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عقدت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية مؤمترًا مهما حتت عنوان: 
احتفاالت  هامش  على  الوطنية«  الــوحــدة  تعزيز  فــي  اإلمـــام  »دور 
الــوطــنــيــة للتحرير واالســتــقــالل، والشـــك أن  بــاملــنــاســبــات  الــكــويــت 
الدعاة إلى الله تعالى واألئمة لهم دور كبير في توجيه الناس إلى 
تعزيز الوحدة الوطنية واحملافظة عليها، والسيما بعد أن شاهدنا 
الشرخ الكبير، الذي أحدثه بعض الغوغاء واملزايدون في هدم نسيج 
الوحدة الوطنية، والضرب على وتر الطائفية والقبلية البغيضة من 

أجل حتقيق أهدافهم الرخيصة، أو حتقيق أجندات خارجية.
ومن األمور التي البد لألئمة والدعاة أن يوضحوها للناس ويربوهم 

عليها:
1 - نفي التعارض بن الوطنية واإلسالم:

اإلسالم  من  للنيل  حيلة  إال  ليس  التعارض  بهذا  االيهام  أن  الشــك 
واستغالل احملبة للوطن إليهام الناس أن التمسك بتفاضيل الشريعة 
أن  املسلم  في  األصــل  بينما  الوطنية،  ويصادم  املصالح  بعض  يعطل 

يحب وطنه ويحت إليه ويحرص على مصلحته.
قـــال: قال  أنــه   - الــلــه عنهما  - رضــي  بــن عــبــاس  روي عــن عبدالله 
رسول الله] ملكة: »ما أطيبك من بلد، وأحبك إلي، ولوال أن قومي 

أخرجوني منك ما سكنت غيرك« رواه الترمذي.
قال اإلمام الغزالي: والبشر يألفون أرضهم على ما بها، ولو كانت قفرًا 
مستوحشًا، وحب الوطن غريزة متأصلة في النفوس، جتعل اإلنسان 
يستريح إلى البقاء فيه، ويحن إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا 

هوجم، ويغضب له إذا انتقص.
قال الشاعر:

بـالدي وإن جــارت علي عزيــزة              وأهلــــي وإن ضنــوا علـــي كــــرام
2 - التحذير من اإلثارة اجلماهيرية التي تدعو الناس إلى العصيان 
من  يحدث  ومــا  األمنية،  السلطات  ومقاومة  الشغب  أعمال  وإثـــارة 
تدمير وسلب نتيجة مثل هذا النوع من اإلثارة وبث روح الهلع والقلق 

واخلوف.
3 - البد من الدعوة إلى التكاتف بن أفراد املجتمع والتالحم فيما 
على  وإخــالص  بأمانة  منهم  بكل  املنوطة  بالواجبات  للقيام  بينهم 

اختالف املواقع واملراكز واملناصب.
4 - الدعوة إلى احملافظة على ثروات املجتمع وخيراته، وعدم العبث 

بها وهدر أموال بيت املال بحجة أن هذا املال عام.
باملعروف،  له  والطاعة  والسمع  األمــر  ولــي  احترام  إلــى  الدعوة   -  5
واألخذ على يد من يسوغون للناس اخلروج عليه حتت مسمى طلب 

إحقاق احلقوق والعدل.
ابنائه  وتعليم  الــوطــن  بــنــاء  فــي  اجلميع  مشاركة  إلــى  الــدعــوة   -  6

وتوجيههم الوجهة الشرعية املستقاة من الكتاب والسنة.
7 - تعميق روح اإلحساس باملواطنة واإلنتماء، وذلك بترسيخ قيم 
املشاركة  فــي  واحلـــق  التعبير  وحــريــة  والتسامح  واملــســاواة  الــعــدالــة 

السياسية الفاعلة.
8 - شحذ همم أبناء الوطن للدفاع عنه والتضحية من أجله، فحب 
أن  على  الفقهاء  اتفق  لذلك  اإلســالم،  شأنها  من  رفــع  فطرة  الوطن 

العدو إذا دخل دار اإلسالم يكون قتاله فرض عن على كل مسلك.
الزائدة  اإلعــالمــيــة  للجرعة  السيئ  االســتــغــالل  مــن  التحذير   -  9
منها  متعددة،  ألسباب  بعضهم  من  استغاللها  مت  التي  احلرية  من 
والعادات،  القيم  حساب  على  واملشاهدين  القراء  كسب  في  الطمع 
املجال اإلعالمي إلفساد  املنحرفة  التوجهات  ومنها دخول أصحاب 
عقيدة الناس وأخالقهم وشراء ضمائرهم، ومنها النفخ في املفاهيم 
اجلاهلية وترسيخها في املجتمع، مثل التعصب للقبلية، والطائفية، 
واالستهزاء  وعقيدتها،  األمة  ثوابت  في  الطعن  وكذلك  واحلزبية، 
الناس  أمام  صورتهم  وتشويه  الله  إلى  وبالدعاة  الدينية  بالشعائر 
من  البــد  كما  الــقــانــون،  على  واخلــارجــن  باملتطرفن  وتــصــويــرهــم 

التحذير من التحريض على أولي األمر والدعوة إلى عصيانهم.
قال تعالى: }واعتصموا بحبل الله جميعا وال تفرقوا واذكروا نعمت 
بنعمته  فأصبحتم  قلوبكم  بن  فألف  أعــداء  كنتم  إذ  عليكم  الله 
إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبن الله 
اللة]:  رسول  وقال   .)103 عمران:  )آل  تهتدون{  لعلكم  آياته  لكم 

»املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا« وشبك بن أصابعه.
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< ما حكم زيارة تارك الصالة في مرضه، أو 
تشييع  أو  ل��ذل��ك،  والسعي  عالجه  محاولة 

جنازته إذا مات؟
> أم���ا م��س��أل��ة زي���ارت���ه وال��س��ع��ي ف��ي عالجه؛ 
التَّوبة  إلى  ودعوته  لهدايته  سبباً  هذا  كان  فإذا 
ا هو عليه، فهذا شيء طِيٌّب؛ فأنتم  جوع عَمّ والُرّ
الله  لعَلّ  للتَّوبة،  وتدعونه  وتنصحونه،  تزورونه، 
سبحانه وتعالى أن مُيَنّ عليه بها، وتكونون سبباً 
في ذلك، ويُختَم له بخير إن مات أو إن شفاه الله 
عي في عالجه إذا كان هذا  من مرضه. وكذلك الَسّ
يترتَُّب عليه أو يُرجى منه أو يؤِثّر ذلك على سلوكه 

وتوبته ورجوعه عّما هو فيه؛ فهذا شيء طِيٌّب.
ا اِتّباع جنازته إذا مات، وأنتم تعلمون أنَّه ال يصِلّي   أَمّ
ًدا؛ فهذا ال يجوز لكم  أبًدا ويترك الصالة ونهائًيّا متعِمّ
اِتّباع جنازته؛ ألنه بذلك يكون كافًرا، ويكون مات على 
الكفر، والكافر ال يتَِّبُع جنازته املسلم وال يصِلّي عليه، 
بل ال يُدفن في مقابر املسلمني، إذا ثبت أنه ال يصِلّي 
ًدا، ومات على ذلك؛ فإنَّه  أبًدا، وأنه ترك الصالة متعِمّ
مات ميتة الكافر والعياُذ بالله؛ فال يجوز اِتّباع جنازته. 
ل بني من تركها  هذا هو الراجح، ومن العلماء من يفِصّ
َجحًدا لوجوبها؛ فإنه يكون كافراً، وبني من يتركها كساًل 

مع اعترافه بوجوبها؛ فال يكفر.

< الركعتان حتية املسجد هل هما  الزمتان لكل 
الفرض  أن يصلي  أراد  لو  من دخل املسجد حتى 

مباشرة يلزمه أن يصلي حتية املسجد قبله؟
> قال ]: »إذا دخل أحدكم املسجد فليركع ركعتني 
قبل أن يجلس« رواه اإلمام البخاري في صحيحه ج1 
فمن  السلمي [«.  قتادة  أبي  ص114. من حديث 

الركعتني قبل  يريد اجللوس فإنه يصلي  دخل املسجد 
أن يجلس، أما من دخل املسجد ماًرا ال يريد اجللوس 
أو يريد أخذ حاجة وينصرف فهذا ليس عليه أن يصلي، 
قد  الفريضة  ووجد  الفريضة  إذا دخل لصالة  وكذلك 
أقيمت فإنه يصلي الفريضة ويدخل مع اجلماعة وتكفي 

عن حتية املسجد.

< أخذت من قريب لي مبلغ خمسن ألف ريال على أن 
أرد ذلك املبلغ بعد شهرين أو ثالثة بخمسة وخمسن 
ألف ريال.. وبعد أن سألت أحد الزمالء قال: ال يجوز 
لي:  ق��ال  وآخ���ر  نفسها..  القيمة  وأع��ط��ه  األم���ر  ه��ذا 

املؤمنون على شروطهم، فما احلل في ذلك؟
أو ما  الزيادة فيه  إرف��اق وقربة واشتراط  القرض عقد   <
يُسمى القرض بالفائدة ربا صريح وحتى أي نفع يشترطه 
املقرض على املقترض فهو ربا؛ لقوله ]: »كل قرض جر 
أحاديث مختلفة  املطالب في  أسنى  )انظر:  ربا«  فهو  نفًعا 
املراتب ص240، والغّماز على اللّماز ص173، ومتييز الطيب 
من اخلبيث ص124(، وأجمع العلماء على ذلك، أما الزيادة 
التي يبذلها املقترض عند الوفاء من غير اشتراط عليه فال 
بأس بها؛ ألن هذا من حسن القضاء، وقد قال النبي ]: 

ورد  اإلب��ل  من  بكًرا  استسلف  ملا  أحسنكم قضاء«  »خيركم 
ج3  صحيحه  في  مسلم  اإلم��ام  )رواه  رباعًيّا  خياًرا  مكانه 
ص1224، من حديث أبي رافع [ بلفظ إن خيار الناس 
أحسنهم قضاًء(. وعليه إن كان املقرض اشترط هذه الزيادة 
فهي حرام عليه وليس له إال رأس ماله. وهذا الشرط باطل 
ولو  باطل  فهو  الله  كتاب  ليس في  »ك��ل ش��رط  لقوله ]: 
كان مئة شرط« )رواه البخاري في صحيحه ج3 ص29، من 
حديث عائشة رضي الله عنها، بلفظ: ما كان من شرط.. (. 
وقال]: »املسلمون على شروطهم إال شرًطا أحل حراًما أو 
حّرم حالالً« )رواه الترمذي في سننه ج5 ص30، 31 ورواه 
احلاكم في مستدركه ج4 ص101 بنحوه، كالهما من حديث 
أبيه عن جده(،  الله بن عمرو بن عوف عن  كثير بن عبد 

وهذا شرط أحل حراًما وهو الربا فهو باطل باطل.
 

حكم عيادة تارك الصالة  واتباع جنازته

حكم تحية المسجد

الزيادة التي يبذلها المقترض عند الوفاء دون شرط مسبق.. جائزة

من فتاوى 
فضيلة الشيخ 
الدكتور صالح 

ابن فوزان 
الفوزان

فتاوى 
الفرقان
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المعتدة منهية عن وضع الزينة بكل صورها
< هل يحق للمرأة األرملة أن تضع زينة 
أفيدوني  م��ث��اًل،  ك��ال��ك��ح��ل  وج��ه��ه��ا  ع��ل��ى 

بارك الله فيكم؟
> إن ك���ان ق��ص��ده��ا ب��األرم��ل��ة امل��ع��ت��دة من 
الله  ذكرها  التي  التربص  م��دة  في  ال��وف��اة 
َويَ����َذُروَن  ِمنُْكْم  ��ْوَن  يُ��تَ��َوَفّ }َوالَّ���ِذي���َن  بقوله: 
أَْشُهٍر  أَْربَ��َع��َة  ِبَأنُْفِسِهَنّ  يَتََربَّْصَن  أَْزَواًج����ا 
على  يحرم  فإنه   .)234 )البقرة:  َوَعْشًرا{ 
املرأة فيها التزّين سواء باحللي أم باألصباغ 
تلبس  وال  امل��رأة  تتزّين  فال  ذل��ك،  بغير  أم 
الزينة في هذه الفترة وكذلك ال تتطّيب وال 

تكتحل الكحل الذي يتخذ للجمال ولها أن 
تداوي عينيها بالدواء الذي ليس فيه زينة، 
أم��ا االك��ت��ح��ال واخل��ض��اب وأن����واع الزينة 
املستحدثة اآلن التي تتجّمل بها النساء من 
املساحيق وغيرها وكذلك الطيب بأنواعه 
وكذلك احللي بأنواعها وكذلك ثياب الزينة 
بأنواعها، فاملرأة ممنوعة من هذه األشياء 
ي��س��م��ى باإلحداد،  م��ا  ال��ع��دة وه����ذا  م���دة 
بأن  الزينة  ترك  العدة هو  مدة  واإلح��داد 
إليها من  النظر  في  يرغب  ما  كل  تتجنب 

أنواع الزينة والطيب.

املسجد  ب��اب  على  يصلي  ال��ن��اس  بعض   >
أو املسجد احلرام مثاًل فال بد من  النبوي 
مرور الناس بن يديه، فهل ُيؤّثر ذلك في 

صالته؟ وهل عليه منعه أم ال؟
> ال ي��ؤِثّ��ر ه��ذا ف��ي ص��الت��ه ول��ي��س ل��ه منعهم 
أي��ًض��ا؛ ألن احل��اج��ة ت��دع��و إل��ى امل���رور لوجود 
الزحمة وكثرة الناس واملصلني وفي منع الناس 
من امل��رور ح��رج؛ ألن النبي] ك��ان يصلي في 
املسجد احل��رام وال��ن��اس مي��رون بني يديه ولم 

مثل  وامل��ت��زاح��م��ة  الضيقة  ف��احمل��الت  مينعهم، 
هذه  الكبيرة   واجل��وام��ع  الشريفني  احل��رم��ني 
لها خاصية للمشقة، أما فيما عدا ذلك فإنه ال 
يجوز املرور بني يدي املصلي، وللمصلي أن مينع 
املار بني يديه إذا كان ليس أمامه سترة. أما من 
إذا كان املصلي يصلي   – السترة  وراء  م��َرّ من 

إلى سترة – ومَرّ املار من ورائها فهذا 
أيًضا ال يؤِثّر عليه، إمنا مينع 

م���ن م�����َرّ ب��ي��ن��ه وبني 
سترته.

المرور بين يدي المصلي في الحرمين.. جائز

ارجع
إلى المحاكم

< هل يجوز قطع الطواف لفترة قصيرة 
ثم يستأنف كأن يطوف اإلنسان خمسة 
أشواط ثم يستريح قلياًل ويكمل الباقي 
أم إنه ال بد من االستمرار فيه واملتابعة 

في أشواطه؟
الطواف  املعلوم أن من ش��روط صحة  > من 
امل��واالة بني األش��واط وكذلك االستمرار في 
يجوز  أن��ه  إال  يكمله،  حتى  ال��واح��د  ال��ش��وط 

للعذر أن يقطع املواالة كما لو أقيمت الصالة 
وهو يطوف فإنه يصلي ثم إذا سلَّم يأتي ببقية 
أش��واط الطواف ويبني على ما مضى منها، 
واستراح  الشوط  أثناء  لو ضعف في  وكذلك 
قلياًل ثم واصل فال حرج في ذلك- إن شاء 
امل��واالة من غير  الله- للحاجة، أما إذا قطع 
فصاًل  األش���واط  بني  فصل  مثاًل  فلو  حاجة 
طوياًل فإنه بذلك ال بد من استئناف الطواف 

من أوله؛ ألنه أخل باملواالة من غير عذر.

ال حرج من استراحة المعتمرين في 
أشواط الطواف

< أخ���ذ أخ���ي ق��رض��ًا م��ن أح���د البنوك 
ب��اس��م��ي م��ن��ذ ع��ش��ر س���ن���وات ول���م يقم 
وأن������ا ال  ال����ق����رض ح���ت���ى اآلن  ب����س����داد 
مع  ش��يء  علي  فهل  ال��س��داد،  أستطيع 

العلم بأني لم أستفد من هذا القرض؟
فأنت  ال��ق��رض  بهذا  كفياًل  كنت  إذا   <
والبنك، البنك يطالب الكفيل كما يطالب 
وبني  بينك  قضائية  أمور  هذه  املكفول، 
البنك،  ومل��اذا أخ��رت السؤال إلى هذا 
الوقت؟ ملاذا لم تسأل قبل أن تتورط في 
هذا العمل؟ أما ما دمت تورطت معهم، 
وأوثقوك بالعقد فهذا شيءٌ فيه خصومة 

ه إلى احملاكم. وفيه نزاع، ومرُدّ

جواالت المصلين
ي��ن��ّب��ه املصلن  أن  ل��إم��ام  ي��ج��وز  < ه��ل 

بإقفال أجهزة الهاتف قبل الصالة؟
> هذا شيء ال يُستطاع اآلن، واجلواالت 
الناس وينسونها،  أصبحت ضرورية مع 
لكن إن حصل من أحد إساءة ينبه على 
ذلك، إذا كان يرفع صوت 
اجل���وال أو اجل���وال فيه 
مثل  ي���ج���وز  ال  ص�����وت 
فيه  ي���ج���ع���ل  ب��ع��ض��ه��م 
فيه  وي���ج���ع���ل  أغ����ان����ي 
فهذا  منكرة،  أص��وات��اً 
عليه  ي��ن��ك��ر  أن  ي��ج��ب 
ويخفض  ل���ه،  وي��ب��ني 

صوت اجلوال.
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المحليات

الدكتور  األردن  ل��دى  الكويت  سفير  سلم 
حمد الدعيج تبرعا بقيمة 324 ألف دوالر 
إلى جلنة زكاة القدس في األردن مقدمة 
ال���ت���راث االسالمي  إح���ي���اء  ج��م��ع��ي��ة  م���ن 

الكويتية.
بعد  »ك��ون��ا«  ل �  تصريح  في  الدعيج  وق��ال 
جبلت  الكويت  إن  امل��ال��ي:  الصك  تسليم 
وشملت  نشأتها  منذ  اخليري  العمل  على 
أم  الرسمية  س��واء  الكويتية،  املساعدات 

األهلية معظم دول العالم.
وأض�����اف أن م���ا ت���ق���وم ب���ه ال��ك��وي��ت من 
مساعدات إنسانية لألشقاء في فلسطني 

واجب ال ميكن التخلي عنه.
السياسية  ال��ق��ي��ادة  ب���دور  ال��دع��ي��ج  ون���وه 
البالد  أمير  سمو  رأسها  وعلى  الكويتية 

اإلنسانية  لألعمال  األك��ب��ر  املشجع  وه��و 
اخليرية وال سيما ملدينة القدس التي لها 

مكانة خاصة في قلوب الكويتيني.
مستقلة  خيرية  هيئة  القدس  جلنة  وتعد 
وي��ق��ع م��ق��ره��ا ال��رئ��ي��س��ى داخ����ل املسجد 

األقصى املبارك.
واأليتام  املشاريع  رئيس  ومن جهته، أشاد 
املبلغ  تسلم  ال��ذي  ع��م��ران سلهب  أش��رف 

املالي بدور الكويت اخليري الكبير.
وقال عمران: »إن ما تقوم به دولة الكويت 
أبرز  م��ن  فهي  وص��ف��ه  ع��ن  اللسان  يعجز 

الدول دعما ملشاريعنا اخليرية«.
وأوضح أن أبرز مشاريع جلنة زكاة القدس 
رع��اي��ة األي��ت��ام وامل��ع��وزي��ن وإف��ط��ار الصائم 

ودورات حتفيظ القرآن ومساعدة الفقراء.

السفير الدعيج سلّم تبرع »إحياء 
التراث« للجنة زكاة القدس

5 نواب يقترحون تطبيق الشريعة اإلسالمية على معامالت الــصندوق الكويتي المالية
الطبطبائي  ول��ي��د  ال��ن��واب  ت��ق��دم 
احلربش  وجمعان  املسلم  وفيصل 
وم��ح��م��د ه���اي���ف وف�����اح ال���ص���واغ 
معامات  ت���ك���ون  ألن  ب���اق���ت���راح 
الصندوق الكويتي وفق الشريعة 

اإلسامية.
اقتراحهم:  م��ق��دم��ة  ف��ي  وق���ال���وا 

االقتصاد  ب���ه  ي��ت��م��ت��ع  مل���ا  ن���ظ���را 
متكن  مالية  أدوات  من  االسامي 
من حتقيق التنمية للمجتمعات، 
وملا يهدف إليه الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية من 
النامية،  للدول  املساعدة  تقدمي 
على  متويله  ف��ي  يعتمد  ك��ان  ومل��ا 

الربوي،  التقليدي  املالي  النظام 
امل����خ����ال����ف ألح�����ك�����ام ال���ش���ري���ع���ة 
ي��ث��ق��ل كاهل  ال�����ذي  اإلس���ام���ي���ة 
ال����������دول امل���س���ت���ف���ي���دة م�����ن ه����ذا 
الصندوق ويتحول إلى أداة تزيد 

من معاناة الدول املستفيدة.
لذا فإننا نتقدم باالقتراح برغبة 

للجنة  ال��ت��اب��ع  ب��اإلس��الم  التنوير  م��رك��ز  ف��ي  ب��دأ 
اإلسالمي  ال���ت���راث  إح��ي��اء  بجمعية  ال��ن��س��ائ��ي��ة 
حياة(،  منهج  الشهادة  )كلمة  ل���دورة:  التسجيل 
 – )الفلبينية  ال��ت��ال��ي��ة:  ب��ال��ل��غ��ات  س��ت��ك��ون  ال��ت��ي 
اإلندونيسية – التاميلية – الهندية - السنهالية 
– األوردو – التلغو - اإلثيوبية(؛ حيث ستبدأ يوم 
حتى  وستستمر  2012/3/12م،  املوافق  االثنني 
يوم  كل  فيها  الدراسة  وستكون  2012/4/30م، 
مقر  في  مساء   7:15 إل��ى   5 الساعة  من  اثنني 

اللجنة الكائن في قرطبة ق )5(.
واملواطنات  املواطنني  النسائية  اللجنة  ودع��ت 
إلى إشراك خدمهم من النساء في هذه الدورة 
الشرعية، وذلك ملا لهذه ال��دورات الشرعية من 
بالغة في توجيه املسلم وغير املسلم في  أهمية 
حياته الدنيا، وتعليمهن أركان اإلسالم واإلميان 
والتأسي بسيرة املصطفى صلى الله عليه وسلم 

إلى جانب بعض اآلداب اإلسالمية اليومية. 
يقوم  باإلسالم  التنوير  مركز  أن  بالذكر  واجلدير 
بنشر تعاليم الدين اإلسالمي بني اجلاليات املسلمة 
غير العربية، ويدعو غير املسلمات إلى اإلسالم، وله 
العديد من األنشطة مثل إقامة احملاضرات سواء 
األخرى، كذلك  اللغات  أم مبختلف  العربية  باللغة 

يقوم املركز بتنظيم دورات في جتويد القرآن.
األنشطة  م��ن  ال��ع��دي��د  بتنظيم  امل��رك��ز  ق��ام  كما 
اخليري  والسوق  العيد،  لقاء  مثل:  االجتماعية، 
السنوي، فضاًل عن تنظيم األنشطة الدعوية مثل 

إصدار النشرات الدورية، وإصدار الكتيبات. 

بدء التسجيل لدورة: )كلمة 
الشهادة منهج حياة( 

للجاليات من اللجنة النسائية
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افتتاح املستشفى الكويتي التخصصي بحضور نائب رئيس اجلمهورية وسفير دولة الكويت

د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم: هذا العمل ثمرة من ثمرات 
التعاون والفهم السليم لقضايا الدين وربطها باحتياجات المجتمع

5 نواب يقترحون تطبيق الشريعة اإلسالمية على معامالت الــصندوق الكويتي المالية
بعرضه  التفضل  ب��رج��اء  ال��ت��ال��ي 

على مجلس األمة.
نص االقتراح

املالية  التعامات  جميع  تكون  أن 
للتنمية  ال���ك���وي���ت���ي  ل���ل���ص���ن���دوق 
االقتصادية العربية متوافقة مع 

أحكام الشريعة اإلسامية.

نائب رئيس اجلمهورية يشيد 
بدور الصندوق في تطوير 

اخلدمات الطبية وبجهود اإلخوة 
في اللجنة الشعبية الكويتية

كتب: علي صالح طمبل
ن��ائ��ب رئيس  ي��وس��ف  آدم  ال��دك��ت��ور احل���اج  افتتح 
الكويتي  امل��س��ت��ش��ف��ى  ال��س��ودان��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ة 
املسؤولني  م��ن  كبير  ع��دد  بحضور  التخصصي 
على رأسهم والي والية اخلرطوم د. عبد الرحمن 
اخلضر ووزير االتصاالت االحتادي عبد الكرمي 
الهد ووزير الدولة بوزارة الصحة األستاذ اخلير 
ب��والي��ة اخلرطوم  الصحة  ووزي���ر  امل��ب��ارك  ال��ن��ور 
العون  عام  ومفوض  حميدة  مأمون  البروفيسور 
د.  بتشريف  الرحمن سليمان،  د. عبد  اإلنساني 
الكويت  دول��ة  سفير  احل��رب��ي  الله  عبد  سليمان 
بالسودان وممثلي اللجنة الشعبية الكويتية جلمع 
املطوع  س��ال��م  ب��در  ط���ارق  السيدين/  التبرعات 
وقيس يوسف النصف، مع حضور املهندس طارق 
العيسى رئيس مجلس إدارة جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي والسيد عبد الله السعيد من صندوق 
إع��ان��ة امل��رض��ى ال��ك��وي��ت��ي، ف��ض��اًل ع��ن ع���دد من 
ممثلي املؤسسات احلكومية واخلاصة واملنظمات 

الطوعية. 
من جانبه، أشاد الدكتور احلاج آدم يوسف بدور 
وتوطني  الطبية  اخلدمات  تطوير  في  الصندوق 
العالج بالداخل، مثنياً على مجهوادته في التنمية 
خ���الل مؤسساته  م���ن  واالج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ص��ح��ي��ة 
املتفرقة في مختلف أنحاء السودان، كما أعرب 
عن شكره وتقديره لدولة الكويت الشقيقة والدور 
الكبير الذي تلعبه في العمل اإلنساني، كما خص 
بالشكر اإلخوة في اللجنة الشعبية الكويتية جلمع 

التبرعات التي تبرعت بإنشاء املستشفى.
وال��ي والية  الرحمن اخلضر  الدكتور عبد  وأك��د 
اخلرطوم أن هذا العمل الطيب املبارك هو ثمرة 
من ثمرات التعاون والفهم السليم لقضايا الدين 
من  اإلخ��وة  محيياً  املجتمع،  باحتياجات  وربطها 
هذا  في  أسهموا  الذين  الشقيقة  الكويت  دول��ة 

العمل املبارك.
ه���ذا وق���د اس��ت��ع��رض ال��دك��ت��ور م��ح��م��د احلسن 
ال��ص��ن��دوق في  أن��ش��ط��ة  ال��رح��م��ن سليمان  ع��ب��د 
أربعة  خ��الل  من  والطبي  اإلغ��اث��ي  العمل  مجال 

في  متخصص  وم��رك��ز  تخصصية  مستشفيات 
العالج الطبيعي وستة عشر مركزاً صحياً فضاًل 
والصومال،  دارف��ور  في  وإغاثي  طبي  عمل  عن 
كما توجه بالشكر لدولة الكويت الشقيقة لدعمها 
بجهود  م��ش��ي��داً  ال���س���ودان،  ف��ي  اخل��ي��ري  للعمل 
الشعبية  واللجنة  بالسودان  الكويت  دولة  سفارة 
الكويتية جلمع التبرعات في هذا املجال، كما أكد 
الطبية،  للخدمات  نوعية  إضافة  املستشفى  أن 
مثنياً على دور الكويت في رعاية العمل السياسي 

واإلنساني على السواء.
وأش����اد ال��س��ي��د ط���ارق ب���در س��ال��م امل��ط��وع ممثل 
ببناء  التبرعات  جلمع  الكويتية  الشعبية  اللجنة 
املستشفى، واصفاً إياه باملتكامل من حيث املبنى 
الطبية م��ن قبل  وامل��ع��دات  ب��األج��ه��زة  وجت��ه��ي��زه 
ص��ن��دوق إع��ان��ة امل��رض��ى ب��ال��س��ودان، كما توجه 

بالشكر للقائمني على الصندوق بالسودان. 
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درا�شات �شرعية

كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

ِبَيّ ] َقاَل: »َمْن َحِفَظ َعْشَر  الَنّ َأَنّ  ْرَداِء  ال��َدّ َأِبي  2099. َعْن 
اِل«.  َجّ ِل ُسوَرِة اْلَكْهف ُعِصَم ِمْن الَدّ آَياٍت ِمْن َأَوّ

وفي رواية: » ِمْن آِخِر اْلَكْهِف ».
 الشرح: الباب اخلامس باب: فضل سورة الكهف وهي سورة مكية، 
وهذا احلديث رواه اإلمام مسلم في الكتاب السابق وهو كتاب صالة 
باب فضل سورة   :)92/6  ( النووي  عليه  وبوب   )809( املسافرين 

الكهف وآية الكرسي.
قال عن أبي الدرداء وهو الصحابي املشهور واسمه عومير بن زيد 
ابن قيس األنصاري، مشهور بكنيته، أول مشاهده أحد، وكان عابدا، 

مات في أواخر خالفة عثمان، وقيل عاش بعدها.
قوله: إن النبي ] قال: »من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف 

عصم من فتنة الدجال« حفظ، أي: عن ظهر قلب.
واختلف العلماء في السبب الذي من أجله قال النبي ] فيها ما 

قال؟
فقال اإلمام النووي: سبب ذلك ما في أولها من العجائب واآليات، 
تعالى:  قوله  آخ��ره��ا  ف��ي  وك��ذا  ب��ال��دج��ال،  يفتنت  ل��م  تدبرها  فمن 
أولياء....{  دون��ي  من  عبادي  يتخذوا  أن  كفروا  الذين  }أفحسَب 
رّبه  لقاء  كاَن يرجو  إلى قوله: }فمن  اآلية  يعني: من هذه  انتهى. 
وال يُشرك بعبادة رّبه أحدا{ الكهف: )102  فليعمْل عمل صاحلاً 

 .)110 -
فهذه السورة املباركة كما قال أهل العلم: ذكر الله سبحانه وتعالى 
فيها أربع فنت، أولها: فتنة الّدين، ثم فتنة املال، ثم فتنة العلم، ثم 
له  الدين: فهي ما تعرض  فتنة  أما  والسلطان.  امللك واجل��اه  فتنة 
أصحاب الكهف من فتنة في دينهم، قال سبحانه: }إنهم فتيٌة آمنوا 
بربهم وزْدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رّب 
السموات واألرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذاً شططا هؤالء 
بني...{  بسلطان  عليهم  يأتون  لوال  آلهة  دون��ه  من  اتخذوا  قومنا 

)الكهف: 9(، وما بعدها.
فقد تعرضوا لفتنة عظيمة في دينهم، مع صغر سّنهم، وقلة الناصر 
لهم واملعني، والله سبحانه وتعالى بدأ بذكر فتنة الدين؛ ألنها أعظم 
الفنت، وألن الدين هو أغلى ما ميلك اإلنسان، ويجب أن يحافظ عليه، 
أكثر مما يحافظ على ماله وولده وجاهه وسلطانه وكل شيء، ولذلك 
بدأ الله سبحانه وتعالى بذكر فتنة أصحاب الكهف، وكيف أن الله 
سبحانه وتعالى حفظ دينهم وتوحيدهم وإميانهم، وعصمهم باللجوء 
إلى الكهف بعيدا عن فتنة قومهم، وخوفا من إجبارهم على الشرك 
بالله ومتابعتهم على دينهم، وانضم بعضهم إلى بعض، فإن الصحبة 
الصاحلة مما يعني على التقوى والصالح، فالله سبحانه وتعالى جعل 

الصحبة الصاحلة سببا للنجاة من الفنت في الدنيا.
الرجل  املال، في قصة  الثانية: وهي فتنة  الفتنة  تعالى  الله  ثم ذكر 
الذي آتاه الله سبحانه وتعالى جنتني، وفيهما من النخيل واألعناب، 
والزروع والثمار واألنهار، شيء كثير، كما قال الله تعالى: }واضرْب 
لهم مثاًل رجلني جعلنا ألحدهما جنتني من أعناٍب وحففناهما بنخٍل 
وجعلنا بينهما زرعاً كلتا اجلنتني آتْت أُكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا 
خاللهما نهرا وكان له ثمٌر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك 
ماالً وأعّز نفراً ودخَل جّنته وهو ظالٌم لنفسه قاَل ما أظنُّ أْن تَبيد هذه 

أبداً وما أظنُّ الساعَة قائمة..{ )الكهف: 36-32(.
فافتخر على صاحبه باملال العريض، وكثرة األنصار من أقارب وخدم 
وأعزُّ نفراً{ )الكهف: 34( حتى  وعبيد، وقال: }أنا أكثُر منك ماالً 
النعمة  هذه  عنه  ف��أزال  اجلنتني،  بذهاب  وتعالى  تبارك  الله  ابتاله 
لكفره ملا قال }ما أظنُّ أن تبيَد هذه أبدا وما أظّن الساعة قائمة{ 

)الكهف: 35- 36(.
وأنكر  بالله،  وكفر  بها  كفر  عليه،  تعالى  الله  لنعم  شكره  من  فبدال 
الساعة والبعث، وظن أنه مخلد فيما هو فيه من زروع وثمار ونخيل، 

واغتر بها، وأعجب باحلياة الدنيا وزينتها.

