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الـــرؤيـة
ثقافة اإ�شالمية و�شطية

الرسـالة
ــن خــالل  �ــشــالمــيــة وتــر�ــشــيــخ الــهــ�يــة الــ�طــنــيــة م نــ�ــشــر الــثــقــافــة الإ

�ــشــالمــي  ــرمي والــــراث الإ ــك ــراآن ال ــق ــال ــة املــ�ــشــاجــد والــعــنــايــة ب ــاي رع

ــل اخلـــــريي مبنهج  ــم ــع ــــدار الـــفـــتـــاوى والـــبـــحـــ�ث وتــنــمــيــة ال ــــش واإ�

التقنية الــنــظــم  اأحـــــدث  مــتــمــيــزة ووفــــق  بــ�ــشــريــة  و�ــشــطــي مبـــــ�ارد 

من المحرر
األزمة العالمية

على  م�قع  اأو  جريدة  تخل�  تكاد  ل  الــقــارئ  عزيزي 

املالية  زمــة  الأ ح�ل  تقرير  اأو  خرب  من  الي�م  النرنت 

العامل،  دول  اقت�شاديات  على  وتداعياتها  العاملية 

واقع  على  تطل  نافذة  ت�فري  يف  رغبتنا  من  وانطالقًا 

زمة خ�ش�شنا يف هذا العدد  العامل يف ظل اأحداث تلك الأ

يف  العاملية  الئتمان  )اأزمــة  بعن�ان  ح�لها  خا�شًا  ملفًا 

على  العدد  يحت�ي  كما  �شالمية(  الإ ال�شريعة  �ش�ء 

م��ش�ع الرجمة ودورها يف ح�ار احل�شارات وهل ميكن 

اأن نتخيل عاملًا بدون ترجمة؟ وما ه� الدور الذي لعبته 

بع�شها  على  الب�شرية  احل�شارات  تعريف  يف  الرجمة 

هنا  طرحها  ن�د  التي  �شئلة  الأ بع�س  هي  هذه  البع�س؟ 

�شم�ئيل  طروحة  لأ رف�شًا  متثل  الرجمة  اأن  باعتبار 

هنتنغت�ن عن �شراع احل�شارات. وم��ش�عًا عن العمارة 

مثيالتها  عن  مييزها  بطابع  ات�شمت  وكيف  �شالمية  الإ

من العمارات والزخارف والت�شميمات وباأ�شاليب واأمناط 

فريدة، ونقدم اأي�شًا يف هذا العدد لقاء مع �شم� ال�شيخة 

املراأة  منظمة  م�ؤمتر  انعقاد  اأثناء  مبارك  بنت  فاطمة 

العربية بالعا�شمة اأب�ظبي وهناك العديد من امل�ا�شيع 

التي ترثي القارئ ثقافة ومعرفة.



انها  والرفاهية  والتقدم  العطاء  من  جديدة  ومرحلة  عزيزة  ذكرى  علينا  متر  املباركة  يــام  الأ هذه  يف 

اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س  الذكرى الثالثة لعيد جل��س �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد 

ملا  مارات عهدًا وع�شرًا جديدًا نظرًا  الإ بناء  الذي يعني لأ غر  الأ الي�م  ال�زراء حاكم دبي ذلك  جمل�س 

يتميز به �شم�ه من ب�شرية ثاقبة جتاوزت التحديات واكت�شت باحلكمة والعتدال يف م�شرية مباركة خلري 

ال�طن العزيز الغايل  ، لقد حدد �شم�ه منذ ت�ليه الفل�شفة التي يتبعها حيث قال » ان احلاكم ما وجد ال 

ليخدم �شعبه وي�فر له �شبل العي�س والرفاهية والتقدم ومن اأجل هذا الهدف كان �شم�ه دائمًا و�شط �شعبه 

يتح�ش�س رغباته ويعرف م�شكالته. 

القيم  ، وهذه  الرعية  للتجزئة ول ح�اجز بينه وبني  فالقيادة وال�شعب عنده عن�شر واحد غري قابل 

�شيلة هي تقاليد جمتمع المارات املت�ارثة على مر الع�ش�ر. الأ

النه��س  عاتقه  على  وحمل  الزمن  مع  �شباقًا  ودخل  حلمه  لتحقيق  الثابته  �ش�س  الأ هذه  وفق  وانطلق 

ن�شهد  الي�م  فنحن   ، خفاقًا  عاليًا  المارات  �شرح  ف�قها  ارتفع  التي  ال�شلبة  الق�اعد  ار�شاء  مب�ش�ؤوليات 

تط�رًا ملم��شًا يف كافة املجالت ونهجًا يف العمل وا�شتنها�س الهمم وا�شتنفار الروح ال�طنية للم�شاركة يف 

اأر�شى �شم�ه حفظه اهلل من�ذجًا فريدًا يف القيادة والزعامة واملكانة  م�ش�ؤوليات العمل ال�طني وبذلك 

قليمي والدويل . التي يحظى بها �شم�ه على ال�شعيد ال�طني والأ

نه اأكرب منها فه� �شاحب م�اقف عربية وا�شالمية وعاملية حت�شب له  ان �شم�ه ل تفيه الكلمات حقه لأ

حيث مل يرك اأي منا�شبة ال وكانت له م�شاهمات ان�شانية وح�شارية ويكفينا فخرًا اأنه اطلق مبادرة دبي 

للعطاء ون�ر دبي والعديد غريها تن�شر اخلري والعطاء يف جميع اأرجاء العامل . 

فالتهنئة نزجيها بهذه املنا�شبة الغالية باأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل �شعبنا العزيز مبنا�شبة عيد 

مارات تنعم مبزيد من التقدم والنماء والرخاء .  جل��شه امليم�ن اأعاده اهلل علينا والإ
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ــــا ملـــــ�ؤمتـــــر  ــــي ــــل ــــع ــــة ال ــــجــــن ــــل ال

ــل  �ـــشـــالمـــيـــة تــ�ا�ــش املـــ�ـــشـــارف الإ

ـــا الــتــحــ�ــشــرييــة ـــه ـــمـــاعـــات اجـــت

 عــقــدت الــلــجــنــة الــعــلــيــا ملــ�ؤمتــر 

دائرة  تعقده  الــذي  �شالمية  الإ امل�شارف 

�ــشــالمــيــة والــعــمــل اخلــريي  ــ�ؤون الإ ــش ــ� ال

ولغاية  مــايــ�   21 مــن  الــفــرة  يف  بــدبــي 

التح�شريي  اجتماعها  2008/6/2م 

الدكت�ر  برئا�شة  ــر  ــ�ؤمت امل ل�شت�شافة 

املدير  ال�شيباين  اأحمد  ال�شيخ  بن  حمد 

حيث  العليا  اللجنة  رئي�س  للدائرة  العام 

ا�شتعر�س الجتماع مهام اللجان املختلفة 

الدكت�ر  وحث  ن  الآ حتى  اجنــازه  مت  وما 

اإجنــاح  على  اللجنة  اأع�شاء  ال�شيباين 

م�اكبًا  يجيء  باعتباره  احلــدث  واإبـــراز 

�شرورة  على  واأكد  العاملية  املالية  زمة  لالأ

تقدمي اجلديد وامل�شتحدث من امل�شتكتبني 

والباحثني.

اخلطيب  حممد  عمر  الدكت�ر  وقــال 

�شالمية  الإ لل�ش�ؤون  العام  املدير  م�شاعد 

املن�شق العام للم�ؤمتر اإن العمل يجري على 

الذي  امل�ؤمتر  هذا  ل�شت�شافة  و�شاق  قدم 

العاملية  املالية  زمــة  الأ تداعيات  ي�اكب 

اإبــراز  يف  اأ�شهمت  زمــة  الأ هذه  اأن  خا�شة 

واأنها  �شالمية  الإ القت�شادية  النظرة 

زمان  كل  يف  ن�شان  لالإ ف�شل  والأ ن�شب  الأ

والقت�شاد  للمال  حفظ  وفيها  ومــكــان 

الدائرة من هذا املنطلق ت�شعى  اأن  م�ؤكدًا 

�شالمية  اإىل ن�شر النظرة القت�شادية الإ

واإيجاد حل�ل عملية للم�شكالت املعا�شرة 

البح�ث  خـــالل  ــن  م بــالــنــقــ�د  املتعلقة 

والدرا�شات وحلقات النقا�س.

اأن يك�ن  اأن اللجنة قررت  واأ�شار اإىل 

 36 لبح�ثهم  العار�شني  الباحثني  عــدد 

البح�ث  اأما  البح�ث،  �شف�ة  وهي  باحثًا 

�شمن  وتك�ن  �شتطبع  خـــرى  الأ املقب�لة 

 5 يقارب  ما  دع�ة  و�شيتم  امل�ؤمتر  اأجندة 

متميزة  بح�ثًا  كتب�ا  الذين  من  باحثني 

ومل حتظ بالعر�س.  كما �شيتم نقل وقائع 

امل�ؤمتر على النرنت مبا�شرة.

تاأ�شي�شه مــن  �ــشــنــ�ات  ع�شر  بعد 

�ـــشـــالمـــي بــاإ�ــشــكــتــلــنــدا  املـــركـــز الإ

ـــــ�دة والـــراحـــم  مــنــرب لــنــ�ــشــر امل

ــــح بــــــني الــــنــــا�ــــس ــــام ــــش ــــ� ــــت وال

نباء اأدنربة. وكالت الأ

واملــركــز  فهد  املــلــك  م�شجد  اأقـــام   

اإ�شكتلندا  يف  اأدنــربة  مدينة  يف  �شالمي  الإ

احتفاًل. مبنا�شبة مرور ع�شر �شن�ات على 

تاأ�شي�شه. واأثنى �شفري ال�شع�دية يف اململكة 

ن�اف بن عبد  واأيرلندا حممد بن  املتحدة 

املركز  به  ينه�س  الذي  الدور  على  العزيز 

فاعل  كعن�شر  اأدنربة  مدينة  يف  �شالمي  الإ

خمتلف  بني  والت�ا�شل  ــ�ار  احل تعزيز  يف 

الثقافات وكمركز يخدم امل�شلمني جميعًا يف 

التي يقع فيها ويخدم من خاللهم  املنطقة 

املجتمع الذي يعي�ش�ن فيه.

اأدنــربة  مدينة  عمدة  احلفل  وح�شر 

الل�رد ج�رج قرب ووزير العدل ال�شكتلندي 

الربملان  اأع�شاء  من  وعدد  ماكي�شكل  كيني 

و�شخ�شيات  ال�شكتلندي  البلدي  واملجل�س 

�ــشــالمــيــة  ــن ممــثــلــي اجلــالــيــة الإ ــــارزة م ب

خرى. واجلاليات الأ

�شالمي يف اأدنربة  واألقى مدير املركز الإ

فيها  اأكد  كلمة  املطرودي  �شليمان  بن  حمد 

الدين  اإليها  يدع�  التي  ال�شامية  القيم 

بني  وت�شامح  وتراحم  م�دة  من  �شالمي  الإ

الذي  يجابي  الإ الــدور  اإىل  م�شريًا  النا�س، 

ينه�س به املركز يف تعزيز ون�شر هذه القيم 

�شالمية وغريها يف املجتمع  بني اجلاليات الإ

ال�شكتلندي.

ال�شكتلندي  العدل  وزيــر  األقى  فيما 

ديان  كلمة اأكد فيها اأن احل�ار بني اأتباع الأ

اأمر عظيم ومهم ي�شهم يف التفاهم املتبادل 

اإىل  م�شريًا  ـــربة،  اأدن جمتمع  يف  واملــ�جــ�د 

امللك  ومركز  م�شجد  بها  يق�م  التي  اجله�د 

فهد يف هذا ال�شياق.
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ــــــــــــالق قـــــنـــــاة فـــ�ـــشـــائـــيـــة  اإط

ــــاين ــــش ــــ� ن ـــل الإ ـــم ـــع ـــال ـــم ب ـــت ـــه ت

الريا�س. اإينا

ن�شانية الف�شائية   بداأت قناة الإ

العربية  املــمــلــكــة  مــن  تنطلق  والــتــي 

ال�شع�دية وتعترب اأول قناة عاملية لذوي 

عرب  بثها  ن�شانية  الإ عمال  والأ عاقة  الإ

القمر نايل �شات.

العزيز  عبد  الدكت�ر  مري  الأ واأو�شح 

دارة  الإ جمل�س  رئي�س  الرحمن  عبد  بن 

تعترب  الف�شائية  ن�شانية  الإ قناة  بــاأن 

عاقة  الإ بــذوي  تعنى  عاملية  قناة  اأول 

العربي،  العامل  يف  ن�شانية  الإ عمال  والأ

فئات  جميع  تخاطب  اأنــهــا  اإىل  م�شريًا 

ـــالف اأعـــمـــارهـــم  ـــت ــع عــلــى اخ ــم ــت ــج امل

وم�شت�ياتهم باأ�شل�ب ع�شري.

لتقدمي  تهدف  القناة  اأن  اإىل  واأ�شار 

عرب  ومتميزة  جديدة  اإعالمية  ر�شالة 

التي  املختلفة  التلفزي�نية  الــقــ�الــب 

ت�شعى  باأنها  مبينًا  عالية،  مبهنية  تتميز 

العمل  جمــال  يف  الــرائــدة  لتك�ن  بذلك 

ن�شاين عربيًا وعامليًا. الإ

بناء  على  �شتعمل  القناة  بــاأن  وبني 

مــفــردات  بــني  فاعلة  اإعــالمــيــة  ج�ش�ر 

نـــ�ـــشـــاين الــعــربــي  مــنــظــ�مــة الــعــمــل الإ

تلتزم  القناة  اأعمال  باأن  مبينًا  والعاملي، 

واحليادية  وال�شفافية  بال�شتقاللية 

كما اأنها تعتمد على البحث العلمي الذي 

داء  والأ نــتــاج  الإ جــ�دة  حت�شني  ي�شمن 

ب�شكل م�شتمر.

باأن  دارة  الإ جمل�س  رئي�س  واأ�شاف 

ثقافة  وتــعــزيــز  لن�شر  تــهــدف  الــقــنــاة 

العربي  اجلمه�ر  لــدى  ن�شاين  الإ العمل 

ذوي  واحتياجات  بق�شايا  والتعريف 

بينهم  الت�ا�شل  ج�ش�ر  وبناء  عاقة  الإ

والعاملي  قليمي  والإ املحلي  املجتمع  وبني 

الدولية  باملعايري  التعريف  جانب  اإىل 

عاقة. املتعلقة بحق�ق ذوي الإ

حـــــ�اري  مــــ�ؤمتــــر  اأول  اخـــتـــتـــام 

وم�شيحيني م�شلمني  علماء  جمع 

ني�هافن - ن�شيج

بــارزان،  اإجنيليان  م�شيحيان  اأ�شاد   

باحل�ار بينهما وبني م�شايخ امل�شلمني يف ختام 

اإيجاد  كان  هدفه  اأيام  ثالثة  ا�شتمر  م�ؤمتر 

ديانتني  اأكرب  بني  الت�ترات  لتخفيف  �شبل 

يف العامل.

رئي�س  اأنـــدر�ـــشـــ�ن  لــيــث  ذكـــر  ــني  ح يف 

وجــ�ف  جنيليني،  لالإ ال�طنية  الــرابــطــة 

جنيلي  ت�نيكليف املدير الدويل للتحالف الإ

انتقدوا  اأتباعهما  مــن  البع�س  اأن  العاملي 

للدين  تنازل  ب��شفها  امل�ؤمتر  يف  م�شاركتهما 

�شالمي. الإ

اجلل�شة  يف  قــــال  ــني  ــل ــرج ال اأن  اإل 

اخلتامية للم�ؤمتر اإنهما ا�شتطاعا اأن يناق�شا 

ب�شراحة اختالفاتهما الدينية مع امل�شاركني 

امل�شلمني يف امل�ؤمتر والتفاق يف ال�قت نف�شه 

والق�ا�شم  التجان�س  من  مزيد  اإيجاد  على 

امل�شركة معهم.

ــ�ن مــن الــرابــطــة التي  ــش ــدر� واأفــــاد اأن

ي�جد مقرها يف وا�شنطن )خالفاتنا عميقة 

�شب�ع كثريًا  وحقيقية، لكنني تاأثرت هذا الأ

امل�شلم�ن  بها  عرب  التي  املريحة  بال�شراحة 

وامل�شيحي�ن عن معتقداتهم بع�شهم لبع�س(.

كلية  نظمته  الــذي  املــ�ؤمتــر  �شمح  كما 

�ــشــ�اء  كلمة  وجــمــاعــة  يـــاأل  يف  الـــالهـــ�ت 

اإىل  امل�شيحيني  دع�ا  الذي  امل�شلمني  للعلماء 

ب�شرح  للم�شاركني  التاريخي  احلـــ�ار  هــذا 

معتقداتهم.

مني العام للم�ؤمتر  وقال حممد ب�شاري الأ

وروبي )يف هذا احل�ار ل نناق�س  �شالمي الأ الإ

اإيجاد  نحاول  نحن  بل  معتقدات،  اأو  مذاهب 

ديان للعمل معا كما اأراد  ق�ا�شم م�شركة لالأ

اهلل(.

اخلتامي  الــبــيــان  يف  املــ�ــشــاركــ�ن  ـــد  واأك

املتبادل  حرام  والأ الدين  حلرية  تاأييدهم 

يق�ل�ن  الــذي  للم�شيحيني  مهمة  اأمــ�ر  وهي 

�شكانها  على  امل�شلم�ن  يغلب  التي  الــدول  اإن 

قليات الدينية وللم�شلمني  حتد من حق�ق الأ

الذين يتهم�ن املجتمعات الغربية بالتحامل 

�شالم. وقال املفتى العام يف الب��شنة  على الإ

قناة  مــ�قــع  بح�شب  ت�شريت�س،  م�شطفى 

جليد  ك�شرنا  لقد  الف�شائية:  )الــكــ�ثــر( 

ب�ا�شطة  �ــشــالم  والإ الغرب  بني  الثقة  عدم 

الي�م،  العاملية  ال�ش�ؤون  ويف  املــبــادرة،  هــذه 

بل  الق�ة،  حجة  تك�ن  اأن  ينبغي  القاعدة 

حان  قد  اإنه  ت�شريت�س،  وقال  احلجة.  ق�ة 

ال�شائد  وان حل�ار جدي بني قادة الدين  الأ

بني  املتطرفني  عنف  هيمنة  من  �شن�ات  بعد 

خبار. الطرفني على عناوين الأ

من  له�تي  ف�لف،  مريو�شالف  ــق  وواف

ــاأن هــذا املــ�ؤمتــر ولــقــاءات حــ�ار بني  ييل، ب

وال�شرق  ــا  اأوروب يف  م�ؤخرًا  حدثت  ديــان  الأ

و�شط ت�شري اإىل اهتمام متنام بال�شعي اإىل  الأ

ل  وقــال:  اأف�شل،  م�شيحي-اإ�شالمي  تفاهم 

فق. ريب اإن هناك �شيئا و�شيكًا يل�ح يف الأ

الذي  �ش�اء(،  )كلمة  م�شروع  اأن  يذكر 

اأكت�بر  �شهر  يف  م�شلمًا  عــاملــًا   138 اأطلقه 

�ــشــالم  والإ امل�شيحية  اأن  يعترب  املــا�ــشــي، 

ي�شركان بقيمتني ج�هريتني م�شركتني هما 

حب اهلل وحب اجلار، وتق�ل جمم�عة هذا 

بني  النقطة  هذه  ح�ل  احلــ�ار  اإن  امل�شروع 

اخلرباء مبقدوره اأن يهدئ من الت�ترات بني 

ديني�ن  قادة  له  ا�شتجاب  والذي  الديانتني 

م�شيحي�ن ب�شكل اإيجابي.

�شل�شلة  يف  النب�ية(  )الــ�ــشــرية 

املتحركة ــ�م  ــش ــر� ال اأفــــالم  ــن  م

نتاج  لالإ )اآلء(  �شركة  بـــداأت   

الفني م�ؤخرا �شل�شلة جديدة من اإنتاجها 

املتحركة  الر�ش�م  ــالم  اأف يف  املتخ�ش�س 

مما  بــدءًا  النب�ية  ال�شرية  تغطي  والتي 

قبل البعثة النب�ية وحتى وفاة الر�ش�ل 

�شلى اهلل عليه و�شلم.

اأ�شامة  لل�شركة  العام  املدير  وقــال 

خــلــيــفــة، بــحــ�ــشــب جـــريـــدة )الـــ�طـــن( 

يف  الثان�ية  ال�شخ�شيات  اإن  ال�شع�دية، 

حداث هي التي �شروي ق�ش�س ال�شرية  الأ

ــ�ف تــتــحــدث الــكــائــنــات  ــش الــنــبــ�يــة، و�

الكرمي  بالنبي  عالقتها  عن  �شياء  والأ

و�شحابته ر�ش�ان اهلل عليهم.

واأ�شاف خليفة الذي انتهى من اإنتاج 

اإن  مــ�ؤخــرًا:  فل�شطني  عن  يتحدث  فيلم 

)ال�شرية النب�ية( �شتك�ن �شل�شلة ط�يلة، 

كل  مدة  منف�شلة  حلقات  على  و�شروى 

ال�شجرة  تــروي  حيث  دقيقة،   20 منها 

حــداث  الأ الر�ش�ان  بيعة  �شهدت  التي 

كرت�نية  �شخ�شيات  عــرب  بتفا�شيلها 

�شياء والنا�س ح�ل تفا�شيل  ت�شتنطق الأ

من حياة الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم.
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زمة البطاقات الئتمانية �شنعت الأ

ن�شان هكذا يعي�س  �شالمية برحابتها مل ترك الإ وال�شريعة الإ

احلالل  البديل  له  ت�جد  اأن  دون  املحرمات  من  متتالية  يف 

نتحدث  وحينما  حرمته،  ما  لكل  البدائل  اأوجدت  بل  من..  الآ

اأثبتت  نافع  بديل  عن  نتحدث  فنحن  اإ�شالمي  اقت�شاد  عن 

التجربة �شدق الدع�ة اإليه.

امل�ؤ�ش�شات  اأن  يف  تتلخ�س  احلالية  املالية  ــة  زم الأ مالمح  اإن 

ا هائلة للتم�يل العقاري بلغت ح�ايل 11  املالية قدمت قرو�شً

مبلًغا مماثال ب�شفة  املنازل، كما قدمت  ل�شراء  تريلي�ن دولر 

ببيع  ا�شتهالكية مب�جب بطاقات الئتمان، ثم قامت  قرو�س 

هذه القرو�س اإىل �شركات الت�ريق، واأعادت اإقرا�س ما ح�شلته 

يف مت�يل عقاري جديد مرات متتالية.

باإ�شدار �شندات بقيمة هذه القرو�س  الت�ريق  وقامت �شركات 

خرين ومنهم  املال، ومت تداولها وبيعها لآ اأ�ش�اق  وطرحتها يف 

اأكرث من قيمتها  باأ�شعار  اإىل غريهم يف تيارات متتالية، وذلك 

ال�شمية اعتماًدا على ما تدره من ف�ائد والتي بداأت ب�شيطة 

ملدة �شنتني ثم تتزايد بعد ذلك.

ويف املقابل قام املقر�ش�ن اأ�شحاب املنازل باإعادة رهن العقارات 

�شلية، واحل�ش�ل على  الأ اأكرث من قيمتها  بعد تق�ميها مببالغ 

قرو�س من م�ؤ�ش�شات اأخرى والتي بدورها باعت هذه القرو�س 

اإىل �شركات الت�ريق التي اأ�شدرت مب�جبها �شندات، وطرحتها 

يف اأ�ش�اق املال والب�ر�شات للتداول.

ويف خط�ة ثالثة مت اإ�شدار اأدوات مالية )م�شتقات( للم�شاربة 

�ش�اق هي  الأ ال�شندات، ومت طرحها يف  اأ�شعار هذه  على فروق 

زمة القت�شادية العاملية.. حديث ال�شاعة، تاأثرياتها امتدت حتى و�شلت للفرد العادي يف اأق�شى  الأ

ال�شمال واأق�شى اجلن�ب، فلم يعد بد من الهتمام بها وال�ق�ف على اأهم اأ�شبابها لتجنبها، والتنبيه 

على طرق عالجها للخروج من ماأزقها
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ال�شندات، وبالتايل حملت  خرى، ومت تداولها منف�شلة عن  الأ

املنازل،  التي تف�ق قيمة هذه  القرو�س  املنازل بعدد كبري من 

ب�شمان  املقر�شني  وبني  ال�شندات  حملة  بني  ال�شلة  وانقطعت 

العقارات.

اأ�شعار  انخف�شت  الطلب  وقل  العقاري،  ال�ش�ق  ت�شبع  وحينما 

املنازل اأو العقارات، ويف ظل تزايد الف�ائد وعدم قدرة اأ�شحابها 

جديدة  قرو�س  على  واحل�ش�ل  رهنها  اأو  بيعها،  اإعــادة  على 

بداأت  وهنا  وف�ائدها،  القرو�س  اأق�شاط  �شداد  عن  ت�قف�ا 

اأ�شعار ال�شندات يف النخفا�س، واجته 

وت�قفت  بخ�شارة،  بيعها  اإىل  حملتها 

قرا�س؛ نظًرا  امل�ؤ�ش�شات املالية عن الإ

وبالتايل  ال�شابقني،  املقر�شني  لتعرث 

العقارات  على  اأخــرى  مرة  الطلب  قل 

فانخف�شت قيمتها.

اأن امل�ؤ�ش�شات املالية  ومن املقرر قان�ًنا 

تعترب  بيعها  رغــم  للقرو�س  املقدمة 

م�شئ�لة مع �شركات الت�ريق عن متابعة 

ق�شاط والف�ائد وت�شليمها  حت�شيل الأ

املقر�شني  وبت�قف  ال�شندات،  حلملة 

للم�ؤ�ش�شات  املنازل  ترك�ا  ال�شداد  عن 

اأقل  قيمتها  اأ�شبحت  والتي  املالية، 

عن  ف�شال  القرو�س،  قيمة  من  بكثري 

بيعها؛  امل�ؤ�ش�شات  هــذه  اإمــكــان  عــدم 

العقارات،  �ش�ق  يف  احلا�شل  للرك�د 

وبالتايل اأ�شبحت هذه القرو�س رديئة 

من  اأ�شال  واملم�لة  حت�شيلها  ميكن  ل 

ودائع عمالء اآخرين، فبداأ العمالء يف 

معه  عجزت  م�الهم  لأ جماعي  �شحب 

امل�ؤ�ش�شات املالية عن م�اجهة ال�شحب 

�شركات  واأ�شهم  اأ�شهمها  انخف�شت  املقابل  اإفال�شها، ويف  فاأعلنت 

اإىل  ذلك  فــاأدى  ا  اأي�شً ا  قرو�شً تقدم  التي  العقاري  ال�شتثمار 

�ش�اق املالية. انهيار الأ

هي  ــالم،  ــش � الإ حرمها  وممــار�ــشــات  اأ�شاليب  بالطبع  وهــنــاك 

م��ش�ع  ومنها  زمــة،  الأ تلك  يف  اأ�شا�شية  ب�ش�رة  اأ�شهمت  التي 

اأن يتم التعاقد بعقد ثالثي  الرهن العقاري مثال.. و�ش�رته: 

طراف بني مالك لعقار، وم�شر ومم�ل )بنك اأو �شركة مت�يل  الأ

عقاري(، على اأن يق�م املالك ببيع العقار للم�شري مببلغ معني، 

الثمن )10% مثال( ويق�م املم�ل يف  ويدفع امل�شري جزًءا من 

ا  قر�شً واعتباره  مبا�شرة  للبائع  الثمن  باقي  بدفع  العقد  ذات 

القر�س  وي�شدد  للمم�ل،  العقار  رهن  مقابل  امل�شري  ذمة  يف 

بفائدة  �شنة(   30 ـ   15 بني  )ما  جــل  الأ ط�يلة  اأق�شاط  على 

وليني ثم تتزايد بعد ذلك،  تبداأ عادة ب�شيطة يف ال�شنتني الأ

وي�شجل العقار با�شم امل�شري وي�شبح مالكه، له حق الت�شرف 

فيه بالبيع اأو الرهن.

الشريعة 
اإلسالمية 
برحابتها 
لم تترك 
اإلنسان 
هكذا 
يعيش في 
متتالية من 
المحرمات 
دون أن 
توجد له 
البديل 
الحالل اآلمن
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ن  زمة؛ لأ وكان م��ش�ع الرهن العقاري ه� ال�شبب الرئي�شي لالأ

البن�ك اأهملت يف التحقق من اجلدارة الئتمانية للمقر�شني 

واأغرتهم بفائدة ب�شيطة يف البداية، ثم تزايدت وت��شعت يف 

اأن  اإىل  العقارات،  على  متزايًدا  طلًبا  خلق  مما  القرو�س؛  منح 

ت�شبع ال�ش�ق فانخف�شت اأ�شعار العقارات وعجز املقر�ش�ن عن 

�شركات  اإىل  القرو�س  هذه  باعت  قد  البن�ك  وكانت  ال�شداد، 

العام،  لالكتتاب  وطرحتها  �شندات  بها  اأ�شدرت  التي  الت�ريق 

الدي�ن  من  هائل  كم  العقاري  الرهن  على  ترتب  وبالتايل 

مرتبط بع�شها ببع�س يف ت�ازن ه�س اأدى اإىل ت�قف املقر�شني 

ومن ثم اإىل انهيار هذا الهرم وحدثت امل�شكلة.

�شالمي البديل الإ

نعم هناك بديل، وهذه ال�ش�رة التي ميار�س بها الرهن العقاري 

الفقهية  املجامع  من  العديد  اأ�شدرت  وقد  �شرعا،  جائزة  غري 

مر. قرارات يف هذا الأ

�شالمية؛  الإ املالية  امل�ؤ�ش�شات  بها  تتعامل  ما  فه�  البديل  اأما 

مرابحة،  وبيعه  العقار  ب�شراء  التم�يل  م�ؤ�ش�شة  تق�م  حيث 

املبنى،  لبناء  العميل  مع  ا�شت�شناع )مقاولة(  اإبرام عقد  وكذا 

�شالمية  الإ املالية  امل�ؤ�ش�شات  يف  تطبق  اأخــرى  �ش�رة  وت�جد 

العاملة يف اأمريكا.

التاأجريية(،  )امل�شاركة  �ش�رة  اأخرى هي  �ش�رة  اأن هناك  كما 

مبعنى اأن ي�شرك العميل وامل�ؤ�ش�شة املالية يف �شراء العقار، ثم 

تبيع  ال�قت  نف�س  ويف  للعميل،  ح�شتها  املالية  امل�ؤ�ش�شة  ت�ؤجر 

له كل �شنة جزًءا من ح�شتها، حتى ينتهي العقد بتملك العميل 

للعقار.

ثم اإن هناك ممار�شة اأخرى باطلة اأي�شا وهي عملية اإعادة بيع 

املره�ن  العقار  ببيع  امل�شرون  يق�م  ما  فكثرًيا  العقار،  رهن  اأو 

العقار  اأو رهنه مقابل قر�س جديد بفائدة، وبالتايل يتحمل 

عند  اأنه  زمــة  الأ يف  حدث  وما  متعددة،  رهن  بحق�ق  ال�احد 

ت�قف املقر�س عن ال�شداد مل تكف قيمة العقار املره�ن عن 

�شداد القر�شني.

مرين: اأولهما اأنها معاملة تنط�ي  وهذه امل�شاألة باطلة �شرًعا لأ

على قر�س جديد بفائدة رب�ية والربا حمرم �شرًعا، وثانيهما 

املره�ن  ال�شيء  ال�شخ�س  ل� رهن  اأنه  �شالمي على  الإ الفقه  اأن 

باإذن  ول�  ي�شح،  ل  املرتهن  اإذن  بــدون  ول  الأ غري  اآخــر  بدين 

ن الرهن حق على  ول؛ لأ ي�شح الرهن الثاين، ويبطل الرهن الأ

اإذا باع الراهن  عني ول يجتمع حقان على عني واحدة، وكذا 

فاإذا  الت�شرف فيه،  رهًنا ل يج�ز  الثمن  املره�ن ي�شري  ال�شيء 

الثمن �شقط حقه يف  بالبيع والت�شرف يف  للراهن  املرتهن  اأذن 

الرهن، وبالتايل يك�ن القر�س خالًيا من الرهن.

القت�شاد  معادلة  يف  هــام  رقــم  )الــتــ�ريــق(  عملية 

العاملي واأزمته احلالية.. وتلك العملية فيها كالم كثري 

�شالمية.. فهل لكم اأن ت�شرح�ا لنا كيف  لل�شريعة الإ

زمة،  الأ تلك  يف  دورها  وما  اأ�شا�شا،  العملية  هذه  تتم 

�شالمية منها؟ وم�قف ال�شريعة الإ

الت�ريق باخت�شار ه� قيام البن�ك و�شركات التم�يل العقاري 

الذين  العمالء  على  لديها  املتجمعة  القرو�س  دين  ببيع  مثال 

ا�شروا العقارات اإىل اإحدى ال�شركات املتخ�ش�شة، والتي ت�شمى 

قان�ًنا )�شركات الت�ريق( وهذا البيع يك�ن مبقابل معجل اأقل 

من قيمة الدين.

بــاإ�ــشــدار  الــتــ�ريــق  �شركة  تــقــ�م  ثــم 

بقيمة  الــديــ�ن  هــذه  بقيمة  �شندات 

لالكتتاب  وتطرحها  �شند،  لكل  ا�شمية 

وامل�ؤ�ش�شات  فــراد  لــالأ )بيعها(  الــعــام 

بقيمة اأكرب واأقل من القيمة ال�شمية 

ـــدار(  ـــش اإ� خــ�ــشــم  اأو  بـــعـــالوة  )اأي 

ف�ائد  على  ال�شندات  حملة  ويح�شل 

الت�ريق  �شركة  وتــتــ�ىل  الــقــرو�ــس، 

حت�شيل  عملية  التم�يل  �شركة  مــع 

الف�ائد  اأق�شد  والف�ائد،  ق�شاط  الأ

على  وت�زعها  �شليني  الأ املقر�شني  من 

حملة ال�شندات.

على  التم�يل  �شركة  حت�شل  وبذلك 

�ــشــيــ�لــة، وتــكــ�ــشــب �ــشــركــة الــتــ�ريــق 

ــس وبــني  ــرو� ــق الـــفـــرق بـــني قــيــمــة ال

حملة  ويك�شب  ل�شرائها،  دفعته  مــا 

تداول  ميكنهم  كما  فائدة،  ال�شندات 

بالبيع  ــال  امل �ش�ق  يف  ال�شندات  هــذه 

�شرائهم  �شعر  من  اأكرث  باأ�شعار  لغريهم 

الرهن العقاري 
هو السبب 

الرئيسي 
لألزمة؛ ألن 

البنوك أهملت 
في التحقق 
من الجدارة 
االئتمانية 

للمقترضين 
وأغرتهم بفائدة 

بسيطة في 
البداية
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عن  فائدتها  �شعر  ارتفاع  حالة  يف  لها 

يبيع�نها  وقد  ال�شائدة،  الفائدة  �شعر 

اأو  الفائدة،  �شعر  بخ�شارة عندما يقل 

يحتاج�ن ل�شي�لة عاجلة، وبا�شتمرار 

اإىل  امللكية  تنتقل  ال�شندات  تــداول 

عديدين يف داخل البالد وخارجها.

يقر�س  عــنــدمــا  ــه  ــاإن ف املــقــابــل  ويف 

مالية  م�ؤ�ش�شات  من  العقارات  م�شرو 

تق�م  الــعــقــارات،  نف�س  برهن  اأخــرى 

هذه امل�ؤ�ش�شات ببيع هذه القرو�س اإىل 

�شندات  بها  ت�شدر  التي  ت�ريق  �شركة 

�ش�اق. وتطرحها يف الأ

النا�س  من  للعديد  ي�شبح  وبالتايل 

العقار،  على  حق�ًقا  وامل�ؤ�ش�شات 

املالية  وراق  الأ قيمة  وتــتــزايــد 

ــارات،  ــق ــع ــدرة عــن قــيــمــة ال ــش ــ� امل

القرو�س  هذه  وحت�لت  حدث  واإذا 

مالكي  لتعرث  رديــئــة  قــرو�ــس  اإىل 

تنخف�س  اأو  ال�شداد،  عن  العقارات 

فاإن  �ــشــ�اق،  الأ يف  العقارات  قيمة 

بيع  اإىل  ي�شارع�ن  ال�شندات  حملة 

ما لديهم فيزيد العر�س وينخف�س 

ــد الــ�ــشــغــ�ط على  ــزي �ــشــعــرهــا، وت

و�شركات  املــالــيــة  املــ�ؤ�ــشــ�ــشــات  كــل 

الت�ريق.

لقيمة  ت�شخم  من  ينتجه  مبا  الت�ريق  اإن  الق�ل  ميكن  وهكذا 

مدي�نيات  وترتيب  الدائنني  �شندات  حملة  وانت�شار  الدي�ن 

زمة  متعددة على نف�س العقار ه� حجر الزاوية يف حدوث الأ

املالية.

ن عملية  اإن الت�ريق للدي�ن يف حد ذاته غري جائز �شرًعا؛ لأ

قيمته،  من  باأقل  الت�ريق  ل�شركة  الدين  ببيع  تك�ن  الت�ريق 

وهذا يعني اأن تدفع ال�شركة اأقل وتاأخذ اأكرث وه� عني الربا.

ن ال�شندات تدر دخال عبارة عن ف�ائد وهي ربا، وكذلك  اأي�شا لأ

جل اأو على  فعادة ما يتم تداول هذه ال�شندات يف الب�ر�شة بالأ

اأق�شاط وه� من بيع الدين بالدين املنهي عنه �شرًعا.

