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قال الله تعالى: }إنا عرضنا األمانة على السموات واألرض 
واجلبال فأبن أن يحملنها وأشفقن منها وحملها اإلنسان إنه 

كان ظلوما جهوال{.
وقال النبي] ألبي ذر - رضي الله تعالى- عنه يوم أن سأله 
اإلمارة: »يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة 
خزي وندامة، إال من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها«.

الغبراء وال أظلت  أقلت  »ما  الذي وصفه بقوله:  وأبا ذر هو 
 - العباس  لها منه«، وقــال لعمه  اخلــضــراء من رجــل أصــدق 
الله تعالى عنه - يوم أن طلب إليه أن يستعمله: »يا  رضي 
إمــارة ال  عباس يا عم رسول الله] نفس تنجيها خير من 

حتصيها«.
في الصحيحن عن النبي]: »أن قوما دخلوا عليه فسألوه 

الوالية، فقال: إنا ال نولي أمرنا هذا من طلبه«.
تسأل  ال  عبدالرحمن  »يــا  ســمــرة:  بــن  الرحمن  لعبد  وقــال 
عليها،  أعــنــت  مسألة  غير  مــن  أعطيتها  إن  فــإنــك  اإلمــــارة، 
وإن أعــطــيــتــهــا عـــن مــســألــة وكـــلـــت إلــــيــــه«، )أخــــرجــــاه في 

الصحيحن(.
وقال]: »من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم 
يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله إليه ملكا يسدده« 

)رواه أهل السنن(.
الله رعية ميوت يوم  راع يسترعيه  النبي]: »ما من  وقال 
ميوت وهو غاش لها، إال حرم الله عليه رائحة اجلنة« )رواه 

مسلم(.
أبــي سفيان،  أبــو مسلم اخلــوالنــي على مــعــاويــة بــن  ودخـــل 
فقال: السالم عليك أيها األجير، فقالوا: قل السالم عليك 
أيــهــا األمــيــر، فــقــال: الــســالم أيــهــا األجــيــر، فــقــالــوا: قــل أيها 

األمير، فقال: السالم عليك أيها األجير، فقالوا: قل األمير، 
فقال معاوية: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم مبا يقول، فقال: إمنا 
أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها، فإن أنت هنأت 
جرباها، وداويت مرضاها، وحبست أوالها على آخرها وفاك 
سيدها أجرك، وإن أنت لم تهنأ جرباها ولم تداو مرضاها، 

ولم حتبس أوالها على آخرها عاقبك سيدها.
فليتمهل أولئك الذين يتنافسون على الدنيا وعلى املناصب 
قبل أن يقدموا على طلب اإلمارة والترشيح حتى ال يوكلهم 

الله تعالى إلى أنفسهم فيهلكوا!
انطلق قطار احلمالت االنتخابية للترشيح لعضوية مجلس 
األمة الكويتي، وبدأ عشرات الكويتين يسجلون أسماءهم 
من  التنافس  ذلــك  قــيــاس  أردنـــا  وإذا  املــنــافــســة،  ليخوضوا 
وتنافس  حــر  انفتاح  على  داللـــة  فــإنــه  دميــقــراطــي؛  مفهوم 
شريف الختيار األفضل، ولكنه من منظور إسالمي تنافس 
ميلك  من  إال  لها  يتصدى  أال  يجب  ثقيلة  أمانة  حمل  على 
املقومات الكافية حلملها ومن يضع الله تعالى نصب عينيه.

ممن  كثيرا  أن  نــرى  االنتخابية  للمسيرة  مشاهداتنا  ومــن 
يتقدمون للترشيح ليس لديهم أدنى املؤهالت ألهم وظيفة 
الشهرة  كسب  في  األمــل  يحدوهم  بل  ورقابية،  تشريعية 
واألمــــــوال واملــنــاصــب، وكــثــيــر ممــن سبقهم قــد رســبــوا في 
االختبار وتسببوا في فضيحة مدوية هزت الكويت وأفقدت 
الناس الثقة في ممثليهم، ولألسف أن نرى كثيرا من هؤالء 
هم  منهم  خير  هم  ملن  واملنافسن  الترشيح  على  املتهافتن 
من الشباب امللتزم دينيا وممن يدعون الناس إلى التمسك 
بفضائل الدين اإلسالمي، وليتهم يقرؤون ما ورد في النهي 

عن طلب اإلمارة والتنافس عليها.
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الكتاب  م��ن  الشرعية  النصوص  تكاثرت   >
واخللق،  للحق  بالتواضع  األم��ر  في  والسنة 
ثوابهم  وذك�����ر  امل���ت���واض���ع���ن  ع��ل��ى  وال���ث���ن���اء 
ال��ن��ص��وص كالنهي  ت��ك��اث��رت  ك��م��ا  ال��ع��اج��ل، 
عقوبة  وب��ي��ان  والتعاظم  والتكبر  الكبر  ع��ن 
امل��ت��ك��ب��ري��ن.. ف��ب��أي ش���يء ي��ك��ون ع���اج الكبر 

واكتساب التواضع؟
ك��ل مسلم أن يحذر  ال��واج��ب على  أن  > ال ش��ك 
لله درج��ة رفعه  تواضع  و»م��ن  يتواضع  وأن  الكبر 
الله درجة«، ومن تكبر فهو على خطر أن يقصمه 
يا رسول  رج��ل:  ق��ال   - العافية  الله  نسأل   - الله 
حسناً  ونعلي  حسناً  ثوبي  يكون  أن  أحب  إني  الله 
أفذلك من الكبر؟ فقال الرسول]: »إن الله جميل 
الناس«،  وغمط  احل��ق  بطر  الكبر  اجل��م��ال.  يحب 
بطر احلق أي رد احلق، إذا خالف هواه رده، وغمط 
دونه،  عينه  في  فالناس  الناس،  احتقار  أي  الناس 
وإما  لفصاحته  إم��ا  فوقهم؛  نفسه  ي��رى  يحتقرهم، 
لغناه وإما لوظيفته، وإما ألسباب أخرى يتخيلها، وقد 
يكون فقيراً، في احلديث الصحيح يقول الرسول ]: 
»ثالثة ال يكلمهم الله يوم القيامة وال يزكيهم وال ينظر 
إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل 
ويبتلى  يستكبر  فقره  ومع  فقير  أي  عائل  مستكبر«، 
بالكبر، فالكبر يدعو إليه املال والغنى، ومع فقره فهو 

يستكبر فالكبر سجية له وطبيعة له. 
وعدم  اخللق،  وحسن  اجل��ان��ب،  لني  فهو  التواضع  أم��ا 
إلَيّ  أحبكم  »إن من  كما قال ]:  الناس،  الترفع على 
أخالقاً«،  أحاسنكم  القيامة  يوم  مجلساً  مني  وأقربكم 
»البر حسن اخللق«، فليتذكر عظمة الله، ويتذكر أن الله 
هو الذي أعطاه املال، وأعطاه الوظيفة، وأعطاه اجلاه 
وأعطاه الوجه احلسن، أو غير ذلك، يتذكر أن من شكر 
لوظيفة  أو  ملال  يتكبر  ال  التكبر،  وع��دم  التواضع  ذلك 
أو لنسب أو جلمال أو لقوة أو لغير ذلك، بل يتذكر أن 
هذه من نعم الله، وأن من شكرها أن يتواضع وأن يحقر 
فالتكبر  ويترفع عليهم،  إخوانه  يتكبر على  وأال  نفسه، 
القول  في  اإلنصاف  وع��دم  والكذب،  الظلم  إلى  يدعو 
مل��ال وإم��ا جلمال  إم��ا  ف��وق أخيه؛  ي��رى نفسه  والعمل، 
ولهذا  متوهمة،  ألشياء  وإما  لنسب  وإما  لوظيفة  وإما 
رد  يعني  الناس«،  وغمط  احلق  بطر  »الكبر  قال ]: 
احلق إذا خالف هواه هذا تكبر، وغمط الناس احتقار 
الناس، يراهم دونه وأنهم ليسوا جديرين بأن ينصفهم 
أو يبدأهم بالسالم، أو يجيب دعوتهم أو ما أشبه ذلك. 
وإذا تذكر ضعفه وأنه من نطفة ضعيفة من ماء مهني 
يأكل من  وأن��ه  إلى حمام لقضاء احلاجة،  وأن��ه يحتاج 
هنا ويخرج من هنا، وأنه إذا لم يستقم على طاعة الله 
صار إلى النار عرف ضعفه، وأنه مسكني وال يجوز له 

أن يتكبر.

الله في مجتمع مسلم  إلى  الدعاة  < هل من واجب 
إلى  ال��دع��وة  اإلسامية  الشريعة  أحكام  يطبق  ال 

تغيير أنظمة احلكم بالقوة؟
والتوجيه  والنصيحة  ال��ل��ه،  إل��ى  ال��دع��وة  ال��واج��ب   <
يفتح  ه��ذا  ب��ال��ق��وة؛ ألن  تغيير  دون  م��ن  اخل��ي��ر  إل��ى 
ويخنقها،  ال��دع��وة  ويضايق  املسلمني  على  شر  ب��اب 
ورمب���ا أف��ض��ى إل��ى ح��ص��ار أه��ل��ه��ا، ول��ك��ن ي��دع��و إلى 
احلسنة،  باملوعظة  احلسن،  وبالقول  باحلكمة،  الله 
وينصح  األم����ور،  والة  وينصح  أح��س��ن،  ه��ي  وب��ال��ت��ي 

إلى  ويوجههم  العامة  وينصح  املسؤولني،  من  غيرهم 
ِإلَى  }اْدُع  وتعالى:  سبحانه  الله  بقول  عماًل  اخلير؛ 
َسنَِة َوَجاِدلُْهْم ِبالَِّتي  ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ َسِبيِل َربَِّك ِباحْلِ
اِدلُوا أَْهَل  ِهَي أَْحَسُن{)1(، وقوله سبحانه: }َوال ُتَ
الِْكتَاِب ِإال ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن ِإال الَِّذيَن َظلَُموا ِمنُْهْم{

)2( وهم اليهود والنصارى، نهى الله عن جدالهم إال 
آخر،  ش��أن  له  فهذا  ظلم  من  إال  أحسن،  هي  بالتي 
يرفع بأمره إلى والة األم��ور، ويعمل ما يستطيع من 

جهد لرد ظلمه بالطرق الشرعية املعتبرة.

كيفية عالج الكبر واكتساب التواضع

العنف يضر بالدعوة

من فتاوى 
سماحة الشيخ 

عبدالعزيز بن 
عبداهلل 

ابن باز
 رحمه اهلل

فتاوى 
الفرقان
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العيش في بالد ال تطبق الشريعة
الشرع  ي��ط��ب��ق  م��ج��ت��م��ع ال  ف���ي  أع��ي��ش  أن����ا   >
أستطيع  وال  ال��ن��واح��ي  جميع  ف��ي  اإلس��ام��ي 

جعلهم يطبقونه: فهل عليَّ شيء في ذلك؟
> إذا أمكن من يعيش في بالد ال تطبق الشريعة أن 
يهاجر إلى بالد تطبق الشريعة وجب عليه الهجرة 
إذا استطاع ذلك، فإن لم يستطع فال حرج عليه في 
اإلقامة، ويتقي الله ما استطاع ويرشد إلى اخلير 
وينصح العباد، ويدعو إلى حتكيم الشريعة حسب 

طاقته وهو مأجور في هذه احلالة.
وإذا كان هناك قدرة على إلزام باحلق ومنع باطل 
لكونه رئيساً أو شيخ قبيلة أو أمير قرية فمثل هذا 
يستطيع فعل هذه األشياء إذا علم الله منه الصدق 
الشريعة  حتيكم  من  يستطيع  ما  يفعل  فهو  أعانه 
حسب طاقته، كأن يكون شيخ قبيلة فيحكم الشريعة 

فيهم إذا كان يعلم وعنده معلومات في دينه.
إذا كان أمير قرية يستطيع أن يحكم الشريعة فيما 

يتنازعون فيه عنده وما أشبه ذلك.
وال  استطاع  م��ا  الله  ويتقي  يجتهد  أن��ه  املقصود 
يكلف الله نفساً إال وسعها، ويدعو الله لوالة األمور 
بغيرهم  ي��أت��ي  أو  ويوفقهم  يهديهم  أن  بالهداية 

يحكموا الشريعة هكذا.
ب��الد حتكم  إل��ى  وينتقل  يهاجر  أن��ه  ق��در  إن  أم��ا 
ذا  عاملاً  ك��ان  إذا  إال  عليه،  واج��ب  فهذا  الشريعة 
هذه  ف��ي  إقامته  أن  وي��رى  وه���دى،  وبصيرة  علم 
البلد فيها دعوة إلى الله وفيها توجيه الناس إلى 
اخلير وفيها إرشادهم إلى توحيد الله وإخراجهم 
من الظلمات إلى النور هذا له أجر في ذلك من 
أجل الدعوة، من أجل التوجيه إلى اخلير، من أجل 
على  فهو  الباطل،  من  فيه  هم  مما  الناس  إنقاذ 
خير عظيم وال تلزمه الهجرة في هذه احلال؛ ألنه 
ينشر دينه، وألن عنده علماً في دينه ال يخشى على 

نفسه من شبهاتهم فال بأس.

في  ال��وق��وع  حكم  وم��ا  الغيبة؟  م��ا   >
أعراض الناس؟ وهل يجوز مجالسة 

من يغتاب؟
املسلمني مبا  أع����راض  ف��ي  ال��ك��الم  إن   <
ي��ك��ره��ون م��ن��ك��ر ع��ظ��ي��م وه���و م���ن الغيبة 
احمل���رم���ة، ب���ل م���ن ك��ب��ائ��ر ال���ذن���وب لقوله 
سبحانه وتعالى: }َوال يَْغتَْب بَْعُضُكْم بَْعًضا 
��َم أَِخ��ي��ِه َميًْتا  أَيُ��ِح��بُّ أََح��ُدُك��ْم أَْن يَ��ْأُك��َل حَلْ
اٌب َرِحيٌم{،  َفَكِرْهتُُموهُ َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه تَوَّ
هريرة  أبي  عن  في صحيحه  مسلم  وروى 
] ع��ن النبي ] أن��ه ق��ال: »أت���درون ما 
قال:  أعلم؟  ورسوله  الله  فقالوا:  الغيبة؟ 
ذك��رك أخ��اك مبا يكره، قيل: أف��رأي��ت إن 
ك��ان في أخ��ي ما أق��ول؟ ق��ال: إن ك��ان فيه 
ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد 
بهته« رواه مسلم، ولقد صح عنه ] أنه ملا 
عرج به مر على قوم لهم أظافر من نحاس 
فقال:  وصدورهم  وجوههم  بها  يخمشون 
الذين  »يا جبريل من هؤالء؟ فقال: هؤالء 
يأكلون حلوم الناس ويقعون في أعراضهم«، 
فالواجب عليك يا عبدالله وعلى غيرك من 
املسلمني عدم مجالسة من يغتاب املسلمني 
عليه،  واإلن��ك��ار  نصيحته  مع 
رأى  »من  النبي ]:  لقول 
فليغيره بيده،  منكم منكراً 
فبلسانه،  يستطع  لم  فإن 
فبقلبه  يستطع  ل��م  ف���إن 
اإلميان«،  أضعف  وذل��ك 
بعد ذلك  ف��إن لم ميتثل 
ألن  مجالسته؛  ف��ات��رك 
ذل��ك م��ن مت��ام اإلنكار 

عليه.
حرفة  في  اإلسامية  الشريعة  حكم  ما   >
ذهب  فيما  سماحتكم  رأي  وم���ا  احمل���ام���اة؟ 
امل���ودودي  أب��و األع��ل��ى  العامة  إليه اإلم���ام 
رحمه الله بخصوص هذه احلرفة في آخر 
كتابه » القانون اإلسامي وطرق تنفيذه«؟ 

أفيدونا أفادكم الله.

> ال أعلم حرجاً في احملاماة؛ ألنها وكالة في 
الدعوى واإلجابة إذا حترى احملامي احلق، ولم 

يتعمد الكذب كسائر الوكالء. أما كالم 
ال��ش��ي��خ أب���ي األع��ل��ى امل����ودودي 

إليه  املشار  الله  رحمه 
ف�����ل�����م أط����ل����ع 

عليه.

حكم حرفة المحاماة

تحذير من الوقوع في 
أعراض الناس والغيبة

الله - وعليه قرض  < توفى وال��دي - رحمه 
مراجعة  وبعد  العقارية،  التنمية  لصندوق 
واجبة  أقساط  هناك  أن  وجدنا  الصندوق، 
التسديد قبل مدة، وعددها سبعة أقساط 
ل��م ت��س��دد، وه��ن��اك أق��س��اط ل��م حت��ل بعد، 
الواجبة  األقساط  نحو  علينا  الواجب  فما 
التسديد التي لم يجب تسديدها بعد؟ وهل 
الوالد عليه رحمة الله معلق بهذه األقساط 
سواء السابقة، أم الاحقة؟ نرجو بيان حكم 

الشريعة في ذلك جزاكم الله خيرًا. 
احلاّلة  األقساط  تسديد  الورثة  على  الواجب   <
من التركة، وال يجوز التساهل في ذلك مع القدرة؛ 
النبي ]: »نفس املؤمن معلقة بدينه حتى  لقول 

يقضى عنه«.
أما األقساط التي لم حتل، فإن الواجب أداؤها في 
وقتها، وليس على امليت حرج في ذلك كما لو كان 

حياً؛ لكونها لم يحل أجلها. والله ولي التوفيق.

نفس المؤمن معلقة بدينه
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المحليات

قال خطيب مسجد قباء باملدينة املنورة صالح 
ابن عواد املغامسي: إن هناك أمورا وأشياء في 
إلى  التقرب  في  املسارعة  فيها  األص��ل  احلياة 
الله وعبادته وواجب أن يتعجل فيها اإلنسان وال 
يتريث، مبينا أن أعظم من أن يصلح القلوب هو 
القرآن الكرمي، وأنه ال يرجى صالح قلب املرء 

وهو معرض عنه.
ضمن  متميزا  حضورا  شهدت  محاضرة  وف��ي 
جمعية  في  العشرين  الربيعي  املخيم  فعاليات 
إحياء التراث اإلسالمي فرع محافظة اجلهراء، 
موسى  النبي  من قصة  قبسات  املغامسي  قّدم 
عليه السالم بعنوان: »وعجلت إليك رِب لترضى« 

أدارها الشيخ عبدالرحمن صاهود.
وأشار إلى أن الله في علمه األزلي عِلم أن اخللق 
سينتهي أمرهم إما لشقاء أو لسعادة، الفتا إلى 
أنه حري بكل من أوتي حظا من عقل أن يفر من 
الشقاء، ساردا قصة موسى عليه السالم ابتداء 
من خروجه من مصر إلى مدين وحتى عودته، 
فلقد خرج بقدر الله ولم يدر ماذا خبأ الله له 

س��وى حسن  ميلك  يكن  فلم  عظيمة  منحة  من 
ظنه بربه ولذلك اختاره الله لرسالته واجتباه.

وذكر املغامسي إضاءات جميلة في عصا موسى 
وفي إخراج يده بيضاء حلكمة اقتضاها الله في 

إظهار عجز موسى وضعفه.
وأكد املغامسي أن على املرء أن يتعلم قاعدتني 
مهمتني في احلياة أوالهما: أمر يخشى من سوء 
عواقبه مما يتعلق بحياة الناس فهذا ال يحسن 
العلم  أه��ل  يستشار  إمن��ا  به  يستعجل  أن  امل��رء 
مسألة  املسألة  فيه  تكون  أم��ر  وثانيهما  فيها، 

قربة وتعبدلله وهو ما يجب التعجل فيه.
وأشار إلى أن بعض البشر ال يستحيون من الله 
حينما يغدق عليهم من النعم ضاربا املثل بالذي 
يحتسي خمرا ويستمع للمعازف فيأتيه من يخبره 
بأنه رزق ولدا وسلمت زوجته، متسائال: مثل هذا 

إال يستحي من الله الذي يسوق له البشرى؟
وعّزى املغامسي الذين لم يتوضؤوا ويصلوا لله 
مرة واحدة في حياتهم، وهنأ باملقابل من تقلّب 

يوما على فراشه وقام لوضوئه وناجى ربه.

»تراث اجلهراء« قدمت قبسات من قصة النبي موسى 

المغامسي: كلما انكسرت بين يدي ربك كنت أهالً لرحمته 

خارطة طريق إلنهاء قضية البدون

تجنيس إحصاء 65 وأقرباء الكويتيين

إيمان الحميدان: »أمانة األوقاف«     حرصت على إبراز دورها في تنمية المجتمع
أك�����دت ن���ائ���ب األم�����ن ال���ع���ام ل�����إدارة 
واخلدمات إميان احلميدان أن األمانة 
فاعل  بشكل  شاركت  لألوقاف  العامة 
في رعاية ملتقى ومعرض النجاحات 
ال��ث��ان��ي ف���ي ال��ف��ت��رة م���ن 18 إل����ى 19 
ديسمبر بدولة الكويت بفندق )جي 
املشاريع  شعار:  حتت  ماريوت(  دبليو 
التنموية املجتمعية.. جتارب ناجحة 
الصباح  اخلالد  طالل  الشيخ  برعاية 

احلكومي  ال��ق��ط��اع  دور  إب����راز  ب��ه��دف 
واخلاص في تنمية املجتمع.

وذكرت احلميدان في تصريح صحافي 
أن األمانة حرصت من  املناسبة  بهذه 
دورها  إب���راز  على  امللتقى  ه��ذا  خ��الل 
وثقافيا  حضاريا  املجتمع  تنمية  في 
ع����ن  تخفيف  ف���ض���اًل  واج��ت��م��اع��ي��ا، 
ف��ي املجتمع،  ال��ع��بء ع��ن احمل��ت��اج��ن 
مشيرة إلى أن األمانة العامة لألوقاف 

مساهمات  م��س��ي��رت��ه��ا  خ���الل  ق��دم��ت 
ع���دي���دة خل��دم��ة امل��ج��ت��م��ع ف���ي شتى 

املجاالت.
األمانة  جناح  أن  احلميدان  وأضافت 
ال��ع��ام��ة ل��ألوق��اف ال��ت��ي أش��رف��ت عليه 
الوقفية  وال��ت��ن��م��ي��ة  اإلع�����الم  إدارة 
للجمهور فضاًل عن مطبوعاتنا  قدم 
املساهمات  أبرز  والوقفية  اإلعالمية 
العامة لألوقاف  التي قدمتها األمانة 

األردن  لدى  الكويت  كونا: سلم سفير   �� عمان 
الدكتور حمد الدعيج تبرعا مقدما من جمعية 
إحياء التراث اإلسالمي إلى جلنة زكاة القدس 

بقيمة 75 ألف دوالر.
وقوف  »ك��ون��ا«  ل��  ف��ي تصريح  ال��دع��ي��ج  وأك���د 
الكويت إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها 
أرضه  من حترير  يتمكن  حتى  لنضاله  الدائم 
وإقامة دولته املستقلة. وقال: إن دولة الكويت 
قيادة وشعبا ما انفكوا عن دعم قضية الشعب 
القضية  ه��ذه  أن  مؤكدا  العادلة،  الفلسطيني 
تعمل  التي  الكويتية  القيادة  اهتمام  في صلب 
على تقدمي العون اإلنساني للشعب الفلسطيني 
الناجمة عن  الصعاب  ملساعدته على مواجهة 

ممارسات االحتالل االسرائيلي.
من جانبه، ذكر مسؤول جلنة العالم العربي في 
جمعية إحياء التراث اإلسالمي فهد احلسينان 
تنفذها  أن اجلمعية دعمت مجموعة مشاريع 
ت���ع���زز ص���م���ود الشعب  جل��ن��ة زك�����اة ال���ق���دس 
املدينة  ع��روب��ة  ع��ل��ى  وحت��اف��ظ  الفلسطيني 
شراء  اجلمعية  متويل  إل��ى  مشيرا  امل��ق��دس��ة، 
عقار يقع بجانب املسجد األقصى مما حافظ 

على هويته العربية وحماه من التهويد.
التراث  جمعية  إن  »كونا«:  ل��  احلسينان  وق��ال 
قارية  جل��ان  ثماني  خ��الل  م��ن  أهدافها  تنفذ 
تخدم العمل اإلنساني في 75 دولة من خالل 

مشاريع موسمية وأخرى دائمة.
وبني سهلب أن الصندوق تلقى دعما من الكويت 
القدس  زك��اة  للجنة  ع��ام 2011 مقدما  خ��الل 

مببلغ يصل إلى نحو 1.5 مليون دوالر.

»إحياء التراث« تقدم 
75 ألف دوالر منحة لـ 

»زكاة القدس« األردنية  

أك���دت م��ص��ادر م��س��ؤول��ة ف��ي اجل��ه��از املركزي 
ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية أن 
اجلهاز وضع خارطة طريق حلل قضية البدون.

وأوض��ح��ت ه��ذه امل��ص��ادر أن اخل��ارط��ة أوصت 
مب��ن��ح اجل��ن��س��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ل��ن ي��ح��م��ل احصاء 
بالكويت  اإلقامة  دائ��م  يكون  أن  1965 شريطة 
وأن يكون حسن السير والسلوك وأن يكون ملفه 
العربية  أمنيا، وملن ش��ارك في احل��روب  نظيفا 

وقدم خدمات جليلة للبالد. كما أوصت خارطة 
من  الكويتيني  أق��رب��اء  جتنيس  يتم  أن  الطريق 
الدرجة األولى والثانية وأن يتم النظر ملن منحوا 
اجلنسية الكويتية »بالتجنيس« سابقا ورفضوها 
االرامل  م��ن  الكويتيات  أب��ن��اء  ملفات  ومعاجلة 
امللفات  هذه  أن  املصادر  وأوضحت  واملطلقات، 
النظر في  يتم  ثم  ومن  دراستها  أولوية في  لها 

احلاالت األخرى.
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امل��ش��ت��رك��ة لإلغاثة  ال��ك��وي��ت��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ع��ق��دت 
رؤساء  مب��ش��ارك��ة  التنفيذية  للجنة  اج��ت��م��اع��ا 
اإلغاثة في  ملناقشة أعمال  اجلمعيات اخليرية 
واألعمال  واألردن  وال��ص��وم��ال  وتايلند  تركيا 

األخرى التي أجنزتها اللجنة.
الهيئة  مبنى  في  عقد  ال��ذي  االجتماع  وت��رأس 
اخليرية اإلسالمية العاملية رئيس اللجنة يوسف 
احلجي وبحضور نائب الرئيس أحمد اجلاسر، 
إحياء  جمعية  ورئيس  التنفيذية  اللجنة  رئيس 
العيسى، وممثلني عن  التراث اإلسالمي طارق 
اجلمعيات اخليرية وبيت الزكاة ووزارة األوقاف 

واألمانة العامة لألوقاف.
والتشاور  ال��ت��ع��اون  ات���ف���اق  االج��ت��م��اع  وب��ح��ث 
ب��ني ج��م��ي��ع اجل��م��ع��ي��ات وامل��ؤس��س��ات اخليرية 
اخلطط  ووض��ع  اإلغ��اث��ي  العمل  تطوير  بشأن 
وال��ت��ص��ورات ح��ول احل��اج��ة ال��ض��روري��ة لبعض 

الدول التي حتتاج إلى املساعدات اإلنسانية.

إغاثة  ف��ي  االس��ت��م��راري��ة  االج��ت��م��اع  بحث  كما 
املواد  ت��وزي��ع  ومواصلة  املجاعة  م��ن  الصومال 
هناك  أن  موضحا  املتضررين؛  على  الغذائية 
أل���ف وج��ب��ة غذائية  ل��ت��وزي��ع 700  خ��ط��ة ع��م��ل 
تكفي  املجاعة  م��ن  امل��ت��ض��ررة  املناطق  لسكان 

السكان ملدة شهرين مقبلني.
ودعا االجتماع إلى االستمرار في الدعم املادي 
واإلغاثي للسوريني النازحني من بالدهم بسبب 
املجاورة  ال���دول  إل��ى  السياسية  االض��ط��راب��ات 

كلبنان وتركيا واألردن.
واستعرض االجتماع املساعدات اإلنسانية التي 
إلى  لإلغاثة  املشتركة  الكويتية  اللجنة  قدمتها 
شعب تركيا الذي تعرض إلى الزلزال والشعب 
والشعب  الفياضانات  إل��ى  لتعرضه  التايلندي 
األوضاع  بسبب  األردن  إل��ى  ال��ن��ازح  ال��س��وري 

السياسية في سورية.
ك��م��ا اس��ت��ع��رض االج��ت��م��اع ال��ت��وس��ع ف��ي مجال 

استعرضت التوسع في بناء املدارس اإلسالمية في ألبانيا وكوسوفا 

»المشتركة لإلغاثة« ناقشت أعمالها في تركيا 
وتايلند والصومال واألردن

إيمان الحميدان: »أمانة األوقاف«     حرصت على إبراز دورها في تنمية المجتمع
ومن  املجتمعية  التنمية  م��ج��ال  ف��ي 
ذلك إسهامها في دعم مسيرة التعليم 
داخ����ل ال��ك��وي��ت وخ��ارج��ه��ا م��ن خالل 
العلمية  للتنمية  الوقفي  ال��ص��ن��دوق 
مشروع  ق���دم  ح��ي��ث  واالج��ت��م��اع��ي��ة؛ 
رعاية طالب العلم دعما ماليا لرعاية 
في  ال��دارس��ن  من  وطالبة  طالبا   588
لرعاية  آخ��ر  ماليا  ودعما  اجلامعات، 

العرب  غ��ي��ر  م��ن  835 ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة 
الدارسن في املدارس غير العربية.

كما أشارت احلميدان إلى أن دور األمانة 
القطاع الصحي الذي حظي  في دعم 
للتنمية  ال��وق��ف��ي  ال��ص��ن��دوق  ب��دع��م 
االحتياجات  ذوي  ودع����م  ال��ص��ح��ي��ة 
اخل�������اص�������ة م�������ن خ���������الل ت����دري����ب����ه����م 
وت��أه��ي��ل��ه��م حل��ي��اة اف��ض��ل، الف��ت��ة إلى 

أن امل��ع��رض اس��ت��ع��رض إجن����ازات مركز 
وبرامجه  وأنشطته  للتوحد  الكويت 
وإص��دارات��ه التي تضم )6( أع��داد من 
»م��ج��ل��ة ص��رخ��ة ص��ام��ت��ة«، ف��ض��اًل عن 
التوحد  م��اراث��ون  إقامة  على  إشرافه 
اخلامس، وغيرها من املعارض واملؤمتر 

وامللتقيات.

وتشغيل  إلغ��اث��ة  املتحدة  األمم  وك��ال��ة  وق��ع��ت 
األدنى  ال��ش��رق  ف��ي  الفلسطينيني  ال��الج��ئ��ني 
للتنمية  ال��ك��وي��ت��ي  وال���ص���ن���دوق  )األون��������روا( 
اإلسالمي  بالبنك  ممثاًل  العربية  اإلقتصادية 
للتنمية اتفاقية بقيمة تسعة ماليني و550 ألف 
م��دارس جديدة في قطاع  لبناء خمس  دوالر 

غزة. 

ووق���ع االت��ف��اق��ي��ة ف��ي ع��م��ان ك��ل م��ن منصور بن 
فنت ممثل البنك اإلسالمي للتنمية ومدير دائرة 
الصناديق االئتمانية لدى البنك وبيتر فورد ممثل 

املفوض العام ل� »األونروا«. 
تدرس  الوكالة حيث  برامج  أكبر  التعليم  ويشكل 
طفل   218.000 م��ن  أك��ث��ر  ح��ال��ي��اً  »األون�������روا« 
ويعمل  غ��زة،  قطاع  في  مدرسة   243 في  الج��ئ 

حوالي 94٪ من املدارس على نظام الفوجني 
الدراسيني في اليوم ومبتوسط 38.5 تلميذا 
املدارس  ستسهم  حيث  ال��واح��د،  الصف  في 
اخلمس هذه بشكل مباشر في التخفيف من 
االكتظاظ الطالبي املنتشر في مدارس غزة 
والذي بدأ يؤثر سلباً على مستوى التحصيل 

العلمي للتالميذ.