شرح كتاب فضائل القرآن من مختصر صحيح مسلم لإلمام املنذري )4( 

باب: فضل سورة الكهف
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. 
اهتدى  ومن  وصحبه،  آله  وعلى   [ ورسوله،  عبده  محمدا  أن  وأشهد  وحده،  الله  إال  إله  ال  أن  وأشهد 

بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. 
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بل هي  اليوم،  الفنت  أعظم  من  الدنيا هي  فتنة  أن  وال شك 
عليه  النبي  ق��ال  كما  ال��ن��اس،  م��ن  كثير  يعبده  ال���ذي  الصنم 
الصالة والسالم في احلديث الصحيح: » تعس عبد الدينار، 
وعبد الدرهم، وعبد اخلميصة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط 
سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فال انتقش، طوبى لعبد آخذ 

بعنان فرسه في سبيل الله... « رواه البخاري.
ووقع في ذلك كثير من املسلمني اليوم ولألسف الشديد!

وهو ما خافه نبينا عليه الصالة والسالم على أمته، إذ يقول: 
»إّن مما أخافه عليكم بعدي، ما يُفتح عليكم من زهرة الدنيا 

وزينتها« متفق عليه.
وقال عليه الصالة والسالم أيضا: » إّن الدنيا حلوةٌ خضرةٌ، 
نيا  وإّن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدُّ

واتقوا النساء « رواه مسلم.
وفتنة الدنيا فتنة للجميع، للرجال والنساء، والشاب والشيخ، 
للرجال  فهي  مثال  النساء  فتنة  بخالف  والكبير،  والصغير 

فقط؟! نسأل الله املعافاة في الدنيا واآلخرة.
وذلك في قصة موسى  العلم،  فتنة  فهي  الثالثة:  الفتنة  وأما 
عليه الصالة والسالم، وذلك أنه خطب خطبة بليغة، كما روى 
البخاري في صحيحه: فجاءه رجل من بني إسرائيل فقال له: 

هل تعلم أحدا أعلم في األرض منك؟ قال: ال! وموسى عليه 
الصالة والسالم قال ذلك ألنه نبي الله لبني إسرائيل، وهي 
األمة املسلمة الوحيدة على وجه األرض إذ ذاك، فعتب الله 
تعالى عليه ذلك إذ لم يرد العلم إليه، أي ملاذا لم يقل: الله 

أعلم؟! فأراد الله أن يبني له أن هناك من عباد الله 
من هو أعلم منه؟ على األقل في بعض األمور وليس 
تكون عاملا مبرزا في علم من  كلها، فأنت قد  في 
العلوم، ولكن هناك من يفوقك في علم آخر، فأمره 
بالبحث عن رجل صالح وهو نبي الله اخلضر عليه 

السالم، وأنه أعلم منه في أمور علمها الله إياها، وأن يسير 
وقال  فوجده  منه،  ويتعلم  ويالزمه  يجده،  حتى  األرض  في 
ُعلمَت  تُعلمن مما  أن  على  أتبعك  تواضع جم: }هل  في  له 
ُرشدا{ )الكهف: 66(. وملا قال له: }إنك لْن تستطيع معي 
صبراً{ قال موسى عليه السالم له: }ستجدني إن شاء الله 

صابراً وال أعصي لك أمرا{ )الكهف: 69(.
فأطلع على عجب من األمور الغيبية التي ال يعلمها، من قتل 

الغالم، وخرق السفينة، وإقامة اجلدار.
وأما الفتنة الرابعة: فهي فتنة امللك والتمكني واجلاه العريض 
والرئاسة، امللك الواسع الذي أوتيه امللك الصالح ذو القرنني، 
فقد آتاه الله سبحانه وتعالى من كل شيء سبباً، يعني آتاه الله 
عز وجل كل ما يحتاج إليه في امللك والتمكني، من اجليوش 
واألقاليم،  ال��ب��الد  فتح  ووس��ائ��ل  وال��س��الح  واآلالت  واجل��ن��د 
ثم  الشمس،  م��غ��رب  بلغ  وس���ار حتى  األرض  ف��ي  ج��ال  وق��د 
هؤالء  من  تعالى  الله  ومكنه  الشمس،  مطلع  بلغ  حتى  س��ار 
وهؤالء، وحكمه فيهم، فأمره بالعدل واإلنصاف، بأن يحسن 
إلى املؤمن الصالح، ويبشره مبا له عند الله في اآلخرة، وأن 
يعاقب الكافر املسيء، ويخوفه مما ينتظره في الدار اآلخرة 
من العذاب، فقال مستجيبا ألمر الله تعالى ولم يظلم أو يغتر 
بقوته ويتعدى حدود الله، قال: }أما َمْن َظلم فسوَف نُعّذبه 
ثم يُرد إلى رّبه فيعّذبه عذاباً نُكرا وأما من آمَن وعمل صاحلاً 
)الكهف:  يُسرا{  أمرنا  من  له  وسنقوُل  احلسنى  ج��زاًء  فله 

.)88 - 87
وال شك أن فتنة السلطان والقوة فتنة عظيمة، هلك بها أقوام 
وجند  وق��وة،  ملك  عنده  يكون  عندما  الناس  من  فكم  كثر، 
وسالح، يأخذه الغرور واالستكبار على الناس، فيظلم ويتعدى 
ونشاهد  نسمع  كما  وأموالهم،  وأعراضهم  الناس  دماء  على 
ذلك من كثير من الطغاة قدميا وحديثا، كيف أخذهم الغرور 
واالستبداد واالستكبار حتى ظلموا من ظلموا، وتسلطوا على 

من تسلطوا، فكان عاقبة أمرهم خسرا؟!
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درا�شات �شرعية

لكن هذا امللك الصالح قام مبا أمره الله عز وجل، فمن ظلم وكفر 
بالله أدبه مبا يليق به، وأما من آمن بالله، واستقام على دين الله، 

فقال له احلسنى.
كما أن��ه مب��ا آت���اه ال��ل��ه م��ن ق��وة ومت��ك��ني، ق��ام بحماية ال��ن��اس من 
فساد قبيلتي يأجوج ومأجوج، وذلك عندما بنى السّد العظيم بني 
الناس  على  اخل��روج  من  منعهم  وبه  وأمنعه،  بناء  أعظم  اجلبلني، 
إلفساد احلرث والنسل، وهو الذي ذكره الله تعالى في أواخر هذه 
السورة الكرمية. فهذه أربع فنت عظيمة، ذكرها الله تبارك وتعالى 

في سورة الكهف.
وأما كون من حفظ »سورة الكهف« فإنه يعصم من فتنة الدجال، 
الناس في دينهم، يقول لهم متبجحا:  فألن الدجال إذا جاء يفنت 
أنا ربكم؟؟! فهذه فتنة الدين، كما أن الدجال إذا جاء يفنت الناس 
في دنياهم، مير بالقوم يدعوهم إلى نفسه فيكفرون به، فيصبحون 
ممحلني ليس عندهم شيء، أي: يصيبهم قحط وحاجة وفقر، ويأتي 
أراضيهم  فتخصب  به،  فيؤمنون  نفسه  إلى  فيدعوهم  آخرين  إلى 
ويقول  فتنة،  فهذه  باللنب،  ضروعها  متتلئ  حتى  مواشيهم  وتشبع 
يعاسيب  كأنها  وتتبعه  كنوزها  فتخرج  ك��ن��وزك،  أخرجي  ل��ألرض: 
عن  فضاًل  ال��دج��ال،  م��ع  تكون  التي  الفنت  م��ن  كله  فهذا  النحل، 
األرض  مشارق  به  يبلغ  ال��ذي  وجيشه  بقوته  واغ��ت��راره  امللك  فتنة 

ومغاربها.
فمن قرأ سورة الكهف قراءة تدبر وتأمل، ووقف على معاني هذه 
الفنت العظيمة التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة، فإنه يعصم 

واآلي��ات من  العجائب  العلم ما فيها من  أه��ل  ق��ال  الدجال كما  من 
تدبرها لم يفنت بالدجال.

أم��ا رواي���ة: »م��ن آخ��ر الكهف« فهذه رواي��ة ذك��ر أه��ل العلم أن فيها 
شذوذا، وأن الصحيح هو قول النبي ]: »من حفظ أول عشر آيات 

من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال«.
وأما من أراد أن يحصل له التمام والكمال فعليه بقراءة سورة الكهف 
كلها يوم اجلمعة؛ لقول النبي ]: »من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة، 

أضاء له من النور ما بني اجلمعتني« رواه احلاكم والبيهقي.
وفي رواية: »أضاء له من النور ما بينه وبني البيت العتيق« رواه سعيد 

ابن منصور في سننه والبيهقي.
فهذه القراءة والفضل واألجر يكون يوم اجلمعة فقط، واليوم يبتدئ 
من  اإلخ��وة  بعض  الشمس، وسمعت  بغروب  وينتهي  الفجر  بعد  من 
طلبة العلم يقول: إن سورة الكهف لو قرأها في أي يوم من األسبوع 

يحصل له األجر!!
وهذا القول مخالف لظاهر احلديث؛ ألن الرسول ] قال: »من قرأ 
فيها خالف؛  ليلة اجلمعة  وحتى  يوم اجلمعة« فقط،  الكهف  س��ورة 
ألن رواية: »من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة أو ليلة اجلمعة« فهذه 
الزيادة وردت موقوفة على بعض الصحابة، ولم تثبت مرفوعة! وفي 

ثبوتها نظر.
فبقي هذا الفضل ليوم اجلمعة بنص احلديث.

الله وبارك وسلم على نبيه ورسوله   هذا والله تعالى أعلم، وصلى 
محمد وآله وصحبه أجمعني.
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اإميانيات

كلمات في العقيدة

ال شيء يقع إال بإذن اهلل
اإلميان  مسألة  الستكمال  تدبرها  يجب  التي  اآليات  من   -

بالقدر اآليات التي تبني أن ال شيء يقع إال بإذن الله.
- هل لي مبزيد ايضاح؟

- نعم.. إن شاء الله.
األماكن  أحد  في  الضحى  قهوة  نشرب  وصاحبي  كنت   -
الهادئة قبالة شاطئ البحر، بعيداً عن صخب الشوارع وزحمة 

األسواق.
- تدبر قول الله تعالى: }وما هم بضارين به من أحد إال بإذن 
أن  لنفس  كان  }وما  وجل:  عز  وقوله   ،)102 )البقرة:  الله{ 
)آل عمران: 145(، وقوله  مؤجاًل{  كتاباً  الله  بإذن  إال  متوت 
سبحانه: }وما كان لنفس أن تؤمن إال بإذن الله ويجعل الرجس 
على الذين ال يعقلون{ )يونس: 100(، }وما أصاب من مصيبة 
إال بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم{ 
التقى  يوم  أصابكم  }وما  وجل:  عز  وقوله   ،)11 )التغابن: 

اجلمعان فبإذن الله وليعلم املؤمنني{ )آل عمران: 166(.
هذه اآليات وغيرها تبني أن ال شيء: طاعة، ومعصية، ومصيبة، 
وفرحا، وموتا، وعزة، وذال، ونصرا، وهزمية.. إلخ، ال شيء يقع 
إال بإذن الله، وما أذن الله به أن يقع في ملكه، وكل شيء ملكه، 

قد يحبه، وقد يبغضه، ولكنه سبحانه أذن له أن يقع.
تقريباً  ولكن   - األعلى  املثل  ولله   - أقول  أن  أستطيع  هل   -
للمعنى: إن ملكا أذن ملن في قصره أن يفعل ما شاء، سواء وافق 

ما يحبه ويريده أم عارض ما يحبه ويرضاه.
ما  مسبقاً  يعلم  وجل  عز  الله  أن  وذلك  ناقص،  املثل  هذا   -
سيفعله عبيده وكتبه سبحانه، وما يفعلونه بكامل إرادتهم سبق 
يجازي  ملكه، وسوف  في  يقع  أن  له  الله  وأذن  الله،  علم  في 
عبيده على أفعالهم إن خيرا فخير وزيادة، وإن شر فعدله إن 

لم يتفضل الله مبغفرته.
- وماذا عن اآلية التي تبني أن املصائب تقع بسبب الذنوب؟ 

واسمح لي ال أحفظ اآلية.
- تعني قوله عز وجل: }وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 

أيديكم ويعفو عن كثير{ )الشورى: 30(.
- نعم.

- هذه اآلية تبني سبباً رئيساً لوقوع املكروه على العبد وهو األكثر 
وال تعارض، فكله يقع بإذن الله، كما تعلم تقع املصيبة تكفيراً 
ويطهرهم  املؤمنني  وتعالى ميحص  تبارك  فالله  أو متحيصاً، 
ويرفع درجاتهم، تدبر قول الله تعالى: }أو ملا أصابتكم مصيبة 
إن  أنفسكم  أنى هذا قل هو من عند  قد أصبتم مثليها قلتم 
الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى اجلمعان فبإذن 
 165 )آل عمران:  نافقوا{  الذين  وليعلم  املؤمنني  وليعلم  الله 
- 166(، وكذلك تدبر قول الله تعالى: }وليمحص الله الذين 
آمنوا وميحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يعلم الله 

الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين{ )آل عمران: 142(.
قاطعني:

- قوله عز وجل: }ليعلم الله...{؟
- شعرت أنك ستسأل هذا السؤال، لقد علم الله هذه األمور 
قبل وقوعها: }ليعلم الله{ هنا أي: ليتحقق علم الله على أرض 
الواقع، لتروا أنتم علم الله فيكم، فالله عز وجل ال يعلم شيئاً 
جديداً، سبق علمه كل شيء قبل وقوعه، بل ما لم يقع لو وقع 
يعلمه الله، ثم تأمل قوله عز وجل: }يأيها الذين آمنوا ال تكونوا 
كالذين كفروا وقالوا إلخوانهم إذا ضربوا في األرض أو كانوا 
غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة 
في قلوبهم والله يحيي ومييت والله مبا تعملون بصير{ )آل 
عمران: 156(، فقول بعض الناس: لو أطاعنا فالن ولم يسافر 
ملا وقع عليه هذا احلادث املميت، هذا القول يشبه قول الكفار؛ 
وذلك أن من اإلميان بالقدر أن يؤمن العبد أن ما أصابه لم يكن 

ليخطأه وما أخطئه لم يكن ليصيبه. )�( كاتب كويتي

بقلم: د. أميـــــر احلـداد)�(
amir122@yahoo.com
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القـــــــدر )15(



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 الثاني والعشرون: 
وقف املنقول من اخليل واإلبل

ع��ن اب��ن ع��ب��اس ق���ال: أراد رس���ول الله] 
مع  ِني  أِحَجّ لزوجها:  ام��رأة  فقالت  احل��ج، 
رسول الله]، فقال: ما عندي ما أحجك 
ِني على جملك فالن، قال:  عليه، قالت أِحَجّ
ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل، فأتى 
رسول الله] فقال: إن امرأتي تقرأ عليك 
احلج  سألتني  وإنها  الله،  ورحمة  السالم 
الله]،  م��ع رس���ول  ق��ال��ت: أحجني  م��ع��ك، 
فقالت:  عليه،  أحجك  ما  عندي  ما  فقلت: 
أح��ج��ن��ي ع��ل��ى جملك ف���الن، ف��ق��ل��ت: ذاك 
لو  إنك  »أم��ا  الله، فقال:  حبيس في سبيل 

أحججتها عليه كان في سبيل الله«.  
املقاصد  الوقف نظام إسالمي فيه من  إن 
يحقق  ما  واملرونة  والغايات  واألبعاد 
لها،  ش�����رع  ال���ت���ي  ال���غ���اي���ة 
حققت  وتطبيقاته 
جن���اح���ات 

يعم  جارية  صدقة  فهو  العصور.  مر  على 
خيرها ويكثر نفعها، وسبب من أسباب سد 
حاجات املسلمني، وإعانتهم على أمور دينهم 
ودنياهم، وصفحات التاريخ حافلة منذ عهد 
صحابة  وامتثال  الوقف  بأخبار  النبي] 
ال��ل��ه] أم��ر النبي إلع��م��ار األرض  رس���ول 
بعد مماتهم،  املستمر  في حياتهم، ولألجر 
العصور  مر  على  لألمة  ق��دوة  بذلك  كانوا 
قوالً وفعاًل، وأضحى الوقف سلوكاً جماعياً 
خيري  ف��ي  رغبة  املسلمون  ارت��ض��اه  واع��ي��اً 
الدنيا واآلخرة، مما أبهر العالم أجمع بهذا 

العطاء. 
وفي احلديث، الرجل هو أبو طليق، قالت له 
امرأته عندما علمت أن رسول الله سيحج، 
أن  فأجابها  ال��ل��ه]«؛  رس��ول  مع  ِني  »أِحَجّ
ِني  أِحَجّ ليس لديه ما يحجها عليه، قالت: 
على جملك فالن، أي أعطني جملك ألحج 
الله،  سبيل  في  حبيس  جملي  ق��ال:  عليه، 
فأتي  واجل��ه��اد،  للغزو  تعالى  لله  وق��ف  أي 
زوجته  وبني  بينه  دار  ما  وأخبره  النبي] 
في شأن احلج على جمله الذي أوقفه في 
النبي]:  فأجابه  الله،  سبيل 
»أم��������������ا إن�����������ك ل���و 

أحججتها عليه كان في سبيل الله«. 
وقوله: »ذاك حبيس في سبيل الله«، وإقرار 
ال��ن��ب��ي] ل���ه، دل��ي��ل ع��ل��ى أن���ه ي��ج��وز وقف 
اخلطابي:  ق��ال  وغ��ي��ره،  كاحليوان  املنقول 
»فيه من الفقه جواز إحباس احليوان، وفيه 

أنه جعل احلج من السبيل«. 
ويقول اإلمام الشوكاني: »فيه دليل على أنه 
يجوز وقف احليوان«، واحليوان من اململوك 
ب��ع��د االنتفاع  ت��ب��ق��ى ع��ي��ن��ه  ال����ذي  امل��ن��ق��ول 
عليه  رت��ب  ملا  وقفه  يجز  لم  ول��و  غالباً،  به 
النبي] ذلك األجر العظيم، وألنه يحصل 
املنفعة، فصح  فيه حتبيس األصل وتسبيل 
وق��ف��ه ك��ال��ع��ق��ار، وال��ف��رس احل��ب��ي��س، وألنه 
لغيره، فصح وقفه منفرداً  يصح وقفه تبعاً 

كالعقار.
واحلديث فيه داللة على أن احلج من سبيل 
الله، وأن من جعل شيئا من ماله في سبيل 
الله جاز له صرفه في جتهيز احلجاج، وإذا 
كان شيئا مركوبا جاز حمل احلاج عليه، وهو 
اختيار شيخ اإلس��الم ابن تيمية، فقال في 
)االختيارات العلمية(: »ومن لم يحج حجة  
اإلسالم وهو فقير، أعطي ما يحج به، وهو 
أبو  رواه  الروايتني عن أحمد«، وقد  إحدى 
عبيد في )األم��وال( عن ابن عمر أنه سئل 
عن امرأة أوصت بثالثني درهما في سبيل 
الله، فقيل له: أجتعل في احلج؟ فقال: أما 
إنه في سبيل الله. وإسناده صحيح كما قال 
احلافظ في »الفتح«. ورواه أبو عبيد بسند 
صحيح. انتهى كالم األلباني من كتاب »متام 

املنة«. 
غلة  من  الواقف  يأكل  أن  أج��ازوا  والعلماء 
إن   ، مت��ام��اً املعني  كالناظر  باملعروف  وقفه 
ك��ان ال��واق��ف ن��اظ��راً على وقفه، ول��ه أيضاً 

أن يستخدم ما وقفه من دابة، وما 
وأنه  السيارة  مثل  شابهها 

األربعــون الوقفيــة )22(
�أوقاف �إ�ضالميةق�ضـايا
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)�( باحث إسالمي
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ال حرج في ذلك. 
وف��ي ات��خ��اذ اإلب��ل م��ن م��ال الله ليحج بها 
أن عمر  بلغني  اإلم��ام مالك:  ق��ال  ال��ن��اس، 
ابن اخلطاب اتخذ إباًل من مال الله يعطيها 
ردوها  رجعوا  ف��إذا  عليها،  يحجون  للناس، 
النظر  إليه. قال محمد بن رشد: هذا من 
الصحيح في مال الله؛ ألن أولى ما صرف 
فيه مال الله ما يستعان به على أداء فرائض 
ذلك  ف��ي  يأنسوا  أن  لألئمة  فينبغي  ال��ل��ه، 

بفعله. 
فوائد من احلديث

واإلبل  اخليل  من  املنقول  وقف  فيه صحة 
واملعدات احلربية، وفيه من وقف شيًئا على 
فيه،  دخ��ل  منهم  وزوج��ه  الناس  من  صنف 
ف��إذا وق��ف على ط��الب العلم وول���ده منهم 
وهكذا،  أيًضا  العطاء  واستحق  فيهم  دخل 
الواقف من وقفه عند  وفيه جواز استفادة 
احلاجة، وفيه أن من مصارف الوقف إعانة 

احلجيج على أداء شعائرهم.
وفيه حرص الصحابة الكرام أن يكون عملهم 
موافقا للشرع،  فكانوا يسألون النبي] مبا 

يشكل عليهم  وميتثلوا ألمره]. 
وفيه أن اإلبل من الدواب التي كان العرب 
إرسال  مشروعية  وفيه  عليها،  يجاهدون 

ال��س��الم إل���ى ال��غ��ائ��ب، وع��ل��ي��ه ال��ع��م��ل عند 
املسلمني. 

أفضل  م��ن  تعالى  الله  ف��ي سبيل  واجل��ه��اد 
األعمال والقربات التي حث عليها اإلسالم. 
وذهب الفقهاء إلى أن األوق��اف التي تكون 
ف��ي ال��ث��غ��ور ال��ب��ري��ة وال��ب��ح��ري��ة، ول��م يحدد 
تكون مخصصة  واقفها مصرفا معينا،  لها 

للجهاد. 
كانت  التي  الكثيرة  الرباطات  أن  شك  وال 
ال��ب��الد اإلس��الم��ي��ة في  ث��غ��ور  تنتشر ع��ل��ى 
وكان  األوق���اف،  على  تعتمد  كانت  ال��ق��دمي 
التربية  الرباط مؤسسة جتمع بني وظائف 
العدة  وإع��داد  املجاهدين  وإع��داد  الدينية 
الالزمة من سالح وطعام، وكانت تلحق بها 
هي  واألوق���اف  األسلحة،  لصناعة  أجنحة 
هذه  لكل  الضرورية  للنفقات  الدائم  املورد 

الوظائف. 
ف���األوق���اف ك��ان��ت احل��ج��ر األس����اس الذي 
اخليرية  املؤسسات  من  الكثير  عليه  قامت 
والصحية  والتعليمة  واإلنتاجية  والتطوعية 
وال��ت��ن��م��وي��ة، وق��د ن��ش��أت ب��أم��وال األوقاف 
م��ؤس��س��ات خ��اص��ة ب��امل��راب��ط��ني ف��ي سبيل 
الله حيث توقف اخليول والسيوف والنبال 
كانوا  الغربيني  إن  حتى  اجل��ه��اد،  وأدوات 

يفدون في أيام الهدنة لشراء السالح؛ مما 
حدا بالعلماء في وقتها لإلفتاء بتحرمي بيع 

السالح ألعداء اإلسالم.
األم����ة اإلسالمية  ق��اوم��ت  ال��ن��ظ��ام  وب��ه��ذا 
أعداءها على مر العصور، وصدت جيوش 
ينجح  ولم  احلديث،  العصر  في  االستعمار 
أن  بعد  إال  حدودها  اختراق  في  املستعمر 
ضعفت مؤسسة الوقف وتقلص دورها في 
أن اجليوش  يعني  املسلمني. وهذا ال  حياة 
ولكن  ت��ن��ه��زم،  كغيرها  تكن  ل��م  اإلس��الم��ي��ة 
فقد  كلها؛  األم��ة  ان��ه��زام  تعني  ال  هزميتها 
كانت األمة مبؤسساتها الوقفية واملجتمعية 
والتنموية تقاوم املعتدي وترده على أعقابه، 
ولم تنهزم األمة قط هزمية مدمرة إال بعد 
أن تقلص دور األمة حلساب سلطة الدولة 
وفقدت  األمة  تراجعت  لقد  حقاً  احلديثة، 
صناعة  م��ول��ت  ال��ت��ي  ال��وق��ف��ي��ة  مؤسساتها 

احلضارة اإلسالمية. 
نظام أثبت جناحه على مر العهود، وآثاره 
النجاح؛  ذل���ك  وإجن���ازات���ه ش��اه��دة ع��ل��ى 
والفقهاء،  ال��ع��ل��م��اء  ج��ه��د  ت��ك��ال��ب  ول��ه��ذا 
وجهد اخللفاء واألم��راء، وجهد اخليرين 
والواقفني، وجهد عامة األمة، في إيجاد 
وحمايتها،  ورعايتها  وإنشائها،  األوق��اف 

ومنائها ودميومتها.  



الكويت
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األئمة  م��ؤمت��ر  فعاليات  اإلس��ام��ي��ة  وال��ش��ؤون  األوق����اف  وزارة  أن��ه��ت 
واخلطباء الرابع حتت عنوان: »دور اإلمام في تعزيز الوحدة الوطنية«، 
ومبشاركة 73 عاملًا من العاملن العربي في الفترة من 5 وحتى 7 مارس 
اجلاري، وعقد املؤمتر في فندق )كراون بازا( على مدار ثاثة أيام 

حفلت مبجموعة من احملاضرات وورش العمل املتميزة.
األوقاف  وزارة  وكيل  حت��دث  األول  ال��ي��وم  وف��ي 
املساجد  لشؤون  املساعد  اإلسالمية  والشؤون 
وأهدافه  امل��ؤمت��ر  ح��ول  الشعيب  عيسى  ول��ي��د 
باالرتياح  وش��ع��وره  سعادته  عن  معرًبا  وغاياته 
كان  أن��ه  والسيما  للمؤمتر  املتميزة  لالنطالقة 
برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك الصباح، وهذا يدل على أهمية املؤمتر 

وعناية الدولة به ورعايتها لتحقيق أهدافه.
وقال الشعيب: إن انعقاد املؤمتر جاء في وقت 
التي  ال��ظ��روف  تقتضيه  مل��ا  األهمية  ف��ي  غ��اي��ة 
تعيشها الكويت ودول املنطقة ومعظم دول العالم 
اإلس��الم��ي ل��ذل��ك ك��ان اخ��ت��ي��ار ع��ن��وان املؤمتر:  
الوطنية« موفقا  الوحدة  تعزيز  اإلمام في  »دور 
احتفاالتها  الكويت  تعيش  نفسه  ال��وق��ت  وف��ي 
بذكرى اليوم الوطني احلادي واخلمسني وذكرى 
يوم التحرير احلادية والعشرين وذكرى اجللوس 
الشيخ  البالد  أمير  السمو  لصاحب  السادسة 
ص��ب��اح األح��م��د ال��ص��ب��اح حفظه ال��ل��ه، ك��م��ا أن 

الكويتي  الشعب  تالحم  عن  معبرا  جاء  املؤمتر 
وترابطه بجميع أطيافه.

