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الـــرؤيـة
ثقافة اإ�شالمية و�شطية

الرسـالة
ــن خــالل  نــ�ــشــر الــثــقــافــة الإ�ــشــالمــيــة وتــر�ــشــيــخ الــهــ�يــة الــ�طــنــيــة م
ــرمي والــــراث الإ�ــشــالمــي  ــك ــراآن ال ــق ــال ــة املــ�ــشــاجــد والــعــنــايــة ب ــاي رع
ــل اخلـــــريي مبنهج  ــم ــع ــــدار الـــفـــتـــاوى والـــبـــحـــ�ث وتــنــمــيــة ال ــــش واإ�
التقنية الــنــظــم  اأحـــــدث  مــتــمــيــزة ووفــــق  بــ�ــشــريــة  و�ــشــطــي مبـــــ�ارد 

من المحرر
عطاء بال حدود

والل�شان  العقل  ووهبه  الإن�شان  خلق  الــذي  هلل  احلمد 
العلم  وطلب  القراءة  ف�شل  اإلى  واأر�شده  البيان  وعلمه 
اأكرم جميع خلقه بهذا  الذي  ونبذ الأمية واجلهل وه� 
اإليك  اأنزلنه  كتاب  {اآلــر  تعالى:  قال  الكرمي  الكتاب 
اإلى  ربهم  بــاإذن  الن�ر  اإلــى  الظلمات  من  النا�س  لتخرج 
اهلل  كتاب  وه�  )اإبراهيم:1(.  احلميد}  العزيز  �صراط 
اخلالد �شراج العلم والهدى وب�شري الفرج والأمل ومعجزة 
نبينا �شلى اهلل عليه و�شلم الذي كان ر�ش�ل البيان لأهل 
البيان حاثًا اإياهم على تعلم القراآن وتعليمه حيث قال: 
ر�ش�لنا  اأبــدع  وقد  وعلمه(،  القراآن  تعلم  من  )خريكم 
به  تزيغ  ل  الــذي  )وهــ�  ربــه  كــالم  و�شف  يف  الــكــرمي 
الأه�اء ول تلتب�س به الأل�شنة ول ي�شبع منه العلماء.. 
ول تنق�شي عجائبه( وهذا ه� احلق بعينه فاإن عجائب 
تنتهي،  ل  جماله  وج�ه  واإن  تنق�شي  ل  الكرمي  القراآن 
واإنه للعلماء كاملاء الزلل فه� بحر العلم والفكر واجل�د 
طلبت  كلما  زيــادة  يعطيك  واحلكمة  والكمال  واجلــالل 
نظرا  زدته  ما  اإذا   - ح�شنًا  وجهه  يزيدك  معرفة  منه 
اأطلقتها  التي  العاملية  القراآن  اأهل  حملة  كانت  وهكذا 
وا�شتمرت  املا�شي  العام  اأبريل من  الأول من  الدائرة يف 
العمل  وتعزيز  وعطاء  بذل  املا�شي  ن�فمرب  نهاية  حتى 
اأكرث وعيًا بعل�م  اأجل خلق جمتمع  الكرمي من  بالقراآن 
مبختلف  الإ�شالمية  الثقافة  ون�شر  الــكــرمي  الــقــراآن 
واخلارجي  الداخلي  امل�شت�يني  على  وعل�مها  جمالتها 
وامللتقيات  والــدورات  والندوات  املحا�شرات  اإقامة  عرب 

وامل�شابقات حلفظ القراآن الكرمي للذك�ر والإناث.

مع  ال�شراتيجية  �شراكتنا  كذلك  احلملة  وعـــززت 
امل�ؤ�ش�شات الدينية والثقافية والتعليمية.

�شعيد خمي�س الرح�مي
رئي�س التحرير
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جملة اإ�سالمية ثقافية اجتماعية
ت�سدر عن دائرة ال�ســوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي بدبي
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ال�سالم
يف الإ�سالم

برعاية حممد بن را�سد..
م�ؤمتر ال�سالم العاملي ينطلق من دبي

م�قف الإ�سالم اإزاء
الأزمات وال�س�ائق 
العامة

املراأة والفتاء.. جدل 
مل يح�سم بعد

ن�سف �سكان العامل  
الإ�سالمي.. اأمي�ن!!



اإمارة دبي  ا�شت�شافت  الر�شيدة  اأر�س اخلري والنماء يف ظل قيادتها  املتحدة،  العربية  اأر�س دولة الإمارات  على 
اأبي الأنبياء  امل�ؤمتر العاملي الذي يحمل ر�شالة خالدًة على مر التاريخ، )اإن الدين عند اهلل الإ�شالم(، من لدن 

ابراهيم عليه وعلى ر�شل اهلل واأنبيائه اأف�شل ال�شالة وال�شالم.

)اللهم اأنت ال�شالم ومنك ال�شالم تباركت وتعاليت يا ذا اجلالل والإكرام(. 

من هذا املنطلق جاءت حماور هذا امل�ؤمتر العاملي لي�شم بني جنباته ك�كبة  نرية من علماء العامل الإ�شالمي، والتي 
حتمل على عاتقها اأمانة اإي�شال هذه الر�شالة اخلالدة اإلى الب�شرية جمعاء دون غل� اأو تطرف اأو �شطط، لأن كاًل 

منا يقف على ثغر من ثغ�ر الإ�شالم.

اإن امل�ش�ؤولية ج�شيمة والعامل يعي�س حالة من عدم ال�شتقرار الجتماعي والرب�ي والقت�شادي اإلى اآخر هذه 
املنظ�مة من م�شكالت الأفراد وال�شع�ب والدول.

ول نبالغ يف الق�ل اأن كل هذه امل�شكالت اأوجدت ولن جتد احلل اإل يف هذا الإ�شالم، وه� الذي ا�شتطاع على مر 
التاريخ اأن يعاجلها يف ال�شلم واحلرب يف الأمن والأزمات.

اإننا نع�ل على ت��شيات هذا امل�ؤمتر الكثري ب�شدق الن�ايا وعظم امل�ش�ؤولية لل�شري بهذه ال�شفينة ولي�شهد التاريخ اأن 
هذه الر�شالة قامت بتقدمي ما لديها يف اأ�شل�ب يحمل الرحمة بكل معانيها لهذا الك�ن بكل مك�ناته.

اإننا الي�م مدع�ون لتقدمي ال�ش�رة احل�شارية الإن�شانية لهذا الدين يف ت�شامح لخ�ش�ع، يف رحمة ل ذلة، لأن هذا 
الدين عزيز على كل م�شلم واإن امل�شلم يطال عنان ال�شماء متى ما كان هذا الإ�شالم و�شيلته لبل�غ املعايل.

انعقاد هذا امل�ؤمتر على اأر�س دبي وبرعاية كرمية من �شاحبة ال�شم� ال�شيخة هند بنت مكت�م بن جمعة اآل مكت�م 
حرم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي  يعرب 
عن مدى حر�س قيادتنا لأن تك�ن النطالقة من اأر�س دولة الإمارات العربية املتحدة لأنها اأر�س خري و�شالم 
واأمن واأمان حيث ا�شتطاعت اأن تقدم للعامل اأجمع �ش�رة م�شرقة وم�شرفة لهذا الدين وقيمه يف كل دع�ة خل�شها 

القراآن الكرمي )ادع اإلى �شبيل ربك باحلكمة وامل�عظة احل�شنة وجادلهم بالتي هي اأح�شن(  �شدق اهلل العظيم

د. حمد بن ال�شيخ اأحمد ال�شيباين

ر�سالة خالدًة
على مر التاريخ
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م�ؤمترات وندوات

والعلماء  امل�ش�ؤولني  من  ح�شد  اإلى  بالإ�شافة 
العربية  ــــدول  ال مــن  املــ�ــشــلــمــني،  والـــدعـــاة 
والإ�شالمية وعدد من الدول الأوروبية وعلى 
الرحمن  عبد  الدكت�ر  ال�شيخ  ف�شيلة  راأ�شهم 
العفا�شي  را�ــشــد  م�شاري  وال�شيخ  ال�شدي�س 

والداعية الربيطاين ي��شف ا�شت�س.

واأكد امل�ؤمتر الذي عقد بقاعة اأر�س املعار�س 
مبطارات دبي.

اآدم  نــزول  منذ  الإ�ــشــالم  اهلل  عند  الدين  اأن 
ال�شالة  عليه  اإبراهيم  الأنبياء  باأبي  مــرورًا 

وال�شالم والأنبياء جميعًا، وجاءت حماور هذا 
امل�ؤمتر العاملي لل�شالم لي�شم بني جنباته هذه 
الإ�شالمي  العامل  علماء  من  اخلرية  الك�كبة 
هذه  اإي�شال  اأمانة  عاتقها  على  حتمل  والتي 
جمعاء  الب�شرية  اإلـــى  ــدة  ــال اخل الــر�ــشــالــة 
العلماء  لأن  �شطط،  اأو  تطرف  اأو  غل�  دون 
الإ�شالم.  ثغ�ر  من  ثغر  على  منهم  كل  يقف 
فامل�ش�ؤولية ج�شيمة حيث يعي�س العامل حالة 
والرب�ي  الجتماعي  ال�شتقرار  عــدم  من 
امل�شاكل  منظ�مة  اإلــى  اإ�شافة  والقت�شادي 

اخلا�شة بالأفراد وال�شع�ب والدول. 

ال�سالم يف الإ�سالم
برعاية حممد بن را�سد.. م�ؤمتر ال�سالم العاملي ينطلق من دبي

برعاية �ساحب ال�سم� 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 

مكت�م نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم 

دبي، رعاه اهلل، انطلق 
م�ؤخرا م�ؤمتر دبي العاملي 

لل�سالم بح�س�ر �سم� 
ال�سيخ حمدان بن حممد 
ابن را�سد اآل مكت�م ويل 

عهد دبي، رئي�س املجل�س 
التنفيذي. 

تغطية:ب
حممد ت�فيق، بهاء الدين ال�سنه�ري.



لها  لي�س  وجـــدت  الــتــي  امل�شكالت  هــذه  وكــل 
على  ا�شتطاع  الــذي  فه�  الإ�شالم،  يف  اإل  حل 
احلرب،  ويف  ال�شلم  يف  يعاجلها  اأن  التاريخ  مر 
ي�شهد  فالتاريخ  والأزمــــات،  ــن  الأم وقــت  ويف 
يف  لديها  ما  بتقدمي  قامت  الإ�شالم  ر�شالة  اأن 
اأ�شل�ب يحمل الرحمة بكل معانيها لهذا الك�ن 

بجميع مك�ناته. 

ال�ش�رة  يــقــدم  دبــي  يف  بــانــعــقــاده  واملــ�ؤمتــر 
ت�شامح  يف  الدين  لهذا  الإن�شانية  احل�شارية 
ل خــ�ــشــ�ع، ويف رحــمــة ل ذلـــة، وفــق روؤيــة 

وا�شراتيجية حك�مة دبي.

ر�سالة �سالم اإلى العامل عرب 
الإمارات

للعاملني،  والرحمة  ال�شالم  دين  ه�  الإ�شالم 
يفهم�ا  اأن  اإلى  وقادته  العامل  حكماء  داعيًا 

الإ�شالم كما جاء يف القراآن وال�شنة. 

النف�س  وقتل  الإرهـــاب  من  بــريء  والإ�ــشــالم 
من  النف�س  تلك  كانت  واإن  حتى  املع�ش�مة 
غري امل�شلمني، فالإ�شالم داعم لل�شالم حتى يف 
اأن  اإلى  الإ�شالمية  الأمة  داٍع  احلرب«،  حالة 
الإ�شالم  تقدم  حتى  ونف�شها  ربها  مع  ت�شطلح 

وال�شالم للعامل. 

ال�شم�  �شاحب  بقيادة  الإمــــارات  دولــة  اإن 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، 
هي دولة الت�شامح وترفع راية الأمن وال�شالم 
الإ�شالمية  فالأمة  جميب،  من  فهل  للب�شرية، 

متد يد ال�شالم اإلى العامل. 

مكانة عاملية 
اإلى  العامل  املكي،  احلــرم  وخطيب  اإمــام  دعــا 
يف  امل�شلمني  ـــادة  ق اأيــــادي  ــن  م ال�ــشــتــفــادة 
ال�شالم  اإلــى  املمدودة  وال�شع�دية  الإمـــارات 
وداعمة اإلى اأي مبادرة حتقق ذلك، مثنيًا على 
من�ذج الإمارات يف الت�شامح والتعاي�س ال�شلمي 

بني اجلن�شيات املختلفة. 

وذكر اأن �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م  اآل 
وحمبة  عاملية  مكانة  له  دبي،  حاكم  ال�زراء 
ويحظى  العاملني  من  كثري  �شدور  يف  عظيمة 
ال�شالم  حتقيق  يف  جلــهــ�ده  كــبــري  بــاإجــالل 

التي  املبادرات  من  العديد  م�شتعر�شًا  العاملي، 
قام بها �شم�ه خالل ال�شن�ات املا�شية. 

اأن رعاية �شم�ه مل�ؤمتر دبي العاملي  اإلى  واأ�شار 
امل�شرفة  النماذج  من  ومنــ�ذج  دليل  لل�شالم 

للخري وال�شالم على م�شت�ى العامل. 

مير  الــعــامل  اأن  ــى  اإل الأنــظــار  ف�شيلته  ولفت 
بتحديات كثرية ومتن�عة و�شراعات ول ميكن 
الناجعة  احلل�ل  وي�شع  ويعاجلها  يحلها  اأن 
اأتى  الإ�شالم  اأن  على  م�شددا  الإ�شالم،  اإل  لها 

بال�شالم للعاملني. 

ــهــاء  اإن الــ�ــشــالم  ــن  م نــريــد  ف�شيلته،  وقــــال 
ال�شطرابات والإرهاب والعنف، لأن مثل هذه 

ال�شراعات تنهي احل�شارات. 

بحثت  نف�شها  القدمية  احل�شارات  اأن  وذكــر 
ـــن  ــالم لأهــمــيــتــه يف حتــقــيــق الأم ــش ــ� عـــن ال
حتقق  مل  طاحنة  حروب  من  عانت  لب�شرية 
والبناء  بالتعليم  جاء  الإ�شالم  ولذلك  خريا، 
من  كثري  ت�جد  حيث  احلــا�ــشــر،  ع�شرنا  يف 
تلك  يف  وال�شرفاء  الإ�شالم  فريفع  التحديات، 
الأمة راية ال�شالم ونزع ال�شالح واحلر�س على 

الأمن اجلماعي. 

الإ�شالم  اإليه  يهدف  ما  اأهــم  اأن  اإلــى  م�شريًا 
بني  وامل�شاواة  العدل  وحتقيق  احلق�ق  �شمان 
ال�شع�ب ومعاجلة العنف والإرهاب، فالإ�شالم 
لق�له  م�شداقًا  والعــتــدال،  ال��شطية  ديــن 
لتك�ن�ا  و�شطا  اأمة  جعلناكم  )وكذلك  تعالى 
عليكم  الر�ش�ل  ويك�ن  النا�س  على  �شهداء 

�شهيدًا(. 

يك�ن  اأن  املكي،  احلــرم  وخطيب  اإمــام  ورف�س 
ال�شالح يف وجــه الآمــنــني،  رفــع  الإ�ــشــالم هــ� 
الإرهــاب،  ولي�س  الرحمة  دين  ه�  فالإ�شالم 
اأهل  جتادل�ا  ول   « تعالى  بق�له  م�شت�شهدًا 

الكتاب اإل بالتي هي اأح�شن«. 

ودعا ف�شيلته اإلى احل�ار مع الأديان الأخرى 
احلــ�ار ل  اأن هذا  اإلى  لفتًا  الإرهــاب،  ولي�س 
لالآخرين،  ــذل  وال اخلن�ع  اأو  اخل�ش�ع  يعني 
التخلي  ه�  احل�ار  ذلك  ثمن  يك�ن  اأن  راف�شًا 

عن الث�ابت. 

امل�شلمني،  اأخطاأت فئة من  اإذا  اأنه  و�شدد على 
يف  عيب  واإمنــا  الإ�ــشــالم  يف  عيب  هــذا  فلي�س 

اإلى  يدع�  الدين  هذا  لأن  وذواتهم،  اأنف�شهم 
اجلهاد  اأو  احلرب  باأن  من�هًا  والأمــان،  الأمن 
واملقاومة  اخلري  اإلى  ليدع�  جاء  الإ�شالم  يف 
عدم  ــى  اإل يدع�  الــ�قــت  ذات  يف  امل�شروعة، 

اخليانة وعدم التعر�س لغري املقاتلني. 

النف�س  عن  دفــاع  الإ�ــشــالم  يف  اجلهاد  وقــال: 
ولي�س تعط�شًا للدماء، فالإ�شالم داعم لل�شالم 

حتى يف حالة احلرب. 

وانتهزت جملة ال�شياء هذا احل�شد العاملي من 
العلماء من خمتلف اأنحاء العامل لتجري هذا 

ال�شتطالع :

يق�ل ي��سف ا�ست�س - ال�ليات 
املتحدة الأمريكية

القراآن عربرَّ عن الإ�سالم بال�سلم
حقًا،  ال�شالم  دين  ه�  الإ�شالم  اأن  نق�ل  لهذا 
اهلل تعالى يق�ل )يا اأيها الذين اآمن�ا ادخل�ا 
ال�شيطان  خط�ات  تتبع�ا  ول  كافة  ال�شلم  يف 
الإ�شالم،  ه�  هنا  ال�شلم  مبني(  عدو  لكم  اإنه 
لالإن�شان  �شالم  لأنه  بال�شلم  الإ�شالم  عن  عربرَّ 
�شالم  بيته،  يف  له  �شالم  نف�شه  يف  له  �شالم   ..
له يف جمتمعه �شالم له فيمن ح�له، ه� دين 
الإ�ــشــالم  يف  تعالى  اهلل  اأ�شماء  مــن  ال�شالم، 
القدو�س  )املــلــك  هــ�  تعالى  اهلل  »الــ�ــشــالم« 
الأمم  بني  امل�شلم�ن  ا�شتهر  ولذلك  ال�شالم( 
عبد  اأي  ال�شالم«  »عبد  ال�شم  هذا  فيهم  اأن 
ـ  ال�شالم  دار  واجلنة  ال�شالم  ه�  اهلل  ـ  اهلل 
مبا  وليهم  وهــ�  ربهم  عند  ال�شالم  دار  )لهم 
امل�شلمني  ال�شالم«، وحتية  كان�ا يعمل�ن( »دار 
اأخاه  امل�ؤمن  يلقى  ال�شالم،  والآخرة  الدنيا  يف 

امل�ؤمتر بانعقاده 
يف دبي يقدم 

ال�س�رة احل�سارية 
الإن�سانية لهذا الدين 
يف ت�سامح ل خ�س�ع، 

ويف رحمة ل ذلة
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فيق�ل له »ال�شالم عليكم« ويرد عليه »وعليكم 
الآخــر  ويف  وبــركــاتــه«  اهلل  ورحــمــة  ال�شالم 
اإذا  وامل�شلم�ن  �شالم(  يلق�نه  ي�م  )حتيتهم 
حارب�ا ي�شتجيب�ن لدع�ة ال�شالم اإذا كانت يف 
م��شعها )واإن جنح�ا لل�شلم فاجنح لها وت�كل 
الإ�شالم  العليم(.  ال�شميع  ه�  اإنــه  اهلل  على 
دين ال�شالم ويبداأ ال�شالم اأول ما يبداأ يف نف�س 
الإن�شان امل�ؤمن اإذا اأردت اأن تقيم �شالمًا فابداأه 
البذرة  من  الأولـــى،  اللبنة  من   .. الفرد  من 
الأولى، اأقم ال�شلم يف نف�س الإن�شان، يف �شمري 
الباطني  الداخلي  الإن�شان  كيان  يف  الإن�شان 
�شراع  نف�شه  وبني  بينه  نزاع  يحدث  ل  حتى 
اأقم  احلــرب،  هذه  اأطفئ  فطرته  وبني  بينه 
�شالمًا داخليًا يف نف�س كل م�ؤمن وهذا ما �شنعه 
النف�شي  ال�شالم  هذا  اأقــام  الإ�شالم  الإ�شالم، 

بعقائده التي ل نظري لها.

عبدالرحيم قرين - بريطانيا
الإ�سالم اأقام ال�سالم النف�سي 

بعقائده 
اهلل  بــ�جــ�د  الإميــــان  الــعــقــائــد  هـــذه  واأول 
اأنــه  ب�حدانيته  ـــان  والإمي وتعالى،  تــبــارك 
اأمر �شيء ومدبر كل  �شيء وخالق كل   رب كل 

{األ له اخللق والأمر تبارك اهلل رب العاملني} 
والأ�شماء  العال  الكمالت  له  باأن  ت�ؤمن  واأن 
احل�شنى {وهلل الأ�شماء احل�شنى فادع�ه بها} 
فه� العليم احلكيم وه� الرحمن الرحيم وه� 
الرب الكرمي وه� الرازق واملحيي واملميت وه� 
هذه  احل�شنى  اأ�شماوؤه  ال�شالم،  القدو�س  امللك 
�شمري  يف  ال�شالم  هذا  تقيم  التي  هي  العقائد 
الراحة  هــذه  يجد  املــ�ؤمــن  املــ�ؤمــن.  الإن�شان 
ي�لد  مــ�لــ�د  فكل  فطرته  يف  ال�شالم  وهــذا 
الإميان  على  باهلل  املعرفة  على  الفطرة  على 
التي  اهلل  فطرة  اهلل  وحدانية  على  بــاهلل 
فطر النا�س عليها )فاأقم وجهك للدين حنيفًا 
تبديل  ل  عليها  النا�س  فطر  التي  اهلل  فطرة 

ول  الإن�شان  �شنع  من  هذه  لي�شت  اهلل(  خللق 
املكت�شب  التعليم  من  ول  الإن�شان  تلقني  من 
اأن  لبــد  وحــده  الإن�شان  تركت  ل�  لالإن�شان 
فطرته  يف  اأن  �شيجد  ـــر  الأم ــذا  ه يف  يفكر 
ظماأ  وفيه  باهلل  املعرفة  اإل  ي�شبعه  ل  ج�عًا 
ل  وح�شة  وفيه  بــاهلل  املعرفة  اإل  يرويه  ل 
اإل املعرفة باهلل عز وجل وفيه فراغ  ي�ؤن�شها 
وتعالى،  �شبحانه  باهلل  املعرفة  اإل  ه  ي�شدُّ ل 
فطرة .. الإميان باهلل تعالى فطرة، حتى اأن 
اأحد املالحدة العرب قال كالمًا مرة يف غاية 
اهلل  ر�شي  معاذ  عن  جاء  كما  واملنافق  الق�ة 
عنه، قد يق�ل كلمة حق، قال: »ل ت�شدق�ين 
وجــ�د  يف  كت  �شكرَّ اأو  الإميـــان  يف  كت  �شكرَّ اإذا 
والكلمات  الألفاظ  من  اأقــ�ى  احلقائق  اهلل، 
واأنا  حيًا  ل�شت  اإين  لكم  قلت  اإذا  اأت�شدق�ين 
ت�شدق�ين  ل  واأب�شر  واأ�شمع  اأتكلم  اأمامكم 
مني،  ــ�ى  اأق الإميـــان  الإميـــان،  يف  �شككت  اإذا 
اأنا  اإذن  م�ؤمن  اأنا  وجــ�دي،  ي�شاوي  اإمياين  اإن 
م�ج�د، اأنا اأفكر اإذن اأنا م�ؤمن، اأنا اإن�شان اإذن 
املعروف  امللحد  هذا  قاله  ما  هذا  م�ؤمن«  اأنــا 
وج�دي  ي�شاوي  »اإمياين  بها  نطق  حق  كلمات 

.. اأنا م�ؤمن اإذن اأنا م�ج�د«.

�سيد راكديه – كندا
الإ�سالم دين الفطرة 

واإذا  الإميــان  عن  يتخلى  اأن  ميكن  ل  الإن�شان 
تخلى عن الإميان بحث له عن اإميان اآخر واإذا 
تخلى عن رب الأرباب بحث له عن اأرباب اأخر 
يعبدهم من دون اهلل عز وجل، وهذا ما راأيناه 
ولذلك راأينا امللحدين دائمًا م�شركني ي�شرك�ن 
الفطرة،  �شد  والإحلــاد  اأخــرى،  اآلهة  اهلل  مع 
على  خــروج  الإحلــاد  الإميــان،  تعني  الفطرة 
التاريخ  ط�ال  املالحدة  كان  ولذلك  الفطرة 
ِقلرَّة ل يقام لها وزن وكانت دع�ات النبيني �شد 
ال�شرك .. كل الأنبياء كانت دع�تهم الأولى 
غريه}  اإلــه  من  لكم  ما  اهلل  اعبدوا  ق�م  {يا 
الإ�شراك  هي  ــم  والأم الأقـــ�ام  فتنة  فكانت 
عز  اهلل  بــ�جــ�د  الكفر  ولي�س  تعالى  بــاهلل 
وجل، فالذين ينكرون وج�د اهلل هم ممارون 
نق�ل  هنا  ومن  احلقائق  يف  ك�ن  م�شكِّ بالباطل 
تتطلب  التي  الفطرة  هذه  ي�شبع  الإميــان  اإن 
ويدبره  ه  ي�شريِّ الك�ن  هــذا  فــ�ق  اإلــه  معرفة 
اإلى  هدي  اإذا  امل�ؤمن  الإن�شان  ي�شريح  وبهذا 
بهذا  وهــ�  الفطرة  لهذه  يتنكر  ومل  فطرته 
التي  اجلديدة  القدمية  الأ�شئلة  عن  يجيب 

الإن�شان منذ بداأ يفكر من قدمي وهي  حريت 
ومل؟  اأيــن؟  واإلــى  اأيــن؟  من  اخلالدة  الأ�شئلة 
من اأين جئت وجاء هذا الك�ن من ح�يل؟ من 
ه و�شفليِّه؟  الذي اأوجد هذا العامل الكبري عل�يِّ
اأين واإلى اأين؟ ..  اإلى املجرة .. من  من الذرة 
بعد هذه احلياة احلافلة باخلري وال�شر واحلل� 
واملر واحل�شنات وال�شيئات وال�شراء وال�شراء 
امل�ت  هل   .. �شنم�ت   .. ذلــك؟  بعد  اأيــن  اإلــى 
اأخرى هل  اأو بداية لرحلة  املطاف  نهاية  ه� 
اإل  هي  ما  ذلــك  بعد  ثم  الأيـــام  لهذه  خلقنا 
احلياة  هي  اأهــذه  تبلع،  ــس  واأر� تدفع  ــام  اأرح
وق�شتها؟! اأم اأن وراء هذه احلياة حياة اأخرى 
بعمله؟  فيه  الإن�شان  يخلد  اأبــديــًا  وخــلــ�دًا 
امللحدون ظن�ها حياة ق�شرية يخلق الإن�شان 
الـــراب ومي�شي على  الـــراب ويــاأكــل مــن  مــن 
الق�شة  وانتهت  الــراب،  يف  يدفن  ثم  الــراب 
وما  ونحيا  من�ت  الدنيا  حياتنا  اإل  هي  )ما 
يهلكنا اإل الدهر( اأما امل�ؤمن�ن فعرف�ا اأن امل�ت 
ما ه� اإل رحلة جديدة اإلى حياة جديدة كما 

قال ال�شاعر ال�شالح:

وما املـــ�ت اإل رحــــلة غيـــر اأنها
من املنزل الفاين اإلى املنزل الباقي

خلقتم  »اإنكم  العزيز  عبد  بن  عمر  قال  وكما 
دار«  اإلــى  دار  من  بامل�ت  تنقل�ن  واإمنــا  لالأبد 
امل�ؤمن اإذن ل يعي�س هذه احلياة الق�شرية اإنه 
يعي�س مع اخلل�د اإن عمره ممتد، هذا ه� �شاأن 
الزمن  هذا  يف  لي�شت  حياته  امل�ؤمن،  الإن�شان 
املحدودة  الأيام  هذه  يف  لي�س  وعمله  الق�شري 
اإنه يعتقد اأن لهذا العمل ثمرات يف دار اأخرى 

هي دار البقاء ودار اخلل�د.

حممد اأكرب - الهند
امل�ؤمن يزداد ق�ة بالإ�سالم 

وامل�ؤمن ل يعي�س وحده اإنه يعي�س مع ربه ي�شعر 
ق اأو  بهذه املعية اأن اهلل معه حيثما كان .. �شررَّ
اإلى  ذهب  اأ�شاأم  اأم  اأمين  اأجند  اأم  اأغــ�ر  ب  غررَّ
ال�شمال اأو عاد اإلى اجلن�ب، حيثما كان فاهلل 
فثم  ت�ل�ا  فاأينما  واملغرب  امل�شرق  )وهلل  مع 
وجه اهلل(، )وه� معكم اأينما كنتم(، )ما يك�ن 
من جن�ى ثالثة اإل ه� رابعهم ول خم�شة اإل 
ه� �شاد�شهم ول اأدنى من ذلك ول اأكرث اإل ه� 
بهذه  ال�شحبة  بهذه  ي�شعر  كان�ا(  اأينما  معهم 
ة التاأييد والن�شرة، فيزداد ق�ة  ة .. معيِّ املعيِّ
اأملرَّت  مهما  طماأنينة  على  وطماأنينة  ق�ة  على 

امل�ؤمن ل يعي�س، 
وحده بل يعي�س مع 

ربه وي�سعر بهذه 
املعية باأن اهلل معه 

حيثما كان
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ت من ح�له اخلط�ب  به احل�ادث ومهما ادلهمرَّ
ت�ؤن�شه  فاإن معية اهلل  الكروب  وتتابعت عليه 
اإلى  انظروا  الُظلمة.  له  وتنري  ال�ح�شة  يف 
�شيدنا م��شى عليه ال�شالم حينما جاء فرع�ن 
بجن�ده يتبعه ه� وبني اإ�شرائيل حتى اأو�شك�ا 
حينما  م��شى  اأ�شحاب  وقــال  بهم  مي�شك�ا  اأن 
خلفهم  من  والعدو  اأمامهم  البحر   .. هذا  راأوا 
�شيدركنا  ملدَرك�ن}  اإنا  م��شى  اأ�شحاب  {قال 
فرع�ن وجن�ده ل حمالة {اإنا ملدَرك�ن} ماذا 
قال م��شى عليه ال�شالم {قال كال اإن معي ربي 
�شيهدين} لن يدركنا فرع�ن ول جن�د فرع�ن 
حل  اإلــى  �شيهديني  �شيهدين}  ربــي  معي  {اإن 
ر هذه ال��شية الإلهية حينما اأر�شله  لقد تذكرَّ
اهلل ه� وهارون اإلى فرع�ن وقال {اذهبا اإلى 
اأ�شمع  معكما  {اإنني  وقال  طغى}  اإنه  فرع�ن 
{اإنني  الكلمة  هــذه  م��شى  ين�س  مل  واأرى} 
وهداه  �شيهدين}  ربي  معي  {اإن  فقال  معكما} 
اهلل قال {ا�شرب بع�شاك البحر فانفلق فكان 
كل فرق كالط�د العظيم} وكانت جناة م��شى 
الب�شر  ل�شيد  هذا  مثل  ووقــع  فرع�ن،  وغــرق 
اهلل  اأذن  حني  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  حممد 
ي عليهم  يعمِّ اأن  واأراد  الغار  بالهجرة دخل  له 
وذهب  بكر  اأب�  و�شاحبه  ه�  ث�ر  غار  فدخل 
حتى  و�شاحبه  حممد  عــن  يبحث�ن  الــقــ�م 
واأب�  الغار  باب  على  ووقف�ا  الغار  اإلى  و�شل�ا 
ر�ش�ل  »يــا  يق�ل:  حزين  خائف  م�شفق  بكر 
اهلل ل� نظر اأحدهم حتت قدميه لراآنا« فيق�ل 
امل�ؤمن  ثقة  يف  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي 
باثنني  ظنك  ما  بكر  اأبــا  »يا  ال�اثق:  واإميــان 
اهلل ثالثهما، ل حتزن اإن اهلل معنا« اأنزل اهلل 
هذه  تروها،  مل  بجن�د  ــده  واأيرَّ عليه  �شكينته 
ال�شكينة »�شكينة النف�س« هي ثمرة من ثمرات 
»اهلل  وجل  عز  اهلل  مبعية  وال�شع�ر  ــان  الإمي
ثالثهما، ل حتزن اإن اهلل معنا« وفعاًل كان اهلل 

معهما واأيدهما بجن�د مل يرها النا�س.

اإمنا امل�ؤمن�ن اإخ�ة 
فال  وتعالى  تبارك  اهلل  مبعية  ي�شعر  امل�ؤمن 
يحزن اإذا حزن النا�س، ول ي�شخط اإذا �شخط 
يعتقد  بل  النا�س  يئ�س  اإذا  يياأ�س  ول  النا�س 
اأن اهلل معه ومن كان اهلل معه فلن ي�شيع، لن 
والأر�س  ال�شم�ات  ربه معه، رب  اإن�شان  ي�شيع 
وله جن�د ال�شم�ات والأر�س )وما يعلم جن�د 
ي�شعر مبعية اهلل وي�شعر  امل�ؤمن  اإل ه�(  ربك 
وال�شهداء  وال�شديقني  النبيني  ب�شحبة 

اإنه يعي�س يف  اإنه ل يعي�س وحده  وال�شاحلني 
لي�س  تاريخه  التاريخ،  يف  عنده  كبرية  قافلة 
تاريخ  ول  جماعة  تاريخ  ول  �شخ�س  تاريخ 
النبيني  اهلل  بعث  منذ  الإميان  تاريخ  ه�  اأمة 
الأر�س  اهلل  يرث  اأن  واإلى  ومنذِرين  رين  مب�شِّ
ومن عليها، تاريخ ط�يل حافل ممتد اجلذور، 
امل�ؤمنني  مــع  يعي�س  ــه  اإن ــاق،  ــم الأع يف  غائر 
حيثما كان�ا مع النبيني اإنه يعي�س مع اإبراهيم 
حينما دخل النار، وقال اهلل لها )يا نار ك�ين 
م��شى  مع  يعي�س  اإبراهيم(  و�شالمًا على  بردًا 
ويعي�س مع ي��شف ويعي�س مع الأنبياء جميعًا 
اهلل  �شلى  حممد  الر�شل  خــامت  مــع  ويعي�س 
عليه و�شلم، واآله و�شحبه الطيبني الطاهرين 
امليامني، يعي�س يف �شحبة ه�ؤلء جميعًا  الغر 
اأنه لي�س وحده، هذه القافلة  في�شعر بالأن�س 
الإميانية هم اأخ�ة له )اإمنا امل�ؤمن�ن اإخ�ة(. 
اإله  األ  اأمريكي منذ �شن�ات و�شهد  اأ�شلم رجل 
ماذا  �شاألته:  ر�ش�ل اهلل،  واأن حممدًا  اإل اهلل 
ك�شبت من هذا الإ�شالم قال: ك�شبت الهداية، 
ــ�ة  اأخ كــذلــك  وك�شبت  الــهــدايــة  نعم  قــلــت: 
ه�ؤلء  العامل  يف  م�شلم  ملي�ن  األــف  من  اأكــرث 
اخلري  لك  ويتمن�ن  يحب�نك  لك  اأخــ�ة  كلهم 
تعرفهم  من  املاليني  هذه  ة  اأخ�رَّ لك،  ويدع�ن 
�شحبة  هي  ت�شحبهم،  اأنــت  تعرفهم  ل  ومــن 
يدع�ن  معك  ولكنهم  معك  لي�ش�ا  روحــيــة، 
�شبق�نا  الذين  ولإخ�اننا  لنا  اغفر  »ربنا  لك، 
يف  وندع�  �شبقنا،  ملن  ندع�  نحن  بــالإميــان« 
للم�شلمني وامل�شلمات  »اللهم اغفر  كل خط�ة: 
وامل�ؤمنني وامل�ؤمنات الأحياء منهم والأم�ات«، 
ول  بالب�شيط  لي�س  مك�شب  روحية،  ق�ة  هذه 
بالهنيِّ اأن تعي�س يف �شحبة هذه املاليني ومئات 

املاليني من الب�شر.

ر  كل ما يف الك�ن م�سخرَّ
لالإن�سان 

بل امل�شلم امل�ؤمن يعي�س يف �شحبة ال�ج�د كله 
هذا  كل  و�شفليِّه  ه  عل�يِّ كله  بال�ج�د  ياأن�س 
ي�ؤن�شه لي�س هناك �شيء عدو له، اهلل  الك�ن 
�شخر له هذا الك�ن ب�شماواته واأر�شه و�شم�شه 
وقمره وجن�مه وليله ونهاره واأنهاره واأبحاره 
الك�ن  حت�ش�ها(  ل  اهلل  نعمة  تعدوا  )واإن 
ت�شجد  كما  هلل  �شاجد  اإنه  امل�ؤمن  الإن�شان  مع 
الأر�س(  وما يف  ال�شم�ات  ما يف  ي�شجد  )وهلل 
له  )ي�شبح  ت�شبح  كما  اهلل  بحمد  م�شبح  اإنــه 
اإل  ال�شم�ات والأر�ــس(، )واإن من �شيء  ما يف 

ي�شبح بحمده ولكن ل تفقه�ن ت�شبيحهم( هذا 
الك�ن �شاجد م�شبح بحمد اهلل فه� معك وه� 
يق�ل�ن  الغربي�ن  لك،  لي�س عدوًا   .. اإذن  لك 
عن انت�شارهم يف عل�م الطبيعة يق�ل�ن قهرنا 
الطبيعة، الإن�شان ا�شتطاع بالعلم احلديث اأن 
ويحاربها  حتاربه  عدو  كاأنها  الطبيعة  يقهر 
فه� يقهرها وينت�شر عليها، الإ�شالم ل يعترب 
هي  اهلل  خلق  من  الطبيعة  ــدوًا،  ع الطبيعة 
عليه  اهلل  �شلى  والنبي  لالإن�شان  م�شخرة 
بني  الــــ�دودة  العالقة  هــذه  عــن  عــرب  و�شلم 
الإن�شان وما ح�له حينما قال عن جبل اأحد 
»هذا جبل يحبنا ونحبه« هذا مع اأن امل�شلمني 
انك�شروا بج�ار اأحد يف غزوة اأحد ولكن هذا 
�شد  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  ــرث،  ي مل 
ه�  هذا  ونحبه،  يحبنا  جبل  فه�  اجلبل  هذا 
املبث�ث�ن  اهلل  جند  املالئكة  امل�ؤمن،  الإن�شان 
هــ�ؤلء  واأر�ــشــه،  �شماواته  يف  الك�ن  هــذا  يف 
�شخرهم  وتعالى  �شبحانه  اهلل  امل�ؤمنني،  مع 
هذا  لل�ؤمنني،  وي�شتغفروا  للم�ؤمنني  ليدع�ا 
اإل اهلل يق�ل  الذي ل يح�شيه  الهائل  اجلند 
اهلل تعالى )الذين يحمل�ن العر�س ومن ح�له 
ي�شبح�ن بحمد ربهم وي�ؤمن�ن به وي�شتغفرون 
للذين اآمن�ا ربنا و�شعت كل �شيء رحمة وعلما 
وِقهم  �شبيلك  واتبع�ا  تاب�ا  للذين  فاغفر 
اآمن�ا  للذين  ي�شتغفرون  اجلحيم(  عــذاب 
لهم  وتــدعــ�  املــ�ؤمــنــني  ت�شتغفر  املالئكة   ..
وقهم  �شبيلك  واتبع�ا  تاب�ا  للذين  )فاغفر 
عدن  جنات  واأدخلهم  ربنا   * اجلحيم  عذاب 
اآبائهم واأزواجهم  التي وعدتهم ومن �شلح من 
وِقهم  احلكيم،  العزيز  ــت  اأن ــك  اإن وذرياتهم 
ال�شيئات ومن تق ال�شيئات ي�مئذ فقد رحمته 
م�شغ�ل�ن  املالئكة  العظيم(  الف�ز  ه�  وذلك 
هذا  من  اأعظم  ف�شل  اأي  للم�ؤمنني،  بالدعاء 
املعاين، يف هذه  امل�ؤمن يعي�س يف هذه  الف�شل، 
امل�شاعر يف هذا اجل� املليء بالنفحات، يف هذا 

اجل� الرباين، هذا ه� ال�شالم احلقيقي.

�سكينة النف�س.. 
هي ثمرة من ثمرات 

الإميان وال�سع�ر 
بالطماأنينة
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وكان من مزايا التدوين التاريخي الإ�شالمي 
اأنه ر�شد اأعمال كِل العاملني - من غري متييز 
�شرنا  ولهذا   – م�شلم  غري  واآخــر  م�شلم  بني 
بكل  ممــتــازًا  تعريفًا  فة  معرِّ تــراجــم  نــرى 
عطاء  من  قدم�ه  ما  وبكل  املجتمع،  اأبناء 

معن�ي واإجناز مادي.

مــدى  تك�شف  الــعــادلــة  الــنــظــرة  هـــذه  اإن 
علماء  جه�ُد  به  ات�شمت  ــذي  ال الن�شاف 
امل�شلمني يف تاريخهم لأع�شارهم واأقطارهم، 
به  ات�شمت  الــذي  التعاي�س  مــدى  وتك�شف 

احلياة الإ�شالمية.

