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عزيزي الــقــارئ ل تكاد تخل� جريدة أاو م�قع على
النرنت الي�م من خرب أاو تقرير ح�ل أ
الزمــة املالية
العاملية وتداعياتها على اقت�شاديات دول العامل،
وانطالق ًا من رغبتنا يف ت�فري نافذة تطل على واقع
العامل يف ظل أاحداث تلك أ
الزمة خ�ش�شنا يف هذا العدد
ملف ًا خا�ش ًا ح�لها بعن�ان ( أازمــة الئتمان العاملية يف
ال�شالمية) كما يحت�ي العدد على
�ش�ء ال�شريعة إ
م��ش�ع الرجمة ودورها يف ح�ار احل�شارات وهل ميكن
أان نتخيل عامل ًا بدون ترجمة؟ وما ه� الدور الذي لعبته
الرجمة يف تعريف احل�شارات الب�شرية على بع�شها
البع�س؟ هذه هي بع�س أ
ال�شئلة التي ن�د طرحها هنا
باعتبار أان الرجمة متثل رف�ش ًا ألطروحة �شم�ئيل
هنتنغت�ن عن �شراع احل�شارات .وم��ش�ع ًا عن العمارة
ال�شالمية وكيف ات�شمت بطابع مييزها عن مثيالتها
إ
من العمارات والزخارف والت�شميمات وب أا�شاليب و أامناط
فريدة ،ونقدم أاي�ش ًا يف هذا العدد لقاء مع �شم� ال�شيخة
فاطمة بنت مبارك أاثناء انعقاد م ؤ�متر منظمة املر أاة
العربية بالعا�شمة أاب�ظبي وهناك العديد من امل�ا�شيع
التي ترثي القارئ ثقافة ومعرفة.

ال�شالميـــة والعمـــــل اخليـــري بـــــدبـي
جملـــــــة اإ�شالميــــــــة ثقافية اجتماعية ت�شـــــدر عن دائـــرة ال�شـــ�ؤون إ
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الترجمة
ودورها في
حوار الحضارات
ظاهرة بلجيكية
إسالمية..
جون فرانسوا باستان
نبيل لوقا..
مفكر مسيحي
يدافع
عن اإلسالم

جامع القرويني  -فا�س  -املغرب

الـــرؤيـة
ثقافة اإ�شالمية و�شطية

الرسـالة

ال�ــشــالمــيــة وتــر�ــشــيــخ الــهــ�يــة الــ�طــنــيــة مــن خــالل
نــ�ــشــر الــثــقــافــة إ
ال�ــشــالمــي
رعــايــة املــ�ــشــاجــد والــعــنــايــة بــالــقــر آان الــكــرمي والــــراث إ
واإ�ــــشــــدار الـــفـــتـــاوى والـــبـــحـــ�ث وتــنــمــيــة الــعــمــل اخلـــــريي مبنهج
و�ــشــطــي مبـــــ�ارد بــ�ــشــريــة مــتــمــيــزة ووفــــق أاحـــــدث الــنــظــم التقنية
ال�شالمية والعمل اخلريي
دائرة ال�ش ؤ�ون إ
�س.ب  3135دبي  -هاتف04 - 6087513 :

امل�شرف العام

د .حمد بن ال�شيخ أاحمد ال�شيباين

ال�شالمية والعمل اخلريي
املدير العام لدائرة ال�ش ؤ�ون إ
رئي�س التحرير

�شعيد خمي�س الرح�مي
مدير التحرير

ي��شف �شعد الب��شميط
تنفيذي التحرير

حممد ت�فيق أاحمد

هيئة التحرير

هالل علي اجلزيري
أا�شرف حممد �شبل
بهاء الدين ال�شنه�ري
فاطمة أاربابي
والخراج الفني
الت�شميم إ

جمال الدين حل�م
�شف وطباعة

كامل خالد حداد
م�ش�ر

خادم ح�شني
التن�شيق واملتابعة

�شامل الث�يني  -اإ�شحاق أاحمد

ذكرى عزيزة

يف هذه أ
اليــام املباركة متر علينا ذكرى عزيزة ومرحلة جديدة من العطاء والتقدم والرفاهية انها
الذكرى الثالثة لعيد جل��س �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد آال مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال�زراء حاكم دبي ذلك الي�م أ
المارات عهد ًا وع�شر ًا جديد ًا نظر ًا ملا
الغر الذي يعني ألبناء إ
يتميز به �شم�ه من ب�شرية ثاقبة جتاوزت التحديات واكت�شت باحلكمة والعتدال يف م�شرية مباركة خلري
ال�طن العزيز الغايل  ،لقد حدد �شم�ه منذ ت�ليه الفل�شفة التي يتبعها حيث قال « ان احلاكم ما وجد ال
ليخدم �شعبه وي�فر له �شبل العي�س والرفاهية والتقدم ومن أاجل هذا الهدف كان �شم�ه دائم ًا و�شط �شعبه
يتح�ش�س رغباته ويعرف م�شكالته.
فالقيادة وال�شعب عنده عن�شر واحد غري قابل للتجزئة ول ح�اجز بينه وبني الرعية  ،وهذه القيم
أ
ال�شيلة هي تقاليد جمتمع المارات املت�ارثة على مر الع�ش�ر.
وانطلق وفق هذه أ
ال�ش�س الثابته لتحقيق حلمه ودخل �شباق ًا مع الزمن وحمل على عاتقه النه��س
مب�ش ؤ�وليات ار�شاء الق�اعد ال�شلبة التي ارتفع ف�قها �شرح المارات عالي ًا خفاق ًا  ،فنحن الي�م ن�شهد
تط�ر ًا ملم��ش ًا يف كافة املجالت ونهج ًا يف العمل وا�شتنها�س الهمم وا�شتنفار الروح ال�طنية للم�شاركة يف
م�ش ؤ�وليات العمل ال�طني وبذلك أار�شى �شم�ه حفظه اهلل من�ذج ًا فريد ًا يف القيادة والزعامة واملكانة
التي يحظى بها �شم�ه على ال�شعيد ال�طني أ
والقليمي والدويل .
ان �شم�ه ل تفيه الكلمات حقه ألنه أاكرب منها فه� �شاحب م�اقف عربية وا�شالمية وعاملية حت�شب له
حيث مل يرك أاي منا�شبة ال وكانت له م�شاهمات ان�شانية وح�شارية ويكفينا فخر ًا أانه اطلق مبادرة دبي
للعطاء ون�ر دبي والعديد غريها تن�شر اخلري والعطاء يف جميع أارجاء العامل .
فالتهنئة نزجيها بهذه املنا�شبة الغالية ب أا�شمى آايات التهاين والتربيكات اإىل �شعبنا العزيز مبنا�شبة عيد
والمارات تنعم مبزيد من التقدم والنماء والرخاء .
جل��شه امليم�ن أاعاده اهلل علينا إ
د .حمد بن ال�شيخ أاحمد ال�شيباين
امل�شرف العام
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أ
الزمة القت�شادية..
العاملية

أ
الزمة القت�شادية العاملية ..حديث ال�شاعة ،ت أاثرياتها امتدت
أ
أ
حتى و�شلت للفرد العادي يف اق�شى ال�شمال واق�شى اجلن�ب،
فلم يعد بد من الهتمام بها وال�ق�ف على أاهم أا�شبابها لتجنبها،
والتنبيه على طرق عالجها للخروج من م أازقها

ال����ل����ج����ن����ة ال����ع����ل����ي����ا مل����� ؤ�مت�����ر
ال����س�ل�ام���ي���ة ت��وا���ص��ل
امل�������ص���ارف إ
اج���ت���م���اع���ات���ه���ا ال��ت��ح�����ض�يري��ة
ع��ق��دت ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا مل�� ؤ�مت��ر
ال�سالمية ال��ذي تعقده دائرة
امل�صارف إ
ال���س�لام��ي��ة وال��ع��م��ل اخل�يري
ال�����ش�� ؤ�ون إ
ب��دب��ي يف ال��ف�ترة م��ن  21م��اي��و ولغاية
2008/6/2م اجتماعها التح�ضريي
ال�ست�ضافة امل�� ؤ�مت��ر برئا�سة الدكتور
حمد بن ال�شيخ أ�حمد ال�شيباين املدير
العام للدائرة رئي�س اللجنة العليا حيث
ا�ستعر�ض االجتماع مهام اللجان املختلفة

بعد ع�شر ���س��ن��وات م��ن ت أ��سي�سه
ال����س�ل�ام���ي ب���إ���س��ك��ت��ل��ن��دا
امل���رك���ز إ
م��ن�بر ل��ن�����ش��ر امل�����ودة وال�ت�راح���م
وال����ت���������س����ام����ح ب���ي��ن ال����ن����ا�����س
أ�دنربة .وكاالت أ
النباء
أ�ق���ام م�سجد امل��ل��ك فهد وامل��رك��ز
ال�سالمي يف مدينة أ�دن�برة يف �إ�سكتلندا
إ
احتفا ًال .مبنا�سبة مرور ع�شر �سنوات على
ت أ��سي�سه .و أ�ثنى �سفري ال�سعودية يف اململكة
املتحدة و أ�يرلندا حممد بن نواف بن عبد
العزيز على الدور الذي ينه�ض به املركز
ال�سالمي يف مدينة أ�دنربة كعن�صر فاعل
إ
يف تعزيز احل��وار والتوا�صل بني خمتلف
الثقافات وكمركز يخدم امل�سلمني جميع ًا يف


وما مت اجن��ازه حتى آ
الن وحث الدكتور
ال�شيباين أ�ع�ضاء اللجنة على �إجن��اح
و�إب���راز احل��دث باعتباره يجيء مواكب ًا
أ
للزمة املالية العاملية و أ�كد على �ضرورة
تقدمي اجلديد وامل�ستحدث من امل�ستكتبني
والباحثني.
وق��ال الدكتور عمر حممد اخلطيب
ال�سالمية
م�ساعد املدير العام لل�ش ؤ�ون إ
املن�سق العام للم ؤ�متر �إن العمل يجري على
قدم و�ساق ال�ست�ضافة هذا امل ؤ�متر الذي
يواكب تداعيات أ
الزم��ة املالية العاملية
خا�صة أ�ن هذه أ
أ
الزم��ة ��سهمت يف �إب��راز
ال�سالمية و أ�نها
النظرة االقت�صادية إ
الن�سب أ
أ
للن�سان يف كل زمان
والف�ضل إ

وم��ك��ان وفيها حفظ للمال واالقت�صاد
م ؤ�كد ًا أ�ن الدائرة من هذا املنطلق ت�سعى
ال�سالمية
�إىل ن�شر النظرة االقت�صادية إ
و�إيجاد حلول عملية للم�شكالت املعا�صرة
املتعلقة ب��ال��ن��ق��ود م��ن خ�ل�ال البحوث
والدرا�سات وحلقات النقا�ش.
أ
و أ��شار �إىل أ�ن اللجنة قررت �ن يكون
ع��دد الباحثني العار�ضني لبحوثهم 36
باحث ًا وهي �صفوة البحوث ،أ�ما البحوث
املقبولة أ
الخ���رى �ستطبع وتكون �ضمن
أ�جندة امل ؤ�متر و�سيتم دعوة ما يقارب 5
باحثني من الذين كتبوا بحوث ًا متميزة
ومل حتظ بالعر�ض .كما �سيتم نقل وقائع
امل ؤ�متر على االنرتنت مبا�شرة.

املنطقة التي يقع فيها ويخدم من خاللهم
املجتمع الذي يعي�شون فيه.
وح�ضر احلفل عمدة مدينة أ�دن�برة
اللورد جورج قرب ووزير العدل اال�سكتلندي
كيني ماكي�سكل وعدد من أ�ع�ضاء الربملان
واملجل�س البلدي اال�سكتلندي و�شخ�صيات
ال���س�لام��ي��ة
ب����ارزة م��ن مم��ث��ل��ي اجل��ال��ي��ة إ
واجلاليات أ
الخرى.
ال�سالمي يف أ�دنربة
و أ�لقى مدير املركز إ
أ
حمد بن �سليمان املطرودي كلمة �كد فيها
القيم ال�سامية التي يدعو �إليها الدين
ال�سالمي من مودة وتراحم وت�سامح بني
إ
ً
اليجابي الذي
��دور
ل
ا
ىل
�
ا
م�شري
النا�س،
إ
إ
ينه�ض به املركز يف تعزيز ون�شر هذه القيم
ال�سالمية وغريها يف املجتمع
بني اجلاليات إ
اال�سكتلندي.

فيما أ�لقى وزي��ر العدل اال�سكتلندي
كلمة أ�كد فيها أ�ن احلوار بني أ�تباع أ
الديان
أ�مر عظيم ومهم ي�سهم يف التفاهم املتبادل
وامل��وج��ود يف جمتمع أ�دن�ب�رة ،م�شري ًا �إىل
اجلهود التي يقوم بها م�سجد ومركز امللك
فهد يف هذا ال�سياق.

�إط������ل�����اق ق�����ن�����اة ف�������ض���ائ���ي���ة
الن���������س����اين
ت���ه���ت���م ب���ال���ع���م���ل إ

أ
الن�سانية يف العامل العربي،
والعمال إ
أ
م�شري ًا �إىل �ن��ه��ا تخاطب جميع فئات
امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى اخ���ت�ل�اف أ�ع���م���اره���م
وم�ستوياتهم ب أ��سلوب ع�صري.
و أ��شار �إىل أ�ن القناة تهدف لتقدمي
ر�سالة �إعالمية جديدة ومتميزة عرب
ال��ق��وال��ب التلفزيونية املختلفة التي
تتميز مبهنية عالية ،مبين ًا ب أ�نها ت�سعى
بذلك لتكون ال��رائ��دة يف جم��ال العمل
الن�ساين عربي ًا وعاملي ًا.
إ
وبني ب أ���ن القناة �ستعمل على بناء
ج�سور �إع�لام��ي��ة فاعلة ب�ين م��ف��ردات
الن�������س���اين ال��ع��رب��ي
م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل إ

والعاملي ،مبين ًا ب أ�ن أ�عمال القناة تلتزم
باال�ستقاللية وال�شفافية واحليادية
كما أ�نها تعتمد على البحث العلمي الذي
الن��ت��اج أ
والداء
ي�ضمن حت�سني ج��ودة إ
ب�شكل م�ستمر.
الدارة ب أ�ن
جمل�س
رئي�س
و أ��ضاف
إ
ال��ق��ن��اة ت��ه��دف لن�شر وت��ع��زي��ز ثقافة
الن�ساين ل��دى اجلمهور العربي
العمل إ
والتعريف بق�ضايا واحتياجات ذوي
العاقة وبناء ج�سور التوا�صل بينهم
إ
والقليمي والعاملي
املحلي
املجتمع
وبني
إ
�إىل جانب التعريف باملعايري الدولية
العاقة.
املتعلقة بحقوق ذوي إ

اخ���ت���ت���ام أ�ول م���� ؤ�مت����ر ح�����واري
جمع علماء م�سلمني وم�سيحيني

وقال حممد ب�شاري أ
المني العام للم ؤ�متر
ال�سالمي أ
الوروبي (يف هذا احلوار ال نناق�ش
إ
مذاهب أ�و معتقدات ،بل نحن نحاول �إيجاد
قوا�سم م�شرتكة أ
للديان للعمل معا كما أ�راد
اهلل).
أ
و�ك���د امل�����ش��ارك��ون يف ال��ب��ي��ان اخلتامي
ت أ�ييدهم حلرية الدين أ
والحرتام املتبادل
وهي أ�م��ور مهمة للم�سيحيني ال��ذي يقولون
�إن ال��دول التي يغلب امل�سلمون على �سكانها
حتد من حقوق أ
القليات الدينية وللم�سلمني
الذين يتهمون املجتمعات الغربية بالتحامل
ال�سالم .وقال املفتى العام يف البو�سنة
على إ
م�صطفى ت�سريت�ش ،بح�سب م��وق��ع قناة
(ال��ك��وث��ر) الف�ضائية :لقد ك�سرنا جليد
وال���س�لام بوا�سطة
عدم الثقة بني الغرب إ
ه��ذه امل��ب��ادرة ،ويف ال�ش ؤ�ون العاملية اليوم،
القاعدة ينبغي أ�ن تكون حجة القوة ،بل
قوة احلجة .وقال ت�سريت�ش� ،إنه قد حان
أ
الوان حلوار جدي بني قادة الدين ال�سائد
بعد �سنوات من هيمنة عنف املتطرفني بني
الطرفني على عناوين أ
الخبار.
وواف��ق مريو�سالف فولف ،الهوتي من
ييل ،ب أ���ن ه��ذا امل�� ؤ�مت��ر ول��ق��اءات ح��وار بني
أ
الدي��ان حدثت م ؤ�خر ًا يف أ�وروب��ا وال�شرق
أ
الو�سط ت�شري �إىل اهتمام متنام بال�سعي �إىل
أ
تفاهم م�سيحي�-إ�سالمي �ف�ضل ،وق��ال :ال
ريب �إن هناك �شيئا و�شيك ًا يلوح يف أ
الفق.
يذكر أ�ن م�شروع (كلمة �سواء) ،الذي
أ�طلقه  138ع��امل�� ًا م�سلم ًا يف �شهر أ�كتوبر
وال���س�لام
امل��ا���ض��ي ،يعترب أ�ن امل�سيحية إ
ي�شرتكان بقيمتني جوهريتني م�شرتكتني هما

حب اهلل وحب اجلار ،وتقول جمموعة هذا
امل�شروع �إن احل��وار حول هذه النقطة بني
اخلرباء مبقدوره أ�ن يهدئ من التوترات بني
الديانتني والذي ا�ستجاب له قادة دينيون
م�سيحيون ب�شكل �إيجابي.

الريا�ض� .إينا
الن�سانية الف�ضائية
بد أ�ت قناة إ
وال��ت��ي تنطلق م��ن امل��م��ل��ك��ة العربية
ال�سعودية وتعترب أ�ول قناة عاملية لذوي
العاقة أ
الن�سانية بثها عرب
والعمال إ
إ
القمر نايل �سات.
و أ�و�ضح أ
المري الدكتور عبد العزيز
الدارة
بن عبد الرحمن رئي�س جمل�س إ
الن�سانية الف�ضائية تعترب
ب أ���ن قناة إ
العاقة
أ�ول قناة عاملية تعنى ب��ذوي إ

نيوهافن  -ن�سيج
أ��شاد م�سيحيان �إجنيليان ب��ارزان،
باحلوار بينهما وبني م�شايخ امل�سلمني يف ختام
م ؤ�متر ا�ستمر ثالثة أ�يام هدفه كان �إيجاد
�سبل لتخفيف التوترات بني أ�كرب ديانتني
يف العامل.
أ
يف ح�ين ذك���ر ل��ي��ث �ن���در����س���ون رئي�س
للجنيليني ،وج��وف
ال��راب��ط��ة الوطنية إ
الجنيلي
تونيكليف املدير الدويل للتحالف إ
العاملي أ�ن البع�ض م��ن أ�تباعهما انتقدوا
م�شاركتهما يف امل ؤ�متر بو�صفها تنازال للدين
ال�سالمي.
إ
�إال أ�ن ال��رج��ل�ين ق����اال يف اجلل�سة
اخلتامية للم ؤ�متر �إنهما ا�ستطاعا أ�ن يناق�شا
ب�صراحة اختالفاتهما الدينية مع امل�شاركني
امل�سلمني يف امل ؤ�متر واالتفاق يف الوقت نف�سه
على �إيجاد مزيد من التجان�س والقوا�سم
امل�شرتكة معهم.
و أ�ف����اد أ�ن��در���س��ون م��ن ال��راب��ط��ة التي
يوجد مقرها يف وا�شنطن (خالفاتنا عميقة
وحقيقية ،لكنني ت أ�ثرت هذا أ
ال�سبوع كثري ًا
بال�صراحة املريحة التي عرب بها امل�سلمون
وامل�سيحيون عن معتقداتهم بع�ضهم لبع�ض).
كما �سمح امل�� ؤ�مت��ر ال��ذي نظمته كلية
ال�ل�اه���وت يف ي أ
����ل وج��م��اع��ة كلمة ���س��واء
للعلماء امل�سلمني الذي دعوا امل�سيحيني �إىل
ه��ذا احل���وار التاريخي للم�شاركني ب�شرح
معتقداتهم.

(ال�����س�يرة النبوية) يف �سل�سلة
م��ن أ�ف��ل�ام ال��ر���س��وم املتحركة
للنتاج
ب���د أ�ت �شركة ( آ�الء) إ
الفني م ؤ�خرا �سل�سلة جديدة من �إنتاجها
املتخ�ص�ص يف أ�ف�لام الر�سوم املتحركة
والتي تغطي ال�سرية النبوية ب��دء ًا مما
قبل البعثة النبوية وحتى وفاة الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم.
وق��ال املدير العام لل�شركة أ��سامة
خ��ل��ي��ف��ة ،ب��ح�����س��ب ج���ري���دة (ال���وط���ن)
ال�سعودية� ،إن ال�شخ�صيات الثانوية يف
أ
الحداث هي التي �سرتوي ق�ص�ص ال�سرية
ال��ن��ب��وي��ة ،و���س��وف ت��ت��ح��دث ال��ك��ائ��ن��ات
أ
وال�شياء عن عالقتها بالنبي الكرمي
و�صحابته ر�ضوان اهلل عليهم.
و أ��ضاف خليفة الذي انتهى من �إنتاج
فيلم يتحدث عن فل�سطني م�� ؤ�خ��ر ًا� :إن
(ال�سرية النبوية) �ستكون �سل�سلة طويلة،
و�سرتوى على حلقات منف�صلة مدة كل
منها  20دقيقة ،حيث ت��روي ال�شجرة
التي �شهدت بيعة الر�ضوان أ
الح��داث
بتفا�صيلها ع�بر �شخ�صيات كرتونية
ت�ستنطق أ
ال�شياء والنا�س حول تفا�صيل
من حياة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم.
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األزمة
االقتصادية..
العالمية
د� .سليمان عمر �سليمان



�سالمي
مقارنة
�إدرا�سة
قت�صاد �إ

أ
الزمة االقت�صادية العاملية ..حديث ال�ساعة ،ت أ�ثرياتها امتدت حتى و�صلت للفرد العادي يف أ�ق�صى
ال�شمال و أ�ق�صى اجلنوب ،فلم يعد بد من االهتمام بها والوقوف على أ�هم أ��سبابها لتجنبها ،والتنبيه
على طرق عالجها للخروج من م أ�زقها
البطاقات االئتمانية �صنعت أ
الزمة
الن�سان هكذا يعي�ش
ال�سالمية برحابتها مل ترتك إ
وال�شريعة إ
أ
يف متتالية من املحرمات دون �ن توجد له البديل احلالل
آ
المن ..بل أ�وجدت البدائل لكل ما حرمته ،وحينما نتحدث
عن اقت�صاد �إ�سالمي فنحن نتحدث عن بديل نافع أ�ثبتت
التجربة �صدق الدعوة �إليه.
�إن مالمح أ
الزم��ة املالية احلالية تتلخ�ص يف أ�ن امل ؤ��س�سات
ً
املالية قدمت
قرو�ضا هائلة للتمويل العقاري بلغت حوايل 11
تريليون دوالر ل�شراء املنازل ،كما قدمت مبل ًغا مماثال ب�صفة
قرو�ض ا�ستهالكية مبوجب بطاقات االئتمان ،ثم قامت ببيع
هذه القرو�ض �إىل �شركات التوريق ،و أ�عادت �إقرا�ض ما ح�صلته
يف متويل عقاري جديد مرات متتالية.

وقامت �شركات التوريق ب�إ�صدار �سندات بقيمة هذه القرو�ض
وطرحتها يف أ��سواق املال ،ومت تداولها وبيعها آلخرين ومنهم
�إىل غريهم يف تيارات متتالية ،وذلك ب أ��سعار أ�كرث من قيمتها
اال�سمية اعتمادًا على ما تدره من فوائد والتي بد أ�ت ب�سيطة
ملدة �سنتني ثم تتزايد بعد ذلك.
ويف املقابل قام املقرت�ضون أ��صحاب املنازل ب�إعادة رهن العقارات
بعد تقوميها مببالغ أ�كرث من قيمتها أ
ال�صلية ،واحل�صول على
قرو�ض من م ؤ��س�سات أ�خرى والتي بدورها باعت هذه القرو�ض
�إىل �شركات التوريق التي أ��صدرت مبوجبها �سندات ،وطرحتها
يف أ��سواق املال والبور�صات للتداول.
ويف خطوة ثالثة مت �إ�صدار أ�دوات مالية (م�شتقات) للم�ضاربة
على فروق أ��سعار هذه ال�سندات ،ومت طرحها يف أ
ال�سواق هي
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أ
الخرى ،ومت تداولها منف�شلة عن ال�شندات ،وبالتايل حملت
املنازل بعدد كبري من القرو�س التي تف�ق قيمة هذه املنازل،
وانقطعت ال�شلة بني حملة ال�شندات وبني املقر�شني ب�شمان
العقارات.
وحينما ت�شبع ال�ش�ق العقاري ،وقل الطلب انخف�شت أا�شعار
املنازل أاو العقارات ،ويف ظل تزايد الف�ائد وعدم قدرة أا�شحابها
على اإعــادة بيعها ،أاو رهنها واحل�ش�ل على قرو�س جديدة
ت�قف�ا عن �شداد أاق�شاط القرو�س وف�ائدها ،وهنا بد أات
أا�شعار ال�شندات يف النخفا�س ،واجته
حملتها اإىل بيعها بخ�شارة ،وت�قفت
نظرا
القرا�س؛ ً
امل ؤ��ش�شات املالية عن إ
لتعرث املقر�شني ال�شابقني ،وبالتايل
قل الطلب مرة أاخــرى على العقارات
فانخف�شت قيمتها.

الشريعة
اإلسالمية
برحابتها
لم تترك
اإلنسان
هكذا
يعيش في
متتالية من
المحرمات
دون أن
توجد له
البديل
الحالل اآلمن
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ومن املقرر قان� ًنا أان امل ؤ��ش�شات املالية
املقدمة للقرو�س رغــم بيعها تعترب
م�شئ�لة مع �شركات الت�ريق عن متابعة
حت�شيل أ
الق�شاط والف�ائد وت�شليمها
حلملة ال�شندات ،وبت�قف املقر�شني
عن ال�شداد ترك�ا املنازل للم ؤ��ش�شات
املالية ،والتي أا�شبحت قيمتها أاقل
بكثري من قيمة القرو�س ،ف�شال عن
عــدم اإمــكــان هــذه امل ؤ��ش�شات بيعها؛
للرك�د احلا�شل يف �ش�ق العقارات،
وبالتايل أا�شبحت هذه القرو�س رديئة
ل ميكن حت�شيلها واملم�لة أا�شال من
ودائع عمالء آاخرين ،فبد أا العمالء يف
�شحب جماعي ألم�الهم عجزت معه
امل ؤ��ش�شات املالية عن م�اجهة ال�شحب

ف أاعلنت اإفال�شها ،ويف املقابل انخف�شت أا�شهمها و أا�شهم �شركات
قرو�شا أا ً
ً
ي�شا فـ أادى ذلك اإىل
ال�شتثمار العقاري التي تقدم
انهيار أ
ال�ش�اق املالية.
ال�ــشــالم ،هي
وهــنــاك بالطبع أا�شاليب وممــار�ــشــات حرمها إ
التي أا�شهمت ب�ش�رة أا�شا�شية يف تلك أ
الزمــة ،ومنها م��ش�ع
الرهن العقاري مثال ..و�ش�رته :أان يتم التعاقد بعقد ثالثي
أ
الطراف بني مالك لعقار ،وم�شر ومم�ل (بنك أاو �شركة مت�يل
عقاري) ،على أان يق�م املالك ببيع العقار للم�شري مببلغ معني،
جزءا من الثمن ( %10مثال) ويق�م املم�ل يف
ويدفع امل�شري ً
ذات العقد بدفع باقي الثمن للبائع مبا�شرة واعتباره ً
قر�شا
يف ذمة امل�شري مقابل رهن العقار للمم�ل ،وي�شدد القر�س
على أاق�شاط ط�يلة أ
الجــل (ما بني  15ـ � 30شنة) بفائدة
تبد أا عادة ب�شيطة يف ال�شنتني أ
الوليني ثم تتزايد بعد ذلك،
وي�شجل العقار با�شم امل�شري وي�شبح مالكه ،له حق الت�شرف
فيه بالبيع أاو الرهن.

ال�سالمي
البديل إ
نعم هناك بديل ،وهذه ال�صورة التي ميار�س بها الرهن العقاري
غري جائزة �شرعا ،وقد أ��صدرت العديد من املجامع الفقهية
قرارات يف هذا أ
المر.
ال�سالمية؛
أ�ما البديل فهو ما تتعامل بها امل ؤ��س�سات املالية إ
حيث تقوم م ؤ��س�سة التمويل ب�شراء العقار وبيعه مرابحة،
وكذا �إبرام عقد ا�ست�صناع (مقاولة) مع العميل لبناء املبنى،
ال�سالمية
وتوجد �صورة أ�خ��رى تطبق يف امل ؤ��س�سات املالية إ
العاملة يف أ�مريكا.
كما أ�ن هناك �صورة أ�خرى هي �صورة (امل�شاركة الت أ�جريية)،
مبعنى أ�ن ي�شرتك العميل وامل ؤ��س�سة املالية يف �شراء العقار ،ثم
ت ؤ�جر امل ؤ��س�سة املالية ح�صتها للعميل ،ويف نف�س الوقت تبيع
جزءا من ح�صتها ،حتى ينتهي العقد بتملك العميل
له كل �سنة ً
للعقار.
ثم �إن هناك ممار�سة أ�خرى باطلة أ�ي�ضا وهي عملية �إعادة بيع
ريا ما يقوم امل�شرتون ببيع العقار املرهون
أ�و رهن العقار ،فكث ً
أ�و رهنه مقابل قر�ض جديد بفائدة ،وبالتايل يتحمل العقار
الواحد بحقوق رهن متعددة ،وما حدث يف أ
الزم��ة أ�نه عند
توقف املقرت�ض عن ال�سداد مل تكف قيمة العقار املرهون عن
�سداد القر�ضني.

�إقت�صاد �إ�سالمي

وكان مو�ضوع الرهن العقاري هو ال�سبب الرئي�سي أ
للزمة؛ ألن
البنوك أ�هملت يف التحقق من اجلدارة االئتمانية للمقرت�ضني
و أ�غرتهم بفائدة ب�سيطة يف البداية ،ثم تزايدت وتو�سعت يف
منح القرو�ض؛ مما خلق طل ًبا متزايدً ا على العقارات� ،إىل أ�ن
ت�شبع ال�سوق فانخف�ضت أ��سعار العقارات وعجز املقرت�ضون عن
ال�سداد ،وكانت البنوك قد باعت هذه القرو�ض �إىل �شركات
التوريق التي أ��صدرت بها �سندات وطرحتها لالكتتاب العام،
وبالتايل ترتب على الرهن العقاري كم هائل من الديون
مرتبط بع�ضها ببع�ض يف توازن ه�ش أ�دى �إىل توقف املقرت�ضني
ومن ثم �إىل انهيار هذا الهرم وحدثت امل�شكلة.

عملية (ال��ت��وري��ق) رق��م ه��ام يف معادلة االقت�صاد
العاملي و أ�زمته احلالية ..وتلك العملية فيها كالم كثري
ال�سالمية ..فهل لكم أ�ن ت�شرحوا لنا كيف
لل�شريعة إ
تتم هذه العملية أ��سا�سا ،وما دورها يف تلك أ
الزمة،
ال�سالمية منها؟
وموقف ال�شريعة إ
التوريق باخت�صار هو قيام البنوك و�شركات التمويل العقاري
مثال ببيع دين القرو�ض املتجمعة لديها على العمالء الذين
ا�شرتوا العقارات �إىل �إحدى ال�شركات املتخ�ص�صة ،والتي ت�سمى
قانو ًنا (�شركات التوريق) وهذا البيع يكون مبقابل معجل أ�قل
من قيمة الدين.
ث��م ت��ق��وم �شركة ال��ت��وري��ق ب���إ���ص��دار
�سندات بقيمة ه��ذه ال��دي��ون بقيمة
ا�سمية لكل �سند ،وتطرحها لالكتتاب
ال��ع��ام (بيعها) أ
ل�ل�ف��راد وامل ؤ��س�سات
بقيمة أ�كرب و أ�قل من القيمة اال�سمية
( أ�ي ب���ع�ل�اوة أ�و خ�����ص��م �إ����ص���دار)
ويح�صل حملة ال�سندات على فوائد
ال��ق��رو���ض ،وت��ت��وىل �شركة التوريق
م��ع �شركة التمويل عملية حت�صيل
أ
الق�ساط والفوائد ،أ�ق�صد الفوائد
من املقرت�ضني أ
ال�صليني وتوزعها على
حملة ال�سندات.
وبذلك حت�صل �شركة التمويل على
���س��ي��ول��ة ،وت��ك�����س��ب ���ش��رك��ة ال��ت��وري��ق
ال���ف���رق ب�ي�ن ق��ي��م��ة ال��ق��رو���ض وب�ين
م��ا دفعته ل�شرائها ،ويك�سب حملة
ال�سندات فائدة ،كما ميكنهم تداول
ه��ذه ال�سندات يف �سوق امل��ال بالبيع
لغريهم ب أ��سعار أ�كرث من �سعر �شرائهم

الرهن العقاري
هو السبب
الرئيسي
لألزمة؛ ألن
البنوك أهملت
في التحقق
من الجدارة
االئتمانية
للمقترضين
وأغرتهم بفائدة
بسيطة في
البداية

�شرعا ألمرين :أ�ولهما أ�نها معاملة تنطوي
وهذه امل� أس�لة باطلة ً
�شرعا ،وثانيهما
على قر�ض جديد بفائدة ربوية والربا حمرم ً
ال�سالمي على أ�نه لو رهن ال�شخ�ص ال�شيء املرهون
أ�ن الفقه إ
بدين آ�خ��ر غري أ
الول ب��دون �إذن املرتهن ال ي�صح ،ولو ب�إذن
أ
أ
ي�صح الرهن الثاين ،ويبطل الرهن الول؛ لن الرهن حق على
عني وال يجتمع حقان على عني واحدة ،وكذا �إذا باع الراهن
ال�شيء املرهون ي�صري الثمن ره ًنا ال يجوز الت�صرف فيه ،ف�إذا
أ�ذن املرتهن للراهن بالبيع والت�صرف يف الثمن �سقط حقه يف
الرهن ،وبالتايل يكون القر�ض خال ًيا من الرهن.
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التوريق
بما ينتجه
من تضخم
لقيمة
الديون
وانتشار
حملة
سندات
الدائنين
وترتيب
مديونيات
متعددة
على نفس
العقار هو
حجر الزاوية
في حدوث
األزمة
المالية
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لها يف حالة ارتفاع �سعر فائدتها عن
�سعر الفائدة ال�سائدة ،وقد يبيعونها
بخ�سارة عندما يقل �سعر الفائدة ،أ�و
يحتاجون ل�سيولة عاجلة ،وبا�ستمرار
ت��داول ال�سندات تنتقل امللكية �إىل
عديدين يف داخل البالد وخارجها.
ويف امل��ق��اب��ل ف���إن��ه ع��ن��دم��ا يقرت�ض
م�شرتو العقارات من م ؤ��س�سات مالية
أ�خ��رى برهن نف�س ال��ع��ق��ارات ،تقوم
هذه امل ؤ��س�سات ببيع هذه القرو�ض �إىل
�شركة توريق التي ت�صدر بها �سندات
وتطرحها يف أ
ال�سواق.
وبالتايل ي�صبح للعديد من النا�س
ً
حقوقا على العقار،
وامل ؤ��س�سات
أ
وت��ت��زاي��د قيمة الوراق املالية
امل�����ص��درة ع��ن ق��ي��م��ة ال��ع��ق��ارات،
و�إذا حدث وحتولت هذه القرو�ض
�إىل ق��رو���ض ردي��ئ��ة لتعرث مالكي
العقارات عن ال�سداد ،أ�و تنخف�ض
قيمة العقارات يف أ
ال���س��واق ،ف�إن
حملة ال�سندات ي�سارعون �إىل بيع
ما لديهم فيزيد العر�ض وينخف�ض
���س��ع��ره��ا ،وت��زي��د ال�����ض��غ��وط على
ك��ل امل�� ؤ����س�����س��ات امل��ال��ي��ة و�شركات
التوريق.