الصندوق الكويتي و»األونروا« يوقعان اتفاقية لبناء خمس مدارس في غزة

النشاط اإلغاثي كبناء مدارس إسالمية لتثبيت 
الهوية اإلسالمية في ألبانيا وكوسوفا وغيرها، 
باملنح  وتزويدهم  املسلمني  تثقيف  على  والعمل 

الدراسية لدراسة الشريعة اإلسالمية.
في  اللجنة  مكاتب  إل��ى  االج��ت��م��اع  ت��ط��رق  كما 
أل��ب��ان��ي��ا وك��وس��وف��ا واس��ت��م��راري��ت��ه��ا ف��ي تقدمي 

املعونات اإلغاثية واإلنسانية لأليتام واألرامل.
وطالب االجتماع بتقدمي خطة ملكاتب اللجنة في 
البوسنة وكوسوفا وألبانيا واملصاريف الشهرية 
واألعباء املالية ودور املكاتب في العمل اإلغاثي 
عن  شاملة  بدراسة  تقوم  تشكل جلنة  أن  على 

أوضاع املكاتب وعرضها على مجلس اإلدارة.
ال����وزراء برجاء  كما ط��ال��ب االج��ت��م��اع  مجلس 
املوافقة على إشهار اجلمعية الكويتية املشتركة 
لإلغاثة، آملني أن يتحقق إشهار اجلمعية حتى 
تستمر في تقدمي العمل اإلغاثي  للمنكوبني في 

جميع أنحاء دول العالم.
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كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

سورة الفتح
باب في قوله تعالى }وهو الذي كف أيدهم عنكم{ اآلية

َة َهَبُطوا  2165. َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك: َأنَّ َثَماِنَن َرُجلاً ِمْن َأْهِل َمكَّ
َة  ِغرَّ ُيِريُدوَن  ِحَن،  ُمَتَسلِّ ْنِعيِم  التَّ َجَبِل  ِمْن  ِه ]  اللَّ َرُسوِل  َعَلى 
ُه َعزَّ  ا َفاْسَتْحَياُهْم، َفَأْنَزَل اللَّ ِبيِّ ] َوَأْصَحاِبِه، َفَأَخَذُهْم ِسْلماً النَّ
َة  ِذي َكفَّ َأْيِدَيُهْم َعْنُكْم َوَأْيِدَيُكْم َعْنُهْم ِبَبْطِن َمكَّ َوَجلَّ }َوُهَو الَّ

ِمْن َبْعِد َأْن َأْظَفَرُكْم َعَلْيِهْم{.
الشرح: 

في سورة الفتح ذكر حديث عن أنس [ في قوله تعالى: }َوُهَو الَِّذي 
َكفَّ أَيِْديَُهْم َعنُكْم{ )الفتح: 24(، وقد رواه اإلمام مسلم رحمه الله في 

التفسير.
رسول  على  هبطوا  مكة  أهل  من  رجال  ثمانني  »إن  أنس [:  يقول 
الله ] متسلّحني« ثمانون رجال هبطوا عليه يعني نزلوا عليه، وكانوا 

من جبل التنعيم، وهم متسلحون بالسالح، جاءوه »يريدون غرته« أي: أن 
يأخذوه وأصحابه على حني غرة، يعني على حني غفلة، يريدون بذلك قتل 
النبي ] وأصحابه، لكن الله سبحانه وتعالى كّف أيديهم عن النبي ] 
وصحبه، وامنت الله عز وجل على النبي ] وأصحابه بالعافية والسالمة 
من شّر الكفار، فقال في اآلية }َوُهَو الَِّذي َكفَّ أَيِْديَُهْم َعنُكْم...{ أي: فلم 
ينالوكم بسوء، ولم يقتلوا منكم أحدا، بل لم يجرحوا ولم يصيبوا أحدا 
منكم بسوء، بل وجدوهم منتبهني، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى 

على نبيه ] وأصحابه.
}وأيديكم عنهم{ وأيضا فإّن الله عز وجل لم يسلط الرسول وأصحابه 

على املشركني، فما قتلوا منهم أحداً.
بإسكان  وج��ه: سلما  وفي  وال��الم،  السني  بفتح  »فأخذهم سلما«  وقوله 
الالم وفتح السني وكسرها، ومعناه أنهم أخذوهم سلما من غير قتال، 
فلم  أسروهم جميعا  أي  أس��را،  أخذوهم  أي:  األول  الوجه  في  وبالفتح 
عند  يكون  واالستسالم  االستسالم،  معناه  والَسلَم  أح��دا،  منهم  يقتلوا 
النساء: 90. أي  السلم{  إليكم  الله عز وجل }وألقوا  األس��ر، كما قال 
االنقياد وأسلموا أنفسهم. والسلم يطلق على الواحد واالثنني واجلماعة، 
فهذا يدل على أنهم أُخذوا سلما وصلحا، ولم يأخذوا قهراً وال قتاال، وقد 
يكون صوحلوا على ذلك، أي: قيل لهم: ألقوا السالح وال منسكم بسوء، 

فحصلت مفاوضة بينهم وأخذهم النبي ] سلما.
وقوله: »فاستحياهم« يعني أبقاهم أحياء، كما في قوله تعالى }ويستحيي 
نساءهم{ فالله تعالى كّف أيدي املشركني عن املسلمني، وأيدي املسلمني 
عن املشركني، ملا جاؤوا يصدون رسول الله ] ومن معه عام احلديبية 
أَيِْديَُهْم  الَّ��ِذي َكفَّ  عن البيت احل��رام والعمرة، وهو امل��راد بقوله }َوُه��َو 

َعنُكْم َوأَيِْديَُكْم َعنُْهم{. 
َة{ ببطن مكة أي باحلديبية؛ ألن احلديبية منطقة قريبة من  }ِبَبْطِن َمكَّ
النبي عليه الصالة والسالم  أكثرها داخل في احلرم، وكان  احلرم، بل 
إذا حانت الصالة يذهب إلى اجلزء الواقع في احلرم ليصلي فيه، ألن 

شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري)42()3(

من ِنعم اهلل على المؤمنين
احلمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.  واحلمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون 

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

بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. 
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الصالة في احلرم أكثر أجرا من الصالة في احلل طبعا، وهذا 
غير األجر الذي يكون ملن صلى باملسجد احلرام مبسجد الكعبة، 
الصالة  أما  ألف كما صح في احلديث،  الصالة فيه مبائة  فإن 
أكثر أج��را، وإن كانت هي أقل من مائة ألف على  باحلرم فهي 

الراجح.
}ِمن بَْعِد أَْن أَْظَفَرُكْم َعلَيِْهْم{ من بعد أن أقدركم عليهم وسلّطكم، 

وكانت الغلبة لكم.
وقيل: إن اآلية في يوم فتح مكة، واستدل بها أبو حنيفة رحمه الله 

على أن فتح مكة كان عنوة ال صلحاً. 
}وكان الله مبا تعملون بصيرا{ فيجازي كل عامل بعمله، ويدبر 

أموركم أيها املؤمنون بتدبيره احلسن.
من توقير النبي ]

سورة احلجرات 
ب��اب ف��ي ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: }ال َت��رف��ع��وا أص��واَت��ك��م ف���وَق صوِت 

النبي{ اآلية.
مَلَّا َنَزَلْت َهِذِه اآْلَيُة }َيا  ُه َقاَل:  َأنَّ َأَنِس ْبِن َماِلٍك  2166. َعْن 
 } ِبيِّ النَّ َص��ْوِت  َق  َف��وْ َأْصَواَتُكْم  َتْرَفُعوا  اَل  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  َأيُّ
ِإَلى آِخِر اآْلَيِة، َجَلَس َثاِبُت ْبُن َقْيٍس ِفي َبْيِتِه َوَقاَل: َأَنا ِمْن 
َسْعَد   [ ِبيُّ  النَّ َفَسَأَل   ،[ ِبيِّ  النَّ َعْن  َواْحَتَبَس  اِر،  النَّ َأْهِل 
ْبَن ُمَعاٍذ، َفَقاَل: »َيا َأَبا َعْمٍرو، َما َشْأُن َثاِبٍت، أْشَتَكى؟« َقاَل 
َسْعٌد  َفَأَتاُه  َقاَل:  ِبَشْكَوى.  َلُه  َعِلْمُت  َوَما  اِري،  َلَ ُه  ِإنَّ َسْعٌد: 
��ِه ]، َف��َق��اَل َث��اِب��ٌت: ُأْن��ِزَل��ْت َهِذِه  َف��َذَك��َر َل��ُه َق���ْوَل َرُس���وِل ال��لَّ
ِه  اللَّ َرُسوِل  ا َعَلى  َأْرَفِعُكْم َصْوتاً ِمْن  ي  َأنِّ َعِلْمُتْم  َوَلَقْد  اآْلَيُة، 
َفَقاَل   ،[ ِبيِّ  ِللنَّ َسْعٌد  َذِلَك  َفَذَكَر  اِر!  النَّ َأْهِل  ِمْن  َفَأَنا   ،[

ِة«. نَّ ِه ]: »َبْل ُهَو ِمْن َأْهِل اْلَ َرُسوُل اللَّ
الشرح:

سورة احلجرات وفيها حديث أنس أيضا [ في قوله تعالى: 
{ اآلية  }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَْرَفُعوا أَْصَواتَُكْم َفْوَق َصْوِت النَِّبيِّ

)احلجرات: 2(.
وهذا احلديث رواه اإلمام مسلم في كتاب: صفة اإلميان، وبوب 

عليه النووي رحمه الله باب: مخافة املؤمن أن يحبط عمله.
يقول أنس بن مالك ملا نزلت هذه اآلية }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل 
َكَجْهِر  ِبالَْقْوِل  لَُه  َهُروا  َتْ َواَل  النَِّبيِّ  َفْوَق َصْوِت  أَْصَواتَُكْم  تَْرَفُعوا 
َبَط أَْعَمالُُكْم َوأَنتُْم اَل تَْشُعُروَن{ )احلجرات:  بَْعِضُكْم ِلَبْعٍض أَن َتْ

 )2
اب��ن شماس  وه��و  الله،  بن قيس من صحابة رس��ول  ثابت  جلس 
األنصاري، وكان خطيب رسول الله من األنصار، رفيع الصوت، 
وكان يتكلم بني يدي النبي ] إذا جاءته الوفود، فيخطب ويبني 
بني يدي النبي ] وبأمره، فلما نزلت هذه اآلية }يَا أَيَُّها الَِّذيَن 

{ قال ثابت بن قيس:  آَمنُوا اَل تَْرَفُعوا أَْصَواتَُكْم َفْوَق َصْوِت النَِّبيِّ
أنا من أهل النار! ألني كنت أرفع صوتي عنده، والله تعالى قال 

َبَط أَْعَمالُُكْم َوأَنتُْم اَل تَْشُعُروَن{. }أَن َتْ
أي: الذين يرفعون أصواتهم عند رسول الله تبط أعمالهم، وهو 

تهديٌد ووعيد من الله عز وجل للمؤمنني.
يرفع  الصوت، فكان  ثابت [ جهير  كان  النووي:  اإلم��ام  قال 
صوته، وكان خطيب األنصار، لذلك اشتّد حذره أكثر من غيره، 

ألنه كان يرفع صوته باخلطابة.
يعني:  النبي ]،  النار، فاحتبس عن  أه��ل  أن��ا من  ق��ال:  لذلك 
انقطع عن املجيء، فال يحضر مجالسه وال يصلي معه، من شدة 
خوفه من الله، وحيائه من رسول الله ]، فلذلك افتقده النبي 
] فسأل عنه سعد بن معاذ وهو سيد األوس، فقال له: »يا أبا 
عمرو، ما شأن ثابت أشتكى؟« يعني: انقطع عنا فلم نره، فهل هو 

مريض؟ أو هل به شكوى؟!
فقال سعد: »إنه جلاري، وما علمت له بشكوى« أي ما علمُت أنه 

مريض، فهو جار لي وقريب. 
الرسول  وأن  الله ]،  ق��ول رس��ول  ل��ه  ف��أت��اه سعد فذكر  ق��ال: 
أنزلت  ثابت:  فقال  وافتقده،  عنه  س��أل  والسالم  الصالة  عليه 
هذه اآلية }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَْرَفُعوا أَْصَواتَُكْم َفْوَق َصْوِت 
{ )احلجرات: 2( ولقد علمُت أني من أرفعكم صوتا على  النَِّبيِّ
رسول الله ]، وفي رواية أنه قال: قد حبط عملي وأنا من أهل 

النار؟!
فقال ] لسعد: »بل هو من أهل اجلنة« يعني أخبره أنه من أهل 

اجلنة وليس من أهل النار.
بن  لثابت  منقبة عظيمة  أيضا  احلديث  وفي هذا  النووي:  قال 
قيس [، وهي أن النبي ] أخبره أنه من أهل اجلنة، النبي 
بن  لثابت  وه��ذه فضيلة عظيمة  أهل اجلنة،  أنه من  بّشره   [

قيس، وهو أحد املبّشرين باجلنة.
وفي هذه اآلية داللة على أن املسلمني يجب عليهم أن يحترموا 
في  أصواتهم  يرفعوا  ف��ال  ويعظموه،  وي��وق��روه   [ الله  رس��ول 
مجلس حديثه وكالمه إذ كان حياً، وهكذا بعد موته، فال يرفعوا 
صوتهم عند قبره، ألن هذا من االحترام الواجب حتى بعد موته، 
وقد ورد في الصحيح: أن أمير املؤمنني عمر [ سمع رجلني 
يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله ]، فقال للسائب بن 
أنتما؟ فقاال: من أهل  أين  ائتني بهذين! فقال لهما: من  يزيد: 
الطائف، قال: لو كنتما من أهل املدينة ألوجعتكما ضرباً، ترفعان 

أصواتكما في مسجد رسول الله؟!
عند  حتى  للنبي ]  والتوقير  االح��ت��رام  بقاء  على  ي��دل  وه��ذا 
ترك  من  الصوت  رف��ع  ألن  وفاته ]،  وبعد  مسجده  في  قبره 
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االحترام.
وأيضا قد ورد في اآلية حديث آخر: وهو ما رواه اإلمام البخاري في 
صحيحه: من حديث ابن أبي مليكة قال: كاَد اخلّيران أن يهلكا - يقصد 
أبا بكر وعمر - وذلك ملا قدم وفد بني متيم فقال أبو بكر: يا رسول 
الله، استعمل عليهم األقرع بن حابس، فقال عمر: ال بل استعمل عليهم 
آخر، فارتفعت أصواتهما عند رسول الله ]، فقال أبو بكر: ما أردت 
إال خالفي؟! فقال عمر: والله ما أردُت خالفك؟! فعند ذلك نزلت هذه 
َواَل  النَِّبيِّ  َصْوِت  َفْوَق  أَْصَواتَُكْم  تَْرَفُعوا  اَل  آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  اآلية }يَا 
اَل  َوأَنتُْم  أَْعَمالُُكْم  َبَط  َتْ أَن  ِلَبْعٍض  بَْعِضُكْم  َكَجْهِر  ِبالَْقْوِل  لَُه  َهُروا  َتْ
تَْشُعُروَن{ )احلجرات: 2( فكان عمر [ بعد ذلك إذا كلّم النبي ] 
يستفهمه من خفضه لصوته، يعني كان عمر بعد ذلك يُبالغ في خفض 
الصوت إذا تكلم مع رسول الله ]، حتى إن النبي ] يقول له: »ماذا 

قلت؟«.
وذلك أنه تأّدب بهذا األدب الرباني، الذي أّدب الله تعالى به املؤمنني.

األول  األدب  أما  الثاني في س��ورة احلجرات،  األدب  وه��ذا األدب هو 
بنَْيَ  ُموا  تَُقدِّ اَل  آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  الله سبحانه وتعالى فيه: }يَا  فيقول 

يََدِي اللَِّه َوَرُسوِلِه َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم{)احلجرات: 1(.
}ال تقدموا بني يدي الله ورسوله{ يعني: ال تقدموا رأياً وال حكما وال 
شيئا إال بعد أن تعلموا كالم الله ورسوله، وال تقولوا هذا حالل وهذا 

حرام إال بعد معرفة الشرع، هذا هو األدب األول.
الله ] وهذا  الثاني: وهو خفض الصوت عند رسول  ثم ذكر األدب 
ونبيهم محمد ]،  لرسولهم  املؤمنني  احترام  وجوب  على  يدل  أيضا 
وهذا كما قلنا في احلياة وبعد املمات، وفي حضوره وغيابه، فال يجوز 
إلنسان أن يعارض حديث النبي ]، بعلمه أو بعقله ورأي��ه، أو بشك 
أو تردد في قبوله، أو تأويل باطل أو تريف، أو أن يرفع صوته على 

حديث رسول الله ].
وَن أَْصَواتَُهْم ِعنَد َرُسوِل  ثم قال الله تعالى بعد ذلك: }ِإنَّ الَِّذيَن يَُغضُّ
ْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َعِظيٌم{  اللَِّه أُْولَِئَك الَِّذيَن اْمتََحَن اللَُّه ُقلُوبَُهْم ِللتَّْقَوى لَُهم مَّ

)احلجرات: 3(.
أي أن الله سبحانه وتعالى قد امتحن القلوب بأنواع الشهوات وأنواع 
لله تعالى والنهي،  الشبهات، فالذي يغلّب جانب الشرع وجانب األمر 
فهذا الذي يكون قد امتحن الله قلبه فنجح في االمتحان، وحصلت له 
التقوى، أما من امتُحن فغلبته شهواته وغلبه هواه، فهذا الذي يكون من 
اخلاسرين والعياذ بالله تعالى. وال شك أن اإلنسان الذي يغالب شهوته 
املستقيم،  الصراط  تلزم  ويجعلها  الشرع،  يلزمها  نفسه حتى  ويجاهد 
وال تيد عنه، هذا أفضل من اإلنسان الذي لم تعرض له شهوة، وال 
شبهة فلم يجاهد نفسه، فالذي يجاهد نفسه على احلق، أرفع درجة 
قال  كما  وتعالى،  سبحانه  الله  يحب  ما  على  يجاهدها  لم  ال��ذي  من 
نََّة  ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َونََهى النَّْفَس َعِن الَْهَوى، َفِإنَّ اجْلَ سبحانه: }َوأَمَّ

ِهَي امْلَْأَوى{)النازعات:40- 41(

وفي احلديث أيضا: أن املؤمنني ممنوعون من كثرة الكالم والقيل والقال، 
والرضا  السكوت  عليهم  يجب  إذ  ]؛  النبي  عن  احلديث  جاءهم  إذا 
واالنقياد وعدم املعارضة، هذا هو الواجب، فاملؤمن ينقاد ويستسلم ألمر 

الله تعالى وأمر رسوله وهذا هو حقيقة اإلسالم.
فاملؤمن املتبع يقول: مب أمر الله تعالى ورسوله ].

وأما املتشكك فيقول: ِلَم أمر الله بذلك؟!
كان  وأنه ]  النبي ] عن أصحابه،  وأيضا في هذا احلديث: سؤال 
يتفقد أصحابه ويسأل عمن غاب منهم، فلما افتقد ثابت قال: ما فعل 
ثابت، أين ثابت؟ هل هو يشتكي؟ هل هو مريض؟ فمن هديه ] تفقده 
ألصحابه إذا غابوا، فإن كان أحدهم مريضاً، زاره وعاده في بيته ودعا 
تواضعه ] وحبه  وه��ذا من  أعانه،  منعه  له شيء  كان حصل  وإن  له، 

لهم.
وأيضا: في هذه اآلية وجوب اخلوف واحلذر من خامتة السوء، ألن الله 

َبَط أَْعَمالُُكْم َوأَنتُْم اَل تَْشُعُروَن{ )احلجرات: 2(. تعالى قال }أَن َتْ
فعلى املسلم أن يخاف من األمور التي تبط األعمال، كالرياء أو الشرك 
أو املّن بالصدقات واألذى، ونحوها، فقد يكون له عمل صالح لكن قد 
يعرض له أمر من األمور، تهلك فيه أعماله الصاحلة، فاملؤمن يخاف على 
عمله أن يحبط، وال يثق بنفسه، وإمنا يثق بربه سبحانه وتعالى ويستعني 
به ويسأله الثبات، وال يقول: أنا واثق بنفسي؟! أو أنا واثق بأعمالي؟!.. 
ال، بل يجب أن يثق بالله سبحانه وتعالى، فاإلنسان ضعيف، كما قال عنه 

ربه سبحانه }وخلق اإلنسان ضعيفا{
هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
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اإميانيات

كلمات في العقيدة

القـــــدر )6(
أحاديث  تعارض بني  وال  العزيز..  الكتاب  آيات  بني  تعارض  »ال 

النبي ] وال تعارض بني القرآن واألحاديث الصحيحة«
كن  له  يقول  أن  شيئاً  أراد  إذا  وخلقه  شيء...  كل  خلق  الله   -
فيكون... هذا هو األصل وال نستثني إال ماثبت باحلديث الصحيح 
استثناؤه... والعبد يختار من األعمال ما يريد.. ويحاسب على 

اختياره.
عمل  بيان  في  العزيز  الكتاب  آيات  تذكر  أن  ميكن  هل   -

اإلنسان.
- نعم... لقد نسب الله العمل إلى اإلنسان في مواضع كثيرة من 
كتابه العزيز.. }فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال 
ذرة شراً يره{ )الزلزلة: 8،7(.. }ونودوا أن تلكم اجلنة أورثتموها 
مبا  إنه  شئتم  ما  }اعملوا   ،)43 )األعراف:  تعملون{  كنتم  مبا 
تعملون بصير{ )فصلت: 40(، }وقالت أوالهم ألخراهم فما كان 
لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب مبا كنتم تكسبون{ )األعراف: 
39(، }ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب اخللد هل تزون إال 
مبا كنتم تكسبون{ )يونس: 52(.. }وقيل للظاملني ذوقوا ما كنتم 
تكسبون{ )الزمر: 24(.. ففي هذه اآليات وغيرها... نسب الله 
عز وجل العمل إلى اإلنسان وكذلك الكسب... فهو الذي عمل... 
وهو الذي اختار وهو الذي سعى... وذلك أن الله خلق فيه القدرة 
)البلد:  النجدين{  }وهديناه  املعصية...  وعلى  الطاعة...  على 
)اإلنسان:  كفوراً{  وإما  شاكراً  إما  السبيل  هديناه  }إنا   ...)10
3(، وهذه القدرة التي خلقها في اإلنسان... هي التي جعلته أهاًل 
للتكليف... مبعنى: يأتيه األمر من الله... من األمور الشرعية... 
وهو له القدرة على القبول أو الرد... على التطبيق أو االمتناع... 
هذا في األوامر الشرعية... وكذلك في املناهي الشرعية... له 
القدرة على الطاعة... واملعصية... واقتراف املعصية أو تنبها... 
فهو قادر على أداء الصالة... أو اإلعراض عنها... وكذلك قادر 
على شرب اخلمر... أو تنبها... واملرء يختار من هذه األفعال 
ما يريد... فإن هو أقبل على الطاعات يسر الله له األمر... وإن 
أقبل على املعصية... تركه وما يريد... فالعبد هو الذي يختار... 
واملالئكة  يريد...  ما  وبني  بينه  يخلي  أو  ييسر  وجل  عز  والرب 
تكتب ما يفعله العبد: }وإن عليكم حلافظني كراماً كاتبني يعلمون 

نسمع  ال  أنا  يحسبون  }أم   )12-10 )االنفطار:  تفعلون{  ما 
سرهم وجنواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون{ )الزخرف: 8( }إن 
رسلنا يكتبون ما متكرون{ )يونس: 21(... كان صاحبي يستمع 

باهتمام... تركته ليعلق.
بهذه  وبيانها  ترتيبها  أن  إال  األمور  هذه  كل  أعرف  أني  مع   -

الطريقة جعلها أكثر وضوحاً في ذهني... تابع ما تريد.
- واألحاديث الصحيحة... منسجمة مع آيات الكتاب العزيز... 
في وصف اإلنسان بأنه هو الذي يعمل... وهو الذي يكسب... 
أحصيها  أعمالكم  هي  إمنا  »ياعبادي  القدسي:  احلديث  ففي 
الله، ومن وجد غير ذلك فال  فليحمد  عليكم، فمن وجد خيراً 
يلومن إال نفسه« مسلم... وفي احلديث اآلخر: »إذا هم عبدي 
هم  وإذا  سيئة،  فاكتبوها  عملها  فإن  عليه،  تكتبوها  فال  بسيئة 
بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشراً« 

مسلم... قاطعني:
- طاملا ذكرت األحاديث... ما القول في احلديث الصحيح: »إن 
وقال: هؤالء  من ظهره  اخللق  أخذ  ثم  آدم،  وجل خلق  الله عز 
السلسلة  أبالي...«  وال  النار  إلى  وهؤالء  أبالي،  وال  اجلنة  إلى 

الصحيحة.
- وتتمة احلديث؟!

- ال أعرفها.
- تتمته: »فقال قائل: يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال: على 
واألحاديث  اآليات  إلى  يضاف  احلديث  هذا  القدر«...  مواقع 
السابقة أن اإلنسان يعمل اخلير أو الشر... ويكسب احلسنات 
أو السيئات بعمله واملالئكة يكتبون ذلك... ولإلنسان القدرة على 
الطاعة وعلى املعصية... وحسابه يوم القيامة على عمله... الذي 
عمله في الدنيا وسجلته املالئكة... وهذا هو الكتاب الذي يعرض 
يوم القيامة: }وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم 
القيامة كتابا يلقاه منشوراً... اقرأ كتابك{ )اإلسراء: 13( وحيث 
إن علم الله كامل فإنه علم أن هذا اإلنسان سيعمل بعمل أهل 
النار... وسيدخلها بعمله... وأن ذاك اإلنسان سيعمل بعمل أهل 
اجلنة... وسيدخلها بعمله الذي وفقه الله إليه... فالنار عدل من 

الله... واجلنة فضل من الله.
- واحلديث اآلخر؟!

لنؤجل هذا احلديث إلى لقائنا القادم إن شاء الله.
)�( كاتب كويتي

بقلم: د. أميـــــر احلـداد)�(
amir122@yahoo.com
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وال شك أن طلب العلم من أهم الواجبات 
الفرائض  أداء  بعد  املطلوبات  وأف��ض��ل 
الثوري:   ق���ال  ك��م��ا  ب��ال��ش��ع��ائ��ر،  وال��ق��ي��ام 
»ل��ي��س ع��م��ل ب��ع��د ال��ف��رائ��ض أف��ض��ل من 
طلب العلم«، حيث أمر الله تعالى بالعلم 
الشرعي ومدح العلماء وطلبة العلم، وذم 
اجلهل وأه��ل��ه، وذل��ك ف��ي م��واض��ع كثيرة 
من الكتاب الكرمي والسنة املطهرة، ومنها 
هذه اآلية التي جعل فيها سبحانه وتعالى 
معيار التفاضل بني يوسف وإخوته )العلم( 

مما يؤكد فضله وشرفه.
2- تفاوت العلم والعلماء: 

الشرف  ف��ي  يتفاوت  العلم  أن  يخفى  ال 
بالله عز وجل وأسمائه  والفضل، فالعلم 
وصفاته أفضل العلم وأعاله درجة؛ ألنه 
الله عز وجل،  يتعلق بأشرف معلوم وهو 
ثم يليه العلم بالطريق املوصل إليه، وهكذا 
تتفاوت العلوم بحسب موضوعها وأثرها 

في دين املكلف ودنياه. 
ملا  تبعا  يتفاضلون  العلماء  ف��إن  وأي��ض��ا 

البليغة قوله عز وج��ل: }وف��وق كل ذي علم  القرآنية  من احلكم 
جليلة،  ف��وائ��د  على  امل��وج��زة  العبارة  ه��ذه  اشتملت  وق��د  عليم{، 

نذكر منها على سبيل االختصار: 
1 - فضل العلم: 

بي�ّن  فقد  وش��رف��ه،  العلم  فضل  الكرمية  اآلي��ة  ه��ذه  م��ن  يستفاد 
كانت  إمن��ا  إخ��وت��ه  على  ال��س��ام  عليه  ي��وس��ف  رف��ع��ة  أن  سبحانه 
ليأخذ  ك��ان  ما  ليوسف  كدنا  }كذلك  وج��ل:  عز  ق��ال  كما  بالعلم 
أخاه في دين امللك إال أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق 
كل ذي علم عليم{، قال القاسمي: »}نرفع درجات من نشاء{ أي 
نشاء{  من  درج��ات  »}نرفع  سعدي:  ابن  الشيخ  وق��ال  بالعلم«اه�، 
رفعنا  كما  مقصدها،  إلى  املوصلة  الطرق  ومعرفة  النافع،  بالعلم 

درجات يوسف« اه�.

د. وليد خالد الربيع )�(

وفوق كل ذي علم عليم
احلكمـة  ضالـة املؤمن )44(

)�(  أستاذ الفقه املقارن بكلية الشريعة - جامعة الكويت
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من  ب��ه  يقومون  وم��ا  العلم  م��ن  يحملونه 
أع��م��ال ن��اف��ع��ة ألن��ف��س��ه��م وألم��ت��ه��م، قال 
كل  }وف��وق  »وجملة  عاشور:  بن  الطاهر 
ذي علم عليم{ فيها شاهد لتفاوت الناس 
في العلم املؤذن بأن علم الذي خلق لهم 
العلم ال ينحصر مداه، وأنه فوق كل نهاية 

من علم الناس«. 
3- العلم ينتهي إلى الله عز وجل: 

من  العلم  أن  ال��ك��رمي��ة  اآلي���ة  تفيده  مم��ا 
مواهب الله عز وجل للعلماء، وهو سبحانه 
العليم اخلبير الذي أحاط بكل شيء علما، 
قال الطبري: » َوَقْوله: }َوَفْوق ُكّل ِذي ِعلْم 
ُكّل َعاِلم  َوَفْوق  ِذْكره:  تََعالَى  َعِليم{ يَُقول 
َمْن ُهَو أَْعلَُم ِمنُْه َحتَّى يَنْتَِهَي َذِلَك ِإلَى اللَّه 
أَْعلَم  يُوُسف  أَنَّ  ِبَذِلَك  َعنَى  َا  َوِإنَّ تََعالَى، 
ِإْخَوته، َوأَنَّ َفْوق يُوُسف َمْن ُهَو أَْعلَم ِمْن 
يُوُسف، َحتَّى يَنْتَِهَي َذِلَك ِإلَى اللَّه تََعالَى. 