إث��راء املؤمتر  فكان حرص وزارة األوق��اف على 
وفعالياته باستضافتها لنخبة متميزة من العلماء 
في  اإلسالمية  ال��دول  أقطار  كافة  من  والدعاة 

العالم.
وتابع الشعيب: نظًرا ملكانة املسجد في املجتمع 
اإلسالمي بوصفه بيتاً لله وعنواناً لوحدة األمة 
وهو املؤسسة التي تعمل على إيقاظ روح التفاعل 
مع القضايا العامة وهو مركز التوجيه ل�تأصيل 
ف��إن حسن  ول��ذل��ك  املسلمني؛  ب��أم��ر  االه��ت��م��ام 
رفع  ف��ي  إيجابا  يسهم  العامة  القضايا  ت��ن��اول 

يأتي  هنا  ومن  بشؤونهم،  املسلمني  وعي  درج��ة 
دور إمام املسجد باعتباره املسؤول عن توصيل 
التعصب  عن  بعيدا  املسجد مبوضوعية  رسالة 
الجتاه من االجتاهات أو الوقوع فريسة للعاطفة 

والشائعات.
والشؤون  األوق��اف  وزارة  وكيل  قال  من جانبه، 
اإلسالم  إن  الفالح:  ع��ادل  الدكتور  اإلسالمية 
شأنهم،  من  وأعلى  مكانتهم  ورف��ع  الدعاة  كرم 
إن  بالقول:  والدعاة  واخلطباء  األئمة  مخاطباً 
جهودكم وعطاءكم الفكري في هذا الوقت على 
وإن خطابكم  وقت مضى،  أي  من  أكثر  احملك 
الفكري والدعوي حتت املنظار واجلميع يتابعه 
وع���ي ح��ض��اري ودعوة  م��ن  ف��ي��ه  م��ا  ويتفحص 
الكويت  أه���ل  وإن  م��ب��ص��رة،  وث��ق��اف��ة  ج��ام��ع��ة 
تأثيركم  حجم  مع  يتناسب  ما  منكم  ينتظرون 
أننا  ال��ق��ول  وأص��دق��ك��م  املجتمع.  ف��ي  امل��ع��ن��وي 
القائل:  إلى حد ما - قول  في حلظة تشبه - 
»نكون أو ال نكون«. فإما أن نفعل شيئاً له معنى 
وجدوى يسهم في توجيه األحداث إلى الوجهة 
السليمة مبا يتفق مع روح الوسطية التي ننتسب 
يزين  زخ��رف��اً  ب��ال��وج��ود  نكتفي  أن  وإم��ا  إليها، 
االحتفاالت، وأخباراً باردة في عناوين الصحف 

الطيارة هنا وهناك.
مجلس شورى العلماء يشارك في ال�مؤمتر

املصري  العلماء  وفد من مجلس شورى  شارك 
الشيخ محمد  رأس��ه��م  وك���ان على  امل��ؤمت��ر  ف��ي 
والدكتور  يعقوب  محمد حسني  والشيخ  حسان 

جمال املراكبي والدكتور عبد الله شاكر.
الورش ال�مصاحبة لفعاليات ال�مؤمتر

اشتملت فعاليات مؤمتر األئمة واخلطباء الرابع 
العديد  ملناقشة  العمل  على مجموعة من ورش 
املؤمت�ر  مب��وض��وع  ال��ص��ل��ة  ذات  ال��ق��ض��اي��ا  م��ن 
واخلروج منها بالتوصيات واالقتراحات لتطوير 

األداء وتفعيل دور األئمة واخلطباء.
وقد شارك في هذه الورش مجموعة من األئمة 
ناجحة  جتربة  ال���ورش  جتربة  كانت  وال��دع��اة، 

»دور اإلمام في تعزيز الوحدة الوطنية«

تقرير: وائل رمضان

 الشعيب: األئمة والخطباء 
هم األجدر على توعية 

المسلمين بأهمية وحدتهم 
ولحمتهم الوطنية 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية تختتم فعاليات مؤمتر األئمة واخلطباء الرابع حتت عنوان:
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االنتباه  يجب  التي  األم��ور  من  كثير  عن  أبانت 
إل��ي��ه��ا وال��ع��م��ل ب��ه��ا ك��م��ا وض��ع��ت ال��ن��ق��اط على 
احل��روف في كثير من املوضوعات ذات الصلة 
ب���دور اإلم����ام ب��وص��ف��ه ص��اح��ب رس��ال��ة سامية 

وغايات نبيلة.
وقد شهد املؤمتر أربع ورش:

للمؤمتر  األول  اليوم  في  األول��ى  الورشة  كانت 
ب��ع��ن��وان: »خ��ط��ب��ة اجل��م��ع��ة ودوره����ا ف��ي تعزيز 
الوحدة الوطنية« واشتملت على عناصر أهمها:
1-أهمية خطبة اجلمعة ومكانتها لدى املسلم.

مفاهيم  وغ����رس  ت��ع��زي��ز  ف��ي  اخل��ط��ب��ة  2-دور 
الوحدة.

وتفعيل  امل��وض��وع  اختيار  ف��ي  اخلطيب  3-دور 
اخلطاب.

ال��ي��وم األول فكانت  ال��ث��ان��ي��ة ف��ي  ال��ورش��ه  أم���ا 

بعنوان: »دور 
في  اإلم����������������ام 

معاجلة ظواهر اخلالف 
واشتملت  الوطنية«  ال��وح��دة  وتعزيز 

على عناصر أهمها:
1-البعد عن مواطن االختالف التي تثير الفرقة 

واالختالف.
2-وسائل وطرق العالج.

3-التركيز على القواسم املشتركة.
وكانت  الثاني  اليوم  في  كانت  الثالثة  ال��ورش��ة 
م��ن خالل  الوطنية  ال��وح��دة  »ت��رس��ي��خ  ب��ع��ن��وان: 
عناصر  على  واشتملت  إعالميا«  اإلم��ام  تفاعل 

أهمها:
1-أهمية مشاركة اإلمام في وسائل اإلعالم.

2-دور اإلمام الفاعل في ترسيخ الوحدة الوطنية 
من خالل املؤسسات اإلعالمية.

واملؤسسات  اإلم�������ام  ب����ني  ال���ت���ع���اون  3-أث�������ر 
اإلعالمية.

4-دور اإلمام الفاعل في تثقيف املجتمع. 
اليوم  في  فكانت  واألخيرة  الرابعة  الورشة  أما 
لإلمام  االجتماعية  العالقات   « بعنوان:  الثاني 
واشتملت  الوطنية«  الوحدة  تعزيز  في  ودوره��ا 

على عناصر أهمها:
1-أه��م��ي��ة ال��ع��الق��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ب��ني اإلمام 

وجمهور املصلني.
2- وسائل التأثير االجتماعي بني اإلمام وجمهور 

املصلني.
وطرائق  االجتماعية  العالقات  وثمار  3-نتائج 

استثمارها في تعزيز الوالء الشرعي للوطن.

المسجد هو عنوان وحدة 
األمة وهو المؤسسة 

التي تعمل على إيقاظ روح 
التفاعل مع القضايا العامة 

اخ��ت��ت��م امل��ؤمت��ر ب��ع��دد م��ن ال��ت��وص��ي��ات كان 
أهمها:

< تأصيل فقه اخلالف بجميع فروعه وفق 
الضوابط الشرعية واالرتقاء بأدب اخلالف 
ال��ي��وم��ي��ة وخطبه  اإلم����ام  خ���الل دروس  م��ن 

األسبوعية.
< تأهيل اخلطباء واألئمة من خالل الدورات 
اجلوانب  ف��ي  املختلفة  وال��ب��رام��ج  املتنوعة 

العلمية والتربوية لتعزيز الوحدة الوطنية.
< ترسيخ مفهوم الرفق واحلكمة واالعتدال 
اخلارجية  االس��ت��ض��اف��ات  تفعيل  خ��الل  م��ن 

واملشاركات الداخلية.
واخلطباء  األئ��م��ة  م��ن  املتميزين  ابتعاث   >
للوحدة  الناجحة  ال��ت��ج��ارب  م��ن  لالستفادة 
املجتمع  ف���ئ���ات  ب���ني  وال��ت��ع��اي��ش  ال��وط��ن��ي��ة 

املتنوعة.
فيما  واخل��ط��ب��اء  األئ��م��ة  بثقافة  االرت��ق��اء   >
يخص الوحدة الوطنية من خالل اإلصدارات 
املقروءة و املرئية والسمعية حتى يكون مؤهاًل 

للتوجيه واإلرشاد.
بعض  ف��ي  الوطنية  ال��وح��دة  منهجية  إدراج   >
في  وتضمينها  اإلدارات  في  الثقافية  األنشطة 

اخلطة الثقافية السنوية.
التالحم  يحقق  مب��ا  املسجد  ميثاق  تطوير   >
فئات  جميع  ب��ني  السلمي  وال��ت��ع��اون  ال��وط��ن��ي 

املجتمع.
< توسيع نطاق دعوة األئمة واخلطباء إلى األخوة 
اإلس��الم��ي��ة م��ن خ���الل احل��دي��ث ف��ي امل���دارس 

واملرافق العامة ووسائل اإلعالم املختلفة.
لفض  ال���ب���ني  ذات  إص�����الح  م���ج���ال  إن���ش���اء   >
والتشاور  االجتماعية  واخل��الف��ات  ال��ن��زاع��ات 

فيما بينهم في جميع احملافظات.
< وضع منهجية إلعادة حلمة املجتمع واالبتعاد 
مظاهر  ونبذ  السلبي  اخلارجي  التأثير  عن  به 
من  واخلالفات  الفنت  وإث��ارة  والتعصب  العنف 

خالل اخلطبة النموذجية.

< إشراك األئمة واخلطباء جمهور املصلني 
للوحدة  م���دروس���ة  ع��م��ل��ي��ة  م��ع��اجل��ات  ف���ي 
جماعة  م��ش��روع  تفعيل  ب��واس��ط��ة  الوطنية 

املسجد.
< تعميق تواصل األئمة واخلطباء مع النخبة 
في املنطقة للتعاون معهم في تالحم وتكاتف 

املجتمع.
تقنياً  األئ��م��ة واخل��ط��ب��اء  ك���ف���اءات  ت��ط��وي��ر   >
ل��الس��ت��ف��ادة م��ن وس��ائ��ل اإلعالم  وإل��ك��ت��رون��ي��اً 
احلديثة إلثراء املوضوعات الشرعية والوطنية.
< إبراز األئمة واخلطباء للجوانب اإليجابية 
السلبية  اآلث����ار  وإظ��ه��ار  السلمي  ل��ل��ت��ع��اون 
ل��ف��ق��دان ال��ث��ق��ة وان���ع���دام األم���ن ب��ني أفراد 

املجتمع الواحد.
< ت��ن��ق��ي��ة أج�����واء امل��س��اج��د وت��ه��ذي��ب��ه��ا من 
ال��ع��وائ��ق وامل��ك��درات وامل��م��ارس��ات اخلاطئة 
وتخرم  اإلمياني  اجل��و  في  سلباً  تؤثر  التي 
الناس  استفادة  دون  وحتول  املجتمع  وحدة 

املثلى من رسالة املسجد.

توصيات الـمؤتمر
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ندوات

في  السلف  منهج  ب��ي��ان  ال��ى  بعدها  ت��ط��رق  ث��م 
الدفاع عن العقيدة والرد على املخالف ، فقال: 
احلقيقة كانت األمة في بدايتها في عافية من 
ملنهج  املخالفني  فرق  ومن  املنحرفني،  انحراف 
السنة واجلماعة، ولكن ملا ابتليت األمة بالفرق 
واجلماعة  السنة  أه��ل  ق��ام  املخالفة  املختلفة 
الدفاع  في  وتصدوا  ذل��ك،  في  مشكور  بواجب 
في  متعددة  كتباً  وأل��ف��وا  املسلمني،  عقيدة  عن 
ذلك لبيان وجه احلق، وبيان عقيدة أهل السنة 
والسنة  الكتاب  من  بالدليل  مدعمة  واجلماعة 
ومن  عنها،  وال��دف��اع  الصالح،  السلف  وإج��م��اع 
ذل��ك ك��ت��اب التوحيد الب��ن خ��زمي��ة، وغ��ي��ر ذلك 
تيمية  ابن  اإلس��ام  ألفها شيخ  التي  الكتب  من 

العلماء  كتبه  ملا  باإلضافة   ، القيم  ابن  وتلميذه 
املعاصرين .

 ك��م��ا ب���ني ه�����ؤالء ال��ع��ل��م��اء ك��ي��ف��ي��ة ال�����رد على 
املخالفني، ومن هؤالء أحمد بن حنبل الذي كتب 
رسالة عظيمة في ذلك، كذلك شيخ اإلسام ابن 
الكتب  ألفوا  الذين  العلماء  من  وغيرهم  تيمية 
السنة  أهل  ملنهج  املخالفني  ه��ؤالء  مواجهة  في 
واجلماعة، وهذه أصول عظيمة دافع بها هؤالء 
الذي  القومي  السلف  معتقد  احل��ق  املعتقد  عن 

أرسى قواعده رسولنا املصطفى].
عند  يجلسون  كانوا  العلم  ط��اب  ب��أن  موضحاً 

هؤالء العلماء الربانيني ويستمعون إليهم.
وفي عصرنا احلاضر أيد الله تعالى هذا العقيدة 

 »منهج السلف 
في التعامــل 
مع المخالف«

اإلسامية  الفضائية  القنوات  بهذه  الصحيحة 
والرد  احل��ق،  أهل  مذهب  نشر  على  احلريصة 

عن هذا الدين والدفاع عن عقيدة املسلمني.
حول  املراكبي  جمال  الشيخ  ذل��ك  بعد  حت��دث 
والدفاع  املخالف  على  ال��رد  في  السلف  »منهج 
العلم  أه��ل  قعد  ل��و  بأنه  موضحاً  السنة«،  ع��ن 
عن واجبهم في الرد على املخالفني ملنهج أهل 
الضالني  شبهات  ي��ردوا  ول��م  واجلماعة،  السنة 
املسلمني  عموم  ألن  الطامة،  لعمت  واملنحرفني 
رمبا متر عليهم هذه الشبهات، ويتلقون الكثير 
من البدع على أنها سنة وينسبونها إلى الدين ، 
ومن هنا فقد قيض الله تبارك وتعالى لهذه األمة 
فئة من العدول يحملون هذا الهم، هم الدعوة، 
وهم تفصيل املنهج وتوضيحه، ويحملون هم رد 

الشبهات والبدع التي يروج لها أهل الضال.
الترويج  في  وسائلهم  من  أن  نعلم  أن  وينبغي   
لبدعهم وضالهم النيل من عقائد أهل السنة، 
فهم يصفون أهل السنة بأنهم عامة وال يعرفون 
أن  ه��وى، حتى  أصحاب  وأنهم  النصوص،  فقه 
أهل  من  ينال  وهو  ج��داً  األدب  ليسيء  بعضهم 
تليق  ال  ب��أوص��اف  ويصفهم  واجل��م��اع��ة  السنة 

بهم.
ويرون أن في إثبات األسماء احلسنى والصفات 

إعداد: جلنة اإلعالم

اإلسالمي  التراث  إحياء  جلمعية  التابعة  الثقافية  اللجنة  نظمت 
محاضرة عامة بعنوان: »منهج السلف في التعامل مع املخالف« حاضر 
فيها كل من: الشيخ د.عبدالله شاكر، والشيخ جمال املراكبي، والشيخ 

د. محمد يسري، والشيخ محمد حسان.
أوضح  والذي  شاكر  عبدالله  د.  الشيخ  حتدث  احملاضرة  بداية  وفي   
حتى  بتكبيرها  ويقومون  اخلالفات،  بعض  يتصيدون  األمة  أعداء  بأن 
تلتبس على ضعاف النفوس، أو من لم تكن عنده حصانة علمية يتبن 
فيها احلق من الباطل ، فيقومون بطرح الشبهات على عقائد املسلمن .

إحياء التراث تنظم ندوة حتت عنوان:

أعداء األمة يتصيدون بعض اخلالفات، ويقومون 
بتكبيرها حتى تلتبس على ضعاف النفوس
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لله عند أهل السنة والتي أثبتها الله في كتابه 
عز  لله  تشبيه  أنها  ي��رون  رس��ول��ه]،  وأثبتها 
وج��ل في اخللق، وه��ذا ك��ذب واف��ت��راء ألن أهل 
السنة يثبتون هذه الصفات لله عز وجل من غير 

تكييف وال تشبيه.
وصفها  والتي  اخل��وارج،  فرقة  ظهرت  وعندما 
وذلك  عليهم،  ينطبق  دقيقاً  وصفاً  الرسول] 
الى  ل��ه ذو اخل��وي��ص��رة  عندما ج��اء رج��ل يقال 
الرجل  هذا  فقال  قسمة،  يقسم  ورآه  النبي] 
لم  ف��إن��ك  محمد،  ي��ا  اع���دل  عجيبة:  بصافة 
على  االع���ت���راض  ف���ي  منهجهم  وه����ذا  ت���ع���دل، 
النبي]:  ل��ه  ب��ه، فقال  ال��رس��ول] فيما ج��اء 
»ويحك من يعدل إذا لم أع��دل؟!«، فأراد بعض 
له  فقال  بالسيف،  رأس��ه  يقطعوا  أن  الصحابة 
دعوه: »فإنه يوشك أن يخرج من ضئضيء هذا 
قوم يحقر أحدكم صاته مع صاتهم،  الرجل 
يجاوز  ال  القرآن  يقرأون  قراءتهم،  مع  وقراءته 
حناجرهم، ميرقون من الدين كما ميرق السهم 

من الرمية«.
الشيخ د. محمد يسري حول  حتدث بعد ذلك 
أهل  عند  املخالف  على  ال���رد  ف��ي  )ال��ض��واب��ط 
السنة واجل��م��اع��ة(، ف��ق��ال: إن إق��ام��ة ال��دي��ن ال 
تتميز  فبضدها  يخالفه  عما  بتنزيهه  إال  تتأتى 

األشياء، وملا تعددت السبل كان حقاً على أهل 
واجلماعة  السنة  أه��ل  منهج  ي��ح��رروا  أن  العلم 
تعالى  ال��ل��ه  رض���وان  ال��ص��ال��ح  السلف  ومسلك 

عليهم حتى يظهر نقاء السنة واضحاً للعيان.
وبني الشيخ يسري بأن املناهج املخالفة لسبيل 
احلق متعددة كثيرة، والرد عليها حتكمه قاعدة 
التي  الشرعية،  السياسة  ق��اع��دة  ه��ي  واح���دة 
وترك  وتكثيرها،  املصالح  إق��ام��ة  على  تعتمد 
لكتب  املطالع  ف��إن  ول��ه��ذا   ، وتقليلها  املفاسد 
عبر  ملسيرتهم  واملتابع  واجلماعة  السنة  أه��ل 
أهل  على  ال��رد  في  متعددة  ي��رى طرقاً  التاريخ 
أهل  يأخذون  السنة  أهل  أن  نرى  فتارة  البدع، 
البدع باملداراة والتألف، وتارة يأخذونهم بالهجر 
واملجافاة، وتارة يردون عليهم بغير محاباة، وقد 

تختلف السبل على بعض السالكني ملنهجهم في 
هذا الزمان، هل سيكون هجر ومجافاة، أم رد 
يكون  أن  بغير محاباة، فا يصلح بحال  وإنكار 
بإطاق  أو  امل����داراة،  على  قائماً  ب��إط��اق  ال��رد 
ق��ائ��م��اً ع��ل��ى امل��ع��اق��ب��ة وال��زج��ر وامل��ج��اف��اة، ألن 

املقصود إقامة الدين.
تعالى  الله  رض��وان  السلف  واق��ع  ال��ى  والناظر 
عليهم يجد أنهم في الرد على املخالفني ينظرون 
في حال املنكر، فهم يفرقون بني بدعة مخففة 
وب���ني بدعة  وم��ك��ف��رة،  وب���ني مفسقة  وم��غ��ل��ظ��ة، 
خرجت عن طريق اجتهاد وأخرى وقعت نتيجة 
تبني أصل من أصول أهل البدع واألهواء، وبني 
بدعة شاعت وذاعت فقلد فيها بعض أهل العلم 
أخ���رى أصلت  وب��ني  تبصر،  روي���ة وال  م��ن غير 
بدعة  بني  أو  ف��روع،  عنها  وتفرعت  أص��ول  لها 
متس أصل العقيدة تفضي إلى إبطالها وإخراج 
اإلنسان عن جادة أهل السنة، وأخرى وقعت في 

جانب فروع العمل.
كذلك كان السلف رحمهم الله يفرقون بني واقع 
االستضعاف والقوة، ففي حال القوة، فإن أهل 
السنة يغلبون فيه جانب الزجر، وجانب الهجر 
وجانب اإلنكار والرد الشديد لقمعها، حتى أنهم 
لرؤوس  القتل  إل��ى حد  بها  اإلنكار  إل��ى  وصلوا 

أهل األهواء والبدع.

د. عبداهلل شاكر: كانت األمة في 
بدايتها في عافية من انحراف 

المنحرفين، ولكن لما ابتليت 
بالفرق المختلفة المخالفة قام 

أهل السنة والجماعة بالدفاع 
عن عقيدة المسلمين
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ندوات

وكانت الوصية في أزمنة الضعف واالستضعاف 
ال  وأن  بهم،  وال��رف��ق  السنة  أه��ل  على  احلفاظ 
يعرضوا إلى ما يستأصل شأفتهم، ألن في ذلك 
الكثير من الفساد ما الله به عليم، فهم يترفقون 
بأنفسهم وال يتعرضون ملثل هذه املواجهات التي 
اختفاء  إل��ى  تفضي  وال��ت��ي  عليها،  ي��ق��درون  ال 
يجب  لذلك  وأهلها،  البدع  وسطوع  السنة  أهل 
وحال  واالستخاف  التمكني  حال  بني  التفريق 

االستضعاف.
وقد تشتبه بدعة مع مسألة اجتهادية، فقد رأينا 
بدعة،  أنها  مبسألة  يفتي  مشايخنا  بعض  من 
وآخر يفتي بأنها ال جتوز، إذن هذه املسألة ال 
التي  األصلية احلقيقية  البدعة  تنكر  كما  تنكر 
يحتاج  وهذا  اجلزئيات،  من  الكثير  منها  تتفرع 

الى تفصيل ليس هذا موضعه.
 كان آخر املتحدثني في هذه احملاضرة الشيخ 
م��ح��م��د ح���س���ان، وال������ذي حت����دث ح����ول أن����واع 
اخلاف، وأسباب اخلاف، مبيناً بأن اخلاف 
ن���وع���ان: خ���اف ف��ي أص���ل امل��ل��ة، وخ����اف في 
مسائل الفروع واألحكام، أما اخلاف في أصل 
يزالون  }وال  تعالى:  قوله  في  مذكور  فهو  امللة 
مختلفني إال من رحم ربك ولذلك خلقهم{، قال 
باتفاق  املذموم  اخل��اف  الله:  رحمه  الشاطبي 
أه��ل السنة ه��و اخل���اف ف��ي أص��ل امل��ل��ة، أما 
اخلاف في مسائل الفروع واألحكام فقد وقع 
ممن هم أهل رحمة الله جل وعا وهم الصحابة 

رضوان الله تعالى.
وأضاف الشيخ محمد حسان بأن الناس ثاث 
أهل  وأن  ومنافقون،  وكفار  مؤمنون   : أصناف 
اإلميان قلة في جانب أهل الكفر، وهذه حقيقة 
ذلك  على  الدالة  واآلي��ات  وق���دراً،  شرعاً  ثابتة 
كثيرة منها قوله تعالى: }وإن تطع أكثر من في 
تعالى:  وقال  الله{،  سبيل  عن  يضلوك  األرض 

}وما آمن معه إال قليل{.
فهذا أصل ال بد أن نعلمه حتى نقف أصل 
اخل������اف، ف���اخل���اف ف���ي أص����ل امل���ل���ة هو 
السنة  أله���ل  ينبغي  وال  امل���ذم���وم،  اخل���اف 
التهاون في هذا النوع من أنواع اخلاف، فا 
نتنازل عن أصولنا أبداً، ولن نضيع ثوابتنا ما 
دام اخل��اف بيننا وب��ني أه��ل الكفر أو أهل 
الفرق الضالة في أصل معتقدنا وديننا، وال 

متييع  من  وحديثاً  قدمياً  أئمتنا  حذر  طاملا 
أصولنا باسم مصلحة الدعوة، أو باسم جمع 
القلوب، إن دعوتنا جلمع الصفوف ووحدتها 
على غير كتاب وسنة بفهم سلف األمة تفرق 
وال جتمع وجترح وال تضمد، فالوحدة التي 
التوحيد  على  مبنية  وح��دة  هي  ديننا  تنصر 
بكل  نختلف  أننا  صريحة  ونعلنها  اخلالص، 
حسم وقوة ووضوح مع من يختلف معنا في 

أصول وأركان هذا الدين.
 أما النوع الثاني من االختاف، فهو االختاف في 
مسائل الفروع، فهذا ال حرج فيه على اإلطاق، 
اب��ن تيمية: االخ��ت��اف في  ق��ال شيخ اإلس���ام 
مسائل األحكام أكثر مما ينضبط، ولو كان كلما 
األحكام  مسائل  من  شيء  في  مسلمان  اختلف 

تهاجرا ال بقي مع املسلمني عصمة وال قوة، فقد 
وقع مثل هذا االختاف مع الصحابة وهم أهل 
رحمة الله تعالى، بل حصل اخلاف بني األنبياء 

واملرسلني.
وأض��اف الشيخ محمد حسان بأن الذي يؤجج 
اخلاف بني أهل السنة أنه يتكلم من ال يعلم، 
ومن ال يحسن أن يفرق بني الدليل وبني مراتب 
الدليل ومناطات الدليل والعام واخلاص والناسخ 

واملنسوخ.
وأن اخلاف في مسائل الفروع ال يستساغ فيه 
اإلنكار على املخالف، وهذا اخلاف راجع إلى 
عدة أمور منها: طبيعة البشر، حيث ال نرى اثنني 
ك��ل ش��يء ال في  على وج��ه األرض يتفقان ف��ي 
الدالة  اآلي��ات  بالصمات، وه��ذه من  الشكل وال 
على عظمته تعالى، فطبيعة البشر مختلفة في 
التعامل  وطريقة  بها  واالس��ت��دالل  األدل���ة  فهم 

معها.
 والسبب الثاني عدم بلوغ الدليل، فقد نختلف 
العديد م��ن املسائل، ألن��ه لم  م��ع اآلخ��ري��ن ف��ي 
يبلغنا الدليل في تلك املسائل التي اختلفنا فيها، 
واختلف الصحابة رضي الله عنهم بسبب عدم 

بلوغ الدليل.
كذلك فإن االختاف في فهم الدليل سبب من 
أسباب اخلاف، ونسيان الدليل سبب أيضاً من 

أسباب اخلاف.
يطالعوا  ب��أن  العلم  طلبة  حسان  الشيخ  ونصح 
كتب املصنفني من أهل العلم املتحققني من العلم 
أف��ض��ل من  ال��س��ل��ف، فهم  ال��ش��رع��ي م��ن علماء 
غيرهم، قال عبدالله بن مسعود: من كان مستناً 
تؤمن عليه  ، فإن احلي ال  فليسنت مبن قد ما 
هذه  أفضل  كانوا  محمد]  فأصحاب  الفتنة، 
األمة، أبرها قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفا، 
وإقامة  نبيه]،  لصحبة  تعالى  الله  اختارهم 
دينه، نعرف لهم فضلهم، ونتمسك مبا استطعنا 
من أخاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى 

املستقيم.
وسلف  الصحابة  منهج  ال��ى  بالعودة  الله  فالله 
ل��أم��ة، وال جناة  ال��ص��ال��ح، ف��ا عصمة  األم���ة 
وقد  الصافي،  املنهج  ه��ذا  ال��ى  بالعودة  إال  لنا 
الذين  ثم  قرني،  الناس  »خير  الرسول]:  قال 

يلونهم، ثم الذين يلونهم«.

الشيخ د. محمد يسري : موضوع 
العقيدة ال يسوغ فيه االجتهاد ، 
ولهذا ينكر أهل السنة بالتشديد 

على من خرج على أصل كلي من 
أصول العقيدة ، بل ويخرجونه من 

دائرة السنة وأهلها

الشيخ جمال المراكبي: قيض 
اهلل تعالى لهذه األمة فئة من 

العدول يحملون هم الدعوة، 
ويحملون هم رد الشبهات والبدع 

التي يروج لها أهل الضالل
الشيخ محمد حسان:  فالخالف 

في أصل الملة هو الخالف 
المذموم، ودعوتنا لجمع 

الصفوف ووحدتها على غير 
كتاب وسنة بفهم سلف األمة 

تفرق وال تجمع وتجرح وال تضمد
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اجتاهان داخل الهيئة الشرعية 
للحقوق واإلصالح

واإلصالح  للحقوق  الشرعية  الهيئة  ففي 
ف��ي مسألة دعم  ورأي���ان  يسود اجت��اه��ان 
مرشح بعينه في تلك االنتخابات، االجتاه 
األول مييل إلى عدم حتديد مرشح بعينه 
الترشيح  ب���اب  إغ����الق  واالن��ت��ظ��ار حل��ن 
برامج  بحث  للهيئة  يتسنى  حتى  للرئاسة 
امل��رش��ح��ن وع���دم االق��ت��ص��ار على  جميع 
امل��رش��ح��ن ال��ذي��ن أع��ل��ن��وا ع��ن ترشحهم 

خالل الشهور املاضية.
االجتاه الثاني هو إعالن دعم ترشيح الشيخ 
حازم صالح أبو إسماعيل باعتباره أقرب 
املرشحن اإلسالمين من التيار السلفي، 
إال أنها لفتت في الوقت نفسه إلى أن فتوًرا 
إسماعيل  وأبو  الهيئة  بن  العالقة  أصاب 
نظرا ألن  أح��داث محمد محمود؛  خ��الل 
اجتماعا  ع��ق��دوا  ق��د  ك��ان��وا  الهيئة  علماء 
معه وطلبوا منه تهدئة املوقف وعدم دعوة 
اجلماهير للنزول إلى ميدان التحرير، إال 

أنه لم يستجب لطلبهم.

ترشيح  دع��م  بحملة  مصادر  أك��دت  فيما 
اجلمهورية  لرئاسة  إسماعيل  أب��و  ح��ازم 
أنهم يتوقعون تسمية الهيئة ألبو إسماعيل 
مرشحا لها في االنتخابات الرئاسية؛حيث 
وصفوه بأنه أقرب املرشحن لهم، مشيرا 
إل���ى أن اخل����الف ح���ول أح�����داث محمد 

محمود كان سياسًيا.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه أك����د ال���دك���ت���ور محمد 
يسري، األمن العام للهيئة الشرعية 
لم  ال��ه��ي��ئ��ة  أن  ل��ل��ح��ق��وق واإلص��������الح، 
حتسم موقفها من تأييد مرشح معن في 
يونيو  مطلع  املقررة  الرئاسية  االنتخابات 
فتح  ستنتظر  الهيئة  أن  موضحاً  القادم، 
املقرر  الرئاسية  الترشح لالنتخابات  باب 

في 10 مارس القادم.
»ي��س��ري« ع��ن أن الهيئة  وك��ش��ف دك��ت��ور 
أمناء  مجلس  أعضاء  من  جلنة  ستشكل 
الشخصيات  ل��دراس��ة  الشرعية،  الهيئة 
التي تقدمت بترشيح نفسها لالنتخابات 
أن���ه ع��ق��ب دراسة  ال��رئ��اس��ي��ة، م��وض��ح��اً 
عن  اإلع���الن  سيتم  للشخصيات  الهيئة 

الهيئة  ستدعمه  ال��ذي  الرئاسي  املرشح 
الشرعية.

مجلس شورى العلماء 
وأما عن موقف مجلس شورى العلماء 
أن  شاكر  عبدالله  الدكتور  أكد  فقد 
يعلمون  ونظًرا ألنهم  املجلس  املشايخ في 
سبًبا  يكون  رمبا  بعينه  ملرشح  دعمهم  أن 
من  الفكرة  بالرئاسة سيبحثون  ف��وزه  في 
األساس قبل أن يعلنوا عن مرشح بعينه، 
مشيرا إلى أن املجلس سينظر هل يدعم 
مرشحا أم يكتفي بإصدار توصيات جلميع 

املرشحن ويطلب منهم أن يتبعوها.
أن  املجلس  داخ��ل  املصادر  بعض  وأك��دت 
إعالن الشيخ احملدث أبو إسحق احلويني 
دعمه لترشيح حازم صالح أبو إسماعيل 
امل��ج��ل��س على  إج��م��اع  يعني  ال  ل��ل��رئ��اس��ة 
أكد  للرئاسة. من جانبه  تسميته مرشحا 
ي��ع��ق��وب ف��ي أحد  ال��ش��ي��خ محمد ح��س��ن 
تزكية أحد  أن  الرحمة  قناة  دروس��ه على 
مشايخ املجلس ملرشح بعينه ال تعني اتفاق 

العلماء حول هذا املرشح.

