ذكر 

ولن نشرك بربنا أحداً{.
وهذا يدل على أن اجلن مكلفون، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل نبينا محمد 
إل��ى اجلن  إل��ى اجل��ن واإلن���س، كما أرس��ل موسى عليه السالم من قبل   [
يستمعوَن  اجل��ّن  من  نفراً  إليك  َصرفنا  }وإْذ  تعالى:  قوله  في  كما  واإلن��س، 
القرآن فلما َحضروه قالوا أَنصتوا فلما ُقضي وّلوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا 
قومنا إنا سمعنا كتاباً أُنزل من بعد موسى ُمصّدقاً ملا بني يديه يَهدي إلى احلّق 
وإلى صراٍط مستقيم{ )األحقاف: 29-30(. فهذا دليل على أن موسى عليه 
الصالة والسالم رسالته أيضا تلزم اجلن كما تلزم اإلنس، وهكذا نبينا محمد 

] أيضا هو رسول الله ونبي الثقلني.
وإذا كان اجلن مكلفني باإلميان فهذا يدل على أنهم يجازون باجلنان إن هم 
النووي:  ق��ال  اإلن��س،  مؤمنو  يدخلها  كما  اجلنة  ويدخلون  الرحمن،  أطاعوا 
»واتفق العلماء على أن اجلن يعذبون في اآلخرة على املعاصي، قال الله تعالى 

}ألمألن جهنم من اجلنة والناس أجمعني{« انتهى. 
وهناك خالٌف غير معتبر في هذه املسألة: هل يدخل مؤمن اجلن ومطيعهم 

إلى اجلنة وينعم فيها ثواباً ومجازاة لهم على طاعته أم أنه ال يدخل اجلنة؟
فالصحيح: أنهم يدخلون اجلنة كبقية املؤمنني، وينعمون فيها باألكل والشرب 

وغيرها، وهذا قول األكثر من أهل العلم خاصة أهل السنة واجلماعة.
وهذه السورة تدل أيضا: على وجود اجلن وخلقهم، فمن أنكر خلقهم ووجودهم 
للقرآن،  تكذيٌب  وإنكارهم  عليه،  م��ردوٌد  فقوله  ذل��ك،  غير  أو  الفالسفة  من 
وال ينكر وجودهم إال املالحدة والدهرية، الذين ينكرون وجود كل شيء غير 
محسوس كاملالئكة وعذاب القبر وغيره، وهم في هذا الباب كاألنعام بل هم 
أضل سبياًل، فالذي ال يؤمن إال باحملسوس الذي يراه بعينه، أو ميسه بيده، أو 
يجد رائحته، أو يتذوقه بلسانه، من أضل الناس؟! فهناك أشياء كثيرة ال نراها 

وال نسمعها، ولكننا نؤمن بها، ونتيقن وجودها.
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اإميانيات

كلمات في العقيدة

القـــــدر )9(
- إذا تصفحنا املصحف لنتدبر اآليات املتعلقة بالقدر بعد 
إلى  الوصول  في  فلن جند صعوبة  ذكرناها  التي  القواعد 
إلى  خرج  عندما  عمر  مقولة  أجمل  وما  الصحيح..  الفهم 
الشام فأخبره أمراء األجناد أن الوباء قد وقع في الشام.. 
فقرر الرجوع، فقال له أبو عبيدة: »أفرارا من قدر الله؟!« 
فقال عمر: »لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعم نفر من قدر 
الله إلى قدر الله«.. ثم بنّي له الفهم الصحيح للقدر: »أرأيت 
له عدوتان، إحداهما خصبة  واديا  إبل هبطت  لك  كان  لو 
واألخرى جدبة، أليس إن رعيت في اخلصبة رعيتها بقدر 
متفق  الله؟!«..  بقدر  رعيتها  اجلدبة  في  رعيت  وإن  الله، 

عليه.
أعجب صاحبي مبقولة عمر [ فرددها:

- نفر من قدر الله إلى قدر الله.
- وبهذا نفهم جميع آيات القدر في كتاب الله.. اسمع قول 
الله تعالى: }ياأيها الذين آمنوا خذوا حذركم{ )النساء:71(، 
ثم بعد ذلك بقليل يقول عز وجل: }أينما تكونوا يدرّكم املوت 
ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من 
كل  قل  يقولوا هذه من عندك  وإن تصبهم سيئة  الله  عند 
يفقهون حديثا{  يكادون  القوم ال  لهؤالء  فما  الله  من عند 
)النساء:78(.. وفي سورة التوبة: }قل لن يصيبنا إال ما كتب 

الله لنا هو موالنا وعلى الله فليتوكل املؤمنون{ )51(.
وفي احلديث عن عائشة أن رسول الله ] قال: »ال يغني 
وإن  ينزل،  لم  نزل ومما  ينفع مما  والدعاء  قدر،  من  حذر 
القيامة«  يوم  إلى  فيعتلجان  الدعاء  فيتلقاه  لينزل  البالء 
حسنه األلباني.. وكلها أوامر صحيحة.. في اآلية يأمر الله 
املؤمنني أن يأخذوا حذرهم، وفي احلديث يخبرهم الرسول 
أن  بينهما:  والتوفيق  قدر«..  من  حذر  يغني  »ال  أنه   ..[
العبد مأمور أن يأخذ باألسباب املادية جللب ما ينفعه ودفع 

عليه  قدره  الله  أن  يؤمن  ضرر  عليه  وقع  فإن  يضره..  ما 
أوال  بالدعاء  ويستعني  الضرر  دفع  في  ويسعى  حلكمة.. 
دائما  القلب  تعليق  مع  املادية  األسباب  عن  فضاًل  وأخيرا 
هكذا  الله..  بإذن  إال  يضر  وال  ينفع  شيء  ال  بأنه  بالله.. 
أو  خير  من  اإلنسان  يصيب  فيما  الصحيحة  العقيدة  هي 

من شر.
علق صاحبي:

- هذه قضايا حتتاج إلى مران ذهني وعملي..
- إذا متسك املرء بالثوابت التي ذكرناها ورجع إليها ال يضل 

في هذا الباب إن شاء الله.
- وماذا عن حديث التداوي؟

- تعني قول النبي ]: »إن الله عز وجل لم ينزل داء إال أنزل 
له شفاء، إال الهرم -وفي رواية إال السأم )املوت(- فعليكم 
بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر« السلسلة الصحيحة. 
وقد  داء«..  كل  من  شفاء  البقر  ألبان  »وفي  رواية...  وفي 
تعالج النبي ] وأمر بالتداوي.. فقال: »يا عباد الله تداووا؛ 
فإن الله لم ينزل داء إال وأنزل له دواء«.. صححه األلباني.

قاطعني..
- نعم هذا احلديث األخير.. وال أعرف األحاديث األخرى 

التي ذكرت.
- هذا احلديث وغيره يبني العقيدة في القدر.. فالله خلق 
أصابهم  إذا  الدواء  يأخذوا  أن  عباده  وأمر  والدواء  الداء 
قال:  أبيه..  أبي خزامة عن  ابن  الداء.. وفي احلديث عن 
رقى  أرأيت  الله  رسول  يا  فقلت:   [ الله  رسول  سألت 
ترد من قدر  نتقيها، هل  وتقى  به  نتداوى  ودواء  نسترقيها 

الله شيئا؟ قال: »هي من قدر الله« حسنه األلباني.
لهذا  وكتابته  الله  علم  بكمال  إميان  بالقدر..  فاإلميان 
العلم، ويحفظ اإلنسان من اللجوء إلى غير الله في سرائه 
املعصية..  ارتكاب  على  لالحتجاج  القدر  وليس  وضرائه.. 

والعجز والكسل عن الطاعة.. أو عن طلب الرزق! )�( كاتب كويتي

بقلم: د. أميـــــر احلـداد)�(
amir122@yahoo.com
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واألمانة مفهوم واسع يشمل أمورا كثيرة 
الناس، فاألمانة تطلق  يغفل عنها بعض 
على الوفاء فهي ضد اخليانة، كما تطلق 
على الوديعة، واملراد بها هنا كل ما ائتمن 
عليه اإلنسان وأمر بالقيام به، فأمر الله 
بأدائها كاملة موفرة، ال منقوصة  عباده 
وال مبخوسة، وال ممطوالً بها، ويدخل في 
ذلك أمانات الواليات واألموال واألسرار 
واملأمورات التي ال يطلع عليها إال الله. 

ب��دي��ع إلى  ال��ك��رمي توجيه  ال��ق��رآن  وف��ي 
أم��ان��ة اخ��ت��ي��ار األك���ف���اء ل��ت��ول��ي مصالح 
وقوامها،  الوالية  أسس  وبيان  املسلمني، 
وذلك فيما قصه الله عز وجل من قصة 
م��اء مدين  ورد  مل��ا  ال��س��ام  موسى عليه 
وسقى للمرأتني فقالت إحداهما ألبيها: 
}يا أبت استأجره إن خير من استأجرت 

القوي األمني{.
قال الشيخ ابن سعدي في تفسير اآلية 
الكرمية: »أي: اجعله أجيراً عندك، يرعى 

قال عز وجل: }إنا عرضنا األمانة على السموات واألرض واجلبال فأبن أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها اإلنسان إنه كان ظلومًا جهواًل{.  ذكر الشيخ 
ابن سعدي أن الله -عز وجل- يبن في هذه اآلية الكرمية عظم شأن األمانة 
التي ائتمن عليها املكلفون؛ حيث عرضها- سبحانه- على املخلوقات العظيمة 
السموات واألرض واجلبال، عرض تخيير ال حتتيم، فأبن أن يحملنها خوفًا 
أال يقمن بحقها، وعرضها عز وجل على اإلنسان بذلك الشرط، وهو إن قام 
بها أجر وإن لم يؤدها عوقب فقبلها وحملها مع ظلمه وجهله، فانقسم الناس- 
بحسب قيامهم بها وعدمه - إلى ثالثة أقسام: منافقون، أظهروا أنهم قاموا 
بها ظاهًرا ال باطًنا، ومشركون، تركوها ظاهًرا وباطًنا، ومؤمنون، قائمون بها 
ظاهًرا وباطًنا، فذكر الّله تعالى أعمال هؤالء األقسام الثالثة، وما لهم من 
َناِفَقاِت َوامْلُْشِرِكَن َوامْلُْشِرَكاِت  َناِفِقَن َوامْلُ ُه امْلُ َب اللَّ الثواب والعقاب فقال: }ِلُيَعذِّ

ُه َغُفوًرا َرِحيًما{.  ْؤِمَناِت َوَكاَن اللَّ ْؤِمِنَن َوامْلُ ُه َعَلى امْلُ َوَيُتوَب اللَّ

د. وليد خالد الربيع )�(

إن خير من استأجرت القوي األمني
احلكمـة  ضالـة املؤمن )47(

)�(  أستاذ الفقه املقارن بكلية الشريعة - جامعة الكويت
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الغنم ويسقيها، }ِإنَّ َخيَْر َمِن اْستَْأَجْرَت 
أولى  م��وس��ى  إن  أي:  اأْلَِم�����نُي{  الْ���َق���ِويُّ 
واألمانة،  القوة  فإنه جمع  استؤجر،  من 
أي:  جمعهما،  من  استؤجر  أجير  وخير 
عليه،  استؤجر  م��ا  على  وال��ق��درة  ال��ق��وة 
واألم���ان���ة ف��ي��ه ب��ع��دم اخل��ي��ان��ة، وهذان 
من  كل  في  اعتبارهما  ينبغي  الوصفان، 
يتولى لإلنسان عمًا، بإجارة أو غيرها، 
فإن اخللل ال يكون إال بفقدهما أو فقد 
العمل  باجتماعهما، فإن  وأما  إحداهما، 
ي��ت��م وي��ك��م��ل، وإمن����ا ق��ال��ت ذل����ك؛ ألنها 
شاهدت من قوة موسى عند السقي لهما 
وشاهدت  قوته،  به  عرفت  ما  ونشاطه، 
من أمانته وديانته، وأنه رحمهما في حالة 
ال يرجى نفعهما، وإمنا قصده بذلك وجه 

اللّه تعالى«.
وي��ب��ني ال��ش��ي��خ ال��ط��اه��ر ب��ن ع��اش��ور أن 
هذه الكلمة من تلك امل��رأة ص��ارت مثًا 
عند  إليها  يرجع  قرآنية  وقاعدة  سائراً، 
»وجملة  فيقول:  العامة  املناصب  تولي 
}إن خير من استأجرت القوي األمني{ 
ألن  أي  باستئجاره؛  عليه  ل��إلش��ارة  علة 
مثله من يستأجر. وجاءت بكلمة جامعة 
مرسلة مثًا ملا فيها من العموم ومطابقة 
بالام  فالتعريف  تخلف،  دون  احلقيقة 
ف��ي: }القوي األم��ني{ للجنس م��راد به 
العموم، واخلطاب في: }من استأجرت{ 
موجه إلى شعيب، وصالح ألن يعم كل من 
يصلح للخطاب لتتم صاحية هذا الكام 

ألن يرسل مثًا«.
ويوضح شيخ اإلسام أن األمانة والقوة 
يختلفان بحسب موضوع  نسبيان  أمران 
الوالية وخطرها، وأنه ال يلزم من صاحية 
بل  م��ك��ان،  لكل  يصلح  أن  ملكان  شخص 
البد من النظر إلى طبيعة الوالية وقدرة 
الشخص على حتقيق مقاصدها، فيقول 
رحمه الله في السياسة الشرعية: والقوة 
في كل والية بحسبها، فالقوة في إمارة 
وإلى  القلب،  إلى شجاعة  ترجع  احلرب 

اخلبرة باحلروب، واملخادعة فيها، والقوة 
إل��ى العلم  ال��ن��اس ترجع  ب��ني  ف��ي احلكم 
والسنة،  الكتاب  عليه  دل  ال��ذي  بالعدل 

وإلى القدرة على تنفيذ األحكام.
واألمانة ترجع إلى خشية الله، وأاّل يشترى 
الناس،  خشية  وت��رك  قليًا،  ثمناً  بآياته 
وهذه اخلصال الثاث التي اتخذها الله 
على كل حكم على الناس في قوله تعالى: 
}فا تخشوا الناس واخشون وال تشتروا 
بآياتي ثمناً قليًا ومن لم يحكم مبا أنزل 
قال  ولهذا  الكافرون{،  فأولئك هم  الله 
ثاثة: قاضيان في  »القضاة  النبي ]: 
النار وقاض في اجلنة، فرجل علم احلق 
ورجل  ال��ن��ار،  ف��ي  فهو  بخافه  وق��ض��ى 
ق��ض��ى ب��ني ال��ن��اس ع��ل��ى ج��ه��ل ف��ه��و في 
النار، ورجل علم احلق وقضى به فهو في 

اجلنة« رواه أهل السنن.
قليل،  الناس  في  واألمانة  القوة  اجتماع 
ول���ه���ذا ك����ان ع��م��ر ب���ن اخل���ط���اب [ 
الفاجر،  جلد  إليك  أشكو  يقول:»اللهم 

وعجز الثقة«.
فالواجب في كل والية األصلح بحسبها، 

أمانة  أعظم  أحدهما  تعني رجان  فإذا 
لتلك  أنفعهما  ق��دم  ق��وة،  واآلخ��ر أعظم 
في  فيقدم  فيها،  وأقلهما ضرراً  الوالية 
الشجاع،  القوي  الرجل  احل��روب  إم��ارة 
الرجل  على  فيها،  فجور  فيه  ك��ان  وإن 
الضعيف العاجز وإن كان أميناً وإن كان 
احلاجة في الوالية إلى األمانة أشد قدم 

األمني مثل حفظ األموال ونحوها«.
تعالى في  لله  وهنا الب��د من اإلخ��اص 
والتجرد  املسلمني،  أمور  يلي  اختيار من 
ع��ن ات��ب��اع ال��ه��وى على اخ��ت��اف صوره، 
على  وقدرته  اإلنسان  كفاءة  إلى  والنظر 
سيتوالها،  التي  الوالية  مقاصد  حتقيق 
فليس كل صالح في نفسه يكون صاحلاً 
اإلم��ام أحمد عن  في والي��ت��ه، كما سئل 
الغزو؛  ف���ي  أم��ي��ري��ن  ي��ك��ون��ان  ال��رج��ل��ني 
أح��ده��م��ا ق���وي ف���اج���ر، واآلخ�����ر صالح 
»أما  ف��ق��ال:  ي��غ��زى؟  أيهما  م��ع  ضعيف، 
الفاجر القوي فقوته للمسلمني، وفجوره 
الضعيف  ال��ص��ال��ح  وأم����ا  ن��ف��س��ه،  ع��ل��ى 
فصاحه لنفسه وضعفه على املسلمني، 
فيغزى مع القوي الفاجر، وقد قال النبي 
بالرجل  الدين  ه��ذا  يؤيد  الله  »إن   :[

الفاجر«.
فاالختيار للقرابة أو للصداقة أو للرشوة 
املوضوعية  غير  املعايير  من  لغيرها  أو 
لله  اخليانة  مظلة  حت��ت  اإلن��س��ان  يوقع 
تعالى ولرسوله وللمسلمني كما جاء في 
املسلمني شيئاً  أمر  ولي من  »من  األث��ر: 
ف��ول��ى رج����ًا وه���و ي��ج��د م��ن ه��و أصلح 
ورسوله«  الله  خ��ان  فقد  منه  للمسلمني 
وف��ي رواي��ة: »م��ن قل�د رج��ًا عمًا على 
عصابة أي: جماعة من الناس وهو يجد 
في تلك العصابة أرضى منه، فقد خان 
رواه  املؤمنني«  وخ��ان  رسوله  وخ��ان  الله 
احلاكم، وق��ال عمر [: »من ولي من 
أو  فولى رجًا ملودة  أمر املسلمني شيئاً 
ورسوله  ال��ل��ه  خ��ان  فقد  بينهما،  ق��راب��ة 

واملسلمني«.

اجتماع القوة واألمانة 
في الناس قليل، ولهذا 

كان عمر بن الخطاب 
[ يقول:»اللهم 

أشكو إليك جلد الفاجر، 
وعجز الثقة«.

االختيار للقرابة أو 
للصداقة أو للرشوة 

أو لغيرها من المعايير 
غير الموضوعية يوقع 

اإلنسان تحت مظلة 
الخيانة هلل تعالى 



جريًا على نهج السلف في جمع نخبة من األحاديث النبوية التي 
تخص باب علم مستقل، وإحياء لسنة الوقف – الصدقة اجلارية- 
ما  ورتبت  الوقفية،  األعمال  في  نبويًا  حديثًا  أربعني  جمعت  فقد 
جاء فيها من أحكام وفوائد من كتب السنن وشروحها، وكتب الفقه 
وغيرها، وأفردت شرحًا متوسطًا لكل حديث، حوى أحكاما وفوائد 
جمة للواقفني من املتصدقني، وللقائمني على املؤسسات واملشاريع 
املكلفة برعاية  وامل��ؤس��س��ات  وال��ه��ي��ئ��ات  ال��وق��ف،  ون��ظ��ار  ال��وق��ف��ي��ة، 
إحياء  العمل  ه��ذا  يجعل  أن  الله  أس��أل  ومنائها،  الوقفية  األص��ول 
لسنة الوقف والصدقة اجلارية، وينفع به قواًل وعمال، ويكتب لنا 

أجر ذلك في صحائفنا .

احلديث اخلامس عشر: 
فضل نظارة الوقف

الله عنه- عن  األشعري- رضي  أبي موسى  عن 
النبي ] قال: »إن اخلازَن املسلَم األمنَي، الذي 
يُنِْفُذ )ورمبا قال يُعطي( ما أُمَر به، فيعطيه كاماًل 
راً، طيبًة به نفُسُه، فيدفُعه إلى الذي أُمر له  ُمَوفَّ

به؛ أحُد املتصدقني«)1(. 
من فضل الله تعالى على عباده أن جعل املشارك 
في األجر، فالصدقة طاعة  الطاعة مشاركاً  في 
وقربى إلى الله، واملتصدق له األجر العظيم من 
رب العاملني، وه��ذا األج��ر ال يناله فقط صاحب 
لها،  أميناً  وخ��ازن��اً  مسلماً  ك��ان  من  بل  الصدقة، 
مع  ش��روط��ه��ا،  ملتزماً  بحقها،  وي��ؤدي��ه��ا  يرعاها 
بذلك  فله  منه،  النفس  وطيبة  وال��س��رور،  الرضا 
أجر كما لصاحب الصدقة أجر، وليس معناه أن 
يزاحمه في أجره، لهذا نصيب مباله، ولهذا نصيب 
بعمله، ال يزاحم صاحب املال العامل في نصيب 
عمله، وال يزاحم العامل صاحب املال 

في نصيب ماله. 
قال النووي: »فيكون 
ثواب  لهذا 

يلزم  أك��ث��ر، وال  ك��ان أحدهما  وإن  ث���واب،  ول��ه��ذا 
أن يكون مقدار ثوابهما س��واء.. واعلم أنه ال بد 
للعامل وهو اخلازن.. من إذن املالك في ذلك، فإن 
لم يكن إذن أصاًل فال أجر للخازن بل عليه وزر 

بتصرفه في مال غيره بغير إذنه« )2(. 
وقال ابن حجر في فتح الباري: »وقد قيد اخلازن 
له،  نية  الكافر ألنه ال  بكونه مسلما فأخرج  فيه 
ورتب  م��أزور،  ألنه  اخلائن  فأخرج  أمينا  وبكونه 
األجر على إعطائه ما يؤمر به غير ناقص لكونه 
خائناً أيضاً، وبكون نفسه بذلك طيبة لئال يعدم 

النية فيفقد األجر وهي قيود ال بد منها« )3(. 
وفي شرح احلديث قال الشيخ محمد بن صالح 
وأحد  مبتدأ،  »اخل��ازن   :- الله  رحمه   - عثيمني 
املتصدقني خبر، يعني أن اخلازن الذي جمع هذه 
األوصاف األربعة: املسلم، األمني، الذي ينفذ ما 

أمر به، طيبة بها نفسه.
فهو مسلم: احترازاً من الكافر، فاخلازن إذا كان 
له  ليس  به  أُم��ر  ما  وينفذ  أميناً  ك��ان  وإن  ك��اف��راً 
اآلخ���رة فيما  ف��ي  لهم  أج��ر  الكفار ال  أج��ر؛ ألن 
ِإلَى  تعالى: }َوَقِدْمنَا  الله  عملوا من اخلير، قال 
َمنْثُوراً{)4(،  َهَباًء  َفَجَعلْنَاهُ  َعَمٍل  ِمْن  َعِملُوا  َما 
َفَيُمْت  ِديِنِه  َعْن  ِمنُْكْم  يَْرتَِدْد  تعالى: }َوَمْن  وقال 
نَْيا  الدُّ ِفي  أَْعَمالُُهْم  َحِبَطْت  َفأُولَِئَك  َكاِفٌر  َوُه��َو 
��اِر ُهْم  َواآْلِخ����َرِة َوأُولَ��ِئ��َك أَْص��َح��اُب ال��نَّ
ِفيَها َخاِلُدوَن{)5(، أما إذا 
ع��م��ل خ��ي��راً ثم 

أسلم فإنه يسلم على ما أسلف من خير ويعطى 
أجره.

الوصف الثاني: األمني، يعني الذي أدى ما ائتمن 
عليه، فحفظ املال، ولم يفسده، ولم يفرط فيه، 

ولم يعتد فيه.
الوصف الثالث: الذي ينفذ ما أمر به، يعني يفعله؛ 
ألن من الناس من يكون أميناً لكنه متكاسل، فهذا 
القوة  بني  فيجمع  به،  أمر  ما  يفعل  ومنفذ  أمني 

واألمانة.
الوصف الرابع: أن تكون طيبة به نفسه، إذا نفذ 
وأعطى ما أمر به أعطاه وهو طيبة به نفسه، يعني 
ال مين على املعطى، أو يظهر أن له فضاًل عليه بل 
يعطيه طيبة به نفسه، فهذا يكون أحد املتصدقني 

مع أنه لم يدفع من ماله فلساً واحداً«)6(. 
طرف  فاملتصدق  املتصدقني،  أح��د  هو  واملؤمتن 
واملؤمتن على تلك الصدقة طرف آخر، وكالهما 
فالذي  العمل؛  بهذا  األجر  تعالى  الله  ينالون من 
يرعى الصدقة ويحفظها ويوصلها إلى مستحقيها، 
ويصرفها بالوجه الصحيح الذي اشترطه صاحب 
الصدقة، وكان أميناً على ذلك املال فال يحابي وال 
يداهن، وال ميُن على أحد، فيعطيه كاماًل من دون 
أن يقتطع لنفسه منه، وهو في نفس الوقت فرح 
مسرور بهذا العمل، ألنه نقل األمانة من صاحبها 

إلى مستحقها. 
ذلك  وري��ع  أصل  على  مؤمتن  هو  للوقف،  وناظر 
امل��ش��روع الوقفي هو  ال��وق��ف، وك��ل من يعمل في 
للوقف  فالناظر  احملبوس.  األص��ل  لذلك  مؤمتن 
هو خازن مؤمتن، مكلف برعاية ما أؤمتن به، فإن 
أو  كاملة، غير منقوصة  أدى هذه األمانة موفرة 
مستغلة، مع طيب نفس ورضا وسرور منه، بهذا 
يكون هو أحد املتصدقني، أي له ثواب كاملتصدق 
ألنه أعان صاحب املال على إيصال املال والصدقة 

إلى مستحقيها. 
فكل وقف ال بد له من متول يدير شؤونه ويحفظ 
واستثماره على  بعمارته وصيانته،  أعيانه، وذلك 
إل��ى مستحقيه  غلته  وص���رف  امل��ش��روع،  ال��وج��ه 

مب��ق��ت��ض��ى وث��ي��ق��ة ال���وق���ف، وال����دف����اع عنه 
ذلك حسب  كل  بحقوقه،  واملطالبة 

املعتبرة  ال��واق��ف  ش���روط 
شرعاً)7(.

األربعــون الوقفيــة )15(
�أوقاف �إ�ضالميةق�ضـايا
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عيسى القدومي )�(

)�( باحث إسالمي
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ويشترط فيمن يتولى النظر على الوقف جملة من 
الشروط هي:

والي���ة وال  النظر  وذل���ك ألن  اإلس����الم:   -1
والية لكافر على مسلم. 

2- العقل: فال يصح أن يتولى النظر مجنون. 
3- البلوغ: فال يصح تولية النظر لصغير. 