اأ�شدرت العديد من املجامع الفقهية قرارات بهذا ال�شاأن،  وقد 

اأي  على  الطريق  يقطع  جماعيا  حترميها  يف  الجتهاد  واأ�شبح 

مزايد.

اأن  على  يتحدث  البع�س  دكــتــ�ر..  يا  يل  ا�شمح  لكن 

ما  اإطار  يف  تدخل  ولكنها  لدين،  بيًعا  لي�شت  العملية 

التم�يل  �شركة  اأن  احلق" اأي  "بح�الة  قان�ًنا  ي�شمى 

اإىل  العقاري  التم�يل  عن  النا�شئة  حق�قها  حتيل 

احل�الة  مثل  لها،  تدفعه  ما  مقابل  الت�ريق  �شركة 

التي يحيل فيها املدين دائنه على اآخر مدين له.. فما 

تعليقكم؟

احل�الة  يف  ي�شرط  نــه  لأ الفارق؛  مع  قيا�س  هذا  �شيدي،  يا 

احلق  ح�الة  يف  ــا  واأم بــه،  واملحال  �شلي  الأ الدينني  ت�شاوي 

التوريق 
بما ينتجه 
من تضخم 
لقيمة 
الديون 
وانتشار 
حملة 
سندات 
الدائنين 
وترتيب 
مديونيات 
متعددة 
على نفس 
العقار هو 
حجر الزاوية 
في حدوث 
األزمة 
المالية
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ل�شركة  تعطي  الت�ريق  �شركة  فاإن  الت�ريق  عملية  خالل  من 

�شلي امل�شرى". التم�يل مبلًغا اأقل من الدين الأ

ا كان الربا حمرم.. اأيًّ

ال�شريعة  حرمتها  التي  الرب�ية  الف�ائد  عن  ومــاذا 

عليها  يق�م  العاملي  القت�شاد  اأن  معل�م  �شالمية..  الإ

دور  نفهم  اأن  حتديدا  نريد  لكننا  تك�نه،  بداية  منذ 

�شا�س يف  زمة، وهل الق�شية الأ تلك الف�ائد يف هذه الأ

اأو  املعق�ل  احلد  عن  زيادتها  يف  اأم  كنظام،  الف�ائد 

املتعارف عليه؟

فه�  نق�شانه،  اأو  زيادته  يف  ل  كنظام،  الربا  يف  الق�شية  نعم.. 

وت�ابعها  العقاري  التم�يل  وعمليات  ربــا..  اأح�اله  كل  على 

تق�م  العاملية  املالية  زمــة  الأ يف  الرئي�شي  ال�شبب  كانت  والتي 

على الف�ائد على القرو�س.

ربا  القرو�س  ف�ائد  فــاإن  وحديًثا،  قدمًيا  امل�شلمني  وباإجماع 

�شالم من اأ�شد اجلرائم القت�شادية  حمرم �شرًعا، والربا يف الإ

القائل  تعاىل  اهلل  مــر  لأ مرتكبيه  ملخالفة  والجتماعية؛ 

التي  والن�ش��س  َبا{،  الرِّ َم  َوَحــرَّ اْلَبْيَع   
ُ
اهلل }َواأََحــلَّ  �شبحانه: 

تت�عد باأكرث من عق�بة كثرية يف القراآن الكرمي.

فمثال: هناك وعيد باملحق وذهاب الربكة بذهاب املال اأو نفعه، 

ويق�ل  َدَقاِت{،  ال�شَّ َوُيْرِبي  َبا  الرِّ  
ُ
اهلل َحُق  }مَيْ تعاىل:  يق�ل 

عاقبته  فاإن  كرث  واإن  »الربا  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  الر�ش�ل 

وحملة  التاأمني  و�شركات  البن�ك  اأن  نرى  نحن  وها  قل«،  اإىل 

ال�شندات، وكل من تعامل بالربا خ�شر اأ�شل ماله والف�ائد.

تعاىل:  يق�ل  ور�ش�له،  اهلل  من  باحلرب  وعيدا  هناك  اأن  كما 

َبا اإِن ُكْنُتم   َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرِّ
َ
ُق�ا اهلل َها الَِّذيَن اآَمُن�ا اتَّ »َيا اأَيُّ

َن اهلِل َوَر�ُش�ِلِه َواإِْن ُتْبُتْم  ْ َتْفَعُل�ا َفاأَْذُن�ا ِبَحْرٍب مِّ ِمِننَي َفاإِن ملَّ �ؤْ مُّ

و�ُس اأَْمَ�اِلُكْم َل َتْظِلُم�َن َوَل ُتْظَلُم�َن«، وها هي احلرب  َفَلُكْم ُروؤُ

قامت يف �ش�رة اإع�شار مايل عاملي على جميع امل�ؤ�ش�شات الرب�ية 

واملتعاملني معها.. وغري ذلك من ال�عيد بعق�بات متن�عة مما 

ي�ؤكد ردا على �ش�ؤالك اأن الربا كنظام اأيا كان امل�شمى مرف��س 

اإ�شالميا.

لهذه  كمفردات  بها  النا�س  �شمع  التي  امل�شطلحات  بع�س  هناك 

زمة، ومنها )امل�شتقات املالية(، ما تلك امل�شتقات، وما دورها  الأ

زمة؟ باخت�شار يف تلك الأ

ن اجل�شع والطمع  امل�شتقات املالية هذه اخراع �شيطاين؛ ذلك لأ

ملزيد من الف�ائد التي هي عني الربا، كانت املحرك لبتكارها، 

اأ�ش�ل  ولي�شت  مالية،  اأ�ش�ل  لي�شت  تعريفاتهم  ح�شب  وهي 

عينية، واإمنا هي عق�د ك�شائر اأن�اع العق�د، يرتب عليها حق 

خر. لطرف والتزام على الطرف الآ

مثال  �شخ�س  هناك  مــر..  الأ يت�شح  حتى  مثال  لك  و�شاأ�شرب 

يريد اأن ي�شري اأ�شهًما اأو �شندات ب�شعر الي�م على اأن يت�شلمها 

اإن انخف�شت  الثمن حال، ويخ�شى  اأن يدفع  امل�شتقبل ودون  يف 

مع  فيتفق  بيعها،  عند  فيها  يخ�شر  اأن  ت�شلمها  بعد  اأ�شعارها 

ال�شفقة  عن  الرج�ع  يف  اخليار  حق  يعطيه  اأن  على  البائع 

كل  مقابل  جنيهات   5 وليكن  الختيار،  يف  احلق  لهذا  مبقابل 

�شهم،  �شهم اأو �شند، ودون اإلزام مل�شري حق اخليار يف �شراء الأ

ويتم اإ�شدار ورقة مالية بقيمة حق الختيار هذا تتداول يف 

ال�ش�ق باأ�شعار متغرية، اأي يبيع حق ال�شراء اأو عدمه ل�شخ�س 

يكتفي  جنيهات   5 من  اأكرث  �شهم  الأ اأ�شعار  انخف�شت  اإن  اآخر، 

�شهم  الأ اأ�شعار  ارتفعت  واإن  العملية،  ت�شفية  ويتم  بخ�شارتها 

اأكرث من 5 جنيهات ل ي�شري ولكن ياأخذ الفرق من البائع، اأي 

�شعار  اأن املعاملة تدور ح�ل حق اخليار، فكاأنها مراهنة على الأ

يف امل�شتقبل.

�شهم وال�شندات وال�شلع والنق�د واأ�شعار  وهذا يتم بالن�شبة لالأ

اأوراق  اإ�شدار  اإىل  مــر  الأ و�شل  بل  الف�ائد،  واأ�شعار  �شرفها، 

مالية مب�ؤ�شرات الب�ر�شات اأي املراهنة على انخفا�س اأو ارتفاع 

امل�ؤ�شر ي�ًما بعد ي�م.

تلك  ملثل  ال�شريعة  حتــرمي  بدهيا  �شيك�ن  بالطبع 

تلك  تاأثري  كــان  كيف  هــ�:  ال�ش�ؤال  لكن  املعامالت، 

زمــة  الأ على  املختلفة  باأن�اعها  املالية  امل�شتقات 

احلالية؟

بالطبع امل�شتقات بهذا ال�شكل غري جائزة �شرًعا، وقد �شدرت 

�شاألت  الذي  اأثرها  اأما عن  الفقهية.   للمجامع  فيها قرارات 

مالية  اأدوات  ا�شتقاق  يف  ت��شع  من  كان  فيما  فيظهر  عنه، 

أأ أأ
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جديدة تعتمد على الثقة يف حتقيقها مكا�شب يف امل�شتقبل، 

�شهم وال�شندات ال�شادرة عن البن�ك  ونظًرا لنهيار اأ�شعار الأ

وال�شركات ال�شتثمارية انهارت قيمة هذه امل�شتقات، وحدث 

�ش�اق املالية نتيجة لتكالب اجلميع على ت�شفية  ذعر يف الأ

ا كبرًيا اأدى  �ش�اق انخفا�شً مراكزهم، فانخف�شت م�ؤ�شرات الأ

اأهداف هذه  اأهم  اأن من  �ش�اق، ومن عجب  الأ �شلل هذه  اإىل 

امل�شتقات ه� م�اجهة املخاطر التي ميكن اأن حتدث، واأظهرت 

زمة عجزها حتى عن حماية نف�شها. الأ

التي  �شاليب  الأ من  جــل  الأ ق�شرية  امل�شاربات  وبالطبع.. 

زمة وهي تق�م على ت�قعات امل�شاربني بتغري  اأ�شعلت نريان الأ

وزيادة  �شعار،  الأ فروق  لك�شب  الق�شرية  الفرات  يف  �شعار  الأ

اأوراقــا  اأو  مال  ميلك  ل  ملن  التعامل  باإتاحة  التعامل  حجم 

مالية.

اآليات  لها  قلت  كما  امل�شاربات  وهــذه 

املك�ش�ف  على  البيع  مثال  منها  كثرية 

وه� ما يحدث مثال حينما يت�قع �شخ�س 

اأو  )�شهم  مالية  ورقة  �شعر  انخفا�س 

في�شارب  القريب،  امل�شتقبل  يف  �شند( 

من  ويقر�س  الهب�ط،  على  "يقامر" 
ال�شم�شار من املخزون لديه، اأو يقر�س 

ال�شم�شار له من �شخ�س اآخر عددا من 

�شهم، اأو ال�شندات لبيعها حال  هذه الأ

املبلغ  حل�شابه بال�شعر املرتفع، ويظل 

لدى ال�شم�شار ي�شتثمره دون اأن يدفع 

عنه ف�ائد.

ت�قع  �ــشــدق  اإن  ق�شرية  ــدة  م وبــعــد 

ال�شم�شار  ياأمر  ال�شعر  وارتفع  امل�شارب 

للمقر�س  وي�شلمها  منها،  بدل  ب�شراء 

عم�لة  دفــع  بعد  الفرق  ه�  ويك�شب 

ت�قعه  يــ�ــشــدق  مل  واإن  ال�شم�شار، 

بدفع  ملزًما  يك�ن  �شعار  الأ وانخف�شت 

اإىل  لردها  �شرائها  ثمن  لتكملة  مبلغ 

�شل. �شاحبها الأ

ـــات اأخـــــرى كــالــ�ــشــراء  ـــي وهـــنـــاك اآل

جائزة  غري  وكلها  وغريها،  بالهام�س، 

قــرارات  اأي�شا  فيها  و�ــشــدرت  �شرعا، 

ملجامع فقهية بعدم اجل�از.

املعامالت ذات �شلة  اأن تلك  ي�ؤكد  وما 

امل�شئ�لني  اأن  زمــــة  الأ بــهــذه  وثيقة 

امل�شاربات  ب�قف  قـــرارات  ــدروا  ــش اأ�

جل ملدة 12 ي�ًما يف اأمريكا،  ق�شرية الأ

خ�س اأ�شل�ب البيع على  وملدة اأربعة �شه�ر يف اإجنلرا، وعلى الأ

زمة. املك�ش�ف؛ وذلك لقناعتهم باإ�شهامها يف اإذكاء تلك الأ

انف�شام حقيقي

ذلك  الثنني؛  بني  وا�شح  انف�شام  هناك  حقيقي..  هذا  نعم.. 

ن القت�شاد يف حقيقته ه� الن�شاط الذي يدور ح�ل ت�فري  لأ

ن�شانية من خالل وظائف  �شباع احلاجات الإ ال�شلع واخلدمات لإ

هذا  ولكن  وال�شتهالك،  والت�زيع،  نــتــاج،  الإ مثل  اقت�شادية 

يحتاجه  ما  اإنتاج  ميكنه  اأحد  ي�جد  ل  نه  لأ التبادل؛  يتطلب 

من �شلع وخدمات بنف�شه، والتبادل يحتاج اإىل مت�يل ومن هنا 

وجد القت�شاد املايل خلدمة القت�شاد احلقيقي.

واأ�شبح  احلقيقية،  ال�ش�ق  عن  انف�شلت  املالية  ال�ش�ق  ولكن 

خالل  من  و�شراًء  بيًعا  ذاته  والتم�يل  النق�د  يف  التعامل  يتم 

املداينات والئتمان، وترتب على ذلك اأن اأ�شبح حجم التم�يل 

املتاح من خالل الئتمان اأ�شعاف قيمة القت�شاد احلقيقي؛ مما 

اأدى اإىل خلل يف الت�ازن بينهما.

من  قــاعــدة  اإىل  ي�شتند  ل  اأ�شبح  ــايل  امل القت�شاد  كــان  وملــا 

بع�شها  ركبت  التي  الدي�ن  من  اأهرامات  اإىل  واإمنــا  �ش�ل،  الأ

الع�ائد  ك�شب  من  املزيد  اأجل  ومن  ه�س،  ت�ازن  يف  بع�س  ف�ق 

اإحدى  يف  خلل  وج�د  فاإن  لذا  اأ�شعار،  وفروق  ف�ائد  �ش�رة  يف 

حلقات الدي�ن املركبة كما حدث يف ت�قف املقر�شني يف �ش�ق 

التم�يل العقاري عن �شداد القرو�س انهار البناء املايل بكامله 

زمة. وحدثت الأ

تاأثر القت�شاد  اأن معنى ذلك عدم  البع�س يظن  لكن 

اأن القت�شاد  زمة  احلقيقي، وه� ما مل يحدث، بل الأ

احلقيقي فعال تاأثر؟

بني  ال�اقع  النف�شام  فرغم  ــدا..  اأب ذلك  املق�ش�د  لي�س  ل.. 

زمة �شتمتد  اآثار الأ القت�شاد احلقيقي، والقت�شاد املايل فاإن 

�شيجعلها  للبن�ك  املايل  النهيار  ن  لأ احلقيقي؛  القت�شاد  اإىل 

قرا�س حتى عن اجلزء ال�شغري الذي ي�جه منها  تكف عن الإ

ا  اإنتاجها وتطرد بع�شً نتاجية، مبا يجعلها تقل�س  لل�شركات الإ

من عمالها.

جراء  امل�اطن�ن  بها  مني  التي  اخل�شارة  فاإن  اآخر،  جانب  ومن 

من  م�شرياتهم  يخف�ش�ن  جعلتهم  املالية  �ش�اق  الأ يف  تعاملهم 

نتاجية وبالتايل يقع الرك�د القت�شادي. ال�شركات الإ

�شالمي مبادئ جتعل هذا النف�شام م�شتحيال..  ويف القت�شاد الإ

مثال: اأي تيار مايل لبد اأن يقابله تيار �شلعي يف ربط حمكم، 

مالمح األزمة 
المالية 
الحالية 
تتلخص 
في أن 
المؤسسات 
المالية 
قدمت 
قروًضا 
هائلة 
للتمويل 
العقاري 
بلغت حوالي 
11 تريليون 
دوالر لشراء 
المنازل

12

د
د

لع
 ا

ف
مل



املالية  التيارات  خــالل  من  اأربــاح  بجني  �ــشــالم  الإ ي�شمح  ول 

وحدها، واإل كان هذا ربا.

اأجل  من  �شرع  مالًيا  تياًرا  ميثل  الذي  احل�شن  القر�س  جاء  ولذا 

نفاق على ال�شلع واخلدمات، وبدون اأن يح�شل  حاجة املقر�شني لالإ

املقر�س على زيادة على قر�شه، وجمرد التعامل يف النق�د ذاتها.

م�ر من  وهناك عبارة تراثية تنبئ عن فهم عميق ملثل تلك الأ

ول: )ومينع من جعل النق�د متجًرا فاإنه بذلك  �شالم الأ فقهاء الإ

يدخل على النا�س من الف�شاد ما ل يعلمه اإل اهلل، بل ال�اجب 

اأن تك�ن النق�د رءو�س اأمال يتجر بها ول يتجر فيها(.

وهناك بع�س الت�شرفات تخالف املنطق، وهناك بع�شها يخالف 

مبادئ النظام املايل الراأ�شمايل اأ�شال.

الــ�ليــات  يف  املخت�شة  ال�شلطات  قامت  البداية  يف  مــثــال.. 

مريكية بامل�افقة على �شخ ح�ايل 700 مليار دولر  املتحدة الأ

يف ال�ش�ق املالية ل�شراء القرو�س الرديئة من البن�ك و�شركات 

التم�يل العقاري حتى تتمكن من م�اجهة �شحب ال�دائع منها، 

وروبية. وتبعتها يف ذلك العديد من الدول الأ

-م�ؤقتا-  زمة  الأ حل  �شي�شهم يف  كان  واإن  �شل�ب حتى  الأ وهذا 

دارة  همال و�ش�ء الإ زمة بالإ فاإنه يعترب مكافاأة للمت�شببني يف الأ

م�ال امل�دعني، ويحمل دافع� ال�شرائب فات�رة ذلك. لأ

خالل  مــن  املبلغ  هــذا  تدبر  �ش�ف  احلك�مة  فــاإن  واأيــ�ــشــا، 

العام،  الدين  �شندات حك�مية تزيد من  ال�شتدانة مب�جب 

جــيــال  عـــبـــاء لــالأ وعــلــى حــ�ــشــاب الأ

وراق  الأ حجم  من  وتزيد  القادمة 

ه�  املنهار  املــايل  ال�ش�ق  يف  املالية 

ومن  تعامالت،  �د  وجــ لعدم  خـــر  الآ

من  املبلغ  هذا  وفــرت  ل�  ثانية  جهة 

من  �شتزيد  فاإنها  النق�د  طبع  خالل 

الت�شخم.

للنظام  خمالفة  بــاأنــه  قلت  مــا  اأمـــا 

خالل  من  فيت�شح  نف�شه،  الراأ�شمايل 

تدخل الدولة يف القت�شاد بالتاأميم 

�شد  ذلك  ن  لأ والرقابة؛  �شراف  والإ

عن  ــا  ــروًج وخ الراأ�شمالية  مــبــادئ 

�شالحية  عــدم  ويظهر  مقت�شياتها، 

ــه  ــادئ ــب ـــايل مب ـــم ـــش ـــراأ� الـــنـــظـــام ال

�شا�شية. الأ

تدخل  فاإن  �شالمي  الإ امل�شت�ى  وعلى 

بالتاأميم  القت�شاد  يف  احلــكــ�مــات 

اأمــا  اإ�ــشــالمــيــة،  اأمـــر عليه حمــاذيــر 

فه�  والرقابة  �ــشــراف  بــالإ التدخل 

اإن�شاء  احلاكم  واجبات  ومن  مطل�ب، 

�ش�اق،  جهزة اخلا�شة مبراقبة الأ الأ

ال�شريعة  باأحكام  اللتزام  من  التحقق  ل�شمان  واملعامالت 

اتخذته  مــا  اأن  يــ�ؤكــد  ممــا  �شالمية؛  الإ خـــالق  الأ ومــبــادئ 

من  بــه  يقرب�ن  والــرقــابــة  ــراف  ــش � الإ ــاإقــرار  ب ال�شلطات 

�شالمي. القت�شاد الإ

في 
االقتصاد 
اإلسالمي 

مبادئ 
تجعل هذا 
االنفصام 

مستحيال.. 
مثال: أي 
تيار مالي 
البد أن 

يقابله تيار 
سلعي في 
ربط محكم

كازين�هات املقامرين

اإن هذا املطلب اأ�شبح نابعا من داخل املجتمع الراأ�شمايل ذاته، وهذه 

حق  كلمة  ولكنها  لديننا،  تع�شًبا  اأو  الراأ�شمالية  يف  �شماتة  لي�شت 

ن. يق�ل بها بع�س الغربيني الآ

اآليه"  "م�ري�س  البارز  الفرن�شي  القت�شادي  العامل  مثال  منهم 

واحلا�شل على جائزة ن�بل يف القت�شاد عام 1988م، والذي كتب 

�ش�اق.. من  "ال�شروط النقدية لقت�شاد الأ مقال مط�ل بعن�ان: 

م�س اإىل اإ�شالحات الغد" �شطر فيه انتقادات حادة اإىل  درو�س الأ

�ش�اق املالية والنظام املايل الراأ�شمايل، وتنباأ فيه  اأ�شل�ب عمل الأ

بحدوث اأزمات حادة، و�شبه الب�ر�شات وما يتم فيها بـ " كازين�هات 

للمراهقني واملقامرين".

�شالحات،  املهم يف هذا املقال القيم اأن الرجل قدم جمم�عة من الإ

املعهد  ا�شت�شافه  فقد  ولهذا  �ــشــالم،  الإ به  جــاء  ما  مع  تتفق  كلها 

ليلقى  �شالمي بجدة  الإ للبنك  التابع  والتدريب  للبح�ث  �شالمي  الإ

راء وقام املعهد برجمة ون�شر املحا�شرة  حما�شرة �شمنها هذه الآ

حتت �شل�شلة حما�شرات العلماء البارزين عام 1993م.

"رولند لك�شني )Roland Laskine(، رئي�س  لـ  اأي�شا هناك مقال 

 Le Journal des فاينني�س"  دي  "لــ�جــ�رنــال  �شحيفة  حترير 

fienance 25 / 9 / 2008م، جاء عن�ان املقال: "هل حان ال�قت 
فيه:  �شريت" يق�ل  وول  يف  �شالمية  الإ ال�شريعة  مبادئ  لعتماد 

التي  املالية  امل�شاربة  من  احلد  اإىل  ي�شع�ن  حًقا  قادتنا  كان  "اإذا 
زمة فال �شيء اأكرث ب�شاطة من تطبيق مبادئ ال�شريعة  ت�شببت يف الأ

�شالمية. الإ

اأي�شا هناك "ب�في�س فين�شت )Beaufils Vincent( رئي�س حترير 

يف  القت�شادية  ال�شحف  كربى   )Challenger( ت�شالنجر  جملة 

2008م  �شبتمرب  يف  للجريدة  افتتاحًيا  مقال  كتب  حيث  ــا،  اأوروب

على ما اأذكر، بعن�ان: "البابا اأو القراآن" ومما جاء فيه: "اأظن اأننا 

زمة اإىل قراءة القراآن لفهم ما يحدث بنا  بحاجة اأكرث يف هذه الأ

نه ل� حاول القائم�ن على م�شارفنا احرام ما ورد يف  ومب�شارفنا؛ لأ

القراآن من اأحكام وتعاليم وطبق�ها، ما حل بنا ما حل من ك�ارث 

ن النق�د ل  واأزمات، وما و�شل بنا احلال اإىل هذا ال��شع املزري؛ لأ

تلد نق�ًدا".

وغري تلك ال�شهادات التي انطلقت من هناك وتثبت اأن املجال بالفعل 

�شالمي ليتب�اأ مكانه ال�شحيح  اأ�شبح مفت�حا وب�شدة اأمام البديل الإ

�شالم وكتابه املحكم؛  يف قيادة القت�شاد العاملي، وهذا من اإعجاز الإ

قِّ  احْلَ َوِديــِن  ِباْلُهَدى  َر�ُش�َلُه  اأَْر�َشَل  الَِّذي  {ُهَ�  تعاىل:  يق�ل  حيث 

يِن ُكلِِّه َوَلْ� َكِرَه امْلُ�ْشِرُك�َن} )الت�بة: 33(. ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

ال�ش�دان. بجامعة  �شالمي  الإ القت�شاد  • ا�شتاذ 
وروبية. الأ اجلامعات  يف  زائر  • اأ�شتاذ 

معروف. اإقت�شادي  • كاتب 
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أزمة االئتمان العالمية
في ضوء الشريعة اإلسالمية

د. �شاكر حمد - جامعة عمان - الردن
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زمة.. يف عقارات اأمريكا الأ

ي�م  كل  يــام  الأ هذه  يف  وال�شيا�شية  القت�شادية  خبار  الأ حتمل 

مزيدا من �ش�ر النهيار وال�شق�ط لرم�ز القت�شاد الراأ�شمايل من 

بن�ك وب�ر�شات و�شركات تاأمني، وغريها من امل�ؤ�ش�شات العمالقة 

والتميز  النجاح  ع�امل  اأهــم  قريب  وقت  اإىل  متثل  كانت  التي 

الراأ�شمايل؛ حيث كانت م�شدر مباهاة وفخر  للنظام القت�شادي 

واإعجاب بق�ة راأ�شمالها وعظم اأرباحها، وكثريا ما قدمها النظام 

للم�ؤ�ش�شات  اأن يحتذى  من�ذج الذي يجب  اأنها الأ الراأ�شمايل على 

املالية يف جميع دول العامل باختالف انتماءاته واأيدي�ل�جياته، 

لها  مكنت  �شخمة  وفكرية  اإعالمية  اآلة  امل�ؤ�ش�شات  هذه  وامتلكت 

يف قل�ب ونف��س كثري من اأ�شحاب الفكر والقرار يف �شتى البلدان 

وتقليل  من  الأ لتحقيق  و�شاع  ربح،  طالب  لكل  مق�شدا  جعلها  مما 

املخاطر.

زمة �شتك�ن القا�شمة لهذا النظام والتي ت�ؤذن  ول اأدعي اأن هذه الأ

ن حبال الكثريين ل تزال  بانهياره كما انهار النظام ال�شي�عي؛ لأ

ممتدة اإليه تنت�شله من ال�شق�ط الذي ه�ى اإليه، كما اأن هناك من 

الع�ن  النظام لتقدمي يد  �شا�شة هذا  لبى ب�شرعة فائقة دع�ات 

النظام  هذا  اأن  ه�  يغفل  األ  يجب  الذي  لكن  اإليهم،  ح�شان  والإ

ميلك يف داخله ع�امل فنائه، فاإذا كان النظام ال�شي�عي قد �شقط 

مل�شادمته الفطرة ال�ش�ية يف منع التملك ف�شال عن تقنينه للظلم 

م�ال، وقمع احلريات  الذي متثل يف تاأميم املمتلكات، وم�شادرة الأ

هذا  كربها  ت�ىل  التي  الكثرية  املظامل  من  ذلك  وغري  الفردية، 

الفناء  ع�امل  من  الكثري  ميلك  الراأ�شمايل  النظام  فــاإن  النظام 

وال�شق�ط؛ فنظام ل يق�م اإل على �شلب ثروات ال�شع�ب وخرياتها 

بتاأجيج الفنت، واإ�شعال احلروب، ف�شال عن تف�شي الربا، والقمار، 

ل  بالباطل  النا�س  اأم�ال  واأكل  والتدلي�س،  والغ�س،  والحتكار، 

ميكن اإل اأن يلقى م�شري �شن�ه.

زمة واأ�شباب ال�شق�ط حقيقة الأ

من  الفرة  يف  اأمريكا  يف  العقار  �ش�ق  انتعا�س  مع  زمــة  الأ بــداأت 

باأم�ال  تعج  التي  مريكية  الأ البن�ك  وقدمت  2005م   -  2001

منازل  ل�شراء  للم�اطنني  قرو�شا  مريكيني  الأ وغري  مريكيني  الأ

عن  الطرف  غ�س  مع  ــدة  امل طــ�ل  مع  تت�شاعف  رب�ية  بــزيــادة 

به  امل�شم�ح  الئتماين  احلد  اأو  املقر�س  يقدمها  التي  ال�شمانات 

للفرد، ون�شطت �شركات العقار يف ت�ش�يق املنازل ملحدودي الدخل 

مما نتج عنه ارتفاع اأ�شعار العقار، ومل تكن البن�ك و�شركات العقار 

اأ�شعار  ارتفاع  فر�شة  ا�شتغل�ا  الذين  الدخل  حمدودي  من  باأذكى 

عقاراتهم باأكرث من قيمة �شرائهم لها؛ ليح�شل�ا من البن�ك على 

قرو�س رب�ية كبرية ب�شمان منازلهم التي مل ي�شدد ثمنها والتي 

ارتفع �شعرها ب�شكل مبالغ فيه نتيجة للم�شاربات، وقدمت املنازل 

رهنا لتلك القرو�س.
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الفيدرايل  الحتياطي  جمل�س  و�شعد 

الره�ن  يف  وجد  حيث  الطفرة؛  بهذه 

لالقت�شاد  رئي�شا  حمــركــا  الــعــقــاريــة 

اإعــادة  يتم  كــان  نــه  لأ نظرا  مريكي  الأ

قيمة  ارتفعت  كلما  املقر�س  مت�يل 

مريكي على  عقاره مما �شجع ال�شعب الأ

وبالتايل  ال�شتهالكي  نفاق  الإ ا�شتمرار 

مريكي،  ا�شتمرار النم� يف القت�شاد الأ

اأن  ه�  الكثري  اإليه  ينتبه  مل  ما  اأن  اإل 

اقت�شاد  نــتــاج  تكن  مل  الــطــفــرة  ــذه  ه

حقيقي، بل هي قائمة على �شل�شلة من 

اأي  لها  يكن  مل  التي  املت�شخمة  الدي�ن 

كانت  حيث  الفعلي  القت�شاد  يف  ناجت 

عبارة عن اأوراق من ال�شندات وامل�شتقات 

واخليارات يتم تبادلها وامل�شاربة عليها 

عجز  عندما  ولــذلــك  الــبــ�ر�ــشــات؛  يف 

وا�شت�شعرت  ال�شداد  عــن  املقر�ش�ن 

قامت  زمة  الأ العقار  و�شركات  البن�ك 

ببيع دي�ن امل�اطنني على �شكل �شندات 

كما  املنازل،  ب�شمان  عامليني  مل�شتثمرين 

اأوراق  اإىل  العقارية  الــرهــ�ن  ح�لت 

بعملية  يعرف  فيما  )�شندات(  مالية 

امل�شكلة  وبتفاقم  بيعها،  ومت  الت�ريق 

اإىل �شركات  امل�شتثمرين  الكثري من  جلاأ 

فر�شة  زمــة  الأ يف  وجدت  التي  التاأمني 

فيما  املنازل  متلك  ميكنها  حيث  للربح 

ال�شداد،  الدخل عن  امتنع حمدودو  ل� 

ال�شندات  على  التاأمني  اأق�شاط  تاأخذ  التاأمني  �شركات  وبــداأت 

كبرية  خداع  عملية  ذلك  �شاحب  وقد  العامليني،  امل�شتثمرين  من 

له�ؤلء امل�شتثمرين واأُخفي عنهم حقيقة م�قف هذه ال�شندات.

ق�شاط  الأ اأرهقتهم  اأن  بعد  الدفع  عن  الدخل  حمدودو  ت�قف 

والزيادات الرب�ية مما ا�شطر البن�ك وال�شركات لبيع املنازل 

حمل النزاع، والتي رف�س اأهلها اخلروج منها؛ مما اأدى اإىل هب�ط 

اأ�شعار العقارات فما عادت تغطي ل البن�ك ول �شركات العقار ول 

�شركات التاأمني، وعندما طالب امل�شتثمرون الدولي�ن بحق�قهم 

لدى �شركات التاأمني مل يكن لديها ما يغطي تلك املطالبات ومن 

ثم اأعلنت اإفال�شها وتبعها الكثري من البن�ك وامل�ؤ�ش�شات املالية، 

فمن تاأميم ل�شركتي الرهن العقاري "فاين ماي، وفريدي ماك" 

اإىل اإفال�س م�شرف "ليمان براذرز"، والذي �شجل باإفال�شه اأكرب 

احلك�مة  �شيطرة  اإىل  مريكي،  الأ التاريخ  يف  اإفال�س  عملية 

مقابل  جي"  اآي  "اإيه  التاأمني  �شركة  من   %80 على  مريكية  الأ

وبعدها  ال�شركة،  �شي�لة  لدعم  دولر  مليار   85 بقيمة  قر�س 

مت  الذي  مي�ت�ش�ال"  "وا�شنطن  العقاري  قرا�س  الإ بنك  انهار 

بيعه اإىل بنك "جي بي م�رغان" بعد اأن �شيطرت عليه امل�ؤ�ش�شة 

تقدم  حك�مية  م�ؤ�ش�شة  وهي  ال�دائع  على  للتاأمني  الحتادية 

خدمة التاأمني على ودائع عمالء البن�ك وامل�ؤ�ش�شات املالية يف 

زمة  الأ تداعيات  تقف  ومل   ،)1( مريكية  الأ املتحدة  ال�ليات 

عند حدود اأمريكا بل تخطت املحيط لت�شيب بلهبها معظم دول 

العامل املرتبط باقت�شاد اأمريكا.

من  جملة  لنا  يظهر  زمة  لالأ ال��شفي  اجلانب  هذا  يف  بالنظر 

زمة،  لالأ اأ�شبابا  ال�شرعية  ال�ش�ابط  خالل  من  نعتربها  م�ر  الأ

�شباب: زمة على هذه الأ ول يعني ذلك ق�شر الأ

توقف 
محدودو 
الدخل عن 
الدفع بعد 
أن أرهقتهم 
األقساط 
والزيادات 
الربوية 
مما اضطر 
البنوك 
والشركات 
لبيع المنازل 
محل النزاع
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اأول: تف�شي الربا:

الركبان  بها  �شارت  مق�لة  الراأ�شمايل  النظام  دهاقنة  اأطلق 

"ل اقت�شاد بال بن�ك، ول بن�ك بال ف�ائد" وتلقف هذه  اأنه 

فروج�ا  به  واملخدوع�ن  الراأ�شمايل  بالفكر  املتاأثرون  املق�لة 

التهم  واأل�شق�ا  وجــدواهــا،  �شحتها  ــل  اأج مــن  وجــادلــ�ا  لها، 

بالظالمية  ــرى  واأخ الفكرية،  بال�شذاجة  مرة  عار�شها  مبن 

رهاب. والرجعية، وثالثة بال�شي�عية، ورابعة بالإ

احلث  هــي  بدايتها  اأن  يجد  زمـــة  الأ ــذه  ه يف  املــتــاأمــل  اإن 

النا�س  كاهل  واإثقال  بالربا  القرا�س  على  والت�شجيع 

بالقرو�س الرب�ية �ش�اء لتاأمني احتياجات اأ�شا�شية 

الكماليات  من  لغريها  اأو  ونح�ها،  كاملنازل 

جمل�س  �شعادة  كانت  بل  والرفيهيات، 

املال  وبي�ت  الفيدرايل  الحتياطي 

بهذه  غامرة  واملقر�شني  وال�شما�شرة 

الت�شهيالت الرب�ية؛ حيث وجدوا فيها 

النم�،  ا�شتمرار  حمركا لالقت�شاد ومن ثم 

لكن جاءت الرياح مبا ل ت�شتهي ال�شفن وعجز 

فال�س. املدين�ن عن ال�شداد ومن ثم اإ�شهار الإ

ال�شبع  من  ويعده  ويجرمه  الربا  يحرم  اإذ  �شالم  الإ اإن 

امل�بقات -اأي املهلكات- فاإنه ل ميكن ت�ش�ر الهالك والدمار 

واخلراب كجزاء اأخروي فقط اإمنا ه� جزاء وعق�بة دني�ية، 

واإن احلرب التي ي�شنها اهلل ور�ش�له على القت�شاديات الرب�ية 

هي حرب �شاملة ل تقف عند حدود البن�ك والب�ر�شات بل هي 

اآثار هذه احلرب ويعانيها،  اأعم من ذلك، وها ه� العامل ي�شهد 

لكن هل هناك من له قلب اأو األقي ال�شمع وه� �شهيد؟!

زمة تلك الن�شيحة القت�شادية التي كثريا  لقد كذبت هذه الأ

ما تتكرر على األ�شنة القت�شاديني وهي اأن ال�شتثمار العقاري، 

وال�شتثمار يف ال�شندات الرب�ية هما اآمن احلق�ل ال�شتثمارية 

اأن تك�ن  من حيث حجم املخاطر والعائد، وهي ن�شيحة ميكن 

�شادقة ل� خلت هذه ال�شتثمارات من اآفة الربا واملقامرات.

اإن بع�شا من عقالء مفكري الغرب اأدرك�ا اأخريا هذه احلقيقة 

العقدي  اجلانب  عن  ــردة  جم بحتة  اقت�شادية  زاويــة  من 

"ل�وريتا  يطالية  الباحثة الإ مياين، ومن ذلك ما ذكرته  والإ

�شالمية  الإ امل�شارف  "اأن  م�ؤخرا  لها  �شدر  كتاب  نابلي�ين" يف 

انهيار  الغربية، فمع  للبن�ك  املنا�شب  البديل  اأن ت�شبح  ميكن 

يام واأزمة القرو�س يف ال�ليات املتحدة  الب�ر�شات يف هذه الأ

فاإن النظام امل�شريف التقليدي بداأ يظهر ت�شدعا ويحتاج اإىل 

حل�ل جذرية عميقة" وقريب من ذلك ما اأعلنه القت�شادي 

الفرن�شي احلائز على جائزة ن�بل يف القت�شاد "م�ري�س اإيل" 

فيما يتعلق مبعاجلة اأزمة املدي�نية والبطالة اأن اخلروج من 

هما:  �شرطان  له  الــتــ�ازن  واإعـــادة  زمــة  الأ

ال�شفر، ومراجعة  اإىل حدود  الفائدة  تعديل 

يعني  ما  وه�   )2(.%2 يقارب  ملا  ال�شريبة  معدل 

منع الربا، وتطبيق اأحكام الزكاة.