َقاَل:  ُجَبيْر،  بْن  َسِعيد  َع��ْن  بسنده  وذك��ر 
��اس ِب��َح��ِدي��ٍث، َف��َق��اَل َرُجل  َث ابْ��ن َع��بَّ َح���دَّ
��ْم��د ِل��لَّ��ِه }َوَف����ْوَق ُك��ّل ِذي ِعلْم  ِع��نْ��ده: اْلَ
َعِليم{ َفَقاَل ابْن َعبَّاس: الَْعاِلم اللَّه، َوُهَو 

َفْوق ُكلِّ َعاِلم.
ُكّل  وَعْن ِعْكِرَمة َعِن ابْن َعبَّاس: }َوَف��ْوق 
ِذي ِعلْم َعِليم{ َقاَل: يَُكون َهَذا أَْعلََم ِمْن 
ُكّل  َفْوَق  َواَللَّه  َهَذا،  ِمْن  أَْعلََم  َوَهَذا  َهَذا، 

َعاِلم.
د بْن َكْعب، َقاَل: َسَأَل َرُجل َعِلّيًا  وَعْن ُمَحمَّ
ُجل: لَيَْس  َعْن َمْسَألَة، َفَقاَل ِفيَها، َفَقاَل الرَّ
أََصبَْت  َعِلّي:  َقاَل  َوَك��َذا،  َكَذا  َولَِكْن  َهَكَذا 

َوأَْخَطْأُت: }َوَفْوق ُكّل ِذي ِعلْم َعِليم{.
َعْن َسِعيد بْن ُجَبيْر: }َوَفْوَق ُكّل ِذي ِعلْم 

َعِليم{ َقاَل: اللَّه أَْعلَم ِمْن ُكّل أََحد.
ُكلِّ ِذي  َقْوله: }َوَف��ْوَق  َسن، ِفي  وَع��ِن اْلَ
ِعلْم َعِليم{ َقاَل: لَيَْس َعاِلم ِإالَّ َفْوَقُه َعاِلم 

َحتَّى يَنْتَِهَي الِْعلْم ِإلَى اللَّه.
َسن  وَعْن بَِشير الُْهَجيِْمّي، َقاَل: َسِمْعت اْلَ
َهِذِه اآْليَة يَْوًما: }َوَفْوَق ُكّل ِذي ِعلْم  َقَرأَ 

َعِليم{، ثُمَّ َوَقَف َفَقاَل: ِإنَُّه َواَللَِّه َما أَْمَسى 
ُهَو  َمْن  َفْوَقُه  ِإالَّ  َعاِلم  اأْلَْرض  َظْهر  َعلَى 
الَِّذي  ِإلَ��ى  الِْعلْم  يَ��ُع��ود  َحتَّى  ِم��نْ��ُه،  أَْع��لَ��ُم 

َعلََّمُه«اه�.
4- تواضع العالم: 

إذا اعتقد املكلف أن العلم ينتهي إلى الله، 
َقتَاَدة  قال  كما  املنتهى  وإليه  املبدأ  فمنه 
َعِليم{  ِعلْم  ِذي  ُك��ّل  َق��ْول��ه: »}َوَف���ْوق  في 
بُِدَئ،  ِم��نْ��ُه  ال��لَّ��ه،  ِإلَ��ى  الِْعلْم  يَنْتَِهَي  َحتَّى 
َوتََعلََّمِت الُْعلََماء، َوِإلَيِْه يَُعود«اه�، فإن ذلك 
يحمل العالم على التواضع لله عز وجل، 
فال يعجب مبا عنده من العلم، وال يتكبر 
يتحلى  ما  فأجمل  الناس،  من  على غيره 
به  يتصف  ما  وأقبح  التواضع،  العالم  به 
الكبر والعجب، قال عمر [: » تعلموا 
الوقار  له  وتعلموا  الناس،  وعلموه  العلم 
والسكينة، وتواضعوا ملن تعلمتم منه، وملن 
فال  العلماء  جبابرة  تكونوا  وال  علمتموه، 

يقوم جهلكم بعلمكم«.
الله في  أبو زيد رحمه  وق��ال الشيخ بكر 
الله  رحمك  »فالزم  العلم«:  طالب  »حلية 

اللصوق إلى األرض، واإلزراء على نفسك 
االستشراف  عند  ومراغمتها  وهضمها، 
ل��ك��ب��ري��اء أو غ��ط��رس��ة أو ح��ب ظ��ه��ور أو 
عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة 
وكلما  لنوره،  املطفئة  لهيبته،  املذهبة  له، 
ازددت علما أو رفعة في والية فالزم ذلك 
حت���رز س��ع��ادة ع��ظ��م��ى، وم��ق��ام��ا يغبطك 

عليه الناس«اه�.
وان��ظ��ر إل��ى ت��واض��ع األئ��م��ة الكبار، فقد 
سئل أبو حنيفة: مب حصلت العلم العظيم؟ 
قال: »ما بخلت باإلفادة، وال استنكفت عن 
تلميذ  -وهو  الميدي  وقال  االستفادة«، 
مكة  من  الشافعي  »صحبت  الشافعي-: 
املسائل،  منه  أستفيد  فكنت  مصر،  إل��ى 
وكيع  وعن  الديث«،  مني  يستفيد  وك��ان 
يكون  ال   « ق��ال��وا:  والبخاري  عيينة  واب��ن 
احملدث كامال أو الرجل عاملا حتى يحدث 
عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو 

دونه«.
5- احلرص على زيادة العلم: 

مما يستفاد من هذه اآلية الكرمية الرص 
على االستكثار من العلم، واالزدي��اد منه؛ 
ألن اآلية تدل على تفاوت العلم والعلماء، 
والشك أن هذا التفاوت له أثره في الدنيا 
وطالب  عموما،  املسلم  فإن  لذا  واآلخ��رة 
العلم خصوصا يحرص على االستكثار من 
العلم الشرعي، ولو لم يكن في شرف العلم 
إال ما جاء من أمر الله عز وجل نبيه ] 
بالزيادة من العلم لكفى به شرفا وفضال 
كما قال عز وجل: }وقل رب زدني علما{ 
تعالى أن  »أم��ره  ابن سعدي:  الشيخ  قال 
يسأله زيادة العلم، فإن العلم خير، وكثرة 
والطريق  الله،  من  وهي  مطلوبة،  اخلير 
وسؤال  للعلم،  والشوق  االجتهاد،  إليها: 
الله، واالستعانة به، واالفتقار إليه في كل 
وقت«اه�. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا 

العلم النافع والعمل الصالح والقبول.

إن العلم يتفاوت في 
الشرف والفضل، فالعلم 

باهلل عز وجل وأسمائه 
وصفاته أفضل العلم 

وأعاله درجة

العلم يحمل صاحبه 
على التواضع هلل عز 

وجل، فال يعجب بما عنده 
من العلم، وال يتكبر 
على غيره من الناس



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

أجر ذلك في صحائفنا .

عيسى القدومي )�(

واإليجاز  البالغة  فيه  عشر  الثاني  واحل��دي��ث 
الله  سبيل  في  وجعلها  اخليل،  لفضل  والبيان 
أبواب  م��ن  لباب  والتوجيه  والترغيب  تعالى، 

جريان احلسنات بعد املمات.

احلديث الثاني عشر:  الوقف يثقل ميزان 
العبد يوم القيامة 

عن أبي هريرة [ قال، قال النبي ]: “من 
بالله،  إمي��ان��اً  ال��ل��ه،  سبيل  ف��ي  ف��رس��اً  احتبس 
وبوله  وروثه  وريَّه  فإن شبعُه  بوعده،  وتصديقاً 

في ميزانه يوم القيامة«)1(.
احل��دي��ث ب��وب ل��ه ال��ب��خ��اري ب��اب��اً اس��م��اه: »باب 
من احتبس فرساً في سبيل الله، لقوله تعالى: 
}ومن رباط اخليل{)2(. وفيه ترغيب وتوجيه 
أب��واب جريان احلسنات بعد املمات،  لباب من 
الله  سبيل  ف��ي  وجعلها  اخل��ي��ل  لفضل  وب��ي��ان 
ومنتهاها  بالله«،  »إمي��ان��اً  مبتدؤها  تعالى، 
به  ُوع���د  ال���ذي  ب��وع��ده«  »تصديقاً 
واملتصدقون  احمل��س��ن��ون 
ث��واب عظيم  من 
ع������ل������ى 

ذلك. 
وال��وق��ف هو:  ال��وق��ف)3(،  ألفاظ  من  واحلبس 
أي حبستها  الدابة وقفاً  يقال: وقفت  احلبس، 
املنع. وهو يدل على  الله. واحلبس:  في سبيل 
مؤبداً،  وقفاً  أرضه  فالن  وقف  يقال:  التأبيد، 
إذا جعلها حبيساً ال تباع وال تورث)4(. والوقف 
وتسبيل  األص�����ل،  احل��ن��اب��ل��ة: »حت��ب��ي��س  ع��ن��د 

املنفعة«)5(.
إن  الله،  للجهاد في سبيل  فرساً  احتبس  فمن 
حتمل  وإن  وأرواه،  سقاه  وإن  وأشبعه،  أطعمه 
ميزان حسنات من  ه��ذا في  فكل  وبوله،  روث��ه 

احتبسه إلى يوم القيامة.
بعينها  »وروث��ه« يريد ثواب ذلك ال أن األرواث 

توزن)6(. 
ي��ق��ول اإلم���ام ال��ش��وك��ان��ي: »ف��ي��ه دل��ي��ل على أنه 
يجوز وقف احليوان«)7(. واحليوان من اململوك 
املنقول الذي تبقى عينه بعد االنتفاع به غالباً، 
ولو لم يجز وقفه ملا رتب عليه النبي ] ذلك 

األجر العظيم.
»باب  الباب:  ذلك  سبق  البخاري  وفي صحيح 
اخل��ي��ل م��ع��ق��ود ف��ي ن��واص��ي��ه��ا اخل��ي��ر إل���ى يوم 
من حديث  األول  فيه حديثان:  وورد  القيامة« ، 
قال  ق��ال:  الله عنهما،  ابن عمر رضي 
رسول الله ] » اخليل في 
اخلير  نواصيها 

إلى يوم القيامة«)8(، والثاني من حديث عروة 
معقود  »اخليل  ق��ال:  النبي ]  عن  اجلعد  بن 
في نواصيها اخلير إلى يوم القيامة«)9(. املراد 
بها ما يتخذ للغزو بأن يقاتل عليه، أو حلماية 
الثغور، أو حلفظ املسلمني ورعاية بلدانهم. قال 
لفظه  وجيز  م��ع  احل��دي��ث  ه��ذا  »ف��ي  العياض :  
م��ن ال��ب��الغ��ة وال��ع��ذوب��ة م��ا ال م��زي��د عليه في 
اخليل  بني  ال��ذي  السهل  اجلناس  مع  احلسن، 

واخلير «)10(.  
واخليل هي األساس في اجلهاد في سبيل الله؛ 
وا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم  َوأَِع��دُّ قال الله عز وجل:} 
ٍة{)11(، روى اب���ن م��اج��ه م��ن حديث  ِم���ْن ُق�������وَّ
ارتبط فرسا في  »: من  ال��داري مرفوعا  متيم 
سبيل الله، ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة 

حسنة«)12(. 
وروى ال��ت��رم��ذي م��ن ح��دي��ث أب��ي ه��ري��رة [ 
ق��ال: قال رس��ول الله ]: » اخليل معقود في 
نواصيها اخلير إلى يوم القيامة، اخليل لثالثة: 
أج��ر، وه��ي لرجل ستر، وه��ي على  هي لرجل 
رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فالذي يتخذها 
في سبيل الله فيعدها له، هي له أجر ال يغيب 

في بطونها شيئا إال كتب الله له أجرا« )13(. 
وفي حديث مسلم بالسند إلى أبي هريرة [ 
تفصيل للخيل الثالثة، قال: قال رسول الله ]: 
»اخليل ثالثة: هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، 
وهي لرجل أجر، فأما التي هي له وزر، فرجل 
ربطها رياء وفخراً ونواًء على أهل اإلسالم فهي 
له وزر، وأما التي هي له ستر، فرجل ربطها في 
سبيل الله، ثم لم ينس حق الله في ظهورها وال 
أجر،  له  هي  التي  وأم��ا  له ستر،  فهي  رقابها، 
فرجل ربطها في سبيل الله ألهل اإلسالم، في 
مرج وروضة، فما أكلت من ذلك املرج أو الروضة 
من شيء، إال كتب له، عدد ما أكلت، حسنات، 
وال  حسنات،  وأبوالها،  أرواث��ه��ا  ع��دد  له  وكتب 
تقطع ِطَولها فاستنت شرفاً أو شرفني إال كتب 

حسنات،  وأرواثها،  آثارها  عدد  له،  الله 
نهر  على  صاحبها  بها  م��ر  وال 

يريد  وال  منه  فشربت 

األربعــون الوقفيــة )12(
�أوقاف �إ�ضالميةق�ضـايا
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ما  ع���دد  ل���ه،  ال��ل��ه  ك��ت��ب  إال  يسقيها،  أن 
شربت، حسنات« )14(. 

واخليل شديدة االرتباط باإلنسان، وثيقة 
الصلة به، قريبة املوقع منه، ونص القرآن على 
وحتديد  ��ت��ه��ا،  ��َيّ وأه��ِمّ مكانتها  وب��ي��ان  تكرميها، 
إل����ى ج��ان��ب اإلن����س����ان، ق����ال تعالى:  م��وق��ع��ه��ا 
َوِمنَْها  َوَمنَاِفُع  ِدْفءٌ  ِفيَها  لَُكْم  َخلََقَها  }َواألَنَْعاَم 
َوِحنَي  تُِريُحوَن  ِحنَي  َجَماٌل  ِفيَها  َولَُكْم  تَْأُكلُوَن 
تَُكونُوا  لَ��ْم  بَلٍَد  ِإلَ��ى  أَثَْقالَُكْم  ��ِم��ُل  َوحَتْ تَْسَرُحوَن 
َرِحيٌم  لََرُؤوٌف  َربَُّكْم  ِإَنّ  ِبِشِقّ األَنُْفِس  ِإالَّ  بَاِلِغيِه 
ِميَر ِلتَْرَكبُوَها َوِزينًَة َويَْخلُُق  يَْل َوالِْبَغاَل َواحْلَ َواخْلَ

َما ال تَْعلَُموَن{.
لتفي  اإلنسان  حاجة  تعدت  املسلمني  وأوق��اف 
التاريخ  ثبت  في  وجدنا  وقد  احليوان،  بحاجة 
املريضة،  احل��ي��وان��ات  لتطبيب  خاصة  أوق��اف��اً 
والعاجزة كوقف أرض  نة،  املُِسّ للخيول  وأوقافاً 
العهود  ف��ي  وأوق��ف��ت  بدمشق.  األخ��ض��ر  امل���رج 
خصص  التي  األوق���اف  من  العديد  اإلسالمية 

ريعها خلدمة احليوانات والرفق بها)15(. 
حضارات  أكثر  كانت  اإلس��الم��ي��ة،  واحل��ض��ارة 
العالم إنسانية، ولها السبق في الرفق باحليوان 
قبيل  م��ن  اج��ت��م��اع��ي��ة،  بكونها مم��ارس��ة  ل��ي��س 
باعتبارها  ولكن  االجتماعي،  والعرف  التقليد 
نهى؛  مل��ا  واجتناباً  أم��ر  مب��ا  وط��اع��ة  لله  تعبدا 
اجلنة،  تدخل صاحبها  قد  باحليوان  فالرحمة 

والقسوة عليه قد تدخله النار. 
احليوانات  بتعذيب  تلهو  أمٌم  ك��ان��ت  وحينما 
مَن  نصيًبا  للحيوان  أَنّ  ت��رى  ال  حيث  وقتلها؛ 
��ا م���َن ال��رح��م��ة، ك���ان اإلسالم  ف���ق، أو ح��ًظّ ال���ِرّ
له  ال��ذي  باحليوان  يرفق  وأحكامه  بتشريعاته 
}َوَما  تعالى  قال  وشعوره،  وطبائُعه  خصائصه 
ِمْن َدابٍَّة ِفي األَْرِض َوال َطاِئٍر يَِطيُر ِبَجنَاَحيِْه ِإالَّ 

أمَُمٌ أَْمثَالُُكْم{)16(.
الفروسية  على  للتدريب  األوق��اف  وقفت  فقد 
في  ومنها  املعتدين،  ورد  الثغور  على  الصرف 
لتدريب  خصصت  أوق����اف  امل��م��ل��وك��ي  ال��ع��ص��ر 
اخليول على الفروسية، ويصرف من ريع الوقف 
رواتب للمدربني، وللخيول فترة تدريبها وتهيئتها 

للجهاد.
ما  األول���ى  ال��ق��رون  منذ  املسلمني  لوعي  وه��ذا 
للوقف من مقاصد سامية ومصالح ملموسة في 
احلفاظ على مكانة األمة وأمنها، فالوقف كان 

معني  خ����ي����ر 
اجلهاد  ع���ل���ى 

الربط  ببناء  الثغور  وحماية 
العدو  م��ع  ال��ت��م��اس  ف��ي مناطق  وامل��راك��ز 

وتقدمي الدعم للمجاهدين، والسيما في عهود 
نشر اإلسالم والفتوحات في املشرق واملغرب. 

أوقفت أمكنة املرابطة على الثغور ملواجهة الغزو 
اخليول  وقف  ذلك  وتبع  البالد،  على  األجنبي 
والسيوف والنبال وأدوات اجلهاد على املقاتلني 
في سبيل الله - عز وجل - وقد كان لذلك أثر 
مصانع  وقيام  احلربية  الصنعة  رواج  في  كبير 
في  الغربيون  ك��ان  حتى  ب��الدن��ا،  في  لها  كبيرة 
أيام   - بالدنا  إل��ى  يفدون  الصليبية،  احل��روب 
العلماء  وك��ان  ال��س��الح،  منا  ليشتروا   - الهدنة 

يفتون بتحرمي بيعه لألعداء. 
الثقيلة  احلربية  األسلحة  صناعة  بلغت  وق��د 
والنارية عند املسلمني في أيام الدولة اململوكية 
واإلتق�ان  بالدقة  امتازت  حيث  عظيماً؛  مبلغاً 
التجديد  مع  استخدامها  في  العالي�ة  وامل��ه��ارة 
أعدائهم  على  ينتصرون  جعلهم  ما  واإلب���داع؛ 
معاركهم،  م��ن  كثير  ف��ي   - ال��ل��ه  توفيق  بعد   -
واألوروبيون  واملغول.  الصليبيني  ض�د  والسيما 
الكثير مما وصلوا  استفادوا منها، وبنوا عليها 
إليه اآلن من تقنية متقدمة في صناعة مختلف 

أنواع األسلحة.
ومن فوائد احلديث: جواز وقف اخليل للمدافعة 
غير  وق��ف  ج��واز  منه  ويستنبط  املسلمني،  عن 
من  املنقوالت  غير  وم��ن  املنقوالت  م��ن  اخليل 
باب األولى، وفيه أن املرء يؤجر بنيته كما يؤجر 
املستقذر  ال��ش��يء  بذكر  ب��أس  ال  وأن��ه  العامل، 

بلفظه للحاجة لذلك)17(.
وفيه أن أفضل اخليل ما أعد للجهاد ومدافعة 
األعداء والتدريب على الفروسية، وفيه أن اخليل 
ال غنى عنها في كل زمان، واخلير مالزمها إلى 
يوم القيامة، وفيه إشارة إلى تفضيل اخليل على 

غيرها من الدواب. 
وفيه أن كل من احتبس فرساً وجعلها وأعدها 
للجهاد تقرباً إلى الله تعالى، فإن كل حركة وفعل 
لها يسجل في حسناته، وفيه أن لفظ حبس هو 
وتسبيل  العني  حبس  ويعني  الوقف،  صيغ  من 

ثمرتها، أي التصدق مبنفعتها.
عند  تنتهي  أعمال  نوعني،  على  العبد   فأعمال 
بعد  م��ادام��ت  تستمر  وأع��م��ال  م��وت صاحبها، 

صاحبها؛  م����وت 
األعمال  م��ن  وال��وق��ف 

ال��ت��ي ي���دوم أج��ره��ا بعد موت 
موقفها، ما دام نفعها. 

وما من عهد من العهود اإلسالمية إال امتاز 
بإبداعات وقفية تفي بحاجات وضرورات الزمة 
العالم  ليرى  رسالتها  قدمت  أوق��اف  لعهدهم، 
أجمع محاسن ديننا ومعالم حضارتنا، وحددت 
من  كثير  وفي  الواقف،  رغبة  مصارفها حسب 
األحيان لم تكن تلك األوقاف مقتصرة على لون 
دون آخ��ر، وال على عرق دون غيره، فهي لكل 
كبٍد رطبة تدب على األرض، رجا ُموِقُفها األجر 
األوقاف  من  كثير  بل  تعالى،  الله  من  واملثوبة 
وأنفق  حبسها  م��ن  ي��ع��رف  ال  ال��ت��اري��خ  وث��ق��ه��ا 
عليها، فحفظ اسمه عن اخللق ليذكر عند رب 

البرية.
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م�ؤمترات

اُختتمت فعاليات مؤمتر: )السابقون األولون ومكانتهم لدى املسلمن 
وزارة  مع  بالتعاون  واألصحاب  اآلل  مبرة  عقدته  والذي  الثاني(،   -
األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت ورابطة العالم اإلسالمي،  
حتت رعاية صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر 

الصباح في الفترة من )2011/12/22-18(.

متابعة: وائل رمضان )�(

فعاليات اليوم األول
االجتماعية  الشؤون  لوزير  بكلمة  املؤمتر  اْفتُِتح 
والعمل ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان محمد النومس مثل خاللها 
سمو األمير الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، 
األولني  السابقني  مكانة  أن حفظ  فيها  أكد  وقد 
محاسنهم  وس��رد  فضائلهم  ذك��ر  على  تقتصر  ال 
إمنا حري باألمة في مثل هذه الظروف الدقيقة 
التي تعيشها أمتنا أن جتسد هذه الفضائل والقيم 

شأنها  من  يكون  وفاعلة  حية  مشاريع  خالل  من 
عليها  ك��ان  التي  والتعايش  التسامح  ثقافة  نشر 
آل بيت النبي ] وصحابته الكرام، وأن نستذكر 
من التاريخ صوًرا ومناذج للتعايش احلضاري بني 
أساس  على  تفريق  دون  الواحد  املجتمع  أطياف 

مذهب أو طائفة أو إقليم أو لون. 
ث��م أك��د األم���ني ال��ع��ام ل��راب��ط��ة ال��ع��ال��م اإلسالمي 
الدكتور عبدالله التركي أن فضل أصحاب النبي 
] على األمة باق ما بقيت، فهم صفوتها وخير 
أجيالها والرعيل األول الذي أقام الله به اإلسالم، 
ن له في األرض، قوم اختارهم لصحبة خامت  ومكَّ

أنبيائه وإمام أصفيائه.
والشؤون  األوق����اف  وزارة  وك��ي��ل  أك��د  جانبه  م��ن 
املؤمتر  هذا  أن  الفالح  عادل  الدكتور  اإلسالمية 
املبارك جاء في وقت تعيش فيه أمتنا اإلسالمية 
من  األم��واج  تتقاذفها  تاريخها،  من  فترة عصيبة 
العوملة  تيارات  بها  تعصف  وتكاد  االجتاهات  كل 
الوسطية  لنظرتنا  جتسيًدا  األع���داء،  وم��ؤام��رات 
األطهار  وصحابته  الكرام  النبي]  بيت  آل  إلى 
في  واألصحاب  اآلل  محبة  بهدف غرس  األب��رار 
نفوس املسلمني كافة باعتبار أن متام محبتهم من 
العظيم في نصرة  دوره��م  وتبيني  اإلمي���ان،  مت��ام 
اإلسالم ونشره وإبراز العالقة احلميمة بني اآلل 
فهم  ومصاهرًة  ونسًبا  وتقديًرا  حًبا  واألصحاب 

خير اخللق بعد أنبياء الله ورسله.
والشؤون  األوق����اف  وزارة  أن  د.ال��ف��الح  ذك��ر  ث��م 
اإلسالمي  العالم  رابطة  مع  بالتعاون  اإلسالمية 
بسهم  تضرب  أن  أرادت  واألصحاب  اآلل  ومبرة 
من أجل حماية روح التعايش السلمي التي ُعرف 
بها املجتمع الكويتي، وحمايته من دعاوى التفرق 

 »السابقون األولون ومكانتهم لدى الـمسلمين«
املؤمتر الثاني ملبرة اآلل واألصحاب يختتم أعماله في الكويت:

)�( محرر صحفي
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والتقدير  احل��ب  ثقافة  بإشاعة  وذل���ك  وال��ت��م��زق 
اآلل  ب��ني  ال��ت��ي جمعت  الدينية  واألخ���وة  واألل��ف��ة 

واألصحاب.
الشطي  خليل  واألص��ح��اب  اآلل  مبرة  رئيس  أم��ا 
فأكد أن القائمني على املبرة أخذوا على أنفسهم 
عهداً للتقرب إلى الله عز وجل بحمل راية الدفاع 
عن أهل البيت األطهار والصحابة األخيار رضي 
الله عنهم أجمعني، بدءاً من التعريف بهم وإلقاء 
الشبهات  ورد  وتضحياتهم،  سيرتهم  على  الضوء 
الفريد  اجليل  بهذا  إلصاقها  البعض  يريد  التي 
جيل اآلل واألصحاب، متخذين من مبادئ اإلسالم 
بني  احلميمة  العالقة  تبيان  في  منهجاً  الوسطي 
أهل البيت والصحابة، والعمل على زيادة التقارب 
نشر  ع��ن طريق  املجتمع  ش��رائ��ح  على  واالن��ف��ت��اح 
أف��راد املجتمع، وفي  ه��دي اآلل واألص��ح��اب بني 
التقارب وتوحيد الصف والكلمة، من خالل جتلية 
بعض  نفوس  في  رسخت  التي  اخلاطئة  املفاهيم 

املسلمني.
جلسة ساخنة

الصباحية  الفترة  في  اجللسات  فعاليات  ب��دأت 
العليا  االستشارية  اللجنة  رئيس  ترأسها  بجلسة 
الستكمال تطبيق الشريعة اإلسالمية الدكتور خالد 
اإلسالمي  الباحث  من  كل  فيها  وحاضر  املذكور 
الدكتور محمد يسري والداعية اإلسالمي الدكتور 

محمد البرزجني.
وفي احملاضرة األولى التي حملت عنوان: »األئمة 
األرب���ع���ة وع��الق��ت��ه��م ب���آل ال��ب��ي��ت«، ش��ه��دت هذه 
النقدية  امل��داخ��الت س��واء  العديد من  احمل��اض��رة 
أث��رت هذه  وق��د  الباحث،  لطرح  امل��ؤي��دة  أم  منها 
منها  باملناظرة  أشبه  فكانت  اجللسة  امل��داخ��الت 
إلى احملاضرة، وفيها لفت الدكتور محمد يسري 
الوضوح  ظاهر  موقفاً  أبي حنيفة  لإلمام  أن  إلى 
ال��ل��ه عنهن، كما أن  م��ن أم��ه��ات امل��ؤم��ن��ني رض��ي 
لإلمام مالك بن أنس كلمات في الثناء على أئمة 
ع��ن جعفر  ي���روي  ك��ان  فقد  األط��ه��ار،  البيت  آل 

الصادق ويوثقه.
وتطرق دكتور يسري إلى موقف الشافعي من آل 
التشيع  بعض  فيك  للشافعي  قيل  بقوله:  البيت 
فقال: وكيف قالوا ذلك، قالوا: ألنك تظهر حب آل 
محمد، فقال: يا قوم ألم يقل رسول الله]: »ال 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 

والناس أجمعني«.

هذا  نهاية  ف��ي  ل���ديَّ  اجتمع  لقد  ق��ائ��اًل  وأردف 
البحث الذي كشف النقاب عن عالقة حميمة بني 
األئمة األربعة الفقهاء وآل بيت نبينا الكرمي ] 
واملواقف  التاريخية  وال��درر  العلمية  الفوائد  من 
سروراً  القلوب  ما ميأل  وعملية  علمية  الوضيئة، 
وغبطة وسعادة وبهجة، مضيفاً أن األئمة األربعة 
تنكر وفضلهم أشهر  من أهل اإلس��الم مبكانة ال 
من أن يذكر وثناؤهم على أئمة آل البيت، وحسن 
والبيان  ن��اص��ع��اً،  ال��ب��ره��ان  أق���ام  معهم،  تعاملهم 
وائتالف  وتراحمها  القلوب  اجتماع  على  واضحاً 
اجلهود وهو يقيم أدلة صدق على أن هذه األمة 
آلل  احل��ض��اري��ة  البصمات  واح���دة  أم��ة  املسلمة 

البيت.
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���دم ال��ب��اح��ث اإلس��الم��ي د. محمد 
»البصمات  ب���ع���ن���وان:  ع��م��ل  ورق�����ة  ال���ب���رزجن���ي 
الفتوحات  في  واألصحاب  البيت  آلل  احلضارية 
من  ال��ه��دف  على  بالتركيز  ب��دأه��ا  اإلس��الم��ي��ة«، 
ال��ف��ت��وح��ات اإلس��الم��ي��ة وه���و حت��ري��ر ب��ن��ي البشر 
العبودية  ومن  وأشكاله  أنواعه  بجميع  الظلم  من 
املجتمع  ف��ي  ال��ت��وح��ي��د  ع��ق��ي��دة  ون��ش��ر  لبعضهم 
اإلسالمي وإرساء مبادئ حرية العبادة واالعتقاد 
بإعالء كلمة التوحيد متالزم مع حرية الناس من 

العبودية لبني البشر.
بعنوان:  عمل  ورشة  أقيمت  املسائية  الفترة  وفي 

وثقافة  ت���راث  بنشر  تعنى  ق��ن��اة  إن��ش��اء  »م��ش��روع 
فيها  وش��ارك  مختلفة«.  بلغات  واألص��ح��اب  اآلل 
الزرعوني  عبدالرحيم  حياتنا  ق��ن��اة  ع��ام  م��دي��ر 
ورئيس الشركة السعودية األردنية للبث الفضائي 
رئيس  اجللسة  ترأس  فيما  العرفج،  عبدالرحمن 
ال��دع��وي��ة ف��ي مملكة  البحوث وامل��ع��اه��د وامل��راك��ز 

البحرين د. عبدالله الديناصوري.
فعاليات اليوم الثاني

محور  ملناقشة  بجلسة  الصباحية  الفترة  ب��دأت 
مهم وه��و: » مشروع عطاء امل��رأة في ت��راث اآلل 
واألصحاب« شارك في اجللسة كل من: د.محمد 
أبو الشوارب من مصر، نسيبة املطوع من الكويت، 

محمد رشيد العويد من الكويت.
وت��رأس اجللسة د.سيف بن راش��د اجل��اب��ري من 
أبوالشوارب  الدكتور محمد  دولة اإلم��ارات، وبدأ 
في بداية اجللسة بورقة عمل بعنوان: »عطاء املرأة 
ت��راث اآلل واألص��ح��اب في ص��در اإلسالم«؛  في 
ب���امل���رأة وتقديرها  اه��ت��م��ام اإلس����الم  ب��ني  ح��ي��ث 
واحلفاظ على حقوقها وأنها مخلوقة من اجلوهر 

ذاته الذي خلق الله منه الرجل.
واختتم احملاضر د. أبوالشوارب ورقة العمل التي 
قدمها بقوله: فهكذا كن رضي الله عنهن يتسامني 
على رغائب البشر العادية، ويضربن املثل في زهد 
الدنيا والتعلق باحلياة اآلخرة، والرغبة في طاعة 
وينتصفن  النفس  وس��اوس  يقهرن  ورس��ول��ه،  الله 
والنصيحة،  ال��وع��ظ  أه��ل  بعمل  ويعملن  لدينهن 
الله  يغضب  عما  وأب��ص��اره��ن  سمعهن  ويحفظن 
ورسوله، فكن عالمات للهدى والتقوى يستفاد من 

عطائهن الدروس العظام في العلم والعمل.
تقنية احلوار

كما قدمت أ. نسيبة عبدالعزيز املطوع ورقة عمل 
بعنوان: »بوابة العالقات اإلنسانية« تعرضت فيها 
حلديث الشاب الذي جاء إلى النبي ] يستأذنه 
في الزنى، وذكرت بعض الفوائد من هذا احلديث، 
عليه  اخللق  سيد  من  احل��وار  تقنية  نتعلم  وكيف 
عواطف  النبي ]  نقل  وكيف  والسالم،  الصالة 
هذا الشاب من دائرة ال تهمه إلى دائرة عاطفته 
الذاتية التي تهمه، فاستثمر شعوره وعواطفه نحو 
العقلي  تبع اإلقناع  ثم  أمه وأخته وعمته وخالته، 
باحملبة  وجدانية  عالقة  وال��س��الم  ال��ص��الة  عليه 

واملسؤولية جتاهه فوضع يده عليه ودعا له.
حضور املرأة في تراث اآلل واألصحاب

خليل الشطي: املبرة أخذت 
على نفسها عهدا للتقرب إلى 

الله بحمل رايه الدفاع عن 
أهل البيت األطهار والصحابة 

األخيار رضي الله عنهم أجمعن 

د. الفالح: األوقاف بالتعاون مع 
رابطة العالم اإلسالمي ومبرة اآلل 

واألصحاب أرادت أن تضرب بسهم من 
أصل حماية روح التعايش السلمي 

التي عرف بها املجتمع الكويتي
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م�ؤمترات

عمل  ورق��ة  العويد  رشيد  محمد  الباحث  وق��دم 
بعنوان: »حضور املرأة في تراث اآلل واألصحاب«، 
وتناول فيها أن تراث اآلل واألصحاب ذاخر ومليء 
بنات  أحاديث  ففي  للمرأة،  ومؤثر  كبير  بحضور 
رضي  والصحابيات  املؤمنني  وأمهات   ،[ النبي 
من  كثير  بيان  فيه  ك��ان  عظيم  ت��راث  عنهن،  الله 
اإلنسانية  القيم  م��ن  وكثير  الشرعية،  األح��ك��ام 
لوال  إلينا  لتصل  تكن  لم  التي  األس��ري��ة،  واملعالم 
ترددهن في سؤاله  وع��دم  النبي ]،  قربهن من 

عليه الصالة والسالم عن كثير من قضاياهن.
واختتم العويد بحثه بعدد من التوصيات أهمها:

1-  تضمني مناهج وزارات التربية قدراً أكبر من 
هذا التراث مع بيان ما فيه من إضاءات وتوجيهات 

تصلح حال املرأة اليوم.
2-  إعداد برامج إذاعية وتلفازية تقدم جوانب من 
هذا التراث، في أسلوب حواري شائق جاذب، أو 

عبر حتويل بعضه إلى متثيليات ومسلسالت.
3-  إصدار كتب تقدم هذا التراث مع بيان ما فيه 

من حلول ألكثر مشكالت املرأة اليوم.
وقف دعم اإلصدارات العلمية

وفي جلسة العمل الثانية للفترة الصباحية قدمت 
لدعم  وقف  تأسيس  »مشروع  بعنوان  ورشة عمل 
بتراث  املتعلقة  واإلعالمية  العلمية  اإلص���دارات 
إحياء  جمعية  رئيس  ترأسها  واألص��ح��اب«  اآلل 
وحاضر  العيسى  طارق  الشيخ  اإلسالمي  التراث 
ف��ي��ه��ا األم����ني ال���ع���ام ل��ألم��ان��ة ال��ع��ام��ة لألوقاف 
د.ع���ب���داحمل���س���ن اخل���راف���ي ورئ���ي���س م���ب���رة اآلل 
واألصحاب خليل الشطي؛ حيث أوضح اخلرافي 
أن الوقف أسهم بدور أساسي في بناء احلضارة 
اإلسالمية، وتطوير املجتمعات اإلسالمية في كافة 
الوقف  وكان  واالجتماعية،  االقتصادية  اجلوانب 
العلمي،  الوقف  جوانب  أه��م  أح��د  املكتبات  على 
وتزداد أهميته تلك إذا ما تعلق األمر بحفظ تراث 
اآلل واألصحاب حتى تستفيد منه األجيال املسلمة 
بسيرتهم  وت��ق��ت��دي  ب��ن��وره��م،  فتهتدي  املتعاقبة 
مشروع  تأسيس  أهمية  تنبع  هنا  وم��ن  العطرة، 
وقفي يدعم اإلصدارات العلمية واإلعالمية التي 

تتعلق بآل بيت النبي ] وأصحابه.
وحدد أهداف املشروع مبا يلي: �

البيت(  آل   ( اآلل  محبة  غ��رس  على  العمل    )1
األطهار واألصحاب )الصحابة( األخيار في نفوس 

املسلمني.