اجتناب  على  الدينية  العدالة: هي احملافظة   -4
وحسن  األم��ان��ة  وأداء  الصغائر  وت��وق��ي  الكبائر 
أو خائن  النظر لفاسق  تولية  املعاملة. فال يصح 

لألمانة. 
5- الكفاية: وهي قدرة الناظر على التصرف فيما 

هو ناظر عليه مبا فيه املصلحة)8(.
والناظر يستحق أجرة مناسبة، لقاء ما بذله من 
جهد ووقت في إدارة الوقف. وذلك في كل شهر 
نظير  الغلة  من  معيناً  نسبياً  م��ق��داراً  أو  سنة  أو 
قيامه بأمور الوقف ورعاية مصاحله، وقد استدل 
العلماء على حق الناظر في األجرة، مبا رواه أبو 
هريرة [ أن رس��ول الله ] ق��ال: »ال تقتسم 
ورثتي ديناراً وال درهماً، ما تركت بعد نفقة نسائي، 
ومؤنة عاملي، فهو صدقة«)9(. قال احلافظ ابن 
ح��ج��ر ف��ي ش���رح ه���ذا احل��دي��ث: وه���و دال على 
مشروعية أجرة العامل على الوقف، ومراد العامل 

في هذا احلديث القيم على األرض)10(.
بن عمر  الله  رواه عبد  العلماء مبا  استدل  وكما 
رضي الله عنهما، عندما وقف عمر أرضه بخيبر، 
وذوي  الفقراء  في  بها عمر  فتصدق  ق��ال:  حيث 
القربى والرقاب وابن السبيل والضيف، ال جناح 
صديقاً  يطعم  أو  منها،  يأكل  أن  وليها  من  على 

باملعروف، غير متأثل فيه)11(.
امل��ث��ل، وال  ال��وق��ف يستحق أج���رة  وال��ن��اظ��ر على 
يزاد على ذلك إال إذا كانت تلك الزيادة بتحديد 
لشرط  إتباعاً  الزيادة  هذه  فيعطى  الواقف.  من 
الواقف، وهو ال يستحقها باعتبار إدارته للوقف، 

وإمنا باعتباره مستحقاً في الوقف)12(.
ويعتبر الناظر أمينا على مال الوقف، ووكياًل عن 
التقصير  عن  ينشأ  عما  مسئول  فهو  املستحقني 
العامة  للقواعد  وفقاً  وغلته  الوقف  أعيان  نحو 
بتقدمي  ال��ق��ي��ام  عليه  يفترض  كما  للمسئولية، 
حساب سنوي إلى القضاء وفقا ألسانيد مكتوبة.

شأنه  من  ما  بكل  القيام  الناظر  على  يجب  ل��ذا 
ورعاية مصلحته،  وعمارته  الوقف  على  احلفاظ 
ألن إهمال عمارة الوقف أو ترميمه أو إصالحه قد 
يؤدي إلى خرابه وهالكه، وقد أجمع الفقهاء على 
أن العمارة هي أول واجب يلقى على عاتق الناظر، 

وعمارة األعيان 
املوقوفة مقدمة على 

املستحقني سواء في  إلى  الصرف 
الوقف اخليري أو األهلي، ألنها تؤدي إلى دوام 
االنتفاع بالوقف وعدم تفويت منفعة من منافعه.

وللشيخ بن عثيمني – رحمه الله – قول نفيس في 
التزام الناظر بشروط الواقف نصه: »على نظار 
يرعوا  وأن  الواقف،  بشروط  يلتزموا  أن  الوقف 
التساهل  ي��ح��ذروا  وأن  عليه،  ويحافظوا  الوقف 
}َفلْيَُؤدِّ  تعالى:  قال  ريعه،  وتوزيع  أصله  بحفظ 
ل  َن أََمانَتَُه َولَْيتَِّق اللََّه َربَُّه{)13(. واملؤمَّ الَِّذي اْؤمُتِ
في النظاِر بذُل النفيس في تنِفيذ وحتقيق شروِط 
أصوله  وتعمير  الوقِف  ضوابط  وإقامة  الواقف 
ما  باملستفيدين  والسلوك  محصوِله  واستثماِر 
ي��وِج��ب لهم اإلك���رام واإلن��ع��اَم وأخ��ذه��م بطرائق 
الرحمة وسجيِح األخالق وُسبُل الشفقة واإلرفاق. 
األشعرّي  موسى  أب��ي  حديِث  من  البخاري  روى 
ق���ال: ق��ال رس���ول ال��ل��ه ]: »إن اخل���ازن املسلم 

قني«)14(.  األمني أحُد املتصدِّ
ف��وائ��د م��ن احل��دي��ث: احل��دي��ث دل��ي��ٌل على فضل 
األمانة، وعلى فضل التنفيذ فيما ُوكل فيه وعدم 
البر  على  التعاون  أن  على  ودليٌل  فيه،  التفريط 
فعل،  ملن  يكتب  ما  مثل  أع��ان  ملن  يكتب  والتقوى 

وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
ال��ت��ي ذك����رت ف��ي احلديث  وف��ي��ه أن األوص�����اف 
يعتنى  أن  فينبغي  الثواب،  هذا  ش��روط حلصول 
بها ويحافظ عليها، ليكون له أجر متصدق. وفيه 
على  امل��ؤمت��ن  املسلم  وأج���ر  مكانة  على  التأكيد 
أمانة، والذي يعمل بصدق وإخالص وفاعلية، بال 
محاباة وال طمع وال انتقاص منها، وبحسن خلق 

وطيب نفس، فهو بذلك يكون أحد املتصدقني. 
التي  األس��اس��ي��ة  القيم  على  وح��ث  توجيه  وف��ي��ه 
ينبغي أن تتجذر في نفوس العاملني وتتجلى في 
وص���دق وجترد،  وأم��ان��ة  إخ���الص  م��ن  أعمالهم، 
فإن ذلك أنفع للمؤمتن في دنياه وأخراه، وأدعى 

للبركة والتوفيق في عمله. 
اآلخرين،  م��ع  التعامل  حسن  على  احل��ث  وف��ي��ه 
فالعاملون على الصدقات واألوقاف تسلط عليه 
األنظار، ألن أهل اخلير قد أّمنوهم على صدقاتهم 
ومشاريعهم، فكل فعل محسوب عليهم، فال بد أن 
املهمة  لهذه  يتصدى  ال��ذي  الشخص  ل��دى  يكون 
خالل  م��ن  والنية  القصد  ف��ي  إخ��الص  السامية 
ابتغاء وجه الله عز وجل وحده بهذا العمل؛ كما 
يجب أن يكون متبعا فيه للكتاب والسنة، وعليه أن 

ي����ك����ون 
من��������وذج��������اً 

في  املتفاني  للشخص 
خدمة املسلمني، وأن يتعامل مع 

أهل العوز واحلاجة باحلسنى والكلمة 
الطيبة، فالكلمة الطيبة صدقة وتبسمك في 

وجه أخيك صدقة كما قال النبي ]. 
فالواجب على كل من جند نفسه للعمل اخليري 
يعمل  وأن  اإلص��الح،  يسلك مسالك  أن  والوقفي 
مبا فيه اخلير لألمة، وأن يجتنب كل شيء يقدح 
في عمله، ألنه عمل ألجل ال��دار اآلخ��رة، ورجاء 
العمل  إدارات  أنصح  لذا  تعالى.  الله  من  الثواب 
موظفيهم  تأهيل  في  تهتم  أن  والوقفي  اخليري 
ومتطوعيهم وتدريبهم وتنمية قدراتهم في حسن 
ومحتاجني،  متبرعني،  م��ن  امل��راج��ع��ني  استقبال 
اإلسالمية  باألخالق  الفئات  جميع  مع  والتعامل 
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م�ؤمترات

متيزت وزارة األوقاف الكويتية عن غيرها من وزارات الدولة بل وعن غيرها من وزارات 
األوقاف في كثير من الدول العربية بامتالكها إستراتيجية واضحة ال�معالم محددة 
األهداف تسعى من خاللها لالرتقاء بأداء الوزارة وحتقيق الرسالة التي أنشئت من 
أجلها، ولعل من حسن الطالع أن يتزامن هذا ال�مؤمتر مع ملف كنت أعده عن الدور 
احلضاري وال�متميز للوزارة في عالقتها مبؤسسات ال�مجتمع ال�مدني داخل الكويت، 
والتقيت فيه بوكيل الوزارة ال�مساعد للشؤون اإلدارية وال�مالية األستاذ فريد عمادي، 
وأدركت وأنا أتابع فعاليات ال�مؤمتر أن اختياري له للتعرف على دور الوزارة في هذا 
الشأن كان اختياًرا - بفضل الله صائًبا؛ حيث أشاد به الوكيل األول للوزارة الدكتور 
عادل الفالح وبجهوده ومتيزه في دعم إستراتيجية الوزارة وأنه من ال�متميزين في 
ال�مؤمتر في وقت تفتقر فيه كثير من مؤسساتنا اإلسالمية إلى  هذا الشأن؛ ويأتي 
التخطيط اإلستراتيجي واستخدام أساليب اإلدارة  الثقافة، وهي ثقافة  مثل هذه 
ال�معاصرة واحلديثة في مؤسساتنا، ولعله كان أحد األسباب التي جعلت كثيرًا من 
واحدة  إال  ال�مؤمتر  فعاليات  عن  تغيب  العام  النفع  وجمعيات  اخليرية  ال�مؤسسات 
أو اثنتن هما جلنة التعريف باإلسالم، ومكتب الشهيد، وهو ما اضطرني إلى سؤال 
الوكيل ال�مساعد لشؤون التخطيط والتطوير  إبراهيم الصالح عن سر هذا الغياب 
فقال: لقد وجهنا دعوة رسمية جلميع ال�مؤسسات داخل الكويت وخارجها وأعلنا عن 
م لنا جتاربه  املؤمتر في جميع وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي ومن قدَّ

املتميزة رحبنا وبه وأعطيناه الفرصة لعرض جتربته لالستفادة منها. 

افتتاح ال�مؤمترتغطية: وائل رمضان
ان��ط��ل��ق امل���ؤمت���ر ف���ي ال��ف��ت��رة م���ن 9 إل����ى 11 
وخبرات  »جت���ارب  ش��ع��ار:  حت��ت   2012 يناير 
شارك  وقد  متميزة«،  تطبيقية  إلستراتيجيات 
وباحث  وأكادميي  ومفكر  عالم   100 نحو  فيه 
وزارة  لوكيل  بكلمة  املؤمتر  وافتتح  وم��س��ؤول، 
عادل  اإلسالمية  الدكتور  وال��ش��ؤون  األوق��اف 
الفالح أكد فيها على أهمية الفكر اإلستراتيجي 
ما  في ظل  اإلستراتيجية  خاصًة  واملمارسات 
عليها  تفرض  متغيرات  من  املؤسسات  يواجه 
تفرد  إل��ى  مشيًرا  ومواجهتها،  معها  التوافق 
األوقاف بتبنيها مثل تلك األعمال الفكرية التي 
عصر  احل��دي��ث-  العصر  ومتطلبات  تتماشى 
افتتاح  كلمة  ف��ي  وق���ال  والتكنولوجيا،  العلم 
املؤمتر  راع��ي  ع��ن  نيابة  ألقاها  التي  امل��ؤمت��ر 

الوزير النومس:
لقد جاءت املبادرة من وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية لتنظيم هذا املؤمتر الدولي انطالًقا 
عاملًيا  الريادة  لتحقيق  تهدف  التي  رؤيتها  من 

الـممارسات الـمتميزة في التخطيط اإلستراتيجي
»األوقاف« تختتم الـمؤمتر الدولي األول من نوعه على مستوى الشرق األوسط والوطن العربي
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في العمل اإلسالمي ومن خالل قيم تركز على 
حتقيق التميز والشراكة محلًيا وعاملًيا، خاصة 
في  طويلة  وخبرات  تاريخاً  ال��وزارة متتلك  أن 
هذا الشأن تصل إلى ما يقرب من ربع القرن 
إستراتيجيه  أول خطه  مع  ب��دأت  ال��زم��ان  من 
عام 1990 م وصوالً إلى اخلطة اإلستراتيجية 
كان  ال��ذي  األم��ر  م؛   2016  -2011 اخلامسة 
دافًعا للوزارة ألن تتبنى تنظيم مثل هذا املؤمتر 
ليكون محفاًل دولًيا يجمع بني فعالياته كوكبة 
في  املتميزة  والتجارب  اخلبرات  من  ومزيًجا 

مجال املمارسات اإلستراتيجية.
أهمية التخطيط

من جانبه أكد إبراهيم الصالح الوكيل املساعد 
املؤمتر  بإقامة  املبادرة  أن  والتدريب  للتطوير 
من جانب الوزارة جاءت إمياًنا منها بأن مهمة 
التخطيط اإلستراتيجي ودوره ال تنصب فقط 
رؤية  وب��ن��اء  امل��ؤس��س��ات  مستقبل  رس���م  ع��ل��ى 
األهداف  من  مجموعة  على  تعتمد  مستقبلية 
��ك��ن م��ن ذل���ك، وإمنا  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي متمُ
في  تناغماً  ال���دور  يتطلب األم��ر إلجن��اح ه��ذا 
من  متكن  التي  العملية  واملمارسات  اخلبرات 
اإلستراتيجي  التخطيط  من  االستفادة  تعظيم 
العملي  والتنفيذ  ال��واق��ع  أرض  على  وتعزيزه 
التي  والصعوبات  التحديات  ظ��ل  ف��ي  خاصة 
إلى حتقيق  والوصول  عامة  املؤسسات  تواجه 
تتطلب  ال��ت��ي  والس��ي��م��ا  واأله����داف  التطلعات 

بالضرورة خبرات وممارسات عملية.
وقال: ولذلك طمحت اللجنة العليا للمؤمتر أن 
يكون هذا املؤمتر حدًثا متميًزا ورائًدا في هذا 
املعايير  من  وض��ع مجموعة  خ��الل  من  املجال 
ن ال��وزارة من حتقيق ذلك،  كِّ واألس��س التي متمُ
العمل  في  اخل��ب��رات  من  منتلك  أننا  والسيما 
اإلستراتيجي  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ع��ام��ة  امل��ؤس��س��ي 
اخلصوص  وجه  على  اإلستراتيجية  واخلطط 
مثل  تنظيم  عاتقنا  على  نأخذ  ألن  يؤهلنا  ما 
متكن  التي  بالصورة  الدولية  الفعاليات  ه��ذه 
من تعظم االستفادة لكل املشاركني في مجال 

التخطيط اإلستراتيجي.
وزارة  إدراك  إن  ق���ائ���اًل:  ال��ص��ال��ح  وأض�����اف 
الكويت  بدولة  اإلسالمية  وال��ش��ؤون  األوق���اف 
بكافة  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  امل���م���ارس���ات  أله��م��ي��ة 
مكوناتها وجوانبها أكسبها متيًزا وريادة من بني 

حيث متت  الشأن  ه��ذا  في  الدولة  مؤسسات 
ترجمة ذلك عملًيا من خالل عدة مشروعات 
والدولي  احمللي  املستوى  على  عمل  ومجاالت 
في الشأن اإلسالمي واملجتمعي، وهو ما أدى 
إلى أن تضع الوزارة في احلسبان عدة اعتبارات 
خطتها  اإلستراتيجية  ص��ي��اغ��ة  م��ن  متكنها 
بشكل  الله  القادمة مبشيئة  اخلمس  للسنوات 

متميز.
حبر على ورق

بجامعة  احلقوق  كلية  عميد  شكر  جانبه  من 
كلمة  في  هندي  ع��وض  أحمد  د.  اإلسكندرية 
أل��ق��اه��ا ن��ي��اب��ة ع��ن ال��ض��ي��وف وزارة األوق���اف 
التي  املبادرات  هذه  مثل  تبنيها  على  بالكويت 

وصفها بالطموحة واجلريئة.
وق����ال: ل��ق��د ج���اءت ه���ذه امل���ب���ادرة م��ن منطلق 
التي  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  امل��م��ارس��ات  خصوصية 
تتطلب التعاون وتبادل اخلبرات بني املؤسسات 
والدول، مؤكداً أن التخطيط لم يعد حبراً على 
ورق أو كالماً نظرياً بل أصبح علماً له أصوله 

وضوابطه البحثية والعلمية.
جتربة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

ال��ث��ان��ي م���ن ف��ع��ال��ي��ات للمؤمتر  ال���ي���وم  ش��ه��د 
في  املتميزة  التجارب  أط��روح��ات  من  العديد 
التخطيط اإلستراتيجي وكان من بينها جتربة 
اخلطة  تنفيذ  ف��ي  الكويتية  األوق����اف  وزارة 

عادل  د.  تفاصيلها  ش��رح  التي  اإلستراتيجية 
الفالح وكيل الوزارة الذي أكد على متيز جتربة 
بدولة  اإلس��الم��ي��ة  وال���ش���ؤون  األوق����اف  وزارة 
الكويت في مجال تنفيذ خطتها اإلستراتيجية 
املرتكزات  م���ن  ع���دد  إي���ج���اد  ع��ل��ى  ب��ال��ت��رك��ي��ز 
واملعايير التي متكنها من تطوير عملية صياغة 
اإلستراتيجية بشكل يعزز من حتقيق مستويات 
والوصول  التنفيذية  اإلجن�����ازات  ف��ي  ع��ال��ي��ة 
إل��ى األه����داف امل��ن��ش��ودة، م��ش��ي��ًرا إل��ى أن من 
التميز  حققت  التي  واملعايير  املرتكزات  أه��م 
العالقة  نقاط  وحت��دي��د  دراس���ة  ه��ي  للتجربة 
وتنفيذها  اإلستراتيجية  وتطوير  صياغة  بني 
أداتي  عبر  اإلستراتيجي  التحليل  واستخدام 
على  ع����الوة   ،)PESTEL) ، )SWOT )

حتديد القضايا اإلستراتيجية.
وقال: أدت هذه االعتبارات واملرتكزات إلى إيجاد 
مناخ مالئم لتنفيذ اإلستراتيجية بشكل متميز 
احلكم  من حتديد  ال���وزارة  مكنت  أنها  خاصة 
وتنفيذ  صياغة  مستويات  سالمة  على  درجة 
اإلستراتيجية عبر حتليل العالقة بني صياغة 
وتطوير وتنفيذ إستراتيجية الوزارة، فضاًل عن 
األداء ومدى  ومعوقات  النجاح  معرفة عناصر 
التميز  ج��وان��ب  ك��ذا  املتبعة،  ال��ط��رق  مناسبة 
والتهديدات،  والفرص  والضعف  القوة  ونقاط 
إضافة إلى العوامل البيئية اخلارجية وعناصر 
اخلطة  على  امل��ؤث��رة  اإلستراتيجية  القضايا 

اإلستراتيجية وأداء الوزارة.
آليات  التجربة متيزت كذلك في  كما أن هذه 
التنفيذ العملي للخطة اإلستراتيجية ومكوناتها 
وقيم  وغايات  ورس��ال��ة  رؤي���ة  م��ن  الرئيسية 
املرونة  م��ن  درج���ة  أوج���دت  ب��أن  إستراتيجية 
من  سنوياً  املكونات  ه��ذه  وتقييم  مراجعة  في 
التنفيذية  وامل��ج��ال��س  التخطيط  إدارة  خ��الل 
وكذلك  اإلستراتيجية،  ومجلس  لإلستراتيجية 
ورشة العمل السنوية مبشاركة قيادات الوزارة 
التقارير  إل��ى  إض��اف��ة  مختلفة  مستويات  ف��ي 
والدراسات التي يتم إجراؤها في هذا الشأن.

جتربة جلنة التعريف باإلسالم – 
الكويت

ب���ني م��دي��ر ع����ام جل��ن��ة التعريف  م���ن ج��ان��ب��ه 
إحدى  اللجنة  أن  الشطي  باإلسالم د.جمال 
في مجاالت  تعمل  التي  اإلسالمية  املؤسسات 

د.الشطي: جلنة التعريف 
باإلسالم خصخصت 

اإلدارات وحولت مراكز 
التكلفة إلى مراكز ربحية 

تخدم الدعوة

د.الفالح: إستراتيجية 
األوقاف متيزت بدراسة 

وحتديد نقاط العالقة بن 
التطوير والتنفيذ واستخدام 

أحدث سبل التحليل
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م�ؤمترات

متنوعة ومرتبطة بالشأن اإلسالمي وقضاياه، 
وق���د ب��اش��رت ه���ذا ال����دور م��ن خ���الل خطتها 
اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة امل��ن��ص��ب��ة ف���ي األس�����اس على 
التعريف  في  بالريادة  تتعلق  إستراتيجية  رؤية 
واجل��ال��ي��ات على  املهتدين  ورع��اي��ة  ب��اإلس��الم، 
أداء  على  والتركيز  والعاملي،  احمللي  املستوى 
غير  دع��وة  خ��الل  م��ن  اإلستراتيجية  رسالتها 
وتقني  حضاري  بأسلوب  واملسلمني  املسلمني 
ضوء  في  احلسنة،  واملوعظة  باحلكمة  يتسم 
إطار  خالل  ومن  والتميز  والنمو  احلكمة  قيم 

عام شعاره »رحمة للعاملني«.
جتربة مكتب الشهيد – دولة الكويت

األمير  فهد  أح��م��د  فاطمة  بينت  جانبها  م��ن 
يعد  من  املكتب  أن  الشهيد  مكتب  عام  مدير 
مرسوم  مبوجب  إنشاؤها  مت  التي  املؤسسات 
أميري، ومناطة به اختصاصات أساسية تتعلق 
بتكرمي ذوي الشهداء، وتخليد بطوالت الشهيد، 
وتدعيم معاني االنتماء للوطن، وقد مت السعي 
اإلستراتيجي  الفكر  خ��الل  من  ذل��ك  لتحقيق 
ب��داي��ة م��ن دي��س��م��ب��ر1991م؛ ح��ي��ث مت تنفيذ 
مجموعة من اإلستراتيجيات شملت إستراتيجية 
الرعاية والتنمية والتخليد 1994م، إستراتيجية 
تطوير اخلدمات 1999م، إستراتيجية التنفيذ 
املستقبلية  ال��رؤي��ة  وثيقة  2011م،  وامل��راج��ع��ة 
وطموح  ال��واق��ع  حتديد  إستراتيجية  2003م، 
الدميوغرافية  ال��ت��ط��ورات  ظ��ل  ف��ي  املستقبل 

اجلديدة ألسر الشهداء 2012/2011م.
وأخ����ذت إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة م��ك��ت��ب ال��ش��ه��ي��د بعني 
والتوجيهات  األط���ر  م��ن  م��ج��م��وع��ة  االع��ت��ب��ار 
ضماًنا لالرتقاء مبستوى خطتها اإلستراتيجية 
من أهمها اختيار نخبة من املتميزين في العمل 
وقابليتها  ب��دق��ة  األه����داف  حت��دي��د  اإلداري، 
املتاحة،  وامل���وارد  اإلمكانات  دراس��ة  للتطبيق، 
مبنظور  واخل��ارج��ي��ة  الداخلية  البيئة  دراس���ة 
العاملني  م��ش��ارك��ة  تعزيز  ومستقبلي،  ح��ال��ّي 

باجلهود في إجناح اإلستراتيجية.
مركز بحوث القرآن ماليزيا

يوسف(  ال��ك��ف��ل  (د.ذو  ب���ني  م��ال��ي��زي��ا  وم����ن 
جت��رب��ة م��رك��ز ب��ح��وث ال���ق���رآن مب��ال��ي��زي��ا في 
نوعه  من  أنه األول  اعتبار  ماليا على  جامعة 
وتخصصه على مستوى اجلامعات واملؤسسات 
وفق  إلن��ش��ائ��ه  التخطيط  مت  حيث  مب��ال��ي��زي��ا، 

معايير علمية وعملية ولتحقيق املكانة الرفيعة 
لعام  إنشاؤه  ويعود  الكرمي،  القرآن  خدمة  في 
ماليزيا  جامعات  أق��دم  ماليا  بجامعة  2010م 
والتي صنفت من بني أفضل مائتي جامعة في 

العالم لعام 2011م.
والدراسات  البحوث  تعزيز  إلى  املركز  ويهدف 
على  ع��الوة  ودعمها،  الكرمي  بالقرآن  املتعلقة 
الطلبة،  ومساندة  واخلبراء  الباحثني  تشجيع 
العلمي  ال��ب��ح��ث  منهجية  تنمية  ع��ن  ف��ض��اًل 
التقدم  س��ي��اق  ف��ي  اإلس����الم  تعاليم  وتفسير 
وال��ف��ك��ري احل��دي��ث، وق���د روع���ي في  العلمي 
ه��ذا اخل��ص��وص أن يكون أع��ض��اء امل��رك��ز من 
القرآن  وأب��ح��اث  دراس����ات  ف��ي  املتخصصني 
وبرمجيات  ب��أج��ه��زة  وامل��ت��خ��ص��ص��ني  ال��ك��رمي 

احلاسب.
وق����ال ذو ال��ك��ف��ل: ج���اء ب��ن��اء وت��ن��ف��ي��ذ اخلطة 
اسم  اختيار  من  بداية  للمركز  اإلستراتيجية 

املركز، والفكرة، واملسوغات لتراعي عدداً من 
املركز  أداء  تترجم  التي  اإلستراتيجية  األم��ور 
والعلمية  البحثية  امل��ج��االت  ف��ي  سليم  بشكل 
ب��ن��اء فريق  وك��ذل��ك  ال��ك��رمي،  ب��ال��ق��رآن  املتعلقة 
جميع  في  اجلامعة  علماء  من  متكامل  بحثي 
اإلستراتيجي  البعد  يحقق  ومبا  التخصصات 
ف��ي جعل امل��رك��ز رائ���ًدا ف��ي أب��ح��اث ودراسات 

علوم القرآن الكرمي.
إستراتيجية  وتنفيذ  بناء  في  أيًضا  روعي  كما 
املركز حتديد ستة استشاريني من العلماء في 
قارات العالم للتواصل معهم عالوة على علماء 
تنظيمي  إلى وجود هيكل  من ماليزيا، إضافة 
اختصاصاته  ط��ب��ي��ع��ة  م���ع  وم��ن��س��ج��م  م��الئ��م 
واألبحاث  الكرمي  بالقرآن  املرتبطة  ونشاطاته 
العلمي  والنشر  العلمية  واملجلة  وامل��ؤمت��رات 

العاملي.
دار اإلفتاء ال�مصرية

كانت من أكثر التجارب التي أثارت الكثير من 
ردود الفعل جتربة مؤسسة دار اإلفتاء املصرية 
التي بني املتحدث مصطفى عبدالكرمي كاسب 
العاملة  اإلسالمية  املؤسسات  أول��ى  من  أنها 
عام  في  إنشاؤها  مت  اإلف��ت��اء حيث  مجال  في 
في كل  وحضارياً  تاريخياً  لتؤدي دوراً  1895م 
والشؤون اإلسالمية، ومن  بالقضايا  يتصل  ما 
خالل االستناد إلى مجموعة من املهام الدينية 
على  ع��الوة  املتخصصة  واإلدارات  والقانونية 
اإلص���دارات والكتب وال��دراس��ات في مجاالت 

اإلفتاء املختلفة.
إعداد  وآليات  مراحل  التجربة  هذه  لنا  وتبرز 
خالل  من  اإلفتاء  ل��دار  اإلستراتيجية  اخلطة 
املستقبلية  ال��رؤي��ة  هي  أساسية  محاور  ثالثة 
في  واملعوقة  املساعدة  العوامل  اإلف��ت��اء،  ل��دار 
حتقيق الرؤية، وكيفية حتقيق الرؤية املستقبلية 
لدار اإلفتاء في ظل وجود رسالة حتدد أطراً 

أساسية في أداء دورها في هذا املجال.
جتربة مؤسسة تنمية أموال األيتام 

-األردن
وعن هذه التجربة بني الدكتور أحمد صبحي 
أموال  بتنمية  تعني  املؤسسة  هذه  أن  العيادي 
الشريعة اإلسالمية  بدولة  األيتام وفق أحكام 
احملافظة  إل��ى  املؤسسة  تهدف  حيث  األردن، 
في  وتنميتها  واستثمارها  األيتام  أم��وال  على 