وهكذا ميكن القول �إن التوريق مبا ينتجه من ت�ضخم لقيمة
الديون وانت�شار حملة �سندات الدائنني وترتيب مديونيات
متعددة على نف�س العقار هو حجر الزاوية يف حدوث أ
الزمة
املالية.
�شرعا؛ ألن عملية
�إن التوريق للديون يف حد ذاته غري جائز ً
التوريق تكون ببيع الدين ل�شركة التوريق ب أ�قل من قيمته،
وهذا يعني أ�ن تدفع ال�شركة أ�قل وت أ�خذ أ�كرث وهو عني الربا.
أ�ي�ضا ألن ال�سندات تدر دخال عبارة عن فوائد وهي ربا ،وكذلك
فعادة ما يتم تداول هذه ال�سندات يف البور�صة أ
بالجل أ�و على
�شرعا.
أ�ق�ساط وهو من بيع الدين بالدين املنهي عنه ً
وقد أ��صدرت العديد من املجامع الفقهية قرارات بهذا ال�ش أ�ن،
و أ��صبح االجتهاد يف حترميها جماعيا يقطع الطريق على أ�ي
مزايد.

لكن ا�سمح يل يا دك��ت��ور ..البع�ض يتحدث على أ�ن
العملية لي�ست بي ًعا لدين ،ولكنها تدخل يف �إطار ما
ي�سمى قانو ًنا "بحوالة احلق" أ�ي أ�ن �شركة التمويل
حتيل حقوقها النا�شئة عن التمويل العقاري �إىل
�شركة التوريق مقابل ما تدفعه لها ،مثل احلوالة
التي يحيل فيها املدين دائنه على آ�خر مدين له ..فما
تعليقكم؟
يا �سيدي ،هذا قيا�س مع الفارق؛ ألن��ه ي�شرتط يف احلوالة
ت�ساوي الدينني أ
ال�صلي واملحال ب��ه ،و أ�م��ا يف حوالة احلق

اإقت�شاد اإ�شالمي

من خالل عملية الت�ريق فاإن �شركة الت�ريق تعطي ل�شركة
التم�يل مبل ًغا أاقل من الدين أ
ال�شلي امل�شرى".

الربا حمرم ..أا ًّيا كان
ومــاذا عن الف�ائد الرب�ية التي حرمتها ال�شريعة
ال�شالمية ..معل�م أان القت�شاد العاملي يق�م عليها
إ
منذ بداية تك�نه ،لكننا نريد حتديدا أان نفهم دور
الزمة ،وهل الق�شية أ
تلك الف�ائد يف هذه أ
ال�شا�س يف
الف�ائد كنظام ،أام يف زيادتها عن احلد املعق�ل أاو
املتعارف عليه؟
نعم ..الق�شية يف الربا كنظام ،ل يف زيادته أاو نق�شانه ،فه�
على كل أاح�اله ربــا ..وعمليات التم�يل العقاري وت�ابعها
والتي كانت ال�شبب الرئي�شي يف أ
الزمــة املالية العاملية تق�م
على الف�ائد على القرو�س.
ميا وحدي ًثا ،فـاإن ف�ائد القرو�س ربا
وباإجماع امل�شلمني قد ً
أ
ال�شالم من ا�شد اجلرائم القت�شادية
حمرم ً
�شرعا ،والربا يف إ
والجتماعية؛ ملخالفة مرتكبيه ألمــر اهلل تعاىل القائل
�شبحانهَ { :و أا ََحـ َّـل ُ
الر َبا} ،والن�ش��س التي
اهلل ا ْل َب ْي َع َو َحـ َّر َم ِّ
تت�عد ب أاكرث من عق�بة كثرية يف القر آان الكرمي.
فمثال :هناك وعيد باملحق وذهاب الربكة بذهاب املال أاو نفعه،
ُ
{مي َحقُ
ال�شدَ َقاتِ } ،ويق�ل
يق�ل تعاىلْ َ :
الر َبا َو ُي ْر ِبي َّ
اهلل ِّ
الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم« :الربا واإن كرث فاإن عاقبته
اإىل قل» ،وها نحن نرى أان البن�ك و�شركات الت أامني وحملة
ال�شندات ،وكل من تعامل بالربا خ�شر أا�شل ماله والف�ائد.
كما أان هناك وعيدا باحلرب من اهلل ور�ش�له ،يق�ل تعاىل:
َ
الر َبا اإِن ُك ْنتُم
« َيا َأا ُّي َها ا َّلذِ ينَ آا َمنُ�ا ا َّتقُ�ا اهلل َو َذ ُروا َما َبق َِي مِنَ ِّ
ني َفاإِن َّ ْ
ُّم ْ ؤ� ِم ِن َ
هلل َو َر ُ�ش�لِهِ َواإِنْ ُت ْبت ُْم
مل َت ْف َع ُل�ا َف ْأا َذنُ�ا ِب َح ْر ٍب ِّمنَ ا ِ
ل تَظْ ل ُِم�نَ َو َ
و�س َأا ْم َ�ا ِلك ُْم َ
ل تُظْ َل ُم�نَ » ،وها هي احلرب
َف َلك ُْم ُر ُ ؤو ُ
ؤ
قامت يف �ش�رة اإع�شار مايل عاملي على جميع امل��ش�شات الرب�ية
واملتعاملني معها ..وغري ذلك من ال�عيد بعق�بات متن�عة مما
ي ؤ�كد ردا على �ش ؤ�الك أان الربا كنظام أايا كان امل�شمى مرف��س
اإ�شالميا.
هناك بع�س امل�شطلحات التي �شمع النا�س بها كمفردات لهذه
أ
الزمة ،ومنها (امل�شتقات املالية) ،ما تلك امل�شتقات ،وما دورها
أ
باخت�شار يف تلك الزمة؟
امل�شتقات املالية هذه اخراع �شيطاين؛ ذلك ألن اجل�شع والطمع
ملزيد من الف�ائد التي هي عني الربا ،كانت املحرك لبتكارها،

وهي ح�شب تعريفاتهم لي�شت أا�ش�ل مالية ،ولي�شت أا�ش�ل
عينية ،واإمنا هي عق�د ك�شائر أان�اع العق�د ،يرتب عليها حق
لطرف والتزام على الطرف آ
الخر.
و�ش أا�شرب لك مثال حتى يت�شح أ
المــر ..هناك �شخ�س مثال
يريد أان ي�شري أا�شه ًما أاو �شندات ب�شعر الي�م على أان يت�شلمها
يف امل�شتقبل ودون أان يدفع الثمن حال ،ويخ�شى اإن انخف�شت
أا�شعارها بعد ت�شلمها أان يخ�شر فيها عند بيعها ،فيتفق مع
البائع على أان يعطيه حق اخليار يف الرج�ع عن ال�شفقة
مبقابل لهذا احلق يف الختيار ،وليكن  5جنيهات مقابل كل
�شهم أاو �شند ،ودون اإلزام مل�شري حق اخليار يف �شراء أ
ال�شهم،
ويتم اإ�شدار ورقة مالية بقيمة حق الختيار هذا تتداول يف
ال�ش�ق ب أا�شعار متغرية ،أاي يبيع حق ال�شراء أاو عدمه ل�شخ�س
آاخر ،اإن انخف�شت أا�شعار أ
ال�شهم أاكرث من  5جنيهات يكتفي
بخ�شارتها ويتم ت�شفية العملية ،واإن ارتفعت أا�شعار أ
ال�شهم
أاكرث من  5جنيهات ل ي�شري ولكن ي أاخذ الفرق من البائع ،أاي
أان املعاملة تدور ح�ل حق اخليار ،فك أانها مراهنة على أ
ال�شعار
يف امل�شتقبل.
وهذا يتم بالن�شبة أ
لال�شهم وال�شندات وال�شلع والنق�د و أا�شعار
�شرفها ،و أا�شعار الف�ائد ،بل و�شل أ
المــر اإىل اإ�شدار أاوراق
أ
مالية مب ؤ��شرات الب�ر�شات أاي املراهنة على انخفا�س او ارتفاع
امل ؤ��شر ي� ًما بعد ي�م.

بالطبع �شيك�ن بدهيا حتــرمي ال�شريعة ملثل تلك
املعامالت ،لكن ال�ش ؤ�ال هــ� :كيف كــان ت أاثري تلك
امل�شتقات املالية ب أان�اعها املختلفة على أ
الزمــة
احلالية؟
�شرعا ،وقد �شدرت
بالطبع امل�شتقات بهذا ال�شكل غري جائزة ً
أ
فيها قرارات للمجامع الفقهية .أاما عن أاثرها الذي �شالت
عنه ،فيظهر فيما كان من ت��شع يف ا�شتقاق أادوات مالية
11
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جديدة تعتمد على الثقة يف حتقيقها مكا�سب يف امل�ستقبل،
ونظرا النهيار أ��سعار أ
ال�سهم وال�سندات ال�صادرة عن البنوك
ً
وال�شركات اال�ستثمارية انهارت قيمة هذه امل�شتقات ،وحدث
ذعر يف أ
ال�سواق املالية نتيجة لتكالب اجلميع على ت�صفية
أ
أ
ؤ
ً
ريا �دى
مراكزهم ،فانخف�ضت م��شرات ال�سواق
انخفا�ضا كب ً
�إىل �شلل هذه أ
ال�سواق ،ومن عجب أ�ن من أ�هم أ�هداف هذه
امل�شتقات هو مواجهة املخاطر التي ميكن أ�ن حتدث ،و أ�ظهرت
أ
الزمة عجزها حتى عن حماية نف�سها.
الج��ل من أ
وبالطبع ..امل�ضاربات ق�صرية أ
ال�ساليب التي
أ��شعلت نريان أ
الزمة وهي تقوم على توقعات امل�ضاربني بتغري
أ
أ
ال�سعار يف الفرتات الق�صرية لك�سب فروق ال�سعار ،وزيادة
حجم التعامل ب�إتاحة التعامل ملن ال ميلك ماال أ�و أ�وراق��ا
مالية.

مالمح األزمة
المالية
الحالية
تتلخص
في أن
المؤسسات
المالية
قدمت
ً
قروضا
هائلة
للتمويل
العقاري
بلغت حوالي
 11تريليون
دوالر لشراء
المنازل
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وه��ذه امل�ضاربات كما قلت لها آ�ليات
كثرية منها مثال البيع على املك�شوف
وهومايحدثمثالحينمايتوقع�شخ�ص
انخفا�ض �سعر ورقة مالية (�سهم أ�و
�سند) يف امل�ستقبل القريب ،في�ضارب
"يقامر" على الهبوط ،ويقرت�ض من
ال�سم�سار من املخزون لديه ،أ�و يقرت�ض
ال�سم�سار له من �شخ�ص آ�خر عددا من
هذه أ
ال�سهم ،أ�و ال�سندات لبيعها حاال
حل�سابه بال�سعر املرتفع ،ويظل املبلغ
لدى ال�سم�سار ي�ستثمره دون أ�ن يدفع
عنه فوائد.
وب��ع��د م��دة ق�صرية �إن ���ص��دق توقع
امل�ضارب وارتفع ال�سعر ي أ�مر ال�سم�سار
ب�شراء بدل منها ،وي�سلمها للمقر�ض
ويك�سب هو الفرق بعد دف��ع عمولة
ال�سم�سار ،و�إن مل ي�����ص��دق توقعه
وانخف�ضت أ
ال�سعار يكون ملز ًما بدفع
مبلغ لتكملة ثمن �شرائها لردها �إىل
�صاحبها أ
ال�صل.
وه���ن���اك آ�ل���ي���ات أ�خ�����رى ك��ال�����ش��راء
بالهام�ش ،وغريها ،وكلها غري جائزة
�شرعا ،و���ص��درت فيها أ�ي�ضا ق��رارات
ملجامع فقهية بعدم اجلواز.
وما ي ؤ�كد أ�ن تلك املعامالت ذات �صلة
وثيقة ب��ه��ذه أ
الزم����ة أ�ن امل�سئولني
أ����ص��دروا ق���رارات بوقف امل�ضاربات
ق�صرية أ
الجل ملدة  12يو ًما يف أ�مريكا،

وملدة أ�ربعة �شهور يف �إجنلرتا ،وعلى أ
الخ�ص أ��سلوب البيع على
أ
املك�شوف؛ وذلك لقناعتهم ب�إ�سهامها يف �إذكاء تلك الزمة.

انف�صام حقيقي
نعم ..هذا حقيقي ..هناك انف�صام وا�ضح بني االثنني؛ ذلك
ألن االقت�صاد يف حقيقته هو الن�شاط الذي يدور حول توفري
الن�سانية من خالل وظائف
ال�سلع واخلدمات إل�شباع احلاجات إ
الن��ت��اج ،والتوزيع ،واال�ستهالك ،ولكن هذا
اقت�صادية مثل إ
يتطلب التبادل؛ ألنه ال يوجد أ�حد ميكنه �إنتاج ما يحتاجه
من �سلع وخدمات بنف�سه ،والتبادل يحتاج �إىل متويل ومن هنا
وجد االقت�صاد املايل خلدمة االقت�صاد احلقيقي.
ولكن ال�سوق املالية انف�صلت عن ال�سوق احلقيقية ،و أ��صبح
و�شراء من خالل
يتم التعامل يف النقود والتمويل ذاته بي ًعا
ً
املداينات واالئتمان ،وترتب على ذلك أ�ن أ��صبح حجم التمويل
املتاح من خالل االئتمان أ��ضعاف قيمة االقت�صاد احلقيقي؛ مما
أ�دى �إىل خلل يف التوازن بينهما.
ومل��ا ك��ان االقت�صاد امل��ايل أ��صبح ال ي�ستند �إىل ق��اع��دة من
أ
ال�صول ،و�إمن��ا �إىل أ�هرامات من الديون التي ركبت بع�ضها
فوق بع�ض يف توازن ه�ش ،ومن أ�جل املزيد من ك�سب العوائد
يف �صورة فوائد وفروق أ��سعار ،لذا ف�إن وجود خلل يف �إحدى
حلقات الديون املركبة كما حدث يف توقف املقرت�ضني يف �سوق
التمويل العقاري عن �سداد القرو�ض انهار البناء املايل بكامله
وحدثت أ
الزمة.

لكن البع�ض يظن أ�ن معنى ذلك عدم ت أ�ثر االقت�صاد
احلقيقي ،وهو ما مل يحدث ،بل أ
الزمة أ�ن االقت�صاد
احلقيقي فعال ت أ�ثر؟
ال ..لي�س املق�صود ذلك أ�ب��دا ..فرغم االنف�صام الواقع بني
االقت�صاد احلقيقي ،واالقت�صاد املايل ف�إن آ�ثار أ
الزمة �ستمتد
�إىل االقت�صاد احلقيقي؛ ألن االنهيار املايل للبنوك �سيجعلها
القرا�ض حتى عن اجلزء ال�صغري الذي يوجه منها
تكف عن إ
النتاجية ،مبا يجعلها تقل�ص �إنتاجها وتطرد بع�ضاً
لل�شركات إ
من عمالها.
ومن جانب آ�خر ،ف�إن اخل�سارة التي مني بها املواطنون جراء
تعاملهم يف أ
ال�سواق املالية جعلتهم يخف�ضون م�شرتياتهم من
النتاجية وبالتايل يقع الركود االقت�صادي.
ال�شركات إ
ال�سالمي مبادئ جتعل هذا االنف�صام م�ستحيال..
ويف االقت�صاد إ
مثال :أ�ي تيار مايل البد أ�ن يقابله تيار �سلعي يف ربط حمكم،

ولذا جاء القر�ض احل�سن الذي ميثل تيا ًرا مال ًيا �شرع من أ�جل
للنفاق على ال�سلع واخلدمات ،وبدون أ�ن يح�صل
حاجة املقرت�ضني إ
املقر�ض على زيادة على قر�ضه ،وجمرد التعامل يف النقود ذاتها.
وهناك عبارة تراثية تنبئ عن فهم عميق ملثل تلك أ
المور من
ال�سالم أ
متجرا ف�إنه بذلك
الول( :ومينع من جعل النقود
ً
فقهاء إ
يدخل على النا�س من الف�ساد ما ال يعلمه �إال اهلل ،بل الواجب
أ�ن تكون النقود رءو�س أ�مال يتجر بها وال يتجر فيها).
وهناك بع�ض الت�صرفات تخالف املنطق ،وهناك بع�ضها يخالف
مبادئ النظام املايل الر أ��سمايل أ��صال.
م��ث�لا ..يف البداية قامت ال�سلطات املخت�صة يف ال��والي��ات
املتحدة أ
المريكية باملوافقة على �ضخ حوايل  700مليار دوالر
يف ال�سوق املالية ل�شراء القرو�ض الرديئة من البنوك و�شركات
التمويل العقاري حتى تتمكن من مواجهة �سحب الودائع منها،
وتبعتها يف ذلك العديد من الدول أ
الوروبية.
ال�سلوب حتى و�إن كان �سي�سهم يف حل أ
وهذا أ
الزمة -م ؤ�قتا-
ف�إنه يعترب مكاف أ�ة للمت�سببني يف أ
الدارة
بالهمال و�سوء إ
الزمة إ
ألموال املودعني ،ويحمل دافعو ال�ضرائب فاتورة ذلك.
و أ�ي�����ض��ا ،ف���إن احلكومة �سوف تدبر ه��ذا املبلغ م��ن خالل
اال�ستدانة مبوجب �سندات حكومية تزيد من الدين العام،

كازينوهات املقامرين
�إن هذا املطلب أ��صبح نابعا من داخل املجتمع الر أ��سمايل ذاته ،وهذه
لي�ست �شماتة يف الر أ��سمالية أ�و تع�ص ًبا لديننا ،ولكنها كلمة حق
يقول بها بع�ض الغربيني آ
الن.
منهم مثال العامل االقت�صادي الفرن�سي البارز "موري�س آ�ليه"
واحلا�صل على جائزة نوبل يف االقت�صاد عام 1988م ،والذي كتب
مقاال مطوال بعنوان" :ال�شروط النقدية القت�صاد أ
ال�سواق ..من
درو�س أ
الم�س �إىل �إ�صالحات الغد" �سطر فيه انتقادات حادة �إىل
أ
أ
أ
أ��سلوب عمل ال�سواق املالية والنظام املايل الر��سمايل ،وتنب� فيه
بحدوث أ�زمات حادة ،و�شبه البور�صات وما يتم فيها بـ " كازينوهات
للمراهقني واملقامرين".
أ
ال�صالحات،
املهم يف هذا املقال القيم �ن الرجل قدم جمموعة من إ
ال���س�لام ،ولهذا فقد ا�ست�ضافه املعهد
كلها تتفق مع ما ج��اء به إ
ال�سالمي بجدة ليلقى
للبنك
التابع
ال�سالمي للبحوث والتدريب
إ
إ
حما�ضرة �ضمنها هذه آ
الراء وقام املعهد برتجمة ون�شر املحا�ضرة
حتت �سل�سلة حما�ضرات العلماء البارزين عام 1993م.
أ�ي�ضا هناك مقال لـ "روالند الك�سني ( ،)Roland Laskineرئي�س
حترير �صحيفة "ل��وج��ورن��ال دي فاينني�س" Le Journal des
ال�سالمي بجامعة ال�سودان.
• ا�ستاذ االقت�صاد إ
• أ��ستاذ زائر يف اجلامعات أ
الوروبية.
• كاتب �إقت�صادي معروف.

أ�م���ا م��ا قلت ب أ���ن��ه خمالفة للنظام
الر أ��سمايل نف�سه ،فيت�ضح من خالل
تدخل الدولة يف االقت�صاد بالت أ�ميم
وال�شراف والرقابة؛ ألن ذلك �ضد
إ
أ
وخ��روج��ا عن
م��ب��ادئ الر��سمالية
ً
مقت�ضياتها ،ويظهر ع��دم �صالحية
ال���ن���ظ���ام ال���ر أ�����س���م���ايل مب��ب��ادئ��ه
أ
ال�سا�سية.

ال�سالمي ف�إن تدخل
وعلى امل�ستوى إ
احل��ك��وم��ات يف االقت�صاد بالت أ�ميم
أ�م���ر عليه حم��اذي��ر �إ���س�لام��ي��ة ،أ�م��ا
��ال���ش��راف والرقابة فهو
التدخل ب إ
مطلوب ،ومن واجبات احلاكم �إن�شاء
الجهزة اخلا�صة مبراقبة أ
أ
ال�سواق،
واملعامالت ل�ضمان التحقق من االلتزام ب أ�حكام ال�شريعة
وم��ب��ادئ أ
ال�سالمية؛ مم��ا ي�� ؤ�ك��د أ�ن م��ا اتخذته
الخ�ل�اق إ
ال���ش��راف وال��رق��اب��ة يقرتبون ب��ه من
ال�سلطات ب���إق��رار إ
ال�سالمي.
االقت�صاد إ
2008 / 9 / 25 fienanceم ،جاء عنوان املقال" :هل حان الوقت
ال�سالمية يف وول �سرتيت" يقول فيه:
العتماد مبادئ ال�شريعة إ
"�إذا كان قادتنا ح ًقا ي�سعون �إىل احلد من امل�ضاربة املالية التي
ت�سببت يف أ
الزمة فال �شيء أ�كرث ب�ساطة من تطبيق مبادئ ال�شريعة
ال�سالمية.
إ
أ�ي�ضا هناك "بوفي�س فين�ست ( )Beaufils Vincentرئي�س حترير
جملة ت�شالنجر ( )Challengerكربى ال�صحف االقت�صادية يف
أ�وروب��ا ،حيث كتب مقاال افتتاح ًيا للجريدة يف �سبتمرب 2008م
على ما أ�ذكر ،بعنوان" :البابا أ�و القر آ�ن" ومما جاء فيه " :أ�ظن أ�ننا
بحاجة أ�كرث يف هذه أ
الزمة �إىل قراءة القر آ�ن لفهم ما يحدث بنا
ومب�صارفنا؛ ألنه لو حاول القائمون على م�صارفنا احرتام ما ورد يف
القر آ�ن من أ�حكام وتعاليم وطبقوها ،ما حل بنا ما حل من كوارث
و أ�زمات ،وما و�صل بنا احلال �إىل هذا الو�ضع املزري؛ ألن النقود ال
تلد نقودًا".
وغري تلك ال�شهادات التي انطلقت من هناك وتثبت أ�ن املجال بالفعل
ال�سالمي ليتب أ
و� مكانه ال�صحيح
أ��صبح مفتوحا وب�شدة أ�مام البديل إ
ال�سالم وكتابه املحكم؛
يف قيادة االقت�صاد العاملي ،وهذا من �إعجاز إ
حيث يقول تعاىل} :هُ َو ا َّلذِ ي َأ� ْر َ�س َل َر ُ�سو َلهُ ِبا ْل ُهدَ ى َو ِدي ِ��ن الحْ َ قِّ
ين ُك ِّلهِ َو َل ْو َك ِر َه المْ ُ�شْ ِر ُكونَ { (التوبة.)33 :
ِل ُيظْ ه َِر ُه َع َلى الدِّ ِ
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ال���س�لام بجني أ�رب��اح من خ�لال التيارات املالية
وال ي�سمح إ
وحدها ،و�إال كان هذا ربا.

الع���ب���اء أ
وع��ل��ى ح�����س��اب أ
ل�ل�ج��ي��ال
أ
القادمة وتزيد من حجم الوراق
املالية يف ال�سوق امل��ايل املنهار هو
آ
الخ���ر لعدم وج��ود تعامالت ،ومن
جهة ثانية لو وف��رت هذا املبلغ من
خالل طبع النقود ف�إنها �ستزيد من
الت�ضخم.

في
االقتصاد
اإلسالمي
مبادئ
تجعل هذا
االنفصام
مستحيال..
مثال :أي
تيار مالي
البد أن
يقابله تيار
سلعي في
ربط محكم

ملف العدد

أزمة االئتمان العالمية

في ضوء الشريعة اإلسالمية
د� .شاكر حمد  -جامعة عمان  -االردن
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أ
الزمة ..يف عقارات أ�مريكا
الخبار االقت�صادية وال�سيا�سية يف هذه أ
حتمل أ
الي��ام كل يوم
مزيدا من �صور االنهيار وال�سقوط لرموز االقت�صاد الر أ��سمايل من
بنوك وبور�صات و�شركات ت أ�مني ،وغريها من امل ؤ��س�سات العمالقة
التي كانت متثل �إىل وقت قريب أ�ه��م عوامل النجاح والتميز
للنظام االقت�صادي الر أ��سمايل؛ حيث كانت م�صدر مباهاة وفخر
و�إعجاب بقوة ر أ��سمالها وعظم أ�رباحها ،وكثريا ما قدمها النظام
الر أ��سمايل على أ�نها أ
المنوذج الذي يجب أ�ن يحتذى للم ؤ��س�سات
أ
املالية يف جميع دول العامل باختالف انتماءاته و�يديولوجياته،
وامتلكت هذه امل ؤ��س�سات آ�لة �إعالمية وفكرية �ضخمة مكنت لها
يف قلوب ونفو�س كثري من أ��صحاب الفكر والقرار يف �شتى البلدان
مما جعلها مق�صدا لكل طالب ربح ،و�ساع لتحقيق أ
المن وتقليل
املخاطر.
وال أ�دعي أ�ن هذه أ
الزمة �ستكون القا�صمة لهذا النظام والتي ت ؤ�ذن
أ
بانهياره كما انهار النظام ال�شيوعي؛ لن حبال الكثريين ال تزال
ممتدة �إليه تنت�شله من ال�سقوط الذي هوى �إليه ،كما أ�ن هناك من
لبى ب�سرعة فائقة دعوات �سا�سة هذا النظام لتقدمي يد العون
والح�سان �إليهم ،لكن الذي يجب أ�ال يغفل هو أ�ن هذا النظام
إ
ميلك يف داخله عوامل فنائه ،ف�إذا كان النظام ال�شيوعي قد �سقط
مل�صادمته الفطرة ال�سوية يف منع التملك ف�ضال عن تقنينه للظلم
الذي متثل يف ت أ�ميم املمتلكات ،وم�صادرة أ
الموال ،وقمع احلريات
الفردية ،وغري ذلك من املظامل الكثرية التي توىل كربها هذا
النظام ف���إن النظام الر أ��سمايل ميلك الكثري من عوامل الفناء
وال�سقوط؛ فنظام ال يقوم �إال على �سلب ثروات ال�شعوب وخرياتها
بت أ�جيج الفنت ،و�إ�شعال احلروب ،ف�ضال عن تف�شي الربا ،والقمار،
واالحتكار ،والغ�ش ،والتدلي�س ،و أ�كل أ�موال النا�س بالباطل ال
ميكن �إال أ�ن يلقى م�صري �صنوه.

حقيقة أ
الزمة و أ��سباب ال�سقوط
ب��د أ�ت أ
الزم��ة مع انتعا�ش �سوق العقار يف أ�مريكا يف الفرتة من
أ
أ
2005 - 2001م وقدمت البنوك المريكية التي تعج ب�موال
المريكيني وغري أ
أ
المريكيني قرو�ضا للمواطنني ل�شراء منازل
ب��زي��ادة ربوية تت�ضاعف مع ط��ول امل��دة مع غ�ض الطرف عن
ال�ضمانات التي يقدمها املقرت�ض أ�و احلد االئتماين امل�سموح به
للفرد ،ون�شطت �شركات العقار يف ت�سويق املنازل ملحدودي الدخل
مما نتج عنه ارتفاع أ��سعار العقار ،ومل تكن البنوك و�شركات العقار
ب أ�ذكى من حمدودي الدخل الذين ا�ستغلوا فر�صة ارتفاع أ��سعار
عقاراتهم ب أ�كرث من قيمة �شرائهم لها؛ ليح�صلوا من البنوك على
قرو�ض ربوية كبرية ب�ضمان منازلهم التي مل ي�سدد ثمنها والتي
ارتفع �سعرها ب�شكل مبالغ فيه نتيجة للم�ضاربات ،وقدمت املنازل
رهنا لتلك القرو�ض.
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توقف
محدودو
الدخل عن
الدفع بعد
أن أرهقتهم
األقساط
والزيادات
الربوية
مما اضطر
البنوك
والشركات
لبيع المنازل
محل النزاع
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و�شعد جمل�س الحتياطي الفيدرايل
بهذه الطفرة؛ حيث وجد يف الره�ن
الــعــقــاريــة حمــركــا رئي�شا لالقت�شاد
أ
المريكي نظرا ألنــه كــان يتم اإعــادة
مت�يل املقر�س كلما ارتفعت قيمة
عقاره مما �شجع ال�شعب أ
المريكي على
النفاق ال�شتهالكي وبالتايل
ا�شتمرار إ
ا�شتمرار النم� يف القت�شاد أ
المريكي،
اإل أان ما مل ينتبه اإليه الكثري ه� أان
هــذه الــطــفــرة مل تكن نــتــاج اقت�شاد
حقيقي ،بل هي قائمة على �شل�شلة من
الدي�ن املت�شخمة التي مل يكن لها أاي
ناجت يف القت�شاد الفعلي حيث كانت
عبارة عن أاوراق من ال�شندات وامل�شتقات
واخليارات يتم تبادلها وامل�شاربة عليها
يف الــبــ�ر�ــشــات؛ ولــذلــك عندما عجز
املقر�ش�ن عــن ال�شداد وا�شت�شعرت
البن�ك و�شركات العقار أ
الزمة قامت
ببيع دي�ن امل�اطنني على �شكل �شندات
مل�شتثمرين عامليني ب�شمان املنازل ،كما
ح�لت الــرهــ�ن العقارية اإىل أاوراق
مالية (�شندات) فيما يعرف بعملية
الت�ريق ومت بيعها ،وبتفاقم امل�شكلة
جل أا الكثري من امل�شتثمرين اإىل �شركات
الت أامني التي وجدت يف أ
الزمــة فر�شة
للربح حيث ميكنها متلك املنازل فيما
ل� امتنع حمدودو الدخل عن ال�شداد،

وبــد أات �شركات الت أامني ت أاخذ أاق�شاط الت أامني على ال�شندات
من امل�شتثمرين العامليني ،وقد �شاحب ذلك عملية خداع كبرية
له ؤ�لء امل�شتثمرين و أاُخفي عنهم حقيقة م�قف هذه ال�شندات.
ت�قف حمدودو الدخل عن الدفع بعد أان أارهقتهم أ
الق�شاط
والزيادات الرب�ية مما ا�شطر البن�ك وال�شركات لبيع املنازل
حمل النزاع ،والتي رف�س أاهلها اخلروج منها؛ مما أادى اإىل هب�ط
أا�شعار العقارات فما عادت تغطي ل البن�ك ول �شركات العقار ول
�شركات الت أامني ،وعندما طالب امل�شتثمرون الدولي�ن بحق�قهم
لدى �شركات الت أامني مل يكن لديها ما يغطي تلك املطالبات ومن
ثم أاعلنت اإفال�شها وتبعها الكثري من البن�ك وامل ؤ��ش�شات املالية،
فمن ت أاميم ل�شركتي الرهن العقاري "فاين ماي ،وفريدي ماك"
اإىل اإفال�س م�شرف "ليمان براذرز" ،والذي �شجل باإفال�شه أاكرب
عملية اإفال�س يف التاريخ أ
المريكي ،اإىل �شيطرة احلك�مة
أ
المريكية على  %80من �شركة الت أامني "اإيه آاي جي" مقابل
قر�س بقيمة  85مليار دولر لدعم �شي�لة ال�شركة ،وبعدها
القرا�س العقاري "وا�شنطن مي�ت�ش�ال" الذي مت
انهار بنك إ
بيعه اإىل بنك "جي بي م�رغان" بعد أان �شيطرت عليه امل ؤ��ش�شة
الحتادية للت أامني على ال�دائع وهي م ؤ��ش�شة حك�مية تقدم
خدمة الت أامني على ودائع عمالء البن�ك وامل ؤ��ش�شات املالية يف
المريكية ( ،)1ومل تقف تداعيات أ
ال�ليات املتحدة أ
الزمة
عند حدود أامريكا بل تخطت املحيط لت�شيب بلهبها معظم دول
العامل املرتبط باقت�شاد أامريكا.
بالنظر يف هذا اجلانب ال��شفي أ
لالزمة يظهر لنا جملة من
الم�ر نعتربها من خالل ال�ش�ابط ال�شرعية أا�شبابا أ
أ
لالزمة،
أ
أ
ول يعني ذلك ق�شر الزمة على هذه ال�شباب:
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أ�وال :تف�شي الربا:
أ�طلق دهاقنة النظام الر أ��سمايل مقولة �سارت بها الركبان
أ�نه "ال اقت�صاد بال بنوك ،وال بنوك بال فوائد" وتلقف هذه
املقولة املت أ�ثرون بالفكر الر أ��سمايل واملخدوعون به فروجوا
لها ،وج��ادل��وا م��ن أ�ج��ل �صحتها وج��دواه��ا ،و أ�ل�صقوا التهم
مبن عار�ضها مرة بال�سذاجة الفكرية ،و أ�خ��رى بالظالمية
بالرهاب.
والرجعية ،وثالثة بال�شيوعية ،ورابعة إ
�إن امل��ت أ���م��ل يف ه��ذه أ
الزم���ة يجد أ�ن بدايتها ه��ي احلث
والت�شجيع على االقرتا�ض بالربا و�إثقال كاهل النا�س
بالقرو�ض الربوية �سواء لت أ�مني احتياجات أ��سا�سية
كاملنازل ونحوها ،أ�و لغريها من الكماليات
والرتفيهيات ،بل كانت �سعادة جمل�س
االحتياطي الفيدرايل وبيوت املال
وال�سما�سرة واملقرت�ضني غامرة بهذه
الت�سهيالت الربوية؛ حيث وجدوا فيها
حمركا لالقت�صاد ومن ثم ا�ستمرار النمو،
لكن جاءت الرياح مبا ال ت�شتهي ال�سفن وعجز
الفال�س.
املدينون عن ال�سداد ومن ثم �إ�شهار إ
ال�سالم �إذ يحرم الربا ويجرمه ويعده من ال�سبع
�إن إ
أ
املوبقات �-ي املهلكات -ف�إنه ال ميكن ت�صور الهالك والدمار
واخلراب كجزاء أ�خروي فقط �إمنا هو جزاء وعقوبة دنيوية،
و�إن احلرب التي ي�شنها اهلل ور�سوله على االقت�صاديات الربوية
هي حرب �شاملة ال تقف عند حدود البنوك والبور�صات بل هي
أ�عم من ذلك ،وها هو العامل ي�شهد آ�ثار هذه احلرب ويعانيها،
لكن هل هناك من له قلب أ�و أ�لقي ال�سمع وهو �شهيد؟!
لقد كذبت هذه أ
الزمة تلك الن�صيحة االقت�صادية التي كثريا
ما تتكرر على أ�ل�سنة االقت�صاديني وهي أ�ن اال�ستثمار العقاري،
واال�ستثمار يف ال�سندات الربوية هما آ�من احلقول اال�ستثمارية
من حيث حجم املخاطر والعائد ،وهي ن�صيحة ميكن أ�ن تكون
�صادقة لو خلت هذه اال�ستثمارات من آ�فة الربا واملقامرات.
�إن بع�ضا من عقالء مفكري الغرب أ�دركوا أ�خريا هذه احلقيقة
من زاوي��ة اقت�صادية بحتة جم��ردة عن اجلانب العقدي
اليطالية "لووريتا
والمياين ،ومن ذلك ما ذكرته الباحثة إ
إ
أ
ؤ
ال�سالمية
امل�صارف
ن
�
"
خرا
�
م
لها
�صدر
كتاب
يف
نابليوين"
إ
ميكن أ�ن ت�صبح البديل املنا�سب للبنوك الغربية ،فمع انهيار
البور�صات يف هذه أ
اليام و أ�زمة القرو�ض يف الواليات املتحدة
ف�إن النظام امل�صريف التقليدي بد أ� يظهر ت�صدعا ويحتاج �إىل
حلول جذرية عميقة" وقريب من ذلك ما أ�علنه االقت�صادي
الفرن�سي احلائز على جائزة نوبل يف االقت�صاد "موري�س �إيل"
فيما يتعلق مبعاجلة أ�زمة املديونية والبطالة أ�ن اخلروج من

أ
الزم��ة و�إع���ادة ال��ت��وازن له �شرطان هما:
تعديل الفائدة �إىل حدود ال�صفر ،ومراجعة
معدل ال�ضريبة ملا يقارب  )2(.%2وهو ما يعني
منع الربا ،وتطبيق أ�حكام الزكاة.
�إننا �إذ ن�سجل هذه ال�شهادات ال نعني حاجة ال�شريعة �إىل
�شهادة كفاءة أ�و �صالحية من مفكري الغرب ورجاالته ،لكننا
نقدمها لبني جلدتنا الذين ال يزالون يعتربون النظام امل�صريف
المثل بل أ
الربوي هو أ
ال�سالم ومقا�صده كما
والقرب �إىل روح إ
يزعمون.