اإىل  ال�شريعة  حاجة  نعني  ل  ال�شهادات  هذه  ن�شجل  اإذ  اإننا 

اأو �شالحية من مفكري الغرب ورجالته، لكننا  �شهادة كفاءة 

نقدمها لبني جلدتنا الذين ل يزال�ن يعتربون النظام امل�شريف 

�شالم ومقا�شده كما  قرب اإىل روح الإ مثل بل والأ الرب�ي ه� الأ

يزعم�ن.

ثانيا: امل�شاربات ال�همية وال�شفقات ال�ش�رية:

ول  »امل�شاربة«  بـ  ي�شمى  ما  على  الراأ�شمايل  القت�شاد  يق�م 

�شالمي،  عالقة لها بـ »امل�شاربة ال�شرعية« املعروفة يف الفقه الإ

اإمنا يق�شد بها: خلق تعامل ن�شط على �شهم اأو �شند، دون اأن يك�ن 
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بالكذب  م�شح�با  املنافع  اأو  لل�شلع  حقيقي  فعلي  تبادل  هناك 

واخلداع و�ش�رية العق�د والتاآمر ونح� ذلك مما ه� من م�شاوئ 

التعامل يف ال�ش�ق الراأ�شمالية.)3(

اآفات  اأخطر  من  امل�شاربات  هذه  وتعد 

تزال  ول  كانت  وقد  ال�ش�ق،  اقت�شاد 

زمات،  �شببا يف الكثري من الك�ارث والأ

ال�شابق  فرن�شا  رئي�س  و�شفها  حتى 

يدز يف القت�شاد  �شرياك باأنها "وباء الإ

اأ�شدرت  اأي�شا  وخلط�رتها  العاملي"، 

رئي�شة  لرو�س  ت�شيب  هيلجا  ال�شيدة 

كارثة  بعد  بيانا  العاملي  �شيللر  معهد 

من  اأجــدى  ه�  "ما  بعن�ان:  ت�ش�نامي 

عاملي  اقت�شادي  نظام  امل�شاعدات.. 

البيان  هــذا  يف  وجــاء  جديد"،  عــادل 

عدة ت��شيات، منها: "اأن امل�شاربات يف 

امل�شتقات املالية والعمالت التي و�شلت 

لبنك  اإح�شائية  اآخــر  وفــق  مــ�ؤخــرا 

تريلي�ن   2000 اإىل  العاملي  الت�ش�ية 

غري  وجعلها  كليا  م�شحها  يجب  دولر 

بني  اتفاقيات  طريق  وعن  قان�نية، 

احلك�مات")4(.

�ــشــف مل  ومـــع هـــذه الــتــحــذيــرات لــالأ

مقامرو  تفنن  بــل  متــنــع،  ومل  جتــرم 

من  املزيد  ابتكار  يف  و�شانع�ه  ال�ش�ق 

�شف اأي�شا وجد من يدفع  �ش�رها، ولالأ

حذو  حتــذو  ن  لأ املالية  م�ؤ�ش�شاتنا 

قننت  بــل  الغربي،  الــعــامل  يف  اأختها 

كثريا من �ش�ر امل�شاربة واأ�شبحت ت�شريعا �شاري املفع�ل يف كثري 

�شالمي. من دول العامل الإ

ال�شريعة  قدمته  مــا  اأن  اأثبتت  ـــرية  خ الأ ـــة  زم الأ هــذه  اإن 

�شالمية من مبادئ اقت�شادية )متمثلة يف حترمي النج�س،  الإ

والــذي  الغرر  وبيع  واملي�شر،  عنده،  لي�س  ما  ن�شان  الإ وبيع 

يندرج حتته �ش�ر كثرية حيث ي�شدق على بيع املجه�ل، وبيع 

ما ل ميلك، وبيع ما ل يقدر على ت�شليمه وغريه( له� ال�شمان 

زمات، وه� ما فطنت  احلقيقي من حدوث مثل هذه الك�ارث والأ

له الهيئة الفرن�شية العليا للرقابة املالية -وهي اأعلى هيئة 

لم تقف 
تداعيات 
األزمة عند 
حدود أمريكا 
بل تخطت 
المحيط 
لتصيب 
بلهبها 
معظم 
دول العالم 
المرتبطة 
باقتصاد 
أمريكا
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قرارا  فاأ�شدرت  البن�ك-  ن�شاطات  مبراقبة  تعنى  ر�شمية 

الرمزية،  والبي�ع  ال�همية  ال�شفقات  تــداول  مبنع  يق�شي 

من  اأكرث  ل  اأيام  بثالثة  حمدد  اأجل  يف  التقاب�س  وا�شراط 

اإبرام العقد )5(.

ثالثا: بيع الدي�ن

الره�ن  بت�ريق  البن�ك  قيام  الراهنة  زمة  الأ ف�ش�ل  اأهم  من 

العقارية وكذا القرو�س املتعرثة وبيعها يف �ش�رة �شندات؛ حيث 

قامت البن�ك بعر�س بيع خداعي لهذه الره�ن العقارية �شبه 

املمتازة على م�ؤ�ش�شتي "فريدي ماك" و"فاين ماي" حيث قامتا 

ب��شعها يف جممعات من الره�ن العقارية وبيعها اإىل �شناديق 

رفيعة  ا�شتثمارات  ك�نها  على  اجلمه�ر  عامة  واإىل  ا�شتثمارية 

الدرجة تتميز بحد اأدنى من املخاطر.)6(.

�شالمي ببيع الدي�ن وه� ممن�ع  وه� ن�شاط يعرف يف الفقه الإ

�شرعا اإل ب�ش�ابط متنع الزيادة الرب�ية والعمليات ال�ش�رية 

"حت�يل  بــه:  واملق�ش�د  بالت�ريق،  اقت�شاديا  ويعرف   ،)7(

القرو�س واأدوات الدي�ن غري ال�شائلة اإىل اأوراق مالية قابلة 
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للتداول يف اأ�ش�اق املال، وهي اأوراق ت�شتند اإىل �شمانات عينية 

اإىل جمرد  ت�شتند  نقدية مت�قعة، ول  مالية ذات تدفقات  اأو 

العام  التزامه  ال�شداد من خالل  للمدين على  املت�قعة  القدرة 

بال�فاء بالدين")8(.

مالية  م�ؤ�ش�شة  "قيام  باأنه  امل�شرية  ال�شتثمار  وزارة  وعرفته 

م�شرفية اأو غري م�شرفية بتح�يل احلق�ق املالية غري القابلة 

اإىل من�شاأة متخ�ش�شة ذات غر�س  باأ�ش�ل  للتداول وامل�شم�نة 

اإ�شدار  بهدف  الت�ريق«  »�شركة  احلالة  هذه  يف  ت�شمى  خا�س 

املالية  احلق�ق  هذه  تك�ن  اأن  مقابل  يف  جديدة  مالية  اأوراق 

وراق املالية")9(. قابلة للتداول يف �ش�ق الأ

العربية  الـــدول  مــن  كثري  يف  الــتــ�ريــق  ن�شاط  قــنن  وقــد 

�شالمية وقدم على اأنه من اأدوات تن�شيط حركة اأ�ش�اق  والإ

ويل والثان�ي، وغاب عن الكثريين ما يحمله  املال ب�شقيه الأ

دين  بيع  عن  عبارة  ه�  اإذ  مهلكة؛  اآفــات  من  الن�شاط  هــذا 

خرية  زمة الأ فة التي كانت �شببا يف تفاقم الأ بدين، وهي الآ

الفرة  مريكي يف  الأ الن�شطة لالقت�شاد  اإذ مل تكن احلركة 

لها  يكن  مل  التي  املت�شخمة  الدي�ن  من  �شل�شلة  اإل  خرية  الأ

اأي ناجت يف القت�شاد الفعلي؛ حيث كانت عبارة عن اأوراق من 

ال�شندات وامل�شتقات واخليارات يتم تبادلها وامل�شاربة عليها 

ن�شطة املتقدمة ممن�عة  يف ال�ش�ق الثان�ية وجميع هذه الأ

�شرعا.)10(.

رابعا: عمليات اخلداع والت�شليل

ـــان مــا حــدث يف اأزمـــة حلقت  ذه زمـــة اإىل الأ اأعـــادت هــذه الأ

اإذ  اأخالقية؛  اأزمــة  �شا�س  الأ يف  وكانت  مريكي  الأ بالقت�شاد 

تعرى النظام الراأ�شمايل وقتها مما ي�شر به نف�شه من دعاوى 

تقان، وظهر مبظهره احلقيقي من  مانة واجل�دة والإ ال�شدق والأ

زمة التي ع�شفت  اجل�شع والغرور والكذب والحتيالت وهي الأ

بكربى �شركات الطاقة اآنئذ وهي �شركة "اإنرون")11(.

ويعيد التاريخ نف�شه لنجد �ش�را من اخلداع والت�شليل �شاحب 

وحجب  العامليني،  امل�شتثمرين  على  الحتيال  من  زمــة  الأ تلك 

احلقيقة عنهم مما حدا مبكتب التحقيقات الفيدرايل اأن يفتح 

حتقيقا مع اأكرث من ع�شرين م�ؤ�ش�شة مالية للتحقيق يف دعاوى 

اخلداع والت�شليل.

زمة فما ه� اإل تاأكيد على جملة  اإننا اإذ نقدم هذه ال�ش�رة لالأ

اأم�ر:

مثل للب�شرية �شيا�شيا  �شالمية هي النظام الأ ال�شريعة الإ

القيم  ابن  قال  كما  نها  لأ وذلك  واقت�شاديا؛  واجتماعيا 

احلكم  على  واأ�شا�شها  مبناها  ال�شريعة  "اإن  اهلل:  رحمه 

وم�شالح العباد يف املعا�س واملعاد، وهي عدل كلها، ورحمة 

كلها، وم�شالح كلها، وحكمة كلها")12( واأن امل�شتقبل لهذا 

الدين، واهلل متم ن�ره.

.1

ردن الأ  - عمان  • جامعة 
زهر وامللك خالد  • اأ�شتاذ الفقه املقارن امل�شارك بجامعتي الأ
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علماء  عــلــى  يــحــتــم  الـــ�قـــت  ــــب  واج اإن 

�شالمية  الإ وال�شريعة  �شالمي  الإ القت�شاد 

اإظهار �ش�ءات النظم ال��شعية يف جمالتها 

البديل  تقدمي  وح�شن  وف�شحها،  املختلفة، 

انتظار  وعـــدم  ــه،  ل والــدعــايــة  ال�شرعي، 

من  امل�شلمني  نحن  لدينا  ما  ظهار  لإ كارثة 

حل�ل �شرعية.

الراأ�شمايل  بالنظام  املخدوع�ن  يكف  متى 

ورجالت  و�شا�شة  مفكرين  من  وم�ؤ�ش�شاته 

التما�س  عــن  بــالدنــا  يف  و�شريعة  قــانــ�ن 

معامل  وطم�شهم  الــنــظــم،  لتلك  عــــذار  الأ

اأحكامها،  على  والتحايل  الغراء،  �شريعتنا 

فيما  لهم  اأَمـــا  مبادئها؟!  مــن  وال�شخرية 

اأحدثه النظام الراأ�شمايل من خراب عاملي 

اإىل  يــعــ�دوا  اأن  لهم  اأمـــا  وعــظــة؟!  ــربة  ع

تعاىل:  قال  والرحمة؟..  الهدى  �شريعة 

�َشْيٍء  لُِّكلِّ  ِتْبَيانًا  اْلِكَتاَب  َعَلْيَك  ْلَنا  {َوَنزَّ

َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُب�ْشَرى ِلْلُم�ْشِلِمنَي} )النحل: 

89(، وقال تعاىل: {َوَما اأَْر�َشْلَناَك اإِلَّ َرْحَمًة 

نبياء: 107(. ْلَعامَلنَِي} )الأ لِّ

.2

.3

إن الشريعة 
مبناها 

وأساسها 
على الحكم 

ومصالح 
العباد في 
المعاش 
والمعاد، 

وهي عدل 
كلها، 
ورحمة 
كلها، 

ومصالح 
كلها، 

وحكمة 
كلها
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خبراء اقتصاديون:

الرأسمالية تنهار
النظام اإلسالمي يزدهر

حممد ر�شيد - دبي
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اأبرز مالمح  اإىل  تنظر جهات مالية غربية عديدة )بجدية( 

�شالمية، يف خط�ة يرجى من ورائها معرفة  اأعمال ال�شريفة الإ

يف  منه  ال�شتفادة  ميكن  الــذي  القت�شادي  ال�شرعي  املــدى 

زمة املالية التي �شربت �شرايني القت�شاد العاملي.  الت�شدي لالأ

تنظر  مريكية  الأ اخلزانة  وزارة  اأن  م�ث�قة  م�شادر  وك�شفت 

ال�شريفة  النظرة جتاه  جراء كتح�ل ج�هري يف  الإ ملثل هذا 

يف  جذورها  تثبيت  على  قــادرة  اأ�شبحت  اأن  بعد  �شالمية  الإ

مر الذي اأجرب امل�ش�ؤولني  وجه اجلي�شان املايل العاملي. وه� الأ

عليها  ترتكز  التي  املبادئ  نح�  بعمق  النظر  على  مريكيني  الأ

�شالمية. ال�شريفة الإ

ويف خــطــ�ة تــربهــن مــدى جــديــة خـــرباء وزارة اخلــزانــة يف 

�شلية، عقدت  �شالمية من منابعها الأ )تعلم( مالمح ال�شريفة الإ

ال�زارة، التي ظهرت اإىل ال�ج�د قبل قرنني على يد الرئي�س 

ح�ش�ره  اإىل  ُدعي  م�شغرا  م�ؤمترا  وا�شنطن،  ج�رج  مريكي  الأ

مريكية وبع�س اأع�شاء الك�جنر�س  جميع م�ش�ؤويل البن�ك الأ

�شالمية. من اأجل تفنيد ال�شائعات التي تالحق ال�شريفة الإ

�شالمي يف ال�ليات  وبنظرة تاريخية اإذا �شاألت عن التم�يل الإ

جابة تاأتيك حتى من قبل امل�شرع احلك�مي، يف  املتحدة، فاإن الإ

رهاب؟( اإل اأن ال�ش�رة يف  �ش�رة �ش�ؤال اآخر )هل تعني مت�يل الإ

مريكي  طريقها للتغري بف�شل الذراع اليمنى ل�زير اخلزانة الأ

هرني ب�ل�ش�ن.

اإل اأن الالفت للنظر، بح�شب ال�ثيقة اخلا�شة بربنامج امل�ؤمتر و 

التي مت ت�زيعها على عدد حمدود من �شانعي القرار القت�شادي 

مريكي، اأنه مت تكليف نيل كا�شكاري، م�شريف �شابق من اأ�شل  الأ

يثق  التي  اليمنى  الــذراع  كا�شكاري  ويعترب  دارتــهــا.  لإ هندي 

مريكي هرني ب�ل�ش�ن و التي على اإثرها  بها وزير اخلزانة الأ

منحه اإحدى اأ�شعب املهام يف تاريخ وزارة اخلزانة وهي رئا�شة 

نقاذ امل�ؤ�ش�شات املالية الذي اأقره الك�جنر�س  برنامج احلك�مة لإ

وقيمته 700 مليار دولر.

عن  ال�شحفية  الت�شريحات  مــع  الــتــطــ�رات  تلك  وتــزامــنــت 

وزيـــر اخلــزانــة  نــائــب  ذكــرهــا  الــتــي  و  �ــشــالمــيــة  الإ ال�شريفة 

مريكي روبرت كيميت خالل زيارته لالمارات م�ؤخرًا. يعلق  الأ

اأحد املراقبني الغربيني على ذلك )اإنني منده�س من اعراف 

�شالمية(.  وتقدير كيميت لل�شريفة الإ

وتبني ال�ثيقة اخلا�شة باأجندة هذا امل�ؤمتر والذي مت تنظيمه 

ال�شهرية مع  املا�شي مب�شاركة جامعة هارفارد  ن�فمرب  منت�شف 

ق�شر اأعداد احل�ش�ر اإىل 100 �شخ�س . كما تفيد ال�ثيقة اأن 

جهزة  الأ يف  العاملني  ع�شاء  الأ على  �شتقت�شر  احل�ش�ر  قائمة 

و  البن�ك،  على  بالرقابة  املخت�شة  مريكية  الأ احلك�مية 

بع�س املمثلني من الك�جنر�س، وزارة اخلزانة، البنك الفدرايل 

واأق�شام اأخرى من ال�شلطة التنفيذية. 

طالع �شانعي ال�شيا�شات  وتق�ل ال�ثيقة )هذا امل�ؤمتر م�شمم لإ

�شالمية،  الإ املالية  تقدمها  التي  اخلدمات  على  القت�شادية 

التي ت�شكل ب�ش�رة متزايدة جزءًا( مهمًا  )من ال�شناعة املالية 

العاملية(. 

مريكان اإىل اأن  وبدا من ال�ا�شح اأن هناك ت�جهًا من امل�ش�ؤلني الأ

اأن هذا امل�ؤمتر  اإعالمية و ل�شيما  اأي زوبعة  ل يثري هذا امل�ؤمتر 

يعرف  ما  جتــاه  الــراكــدة  املخاوف  يحرك  قد  امل�شت�ى  الرفيع 

و  ت�جه  فكرة  تلقي  ل  فقد  �شالمية(،  الإ ال�شريفة  )ف�بيا  بـ  

�شالمية  الإ ال�شريفة  مبادئ  تعلم  نح�  مريكية  الأ اخلزانة  زارة 

عالميني الذين ي�شعرون بـ )التهديد(  ترحيبا حارا من بع�س الإ

�شالمي. الذي �شيجلبه معه التم�يل الإ

ـــام ذلــك دعــا الــربوفــيــ�ــشــ�ر حممد  اأم

ــــاهلل، حمــا�ــشــر الــتــمــ�يــل  مــعــ�ــشــ�م ب

ــن  ــدي ــام ك جـــامـــعـــة  يف  �ــــشــــالمــــي  الإ

قمـة  ا�ــشــتــغـــــالل  اإىل  ــة،  مــريــكــيـــ الأ

يف  عقدت  التي   ،)20-G(جمــمــ�عــة

قالئل  بــايــام  ــر  ــ�ؤمت امل بعد  وا�شنطن 

ملخاطبة  كمن�شة  اتخاذها  خالل  من 

�شالمية  الإ للمالية  الفعلية  ال�شمات 

اإنقاذ  خطة  يف  دجمها  م�شاألة  بحث  و 

القت�شاد العاملي.

الختالفات مع ال�شريعة 

ــات  ــ�لي ال تــرحــب  اأن  ميــكــن  بينما 

اأن  اإل  �شالمي،  الإ بالتم�يل  املتحدة 

مفه�م  على  يق�م  مـــازال  اقت�شادها 

اأ�شبحت  حيث  التقليدية،  املــالــيــة 

مكان  كل  يف  ال�ج�د(  )كلية  الفائدة 

لعدد  مع�شلة  ذلــك  وي�شكل  زمـــان.  و 

وزارة 
الخزانة 

األمريكية 
تنظر 

بجدية إلى 
االستفادة 

من 
المصرفية 
اإلسالمية
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املحليني  ال�شناديق  مديري  من  قليل 

مبا  ال�شتثمار  اإىل  يتطلع�ن  الذين 

ال�شريعة  ومبادئ  اأحكام  مع  يت�افق 

�شالمية. الإ

م�حدة  �شيغة  وجــ�د  عــدم  ــ�ؤدي  وي

ر�شادية اخلا�شة  عاملية للخط�ط الإ

�شالمي، يف بع�س  باأدوات ال�شتثمار الإ

الــراأي  يف  اختالفات  اإىل  حــيــان،  الأ

بني العلماء الذين يفت�ن ح�ل مدى 

الت�افق مع اأحكام ومبادئ ال�شريعة 

رئي�س  كايزر،  نك  وقال  �شالمية.  الإ

Saturn Capital، ومدير  �شركة 

بيلنغام  يف  اأمانة  �شناديق  حمفظة 

ــا اإىل  ـــذا مــا دعــان يف وا�ــشــنــطــن )ه

مريكا  الت�جه اإىل املجل�س الفقهي لأ

تف�شري  يــحــاول  حــيــث  ال�شمالية، 

ال�شماليني،  مريكيني  لالأ ــالم  ــش � الإ

خمتلفًا  يك�ن  اأن  ميكن  الــذي  مــر  الأ

به  ي�شتثمر  ـــذي  ال ــ�ب  ــل ــش � الأ ــن  ع

ال�شع�دي�ن. وهذا اأمر م�شم�ح به(.   

للغاية  مت�شددًا  كنت  )اإذا  واأ�شاف 

�شيئًا  جتد  لن  فاإنك  مــر،  الأ هــذا  يف 

ال�شركات  كــل  اإن  حيث  ت�شريه، 

ومع  بالفائدة.  تتعامل  مريكية  الأ

هذا فهناك بع�س امل�ؤ�ش�شات التي تتعامل ب�ش�رة جزئية مع 

التعامل  يف  الرب�ية  اجلزئية  تلك  تعد  هل  ولكن  الفائدة 

�شا�شي؟(.  م�شدر عملها الأ

 Zayan ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  �شّدقي،  نافيد  وقال 

ال�شريعة  بتعاليم  اللتزام  )يعد  ني�ي�رك  يف   Finance
الي�مية،  بتعامالتنا  للقيام  لدينا  اخلا�س  املعيار  مبثابة 

ولكننا ل نعمل يف جمال بيع العقيدة(.

ق�ة اأن�شطة التم�يل  

م�ؤخرا  ال�شع�دية  يف  عقد  منتدى  خــالل  م�شرفي�ن  ــال  وق

امل�شرفية  ن�شطة  لالأ فر�شة  تقدم  العاملية  املالية  زمــة  الأ ان 

الئتمان  اأزمة  تنل  ومل  عامليا.   م�قعها  تعزز  لكي  �شالمية  الإ

�شالمية وان كان تاأثري تراجع  العاملية حتى الن من البن�ك الإ

اأ�شعار العقارات وال�شلع الولية وتباط�ء القت�شادات قد بداأ 

يظهر يف القطاع.  لكن امل�شرفيني يف املنتدى الذي يتناول تاأثري 

ت�قع�ا  ال�شالمي  امل�شريف  العمل  على  العاملية  املالية  زمة  الأ

مزيدا من الق�ة للقطاع.

الذي يتخذ  للتنمية  البنك ال�شالمي  رئي�س  اأحمد علي  وقال 

من جدة مقرا خالل املناق�شات التي نظمها البنك ل بد للتم�يل 

املالية  الزمــة  مع  جــاءت  التي  الفر�شة  يغتنم  اأن  �شالمي  الإ

العاملية.

األزمة العالمية 

توضح أن 

االسالم هو 

)الطريق 

الثالث( 

بعد فشل 

االيديولوجيات 

الكبرى 
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وهناك اأكرث من 300 م�ؤ�ش�شة مالية ا�شالمية يف اأنحاء العامل 

وتقدر قيمة القطاع بنح� تريلي�ن دولر وه� مبلغ �شئيل جدا 

قيا�شا اىل حجم الن�شطة امل�شرفية التقليدية يف العامل.

الهتمام  تزايد  من  ال�شالمي  امل�شريف  العمل  من�  وي�شتفيد 

يف  النفط  م�شدري  من  القادمة  وال�شي�لة  ال�شالمية  بالقيم 

ال�شريعة،  مع  تت�افق  ل�شتثمارات  املتعط�شني  الو�شط  ال�شرق 

ومن �شاأن تراجع �شعر النفط اأن ي�ؤثر على ذلك.

لكن امل�شلمني ي�شكل�ن نح� خم�س �شكان العامل مما مينح القطاع 

�شع�دي  م�شريف  ا�شت�شاري  جــل  الأ ط�يل  للنم�  وا�شعا  جمال 

الرقابة التنظيمية لي�شت حال يف حد ذاتها.

عمال ال�شع�دي �شالح كامل الذي يراأ�س املجل�س  وقال رجل الأ

زمة العاملية ت��شح  العام للبن�ك وامل�ؤ�ش�شات ال�شالمية ان الأ

اليدي�ل�جيات  ف�شل  بعد  الثالث(  )الطريق  ه�  ال�شالم  اأن 

الكربى.

فقط  ن  والآ اأخفقت  والراأ�شمالية  اأخفقت  )ال�شي�عية  وقال: 

بداأوا يقرون بف�شلهم(.

�شالمي  البديل يف القت�شاد الإ

ال�شالمي  القت�شادي  املحلل  مــقــدادي  ظافر  د.  راأي  ويف 

مريكية اأنه يف ظل الزمة املالية العاملية  بال�ليات املتحدة الأ

�شالمي  ازداد احلديث والتنظري ملا ُي�شّمى بالنظام القت�شادي الإ

ومدى تاأّهله ليك�ن بدياًل عن نظام القت�شاد الراأ�شمايل. فما 

�شالمي؟ ه� النظام القت�شادي الإ

احلديث  ميكننا  ل  املفاهيم،  فح�س  وبعد  اأوًل،  مقدادي  وقال 

ن القت�شاد ل يحدده ديٌن معني،  عن نظام اقت�شادي اإ�شالمي، لأ

واإمنا ه� ن�شاط اجتماعي تاريخي ياأخذ �شكل منط من اأمناط 

زمان  يف  ما  مكان  يف  الجتماعي  التط�ر  يفرزها  التي  النتاج 

ما. فالب�شرية خربت عرب التاريخ اأمناط انتاج خمتلفة بداأت 

نظرة تاريخية

واأملح اأحد املقربني اإىل اإن حماولة وزارة اخلزانة قد تهدف 

�شالمية  الإ البرودولر  اأم�ال  اإعادة تدوير  اإىل  ورائها  من 

القت�شادي  املحلل  بي�شز  دانيال  يق�ل  هجرتها.  اأن  بعد 

امل�شتثمرين  مــن  كبري  ــدد  ع اأ�ــشــبــح  رويــــرز،  وكــالــة  ــدى  ل

�ش�اق املالية  اأو�شطيني مرددين يف ال�شتثمار يف الأ ال�شرق 

 ،2001 �شبتمرب  من  ع�شر  احلادي  هجمات  بعد  مريكية  الأ

بن�شاطات  العربية  اأم�الهم  ربــط  يتم  اأن  يخ�ش�ن  حيث 

�شالمية الراديكالية.  اجلماعات الإ

على  وامل�شرف  العام  املدير  �شميث  جرانت  اأكــد  ذلــك  اأمــام 

بح�ثه  تركز  ــذي  ال مريكي  الأ  IRMEP معهد  بح�ث 

و�شط،  الأ ال�شرق  منطقة  جتاه  والقت�شادية  ال�شيا�شية 

امل�شتثمرين  بني  باملثل  التعامل  مبداأ  على  احل�ش�ل  اأهمية 

مريكان. حيث يق�ل   )مل ين�س اخلليجي�ن  اخلليجيني و الأ

العاملية،  مريكية على �شفقة م�انئ دبي  الأ الفعل  بعد ردة 

ومرافق  للمباين  التحتية  البنية  بــاإدارة  تتعلق  كانت  التي 

ل  زائفة  تهم  اإىل  ا�شتنادًا  ال�شفقة  اأُبِطلت  حيث  امل�انئ، 

تق�م على اأ�شا�س من ال�شحة(. 

�شالمي قبل  مريكية للتم�يل الإ ويف تعليقه على النظرة الأ

اندلع اأزمة املال احلالية، قال ع�شام �شالح، رئي�س املمار�شات 

 King and Spalding �شركة  يف  �شالمية  الإ املالية 

ال�ليات  اأن  ه�  ال�شائد  املفه�م  )اإن  ني�ي�رك  يف  القان�نية 

�شالمي، وللم�شلمني، والعرب(.  املتحدة معادية للتم�يل الإ

مريكي�ن  و يتابع �شميث )اإذا كان امل�ش�ؤول�ن احلك�مي�ن الأ

يت�قع�ن ال�شتفادة من اإمكانيات �شناديق الرثوات ال�شيادية 

�شالمية، وهي من  �شهم ال�شتثمارية الإ يف �ش�ق �شناديق الأ

يف  فاإنهم  �شالمي،  الإ املايل  النظام  يف  من�ًا  القطاعات  اأ�شرع 

�شا�شية يف امل�شرفية  البداية بحاجة اإىل ممار�شة املبادئ الأ

ال�قت  يف  و  الرفيعة.  خالقية  الأ املبادئ  وهي  �شالمية،  الإ

تق�م  اإىل عالقات  والع�دة  الثقة  بناء  اإعادة  فاإن  احلا�شر 

خالقية الرفيعة هي اأم�ر يجب ت�افرها اأوًل  على املبادئ الأ

حتى تتح�شن حركة راأ�س املال املتنقل(.

و�شبق ملكتب )مراقبة ح�شابات العملة(، وه� اإحدى اجلهات 

 ،1997 عــام  اأ�ــشــدر  اأن  مريكية،  الأ للبن�ك  الت�شريعية 

1999م، قرارات ت�شمح للم�ؤ�ش�شات املالية ببيع بع�س  وعام 

�شالمية.  املنتجات املالية الإ

وكانت ثاين اأكرب جهة اأمريكية مزودة لتم�يل �شراء املنازل، 

وهي Freddie Mac، قبل عدة �شن�ات اأن ا�شرت منتجات 

املقر�شني  مل�شاعدة  املنازل  �شراء  لتم�يل  اإ�شالمية  مالية 

الذين ل يريدون دفع الف�ائد امل�شرفية.

مقابل  املقر�شة  للجهة  ر�ش�م  بدفع  ذلك  عن  وي�شتعي�ش�ن 

مريكية قد ا�شتح�ذت  تقا�شم املخاطر. معل�م اأن احلك�مة الأ

اأخريًا على فريدي ماك بعد اخل�شائر التي �شجلتها من جراء 

اأزمة الره�نات العقارية.
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بامل�شاعية البدائية، التي تط�رت اىل العب�دية، والتي بدورها 

القطاعية(،  )اأي  والــزراعــة  ــس  ر� الأ عب�دية  اىل  تط�رت 

والتي اأف�شت اىل الراأ�شمالية. فالقت�شاد اإما اأن يك�ن راأ�شماليًا 

اأن يك�ن م�شيحيًا  او ا�شراكيًا.. وهكذا، ول ميكن  او اقطاعيًا 

ال�شالم�ي  التنظري  اأ�شحاب  اأراد  اإن  اأما  ا�شالميًا.  او  ب�ذيًا  او 

فاإن  اليدول�جية  دعايتهم  يف  ل�شتخدامه  م�شطلح  ا�شتقاق 

اقت�شاد  اأو  امل�شلمني  اقت�شاد  مثل  م�شطلح  ا�شتعمال  �شح  الأ

بل  نظامًا،  يك�ن  اأن  ميكن  ل  ذلك  ومع  ال�شالمية،  املجتمعات 

مراجع  يف  اأ�شاًل  امل�ج�دة  الفقهية  املعامالت  من  جمم�عة  ه� 

بن قدامة. ال�شلف يف اأب�اب املعامالت، وخا�شة كتاب املغني لإ

وثانيًا، ميكننا ت�شنيف ما ي�شمى بالنظام القت�شادي ال�شالمي 

على اأنه نظام اقت�شادي راأ�شمايل، فه� قائم على امللكية اخلا�شة 

ل��شائل النتاج وعلى الربح وعلى التجارة، وه� ل يختلف عن 

النظام الراأ�شمايل يف �شيء �ش�ى اأنه ُي�شفي نكهة ا�شالمية على 

النظام الراأ�شمايل. هذه النكهة تاأتي 

خالقيات  من حماولت تطبيق بع�س الأ

القت�شادي  الن�شاط  يف  ال�شالمية 

الراأ�شمايل، واأهمها حترمي الربا عماًل 

البيع  اهلل  )واأحـــّل  الكرمية  يــة  بــالآ

مانة  الأ اىل  بال�شافة  الربا(،  وحّرم 

وال�شدق والنزاهة وعدم الغ�س. وهي 

مق�لت نظرية قّلما جتد لها تطبيقًا 

القت�شادي  الن�شاط  واقــع  يف  عمليًا 

مبا فيها ال�شالمي. 

ثالثًا: ما الذي مييز ما ي�شمى بالنظام 

امل�شريف ال�شالمي عن النظام امل�شريف 

�شيء.  ل  اجلــ�هــر  يف  الــراأ�ــشــمــايل؟! 

يف  املــبــادئ  نف�س  على  قائم  فكالهما 

والفائدة،  والربح  والتجارة  النتاج 

ولكن ي�جد اختالف يف كيفية حتقيق 

هذه الفائدة، ففي النظام الراأ�شمايل 

الرب�ي يحقق امل�شرف الفائدة نتيجة 

م�ال ال�شائلة )النق�د( للعميل  بيع الأ

العملية  هذه  وُت�شمى  فائدة،  مقابل 

الربا  ه�  وهذا  بفائدة(،  بـ)الئتمان 

عينه. ويف امل�شارف ال�شالمية تتحقق 

الَعْينية،  م�ال  الأ بيع  نتيجة  الفائدة 

فائدة،  مقابل  للعميل  ال�شيارة،  مثل 

بـ)املرابحة  العملية  هــذه  وُت�شّمى 

مفه�م  اأن  بينهما  والفرق  جــلــة(.  الآ

ــ�ال  م الأ و�ــشــراء  بيع  يف  يكمن  الربا 

حــرام،  هــذا  ال�ــشــالم  ففي  ال�شائلة، 

و�ــشــراء  بيع  يف  يكمن  احلـــالل  ولــكــن 

واخلدمات  واملاكنات  وال�شيارات  را�شي  كالأ العينية  مــ�ال  الأ

حتى ل� كان البيع اآجاًل )اأي بالتق�شيط( وبفائدة.

ب�شكل  التالعب  ال�شالمية  املــ�ــشــارف  ا�شتطاعت  هنا  ومــن 

لتفاف على الربا.  اإجراءات وت�قيت عمليات البيع وال�شراء لالإ

وامل�شرف  الرب�ي  امل�شرف  بني  للمقارنة  التايل  املثال  ولناأخذ 

�شالمي. يف التعامل الرب�ي ي�شري العميل من امل�شرف ثمن  الإ

ال�شيارة املعرو�شة للبيع يف معر�س ال�شيارات، حيث اأن ال�شيارة 

لي�شت ملكًا للم�شرف وقت ال�شراء، ويح�شل العميل على ال�شيارة 

لفائدة  وفقًا  للم�شرف  ثمنها  بتق�شيط  يق�م  ثم  املعر�س،  من 

العملية  هذه  يف  الربا  امل�شرف.  هذا  مع  اتفاقه  ح�شب  معينة 

وا�شح ويتجلى يف اأن امل�شرف قد باع العميل نق�دًا ولي�س �شلعة. 

ب�شاعة  باع  امل�شرف  اأن  يف  اأي�شًا  احلرام  يقع  وثانيًا  اأوًل،  هذا 

حيث  )�س(  الكرمي  الر�ش�ل  لتعاليم  خمالف  وهذا  ميتلكها  ل 

نهى عن بيع ما ل منلك، وثالثًا مل يقب�س )او ياأخذ( امل�شرف 

ال�شيارة يف ح�زته قبل اأن يبيعها للعميل بل بقيت يف املعر�س، 

تبعه  فال  مبيعًا  ا�شريت  )اإذا  الر�ش�ل:  لق�ل  خمالف  وهذا 

خط�ات  عدة  فيتبع  ال�شالمي  امل�شرف  اأمــا  تقب�شه(.  حتى 

الر�ش�ل  عنه  نهى  الذي  الن�س  ظاهر  يف  يقع  لكي ل  اجرائية 

الكرمي، فيق�م امل�شرف با�شتالم طلب من العميل يحمل عن�ان 

التي  لل�شيارة  التم�يل باملرابحة( يت�شمن و�شفًا دقيقًا  )طلب 

يرغب العميل ب�شرائها، ثم يق�م امل�شرف بدرا�شة هذا الطلب، 

فاإن وافق عليه يطلب من العميل تعبئة بيان )ال�عد بال�شراء 

وىل  و�شداد �شمان اجلدية( وه� ما ي�شبه العقد مع الدفعة الأ

لكي ي�شمن امل�شرف عدم اخل�شارة يف حال اأخّل العميل ب�عده 

يف ال�شراء، ثم يق�م امل�شرف ب�شراء ال�شيارة من ال�كيل او املُنتج 

يجب إقامة 
بنوك 
استثمار 
اسالمية 
تجسد 
االقتصاد 
االسالمي 
وتقدم 
للعالم رؤية 
جديدة 
وطريقة 
مختلفة 
الدارة 
االصول 
واستثمار 
الثروات 
وصناعة 
المنتجات
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وت�شبح ال�شيارة ملكًا للم�شرف ويقب�شها امل�شرف يف مكان تابع 

له، ثم يق�م ببيعها للعميل بعد ح�ش�له على �شمانات، وت�شبح 

ال�شيارة ملكًا للعميل الذي يق�م بدوره بتق�شيط ثمن ال�شيارة 

مع الف�ائد اىل امل�شرف.