اأخــرى  اأعمال  اإلــى  هــذا  العلماء  جتــاوز  بل 
ذات اأهمية خا�شة، وهي ر�شُد اأعمال علماء 
بها،  والتعريف  وتدوينها  ال�شابقة  الأمــم 
املذك�رة،  الإن�شاف  ميزة  ي�ؤكد  وهذا كذلك 

فهم مل يغمط�ا حق اأحد ومل يه�شم�ه.

تقدير  يف  ــع  رائ منهج  عــن  يك�شف  هــذا  اإن 
كــانــ�ا،  وكــيــف  كــانــ�ا  اأيـــن  والعلماء  العلم 
– برغم اختالفهم  ويظهر عالقات العلماء 
وقــٍت  يف  جنب،  ــى  اإل جنبًا  وتعاي�شهم   –
تتعر�ُس فيه جه�د احل�شارة الإ�شالمية اإلى 
وتغييب  واإق�شاء  وت�ش�يه  طم�س  حماولت 
بني  الكبري  الفرق  يتبني  وبذلك  غريبة! 

هذين املنهجني.

م�ؤرخي  على  الكالم  ا�شتيعاب  اأن  وال�اقع 
�شاأقت�شر  لهذا  جــدًا،  يط�ل  كلهم  الإ�شالم 
وابن  الندمي،  كابن  منهم  بارزة  مناذج  على 
والبيهقي،  الأنــدلــ�ــشــي،  و�ــشــاعــد  جلجل، 
اأبــي  وابـــن  والــقــفــطــي،  فــاتــك،  بــن  ومب�شر 

وابن  وال�شهرزوري،  ال�شاعي،  وابن  اأ�شيبعة، 
ف�شل اهلل العمري - وه�ؤلء الع�شرة عا�ش�ا 
 - الثامن  اإلى  الهجري  الرابع  القرن  بني  ما 

فاأق�ل: 

ا�شحاق  بن  حممد  العل�م  م�ؤرخي  اأ�شهر  من 
وكتابه  377هــــ(  �شنة  حيًا  ــان  )ك الــنــدمي 
اأ�شهر الكتب، وقد جعله ع�شر  الفهر�شت من 
لأخبار  ال�شابعة  املقالة  خ�ش�س  مقالت، 
واأ�شماء  واملنطقيني،  الطبيعيني،  الفال�شفة 
منها،  وامل�ج�د  و�شروحها،  ونق�لها  كتبهم، 

وماذكر ومل ي�جد، وما ُوجَد ثم ُعِدم.

من  النقلة  اأ�ــشــمــاء  ــر  ذك املقالة  ــذه  ه ويف 
النقلة  واأ�شماء  العربي،  الل�شان  اإلى  اللغات 
الهند  ونقلة  الــعــربــي،  اإلـــى  الــفــار�ــشــي  مــن 
ثم  الفل�شفة،  يف  تكلم  من  واأول  والنبط، 
وهكذا  وكتبه،  واأر�شطالي�س  افالط�ن،  ذكر 
زمانهم،  ح�شب  على  الفال�شفة  من  غريهما 
تعرف  ل  طبيعيني  فال�شفة  اأ�شماء  ذكر  ثم 
اأوقاتهم ول مراتبهم، وبعدهم ذكر الكندي 

وكتبه، وهكذا اإلى اأهل ع�شره.

املــقــالــة تكلم  ــن هـــذه  م ــاين  ــث ال الــفــن  ويف 
ــيــم املــهــنــد�ــشــني،  ــال ــع ــت ــى اأ�ـــشـــحـــاب ال ــل ع
واحل�ّشاب،  وامل��شيقيني،  والأرثماطيقيني، 
احليل  واأ�شحاب  الآلت  و�شناع  واملنجمني، 
اإقليد�س  على  بالكالم  وبـــداأ  ــات،  ــرك واحل
اإلــى  ونــقــلــه  الهند�شة  ــ�ل  ــش اأ� يف  وكــتــابــه 
العربي، ثم ثنى باأر�شميد�س، وهكذا اإلى اأن 
و�شل اإلى طبقٍة حُمَدثني من املهند�شني على 

ح�شب زمانهم.

عا�س النا�س يف ظل 
الإ�سالم اآمنني – على 

اختالف مذاهبهم 
وم�ساربهم – ويف هذه 

البيئة الآمنة اأعلن كُل ذي 
م�هبٍة عن م�هبته، وكل 
ذي اإبداع عن اإبداعه ، وكل 

ذي علم عن علمه.

ع

بقلم:
د. عبد احلكيم الأني�س

كبري باحثني اأول
دائرة ال�س�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي بدبي

عطاء الآخر واإجنازه
عند م�ؤرخي الإ�سالم
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وتناول يف الفن الثالث من هذه املقالة اأخبار 
واأ�شماء  واملــحــدثــني،  الــقــدمــاء  املتطبيني 
الأطباء،  راأ���س  ببقراط  وب��داأ  �صنفوه،  ما 
و�شروحها  ونــقــ�لــهــا  كتبه  اأ�ــشــمــاء  وذكـــر 
ثم  العرب،  بلغة  منها  امل�ج�د  وتفا�شريها: 
ذكر اأرجيجان�س، ثم جالين��س و�شمى كتبه 
ه�ؤلء  من  فرغ  اأن  وبعد  و�شروحها،  ونق�لها 

ذكر املحدثني وكتبهم اإلى زمنه.

وخ�سرَّ املقالة العا�شرة - وهي الأخرية - من 
من  وال�شنع�يني  الكيميائيني  لأخبار  كتابه 
الفال�شفة القدماء واملُحدثني، وبداأ بهرم�س 
اأبي  )اأحــمــد  باخَلْن�َشليل  وَخــَتــَم  البابلي، 

احل�شن( �شديقه.

ابن جلجل
املذك�رة  ال�شنة  ويف  امل�شرق،  يف  هــذا  كــان 
ح�شان  بــن  �شليمان  كـــان   )377( نف�شها 
يف  ُي�ؤلف  جلجل  بابن  املعروف  الأندل�شي 
واحلكماء«  الأطباء  »طبقات  كتابه  املغرب 
الآتــيــة الطبقات  على  كتابه  رتــب   وقــد 

-اأنقلها بتعبريه ه�-:

تكلم  ممن  الأولية  العالية  الطبقة  ذكر   •
يف احلكمة الطبية والفل�شفة العل�ية.

الــرومــيــة  احلكمية  الــثــانــيــة  الطبقة   •
والفل�شفة  الطب  يف  تكلم  ممن  الي�نانية 

وبرع يف ذلك.

الي�نانية  حكماء  من  الثالثة  الطبقة   •
الفر�س  بعد  دولتهم  يف  كــانــ�ا  الــذيــن 

ممن �شهر يف الطب والفل�شفة.
الي�نانية  حكماء  من  الرابعة  الطبقة   •
بعد  القي�شرية  الــدولــة  يف  تكلم  ممن 

بنيان روما.
احلــكــمــاء  مـــن  اخلــامــ�ــشــة  ــة  ــق ــب ــط ال  •

ال�شكندرانيني.
اأ�شله  يف  يكن  مل  ممن  ال�شاد�شة  • الطبقة 

روميًا ول �شريانيًا ول فار�شيًا.
• الطبقة ال�شابعة من حكماء الإ�شالم ممن 
اإ�شالم  منهم  والفل�شفة،  الطب  يف  برع 

وم�شيحي�ن.
الثامنة من حكماء الإ�شالم ممن  • الطبقة 

�شكن املغرب.

احلكمية  الأندل�شية،  التا�شعة  الطبقة   •
منهم والطبية.

الطبقات  هــذه  يف  الــراجــم  عــدد  بلغ  وقــد 
الإ�شالم  قبل  لعلماء  ترجمة،   )57( الت�شع 

وبعده: م�شلمني وغري م�شلمني.

�ساعد الأندل�سي
اأحمد  بن  �شاعد  القا�شي  بعدهما  ــاء  وج
كتابه  ــــف  واأل 465هــــــ(  )ت:  النــدلــ�ــشــي 
مقدمته:)زعم  يف  وقــال  الأمـــم«  »طبقات 
�شائر  عن  وبحث  الأمـــم،  باأخبار  ُعني  من 
اأن  الــقــرون  طبقات  عــن  وحقق  ــال،  الأجــي
ت�شعب  الده�ر وقبل  �شالف  كان�ا يف  النا�س 
القبائل وافراق اللغات �شبع اأمم( وعددها 

وهي :

1- الفر�س.
2- الكلداني�ن وهم ال�شريان والبابلي�ن.

3- الي�ناني�ن والروم والإفرجنة.
4- القبط.

5- اأجنا�س الرك.
6- الهند وال�شند.

7- ال�شني.

وه� يق�شم هذه الأمم على طبقتني: طبقة 
العلم  �ــشــروُب  منها  فظهرت  بالعلم  ُعنيت 
و�شدرت عنها فن�ن املعارف. وطبقة مل ُتعن 

بالعلم عناية ت�شتحق بها ا�شمه...

والطبقة الأولى ثمانية اأمم: الهند والفر�س 
والكلداني�ن والي�ناني�ن والروم واأهل م�شر 

والعرب وبن� اإ�شرائيل.

واحــدًة  الأمــم  هــذه  على  الق�ل  ف�شل  وقــد 
بعد اأخرى على هذا الرتيب املذك�ر، وذكر 
ويف  للب�شرية،  قدمته  وما  واإجنازها  عل�مها 
كالمه على العرب ذكر َمن عرف يف الدولة 
العبا�شية من امل�شلمني عربيًا كان اأو عجميًا 
على  تكلم  ثــم  الفل�شفة،  عل�م  مــن  ب�شيء 

العل�م يف الندل�س.

وحالفه  وغــريه،  الندمي  ابن  من  اأفــاد  وقد 
وعل�مها  لــالأمــم  ر�ــشــده  يف  كثريا ً الت�فيق 
علميًا  تاريخًا  قــدم  بحيث  واهتماماتها، 

للب�شرية يف غاية ال�شدق والن�شاف.

البيهقي
ــرن الــ�ــشــاد�ــس كــتــب ظــهــري الــديــن  ــق ويف ال
�ش�ان  )تتمة  كتابه  )ت:565هـــ(  البيهقي 
حكماء  )تــاريــخ  با�شم  املطب�ع  احلكمة( 
الإ�شالم(، ويف الكتاب )111( ترجمة، وقد 
ا�شحاق( بن  )ُحنني  بـ  احلكماء  ه�ؤلء  بداأ 

وختم بـ )اإ�شماعيل بن احل�شيني اجلرجاين 
راأه ب�شرخ�س �شنة )531(.  الطبيب( الذي 
اعراف  من  الفتتاح  هذا  يف  ما  يخفى  ول 

بالآخر وتن�يه باأثره وجهده.

مب�سـر بن فاتك
ر بن فاتك  ويف هذا القرن كتب الأمري املب�ِشٍّ
)ت:589هـ( كتابه )خمتار احلكم وحما�شن 
اأقاويل احلكماء  الكلم( وقد اختار فيه من 
ما  املتقدمني  العلماء  وم�اعظ  الي�نانيني، 
راآه نافعًا يف عاجل اأو اآجل، واعتمد يف ذلك 
على انتخاب كالم اللهيني منهم، امل�حدين 
يف  بهم  بالالحقني  واأتبعهم  جملتهم،  من 
احل�شنة  بــالأفــعــال  امل�شه�رين  احلــكــمــة، 
)ومل  قائاًل:  واأ�شاف  مقدمته،  يف  قال  كما 
طرقهم  وتباين  مذاهبهم  اختالف  مينعني 
اأقاويلهم  ا�شتمع  اأن  مــن  عهدهم  وتــقــادم 

واأتبع اأح�شنها(.

 وهذا الكتاب واإن مل يكن كتاب تراجم، اإل 
اأنه حفظ جملة كبرية من الأق�ال الرائعة 
من  مهمًا  له�ؤلء احلكماء، وه� يظهر جانبًا 

ج�انب عطائهم واإجنازهم لالإن�شانية.

القفطي
ويف القرن ال�شابع األف القفطي كتابه )اإخبار 
احت�ى  وقــد  احلــكــمــاء(  بــاأخــبــار  العلماء 
قبل  مــا  لع�ش�ر  تــراجــم  على  الكتاب  ــذا  ه
الذي  امل�ؤلف  ع�شر  اإلى  بعده،  وما  الإ�شالم، 
ـــ(  �شنة )646ه �شنة )568هــــ( وتــ�يف  ولــد 
قال  كما  ــروف  احل على  الأ�شماء  رتــب  وقــد 
تناوله(  لي�شهل  قفيته  مقدمته:)وقد  يف 
تتميز  ومل  الـــراجـــم،  اخــتــلــطــت  ــك  ــذل وب
البن  وتقدم  الطبقات،  تعرف  ومل  الع�ش�ر، 
وغابت  �شيخه،  على  والتلميذ  اأبــيــه،  على 

معامل ن�شاأة العل�م املق�ش�دة و�شري تط�رها.
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الكتاب،  بــقــراءة  قمت  الــ�ــشــ�رة  ولتت�شح 
جداول  ب�شنع  رجاله  بني  وميزت  ورقمته، 
الديني،  ــتــمــاء  والن ــان  ــزم ال ح�شب  على 

وخرجت بهذه النتائج:

منها  ترجمة،   )419( الكتاب  تراجم  بلغت 
)117( ترجمة حلكماء كان�ا قبل الإ�شالم.

كان�ا  حلكماء  ترجمة   )12( به�ؤلء  يلحق 
ولي�ش�ا  الأم�ية،  والدولة  الإ�شالم  �شدر  يف 

مب�شلمني، واملجم�ع )129(.

ترجمة   )290( وهــي  الباقية  الــراجــم 
حلكماء ع�ش�ا من اأول الع�شر العبا�شي اإلى 
بغداد  �صقوط  قبل  املوؤلف  تويف  اإذ  اآخ��ره، 

بع�شر �شن�ات.

حلكماء  ترجمة   )20( هــ�ؤلء  من  نحذف 
مل اأ�شتطع اجلزم بانتمائهم الديني، فيبقى 
الراجم  وهــذه  ترجمة،   )268( لدينا 

م�زعة كالآتي:

)169( ترجمة حلكماء م�شلمني.
)72( ترجمة حلكماء من الن�شارى.

)17( ترجمة حلكماء من اليه�د.
)10( تراجم حلكماء من ال�شابئة.

واإذا جمعنا غري امل�شلمني ه�ؤلء اإلى الذين 
الأم�ية  والدولة  الإ�شالم  �شدر  يف  كان�ا 
 )169( مقابل  تراجم   )111( العدد  بلغ 
يدل  كبري  عــدد  وهــذا  للم�شلمني،  ترجمة 
الإ�شالم  م�ؤرخي  اإن�شاف  على  تاأكيد  بكل 
واعرافهم بف�شل الآخر وعطائه واإجنازه، 
التعريف  باأي غ�شا�شة من  وعدم �شع�رهم 
للعلم  بعلمه وف�شله وخدمته  والإ�شادة  به 

والإن�شانية.

ابن اأبي اأ�سيبعة
اأ�شيبعة  اأبـــي  ابـــن  ـــف  األ القفطي  وبــعــد 
)عي�ن  العظيم  الكبري  كتابه  )ت:668هـ( 
الكتاب  وهذا  الأطباء(  طبقات  يف  الأنباء 
تك�شف  متاأنية  جادة  درا�شة  اإلى  بحاجة 
واإ�شافاته،  وف�ائده  وم�شادره  اأ�شل�به  عن 
وفيه  القفطي،  منهم  كثريين  من  اأفاد  وقد 
احلكماء(  )اأخــبــار  يف  ي�جد  ل  عنه  نقل 
ع�شر  خم�شة  على  كتابه  ورتــب  املطب�ع، 

بابًا، اأورد فيها تراجم الأطباء على ح�شب 
جتاوز  وقد  وانتمائهم،  وبلدانهم  اأزمانهم 

العدد عنده عدد َمْن تقدمه بكثري.

و685   681 يف  وفيات  ذكر  اآخره  يف  وجند 
مما يدل على اأن اأحدًا غريه اأ�شافها عليه، 

واآخر ترجمة فيه لتلميٍذ له ن�شراين.

ابن ال�ساعي
ومــن مــ�ؤرخــي هــذا الــقــرن: املـــ�ؤرخ ال�شهري 
وله  674هـ(،  )ت:  البغدادي  ال�شاعي  ابن 
اأ�شماء  يف  الثمني  )الــدر  منها:  كثرية  كتب 
من  ت�شنيف  له  ملن  ــ�ؤرخ  ي وهــ�  امل�شنفني( 
اإلينا  و�شل  الكتاب  هــذا  اأن  ومــع  العلماء، 
الأول  املجلد  على  اإل  يعرث  مل  اإذ  ناق�شًا 
منه فاإننا جند فيه ترجمة لطبيب م�شنف 
امل�شيح  بــن  �شعيد  هــ�  امل�شلمني  غــري  مــن 
الن�شراين  احلكيم  بالكرماين  املــعــروف 

)ت:568هـ(.

ال�سهرزوري
الــــذي كــتــب �شنة  الــ�ــشــهــرزوري  ومــنــهــم 
ورو�شة  الأرواح  )نزهة  كتابه  ـــ(  )687ه
الأفراح( الذي عرف فيه بـ)132( حكيمًا، 
و)92(  الإ�شالم،  قبل  حكيمًا   )40( منهم 
حكيمًا بعده، ويف ه�ؤلء امل�شلم وغريه، وقد 
بداأ بـ)حنني بن اإ�شحاق( كما فعل البيهقي.

ابن ف�سل اهلل العمري
وجاء يف القرن الثامن ابن ف�شل اهلل العمري 
)م�شالك  الكبري  كتابه  واألف  )ت:749هـــ( 
وخ�ش�س  الأمــ�ــشــار(  ممــالــك  يف  الأبــ�ــشــار 
احلكماء  ــم  ــراج ل مــنــه  الــتــا�ــشــع  ال�شفر 
عنده  الراجم  عدد  بلغ  وقد  والفال�شفة، 
الأعيان،  على  لقت�شاره  ترجمة   )193(
ذلك  من  فكان  مقدمته  يف  مبنهجه  وعــّرف 
مللهم  فرق  اختالف  على  )نذكرهم  ق�له: 
هذا  ودللــة  وتالدهم(  وبالدهم  ونحلهم 

الق�ل وا�شحة ل حتتاج اإلى تعليق.

اإلى  �شريعة  اإ�شارات  لأ�شري  هذا  بعد  اأَْنَتِقُل 
ببع�س،  بع�شهم  وعالقات  العلماء  تعاي�س 

واأكتفي باإحالتني:

القفطي  كتبها  التي  الرجمة  اإلى  الأولــى 
ل�شديقه  حــلــب(  يف  عــا�ــس  م�شري  )وهـــ� 
ــف بـــن يــحــيــى الــ�ــشــبــتــي  ــش ــ�� الــطــبــيــب ي
فيها  املت�فى  حلب  نزيل  اليه�دي  الفا�شي 
عنه  قــ�لــه  فيها  وجـــاء  )623هـــــ(،  �شنة 
�ـــــس)257(: )كـــان ذكــيــًا حــاد اخلــاطــر، 
وحكى  مدتها(  طالت  مــ�دة  بيننا  وكانت 
عنه حكاية غريبة، ونقل عنه يف م��شعني 

من كتابه �س)115( و�س)154(.

والإحالة الثانية اإلى الرجمة التي كتبها 
الكرماين  امل�شيح  بن  ل�شعيد  ال�شاعي  ابن 
»كان  عنه:  قال  فقد  الن�شراين،  احلكيم 
�شيخًا فا�شاًل، اأديبًا، عاقاًل، رئي�شًا... واأظن 
�شاألته مرة  اأنه كان يحفظ القراآن املجيد، 
عن م�لده فقال: ولدت يف �شنة 549، وولد 
اأخي اأب� علي يف �شنة 559، وولد اأخي اأب� 
الف�شل اجلاثليق يف �شنة 569، وقال يل: ل 
تاأخذ عليرَّ ك�نك �شاألتني عن �شيء فاأجبتك 
كتابكم  نطق  فقد  �ش�ؤالك،  على  زيادة  عنه 
ا�شمه جل  اهلل  ق�ل  يف  ذلك  مبثل   العزيز 
{وما تلك بيمينك يا م��شى قال هي ع�شاي 
اأت�كاأ عليها واأه�س بها على غنمي ويل فيها 
قد  ما  اأح�شن  ما  له:  فقلت  اأخــرى}،  ماآرب 
اأخيه  وبــني  منكم  واحــد  كل  بني  اأن  اتفق 
اإل  ذلك  ي�شبه  ما  اأعــرف  وما  �شنني،  ع�شر 
عليًا عليه ال�شالم واأخ�يه جعفرًا وعقياًل، 
ع�شر  اأخيه  وبني  منهم  واحد  كل  بني  فاإن 
�شنني. فقال يل: واهلل لقد �شررتني ك�ننا 
اأ�شبهنا اأولئك ال�شادة« ثم ذكر ابن ال�شاعي 
وكتاب  الــطــب،  يف  القت�شاب  كتبه:  مــن 
منتخب القت�شاب. الدر الثمني )312/1-

.)313

املهم  املــ��ــشــ�ع  هــذا  يف  دالـــة  ملــحــات  تلك 
ــاء الآخــــر واإجنـــــازه عــنــد مــ�ؤرخــي  ــط )ع
العظيم  الن�شاف  منها  يتبني  ــالم(  ــش الإ�
يف  الإ�شالمية  احل�شارة  بــه  حتلت  ــذي  ال
واإظــهــاره  �شاحبه،  اإلـــى  ف�شل  كــل  ن�شبة 
ي�ش�د  كان  الذي  والتعاي�س  به،  والتن�يه 
ل  كثرية  والنماذج  الإ�شالمية،  املجتمعات 

يت�شع املجال لب�شطها.
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الذكر، تطالعنا  املتقدمة  يف ظل هذه الأطر 
وبع�س  العربية  واملــجــالت  ال�شحف  معظم 
وكــالت  ومعظم  التليفزي�نية،  ــج  ــربام ال
عمليات  عــن  والــعــاملــيــة  الــعــربــيــة  الأنـــبـــاء 
كقتل  دولها  بع�س  يف  ومتعددة  كثرية،  قتل 
واأ�شقائه  لــ�الــده  ابــن  وكقتل  لأ�شرته،  اأب 
والتمثيل  لزوجها،  زوجة  وكقتل  ول�الدته، 
اأو  لالآخرين  العمد  قتل  حــدوث  اأو  بجثته 
اأو   )Sucide( الإنــتــحــار(  على  الأقــــدام 
املت�شددين  بع�س  اإقـــدام  اأو  بالثاأر  الأخـــذ 
التفجريية  العمليات  ببع�س  الإ�شالميني 
يف  واملــدنــيــة  احلك�مية  املن�شاآت  بع�س  مــن 
وبدون  حق،  بغري  الآخرين  قتل  اأو  بلدانهم، 
اأي  اأو  اإقرف�ه  اإثــم  اأي  اأو  افتعل�ه  ذنب  اأي 
اإثر  على  ترتب  وبالتايل،  ارتكب�ه.  جــرم 
اأعداد  �صقوط  التفجريية  العمليات  كل هذه 
حالة  واإثــارة  واجلرحى،  القتلى  من  كبرية 
ــفــزع مــن نف��س  ــب، وال ــرع ـــ�ف، وال مــن اخل
اإ�شتقرارها. ف�شاًل  الدول، وعدم  �شع�ب هذه 
على حدوث ا�شرار بالغة ج�شيمة يف املباين 
التدمري  التي مت تدمريها. وهذا  وامل�ؤ�ش�شات 
يف ق�امه �ش�رة من �ش�ر اجلرائم الإرهابية 
تعرف  والتي   )Terrorism Crimes(
بكلمة  الفرن�شي  الإجنــلــيــزي  امل�شطلح  يف 

)Sabotage( اأي الإتالف.

مفه�م النف�س الإن�سانية
التي كرمها  النف�س  الإن�شانية  بالنف�س  يفهم 
يف  له  خليفة  وجعلها  وتعالى،  تبارك  احلق 
امتداًدا  تك�ن  حتى  لتعمريها  الأر�ــس  هذه 
تكرمي  اعظم  واقعه  يف  هذا  وكان  لقدرته. 
امتثاًل  جميعًا  املخل�قات  دون  لها  ــاين  رب
اآدم  بنى  كرمنا  )ولــقــد  تعالى:  ق�له  ــى  اإل
من  ورزقناهم  والبحر  الــرب  يف  وحملناهم 
خلقنا  مــن  كثري  على  وف�شلناهم  الطيبات 
 .)1(70 الآيــة:  الإ�ــشــراء،  �ش�رة  تف�شياًل( 
ــة اآخـــرى )لقد  ويــقــ�ل اهلل عــز وجــل يف اآي
�ش�رة  تــقــ�مي(  اأح�شن  يف  الإنــ�ــشــان  خلقنا 
ــق جل  ــرم احل لـــذا، ك ـــة: 4)2(.  اآي الــتــني، 
اآخر  اعتبار  غري  من  كاإن�شان  الإن�شان  ثناوؤه 
فالنا�س  وطــن.  اأو  جن�س  اأو  لغة  اأو  دين  من 
جميعًا مت�شاوون يف احلق�ق وال�اجبات اأمام 
التي  الدولة  قان�ن  �شلطة  ــام  واأم خالقهم، 
يقطن�ن ار�شها ويعي�ش�ن عليها وب�شاأن ذلك، 
اآيات  م�شدق  حتى  ال�شادقني  اأ�شدق  يق�ل: 
اإنا خلقناكم من  اأيها النا�س  كتابه املبني {يا 
ذكر واأنثى وجعلناكم �شع�بًا وقبائل لتعارف�ا 
عليم  اهلل  اإن  اأتقاكم  اهلل  عند  اأكرمكم  اإن 
 .)3(13 الآيـــة:  احلــجــرات،  �ش�رة  خبري} 
اآيــات  حمكم  يف  احلاكمني  اأحــكــم  ويــقــ�ل: 
اتق�ا  النا�س  اأيها  )يا  اأي�شًا  احلكيم  كتابه 

يف اإطار غياب ال�عي 
الديني يف الأ�سـرة، ويف 

خمتلف منعطفات 
التعليم، ويف �سف�ف 
ال�سباب، واإنت�سار الفكر 

الفعال املنحرف، ويف اإطار 
تزايد تف�سى ظاهرة البطالة 

بينهم، و�سع�رهم 
ب�لإحب�ط الكبري، والي�أ�س 

ال�سديد يف عدم حتقيق 
طم�حاتهم احلياتية، 

وامل�ستقبلية يف الزواج 
اأو احل�س�ل على �سقة اأو 

وج�د فر�س عمل امامهم، 
ويف اإطار �سع�رهم 

العميق باأنهم عالة على 
اأ�سـرهم، وعجزهم التام 

عن م�ساعدتهم وال�ق�ف 
بجانبهم، ويف اإطار اإنت�سار 

امل�ساكن الع�س�ائية 
اخلالية من املرافق 
ال�سحية، والتي تاأوى 

املتهربني من الأحكام 
الق�سائية والعاطلني عن 

العمل، واإنت�سار ظاهرة 
 Drug اإدمان املخدرات(

addication( بكل اأن�اعها 
املتعارف عليها يف بع�س 

الدول العربية

ت

بقلم:
د. ال�سيد حممد امل�سريي
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وخلق  واحــدة  نف�س  من  خلقكم  الــذي  ربكم 
ون�شاء(  كثريًا  رجاًل  منهما  وبث  زوجها  منها 
اأجــل  ومــن   .)4(1 ـــة:  الآي الن�شاء،  �ــشــ�رة 
اهلل  ر�ش�ل  وقف  الإن�شانية،  النف�س  تكرمي 
عندما  يه�دي  جلنازة  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 
اأ�شحابه:  اأحد  له  اأمامه، وعندما قال  مرت 
اأو  قــال:  اهلل:  ر�ش�ل  يا  يه�دي  جنازة  اإنها 
كان  وبــالــتــايل،  اهلل(.  خلقها  نف�شًا  لي�شت 
الك�ن باأثره يف خدمة هذا الإن�شان، ومذلاًل 
الإن�شانية  الكرامة  النا�س هذه  فل� قدر  له. 
اأن  من  الربيئة  دماءهم  ل�شان�ا  قدرها  حق 

ت�شفك.

حرمة الدم املع�س�م
للنف�س  املع�ش�م  الدم  هذا  حرمة  انتهاك  اإن 
واأ�شنعها،  اجلــرائــم،  اأفــظــع  مــن  الإن�شانية 
واأ�شدها خطرًا، وفتكًا، وتهديدًا على املجتمع 
حريته،  ويف  وبــنــائــه،  كيانه،  وعــلــى  كــكــل، 
وتنذر  ــده،  ــدي وجت اإن�شائه  ويف  وتــفــكــريه، 
بال�هن، وال�شقاء، والنحالل، والفناء. ومن 
ثم، فهي مقد�شة يف �شرع اهلل جل عاله حيث 
والدفاع  عليها،  واملحافظة  حمايتها،  اوجب 
الإعتداء عليها ظلم، وقتلها  لك�ن  اأجلها  من 
ومن  كفر،  حق  بغري  دمها  وا�شتحالل  حرام، 
عظيمًا  جرما  ارتكب  اإمنا  ذلك،  له  ي�شتبيح 
نف�س  يف  وارتــكــب  كلها،  الإن�شانية  حــق  يف 
خرج  لك�نه  الكبائر  اأكرب  من  كبرية  ال�قت 
مــن قــ�انــني خــالــقــه، وتــعــدى كــل احلـــدود، 
عز  احلــق  حرمها  التي  احلــرمــات  واإ�شتباح 
وجل، وجاهر ربه باملع�شية، وخالف الفطرة 
النا�س عليها، ويف هذا  التي فطر اهلل تعالى 
ال�شاأن، قال ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: 
امل�شلم اأخ� امل�شلم ل يظلمه، ول يخذله، ول 
دمه  حــرام  امل�شلم  على  امل�شلم  كل  يحقره، 
الرب  كتاب  م�شلم:  �شحيح  وعر�شه(  وماله 
وخذله  امل�شلم  ظلم  حتــرمي  بــاب  وال�شلة: 
له)5(. وجاء يف ال�شحيحني: اأن ر�ش�ل اهلل 
امرئ  دم  يحل  ل  قال  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 
م�شلم ي�شهد اأن ل اإله اإل اهلل واأنى ر�ش�ل اهلل 
والثيب  بالنف�س،  النف�س  ثالث:  باإحدى  اإل 
للجماعة،  املفارق  لدينه  والتارك  ــزاين،  ال
لأحد  فلي�س  الثالث،  هذه  يف  �شيء  دفع  واإذا 
اإلى  ذلك  يرجع  واإمنا  ي�شله،  اأن  الرعية  من 
اهلل  �شلى  اهلل  ر�ش�ل  وقــال  ونائبه.  الإمــام 
عليه و�شلم: )من اعان دم امرئ م�شلم ب�شطر 

من  اآي�س  القيامة  ي�م  عينيه  بني  كتب  كلمة 
�شلى  اهلل  ر�ش�ل  اأي�شا  وقــال  اهلل(.  رحمة 
اهلل عليه و�شلم يف خطبته يف حجة ال�داع: 
عليكم  واعرا�شكم  واأم�الكم  دماءكم  )ان 
هذا  �شهركم  يف  هــذا  ي�مكم  كحرمة  حــرام 
ال�شيخان  رواه  بلغت(  هل  ال  هذا  بلدكم  يف 
�شلى  اهلل  ر�ش�ل  اأي�شًا  وقال   .)6( وغريهما 
اهلل عليه و�شلم )ل� اأن اأهل ال�شماء والأر�س 
النار(  يف  اهلل  لأكبهم  م�ؤمن  دم  يف  اإ�شرك�ا 
اهلل  ر�ش�ل  اأي�شًا  وقــال  الــرمــذي)7(.  رواه 
اأه�ن  الدنيا  )لــزوال  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 
على اهلل من قتل رجل م�شلم( رواه الرمذي 
والن�شائي )8(. ويف هذا اخل�ش��س، يق�ل رب 
النف�س  تقتل�ا  )ول  وتعالى:  �شبحانه  العزة 
الإنعام،  �ش�رة  باحلق(  اإل  اهلل  حــرم  التي 
اأية: 151 )9(. وحق النف�س التي يحل قتلها 
كاأ�شخا�س  لنا  يحل  ل  لغريه  كالقاتل  باحلق 
ال�شرع  اأرجع  اأو نعتدي عليه، واإمنا  اأن نقتله 
والق�شاء  ـــر  الأم ـــى  اأول اإلـــى  ــك  ذل احلنيف 

العادل.

ت�عد اهلل للقتلة
القتلة  ه�ؤلء  لأمثال  العاملني  رب  ت�عد  لقد 
اخلطري،  القتل  هذا  عمليات  ارتكب�ا  الذين 
و�ش�ء  الألــيــم،  بالعذاب  ال�شديد  والــزجــر 
 )Crimes( اجلرائم  هذه  اأمر  يف  العاقبة 
وتعالى  تبارك  احلق  يحدثنا  هــذا،  وب�شاأن 
اإذ يق�ل وه� اأ�شدق القائلني )من قتل نف�شًا 
قتل  فكاأمنا  ــس  الأر� يف  ف�شاد  اأو  نف�س  بغري 
اأحيا  فكاأمنا  اأحــيــاهــا  ومــن  جميعًا  النا�س 
النا�س جميعًا( �ش�رة املائدة، اآية: 32 )10(
القتلة من ربهم  ز ولذلك، �ش�ف ينال ه�ؤلء 
اأ�شد اأن�اع العقاب ي�م القيامة، وهم ملع�ن�ن، 
وحمرم  تعالى،  اهلل  رحمة  من  ومــطــرودون 
يك�ن�ن  و�ــشــ�ف  ور�ــشــ�انــه  جنته،  عليهم 
خملدون يف نار جهنم وبئ�س القرار. وعن اأبي 
اهلل  ر�ش�ل  اإن  عنه  تعالى  اهلل  ر�شى  هريرة 
نف�شه  قتل  من  قال:  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى 
بطنه  بها  يجاأ  يــده  يف  فحديدته  بحديدة 
ومن  ــدًا،  اأب فيها  خملدًا  خالدًا  جهنم  نار  يف 
قتل نف�شه ب�شم ق�شمة يف يده يتج�شاه يف نار 
جهنم خالدًا خملدًا فيها اأبدًا، ومن تردى من 
خالدًا  جهنم  يف  مرد  فه�  نف�شه  فقتل  جبل 

خملدًا فيها اأبدًا( رواه البخاري)11(.

جزاء القتل العمد
ب�شاأن جزاء هذا القتل، يق�ل اهلل عز وجل 
جهنم  فــجــزاوؤه  متعمدًا  م�ؤمنا  يقتل  )مــن 
له  واأعــد  ولعنه،  اهلل،  وغ�شب  فيها،  خالدًا 
 93 اآيـــة:  الن�شاء،  �ــشــ�رة  عظيمًا(  عــذابــًا 
)12(. ويق�ل ا�شدق ال�شادقني عز �شاأنه يف 
وظلما  عدوانا  ذلك  يفعل  )ومن  اأخــرى  اآية 
ف�ش�ف ن�شليه نارًا وكان ذلك على اهلل ي�شريًا( 
�ش�رة الن�شاء، اآية: 30 )13(. ولذلك، �شرع 
العمد  القتل  حالة  يف  الق�شا�س  الإ�ــشــالم 
اإن�شانية  نف�شًا  قتل  الذي  القاتل  يكف  حتى 
علم  يعلم  وحتى  قتله،  ا�شتمرار  عن  اأخــرى 
الق�شا�س،  حكم  فيه  ينفذ  �ش�ف  اأنه  اليقني 
وتق�س رقبته ثمنا حلياة املجنى عليه الذي 
نف��س  ترويع  ينهى  الق�شا�س  وبهذا  قتله. 
الأخــذ  ومــن  احلــقــد،  مــن  عليه  املجنى  ــل  اأه
يحدثنا  ال�شاأن،  هــذا  ويف  لقتيلهم.  بالثاأر 
)ولكم  وتعالى:  �شبحانه  ال�شادقني  اأ�شدق 
لعلكم  الألــبــاب  ــى  اأول يا  حياة  الق�شا�س  يف 

تتق�ن( �ش�رة البقرة، اآية: 179 )14(.

اأن  املقت�ل  ل�لى  الإ�ــشــالم  جعل  وبــالــتــايل، 
تقدميا  الق�شا�س  هــذا  يف  حقه  عن  يعف�ا 
لهذه  لك�ن  الدنيا  احلياة  يف  الإن�شان  حلياة 
ثم  ومن  فيه،  واحرامها  قيمتها  الإن�شانية 
لي�س بعد الكفر ذنب اعظم عند اهلل من قتل 
ــاق الــروح، واهــدار الــدم حتى  النف�س، واإزه
ول� كان القتل من ال�شخ�س نف�شه كالإنتحار، 
وغريه مهما كانت دوافعه، واأ�شبابه لك�نه يف 
واقع الأمر ل ميلك هذه النف�س، ولي�س له اأن 

اإنتهاك حرمة هذا 
الدم املع�س�م 

للنف�س الإن�سانية 
من اأفظع اجلرائم، 
واأ�سنعها، واأ�سدها 

خطراً، وفتكًا، 
وتهديداً على 

املجتمع ككل

العدد 115 اإبريل - 2010م - ربيع الآخر 1431هـ 12

فقه وت�سـريع



يلقى  ذلك  يفعل  ومن  بالقتل،  فيها  يت�شرف 
العزة  رب  من  مقيمًا  وعذابًا  �شديدًا،  اأثامًا 

�شبحانه وتعالى.

هل للقاتل العمد ت�به؟
م�ؤمنًا  قتل  من  اأن  اإلى  عبا�س  ابن  ذهب  لقد 
اأنه  عنه:  وروى  ت�بة.  له  تقبل  ل  متعمدًا 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  نبيكم  �شمعت  قــال: 
يق�ل: ياأتي املقت�ل ي�م القيامة معلقًا راأ�شه 
ــرى  الأخ بيده  قاتله  ملبيًا  يديه  بــاإحــدى 
فيق�ل  ي�قفا،  حتى  دمــًا  داجــه  او  ت�شخب 
اأو  قتلني  هـــذا  ربـــي  تــعــالــى:  هلل  املــقــتــ�ل 
الإثم  يف  له  �شريكًا  كان  بها  ر�شى  اأو  �شاركه 
الأمة،  �شلف  من  اجلمه�ر  اأن  اإل  والعقاب(. 
بينه  فيما  ت�بة  له  القاتل  اأن  يرى  وخلفها 
وبني خالقه اإن ت�بة �شادقة، خمل�شًا النية 
اإبتغاء مر�شات  فيها، وعمل عماًل �شاحلًا بها 
تعالى:  لق�له  ت�شديقًا  عليه  ور�ش�انه  ربه، 
ول  ــر  اآخ اإلها  اهلل  مع  يدع�ن  ل  )والــذيــن 
يقتل�ن النف�س التي حرم اهلل اإل باحلق ول 
يزن�ن ومن يفعل ذلك يلق اأثامًا ي�شاعف له 
العذاب ي�م القيامة ويخلد فيه مهانًا. اإل من 
اهلل  يبدل  فاأولئك  �شاحلًا  وعمل  واآمن  تاب 
رحيمًا(  غف�رًا  اهلل  وكان  ح�شنات  �شيئاتهم 
اإلى 70)15(.  �ش�رة الفرقان الآيات من 68 
ولق�له تعالى: )قل يا عبادي الذين اأ�شرف�ا 
اإن  اهلل  رحمة  من  تقنط�ا  ل  اأنف�شهم  على 
الغف�ر  هــ�  ــه  اإن جميعًا  الــذنــ�ب  يغفر  اهلل 
 .)16(  53 اآيـــة:  الــزمــر،  �ــشــ�رة  الرحيم( 
ولق�له عز وجل: )واإنى لغفار ملن تاب واآمن 
وعمل �شاحلًا ثم اإهتدى( �ش�رة طه، اآية: 82 

.)17(

اهلل  �شلى  النبي  اأن  اخلدري  �شعيد  اأبي  وعن 
عليه و�شلم قال: )كان فيمن كان قبلكم رجل 
قتل ت�شعة وت�شعني نف�شًا ف�شاأل عن اأعلم اأهل 
الأر�س، فدل على راهب فاأتاه، فقال: اإنه قتل 
ت�شعة وت�شعني نف�شًا فهل له من ت�بة؟ فقال: 
اعلم  �شاأل عن  مائة، ثم  له  ل: فقتله فكمل 
اأهل الأر�س فدل على رجل عامل، فقال: اإنه 
قتل مائة نف�س فهل له من ت�بة؟ فقال: نعم، 
انطلق  الت�بة، فقال:  ومن يح�ل بينه وبني 
اإلى الأر�س كذا، وكذا، فاإن بها اأنا�شًا يعبدون 
ار�شك  اإلى  اهلل فاعبد اهلل معهم ول ترجع 
فاإنها اأر�س �ش�ء فانطلق حتى ن�شف الطريق 
اآتاه امل�ت، فاخت�شمت فيه مالئكة الرحمة، 
ومالئكة العذاب، قالت مالئكة الرحمة جاء 
مالئكة  وقالت  اهلل،  اإلى  بقلبه  مقباًل  تائبًا 
العذاب: اإنه مل يعمل خريًا قط، فاأتاهم ملك 
حكما،  اأي  بينهم  فحكم�ه  ــى،  اآدم �ش�رة  يف 
اأيتهما  فاإلى  الأر�شني،  بني  ما  قي�ش�ا  فقال: 
كان اأدنى فه� له فقا�ش�ه، ف�جدوه اأدنى اإلى 
الأر�س التي اأراد، فقب�شته مالئكة الرحمة( 

رواه الإمام اأحمد )18(.