2(  ن��ش��ر ال��ع��ل��وم ال��ش��رع��ي��ة ب��ني أف����راد املجتمع 
خصوصاً تلك املتعلقة بتراث اآلل واألصحاب من 

عبادات ومعامالت.
3(  التوعية بدور اآلل واألصحاب، وما قاموا به 
وال��دف��اع عن  اإلس��الم  لنصرة  من خدمات جليلة 
والسنة  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  ه��دي  وحتقيق  املسلمني 

النبوية الشريفة.
ال��ت��ق��ارب بني  ال��وح��دة الوطنية وزي���ادة  4(  دع��م 
املفاهيم  بعض  جتلية  خ��الل  من  املجتمع  شرائح 
املسلمني  نفوس بعض  التي رسخت في  اخلاطئة 

عن أهل البيت األخيار والصحابة األطهار.
الوقفية  امل���ؤس���س���ة  ب���ني  ال��ت��ك��ام��ل  ت��دع��ي��م    )5

واملؤسسات الدعوية.
الصحيحان وموقفهما من أهل البيت

وفي اجللسة الثانية الصباحية واصل املؤمتر 
فعالياته مبناقشة أحد احملاور املهمة وهو بعنوان 

»صحيحا البخاري ومسلم وموقفهما من آل 
البيت« وحاضر في هذه اجللسة كل من األستاذ 
باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة د. سعود بن 

عيد الصاعدي ود. يحيى إسماعيل.
ال���دراس���ات اإلسالمية  وت����رأس اجل��ل��س��ة أس��ت��اذ 
د.  وال��ت��دري��ب  التطبيقي  للتعليم  العامة  بالهيئة 
الصاعدي  سعود  د.  وق��دم  العتيبي  شجاع  خالد 
من  وموقفهما  »الصحيحان  بعنوان  عمل  ورق���ة 
في  الصحابي  لتعريف  فيها  تعرض  البيت«  أهل 
البيت  أهل  عرف  وكذلك  اللغة،  وفي  االصطالح 
من  والسنة  ال��ق��رآن،  في  منزلتهم  ثم حت��دث عن 
رضي  البيت  أه��ل  أن  وب��ني  الصحيحني،  خ��الل 
الله  ع��ن��د  ال��ن��اس  أع��ظ��م  م��ن  عنهم جميعاً  ال��ل��ه 
تبارك وتعالى، وعند رسوله] مرتبة، وأشرفهم 
ورسوله]  وجل  عز  الله  أطنب  ومنزلة،  حظوة، 
فتواترت  ومدحهم،  عليهم،  والثناء  وصفهم،  في 
ونشرهم  اجلميل،  بذكرهم  واألح��ادي��ث  اآلي���ات، 

الطيب، ورفعتهم السامية في الدنيا واآلخرة.
إنشاء قناة فضائية

أما املهندس عبدالرحمن العرفج فقد قدم ورقة 
عمل ضمن ورشة العمل األولى بعنوان »القواعد 
األساسية ملشروع إنشاء قناة فضائية تعتني بنشر 
مختلفة«،  بلغات  واألص��ح��اب  اآلل  وثقافة  ت��راث 
ب���دأ ال��ع��رف��ج ب��ع��رض ع���دد م���ن القواعد  ح��ي��ث 

األساسية إلنشاء قناة فضائية هي: 
ثقافة القناة ) رؤية القناة(

القناة شخصية اعتبارية ذات رسالة يتفاعل فيها 
املشاهدون مع رسالة القناة في ظل رؤية وأهداف 
البرامج  لتلبية  ك��اف��ي��ة  م��ال��ي��ة  وم����وارد  واض��ح��ة، 

املستهدفة وحتقيق اخليرية املرجوة:
وقال إن العنصر البشري هو أغلى املوارد البشرية 

التي حتتاجها اإلدارة.
وع��ل��ى ج��ان��ب آخ��ر وض��م��ن فعاليات امل��ؤمت��ر في 
ال��ف��ت��رة امل��س��ائ��ي��ة األول�����ى أق��ي��م��ت ورش����ة عمل 
ملختلف  برامجية  إنتاج سالسل  »مشروع  بعنوان: 
الشرائح تهدف لنشر تراث اآلل واألصحاب خالل 
الفضائيات« شارك فيها كل من: فهد الشميميري، 
و د. ماجد عبدالله وذياب عبدالكرمي أبوسارة من 
الوكيل  اجللسة  وت��رأس  الفضائية،  املعالي  قناة 
واحلج  اخلارجية  وال��ع��الق��ات  للتنسيق  املساعد 

د.مطلق راشد القراوي.
وق���دم األس��ت��اذ ذي���اب ع��ب��دال��ك��رمي م��دي��ر الدعم 
الفني والتدريب بقناة املعالي ورشة عمل تفاعلية 
البرامجي  اإلنتاج  في  احلضاري  »البعد  بعنوان: 

اإلسالمي«، وكان من أبرز ما جاء فيها: 
إن اإلعالم اإلسالمي ميثل منطلقا حضارًيا وأداة 
تصحيحية وقناة تواصلية تعبر عن واقع الصحوة 
التأثير  إح���داث  ف��ي  املنشود  ودوره���ا  اإلس��الم��ي��ة 
وإقليمياً، وحشد  اإليجابي في الرأي العام محلياً 
الطاقات واإلمكانات لتحقيق مقاصد الشريعة التي 
جاء بها اإلس��الم، ونشر سماحته واالرتقاء بواقع 
الرباني  التكرمي  مناط  لتحقيق  واجلماعة  الفرد 
قد  ال��ل��ه  أن  والس��ي��م��ا  األرض،  ف��ي  باالستخالف 
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اختص أمة اآلل واألصحاب دون غيرها بالشهود 
احلضاري ملا حتمله من منهج العدالة والوسطية: 
}وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
ال��رس��ول عليكم ش��ه��ي��ًدا{ وقوامة  وي��ك��ون  ال��ن��اس 
إال  للناس جميًعا }وما أرسلناك  الرأفة والرحمة 
رحمة للناس كافة{ وحملها لصفة اخليرية الدائمة 
}كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف 

وتنهون عن املنكر، وتؤمنون بالله{.
املناهج الدراسية

وفي اجللسة الثانية للفترة املسائية قدمت ورشة 
ثقافة اآلل واألصحاب في  »تدعيم  بعنوان:  عمل 
التنفيذي  املدير  ترأسها  وقد  الدراسية«  املناهج 
للملتقى العاملي للعلماء واملفكرين  املسلمني مبكة 
فيها  وش���ارك  الشهراني،  علي  سعد  د.  املكرمة 
رئيس حترير مجلة الفرقان الدكتور بسام الشطي 
واألصحاب  اآلل  ثقافة  بث  »مشروع  عمل  بورقة 
في املناهج الدراسية«، وقد ارتكزت ورقته العلمية 

على مجموعة من املهام هي: 
تعليم  التربوية في  حتديد االجتاهات   )1(

سيرة الصحابة رضي الله عنهم.
)2( حتديد أسس بناء منهج الصحابة رضي الله 

عنه في املقررات التعليمية.
العقدي  اجل��ان��ب  ف��ي  الصحابة  آث��ار  تفعيل   )3(
ونساًء  وال��ف��ق��ه��ي وال���دع���وي واألخ���الق���ي رج����االً 

وشباباً.
علينا  عنهم  الله  رض��ي  الصحابة  حق  إب��راز   )4(

وواجبنا نحوهم.

البناء  قواعد  أن  الشطي  الدكتور  ذكر  وك��ان مما 
التربوي توصي بتفعيل دور الصحابة في مناهجنا 
ال��ت��ي مي��ك��ن من  ث��م ح���دد االجت���اه���ات  التعليمية 
الله  الصحابة رضي  منهج  االستفادة من  خاللها 
عنهم فقال: إن االجتاه هنا هو تنظيم موضوعات 
ومواقف وآثار إيجابية من سيرة السلف الصالح 
إلسقاطها على واقعنا املعاصر لالستفادة منها في 
جميع النواحي التي تفيد الفرد واملجتمع والسيما 
وأن����ه ت����راث م��ؤس��س ع��ل��ى ب��ن��ي��ان م��ت��ني ويحقق 
للطلبة  امل��ع��رف��ة  الك��ت��س��اب  التعليمية  األه����داف 
منحى  يحدد  االجت��اه  أن  إلى  مشيراً  والطالبات، 
االنفعالية  العمليات  وينظم  ووج��ه��ت��ه،  ال��س��ل��وك 
سلوك  وتعكس  املوضوعات  بعض  حول  واملعرفة 
الفرد وأقواله وأفعاله، وتيسر اتخاذ القرارات في 

املواقف املختلفة وفق معايير اجلماعة.
ثم حدد تلك االجتاهات كما يلي: االجتاه الديني، 
العقلي،  واالجت����اه  األخ��الق��ي،  القيمي  واالجت����اه 
واالجت����اه ال��ع��ل��م��ي، واالجت����اه ال��ت��رب��وي، واالجتاه 

املهني.
ثم حدد البناء اإلنساني في أربعة اجتاهات وهي: 
املجتمع  وب��ن��اء  األس���ري،  وال��ب��ن��اء  ال��ذات��ي،  البناء 

املسلم، وقواعد التعامل مع غير املسلمني.
فعاليات اليوم الثالث

وضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤمتر قدم احملاورون 
في اجللسة الصباحية ورقة عمل بعنوان: »مشروع 
ت��رج��م��ة ال��ك��ت��ب وال���ب���رام���ج ال��ت��ي ت��دع��م مشروع 
الرئيسة  العالم  لغات  إلى  واألصحاب  اآلل  ت��راث 
لألمانة  العام  األم��ني  اجللسة«  ت��رأس  والفرعية« 
العامة لألوقاف د.عبداحملسن اجلار الله اخلرافي 
وحاضر فيها كل من د. صالح بن عثمان السندي 
األستاذ باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، و د. 
للملتقى  التنفيذي  املدير  الشهراني  بن علي  سعد 
بن  ود. محمد  املسلمني،  املفكرين  للعلماء  العاملي 
اإلمام  بجامعة  األس��ت��اذ  اخلميس  عبدالرحمن 

محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض.
أهمية الترجمة

وقدم د. سعد بن علي الشهراني ورقة عمل بعنوان: 
»مشروع ترجمة كتب وبرامج اآلل واألصحاب إلى 
الشهراني  ال��دك��ت��ور  ب��دأ  حيث  العاملية«؛  اللغات 
»الترجمة  بقوله:  الترجمة  أهمية  على  بالتأكيد 
احملافظة  مع  منها  واالستفادة  العلوم  نقل  تكفل 
على اللغة القومية وتنميتها وعدم استبدالها بلغة 
وافدة تقضي على الهوية، ومتكن الثقافة الوافدة 

من إضعاف مضامني الوحدة السياسية«.
كما حتدث د. الشهراني عن أهمية الترجمة في 
مبرة  بتجربة  وأش���اد  ال��دع��وي��ة،  الرسالة  إي��ص��ال 
يخص  ملا  الترجمة  مشروع  في  واألص��ح��اب  اآلل 
املتوافرة ملشروع  امل��وارد  وع��دد  واألص��ح��اب  اآلل 

الترجمة لدى املبرة. 
الترجمة للغات احلية

م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ال��ب��اح��ث اإلس���الم���ي د. محمد 
ع��ب��دال��رح��م��ن اخل��م��ي��س: إن ت��رج��م��ة ك��ت��ب اآلل 
واألصحاب إلى لغات العالم احلية الرئيسة تهدف 

إلى أمور عدة، وهي:
> بيان املنزلة العالية التي بلغها اآلل واألصحاب 

في الدين، والعلم الشرعي.
بيان م��دى حب اآلل واألص��ح��اب، ومعرفة كل   <
العالقة  م��دى حسن  وب��ي��ان  اآلخ���ر،  منهما حل��ق 
بني الطرفني، مبا يدفع كل شبهة يسوقها الغالة 

الطائفيون في هذا اجلانب.
في  املقيمني  املسلمني  عامة  عقائد  تصحيح   <
تلك  يتكلمون  الذين  وخاصة  املسلمة  غير  البالد 
عقائد  م��ن  عندهم  يكون  ق��د  م��ا  وإزال���ة  اللغات، 
باطلة، تخص آل البيت الكرام واألصحاب جميعاً، 

سواء كان ذلك بالغلو أو اجلفاء.
اجللسة ال�مسائية لليوم الثالث

ملناقشة  جلسة  ع��ق��دت  امل��س��ائ��ي��ة   اجللسة  وف��ي 
العالقة  ثقافة  نشر  »مشروع  بعنوان:  مهم  محور 
وزارات  واألصحاب من خالل  اآلل  بني  احلميمة 
حيث  اخلليجية«؛  اإلسالمية  وال��ش��ؤون  األوق��اف 
والشؤون  األوق����اف  وزارة  وك��ي��ل  اجللسة  ت���رأس 
الفالح وش��ارك فيها  د.ع��ادل عبدالله  اإلسالمية 
كل من د. توفيق السديري – وكيل وزارة الشؤون 
بالرياض،  السعودية  العربية  باململكة  اإلسالمية 
واملهندس فريد أسد العمادي وكيل وزارة األوقاف 
امل��س��اع��د ل��ل��ش��ؤون اإلداري�����ة وامل��ال��ي��ة ف��ي وزارة 
األوقاف الكويتية، ود. إسماعيل األغبري – خبير 
د. عبدالله  ع��م��ان،  سلطنة   – واإلرش���اد  ال��وع��ظ 
واملراكز  واملعاهد  البحوث  رئيس   – الدناصوري 
راشد  ب��ن  وس��ي��ف  البحرين،  مملكة   – ال��دع��وي��ة 
اجلابري – مدير إدارة البحوث – دولة اإلمارات. 
العمادي ورقة عمل بعنوان:  وقدم املهندس فريد 
»جهود وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة 
املتصلة  وال��ب��رام��ج  امل��ش��اري��ع  تنفيذ  نحو  الكويت 

ببيان فضل آل النبي ] وصحبه الكرام«.
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م�ؤمترات

إلى  ال���وزارة  التي سعت  العمادي األه��داف  وب��ني 
ومضامني  امل��اض��ي��ة  ال��س��ن��وات  خ���الل  حتقيقها 
م���ؤمت���ري، »ال��س��اب��ق��ون األول�����ون وم��ك��ان��ت��ه��م لدى 

املسلمني« األول والثاني.
 وقال العمادي: إن ذلك يرجع إلميان الوزارة بأن 
توضيح هذه املفاهيم يسهم بشكل كبير في توحيد 
الواقع  والشقاق  ال��ن��زاع  م��ن  الكثير  إن  إذ  األم��ة 
املفاهيم  الرئيسية  أسبابه  أحد  اإلس��الم  أمة  في 
املغلوطة في العالقة بني آل النبي ] وصحابته 
ال���ك���رام، ف��ب��ي��ان ت��ل��ك ال��ع��الق��ة احل��م��ي��م��ة بينهما 
واالهتداء بسيرهم العطرة يعني األمة اإلسالمية 

على جتاوز احملن والفنت.
وأل��ق��ى ال��ع��م��ادي ال��ض��وء ع��ل��ى اإلجن�����ازات التي 
السنوات  خالل  الكويتية  األوق��اف  وزارة  حققتها 

املاضية في مجال املساجد، وفي مجال النشر.
مؤمتر:  إق��ام��ة  أن  على  بالتأكيد  ورق��ت��ه  ختم  ث��م 
»السابقون األولون ومكانتهم لدى املسلمني« الثاني 
أوصى  األول حيث  املؤمتر  لتوصيات  تنفيذاً  جاء 
املوضوع،  خلدمة  دوري  مؤمتر  بإقامة  املؤمترون 
وارتأت اللجنة إقامة هذا املؤمتر مرة كل سنتني 
كما حترص جلنة متابعة تنفيذ التوصيات مبتابعة 

قطاعات الوزارة املختلفة لتنفيذ تلك املشاريع. 
توصيات املؤمتر

واالستعراض  امل��س��ت��ف��ي��ض��ة  امل��ن��اق��ش��ات  وب���ع���د 
املقترحة  العملية  وامل��ش��اري��ع  امل��ؤمت��ر  ملوضوعات 

انتهى املشاركون إلى التوصيات اآلتية:
أوالً: في ال�مجال اإلداري التنفيذي:

توصيات  م��ت��اب��ع��ة  جل��ن��ة  ع��م��ل  اس���ت���م���رار   )1(
مع  الثاني  املؤمتر  توصيات  ملتابعة  األول  املؤمتر 
جهودهم  على  ألعضائها  اجلزيل  الشكر  توجيه 

املتواصلة.
)2( أهمية إنشاء أوقاف متول مختلف املشروعات 

الداعمة لثقافة اآلل واألصحاب.
)3( تطوير مبرة اآلل واألصحاب لتكون مؤسسة 
عاملية تنسق جهود املؤسسات العاملة في املجال 

نفسه على مستوى العالم.
)4( دراسة إنشاء إدارة متخصصة بوزارة األوقاف 
بتراث  تعنى  الكويت   بدولة  اإلسالمية  والشؤون 
وهيئات  وزارات  ف��ي  وك��ذل��ك  واألص���ح���اب  اآلل 

الشؤون اإلسالمية في الدول اإلسالمية. 
اإلسالمية  وال��ش��ؤون  األوق���اف  وزارات  ح��ث   )5(
واألصحاب  اآلل  ثقافة حب  بنشر  االهتمام  على 

وتقديرهم لبعضهم في مختلف األنشطة الدعوية 
والعلمية.

)6( إقامة مؤمتر »السابقون األول��ون« الثالث في 
إحدى دول مجلس التعاون اخلليجي.

)7( تشكيل جلنة من ممثلني عن وزارات وهيئات 
اجلهود  لتنسيق  اخلليجية  اإلس��الم��ي��ة  ال��ش��ؤون 
ووض����ع اخل��ط��ط وت��ن��ف��ي��ذه��ا ل��ن��ش��ر ت����راث اآلل 

واألصحاب. 
ثانيًا: في مجال اإلعالم:

)1( إنشاء قناة فضائية تقوم بنشر العالقة الوطيدة 
األوق����اف  وزارة  ودع����وة  واألص���ح���اب،  اآلل  ب��ني 
املهام  لتولي  الكويت  بدولة  اإلسالمية  وال��ش��ؤون 
اآلل  مبرة  ودع��وة  للقناة،  املالي  والدعم  اإلداري��ة 
واألصحاب ورابطة العالم اإلسالمي إلى التعاون 
مع ال��وزارة في اإلش��راف العلمي على القناة، مع 
اإلفادة مما أصدره املؤمتر العاملي الثاني لإلعالم 

اإلسالمي الذي عقدته الرابطة في جاكرتا.
اإلسالمية  وال��ش��ؤون  األوق���اف  وزارات  ح��ث   )2(
ب����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ع��ل��ى إن���ت���اج ب���رام���ج في 
موضوعات املؤمتر وتزويد القنوات الفضائية بها 

بالتعاون مع املؤسسات اإلعالمية.
واإلعالم  احلديثة  االتصال  تقنيات  توظيف   )3(

اجلديد في نشر ثقافة اآلل واألصحاب.
بإنتاج  تعنى  إع��الم��ي  إن��ت��اج  ش��رك��ة  تأسيس   )4(
البرامج املتميزة والهادفة في موضوعات املؤمتر.

ثالثًا: في مجال البحث العلمي:
1- إصدار مجلة علمية محكمة تعنى بتراث اآلل 

واألصحاب.
الباحثني  ل��ت��ش��ج��ي��ع  دوري�����ة  ج���ائ���زة  إن���ش���اء   -2
واألكادمييني على القيام بدراسات وبحوث تتعلق 

باآلل واألصحاب.
3- ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى اإلجن�����ازات احل��ض��اري��ة لآلل 

واألصحاب في الفتوحات اإلسالمية.
العالقة  4- إعداد دراس��ات الستشراف مستقبل 

ب����ني امل��س��ل��م��ني ف����ي ظ����ل ت���أص���ي���ل ث���ق���اف���ة اآلل 
واألصحاب. 

ملختلف  ج��ام��ع��ة  إل��ك��ت��رون��ي��ة  م��ك��ت��ب��ة  إن���ش���اء   -5
الدراسات املتعلقة بتراث اآلل واألصحاب.

6-  التأكيد على إجماع األئمة األربعة وأتباعهم 
ع��ل��ى ح��ب آل ال��ب��ي��ت وم��ودت��ه��م واالس��ت��ف��ادة من 
اآلل  م��ب��رة  أجن��زت��ه��ا  ال��ت��ي  العلمية  امل��ش��روع��ات 

واألصحاب في هذا املجال.
اآلل  ت���راث  املتضمنة  األدب  بكتب  ال��ع��ن��اي��ة   -7

واألصحاب حتقيقاً ونشراً.
الكتب  بترجمة  يعنى  ع��امل��ي  م��رك��ز  تأسيس   -8
املعنية بالثقافة اإلسالمية عامة، وما يتعلق باآلل 

واألصحاب خاصة.
رابعًا: في مجال التربية والتعليم:

التربية  وزارات   ب��ني  ال��ش��راك��ة  إل��ى  ال��دع��وة   -1
والتعليم بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربي 
لتضمني املناهج الدراسية ما يعمق صلة األجيال 

الناشئة بالسابقني األولني.
2- إبراز جانب القدوة في حياة اآلل واألصحاب 
واحلث على اتباع هديهم واالقتداء بهم في املناهج 

الدراسية.
3- التعاون مع املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم 
والثقافة )إيسيسكو( في تطوير املناهج الدراسية 
السابقني  مكانة  يعزز  مبا  اإلسالمية  ال��دول  في 

األولني وترجمتها.
أثرهم  وإب���راز  املعلمني  تأهيل  ف��ي  اإلس��ه��ام   -4
ف���ي ت��ن��ش��ئ��ة األج���ي���ال ع��ل��ى اح���ت���رام ث��ق��اف��ة اآلل 

واألصحاب.
الدول  ف��ي  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ت��رب��ي��ة  وزارات  ح��ث   -5
ال��دراس��ي��ة من  امل��ن��اه��ج  تنقية  اإلس��الم��ي��ة ع��ل��ى 

األخطاء التي تسيء إلى السابقني األولني.
املدرسية  الثقافية  األنشطة  دعم  على  احلث   -6
التي تهدف إلى تعميق مكانة السابقني األولني في 

نفوس الطالب.
خامسًا: في مجال األسرة:

للمرأة  احل��ض��اري��ة  اإلس��ه��ام��ات  ع��ن  الكشف   -1
ف��ي ت��راث اآلل واألص��ح��اب م��ن خ��الل مسيرتهم 

التاريخية.
2- إشراك املرأة في البرامج التدريبية والتأهيلية 

الهادفة إلى تعميق ثقافة اآلل واألصحاب.
3- تكوين جلنة متخصصة لدراسة مشروع أدب 

الطفل وخدمة تراث اآلل واألصحاب.

التوعية بدور اآلل واألصحاب 
وماقاموا به من خدمات جليلة 

لنصرة اإلسالم والدفاع عن 
املسلمن وحتقيق هدي القرآن 

الكرمي والسنة النبوية الشريفة

من تراث حضارتنا اإلسالمية

احلســبـة فــي اإلســــالم
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ورد السالم واألمر باملعروف والنهي عن املنكر« 
متفق عليه.

ولهذه النصوص الدينية ولغيرها تقول الرواية 
رآه   ] اخلطاب  بن  عمر  املؤمنني  أمير  إن 
امل��س��ي��ب ب��ن دارم ي��ض��رب ح��م��اال وي��ق��ول له: 
قد  وأن���ه [  ي��ط��ي��ق«،  ال  م��ا  »حملت جملك 
على  اجتمعوا  إذا  التجار  يضرب  وهو  شوهد 
املارة  طريق  عن  يبعدهم  حتى  بالسوق  القمح 
سابلتنا،  عنا  تقطعوا  ال  ل��ه��م:  زاج���را  وي��ق��ول 
وروى صاحب كتاب »كنز العمال« أن عمر [ 
دخل السوق مرة وهو راكب فرأى دكانا)2( قد 
أحدث فكسره، ومتضي الرواية فتقول: إن هذا 
اخلليفة العظيم هو أول من تعهد بذور احلسبة 
الكرمي  القرآن  رأيناها في  التي  اإلس��الم،  في 
وفي األحاديث الشريفة وذلك حني صنع الدرة، 

واستعمل عبدالله بن عتبة على السوق.
احلسبة  أع��م��ال  أن  يتبني  سبق  م��ا  ذك��ر  بعد 
دي��ن��ي��ة بجانب  ك��وظ��ي��ف��ة  اس��ت��ق��ل��ت وظ���ه���رت 
القضاء على عهد األمويني، واملراجع القدمية 
الدينية  الوظائف  أنها من  واحلديثة تدل على 
موكولة  األم��ر  أول  في  احملتسب  مهام  وكانت 
اإلسالمية  ال���دول  م��ن  كثير  ف��ي  القاضي  إل��ى 
واألمويني  وامل���غ���رب،  مب��ص��ر  العبيدين  م��ث��ل: 
باألندلس، وهي داخلة في عموم والية القاضي 
انفردت وظيفة  ملا  ثم  باختياره)3(،  يولى فيها 
السلطان)4( عن اخلالفة وصار نظره عاما في 
أمور السياسة، اندرجت احلسبة في الوظائف 
التي يعنى بها موظف مختص بها أو كما يقال 
اب��ن خ��ل��دون »أف���ردت ب��ال��والي��ة«، وق���ال اإلمام 
»وأما  احلكمية«:  »الطرق  كتابه  في  القيم  ابن 
احلكم بني الناس فيما ال يتوقف على الدعوى 
فهو املسمى باحلسبة، واملتولي له يسمى والي 
النوع  هذا  بإفراد  العادة  جرت  وقد  احلسبة، 

بوالية خاصة«.
الهوامش:

)1( من صفحة 218 إلى آخر الكتاب.
)2( أي دكة

الذي  القب  »السلطان هو  ابن خلدون:  )3( قال 
تلقب به السالجقة عندما استبدوا باخلالفة«.

)4( ابن خلدون املقدمة: ص124

يبخسهم  مؤنة من  الناس  يكفي  احملتسب ألنه 
حقوقهم، وحقيقته في اللغة املجتهد في كفاية 
عند  »افتعل«  حقيقة  إذ  ومنفعتهم؛  املسلمني 

اخلليل وسيبويه مبعنى اجتهد.
نوضح  كما سنعرفها  اإلس��الم«  و»احلسبة في 
وب���ني منصب  بينها  وال��ف��رق  أع��م��ال��ه��ا  ح���دود 
»املظالم« واالختالف بينها وبني القضاء، ولها 
أصل في القرآن الكرمي، قال عز شأنه: }ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى اخلير ويأمرون باملعروف 
املنكر{ )آل ع��م��ران:104(، وقوله  وينهون عن 
أولياء  بعضهم  واملؤمنات  }واملؤمنون  تعالى: 
املنكر{  عن  وينهون  باملعروف  ي��أم��رون  بعض 
اإلمام مسلم في صحيحه  وروى  )التوبة:71(، 
أن النبي ] قال: »من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع 
أن  حذيفة [  عن  الترمذي  وروى  فبقلبه«، 
لتأمرن  بيده  نفسي  »وال���ذي  ق��ال:   [ النبي 
باملعروف ولتنهون عن املنكر، أو ليوشكن الله أن 
يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فال يستجاب 
لكم«، وعن أبي سعيد اخلدري عن النبي ] 
قال: »إياكم واجللوس في الطرقات« فقالوا: يا 
رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، 
أبيتم إال املجلس  »ف��إذا  الله ]:  فقال رسول 
فاعطوا الطريق حقه« قالوا: وما حق الطريق 
يا رسول الله؟ قال: »غض البصر وكف األذى 

الدينية وغيرها فقد رجعت  الكتب  ورغم هذه 
واالجتماع  والتاريخ  األدب  كتب  من  كثير  إل��ى 
الباحث فيه كالما  مثل: صبح األعشى، ويجد 
ج�3   487 بصفحة  احلسبة  مب��وض��وع  يتصل 
وبصفحة 451 ج�5 وبصفحة 460 ج�1 وبصفحة 
209، 414 ج�11، وهناك خط املقريزي اجلزء 
ابن  مقدمة  ثم  و464(،   463( بصفحتي  األول 
خلدون بصفحتي 133 و134 من طبعة املطبعة 
األزهرية سنة 1311ه���، 1893م، وهناك كتاب 
للدكتور  مصر  ف��ي  ورسومهم  الفاطمني  نظم 
مثل  ذكرته  ما  غير  وهناك  ماجد،  عبداملنعم 
أحمد  لألستاذ  اإلس��الم«  في  »احلسبة  كتاب: 
إليه  أشير  ما  على  ع��الوة  امل��راغ��ي،  مصطفى 
ما جاء ف��ي   »لسان العرب« أن احلسبة اسم 
م��ن االح��ت��س��اب، وه��و ال��ب��دار إل��ى طلب األجر 
والقيام  واخلير  البر  بأنواع  باألخذ  وحتصيله 
بها على الوجه املرسوم لها ابتغاء األجر املرجو 
عنها، وعلى أساس ما في »اللسان« يفهم قول 
أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب [ فيما يروى 
من  فإن  أعمالكم؛  احتسبوا  الناس  »أيها  عنه: 
احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر حسبته«، 
السلطانية«:  »األح����ك����ام  ف���ي  امل�������اوردي  ق����ال 
مبعنى:  حسبك،  قولهم:  من  مشتق   احملتسب 
النحاس:  وق��ال  الظلم،  عن  يكف  ألن��ه  اكفف؛ 
بذلك  ُسمي  كفاه،  إذا  أحسبه،  قولهم:  من  هو 

ال شك أن موضوع احلسبة في اإلسالم من املوضوعات  التي قد ال يجد املرء 
فيها من املراجع التاريخية بقدر ما يجد من املراجع الدينية الكثيرة التي 
األخص  وعلى  السلطانية«  »األحكام  كتب:  فهناك  املوضوع،  لهذا  تصدت 
كتاب املاوردي وكتاب القاضي أبي يعلى محمد بن احلسن الفراء املتوفى 
في  »احلسبة  كتاب:  وهناك  السلطانية)1(،  األحكام  في  1065م  458ه���، 

اإلسالم« البن تيمية، وكتاب: »الطرق احلكمية« لتلميذه ابن القيم.