منظ�ر  من  �شيء  ل  ج�هريًا  مقدادي  يجيب  الفرق؟  ما  لكن 

لعب  امل�شرف  اأن  مر  الأ يف  ما  وكل  القت�شادي،  النتاج  منط 

ال�قت،  نف�س  يف  التقليدي  وامل�شرف  ال�شيارات  معر�س  دور 

فقام بعمليتني جتاريتني يف معاملة واحدة: �شراء ال�شيارة من 

املُنتج( وبيعها  ال�شيارات من  اأن ي�شريها معر�س  املُنتج )بدل 

للعميل بفائدة. والعملية كلها تهدف اىل اللتفاف على مفه�م 

على  ميتلكها  �شلعًة  بــاع  احلالة  هــذه  يف  امل�شرف  كــ�ن  الربا 

اأر�شه ومل يبع اأم�اًل �شائلة. وما يدع� للحرية هنا اأن فقهاء 

اأخذوا من فقه املعامالت  القت�شاد ال�شالمي املعا�شرين واإن 

بن قدامة فكاأنهم ُيهمل�ن ق�له: )وكل قر�س �ُشرط فيه اأن  لإ

اأن املُ�شلف  يزيده فه� حرام... قال ابن املنذر: اأجمع�ا على 

اإذا �َشرط على املُ�شتلف زيادة اأو هدية، فاأ�شلف على ذلك، اإن 

اأخذ الزيادة على ذلك ربا(. األي�س ثمن ال�شيارة �شلفة اأ�شلفها 

على  الفائدة  األي�شت  مبا�شرة؟  غري  بطريقة  للعميل  امل�شرف 

ال�شلفة زيادة وهي حرام؟! األي�س هذا ربا الن�شيئة؟ اأفيدوين 

عمال بالنّيات ولكل امرئ ما ن�ى(  اإن كنُت خمطئًا. وهل )الأ

امل�شرف  ونية  بــالجــراءات؟!  اأم  الكرمي  الر�ش�ل  قال  كما 

ي�شري  لكي  بفائدة  مــاًل  العميل  اقــرا�ــس  وهــي  وا�شحة 

ا�شراها  �ش�اء  النظر  بغ�س  ال�شيارة، 

من املعر�س اأو امل�شرف، فامل�شرف اأ�شاًل 

من  غريها  ول  لل�شيارات  معر�شًا  لي�س 

الب�شائع العينية واإمنا ه� م�شرف. 

هذا من الناحية النظرية الجرائية، 

الكثري  فاإن  العملية  الناحية  من  اأما 

ت�ؤدي  املراقبة  و�شعف  خطاء  الأ من 

والـــربـــا،  احلـــــرام  يف  ـــ�ع  ـــ�ق ال اىل 

امل�شرف  يت�شرع  كثرية  حــالت  ففي 

للعميل  �شيك  بــاعــطــاء  ال�ــشــالمــي 

املُنتج  من  ال�شيارة  با�شتالم  ه�  ليق�م 

الكثري  وغريها  ربا(،  )وهذا  مبا�شرة 

من التجاوزات التي اأوردتها الدرا�شات 

امليدانية للم�شارف ال�شالمية )ميكن 

�شحاتة،  ح�شني  د.  درا�شة  مراجعة 

ــر(.  زه الأ بجامعة  املحا�شبة  ا�شتاذ 

حممد  الباحث  اأن  بالذكر  واجلدير 

�شليم قد ذكر يف درا�شة له ن�شرت يف 

�شحيفة فاينان�شال تاميز الربيطانية 

اأن ما ل يتجاوز 5% فقط من عمليات 

حكام  لأ وفقًا  تتم  ال�شالمي  التم�يل 

اأما  ال�شالمية.  ال�شريعة  و�ش�ابط 

الرقابة 
التنظيمية 
ضرورية 

لكن يجب 
استكمالها 

بتغيير 
هيكلي 

في النظام 
المالي
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املراقبة على هذه امل�شارف فتتم عن طريق جمال�س �شرعية 

باأن  امل�شارف  لهذه  ي�شهدون  الذين  الفقهاء  م�شاهري  ت�شم 

ع�ش�يته  على  منهم  ال�احد  ويتقا�شى  �شرعية،  تعامالتها 

يعمل  اأن  وميكن  �شن�يًا،  األفًا   30 اىل  األفًا   20 من  املجل�س  يف 

ال�قت  نف�س  يف  جمل�س  من  اأكــرث  يف 

ــع الــعــاملــي  ــ�ق )حــ�ــشــب مــعــلــ�مــات امل

لالقت�شاد ال�شالمي(!!. وقد اختلف 

ح�ل  املعا�شرون  امل�شلم�ن  الفقهاء 

عمل هذه امل�شارف، ونذكر على �شبيل 

الفقهي  اخلـــالف  احل�شر  ل  املــثــال 

منتدى  يف  ال�شطح  على  طفا  الــذي 

ا�شطنب�ل،  يف  ال�ــشــالمــي  التم�يل 

اجلمال  اأميــن  حممد  د.  بني  خا�شة 

جامعة  يف  �شالمي  الإ التم�يل  اأ�شتاذ 

عمران  وحممد  هي��شنت  يف  رايــ�ــس 

عثماين اأ�شتاذ ال�شريعة يف باك�شتان، 

تاأكيد  بعد  الفقهاء  خــالف  وكذلك 

جمعة  علي  د.  م�شر  مفتي  مــن  كــل 

وقاف د. حمدي زقزوق اأن  ووزير الأ

التعامل مع امل�شارف التقليدية )غري 

ال�شالمية( حالل.

اأن  حقيقة  ــن  م يــغــري  ل  كــلــه  وهـــذا 

ج�هريًا  ال�شالمي  امل�شريف  النظام 

م�شريف  نظام  ه�  النتاج  منط  وجلهة 

اقت�شادي  نظام  اأي  فعن  راأ�ــشــمــايل. 

وكيف  املــنــّظــرون؟!  يتحدث  ا�شالمي 

النظام  حمــل  لــيــحــّل  ــاًل  ــ�ؤه م اأ�ــشــبــح 

القت�شادي الراأ�شمايل؟! 

انهيار الب�ر�شات العاملية

ما قاله ج�ردن براونـ  رئي�س ال�زراء الربيطاينـ  من انه يتعني 

و�شع اأ�ش�س وق�اعد جديدة للنظام املايل فيما يتعلق بالك�شف 

�شراف  الإ نطاق  وت��شيع  وحت�شني  وال�شفافية  املعل�مات  عن 

زمات  املبكر ملجابهة الأ نذار  واإن�شاء نظام لالإ الدويل  والتعاون 

اأن  ملانية اأجنيال مريكيل التي قالت  امل�شتقبلية، وامل�شت�شارة الأ

هناك حاجة ل��شع ق�اعد عاملية جديدة للنظام املايل الذي 

يتعني على �شندوق النقد الدويل اأن ي�شطلع فيه بدور اإ�شرايف 

نظام  اإقامة  اإىل  ميدفيديف  دميري  الرو�شي  والرئي�س  اأكرب 

قطاب  الأ تعدد  على  يق�م  عدل  اأكرث  جديد  مايل  اقت�شادي 

عهد  ان  معتربا  املتبادلة  بامل�شالح  خــذ  والأ القان�ن  و�شيادة 

مريكية قد وىل. الهيمنة القت�شادية الأ

ومن قبل انهارت نظريات النظام ال�شراكي يف معقلها وخا�شة 

الكتلة  دول  اىل  اإ�شافة  واأقدم  ال�شابق  ال�ش�فيتي  الحتاد  يف 

ال�شرقية التي كانت تدور يف فلكه وت�ؤمن بتلك النظريات التي 

خ�شخ�شة امل�شروعات العامة وبيع وحدات القطاع العام لرجال 

عمال وتطبيق ق�اعد النظام القت�شادي الراأ�شمايل واأهمها  الأ

الدولة  �شعار  من  انطالقا  الدولة  تدخل  وعدم  ال�ش�ق  حرية 

زمة املالية  خر يف الأ )حتكم ول متلك( والذي ثبت ف�شله ه� الأ

والعديد من  املتحدة  ال�ليات  الراهنة حيث تدخلت  العاملية 

خالل  من  املالية  وامل�ؤ�ش�شات  البن�ك  نقاذ  لإ وروبية  الأ الدول 

وذلك  زمة  الأ مل�اجهة  امل�ؤ�ش�شات  �شي�لة يف قطاعات هذه  �شخ 

تاأميم جزئي لبع�س امل�شارف.

من جهته ي�ؤكد الدكت�ر ح�شني �شحاتةـ  اأ�شتاذ القت�شاد بجامعة 

زهر واخلبري ال�شت�شاري يف املعامالت املالية وال�شرعية ـ اأن  الأ

علماء القت�شاد ال��شعي قد ت�قع�ا انهيار النظام القت�شادي 

علماء 
االقتصاد 
الوضعي 
قد توقعوا 
انهيار النظام 
االقتصادي 
االشتراكي 
ألنه يقوم 
على مفاهيم 
ومبادئ 
تتعارض 
مع فطرة 
اإلنسان 
وأحكام 
الشريعة 
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نه يق�م على مفاهيم ومبادئ تتعار�س مع فطرة  ال�شراكي لأ

�شالمية كما تنباأ العديد  ن�شان واأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ الإ

نه يق�م على  من رواد النظام القت�شادي الراأ�شمايل بانهياره لأ

ومع  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  �شنن  مع  تتعار�س  ومبادئ  مفاهيم 

خالق. القيم والأ

يرونها  والتي  الرب�ية  والف�ائد  الحتكار  على  يق�م  انه  كما 

على  القرو�س  اأ�شحاب  و�شيطرة  املــال  عبادة  على  تق�م  انها 

املقر�شني وت�شلب حرياتهم واأعمالهم وت�شبب اأثارا اجتماعية 

واقت�شادية خطرية م�شت�شهدا براأي اخلبري القت�شادي م�ري�س 

ان  قال  عندما  القت�شاد  يف  ن�بل  جائزة  ح�شل  والــذي  اآليه 

املفاهيم  بع�س  على  يق�م  الراأ�شمايل  القت�شادي  النظام 

وت�ش�ب  تعالج  مل  اذا  تــدمــريه  اأ�شا�س  هــى  التي  والــقــ�اعــد 

رجال  من  بالقليل  لي�س  عــددا  اإن  عن  ف�شال  عاجال  ت�ش�يبا 

تق�د  مبادئ  على  يق�م  النظام  هذه  ان  على  اأكــدوا  القت�شاد 

فال�س. اىل الإ

ومنها  �شباب  الأ من  عددا  ذكروا  اإنهم  �شحاتة  الدكت�ر  واأو�شح 

وانت�شار  والتدلي�س  وال�شتغالل  ال�همية  واملعامالت  الحتكار 

غنياء  م�ال من الأ الف�شاد مما ي�ؤدي اإىل وق�ع ظلم من اأ�شحاب الأ

والدائنني للفقراء وامل�شاكني واملدينني  واأي�شا من اأ�شباب اأزمة 

الطغاة  و�شالح  الطغيان  هى  اأ�شبحت  املادة  ان  هي  النظام  هذا 

على  يق�م  النظام  هذا  ان  عن  ف�شال  ال�شيا�شة  على  وال�شيطرة 

النظام امل�شريف الرب�ي ونظام الفائدة اأخذا وعطاء ويعمل يف 

كلما  وانه  وو�شاطة  وبيعًا  �شراًء  الدي�ن  جتارة  منظ�مة  اإطار 

ارتــفــع مــعــدل الــفــائــدة على الــ�دائــع 

كلما ارتفع معدل الفائدة على القرو�س 

وامل�شتفيد ه� البن�ك وامل�شارف والظلم 

يقع على املقر�شني.

تتحقق  ل  انه  يرى  البع�س  ان  م�شيفا 

�شعر  كــان  اإذا  اإل  احلقيقية  التنمية 

�شميث  اآدم  قاله  ما  الفائدة �شفر وه� 

النظام  هــذا  اأن  �شباب  الأ من  واأي�شا 

املالية  امل�شتحقات  نظام  على  يق�م 

على  اأ�شا�شيا  اعتمادا  تعتمد  والــتــي 

تق�م  �شكلية  ورقية  وهمية  معامالت 

اأي  على الحتمالت ول يرتب عليها 

فاأ�شا�شها  واخلــدمــات  لل�شلع  مبادلت 

املقامرات واملراهنات.

اآخـــريـــن وهــمــا �ش�ء  �ــشــبــني  وهــنــاك 

املالية  ال��شاطة  م�ؤ�ش�شات  �شل�كيات 

والتي تق�م على اإغراء الراغبني من حمتاجي القرو�س والتدلي�س 

عليهم واإغرائهم باحل�ش�ل على القرو�س من امل�ؤ�ش�شات املالية 

واأي�شا الت��شع يف تطبيق نظام بطاقات الئتمان بدون ر�شيد 

�شاحبها  حتمل  والتي  املك�ش�ف  على  بال�شحب  ي�شمى  ما  وه� 

مالية  لزمات  يت�شبب  مما  األزمة  �شبب  وهذه  عالية  تكاليف 

�شخا�س والبن�ك الرب�ية. لالأ

النظام 
االقتصادي 
الرأسمالي 
يقوم على 

بعض 
المفاهيم 
والقواعد 
التي هى 
أساس 
تدميره
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ويف مقابل ذلك ير�شد اخلبري ال�شت�شاري يف املعامالت املالية 

�شالمي والذي  وال�شرعية اأوجه مالمح النظام القت�شادي الإ

من وال�شتقرار وذلك باملقارنة مع النظم ال��شعية  يحقق الأ

القيم  من  منظ�مة  على  يق�م  النظام  هذا  اأن  وهى  خــرى  الأ

على  تق�م  التي  املالية  املعامالت  يحرم  انه  كما  ــالق  خ والأ

ــرة والــتــدلــيــ�ــس والحــتــكــار  ــام ــق امل

وال�شتغالل.

اأي�شا  جناحه  اأ�شباب  من  اأن  م�شيفا 

قيامه على قاعدة امل�شاركة يف الربح 

الفعلي  ــداول  ــت ال وعــلــى  واخلــ�ــشــارة 

ــا يحقق  ـــ�دات مم ـــ�ج وامل مـــ�ال  لـــالأ

الــتــفــاعــل احلــقــيــقــي بــني اأ�ــشــحــاب 

حدة  من  ويقلل  عــمــال  والأ مـــ�ال  الأ

رابــح  فريق  ي�جد  ل  حيث  األزمـــة 

بل  دائــمــا  خا�شر  فــريــق  ول  دائــمــا 

امل�شاركة يف الربح واخل�شارة لفتا اإىل 

اأن عدد من فقهاء وعلماء القت�شاد 

من  جمم�عة  و�شع�ا  قد  �شالمي  الإ

�شالمي  عق�د ال�شتثمار والتم�يل الإ

التي تق�م على �ش�ابط �شرعية.

التم�يل  �شيغ  الــعــقــ�د  هـــذه  مــن  و 

واملرابحة  وبامل�شاركة  بامل�شاربة 

واملزارعة  جارة  وبالإ وبال�شت�شناع 

ال�شريعة  حــرمــت  كــمــا  واملــ�ــشــاقــاة 

ــد مـــن اأ�ــشــكــال  ــدي ــع ــة ال ــي ــالم ــش � الإ

املعامالت التي قادت اإىل هذه األزمة 

ومنها نظام امل�شتقات املالية والتي ل 

ت�شبب تنمية اقت�شادية حقيقية بل 

ت�شبب  التي  النق�د  خلق  و�شيلة  تعد 

وت�شبب  �شعار  الأ وارتــفــاع  الت�شخم 

املالية   امل�ؤ�ش�شات  يف  ال�شريع  النهيار 

�شيغ  كــافــة  ال�شريعة  حــرمــت  كما 

واأ�شكال بيع الدين بالدين مثل خ�شم 

ال�شيكات  وخ�شم  التجارية  وراق  الأ

نظام  حرمت  كما  ال�شداد  امل�ؤجلة 

جدولة الدي�ن مع رفع �شعر الفائدة 

زمة  الأ اأ�شباب  من  رئي�شي  �شبب  وه� 

الراهنة.

ـ  الف�شيل  عبد  ح�شن  الدكت�ر  ــا  اأم

اخلبري القت�شادي ـ فيق�ل انه ميكن 

الراأ�شمايل  النظام  اأن  ن  الآ الق�ل 

بــداأت  الدولة  لن  وانتهى  انهار  قد 

البن�ك  قطاعات  يف  اأمــ�ال  و�شخ  تاأميم  خالل  من  تتدخل 

ال�شرائب  ودافعي  الب�شيط  امل�اطن  ذلك  ويتحمل  وامل�شارف 

اأعمال وم�شئ�لني فا�شدين وه� ما يتناق�س مع  ل�شالح رجال 

من  الدولة  مينع  الــذي  الراأ�شمايل  النظام  ق�اعد  اب�شط 

التدخل مطلقا يف �ش�ن القت�شاد م�شريا اىل ان هذا التدخل 

جاء يف النظام ال�شراكي مبا ي�ؤكد �شق�ط نظرية القت�شاد 

احلر.

اأ�شباب انهيار هذا النظام  اأهم  ويرى الدكت�ر عبد الف�شيل ان 

قرا�س ورفع �شعر الفائدة على القرو�س وغياب  ه� ف��شى الإ

دور الدولة الرقابي والتفتي�شي م�شيفا ان غياب الرقابة اأي�شا 

ال�شراكي  املايل  النظام  �شق�ط  يف  �شببا  كان  الف�شاد  و�شي�ع 

قبل ذلك.

بجامعة  القت�شاد  اأ�شتاذ  الغزايل  احلميد  عبد  الدكت�ر  اأما 

نف�شه  ي�شحح  الراأ�شمايل  ــايل  امل النظام  ان  فــريى  القاهرة 

حرمت 
الشريعة 
اإلسالمية 
العديد من 
أشكال 
المعامالت 
التي قادت 
إلى هذه 
األزمة 
ومنها نظام 
المشتقات 
المالية والتي 
ال تسبب 
تنمية 
اقتصادية 
حقيقية بل 
تعد وسيلة 
خلق النقود 
التي تسبب 
التضخم 
وارتفاع 
األسعار
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النظام  وق�اعد  مبادئ  من  لال�شتفادة  تاريخي  خيار  اأمامه 

نتاج  الإ والت��شع يف  العدالة  �شالمي من حيث حتقيق  الإ املايل 

الرب�ي  القت�شاد  ولي�س  العني  القت�شاد  على  والعتماد 

الرقابة  ت�شديد  واأي�شا  واملقامرات  امل�شاربات  على  القائم 

الدولة  جانب  من  الرقابة  هذه  غياب  لن  التفتي�س  واأدوات 

ن�ش�ب  اىل  ادت  التي  �شباب  الأ اأهــم  من  كانا  الف�شاد  و�شي�ع 

زمة املالية الراهنة. الأ

بينما ي�شدد الدكت�ر حممد عبدا حلليم عمر ـ اأ�شتاذ القت�شاد 

ال�شالمي  لالقت�شاد  كامل  �شالح  مركز  ومدير  ـ  �شالمي  الإ

ه�  النظام  هذا  انهيار  يف  الرئي�شي  ال�شبب  ان  الزهر  بجامعة 

�شالمية  الإ ال�شريعة  حرمتها  التي  املالية  املعامالت  انت�شار 

وابرز اأ�شكالها الربا الذي �شاع واخذ �ش�را متعددة حتى اأ�شبح 

الدي�ن  بيع  الربا  �ش�ر  ومن  النظام  هذا  يف  �شا�شي  الأ املحرك 

التم�يل  وقان�ن  الئتمان  بطاقات  ونظام  الت�ريق  ل�شركات 

الالحمدودة  ال�شراء  بحركة  ال�ش�ق  ت�شبع  وبذلك  العقاري 

واإقرا�س بدون درا�شات جدوى ومنها اأي�شا ما ي�شمى بامل�شتقات 

حرمها  اأخرى  معامالت  وكذلك  ال�شريعة  حرمتها  التي  املالية 

ال�شالم ومنها امل�شاربة يف الب�ر�شة وال�شراء بالهام�س.

ولفت الدكت�ر عمر اىل ان النظام الراأ�شمايل ف�شل يف حتقيق 

العدالة الجتماعية وه� ما ف�شلت فيه ال�شراكية قبل ذلك 

للتدخل  مريكي  الأ القت�شادي  املجتمع  طلب  يف  ظهر  ما  وهذا 

مرة  تع�د  لن  ال�شراكية  ان  م�شيفا  القت�شاد  يف  احلك�مة 

اأخرى ولكن الراأ�شمالية لن ت�شتمر ط�يال.  

ال�شالم لكل زمان ومكان

الهيئة  عام  اأمــني  ــرم  ط الأ �شالح  الرحمن  عبد  الدكت�ر  اأكــد 

املالية  ــة  زم الأ اأن  والتم�يل،  لالقت�شاد  العاملية  �شالمية  الإ

�شالمية واأنها  العاملية اأ�شهمت يف اإبراز النظرة القت�شادية الإ

ن�شان يف كل زمان ومكان وفيها حفظ للمال  ف�شل لالإ ن�شب والأ الأ

ن�شر  اإىل  املنطلق ت�شعى  الهيئة من هذا  اأن  م�ؤكدًا  والقت�شاد، 

�شالمية عامليًا والت�ش�يق لها، خا�شة اأن  النظرة القت�شادية الإ

م�ر التي كان ل يقبل النقا�س  بع�س الأ

فيها يف ال�شابق مثل اآلية بيع الدي�ن اأو 

اأ�شبح املجال مفت�حًا ملناق�شتها  غريها 

النظرة  ال�شتفادة من  ما ميكن  وروؤية 

ما  تعديل  يف  القت�شادية  �شالمية  الإ

فيه من هف�ات اأو اأخطاء.

الغرفة  نظمته  لقاء  يف  طــرم  الأ وبنّي 

الــريــا�ــس  يف  ال�شناعية  الــتــجــاريــة 

م�ؤخرا، اأن الهيئة حاليًا ت�شتعد لتنظم 

اإىل  م�شريًا   ، البحرين  يف  دويل  م�ؤمتر 

يف  والنظر  بالبحث  بــادرت  الهيئة  اأن 

الدولية  بامل�ؤمترات  امل�شاركة  اإمكانية 

ــــرى واملــنــا�ــشــبــات، اإ�ــشــافــة اإىل  خ الأ

املفه�م  ي�شال  لإ عالمية  الإ ال��شائل 

�شالمية القت�شادية. والنظرة الإ

يف  تعتمد  الهيئة  اأن  طرم  الأ واأو�شح 

عدة  على  ـــة  داري الإ ا�شراتيجيتها 

تاأ�شيل  يف  امل�شاهمة  مــثــل  ـــاور  حم

الــنــظــريــة القــتــ�ــشــاديــة كــاإ�ــشــدار 

البح�ث والدرا�شات النظرية واإعداد 

التطبيقية،  ــة  ــش ــدرا� وال الــبــحــ�ث 

للم�شكالت  والبدائل  احلل�ل  وبحث 

القائمة،  والتم�يلية  القت�شادية 

تك�ين  اإىل  ت�شعى  الهيئة  اأن  كما 

أهم أسباب 
انهيار 
النظام 

االقتصادي 
الرأسمالي 

هو فوضى 
اإلقراض 

ورفع سعر 
الفائدة على 

القروض 
وغياب 

دور الدولة 
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�شراكات مع اجلهات وال�شخ�شيات املعنية وت�شعى نح� تبني 

والتم�يلية  القت�شادية  للنظرية  التطبيقية  النماذج 

واإ�ــشــدار  خمتلفة  وفعاليات  ــدوات  ن عقد  مثل  �شالمية  الإ

الكتب واملطب�عات وامل�شاركة يف الفعاليات املحلية والدولية 

اجلهات  مع  بالتعاون  تطبيقية  مناذج  واإعداد  العالقة  ذات 

م�قع  واإن�شاء  معل�مات  مركز  تك�ين  اإىل  اإ�شافة  املعنية، 

يل واإن�شاء مكتبة اقت�شادية متخ�ش�شة. الهيئة والن�شر الآ

لديها  الهيئة  اإن  طــرم  الأ قال  العلمية  الهيئة  م�شاريع  وح�ل 

وه�  املالية  �ش�اق  الأ درا�شات  م�شروع  منها  امل�شاريع،  من  عدد 

اإعداد الدرا�شات والبح�ث العلمية واإقامة  م�شروع متكامل يف 

دلة  الندوات وحلقات النقا�س والدورات التدريبية واإ�شدار الأ

هذا  اإجنــاح  على  امل�شاعدة  احلا�ش�بية  والربامج  التعريفية 

قاعدة  وتك�ين  امل�شتجدة  امل�شائل  بحث  اإىل  ويهدف  امل�شروع، 

اإيجاد  يف  �شهام  والإ ال�شلة  ذات  والبح�ث  بالدرا�شات  بيانات 

�ش�اق املالية يف  احلل�ل العملية للم�شكالت التي تعاين منها الأ

�شالمية. الدول الإ

م�شروع  اأي�شًا  الهيئة  م�شاريع  �شمن  من  اأنــه  طــرم  الأ واأ�شاف 

الدرا�شات  اإعـــداد  يف  متكامل  م�شروع  وهــ�  الــزكــاة  درا�ــشــات 

والبح�ث العلمية واإقامة الندوات وحلقات النقا�س والدورات 

احلا�ش�بية  والربامج  التعريفية  دلــة  الأ واإ�شدار  التدريبية 

امل�شاعدة على اإجناح هذا امل�شروع الذي يهدف اإىل ت�عية النا�س 

وكذلك  ح�شابها  على  وم�شاعدتهم  ال�اجبة  الزكاة  باإخراج 

م�شاعدة ال�شركات وامل�ؤ�ش�شات واإيجاد احلل�ل العلمية مل�شكالت 

الزكاة وبحث امل�شائل اخلالفية امل�شتجدة.

التاأمني  اأن الهيئة لديها م�شروع متكامل ح�ل درا�شات  كما 

طرم اأن الهيئة تعمل على اإعداد الدرا�شات  حيث اأو�شح الأ

النقا�س  وحلقات  الــنــدوات  واإقــامــة  العلمية  والبح�ث 

يف  التاأمني  مفه�م  حتديد  اإىل  ويهدف  بالتاأمني  اخلا�شة 

لتط�ير  معايري  منظ�مة  واإيــجــاد  �شالمية،  الإ ال�شريعة 

وعمليات  مالئمة  تاأمني  �شيغ  ــراح  واق التاأمني،  �شناعة 

اإىل  اإ�شافة  املعا�شر،  ال�اقع  يف  تطبيقها  ميكن  كفاءة  ذات 

مع  مت�افقة  تاأمني  واأدوات  اآليات  لبتكار  املبدعني  حتفيز 

مل�شكالت  واإيجاد حل�ل عملية  �شالمية  الإ ال�شريعة  اأحكام 

التاأمني.

طرم اإىل اأنه لتحديد مفه�م ال�شتثمار والتم�يل  واأ�شار الأ

املعايري  من  منظ�مة  اإيجاد  يجب  �شالمية  الإ ال�شريعة  يف 

والهيئة  �شالمي  الإ والتم�يل  �شالمي  الإ ال�شتثمار  لتط�ير 

يجاد حل�ل عملية مل�شكالت التم�يل  لديها م�شروع بذلك لإ

عن  متفرعة  منظمة  اإيجاد  اإىل  �شافة  بالإ وال�شتثمار، 

املالية  للمعامالت  العــتــمــاد  �ــشــهــادات  ــدار  ــش � لإ الهيئة 

�شالمية وتقدميها لل�ش�ق كجهة م�ث�قة وحمايدة. الإ

النظرية  لدرا�شة  م�شروع  الهيئة  لدى  فاإن  طرم،  لالأ ووفقا 

تاأ�شيل  اإىل  يهدف  امل�شروع  هذا  اأن  اإىل  م�شريا  النقدية، 

النقد ومقا�شد  �شالمية وبيان حقيقة  الإ النقدية  النظرة 

ال�شريعة من تداول النقد واإيجاد حل�ل عملية للم�شكالت 

والدرا�شات  البح�ث  خالل  من  بالنق�د  املتعلقة  املعا�شرة 

والثقافية  الت�ع�ية  والربامج  والندوات  النقا�س  وحلقات 

والتطبيقية.

متخ�ش�س. اإقت�شادي  • كاتب 
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اأختي الفا�شلة.. ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ن�شان  اإنها لنعمة عظيمة ومنة من اهلل كبرية اأن ين�شغل الإ

ف�شل  مر، واأن يبحث دائمًا عن الأ باأمر دينه، واأن يهتم لهذا الأ

يف عالقته بربه �شبحانه وتعاىل.

و  �شج�ن  منا  كل  نف�س  يف  ليثري  احلقيقي  اللتزام  واإن 

اأنا  هل  مبا�شرًا:  �ــشــ�ؤاًل  نف�شه  ي�شاأل  ويجعله   .. ت�شاوؤلت 

اأنت  ملتزم؟ فما ه� اللتزام؟ وما هي عالماته؟ طالعي: هل 

ملتزم؟[

ـ اأختي الفا�شلة ـ ما ه� اإل حتقيق  اإن اللتزام احلقيقي 

اأعظم معانيه ال�شت�شالم  نلتزم به، ومن  الذي  �شالم  الإ ملعنى 

هلل عز وجل..

حيث  فيجدنا  احلياة،  �شئ�ن  كل  يف  الكامل  ال�شت�شالم 

اأمرنا ول يرانا حيث نهانا..

وعبادته  عقيدته  يف  ربه  مر  لأ م�شت�شلم  امللتزم  فالفرد 

و�شل�كه ومعامالته بني النا�س.

وحكمها  �شرعها  يف  ربها  مر  لأ م�شت�شلمة  امللتزمة  مة  والأ

مم. وعالقتها ب�شائر الأ

وجل:{ُقْل  عز  اهلل  ق�ل  حتقيق  ه�  احلقيقي  واللتزام 

اْلــَعــامَلـِـنَي}  َربِّ   ِ
َّ

هلِل ــي  ــاِت َومَمَ ــاَي  ــَي َوحَمْ َوُن�ُشِكي  اَلِتي  �شَ اإِنَّ 

نعام:162(. )الأ

ن�شان يف هذه احلياة : {َوَما َخَلْقُت  وه� حتقيق ر�شالة الإ

ْن�َس اإِلَّ ِلَيْعُبُدوِن} )الذاريات: 56(. نَّ َواْلإِ اجْلِ

مر اهلل ور�ش�له �شلى اهلل عليه  ه� ال�شت�شالم الكامل لأ

 َوَر�ُش�ُلُه اأَْمًرا 
ُ َّ
ى اهلل ِمَنٍة اإَِذا َق�شَ ِمٍن َوَل ُم�ؤْ و�شلم: {َوَما َكاَن مِلُ�ؤْ

َفَقْد  َوَر�ُش�َلُه   
َ َّ
َيْع�ِس اهلل َوَمْن  اأَْمِرِهْم  ِمْن  ُة  رَيَ اخْلِ َلُهُم  َيُك�َن  اأَْن 

حزاب: 36(. اَلًل ُمِبيًنا} )الأ لَّ �شَ �شَ

مر اهلل عز وجل  ومن عالمات هذا اللتزام ال�شت�شالم لأ

يف الظاهر والباطن ..

ففي الباطن: يلتزم امل�شلم بت�حيد اهلل عز وجل، وبتق�ى 

اهلل عز وجل، واخل�ف منه والرجاء يف رحمته.. اإلخ

ويف الظاهر: يلتزم امل�شلم باأداء ما افر�س اهلل عز وجل 

عليه من �شالة و�شيام وحجاب للمراأة امل�شلمة ..... اإلخ

يف  ذلك  غري  وه�  �شالحًا،  للنا�س  اأظهر  فمن  هذا  وعلى 

خل�ته فالتزامه ناق�س ..

غري  وهــي  للن�افل،  و�شيامًا  �شالة  للنا�س  اأظهرت  ومــن 

مرتدية للحجاب ال�شرعي فالتزامها ناق�س ..

غري  ول�شانه  للم�شاجد  واإيــابــًا  ذهابًا  للنا�س  اأظهر  ومن 

فالتزامه  يكذب  وثالثة  ينم،  واأخرى  يغتاب،  فتارة  من�شبط، 

ناق�س.

لكن هذا اللتزام ل ياأتي يف ي�م وليلة، بل يحتاج جماهدة 

اهلل،  بف�شل  جناحات  يعقبه  وف�شل  املحاولة،  تل�  وحماولة 

اإرادته وبذله، يرقى  ن�شان؛ وىل قدر  وعلى قدر اإخال�س الإ

يف مقامات اللتزام بدين اهلل عز وجل.

ن�شان �شيء من  واأثناء هذه املحاولت املتتالية يعري الإ

بغريب،  لي�س  طبيعي  �شع�ر  وهذا  بامللل،  ح�شا�س  والإ الفت�ر 

فقد اأخربنا عنه ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم فقال: »اإن 

اإىل  فرته  كانت  فمن  فــرة،  �شرة  لكل  واإن  �شرة،  عمل  لكل 

فقد  مع�شية  اإىل  فرته  كانت  ومن  واأجنــح،  اأفلح  فقد  �شنتي 

خاب وخ�شر«.

والق�ة،  والعنف�ان  »ال�شرة«  تك�ن  اللتزام  بداية  ففي 

كاإن�شان ظامئ وجد املاء اأمامه، ف�شرع ينهل منه الكثري والكثري، 

ثم يعقب هذا »الفرة« وهي الفت�ر وال�شع�ر بالك�شل وامللل .

فال�اجب علينا كما اأو�شح لنا ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه 

اأن  اأي  املع�شية،  اإىل  الفت�ر ت�شل بنا  األ جنعل فرات  و�شلم 

نف�شنا حدًا اأدنى من العالقة مع ربنا ل ننزل عن هذا  جنعل لأ

احلد اأبدًا.. قد نعل� عنه يف اأوقات »ال�شرة« لكن ل ننزل عن 

هذا احلد اأبدًا يف اأوقات »الفرة«.

ن�شان الفت�ر؛  وعلى طريق اللتزام، وحني يتملك من الإ

الحتياج  اأ�شد  يف  ويك�ن  اخلري  على  اأع�انًا  ن�شان  الإ يحتاج 

اأزره، ويذكره بربه،  اإىل �شاحب يق�ي من عزمه، وي�شد من 

بال�شحبة  �شلم  عليه   اهلل  �شلى  اهلل  ر�ش�ل  اأر�شدنا  ولــذا 

اأحدكم  فلينظر  خليله  دين  على  »املرء  لنا:  فقال  ال�شاحلة 

من يخالل«.

طهار الذين يعين�ن على  خيار الأ فالبد من م�شاحبة الأ

الذين  الفجار  م�شاحبة  عن  والبعد  وجــل،  عز  اهلل  طاعة 

ن�شان معهم دينه، وخلقه فال�شاحب �شاحب. ين�شى الإ

اأما  طهار امللتزم�ن بدينهم،  خيار الأ فامل�شاحبة تك�ن لالأ

غريهم من غري امللتزمني فال�اجب دع�تهم باحلكمة وامل�عظة 

اإىل  املنكر،  وجذبهم  عن  ونهيهم  باملعروف  واأمرهم  احل�شنة، 

طريق اللتزام، ل الجنذاب معهم اإىل طريق املع�شية.

فديننا ياأمرنا األ يك�ن اأحدنا اإمعة، يق�ل: اأنا مع النا�س 

اأن  علينا  ولكن  اأ�شاأنا،  اأ�شاءوا  واإن  اأح�شنا،  النا�س  اأح�شن  اإن 

ن�طن اأنف�شنا اإن اأح�شن النا�س اأح�شنا ، واإن اأ�شاءوا اأن جنتنب 

اإ�شاءتهم.

بدينك  التزامك  طريق  وا�شلكي  اأختاه،  باهلل  فا�شتعيني 

ظاهرك  يف  باحلجاب  ملتزمة  له،  خمل�شة  باهلل  م�شتعينة 

وباطنك، واعلمي اأن من اأدمن طرق باب ربه، في��شك اأن يفتح 

ُهْم �ُشُبَلَنا َواإِنَّ  له بابه �شبحانه: {َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَّ

 مَلََع امْلُْح�ِشِننَي} )العنكب�ت: 69(.
َ َّ
اهلل

االلتزام الحقيقي
د. عزة عبد العزيز
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لل�شع�ب  ميكن  كيف  ترجمة؟  بدون  عاملًا  نتخيل  اأن  ميكن  هل 

املختلفة اأن تفهم بع�شها البع�س بدون ترجمة؟ وما ه� الدور 

على  الب�شرية  احل�شارات  تعريف  يف  الرجمة  لعبته  الــذي 

طرحها  نــ�د  التي  �شئلة  الأ بع�س  هي  هــذه  البع�س؟  بع�شها 

�شم�ئيل  طــروحــة  لأ رف�شًا  متثل  الرجمة  اأن  باعتبار  هنا 

احل�ار  اأن  تثبت  فالرجمة  احل�شارات.  �شراع  عن  هنتنغت�ن 

بني احل�شارات �شيء ممكن. بل وح�شل هذا احل�ار يف التاريخ 

حت�شل  �ش�ف  وروبــيــة  الأ النه�شة  كانت  فهل  مــرة.  من  اأكــرث 

اإىل  العربية  والعلمية  الفل�شفية  الكتب  اأمهات  ترجمة  ل�ل 

الالتينية؟ من املعل�م اأن مدر�شة طليطلة هي التي نقلت فكرنا 

امليالديني.  والثاين ع�شر  التا�شع  القرنني  وروبيني بني  الأ اإىل 

من  وغريها  �شقلية  يف  اأي�شًا  اأخرى  مدار�س  هناك  كانت  ولكن 

مدن جن�ب اأوروبا. وميكن اأن نق�ل ال�شيء نف�شه عن ترجمة 

وروبي اإىل لغتنا العربية يف بداية القرن التا�شع ع�شر  العلم الأ

اأيام حممد علي. ثم ما انفككنا نرجم منذ ذلك ال�قت وحتى 

مر ذاته عن اليابانيني الذين ابتداأت نه�شتهم  الي�م. وقل الأ

جنليزية والفرن�شية  عام 1860عن طريق ترجمة امل�ؤلفات الإ

ملانية.  والأ

يق�ل الفيل�ش�ف الفرن�شي ال�شهري ب�ل ريك�ر اإن هناك طريقتني 

لغة  من  لفظية  لر�شالة  احلريف  النقل  هي  وىل  الأ للرجمة. 