امل�لى  فاإن  الذكر،  ال�شابق  ولهذا، وبناء على 
�شبحانه وتعالى حرم قتل النف�س الإن�شانية 
لك�نها من اعظم الكبائر التي يحرمها الدين 
ال�شعينة،  جت�شد  اأي�شًا  ولك�نها  الإ�شالمي، 
كيانها،  بــالأمــة  ومتح�س  اخلـــ�ف،  وتن�شر 
اأوا�شر  ويفتك  بها،  الرحمة  اأو�شال  وتقطع 
ــذا،  ـــ�ة بــني اأركــانــهــا. ول ـــ�دة، وروح الإخ امل
الظلمة  القتلة  هــ�ؤلء  �شاأنه  عز  اهلل  ت�عد 
ولي�س  عليهم.  والعقاب  العذاب،  ال�ان  باأ�شد 
غافاًل عنهم امتثاًل اإلى ق�له جل عاله )ول 
اإمنا  الظامل�ن  يعمل  عما  غافاًل  اهلل  يح�شنب 
�ش�رة  الأب�شار(  فيه  لي�م ت�شخ�س  ي�ؤخرهم 
اإبراهيم، اآية: 42 )19(. وق�له تعالى )اإنا 
اعتدنا للظاملني نارًا احاط بهم �صرادقها واإن 
ال�ج�ه  ي�ش�ى  كاملهل  مباء  يغاث�ا  ي�شتغيث�ا 
بئ�س ال�شراب و�شاءت مرتفقًا( �ش�رة الكهف، 

اآية: 29 )20(.

يف  الإن�شانية  النف�س  قتل  فحرمة  ولذلك، 
الــذي  الع�شر  جــرائــم  اأخــطــر  مــن  ج�هرها 
تف�شي  لك�ن  جميعًا  النا�س  وعلى  نعي�شه، 
تق�شى  �شاأنها  من  املجتمع  يف  اجلرمية  هذه 
وبالتايل،  و�شالمته.  وا�شتقراره،  اأمنه،  على 
فجزاء ه�ؤلء القتلة الذين يقتل�ن الآخرين 
دماوؤهم  وي�شفك�ن  ويردع�نهم،  حق،  بغري 

الدني�ية  حياتهم  يف  والندامة  اخلــزى  ه� 
الق�شا�س  حــكــم  وتــنــفــيــذ  ــــة،  ــــروي والأخ
يك�ن�ا  حتى  بحقهم  الإ�شالم  �شرعه  الــذي 
يعلم�ا  اأن  اأي�شا  وعليهم  لالآخرين.  عــربة 
ذلــك،  فعل  مــن  ينال�ا  لــن  اأنــهــم  اليقني  علم 
الإخــ�ة  يحقق  ل  الأر�ــس  يف  الف�شاد  وهــذا 
ول  الدينية،  الرابطة  يحقق  الإ�شالميةول 
يحق خالقهم اإل �ش�ى خل�دهم يف نار جهنم. 
ت�بة  اجلناه  ه�ؤلء  يت�ب  اأن  فاآمل  ثم،  ومن 
خال�شة للحق جل ثناوؤه يرج�ن فيه عف�ه، 
وعقلهم،  ر�شدهم  اإلى  يع�دوا  حتى  ورحمته 
فاأمل  ذلــك،  حتقيق  يتم  وحتى  و�ش�ابهم. 
علمائنا  ومن  احلكام،  اأم�رنا  ولة  من  اأي�شًا 
والب�شرية،  والفكر،  العلم،  ــل  اأه الأفا�شل 
امل�شار  الأطر  كل  معًا  يتدارك�ا  اأن  وامل�ش�رة، 
مكمنها  يف  لك�نها  ورويــة  بحكمة  اآنفا  اإليها 
اأرواح  زهق  من  والكثري  املزيد،  قتل  اإلى  ادت 
اأي�شًا  واأدت  حــق،  بــدون  الإن�شانية  النف�س 
املنحرف  الفكر  فعالية  وتزايد  تر�شيخ،  اإلى 
وب�صكل  امل�صلمني،  عامة  اأو�صاط  بني  وال�صال 
خا�س ال�شباب، واأن ي�شع�ا حل�ًل جذرية ملا 
اإنتاجية �شغرية  تقدم فح�شه كعمل م�شاريع 
لهم، وتقدمي �صروط مي�صره مل�صاعدتهم على 
دينهم  بــاأمــ�ر  وتب�شريهم  والإنــتــاج،  العمل 
عن  املنحرفة  املغل�طة  املفاهيم  لي�شحح�ا 
يتم  حتى  وت�شاحمه  الإ�شالمي  دينهم  ي�شر 
اأنف�شهم  مــن  الــ�ــشــالح اخلــطــري  ــذا  ه اإقــتــالع 
رويدًا  رويدًا  علينا  الداهم  لك�نه  واأفكارهم 
كما ن�شمع، ون�شاهد قبل اأن يزداد خط�رته، 
ويعم ارجاء عاملنا العربي والإ�شالمي، ووقتها 

ي�ؤمئذ ل تنفع اأية ل�مة ل ئم.

اله�ام�س
1- �ش�رة الإ�شراء، اآية: 70.

2- �ش�رة التني، اآية: 4.
3- �ش�رة احلجرات، اآية: 13.

4- �ش�رة الن�شاء، اآية: 1.
حترمي  باب  وال�شلة،  الرب  كتاب  م�شلم،  �شحيح  �شريف،  حديث   -5

ظلم امل�شلم وخذله له.
6- حديث �شريف، رواه ال�شيخان وغريهما.

7- حديث �شريف، رواه الرمذي.
8- حديث �شريف، رواه الرمذي والن�شائي.

9- �ش�رة الأنعام، اآية: 150.
10- �ش�رة املائدة، اآية: 32.

11- حديث �شريف، رواه البخاري.
12- �ش�رة الن�شاء، اآية: 93.
13- �ش�رة الن�شاء، اآية: 30.

14- �ش�رة البقرة، اآية: 179.
15- �ش�رة الفرقان، الآيات من 68 اإلى 70.

16�ش�رة الزمر، اآية: 53.
17- �ش�رة طه، اآية: 82.

18- حديث �شريف، رواه الإمام اأحمد.
19- �ش�رة اإبراهيم، اآية: 42.

20- �ش�رة الكهف، اآية: 29.
- ع�ش� رابطة العالقات الدولية

بريطانيا - وباحث اإ�شالمي.

�سبحانه وتعالى 
حرم قتل النف�س 
الإن�سانية لك�نها 
من اأعظم الكبائر 

التي يحرمها الدين 
الإ�سالمي
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-كبري  م�شاعل  على  الدكت�ر  يــرى  بداية 
بدبي-  ال�شالمية  ال�ش�ؤون  بدائرة  مفتني 
لبنات  يك�ن  اأن  اإل  ليجب  املراأة  اإفتاء  اأن 
وجتيبهن،  ت�شاأل  بحيث  الن�شاء  من  جن�شها 
ب�شفة  اأو  للرجال  للفت�ى  تت�شدى  اأن  دون 
عامة، وهذا لي�س انتقا�شا من قدرها ولكنه 
م�شكالت  من  عليه  وما�شيرتب  للفنت  درء 
اأمــام  ـــراأة  امل ت�شدت  اإذا  كثرية  و�شلبيات 

اجلميع لالإفتاء.

اأهل الخت�سا�س
ت�جيهات  اإن  م�شاعل  الــدكــتــ�ر  ويــقــ�ل 
ال�صالم للمراأة بعدم الختالط بالرجال، 
الختالط  ع��ن  تنجم  الفنت  م�صادر  لن 
نلبي  اأن  اأردنا  ،وبالتالى فاذا  وما يت�شل به 
فتاوى  تردن  الالتي  الن�شاء  بع�س  طلبات 
قبيل  من  ولي�س  اأمــ�ر  من  عليه  اتفق  فيما 
الن�شاء  الظن والتخمني كما نرى من بع�س 
وغري  نا�شجة  غري  اأحكاما  ت�شدرن  الالئي 
علم  عن  يك�ن  اأن  يجب  فالفتاء  �شليمة، 
يقع  قــد  -كما  املـــراأة  تقع  اأن  دون  وا�ــشــح 
اإن  واملـــراأة  ال�شاذة،  الفتاوى  فى  الرجل- 
�شاألت فى اأم�ر الن�شاء وعلمت بيقني تق�ل 
الراأى ال�شحيح، واإن مل تعلم فال يج�ز لها 

اأن جتيب.

الفرق  و�ش�ح  على  م�شاعل  الدكت�ر  وي�ؤكد 
واأمهات  ال�شحابيات  به  تق�م  ماكانت  بني 
اأ�شئلة  ــن  ع يــجــنب  ــن  ك ــي  ــالئ ال ــ�ؤمــنــني  امل
وا�شتف�شارات الن�شاء وبني اأن تت�شدى املراأة 

فالختالف  ي�شاأل،  اأن  يريد  من  لكل  الي�م 
يعرفنها  من  تاأتيها  عاملة  امراأة  بني  وا�شح 
اأو  اأوقــريــبــات  �شديقات  مــن  الن�شاء  مــن 
وه�اأمر  الدين،  اأم�ر  عن  ي�شاألنها  تلميذات 
اأن  مقب�ل بل ومفيد بحيث ت�شتطيع املراأة 
تب�ح ب�شكل مف�شل وبدون ا�شتحياء وبدون 
اأى حمظ�رات، على عك�س  اأن يرتب عليه 
رجل  بني  الت�شال  كــان  اإذا  يحدث  ماقد 

وامراة .

اأ�شل  فى  الرجل  اأن  ومبا  بق�له:  وي�شيف 
والعلم  الــديــن  لق�شايا  وت�شديه  تعلمه 
واحلياة وك�نه متفرغا اأكرث من املراأة بحكم 
وتلقيه  اأمامهم  وجل��شه  العلماء  خمالطة 
،فاإن ذلك ي�شب فى ك�نه مرحبا به  عنهم 
عنه،  وياأخذون  منه  يتعلم�ن  اجلميع  من 
الــتــاريــخ فى  الــعــاملــات عــرب  ووجـــ�د بع�س 
وغريه،  والنح�  والتف�شري  واحلديث  الفقه 
جمرد  امنــا  وا�ــشــعــة،  ظــاهــرة  ليعد  فهذا 
اأمثلة معدودة ،ومن ثم لميكن اأن ت�شتغنى 
ال�شائالت  قبل  من  حتى  واملفتني  الفقهاء 
ففت�ى  مل�شكالتهن،  حل�ل  عن  والباحثات 

املراأة والفتاء..
جدل مل يح�سم بعد

هل ت�سلح املراأة 
لالإفتاء؟�س�ؤال برز وتردد 

فى ال�سن�ات الأخرية خا�سة 
بعد ظه�ر �سخ�سيات 

ن�سائية ت�سدت للفت�ى 
عرب كثري من ال��سائل 
الإعالمية وه� مادفع 

البع�س اإلى تبنى فكرة 
املطالبة بتعيني ن�ساء 

مفتيات،وحمليا كان 
الدكت�ر اأحمد احلداد- 
كبري مفتني مدير اإدارة 

الإفتاء- قد اأعلن فى �سهر 
ن�فمرب من العام املا�سى 

عن برنامج لتدريب �ست 
ن�ساء اإماراتيات على الفتاء 

خالل عدة اأ�سهر، على 
اأن يتم تعيينهن –وفقا 
 The ملا ذكرت �سحيفة

National ال�سادرة باللغة 
الجنليزية-اعتبارا من 

نهاية عام 2010....الأمر الذى 
اأثار جدل وا�سعا مابني 

م�ؤيد يرى فيه تي�سريا على 
الن�ساء الالئي �سيت�جهن 

بالأ�سئلة لأمراأة مفتية 
خا�سة فى ال�ستف�سارات 

احل�سا�سة،ومابني معار�س 
يرى اأن الإفتاء من�سب ولية 

لي�سغله ال الرجل...

هـ

حتقيق:
تهاين تركي

�سحافية م�رضية

معار�س�ن: الأمر 
يجب اأن ينح�رض فى 

الفتاوى اخلا�سة 
بالن�ساء فقط.
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الدكت�ر علي 
م�ساعل: بع�س 

الحكام ال�سادرة من 
الن�ساء غري نا�سجة.

حمظ�ر  فيه  لي�س  اأمــر  الــديــن  فــى  ـــراأة  امل
ولكن ب�صرط اأن لت�صتمل عليه الفتوى من 
البداية الى النهاية تعلما وتعليما و�ش�ؤال 
ت�جيهات  مــن  خمالف  �شئ  على  وافــتــاءا 

الدين واأحكامه

من�سب ولية
زغيبة-  بــن  الــديــن  عــز  الدكت�ر  وي�شدد 
والعالقات  والن�شر  الدرا�شات  ق�شم  رئي�س 
للراث-  املــاجــد  جمعة  مبركز  الثقافية 
وليــة  من�شب  هــ�  املفتي  من�شب  اأن  على 
فلي�س  وبالتايل  والرئا�شة،  الق�شاء  مثل 
من حق املراأة من الناحية ال�شرعية ت�لى 
هذا املن�شب، الذى ه� من اأخت�شا�س الرجل 
املفتى  ومن�شب  ال�شالمية،  ال�شريعة  فى 
الــعــامــة وه�  ــ�ليــة  ــزء مــن تلك ال هــ� ج
اإل  يك�ن  فال  ع�ش�يًا  ارتباطًا  بها  مرتبط 

من جن�شها.

املراأة  كانت  اذا  اما  زغيبة  الدكت�ر  ويق�ل 
ع�ش�ا فى هيئة افتاء فى ال�شئ�ن الن�شائية 
على  بالرد  �شتخت�س  متخ�ش�شة  فقيهة  اأو 
فذلك  بالن�شاء  اخلا�شة  ال�شتف�شارات 
املجتمع  فــاإن  بالعك�س  بل  فيه،  اأ�شكال  ل 
اخلا�شة،  ــ�ر  الم فى  فقيهات  الــى  يحتاج 
ال�شائلة ت�شتطيع من خالل تعاملها  فاملراأة 
خجل،  بــال  ت�شتف�شر  اأن  مثلها  ـــراأة  اأم مــع 
من  كثري  يلغى  باملراأة  املــراأة  احتكاك  لأن 
واملفتى  ال�شائلة  بني  تقف  التى  احل�اجز 
الكثري  ي�شجع  المــر  هــذا  ان  كما  الرجل، 
وحت�ل  اخلجل  مينعهن  الالئي  الن�شاء  من 
التحدث  وبني  بينهن  والتقاليد  العــراف 
املراأة  الى  اللج�ء  الى  الرجال  املفتني  مع 

الفقيهة املتخ�ش�شة فى جمالها،لال�شتف�شار 
عن اأم�ر قد يجهلنها وت�شتحني من ال�ش�ؤال 
على  بالإيجابية  يع�د  الــذي  الأمــر  عنها، 
ال�شرعية  العلمية  املجتمع ويرثي احلركة 

فى الو�صاط الن�صائية. 

رفع احلرج
وعـــن مـــدى ال�ــشــتــفــادة املــتــ�قــعــة ومــدى 
جمه�ر  من  بالأمر  املعنيات  على  تاثريها 
الن�شاء �شاألنا بع�شهن فكانت الآراء تراوح 
ورفــ�ــس.......فــى  وحتفظ  حتم�س  مابني 
البداية اأكدت لنا �شفاء رم�شان امل�شلماين-
معلمة تربية اإ�شالمية-على م�افقتها على 
يقت�شر  اأن  على  الإفتاء  املــراأة  ت�لى  فكرة 
التى  اخلا�شة  الأمــ�ر  على  الــرد  على  ذلك 
الدين  رجال  �ش�ؤال  فى  حرجا  املــراأة  جتد 
عن  احلــرج  �شريفع  ذلــك  اإن  وتق�ل  عنها، 
والالئي  احل�شا�شة  امــ�رهــن  فــى  الن�شاء 
التعامل  على  كثرية  نف�شية  قي�دا  جتدن 
والنفا�س  ال�شتحا�شة  اأمــ�ر  مثل  ب�شاأنها 
والطهارة من احلي�س والتى تتعلق بها ب�شع 
بال�شالة  خا�شة  كثرية  �شرعية  اأحــكــام 
وح�شن  الــزوج  وحق�ق  والطالق  وال�شيام 
املتعلقة  الأمـــ�ر  الــى  بالإ�شافة  الع�شرة، 
الن�ش�ة  بع�س  فهناك  الزوجية  باحلياة 
لتعرفن حق�ق الزوج كما حددها ال�شرع، 
ولنا فيما كانت تفعله ال�شيدة عائ�شة ر�شى 
اهلل عنها مثال ومن�ذجا يحتذى فقد كانت 
الن�شاء  وا�شتف�شارات  ت�شاوؤلت  على  ترد 
وكانت ت�شاأل الر�ش�ل عليه ال�شالة وال�شالم 

وجتيبهن.

الرف�س
وعلى عك�س الراأى ال�شابق ترف�س- جيهان 
خريي-معلمة- الفكرة مربرة ذلك باأنها فى 
اأم�ر الدين لتثق اإل فى راأى علماء الدين، 
فالفت�ى كما ت�ؤكد لي�شت قراءة فى الكتب 
ولكنها تتطلب مهارات خا�شة وعلم واطالع 
بالإ�شافة  الفقه،  اأم�ر  فى  ومتعن  وثقافة 
اإلى خربة ط�يلة فى جمال الفت�ى،كما اأن 
املراأة بطبيعتها تك�ن من�شغلة باأم�ر اأخرى 
وه�  اأبنائها  وتربية  اأ�شرتها  مثل  كثرية 
مايجعلها غري متفرغة متاما لعملها بعك�س 

الرجل الذى تتيح له الظروف للتفرغ للعلم 

والعمل والدرا�شة والتح�شيل، وهذا ليعني 

ن�ابغ فى تخ�ش�شاتهن  �شيدات  عدم وج�د 

خا�شة  ظروف  تخدمهن  ممن  قلة  ولكنهن 

والن�شبة لتكاد تتعدى ن�شبة امراأة واحدة 

مقابل مئة رجل..

ان  يجب  جميعها  الأمـــ�ر  هــذه  اإن  وتق�ل 

يطمئن  حتى  لالإفتاء  تت�شدى  ملن  تت�افر 

فت�ى  مــن  لــه  �ــشــدر  مــا  بـــاأن  ال�شائل  قلب 

بق�لها  �شائبة،وت�شيف  لت�ش�بها  �شحيحة 

بالبحث  اأق�م  فت�ى  اأردت  اإذا  �شخ�شيا  اأنا 

واراء  ال�شنة  وفقه  بها  امل�ث�ق  الكتب  فى 

اأجلاأ  فاأننى  اأجد  مل  واذ  جميعهم،  الئمة 

الــقــر�ــشــاوي  اجلليلني  �شيخينا  لــفــتــاوى 

من  اأنــنــى  فر�شت  اإذا  ولكن  والــ�ــشــعــراوي، 

النا�س التى تلجاأ الى الت�شال بدار الفت�ى 

ووجــــدت نــ�ــشــاء فـــاإن اأقــ�ــشــى مــاميــكــن ه� 

�ش�ؤالهن عن الم�ر اخلا�شة باملراأة وفقط، 

من  تتحرجن  مــن  هناك  اأن  اعتبار  على 

�ش�ؤال الرجل فى مثل هذه الم�ر.

واقع  عن  �شيئا  لتعلم  ــراأة  امل اأن  وت�شيف 

ف�شتك�ن  اأفتت  اإذا  فانها  وبالتالى  الرجل 

نظرتها  اأن  ال�اقع،كما  عن  بعيدة  فت�اها 

 ، واأحــ�الــهــم  الفـــراد  جلميع  �شاملة  غــري 

فالفت�ى اأمر يتعلق بالدين وبعالقة امل�شلم 

اأن  ،ويجب  جدا  ح�شا�شة  اأمــ�ر  وهى  بربه 

يك�ن هناك اطمئنان ب�شاأنها.

م�ؤيدون: خط�ة 
ايجابية ت�سهم فى 
زيادة ال�عي الديني.
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تل�ث 
البيئة

لقد خلق اهلل اأدم 
وا�ستخلفه يف الأر�س 

ليعمرها وهياأ له بيئة 
نظيفة خالية من التل�ث 

ولكن اأبناء اأدم على 
مر الع�س�ر ل�ث�ا البيئة 

املحيطة بهم عن ق�سد 
اأو عن غري ق�سد فمنذ اأن 
عرف�ا النار ا�ستخدم�ها 
لأغرا�سهم مثل الطهي 
و�سهر املعادن والإنارة 

والتدفئة وحرق الغابات 
وما اإلى ذلك بداأت البيئة 

املحيطة بهم تتل�ث 
ولكن هذا التل�ث كان 

حمدوداً ل يتعد املحيط 
الذي يعي�س�ن فيه 

و�رضعان ما تنقي البيئة 
ذاتها ومع التط�ر ال�سناعي 
و املدنية بداأ التل�ث البيئي 

ي�سكل خطرا على �سحة 
الإن�سان وحياته. ويف ح�ايل 

1960 بداأ النتباه لظاهرة 
تل�ث البيئة ياأخذ طريقًا 
جديًا. وذلك ل�ج�د اأدلة 

ت�سري اإلى اأن تل�ث البيئة 
بداأ ياأخذ �سكاًل حرجًا يهدد 
جميع الكائنات على �سطح 

الكره الأر�سية. 

ل

د.حمزة حممد العبا�سي
ا�ست�ساري ال�سحة العامة –وزارة ال�سحة

علم البيئة و�سحة البيئة
حتى ميكن اأن نفهم تل�ث البيئة وماذا تعني 
نظرة  نلقي  اأن  ينبغي  البيئة  تل�ث  م�شاكل 
على علم البيئة Ecology وه� العلم الذي 
بالبيئة  وعالقتها  احلية  الكائنات  يدر�س 
املحيطة بهم. وعلم البيئة علم قدمي ولكنه 
ع�شر  التا�شع  القرن  يف  اإل  للعيان  يظهر  مل 
الع�شرين     الــقــرن  مــن  الأخـــري  الن�شف  ويف 

حيث تط�ر ب�شكل �شريع ومفاجئ. 

علم البيئة يهتم بالعالقة املعقدة بني احليـاة 
والالحياة. م�شطلح biosphere )الغالف 
من  ويتك�ن  احلي  العامل  اإلى  ي�شري  اجل�ي( 
عدة انظمه بيئية ecosystems. النظام 
البيئي ecosystem ي�فر اأو يهئ الظروف 
لتعي�س،  واحلــيــ�انــات  للنباتات  املنا�شبة 
اأحياء       لإبقائهم  الالزمة  العنا�شر  ويجدد 
)الت�ازن البيئي( وعلى هذا الأ�شا�س تتك�ن 

دورة احلياة من اأربعة عنا�شر. 

اأوًل: ي�جد �ش�ء ال�شم�س، املاء، الأوك�شجني، 
الع�ش�ية  واملركبات  الكرب�ن  اأك�شيد  وثاين 
النباتات  حتتاجها  غذائية  مركبات  وبع�س 

للنم�. )العنا�شر غري احلية(. 

املائية  اأو  الربية  �ش�اء  النباتات  ثانيًا: 
ثاين  حت�ل  ال�ش�ئي  التمثيل  بعملية  والتي 
كرب�هيدرات  اإلــى  ــاء  وامل الكرب�ن  اأك�شيد 
كائنات  اأو  نف�شها  النباتات  حتتاجها  التي 
حية اأخرى يف النظام البيئي وعلى هذا فاإن 

النبات كائن منتج. 

املنتج  على  يعتمد  ــذي  ال امل�شتهلك  ثالثًا: 
ــاب  )الــنــبــات( احلــيــ�انــات اأكــلــة الأعــ�ــش
هي  واملاعز(  البقر  )مثل   Herbivores
تتغذى  لأنها  النباتات  لهذه  اأويل  م�شتهلك 
عليها ب�شفة رئي�شية، احلي�انات اأكلة اللح�م 
Carnivores )مثل الإن�شان و احلي�انات 
ثان�ي  م�شتهلك  هي  اللح�م(  اأكلة  الأخــرى 

لأنها تاأكل احلي�انات اأكلة الأع�شاب. 

 decomposer املك�شر  اأو  املحلل  رابعًا: 
وهي كائنات حية مثل البكريا والفطريات 
اإلى  امليتة  املنتجات  حتلل  وهي  واحل�شرات 
للنظام  واإعــادتــهــا  الكيميائية  عنا�شرها 

البيئي ليتم اإعادة ا�شتخدامها ثانية. 

التي  حياة  دورة  من  يتك�ن  البيئي  النظام 
غذاء  اإلــى  احلي�انات  ف�شالت  فيها  يتح�ل 
مــ�اد  تنتج  والبكريا  والبكريا.  للربة 
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ت�شتهلك  التي  واحلي�انات  للنبات  غذائية 
النباتات. 

الأنظمة  بع�س  اأن  اإلـــى  الإ�ــشــارة  وجتـــدر 
معقده  حــيــاة  دورة  ــن  م تــتــكــ�ن  البيئية 
حفظ  على  ي�شاعد  التعقيد  هذا  ومتفرعة. 
النظام البيئي يف حالة ك�شر الدورة اأو تغيرب 
م�شارها تن�شاأ عالقة جديدة لتحافظ عليها. 

املدنية  احلياة  اأن  بالتذكري  اجلدير  ومــن 
اأنفة  احلياة  دورة  تعيق  اأو  تقطع  اأ�شبحت 
الذكر وه� ما يعرف ب�شناعة الإن�شان امل�اد 
 man احلياة  دورة  يف  واإلــقــاءهــا  ال�شامة 
�ش�ف  والــتــي   -made toxic agents
ال�شار  اأثرها  ويرتد  وت�شممها  البيئة  تل�ث 

عليه. 

ــان الــبــرول  ــ�ــش مــثــال ذلـــك ا�ــشــتــخــراج الإن
لل�شيارات  ك�ق�د  وا�شتخدامه  ــس  الأر� من 
كيميائية  غــازات  خملفًا  ــرى  الأخ والآلت 
يعرف  مــا  وهــ�  الــهــ�اء  يف  مل�ثة  اأو  �شامة 

بتل�ث اله�اء. 

الزئبق  ــان  ــش ــ� الإن ا�ــشــتــخــدم  ـــر  اآخ ــال  ومــث
الدهانات  �شناعة  مثل  عديدة  لأغــرا�ــس 
وبع�س ال�شناعات ال�شيدلية، واألقى الزئبق 

طرق  بعدة  وتنتقل  البيئة  يف  ف�شالته  اأو 
اأ�شرارًا  حمدثًا  والربة  واملــاء  اله�اء  اإلــى 
لهذه  يتعر�س  عندما  لــالإنــ�ــشــان  ج�شيمة 

البيئة املل�ثة. 

خال�شة  هــي  البيئية  امل�شاكل  اأن  ويعتقد 
ثالث تفاعالت اأو تداخالت:

الزيادة يف ا�شتخدام املنتجات والتقنية   -1
التي ت�لد تل�ثًا كثريًا. 

�ش�ء ا�شتخدام امل�ارد.   -2
زيادة معدل النم� ال�شكاين.   -3

�سحة البيئة
من  بالبيئة  ال�شحة  عــالقــة  عــرفــت  لقد 
بني  الإنــ�ــشــان  ــط  رب عندما  ــزمــان  ال ــدمي  ق
انت�شار الأمرا�س والبيئة. يف القرن ال�شابع 
التي  الدقيقة  الكائنات  اكت�شفت  ع�شر 
اإلى تفعيل  اأمرا�شًا معدية وهذا قاد  ت�شبب 
الأمــرا�ــس  انت�شار  من  لتحد  البيئة  �شحة 
واأمرا�س  املالريا،  التيف�ئيد،  الك�لريا،  مثل 
�شحة  دور  يف  التفعيل  هذا  اأخــرى.  معدية 
الي�م  انعك�س  البيئي  الإ�شحاح  مثل  البيئة 
�شرب  مياه  تاأمني  مثل  بــرامــج.  هيئة  على 
وحت�شري  اللنب،  اأو  احلليب  وب�شرة  نقية، 
ال�شرف  و�شبكات  �شحية،  بطرق  الطعام 

ال�شحي. 

خا�شية  من  تعترب  التي  الكيميائية  املــ�اد 
خطريًا  م�شدرًا  اأ�شبحت  احلديثة  املدنية 
مادة  ملي�ين  على  يزيد  ما  البيئة.  لتل�ث 
عام  كل  ويف  الي�م  حتى  عرفت  كيميائية 
تكت�شف  كيميائية  مادة  األف  على  يزيد  ما 
ب�ا�شطة امل�شانع الكيميائية ومئات من هذه 

عرفت عالقة ال�سحة 
بالبيئة من قدمي 
الزمان عندما ربط 

الإن�سان بني انت�سار 
الأمرا�س والبيئة
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ارتفاع 20 اإلى 80 كم ول ت�جد تقلبات 
طبقة  وبــهــا  الطبقة  هـــذه  يف  جــ�يــة 
من  ــس  الأر� �شطح  حتمي  التي  الأوزون 

خماطر الأ�شعة ف�ق البنف�شجية. 
وهي   Ionosphere الأيــ�نــ��ــشــفــري   -3
الطبقة التي ف�ق ال�شرات��شفري ومتتد 
من ارتفاع 80 اإلى 360 كم وتتميز هذه 
فيها  ويــركــز  غازاتها  بخفة  الطبقة 

الهيدروجني والهلي�م. 

املل�ث  غري  النقي  اجلــاف  اجلــ�ي  اله�اء  اإن 
اأك�شجني   %21 نيروجني   %  78 من  يتك�ن 
عبارة  والبقية  اأرجــ�ن  غاز   %0.9 وحــ�ايل 
اأك�شيد  ثـــاين  ــن  م �شحيحة  تــراكــيــز  ــن  ع
والهيدروجني   الهلي�م  و  والني�ن  الكرب�ن 
على  يحت�ي  ذلــك  اإلــى  بالإ�شافة  وغريها 

بخار املاء. 

الظروف  يف  مبك�ناته  يحتفظ  الــهــ�اء  اإن 
النظام  يف  احلياة  دورة  وح�شب  الطبيعية 
البيئي ال�شابق ذكره فاإن النبات مثاًل ياأخذ 
ويحتفظ  اجلــ�  من  الكرب�ن  اأك�شيد  ثــاين 
وتتنف�س  الأوكــ�ــشــجــني  ويطلق  بالكرب�ن 
الكائنات احلية الأوك�شجني واإذا زادت ن�شبة 
الفائ�س  فاإن  اجل�  يف  الكرب�ن  اأك�شيد  ثاين 
مع  ويتفاعل  واملحيطات  البحار  يف  يــذوب 
الكال�شي�م  كرب�نات  مك�نًا  الكال�شي�م  اأمالح 
ــك حتفظ  ــذل وب  . ـــار اجلـــرييـــة(  ـــج )الأح

الطبيعة ذاتها. 

ما ه� تل�ث اله�اء
ــ�اء هــ� وجـــ�د مـــ�اد يف الــهــ�اء  ــه تــلــ�ث ال

ول  جتــاريــًا.  ت�شتخدم  الكيميائية  املـــ�اد 
يعرف معل�مات كافية عن تاأثري معظم هذه 

امل�اد الكيميائية على ال�شحة. 

ي�جد قائمة بالأمرا�س التي ي�شك اأو يعتقد 
يف  الكيميائية  املــ�اد  ل�ج�د  نتيجة  اأنها  يف 
البيئة. وعلى ذلك م�شاكل الرئة وانتفاخها 
اله�اء،  بتل�ث  عالقة  لها   emphysema
بالر�شا�س  عالقة  له  بالر�شا�س  الت�شمم 
امل�ج�د يف الدهانات اأو امل�شاف اإلى البنزين، 
تلف  الكرب�ن،  اأك�شيد  واأول  القلب  اأمرا�س 
من  والكثري   ، والزئبق  الــدائــم  الأعــ�ــشــاب 
عالقة  لها  املحتمل  مــن  التي  الكيماويات 
بال�شرطان . وهناك عالقة مثاًل بني ن�ع من 
وغبار   mesothelioma الرئة  �شرطان 
�شرطان  من  ن�ع   .asbestos ال�شب�شت��س 
الكبد وجد له عالقة بالعمال الذين يعمل�ن 
اإلــى   Vinyl chloride حتـــ�يـــل        يف 
Polyvinyl chloride )مادة بال�شتيكية 
الأطــعــمــة،  ــفــة  واأغــل ــ�ــس،  ــالب امل ل�شناعة 
 ،outo seatcovers الدهانات،  الألعاب، 

وغريها(. 

حــ�ايل  كيميائية  مـــادة  امللي�ين  تلك  مــن 
 1000 وحـــ�ايل  لل�شرطان  فح�شت   6000
اأمرا�شًا  ت�شبب  اأنها  ثبت  كيميائية  مــادة 
كيميائية  مــادة   200 وفقط  احلي�انات  يف 
مما  الإن�شان.  �شرطان  ت�شبب  اأنها  ثبت  التي 
م�اد  اأدخل  ال�شناعي  العامل  اأن  يت�شح  �شبق 
كيميائية كثرية ووجدت طريقها اإلى البيئة 

لتحدث التل�ث الذي ي�شر بالإن�شان. 

تل�ث اله�اء 
يجدر  اله�اء  تل�ث  م��ش�ع  يف  اخل��س  قبل 
اجل�ي  الغالف  على  �شريعة  نظرة  نلقي  اأن 
مئات  عدة  من  وتتك�ن  باله�اء  ي�شمى  ما  اأو 
ويتك�ن  الأر�س  �شطح  ف�ق  الكيل�مرات  من 

الغالف اجل�ي من ثالث طبقات: 

وهي   Troposphere الرب��شفري   -1
الطبقة التي حتدث فيها معظم التغريات 
الأر�ــس  �شطح  فــ�ق  التي  وهــي  اجل�ية 
وتركز اأن�شطة الإن�شان اأو احلياة فيها. 
ال�شرات��شفري Stratosphere وهي   -2
الطبقة التي ف�ق الرب��شفري ومتتد من 

ب�شحة  �ــشــارة  تــكــ�ن  خمتلفة  بــركــيــزات 
اأو  الربة  اأو  النبات  اأو  احلي�ان  اأو  الإن�شان 

البيئة. 

 م�سادر تل�ث اله�اء
هناك م�شدران لتل�ث اله�اء:

اأوًل:  م�شادر طبيعية:

مل  اأنـــه  اأي  فيها  لــالإنــ�ــشــان  دخــل  ل  وهـــذه 
يت�شبب يف حدوثها وي�شعب التحكم بها وهي 
تلك الغازات الناجتة من الرباكني وحرائق 
الع�ا�شف  من  الناجتة  والأتــربــة  الغابات 
ـــادة تــكــ�ن حمــــدودة يف  ــادر ع ـــذه املــ�ــش وه
واأ�شرارها  معينة  وم�ا�شم  معينة  مناطق 
لي�شت ج�شيمة اإذا ما ق�رنت بالأخرى. ومن 

الأمثلة لهذه املل�ثات الطبيعية: 

فل�ريد  الكربيت،  اأك�شيد  ثاين  غــازات   -  1
الإيــدروجــني،  وكل�ريد  الإيــدروجــني، 

املت�شاعدة من الرباكني امل�شطربة . 
الــنــاجتــة عن  الــنــيــروجــني  اأكــا�ــشــيــد   -  2

التفريغ الكهربي لل�شحب الرعدية. 
انتزاع  من  الناجت  الهيدروجني  كربيتيد   -  3
اأو  الأر�ــــس  ــ�ف  ج مــن  الطبيعي  الــغــاز 
البكرية  تــ�اجــد  اأو  الــرباكــني  ب�شبب 

الكربيتية. 
اله�اء  يف  �ش�ئيًا  املتخلق  الأوزون  غاز   -  4
يف  الكهربي  التفريغ  ب�شبب  اأو  اجلــ�ي 

ال�شحب. 
ال�شهب  عن  املتخلفة  الأتربة  ت�شاقط   -  5

والنيازك اإلى طبقات اجل� ال�شطحية. 
بفعل  الــهــ�اء  يف  تنت�شر  التي  الأمـــالح   -  6
حتملها  التي  وتلك  والع�ا�شف  الرياح 
وتيارات  اجل�ية  واجليهات  املنخف�شات 

احلمل احلرارية من الربات العارية. 
7 - حبيبات لقاح النباتات. 

الــفــطــريــات والــبــكــريــا واملــيــكــروبــات   - 8
�ش�اء  اله�اء  يف  تنت�شر  التي  املختلفة 
لتعفن  نتيجة  اأو  الربة  م�شدرها  اأكان 
والف�شالت  امليتة  والطي�ر  احلي�انات 

الآدمية. 
كتلك  الإ�صعاعي  الن�صاط  ذات  امل��واد   -  9
و�شخ�ر  ــات  ــرب ت بع�س  يف  املـــ�جـــ�دة 
الناجتة  وكــذلــك  ــيــة  الأر�ــش الق�شرة 

اله�اء يحتفظ 
مبك�ناته ح�سب 

دورة احلياة يف 
النظام البيئي 

فياأخذ النبات ثاين 
اأك�سيد الكرب�ن 
من اجل� ويطلق 

الأوك�سجني
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الأ�شعة  بفعل  الغازات  بع�س  تاأين  عن 
الك�نية. 

 ثانيًا: امل�شادر غري الطبيعية: 

حدوثها  يف  يت�شبب  اأو  يحدثها،  التي  وهي 
وتثري  ال�شابقة،  من  اأخطر  وهــي  الإن�شان 
اأ�شبحت  اإن مك�ناتها  القلق والهتمام حيث 
متعددة ومتن�عة واأحدثت خلاًل يف تركيبة 
البيئي.  الت�ازن  يف  وكذلك  الطبيعي  اله�اء 
عنها  الــنــاجت  ال�شرر  تخفي�س  وبــالإمــكــان 

وم�شادرها:

1 - ا�شتخدام ال�ق�د يف ال�شناعة. 
2 - و�شائل النقل الربى والبحري واجل�ى. 

3 - الن�صاط الإ�صعاعي. 

اأثار تل�ث اله�اء
ــان لأخـــر  ــك ـــهـــ�اء مـــن م ــ�ث ال ــل يــخــتــلــف ت
اجل�ية  والــظــروف  الــريــاح  �شرعة  ح�شب 
مع  الــنــيــروجــني  اأكــا�ــشــيــد  تتفاعل  فمثاًل 
ال�شم�س  �ش�ء  وجــ�د  يف  الهيدروكرب�نات 
حتت ظروف ج�ية خا�شة غالبًا ما تك�ن يف 
ف�شل ال�شيف لتنتج م�اد كيميائية �شامة مثل 
الأوزون.  وغــاز  بريوك�شني  الأ�شتيل  رباعي 
اإلى  الأخرى  املك�نات  بع�س  مع  هذه  وت�ؤدي 
ما يعرف بال�شباب الدخاين )غالبًا ما يك�ن 
ل�نه مائاًل للبني( ويحدث ال�شباب الدخاين 
ل��س  مثل  بال�شيارات  املزدحمة  ــدن  امل يف 
مك�شيك�  وني�  ولندن  وني�ي�رك  اأجنل��س 
التي  تلك  الفرات  هذه  اأ�شهر  من  وغريها، 
�شحيتها  وراح   1952 عام  لندن  يف  حدثت 

4000 �شخ�س. 

�شي�ؤل،  مدينة  تعترب  النامية  الــدول  ويف 
وكرات�شي  وبــ�مــبــاي  وبــانــكــ�ك  الــقــاهــرة، 
وجاكرتا ومانيال من اأكرث املناطق احل�شرية 
تل�ثًا يف العامل طبقًا مل�شح حالة اله�اء قبل 

عام 1990. 

اأ�رضار تل�ث اله�اء على الإن�سان

)1( غاز اأول اأك�سيد الكرب�ن: 
وم�شدره  رائحة،  ول  ل�ن  له  لي�س  غاز  ه� 
لــلــ�قــ�د.  الــكــامــل  غــري  ــــراق  الح عملية 
اأحــراق  ومن  ال�شيارات  عــ�ادم  من  وي�شدر 
اأخطر  وهــ�  املــدافــئ.  يف  احلطب  اأو  الفحم 
على  �شمية  واأ�ــشــدهــا  ــهــ�اء  ال تــلــ�ث  اأنــــ�اع 
اأك�شيد  اأول  يتحد  واحلـــيـــ�ان.  ــان  الإنــ�ــش
كرب�ك�شي  مك�نًا  الهيم�جل�بني  مع  الكرب�ن 
من  الأك�شجني  مينع  وبذلك  هيم�جل�بني 
احلالة  هذه  ويف  الهيم�جل�بني  مع  الحتاد 
يحرم اجل�شم من احل�ش�ل على الأوك�شجني. 
علي  الكرب�ن  اوك�شيد  اأول  �شمية  وتعتمد 
امل�شتن�شق فركيز %0،01   اله�اء  تركيزه يف 
من    %20 يعادل  الكرب�ن  اأك�شيد  اأول  من 

كرب�ك�شى هيم�جل�بني وي�ؤدي اإلى : 

1 - �شع�ر بالتعب.
 . dyspnoea  2 - �شع�بة التنف�س

 Noises in the ears   3 - طنني يف الأذن
اأك�شيد  اأول  من   %0.1 تركيز  حني  يف   -  4
كرب�ك�شي  مــن   %50 يــعــادل  الــكــربــ�ن 

هيم�جل�بني وي�ؤدي اإلى: 
�شعف يف الق�ة، ارتخاء يف ع�شالت   -1
امل�شاب  ي�شتطيع  ل  وبذلك  اجل�شم 

امل�شي خارج املكان . 