ظل  في  مصر  في  اجلمهورية  رئاسة  ملنصب  الترشيحات  تلقي  باب  فتح  السبت  األول  أمس  بدأ 
حالة من اجلدل الكبير حول شخصية الرئيس القادم والسيما أنه ُيعّد أول رئيس ينتخب فعلًيا 
ملصر بعد سنوات طوال من سلب حرية الشعب في االختيار وتزوير إرادته، وبدأ عدد من الهيئات 
مرشحي  من  ألح��د  دعمها  إمكانية  بحث  السلفية  واملؤسسات  الهيئات  رأسها  على  اإلسالمية 
الرئاسة املطروحة أسماؤهم على الساحة في الفترة احلالية، وبرغم أن هناك تكهنات عن وجود 
توافق سلفي حول شخصية الشيخ حازم صالح أبو إسماعيل إال أنه لم تصدر أي بيانات رسمية 

من أي من تلك الهيئات تؤيد مثل هذا الطرح.

االنتخابات الرئاسية.. االختبار الصعب أمام 
القوى السياسية والشعبية في مصر

تقرير: وائل رمضان

م�صر
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ياسر برهامي: »سنختار المرشح الذي يدعم 
شريعة اهلل وليس من يعارض تطبيق الشريعة 

في اإلسالم«
إل���ى أن م��ج��ل��س شورى  جت���در اإلش�����ارة 
ال��ع��ل��م��اء ي��ض��م ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ل��ه شاكر، 
وال��ش��ي��خ محمد حسان  امل��ج��ل��س،  رئ��ي��س 
إسحق  أبو  والشيخ  املجلس،  رئيس  نائب 
يعقوب  حسن  محمد  والشيخ  احلويني، 
والشيخ  ع��ب��دال��ع��ظ��ي��م  س��ع��ي��د  وال��ش��ي��خ 
مصطفى العدوي والشيخ جمال املراكبي 
وحيد  والشيخ  احلنبلي،  بكر  أبو  والشيخ 

بن بالي والشيخ جمال عبدالرحمن.
حزب النور يشكل جلنة خماسية 

الختيار ال�مرشح الرئاسي ال�مناسب
الرسمي  امل���ت���ح���دث  ب���ك���ار  ن�����ادر  أك����د 
ت��ش��ك��ي��ل جلنة  أن����ه مت  ب���اس���م احل������زب 
املرشحن  خ���ب���رات  ل���دراس���ة  خ��م��اس��ي��ة 
واختيار  ال��رئ��اس��ة  النتخابات  احملتملن 
الدكتور  اللجنة  وت��ض��م  م��ن��ه��م،  األف��ض��ل 
ونادر  احل���زب،  رئيس  عبدالغفور  عماد 
ب��ك��ار امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي ب��اس��م احلزب، 
والدكتور يسري حماد عضو الهيئة العليا 
مسؤول  مكي  ع��م��رو  وامل��ه��ن��دس  للحزب، 
باحلزب،  واملعلومات  التكنولوجيا  جلنة 
الهيئة  عضو  دروي���ش  شعبان  وامل��ه��ن��دس 

العليا للحزب. 
وف���ي ه���ذا اإلط�����ار، ق���ال ال��دك��ت��ور عماد 
عبدالغفور رئيس احلزب: إن قرار اللجنة 
اخلماسية املعنية بدراسة برامج املرشحن 
للرئاسة، سيكون ملزما لكل األعضاء، من 
أن  إل��ى  مشيًرا  األع��ض��اء،  إل��ى  القيادات 
شباب احلزب يثقون في اختيار قياداتهم، 
وأنهم أوكلوا للقيادات مهمة اختيار املرشح 

الرئاسي. 
خالل  تعكف  س��وف  اللجنة  أن  وأض���اف 

برامج  دراس��ة  على  املقبلة  القليلة  األي��ام 
مع  جلسات  وع��ق��د  للرئاسة،  امل��رش��ح��ن 
برامج  على  ق��رب  عن  للتعرف  أصحابها 
اجلميع وأفكارهم اإلصالحية، وبناء عليه 
الشورى  طريق  عن  اللجنة  تختار  س��وف 
امل��رش��ح ال���ذي س��وف تدعمه، م��ؤك��ًدا أن 
ي��ق��ف��ون ع��ل��ى مسافة  ج��م��ي��ع امل��رش��ح��ن 

واحدة بالنسبة للحزب.
مجلس إدارة الدعوة السلفية لم 

يحسم قراره بعد
ياسر  الدكتور  أكد  اإلسكندرية  وفي 
برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، 
قرار  يحسم  لم  الدعوة  إدارة  مجلس  أن 
تأييده ألي مرشح من املرشحن احملتملن 
لرئاسة اجلمهورية، مشيًرا إلى أن املجلس 
فقط  املرشحن  مع  باجللوس  يكتفي  لن 
وإمنا سيتم عقد لقاءات مع فريق العمل 

اخلاص بكل مرشح محتمل.
املرشح  »سنختار  ق��ائ��ال:  الشيخ  وأض���اف 
الذي يدعم شريعة الله وليس من يعارض 
تطبيق الشريعة في اإلسالم«، موضحا أن 
مجلس إدارة الدعوة لن يعلن موقفه لتأييد 
امل��رش��ح��ن إال ب��ع��د دراس����ة ش��ام��ل��ة لكافة 
ب��رام��ج امل��رش��ح��ن، وأن ال��دع��وة ل��ن تقف 
بجانب مرشح لديه برنامج ال يصلح ملصر.

اجلماعة اإلسالمية تؤيد حازم 
صالح أبو إسماعيل

»اجلماعة  تنظيم  داخ��ل  م��ص��ادر  كشفت 
اإلسالمية« عن توجه قوي بن أعضائها، 
لتأييد الشيخ حازم صالح أبو إسماعيل، 
رئاسة  الن���ت���خ���اب���ات  احمل���ت���م���ل  امل����رش����ح 
اجلمهورية، مشيرًة إلى أّن االجتاه داخل 

مجلس شورى اجلماعة، يسير بشكل كبير 
نحو دعمه رغم وجود صالت قوية لعدد 
من األعضاء بكل من الدكتور محمد سليم 

العوا، والدكتور عبداملنعم أبو الفتوح.
وأوضحت املصادر، أّن اجلماعة اإلسالمية 
أب��و إسماعيل،  ق��ررت تأجيل اإلع��الن عن 
التي  املشتركة  اجللسات  استكمال  حل��ن 
تعقدها مع املرشحن احملتملن النتخابات 

الرئاسة.
تنظيم اجلهاد يسعى لدعم حازم 

أبو إسماعيل
»اجلهاد«  تنظيم  يتجه  ذات��ه،  السياق  فى 
دعم  إل��ى  اجلمهورية  أن��ح��اء  مختلف  ف��ي 
أبو إسماعيل في انتخابات الرئاسة، حيث 
أنه األكثر  يرى قطاع واسع من األعضاء 
الرئاسي،  االستحقاق  ف��ي  بينهم  حظوة 

بحسب الشيخ أسامة قاسم.
توحيد اجلبهة السلفية وخطب ود 

السلفين
قيادات سلفية  أكدت  نفسه  السياق  وفي 
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ب���ارزة أن��ه��م س��ي��ح��ددون م��ن ه��و الرئيس 
ستمر  الرئاسية  االنتخابات  وأن  القادم، 
مارس«.   1٩ »استفتاء  نفسه  بالسيناريو 
وذكرت تلك القيادات أن املساجد السلفية 
اجلمعة  خطبة  م��ن  اب��ت��داء  فعلياً  ب���دأت 
الصوت  لتوحيد  ال��دع��وة  ف��ي  امل��اض��ي��ة، 

السلفي جتاه مرشح واحد.
الفريق أحمد  أن  وذك��رت املصادر نفسها 
طلب  للرئاسة،  احملتمل  امل��رش��ح  شفيق، 
دعمه  السلفي  النور«  »ح��زب  قيادات  من 
مقدمتها  وفي  طلباتهم،  كل  تنفيذ  مقابل 
أن  م��ؤك��داً  اإلس��الم��ي��ة،  الشريعة  تطبيق 
العرض؛  ه���ذا  ق��دم��وا  امل��رش��ح��ن  معظم 
ألنهم يعلمون أن السلفين سيتحكمون في 

االنتخابات مبا ميلكون من مساجد.
ال�مفكر محمد عباس بن اجتاه 

ال�مناورة واجتاه الوالء والبراء
الدكتور  ك��ش��ف  ال���س���ي���اق  ه����ذا  ف���ي 
أن  اإلس��الم��ي،  املفكر  عباس،  محمد 
الشعب في اختياره سيكون بن اجتاهن، 
أننا  إلى  الفًتا  املناورة،  اجت��اه  هو  أولهما 

إذا أخ��ذن��ا ب��ه ف��س��وف ن��ه��زم؛ ألن��ك حن 
تناور فلن يرضوا عنك، حتى تتبع ملتهم، 
واألوراق  األقنعة،  مئات  تُ��رف��ع  أن  وبعد 
ال  بأنه  نُفاجأ  فسوف  للحقائق،  املغيبة 
النزول على رغبتهم حتى يرضوا  بد من 
عنا، أما االجتاه اآلخر، فهو اجتاه الوالء 
كاماًل،   ب��اإلس��الم  يتعهد  ال���ذي  وال���َب���راء، 
اختيار مرشح ال يرضى  أن عدم  معتبًرا 
عنه اإلسالم هو كتمان للشهادة، فحينما 
يتسلل الشيطان إليهم، يدفعهم إلى القول 
إن ه��ذا ه��و امل��رش��ح األص��ل��ح لكنه ليس 
األنسب؟  يكون  َم��ن  متسائاًل:  األن��س��ب، 
الذي ترضى عنه أمريكا وإسرائيل؟! وإالم 
املرجعية؟ هل تكون للغرب أم لإلسالم؟!، 
اإلسالم،  اختار  الشعب  أن  على  مشدًدا 

فلماذا ال يكون الرئيس إسالمًيا؟ 
خرافة ال�مرشح التوافقي

جديد  مصطلح  األخ��ي��رة  الفترة  في  ذاع 
امل��ص��ري��ة وه���و مصطلح:  ال��س��اح��ة  ف���ي 
بالطبع  التوافقي(، وهو  الرئاسة  )مرشح 
مصطلح ح��ق ي���راد ب��ه ب��اط��ل، وق��د ذكر 
مصطلح  أن  املتخصصن  الباحثن  أحد 
)التوافقي( أكثر ارتباًطا بالدول املنقسمة 
ع���ل���ى أس�����س ط���ائ���ف���ي���ة، ح���ي���ث مت����ارس 
للطوائف  املمّثلة  واجل��م��اع��ات  األح���زاب 
أو  تتفق  حيث  طوائفها؛  على  ال��وص��اي��ة 
لها  املمثلة  األح��زاب  أو  الطوائف  تتوافق 
ع��ل��ى ش��خ��ص م��ح��دد مل��ن��ِص��ب م��ع��ن، وال 
ال��ط��وائ��ف باستخدام  ت��ق��وم إح���دى ه��ذه 
يتم  وهنا  عليه،  االع��ت��راض  في  وسائلها 
أو  القانونية  األُُط��ر  دائ��رة  التوافق خ��ارج 
الدستورية، أما في الدول املدنية احلديثة 

فاملصطلح ليس له وجود؛ إذ تقوم الثقافة 
الشعب في االختيار  السياسية على حق 
احلر املباشر، وال مجال هنا للمحاَصَصة 

أو للتوافق باملعنى الطائفي.
لذا فإن عملية التوافق من حيث هي اتفاق 
مجموعة من األطراف الفاعلة على شخص 
محدد وتكريسه ملنِصب معن، هي عملية 
تلك  مت���ارس  إذ  أس���اًس���ا؛  منضبطة  غ��ي��ر 
استبداد  يوجهها  وَم��ن  الفاعلة  األط���راف 
مباشر  ض��رب  وه��ى  القلة،  )ديكتاتورية( 
حلق األف��راد في االختيار، االختيار احلر 
حرة  اق��ت��راع  عملية  عبر  املباشر  ال��واع��ي 
نزيهة، غير موجهة وغير مقيدة بتربيطات 
ت��ت��م حت���ت ستار  وال ص��ف��ق��ات س��ي��اس��ي��ة 

مصطلحات فضفاضة ال ميكن ضبطها.
انتقائية  عملية  ه��و  حيث  م��ن  وال��ت��واف��ق 
متثل َحْجًرا على رأي األغلبية، وحقها في 
دون  للمنصب  صاحًلا  يرونه  َمن  اختيار 

تسويق مخادع، أو مسّوغات كاذبة.
أخيًرا فال شك أنه اختبار شديد الصعوبة 
في  والشعبية  السياسية  ال��ق��وى  ب��ه  مت��ر 
التيارات  ب��ال��ط��ب��ع  رأس��ه��ا  وع��ل��ى  م��ص��ر 
املراقبن  جميع  يشير  ال��ت��ي  اإلس��الم��ي��ة 
من  ال��ذي سيحدد  هو  اختيارها  أن  إل��ى 
هو رئيس مصر القادم، فهل حتسن تلك 
إل��ى أمر  ال��ل��ه  ال��ق��وى االخ��ت��ي��ار ويوفقها 
رشيد، وتعبر مصر إلى مرحلة جديدة من 
البناء والتنمية، أم تدخل في حلقة جديدة 
الله؟ هذا  والفوضى ال قدر  الصراع  من 
الله،  ب��إذن  املقبلة  ما ستسفر عنه األي��ام 
وفق الله ملصر القوي األمن الذي يقودها 

إلى بر األمان.

د.محمد عباس: هناك اتجاه الوالء والَبراء، الذى يتعهد 
باإلسالم كاماًل،  معتبًرا أن عدم اختيار مرشح ال يرضى 

عنه اإلسالم هو كتمان للشهادة
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ال��ع��ن��اد ظ��اه��رة م��ع��روف��ة ف��ي س��ل��وك بعض األط��ف��ال؛ حيث يرفض 
الطفل ما يؤمر به أو يصر على تصرف ما، ويتميز العناد باإلصرار 
وعدم التراجع حتى في حالة اإلكراه، وهو من اضطرابات السلوك 
منطًا  يكون  أو  عابرة  مرحلة  أو  وجيزة  مل��دة  يحدث  وق��د  الشائعة، 

متواصاًل وصفة ثابتة وسلوكًا وشخصية للطفل. 

العناد اضطراب سلوكي
الطفل يرغب في املعاكسة واملشاكسة ومعارضة 
متواصلة  وسيلًة  العناد  يعتاد  فهو  اآلخ��ري��ن, 
ومنطاً راسخاً وصفة ثابتة في الشخصية, وهنا 

يحتاج إلى استشارة من متخصص. 
عناد فسيولوجي

أنواع  مثل  للدماغ  العضوية  اإلص��اب��ات  بعض 
التخلف العقلي ميكن أن يظهر الطفل معها في 

مظهر املعاند السلبي. 
أسباب العناد 

 العناد صفة مستحبة في مواقفها الطبيعية - 
حينما ال يكون مبالَغاً فيه - ومن شأنها تأكيد 

الثقة بالنفس لدى األطفال, ومن أسبابها: 
أوامر الكبار: التي قد تكون في بعض األحيان 
إل��ى عواقب  ت��ؤدي  وق��د  ل��ل��واق��ع,  غير مناسبة 
فعل  رَدّ  العناد  إل��ى  الطفل  يدفع  مما  سلبية؛ 
للقمع األبوي الذي أرغمه على شيء, كأن تصر 
األم على أن يرتدي الطفل معطفاً ثقياًل يعرقل 
حركته في أثناء اللعب, ورمبا يسبب عدم فوزه 
ف��ي ال��س��ب��اق م��ع أص��دق��ائ��ه, أو أن ي��ك��ون لونه 
وه��ذا قد يسبب  املدرسي,  ال��زِيّ  للون  مخالفاً 
املدرسة؛ ولذلك يرفض لبسه,  التأنيب في  له 

من املرونة والتفاهم وفتح باب احلوار معه, مع 
وجود احلنان احلازم. 

وللعناد أشكال كثيرة.
عناد التصميم واإلرادة                       

نوع  ألنه  م؛  ويُدَعّ ع  يُشَجّ أن  يجب  العناد  وهذا 
من التصميم, فقد نرى الطفل يُصر على تكرار 
محاولته, كأن يصر على محاولة إصالح لعبة, 
وإذا فشل يصيح مصراً على تكرار محاولته.  

العناد المفتقد للوعي
النظر  الطفل على رغبته دون  بتصميم  يكون   
إلى العواقب املترتبة على هذا العناد, فهو عناد 
أرعن, كأن يصر الطفل على استكمال مشاهدة 
له  أم��ه  إقناع  محاولة  من  بالرغم  تلفازي  فلم 
صباحاً  االستيقاظ  م��ن  يتمكن  حتى  ب��ال��ن��وم؛ 

للذهاب إلى املدرسة. 
العناد مع النفس

ويعذبها,  نفسه  يعاند  أن  يحاول  الطفل  ن��رى 
ويصبح في صراع داخلي مع نفسه, فقد يغتاظ 
جائع,  وه��و  الطعام  فيرفض  أم��ه؛  م��ن  الطفل 
برغم محاوالت أمه وطلبها إليه تناول الطعام, 
ر  وهو يظن بفعله هذا أنه يعذب نفسه بالتَّضُوّ

جوعاً. 

متى يبدأ العناد؟
العناد ظاهرة سلوكية تبدأ في مرحلة مبكرة من 
العمر, فالطفل قبل سنتني من العمر ال تظهر 
مؤشرات العناد في سلوكه؛ ألنه يعتمد اعتماداً 
كلياً على األم أو غيرها ممن يوفرون له حاجاته؛ 
فيكون موقفه متسماً باحلياد واالتكالية واملرونة 

واالنقياد النسبي. 
الطفل من  يتمكن  أولى: حينما  وللعناد مرحلة 
امل��ش��ي وال��ك��الم قبل س��ن ال��ث��الث س��ن��وات من 
نتيجة  وذل��ك  األول��ي��ني؛  السنتني  بعد  أو  العمر 
تصوراته  لنمو  ونتيجة  باالستقاللية,  لشعوره 
رأسه  في  يجول  مبا  العناد  فيرتبط  الذهنية, 

من خيال ورغبات. 
مرحلة  ف��ي  العناد  فهي  الثانية:  املرحلة  أم��ا 
لالنفصال  تعبيراً  العناد  يأتي  حيث  املراهقة؛ 
ع��ن ال��وال��دي��ن, ول��ك��ن ع��م��وم��اً ومب����رور الوقت 
والتحدي  العناد  أن  املراهق  أو  الطفل  يكتشف 
مطالبه؛  لتحقيق  ال��س��وي  الطريق  هما  ليسا 
األخذ  السوية في  االجتماعية  العادات  فيتعلم 
والعطاء, ويكتشف أن التعاون والتفاهم يفتحان 
آفاقاً جديدًة في اخلبرات واملهارات اجلديدة, 
خصوصاً إذا كان األبوان يعامالن الطفل بشيء 

أساليب للتعامل 
مع طفلك العنيد

د. دعاء العدوي
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معه إذا كان كبيراً. 
امل��ؤج��ل م��ن أجنح  ال��داف��ئ املقنع غير  احل���وار 
إن  ؛ حيث  العناد  األساليب عند ظهور موقف 
إرجاء احلوار إلى وقت الحق يُشعر الطفل أنه 

قد ربح املعركة دون وجه حق. 
ال��ع��ق��اب عند وق���وع ال��ع��ن��اد م��ب��اش��رة, بشرط 
م��ع��رف��ة ن���وع ال��ع��ق��اب ال���ذي ي��ج��دي م��ع هذا 
في  يختلف  العقاب  ن��وع  ب��ال��ذات؛ ألن  الطفل 
تأثيره من طفل إلى آخر, فالعقاب باحلرمان 
أو عدم اخلروج أو عدم ممارسة أشياء محببة 
قد يعطي ثماراً عند طفل وال يجدي مع طفل 
الضرب  أس��ل��وب  تستخدمي  ال  ول��ك��ن  آخ���ر, 
والشتائم؛ فإنها لن جتدي, ولكنها قد تشعره 

باملهانة واالنكسار. 
عدم صياغة طلباتنا من الطفل بطريقة تشعره 
الرفض؛ ألن ذلك يفتح أمامه  نتوقع منه  بأننا 

الطريق لعدم االستجابة والعناد.
عدم وصفه بالعناد على مسمع منه, أو مقارنته 
عنيدين  ليسوا  »إنهم  بقولنا:  آخرين  بأطفال 

مثلك«.
امدحي طفلك عندما يكون جيداً, وعندما يُظهر 
بادرة حسنة في أي تصرف, وكوني واقعية عند 

حتديد طلباتك.
الطفل  معاملة  أن  إدراك  م��ن  الب��د  وأخ��ي��راً 
تتطلب  فهي  ال��س��ه��ل؛  ب��األم��ر  ليست  العنيد 
احلكمة والصبر, وعدم اليأس أو االستسالم 

لألمر الواقع.

بوطأة خبرات الطفولة, أو مواجهته لصدمات, 
العناد وسيلة ملواجهة  أو إعاقات مزمنة جتعل 

الشعور بالعجز والقصور واملعاناة.
تلبية  إن  ال��ع��ن��اد:  لسلوك  واالستجابة  ال��دع��م 
مطالب الطفل ورغباته نتيجة ممارسته للعناد, 
ال��ع��ن��اد وت��دع��م��ه, ويصبح أحد  تُ��ع��ِلّ��م��ه س��ل��وك 
أغراضه  م��ن حتقيق  ��ن��ه  مت��ِكّ ال��ت��ي  األس��ال��ي��ب 

ورغباته.
كيف تتعاملين مع الطفل 

العنيد؟
اآلباء  ي��ك��ون  م��ا  كثيراً  التربية:  علماء  ي��ق��ول   
لدى  العناد  تأصيل  في  السبب  هم  واألم��ه��ات 
عن  شيئاً  يعرف  وال  يولد  فالطفل  األط��ف��ال؛ 
أن  وتتصور  أطفالها بحب  تعامل  فاألم  العناد, 
من التربية عدم حتقيق كل طلبات الطفل, في 
تصر  أيضاً  وهي  عليها,  يصر  الطفل  أن  حني 
وفي  العناد  على  الطفل  فيتربى  العكس  على 

ل: هذه احلالة يُفَضّ
البعد عن إرغام الطفل على الطاعة, واللجوء 

واملرونة في  اللينة  املعاملة  إلى دفء 
أن  ميكن  اليسير  فالعناد  امل��وق��ف, 

ونستجيب  عنه,  الطرف  نغض 
مل���ا ي���ري���د ه����ذا ال��ط��ف��ل, ما 
يأتي  لن  دام حتقيق رغبته 
ب���ض���رر, وم���ا دام����ت هذه 

ال����رغ����ب����ة ف�����ي ح�����دود 
املقبول.

الطفل  ش���غ���ل 
آخر  ب����ش����يء 
وال����ت����م����وي����ه 
إذا  ع�����ل�����ي�����ه 

ك������ان ص���غ���ي���راً, 
ومناقشته والتفاهم 

واألهل لم يدركوا هذه األبعاد. 
التصميم  إلى  الطفل  يلجأ  بالكبار: قد  التشبه 
أمه,  أو  بأبيه  متشبهاً  رأي���ه  على  واإلص����رار 
أو  عندما يصممان على أن يفعل الطفل شيئاً 
ينفذ أمراً ما, دون إقناعه بسبب أو جدوى هذا 

األمر املطلوب منه تنفيذه.
مير  الطفل  إن  ذات���ه:  تأكيد  ف��ي  الطفل  رغبة 
عليه  ت��ب��دو  وحينما  النفسي,  للنمو  مب��راح��ل 
عالمات العناد غير املبالَغ فيه فإن ذلك يشير 
على  الطفل  تساعد  وه��ذه  النمو,  مرحلة  إل��ى 
االستقرار واكتشاف نفسه وقدرته على التأثير, 
والتحدي  العناد  أن  يتعلم  س��وف  ال��وق��ت  وم��ع 

ليسا بالطرق السوية لتحقيق املطالب. 
التدخل بصفة مستمرة من جانب اآلباء وعدم 
اللهجة  يرفض  فالطفل  املعاملة:  ف��ي  امل��رون��ة 
مع  العناد  إلى  ويلجأ  الرجاء,  ويتقبل  اجلافة, 
ما  مزاولة  من  ومنعه  حركته,  تقييد  محاوالت 

يرغب دون محاولة إقناع له. 
الطفل  فعل من  رَدّ  العناد  يظهر  االتكالية: قد 
االعتماد  أو  األم,  على  ال��زائ��د  االعتماد  ض��د 

الزائد على املربية أو اخلادمة. 
وشعوره  الطفل  م��ع��ان��اة  إن  بالعجز:  ال��ش��ع��ور 

العناد صفة مستحبة 
في مواقفها الطبيعية - 
حينما ال يكون مباَلغًا فيه 
- ومن شأنها تأكيد الثقة 

بالنفس لدى األطفال

املصدر : 
موقع 
األلوكة 



26

ن - 2012/3/12م
الفرق���ان  670 - 19  ربي���ع اآلخ���ر   1433ه���� -  االثن���

�أفغان�ستان

التي  األول��ى منذ سنوات  امل��رة  وكانت هذه 
ف��ي��ه��ا ع��ل��ى مختلف  ي��ج��ت��م��ع األف��غ��ان��ي��ون 
يتمثل  واحد  رأي  على  السياسية  مشاربهم 
الغربية  القوات  عليه  أقدمت  ما  إدان��ة  في 
س���واء م��ن ح��رك��ة ط��ال��ب��ان أم م��ن حكومة 
السياسي  ال��ط��ي��ف  أل����وان  ف��ي  أم  ك����رزاي 
والديني لهذا التصرف الذي زاد الضغوط 
على القوات الغربية، بل دفع جموع األفغان 
ملطالبة هذه القوات بالرحيل عن األراضي 
قبل  من  الرافض  املوقف  إن  بل  األفغانية، 

األركان  قيادة  دفع  قد  الفعل  لهذا  األفغان 
العسكرية  واملنطقة  املشتركة  األم��ري��ك��ي��ة 
الوسطى لالعتذار عن هذا التصرف الذي 
وصفوه باألهوج الذي ال يعبر عن السياسات 

األمريكية في املنطقة.
 توحيد الصفوف

ح��ادث حريق  أن  واس��ع  نطاق  على  ويعتقد 
املصاحف الذي جمع األفغانيني على مختلف 
مشاربهم قد يكتب شهادة وفاة الوجود الغربي 
في أفغانستان في ظل اشتداد احلملة على 

لهذه  غاضبني  أفغان  وقصف  الوجود  هذا 
القواعد ومطالبتهم بخروج هذه القوات في 
وت��رك األفغان يحددون   أس��رع وق��ت ممكن 
مصيرهم بأيديهم خصوًصا أن هذا احلادث 
جاء تالًيا ألنباء إيجابية عن بدء مفاوضات 
املتحدة  والواليات  طالبان  حركة  بني  ج��ادة 
في العاصمة القطرية الدوحة إليجاد تسوية 
من  أك��ث��ر  منذ  املشتعلة  األف��غ��ان��ي��ة  ل��أزم��ة 
عشرة أعوام عقب االجتياح األمريكي للبالد 
م��ن سبتمبر،  احل���ادي عشر  أح���داث  عقب 

لم تكن واشنطن بحاجة ألزمة جديدة في أفغانستان في ظل الضربات املتتالية 
احلليفة  الغربية  القوات  على  العسكرية  ضغوطها  وتشديد  طالبان  حركة  جانب  من 
بشكل أجبرها على التفكير ملًيا في مغادرة البالد هذا العام وعلى أكثر تقدير العام القادم مثلما 
أعلنت فرنسا خالل الفترة األخيرة عن سحب قواتها حتى تندلع أزمة حرق املصحف في قاعدة باجرام 
الوجود األمريكي  التي وحدت قلوب األفغان وجعلتهم على قلب رجل واحد ضد  الفعلة  اجلوية، وهي 

والغربي عمومًا، بل أشعلت تظاهرات ومواجهات ضخمة خلفت عشرات من القتلى واجلرحى.