اإىل اأخرى. وهذا ه� املعنى ال�شيق اأو ال�شطالحي للرجمة. 

اإىل  هيغل  كتب  اأو  ملانية،  الأ اإىل  ديكارت  كتب  نرجم  فهكذا 

األ  ترجمة  لكلمة  وا�شع  معنى  هناك  ولكن  الفرن�شية... 

وه�: تاأويل نظام فكري كامل داخل نف�س اجلماعة الق�مية 

فالرجمة  خمتلفتني.  وثقافتني  لغتني  بني  او  اللغ�ية  اأو 

عدة  ت�جد  نه  لأ ملاذا؟  �شرورية.  دائمًا  كانت  ول  الأ باملعنى 

تتكلم  الب�شرية  كانت  فل�  واحــدة.  لغة  ولي�س  ب�شرية  لغات 

حا�شل.  حت�شيل  هذا  الرجمة!  اإىل  احتجنا  ملا  واحدة  لغة 

وبالتايل فاإن الرجمة كانت دائمًا و�شيلة للت�ا�شل بني اللغات 

العامل  على  نافذتنا  هي  الرجمة  اإن  املختلفة.  والثقافات 

اخلارجي. فل�لها ملا عرف الفرن�شي�ن اأهمية كانط، اأو هيغل، 

باملعنى  الرجمة  ولكن  الخ...  دو�شت�يف�شكي،  اأو  �شك�شبري،  اأو 

ديكارت  يفهم  لكي  الفرن�شي  فاملثقف  الفهم.  تعني  الثاين 

ينبغي اأن يرجمه، اأي اأن ي�شت�عب فكره وظروفه على �ش�ء 

املعري  يفهم  لكي  املعا�شر  العربي  واملثقف  احلالية.  الظروف 

واأن  اأوًل،  حديثة  عربية  لغة  اإىل  يرجمه  اأن  ينبغي  مثاًل 

ي�شت�عب ت�شاوؤلته يف ع�شره على �ش�ء ت�شاوؤلتنا يف ع�شرنا. 

فر�شالة الغفران مثال ل يقدر على فهمها ال القليل�ن. وبالتايل 

مر ذاته  فياحبذا ل� يب�شطها لنا او لطالبنا اأحدهم. وقل الأ

طريق  عن  فهمهم  ي�شعب  كثرية  فاأحيانا  الغرب.  فال�شفة  عن 

احلاجة  باأم�س  فنحن  وبالتايل  وحدها.  احلرفية  الرجمة 

اأذهان  الع�ي�شة وتقريبها اىل  واأفكارهم  اىل تلخي�س كتبهم 

التن�ير  فال�شفة  مع  اأنا  اأفعله  ان  اأحــاول  ما  وهذا  اجلمه�ر. 

ب�شكل خا�س..

 

كانت  الب�شرية  اأن  ريك�ر  ب�ل  ويرى 

ــم حــتــى قــبــل ظــهــ�ر  ــرج دائـــمـــًا ت

كان  فقبلهم  املحرفني.  املرجمني 

ي�جد الرّحالة، والتجار، وال�شفراء، 

ب�شكل  مرجم�ن  وكلهم  وغــريهــم، 

اأكرث  يعرف�ن  كان�ا  كلهم  باآخر.  اأو 

م�شاألة  ريك�ر  يح�شر  ثم  لغة.  من 

ــن الــقــطــبــني:  ــذي ــة بـــني ه ــم ــرج ال

فالرجمة  خــال�ــس/واخلــيــانــة.  الإ

اإما اأن تك�ن خمل�شة حلرفية الن�س 

ال�شدد  بهذا  ويقال  لــه.  خائنة  اأو 

�شيء  كل  يف  مكروهة  اخليانة  بــاأن 

تخ�ن  اأن  ينبغي   ! الرجمة  عدا  ما 

لروح  للمعنى،  تخل�س  لكي  احلــرف 

الن�س. ويرى ب�ل ريك�ر اأنه ل ي�جد 

مــعــيــار مــطــلــق لــلــرجــمــة اجلــيــدة. 

ترجمات  عدة  ت�جد  ال�شبب  ولهذا 

فاملرجم  ــًا.  ــان ــي اأح الــنــ�ــس  لنف�س 

على  يربهن  لكي  املحرف  الفرن�شي 

يق�م  لهيغل  �شابقة  ترجمة  �شعف 

ح�شل.  ما  وهذا   ! جديدة  برجمة 

اأو  هيغل  كتب  بع�س  ترجمت  فقد 

اإىل  مــرة  من  اأكــرث  نيت�شه  اأو  كانط 

نحن  اإننا  ريك�ر:  ويق�ل  الفرن�شية. 

ترجمات  على  نعي�س  الفرن�شيني 

من  جــانــب:  الأ الكتاب  لكبار  معادة 

اأو  �شك�شبري،  اأو  هــ�مــريو�ــس،  اأمــثــال 

اأو  اأفالط�ن،  اأو  اأو ه�لدرلني،  غ�ته، 

نيت�شه، اأو غريهم، الخ... 

ال�شتاذ  دولنـــ�ا  جيل  الباحث  واأمــا 

للعل�م  الفرن�شي  الــقــ�مــي  املعهد  يف 

ال�شيا�شية فيتحدث عن كيفية ترجمة 

مدرسة 
طليطلة 
هي التي 

نقلت 
فكرنا إلى 
األوروبيين 

بين القرنين 
التاسع 

والثاني عشر 
الميالديين

المثقف 
العربي 

المعاصر 
لكي يفهم 
المعري مثاًل 

ينبغي أن 
يترجمه إلى 
لغة عربية 

حديثة 
أواًل، وأن 
يستوعب 
تساؤالته 
في عصره 
على ضوء 
تساؤالتنا 
في عصرنا
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كانت  كلما  �شع�بة  تزداد  الرجمة  اأن  ويرى  ال�شيني.  الفكر 

ال�شينية  اللغة  بني  يجمع  الــذي  فما  جــدًا.  متباعدة  اللغات 

واللغة الفرن�شية؟ ل �شيء. ميكنك اأن ترجم من اليابانية اإىل 

الفرن�شية؟  من  ولكن  الفيتنامية،  اأو  الك�رية  من  اأو  ال�شينية، 

عمال الفرن�شية اإىل اللغة  ومع ذلك فقد ترجمت العديد من الأ

اأي�شًا. وهذا دليل على وج�د �شيء  ال�شينية، والعك�س �شحيح 

ال�شيء  وهذا  تباعدًا.  كرث  الأ والثقافات  اللغات  بني  م�شرك 

الب�شرية.  والع�اطف  للم�شاعر  الك�ين  البعد  ه�  امل�شرك 

فاحل�شد، اأو الغرية، اأو احلب، اأو احلكمة، اأو اجلن�ن، اأو العقل، 

مم  الأ عنها  تعرّب  ولكن  اللغات،  جميع  يف  م�ج�دة  اأ�شياء  كلها 

بكلمات خمتلفة. وبالتايل فيمكن ترجمتها من لغة اإىل اأخرى. 

ن ال�شعر مرتبط  بالطبع فاإن اأ�شعب �شيء ه� ترجمة ال�شعر لأ

تقراأ  اأن  وي�شتحب  اللغة...  ه�  ال�شعر  يجب،  مما  اأكرث  باللغة 

فهناك  ذلك  من  الرغم  على  ولكن  مرجمًا.  ل  لغته  يف  ال�شعر 

العربي... اأو  الياباين  اأو  ال�شيني  لل�شعر  فرن�شية  ترجمات 

والعك�س �شحيح اي�شا. فكم ترجمنا نحن العرب �شعر النكليز 

والفرن�شيني من اأمثال �شك�شبري وت.�س. ايلي�ت وب�دلري ورامب� 

الخ..؟ 

اجلامعيني  ــاتــذة  ــش � والأ الــنــا�ــشــريــن  بع�س  وجـــه  وقـــد  هـــذا 

�شيا�شة  عن  مفت�حة  «ر�شالة  العليا  الهيئات  اىل  الباري�ش�شني 

تراجع  خــطــ�رة  مــن  امل�ش�ؤولني  يــحــّذرون  وفيها  الــرجــمــة». 

يف  الفل�شفية  اأو  الفكرية  الرجمة 

وقت  فحتى  اأوروبــــا.  وعــمــ�م  فرن�شا 

الفرن�شية  الن�شر  دور  كانت  قريب 

اأو  ملــانــيــة،  الأ عــمــال  الأ اأهــم  ترجم 

نغل��شاك�ش�نية اأو غريها اإىل اللغة  الأ

ابتداأت  الرجمة  ولكن  الفرن�شية. 

قل. وهذا خطر على اخل�ش�بة  تراجع منذ عام 1995 على الأ

ونعرف  احلية.  الثقافات  بني  الفكري  التالقح  اأو  املعرفية 

ترجمة  على  حثَّ  الــذي  ه�  ف�ك�  مي�شيل  اأن  املقالة  هذه  من 

مريكي ريت�شارد رورتي اإىل الفرن�شية عام 1980.  الفيل�ش�ف الأ

قبل  ف�ك�  وكــان  بل  ترجمته.  لتاأخرت  اأو  ترجم  ملا  ولــ�له 

لعر�س  «�ش�ي»  ن�شر  دار  يف  كامل  ق�شم  بتخ�شي�س  يفكر  م�ته 

الكتب الملانية والنكليزية و�ش�اها لكي يتعرف عليها القارئ 

الفرن�شي. فعر�س الكتب اجلديدة اأ�شبح فعالية ثقافية هامة 

جدا ول تخل� منها اأي جريدة كربى او دار ن�شر او جملة حترم 

نف�شها. فتخيل�ا ان مي�شيل ف�ك� يف اأواخر حياته يتح�ل اىل 

عار�س للكتب الجنبية! ومل ل؟ هذا من جهة. 

املرجمني  الفال�شفة  اأكرث  اأن  نعلم  فاننا  اخرى  جهة  من  واأما 

هابرما�س،  ف�ك�،  دريـــدا،  هم  جنبية  الأ اللغات  اإىل  حاليًا 

رول�س... وبالطبع فاإن الرجمة مرتبطة بق�ة اللغة اأو اأهميتها 

على امل�شرح الدويل. فمن ال�ا�شح اأن الفرن�شيني يرجم�ن عن 

خريون عنهم.  مريكان اأكرث مما يرجم ه�ؤلء الأ جنليز والأ الإ

ما  وهــذا  ــم.  واأه الفرن�شية  من  اأقــ�ى  جنليزية  الإ لن  ملــاذا؟ 

يحزن الفرن�شيني كثريا بل ويغيظهم. ونعلم اأي�شًا اأن اليابانيني 

عنهم،  الفرن�شي�ن  يرجم  مما  اأكرث  الفرن�شية  عن  يرجم�ن 

ن اللغة الفرن�شية تبقى اأهم من اللغة اليابانية على امل�شرح  لأ

الدويل واأكرث انت�شارا. ونعلم اأي�شًا اأننا نحن العرب نرجم عن 

الفرن�شي�ن  يرجم  مما  بكثري  اأكرث  جنليزية  والإ الفرن�شية 

جنليز عنا. وذلك ل�شبب ب�شيط: ه� ان املعرفة احلديثة  والإ

مت�افرة يف لغتهم اكرث من لغتنا بكثري. ولكنهم يرجم�ن عنا 

بع�س الروايات و الدواوين ال�شعرية وم�ؤلفات الراث الكربى. 

ولكن ينبغي العراف باأن اإ�شهامنا يف جمال الفل�شفة والعل�م 

العلمي ل يزال �شعيفًا جدًا. وبالتايل فال  ن�شانية والبحث  الإ

الترجمة إما 
أن تكون 
مخلصة 
لحرفية 
النص أو 
خائنة له. 
وينبغي أن 
تخون الحرف 
لكي تخلص 
للمعنى، 
ولروح النص
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التي تعرقل  ال�شع�بات  من  الفكر عنا...  يفكر برجمة  اأحد 

على  يتقا�شى  فاملرجم  جــ�ر.  الأ �شعف  فرن�شا  يف  الرجمة 

�شعيف  مبلغ  وهذا  بكثري(،  اأقل  )واأحيانًا  ي�رو   20 ال�شفحة 

فيما يخ�س الرجمة الفل�شفية. فمن املعل�م اأنك لكي ترجم 

كتب الفل�شفة ينبغي اأن تك�ن فيل�ش�فًا... واملرجم بهذا املعنى 

خرين. فمن ي�شتطيع  مفكر مثله يف ذلك مثل بقية املفكرين الآ

اأن يرجم كانط ، اأو هابرما�س، اأو هيدغر اىل الفرن�شية؟... 

وب�شكل  الداخل  من  الفل�شفي  الفكر  على  املطلع�ن  وحدهم 

عميق ي�شتطيع�ن ذلك. وبالتايل فال ينبغي اأن ن�شتهني بعملية 

الرجمة اأو نحتقرها بحجة اأنها فعالية ثان�ية. فال�اقع اأنها 

اأنف�شهم.  املفكرون  اإل  عليها  يقدر  ول  جدا  و�شعبة  اأ�شا�شية 

واإمنا  الفردية،  اجله�د  على  فقط  تنه�س  ل  الرجمة  ولكن 

تلزمنا �شيا�شة عامة للقيام بها. 

مهما يكن من اأمرل بد من ترجمة اأهم امل�ؤلفات الفل�شفية من 

يطالية،  الإ اإىل  جنليزية،  الإ اإىل  ملانية،  الأ اإىل  الفرن�شية، 

اأن  على  اأي�شًا  برهان  ــذا  وه اي�شا.  �شحيح  الخ...والعك�س 

وروبــي  الأ ال�عي  ت�حيد  يف  مهمًا  دورًا  تلعب  �ش�ف  الرجمة 

من  تخ�شى  فرن�شا  ولكن  وروبية..  الأ ال�شع�ب  بني  التقارب  اأو 

�شت  جنليزية همَّ مريكية على العامل. فالإ الهيمنة الثقافية الأ

مر نف�شه  مريكية غزت العامل، وقل الأ فالم الأ الفرن�شية، والأ

العقدين  ويف  واملجالت..  والكتب  التلفزي�نية  امل�شل�شالت  عن 

برجمة  من  عنا�شره  بكل  املعل�ماتي  املجال  اأ�شيف  خريين  الأ

واأنظمة ولغة واأ�شبح غ�غل المريكي 

ي�شيطر على كل �شيء.....ولذلك اأدان 

مربيالية  كل�د �شي�ش�ن يف الربنامج الثقايف اخلارجي لفرن�شا الإ

ر من هيمنة منط ثقايف واحد على  مريكية. وحذَّ الثقافية الأ

ف امل�ش�ؤول�ن  العامل. ودعا اإىل عامل متعدد الثقافات. ثم خفَّ

مريكية  الأ للهمينة  اإدانتهم  حدة  من  بعد  فيما  الفرن�شي�ن 

الفرن�شية،  اللغة  عــن  ــدفــاع  ال اإىل  فقط  يــدعــ�ن  وراحــــ�ا 

لهم  حيلة  ل  اأنه  وال�اقع  خا�س.  ب�شكل  والكتاب  وال�شينما، 

اإىل  يعرف  اأحد  واقع، ول  اأمر  مريكية  الأ فالهيمنة  مر.  الأ يف 

نعرف  واأن  هي  كما  معها  نتعامل  اأن  وينبغي  �شتط�ل.  متى 

باإيجابياتها و�شلبياتها ولي�س فقط ب�شلبياتها. ولكن من ال�ا�شح 

اأن التعددية اللغ�ية والثقافية والفنية �شيء �شروري. ولي�س 

م�شتحبا ان تهيمن لغة واحدة او ثقافة واحدة على كل ثقافات 

العامل. ونحن العرب مدع�ون اأي�شًا للدفاع عن لغتنا وثقافتنا 

نبذل  اأن  ينبغي  اأق�ل  ال�شدد  وبهذا  الفرن�شي�ن.  يفعل  مثلما 

جه�دًا اأكرب لتعليم اللغة العربية يف اخلارج كما تفعل فرن�شا 

وختامًا  جانب.  الأ اإىل  الفرن�شية  اللغة  تدري�س  يخ�س  فيما 

اأ�شا�شًا  مير  العامل  �شع�ب  خمتلف  بني  الثقايف  الت�ا�شل  فــاإن 

مكانيات  الإ ور�شد  ت�شجيعها  ينبغي  التي  الرجمة  طريق  عن 

الالزمة لها. وحل�شن احلظ فان العرب ابتداأوا م�ؤخرا يهتم�ن 

م�ال بل ويخ�ش�ش�ن  جديا مب�شاألة الرجمة وير�شدون لها الأ

زايد و�ش�اها. وهذا �شيء  ال�شيخ  الكربى كجائزة  لها اجل�ائز 

يب�شر باخلري.. 

من 
الصعوبات 
التي تعرقل 

الترجمة 
في فرنسا 

ضعف 
األجور. 

فإن20 يورو 
وأحيانًا أقل 
بكثير، مبلغ 

ضعيف 
فيما يخص 

الترجمة 
الفلسفية
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من  مثيالتها  عن  مييزها  بطابع  العربية  العمارة  ات�شمت 

املهند�ش�ن  نبغ  وقــد  والت�شميمات،  والــزخــارف  العمارات 

والت�شميمات  املعمارية،  الهند�شية  عــمــال  الأ يف  امل�شلم�ن 

يتطلب  الرائق  �شالمي  الإ الفن  وهــذا  العظيمة.  العربية 

منهم التمكن يف عل�م الهند�شة والريا�شة. ولقد اأثر العرب 

اعتمدوا  الذين  الــروم  من  املهند�شني  يف  الفذة  بعبقريتهم 

عليهم يف اول اإقامتهم باأ�شبانيا، ثم اأخذوا يتحررون من الفن 

ندل�س  البيزنطي مثل اإخ�انهم يف م�شر، ومرت العمارة يف الأ

العرب يف  اأقدم مباين  ول منها  الأ الدور  اأدوار، ميثل  بثالثة 

ندل�س وه� جامع قرطبة، وقد اأقيم يف الدور الذي ي�شمي  الأ

)فن العمارة البيزنطي العربي(، وه� واإن كان ي�شتمل ب��ش�ح 

املباين  عن  يختلف  فه�  البيزنطي،  الفن  من  عنا�شر  على 

وباأق�ا�شه  الك�يف،  باخلط  الزينة  من  فيه  مبا  البيزنطية 

خري من  امل�شن�عة على �شكل حدوة احل�شان، وميثل الدور الأ

دوار الثالثة ق�شر احلمراء. الأ

�شالمية لها مدار�س واأ�شاليب متيزت بها  واحلق اأن العمارة الإ

العاملية، وتط�رت  الفن�ن  وانفردت بطرزها و�شخ�شيتها عن 

اأمناطا  وابتدعت  والت�شجيع،  الرعاية  بف�شل  وازدهـــرت 

والهند�شية  النباتية  الزخارف  كا�شتخدام  فريدة،  واأ�شاليب 

�شراف يف ا�شتخدامها، حتى ميزت  والكتابة العربية، بل والإ

– وما  الفن  اأ�شاليب  وكانت  عليه.  علما  واأ�شبحت  الفن  هذا 

ملا  العاملية،  الفن�ن  وم�ؤرخي  رجال  بتقدير  حتظى   – زالت 

ات�شمت به من جمال واإبداع وابتكار.

العمارة  اأ�شا�س  املن�رة  املدينة  يف  ول  الأ امل�شجد  كان  ولقد 

تق�شف  مــع  عمارته  يف  يتنا�شب  ب�شيطا  وجــاء  الدينية، 

وازدهــرت  تط�رت  امل�شاجد  عمارة  لكن  وزهدهم،  امل�شلمني 

بعد الرثوة والرخاء التي �شملت الدولة العربية الناه�شة، 

ندل�س غربا، واأ�شبح  والتي امتد �شلطانها بني الهند �شرقا، والأ

مر يقت�شي تط�يرا ليتفق امل�شجد ومكانته يف النف��س مع  الأ

العربية، ف�شال عن �شرورة الهتمام بتح�شني  الدولة  تقدم 

امل�شاجد ب�شكل عام.

�شالمية: جامع القرويني مبدينة فا�س  ومن اأهم امل�شاجد الإ

دار�شة �شنة 192هـ- املغربية، اأن�شاه اإدري�س الثاين يف عهد الأ

808م، عندما جاء من )وليلى( اإىل )فا�س( ليتخذها عا�شمة 

له ومركزا جلماعته، وكان جامعا �شغريا ب�شيطا، يدعى اآنذاك 

ب: )جامع ال�شرفاء( ثم جددته اأم البنني فاطمة الفهرية، 

اأبيها  من  ورثته  ما  كل  وهبت  حيث  )245هـــــ-859م(،  عام 

حممد الفهري لبنائه وت��شيعه، وظلت �شائمة حمت�شبة اإىل 

اأن انتهت اأعمال البناء فيه، و�شلت فيه �شكرا هلل تعاىل.

وجامع القرويني ا�شركت يف بنائه جميع الدول التي تعاقبت 

�شالمية،  على احلكم يف املغرب، وه� علم من اأعالم احل�شارة الإ

ومركز العبادة، ورمز من رم�ز اله�ية 

الفكر  �شروح  من  و�شرح  �شالمية،  الإ

والثقافة يف العامل. وه� اأقدم جامعة 

يف التاريخ، حت�لت الي�م اإىل جامعة 

وعل�م  �شالم  الإ عل�م  تدر�س  حديثة 

الع�شر احلديث.

مر – يتك�ن  وكان اجلامع – يف اأول الأ

القبلة،  من  ابتداء  بالطات  اأربــع  من 

ال�شرق  من  ق��شا   )12( بالط  ولكن 

اإىل الغرب، ثم زيد يف بنائه يف عهد 

الزناتي  بكر  ــي  اأب بــن  اأحــمــد  مـــري  الأ

م�ي  – وباإعانة مالية من اخلليفة الأ
– فبلغت )13(  عبد الرحمن الثالث 

ا�شك�با و)18( بالطا.

العمارة 
اإلسالمية 

لها مدارس 
وأساليب 

تميزت  بها 
وانفردت 
بطرزها 

وشخصيتها 
عن الفنون 

العالمية
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بن  احلــق  عبد  القا�شي  اأ�شاف  املرابطي،  ي��شف  عهد  ويف 

 )16( من  يتاألف  اجلامع  فاأ�شبح  اأخـــرى،  زيـــادات  معي�شة 

ا�شك�با و)11( بالطا.

اإليه،  اخلطبة  ونقل�ا  به،  فــزادوا  اجلامع  الزناتي�ن  وو�شع 

مائة  ذات  اأخــرى،  مكانها  وبن�ا  وىل،  الأ ال�ش�معة  وهدم�ا 

درجة، ومنق�ا بابها الكبري ب�شفائح النحا�س 

�شفر �شنة 345هـ، وجعل�ا يف اأعلى الباب  الأ

قبة �شغرية، و�شع يف ذروتها تفافيح مم�هة 

�شيف  فيه  اأثبت  حديد،  من  زج  يف  بالذهب 

امل�ىل اإدري�س، وحتت هذه القبة قبة اأخرى 

اأكرب منها للم�ؤذنني، ويف املنارة بيت للم�ؤقت، 

ورخامة �شم�شية و�شاعات رملية.

388هـ �شنع املظفر بن املن�ش�ر منربا للقرويني من  ويف �شنة 

بن��س والعناب. ع�د الأ

يزين  كــان  ــذي  ال ندل�شي  الأ الفن  عن  حديثا  ك�شف  ولقد 

الذهب،  ب�رقة  ونق�س  مقرب�س،  ج�س  من  القرويني،  جامع 

ومغرة  واأحمر...،  اأزرق  من  املتعددة  �شبغة  والأ والــالزورد، 

�شفراء من مح البي�س الذهبي، واأ�شكال الزجاج املبلط بدهان 

�شعاع، كما كانت اأ�شكال  كامد، للتخفيف من حدة انعكا�شات الإ

الزجاج يف ال�شما�شات التي بج�انب القبلة.

م�ال اجلامع واأمانات النا�س،  وقد جهز اجلامع مب�شت�دعات لأ

رز، و�شفحت ب�شفائح حديدية، وبجانب  وح�شنت بخ�شب الأ

كل  �شقف  يف  طابق  مع  بيتا،   )15( بها  لل��ش�ء،  دار  اجلامع 

من  حمف�ر  نقري  يف  املاء  ل�شب  نحا�شي  واأنب�ب  نارة،  لالإ بيت 

قبة �

حديد،  من  زج  يف  بالذهب 

امل
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ورخامة �شم�
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حجر، ودار اأخرى لل��ش�ء اأ�شغر منها خم�ش�شة للن�شاء، ويف 

و�شط اجلامع �شحن حتفة فنية خالدة بهند�شتها املعمارية، 

كما  القبلة.  مظلة  اأكربهن  مظالت  اأربــع  بال�شحن  وحتيط 

اأقيمت العنزة �شنة 688هـ، وهي حمراب خ�شبي يف ال�شحن، 

الفن من دقة ااخرط والنق�س، كما �شنعت  اآيات  جتلت فيه 

)ال�شقاية( املنمقة باجل�س واحلجر املنج�ر واأن�اع ال�شبغة، 

رز. وبجانب املحراب مق�ش�رة بابها من خ�شب الأ

اأما منرب اجلامع فه� من اأجمل املنابر املعروفة اإىل الي�م، وه� 

 )300( باجلامع  ي�جد  كما  ندل�شي.  الأ املغربي  للفن  منذج 

يف  مت�ازية  متقاطعة  وهي  املرمر،  من  منها  ع�شرة  �شارية، 

غنمه  كبريا  ناق��شا  كانت  التي  الرثيا  وو�شطها  اأ�شاكيب، 

ون�شبت  غزواتهم،  اإحدى  يف  الن�شارى  كنائ�س  من  امل�شلم�ن 

بدقة، بحيث ينظر منها جميع اأب�اب اجلامع، وباجلامع اأي�شا 

وال�شناعات  لــ�ان  الأ خمتلفة  ثريا  و)130(  بالطا   )21(

وامل�شادر.

ذات  اأروقــة  وال�شمال  والغرب  ال�شرق  من  باجلامع  وحتيط 

اأربع�ن  وط�لها  ذراعـــا،  ثالث�ن  منها  كل  عر�س  اأقــ�ا�ــس، 

روقة خزائن ي�دع فيها الزيت وامل�شابيح  ذراعا، ويف اأ�شفل الأ

واحل�شر وغريها، وت�قد يف اجلامع كل ليلة )900( م�شباح، 

ق�ا�س التي ت�شق و�شط  على كل ق��س منها م�شباح، وف�ق الأ

اجلامع قبالة املحراب )150( م�شباحا. وللجامع )17( باب 

امل�شجد،  يت��شط  الذي  ال�شحن  طريف  يف  يلتقيان  وجناحان 

كل جناح يحت�ي على مكان لل��ش�ء من املرمر، وه� ت�شميم 

يف  �ــشــ�د  الأ ال�شحن  لت�شميم  م�شابه 

ندل�س. ق�شر احلمراء يف الأ

تــرمــيــم اجلـــامـــع، مت  ويف عــمــلــيــات 

قطعة   )300( مــن  اأزيــــد  اكــتــ�ــشــاف 

ال�شالة  بــهــ�  اأر�ــشــيــة  حتــت  ــة  ــري اأث

بقايا  على  عرث  كما  للجامع،  عظم  الأ

اإىل  عهدها  يرجع  نـــادرة،  تاريخية 

القرن 12م، كما اأقيمت منطقة حفر 

عن  فك�شفت  مربع،  172مــر  بقيا�س 

عدد من امل�شاكن والزقاق القدمية.

وهكذا زخرف جامع القرويني بروائع 

واملغربي،  ندل�شي  الأ املـــزدوج،  الفن 

اخلام�س  القرن  يف  ذروتــه  بلغ  الــذي 

الق�ش�ر  بــنــاء  اإن  حــتــى  الــهــجــري، 

والكنائ�س يف الغرب كان متاأثرا بالفن 

�شالمي. املعماري الإ

العرب أثروا 
بعبقريتهم 
الفذة في 

المهندسين 
الروم

بناء القصور 
والكنائس 
في الغرب 
كان متأثراً 

بالفن 
المعماري 
اإلسالمي

�شالمي. الإ الراث  يف  باحث  مغربي  • كاتب 
دبي. �شالمية  الإ بال�ش�ؤون  البح�ث   باإدارة  41• باحث 
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ــــنــــاء الــــ�ــــشَّ ــــه  ــــي ف ـــــعُّ  يـــــ�ـــــشِ يــــــــ�م  الــــلِّــــقــــاء؟اأي  يــــكــــ�ن   اأو  املــــجــــِد  ـــــــذرى  ب

حــــبــــيــــُبُ فـــــيـــــه  يــــــكــــــ�ن  يـــــــــ�م  ــــــــداء؟اأي  ـــــه اأنـــــــا�ـــــــسُُ ِع حمـــــِدقـــــا حـــــ�َل

فـــمـــهـــاًل ؟!  ـــــــذا  ه يـــــكـــــ�ن  ـــــــ�م  ي نــــبــــيــــاءاأي  الأ ـــه  ـــن ـــش � قـــــد  يــــــــــ�ُمُ  ذاك 

عـــــــلـــــــمـــــــاءيــــــ��ــــــشــــــُفُ قــــبــــلــــه واإبـــــــراهـــــــيـــــــم نـــ ثــــــــــلــــــــــة   ُ ــــــــــــــــــــ�ح ُ

اأنــــــا�ــــــسٍ يف  ــــت  خــــل قــــــد  اهلل  ــــه الـــعـــنـــاء�ـــشـــنـــة  ــــن ثــــــم نـــــ�ـــــشـــــُرُ يـــــــــزول م

بـــجـــمـــٍع ــــــاِل  ــــــب ت ل  ــــــ�ن  ــــــك ال ِكـــفـــاء�ــــشــــيــــد  مــــــــ�ىًل  فـــهـــ�    
ُ
اهلل ـــك  ـــُب ـــش حـــ�

ــى ــق ــم ح الـــــيـــــ�م  قـــــ�ُمـــــك  يـــــكـــــْن  ـــاءاإن  ـــش ـــ� ـــنـــجـــلـــي  لــــديــــهــــم ِغ ــــــدًا  ي ــــــغ ف

ـــم ـــت اأن الـــــكـــــ�ن  ـــُد  ـــي ـــش � اهلِل  ـــى  ـــم ح ـــداءيف  ــــا الـــ�ـــشَّ ــــاله ـــــدى َع فـــ�ـــشـــيـــ�ف الـــــِع

ـــارًا ـــغ ــاءاذهــــبــــ�ا وارجـــــعـــــ�ا حــــيــــاَرى �ـــشَ ــم ــش ــ� ــــق  قــــد حـــمـــتـــه  ال ـــيـــُد اخلــــل �ـــش

غـــــــاُرُ فـــــــــــاآواه  ـــا  ـــه ـــن م اأخـــــــرجـــــــ�ه  ـــــــــــــاء""  ـــــــُةُ ورق ـــــــام ـــــــم وحــــــمــــــتــــــه ح

ــــــــ�اءاأخــــــرجــــــ�ه مـــنـــهـــا فــــَمــــخــــرُج �ـــشـــدٍق الــــــــثَّ و  مبــــثــــلــــه  ودخــــــــــــــــــــ�ُلُ 

ـــنـــاءاأخـــــــــرجـــــــــ�ه  وكــــــــم َتـــــــِعـــــــزُّ عــلــيــه ـــَع ــــــــذاك اخلــــــــــروِج  مــــنــــه  ال ــــا ِل ي

َعــــنــــاًء ذا  مـــــن  ــــمــــاُم  ــــه ال يــــالقــــي  ــــــاءكـــــم  اإخ قـــــــــــ�ٌمٌ   ــــــدى   ــــــِع ال ــــ�ن  ــــك ي اأن 

ولــــكــــن لـــــــفـــــــ�ٍز  اإل  دعـــــــاهـــــــم  ـــاءمـــــــا  ـــربي ـــِك قــــد عـــمـــاهـــم عــــن اُلـــــهـــــدى ال

�ــشــريــكــًا ــــــاُدوا  ــــــن ُت ل  الـــنـــا�ـــس  ــــا  ــــه ـــــس  ثـــــــم ِكـــــفـــــاءاأي ـــــ� ـــــي بـــــــل اإلــــــــهــــــــًا ول

ـــــراُةُ ـــــشَ ـــــم � ـــــت ــــ�اءاأ�ـــشـــلـــمـــ�ا تـــ�ـــشـــلـــمـــ�ا واأن ــــش ــــم � ــــك ــــدي ــــع الــــــــــــ�رى ل ــــي ــــم وج

لبــــــ و  كـــــــال  ــــــــ�ا  وقــــــــال ــــــــ�ه  وفـــــاءحــــــــارب نـــــــــُدُ  ــــــاُة  ــــــن امل تـــــكـــــ�ن  اأن  ــــــد 

ــــُدُ ـــسُُ طــــري ـــ� ـــخ ـــش ــــــذا فـــــاأنـــــت � ـــفـــنـــاءغـــــري ه ال ــــ�ن  ــــك ي قـــــد  و  ـــــــرُيُ   ـــــــش اأ� اأو 

هـــــراءيــــا َلــــعــــمــــري فـــكـــيـــف يــــر�ــــشــــ�ن هــــذا؟ ـــــــــــزوؤُُ  ه ـــــدوَد  ـــــ�ـــــش ال هـــــــذا  اإن 

ـــا الــــِهــــجــــاءتـــلـــك دعــــــ�ى مــــن الــ�ــشــيــاطــني اأوَحــــــــ�ْا ـــه ـــي ـــح ف ـــش ـــ� �ــــشــــدقــــ�هــــا ف

ـــــريًا ـــــش ـــى اأ� ـــق ـــب ــــَب ي ــــي ــــب احِلـــــمـــــاء؟!اأتــــــــــــرون احل ـــه  ـــن ع فـــــاأيـــــن  قـــتـــيـــال  اأو 

عــــنــــكــــبــــ�ُتُ ـــا  ـــجـــه ـــش ـــ� ـــن ب ــــة احَلـــــ�ـــــشـــــداء""فــــكــــفــــتــــه  ــــام ــــم ـــه احل ـــت ـــــا كـــف م

مـــ قــــــرب  عـــلـــى  ــــُم  مــــنــــُه ـــ�ر اخلـــفـــاء""واخــــتــــفــــى  ـــه ـــظُّ ـــــــــراآُه  ومــــن �ـــشـــدِة ال

ـــٍد ـــن ـــج ب حـــــمـــــاه  قــــــد  مــــــــــــ�له   مــــــن نـــ�ـــشـــيـــٍج َيــــــِنــــــم فــــيــــه الــــــَ�هــــــاءاإن 

ـــاًل ـــه ـــش ـــــدى فــــــاأهــــــاًل و� ـــــه ـــــا اإمــــــــــام ال ـــــًا ُقــــبــــاءي ـــــ�ق ـــــش بــــــــربــــــــ�ٍع  يــــهــــتــــز �
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اأنــــــا�ــــــسُُ ــــه  ــــدي ل احِلـــــمـــــى  دار  ــــم اإبــــــــاءذاك  ــــه ــــي ـــــقـــــا وف يـــــرقـــــبـــــ�ن الـــــلِّ

لــــــنــــــزاٍل تــــــرعــــــرعــــــ�ا  ُربــــــــاهــــــــا  ـــفـــاءيف  الـــ�ـــشِّ ـــه  فـــي ــــــزاُل  ــــــنِّ ال ــــ�ُن  ــــك ي اإذ 

وا�ــشــتـــ ـــة  ـــن ـــدي امل ــى  ــف ــط ــش ــ� امل نــــــحــــــاء""فـــنـــحـــى  ــــَة الأ ــــك ــــت اإلـــــيـــــه مـــــن م ــــاق ـ

ــــدًا ــــري ـــــهـــــدى فـــلـــ�ـــشـــت ط ــــهــــاءيـــــا اإمـــــــــام ال ــــَب ـــــــــــ�ُرُ يـــ�ـــشـــع مــــنــــك ال ـــــــــت ن اأن

ـــــ�اٍر  لــكــ�ــشــرى ـــــيـــــ�م بـــــ�ـــــش ــــرى وفـــــيـــــه فـــــتـــــُحُ رخـــــاءوعــــــــدك ال ــــش ــــ� فــــيــــه ُب

وعـــذرا فُعـــــــذرًا  الهــُـــــدى  اإمــــام  ـــاءيـــا  ـــب ــــــسٍ قـــــد كــــــان مـــنـــهـــم َغ ــــــا� مـــــن اأن

ــًا ــح ــف ــش ـــ�ًا و� ـــف ـــع ــــدى ف ــــه ــــ�ل ال ــــش ــــا ر� ـــــم اخُلـــــيـــــالءي ـــــاه ـــــم مــــــن اأنــــــــا�ــــــــسٍ اأع

ــًا ــم ــي ــت ـــــــــــُه  طــــفــــاًل ي ل ـــــاء؟!قـــــد رعـــــــــاك  الإ ـــــَ�ن ال مـــنـــه  ـــ�ن  ـــك ي اأن  تـــــرى  هــــل 

ـــــاَب  كــيــمــا ـــــب ــــ�م تـــفـــتـــح ال ــــي ــــــــردى  والــ�ــشــقــاءهــــجــــرة ال ال ـــكـــفـــُر و  ُيـــهـــجـــر ال

ـــا دومــــــًا ـــن ـــادي ـــن ــــ�اءهــــجــــرة املـــ�ـــشـــطـــفـــى ت ــــش � كــــــــالم  فــــــــذا  تـــــعـــــاَلـــــ�ا  اأن 

ـــــا رجــــــــال الــــ�ــــشــــعــــ�ب هـــــال �ـــشـــاألـــتـــم مـــــن يــــكــــ�ن الـــــــذي اإلـــــيـــــه  الـــــلِّـــــ�اء؟ي

يـــدعـــ� املــــهــــيــــمــــِن  اإىل  يــــجــــُثــــ�  الـــدعـــاءيـــــــ�م  ذاك  اخلـــــال�ـــــسَ  فــــاخلــــال�ــــسَ 

؟ ــى ونــــــــ�ُحُ ــش ــ� ــي الـــــبـــــالءاأيــــــن مـــ��ـــشـــى واأيــــــــن ع وزاد  اأبـــــــــــى  قـــــــد  ــــهــــم  كــــل

ـــم قــــد قـــــال اأهـــــاًل ـــي ـــرح ـــاءوالـــــــــــرءوُف ال ـــخ ـــشَّ ـــ� ــــــكــــــرمُي مــــنــــه ال لـــــــــــه ال والإ

ُطـــــرا الـــــــــذر  عـــــــامل  يف  عـــــهـــــدمت  لــــــــــــه فــــيــــهــــا الــــــَ�فــــــاءقـــــد  وعــــــهــــــ�د الإ

ــــداءكــــــم نـــــبـــــٍي اأعــــــطــــــى ملـــــــــ�له اإِ�ــــــشــــــرا ــــت اق ـــه  فـــفـــي الــــنــــبــــي  اأتــــــــــاه  اإن 

ـــــــــــــ�يفَّ يـــــــــ�م قـــــتـــــاٍل ـــــداءبـــــــل يــــــكــــــ�ن ال ـــــِف ال فــــيــــك  فــــطــــاب  فــــــخــــــاٌرٌ  ذا 

ــًا ــع ــي ــف ــش ـــيـــ�ـــس ثـــــم َعــــنــــاءفــــــــــاإذا مـــــا الـــــر�ـــــشـــــ�ل كـــــــان � ـــا فـــل طـــــبـــــَت نـــفـــ�ـــشً

ُذخـــــــرًا كــــــان  قـــــد  الــــنــــبــــيُّ  مـــــا  ــــي فـــــمـــــا لـــــعـــــيـــــٍب بــــقــــاءواإذا  ــــاه ــــب ــــت ــــال ف

ــًا ــع ــفــي ــش ـــن يل � ـــك ـــــدى  ف ـــــه ال نــــبــــيَّ  الـــ�ـــشـــيـــاءيـــــا  ــــعَّ  ــــش � مـــنـــك  و  نـــــــــ�ُرُ  اأنــــــــت 

ــــ�م ِذكــــــرى ــــي اإِخاء اأمـــــــة املــــجــــد عـــ�ـــشـــتـــم  ال اأنـــــتـــــم  و  الـــــهـــــدى  ــــ�ُل  ــــش ــــر� ف

وفـــيـــكـــم لــــديــــكــــم  ـــــدى  ـــــه ال ـــــ�ل  ـــــش ر� الــــقــــهــــقــــراءو  ــــُم  ــــُك فــــتــــل ــــــــ�ا   ــــــــ�لُّ ُت ل 

ـــــــل نـــــعـــــ�د ملــــثــــٍل؟ ــــعــــري وه العطاء لــــيــــت �ــــشِ ــــــي  رب ــــه  ــــن وم ــــرجــــ�  ن ذاك 

ُمــــدميــــا دومــــــــا  ــــــــــه ُ  ل الإ ــــى  �ــــشــــلَّ ـــــم  الرخاء ث ـــا   ـــه ـــن م ُيـــــعـــــم   مــــــــزن   عــــــدَّ 

ــــــالمــــــا يــــخــــ�ــــس اأحــــــــمــــــــد طـــه ــــــش ـــاءو� ـــش ـــ� ي وقـــــــــت  اأيِّ  يف  يــــبــــلــــغــــْنــــه 

ر
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اْلَبَلِد  • َوَهَذا  �ِشيِننَي  • َوُط�ِر  ْيُت�ِن  َوالزَّ نِي  {َوالتِّ قال اهلل تعاىل: 

ْن�َشاَن يِف اأَْح�َشِن َتْقِ�مٍي})�ش�رة التني(. لقد  ِمنِي • َلَقْد َخَلْقَنا الإ الأ

الط�ر  وبجبل  الزيت�ن  و�شجرة  التني  ب�شجرة  تعاىل  اهلل  اأق�شم 

اأنه  وهي  جدًا  مهمة  ق�شية  على  لي�ؤكد  املكرمة  ومبكة  �شيناء  يف 

ن�شان يف اأح�شن خلقه )كما ذكر جماهد(  �شبحانه وتعاىل خلق الإ

ويف اأح�شن �ش�رة )كما ذكر قتادة والكلبي(.