د.الفالح: نقلة نوعية في 
الفكر اإلستراتيجي نحتاجها 

في املرحلة الراهنة

د.هندي: التخطيط 
لم يعد حبرًا علي ورق 

إمنا علم له مرجعيته 
البحثية والعلمية
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االستثمارية،  امل��ج��االت  من  متنوعة  مجموعة 
إسالمية  الشريعة  وقواعد  أحكام  ض��وء  وف��ي 
واالستثمار اإلسالمي، ومن خالل االعتماد على 
املؤسسة  مت��ارس  تنفيذية  إستراتيجية  وج��ود 
من خاللها دورها، وهو ما أدى إلى أن حتقق 
املؤسسة تطوًرا ملموًسا بلغت نسبته 27% منًوا 
األربع  الستوات  االستثمارات خالل  في حجم 

املاضية.
للمؤسسة  التنفيذية  اإلستراتيجية  واعتمدت 
مجموعة  وج��ود  على  2012/2010م  لألعوام 
وفق  العمل  ف��ي  متثلت  اجل��وه��ري��ة  القيم  م��ن 
»اخلدمة  وه���ي:  اإلس��الم��ي��ة  الشريعة  أح��ك��ام 
الدقة  التعامل،  في  واألم��ان��ة  الصدق  األمثل، 
في األداء وسرعة االجناز، الثقة املتبادلة بني 
املؤسسة واملتعاملني معها، العمل بروح الفريق 
الواحد وباملشاركة والتمكني، اإلبداع واالبتكار 

واملبادرة والتميز، مكافأة األفراد املتميزين«.
اختتام أعمال ال�مؤمتر

ف���ي خ��ت��ام امل���ؤمت���ر أوص����ى امل���ش���ارك���ون ب�12 
علمًيا،  مشروًعا  عشر  وأح��د  ع��ام��ة،  توصية 
أهمها أن ينبثق مؤمتر دولي عن هذا املؤمتر 
القادة  الختيار  اإلستراتيجي  التخطيط  حول 
والتواصل  العربية،  املؤسسات  وإستراتيجيات 
وأفراد  املدني  املجتمع  مؤسسات  مع  الفعال 
احلديثة  االت��ص��ال  وسائل  خ��الل  من  املجتمع 
وتوفير  وال��وات��س��اب،  القصيرة  الرسائل  مثل 
املؤمتر  في  املشاركني  الكتروني جلميع  رابط 

يحتوي على صور املؤمتر وأبرز فعالياته.
واضح  من��وذج  تصميم  املشاريع  تضمنت  كما 
مي��ك��ن م���ن خ���الل���ه احل���ك���م ع��ل��ى م����دى متيز 
اإلستراتيجية،  اخلطة  إع��داد  في  املؤسسات 
اإلسالمية  للمراكز  متنقلة  وإقامة ورش عمل 
اإلسالمي:  ال��ع��ال��م  خ����ارج  ف���ي  وامل���ؤس���س���ات 
وروسيا«  وال���ي���اب���ان  واألم���ري���ك���ت���ان  »أوروب�������ا 
اإلستراتيجية  اخلطة  إع���داد  على  لتدريبها 
فريق  وتشكيل  تطبيقها،  على  ومساعدتها 
عمل الستخالص أفضل املمارسات في مجال 
التخطيط اإلستراتيجي في املنظمات العربية 
مع تصنيفها حسب طبيعة املنظمات املشاركة 
اخليري،  العمل  منظمات  ومنها  املؤمتر،  في 
موضحة  الدينية،  وامل��ؤس��س��ات  واجل��ام��ع��ات، 
أن  تطالب  باملشاريع  اخلاصة  التوصيات  أن 

اإلسالمية  وال��ش��ؤون  األوق���اف  وزارة  ت��واص��ل 
عملها في نشر ثقافة التخطيط اإلستراتيجي 
وتعميم تطبيقاته في البالد اإلسالمية والوطن 
العربي، واستخالص ميزات التجارب املقدمة 
املميزة  امل��واق��ع  أو  صغير  كتيب  ف��ي  ونشرها 
بني  ونشرها  وتعميمها  اإلداري���ة،  الثقافة  في 
لالستفادة  واإلس��الم��ي��ة  العربية  امل��ؤس��س��ات 

منها.
تخطيط إستراتيجي

عن  كتيب  إص���دار  امل��ش��اري��ع  تضمنت  كما 
التخطيط  دل���ي���ل  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  امل���ؤمت���ر 
إرشادًيا  من��وذًج��ا  يتضمن  اإلستراتيجي، 
التخطيط  ومم��������ارس��������ات  خل������ط������وات 
املنظمات  ع��ل��ى  وت��ع��م��ي��م��ه  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي 
لقائمة  اإلش���ارة  م��ع  واإلس��الم��ي��ة،  العربية 
امل��ن��ظ��م��ات األف���ض���ل ل��ك��ل ق��ائ��م��ة، وعقد 
تتعلق بصياغة من��وذج محاكاة  ورش��ة عمل 
ألفضل ممارسات التخطيط اإلستراتيجي، 
وحتديد املالمح الرئيسة لنموذج املمارسات 
الناجحة في مجال التخطيط اإلستراتيجي، 
املمارسات  أفضل  اختيار  معايير  وصياغة 
الناجحة في مجال التخطيط اإلستراتيجي 
جائزة  تخصيص  مع  اإلسالمي  العالم  في 

سنوية ألفضل املمارسات.

مشاريع عملية
ومن املشاريع العملية التي أقرها املؤمتر إنشاء 
املركز العربي للتخطيط اإلستراتيجي في دولة 
املركز من  أمناء  يتكون مجلس  الكويت بحيث 
ممثلني عن الدول العربية، وإنشاء كيان عربي 
للتخطيط اإلستراتيجي حتت عنوان: »املنظمة 
وتأسيس  اإلستراتيجي«،  للتخطيط  العربية 
»بورتال« جلميع وثائق التخطيط اإلستراتيجي 
للمؤسسات احلكومية واخليرية لالستفادة منها 

في بناء ومراجعة اخلطط اإلستراتيجية.
بروتوكوالت تعاون وشراكة

بني  ال��ش��راك��ة  اتفاقيات  م��ن  ع��دد  عقد  ومت   
وعدد  اإلس��الم��ي��ة  وال��ش��ؤون  األوق����اف  وزارة 
م���ن ال��������وزارات وامل���ؤس���س���ات ال��ع��رب��ي��ة منها 
دائ����رة ال��ش��ؤون اإلس��الم��ي��ة وال��ع��م��ل اخليري 
واملؤلفات  وال��دراس��ات  البحوث  لتبادل  بدبي 
اتفاقية  عقد  وكذلك  وال��زي��ارات،  واخل��ب��رات 
ش��راك��ة م��ع معهد األئ��م��ة واخل��ط��ب��اء بجامعة 
طيبة، وعقد اتفاقية تعاون مع اإلدارة الدينية 
مجال  ف��ي  روس��ي��ا   – الفولكا  ح��وض  ملسلمي 
العمل  خلدمة  اإلستراتيجية  اخلطة  تطبيق 
الدعوي والتعاون في مجال ثقافة وممارسات 
املشاريع  أن  وبينت  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة.  اخل��ط��ة 
العملية تشمل أيضا تنظيم دورات وورش عمل 
والتربوي  الشبابي  العمل  مجال  في  تدريبية 
البحرين،  ف��ي  اإلص���الح  جمعية  م��ع  بالتعاون 
وع��ق��د ات��ف��اق��ي��ة ت��ف��اه��م وش���راك���ة ب��ني وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية وجمعية اإلصالح 
في البحرين في مجال دعم وكفالة الدعاة في 
البحرين، وتأسيس جمعية األداء اإلستراتيجي 
يكون املشاركون في املؤمتر احلالي املؤسسني، 
على أن تعقد اجلمعية لقاء سنوياً يتغير مكانه 
االستشارات  لتبادل  املمثلة  ال��دول  بني  سنويا 
وال��وص��ول من��وذج عربي إسالمي  واخل��ب��رات 
اخلبرات  وت��ب��ادل  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي،  للتخطيط 
واالستشارات بني وزارة األوقاف وجامعة امللك 
سيما  ال  السعودية  العربية  اململكة  في  سعود 
لكلتا  اإلستراتيجية  اخلطة  تشابه  ض��وء  في 
وأخيًرا  اجل��وان��ب،  من  الكثير  في  املؤسستني 
االهتمامات  مجال  ف��ي  علمية  أب��ح��اث  إن��ت��اج 
اإلسالمية  اجل��ام��ع��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  املشتركة 

باملدينة املنورة.

الصالح: تناغم اخلبرات 
واملمارسات العملية بن 

املؤسسات يعزز التخطيط 
اإلستراتيجي
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وكيل الوزارة للشؤون اإلدارية والـمالية املهندس فريد العمادي :حوار

التعــــاون بني األوقـــــاف 
واملؤسســـات األهـليــــــــــة 

جتربة رائدة على أرض 
الكويت البد 

أن توثق

رؤيتنا هي: »جهاز حكومي يسهم في التنمية المجتمعية«، 
ونحن نعتقد أن وزارة األوقاف هي إحدى هذه المؤسسات

األوق����اف  وزارة  ف���ي  إن��ن��ا  احل��ق��ي��ق��ة  ف���ي   <
وال��ش��ؤون اإلس��ام��ي��ة وأث��ن��اء إع���داد اخلطة 
سنوات  خمس  م��ن  أكثر  منذ  االستراتيجية 
اعتمدنا في هذه اخلطة واحدة من أهم القيم 
مع  نشترك  أن  مبعنى  الشراكة،  قيمة  وه��ي 
اآلخرين في حتقيق أهدافنا، وحرصنا كذلك 
في خطتنا اجلديدة على هذه القيمة وأكدنا 
إمياننا  من  األم��ر  على هذا  عليها، وحرصنا 
رسالة  األوق����اف  وزارة  رس��ال��ة  ب��أن  العميق 
دعوية وتوجيهية ولسنا الوحيدين الذين نعمل 
أن  إال  الرسمية  اجلهة  كنا  وإن  الساحة  في 
لتحقيق  أن نشركهم معنا  هناك آخرين البد 
نسبة  أعلى  ولتحقيق  املؤسسة  هذه  أه��داف 

إجناز في ذلك.
ل��ذل��ك ك��ان��ت رؤي��ت��ن��ا ف��ي اخل��ط��ة السابقة 
التنمية  ف��ي  يسهم  ح��ك��وم��ي  »ج��ه��از  ه���ي: 
املجتمعية«، ونحن نعتقد أن وزارة األوقاف 
هي إحدى املؤسسات التي تسهم في تنمية 
ونعتقد  الوحيدين،  ولسنا  الكويتي  املجتمع 
ال����وزارات  ع��ن  ف��ض��ًا  األوق����اف  وزارة  أن 
املقابل  في  الرسمية  واملؤسسات  األخ��رى 
تنمية  ف��ي  تسهم  كلها  األهلية  امل��ؤس��س��ات 
املجتمع، وأيًضا من خال رؤيتنا ودراستنا 
اآلخرين  مع  املشاركة  أن  وجدنا  للموضوع 
في حتقيق األهداف أبلغ في الوصول إلى 
والعمل في معزل عن  االنفراد  الهدف من 

اآلخرين. 

الدينية  ال�مؤسسة  العالقة بن  الذي تشهد فيه  الوقت  في 
البلدان  ال�مدني في كثيٍر من  ال�مجتمع  الرسمية ومؤسسات 
العربية توتًرا ملحوًظا وصداًما بن كلتا ال�مؤسستن، متيزت 
تلك ال��ع��الق��ة ف��ي ال��ك��وي��ت ب��خ��الف ذل���ك، فقد ش��ه��دت هذه 
وال���رؤى؛  األه���داف  ف��ي  وتكاماًل  ملحوًظا،  انسجاًما  العالقة 
على  والفائدة  بالنفع  تعود  وجعلها  التجربة  هذه  أثرى  مما 
العمل الدعوي واإلسالمي داخل الكويت، وللتعرف على هذه 
التجربة عن قرب كان لنا هذا اللقاء مع وكيل الوزارة للشؤون 
بداية  وسألته  العمادي،  فريد  املهندس  وال�مالية  اإلداري���ة 
-وهي  األوق���اف  وزارة  بن  العالقة  دفعت  التي  األس��ب��اب  عن 
األهلية  وامل��ؤس��س��ات  للدولة-  الرسمية  الدينية  ال�مؤسسة 

والسيما اجلمعيات اخليرية؟ 

حوار: وائل رمضان
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< هل هناك جلان مختصة لتفعيل هذه 
العالقة؟

> في احلقيقة كانت تأتينا طلبات من بعض 
املؤسسات تطلب من الوزارة املساهمة في 
مشاريعها، وكانت الوزارة تستجيب بحسب 
اإلمكانات والظروف، ولم تكن هناك إدارة 
مقترًحا  قدمت  وق��د  العملية،  ه��ذه  تنظم 
ملجلس الوكاء بهذا اخلصوص حرًصا مني 
على ترشيد العاقة بني الوزارة واملؤسسات 
األهلية وحتى تسير اإلجراءات وفق آليات 
محددة ووفق استراتيجية واضحة، وبالفعل 
مت إعداد تصور ومتت مناقشته ومن ثم مت 
اعتماده في مجلس الوكاء، ومت إصدار قرار 
الوكاء  مجلس  من  منبثقة  جلنة  بتشكيل 
ل��ل��وزارة من  تُ��ق��دم  ل��دراس��ة الطلبات ال��ت��ي 
واملؤسسات األهلية بغية التعاون أو التنسيق 
في أي مشروع من املشروعات، وأكدنا في 

هذه الورقة على أمور عدة وهي:
> أن تكون املؤسسة كويتية غير ربحية أو 

جتارية وإمنا مؤسسة خيرية أو وقفية.
ت��ك��ون امل��ؤس��س��ة م��رخ��ص��ة م��ن قبل  > أن 

اجلهات الرسمية في الدولة.
ل��ه��ا خ��ط��ة واضحة  امل��ؤس��س��ة  ت��ك��ون  > أن 

املعالم محددة األهداف.
> اخلبرة املناسبة في مجاالت العمل موضع 

التعاون.
ب��ني قيم وأهداف  ت��ع��ارض  > ع��دم وج���ود 
اجلهة والقيم واألهداف التي تسعى الوزارة 

لتحقيقها. 
وحددنا مجاالت التعاون مع هذه املؤسسات، 
حيث إننا بوصفنا مؤسسة دعوية ال نستطيع 
حددنا  وإمن��ا  امل��ج��االت  جميع  في  التعاون 
املجاالت التي تتفق مع مجاالت عمل وزارة 

األوقاف وهي ستة مجاالت هي:
والفكر  النبوية  والسنة  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن   <

والثقافة.
> قطاع املساجد.

> اإلفتاء والبحوث الشرعية.
> اإلعام.

> التواصل احمللي والدولي.
> العمل املؤسسي.

< هل مت تفعيل اللجنة؟
اس��ت��ع��راض جميع  ُش��ك��ل��ت ومت  ال��ل��ج��ن��ة   <
نتعامل مع جهات  القرارات بشأنها، ونحن 
عدة مثل جمعيات النفع العام التي تتعاون 
احملاضرات  عقد  ف��ي  املساجد  ق��ط��اع  م��ع 
والندوات واألسابيع العلمية، وقد صدر قرار 
في إقامة الدروس وحلقات حتفيظ القرآن 
في املساجد من خال حتديد آلية استقبال 
الطلبات وكيفية املوافقة عليها، وإذا وجدنا 
أن أهداف املشروع املقدم تتفق مع أهداف 
في  ب��أس  لدينا  يوجد  ف��ا  األوق���اف  وزارة 
دعم هذا املشروع والشراكة مع املؤسسة أو 

اجلمعية لتحقيق الهدف املرسوم.
تشكيل  في  ال�مبادرة  صاحب  أن��ت  هل   >

هذه اللجنة؟
م��ب��ادرت��ي ومتت  ال��ل��ه  بفضل  ك��ان��ت  نعم   <
اإلخ��وة في مجلس  املوافقة عليها من قبل 
الوكاء ومتت دراسة آلية استقبال الطلبات 
تشكيل  األس��اس مت  ه��ذا  وعلى  ودراستها، 
واحلمد  اللجنة  ه��ذه  رأس  وأن��ا على  جلنة 
املساعدون،  ال��وك��اء  إخ��وان��ي  وم��ع��ي  ل��ل��ه، 
ونرفع توصياتنا ملجلس الوكاء الذي بدوره 
يتخذ ق��راره في دعم أي مشروع تتقدم به 
املدني  املجتمع  مؤسسات  من  مؤسسة  أي 
اآلن  املطروحة  املواضيع  ومن  اخليري،  أو 
املؤسسات  م��ن  ط��ل��ب��ات  مجموعة  ج��اءت��ن��ا 

في  القرآن  حتفيظ  عن  املسؤولة  اخليرية 
بروتوكول  عمل  في  اإلخ��وة  ففكر  املساجد 
القرآن مع جميع  تعاون في مجال حتفيظ 
اجل��م��ع��ي��ات اخل��ي��ري��ة ال��ت��ي تعمل ف��ي هذا 
تنظيم  على  اآلن  يقومون  واإلخ���وة  امل��ج��ال 

متكامل لعملية حتفيظ القرآن.
< من وجهة نظركم ما العوامل التي ميكن 
ال�مؤسسة  ب��ن  ال���ص���دام  إل���ى  ت����ؤدي  أن 

الرسمية واملؤسسات األهلية؟ 
> أعتقد أن هذا لن يحدث هنا في الكويت 
اإلسامية  ال���دول  ع��ن  تختلف  ف��ال��ظ��روف 
وضعناه  ال��ذي  النظام  أن  وأظ��ن  األخ���رى، 
واألساس  الطريق  جعلناها  التي  والائحة 
بوصفنا  بيننا  ال��ع��اق��ة  عليه  نبني  ال���ذي 
مؤسسة رسمية واملؤسسات اخليرية أساس 
متني،  ونحن حريصون على أن يكون هناك 
تفاعل حقيق، ونحن نتعامل بصدق وشفافية 
فبإذن الله تعالى هذا سيحول دون وقوع أي 

شيء من هذا القبيل.
< هل هناك حتديات أو عقبات ميكن أن 

تعوق عمل هذه اللجنة؟
> نحن طبًعا نتحرك في حدود اإلمكانات 
املادية  اإلم��ك��ان��ات  وأق��ص��د  لدينا  امل��ت��اح��ة 
بآخر،  أو  بشكل  بها  نسهم  أن  ميكن  التي 
وأح��ي��اًن��ا ق��د ي��ك��ون ع��دم ت��واف��ر املوازنات 
عائًقا لعدم تلبية الطلبات التي تقوم به هذه 
أمواالً  نقدم  نحن ال  وكما أشرت  اجلهات، 
نشاط  في  نشترك  وإمنا  للجمعيات  كدعم 
جهة  من  هذا  النشاط،  هذا  كلفة  ونتحمل 
قدمي  وثيق  تعاون  هناك  أخ��رى  جهة  وم��ن 
مع اجلمعيات اخليرية في دعم املؤسسات 
باخلارج، وهذا طبًعا موجود قبل أن نطرح 
واملؤسسات  م��ع  للتعاون  املنظمة  الائحة 
األهلية، وهناك أيًضا تعاون في االستفسار 
اخلارجية  واملؤسسات  اجلهات  بعض  عن 
اخليرية، كما أنهم يتقدمون بطلبات لدعم 
نحن  نعتمد  اخل��ارج��ي��ة  اخليرية  امل��ش��اري��ع 
تزكيات هذه اجلمعيات اخليرية اخلارجية، 
هذه كلها خطوط اتصال وثيقة بني الوزارة 

واملؤسسات األهلية.

الجمعيات الخيرية 
تخضع لإلشراف 

المباشر لوزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل

هناك تعاون وثيق 
قديم مع الجمعيات 

الخيرية في دعم 
المؤسسات بالخارج
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حوار

أن  والب��د  املجتمع،  تنمية  في  نفكر  وإمن��ا 
تتكامل األدوار جميًعا في حتقيق األهداف 

التنموية لدولة الكويت.
ل��ل��وزارة أن تكون رائ��دة في  < هل ميكن 

نقل هذه التجربة إقليمًيا؟ 
> في احلقيقة نحن بدأنا خطوات في ذلك 
ومكانتهم  األولون  »السابقون  ولعل مؤمتر 
نقل  كان ص��ورة من صور  املسلمني«  لدى 
هذه التجربة إلى اآلخرين، لذلك حرصنا 
والشؤون  األوق���اف  وزارات  إش���راك  على 
في  لإلسهام  اخلليج  دول  في  اإلسامية 
امل��ؤمت��ر كان  امل���ؤمت���ر، وال ش��ك أن  ه���ذا 
آخر  على صعيد  م��ح��ددة،  رس��ال��ة  يحمل 
نحن بصدد نقل جتربتنا في إعداد خطة 
أهداف  من  إليه  وصلنا  وما  إستراتيجية 
في وزارة األوقاف إلى املؤسسات األخرى، 
االستراتيجي  التخطيط  فمؤمتر  ل��ذل��ك 

ال���وزارة في  ل��دور  بالنسبة   >
اخليرية  ال�مؤسسات  حماية 
ال�����ت�����ي ت����ت����ع����رض ل����الت����ه����ام 

باإلرهاب
مع هذه  تتعاون  وزارة  نحن   <
املؤسسات  م���ن���ه���ا  اجل����ه����ات 
املؤسسات  وم���ن���ه���ا  األه���ل���ي���ة 
هذه  الدفاع عن  لكن  اخليرية 
مسؤولية  من  ليس  اجلمعيات 
وزارة األوقاف؛ ألن اجلمعيات 
لإلشراف  ت��خ��ض��ع  اخل��ي��ري��ة 
الشئون  ل����������وزارة  امل����ب����اش����ر 
وهناك  وال��ع��م��ل  االج��ت��م��اع��ي��ة 
اخلارجية  وزارة  م���ن  رق���اب���ة 
بالنسبة  اجلمعيات  ه��ذه  على 
للعمل اخلارجي، ولذلك وزارة 

األوقاف ليس لها أي دور في هذا الشأن؛ 
ال��وزارة وأتصور  ألنه ليس من اختصاص 
اخلارجية هي  ب��وزارة  أن احلكومة ممثلة 
التي تولت الدفاع عن املؤسسات اخليرية 
بالكويت أمام أي هجوم عليها من اخلارج، 
اخلارجية  وزارة  دور  ف��إن  تابعتهم  وكما 
املؤسسات  عن  للدفاع  مشرًفا  دوًرا  ك��ان 

الكويتية.
صاحبة  ال�����وزارة  ت��ك��ون  أن  مي��ك��ن  أال   >
امل������ب������ادرة ف�����ي ت���وث���ي���ق ال����ع����الق����ة بن 

املؤسسات األهلية  والوزارات األخرى؟ 
> ال شك في ذلك، فرؤيتنا املعلنة خال 
»الريادة  ه��ي:  القادمة  اخلمس  السنوات 
العمل اإلسامي عاملًيا«، وال شك أن  في 
حرية  ال���وزارة  في  نفذناها  التي  التجربة 
األخرى  الدولة  وزارات  أمام  نسوقها  بأن 
أن  أتصور  وأن��ا  إليها،  التجربة  هذه  لنقل 
نبادر بهذه العملية، ولكن من وجهة نظري 
هذا األمر يحتاج بداية إلى تكوين قناعات 
للمسؤولني في هذه املؤسسات كما كانت 
يكونوا  ع��ن��دن��ا ح��ت��ى  م���وج���ودة  ال��ق��ن��اع��ة 
النهاية  في  ألننا  الفكرة؛  لهذه  متحمسني 
فقط  األوق����اف؛  وزارة  دور  ف��ي  نفكر  ال 

مؤتمر »السابقون 
األولون ومكانتهم 

لدى المسلمين« كان 
صورة من صور نقل هذه 

التجربة إلى اآلخرين

ال���ذي ع��ق��د األس��ب��وع امل��اض��ي أي��ًض��ا هو 
العالم  ف��ي  امل��ؤس��س��ات  إل��ى  جتربتنا  نقل 

اإلسامي.
ونحن حريصون على أن ننقل جناحاتنا إلى 
اآلخرين وال نفكر فقط في اإلطار داخل 
اإلسامي  العالم  في  نفكر  وإمن��ا  الكويت 
أن يكون له دور ريادي في دعم املؤسسات 

اإلسامية في العالم اإلسامي أجمع.
الشراكة  ن��س��ب��ة  ن��ح��دد  أن  أردن����ا  ل��و   >
املدني  املجتمع  مؤسسات  وب��ن  بينكم 

فكم تعطيها؟
> يعتمد هذا األمر على أي شيء ننسبها، 
أنشطة  إلى  ننسبها  كنا  إذا  يختلف  فهذا 
الوزارة، ويختلف إذا كنا ننسبها إلى أنشطة 
اجلمعيات، فمعيار النسبة يختلف من شيء 
إلى آخر، وما نؤكد عليه أن هناك تعاوناً 
وثيقاً بيننا وبني مؤسسات املجتمع املدني، 
ونحن ندعم بكل ما نستطيع وما هو متاح 
لنا لتحقيق األهداف التي نسعى لتحقيقها 
داخل وزارة أألوقاف فعندنا مجموعة من 
ولكن  منفردين  فيها  عملنا  ل��و  األه���داف 
ن��ش��ارك اآلخ��ري��ن رمب��ا نحقق 90  عندما 
% أو أكثر وهذه هي فلسفة الوزارة »كيف 

نوظف اآلخرين لتحقيق أهدافنا«.
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السياسة الشرعية دون انحراف أو زيغ أو 
حتى فتح املجال لاجتهادات الفردية هنا 

وهناك.
النور  ح��زب  في  لإلخوة  نصيحتي  ثانياً: 
املصري وحلداثة تكوين احلزب، أقول لهم 
عليكم دائماً أن تتذكروا أن )العمل النيابي( 
ي��ع��د وس��ي��ل��ة ول��ي��س غ��اي��ة، ث��م عليكم أال 
بإخوانكم  لاتصال  املاسة  تغفلوا احلاجة 
في التيارات واألحزاب اإلسامية عموماً 
واألحزاب والتيارات السلفية خصوصاً في 
جتارب  من  لاستفادة  اإلس��ام��ي  العالم 

وأخطاء املاضي.
أما أهم نصيحة أقدمها إلخواني في حزب 
النور السلفي، فهي أنه مبا أن السلفي تربى 
العلماء  بأقوال  دائماً  واألخ��ذ  االتباع  على 
أموره  لقضاء  ودنياه  دينه  أمور  جميع  في 
الشخصية، ومبا أن مسؤولياتهم تعدت إلى 
األمة والشعب ،فهم أحوج ما يكونون التباع 
الشرعية  السياسة  في  والعلماء  الفقهاء 
املختلفة  الشعب  مصالح  لتحقيق  وغيرها 
دائماً  الطبيعي  من  ألن  وذلك  واملتشابكة؛ 
ثم  واأله���واء،  اآلراء  كبير في  تباين  ظهور 
تباين في فتاوى الفقهاء والعلماء، لذلك أنا 
من حزب  السلفيني  إخواني  بشدة  أوصي 
النور بأن يقوم احلزب بتكوين مكتب وجهاز 
خاص لإلفتاء، ويكون مبثابة مكتب الرقابة 
املكتب  أعضاء  يكون  أن  ويجب  الشرعية، 
من علماء شرعيني ثقات ويجب أن يكونوا 
بشعابها،  أدرى  مكة  أه��ل  ألن  مصريني؛ 
وعلى أعضاء احلزب التقيد بفتاوى املكتب 
واألخذ برأي الغالبية حسب اتفاق جمهور 
الشاذة  ب��اآلراء  املكتب وعدم األخذ  علماء 

جتنباً لألهواء.. فهل من مذكر؟!