من تراث حضارتنا اإلسالمية

احلســبـة فــي اإلســــالم
محمد احلسيني بن عبدالرحمن السحرتي
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�إميانيات

بالتأليف  السلفيات  النساء  من  كثير  تقم  لم 
والكالم  السماع  في  ترغب  امل��رأة  أن  بحجة 
أكثر من االجتاه إلى التأليف، وكذلك إهمال 
كثير من الكتاب واملؤرخني تراجم النساء! وقد 
يكون أكثر األسباب في هذا األمر عدم إملام 
الكاتب باجلوانب الكافية لترجمة املرأة التي 
وصعوبة  والعفاف،  الستر  على  مبناها  يكون 

االستفسار عن أحوالها.
ب���دران )ت1346ه�����( في  ب��ن  ق��ال عبدالقادر 
»منادمة األطالل« )ص 238(: من املؤسف أن 
مؤرخينا لم يعتنوا بتراجم النساء الفاضالت. 

اه�.
وسأذكر ما تيسر لي من املؤلفات من النساء 
وم��ص��ن��ف��ات��ه��ن ل��رف��ع ال��ه��م��ة ل��ل��ق��ي��ام بحضور 
ومن  وال��ت��أل��ي��ف،  امل��ب��ارك��ة  العلمية  امل��ج��ال��س 

ذلك:
1- بيبي بنت عبدالصمد، أم الفضل 

الهرثمية الهروية:
النبالء  أع��الم  سير  ف��ي  الذهبي  لها  ترجم 
املسندة،  املعّمرة  الشيخة  وقال:   )18/403(
روت عن ابن أبي شريح )ت 398ه�( جزءا عاليا 
واشتهرت به، قال السمعاني: هي من قرية 
بخشة علي بريد من هراة، صاحلة عفيفة، 
عندها جزء من حديث ابن أبي شريح تفرّدت 
به، سمعه منها عالم ال يحصون، ولدت في 
حدود سنة 380، ثم قال: وماتت في حدود 
سنة 475ه�. قلت )الذهبي(: عاشت إلى سنة 

477ه�، وماتت في عشر املئة. اه�.
وط��ب��ع ك��ت��اب��ه��ا ب���ع���ن���وان: »ج����زء ب��ي��ب��ي بنت 
بتحقيق  ال��ه��رث��م��ي��ة«  ال��ه��روي��ة  ع��ب��دال��ص��م��د 

عبدالرحمن الفريوائي في دار اخللفاء للكتاب 
اإلسالمي/الكويت.

2- حفصة بنت سيرين:
التابعي اجلليل محمد بن سيرين،  هي أخت 
سيدات  من  عابدة  فقيهة  عاملة  ثقة  وكانت 

التابعني.
سنة  اثنتي عشرة  بنت  وه��ي  ال��ق��رآن  ق��رأت 
وع��اش��ت سبعني س��ن��ة، وك���ان أخ��وه��ا محمد 
إذا أشكل عليه شيء من القرآن سألها، وذكر 
ف��ي مصالها  أن��ه��ا مكثت  ميمون  ب��ن  م��ه��دي 
لقضاء  أو  للقائلة  إال  تخرج  ال  سنة  ثالثني 
الله،  رحمها  مائة  سنة  بعد  وتوفيت  حاجة، 

وحديثها مروي في الصحاح والسنن.
للتوسع في أخبارها يراجع: »تهذيب الكمال« 
النبالء  أع����الم  وس��ي��ر   )151/35( ل��ل��م��زي 

رسالة إلى األخوات الداعيات

ت���ع���ت���ذر ب���ع���ض األخ��������وات عن 
حضور مجالس العلم والدورات 
بحجج  وامل�����ؤمت�����رات  ال��ع��ل��م��ي��ة 

منها:
عدم تفرغ املرأة بسبب طبيعة 
عملها في شؤون البيت الكثيرة، 
ف���ض���ًا ع����ن أي������ام احل����م����ل، ثم 
ب��األوالد  العناية  ث��م  ال����والدة، 

وتربيتهم.. إلخ.

كتب: احملرر احمللي



25

ن - 2011/12/26م
الفرق���ان  660 - 1  صف�������ر   1433ه���� -  االثن���

للذهبي )507/4(.
3- أمة اللطيف بنت عبدالرحمن 

الناصح احلنبلي:
والنهاية«  »ال��ب��داي��ة  ف��ي  كثير  اب��ن  لها  ترجم 
)143/13(، فقال: الشيخة الصاحلة العاملة، 
التي  وه��ي  تصانيف،  ول��ه��ا  ف��اض��ل��ة،  وك��ان��ت 
السلطان صالح  ربيعة خاتون أخت  أرش��دت 
الدين إلى وقف املدرسة بسفح قاسيون على 
احلنابلة  على  اللطيف  أمة  ووقفت  احلنابلة، 
الرباط  ش��رق��ي  اآلن  وه���ي  أخ����رى  م��درس��ة 
الناصري، ثم ملا ماتت اخلاتون وقعت العاملة 
أف���رج عنها،  ث��م  م��دة  ب��امل��ص��ادرات وحبست 
وسافرت  األشرف صاحب حمص،  وتزوجها 
معه إلى الرحبة وتل راشد، ثم توفيت في سنة 
653، ووجد لها بدمشق ذخائر كثيرة وجواهر 
األمالك  دره��م، غير  ألف  تقارب 60  ثمينة، 

واألوقاف، رحمها الله تعالى.
وترجم لها عبدالقادر ابن بدران في »منادمة 
لهذه  أظ��ف��ر  ل��م  ف��ق��ال:  األط����الل« )ص238( 
الفاضلة إال مبا ذكره بن شقدة في »مختصر 
الشذرات«، فإنه قال: وفي تربة بني الشيرازي 
من  التصانيف،  صاحبة  اللطيف  أم��ة  دفنت 

جملتها: كتاب »التسديد في شهادة التوحيد«، 
بالقرب  الوالدين«، وأنشأت دارا  وكتاب: »بر 
م���ن ه���ذه ال��ت��رب��ة، وم��ن��ق��وش اس��م��ه��ا واسم 
وال���ده���ا ال��ش��ي��خ ع��ب��دال��رح��م��ن ع��ل��ى أسكفة 
دار حديث،  الدار  أبوابها، وجعلت هذه  أحد 
وتوفيت في رجب سنة نيف وأربعني وستمئة.

اه�. »والعجيب أن محمد يوسف ذكر منادمة 
األطالل« ضمن مصادر ترجمتها إال أنه قال: 
إن كل مترجميها ذكروا أن لها مصنفات من 

غير أن يسموا أحدها.
4- أم خولة فخر النساء شهدة محدثة 

العراق:
حسبها ونسبها:

أحمد  نصر  أب��ي  بنت  شهدت  النساء  فخر  
بن الفرج بن عمر اإلبري، الدينورية األصل، 

البغدادية املولد والوفاة.
املوحدة،  الباء  وفتح  الهمزة  بكسر  واإلب��ري: 
إبرة  ه��ي جمع  التي  اإلب��ر  إل��ى  النسبة  ه��ذه 
يعلمها  إليها  املنسوب  وكان  بها،  يخاط  التي 

أو يبيعها.
والدينورية: بكسر الدال املهملة وسكون الياء 
املثناة من حتتها وفتح النون والواو وفي آخرها 
راء، هذه النسبة إلى الدينور، وهي بلدة من 
بالد اجلبل، ينسب إليها جماعة من العلماء.

عاشت في القرن السادس الهجري.
أب��وه��ا أب���و ن��ص��ر أح��م��د ب��ن ال��ف��رج ب��ن عمر 
اإلب��ري ح��دث عن  بابن  وامل��ع��روف  الدينوري 
الفراء  الغنائم بن املأمون وأبي يعلى بن  أبي 

وغيرهما.
فضائلها وغزارة علمها:

العراق  ومسندة  النساء  فخر   الكاتبة  ه��ي 
أبوها  أسمعها  وعبادة،  وورع  دين  ذات  كانت 

الكثير، وصارت مسندة العراق.
ك��ان��ت دي��ن��ة ع��اب��دة ص��احل��ة، وك��ان��ت ذات بر 

وخير.
الكاتبة  طريقة  على  املنسوب  اخل��ط  وكتبت 
بنت األق���رع، وم��ا ك��ان ف��ي زمانها م��ن يكتب 

مثلها.
وفي »وفيات األعيان« البن خلكان في ترجمها: 
كانت من العلماء وكتبت اخلط اجليد وسمع 
العالي  السماع  لها  وك��ان  كثير،  خلق  عليها 
أحلقت فيه األصاغر باألكابر واشتهر ذكرها 

وبعد صيتها.
الصاحلة  وبالشيخة  العاملة،  بالشيخة  لقبت 

الكاتبة والكاتبة املسندة.
ب��ن أحمد  ن��ص��ر  أب���ي اخل��ط��اب  سمعت م��ن 
أحمد  بن  احلسني  عبدالله  وأب��ي  البطر  بن 
الزينبي  بن محمد  النعالي وط��راد  بن طلحة 
احلسني  بن  علي  احلسن  أب��ي  مثل  وغيرهم 
بن أيوب وأبي احلسني أحمد بن عبدالقادر 
بن يوسف وفخر اإلسالم أبي بكر محمد بن 

أحمد الشاشي.
الشيخ  ومنهم  والنساء،  الرجال  منها  وسمع 
اإلمام املقرئ الفقيه احملدث مسند بغداد أبو 
بن  محمود  بن  إبراهيم  محمد  وأب��و  إسحق، 

سالم بن مهدي البغدادي.
العدل  اإلم���ام  ومنهم  ال��رج��ال  وك��ان��ت جتيز 
احملدث ظهير الدين، ويلقب بالقاضي املكرم، 
أبو املعالي عبدالرحمن بن علي بن عثمان بن 

يوسف املخزومي املغيري املصري.
وفاتها:

عاشت كثيرا وعمرت وكانت وفاتها في محرم 
بباب  ودفنت  وخمسمئة،  وسبعني  أرب��ع  سنة 
أبرز وقد نيفت على تسعني سنة من عمرها 

رحمها الله تعالى.

املراجع:
نزهة اجللساء في أشعار النساء.

األموال للقاسم بن سالم.
سير أعالم النبالء.

نفسير القرطبي.
وفيات األعيان.
إكمال الكمال.

عون املعبود.
نسأل الله التوفيق والسداد للجميع.

لم تقم كثير من النساء 
السلفيات بالتأليف 

بحجة أن املرأة ترغب في 
السماع والكالم أكثر من 

االجتاه إلى التأليف
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�سـوريا

ف��ال��ن��ظ��ام ال���ذي ك���ان ي��واج��ه خ��ط��ر تدويل 
خط  على  األم��ن  مجلس  ودخ���ول  القضية 
الوزراء  رئيس  تصريحات  بحسب  األزم��ة 
ثاني  آل  القطري جاسم بن حمد بن جبر 
في حالة عدم تعاطيه اإليجابي مع إيجاد 
ح��ل ع��رب��ي ل��أزم��ة ك��ان م��ض��ط��ًرا للقبول 
أن  عن  املستمر  حديثه  رغم  املبادرة  بهذه 
تعديالت  إدخ��ال  بعد  القبول قد جاء  هذا 

عليها حتفظ ما أسماه السيادة، ولكن يبدو 
به روسيا  الذي تقدمت  القرار  أن مشروع 
ملجلس األمن إلدانة العنف في سوريا كان 
السوري  النظام  وأجبر  السحر  مفعول  له 
وبروتوكول  العربية  باملبادرة  القبول  على 
السيناريو  مواجهة  العرب خشية  املراقبني 

الليبي.
وأسهم كذلك دخول النظام الطائفي القائم 
في العراق حالًيا طرفاً في األزمة في إقناع 
األسد بضرورة القبول باملبادرة بعد وساطة 

العراق هوشيار  وزير خارجية  مباشرة من 
زيباري املرتبط بصالت قوية بنظام األسد 
إب��ان حكم  في سوريا  الطويلة  إقامته  منذ 
ص���دام حسني وب��إي��ع��از م��ن رئ��ي��س وزرائه 
نوري املالكي الذي قدم دعًما مالًيا سخًيا 
دوالر  مليارات   6 ب�  يقدر  السوري  للنظام 
العربية  االقتصادية  العقوبات  يفرغ  جعلته 

من مضمونها ولو مؤقًتا.
إمالءات إيرانية

جانب  من  الغزل  أن  أح��د  على  يخفى  وال 

سوريا تقترب 
من السيناريو 
األسوأ 

ل����م ي���ك���ن ت���وق���ي���ع ال���ن���ظ���ام 
ف����ي س����وري����ا على  ال���ب���ع���ث���ي 
العرب  امل��راق��ب��ن  ب��روت��وك��ول 
ببنود  ال��ت��زام��ه  م���دى  لتقييم 
األزمة  لتسوية  العربية  امل��ب��ادرة 
في سوريا التي تضمنت نقاطًا عدة 
العنف وسحب اجليش من  منها: وقف 
املعتقلن  ال��س��وري��ة وإط����الق س���راح  امل���دن 
وال����دخ����ول ف���ي ح����وار م���ع امل���ع���ارض���ة ف���ي مقر 
فهذا  ألح��د،   مفاجًئا  بالقاهرة  العربية  اجلامعة 
على  املوافقة  إال  عديدة  خيارات  أمامه  يكن  لم  النظام 
املبادرة العربية في ظل الوضع املعقد الذي يواجهه خالل األشهر 
اجلامعة  فرضتها  أن  تسبق  لم  اقتصادية  وعقوبات  وإقليمية  عربية  عزلة  من  املاضية  الثمانية 

العربية على أي من أعضائها منذ إنشائها عام 1945م.

بروتوكول املراقبني العرب لن ينهي مجازر األسد 

الفرقان ـ القاهرة / أحمد عبد الرحمن )�(

)�( كاتب صحفي
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املالكي وزيباري قد جاء بإيعاز مباشر من 
سقوط  ع��دوا  الذين  طهران  في  سادتهما 
نظام األسد كارثة استراتيجية على طهران 
ملدة  مكنتها  التي  الطويلة  لذراعها  وقطًعا 
طويلة من التدخل في عدد من دول املنطقة 
أهدافها  خلدمة  التدخل  ه��ذا  واستخدام 

االستراتيجية.
وليس أدل على أن النظام السوري قد وافق 
أن  البروتوكول مجبًرا  ومضطًرا من  على 
اليوم الذي شهد توقيع نائب وزير اخلارجية 
داخل  البروتوكول  املقداد  فيصل  السوري 
قد  العربية  ال��دول  جلامعة  العامة  األمانة 
شهد مجزرة بشعة في مدينة حمص؛ حيث 
قتلت قوات األسد ما يقرب من 200 سوريا 
للمدينة دام  في مدينة حمص بعد حصار 
وبعدها  الثوار  بفرار  انتهى  أي��ام   4 حوالي 
أقدمت القوات التابعة لأسد على تصفية 
ه��ذا ال��ع��دد م��ن ال��ث��وار، ي��ض��اف ل��ذل��ك ما 
شهدته منطقة اجلونة بحماة من مذابح قتل 
الثورة  ضحايا  عدد  ليصل  العشرات  فيها 
السورية إلى أكثر من 6400 نحسبهم عند 
الله شهداء إن شاء الله منذ اندالعها في 

للهيئة  معلنة  أرق��ام  املاضي بحسب  مارس 
التنسيقية للثورة السورية.

مجازر بشعة
ولم تكن مجزرة الرسنت هي الوحيدة بل إن 
النظام قد وقع البروتوكول العربي على وقع 
املذابح في إدلب؛ حيث لقي ما يقرب من 
50ا شخًصا مصرعهم عبر القذف املستمر 
إن  بل  للمدينة،  األسد  ومدرعات  لدبابات 

أحد القذائف ضربت حافلة مدنية لعمال 
أدت إلى إيقاع أكثر من 35 قتياًل.

وفي ريف حماة لم يكن الوضع أفضل حاالً 
حيث ارتكبت قوات النظام مجزرة أدت إلى 
مقتل أكثر من 325 من الثوار دون أن يضع 
النظام في اعتباره إمكانية أي تدخل دولي 
التي  املتتالية  امل��ج��ازر  ارت��ك��اب  عن  يردعه 
املاضية  الثمانية  األشهر  تتوقف خالل  لم 
سواء في درعا أو حماة أو ريف دمشق أو 

حمص.
عودة السفاحن

بل إن النظام قد أعاد خالل األيام القليلة 
امل���اض���ي���ة زم�����رة م���ن ال��س��ف��اح��ني ورج����ال 
االس���ت���خ���ب���ارات ال���ذي���ن ع��م��ل��وا م���ع وال���ده 
حافظ األسد في ثمانينيات القرن املاضي 
لتكرار  اجلمهورية  رئاسة  في  مستشارين 
مجازر األسد األب ضد املعارضني له في 
حماة عام 1982م في إطار مخططه لردع 

ما سماه بالتمرد على نظامه.
قوات  عليه  أقدمت  ما  أن  مراقبون  وي��رى 
األس���د م��ن م��ج��ازر ك��ان يسعى م��ن جانبه 
إعالنه  قبل  األرض  على  األوض���اع  حلسم 
القبول باملبادرة العربية وباستقبال املراقبني 
التعاطي  في  ج��اًدا  ليس  فالنظام  ال��ع��رب، 
بإيجابية مع اجلهود العربية مطمئًنا إلى أن 
لعبة التوازنات في املنطقة قد توفر له طوق 
جناة لإلفالت من مصيدة األنظمة السابقة 
في تونس ومصر وليبيا أو حتى السيناريو 

اليمني.
خداع ومماطلة

وإذا كان نظام األسد قد عمل على تفريغ 
املواقف العربية من مضمونها واللعب بورقة 
الوقت لعل تطورات إقليمية قد تعيد خلط 
األوراق خصوًصا أن املواقف العربية تبدو 
متشددة، فاألمني العام للجامعة العربية عّد 
املراقبني  بروتوكول  على  سوريا  توقيع  أن 
العرب ال يعني رفع العقوبات بشكل مباشر 
السيما أن هذا األمر يحتاج لعقد اجتماع 
أن  ع��ن  ناهيك  ال��ع��رب،  اخلارجية  ل���وزراء 
التزام  م���دى  ستترقب  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 
النظام السوري بتعهداته كما أن املعارضة 

 الضغوط الروسية 
واملخاوف من مواجهة 

سيناريو القذافي 
أجبره على الرضوخ 

ملطالب اجلامعة

األسد وافق مضطًرا 
لقطع الطريق على 

مساعي تدويل األزمة
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ال��س��وري��ة وع��ل��ى رأس��ه��ا امل��ج��ل��س الوطني 
السوري على  النظام  توقيع  السوري عدت 
املبادرة العربية مجرد مسعى للخداع وخلط 
األوراق، بل طالبت اجلامعة باالعتراف بها 
ممثاًل شرعًيا للشعب السوري مدللة على 
ذلك بحجم املذابح التي ارتكبها النظام في 
ما  مقدمتها  وفي  السورية  امل��دن  من  عدد 
حدث في حي بابا عمرو في حمص حيث 
املقداد  توقيع  أثناء  املنطقة  الدبابات  دكت 
مقتل  إلى  أفضى  ما  العربية  املبادرة  على 
برهان  تأكيدات  بحسب  الشهداء  عشرات 

غليون رئيس املجلس الوطني.
ب��ل إن ه��ن��اك م��ن ذه��ب��وا أب��ع��د م��ن ذلك 
يلتزم  لن  السوري  النظام  أن  إلى  باإلشارة 
بهذه املبادرة ولن تتوقف قواته عن أعمال 
ال��ق��ت��ل ف���ي ص���ف���وف ال���س���وري���ني وحسب 
العلوم  أس��ت��اذ  ق��رن��ي  بهجت  د.  ت��أك��ي��دات 
بالقاهرة  األمريكية  باجلامعة  السياسية 
الذي يرى أن طبيعة النظام السوري جتعل 
الصعوبة،  أم��ًرا شديد  املبادرة  لهذه  قبوله 
املدن  م��ن  اجل��ي��ش  يتحمل سحب  ل��ن  فهو 
السورية، ولن يتحمل وجود مظاهرات في 
خروج  أن  والسيما  ال��س��وري��ة  امل��دن  أغلب 
اجليش سيسمح ألبناء دمشق باخلروج في 

تظاهرات ضخمة كفيلة بإسقاط النظام.

على  توقيعه  أن  ي���درك  ال  ال��ن��ظ��ام  وت��اب��ع: 
املبادرة قد أبعده عن سيف التدخل الدولي 
ولو مؤقًتا إال أنه يتجاهل ردة الفعل الشعبية، 
فالسوريون لن يقبلوا بأي حال من األحوال 
استمرار هذا النظام بعد أعمال العنف التي 

شهدتها سوريا طوال األشهر املاضية.
ولفت إلى أن نظام بشار ضيع فرًصا عديدة 
لإلصالح احلقيقي وضبط األوضاع، وراهن 
كعادته على ورقة الوقت والسيما أن هناك 
إشارات إلى تغيير في املواقف الدولية في 
بتقدمي  له  األول  احلليف  روسيا  قيام  ظل 
مشروع قرار ملجلس األمن بإدانة العنف في 
سوريا وهو تطور يحمل دالالت بوجود حالة 
غضب دولية على عدم وجود أي دالئل على 

أن حل األزمة يبدو قريًبا.
حرب أهلية

ويزيد من توتر األجواء أن املعارضة السورية 
السوري  النظام  ألساليب  فهًما  أكثر  تبدو 
أن  ت��درك  فهي  العربية  ال��دول  من جامعة 
مخاوف األسد من تدويل األزمة قد دفعته 
يسعى  النظام  هذا  إن  بل  مرغًما،  للتوقيع 
اخلالفات  إشعال  إل��ى  املوافقة  ه��ذه  عبر 
بني املعارضة السورية من جانب وأطراف 
يفلح  لعل هذا  السوري  الداخل  في  فاعلة 
في إشعال حرب أهلية قد تطيل وجوده في 
السلطة أو توفر له فرصة لالستمرار في 

احلكم تركيبته احلالية نفسها.
بل إن املعارضة رسمت سيناريو أكثر قتامة 
اجليش  يسحب  ل��ن  النظام  أن  ف��ي  يتمثل 
تكتيكية  خ��ط��وات  الت��خ��اذ  يضطر  ق��د  ب��ل 
واستبدال  واملدرعات  اآلليات  سحب  منها 
بالشبيحة  عليهم  يطلق  وم��ا  بها  الشرطة 
نفسها  والتصفية  القتل  مسيرة  ليواصلوا 
في صفوف الثوار وهو ما يرجح استمرار 
بالبالد  وال���دف���ع  االض���ط���راب���ات  ت��أج��ي��ج 

للسيناريو األسوأ.
ضغوط إقليمية

الدرس  ال��س��وري��ة  امل��ع��ارض��ة  ورمب���ا فهمت 
بالتوقيع  اك��ت��راث��ه��ا  ع���دم  فأعلنت  م��ب��ك��ًرا 
رغم الضغوط الشديدة التي متارس عليها 

مجازر حمص وحماة 
وإدلب ودرعا تكشف 

الطابع الدموي للنظام 
وحتكم بالفشل على أي 

حل سياسي لألزمة

مخاوف طهران من 
تداعيات سقوط 

األسد دفعت املالكي 
للتدخل إلنقاذه 

سحب وحدات 
اجليش السوري من 
املدن يشكل انتحاًرا 

سياسًيا للنظام
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للقبول  العربية  ال��دول  من جانب عدد من 
احلوار  م��ع  بإيجابية  والتعاطي  ب��امل��ب��ادرة 
العربية،  ت��رع��اه اجل��ام��ع��ة  ال���ذي  ال��وط��ن��ي 
حيث وجه وزير اخلارجية العراقي هوشيار 
زيباري الدعوة لوفود من املعارضة السورية 
ف��ي ال��داخ��ل واخل���ارج إلج���راء مشاورات، 
نظام  م��ن  بإيعاز  ال��ع��راق  يلعبه  دور  وه��ذا 
إلنقاذ  س��ب��ل  لتوفير  ط��ه��ران  ف��ي  امل��الل��ي 
املعارضة  املتداعي، بل إن  النظام السوري 
السورية زادت على ذلك بالدعوة لعصيان 
م��دن��ي ل��ش��ل امل��ؤس��س��ات ال��س��وري��ة، وهي 
ملواجهة  به  وتدفع  النظام  تخنق  قد  دع��وة 
السيناريو األسوأ، فنظام األسد لن يستطيع 
وانتقال  امل��دن  أغلب  في  مظاهرات  حتمل 
الثورة لدمشق ووجود عناصر مسلحة من 
جانب  من  وتربص  احل��ر  السوري  اجليش 

تركيا ودول اجلوار.
ولذا فالنظام يواجه اختباًرا شديد الصعوبة 
الضغوط  ه��ذه  مثل  مواجهة  يستطيع  ول��ن 

مهما وفرت قوى إقليمية سبل الدعم له.
ماٍض وانتهى

الدين  س��ي��ف  د.  ال���ط���رح  ه����ذا  وي���دع���م 
بكلية  السياسية؛  العلوم  أستاذ  عبدالفتاح 
السياسية حيث يرى أن  والعلوم  االقتصاد 

نظام األسد ورغم وجود قوى حتاول ضمان 
املاضي  من  أصبح  السلطة  في  استمراره 
؛فالشعب السوري لن يقبل باستمرار هذه 
الذي  البعثي  الطائفي  وبالنظام  اجل��رائ��م 

أذاق السوريني األمرين.
ال��ن��ظ��ام ع��ل��ى املبادرة  ت��وق��ي��ع  إل���ى أن  ول��ف��ت 
العربية قد يطيل أمد بقائه في السلطة لفترة 
ليست بالطويلة، ولكنه لن يوفر له طوق النجاة 

لالستمرار جاثًما على صدور السوريني.
ف��ي استخدام  ت��وس��ع  األس���د مهما  وت��اب��ع: 
أبيه  آلته األمنية ومهما استعان بجنراالت 
إلنقاذه صار من املاضي، فضاًل عن أنه لن 
وإطالق  اجليش  بسحب  بالتعهدات  يلتزم 
س����راح امل��ع��ت��ق��ل��ني، وس��ي��ف��ش��ل ح�����واره مع 
املعارضة باعتبار أن بنية النظام األساسية 
لن تقبل بإدخال إصالحات جذرية تقلل من 

السورية  املعارضة  أن  عن  فضاًل  هيمنته، 
اكتسبت  ق��د  وال��س��ي��اس��ي  املسلح  بشقيها 
أرضية خالل الفترة األخيرة عربًيا وإقليمًيا 
وأصبح ينظر إليها بوصفها العباً أساسياً.

ول��م يستبعد ت��دوي��ل األزم���ة ال��س��وري��ة في 
املبادرة  أن  والس��ي��م��ا  امل��ن��ظ��ور  امل��س��ت��ق��ب��ل 
العربية ستفشل، وسيسعى النظام السوري 
ما  مضمونها،  من  لتفريغها  الوسائل  بكل 
أو عقوبات  دول��ي  تدخل  أم��ام  الباب  يفتح 
السوري  ال��ن��ظ��ام  يستطيع  ال  ق��د  ق��اس��ي��ة 
حتملها في ظل تربص عدد من دول اجلوار 

به ورغبة في إزاحته من السلطة. 
االنفجار األخير

ولقد بث التلفزيون السوري صورا النفجارين 
وقعا صباح اجلمعة في دمشق في مقر أمن 
وراح  مفخختني،  سيارتني  قبل  من  الدولة 
حد  على  عسكريا   30 العمل  ه��ذا  ضحية 
ي��وم واح��د م��ن وصول  النظام بعد  وص��ف 
العربية  ال��دول  جلامعة  التابعني  املراقبني 

وعددهم 150.
العسكرية  املنطقة  ه��ذه  أن  ج��داً  وواض���ح 
ب��إذن من  إليها إال  ال ميكن ألحد الوصول 
ال��س��ل��ط��ات ال��س��وري��ة ودم��ش��ق ل��م حتصل 
فيها  يحدث  فكيف  واسعة،  مظاهرة  فيها 
إدخال  إمكان  ع��دم  عن  فضاًل  انفجاران، 
فكيف  أسلحة  إدخ��ال  أو  أجنبية  س��ي��ارات 
دخ���ل���وا؟! وال��ع��ج��ب وق���ت وص����ول الدفعة 
األولى من املراقبني، وهذه رسائل ترسلها 

القيادة السورية:
امل��راق��ب��ني، وحتذيرهم م��ن عدم  - إش��غ��ال 
القيادة، وإخضاعهم  بأمر من  إال  التحرك 
االستخبارات  تعهده  أم��ن��ي  تقرير  لقبول 
ال��س��وري��ة، وع���دم ات��ص��ال��ه��م ب��األه��ال��ي في 
والذي القت  النظام،  تعارض  التي  املناطق 
أن����واع األسلحة،  ب��ك��ل  اإلب�����ادة اجل��م��اع��ي��ة 
اجليش؛  من  االنشقاق  من  أيضاً  وحتذير 
الذين  االنفجارين هم  الذي ذهب في  ألن 
خيفة،  منهم  وي��ت��وج��س  ال��ن��ظ��ام  يحبهم  ال 
وأخيراً  اإلج����رام،  ه��ذا  ضحية  فأوقعهم 
لتمديد أكبر مدة وقتية للقضاء على املدن 

واملناطق حتى يستطيع التحكم مبن بقي.