 Impaired الــ�ــشــمــع   يف  �شعف   -2
 hearing

 Dimness of الروية  يف  نق�س   -3
   vision

غثيان وقيء.   -4
انخفا�س �شغط الدم.   -5
انخفا�س يف احلرارة.   -6

ازدياد النب�س مع �شعف يف اإح�شا�شه   -7
 Rapid، weak pulse

اأخـــــريًا الإغـــمـــاء والـــ�فـــاة خــالل   -8
�شاعتني.  

اإذن النتيجة النهائية ال�فاة ملن يت�شمم بهذا 
الغاز ولذلك تت�شح خط�رته. 

)2(  غاز ثاين اأك�سيد الكرب�ن: 
التنف�س  يف  �شع�بة  ـــى  اإل تــــ�ؤدي  ــه  ــادت زي
لالأغ�شية  تهيج  مــع  بالحتقان  وال�شع�ر 
املخاطية والتهاب الق�شبات اله�ائية وتهيج 

احللق. 

يتك�ن غاز ثاين اأك�شيد الكرب�ن من احراق 
والفحم  واحلطب  كال�رق  الع�ش�ية  املــ�اد 
اأك�شيد  ثــاين  غــاز  ويعترب  الــبــرول.  وزيــت 
املل�ثات  اأهم  من  ال�ق�د  من  الناجت  الكرب�ن 
التي اأدخلها الإن�شان على اله�اء. اإن لعملية 
التزان البيئي التي تذيب غاز ثاين اأك�شيد 
واملحيطات  البحار  مياه  يف  الزائد  الكرب�ن 
حم�س  با�شم  يعرف  �شعيفًا  حم�شيًا  مك�نًا 
الروا�شب  بع�س  مع  ويتفاعل  الكرب�نيك 
الكال�شي�م.  وكرب�نات  بيكرب�نات  مك�نًا 
جزء  ا�شتخدام  يف  اأي�شًا  النباتات  وت�شاهم 

كبري منه يف عملية التمثيل ال�ش�ئي. 

غاز اأول اأك�سيد 
الكرب�ن ه� اأخطر 
اأن�اع تل�ث اله�اء 

واأ�سدها �سمية على 
الإن�سان واحلي�ان
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مياه  مثل  الع�ش�ية  امل�اد  حتلل  من  ويتك�ن 
�شام  غاز  وه�   .sewage ال�شحي  ال�شرف 
الكرب�ن  اأك�شيد  اأول  وقاتل ول يختلف عن 
مع  يتحد  حيث  الــهــيــدروجــني  �شيانيد  اأو 
هيم�جل�بني الدم حمدثًا نق�شًا يف الأك�شجني 
الذي ي�شل الى الأن�شجة والأع�شاء الأخرى 

من اجل�شم. وله التاأثريات التالية: 

الع�شبي  اجلهاز  على  الغاز  هــذا  ي�ؤثر   -1
املركزي . 

مما  اخلمائرية  الأك�شدة  عملية  يثبط   -2
ي�ؤدي اإلى حدوث ا�شطراب و�شع�بة يف 

التنف�س . 
ي�شبب خم�ل يف القدرة على التفكري.   -3

يهيج ويخ�شن الأغ�شية املخاطية للجهاز   -4
التنف�شي وملتحمة العني. 

)4( غاز ثاين اأك�سيد الكربيت: 
حم�شي  غاز  ه�  الكربيت  اأك�شيد  ثاين  غاز 
املدن  ف�ق  اله�اء  مل�ثات  اأخطر  من  يعترب 
احراق  من  ويتك�ن  ال�شناعية.  واملن�شاآت 
واأي�شًا  البرول  وزيت  كالفحم  ال�ق�د  اأن�اع 

بع�س الرباكني تطلق هذا الغاز . 

اأحــد  الكربيت  اأك�شيد  ــاين  ث ــاز  غ ويعترب 
الأر�س  �شطح  على  الأمطار  مك�نات  عنا�شر 
فيل�ث الربة والنباتات والأنهار والبحريات 
ــالل  اإخ ي�شبب  وبــذلــك  املــائــيــة،  ــجــاري  وامل

بالت�ازن البيئي. 

املــدن  ــ�ق  ف ــدخــاين  ال بال�شباب  ويختلط 
حمدثًا اأ�شرار بالغة كما اأ�شرنا اإلى ذلك. 

اأ�شرار غاز ثاين اأك�شيد الكربيت: 

لالإن�شان  التنف�شي  اجلــهــاز  على  يــ�ؤثــر   -1
حمدثًا اآلما يف ال�شدر . 

و�شيق  الــهــ�ائــيــة  الــقــ�ــشــبــات  الــتــهــاب   -2
التنف�س. 

احلبال  ت�شنج  ت�شبب  العالية  الركيز   -3
ت�شنج مفاجئ  اإلى  ت�ؤدي  ال�ش�تية وقد 

واختناق . 
التعر�س الط�يل للغاز ي�ؤثر على حا�شة   -4

التذوق وال�شم واإلى الت�شلب الرئ�ي . 
ي�شبب تهيج العي�ن وكذلك اجللد.   -5

ي�شبب الأمطار احلم�شية.   -6

)5( غاز ثاين اأك�سيد النرتوجني: 
هذا الغاز وغريه من اأك�شيد النروجني تنتج 
من  واأي�شا  الع�ش�ية  املركبات  احــراق  من 
ع�ادم ال�شيارات وال�شاحنات وبع�س املن�شاآت 
املاء يف اجل�  ال�شناعية وه� يك�ن مع بخار 
وي�شبب  النريك  حم�س  ه�  ق�يًا  حم�شًا 
بقية  مع  و�ش�له  وعند  احلم�شية.  الأمطار 
اكا�شيد النيروجني اإلى طبقات اجل� العليا 
ال�شرر  من  كثريًا  يحدث  الأوزون(  )طبقة 
طبقة  عن  احلديث  )�شيتم  الطبقة  لهذه 

الأوزون فيما بعد( . 

اأ�شرار غاز ثاين اأك�شيد النيروجني: 

املخاطية  الأغ�شية  تهيج  اإلــى  يـــ�ؤدي   -1
يف  اأ�شرار  وي�شبب  التنف�شية  للمجاري 

 .pulmonary edema الرئة مثل
املخاطية  الأغ�شية  تهيج  اإلــى  يـــ�ؤدي   -2

للعني. 
يحدث �شررًا يف طبقة الأوزون.   -3

يك�ن الأمطار احلم�شية.   -4

)6( الر�سا�س: 
ال�شيارات  وقــ�د  للبنزين  الر�شا�س  ي�شاف 
باإ�شافة  ذلك  ويتم  الأوكتان  معدل  لزيادة 
البنزين  ه�  وهــذا   tetra-ethyl lead
املحت�ي على الر�شا�س. يخرج الر�شا�س من 
ع�ادم ال�شيارات اإلى اله�اء حمدثًا تل�ثًا به 
ت�شتخدم  والتي  املزدحمة  املدن  يف  وخا�شة 

وق�د اأو البنزين به ر�شا�س )املر�ش�س( . 

اأ�شرار الر�شا�س: 

وقد  الــعــام  وال�شعف  الــ�ــشــداع  ي�شبب   -1
ت�شنجات  حدوث  واإلى  للغيب�بة  ي�ؤدي 

قد ت�ؤدي لل�فاة. 
الب�ليك  حــمــ�ــس  اإفـــــراز  اإلــــى  ــــ�ؤدي  ي  -2

وتراكمه يف املفا�شل والكلى. 
يــقــلــل مــن تــكــ�يــن الــهــيــمــ�جــلــ�بــني يف   -3

اجل�شم. 
يحل حمل الكال�شي�م يف اأن�شجة العظام   -4

 .
ي�ؤدي اإلى القلق النف�شي والليلي.   -5

ي�شبب التخلف العقلي لدى الأطفال.   -6
ت�ش�ه  ــى  اإل يـــ�ؤدي  الأجــنــة  يف  تراكمه   -7

غاز ثاين اأك�سيد 
الكربيت غاز حم�سي 

يعترب من اأخطر 
مل�ثات اله�اء ف�ق 

املدن واملن�ساآت 
ال�سناعية

وجتدر الإ�شارة الى اأن الإ�شراف يف ا�شتخدام 
من  التقليل  اأو  الــغــابــات  وقــطــع  الــ�قــ�د 
ن�شبة  ارتفاع  يف  �شاهم  اخل�شراء  ال�شاحات 
غاز ثاين اأك�شيد الكرب�ن يف اجل� والذي قد 
ي�ؤدي اإلى ارتفاع درجة حرارة الأر�س وه� 

ما يعرف بالحتبا�س احلراري. 

)3(  غاز كربيتيد الهيدروجني: 
الفا�شد  البي�س  ت�شبه  رائحة  ذو  غــاز  ه� 
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اجلنيني واإلى اإجها�س احل�امل . 

وبــداأت  لذلك  تنبهت  الــدول  من  كثريًا  لكن 
الر�شا�س  مــن  اخلــايل  البنزين  ت�شتخدم 
للتقليل من خماطر تل�ث اله�اء بالر�شا�س. 

)7( مركبات الكل�رو فل�رو 
كرب�ن: 

عديدة  �شناعات  مــن  املــركــبــات  ــذه  ه تنتج 
حتمل  التي   aerosol الأيــرو�ــشــ�ل  اأهمها 
اأو  ال�شعر  ت�شفيف  مــ�اد  بع�س  اأو  املبيدات 
ا�شتخدام  ميكن  وكذلك  العرق  روائــح  مزيل 
�شائل  هيئة  على  الكل�رف�روكرب�ن  مركبات 
يف اأجهزة التكيف والتربيد ثالجات املنازل. 
كما اأن اإحراق النفايات املنزلية اإحراقًا غري 
كامل ي�ؤدي اإلى انت�شار هذه املركبات يف اجل�. 

طبقات  يف  املركبات  هذه  من  تركيز  ي�جد 
اجل� على بعد 18كم ف�ق املناطق القطبية. 
يف  تنطلق  التي  املركبات  هذه  كمية  وتقدر 
اجل� مبا يزيد على ملي�ن طن �شن�يًا. وعند 
و�ش�ل هذه املركبات لطبقة الإ�شرات��شفرب 
الأوزون  طبق  بها  التي   stratosphere
فاإنها تتحلل بفعل الأ�شعة الف�ق بنف�شجية 
امل�ج�دة يف ال�شم�س اإلى ذرات الكل�ر والفل�ر 
اإلى  وحت�يله  الأوزون  مبهاجمة  تق�م  التي 
اأك�شجني وبذلك ت�شاعد على حتطيم طبقة 
الأوزون )�شيتم احلديث عن الأوزون( ولقد 
هذه  خلــطــ�رة  ـــدول  ال مــن  الــعــديــد  تنبهت 
اإنتاجها  حظر  يف  بع�شها  وبــداأت  املركبات، 
وال�ش�يد  الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  مثل 
وكــنــدا والــرويــج وغــريهــا وذلــك منذ عام 
مب�اد  ل�شتبدالها  حماولت  وهناك   .1982
خليط  ا�شتعمال  بينها  مــن  اأخـــرى  نافعة 
ا�شم  عليه  ويطلق  ــاء  وامل البي�تان  غــاز  من 
اك�ا�ش�ل aquasol ول حتت�ي على الكل�ر 

و الفل�ر. 

)8( بع�س ال�س�ائب وامل�اد 
العالقة:

اجل�  يف  اأبــخـــــرة  تطلق  امل�شانع  مــن  كثري 
مثل  ال�شمية  �شديدة  مركبات  على  حتت�ي 
والكربيت  والف��شف�ر  الــزرنــيــخ  مركبات 
املعادن  بع�س  معها  حتمل  كما  وال�شلين�م. 

والكادمي�م  والر�شا�س  كالزئبق  الثقيلة 
معلقة  ال�شائبة  املــ�اد  هذه  وتبقي  وغريها 
خفيف  �شباب  اأو  رذاذ  هيئة  على  اله�اء  يف 
امل�شانع  حــ�ل  وا�شحًا  التل�ث  هــذا  ويك�ن 

ولكن قد حتمله الرياح اإلى اأماكن اأخرى. 

ق�ية  ريــاحــًا  عليها  تهب  عندما  والــبــحــار 
حتمل بع�س الأمالح الذائبة على هيئة رذاذ 
ط�يلة  م�شافات  اإلى  املاء  من  دقيق  بخار  اأو 
يف  ال�ش�ائب  هذه  وحتمل  ال�ش�اطئ  داخــل 
على  وت�شقط  تع�د  ثم  �شفري  الرب�  طبقة 
الأر�س مع الأمطار اأو اجلليد. وفرة حتليل 
اأمالح  على  يحت�ى  انه  وه�  القطبي  اجلليد 
للعديد  والكربيتات  والنرات  الكل�ريدات 
والب�تا�شي�م  ال�ش�دي�م  مثل  املــعــادن  مــن 
ل  الأمــالح  وهــذه  واملغني�شي�م  والكال�شي�م 
تت�فر اإل يف البحار. واأي�شًا وجد يف اجلليد 
والــزنــك  واحلــديــد  النحا�س  مثل  �ــشــ�ائــب 
من  نتجت  اأنها  ولبد  والر�شا�س  والك�بالت 

الن�صاط ال�صناعي.

)9( الكائنات الدقيقة اأو 
امليكروبات:  

البكريا  من  عديدة  اأنــ�ع  اله�اء  يف  تنت�شر 
والفطريات يف حالة �شاكنة وت�شيب الإن�شان 
اأجنا�س  ومن  املالئمة.  الظروف  ت�فرت  اإذا 
 Yersina - Streptococcus - البكريا 
 Mycobacterium - Corynebactrium
 Pentium - Candida الفطريات  اأما 
الأنفل�نزا  Aspergillus  ويعترب فريو�س 
اأكرث الفريو�شات انت�شارًا يف اله�اء.ت�شتخدم 

ل�شه�لة  اجلرث�مية  احلروب  يف  امليكروبات 
فتاكة  اأمرا�شًا  وت�شبب  اله�اء  يف  انت�شارها 
يف  امليكروبات  هــذه  اأ�شهر  ومــن  بالإن�شان 
وقتنا احلا�شر اجلمرة اخلبيثة التي ت�شببها 
Bacillus anthrax وميكن انت�شار غريها 
 Pasture الطاع�ن  مثل  اله�اء  طريق  عن 
ي�شببه  الذي  plague Upsets واجلدري 

 .Small pox فريو�س

 اأ�رضار تل�ث اله�اء داخل 
املباين )اله�اء الداخلي( 

داخل  ط�ياًل  وقتًا  يق�ش�ن  النا�س  من  كثري 
وقتهم  من   %90 –  80 اإلى  ي�شل  قد  املباين 
وي�شرب�ن  وينام�ن  وياأكل�ن  يعمل�ن  فالكثري 
مغلقًا  اله�اء  دورة  يك�ن  التي  املباين  داخل 
اأن  يعتقدون  النا�س  من  كثري  دعا  ما  وهــذا 
اخلارجي.  من  اأخطر  الداخلي  اله�اء  تل�ث 
على  يت�شلط  ال�ش�ء  بــداأ  ال�شبعينات  ومنذ 
تل�ث اله�اء الداخلي ومن اأهم م�شادر تل�ث 
اله�اء الداخلي تدخني ال�شجائر واملع�شالت 
املفرو�شات  من  الناجتة  الأبخرة  واجلراك، 
اأو م�اد الدهانات ويف جمتمعنا البخ�ر الذي 
بالإ�شافة  املباين.  داخــل  بكرثة  ي�شتخدم 

اإلى الفري�ن الناجت من اأجهزة التكييف . 

ــاز  غ اأن  وجــــد  املــتــحــدة  الــــ�ليــــات  ويف 
اإ�شعاعيًا  ن�شط  غاز  وه�   Radon الــرادون 
الأر�س  من  وينبعث    radioactive gas
ويت�اجد يف البدرومات .وهناك اأي�شًا بع�س 
التي تل�ث  الدقيقة  الكائنات  اأو  امليكروبات 

اله�اء الداخلي . 
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ندوة يف اأملانيا ح�ل تقليد 
الطبيعة 

اأقــيــمــت مـــ�ؤخـــرًا نـــدوة يف مــركــز اأبــحــاث 
منطقة  يف  دينكندورف  مدينة  يف  الن�شيج 
وتطبيقاتها  البي�ميتيك  ح�ل  اأملانيا  جن�ب 
ه�  التقنية  هذه  تطبيقات  واأ�شهر  املمكنة. 
 )Velcro شريط الل�شق )املعروف بفيلكرو�
�شناعة  يف  املثال  �شبيل  على  ي�شتخدم  الذي 
الب�شيط  الخـــراع  هــذا  فكرة  الأحــذيــة. 
جــ�رج  ال�ش�ي�شري  الــعــامل  مــن  ا�شتغرقت 
من  متكن  حتى  �شن�ات  ثماين  مي�شرال  دي 
النباتات  بــذور  �شاهد  ما  فكثريًا  تطبيقها. 
ال�شائكة وهي تلت�شق بفرو الكالب اأو باألياف 
ال�شجر  من  �شق�طها  مبجرد  املالب�س  بع�س 
على ال�شائرين اأ�شفلها. وبعد فرة من التاأمل 
اإلى  الظاهرة  هذه  يح�ل  اأن  العامل  ا�شتطاع 
تطبيق علمي ن�شتخدمه يف حياتنا الي�مية. 
الل�شق،  ذاتية  ال�شرائط  هــذه  �شهلت  وقــد 
وب�شرعة  ب�شه�لة  وفكها  ل�شقها  ميكن  التي 

الكثري من الأعمال. 

الطبيعة  وح�شنته  طــ�رتــه  مــا  فــهــم  لــكــن 
خلق  ــذي  ال هــ�  تعالى  اهلل  اإن  )ت�شحيح: 
وطـــ�ر هــذه الــكــائــنــات مــن حــ�لــنــا( خالل 
ماليني ال�شنني لي�س بالأمر ال�شهل كما ي�ؤكد 
حديقة  مدير  �شبيك،  ت�ما�س  الربوف�ش�ر 
عن  واملتحدث  فرايب�رج  بجامعة  النباتات 
)بي�ميمتيك(  تقنية  يف  املخت�شني  �شبكة 
اإن  ــف:  ــي ــش ــ� وي الــطــبــيــعــة.  حمـــاكـــاة  اأو 
عن  كــربــ�نــيــًا  نــقــاًل  لي�س  )البي�ميميتك 
الطبيعة، ولكنه ابتكار جديد م�شت�حى من 

اأمثلة طبيعية، فه� مير بعدة مراحل قبل اأن 
ي�شل اإلى املنتج النهائي(.

منها  التعلم  ميكن  التي  مميزاته  نبات  لكل 
بطريقة  ابتكاراتها  بتط�ير  الطبيعة  تق�م 
التي ميار�شها الأطفال. عدد  لعبة )الليغ�( 
قليل من امل�اد الأولية ينتج عددًا هائاًل من 
املركبات. بيا�س البي�س مثاًل مك�ن من عدد 
على  اأميني  حم�س   20 اجلزيئات،  من  قليل 
تن�يعاتها  عرب  َينتج  ولكن  التقريب،  وجه 
املختلفة عددًا �شخمًا من امل�اد. املن�ش�جات 
ت�صنع  فاخليوط  م�صابهة:  ب�صورة  ُت�صنع 
الأقم�صة.  تنتج  اخليوط  ومن  الألياف،  من 
الأمر  اأن  الإن�شان  يجد  الطبيعة  ومب�شاهدة 
من  املك�نة  النبات  �شيقان  على  يت�قف  ل 
من  مك�نة  اأي�شا  العظام  اإن  اإذ  ــاف،  ــي الأل
الطبيعية  الركيبات  هذه  وحتليل  الألياف، 
لتقنية  وحت�يلها  نقلها  ثم  املختلفة،  للم�اد 

جديدة يفتح جماًل كبريًا من التطبيقات. 

حماكاة الطبيعة يف نقل 
املياه 

لت�فري  الــبــيــ�مــيــمــيــتــيــك  تــ�ظــيــف  ميــكــن 
يتعلم  احلــايل  ال�قت  يف  املــيــاه:  ا�شتهالك 
نف�شها،  ت�شلح  كيف  الطبيعة  من  الباحث�ن 
كما ه� احلال عندما يقطع ال�شخ�س اإ�شبعه 
اأمكن  ما  وه�  النبات.  ع�د  ينك�شر  اأو  خطاأ 
يف  ثق�ب  اإ�شالح  فاأمكن  املعمل،  يف  تقليده 
با�شتخدام  ملليمرات   5 اإلى  ت�شل  اأن�شجة 
الطبيعة.  ت�شتخدمها  التي  نف�شها  ال��شيلة 
لن  البي�ميمتك  تقنيات  اإن  الق�ل  وميكن 

حماكاة الطبيعة
تفتح اآفاقًا لتقنية جديدة

الطبيعة هي املعلم 
الأول لالإن�سان، ومعظم 

الخرتاعات هي يف اأ�سلها 
تقليد لها. والي�م يع�د 

العلماء ل�ستلهامها يف 
ابتكاراتهم بعد عق�د من 
العزوف عنها. فما تقدمه 
الطبيعة من طرق وحل�ل 
ميكن ا�ستثماره لتح�سني 

املخرتعات احلالية.

ي

د. اأماين ح�سن
باحثة علمية باجلامعات ال�س�دانية

ا�شتلهام اخراعاته  الإن�شان على  تعّ�د  فقد 
باتخاذ  بــداأت  مثال  فاملالب�س  الطبيعة.  من 
حتى  لها  من�ذجًا  وفروها  احلي�انات  جل�د 
ورمبا  احلالية.  �ش�رتها  اإلى  لت�شل  تط�رت 
واأ�شبح  الطبيعة  من  تعلمه  ما  الإن�شان  ن�شي 
يعتمد على الخراعات يف �ش�رتها احلالية، 
اإل اأن الباحثني عادوا يف الآونة الأخرية اإلى 
قدرات  فيها  وجدوا  اإذ  بالطبيعة،  الهتمام 
قد تفيدهم كثريًا يف ابتكار تقنيات حديثة. 
biomimetic( اأو علم  والـ )بي�ميميتيك 
اهتمام  بــ�ؤرة  يف  اأ�شبح  الطبيعة(  )حماكاة 
ي�شع�ن  حيث  الي�م،  العلماء  من  كبري  عدد 
الركيبات  فهم  اإلى  التقنية  هذه  خالل  من 
الطبيعية ل�شتخدامها يف تطبيقات مفيدة. 
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لكنها  حاليًا،  عليها  املتعارف  التقنية  تبدل 
متامًا.  جديدة  جمــالت  و�شتفتح  �شتكملها، 
ــى بال  ـــى اأعــل فــقــد ميــكــن نــقــل الــ�ــشــ�ائــل اإل
م�شخات على مثال نبات الليانا املت�شلق الذي 

ينقل املياه حتى م�شافة كيل�مر واحد. 

قد ي�شاعد تطبيق هذه التقنية يف الزراعة 
على القت�شاد يف املياه املطل�بة ومنع تبديد 
الدكت�ر  ي�ؤكده  ما  وه�  منها.  هائلة  كميات 
دينكندورف  معهد  من  �شتيجماير  ت�ما�س 
اأنظمة  املده�شة  البــتــكــارات  )مــن  قــائــاًل: 
نقل املياه. وهي متثل حتديًا تقنيًا كبريًا، اأن 
املياه  نقل  على  القادرة  الأنظمة  هذه  نح�ل 
اأنظمة  اإلــى  الآن  حتى  مر   10 ارتفاع  على 
ي�شل  ارتــفــاع  على  املــيــاه  نقل  على  قـــادرة 
هذه  الطبيعة(.  مثال  على  مــر،  مئة  اإلــى 
الأنظمة �شتقلل تبديد املياه وت�فر الطاقة 

امل�شتخدمة يف امل�شخات. 

اهلل خالق كل �سيء! 
اأن  ميكن  وغريها  الدرا�شات  هذه  خالل  من 
نــ�ؤكــد اأن الإنــ�ــشــان يــاأخــذ اخــراعــاتــه من 
الطائرة،  ذلــك  على  مثال  واأهــم  الطبيعة، 

الإن�شان  يفكر  مل  رمبا  الطي�ر  وج�د  فل�ل 
ـــاًل، ولــــ�ل وجــــ�د قــ�انــني  ـــش ــريان اأ� ــط ــال ب
يتمكن  مل  لالإن�شان  اهلل  �شخرها  فيزيائية 
حلمل  اله�اء  طاقة  ا�شتغالل  من  الإن�شان 
ر  م�شخرَّ ح�لنا  من  نراه  ما  كل  اإذًا  الطائرة، 
َلُكْم  َر  خلدمتنا، ولذلك يق�ل تعالى: )َو�َشخرَّ
ِمْنُه  َجِميًعا  اْلأَْر�ــِس  يِف  َوَما  َماَواِت  ال�شرَّ يِف  َما 
ُروَن(  اجلاثية:  اإِنرَّ يِف َذِلَك َلآََياٍت ِلَقْ�ٍم َيَتَفكرَّ
13. فهل نتفكر يف هذه املعجزات العظيمة؟! 

 ِ هلِلرَّ َجَعُل�ا  )اأَْم  الكرمية  الآيــة  تاأملنا  ول� 
َعَلْيِهْم  ْلُق  اخْلَ َفَت�َشاَبَه  َكَخْلِقِه  َخَلُق�ا  �ُشَرَكاَء 
اُر(  ُ َخاِلُق ُكلِّ �َشْيٍء َوُهَ� اْلَ�اِحُد اْلَقهرَّ ُقِل اهللرَّ
ما  كل  اأن  اإلى  اإ�شارة  فيها  نرى   ،16 الرعد: 
خمل�قات  مــن  خمل�ق  هــ�  ح�لنا  مــن  نــراه 
من  خمل�ق  هــي  مثاًل  الــطــائــرة  حتى  اهلل، 
نعت  �شُ التي  الأولية  فاملادة  اهلل،  خمل�قات 
وال�ق�د  �شك،  بال  اهلل  خلقها  الطائرة  منها 
اهلل،  �شنع  مــن  هــ�  الــطــائــرة  ي�شري  ـــذي  ال
اهلل  �شنع  من  الطائرة  يحمل  الذي  واله�اء 
الذي اأتقن كل �شيء، وحتى ت�شميم الطائرة 
خمل�قات  وهي  الطي�ر  من  الإن�شان  اأخــذه 
وحتى  وجل،  عز  اهلل  �شنع  من  الطبيعة  يف 
�شنع  من  ه�  الطائرة  يق�د  الــذي  الإن�شان 

اأم  اهلل  الطائرة؟  خلق  الــذي  َمن  اإذًا  اهلل، 

الإن�شان؟! 

وتعالى:  تــبــارك  احلــق  قــ�ل  يتجلى  وهنا 

َوِزيَنًة  َكُب�َها  ِلَرْ ِمرَي  َواحْلَ َواْلِبَغاَل  ْيَل  )َواخْلَ

فاخليل   .8 النحل:  َتْعَلُم�َن(  َل  َما  َوَيْخُلُق 

�شنع  من  اأنها  اأحد  ي�شك  ل  وغريها  والبغال 

َتْعَلُم�َن(  َل  َما  اهلل، وق�له تعالى: )َوَيْخُلُق 

يدل على اأن اهلل ه� الذي خلق كل �شيء لأن 

من  يتمكن  مل  اللحظة  هــذه  حتى  الإن�شان 

خلق ذرة من العدم! 

الإلهي  الت�شميم  روائــع  مع  اأترككم  والآن 

يف الطبيعة لرى دقة وجمال �شنع اهلل يف 

خمل�قاته: 

التداخل  خاللها  من  يظهر  لزهرة  �ش�رة   

التي ر�شمها  الل�حات  اإن كل  الرائع لالأل�ان، 

الإن�شان، وكل الأ�شكال التي اخرعها هي يف 

الأ�شل م�شت�حاة من الطبيعة. يق�ل عز من 

َتِلًفا اأَْلَ�اُنُه  قائل: )َوَما َذَراأَ َلُكْم يِف اْلأَْر�ِس خُمْ

ُروَن( النحل: 13.  كرَّ اإِنرَّ يِف َذِلَك َلآََيًة ِلَقْ�ٍم َيذرَّ
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واإ�شــكالية الجتهاد يف امل�شائل القت�شادية 

حا�شــرة بقــ�ة يف واقعنــا الفقهــي، وحــدد 

الن�ري ال�شــمات املميزة للفقيه القت�شادي، 

واأهمها اأن ميتلك القدرة على اجلمع بني فقه 

الن�ــس وفقــه ال�اقــع، واخلروج مــن ثنائية 

الفقيه الــذي ل يدرك ال�اقع القت�شــادي، 

اأو  �شــرعي  زاد  اأي  الــذي ل ميلــك  واخلبــري 

فقهي.

ويــرى النــ�ري اأن اأهــم ميــزة يف القت�شــاد 

الإ�شــالمي اأنه اقت�شــاد اأخالقــي قيمي، وه� 

مــا مييزه عــن الأنظمة الأخــرى التي تعترب 

امل�شلحة حمدًدا وحيًدا لها، بغ�س النظر عن 

اأي وازع خلقي، ولهذا فاإن »اأن�شنة« القت�شاد 

منهج اإ�شالمي بامتياز

ن�س احل�ار:
ل� عدنــا للفقيه املتخ�شــ�س باعتبــاره قطب 
الرحــى كما يق�ل�ن، جند بع�شــا من الفقهاء 
يتعامل�ن مع ق�شــايا البنــ�ك بروؤى تقليدية 
اأو قدميــة، يف حــني اأن ق�شــايا مثــل الأوراق 
وال�شــك�ك وق�شــايا التعامــالت وال�شــركات 
وتن�عهــا والتداخــل بــني القت�شــاد العاملي 
والقت�شاد املحلي بها قدر عال من التعقيد.. 
وال�ش�ؤال: هل ي�شتطيع الفقيه اأن يتعامل مع 
تلك التعقيدات بنف�س الــروؤى والجتهادات 

ال�شابقة؟

اأول لتحديــد  ل ميكــن، وهــذا قــد يدفعنــا 
مفه�م اأو م�شطلح الفقيه القت�شادي بنظرة 

تاأملية فاح�شة يف م�شم�نه.

الفقيــه القت�شــادي يجــب اأن ميتلــك اآليــة 
اجلمــع بــني فقــه الن�س وفقــه ال�اقــع، فقه 
�شــرعي يراعي ال�اقع واحلياة القت�شادية 

والق�شايا وامل�شكالت املتعلقة بهذا املجال.

اأفــراد  اإيجــاد  يف  تتمثــل  الآن  والإ�شــكالية 
تت�افــر فيهم تلــك املهارة، بدل مــن الفقهاء 
القت�شــادي  ال�اقــع  يدركــ�ن  ل  الذيــن 
بتعقيداتــه املعروفــة، فيهربــ�ن اإلى الراث 
ال�اقعيــة،  النظــرة  مــن  املجــرد  الفقهــي 
وم�شــكالت  ق�شــايا  ا�شــترياد  اإلــى  ويلجــاأون 
وقعــت يف زمــن غابــر لتنزيلهــا علــى واقــع 

مغاير.

ح�ار
اقت�ســـادي

اأهم ميزة يف القت�ساد 
الإ�سالمي اأنه اقت�ساد 

اأخالقي قيمي.
يف هذا احل�ار الذي اأجريته 
عرب �سبكة النرتنت ي�ا�سل 

الدكت�ر حممد الن�ري - 
رئي�س املجل�س الفرن�سي 

للم�رضفية الإ�سالمية 
)COFFIS( تقدمي فكرة 

اقت�سادية عن تاأ�سيل 
مفه�م الجتهاد يف 
امل�سائل القت�سادية 

وتر�سيخه لينتقل من 
مرحلة الفردية اإلى مرحلة 

امل�ؤ�س�سية التي تعد 
من اأهم �سمات العمل 
القت�سادي ب�سكل عام. 

اأ

ح�ار
حممد ت�فيق
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وباملقابل جند بع�س القت�شــاديني الذين 
ل ميلكــ�ن اأي زاد معــريف �شــرعي اأو فقهي 
ي�شــتنبط�ن حلــ�ل ميكن ال�شــتفادة منها 
واقعيــا، غري اأنهــا تفتقد لالإطار ال�شــرعي 

متاما.

واعتقادي ال�شخ�شــي اأنه ل� ا�شتطعنا دمج 
هذين العن�شرين واإحداث ن�ع من التكامل 
بينهما ف�شــندخل يف اإطار العمل امل�ؤ�ش�شــي 
املحــرف يف جمال القت�شــاد الإ�شــالمي، 
فال�شتباك الفكري بني العلماء ال�شرعيني 
اإلــى  �شــي�ؤدي  القت�شــاديني  واخلــرباء 
بل�رة حلــ�ل عملية وناجعة لالإ�شــكاليات 
ي�ؤ�شــ�س  ممــا  املطروحــة،  القت�شــادية 
امل�ؤ�ش�شــي.  اجلماعــي  الإفتــاء  لنظريــة 
وهنــا لبد اأن اأ�شــيد بامل�ؤمتر القت�شــادي 
)م�ؤمتر امل�شــارف الإ�شــالمية بــني ال�اقع 
دائــرة  اأدارتــه مبهــارة  الــذي  واملاأمــ�ل( 
ال�ش�ؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي بدبي.

هل تعتقد اأن هذا الإفتاء 
اجلماعي اأو »امل�ؤ�س�سي« يعد 
بديال م�ؤقتا لأزمة عدم وج�د 

الفقيه القت�سادي اأو خمرجا 
لعدم ت�افره؟

ل اأعتقــد اأنــه بديــل م�ؤقــت، ولكنــه هــ� 
احلــل النهائــي، نحن يف ع�شــر انتقلنا فيه 
مــن اآحاديــة التفكــري والــراأي اإلــى الفكر 
اجلماعــي واملتعــدد واحل�اري مــع الآخر، 
ويجــب - من ناحيــة اأخرى - اأن نعرف اأن 
من�ذج العامل امل��ش�عي مل يعد م�ج�دا يف 
ع�شــرنا كما كان م�ج�دا يف ع�ش�ر �شابقة 
�شــهدت علماء من اأمثال ابن ر�شد والرازي 
خمتلــف  يف  متحركــة  م��شــ�عات  مثلــ�ا 

ج�انب املعرفة.

وحتــى ل� ت�فر مثل ذلك الفقيه اأو العامل 
هــذه الأيــام، يــربز حتــد اآخر ه� ت�شــعب 
ق�شايا الع�شــر وتط�راته حاليا ب�شكل مل 
يعــد يقدر علــى م�اجهتها فــرد مهما كانت 
قدرتــه، نحن يف ع�شــر بحاجة اإلى الكثري 

من الر�شيد الفكري والعملي.

هناك اإ�سكالية تتعلق 
باملرونة الفقهية الجتهادية 

يف الق�سايا القت�سادية، 
هناك بع�س املفتني يف 

جمتمعات بعينها ي��سع�ن 
الأم�ر ت��سيعا كبريا حتى ل 
جتد هناك حدودا للحرام اأو 

املعامالت املحرمة، وي�سيقها 
اآخرون يف اأماكن اأخرى حتى 

تنال بع�س الأم�ر اجلائزة، 
براأيكم ما هي حدود املرونة 

الفقهية الجتهادية يف 
الق�سايا املالية؟

يجــب اأول اأن يعي اجلميع الفرق بني املرونة 
والت�شاهل، املنهج ال��شطي الإ�شالمي ال�شامل 
تركــز يف جانــب القت�شــاد الإ�شــالمي علــى 
فكرة التــ�ازن، والتــي هي الفكــرة املح�رية 
يف خمتلــف النظريــات القت�شــادية، حتــى 

الغربية منها.

الت�ازن اأو ال��شــطية ل تتم ب�شــكل ح�شابي، 
لكنها و�شط بني الت�شدد والت�شاهل، هي منهج 
اإ�شــالمي اأ�شــيل، مبعنى اأنك يجب اأن تراعي 
العامــة،  واملقا�شــدية  الفقهيــة  الق�اعــد 
وهــي الق�اعــد التي تق�د عمليــة التفكري يف 
اإنتــاج الفتــ�ى، مثل قاعدة: التي�شــري مقابل 
التع�شــري، غــري اأن التي�شــري ل يعنــي التفلــت 
والبحــث عــن احليــل ال�شــرعية التــي تفقد 
مغزاهــا،  الإ�شــالمية  القت�شــادية  الفتــ�ى 
وت�شعها يف مهب الريح، يتالعب بها الآخرون 

كما ي�شاءون.

هل اأ�سبحت هناك ح�سا�سية 
يف جمتمعاتنا نتجت عن 

اختاللت الدخ�ل والحتكارات 
مما جعل النا�س يحاول�ن 

تنفي�سها عن طريق ا�ست�سدار 
الفتاوى يف هذا ال�ساأن؟

العــامل  يف  القت�شــادية  الأو�شــاع  نعــم.. 
الإ�شــالمي على حالة من الختالل والتباين 
اتخــاذ  اإلــى  النا�ــس  يدفــع  الــذي  بال�شــكل 
م�اقــف تنفي�شــية اأكــرث منهــا تعبــريا عــن 

حاجة حقيقية لق�شايا واقعية يعي�ش�نها.

ما ه� ت�س�ركم لتنمية فكرة 
الفقيه القت�سادي والنه��س 

بها؟
الإ�شــالمية،  اجلامعــات  علــى  اأنــه  اأعتقــد 
وحتديدا املتخ�ش�شة يف القت�شاد الإ�شالمي 
منها، اأن حتاول تكثيف املادة ال�شرعية لأهل 
القت�شــاد وتكثيف املادة القت�شادية لأهل 
ال�شــرع لإعــادة التــ�ازن املفقــ�د بينهما مما 
يــ�ؤدي لفتاوى مت�شــددة ل تراعي ال�اقع، اأو 

اآراء منفلتة تت�شادم مع ال�شرع.

نريد فقيها اقت�شاديا ملما بفقه الن�س وفقه 
ال�اقع، ويف ت�ش�ري اأن هناك بع�س اجلامعات 
الإ�شــالمية املتخ�ش�شــة يف القت�شــاد تتجه 
بالفعل نح� حتقيق تلــك املعادلة، وهي بناء 
�شخ�شيات اإ�شــالمية جتمع بني الزاد الفقهي 

والزاد القت�شادي.

ع�دة اإلى طبيعة النظام 
القت�سادي الإ�سالمي.. هل 
تعد فكرة »الأن�سنة«، التي 

�سبق الإ�سارة اإليها، هي امليزة 
ال�حيدة لالقت�ساد الإ�سالمي؟

خ�شــائ�س  لــه  الإ�شــالمي  القت�شــاد  ل.. 

د.الن�ري: القت�ساد 
الإ�سالمي م�رضوع 

لالإن�سانية
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مميــزة اأ�شا�شــية اأخرى، فهــ� اأخالقي قيمي، 
التاريــخ القت�شــادي  اأنــه يف  نعــرف  ونحــن 
الغربــي حدث �شــراع ط�يل بني كبــار علماء 
القت�شــاد هنــاك حــ�ل ماهيــة القت�شــاد 
وعل�مه، هل ه� اقت�شــاد و�شــعي اأم اقت�شــاد 
قيمي، وتط�ر هذا اجلدل بينهم حتى انق�شم 
الفكر القت�شادي الغربي اإلى ق�شمني: ق�شم 
يعتقــد اأن القت�شــاد ل عالقــة لــه بالديــن 
وبالأخــالق وبالقيــم، وق�شــم اآخر يقــ�ل اإن 
اأفكارنا القت�شادية حبلى بالقيم، وبالتايل 
يطالبــ�ن باإعادة �شــنع القت�شــاد واإ�شــفاء 

البعد الأخالقي عليه.

وهذا ما ك�شــفت عنه الأزمــة الراهنة، حيث 
اإن النظام القت�شــادي الراأ�شــمايل ال�شــائد 
حاليا افتقد ب�شــكل ج�هري خطــري لالأبعاد 
الأخالقيــة والقيميــة، وهــ� الــذي اأدى اإلى 
هــذه الكارثــة، لذلــك جتد كثريا مــن عقالء 
الغــرب ينــادون باإر�شــاد اأخالقــي وبت�جيه 
القت�شــادي  النظــام  مــن  تبقــى  ملــا  قيمــي 

العاملي.