واملوضوعية  العلمية  الناحية  م��ن  أوالً: 
السياسة  فقه  ب��إح��ي��اء  ننصحهم  البحتة 
الشرعية، وهذا علم واسع، ولعلماء مصر 
خ��اص��ة ق��ص��ب ال��س��ب��ق ف��ي ه���ذا املجال، 
وهذا العلم موجود قدمياً وحديثاً في كتب 
كنوزه  الستخراج  ماسة  وبحاجة  السلف 
كاهل  يثقل  ب���دوره  وه��ذا  الثمينة،  ودرره 
الداخلني في هذا املجال ويلزمهم الرجوع 
فيها،  والنظر  األصيلة  العلمية  للمراجع 
الزمان، إال  وهي وإن كتبت في غير هذا 
حتكم  التي  العامة  القواعد  أحكمت  أنها 

ن��ه��ن��ئ األشقاء  أي��ض��ا  امل��ن��اس��ب��ة  وب���ه���ذه   
اإلسامية  ال��ت��ي��ارات  ب��ن��ج��اح  امل��ص��ري��ني 
عامة، راجني لهم النجاح والتوفيق ونسأل 
املسؤولية،  تلك  يعينهم على حمل  أن  الله 
سهلة  ليست  السابقة  احلكومات  فتركة 
التحديات  أم���ام  يثبتهم  أن  ال��ل��ه  ون��س��أل 
حزب  أعضاء  لإلخوة  نبارك  ثم  الكبيرة، 
النور السلفي الذي حقق جناحات ونتائج 
االنتخابات،  األولى من  املراحل  طيبة في 
فنجاح حزب النور السلفي الذي لم ميض 
قليلة وحتقيقه  على تأسيسه سوى أشهر 
أن  وه��ي  كبيرة  م��دل��والت  له  النتائج  تلك 
الفطرة اإلسامية الصحيحة لدى الشعب 
احلزب  هذا  وينتخب  يثق  جعلته  املصري 
مرجعيته  في  العريق  تكوينه  في  اجلديد 
وتراثه، مع قناعتي بأن تكوين احلزب جاء 
أو من  الضررين«  »ارتكاب أخف  باب  من 
باب »ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب«، 
وال شك أن هذا سيضاعف املسؤولية على 
حزب النور، مع أنني على ثقة تامة وبإذن 
الله بأن حزب النور لن يكون أقل من غيره 
من األحزاب العريقة لتقدمي األفضل في 
وض���ع احل��ل��ول امل��ن��اس��ب��ة مل��ش��ك��ات مصر 
االقتصادية والسياسية واالجتماعية، وهنا 
حزب  في  إخواننا  ننصح  أن  علينا  وج��ب 

النور باآلتي:

اإلسالم  مصر  الكنانة  أرض  الكبرى  للشقيقة  نرجو  البداية  في 
والعروبة عودة احلياة الطبيعية واستقرار البلد واخلروج من مخاضها 
بسالم  االنتخابية  العملية  تستمر  أن  الله  ونسأل  األمان،  بر  إلى 
إلى  والعودة  بلدهم  على  األمناء  األقوياء  املصريون  اإلخوة  ويختار 

الصدارة ملا فيه مصلحة اجلميع.

نصيحة لحزب النور السلفي
بقلم املهندس:  نصار العبداجلليل 

تذكروا دائمًا أن بعمل النيابي 
وسيلة وليس غاية وال تغفلوا 
الحاجة الماسة إلخوانكم في 

التيارات اإلسالمية والسيما 
السلفية في العالم اإلسالمي

عليكم إحياء فقه السياسة 
الشرعية الستخراج كنوزه 
ودرره الثمينة دون انحراف 

أو زيغ وفتح المجال 
لالجتهادات الفردية
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ليس استعماالً حلق وال قياماً بواجب، ويأتيه 
إنسان أهل لتحمل املسؤولية اجلنائية.

تعريف التشهير:
أواًل: تعريف التشهير في اللغة:

من  تشهيراً  يشهر  شهر  م��ص��در  التشهير 
الشهرة، والشهرة في اللغة تطلق على معاٍن 

عدة منها:
1- الوضوح: جاء في معجم مقاييس اللغة: 
الشني والهاء والراء أصل صحيح يدل على 

وضوح في األمر، والشهرة وضوح األمر.
العرب:  ل��س��ان  ف���ي  ج���اء  ال��ف��ض��ي��ح��ة:   -2
والشهرة الفضيحة، وجاء في تاج العروس: 
وفضحته  ب��ه  استخففت  ف��ان��اً:  وأش��ه��رت 

وجعلته ُشْهرًة.
3- التشنيع: جاء في لسان العرب: الشهرة 
ظهور الشيء في ُشنعة حتى يشهره الناس.

4- اإلعان: جاء في املعجم الوسيط: شهره 
شهراً وشهرة: أعلنه وأذاعه.

5- جاء في املبسوط: التشهير: ذهاب ماء 
الوجه عند الناس.

السطور التالية إن شاء الله.
ثانيًا: تعريف اجلرمية في االصطالح 

الفقهي:
اجلرمية  اإلسامية  الشريعة  فقهاء  عرف 

بعدة تعريفات، أذكر منها:
الله عنها  1- هي محظورات شرعية زجر 

بحد أو تعزير.
2- هي فعل ما نهى الله تعالى عنه، وعصيان 

ما أمر الله تعالى به.
3- هي إتيان فعل محرم فعله، أو ترك فعل 
حترميه  على  الشريعة  نصت  تركه  محرم 

والعقاب عليه.
4- هي الواقعة املنطبقة على أحد نصوص 
التجرمي إذا أحدثها إنسان أهل للمسؤولية 

اجلنائية.
إرادة  5- هي فعل غير مشروع صادر عن 
تدبيراً  أو  عقوبة  القانون  له  يقرر  جنائية 

احترازياً.
6- هل كل عمل أو امتناع ضار، له مظهر 
خارجي، يحظره القانون ويفرض له عقاباً، 

أواًل: تعريف اجلرمية في اللغة:
اللغة مبعنى  ف��ي  واجل���رم  اجل��رمي��ة  وردت 
}ِإنَّ  تعالى:  قوله  ومنه  وال��ذن��ب،  التعدي 
بُوا ِبآيَاِتنَا َواْستَْكَبُروا َعنَْها ال تَُفتَُّح  الَِّذيَن َكذَّ
نََّة َحتَّى  َماِء َوال يَْدُخلُوَن اجْلَ لَُهْم أَبَْواُب السَّ
ِزي  َوَكَذِلَك َنْ َياِط  اْلِ َمُل ِفي َسمِّ  اجْلَ يَِلَج 

امْلُْجِرِمنَي{)األعراف:40(.
وقال النبي ]: »إن أعظم املسلمني جرماً 
من سأل عن شيء لم يحّرم، فحرم من أجل 
مسألته« متفق عليه رواه البخاري )6859(، 

ومسلم )2358(.
كما وردت كلمة »جرم« وما اشتق منها في 
كتاب الله تعالى في واحد وستني موضعاً، 
تتفق على أن اجلرمية انحراف عما وضعه 
في  وي��دخ��ل  ح���دود،  م��ن  لعباده  تعالى  الله 
واملعاصي  وال��ذن��وب  والنفاق  الشرك  ذل��ك 
مبعنى  أو  اإلن��س��ان،  يقترفها  التي  واآلث���ام 
تعالى،  لله  كل عصيان  هي:  اجلرمية  آخر 
عند  اإلس����ام  ف��ق��ه��اء  استنبطه  م��ا  وه���ذا 
في  بيانه  سيأتي  كما  للجرمية،  تعريفاتهم 

التشـــهـــير)1(
الشيخ حاي احلاي

التحذير من جريمة 

احلمدلله والصالة والسالم على رسول الله، صلى الله عليه 
وآله وسلم، أما بعد: فإن من أجمل وأروع ما يتحلى به املسلم 
يشهر،  وال  يفضح  وال  يستر  احلق  فاملسلم  الستر،  خلق  هو 
فإن التشهير خلق مذموم، بل هو جرمية، لذلك فقد أحببت 
ناصحًا لنفسي وإخواني املسلمن وأخواتي املسلمات توضيح 

هذا األمر احملرم في شرعنا وبيانه.
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6- جاء في مقدمة مختصر خليل: »وحيث 
قلت خاف، فذلك لاختاف في التشهير«، 
قول  قال صاحب )مواهب اجلليل( شارحاً 
العامة خليل بن إسحق املالكي: »يعني أن 
األقوال،  تشهير  ف��ي  اختلفوا  إذا  الشيوخ 
فإنه  الرتبة،  في  املشهرون  وت��س��اوى  يريد 
يذكر القولني املشهورين أو األقوال املشهورة 
ويأتي بعدها بلفظة خاف، إشارة إلى ذلك، 
وذكر رحمه الله في شرحه: »ان تشهير ابن 

رشد مقدم على تشهير ابن بزيزة«.
املهذب:  ش��رح  املجموع  تكملة  في  ج��اء   -7
ويوضحه،  للناس  يكشفه  أي  أم��ره:  »يشهر 

والشهرة الوضوح«.
ما يجب  »أق��ل  القناع:  8- جاء في كشاف 
والرجال،  النساء  تفسد  التي  القوادة  على 
بحيث  ذلك  شهرة  وينبغي  البليغ،  الضرب 
يستفيض في الناس والرجال لتجتنب، وإذا 
ثيابها،  عليها  وضمت  داب��ة  القوادة  أركبت 
هذا  عليها  ون���ودي  ع��ورت��ه��ا،  كشف  ليأمن 
جزاء من يفعل كذا وكذا، أي يفسد النساء 

قاله  املصالح،  أعظم  م��ن  وك��ان  وال��رج��ال، 
الشيخ ليشتهر ذلك ويظهر«.

املعاصرين  ال��ب��اح��ث��ني  ب��ع��ض  ع��ن  ج���اء   -9
تعريفات عدة للتشهير، أذكر منها:

ال��ت��ش��ه��ي��ر: إظ��ه��ار ال��ش��خ��ص ب��أم��ر معني، 
ما  فيشمل  خباياه،  ويظهر  للناس  يكشفه 
كان  وما  والتعزيرات،  كاحلدود  بحق،  كان 

بغير حق، كالبهتان والغيبة.
أو  السوء عن شخص  إذاع��ة  التشهير: هو 
أو مكتبة  دائ��رة  أو  أو مدرسة  جهة كمجلة 

أو غير ذلك.
التشهير: هو إشاعة السوء عن إنسان بني 

الناس.
وحتريف  األخ����ط����اء  ال���ت���م���اس  ال��ت��ش��ه��ي��ر: 
التشهير  أجل  من  النصوص،  وتأويل  الكلم 

والتنقيص.
أو  السوء عن شخص  إذاع��ة  التشهير: هو 

طائفة أو جهة.
مطبوع،  أو  مكتوب  تصريح  ه��و  التشهير: 
يقصد به إيذاء سمعة شخص ما، باستخدام 
الصور واإلشارات أو بث األخبار، وميكن أن 
هذه  نقل  وسائل  من  والتلفاز  املذياع  يكون 

األشياء املسيئة للسمعة.
التشهير: هو إقدام شخص طبيعي أو معنوي 
أو مطبوع  باليد  على إص��دار كام مكتوب 
باآللة، يتضمن تهجماً على أحد األشخاص 
أو إحدى املؤسسات، ميس سمعتها، بهدف 

تشوييها والتشهير بها.
التشهير: هو إقدام شخص طبيعي أو معنوي 
على كتاب ما يتضمن مساً بسمعة شخص 

طبيعي أو معنوي بهدف تشويهها.

األلفاظ ذات الصلة بالتشهير:
في عالم التشهير، ثمة ألفاظ تدور في فلكه 
وتتصل به إما بشكل مباشر أو غير مباشر، 

وفيما يلي أهم هذه األلفاظ:
أواًل: القذف:

وال���ق���ذف ك��م��ا ع��رف��ه أه���ل ال��ل��غ��ة: الرمي 
ب��احل��ج��ارة، وال��ت��ق��اذف: ال��ت��رام��ي، وقذف 

احملصنة: سبها ورميها بالزنا.
وأما تعريف القذف في االصطاح الفقهي، 
فقد عرفه الفقهاء بعبارات مختلفة، ولكنها 
تكاد تكون متفقة في املعنى العام على النحو 

التالي:
أ- عرفه احلنفية بأنه: »الرمي بالزنا«.

ب- عرفه املالكية بأنه: »نسبة آدمي مكلف 
صغيرة  أو  بالغاً  مسلماً  عفيفاً  ح��راً  غيره 

تطيق الوطء لزنا أو قطع نسب مسلم«.
ج- عرفه الشافعية بأنه: »الرمي بالزنا في 

معرض التعيير ال الشهادة«.
أو  بزنا  »ال��رم��ي  ب��أن��ه:  احلنابلة  عرفه  د- 
لواط أو شهادة به عليه ولم تكتمل البينة«.

فمن الكتاب العزيز قوله تعالى: }ِإنَّ الَِّذيَن 
لُِعنُوا  امْلُْؤِمنَاِت  الَْغاِفاِت  َْصنَاِت  يَْرُموَن احمْلُ
َعِظيٌم{ َع���َذاٌب  َولَ��ُه��ْم  َواآلِخ���َرِة  نَْيا  الدُّ ِف��ي 

)النور:23(.
ومن السّنة ما رواه أبوهرير [ أن رسول 
املوبقات،  السبع  »اجتنبوا  ق���ال:   [ ال��ل��ه 
الشرك  قال:  وما هن؟  الله  يا رسول  قيل: 
بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله 
الربا،  وأك��ل  اليتيم،  م��ال  وأك��ل  باحلق،  إال 
وال��ت��ول��ي ي��وم ال��زح��ف، وق���ذف احملصنات 
 )2615( البخاري  رواه  املؤمنات«  الغافات 

ومسلم )89(.
وأم��ا اإلجماع، فقد أجمعت األم��ة على أن 

القذف جرمية كبرى.
وصلة القذف بجرمية التشهير وثيقة جداً، 
قلما  باآلخرين  املشهرين  أن  اعتبار  على 
تخلو ألفاظهم من قذف املشهر بهم بألفاظ 
وذواتهم،  وسمعتهم  أعراضهم  في  متسهم 
وه����ذا م��اح��ظ وم��ش��اه��د ك��ث��ي��راً خاصة 
وامل��ن��ت��دي��ات واملواقع  امل��ج��ال��س  ب��ع��ض  ف��ي 

وردت كلمة »جرم« وما 
اشتق منها في كتاب 
اهلل تعالى في واحد 

وستين موضعًا، تتفق 
على أن الجريمة انحراف 
عما وضعه اهلل تعالى
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فيه فقد بهته« رواه مسلم )2589(.
رقشه  ال��ش��يء  مننم  ال��ل��غ��ة:  ف��ي  والنميمة 
قتات  أي:  ومن����ام  من  وال���رج���ل  وزخ���رف���ه، 

واالسم النميمة.
احلديث  نقل  االص��ط��اح:  في  والنميمة 
ب��ني ال��ن��اس على وج��ه اإلف��س��اد، والنمام 
عليهم  فينم  القوم  مع  يتحدث  ال��ذي  هو 
ف��ي��ك��ش��ف م���ا ي��ك��ره ك��ش��ف��ه س����واء كرهه 
الثالث،  أو   إليه  املنقول  أو  عن  املنقول 
باإلشارة  أو  بالعبارة  الكشف  كان  وس��واء 

أو بغيرهما.
الذميمة  الصال  من  والنميمة  والغيبة 
ال��ت��ي حرمتها  ال��ع��ظ��ي��م��ة  ال��ك��ب��ائ��ر  وم���ن 
تنطويان  ما  بسبب  اإلسامية  الشريعة 
اجتماعية  وأخ���ط���ار  أض�����رار  م���ن  ع��ل��ي��ه 
تقاطع  من  بسببهما  يحدث  وما  وعائلية 

وتدابر بني األفراد في املجتمع.
التشهير  بجرمية  والنميمة  الغيبة  وصلة 
يستغلون  القلوب  م��رض��ى  م��ن  كثيراً  أن 
مجالس الناس ومنتدياتهم بذكر عيوب من 
يكرهون وفضحها، ونقل الكام بني الناس 
ويشتت شملهم،  يفرق جمعهم  وجه  على 
مما  أسرارهم  ويفشي  أستارهم،  ويهتك 
أبناء  العداوة بني  يورث الضغائن ويجدد 
من  وسيلة  والنميمة  الغيبة  فكأن  األم��ة، 

وسائل التشهير وخطوة أولى نحوه.

يحدث بينهم وبينه سوء تفاهم حتى لو على 
وهذا  الفانية،  الدنيا  أمور  من  تافهة  أمور 
يكثر بشكل خاص في ساحات احلوار في 
اإلنترنت، والتي تعد مرتعاً خصباً ملثل هذه 
اجلوانب السيئة في حياة األمة، وفي الغالب 
من تصدر منه مثل هذه األلفاظ يتكلم حتت 
بني  أمره  ينكشف  ال  أسماء مستعارة حتى 

الناس.
ثالثًا: الغيبة والنميمة:

إنسان  خلف  يتكلم  أن  ال��ل��غ��ة:  ف��ي  الغيبة 
مستور مبا يغمه لو سمعه، فإن كان صادقاً 

سمي غيبة، وإن كان كاذباً سمي بهتاناً.
الله  رسول  عرفها  االصطاح:  في  والغيبة 
الله  الغيبة؟ قالوا:  »أت��درون ما  بقوله:   [
ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك مبا يكره، 
قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: 
إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن 

االل��ك��ت��رون��ي��ة وس��اح��ات احل���وار ف��ي شبكة 
االنترنت.

ثانيًا: السب والشتم
والتساب:  الشتم،  اللغة:  أه��ل  عند  السب 

التشامت والتقاطع.
فيه  وليس  ال��ك��ام  قبيح  فهو  الشتم:   أم��ا 
التساب،  والتشامت  السب،  والشتم  ق��ذف، 
امل��ش��امت��ة: امل��س��اب��ة،  ورج���ل ش��ت��ام��ة: كثير 
النحو  ه��ذا  على  والشتم  فالسب  الشتم، 

مبعنى واحد في اللغة.
أما في االصطاح الفقهي: فالسب والشتم 
أكان  النسب سواء  ونفي  الزنا  بغير  الرمي 

محصناً أم غير محصن.
ف���ي شريعة  م���ح���رم���ان  وال���ش���ت���م  وال���س���ب 
اإلسام، وقد تضافرت األدلة على حترمي 
االع���ت���داء ع��ل��ى اآلخ��ري��ن ب��ال��س��ب والشتم 
وتشويه سمعتهم من خال ذلك، ومن هذه 

األدلة:
امْلُْؤِمِننَي  يُ��ْؤُذوَن  }َوالَّ��ِذي��َن  تعالى:  قوله   -1
اْحتََملُوا  َفَقِد  اْكتََسبُوا  َما  ِبَغيِْر  َوامْلُ��ْؤِم��نَ��اِت 

بُْهتَاناً َوِإثْماً ُمِبيناً{)األحزاب:58(.
2- قوله تعالى: }يَ��ا أَيُّ��َه��ا الَّ��ِذي��َن آَم��نُ��وا ال 
َخيْراً  يَُكونُوا  أَْن  َقْوٍم َعَسى  ِمْن  َقوٌم  يَْسَخْر 
ِمنُْهْم َوال ِنَساءٌ ِمْن ِنَساٍء َعَسى أَْن يَُكنَّ َخيْراً 
ِمنُْهنَّ َوال تَلِْمُزوا أَنُفَسُكْم َوال تَنَابَُزوا ِباألَلَْقاِب 
ِبئَْس ااِلْسُم الُْفُسوُق بَْعَد اإِلمَياِن َوَمْن لَْم يَتُْب 

امِلُوَن{)احلجرات:11(. َفأُْولَِئَك ُهْم الظَّ
وقتاله  ف��س��وق،  املسلم  »س��ب��اب  ق��ول��ه ]: 

كفر« رواه البخاري)48(، ومسلم )64(.
فهذه النصوص الشريفة وأمثالها في الكتاب 
والسّنة تدل داللة واضحة على حترمي إيذاء 
بالقول  أم  بالفعل  ذلك  أك��ان  س��واء  املسلم، 
باآلخرين  الضرر  يلحق  مما  ذل��ك  نحو  أم 

وبسمعتهم.
ال  التشهير  بجرمية  والشتم  السب  وصلة 
حيث  بها،  القذف  صلة  عن  كثيراً  تختلف 
عن  ي��ت��ورع��ون  ال  املشهرين،  م��ن  ك��ث��ي��راً  إن 
والشتم  بالسب  أللسنتهم  ال��ع��ن��ان  إط���اق 
ضد من يخالفونهم في الرأي، أو ضد من 

والسب والشتم 
محرمان في شريعة 

اإلسالم، وقد تضافرت 
األدلة على تحريم 

االعتداء على اآلخرين
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؟؟؟؟؟؟

السفارات اإليرانية مراكز نشر الطائفية 
في القارة السمراء

املخزونة لديها التي يعود استيرادها إلى النظام 
إيران  أمد  الذي  إفريقيا  في جنوب  العنصري 
بها في زمن العقوبات الدولية املفروضة عليه.

إل��ى حت��دي��ث ه��ذه الكميات  إي���ران  ل��ذا تسعى 

أكبر  وكميات  بجودة  يورانيوم  على  واحلصول 
وهو ما يفسر كيف سعت إيران لتقوية عالقاتها 
مع كل من النيجر والسنغال وزميبابوي ونيجيريا 
وجمهورية الكونغو الدميقراطية، وهو ما تنبهت 

وال تتوقف األهداف اإليرانية من سياسة بسط 
فإيران  احلد،  عند  السمراء  القارة  في  النفوذ 
كميات  إل���ى  ال��ش��دي��دة  حاجتها  ك��ذل��ك  ت���درك 
احلالية  الكميات  نفاد  ظل  في  اليورانيوم  من 

حذر املركز الدولي للدراسات االستراتيجية في دراسة حديثة من خطورة التمدد اإليراني في القارة 
الدبلوماسية ودعم مشاريع  البعثات  إنشاء  التوسع في  أن طهران تعتمد على  إلى  اإلفريقية، الفًتا 
أرضية  التجارية الكتساب  والشراكة  بالدعم  الدول اإلفريقية  جتارية واستثمارية ضخمة وإغراء 

في هذه املنطقة من العالم.
البلدان والتودد  الدبلوماسي في هذه  إلى أن طهران تسعى حالًيا لتفعيل وجودها  الدراسة  وأشارت 
إلى أنظمتها لكسر العزلة الدبلوماسية التي تعانيها حالًيا بسبب العقوبات التي فرضتها عليها األمم 
املتحدة على خلفية الطموحات النووية اإليرانية؛ لذا تسعى طهران لتأمن دعم البلدان اإلفريقية 
لها في احملافل الدولية والوقوف ضد تفعيل هذه العقوبات في ظل اعتقاد جازم لدى إيران بحتمية 

املواجهة العسكرية مع الغرب.

الفرقان - القاهرة: مصطفى الشرقاوي

طهران استغلت األوضاع االقتصادية لنشر سمومها في البلدان اإلفريقية 
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لغرب  ا
يقي  فر إل ا

ل���������م ت������ت������وق������ف ع���ن���د 
ه��ذا احل���د؛ حيث س��ي��رت ع���ددا م��ن البعثات 
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة اإلي��ران��ي��ة امل���وج���ودة ف��ي بلدان 
الغرب اإلفريقي قوافل طبية إلى مناطق نائية 
واريتريا  الوسطى  وإفريقيا  تنزانيا  بلدان  في 
ف��ي هذه  ال��ط��ب��ي��ة  اإلم������دادات  ن��ق��ص  مستغلة 
البلدان لتنفيذ مخطط نشر مذهبهم في هذه 

البلدان.
مرمى النيران

ول���م يكتف ال��ن��ف��وذ اإلي���ران���ي مب��ح��اوالت نشر 
غير  اإلفريقية  البلدان  في  الصفوي  املذهب 
العربية حيث امتد نفوذ طهران إلى الصومال 
ذلك البلد العربي الذي مزقته احلرب األهلية 
الدولة  غياب  استغلت  حيث  1991م  ع��ام  منذ 
حيث  نفوذها  بسط  إل��ى  وعمدت  سيئ  بشكل 
أنشأت مؤسسة اخلوميني للخدمات اإلنسانية 
بلدونني ومدرسة في مدينة مقديشو  بلدة  في 
منطقة حمروين واختارت هذه املنطقة بالتحديد 
كانت  املنطقة  هذه  كون  رمزية  برسائل  لتبعث 
القرون  في  للصومال  الفارسي  للتواجد  مقر 
اخلوالي بهدف تذويب هوية الشعب الصومالي 

له الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل؛ حيث 
دخلت على خط األزمة إلفشال هذه املساعي 
وإفشال الصفقات التي حتاول إيران إبرامها مع 
هذه البلدان إلفراغ العقوبات الدولية الصادرة 

ضدها من أي مضمونها.
تقليص املكاسب

ب��أن الضغوط األمريكية  ال��دراس��ة  وق��د أق��رت 
على بلدان القارة السمراء قد جنحت في تطويق 
التحركات وإضعاف املكاسب التي حققتها إيران 
من وراء متديد نفوذها في هذه البلدان، غير أن 
اجلهود األمريكية ال يبدو وأنها حققت أهدافها 
دول  مع  عالقاتها  توثق  لم  فواشنطن  بالكامل 
ولم  الكافي،  بالقدر  اإلفريقي  الغربي  الساحل 
يجعل  الذي  للقدر  واستثمارها  معوناتها  تصل 
هذه البلدان تتحفظ على عالقاتها مع طهران، 
العمل  أوب��ام��ا  إدارة  أن حت��اول  ينبغي  م��ا  وه��و 
القادمة مستفيدة من  املرحلة  على تالفيه في 
بدول  التي حدت  إيران  ترتكبها  التي  األخطاء 
على  طهران  مع  عالقاتها  لفضح  جامبيا  مثل 
طهران  اعتزمت  التي  األسلحة  شحنة  خلفية 
بني  اخل��الف��ات  وتصاعد  للمعارضة،  تقدميها 
مصانع  ب��أح��د  يتعلق  فيما  وال��س��ن��غ��ال  إي����ران 

السيارات في داكار.
وط��ال��ب��ت ال���دراس���ة واش��ن��ط��ن ب��ال��ي��ق��ظ��ة جتاه 
احملاوالت اإليرانية عبر فرض عقوبات اقتصادية 
اليورانيوم  تصعب من مساعيها للحصول على 
واملواد االنشطارية وحتذير الدول املنتجة لهذه 
في  عليها  عقوبات  ف��رض  إمكانية  م��ن  امل���واد 
حالة حتديها للقرارات الدولية املتصلة بامللف 
احلفاظ  أهمية  على  مشددة  اإليراني  النووي 
األمريكية  وامل��س��اع��دات  ال��دع��م  م��ع��دالت  على 
وبرامجها احلالية للمساعدات على املستويات 
املدنية واألمنية إليجاد نوع من التوازن مع املد 

اإليراني.
وإذا كانت الدراسة قد ألقت الضوء على جانب 
من النفوذ السياسي اإليراني غير أنها جتاهلت 
بقصد أو عن غير قصد اجلانب األهم في هذا 