ثانيا :امل�ضاربات الوهمية وال�صفقات ال�صورية:
يقوم االقت�صاد الر أ��سمايل على ما ي�سمى بـ «امل�ضاربة» وال
ال�سالمي،
عالقة لها بـ «امل�ضاربة ال�شرعية» املعروفة يف الفقه إ
أ
�إمنا يق�صد بها :خلق تعامل ن�شط على �سهم أ�و �سند ،دون �ن يكون
17
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هناك تبادل فعلي حقيقي لل�سلع أ�و املنافع م�صحوبا بالكذب
واخلداع و�صورية العقود والت�آمر ونحو ذلك مما هو من م�ساوئ
التعامل يف ال�سوق الر أ��سمالية)3(.

لم تقف
تداعيات
األزمة عند
حدود أمريكا
بل تخطت
المحيط
لتصيب
بلهبها
معظم
دول العالم
المرتبطة
باقتصاد
أمريكا

18

وتعد هذه امل�ضاربات من أ�خطر آ�فات
اقت�صاد ال�سوق ،وقد كانت وال تزال
�سببا يف الكثري من الكوارث أ
والزمات،
حتى و�صفها رئي�س فرن�سا ال�سابق
اليدز يف االقت�صاد
�شرياك ب أ�نها "وباء إ
العاملي" ،وخلطورتها أ�ي�ضا أ��صدرت
ال�سيدة هيلجا ت�سيب الرو�ش رئي�سة
معهد �شيللر العاملي بيانا بعد كارثة
ت�سونامي بعنوان" :ما هو أ�ج��دى من
امل�ساعدات ..نظام اقت�صادي عاملي
ع��ادل جديد" ،وج��اء يف ه��ذا البيان
عدة تو�صيات ،منها " :أ�ن امل�ضاربات يف
امل�شتقات املالية والعمالت التي و�صلت
م�� ؤ�خ��را وف��ق آ�خ��ر �إح�صائية لبنك
الت�سوية العاملي �إىل  2000تريليون
دوالر يجب م�سحها كليا وجعلها غري
قانونية ،وعن طريق اتفاقيات بني
احلكومات"(.)4
وم���ع ه���ذه ال��ت��ح��ذي��رات أ
ل�ل����س��ف مل
جت��رم ومل مت��ن��ع ،ب��ل تفنن مقامرو
ال�سوق و�صانعوه يف ابتكار املزيد من
�صورها ،أ
ولل�سف أ�ي�ضا وجد من يدفع
م ؤ��س�ساتنا املالية ألن حت��ذو حذو
أ�ختها يف ال��ع��امل الغربي ،ب��ل قننت

كثريا من �صور امل�ضاربة و أ��صبحت ت�شريعا �ساري املفعول يف كثري
ال�سالمي.
من دول العامل إ
الزم���ة أ
�إن ه��ذه أ
الخ�ي�رة أ�ثبتت أ�ن م��ا قدمته ال�شريعة
ال�سالمية من مبادئ اقت�صادية (متمثلة يف حترمي النج�ش،
إ
الن�سان ما لي�س عنده ،واملي�سر ،وبيع الغرر وال��ذي
وبيع إ
يندرج حتته �صور كثرية حيث ي�صدق على بيع املجهول ،وبيع
ما ال ميلك ،وبيع ما ال يقدر على ت�سليمه وغريه) لهو ال�ضمان
احلقيقي من حدوث مثل هذه الكوارث أ
والزمات ،وهو ما فطنت
له الهيئة الفرن�سية العليا للرقابة املالية -وهي أ�على هيئة

�إقت�صاد �إ�سالمي

ر�سمية تعنى مبراقبة ن�شاطات البنوك -ف أ��صدرت قرارا
يق�ضي مبنع ت��داول ال�صفقات الوهمية والبيوع الرمزية،
وا�شرتاط التقاب�ض يف أ�جل حمدد بثالثة أ�يام ال أ�كرث من
�إبرام العقد (.)5

قامت البنوك بعر�ض بيع خداعي لهذه الرهون العقارية �شبه
املمتازة على م ؤ��س�ستي "فريدي ماك" و"فاين ماي" حيث قامتا
بو�ضعها يف جممعات من الرهون العقارية وبيعها �إىل �صناديق
ا�ستثمارية و�إىل عامة اجلمهور على كونها ا�ستثمارات رفيعة
الدرجة تتميز بحد أ�دنى من املخاطر.)6(.

ثالثا :بيع الديون

ال�سالمي ببيع الديون وهو ممنوع
وهو ن�شاط يعرف يف الفقه إ
�شرعا �إال ب�ضوابط متنع الزيادة الربوية والعمليات ال�صورية
( ،)7ويعرف اقت�صاديا بالتوريق ،واملق�صود ب��ه" :حتويل
القرو�ض و أ�دوات الديون غري ال�سائلة �إىل أ�وراق مالية قابلة

من أ�هم ف�صول أ
الزمة الراهنة قيام البنوك بتوريق الرهون
العقارية وكذا القرو�ض املتعرثة وبيعها يف �صورة �سندات؛ حيث
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للتداول يف أ��سواق املال ،وهي أ�وراق ت�ستند �إىل �ضمانات عينية
أ�و مالية ذات تدفقات نقدية متوقعة ،وال ت�ستند �إىل جمرد
القدرة املتوقعة للمدين على ال�سداد من خالل التزامه العام
بالوفاء بالدين"(.)8
وعرفته وزارة اال�ستثمار امل�صرية ب أ�نه "قيام م ؤ��س�سة مالية
م�صرفية أ�و غري م�صرفية بتحويل احلقوق املالية غري القابلة
للتداول وامل�ضمونة ب أ��صول �إىل من�ش أ�ة متخ�ص�صة ذات غر�ض
خا�ص ت�سمى يف هذه احلالة «�شركة التوريق» بهدف �إ�صدار
أ�وراق مالية جديدة يف مقابل أ�ن تكون هذه احلقوق املالية
قابلة للتداول يف �سوق أ
الوراق املالية"(.)9
وق��د ق�نن ن�شاط ال��ت��وري��ق يف كثري م��ن ال���دول العربية
وال�سالمية وقدم على أ�نه من أ�دوات تن�شيط حركة أ��سواق
إ
املال ب�شقيه أ
الويل والثانوي ،وغاب عن الكثريين ما يحمله
ه��ذا الن�شاط من آ�ف��ات مهلكة؛ �إذ هو عبارة عن بيع دين
بدين ،وهي آ
الزمة أ
الفة التي كانت �سببا يف تفاقم أ
الخرية
أ
�إذ مل تكن احلركة الن�شطة لالقت�صاد المريكي يف الفرتة
أ
الخرية �إال �سل�سلة من الديون املت�ضخمة التي مل يكن لها
أ�ي ناجت يف االقت�صاد الفعلي؛ حيث كانت عبارة عن أ�وراق من
ال�سندات وامل�شتقات واخليارات يتم تبادلها وامل�ضاربة عليها
يف ال�سوق الثانوية وجميع هذه أ
الن�شطة املتقدمة ممنوعة
�شرعا.)10(.

• جامعة عمان  -أ
الردن
• أ��ستاذ الفقه املقارن امل�شارك بجامعتي أ
الزهر وامللك خالد
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رابعا :عمليات اخلداع والت�ضليل
الزم���ة �إىل أ
أ�ع���ادت ه��ذه أ
الذه���ان م��ا ح��دث يف أ�زم���ة حلقت
أ
باالقت�صاد أ
أ
أ
المريكي وكانت يف ال�سا�س �زم��ة �خالقية؛ �إذ
تعرى النظام الر أ��سمايل وقتها مما ي�سرت به نف�سه من دعاوى
ال�صدق أ
والتقان ،وظهر مبظهره احلقيقي من
والمانة واجلودة إ
أ
اجل�شع والغرور والكذب واالحتياالت وهي الزمة التي ع�صفت
بكربى �شركات الطاقة آ�نئذ وهي �شركة "�إنرون"(.)11
ويعيد التاريخ نف�سه لنجد �صورا من اخلداع والت�ضليل �صاحب
تلك أ
الزم��ة من االحتيال على امل�ستثمرين العامليني ،وحجب
احلقيقة عنهم مما حدا مبكتب التحقيقات الفيدرايل أ�ن يفتح
حتقيقا مع أ�كرث من ع�شرين م ؤ��س�سة مالية للتحقيق يف دعاوى
اخلداع والت�ضليل.
�إننا �إذ نقدم هذه ال�صورة أ
للزمة فما هو �إال ت أ�كيد على جملة
أ�مور:
ال�سالمية هي النظام أ
المثل للب�شرية �سيا�سيا
 .1ال�شريعة إ
أ
واجتماعيا واقت�صاديا؛ وذلك لنها كما قال ابن القيم
رحمه اهلل�" :إن ال�شريعة مبناها و أ��سا�سها على احلكم
وم�صالح العباد يف املعا�ش واملعاد ،وهي عدل كلها ،ورحمة
كلها ،وم�صالح كلها ،وحكمة كلها"( )12و أ�ن امل�ستقبل لهذا
الدين ،واهلل متم نوره.

�إقت�صاد �إ�سالمي

� .2إن واج����ب ال���وق���ت ي��ح��ت��م ع��ل��ى علماء
ال�سالمية
ال�سالمي وال�شريعة إ
االقت�صاد إ
�إظهار �سوءات النظم الو�ضعية يف جماالتها
املختلفة ،وف�ضحها ،وح�سن تقدمي البديل
ال�شرعي ،وال��دع��اي��ة ل��ه ،وع���دم انتظار
كارثة إلظهار ما لدينا نحن امل�سلمني من
حلول �شرعية.
 .3متى يكف املخدوعون بالنظام الر أ��سمايل
وم ؤ��س�ساته من مفكرين و�سا�سة ورجاالت
ق��ان��ون و�شريعة يف ب�لادن��ا ع��ن التما�س
أ
الع����ذار لتلك ال��ن��ظ��م ،وطم�سهم معامل
أ
�شريعتنا الغراء ،والتحايل على �حكامها،
وال�سخرية م��ن مبادئها؟! أ� َم���ا لهم فيما
أ�حدثه النظام الر أ��سمايل من خراب عاملي
ع�برة وع��ظ��ة؟! أ�م���ا لهم أ�ن ي��ع��ودوا �إىل
�شريعة الهدى والرحمة؟ ..قال تعاىل:
اب ِت ْب َيان ًا ِّلك ُِّل َ�ش ْيءٍ
} َو َن َّز ْلنَا َع َل ْي َك ا ْل ِك َت َ
َوهُ دً ى َو َر ْح َم ًة َو ُب ْ�ش َرى ِلل ُْم ْ�س ِل ِمنيَ{ (النحل:
 ،)89وقال تعاىلَ } :و َما َأ� ْر َ�س ْلن َ
َاك �إ اَِّل َر ْح َم ًة
ِّل ْل َعالمَ ِنيَ{ أ
(النبياء.)107 :

إن الشريعة
مبناها
وأساسها
على الحكم
ومصالح
العباد في
المعاش
والمعاد،
وهي عدل
كلها،
ورحمة
كلها،
ومصالح
كلها،
وحكمة
كلها
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خبراء اقتصاديون:

الرأسمالية
النظام اإلسالمي يزدهر
تنهار

حممد ر�شيد  -دبي
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ويف خ��ط��وة ت�بره��ن م��دى ج��دي��ة خ�ب�راء وزارة اخل��زان��ة يف
ال�سالمية من منابعها أ
ال�صلية ،عقدت
(تعلم) مالمح ال�صريفة إ
الوزارة ،التي ظهرت �إىل الوجود قبل قرنني على يد الرئي�س
أ
المريكي جورج وا�شنطن ،م ؤ�مترا م�صغرا ُدعي �إىل ح�ضوره
جميع م�س ؤ�ويل البنوك أ
المريكية وبع�ض أ�ع�ضاء الكوجنر�س
ال�سالمية.
من أ�جل تفنيد ال�شائعات التي تالحق ال�صريفة إ
ال�سالمي يف الواليات
وبنظرة تاريخية �إذا � أس�لت عن التمويل إ
الجابة ت أ�تيك حتى من قبل امل�شرع احلكومي ،يف
املتحدة ،ف�إن إ
الرهاب؟) �إال أ�ن ال�صورة يف
متويل
تعني
(هل
خر
�صورة �س ؤ�ال آ�
إ
أ
طريقها للتغري بف�ضل الذراع اليمنى لوزير اخلزانة المريكي
هرني بول�سون.
�إال أ�ن الالفت للنظر ،بح�سب الوثيقة اخلا�صة بربنامج امل ؤ�متر و
التي مت توزيعها على عدد حمدود من �صانعي القرار االقت�صادي
أ
المريكي ،أ�نه مت تكليف نيل كا�شكاري ،م�صريف �سابق من أ��صل
هندي إلدارت��ه��ا .ويعترب كا�شكاري ال��ذراع اليمنى التي يثق
بها وزير اخلزانة أ
المريكي هرني بول�سون و التي على �إثرها
منحه �إحدى أ��صعب املهام يف تاريخ وزارة اخلزانة وهي رئا�سة
برنامج احلكومة إلنقاذ امل ؤ��س�سات املالية الذي أ�قره الكوجنر�س
وقيمته  700مليار دوالر.
وت��زام��ن��ت تلك ال��ت��ط��ورات م��ع الت�صريحات ال�صحفية عن
ال���س�لام��ي��ة و ال��ت��ي ذك��ره��ا ن��ائ��ب وزي���ر اخل��زان��ة
ال�صريفة إ

�إقت�صاد �إ�سالمي

تنظر جهات مالية غربية عديدة (بجدية) �إىل أ�برز مالمح
ال�سالمية ،يف خطوة يرجى من ورائها معرفة
أ�عمال ال�صريفة إ
امل��دى ال�شرعي االقت�صادي ال��ذي ميكن اال�ستفادة منه يف
الت�صدي أ
للزمة املالية التي �ضربت �شرايني االقت�صاد العاملي.
وك�شفت م�صادر موثوقة أ�ن وزارة اخلزانة أ
المريكية تنظر
الجراء كتحول جوهري يف النظرة جتاه ال�صريفة
ملثل هذا إ
أ
أ
ال�سالمية بعد �ن ��صبحت ق��ادرة على تثبيت جذورها يف
إ
وجه اجلي�شان املايل العاملي .وهو أ
المر الذي أ�جرب امل�س ؤ�ولني
أ
المريكيني على النظر بعمق نحو املبادئ التي ترتكز عليها
ال�سالمية.
ال�صريفة إ

أ
المريكي روبرت كيميت خالل زيارته لالمارات م ؤ�خراً .يعلق
أ�حد املراقبني الغربيني على ذلك (�إنني منده�ش من اعرتاف
ال�سالمية).
وتقدير كيميت لل�صريفة إ
وتبني الوثيقة اخلا�صة ب أ�جندة هذا امل ؤ�متر والذي مت تنظيمه
منت�صف نوفمرب املا�ضي مب�شاركة جامعة هارفارد ال�شهرية مع
ق�صر أ�عداد احل�ضور �إىل � 100شخ�ص  .كما تفيد الوثيقة أ�ن
الع�ضاء العاملني يف أ
قائمة احل�ضور �ستقت�صر على أ
الجهزة
احلكومية أ
المريكية املخت�صة بالرقابة على البنوك ،و
بع�ض املمثلني من الكوجنر�س ،وزارة اخلزانة ،البنك الفدرايل
و أ�ق�سام أ�خرى من ال�سلطة التنفيذية.
وتقول الوثيقة (هذا امل ؤ�متر م�صمم إلطالع �صانعي ال�سيا�سات
ال�سالمية،
االقت�صادية على اخلدمات التي تقدمها املالية إ
التي ت�شكل ب�صورة متزايدة جزءاً) مهم ًا (من ال�صناعة املالية
العاملية).
وبدا من الوا�ضح أ�ن هناك توجه ًا من امل�س ؤ�لني أ
المريكان �إىل أ�ن
أ
ال يثري هذا امل ؤ�متر أ�ي زوبعة �إعالمية و ال�سيما �ن هذا امل ؤ�متر
الرفيع امل�ستوى قد يحرك املخاوف ال��راك��دة جت��اه ما يعرف
ال�سالمية) ،فقد ال تلقي فكرة توجه و
بـ (فوبيا ال�صريفة إ
زارة اخلزانة أ
ال�سالمية
المريكية نحو تعلم مبادئ ال�صريفة إ
العالميني الذين ي�شعرون بـ (التهديد)
ترحيبا حارا من بع�ض إ
ال�سالمي.
الذي �سيجلبه معه التمويل إ
أ�م���ام ذل��ك دع��ا ال�بروف��ي�����س��ور حممد
م��ع�����ص��وم ب����اهلل ،حم��ا���ض��ر ال��ت��م��وي��ل
ال�����س��ل�ام����ي يف ج���ام���ع���ة ك��ام��دي��ن
إ
أ
الم��ري��ك��ي��ـ��ة� ،إىل ا���س��ت��غ��ـ�لال قمـة
جم��م��وع��ة( ,)20-Gالتي عقدت يف
وا�شنطن بعد امل�� ؤ�مت��ر ب��اي��ام قالئل
من خالل اتخاذها كمن�صة ملخاطبة
ال�سالمية
ال�سمات الفعلية للمالية إ
و بحث م� أس�لة دجمها يف خطة �إنقاذ
االقت�صاد العاملي.

االختالفات مع ال�شريعة
بينما مي��ك��ن أ�ن ت��رح��ب ال��والي��ات
ال�سالمي� ،إال أ�ن
املتحدة بالتمويل إ
اقت�صادها م���ازال يقوم على مفهوم
امل��ال��ي��ة التقليدية ،حيث أ��صبحت
الفائدة (كلية الوجود) يف كل مكان
و زم���ان .وي�شكل ذل��ك مع�ضلة لعدد

وزارة
الخزانة
األمريكية
تنظر
بجدية إلى
االستفادة
من
المصرفية
اإلسالمية
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األزمة العالمية
توضح أن
االسالم هو
(الطريق
الثالث)
بعد فشل
االيديولوجيات
الكبرى
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قليل من مديري ال�صناديق املحليني
الذين يتطلعون �إىل اال�ستثمار مبا
يتوافق مع أ�حكام ومبادئ ال�شريعة
ال�سالمية.
إ
وي�� ؤ�دي ع��دم وج��ود �صيغة موحدة
الر�شادية اخلا�صة
عاملية للخطوط إ
ال�سالمي ،يف بع�ض
ب أ�دوات اال�ستثمار إ
أ
الح��ي��ان� ،إىل اختالفات يف ال��ر أ�ي
بني العلماء الذين يفتون حول مدى
التوافق مع أ�حكام ومبادئ ال�شريعة
ال�سالمية .وقال نك كايزر ،رئي�س
إ
�شركة  ،Saturn Capitalومدير
حمفظة �صناديق أ�مانة يف بيلنغام
يف وا���ش��ن��ط��ن (ه���ذا م��ا دع��ان��ا �إىل
التوجه �إىل املجل�س الفقهي ألمريكا
ال�شمالية ،ح��ي��ث ي��ح��اول تف�سري
ال���س�لام أ
للمريكيني ال�شماليني،
إ
أ
الم��ر ال��ذي ميكن أ�ن يكون خمتلف ًا
ع��ن أ
ال���س��ل��وب ال���ذي ي�ستثمر به
ال�سعوديون .وهذا أ�مر م�سموح به).
و أ��ضاف (�إذا كنت مت�شدد ًا للغاية
يف ه��ذا أ
الم��ر ،ف�إنك لن جتد �شيئ ًا
ت�شرتيه ،حيث �إن ك��ل ال�شركات
أ
المريكية تتعامل بالفائدة .ومع

هذا فهناك بع�ض امل ؤ��س�سات التي تتعامل ب�صورة جزئية مع
الفائدة ولكن هل تعد تلك اجلزئية الربوية يف التعامل
م�صدر عملها أ
ال�سا�سي؟).
�صدقي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة Zayan
وقال نافيد ّ
 Financeيف نيويورك (يعد االلتزام بتعاليم ال�شريعة
مبثابة املعيار اخلا�ص لدينا للقيام بتعامالتنا اليومية،
ولكننا ال نعمل يف جمال بيع العقيدة).

قوة أ�ن�شطة التمويل
وق��ال م�صرفيون خ�لال منتدى عقد يف ال�سعودية م ؤ�خرا
الزم��ة املالية العاملية تقدم فر�صة أ
ان أ
للن�شطة امل�صرفية
ال�سالمية لكي تعزز موقعها عامليا .ومل تنل أ�زمة االئتمان
إ
ال�سالمية وان كان ت أ�ثري تراجع
البنوك
من
االن
حتى
العاملية
إ
أ��سعار العقارات وال�سلع االولية وتباطوء االقت�صادات قد بد أ�
يظهر يف القطاع .لكن امل�صرفيني يف املنتدى الذي يتناول ت أ�ثري
أ
الزمة املالية العاملية على العمل امل�صريف اال�سالمي توقعوا
مزيدا من القوة للقطاع.
وقال أ�حمد علي رئي�س البنك اال�سالمي للتنمية الذي يتخذ
من جدة مقرا خالل املناق�شات التي نظمها البنك ال بد للتمويل
ال�سالمي أ�ن يغتنم الفر�صة التي ج��اءت مع االزم��ة املالية
إ
العاملية.

وي�ستفيد منو العمل امل�صريف اال�سالمي من تزايد االهتمام
بالقيم اال�سالمية وال�سيولة القادمة من م�صدري النفط يف
ال�شرق االو�سط املتعط�شني ال�ستثمارات تتوافق مع ال�شريعة،
ومن �ش أ�ن تراجع �سعر النفط أ�ن ي ؤ�ثر على ذلك.

ال�سالمي
البديل يف االقت�صاد إ

لكن امل�سلمني ي�شكلون نحو خم�س �سكان العامل مما مينح القطاع
جماال وا�سعا للنمو طويل أ
الج��ل ا�ست�شاري م�صريف �سعودي
الرقابة التنظيمية لي�ست حال يف حد ذاتها.
وقال رجل أ
العمال ال�سعودي �صالح كامل الذي ير أ��س املجل�س
العام للبنوك وامل ؤ��س�سات اال�سالمية ان أ
الزمة العاملية تو�ضح
أ�ن اال�سالم هو (الطريق الثالث) بعد ف�شل االيديولوجيات
الكربى.

نظرة تاريخية

و أ�ملح أ�حد املقربني �إىل �إن حماولة وزارة اخلزانة قد تهدف
ال�سالمية
من ورائها �إىل �إعادة تدوير أ�موال البرتودوالر إ
بعد أ�ن هجرتها .يقول دانيال بي�سز املحلل االقت�صادي
ل��دى وك��ال��ة روي��ت�رز ،أ����ص��ب��ح ع��دد كبري م��ن امل�ستثمرين
ال�شرق أ�و�سطيني مرتددين يف اال�ستثمار يف أ
ال�سواق املالية
أ
المريكية بعد هجمات احلادي ع�شر من �سبتمرب ،2001
حيث يخ�شون أ�ن يتم رب��ط أ�موالهم العربية بن�شاطات
ال�سالمية الراديكالية.
اجلماعات إ
أ�م��ام ذل��ك أ�ك��د جرانت �سميث املدير العام وامل�شرف على
بحوث معهد  IRMEPأ
المريكي ال��ذي ترتكز بحوثه
ال�سيا�سية واالقت�صادية جتاه منطقة ال�شرق أ
الو�سط،
أ�همية احل�صول على مبد أ� التعامل باملثل بني امل�ستثمرين
اخلليجيني و أ
المريكان .حيث يقول (مل ين�س اخلليجيون
بعد ردة الفعل أ
المريكية على �صفقة موانئ دبي العاملية،
التي كانت تتعلق ب���إدارة البنية التحتية للمباين ومرافق
املوانئ ،حيث ُأ�بطِ لت ال�صفقة ا�ستناد ًا �إىل تهم زائفة ال
تقوم على أ��سا�س من ال�صحة).
ويف تعليقه على النظرة أ
ال�سالمي قبل
المريكية للتمويل إ
اندالع أ�زمة املال احلالية ،قال ع�صام �صالح ،رئي�س املمار�سات
ال�سالمية يف �شركة King and Spalding
املالية إ
القانونية يف نيويورك (�إن املفهوم ال�سائد هو أ�ن الواليات
ال�سالمي ،وللم�سلمني ،والعرب).
املتحدة معادية للتمويل إ

�إقت�صاد �إ�سالمي

وهناك أ�كرث من  300م ؤ��س�سة مالية ا�سالمية يف أ�نحاء العامل
وتقدر قيمة القطاع بنحو تريليون دوالر وهو مبلغ �ضئيل جدا
قيا�سا اىل حجم االن�شطة امل�صرفية التقليدية يف العامل.

وقال( :ال�شيوعية أ�خفقت والر أ��سمالية أ�خفقت آ
والن فقط
بد أ�وا يقرون بف�شلهم).

ويف ر أ�ي د .ظافر م��ق��دادي املحلل االقت�صادي اال�سالمي
بالواليات املتحدة أ
المريكية أ�نه يف ظل االزمة املالية العاملية
ال�سالمي
ازداد احلديث والتنظري ملا ُي�س ّمى بالنظام االقت�صادي إ
ومدى ت أ� ّهله ليكون بدي ًال عن نظام االقت�صاد الر أ��سمايل .فما
ال�سالمي؟
هو النظام االقت�صادي إ
وقال مقدادي أ�و ًال ،وبعد فح�ص املفاهيم ،ال ميكننا احلديث
عن نظام اقت�صادي �إ�سالمي ،ألن االقت�صاد ال يحدده دينٌ معني،
و�إمنا هو ن�شاط اجتماعي تاريخي ي أ�خذ �شكل منط من أ�مناط
االنتاج التي يفرزها التطور االجتماعي يف مكان ما يف زمان
ما .فالب�شرية خربت عرب التاريخ أ�مناط انتاج خمتلفة بد أ�ت

و يتابع �سميث (�إذا كان امل�س ؤ�ولون احلكوميون أ
المريكيون
يتوقعون اال�ستفادة من �إمكانيات �صناديق الرثوات ال�سيادية
يف �سوق �صناديق أ
ال�سالمية ،وهي من
ال�سهم اال�ستثمارية إ
ال�سالمي ،ف�إنهم يف
أ��سرع القطاعات منو ًا يف النظام املايل إ
البداية بحاجة �إىل ممار�سة املبادئ أ
ال�سا�سية يف امل�صرفية
ال�سالمية ،وهي املبادئ أ
الخالقية الرفيعة .و يف الوقت
إ
احلا�ضر ف�إن �إعادة بناء الثقة والعودة �إىل عالقات تقوم
على املبادئ أ
الخالقية الرفيعة هي أ�مور يجب توافرها أ�و ًال
أ
حتى تتح�سن حركة ر��س املال املتنقل).
و�سبق ملكتب (مراقبة ح�سابات العملة) ،وهو �إحدى اجلهات
الت�شريعية للبنوك أ
المريكية ،أ�ن أ����ص��در ع��ام ،1997
وعام 1999م ،قرارات ت�سمح للم ؤ��س�سات املالية ببيع بع�ض
ال�سالمية.
املنتجات املالية إ
وكانت ثاين أ�كرب جهة أ�مريكية مزودة لتمويل �شراء املنازل،
وهي  ،Freddie Macقبل عدة �سنوات أ�ن ا�شرتت منتجات
مالية �إ�سالمية لتمويل �شراء املنازل مل�ساعدة املقرت�ضني
الذين ال يريدون دفع الفوائد امل�صرفية.
وي�ستعي�ضون عن ذلك بدفع ر�سوم للجهة املقر�ضة مقابل
تقا�سم املخاطر .معلوم أ�ن احلكومة أ
المريكية قد ا�ستحوذت
أ�خري ًا على فريدي ماك بعد اخل�سائر التي �سجلتها من جراء
أ�زمة الرهونات العقارية.
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بامل�شاعية البدائية ،التي تطورت اىل العبودية ،والتي بدورها
تطورت اىل عبودية أ
الر���ض وال��زراع��ة ( أ�ي االقطاعية)،
والتي أ�ف�ضت اىل الر أ��سمالية .فاالقت�صاد �إما أ�ن يكون ر أ��سمالي ًا
او اقطاعي ًا او ا�شرتاكي ًا ..وهكذا ،وال ميكن أ�ن يكون م�سيحي ًا
او بوذي ًا او ا�سالمي ًا .أ�ما �إن أ�راد أ��صحاب التنظري اال�سالموي
ا�شتقاق م�صطلح ال�ستخدامه يف دعايتهم االيدولوجية ف�إن
أ
ال�صح ا�ستعمال م�صطلح مثل اقت�صاد امل�سلمني أ�و اقت�صاد
املجتمعات اال�سالمية ،ومع ذلك ال ميكن أ�ن يكون نظام ًا ،بل
هو جمموعة من املعامالت الفقهية املوجودة أ��ص ًال يف مراجع
ال�سلف يف أ�بواب املعامالت ،وخا�صة كتاب املغني إلبن قدامة.
وثاني ًا ،ميكننا ت�صنيف ما ي�سمى بالنظام االقت�صادي اال�سالمي
على أ�نه نظام اقت�صادي ر أ��سمايل ،فهو قائم على امللكية اخلا�صة
لو�سائل االنتاج وعلى الربح وعلى التجارة ،وهو ال يختلف عن
النظام الر أ��سمايل يف �شيء �سوى أ�نه ُي�ضفي نكهة ا�سالمية على
النظام الر أ��سمايل .هذه النكهة ت أ�تي
من حماوالت تطبيق بع�ض أ
الخالقيات
اال�سالمية يف الن�شاط االقت�صادي
الر أ��سمايل ،و أ�همها حترمي الربا عم ًال
ب آ
��الي��ة الكرمية (و أ�ح���لّ اهلل البيع
وحرم الربا) ،باال�ضافة اىل أ
المانة
ّ
وال�صدق والنزاهة وعدم الغ�ش .وهي
مقوالت نظرية قلّما جتد لها تطبيق ًا
عملي ًا يف واق��ع الن�شاط االقت�صادي
مبا فيها اال�سالمي.

يجب إقامة
بنوك
استثمار
اسالمية
تجسد
االقتصاد
االسالمي
وتقدم
للعالم رؤية
جديدة
وطريقة
مختلفة
الدارة
االصول
واستثمار
الثروات
وصناعة
المنتجات
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ثالث ًا :ما الذي مييز ما ي�سمى بالنظام
امل�صريف اال�سالمي عن النظام امل�صريف
ال��ر أ����س��م��ايل؟! يف اجل��وه��ر ال �شيء.
فكالهما قائم على نف�س امل��ب��ادئ يف
االنتاج والتجارة والربح والفائدة،
ولكن يوجد اختالف يف كيفية حتقيق
هذه الفائدة ،ففي النظام الر أ��سمايل
الربوي يحقق امل�صرف الفائدة نتيجة
بيع أ
الموال ال�سائلة (النقود) للعميل
مقابل فائدة ،و ُت�سمى هذه العملية
بـ(االئتمان بفائدة) ،وهذا هو الربا
عينه .ويف امل�صارف اال�سالمية تتحقق
الفائدة نتيجة بيع أ
الموال ال َع ْينية،
مثل ال�سيارة ،للعميل مقابل فائدة،
و ُت�س ّمى ه��ذه العملية بـ(املرابحة
آ
الج��ل��ة) .والفرق بينهما أ�ن مفهوم
الربا يكمن يف بيع و���ش��راء أ
الم��وال
ال�سائلة ،ففي اال���س�لام ه��ذا ح��رام،
ول��ك��ن احل�ل�ال يكمن يف بيع و���ش��راء

الم��وال العينية أ
أ
كالرا�ضي وال�سيارات واملاكنات واخلدمات
حتى لو كان البيع آ�ج ًال ( أ�ي بالتق�سيط) وبفائدة.
وم��ن هنا ا�ستطاعت امل�����ص��ارف اال�سالمية التالعب ب�شكل
لللتفاف على الربا.
�إجراءات وتوقيت عمليات البيع وال�شراء إ
ولن أ�خذ املثال التايل للمقارنة بني امل�صرف الربوي وامل�صرف
ال�سالمي .يف التعامل الربوي ي�شرتي العميل من امل�صرف ثمن
إ
ال�سيارة املعرو�ضة للبيع يف معر�ض ال�سيارات ،حيث أ�ن ال�سيارة
لي�ست ملك ًا للم�صرف وقت ال�شراء ،ويح�صل العميل على ال�سيارة
من املعر�ض ،ثم يقوم بتق�سيط ثمنها للم�صرف وفق ًا لفائدة
معينة ح�سب اتفاقه مع هذا امل�صرف .الربا يف هذه العملية
وا�ضح ويتجلى يف أ�ن امل�صرف قد باع العميل نقود ًا ولي�س �سلعة.
هذا أ�و ًال ،وثاني ًا يقع احلرام أ�ي�ض ًا يف أ�ن امل�صرف باع ب�ضاعة
ال ميتلكها وهذا خمالف لتعاليم الر�سول الكرمي (�ص) حيث
نهى عن بيع ما ال منلك ،وثالث ًا مل يقب�ض (او ي أ�خذ) امل�صرف
ال�سيارة يف حوزته قبل أ�ن يبيعها للعميل بل بقيت يف املعر�ض،
وهذا خمالف لقول الر�سول�( :إذا ا�شرتيت مبيع ًا فال تبعه
حتى تقب�ضه) .أ�م��ا امل�صرف اال�سالمي فيتبع عدة خطوات
اجرائية لكي ال يقع يف ظاهر الن�ص الذي نهى عنه الر�سول
الكرمي ،فيقوم امل�صرف با�ستالم طلب من العميل يحمل عنوان
(طلب التمويل باملرابحة) يت�ضمن و�صف ًا دقيق ًا لل�سيارة التي
يرغب العميل ب�شرائها ،ثم يقوم امل�صرف بدرا�سة هذا الطلب،
ف�إن وافق عليه يطلب من العميل تعبئة بيان (الوعد بال�شراء
و�سداد �ضمان اجلدية) وهو ما ي�شبه العقد مع الدفعة أ
الوىل
لكي ي�ضمن امل�صرف عدم اخل�سارة يف حال أ�خلّ العميل بوعده
يف ال�شراء ،ثم يقوم امل�صرف ب�شراء ال�سيارة من الوكيل او املُنتج

لكن ما الفرق؟ يجيب مقدادي جوهري ًا ال �شيء من منظور
منط االنتاج االقت�صادي ،وكل ما يف أ
المر أ�ن امل�صرف لعب
دور معر�ض ال�سيارات وامل�صرف التقليدي يف نف�س الوقت،
فقام بعمليتني جتاريتني يف معاملة واحدة� :شراء ال�سيارة من
املُنتج (بدل أ�ن ي�شرتيها معر�ض ال�سيارات من املُنتج) وبيعها
للعميل بفائدة .والعملية كلها تهدف اىل االلتفاف على مفهوم
ً
�سلعة ميتلكها على
الربا ك��ون امل�صرف يف ه��ذه احلالة ب��اع
أ�ر�ضه ومل يبع أ�موا ً
ال �سائلة .وما يدعو للحرية هنا أ�ن فقهاء
االقت�صاد اال�سالمي املعا�صرين و�إن أ�خذوا من فقه املعامالت
إلبن قدامة فك أ�نهم ُيهملون قوله( :وكل قر�ض ُ�شرط فيه أ�ن
يزيده فهو حرام ...قال ابن املنذر :أ�جمعوا على أ�ن املُ�سلف
�إذا َ�شرط على املُ�ستلف زيادة أ�و هدية ،ف أ��سلف على ذلك� ،إن
أ�خذ الزيادة على ذلك ربا) .أ�لي�س ثمن ال�سيارة �سلفة أ��سلفها
امل�صرف للعميل بطريقة غري مبا�شرة؟ أ�لي�ست الفائدة على
ال�سلفة زيادة وهي حرام؟! أ�لي�س هذا ربا الن�سيئة؟ أ�فيدوين
كنت خمطئ ًا .وهل أ
(العمال بالن ّيات ولكل امرئ ما نوى)
�إن ُ
أ
كما قال الر�سول الكرمي �م ب��االج��راءات؟! ونية امل�صرف
وا�ضحة وه��ي اق��را���ض العميل م��ا ً
ال بفائدة لكي ي�شرتي

هذا من الناحية النظرية االجرائية،
أ�ما من الناحية العملية ف�إن الكثري
من أ
الخطاء و�ضعف املراقبة ت ؤ�دي
اىل ال���وق���وع يف احل�����رام وال���رب���ا،
ففي ح��االت كثرية يت�سرع امل�صرف
اال���س�لام��ي ب��اع��ط��اء �شيك للعميل
ليقوم هو با�ستالم ال�سيارة من املُنتج
مبا�شرة (وهذا ربا) ،وغريها الكثري
من التجاوزات التي أ�وردتها الدرا�سات
امليدانية للم�صارف اال�سالمية (ميكن
مراجعة درا�سة د .ح�سني �شحاتة،
ا�ستاذ املحا�سبة بجامعة أ
الزه��ر).
واجلدير بالذكر أ�ن الباحث حممد
�سليم قد ذكر يف درا�سة له ن�شرت يف
�صحيفة فاينان�شال تاميز الربيطانية
أ�ن ما ال يتجاوز  %5فقط من عمليات
التمويل اال�سالمي تتم وفق ًا ألحكام
و�ضوابط ال�شريعة اال�سالمية .أ�ما
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وت�صبح ال�سيارة ملك ًا للم�صرف ويقب�ضها امل�صرف يف مكان تابع
له ،ثم يقوم ببيعها للعميل بعد ح�صوله على �ضمانات ،وت�صبح
ال�سيارة ملك ًا للعميل الذي يقوم بدوره بتق�سيط ثمن ال�سيارة
مع الفوائد اىل امل�صرف.