وال�شــمة املميزة الثانية لالقت�شاد الإ�شالمي 

هي ج�هر الأولى، وهي ال�شــفة الإن�شــانية، 
الإن�شــان  اأن  يفر�ــس  الإ�شــالم  اأن  مبعنــى 
هــ� منطلــق العمليــة القت�شــادية وغايتهــا 
النهائية، وهناك لقطــة اأخرى لهذه القيمة 
الإن�شــانية، وهي اأن القت�شاد الإ�شالمي اإمنا 
ه� م�شــروع لالإن�شــانية كلها، ولي�س للم�شلمني 
فقــط، وهــذا اأ�شــل يف كثــري مــن ت�جيهــات 
الإ�شــالم، لذلك قد جتد اهلل عــز وجل يبداأ 

خطاباته يف كتابه بـ: »يا اأيها النا�س...«.

القت�شــادي  للنظــام  الثالثــة  القيمــة  اأمــا 
الإ�شــالمي فهي اأنه نظام مت�ازن، لي�س هناك 
اإحــداث  علــى  قــادرة  اقت�شــادية  نظريــة 
التــ�ازن مثــل النظريــة الإ�شــالمية، وهــذا 
الــكالم بدون مبالغــة، وقد اعــرف به كثري 

من عقالء الغرب القت�شاديني.

اقت�شــاد  عــامل  هنــاك  يعــرف،  ل  وملــن 
اآليــه«  »م�ري�ــس  يدعــى  عمــالق  فرن�شــي 
)Maurice Allais(، حائــز علــى جائزة 
ن�بــل يف القت�شــاد عــام 1988م، وهــ� مــن 
القت�شاديني الغربيني امل�شه�رين بانتقادهم 
للنظــام القت�شــادي الغربــي، والآن عمــره 
ا، هذا الرجل  ح�ايل مائة �شنة ول يزال حيًّ
كتب كثريا حول �ص��روط النقدية لقت�ص��اد 
الأ�شــ�اق، وو�شــل اإلى اأنــه لتحقيــق الت�ازن 
القت�شــادي يف النظــام القت�شــادي القائم 
ل ب��د من �ص��رطني: ال�ص��رط الأول اأن يكون 
املعدل ال�شــريبي يف املجتمــع ما يقارب اثنني 
باملائة ل يزيد على ذلك، واإل اأثر �شــلبا على 
الت�ازن، واملفارقة اأن تلك الن�شــبة م�شــاوية 

متاما لن�شبة الزكاة.

وال�ص��رط الثاين هو اأن يك��ون معدل الفائدة 

ا  )معــدل تــداول النقــد يف ال�شــ�ق( م�شــاويًّ
لل�شــفر اأو قريبا من ال�شــفر، وهــذا ما يقابل 
حتــرمي الربا يف الإ�شــالم، هذا الكالم اأي�شــا 
نــادى بــه العــامل القت�شــادي الفــذ »ِكنــز«، 
قــال نف�ــس الــكالم، واخلال�شــة اأن كثريا من 
العلمــاء الآن يق�ل�ن اإنــه ل بد من تخفي�س 
�شــعر الفائدة اإلى ال�شفر، ولكن هناك نقطة 
متييزيــة بني مبداأ حترمي الربا يف الإ�شــالم 

ومبداأ تخفي�س �شعر الفائدة.

مبــداأ تخفي�س �شــعر الفائدة اإلى ال�شــفر ل 
يعنــي اإبطــال هذا ال�شــعر، ولكن املبــداأ ذاته 
»التخفي�ــس« قد يكــ�ن قائما ل� مت تخفي�س 
�شــعر الفائــدة اإلى واحــد، اأما الإ�شــالم فاإنه 
ينــادي بتعطيل تلــك الآلية متامــا واإبدالها 
واإحالل اآلية اأخرى حملها، هي اآلية امل�شاركة 

يف الغنم والغرم، يف الربح واخل�شارة.

بدون فائدة.. كيف؟

ولكن اإذا افرت�سنا اإمكانية 
دوران عجلة القت�ساد بدون 
مبداأ الفائدة، وهي ممكنة 

بالطبع، فكيف �سرتبح 
م�ؤ�س�سات اقت�سادية مثل 

البن�ك مثال؟
لالإجابة عن هذا ال�ش�ؤال يجب اأن نفرق اأول 
بــني اآلية عمل البنــ�ك التقليدية ونظريتها 
يف  تقــ�م  التقليديــة  البنــ�ك  الإ�شــالمية، 
اأ�شا�شــها على الفائدة، ون�شتطيع اأن نق�ل اإنها 
بن�ك اإقرا�س »ت�شليف«، فهي تاأخذ الأم�ال 
من امل�دعني وتقر�شــها اإلى من يطلبها مقابل 
فــال  الإ�شــالمي  البنــك  اأمــا  ثابتــة،  فائــدة 
يقر�س اأم�ال مبا�شــرة علــى الإطالق، لكنه 
يعطــي ال�شــلع التــي يطلبهــا العميــل ح�شــب 
حاجته، فه� تاجر وم�شتثمر ولي�س مقر�شا.

وهذا فرق �شا�شــع بني البنك التقليدي الذي 
ه� بنك اإقرا�س فقط ياأخذ اأرباحا وينتظر، 
ياأخــذ من هذا ويعطي هذا، ويتقا�شــى ن�شــب 
اأربــاح قــد تكــ�ن ثالثــة باملائــة.. خم�شــة 
باملائــة، وه� ل يدخل يف الغنم ول يف الغرم، 
بينما البنك الإ�شــالمي يدخــل يف املخاطرة، 
ياأخذ اأم�ال من امل�دعني، يدخل لي�شتثمرها 
مع اأ�شــحاب م�شــاريع ب�شــراكة اأو مب�شــاربة، 

الفقيه القت�سادي 
يجب اأن ميتلك اآلية 

اجلمع بني فقه 
الن�س وفقه ال�اقع

العدد 115 اإبريل - 2010م - ربيع الآخر 1431هـ 26

اقت�ساد اإ�سالمي



اأو ا�شت�شــناعا، اأو �شــلما اإلى اآخــره، ويتحمل 
جزءا من املخاطر.

الفرق الأ�شا�شــي الثاين ه� م�شــاألة املخاطر، 
النظــام  يف  حقيقيــة  اإ�شــكالية  وهــذه 
القت�شــادي العاملــي الآن، كيــف ميكن حتمل 
املخاطــر؟ هل يتــم ترحيل املخاطــر، مبعنى 
اأنــه عندما تتعر�س ملخاطر امل�شــروع حتملها 
الطــرف  اإلــى  وتنقلهــا  وترحلهــا  لغــريك، 
الآخر وتبقــى اأنت يف حل منها، هذه طريقة 

مرف��شة بالطبع.

ولكــن البنــك الإ�شــالمي ل يرحــل املخاطر، 
البنك الإ�شــالمي يق�م على مبداأ امل�شاركة يف 
الربــح واخل�شــارة، يف الغنــم ويف الغرم، فهذا 
مبــداأ اأ�شا�شــي يف كل املعامــالت الإ�شــالمية، 
مبــداأ  مــع  جذريــا  اختالفــا  يختلــف  وهــ� 
ترحيــل املخاطر الــذي تق�م عليــه البن�ك 

التقليدية.

تعني اأن فكرة الفائدة نف�سها 
انتقلت اإلى فكرة ربحية بحتة؟

الربــح لي�ــس عيبــا، ولكن لــه اآليــة منطقية 
وحمــددة، وهــي التــي ت�شــتخدمها البنــ�ك 
الإ�شــالمية، وهــي اآليــة امل�شــاركة يف الربــح 

واخل�شارة ع��شا عن اآلية الفائدة.

هذا التحليل قد يق�دنا 
اإلى �س�ؤال اآخر، هل الإ�سكال 

الرئي�سي بني القت�ساد 
الإ�سالمي وغريه يكمن فقط 

يف م�سكلة الفائدة، كما يحل� 
لبع�س اخلرباء اأن يق�ل�ا ؟

الفائدة هي اأداة، هي و�شــيلة ولي�شــت غاية، 
اإلغــاء الفائــدة لي�س غاية يف حــد ذاته، ه� 
اأداة مــن اأجل التخ�شــي�س اأو الت�زيع الأمثل 
للم�ارد، مبعنى عندما يك�ن عندك راأ�س مال 
مع عمل كيف ميكن اأن ت�شنع ت�ليفة مثلى من 
اأجل ال��ش�ل اإلى اأف�شل اإنتاج اأو اأف�شل منتج، 
هذا ه� القت�شاد، تعظيم املنافع، كيف ميكن 
خــالل  مــن  القت�شــادية  املنافــع  نعظــم  اأن 
و�شــائل الإنتاج اأو عنا�شــر الإنتاج املت�افرة، 
علما اأن دالة الإنتاج التي يق�م عليها النظام 
الراأ�شــمايل الكال�شــيكي والني�كال�شيكي هي 

دالــة جتمع بــني عن�شــر راأ�س املال وعن�شــر 
العمل.

هــذه الدالة �شــيغت علــى اأ�شــا�س جمتمعات 
غربيــة فيها فائ�س من راأ�س املال وفيها نق�س 
مــن العمالة، هــذه الدالة مت ت�شــديرها اإلى 
العامل الإ�شالمي هكذا دون التفكري، وطبقت 
واأدت اإلى نتائج عك�شية.. ملاذا؟ لأنها الدالة 
والعمالــة  منق��ــس،  املــال  راأ�ــس  معك��شــة، 
كثــرية، فنحــن بحاجــة اإلــى دالــة اإنتاجية 
ال�اقــع  خ�شــائ�س  علــى  تقــ�م  اإ�شــالمية، 

القت�شادي الإ�شالمي.

ملاذا ل نن�سئ كيانات مالية 
اإ�سالمية بعيدة عن النظام 

القائم با�ستحقاقاته و�رضوطه 
املخالفة ملبادئ �رضيعتنا؟ 

هل هن�ك �ضغوط يف 
اإطار الع�ملة ت�سغط على 

امل�سلمني لكي يتبع�ا النظام 
القائم؟

نعــم.. ولالأ�شــف هــذه مفارقة ي�شــعر بها كل 
النا�س، خا�شــة النخــب واملثقفــني يف العامل 
الإ�شــالمي، تتمثــل يف البــ�ن ال�شا�شــع بني ما 
ميكــن اأن يقــ�م به العــامل الإ�شــالمي يف ظل 
ت�افر ثرواته املادية والطبيعية والب�شرية 

وبني ما ه� عليه الآن.

كثــرية،  لع�امــل  تعــ�د  املفارقــة  وهــذه 
تاريخية وح�شــارية و�شيا�شــية واقت�شادية 
واجتماعيــة وثقافية، يط�ل �شــرحها، ولكن 
ال�اقــع اأن العــامل الإ�شــالمي الآن يقبــع يف 
اأ�شــفل درجات ال�شــلم رغم اإمكاناته الهائلة؛ 
ق�امهــا  ح�شــارية  دورة  يف  نعي�ــس  لأننــا 
واإن  الغربيــة،  احل�شــارة  �شــيادة  الرئي�شــي 
كانــت قد بداأت يف الأف�ل هــذه الأيام، لكننا 

مل نتاأهل بعد اأن نك�ن بديال عنها.

فنحن يف خملب الن�شــر نرى العامل من اأعلى، 
لكننــا يف قب�شــته، ولكــن يبقــى اأن نقــ�ل اإن 
النظــام القت�شــادي الراأ�شــمايل، باعــراف 
ترهــل  حالــة  يعي�ــس  وخربائــه،  قادتــه 
و�شــيخ�خة وهــرم، وهــ� مقــدم علــى حالة 
انهيار، الب�شرية مرت عليها اأربع اأو خم�س اأو 
�شت اأنظمة اقت�شادية، كلها انهارت و�شقطت، 
وتغــريت، وهــذا النظــام لي�ــس ن�شــازا عنهــا، 

بالتايل ل بــد اأن يتغري واأن يحل حمله نظام 
اقت�شادي اآخر.

النظام القت�سادي املعم�ل 
به يف الدول الإ�سكندنافية 

راأ�سمايل مطعم بال�سمانات 
الجتماعية.. هل من املمكن اأن 

يك�ن مناف�سا اأو بديال؟
مفكــرو  يقــ�ل  كمــا  اقت�شــادي،  نظــام  اأي 
روح  علــى  ي�شــتمل  القت�شــاد،  ومنظــرو 
وطبيعــة، اأما الــروح فتتمثل يف الفل�شــفة اأو 
اخللفيــة الفكريــة والثقافيــة التي ي�شــتند 
اله�يــة  يف  واملتمثلــة  النظــام،  هــذا  اإليهــا 
العقديــة الدينيــة، وبدون تلــك اله�ية فاإن 
هذا النظام مهما �شــمل من قيــم ومثل جيدة 

ل يلبث اأن ينهار واأن ي�شقط.

ولذلــك فالنظام القت�شــادي الذي يطبق يف 
هــذه البلــدان التــي ذكرتها، برغــم العدالة 
القت�شــادية والجتماعية، يفتقر اإلى هذه 
والنظــام  والفكريــة،  الثقافيــة  املرجعيــة 
هــذه  علــى  ي�شــتمل  الــذي  الآن  ال�حيــد 
املرجعيــة الثقافيــة هــ� النظام الإ�شــالمي، 
وه� نظام كما قلت يف بداية احلديث اإن�شاين 
يلتقــي مع هذه التجارب اجلزئية يف كثري من 

املبادئ، ويف كثري من املثل والقيم.
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منه  ليجعل�ا  الأمــر  اأويل  الإ�شالم  خاطب 
الأزمــات  وحماربة  مل�اجهة  فعالة  و�شيلة 
وفر�س  واخلــا�ــشــة،  الــعــامــة  والــ�ــشــ�ائــق 
الت�شريعات  من  ي�شن�ا  اأن  امل�ش�ؤولني  على 
هذه  اإلـــى  بالرعية  ي�شل  مــا  والأنــظــمــة 

النتيجة.

فقد قال ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: 
)من وله اهلل �شيئًا من اأم�ر امل�شلمني �شيئًا 
وفقرهم  وحاجتهم  خلتهم  دون  فاحتجب 
وحاجته  خلته  دون  عنه  اهلل  احتجب 

وفقره ي�م القيامة(.

ومعنى هذا ال�عيد - بالن�شبة للدنيا قبل 
الآخرة - تعظيم �شاأن الهتمام بحاجيات 

من  يعد  بــه  الإخـــالل  اإن  حتى  ال�شع�ب، 
اأعظم املخالفات واأكرب اجلرائم.

وقد جاء هذا الإنذار يف �شيغ اأخرى، ومنها 
الرواية التي تق�ل:

بابه دون ذوي احلاجة  اإمام يغلق  )ما من 
اأبــ�اب  اهلل  اأغــلــق  اإل  وامل�شكنة  واخلــلــة 
ال�شماوات دون حاجته وخلته وم�شكنته(.

وروى معاذ هذا املعنى عن الر�ش�ل �شل�ات 
اهلل و�شالمه عليه اأنه قال:

)من ويل من اأمر النا�س �شيئًا فاحتجب عن 
اأويل ال�شعفة واحلاجة احتجب اهلل عنه 

ي�م القيامة(.

هــذا  بــتــ�جــيــه  يكتف  مل  الإ�ـــشـــالم  واإن 
وحدهم،  الأعلني  الروؤ�شاء  اإلــى  اخلطاب 
ال�ليات  روؤ�شاء   - اأي�شًا   - به  نادى  واإمنــا 
تعاليم  حــذو  ليحذوا  الأقــالــيــم،  واأمـــراء 
اأمثلة هذا  املــيــدان، ومــن  الإ�ــشــالم يف هــذا 
ما جاء عن اأبي عثمان النهدي قال: كتب 
اإلينا عمر بن اخلطاب ونحن باأذربيجان مع 

عتبة بن فرقد فقال:

اإنه لي�س من كدك ول كد اأبيك  )يا عتبة 
رحالهم  يف  امل�شلم�ن  فاأ�شبع  اأمــك،  كد  ول 
والتنعم،  واإياك  رحلك،  يف  منه  ت�شبع  مما 

وزي اأهل ال�شرك، ولب��س احلرير(.

على   - الأمر  اأويل  الإ�شالم  يخاطب  هكذا 

م�قف الإ�سالم اإزاء
الأزمات وال�س�ائق العامة

تنتاب الب�رضية يف كل 
ع�رض وحني، ك�ارث 

مهلكة، وف�اجع األيمة:

حروب، وجماعات، اأزمات 
اقت�سادية، اأعا�سري وبراكني 

وزلزل مدمرة.

والإ�سالم اأولى هذه الن�ازل 
كثرياً من العناية، وعظيمًا 

من الهتمام، بق�انني 
مكت�بة �سنها، واأعمال 

تطبيقية قام بها.. وقد 
�سلك يف هذا امليدان 
�سيا�سة حازمة، فجعل 

اأويل الأمر م�س�ؤولني يف 
الدرجة الأولى، وبالغ يف 

اإلقاء امل�س�ؤولية على 
ك�اهلهم، ثم اأ�رضك 
معهم يف كثري من 

الظروف امل��رضين على 
اختالف طبقاتهم.

ت

بقلم
د. حممد يا�رض من�س�ر

• كاتب ا�سالمي 

• باحث يف الدرا�سات الجتماعية الإ�سالمية.

• حما�رض زائر مبختلف اجلامعات الإ�سالمية.
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و�شيلة  منه  ليجعل�ا   - درجاتهم  تفاوت 
ــــة الــبــ�ؤ�ــس والــنــكــبــات عن  فــعــالــة لإزاح

ال�شع�ب املغل�بة على اأمرها.

يلقيها  التي  الكربى  امل�ش�ؤولية  هــذه  ومــع 
الإ�شالم على ك�اهل اأويل الأمر نراه يخاف 
اأ�شد اخل�ف من اأن ل ي�شتطيع ه�ؤلء حتمل 
لعجز  ــا  اإم ال�شدد،  هــذا  يف  م�ش�ؤولياتهم 
لهذا  اأخــرى،  لأ�شباب  اأو  املالية،  اخلزينة 
على  املحافظة  بدافع   - الإ�ــشــالم  يت�جه 
ال�شعب  من  امل��شرين  اإلى   - الدعامة  هذه 
م�ش�ؤولياتهم  حتمل  بــدورهــم  ليمار�ش�ا 
العامة  والــكــ�ارث  النكبات  م�اجهة  يف 

واخلا�شة.

اإلى   - املرة  هذه  يف   - يت�جه  اإذ  والإ�شالم 
امل��شرين، ل يق�شد بهم الطبقة العليا من 
الأغنياء وحدها، واإمنا يق�شد �شائر الذين 
يف�شل لهم ف�شل عما مي�شك�ن به حياتهم، 
نخ�تهم  الإ�ــشــالم  يخاطب  كلهم  فــهــ�ؤلء 
و�شخاءهم، ويفر�س عليهم اأن يعين�ا بكل 
اإخ�انهم  حاجيات  ل�شد  ا�شتطاعتهم  يف  ما 
وال�قائع  الن�ش��س  املنك�بني، وهذه بع�س 

التاريخية التي تدع� امل��شرين للعمل على 

تخفيف ال�ش�ائق العامة واخلا�شة، يق�ل 

يخاطب  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  الر�ش�ل 

جمعًا من ال�شحابة الكرام:

)من كان معه ف�شل ظهر فليعد به على من 

ل ظهر له، ومن كان له ف�شل زاد فليعد به 

على من ل زاد له(.

اهلل: عبد  بن  جابر  احلديث  راوي   قــال 

{فذكر من اأ�شناف املال ما ذكر حتى راأينا 

اأنه ل حق لأحٍد منا يف ف�شل}.

فهذا احلديث الذي اأخرجه م�شلم عن اأبي 
�شعيد اخلدري ياأمر مبع�نة املحتاجني بكل 
بكل  بالزاد،  باملرك�ب،  الإعــانــات:  ــ�اع  اأن
وج�ب  يف  كبري  اأ�شل  وهــ�  املــال،  اأ�شناف 
والــكــ�ارث  ـــات  الأزم يف  امل�شابني  م�ا�شاة 

املهلكة.

هذا  الإ�ــشــالم  فقهاء  مــن  كثري  �شرح  وقــد 
املعاونة  معنى  و�شحت  �ــشــروحــًا  الأ�ــشــل 
يف  فاملازري  املطل�بة،  ال�شعبية  واملـــ�ؤازرة 
ال�ارد  الأمر  باأن  ي�ؤكد  �شرح هذا احلديث 
واإمنا  النب�ة،  ع�شر  على  قا�شرًاُ  لي�س  فيه 
ه� اأمر وج�ب اإلى ي�م القيامة.. وعيا�س 
ي�شرحه يف العبارة التالية: جتب امل�ا�شاة 
عند احلاجة يف كل �شيء من مال اأو اإعانة 
يف عمل اأو غري ذلك - وما اأح�شن كالم ابن 

حزم يف �شرح هذا املعنى حيث قال:

اأن  بلد  كــل  مــن  الأغــنــيــاء  على  )وفــر�ــس 
يق�م�ا بفقرائهم، ويجربهم ال�شلطان على 
ذلك اإن مل تقم الزك�ات بهم ول يف �شائر 
من  ياأكل�ن  مبا  لهم  فيقام  امل�شلمني،  اأم�ال 
الق�ت الذي ل بد منه، ومن اللبا�س لل�شتاء 

ال�سالم ب�سماحته 
يدع� امل��سـرين 

لتخفيف ال�س�ائق 
العامة واخلا�سة
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ال�سع�ر ب�اجب 
امل�ا�ساة كان 

�سائداً ول يزال عند 
امل�سلمني
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من  يكنهم  ومب�شكن  ذلــك،  مبثل  وال�شيف 
املطر، وال�شيف، وال�شم�س، وعي�ن املارة.

هذا  يف  املعافري  العربي  ابــن  كــالم  ومــن 
امل��ش�ع:

الفقراء، بل  اأن يهمل�ا  )ل يحل لالأغنياء 
ل�  اأنــه  تــرى  األ  اأيديهم،  يف  مما  يغن�هم 
اإغناوؤه  النا�س  على  لتعني  رجل  مال  �شرق 
وجرب ما ذهب له مما يغني مفاقره، ويجرب 

مكا�شره.

الذكر نخرج  ال�شابقة  الن�ش��س  فمن هذه 
خيف  اإذا  ما  حال  يف  التالية:  باخلال�شة 
على  واجبًا  يك�ن  املنك�بني،  على  ال�شياع 
يف   - الإ�شالمية  ال�شع�ب  مــن  امل��شرين 
مب�ا�شاة  يق�م�ا  اأن   - وزمـــان  ع�شر  كــل 
ومبا  الأعــمــال،  يف  بالإعانة  منك�بيهم.. 
وامل�شكن  واللبا�س  الــقــ�ت  مــن  لهم  يجب 

ال�شحي، وب�شائر اأن�اع املع�نات.

وبعد هذا يح�شن اأن اأ�شري اإلى اأن هذا املبداأ 

ع�شر  يف  الزمن  من  حينًا  عمليًا  نفذ  قد 
اأراد  فقد  بــعــده،  الع�ش�ر  وبع�س  النب�ة 
مرة  الغزو  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي 

فقال:

من  اإن  والأنــ�ــشــار..  املهاجرين  مع�شر  {يــا 
ع�شرية،  ول  مال  لهم  لي�س  ق�مًا  اإخ�انكم 
فلي�شم اأحدكم اإليه الرجلني اأوالثالثة}.. 
قال جابر بن عبد اهلل )راوي احلديث(: 
اإل  ومــايل  ثالثة  اأو  اثنني  اإيل  ف�شممت 

عقبة كعقبة اأحدهم من جملي.

عنه(  اهلل  )ر�شي  جابر  ق�شية  تكن  ومل 
املبداأ،  هذا  فيها  طبق  التي  ال�حيدة  هي 
واإمنا هناك وقائع اأخرى عديدة �شار فيها 

�صادات الأمة على هذا ال�صراط ال�صوي.

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�ش�ل  اأثنى  فقد 
يف  اأرمل�ا  اإذا  اإنهم  فقال  الأ�شعريني  على 
جمع�ا   - وافتقروا(  زادهم  )نفد   - الغزو 

زادهم وت�ا�ش�ا فيه، هم مني واأنا منهم.



»من كان معه ف�سل 
ظهر فليعد به على 

من ل ظهر له، ومن 
كان له ف�سل زاد 

فليعد به على من ل 
زاد له«

يا مع�رض املهاجرين 
والأن�سار.. اإن من 

اإخ�انكم ق�مًا لي�س 
لهم مال ول ع�سرية، 
فلي�سم اأحدكم اإليه 

الرجلني اأوالثالثة
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وجعل اخلليفة عمر - عام الرمادة - على 
كل �شخ�س مثله وقال: لن يهلك اأحد على 

ن�شف �شبعه.

و�شح عن اأبي عبيدة بن اجلراح وثالثمائة 
اأب�  فاأمرهم  فني  زادهــم  اأن  ال�شحابة  من 
عبيدة فجمع�ا اأزوادهم يف مزودين، وجعل 

يق�تهم اإياها على ال�ش�اء.

ال�شع�ر  كان  الأولى  الإ�شالمية  الع�ش�ر  يف 
�شائدًا  احلــاجــات  عند  املــ�ا�ــشــاة  بــ�اجــب 
الع�ش�ر  يف  نعدم  ل  اأننا  على  املجتمع،  يف 
الأخرى اأفرادًا - واإن كان�ا قالئل - يدع�ن 
لإحياء هذه الروح الإن�شانية، ويعمل�ن بها 

يف خا�شة اأنف�شهم.

اأن  اإلى  النظر  األفت  اأن  اأود  اخلتام..  ويف 
الإ�شالم كثريًا ما يرغب يف العطاء ال�شخم 
النداء  هذا  لنتدبر  الــ�فــرية..  والإعــانــة 
الإ�شالمية  النخ�ة  يخاطب  الذي  النب�ي 

فيق�ل:

)األ رجل مينح اأهل بيت ناقة تغدو بع�س 
)قدح( وتروح بع�س، اإن اأجرها لعظيم(.

يف  اجليدة  الناقة  ت�شاويه  ما  عرفنا  فاإذا 
يرغب  التي  امل�ا�شاة  مقدار  ندرك  وقتنا، 
فيها الإ�شالم. وما عطايا الر�ش�ل الكبرية، 
وتربعات غري واحٍد من ال�شحابة يف �شتى 
الدع�ة  هــذه  مــع  ــاوب  جت اإل  املنا�شبات، 
على  ت�شرق  اأن  نــرجــ�  الــتــي  الإ�ــشــالمــيــة 

نح�  واجبنا  ــ�ؤدي  ن حتى  جميعًا  نف��شنا 
�شتى  يف  واملنك�بني  املحتاجني  اإخــ�تــنــا 

اأ�شقاع العامل.

ور�ش�له  عملكم  اهلل  ف�شريى  اأعمل�ا  )وقل 
وامل�ؤمن�ن( �ش�رة الت�بة، الآية: 105.

املراجع:

1- �شحيح م�شلم وبع�س �شروحه.
اإعانة  وج�ب  يف  الكتاين  جعفر  لل�شيخ  تقييد   -2

املحتاج.
3- الإ�شالم ومناهج ال�شراكية.

4- الإ�شالم املفرى عليه.



ــن عثمان  ب الــدكــتــ�ر عــبــدالــعــزيــز  حـــذر 
للمنظمة  ـــام  ـــع ال ـــر  ـــدي امل الـــتـــ�يـــجـــري 
والثقافة  والــعــلــ�م  للربية  الإ�ــشــالمــيــة 
ظاهرة  تف�شي  خط�رة  من  )الإي�شي�شك�( 
اأن  اإلى  م�شريًا  الإ�شالمي،  العامل  يف  الأمية 
ارتفاع  عن  تك�شف  احلديثة  الإح�شاءات 
معدلت الأمية يف معظم الأقطار العربية 
والإ�شالمية، بعد اأن و�شل املعدل العام اإلى 
45.5%.. وجدد مطلب املنظمة الإ�شالمية 
قمة  بعقد  والــثــقــافــة  والــعــلــ�م  للربية 

اإ�شالمية ملناق�شة تفاقم ظاهرة الأمية يف 
العامل الإ�شالمي، واتخاذ خط�ات وقرارات 
واقعية وعملية مل�اجهتها خا�شة اأن العديد 
من الهيئات واملنظمات املعنية تقف عاجزة 
والثقايف  العلمي  فال�اقع  حما�شرتها،  عن 
الإ�شالمية  الأمــة  تعي�شه  الــذي  والفكري 
�شيا�شية  اتخاذ م�اقف  ي�ؤكد �شرورة  الآن 
الأمية  م�شكلة  مل�اجهة  فاعلة  واقت�شادية 
والثقافة  والتعليم  الربية  ق�شايا  وو�شع 
ــات احلــكــ�مــات  ــام ــم ــت ــى خــريــطــة اه عــل

الإ�شالمية.

حما�شرة  الــتــ�يــجــري  الــدكــتــ�ر  ــس  ــ� ورف
الهيئات واملنظمات الإ�شالمية بالتهامات، 
من  والنقائ�س  ال�شلبيات  كــل  وجت�شيد 
اأن�شطتها، م�ؤكدًا اأن هذه الهيئات واملنظمات 
عــلــى تــنــ�ع اأنــ�ــشــطــتــهــا تــرحــب بــكــل نقد 
والتط�ير..  الإ�شالح  ي�شتهدف  م��ش�عي 
لــكــنــه كــ�ــشــف عـــن نـــ�ايـــا بــعــ�ــس الــكــتــاب 
كل  يحا�شرون  الــذيــن  الــعــرب  واملثقفني 
بهدف  دليل  دون  بالتهامات  اإ�شالمي  عمل 
وو�شائله  اأدواتــه  وتع�يق  �ش�رته  ت�ش�يه 
عن حتقيق الأهداف الإ�شالمية وال�طنية 

التي ت�شعى اإلى حتقيقها.

وطــالــب الــدكــتــ�ر الــتــ�يــجــري يف حــ�اره 
تنمية  على  بالعمل  »ال�شياء«  مع  ال�شامل 
العلمي  والبحث  التعليم  باأهمية  ال�عي 

املدير العام للمنظمة الإ�سالمية للرتبية والعل�م والثقافة 
يف ح�ار مع »ال�سياء«:

ن�سف �سكان العامل 
الإ�سالمي.. اأمي�ن!!

حذر الدكت�ر عبدالعزيز بن 
عثمان الت�يجري املدير 

العام للمنظمة الإ�سالمية 
للرتبية والعل�م والثقافة 
)الإي�سي�سك�( من خط�رة 
تف�سي ظاهرة الأمية يف 
العامل الإ�سالمي، م�سرياً 

اإلى اأن الإح�ساءات احلديثة 
تك�سف عن ارتفاع معدلت 
الأمية يف معظم الأقطار 

العربية والإ�سالمية، بعد 
اأن و�سل املعدل العام 

اإلى 45.5%.. وجدد مطلب 
املنظمة الإ�سالمية للرتبية 

والعل�م والثقافة بعقد 
قمة اإ�سالمية ملناق�سة 

تفاقم ظاهرة الأمية يف 
العامل الإ�سالمي، واتخاذ 
خط�ات وقرارات واقعية 

وعملية مل�اجهتها خا�سة 
اأن العديد من الهيئات 

واملنظمات املعنية تقف 
عاجزة عن حما�رضتها، 

فال�اقع العلمي والثقايف 
والفكري الذي تعي�سه الأمة 
الإ�سالمية الآن ي�ؤكد �رضورة 

اتخاذ م�اقف �سيا�سية 
واقت�سادية فاعلة مل�اجهة 
م�سكلة الأمية وو�سع ق�سايا 

الرتبية والتعليم والثقافة 
على خريطة اهتمامات 

احلك�مات الإ�سالمية.

حـ

ح�ار
ب�سي�ين احلل�اين - القاهرة
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نطالب بقمة 
اإ�سالمية مل�اجهة 

اأخطار الأمية 
والتخلف العلمي يف 

الأقطار الإ�سالمية

ــدًا اأن  ــ�ؤك يف كــل اأقــطــارهــا الإ�ــشــالمــيــة، م
الأقــ�ى  ال�شالح  هما  والتكن�ل�جيا  العلم 
امل�اجهة  ويف  احلياة  معارك  يف  للم�شلمني 
اكت�شابهما  واأن  الآخــريــن،  مع  احل�شارية 
والتعليم  للربية  الأولى  املراحل  من  يبداأ 

للفرد واملجتمع.

يف  بالتاأين  الت�يجري  الدكت�ر  طالب  كما 
اتخاذ م�اقف من ال�شيا�شات التي يروج لها 
الغرب ويف مقدمتها ق�شية »الع�ملة«، واأكد 
العامل  يف  والثقافية  العلمية  امل�ؤ�ش�شات  اأن 
اإذا كانت و�شيلة  الإ�شالمي ترحب بالع�ملة 
الثقايف بني الأمم دون  لالنفتاح والت�ا�شل 
عدوان على ه�يات ال�شع�ب وثقافتها.. اأما 
للهيمنة  جديدة  و�شيلة  الع�ملة  كانت  اإذا 
فنحن  احلــ�ــشــاريــة  واملــ�اجــهــة  الثقافية 
العامل  عانى  فقد  منها،  ونــحــذر  نرف�شها 
الإ�شالمي كثريًا من هيمنة الغرب الثقافية، 
ولن يفرط امل�صلمون � مهما كانت التحديات 

التي ت�اجههم ـ يف ه�يتهم احل�شارية.

معه  اأجرته  الــذي  احلــ�ار  ن�س  يلي  وفيما 
»ال�شياء« خالل زيارته الأخرية للقاهرة:

م�سكلة الأمية

رغم الت��سع الكبري يف 
امل�ؤ�س�سات الرتب�ية 

والتعليمية وال�عي املتزايد 
باأهمية التعليم و�رضورته 
يف عاملنا الإ�سالمي.. اإل اأن 

الإح�ساءات ونتائج الدرا�سات 
العلمية تدق ناق��س اخلطر.. 

فن�سبة الأمية تت�ساعف يف 
معظم الأقطار الإ�سالمية، 

والفج�ة العلمية بني 
الغرب والعامل الإ�سالمي 

تت�سع ي�مًا بعد ي�م.. كيف 
ترون واقع م�سكلة الأمية 

والتخلف العلمي يف عاملنا 
الإ�سالمي؟ وكيف نخرج من 

هذا النفق املظلم لنعيد بناء 
جمتمعاتنا الإ�سالمية على 
اأ�سا�س من العلم والتقدم 

الذي يعتربه الإ�سالم فري�سة 
على الأمة الإ�سالمية؟

من  الأمـــيـــة  م�شكلة  تــعــتــرب  الـــ�اقـــع،  يف 

نف�شها  تــفــر�ــس  الــتــي  املــ�ــشــكــالت  ــر  ــط اأخ
والفكري  والثقايف  التعليمي  واقعنا  على 
ــامل الإ�ـــشـــالمـــي.. فــالإحــ�ــشــاءات  ــع يف ال
املعل�مات  بنك  يف  لدينا  املت�فرة  الدقيقة 
فمعدل  وحمــزنــة،  خميفة  بالإي�شي�شك� 
الأمــيــة يف بــلــدان الــعــامل الإ�ــشــالمــي يبلغ 
الــعــامل  �ــشــكـــــان  نــ�ــشــف  اأن  اأي   .%45.5
الأمــيــة..  مــن  يعان�ن  تقريبًا  الإ�ــشــالمــي 
تقت�شر  ل  نــعــرف  كما  ــة  ــي الأم وم�شكلة 
فالأمية  والكتابة،  بالقراءة  اجلهل  على 
وم�شروعات  خطط  كل  على  بظاللها  تلقي 
التخلف  مظاهر  اأهــم  من  وتعترب  التنمية 
والراجع احل�شاري، فالإن�شان ل يتعلم لكي 
لكنه  وظيفة..  وي�شغل  مكتب  على  يجل�س 
يفكر وكيف يبحث  لكي يعرف كيف  يتعلم 
ت�اجهه  التي  للم�شكالت  علمي  حــل  عــن 
حلل  واملعارف  العل�م  اإجنــازات  كل  ويطبق 

م�شكالته وم�شكالت جمتمعه..

الأمية  معدلت  ارتفاع  البع�س  يعترب  وقد 
للجه�د  نتيجة عك�شية  الإ�شالمي  يف عاملنا 
والتعليم  الربية  قطاعات  يف  تبذل  التي 
املتزايد  الهتمام  من  انطالقًا  والثقافة 
ال�عي  مــعــدل  ــاع  ــف وارت التعليم  بق�شية 
العملي  ال�اقع  لكن  ب�شرورته  الجتماعي 
عك�س  يــ�ؤكــد  للظاهرة  العلمي  والــر�ــشــد 

ذلك..

فالإح�شاءات املت�فرة لدينا يف الإي�شي�شك� 

على  احلك�مي  ــاق  ــف الإن مــعــدل  اأن  تــ�ؤكــد 
ل  الإ�ـــشـــالمـــي  الـــعـــامل  دول  يف  الــتــعــلــيــم 
قليلة  حــالت  يف  اإل   %15.6 على  يزيد 
ن�شبة 2% يف معظم  اإلى  املعدل  وينزل هذا 
احلــــالت، وهـــذا اأكـــرب مــظــاهــر الــراجــع 
يف  والتعليم  الربية  جمــال  يف  احل�شاري 
عاملنا الإ�شالمي.. ونالحظ اأنه على الرغم 
من املجه�دات التي تبذلها حك�مات بلدان 
مب�شت�يات  للنه��س  ــالمــي  الإ�ــش ــعــامل  ال
اأن  اإل  املجالت،  كل  يف  والتعليم  الربية 
عدد  يف  تراجعًا  تعرف  ل  الأمية  ظاهرة 
بالإ�شافة  ــذا  ه الــبــلــدان،  ــذه  ه مــن  كبري 
مب�شت�ى  يتعلق  فيما  ال�ا�شح  الق�ش�ر  اإلى 
القيمة  حيث  من  التعليم  حركة  مردودية 
اأن  اإلــى  ي�شري  الــذي  الأمــر  وه�  وامل�شم�ن، 
كثريًا من اجله�د التي تبذل يف هذا املجال 

احلي�ي ت�شيع هدرًا.

عاملنا  يف  نعي�شه  ــذي  ال الــ�اقــع  وخــطــ�رة 
ل  وتعليميًا  ترب�يًا  والإ�ــشــالمــي  العربي 
تت�قف عند م�شكلة الأمية التي تت�شاعف 
ي�ؤكد  ــر  اآخ مظهر  هناك  بــل  معدلتها.. 
وه�  التعليم  جمال  يف  احل�شاري  تراجعنا 
جميع  يف  العلمي  بالبحث  الهتمام  �شعف 
امل�شت�يات،  خمتلف  وعلى  العلم،  حق�ل 
على  احلك�مي  الإنفاق  معدل  يتعدى  ل  اإذ 
الإ�شالمي  العامل  بلدان  يف  العلمي  البحث 
الإنفاق  جمم�ع  من  املئة  يف  واحــد  ن�شبة 
الأقــطــار  اأكــرث  يف  وذلــك  الــعــام  احلك�مي 
وعددها  والتكن�ل�جيا،  بالعلم  اهتمامًا 
الذي  العجز  هذا  وينعك�س  للغاية،  �شئيل 
العامل  اأقــطــار  يف  العلمية  احلــيــاة  يطبع 
حجم  على  وا�ــشــحــة  بــدرجــة  الإ�ــشــالمــي 
هذه  يف  وعــددهــا  العلمي  البحث  مــراكــز 
الأقطار، اإذ اأن املراكز املتخ�ش�شة يف العل�م 
 1885 على  عددها  يزيد  ل  والتكن�ل�جيا 
الباحثني  العلماء  بينما ي�شل عدد  مركزًا، 
�شبعة  اإلى  والتكن�ل�جيا  العل�م  حق�ل  يف 
ماليني و864 األف عامل، وهذا العدد يعادل 
لتعداد  الكلي  املجم�ع  مــن   %3.7 ن�شبة 
املعل�م  ومن  العامل،  يف  العلميني  الباحثني 
الي�ن�شك�  تعتمده  الذي  الدويل  املعيار  اأن 
العل�م  يف  املتخ�ش�شني  العلماء  لن�شبة 
عامل  ه�  ال�شكان  تعداد  اإلى  والتكن�ل�جيا 
باحث واحد لكل �شتة اآلف ن�شمة، وح�شب 
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العلم والتكن�ل�جيا 
هما �سالح امل�سلمني 
ل�ستعادة اأجمادهم 
احل�سارية وم�اجهة 

اأخطار الع�ملة

هذه هي الأ�سباب 
احلقيقية لتخلف 

امل�سلمني 
وتراجعهم العلمي 

واحل�ساري

تداخل  ي�جد  فال  وحي�ي..  �شروري  اأمر 
واأهــداف  الإ�شالمية  املنظمة  اأهــداف  بني 
والعربية.. بل ي�جد  الدولية  املنظمتني: 
العمل  تكامل وتن�ع يف الأهداف وجمالت 
وهذا مطل�ب، لأن كل الأهداف يف النهاية 
التن�ع  وحتــقــق  واحــــدة  قــنــاة  يف  ت�شب 
الفكري والثقايف والعلمي املطل�ب لإن�شاننا 
امل�شلم الذي ي�اجه حتديات كثرية وخطرية 
ترب�يًا وثقافيًا وعلميًا.. ولذلك ل ن�شتطيع 
الإ�ــشــالمــيــة  املــنــظــمــة  اإن جــهــ�د  ــ�ل  ــق ال
تغني  اأن  ميكن  والثقافة  والعل�م  للربية 
)الي�ن�شك�(  الدولية  املنظمة  جه�د  عن 
ولي�س  »الإلي�شك�«..  العربية  واملنظمة 
الإ�شالمية  املنظمة  تاأ�شي�س  اأن  �شحيحًا 
للربية والعل�م والثقافة �شنة 1982م كان 
الإ�شالمي..  الت�شامن  ملبداأ  جت�شيد  جمرد 
مطل�ب  ذاته  حد  يف  الإ�شالمي  فالت�شامن 
وهدف ت�شعى كل دول العامل الإ�شالمي اإلى 
حتقيقه.. بل جاءت هذه املنظمة حتقيقًا 
اإحدى  عن  وتعبريًا  تن�عًا،  اأكرث  لأهــداف 
بني  والــثــقــايف  العلمي  الــتــعــاون  ــرورات  �ــش
اأقطار العامل الإ�شالمي، وا�شتجابة حلاجة 
ي�شتد اإحلاحها اإلى ت�شافر اجله�د وتكاملها 
املتجان�شة  الب�شرية  املجم�عة  هــذه  بني 
تاريخيًا، وح�شاريًا، وثقافيًا.. ومن هنا كان 
ـــ جتاوبًا مع متطلبات  املنظمة  اإن�شاء هذه 
كان  بــل  �ــشــروراتــه،  مــع  وتكيفًا  الع�شر، 
والثقافية  العلمية  احلتميات  من  حتمية 
العلمي  واقعنا  على  نف�شها  فر�شت  التي 
اأن  الأمة  والثقايف، وفر�شت على  والفكري 

تن�شق جه�دها يف هذه امليادين.