تنازالت األسد لن 
تقنع السوريني 

بالتراجع والعصيان 
املدني يكتب شهادة 

وفاة نظامه 
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العراق

ال��ع��راق ف��ي إطار 
ي�����ح�����ت�����رم احل�����ق�����وق 

التشاركية  ال��ف��ي��درال��ي��ة  وي��ق��در 
احلقيقية...حيث أعلن مجلس محافظة صالح 

إقليما  احملافظة  امل��اض��ي  أكتوبر   21 ف��ي  ال��دي��ن 
فيدراليا،؛ األمر الذي نال تأييد القائمة العراقية، 
بل أعلن رئيس البرملان أسامة النجيفي -من قادة 
صالح  في  للفيدرالية  دعمه  العراقية-  القائمة 
الهاشمي،  وط���ارق  املطلك  صالح  وتبعه  ال��دي��ن، 
بإعالن  األخ���رى  ه��ي  األن��ب��ار  محافظة  تلتها  ث��م 
استفتاء  خالل  من  الفيدرالية  إلى  التحول  نيتها 

جماهيري لهذا الغرض.
فزاعة  املالكي  حكومة  استخدمته  ال���ذي  األم���ر 
واخلارج  ال��داخ��ل  ف��ي  املختلفة  األط����راف  أم���ام 
توقيت  في  السياسي  املشروع  على  لالنقضاض 
ب��ال��غ ال��دق��ة م��ع ب��داي��ة االن��س��ح��اب األم��ري��ك��ي من 
ملشروع  السر  كلمة  وج��اءت  العسكرية..  القواعد 
املالكي الطائفي لالنقالب على العملية السياسية 
والدميقراطية بالعراق باإلعالن عن مخطط بعثي 
ب��دء االنسحاب  م��ع  ي��ت��زام��ن  ن��ظ��ام احل��ك��م  لقلب 
األم��ي��رك��ي م��ن ال��ع��راق نهاية ال��ع��ام احل��ال��ي، قال 
املالكي: إن محمود جبريل كشف عنه خالل زيارته 
القصيرة لبغداد مؤخرا، من خالل وثائق مت العثور 
عليها مع مقربني من الرئيس الليبي السابق، وعلى 
أث��ر ذل��ك ب���دأت حملة اع��ت��ق��االت واس��ع��ة شملت 
بعثيني وضباطا سابقني في اجليش العراقي، بلغ 
عددهم 615 في احملافظات الغربية ذات الغالبية 

الوظائف  م��ن  وال��ت��س��ري��ح  وال��ت��ه��م��ي��ش  االق���ص���اء 
بها  يتركز  التي  املناطق  من  العراقيني  للمواطنني 
ملفات  على  الطائفية  السيطرة  بجانب  السنة، 
ال��دف��اع وال��داخ��ل��ي��ة م��ن قبل امل��ال��ك��ي ال���ذي يدير 

وزارتي الدفاع والداخلية.
في  العراقي  امل��واط��ن  ب��ات  السياسات  تلك  وم��ع 
احملافظات السنية يعاني اإلهمال وفقدان أبسط 
م��ق��وم��ات احل��ي��اة م��ن األم����ن وال��ط��ع��ام والعمل، 
فهددت بعض احملافظات السنية بإعالن استفتاء 
بوصفها  الكونفدرالية  ض��وء  ف��ي  األق��ال��ي��م  على 
وليس  واإلق��ص��اء،  التهميش  من  سياسيا  مخرجا 
لدواٍع طائفية أو عقدية؛ إذ يؤمن اجلميع بوحدة 

على  والقتل  واإلقصاء  التهميش  سياسات  فرغم 
قبله األحزاب  املالكي ومن  انتهجها  التي  املذهب 
اخترقت  ص��ف��وي��ة  أج��ن��دة  تنفذ  ال��ت��ي  ال��ط��ائ��ف��ي��ة 
والسياسية  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال���ع���راق  م��ك��ون��ات  ك��ل 
منظومة  تكتف  لم  ذل��ك  كل  رغ��م  واالقتصادية.. 
العراقي  املجتمع  مكون  مع  بالتشارك  الطائفية 
األكبر من السنة في مرحلة العراق اجلديد اخلالي 

من السيطرة واالحتالل األمريكي السافر.
سيناريو االنقالب

سياسات  بتصعيد  م��ت��س��ارع��ا  ال��س��ي��ن��اري��و  وج���اء 

مذكرة اعتقال 
الهاشمي.. انقالب على 

الديمقراطية أم ابتالع 
السنة سياسّيًا؟

بقرار توقيف نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي يكون املالكي قد بدأ احللقة 
رسم  عن  السنة  وإقصاء  السياسية  العملية  على  االنقالب  مخطط  من  األخيرة 
إلى احتالل  العسكري  العراق في مرحلة تخفيض االحتالل األمريكي  مستقبل 

خفيف العدد والعتاد أو ما يسمى )االنسحاب األمريكي من العراق(.
السياسي األكبر للسنة- بعد 24  –الرمز  الهاشمي  ويأتي توقيت قرار اعتقال 
يتبناها  التي  الطائفية  اخلطة  عن  ليعبر  األمريكي،  االنسحاب  من  ساعة 
االنسحاب  بعد  املستقبلية  العراق  خريطة  لرسم  اإلقليميون  وأعوانه  املالكي 
احتله  الذي  البلد  في  املوقوتة  والقنابل  امللفات  مالين  ترك  الذي  األمريكي 
واجتماعيا  سياسيا  تدميره  سوى  تذكر  فائدة  دون  سنوات   9 منذ  األمريكان 
سيشهد  العراقية  احلياة  مفاصل  في  الطائفي  التمدد  ضوء  ففي  واقتصاديا، 
العراق املزيد من اإلشكاالت التي تؤدي إلى تفجير كافة الصيغ التوافقية على 
الصعيد السياسي ومن ثم تصبح الكلمة في يد من ميلك السيطرة على األرض 

بقوة السالح أو بقوة املال أو بأي قوة أخرى.

بقلم/ رضا عبد الودود )�(

هل كل من يعارض املالكي إرهابي؟!

)�( كاتب صحفي
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القائمة  أعدتها  السنية، 
إياد  يتزعمها  التي  العراقية 
عالوي عملية استهداف للمكون السني؛ مما 
اعتقاالت  األم��ر مبجموعة  ل��ت��دارك  املالكي  دف��ع 
وتوقيف في احملافظات الوسطى واجلنوبية لدفع 

تهمة الطائفية عنها.
وفي مقابل ذلك التصعيد سعى رئيس اجلمهورية 
وخضير  الهاشمي  ط��ارق  ونائباه  طالباني  ج��الل 
اخلزاعي بتقدمي مبادرة ثالثية حلل األزمة، لكن 
اتهم أعضاء  التصعيدي مباشرة؛ حيث  الرد  جاء 
ب�»دولة القانون« النجيفي بالتصرف كرئيس دولة 
التهام  املطلك  دف��ع  مم��ا  ب��رمل��ان.؛  كرئيس  وليس 
املالكي بالديكتاتورية خالل لقاء تلفزيوني ب�)السي 
إن إن(، وفي فبركة إعالمية أعلن املالكي ومقربون 
مخططات  وج��ود  ع��ن  »العراقية«  قناة  عبر  منه 
إرهابية تتورط فيها قيادات حكومية كبيرة )يقصد 

بها الهاشمي(.
وردا على موجة االعتقاالت املمنهجة في محافظات 
في  عضويتها  تعليق  »ال��ع��راق��ي��ة«  أعلنت  السنة، 
لثني  احلكومة  من  باالستقالة  وه��ددت  البرملان 
والعمل  واإلقصاء  التهميش  املالكي عن سياسات 
وفق أجندة إيرانية، يرفضها غالبية العراقيون، إال 
التصعيد  بقطار  الوصول  املالكي على  أن إصرار 
واإلقصاء وصل مرحلة الالعودة، بإعادته مذكرة 
مؤجلة العتقال الهاشمي بعد أن منعه من السفر 
نائب  املطلك  صالح  املالكي  مكتب  ومنع  مسبقا، 

ال���وزراء وسحب  مبنى مجلس  دخ��ول  من  املالكي 
صالحياته كاملة، وتقدم نواب من »دولة القانون« 
بطلب برملاني بسحب الثقة منه وإسقاطه برملانيا 
لرئيس  كنائب  ملنصبه  يعد مؤهال  لم  أنه  بدعوى 
ال���وزراء.. وذل��ك عقب بث اعترافات لعدد من 
ضغوط  –بعد  الشخصيني  الهاشمي  ح��راس 
ومبؤامرة أمنية مفبركة- بضلوع الهاشمي في 
عدد من العمليات اإلرهابية والتفجيرات التي 

استهدفت مسؤولني حكوميني.
منحى خطير

املوجود  الهاشمي  توقيف  ق��رار  خطورة  وتكمن 
ح��ال��ي��ا مب��ق��ر إق���ام���ة ال��رئ��ي��س ال���ع���راق���ي جالل 
في  القانونية  الناحية  من  بكردستان،  الطالباني 
حيث  املالكي؛  عصابة  لصالح  القضاء  تسييس 
خاصة  خماسية  هيئة حتقيق  م��ن  ال��ق��رار  ص��در 
الذي  ال��ع��راق��ي،  األع��ل��ى  القضاء  مجلس  شكلها 
يهيمن عليه فريق املالكي.. والذي يريد أن يسيطر 
أن  بعد  ال��ع��راق،  ف��ي  السلطة  مفاتيح  كافة  على 
النيابية  األقلية  الدستور لصالح  جنح في تطويق 
على حساب أغلبية القائمة العراقية احلائزة 91 
وإيران  أمريكا  بني  بالتوافق  وذلك  نيابيا،  مقعدا 
الصليبية  والهيمنة  االح��ت��الل  مشاريع  أص��ح��اب 
تصريحات  وف��ق  وذل��ك  ال��ع��راق..  ف��ي  والصفوية 
ميسون الدملوجي املتحدثة باسم القائمة العراقية 
ال��وزراء السابق إياد ع��الوي، التي  بزعامة رئيس 
إليها الهاشمي؛ » إن املالكي يريد القبض  ينتمي 
واصفة  ال��ع��راق«،  في  السلطة  مفاتيح  كافة  على 

خطوة املالكي بأنها »لعبة سياسية«.
رفض شعبي

وفي سياق آخر، أثار القرار غضب الشارع العراقي 
والكثير من األطراف الدولية واإلقليمية التي رأت 
أن قرار توقيف الهاشمي مبثابة االنقضاض على 
التي  »اإلره��اب«  السياسية، حتت مزاعم  العملية 
يجيدها املالكي وحلفاؤه الذين اخترقوا التنظيمات 
املسلحة التي تنتشر في العراق وتعمل وفق أجندة 
طائفية، بدليل أن معظم القتلى من جنود االحتالل 
لم يقعوا إال في املناطق السنية التي تتركز فيها 
قوات كتائب حماس العراق وأنصار السنة وقوات 

جامع وثورة العشرين.
الكردستانية  األح��زاب  أعلنت  نفسه  اإلط��ار  وفي 
والكتلة البرملانية املمثلة لها ضرورة التوقف عند 

أعقاب  ف��ي  السياسي  االنهيار  ومنع  احل��د  ه��ذا 
خروج األمريكان واعتماد آلية احلوار، ودعا رئيس 
كردستان العراق مسعود البارزاني إلى عقد مؤمتر 
االنهيار  السياسية  العملية  لتجنيب  عاجل  وطني 
وت��ع��رض ال��ب��ل��د إل���ى م��ا ال حت��م��د ع��ق��ب��اه، داعيا 
فراغ  أي  ح��دوث  دون  احليلولة  أج��ل  من  للتعاون 

أمني بعد خروج القوات األميركية.
األربعة  في  األح��داث  أن  العاملية  الصحف  ورأت 
وع��ش��ري��ن س��اع��ة األول����ى ب��ع��د ان��س��ح��اب القوات 
انفراط عقد  عنه  ينتج  قد  بتوتر  تنذر  األميركية 
االئتالف الشيعي السني الكردي الذي مت التوصل 
إليه مبساعدة أميركية العام املاضي، والذي يعاني 

أصال تصدعات عديدة.
وحذر املراقبون من خطوة املالكي التي ميكن أن 
تضعه في مواجهة ليس مع السنة العرب فحسب، 
بل أيضا مع إقليم كردستان الذي لديه العديد من 
متنازع  مناطق  بشأن  بغداد  مع  العالقة  القضايا 

عليها وقضايا النفط والتنقيب.
تقدير مستقبلي

للمشكلة  اآلم��ن  احلل  يكمن  القريب  امل��دى  وعلى 
في إلغاء قرار التوقيف وسحب القرارات الطائفية 
اإلفراج  مراسيم  وإص��دار  املالكي،  اتخذها  التي 
وإطالق  السجناء  عن  العام  والعفو  املعتقلني  عن 
الرواتب  زي����اردة  أو  وم��ن��ح  الوظيفية  ال���درج���ات 
البطالة  على  والقضاء  الفقيرة  للعوائل  املعيشية 

ومحاربة الفساد والتهميش واإلقصاء.
قبل  من  األمنية  القضايا  تسييس  وق��ف  أن  كما 
مواجهتها  السنة  أه��ل  على  ض��رورة  ب��ات  املالكي 
بفاعلية أكبر من خالل كشف العمليات اإلرهابية 
املسلحة  العصابات  أدمنته  الذي  الطائفي  والقتل 
املسلحة  التنظيمات  وك��ذا  إي��ران،  التي حتتضنها 
التي مت اختراقها من قبل طهران، كتنظيم القاعدة 
ال��ذي بات اختراقه من قبل آي��ات قم  في العراق 
د.عبد  وص��ف  بحسب  العراقي،  للشارع  معروفا 

الله احلافظ املتحدث باسم »جامع«.
النظر في  إع���ادة  م��ن  البعيد، الب��د  امل���دى  وع��ل��ى 
السياسية  العالقات  وضبط  احلكومية  الترويكا 
السياسي، في ضوء استمرار  العمل  بني أط��راف 
العمل املقاوم مدنيا وعسكريا.. مع ضرورة موازنة 
ب��أدوار عربية حفاظا على وحدة  اإليراني  ال��دور 

العراق بعيدا عن األجندات الوطنية.
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نوري املالكي رئيس وزارء العراق حكم العراق بدكتاتورية لم يسبقه أحد 
إليها، وحكمها بطائفية مقيتة، وحكمها بتنفيذ أجندة إيرانية، وحكمها 
بإظهار العداوة والتهديدات للكويت وللسعودية، وإليك عزيز القارئ بعضا 

من سلبياته:
على  وسيطرتهم  الدولة  مرافق  جميع  على  الطائفة  في  أتباعه  هيمن   -
الوزارة كافة، وطرد املخالفن له من أهل السنة، إما بالفصل، أو بالتهديد، 

أو بالقتل وباخلطف في إقصاء واضح.
- سيطر على األجهزة األمنية والعسكرية 
- اجليش والشرطة واألمن الوطني- وكان 
يحيل كبار شخصيات أهل السنة للمساءلة 
والتعذيب  ل��اع��ت��ق��ال  ع��رض��ة  وج��ع��ل��ه��م 
والقتل؛ مما حدا بأغلبهم إلى الهجرة من 
مناطق التماس ونزوح إلى مناطق آمنة أو 

إلى خارج العراق.
- ساعد وسهل مهمة جيش بدر في طرد 
أهل السنة من جنوب العراق إلى شمالها، 
ولم يحاسب املعتدين رغم الشكاوى التي 
وصلت إلى مكتبة، ولكنه جمدها وألغاها 
وحاسب من أوصلها إليه أحيانا حتى سبب 
أن  بعد  الدميغرافية  املعادلة  اختال  في 
كانوا أكثرية في بعض املناطق حتت دعم 
من ميلشيات حكومية في مناطق )املدائن، 
وأبي  والطارمني،  واليوسفية،  واحملمودة، 
غ��ري��ب، وال��ت��اج��ي، وال��رض��وان��ي��ة، وهجر 

السنة من محتفظة ديالي(.
- ط���رد أس��ات��ذة ج��ام��ع��ي��ون م��ث��ل جامعة 
أو  واغتال  م��دارس،  وم��دراء  املستضرية، 
ش���ارك ف��ي اغ��ت��ي��ال ع��دد كبير م��ن أئمة 

املساجد واملؤذنني، واستولوا على املساجد 
التعليمية  املناهج  الغى  وقد  اجلنوب  في 
املقيتة،  ب��ط��ائ��ف��ي��ة  واس��ت��ب��دل��ه��ا  ال��س��ن��ي��ة 
والتاريخ  الدينية  التربية  على  وهيمنوا 
وتخصصات اللغات واإلعام والطب ومت 
توظيف من مئة ألف معلم من طائفته في 

التربية.
- شعر أهل السنة بأن البطالة قد نالتهم 
وظائفهم  م���ن  ط���رده���م  ع��ل��ى  ف��اإلج��ب��ار 
األمنية  التخصصات  في  توظيفهم  وعدم 
وظائف  من  وطردهم  وغيرها  التعليم  أو 
اإلدارة والرئاسة والوكالة وغيرها، وإذا لم 

يستطيعوا إزالته مت جتميده.

إقامة  وم��ن��ع  للسنة  ت��راث��ي��ة  ك��ت��ب  م��ن��ع   -
م��ع��ارض ك��ت��اب ل��ه��م وس��ح��ب ك��ل الكتب 

الدينية من املكتبات العامة.
كافة  االق��ت��ص��اد فحول  ف��ي مجال  أم��ا   -
املشاريع االقتصادية العماقة من مناطق 
مثل مصطفى  طائفية  مناطق  إلى  السنة 
العمارة،  إل����ى  ف��ح��ول��ه  ال��ص��خ��ر  ج����رف 
وحتويل محطات توليد الكهرباء من بغداد 
باالستياء  وق��ام  والديوانية،  النجف  إلى 
ع��ل��ى األراض�������ي ال���زراع���ي���ة ل��ل��س��ن��ة في 
املعامر واملجاورة لها إلى شركات طائفية 

وإيرانية.
من  وج��رده��م  السنية  القبائل  ح���ارب   -
ال��س��اح وأح���ال ال��ذي��ن ت��درب��وا ف��ي عهد 
األم��ري��ك��ان إل��ى ال��س��ج��ون وأق��ص��اه��م من 

وظائفهم.
السنية  امل��دن  االنتخابات حاصر  وقت   -
مداهمة  بعمليات  وق��ام  بغداد  شمال  في 
ثم  االقتراع  وقت  انتهى  حتى  واعتقاالت 

رجعوا إلى ثكناتهم.
- اس��ت��ول��ى ع��ل��ى األوق�����اف ال��س��ن��ي��ة في 

نوري المالكـي خالل 
سـت سنـوات من حكمـه

د. بسام الشطي

اعتقل العشرات من 
السعوديين والكويتيين 

وزجهم بالسجون تحت تهمة 
تمويل اإلرهاب، واستولى 

على األراضي الكويتية
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والوسط  اجل��ن��وب 
محافظة  إل����ى  وض��م��ه��ا 

النجف ودعم أنها أقرب من األوقاف في 
بغداد، واستولى على جميع الوثائق جبراً 

وقهراً.
البعث  إل��ى  نسله  انفجار  ح��دث  كلما   -  
ولم  السنة،  أهل  بذلك  ويقصد  والقاعدة 
يتحدث مرة واح��دة عن إي��ران أو يكشف 
مخططاتهم وإمدادهم وتدخلهم في شؤون 

الباد والقضاد واألمن واالقتصاد.
- حول العراق طريق مواصات لألسلحة 
إل��ى دمشق وف��ق صفقة مالية  إي��ران  من 
عادت عليه وعلى حزبه وواضح أن القرار 
عليه،  مفروض  بل  بيده،  ليس  السياسي 
وكذلك النفط ليس مبلكه، بل يحصل على 

بعض النقود منها.
أراد  األم���ري���ك���ي  االن���س���ح���اب  وب���ع���د   -
ب���غ���داد وت��ه��ج��ي��ر أهلها  ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى 
وت��ه��دي��د اس��ت��ق��راره��ا وال��ت��دخ��ل ف��ي عدد 
لهم  وي��وف��ر  طائفته  كفة  ليرجح  السكان 

األمن وحتسني أوضاعهم.
- اخلارجية العراقية سيطر عليها بتعيني 
سفراء من طائفته وطرد التابعني ألحزاب 

سنية.
حوله  وجندهم  وأحبابه  أق��ارب��ه  ب  ق��رَّ  -
وسخر املايني من خزينة الشعب إليه ولم 
بتنمية  والنهوض  ينجز املشاريع اخلدمية 

احملافظات وخرق الدستور.
ال��ع��راق��ي��ني ف��ي اخلارج  ل��م يبحث ع��ن   -

وأوضاعهم املعيشية.
- قام بتجنيس ما ال يقل عن نصف مليون 
السكانية  التركيبة  في  لإلخال  إي��ران��ي 
واألمن  القضاء  في  وشاركوا  العراق  في 
العراق  سياسة  وتكوين  وال��وزراء  والنفط 
السعودي  الوزير  طالب  ولذلك  اجلديدة، 
األمير سعود الفيصل من العراق توضيح 
التعاون  م��ج��ل��س  دول  جت����اه  س��ي��اس��ت��ه��ا 

اخلليجي.
ب��أن يبقى س��ت س��ن��وات أخرى  - ط��ال��ب 
وقعته  ال���ذي  ال��ش��رف  مبيثاق  يلتزم  ول��م 
األح�����زاب، ب��ل مت���ادى ف��ي غ��ي��ه ويسابق 
ال��زم��ن ف��ي حت��وي��ل ال��ع��راق إل���ى طائفية 

وتسليمها كاملة إلى إيران.

- ح��رك األح��زاب ضد دول��ة الكويت في 
عدائية  أفكار  وب��ث  امل��ؤام��رة  روح  إشاعة 
في أجهزته اإلعامية والتعليمية وتهديد 
الكويت إن قامت ببناء ميناء مبارك على 

جزيرة بوبيان.
السعوديني  م���ن  ال���ع���ش���رات  اع��ت��ق��ل   -
تهمة  حتت  بالسجون  وزجهم  والكويتيني 
األراضي  على  واستولى  اإلره��اب،  متويل 
ال��ك��وي��ت��ي��ة، وق���ام ب��رف��ض ال��ت��ف��اوض، ولم 
لتكون  الكويت  مع  احل��دود  برسم  يعترف 

قنبلة موقوتة.
ب��أداء شعائرهم  - لم يسمح ألهل السنة 
الدينية وحقوقهم وممارستهم لها حتت ما 
الدولة  رئيس  وليس  احلكومة  أن  يسمى 
في  احل��ق  لهم  الشعب  مجلس  رئيس  أو 
إعطائكم تصاريح بناء املساجد أو املقابر 
أو حتزيز موعد للصيام أو العيدين!! ولم 
يسمح للبعثة العراقية أن يوجد بها شيوخ 

من أهل السنة، بل حولها طائفية مقيتة.
من  بشار  حكومة  تفعله  ما  مع  موقفه   -
ال��س��وري، وسهل  للشعب  وإب����ادة  م��ج��ازر 
دخول عصابات جيش بدر وجيش القدس 
اجلامعة  بقرار  يلتزم  ولم  وم��ؤن  وأسلحة 

العربية.
فحسبنا الله ونعم الوكيل.

حارب القبائل السنية 
وجردهم من السالح وأحال 

الذين تدربوا في عهد 
األمريكان إلى السجون 

وأقصاهم من وظائفهم
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اخلليـــج

في  ال��ت��ع��اون  مجلس  دول  ق���ادة  ورح���ب 
احلرمني  خادم  باقتراح  اخلتامي  بيانهم 
الشريفني، أول من أمس، في شأن االنتقال 
إلى مرحلة االحتاد. وذكر البيان اخلتامي 
الوزاري  املجلس  وجهوا  املجلس  قادة  أن 
من  متخصصة  هيئة  بتشكيل  اخلليجي 
ثالثة أعضاء من كل دولة لدرس اقتراح 
خادم احلرمني الشريفني، على أن تسمي 
كل دولة من الدول الست ممثليها بحلول 

مطلع شباط )فبراير( املقبل.
 وأش����ار ال��ب��ي��ان اخل��ت��ام��ي إل���ى أن على 
أولياً  الهيئة املشار إليها أن تقدم تقريراً 
آذار  في  اخلليجي  ال��وزاري  املجلس  إلى 
قادة  إل��ى  رفعها  ليتولى   2012 )م���ارس( 
للبيان  الدول الست. ومن املقرر - طبقاً 
الذي تاله الزياني أمس – أن ترفع الهيئة 
توصياتها النهائية إلى اللقاء التشاوري ال� 

14 لقادة دول مجلس التعاون اخلليجي.
القمة  أن  ال����ري����اض«  »إع������الن  وذك�����ر   
اخلليجية ال� 32 الحظت »ما تواجهه دول 
املجلس من متغيرات وحتديات ومخاطر 
املنطقة  في  األوض��اع  رسم  بإعادة  تهدد 

ما  جتمعها،  ال��ت��ي  ال��رواب��ط  وتستهدف 
الرؤى  وتوحيد  الصفوف  ربط  يستدعي 
وح���ش���د ال���ط���اق���ات امل���ش���ت���رك���ة«. وأك���د 
اإلعالن التزام قادة دول مجلس التعاون 
اخلليجي ب�»اجلدية والصدقية في سبيل 
بالنظام  ج���اءت  ال��ت��ي  األه����داف  حتقيق 
على  وتصميمهم  للمجلس«.  األس��اس��ي 
»تعزيز وتوثيق دور مواطني دول املجلس 
يلبي  مشرق  مستقبل  حتقيق  سبيل  في 
ط��م��وح��ات األج��ي��ال ال��ص��اع��دة«. وشدد 
اإلعالن على ضرورة تفعيل الديبلوماسية 
اخلليجية العربية خلدمة القضايا الوطنية 
االنتماء  وتعميق  واإلس��الم��ي��ة،  والعربية 
التعاون،  مجلس  دول  لشباب  املشترك 
مكتسباته.  وح��م��اي��ة  ه��وي��ت��ه،  وحت��س��ني 
آل  بن عيسى  البحرين حمد  ملك  وأك��د 
خليفة في كلمة له أمام اجللسة اخلتامية 
الشريفني  احلرمني  خادم  دعوة  مباركته 
إل���ى االن��ت��ق��ال م��ن م��رح��ل��ة ال��ت��ع��اون إلى 
بتنفيذ  ب��الده ستقوم  أن  االحت��اد، مؤكداً 
ما يتم االتفاق عليه من خطوات في هذا 

الشأن.

قررت جتاوز التعاون إلى االحتاد

قمة التعاون الخليجي تتبنى مبادرة الملك عبداهلل
رئيس  الشريفني  وأعلن خادم احلرمني   
ملجلس  األعلى  للمجلس  احلالية  ال��دورة 
اخلليجية  القمة  أن  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
املقبلة ستعقد في دولة البحرين. وأشار 
إل���ى ت��ش��دي��د القادة  ال���ري���اض«  »إع����الن 
اخلليجيني على حتسني اجلبهة الداخلية 
إلى  »استناداً  الوطنية  الوحدة  وترسيخ 
املواطنني واملواطنات  املساواة بني جميع 
والواجبات،  احلقوق  وف��ي  القانون  أم��ام 
وال��ت��ص��دي ل��ل��م��ح��اوالت اخل��ارج��ي��ة من 
أزماتها  تصدير  حت��اول  م��أزوم��ة  جهات 
واالنقسام  الفتنة  إث���ارة  عبر  الداخلية 
وفي  وامل��ذه��ب��ي«.  الطائفي  والتحريض 
إشارة إلى التحديات التي تواجه أمن دول 
ال��ري��اض« تشديد  املجلس، ذك��ر »إع��الن 
التعاون  تطوير  على  اخلليجيني  ال��ق��ادة 
التصدي  يكفل  »مب��ا  واألم��ن��ي  ال��دف��اع��ي 
وموحد  جماعي  بشكل  وفعالية  بسرعة 
النص  أن  أو ط��وارئ«. كما  ألية مخاطر 
احلرمني  خ��ادم  مبادرة  تبني  يعلن  ال��ذي 
االحتاد  مرحلة  إلى  لالنتقال  الشريفني 
يشير إلى أن ذلك يتم »استجابة لتطلعات 
مواطني دول املجلس ومواجهة التحديات 
ك القادة اخلليجيون  التي تواجهها«. ومتَسّ
في »إعالن الرياض« بأنهم إمنا »يواكبون 
ت��ط��ل��ع��ات ش��ع��وب��ه��م ن��ح��و ت��س��ري��ع وتيرة 
العربية  الهوية  وترسيخ  املشترك،  العمل 
التعاون،  م��ج��ل��س  ل�����دول  واإلس���الم���ي���ة 
والوحدة  ال��ت��راب��ط  م��ن  م��زي��د  وحت��ق��ي��ق 
واملنعة والرفاه«. ويؤكد اإلعالن عزم دول 
مجلس التعاون على جتاوز العوائق التي 
تعترض مسيرة إجناز االحتاد اجلمركي 
والوحدة النقدية والسوق املشتركة لدول 

املجلس.

ختام  ف��ي  اخلليجي،  التعاون  مجلس  ف��ي  األع��ض��اء  ال���دول  ق��ادة  أعلن 
قمتهم ال�32 في قصر الدرعية في الرياض أمس، تبنيهم مبادرة خادم 
احلرمن الشريفن امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الداعية إلى 
الست  املجلس  دول  لتشكل  االحت��اد  مرحلة  إلى  التعاون  مرحلة  جتاوز 
كيانًا واحدًا. وقرروا – بحسب »إعالن الرياض« الذي تاله األمن العام 
 – للقمة  اخلتامية  اجللسة  في  الزياني  عبداللطيف  التعاون  ملجلس 
تسريع »مسيرة التطوير واإلصالح الشامل داخل دولهم مبا يحقق مزيدًا 
من املشاركة جلميع املواطنن واملواطنات«، وحتسن اجلبهة الداخلية، 
وترسيخ الوحدة الوطنية، والعمل اجلاد لتحقيق أعلى درجات التكامل 

االقتصادي، وتطوير التعاون الدفاعي واألمني بن بلدانهم. 

كتب: احملرر السياسي
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أوضاع تحت المجهر!

والدي  م��رض  لنبأ  ينفطر  وف���ؤادي  تدمع  ت��ري��دون عيني  ال  كيف 
قرب  عن  عايشته  وقد  السميط،  عبدالرحمن  الدكتور  وشيخي 
وسافرت معه ألدغال إفريقيا أكثر من مرة منت معه على األرض 
اليابسة، وأكلت معه أكال منتهي الصالحية، وقدمنا ألطفال كينيا 
عندما ضربتهم املجاعة شوربة )اإلنقاذ( املكونة من طحني وماء 

وزيت في وسط الصحراء القاحلة!
كانت البداية رحلة خيرية قبل )13( عاما، وكنت وقتها أكتب في 
الزميلة »األنباء« إلى جمهورية تنزانيا وزجنبار في العام 1999 مع 
كوكبة من أهل اخلير من جتار وشيوخ وأمراء الكويت والسعودية 
التي  اخليرية  مشاريعهم  الفتتاح  وقطر  والبحرين  واإلم����ارات 
أصبحت  التي  إفريقيا  مسلمي  جلنة  من  بدعوة  هناك  أقاموها 
فيما بعد جمعية العون املباشر بعد أن سمعوا عن قصة رجل بأمة 
يدعى د. عبدالرحمن السميط يترأس اللجنة كان قد ترك وظيفته 
لدول  ليقلع  الهضمي  اجلهاز  في  البشري  الطب  في  وتخصصه 
إفريقيا مع زوجته أم صهيب وأطفاله الصغار )صهيب وعبدالله 
وأسماء ونسيبة وسمية( يعالج املرضى بإقامة املستشفيات وينشئ 
الكليات العلمية واإلسالمية ودور األيتام واملساجد، ليدخل على 
يديه اإلسالم بتوفيق من رب العباد مئات اآلالف من البشر ويتبوأ 
املئات من أيتامه اليوم املناصب العليا في تلك الدول حتى وثق به 
اجلميع فحرصوا على التبرع للجنة إلقامة مشاريعهم من خالله!

أكثر من عشر  قبل  أي  العام 2001  في  كانت  األخ��رى  والسفرة 
سنوات، ونظرا خلطورتها طلب مني مازحا قبل مرافقته أن أكتب 
النمر،   أم  األسد  التي ستأكلني  أختار من احليوانات  أو  وصيتي 

فكانت إجابتي األسد حتى أكون شهيدا بشرف!
فكانت سفرة حقيقية استمرت شهراً طفنا خاللها األدغال عبر 
)كينيا - تشاد- إفريقيا الوسطى(، وتعرضنا للمخاطر والتوقيف 
واحليوانات في  األنهار  التماسيح عبر  للشرطة وشاهدنا  مبركز 
الغابات التي مررنا عليها، وشاهدنا الهياكل العظمية من البشر 
التي تنتظر الطعام عبر طوابير لها أول وليس لها آخر في الصحراء 

القاحلة والنساء الالتي يعبثن في بيوت النمل بحثا عن الطعام!
فاقتربت أكثر من فكر وشخصية هذا االنسان الذي أكره مايكون 

عنده أن يذكر أحد أعماله اخليرية أمام اآلخرين خوفاً من ضياع 
أجره!