الفرقان ـ القاهرة / عبد الرحمن جمعة

حرق المصحف.. هل يكتب شهادة وفاة 
الوجود األمريكي في أفغانستان

أزمة )باجرام كرست( عزلت الوجود األمريكي ووحدت األفغان لطي هذه الصفحة 

�أفغان�ستان
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وه��ي احمل��اول��ة ال��ت��ي أع��رب��ت دوائ���ر غربية 
جناحات  حتقيقها  بإمكانية  تفاؤلها  ع��ن 
رغم أن طالبان لم تبد أي رغبة في التنازل 
ق��ي��د أمن��ل��ة رغ���م دخ���ول عدد  ع��ن موقفها 
األفغاني  امللف  ف��ي  الفاعلة  األط���راف  م��ن 
على خط األزم��ة ومحاولتهم ضخ الدم في 
جهود إعادة االستقرار ألفغانستان التي لم 
تعرف هدوءا منذ سقوط نظام ظاهر شاه 
من  تاله  وما  املاضي  القرن  سبعينيات  في 

االجتياح السوفيتي للبالد.
حراك سياسي

ورغم أجواء التوتر التي تشهدها أفغانستان 
على خلفية أزمة إحراق املصحف إال أنها لم 
توقف جهود عدد من القوى املؤثرة في امللف 
األفغاني الستعادة البالد األمن واالستقرار 
األفغان  الفرقاء  متواصل جلمع  سعي  عبر 
على طاولة مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة 
بفضل  االضطرابات  من  كاماًل  عقًدا  تنهي 
األمريكية  للقوات  الشرسة  طالبان  مقاومة 
املقاومة  وه��ي  ال��ن��ات��و،  دول  م��ن  وحلفائها 
التي أزعجت قوى االحتالل وأجبرتها على 
مسارعة اخلطى للخروج من هذه األزمة في 

الواضح من قبل بلدان حليفة  ظل اإلعالن 
لواشنطن رغبتها في مغادرة البالد وتسليم 

ملف األمن للقوات األفغانية.
مساع محمومة

وشهدت األسابيع املاضية جهودا متسارعة 
وحتركات دبلوماسية مكثفة قادتها باكستان 
جانبها  إلى  ضم  قمة  لقاء  احتضانها  عبر 
ك��ال م��ن إي���ران وال��رئ��ي��س األف��غ��ان��ي حميد 
ك������رزاي مم���ا أس���ف���ر ع���ن ص�����دور إع���الن 
م��ش��ت��رك م��ؤي��د مل��س��اع��ي ال��ت��ه��دئ��ة وإع���ادة 
مبساعي  مدعومة  ألفغانستان  االستقرار 
أخرى حتاول باكستان إحياءها واملتمثلة في 
استئناف اململكة العربية السعودية جهودها 
بني حكومة كرزاي وطالبان للوصول لتسوية 
شاملة تتشكل مبوجبها حكومة وحدة وطنية 
تضم جميع القوى األفغانية وهي الوساطة 
وبني  بها  القيام  بني  ال��ري��اض  ربطت  التي 
بالتبرؤ  تبني حركة طالبان إعالًنا صريًحا 

من تنظيم القاعدة وأعماله.
ورقة مهمة

ورغم حالة الغموض حول إمكانية استجابة 
فض  أو  السعودية  للشروط  طالبان  حركة 

الذي  التحالف  وهو  القاعدة  مع  التحالف 
ينبغي  ال  بيديها  مهمة  ورق��ة  احلركة  تعده 
التفريط فيها إال في حالة التوصل لتسوية 
شاملة لأزمة األفغانية، إال أن هذا ال ينفي 
وجود مقترحات بناءة للوصول لتسوية لهذه 
تفضل  ت��زال  ال  طالبان  أن  رغ��م  املعضلة، 
الضيافة  أص��ول  وفق  القاعدة  مع  التعامل 
اإلس���الم���ي���ة وأن����ه ال ي��ن��ب��غ��ي ط���رده���م من 
األم��ة مما  ألع��داء  تسليمهم  أو  أفغانستان 
للشروط  االستجابة  في  صعوبة  يخلق  قد 
ب��اع��ت��ب��ار أن م���ا ع��ج��زت عنه  ال��س��ع��ودي��ة 
طالبان  بني  للفصل  الوسائل  بكل  واشنطن 
والقاعدة لن توافق عليه طالبان بسهولة إال 
إيجاد  تضمن  قد  تسوية شريفة  إط��ار  في 

تسوية جيدة لوضع حلفائها.
انفراجة مرتقبة

األفغانية  الساحة  ف��إن  الغموض  ه��ذا  وم��ع 
ت���ب���دو ع��ل��ى م���وع���د م���ع ح�����راك سياسي 
أستاذ  عوض  جابر  د.  بحسب  ودبلوماسي 
الدراسات اآلسيوية بكلية االقتصاد والعلوم 
ال��س��ي��اس��ي��ة ج��ام��ع��ة ال��ق��اه��رة؛ ح��ي��ث تقود 
االنفراجة  ه���ذه  ج��ه��ود حت��ق��ي��ق  ب��اك��س��ت��ان 

الهجوم الشرس على القاعدة 
العسكرية صعد الضغوط 

على القوات األمريكية وأثار 
التساؤالت حول جدوى 

اجلهود السلمية 

رغبة باكستان في 
استعادة الدفء لعالقاتها 
مع واشنطن وراء ضغوطها 

على طالبان لالنضمام 
ملسيرة التسوية  

 القمة الثالثية 
ومفاوضات الدوحة 

ووساطة الرياض متهد 
الساحة لتسوية تخرج 

األفغان من الدوائر املغلقة 
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مع  ترميم عالقتها  مدفوعة مبساع إلعادة 
احتضانها  بفعل  املتوترة  املتحدة  الواليات 
ال��ق��اع��دة طوال  زع��ي��م  ب���ن الدن  ألس���ام���ة 
وسع  أم��ر  وه��و  املاضية؛  العشر  السنوات 
الشقة مع األمريكان وأضر بشدة باقتصاد 
ب��اك��س��ت��ان امل��ت��داع��ي وان��ع��ك��س ع��ل��ى الوزن 
اجليوسياسي إلسالم آباد الراغبة بقوة في 
صاحبة  إقليمية  كقوى  أرضيتها  استعادة 

نفوذ في الداخل األفغاني.
جفوة ومرونة

للعب  د.ع����وض  ب��اك��س��ت��ان بحسب  وت��س��ع��ى 
أفغانستان  ف���ي  األوض�����اع  ت��ه��دئ��ة  ب���ورق���ة 
حالة  وإن��ه��اء  األمريكي  احلليف  الستعادة 
اجلفوة التي حكمت عالقاتهما منذ تصفية 
بن الدن، بل إنها راغبة بقوة في االستفادة 
م��ن امل���رون���ة ال��ت��ي أب��دت��ه��ا ح��رك��ة طالبان 
مع  س��الم  مفاوضات  في  الدخول  وقبولها 
احملتل األمريكي عبر قناة الدوحة القطرية 
لتعويض  املرونة فرصة ذهبية  معتبرة هذه 
ال��ذي يعد من  ما فاتها خالل عام 2011م 
منذ  باكستان  عانتها  ال��ت��ي  األع���وام  أس���وأ 
عقود عدة وترغب في جت��اوزه   ومحاولة 
االقتراب إلى عقل واشنطن مجدًدا وتقدمي 
في  واملصاحلة  للسالم  راع  بصفة  نفسها 
ب��ع��د أن ظ��ل��ت أع���واًم���ا طويلة  أف��غ��ان��س��ت��ان 

عنواًنا لعدم االستقرار.
ول���م ي��ت��وق��ف األم���ر ع��ن��د ه���ذا احل���د حيث 
تصريحات  ع���ب���ر  آب������اد  إس������الم  ح����اول����ت 
عبر  لواشنطن  رسائل  توصيل  دبلوماسية 
تصريحات متتالية عن أهمية إعادة الهدوء 
واالس���ت���ق���رار ألف��غ��ان��س��ت��ان وم��ع��ه ال���دفء 
أن  من  انطالًقا  أوباما  إدارة  مع  لعالقاتها 
املصالح املشتركة تفرض جتاوز اجلفوة التي 
البلدين بل سارت في  عانت منها عالقات 
أنها ال ترى ضرورة  بالزعم  الشوط آلخره 
النسحاب فوري للقوات الغربية من البالد 
لفترة  بقاءها  ال��ض��روري  من  أن��ه  تعتبر  بل 
مخافة أن تعم الفوضى، وهو موقف يخالف 
ما داومت عليه باكستان منذ سنوات عديدة 
من اعتبارها أن وجود القوات الغربية يعد 

من عوامل عدم االستقرار في املنطقة.
لالستفادة  األم��ر  ه��ذا  باكستان  وجت���اوزت 
م��ن ع��الق��ات��ه��ا اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة م��ع اململكة 
روحية  قوة  من  لها  وما  السعودية  العربية 
ل��ل��ق��ي��ام مبحاولة  واق��ت��ص��ادي��ة  وس��ي��اس��ي��ة 
وساطة بني طالبان وكرزاي انطالًقا من أن 
الصالت الوثيقة للرياض مع ألوان الطيف 
األفغاني متهد السبيل لطرح مبادرة حتظى 
أجندة  حتمل  ال  اململكة  ك��ون  باملصداقية 
تسعى  ب��ل  غيرها،  أو  بأفغانستان  خاصة 
إلعادة شمس االستقرار والتنمية والرفاهية 

تشرق على أفغانستان مجدًدا.
القناة القطرية

السعودية  وضعته  ال���ذي  ال��ش��رط  أن  غير 
واخلاص بالقاعدة قد ال يجد آذانا مصغية 
لدى طالبان؛ فاحلركة لم ترحب في السابق 
بعروض لفك ارتباطها بحليفها الراديكالي 
ف��ي )منفستو( ال��ش��دي��دة  رغ��م اخل��الف��ات 
األخيرة  السنوات  في  والسيما  الطرفني، 
وه���ي خ��الف��ات ي��ب��دو أن��ه��ا ت��ص��اع��دت مع 
تصفية أسامة بن الدن الذي يعد املهندس 
احلقيقي للتحالف بني الطرفني، ومع هذا 
فقد ال تقدم طالبان على االستجابة للشرط 
القناة  ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى  م��ف��ض��ل��ة  ال��س��ع��ودي 
ال��ق��ط��ري��ة ال��ت��ي ل��م ت��ل��زم احل��رك��ة بشروط 
معينة للدخول في احلوار مع األمريكيني بل 
ميكن القول إن العكس هو الصحيح متاًما 
مع  ح��وار  في  دخولها  طالبان  رهنت  حيث 

األمريكيني بشروط.
استقرار ومصالح

بالغة  صعوبة  ال��س��ع��ودي  ال��ش��رط  ويشكل 

في إقناع طالبان، فاحلركة ال تبدو مقتنعة 
باالستماع لوجهات النظر الغربية في هذا 
الصدد بل ترغب في إيجاد تسوية إقليمية 
عليه  يطلق  م��ا  ع���ودة  تضمن  امل��ل��ف  ل��ه��ذا 
أمام  ومحاكمتهم  لبالدهم  العرب  األفغان 
تؤدي  أن  دون  رغ��ب��وا  إذا  احمللي  قضائهم 
مبا  اإلط���ار  ه��ذا  ف��ي  مهًما  دوًرا  واشنطن 
امللف، وه��و تصور قد  إغ��الق ه��ذا  يضمن 
يجد آذانا صاغية لدى بعض القوى بل قد 
مخابراتها  عبر  املرتبطة  باكستان  تطرحه 
بالتنظيم  وث��ي��ق��ة  ص���الت  ف���ي  ال��ع��س��ك��ري��ة 
اخلبير  سويلم  د.ح��س��ام  بحسب  وك����وادره 
إمكانية  هناك  أن  يرى  الذي  اإلستراتيجي 
لتسوية هذا امللف إذا كان يضمن عودة نوع 
من االستقرار ألفغانستان ويضمن مصالح 

باكستان.
إسالم  مساعي  أن  يرى  د. سويلم  أن  غير 
ومساعيها  ألفغانستان  الهدوء  إلع��ادة  آباد 
فبعضهم  اجلميع،  ل��دى  قبوال  جت��د  ال  ق��د 
آباد  إس��الم  ص��ورة  لتجميل  محاولة  يراها 
واشنطن  م��ع  ال��ت��وت��ر  ح��دة  وتخفيف  فقط 
في  يصب  ال��وق��ت  أن  ت��درك  أنها  والسيما 
صالح حليفتها التقليدية طالبان التي حترز 

طالبان تفضل تسوية 
إقليمية مللف األفغان 
العرب واحلديث عن 
قطيعة مع القاعدة 

سابق ألوانه 
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انتصاًرا تلو اآلخر يكرس التململ في صفوف 
القوات األطلسية لدرجة أن إحدى عملياتها 
قد  الفرنسية  القوات  في صفوف  النوعية 
أجبرت الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي 
على حتديد موعد ملغادرة القوات الفرنسية 
يتوقع  سيناريو  وه��و  األف��غ��ان��ي��ة  األراض����ي 

تكراره خالل األشهر القادمة.
القلق  اإلستراتيجي  اخلبير  يتجاهل  وال 
الباكستاني من تنامي النفوذ الهندي داخل 
عمقها اإلستراتيجي وهو قلق جعلها تدرك 
إعادة  ف��ي  ت��ؤدي��ه  أن  يجب  دوًرا  عليها  أن 
السالم كما أدته في احلرب أو عبر استمرار 
أي  أن  من  انطالًقا  طالبان  دعمها حلركة 
استقرار حلكومة كرزاي واألمريكان يصب 
في صالح الهند ومن ثم فهي تبدو جادة في 
الطالبانيني  حلفائها  على  ممارسة ضغوط 
أنها  عن  فضاًل  مرونة  أكثر  مواقف  لتبني 
لن تخسر شيًئا من مجهود السالم عموماً، 
فإذا حققت هذه اجلهود اختراقا فسينسب 
النجاح لها وبالتالي تعميق نفوذها في بالد 
التمدد  م��ن  ينتقص  ن��ف��وذ  وه���و  ال��ب��ش��ت��ون 
الهندي فيما لن تخسر شيئا في حالة عدم 
جن��اح ه��ذه اجل��ه��ود خصوًصا أم��ام القوى 

مثل  إن  بل  األطلسيني  وحلفائها  العظمي 
هذه اجلهود قد تخفف الضغوط املتصاعدة 

عليها في هذا امللف املشتعل منذ سنوات.
تعارض املصالح

مساعي باكستان إلعادة شمس السالم تشرق 
سواء إذا كانت تنم عن توجه إستراتيجي أم 
لعودة  السبيل  ميهد  تكتيكي  حترك  مجرد 
طالبان مجدًدا لسدة السلطة، وال ينبغي أن 
تتجاهل وجود عراقيل عديدة تقف في وجه 
عودة السالم ألفغانستان فتعارض املصالح 
بني القوى املؤثرة في الساحة األفغانية قد 
الساحة  في  تقدم  أمام حدوث  يقف عقبة 
األفغانية فالهند مثاًل التي اكتسبت أرضية 
أجهزة  عبر  األف��غ��ان��ي  ال��داخ��ل  ف��ي  كبيرة 
استخباراتها وأذرعها االقتصادية لن ترحب 
بالسالم الذي تستطيع معه جارتها اللدودة 
فقدته  ما  تعويض  حلفائها  وعبر  باكستان 
خالل العقد املاضي من ثم فستضع العقبة 
تلو األخرى وستمارس ضغوًطا علي حكومة 
م��ن جهود  م��ت��ش��دد  م��وق��ف  لتبني  ك����رزاي 
على  باملوافقة  طالبان  إل��زام  عبر  السالم 
ترفضه  ما  وهو  احلالي  األفغاني  الدستور 
احلركة رفضاً باتاً مما قد يسدد رصاصة 

الرحمة علي جهود السالم.
وال تقف الهند في هذا اإلطار فإيران أيًضا 
تعد أفغانستان إحدى األوراق لديها ملواجهة 
الضغوط األمريكية بخصوص ملفها النووي 
ولن تكون سعيدة وهي ترى السالم ينتشر 
ف���ي ف��ن��ائ��ه��ا اخل��ل��ف��ي ل��ي��ح��رم��ه��ا م���ن ورقة 
بها  األم��ري��ك��ي  اجل��ان��ب  مقايضة  تستطيع 
لنقل  أو  األوراق  مراجعة  حانت حلظة  إذا 

تصفية احلسابات لذا فلن تعدم إيران وسيلة 
واألطراف  الهزارة  لدى  نفوذها  الستخدام 
الشيعية املوالية إليها لنفض أيديهم من أي 
كرزاي  وحكومة  طالبان  حركة  ب��ني  ات��ف��اق 
سعًيا الستمرار اجلار األمريكي يعاني داخل 

املستنقع األفغاني.
املربع صفر

ويزيد من حالة الغموض أن اإلدارة األمريكية 
شوط  في  االستمرار  تستطيع  لن  احلالية 
السالم مع حركة طالبان إلى آخره خصوًصا 
مع اقتراب انتخابات الرئاسة، حيث ستجد 
محدودة  مساحة  أم��ام  نفسها  اإلدارة  هذه 
تنازالت  تقدمي  تستطيع  ل��ن  فهي  للحركة 
في  األه��م  الالعب  يعيدها  بشكل  لطالبان 
الساحة األفغانية حيث ستتمسك بضرورة 
األفغاني  ال��دس��ت��ور  على  ط��ال��ب��ان  م��واف��ق��ة 
وإدانة  القاعدة  مع  االرتباط  وفك  احلالي 
اإلره����اب، وه��و ثمن ق��د ال ي��رض��ي حركة 
للمربع صفر  األزم��ة  يعيد  قد  بل  طالبان، 
فضاًل عن أن مصير الوساطة السعودية بني 
األطراف األفغانية قد ال يكون أفضل حاالً 
أجنحة  دعم  بسبب عدم  من مساع سابقة 
القاعدة  مع  للقطيعة  داخل طالبان  عديدة 
كشرط لدخول الرياض على خطى األزمة.

وسواء جنحت الوساطات املختلفة في إقناع 
ف��ي حالة  أو  وس��ط  ح��ل  بقبول  األط����راف 
تبني األط��راف املختلفة خلط متشدد فأن 
عودة السالم إلي أفغانستان ما زالت أمرا 
بعيد املنال كما يري د. محمد رفعت اإلمام 
اخلبير في الشؤون اآلسيوية، فطالبان قد 
ال جتد نفسها مدفوعة نحو تقدمي تنازالت 
القوى داخل  ت��وازن  لعبة  أن  جادة والسيما 
في  صاحلها  في  تصب  األفغانية  الساحة 
القوى  منها  تعاني  التي  الضعف  حالة  ظل 
ما  وهو  ك��رزاي  وحكومة  لواشنطن  املوالية 
سيدفعها لعدم تقاسم السلطة مع احلكومة 
آب���اد واالس��ت��ف��ادة من  املتهاوية ف��ي إس���الم 
عامل الوقت لتكريس سيطرتها على املشهد 

األفغاني مجدًدا.

تعارض املصالح 
والعالقة مع القاعدة 

واالنتخابات األمريكية 
قنابل موقوتة تهدد 

حلم السالم
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باِسطٌة  ال��رح��م��ن  ل��ل��ش��ام! م��ائ��ك��ُة  ُط��وبَ��ى 
أجنحتَها عليها، إنها باٌد باَرَكها الله بنصِّ 
الكتاب والسنة؛ فهي ِظئُر اإلسام وحاِضنَتُه، 
على  ��َرت  ُس��طِّ ال��ده��ر،  من  حيًنا  وعاِصمتُه 
أرضها كثيٌر من دواوين اإلسام، وُدِفن فيها 

جموٌع من الصحابِة ومن ُعلماء املُسلمني.
كم ذَرَفت على ثراها عيوُن الُعبَّاد، وُعِقَدت 
في أفياِئها ألِويَُة اجلهاد، وساَل على دفاِتِرها 
ب��ال��ع��ل��وم ِم����داد، وج����َرت ع��ل��ى ث��راه��ا دماءُ 
الشهداء: صحابًة وأخياًرا وأصفياء، وتداَوَل 

احُلكَم فيها ملوٌك وساطني، أضافوا للمجِد 
ا. مجًدا وللِعزِّ ِعّزً

ُكِسَرت على ُرباها حماٌت صليبيٌة تقاَطَرت 
فيها  اجُلند  أعداُد  قاَرَب  عليها مائتي عام، 

اَن باد الشام كلِّها. ُسكَّ
ت حضاراُت اإلس��ام ُذِك��َرت الشام،  إذا ُع��دَّ
وإذا ُذِك���ر ال��ع��ل��ُم وال��ف��ض��ُل وال��ف��ت��وُح ُذِك���َرت 
الشام، هي أرُض األنبياء، وموِئُل األصفياء، 
وما زاَر النبُي ]  باًدا خارَج اجلزيرة إال 

باد الشام.
وفي آخر الزمان عندما تكون امللَحَمُة الُكبرى 

راياتهم  ومجمُع  املُسلمني  ُفسطاط  ي��ك��وُن 
بأرِض الُغوَطة فيها مدينة يُقال لها: دمشق، 
هي خيُر مساكن الناِس يومئٍذ؛ كما أخرجه 

الطبراني من قول النبي ].
ولقد أدرَك الصحابُة رضي الله عنهم دعاَء 
النبي ]: »اللهم باِرك لنا في شاِمنا، اللهم 
وقوله:  البخاري،  رواه  لنا في شاِمنا«  باِرك 
وال  فيكم،  خيَر  فا  الشام  أه��ُل  فسَد  »إذا 
الناِس  أمتي منصورًة على  من  ت��زاُل طائفٌة 
الساعُة«  تقوَم  حتى  خَذلَهم  من  يضرُّهم  ال 

رواه الترمذي.
َهت  فلم يلَبثُوا بعد رحيله  إال قليًا، حتى توجَّ
ى  قلوبُهم إلى األرض التي باَرَكها الله، ووصَّ
بياِرُق  إليها  فخَفَقت   ،[ الله  رس���وُل  بها 
اجلهاد،  ألِويُة  روابيها  في  ورفَرَفت  النصر، 
َرت ماِمُح من نوٍر، ونشَر اإلساُم ِرداَءه  وُسطِّ
ُمهم  على الشام، تُزجيه طائُع اإلميان، يتقدَّ
اح،  اجلرَّ ب��ن  ُعبيدة  وأب��و  الوليد،  ب��ن  خ��ال��ُد 
العاص،  ب��ن  وع��م��رو  حسنة،  ب��ن  وشرحبيُل 
عمرو،  بن  والَقعقاُع  سفيان،  أبي  بن  ويزيُد 

أيها املسلمون، حن دحا الله األرَض وأجرى يَد اخللِق على اخلليقة، 
جعل فيها بالًدا وذرَأ فيها بشًرا، ثم اصطفى الله من هذه البالد بالًدا، 
 ،)68 )القصص:  َوَيْخَتاُر{  َيَشاُء  َما  َيْخُلُق  ��َك  }َوَربُّ بشًرا،  البشر  ومن 

فكانت مكُة واملشاِعُر وَطيبُة الطيبة، وكان شاًما منها بالُد الشام.
ا وافًرا  واصطفى الله من البشر أنبياَءه وُرُسله، وقضى لبالد الشام حّظً
السماء. هي  الوحِي من  َل  وُمتنزَّ أرَضها مدرَج األنبياء،  منهم، فجعل 
أرُض احملَشِر واملنَشر، وحن يبعُث اللُه املسيَح ابَن مرمي في آخر الزمان 

ال ينزُل إال فيها، عند املنارة البيضاء شرِقّي دمشق. رواه مسلم.

صالح بن محمد آل طالب: إن فضَل الشام وكوَنها ثغَر 
اإلسالم يُحتُِّم على الُمسلمين التناِدي لُنصرة أهلها

خطب منربية
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وِضراُر بن األَزَور، وفيهم ألُف صحابيٍّ منهم 
مائٌة ممن شِهَد بدًرا، وتوالَى عليها الصحُب 
الِكراُم. قال الوليُد بن ُمسلم: »دخلت الشاَم 

عشرةُ آالِف عنٍي رأَت رسوَل الله ]».
الشام،  نضرةَ  ت��رى  املدينة  ُطهر  بعد  عيوٌن 
وال َغرَو فقد اختاَرها النبيُّ ] ألصحابه، 
����ى ب��ه��ا اخُل���لَّ���َص م��ن أص��ح��اب��ه؛ قال:  ووصَّ
»سيصيُر األمُر إلى أن تكونوا جنوًدا ُمجنَّدًة: 
ُجنٌد بالشام، وجنٌد باليمن، وجنٌد بالعراق«، 
ق��ال اب��ُن َح��وال��ة: ِخ��ر ل��ي ي��ا رس��ول الله إن 
فإنها  بالشاِم؛  »عليك  فقال:  ذل��ك،  أدرك���ُت 
ِخيرةُ الله من أرضه، يجتِبي إليها ِخيرتَه من 
عباده، فأما إن أبيتُم فعليكم بَيَمنكم، واسُقوا 
َل لي بالشاِم وأهله«  من ُغُدركم؛ فإن الله توكَّ

أخرجه اإلمام أحمد وأبو داود.
وصاَرت الشاُم عاِصمَة اإلسام، قاَمت فيها 
أوُل ممالِك اإلسام وأعدُل ملوك اإلسام، 
شعَّ منها نوُر العلم، وبُِسط فيها ِرداءُ العدل، 
ر  ونُ��ِش��َرت فيها ِق��َي��ُم احل��ق واحل��ري��ة، وسطَّ
ُحسن  ف��ي  األم��ِث��ل��ة  أروَع  هنالك  املُ��س��ل��م��ون 

اجِلوار وكرِم التعاُمل مع اآلخرين.
وحِفَظ املُسلمون ألهل األديان ِذمَمهم، وترُكوا 
في  الناُس  فعاش  ومعاِبَدهم،  مذاهَبهم  لهم 
تسالٍُم وأماٍن، أحراًرا في أرضهم وُمعتَقدهم، 
ون��الَ��ت ال��ش��اَم بركة ال��ع��دل، ف��رَغ��َد عيُشها، 
ووَفَر ِرزُقها، حتى قال ُعمُر بُن عبد العزيز 
وهو ُمتربٌِّع على عرشها: »انثُروا احلبَّ على 
يُقال: ج��اَع طيٌر في  اجِلبال حتى ال  رؤوس 

باد املُسلمني«.
��َرت على ُرب��اه��ا ُج��ي��وُش ال��تَّ��تَ��ر، وعا  وت��ك��سَّ
فيها نوُر اإلسام وانتَصر، حتى صاَر السائُل 
املُقاُم  »ه��ل  ال��ل��ه:  تيمية رح��م��ه  اب���َن  ي��س��أُل 
ة  أم مبكَّ أفضُل  بها  اإلس��ام  لظهور  بالشام 

واملدينة؟«.
هُر، ودالَ��ت األي��ام، وظهَر على  ثم مَضى الدَّ
األمر فيها َمن بظهوِره استَحالَت حالُها؛ فما 
َح نبتُها، وَذبََل  الشاُم بالشاِم التي تعَهد، صوَّ
َل األمُن  زهُرها، وضاَق بأهلها العيُش، وترحَّ
م��ن م��راِب��ِع��ه��ا، واق��ت��َط��َع األع���ادي ُج���زًءا من 
الُعلماءُ  الشام  أرض  في  زال  وما  أراضيها، 
الديار  ف��ي  َق  ت��ف��رَّ م��ن  وال��ص��احِل��ون، ومنهم 

تُاِحُقهم  مطرودين،  أوطانهم  عن  قوا  تفرَّ
بالدمِع،  تفيُض  عيُونُهم  والَبغِي،  الظلِم  يُد 
أكثُر ما يكونون شفقًة على أهلهم  والُغرباءُ 
أماكن  الشاشات  ي��َرون في  ودي��اِره��م، وهم 
ذكرياٌت  فيها  لهم  ب��اده��م،  م��ن  يعِرفونها 
وتدكُّها  ال���ط���اِئ���رات،  ت��ق��ِص��ُف��ه��ا  وُش���ج���وٌن، 

املداِفع.
من  الفاحتني  ت��ِرك��ُة  ال��ش��اُم  املسلمون،  أيها 
مني  املُتقدِّ وودي���ع���ُة  وال��ت��اب��ع��ني،  ال��ص��ح��اب��ة 
ُملِهم،  تاريُخها  رين،  للُمتأخِّ املُسلمني  من 
الصبر  في  لهم  وأهلُها  ُم��ؤِل��م،  وح��اِض��ُره��ا 
حكايا تُطول عَسى صبُرهم إلى خيٍر يَؤول.

ذلك  فيه  نستحِضُر  ال��ذي  الوقِت  في  وإننا 
امل��ج��د وذل���ك ال��ت��اري��خ ال��ق��دمي ل��ن��ق��ُف على 
ُج���رَح���نْي غ��اِئ��َريْ��ن ف��ي ب���اد ال��ش��ام، دِمَيا 
فاعتلَّت بنزِفهما األمُة، ِكا اجُلرَحنْي َرطٌب، 
ومع ذلك تعمُل املناِجُل فيهما عملَها: ُجرُح 
فلسطني، وُجرُح ُسوريا، وبينهما نُدوٌب هنا 

وهناك، وهي أياُم متحيٍص وابِتاٍء.
أيها املسلمون، كيف يستطيُع إنساٌن في هذه 
شاِمنا  في  الِقَيم  م��ذاِب��َح  يتجاَوَز  أن  األي��ام 
وخذالن  القريب،  غ��دَر  ي��رى  وه��و  احلبيب 
راُت  ُمقدَّ للرعيَّة،  الراعي  وِخيانَة  البعيد، 
ُف لسحِقه وإذالِله،  الشعب وُمكتسباتُه تُوظَّ
ال��ع��ُدوِّ عاد  به غاِئلََة  ال��ذي يدفُع  وِس��اُح��ه 
تُسَحُق  وتقطيًعا،  ذبًحا  الشعِب  أوداِج  على 

بالَوا بها يوًما، لقد  األمُة ملصلحِة أفراٍد ما 
ُكِشف املستوُر، وترنََّحت الشعارات، وتبنيَّ أن 
العدوَّ ال��ذي وراء احُل��دود أرح��ُم أحياًنا من 

العدو الذي في داخل احُلدود.
نساءٌ وأطفاٌل لم يحِملوا حتى احلجَر، نثََرت 
ت  وتشظَّ منازلهم،  ح��ج��ارةَ  ال��غ��در  ص��واري��ُخ 
كام أجساُدهم، ترى األذُرع مبتورة،  حتت الرُّ
واألجساَم حتت ُركاِم املنازل مقبورة، في ُصوٍر 
من  ُمرتكبيها  نفوِس  خ��واِء  مقدار  عن  تُنِبُئ 
يَمِة  ِد أفعالهم من الشِّ اإلنسانية واملُثُل، وجترُّ
دجلة  جَريَان  الشاميني  دم��اءُ  جَرت  والنُّبِْل، 
والُفرات، ليس على عدوٍّ ظاهٍر، بل على يِد 
على  العرب  وِح��راس��ِة  العروبة  بعِث  ِع��ي  ُم��دَّ

رات. وجٍه ال يحتمُل الُعذر وال تستُُره املُبرِّ
كرامٌة،  له  ساُحكم  الكرام،  الشاميُّون  أيها 
وقوتُكم  إخوانكم،  من  بِه  بالنَّيِل  يُدنَّس  فا 
أهِليكم،  على  بها  وا  تتقوَّ فا  للعرب،  ُذخ��ٌر 
واجَعلوا ساَحكم ألهِلكم حاِمًيا، وعن أرِضكم 
أن  والتاريِخ  الله  أمام  لكم  ُع��ذَر  ال  ُمداِفًعا، 
ويُذيَق  البناِدق على ُصدروكم،  َفوهات  تعود 
ُمْؤِمًنا  يَ��ْق��تُ��ْل  }َوَم����ْن  ب��ع��ٍض:  ب���أَس  بعضكم 
َوَغِضَب  ِفيَها  َخاِلًدا  َجَهنَُّم  َفَجَزاُؤهُ  ًدا  ُمتََعمِّ
َعِظيًما{  َع��َذاًب��ا  لَ��ُه  َوأََع���دَّ  َولََعنَُه  َعلَيِْه  اللَُّه 
واجَمعوا  الصفوف،  ��دوا  وحِّ  .)93 )النساء: 

الكلمة، واستِعينوا بالله واصِبروا.
ع��ب��اد ال��ل��ه، إن ف��ض��َل ال��ش��ام وك��ونَ��ه��ا ثغَر 
اإلسام يُحتُِّم على املُسلمني التناِدي لنُصرة 
يِْم عنهم،  أهلها، ودفِع الَبغِي عنهم، ورفِع الضَّ
ِمعياًرا  الشام  ص��اَح  النبيُّ ]  جعل  ولقد 
لصاح األمِة كلها، مما يُحتُِّم على املُسلمني 
كلِّ املُسلمني أن يدَفعوا مبا استَطاعوا لكي ال 
تُغيَِّر يُد الفساِد وجَه الشام اجلميل، وتبقى 
ونورا،  وحضارة  وعلما  إميانا  تاريُخها  كما 
ُع  ال يُجوُع فيها طيٌر كما أراد ُعمر، وال يُروَّ
فيها بشٌر؛ وفاًء للصحابة الفاحتني، والُعلماء 
دوا ثََرى الشاِم في َرقدة  األماِجد الذين توسَّ
ها ِكفاَء ما وهَبتْه  الدنيا األخيرة، وِقياًما بحقِّ

العرَب واملُسلمني.
مصاِلِح  على  الغيورون  الُعقاءُ  ن��ادى  ولقد 
خ������ادِم احلرمني  وارت����ف����َع ص�����وُت  األم������ة، 
بتحكيم  يُ��ن��اِدي  س��اع��ٍة  أوِل  م��ن  الشريفني 
والعقل،  واحِلكمة  واملنطِق  وال��ع��دل،  احل��قِّ 

»إذا فسَد أهُل الشام فال 
خيَر فيكم، وال تزاُل 

طائفٌة من أمتي منصورًة 
هم من  على الناِس ال يضرُّ

خَذَلهم حتى تقوَم الساعُة«

ياأهل الشام: }اْسَتِعيُنوا 
ْرَض  ِه َواْصِبُروا ِإنَّ اأْلَ ِباللَّ
ِه ُيوِرُثَها َمْن َيَشاُء ِمْن  ِللَّ

ِقَن{ ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَّ
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خطب منربية