وج�د  اأهمية  من  نقلل  اأن  ينبغي  ل  لذلك 
ت�شعى  التي  الإ�شالمية  املنظمات  هذه  مثل 
اإلى جت�شيد وحدة الأمة وتكامل جه�دها.. 
املنظمات  هذه  تاأ�شي�س  اإلى  نظرنا  و�ش�اء 
الإ�شالمية  احل�شارة  زاوية  من  الإ�شالمية 
اإلــى  النــتــمــاء  ي�شت�جبه  ــا  وم ــدة  ــ�اح ال
لتعميق  احلثيث  ال�شعي  من  احل�شارة  هذه 
ال�شع�ب  بني  التما�شك  وتق�ية  الرابط 
من  ذلك  اإلى  نظرنا  اأم  اإليها..  تنتمي  التي 
زاوية امل�شلحة املادية والفائدة فاإن الأمر 
منظمات  ــ�د  وج اأن  هــ�  فيه  ل�شك  ــذي  ال
اإ�شالمية متخ�ش�شة �ش�اء يف �ش�ؤون الدع�ة 
املــيــاديــن  يف  اأو  الإ�ــشــالمــيــة،  والإغـــاثـــة 

يف  لدينا  املت�فرة  والإح�شائيات  امل�ؤ�شرات 
هذه  فــاإن  الإي�شي�شك�  يف  املعل�مات  مركز 
الن�شبة يف دول العامل الإ�شالمي ت�شل اإلى 
تراوح  بينما  ن�شمة..  ملي�ن  لكل   4.170
�شناعيًا  املتقدمة  الــدول  يف  الن�شبة  هذه 
األف عامل باحث  األفًا و60  وعلميًا بني 12 

لكل ملي�ن ن�شمة.

ال�شا�شعة  الفروق  واحلقيقة.. جت�شد هذه 
حقيقة الأو�شاع العلمية املتخلفة يف العل�م 
عن  نف�شه  ال�قت  يف  وتك�شف  الإ�شالمية 
ي�ش�د  الذي  الطبيعي  غري  ال�اقع  طبيعة 
احلياة العلمية يف هذا العامل ال�شا�شع الذي 
اأمــام  ي�فر  ما  واملــ�ؤهــالت  ــ�ارد  امل من  ميلك 
الباحثني كل الإمكانيات وال��شائل لتحقيق 
ما  اإذا  نه�شة علمية تكن�ل�جية حقيقية، 

�شارت الأم�ر يف الجتاه العلمي الر�شيد.

ال�شعف  بالغ  علمي  و�شع  اأمــام  اأننا  ومبــا 
ــام  اأم خــطــرية  مــعــ�قــات  وي�شكل  والــعــجــز 
ندق  فــاإنــنــا  الإ�ــشــالمــيــة  الــبــلــدان  تنمية 
بــاأعــلــى �ش�تنا  ونــحــذر  نــاقــ��ــس اخلــطــر، 
يف  قمنا  وقــد  ال��شع..  هــذا  ا�شتمرار  من 
وحــذرنــا  واجباتنا  ببع�س  الإي�شي�شك� 
اإ�شراتيجية  يف  وخا�شة  ال��شع  هذا  من 
البلدان  يف  والتكن�ل�جيا  العل�م  تط�ير 
الإ�شالمية التي و�شعناها.. اأما فيما يتعلق 
مب�شكلة الأمية فهي حتتاج جه�دًا �شخمة 
امل�شت�ى  على  �شاملة  تعبئة  وت�شت�جب 
مل�اجهتها،  والإ�شالمي  والق�مي  ال�طني 

ا�شم  يحمل  عمليًا  برناجمًا  و�شعنا  وقــد 
والتك�ين  الأمية  ملح�  الإ�شالمي  »الربنامج 
واجلماعات  البلدان  يف  للجميع  الأ�شا�شي 
الإ�شالمية«، و�شع�رًا من املنظمة باأن تنفيذ 
يت�قف  الأمــيــة  ملح�  الإ�شالمي  الربنامج 
على قرارات �شيا�شية عليا قد وجهت نداء 
اإلى قادة العامل الإ�شالمي دع�تهم فيه اإلى 
ق�شية  ملعاجلة  تخ�س  اإ�شالمية  قمة  عقد 
الأمية املتف�شية يف الأقطار الإ�شالمية دون 
للتطبيق  العملي  ال��شع  كان  واإن  ا�شتثناء 
يختلف من دولة اإلى اأخرى ح�شب ال�ج�د 

الفعلي للم�شكلة.

اأهداف الإي�سي�سك�

.. تعدت الهيئات واملنظمات 
العاملة يف حقل الرتبية 

والعل�م والثقافة يف 
العاملني العربي والإ�سالمي.. 

ومع ذلك مل نر تعاونًا 
وتن�سيقًا بال�س�رة التي 

حتقق التكامل بني الدول 
العربية والإ�سالمية يف هذه 

املجالت احلي�ية.. ترى ما 
اأ�سباب ذلك؟ وهل هناك ما 
يربر وج�د منظمة اإ�سالمية 

للرتبية والعل�م والثقافة يف 
ظل وج�د املنظمة الدولية 

واملنظمة العربية؟
الثالث  املنظمات  هــذه  وجــ�د  الــ�اقــع  يف 
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حما�رضة الهيئات 
واملنظمات 

الإ�سالمية بالتهامات 
وال�سلبيات 

ت�ستهدف تق�ي�س 
م�سريتها

مك�شب  ه�  واحل�شارية  املعرفية  واحلق�ل 
ت�ظف  اأن  ويجب  والأهمية،  القيمة  بالغ 
اأهدافها  لتحقيق  واملنظمات  الهيئات  هذه 
الت�شامن  حتقيق  مقدمتها  ويف  الــكــربى 
هذه  يف  الإ�شالمية  ال�شع�ب  بني  والتكامل 
هذه  جه�د  تتكامل  واأن  املتن�عة  املجالت 
الهيئات واملنظمات لكي ترفع من م�شت�يات 
التنمية الب�شرية يف الأقطار الإ�شالمية من 
منطلق تط�ير النه�شة الرب�ية والعلمية 
ملتطلبات  ي�شتجيب  ومبا  فيها،  والثقافية 

البناء احل�شاري ال�شامل.

حتديات خطرية

ال�اقع ي�ؤكد اأن الهيئات 
واملنظمات املتفرعة عن 
منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي 

ت�اجه حتديات كثرية ول حتقق 
اأهدافها على اأر�س ال�اقع.. 

هل يرجع ذلك حلالة الفرقة 
التي تعي�سها الأمة؟ وماذا 
قدمت املنظمة الإ�سالمية 

للرتبية والعل�م والثقافة يف 
ظل هذه التحديات التي تقف 

يف طريق العمل الإ�سالمي 
اجلماعي؟

�شحيح اأن الهيئات واملنظمات املتفرعة عن 
حتديات  ت�اجه  الإ�شالمي  امل�ؤمتر  منظمة 
الــتــحــديــات  ـــذه  ه واأن  وخـــطـــرية  ــرية  ــث ك
تتعاظم يف كل حماولت بث بذور الفرقة 
والنق�شامات بني اأقطار العامل الإ�شالمي.. 
الهيئات  ــذه  ه ان  الــقــ�ل  الظلم  مــن  لكن 
على  اإيجابية  نتائج  حتقق  مل  واملنظمات 
الــ�اقــع، فهذا ادعــاء ظــامل ويجايف  اأر�ــس 
ــازات  اأحتـــدث عــن اجن لــن  واأنـــا  احلقيقة، 
حققت  التي  الأخــرى  واملنظمات  الهيئات 
لنف�شها..  ر�شمتها  التي  الأهداف  من  كثريًا 
والعل�م  للربية  الإ�شالمية  املنظمة  لكن 
وتنظيم  باإدارتها  اأ�شرف  التي  والثقافة 
حققت  متكامل  عمل  فــريــق  مــع  �ش�ؤونها 
وج�دها  اأن  ال�قع  وي�شهد  كثرية،  اأهدافًا 
على  امللحة،  الــ�ــشــرورات  من  �ــشــرورة  كــان 
م�شت�يات عديدة، فقد عززت هذه املنظمة 
وب�ش�رة وا�شحة العمل الإ�شالمي امل�شرك 
امل�ؤمتر  منظمة  وهي  ال�شرعية،  قن�اته  يف 
يف  يعمل  اأو  عنها،  يتفرع  ومــا  الإ�ــشــالمــي، 

اإطارها من املنظمات وامل�ؤ�ش�شات الإ�شالمية، 
فاأ�شفت على العمل اجلماعي يف هذا الإطار 
ال�شبغة  وهي  يفتقدها،  كان  التي  ال�شبغة 
وال�شبغة  ــام،  ــع ال مدل�لها  يف  الثقافية 
العلمية يف مفه�مها ال�شامل، وهذا ما اأك�شب 
الق�ة  من  مزيدًا  امل�شرك  الإ�شالمي  العمل 
من  »الي�شي�شك�«  جعلت  فقد  والفاعلية.. 
ذات  واقعية  حقيقة  الإ�شالمي  الت�شامن 
اأبعاد ترب�ية وعلمية وثقافية، فالأول مرة 
يف هذا الع�شر تلتقي دول العامل الإ�شالمي 
ح�ل اإطار تنظيمي للعمل الرب�ي والعلمي 
اأهداف  والثقايف، تعمل من خالله لتحقيق 
الأقطار  امل�شرك بني  القا�شم  اأ�شبحت هي 
ــات  ــالف ـــ�ق كــل اخل ــة، تــعــلــ� ف ــي ــالم ــش الإ�
ال�شيا�شية، وترتفع اإلى ذروة الإجماع الذي 

تت�حد يف ظله الإرادات وامل�شالح.

تت�شرف  الــتــي  الإجنــــــــازات  اأهــــم  ومــــن 
والــعــلــ�م  للربية  الإ�ــشــالمــيــة  املنظمة 
ثالث  و�شع  بتحقيقها  وتفتخر  والثقافة 
والعلمي  الــربــ�ي  للعمل  ا�شراتيجيات 
علميًا  اإطــارًا  جمم�عها  يف  ت�شكل  والثقايف 
هذه  يف  واإمكاناتها  الأمــة  قــدرات  لتط�ير 

احلق�ل املعرفية.

يف  الربية  تط�ير  ا�شراتيجية  الأولــى: 
امل�ؤمتر  اعتمدها  التي  الإ�شالمية  البالد 
الثالثة  دورتــــه  ــن  م لالي�شي�شك�  ــام  ــع ال
 ،1988 ن�فمرب  �شهر  من  عمان  يف  املنعقدة 
الإ�شالمية  للمنظمة  العام  امل�ؤمتر  ويتك�ن 

الــدول  يف  والتعليم  الــربــيــة  وزراء  مــن 
الأع�شاء.

للعامل  الثقافية  ال�شراتيجية  الثانية: 
القمة  مــ�ؤمتــر  اعتمدها  التي  الإ�ــشــالمــي 
من  داكــار  يف  املنعقد  ال�شاد�س  الإ�شالمي 
هذه  جــاءت  وقــد  1991م،  �شنة  دي�شمرب 
واجتماعات  نــدوات  ثمرة  ال�شراتيجية 
للخرباء، وخال�شة اأربع �شن�ات من البحث 
والتاأمل  املقارنة  ومن  والتحليل  والدرا�شة 
وا�شتقراء ال�اقع الثقايف للعامل الإ�شالمي.

العل�م  تط�ير  ا�شراتيجية  الــثــالــثــة: 
التي  الإ�شالمية  البلدان  يف  والتكن�ل�جيا 
الثامن  الإ�شالمي  القمة  م�ؤمتر  اعتمدها 
الذي عقد يف طهران يف �شهر دي�شمرب �شنة 

.1977

وهذه ال�شراتيجيات الثالث ت�شكل الأركان 
الرئي�شية ل�شراتيجية املعرفة التي تنبع 
لالأمة،  احل�شارية  اله�ية  خ�ش��شيات  من 
الب�شرية  التنمية  احتياجات  تلبي  والتي 
يف حق�ل الربية والعل�م والثقافة والتي 
تقدم ولأول مرة يف تاريخ العامل الإ�شالمي 
املعا�شر الإطار املعريف يف �شم�ليته وعمقه 
النه�شة  ملتطلبات  ا�شتيعابه  ويف  وامتداده، 
النه�شة  ل  ال�اقعية،  واملــاديــة  العلمية 

النظرية والعاطفية اخليالية.

بذلت  التي  الكبرية  اجله�د  جانب  واإلــى 
ي�جد  الذي  احل�شاري  العمل  هذا  لإجنــاز 
ــــة ويــحــقــق الــتــكــامــل بني  تــ�جــهــات الأم
والثقافية  والعلمية  الرب�ية  جه�دها 
العديد  لتحقيق  الإ�شالمية  املنظمة  تعمل 
وتقدم  الفكر،  رقي  اأجل  من  الأهــداف  من 
العلم، وتنمية القيم الإن�شانية على �شعيد 
الــعــامل الإ�ــشــالمــي يف امــتــداده اجلــغــرايف 
التي  الجنازات  وهذه  احل�شاري..  وعمقه 
الق�شرية ل  حققتها الي�شي�شك� يف عمرها 
ينبغي اأن تقا�س بالأرقام وبالإحجام، واإمنا 
تقت�شي الروؤية العلمية النظر اإلى طبيعة 
العمل الذي تنه�س به هذه املنظمة، ولذلك 
احل�شاري،  باملقيا�س  تقا�س  اجنازاتها  فاإن 
ال�شراتيجية  امل�شالح  مبــيــزان  وتـــ�زن 

للبلدان الإ�شالمية قاطبة.
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تخلفنا يف ميادين 
الرتبية والعل�م 

والثقافة واقع 
ل ننكره.. وهذه 
خط�ات الإ�سالح

تق�مي الهيئات الإ�سالمية

من وجهة نظرك.. ملاذا 
حتا�رض املنظمات والهيئات 

الإ�سالمية بالتهامات ويج�سد 
البع�س فيها كل ال�سلبيات؟

تن�ع  على  الإ�شالمية  واملنظمات  الهيئات 
والإ�شالمي  العربي  عاملنا  يف  ن�شاطاتها 
حتقيق  اإلى  وت�شعى  تكاملي  اإطار  يف  تعمل 
اأن  الطبيعي  ومن  لها،  املر�ش�مة  الأهــداف 
بالتحديات  الهيئات واملنظمات  تتاأثر هذه 
التي يعاين منها العمل الإ�شالمي العام، فهي 
تعي�س  الذي  العام  واملناخ  باملجتمع  تتاأثر 

فيه كما ت�ؤثر هي يف هذا املناخ..

واملنظمات  الهيئات  ه��ذه  ن�صاط  وتقومي 
�شرورة بهدف ال�شالح والتط�ير وحت�شني 
والإ�شالح  التق�مي  لكن  الأداء..  م�شت�ى 
الهيئات  هــذه  وحما�شرة  الــهــدم  يعني  ل 
ــات وجتــ�ــشــيــد كل  ــام ــه ــالت واملــنــظــمــات ب
فيها..  والنقائ�س  وال�شلبيات  الأخــطــاء 
فنحن نرحب بالنقد الهادف البناء ونعتربه 
من اأهم مق�مات العمل الناجح لأن العاملني 
اأكــرث  الإ�شالمية  والهيئات  املنظمات  يف 
حر�صًا من غريهم على النجاح والن�صباط 
ملنظماتهم  املر�ش�مة  ـــداف  الأه وحتقيق 
نقد  بكل  يرحب�ن  فهم  ولذلك  وهيئاتهم، 
هادف وكل ن�شيحة خمل�شة ت�جه اإليهم.. 
يبالغ  البع�س  اأن  نــالحــظ  لــالأ�ــشــف  لكن 
دون  الإ�شالمية  للمنظمات  اتهاماته  يف 
وه�ؤلء  يق�ل  ما  على  واأدل  براهني  وج�د 
م�شرية  تق�ي�س  �شك-  -بــال  ي�شتهدف�ن  
ومعارك  مبجادلت  و�شغلها  املنظمات  هذه 
املنظمات  يف  الــعــامــلــني  لــكــن  ــة..  ــي ــالم ك

الإ�شالمية مدرك�ن لذلك.

الع�ملة التي نريدها
الفكرية  الــعــ�ملــة  ــن  ع ــث  ــدي احل اأ�ــشــبــح 
لعاملنا  ومــ�ــشــارهــا  وفــ�ائــدهــا  والثقافية 
من  كــثــريًا  يت�شمن  ــي  ــالم ــش والإ� الــعــربــي 
فيه  يــرى  الــذي  ال�قت  يف  املتناق�شات.. 
العربية  بالدنا  يف  واملثقفني  الكتاب  بع�س 
والإ�شالمية اأن الع�ملة متثل انفتاحًا فكريًا 
والإ�شالمي  العربي  لعاملنا  جديدًا  وثقافيًا 

مع  والــثــقــايف  الفكري  للت�ا�شل  جــديــدة 
ونقف  ونرف�شها  الأخــرى  وال�شع�ب  الأمــم 
من  جــديــدة  �شيغة  كانت  اإذا  طريقها  يف 
ه�يات  وت�جيه  احل�شارية  امل�اجهة  �شيغ 
يف  تن�شهر  بحيث  الأمم  وثقافات  ال�شع�ب 
بهذا  الع�ملة  وثقافته... لأن  الغرب  ه�ية 
املفه�م الأخري تتعار�س مع ق�اعد القان�ن 
الدولية  العالقات  طبيعة  ومــع  الـــدويل، 
ال�طنية  ال�شيادة  مع  تعار�شها  عن  ف�شاًل 

لكل اأمة..

كانت  اإذا  بالع�ملة  نرحب  اإننا  واخلال�شة: 
ون�ؤكد  الثقايف  التن�ع  و�شائل  من  و�شيلة 
ما  اإطالقًا  يعرفا  مل  وح�شارتنا  ديننا  اأن 
الثقايف«  »النــغــالق  عليه  نطلق  اأن  ميكن 
فنحن اأ�شحاب دين عاملي واأ�شحاب ح�شارة 
حتقق  واأن  الــعــامل  ت�ش�د  اأن  على  قـــادرة 
واأمــان  اأمــن  مــن  اإلــيــه  ت�شب�  مــا  للب�شرية 
ننفتح  ان  كم�شلمني  وواجبنا  وا�شتقرار، 
الآخرين  نعرف  واأن  العامل  ح�شارة  على 
بعقيدتنا وجتاربنا احل�شارية.. اإننا ننظر 
اأن  اأداة جديدة ميكن  اأنها  اإلى الع�ملة على 
واحل�شارات  الثقافات  بني  التفاعل  حتقق 
وق�اعد  اأ�ش�س  على  الع�ملة  هذه  قامت  اإذا 
بني  املــتــبــادل  ـــرام  الح و�ــشــادهــا  ثابتة، 

الأمم وال�شع�ب.

اأن نتخذ م�اقف عدائية  ولذلك ل ينبغي 
من الع�ملة اأو غريها من ال�شيا�شات الثقافية 
اأو غريه حتى نقف  الغرب  التي تنطلق من 
على اأهدافها احلقيقية.. مبعنى األ نت�شرع 
اأو  »مع«  �شيا�شات  وتبني  م�اقف  اتخاذ  يف 

»�شد« حتى تت�شح لنا احلقائق كاملة.

هذه اأ�سباب تخلفنا

تعددت روؤى العلماء 
واملفكرين والباحثني يف 
ت�سخي�س اأ�سباب ودوافع 

ما تعاين منه الغالبية 
العظمى من اأقطار العامل 
الإ�سالمي خا�سة يف جمال 

التخلف العلمي، وراأينا كيف 
وقع بع�س كتابنا وباحثينا 

الذين ترب�ا علميًا وثقافيًا 
على مناهج الغرب وم�ائده 

ولالإن�شان امل�شلم الذي يجب اأن يتعاي�س مع 
يحدث  ما  كل  مع  ويتفاعل  وينفعل  ع�شره 
اأخطار  من  يحذر  الآخر  البع�س  جند  فيه 
�شيغ  من  جديدة  �شيغة  ويعتربها  الع�ملة 
الغرب  يخ��شها  التي  احل�شارية  امل�اجهة 
من  ــم  الأم وثقافات  ال�شع�ب  ه�يات  �شد 
اأجل فر�س ثقافته واإخ�شاع العامل لهيمنة 

ح�شارته..

كيف ينظر املدير العام 
للمنظمة الإ�سالمية للرتبية 

والعل�م والثقافة لق�سية 
الع�ملة واأخطارها اأو ف�ائدها 

لعاملنا العربي والإ�سالمي؟
الق�شايا  اأحــدث  من  الع�ملة  ق�شية  نعم.. 
املثرية للجدل واخلالف يف عاملنا الإ�شالمي 
وتختلف النظرة اإليها باختالف الت�جهات 
الــكــتــاب  فبع�س  والــثــقــافــيــة،  الــفــكــريــة 
واملفكرين يرون يف ق�شية الع�ملة يف املجال 
الفكري والثقايف انفتاحًا ثقافيًا جديدًا.. 
الغرب  من  خيفة  يت�ج�س  الآخر  والبع�س 
�شيا�شات  مــن  منه  اإلينا  يفد  مــا  كــل  ومــن 
مع  نتعامل  اأن  ينبغي  لــكــن  ومـــ�اقـــف.. 
نظرة م��ش�عية،  الع�ملة من خالل  ق�شية 
فالعامل الإ�شالمي جزء من العامل ينبغي اأن 
يتفاعل معه وينفعل مبا يحدث فيه، ينبغي 
والأقطار  العامل،  هذا  يف  وي�ؤثر  يتاأثر  اأن 
املتن�عة  عالقاتها  لها  الإ�شالمية  العربية 
بالعامل الغربي �شيا�شيًا واقت�شاديًا وثقافيًا 
ــك فــنــحــن يف الــعــامل  ــذل ــًا.. ول ــاري ــش ــ� وح
و�شيلة  كانت  اإذا  بالع�ملة  نرحب  الإ�شالمي 
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ح�ارات



لبد اأن ت�يل الدول 
الإ�سالمية ق�سية 
الرتبية والعل�م 

والثقافة والت�سال 
اأهمية اأكرب

ماأ�ساتنا يف 
جهل لغتنا

اأحمد العي�س�ي - كاتب �سحفي م�رضي

لتك�ن  تعالى  اهلل  خ�شها  اأن  فخرًا  العربية  لغتنا  كفى 
قال  كافة،  العامل  لغات  بني  من  الكرمي  الــقــراآن  لغة 
اأم  لتنذر  عربيًا  قراآنا  اإليك  اأوحينا  )وكذلك  تعالى 
القرى ومن ح�لها( �شدق اهلل العظيم، وهذا اأبلغ دليل 
على عدم �شياع لغتنا لأن اهلل حفظها لكنها ا�شمحلت 
على اأيدينا وب�شببنا نحن لأننا اأهملناها وابتعدنا عنها 
لها  نفهم  ل  وم�شطلحات  لها  طعم  ل  لغات  من  لنتقرب 

معنى، فكان بعدنا عن لغتنا ه� ماأ�شاتنا احلقيقية.

اختلفت ت�شميات لغتنا احلبيبة ف�شميت اللغة العربية 
ن�شبة للناطقني بها وهم العرب �شكان اجلزيرة العربية، 
ولغة القراآن لأن اهلل نزل القراآن معجزة خامت الأديان 
بها، لغة ال�شاد حيث اإن حرفًا من حروفها  ل ي�جد يف 

اأي لغة من لغات العامل وه� حرف ال�شاد .

لغتنا �شجرة طيبة جذورها نح� واأ�شعار وبح�ر،  جذعها 
بالغة واإطناب وجنا�س، اأغ�شانها �شجع وكناية، ثمارها 
مدح وت�رية وهجاء، لغتنا العربية بحر ل ين�شب من 
بعذب  يع�د  �شعره  بح�ر  يف  �شفينته  تغ��س  به  يبحر 
الكلمات ونفي�س املفردات و�شيق العبارات، حقًا هي لغة 

القراآن.

اأهنتم�ين  وقالت  لنطقت  ل�شانًا  العربية  للغة  اأن  ل� 
اأن  اإلى  لغتنا  و�شلت  حقًا  هذا،  زمنكم  يف  و�شيعتم�ين 
ومالحمها  وجمالها  هيبتها  �شاعت  هجني  لغة  اأ�شبحت 
وبني  والفرن�شية  كالإجنليزية  الأوروبية  اللغات  بني 
اللغة العامية، دخلت عليها مفردات وم�شطلحات اأ�شبه 
اأفــالم  يف  لنا  تظهر  كانت  التي  الغريبة  باملخل�قات 
مفردات  هكذا  الأر�ـــس،  ك�كب  تغزو  العلمي  اخليال 
ومعان دخيلة على لغة احل�شافة والبالغة خالية من 
رغم  �شمعها  الأذن  تطيق  فال  �ش�هتها  واملعنى  اجلمال 

ذلك اأ�شبحت متداولة بيننا.

لقد طالب الكثري من علمائنا واأ�شاتذتنا بحماية لغتنا 
العربية من �شيطرة اللغات الأجنبية على جمتمعاتنا، 
وكم من كتب تناولت خط�رة اللغة العامية على لغتنا 
احلبيبة وما اأحدثته من ت�ش�يه ل�ش�رة اللغة اجلميلة. 
ل اأدع� ملقاطعة  اللغات الغريبة على لغتنا ولكن اأدع�  
كما  ويتقن�ها  لغتنا  ليتعلم�ا  يهرول�ن  جنعلهم  اأن  اإلى 
باأن  وقيمتها  لغتنا  هيبة  لإعـــادة  اأدعــ�  نحن،  نفعل 
اأطفالنا قيمة وعظمة لغتنا التي من  نغر�س يف نف��س 
خاللها ن�شتطيع قراءة قراآننا وتدبره وفهم �شرية نبينا 
يرثي  ما  بكل  ومدار�شنا  مناهجنا  ندعم  واأن  الكرمي،  

لغتنا ويعيد لها بريقها وق�تها.

الفكرية والثقافية.. يف 
الفخ الذي حفره لهم بع�س 

امل�ست�سـرقني وال�سق�ا تهم 
التخلف والرك�د احل�ساري 

بالت�جهات الإ�سالمية.. من 
وجهة نظرك.. ما اأ�سباب 

التخلف احل�ساري والعلمي 
الذي نعاين منه يف عاملنا 

العربي والإ�سالمي؟
م��ش�عيًا  مفكرًا  اأو  باحثًا  اأن  اأعتقد  ل 
امل�شت�شرقني  بع�س  ردده  ما  يردد  اأن  ميكن 
عالقة  وجــ�د  عن  واملتطرفني  املتع�شبني 
كثري  منها  تعاين  التي  التخلف  حالة  بني 
وبني  والإ�شالمية  العربية  جمتمعاتنا  من 
الباحثني  فكل  الإ�ــشــالمــيــة..  الت�جهات 
املــ��ــشــ�عــيــني واملــفــكــريــن املــحــايــديــن قد 
اثبت�ا هذه العالقة يف كتاباتهم واإنتاجهم 
الفكري، لكنهما عالقة عك�شية.. فامل�شلم�ن 
دينهم وتخل�ا  تخلف�ا لأنهم جتاهل�ا قيم 
عن مبادئه وت�جهاته التي حتث على العلم 

والبحث وال�شتق�شاء واإعمال العقل..

الــثــقــايف  ـــ�اقـــع  ال دللت  ــقــراء  ــت ــش ــا� وب
ومعطياته جند اأن تخلف العامل الإ�شالمي 
عن ركب التقدم يع�د اإلى �شببني رئي�شيني:

بالنظم  �شلة  لــه  هيكلي  �شبب  اأولــهــمــا: 
ــج  ــاه ــن ــامل الــتــعــلــيــمــيــة والــــربــــ�يــــة، وب
وباأ�شاليب  والجتماعية،  القت�شادية 

الإدارة والت�شيري.

بطرق  يتعلق  وظيفي  �شبب  وثانيهما: 
والب�شرية  الطبيعية  املــــ�ارد  ا�شتثمار 
وال��شائل  الإمكانات  وا�شتخدام  املت�افرة، 
املتاحة، والتحكم يف اجتاهات العمل العام 

الذي يرتبط بحياة امل�اطنني.

الإ�شالمية  الـــدول  تــ�يل  اأن  لبــد  لذلك 
ق�شية الربية والعل�م والثقافة والت�شال 
بهذا  الهتمام  يرتفع  بحيث  اأكرب،  اأهمية 
املجتمعات  يف  البناء  جــ�اب  مــن  اجلــانــب 
�شلم  يف  ـــى  الأول املرتبة  اإلــى  الإ�شالمية 
ال�طنية يف كل دولة من دول  الهتمامات 
التعبئة  تك�ن  بحيث  الإ�ــشــالمــي  الــعــامل 
يف  التحدي  رهــان  ك�شب  اأجــل  من  العامة 
ق�شية  والثقافة  والعل�م  الربية  ميادين 

وطنية ت�شتنفر جه�د كل فئات املجتمع.

درجة  ارتفعت  اإذا  اإل  ذلــك  يتحقق  ولــن 

وامل�شت�ى  الر�شمي  امل�شت�ى  على  الــ�عــي 

من  وال�شتفادة  التعليم  بق�شية  ال�شعبي 

لتحقيق  العلمية  الع�شر  اإجنــــازات  كــل 

الإ�شالمية،  ملجتمعاتنا  ال�شاملة  التنمية 

اجلميع  يدركها  اأن  يجب  التي  فاحلقيقة 

اأن العلم والتكن�ل�جيا هما ال�شالح الأق�ى 

من  يبداأ  اكت�شابها  واأن  احلياة  معارك  يف 

للفرد  والتعليم  للربية  الأولــى  املراحل 

واملجتمع.

ركب  عن  التخلف  مظاهر  من  الرغم  وعلى 

التقدم الرب�ي والعلمي والثقايف يف العامل 

الإ�شالمي،  العامل  اأقطار  التي ت�ش�د معظم 

م�شجعة  اإيــجــابــيــة  ــر  ــ�اه ظ هــنــاك  ـــاإن  ف

متنحنا الثقة يف امل�شتقبل، وت�ؤكد اأن الكثري 

يف  ت�شري  بــداأت  الإ�شالمي  العامل  دول  من 

النه�شة  حتقيق  نح�  ال�شحيح  الجتـــاه 

التعرث  من  الرغم  على  ال�شاملة  احل�شارية 

ميكن  والــتــي  امل�شرية،  هــذه  يكتنف  ــذي  ال

املت�ا�شلة  اجله�د  خالل  من  عليها  التغلب 

التي تبذل على امل�شت�ى ال�طني والإقليمي 

م�شت�يات  من  للرفع  والإ�شالمي  والعربي 

وهــذا  العلمي،  البحث  وتط�ير  التعليم 

يفر�س علينا مزيدًا من التن�شيق والتعاون 

لتحقيق التكامل املن�ش�د.
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التاريخية  اللمحة  هــذه  �شياق  يف  ونـــرى 

ــزة اأن نــعــر�ــس ملــثــال تــاريــخــي بــارز  ــ�ج امل

لالإدارة، ه� مثال الإدارة يف م�شر القدمية.

لالإدارة  نظامًا  القدماء  امل�شري�ن  اأقام  لقد 

متيز باخل�شائ�س التالية:

اأوًل: اعتماد التخطيط:

الع�شر  خــــالل  ــ�ن  ــري ــش ــ� امل اعــتــمــد  ــقــد  ل

حم�ش�لت  لتقدير  التخطيط  الفرع�ين، 

باإن�شاء  وقام�ا  �شن�يا،  الزراعية  الغالل 

ومــقــدار  املــيــاه  من�ش�ب  لقيا�س  املقايي�س 

الت��شل  وا�شتطاع�ا  عام،  كل  يف  الفي�شان 

اأم  ازدهــار  عام  العام  �شيك�ن  هل  ت�قع  اإلى 

عام نق�س يف املح�ش�ل؟.

ثانيًا: ا�ستخدام الإح�ساء:

الإحــ�ــشــاء  الــقــدمــاء  املــ�ــشــريــ�ن  ا�شتخدم 

ملعرفة عدد ال�شكان، وتقدير الرثوات بغية 

تقدير ال�شريبة على الدخل.

ثالثًا: تطييق نظام متط�ر 
لل�ظيفة العامة:

الإدارية  الكفاءة  القدماء  امل�شري�ن  راعى 

تدريب  نظام  وطبق�ا  امل�ظفني،  اختيار  يف 

امل�ظفني على اأعمالهم.

رابعًا: التميز ببع�س اخل�سائ�س 
احلديثة:

الع�شر  يف  الإداري  اجلـــهـــاز  متــيــز  لــقــد 
يتميز  التي  اخل�شاث�س  ببع�س  الفرع�ين 
مثل  احلديثة،  للدول  الإداري  اجلهاز  بها 
ح�شب  ومتعددة  متن�عة  لإدارات  ت�شمنه 
نظاما  ت�شمنه  ومثل  اإليها،  امل�ك�لة  املهام 
لل�شجالت وال�ثاثق وكتابة التقارير ونظاما 

لالأج�ر والرواتب. 

اهتمام الإ�سالم بالإدارة
ال�ش�ر  يف  الإ�شالمية  الإدارة  معاين  جتلت 

الآتية:
التعاون يف ال��ش�ل اإلى حكم ال�شرع.  -1

ــة  ــالزم ـــاء امل ـــط حمـــاولـــة كــ�ــشــف الأخ  -2
لالإدارة.

من  يجد  ملا  ال�شليم  احلل  اإلــى  ال��ش�ل   -3
الأم�ر.

الإدارة  بـــني  وطـــيـــدة  عـــالقـــة  وهـــنـــاك 
القراآن  اأ�شار  فقد  الإ�شالمية،  وال�شريعة 
الكرمي بلفظة الإدارة يف ق�له تعالى: {اإل 
بينكم}  تديرونها  حا�شرة  جتارة  تك�ن  اأن 
ال�شنة  ويف   )282 ــة:  الآي البقرة،  )�ش�رة 
بن  كعب  حديث  يف  اأخــرى  اإ�ــشــارة  النب�ية 
-�شلي  النبي  اأن  عنه-  اهلل  -ر�شي  عجرة 
ال�شاعة  تق�م  )ل  قال:  و�شلم-  عليه  اهلل 
حتى يدير الرجل اأمر خم�شني امراأة( رواه 

الطرباين.

الإدارة
يف الإ�سالم

الإدارة ظاهرة ترافق وج�د 
املجتمعات ال�سيا�سية، 

فحيث ي�جد جمتمع 
�سيا�سي منظم ت�جد 

الإدارة.
هناك من يذهب اإلى 

اأن الإدارة قد بداأت يف 
ال�سني، اإذ اأن ال�سينيني 

هم اأول من ا�ضرتط 
اختبارات معينة بالن�سبة 

للمر�سحني للدخ�ل يف 
ال�ظائف احلك�مية حتى 
يتم تعيينهم، اأي اأنهم 

اأول من اأخذ بنظام اجلدارة 
للتعيني يف ال�ظاثف 

العامة..
وهناك من يذهب اإلى اأن 
م�رض القدمية قد بلغت 

درجة كبرية من التقدم يف 
التنظيم والكفاءة.

وكذلك ي�جد من يذهب 
اإلى اأن الإغريق كانت لهم 

اإدارة متقدمة.
وهناك اأي�سا من يذهب 

اإلى اأن الرومان طبق�ا 
العديد من مبادئ 

الإدارة يف تنظيم واإدارة 
اجلي��س والإدارات املدنية 

املختلفة،املنت�سـرة يف 
كافة اأرجاء الإمرباط�رية 

ال�ا�سعة، وقد ُعِرَف اجلهاز 
الإداري للدولة الرومانية 
باأنه اأ�سخم جهاز اإداري 
بريوقراطي يف التاريخ.

اإ

بقلم
د. حممد عمر عبد الرحيم

خبري النظم الإدارية.
دكت�راه يف علم الإدارة - ال�س�دان
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وجند اأن اأدوات الإدارة الرئي�سة 
هي:

1- التخطيط.
2- التنظيم.
3- الت�جيه.
4- الرقابة.

ــالــيــب  فــ�ــشــال عــن بــعــ�ــس الــنــظــم والأ�ــش
القراآن  من  امل�شتمدة  ــرى  الأخ الفرعية 
الإداري  القائد  نبينا  �شنة  ومن  الكرمي، 
واأزكـــى  الــ�ــشــالة  اأفــ�ــشــل  احلــكــيــم، عليه 

الت�شليم.

الأدوات  هــذه  على  اأمثلة  ولن�شتعر�س 
العملية  ب�ظائف  )واملــ�ــشــمــاة  ــة  ــع الأرب

الإدارية(:

عملية  عــن  عــبــارة  هــ�  التخطيط:   -1 
والرتيب  املنطق  على  تعتمد  فكرية 
البدائل،  واإيجاد  واملرونة  والتقدير 
تعالى  ق�له  القراآن  يف  �ش�اهده  ومن 
على ل�شان نبيه ي��شف عليه ال�شالم: 
فما  داأًبــا  �شنني  �شبع  تزرع�ن  {قــال 
قلياًل  اإل  �شنبله  يف  فــذروه  ح�شدمت 
ذلك  بعد  من  ياأتي  ثم  تاأكل�ن.  مما 
اإل  لهن  قدمتم  ما  ياأكلن  �شداد  �شبع 
من  يــاأتــي  ثــم  حت�شن�ن.  ممــا  قلياًل 
النا�س وفيه  بعد ذلك عام فيه يغاث 
الآيــات:  ي��شف،  )�ش�رة  يع�شرون} 
القراآين  الت�جيه  وبهذا   ،)49-47
عليه  ي��شف  اإلــيــه  اهلل  هــدى  ــذي  ال
بالتخطيط  ُملَزم  امل�شلم  فاإن  ال�شالم، 
والأزمات  النكبات  لتفادي  امل�شتقبلي 
التي قد حتيط بالأمة يف كل جمال. 
على  الدالرَّة  النب�ية  الأحاديث  ومن 
تقلبات  لتفادي  والعمل  التخطيط 
نف�شه  الإن�شان  يحمي  حتى  امل�شتقبل 
وَمْن حتت وليته ق�له �شلى اهلل عليه 
و�شلم ل�شعد بن اأبي وقا�س -ر�شي اهلل 
اأغنياء  ورثتك  تذر  اأن  )اإنك  عنه-: 
يتكفف�ن  عالة  تــذرهــم  اأن  مــن  خــري 
الذي  لالأعرابي  ا ق�له  واأي�شً النا�س( 
دون  امل�شجد  بــاب  عند  ناقته  تــرك 
»اعقلها وت�كل«، ويف هذا  يعقلها:  اأن 

بــاأن  امل�شلم  لــــالإداري  ــارة  ــش اإ� احلــديــث 
بالحتياط  اهلل  على  التوكل  يربط 
والتخطيط الذي ل يتنافى مع الت�كل، 

ول مع الق�شاء والقدر.
الهيكل  وحتــديــد  بيان  هــ�  التنظيم:   -2
ال�شلطة  عــالقــات  فيه  تنتظم  الـــذي 
ــ� كــيــان حــي متحرك  واملــ�ــشــ�ؤولــيــة وه
ـــداده ليتالءم دائــًمــا مع  اإع مــن  ــد  ولب
وه�  واخلارجية،  الداخلية  املتغريات 
مــا جـــاء بــه الإ�ـــشـــالم قـــال تــعــالــى: {
ق�شمنا  نحن  ربك  رحمة  يق�شم�ن  اأهم 
بينهم معي�شتهم يف احلياة الدنيا ورفعنا 
)�ش�رة  ـــات}  درج بع�س  فــ�ق  بع�شهم 
يف  غاية  وهذا   ،)32 الآيــة:  الزخرف، 
واحلياة  الك�ن  تنظيم  فه�  التنظيم، 
�شلى  النبى  قــدوم  يف  وجند  باأجمعها. 
اهلل عليه و�شلم اأولى خط�ات التنظيم 
وهي امل�ؤاخاة حيث قال: )تاآخ�ا يف اهلل 
املهاجرين  بني  فاآخى  اأخ�ين(  اأخ�ين 
والأن�شار ليك�ن�ا ن�اًة لتنظيم املجتمع.