ال�سيارة ،بغ�ض النظر �سواء ا�شرتاها
من املعر�ض أ�و امل�صرف ،فامل�صرف أ��ص ً
ال
لي�س معر�ض ًا لل�سيارات وال غريها من
الب�ضائع العينية و�إمنا هو م�صرف.

الرقابة
التنظيمية
ضرورية
لكن يجب
استكمالها
بتغيير
هيكلي
في النظام
المالي

ملف العدد
املراقبة على هذه امل�صارف فتتم عن طريق جمال�س �شرعية
ت�ضم م�شاهري الفقهاء الذين ي�شهدون لهذه امل�صارف ب أ�ن
تعامالتها �شرعية ،ويتقا�ضى الواحد منهم على ع�ضويته
يف املجل�س من  20أ�لف ًا اىل  30أ�لف ًا �سنوي ًا ،وميكن أ�ن يعمل
يف أ�ك�ثر من جمل�س يف نف�س الوقت
(ح�����س��ب م��ع��ل��وم��ات امل��وق��ع ال��ع��امل��ي
لالقت�صاد اال�سالمي)!! .وقد اختلف
الفقهاء امل�سلمون املعا�صرون حول
عمل هذه امل�صارف ،ونذكر على �سبيل
امل��ث��ال ال احل�صر اخل�ل�اف الفقهي
ال��ذي طفا على ال�سطح يف منتدى
التمويل اال���س�لام��ي يف ا�سطنبول،
خا�صة بني د .حممد أ�مي��ن اجلمال
ال�سالمي يف جامعة
أ��ستاذ التمويل إ
راي�����س يف هيو�سنت وحممد عمران
عثماين أ��ستاذ ال�شريعة يف باك�ستان،
وكذلك خ�لاف الفقهاء بعد ت أ�كيد
ك��ل م��ن مفتي م�صر د .علي جمعة
ووزير أ
الوقاف د .حمدي زقزوق أ�ن
التعامل مع امل�صارف التقليدية (غري
اال�سالمية) حالل.

علماء
االقتصاد
الوضعي
قد توقعوا
انهيار النظام
االقتصادي
االشتراكي
ألنه يقوم
على مفاهيم
ومبادئ
تتعارض
مع فطرة
اإلنسان
وأحكام
الشريعة
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وه���ذا ك��ل��ه ال ي��غ�ير م��ن حقيقة أ�ن
النظام امل�صريف اال�سالمي جوهري ًا
وجلهة منط االنتاج هو نظام م�صريف
ر أ����س��م��ايل .فعن أ�ي نظام اقت�صادي
ا�سالمي يتحدث امل��ن��ظّ ��رون؟! وكيف
أ����ص��ب��ح م�� ؤ�ه ً
�لا ل��ي��ح��لّ حم��ل النظام
االقت�صادي الر أ��سمايل؟!

انهيار البور�صات العاملية
ما قاله جوردن براون ـ رئي�س الوزراء الربيطاين ـ من انه يتعني
و�ضع أ��س�س وقواعد جديدة للنظام املايل فيما يتعلق بالك�شف
ال�شراف
عن املعلومات وال�شفافية وحت�سني وتو�سيع نطاق إ
أ
للنذار املبكر ملجابهة الزمات
والتعاون الدويل و�إن�شاء نظام إ
امل�ستقبلية ،وامل�ست�شارة أ
الملانية أ�جنيال مريكيل التي قالت �نأ
هناك حاجة لو�ضع قواعد عاملية جديدة للنظام املايل الذي
يتعني على �صندوق النقد الدويل أ�ن ي�ضطلع فيه بدور �إ�شرايف
أ�كرب والرئي�س الرو�سي دميرتي ميدفيديف �إىل �إقامة نظام
اقت�صادي مايل جديد أ�كرث عدال يقوم على تعدد أ
القطاب
و�سيادة القانون أ
والخ��ذ بامل�صالح املتبادلة معتربا ان عهد
الهيمنة االقت�صادية أ
المريكية قد وىل.
ومن قبل انهارت نظريات النظام اال�شرتاكي يف معقلها وخا�صة
يف االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق و أ�قدم �إ�ضافة اىل دول الكتلة
ال�شرقية التي كانت تدور يف فلكه وت ؤ�من بتلك النظريات التي
خ�صخ�صة امل�شروعات العامة وبيع وحدات القطاع العام لرجال
أ
العمال وتطبيق قواعد النظام االقت�صادي الر أ��سمايل و أ�همها
حرية ال�سوق وعدم تدخل الدولة انطالقا من �شعار الدولة
الخر يف أ
(حتكم وال متلك) والذي ثبت ف�شله هو أ
الزمة املالية
العاملية الراهنة حيث تدخلت الواليات املتحدة والعديد من
الدول أ
الوروبية إلنقاذ البنوك وامل ؤ��س�سات املالية من خالل
أ
�ضخ �سيولة يف قطاعات هذه امل ؤ��س�سات ملواجهة الزمة وذلك
ت أ�ميم جزئي لبع�ض امل�صارف.
من جهته ي ؤ�كد الدكتور ح�سني �شحاتة ـ أ��ستاذ االقت�صاد بجامعة
أ
الزهر واخلبري اال�ست�شاري يف املعامالت املالية وال�شرعية ـ أ�ن
علماء االقت�صاد الو�ضعي قد توقعوا انهيار النظام االقت�صادي

كما انه يقوم على االحتكار والفوائد الربوية والتي يرونها
انها تقوم على عبادة امل��ال و�سيطرة أ��صحاب القرو�ض على
املقرت�ضني وت�سلب حرياتهم و أ�عمالهم وت�سبب أ�ثارا اجتماعية
واقت�صادية خطرية م�ست�شهدا بر أ�ي اخلبري االقت�صادي موري�س
آ�ليه وال��ذي ح�صل جائزة نوبل يف االقت�صاد عندما قال ان
النظام االقت�صادي الر أ��سمايل يقوم على بع�ض املفاهيم
وال��ق��واع��د التي ه��ى أ��سا�س ت��دم�يره اذا مل تعالج وت�صوب
ت�صويبا عاجال ف�ضال عن �إن ع��ددا لي�س بالقليل من رجال
االقت�صاد أ�ك��دوا على ان هذه النظام يقوم على مبادئ تقود
الفال�س.
اىل إ
و أ�و�ضح الدكتور �شحاتة �إنهم ذكروا عددا من أ
ال�سباب ومنها
االحتكار واملعامالت الوهمية واال�ستغالل والتدلي�س وانت�شار
الموال من أ
الف�ساد مما ي ؤ�دي �إىل وقوع ظلم من أ��صحاب أ
الغنياء
والدائنني للفقراء وامل�ساكني واملدينني و أ�ي�ضا من أ��سباب أ�زمة
هذا النظام هي ان املادة أ��صبحت هى الطغيان و�سالح الطغاة
وال�سيطرة على ال�سيا�سة ف�ضال عن ان هذا النظام يقوم على
النظام امل�صريف الربوي ونظام الفائدة أ�خذا وعطاء ويعمل يف
�شراء وبيع ًا وو�ساطة وانه كلما
�إطار منظومة جتارة الديون
ً

م�ضيفا ان البع�ض يرى انه ال تتحقق
التنمية احلقيقية �إال �إذا ك��ان �سعر
الفائدة �صفر وهو ما قاله آ�دم �سميث
و أ�ي�ضا من أ
ال�سباب أ�ن ه��ذا النظام
يقوم على نظام امل�ستحقات املالية
وال��ت��ي تعتمد اعتمادا أ��سا�سيا على
معامالت وهمية ورقية �شكلية تقوم
على االحتماالت وال يرتتب عليها أ�ي
مبادالت لل�سلع واخل��دم��ات ف أ��سا�سها
املقامرات واملراهنات.

وه��ن��اك ���س��ب�ين آ�خ���ري���ن وه��م��ا �سوء
�سلوكيات م ؤ��س�سات الو�ساطة املالية
والتيتقومعلى�إغراءالراغبنيمنحمتاجيالقرو�ضوالتدلي�س
عليهم و�إغرائهم باحل�صول على القرو�ض من امل ؤ��س�سات املالية
و أ�ي�ضا التو�سع يف تطبيق نظام بطاقات االئتمان بدون ر�صيد
وهو ما ي�سمى بال�سحب على املك�شوف والتي حتمل �صاحبها
تكاليف عالية وهذه �سبب أ�الزمة مما يت�سبب الزمات مالية
أ
لل�شخا�ص والبنوك الربوية.
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اال�شرتاكي ألنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعار�ض مع فطرة
ال�سالمية كما تنب أ� العديد
الن�سان و أ�حكام ومبادئ ال�شريعة إ
إ
من رواد النظام االقت�صادي الر أ��سمايل بانهياره ألنه يقوم على
مفاهيم ومبادئ تتعار�ض مع �سنن اهلل �سبحانه وتعاىل ومع
القيم أ
والخالق.

ارت��ف��ع م��ع��دل ال��ف��ائ��دة على ال��ودائ��ع
كلما ارتفع معدل الفائدة على القرو�ض
وامل�ستفيد هو البنوك وامل�صارف والظلم
يقع على املقرت�ضني.

النظام
االقتصادي
الرأسمالي
يقوم على
بعض
المفاهيم
والقواعد
التي هى
أساس
تدميره

ملف العدد

ويف مقابل ذلك ير�صد اخلبري اال�ست�شاري يف املعامالت املالية
ال�سالمي والذي
وال�شرعية أ�وجه مالمح النظام االقت�صادي إ
يحقق أ
المن واال�ستقرار وذلك باملقارنة مع النظم الو�ضعية
أ
الخ��رى وهى أ�ن هذا النظام يقوم على منظومة من القيم
أ
والخ�لاق كما انه يحرم املعامالت املالية التي تقوم على
امل��ق��ام��رة وال��ت��دل��ي�����س واالح��ت��ك��ار
واال�ستغالل.

حرمت
الشريعة
اإلسالمية
العديد من
أشكال
المعامالت
التي قادت
إلى هذه
األزمة
ومنها نظام
المشتقات
المالية والتي
ال تسبب
تنمية
اقتصادية
حقيقية بل
تعد وسيلة
خلق النقود
التي تسبب
التضخم
وارتفاع
األسعار
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م�ضيفا أ�ن من أ��سباب جناحه أ�ي�ضا
قيامه على قاعدة امل�شاركة يف الربح
واخل�����س��ارة وع��ل��ى ال��ت��داول الفعلي
أ
ل�ل��م���وال وامل���وج���ودات مم��ا يحقق
ال��ت��ف��اع��ل احل��ق��ي��ق��ي ب�ين أ����ص��ح��اب
الم���وال أ
أ
والع��م��ال ويقلل من حدة
أ�الزم���ة حيث ال يوجد فريق راب��ح
دائ��م��ا وال ف��ري��ق خا�سر دائ��م��ا بل
امل�شاركة يف الربح واخل�سارة الفتا �إىل
أ�ن عدد من فقهاء وعلماء االقت�صاد
ال�سالمي قد و�ضعوا جمموعة من
إ
ال�سالمي
عقود اال�ستثمار والتمويل إ
التي تقوم على �ضوابط �شرعية.
و م��ن ه���ذه ال��ع��ق��ود �صيغ التمويل
بامل�ضاربة وبامل�شاركة واملرابحة
وبالجارة واملزارعة
وباال�ست�صناع
إ
وامل�����س��اق��اة ك��م��ا ح��رم��ت ال�شريعة
ال���س�لام��ي��ة ال��ع��دي��د م���ن أ����ش��ك��ال
إ
املعامالت التي قادت �إىل هذه أ�الزمة
ومنها نظام امل�شتقات املالية والتي ال
ت�سبب تنمية اقت�صادية حقيقية بل
تعد و�سيلة خلق النقود التي ت�سبب
الت�ضخم وارت��ف��اع أ
ال�سعار وت�سبب
االنهيار ال�سريع يف امل ؤ��س�سات املالية
كما ح��رم��ت ال�شريعة ك��اف��ة �صيغ
و أ��شكال بيع الدين بالدين مثل خ�صم
أ
الوراق التجارية وخ�صم ال�شيكات
ؤ
امل�جلة ال�سداد كما حرمت نظام
جدولة الديون مع رفع �سعر الفائدة
وهو �سبب رئي�سي من أ��سباب أ
الزمة
الراهنة.
أ�م��ا الدكتور ح�سن عبد الف�ضيل ـ
اخلبري االقت�صادي ـ فيقول انه ميكن
القول آ
الن أ�ن النظام الر أ��سمايل
قد انهار وانتهى الن الدولة ب��د أ�ت

تتدخل من خالل ت أ�ميم و�ضخ أ�م��وال يف قطاعات البنوك
وامل�صارف ويتحمل ذلك املواطن الب�سيط ودافعي ال�ضرائب
ل�صالح رجال أ�عمال وم�سئولني فا�سدين وهو ما يتناق�ض مع
اب�سط قواعد النظام الر أ��سمايل ال��ذي مينع الدولة من
التدخل مطلقا يف �شون االقت�صاد م�شريا اىل ان هذا التدخل
جاء يف النظام اال�شرتاكي مبا ي ؤ�كد �سقوط نظرية االقت�صاد
احلر.
ويرى الدكتور عبد الف�ضيل ان أ�هم أ��سباب انهيار هذا النظام
القرا�ض ورفع �سعر الفائدة على القرو�ض وغياب
هو فو�ضى إ
دور الدولة الرقابي والتفتي�شي م�ضيفا ان غياب الرقابة أ�ي�ضا
و�شيوع الف�ساد كان �سببا يف �سقوط النظام املايل اال�شرتاكي
قبل ذلك.
أ�ما الدكتور عبد احلميد الغزايل أ��ستاذ االقت�صاد بجامعة
القاهرة ف�يرى ان النظام امل��ايل الر أ��سمايل ي�صحح نف�سه
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و�إقرا�ض بدون درا�سات جدوى ومنها أ�ي�ضا ما ي�سمى بامل�شتقات
املالية التي حرمتها ال�شريعة وكذلك معامالت أ�خرى حرمها
اال�سالم ومنها امل�ضاربة يف البور�صة وال�شراء بالهام�ش.
ولفت الدكتور عمر اىل ان النظام الر أ��سمايل ف�شل يف حتقيق
العدالة االجتماعية وهو ما ف�شلت فيه اال�شرتاكية قبل ذلك
وهذا ما ظهر يف طلب املجتمع االقت�صادي أ
المريكي للتدخل
احلكومة يف االقت�صاد م�ضيفا ان اال�شرتاكية لن تعود مرة
أ�خرى ولكن الر أ��سمالية لن ت�ستمر طويال.

اال�سالم لكل زمان ومكان
أ�ك��د الدكتور عبد الرحمن �صالح أ
الط��رم أ�م�ين عام الهيئة
ال�سالمية العاملية لالقت�صاد والتمويل ،أ�ن أ
الزم��ة املالية
إ
أ
االقت�صادية
النظرة
براز
�
يف
�سهمت
�
العاملية
ال�سالمية و أ�نها
إ
إ
الن�سب أ
أ
للن�سان يف كل زمان ومكان وفيها حفظ للمال
والف�ضل إ
واالقت�صاد ،م ؤ�كد ًا أ�ن الهيئة من هذا املنطلق ت�سعى �إىل ن�شر
ال�سالمية عاملي ًا والت�سويق لها ،خا�صة أ�ن
النظرة االقت�صادية إ
بع�ض أ
المور التي كان ال يقبل النقا�ش
فيها يف ال�سابق مثل آ�لية بيع الديون أ�و
غريها أ��صبح املجال مفتوح ًا ملناق�شتها
ور ؤ�ية ما ميكن اال�ستفادة من النظرة
ال�سالمية االقت�صادية يف تعديل ما
إ
أ
أ
فيه من هفوات �و �خطاء.

أ�مامه خيار تاريخي لال�ستفادة من مبادئ وقواعد النظام
النتاج
ال�سالمي من حيث حتقيق العدالة والتو�سع يف إ
املايل إ
واالعتماد على االقت�صاد العني ولي�س االقت�صاد الربوي
القائم على امل�ضاربات واملقامرات و أ�ي�ضا ت�شديد الرقابة
و أ�دوات التفتي�ش الن غياب هذه الرقابة من جانب الدولة
و�شيوع الف�ساد كانا من أ�ه��م أ
ال�سباب التي ادت اىل ن�شوب
أ
الزمة املالية الراهنة.
بينما ي�شدد الدكتور حممد عبدا حلليم عمر ـ أ��ستاذ االقت�صاد
ال�سالمي ـ ومدير مركز �صالح كامل لالقت�صاد اال�سالمي
إ
بجامعة االزهر ان ال�سبب الرئي�سي يف انهيار هذا النظام هو
ال�سالمية
انت�شار املعامالت املالية التي حرمتها ال�شريعة إ
أ
وابرز أ��شكالها الربا الذي �شاع واخذ �صورا متعددة حتى ��صبح
املحرك أ
ال�سا�سي يف هذا النظام ومن �صور الربا بيع الديون
ل�شركات التوريق ونظام بطاقات االئتمان وقانون التمويل
العقاري وبذلك ت�شبع ال�سوق بحركة ال�شراء الالحمدودة

وبينّ أ
الط��رم يف لقاء نظمته الغرفة
ال��ت��ج��اري��ة ال�صناعية يف ال��ري��ا���ض
م ؤ�خرا ،أ�ن الهيئة حالي ًا ت�ستعد لتنظم
م ؤ�متر دويل يف البحرين  ،م�شري ًا �إىل
أ�ن الهيئة ب��ادرت بالبحث والنظر يف
�إمكانية امل�شاركة بامل ؤ�مترات الدولية
أ
الخ����رى وامل��ن��ا���س��ب��ات� ،إ���ض��اف��ة �إىل
العالمية إلي�صال املفهوم
الو�سائل إ
ال�سالمية االقت�صادية.
والنظرة إ
و أ�و�ضح أ
الطرم أ�ن الهيئة تعتمد يف
الداري���ة على عدة
ا�سرتاتيجيتها إ
أ
حم���اور م��ث��ل امل�ساهمة يف ت��صيل
ال��ن��ظ��ري��ة االق��ت�����ص��ادي��ة ك���إ���ص��دار
البحوث والدرا�سات النظرية و�إعداد
ال��ب��ح��وث وال��درا���س��ة التطبيقية،
وبحث احللول والبدائل للم�شكالت
االقت�صادية والتمويلية القائمة،
كما أ�ن الهيئة ت�سعى �إىل تكوين

أهم أسباب
انهيار
النظام
االقتصادي
الرأسمالي
هو فوضى
اإلقراض
ورفع سعر
الفائدة على
القروض
وغياب
دور الدولة
الرقابي
والتفتيشي
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ملف العدد
�شراكات مع اجلهات وال�شخ�صيات املعنية وت�سعى نحو تبني
النماذج التطبيقية للنظرية االقت�صادية والتمويلية
ال�سالمية مثل عقد ن��دوات وفعاليات خمتلفة و�إ���ص��دار
إ
الكتب واملطبوعات وامل�شاركة يف الفعاليات املحلية والدولية
ذات العالقة و�إعداد مناذج تطبيقية بالتعاون مع اجلهات
املعنية� ،إ�ضافة �إىل تكوين مركز معلومات و�إن�شاء موقع
الهيئة والن�شر آ
اليل و�إن�شاء مكتبة اقت�صادية متخ�ص�صة.
وحول م�شاريع الهيئة العلمية قال أ
الط��رم �إن الهيئة لديها
أ
عدد من امل�شاريع ،منها م�شروع درا�سات ال�سواق املالية وهو
م�شروع متكامل يف �إعداد الدرا�سات والبحوث العلمية و�إقامة
الندوات وحلقات النقا�ش والدورات التدريبية و�إ�صدار أ
الدلة
التعريفية والربامج احلا�سوبية امل�ساعدة على �إجن��اح هذا
امل�شروع ،ويهدف �إىل بحث امل�سائل امل�ستجدة وتكوين قاعدة
وال�سهام يف �إيجاد
بيانات بالدرا�سات والبحوث ذات ال�صلة إ
احللول العملية للم�شكالت التي تعاين منها أ
ال�سواق املالية يف
ال�سالمية.
الدول إ
و أ��ضاف أ
الط��رم أ�ن��ه من �ضمن م�شاريع الهيئة أ�ي�ض ًا م�شروع
درا���س��ات ال��زك��اة وه��و م�شروع متكامل يف �إع���داد الدرا�سات
والبحوث العلمية و�إقامة الندوات وحلقات النقا�ش والدورات
التدريبية و�إ�صدار أ
الدل��ة التعريفية والربامج احلا�سوبية
امل�ساعدة على �إجناح هذا امل�شروع الذي يهدف �إىل توعية النا�س
ب�إخراج الزكاة الواجبة وم�ساعدتهم على ح�سابها وكذلك
م�ساعدة ال�شركات وامل ؤ��س�سات و�إيجاد احللول العلمية مل�شكالت
الزكاة وبحث امل�سائل اخلالفية امل�ستجدة.
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كما أ�ن الهيئة لديها م�شروع متكامل حول درا�سات الت أ�مني
حيث أ�و�ضح أ
الطرم أ�ن الهيئة تعمل على �إعداد الدرا�سات
والبحوث العلمية و�إق��ام��ة ال��ن��دوات وحلقات النقا�ش
اخلا�صة بالت أ�مني ويهدف �إىل حتديد مفهوم الت أ�مني يف
ال�سالمية ،و�إي��ج��اد منظومة معايري لتطوير
ال�شريعة إ
�صناعة الت أ�مني ،واق�تراح �صيغ ت أ�مني مالئمة وعمليات
ذات كفاءة ميكن تطبيقها يف الواقع املعا�صر� ،إ�ضافة �إىل
حتفيز املبدعني البتكار آ�ليات و أ�دوات ت أ�مني متوافقة مع
ال�سالمية و�إيجاد حلول عملية مل�شكالت
أ�حكام ال�شريعة إ
الت أ�مني.
و أ��شار أ
الطرم �إىل أ�نه لتحديد مفهوم اال�ستثمار والتمويل
ال�سالمية يجب �إيجاد منظومة من املعايري
يف ال�شريعة إ
ال�سالمي والهيئة
والتمويل
�سالمي
ال
اال�ستثمار
لتطوير
إ
إ
لديها م�شروع بذلك إليجاد حلول عملية مل�شكالت التمويل
بال�ضافة �إىل �إيجاد منظمة متفرعة عن
واال�ستثمار ،إ
الهيئة إل���ص��دار ���ش��ه��ادات االع��ت��م��اد للمعامالت املالية
ال�سالمية وتقدميها لل�سوق كجهة موثوقة وحمايدة.
إ
ووفقا أ
للطرم ،ف�إن لدى الهيئة م�شروع لدرا�سة النظرية
النقدية ،م�شريا �إىل أ�ن هذا امل�شروع يهدف �إىل ت أ��صيل
ال�سالمية وبيان حقيقة النقد ومقا�صد
النظرة النقدية إ
ال�شريعة من تداول النقد و�إيجاد حلول عملية للم�شكالت
املعا�صرة املتعلقة بالنقود من خالل البحوث والدرا�سات
وحلقات النقا�ش والندوات والربامج التوعوية والثقافية
والتطبيقية.
• كاتب �إقت�صادي متخ�ص�ص.
• حملل �إقت�صادي بال�صحف املحلية أ
والجنبية.

�ضياء أ
ال�سرة

االلتزام الحقيقي
د .عزة عبد العزيز
أ�ختي الفا�ضلة ..ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
الن�سان
�إنها لنعمة عظيمة ومنة من اهلل كبرية أ�ن ين�شغل إ
المر ،و أ�ن يبحث دائم ًا عن أ
ب أ�مر دينه ،و أ�ن يهتم لهذا أ
الف�ضل
يف عالقته بربه �سبحانه وتعاىل.
و�إن االلتزام احلقيقي ليثري يف نف�س كل منا �شجون و
ت�سا ؤ�الت  ..ويجعله ي� أس�ل نف�سه ���س�� ؤ�ا ً
ال مبا�شراً :هل أ�نا
أ
ملتزم؟ فما هو االلتزام؟ وما هي عالماته؟ طالعي :هل �نت
ملتزم؟]
أ
�إن االلتزام احلقيقي ـ �ختي الفا�ضلة ـ ما هو �إال حتقيق
ال�سالم الذي نلتزم به ،ومن أ�عظم معانيه اال�ست�سالم
ملعنى إ
هلل عز وجل..
اال�ست�سالم الكامل يف كل �شئون احلياة ،فيجدنا حيث
أ�مرنا وال يرانا حيث نهانا..
أ
فالفرد امللتزم م�ست�سلم لمر ربه يف عقيدته وعبادته
و�سلوكه ومعامالته بني النا�س.
أ
والمة امللتزمة م�ست�سلمة ألمر ربها يف �شرعها وحكمها
أ
وعالقتها ب�سائر المم.
ُ
وجل}:قلْ
وااللتزام احلقيقي هو حتقيق قول اهلل عز
�إِنَّ َ�صلاَ تِي َون ُُ�سكِي وَمحَ ْ �� َي��ايَ وَممَ َ ��اتِ��ي للِهَّ ِ َر ِّب الْ�� َع��المَ ِ�ينَ{
أ
(النعام.)162:
الن�سان يف هذه احلياة َ } :و َما َخ َلق ُْت
وهو حتقيق ر�سالة إ
ْ�س �إ اَِّل ِل َي ْع ُبدُ ونِ { (الذاريات.)56 :
الن َ
الجْ ِ َّن َو ْ ِ إ
هو اال�ست�سالم الكامل ألمر اهلل ور�سوله �صلى اهلل عليه
و�سلمَ } :و َما َكانَ لمِ ُ ْ ؤ�م ٍِن َو اَل ُم ْ ؤ� ِم َنةٍ ِ�إ َذا َق َ�ضى اللهَّ ُ َو َر ُ�سو ُلهُ َأ� ْم ًرا
�ص اللهَّ َ َو َر ُ�سو َلهُ َفق َْد
أ� َْن َيكُونَ َل ُه ُم الخْ ِ يرَ َ ُة م ِْن َأ� ْم ِرهِ ْم َو َم ْن َي ْع ِ
َ�ضلَّ َ�ضلاَ اًل ُم ِبينًا{ أ
(الحزاب.)36 :
أ
ومن عالمات هذا االلتزام اال�ست�سالم لمر اهلل عز وجل
يف الظاهر والباطن ..
ففي الباطن :يلتزم امل�سلم بتوحيد اهلل عز وجل ،وبتقوى
اهلل عز وجل ،واخلوف منه والرجاء يف رحمته� ..إلخ
ويف الظاهر :يلتزم امل�سلم ب أ�داء ما افرت�ض اهلل عز وجل
عليه من �صالة و�صيام وحجاب للمر أ�ة امل�سلمة � .....إلخ
وعلى هذا فمن أ�ظهر للنا�س �صالح ًا ،وهو غري ذلك يف
خلوته فالتزامه ناق�ص ..
وم��ن أ�ظهرت للنا�س �صالة و�صيام ًا للنوافل ،وه��ي غري
مرتدية للحجاب ال�شرعي فالتزامها ناق�ص ..
ومن أ�ظهر للنا�س ذهاب ًا و�إي��اب�� ًا للم�ساجد ول�سانه غري
من�ضبط ،فتارة يغتاب ،و أ�خرى ينم ،وثالثة يكذب فالتزامه
ناق�ص.
• كاتبة �صحافية متخ�ص�صة يف الدعوة
• ا�ستاذة بجامعة املن�صورة – م�صر.

لكن هذا االلتزام ال ي أ�تي يف يوم وليلة ،بل يحتاج جماهدة
وحماولة تلو املحاولة ،وف�شل يعقبه جناحات بف�ضل اهلل،
الن�سان؛ وىل قدر �إرادته وبذله ،يرتقى
وعلى قدر �إخال�ص إ
يف مقامات االلتزام بدين اهلل عز وجل.
الن�سان �شيء من
و أ�ثناء هذه املحاوالت املتتالية يعرتي إ
والح�سا�س بامللل ،وهذا �شعور طبيعي لي�س بغريب،
الفتور إ
فقد أ�خربنا عنه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فقال�« :إن
لكل عمل �شرة ،و�إن لكل �شرة ف�ترة ،فمن كانت فرتته �إىل
�سنتي فقد أ�فلح و أ�جن��ح ،ومن كانت فرتته �إىل مع�صية فقد
خاب وخ�سر».
ففي بداية االلتزام تكون «ال�شرة» والعنفوان والقوة،
ك�إن�سان ظامئ وجد املاء أ�مامه ،ف�شرع ينهل منه الكثري والكثري،
ثم يعقب هذا «الفرتة» وهي الفتور وال�شعور بالك�سل وامللل .
فالواجب علينا كما أ�و�ضح لنا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم أ�ال جنعل فرتات الفتور ت�صل بنا �إىل املع�صية ،أ�ي أ�ن
جنعل ألنف�سنا حد ًا أ�دنى من العالقة مع ربنا ال ننزل عن هذا
احلد أ�بداً ..قد نعلو عنه يف أ�وقات «ال�شرة» لكن ال ننزل عن
هذا احلد أ�بد ًا يف أ�وقات «الفرتة».
الن�سان الفتور؛
وعلى طريق االلتزام ،وحني يتملك من إ
الن�سان أ�عوان ًا على اخلري ويكون يف أ��شد االحتياج
يحتاج إ
�إىل �صاحب يقوي من عزمه ،وي�شد من أ�زره ،ويذكره بربه،
ول��ذا أ�ر�شدنا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه �سلم بال�صحبة
ال�صاحلة فقال لنا« :املرء على دين خليله فلينظر أ�حدكم
من يخالل».
أ
أ
فالبد من م�صاحبة الخيار الطهار الذين يعينون على
طاعة اهلل عز وج��ل ،والبعد عن م�صاحبة الفجار الذين
الن�سان معهم دينه ،وخلقه فال�صاحب �ساحب.
ين�سى إ
أ
أ
أ
فامل�صاحبة تكون للخيار الطهار امللتزمون بدينهم� ،ما
غريهم من غري امللتزمني فالواجب دعوتهم باحلكمة واملوعظة
احل�سنة ،و أ�مرهم باملعروف ونهيهم عن املنكر ،وجذبهم �إىل
طريق االلتزام ،ال االجنذاب معهم �إىل طريق املع�صية.
فديننا ي أ�مرنا أ�ال يكون أ�حدنا �إمعة ،يقول :أ�نا مع النا�س
�إن أ�ح�سن النا�س أ�ح�سنا ،و�إن أ��ساءوا أ�� أس�نا ،ولكن علينا أ�ن
نوطن أ�نف�سنا �إن أ�ح�سن النا�س أ�ح�سنا  ،و�إن أ��ساءوا أ�ن جنتنب
�إ�ساءتهم.
فا�ستعيني باهلل أ�ختاه ،وا�سلكي طريق التزامك بدينك
م�ستعينة باهلل خمل�صة له ،ملتزمة باحلجاب يف ظاهرك
وباطنك ،واعلمي أ�ن من أ�دمن طرق باب ربه ،فيو�شك أ�ن يفتح
له بابه �سبحانهَ } :وا َّلذِ ينَ َجاهَ دُ وا فِينَا َل َن ْهدِ َي َّن ُه ْم ُ�س ُب َلنَا َو�إِنَّ
اللهَّ َ لمَ َ َع المْ ُ ْح�سِ ِننيَ{ (العنكبوت.)69 :
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درا�سة مقارنة

الترجـــمـة
ودورها في

حـوار الحضارات
ال�ضياء  -حامت ح�سني

34

يقول الفيل�سوف الفرن�سي ال�شهري بول ريكور �إن هناك طريقتني
للرتجمة .أ
الوىل هي النقل احلريف لر�سالة لفظية من لغة
أ
�إىل أ�خرى .وهذا هو املعنى ال�ضيق �و اال�صطالحي للرتجمة.
فهكذا نرتجم كتب ديكارت �إىل أ
الملانية ،أ�و كتب هيغل �إىل
الفرن�سية ...ولكن هناك معنى وا�سع لكلمة ترجمة أ�ال
وهو :ت أ�ويل نظام فكري كامل داخل نف�س اجلماعة القومية
أ�و اللغوية او بني لغتني وثقافتني خمتلفتني .فالرتجمة
باملعنى أ
الول كانت دائم ًا �ضرورية .ملاذا؟ ألنه توجد عدة
لغات ب�شرية ولي�س لغة واح��دة .فلو كانت الب�شرية تتكلم
لغة واحدة ملا احتجنا �إىل الرتجمة! هذا حت�صيل حا�صل.
وبالتايل ف�إن الرتجمة كانت دائم ًا و�سيلة للتوا�صل بني اللغات
والثقافات املختلفة� .إن الرتجمة هي نافذتنا على العامل
اخلارجي .فلوالها ملا عرف الفرن�سيون أ�همية كانط ،أ�و هيغل،
أ�و �شك�سبري ،أ�و دو�ستويف�سكي ،الخ ...ولكن الرتجمة باملعنى
الثاين تعني الفهم .فاملثقف الفرن�سي لكي يفهم ديكارت
ينبغي أ�ن يرتجمه ،أ�ي أ�ن ي�ستوعب فكره وظروفه على �ضوء
الظروف احلالية .واملثقف العربي املعا�صر لكي يفهم املعري
ال ينبغي أ�ن يرتجمه �إىل لغة عربية حديثة أ�و ً
مث ً
ال ،و أ�ن
ي�ستوعب ت�سا ؤ�الته يف ع�صره على �ضوء ت�سا ؤ�التنا يف ع�صرنا.
فر�سالة الغفران مثال ال يقدر على فهمها اال القليلون .وبالتايل
فياحبذا لو يب�سطها لنا او لطالبنا أ�حدهم .وقل أ
المر ذاته
عن فال�سفة الغرب .ف أ�حيانا كثرية ي�صعب فهمهم عن طريق
الرتجمة احلرفية وحدها .وبالتايل فنحن ب أ�م�س احلاجة
اىل تلخي�ص كتبهم و أ�فكارهم العوي�صة وتقريبها اىل أ�ذهان
اجلمهور .وهذا ما أ�ح��اول ان أ�فعله أ�نا مع فال�سفة التنوير
ب�شكل خا�ص..