كم أنت كبير )يابوصهيب( فقد أتعبت من بعدك، ومهما حتدثت 
عنك وعن بصماتك ورفع اسم بالدك والدعوة للخير ولالسالم 

في القارة السوداء فلن أوفيك حقك.
أق���ول ذل��ك وال أزك���ي على ال��ل��ه أح���دا، ف��ي نهجك ال���ذي سرت 
يِْر  اخْلَ ِإلَى  يَْدُعوَن  ��ةٌ  أُمَّ نُكْم  مِّ }َولْتَُكن  تعالى:  لقوله  اتباعا  عليه 
امْلُْفِلُحوَن{ )آل  ُهُم  َوأُولَِئَك  امْلُنَكِر  َويَنَْهْوَن َعِن  ِبامْلَْعُروِف  َويَْأُمُروَن 

عمران:104(.
معلومة  تصلهم  عندما  والفقراء  األي��ت��ام  فرحة  عن  أحت��دث  هل 
عن  أم  امللحدة؟  القبائل  مع  ال��دع��وي  أسلوبك  عن  أم  ق��دوم��ك؟ 
أحسن  هي  بالتي  إياهم  ومجادلتك  السماوية  لألديان  احترامك 

حتى يدخلوا اإلسالم؟! 
أم عن األخطار التي تعرضت لها واألمراض التي أملت بك وجعلتك 
لتضرب  مشاريعك  افتتاح  حفل  في  الضيوف  عن  بعيدا  تهرب 
نفسك إبر اإلنسولني في اخلفاء، وتأخذ حبوب الضغط والسكر، 

ثم تعود مسرعا لضيوفك؟!
وضد  ض��دك  البعض  يشنها  ك��ان  التي  املغرضة  احلملة  ع��ن  أم 
والتشكيك،  للطعن  جلدتك  بني  من  األسف  ومع  أعمال جلنتك، 
العالم تقديرا  نلتها من مختلف دول  التي  وهم يحصون اجلوائز 
من  بهجرتك  املتعلق  ق��رارك  أحت��دث عن  أم  وإج��الال ألعمالك؟ 

البالد؟!
على الطاير

الكبير  يشفي شيخنا  أن  العظيم  العرش  رب  العظيم  الله  أس��أل 
)أبا صهيب( وأن ميد في عمره ويحسن عمله ويصبر أهله، وأن 

يجمعنا معه على اخلير في الدنيا واآلخرة. 
ق��ب��ل أن أخ��ت��م، أس���أل ال��ل��ه أن ي���رد ك��ي��د أع����داء ال��دي��ن، ومعهم 
املشككون بأعمال جلاننا اخليرية والطاعنون في رموز تلك اللجان 

الشامخة.
اللهم آمني آمني آمني يارب العاملني.

 ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم!

عبدالرحمن السميط.. الباسم احلزين!

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

وليد إبراهيم األحمد)�(
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الدكتور محمد يسري لـ»الفرقان«:حوار

الحركات اليسارية االشتراكية تريد تقويض مؤسسات 
الدولة وهدمها، وإسقاط آخر أعمدة الدولة على رؤوس 

من فيها، وهو عمود الجيش والـمؤسسة العسكرية

< فضيلة  الدكتور ما أبعاد هذه األزمة 
بهذه  البالد  إشعال  في  مصلحة  له  ومن 
التي  احلقيقية  األسباب  وما  الطريقة، 
تقف وراء ذلك، وهل هناك أياد خارجية 

تعبث بأمن البالد؟
> باسم الله، واحلمد لله، والصالة والسالم 
على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، 

وبعد:
هذه  أجنبية  أج��ن��دات  وج���ود  مسألة  ب��داي��ة 
م��س��أل��ة م��ق��ط��وع ب��ه��ا ي��ع��رف��ه��ا اجل��اه��ل قبل 
فمصر  املبصر،  قبل  األعمى  ويراها  العالم، 
دولة  العاملية،  املخابرات  لعمل  ساحة  اآلن 
مفتوحة  اآلن  وه���ي  ال���ث���ورة  ق��ب��ل  م��ف��ت��وح��ة 
ومكشوفة متاًما، فاملخابرات كلها تعمل بكل 
سهولة دون رقيب، فضال عن وجود أجندات 
خاصة موجودة على األرض كذلك، فالتيارات 
اليسارية االشتراكية لها أجندتها، والتيارات 
وفلول  أج��ن��دت��ه��ا،  لها  العلمانية  الليبرالية 
السابق لهم  القدمي  الوطني والنظام  احلزب 
لهم  األرض  على  الالعبني  وك��ل  أجندتهم، 
أجندات، وكلهم يسعى لتأمني مصاحله؛ لذلك 
تعارض هذه األجندات وتضارب هذه املصالح 
يفضي إلى حالة الفوضى التي نعيشها اآلن 
ف���ي م��ص��ر، خ���ط ال��ع��ق��ل وامل��ن��ط��ق والشرع 
والدستورية  والقانونية  الرسمية  واألع��راف 

األمن  يسري  محمد  الدكتور  حال  لسان  هذا  كان  مصر؟«  ينقذ  »من 
العام للهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح في مصر، والذي ل�مسته منه 
في حواري معه حول األحداث الدامية التي متر بها مصر في املرحلة 
البالد  تدخل  قد  عظيٍم  بخطر  ُتْنذر  التي  األحداث  تلك  الراهنة، 
لغة  ب  وُتغلَّ والعقد،  احلل  أهل  ينتبه  لم  إن  عارمة  فوضى  في  بسببها 
والعباد  البالد  بأمن  يعبثون  الذين  اجلهلة  هؤالء  إن  والعقل،  ال�منطق 
ال يدركون فداحة ما يفعلون، وال ُجرم ما يصنعون، ولكنهم كأصحاب 
حديث  في  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  عنهم  أخبر  الذين  السفينة 
اْلَقاِئِم  »َمَثُل  َقاَل:   [ ِبيِّ  النَّ َعِن  َعْنُهَما  ُه  اللَّ َرِضي  َبِشيٍر  ْبِن  ْعَماَن  النُّ
ِه َواْلَواِقِع ِفيَها، َكَمَثِل َقْوٍم اْسَتَهُموا َعَلى َسِفيَنٍة، َفَأَصاَب  َعَلى ُحُدوِد اللَّ
ِذيَن ِفي َأْسَفِلَها ِإَذا اْسَتَقْوا ِمَن  َبْعُضُهْم َأْعالَها َوَبْعُضُهْم َأْسَفَلَها، َفَكاَن الَّ
ا َخَرْقَنا ِفي َنِصيِبَنا َخْرًقا، َوَلْم  وا َعَلى َمْن َفْوَقُهْم، َفَقاُلوا: َلْو َأنَّ امْلَاِء، َمرُّ
َعَلى  َأَخُذوا  َوِإْن  َهَلُكوا َجِميعًا،  َأَراُدوا  َوَما  َيْتُرُكوُهْم  َفِإْن  َفْوَقَنا،  َمْن  ُنْؤِذ 
البغاة،  هؤالء  أيدي  على  نأخذ  لم  فإن  َجِميًعا«،  ْوا  َوَنَ ْوا  َنَ َأْيِديِهْم 
ينفع  ال  وعندها  فيها  مبن  مصر  غرقت  وبغيهم  غيهم  عن  ونردهم 

الندم.

حوار: وائل رمضان )�(

)�( كاتب صحفي
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الذي  االستفتاء  وف��ق  ال��ب��الد  ي��ق��ول: متضي 
حدث في 19 مارس املاضي وفق اخلطوات 
التي رسمها، ما خطواته؟ خطواته أن يوجد 
م��ج��ل��س ش��ع��ب م��ن��ت��خ��ب، ث��م ي��وج��د مجلس 
شورى منتخب، ثم تدخل البالد إلى انتخابات 
رئاسية ليستقر النظام السياسي في مصر؛ 
خسروا  والذين  سياسًيا  يربحوا  لم  والذين 
بأن  يقبلوا  ل��ن  بالطبع  السياسية  معركتهم 

تنتهي القضية عند هذا احلد.
محاولة استرداد الثورة

السترجاع  محاولة  يوجد  أنه  اآلن  احلاصل 
النظام  السترداد  ومحاولة  جهة،  من  الثورة 
القدمي من جهة أخرى واستعمال كل الوسائل 
املتاحة إعالمًيا، وفكرًيا، وثقافًيا، واجتماعًيا 
في  مثبت  وه��ذا  ال��غ��رض��ني،  هذين  لتحقيق 
فيها  تعلن  خ��اص��ة  ل��ل��ق��اءات  فيديو  أش��رط��ة 
الوضع  لتفجير  ستسعى  أن��ه��ا  ال��ق��وى  ت��ل��ك 
الداخلي، وستوقع املزيد من القتلى، وستثّور 
قياداتهم،  على  اإلسالمية  احلركات  شباب 
وستضرب قواعد العمل اإلسالمي بقياداته، 
كل هذا على أجندة اإلثارة وتعميم الفوضى 
حتى  نقاتل  سنظل  ي��ق��ول��ون:  ال��ذع��ر،  ونشر 
نقوض  حتى  نقاتل  وسنظل  ال��دول��ة،  نسقط 
مؤسسة اجليش، وسنسعى لتفكيكه وحتلله، 
وسنعمل على انضمام مجموعات من اجليش 
إلى الثورة، }كلما أوقدوا ناًرا للحرب أطفأها 
الله{، فاحلاصل اآلن أن هذه اجلهات حتاول 
ومتنع  السياسي  املسار  وتعرقل  تعاكس  أن 
في  عليها  اتفق  التي  الوطنية  االستحقاقات 

االستفتاء الشعبي.
وأما عن األسباب التي تقف وراء اندالع هذه 
األحداث، فأنت إذا أردت أن تبحث عن أسباب 
االضطرابات ففتش عن املستفيد، وقد وضح 
اإلس��الم��ي��ني هم  أن  ل��ك��ل ذي عينني  مت��اًم��ا 
أصحاب اجلماهيرية، وهم أصحاب الرؤية، 
يثق  وال  امل��ص��ري��ون،  فيهم  يثق  ال��ذي��ن  وه��م 
وال  علمانيني،  وال  ليبراليني،  في  املصريون 
يثق املصريون في اشتراكيني ويساريني، وال 
يثق املصريون إال فيمن يتعاطى مع مشكالتهم 
ويعطيهم احللول الناجعة لها، وقيادات البالد 
يقدمونه،  وم��ا  ه��ؤالء  تاريخ  تعرف  بأسرها 

كانوا ضمن  الناس فيهم، ورمبا  ثقة  وتعرف 
إلى  الدعاة  في  ثقتهم  وضعوا  الذين  الناس 

الله عبر صناديق االنتخاب واالقتراع.
< من ال�مستفيد؟

> من املستفيد؟ املستفيد هم الذين لفظهم 
الشعب ورفضهم.

من املستفيد؟ هم الذين يحاولون اآلن عرقلة 
التي  الوطنية  االستحقاقات  وحجب  املسار 
بالدستورية،  تسمى  التي  باملشروعية  ثبتت 
املرحلة  في  التي حصلت  النتائج  وعبر هذه 
في  الله  مبشيئة  وستتأكد  والثانية،  األول��ى 

املرحلة الثالثة من االنتخابات املصرية.
موقف الهيئة الشرعية للحقوق 

واإلصالح
كان  فقد  الشرعية  الهيئة  موقف  ع��ن  وأم��ا 
واضًحا منذ البداية، وهو املنع من التجاوب 
مع هذه االستفزازات التي رمبا أفضت بالبالد 
إلى ما ال حتمد عاقبته، وقد ظهر ذلك من 
التي  واالجتماعات  أصدرتها  التي  البيانات 

عقدتها.
< م�����اذا ع���ن م���وق���ف اجل���ي���ش م���ن هذه 

األحداث؟
> م��وق��ف اجل��ي��ش امل��ع��ل��ن أن���ه م��ع استقرار 
ترتيب  وإعادة  وانضباطها  البالد  األمور في 

املوقف.
< وماذا عن املوجودين في شارع محمد 
احلكم،  مب���رب���ع  ي��س��م��ى  م���ا  أو  م��ح��م��ود 
مجلس الشعب ومجلس الشورى ومجلس 

الوزراء؟
إلى احلركات  املنتمني  ه��ؤالء عامتهم من   <
اليسارية  احلركات  اآلن،  عنها  أحتدث  التي 
ت��ري��د تقويض  ال��ت��ي  ال��ث��وري��ة االش��ت��راك��ي��ة 
م��ؤس��س��ات ال��دول��ة وه��دم��ه��ا، وإس��ق��اط آخر 
وهو  فيه  م��ن  رؤوس  على  »امل��ع��ب��د«  أع��م��دة 
عمود اجليش واملؤسسة العسكرية، وال شك 
أنه إذا سقط اجليش فإن البلد سيدخل في 

الفوضى التي لن يخرج منها.
< بعضهم يتهمكم بالتضامن مع اجليش 

على حساب مكتسبات الثورة والثوار؟
> نحن لسنا متضامنني مع اجليش وإمنا نحن 
متضامنون  نحن  االستقرار،  مع  متضامنون 
م��ع حتقق ه��ذه امل��ص��ال��ح ألم��ت��ن��ا، وم��ع بقاء 
مؤسسات ال��دول��ة ول��ي��س م��ع ان��ه��ي��اره��ا، وال 
وإمنا  العسكري  املجلس  ب��ال��ض��رورة  يعنينا 
واجليش  امل��ص��ري��ة  املسلحة  ال��ق��وات  تعنينا 
وعلى  عليه  للمحافظة  ون��س��ع��ى  امل���ص���ري، 
بقائه واستقراره وقوته؛ ألنه آخر حائط صد 
الفنت واحمل��ن، وهذا  بيننا وبني  اآلن  موجود 
الذي  للمسار  منحازون  أننا  املعلن  موقفنا 
هذه  ونقاوم  االستفتاء،  أثناء  الشعب  اختاره 
بأي  الناس  تثير  أن  التي حتاول  املجموعات 
حال لتحقيق أجندتها الشخصية واخلاصة، 
الروح  بقاء  على  نحافظ  نفسه  الوقت  وف��ي 
الروح  وإمن��ا   – الفوضوية  ليست   - الثورية 
ل��ه��ا ال���ق���درة ع��ل��ى امل��ط��ال��ب��ة بتحقيق  ال��ت��ي 
اإلجن��ازات، التي تضمن القدرة على حتقيق 
إلى  الوصول  على  القدرة  وتضمن  املصالح، 

التغيير حقيقي.
نحن ال نريد أن نقتل هذه الثورة، ولكننا أيًضا 
الناس في غير ميدان، وال  نثّور  أن  نريد  ال 
نثور الناس في غير اجتاه، نحن مع تقويض 
ومع  للشريعة،  مستبدل  ظالم  فاسد  نظام 
وتقوم  اإلس�����الم،  إل���ى  يحتكم  ن��ظ��ام  إق��ام��ة 
السالم  وحتقيق  األم��ن،  حفظ  على  دعائمه 
وإنعاش  االجتماعية،  والعدالة  االجتماعي 
أفواه  في  الكلمة  وحترير  املصري  االقتصاد 

الدعاة واملصلحني.
الثوريني االشتراكيني  الذين يسمون أنفسهم 
من  م��زي��د  على  ت��ق��وم  أجندتهم  ال��ي��س��اري��ني، 

نحن لسنا متضامنين 
مع الجيش وإنما 

نحن متضامنون مع 
االستقرار، وتحقق هذه 

المصالح ألمتنا،
اإلسالميين هم أصحاب 

الجماهيرية، وهم أصحاب 
الرؤية، وهم الذين يثق فيهم 
المصريون، وال يثق المصريون 

في ليبراليين، أوعلمانيين
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< ول��ك��ن ب��ع��ض��ه��م ي��ق��ول إن اجل��ي��ش له 
غرض ومأرب في تأجج هذه األحداث؟

> ول��ن��ف��رض ج����دالً ه���ذا األم����ر م����اذا نفعل؟ 
هذه  اعتبار  مع  الرغبة  ه��ذه  مع  نتعاطى  هل 
االفتراضية جدالً؟ وهل ننساق وراء رغبتهم؟! 
لو فرضنا أن اجليش طلب هذا، واملخابرات 
الثورية  واالجتاهات  لهذا،  تسعى  العسكرية 
اليسارية تطلبها، وأن العلمانيني كذلك، فمن 
املفترض أال نتعاطى معها وال نقبل االستفزاز؛ 
ألن هذا في عكس مصلحة أمتنا حيث سيتم 
االنتخابات  وإلغاء  الداخلي،  الوضع  تفجير 
وإرجاعنا إلى مربع الصفر مرة أخرى، والله 
أعلم إلى أي اجت��اه تسير األم��ور، ومنها أن 
ي��ع��ل��ن اجل��ي��ش األح���ك���ام ال��ع��س��ك��ري��ة ويدير 
انتقالية  البلد بحكم عسكري كفترة  اجليش 
ملدة سنتني، فاللعب على ورقة اجليش ليس 
أمامه إال خياران: أن تهدم مؤسسة اجليش، 

ال���دم���اء، وم��زي��د م��ن ال��ف��وض��ى، وم��زي��د من 
لهم  وزن  ال  أنفسهم  وج��دوا  ألنهم  االنهيار؛ 
الشارع  ف��ي  لهم  وزن  وال  االن��ت��خ��اب��ات،  ف��ي 
الناخبني،  لهم عند جموع  وزن  املصري، وال 
وال شك أنهم يسعون بكل وسيلة إلى استنزال 
اإلسالميني إلى امليدان وضرب الناس بعضها 
ببعض، واغتيال عدد من القيادات اإلسالمية 
بكل سبيل  الداخلي  الوضع  تفجير  ومحاولة 

ممكنة.
وما حدث من قتل الشيخ عماد عفت – رحمه 
الله - فأغلب الظن أنه مقتول بأيدي هؤالء 
أم  خونة،  كانوا  سواء  امليدان  في  املوجودين 
كانوا مندسني، أم كانوا من الفلول، ولم يقتل 
وإمنا  غالًبا،  الشرطة  أو  أيدي اجليش  على 
متعاطًفا  ن��زل  الذين  ه��ؤالء  أي��دي  على  قتل 
معهم محاوالً تسكني ثائرتهم، محسًنا الظن 
يلهم  أن  وتعالى  سبحانه  الله  فنسأل  بهم، 
ال��ب��الد رش��ده��ا ويقينا ش���رور أع��دائ��ن��ا وأن 
والهدوء،  االستقرار  مسار  في  البالد  يضع 

وأن يحقن دماء املصريني جميًعا.
م�����وق�����ف اجل���ي���ش  ي����ص����ف  ب���ع���ض���ه���م   >
ب��ال��ض��ع��ي��ف والس���ي���م���ا أن ط����رح ه���ؤالء 
خوف  أو  استحياء  ودون  عالنية  أصبح 

من أحد؟
> هناك حملة شرسة على اجليش من جميع 
القنوات الفضائية، ونحن نقول: اجليش آخر 
البالد،  ذهبت  انهار  ف��إذا  ال��دول،  مؤسسات 
فاجليش يتعرض حلمالت دعائية وإعالمية 

مغرضة وشديدة جًدا.
وال مينع هذا من وقوع أخطاء من جهة، أو 
من جهة بعض قيادات بعض قيادات املجلس 

العسكري في إدارة هذه األزمات.
ال��ث��ان��ي: اجل��ي��ش نشر أول م��ن أمس  األم���ر 
الذين  لهؤالء  واعترافات  وحتقيقات  ص��ورا 
ت��ق��اض��وا أم�����واال ف���ي س��ب��ي��ل ت��ث��وي��ر الوضع 
الداخلي، وهذا يجب أن يتابع على قناة النيل 
املصرية وغيرها، فاجليش بدأ يفصح عما لم 
يكن يفصح عنه من قبل، أيًضا فاجليش يريد 
أن يبدوا غير متحيز لفئة من فئات املصريني 

مهما كانت مخالفاتهم وانحرافاتهم.

الشيخ عماد عفت أغلب 
الظن أنه مقتول بأيدي 
هؤالء الموجودين في 

الميدان سواء كانوا 
خونة، أم كانوا مندسين

يدخل  اخل��ي��اري��ن  وك��ال  اجل��ي��ش،  يتسلط  أو 
وأين  العقل  فأين  عارمة،  فوضى  في  البلد 

املنطق..؟؟!!
< ماذا عن اجلبهة اإلسالمية وتوحيدها 
ع��ل��ى ه����ذه ال���رؤي���ة ح��ت��ى ال ي��ق��ع أحد 

تياراتها في هذا الفخ؟
> اجلبهة متحدة من خالل الهيئة الشرعية 
للحقوق واإلصالح؛ حيث إن الهيئة بأعضائها 
التيار  املائة والعشرين ميثلون جميع أطياف 
ال��ذي يصدر عن  ال��ع��ام، فالقرار  اإلس��الم��ي 

هذه الهيئة ميثل قرار أغلبية إسالمية.
وهيئات  ك���ي���ان���ات  ظ���ه���ور  ع���ن  وم������اذا   >
متعددة كمجلس شورى العلماء وغيره، 

هل يعد ذلك تشتيًتا للجهود؟
شورى  فمجلس  ل��ل��ج��ه��ود  ت��ش��ت��ي��ًت��ا  ل��ي��س   <
الهيئة،  مع  ومتطابق  متوافق  كالمه  العلماء 
هذا املجلس أعضاؤه ثمانية، ستٌة منهم في 
الهيئة، فال يوجد تشتيت طاملا أن الكل يتفق 

على رأي واحد بحمد الله تعالى.
وبعد هذا وقبله فإن الثقة بالله تبارك وتعالى 
جهود  يوفق  وأن  العاملني،  جهود  يبارك  أن 
الصاحلني  أع��م��ال  يتقبل  وأن  امل��خ��ل��ص��ني، 
وأجود  األك��رم��ني  أك��رم  إن��ه  ورحمته،  بكرمه 

األجودين، واحلمد لله رب العاملني.
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الوقت ترى الهيئة وتنصح جميع املصريني 
ظل  ف��ي  خاصة  للتهدئة،  فرصة  بإعطاء 
احملاوالت الرامية جلر البالد إلى مستنقع 
الفوضى واالشتباكات الدموية، وعليه رأت 
اجلمعة  مليونية  في  املشاركة  عدم  الهيئة 
املوافق 2011/12/23م،  1433/1/28ه���، 
التيارات  م��ن  أي  فيها  ي��ش��ارك  ل��ن  وال��ت��ي 

اإلسالمية، والكثير من القوى الوطنية.
مختلف  الشرعية  الهيئة  تدعو  خ��ام��ًس��ا: 
الشعبية  وال���ق���وى  ال��وط��ن��ي��ة  االجت���اه���ات 
على  احملافظة  إل��ى  اإلسالمية  والتيارات 
وجهتها  وتوجيه  وترشيدها  الثورة  سلمية 
وحتقيق  اإلجن��ازات  من  املثمر  النافع  إلى 

املكتسبات واالستحقاقات الوطنية.
س����ادًس����ا: ت��ؤك��د ال��ه��ي��ئ��ة ال��ش��رع��ي��ة على 
العسكري  للمجلس  امل��ت��ك��ررة  مطالبتها 
دم���اء املصريني،  ف��ي  امل��ت��ورط��ني  ب��ت��ق��دمي 
الفنت  ال��وط��ن، وم��ث��ي��ري  وامل��ت��آم��ري��ن على 

الطائفية، إلى محاكمة عاجلٍة وعادلة.
بأمن  العابثني  ك��ل  الهيئة  حت��ذر  س��اب��ًع��ا: 
امل��ص��ري��ني وب��ث��ورت��ه��م، وت��ث��ق ب���أن الشعب 
ي��رض��ى مبحاوالت  ل��ن  ال��ع��ظ��ي��م  امل��ص��ري 
االل���ت���ف���اف ع��ل��ى ال����ث����ورة ب����أي ش��ك��ل من 

األشكال.
سلم الله أبناءنا، وحمى أعراض بناتنا، ورد 
كيد املتآمرين إلى نحورهم، وجعلهم عبرة 

للمعتبرين، واحلمد لله رب العاملني.
أ.د. علي السالوس-رئيس الهيئة الشرعية

أ.د. طلعت عفيفي
د. محمد عبد املقصود     
فضيلة الشيخ محمد حسان

د. محمد يسري إبراهيم

املصري  التراث  من  ذخائر  يتضمن  ال��ذي 
التاريخية  أهميتها  لها  جغرافية  وخرائط 
املصريني  س���اح���ة  وت���ب���رئ  وال��س��ي��اس��ي��ة، 
الشرفاء من التورط في مثل هذه األعمال 
أن  املصريني  بجموع  وتهيب  التخريبية، 
كانت  أّيً���ا  املفسدين  أي���دي  على  ي��أخ��ذوا 

هويتهم.
نتائج  بنشر  م��ج��دًدا  الهيئة  تطالب  ثالًثا: 
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال��ت��ي ج����رت ف���ي األح����داث 
نتائج أعمال  املاضية، كما تطالب بإعالن 
اللجنة املقترحة للتحقيق بكامل الشفافية 

وفي أسرع وقت ممكن.
راب���ًع���ا: ت��ش��دد ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى أن أع���راض 
املصريات خط أحمر ال يجوز ألحد حتت 
نفس  وف��ي  أو جت���اوزه،  انتهاكه  م��ب��رر  أي 

على  وسلم  الله  وح��ده، وصلى  لله  احلمد 
من ال نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعني، 
مليونية  إلى  الدعوة  فبخصوص  بعد؛  أما 
املوافق  /1433/01ه�������،   28 اجلمعة  ي��وم 
الشرعية  الهيئة  تتوجه  2011/12/23م، 

إلى عموم األمة املصرية بالبيان التالي:
أوالً: تؤكد الهيئة إدانتها الستخدام العنف 
��ل املجلس  ض��د ج��م��وع امل��ص��ري��ني، وحت��مِّ
وتطالب  البالغ،  التصعيد  ه��ذا  العسكري 
جلنة  بتشكيل  العسكري  املجلس  الهيئة 
طارق  املستشار  برئاسة  مستقلة  حتقيق 
استعدادها  الهيئة  ت��ب��دي  كما  ال��ب��ش��ري، 
ل��ت��رش��ي��ح ب��ع��ض ع��ل��م��ائ��ه��ا ل��ل��م��ش��ارك��ة في 

أعمال هذه اللجنة.
العلمي  املجمع  الهيئة حرق  تستنكر  ثانًيا: 

ما زالت ردود األفعال على قدم وساق تفاعاًل مع األحداث الدامية التي 
واملرتزقة، وقد  البلطجية  بها مصر مؤخًرا من قبل مجموعة من  متر 
أصدرت الهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح بياًنا بشأن املؤمتر الصحفي 

الذي عقده املجلس العسكري بشأن تلك األحداث جاء فيه:

بيان الهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح 
في القاهرة حول مليونية الجمعة 
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على أح���د، ول��ك��ن َم��ن يقف وراءه���م م��ا زال 
خافًيا على الشعب، و«الكارثة« أن يظل خافًيا 

على أجهزة الدولة األمنية واملخابراتية.
يظهر  أن  العسكري«  »املجلس  نطاِلب  فنحن 
مهم إلى احملاكمة  هذه األيدي اخلفية، وأن يقدِّ
العاجلة أًيا ما كانت انتماءاتهم، والدول التي 

تقف وراءهم.
4- يجب على »املجلس العسكري« أن يَعلم أن 
الدماء،  أمر  من  أعظم  عندنا  األع��راض  أمر 
وأن إعالن نتيجة التحقيق في »سحل فتاة« في 
تلك األحداث -مما نتج عنه كشف جزء كبير 
من جسدها- هو أمر في غاية األهمية، وبصفة 
عامة يجب أن يعلم أن ِمن ضمن مهمات الدولة 
في املجتمع اإلسالمي حماية األعراض، بغض 
ترتكبه أي مواطنة،  النظر عن أي خطأ آخر 

ولو وصف بأنه استفزازي.
تلك  ف��ي  سيما  -وال  ال��دع��وة  تضم  كما   -5
عن  البلطجية  عدد  فيها  زاد  التي  األح��داث 
كثير  ص��وت  إل��ى  صوتها  املتظاهرين-  ع��دد 
املتظاهرين  ن���اش���دوا  ال��ذي��ن  ال��ع��ق��الء،  ِم���ن 
لترك  االن��س��ح��اب؛  السلميني  وامل��ع��ت��ص��م��ني 
يتمكن  حتى  امل��ي��دان  ف��ي  وح��ده��م  البلطجية 
ثانية  التأكيد  مع  معهم،  التعامل  ِمن  اجليش 
على أننا نطالب أن يتم التعامل معهم بطريقة 
قانونية وفنية سليمة، مع مراعاة أن معظمهم 
من حديثي السن الذين استغل الفاعل اخلفي 
بعواقب  وجهلهم  للمال،  حاجتهم  اآلن  حتى 

األمور.
وجوب  على  املضمار  هذا  في  نؤكِّد  كما   -6
املضي قدًما في خارطة طريق تسليم احلكم 
وحكومة،  برملاًنا،  املنتخبة:  املدنية  للسلطات 
ورئيًسا. حفظ الله مصر ِمن كل سوء، وبلغها 

ساحل النجاة. إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الدعوة السلفية
25 محرم 1433ه� -20 ديسمبر 2011م

ع���دًدا مم��ن ج��اء إلس��ع��اف امل��ص��اب��ني، وغير 
بالفرز  مطالبان  والشرطة  واجليش  ذل��ك.. 

الدقيق، وعدم تعميم طريقة تعامل واحدة.
ب��ني متنع  امل��خ��رِّ م��ع  للتعامل  آل��ي��ة  وج���ود   -2
جرحى  وال  قتلى  تُخلِّف  ال  ولكن  تخريبهم، 
هو مسؤولية اجلهات السيادية، وعلى رأسها 
املفرط  االستخدام  العسكري«؛ ألن  »املجلس 
التمييز  عدم  عن  فضاًل  املخربني،  مع  للقوة 
السلبية  ِّل  امل��خ��رب، ميث� وغ��ي��ر  امل��خ��رب  ب��ني 
األبرز في أداء السلطات، وال سيما في أحداث 
»محمد محمود«، و«مجلس الوزراء« إلى احلد 
الذي يلقي ظالالً ِمن الشك حول رغبة بعض 
َمن يريد عرقلة إعادة هيكلة األجهزة األمنية 

في تطوير األحداث بدالً من احتوائها!
وأطفال  م���أج���ورون،  بلطجية  ب��ون  امل��خ��رِّ  -3
شوارع مأجورون؛ فتلك حقيقة لم تعد خافية 

احلمد لله، والصالة والسالم على رسول الله، 
أما بعد:

فقد تابعت »الدعوة السلفية« فاعليات املؤمتر 
ال���ذي ع��ق��ده ال��ل��واء »ع���ادل ع��م��ارة«؛ لعرض 
م��وق��ف »امل��ج��ل��س ال��ع��س��ك��ري« ِم���ن أح���داث 
مجلس الوزراء، وهو خطوة جيدة، وإن كانت 

متأخرة كالعادة.
ومما جاء فيه قول اللواء عمارة: »هناك فرق 
يعرضه،  مطلب  ل��دي��ه  ط��اه��ر  متظاهر  ب��ني 
ب ويحرق الدولة، وقد يكون  وبني إنسان يخرِّ
أسلوب ونهج قوات التأمني هو األنسب ضد 

َمن يحرق مؤسسات الدولة«.
ولنا على ذلك مالحظات عدة:

تخلو  ال  واالعتصامات  الوقفات  كل  أن   -1
السلمي،  »املتظاهر  مًعا:  النوعني  وج��ود  من 
وامل��خ��رب«، بل وأن���واع أخ��رى قد تكون أكثر 

الدامية  األحداث  مع  تفاعاًل  وساق  قدم  على  األفعال  ردود  زالت  ما 
التي متر بها مصر مؤخًرا من قبل مجموعة من البلطجية واملرتزقة، 
وقد أصدرت الدعوة السلفية بياًنا بشأن املؤمتر الصحفي الذي عقده 

املجلس العسكري بشأن تلك األحداث جاء فيه:

أحداث مجلس الوزراء وبيان المجلس العسكري
تقرير: وائل رمضان

الدعوة السلفية في األسكندرية تصدر بيانًا حول :
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العالم العربي واإلسالمي، واالهتمام 
»قضية  رأسها:  وعلى  األمة،  بقضايا 

فلسطني«.
وألن احلزب يرى أنه ال يصح اإلقدام 
وأبنائها،  ملصر  مضرة  فيه  م��ا  على 
ويرى خطورة أن تنقض الدولة اتفاقية 
دولية من جانب واحد -وإن كانت قد 
ديكتاتوري؛  ن��ظ��ام  ظ��ل  ف��ي  أُب��رم��ت 
فقد أعلن احل��زب أن��ه س��وف يحترم 
ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة، م��ع ال��س��ع��ي الدائم 
السبل  بكافة  بنودها اجلائرة  لتعديل 

املشروعة.
وهذا املوقف ِمن احلزب ال يتعارض 
مطلًقا مع واجبات مصر جتاه األمة 
العربية واإلسالمية التي حُتتِّم عليها 
أن تدافع عن حقوق الشعوب العربية 
في  إخ��وان��ن��ا  وبخاصة  واإلس��الم��ي��ة، 
إلى  بالسعي  تلزمنا  والتي  فلسطني، 

نصرتهم، واسترداد كافة حقوقهم.
وأخيًرا: ينبغي التنبيه على أن احلزب 
التطبيع  م��ح��اوالت  ض��د  ب��ق��وة  يقف 
إقامة  واحل���وار بكافة ص���وره، وض��د 
كيان  م��ع  شعبية  أو  حزبية  ع��الق��ات 
يريد طمس هويتنا؛ فضاًل عن احتالله 
ألرضنا، ومحاصرته إلخواننا، ودعمه 

جلالدينا.. حتى آخر نفس.
هذا هو موقف احلزب الذي يلتزم به 

كافة أعضائه وقيادته.
الهيئة العليا ل�«حزب النور«

خرج  ق����د  احل������زب  أن  ال���س���اب���ق���ني 
ع��ن ال��ت��واف��ق ال��ع��ام مب��ق��اط��ع��ة كافة 
الكيان  مع  واحل���وار  التطبيع  أشكال 

الصهيوني.
وذلك أماًل في حتجيم شعبية احلزب 
االنتخابات،  ف��ي  ت��ق��دم��ه  إي��ق��اف  أو 
وبصورة أعمق وأخطر إبراز املرجعية 
عن  ُمعوِّق  وكأنها  للحزب  اإلسالمية 
القيام بدوره في بناء مصر احلديثة!