وتقدمِي املصالِح العامة الُعليا على املصالِح 
وِحفًظا  املُسلمني،  لدماِء  حقًنا  الشخصيِة 
هم وأراضيهم، ودفًعا للخافات  لَوحدة صفِّ
مواقِف  على  وث��ب��اًت��ا  وامل��ذه��ب��ي��ة،  الطائفية 
الدين واألخاق، ووقَف حفظه الله صاِدًعا 
وأصدقاِئِه  إخوانه  مع  والعدِل  احلقِّ  بكلمِة 

الَغيورين.
َد اللُه املساِعي، وأصلَح الشأن، وجعَل  فسدَّ

العواِقَب إلى خيٍر.
اخلاِنَق،  الليَل  يَطِوي  ُصبٍْح  في  ُل  لنُؤمِّ ��ا  وإنَّ
��ُس ل��ه األزه�����اُر، وتُ���ش���ِرُق ب��ه شمُس  وت��ت��ن��فَّ
تُعوَد  أن  ك��ب��ي��ر  ب��ال��ل��ه  واألم������ُل  اخل�����اص، 
��ى حني  تُ��رجَّ إل��ى بُشراها األي���ام، وال��س��م��اءُ 

حتتِجُب.
ليلَكم ُصبًحا، وخوَفكم  َل  يُبدِّ أن  اللُه  عسى 
يُ��ولِّ��ي عليكم  أم��ًن��ا، وب��اَءك��م ع��اف��ي��ًة، وأن 
ِخياَركم، ويكِفَيكم شرَّ ِشراِركم، }َواللَُّه َغاِلٌب 
يَْعلَُموَن{  اَل  النَّاِس  أَْك��ثَ��َر  َولَ��ِك��نَّ  أَْم���ِرِه  َعلَى 

)يوسف: 21(.
ب���ارَك ال��ل��ه ل��ي ول��ك��م ف��ي ال��ق��رآن العظيم، 
والذكِر احلكيم،  اآلياِت  ونَفَعنا مبا فيه من 
لي  تعالى  الله  وأستغفر  ه��ذا،  قولي  أق��ول 

ولكم.
واأللَم  واملُ��ص��اَب عظيم،  غ��اِئ��ر،  اجُل���رَح  إن 
شديد، ولكنَّ الوعَي الذي أحَدثَه هذا الدماُر 
فلقد  الشاُم؛  اشتََكت  ولئن  كبير،  األم��ِة  في 
َهر،  والسَّ ى  باحُلمَّ األم��ِة  جسُد  لها  تداَعى 
وظهر التاُحُم بني املُسلمني، وسَرت احلياةُ 
املساِجُد  ��ت  وض��جَّ ال���واِح���د،  جسدهم  ف��ي 

ب��ال��دع��اء، واس��ت��ي��َق��َظ��ت ف��ي األم����ِة مشاِعُر 
دفينة، مشاِعُر كاَدت أن تنطِمس، وكاَدت أن 
تقِضَي عليها شهواُت احلياة، ولطامَلا حاوَل 
ووسائل  باملُلِهيات  تخديَرها  اإلسام  أع��داءُ 

الترفيِه زَعموا.
في  ��ُج  وت��ت��أجَّ ج��دي��ٍد،  م��ن  تستيقُظ  بها  وإذ 
األِحبَِّة جتري على  القلوب، وهي ترى دماَء 
ال��ن��اُس عودًة  أرِض ال��ش��اِم املُ��ب��اَرك��ة، وع���اَد 
الصادقني،  ِص��دُق  وب��اَن  الدين،  إلى  صادقًة 
ت ثقُة العالَِم  وظهر خذالن اخلاِذلني، واهتزَّ
ُك إال  ماته الدولية، وتبنيَّ أنها ال تتحرَّ مُبنظَّ
قلوِب  في  يُؤثُِّر  ال  األنانية،  مصاحِلها  وف��َق 
أرب��اِب��ه��ا ص��ري��ُخ األط��ف��ال، وأن���نُي اجلرَحى 

بني. واملُعذَّ
أوجِه  على  ال��ت��ع��رُّف  إن  املُسلمني،  معاشر 
اخليِر والرحمِة في هذه األحداث، والرضا 
ال  ل��ق��دره،  والتسليِم  وج��ل  ع��ز  الله  بقضاء 
بالفساد  ض��ا  وال��رِّ وال��َع��ج��ز،  ال��ت��واُك��ل  يعني 
لَّة واملهانة، وترَك األخِذ بأسباِب النصِر  والذِّ
بوعد  اليقنَي  يُقوِّي  ولكنَّه  والكراَمة،  ةَ  والِعزَّ
الله سبحانه، والثقَة بنصره، واالطمئناَن إلى 

قضاِئِه وتدبيِره.
والشهادةُ  ومتحيٌص،  وتطهيٌر  رفعٌة  االبِتاءُ 
اخ��ت��ي��اٌر واص��ِط��ف��اءٌ، }َوَم���ا ِع��نْ��َد ال��لَّ��ِه َخيٌْر 

َوأَبَْقى{ )القصص: 60(.
الكرُب  يشتدُّ  ما  وبقدر  األم��ل،  يُ��ولِّ��ُد  األل��ُم 
يحُصُل اليقنُي بُقرب الفَرج، واعلَم أن النصَر 
مع  وأن  ال��َك��رب،  مع  الفرَج  وأن  الصبر،  مع 

الُعسِر يُسًرا.

ِإْن  }بَلَى  السماء،  من  املَ���َدُد  يكوُن  بالصبِر 
��ُق��وا َويَ��ْأتُ��وُك��ْم ِم��ْن َف��ْوِرِه��ْم َهَذا  تَ��ْص��ِب��ُروا َوتَ��تَّ
امْلََاِئَكِة  ِم��َن  آاَلٍف  ِبَخْمَسِة  َربُّ��ُك��ْم  ��ِدْدُك��ْم  مُيْ

ِمنَي{ )آل عمران: 125(. ُمَسوِّ
وبالصبِر يذهُب أذى األعداء، }َوِإْن تَْصِبُروا 
ُكْم َكيُْدُهْم َشيًْئا{ )آل عمران:  َوتَتَُّقوا اَل يَُضرُّ

.)120
البأساء  في  الصابرين  على  اللُه  أثنَى  ولقد 
ف��ق��ال سبحانه:  ال���ب���أس،  اء وح���ني  وال���ض���رَّ
}أُولَِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوأُولَِئَك ُهُم امْلُتَُّقوَن{ 

)البقرة: 177(.
بَ��دي��َل عنه، ال بدَّ  بُ��دَّ من الصبر وال  إن��ه ال 
من الصبِر على ما تُثيُره األحداُث من األلِم 
والَغيظ، ومن اليأِس أحياًنا والُقنوط، ال بُدَّ 
من الصبِر ومن املُصابَرة، ُمصابَرة الظاملني 
يُفلُّوا من صبر  أن  يُحاِولون جاِهدين  الذين 

املؤمنني.
في  وميِضي  ويصِبُر  يُِصرُّ  الباطُل  كان  وإذا 
ال��ط��ري��ِق، فما أج���دَر أه��َل احل��قِّ أن يكونوا 
تَُكونُوا  وأع��ظ��َم ص��ب��ًرا، }ِإْن  أش��دَّ إص���راًرا 
ِمَن  َوتَْرُجوَن  تَْأمَلُوَن  َكَما  يَْأمَلُوَن  َفِإنَُّهْم  تَْأمَلُوَن 
َحِكيًما{  َعِليًما  اللَُّه  َوَكاَن  يَْرُجوَن  اَل  َما  اللَِّه 

)النساء: 104(.
َواْصِبُروا  ِباللَِّه  }اْستَِعينُوا  الشام،  فيأهل 
ِعَباِدِه  ِم��ْن  يََشاءُ  َم��نْ  يُوِرثَُها  ِللَِّه  اأْلَْرَض  ِإنَّ 

َوالَْعاِقَبُة ِللُْمتَِّقنَي{ )األعراف: 128(.
َل لنبيِّه بالشام وأهله،  إن الله عز وجل قد تكفَّ
ل الله به فا ضيَعَة عليه، وإن وصَف  من تكفَّ
ٌر بأنه  الشام في الكتاب والسنة بالبركة ملُبشِّ
ألنها  غيان؛  والطُّ الفتنِة  أَم��ُد  فيها  يُطوَل  لن 

موِطُن بَركٍة وأمٍن وإمياٍن.
ولقد كان الشاُم مقبرًة ألعداِء األمِة والِكبار؛ 
ففيها انكَسَر الصليبيُّون والتتار، وفيا يُغلَُب 
الروم كما في حديِث املَلَحمة الُكبرى، وفيها 
ال ومن تِبَعه من اليهود، وقد جعل  يُهلَُك الدجَّ
النبيُّ ]  فساَد الشام ُمؤِذًنا بذهاِب اخلير 
ًرا بصاح أمِر  من األمة، وجعل صاَحها ُمبشِّ
البُشريات  جِت��يءُ  اليوم  وهاهي  كلها،  األم��ِة 

والليالي باألماني حاِفات.
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ؤوا م��ن مم���األة الكفر  م��ن وظ��ائ��ف��ه��م، وي��ت��ب��َرّ
واإلجرام، وأال يبيعوا دينهم وآخرتهم بدنيا قد 

أدبرت عن غيرهم.
وليذكروا أن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط 
سبعني  النار  في  بها  يهوي  ومقته  تعالى  الله 
عليه ساخط،  وهو  تعالى  الله  ويلقى  خريًفا، 
َغيَْرُكْم  َقْوًما  يَْستَبِْدْل  تَتََولَّْوا  قال تعالى }َوِإْن 

ثَُمّ اَل يَُكونُوا أَْمثَالَُكْم{ )محمد: 38(.
اللهم انصر أهل اإلسام والسنة في سوريا، 
واشدد بأسك ووطأتك على النصيرية، وهِيّئ 
��ل بفرج  ل��ه��ا ي���ًدا م��ن ال��س��ن��ة ح��اص��دة، وع��ِجّ
ن  ومِكّ املسلمني،  ل��دم��اء  وانتصر  املظلومني، 
لعبادك املخلصني، وجندك الغالبني، إنك أكرم 

األكرمني وأرحم الراحمني.
جلنة الفتوى بالهيئة الشرعية للحقوق 

واإلصالح رئيس جلنة الفتوى
األستاذ الدكتور علي أحمد السالوس

ن��ائ��ب رئيس  ال��ش��رع��ي��ة    الهيئة   رئ��ي��س 
اللجنة

الشيخ مصطفى محمد مصطفى
عضو مجلس األمناء  مقرر اللجنة 

الدكتور محمد يسري إبراهيم
األمن العام

اجل��ي��ش احل��ر ب��ال��س��اح وامل���ال وال��دع��اء في 
ِفي  اْستَنَْصُروُكْم  تعالى: }َوِإِن  قال  األسحار! 

يِن َفَعلَيُْكُم النَّْصُر{ )األنفال: 72(. الِدّ
ألفراد  ب��ه  الفتيا  سبقت  م��ا  الهيئة  وجت���دد 
اجليش النظامي وقياداته بأن كل من َقتل أو 
أَمر بالقتل أو أعان عليه -بغير حق- فقد أتى 
ما يهدر به دمه، وحتل به عقوبته في الدنيا 
واآلخ��رة، ال فرق بني حاكم ومحكوم أو قائد 
وجنود، وقد قال تعالى: }ُكُلّ نَْفٍس مِبَا َكَسَبْت 

َرِهينٌَة{ )املدثر: 38(.
املظاهرات  سلمية  على  الهيئة  تأكيد  وم��ع 
واملطالبات إال أن لكل فرد من األفراد املدنيني 
وعرضه  وأهله  نفسه  عن  ال��ع��دوان  يدفع  أن 
الله  عند  نحتسبه  ذلك  دون  واملقتول  وماله، 
من الشهداء، قال رسول الله]: »من قتل دون 
ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، 
ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون 

دمه فهو شهيد« رواه أحمد والنسائي.
وعمائم  السلطان  علماء  على  ف��إن  وأخ��ي��ًرا 
الطغيان ورؤوس الفتنة والبدعة أن يستقيلوا 

فبما أخذ الله تعالى من امليثاق على العلماء، 
ف���إن ال��ه��ي��ئ��ة ال��ش��رع��ي��ة ل��ل��ح��ق��وق واإلص����اح 
وإباحة  الطائفي  السوري  النظام  بكفر  تفتي 
ول��غ في  ال���ذي  امل��ج��رم  النظام  دم رأس ه��ذا 
الشريف،  املصحف  وأه���ان  ال��س��وري��ني،  دم��اء 
واعتدى على حرمات املساجد، وأزهق األرواح 
وجتَبّر  املصونة،  األم���وال  وأت��ل��ف  املعصومة، 

واستكبر في األرض بغير احلق.
أف����راد اجليش  م��ن  ق���ادر  ك��ل  الهيئة  وت��دع��و 
والشرطة أن يتولى هذا الشرف بنفسه دفاًعا 
ف��ي هذا  واملقتول  وأم��ت��ه،  دينه وع��رض��ه  ع��ن 
اجلهاد بإذن الله تعالى نحتسبه من الشهداء: 
َسَبَّ الَِّذيَن ُقِتلُوا ِفي َسِبيِل اللِه أَْمَواًتا  }َوال حَتْ
بَ��ْل أَْح��يَ��اءٌ ِعنَْد َرِبّ��ِه��ْم يُ��ْرَزُق��وَن{ )آل عمران: 

.)169
اجليش  وح���دات  الشرعية  الهيئة  تفتي  كما 
النظام  باالنفصال عن جيش  املسلم  السوري 
الفاجر واالنضمام إلى اجليش السوري احلر، 
األم���ة اإلسامية  ال��ش��رع��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وت��دع��و 
إمداد  إل���ى  املختلفة  وه��ي��ئ��ات��ه��ا  بحكوماتها 

احلمد لله رب العاملن، وصلى الله وسلم وبارك على إمام النبين وقائد 
الغر احملجلن، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن، أما بعد:

فتوى الهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح تطالب الجيش 
السوري المسلم عن االنفصال من القوات النظامية
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�سورية

معان  عربنا  ساسات  من   كثير  عند  تالشت 
ميتازون  جاهليتهم  في  أسالفهم  كان  ومبادئ 
بينهم,  املظلوم  لنصرة  يعملون  بها,  وينادون 
والعملية  والسريعة  التحالفات اجلادة  يعقدون 
لنصرة املظلوم كان أشهرها في جاهلية العرب 
هو )حلف الفضول( الذي فيه تعاقدوا وتعاهدوا 
أال يجدوا مظلوما إال نصروه, نبينا] يستذكر 
»لو  يقول:  مبعثه,  قبل  كان  الذي  احللف  هذا 
دعيت فيه باإلسالم ألجبت«, أي: لو دعي إليه 
وكان  الدعوة  هذه  ألجاب  املبعث  بعد  مثله  أو 

طرفا في نصرة املظلومني دون تردد.
يؤكد هذه  املعاني] قائال: »امْلُْسِلُم أَُخو امْلُْسِلِم 
الَ يَْظِلُمُه, َوالَ يُْسِلُمُه, َوَمْن َكاَن ِفي َحاَجِة أَِخيِه 
َج َعْن ُمْسِلٍم ُكْربًَة  َكاَن اللَُّه ِفي َحاَجِتِه, َوَمْن َفَرّ

َج اللَُّه َعنُْه ُكْربًَة ِمْن ُكُربَاِت يَْوِم الِْقَياَمِة, َوَمْن  َفَرّ
َستََر ُمْسِلًما َستََرهُ اللَُّه يَْوَم الِْقَياَمِة«.

لقد بوب البخاري هذا احلديث حتت باب: الَ 
يُْسِلُمُه, لكننا ال جند  َوالَ  امْلُْسِلَم,  امْلُْسِلُم  يَْظِلُم 
العرب  جاهلية  في  والرجولة  الشهامة  معاني 
في  بها    معموال  إسالمهم   بعد  وال  قدميا  
نصرة إخواننا  في سورية,  فال جامعة الدول  
العربية  التي انتهت صالحيتها قبل والدتها, وال 
منظمة املؤمتر اإلسالمي اللتان أصبحتا عبئا 
لهما في  تذكر  تاريخية  فائدة  دون  األمة  على 

نصرة القضايا العربية أو اإلسالمية .  
املباركة في  الشام, هذه األرض  أهلنا في  أما 
أهلها وأرضها وسمائها وكل شيء فيها, فعليهم 
دون  هم  خَصّ  [ ونبيهم  نبينا  أن  يدركوا  أن 
غيرهم من أهل األرض مبيزات وخصائص لم 
تكن لغيرهم عبر التاريخ لنجد لألمل مبعثا في 
أَِيّ  من  هو  وليس   أمل  أي  ليس  إنه  القلوب, 
ٍل, إنها بشرى, بل بشارات رسول الله فيكم,  ُمؤِمّ
ليست من كالم عامة البشر, بل هو سيد األولني 

واآلخرين . 
بالشاِم  لي  تكّفل  »الله  لكن  الناس,  -خذلكم 
رسوله  وعد  الذي  الله  هو  الله  فإذا  وأَهِله« 
بكفالتكم فكيف يضّيعكم؟! وكيف لكم أن تتكلوا 
على غيره؟! ال يضركم من خذلكم أو خالفكم, 
عدوكم ال يزُن عند الله جناح بعوضة, أنتم في 
وفي  الله  مع  دمتم  ما  احلياة  الله مدى  كفالة 
رضاه, األمر أنف جتنبوا سخطه وتتبعوا رضاه, 

تكونوا دوما في كفالته.
أن  ينبغي  ومن  التحالف  طائرات  -خذلتكم 

أن  استحييت من ربي عند لقائه 
في  ألهلنا  فاعل  أن��ا  م��اذا  أجيبه، 
نهار دون  ُي��دّك��ون ليل  الشام وه��م 
مناصر  أو  داع���م  أو  للمجرم  رادع 
مني  ي��ك��ن  ف��ل��م  أن���ا  أم���ا  للضحية؟ 
حيلة لنصرة الشام وأهلها إاّل هذا 
القلم، فأكون به يا رِبّ قد بّلغت، 

الّلهم فاشهد.
الشام  ل��ن��ص��رة  النصير  ع���َزّ  ف��ق��د 
بأعصابهم  وت����اع����ب  وأه����ل����ه����ا، 
وم�����ص�����ي�����ره�����م ك������ب������ار ال����س����اس����ة 
استنزفوا  ملا  أرواحهم  فاستنزفوا 
بتصريحات  أّم��ل��وه��م  أوق���ات���ه���م، 
ودمى  خرقاء،  ومؤمترات  جوفاء، 
القرار  من جلان حتقيق مسلوبة  
واإلرادة، ك��ل ه��ذا ف��ي وق��ت تدك 
آلة  األع��زل  السوري  الشعب  فيه 
ح���رب ع��م��ي��اء ال مت��ي��ز ب���ن بشر 
تتمادى  ه��ذا  وم��ع  وشجر،  وحجر 
استنزاف  ف��ي  وامل��ؤمت��رات  اللجان 
معها  ليتزامن  األوق��ات  من  املزيد 
مزيد من األرواح املزهقة والبيوت 

واملساجد واملمتلكات املهدمة .

كتبه: جهاد العايش

صبــراً أهــل الشـام 
فإن موعدكم اجلنة
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يكونوا لكم من املناصرين من عرب ومسلمني  
أتخمت مخازنهم بالطائرات احلربية ومخازن 
سماؤكم  فكانت  وأحجامها,  بأنواعها  أسلحة 
مكشوفة متطركم من عدوكم, القذائف تأتيكم 
من كل حدب وصوب, فكانت لكم »مالئكة الله 
املالئكة  إن  أي  الشام«  على  أجنحتها  باسطة 
حتفكم وحتوطكم بإنزال البركات ودفع املهالك 
واملؤذيات, إنه خير جند وخير نصير ال يعصون 
الله ما أمرهم وال ينشقون عنه وال يركنون إلى 
غير ركن الله, يفعلون ما يؤمرون, هؤالء هم من 
بسطوا أجنحتهم في سمائكم, هنيئا لكم  ببسط 
هذه األجنحة  املباركة فوق سمائكم, أتدرون من 
كلّفها بهذه املهمة؟ هو الله؛ فما عسى  طواغيت 
األرض وأقمارهم الصناعية التجسسية من دون 

الله فاعلون؟!
- فسدت الشعوب من دونكم ولم يعلموا أن سر 
َفَسَد  »ِإذا  الله]:  فسادهم هو  قول  رسول 
ام فال َخيَْر فيكم, ال تَزاُل طاِئفٌة ِمْن  أَهُل الَشّ
َحتَّى  َخَذلَُهم  َمْن  ُهم  يَُضُرّ ال  منصورين,  تي  أَُمّ

تقوَم الساعُة«.
أنه  استعداكم  وتآمر  ومن عجائب خذالنكم 
صليبية  من  بأنواعها  الكفر  ملل  كل  عليكم 
ويهودية وشيوعية وبوذية وفرق ضالة انتسبت 
لإلسالم واملنافقني من املسلمني, وجمهور كبير 
من املسلمني ال حول لهم وال قوة, فال عزاء لكم 

إالّ بالله القوي املتني. 
أنتم صمام أمان لألمة في دينها وأخالقها, أنتم 
وأخالق  دين  من  األمة  عند  ما  مستوى  معيار 
بصالحكم وصالح حالكم صلحت األمة وبورك 
وما عداه فضده بال خالف,  فيما عندها  لها 
كونوا سبب ومشعل هداية, كونوا نورا نستضيء 
للهداية  الله أن تتركوا زمام قيادتكم  به؛ فالله 
أو تتنكبوا صراطها املستقيم, شرفكم الله أنكم 
منصورون غير مبالني مبن ترككم في ساحات 
الوغى من غير نصرة أو دعم أو مؤازرة, كونوا مع 
الله فسنرى وترون عجائب قدرة الله في عدوكم 
العاملني,  رب  به  وعد  يقني  هذا  لكم,  وبنصره 
قال تعالى: }يَأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِإْن تَنُْصُروا اللََّه 

يَنُْصْرُكْم َويُثَِبّْت أَْقَداَمُكْم{ )محمد: 7(.
ياأهل الشام في كل مكان إن األرَض املقدسَة ال 
س اإلنسان عمله  فاعملوا  س أحدا إمنا يُقِدّ تُقٍدّ

اْعَملُوا  }َوُقِل  تعالى:  قال  رضاه,  وتتبعوا   لله 
وَن  َفَسَيَرى اللَُّه َعَملَُكْم َوَرُسولُُه َوامْلُْؤِمنُوَن َوَستَُرُدّ
ُكنْتُْم  مِبَا  َفيُنَِبّئُُكْم  َهاَدِة  َوالَشّ الَْغيِْب  َعاِلِم  ِإلَى 

تَْعَملُوَن{ )التوبة:105(.
- يا أهل الشام, هل علمتم أن املطعون فيكم  
شهيد ولعدوكم عذاب, هذا ما أخبر به نبينا] 
فقال: »وأرسلُت الطاعون إلى الشام فالطاعون 
شهادة ألّمتي ورجٌز على الكافر« حتى وباؤكم 
 , وبركتكم  فضلكم  من  وهذا   , لكم  شهادة 
فاحفظوا لله أمره واجتنبوا نهيه ,  واشكروا له 

ما خصكم به دون غيركم .  
أنكم  بكم  ورسوله  الله  ظن  حسن  -احفظوا 
عمود األمة وركزها الذي تعتمد عليه, بعد أن 
انتزع من اجلزيرة إلى بالد الشام, فالرسول] 
شاهد عيان على هذا التكليف وهذا التشريف, 
قال رسول]: »إني رأيُت عموَد الكتاب انتُِزَع 
من حَتِت وساَدتي , َفنظرت فإذا هو نوٌر ساطٌع 
َعمَد به إلى الشام , أال إن اإلميان إذا وقعت 
فال  لذلك,  أهال  كنتم  فهاَلّ   بالشام«,  الفنت 
تخيبوا الظن, وال توهنوا العزم؛ فالله الله بالراية 
معكم ونحن تبعا لكم ومن خلفكم فال تضيعوها 

حتى ال يكون من هم سواكم لها أضيع .
- قال]: »ُعْقُر داِر املؤمننَي بالشام«, يا الله 
ما أعظمه من وصف لدار اإلميان, إنها  الشام, 
إنها وسط اإلميان وأصله, الشام ليست محطة 

من محطات اإلميان إنها مقر اإلميان ومبعثه, 
إنها رسائل الشام اإلميانية  إلى العالم تصدع 
من شوارعها وأزقتها يهتف أهلها بصوت رجل 
أكبر«  و«الله  الله«  يا  غيرك  لنا  »ما  واحد: 
اقشعرت  كلمات  الوكيل«  ونعم  الله  و«حسبنا 
لها أفئدة املؤمنني, أرعبت قلوب قوم كافرين, 
زلزلت عروش الظاملني, يا له من يقني وحسن 

ظن بالله رِبّ العاملني, هنيئاً لكم من مؤمنني.
- بعد هذا كله أأيقنتم ملاذا أمرنا املصطفى] 
اِم«؟  هي وصية  آخر الزمان, وقال: »َعليُكْم بالَشّ
النبي أن نأخذ بطريق الشام ونلزم فريقها, نعم 
الهداية,  عالمة  االستقامة  طريق  وأهلها  هي 
كيف ال وأنتم على احلق  ظاهرون وبه متمسكون 
وعن  غيره  منقطعون, كما أخبر عن ذلك رسول 
على  ظاهرين  الغرِب  أهُل  يزاُل  »ال  الله]: 
احلق, حتى تقوَم الساعُة«, فال يضركم متخاذل 
فالله  يأسان,  حيلة  قليل  عن  جبان فضال  وال 
معكم يرعاكم ويحفظكم, ما دمتم ألجله ظاهرين 
قائمني, قال تعالى: }َواَل تَِهنُوا ِفي ابِْتَغاِء الَْقْوِم 
ِإْن تَُكونُوا تَأمَْلُوَن َفِإنَُّهْم يَأمَْلُوَن َكَما تَأمَْلُوَن َوتَْرُجوَن 
ِمَن اللَِّه َما اَل يَْرُجوَن َوَكاَن اللَُّه َعِليًما َحِكيًما{ 
)النساء: 104(, بعد هذه الطائفة من البشارات 
وأهلكم  شامكم   بها   ت  ُخَصّ التي  والكرامات 

تستجدون أحداً من البشر؟! 
ياأهل الشام ما أعظم شأنكم عند ربكم,  بشراكم 
رضا رسول الله عنكم, ُحَقّ ِلغيركم أن يَحُسدكم 
على ما اختصكم به ربكم ونبيكم, واعلموا أن 
وخطب جسيم؛  عظيم   بالء  من  بكم  كان  ما 
دينكم  بكم  من صالبة في  ما  ربكم علم  ألن 
بكم,  يحتذى  لألمة  مثاًل  ولتكونوا  وإميانكم, 
فزيد لكم في البالء, ألم تعلموا قول النبي] 
ملا سئل: يا رسول الله أُيّ الناس أشد بالء؟ قال: 
»األنبياء ثم األمثل فاألمثل, يُبتلى الرجل على 
اشتد بالؤه,  دينه صلبا  كان  فإن  دينه,  حسب 
وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه, 
فما يبرح البالء بالعبد حتى يتركه ميشي على 

األرض وما عليه خطيئة«.
إن النصر مع الصبر, وإن الفرج مع الكرب, وإن 
مع العسر يسرا, إنها مرحلة متحيص واختبار 
لكم  لتكونوا األقدر على قيادة األمة غدا واألنفع 

لها بإذن الله.

من عجائب خذالنكم �أنه  

ا�ستعداكم  وت�آمر عليكم كل 

ملل الكفر ب�أنواعه� من �سليبية 

ويهودية و�سيوعية وبوذية 

وفرق �س�لة انت�سبت لالإ�سالم

هم دون  اأهل ال�س�م خ�سَّ

غريهم من اأهل الأر�ض 

مبيزات وخ�س�ئ�ض مل تكن 

لغريهم عرب الت�ريخ
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ال�سلة الإخبارية

منصباً  سابقاً  شغل  إسرائيلي  مصدر  ذك��ر 
أمنياً رفيعاً أن القيادة اإلسرائيلية احلالية ال 
ميكنها اتخاذ القرار الصحيح، وهي تتخبط 
ب��ن م��ل��ف إي����ران ال���ن���ووي وأس��ل��ح��ة سوريا 
على  روس��ي��ا  م��ع  توافقت  وق��د  الكيميائية، 
ضرورة بقاء النظام احلالي في سورية بسبب 
تعاظم قوة تنظيم )القاعدة( في هذا البلد، 
الذي ميكن أن يستولي على أسلحة الدمار 
املصدر  أش���ار  وإذ  ف��ي��ه.  امل��وج��ودة  الشامل 
تدير  التي  هي  األصولية  احلركات  أن  إلى 
املعركة ضد الرئيس بشار األسد، أكد أن أّي 
نظام مقبل في املرحلة الراهنة لن يستطيع 

من  سوريا.  على  السيطرة  من  )القاعدة(  منع 
ناحية أخرى، أفاد املصدر بأن إسرائيل طلبت 
مساندة روسيا فيما يتعلق بإيران، وأن اجلانب 
في  ط��ه��ران  يساند  ل��ن  أن��ه  ال��روس��ي طمأنها 
روسيا  أن  وذك��ر  نووية.  أسلحة  على  احلصول 
)أفيغدور  اإلسرائيلي  اخلارجية  وزي��ر  أبلغت 
امللف  ف��ي  إس��رائ��ي��ل  ستساند  أن��ه��ا  ليبرمان( 
بالعدول  طهران  إلقناع  وستتوسط  اإلي��ران��ي، 
ع��ن ت��ط��وي��ر ب��رن��ام��ج ن����ووي ع��س��ك��ري. ولفت 
املصدر في الوقت نفسه، إلى أن روسيا أكدت 
إسرائيل  ق��ّررت  إذا  تتدخل  لن  أنها  إلسرائيل 
ضرب املنشآت اإليرانية بل إنها: »ستساعدها 

ل��وج��س��ت��ي��اً«. وق���ال امل���س���ؤول ال��س��اب��ق: إن 
إس���رائ���ي���ل وروس���ي���ا ت��وص��ل��ت��ا إل����ى صيغة 
سوريا«،  وخ��ذوا  إي��ران  »أعطونا  مفادها: 
قيادة  كبير من  »ذل��ك هو خطأ  أن  معتبراً 
إسرائيل احلالية ألن نظام األسد سيسقط 
عاجاًل أو آجاًل، ومن اخلطأ االعتماد على 
القضية«. وأض��اف: »على  روسيا في هذه 
إسرائيل أن تعمل إلسقاط األسد من خالل 
إقناع الواليات املتحدة بذلك، أما أن يطلب 
)رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامن( نتنياهو 
من )الرئيس األميركي باراك( أوباما تأجيل 

بت موضوع سوريا فهذا خطأ فادح«.