ويرى بول ريكور أ�ن الب�شرية كانت
دائ���م��� ًا ت�ترج��م ح��ت��ى ق��ب��ل ظ��ه��ور
املرتجمني املحرتفني .فقبلهم كان
الرحالة ،والتجار ،وال�سفراء،
يوجد ّ
وغ�يره��م ،وكلهم مرتجمون ب�شكل
أ�و ب�آخر .كلهم كانوا يعرفون أ�كرث
من لغة .ثم يح�صر ريكور م� أس�لة
ال�ترج��م��ة ب�ي�ن ه��ذي��ن ال��ق��ط��ب�ين:
الخ�لا���ص/واخل��ي��ان��ة .فالرتجمة
إ
�إما أ�ن تكون خمل�صة حلرفية الن�ص
أ�و خائنة ل��ه .ويقال بهذا ال�صدد
ب أ���ن اخليانة مكروهة يف كل �شيء
ما عدا الرتجمة ! ينبغي أ�ن تخون
احل��رف لكي تخل�ص للمعنى ،لروح
الن�ص .ويرى بول ريكور أ�نه ال يوجد
م��ع��ي��ار م��ط��ل��ق ل��ل�ترج��م��ة اجل��ي��دة.
ولهذا ال�سبب توجد عدة ترجمات
لنف�س ال��ن�����ص أ�ح��ي��ان�� ًا .فاملرتجم
الفرن�سي املحرتف لكي يربهن على
�ضعف ترجمة �سابقة لهيغل يقوم
برتجمة جديدة ! وهذا ما ح�صل.
فقد ترجمت بع�ض كتب هيغل أ�و
كانط أ�و نيت�شه أ�ك�ثر من م��رة �إىل
الفرن�سية .ويقول ريكور� :إننا نحن
الفرن�سيني نعي�ش على ترجمات
معادة لكبار الكتاب أ
الج��ان��ب :من
أ�م��ث��ال ه��وم�يرو���س ،أ�و �شك�سبري ،أ�و
غوته ،أ�و هولدرلني ،أ�و أ�فالطون ،أ�و
نيت�شه ،أ�و غريهم ،الخ...
و أ�م��ا الباحث جيل دوالن���وا اال�ستاذ
يف املعهد ال��ق��وم��ي الفرن�سي للعلوم
ال�سيا�سية فيتحدث عن كيفية ترجمة

المثقف
العربي
المعاصر
لكي يفهم
المعري مثالً
ينبغي أن
يترجمه إلى
لغة عربية
حديثة
أوالً ،وأن
يستوعب
تساؤالته
في عصره
على ضوء
تساؤالتنا
في عصرنا
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هل ميكن أ�ن نتخيل عامل ًا بدون ترجمة؟ كيف ميكن لل�شعوب
املختلفة أ�ن تفهم بع�ضها البع�ض بدون ترجمة؟ وما هو الدور
ال��ذي لعبته الرتجمة يف تعريف احل�ضارات الب�شرية على
بع�ضها البع�ض؟ ه��ذه هي بع�ض أ
ال�سئلة التي ن��ود طرحها
هنا باعتبار أ�ن الرتجمة متثل رف�ض ًا ألط��روح��ة �صموئيل
هنتنغتون عن �صراع احل�ضارات .فالرتجمة تثبت أ�ن احلوار
بني احل�ضارات �شيء ممكن .بل وح�صل هذا احلوار يف التاريخ
أ�ك�ثر من م��رة .فهل كانت النه�ضة أ
الوروب��ي��ة �سوف حت�صل
لوال ترجمة أ�مهات الكتب الفل�سفية والعلمية العربية �إىل
الالتينية؟ من املعلوم أ�ن مدر�سة طليطلة هي التي نقلت فكرنا
�إىل أ
الوروبيني بني القرنني التا�سع والثاين ع�شر امليالديني.
أ
أ
ً
ولكن كانت هناك مدار�س �خرى �ي�ضا يف �صقلية وغريها من
مدن جنوب أ�وروبا .وميكن أ�ن نقول ال�شيء نف�سه عن ترجمة
العلم أ
الوروبي �إىل لغتنا العربية يف بداية القرن التا�سع ع�شر
أ�يام حممد علي .ثم ما انفككنا نرتجم منذ ذلك الوقت وحتى
اليوم .وقل أ
المر ذاته عن اليابانيني الذين ابتد أ�ت نه�ضتهم
ؤ
الجنليزية والفرن�سية
عام 1860عن طريق ترجمة امل�لفات إ
أ
والملانية.

مدرسة
طليطلة
هي التي
نقلت
فكرنا إلى
األوروبيين
بين القرنين
التاسع
والثاني عشر
الميالديين
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الفكر ال�صيني .ويرى أ�ن الرتجمة تزداد �صعوبة كلما كانت
اللغات متباعدة ج��داً .فما ال��ذي يجمع بني اللغة ال�صينية
واللغة الفرن�سية؟ ال �شيء .ميكنك أ�ن ترتجم من اليابانية �إىل
ال�صينية ،أ�و من الكورية أ�و الفيتنامية ،ولكن من الفرن�سية؟
ومع ذلك فقد ترجمت العديد من أ
العمال الفرن�سية �إىل اللغة
ال�صينية ،والعك�س �صحيح أ�ي�ض ًا .وهذا دليل على وجود �شيء
م�شرتك بني اللغات والثقافات أ
الكرث تباعداً .وهذا ال�شيء
امل�شرتك هو البعد الكوين للم�شاعر والعواطف الب�شرية.
فاحل�سد ،أ�و الغرية ،أ�و احلب ،أ�و احلكمة ،أ�و اجلنون ،أ�و العقل،
كلها أ��شياء موجودة يف جميع اللغات ،ولكن تعبرّ عنها أ
المم
بكلمات خمتلفة .وبالتايل فيمكن ترجمتها من لغة �إىل أ�خرى.
بالطبع ف�إن أ��صعب �شيء هو ترجمة ال�شعر ألن ال�شعر مرتبط
باللغة أ�كرث مما يجب ،ال�شعر هو اللغة ...وي�ستحب أ�ن تقر أ�
ال�شعر يف لغته ال مرتجم ًا .ولكن على الرغم من ذلك فهناك
ترجمات فرن�سية لل�شعر ال�صيني أ�و الياباين أ�و العربي...
والعك�س �صحيح اي�ضا .فكم ترجمنا نحن العرب �شعر االنكليز
والفرن�سيني من أ�مثال �شك�سبري وت�.س .ايليوت وبودلري ورامبو
الخ..؟
ه���ذا وق���د وج���ه بع�ض ال��ن��ا���ش��ري��ن أ
وال���س��ات��ذة اجلامعيني
الباري�س�سني اىل الهيئات العليا »ر�سالة مفتوحة عن �سيا�سة
ال�ترج��م��ة« .وفيها ي��ح��ذّ رون امل�س ؤ�ولني م��ن خ��ط��ورة تراجع
الرتجمة الفكرية أ�و الفل�سفية يف
فرن�سا وع��م��وم أ�وروب����ا .فحتى وقت
قريب كانت دور الن�شر الفرن�سية
الع��م��ال أ
ترتجم أ�ه��م أ
المل��ان��ي��ة ،أ�و
أ
أ
النغلو�ساك�سونية �و غريها �إىل اللغة
الفرن�سية .ولكن الرتجمة ابتد أ�ت

الترجمة إما
أن تكون
مخلصة
لحرفية
النص أو
خائنة له.
وينبغي أن
تخون الحرف
لكي تخلص
للمعنى،
ولروح النص
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ترتاجع منذ عام  1995على أ
القل .وهذا خطر على اخل�صوبة
املعرفية أ�و التالقح الفكري بني الثقافات احلية .ونعرف
من هذه املقالة أ�ن مي�شيل فوكو هو ال��ذي َّ
حث على ترجمة
الفيل�سوف أ
المريكي ريت�شارد رورتي �إىل الفرن�سية عام .1980
ول��واله ملا ترجم أ�و لت أ�خرت ترجمته .بل وك��ان فوكو قبل
موته يفكر بتخ�صي�ص ق�سم كامل يف دار ن�شر »�سوي« لعر�ض
الكتب االملانية واالنكليزية و�سواها لكي يتعرف عليها القارئ
الفرن�سي .فعر�ض الكتب اجلديدة أ��صبح فعالية ثقافية هامة
جدا وال تخلو منها أ�ي جريدة كربى او دار ن�شر او جملة حترتم
نف�سها .فتخيلوا ان مي�شيل فوكو يف أ�واخر حياته يتحول اىل
عار�ض للكتب االجنبية! ومل ال؟ هذا من جهة.
و أ�ما من جهة اخرى فاننا نعلم أ�ن أ�كرث الفال�سفة املرتجمني
حالي ًا �إىل اللغات أ
الجنبية هم دري���دا ،فوكو ،هابرما�س،
رول�س ...وبالطبع ف�إن الرتجمة مرتبطة بقوة اللغة أ�و أ�هميتها
على امل�سرح الدويل .فمن الوا�ضح أ�ن الفرن�سيني يرتجمون عن
والمريكان أ�كرث مما يرتجم ه ؤ�الء أ
الجنليز أ
الخريون عنهم.
إ
الجنليزية أ�ق��وى من الفرن�سية و أ�ه��م .وه��ذا ما
الن
��اذا؟
مل
إ
يحزن الفرن�سيني كثريا بل ويغيظهم .ونعلم أ�ي�ض ًا أ�ن اليابانيني
يرتجمون عن الفرن�سية أ�كرث مما يرتجم الفرن�سيون عنهم،
ألن اللغة الفرن�سية تبقى أ�هم من اللغة اليابانية على امل�سرح
الدويل و أ�كرث انت�شارا .ونعلم أ�ي�ض ًا أ�ننا نحن العرب نرتجم عن
والجنليزية أ�كرث بكثري مما يرتجم الفرن�سيون
الفرن�سية إ
والجنليز عنا .وذلك ل�سبب ب�سيط :هو ان املعرفة احلديثة
إ
متوافرة يف لغتهم اكرث من لغتنا بكثري .ولكنهم يرتجمون عنا
بع�ض الروايات و الدواوين ال�شعرية وم ؤ�لفات الرتاث الكربى.
ولكن ينبغي االعرتاف ب أ�ن �إ�سهامنا يف جمال الفل�سفة والعلوم
الن�سانية والبحث العلمي ال يزال �ضعيف ًا جداً .وبالتايل فال
إ

مهما يكن من أ�مرال بد من ترجمة أ�هم امل ؤ�لفات الفل�سفية من
الفرن�سية� ،إىل أ
اليطالية،
الجنليزية� ،إىل إ
الملانية� ،إىل إ
الخ...والعك�س �صحيح اي�ضا .وه��ذا برهان أ�ي�ض ًا على أ�ن
الرتجمة �سوف تلعب دور ًا مهم ًا يف توحيد الوعي أ
الوروب��ي
أ�و التقارب بني ال�شعوب أ
الوروبية ..ولكن فرن�سا تخ�شى من
الهيمنة الثقافية أ
فالجنليزية ه َّم�شت
المريكية على العامل .إ
أ
أ
الفرن�سية ،أ
والفالم المريكية غزت العامل ،وقل المر نف�سه
عن امل�سل�سالت التلفزيونية والكتب واملجالت ..ويف العقدين
أ
الخريين أ��ضيف املجال املعلوماتي بكل عنا�صره من برجمة

و أ�نظمة ولغة و أ��صبح غوغل االمريكي
ي�سيطر على كل �شيء.....ولذلك أ�دان
المربيالية
كلود �شي�سون يف الربنامج الثقايف اخلارجي لفرن�سا إ
الثقافية أ
المريكيةَّ .
وحذر من هيمنة منط ثقايف واحد على
العامل .ودعا �إىل عامل متعدد الثقافات .ثم خفَّف امل�س ؤ�ولون
الفرن�سيون فيما بعد من حدة �إدانتهم للهمينة أ
المريكية
وراح����وا ي��دع��ون فقط �إىل ال��دف��اع ع��ن اللغة الفرن�سية،
وال�سينما ،والكتاب ب�شكل خا�ص .والواقع أ�نه ال حيلة لهم
المر .فالهيمنة أ
يف أ
المريكية أ�مر واقع ،وال أ�حد يعرف �إىل
متى �ستطول .وينبغي أ�ن نتعامل معها كما هي و أ�ن نعرتف
ب�إيجابياتها و�سلبياتها ولي�س فقط ب�سلبياتها .ولكن من الوا�ضح
أ�ن التعددية اللغوية والثقافية والفنية �شيء �ضروري .ولي�س
م�ستحبا ان تهيمن لغة واحدة او ثقافة واحدة على كل ثقافات
العامل .ونحن العرب مدعوون أ�ي�ض ًا للدفاع عن لغتنا وثقافتنا
مثلما يفعل الفرن�سيون .وبهذا ال�صدد أ�قول ينبغي أ�ن نبذل
جهود ًا أ�كرب لتعليم اللغة العربية يف اخلارج كما تفعل فرن�سا
فيما يخ�ص تدري�س اللغة الفرن�سية �إىل أ
الجانب .وختام ًا
أ
ف���إن التوا�صل الثقايف بني خمتلف �شعوب العامل مير ��سا�س ًا
المكانيات
عن طريق الرتجمة التي ينبغي ت�شجيعها ور�صد إ
الالزمة لها .وحل�سن احلظ فان العرب ابتد أ�وا م ؤ�خرا يهتمون
جديا مب� أس�لة الرتجمة وير�صدون لها أ
الموال بل ويخ�ص�صون
لها اجلوائز الكربى كجائزة ال�شيخ زايد و�سواها .وهذا �شيء
يب�شر باخلري..
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أ�حد يفكر برتجمة الفكر عنا ...من ال�صعوبات التي تعرقل
الرتجمة يف فرن�سا �ضعف أ
الج��ور .فاملرتجم يتقا�ضى على
أ
ال�صفحة  20يورو (و أ�حيان ًا �قل بكثري) ،وهذا مبلغ �ضعيف
فيما يخ�ص الرتجمة الفل�سفية .فمن املعلوم أ�نك لكي ترتجم
كتب الفل�سفة ينبغي أ�ن تكون فيل�سوف ًا ...واملرتجم بهذا املعنى
مفكر مثله يف ذلك مثل بقية املفكرين آ
الخرين .فمن ي�ستطيع
أ�ن يرتجم كانط  ،أ�و هابرما�س ،أ�و هيدغر اىل الفرن�سية؟...
وحدهم املطلعون على الفكر الفل�سفي من الداخل وب�شكل
عميق ي�ستطيعون ذلك .وبالتايل فال ينبغي أ�ن ن�ستهني بعملية
الرتجمة أ�و نحتقرها بحجة أ�نها فعالية ثانوية .فالواقع أ�نها
أ��سا�سية و�صعبة جدا وال يقدر عليها �إال املفكرون أ�نف�سهم.
ولكن الرتجمة ال تنه�ض فقط على اجلهود الفردية ،و�إمنا
تلزمنا �سيا�سة عامة للقيام بها.

من
الصعوبات
التي تعرقل
الترجمة
في فرنسا
ضعف
األجور.
فإن 20يورو
وأحياناً أقل
بكثير ،مبلغ
ضعيف
فيما يخص
الترجمة
الفلسفية

عمارة اإ�شالمية

العمارة
اإلسالمية

من خالل جامع القرويين بفاس
بقلم :حممد اإفرخا�س
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ال�شالمية لها مدار�س و أا�شاليب متيزت بها
واحلق أان العمارة إ
وانفردت بطرزها و�شخ�شيتها عن الفن�ن العاملية ،وتط�رت
وازدهـــرت بف�شل الرعاية والت�شجيع ،وابتدعت أامناطا
و أا�شاليب فريدة ،كا�شتخدام الزخارف النباتية والهند�شية
وال�شراف يف ا�شتخدامها ،حتى ميزت
والكتابة العربية ،بل إ
أ
هذا الفن و أا�شبحت علما عليه .وكانت ا�شاليب الفن – وما
زالت – حتظى بتقدير رجال وم ؤ�رخي الفن�ن العاملية ،ملا
ات�شمت به من جمال واإبداع وابتكار.

وكان اجلامع – يف أاول أ
المر – يتك�ن
من أاربــع بالطات ابتداء من القبلة،
ولكن بالط ( )12ق��شا من ال�شرق
اإىل الغرب ،ثم زيد يف بنائه يف عهد
أ
المـــري أاحــمــد بــن أابــي بكر الزناتي
– وباإعانة مالية من اخلليفة أ
الم�ي
عبد الرحمن الثالث – فبلغت ()13
ا�شك�با و( )18بالطا.

ولقد كان امل�شجد أ
الول يف املدينة املن�رة أا�شا�س العمارة
الدينية ،وجــاء ب�شيطا يتنا�شب يف عمارته مــع تق�شف
امل�شلمني وزهدهم ،لكن عمارة امل�شاجد تط�رت وازدهــرت
بعد الرثوة والرخاء التي �شملت الدولة العربية الناه�شة،
والتي امتد �شلطانها بني الهند �شرقا ،أ
والندل�س غربا ،و أا�شبح
أ
المر يقت�شي تط�يرا ليتفق امل�شجد ومكانته يف النف��س مع
تقدم الدولة العربية ،ف�شال عن �شرورة الهتمام بتح�شني
امل�شاجد ب�شكل عام.
ال�شالمية :جامع القرويني مبدينة فا�س
ومن أاهم امل�شاجد إ
املغربية ،أان�شاه اإدري�س الثاين يف عهد أ
الدار�شة �شنة 192هـ-
808م ،عندما جاء من (وليلى) اإىل (فا�س) ليتخذها عا�شمة
له ومركزا جلماعته ،وكان جامعا �شغريا ب�شيطا ،يدعى آانذاك
ب( :جامع ال�شرفاء) ثم جددته أام البنني فاطمة الفهرية،
عام (245هـــــ859-م) ،حيث وهبت كل ما ورثته من أابيها
حممد الفهري لبنائه وت��شيعه ،وظلت �شائمة حمت�شبة اإىل
أان انتهت أاعمال البناء فيه ،و�شلت فيه �شكرا هلل تعاىل.
وجامع القرويني ا�شركت يف بنائه جميع الدول التي تعاقبت
ال�شالمية،
على احلكم يف املغرب ،وه� علم من أاعالم احل�شارة إ
3

عمارة اإ�شالمية

ات�شمت العمارة العربية بطابع مييزها عن مثيالتها من
العمارات والــزخــارف والت�شميمات ،وقــد نبغ املهند�ش�ن
امل�شلم�ن يف أ
العــمــال الهند�شية املعمارية ،والت�شميمات
ال�شالمي الرائق يتطلب
العربية العظيمة .وهــذا الفن إ
أ
منهم التمكن يف عل�م الهند�شة والريا�شة .ولقد اثر العرب
بعبقريتهم الفذة يف املهند�شني من الــروم الذين اعتمدوا
عليهم يف اول اإقامتهم ب أا�شبانيا ،ثم أاخذوا يتحررون من الفن
البيزنطي مثل اإخ�انهم يف م�شر ،ومرت العمارة يف أ
الندل�س
بثالثة أادوار ،ميثل الدور أ
الول منها أاقدم مباين العرب يف
أ
الندل�س وه� جامع قرطبة ،وقد أاقيم يف الدور الذي ي�شمي
(فن العمارة البيزنطي العربي) ،وه� واإن كان ي�شتمل ب��ش�ح
على عنا�شر من الفن البيزنطي ،فه� يختلف عن املباين
البيزنطية مبا فيه من الزينة باخلط الك�يف ،وب أاق�ا�شه
امل�شن�عة على �شكل حدوة احل�شان ،وميثل الدور أ
الخري من
أ
الدوار الثالثة ق�شر احلمراء.

ومركز العبادة ،ورمز من رم�ز اله�ية
ال�شالمية ،و�شرح من �شروح الفكر
إ
والثقافة يف العامل .وه� أاقدم جامعة
يف التاريخ ،حت�لت الي�م اإىل جامعة
ال�شالم وعل�م
حديثة تدر�س عل�م إ
الع�شر احلديث.

العمارة
اإلسالمية
لها مدارس
وأساليب
تميزت بها
وانفردت
بطرزها
وشخصيتها
عن الفنون
العالمية

عمارة اإ�شالمية
درجة ،ومنق�ا بابها الكبري ب�شفائح النحا�س
أ
ال�شفر �شنة 345هـ ،وجعل�ا يف أاعلى الباب
قبة ��شغرية ،و�شع يف ذروتها تفافيح مم�هة
بالذهب يف زج من حديد ،أاثبت فيه �شيف
امل�ىل اإدري�س ،وحتت هذه القبة قبة أاخرى
امل
أاكرب منها للم ؤ�ذنني ،ويف املنارة بيت للم ؤ�قت،
�شم�شية و�شاعات رملية.
ورخامة �شم�
ويف �شنة 388هـ �شنع املظفر بن املن�ش�ر منربا للقرويني من
ع�د أ
البن��س والعناب.

ويف عهد ي��شف املرابطي ،أا�شاف القا�شي عبد احلــق بن
معي�شة زيـــادات أاخـــرى ،ف أا�شبح اجلامع يت أالف من ()16
ا�شك�با و( )11بالطا.
وو�شع الزناتي�ن اجلامع فــزادوا به ،ونقل�ا اخلطبة اإليه،
وهدم�ا ال�ش�معة أ
الوىل ،وبن�ا مكانها أاخــرى ،ذات مائة
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ولقد ك�شف حديثا عن الفن أ
الندل�شي الــذي كــان يزين
جامع القرويني ،من ج�س مقرب�س ،ونق�س ب�رقة الذهب،
والــالزورد ،أ
وال�شبغة املتعددة من أازرق و أاحمر ،...ومغرة
أ
�شفراء من مح البي�س الذهبي ،وا�شكال الزجاج املبلط بدهان
ال�شعاع ،كما كانت أا�شكال
كامد ،للتخفيف من حدة انعكا�شات إ
الزجاج يف ال�شما�شات التي بج�انب القبلة.
وقد جهز اجلامع مب�شت�دعات ألم�ال اجلامع و أامانات النا�س،
وح�شنت بخ�شب أ
الرز ،و�شفحت ب�شفائح حديدية ،وبجانب
اجلامع دار لل��ش�ء ،بها ( )15بيتا ،مع طابق يف �شقف كل
لالنارة ،و أانب�ب نحا�شي ل�شب املاء يف نقري حمف�ر من
بيت إ

ويف عــمــلــيــات تــرمــيــم اجلـــامـــع ،مت
اكــتــ�ــشــاف أازيــــد مــن ( )300قطعة
أاثــريــة حتــت أار�ــشــيــة بــهــ� ال�شالة
أ
العظم للجامع ،كما عرث على بقايا
تاريخية نـــادرة ،يرجع عهدها اإىل
القرن 12م ،كما أاقيمت منطقة حفر
بقيا�س 172مــر مربع ،فك�شفت عن
عدد من امل�شاكن والزقاق القدمية.
وهكذا زخرف جامع القرويني بروائع
الفن املـــزدوج ،أ
الندل�شي واملغربي،
الــذي بلغ ذروتــه يف القرن اخلام�س
الــهــجــري ،حــتــى اإن بــنــاء الق�ش�ر
والكنائ�س يف الغرب كان مت أاثرا بالفن
ال�شالمي.
املعماري إ

حجر ،ودار أاخرى لل��ش�ء أا�شغر منها خم�ش�شة للن�شاء ،ويف
و�شط اجلامع �شحن حتفة فنية خالدة بهند�شتها املعمارية،
وحتيط بال�شحن أاربــع مظالت أاكربهن مظلة القبلة .كما
أاقيمت العنزة �شنة 688هـ ،وهي حمراب خ�شبي يف ال�شحن،
جتلت فيه آايات الفن من دقة ااخرط والنق�س ،كما �شنعت
(ال�شقاية) املنمقة باجل�س واحلجر املنج�ر و أان�اع ال�شبغة،
وبجانب املحراب مق�ش�رة بابها من خ�شب أ
الرز.

بناء القصور
والكنائس
في الغرب
كان متأثراً
بالفن
المعماري
اإلسالمي

أاما منرب اجلامع فه� من أاجمل املنابر املعروفة اإىل الي�م ،وه�
منذج للفن املغربي أ
الندل�شي .كما ي�جد باجلامع ()300
�شارية ،ع�شرة منها من املرمر ،وهي متقاطعة مت�ازية يف
أا�شاكيب ،وو�شطها الرثيا التي كانت ناق��شا كبريا غنمه
امل�شلم�ن من كنائ�س الن�شارى يف اإحدى غزواتهم ،ون�شبت
بدقة ،بحيث ينظر منها جميع أاب�اب اجلامع ،وباجلامع أاي�شا
( )21بالطا و( )130ثريا خمتلفة أ
اللــ�ان وال�شناعات
وامل�شادر.
وحتيط باجلامع من ال�شرق والغرب وال�شمال أاروقــة ذات
أاقــ�ا�ــس ،عر�س كل منها ثالث�ن ذراعـــا ،وط�لها أاربع�ن
ذراعا ،ويف أا�شفل أ
الروقة خزائن ي�دع فيها الزيت وامل�شابيح
واحل�شر وغريها ،وت�قد يف اجلامع كل ليلة ( )900م�شباح،
على كل ق��س منها م�شباح ،وف�ق أ
الق�ا�س التي ت�شق و�شط
اجلامع قبالة املحراب ( )150م�شباحا .وللجامع ( )17باب
وجناحان يلتقيان يف طريف ال�شحن الذي يت��شط امل�شجد،
كل جناح يحت�ي على مكان لل��ش�ء من املرمر ،وه� ت�شميم
ال�شالمي.
• كاتب مغربي باحث يف الراث إ
ال�شالمية دبي.
• باحث باإدارة البح�ث بال�ش ؤ�ون إ
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عمارة اإ�شالمية

م�شابه لت�شميم ال�شحن أ
ال�ــشــ�د يف
ق�شر احلمراء يف أ
الندل�س.

العرب أثروا
بعبقريتهم
الفذة في
المهندسين
الروم

�شعر

الهجرة النبوية
د .أ�حمد بن عبد العزيز احلداد
كبري مفتني مدير �إدارة ا إلفتاء

���������س����ن����اء
أ�ي ي��������وم
ِ
ي�����������ش ُّ
�����ع ف����ي����ه ال َّ
ح����ب����ي����ب
أ�ي ي���������وم ي������ك������ون ف�����ي�����ه
ُ
أ�ي ي�������وم ي�����ك�����ون ه�������ذا ؟! ف���م ً
���ه�ل�ا
ُ
ي������و�������س������ف ق����ب����ل����ه و�إب�������راه�������ي�������م ن��ـ
ن������ا�������س
����س���ن���ة اهلل ق������د خ����ل����ت يف أ�
ٍ
ب���ج���م���ع
ت������ب������ال
�����س����ي����د ال������ك������ون ال
ِ
ٍ
�����ن ق�����و ُم�����ك ال�����ي�����وم ح��م��ق��ى
�إن ي�����ك ْ
أ
هلل ����س���ي���دُ ال�����ك�����ون �ن���ت���م
يف ح���م���ى ا ِ
����ص���غ���ار ًا
اذه����ب����وا وارج�����ع�����وا ح����ي����ا َرى َ
" أ�خ�������رج�������وه م���ن���ه���ا ف������������آواه غ�������ا ُر
����ص���دق
����خ����رج
أ�خ������رج������وه م���ن���ه���ا ف���� َم
ٍ
ُ
أ�خ���������رج���������وه وك��������م َت������� ِع�������زُّ ع��ل��ي��ه
����ن����اء
ك�����م ي��ل�اق����ي ال����ه����م����ا ُم م�����ن ذا َع
ً
م�������ا دع�������اه�������م �إال ل�������ف�������و ٍز ول����ك����ن
أ�ي����ه����ا ال���ن���ا����س ال ُت������ن������ا ُدوا ���ش��ري��ك�� ًا
������س�����را ُة
أ�����س���ل���م���وا ت�������س���ل���م���وا و أ�ن�����ت�����م َ
ح��������ارب��������وه وق��������ال��������وا ك���ل���ا و الب�����ـ
غ��ي��ر ه������ذا ف أ
ط����ري����د
����ش���خ�������ص
������ن�����ت
ُ
ُ
ي����ا َل����ع����م����ري ف���ك���ي���ف ي����ر�����ض����ون ه����ذا؟
وح��������و ْا
ت���ل���ك دع������وى م����ن ال�����ش��ي��اط�ين أ� َ
احل����ب����ي����ب ي���ب���ق���ى أ�������س��ي��ر ًا
أ�ت������������رون
َ
ُ
ع����ن����ك����ب����وت
"ف����ك����ف����ت����ه ب���ن�������س���ج���ه���ا
����م ع���ل���ى ق������رب م��ـ
"واخ����ت����ف����ى م����ن���� ُه ُ
ب���ج���ن���د
�إن م������������واله ق������د ح�����م�����اه
ٍ
ي�����ا �إم����������ام ال�����ه�����دى ف أ
ً
�������ه ً
و����س���ه�ل�ا
���ل��ا
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امل����ج����د أ�و ي����ك����ون ال���� ِّل����ق����اء؟
ب�������ذرى
ِ
ن�������ا��������س ِع��������داء؟
حم�����دق�����ا ح�����و َل�����ه أ�
ِ
ُ
ذاك ي����������و ُم ق�����د ����س���ن���ه أ
الن����ب����ي����اء
ـ�������������������وح ُ ُ ث����������ل����������ة ع�������ل�������م�������اء
ن�����������ص�����ر ي���������زول م����ن����ه ال���ع���ن���اء
ث������م
ُ
ُ
ح�������س��� ُب���ك اهلل ف���ه���و م��������ولىً ِك���ف���اء
ف������غ������د ًا ي���ن���ج���ل���ي ل����دي����ه����م ِغ�������ش���اء
ال�������ص���داء
ف�������س���ي���وف ال����� ِع�����دى َع��ل�اه����ا
َّ
����س���ي���دُ اخل����ل����ق ق����د ح���م���ت���ه ال�����س��م��اء
ُ
وح������م������ت������ه
ح�������م�������ام�������ة ورق�������������اء"
ُ
ودخ��������������������ول مب����ث����ل����ه و ال�������� َّث��������واء
اخل����������روج م����ن����ه ال��� َع���ن���اء
ي����ا ِل��������ذاك
ِ
ق�����������وم �إخ������اء
أ�ن ي����ك����ون ال������ ِع������دى
ٌ
ق����د ع���م���اه���م ع����ن ا ُل�����ه�����دى ال��� ِك�ب�ري���اء
ب�������ل �إل��������ه�������� ًا ول�����ي�����������س ث�������م ِك�����ف�����اء
وج����م����ي����ع ال������������ورى ل����دي����ك����م �����س����واء
ن���������د وف�����اء
ـ�����د أ�ن ت�����ك�����ون امل������ن������ا ُة
ُ
��������س���ي���ر و ق�����د ي����ك����ون ال���ف���ن���اء
أ�و أ�
ُ
�إن ه�������ذا ال�����������ص�����دو َد ه�����������ز ُ ؤ� ه�����راء
�����ص����دق����وه����ا ف�������ص���ح ف���ي���ه���ا ال����هِ����ج����اء
أ�و ق���ت���ي�ل�ا ف أ
������ي�����ن ع���ن���ه احلِ�����م�����اء؟!
م�����ا ك���ف���ت���ه احل����م����ام����ة الحَ�����������ص�����داء"
ـ��������ر آ� ُه وم����ن ����ش���د ِة ال���ظُّ ���ه���ور اخل���ف���اء"
������وه������اء
م������ن
ن�������س���ي���ج َي������ ِن������م ف����ي����ه ال َ
ٍ
ب��������رب��������و ٍع ي����ه����ت����ز ������ش�����وق����� ًا ُق����ب����اء

�شعر

ن������ا�������س
ذاك دار احلِ�����م�����ى ل����دي����ه أ�
ُ
ل������ن������زال
يف ُرب��������اه��������ا ت������رع������رع������وا
ٍ
"ف���ن���ح���ى امل�����ص��ط��ف��ى امل���دي���ن���ة وا���ش��ت��ـ
ي�����ا �إم���������ام ال�����ه�����دى ف���ل�������س���ت ط����ري����د ًا
وع��������دك ال�����ي�����وم ب�����������س�����وا ٍر ل��ك�����س��رى
يـــا �إمــــام الهــُـــــدى ف ُعـــــــذر ًا وعـــذرا
ي����ا ر�����س����ول ال����ه����دى ف���ع���ف���و ًا و���ص��ف��ح�� ًا
الل�����������هُ ط����ف ً
��ل�ا ي��ت��ي��م�� ًا
ق�����د رع���������اك إ
ال�����ب�����اب ك��ي��م��ا
ه����ج����رة ال����ي����وم ت���ف���ت���ح
َ
ه����ج����رة امل�������ص���ط���ف���ى ت���ن���ادي���ن���ا دوم������ ًا
ي�����ا رج��������ال ال���������ش����ع����وب ه��ل��ا � أ
���س����ل���ت���م
����ن ي���دع���و
ي�������وم ي����ج���� ُث����و �إىل امل����ه����ي����م ِ
ون��������وح؟
أ�ي������ن م���و����س���ى و أ�ي��������ن ع��ي�����س��ى
ُ
وال�����������رءوف ال���رح���ي���م ق����د ق�����ال أ� ً
ُ
ه��ل��ا
ق�����د ع�����ه�����دمت يف ع�������امل ال���������ذر ُط�����را
ن�����ب�����ي أ�ع������ط������ى مل���������واله ِ�إ�������ص������را
ك������م
ٍ
ب�������ل ي������ك������ون ال�������������و َّ
ق�����ت�����ال
يف ي���������وم
ٍ
ف�����������إذا م�����ا ال�����ر������س�����ول ك�������ان ���ش��ف��ي��ع�� ًا
����ي ق�����د ك������ان ُذخ�������ر ًا
و�إذا م�����ا ال����ن����ب ُّ
ن����ب����ي ال�����ه�����دى ف���ك���ن يل ���ش��ف��ي��ع��اً
ي�����ا
َّ
أ�م�������ة امل����ج����د ع�������ش���ت���م ال����ي����وم ِذك������رى
و ر������س�����ول ال�����ه�����دى ل����دي����ك����م وف���ي���ك���م
مل����ث����ل؟
�����ش����ع����ري وه�������ل ن�����ع�����ود
ٍ
ل����ي����ت ِ
الل����������ه ُ دوم��������ا ُم����دمي����ا
ث�����م �����ص����لَّ����ى إ
و�������س���ل��ام������ا ي����خ���������ص أ�ح��������م��������د ط���ه