التمدد  جتاهلت  حيث  األم���ر 
اإلفريقية  القارة  في  الطائفي 

والس��ي��م��ا أن ن��ظ��ام امل��الل��ي قد 
عدد  ف��ي  كبيرة  أرض��ي��ة  اكتسب 

من البلدان اإلفريقية حيث لم يعد 
للحسينيات  الالفت  االنتشار  غريًبا 

في بلدان الغرب اإلفريقي، السيما في 
والسنغال  فاسو  وبوركينا  ونيجيريا  غينيا 

والنيجر وغيرها.
وحيث يعمل مندوبو مؤسسة اخلميني لإلغاثة 
االقتصادية  األوض���اع  تستغل  التي  اإلنسانية 
امل��ع��ق��دة ل��ت��ن��ش��ر س��م��وم��ه��ا؛ ح��ي��ث ت����وزع هذه 
تتحدث  ومنشورات  وكتيبات  أغذية  املؤسسات 
تذويب  بهدف  املنتظر  وامل��ه��دي  البيت  آل  عن 
السنية  األغ��ل��ب��ي��ة  ذات  ال��ب��ل��دان  ه���ذه  ه��وي��ة 

الساحقة على املذهب املالكي.
طابور خامس

وقد جنحت إيران في حتقيق جناحات من وراء 
استغلت  حيث  ال��ب��ل��دان؛  لهذه  الطائفي  ال��غ��زو 
للطالب في عدد  تقدمها جامعاتها  التي  املنح 
وجامبيا  النيجر  مثل  اإلفريقية  ال��ب��ل��دان  م��ن 
لدرجة  لها  القمر إليجاد طابور خامس  وجزر 
أن بلداًنا مثل األخيرة لم تكن تعرف إال املذهب 
السني حتى منتصف العقد املاضي حتى وصول 
الرئيس أحمد عبد الله سامي لسدة السلطة؛ 
حيث درس في إيران لسنوات حتى أطلق عليه 
آية الله؛ حيث جنح في نشر الطائفية في جزر 
القمر حتى بلغ عدد معتنقي املذهب الصفوي 
إلى 5 آالف بنهاية عام 2011 بحسب إحصاءات 

شبه رسمية.
قوافل طبية

الدعم املالي واملنح التي تقدمها  إيران لبلدان 

< مؤسسة اخلميني حّتولت لرأس احلربة للتمدد 
اإليراني بإفريقيا < طهران استفادت من غياب 

الدولة في الصومال لتذويب هويته السنية

< حققت جناحات في بلدان القارة وجزر القمر تصدرت 
سباق املخترقن وبوركينا فاسو وغينيا تالحقانها

 < مدرسة مهنية قناة لنشر التشيع في الصومال 
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العراق  غ��ادروا  الذين  العراقيون  لعب  فاألولى 
العقوبات  سيف  من  هروًبا  للكويت  غ��زوه  بعد 
االق��ت��ص��ادي��ة ورغ��ب��ة ف��ي جتنب وي���الت الغزو 
األمريكي الدور األهم في وضع أقدام الطائفية 
ع��ل��ى أع��ت��اب امل����دن ال��ل��ي��ب��ي��ة ال��ك��ب��رى السيما 
أعدادهم  جت��اوزت  حيث  ومصراته،  طرابلس 
نتيجة  ملذهبهم  معتنق  ليبي  آالف   5 من  أكثر 
احتكاكهم بالشيعة العراقيني وخلط الليبيني بني 
امتد  األمر  إن  بل  الصفوي  واملذهب  الصوفية 
كذلك على مدن درنة وبنغازي حيث تنتشر في 
هذه املدن احلسينيات السرية بغرض االنتشار 
الهادئ في أغلب املدن الليبية دون أن يثير هذا 
غضب السلطات الليبية سواء إبان حكم العقيد 
أو بعد اشتعال الثورة وسقوط نظام القذافي، 
لعب  أن  بعد  للتغيير  مرشح  األم��ر  ه��ذا  ولكن 

اإلسالميون الدور األهم في إسقاط العقيد.
صفقة مشبوهة

ل��م يكن بعيًدا  م��ا ح��دث ف��ي ليبيا وال��ص��وم��ال 
املذهب  ه��ذا  لنشر  م��ح��اوالت  من  يحدث  عما 
املخطط جناحات  ه��ذا  حقق  حيث  تونس  في 
علي  ب��ن  األخ��ي��رة حلكم  السنوات  خ��الل  قوية 
حينذاك  املخلوع  التونسي  النظام  غض  حيث 
الطرف عن محاوالت نشر الفكر الطائفي في 
تونس مقابل عدم تقدمي السلطات اإليرانية أي 
تسهيالت للمعارضة اإلسالمية حلكم بن علي.

واستغل عرابو الصفوية مزاعم النظام التونسي 
امل��خ��ل��وع ل��ل��ح��ري��ات ال��دي��ن��ي��ة ف��ي ال��ب��الد لنشر 
املد الصفوي في مدينة  انتشر  سمومهم حيث 
رموزها  من  ع��دد  ي��زور  التي  اجلنوبية  قنصية 

ويستخدمون  منتظم  بشكل  اإليرانية  األراض��ي 
ك��ل م��ا يالقونه ف��ي األراض���ي اإلي��ران��ي��ة لنشر 
تونس،  محافظات  جميع  في  املشبوه  فكرهم 
كتباً  تونسية  ومؤسسات  هيئات  تستقبل  حيث 
املذهب  تنشر  إي��ران��ي��ة  وم��ن��ش��ورات  وص��ح��ف��اً 

اإليراني.
واس��ت��خ��دم��ت إي���ران س��الًح��ا ج��دي��ًدا ف��ي نشر 
مذهبها حيث أوفدت مئات من الطالب لدراسة 
اللغة العربية في اجلامعات التونسية واستخدام 
هذا األمر لنشر املذهب الصفوي بني الطالب 
املعتقدون  وي��ح��اول  امل��ال��ي،  وال��دع��م  املنح  عبر 
على  احلصول  حالًيا  تونس  في  املذهب  لهذا 
البالد كإنشاء حسينيات وما  وضع رسمي في 

إلى ذلك لتنفيذ مخططهم.
أستاذ  عثمان  د.السيد عوض  أكد  جانبه  ومن 
أن االهتمام  القاهرة  السياسية بجامعة  العلوم 
اإلي��ران��ي ب��ال��ق��ارة ال��س��م��راء ي��ع��ود إل��ى سعيها 
الس��ت��خ��دام ن��ف��وذه��ا ه��ن��اك ل��ل��خ��روج م��ن ربقة 
والعالقات  عليها  امل��ف��روض  ال��دول��ي  احل��ص��ار 
التي حتكمها بجيرانها؛ لذا فهي تعول  الباردة 
كثيًرا على القارة السمراء بوصفها أداة لكسر 
جدار العزلة املفروضة عليها حالًيا فهي تريد 
حتذير هذا الوجود عبر شقني األول اقتصادي 
أو  اإلفريقية  للبلدان  املقدم  الدعم  عبر  س��واء 
لنشر مذهبها في  دينية  إيجاد ذراع  مبحاولة  

القارة السمراء.
ويرى د. عوض أن طهران تسعى كذلك الستغالل 
نفوذها في القارة السمراء وخصوًصا مع الدول 
على  احملافظة  لضمان  وذل��ك  بالنفط  الغنية 
أسعار معقولة لهذه السلعة االستراتيجية فضاًل 
املنتجات  لتسويق  النفوذ  ه��ذا  اس��ت��خ��دام  ع��ن 
اإليرانية في ظل تصاعد أرقام التبادل التجاري 

بني إيران والبلدان اإلفريقية.
العربي  الغياب  إيران حتاول استغالل  وبني أن 
السمراء،  بالقارة  االهتمام  ع��ن  الكامل  شبه 
عدد  في  الفوضى  حالة  بقوة  استغلت  وكذلك 
من البلدان اإلفريقية دون أن جتد من يواجهها 
بلدان  ف��ي  م��ذه��ب��ه��ا  ل��ن��ش��ر  مخططها  ل��وق��ف 
نفوذها  لتعزيز  األم��ر  هذا  واستغالل  إفريقية 

السياسي واالقتصادي والدبلوماسي. 

وخبيث  دقيق  مخطط  عبر  السنية 
لتحقيق هذه األجندة.

استهداف  امل��خ��ط��ط  ه���ذا  ويتضمن 
واستخدامهن  الصوماليات  الفتيات 
قنطرة لنشر مذهبهم فقد أنشأت البعثة 
للبنات  اخلزفي  للتعليم  مدرسة  اإليرانية 
في منطقة حمروين جنوب مقديشو معتمدة 
ع��ل��ى ال��ص��الت ال��ق��وي��ة م��ع ال��ط��رق الصوفية 
الصومالي  املجتمع  في  القوي  النفوذ  صاحبة 
والتقرب إليهم بالدعم واألموال وهو ما يتكرر 
بالتقرب إلى رجال القبائل واستخدامهم كقناة 
الذين  الصومال  ألبناء  الطالبية  املنح  لتقدمي 
أوصدت أمامهم املنح القادمة من الدول العربية 
سعًيا من نظام املاللي التخاذ معادل موضوعي 
خلريجي الكليات الشرعية في اململكة العربية 
خريجو  بذلها  التي  اجلهود  إلفساد  السعودية 
هذه اجلامعات للحفاظ على الهوية اإلسالمية 

للشعب الصومالي.
الصومالي  املجتمع  في  اإليراني  النفوذ  تنامي 
الصومال،  في  الدينية  املرجعيات  بشدة  أزعج 
رغم  الرسمية  املؤسسات  إلى  القلق  انتقل  بل 
حرص السفير الصومالي في القاهرة عبدالله 
حسن محمود على نفي هذا اخلطر، والتأكيد 
الدينية  بهويته  الصومالي  الشعب  على متسك 

مقلاًل من حجم النفوذ اإليراني في بالده.
وليس  السنية  بهويتنا  املساس  ميكن  ال  وتابع 
على  لعابه  يسال  ال��ذي  هو  الصومالي  الشعب 
م��ؤك��ًدا وج���ود مؤسسات  امل��ع��ون��ات،  حفنة م��ن 
دينية صومالية تستطيع مواجهة محاوالت نشر 

األفكار.
مد عراقي

تقليل السفير الصومالي في القاهرة من أهمية 
املخاطر،  ينفي وجود هذه  الطائفي ال  اخلطر 
يكتفي  ال  طائفيا  مخطًطا  هناك  أن  والسيما 
بل  السمراء،  إفريقيا  بلدان  في  املذهب  بنشر 
إن هناك طموحات شديدة لنقل امللف الصفوي 
إلى بلدان املغرب العربي خصوًصا ليبيا وتونس، 

< تهاون القذافي وبن علي حفز املاللي على اختراق 
تونس وليبيا < مبعوثون إيرانيون وعراقيون 
يروجون للطائفية في صفاقس وبنغازي

< الغياب العربي فتح 
الباب على مصراعيه 

للتمدد اإليراني 
وواشنطن تنبهت ملخاطر 

النفوذ الصفوي
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 1999 لعام  رقم)4(  القانون  عليها  نصَّ  واالقتصادية  واالجتماعية  اإلنسانية  احلقوق  من  جملٌة 
واخلاص باملعاق الفلسطيني، وقتها جرى تصديق القانون من ِقبل الرئيس الراحل »ياسر عرفات« 
احتياجاتهم  من   )% ب�)75  متتعهم  يعني  القانون  تطبيق  إن  إذ  خيرًا  وذووهم  املعاقون  واستبشر 
احلياة  أمور  من  وغيرها  املعاقن  نسبة  من   )% وتوظيف)5  الصحي  والتأمن  كالتعليم  املختلفة 

األساسية.
اآلن قد مضت اثنتا عشرة سنة على إقرار القانون وتصديقه؛ غير أن أي من بنوده ومواده لم تر 
التقلب  القانون، فضاًل عن حالة  التي يتطلبها تطبيق وتنفيذ  امليزانية  النور، واألسباب ال تعدو 
الوزاري بن احلكومات املتعاقبة وعدم اهتمام أي منها بوضع تطبيق القانون على أجندة أولوياتها 
في إطار إحقاق حقوقهم وتقدمي ملسة وفاء لهم خاصة أن نسبة كبيرة منهم هم ممن قدموا أرواحهم 

قبل أجسادهم فداًء للوطن في مواجهة االحتالل أثناء احلروب واالجتياحات.

فلسطني: ميرفت عوف 

الحاجة ماسة لتحسين واقع المعاق الفلسطيني 
والقانون مازال معلقًا بين النظرية والتطبيق!!

فل�سطني املحتلة

»الفرقان« يفتح ملف قانون املعاق الفلسطيني رقم )4(لعام 1999
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الدروس«، واملشكلة ذاتها واجهت )محمد( عند 
دراسته  يكمل  فلم  األزه���ر،  بجامعة  التحاقه 
االحتياجات  لذوي  مبانيها  مواءمة  لعدم  فيها 
اإلسالمية،  اجل��ام��ع��ة  إل���ى  واجت����ه  اخل���اص���ة 
ويتساءل أبو كميل عن دور اجلهات املعنية في 
تنفيذ بنود قانون املعاقني الذي يُقر في املادة 
رقم)15( منه ضرورة التنسيق بني وزارة احلكم 
احمللي واجلهات املعنية باملعاق إللزام اجلهات 
واملواصفات  ب��ال��ش��روط  واخل��اص��ة  احلكومية 
توافرها  الواجب  واملعمارية  والهندسية  الفنية 
في املباني واملرافق العامة القدمية واجلديدة 
من أجل خدمة املعاقني وتسهيل حركة تنقلهم 
التربية  وزارة  دور  ع���ن  ت���س���اءل  ك��م��ا  ف��ي��ه��ا، 
ب��ي��ئ��ة تتناسب  وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي ف���ي ت��وف��ي��ر 
واح��ت��ي��اج��ات امل��ع��اق��ني ف��ي امل����دارس واملعاهد 
والكليات واجلامعات طبقاً للمادة رقم)14( من 
على  حبر  القانون  »لألسف  قائاًل:  القانون؟!، 
ورق أو هو مجرد للتباهي السياسي بني الدول 
بأننا بوصفنا معاقني فلسطينيني لدينا قانون 

يحفظ حقوقنا ويحميها«.
قانون على الورق

لعام  رق���م)4(  الفلسطيني  املعاق  قانون  ويعد 
األقوى  العربية؛  املعاقني  قوانني  بني   ،1999
ويُلبي  امل��ع��اق  ح��ق��وق  ال���ذي يضمن  واألش��ه��ر 
احتياجاته املختلفة، غير أنه ينتظر اخلروج من 

احليز النظري املكتوب املُقر بالقراءة الرابعة، 
إلى احليز الواقعي املعمول به منذ أكثر من 12 

عاماً سابقة!
ف��ي��م��ا احل��ق��ي��ق��ة ال��ت��ي ي��ؤك��ده��ا ع��ون��ي مطر 
تشير  للمعاقني،  العام  االحت��اد  باسم  املتحدث 
إلى أن القانون سيبقى فقط كلمات ال تتجاوز 
حيز األوراق للتباهي أمام الدول األخرى بأننا 
نحترم املعاق ونقدر حقوقه ومننحه إياها فقط 
وعوداً، قائاًل: » القانون منذ 12 عاماً ما زال 
من  مقر  فهو  والتطبيق«  النظرية  ب��ني  معلقاً 
املجلس التشريعي ولكن أياً من بنوده لم ينفذ 
على أرض الواقع إال بنسب ضئيلة جداً ال تكاد 

تذكر.
أسباب وعقبات حتول دون التنفيذ

»مطر«  يتبناها  التي  التشاؤمية  النظرة  ولعل 
حيال تطبيق قانون املعاق رقم )4( لعام 1999 
تنطوي على أسباب مختلفة أولها املوازنة التي 
التي  للمعاق  اخلدمات  رزم��ة  تطبيق  يحتاجها 
القانون  يقضي  التي  املعاق  بطاقة  تتضمنها 
مبنحها ألي إنسان فلسطيني معاق بحيث تكفل 
له اخلدمات الصحية والتعليمية واالقتصادية 
الوزارات  م��ن  أي��اً  أن  إل��ى  باإلضافة  باملجان، 
تضع  لم  املتعاقبة  الفلسطينية  احلكومات  في 
أعمالها  أج��ن��دة  ع��ل��ى  ال��ق��ان��ون  تطبيق  أم���ر 
بإيجاد الوسائل التي تضمن تطبيقه ملا يوازي 
7% م��ن امل��ع��اق��ني م��ن إج��م��ال��ي س��ك��ان الضفة 
محمود  الرئيس  مطالباً  غ��زة،  وقطاع  الغربية 
القانون  بتطبيق  املعنية  اجلهات  بإلزام  عباس 
التطبيق  لعملية  خ��اص��ة  م��وازن��ة  وتخصيص 
قائاًل: »القانون يحتاج ملوازنة لتطبيقه وهو ال 
التفصيل  من  مبزيد  نفسه«،  من  نفسه  يطبق 
أشار إلى أن العمل السياسي ووجود االنقسام 
بظالله  ألقى  أيضاً  الفلسطينية  الساحة  على 

على عدم تطبيق قانون املعاق.
خدمات زهيدة وإصرار على احلياة

من  األربعينيات  في  دادر«،  »جناح  السيدة  أما 
عدم  من  فمعاناتها  كمال«  وتكنى»أم  عمرها، 
تطبيق قانون املعاقني أشد وطأة وأكثر أملاً كونها 
حتتاج إلى عالج مستمر بعد إصابتها في حرب 
التي قضت بتهشيم فكها،  الرصاص املصبوب 
واقتالع أسنانها، وبتر كف يدها اليمنى فضاًل 

رقم  الفلسطيني  املعاق  قانون  »الفرقان« يضع 
)4(لعام 1999، الذي يعد من أفضل القوانني 
ال��ع��رب��ي��ة وأك��ث��ره��ا وف���اء حل��ق��وق امل��ع��اق حتت 
امل��خ��ت��ص��ني أس��ب��اب عدم  امل��ج��ه��ر، يبحث م��ع 
املعاناة  ويرصد  12ع��ام��اً،  م��دار  على  تطبيقه 
املعاقني  حياة  على  تطبيقه  ع��دم  خلفها  التي 
املهتمة  املدني  املجتمع  مؤسسات  وم��ح��اوالت 
من  الفلسطيني  املعاق  واق��ع  باإلعاقة حتسني 

خالل برامجها وخدماتها..
القانون يضمن احلق والواقع ينفيه

املعاق  ق��ان��ون  م��ن  رق���م )10(  امل����ادة  ب��ح��س��ب 
املعنية  ال����وزارة  ف��إن   1999 لعام  الفلسطيني 
التنسيق  م��س��ؤول��ي��ة  ت��ت��ول��ى  ال��ق��ان��ون  بتطبيق 
رعاية  على  للعمل  املعنية  اجل��ه��ات  جميع  م��ع 
سواء  املجاالت،  مختلف  في  املعوقني  وتأهيل 
على الصعيد االجتماعي أم التعليم أم التأهيل 
التوعية  أم  وال��ري��اض��ة  الترويح  أم  والتشغيل 
أبوكميل«25عاماً،  اجلماهيرية، إال أن »محمد 
املؤسسات  م��ن  ط��وع��اً  يتمتع  ل��م  حركياً  معاق 
املعنية بحقوقه التي تنص عليها املادة والسيما 
ما يتعلق بحقوق التعليم، ومبزيد من التفصيل 
في  االبتدائية  املرحلة  أنهى  أنه  الشاب  يُؤكد 
مدارس خاصة بتأهيل املعاقني إال أنها ما لبثت 
أق��ران��ه األصحاء  أن رأت ض���رورة دم��ج��ه م��ع 
اإلعدادية  ال���دراس���ي���ة  امل���راح���ل  واس��ت��ك��م��ال 
والثانوية مبدارس عادية، يقول عائداً بذاكرته 
إلى ذلك اليوم: »خرجت بكل حماس للتسجيل 
املدرسة  مدير  أن  املفاجأة  لكن  امل��درس��ة  في 
معاق  كونه  امل��درس��ة  ف��ي  استيعابه  بعدم  أق��ر 
الطابق  إل��ى  الصعود  م��ن  يتمكن  ول��ن  حركياً 
ومبزيد  السابع«،  الصف  فصول  حيث  العلوي 
من  كثيراً  كميل« ُصدمت  »أبو  يشير  األلم  من 
في  املثقفة  الطبقة  ميثل  ال��ذي  املدير  تفكير 
املجتمع الفلسطيني، ولكن دعواه وحججه بعدم 
استقبالي في املدرسة نتيجة عدم تهيئتها بشكل 
يناسب ذوي االحتياجات اخلاصة من مصاعد 
وأصررت  للتحدي  دفعتني  وغيرها  كهربائية 
األصحاء،  م��دارس  في  تعليمي  استكمال  على 
يقول: »أم��ام إص��راري لم يكن أم��ام املدير إال 
للطابق  السابع  الصف  فصول  مكان  غير  أن 
وحضور  الفصل  دخ��ول  م��ن  األرض���ي ألمتكن 

تطبيق القانون يعني 
متتعهم ب�)75 %( من 

احتياجاتهم املختلفة 
كالتعليم والتأمن 
الصحي والتوظيف

نطالب الرئيس محمود 
عباس بإلزام اجلهات 

املعنية بتطبيق 
القانون وتخصيص 

موازنة خاصة لعملية 
التطبيق
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عن إحداث جرح عميق في عضد يدها اليمنى، 
تؤكد السيدة أنها حتتاج إلى عمليات جتميلية 
لكن  لطبيعتها  ل��ل��ع��ودة  ي��ده��ا  لتأهيل  م��ت��ع��ددة 
ويحول  مينعها  االقتصادية  اإلمكانيات  ضعف 
ّمل »أم كمال« مسؤولية  دون حتقيق حلمها، وحُتَ
تأخر عالجها للسلطة التي لم تخصص موازنة 
لتطبيق قانون املعاقني الذي ينص على إصدار 
»بطاقة املعاق« التي توفر له رزمة اخلدمات التي 
بضرورة  مطالبة  كرامته،  له  وحتفظ  يحتاجها 
وضع القانون على أجندة أولويات السلطة من 
أجل كفالة حياة كرمية للمعاق ومساعدته على 
والنفسية  مبعاجلتها  اجلسدية  آالم��ه  تخطي 
أقر  التي  املجتمع  القيمة اإلنسانية في  مبنحه 
بها القانون وحفظتها تفاصيل بنوده له، وبيَّنت 
من  اثنني  أن  شديداً  فقراً  تعاني  التي  السيدة 
أبنائها اضطرا للخروج من املدرسة للعمل في 
بالقصف  املهدمة  األم��اك��ن  من  احل��ج��ارة  جمع 
وق���ت احل���رب م��ن أج���ل امل��س��اع��دة ف��ي توفير 
مصدر رزق لألسرة خاصة بعد عجز األب عن 
العمل ملعاناته من مرض التهاب الكبد الوبائي، 
مشيرة إلى أن »أحمد« ابن األربعة عشر ربيعاً 
أصيب أثناء العمل ففتح بطنه ومازال يرقد في 
سريره، قائلة: »لو أن قانون املعاق مطبق لكفل 
لنا تأمني احتياجاتنا االقتصادية باحلد األدنى 
نتيجته  كانت  تطبيقه  ع��دم  ولكن  األق��ل  على 

وخيمة عليَّ وعلى أسرتي«.
السيدة أن اخلدمات  أك��دت  أخ��رى  ناحية  من 
التي يحصل عليها املعاق من املؤسسات األهلية 
احلياة  له  توفر  ال  االجتماعية  الشئون  وحتى 
التأهيل  إط��ار  في  يصب  ومعظمها  الكرمية، 
وال��دم��ج االج��ت��م��اع��ي وال��ت��ع��اي��ش م��ع اإلعاقة 
أنها  وأوض��ح��ت  للمعاناة،  ح��اًل  متلك  أن  دون 
التي  العالجي  التأهيل  عمليات  بعد  متلك  لم 
عضدها  واملتهتك  كفها  املبتورة  ليدها  تلقتها 
إل��ى توفير  امل��ب��ادرة وتعمد  إال أن حتمل زم��ام 
يدوية  خياطة  ماكينة  بتحويل  بنفسها  قوتها 
متلكها إلى كهربائية تستطيع بها إجناز أغطية 
للمواليد تبيعها بعشرات الشواقل وتوفر بعضاً 
من متطلباتها األساسية بعيداً عن العالج الذي 
تُقر أنها أوقفته خاصة عالج القلب والضغط 

ألنها ال متلك املال.

تقصير رسمي
الكثير  أن  »ف��اط��م��ة احل��ال��ول��ي«  ل��ن��ا  وت��وض��ح 
ورق  على  حبراً  م��ازال  املعاق  قانون  بنود  من 
 %5 نسبته  م��ا  بتوظيف  يتعلق  فيما  خ��اص��ة 
في  مهنياً  أو  أك��ادمي��ي��اً  املؤهلني  املعاقني  م��ن 
أنها  إلى  املؤسسات احلكومية واألهلية، الفتة 
ح��اص��ل��ة ع��ل��ى ال��درج��ة اجل��ام��ع��ي��ة األول����ى من 
والتطبيقية في  املهنية  للعلوم  الكلية اجلامعية 
غزة، لكنها لم حتظ وفق نص القانون بوظيفة 
حتفظ لها معيشة اقتصادية جيدة، وبيَّنت أن 
النظرية  قيد  بقيت  القانون  بنود  من  العديد 
فقط ك��ع��دم ض��م��ان ح��ق امل��ع��اق ف��ي احلصول 
باملؤسسات  ل��الل��ت��ح��اق  متكافئة  ف���رص  ع��ل��ى 
التعليمية في اجلامعات أو املدارس نظراً لعدم 
االحتياجات  ذوي  الستقبال  غالبيتها  مواءمة 
اخلاصة، وكذلك عدم االهتمام بإعداد كوادر 
فنية مؤهلة للعمل وعدم ضمان حقوق املعاقني 
في االلتحاق مبرافق التأهيل والتدريب املهني 
املؤسسات  في  املعاقني  تشغيل  تشجيع  وع��دم 
من  مرتباتهم  م��ن  نسبة  خصم  عبر  اخل��اص��ة 
املؤسسات  تلك  بها  تلتزم  التي  الدخل  ضريبة 
للحكومة وفقاً لبنود املادة )10( الفقرة املتعلقة 
مبجال التأهيل والتشغيل وعدم احلصول على 
بطاقة املعاق التي حتتوي على رزمة اخلدمات 
املتعلقة  للفقرة  وف��ق��اً  والتعليمية  الصحية 
املادة رقم )10(،  باملجال االجتماعي في ذات 
الفتة إلى أن ذلك أرخى بتأثيراته السلبية على 

واقع املعاق الفلسطيني.
بعض االهتمام األهلي 

وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن س����وداوي����ة ال���ص���ورة لدى 
الثقافية  فئاتهم  بكافة  الفلسطينيني  املعاقني 
قانون  ب��ن��ود  تطبيق  ع���دم  م��ن  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
بصيصاً  أن  إال   1999 لعام   )4( رق��م  املعاقني 

من األمل مبنح املعاقني بعض حقوقهم يبزغ من 
اهتمام بعض املؤسسات املعنية باملعاق.