اتفاق روسي-)إسرائيلي( على ضرورة بقاء األسد لمواجهة القاعدة

المؤسسات اإلسالمية السلفية في لبنان 
تستنكر المجازر البشعة ضد الشعب السوري

ت��داع��ى رؤس���اء امل��ؤس��س��ات اإلس��الم��ي��ة السلفية 
املتعاونة في لبنان وأصدرت البيان التالي:

1- استنكر املجتمعون املجازر البشعة التي حتدث 
ضد الشعب السوري، والتي تعتبر انتهاكاً صارخاً 
اإلنسانية،  واألع��راف  السماوية  الشرائع  جلميع 

والقوانن الدولية.
بتحمل  اللبنانية  املجتمعون احلكومة  يطالب   -2
والقيام  السورين،  النازحن  جت��اه  مسؤولياتها 
بواجبها اإلنساني واألخالقي نحوهم، كما يدعو 
أوى  من  إغاثة  إل��ى  اللبناني  الشعب  املجتمعون 
سيما  وال  لهم،  واملساعدة  العون  يد  وم��د  اليهم 
النازحن  احتضن  الذي  هو  السوري  الشعب  أن 
اللبنانن إبان العدوان الصهيوني على لبنان في 

متوز عام 2006 ولم يقصر بحقهم. 
والعربية  اإلسالمية  ال��دول  املجتمعون  يدعو   -3
السوري  الشعب  بجانب  ال��وق��وف  إل��ى  والعاملية 

املظلوم، وتأييد ثورته ومطالبه العادلة واحملقة.
4- في الوقت الذي يشيد فيه املجتمعون باملوقف 
وعلى  اخلليجي  التعاون  مجلس  ل��دول  املشرف 

رأسها اململكة العربية السعودية، يستنكرون بشدة 
مواقف بعض الدول العربية والدولية التي خذلت 

الشعب السوري املظلوم، وتنكرت حلقوقه.
من  املتواصل  الهجوم  املجتمعون  يستغرب   -5
السلفية  الدعوة  اإلعالم على  قبل بعض وسائل 
املخاوف  وإب���داء  م��ن��ه،  بريئة  ه��ي  مب��ا  واتهامها 

جتاها، ويؤكد املجتمعون على ما يلي: 
بتعاليم  ال���ت���زام  ه��ي  السلفية  امل���درس���ة  أن  أ - 
وسنة  الله  كتاب  املستمدة من  السمحة  اإلسالم 
رسوله ] التي متثل اإلسالم النقي اخلالي من 

البدع واخلرافات والعقائد الفاسدة.
على  الشديد  حرصهم  املجتمعون  يؤكد  ب - 
األمن،  واس��ت��ت��ب��اب  ل��ب��ن��ان،  ف��ي  األه��ل��ي  السلم 
ويرون  ب��االس��ت��ق��رار،  املخلة  األع��م��ال  ورف���ض 
تطرف  من  السلفية  بالدعوة  يلصق  ما  كل  أن 
وإره��اب عار عن احلقيقة والواقع، وي��رون أن 
السلفية  الدعوة  التهم تشويه  القصد من هذه 

وتنفير الناس منها.
أن  القدير  العلي  الله  إلى  املجتمعون  يبتهل  ت - 

عليهم  وأن مين  سوريا،  في  إخواننا  كرب  يفرج 
وعلينا باألمن واألمان.

املوقعون:
1- جمعية السراج املنير اإلسالمية - بيروت.

2- معهد اإلمام البخاري للشريعة اإلسالمية – 
عكار.

شبعا   – اخل���ي���ري  ال���ن���ور  إش�����راق  ج��م��ع��ي��ة   -3
واجلنوب.

مجدل   – ال��ب��ق��اع   – اخل��ي��ر  غ���راس  4- جمعية 
عنجر.

 – البقاع   – والعطاء  اخلير  ينابيع  جمعية   -5
بعلبك.

6- جمعية جتمع سنابل اخلير التربوي – عكار- 
حلبا.

7- جمعية الفصول األربعة – عكار –ببنن.
8- جمعية التعاون واإلخاء – طرابلس – امليناء.

اإلسالمي  اخليري  والتكافل  اإلع��ان��ة  وق��ف   -9
السني – طرابلس – التبانة.

10- وقف البر اخليري – الضنية.
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كشفت جلنة مقاومة اجلدار واالستيطان في القدس 
عن أن بلدية االحتالل اإلسرائيلي بالقدس تخطط 
مع جمعيات متطرفة وبدعم من احلكومة اإلسرائيلية 
املالصق  اإلس��الم��ي��ة  اآلث���ار  متحف  على  لالستيالء 
املغاربة باملسجد األقصى وحتويله إلى  حلائط باب 
املسجد  لتقسيم  وذل��ك  للمتطرفن،  يهودي  كنيس 

األقصى وفرض األمر الواقع عليه.
وحذرت اللجنة من بناء كنيس صهيوني في حائط 
البراق ومكتبة على مساحة 400 متر مربع، وحتويل 
األن���ف���اق حت���ت امل��س��ج��د األق���ص���ى إل���ى ك��ن��س وم���الٍه 

وحانات ومطاعم لليهود املتطرفن.
البيان: »إن دائرة اآلثار الصهيونية تقوم منذ  وقال 
والتنقيب  باحلفريات   1967 ع��ام  للقدس  احتاللها 
عن الهيكل املزعوم حتى يومنا هذا ولم جتد له أي 

أثر يدل على وجوده«.
البراق هو جزء ال يتجزأ من  البيان أن حائط  وأكد 
املبكى  بحائط  تسميته  أن  معتبرا  األقصى  املسجد 

تزييف للتاريخ اإلسالمي.

تحذيرات من استيالء إسرائيل 
على متحف اآلثار اإلسالمية 

بالمسجد األقصى

ذكرت صحيفة واشنطن بوست 
أن إيران تزيد دعمها العسكري 
واالستخباراتي للقوات احلكومية 
ملعاقل  ق��م��ع��ه��ا  ف���ي  ال���س���وري���ة 
الصحيفة  وق��ال��ت  امل��ع��ارض��ة. 
مسؤولن  ث����الث����ة  ع�����ن  ن���ق���ال 
مطلعن  تسمهم  ل��م  أميركين 
االستخبارات  ت���ق���اري���ر  ع��ل��ى 
إيران  إن  املنطقة:  من  القادمة 
األسلحة  م��ن  إم��دادات��ه��ا  زادت 
للرئيس  أخ�����رى  وم���س���اع���دات 
السوري بشار األسد في قمعه 
احلركة االحتجاجية في مدينة 

حمص األساسية.
ون��ق��ل��ت ال��ص��ح��ي��ف��ة ع���ن أحد 
»املساعدة  إن  قوله  املسؤولن 
القادمة من إيران تتزايد وتركز 
املساعدة  ع��ل��ى  ف��أك��ث��ر  أك���ث���ر 
التقارير  أن  وتابعت  القاتلة«. 
االستخبارات  ت��ؤي��ده��ا  ال���ت���ي 
إل���ى إصابة  ت��ش��ي��ر  األم��ي��رك��ي��ة 
يعمل  كان  بينما  بجروح  إيراني 
داخل  السورية  األمن  قوات  مع 

البالد.
ونقلت عن أحد هؤالء املسؤولن 
ب��ش��أن اإلي��ران��ي��ن إنهم:  ق��ول��ه 
وأسلحة  م�����ع�����دات  »ق�����دم�����وا 
أدوات  -وح��ت��ى  تقنية  وأج��ه��زة 
وقف  على  للمساعدة  مراقبة- 
املسؤول  وأشار  االضطرابات«. 
»مسؤولن  أن  إلى  أيضا  نفسه 
أم��ن��ي��ن إي��ران��ي��ن س��اف��روا إلى 

دمشق لتسليم املساعدة«.
وق����ال م��س��ؤول أم��ي��رك��ي ث���ان : 
إي�����ران أرس���ل���ت ع�����ددا من  إن 
لألمن  ج���ه���از  أك���ب���ر  ع���ن���اص���ر 
االستخبارات  وزارة  أي  فيها 
للمساعدة  دمشق  إل��ى  واألم��ن، 
وتدريب  امل���ش���ورة  ت���ق���دمي  ف���ي 
نظرائهم السورين املكلفن قمع 
االحتجاجات، حسب الصحيفة 
ن��ف��س��ه��ا. وأض����اف����ت ن��ق��ال عن 
قائد  أن  أم��ي��رك��ي��ن  م��س��ؤول��ن 
قوة القدس قاسم سليماني قام 
ب��زي��ارة واح���دة على األق���ل إلى 

دمشق في األسابيع األخيرة.

إيران تزيد مساعداتها 
السرية لسوريا
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فل�سطني املحتلة

هل أصبح األقصى متنزها لليهود؟!

املسجد  أب�����واب  ج��ع��ل  وه�����ذا 
ويعبثوا  ليقتحموه  لليهود  مشرعة  األقصى 
فيه متى شاؤوا، ومن أي باب أرادوا، بعد أن 
كانوا في السابق ال يدخلون إال من باب واحد 
وهو باب املغاربة الذي استولى عليه اليهود 
ال��ق��دس ع��ام 1967م،  منذ اح��ت��ال ش��رق��ي 
أما اآلن فهم يدخلون من جميع األبواب با 

استثناء. 
وفي ذلك استباحة علنية للمسجد األقصى، 
تاريخياً،  وم��ت��ن��زه��اً  ع��ام��اً  م��ك��ان��اً  ب��اع��ت��ب��اره 
واملجندين  اليهودية،  امل��دارس  لطلبة  وم��زاراً 
وهذه  والسائحات،  والسائحني  واملجندات، 
االس��ت��ب��اح��ة ق���د م���ورس���ت ف��ع��ًا ق��ب��ل ذلك 
اإلعان، فأضحى دخول املسجد األقصى في 
كل األوقات ولكل من أراد، وتكرر دخول قوات 
االحتال الصهيوني ساحات املسجد األقصى 
زيهم  ومرتدين  باألسلحة  مدججني  املبارك 
اليهودي  »الغفران«  ي��وم  وانقلب  العسكري، 
إلى يوم عدوان على املسجد األقصى املبارك 
وان��ت��ه��اك ح��رم��ت��ه وت��دن��ي��س��ه، حت��ت حماية 
الشرطة اليهودية لفرض واقع جديد لتهويد 
املسجد األقصى ومدينة القدس، وإظهار أن 

تلك القرارات أمر ال مناص منه. 
اسم  ه��و  عقيدتنا  ف��ي  األق��ص��ى  ف��امل��س��ج��د 

أعلنت سلطات بلدية االحتالل وضمن مخطط إلحكام السيطرة 
عن  معامله،  وتغيير  وتهويده  وساحاته،  األقصى  املسجد  على 
حتويل ساحات املسجد إلى ساحات عامة، على اعتبار أن تلك 
الساحات ليس لها أية حرمة، وأنها أرض مشاع، وليست جزءًا من 

املسجد األقصى، وال قداسة لها. 
وحسب هذا اإلعالن فال مانع لبلدية القدس أن تستثمر ساحاته 
املسكرات،  وتقدمي  وغيرها،  واملعارض  واملقاهي  املطاعم  إلقامة 
وأن ميارس مرتادوا تلك الساحات املوبقات والفواحش من شرب 
للخمور ومقابالت للعشاق، وارتداء للمالبس الفاضحة، وغيرها 

من األعمال واملمارسات التي يجيدها اليهود. 

عيسى القدومي
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جلميع 
املسجد وهو كل ما دار 
عليه السور وفيه األبواب والساحات الواسعة، 
وامل��ص��ل��ى اجل��ام��ع وق��ب��ة ال��ص��خ��رة واملصلى 
املرواني واألروقة والقباب واملصاطب وأسبلة 
املاء وغيرها من املعالم، وعلى أسواره املآذن، 
قبة  بناء  س��وى  مسقوف  غير  كله  واملسجد 
عند  يُعرف  الذي  اجلامع  واملصلى  الصخرة 
تبقى فهو في  وما  األقصى  باملسجد  العامة 
عليه  اتفق  ما  وه��ذا  املسجد،  ساحة  منزلة 
بأن  علماؤنا  قال  وعليه  وامل��ؤرخ��ون،  العلماء 
أي جزء  ف��ي  تكون  ال��ص��اة  ث��واب  مضاعفة 

مما دار عليه السور.
واعتبار اليهود أن املسجد األقصى هو فقط 
وأن  اجلامع،  واملصلَّى  الصخرة  قبة  مسجد 
الساحات داخل أسوار املسجد األقصى  كل 
التي تبلغ مساحتها 144 ألف متر مربع هي 
من  ج���زءاً  وليست  ع��ام��ة،  مشاعة  س��اح��ات 
بناء  إلقامة  متهيداً  يُعد  األق��ص��ى،  املسجد 
يجّسم الهيكل املزعوم - حسب تصوراتهم – 
ما بني مسجد قبة الصخرة واملصلى اجلامع 
بتعريفهم   – فمكرهم  امل��س��ج��د.  قبلة  ف��ي 
اجلديد- هو حتويل ساحات املسجد األقصى 
إط��اق مسمى  ثم  وم��ن  إل��ى ساحات عامة، 

)منطقة جبل الهيكل( على تلك املساحات!
في  وال��دع��اة  العلماء  هيئة  استنكرت  وق��د 
سلطات  إع���ان   - امل��ق��دس  بيت  فلسطني- 

ب��ل��دي��ة االح���ت���ال حت��وي��ل س��اح��ات املسجد 
األقصى إلى ساحات عامة ميكن ألي إنسان 
كان أن يرتادها وأن يفعل فيها ما يحلو له، 
/2012م:   2/  28 بتاريخ  بيانها  ف��ي  وج���اء 
فلسطني-  ف��ي  وال��دع��اة  العلماء  هيئة  »إن 
من  االحتال  سلطات  حت��ذر  املقدس-  بيت 
ليس  األق��ص��ى  املسجد  ف��إن  ب��ال��ن��ار؛  اللعب 
حديقة عامة، وال متنزهاً للعب والعبث، وإن 
اللعب في موضع كهذا قد يجلب ردود فعل 
ال يعرف االحتال نهايتها، وعلى املقدسيني 
مبرور  يسمحوا  أال  بخاصة  والفلسطينيني 
ه���ذا امل��خ��ط��ط ال��ع��دوان��ي ب���أي ث��م��ن، وعلى 
العرب واملسلمني أال يقفوا عند حدود اإلدانة 
إلى  ي��رت��ف��ع��وا  وأن  واالس��ت��ن��ك��ار،  وال��ش��ج��ب 
مستوى قداسة املسجد األقصى الذي يحتاج 
إلى همة املؤمنني وعزمية الصادقني، بالفعل 
يقني  ع��ن  نعرف  أصبحنا  وق��د  باللسان،  ال 
العدوان  ق��ادرون على وق��ف ه��ذا  العرب  أن 
وجلمه، وال يحتاج تفعيل هذا األمر إال إلى 
إرادة سياسية واعية، تقدم املصلحة الدينية 
والوطنية واإلنسانية العليا على ما دونها من 

املصالح.
تدعو  إذ  العلماء  هيئة  »إن  البيان:  وأض��اف 
إلى الوقوف ضد هذا االستهتار اإلسرائيلي 
القرار  املؤسسات احلقوقية وصناع  لتطالب 
ال��ذي��ن ه��م ع��ل��ى مت���اس م��ب��اش��ر ب��األم��ر أن 
يرفعوا أصواتهم عالية، حتى ال نرى املسجد 
األق��ص��ى امل���ب���ارك وق���د حت���ول إل���ى حديقة 

غداً  واقفون  أنهم  الساكتون  وليعلم  عامة... 
أمام الله، وأنهم مسؤولون، فليعملوا من أجل 

هذا اليوم«.
االحتال  سلطات  من  اإلع��ان  ذل��ك  وسبق 
إجراءات عدة ضمن مشروع تهويد القدس، 
وإبعادهم  املقدسيني  على  التضييق  ف��ك��ان 
الوجود  في  حقهم  وسلب  هوياتهم  وسحب 
أرادوا  ما  لليهود  ليتحقق  القدس  داخ��ل  في 
األغلبية  لهم  يضمن  دمي��غ��راف��ي  تغيير  م��ن 
على  السيطرة  ذل��ك  مع  وت��س��ارع  السكانية، 
األرض من خال اجلدار العازل واالستيطان 
املعالم  وتغيير  الكنس  وإقامة  األنفاق  وحفر 
وتزييف التاريخ بادعاء أن لهم أماكن مقدسة 

في القدس. 
ومن املمارسات العملية التي قام بها االحتال 
مؤخراً، مناقشة قرار الكنيست باعتبار القدس 
عاصمة للشعب اليهودي، وإجراء التدريبات 
ال��ع��س��ك��ري��ة ف��ي س��اح��ات امل��س��ج��د األقصى 
وعلى جدرانه، وتكرار دخول قوات الشرطة 
تابعة  إم���ا  دوري����ات  ش��ك��ل  ع��ل��ى  الصهيونية 
أرجاء  في  املختلفة  األمن  أجهزة  أو  للجيش 
احلدائق  مشاريع  وتنفيذ  األقصى،  املسجد 
جسر  لهدم  العملية  واإلج���راءات  التوراتية، 
فوالذي  جسر  وإقامة  اخلشبي  املغاربة  باب 
معلق مكانه. وجنح كذلك رعاة املشروع من 
اليهود في جعل أمر دخول املسجد األقصى 
الدينية  امل��دارس  وطلبة  وشرطة،  جيش  من 
إلقامة  تعمل  ال��ت��ي  امل��ت��ط��رف��ة  واجل��م��اع��ات 
الهيكل املزعوم على أنقاض املسجد األقصى 
التي  األماكن  عدد  رفعوا  بل  اعتيادياً،  أم��راً 
ادعوا قدسيتها في فلسطني من » 49« مكانا 
عام 1949م وفق ما دونه االنتداب البريطاني 
العام  حتى  مكانا   »326« إل��ى  وبهتاناً،  زوراً 
أكثر  إلى  ليصل  اآلن  العدد  وازداد  2000م، 

من 350 موقعا تقريباً!!
وهاهو اإلعان عن ساحات املسجد األقصى 
ب��أن��ه��ا س��اح��ات ع��ام��ة ي��أت��ي ض��م��ن مخطط 
القدس«  و»ب��ل��دي��ة  ال��ق��دس«  تطوير  »سلطة 
في  وشكك  2007م-  نهاية  في  نُشر  وال��ذي 
تنفيذه الكثيرون- وحمل اسماً عبرياً )كيدمي 

رفع اليهودعدد األماكن 
التي ادعوا قدسيتها في 
فلسطين من » 49« مكانا 

عام 1949م إلى »350«
يروج اليهود أن المسجد 

األقصى هو فقط مسجد قبة 
ى الجامع  الصخرة والمصلَّ

دون الساخات المجاورة
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فل�سطني املحتلة

نرى  أن  العجيبة  الغريبة  واملفارقة  والصمت 
هذا السكون واخلشوع من أبناء جلدتنا أمام 
وتصيبنا  األب����دان،  منها  تقشعر  مم��ارس��ات 

بالذل والهوان!!
واإلسامية  ال��ع��رب��ي��ة  احل��ك��وم��ات  ف���إن  ل���ذا 
مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى للعمل 
ضمن إستراتيجية واضحة ومحددة حلماية 
املسجد األقصى، والقدس بأكملها من العبث 
وحدهم  القدس  أبناء  ترك  وع��دم  اليهودي، 
التي  التهويد  وحمات  العدوان  مواجهة  في 
شبر  ك��ل  بحق  االح��ت��ال  سلطات  متارسها 
جهود  تنسيق  م��ن  ب��د  وال  القدمية.  بالبلدة 
لتكثيف  واإلس��ام��ي��ة  ال��دول��ي��ة  امل��ؤس��س��ات 
نشاطاتها ودعمها للمدينة وسكانها، وتطوير 

برامج الدعم. 
باالهتمام  كذلك  مطالبة  اإلع���ام  ووس��ائ��ل 

وكانت  أوال«،  »ال��ق��دس  مبعنى  ي��ورش��امي( 
صفحاته حتوي معالم املخطط القادم بالصور 
ملا  املفصلة  الهندسية  والرسومات  والوثائق 
ستكون عليه البلدة القدمية واملسجد األقصى 
بعد إقامة املنشآت اجلديدة املزمع تشييدها 
القدمية وما  البلدة  أس���واره، وأس��وار  داخ��ل 
السياحة  لتطوير  ذلك  أن  وزعموا  جاورها!! 
السياحي لعشرة  القدس بهدف اجلذب  في 
مايني زائر بالسنة الواحدة، ويستمر تنفيذ 

املشروع ملدة ستة أعوام.
مشاريع  أن  بأعيننا  ن��راه��ا  التي  واحلقيقة 
مشاريع  األق��ص��ى  وامل��س��ج��د  ال��ق��دس  تهويد 
عملية وليست مجرد آمال وتطلعات، وأخطر 
الكتاب:  ذل���ك  ف��ي  املفصلة  امل��ش��اري��ع  ه���ذه 
ق��ب��ة الصخرة  ب���ني  إق���ام���ة ه��ي��ك��ل م���زع���وم 
واملصلى اجلامع في صدر املسجد األقصى، 
وافتتاح كنس يهودية على أجزاء من املسجد 
بابه  املغاربة وإغاق  األقصى، وإزال��ة طريق 
وإقامة جسر بديل، يحمل مواصفات خاصة 
والسيارات  وال��ش��اح��ن��ات  اجل���راف���ات  مت��ك��ن 
املسجد  واقتحام  عليه  امل��رور  من  العسكرية 
األق���ص���ى، وف��ت��ح ب���اب خ��ارج��ي ي��وص��ل إلى 
كنيس  إل��ى  حتويله  بهدف  امل��روان��ي  املصلى 
هناك مخطط القتطاع جزء  يهودي، وأيضاً 
من  ع��دد  فيها  امل��دف��ون  الرحمة  مقبرة  م��ن 
تليفريك  محطة  مكانها  ليشيدوا  الصحابة 

»عربات هوائية«.
والهدف العاجل الذي أراده اليهود هو إيصال 
رسالة صريحة للزائرين من اليهود وغيرهم 
من السائحني بأن تاريخ تلك األرض هو تاريخ 
اليهود فقط!! فهي - بتزييفهم وتزويرهم - 
مدينة داود وسليمان؛ والعرب احتلوها وبنوا 
ومقابرهم  كنسهم  أنقاض  على  مقدساتهم 

ومنازلهم!! 
حقاً أننا نعيش في عالم ظالم يرى بأم عينيه 
ك��ي��ف ت��دن��س م��ق��دس��ات امل��س��ل��م��ني، ويعتدى 
ع��ل��ى امل��ص��ل��ني، وي���ح���ول امل��س��ج��د األقصى 
ويلتزم  ع��ام،  متنزه  إل��ى  وساحاته  ب��أس��واره 
العالم مبؤسساته والتزاماته الهدوء والسكون 

وسائل اإلعالم مطالبة 
باالهتمام الخاص 

بتغطية أخبار القدس 
والمسجد األقصى 

وإيجاد اآلليات الالزمة

واملسجد  ال��ق��دس  أخ��ب��ار  بتغطية  اخل���اص 
األقصى وإيجاد اآلليات الازمة لذلك، وإبقاء 
في  األساسية  القضايا  ضمن  القضية  هذه 
مختلف أنواع التغطيات احلوارية والوثائقية 
ق��ض��ي��ة األقصى  وال��ث��ق��اف��ي��ة حل��م��ل ع����بء 
وااله��ت��م��ام ب��ه��ا وم��ع��رف��ة ت��اري��خ��ه��ا وم���ا جاء 
املسلم  ليتحصن  إسامية؛  وآث��ار  أخبار  من 
القلم  وتوظيف  اليهود،  وأكاذيب  من شبهات 
الشبهات  ورد  األقصى  املسجد  عن  للدفاع 

واألساطير.
مسوغ  حتت  املمارسات  تلك  عن  والسكوت 
ال  العربي،  بالربيع  العربية  الشعوب  انشغال 
مبرر له، فاليهود يجيدون استغال الفرص، 
بل إن هذا اإلعان وتلك املمارسات ما هي 
بعد  حقيقتها  ملعرفة  األم��ة؛  نبض  جس  إال 
عادت  وه��ل  احل���ال؟  بها  ت��ب��دل  ه��ل  التغير، 
مقومات  زال��ت ال متلك  م��ا  أم  احل��ي��اة؟  لها 
على  املعتدين  أم��ام  للوقوف  ونصرها  عزها 

مساجدنا ومقدساتنا؟
نسأل الله تعالى أن يرد كيد اليهود، ويحفظ 
دنس  م��ن  امل��س��رى  وأرض  األق��ص��ى  املسجد 

اليهود ومن كل ظالم جحود.
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أوضاع تحت المجهر!

ممتعة كانت رحلة غزة التي دخلتها للمرة األولى مع الرحمة العاملية بجمعية اإلصاح االجتماعي 
منذ أيام خال الفترة من )22-27( فبراير املاضي بوفد ضم )19( فردا من أهل اخلير، وضم 
مهلهل  جاسم  والدكتور  ال��روم��ي  حمود  العم  االجتماعي  اإلص��اح  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس 
الياسني والدكتور وليد العنجري والدكتور شافي العجمي ووائل العبداجلادر ونخبة من احملسنني 
واحملسنات، فرغم أنها الزيارة األولى بالنسبة لي لغزة إال أنه قد سبقتها محاولة قبل ثاث سنوات 
لدخول القطاع أمام معبر رفح بعد توقف حرب الصهاينة على قطاع غزة بسبب أسر حركة حماس 
للجندي اإلسرائيلي )جلعاد شاليط( لكنها باءت بالفشل بعد أن منع نظام )فخامة سي السيد( 
الرئيس املخلوع محمد حسني مبارك دخول األفراد واملساعدات الغذائية لها، فعدت أدراجي إلى 

الباد من دون فائدة،  والله يسامح من كان السبب !
واملدقعة فقرا وجلست مع األسرى احملررين بصفقة )شاليط(  املعدمة  الدمار واألسر  شاهدت 
بأسر اجلندي  ال��ذي تسبب  تعالى- محمد فروانة  الله  ب��إذن  الشهيد-  أم  وال��دة  وزرت  األخيرة، 
حاجتها  ورغ��م  بالله،  إميانها  وق��وة  بصيرتها  وبعد  بصبرها  وأعجبت  لآلخرة،  رح��ل  ثم  شاليط 

للمساعدة املادية إال أنها رفضت تسلم أي مبلغ قدمناه لها مكتفية بقولها: مستورة ولله احلمد!
وبناء  والتطبيب  والعبادة  للعلم  دور  ال��رأس من  ترفع  التي  الكويتية  املشاريع  تلك  كم هي عديدة 
املساكن لألهالي التي دمرها العدو وكفالة لأليتام، وهي املشاريع التي أسهم بها أهل اخلير من 

خال اللجان املتعددة .
كانت فرصة سانحة ألالمس عن قرب مشاريع جمعية اإلصاح وكذلك جمعية إحياء التراث التي 
أسهمت بوضوح في دعم مختلف املشاريع التنموية هناك، وظهر ذلك من خال نشاطات جمعية 
دار الكتاب والسنة في محافظة خان يونس؛ حيث شاهدت مشروع جلنة العالم العربي بجمعية 
أربع شقق ألهالي غزة  أدوار في كل دور  أربعة  تتألف من  لبناء 24 وحدة سكنية  التراث  إحياء 

املقطوعني؛ حيث يجري وضع أسس البناء على قدم وساق .
كما مت االلتقاء برئيس جمعية دار الكتاب والسنة عبدالله املصري ومدير املشاريع اخلارجية نظام 

شعث ومشاهدة عرض ملشاريعها اخليرية والتعليمية والتنموية نالت إعجاب اجلميع .
احلديث يطول ما بني اآلمال واآلالم، لكن أختم بالقول ألهل اخلير بأن أموالكم قد أثمرت بدعاء 
ولكم  لنا  الله  فنسأل  هناك،  الدعاء  أكف  يرفعون  الذين  من  لكم  واملرضى  واحملتاجني  الفقراء 
القبول . قال تعالى في محكم تنزيله في سورة البقرة: }َمثَُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَوالَُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه 
ائَُة َحبٍَّة َواللَُّه يَُضاِعُف مِلَن يََشاءُ َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم{  َكَمثَِل َحبٍَّة أَنَبتَْت َسبَْع َسنَاِبَل ِفي ُكلِّ ُسنبُلٍَة مِّ

)البقرة: 261(.
على الطاير

كما ندعو على إسرائيل بالهاك والفرج ألهلنا الفلسطينيني، ندعو على النظام السوري بجميع 
أركانه ومؤيديه بأن يعجل في زوالهم ويحفظ أهلنا في سورية ويفك قيد أسرهم ويحرر أرضهم 

عاجا غير آجل !
ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم!

ودخلنا غزة!

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

وليد إبراهيم األحمد)�(

كلمة سمو األمير
بقلم: محمد الراشد

في كلمته السامية التي ألقاها حضرة صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد مبناسبة افتتاح دور االنعقاد 
األمة،  ملجلس  عشر  الرابع  التشريعي  الفصل  من  األول 
املرتكزات  أهم  متثل  أساسية،  نقاط  ثماني  سموه  حدد 

التي يقوم عليها بناء الوطن وازدهاره وتقدمه:
االنتخابات  نزاهة  أهمية  على  بداية  سموه  أك��د   .1
ال��ب��رمل��ان��ي��ة، ف��ف��ي ذل����ك دل���ي���ل ع��ل��ى س���الم���ة احلياة 
التصويت  حرية  مع  الناس  تعامل  وحسن  البرملانية 

واختيار ممثليهم في البرملان.
سموه  حت��دث  حيث  النيابية؛  التجربة  حتديات   .2
ع���ن م���ش���ارف م��رح��ل��ة ج���دي���دة ف��اص��ل��ة ف���ي ممارسة 

الدميقراطية.
ملواجهة  الوطنية  اآلليات  عن  األمير  سمو  حتدث   .3
الداخلية واألخطار اخلارجية؛ حيث قال  التحديات 
إنضاج  على  نعمل  أن  ال��ي��وم  جميعًا  »واج��ب��ن��ا  س��م��وه: 
التجربة الدميقراطية وترشيدها ونتعاون لتعزيزها«. 
وركز سموه على دور اإلعالم في أداء دور محوري في 

تعزيز الروح الوطنية بن أبناء الكويت.
إص��الح اخللل في  4. وش��دد سمو األمير على ض��رورة 
ه��ي��ك��ل االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي وت��ن��وي��ع م��ص��ادر الدخل 

وتوفير فرص عمل جديدة.
التربية  ط��رق  حت��دي��ث  إل��ى  خطابه  ف��ي  دع��ا  كما   .5

ومناهج التعليم.
6. وت��ط��رق اخل��ط��اب ال��س��ام��ي إل��ى متكن ال��ش��ب��اب من 

خدمة الوطن.
7. دعا سموه إلى حتسن العالقة بن احلكومة ومجلس 
الدميقراطية  العملية  م��س��ار  على  ي��ؤث��ر  مب��ا  األم���ة، 

إيجابًا ويعالج أخطاء املاضي.
األمة  مجلس  أعضاء  مسؤولية  األمير  سمو  حدد   .8

في قيادة املرحلة احلالية.
وهكذا فإن سمو األمير قد رسم للسلطتن التشريعية 
والتنفيذية مالمح املسيرة املقبلة، وعليهم أن ينفذوا 
البالد،  لتزدهر  وص��دق  أم��ان��ة  بكل  التوجيهات  ه��ذه 
وتتحقق طموحات املواطنن، وتعود الكويت إلى سابق 

عهدها بإذن الله تعالى.
سمو  خطاب  من  الثامنة  النقطة  على  أش��دد  وختامًا 
من  هم  األمة  مجلس  أعضاء  بأن  وذلك  الوالد  األمير 
يقود املرحلة احلالية؛ لذا وجب على اإلسالمين من 
الدستور،  من  الثانية  امل��ادة  تغيير  على  العمل  النواب 
وأال يتذرعوا بأسباب واهية لعدم جعلها من األولويات، 
}ِإن  ناصرهم:  الله  أن  فليعلموا  الله  مع  صدقوا  ف��إن 

َه َينُصْرُكْم{ )محمد:7(. َتنُصُروا اللَّ
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اليمـــن

املنتخب  اليمني  الرئيس  تواجه  عديدة  وحتديات  جسام  مهام 
عبد ربه منصور هادي بعد فترة قليلة من انتخابه رئيًسا توافقًيا 

لليمن في مرحلة ما بعد علي عبد الله صالح الذي حكم البالد أكثر 
من 32 عاًما وخرج من السلطة وفق تسوية خليجية برعاية اململكة 
التي  البالد  في  االستقرار  من  نوع  لضمان  سعًيا  السعودية  العربية 

مرت مبوجات شد وجذب منذ توحيدها في مايو عام 1990م.
إلى  امل��ف��اج��ئ 

الرئاسة  ق��ص��ر 
ال���ي���م���ن���ي ل���ل���م���ش���ارك���ة في 

بيان عن  إن ص��دور  بل  رئيًسا،  ه��ادي  تنصيب 
اجليش اليمني يؤكد أن والءه للشرعية والرئيس 
املوالي  الفريق  بسيطرة  التكهنات  من  زاد  قد 
في  والعسكري  السياسي  املشهد  على  لصالح 

هذه املرحلة على األقل.
استقالة ضرورية

الغامضة قوى وطنية  األج��واء  وقد دفعت هذه 
ارتباطه  بفض  ه���ادي  ال��رئ��ي��س  ملطالبة  مينية 
املؤسسة  من  استقالته  وتقدمي  السابق  بالنظام 
العسكرية ومن مؤمتر الشعب العام الذي ما زال 
إذا كان جاًدا في إيصال رسالة  صالح يترأسه 
للشعب اليمني مفادها أن هناك خطوات جادة 

تتخذ لتحقيق أهداف الثورة اليمنية.
العسكرية  املؤسسة  هيكلة  إع��ادة  أن  شك  وال 
داخ��ل��ه��ا، هما ما  أس���رة ص��ال��ح  ن��ف��وذ  وتقليص 
رئيسا مبعنى  ك��ان  إذا  ه��ادي  على  أن  سيحكم 
فترة  في  له  مرسوم  دور  ألداء  ج��اء  أم  الكلمة 
مقربني  أو  صالح  أبناء  أحد  تعيد  قد  انتقالية 
من  اليمنية  الثورة  وتفريغ  مجدًدا  للسلطة  منه 
مازالت  اللعبة  قواعد  بأن  والتأكيد  مضمونها 

تدار وفق النهج القدمي.