أن احلزب  ِم����ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى  ه����ذا 
مصر  هوية  عن  الدفاع  قضية  يضع 
برنامجه  ص�����دارة  ف���ي  اإلس���الم���ي���ة 
في  مظاهرها  أب���رز  ِم��ن  السياسي، 
السياسة اخلارجية تعميق االنتماء إلى 

على  وال��س��الم  وال��ص��الة  لله،  احلمد 
رسول الله، أما بعد؛

األخيرة  اآلون���ة  ف��ي  ت��ص��اع��دت  فقد 
التساؤالت حول موقف »حزب النور« 
السالم  معاهدة  وِم��ن  إسرائيل،  من 
والتحدث  سفيرها،  لقاء  وِم��ن  معها، 

إلى إعالمها.
وقد ظهر ِمن أسلوب األسئلة البحث 
ع��ن وض��ع احل��زب ف��ي أح��د موقفني 

مرفوضني من الرأي العام:
في  احل����زب  إظ���ه���ار  م��ن��ه��م��ا:  األول 
موقف ِمن سيُورِّط مصرنا في حروب 

خارجية ال ِق�َبل لبلدنا بها اآلن.
اليومني  في  ال��ذي ظهر  وهو  الثاني: 

الكيان  مع  العالقة  من  موقفهم  حول  إعالميا  أثير  ما  على  ردًا 
الصهيوني ومن لقاء ممثل احلزب بالسفير الصهيوني أصدر احلزب 

بيانًا جاء فيه:

بيان من »حزب النور« بشأن معاهدة 
السالم والتطبيع مع الكيان الصهيوني 

الناطق  أن  السلفي«  »أن���ا  م��وق��ع  أك��د 
السلفي األستاذ  النور  الرسمي حلزب 
ن�����ادر ب���ك���ار ن��ف��ى م���ا ن��ش��رت��ه جريدة 
»امل��ص��ري��ون« اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ع��ن تراجع 
حزب النور وموافقته على إباحة اخلمر 
هو  بالنص  قلته  »ما  قائال:  للسائحني 
على  فالبد  اخلمر،  بيع  ح��رم  الله  أن 
أراد  وإذا  ب��ذل��ك،  ت��ل��ت��زم  أن  ال��ف��ن��ادق 
خمورا  م��ع��ه  ي��ص��ط��ح��ب  أن  ال��س��ائ��ح 
مجاهر  )غير  غرفته  ف��ي  الحتسائها 

بها( فليس هناك مانع شرعي في ذلك«.
تتعرض  اإلسالمية  األح���زاب  أن  وي��ذك��ر 
احمللي  اإلع���الم  قبل  م��ن  ش��رس  لهجوم 
مشروعهم  ع���ل���ى  ل��ل��ت��ش��وي��ه  وال���ع���امل���ي 
احلصاري الذي ال يعجب أعداء اإلسالم، 
تصريحاتهم  من  العديد  وقد مت حتريف 
ومت ب��ت��ر ب��ع��ض��ه��ا، ح��ت��ى ت��ب��دو ن��وع��ا من 
مازالت  ذل��ك  وم��ع  مبادئهم،  عن  التنازل 
ال��ش��ع��وب امل��س��ل��م��ة ت��ق��ف م���ع األح����زاب 

اإلسالمية حتى اآلن.

بكار ينفي شبهة إباحة الخمر للسياح
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فل�سطني املحتلة

< احل��ك��وم��ة )اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة( احمل��ت��ل��ة تتهم 
اإلجرامي  العمل  بهذا  بالقيام  املستوطنني 
اخلطير؛ ألن لديهم فتاوى من احلاخامات 
الدولة  امل��س��اج��د وح��رق��ه��ا إلق���ام���ة  ب��ه��دم 
ال���ي���ه���ودي���ة ألن���ه���م م��ن��زع��ج��ون م���ن صوت 
احملاكم  ع��ن  ص���ادر  ح��ك��م  ول��دي��ه��م  األذان 
ألنهم  وأي��ض��ا  األذان،  مبنع  )اإلسرائيلية( 
الصهيوني  اجل��ن��دي  م��ن صفقة  م��س��ت��اؤون 
مسجد  ك��ل  على  يكتبون  ول��ذل��ك  شاليط؛ 

يحرقونه عبارة »دفع الثمن«!!
من  ج��زءا  الفلسطينية  السلطة  تتحمل   >
هذه اجلرمية؛ ألن لديها 50 ألف رجل أمن؛ 
ف��أي��ن ه��م م��ن حماية ب��ي��وت ال��ل��ه ع��ز وجل 
ألزمت  مل��اذا  وأيضا  الغربية؟!  الضفة  في 
أئمة املساجد مبنع احلديث عن الصهاينة 
يوقف  يتحدث  وال��ذي  وجرائمهم،  واليهود 

عن اخلطابة ويعتقل؟!
< املساجد التي احتلها الصهاينة أو  أحرقوها 
عبارات   عليها  يضعون  كانوا  قصفوها  أو 

الشتم  مسيئة لإلسالم فضاًل عن عبارات 
اخلنازير  وسلى  مخلفات  ووضعوا  واللعن، 
عليها ورس��م��وا ش��ع��ارات وأش��ك��اال تنم عن 
مدى العداوة واحلقد، واآلن مت حتويل 600 
مسجد منذ عام 1948م إلى كنس يهودية أو 
خمارات أو نواد ليلية أو بارات أو مطاعم، 
سكن  إل��ى  للمسلمني  مقبرة   200 وحت��وي��ل 

للمستوطنني الصهاينة!
بنيامني  برئاسة  ال��ع��دو  حكومة  تكفلت   >
الننت ياهو ببناء مسجد واحد بعد أن تعالت 

جريمة حرق 
مساجد فلسطين 

المحتلة 
ولم  شهرين  منذ  األفعال  وردود  األص��وات 

يتسلم املسلمون شيئا!
< يقول الله تبارك وتعالى: }وإن عاقبتم 
كان  ف��إذا  ب��ه{  عوقبتم  ما  مبثل  فعاقبوا 
هؤالء لديهم فتوى بهدم املساجد وحرقها 
األنفاق حولها وحتويلها  وتدميرها وحفر 
إلى سكن أو بارات أو كنس لليهود؛ فالبد 
أن تخرج فتاوى من العلماء باملعاملة باملثل  
ومطاردة كنسهم في العالم، حتى يرجعوا 
امل��س��اج��د واألراض����ي واألوق����اف ال��ت��ي مت 
احتاللها حتت مسوغات واهية، ولألسف 
فأن احملاكم هناك تدعم هذا االجتاه من 
واملساجد  واألوق�����اف  األراض����ي  اح��ت��الل 

ومنع األذان.
< من تواطؤ حكومة عباس أنها ال تصّعد 
واملصاحف  املساجد  األفعال حلرق  ردود 
واحتاللها وإهانتها، بل يشجبون ثم يطلبون 
تبرعات لترميم املساجد احملروقة إلخفاء 
الصهاينة  جرائم  على  والتستر  اجلرمية 
على  يشجع  ما  وه��ذا  ذروتها،  بلغت  التي 
زي�����ادة ج���رائ���م االع���ت���داء ع��ل��ى املساجد 

وانتهاك حرماتها.
وتدميرها  1000 مسجد  احتالل  رغم   >
  5 على  إال  الصهيونية  القوات  تقبض  لم 
ثم  أسبوعني  مل��دة  سجنهم  ومت  أشخاص 
االعتذار منهم وتعويضهم عن مدة بقائهم 

في السجن.

بقلم: د.بسام الشطي

منذ عام 1948م أقدم الصهاينة على حرق 1000 مسجد كما ذكر 
ال�3  وخ��ال  فلسطن،  علماء  رابطة  رئيس  البيتاوي  حامد  الشيخ 
مسجدا، وفي أقل من 24 ساعة مت حرق  أشهر املاضية مت حرق 20 
وقبله  الضفة،  في  الله  رام  ش��رق  برقة  في  »ال��ن��ور«  منها:  مساجد 

مسجد »عكاشة«، وقبلهما مسجد »األنبياء«.

تتحمل السلطة 
الفلسطينية جزءا من هذه 
الجريمة؛ ألن لديها 50 ألف 

رجل أمن؛ فأين هم من 
حماية بيوت اهلل عز وجل
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< حتى مفتي القدس والديار الفلسطينية 
ال��ش��ي��خ م��ح��م��د ح��س��ني ك���ان ب��ي��ان��ه على 
باحترام  ال��ص��ه��اي��ن��ة  ف��ط��ال��ب  اس��ت��ح��ي��اء، 
األديان )الحظ: وليس الدين اإلسالمي(، 
الشريعة  )ول���ي���س  ال���ش���رائ���ع  وت��ط��ب��ي��ق 
املستوطنني  ج��م��اح  وك��ب��ح  اإلس���الم���ي���ة(، 
)وليس حكومة اليمني املتطرفة والقضاء 
الصهيوني اجلائر(؛ فإذا كان هذا كالمه 
فال عزاء في جرائم الصهاينة إذاً.. فلما 
سئل املفتي قال: ألن أي عبارة زائدة على 
هذا سيخرجونه بها عن اإلفتاء واإلمامة 

ومينع من دخول القدس!!
ي��ت��م اجتماع  أن  ق��ل��ب��ي  ك��ل  م��ن  أرج����و   >
ملناقشة  اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  طارئ 
حرق املساجد وإهانتها واحتالل األوقاف 
وأرجو  املقدسيني،  وطرد  القدس  وتغيير 
التعاون  مجلس  ق���ادة  يناقش  أن  أي��ض��اً 
بيانهم  ويتضمن  اجلزئية،  هذه  اخلليجي 
اخلتامي شيئاً من هذا القبيل لعل األمة 
تعذرهم، ورحم الله أبا بكر الصديق رضي 
الروم  »والله ألنسني  ق��ال:  عنه حني  الله 
وساوس الشيطان بخالد بن الوليد«، قال 
تعالى: }ومن أظلم ممن منع مساجد الله 
خرابها  في  وسعى  اسمه  فيها  يذكر  أن 
أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إال خائفني 
لهم ف��ي ال��دن��ي��ا خ��زي ول��ه��م ف��ي اآلخرة 

عذاب عظيم{ )البقرة: 114(.
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ال�سلة الإخبارية

ات��ه��م رئ��ي��س ال����وزراء ال��ت��رك��ي رج��ب طيب 
نيكوال  ال��ف��رن��س��ي  ال���رئ���ي���س  أردوغ���������ان، 
»كراهية  مشاعر  على  باللعب  س��ارك��وزي 
بارتكاب  فرنسا  واتهم  وال��ت��رك��ي«،  املسلم 
تبّني اجلمعية  غ���داة  اجل��زائ��ر  ف��ي  إب���ادة 
الوطنية الفرنسية )البرملان( مشروع قرار 
ي��ج��ّرم إن��ك��ار »اإلب����ادة األرم��ن��ي��ة« على يد 

العثمانيني في احلرب العاملية األولى.
وقال في مؤمتر في اسطنبول إن »الرئيس 
الفرنسي ساركوزي بدأ السعي إلى مكاسب 
انتخابية باستخدام مشاعر كراهية املسلم 
أن »هذا  ف��ي فرنسا. وأض���اف  وال��ت��رك��ي« 
التصويت الذي وقع في فرنسا حيث يعيش 

نحو 5 ماليني مسلم، أظهر بوضوح احلدود 
والتمييز  العنصرية  بلغتها  ال��ت��ي  اخل��ط��رة 

وكراهية املسلمني في فرنسا وأوروبا«.
ودعا أردوغان فرنسا إلى أن تتحمل املسؤولية 
من   ٪15« وق��ال:  االستعماري.  ماضيها  عن 
مت  الذين  اجلزائريني  نسبة  اجلزائر  سكان 
اغتيالهم من قبل الفرنسيني بداية من العام 
1945، ه��ذه إب���ادة«، ف��ي إش���ارة إل��ى أعمال 
عنف ارتكبت خالل معركة استقالل اجلزائر 

من االستعمار الفرنسي بني 1945 و1962.
وأضاف أردوغان: »إذا كان الرئيس الفرنسي 
إب���ادة ف��إن��ه ميكنه أن  أن��ه حصلت  ي��ع��رف  ال 
ب��ال س��ارك��وزي )..( ال��ذي كان  يسأل وال���ده 

القرن  أربعينات  في  اجل��زائ��ر  في  يخدم 
امل���اض���ي«. وت���اب���ع: »أن����ا ع��ل��ى ي��ق��ني بأنه 
األمور  من  الكثير  لديه  س��ارك��وزي(  )ب��ال 
ارتكبها  التي  املجازر  بشأن  البنه  ليقولها 

الفرنسيون في اجلزائر«.
م��ن ج��ه��ت��ه، ط��ل��ب س���ارك���وزي، أم���س، من 
تركيا احترام »قناعات« كل طرف إثر ردود 

الفعل القوية ألنقرة.
وق��ال م��ن ب��راغ حيث ي��ش��ارك ف��ي تشييع 
جنازة الرئيس التشيكي السابق فاتيسالف 
هافل: »احترم قناعات أصدقائنا األتراك، 
وعليهم  كبيرة،  وح��ض��ارة  كبير،  بلد  إن��ه 

احترام قناعاتنا« في املقابل.

أردوغان يتهم فرنسا بـ »تأجيج كراهية المسلمين« 

مجلس األمن يدعو العراق إلى مضاعفة جهوده 
لحل القضايا العالقة مع الكويت

دع����ا م��ج��ل��س األم����ن ال���ع���راق إل����ى ال��ب��ن��اء على 
جتاه  التزاماته  بكامل  للوفاء  القائمة  اخلطوات 
الكويتيني  املفقودين  بقضايا  يتعلق  فيما  الكويت 

وغيرهم واملمتلكات الكويتية املفقودة.
ودعا املجلس إلى دعم توصيات السكرتير العام 
لألمم املتحدة بان كي مون لتمديد فترة التمويل 
)غينادي  املستوى  رفيع  منسقه  لتفويض  املالي 
أخرى  لفترة  القضايا  ب��ه��ذه  املعني  ت��اراس��وف( 

مدتها ستة أشهر حتى يونيو 2012.
وعقب إيجاز غير رسمي قدمه )تاراسوف( إلى 
مجلس األمن قال رئيس املجلس الروسي )فيتالي 
تشوركني( للصحافيني في بيان: إن املجلس رحب 
والكويت  العراق  حكومتي  بني  املستمر  بالتعاون 
ل��ل��وف��اء الكامل  وال��ت��زام��ات��ه��م��ا رف��ي��ع��ة امل��س��ت��وى 
بجميع االلتزامات العراقية جتاه الكويت مبوجب 

القرارات ذات الصلة.
وقال تشوركني: إنه: »بالرغم من ذلك فقد شدد 
للبناء  العراق  حاجة  على  األم��ن  مجلس  أعضاء 
ع��ل��ى اخل���ط���وات ال��ت��ي ات��خ��ذت ب��ال��ف��ع��ل للوفاء 
العثور  والسيما  كامل  بشكل  االل��ت��زام��ات  بهذه 
واملمتلكات  غيرهم  أو  املفقودين  الكويتيني  على 

واألرش��ي��ف، وق��د أع���رب أع��ض��اء مجلس األمن 
مجددا عن عميق تعاطفهم وتعازيهم ألسر هؤالء 

األشخاص«.
وأيد أعضاء املجلس مقترح السكرتير العام لألمم 
املتحدة متديد متويل أنشطة املنسق رفيع املستوى 
لفترة ستة أشهر أخرى: »من أجل االستمرار في 
الكامل«  التنفيذ  نحو  احلالي  الزخم  على  البناء 

لقرارات مجلس األمن ذات الصلة«.
وأعربوا عن تقديرهم جلهود )تاراسوف( والعمل 
ال��دول��ي��ة للصليب  ب��ه اللجنة  ال���ذي ق��ام��ت  امل��ه��م 
األحمر واللجنة الثالثية وجلنتها الفرعية الفنية 
امل��اض��ي��ة. ورح���ب أعضاء  خ��الل األش��ه��ر الستة 
حكومتي  جانب  من  النشطة  باملشاركة  املجلس 
ال��ع��راق وال��ك��وي��ت واجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة ف��ي إطار 
البعثات  ذل��ك  ف��ي  مب��ا  الفنية  الفرعية  اللجنة 

االستكشافية املشتركة في العراق.
البعثات  هذه  تصبح  »أن  إمكانية:  إلى  وأش��اروا 
في  ك��ام��ل  بشكل  للتحقيق  فعالة  وظيفية  آل��ي��ة 
املستمر  التعاون  على  وح��ث��وا  املفقودين  مصير 

لترجمة اجلهود إلى نتائج ملموسة«.
رحب  الكويتي  الوطني  باألرشيف  يتعلق  وفيما 

امل��ج��ل��س مب��واف��ق��ة ال���ع���راق ع��ل��ى ت��ش��ك��ي��ل جلنة 
وزارية مشتركة لقيادة اجلهود وتنسيقها في هذا 

الصدد.
ال��ع��ام م��ن عدم  وأش���ار إل��ى م��خ��اوف السكرتير 
إحراز »تقدم جوهري« بشأن توضيح مصيره وأن 
فيما  اجلهود  من  املزيد  لبذل  السابقة  دعواتهم 
يتعلق باملسألة: »لم تسفر حتى اآلن إال عن نتائج 

محدودة«.
إلى  دعوتهم  املجلس  أعضاء  ك��رر  فقد  ثم  وم��ن 
األرشيف  وجود  مكان  لتوضيح  اجلهود  »تكثيف 
من خالل جلنة وزارية مشتركة وتقدمي تقرير عن 

نتائج أعمالها لألمم املتحدة«.
وح���ث أع��ض��اء امل��ج��ل��س ال��ع��راق وال��ك��وي��ت على 
الثقة  بروح من  البناء  العمل في عملية  مواصلة 
م��زي��د من  ف��ي  تسهم  أن  ينبغي  ال��ت��ي  وال��ت��ع��اون 
الستقرار  وتعزيز  اجل��وار  حسن  عالقات  تعزيز 

اإلقليمي.
في  للنظر  استعدادهم  عن  اخلتام  في  وأعربوا 
العراق  الم��ت��ث��ال  مراجعتهم  عند  امل��س��أل��ة  ه��ذه 
الفصل  للخروج من حتت  الصلة  ذات  للقرارات 

السابع من ميثاق األمم املتحدة.
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القدس – أ ف ب: أعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود 
»مصممتان«  املتحدة  والواليات  إسرائيل  أن  باراك 
ع��ل��ى م��ن��ع إي����ران م��ن ام��ت��اك ال��س��اح ال���ن���ووي، وال 
تستبعدان أي خيار للوصول إلى هذه الغاية وذلك 
ب��ع��د ل��ق��ائ��ه ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ي ب����اراك أوب��ام��ا في 

واشنطن.
وقال باراك لإلذاعة اإلسرائيلية العامة: »إن بلدينا 
يعد بوضوح أن إيران مع ساح نووي أمر غير ممكن 
وغ��ي��ر م��ق��ب��ول، ون��ح��ن م��ص��م��م��ون ع��ل��ى م��ن��ع��ه��ا من 

امتاك الساح النووي«. 
إنه  القول  كررنا  »لقد  اإلسرائيلي:  الوزير  وأض��اف 
الطاولة« في إشارة  يجب عدم سحب أي خيار عن 

إلى عمل عسكري محتمل. 
التصريحات  بهذه  اإلسرائيلي  الدفاع  وزي��ر  وأدل��ى 
بعد لقائه في واشنطن الرئيس أوباما على هامش 

مؤمتر »االحتاد من أجل إصاح اليهودية«.
وسنواصل  حتركنا  لقد  بالكام،  نكتِف  »لم  وق��ال: 
اإلسامية«،  اجل��م��ه��وري��ة  ع��ل��ى  ال��ض��غ��ط  مم��ارس��ة 
التي  امل��ش��ددة  االق��ت��ص��ادي��ة  العقوبات  إل��ى  مشيرًا 

فرضت على النظام اإليراني في األشهر املاضية. 

باراك: إسرائيل وأمريكا
 ال تستبعدان أي خيار لمنع 

إيران من »النووي«

السعودي  ال��داع��ي��ة  اس��ت��ن��ك��ر 
عبدالرحمن  ب����ن  د.خ�����ال�����د 
الشايع في مقال له بصحيفة 
مصر  مفتي  ت��ن��اول  »احل���ي���اة« 
أئمة  ب���ع���ض  ج��م��ع��ة  د.ع����ل����ي 
السلف األولني مثل: ابن تيمية 
وابن القيم وابن حجر بالسوء 
وقال  قدرهم،  من  واالنتقاص 
ال��ش��اي��ع »اط��ل��ع��ت ع��ل��ى عدد 
التلفزيونية  احل���ل���ق���ات  م���ن 
الشيخ  دروس  لبعض  املسجلة 
د.ع���ل���ي ج��م��ع��ة م��ف��ت��ي مصر 
استنكرت  وق��د  ومحاضراته، 
م��ن��ه ت��ه��ج��م��ه ع��ل��ى ع����دد من 
ال��ع��ل��م��اء م��ث��ل: ش��ي��خ اإلسالم 
ابن تيمية والعالمة ابن القيم 
واحلافظ ابن حجر العسقالني 
واإلمام محمد بن عبدالوهاب، 
رح��م��ه��م ال���ل���ه ج��م��ي��ع��ا، وقد 
الحظت أن الشيخ علي جمعة 
لهؤالء  إس����اءات����ه  ف���ي  مت����ادى 
السخرية  ح���د  إل���ى  ال��ع��ل��م��اء 
والتهكم بهم واتهامهم مبا هم 
ملبسا مبا  ووصفهم  براء  منه 
يشوه سير هؤالء األئمة، وأهل 
يعلمون حرمة  اإلسالم قاطبة 
املسلك وعند وقوعه من  هذا 
شخص ينتسب للعلم فهو أشد 

حرمة وأكثر شناعة«.
أوردته  ما  الشايع حسب  ويرى 
أن  االلكترونية  »سبق«  جريدة 
املنهج  يتبع  ل��م  جمعة  د.ع��ل��ي 
في  النبوي  واألسلوب  القرآني 
»وعلى  وي��ق��ول:  والتعقب  ال���رد 
يرى  جمعة  د.ع��ل��ي  أن  ف���رض 

خ��ط��أ أح���د م��ن ه����ؤالء األئمة 
القرآني  املنهج  فإن  غيرهم  أو 
أن  يقتضيان  النبوي  واألسلوب 
جاء  والتعقب،  ال��رد  في  يتأدب 
ذل��ك ف��ي ع��دد م��ن آي الكتاب 
األمني  النبي  وأح��ادي��ث  العزيز 

محمد ]. 
وقال الشيخ العالمة عبدالرحمن 
الله،  رحمه  النجدي،  السعدي 
تعالى:  ال��ل��ه  ق��ول  تفسير  عند 
التي هي  يقولوا  لعبادي  }وقل 

أحسن {. 
ق���ال: مل��ا ك��ان اإلن��س��ان ال يسع 
ال��ن��اس مب��ال��ه أم���ر ب��أم��ر يقدر 
ب����ه ع���ل���ى اإلح����س����ان إل�����ى كل 
بالقول  اإلح��س��ان  وه��و  مخلوق 
النهي  ذل��ك:  ضمن  في  فيكون 
حتى  للناس  القبيح  الكالم  عن 
للكفار؛ ولهذا قال تعالى: }وال 
بالتي  إال  الكتاب  أهل  جتادلوا 

هي أحسن{«. 
وميضي الشايع موضحا: »ومن 
أدب اإلنسان الذي أدب الله به 
نزيها  اإلنسان  يكون  أن  عباده: 
في أقواله وأفعاله غير فاحش 
وال بذيء وال شامت وال مخاصم، 
ب��ل ي��ك��ون ح��س��ن اخل��ل��ق واسع 
احللم مجامال لكل أحد صبورا 
اخللق  أذى  م��ن  يناله  م��ا  على 
امتثاال ألمر الله ورجاء لثوابه، 
وث��ب��ت ع��ن امل��ص��ط��ف��ى ] أنه 
قال: »ليس املؤمن بالطعان وال 
اللعان وال الفاحش وال البذيء« 
ابن  حديث  م��ن  الترمذي  رواه 

مسعود رضي الله عنه.

الشيخ الدكتور خالد الشايع لـ »مفتي مصر«:

إنمـا تسيء لنفسك بالنيل 
من علمـاء السلف 



همسة تصحيحية

همسة
تصحيحية

بييداييية أحييب أن أبيين أن هيينيياك فييرقييا بيين جمعية إحياء 
داخل  اخليييييري  بالعمل  تعنى  فييهييي  اإلسييياميييي؛  الييتييراث 
الكويت وخارجها ولها مجلس إدارة وفروع وجلان، وتراقب 
الشؤون أعمالها وسجاتها واضحة، وتتمتع اجلمعية  وزارة 
بسمعة طيبة وثقة أهل اخلير وليس لديها أي عاقة بالعمل 

السياسي..
السياسي  للعمل  تفرغوا  وشيوخ  وهم شباب  السلفي،  التجمع  وبن 
واخلبرات  والييدراسييات  االنتخابية  البرامج  وتشكيل  دورات  وإقامة 
والتنفيذية  التشريعية  السلطة  السياسية، وشاركوا في  والتحليات 
وينتمون إلى املدرسة السلفية اعتقادا ومنهجا وسلوكا، ولهم ميزانيتهم 

التي تكونت منهم ولديهم ديوانيات ومقرات وناطق باسمهم.
أو غرض فاسد  أو عن هوى  إما جها  بينهما  فهناك من يخلط 
حتى يسيء، ولكن الله عز وجل له باملرصاد، وقيد الله للحق رجاال 

للدفاع عنه وبيانه..
اخلطأ  من  معصومن  ليسوا  بشر  هم  التجمع  على  والقائمون 
والنسيان من خال مساحة االجتهاد في البرملان، فمن أصاب فله 
أجران ومن أخطأ فله أجر، ويخضع كل نائب في اتخاذ قراراته 
إلى مراقبة الله عز وجل وسؤال أهل العلم وأهل االختصاص 
ورؤية إخوانه؛ فاألمة ال جتتمع على ضالة ورؤية املصلحن 

في منطقته ممن يثق بعلمهم ونصيحتهم.
ومن ثم يكون اختياره ودعمه ليس بأفضل من إخوانه الذين 
لم يتم اختيارهم، وأعجبتني مقولة الصديق أبي بكر[ 
مع الفاروق إذ قال يوم توليه: »وّليت عليكم ولست بخيركم 
وليس  فقوموني«،  أسأت  وإن  فأعينوني  أحسنت  فإن 
ناجح  أنه  التجمع  قائمة  اختياره ضمن  أنه مت  معنى 
اختيارها  مت  التي  البضاعة  هييذه  ولكن  محالة،  ال 
مسؤولون  فهم  أيضا  باإلجماع،  وليست  بالغالبية 
أمام الله عز وجل واملناصب تلك ليست تشريفية 
بل تكليفية، وال يفهم من عدم االختيار نقص 
بل  إخوانهم  بن  مكانتهم  أو  اآلخرين  قييدرة 
هم مرفوعو الرأس وشامخون في القلوب 

ومحل تقدير..

االخييتييافييات قييد تقع بيين األشييقيياء فييي البيت الييواحييد، ولكن كل 
خاف يكون معتبرا حتى في الشرع، وهناك مسائل اختلف كبار 
العلماء حولها، وكل رأي له جمهوره فلماذا نوالي ونعادي من أجلها 
واملصلحة  لاجتهاد  وتخضع  املستجدة  األمييور  من  أنها  والسيما 
واملفسدة والقوة والكثرة أو القلة والضعف؟ فهناك أساسيات في 
منهج الدعوة السلفية ال يخرج عنها إال هالك، فالكل ملتزم بها وال 
يحيد عنها، والدعوة السلفية تبحث عن جمع املنتمن إليها بعيداَ 
عن النزاع والشقاق الذي يؤدي إلى الفشل في النهاية }وال تنازعوا 

فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا{.
به  ويجهر  عليه،  يعلى  وال  يعلو  أن  البييد  احلكمة  صييوت  وأخيييييرا 
ليسمعه القاصي والداني، وال نكون إمعة مع الكثرة والصوت الذي 

يتناقله الناس عبر الرسائل الهاتفية أو التغريدات أو غيرها..
فلو سألنا أنفسنا سؤاال: هل الذي ينشر عبر هذه الوسائل النصية 
التعيير  وليس  النصيحة  أسييلييوب  فهناك  خيييييرا؟  يريد  الهاتفية 
وكأنها  والتجريح،  والطعن  واللعن  واالستفزاز  والتنفير  واإلسيياءة 
سوق نخاسة األلفاظ، فهذا دخيل وغير مقبول واملجتمع ال يقبله 

وال يرضى به..
والشباب املصلح ال يتأثر بالغالبية بل يتأثر باحلق: »اعرف احلق 
نوابنا  أداء  كل  إن  نقول:  ال  ونحن  قلة،  كانوا  ولييو  أهييلييه«،  تعرف 
صحيح ومتفق عليه ومع املنهج، ولكن نقول ملاذا الهجوم عليهم دون 
الرشوة وفرق وملل وأهل بدع وفسق وغير ذلك  سواهم؟ فهناك 
أليست  وراءنا  تركوهم وجاؤوا يركضون  فلماذا  من املصطلحات، 

هناك مآرب أخرى؟!
النفس  ملراجعة  فرصا  جميعا  يعطينا  حييدث  الييذي  واالخييتيياف 
واألداء لاستدالل على مكان اخلطأ واخللل لنصحح املسار ال أن 
الدفاع عنها  لديها وزراء متخصصون في  نصر عليه؛ فاحلكومة 
وعن برامجها وكل نائب يدافع عن برامجه واقتراحاته وال يفرح 

مبن يحيطون به، فقد ينقلون له صورة غير دقيقة وتضر به 
وال تنفع به، ونسأل الله أن يصلح ذات بيننا ويجعلنا 

للشر، ويصنع  للخير ومغاليق  جميعا مفاتيح 
لنا املعروف حتى يقينا سبحانه مصارع 

السوء..

البيت السلفي يزداد ثباتا
ً بعد ريح عاصفة

د. بســـام الشـطـي