ي�����رق�����ب�����ون ال����� ِّل�����ق�����ا وف����ي����ه����م �إب��������اء
ُ
ِّ������زال ف���ي���ه ال���� ِّ���ش���ف���اء
�إذ ي����ك����ونُ ال������ن
م����ك����ة أ
َ
الن������ح������اء"
ـ����اق����ت �إل�����ي�����ه م�����ن
أ�ن���������ت ن�����������و ُر ي�������ش���ع م����ن����ك ال���� َب����ه����اء
ف�����ت�����ح رخ�����اء
ف����ي����ه ُب���������ش����رى وف�����ي�����ه
ُ
ن������ا�������س ق�����د ك������ان م���ن���ه���م َغ���ب���اء
م�����ن أ�
ٍ
ن��������ا���������س أ�ع�����م�����اه�����م الخُ�����ي��ل��اء
م������ن أ�
ٍ
�����ون�����اء؟!
ه����ل ت�����رى أ�ن ي���ك���ون م���ن���ه ال َ
ال���ك���ف���ر و ال��������ردى وال�����ش��ق��اء
ُي���ه���ج���ر
ُ
أ�ن ت�����ع�����ا َل�����وا ف��������ذا ك����ل���ام �����س����واء
م�����ن ي����ك����ون ال�������ذي �إل�����ي�����ه ال����� ِّل�����واء؟
اخل��ل��ا������ص ذاك ال���دع���اء
����اخل��ل�ا�����ص
ف
َ
َ
ك����ل����ه����م ق�������د أ�ب�����������ى وزاد ال�����ب��ل��اء
ال�������س���خ���اء
والل�����������ه
ُ
ال������ك������رمي م����ن����ه َّ
إ
������وف������اء
الل������������ه ف����ي����ه����ا ال َ
وع������ه������ود إ
�إن أ�ت����������اه ال����ن����ب����ي ف���ف���ي���ه اق����ت����داء
ذا ف������خ������ا ٌر ف����ط����اب ف����ي����ك ال����� ِف�����داء
ط�����ب�����تَ
ن���ف�������س���ا ف���ل���ي�������س ث�����م َع����ن����اء
ً
�����ب ب����ق����اء
ف����ال����ت����ب����اه����ي ف�����م�����ا ل�����ع�����ي ٍ
أ�ن��������ت ن���������و ُر و م���ن���ك �����ش���� َّع ال�������ض���ي���اء
ُ
ف����ر�����س����ول ال�����ه�����دى و أ�ن�����ت�����م ِ�إخاء
����م ال����ق����ه����ق����راء
ال ُت��������ولُّ��������وا ف����ت����ل���� ُك ُ
ذاك ن����رج����و وم����ن����ه رب������ي العطاء
ع������دَّ م��������زن ُي�����ع�����م م���ن���ه���ا الرخاء
ي����ب����ل����غ����نْ����ه يف أ� ِّي وق���������ت ي�������ش���اء
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�إعجاز علمي

من صور اإلعجاز العلمي

الزائدة الدودية..
تشهد بعظمة المولى

ون • َو ُطو ِر ِ�سي ِن َ
ني • َوهَ َذا ا ْل َب َل ِد
ني َوال َّز ْي ُت ِ
قال اهلل تعاىلَ } :وال ِّت ِ
أ
أ
َ
مي{(�سورة التني) .لقد
ال ِم ِ
ال ْن َ�سانَ فيِ َ� ْح َ�س ِن ت ْق ِو ٍ
ني • َل َقدْ َخ َل ْق َنا إ
أ�ق�سم اهلل تعاىل ب�شجرة التني و�شجرة الزيتون وبجبل الطور
يف �سيناء ومبكة املكرمة لي ؤ�كد على ق�ضية مهمة جد ًا وهي أ�نه
الن�سان يف أ�ح�سن خلقه (كما ذكر جماهد)
�سبحانه وتعاىل خلق إ
ويف أ�ح�سن �صورة (كما ذكر قتادة والكلبي).
فال ميكن أ�ن يكون يف خلق اهلل نق�ص وال زيادة وال عبث فكل �شيء
عنده بقدر يقول اهلل تعاىل�ِ } :إ َّنا ُك َّل َ�ش ْيءٍ َخ َل ْق َنا ُه ِب َقدَ ر{ (�سورة
القمر.)49 :
لقد كتبنا هذه املقدمة متهيد ًا لعر�ض اكت�شاف مذهل ت�سابقت
العالم على ن�شره يف �صفحاتها الرئي�سية هذه أ
اليام وهو
و�سائل إ
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أ�ن الزائدة الدودية التي كان يظن النا�س  -خط ًأ�  -منذ عقود أ�نها
الن�سان ال فائدة لها ظهر للعلماء أ�ن لها منافع
ع�ضو زائد يف ج�سم إ
هائلة.
فقد قال فريق طبي أ�مريكي قبل أ�يام أ�نه اكت�شف الدور احلقيقي
للزائدة الدودية التي حتري العلماء ،و أ�نها م�س ؤ�ولة عن �إنتاج
وحفظ جمموعة متنوعة من البكترييا واجلراثيم التي تقدم دور ًا
مفيد ًا للمعدة.
ولفت الفريق التابع جلامعة ديوك أ
المريكية �إىل أ�ن هذا االكت�شاف
قد يح�سم اجلدل حيال الدور املفرت�ض للزائدة الدودية ،بعد أ�ن
اعتربت مدار�س الطب الر�سمية لعقود طويلة أ�نها ع�ضو فقد دوره

ووفق ًا للدار�شة التي أاجراها الفريق ون�شرها يف جملة (الطب
الن�شان
النظري) ،فاإن عدد اجلراثيم والبكترييا التي يح�يها ج�شم إ
تف�ق عدد خالياه ،لكن ال�ش�اد أ
العظم من هذه الكائنات الدقيقة
ميار�س دور ًا اإيجابي ًا داخل اجل�شم ،وي�شاعد على ه�شم أ
الطعمة.

الن�شان مع كل التجهيزات والعل�م التي ميتلكها مل يكن يعرف
أا�ش ًال إ
ما فائدة هذا الع�ش� (الزائدة الدودية) ول اجلراثيم املفيدة اإل
م ؤ�خر ًا .أام هناك قدرة عليا (قدرة اهلل �شبحانه وتعاىل تقدر
وتربمج هذه اخلاليا لتق�م بهذه املهمة؟

ال�شهال
وت�شري الدرا�شة اإىل أان أامرا�ش ًا معينة ،مثل الك�لريا أاو إ
ال�شديد ،قد ت ؤ�دي اإىل اإفراغ أ
المعاء من هذه البكترييا واجلراثيم
املفيدة ،وهنا يبد أا دور الزائدة التي يت�جب عليها يف هذه احلالة
العمل على اإعادة اإنتاج وحفظ تلك اجلراثيم.

اإنه اهلل �شبحانه وتعاىل الذي ي�شتحق
منا التفكر واحلمد واخل�ش�ع وال�شج�د
اإجــالل لف�شله علينا بـ أان وهبنا ج�شد ًا
يف أاح�شن تق�مي ل ميكن ألحد أان ي�شنع
خلق ًا م�شابه ًا خللقه ل �ش�رة ول معنى.

وللت أاكيد على �شحة ما ذهبت اإليه ،اعتربت الدرا�شة أان م�قع
ال�شفل من أ
الزائدة الدودية يف الطرف أ
المعاء الغليظة ،التي
تعترب ممر ًا أاحادي الجتاه للطعام ،ت�شكل دلي ًال على ذلك.
نريد أان ن�ش أال امللحد الــذي يعتز بكفره من الــذي أالهم اخلاليا
أان تق�م بتخزين اجلراثيم املفيدة يف ع�ش� �شغري كم�شت�دع،

يق�ل اهلل تعاىل} :ا َّل ِذينَ ي َْذ ُكرونَ ّ َ
اهلل
ُ
ِق َيام ًا َو ُق ُع�د ًا وَعَ َل َى ُج ُن� ِب ِه ْم َو َي َت َف َّك ُرونَ
ات َو َأ
�س َر َّب َنا َما َخ َلق َْت
ال�ش َما َو ِ
ال ْر ِ
ِيف َخ ْل ِق َّ
اب ال َّنار{
َاط ًال ُ�ش ْب َحا َن َك َف ِق َنا عَ َذ َ
هَ ذا ب ِ
(�ش�رة آال عمران.)191 :

اإعجاز علمي

الن�شان وبات من املمكن اإزالته دون ارتــدادات �شلبية
مع تط�ر إ
أ
ً
(فقد كانت الزائدة دليال من الدلــة املزع�مة لنظرية التط�ر
الهالكة فانقلب ال�شحر على ال�شاحر و أا�شبحت دلي ًال على وج�د
التقدير يف اخللق و أا�شبحت من أ
الدلة املهمة التي تدح�س نظرية
التط�ر وال�شدفة يف اخللق).

وعند حدوث نق�س يف عدد اجلراثيم املفيدة يتم تع�ي�س النق�س
مبا�شرة؟
هل ميكن أان يحدث هذا بال�شدفة؟
هل كانت اخلاليا تعرف م�شبق ًا أاهمية اجلراثيم املفيدة فقامت
بتخزينها حلني احلاجة اإليها؟

عدد
الجراثيم
والبكتيريا
التي يحويها
جسم
اإلنسان
تفوق عدد
خالياه،
لكن
السواد
األعظم
من هذه
الكائنات
الدقيقة
يمارس
دوراً إيجابياً
داخل
الجسم،
ويساعد
على هضم
األطعمة
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سعار الغالء

الحج
أسعار
يصيب
ف���ي أنح���اء الوط���ن العرب���ي
دبي  -ال�سيد حممود
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بعد ان اكت�ى امل�اطن العربي بنار الغالء يف جميع مناحي حياته
أاخذ لهيب هذه النار ي�شيب النا�س يف أاداء عباداتهم ومنا�شكهم
فقد قفزت أا�شعار احلج قفزات كبرية هذا العام و�شل اىل اكرث
من  %150عن العام املا�شي يف بع�س الدول ويرجع ذلك اىل هدم
جمم�عة من الفنادق ح�ل امل�شجد احلرام مما رفع ايجار أا�شعار
الفنادق الخــرى وكذلك ب�شبب تقلي�س ح�ش�س بع�س الــدول
والــرغــبــة يف الــرفــيــة على احلــجــاج مــن قبل بع�س احلمالت
و�شن�شتعر�س يف هذا التحقيق ارتفاع ا�شعار احلج يف اغلب الدول
العربية.

البحرين:
أاكد عدد من أا�شحاب احلمالت أان أا�شعار تكاليف احلج ارتفعت
لهذا العام بن�شبة ت�شل اإىل  60يف املائة ألن العمارات القريبة
من مكة ارتفعت أا�شعارها نتيجة لتهدمي ما يقارب أالف عمارة
لل�شكن هناك.
وقـــال أاحـــد أا�ــشــحــاب اإحـــدى احلــمــالت وفــقــا ملــا جــاء بجريدة
(الــ��ــشــط) البحرينية ( :اإن تكاليف احلــج ارتفعت بن�شبة
كبرية ،فالرحلة أ
الوىل التي تك�ن عن طريق امل�ا�شالت الربية
أ
بلغت  850وبالطبع هــذا �شامل اإىل جميع التكاليف وامــا اإذا
كانت الرحلة عن طريق اجل� فقد بلغت هذا العام أالفا و 100اإذ
اإن التكاليف �شتك�ن مق�شمة على  830لل�شكن أ
والكل وغريها يف
ال�قت الذي �شيبلغ �شعر التذكرة  270دينارا لذلك فاإن ن�شبة
الزيادة بلغت  60يف املئة مقارنة بالعام املا�شي).
وذكـــر ا�شحاب احـــدى احلــمــالت أان هــنــاك اإقــبــال كــبــريا على
احلــجــ�زات حاليا على رغــم أ
ال�شعار املرتفعة ،م�شريا اإىل أان

هناك تخ�فا من أان تزداد أ
ال�شعار اإىل
ما فــ�ق أ
اللــف دينار لذلك ف ـاإن الكثري
من امل�اطنني قــرروا أان يلتحق�ا بركب
احلجاج هذا العام حتى ل ترتفع أ
ال�شعار
خالل العام املقبل .
وتــ�قــع �ــشــاحــب احلــمــلــة بـــ أان ترتفع
ال�شعار خالل أ
أ
العــ�ام املقبلة بن�شبة
أ
كبرية ،م�شريا اإىل ان بداية الرتفاع
بـــد أات آ
الن لــذا فـاإنــه مــن الطبيعي أان
ترتفع ن�شبة التكاليف بن�شبة زيــادة
ت�شل اإىل  60يف املئة يف كل عام و ال�شبب
ه� تهدم العمارات هناك لذا فانه من
الطبيعي أان ترتفع أا�شعارها ،من�ها اإىل
أان ذلك ل يقت�شر على ال�شكن فجميع
الحتياجات ارتــفــع �شعرها �ش�ى من
أاكل أاو حتى امل�ا�شالت لذا ف أان لبد أان
ترتفع أ
ال�شعار.

ال�شع�دية:
امــا يف ال�شع�دية فقد بـــد أات �شركات
احلــج والــعــمــرة فــر�ــس أا�ــشــعــار جديدة
على احلجاج ،متا�شي ًا مع �شيا�شة الغالء
التي ت�شللت من امل�اد الغذائية و�ش� ًل
اإىل الحتياجات أ
الخرى كافة ،ورفعت
أ
ال�شعار بن�شبة ت�شل اإىل  50يف املئة
على الرحلة خالل فرة رم�شان.

لهيب
األسعار
أصاب
الناس
في أداء
عباداتهم
ومناسكهم
فقد قفزت
أسعار الحج
قفزات
كبيرة هذا
العام وصل
الى اكثر
من %150
عن العام
الماضي
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وقال عاملون يف قطاع �شركات احلج والعمرة �إن أ
ال�سعار خالل
مو�سمي رم�ضان واحلج �ست�شهد ارتفاعات كبرية جد ًا ت�صل �إىل
أ�ك�ثر من  50يف املئة ،خ�صو�ص ًا أ�ن بع�ض حمالت احلج الكبرية
بد أ�ت الت� ّسوق ب أ��سعار تتجاوز  11أ�لف ريال بينما كانت يف العام
املا�ضي ال تتجاوز  6آ�الف ريال.
اليجار يف مكة ارتفع بن�سبة ت�صل �إىل
و أ��شاروا �إىل أ�ن قيمة إ
 100يف املئة ،ويف منى �إىل  150يف املئة ،م ؤ�كدين أ�ن كثريا من
حمالت احلج ال�صغرية تفكّر جدّ ي ًا يف االن�سحاب من املو�سم لهذا
العام ،خمافة اخل�سارة التي ال ي�ستطيعون حت ّملها ،مع احتماالت
�إحجام الكثريين عن احلج ب�سبب هذه أ
ال�سعار.

قطر:
اما يف قطر فقد هدد عدد من مقاويل جلنة احلج بعدم ت�سيري
حمالت احلج هذا العام  ،ب�سبب حتديد ح�صة قطر بنحو 1500
حاج فقط .
و أ�و�ضح املقاولون خالل اجتماعهم مع رئي�س و أ�ع�ضاء جلنة احلج
أ�ن التنازل عن ت أ�جري العمارات بعد توثيق العقود مع مالك
العمارات يعني التنازل عن أ�غلب املبالغ املدفوعة ،الفتني �إىل أ�ن
أ��سعار ال�سكن يف مكة ت�ضاعفت ثالث مرات.

هدد عدد
من مقاولي
لجنة الحج
بعدم تسيير
الحمالت،
بسبب
تحديد
الحصص
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ووف��ق��ا مل��ا ورد ب��ج��ري��دة ( ال��راي��ة )
القطرية أ�كد �صالح حممد املري رئي�س
جلنة احلج أ�ن اللجنة لن تقبل بالعدد
الذي حددته وزارة احلج ال�سعودية ،
مطالب ًا مب�ضاعفة ح�صة قطر �إىل 10
آ�الف حاج.
ويف �سياق مت�صل ق��ررت حملة أ
الرق��م
عدم ت�سيري حجاج هذا العام  ،وتنازلت
عن ح�صتها �إيل جمعية قطر اخلريية.
ي أ�تي ذلك يف الوقت الذي ناق�شت فيه
جلنة �شئون احلج مو�ضوع اال�ستعدادات
مل��و���س��م احل���ج اجل��دي��د  ،وذل���ك خ�لال
اجتماع مع املقاولني بفندق امللينيوم
.وا���س��ت��ع��ر���ض االج��ت��م��اع امل�ستجدات
املطروحة علي ال�ساحة عقب ارتفاع
أ��سعار املباين يف مكة املكرمة ب�سبب
ال��ت��و���س��ع��ات ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا حكومة
ال�سعودية خ�لال ال��ف�ترة املا�ضية .
وتبدو املخاوف من ان ينعك�س ارتفاع

اال�سعار على احلجاج هذا العام حيث من املرجح ان تقر جلنة
�شئون احلج زيادات متفاوتة بني فئات حمالت احلج ب�سبب ا�سعار
ال�سكن يف مكة  .وت�شري الدالئل ايل أ�ن هذه الزيادات قد ت�صل
اىل  % 20بعد عر�ض االمر علي جلنة �شئون احلج ومناق�شته علي
ار�ض الواقع خالل االجتماع املرتقب.

الكويت:
ويف الكويت لوح عدد من حمالت احلج باالن�سحاب من مو�سم احلج
هذا العام ب�سبب اال�سعار املرتفعة التي فر�ضها م�س ؤ�ولو احلج يف
اململكة العربية ال�سعودية ح�سب قولهم.
وقالت م�صادر يف وزارة االوق��اف ان ا�صحاب احلمالت طالبوا
م�س ؤ�ويل الوزارة بالتدخل ،خ�صو�صا ان ا�سعار ايجارات العمارات
تعد ا�ستغالال .وار�سلت ال��وزارة وفدا لتفقد االو�ضاع ،والحظ
الغالء ومت ت�شكيل جلنة لو�ضع حلول تر�ضي الطرفني.

اجلزائر:
ويف اجلزائر كان مل�شروع تو�سعة امل�سجد احلرام اثر يف (خلبطة)
أ�وراق جلنة احل��ج اجل��زائ��ري��ة ب�سبب التهاب أ����س��ع��ار الغرف
الفندقية وال�شقق ال�سكنية ،حيث �سرتتفع تكلفة العمرة واحلج
هذا املو�سم مبا يعادل  30و 40باملائة.
ويرجع ذل��ك اىل تغييب فنادق منطقة ال�شامية التي أ�زيلت
مل�صلحة م�شروع تو�سعة امل�سجد احل��رام من اجلهة ال�شمالية''،
الجمالية
وهو ما يعني غياب أ�كرث من  50يف املائة من امل�ساحة إ
للمنطقة املركزية ،ما أ�دى �إىل االرتفاع الكبري يف أ��سعار الغرف
الفندقية املجاورة للم�سجد احلرام.
وا�شتدت املناف�سة على العقار قبيل �سبعة أ��شهر من مو�سم احلج،
وهو ما ي ؤ�دي حتما مع اقرتاب املوعد �إىل ت أ�زم الو�ضع وارتفاع
أ��سعار تلك الغرف الفندقية وال�شقق ال�سكنية �سي�ستمر طويال
للخ�صو�صية التي تتمتع بها مكة املكرمة واملدينة املنورة ،و أ�نها
تعد مطلبا دائما ملعظم امل�سلمني يف خمتلف بقاع أ
الر�ض'' .ولكونها
حتمل هذه اال�سرتاتيجية العقارية ،ف�إن ارتفاع أ
ال�سعار يبقى
بها ،وقد ي�صل �سعر املرت الواحد �إىل املليون ريال.
وق��د قامت بع�ض ال��وك��االت ال�سياحية التي اختريت من قبل
الديوان الوطني للحج والعمرة للتكفل بـ 4000حاج بامل�ضاربة يف
أ��سعار احلج حيث رفعت بع�ض الوكاالت �سعر احلاج الواحد �إىل
 48مليون �سنتيم ،و أ�رج��ع (ح�سان خدو�ش) رئي�س الفيدرالية
الوطنية للوكاالت ال�سياحية امل�ضاربة يف أ��سعار احلج وتبيانها بني

حتقيقات

اخلوا�ص لـ(خلو دفرت ال�شروط من مواد وا�ضحة حتدد �سعر احلج
للخوا�ص وغياب الرقابة ب�شكل كامل على الوكاالت ال�سياحية
يف عملية حتديد هام�ش الربح ،وهذا ما أ�دى �إىل تالعب بع�ض
الوكاالت بالتكاليف ورفع أ
ال�سعار) ،كما و�صف ذات املتحدث هذه
الوكاالت بـ(كل من يرفع �سعر احلج �إىل هذا احلد هو يتاجر يف
أ�عظم العبادات ..واجلهات التي اختارت هذه الوكاالت دون غريها
تتحمل م�س ؤ�ولية هذه التجاوزات).وقال (�شريف منا�صر) رئي�س
النقابة الوطنية للوكاالت ال�سياحية والذي أ��شرف على تنظيم
احلج ملو�سم �سنة  2007وامتنع هذه ال�سنة عن التنظيم نتيجة
للتجاوزات التي و�صفها باخلطرية (ال�سنة املا�ضية حددنا �سعر
احلاج الواحد كوكالة خا�صة بـ 26مليون �سنتيم دون احت�ساب
الطعام والذي قدرناه بـ 4ماليني �سنتيم طيلة �شهر كامل) ،م�ضيفا
(مهما ارتفعت تكلفة احلج فهذا ال يعني أ�ن تطلب هذه الوكاالت
اخلا�صة من احلاج أ�ن يدفع  48مليون �سنتيم وباملقابل يقيم يف
غرفة تبعد بكذا كيلومرت عن احلرم برفقة  3أ��شخا�ص) .و أ��شار
�إىل ان ال�سنة املا�ضية حدد دفرت ال�شروط أ�ن الفائدة تقدر
بـ 9000دج �إال أ�ن هذه ال�سنة ويف غياب الرقابة ف�إن كل وكالة
هي حرة يف حتديد الفائدة.

م�صر:
ويف م�صر أ�علن نائب رئي�س غرفة �شركات ال�سياحة ل�شئون
ال�سياحة الدينية ع��ادل فريد  ،أ�ن أ��سعار رح�لات احلج �سوف
ترتفع هذا العام �إىل نحو  45أ�لف جنيه للحج االقت�صادي ،و120
أ�لف جنيه للحج ال�سياحي و 25أ�لف جنيه للحج الربي و أ�رجع
ذلك �إىل ارتفاع ر�سوم ت أ��شريات احلج و أ��سعار تذاكر الطريان.

فقد أ�دى ق��رار وزارة ال�سياحة امل�صرية ( للعام الثالث على
التوايل) اىل خف�ض عدد احلجاج امل�صريني والتنازل عن 17
الف ت أ��شرية من احل�صة الر�سمية البالغة  72الف ت أ��شرية
�إىل ان��ف�لات أ��سعار احل��ج ب�صفة ع��ام��ة ،ورح�ل�ات ال�سياحة
ب�صفة خا�صة ،حيث زادت تكاليف احلج ال�سياحي لهذا العام
اىل نحو  3.8االف دوالر ( 24الف جنيه) مقابل الفي دوالر
( 12.7الف جنيه) قبل عامني .فيما جت��اوزت تكلفة احلج
ال�سريع  7500دوالر ( 47الف جنيه) .ومن املنتظر أ�ن تزداد
ه��ذه التكلفة خ�لال االي��ام املقبلة على خلفية رف�ض وزارة
ال�سياحة التدخل يف أ��سعار هذه النوعية من احلج ،واالكتفاء
مبراقبة التزام �شركات ال�سياحة بتنفيذ الربنامج املتفق
عليه مع احلجاج مقابل هذه التكلفة .ومن جهة أ�خ��رى فان
زيادة أ��سعار تذاكر الطريان بنحو  25يف املائة وارتفاع تكلفة
االقامة واخلدمات يف الديار املقد�سة التي تتوافق مع ال�شروط
املو�ضوعة من قبل وزارة ال�سياحة ،أ�دت �إىل زيادة أ��سعار احلج
 %70من جانب ال�شركات ال�سياحية لربامج تدور أ��سعارها بني
 3.8االف دوالر و 7.5االف دوالر على ح�ساب الربامج االقل
التي كانت تبد أ� من  2.5الف دوالر ،وذلك من أ�جل تعوي�ض
انخفا�ض عدد الت أ��شريات املخ�ص�صة لها من  25الف ت أ��شرية �إىل
أ�قل من  20أ�لف ت أ��شرية رغم زيادة عدد ال�شركات التي تقدمت
لتنظيم رحالت احلج ،من � 600شركة املو�سم قبل املا�ضي �إىل
� 730شركة املو�سم املا�ضي ،ثم �إىل � 778شركة يف املو�سم
احلايل� .إىل ذلك �شهد العام احلايل تفاقم ظاهرة امل�ضاربة
على ت أ��شريات احلج اخلا�صة بال�شركات ال�صغرية البالغة نحو
 1224ت أ��شرية ،تخ�ص � 136شركة بواقع  9ت أ��شريات لل�شركة
الواحدة ،حيث جتاوز �سعر الت أ��شرية يف ال�سوق ال�سوداء 1200
دوالر ،االمر الذي عزز �صعود تكلفة احلج ،ودعا اخلرباء �إىل
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املطالبة بايقاف التعامل مبقت�ضى النظام احلايل الذي يوزع
ح�صة ال�سياحة على �شركات .وقال وكيل أ�ول وزارة ال�سياحة
ح�سن جمال الدين �إن ارتفاع قيمة ر�سوم اخلدمات من النقل
والطوافة وتذاكر الطريان التي زادت بنحو  %25عالوة على
ارتفاع تكاليف االقامة �ساهم يف ارتفاع تكاليف احلج ال�سياحي
لهذا املو�سم .و أ�و�ضح أ�ن وزارة ال�سياحة حاولت خف�ض تكاليف
و أ�عباء برامج احلج ال�سياحي من خالل املوافقة على االندماج
بني ال�شركات يف تنظيم برامج احلج ال�سياحي .غري أ�ن �شركات
ال�سياحة ركزت يف براجمها املعرو�ضة على احلج الفاخر ،أ
المر
الذي كر�س االرتفاع يف تكلفة احلج لهذا العام  .وتابع جمال
الدين أ�ن هناك تراجعا يف برامج احلج الربي والبحري لهذا
العام مقارنة باالعوام املا�ضية نظرا الرتفاع تكلفتها ،فلي�ست
بامكانيات الذين ي�سعون الداء احلج عن طريق الرب أ�و البحر.
ومن جهته أ�كد رئي�س جلنة ال�سياحة الدينية بغرفة �شركات
ال�سياحة وال�سفر امل�صرية عادل فريد أ�ن ا�ستمرار تخفي�ض
ح�صة م�صر من ت أ��شريات احلج من  73الفا اىل  55الفا فقط
أ�دى �إىل زيادة أ
ال�سعار نتيجة تقل�ص ح�ص�ص �شركات ال�سياحة
من هذه الت أ��شريات .وتف�ضيل بع�ضها بيع ح�صتها ل�شركات أ�خرى
با�سعار كبرية جتاوزت  1200دوالر للت أ��شرية الواحدة� ،إىل عامل
آ�خر �ساهم يف زيادة تكلفة برامج احلج ال�سياحي لهذا العام،
وهو رف�ض البنوك منح ال�شركات ال�سياحية قيمة التعاقدات
املتعلقة باحلج مع اجلانب ال�سعودي بالريال .أ
الم��ر الذي
ا�ضطر ال�شركات للح�صول على الريال ب أ��سعار مرتفعة ،وا�ضافة
ذلك �إىل تكلفة برامج احلج املعروفة .ويرى اخلبري ال�سياحي
امل�صري حممد عثمان رئي�س جمل�س �إدارة �شركة آ�ركو ال�سياحية
أ�ن ارتفاع أ��سعار احلج لهذا العام يف حقيقته لي�س كبريا ،وان ما

في مصر
ارتفعت
أسعار
رحالت الحج
إلى نحو
 45ألف
جنيه للحج
االقتصادي
و 120ألف
جنيه للحج
السياحي
50

ي�ضخم امل� أس�لة رغم ا�ستقرار قيمة اجلنيه امل�صري هو أ�ن أ��سعار
االقامة يف الديار املقد�سة زادت مبا يرتاوح بني  200و 300
ريال ،باال�ضافة �إىل ارتفاع أ��سعار تذاكر الطريان ،مما �ساهم يف
زيادة اح�سا�س احلجاج بالفارق الكبري يف اال�سعار ،كما أ�و�ضح أ�ن
أ�عباء �شركات ال�سياحة املتمثلة يف أ��سعار الطريان الداخلي او
و�سائل النقل أ
الخرى باململكة عالوة على م�صاريف الطوافة،
زادت أ
أ
المر الذي �ساهم يف ارتفاع تكلفة �داء الفري�ضة .واقرتح
عثمان �إقامة معر�ض �سنوي ملدة ا�سبوعني كم�شارك يف �شركات
ال�سياحة املختلف برباجمها املحددة الختيار أ�ف�ضل ال�شركات،
و أ�كرثها قدرة على تنظيم رحالت احلج من خالل برامج جيدة
و أ��سعار منا�سبة .وانتقد �سيف الدين العماري �صاحب �إحدى
كربى ال�شركات ،ع�ضو جمل�س ادارة غرفة �شركات ال�سياحة
امل�صرية املتخ�ص�صة يف رحالت احلج ،موقف وزارة ال�سياحة
من ال�شركات غري امل ؤ�هلة التي ت�صر على التقدم للح�صول على
ح�صة من الت أ��شريات من أ�جل بيعها يف ال�سوق ال�سوداء لت أ��شريات
احلج ،واكد على �ضرورة الغاء نظام احل�ص�ص الذي أ��صبح عقيما
يف ظل االنخفا�ض ال�شديد يف اعداد الت أ��شريات اخلا�صة باحلج
ال�سياحي.
و أ��شار �إىل ان نظام االندماج الذي �سمحت به وزارة ال�سياحة
ف�شل يف تخفي�ض أ��سعار احلج ،حمذرا من ان ا�صرار احلكومة
على التفريط يف نحو ثلث احل�صة الر�سمية امل�صرية من
ت أ��شريات احلج بدعوى رف�ض ت�سكني جزء من احلجاج يف منطقة
منى املطورة ،والتم�سك ب�شروط عدم جتاوز امل�سافة بني �سكن
احلجاج واحلرمني يف مكة واملدينة الف مرت �سوف يعزز ارتفاع
احلج ال�سياحي خالل املوا�سم املقبلة.

نظمي لوقا:
محمد رجل فوق كل الشبهات

ما كان حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ك�آحاد النا�س يف خالله
وم��زاي��اه ،وهو ال��ذي اجتمعت له آ�الء الر�سل عليهم ال�سالم
وهمة البطل ،فكان حقًّا على املن�صف أ�ن يكرم فيه املثل ،ويح ّيي
فيه الرجل.

ال�سالمية ..وقد
ال ت أ�ليه وال �شبهة ت أ�ليه يف معنى النبوة إ
والبطال أ
الر�ض على ت أ�ليه امللوك أ
درجت �شعوب أ
والجداد،
ً
فكان الر�سل أ�ي�ضا معر�ضني ملثل ذل��ك ال��رب��ط بينهم وبني
اللوهية ب�سبب من أ
أ
ال�سباب ،فما أ�ق��رب النا�س لو تركوا
أ
أ
أ
ب�شرا ك�سائر
ألنف�سهم �ن يعتقدوا يف الر�سول �و النبي �نه لي�س ً
اللوهية على نحو من أ
الب�شر ،و أ�ن له �صفة من �صفات أ
النحاء.
متواترا مكر ًرا يف آ�يات القر آ�ن،
ولذا جند توكيد هذا التنبيه
ً
أ
ُ
َ
ُ
َ
َ
نذكر منها على �سبيل املثال ال احل�صر }قلْ ِ�إنمَّ ا َ�نا َب�ش ٌر ِّم ْثلك ُْم
وحى ِ�إليَ َّ { (الكهف ،)110 :ويف تخري كلمة (مثلكم) معنى
ُي َ
مق�صود به الت�سوية املطلقة ،واحليلولة دون االرتفاع بفكرة
النبوة أ�و الر�سالة فوق م�ستوى الب�شرية بحال من أ
الحوال.
بل جند ما هو أ��صرح من هذا املعنى فيما جاء ب�سورة ال�شورى:
َاك َع َل ْيه ِْم َحف ً
} َف�إِنْ أ� َْع َر ُ�ضوا َف َما َأ� ْر َ�س ْلن َ
ِيظا �إِنْ َع َل ْي َك �إِال ا ْل َبالغُ{
(ال�شورى .)48 :وظاهر يف هذه آ
الية تعمد تنبيه الر�سول
نف�سه �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل حقيقة مهمته ،وحدود ر�سالته
التي ُك ِّلف بها ،ولي�س له أ�ن يعدوها ،كما أ�نه لي�س للنا�س أ�ن
يرفعوه فوقها.
رجل فرد هو ل�سان ال�سماء .فوقه اهلل ال �سواه .ومن حتته
�سائر عباد اهلل من امل ؤ�منني .ولكن هذا الرجل ي أ�بى أ�ن يداخله
من ذلك كرب .بل ي�شفق ،بل يفرق من ذلك ويح�شد نف�سه كلها
حلرب الزهو يف �سريرته ،قبل أ�ن يحاربه يف �سرائر تابعيه.
ولو أ�ن هذا الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم مبا أ�نعم من الهداية
على النا�س وما مت له من العزة أ
والي��ادي ،وما ا�ستقام له من
أ
ال�سلطان ،اعتد بذلك كله واعتزّ  ،ملا كان عليه جناح من �حد؛
ألن��ه �إمن��ا يعتد بقيمة ماثلة ،ويعتز مبزية طائلة .يطريه
أ��صحابه باحلق الذي يعلمون عنه ،فيقول لهم :ال تطروين كما
أ�طرت الن�صارى ابن مرمي� ،إمنا أ�نا عبد اهلل ،فقولوا عبد اهلل
ور�سوله .ويخرج على جماعة من أ��صحابه فينه�ضون تعظي ًما
له ،فينهاهم عن ذلك قائ ًال :ال تقوموا كما يقوم أ
العاجم
يعظم بع�ضهم ً
بع�ضا.
ماذا بقي من مزعم لزاعم؟ �إميان امتحنه البالء طوي ًال قبل
أ�ن يفاء عليه بالن�صر وما كان الن�صر متوق ًعا أ�و �شبه متوقع

الوثان أ
لذلك الداعي �إىل اهلل يف عا�صمة أ
والزالم ..ونزاهة
ترتفع فوق املنافع ،و�سمو يتعفف عن بهارج احلياة ،و�سماحة
ال يداخلها زهو أ�و ا�ستطالة ب�سلطان مطاع .مل يفد .ومل يورث
�إله ،ومل يجعل لذريته وع�شريته ميزة من ميزات الدنيا ونعيمها
و�سلطانها .وحرم على نف�سه ما أ�حلّ آلحاد النا�س من أ�تباعه،
و أ�لغى ما كان لقبيلته من تقدم على النا�س يف اجلاهلية حتى
جعل العبدان أ
والحابي�ش �سوا�سية وملوك قري�ش .مل ميكن
لنف�سه وال لذويه .وكانت لذويه بحكم اجلاهلية �صدارة غري
مدفوعة ،ف� ّسوى ذلك كله أ
بالر�ض .أ�ي قامة بعد هذا تنه�ض
أ
على قدمني لتطاول هذا املجد ال�شاهق �و تدافع هذا ال�صدق
ال�صادق؟ ال خرية يف أ
المر ،ما نطق هذا الر�سول عن الهوى..
وما �ضلّ وما غ��وى ..وما �صدق ب�شر �إن مل يكن هذا الر�سول
بال�صادق أ
المني.
أ�ي النا�س أ�وىل بنفي الكيد عن �سريته من ( أ�بي القا�سم) �صلى
اهلل عليه و�سلم الذي حول املاليني من عبادة أ
ال�صنام املوبقة
�إىل عبادة اهلل رب العاملني ،ومن ال�ضياع واالنحالل �إىل ال�سم ّو
والميان ،ومل يفد من جهاده ل�شخ�صه أ�و آ�له �شي ًئا مما يقتتل
إ
عليه طالب الدنيا من زخارف احلطام.
ك��ان حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ميلك حيويته وال متلكه
حيويته .وي�ستخدم وظائفه وال ت�ستخدمه وظائفه .فهي
قوة له حت�سب يف مزاياه ،ولي�ست �ضع ًفا ُي َعدّ يف نقائ�صه .مل
يكن �صلى اهلل عليه و�سلم معطل النوازع ،ولكنها مل تكن نوازع
تع�صف به؛ ألنه ي�سخرها يف كيانه يف امل�ستوى الذي يكرم به
الن�سان حني يطلب ما هو جميل وجليل يف ال�صورة اجلميلة
إ
اجلليلة التي ال تهدر من قدره ،بل ت�ضاعف من ت�ساميه وعفته
وطهره .وبيان ذلك يف أ�مر بنائه بزوجاته ر�ضي اهلل عنهن.
د .نظمي لوقا  Dr. N. Lukaم�سيحي من م�صر .يتميز بنظرته
املو�ضوعية و�إخال�صه العميق للحق .ورغم �إحلاح أ�بويه على
تن�شئته على امل�سيحية منذ كان �صبي ًا ،ف�إنه كثري ًا ما كان يح�ضر
جمال �شيوخ امل�سلمني وي�ستمع ب�شغف �إىل كتاب اهلل و�سرية
الر�سول عليه ال�سالم .بل �إنه حفظ القر آ�ن الكرمي ومل يتجاوز
العا�شرة من عمره .أ�ل��ف ع��دد ًا من الكتب أ�ب��رزه��ا (حممد
الر�سالة والر�سول) ،و(حممد يف حياته اخلا�صة).