اليمن  دول��ة  وإع��ادة  الشمال  االرتباط مع  فض 
الدميقراطية.

ملفات شائكة 
الشائك  امللف  انفصال اجلنوب  وال تعد قضية 
إلعادة  كثيرة  شعبية  ض��غ��وط  فهناك  الوحيد 
يضمن  مبا  اليمنية  العسكرية  املؤسسة  هيكلة 
عبدالله  علي  أب��ن��اء  م��ن  املؤسسة  ه��ذه  تطهير 
على  سيطرتهم  أحكموا  الذين  وأق��ارب��ه  صالح 
العقود  ط��وال  استخدموها  بل  املؤسسة،  ه��ذه 
املاضية إلرهاب خصوم صالح وضمان  الثالثة 
أًيا كانت املعارضة  هيمنته على املشهد اليمني 

له شعبية كانت أو نخبوية.
وتعد عملية الهيكلة من أهم ما سيجابه هادي 
فهو مطلوب باحلسم ملجابهة فلول نظام صالح 
الطابع  أنهوا  كونهم  العسكرية  املؤسسة  داخ��ل 
جيش  إل���ى  وح��ول��وه  اليمني  للجيش  ال��وط��ن��ي 
عائلي أو قبلي، فضاًل عن اإلقطاعيات األمنية 

والعسكرية التي حولتهم لدولة داخل الدولة.
على  نفوذ صالح  تقليص  أن  ذل��ك  إل��ى  يضاف 
املشهد اليمني يعد من املهام الصعاب املطلوب 
حسمها باعتبار ذلك من أهم مطالب الثوار بل إن 
صالح قد زاد الضغوط على هادي عبر وصوله 

ولعل أولى هذه املهام هي احملافظة على وحدة 
البالد في ظل وجود مساع مكثفة من قوى ما 
انفصال  لتكريس  يطلق عليه احلراك اجلنوبي 
ال��ي��م��ن اجل��ن��وب��ي ان��ط��الًق��ا م��ن ال��غ��ن الشديد 
توقيع  م��ن��ذ  اليمني  اجل��ن��وب  ع��ل��ى  وق���ع  ال���ذي 
اجلنوب  أوض��اع  انتكست  وحيث  الوحدة  اتفاق 
الوحدة،  بعد  واالقتصادية  واألمنية  السياسية 
بل إن القوى املسيطرة على املشهد اجلنوبي قد 
حتاول استغالل املأزق الذي يعانيه اليمن عموماً 

وهادي خصوصاً لتكريس هذا االنفصال.
ولكن هادي رغم ذلك لديه فرصة لتطويق هذه 
الدعوات فخلفيته اجلنوبية ووجود رئيس وزراء 
تعد  السلطة  في  باسندوه  جنوبي محمد سالم 
ف��رص��ة إلج����راء م��ص��احل��ة واس��ع��ة ال��ن��ط��اق مع 
الفرقاء اجلنوبيني إلقناعهم بالعدول عن خيار 
بني  بناء ش��راك��ة حقيقية  وم��ح��اول��ة  االن��ف��ص��ال 

الشمال واجلنوب.
بل إن هادي قد أفصح عن سعيه للدعوة حلوار 
التي  الشائكة  امل��ل��ف��ات  جميع  مل��واج��ه��ة  وط��ن��ي 
تواجه حكمه وفي مقدمتها النزعة االنفصالية 
في اجلنوب الذي شهد معدالت تصويت متدنية 
في  حقيقية  رغبة  يعكس  مما  االنتخابات  في 

محور منصور- باسندوه هل 
يعيد االستقرار لليمن؟

الفرقان ـ القاهرة / أحمد عبد الرحمن

واملؤسسات  اجل��ي��ش  وهيكلة  ص��ال��ح  ف��ل��ول  م��ن  ال��ب��اد  تطهير 
األمنية ملفات صعبة تواجه جنرال اجلنوب 
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للسفير  زال  ما  -والكالم  السيطرة  إن هذه  بل 
امليادين  ث���وار  ب��ني  ال��ع��الق��ة  ق��د يشعل  ع����زام- 
النظام  باستنزاف  يهدد  ب��ل  اجل��دي��د،  واحل��ك��م 
اجلديد واحتمال دخول البالد إلى أعتاب حرب 

أهلية شديدة اخلطورة.
وأشار إلى أن التحديات الشديدة سواء األمنية 
حكومة  ستجعل  االقتصادية  أم  السياسية  أم 
هادي تعمل داخل برميل بارود يوشك أن ينفجر 
التفاف  في وجهها في أي حلظة بشكل يطلب 
يضع  وأن  احلكومة  ه��ذه  ح��ول  اليمني  الشعب 
أو  اجلنوبيني  ح��راك  م��ن  السياسيون  الفرقاء 
املقام  في  اليمن  مصلحة  احلوثيني  املتمردين 

األول لتجاوز املأزق.
دعم إقليمي

التفاف اليمن رغم أهميته إال أنه يبقى عاماًل 
من عوامل عدة ينبغي االلتفاف حولها للخروج 
أستاذ  سالمة  جمال  د.  يؤكد  كما  امل���أزق  م��ن 
العلوم السياسية بجامعة قناة السويس إذ ينبغي 
هذا  ويعطوا  بالصبر  يتحلوا  أن  اليمنيني  على 
النظام الذي يهيمن عليه ولو ظاهرًيا شخصيتان 
التي يشعر  الغن  يقلل من حالة  جنوبيتان مما 

بها اليمنيون جتاه هذه الوحدة.
مهما  يبدو  لليمن  اإلقليمي  الدعم  أن  وأض��اف 
إلى  يتحول  أن  ينبغي  ال  ال��دع��م  ه��ذا  أن  غير 
املتحدة  الواليات  أداة ضغط والسيما من جهة 
األميركية التي ينبغي عليها تأمني دعم حلكومة 
ه���ادي وع���دم ال��ت��دخ��ل ف��ي ش��ؤون��ه��ا ب��ل إيصال 
رس���ال���ة واض���ح���ة ل��ل��ج��ن��وب��ي��ني ب��رف��ض��ه��ا خليار 
االنفصال وهو أمر تستطيع دول اجلوار ومنها 
مهم  بدلو  تدلي  أن  السعودية  العربية  اململكة 

فيه.
ومع هذا يرى د. سالمة أن معاجلة ملف نفوذ 
احلوثي  التمرد  أزمة  وتسوية  املتنامي  القاعدة 
وحل أزمة وجود حوالي 70 مليون قطعة سالح، 
كل ذلك يتطلب نوًعا من التوافق الوطني حول 
سبل معاجلة هذه امللفات وضمان دعم جلميع 
ال��ف��رق��اء جل��ه��ود ب��ن��اء دول���ة ج��دي��دة ف��ي اليمن 
والشراكة  ال��دول��ة  وس��ي��ادة  ال��ق��ان��ون  مفرداتها 
الوطنية، وهي مفردات قادرة على انتشال اليمن 

من هذا املأزق إذا أحسن التعامل معها.

مع  والتفاوض  احل��وار  االعتبار خليار  وإع��ادة 
ب��س��ي��ادة القانون  ال��وط��ن��ي��ة واالع���ت���داد  ال��ق��وى 
إلى  الهدوء  يعيد  تنموي شامل  وقيادة مشروع 
صعدة ويقطع الطريق على التدخل اإليراني في 

هذه املنطقة امللتهبة من اليمن.
إيجاد  ه��ادي  على  ينبغي  التي  امللفات  ومتتد 
االقتصادي حيث تسببت  امللف  إلى  لها  تسوية 
األوضاع االقتصادية املضطربة في إشعال الثورة 
على حكم صالح في ظل ارتفاع معدالت البطالة 
والتضخم والفقر الذي بلغت معدالته ما يقرب 
من 45% من الشعب فيما جتاوزت نسبة البطالة 
حوالي 40%؛ لذا فالوضع االقتصادي لليمن في 
أسوأ حاالته في ظل تردد أغلب الداعمني في 
الدعم حتسًبا  وتأجيل هذا  تقدمي مساعداتهم 
ملا ستؤول إليه التطورات السياسية في البالد.

لذا فهذه امللفات شديدة التعقيد تشكل صعوبات 
في  ملهامه  منصور  رب��ه  عبد  ب��دء  أم���ام  بالغة 
التحديات  اليمن ما بعد صالح، فهناك  مرحلة 
وزير  مساعد  ع���زام  سعد  السفير  ي��ؤك��د  كما 
اخلارجية املصري للشؤون العربية حيث يرى أن 
األوض��اع في اليمن تبدو غامضة جًدا في ظل 
الرئيس صالح  امللتبس فيبدو أن حقبة  املشهد 
لم تنته حتى اآلن ونفوذه وسطوة املقربني ما زاال 
يفتقد  اجلديد  الرئيس  أن  والسيما  واضحني 
حتى اآلن ملظلة حتميه من عبث أع��وان صالح 
املسيطرين على املؤسسات األمنية والسياسية.

نفوذ متنام
وهيكلة  اجل����ن����وب  ان���ف���ص���ال 
اجليش رغم صعوبتها إال أنهما ال يعدان حجر 
الزاوية في ظل وجود مشكالت شديدة التعقيد 
املتنامي  للنفوذ  التصدي  ومنها  ينبغي حسمها، 
لتنظيم القاعدة في وسط وجنوب اليمن حيث 
واشتعال  املضطربة  األوض���اع  التنظيم  استغل 
داخل  نفوذه  لتعزيز  الرئيس صالح  الثورة ضد 
البالد وتأمني دعم مالي من قبل أطراف إقليمية 

راغبة في إضعاف اليمن.
وي��زي��د م��ن ص��ع��وب��ة امل��وق��ف أن احل����رب على 
القاعدة ال تعد هًما مينًيا في ظل الدور الكبير 
الذي تضطلع به القوات األمريكية في مواجهة 
طيار  بدون  الطائرات  تكنولوجيا  عبر  التنظيم 
الستهداف  م��ح��ددة  أله���داف  امل��رك��ز  والقصف 
ق����ادة ال��ت��ن��ظ��ي��م، ب��ل إن ه���ذا ال����دور ق��د سمح 
واملطالبة  األزمة  على خط  بالدخول  لواشنطن 
األمنية  املؤسسة  هيكلة  إع��ادة  في  مبشاركتها 
وهو األمر الذي رفضه هادي وحكومة باسندوه 

بشكل عاجل.
ويعد ملف التمرد احلوثي من املشكالت املعقدة 
معها  التعامل  ه��ادي  حكومة  على  ينبغي  التي 
بهدوء وروية وتعقل فاحلسم العسكري لن يكون 
مجدًيا، بل ينبغي فتح حوار مع هذه املجموعة 

تطويق نزعات االنفصال 
وإنهاء تمرد الجنوبيين 

وإصالح األوضاع 
االقتصادية قنابل 

موقوتة تهدد باالنفجار 

الدعم الشعبي 
واإلقليمي كفيل بدحر 

أحالم أنصار صالح للهيمنة 
على البالد 
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تربويات

بعد مؤتمرها العام 
جماعة االعتصام تؤكد 

أن حل مشكالت الصومال 
اليتم إال بالطرق السلمية

مسائل احلكم على الناس، وعدم التمادي في 
هذه األفكار املنحرفة التي أدت إلى استحكام 
لقطع  وف��ص��ائ��ل��ه  املجتمع  ف��ئ��ات  ب��ن  ال��ع��داء 
الطريق على أعداء األمة الذين يستغلون هذا 

التنافر والتناحر.
واإلدارات  احلكومات  دع��ت  آخ��ر  جانب  وم��ن 
الصومالية إلى إصدار عفو عام يشمل كل من 
تورط في األفكار املنحرفة التي تروج على أنها 
الدين الصحيح ثم تستباح بها دماء املسلمن 
وأعراضهم بعد تفسيقهم وتبديعهم وتكفيرهم، 
التوبة  على  املتورطن  ه��ؤالء  لتشجيع  وذل��ك 

ودمجهم في املجتمع.
بامللف  صلة  لها  التي  ال���دول  جميع  وطالبت 
اخلاصة  املطامع  عن  التخلي  إلى  الصومالي 
الصومالي  امل��ج��ت��م��ع  دي���ن  إل���ى  ت��س��يء  ال��ت��ي 
املسلم ، وكذلك كل ما يخل  بسيادة واسقالل 

الصومال، مذكرة الشعب الصومالي بأن هذه 
الصومال ال تسعى  التي دخلت قواتها  ال��دول 
ومصالح  مل���آرب  تسعى  وإمن���ا  مصلحته  إل��ى 
متولها،  التي  الكبرى  ب��ال��دول  أو  بها  خاصة 
إلى  الصومالي  شعب  اجلماعة  تدعو  لذلك 
توحيد صفوفه وحل مشكالته بنفسه وبالطرق 

السلمية لسد الطريق أمام األطماع الدولية.
االعتصام  جماعة  طالبت  نفسه  السياق  وفي 
إلى  اإلس��اءة  في  املتورطة  اإلغاثية  املنظمات 
إلى الكف عن  دين املجتمع الصومالي وقيمه 
هذه األنشطة الهدامة واحترام املجتمع وقيمه 

ودينه.
ك��م��ا دع���ت اجل��م��اع��ة ال����دول اإلس��الم��ي��ة إلى 
األزمة  لها دور مؤثر وفعال في حل  يكون  أن 
عن  األي���دي  مكتوفة  تقف  وأال  ال��ص��وم��ال��ي��ة، 
املشاركة في بناء مستقبل إخوانهم في الصومال، 
كما أنها تقدمت بالشكر لدول اخلليج العربي، 
وجمهورية مصر العربية والسودان وتركيا على 
ما قدموه من دعم إلخوانهم في الصومال إبان 
املجاعات التي تعاقبت على الشعب الصومالي 

بعد انهيار حكومته املركزية.
وجاء هذا في بينان أصدرته جماعة االعتصام 
بالكتاب والسنة بعد مؤمترها العام الذي عقد 
في مدينة هرجيسا في الفترة ما بن 03/30- 
 ،2012/02/26-22 امل��واف��ق   1433  04/04

وقد جاء البيان على النحول اآلتي:

ك��م��ا دع����ت اجل���م���اع���ة ال��ع��ل��م��اء إل����ى حتمل 
أمتهم،   ن��ح��و  واج��ب��ه��م  وأداء  م��س��ؤول��ي��ات��ه��م 
وتنزيهه  الدعوة  مسار  تصحيح  إل��ى  والسعي 
عما نسب إليه من انحرافات، وتربية الشباب 
على ما كان عليه السلف الصالح من هدي في 

الظاهر والباطن.
في السياق نفسه طالبت اجلماعات الصوفية 
السنة  ب��أه��ل  نفسها  مت��س��ي  ال��ت��ي  امل��س��ل��ح��ة 
وبن  بينها  الذي  العداء  تستغل  أال  واجلماعة 
في  يخالفها  م��ن  ك��ل  حمل��ارب��ة  الشباب  حركة 
الرأي داعية إليها إلى الكف عن هذا العدوان 
ال  دينية  ح��رب  نشوب  دون  للحيلولة  السافر 

حتمد عقباها.
كما طالبت حركة الشباب عن الكف في مقاتلة 
املسلمن وقتلهم باسم اإلسالم وأن يتوبوا إلى 
في  والغلو  املعصومة  ال��دم��اء  إراق���ة  ع��ن  الله 

دعت جماعة االعتصام بالكتاب والسنة جميع األطراف الصومالية 
شؤونهم  جميع  في  عليهما  واالجتماع  والسنة  بالكتاب  التمسك 
بلدهم  سيادة  على  احلفاظ  إلى  دعتهم  كما  بينهم،  فيما  والتراحم 
واستقالله، مؤكدة أن األوضاع السية التي مير بها البلد إمنا هي نتاج 
طبيعي لهذه النزاعات والصراعات الداخلية، وفي هذا املنطلق طالبت 
اجلماعة الشعب الصومالي جميعه الكف عن إراقة الدماء املعصومة 
التي تستباح بالشبهات الدينية والذرائع السياسية والقبلية واملصالح 

الشخصية والفئوية.

عبد القادر علي ورسمه

دع���ت ح��رك��ة ال��ش��ب��اب ع���ن ال��ك��ف ف���ي مقاتلة 
املسلمني باسم اإلسالم
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التنافر والتناحر.
الصومالية  واإلدارات  احل��ك��وم��ات  ن��دع��و   .8
ك��ل م��ن تورط  إل��ى إص���دار عفو ع��ام يشمل 
أنها  على  ت���روج  ال��ت��ي  املنحرفة  األف��ك��ار  ف��ي 
الدين الصحيح مت تستباح بها دماء املسلمن 
وأعراضهم بعد تفسيقهم وتبديعهم وتكفيرهم، 
في  ودم��ج��ه��م  ال��ت��وب��ة  على  لتشجيعهم  وذل���ك 

املجتمع.
بامللف  صلة  لها  التي  ال��دول  جميع  ندعو   .9
اخلاصة  املطامع  عن  التخلي  إلى  الصومالي 
التي تسيء إلى دين املجتمع الصومالي املسلم ، 
وكذلك كل ما يخل  بسيادة واسقالل الصومال 

أو يؤثر سلبا على مستقبله أرضا وشعبا .
التي  ال��دول  بأن  الصومالي  شعبنا  نذكر   .10
ملصلحة  تسعى  ال  ال��ص��وم��ال  ق��وات��ه��ا  دخ��ل��ت 
الشعب الصومالي وإمنا تسعى ملآرب ومصالح 
خاصة بها أو بالدول الكبرى التي متولها، لذا 
ندعو شعبنا إلى توحيد صفوفه وحل مشاكله 
أمام  الطريق  لسد  السلمية  وبالطرق  بنفسه 
باختالفاتهم  ت��ت��ذرع  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  األط��م��اع 

البينية
11. ندعو املنظمات اإلغاثية والهيئات اخليرية 
متورطة  أنها  وأعمالها  سلوكها  من  تبن  التي 
في اإلساءة إلى دين املجتمع الصومالي وقيمه، 
ندعوها إلى الكف عن هذه األنشطة الهدامة،  
كما ندعوها إلى احترام املجتمع وقيمه ودينه.
12. ندعو الدول اإلسالمية إلى أن يكون لها 
الصومالية،  األزم��ة  حل  في  وفعال  مؤثر  دور 
األيدي  مكتوفة  تقف  ال  أن  إل��ى  ندعوها  كما 
في  إخوانهم  مستقبل  بناء  في  املشاركة  عن 
الصومال، ونخص بالشكر دول اخلليج، ومصر 
وال���س���ودان وت��رك��ي��ا ل��ق��اء م��ا ق��دم��وه م��ن دعم 
التي  املجاعات  إب��ان  الصومال  في  إلخوانهم 
انهيار  بعد  الصومالي  الشعب  على  تعاقبت 

حكومته املركزية.
وفي اخلتام نسأل الله العلي القدير أن يلطف 
باملسلمن وأن يقيض ألهل الصومال أمر رشد 
أهل معصيته  فيه  ويذل  أهل طاعته  فيه  يعز 

إنه ولي ذلك والقادر عليه.

احلمد لله رب العاملن، والصالة والسالم على 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وبعد..

1. تشكر اجلماعة بعد شكر الله تعالى حكومة 
أرض الصومال وشعبها ، وقياداتها االجتماعية 
وعلماءها ودعاتها لقاء ما قدموه من ترحيب 
وحفاوة ملؤمتر اجلماعة، وتثني اجلماعة على 
صومالالند  حكومة  حققتها  التي  االجن��ازات 
من أمن واستقرار، وتوصيها  مبضاعفة جهود 
لها  يكون  أن  إلى  وتدعوها  واإلص��الح،  البناء 

دور إيجابي في حل األزمة الصومالية.
التوبة  إلى  عامة  الصومالي  الشعب  ندعو   .2
الصادقة ، كما ندعوهم إلى التمسك بالكتاب 
في  وحتكيمهما  عليهما  واالج��ت��م��اع  وال��س��ن��ة 
فيما  بالتراحم  نوصيهم  كما   ، جميع شؤونهم 

بينهم.
إل���ى احلفاظ  ال��ص��وم��ال��ي  ال��ش��ع��ب  ن��دع��و   .3
واس��ت��ق��الل��ه، ونذكرهم  ب��ل��ده��م  ع��ل��ى س��ي��ادة 
البلد إمنا  به  التي مير  السيئة  األوض��اع  ب��أن 
وفي   ، بأيدينا  اجترحناه  ملا  طبيعي  نتاج  هي 
مقدمة ذلك النزاعات والصراعات الداخلية، 
الدماء  إراقة  الكف عن  إلى  كما ندعو شعبنا 
الدينية  بالشبهات  تستباح  ال��ت��ي  املعصومة 
واملصالح  وال��ق��ب��ل��ي��ة  ال��س��ي��اس��ي��ة  وال����ذرائ����ع 

الشخصية والفئوية.
4. ندعو زعماء العشائر وقيادات القبائل إلى 
أن يتقوا الله فيما حتملوه من مسؤولية جتاه 

الدنيوية  ومصاحله  دينه  بحماية  مجتمعهم 
واألخروية.

إل��ى حتمل  الصومال  ودع���اة  علماء  ندعو   .5
على  أمتهم  نحو  واجباتهم  وأداء  مسؤولياتهم 
عقد  إل��ى  وندعوهم  تعالى،  الله  يرضي  وج��ه 
اج��ت��م��اع ع��اج��ل ي��ت��دارس��ون ف��ي��ه ح��ل األزمة 
ندعوعم  كما  أم��ده��ا،  ط��ال  التي  الصومالية 
إلى السعي إلى تصحيح مسار الدعوة وتنزيهه 
عما نسب إليه من انحرافات، وتربية الشباب 
على ما كان عليه السلف الصالح من هدي في 

الظاهر والباطن.
6. ندعو اجلماعة الصوفية التي تسمت بأهل 
الذي  العداء  استغلت  التي  واجلماعة  السنة 
بينها وب���ن ح��رك��ة ال��ش��ب��اب حمل��ارب��ة ك��ل من 
يخالفها في الرأي والفهم إلى أن بلغ بها األمر 
وم��دارس حتفيظ  املساجد  بإغالق  قامت  أن 
السجون،  ف��ي  والعلماء  ال��دع��اة  وزج  ال��ق��رآن 
ن��دع��و ه���ذه اجل��م��اع��ة إل���ى ال��ك��ف ع���ن هذا 
حرب  نشوب  دون  للحيلولة  السافر  ال��ع��دوان 

دينية ال حتمد عقباها.
املسلمن  تقاتل  التي  الشباب  ندعو حركة   .7
إراقة  عن  التوبة  إل��ى  اإلس��الم  باسم  وتقتلهم 
احلكم  مسائل  ف��ي  والغلو  املعصومة  ال��دم��اء 
على الناس، كما ندعوها إلى عدم التمادي في 
هذه األفكار املنحرفة التي أدت إلى استحكام 
لقطع  وف��ص��ائ��ل��ه  املجتمع  ف��ئ��ات  ب��ن  ال��ع��داء 
الطريق على أعداء األمة الذين يستغلون هذا 

على اجلماعات الصوفية 
أال تستغل العداء الذي 

بينها وبن الشباب حملاربة 
كل من يخالفها والكف عن 

العدوان على الدعاة

على العلماء حتمل 
مسؤولياتهم في تصحيح 

مسار الدعوة وتنزيهه عما 
نسب إليه من انحرافات
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ال تخلو أسرة من مشكالت، وأغلبها سهل العالج بشرط أن 
وأن  ويبحثا عن اإلصالح  الشخصانية  الطرفان عن  يبتعد 
يكونا عازمني عليه وتعطى فرصة كافية لذلك.. فاإلصالح 
بني الزوجني أو ذات البني شعبة إميانية تستل بها السخائم 
وتصفو القلوب وتخمد نيران الفنت، قال تعالى: }إال من أمر 
بصدقة أو معروف أو إصالح بني الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء 

مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيما{.
فالذي يقوم باإلصالح عليه باآلتي:

1- احتساب األجر من الله عز وجل.
2- استشعار أن هذا العمل استجابة ألمر الله، كما قال سبحانه: 

}وأصلحوا ذات بينكم{.
3- استحضار أن اإلصالح سبب لقوة األمة وصالبتها وهيبة أعدائها 

لها.
عندها  يقل  أطرافا  سترى  ألن��ك  البال:  وسعة  باحللم  التحلي   -4
العدل والعقل ويفشو فيها الظلم واجلهل، فتحتاج إلى ضبط النفس 

وسعة الصدر والهدوء ولني اجلانب ومقابلة اإلساءة باإلحسان.
5- التصور التام للقضية؛ ألن احلكم على الشيء فرع عن تصوره، 
فيتطلب ذلك معرفة أطرافها وأحوال أصحابها وما يكتنفها من 

غموض وظروف.
بعد  محايد  ط��رف  لصبغة  بالقضية  ال��دخ��ول  ف��ي  النظر   -6
الذين  اخلبرة  أهل  من  واالستفادة  واالستخارة،  االستشارة 

سبقوه ودقة التحري والتروي.
7- االستعانة بالله عز وجل من خالل الدعاء واالستغفار 
مت-  إذا   - اإلجن���از  ونسبة  التوكل  وحسن  ال��ع��ون  وطلب 
والفطنة  الكياسة  من  اإلنسان  بلغ  مهما  وج��ل،  عز  لله 

والسياسة وحسن التصرف.
فال  مستأمن  وأن���ت  املتخاصمني  أس���رار  حفظ   -8
جتعلهما عرضة لآلخرين للنيل منهما، والدين يحتم 

عليك الستر وكتمان السر.
املسألة  تتطلب  ف��ق��د  ال���ي���أس،  م��ن  احل���ذر   -9
جلسات حوارية مع كل طرف على حدة ونفس 
وبعدها  متل،  أو  تكل  وأال  لالستماع  طويل 
اعتداء  أو  دون س��ب��اب  احل���وار  اض��ب��ط 

لفظي أو جتريح.

10- االستعانة مبن يفيد من أقارب وأصدقاء أو معارف أو من له 
تأثير عليهم.

وتشرح  النفس  تبهج  التي  اجلميلة  العبارات  دائما  واستخدم   -11
الصدر مع البسمة والصادقة واستثارة النخوة وحتريك العاطفة، وال 

مانع من العتب والغضب أحيانا.
12- حسن االستماع واإلنصات إلى اجلانبني.

13- عدم التأثر باملعارف فاملجتمع صغير فقد يكون والدا الطرفني 
أو  نافذة  أقاربهما مسؤوال عليك أو صاحب فضل أو شخصية  أو 
ضغوط اجتماعية، فاصبر واعدل وإذا لم تستطع فاعتذر أو حّول 

املسألة إلى من تثق بعلمه وحكمته وحنكته.
ومناداتهما  منازلهما  بإنزالهما  املتخاصمني  قيمة  من  الرفع   -14
أو احل���ط من  انتقاصهما  م��ن  واحل����ذر  إل��ي��ه��م��ا،  األس��م��اء  ب��أح��ب 

أقدارهما، وعدم نقل الكالم السيئ عن بعضهما.
15- احل���ذر م��ن ال��وق��ي��ع��ة ب��أح��د اخل��ص��م��ني ع��ن��د اآلخ���ر والطعن 

والتجريح بل كن صاحب حكمة وحنكة وذكاء في الكلمات املنتقاة.
16- الوضوح ولزوم الصدق والصراحة املغلفة باألدب واللياقة، وتنمية 
اخلير والتأكيد على العالقة اإليجابية واخلصال احلميدة التي تكون 

بينهما واستعمال املعاريض والعبارات الواسعة التي تصلح وتقرب.
17- ال تذكر جتاربك السيئة أمامهم؛ ألنها ستكون عليك وتنفرهم 
من  عليك  م��رت  من��اذج  تذكر  وال  أمامهم  نفسك  مت��دح  وال  منك، 
أقاربهم، بل قل: هناك أناس حدث لهم كذا وكذا، أو أشد مما حدث 

بينكم وتناسوه وفتحوا صفحة جديدة وهكذا.
العداوات  وت���وارث  األس��ري  الشقاق  بعاقبة  اخلصوم  تذكير   -18
واشتغال القلب وغفلته، وذكرهم باآليات: }وأن تعفوا أقرب للتقوى{، 

}والعافني عن الناس{، }فمن عفا وأصلح فأجره على الله{.
19- إعطاء الوقت والفرصة في تطبيق التعاهد وااللتزامات التي 
أخذها كل طرف على اآلخر حتى تهدأ النفوس ويختمر الرأي في 

األذهان.
20- احلذر من إحلاق الضرر أو سلب حقوقه كأن يسكت عن 

احلق أو الضرر الذي حلق بهم؛ ألنهم سيرجعون مرة 
أخرى إذا كان هناك ظلم ظاهر، فالعفو ال يعني 

التنازل عن كل شيء بل عن بعض الشيء 
نظرة  ولكن  الدميومة  على  وليس 

إلى ميسرة.

إصــالح ذات البـيــن
د. بســـام الشـطـي