التقصير  م��ن  ال��رغ��م  ت��ق��ول »احل��ال��ول��ي« على 
املعاق  ق��ان��ون  تنفيذ  ف��ي  ال���واض���ح  ال��رس��م��ي 
الفلسطيني، إال أن اآلونة األخيرة شهدت تنفيذاً 
حلمالت التوعية واإلرشاد اجلماهيرية بحقوق 
املعاق وكينونته في املجتمع والتعريف بقدراته 
االهتمام  إلى  باإلضافة  وإبداعاته،  ومهاراته 
غير  وال��ري��اض��ة،  بالترويح  اخل���اص  ب��اجل��ان��ب 
تُقر أن ذلك االهتمام ليس على املستوى  أنها 
الرسمي وإمنا على صعيد املؤسسات األهلية 
املعنية باملعاق والعاملة على منحه حقوقه التي 
نص عليها القانون كمؤسسة اإلغاثة اإلسالمية 
منحتها  التي  فلسطني-  مكتب   – العالم  عبر 
صغير  مشروع  إلقامة  وتأهيل  تدريب  فرصة 
لها يدر لها دخاًل، فضاًل عن اللجنة األوملبية 
الذي يحاول جاهداً  الرياضي  ونادي اجلزيرة 
رعاية املواهب الرياضية من املعاقني وتدريبهم 
في  وإشراكهم  لهم  املمكنة  اخلدمات  وتوفير 
أنها استطاعت من  الدولية، مؤكدة  الفعاليات 
خالل النادي االشتراك ألول مرة في أوملبيات 
دورة األلعاب العربية في قطر، تقول احلالولي 
على الرغم من ذلك االهتمام إال أنه ال يذكر 
املعاق  بها  يتمتع  التي  واحلقوق  االهتمام  أمام 
أم  الرياضي  الصعيد  على  س��واء  اخل��ارج  في 
اإلنساني أم االجتماعي أم االقتصادي، داعية 
إلى ضرورة تطبيق قانون املعاقني لتتمكن من 

احلصول على كافة حقوقها.

اخلدمات التي يحصل 
عليها املعاق من املؤسسات 

األهلية وحتى الشئون 
االجتماعية ال توفر له 

احلياة الكرمية



35

ن - 2012/1/16م
الفرق���ان  663 - 22  صف�������ر   1433ه���� -  االثن���

حلول واقتراحات
وعلى الرغم من األسباب القهرية املؤدية لعدم 
تنفيذ القانون فإن العقول الفلسطينية لم تقف 
صماء عاجزة عن التفكير في حلول من شأنها 
أن حُتسن واقع املعاق قلياًل في ظل عدم تطبيق 

القانون.
في  يتمثل  احل��ل��ول  أول  ف��إن  »م��ط��ر«  وبحسب 
بنداً  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  تخصيص 
ف��ي م��وازن��ت��ه��ا ال��ع��ام��ة ال��ت��ي يُ��ق��ره��ا املجلس 
»إن  قائاًل:  املعاقني،  قانون  لتطبيق  التشريعي 
القانون  بتطبيق  املعنية  الفلسطينية  ال��وزارات 
سواء الصحة أم التعليم أم الشؤون االجتماعية 
حتتاج إلى مبالغ مالية إضافية من أجل توفير 
للمعاقني«،  ال��ق��ان��ون  ي��ق��ره��ا  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 
ويُقدر »مطر« حجم املوازنة املالية لتنفيذ بنود 
حتتوى  التي  املعاق  بطاقة  واستخراج  القانون 
على رزمة اخلدمات املتكاملة اخلاصة باملعاق 
-م��ن األل��ف إل��ى الياء- وف��ق تعبيره بنحو 50 
مليون دوالر قبل سنوات االنقسام، مؤكداً أنها 
عدد  لتزايد  نتيجة  أكبر  بشكل  ت��زاي��دت  اآلن 
إلى أنها  املعاقني بعد احلرب على غزة، الفتاً 

أضحت تتجاوز 100 مليون دوالر.
م��ن ن��اح��ي��ة أخ���رى أه���اب »م��ط��ر« مبؤسسات 
دور  لها  ي��ك��ون  ب��أن  واأله��ل��ي  امل��دن��ي  املجتمع 
قانون  بتطبيق  الكفيلة  امل���وازن���ة  ت��وف��ي��ر  ف��ي 
املؤسسات  ك��اف��ة  م��ع  التشبيك  عبر  امل��ع��اق��ني 
ميداني  ل��ل��خ��روج مبسح  واحل��ك��وم��ي��ة  األه��ل��ي��ة 

ومن  املعاقني  احتياجات  مبعرفة  يهتم  شامل 
على  وقائمة  للعصر  مطابقة  برامج  إيجاد  ثمَّ 
تدعم  أن  بإمكانها  وامل��ه��ارات  اخلبرات  تبادل 
املؤسسات  دع��ا  كما  املعاق،  وخبرات  مهارات 
على  العمل  إل��ى  القطاع  ف��ي  العاملة  األهلية 
وأكادميياً  علمياً  املؤهلني  املعاقني  استيعاب 
عبر برامجها التشغيلية، وطالب وزارة الشئون 
االجتماعية مبحاولة استيعاب املعاقني املؤهلني 
مؤكداً  التدريبية،  مراكزها  مختلف  في  مهنياً 
ي��ؤدي إل��ى نتيجتني إح��داه��م��ا تصب  أن ذل��ك 
في خانة دمج املعاق اجتماعياً واألخرى حتقق 
نتيجة عمله وكده وليس  له األمن االقتصادي 
نتيجة تسوله، وأضاف متسائاًل:«أين احلكومة 
وزاراتها  في  املعاقني  من   %5 توظيف  بند  من 
توزيع  أن  إل��ى  »مطر«  وأش��ار  ومؤسساتها؟!«، 
األكادمييني  م��ن  س����واء  امل��ع��اق��ني  اخل��ري��ج��ني 
األهلية  امل��ؤس��س��ات  مختلف  على  املهنيني  أو 
واحمللية والرسمية من شأنه أن يضع حاًل ملأزق 
يطبق  ول��م  القانون  عليه  نص  ال��ذي  التوظيف 

منه إال النزر اليسير.
تطوير وتنمية قدرات املعاقن

عبر  اإلس��الم��ي��ة  اإلغ��اث��ة  مؤسسة  جهتها  م��ن 
عاتقها  على  أخ��ذت  فلسطني-  العالم-مكتب 
الفلسطيني  امل��ع��اق  واق��ع  حتسني  على  العمل 
في ظل املعاناة الكبيرة على مختلف املستويات 
عدم  أثمرها  التي  واالجتماعية  االقتصادية 
رقم)4(لعام  الفلسطيني  املعاق  قانون  تطبيق 
1999، فوضعت ضمن خططها برامج لتأهيل 
املهمشة  املناطق  في  خاصة  املعاقني  وتدريب 
التي تعاني من القصور في اخلدمات وعمدت 
من  شخصاً  وأرب��ع��ني  خمسة  م��ع  تنفيذه  إل��ى 
تتراوح  30 شاباً  منهم  احلركية،  اإلعاقة  ذوي 
مختلف  ف���ي  ع���ام���اً  و45   19 ب���ني  أع��م��اره��م 
من  سيدة   15 إل��ى  باإلضافة  الصيانة  دورات 

مختلف األعمار أيضاً التحقّن بدورة اخلياطة 
والتطريز، ومت تدريبهم جميعاً وتأهيلهم مهنياً 
ليكونوا قادرين على فتح مشاريع صغيرة لهم.

وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ق��ال��ت ل��ن��ا »ك��ف��اح عبده« 
منسقة مشروع التدريب املهني وإنشاء مشاريع 
صغيرة مدرة للدخل في مكتب غزة. إن الهدف 
املعاقني  قدرات  تطوير  املشروع  من  األساسي 
املعنية، وذلك عبر  وتنمية مهاراتهم وخبراتهم 
تدريبهم وتأهيلهم أوالً، ومن ثمَّ مساعدة األكفاء 
منهم ومتويل مشاريع صغيرة مدرة للدخل لهم 
لهم  وحت��ق��ق  اإلن��س��ان��ي��ة  كرامتهم  لهم  حتفظ 
ثابتاً للدخل، ولفتت إلى  اكتفاًء ذاتياً ومصدراً 
أن عملية التدريب كانت في األطر التي تناسب 
قدرات وإمكانات الفئة املستهدفة من املعاقني 

وتتناسب أيضاً مع طبيعتهم.
احلق في احلياة

احلياة  ف��ي  احل��ق  مؤسسة  عنها  تختلف  وال 
لتكفل  اسمها  من  االنطالق  إل��ى  عمدت  التي 
حق اإلنسان املعاق في احلياة والسيما معاقي 
معاقي»التوحد«،  وم��ؤخ��راً  داون«،  »م��ت��الزم��ة 
حيث لم تترك أياً من اجلوانب احلياتية على 
التعليمي والصحي والتأهيلي واملهني  املستوى 
ببرامج ودورات تسعى من خاللها  إال ورفدته 

إلى إحقاق حقوق املعاق.
التأهيلية  البرامج  مدير  جنيد«  ل�»نبيل  ووفقاً 
برامجها  خ���الل  م��ن  تعمد  ف��إن��ه��ا  ب��امل��ؤس��س��ة 
املختلفة إلى متكني املعاق من حقه في احلياة 
عبر عملية التعليم والتدريب والتأهيل والسيما 
واالج��ت��م��اع��ي��ة، ويضيف:  ال��ص��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة 
للمعاق  ال��ت��دري��ب  عملية  إل��ى  تعمد  اجلمعية 
تتم بعد اجتيازه برامج التدخل املبكر، وبرامج 
ري���اض األط��ف��ال ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى خدمات 
التأهيل والتعليم، باإلضافة إلى مرحلة التربية 
املعاق  وتعليم  تأهيل  فيها  يتم  والتي  اخلاصة 
إلى 15 عاماً، ولكن بشكل أوسع  من سن 10 
وأشمل مبا يضمن الكشف عن مهارات املعاق 
برنامج  إل���ى  نقله  ث���مَّ  وم���ن  ق���درات���ه  وت��ط��وي��ر 
التدريب املهني، ويلفت »جنيد« إلى أن اجلمعية 
يكون فاعاًل  أن  املعاق على  بقدرة  منها  إمياناً 
وبنَّاًء في املجتمع تسعى إلى دمجه في مجال 

التشغيل والعمل في املؤسسات اخلاصة.

أول احللول يتمثل في 
تخصيص السلطة الوطنية 

الفلسطينية بندًا في موازنتها 
العامة التي ُيقرها املجلس 
التشريعي لتطبيق القانون
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ال�سلة الإخبارية

توقع مسؤول خليجي أن تثمر مبادرة العاهل 
عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��دال��ل��ه  امل��ل��ك  ال��س��ع��ودي 
االنتقال ملرحلة االحتاد اخلليجي عن زيادة 
التبادل التجاري بني دول املجلس الست إلى 
140 مليار دوالر في 2012، مقارنة مع 90 

مليار دوالر العام املاضي. 
وقال أمني عام احتاد الغرف التجارية لدول 
نقي  عبدالرحيم  اخلليجي  التعاون  مجلس 
في تصريح: إن املرحلة املقبلة القتصادات 
اخلليج ستشهد ازدهارا في مختلف املجاالت 

من  بينها  فيما  والتكامل  االن��دم��اج  وستحقق 
التي  امل��ش��ت��رك��ة،  اخلليجية  امل��ش��اري��ع  خ���ال 
الكهربائي  الربط  مشروع  مثل  سابقاً  جنحت 
وكذلك مشاريع مستقبلية مثل مشروع السكك 
مليار  تكلفته 2.7  يبلغ حجم  الذي  احلديدية 

دوالر.
بجامعة  أستاذ احملاسبة  قال  أخ��رى  من جهة 
إن  باعجاجة:  سالم  السعودية  غرب  الطائف 
ارتفاع  تفادي  في  سيسهم  اخلليجي  االحت��اد 
في  نسبتها  سجلت  التي  التضخم  مستويات 

اململكة 6% خال 2011، إضافة إلى ارتفاع 
املتوقعة  االق��ت��ص��ادي  االن��ت��ع��اش  م��س��ت��وى 
القاعدة  توحيد  مت  ح��ال  ف��ي   %20 نسبته 

االقتصادية بني دول اخلليج.
 وب��ح��س��ب األرق����ام ال���ص���ادرة ع��ن مجلس 
التبادل  ح��ج��م  ف����إن  اخل��ل��ي��ج��ي  ال���ت���ع���اون 
التجاري بني أعضائه بلغ نحو 14% خال 
وصلت  البينية  التجارة  قيمة  وأن   ،2011
مليار  ب���79  م��ق��ارن��ة   دوالر  مليار  إل��ى 90 

دوالر خال 2010. 

توقع زيادة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي إلى 140 مليار دوالر

مقترح قطري بتدخل عسكري 
عربي في سوريا

مفكرة اإلسام: اقترح أمير قطر الشيخ حمد بن 
إراقة  ق��وات عربية لوقف  إرس��ال  ثاني  خليفة آل 
ال��ن��اجت��ة ع��ن قمع السلطات  ال��دم��اء ف��ي س��وري��ا 
على  رده  ف��ي  ذل��ك  ج��اء  السلمية.  لاحتجاجات 
سؤال حول ما إذا كان يحبذ تدخل الدول العربية 
في سوريا في مقابلة سيذيعها برنامج )60 دقيقة( 

على قناة )سي.بي.إس( التلفزيونية األمريكية.
على  ال��ق��ن��اة  م��وق��ع  على  املقابلة  ع��ن  تنويه  وف��ي 
ي��وض��ح أم��ي��ر قطر كيف ميكن ألي  ل��م  اإلن��ت��رن��ت 

تدخل عربي أن ينجح حسب ما قاله املوقع.
ال��ق��ط��ري جلنة اجلامعة  ال����وزراء  وي���رأس رئ��ي��س 
العربية املعنية بسوريا وقال: إن القتل لم يتوقف 
رغم وجود مراقبني عرب أرسلوا إلى سوريا الشهر 
املاضي لتقييم ما إذا كانت السلطات السورية تنفذ 

املبادرة العربية.
وتقول األمم املتحدة: إن أكثر من 5000 شخص 
قتلوا منذ بدء االحتجاجات ضد الرئيس السوري 
ب��ش��ار األس���د ف��ي م����ارس، ل��ك��َنّ ن��ش��ط��اء سوريني 

يؤكدون أن حصيلة الضحايا أكبر من ذلك.
وكان رئيس البرملان العربي علي الدقباسي قد جدد 
مواقفها  بسبب  العربية"  ال��دول  ل�"جامعة  انتقاده 
من األزمة السورية، وقال الدقباسي: نحن بحاجة 
ال��ذي يحصل حالًيا على  احل��دث  لقرار مبستوى 

االف  وج��ود  ظل  في  وأض���اف:  السورية،  األرض 
الدول  "جامعة  على  واملعتقلني  والقتلى  النازحني 
العربية" اتخاذ قرار ما، ونطالب بتجميد عضوية 

سوريا داخل اجلامعة وقطع العاقات معها.
يرحموا  أن  منهم  نريد  ق��ال:  السياق،  ه��ذا  وف��ي 
��ا ل��وق��ف ه��ذا التدهور  ال��ن��اس وي��ت��دخ��ل��وا إن��س��ان��ًيّ
باملستحيل  يطالب  ال  السوري  والشعب  احلاصل، 
والكرامة  احل���ري���ة  وه����ي  ح��ق��وق��ه  ب��أب��س��ط  ب���ل 
لم  السورية  الرسمية  واخلطابات  واإلص��اح��ات، 

تأت بأي أمر جدي لتحقيقها.
يتآمر  ال��س��وري  الشعب  هل  الدقباسي:  وت��س��اءل 
باإلصاح واحلرية  بلده؟ هل عندما يطالب  على 
نتهمه باإلرهاب؟. وشدد على أَنّ املطلوب السماع 

ملا يريده الشعب السوري.
سوريا،  إل��ى  العرب  املراقبني  ببعثة  يتعلق  وفيما 
قال رئيس البرملان العربي: نحن نعرف ما يحدث 
في سوريا ولسنا بحاجة ملراقبة بل لقرار، ونناشد 
أبسط  حلماية  التدخل  املعنية  العالم  مؤسسات 
االعتداء  وب��وق��ف  ال��ش��ع��ب��ي��ة  وامل��ط��ال��ب  احل��ق��وق 
إغاثة  نريد  وأض���اف:  اإلن��س��ان.  حلقوق  السافر 
الشعب السوري أنقذوه إنَّه يتعرض إلى أبشع أنواع 
القمع والقتل، فلماذا ال يحاسب من قتل األطفال 

وتعدى على حرمة بيوت الله؟

رئيس مجلس الشورى 
البحريني: الكويت سّباقة 

في دعم األشقاء
املنامة - كونا: أكد رئيس مجلس الشورى 
كانت  الكويت  أن  الصالح  علي  البحريني 
احلاجة،  عند  للبحرين  ع��ون  خير  دوم���اً 
ممتدة  البلدين  ب��ني  العاقة  أن  موضحاً 
املشترك  وامل��ص��ي��ر  ال��ت��اري��خ  على  وق��ائ��م��ة 
وعميقة على املستويني الرسمي والشعبي.

وقال الصالح خال استقباله سفير الكويت 
لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح 
بها  متر  التي  الكبيرة  املتغيرات  رغ��م  إن��ه 
املنطقة إال أننا وبحمد الله بخير، بفضل 
املزيد  إلى  داعيا  اخليرة،  وشعوبنا  قادتنا 
في  التعاون  دول مجلس  بني  التنسيق  من 

ظل هذه التغيرات.
من جانب آخر أشاد الصالح بدور الشيخ 
والتعاون  األخوة  تعزيز عاقات  في  عزام 
بني البلدين، معرباً له عن متنياته بالتوفيق 

والنجاح ألداء مهامه الديبلوماسية.
بدوره أشاد الشيخ عزام باجلهود الكبيرة 
لرئيس مجلس الشورى في تعزيز الصات 
والروابط التي جتمع بني الكويت والبحرين، 
متمنيا دوام التقدم والرفعة والرقي للبلدين 

في ظل القيادتني احلكيمتني.
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اس��ت��ق��ب��ل ف��ض��ي��ل��ة اإلم�������ام األك����ب����ر األس����ت����اذ ال���دك���ت���ور 
البطريرك  نيافة  مبكتبه  األزه���ر  شيخ  الطيب  أح��م��د 
وسائر  أنطاكيا  بطريرك  حلام(،  الثالث  )جريجوريوس 

الشرق للروم الكاثوليك.
وأبدى اإلمام األكبر بعض املالحظات على مجمل مسيرة 
أن تقوم  أن��ه ينبغى  وذك��ر  -املسيحي،  اإلس��الم��ى  احل��وار 
أن���ه باستطاعتنا  ب��ع��ن اإلن���ص���اف، وذك���ر  امل��س��ي��رة  ه���ذه 
القول بإن احلصيلة النهائية لنصف قرن من احلوار فى 
أثرًا فى  البلدان ال جند لها  لبنان واألردن وغيرهما من 
كبيرة  استفهام  عالمة  أض��ع  فأنا  الشرقية،  املجتمعات 
إلى  حتتاج  أنها  أعتقد  التي  املتعثرة  املسيرة  ه��ذه  على 

إخالص وجدية وجترد من كل تبعية مهما كان شكلها.
وأضاف اإلمام، أن املسلمن واملسيحين فى الشرق نسيج 
وط��ن��ي واح���د، وال��دي��ك��ت��ات��وري��ة واالس��ت��ب��داد ف��ى املاضي 
فاالضطهاد  وم��س��ي��ح��ي،  مسلم  ب��ن  ي��ف��رق��ا  ل��م  ال��ق��ري��ب 
والكبت على احلريات أصاب اجلميع، فال يحق وليس من 
الوطنية أن ترتفع األصوات الناعقة هنا وهناك لتشكو 

من اضطهاد هذا الفريق أو ذاك.
وأب�����دى اإلم�����ام اس��ت��ي��اءه م���ن ت��ص��ري��ح��ات ب��ع��ض القادة 
الدينين الذين يدعون أن املسيحين في الشرق يعانون 
مبسلميها  األم��ة  على  افتراء  ه��ذا  أن  مؤكًدا  االضطهاد، 
وهو  ال���واق���ع،  ي��ك��ذب��ه  واف���ت���راء  ك���ذب  وه���و  ومسيحييها، 
الذي  الدميقراطي  امل��د  من  التخويف  خانة  فى  يدخل 

يعم العالم العربي .

شيخ األزهر: معاناة مسيحيي 
الشرق من االضطهاد كذب وافتراء

قنا: عممت جهات  القدس احملتلة – 
اإلسرائيلي  االح��ت��ال  جليش  تابعة 
املبارك،  األق��ص��ى  للمسجد  ص���ورة 
الصخرة(  )قبة  أزيلت من حوله  وقد 
م��دع��ي��ة ب���أن ه���ذه ال��ص��ورة مت��ّث��ل ما 
التسمية  وهي  املعبد«،  »جبل  أسمته 
خال  األق��ص��ى  للمسجد  التلمودية 

فترة الهيكل الثاني. 
وذكرت صحيفة )هآرتس( اإلسرائيلية 
في  الدينية  باملرجعية  تسمى  ما  أن 
جيش االحتال )هربانوت هتسفئيت( 
عممت على ضباط اجليش شرائح من 
الصور اإلرشادية مبناسبة ما يسمى 
ب� )عيد األن��وار( اليهودي تظهر فيها 
ظهور  دون  األقصى،  للمسجد  ص��ور 

قبة الصخرة. 
وأش��ارت الصحيفة إلى أنه ظهر في 
مل��ا يسمى  توصيف  ال��ش��رائ��ح  إح���دى 
وتضمنت  ال��ي��ه��ودي��ة،  البطولة  بعيد 
حول  ومسابقة  م��ق��االً  الشرائح  تلك 
املكابيم(  )ال��ي��ه��ود  ص���راع  أسمته  م��ا 
م��ع ال��ي��ون��ان��ي��ني، وظ��ه��ر ف��ي اخللفية 
صورة حديثة حلائط البراق واملسجد 

األقصى، دون ظهور قبة الصخرة. 
ولفتت )ه��آرت��س( إل��ى ادع��اء أوساط 
ب���أن استعمال  االح���ت���ال  ف��ي ج��ي��ش 
لتوضيح  ج��اء  املمنتجة  ال��ص��ورة  ه��ذه 
التاريخية؛  الفترة  تلك  في  األح��داث 
قائمة  تكن  لم  الصخرة  قبة  إن  حيث 
آنذاك، فيما زعم الناطق باسم اجليش 
أن هذه العروض من الصور املمنتجة 

املذكورة، إمنا تصف القدس في عهد 
ال��ه��ي��ك��ل ال��ث��ان��ي، ح��ي��ث ل��م ت��ك��ن قبة 
الصخرة قائمة، ولذلك لم تكن هناك 
املذكورة.  ب��ال��ص��ور  لظهورها  ح��اج��ة 
الشرطة  وزع�����ت  أخ�����رى  ج��ه��ة  م���ن 
تضمنت  أم�����را،   »12« اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
في  يعيشون  ميينيني  متطرفني  إبعاد 

مستوطنات بالضفة الغربية.
 وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن أوامر 
أسمتهم  من  بانتقال  تقضي  اإلب��ع��اد 
إسرائيل  داخل  إلى  ميينيني  بنشطاء 
مستوطنات  ف���ي  ال��ع��ي��ش  م���ن  ب����دالً 
األوامر  هذه  أن  إلى  مشيرة  الضفة، 
ي��س��ري م��ف��ع��ول��ه��ا ل��ف��ت��رة ت���ت���راوح ما 
العام،  ون���ص���ف  أش���ه���ر  ث���اث���ة  ب����ني 
ساكني  التحديد  وج��ه  على  وت��خ��ص 
مستوطنات: »يتسهار، ووالون موريه، 
وحفات غلعاد، ورمات ميغرون، ومعوز 

استير«.
»حونينو«  اليمينية  اجلمعية  وانتقدت 
في  امل��ذك��وري��ن  النشطاء  متثل  ال��ت��ي 
احمل��اك��م ه���ذا اإلج������راء، ق��ائ��ل��ة: إنه 
اتهام  ل��وائ��ح  ت��ق��دمي  املستحسن  م��ن 
ضدهم  األدل����ة  ت��وف��رت  إذا  بحقهم 
دون ال��ل��ج��وء إل���ى خ��ط��وات م��ن دون 
بن  ميخائيل  النائب  واتهم  محاكمة. 
الوطني«  »االحت�����اد  ح���زب  م���ن  اري 
حكومة نتنياهو بأنها أكثر احلكومات 
إيذاء للمستوطنني، معتبراً أن إقصاء 
ال��ش��ب��ان م��ن دون أدل����ة خ��ط��وة غير 

دميقراطية ومحاولة لكم األفواه.

الجيش اإلسرائيلي يعمم صورة للمسجد 
األقصى ال تظهر فيها قبة الصخرة
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هذه مجموعة أفكار لدعوة الباطنية إلى كتاب الله عز وجل وسنة 
رسوله ].. وإلى حب املسلمن وبغض الكافرين.. ونسأل الله لنا ولهم 

الهداية والعافية من االنحرافات العقدية..
 إذا أردت دعوة الباطنية فينبغي لك دعوتهم بالتي هي أحسن إبراء 
للذمة.. فتحسن اخلطاب معهم وتتكلم معهم بكالم مؤدب لن وتنبههم 
على املالحظات التي جتدها عليهم. فليس من الصحيح أن يكون أتباع 
الرسول ] ال يقتدون به في صفاته وهو القائل »خياركم أحاسنكم 
أخالقًا، ولم يكن النبي ] فاحشا وال متفحشا« رواه الترمذي وقال 

األلباني حديث صحيح.
احملاورات  طرائق  على  بالتعرف  االهتمام   -1
تستطيع  حتى  فيها..  التأثير  ووسائل  وآدابها 
جتنيد هذه األفكار للدعوة إلى الله عز وجل. 
أولى  فهو  وجدها  أن��ى  املؤمن  ضالة  واحلكمة 
الرسول ] حسان بن  بها، وقد اختار  الناس 
فإذا  ل���أذان..  غيره  واختار  له  كشاعراً  ثابت 
نفعاً  ذل���ك  فسيكون  ال��ط��رائ��ق  ه���ذه  اكتسبت 

للدعوة بإذن الله تعالى.

الباطنيةبأهم  مناقشة  ف��ي  ال��ب��دء  ينبغي   -2
االعتقاد  وهي  مالليهم،  يعتقدها  التي  األم��ور 
بتحريف القرآن الكرمي، ومن ثم الشركيات التي 
يقعون بها.. ومن ثم األمور األخرى.. ويحرص 
مسألة  في  املناقشات  تكون  أن  على  الباطنية 
الوالية وتقدمي علي على أبي بكر أو غير ذلك 

من األمور األقل أهمية من األولويات.

3- ينتشر الفكر الباطني في الغالب في البيئات 
العاطفية، »وليس كل شعوبهم عاطفية، فبعض 
فيستغل  ح��اق��دة«..  شعوب  الواقع  في  بيئاتهم 
عليها..  التأثير  ف��ي  ال��ن��اس  ع��واط��ف  مالليهم 
العواطف  م��ن  االس��ت��ف��ادة  أي��ض��ا  ينبغي  ول���ذا 
مثال  عليها..  والتأثير  البيئات  لهذه  اجليَّاشة 

واحد على ما سبق : ينبغي للداعية الذي يريد 
التأثير على هؤالء مثاًل التنبيه على محبتنا آلل 
البيت وتقديرنا لهم وتعظيمنا ملكانتهم.. ولكن 
الله  أن  على  التنبيه  يتم  الصحيحة  وبالعاطفة 
مكانا  البيت  آلل  نضع  أن  يرضيان  ال  ورسوله 
أعلى مم��ا ح��دده ال��ل��ه.. وه��ك��ذا، وه��ذا عكس 
ما ميلي عليهم مالليهم بأننا أعداء آلل البيت 
ويتهموننا بأننا نواصب نبغض آل البيت، وتبيني 
احلق في املسألة وحبنا آلل البيت ينبغي تبيينه 

ملثل هذه الشعوب.