من كتاب:

حممد الر�سالة والر�سول ،وكتاب حممد يف حياته اخلا�صة.
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ظاهرة بلجيكية إسالمية جون فرنسوا باستان

باستان يطالب ...
مساواة المسلمين بغيرهم
بروك�سل  -حممد �صالح
من ال يعرف (جون فرن�سوا با�ستان) يف بلجيكا؟! فالرجل
لل�سالم منذ أ�ربعني عاما ،وبلحيته الطويلة
املعتنق إ
املخ�ضبة باحلناء ،وال��ذي دخ��ل االنتخابات املحلية
بحزب (�شباب م�سلمي بلجيكا) قبل عامني وح�صد
(ال�سالم
خم�سة آ�الف �صوت ،أ��صبح بال منازع أ�حد رموز إ
البلجيكي).
بل �إن الرجل بتجربته الطويلة أ��صبح (ظاهرة بلجيكية)
كثريا ما تثري اجلدل ب�آرائها الداعية �إىل (امل�ساواة الكاملة
بني امل�سلمني وغريهم) ،ودع��وة بلجيكا �إىل (االندماج مع
ال�سالمي
ال�سالم) و أ�خ��ذ زم��ام املبادرة يف فر�ض الوجود إ
إ
ببلجيكا دون خ��وف وعقدة النق�ص التي ي�سميها با�ستان
(بعقدة اال�ستعمار ال��ت��ي ت�سكن البلجيكيني م��ن أ����ص��ول
مهاجرة).
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ويف بيته الذي حول جزءا منه �إىل مقر حلزبه النا�شئ يف
لل�سالم ور ؤ�يته
بروك�سل حتدث با�ستان عن ق�صة اعتناقه إ
ال�سالم يف بلجيكا:
لو�ضع إ

من هو جون فرن�سوا با�ستان؟
ال�سالم ،آ
والن ا�سمي عبد اهلل ،وعندما
هو ا�سمي قبل اعتناقي إ
ال���س�لام أ�ق��ول لهم (مل أ�عد
قبل
ا�سمي
ي� أس�لني النا�س عن
إ
أ�تذكر).
وعندما فكرت يف دخول االنتخابات يف بلجيكا ا�ستعدت ا�سمي
أ
ال�صلي على الالفتات االنتخابية كي أ�قول للنا�س�( :إين جون
آ
فرن�سوا با�ستان) والن أ��صبحت عبد اهلل.

مل أ�غ�ير ا�سمي فقط ،بل غريت حياتي وعقليتي كليا ،وعدت
�إىل والدي يف بلجيكا ،وقلت لهم �إين أ��صبحت اليوم عبد اهلل،
و أ��صبحت أ�قيم �صلواتي ،ومل أ�عد آ�كل نف�س أ
الكل الذي ت أ�كلونه،
ال�سالم.
وال يعني هذا تنكري حلياتي قبل إ
أ
الم��ر كان يتعلق بـ( أ�نا) آ�خر غري ( أ�ن��ا) احلا�ضر ،وحاليا أ�نا
أ
أ
أ
ال�سالم ،و�قول لهم مبا
القرب لل�شباب من �جل دعوتهم �إىل إ
ال�سالم ،ف�ستنجحون ،ف���إذا كنت
أ�ين جنحت يف االنتقال �إىل إ
مثل الكثريين يف الظالم ويف املخدرات ويف امل�سكرات وكل مظاهر
الباحية ،فما دمت قد جنحت يف تغيري حياتي ،فر�سالتي
احلياة إ
له ؤ�الء ال�شباب هي أ�نهم قادرون على القيام أ
بالمر نف�سه.

ال�سالم.
حدثنا عن املنعرج احلقيقي الذي قادك �إىل إ
كنا يف �ستينيات القرن املا�ضي ن�سافر �إىل مدينة مراك�ش املغربية،
خالل موجة (�شباب الهيبي) ،للبحث عن خمدر احل�شي�ش ،وكان
عمري حينها � 26سنة.
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ال�سالم فعليا� ،إذ
وق�صة ت�سميتي عبد اهلل تعود ملا قبل دخويل إ
يعود الف�ضل �إىل طفل مغربي مبراك�ش جاء يخاطبني قائال:
( أ�نت عبد اهلل ..أ�نت عبد اهلل ،)..ولهذا اخرتت ا�سم عبد اهلل
لل�سالم.
بعد اعتناقي إ

يف احلقيقة مل أ�كن أ�ذهب من أ�جل احل�شي�ش ،ولكن رحلتي كانت
ال�سالم ،ولكني
للبحث عن الروحانيات ،ومل أ�كن أ�توقع أ�ن أ�لتقي إ
كنت مقتنعا ب أ�ين � أس�جد �شيئا ينا�سبني يف حال قطعت الروابط
مع حياة البذخ التي تعي�شها عائلتي (البورجوازية) حيث كان
أ�بي أ��ستاذا جامعيا ،ومل يكن همي أ�ن أ�عمل و أ�ن أ�ك�سب املال.
أ�ردت أ�ن أ�بحث عن احلقيقة ،وكنت
أ�مار�س الر�سم من هذا املنطلق؛ أ�ي بحثا
عن احلقيقة ،وبحثت عن احلقيقة يف
املخدرات ،ويف كل ما هو هام�شي.
بعدها مبا�شرة ع��دت للمغرب وب��ان
يل ب أ�نه �إذا كانت امل�سيحية ف�شلت يف
�إعطائي احلقيقة ف�إن الغرب كله مبا
ميلكه م��ن ح�ضارة ال ميكن أ�ن يقدم
يل ج��واب��ا ع��ن أ��سئلتي .وال��غ��رب يف
ذلك الوقت أ�ي قبل أ�ربعني �سنة كان
بالن�سبة يل عاملا آ�خر أ�ي االنتقال من
أ�وروبا �إىل ال�شرق.
عندما و�صلت طنجة أ��صابتني الده�شة؛
ألن الرهبان الذين تركتهم يف (الدير)
كانوا يلب�سون اجللباب بالربنو�س الذي

أخذ باستان
زمام
المبادرة
في فرض
الوجود
اإلسالمي
ببلجيكا
دون خوف
وعقدة
النقص
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يغطي الر أ��س وكانوا ملتحني ،وهو نف�س مظهر �سكان طنجة
لكنهم لي�سوا يف (دير) مغلق ،ويقيمون �صالتهم يوميا ويعملون
كذلك ومتزوجون ويعي�شون حياتهم.

كله بالن�سبة يل قد انتهي .يف هذا الوقت كنت أ�بعث بع�ض
الر�سائل لوالدي ألخربه ب أ�نني بخري ،وهذا هو أ
المر الوحيد
الذي يربطني به.

يف احلقيقة وجدت يف طنجة (ديرا كبريا) مفتوحا على احلياة،
وهذا هو جوهر م�شكلتي مع امل�سيحية ،فعندما كنت �صغريا كان
لدى حلمان وهما أ�ن أ��صبح (طبيبا) و(راهبا) ،ولهذا �سخر مني
النا�س ،و أ�ولهم أ�مي التي قالت �إما أ�ن ت�صبح طبيبا و أ�ما أ�ن ت�صبح
راهبا.

وب�سبب انتهاء مدة �صالحية أ�وراق �إقامتي مت ترحيلي من
املغرب ،فعدت �إىل بلجيكا ألدر�س اللغة الفرن�سية ،ثم عدت
�إىل املغرب قبل أ�ن يرحلوين جمددا ،لكن يف هذه املرة كنت
ال�سالم ،ووجدت نف�سي يف �سبتة ب�شمال املغرب،
قد اعتنقت إ
نحني
وكان همي الوحيد هو العودة �إىل املغرب ..للبلد الذي َم َ
ال�سالمية.
هويتي إ

يف طنجة ع�شت مع الفقراء واملهم�شني و أ�عجبت بت�ضامن امل�سلمني،
ال�سالم حل�ضوري در�سا دينيا أ�و قراءة القر آ�ن ،بل
ومل أ�عتنق إ
بعد معاي�شتي امل�سلمني يف �ساحة جامع (الفنا) مبراك�ش.
ال�سالم عرب جمتمع الفقراء ،و أ�تذكر ليلة كنت
اقرتبت من إ
يف مقهى مبراك�ش و�إذا بفقري ذي مالب�س رثة حايف القدمني
يخاطبنا باللهجة املغربية( :كل �شيء كاين) ،أ�ي (كل �شيء
موجود) ،و�صدمت بقوله هذا و أ�ن��ا أ
الوروب��ي القادم من قلب
العامل الغربي امل��ادي ،واب��ن عائلة بورجوازية متلك تقريبا
كل �شيء ،فكنت أ�عتقد أ�ننا يف عامل (فيه كل �شيء مادي ،غري
أ�ن��ه ف��ارغ من املحتوى) ..لكن مثل هذه أ
المثلة قربتني �إىل
ال�سالم.
إ

ولكن ما هي اللحظة احلا�سمة يف ق��رارك اعتناق
ال�سالم؟
إ
ذات ي��وم كنت أ�جت��ول يف �ساحة (الفنا) عندما ع�ثرت على
ال�سالم؟) ،للعامل الباك�ستاين
كتيب بالفرن�سية عنوانه (ما هو إ
ال�شهري أ�بو أ
العلى املودودي ،ووجدت يف الكتاب جملة تقول:
(ال�سالم هو دين لكل النا�س).
إ
ه��ذه اجلملة ك�سرت احلاجز بيني وب�ين املغاربة من حويل،
ال�سالم دين للجميع ،ولي�س للمغاربة فقط أ�و
واقتنعت ب أ�ن إ
ال�سالم.
العرب .عندها اقتنعت باعتناق إ

آ
لل�سالم كيف ترى
الن وبعد أ�ربعني �سنة من اعتناقك إ
الواقع البلجيكي؟
ال�سالمية
ال�سالم ،ف أ�نا م�سلم وبلدي هو كل البلدان إ
بلدي هو إ
مثلما كان ال�شيخ حممد عبده يجول يف كل مكان.
لل�سالم ،فعندما
وللعودة �إىل �س ؤ�الك � أس�عود �إىل ق�صة اعتناقي إ
ال�سالم ف�إن بلجيكا والغرب
قررت ال�سفر �إىل املغرب ،واعتناق إ
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لكن اهلل مل ي�ش أ� ،فتم ترحيلي ملدريد ،وهناك التقيت مهاجرين
مغاربة فقراء ،وقدمت لهم نف�سي كم�سلم ،أ
ولول مرة نطقت
ال�شهادتني.
ثم عدت �إىل بلجيكا ،وتزوجت ،و أ�يقنت أ�ن قدري هو أ�ن أ�عي�ش
�إ�سالمي يف بلدي أ
ال�صلي ،والتقيت والدَ ي اللذين كانا فرحني
بتوقفي عن تعاطي املخدرات ،وغريها من التغريات ،وخاطبتني
ال�سالم دين جيد).
والدتي قائلة( :من الوا�ضح أ�ن إ

لكنك آ
لل�سالم� ،إذ تقوم
الن ل�ست جمرد معتنق عادي إ
بدور �سيا�سي واجتماعي مهم؟
ال�سالم،
ق�ضيت ثالثني عاما من �إ�سالمي للتعرف أ�كرث على إ
و�سافرت بعد طردي من املغرب �إىل باك�ستان ثم تركيا ،حيث
تزوجت تركية وعملت ك�سائق أ�ج��رة لك�سب عي�شي ،وعملت
ال�سالمي مع الداعية وال�سيا�سي
�سيا�سيا مع حزب (الرفاه) إ
أ
الرتكي البارز جنم الدين أ�ربكان ،وكان الت��راك يقدمونني
كمثال للم�سلم القادم من بعيد.
وال�سالمية وخالطت
�سافرت بعدها للعديد من البلدان العربية إ
ال�سالم وامل�سلمني ،وهو ما
امل�سلمني ،ور�صت حقائق الفرق بني إ
أ�فادين يف اتخاذ قرار العودة �إىل بلجيكا إلجناز �شيء ما.
وبعد العودة الحظت أ�ن امل�سلمني يعي�شون يف �شبه (جيتو) ،وال
ينفتحون على حميطهم البلجيكي ،وكانوا يعي�شون �إ�سالمهم يف
امل�ساجد واجلمعيات اخلا�صة ،فقلت لهم يجب أ�ن ننفتح على
واقعنا و أ�ن نعي�شه ،فقد تعلمت من �صديقي ( أ�ربكان) كيفية
بال�سالم ،وهذا ما عزمت على
االنفتاح على املجتمع وتعريفه إ
فعله.
ق��ررت خماطبة البلجيكيني قائال لهم �إنني م�سلم بخالف
امل�سلمني املهاجرين الذين ال يحاولون الظهور ويعملون بطرق
أ��شبه بال�سرية.

ويف عام  2002أا�ش�شت حزب (�شباب م�شلمي بلجيكا) ،ودخلت
النتخابات املحلية ب��شفي رئي�شا للحزب بهدف اإيجاد
بلجيكيني م�شلمني ل يخجل�ن من اإ�شالمهم ،وقادرين على حل
م�شاكلهم ب أانف�شهم.
وبرغم عالقتي الطيبة مبعظم اجلاليات ،فاإن حالة اخل�ف
مني ومن أ
الفكار التي أاطرحها جعلت العديد من اجلمعيات
امل�شلمة تدع� ال�شباب اإىل البتعاد عني .وا�شتغلت بع�س
العالم وال�شلطات هذا اخل�ف لروج أانني أاريد تطبيق
و�شائل إ
أ
ال�شريعة ،واإذا ما و�شلت للحكم ف�شاقطع الرءو�س ،وهذا غري
�شحيح ،ويندرج يف اإطار حملة الت�ش�يه ل�ش�رتي.

ماذا تريد حتقيقه يف بلجيكا؟
أاريد امل�شاواة التامة بني امل�شلمني وبني غري امل�شلمني يف كل �شيء،
فاإذا كان من حق امل�شيحيني أان يقرع�ا أ
الجرا�س يف كنائ�شهم،
فمن حقنا كم�اطنني أان نرفع أ
الذان يف م�شاجدنا.
لــكــن حتـــ�ل أ
(ال�ـــشـــالم
المـــــر اإىل الـــقـــ�ل ب ـ أانــنــي أامـــثـــل إ
الراديكايل).

طريق الهداية

وبرغم أان بع�شهم يحمل اجلن�شية البلجيكية ،فاإنهم يعي�ش�ن
مبنطق الطبقة التحتية وعقدة النق�س ،باعتبارهم مهاجرين
و أابناء مهاجرين يجب أان ي�شمت�ا ..آ
الن أاق�ل لهم ( :أانتم
م�شلم�ن و أانتم بلجيكي�ن ..ارفع�ا رءو�شكم).

اإذا كــانــت الــراديــكــالــيــة تعني أاين متم�شك باإ�شالمي
وحق�قي ،ف أانا راديكايل ،ولكن دون أان أاتعدى على حق�ق
آ
الخرين ،ودون فر�س ملعتقداتي عليهم ،ف أانا �شد ال�شذوذ
اجلن�شي مثال ،ولكني أاكتفي بالن�شيحة ،و أانا ل آاكل حلم
اخلنزير.

و أاي اإ�شالم تريده يف بلجيكا؟
ال�ــشــالم امل�شم�ن يل د�شت�ريا طبقا حلرية املعتقد،
أاريــد إ
مع قناعتي ب أانني ل أا�شتطيع أان أاعي�س اإ�شالمي كما يعي�شه
فال�شالم �شيف
امل�شلم�ن باجلزائر أاو م�شر أاو تركيا مثال ،إ
جديد على بلجيكا ،ونحن حديث� عهد بــه ،وهدفنا ه�
ال�شالم ،واإن �شاء اهلل
بال�شالم ،فدوري لي�س فر�س إ
التعريف إ
ال�شالم يف بلجيكا كما اإخ�اننا يف
ي�ما ما �شيمكننا ممار�شة إ
ال�شالمي.
العامل إ

ال�ــشــالم �شيف جديد على
ولكن عندما تق�ل اإن إ
بلجيكا فاإنك تع�د من حيث ل تدري اإىل العقلية
الدونية ال�شتعمارية؟
ل أابدا ،يجب أان نفهم أاننا يف هذه البالد كم�شلمني مبعدون
عن منا�شب �شنع القرار ،وما أاريــده ه� أان يعط�نا حقنا يف
ممار�شة اإ�شالمنا ،ول� بن�شبة حمدودة حاليا ،وهذا غري متاح،
فهم يردوننا أان ن�شمت ،لكننا لن ن�شمت.
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�ضياء أ
ال�سرة

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك:

م��ن��ظ��م��ة ال����م����رأة ال��ع��رب��ي��ة ق����ادرة
ع��ل��ى م��واك��ب��ة ال��م��ت��غ��ي��رات العالمية
حوار  -حممد توفيق  -فاطمة �أربابي

عقدت منظمة امل��ر أ�ة العربية يف الفرتة أ
الخ�يرة م ؤ�مترها
ال�سنوي ب أ�بوظبي حتت رعاية �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي رئي�سة منظمة املر أ�ة العربية
وانتهزنا هذه الفر�صة الثمينة الجراء هذا احلوار املهم مع
�سمو ال�شيخة فاطمة عن الق�ضايا التي يناق�شها هذا امل ؤ�متر
وكان هذا احلوار املهم .

وتعاونهم من أ�جل النهو�ض باملر أ�ة العربية التي تكافح منذ
�سنوات طويلة للتغلب على الفقر والتخلف واجلهل الذي كان
خميما على معظم املجتمعات العربية .و أ�نا �شخ�صيا أ�رى أ�ن
والعالم واالحتفاالت بيوم املر أ�ة العربية التي
منتدى املر أ�ة إ
أ�قيمت ب أ�بوظبي يف العام  2002كانت مبثابة امليالد احلقيقي
ملنظمة امل��ر أ�ة العربية التي و�ضعت بذرتها أ
الوىل يف القمة
اال�ستثنائية بالقاهرة يف نوفمرب .2001

�سمو ال�شيخة فاطمة :هل ت��رون أ�ن منظمة امل��ر أ�ة
العربية قادرة على مواكبة املتغريات العاملية اخلا�صة
بعمل امل��ر أ�ة وتعليمها ودخولها �إىل العمل ال�سيا�سي
والعالمي واالجتماعي؟.
واالقت�صادي إ

وال�شك أ�ن هذا التواجد الن�سائي الكبري يف قمة أ�بوظبي �سوف
يعك�س اهتمام منظمة امل��ر أ�ة العربية بواقع امل��ر أ�ة وموا�صلة
بحث ودرا���س��ة الظواهر املختلفة التي تعوق م�سرية امل��ر أ�ة
العربية خا�صة و أ�ن الق�ضايا التي تناق�شها قمة أ�بوظبي
لي�ست ذات أ�همية بالن�سبة للمر أ�ة فح�سب بل �إن لها ت أ�ثريات
خمتلفة على كل أ�فراد املجتمع ومن ثم ف�إن أ
الفكار والدرا�سات
والبحوث اجلادة والواعية �سوف تكون منطلقا لت�صحيح الكثري
من املفاهيم املغلوطة والنمطية عن املر أ�ة.

نعم فقد حققت منظمة امل��ر أ�ة العربية منذ ت أ��سي�سها وحتى
آ
الن نتائج �إيجابية على �صعيد خدمة املر أ�ة العربية وق�ضاياها
وي أ���ت��ي جن��اح ه��ذه املنظمة ال��رائ��دة بف�ضل دع��م أ�ع�ضائها
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�ضياء أ
ال�سرة

كيف تنظرون �سمو ال�شيخة فاطمة �إىل م�شروع
العالمية للمر أ�ة العربية املقرر
ال�سرتاتيجية إ
إ
تبنيه يف قمة أ�بوظبي وهل تعتقدون ب�ضرورة تبني
ت��وج��ه ع��رب��ي وا���ض��ح امل��ع��امل وحم���دد ب أ���ط��ر زمنية
وا�ضحة من أ�ج��ل تقدمي �صورة متوازنة و�إن�سانية
للمر أ�ة يف املجتمع ومتكني املر أ�ة من امل�شاركة يف العمل
العالمي؟.
إ

ال�سرتاتيجية
يف العام 2002م وتبنيكم مل�شروع إ
الع�لام��ي��ة ل��ل��م��ر أ�ة العربية التي ت�سعى املنظمة
إ
إلطالقه على هام�ش م ؤ�مترها الثاين حتت عنوان
الن�سان).
(املر أ�ة يف مفهوم وق�ضايا أ�من إ
املنظور العربي والدويل برئا�ستكم ..هل أ�نتم را�ضون
عن النتائج التي حتققت حتى آ
الن على هذا ال�صعيد
وما هي تطلعاتكم للم�ستقبل.

ال�سرتاتيجية باهتمامنا الكبري ونعتقد ب أ�نه قد
حتظى هذه إ
آ�ن أ
أ
الوان لتبنيها لكي تقوم منظمة امل��ر�ة العربية بدورها
العالمية للمر أ�ة العربية
ال�سرتاتيجية إ
يف تنفيذ م�شروع إ
أ
والع�لام ال��ذي عقد
تفعيال لتو�صيات كل من منتدى امل��ر�ة إ
يف أ�بوظبي يف العام  2002حتت رعايتنا وال��ذي أ�كد أ�همية
وجود �إ�سرتاتيجية �إعالمية عربية للمر أ�ة العربية وتو�صيات
امل ؤ�متر أ
الول للمنظمة الذي عقد حتت عنوان (�ست �سنوات
بعد القمة أ
الوىل للمر أ�ة العربية ..االجنازات والتحديات)
يف مملكة البحرين وال��ذي عقد يف نوفمرب  2006وت�ضمنت
تو�صياته �ضرورة تبني توجه عربي وا�ضح املعامل وحمدد
ب أ�طر زمنية وا�ضحة من أ�جل تقدمي �صورة متوازنة و�إن�سانية
العالمي
للمر أ�ة يف املجتمع ومتكني املر أ�ة من امل�شاركة يف العمل إ
بح�ضور م ؤ�ثر وبفعالية مطلقة.

والعالم
من منطلق اهتمامنا الدائم بق�ضية املر أ�ة العربية إ
والعالم يف العام 2002م .ف�إننا
بدءا من رعايتنا ملنتدى املر أ�ة إ
العالمية للمر أ�ة
ال�سرتاتيجية إ
ن أ�مل أ�ن يتم تبني م�شروع إ
ؤ
العربية الذي أ�طلقته منظمتنا على هام�ش م�مترها الثاين.
نحن ب�صراحة مطالبون كقيادات ن�سائية عربية ب�إقرار هذه
ال�سرتاتيجية التي ت�ضمنت جمموعة أ�ه��داف مرتجمة يف
إ
العالم العربي يف معاجلته
كفاءة
رفع
تخ�ص
م�شروعات
�صورة
إ
العالمية املوجهة للمجتمع
لق�ضايا امل��ر أ�ة ودع��م الر�سالة إ
عن امل��ر أ�ة العربية بكل فئاتها والقيام بالتن�سيق فيما بني
العالمية وفيما بينها وبني كل من اجلهات أ
الكادميية
اجلهات إ
أ
واحلكومات واملجتمع امل��دين والقطاع اخلا�ص من �ج��ل دعم
العالمي حول واقع و�صورة وق�ضايا املر أ�ة العربية.
املحتوى إ

�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك أ�بديتم اهتماما كبريا
على مدى ال�سنوات املا�ضية بق�ضية امل��ر أ�ة العربية
والع�لام
والع�لام بدءا من رعايتكم ملنتدى امل��ر أ�ة إ
إ

وتتوزع هذه أ
ال�سرتاتيجية على �سبعة
الهداف التي تت�ضمنها إ
جم��االت متثل اجلوانب املختلفة حلياة امل��ر أ�ة العربية وهي
جماالت ال�سيا�سة واالقت�صاد واالجتماع والثقافة والتعليم
وال�صحة والبيئة والريا�ضة.
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نبيل لوقا مفكر مســـيحي
يدافع عن اإلسالم ونبيه
ح�ار  -ع�شام اأب� الدهب
من�ذج طنطاوي و�شن�دة) وال�حدة ال�طنية وم أا�شاة التع�شب
وم�شاكل أ
القــبــاط يف م�شر وخــطــ�رة مناق�شة العقائد يف
ال�شالم وامل�شيحية ،وحممد الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم
إ
ال�شالم بحد ال�شيف بني احلقيقة
وانت�شار
املفرين
وادعاءات
إ
والرهاب لي�س �شناعة اإ�شالمية وزوجات الر�ش�ل
والفراء إ
واحلقيقة والفراء يف �شريتهن واجلزية على غري امل�شلمني..
عق�بة أام �شريبة كما نال جائزة الدولة التقديرية يف العل�م
ال�شالمية ،تقديرا
الجتماعية التي ر�شحه لها جممع البح�ث إ
ال�شالم ،وفند آاراء امل�شت�شرقني،
لكتاباته التي أان�شف فيها إ
وهي أاول مرة ير�شح فيها جممع البح�ث �شخ�شية م�شيحية منذ
اإن�شائه.

دبي
مدينة ترمز
للتعايش
السلمي
بين مختلف
األديان
والثقافات
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جل�شته عــراقــة الكاتب امل�شري
يف جل�
الــقــدمي ،مالحمه تعرب عــن ال�شك�ن
الهادر املمتد على رب�ع النيل ،ويف نربات
�ش�ته هدوء التاريخ ،ويف منطقه حجة
املنطق ،ويف حجته ق�ة املنطق� ،شابط
�شرطة وبــاحــث و أاكــادميــي ،م�شيحي
قبطي بالعقل والتفكري ،م�شري م�شلم
بال�شع�ر وال�جدان ،اإنه الدكت�ر الل�اء
نبيل ل�قا بباوي ،ولد بقرية بهج�ر
مبحافظة قنا ب أاق�شى �شعيد م�شر،
عام 1944م ،تخرج يف كلية ال�شرطة
عام  ،1966ح�شل على عدة �شهادات
يف الدكت�راه ،اإحداهما يف القت�شاد
أ
والخـــــرى يف الــقــانــ�ن .و أاخــــرى يف
أ
ال�شالمية ا�ــشــرف عليها
ال�شريعة إ
الدكت�ر حمم�د زقزوق وزير أ
الوقاف،
عمل أا�شتاذا للقان�ن يف كلية ال�شرطة،
لــه العديد مــن املـ ؤ�لــفــات يف ال�ش ؤ�ون
وال�شالمية والقت�شادية
امل�شيحية إ
أ
والمنية منها( :ال�حدة ال�طنية..

يف هذا العدد حتاوره جملة ال�شياء ح�ل بع�س الق�شايا ح�ل
ال�شالمي
التعاي�س ال�شملي بني الديانات ،وكيف ميكن للعامل إ
أان يتعامل مع ق�شايا التطرف والعنف والت�ش�يه املتعمد للرم�ز
ال�شالمية.
إ

ال�شالم
بداية ما الذي جعلك تت�جه اإىل الدفاع عن إ
ال�شالم بهذا ال�شكل الــذي و�شل اإىل أاكــرث من
ونبي إ
ع�شرين كتابا؟
قبل أاي يجب أان ندرك أان الدفاع عن حممد ه� دفاع عن امل�شيح
وامل�شيحية ،لقد تعاي�س الدينان على مدى قرابة ( )15قرنا من
ال�شالم وعلى امل�شلمني و أادركنا حجم نقاط
الزمن ،تعرفنا على إ
اللتقاء بيننا وحمدودية الختالف كما قدرنا كم يحرم
ال�شالم وامل�شلم�ن امل�شيح رغم اختالفنا يف العتقاد ح�له ،كل
إ
ال�شالم وحممد
ذلك وغريه من الع�امل يجعل من دافعنا عن إ
أ
بالخ�س دفــاع عنا على امل�شت�ى الثقايف والعقائدي وكذا
على امل�شت�ى أ
المني وال�شتقرار ،هذا اإ�شافة اإىل أانني منذ
ال�شالم
بداية الدرا�شة يف كلية ال�شرطة قد ارتبطت بقراءة إ
و�شريعته ،وت��شلت اإىل حقائق مذهلة عر�شتها يف كتبي
وحما�شراتي والندوات التي كنت أا�شارك بها ،واحلمد هلل جند
أان هناط طبقة وا�شعة من امل�شلمني وامل�شحيني بد أات ت�شت�عب
احلقائق امل��ش�عية ،أاما املغر�ش�ن واملتع�شب�ن فهم اإىل انح�شار
بف�شل جه�د الت�عية واللقاءات املتبادلة.
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هل تعتقد أ�ن الديانات ال�سماوية لديها أ��س�س ميكن أ�ن
تتحاور من خاللها يف ظل االتهامات املتبادلة و�إق�صاء
آ
الخر و�إلغائه؟
قبل أ�ي �شيء ال بد لنا أ�ن تقر أ�ن اهلل تعاىل أ�نزل ديانات ثالث؛
وي�ستحيل عمليا أ�ن يتوحد ه�� ؤ�الء ،ونتيجة للفهم اخلاطئ يف
حماولة �إجبار آ
الخر على االلتزام بالدين أ�و امللة أ�و املذهب الذي
ي ؤ�من به حدثت حروب طاحنة ،فبني ملل امل�سيحية أ
الرثوذك�س
والكاثوليك والربوت�ستانت قتل أ�كرث من  27مليونا ،وبني ال�سنة
وال�شيعة قتل أ�كرث من  12مليونا كل هذه أ
الرقام واملجازر و أ�نهار
الدماء نتيجة الت�صورات اخلاطئة التي متلي على املتع�صبني أ�ن
يجربوا آ
الخرين على اعتناق ما ي ؤ�منون به.
والديانات ال تدعو �إىل ذلك بل تدعو �إىل ال�سالم والت�آلف واحلب،
ال�سالم هو ال�سالم ،ففي القر آ�ن  ":و�إن جنحوا
فحجر الزاوية يف إ
لل�سلم فاجنح لها ".وكذا امل�سيحية حيث فقد ورد يف �إجنيل لوقا
الع��ايل وعلى أ
�إ�صحاح 2( :املجد هلل يف أ
الر���ض ال�سالم). كما
ورد يف �إجنيل لوقا أ�ي�ضا �إ�صحاح10( :و أ�ي بيت دخلتموه فقولوا
�سالم ألهل البيت ف�إن كان ابنا لل�سالم يحل �سالمكم عليه) .معنى
هذا أ�ن هناك تكليف من اهلل ذاته التباع الديانات ال�سماوية أ�ن
يعي�شوا يف �سالم.
كما أ�ن الديانات ال تدعو أ�بدا �إىل أ�ن يكون على عقيدة واحدة
بل على العك�س ،وما جاء به القر آ�ن وا�ضح جدا ( :ولو �شاء ربك
جلعل النا�س أ�مة واحدة) ،و أ�ظن أ�م احلكمة من ذلك هو أ�ن يتناف�س
النا�س يف عبادة ربهم بالطريقة والكيفية التي يرونها منا�سبة
لهم ،وهو الذي �سوف يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه
يختلفون�(:إن اهلل يحكم بني عباده فيما كانوا فيه يختلفون).
فاملحا�سب هو اهلل ،وعلى كل منا أ�ن ميار�س عبادته كيف �شاء وب أ�ي
و�سيلة �شاء انطالقا من قوله تعاىل يف القر آ�ن (:لكم دينكم ويل
ديني) ،ويف قول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم خري دليل على ذلك
(:من آ�ذى ذميا فقد آ�ذاين ومن آ�ذاين فقد آ�ذى اهلل).

كيف ميكن التعامل م��ع ظ��اه��رة االخ��ت�لاف ،وم��ا هو
أ
ال�سا�س الذي ترتكز عليه ر ؤ�يتك يف ق�ضية احلوار بني
الديانات؟
أ�نا على قناعة مطلقة أ�ن يجمعنا أ�كرث بكثري مما يفرقنا ،ف أ�ن
املتفق عليه بني الديانات بعد درا�سة عميقة ملختلف أ
الديان يبلغ
أ�كرث من ( )%99من املحبة والتعاون والت�آخى والعدل والر أ�فة
والرحمة وغريها ،أ�م��ا املختلف فيه فهو على أ�ق�صى تقدير ال
يتجاوز ب أ�ي حال من أ
الحوال ( )%1فقط ،وال ميكن بحال مهما
بلغ احلوار مداه من ال�شفافية واالتزان أ�ن ي�صل �إىل أ�ن يتناول
امل�سلم عن عقيدته أ�و امل�سيحي عن عقيدته ،لذلك نحن نقول أ�نه

يجب أ�ن نتعاون يف املتفق عليه ،و أ�ن يرتك لكل م ؤ�من أ�ن ميار�س
�إميانه بال�شكل الذي ينا�سب عقيدته ،وقد ورد يف ال�سرية النبوية
ال�شريفة أ�ن وفد جنران وهم م�سيحيون عندما جاءوا �إىل النبي
وحان وقت ال�صالة �صلوا أ�مامه وقالوا ما يعتقدون ومل يردعهم أ�و
وال�سالم دين انفتاح وحرية ،وكذلك امل�سيحية،
حتى ين�صحهم ،إ
أ
الديان بريئة من التع�صب والعنف.