فال ميكن اأن يك�ن يف خلق اهلل نق�س ول زيادة ول عبث فكل �شيء 

عنده بقدر يق�ل اهلل تعاىل: {اإِنَّا ُكلَّ �َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدر} )�ش�رة 

القمر: 49(.

ت�شابقت  مذهل  اكت�شاف  لعر�س  متهيدًا  املقدمة  هذه  كتبنا  لقد 

يام وه�  عالم على ن�شره يف �شفحاتها الرئي�شية هذه الأ و�شائل الإ

اأن الزائدة الدودية التي كان يظن النا�س - خطاأً - منذ عق�د اأنها 

ن�شان ل فائدة لها ظهر للعلماء اأن لها منافع  ع�ش� زائد يف ج�شم الإ

هائلة.

فقد قال فريق طبي اأمريكي قبل اأيام اأنه اكت�شف الدور احلقيقي 

اإنتاج  عن  م�ش�ؤولة  واأنها  العلماء،  حتري  التي  الدودية  للزائدة 

وحفظ جمم�عة متن�عة من البكترييا واجلراثيم التي تقدم دورًا 

مفيدًا للمعدة.

مريكية اإىل اأن هذا الكت�شاف  ولفت الفريق التابع جلامعة دي�ك الأ

قد يح�شم اجلدل حيال الدور املفر�س للزائدة الدودية، بعد اأن 

اعتربت مدار�س الطب الر�شمية لعق�د ط�يلة اأنها ع�ش� فقد دوره 

من صور اإلعجاز العلمي

الزائدة الدودية..
تشهد بعظمة المولى
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عدد 
الجراثيم 

والبكتيريا 
التي يحويها 

جسم 
اإلنسان 

تفوق عدد 
خالياه، 

لكن 
السواد 
األعظم 

من هذه 
الكائنات 
الدقيقة 
يمارس 

دوراً إيجابيًا 
داخل 

الجسم، 
ويساعد 

على هضم 
األطعمة
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�شلبية  ــدادات  ارت دون  اإزالته  املمكن  من  وبات  ن�شان  الإ تط�ر  مع 

التط�ر  لنظرية  املزع�مة  دلــة  الأ من  دلياًل  الزائدة  كانت  )فقد 

وج�د  على  دلياًل  واأ�شبحت  ال�شاحر  على  ال�شحر  فانقلب  الهالكة 

دلة املهمة التي تدح�س نظرية  التقدير يف اخللق واأ�شبحت من الأ

التط�ر وال�شدفة يف اخللق(.

)الطب  جملة  يف  ون�شرها  الفريق  اأجراها  التي  للدار�شة  ووفقًا 

ن�شان  النظري(، فاإن عدد اجلراثيم والبكترييا التي يح�يها ج�شم الإ

عظم من هذه الكائنات الدقيقة  تف�ق عدد خالياه، لكن ال�ش�اد الأ

طعمة. ميار�س دورًا اإيجابيًا داخل اجل�شم، وي�شاعد على ه�شم الأ

�شهال  الإ اأو  الك�لريا  مثل  معينة،  اأمرا�شًا  اأن  اإىل  الدرا�شة  وت�شري 

معاء من هذه البكترييا واجلراثيم  ال�شديد، قد ت�ؤدي اإىل اإفراغ الأ

املفيدة، وهنا يبداأ دور الزائدة التي يت�جب عليها يف هذه احلالة 

العمل على اإعادة اإنتاج وحفظ تلك اجلراثيم.

م�قع  اأن  الدرا�شة  اعتربت  اإليه،  ذهبت  ما  �شحة  على  وللتاأكيد 

التي  الغليظة،  معاء  الأ من  �شفل  الأ الطرف  يف  الدودية  الزائدة 

تعترب ممرًا اأحادي الجتاه للطعام، ت�شكل دلياًل على ذلك.

اخلاليا  األهم  الــذي  من  بكفره  يعتز  الــذي  امللحد  ن�شاأل  اأن  نريد 

كم�شت�دع،  �شغري  ع�ش�  يف  املفيدة  اجلراثيم  بتخزين  تق�م  اأن 

وعند حدوث نق�س يف عدد اجلراثيم املفيدة يتم تع�ي�س النق�س 

مبا�شرة؟

هل ميكن اأن يحدث هذا بال�شدفة؟ 

فقامت  املفيدة  اجلراثيم  اأهمية  م�شبقًاً  تعرف  اخلاليا  كانت  هل 

بتخزينها حلني احلاجة اإليها؟

ن�شان مع كل التجهيزات والعل�م التي ميتلكها مل يكن يعرف  اأ�شاًل الإ

ما فائدة هذا الع�ش� )الزائدة الدودية( ول اجلراثيم املفيدة اإل 

تقدر  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  )قدرة  عليا  قدرة  هناك  اأم  م�ؤخرًا.  

وتربمج هذه اخلاليا لتق�م بهذه املهمة؟

ي�شتحق  الذي  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  اإنه 

وال�شج�د  واخل�ش�ع  واحلمد  التفكر  منا 

ج�شدًا  وهبنا  بــاأن  علينا  لف�شله  اإجــالل 

حد اأن ي�شنع  يف اأح�شن تق�مي ل ميكن لأ

خلقًا م�شابهًا خللقه ل �ش�رة ول معنى.

 
َ ّ
اهلل َيْذُكُروَن  {الَِّذيَن  تعاىل:  اهلل  يق�ل 

ُروَن  َوَيَتَفكَّ ُجُن�ِبِهْم  َوَعَلَى  َوُقُع�دًا  ِقَيامًا 

َنا َما َخَلْقَت  ْر�ِس َربَّ َماَواِت َوالأَ يِف َخْلِق ال�شَّ

ار}  النَّ َعَذاَب  َفِقَنا  �ُشْبَحاَنَك  َباِطاًل  َهذا 

)�ش�رة اآل عمران: 191(.
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يصيب أسعار الحج
فـــي أنحـــاء الوطـــن العربـــي

سعار الغالء

اإعداد: ال�شيد حمم�د

دبي - ال�شيد حمم�د
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بعد ان اكت�ى امل�اطن العربي بنار الغالء يف جميع مناحي حياته 

ومنا�شكهم  عباداتهم  اأداء  يف  النا�س  ي�شيب  النار  هذه  لهيب  اأخذ 

اكرث  اىل  و�شل  العام  هذا  كبرية  قفزات  احلج  اأ�شعار  قفزت  فقد 

من 150% عن العام املا�شي يف بع�س الدول ويرجع ذلك اىل هدم 

اأ�شعار  امل�شجد احلرام مما رفع ايجار  الفنادق ح�ل  جمم�عة من 

الــدول  بع�س  ح�ش�س  تقلي�س  ب�شبب  وكذلك  الخــرى  الفنادق 

احلمالت  بع�س  قبل  مــن  احلــجــاج  على  الــرفــيــة  يف  والــرغــبــة 

و�شن�شتعر�س يف هذا التحقيق ارتفاع ا�شعار احلج يف اغلب الدول 

العربية.

البحرين:

ارتفعت  احلج  تكاليف  اأ�شعار  اأن  احلمالت  اأ�شحاب  من  عدد  اأكد 

القريبة  العمارات  ن  املائة لأ 60 يف  اإىل  بن�شبة ت�شل  العام  لهذا 

عمارة  األف  يقارب  ما  لتهدمي  نتيجة  اأ�شعارها  ارتفعت  مكة  من 

لل�شكن هناك.

وقـــال اأحـــد اأ�ــشــحــاب اإحـــدى احلــمــالت وفــقــا ملــا جــاء بجريدة 

بن�شبة  ارتفعت  احلــج  تكاليف  )اإن   : البحرينية  )الــ��ــشــط(  

وىل التي تك�ن عن طريق امل�ا�شالت الربية  كبرية، فالرحلة الأ

اإذا  واأمــا  التكاليف  جميع  اإىل  �شامل  هــذا  وبالطبع   850 بلغت 

كانت الرحلة عن طريق اجل� فقد بلغت هذا العام األفا و100 اإذ 

كل وغريها يف  830 لل�شكن والأ اإن التكاليف �شتك�ن مق�شمة على 

ن�شبة  فاإن  لذلك  دينارا   270 التذكرة  �شعر  �شيبلغ  الذي  ال�قت 

الزيادة بلغت 60 يف املئة مقارنة بالعام املا�شي(.

على  كــبــريا  اإقــبــال  هــنــاك  اأن  احلــمــالت  احـــدى  ا�شحاب  وذكـــر 

اأن  اإىل  م�شريا  املرتفعة،  �شعار  الأ رغــم  على  حاليا  احلــجــ�زات 

اإىل  �شعار  الأ تزداد  اأن  من  تخ�فا  هناك 

الكثري  فــاإن  لذلك  دينار  لــف  الأ فــ�ق  ما 

بركب  يلتحق�ا  اأن  قــرروا  امل�اطنني  من 

�شعار  احلجاج هذا العام حتى ل ترتفع الأ

خالل العام املقبل .

ـــاأن ترتفع  ب �ــشــاحــب احلــمــلــة  وتــ�قــع 

بن�شبة  املقبلة  ــ�ام  ع الأ خالل  �شعار  الأ

الرتفاع  بداية  اأن  اإىل  م�شريا  كبرية، 

اأن  الطبيعي  مــن  فــاإنــه  لــذا  ن  الآ بـــداأت 

زيــادة  بن�شبة  التكاليف  ن�شبة  ترتفع 

ت�شل اإىل 60 يف املئة يف كل عام و ال�شبب 

من  فانه  لذا  هناك  العمارات  تهدم  ه� 

الطبيعي اأن ترتفع اأ�شعارها، من�ها اإىل 

فجميع  ال�شكن  على  يقت�شر  ل  ذلك  اأن 

من  �ش�ى  �شعرها  ارتــفــع  الحتياجات 

اأكل اأو حتى امل�ا�شالت لذا فاأن لبد اأن 

�شعار. ترتفع الأ

ال�شع�دية:

�شركات  بـــداأت  فقد  ال�شع�دية  يف  امــا 

اأ�ــشــعــار جديدة  ــج والــعــمــرة فــر�ــس  احل

الغالء  �شيا�شة  مع  متا�شيًا  احلجاج،  على 

و�ش�ًل  الغذائية  امل�اد  من  ت�شللت  التي 

خرى كافة، ورفعت  اإىل الحتياجات الأ

املئة  يف   50 اإىل  ت�شل  بن�شبة  �شعار  الأ

على الرحلة خالل فرة رم�شان.

لهيب 
األسعار 
أصاب 
الناس 

في أداء 
عباداتهم 

ومناسكهم 
فقد قفزت 
أسعار الحج 

قفزات 
كبيرة هذا 
العام وصل 

الى اكثر 
من %150 
عن العام 

الماضي
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خالل  �شعار  الأ اإن  والعمرة  احلج  �شركات  قطاع  يف  عامل�ن  وقال 

اإىل  ت�شل  جدًا  كبرية  ارتفاعات  �شت�شهد  واحلج  رم�شان  م��شمي 

الكبرية  احلج  حمالت  بع�س  اأن  خ�ش��شًا  املئة،  يف   50 من  اأكــرث 

األف ريال بينما كانت يف العام   11 بداأت الت�شّ�ق باأ�شعار تتجاوز 

املا�شي ل تتجاوز 6 اآلف ريال.

اإىل  ت�شل  بن�شبة  ارتفع  مكة  يف  يجار  الإ قيمة  اأن  اإىل  واأ�شاروا 

من  كثريا  اأن  م�ؤكدين  املئة،  يف   150 اإىل  منى  ويف  املئة،  يف   100

حمالت احلج ال�شغرية تفّكر جّديًا يف الن�شحاب من امل��شم لهذا 

العام، خمافة اخل�شارة التي ل ي�شتطيع�ن حتّملها، مع احتمالت 

�شعار. اإحجام الكثريين عن احلج ب�شبب هذه الأ

قطر:

ت�شيري  بعدم  احلج  جلنة  مقاويل  من  عدد  هدد  فقد  قطر  يف  اما 

حمالت احلج هذا العام ، ب�شبب حتديد ح�شة قطر بنح� 1500 

حاج فقط .

واأو�شح املقاول�ن خالل اجتماعهم مع رئي�س واأع�شاء جلنة احلج 

مالك  مع  العق�د  ت�ثيق  بعد  العمارات  تاأجري  عن  التنازل  اأن 

العمارات يعني التنازل عن اأغلب املبالغ املدف�عة، لفتني اإىل اأن 

اأ�شعار ال�شكن يف مكة ت�شاعفت ثالث مرات.

 ) الــرايــة  بــجــريــدة )  ــا ورد  مل ووفــقــا 

القطرية اأكد �شالح حممد املري رئي�س 

جلنة احلج اأن اللجنة لن تقبل بالعدد 

 ، ال�شع�دية  احلج  وزارة  حددته  الذي 

 10 اإىل  قطر  ح�شة  مب�شاعفة  مطالبًا 

اآلف حاج.

رقــم  الأ حملة  قــررت  مت�شل  �شياق  ويف 

عدم ت�شيري حجاج هذا العام ، وتنازلت 

عن ح�شتها اإيل جمعية قطر اخلريية.

فيه  ناق�شت  الذي  ال�قت  يف  ذلك  ياأتي 

جلنة �شئ�ن احلج م��ش�ع ال�شتعدادات 

ـــك خــالل  ــد ، وذل ــدي ملــ��ــشــم احلـــج اجل

املليني�م  بفندق  املقاولني  مع  اجتماع 

امل�شتجدات  الجــتــمــاع  .وا�ــشــتــعــر�ــس 

ارتفاع  عقب  ال�شاحة  علي  املطروحة 

ب�شبب  املكرمة  مكة  يف  املباين  اأ�شعار 

بــهــا حك�مة  الــتــي قــامــت  الــتــ��ــشــعــات 

 . املا�شية  الــفــرة  خــالل  ال�شع�دية 

ارتفاع  ينعك�س  ان  من  املخاوف  وتبدو 

جلنة  تقر  ان  املرجح  من  حيث  العام  هذا  احلجاج  على  ال�شعار 

�شئ�ن احلج زيادات متفاوتة بني فئات حمالت احلج ب�شبب ا�شعار 

ال�شكن يف مكة .  وت�شري الدلئل ايل اأن هذه الزيادات قد ت�شل 

اىل 20 % بعد عر�س المر علي جلنة �شئ�ن احلج ومناق�شته علي 

ار�س ال�اقع خالل الجتماع املرتقب.

الك�يت:

ويف الك�يت ل�ح  عدد من حمالت احلج بالن�شحاب من م��شم احلج 

هذا العام ب�شبب ال�شعار املرتفعة التي فر�شها م�ش�ؤول� احلج يف 

اململكة العربية ال�شع�دية ح�شب ق�لهم.

طالب�ا  احلمالت  ا�شحاب  ان  الوقــاف  وزارة  يف  م�شادر  وقالت 

م�ش�ؤويل ال�زارة بالتدخل، خ�ش��شا ان ا�شعار ايجارات العمارات 

ولحظ  الو�شاع،  لتفقد  وفدا  الــ�زارة  وار�شلت  ا�شتغالل.   تعد 

الغالء ومت ت�شكيل جلنة ل��شع حل�ل تر�شي الطرفني.

اجلزائر:

ويف اجلزائر كان مل�شروع ت��شعة امل�شجد احلرام اثر يف )خلبطة( 

الغرف  اأ�ــشــعــار  التهاب  ب�شبب  اجلــزائــريــة  احلــج  جلنة  اأوراق 

الفندقية وال�شقق ال�شكنية، حيث �شرتفع تكلفة العمرة واحلج 

هذا امل��شم مبا يعادل 30 و40 باملائة.

اأزيلت  التي  ال�شامية  منطقة  فنادق  تغييب  اىل  ذلــك  ويرجع 

ال�شمالية''،  اجلهة  من  احلــرام  امل�شجد  ت��شعة  م�شروع  مل�شلحة 

جمالية  وه� ما يعني غياب اأكرث من 50 يف املائة من امل�شاحة الإ

الغرف  اأ�شعار  الكبري يف  الرتفاع  اإىل  اأدى  ما  املركزية،  للمنطقة 

الفندقية املجاورة للم�شجد احلرام. 

اأ�شهر من م��شم احلج،  وا�شتدت املناف�شة على العقار قبيل �شبعة 

وارتفاع  ال��شع  تاأزم  اإىل  امل�عد  اقراب  مع  حتما  ي�ؤدي  ما  وه� 

ط�يال  �شي�شتمر  ال�شكنية  وال�شقق  الفندقية  الغرف  تلك  اأ�شعار 

واأنها  املن�رة،  واملدينة  املكرمة  مكة  بها  تتمتع  التي  للخ�ش��شية 

ر�س''. ولك�نها  تعد مطلبا دائما ملعظم امل�شلمني يف خمتلف بقاع الأ

يبقى  �شعار  الأ ارتفاع  فاإن  العقارية،  ال�شراتيجية  هذه  حتمل 

بها، وقد ي�شل �شعر املر ال�احد اإىل امللي�ن ريال.

قبل  من  اختريت  التي  ال�شياحية  الــ�كــالت  بع�س  قامت   وقــد 

الدي�ان ال�طني للحج والعمرة للتكفل بـ4000 حاج بامل�شاربة يف 

اإىل  ال�احد  �شعر احلاج  ال�كالت  اأ�شعار احلج حيث رفعت بع�س 

الفيدرالية  رئي�س  خدو�س(  )ح�شان  واأرجــع  �شنتيم،  ملي�ن   48

ال�طنية لل�كالت ال�شياحية امل�شاربة يف اأ�شعار احلج وتبيانها بني 

هدد عدد 
من مقاولي 
لجنة الحج 
بعدم تسيير 
الحمالت، 
بسبب 
تحديد 
الحصص
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اخل�ا�س لـ)خل� دفر ال�شروط من م�اد وا�شحة حتدد �شعر احلج 

ال�شياحية  ال�كالت  على  كامل  ب�شكل  الرقابة  وغياب  للخ�ا�س 

بع�س  تالعب  اإىل  اأدى  ما  وهذا  الربح،  هام�س  حتديد  عملية  يف 

�شعار(، كما و�شف ذات املتحدث هذه  ال�كالت بالتكاليف ورفع الأ

ال�كالت بـ)كل من يرفع �شعر احلج اإىل هذا احلد ه� يتاجر يف 

اأعظم العبادات.. واجلهات التي اختارت هذه ال�كالت دون غريها 

تتحمل م�ش�ؤولية هذه التجاوزات(.وقال )�شريف منا�شر( رئي�س 

النقابة ال�طنية لل�كالت ال�شياحية والذي اأ�شرف على تنظيم 

نتيجة  التنظيم  ال�شنة عن  وامتنع هذه   2007 �شنة  مل��شم  احلج 

�شعر  حددنا  املا�شية  )ال�شنة  باخلطرية  و�شفها  التي  للتجاوزات 

احت�شاب  دون  �شنتيم  ملي�ن  بـ26  خا�شة  ك�كالة  ال�احد  احلاج 

الطعام والذي قدرناه بـ4 ماليني �شنتيم طيلة �شهر كامل(، م�شيفا 

)مهما ارتفعت تكلفة احلج فهذا ل يعني اأن تطلب هذه ال�كالت 

يف  يقيم  وباملقابل  �شنتيم  ملي�ن   48 يدفع  اأن  احلاج  من  اخلا�شة 

غرفة تبعد بكذا كيل�مر عن احلرم برفقة 3 اأ�شخا�س(. واأ�شار 

تقدر  الفائدة  اأن  ال�شروط  دفر  حدد  املا�شية  ال�شنة  ان  اإىل 

اأن هذه ال�شنة ويف غياب الرقابة فاإن كل وكالة  اإل  بـ9000 دج 

هي حرة يف حتديد الفائدة.

م�شر:

ل�شئ�ن  ال�شياحة  �شركات  غرفة  رئي�س  نائب  اأعلن  م�شر  ويف 

�ش�ف  احلج  رحــالت  اأ�شعار  اأن   ، فريد  عــادل  الدينية  ال�شياحة 

ترتفع هذا العام اإىل نح� 45 األف جنيه للحج القت�شادي، و120 

واأرجع  الربي  للحج  جنيه  األف  و25  ال�شياحي  للحج  جنيه  األف 

ذلك اإىل ارتفاع ر�ش�م تاأ�شريات احلج واأ�شعار تذاكر الطريان.

على  الثالث  للعام   ( امل�شرية  ال�شياحة  وزارة  قــرار  اأدى  فقد 

 17 عن  والتنازل  امل�شريني  احلجاج  عدد  خف�س  اىل  الت�ايل( 

تاأ�شرية  الف   72 البالغة  الر�شمية  احل�شة  من  تاأ�شرية  الف 

ال�شياحة  ورحـــالت  عــامــة،  ب�شفة  احلــج  اأ�شعار  انــفــالت  اإىل 

العام  لهذا  ال�شياحي  احلج  تكاليف  زادت  حيث  خا�شة،  ب�شفة 

الفي دولر  الف جنيه( مقابل  3.8 الف دولر )24  اىل نح� 

احلج  تكلفة  جتــاوزت  فيما  عامني.  قبل  جنيه(  الف   12.7(

7500 دولر )47 الف جنيه(. ومن املنتظر اأن تزداد  ال�شريع 

وزارة  رف�س  خلفية  على  املقبلة  ــام  الي خــالل  التكلفة  هــذه 

اأ�شعار هذه الن�عية من احلج، والكتفاء  ال�شياحة التدخل يف 

املتفق  الربنامج  بتنفيذ  ال�شياحة  �شركات  التزام  مبراقبة 

فان  اأخــرى  جهة  ومن  التكلفة.  هذه  مقابل  احلجاج  مع  عليه 

25 يف املائة وارتفاع تكلفة  اأ�شعار تذاكر الطريان بنح�  زيادة 

القامة واخلدمات يف الديار املقد�شة التي تت�افق مع ال�شروط 

امل��ش�عة من قبل وزارة ال�شياحة، اأدت اإىل زيادة اأ�شعار احلج 

اأ�شعارها بني  ال�شياحية لربامج تدور  ال�شركات  70% من جانب 

القل  الربامج  و7.5 الف دولر على ح�شاب  3.8 الف دولر 

تع�ي�س  اأجل  من  وذلك  دولر،  الف   2.5 من  تبداأ  كانت  التي 

انخفا�س عدد التاأ�شريات املخ�ش�شة لها من 25 الف تاأ�شرية اإىل 

اأقل من 20 األف تاأ�شرية رغم زيادة عدد ال�شركات التي تقدمت 

اإىل  املا�شي  قبل  امل��شم  �شركة   600 من  احلج،  رحالت  لتنظيم 

امل��شم  يف  �شركة   778 اإىل  ثم  املا�شي،  امل��شم  �شركة   730

امل�شاربة  ظاهرة  تفاقم  احلايل  العام  �شهد  ذلك  اإىل  احلايل. 

نح�  البالغة  ال�شغرية  بال�شركات  اخلا�شة  احلج  تاأ�شريات  على 

لل�شركة  تاأ�شريات   9 ب�اقع  �شركة   136 تخ�س  تاأ�شرية،   1224

ال�احدة، حيث جتاوز �شعر التاأ�شرية يف ال�ش�ق ال�ش�داء 1200 

دولر، المر الذي عزز �شع�د تكلفة احلج، ودعا اخلرباء اإىل 
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ي�زع  الذي  احلايل  النظام  مبقت�شى  التعامل  بايقاف  املطالبة 

ح�شة ال�شياحة على �شركات. وقال وكيل اأول وزارة ال�شياحة 

النقل  من  اخلدمات  ر�ش�م  قيمة  ارتفاع  اإن  الدين  جمال  ح�شن 

على  عالوة   %25 بنح�  زادت  التي  الطريان  وتذاكر  والط�افة 

ارتفاع تكاليف القامة �شاهم يف ارتفاع تكاليف احلج ال�شياحي 

لهذا امل��شم. واأو�شح اأن وزارة ال�شياحة حاولت خف�س تكاليف 

واأعباء برامج احلج ال�شياحي من خالل امل�افقة على الندماج 

بني ال�شركات يف تنظيم برامج احلج ال�شياحي. غري اأن �شركات 

مر  ال�شياحة ركزت يف براجمها املعرو�شة على احلج الفاخر، الأ

. وتابع جمال  العام  الذي كر�س الرتفاع يف تكلفة احلج لهذا 

لهذا  والبحري  الربي  احلج  برامج  يف  تراجعا  هناك  اأن  الدين 

فلي�شت  تكلفتها،  لرتفاع  نظرا  املا�شية  بالع�ام  مقارنة  العام 

بامكانيات الذين ي�شع�ن لداء احلج عن طريق الرب اأو البحر. 

اأكد رئي�س جلنة ال�شياحة الدينية بغرفة �شركات  ومن جهته 

تخفي�س  ا�شتمرار  اأن  فريد  عادل  امل�شرية  وال�شفر  ال�شياحة 

فقط  الفا   55 اىل  الفا   73 من  احلج  تاأ�شريات  من  م�شر  ح�شة 

�شعار نتيجة تقل�س ح�ش�س �شركات ال�شياحة  اأدى اإىل زيادة الأ

من هذه التاأ�شريات. وتف�شيل بع�شها بيع ح�شتها ل�شركات اأخرى 

با�شعار كبرية جتاوزت 1200 دولر للتاأ�شرية ال�احدة، اإىل عامل 

العام،  لهذا  ال�شياحي  احلج  برامج  تكلفة  زيادة  يف  �شاهم  اآخر 

التعاقدات  قيمة  ال�شياحية  ال�شركات  منح  البن�ك  رف�س  وه� 

الذي  ــر  م الأ بالريال.  ال�شع�دي  اجلانب  مع  باحلج  املتعلقة 

ا�شطر ال�شركات للح�ش�ل على الريال باأ�شعار مرتفعة، وا�شافة 

ذلك اإىل تكلفة برامج احلج املعروفة. ويرى اخلبري ال�شياحي 

امل�شري حممد عثمان رئي�س جمل�س اإدارة �شركة اآرك� ال�شياحية 

اأن ارتفاع اأ�شعار احلج لهذا العام يف حقيقته لي�س كبريا، وان ما 

ي�شخم امل�شاألة رغم ا�شتقرار قيمة اجلنيه امل�شري ه� اأن اأ�شعار 

 300 و   200 بني  يراوح  مبا  زادت  املقد�شة  الديار  يف  القامة 

ريال، بال�شافة اإىل ارتفاع اأ�شعار تذاكر الطريان، مما �شاهم يف 

زيادة اح�شا�س احلجاج بالفارق الكبري يف ال�شعار، كما اأو�شح اأن 

اأعباء �شركات ال�شياحة املتمثلة يف اأ�شعار الطريان الداخلي او 

الط�افة،  باململكة عالوة على م�شاريف  خرى  النقل الأ و�شائل 

مر الذي �شاهم يف ارتفاع تكلفة اأداء الفري�شة. واقرح  زادت الأ

عثمان اإقامة معر�س �شن�ي ملدة ا�شب�عني كم�شارك يف �شركات 

ال�شياحة املختلف برباجمها املحددة لختيار اأف�شل ال�شركات، 

واأكرثها قدرة على تنظيم رحالت احلج من خالل برامج جيدة 

اإحدى  �شاحب  العماري  الدين  �شيف  وانتقد  منا�شبة.  واأ�شعار 

ال�شياحة  �شركات  غرفة  ادارة  جمل�س  ع�ش�  ال�شركات،  كربى 

ال�شياحة  وزارة  م�قف  احلج،  رحالت  يف  املتخ�ش�شة  امل�شرية 

من ال�شركات غري امل�ؤهلة التي ت�شر على التقدم للح�ش�ل على 

ح�شة من التاأ�شريات من اأجل بيعها يف ال�ش�ق ال�ش�داء لتاأ�شريات 

احلج، واكد على �شرورة الغاء نظام احل�ش�س الذي اأ�شبح عقيما 

يف ظل النخفا�س ال�شديد يف اعداد التاأ�شريات اخلا�شة باحلج 

ال�شياحي. 

ال�شياحة  وزارة  �شمحت به  الذي  ان نظام الندماج  اإىل  واأ�شار 

احلك�مة  ا�شرار  ان  من  حمذرا  احلج،  اأ�شعار  تخفي�س  يف  ف�شل 

من  امل�شرية  الر�شمية  احل�شة  ثلث  نح�  يف  التفريط  على 

تاأ�شريات احلج بدع�ى رف�س ت�شكني جزء من احلجاج يف منطقة 

�شكن  امل�شافة بني  ب�شروط عدم جتاوز  والتم�شك  املط�رة،  منى 

احلجاج واحلرمني يف مكة واملدينة الف مر �ش�ف يعزز ارتفاع 

احلج ال�شياحي خالل امل�ا�شم املقبلة.

في مصر  
ارتفعت 
أسعار 
رحالت الحج 
إلى نحو 
45 ألف 
جنيه للحج 
االقتصادي
و120 ألف 
جنيه للحج 
السياحي
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خالله  يف  النا�س  كاآحاد  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  حممد  كان  ما   

ال�شالم   عليهم  الر�شل  اآلء  له  اجتمعت  الــذي  وه�  ومــزايــاه، 

ا على املن�شف اأن يكرم فيه املثل، ويحّيي  وهمة البطل، فكان حقًّ

فيه الرجل.

وقد  �شالمية..  الإ النب�ة  معنى  يف  تاأليه  �شبهة  ول  تاأليه  ل 

جداد،  والأ بطال  والأ املل�ك  تاأليه  على  ر�س  الأ �شع�ب  درجت 

وبني  بينهم  الــربــط  ذلــك  ملثل  معر�شني  ا  اأي�شً الر�شل  فكان 

ترك�ا  ل�  النا�س  ــرب  اأق فما  �شباب،  الأ من  ب�شبب  ل�هية  الأ

نف�شهم اأن يعتقدوا يف الر�ش�ل اأو النبي اأنه لي�س ب�شًرا ك�شائر  لأ

نحاء.  ل�هية على نح� من الأ الب�شر، واأن له �شفة من �شفات الأ

اآيات القراآن،  ولذا جند ت�كيد هذا التنبيه مت�اتًرا مكرًرا يف 

ْثُلُكْم  ا اأََنا َب�َشٌر مِّ َ نذكر منها على �شبيل املثال ل احل�شر {ُقْل اإِمنَّ

معنى  )مثلكم(  كلمة  تخري  ويف   ،)110 )الكهف:   { اإِيَلَّ ُي�َحى 

بفكرة  الرتفاع  دون  واحليل�لة  املطلقة،  الت�ش�ية  به  مق�ش�د 

ح�ال.  الأ من  بحال  الب�شرية  م�شت�ى  ف�ق  الر�شالة  اأو  النب�ة 

بل جند ما ه� اأ�شرح من هذا املعنى فيما جاء ب�ش�رة ال�ش�رى: 

�ا َفَما اأَْر�َشْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيًظا اإِْن َعَلْيَك اإِل اْلَبالُغ}  {َفاإِْن اأَْعَر�شُ

الر�ش�ل  تنبيه  تعمد  ية  الآ هذه  يف  وظاهر   .)48 )ال�ش�رى: 

نف�شه �شلى اهلل عليه و�شلم  اإىل حقيقة مهمته، وحدود ر�شالته 

اأن  للنا�س  لي�س  اأنه  كما  يعدوها،  اأن  له  ولي�س  بها،  ُكلِّف  التي 

يرفع�ه ف�قها.