ال�شري  عــلــى  الـــقـــدرة  هــ�  الــتــ�جــيــه:   -3
وهــدايــتــهــم  ــني،  ــف ــ�ظ امل مــع  ال�شحيح 
واحلب  ال�د  روح  اإيجاد  مع  وت�جيههم 
والر�شى والنتماء للعمل. ولقد اعتنى 
الإ�شالم بالت�جيه واأوله رعاية خا�شة 
تعالى:  ق�له  ذلك  فمن  الهمم،  ل�شحذ 
لنف�ش�ا  القلب  غليظ  فًظا  كنت  {ولــ� 
الآية:  عمران،  اآل  )�ش�رة  ح�لك}  من 
للقائد  ــى  ــل اأع تــ�جــيــه  ـــذا  وه  ،)159
{واأن  تعالى:  ق�له  وكذلك  واحلاكم، 
الف�شل  تن�ش�ا  ول  للتق�ى  اأقرب  تعف�ا 
 ،)237 الآية:  البقرة،  )�ش�رة  بينكم} 

وهذا ت�جيه عام للمحك�مني والعامة.
نتائج  مالحظة  عملية  هي  الرقابة:   -4
الأعمال التي �شبق تخطيطها ومقارنتها 
مع الأهداف التي كانت حمددة واتخاذ 
الإجـــــــــراءات الــتــ�ــشــحــيــحــيــة لــعــالج 
النحرافات، وهي غاية الأمر ومنتهاه، 
التاأكد  ياأتي دور  الكامل  فبعد التطبيق 
من اأن تنفيذ الأهداف املطل�ب حتقيقها 
يف العملية الإدارية ت�شري �شرًيا �شحيًحا 
والت�جيه،  والتنظيم  اخلطة  ح�شب 
املدرك  ه�  امل�ؤمن  امل�شلم  الإداري  ولعل 

الــرقــابــة،  حقيقة  الإدراك  حــق 
والعمل على اإنفاذها �ش�اء على نف�شه 
اأو على غريه، ومن �ش�اهد الرقابة يف 
القراآن الكرمي ق�ل اهلل تعالى: {وقل 
ور�ش�له  عملكم  اهلل  ف�شريى  اعمل�ا 
الغيب  عامل  اإلى  و�شردون  وامل�ؤمن�ن 
وال�شهادة فينبئكم مبا كنتم تعمل�ن} 
يلفظ من ق�ل  وق�له عز وجل: {ما 
ال�شنة  ومــن  عتيد}  رقيب  لديه  اإل 
النب�ية حديث جربيل عليه ال�شالم: 
فقال  الإح�شان؟  عن  فاأخربين   ...(
اهلل  تعبد  اأن  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى 
فاإنه  ــراه  ت ــاإن مل تكن  ف ــراه  ت كــاأنــك 
اأعظم  من  وهذا  احلديث(،  يــراك... 
اأن�اع الرقابة الذاتية، وهنا يتفا�شل 
النا�س لي�س فقط مبقدار ما يحمل�نه 
ا مبقدار  اأي�شً الإدارة، بل  من )عل�م( 
واأ�شاليب  )فن�نها(  من  ُيجيدونه  ما 

تطبيقه. 

بداية النه�سة الإ�سالمية يف 
الإدارة وق�سة تط�ره:

تاأ�شي�س  منذ  التخطيط  لقد ظهرت فكرة 
املدينة  يف  ـــى  الأول الإ�ــشــالمــيــة  الــدولــة 
الــكــرمي، فقد  الــر�ــشــ�ل  املــنــ�رة على يــد 
ـــداف  الأه و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  ــدد  ح
ــاجــات الــالزمــة  ــي واأولــ�يــاتــهــا، والحــت
لل�شيا�شات  وفًقا  الأهــداف  هذه  لتحقيق 
وقد  ال�شمحة،  ال�شريعة  بها  نزلت  التي 
والب�شرية  املادية  الإمكانات  ح�شر  مت 
املت�افرة اآنذاك للعمل على ا�شتكمالها من 

اأجل حتقيق اأهداف الدولة النا�شئة.

الدولة  اإدارة  بــاأن  الق�ل  ميكن  َثــمرَّ  ومــن 
ــالمــيــة مل تــكــن تــتــبــع الأ�ــشــالــيــب  الإ�ــش
باأ�شل�ب  تتم  كــانــت  واإمنـــا  الع�ش�ائية، 
الأ�شباب مل�اجهة  باأخذ  علمي وم��ش�عي 

ت�قعات امل�شتقبل.

تخطيًطا  اآنـــذاك  التخطيط  كــان  ولقد 
�شاماًل ملجالت احلياة كافة.
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بعدا  الإ�شالمية  النظرية  اأدخــلــت  لقد 
اجتماعيا مهما وم�ؤثرا يف ال�شل�ك الإداري 
داخل املنظمة، وه� البعد الأخالقي. فال 
ل  اأنه  كما  اأخــالق،  بال  الإ�شالم  يف  اإدارة 

ي�جد جمتمع اإ�شالمي بال اأخالق.

مرتبطة  الإ�شالم  يف  الإدارة  نظرية   -1
للمجتمع  الجــتــمــاعــيــة  بــالــنــظــرة 
باأخالقيات  ومرتبطة  الإ�ــشــالمــي، 
)املتغري  الإ�ــشــالمــي  املجتمع  وقــيــم 

الجتماعي الأخالقي(.
تركز  ــالم  ــش الإ� يف  الإدارة  نظرية   -2
القت�شادي  املتغري  على  الهــتــمــام 
اإ�شباع  على  وتعمل  ــادي،  امل واحلافز 
حاجات الفرد الف�شي�ل�جية )املتغري 

القت�شادي املادي(.
ال�ش�رى يف الإدارة عن�شر اأ�شا�شي.  -3

بالع�امل  تهتم  الإ�شالمية  النظرية   -4
ــانــيــة والـــروحـــيـــة، وحتـــرم  الإنــ�ــش
الإن�شان كاإن�شان، وت�شركه يف العملية 
الإدارية، كل ح�شب مقدراته العقلية 
النف�شية  وا�شتعداداته  واإمكانياته 

)املتغري الإن�شاين(.
بالنظام  الإ�شالمية  النظرية  تهتم   -5
وحتديد امل�ش�ؤوليات، وحترم ال�شلطة 
الر�شمية والتنظيم الر�شمي، وحترم 
الطاعة  وتطلب  التنظيمي،  الهيكل 
والنظام(. ال�شل�ك  )متغري  باملعروف 
كمال  فــ�زي  د.  الإ�شالمية  )الإدارة 

اأدهم(.

حكم ال�ليات يف عهد 
الر�س�ل �سلى اهلل عليه 

و�سلم:
بها  الــتــي جـــاء  ـــــة  الإداري املـــبـــاديء  اإن 
اإيجاد  هي  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�ش�ل 
و�ش�ؤون  حك�مته  يف  منظم  فا�شل  جمتمع 
اإيــجــاد ذلك  النبي  ــاول  اإدارتــــه، وقــد ح
اأيام كان يف مكة، ولكن معار�شة قري�س له 
ا�شطراه  واأ�شحابه  اإياه  معاملتهم  و�ش�ء 
بــالــهــجــرة، ثم  اأ�ــشــحــابــه  يــاأمــر  اأن  ـــى  اإل
هاجر ه� بنف�شه اإلى املدينة ف�جد اجل� 

�شاحلا لإقامة حك�مة ذات اأنظمة وق�انني 
وتعاليم ترعى الدين اجلديد وحتميه.

يف  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الــر�ــشــ�ل  وكـــان 
املدنية  ال�شلطتني  ميثل  ــنــ�رة  امل املــديــنــة 
وانت�شار  مكة  فتح  وبعد  مــعــًا،  والــروحــيــة 
ــداد حــدود  ــت ــالم خـــارج املــديــنــة، وام ــش الإ�
ل  الدولة اجلديدة اإلى اأطراف اأخرى، وَت�َشكُّ
الإ�شالمية  وال�ليات  واملقاطعات  الأقاليم 
ال�شتعانة  الإداريـــــة  ــة  ــاج احل اقت�شت 

بال�لة والأمراء والعمال.

�ش�ؤون  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�ش�ل  م  نظرَّ
تنظيما  والــديــ�انــيــة  ــــة  الإداري حك�مته 
وقد  باملدينة  اأمــره  ا�شتقر  اأن  بعد  كامال 
اتخذ من امل�شجد مقرا حلك�مته، ففيه كان 
يجل�س الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم للنا�س، 
وي�شتقبل ال�ف�د ويحكم بينهم، ويفقههم يف 
حجرات  يف  م�شكنه  كان  وفيه  دينهم،  اأم�ر 

خا�شة.

 ابتداأ الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم التنظيم 
الإداري من خالل تعيني العمال يف ال�ليات 
النا�س  لتعليم  املختلفة  والقبائل  واملــدن 
واإقامة  الدين  يف  والتفقه  القراآن  اأحكام 
ال�شالة وجباية اأم�ال الزكاة لإنفاقها على 
م�شتحقيها والق�شاء بني النا�س. فعني عترَّاب 
�شنة  فتحها  بعد  مكة  على  واليا  اأ�شيد  بن 
العمر  من  الع�شرين  دون  وه�  للهجرة  ثماٍن 
وفر�س له راتبا �شهريا قدره ثالث�ن درهمًا، 
فكان ذلك اأول راتب خ�ش�س للعمال وال�لة 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الــر�ــشــ�ل  ولرَّــى  كما 
احلارث بن ن�فل الها�شمي بع�س اأعمال مكة، 

وعنّي اأبا بكر ال�شديق بعد غزوة حنني.

عند  املــديــنــة  ـــم  وّله اأمــــراء  للنبي  وكـــان 
خروجه منها ومنهم ال�شائب بن عثمان الذي 
اأمره عليها عند خروجه اإلى غزوة )بواط( 
يف ال�شنة الثانية للهجرة، كما اأناب �شعد بن 
الإمــام  ــاب  واأن )ودان(،  غزا  عندما  عبادة 

علي بن اأبي طالب عندما غزا )تب�ك(. 

الإ�شالمية  العربية  )احلــ�ــشــارة  كــتــاب: 
كاظم  رحيم  د.  النظم(  تاريخ  يف  درا�شة 

الها�شمي اأ. ع�اطف حممد �شنقارو

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�ش�ل  وكــان 
يتخذ  كان  كما  لل�ش�رى،  مبجل�س  ي�شتعني 
املــلــ�ك  وبـــني  بينه  لــلــمــرا�ــشــالت  ــابــا  ــترَّ ُك
واحلكام املجاورين، فقد كان عبد اهلل بن 
وكان  والر�شل،  املل�ك  على  يجيب  الأرقم 
طالب  اأبــي  بن  علي  ه�  للعه�د  كاتب  له 
�شر  �شاحب  له  كان  كما  وجهه،  اهلل  م  كررَّ
ه� حذيفة بن اليمان، واتخذ قائما على 
ع�ف  بن  احلارث  امل�شادر  وت�شمي  خامته 
�شلى  الر�ش�ل  اأن  اأي�شا  تذكر  كما  املــري، 
خامته  على  ي�شع  كــان  و�شلم  عليه  اهلل 

الربيع بن �شيفي ابن اأخي اأكثم.

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�ش�ل  واتخذ 
من يق�م على املداينات، وكان له ترجمان 
زيد  ه�  والرومية  والقبطية  بالفار�شية 
اأي�شا  يرجم  كان  اإنه  وقيل:  ثابت،  ابن 

من احلب�شية والعربية.

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�ش�ل  اأن  كما 
العربية  اجلزيرة  �شبه  يف  ولة  ا�شتعمل 
فكان منهم عتاب بن اأ�شيد الذي ا�شتعمله 
اأر�شله  الــذي  جبل  بن  ومعاذ  مكة،  على 

قا�شيا على اليمن.

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�ش�ل  بعث  وقد 
ر�شله و�شفراءه اإلى املل�ك، فاأر�شل حاطب 
بن  و�شجاع  املق�ق�س،  اإلى  بلتعة  اأبي  ابن 
الغ�شاين،  �شمر  اأبي  بن  احلارث  اإلى  وهب 
قي�شر،  ــى  اإل الكلبي  خليفة  بــن  ودحــيــة 
وبعث �شليط بن عمرو العامري اإلى ه�ذة 
بــن عــلــي احلــنــفــي، وبــعــث عــبــد اهلل بن 
بن  وعمرو  ك�شرى،  اإلــى  ال�شهمي  حذافة 

اأمية ال�شمري اإلى النجا�شي.

وكان للدولة الإ�شالمية ميزانيته، اأودعها 
تلك  ب�شاطة  رغـــم  امل�شلمني  مـــال  بــيــت 
امليزانية، وكان الفيء يق�شم على امل�شلمني 
اإلى  الإ�شارة  املهم  ومن  امل�قعة،  حا�شري 
اأراد  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�ش�ل  اأن 
اإح�شاء النا�س متهيدا لإن�شاء الدي�ان اإل 
اأنه مل ين�شاأ اإل يف عهد الفاروق عمر ر�شي 
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اهلل عنه.

الإدارة  بها  تت�شم  التي  الب�شاطة  ورغــم 
اهلل  �شلى  اهلل  ر�ش�ل  عهد  يف  الإ�شالمية 
للمجتمع  و�شعت  اأنــهــا  اإل  و�شلم،  عليه 
الإ�شالمي ن�اة التنظيم الإداري الذي �شار 
اأ�شاف�ا  الذين  الرا�شدون  اخللفاء  عليه 
اإلى هذا التنظيم ما وجدوه �شروريًا، وما 
فيه  اجتهدوا  وما  حياتهم،  ظروف  اأملته 

من اأجل خدمة م�شالح الأمة.

للدولة الإ�شالمية يف  النظام الإداري  اأما 
امتداد  فه�  عنه  اهلل  ر�شي  عهدال�شديق 
اأن  اإل  النب�ة،  عهد  يف  الإداري  للنظام 
عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�ش�ل  عمال  بع�س 
و�شلم اأب�ا اأن يعمل�ا لغريه، ومع ذلك فقد 
الذي عاي�شه يف  النهج  ال�شديق على  �شار 
الفاروق وعثمان  النب�ة، كما اتخذ  ع�شر 
له،  وزيــريــن  عنهما  اهلل  ر�شي  عفان  بن 
الفاروق عمر ر�شي اهلل عنه -  وت�لى له 
اأب�  وقام  الق�شاء،   - ذلك  اإلى  بالإ�شافة 

عبيدة بن اجلراح على بيت املال.

اأما جمل�س �ش�راه فكان يتك�ن من الفاروق 
عمر، وذي الن�رين عثمان بن عفان، وعلي 
ــرم اهلل وجــهــه، وعبد  اأبـــي طــالــب ك بــن 
واأبي  جبل،  بن  ومعاذ  ع�ف،  بن  الرحمن 
كان  بينهم  ومن  ثابت،  بن  وزيد  كعب،  بن 
عثمان بن عفان وزيد بن ثابت يكتبان له.

ووّلى ال�شديق ر�شي اهلل عنه العمال على 
اجلزيرة  �شبه  داخل  والبلدان  الأقاليم 
اأ�شيد  بن  عتاب  فكان  وخارجه:  العربية 
العا�س  اأبــي  بن  وعثمان  مكة،  على  واليا 
اأمية على  اأبي  على الطائف، واملهاجر بن 
ح�شرم�ت،  على  اأبيه  بن  وزيــاد  �شنعاء، 
بن  والعالء  خــ�لن،  على  اأمية  بن  ويعلى 
ث�ر احل�شرمي على زبيد وزمع، ومعاذ بن 
جبل على اجلند، وعبد اهلل بن ث�ر على 

جر�س.

ال�شام،  اأجناد الإ�شالم يف عهده يف  وكانت 
وق�ادهم: اأب� عبيدة بن اجلراح، وعمرو 
العا�س، و�شرحبيل بن ح�شنة، ويزيد  بن 

بن اأبي �شفيان.

بن غنم  العراق: عيا�س  امل�شلمني يف  وق�اد 
الفهري، وكان خالد بن ال�ليد القائد العام 

على جميع الأجناد.

�شهد  عنه  اهلل  ر�ــشــي  ــاروق  ــف ال ع�شر  ويف 
النظام الإداري نقلة ح�شارية كربى متثلت 
الفائقة  وعنايته  اخلليفة  اهتمام  مدى  يف 
ر�شخت  عــهــده  فــفــي  الإداريــــــة،  بــالــنــظــم 
ويق�ل  الإ�ــشــالمــيــة.  الإداريـــــة  التقاليد 
الطربي: يف هذه ال�شنة 15 هـ - 636 م فر�س 
الدواوين،  ن  ودورَّ الفرو�س  للم�شلمني  عمر 
ي�ؤكد  وهذا  ال�شابقة.  على  العطايا  واأعطى 
لتط�ير  وقب�لها  الإ�شالمية  العقلية  مرونة 
ر�شي  الفاروق  اهتمام  يف  هذا  ومتثل  نف�شه، 
اهلل عنه بتنظيم الدولة الإ�شالمية اإداريًا، 
قد  الإ�ــشــالمــيــة  الــفــتــ�حــات  اأن  وخــا�ــشــة 
الإ�شالمية  الدولة  رقعة  امتداد  اإلــى  اأدت 
عن  التنفيذية  ال�شلطة  فف�شل  عهده،  يف 
ال�شلطة الت�شريعية واأكد ا�شتقالل الق�شاء، 
ووطد  والأقاليم  الأم�شار  باأمر  اهتم  كما 
ــ�لة  وال املركزية  العا�شمة  بني  العالقة 

والعمال يف اأجزاء الدولة الإ�شالمية.

وكان عمر ر�شي اهلل عنه �شديدا مع عمال 
باأهايل  ي��شيهم  كــان  الإ�شالمية،  الدولة 
بن  عمر  اأن  الطربي  فريوي  خريًا،  الأقاليم 
ي�م  النا�س  خطب  عنه  اهلل  ر�شي  اخلطاب 
اجلمعة فقال: اللهم اإين اأ�شهدك على اأمراء 
النا�س  ليعلم�ا  بعثتهم  اإمنــا  اإين  الأم�شار، 
فيهم  يق�شم�ا  واأن  نبيهم،  و�شنة  دينهم 
�شيء  عليهم  اأ�شكل  فاإن  يعدل�ا،  واأن  فيئهم، 

رفع�ه اإيل....

تنظيمات  ذلــك  اإلــى  اإ�شافة  ع�شره  و�شهد 
املال  بيت  اأ�شا�س  ف��شع  متن�عة  ـــة  اإداري
اأم�ره، وكان يِع�سُّ ليال ويرتاد منازل  ونظم 
يراقب  وكــان  اأح�الهم،  ويتفقد  امل�شلمني، 
اق،  ررَّ وال�شُّ الل�ش��س  من  ويحر�شها  املدينة 
اأ�ش�اق املدينة ويق�شي بني  كما كان يراقب 
هذا  يف  وهــ�  اخل�ش�م  اأدركــه  حيث  النا�س 
ى ب�شنة ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه  كله يتاأ�شرَّ

و�شلم.

ويف ع�شر عثمان بن عفان ر�شي اهلل عنه 
حمدودة  اإدارية  تط�رات  املدينة  �شهدت 
فقد  الأهمية،  من  درجــة  على  كانت  واإن 
الــعــهــ�د  يف  كـــان  الــــذي  الع�ش�س  حتـــ�ل 
وق�اعد  اأ�ــشــ�ل  لــه  نظام  ــى  اإل ال�شابقة 
ومهام حمددة ه� نظام ال�شرطة، ومع ذلك 
اإن الأو�شاع الإدارية �شارت  ميكن الق�ل: 
على ما كانت عليه يف عهد الفاروق، ورمبا 
الإ�شافة  حمــدوديــة  يف  ال�شبب  يــرجــع 
ا�شطراب  اإلى  املدينة  الإدارية يف  للنظم 
مرت  التي  ال�شيا�شية  والظروف  الأقاليم 
خليفة  اأعــاق  مما  الإ�شالمية  الدولة  بها 
امل�شلمني عن اإحداث تط�رات جذرية فيها 
ذو  ق�شاها  التي  املــدة  مع  يتنا�شب  ب�شكل 

الن�رين خليفة للم�شلمني.

علي  ع�شر  يف  الأحــــ�ال  كــانــت  وكــذلــك   
كان  وقد  وجهه،  اهلل  كرم  طالب  اأبي  بن 
�شديدا يف احلق يعدل يف الرعية، وعرف 
ل  ــال  امل بيت  يف  مــا  يق�شم  كــان  ــه  اأن عنه 
يرك فيه �شيئًا، من ذلك ما فعل بعد بيعة 
اأهل الب�شرة حيث نظر يف بيت مالها فاإذا 
فيه �شتمائة األف وزيادة، فق�شمها على من 

�شهد معه ال�قعة.

كرم  علي  خطب  من  ن�شتنبط  اأن  وميكن 
واأوامــــره  الإداريـــــة  نظمه  وجــهــه  اهلل 
وت�جيهاته لعمال الأقاليم. فمن خطبه 
بعث  وجــل  عز  اهلل  اإن  املدينة:  اأهــل  يف 
واأمر  ناطق،  بكتاب  مهديا  هاديا  ر�ش�ل 
قائم وا�شح، ول يهلك عنه اإل هالك، واأن 
من  اإل  املهلكات  من  وال�شبهات  املبتدعات 
ع�شمة  اهلل  �شلطان  يف  واأن  اهلل،  حفظ 
ول  مل�ية  غري  طاعتكم  فاأعط�ه  اأمركم 
لينقلنرَّ اهلل  اأو  لتفعلنرَّ  م�شتكره به، واهلل 
عنكم �شلطان الإ�شالم، ثم ل ينقله اإليكم 
اإلى  انه�ش�ا  اإليه.  الأمــر  يــاأزر  حتى  اأبــدا 
يفرق�ا  اأن  يريدون  الذين  الق�م  هــ�ؤلء 
اأف�شد  ما  بكم  ي�شلح  اهلل  لعل  جماعتكم 

اأهل الآفاق، وتق�ش�ن الذي عليكم.

كرم  علي  فــرق  وثــالثــني  �شت  �شنة  ففي 
فبعث  الأقاليم؛  على  عماله  وجهه  اهلل 
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وعمارة  الب�شرة،  على  حنيف  بن  عثمان 
بن  اهلل  وعبيد  الك�فة،  على  �شهاب  بن 
على  �شعد  بن  وقي�س  اليمن،  على  عبا�س 
لكنه  ال�شام  على  حنيف  بن  و�شهل  م�شر، 
التي  املدينة  ــى  اإل وعــاد  اإليها،  ي�شل  مل 
ولة  اأن  وخا�شة  الأمـــ�ر،  فيها  اختلطت 
تاأثروا مبقتله، من  البلدان قد  عثمان يف 
مكة  اأمري  عامر  بن  اهلل  عبد  م�قف  ذلك 
الذي ذهب اإلى اأم امل�ؤمنني عائ�شة، وكانت 
مبكة  عنه  اهلل  ر�شي  عثمان  قتل  حــني 
اأتاها عبد اهلل  فلما  املحرم،  ت�ؤدي عمرة 
ك يا اأم امل�ؤمنني؟ وكانت  �شاأله: ما الذي ردرَّ
اأن  ين  َردرَّ املدينة؛ فقالت:  اإلى  يف طريقها 
عثمان قتل مظل�مًا، واأن الأمر ل ي�شتقيم 
عثمان  بدم  فاطلب�ا  اأمر،  الغ�غاء  ولهذه 
وا الإ�شالم؛ فكان اأول من اأجابها عبد  ُتِعزُّ

اهلل بن عامر.

ت�شع  �شنة  ــار  ــب اأخ يف  الــطــربي  ويــــروي 
وثالثني للهجرة: كان عبد اهلل بن عبا�س 
يلي الب�شرة لعلي بن اأبي طالب فكان يق�م 

على ال�شدقات واجلند.
د.  الإ�شالمية  واحل�شارة  النظم  تاريخ 

فتحية النرباوي

بيان اختالف املفه�م 
الإ�سالمي لالإدارة عن 

املفه�م ال��سعي له:
لقد ورد عدة تعريفات لالإدارة الإ�شالمية، 
منها اأنها تلك الإدارة التي يتحلى اأفرادها 
رجال  وجماعات،  اأفرادا  واأتباعا،  قيادة 
اأدائــهــم  عند  والإميــــان  بالعلم  ونــ�ــشــاء، 
اختالف  على  اإليهم  امل�كلة  لأعمالهم 
الــدولــة  يف  وم�شئ�لياتهم  م�شت�ياتهم 
الإدارة  »اأنــهــا  اأي�شا  ومنها  الإ�شالمية، 
اجلــ�انــب  بتنفيذ  اأفــرادهــا  يــقــ�م  الــتــي 
)التخطيط  الإداريــة  للعملية  املختلفة 
على  والــرقــابــة(  والت�جيه  والتنظيم 
جميع امل�شت�يات وفقا لل�شيا�شة ال�شرعية، 
ال�شيا�شة  تعني  هنا  ال�شرعية  وال�شيا�شة 
ال�شريعة  واأ�ش�ل  مبادئ  على  تق�م  التي 
الكرمي  القراآن  من  امل�شتمدة  الإ�شالمية 

يتعلق  فيما  ال�شحيحة  النب�ية  وال�شنة 
واملعامالت  والعبادات  والعقائد  بالأحكام 

وذلك جللب امل�شالح ودرء املفا�شد.

الإ�شالمية  لــالإدارة  اآخــر  تعريف  يرد  كما 
باأنها  واخلا�شة  العامة  امل�شاريع  ي�شمل  قد 
اأو  اأي ن�صاط م�صروع مق�صود �صادر عن فرد 
جماعة يف فرة زمنية معيرَّنة لتحقيق هدف 
د )املزجاجي، �س44( وعلى �ش�ء  مباح حمدرَّ
اختالف  بيان  ميكن  ال�شابقة  التعريفات 
املفه�م  ــن  ع لـــــالإدارة  ــي  ــالم ــش الإ� املــفــهــ�م 

العلماين ال��شعي لها يف الآتي:

من حيث الفكر اأو املنهج:

ا�شتثناء  اأن جميع مدار�س الإدارة بال  جند 
البحت  الدني�ي  املــادي  املفه�م  على  تركز 
الأخــرى،  احلياة  اأو  بالدين  ربــط  اأي  دون 
حلقة  يف  تــدور  واآثــارهــا  نتائجها  جعل  مما 
احلا�شر؛  وقتنا  واإلى  ظه�رها  منذ  مفرغة 
لأنها اأفكار جزئية قا�شرة م�شدرها اجتهاد 
العقل الب�شري وحده بعيدا عن هدي ال�حي 
الفكر  اأو  للمنهج،  الرئي�شي  امل�شدر  الذي ه� 
الإداري الإ�شالمي مع عدم اإغفال دور العقل 

يف الجتهاد امل�شروع.

 من حيث الهدف والغاية:

جند اأن الإدارة الإ�شالمية تهدف اإلى حتقيق 
معنى العب�دية هلل عز وجل، وعمارة الك�ن 
وفق منهج اهلل لق�له تعالى: {قل اإن �شالتي 
ل  العاملني  رب  هلل  ومماتي  وحمياي  ون�شكي 
امل�شلمني}  اأول  واأنا  اأمرت  �شريك له وبذلك 
 ،)163-162 الآيــتــان:  الأنــعــام،  )�ــشــ�رة 
ال��شعي  املفه�م  يف  والهدف  الغاية  بخالف 
الدني�ي  الــذي ل يتجاوز الإطــار  لــالإدارة  
فه� يهدف اإلى اإ�شباع ال�شه�ات والغرائز بال 
تخلخل  التي  بال�شبهات  التاأثر  مع  �ش�ابط 
امل�شلم؛  الفرد  نف�س  يف  وت�شعفها  العقيدة 
مقلدا  في�شبح  �شل�كه  على  ذلــك  فينعك�س 

وتابعا لغري امل�شلمني.

 من حيث ال��سيلة:
الفكر  اأن  ال��شعية  الإدارة  يف  ــد  جن
تــرّبر  فالغاية  ال�شائد،  هــ�  املكيافيللي 
حتكمها  فيها  الغايات  اإن  وحيث  ال��شيلة، 
حتكمها  ل  املتبعة  ال��شائل  فاإن  ال�شه�ات 
الإدارة  ملنهج  وقيمه  ــن  ــّدي ال �ــشــ�ابــط 
العلماين. بينما جند الأمر على النقي�س 
حيث  الإ�ــشــالمــيــة  الإدارة  يف  ذلــك  مــن 
تخ�شع لل�ش�ابط ال�شرعية، فال��شائل لها 
الإ�شالمية.  ال�شريعة  يف  املقا�شد  اأحكام 
وعليه فاإن ال��شائل املتبعة يجب اأن تك�ن 
امل�شروعة  الغايات  اإلى  لل��ش�ل  م�شروعة 
يف هذه احلياة الدنيا، وهي جزء من هدف 
اهلل  ر�شا  وهــ�  الأخـــرى  احلياة  يف  ــرب  اأك
والنجاة  باجلنة  والف�ز  وتعالى  �شبحانه 

من النار.
املطريي  ع�ي�س  بن  ماطر  بن  حــزام  )د. 
رئي�س  امل�شارك،  العامة  الإدارة  اأ�شتاذ 
ق�شم الإدارة العامة كلية العل�م الإدارية، 
امللك  جامعة  م�قع  �شع�د  امللك  جامعة 

�شع�د(.

مك�نات الفكر الإداري 
الإ�سالمي: 

امل�شروع  يف  رئي�س  مك�ن  والأخــالق  القيم 
الثاين  العماد  فهي  الإ�شالمي،  احل�شاري 
بعد ت�حيد اهلل عز وجل، وتاأ�شيل معاين 
الرئي�س  ال�شند  هــ�  والأخــــالق،  القيم 
ف اهلل به  للقيام بدور اخلالفة الذي �شررَّ
من  الته�ين  البع�س  حاول  وقد  الإن�شان، 
التقدم  اأن  مت�ش�رًا  والأخالق  القيم  �شاأن 
اأن يتحقق  العلمي والأداء ال�شحيح ميكن 
التقدم  اإلــى  يدع�نا  فالإ�شالم  بدونهما، 
تق�م  التي  بر�شالته  متح�شنني  العلمي 
على القيم والأخالق والأخ�ة الإن�شانية. 
اإليه  ذهــب  مــا  �شحة  الــزمــن  لنا  ويثبت 
�شادر  تقرير  اأ�شار  فقد  الإ�شالمي،  املنهج 
اأكت�بر  يف  الـــدويل  النقد  �شندوق  عــن 
لف�شل  الرئي�س  ال�شبب  اأن  اإلـــى   2003
خطط التنمية يف اإفريقيا يرجع اإلى �ش�ء 
للقائمني  والدينية  الأخالقية  الربية 
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على اإدارة عملية التنمية بها.

فالإ�شالم قد عالج جميع ق�شايا الإن�شان، 

م�شكالته  جلميع  احلا�شمة  احلل�ل  وو�شع 

واأزماته وكان من اأهم ما ُعني به الق�شايا 

ال�شيا�شية والإدارية العامة؛ لأنها ترتبط 

لها  ف��شع  وم�شريهم،  امل�شلمني  بحياة 

يتعر�س  ومل  العامة  والأ�ش�س  الق�اعد 

للتفا�شيل ال�شكلية. 

فقد  لالإ�شالم،  متفردة  ميزة  هــذه  وتعد 

ــاديء من  ــب وامل الأ�ــشــ�ــس  مــا عــدا  اأن  ثبت 

والــراأي  لالجتهاد  خا�شع  اأمــر  تف�شيالت 

ال�شرورة  اقت�شت  كلما  والتغيري  والتبديل 

الإ�ــشــالم  يف  الإدارة  تك�ن  وبــهــذا  ــك.  ذل

تبعًا  كــثــرية  ــكــاًل  اأ�ــش تــاأخــذ  لأن  قابلة 

لخــتــالف الأحــــــ�ال وتــبــدل الأطــــ�ار 

املــتــعــاقــبــة. ويف حمــاولــة  الجــتــمــاعــيــة 

منظ�ر  مــن  ــــة  الإداري البح�ث  لتاأ�شيل 

الفكر الإداري العربي الإ�شالمي وال�ق�ف 

التي  التنظيمية  والأ�شاليب  الأ�ش�س  على 

الإداري  للراث  املعا�شر  الت�ظيف  تكفل 

بالقاهرة  م�ؤخرًا  عقد  الإ�شالمي،  العربي 

العربية  للمنظمة  الرابع،  العربي  امل�ؤمتر 

للتنمية الإدارية. 

العام  املدير  الت�يجري  حممد  د.  وقــال 

امل�ؤمتر  هــذا  انعقاد  فكرة  اإن  للمنظمة: 

املجتمع  بناء  اأن  واإدراك  فهم  من  تنطلق 

اإلــى  اللــتــفــات  يتطلب  احلــديــث  العربي 

واملفاهيم،  القيم  هما:  اأ�شا�شيني  جانبني 

واخلربة املتمثلة يف الراث احلي من جهة 

والأفكار احلديثة من جهة اأخرى، فالفكر 

يك�ن  اأن  ميكن  الإ�شالمي  العربي  الإداري 

ونظريات  مفاهيم  ل��شع  اأ�شا�شيًا  م�شدرًا 

يف الإدارة ت�شت�عب واقع املجتمع العربي 

والإ�شالمي وت�شت�شرف اآماله، مع ما يحمله 

اإغناء  يف  ذلك  ي�شهم  اأن  اإمكانية  من  هذا 

ـــة  اإداري ـــاذج  ومن مبــبــادئ  الــعــاملــي  الفكر 

جديدة.

ــم ــت ــًا وحـــيـــنـــًا اأك ــن ــي ـــ�ى ح ـــه اأبــــــدي ال

ــــِة كــيــف اأ�ـــشـــرب عــنــهــم؟ بــْعــد الأحــــَبّ

عــلــقــم ـــــب  ـــــاي الأط ــــل  ك ـــم  ـــده ـــْع ب يف 

ـــذي املــحــبــة قـــد عــمــ�ا ـــن ه �ــشــمــ�ا وع

ــ�ا ــم ــة مي ــح ــي ــل حـــيـــث اخلــــالئــــق يــــا م

ــت لــــذي احلــلــيــفــة اأُحــــرم ــل ـــــاإذا و�ــش ف

مـــكـــرم ـــــك  ـــــي اإل ربـــــــي  ـــــا  ي ذَلّ  ـــــن  م

ـــفـــي اأُرغـــــم ــ�ــشــجــ�د هـــنـــاك اأن لـــك بــال

ــــة اأَقــــــــُدم ــــربي ــــري ال ـــى خ ــــًا عـــل ــــ�م ي

ـــم ـــِلّ ـــش قــــرب احلـــبـــيـــب عــلــيــه َثــــــــَمّ اأ�

م�شتع�شم ــدى  ــه ــال ب مـــن  اأو  �ـــشـــَلّ  مـــن 

املـــخـــيـــف عـــرمـــرم الـــلـــيـــل  ــة  ــم ــل يف ظ

ــخــني املــ�ــشــجــم ــ�ــش ـــع ال ـــدم يـــعـــتـــادين ال

تتف�شم؟ الـــعـــرى  اإذا  �ـــشـــ�اك  يل  مـــن 

ــمــ�ا؟ ــل ــش ـــذي اخلـــالئـــق لــلــحــ�ــشــاب واأ� ه

فــيــمــمــ�ا الــــفــــالح  درب  راأوا  قــــــ�ٌم 

الــــذنــــ�ب وتـــاأثـــم؟ ـــهـــا جتــنــي  يف غـــِيّ

ــ�ا وانــعــمــ�ا هـــذي جــنــان اخلــلــد فــاحــَي

ــــــدى يــتــ�ــشــرم غــــري الــلــهــيــب عـــلـــى امل

ـــم ـــظ ـــع ون ـــــــــــــره  اأم يف  ــــه  ــــع ــــي ــــط ون

ــــر املــــبــــني املـــحـــكـــم؟ ــــذك واأتـــــاكـــــم ال

ــم ــه ــف ن اأو  نــــعــــي  كــــنــــا  ـــيـــتـــنـــا  ل يـــــا 

م؟ ـــدمـــ�ا الـــغـــداة وهــــل يــفــيــد تـــنـــُدّ ن

هم كــمــا  ــت  ــث ــع ب اإذا  اأكــــــ�ن  اأن  مـــن 

ــم؟ ــل ــع ــــــــــن �ــــشــــ�اه مبــــا اأكـــــابـــــد ي اأَمّ

ــم؟ ــرح ي اأو  ــتــكــي  املــ�ــش يــجــيــب  ـــــــن  اأَمّ

ــم ــع ــن امل ـــعـــم  ن فــــاأنــــت  اإيَلّ  ــــــــزل  اأج

ــم ــَيّ ــت ــــــن فــهــ� م ـــــــ�ؤادي الأم وامـــنـــح ف

ـــُ�ّ عــــن الـــعـــبـــاد الأكــــــرم ـــف ـــع اأنــــــت ال

�ـــــشـــــَطّ املــــــــــزار فـــلـــلـــنـــ�ى اأتـــــــــاأمل    

ــنــي ــــدا الـــ��ـــشـــال مـــن املـــحـــال و�ــشــَفّ وب

رحيلهم الـــفـــ�ؤاد  عــلــى  ــَقّ  ــش ــ� ف رحـــلـــ�ا 

دَروا مـــا  ـــــُة  والأحـــــَبّ ــبــِك  قــل اأدمــــيــــِت 

ــي ــم ـــر والــــهــــيــــام ومي ـــذك ـــت فـــدعـــي ال

ــًة  ــاق ــت ــش ــ� م ــــرى  ــــق ال اأم  ــــا  ي اآتـــــيـــــِك 

ــًة ــل ــي ــق ذل ــتــي ــيــت الــع ــب واأطــــــــ�ف بــال

ـــر الــــكــــرمي واأنـــثـــنـــي ـــج واأقــــبــــل احل

اأنـــنـــي ــــ�ح عـــنـــي  ــــل ال يـــــــــارِبّ هــــل يف 

اأرى  بـــل  ــريــفــة  الــ�ــش رو�ــشــتــه  واأزور 

ـــ�رى مــن جـــاء بــاخلــري الــعــمــيــم اإلــــى ال

ــــزورين ـــمـــ�ـــسِّ ي ـــن الــــهــــِمّ امل جــيــ�ــٌس م

ــه ــرح ــمــن ب ــي ــمــه ــل ـــ� ل ـــك ـــش ـــــُلّ اأ� ـــــاأظ ف

ــتــقــى وال الـــهـــدايـــة  ــي  ــن ــم ــه األ رِبّ  ـــا  ي

ــتــ�ت ــش وا� ـــادي  ـــن امل نــــادى  اإذا  يل  مـــن 

م��ك��رًا ال�������ص���راط  ج����از  اإذا  يل  م���ن 

ـــاك مبــــا �ــشــعــت ـــن ـــي ه ـــل وتــــعــــرثت رج

ــــان لأهــلــهــا ــــاك اأزلـــــفـــــت اجلــــن وهــــن

وبــــــدت جــهــنــم لــلــعــ�ــشــاة فــــال تـــرى

قـــــالـــــ�ا اأعـــــيـــــدونـــــا منــــجــــد ربـــنـــا

ذا قــبــل  عــلــمــتــم  قـــد  تـــكـــ�نـــ�ا  اأومل 

ــا ثــــم فـــارقـــنـــا الـــهـــدى ــمــن قــــالــــ�ا عــل

ــٍف ــش ــاأ� ت ـــني  ح ولت  هـــنـــاك  ـــفـــ�ا  اأ�ـــش

وحــلــمــه اجلــــــالل  بـــــذي  اأعـــــــ�ذ  اإين 

ـــ�اه يــعــيــنــنــي؟ ـــش ــن � ــم ـــ�اه ف ـــش ـــا يل � م

ـــٌح؟ ــــ�د مـــ�ـــشـــِبّ ــــ�ج ــــــــن لــــه هـــــذا ال اأَمّ

وداوين كـــــرمي  ــــا  ي بــــحــــايل  ـــطـــفـــًا  ل

ــٌة ــاج ــك ح ــرب ــق ــي ل ــب ـــك ف ـــي خــــذين اإل

جميعها ــالــفــات  الــ�ــش ذنـــ�بـــي  ــح  ــش ــ� وام

من يل 
�سعر�س�اك؟

اآية اأ�سامة وهبي
ع�س� اإحتاد اأدباء ال�س�دان
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ر�ــشــ�ل اهلل وخـــامت الأنــبــيــاء منهج  حمــمــدا 
ديني،  ــزام  ــت واإل ح�شارية  وم�شلكية  حــيــاة 
كنت  الذين  امل�صلمون  هوؤلء  فرّط  كم  اأدركت 
اأعي�س بني ظهرانيهم يف دينهم خ�ش��شا بعد 
معنى  واأن�شتهم  الغرب  �شه�ات  اجتاحتهم  ما 
الإلتزام الديني، ورغم ك�ن �شيب�شتيان خريج 

كلية القت�شاد يف جامعة ل��س اأجنل��س.