هناك نوع من اخلطاب الديني الذي يدفع نحو العداوة
والتطرف والعنف ،ما وجهة نظركم يف ذلك ،وكيف ميكن
التعاطي معها؟
التع�صب موجود يف كل �شيء ولكن جتفيف منابعه وم�صادره
مطلوب ،لذلك البد من �إبعاد أ��صحاب الفكر املتطرف عن احلياة
العامة �سواء أ�كانوا م�شايخ أ�م ق�ساو�سة ،ومن خالل تعاملي مع هذه
الفئة والت�صاقي بها تبني أ�ن تع�صبها وخطابها املت�شنج �سببه �إما
اجلهل املفرط أ�و البحث عن م�صدر رزق بالتقاء النا�س عليه ،أ�و
بتعبرينا امل�صري (�سبوبة) من خالل املزايدة على الدين ،وهذا
يتنافى متاما مع أ��صول أ
الديان التي تدعو �إىل الرحمة واجلدل
بالتي هي أ�ح�سن.
لذا على امل�س ؤ�ولني و أ��صحاب القرار أ�بعاد
والر���ش��اد
ه��� ؤ�الء ع��ن أ�م��اك��ن التوجيه إ
���س��واء أ�ك���ان م��ن�برا دينيا أ�و �إعالميا،
ال�سالم وامل�سيحية معا،
�إنهم ي�شوهون إ
و أ�دلة ال�صريحة وال�صحيحة تدل على
أ�ن هناك موروث ثقايف مت أ��صل يف كيان
املتدنني الطبيعيني ال��ذي مل يتلوثوا
بالتع�صب والعنف يقوم على مبد أ� الدين
املعاملة ،أ�ي دينك هو ما تعاملني به ولي�س
ما تعتقد أ�و ما تت�صور ،ف�إن كانت معاملتك
جيدة فدينك جيد والعك�س بالعك�س،
املعاملة هي الدعامة الرئي�سة للدعوة
يف أ�ي دين كان ،وهذه حقيقة مطلقة ال
املناظرات وال احل��روب وال القتال وال
غريه.
وخ��ط��ورة التع�صب �إذا أ����ص��ب��ح حالة
أ�نها تخلق أ�جياال ترف�ض قبول آ
الخر
وت�شكك يف أ�هليته حتى يف الوجود ومن
ثم يبد أ� ال�صراع الذي ي ؤ�دي حتما �إىل
ممار�سة العنف والقتال الطائفي وامللي،
وطوق النجاة من ذلك كله هو الوطنية
أ�ي أ�ن نت�شارك يف الوطن ،وخري تطبيق
على ذل��ك هو ما فعله النبي حممد يف

تأسيس
مركز قانوني
في الغرب
لرصد
وجمع كل
اإلساءات
التي تنشر
واتخاذ
اإلجراءات
القانونية
إلسكات
األبواق
الكاذبة
والجاهلة
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املدينة ،وهي النموذج املعتدل الذي أ�عطى للجميع حقه يف احلياة
وممار�سة �شعائره وعبادته دون ظلم أ�و حيف.
كما يجب أ�ن ندرك أ�ن املدخل الرئي�سي لزعزعة احلكم واال�ستقرار
هو ب�إثارة الفنت والقالقل واال�ضطراب الداخلي بحيث تن�شغل
الدولة بهذا عن أ�هدافها العليا و أ�منها القومي وتدخل يف دائرة ال
تنتهي من امل�شاكل الداخلية التي ال وجود لها يف أ
ال�صل.

على امل�ستوى العاملي ،ي�ست�شعر بع�ض امل�سلمني والباحثني
واملراقبني أ�ن هناك حملة ما لت�شويه �صورة الر�سول
حممد – �صلى اهلل عليه و�سلم – با�سم حرية التعبري،
كيف ترى هذا أ
المر؟
التعر�ض بالغمز واللمز للر�سول حممد عليه ال�سالم ال عالقة
له بحرية التعبري� ،إذ أ�ن – وهنا أ�نا أ�حت��دث كقانوين – حرية
التعبري مبد أ� عاملي ولكن يف حدود أ�ال ت�سيء �إىل آ
الخرين ،وما
حدث ويحدث و�سيحدث �إمنا يدخل يف �إط��ار ما نطلق يف قانون
العقوبات (ازدراء أ
الدي��ان) وهي موجودة يف كل القوانني ،و أ�ي
�إن�سان أ�و جهة أ�و دولة نالها أ�حد وم�س أ�حد رموزها الدينية من
حقه أ�ن يرفع دعوى على ال�شخ�ص واجلهات التي �ساعدته ومولته
ودعمته ،وحقه هنا م�ضمون ،لذلك أ�نا دعوت يف كتابي (الر�سوم
ال�سالمية بت أ��سي�س م ؤ��س�سة أ�و
امل�سيئة للر�سول) أ�ن تقوم الدول إ
مركز قانوين يف أ�حد الدول الغربية حتى ميتاز باحليادية مهمته
لل�ساءة �إىل أ�ي من الرموز
مراقبة ومتابعة كل ين�شر أ�و يكتب إ
الدينية لي�س فقط للنبي حممد بل لكل رموزنا الدينية ،والتي هي
ال�سالم ،ومقا�ضاته قانونيا ،وبهذه الو�سيلة ميكن
جزء أ��صيل من إ
�إ�سكات كل أ
البواق الكاذبة واملدعية واجلاهلة.
واحلقيقة أ�نه من خالل متابعتي امل�ستمرة وجدت أ�ن كل من ي�سئ
�إىل حممد �صلى اهلل عليه و�سلم �إم��ا مري�ض نف�سي أ�و أ�ن��ه على
ات�صال ب أ�حد اجلهات التي تعطيه ماال ليقول ما يقول ،وهو يحقق
بكالمه الفارغ أ�مواال طائلة و أ�رباحا كبرية.
وهذا أ�ف�ضل كثري من املمار�سات الغا�ضبة واملهيجة للم�شاعر دون
جدوى تذكر على امل�ستوى العاملي ،على العك�س من ذلك ي أ�خذها
العالم الغربي وي�سئ تف�سريها ويعيدها �صياغتها �إعالميا ليجعل
إ
أ
ال�سالم خبط وحرق
هو
هذا
ن
�
متابعيه
قناع
ل
خ�صبة
مادة
منها
إ
إ
ال���س�لام على
وانفعال وتدمري ،وه��و ما ي�صب أ�ب��دا يف م�صلحة إ
امل�ستوى العاملي.

الرهاب والعنف؛ كيف ترى ذلك؛
ال�سالم متهم ب�صناعة إ
إ
وهل ثمة رد منطقي وعملي على ذلك؟

(الرهاب �صناعة غري �إ�سالمية)،
بداية أ�قول بكل و�ضوح ويقني أ�ن إ
وهو عنوان كتاب أ�لفته حول هذه الق�ضية ،و�صدر يف حدود ()300
الرهاب العاملية التي
�صفحة ،وهو يتعر�ض مبو�ضوعية لظاهرة إ
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انت�شرت يف كل مكان علي الكرة أ
بال�سالم
الر�ضية والتي أ�ل�صقت إ
أ
ظلم ًا وع��دوان�� ًا ،يف حماولة لتفكيك وتو�ضيح وبيان ��سبابها
ال�سالم ،والذي خل�صت �إليه أ�ن هناك
احلقيقية وملاذا وجهت �إىل إ
ال���س�لام كدين لت�شويهه وحتريفه
حملة منظمة موجهة �إىل إ
العالمية
و�إبعاد النا�س عنه ،ال�سيما من امل�ست�شرقني والو�سائل إ
املمولة من جهات قامت لهذا الغر�ض بذاته بهدف �إل�صاق تهمة
التع�صب وعدم الت�سامح والتكفري والعنف وعدم قبول آ
الخر وغري
�إىل امل�سلمني وبالتايل وجوب حماربتهم والت�ضييق عليهم.
وهم قد ا�ستغلوا يف بناء آ�رائهم بع�ض الفتاوى التي أ�طلقها البع�ض
يف زم��ن �ضاق فيه أ
الف��ق ،و أ�ف�صح عنها بع�ض عنا�صر جماعات
أ
ال�سالم ،لكن �صحيح الدين
العنف الذين ين�سبون �نف�سهم �إيل إ
ال�سالم وفهمته وفهمه علما ؤ�ه
ال�سالمي منهم بريء كما قر أ�ت إ
إ
آ
أ
املتميزون ،كما أ�ن ت�صرفاتهم ال يقرها القر�ن الكرمي �و ال�سنة
الرهاب �صناعة
النبوية ال�شريفة ،لذلك أ�دعي امل�ست�شرقون أ�ن إ
ال�سالم وقد روج البع�ض
الره��اب خرج من رحم إ
�إ�سالمية ،و أ�ن إ
وعلي ر أ��سهم (�صموئيل هيمنتغتون) يف كتابه (�صراع احل�ضارات)
ال�سالم هو العدو أ
الول للح�ضارة الغربية بعد انهيار العدو
أ�ن إ
التقليدي للغرب وهو االحت��اد ال�سوفيتي ،كل ذلك بهدف خلق
املناعة الذاتية للغرب للبقاء �ضد عدو متوهم.

يف دبي انطلقت حملة (رحمة للعاملني العاملية) التي
هدفت �إىل بناء ر ؤ�ية ثقافية ومعرفية للتعاي�ش ال�سلمي
بني ال�شعوب؛ ما ر أ�يك فيها ،وهل ترى أ�نها ت�سهم يف جت�سري
العالقة بني ال�شرق والغرب؟
بداية؛ أ�حب أ�ن أ�توجه بخال�ص التقدير �إىل مدينة دبي التي
تعد منوذجا فريدا يف التعاي�ش ال�سلمي بني ال�شعوب ،و أ�ن��ا هنا
أ�تكلم كرجل أ�من يف أ
ال�سا�س من خالل عملي �ضابط �شرطة ،وقد
الم�ست هذا جليا ووا�ضحا ،فعدد اجلن�سيات التي تعي�ش هنا كبري
جدا ،ولهم ثقافات و آ�راء دينية و أ�فكار خمتلفة ومتنوعة ،ولكن
رغم ذلك الكل يعي�ش يف �سالم ووئام ويعني بع�ضهم البع�ض ،ال
ي�سخر أ�حد من أ�حد وال يحجر أ�حد على حق أ�حد يف ممار�سته
لعبادته.
أ�ما بالن�سبة للحملة امل�شار �إليها فال �شك أ�نها متثل خطوة هامة جدا
على طريق التالقي بني الديانات من خالل ر�سم �صورة �صحيحة
للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�إزالة أ
الفكار ال�سلبية التي ُروجت
عليه ،وهي �سبب كبري لتوتر العالقة ،لذلك يقع واجب كبري على
امل�سلمني ،خا�صة �إذا علم امل�سلمون أ�ن هناك أ�كرث من ( )233مركزا
ا�ست�شراقيا على م�ستوى العامل ير�صد كل الفتاوى أ
والطروحات
والفكار ال�سلبية ويعيد �صياغتها ون�شرها يف أ
أ
الو�ساط الفكرية
أ
والثقافية لتعيد �إنتاجها مرة �خرى بني اجلمهور ب�شكل مقنع،
ومن هنا أ�رى أ�ن هذه احلملة متميزة و�ستعطي ثمارا طيبة �إن �شاء
اهلل تعاىل.

ثقافة �شحية

كل الشراب
واشرب الطعام
كيف نأكل ونشرب؟
دبي  -ال�شيد حمم�د
الطعام وال�شراب حاجتان أا�شا�ش ّيتان ل ميكن ال�شتغناء عنها
الحـــ�ال أ
مهما كانت أ
والو�ــشــاع ،فهما �ش ّر احلياة ،ومــن أاعظم
ووجه أ
النعم التي ام ّ
النظار اإليها يف كثري
نت اهلل بها على عبادهّ ،
من آ
اليــات القر آانية ،للعظة والعربة ،وال�شكر والمتنان ،قال
الن�شان اإىل طعامه • أا َّنا �شببنا املاء �شبا • ثم
تعاىل} :فلينظر ِ إ
�شققنا أ
الر�س �شقا • ف أانبتنا ِفيها حبا • وعنبا وق�شبا • وزيت�نا
أ
أ
ونخال • وحدائق غلبا • وفاكهة َوابا • متاعا لكم ولنعامكم{
(عب�س.)23-24:

زجاجة املياه لي�شرب منها مبا�شرة ،وهنا لبد أان ن��شح �شيئا
أان الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم قد نهى عن �شرب املياه من فم
الناء مبا�شرة ،وبع�س النا�س قد يك�ن�ن م�شابني مبر�س �ش�اء
إ
وبال�شافة اإىل ذلك تل�ث املياه الباقية يف
يف �شفته أاو يف فمه ،إ
الناء مبا�شرة قد
الناء ،وذلك ألنه عندما ي�شرب ال�شارب من إ
إ
يتنف�س فيه ويل�ث املاء بلعابه ،مبا ي ؤ�ذي آ
الخرين ،فيجب على
آ
البــاء أ
والمهات تعليم أابنائهم ال�شرب من ك�ب �شغري ،وعدم
تع�يدهم على تبادل ال�شرب من فم الزجاجة ،ألن ذلك مكروه
وفيه خط�رة على �شحتهم.

ال�شراب والدواء

ال�شالمية
فالدكت�ر عبد ال�شب�ر �شاهني ـــ ع�ش� جممع البح�ث إ
ال�شالم
�شابقا أاكد أان ال�شرب من فم الزجاجة مبا�شرة مكروه يف إ
ونهى عنه الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم ،و أاو�شى ب�شكب املاء يف
ك�ب �شغري للت أاكد من أانــه �شليم وغري مل�ث ،وحتى ل� كان من
الناء والنفخ فيه فال
زجاجة �شفافة ،وذلك لكراهة التنف�س يف إ

أا�شار طبيب �شيني اإىل أاهمية تناول أ
القرا�س مع �شرب املاء البارد
لدفعها ،فبعدما تبتلع القر�س ا�شرب عليه الكثري من املاء حتى
تت أاكد من و�ش�له اإىل املعدة .وانتظر ن�شف �شاعة بعد تناولك
للدواء قبل الذهاب للن�م.ل تلج أا ل�شرب ماء فاتر أاو دافئ أاو
حار لدفع أ
القرا�س بعد ابتالعها ،وابتعد أاي�شا عن امل�شروبات
املحالة كالع�شائر وغريها .عليك فقط ب�شرب كميات كافية من
املاء البارد.ثانيا :اذا اح�ش�شت ب�شيق أاو عدم ارتياح بعد ابتالع
القر�س ا�شرب املزيد من املاء.

ثالثا :تناول أ
الدوية اإما واقفا أاوجال�شا.
عادات �شرب �شيئة
النــاء مبا�شرة أا�شبح عادة
ان �شرب املياه من فم الزجاجة أاو إ
منت�شرة يف جمتمعنا العربي تت�ارثها أ
الجيال فاعتاد النا�س
عند ال�شتيقاظ من الن�م الذهاب اإىل الثالجة ،وفتحها و أاخذ
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ثقافة �صحية

الناء وقد نهى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن
ينبغي التنف�س يف إ
الناء ،و�شرب املاء مرة واحدة ،وي�سمى عبا ،وهذا ال
التنف�س يف إ
ينبغي ألن فيه �شراهة ،وقد يخرج من فم ال�شارب بع�ض الروائح
فيتقزز من ي�شرب بعده ،وهكذا �إذا جاء �شخ�ص ووجد من قبله
الناء ف�إنه يتقزز من ال�شراب ،فقد تكون رائحة فمه
قد تنف�س يف إ
فيها بع�ض أ
الطعمة أ�و بع�ض الروائح الكريهة ،أ�و قد يكون م�صابا
آ
أ
أ
ؤ
مبر�ض يف لثته �و ��سنانه ،مما ي�ذي الخرين وهو ما نهى عنه
ال�سالم فالبد من االبتعاد عن تلك العادة ال�سيئة.
إ
أ�ما بالن�سبة ألطباء التغذية في ؤ�كد الدكتور نبيل أ�يوب ـــ أ��ستاذ
التغذية بجامعة الزقازيق أ�ن ال�شرب من فم الزجاجة مبا�شرة،
الن�سان ألنه
وخا�صة يف حالة الوقوف له خماطر على �صحة إ
�إذا �شرب وهو جال�س يرتاح اجل�سم واملعدة على عك�س من ي�شرب
وهو قائم ألنه �إذا نزل املاء مبا�شرة وال�شخ�ص قائم ،ال �شك أ�ن
هذا ي ؤ�ثر على املعدة ،كما أ�ن ع��ادة ال�شرب من الزجاجة غري
�صحية باملرة ،الختالط لعاب ال�شارب باملاء والتنف�س والنفخ يف
الزجاجة أ�ثناء ال�شرب ،فالطريقة ال�صحيحة التي يجب �إتباعها
هي ا�ستخدام كوب �صغري لل�شرب من الزجاجة حيث تكون هناك
م�ساحة للتنف�س و�إمكانية غ�سل الكوب بعد ال�شرب.
الدكتور حممد ن�صر الدين ـــ أ��ستاذ التغذية بجامعة القاهرة
يقول :لي�س من ال�صحيح طبيا أ�و دينيا ال�شرب من فم الزجاجة
مبا�شرة ألن ذلك ي�صاحبه انتقال أ
المرا�ض من فرد آلخر كما
أ
أ
أ
ال�سالم ومن املمكن �ن يكون �حد الفراد
أ�نها عادة مكروهة يف إ
م�صابا مبر�ض يف �شفتيه أ�و أ��سنانه.
ولعلماء االجتماع أ�ي�ضا ر أ�ي ،حيث ت ؤ�كد الدكتورة ثريا لبنة
أ�ن عادة �شرب املياه من فم الزجاجة عادة متوارثة من آ
الباء
حيث يجد الطفل أ�ب��ي��ه ي��ذه��ب عند
اال�ستيقاظ م��ن ال��ن��وم �إىل الثالجة،
وي أ�خذ منها زجاجة املياه ويرفعها على
فمه مبا�شرة ،وم��ن الطبيعي أ�ن يقلد
الطفل أ�بيه ،و أ�ن منظر الفرد رجال كان
أ�و �سيدة غري الئق مع �شرب املاء وقوفا
خارج البيت ،ففي ال�شارع جتد ال�شارب
يرفع زجاجة املياه على فمه ،وهو ي�سري،
أ
والمرا�ض تنتقل بتبادل الزجاجة.

ليس من
الصحيح
طبيا أو
دينيا
الشرب من
فم الزجاجة
مباشرة ألن
ذلك ينقل
األمراض من
فرد آلخر
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للق�ضاء على مثل هذه العادة البد أ�ن
نبد أ� أ�و ًال من البيت بحيث أ�ن يعلم أ
الب
أ
والم أ�بناءهم ،أ�ال ي�شربوا من فوهة
أ
الزجاجة مبا�شرة ،وتعريفهم �ن ذلك
ال�سالم.
حرام ومكروه يف إ

الدكتورة �سامية ال�ساعاتي – أ��ستاذ علم االجتماع باملعهد القومي
للبحوث اجلنائية واالجتماعية بالقاهرة تو�ضح أ�ن ال�شرب من
الزجاجة مبا�شرة ع��ادة منت�شرة يف جمتمعاتنا العربية على
الرغم من خطورتها البالغة على �صحة الفرد ،كما أ�ن ال�شرب يف
حالة الوقوف له أ�ثر �سلبي على الفرد ،ومعدته فينبغي ال�شرب
جلو�سا.

كيف كان ي�شرب النبي؟
أ�ما عن هديه – �صلى اهلل عليه و�سلم – يف �شرابه فقد كان ي�شرب
باليمني ،كما ورد ذل��ك يف أ
الك��ل ،وك��ان ي�شرب امل��اء على ثالث
دفعات ،كما جاء عن أ�ن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه أ�ن ر�سول اهلل –
�صلى اهلل عليه و�سلم -كان يتنف�س �إذا �شرب ثالث ًا رواه البخاري
وم�سلم ،ويف رواية أ�خرى :كان ر�سول اهلل يتنف�س يف ال�شراب ثالث ًا
ويقول�( :إنه أ�روى و أ�بر أ� و أ�مر أ�) ،فهديه – �صلى اهلل عليه و�سلم
 يف �شرب املاء أ�نه يق�سم �شرابه �إىل ثالثة أ�جزاء يتنف�س بينها،الناء عن فيه وعن نف�سه وقاية له من التلوث ،وكان ينهى
مبعد ًا إ
الناء ،كما ثبت ذلك عنه بقوله – �صلى اهلل عليه
عن التنف�س يف إ
أ
الناء) رواه البخاري.
و�سلم �( :-إذا �شرب �حدكم فال يتنف�س يف إ
ومن هديه � -صلى اهلل عليه و�سلم  -يف ذلك ،أ�نه كان قلي ًال ما
ي�شرب قائم ًا ،حتى قال � -صلى اهلل عليه و�سلم( :-ال ي�شربن
أ�حدكم قائم ًا) رواه م�سلم ،وورد عنه أ�نه �شرب قائم ًا ،فعن عبد
اهلل بن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال�« :سقيت ر�سول اهلل � -صلى
اهلل عليه و�سلم -ف�شرب وهو قائم» رواه البخاري وم�سلم ،وذكر
والباحه أ�ن النهي حممول
العلماء يف اجلمع بني أ�حاديث النهي إ
على كراهة التنزيه ،و�شربه – �صلى اهلل عليه و�سلم  -قائم ًا
بيان للجواز.
وم��ن آ
الداب التي �سنّها ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم -
واملتع ّلقة بال�شرب عند اجتماع النا�س  -أ�ن يكون �ساقي القوم هو
آ�خر من ي�شرب ،فعن أ�بي قتادة ر�ضي اهلل عنه أ�ن النبي – �صلى
اهلل عليه و�سلم – قال�( :إن �ساقي القوم آ�خرهم �شربا) رواه
م�سلم ،و أ�ن يكون تقدمي ال�شراب باعتبار اجلهة ال ال�سنّ واملكانة،
ّ
يو�ضح ذلك حديث أ�ن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه أ�ن �شا ًة ُحلبت
لر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم – ،وكان على ي�ساره عليه
ال�صالة وال�سالم أ�بو بكر ،وعن ميينه أ�عرابي ،ف أ�مر أ�ن�س أ�ن يعطي
(المين أ
العرابي ،وقال له :أ
أ
فالمين) متفق عليه.
يحب �شربه:
و أ�ك�ثر ما ك��ان النبي – �صلى اهلل عليه و�سلم – ّ
اللنب ،حتى كان يقول يف حقّه( :لي�س �شيء يجزئ مكان الطعام
يخ�ص�ص له من ال�شكر
وال�شراب غري اللنب) رواه الرتمذي ،وكان ّ
ما لي�س لغريه من أ
الطعمة ،وقد روى ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه
أ�ن ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم – قال( :من أ�طعمه اهلل

ثقافة �صحية

الطعام فليقل :اللهم بارك لنا فيه ،و أ�طعمنا خري ًا منه ،ومن �سقاه
اهلل لبن ًا فليقل :اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه) رواه الرتمذي.
وكان النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم – يعجبه �شرب املاء العذب
البارد ،ويطلب أ�ن ُيح�ضر له من آ
البار ،كما ثبت يف ال�سنن.
الكمل أ�دب�� ًا ،أ
وهكذا تبقى ال�سنة النبوية هي أ
والعظم أ�جر ًا،
والح��ف��ظ مل��ك��ارم أ
أ
الخ�ل�اق� ،إ���ض��اف ً��ة �إىل م��ا ي�تر ّت��ب عليها من
�صحة البدن ون�ضارته،
املحافظة على ّ

كيف كان ي أ�كل امل�صطفى؟
جملة من آ
ً
الداب
الن�ساين
جاء الهدي النبوي فو�ضع لهذا املظهر إ
التي ترفع من قيمة امل�سلم ،وحتقّق له التم ّيز على بق ّية ال�شعوب
أ
والمم.
و أ�ول من ُيذكر يف هذا الباب ،القاعدة النبو ّية العظيمة التي
ق ّررها ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم  -بقوله( :ما أ
مل ابن
لقيمات يقمن �صلبه،
��اء �شرا من بطن ،بح�سب ابن آ�دم
ٍ
آ�دم وع ً
ف�إن كان ال بد فاعال ،فثلث لطعامه وثلث ل�شرابه وثلث لنف�سه)
الن�سان ما يحفظ له
أ�خرجه أ�حمد و الرتمذي ،فاملهم �إذ ًا أ�ن يجد إ
ً
حياته ،ال أ�ن يكون تناول الطعام وتنويعه هدفا بحدّ ذاته.
وقد حر�ص النبي – �صلى اهلل عليه و�سلم على تطبيق ذلك ،فلم
يكن يكرث من تناول الطعام ويتت ّبع أ�نواعه ،بل كانت مت ّر عليه
أ
الي��ام الطويلة دون أ�ن ُيطبخ يف بيوت ن�سائه �شيء ،ويكتفي
أ
أ
باخلبز الذي كان �كرث �كله.
وكان من هدي النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -غ�سل اليدين قبل
الطعام وبعده ،فقد قال� – :صلى اهلل عليه و�سلم( -من نام ويف

يده ريح غمر و أ��صابه �شيء فال يلومن �إال نف�سه) رواه أ�بو داود،
ومعنى(الغمر) :د�سم وو�سخ ،وغريهما من ال�شحوم.
أ�ما عن �صفة جلو�سه – �صلى اهلل عليه و�سلم – على مائدة الطعام
فقد كان يجثو على ركبتيه عند أ
ن�ص ُب رجله اليمنى
الكل ،أ�و َي ِ
ويجل�س على الي�سرى ،فعن أ�ن�س ر�ضي اهلل عنه قال " :ر أ�يت النبي
– �صلى اهلل عليه و�سلم – جال�س ًا مقعي ًا ي أ�كل متر ًا " رواه م�سلم.
وك��ان النبي – �صلى اهلل عليه و�سلم – ي أ�كل على أ
الر���ض وال
يتّخذ مائدة ،فقد روى ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه فقال :كان
ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -يجل�س على أ
الر�ض وي أ�كل
على أ
أ
الر�ض ،رواه الطرباين .وكان عليه ال�صالة وال�سالم ال ي�كل
متكئ ًا ،فقد قال – �صلى اهلل عليه و�سلم ( :-ال آ�كل متكئ ًا) رواه
البخاري ومعنى (املتكئ) :هو املعتمد على ال ِو�سادة حتته .وكان
ال ي أ�كل – �صلى اهلل عليه و�سلم – منبطح ًا ،ومعنى (منبطح ًا):
أ�ي م�ستلقي ًا على بطنه ووجهه ،فقد جاء النهي عن ذلك،كما روى
ذلك ابن ماجة.
وك��ان من هديه – �صلى اهلل عليه و�سلم – يف هذا ال�ش أ�ن أ�نه
ي�سمي اهلل تعاىل يف أ�ول طعامه ويحمده يف آ�خره ،فعن عائ�شة
ر�ضي اهلل عنها أ�ن ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -قال�( :إذا
أ�كل أ�حدكم فليذكر ا�سم اهلل ،ف�إن ن�سي أ�ن يذكر ا�سم اهلل يف
أ�وله فليقل ب�سم اهلل أ�وله و آ�خره) رواه أ�بو داود ،وعند الفراغ
من الطعام يقول( ::احلمد هلل كثري ًا طيب ًا مبارك ًا فيه ،غري
َم ْك ِفي – أ�ي ال ي�ستغني عنه اخللق  ،-وال مو ّدع وال م�ستغنى عنه
ربنا) رواه البخاري ،ويقول( :احلمد هلل الذي كفانا و أ�روان��ا،
مكفي وال مكفور) رواه البخاري ،وي��ق��ول( :احلمد هلل
غري
ّ
الذي أ�طعمنا و�سقانا وجعلنا م�سلمني) رواه ابن ماجة ،ويقول:
(اللهم أ�طعمت و أ��سقيت ،و أ�غنيت و أ�قنيت ،وهديت و أ�حييت ،فلك
احلمد على ما أ�عطيت) رواه الن�سائي ،ويقول( :احلمد هلل الذي
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و�س ّوغه وجعل له خمرج ًا) رواه أ�بو داود ،ويقول:
أ�طعم و�سقىَ ،
أ
(احلمد هلل الذي �طعمني هذا ورزقنيه من غري حول مني وال
قوة) رواه الرتمذي ،و أ�حيانا يقول( :احلمد هلل الذي يطعم وال
يطعم ،منّ علينا فهدانا ،و أ�طعمنا و�سقانا ،وكل بالء ح�سن أ�بالنا،
احلمد هلل الذي أ�طعم من الطعام ،و�سقى من ال�شراب ،وك�سا من
العري ،وهدى من ال�ضاللة ،وب�صر من العمى ،وف�ضل على كثري
ممن خلق تف�ضيال ،احلمد هلل رب العاملني) رواه ابن حبان يف
�صحيحه.
ثم �إن من هديه – �صلى اهلل عليه و�سلم – أ
الكل باليمني ومما
يليه ،فقد جاء عن النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -أ�ن��ه قال:
(�إذا أ�كل أ�حدكم فلي أ�كل بيمينه و�إذا �شرب فلي�شرب بيمينه،
ف�إن ال�شيطان ي أ�كل ب�شماله وي�شرب ب�شماله) رواه م�سلم ،وثبت
عن عمر بن أ�بي �سلمة قال :أ�كلت مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
(�س َّم اهلل و ُك ْل بيمينك و ُك ْل مما يليك) متفق عليه.
فقالَ :
وكان من هديه – �صلى اهلل عليه و�سلم – يف تناوله طعامه ،أ�نه
ي أ�كل ب أ��صابعه الثالثة ،وكان يلعقها �إذا فرغ من طعامه ،فعن كعب
بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال( :ر أ�يت ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه
المام
و�سلم-ي أ�كل بثالث أ��صابع ،ف�إن فرغ لعقها) رواه م�سلم ،يقول إ
ابن القيم يف زاد املعاد( :وه��و أ��شرف
ما يكون من أ
الكلة ،ف���إن املتكرب ي أ�كل
ب أ��صبع واحدة ،واجل�شع احلري�ص ي أ�كل
باخلم�س ،ويدفع بالراحة).

كثيراً
ما كان
الصحابة
يدعون النبي
صلى اهلل
عليه وسلم،
فيقبل
دعوتهم،
ويأكل من
والئمهم،
كما حصل
في غزوة
الخندق
وغيرها
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و�إذا تت ّبعنا ما كان ي أ�كله النبي – �صلى
اهلل عليه و�سلم – مل�سنا ع��دم تك ّلفه،
فقد ورد عنه أ�كل احللوى والع�سل ،و أ�كل
الرطب والتمر ،و�شرب اللنب خال�صا
وم�شوب ًا – أ�ي خملوط ًا بغريه  ،-وال�سويق
– وهو طعام ُي�صنع من احلنطة وال�شعري
 ،و أ�ك���ل أالق���ط – ال��ل�بن املجفف ،-
و أ�كل التمر باخلبز ،و أ�كل اخلبز باخلل
أ�و الزيت ،و أ�ك��ل الرثيد  -وه��و اخلبز
باللحم  ،-و أ�كل اخلبز بال�شحم املذاب،
وغري ذلك مما ورد يف ال�سنّة.
لكنه عليه ال�صالة وال�سالم كان ّ
يف�ضل
أ�نواع ًا من أ
الطعمة ،فقد كان يحب البقل
والق ّثاء – وهو اخليار  ،-والدّ باء (وهو
القرع) ،وروى عنه خادمه أ�ن�س بن مالك
ر�ضي اهلل عنه أ�نه كان يتت ّبع الدباء من
حوايل الق�صعة ،متفق عليه.

ب�شكل خا�ص ،حتى جعل
يحب الرثيد
ٍ
وكان عليه ال�صالة وال�سالم ّ
ف�ضل عائ�شة ر�ضي اهلل عنها على �سائر ن�سائه كف�ضل الرثيد على
يحب من
�سائر الطعام ،متفق عليه ،وكان – �صلى اهلل عليه و�سلم ّ
اللحم الظهر والكتف ،وكان يقول ( :أ�طيب اللحم حلم الظهر)
�صححه احلاكم ووافقه الذهبي ،وعن أ�بي هريرة ر�ضي اهلل عنه
فرفع �إليه
قال :كنا مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف دع��وةُ ،
الذراع وكانت تعجبه ،متفق عليه.
وكثري ًا ما كان ال�صحابة يدعون النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فيقبل
دعوتهم ،وي أ�كل من والئمهم ،كما ح�صل يف غزوة اخلندق وغريها،
وكان عليه ال�صالة وال�سالم يدعو ل�صاحب الطعام فيقول ( :أ�فطر
عندك ال�صائمون ،و أ�كل طعامكم أ
البرار ،و�ص ّلت عليكم املالئكة)
رواه أ�بو داود.
لكنّه عليه ال�صالة وال�سالم مل يكن يقبل الطعام الذي جاء على
�سبيل ال�صدقة بخالف ماجاء عن طريق الهد ّية ،ف�إنّ ال�صدقة
حتمل يف معانيها الرحمة وامل�سكنة ،فلذلك كانت ال�صدقة حم ّرمة
ً
�صح بذلك
عليه وعلى ذ ّريته
�صيانة لهم و�إ ً
ع�لاء ل�ش أ�نهم كما ّ
احلديث ،واحلال أ�ن النبي – �صلى اهلل عليه و�سلم – كان ي�س�لأ
عن الطعام الذي ي أ�تيه ،ف�إن كان هدية قبله ،و�إن كان �صدقة قال
أل�صاحبه( :كلوا) رواه البخاري.
ومن كمال هديه – �صلى اهلل عليه و�سلم – يف الطعام أ�نه كان
الي��رد م��وج��ود ًا وال يتكلف مفقود ًا ،فما ُق��� َّرب �إليه �شيء من
الطيبات �إال أ�كله� ،إال أ�ن تعافه نف�سه فيرتكه من غري حترمي ،فعن
أ�بي هريرة ر�ضي اهلل عنه أ�نه قال( :ما عاب النبي� -صلى اهلل
عليه و�سلم  -طعام ًا قط� ،إن ا�شتهاه أ�كله و�إن كرهه تركه) رواه
البخاري و م�سلم.
ومن أ
الطعمة التي ثبت أ�ن النبي – �صلى اهلل عليه و�سلم – كان
ال�ضب ،ويبينّ �سبب ذلك بقوله...( :ولكنه
يكرهها ويعافها ،حلم
ّ
أ
أ
ال يكون ب أ�ر�ض قومي ف�جدين �عافه) متفق عليه.
و�صح عن النبي – �صلى اهلل عليه و�سلم – كراه ّيته ألكل الثوم،
ّ
وذلك ألجل ريحه ،فعن أ�بي أ�يوب أ
الن�صاري ر�ضي اهلل عنه �نأ
ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -كان �إذا أ�ك��ل طعام ًا بعث
بف�ضله �إىل أ�بي أ�يوب ،ف أ�تى يوم ًا بق�صعة فيها ثوم فبعث بها ،فقال
أ�بو أ�يوب :يا ر�سول اهلل ،أ�حرام هو ؟ ،فقال له( :ال ،ولكني أ�كره
ريحه) رواه أ�حمد.
ويظهر من �سرية النبي – �صلى اهلل عليه و�سلم – أ�ن��ه مل يكن
ي أ�نف من تناول الطعام مع أ�يّ �شخ�ص ،مهما كان عمره أ�و و�ضعه
االجتماعي ،توا�ضع ًا منه عليه ال�صالة وال�سالم.