حتته  ومن  �ش�اه.  ل  اهلل  ف�قه  ال�شماء.  ل�شان  ه�  فرد  رجل 

�شائر عباد اهلل من امل�ؤمنني. ولكن هذا الرجل ياأبى اأن يداخله 

من ذلك كرب. بل ي�شفق، بل يفرق من ذلك ويح�شد نف�شه كلها 

تابعيه. �شرائر  يف  يحاربه  اأن  قبل  �شريرته،  يف  الزه�  حلرب 

ول� اأن هذا الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم  مبا اأنعم من الهداية 

يــادي، وما ا�شتقام له من  على النا�س وما مت له من العزة والأ

ال�شلطان، اعتد بذلك كله واعتّز، ملا كان عليه جناح من اأحد؛ 

يطريه  طائلة.  مبزية  ويعتز  ماثلة،  بقيمة  يعتد  اإمنــا  نــه  لأ

اأ�شحابه باحلق الذي يعلم�ن عنه، فيق�ل لهم: ل تطروين كما 

اأطرت الن�شارى ابن مرمي، اإمنا اأنا عبد اهلل، فق�ل�ا عبد اهلل 

اأ�شحابه فينه�ش�ن تعظيًما  ور�ش�له. ويخرج على جماعة من 

عاجم  الأ يق�م  كما  تق�م�ا  ل  قائاًل:  ذلك  عن  فينهاهم  له، 

ا. يعظم بع�شهم بع�شً

البالء ط�ياًل قبل  امتحنه  اإميان  لزاعم؟  بقي من مزعم  ماذا 

مت�قع  �شبه  اأو  مت�قًعا  الن�شر  كان  وما  بالن�شر  عليه  يفاء  اأن 

زلم.. ونزاهة  وثان والأ لذلك الداعي اإىل اهلل يف عا�شمة الأ

ترتفع ف�ق املنافع، و�شم� يتعفف عن بهارج احلياة، و�شماحة 

ل يداخلها زه� اأو ا�شتطالة ب�شلطان مطاع. مل يفد. ومل ي�رث 

اإله، ومل يجعل لذريته وع�شريته ميزة من ميزات الدنيا ونعيمها 

حاد النا�س من اأتباعه،  و�شلطانها. وحرم على نف�شه ما اأحّل لآ

واألغى ما كان لقبيلته من تقدم على النا�س يف اجلاهلية حتى 

ميكن  مل  قري�س.  ومل�ك  �ش�ا�شية  حابي�س  والأ العبدان  جعل 

لنف�شه ول لذويه. وكانت لذويه بحكم اجلاهلية �شدارة غري 

اأي قامة بعد هذا تنه�س  ر�س.  مدف�عة، ف�شّ�ى ذلك كله بالأ

ال�شدق  اأو تدافع هذا  ال�شاهق  على قدمني لتطاول هذا املجد 

مر، ما نطق هذا الر�ش�ل عن اله�ى..  ال�شادق؟ ل خرية يف الأ

الر�ش�ل  هذا  يكن  مل  اإن  ب�شر  �شدق  وما  غــ�ى..  وما  �شّل  وما 

مني. بال�شادق الأ

اأي النا�س اأوىل بنفي الكيد عن �شريته من )اأبي القا�شم( �شلى 

�شنام امل�بقة  اهلل عليه و�شلم الذي ح�ل املاليني من عبادة الأ

اإىل عبادة اهلل رب العاملني، ومن ال�شياع والنحالل اإىل ال�شمّ� 

اآله �شيًئا مما يقتتل  اأو  ميان، ومل يفد من جهاده ل�شخ�شه  والإ

عليه طالب الدنيا من زخارف احلطام.

متلكه  ول  حي�يته  ميلك  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  حممد  كــان 

فهي  وظائفه.  ت�شتخدمه  ول  وظائفه  وي�شتخدم  حي�يته. 

مل  نقائ�شه.  يف  ُيَعّد  �شعًفا  ولي�شت  مزاياه،  يف  حت�شب  له  ق�ة 

يكن  �شلى اهلل عليه و�شلم معطل الن�ازع، ولكنها مل تكن ن�ازع 

نه ي�شخرها يف كيانه يف امل�شت�ى الذي يكرم به  تع�شف به؛ لأ

اجلميلة  ال�ش�رة  يف  وجليل  جميل  ه�  ما  يطلب  حني  ن�شان  الإ

اجلليلة التي ل تهدر من قدره، بل ت�شاعف من ت�شاميه وعفته 

وطهره. وبيان ذلك يف اأمر بنائه بزوجاته ر�شي اهلل عنهن.

د. نظمي ل�قا Dr. N. Luka م�شيحي من م�شر. يتميز بنظرته 

على  اأب�يه  اإحلاح  ورغم  للحق.  العميق  واإخال�شه  امل��ش�عية 

تن�شئته على امل�شيحية منذ كان �شبيًا، فاإنه كثريًا ما كان يح�شر 

و�شرية  اهلل  كتاب  اإىل  ب�شغف  وي�شتمع  امل�شلمني  �شي�خ  جمال 

الر�ش�ل عليه ال�شالم. بل اإنه حفظ القراآن الكرمي ومل يتجاوز 

)حممد  اأبــرزهــا  الكتب  من  عــددًا  األــف  عمره.  من  العا�شرة 

الر�شالة والر�ش�ل(، و)حممد يف حياته اخلا�شة(.

من كتاب:

حممد الر�شالة والر�ش�ل، وكتاب حممد يف حياته اخلا�شة.

نظمي لوقا:
محمد رجل فوق كل الشبهات
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من ل يعرف )ج�ن فرن�ش�ا با�شتان( يف بلجيكا؟! فالرجل 

الط�يلة  وبلحيته  عاما،  اأربعني  منذ  �شالم  لالإ املعتنق 

املحلية  النتخابات  دخــل  ــذي  وال باحلناء،  املخ�شبة 

وح�شد  عامني  قبل  بلجيكا(   م�شلمي  )�شباب  بحزب 

�شالم  خم�شة اآلف �ش�ت، اأ�شبح بال منازع اأحد رم�ز )الإ

البلجيكي(.

بلجيكية(  )ظاهرة  اأ�شبح  الط�يلة  بتجربته  الرجل  اإن  بل 

كثريا ما تثري اجلدل باآرائها الداعية اإىل )امل�شاواة الكاملة 

مع  )الندماج  اإىل  بلجيكا  ودعــ�ة  وغريهم(،  امل�شلمني  بني 

�شالمي  الإ ال�ج�د  فر�س  يف  املبادرة  زمــام  واأخــذ  �شالم(  الإ

با�شتان  ي�شميها  التي  النق�س  وعقدة  خــ�ف  دون  ببلجيكا 

اأ�ــشــ�ل  مــن  البلجيكيني  ت�شكن  الــتــي  ال�شتعمار  )بعقدة 

مهاجرة(.

يف  النا�شئ  حلزبه  مقر  اإىل  منه  جزءا  ح�ل  الذي  بيته  ويف 

وروؤيته  �شالم  لالإ اعتناقه  ق�شة  عن  با�شتان  حتدث  بروك�شل 

�شالم يف بلجيكا: ل��شع الإ

من ه� ج�ن فرن�ش�ا با�شتان؟

ن ا�شمي عبد اهلل، وعندما  �شالم، والآ ه� ا�شمي قبل اعتناقي الإ

اأعد  )مل  لهم  ــ�ل  اأق �ــشــالم  الإ قبل  ا�شمي  عن  النا�س  ي�شاألني 

اأتذكر(.

ا�شمي  ا�شتعدت  بلجيكا  وعندما فكرت يف دخ�ل النتخابات يف 

�شلي على الالفتات النتخابية كي اأق�ل للنا�س: )اإين ج�ن  الأ

ن اأ�شبحت عبد اهلل. فرن�ش�ا با�شتان( والآ

ظاهرة بلجيكية إسالمية جون فرنسوا باستان

باستان يطالب ...
مساواة المسلمين بغيرهم

بروك�شل - حممد �شالح
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�شالم فعليا، اإذ  وق�شة ت�شميتي عبد اهلل تع�د ملا قبل دخ�يل الإ

قائال:  يخاطبني  جاء  مبراك�س  مغربي  طفل  اإىل  الف�شل  يع�د 

)اأنت عبد اهلل.. اأنت عبد اهلل..(، ولهذا اخرت ا�شم عبد اهلل 

�شالم. بعد اعتناقي لالإ

وعدت  كليا،  وعقليتي  حياتي  غريت  بل  فقط،  ا�شمي  اأغــري  مل 

الي�م عبد اهلل،  اأ�شبحت  اإين  لهم  بلجيكا، وقلت  والدي يف  اإىل 

كل الذي تاأكل�نه،  واأ�شبحت اأقيم �شل�اتي، ومل اأعد اآكل نف�س الأ

�شالم. ول يعني هذا تنكري حلياتي قبل الإ

اأنا  وحاليا  احلا�شر،  )اأنــا(  غري  اآخر  بـ)اأنا(  يتعلق  كان  مــر  الأ

لهم مبا  واأق�ل  �شالم،  الإ اإىل  اأجل دع�تهم  من  لل�شباب  قرب  الأ

كنت  فــاإذا  ف�شتنجح�ن،  �شالم،  الإ اإىل  النتقال  يف  جنحت  اأين 

مثل الكثريين يف الظالم ويف املخدرات ويف امل�شكرات وكل مظاهر 

باحية، فما دمت قد جنحت يف تغيري حياتي، فر�شالتي  احلياة الإ

مر نف�شه. له�ؤلء ال�شباب هي اأنهم قادرون على القيام بالأ

�شالم. حدثنا عن املنعرج احلقيقي الذي قادك اإىل الإ

كنا يف �شتينيات القرن املا�شي ن�شافر اإىل مدينة مراك�س املغربية، 

خالل م�جة )�شباب الهيبي(، للبحث عن خمدر احل�شي�س، وكان 

عمري حينها 26 �شنة.

يف احلقيقة مل اأكن اأذهب من اأجل احل�شي�س، ولكن رحلتي كانت 

�شالم، ولكني  للبحث عن الروحانيات، ومل اأكن اأت�قع اأن األتقي الإ

كنت مقتنعا باأين �شاأجد �شيئا ينا�شبني يف حال قطعت الروابط 

مع حياة البذخ التي تعي�شها عائلتي )الب�رج�ازية( حيث كان 

اأبي اأ�شتاذا جامعيا، ومل يكن همي اأن اأعمل واأن اأك�شب املال.

وكنت  احلقيقة،  عن  اأبحث  اأن  اأردت 

اأمار�س الر�شم من هذا املنطلق؛ اأي بحثا 

يف  احلقيقة  عن  وبحثت  احلقيقة،  عن 

املخدرات، ويف كل ما ه� هام�شي.

وبــان  للمغرب  ــدت  ع مبا�شرة  بعدها 

يف  ف�شلت  امل�شيحية  كانت  اإذا  باأنه  يل 

مبا  كله  الغرب  فاإن  احلقيقة  اإعطائي 

يقدم  اأن  ميكن  ل  ح�شارة  مــن  ميلكه 

يف  ــرب  ــغ وال اأ�شئلتي.  عــن  جــ�ابــا  يل 

كان  �شنة  اأربعني  قبل  اأي  ال�قت  ذلك 

النتقال من  اأي  اآخر  بالن�شبة يل عاملا 

اأوروبا اإىل ال�شرق.

عندما و�شلت طنجة اأ�شابتني الده�شة؛ 

ن الرهبان الذين تركتهم يف )الدير(  لأ

كان�ا يلب�ش�ن اجللباب بالربن��س الذي 

أخذ باستان 
زمام 

المبادرة 
في فرض 

الوجود 
اإلسالمي 
ببلجيكا 

دون خوف
وعقدة 
النقص
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طنجة  �شكان  مظهر  نف�س  وه�  ملتحني،  وكان�ا  الراأ�س  يغطي 

لكنهم لي�ش�ا يف )دير( مغلق، ويقيم�ن �شالتهم ي�ميا ويعمل�ن 

كذلك ومتزوج�ن ويعي�ش�ن حياتهم.

يف احلقيقة وجدت يف طنجة )ديرا كبريا( مفت�حا على احلياة، 

وهذا ه� ج�هر م�شكلتي مع امل�شيحية، فعندما كنت �شغريا كان 

لدى حلمان وهما اأن اأ�شبح )طبيبا( و)راهبا(، ولهذا �شخر مني 

النا�س، واأولهم اأمي التي قالت اإما اأن ت�شبح طبيبا واأما اأن ت�شبح 

راهبا.

يف طنجة ع�شت مع الفقراء واملهم�شني واأعجبت بت�شامن امل�شلمني، 

اأو قراءة القراآن، بل  �شالم حل�ش�ري در�شا دينيا  اأعتنق الإ ومل 

بعد معاي�شتي امل�شلمني يف �شاحة جامع )الفنا( مبراك�س.

كنت  ليلة  واأتذكر  الفقراء،  جمتمع  عرب  �شالم  الإ من  اقربت 

القدمني  حايف  رثة  مالب�س  ذي  بفقري  واإذا  مبراك�س  مقهى  يف 

�شيء  )كل  اأي  كاين(،  �شيء  )كل  املغربية:  باللهجة  يخاطبنا 

قلب  من  القادم  ــي  وروب الأ واأنــا  هذا  بق�له  و�شدمت  م�ج�د(، 

تقريبا  متلك  ب�رج�ازية  عائلة  وابــن  املــادي،  الغربي  العامل 

كل �شيء، فكنت اأعتقد اأننا يف عامل )فيه كل �شيء مادي، غري 

اإىل  قربتني  مثلة  الأ هذه  مثل  لكن  املحت�ى(..  من  فــارغ  اأنــه 

�شالم. الإ

اعتناق  قــرارك  يف  احلا�شمة  اللحظة  هي  ما  ولكن 

�شالم؟ الإ

على  عــرثت  عندما  )الفنا(  �شاحة  يف  ــ�ل  اأجت كنت  يــ�م  ذات 

�شالم؟(، للعامل الباك�شتاين  كتيب بالفرن�شية عن�انه )ما ه� الإ

الكتاب جملة تق�ل:  امل�دودي، ووجدت يف  على  الأ اأب�  ال�شهري 

�شالم ه� دين لكل النا�س(. )الإ

ح�يل،  من  املغاربة  وبــني  بيني  احلاجز  ك�شرت  اجلملة  هــذه 

اأو  فقط  للمغاربة  ولي�س  للجميع،  دين  �شالم  الإ باأن  واقتنعت 

�شالم. العرب. عندها اقتنعت باعتناق الإ

�شالم كيف ترى  ن وبعد اأربعني �شنة من اعتناقك لالإ الآ

ال�اقع البلجيكي؟

�شالمية  �شالم، فاأنا م�شلم وبلدي ه� كل البلدان الإ بلدي ه� الإ

مثلما كان ال�شيخ حممد عبده يج�ل يف كل مكان.

�شالم، فعندما  وللع�دة اإىل �ش�ؤالك �شاأع�د اإىل ق�شة اعتناقي لالإ

�شالم فاإن بلجيكا والغرب  قررت ال�شفر اإىل املغرب، واعتناق الإ

بع�س  اأبعث  كنت  ال�قت  هذا  يف  انتهي.  قد  يل  بالن�شبة  كله 

ال�حيد  مر  الأ باأنني بخري، وهذا ه�  خربه  ل�الدي لأ الر�شائل 

الذي يربطني به.

من  ترحيلي  مت  اإقامتي  اأوراق  �شالحية  مدة  انتهاء  وب�شبب 

عدت  ثم  الفرن�شية،  اللغة  در�س  لأ بلجيكا  اإىل  فعدت  املغرب، 

كنت  املرة  هذه  يف  لكن  جمددا،  يرحل�ين  اأن  قبل  املغرب  اإىل 

املغرب،  ب�شمال  �شبتة  يف  نف�شي  ووجدت  �شالم،  الإ اعتنقت  قد 

وكان همي ال�حيد ه� الع�دة اإىل املغرب.. للبلد الذي َمنَحني 

�شالمية. ه�يتي الإ

لكن اهلل مل ي�شاأ، فتم ترحيلي ملدريد، وهناك التقيت مهاجرين 

نطقت  مرة  ول  ولأ كم�شلم،  نف�شي  لهم  وقدمت  فقراء،  مغاربة 

ال�شهادتني.

ثم عدت اإىل بلجيكا، وتزوجت، واأيقنت اأن قدري ه� اأن اأعي�س 

اللذين كانا فرحني  �شلي، والتقيت والَدي  اإ�شالمي يف بلدي الأ

بت�قفي عن تعاطي املخدرات، وغريها من التغريات، وخاطبتني 

�شالم دين جيد(. والدتي قائلة: )من ال�ا�شح اأن الإ

�شالم، اإذ تق�م  ن ل�شت جمرد معتنق عادي لالإ لكنك الآ

بدور �شيا�شي واجتماعي مهم؟

�شالم،  الإ على  اأكرث  للتعرف  اإ�شالمي  من  عاما  ثالثني  ق�شيت 

و�شافرت بعد طردي من املغرب اإىل باك�شتان ثم تركيا، حيث 

وعملت  عي�شي،  لك�شب  اأجــرة  ك�شائق  وعملت  تركية  تزوجت 

وال�شيا�شي  الداعية  مع  �شالمي  الإ )الرفاه(  حزب  مع  �شيا�شيا 

يقدم�نني  تــراك  الأ وكان  اأربكان،  الدين  جنم  البارز  الركي 

كمثال للم�شلم القادم من بعيد.

�شالمية وخالطت  �شافرت بعدها للعديد من البلدان العربية والإ

�شالم وامل�شلمني، وه� ما  امل�شلمني، ور�شت حقائق الفرق بني الإ

جناز �شيء ما. اأفادين يف اتخاذ قرار الع�دة اإىل بلجيكا لإ

وبعد الع�دة لحظت اأن امل�شلمني يعي�ش�ن يف �شبه )جيت�(، ول 

ينفتح�ن على حميطهم البلجيكي، وكان�ا يعي�ش�ن اإ�شالمهم يف 

على  ننفتح  اأن  يجب  لهم  فقلت  اخلا�شة،  واجلمعيات  امل�شاجد 

كيفية  )اأربكان(  �شديقي  من  تعلمت  فقد  نعي�شه،  واأن  واقعنا 

�شالم، وهذا ما عزمت على  النفتاح على املجتمع وتعريفه بالإ

فعله.

بخالف  م�شلم  اإنني  لهم  قائال  البلجيكيني  خماطبة  قــررت 

املهاجرين الذين ل يحاول�ن الظه�ر ويعمل�ن بطرق  امل�شلمني 

اأ�شبه بال�شرية.
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اأن بع�شهم يحمل اجلن�شية البلجيكية، فاإنهم يعي�ش�ن  وبرغم 

مبنطق الطبقة التحتية وعقدة النق�س، باعتبارهم مهاجرين 

)اأنتم  لهم:  اأق�ل  ن  الآ ي�شمت�ا..  اأن  يجب  مهاجرين  واأبناء 

م�شلم�ن واأنتم بلجيكي�ن.. ارفع�ا رءو�شكم(.

اأ�ش�شت حزب )�شباب م�شلمي بلجيكا(، ودخلت   2002 ويف عام 

اإيجاد  بهدف  للحزب  رئي�شا  ب��شفي  املحلية  النتخابات 

بلجيكيني م�شلمني ل يخجل�ن من اإ�شالمهم، وقادرين على حل 

م�شاكلهم باأنف�شهم.

اخل�ف  حالة  فاإن  اجلاليات،  مبعظم  الطيبة  عالقتي  وبرغم 

اجلمعيات  من  العديد  جعلت  اأطرحها  التي  فكار  الأ ومن  مني 

بع�س  وا�شتغلت  عني.   البتعاد  اإىل  ال�شباب  تدع�  امل�شلمة 

عالم وال�شلطات هذا اخل�ف لروج اأنني اأريد تطبيق  و�شائل الإ

الرءو�س، وهذا غري  ف�شاأقطع  للحكم  ما و�شلت  واإذا  ال�شريعة، 

�شحيح، ويندرج يف اإطار حملة الت�ش�يه ل�ش�رتي.

ماذا تريد حتقيقه يف بلجيكا؟

اأريد امل�شاواة التامة بني امل�شلمني وبني غري امل�شلمني يف كل �شيء، 

جرا�س يف كنائ�شهم،  فاإذا كان من حق امل�شيحيني اأن يقرع�ا الأ

ذان يف م�شاجدنا. فمن حقنا كم�اطنني اأن نرفع الأ

ـــالم  �ـــش اأمـــثـــل )الإ ــي  ــن ــاأن مـــــر اإىل الـــقـــ�ل ب لــكــن حتـــ�ل الأ

الراديكايل(.

باإ�شالمي  متم�شك  اأين  تعني  الــراديــكــالــيــة  كــانــت  اإذا 

وحق�قي، فاأنا راديكايل، ولكن دون اأن اأتعدى على حق�ق 

خرين، ودون فر�س ملعتقداتي عليهم، فاأنا �شد ال�شذوذ  الآ

اأكتفي بالن�شيحة، واأنا ل اآكل حلم  اجلن�شي مثال، ولكني 

اخلنزير.

واأي اإ�شالم تريده يف بلجيكا؟

املعتقد،  حلرية  طبقا  د�شت�ريا  يل  امل�شم�ن  �ــشــالم  الإ اأريــد 

يعي�شه  كما  اإ�شالمي  اأعي�س  اأن  اأ�شتطيع  ل  باأنني  قناعتي  مع 

�شيف  �شالم  فالإ مثال،  تركيا  اأو  م�شر  اأو  باجلزائر  امل�شلم�ن 

ه�  وهدفنا  بــه،  عهد  حديث�  ونحن  بلجيكا،  على  جديد 

�شالم، واإن �شاء اهلل  �شالم، فدوري لي�س فر�س الإ التعريف بالإ

اإخ�اننا يف  �شالم يف بلجيكا كما  الإ �شيمكننا ممار�شة  ما  ي�ما 

�شالمي. العامل الإ

على  جديد  �شيف  �ــشــالم  الإ اإن  تق�ل  عندما  ولكن 

العقلية  اإىل  تدري  ل  حيث  من  تع�د  فاإنك  بلجيكا 

الدونية ال�شتعمارية؟

مبعدون  البالد كم�شلمني  اأننا يف هذه  نفهم  اأن  اأبدا، يجب  ل 

يف  حقنا  يعط�نا  اأن  ه�  اأريــده  وما  القرار،  �شنع  منا�شب  عن 

ممار�شة اإ�شالمنا، ول� بن�شبة حمدودة حاليا، وهذا غري متاح، 

فهم يردوننا اأن ن�شمت، لكننا لن ن�شمت.
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سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك:
ــة قــــادرة  ــي ــرب ــع مــنــظــمــة الــــمــــرأة ال
العالمية الــمــتــغــيــرات  مــواكــبــة  عــلــى 

م�ؤمترها  ــرية  خ الأ الفرة  يف  العربية  ــراأة  امل منظمة  عقدت 

بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شم�  رعاية  حتت  باأب�ظبي  ال�شن�ي 

مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي رئي�شة منظمة املراأة العربية 

مع  املهم  احل�ار  هذا  لجراء  الثمينة  الفر�شة  هذه  وانتهزنا 

امل�ؤمتر  هذا  يناق�شها  التي  الق�شايا  عن  فاطمة  ال�شيخة  �شم� 

وكان هذا احل�ار املهم .

املــراأة  منظمة  اأن  تــرون  هل  فاطمة:  ال�شيخة  �شم� 

العربية قادرة على م�اكبة املتغريات العاملية اخلا�شة 

ال�شيا�شي  العمل  اإىل  ودخ�لها  وتعليمها  املــراأة  بعمل 

عالمي والجتماعي؟. والقت�شادي والإ

وحتى  تاأ�شي�شها  منذ  العربية  املــراأة  منظمة  حققت  فقد  نعم 

ن نتائج اإيجابية على �شعيد خدمة املراأة العربية وق�شاياها  الآ

اأع�شائها  دعــم  بف�شل  الــرائــدة  املنظمة  هــذه  جنــاح  ويــاأتــي 

منذ  تكافح  التي  العربية  باملراأة  النه��س  اأجل  من  وتعاونهم 

�شن�ات ط�يلة للتغلب على الفقر والتخلف واجلهل الذي كان 

اأن  اأرى  �شخ�شيا  واأنا  العربية.  املجتمعات  معظم  على  خميما 

عالم والحتفالت بي�م املراأة العربية التي  منتدى املراأة والإ

2002 كانت مبثابة امليالد احلقيقي  اأقيمت باأب�ظبي يف العام 

القمة  يف  وىل  الأ بذرتها  و�شعت  التي  العربية  املــراأة  ملنظمة 

ال�شتثنائية بالقاهرة يف ن�فمرب 2001.

ول�شك اأن هذا الت�اجد الن�شائي الكبري يف قمة اأب�ظبي �ش�ف 

وم�ا�شلة  املــراأة  ب�اقع  العربية  املــراأة  منظمة  اهتمام  يعك�س 

املــراأة  م�شرية  تع�ق  التي  املختلفة  الظ�اهر  ودرا�ــشــة  بحث 

اأب�ظبي  قمة  تناق�شها  التي  الق�شايا  واأن  خا�شة  العربية 

تاأثريات  لها  اإن  للمراأة فح�شب بل  بالن�شبة  اأهمية  لي�شت ذات 

فكار والدرا�شات  خمتلفة على كل اأفراد املجتمع ومن ثم فاإن الأ

والبح�ث اجلادة وال�اعية �ش�ف تك�ن منطلقا لت�شحيح الكثري 

من املفاهيم املغل�طة والنمطية عن املراأة.

ح�ار - حممد ت�فيق - فاطمة اأربابي

56

ة
ر

�ش
أ ل

 ا
ء

يا
�ش



م�شروع  اإىل  فاطمة  ال�شيخة  �شم�  تنظرون  كيف 

املقرر  العربية  للمراأة  عالمية  الإ �شراتيجية  الإ

اأب�ظبي وهل تعتقدون ب�شرورة تبني  تبنيه يف قمة 

تــ�جــه عــربــي وا�ــشــح املــعــامل وحمـــدد بــاأطــر زمنية 

واإن�شانية  مت�ازنة  �ش�رة  تقدمي  اأجــل  من  وا�شحة 

للمراأة يف املجتمع ومتكني املراأة من امل�شاركة يف العمل 

عالمي؟. الإ

باأنه قد  ونعتقد  الكبري  باهتمامنا  �شراتيجية  الإ حتظى هذه 

بدورها  العربية  املــراأة  منظمة  تق�م  لكي  لتبنيها  وان  الأ اآن 

العربية  للمراأة  عالمية  الإ �شراتيجية  الإ م�شروع  تنفيذ  يف 

عقد  الــذي  عــالم  والإ ــراأة  امل منتدى  من  كل  لت��شيات  تفعيال 

اأهمية  اأكد  والــذي  رعايتنا  حتت   2002 العام  يف  اأب�ظبي  يف 

وج�د اإ�شراتيجية اإعالمية عربية للمراأة العربية وت��شيات 

�شن�ات  )�شت  عن�ان  حتت  عقد  الذي  للمنظمة  ول  الأ امل�ؤمتر 

والتحديات(  الجنازات  العربية..  للمراأة  وىل  الأ القمة  بعد 

وت�شمنت   2006 ن�فمرب  يف  عقد  والــذي  البحرين  مملكة  يف 

وحمدد  املعامل  وا�شح  عربي  ت�جه  تبني  �شرورة  ت��شياته 

باأطر زمنية وا�شحة من اأجل تقدمي �ش�رة مت�ازنة واإن�شانية 

عالمي  للمراأة يف املجتمع ومتكني املراأة من امل�شاركة يف العمل الإ

بح�ش�ر م�ؤثر وبفعالية مطلقة.

�شم� ال�شيخة فاطمة بنت مبارك اأبديتم اهتماما كبريا 

العربية  املــراأة  بق�شية  املا�شية  ال�شن�ات  مدى  على 

عــالم  والإ املــراأة  ملنتدى  رعايتكم  من  بدءا  عــالم  والإ

�شراتيجية  الإ مل�شروع  وتبنيكم  2002م  العام  يف 

املنظمة  ت�شعى  التي  العربية  لــلــمــراأة  عــالمــيــة  الإ

عن�ان  حتت  الثاين  م�ؤمترها  هام�س  على  طالقه  لإ

ن�شان(. )املراأة يف مفه�م وق�شايا اأمن الإ

املنظ�ر العربي والدويل برئا�شتكم.. هل اأنتم را�ش�ن 

ن على هذا ال�شعيد  عن النتائج التي حتققت حتى الآ

وما هي تطلعاتكم للم�شتقبل.

عالم  والإ العربية  املراأة  بق�شية  الدائم  اهتمامنا  منطلق  من 

عالم يف العام 2002م. فاإننا  بدءا من رعايتنا ملنتدى املراأة والإ

للمراأة  عالمية  الإ �شراتيجية  الإ م�شروع  تبني  يتم  اأن  ناأمل 

العربية الذي اأطلقته منظمتنا على هام�س م�ؤمترها الثاين.

نحن ب�شراحة مطالب�ن كقيادات ن�شائية عربية باإقرار هذه 

يف  مرجمة  اأهــداف  جمم�عة  ت�شمنت  التي  �شراتيجية  الإ

عالم العربي يف معاجلته  �ش�رة م�شروعات تخ�س رفع كفاءة الإ

للمجتمع  امل�جهة  عالمية  الإ الر�شالة  ودعــم  املــراأة  لق�شايا 

بني  فيما  بالتن�شيق  والقيام  فئاتها  بكل  العربية  ــراأة  امل عن 

كادميية  عالمية وفيما بينها وبني كل من اجلهات الأ اجلهات الإ

دعم  اأجــل  من  اخلا�س  والقطاع  املــدين  واملجتمع  واحلك�مات 

عالمي ح�ل واقع و�ش�رة وق�شايا املراأة العربية. املحت�ى الإ

�شراتيجية على �شبعة  هداف التي تت�شمنها الإ وتت�زع هذه الأ

وهي  العربية  املــراأة  حلياة  املختلفة  اجل�انب  متثل  جمــالت 

والتعليم  والثقافة  والجتماع  والقت�شاد  ال�شيا�شة  جمالت 

وال�شحة والبيئة والريا�شة.
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امل�شري  الكاتب  عــراقــة  جل�شته  يف 

ال�شك�ن  عــن  تعرب  مالحمه  الــقــدمي، 

الهادر املمتد على رب�ع النيل، ويف نربات 

�ش�ته هدوء التاريخ، ويف منطقه حجة 

املنطق، ويف حجته ق�ة املنطق، �شابط 

م�شيحي  ــي،  ــادمي واأك وبــاحــث  �شرطة 

والتفكري، م�شري م�شلم  بالعقل  قبطي 

بال�شع�ر وال�جدان، اإنه الدكت�ر الل�اء 

بهج�ر  بقرية  ولد  بباوي،  ل�قا  نبيل 

م�شر،  �شعيد  باأق�شى  قنا  مبحافظة 

ال�شرطة  كلية  عام   1944م، تخرج يف 

�شهادات  عدة  على  ح�شل   ،1966 عام 

القت�شاد  يف  اإحداهما  الدكت�راه،  يف 

ــــرى يف  ــ�ن. واأخ ــان ــق خـــــرى يف ال والأ

عليها  اأ�ــشــرف  �شالمية  الإ ال�شريعة 

وقاف،  الدكت�ر حمم�د زقزوق وزير الأ

عمل اأ�شتاذا للقان�ن يف كلية ال�شرطة، 

ال�ش�ؤون  يف  املــ�ؤلــفــات  مــن  العديد  لــه 

والقت�شادية  �شالمية  والإ امل�شيحية 

منية منها:  )ال�حدة ال�طنية..  والأ

من�ذج طنطاوي و�شن�دة( وال�حدة ال�طنية وماأ�شاة التع�شب 

يف  العقائد  مناق�شة  وخــطــ�رة  م�شر  يف  قــبــاط  الأ وم�شاكل 

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�ش�ل  وحممد  وامل�شيحية،  �شالم  الإ

�شالم  بحد ال�شيف بني احلقيقة  وادعاءات املفرين وانت�شار الإ

الر�ش�ل  وزوجات  اإ�شالمية  �شناعة  لي�س  رهاب  والإ والفراء  

امل�شلمني..  واحلقيقة والفراء يف �شريتهن واجلزية على غري 

عق�بة اأم �شريبة كما نال جائزة الدولة التقديرية يف العل�م 

�شالمية، تقديرا  الجتماعية التي ر�شحه لها جممع البح�ث الإ

امل�شت�شرقني،  اآراء  وفند  �شالم،  الإ فيها  اأن�شف  التي  لكتاباته 

وهي اأول مرة ير�شح فيها جممع البح�ث �شخ�شية م�شيحية منذ 

اإن�شائه.

يف هذا العدد حتاوره جملة ال�شياء ح�ل بع�س الق�شايا ح�ل 

�شالمي  الإ للعامل  ميكن  وكيف  الديانات،  بني  ال�شملي  التعاي�س 

اأن يتعامل مع ق�شايا التطرف والعنف والت�ش�يه املتعمد للرم�ز 

�شالمية. الإ

�شالم  بداية ما الذي جعلك تت�جه اإىل الدفاع عن الإ

من  اأكــرث  اإىل  و�شل  الــذي  ال�شكل  بهذا  �شالم  الإ ونبي 

ع�شرين كتابا؟

قبل اأي يجب اأن ندرك اأن الدفاع عن حممد ه� دفاع عن امل�شيح 

وامل�شيحية، لقد تعاي�س الدينان على مدى قرابة )15( قرنا من 

�شالم وعلى امل�شلمني واأدركنا حجم نقاط  الزمن، تعرفنا على الإ

يحرم  كم  قدرنا  كما  الختالف  وحمدودية  بيننا  اللتقاء 

�شالم وامل�شلم�ن امل�شيح رغم اختالفنا يف العتقاد ح�له، كل  الإ

�شالم وحممد  الإ دافعنا عن  من  الع�امل يجعل  من  ذلك وغريه 

وكذا  والعقائدي  الثقايف  امل�شت�ى  على  عنا  دفــاع  خ�س  بالأ

منذ  اأنني  اإىل  اإ�شافة  هذا  وال�شتقرار،  مني  الأ امل�شت�ى  على 

�شالم  بداية الدرا�شة يف كلية ال�شرطة قد ارتبطت بقراءة الإ

كتبي  يف  عر�شتها  مذهلة  حقائق  اإىل  وت��شلت  و�شريعته، 

وحما�شراتي والندوات التي كنت اأ�شارك بها، واحلمد هلل جند 

اأن هناط طبقة وا�شعة من امل�شلمني وامل�شحيني بداأت ت�شت�عب 

احلقائق امل��ش�عية، اأما املغر�ش�ن واملتع�شب�ن فهم اإىل انح�شار 

بف�شل جه�د الت�عية واللقاءات املتبادلة. 

نبيل لوقا مفكر مســـيحي 
يدافع عن اإلسالم ونبيه

جل� يف  دبي 
مدينة ترمز 
للتعايش 
السلمي 
بين مختلف 
األديان 
والثقافات 

ح�ار - ع�شام اأب� الدهب
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اأن  ميكن  اأ�ش�س  لديها  ال�شماوية  الديانات  اأن  تعتقد  هل 

واإق�شاء  املتبادلة  التهامات  ظل  يف  خاللها  من  تتحاور 

خر واإلغائه؟ الآ

قبل اأي �شيء ل بد لنا اأن تقر اأن اهلل تعاىل اأنزل ديانات ثالث؛ 

يف  اخلاطئ  للفهم  ونتيجة  هــ�ؤلء،  يت�حد  اأن  عمليا  وي�شتحيل 

خر على اللتزام بالدين اأو امللة اأو املذهب الذي  حماولة اإجبار الآ

رث�ذك�س  ي�ؤمن به حدثت حروب طاحنة، فبني ملل امل�شيحية الأ

ال�شنة  ملي�نا، وبني   27 من  اأكرث  والربوت�شتانت قتل  والكاث�ليك 

رقام واملجازر واأنهار  12 ملي�نا كل هذه الأ وال�شيعة قتل اأكرث من 

اأن  املتع�شبني  على  متلي  التي  اخلاطئة  الت�ش�رات  نتيجة  الدماء 

خرين على اعتناق ما ي�ؤمن�ن به. يجربوا الآ

والديانات ل تدع� اإىل ذلك بل تدع� اإىل ال�شالم والتاآلف واحلب، 

�شالم ه� ال�شالم، ففي القراآن :" واإن جنح�ا  فحجر  الزاوية يف الإ

لل�شلم فاجنح لها." وكذا امل�شيحية حيث فقد ورد يف اإجنيل ل�قا 

كما  ال�شالم (.   ر�ــس  الأ وعلى  عــايل  الأ يف  هلل  )املجد  اإ�شحاح  2 : 

ورد يف اإجنيل ل�قا اأي�شا اإ�شحاح  10 : )واأي بيت دخلتم�ه فق�ل�ا 

هل البيت فاإن كان ابنا لل�شالم يحل �شالمكم عليه(. معنى  �شالم لأ

هذا اأن هناك تكليف من اهلل ذاته لتباع الديانات ال�شماوية اأن 

يعي�ش�ا يف �شالم.

اأن يك�ن على عقيدة واحدة  اإىل  اأبدا  الديانات ل تدع�  اأن  كما 

بل على العك�س، وما جاء به القراآن وا�شح جدا : )ول� �شاء ربك 

جلعل النا�س اأمة واحدة(، واأظن اأم احلكمة من ذلك ه� اأن يتناف�س 

منا�شبة  يرونها  التي  والكيفية  بالطريقة  ربهم  عبادة  يف  النا�س 

فيه  كان�ا  فيما  القيامة  ي�م  بينهم  يحكم  �ش�ف  الذي  وه�  لهم، 

يختلف�ن(.  فيه  كان�ا  فيما  عباده  بني  يحكم  اهلل  يختلف�ن:)اإن 

فاملحا�شب ه� اهلل، وعلى كل منا اأن ميار�س عبادته كيف �شاء وباأي 

و�شيلة �شاء انطالقا من ق�له تعاىل يف القراآن :)لكم دينكم ويل 

ديني(، ويف ق�ل الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم خري دليل على ذلك 

:)من اآذى ذميا فقد اآذاين ومن اآذاين فقد اآذى اهلل(.