الباطني وما شابهه من بدع  الفكر  4- ينتشر 
بنشر  نقوم  أن  فينبغي  اجلاهلة،  البيئات  في 
اإلسالمي  ال��ع��ال��م  ف��ي  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  تعاليم 
وإذا  بيئاتهم..  في  ذل��ك  إل��ى  وال��دع��وة  عموما 
تدبروا القرآن الكرمي سينتبهون وال شك إلى ما 

وقع فيه مالليهم من خلل ومخالفات عن كتاب 
الله عز وجل.

5- التعرف على مخالفات الباطنية من خالل 
التعرف  مت  وإذا  عليهم،  توثيقه  مت  وم��ا  كتبهم 
السنة  كتب  خ��الل  من  املالحظات  بعض  على 
فإن أمكن البحث عن املالحظات بالرجوع إلى 
املوقع املذكور في كتبهم ليكون ذلك أدعى لعدم 

تكذيبهم.

6- ينبغي البدء في مناقشة الباطنية من خالل 
فيها  يختلف  ال  أخطاء  من  علماؤهم  كتب  ما 
اجلميع. ال جتعل املناقشات تنحرف إلى أفكار 
واالنطالق  ال��ب��دء  يصعب  أو  ال��ت��أوي��ل  حتتمل 

منها:. »وضع قائمة بالروابط املهمة«.

الباطنية  يثيرها  التي  الشبه  على  التعرف   -7
على أبناء اإلسالم، وتعلم تعاليم القرآن الكرمي 
ووضع  بالشبه  قائمة  »وض��ع  عليها:  ال��رد  ف��ي 

اإلجابات الشافية عليها«.

السنة  مع  مناقشاتهم  في  الباطنية  يعتمد   -8
وأهلها  السنة  وات��ه��ام  وامل��راوغ��ة  ال��ك��ذب  على 
مسائلهم،  في  املناقشة  من  والتهرب  بالباطل 
ولذا ينبغي على من يناقشهم أن يحدد النقطة 
التي يريد الوصول إلى نتيجة واضحة فيها قبل 

أن يراوغ اخلصم..

مطلب  وتكاتفها  وجتمعها  األم��ة  ارت��ب��اط   -9
شرعي، ويحاول الباطنية تصوير أن أهل السنة 
وأتباع محمد بن عبد الوهاب خصوصاً يقومون 
بتفريق األمة، ولذا ينبغي أن ندعو نحن الرتباط 
يفرقون األمة  الذين  أن  األمة وجتمعها، ونبني 
بني الصحابة  الذين يفرقون أوالً  الباطنية  هم 
التفريق  يحاولون  ثم  الشريف،  البيت  آل  وبني 
ب��ني امل��ذه��ب احلنبلي وامل��ذاه��ب األخ���رى، مع 
أن أحمد بن حنبل تلميذ للشافعي، والشافعي 
تلميذ ألبي  تلميذ لإلمام مالك، واإلم��ام مالك 

حنيفة النعمان رحمهم الله جميعاً.
وف���ي ه���ذه احل��ال��ة ينبغي ال��ت��ع��رف ع��ل��ى مدى 

أفكـــار فـي دعــوة الباطنيـة
كتبه: عباس البصري )�(

ينبغي البدء في مناقشة 
الباطنية من خالل ما كتب 

علماؤهم من أخطاء ال يختلف 
فيها الجميع. ال تجعل المناقشات 

تنحرف إلى أفكار تحتمل التأويل
)�( باحث إسالمي
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الصلة بني أهل 
والصحابة،  ال��ب��ي��ت 

ويتسمى  يتناسبون  ك��ان��وا  فقد 
كثير من آل البيت بأسماء الصحابة، وهذا مما 
مما  وه��و  أتباعهم،  عن  الباطنية  أئمة  يخفيه 
ينبغي أن يظهره السنة وال جواب لدى الباطنية 
لهذا إال املراوغة والتهرب، »وضع قائمة بأسماء 
وعمر..  بكر  بأبي  تسمى  البيت ممن  آل  أبناء 
وآل  ال��ص��ح��اب��ة  ب��ني  بالتناسب  ق��ائ��م��ة  ووض���ع 

البيت«.

أئمة  إل��ى  والنقد  املناقشة  سهام  توجيه   -10
الباطنية قبل أتباعهم، وتبيني مخالفات مالليهم 

ألتباعهم في القرآن والعقل والتاريخ.

عهود  ف��ي  اإلس���الم  انتشار  م��دى  تبيني   -11
الصحابة األخيار -رضي الله عنهم- في أرض 
الوثنيني والنصارى وغيرهم، وميكن سؤالهم ما 
الفتوحات الباطنية في أرض الوثنيني والنصارى 
خالل التاريخ، وسيتبني مدى الفرق الشاسع في 
الفتوحات، ففتوحات الباطنية في أرض الكفار 
موجه  وقتالهم  حروبهم  غالبية  بينما  تذكر  ال 
ضد عوام املسلمني: »وضع قائمة بالفتوحات«.

12- تبيني قتل وعداء الذين يّدعون بحب آل 
البيت بالباطنية آلل البيت، فقاتل علي بن أبي 
»الذين  الكوفة  أهل  من  عنه  الله  طالب رضي 
أبي  ب��ن  علي  شيعة  ه��م  إن��ه��م  الباطنية  ي��ق��ول 
احلسني  راس��ل��وا  الذين  الكوفة:  وأه��ل  طالب، 
م��ع جيش  خ��رج��وا  ث��م  والنصرة  للبيعة  ودع���وه 
وأما   ،[ احلسني  قتلوا  الذين  وهم  األمويني 

ضربوه  ألن��ه��م  ومقتهم؛  كرههم  فقد  احل��س��ن 
وسرقوا متاعه، وال يستبعد قتلهم له بالسم ألنه 
سلم اخلالفة ملعاوية، وهكذا في حركة »النفس 
الزكية« ووقعة »فخ« وغيرهما.. »توضع قائمة 
مبا قام به أهل الكوفة واملنتسبون إلى التشيع 

بآل البيت«.

13- تبيني التناقض العقلي العجيب في الفكر 
الباطني، فبعد أن يروي الباطنية قوة علي بن 
تقف  عجائب..  أم��ور  على  وقدرته  طالب  أب��ي 
أبي  ب��ن  علي  مبايعة  م��ن  موقفهم  ف��ي  مبهوراً 
من  البطل  هذا  يبايع  فكيف  بكر،  ألبي  طالب 
عون كفره وتغييره آليات الله عز وجل، وتقف  يدَّ
أبي  بن  علي  تزويج  قبولهم  كيفية  في  مبهوراً 
عنه  الله  رض��ي  اخلطاب  بن  لعمر  بنته  طالب 
م��ع أنهم ي��رون أن��ه م��ن أص��ن��ام ق��ري��ش: »وضع 
قائمة مبا يدعونه من قوة علي بن أبي طالب.. 
تعامله مع  التوفيق بني ذلك وبني  وكيف ميكن 

من يدعون أنهم كفار وكيف زوج بنته ملن 
يدعون أنه صنم قريش«.

14- تذكير الباطنية مبا قام به أتباع املذهب 
عدم  –مع  الشريف  املكي  احل��رم  في  الباطني 
إنكار علماءهم لذلك - فلم يجعلوا له حرمة كما 
فعل القرامطة من قبل، ففي الوقت الذي كانوا 
إلسرائيل  وامل��وت  ألمريكا  باملوت  فيه  يدعون 
املسلمني  بالتفجير بني  الباطنية  أتباعهم  يقوم 
السامة  املواد  ونشر  الشريف  املكي  في احلرم 
في األنفاق وتهريب املواد املتفجرة مع احلجاج 
العساكر  وقتل  امل��ظ��اه��رات  وعمل  اإلي��ران��ي��ني، 
وبعض احلجاج في أشرف بقاع األرض.. وأما 
تاريخهم في احلرم فقد قتلوا احلجاج واملصلني 
في احلرم ونقلوا احلجر األسود ودمروا البالد 
احملرمة، وقام أحد الباطنية اإليرانيني بضرب 
احلجر األسود في بداية عهد الدولة السعودية 
ال��ث��ال��ث��ة.. »وض���ع ق��ائ��م��ة مب��ا فعله ه���ؤالء في 

األرض احلرام«.

15- تعريف الباطنية من خالل التاريخ بتخاذل 
من  املسلمني  أع��داء  مع  التعامل  في  علمائهم 
النصارى واليهود واملغول، ويكون ذلك من خالل 
املنتسبني  بتعاون  إثباتات علمية. »وضع قائمة 

للباطنية مع الكفار ضد عامة املسلمني«.

الباطنية  األح��ادي��ث  رواة  بعض  مناقشة   -16
بسبب  الباطنية  ل��دى  مرفوض  هو  من  ففيهم 
ذلك..  غير  أو  ل��أول��ي��اء..  سرقته  أو  ع��دائ��ه 

تذكير الباطنية بما قام به أتباع 
المذهب الباطني في الحرم 

المكي الشريف –مع عدم إنكار 
علماؤهم لذلك - فلم يجعلوا 

له حرمة كما فعل القرامطة
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فرواة كتبهم لديهم تناقضات عجيبة، والقارئ 
لكتاب )كسر الصنم( للبرقعي يكتشف عجائب 
قائمة  »وضع  مبكيات:  رواتهم ومضحكات  في 

ببعض الرواة الذين تتعجب من سيرته«.

في  التي  ال��رواي��ات  في  التناقضات  بيان   -17
كتب الباطنية.

في  التي  الروايات  في  التناقضات  بيان   -18
كتب الباطنية مع كتاب الله عز وجل ومع العقل 

الصحيح. 

يوثق  ال  ع��ل��م��ائ��ه��م  م��ن  ك��ث��ي��را  أن  ب��ي��ان   -19
أهل  يستطيع  أن  م��ن  خلوفهم  وذل��ك  كتبهم.. 
إثبات بطالن  لهم«  »العلماء واملناظرين  السنة: 
الباطنية بسبب ما فيها من  أم��ام ع��وام  دينهم 
تناقضات، ولذا فليس لهم عند مناظرتهم كتاب 
يستطيعون توثيقه.. حتى القرآن الكرمي ال يثبته 

علمائهم إال أمام أهل السنة.

ت��رك��وا املذهب  ال��ذي��ن  ل��ق��اءات م��ع  20- عمل 
وما  ال��ت��رك،  أس��ب��اب  على  وال��ت��ع��رف  الباطني 
لدعوة  عليها  التعرف  ينبغي  التي  األم��ور  هي 

غيرهم. 

الباطنية  م��ن  ال��ل��ه  إل��ى  العائدين  دع���وة   -21
وبذل  ومعارفهم  وأهاليهم  إخوانهم  دع��وة  إلى 

احلماية لهم ودعمهم مادياً ومعنوياً.. 

التي تستقبل  البيئات االجتماعية  تكوين   -22
أحد  تعد  التي  الباطنية  من  الله  إلى  العائدين 
العوائق في االنتقال إلى البيئات السنية بسبب 
املذهب  يترك  من  مع  السنة  أهل  تداخل  عدم 

الباطني حديثاً.

ال��ش��ي��خ صالح  م���ن جت��رب��ة  االس���ت���ف���ادة   -23
دعوة  في  العربية-  اجلزيرة  –شرق  الدرويش 
تعاليم  وتعليمهم  أحسن  ه��ي  بالتي  الباطنية 
الدين احلق.. وكيفية قبول الباطنية ملا يدعوهم 
إليه، وكيف ميكن نشر هذه التجربة في اآلفاق، 
أن جهده قد أص��اب عدداً  إذا علمنا  والسيما 

غير قليل من كبار مالليهم بالضيق.. 

24- يحاول أهل الباطنية تفريق األمة والتأليب 
ضد ما يسمونهم الوهابية. فاحذر أن تقع فيما 
املنزلق  ه��ذا  في  تقع  فال  تفرقة  من  يرغبونه 

اخلطير. وقد قال رسول الله ]: »دب إليكم 
والبغضاء  واحلسد،  البغضاء  قبلكم  األمم  داء 
حالقة  ولكن  الشعر  حالقة  ليس  احلالقة  هي 
اجلنة  تدخلون  ال  بيده  نفسي  وال���ذي  ال��دي��ن، 
حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى حتابوا، أال أنبئكم 
مبا يثبت لكم ذلك أفشوا السالم بينكم « رواه 
البزار وقال األلباني في الترغيب والترهيب : 

حسن.

ال��ذي��ن ال  السنة  أه��ل  علماء  م��ن  الطلب   -25
والباطنية  السنة  أه��ل  بني  كبيرة  فروقا  ي��رون 
تبيني موقفهم من أفعال الباطنية مع أبناء أهل 
وال��ع��راق. وحتى في ساحات  إي��ران  السنة في 
على  املتفق  األعمال  ببعض  قاموا  عندما  مكة 

عظمها عند أهل السنة قاطبة.

وتضعف  امل��ن��اظ��رة  حت��س��ن  ال  ك��ن��ت  إذا   -26
سبباً  تكون  أن  فاحذر  واملتابعة  املناقشة  عن 
في تشويه صورة اإلس��الم وأهل السنة في أن 

تضعف أمامهم.

أحد  الدفاع عن  نبدأ في  أن  املهم  ليس   -27
ال��ع��ل��م��اء ال��ذي��ن مت غ���رس ال��ك��راه��ي��ة ضدهم 
كالشيخ محمد بن عبدالوهاب، وإمنا املهم أن 
وأن  الله وسنة رس��ول ]  كتاب  إل��ى  ندعوهم 
وض���الالت..  ش��رك��ي��ات  م��ن  عندهم  م��ا  نصلح 
وبعدها سيعرفون قيمة كتب الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب أو ابن باز أو غيرهما من علماء 

اإلصالح.. 

الدول  أعمال حكام  بنقد  الباطنية  يقوم   -28
التي يتمسك أهلها بالسنة وربط ذلك باملذهب 
السني.. واحلقيقة أنه ليس من املهم أن ندافع 
مع  نناقش  أو  احلاليني  احلكام  من  حاكم  عن 
نركز  أن  املهم  صالحه..  من  فساده  الباطنية 

على مناقشة أصول االعتقاد.

مسألة  معاوية  ب��ن  يزيد  قضية  تكن  ال   -29
فاملسألة  والسنة،  الباطنية  بني  مناظرة  حتتاج 
ي��زي��د أو غ��ي��ره، فبعض أه��ل السنة  أك��ب��ر م��ن 
يستميت في االستدالل على خيرية يزيد وفي 
عهده مت قتل احلسني [ ووقعة احلرة التي 
يزيد  ذل��ك، رضي  وغير  املدينة  أهل  فيها  قتل 
بذلك أم لم ي��رض، ف��أرى والله أعلم أال يكون 
أمره  ويترك  مناقشة  مسألة  معاوية  بن  يزيد 
على  الباطنية مدخاًل  يجد  ال  الله.. حتى  إلى 
أهل السنة في مناصرتهم ملن قتل احلسني في 
عهده، بل يبني رأي علماء السنة وموقفهم من 

قتلة احلسني وأنهم ظلمة.. 

30- ال تربط اإلسالم بفعل أبنائه، بل بعموم 
أقوال وأفعال أهل السنة.. وكذا عند الباطنية 
أعمال   بعموم  بل  الفردية  األفعال  نناقش  فال 

علماء الباطنية وأقوالهم.

األخالقية  اجلرمية  معدالت  في  النظر   -31
في املناطق التي ينتشر فيها الباطنية.. وكيف 
تزداد بقوة، وال أرى ذلك إال عقوبة في هجرهم 
زوج  الصديق  لبنت  واتهامهم  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن 
وأرضاها..  عنها  ال��ل��ه  ال��ل��ه ] رض��ي  رس���ول 
»ويتبادر عندي سؤال، كيف يرون ذلك في زوج 
أن  إل��ى  معه  أبقاها ]  وق��د  الله ]  رس��ول 
أم قال  وهم عرفوه..  لم يعرف شيئاً  أم  مات، 
دناءة  أي  خالفوه..  وهم  القرآن  في  شيئاً  الله 

يعيشها هؤالء الباطنية«.

إذا كنت ال تحسن المناظرة 
وتضعف عن المناقشة 

والمتابعة فاحذر أن تكون 
سببًا في تشويه صورة 

اإلسالم وأهل السنة
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القرآن، وأما األفراد فيجب على كل فرد أن 
يحفظ من القرآن ما تقوم به صالته.

فيه  أم��ًرا  الرسول -]-  يترك  لم  فضله: 
حث على حفظ القرآن إال وسلكه وأمر به؛ 
القرآن،  بحفظ  أصحابه  بني  يفاضل  فكان 
وإذا  للقرآن،  حفًظا  ألكثرهم  الراية  ويعقد 
بعث بعث�ًا جعل إمامهم في صالتهم أكثرهم 
قراءة للقرآن، ويقدم للّحد في القبر أكثرهم 
أخًذا للقرآن، ويزوِّج الرجل املرأة وميهرها ما 
مع الرجل من القرآن، فضال عن األحاديث 
ال���ق���رآن وتعلمه  ال��داع��ي��ة حل��ف��ظ  ال��ك��ث��ي��رة 

وتعليمه.
حفظ الرسول -]- للقرآن الكرمي:

الكبرى  لألمانة  ال��رس��ول -]-  من  إدراًك���ا 
القرآن:  الناس  يبلغ  أن  بها، وهي  ُكلف  التي 
َوَمن  ِبِه  الُقْرآُن ألُنِذَرُكم  َه��َذا  ِإلَ��يَّ  }َوأُوِح��َي 
بَ���لَ���َغ{ )األن����ع����ام:19(، وإدراًك������ا م��ن��ه -عليه 
أن  القرآن يجب  تبليغ  الصالة والسالم- أن 
وال  نقصان،  وال  زي��ادة  بال  كما سمعه  يكون 
بحركة؛  حركة  أو  بحرف،  حل��رف  استبدال 
لذا فقد كان -عليه الصالة والسالم- يشعر 

ِلتَْعَجَل  ِلَسانََك  ِبِه  ْك  رِّ ُتَ اللَُّه -تََعالَى-: }الَ 
ِبِه. ِإنَّ َعلَيْنَا َجْمَعُه َوُقْرآنَُه{ َقاَل: َجْمَعُه ِفي 
َصْدِرَك ثُمَّ تَْقَرأُهُ، }َفِإَذا َقَرأْنَاهُ َفاتَِّبْع ُقْرآنَُه{ 
َقاَل: َفاْستَِمْع َوأَنِْصْت. ثُمَّ ِإنَّ َعلَيْنَا أَْن تَْقَرأَهُ، 
َقاَل: َفَكاَن َرُسوُل اللَِّه -]- ِإَذا أَتَاهُ ِجبِْريُل 
اْستََمَع َفِإَذا انَْطلََق ِجبِْريُل َقَرأَهُ النَِّبيُّ -]- 

َكَما أَْقَرأَهُ« )متفق عليه(.
القرآن كله واجب على األمة،  حكمه: حفظ 
التواتر  ب��ه  يثبت  كثير  ع��دد  يحفظه  بحيث 
وإال أِثمت األمة كلها، وليس هذا لكتاب غير 

-تعالى-:  قوله  النوع  لهذا  ويشهد  الدليل: 
َعلَيْنَا  ِإنَّ  ِب��ِه.  ِلتَْعَجَل  ِلَسانََك  ِبِه  ْك  ��رِّ ُتَ }الَ 
َجْمَعُه َوُقْرآنَُه. َفِإَذا َقَرأْنَاهُ َفاتَِّبْع ُقْرآنَُه. ثُمَّ ِإنَّ 

َعلَيْنَا بََيانَُه{ )القيامة:19-16(.
الصدور،  في  احلفظ  هنا:  باجلمع  ف��امل��راد 
وي��ف��س��ره ح��دي��ث اب���ن ع��ب��اس -رض����ي الله 
ِمَن  يَُعاِلُج  النَِّبيُّ -]-  »َك��اَن  ق��ال:  عنهما- 
َفَأنَْزَل  َشَفتَيِْه...  ُك  يَُحرِّ َك��اَن  ًة  ِش��دَّ التَّنِْزيِل 

احلمد لله، والصالة والسالم على رسول الله، أما بعد:
املراد بجمع القرآن: يطلق جمع القرآن الكرمي ويراد به أحد ثالثة أنواع:

األول: جمعه مبعنى حفظه في الصدور واستظهاره.
الثاني: جمعه مبعنى كتابته وتدوينه كله حروف�ًا وكلمات، وآيات وسوًرا.

الثالث: جمعه مبعنى تسجيله تسجيال صوتًيا.
ولكل نوع من هذه األنواع الثالثة تاريخ وخصائص ومزايا، ولذا فسنتناول 

كل نوع على حدة.
النوع األول: جمعه مبعنى »حفظه في الصدور واستظهاره«:

كتب: ياسر عبدربه )�(

دفع الشبهات 
حول جمع القرآن الكريم 

تاريخ �إ�سالمي

)�(  باحث إسالمي
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تاريخ �إ�سالمي

يَنسى شيًئا  أن  بحرج شديد، وخوف عظيم 
من القرآن؛ مما جعله يحرك لسانه بالقرآن 
ن��زول الوحي مع ش��دة وط��أة الوحي،  حلظة 
نزوله،  عند  والكرب  اجلهد  من  يعانيه  وم��ا 
قوله  عليه  نزل  حتى  كذلك  زال -]-  وما 
ْك ِبِه ِلَسانََك ِلتَْعَجَل ِبِه. ِإنَّ  رِّ -تعالى-: }الَ ُتَ
َعلَيْنَا َجْمَعُه َوُقْرآنَُه. َفِإَذا َقَرأْنَاهُ َفاتَِّبْع ُقْرآنَُه. 

ثُمَّ ِإنَّ َعلَيْنَا بََيانَُه(.
ِمن  ِبالُْقْرآِن  تَْعَجْل  }َوالَ  -سبحانه-:  وق��ال 
)طه:114(،  َوْح��يُ��ُه{  ِإلَ��يْ��َك  يُْقَضى  أَن  َق��بْ��ِل 
فكان -]- بعد هذا إذا أتاه الوحي أطرق، 
فإذا ذهب جبريل وجد الرسول -]- القرآن 

مجموًعا في صدره كما وعده الله.
كله،  ال���ق���رآن  ال���رس���ول -]-  ح��ف��ظ  وق���د 
إياه  يعارضه  وحفظه أصحابه، وكان جبريل 
في كل عام مرة، في شهر رمضان، وعارضه 
كما  مرتني،  فيه  توفي  ال��ذي  العام  في  إي��اه 
عن  عنها-  الله  -رض��ي  عائشة  حديث  ف��ي 
َكاَن  ِجبِْريَل  »ِإنَّ  قال:  أنه  الله -]-  رسول 
ًة، َوِإنَُّه َعاَرَضِني  يَُعاِرُضِني الُْقْرآَن ُكلَّ َسنٍَة َمرَّ
، َوالَ أَُراهُ ِإالَّ َحَضَر أََجِلي« )متفق  تنَْيِ الَْعاَم َمرَّ
عليه(، وكان -]- يقوم بالقرآن ويتلوه آناء 
الليل وأط��راف النهار حتى كادت أن تتشقق 

قدماه.
حفظ الصحابة -رضي الله عنهم- 

للقرآن الكرمي:
الله  -رض���ي  الصحابة  ب��ني  التنافس  اش��ت��د 
وتالوته  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  حفظ  ف��ي  عنهم- 
وتفسيره  مدارسته  إل��ى  وتسابقوا  وت��دب��ره، 
آيات  عشر  يتجاوزون  ال  وكانوا  ب��ه،  والعمل 
حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، وكانوا 
يهجرون لذيذ املنام ودفء الفراش، ويؤثرون 
قيام الليل والتهجد بالقرآن، حتى كان يسمع 

لبيوتهم دوي كدوي النحل لتالوتهم القرآن.
ذلك،  على  يحثهم   -[- الله  رس��ول  وك��ان 
ويحرص على سماع تالوتهم، فقد قال ألبي 
أَْستَِمُع  َوأَنَ���ا  َرأَيْ��تَ��ِن��ي  »لَ��ْو  موسى األش��ع��ري: 
ِل��ِق��َراَءِت��َك الْ��بَ��اِرَح��َة لََقْد أُوِت��ي��َت ِم��ْزَم��اًرا ِمْن 

َمَزاِميِر آِل َداُوَد« )رواه مسلم(.
واس��ت��م��ع ل��ت��الوة س��ال��م م��ول��ى أب���ي حذيفة 

ِللَِّه  ْمُد  »احْلَ له:  فقال  الله عنهما-  --رضي 
ِتي ِمثْلََك« )رواه أحمد وابن  الَِّذي َجَعَل ِفي أُمَّ

ماجه، وصححه األلباني(.
«. ُقلُْت:  وقال البن مسعود -[-: »اْقَرأْ َعلَيَّ
»َفِإنِّي أُِحبُّ  َقاَل:  أُنِْزَل؟!  َوَعلَيَْك  َعلَيَْك  أْقَرأُ 
ُسوَرةَ  َعلَيِْه  َفَقَرأُْت  َغيِْري«.  ِمْن  أَْسَمَعُه  أَْن 
النَِّساِء َحتَّى بَلَْغُت: }َفَكيَْف ِإَذا ِجئْنَا ِمْن ُكلِّ 
َشِهيًدا{  َه��ُؤالَِء  َعلَى  ِبَك  َوِجئْنَا  ِبَشِهيٍد  ��ٍة  أُمَّ
َق��اَل: »أَْم��ِس��ْك«. َف��ِإَذا َعيْنَاهُ تَ��ْذِرَف��اِن« )متفق 

عليه(.
ُرْفَقِة  أَْص����َواَت  »ِإنِّ���ي ألَْع���ِرُف  وق��ال -]-: 
ِباللَّيِْل  يَ��ْدُخ��لُ��وَن  ِح��نَي  ِب��الْ��ُق��ْرآِن  األَْش��َع��ِريِّ��نَي 
َوأَْعِرُف َمنَاِزلَُهْم ِمْن أَْصَواِتِهْم ِبالُْقْرآِن ِباللَّيِْل 
ِبالنََّهاِر«  نََزلُوا  ِحنَي  َمنَاِزلَُهْم  أََر  لَْم  ُكنُْت  َوِإْن 

)متفق عليه(.
واألخبار الكثيرة تشهد على عناية الصحابة 
-رضي الله عنهم- بالقرآن الكرمي وتالوته، 
الصالة  -عليه  الرسول  حثِّ  وعلى  وحفظه، 

والسالم- ألصحابه على ذلك.
من  القرآن  عدد حفاظ  يكثر  أن  فال عجب 
الرسول  ح��ي��اة  ف��ي  ح��ف��ظ��ه  إذا  ال��ص��ح��اب��ة، 
-]- اجلم الغفير من الصحابة، رضي الله 

عنهم.
فمن املهاجرين الذين حفظوا القرآن كله: أبو 
بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، وسعد، 
واب���ن م��س��ع��ود، وح��ذي��ف��ة، وس��ال��م م��ول��ى أبي 
حذيفة، وأبو هريرة، وعبدالله بن عمر، وابن 
عبدالله،  وابنه  ال��ع��اص،  بن  وعمرو  عباس، 
بن  وعبدالله  الزبير،  بن  وعبدالله  ومعاوية، 
السائب، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة، رضي 

الله عنهم أجمعني.

بن  وأبي  الصامت،  بن  عبادة  األنصار:  ومن 
كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وفضالة 
بن عبيدة، ومسلمة بن مخلد، وأبو الدرداء، 
وأنس بن مالك، وأبو زيد بن السكن، رضي 

الله عنهم أجمعني.
شبهة وجواب:

روى البخاري في صحيحه ثالثة أحاديث:
األول: عن قتادة قال: »َسَألُْت أَنََس بَْن َماِلٍك 
النَِّبيِّ  َعْهِد  َعلَى  الْ��ُق��ْرآَن  َجَمَع  َمْن   :-]-
أُبَيُّ  األَنَْصاِر:  ِمَن  ُكلُُّهْم  أَْربََعٌة  َق��اَل:  -]-؟ 
بُْن َكْعٍب، َوُمَعاُذ بُْن َجَبٍل، َوَزيُْد بُْن ثَاِبٍت، َوأَبُو 

َزيٍْد« )رواه البخاري(.
الثاني: عن أنس بن مالك قال: »َماَت النَِّبيُّ 
أَبُو  أَْربَ��َع��ٍة:  َغيُْر  الْ��ُق��ْرآَن  يَْجَمِع  َولَ��ْم   -[-
ْرَداِء، َوُمَعاُذ بُْن َجَبٍل، َوَزيُْد بُْن ثَاِبٍت، َوأَبُو  الدَّ

َزيٍْد. َقاَل: َونَْحُن َوِرثْنَاهُ« )رواه البخاري(.
العاص  ب��ن  عمرو  ب��ن  عبدالله  ع��ن  ال��ث��ال��ث: 
-رضي الله عنهما- قال: »سمعت رسول الله 
ِمْن  أَْربََعٍة:  ِمْن  الُْقْرآَن  »ُخ��ُذوا  يقول:   -[-
َعبِْد اللَِّه بِْن َمْسُعوٍد -َفَبَدأَ ِبِه- َوَساِلٍم َمْولَى 
َكْعٍب«  بِْن  َوأُبَيِّ  َجَبٍل،  بِْن  َوُمَعاِذ  أَِبي ُحَذيَْفَة، 

)رواه البخاري(.
الذين  أن  األح��ادي��ث على  بهذه  وق��د يستدل 
مسعود،  بن  عبدالله  ه��م:  ال��ق��رآن  يحفظون 
وسالم بن معقل مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن 
جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو زيد 

اشتد التنافس بني الصحابة 
-رضي الله عنهم- في حفظ 

القرآن الكرمي وتالوته 
وتدبره، وتسابقوا إلى 

مدارسته وتفسيره والعمل به،
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إذا حفظ الكل الكل ولو على التوزيع كفى«.
حفظ التابعن ومن بعدهم -رحمهم 

الله تعالى- للقرآن الكرمي:
م��ر ب��ن��ا أن ال��ص��ح��اب��ة -رض���ي ال��ل��ه عنهم- 
والبلدان  اإلس��الم��ي��ة  اآلف����اق  ف��ي  ان��ت��ش��روا 
املفتوحة يُعلِّمون الناس أمور دينهم، ويعقدون 
تلك  مساجد  ف��ي  وال��ت��دري��س  التعليم  حلق 
ال���ب���ل���دان، وأق���ب���ل ع��ل��ي��ه��م ك��ث��ي��ر م���ن الناس 
يتحلقون حولهم، ويتلقون العلم منهم، وصار 
لبعض هذه املدارس شهرة كبيرة حملت كثيًرا 
العلم  وتلقي  إليها،  الرحلة  التابعني على  من 
من أهلها، كمدرسة ابن مسعود -[- في 
في  كعب -[-  بن  أب��ي  ومدرسة  الكوفة، 
امل��دي��ن��ة، وم��درس��ة اب��ن ع��ب��اس -رض���ي الله 
ع��ن��ه��م��ا- ف���ي م��ك��ة، وغ��ي��ره��ا م���ن م����دارس 

الصحابة، رضي الله عنهم.
الكرمي  ال��ق��رآن  يعلِّمونهم  ال��ص��ح��اب��ة  وك���ان 
معانيه،  لهم  وي��ف��س��رون  إي���اه،  ويحفظونهم 
ويبينون لهم أحكامه، وقد أقبل التابعون على 
الكرمي،  القرآن  حفاظ  فكثر  امل��دارس،  هذه 
ولم يقتصروا على تالوته، بل حفظوا أوجه 
احلفاظ  م��ن  كبير  ع���دد  واش��ت��ه��ر  ق���راءت���ه، 

بالقراءة والرواية.
تعالى-  الله  -رحمهم  التابعني  بعض  وجترد 
ووضع  وإتقانها،  ال��ق��راءات  بضبط  للعناية 
أئمة  واألص����ول حتى ص���اروا  لها  ال��ق��واع��د 

بن السكن، وأبو الدرداء.
وهذا يخالف ما هو معلوم أن الذين يحفظون 
ال���ق���رآن م���ن ال��ص��ح��اب��ة ج���م غ��ف��ي��ر وليس 

محصوًرا بهذا العدد.
واجلواب عن هذا اإلشكال من وجوه:

ي��راد بهذه األح��ادي��ث احلصر  أن��ه ال  األول: 
وإمنا يراد بها ضرب املثل، ويشهد لهذا أن 
أنًسا نفسه ذكر في حديث: »أبي بن كعب«، 
وفي حديث آخر: »أبا الدرداء«؛ فلو كان املراد 

احلصر التفقت األسماء في احلديثني.
الثاني: أن املراد باجلمع الكتابة ال احلفظ.

ب��اجل��م��ع ح��ف��ظ��ه بوجوه  امل����راد  ال��ث��ال��ث: أن 
القراءات كلها.

فم  كله من  تلقيه  باجلمع  امل��راد  أن  ال��راب��ع: 
الرسول ].

الذين عرضوه  أنهم هم  امل��راد  أن  اخلامس: 
أسانيدهم،  بنا  واتصلت   -[- النبي  على 

وأما من حفظه ولم يتصل بنا سنده فكثير.
ق���ال امل�����ازري -رح��م��ه ال��ل��ه ت��ع��ال��ى-: »وقد 
متسك بقول أنس هذا جماعة من املالحدة 
وال متمسك لهم فيه؛ فإنا ال نسلم حمله على 
ظاهره. سلمناه، ولكن من أين لهم أن الواقع 
في نفس األمر كذلك؟! سلمناه، لكن ال يلزم 
من كون كل من اجلم الغفير لم يحفظه كله أاّل 
يكون َحِفظ مجموعه اجلم الغفير، وليس من 
شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جميعه، بل 

يحفظ املسلمون 
القرآن في صدورهم 
مع تكالب األحوال 

عليهم

 حفظ القرآن
 هو أول علم نشأ من 

علومه

يُقتدى بهم.
حفظ القرآن الكرمي في العصر 

احلديث:
املسيرة  زالت  فما  احلديثة  العصور  في  أما 
املسلمون  يحفظ  مستمرة،  لله-  -واحل��م��د 
األحوال  تكالب  م��ع  ف��ي ص��دوره��م  ال��ق��رآن 
على املسلمني، واضطراب املعيشة، ومغريات 
احلضارة، وتوافر املوانع، وانحسار الدوافع، 
الكرمي،  ال��ق��رآن  حفاظ  كثرة  ن��رى  زلنا  وم��ا 
ببال، وال يحلم مبثله  ال يخطر  إقباالً  وجند 

أهل كتاب.
القرآن  م������دارس ت��ف��ي��ظ  ان���ت���ش���رت  ف��ق��د 
للقراءات  معاهد  وأنشئت  العديدة،  الكرمي 
وك��ل��ي��ات ال���ق���رآن ف���ي ال��ع��دي��د م���ن ال����دول 

اإلسالمية،واحلمد لله.
خصائص جمع القرآن مبعنى حفظه 

في الصدور:
م��زاي��ا وخصائص،  م��ن اجلمع  ال��ن��وع  ول��ه��ذا 

منها:
- أن جمع القرآن مبعنى حفظه هو أول علم 
نشأ من علوم القرآن الكرمي، وذلك أنه حني 
ال��رس��ول -]- ف��ي غار  ال��وح��ي على  ن��زل 
ح��راء، وجرى ما جرى، تال النبي -]- ما 
نَزل عليه من القرآن على خديجة، وذلك من 

حفظه، فهو أول علم نشأ من علوم القرآن.
- أنه دائم ال ينقطع- إن شاء الله- فقد حفظ 
أصحابه  وحفظه  ال��ق��رآن،   -[- ال��رس��ول 
املسلمون  زال  وم��ا  بعدهم،  وم��ن  والتابعون 
بخالف  برفعه،  الله  ي��أذن  أن  إلى  يحفظونه 
جمعه مبعنى كتابته فقد مر بثالث مراحل، 

آخرها في عهد عثمان [.
بالقرآن،  خ��اص  ال��ص��دور  في  أن احلفظ   -
وليس هناك كتاب يحفظه أهله غير القرآن.

من  يحفظ  أن  مسلم  ك��ل  على  يجب  أن��ه   -
القرآن ما يؤدي به الصلوات بخالف جمعه 
كل  على  يجب  ف��ال  وت��دوي��ن��ه،  كتابته  مبعنى 

مسلم.
- ال��وع��ي��د مل��ن ح��ف��ظ ش��ي��ًئ��ا م��ن ال��ق��رآن ثم 

نسيه.



إشراف:

المحرر 
المحلي

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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بعد حمد الله عز وجل والثناء عليه مبا هو أهل املجد 
والسؤدد والصالة على نبيه وحبيبه محمد ] : لقد 
أسالفنا  في  تعهد  لم  الزمان صبغة  هذا  علينا  حتم 
املادة  رفعة  إعللالء  شأنه  من  ما  كل  فبات  السابقني، 
دومنا  بعينه  احلق  هو  املعبودة  الشهوانية  درجللة  إلى 
أي اعتبار لألسس حصنا ومنعة، وهذا ما دسه الغول 
العلماني في كبد أمة اإلسالم، فأنسى املبادئ والقيم 
القائم بها الدين أبناء اإلسالم و لم يعد لهم النصيب 
األعمى  التقليد  مللن  مبللجللال  رتللعللهللم  فللي  إال  األوفللللر 

والضرب في آالت اإلمعية والالمباالة .
وما فتئ أن يهجع عن طاغوته حتى ميده أهل النفاق 
باألدواء جرعة فأخرى ليدخل مفهوم العلمنة اجلائرة 
في كل كبيرة و صغيرة من نهوج حياتنا )االنفتاح، حرية 
املشتركة  العالقات   - الشرع  حساب  –على  التعبير 
تعزيز اجلنس و اآلخر ( إلى غير ذلك من املسميات 
التي أدخلت إلى معاجم اللغة قسرا فأودت بكثير من 

معاني الشرف والعفاف والغيرة لدين الله .
و إن أقالما كانت لتؤجر إزاء محاربة اإلسالم حلري 
بها أن تكتب بالدم املسفوح معايير احلالل و احلرام 
والتعاليم املتعبد بها كيف ال و قد صار املشرعون من 

دون الله هم أهل الصول و اجلول؟!
هذه املعاناة التي تفاقمت حتى صرنا اليوم نعلق آماال 
لللم تكن هناك  أن  بعد  فللي سبيل اخلللالص  وأطلللالال 
أي عثرة في طريق اجلنة ولكن على الرغم من ذلك 
احلالل بني واحلرام بني، فأهل الباطل هم على متام 
االقتناع بأنهم على احلرام يقتاتون إال بأن زرعة اخلير 

فيهم ذبلة هزيلة.
ألخرى  روح  مللن  احلللاضللر  املللفللقللود  هللي  األم  اللبنة 
للوجود  افللتللقللار  هللو  روحلللي  معنى  كللل  مللن  فالتجريد 
التكليفي في هذا الكون ومدعاة للهزلية البحتة القائم 
عليها مبدأ املادة الشهواني .في احلقيقة املرة ال طعم 
لهذه احلياة ينحصر في مأكل أو ملبس أو مأوى ... 

وما إلى غير ذلك من األمور .
ولكن الذوق يتجلى في حياة الروح و كيانها اللطيف 
وفق عالقة مستمدة الوحدة مع الله بانقطاع تام عن 
والهزل  الصراخ  عن  وانطواء  املشكالت  و  الضوضاء 
واللعب واللهو إلى ما هو جميل الرونق متسق الذات 
في حياة الروح تلك الفضاء الشاسعة التي بها البكاء 
املفعم باخلضوع،  له واخلشوع  والتذلل  الله  بني يدي 
كيف وفيها العبرات تتدفق خوف اجلبار واأليدي ترفع 
رجاء الرحمن، هناك حيث الراحة التي يضفيها تأجج 

الله ولقاءه حري به االعتصام  لله، فمن أحب  احلب 
بحبله.

ومهما يرتق هذا الكون ويزدهر يبق في نظرة الزاهد 
ولعل ذلك هو  لو ضاهى اخليال،  بعلمه حقيرا حتى 
املضفي للذة الوحدة مع الله، تتهافت األرواح في معني 
قد نضب ماؤه واضمحل ولكن جرار أملها ال تنكسر 
املعني  لذلك  رافلللدا  األمللل  فيبقى  بلله  حلمت  مللا  إزاء 
علنا، يوما يعترينا الصمت فال جند إال الصالة، فقد 
صارت آلة التقرب وسيلة هزلية ليس لها أي عوز أو 
احتياج إال عند احتدام املصائب و اضطرام النوائب 
مع ذلك فإن الفارق يقل عما ال جتد له وسيلة أكثر 
من الرزح في غياهب الطاغوت النائم لتوقظ بعدها 
اللعنة احملتمة السائقة إلى الكارثة اجلهنمية، أعاذنا 

الله منها .
التراب حتى  الطاهر يختزل في ضلوع  الوضوء  مباء 
الللروح في نضارة  فتنتعش جذورها حتى تدب  يبللها 
وال  التذلل  و  االنكسار  عالم  في  فتركع   ... األوراق 
يثنيها عن تبتلها إال أنها تفاضلت في عالم االقتراب 
بالضلوع  حطت  النشوة  إذا  تلك  فسجدت،  للوصول 
أنها  إال  مضيا  استطاعت  ومللا  البكاء  فللي  فتمادت 

أكملت املسير إلى رحلة اخللود.
نهشت أظفار الظالم إضحيان ليلها إال أنها لم حتظ 
املألوف  غير  يغادر  ذلللك حتى  يكون  ولللن  به وحتللوز، 
بذاته، فلن تفرض عليه الغربة سجيتها عندما ينتهج 
صراط فلكه فيغادر، وقتها ال يرجتى من السواد إال 

الغراب لينعق على ما آل له.
وضجت بتلك الصحائف كلمات لو كانت كائنا لكانت 
ينوء مبا  أن ما حملنا من هموم  لنعلم  بكيانها  الكون 
العندليب  لصوت  فطربنا  شاطئني؛  بحر  في  يسطر 
رؤيته،  لتمني  نشيجه  أخاذ  عينه حتى ساقنا  الغائب 
لها  جتللد  ال  الثعابني  نفثتها  إن  السموم  فعل  كذلك 

ترياقا إال املوت .
إن رجوع األوان ليس مبستحيل ليكتمل اتساق اللوحة 
الزاهية، فريشة األنامل إمنا تصوغها العينان لتحيك 
بذلك دمعة الصفاء الباهرة اجلذابة لأللباب، فتنماز 
االزدراء  عني  إلى  منها  احلادقة  الشهوانية  عني  عن 
الطاغوتية بكونها البراءة الصادقة التي اكتمل رقشها 
في  موحدة  الللزاخللر،  بللاألريللج  الطافحة  الشفاه  على 

الزمن الهاجر زمان الغربة .
فطوبى للغرباء ...

إيهاب عمر -األردن

حجر الروح
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ت��وج��د جل���ان خ��ي��ري��ة ت��ع��م��ل رحالت 
بعضهم  ال��ش��ب��اب  يلتقي  ح��ي��ث  ل��ل��ش��ب��اب، 
للتعارف  مختلفة  م��ن��اط��ق  م��ن  يقبلون  ب��ض��ع،  م��ع 
واالستماع إلى الدروس املفيدة وقضاء األوقات في 

مزاولة األلعاب الرياضية.
والله املوفق.

تربوية
مبا  الثانية  الفترة  المتحانات  يستعدون  الطالب 
يقومون به من عمل جدول للدراسة، يحتوي هذا 
وفترة  ال��دراس��ة  ف��ت��رة  مثل  عناصر  على  اجل���دول 

الراحة وغيرها من األمور.
والله املوفق.

اجتماعية
بعد انتهاء االمتحانات يفكر كل واحد في اإلجازة، 
وكيف يقضي هذه اإلجازة في األمور املفيدة التي 

تعود عليه بالنفع.
والله املوفق.

يوسف علي الفزيع

خواطر في الدين 
والمجتمع

إن من أهم املهام اجلليلة والوظائف 
األولللللللللى اللللسلللامللليلللة واألسللللاسلللليللللة 
للمسجد في اإلسالم في كل زمان 
والتوعية  والتربية  التعليم  ومللكللان 
بالرسالة  التعريف  ثللم  والتثقيف، 
تلللرتلللكلللز على  الللللتللللي  اإلسللللالملللليللللة 
املصدرين اخلالدين: القرآن الكرمي 
والسّنة النبوية، ثم اجتهادات علماء 
األمة وفقهائها ومفكريها مع أرائهم 
العصور  مختلف  عبر  واجتهاداتهم 
إلى  الدعوة  إلى  إضافة  التاريخية، 
احلسنة  واملللوعللظللة  باحلكمة  الللللله 
إلى  }ادع  تعالى:  لقوله  مصداقا 
واملوعظة  بللاحلللكللمللة  ربللللك  سللبلليللل 
احللللسلللنلللة وجللللادلللللهللللم بلللاللللتلللي هي 
إلى  الدعوة  وكذلك  اآلية،  أحسن{ 
التشبث بالكتاب والسّنة وتعاليمهما 
واتباع أوامرهما واجتناب نواهيهما، 
ثم التخلق مبكارم األخالق التي جاء 
باملعروف  واألمللر  الرسول ]،  بها 
أحوال  املنكر، وإصللالح  والنهي عن 
أفللرادا وجماعات بعد أن  املسلمني 
تعالى:  قلللال  واضللطللربللت،  فللسللدت 
}ولللتللكللن مللنللكللم أمللللة يلللدعلللون إلى 
وينهون  باملعروف  ويللأمللرون  اخلير 

عن املنكر{ اآلية.
التعليم والتفقيه والتوعية

واجلللللب خطباء  ملللن  فللللإن  وهلللكلللذا 
املللللسللللاجللللد وأئلللملللتلللهلللا واللللللوعلللللاظ 
وامللللرشلللديلللن واللللعلللللللملللاء واللللدعلللاة 
واملللصلللللحللني، خللصللوصللا فلللي هذا 
فيه  ظهرت  الللذي  العصيب  الللزمللن 
دين  عن  بعيدة  عديدة  ومحن  فنت 
تعليم  على  العمل  وشللريللعللتلله،  الللللله 
املسلمني وتوعيتهم أفرادا وجماعات 
انطالقا من تعاليم وهدايات القرآن 

في  دينهم  وقضايا  بللأمللور  والللسللّنللة 
والفقه  والشريعة  العقيدة  مجاالت 
واألخالق..  واملعامالت  والعبادات 
فللاملللسلللللمللون الللليلللوم هلللم فلللي أشد 
احلاجة إلى معرفة مثل هذه األمور 
وتعلمها الضرورية من الدين والتفقه 
فيها، وفهمها وتطبيقها في حياتهم 

اخلاصة والعامة.
ومللن واجللب أهللل املساجد من علماء 
وأئللللمللللة وخلللطلللبلللاء وفلللقلللهلللاء ووعلللللاظ 
عقول  تنوير  على  العمل  ومللرشللديللن 
العلوم  مبختلف  وإبصارهم  املسلمني 
واملعارف الدينية والشرعية األساسية 
والسّنة  الللقللرآن  علللللوم  مثل  واملللفلليللدة 
والفقه  والتجويد  والتفسير  واحلديث 
والللعللبللادات واملللعللامللالت وغلليللرهللا ألن 
الله وطاعته ال تتحقق وتكتمل  عبادة 
العلماء  الدين وسللؤال  بالتفقه في  إال 
وطلب العلم والعمل الصالح والنافع..

تصحيح العقيدة وتقوية 
اإلميان

وملللللن واجللللللب اللللعلللللللملللاء والللللدعللللاة 
كذلك  وامللللصلللللللحلللني  واخلللللطللللبللللاء 
وتنقيتها  املسلمني  عقيدة  تصحيح 
واخلرافة  الللشللرك  أنللللواع  كللل  مللن 
والبدع والضالالت ثم تقوية وازعهم 
اإلمياني والديني الذي يدفعهم إلى 
والثبات  الصالح  والعمل  االستقامة 
على الدين احلق واإلميان والتوحيد 
واإلحسان،  اخلير  وفعل  والعقيدة 
وأوطانهم  مجتمعاتهم  خدمة  وإلللى 
وأمتهم في كل شيء خاصة ما يتعلق 
بأمور وقضايا الدين والدنيا املتعددة 
واالقتصادية  السياسية  واملتشعبة 

واالجتماعية والثقافية.

عمر الرماش

ر�سالة امل�سجد



همسة تصحيحية

همسة
تصحيحية

دخل أحد املرشحني إلى ديوان في منطقة القادسية، وبعد أن 
سأقول  قائاًل:  للحديث  وأستأذن  مكانه  وأخ��ذ  اجلميع  صافح 
التصوير،  وامنعوا  هواتفكم  تغلقوا  أن  ف��أرج��و   خطيراً  كالماً 
»وهابي«  املوجودين  بني  هل  الديوانية:  صاحب  أذن  في  وهمس 
يعني من أهل السّنة؟! فقال: ال، قال آخذ راحتي؟ قال نعم.. فما 
علم هذا املرشح أن أحد احلضور قد دخل مع أهل السنة قبل شهر 

ومعه ثالثة متأثرين به نقلوا هذا الكالم..
فقال:

< هل تريدون أن نصبح مثل البحرين يداس على رقابنا؟ هل رأيتم ما 
حدث لياسر احلبيب؟، فما حصل له سيحصل لنا جميعا، وإذا لم نتفق 

على وصول 8 نواب من طائفتنا فسيسحب البساط من حتتنا.
< نحن نعيش في قهر وظلم، ال يسمحون لنا ببناء دور لعبادة وعدد 
الوزراء بالنسبة لعددنا قليل، ونريد مناصب قيادية في كل مكان، نريد 
محاكم، ونريد مدارس، وجامعات، وقنوات وشركات، ونريد مكتبات 

وصحفا ومزيد من البعثات.
< انظروا ما يحدث في سوريا، فإن ما يحدث هناك سيحصل لنا 
وكذلك ما يحدث في العراق فإذا صاروا أكثرية سيحصل لنا أكثر 

مما نرى ونسمع..
أننا  فمعناه  التعاون،  ومجلس  السعودية  مع  االحت��اد  مت  إذا   >
انتهينا فالبد أن نخرج إلى ساحة اإلرادة وكل الكويت ساحة 

إرادة..
على  فسنعمل  دائرتنا  من  أكثر  أو  ن��واب   8 أوصلتم  إذا   >
وقف ميناء مبارك في جزيرة بوبيان، وسنعمل على وقف 
االحتاد،  وس��ن��رف��ض  ال���ع���راق،  م��ن  ال��ت��ع��وي��ض��ات  مطالبة 
وسنقف مع إخواننا في البحرين والقطيف، وسنحيل كل 
إيران  أو  سوريا  في  القيادة  ضد  كتبوا  الذين  الكّتاب 
بجسر  وسنطالب  ال��ن��ي��اب��ة،  إل��ى  ب��س��وء  ان��ت��ق��دون��ا  أو 
ال��زوار من السعودية  وخط سريع خاص إلخوانكم 
وبرفع  إجراءاتهم،  بتسهيل  وسنطالب  والبحرين، 
قائمة املمنوعني من السادة من دول اخلليج من 
العمالة  سقف  برفع  ونطالب  املنافذ،  جميع 
عيش  لقمة  إلي��ج��اد  وسنعمل  اإلي��ران��ي��ة، 

إلخوانكم في دول أوروبا للعمل في سفارات الكويت، وسنرفع سقف 
عاشوراء  أي��ام  بتخصيص  ونطالب  لبنان،  في  إخوانكم  من  العمالة 
مراقد ألماكن المست  ببناء  أيام عطل رسمية، وسنطالب  واألربعني 
فيها أقدام األئمة تراب الكويت، وسنعمل على تغيير مناهج التكفيرين 

وتعطيلها وإلغائها.
< انظروا إلى احلكومة السابقة فقد أعطتنا الكثير، ولن نحصل عليها 
ما لم تفتوا وتركزوا وحتثوا بإجبار األتباع على التصويت حتى املسافر 
فثبطوهم  مختلفون،  لكنهم  منهم  أقل  فعددنا  املستشفى،  في  ال��ذي 
وشجعوهم على السفر وعلى االختالف، وواعدوهم بأنكم ستنتخبونه 

وأملوهم حتى يعيشوا في جو االختالف واالنتظار.
وبيان  والدسمة  الرميثية  ف��ي  ال��ك��الم  ه��ذا  قلت  أن��ا  أي��ض��ا:  يقول   >
واملنصورية، واجلميع حتمس وال نريد أن يفتر هذا احلماس، انظروا 
إلى مواقع االستفتاءات وبلغة األرقام سنحصل في الدائرة األولى على 

7 مقاعد، فنحن نريد 8 أو 9 بجهودكم يا شباب!!
< التكفيريون يضغطون على احلكومة بتقليص دورنا وتسجيل اخلطب 
والسيد  عليها،  ويصوتون  شريعتهم  يعرضون  ورمبا  علينا  والتضييق 
أن حتثوا  لكن ال يستطيع وحده فيجب  باملرصاد،  لهم  واقف  املهري 

اجلميع على التصويت.
< نريد أن نعرف كيف نتواصل مع اتباع أهل البيت حتى ال يصل الكالم 
إلى »الوهابية«، ونريد جبهة توظف النساء خلدمة تسهيل التصويت 

واإلجبار عليه فعددهن كبير.. انتهى كالمه ال فض فوه!!
األحقاد  وشحن  الطائفي  ال��ط��رح  إل��ى  ف��ان��ظ��روا  منهم  م��ا حصل  ه��ذا 
نريد  ال  ونحن  واقعه،  في  ويبالغون  املشهد  يصورون  وكيف  وال��ع��داوة، 
وااللتزام  الصفوف  توحيد  نريد  ولكن  املقابل،  بشحن  اإلس��اءة  مقابلة 
باملواثيق من اختيار 4 مرشحني، ونريد اإليثار واالنسحاب من الباقني 
وتبديد  الضياع  ووق��ف  اخلليجي  واالحت��اد  للكويت  التصويت  أجل  من 
األصوات والعبث بالهوية أو أمن الكويت واستقرارها، ووقف مستنقعات 

نريد  وال  محروقة،  أصواتاً  نريد  وال  الظالم،  ودهاليز  الفساد 
محبطة  واه��ي��ة،  مسّوغات  التصويت حتت  عن  ال��ع��زوف 

ال��دائ��رة األول��ى 37  السنة في  أه��ل  ويائسة، فعدد 
ألفاً،   29 السابق  التحريض  وأصحاب  ألفاً 

فهل أنتم متحدون يارعاكم الله؟

طائفية الطرح تدل على 
اإلفالس وتدعونا للوحدة

د. بســـام الشـطـي