ه�  ومــا  الخــتــالف،  ظــاهــرة  مــع  التعامل  ميكن  كيف 

�شا�س الذي ترتكز عليه روؤيتك يف ق�شية احل�ار بني  الأ

الديانات؟

فاأن  يفرقنا،  مما  بكثري  اأكرث  يجمعنا  اأن  مطلقة  قناعة  على  اأنا 

ديان يبلغ  املتفق عليه بني الديانات بعد درا�شة عميقة ملختلف الأ

والراأفة  والعدل  والتاآخى  والتعاون  املحبة  من   )%99( من  اأكرث 

ل  تقدير  اأق�شى  على  فه�  فيه  املختلف  اأمــا  وغريها،  والرحمة 

ح�ال )1%( فقط، ول ميكن بحال مهما  باأي حال من الأ يتجاوز 

يتناول  اأن  اإىل  ي�شل  اأن  والتزان  ال�شفافية  من  مداه  احل�ار  بلغ 

امل�شلم عن عقيدته اأو امل�شيحي عن عقيدته، لذلك نحن نق�ل اأنه 

ميار�س  اأن  م�ؤمن  لكل  يرك  واأن  عليه،  املتفق  يف  نتعاون  اأن  يجب 

اإميانه بال�شكل الذي ينا�شب عقيدته، وقد ورد يف ال�شرية النب�ية 

ال�شريفة اأن وفد جنران وهم م�شيحي�ن عندما جاءوا اإىل النبي 

وحان وقت ال�شالة �شل�ا اأمامه وقال�ا ما يعتقدون ومل يردعهم اأو 

�شالم دين انفتاح وحرية، وكذلك امل�شيحية،  حتى ين�شحهم، والإ

ديان بريئة من التع�شب والعنف.  الأ

هناك ن�ع من اخلطاب الديني الذي يدفع نح� العداوة 

والتطرف والعنف، ما وجهة نظركم يف ذلك، وكيف ميكن 

التعاطي معها؟

وم�شادره  منابعه  جتفيف  ولكن  �شيء  كل  يف  م�ج�د  التع�شب 

املتطرف عن احلياة  الفكر  اأ�شحاب  اإبعاد  مطل�ب، لذلك لبد من 

العامة �ش�اء اأكان�ا م�شايخ اأم ق�شاو�شة، ومن خالل تعاملي مع هذه 

الفئة والت�شاقي بها تبني اأن تع�شبها وخطابها املت�شنج �شببه اإما 

اأو  النا�س عليه،  بالتقاء  رزق  البحث عن م�شدر  اأو  املفرط  اجلهل 

وهذا  الدين،  على  املزايدة  خالل  من  )�شب�بة(  امل�شري  بتعبرينا 

ديان التي تدع� اإىل الرحمة واجلدل  يتنافى متاما مع اأ�ش�ل الأ

بالتي هي اأح�شن.

لذا على امل�ش�ؤولني واأ�شحاب القرار اأبعاد 

ر�ــشــاد  والإ الت�جيه  اأمــاكــن  عــن  هـــ�ؤلء 

اإعالميا،  اأو  دينيا  مــنــربا  اأكـــان  �ــشــ�اء 

معا،  وامل�شيحية  �شالم  الإ ي�ش�ه�ن  اإنهم 

على  تدل  وال�شحيحة  ال�شريحة  واأدلة 

كيان  يف  متاأ�شل  ثقايف  م�روث  هناك  اأن 

يتل�ث�ا  مل  الــذي  الطبيعيني  املتدنني 

بالتع�شب والعنف يق�م على مبداأ الدين 

املعاملة، اأي دينك ه� ما تعاملني به ولي�س 

ما تعتقد اأو ما تت�ش�ر، فاإن كانت معاملتك 

بالعك�س،  والعك�س  جيد  فدينك  جيدة 

للدع�ة  الرئي�شة  الدعامة  هي  املعاملة 

يف اأي دين كان، وهذه حقيقة مطلقة ل 

ول  القتال  ول  احلــروب  ول  املناظرات 

غريه.

حالة  اأ�ــشــبــح  اإذا  التع�شب  ــ�رة  ــط وخ

خر  الآ قب�ل  ترف�س  اأجيال  تخلق  اأنها 

اأهليته حتى يف ال�ج�د ومن  وت�شكك يف 

اإىل  حتما  ي�ؤدي  الذي  ال�شراع  يبداأ  ثم 

وامللي،  الطائفي  العنف والقتال  ممار�شة 

النجاة من ذلك كله ه� ال�طنية  وط�ق 

تطبيق  وخري  ال�طن،  يف  نت�شارك  اأن  اأي 

يف  حممد  النبي  فعله  ما  ه�  ذلــك  على 

تأسيس 
مركز قانوني 
في الغرب 

لرصد 
وجمع كل 
اإلساءات 
التي تنشر 

واتخاذ 
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القانونية 
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املدينة، وهي النم�ذج املعتدل الذي اأعطى للجميع حقه يف احلياة 

وممار�شة �شعائره وعبادته دون ظلم اأو حيف.

كما يجب اأن ندرك اأن املدخل الرئي�شي لزعزعة احلكم وال�شتقرار 

تن�شغل  بحيث  الداخلي  وال�شطراب  والقالقل  الفنت  باإثارة  ه� 

الدولة بهذا عن اأهدافها العليا واأمنها الق�مي وتدخل يف دائرة ل 

�شل. تنتهي من امل�شاكل الداخلية التي ل وج�د لها يف الأ

على امل�شت�ى العاملي، ي�شت�شعر بع�س امل�شلمني والباحثني 

الر�ش�ل  �ش�رة  لت�ش�يه  ما  حملة  هناك  اأن  واملراقبني 

التعبري،   – با�شم حرية  – �شلى اهلل عليه و�شلم  حممد 

مر؟ كيف ترى هذا الأ

عالقة  ل  ال�شالم  عليه  حممد  للر�ش�ل  واللمز  بالغمز  التعر�س   

– حرية  كقان�ين  اأحتــدث  اأنا  – وهنا  اأن  اإذ  التعبري،  بحرية  له 

وما  خرين،  الآ اإىل  ت�شيء  األ  حدود  يف  ولكن  عاملي  مبداأ  التعبري 

قان�ن  يف  نطلق  ما  اإطــار  يف  يدخل  اإمنا  و�شيحدث  ويحدث  حدث 

واأي  الق�انني،  كل  يف  م�ج�دة  وهي  ديــان(  الأ )ازدراء  العق�بات 

اأحد رم�زها الدينية من  اأحد وم�س  اأو دولة نالها  اأو جهة  اإن�شان 

حقه اأن يرفع دع�ى على ال�شخ�س واجلهات التي �شاعدته وم�لته 

اأنا دع�ت يف كتابي )الر�ش�م  ودعمته، وحقه هنا م�شم�ن، لذلك 

اأو  �شالمية بتاأ�شي�س م�ؤ�ش�شة  اأن تق�م الدول الإ امل�شيئة للر�ش�ل( 

مركز قان�ين يف اأحد الدول الغربية حتى ميتاز باحليادية مهمته 

الرم�ز  من  اأي  اإىل  �شاءة  لالإ يكتب  اأو  ين�شر  كل  ومتابعة  مراقبة 

الدينية لي�س فقط للنبي حممد بل لكل رم�زنا الدينية، والتي هي 

�شالم، ومقا�شاته قان�نيا، وبهذه ال��شيلة ميكن  جزء اأ�شيل من الإ

ب�اق الكاذبة واملدعية واجلاهلة. اإ�شكات كل الأ

واحلقيقة اأنه من خالل متابعتي امل�شتمرة وجدت اأن كل من ي�شئ 

على  اأنــه  اأو  نف�شي  مري�س  اإمــا  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  حممد  اإىل 

ات�شال باأحد اجلهات التي تعطيه مال ليق�ل ما يق�ل، وه� يحقق 

بكالمه الفارغ اأم�ال طائلة واأرباحا كبرية.

دون  للم�شاعر  واملهيجة  الغا�شبة  املمار�شات  من  كثري  اأف�شل  وهذا 

ياأخذها  ذلك  من  العك�س  على  العاملي،  امل�شت�ى  على  تذكر  جدوى 

عالم الغربي وي�شئ تف�شريها ويعيدها �شياغتها اإعالميا ليجعل  الإ

�شالم خبط وحرق  قناع متابعيه اأن هذا ه� الإ منها مادة خ�شبة لإ

على  �ــشــالم  الإ م�شلحة  يف  ــدا  اأب ي�شب  ما  وهــ�  وتدمري،  وانفعال 

امل�شت�ى العاملي.

رهاب والعنف؛ كيف ترى ذلك؛  �شالم متهم ب�شناعة الإ الإ

وهل ثمة رد منطقي وعملي على ذلك؟

رهاب �شناعة غري اإ�شالمية(،  بداية اأق�ل بكل و�ش�ح ويقني اأن )الإ

وه� عن�ان كتاب األفته ح�ل هذه الق�شية، و�شدر يف حدود )300( 

التي  العاملية  رهاب  الإ لظاهرة  مب��ش�عية  يتعر�س  وه�  �شفحة، 

�شالم  ر�شية والتي األ�شقت بالإ انت�شرت يف كل مكان علي الكرة الأ

اأ�شبابها  وبيان  وت��شيح  لتفكيك  حماولة  يف  ــًا،  ــدوان وع ظلمًا 

�شالم، والذي خل�شت اإليه اأن هناك  احلقيقية وملاذا وجهت اإىل الإ

وحتريفه  لت�ش�يهه  كدين  �ــشــالم  الإ اإىل  م�جهة  منظمة  حملة 

عالمية  الإ وال��شائل  امل�شت�شرقني  النا�س عنه، ل�شيما من  واإبعاد 

تهمة  اإل�شاق  بهدف  بذاته  الغر�س  لهذا  قامت  جهات  من  املم�لة 

خر وغري  التع�شب وعدم الت�شامح والتكفري والعنف وعدم قب�ل الآ

اإىل امل�شلمني وبالتايل وج�ب حماربتهم والت�شييق عليهم.

وهم قد ا�شتغل�ا يف بناء اآرائهم بع�س الفتاوى التي اأطلقها البع�س 

جماعات  عنا�شر  بع�س  عنها  واأف�شح  ــق،  ف الأ فيه  �شاق  زمــن  يف 

الدين  �شحيح  لكن  �شالم،  الإ اإيل  اأنف�شهم  ين�شب�ن  الذين  العنف 

علماوؤه  وفهمه  وفهمته  �شالم  الإ قراأت  كما  بريء  منهم  �شالمي  الإ

ال�شنة  اأو  الكرمي  القراآن  يقرها  ل  ت�شرفاتهم  اأن  كما  املتميزون، 

�شناعة  رهاب  الإ اأن  امل�شت�شرق�ن  اأدعي  لذلك  ال�شريفة،  النب�ية 

البع�س  روج  وقد  �شالم  الإ رحم  من  خرج  رهــاب  الإ واأن  اإ�شالمية، 

وعلي راأ�شهم )�شم�ئيل هيمنتغت�ن( يف كتابه )�شراع احل�شارات( 

العدو  انهيار  بعد  الغربية  للح�شارة  ول  الأ العدو  ه�  �شالم  الإ اأن 

خلق  بهدف  ذلك  كل  ال�ش�فيتي،  الحتــاد  وه�  للغرب  التقليدي 

املناعة الذاتية للغرب للبقاء �شد عدو مت�هم.

التي  العاملية(  للعاملني  )رحمة  حملة  انطلقت  دبي  يف 

هدفت اإىل بناء روؤية ثقافية ومعرفية للتعاي�س ال�شلمي 

بني ال�شع�ب؛ ما راأيك فيها، وهل ترى اأنها ت�شهم يف جت�شري 

العالقة بني ال�شرق والغرب؟

التي  دبي  مدينة  اإىل  التقدير  بخال�س  اأت�جه  اأن  اأحب  بداية؛ 

هنا  واأنــا  ال�شع�ب،  بني  ال�شلمي  التعاي�س  يف  فريدا  من�ذجا  تعد 

�شا�س من خالل عملي �شابط �شرطة، وقد  اأتكلم كرجل اأمن يف الأ

لم�شت هذا جليا ووا�شحا، فعدد اجلن�شيات التي تعي�س هنا كبري 

جدا، ولهم ثقافات واآراء دينية واأفكار خمتلفة ومتن�عة، ولكن 

ل  البع�س،  بع�شهم  ويعني  ووئام  �شالم  يف  يعي�س  الكل  ذلك  رغم 

اأحد يف ممار�شته  اأحد على حق  اأحد ول يحجر  اأحد من  ي�شخر 

لعبادته.

اأما بالن�شبة للحملة امل�شار اإليها فال �شك اأنها متثل خط�ة هامة جدا 

على طريق التالقي بني الديانات من خالل ر�شم �ش�رة �شحيحة 

فكار ال�شلبية التي ُروجت  للنبي �شلى اهلل عليه و�شلم، واإزالة الأ

عليه، وهي �شبب كبري لت�تر العالقة، لذلك يقع واجب كبري على 

امل�شلمني، خا�شة اإذا علم امل�شلم�ن اأن هناك اأكرث من )233( مركزا 

طروحات  ا�شت�شراقيا على م�شت�ى العامل ير�شد كل الفتاوى والأ

و�شاط الفكرية  فكار ال�شلبية ويعيد �شياغتها ون�شرها يف الأ والأ

مقنع،  ب�شكل  اجلمه�ر  بني  اأخرى  مرة  اإنتاجها  لتعيد  والثقافية 

ومن هنا اأرى اأن هذه احلملة متميزة و�شتعطي ثمارا طيبة اإن �شاء 

اهلل تعاىل. 
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عنها  ال�شتغناء  ميكن  ل  اأ�شا�شّيتان  حاجتان  وال�شراب  الطعام 

اأعظم  ومــن  احلياة،  �شّر  فهما  ــاع،  و�ــش والأ حـــ�ال  الأ كانت  مهما 

نظار اإليها يف كثري  النعم التي امنّت اهلل بها على عباده، ووّجه الأ

قال  والمتنان،  وال�شكر  والعربة،  للعظة  القراآنية،  يــات  الآ من 

ن�شان اإىل طعامه • اأنَّا �شببنا املاء �شبا • ثم  تعاىل: {فلينظر الإِ

ر�س �شقا • فاأنبتنا ِفيها حبا • وعنبا وق�شبا • وزيت�نا  �شققنا الأ

نعامكم}  ولأ لكم  • متاعا  َواأبا  • وفاكهة  غلبا  • وحدائق  ونخال 

)عب�س:23-24(.

ال�شراب والدواء

قرا�س مع �شرب املاء البارد  اأ�شار طبيب �شيني اإىل اأهمية تناول الأ

حتى  املاء  من  الكثري  عليه  ا�شرب  القر�س  تبتلع  فبعدما  لدفعها، 

تناولك  بعد  �شاعة  ن�شف  وانتظر  املعدة.  اإىل  و�ش�له  من  تتاأكد 

اأو  دافئ  اأو  فاتر  ماء  ل�شرب  تلجاأ  للن�م.ل  الذهاب  قبل  للدواء 

امل�شروبات  عن  اأي�شا  وابتعد  ابتالعها،  بعد  قرا�س  الأ لدفع  حار 

كافية من  ب�شرب كميات  كالع�شائر وغريها. عليك فقط  املحالة 

املاء البارد.ثانيا: اذا اح�ش�شت ب�شيق اأو عدم ارتياح بعد ابتالع 

القر�س ا�شرب املزيد من املاء.

دوية اإما واقفا اأوجال�شا. ثالثا: تناول الأ

عادات �شرب �شيئة

عادة  اأ�شبح  مبا�شرة  نــاء  الإ اأو  الزجاجة  فم  من  املياه  �شرب  ان 

النا�س  فاعتاد  جيال  الأ تت�ارثها  العربي  جمتمعنا  يف  منت�شرة 

واأخذ  وفتحها  الثالجة،  اإىل  الذهاب  الن�م  من  ال�شتيقاظ  عند 

�شيئا  ن��شح  اأن  لبد  وهنا  مبا�شرة،  منها  لي�شرب  املياه  زجاجة 

املياه من فم  نهى عن �شرب  الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم قد  اأن 

�ش�اء  مبر�س  م�شابني  يك�ن�ن  قد  النا�س  وبع�س  مبا�شرة،  ناء  الإ

�شافة اإىل ذلك تل�ث املياه الباقية يف  اأو يف فمه، وبالإ يف �شفته 

قد  مبا�شرة  ناء  الإ من  ال�شارب  ي�شرب  عندما  نه  لأ وذلك  ناء،  الإ

خرين، فيجب على  املاء بلعابه، مبا ي�ؤذي الآ يتنف�س فيه ويل�ث 

وعدم  �شغري،  ك�ب  من  ال�شرب  اأبنائهم  تعليم  مهات  والأ بــاء  الآ

ن ذلك مكروه  الزجاجة، لأ ال�شرب من فم  تبادل  تع�يدهم على 

وفيه خط�رة على �شحتهم.

�شالمية  ـــ ع�ش� جممع البح�ث الإ فالدكت�ر عبد ال�شب�ر �شاهني 

�شالم  �شابقا اأكد اأن ال�شرب من فم الزجاجة مبا�شرة مكروه يف الإ

املاء يف  الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم، واأو�شى ب�شكب  ونهى عنه 

من  كان  ل�  وحتى  مل�ث،  وغري  �شليم  اأنــه  من  للتاأكد  �شغري  ك�ب 

ناء والنفخ فيه فال  زجاجة �شفافة، وذلك لكراهة التنف�س يف الإ

كل الشراب 
واشرب الطعام
كيف نأكل ونشرب؟

اعداد-ال�شيد حمم�د

دبي - ال�شيد حمم�د
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ناء وقد نهى النبي �شلى اهلل عليه و�شلم عن  ينبغي التنف�س يف الإ

ناء، و�شرب املاء مرة واحدة، وي�شمى عبا، وهذا ل  التنف�س يف الإ

ن فيه �شراهة، وقد يخرج من فم ال�شارب بع�س الروائح  ينبغي لأ

اإذا جاء �شخ�س ووجد من قبله  فيتقزز من ي�شرب بعده، وهكذا 

ناء فاإنه يتقزز من ال�شراب، فقد تك�ن رائحة فمه  قد تنف�س يف الإ

طعمة اأو بع�س الروائح الكريهة، اأو قد يك�ن م�شابا  فيها بع�س الأ

عنه  نهى  ما  وه�  خرين  الآ ي�ؤذي  مما  اأ�شنانه،  اأو  لثته  يف  مبر�س 

�شالم فالبد من البتعاد عن تلك العادة ال�شيئة. الإ

طباء التغذية في�ؤكد الدكت�ر نبيل اأي�ب ـــ اأ�شتاذ  اأما بالن�شبة لأ

التغذية بجامعة الزقازيق اأن ال�شرب من فم الزجاجة مبا�شرة، 

نه  لأ ن�شان  الإ �شحة  على  خماطر  له  ال�ق�ف  حالة  يف  وخا�شة 

اإذا �شرب وه� جال�س يرتاح اجل�شم واملعدة على عك�س من ي�شرب 

اأن  اإذا نزل املاء مبا�شرة وال�شخ�س قائم، ل �شك  نه  وه� قائم لأ

غري  الزجاجة  من  ال�شرب  عــادة  اأن  كما  املعدة،  على  ي�ؤثر  هذا 

�شحية باملرة، لختالط لعاب ال�شارب باملاء والتنف�س والنفخ يف 

الزجاجة اأثناء ال�شرب، فالطريقة ال�شحيحة التي يجب اإتباعها 

هي ا�شتخدام ك�ب �شغري لل�شرب من الزجاجة حيث تك�ن هناك 

م�شاحة للتنف�س واإمكانية غ�شل الك�ب بعد ال�شرب.

القاهرة  بجامعة  التغذية  اأ�شتاذ  ـــ  الدين  ن�شر  حممد  الدكت�ر 

يق�ل: لي�س من ال�شحيح طبيا اأو دينيا ال�شرب من فم الزجاجة 

كما  خر  لآ فرد  من  مرا�س  الأ انتقال  ي�شاحبه  ذلك  ن  لأ مبا�شرة 

فراد  اأن يك�ن اأحد الأ �شالم ومن املمكن  اأنها عادة مكروهة يف الإ

م�شابا مبر�س يف �شفتيه اأو اأ�شنانه.

لبنة  ثريا  الدكت�رة  ت�ؤكد  حيث  راأي،  اأي�شا  الجتماع  ولعلماء 

باء  الآ من  مت�ارثة  عادة  الزجاجة  فم  من  املياه  �شرب  عادة  اأن 

عند  يــذهــب  اأبــيــه  الطفل  يجد  حيث 

الثالجة،  اإىل  الــنــ�م  مــن  ال�شتيقاظ 

وياأخذ منها زجاجة املياه ويرفعها على 

يقلد  اأن  الطبيعي  ومــن  مبا�شرة،  فمه 

الطفل اأبيه، واأن منظر الفرد رجال كان 

اأو �شيدة غري لئق مع �شرب املاء وق�فا 

ال�شارب  جتد  ال�شارع  ففي  البيت،  خارج 

يرفع زجاجة املياه على فمه، وه� ي�شري، 

مرا�س تنتقل بتبادل الزجاجة.  والأ

اأن  لبد  العادة  هذه  مثل  على  للق�شاء 

ب  نبداأ اأوًل من البيت بحيث اأن يعلم الأ

ف�هة  من  ي�شرب�ا  األ  اأبناءهم،  م  والأ

ذلك  اأن  وتعريفهم  مبا�شرة،  الزجاجة 

�شالم. حرام ومكروه يف الإ

الدكت�رة �شامية ال�شاعاتي – اأ�شتاذ علم الجتماع باملعهد الق�مي 

من  ال�شرب  اأن  بالقاهرة ت��شح  للبح�ث اجلنائية والجتماعية 

على  العربية  جمتمعاتنا  يف  منت�شرة  عــادة  مبا�شرة  الزجاجة 

الرغم من خط�رتها البالغة على �شحة الفرد، كما اأن ال�شرب يف 

اأثر �شلبي على الفرد، ومعدته فينبغي ال�شرب  حالة ال�ق�ف له 

جل��شا.

كيف كان ي�شرب النبي؟

اأما عن هديه – �شلى اهلل عليه و�شلم – يف �شرابه فقد كان ي�شرب 

ثالث  على  املــاء  ي�شرب  وكــان  ــل،  ك الأ يف  ذلــك  ورد  كما  باليمني، 

دفعات، كما جاء عن اأن�س بن مالك ر�شي اهلل عنه اأن ر�ش�ل اهلل – 

�شلى اهلل عليه و�شلم- كان يتنف�س اإذا �شرب ثالثًا رواه البخاري 

وم�شلم، ويف رواية اأخرى: كان ر�ش�ل اهلل يتنف�س يف ال�شراب ثالثًا 

ويق�ل: )اإنه اأروى واأبراأ واأمراأ(، فهديه – �شلى اهلل عليه و�شلم 

- يف �شرب املاء اأنه يق�شم �شرابه اإىل ثالثة اأجزاء يتنف�س بينها، 

ناء عن فيه وعن نف�شه وقاية له من التل�ث، وكان ينهى  مبعدًا الإ

ناء، كما ثبت ذلك عنه بق�له – �شلى اهلل عليه  عن التنف�س يف الإ

ناء( رواه البخاري.  و�شلم -: )اإذا �شرب اأحدكم فال يتنف�س يف الإ

ما  قلياًل  كان  اأنه  ذلك،  يف   - و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   - هديه  ومن 

ي�شربن  )ل  و�شلم-:  عليه  اهلل  �شلى   - قال  حتى  قائمًا،  ي�شرب 

اأنه �شرب قائمًا، فعن عبد  اأحدكم قائمًا( رواه م�شلم، وورد عنه 

اهلل بن عبا�س ر�شي اهلل عنهما قال: »�شقيت ر�ش�ل اهلل - �شلى 

اهلل عليه و�شلم- ف�شرب وه� قائم« رواه البخاري وم�شلم، وذكر 

باحه اأن النهي حمم�ل  العلماء يف اجلمع بني اأحاديث النهي والإ

قائمًا   - و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   – و�شربه  التنزيه،  على كراهة 

بيان للج�از.

 - و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   – اهلل  ر�ش�ل  �شّنها  التي  داب  الآ ومــن 

واملتعّلقة بال�شرب عند اجتماع النا�س - اأن يك�ن �شاقي الق�م ه� 

– �شلى  اآخر من ي�شرب، فعن اأبي قتادة ر�شي اهلل عنه اأن النبي 

رواه  �شربا(  اآخرهم  الق�م  �شاقي  )اإن  قال:   – و�شلم  عليه  اهلل 

م�شلم، واأن يك�ن تقدمي ال�شراب باعتبار اجلهة ل ال�شّن واملكانة، 

ُحلبت  �شاًة  اأن  ر�شي اهلل عنه  مالك  بن  اأن�س  ح ذلك حديث  ي��شّ

عليه  ي�شاره  على  وكان   ،– و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   - اهلل  لر�ش�ل 

ال�شالة وال�شالم اأب� بكر، وعن ميينه اأعرابي، فاأمر اأن�س اأن يعطي 

مين( متفق عليه. مين فالأ عرابي، وقال له: )الأ الأ

�شربه:  يحّب   – و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   – النبي  كــان  ما  واأكــرث 

اللنب، حتى كان يق�ل يف حّقه: )لي�س �شيء يجزئ مكان الطعام 

�س له من ال�شكر  وال�شراب غري اللنب( رواه الرمذي، وكان يخ�شّ

طعمة، وقد روى ابن عبا�س ر�شي اهلل عنه  ما لي�س لغريه من الأ

اأطعمه اهلل  – قال: )من  و�شلم  ر�ش�ل اهلل - �شلى اهلل عليه  اأن 

ليس من 
الصحيح 
طبيا أو 
دينيا 
الشرب من 
فم الزجاجة 
مباشرة ألن 
ذلك ينقل 
األمراض من 
فرد آلخر
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الطعام فليقل: اللهم بارك لنا فيه، واأطعمنا خريًا منه، ومن �شقاه 

لنا فيه وزدنا منه( رواه الرمذي.   اللهم بارك  لبنًا فليقل:  اهلل 

العذب  املاء  �شرب  – يعجبه  و�شلم  - �شلى اهلل عليه  النبي  وكان 

بار، كما ثبت يف ال�شنن. البارد، ويطلب اأن ُيح�شر له من الآ

اأجرًا،  عظم  والأ اأدبــًا،  كمل  الأ هي  النب�ية  ال�شنة  تبقى  وهكذا 

اإ�ــشــافــًة اإىل مــا يــرّتــب عليها من  ـــالق،  خ ملــكــارم الأ حــفــظ  والأ

املحافظة على �شّحة البدن ون�شارته،

كيف كان ياأكل امل�شطفى؟

داب  ن�شاين جملًة من الآ جاء الهدي النب�ي ف��شع لهذا املظهر الإ

التي ترفع من قيمة امل�شلم، وحتّقق له التمّيز على بقّية ال�شع�ب 

مم. والأ

التي  العظيمة  النب�ّية  القاعدة  الباب،  هذا  يف  ُيذكر  من  واأول 

قّررها ر�ش�ل اهلل – �شلى اهلل عليه و�شلم - بق�له: )ما مالأ ابن 

�شلبه،  يقمن  لقيماٍت  اآدم  ابن  بح�شب  بطن،  من  �شرا  وعــاًء  اآدم 

فاإن كان ل بد فاعال، فثلث لطعامه وثلث ل�شرابه وثلث لنف�شه( 

ن�شان ما يحفظ له  اأخرجه اأحمد و الرمذي، فاملهم اإذًا اأن يجد الإ

حياته، ل اأن يك�ن تناول الطعام وتن�يعه هدفًا بحّد ذاته. 

وقد حر�س النبي – �شلى اهلل عليه و�شلم على تطبيق ذلك، فلم 

عليه  متّر  كانت  بل  اأن�اعه،  ويتتّبع  الطعام  تناول  من  يكرث  يكن 

ويكتفي  �شيء،  ن�شائه  بي�ت  يف  ُيطبخ  اأن  دون  الط�يلة  ــام  ي الأ

باخلبز الذي كان اأكرث اأكله.

وكان من هدي النبي - �شلى اهلل عليه و�شلم - غ�شل اليدين قبل 

– �شلى اهلل عليه و�شلم- )من نام ويف  الطعام وبعده، فقد قال: 

اأب� داود،  يده ريح غمر واأ�شابه �شيء فال يل�من اإل نف�شه( رواه 

ومعنى)الغمر(: د�شم وو�شخ، وغريهما من ال�شح�م.

اأما عن �شفة جل��شه – �شلى اهلل عليه و�شلم – على مائدة الطعام 

اليمنى  رجله  ُب  َين�شِ اأو  كل،  الأ عند  ركبتيه  على  يجث�  كان  فقد 

ويجل�س على الي�شرى، فعن اأن�س ر�شي اهلل عنه قال: " راأيت النبي 

" رواه م�شلم. – جال�شًا مقعيًا ياأكل مترًا  – �شلى اهلل عليه و�شلم 

ول  ــس  ر� الأ على  ياأكل   – و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   – النبي  وكــان 

كان  فقال:  عنه  اهلل  ر�شي  عبا�س  ابن  روى  فقد  مائدة،  يّتخذ 

وياأكل  ر�س  الأ على  يجل�س   - و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   - اهلل  ر�ش�ل 

ر�س، رواه الطرباين.  وكان عليه ال�شالة وال�شالم ل ياأكل  على الأ

متكئًا، فقد قال – �شلى اهلل عليه و�شلم -: )ل اآكل متكئًا( رواه 

البخاري ومعنى )املتكئ(: ه� املعتمد على الِ��شادة حتته.  وكان 

ل ياأكل – �شلى اهلل عليه و�شلم – منبطحًا، ومعنى )منبطحًا(: 

اأي م�شتلقيًا على بطنه ووجهه، فقد جاء النهي عن ذلك،كما روى 

ذلك ابن ماجة.

اأنه  ال�شاأن  هذا  – يف  و�شلم  عليه  اهلل  – �شلى  هديه  من  وكــان 

ي�شمي اهلل تعاىل يف اأول طعامه ويحمده يف اآخره، فعن عائ�شة 

ر�شي اهلل عنها اأن ر�ش�ل اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم - قال: )اإذا 

يف  اهلل  ا�شم  يذكر  اأن  ن�شي  فاإن  اهلل،  ا�شم  فليذكر  اأحدكم  اأكل 

اأوله فليقل ب�شم اهلل اأوله واآخره( رواه اأب� داود، وعند الفراغ 

غري  فيه،  مباركًا  طيبًا  كثريًا  هلل  )احلمد  يق�ل::  الطعام  من 

َمْكِفي – اأي ل ي�شتغني عنه اخللق -، ول م�ّدع ول م�شتغنى عنه 

واأروانــا،  كفانا  الذي  هلل  )احلمد  ويق�ل:  البخاري،  رواه  ربنا( 

هلل  )احلمد  ويــقــ�ل:  البخاري،  رواه  مكف�ر(  ول  مكفّي  غري 

الذي اأطعمنا و�شقانا وجعلنا م�شلمني( رواه ابن ماجة، ويق�ل: 

)اللهم اأطعمت واأ�شقيت، واأغنيت واأقنيت، وهديت واأحييت، فلك 

احلمد على ما اأعطيت( رواه الن�شائي، ويق�ل: )احلمد هلل الذي 
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اأطعم و�شقى، و�َشّ�غه وجعل له خمرجًا( رواه اأب� داود، ويق�ل: 

)احلمد هلل الذي اأطعمني هذا ورزقنيه من غري ح�ل مني ول 

ق�ة( رواه الرمذي، واأحيانا يق�ل: )احلمد هلل الذي يطعم ول 

يطعم، مّن علينا فهدانا، واأطعمنا و�شقانا، وكل بالء ح�شن اأبالنا، 

احلمد هلل الذي اأطعم من الطعام، و�شقى من ال�شراب، وك�شا من 

كثري  على  وف�شل  العمى،  من  وب�شر  ال�شاللة،  من  وهدى  العري، 

يف  حبان  ابن  رواه  العاملني(  رب  هلل  احلمد  تف�شيال،  خلق  ممن 

�شحيحه.

ومما  باليمني  كل  – الأ و�شلم  عليه  اهلل  ثم اإن من هديه – �شلى 

قال:  اأنــه   - و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   - النبي  عن  جاء  فقد  يليه، 

بيمينه،  فلي�شرب  �شرب  واإذا  بيمينه  فلياأكل  اأحدكم  اأكل  )اإذا 

وثبت  م�شلم،  رواه  ب�شماله(  وي�شرب  ب�شماله  ياأكل  ال�شيطان  فاإن 

عن عمر بن اأبي �شلمة قال: اأكلت مع النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 

فقال: )�َشَمَّ اهلل وُكْل بيمينك وُكْل مما يليك( متفق عليه.

وكان من هديه – �شلى اهلل عليه و�شلم – يف تناوله طعامه، اأنه 

ياأكل باأ�شابعه الثالثة، وكان يلعقها اإذا فرغ من طعامه، فعن كعب 

بن مالك ر�شي اهلل عنه قال: )راأيت ر�ش�ل اهلل – �شلى اهلل عليه 

مام  و�شلم-ياأكل بثالث اأ�شابع، فاإن فرغ لعقها( رواه م�شلم، يق�ل الإ

اأ�شرف  )وهــ�  املعاد:  زاد  يف  القيم  ابن 

ياأكل  املتكرب  فــاإن  كلة،  الأ من  يك�ن  ما 

باأ�شبع واحدة، واجل�شع احلري�س ياأكل 

باخلم�س، ويدفع بالراحة(.

واإذا تتّبعنا ما كان ياأكله النبي – �شلى 

تكّلفه،  عــدم  مل�شنا   – و�شلم  عليه  اهلل 

فقد ورد عنه اأكل احلل�ى والع�شل، واأكل 

خال�شا  اللنب  و�شرب  والتمر،  الرطب 

وم�ش�بًا –اأي خمل�طًا بغريه -، وال�ش�يق 

– وه� طعام ُي�شنع من احلنطة وال�شعري 
 ،- املجفف  الــلــنب   – ـــط  ق الأ ـــل  واأك  ،-

واأكل التمر باخلبز، واأكل اخلبز باخلل 

اخلبز  وهــ�   - الرثيد  واأكــل  الزيت،  اأو 

باللحم -، واأكل اخلبز بال�شحم املذاب، 

وغري ذلك مما ورد يف ال�شّنة.

ل  يف�شّ وال�شالم كان  ال�شالة  لكنه عليه 

طعمة، فقد كان يحب البقل  اأن�اعًا من الأ

والقّثاء – وه� اخليار -، والّدباء )وه� 

القرع(، وروى عنه خادمه اأن�س بن مالك 

ر�شي اهلل عنه اأنه كان يتتّبع الدباء من 

ح�ايل الق�شعة، متفق عليه.

وكان عليه ال�شالة وال�شالم يحّب الرثيد ب�شكٍل خا�س، حتى جعل 

ف�شل عائ�شة ر�شي اهلل عنها على �شائر ن�شائه كف�شل الرثيد على 

�شائر الطعام، متفق عليه، وكان – �شلى اهلل عليه و�شلم يحّب من 

الظهر(  حلم  اللحم  )اأطيب  يق�ل:  وكان  والكتف،  الظهر  اللحم 

�شححه احلاكم ووافقه الذهبي، وعن اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه 

اإليه  فُرفع  دعــ�ة،  يف  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  مع  كنا  قال: 

الذراع وكانت تعجبه، متفق عليه.

وكثريًا ما كان ال�شحابة يدع�ن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم، فيقبل 

دع�تهم، وياأكل من ولئمهم، كما ح�شل يف غزوة اخلندق وغريها، 

وكان عليه ال�شالة وال�شالم يدع� ل�شاحب الطعام فيق�ل: )اأفطر 

برار، و�شّلت عليكم املالئكة(  عندك ال�شائم�ن، واأكل طعامكم الأ

رواه اأب� داود.

لكّنه عليه ال�شالة وال�شالم مل يكن يقبل الطعام الذي جاء على 

ال�شدقة  فاإّن  الهدّية،  طريق  عن  ماجاء  بخالف  ال�شدقة  �شبيل 

حتمل يف معانيها الرحمة وامل�شكنة، فلذلك كانت ال�شدقة حمّرمة 

بذلك  �شّح  كما  ل�شاأنهم  ــالًء  واإع لهم  �شيانًة  ذّريته  وعلى  عليه 

– كان ي�شاأل  – �شلى اهلل عليه و�شلم  اأن النبي  احلديث، واحلال 

عن الطعام الذي ياأتيه، فاإن كان هدية قبله، واإن كان �شدقة قال 

�شاحبه: )كل�ا( رواه البخاري. لأ

كان  اأنه  الطعام  – يف  و�شلم  عليه  اهلل  – �شلى  هديه  كمال  ومن 

من  �شيء  اإليه  ب  ُقـــَرّ فما  مفق�دًا،  يتكلف  ول  مــ�جــ�دًا  ليــرد 

الطيبات اإل اأكله، اإل اأن تعافه نف�شه فيركه من غري حترمي، فعن 

اأنه قال: )ما عاب النبي- �شلى اهلل  اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه 

عليه و�شلم - طعامًا قط، اإن ا�شتهاه اأكله واإن كرهه تركه( رواه 

البخاري و م�شلم.

طعمة التي ثبت اأن النبي – �شلى اهلل عليه و�شلم – كان  ومن الأ

يكرهها ويعافها، حلم ال�شّب، ويبنّي �شبب ذلك بق�له: )...ولكنه 

ل يك�ن باأر�س ق�مي فاأجدين اأعافه( متفق عليه.

كل الث�م،  – كراهّيته لأ – �شلى اهلل عليه و�شلم  و�شّح عن النبي 

اأن  عنه  اهلل  ر�شي  ن�شاري  الأ اأي�ب  اأبي  فعن  ريحه،  جل  لأ وذلك 

بعث  طعامًا  اأكــل  اإذا  كان   - و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   - اهلل  ر�ش�ل 

بف�شله اإىل اأبي اأي�ب، فاأتى ي�مًا بق�شعة فيها ث�م فبعث بها، فقال 

اأب� اأي�ب: يا ر�ش�ل اهلل، اأحرام ه� ؟، فقال له: )ل، ولكني اأكره 

ريحه( رواه اأحمد.

يكن  مل  اأنــه   – و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   – النبي  �شرية  من  ويظهر 

ياأنف من تناول الطعام مع اأّي �شخ�س، مهما كان عمره اأو و�شعه 

الجتماعي، ت�ا�شعًا منه عليه ال�شالة وال�شالم.

كثيراً 
ما كان 
الصحابة 
يدعون النبي 
صلى اهلل 
عليه وسلم، 
فيقبل 
دعوتهم، 
ويأكل من 
والئمهم، 
كما حصل 
في غزوة 
الخندق 
وغيرها
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