اجلامعات  اأرقــى  يف  بال�شك�  �شيب�شتيان  در�س 
ال�ش�يدية والأمريكية، فقد در�س يف ال�ش�يد 
الإقت�شاد الإجتماعي ثّم اأمّت درا�شاته العليا 
واإدارة  الدويل  اأمريكا يف جمال الإقت�شاد  يف 
ح�ل  اللقاء  هــذا  معه  كــان  وقــد  ــال،  ــم الأع

اكت�شافه لالإ�شالم... 

ك�س�يدي وغربي كيف كانت 
حياتك قبل اأن تتعّرف اإلى 

الإ�سالم! 
حياتي يف ال�ش�يد قبل الإ�شالم كانت �شائعة 
ــــدون هــــدف، فــقــد كــنــت عـــدمي الجّتــــاه  وب
مطلقا،  وجهة  له  يعرف  ل  الــذي  كال�شكران 
كنت  لقد  احلياة،  يف  هــدف  اأدنــى  يل  يكن  مل 
ج�شدي  يريده  ما  كل  واأفعل  الذنب  اأ�شت�شهل 
املادي وكل ما متليه علّي �شه�اتي، وكنت على 
الدوام اأ�شر�شل وراء نزواتي و�شه�اتي يف كل 
ب�ج�دي  اأهتم  اأكن  ومل  املحرمة،  ال�شياقات 
م�ج�د  اأنا  ملاذا  اأت�شاءل  اأكن  مل  بل  كاإن�شان، 

على هذه الأر�س بالأ�شا�س.. 

كنت عبدا لل�سه�ات اإذن! 
لقد كنت اأعي�س يف م�شتنقع الذن�ب وامل�بقات 
العليا  الدرجات  اإلى  باإن�شانيتي  اأرقــى  وبدل 
قعر  يف  �شافلني  اأ�شفل  ــى  اإل تدحرجت  فقد 
اأنقذين  الذي  هلّل  واحلمد  واخلطايا،  الذن�ب 
العامل  هذا  من  واأخرجني  الذن�ب  براثن  من 
والن�ر،  الت�حيد  عامل  اإلى  املــادي  ال�شه�اين 

اأّنه عندما  اأبكي عندما قال يل  بّت  اأنني  كما 
ــن الــديــن  ــالم ويــبــحــث ع ــش ــالإ� بــــداأ يــهــتــم ب
الإ�شالمي وبداأ مييل اإليه قال يف قرارة نف�شه 
الإ�شالم ل يختلف عني وعن م�شلكيتي كثريا، 
فاأنا اأعا�شر اأ�شدقاء م�شلمني معي يف احلّي يف 
وي�شرب�ن  اأزين  مثلما  يزن�ن  وهم  الثان�ية 
ويــذهــبــ�ن  اخلــمــرة  ــرب  ــش اأ� مثلما  اخلــمــرة 
املراق�س  اإلى  اأي�شا  اأنا  اأذهب  للمراق�س مثلما 
يتعلق  الأمر  كان  اإذا  �شيب�شتيان  قال  كما  اإذن 
الأمر  وانتهى  بهما  اأقــر  ف�ش�ف  بال�شهادتني 
لكنني  بال�شهادتني  وتلفظت  احلّد،  هذا  عند 
الإ�شالمية  ــات  ــش ــدرا� ال يف  تعمّقت  عندما 
واأّن  واحـــد  اهلل  بـــاأن  ال�شهادة  اأن  واأدركــــت 

النعمة  بــهــذه  خ�شّني  الـــذي  هلل  فــاحلــمــد 
العظيمة اأن قادين اإلى الإ�شالم الذي بف�شله 
احلياة،  يف  وم�شلكية  ومنهج  هدف  يل  اأ�شبح 
اعتقادي  اأوفلنقل  ت�ش�ري  كان  اإ�شالمي  قبل 
واحــدة  حياة  هــي  نحياها  التي  احلــيــاة  اأّن 
اأخــرى،  حياة  بــاأي  ممتدة  وغري  مت�شلة  غري 
ولذلك كان يف ت�ش�ري ال�شابق اأن اأعي�س هذه 
احلياة املقط�عة عن اأي ت�ا�شل بكل ملذاتها 
و�شه�اتها واأن اأرخي العنان ل�شه�اتي باعتبار 
احلال  وبطبيعة  تتكرّر،  ل  احلياة  هــذه  اأّن 
وبف�شل الإ�شالم اأدركت اأّن هذه احلياة امل�ؤقتة 
اأجابني  لقد  واأخــلــد،  اأبــقــى  بحياة  مت�شلة 
جت�ل  كانت  التي  الت�شاوؤلت  كل  عن  الإ�شالم 
اإلى  احلرية  دائرة  من  واأخرجني  خاطري  يف 

دائرة الإ�شتقرار والطماأنينة... 

لكن كيف ت��سلت اإلى حقيقة 
الإ�سالم! 

اأن  اإليه البحث والدرا�شة، ويجب  لقد قادين 
اأعرف اأّن وج�د بع�س امل�شلمني معي يف اأق�شام 
الدرا�شة جعلني اأبحث عن �شّر التمايز بيننا، 
املدل�لت  عن  بحثي  لبداية  �شببا  هذا  وكان 
وكنت  الكرمي،  القراآن  يق�ل  وماذا  القراآنية 
معرفة  من  اأ�شتزيد  اأن  ف�ش�ليا  ــدوام  ال على 
والبحث عن كل  التعمق  الإ�شالم، و�شرعت يف 
التي  البح�ث  وهذه  بالإ�شالم،  عالقة  له  ما 
نف�شيا  الإ�شالم  اأ�شتقبل  اأن  هياأتني  قراأتها 
ونف�شيا  فطريا  متجاوب  اأنني  تلقائيا  واأ�شعر 
وعقليا مع تعاليمه فقررت اأن اأ�شلم، لكن هذا 
الإ�شالم النظري مل يقنعني بتاتا، فقد اأ�شلمت 
لكن بدون اأن اأمار�س ال�شعائر الدينية، فقررت 
فبداأت  وتطبيقيا  نظريا  بالإ�شالم  األتزم  اأن 
اأن  اإلى  كذلك  زلت  وما  واأ�ش�م  ال�شالة  اأوؤدي 

اأم�ت.

عندما ا�شت�عبت تفا�شيل العقيدة وال�شريعة 
الإ�شالمية، اأمل ي�ؤثّر عليك بع�س امل�شلمني يف 

ال�س�يدي �سيب�ستيان بال�سك� 
ة اإ�سالمه.. يروي ق�سّ

عندما قرّر ال�س�يدي 
�سيب�ستيان 

بال�سك�املتخ�س�ّس يف 
القت�ساد الدويل واملتخّرج 

من اجلامعات ال�س�يدية 
والأمريكية اأن يروي يل 

ة اإ�سالمه لأنقلها اإلى  ق�سّ
القراء العرب وامل�سلمني 
دع�ته اإلى الغداء واأعرتف 

اأنني كدت اأبكي اأثناء اللقاء 
لأمرين اأولها اأنني اإزددت 

يقينا بعظمة الإ�سالم 
وقدرته على اإخراج احلّي 

من امليت، خ�س��سا واأنني 
راأيت اأمامي �سابا �س�يديا 

اأخذ من الإ�سالم كل عظيم 
والتزم به وحافظ على 

الإيجابيات املت�فرة يف 
ح�سارته

ع

ا�ستكه�مل
د. خلف اهلل حمج�ب - مرا�سل ال�سياء 
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�شكال  الإ�شالم  اإلى  ينتم�ن  الذين  من  الغرب 
ويتجاف�ن عنه عمال و�شل�كا؟

ملــاذا  اأقـــ�ل  ـــدوام  ال على  كنت  ــدا،  ج �شحيح 
ي��ف��رط امل�����ص��ل��م��ون يف دي���ن رائ����ع وم��ت��األ��ق 
وديناميكي كالإ�شالم، ورمبا بالن�شبة اإيّل فقد 
وامل�شلم�ن  �شيئ  الإ�شالم  اأّن  مبداأ  اإ�شت�عبت 
يحاول�ن  الغربيني  بقية  لكن  اآخـــر،  �شيئ 
يف  امل�شلمني  �شل�ك  خــالل  مــن  الإ�ــشــالم  فهم 
الغرب، فاإذا كانت هذه امل�شلكية خاطئة قرن 
امل�شلكية  هــذه  وبــني  الإ�ــشــالم  بني  الغربي�ن 
اإذا كانت  لكن  الإ�شالم،  اخلاطئة وعّدوها من 
م�شلكية امل�شلمني يف الغرب يف اإيقاع واحد مع 
تعاليم الإ�شالم احل�شارية والراقية فاإّن ذلك 
عن  وجيدة  رائعة  روؤيــة  تقدمي  يف  �شي�شاهم 
الإ�شالم، و�شخ�شيا ما زلت اأذكر كيف اأّن رجال 
م�شلما اأثّر يف اإلى اأبعد احلدود فقد كنت اأرى 

فيه الإ�شالم جم�شدا على الأر�س.

الذين  امل�شلمني  بع�س  عا�شرت  اأنّني  �شحيح 
يف  ال�ش�يديني  عن  مطلقا  يختلف�ن  ل  كان�ا 
بالذن�ب  ا�شتهتار  من  احلياتية  م�شلكيتهم 
واملعا�شي، لكني وعندما بداأت اأعا�شر امللتزمني 
بدينهم اأدركت كم اأّن الإ�شالم عظيم وكم ه� 
الع�شرة  وهــذه  اأي�شا،  ومتاألق  ــع  ورائ جميل 
الطيبة دفعتني اإلى مزيد من اللتزام باأحكام 

ال�شريعة الإ�شالمية.

واأعتقد جازما اأّن اأن�شب طريقة لن�شر الإ�شالم 
اأّن  الغرب  يف  امل�شلم�ن  يعي  اأن  هي  الغرب  يف 
اإلتزامهم بالإ�شالم احل�شاري �شيعك�س جمالية 
الغربيني  يدفع  اأن  �شاأنه  من  وهــذا  الإ�ــشــالم 
عن  نظريتهم  يبن�ن  لأّنهم  الإ�شالم  لعتناق 
الإ�شالم بناء على ما يرونه يف حياة امل�شلمني 
ما  على  بناء  ولي�س  الغرب  يف  وت�شرفاتهم 

يقروؤونه..

ج�ابك هذا يق�دين اإلى �س�ؤالك 
عن م�ستقبل الإ�سالم يف الغرب، 

وكيف ترى هذا امل�ستقبل؟ 
اأن  واأت�ش�ر  الإ�شالمي،  الدين  لهذا  امل�شتقبل 
العامل م�شرق  الغرب ويف  م�شتقبل الإ�شالم يف 
يف  والدرا�شات  الإح�شاءات  كل  اإّن  للغاية، 
الغرب التي اإ�شطلّعت بها م�ؤ�ش�شات �شليعة يف 
ه�من  الإ�شالم  اأّن  تبنّي  وال�شتق�شاء  البحث 
اأكرث الديانات من�ا وانت�شارا يف اأوروبا وغريها 

نظري  ويف  للغاية،  �شريع  وانت�شاره  من�ه  واأّن 
الغرب  يف  امل�شلمني  بع�س  م�شلكية  تق�مي  فاإّن 

�شي�شاهم يف ن�شر الإ�شالم ال�شحيح... 

ح�شاري  ب�شكل  الإ�ـــشـــالم  تــقــدمي  اأن  كــمــا 
الغربي  العقل  ي�شت�عبها  التي  وبال�شياغة 
�شيّد  الإ�شالم  اأن ي�شبح  ي�شّرع يف  اأن  �شاأنه  من 

املعادلة يف الغرب... 

كيف كانت رّدة فعل عائلتك 
واأقربائك عندما اأ�سبحت م�سلما 

ملتزما؟ 
اإ�ــشــالمــي  ا�شتقبلت  عائلتي  اأن  ــع  ــ�اق ال يف 
معاك�س  فعل  رد  اأجــد  ومل  كبرية،  باإيجابية 
اأ�شئلة يف  من قبلهم، نعم كان�ا يطرح�ن علّي 
كنت  واأنــا  وثقافته  الإ�شالم  عن  ال�شياق  هذا 
الفكرة  اإي�شال  واأحــاول  ــدوام  ال على  اأجيب 
اأهلي  ك�ن  اهلل  اأحمد  واأنا  اإليهم،  ال�شحيحة 
ا�شتقبل�ا اإ�شالمي برحابة �شدر، ودعني اأق�ل 
لك اأّن هناك اأ�شرًا اإ�شالمية يف الغرب ل تريد 
يرف�ش�ن  وهــم  بالإ�شالم  يلتزم�ا  اأن  لبنيها 
جملة وتف�شيال اأن يك�ن اأحد اأع�شاء الأ�شرة 

ملتزما كلية بالإ�شالم... 

ويف ال�سياق ذاته كيف ترى ما 
قامت به جريدة ي�لند ب��سنت 

الدامناركية التي اأ�ساءت اإلى 
الر�س�ل حممد عليه ال�سالة 

وال�سالم؟ 
باملقد�شات،  الإ�شتهتار  واأوج  ال�شخافة،  قمة 

فاجلريدة ور�ش�ماتها �شاقطة ل حمالة.

ما هي الآليات املثلى لن�رض 
الإ�سالم يف الغرب؟ 

امل�شلم�ن يف الغرب اأقلّية، يجب اأن تنّظم هذه 
امل�شلم�ن  يرقى  اأن  خالل  من  نف�شها،  الأقلية 
مع  جديا  يتعاط�ا  واأن  دينهم  م�شت�ى  ــى  اإل
فيجب  ظهريًا،  وراءهم  يدع�ه  ل  واأن  دينهم 
وعلى  وخلفهم  اأمامهم  الــقــراآن  يجعل�ا  اأن 
ج�انبهم، واأينما داروا يجب اأن تك�ن وجهتهم 
الإ�شالم  م�شت�ى  اإلى  الرتقاء  وهذا  الإ�شالم، 
باإذنه  الإ�شالم  لن�شر  و�شيلة  اأف�شل  �شي�شّكل 

تعالى يف الغرب.. 

يف  يفكروا  اأن  الغرب  يف  امل�شلمني  على  ويجب 
متلك و�شائل الإعالم من اإذاعات وتلفزي�نات 
�ش�رة  تقدمي  يف  �شي�شهم  ذلك  لأّن  وجرائد، 
التي  الــ�ــشــ�رة  عك�س  ــالم،  ــش الإ� عــن  نا�شعة 
عن  تــقــدميــهــا  عــلــى  الــنــا�ــس  بع�س  يــحــر�ــس 
الإعــالم  ل��شائل  امل�شلمني  ومتلك  الإ�ــشــالم، 
 .. ال�قت  نف�س  يف  ومباح  متاح  اأمر  الغرب  يف 
كبري  ف�ش�ل  لديهم  الغربيني  فــاإّن  ولالإ�شارة 
ملعرفة الإ�شالم، واأنا �شخ�شيا قبل اإ�شالمي مل 
تكن لدّي تلك املعل�مات الكافية عن الإ�شالم، 
رمبا معل�مات عامة، فل�كان للم�شلمني و�شائل 
اأ�شبح  اأن  لأمكنني  رمبــا  الغرب  يف  اإعالمية 

م�شلما باكرا.. 

الغرب  يف  امل�شلمني  الــتــزام  �شي�ؤّثر  ومثلما 
هذا  على  يبق�ن  ويجعلهم  الغربيني  على 
للم�شلمني  بالن�شبة  الأمــر  فكذلك  الإ�ــشــالم، 
يرك�ا  اأن  يجب  الذين  الإ�شالمي  العامل  يف 
والتخا�شم  والتقاتل  املذهبية  الختالفات 
وال�شيا�شية،  املذهبية  الدائمة  وال�شراعات 
ل  الغربيني  �شتجعل  وق�تهم  وحدتهم  لأّن 
وقد   . الإ�ــشــالم  واأمــة  بالإ�شالم  يت�شهين�ن 
مثالب  مالحقة  يف  الغربي  الإعــالم  تخ�ش�ّس 
وي�شخمها  و�شراعاتهم  ونقائ�شهم  امل�شلمني 
ليحّرف الراأي العام يف الغرب ويقدم الإ�شالم 
على اأ�شا�س اأّنه قرين للتخلف والديكتات�رية 

والفقر والأمرا�س وما اإلى ذلك... 

وب�شياغة غربية ب�شيطة فاإّن الإ�شالم ه�دين 
العقل واملنطق، والعقل الب�شري عندما يتجرد 
عظمة  تلقائيا  يكت�شف  الإيدي�ل�جيا  عن 

الإ�شالم... 

واأنت �سخ�سيا ماذا اأعطاك 
الإ�سالم؟ 

لقد اأعطاين اهلل بالإ�شالم ذلك ال�شيئ الذي 
على  اأمتــنــاه  وكنت  حياتي  يف  اأفتقده  كنت 
اأيــن وكيف  واإلــى  اأنــا  الــدوام، لقد عرفت من 
وملاذا وما اإلى ذلك من الت�شاوؤلت، لقد اأرجعنى 
ــي  وروح وفــطــرتــي  اإن�شانيتي  اإلـــى  ــالم  ــش الإ�
ونف�شي، لقد اأدركت بالإ�شالم �شّر احلياة و�شّر 
ال�ج�د و�شّر املمات وبعد املمات، وبعد اأن كنت 
الإن�شانية  ه�يتي  ا�شرجعت  �شه�انيا  عبثيا 

بف�شل الإ�شالم.. 
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م�سجد باري�س: ه� اأكرب 
ّمم  م�سجد يف فرن�سا �سُ

تكرميا للجن�د امل�سلمني 
الذين دافع�ا عن فرن�سا 

خالل احلرب العاملية 
ن يف ي�م  الأولى، وُد�سِّ

15 ي�لي� 1926 من طرف 
الرئي�س الفرن�سي- اآنذاك-« 

دومارغ« وال�سلطان 
املغربي »م�لي ي��سف بن 

احل�سن«.

م

بقلم:
حممد اإفرخا�س )املغرب(
باحث يف الرتاث الإ�سالمي

العدد 115 اإبريل - 2010م - ربيع الآخر 1431هـ 46

تراث اإ�سالمي

ِمْن تراث املغاربة بفرن�سا:
م�سجد

باري�س الكبري
َمْعَلَمٌة اإ�سالمية للح�ار مع الآَخر



وكان العاّلمة �شكريج-رحمه اهلل- من اأوائل 
تد�شني  حل�ش�ر  املدعّ�ين  املغاربة  الأعــالم 
وه�  1926م،  عــام  �شيف  يف  امل�شجد  هــذا 
جمعة  اأّول  يف  بالنا�س  و�شّلى  خطب  الــذي 
اأقيمت فيه، حيث اجتمعت ملعاينة تد�شينه 
املعم�رة،  بقاع  خمتلف  من  بارزة  �شخ�شيات 
يتقّدمهم ال�شلطان م�لي ي��شف ابن م�لي 

احل�شن-رحمهما اهلل-.

وقد نظم ال�شيخ اأحمد �شكريج اأبياتا �شعرية 
نّق�شْت داخل وخارج امل�شجد، منها:

مـــا كــتــب عــلــى الـــركـــن الأميـــــن مـــن الــبــاب 
الأعظم: 

وقــفـــــة قـــف  نحــ�ي  قا�شـدا  يا 
اللبـيــب بعـني  �شنعـي  اإلــى  وانظر 

بهــجـــتــي فــــــي  املـقــلــــة  ونـــّزه 
املهبــب جمـــالــي  من  جتلـــــّى  وما 

م�شتكــمـــــل للحـــ�شـــــن  فاإنــنـــــي 
العجيــب ب�شكلي  ال�شــدر  ين�شرح 

يــــــرى م�شــيــــب  راأي  ذي  وكـــــل 
غريــب ب�شـنـــع  فــقـــت  قــد  اأّنــي 

زائــرا جــاءين  قــد  الـــذي  يكفـــي 
قريـــب وفـــتــــح  اللـه  مـــن  ن�شــر 

وكتب و�شط الباب:
للم�شلمـــينــــا م�شــجــــد  هـــذا  اإن 

للعابديـنــــا اأبــ�ابــــه  فــتــــحــت 
مـــا بــاريــز  يف  اأ�شـــ�س  م�شـــجــــد 

للناظرينـــا م�شـجــــد  مــن  مثلـــه 
�شــنـــــى زادْت  اأنحـــاوؤه  م�شجـــــد 

ال�شنيـنــا طــ�ل  يزدهـي  و�شنــــاء 
دائــمــــا تـزهـــ�  الأفـــكــار  فبــه 

امل�ؤمنينــا لـكــل  البـ�شـــرى  وبـــه 
جامعـا �شكـــــال  حــاز  قــد  م�شجد 

العاملينــــا بــني  احل�شـــن  جلميـــع 

وكتب يف مدخل امل�شجد املفرو�س:

فاإنــــه املـــقــام  هــــذا  اإلى  ادخـــل 
الرحمــان وطاعـــة  ال�شــالة  بيت 

حا�شرا قلبك  وجــدت  دخلت  فــاإذا 
والــغـفـــــــران بالــفـــ�ز  متيّقـــنــا 

احلل�ى  يقدم  رائــعــا  مقهى  امل�شجد  وي�شم 
لتناول  وقاعة  عامرة،  ومكتبة  ال�شرقية، 

املطاعم  ال�شاي، ومطعما مزخرفا على منط 
ومتجرا  وحّماما،  العربي،  املغرب  بــالد  يف 
فــاإن  جميال  اجلــ�  يك�ن  وعندما  للهدايا. 
ال�صاحة املفرو�صة بالبالط الأزرق والأبي�س 
ال�شاي  يرت�شف�ن  الــذيــن  بالزبائن  ــجُّ  ــُع َت
امل�شبعة  البقالوة  حل�ى  ويق�شم�ن  بالنعناع 

بالع�شل...

و يحاول م�شلم� باري�س النه��س مب�شاجدهم 
بلدية  مب�شاعدة  الفرن�شية،  العا�شمة  يف 
باري�س التي متد لهم يد الع�ن �شمن احلدود 
اخلا�س   1905 الــعــام  قــانــ�ن  يف  املر�ش�مة 

بتنظيم اأ�ش�س العلمانية يف فرن�شا.

ال�ش�ؤون  م�شت�شار  ب�عكاز(  )حم�  ويق�ل 
الإ�شالمية لرئي�س بلدية باري�س ال�شراكي 
برتران ديالن�ي: )تق�م �شيا�شتنا على مبداإ 
اأن لكل فرد احلق باأْن يعي�س وفق قناعاته يف 
باري�س(، م�شيفا: اإن الإ�شالم يقدم م�شاهمة 

ثقافية جديرة بالحرام.

الذي   - ل�شنة1905م  العام  قان�ن  ويلزم 
بلدية  والــدولــة-  الدين  بني  الف�شل  اأر�شى 
والكن�س  واملعابد  الكنائ�س  برميم  باري�س 
باملقابل  لكنه مينع  بنيت قبل �شدوره،  التي 
تكن  مل  الــتــي  للم�شاجد  عينها  املــعــامــلــة 

م�ج�دة يف العا�شمة الفرن�شية اآنذاك.

القان�ن  تطبيق  )يجب  بــ�عــكــاز:  ويــقــ�ل 
اإن بلدية باري�س ت�شتعمل  بذكاء(، م�شيفا: 
مل�شاعدة  الثقافة  دعم  اإطار  يف  �شالحياتها 
اإيجاد  على  الفرن�شية  العا�شمة  م�شلمي 

اأبنية لئقة ملمار�شة �شعائرهم.

احتفال  يقيم�ن  باري�س  يف  امل�شلم�ن  وبات 
ًا كل عام مبنا�شبة �شهر رم�شان.  خا�شّ

وقدمت بلدية باري�س 800 األف ي�رو لرميم 
�شمن  مــن  امل�شنرَّف  الكبري  باري�س  م�شجد 

الراث ال�طني الفرن�شي.

الإ�شالمي  العربي  الت�اجد  بدايات  وتع�د 
716م،  ــام  ع اإيل  الفرن�شية  الأرا�ــشــي  يف 
اجلن�د  من  جمم�عة  اأول  اجتازت  عندما 
احلدود  خمرقة  الربينيه  جبال  امل�شلمني 
الفرن�شية الإ�شبانية وفتحت مدينة نارب�ن، 
التي مت حت�يل كاتدرائيتها اإلى م�شجد ُهّدم 
الق�ات  ت�ّغلت  721م:  عام  بعد،ويف  فيما 
اإلــى  مالك  بــن  ال�شمح  بقيادة  الإ�شالمية 
الفرن�شية،وهزمت  ت�ل�ز  مدينة  م�شارف 

يحاول م�سلم� 
باري�س النه��س 

مب�ساجدهم يف 
العا�سمة الفرن�سية، 

مب�ساعدة بلدية 
باري�س التي متد 

لهم يد الع�ن �سمن 
احلدود املر�س�مة
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بقيادة  عنها  املدافعة  الفرن�شية  الــقــ�ات 
الك�نت اأود الفرن�شي.

من  خــرج  فرن�شا  اإ�ــشــالم  ترنيزيان:  يق�ل 
كانت  التي  امل�شاجد  اإلى  اإ�شارة  يف  الأقبية 
تقام يف اأقبية املباين لت�شبح امل�شاجد حتتّل 

الأماكن العامة.

اأغلبية   - عام  ب�شكل   - اجلزائري�ن  وميثل 
اجلالية امل�شلمة بفرن�شا بتعداد يقدر بـ800 
ثم  األــف،   600 املغاربة  يليهم  ن�شمة،  األــف 
األف،  والأتراك 200  األف،  الت�ن�شي�ن 500 
ال�شحراء  الأفارقة جن�ب  ياأتي ترتيب  ثم 

واللبنانيني امل�شلمني. 

امل�شلم�ن  الفرن�شي�ن  ميثل  ل  املعنى  وبهذا 
وحدة ق�مية ول لغ�ية، وه� ما يف�شر وج�د 
خمتلفة  اإ�شالمية  جمعية   2000 ــ�ايل  ح
ــ�ل  ــش والأ� واملــذهــبــيــة  الثقافية  اجلــــذور 
لفت  ب�شكل  برز  د  التعدُّ فهذا  اجلغرافية؛ 
للديانة  الفرن�شي  املجل�س  تاأ�شي�س  اأثناء 
الداخلية  ــر  وزي ــاول  ح حيث  الإ�شالمية؛ 
اإلى 6 جمعيات  اإ�شافة  متثيل 1500 م�شجد 

كربى، هي: 

بفرن�شا: •  الإ�شالمية  املنظمات  احتــاد 
املــعــروف  مــ�ؤمتــره  �شن�يا  ينظم  الـــذي 

ويعترب   1982 عام  وتاأ�ش�س  بالب�رجي، 
بًا من تّيار الإخ�ان  - اإيدي�ل�جيا - مقررَّ
امل�شلمني، ويتميز بق�ة بنائه التنظيمي؛ 
حيث يب�شط �شيطرته على 300 جمعية، 
اأبرزها ال�شبان امل�شلم�ن، وذراع طالبية 
يف اجلامعة ت�شمى )الطلبة امل�شلم�ن(. 

من •  تاريخيا  ويعترب  باري�س:  م�شجد 
املمثلة  الإ�ــشــالمــيــة  امل�ؤ�ش�شات  ـــدم  اأق
تاأ�ش�س  حــيــث  فــرنــ�ــشــا  يف  للم�شلمني 
بــدايــتــه  مــنــذ  وارتـــبـــط   ،1926 ـــام  ع
بــاجلــالــيــتــني: املــغــربــيــة واجلــزائــريــة 
بفرن�شا؛ حيث ياأتي مت�يله من اجلزائر، 
)دليل  حاليا  امل�شجد  عميد  وي�شرف 
اأب� بكر( على ح�ايل 70 م�شجدا اآخر، 
على  اأيدي�ل�جيا  باري�س  م�شجد  ويقدم 
مع  املندمج  الع�شري  لالإ�شالم  ممثل  اأنه 

احلداثة. 

م�سجد باري�س 
يعترب تاريخيا من 

اأقدم امل�ؤ�س�سات 
الإ�سالمية املمثلة 

للم�سلمني يف 
فرن�سا حيث تاأ�س�س 

عام 1926
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فرن�شا: •  مل�شلمي  ال�طنية  الفيدرالية 
وتتك�ن  الع�شري،  الإ�شالم  اأي�شا  متثل 
ى  وتتلقرَّ املغاربة،  املهاجرين  من  اأ�شا�شا 
وت�شيطر  املغرب،  ملك  من  مالّيًا  دعما 
باري�س  �ش�احي  يف  امل�شاجد  بع�س  على 

و�شرق فرن�شا. 

ن�شاطها •  بداأ  والتبليغ:  الدع�ة  جماعة 
يف اأو����ص���اط امل��ه��اج��ري��ن الأوائ�����ل ع��ام 
الت�شال  يف  مهّما  دورا  ولعبت   ،1968
ويركز  املهاجرين،  من  الأول  باجليل 
احلــاديــة  ــرة  ــدائ ال يف  حاليا  ن�شاطها 
منطقة  يف  وخا�شة  باري�س  من  ع�شرة 

)بالفيل(. 

يف •  الأتــــراك  للم�شلمني  تن�شيق  جلنة 
امل�شاجد  لإدارة  تابعة  تعترب  فرن�شا: 
ــ�ؤون الــديــنــيــة الــركــيــة،  ــ�ــش ــــ�زارة ال ب
م�شجدا،   150 على  حاليا  وت�شيطر 
)امليلي  طائفة  من  تعترب  واأيدي�ل�جيا 

قرو�س( الركية ال�ش�فية. 

الحتاد الفرن�شي للجمعيات الإ�شالمية • 
الأنتي:  وجزر  القمر  وجزر  اإفريقيا  يف 
غري  ولكنها  عددّيا،  مهمة  جالية  متثل 
اجلمعيات  بع�س  با�شتثناء  منظمة، 
التابعة لها فاإنها ل ت�شيطر على م�شاجد 

مهمة. 

واإ�شافة اإلى هذه اجلمعيات ال�شتة الكربى: 
هناك 5 م�شاجد ممثلة يف املجل�س الفرن�شي 
وا�شح،  بثقل  وتتمترَّع  الإ�شالمية،  للديانة 
واملــركــز  لجــــ�يل(،  )مــانــت  م�شجد  وهـــي: 
وم�شجد  اإيـــفـــري،  يف  ــي  ــالم ــش الإ� الــثــقــايف 
الكبري  فرن�شا  جن�ب  وم�شجد  الكبري،  لي�ن 
دو.ل  دونــيــه  �ــشــان  وم�شجد  )الإ�ـــشـــالح(، 

ري�ني�ن الكبري.

لل�شالة  مكان  جمرد  لي�س  باري�س:  وم�شجد 
كما ه� احلال يف العديد من الدول العربية 
والإ�شالمية، ولكنه �ش�ت ل يهداأ يف الدفاع 
املتكررة  الإ�شاءة  حمالت  و�شدِّ  الإ�شالم  عن 
باري�س  م�شجد  اإنــه  لــهــا...  يتعر�س  التي 
عن  الأول  املدافع  البع�س  يراه  الذي  الكبري 

الإ�شالم يف فرن�شا.

الفرن�شية  ال�شلطات  م�ؤخرا  طالب  قد  وكان 

�شباح  �شب  متعمد  حريق  على  ــازم  ح ــردٍّ  ب
م�شجد  مدخل  يف   )2008/4/20( الأحــد 
املدخل،  بقاعة  اأ�ــشــرارا  واأحلــق  ك�ل�مييه 
وقال اإمام امل�شجد دليل اأب� بكر يف بيان له: 
ب�شدة  يدين  باري�س  يف  الكبري  امل�شجد  اإن 
حادث احلريق الإجرامي مل�شجد ك�ل�مييه. 
الإجرامي  اجلديد  احلــادث  هذا  اإن  وقــال: 
ــا الــرمــزي يــ��ــشــح بــجــالء الجتـــاه  واأيــ�ــش
هنا  مظاهره  ُتْقِلُقنا  الذي  لالإ�شالم  املعادي 
حازما  رّدا  ننتظر  البيان:  واأ�شاف  وهناك. 
الإ�شالم  يحافظ  حتى  العامة  ال�شلطات  من 
الفرن�شي على �شفائه واتخاذ كل الإجراءات 

الالزمة؛ لالإبقاء على هدوئه احلايل.

اعرتاف ر�سمي من احلك�مة 
الفرن�سية مب�سجد باري�س 

الكبري:
ب�شدة  اإليه  الفرن�شيني  اأنظار  امل�شجد  لفت 
جاك  ال�شابق  الفرن�شي  الرئي�س  قام  عندما 
�شرياك، بزيارة له اأثناء حملته النتخابية، 
ــالم  الإع و�شائل  تابعته  ــذي  ال الأمـــر  وهــ� 
ظل  يف  خا�شة  مكّثفة  ب�ش�رة  الفرن�شية 
تنقل  التي  املط�لة،  وامل��ش�عات  التقارير 

بن�شرها عن امل�شلمني بني احلني والآخر. 

عندما  تاأثريا  اأكــرث  دورا  امل�شجد  واكت�شب 
دع�ة  ت�جيه  يف  الفرن�شية  الرئا�شة  بداأت 
احلني  بني  الإليزيه  ق�شر  لــزيــارة  لإمــامــه 
والآخر ملناق�شة ق�شايا وهم�م امل�شلمني، وه� 
املحاور  ال�اقعية  الناحية  من  منه  جعل  ما 
العربية  اجلــالــيــة  عــن  الــ�حــيــد  ال�شرعي 
بدور  امل�شجد  ويق�م  فرن�شا.  يف  والإ�شالمية 
لإيــجــاد  الفرن�شية  الإدارة  مــع  ال��شيط 
حل�ل �شريعة لهذه للم�شكالت العديدة التي 

يتعر�س لها امل�شلم�ن بني احلني والآخر.

وميار�س امل�شجد هذا الدور منذ اأن مت اإن�شاوؤه 
الفرن�شية،  الدولة  ميزانية  من   ،1926 عام 
وافتتح امل�شجد الرئي�س الفرن�شي - اآنذاك - 
)دومارغ( .ويعترب م�شجد باري�س اأول معلمة 
ببنائه،  الفرن�شية  الدولة  لت  تكفرَّ اإ�شالمية 
مبا�شرة   1922 �شنة  به  الأ�شغال  بــداأت  اإذ 
 بعد حرب »فريوان« �شنة 1916 والتي ت�يف 
فيها ح�ايل 28 األف م�شلم دفاعا عن فرن�شا. 
باملقاطعة  يقع  ــذي  امل�شجد  ال بناء  ــاء  وج

من  وعرفان  كامتنان  باري�س،  من  اخلام�شة 
الذين  امل�شلمني،  لل�شحايا  الفرن�شية  الدولة 

حارب�ا  اإلى جانب فرن�شا. 

امل�شجد  فاإن  املراقبني،  من  العديد  وبح�شب 
لي�س جمرد مبنى فقط، واإمنا ي�ؤ�ش�س نقطة 
ماليني  ع�شرة  من  اأكرث  له�ية  مهمة  ارتكاز 
مل�شلمي  التقريبي  العدد  ي�شكل�ن  ممن  م�شلم 
فرن�شا، حيث ميثل الإ�شالم ثاين اأكرب ديانة 
�شماوية فيها.كما اأن امل�شجد ميثل اأول �شرح 
من  ــرار  ق على  بناء  ت�شييده  يتم  اإ�شالمي 

حك�مة اأوروبية علمانية بعد احلرب.

اأن�سطة امل�سجد املتنّ�عة:
امل�شجد  يقدمها  التي  العديدة  الأن�شطة 
من  قربا  اأكرث  فرن�شا  م�شلمي  جعلت  لــزواره 
للراأي يف فرن�شا  ا�شتطالع  اأظهر  ربهم، حيث 
فيها  امل�شلمني  اأن  ــرا:  مــ�ؤخرَّ نتائجه  ن�شرت 
ذي  عن  لربهم  با  وتقرُّ ورعــا  اأكــرث  اأ�شبح�ا 
من  ن�شبة%70  اأن  ال�شتطالع  واأظهر  قبل. 
ال�ش�م  على  يحر�ش�ن  فرن�شا  يف  امل�شلمني 
يف  ن�شبة%60  مقابل  رم�شان  �شهر  ــالل  خ

ا�شتطالع عام 2001.

كرو(  )ل�  �شحيفة  ن�شرت  ثانية،  جهة  من 
ال�شتطالع،  نتائج  الكاث�ليكية  )ال�شليب( 
امل�شلمني  من  ن�شبة%70  اأن  فيه  اأكدت  الذي 

امل�سجد لي�س جمرد 
مبنى فقط، واإمنا 

ي�ؤ�س�س نقطة ارتكاز 
مهمة له�ية اأكرث 
من ع�سـرة ماليني 
م�سلم يف فرن�سا
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ثلث  وذكــر  العقيدة،  م�شت�ى  على  م�ؤمن�ن 
امل�شتطلعني اأنهم ميار�ش�ن �شعائر دينهم. كما 
حني  يف  ي�ميا  ت�شلي  اأنها   %39 ن�شبة  ذكرت 
 ،%33 نح�   2001 عــام  الن�شبة  تتجاوز  مل 
على  احلري�شني  امل�شلمني  ن�شبة  ارتفعت  كما 
�شالة اجلمعة من 16% اإلى 23% خالل العام 

املا�شي.

اجلمعيات  عـــدد  فــــاإن  املــ�ــشــجــد  وبــخــالف 
علي  يزيد  فرن�شا  يف  الإ�شالمية  العربية 
يف  لة  م�شجرَّ مة  ومنظرَّ جمعية  اآلف  ثالثة 
اجلريدة الر�شمية الفرن�شية، وحتمل �شفة 
اأما جمال ن�صاط هذه  اإ�صالمية يف ت�صميتها، 
ما  فمنها  وخمتلف:  متن�ع  فه�  اجلمعيات 
ين�شط على امل�شت�ى املحّلي، ومنها ما ين�شط 
على امل�شت�ى الق�مي، ومنها ن�ع ثالث تغطي 

اأن�شطته مناطق احل�ش�ر الإ�شالمي كلها.

تكتُّالت اإ�سالمية!:
اإطار  اأن هذه اجلمعيات تدخل يف  اإلى  ي�شار 
مثل:  الكربى  الإ�شالمية  التكتالت  بع�س 
فرن�شا،  مل�شلمي  الــ�طــنــيــة  )الــفــيــدرالــيــة 
مات  وجماعة التبليغ والدع�ة، واحتاد املنظرَّ
الإ�شالمية، وفيدرالية اجلمعيات الإ�شالمية 
الفرن�شي  الإ�شالمي  ــاد  والإحت الإفريقية، 
ت�شم  كما  الركية(،  اجلمعيات  ي�شم  الذي 
ونا�شطني  وطلبة  مثقفني  اجلمعيات  هــذه 
عربية  اأقـــطـــار  اإلــــى  يــنــتــمــ�ن  �شيا�شيني 

لدولة  ينتم�ن  رمبا  اأو  عديدة،  واإ�شالمية 
واحدة...

اجلمعيات  هـــذه  عــلــى  الــغــالــبــة  والــ�ــشــمــة 
ة،  م�شتِقررَّ غــرُي  اأنها  الإ�شالمية  واملنظمات 
ثم  معينة  زمــنــيــة  لــفــرة  يظهر  فبع�شها 
يختفي، دون اأن ي�شعر باختفائه اأحد، ورمبا 
يف  اإ�شالمية  وجمعيات  منظمات  اإ�شهار  مت 

فرن�شا، واألغيت واأي�شا مل ي�شعر بها اأحد.

وبقدر ما ه� مفيد جّدا هذا التن�ع للجالية 
هذه  على  يعاب  ما  اأن  اإل  بفرن�شا،  امل�شلمة 
اأب�شط  ولعل  ت�شّتتها.  الإ�شالمية  اجلمعيات 
ما  العرب،  �شحيفة  بح�شب  ذلك  على  مثال 
الفطر  املا�شي،  عيد  احتفالت  خالل  حدث 
ثالثة  عــلــى  فرن�شا  م�شلم�  ا�شتيقظ  اإذ 
َت�َشبرَّب  مما  الفطر،  لعيد  خمتلفة  تــ�اريــخ 
الذين  اأو�صاط  ال�صائمني  يف  كبرية  بلبلة  يف 
رم�شان  نهاية  تاريخ  حتديد  من  يتمكن�ا  مل 
فعله  مبا  النهاية  يف  املهاجرون  لي�شتنجد 

اأهل�هم يف  بلدانهم الأ�شلية.  

الإ�شالمي  بالدين  فرن�شا  اعــراف  ــَر  وتــاأخرَّ
يـــنـــايـــر2000م حــيــث اعــرفــت  حــتــى 28 
ر�شمي  كدين  بالإ�شالم  الفرن�شية  احلك�مة 
مثل  فرن�شا  يف  بها  املعرف  ـــان  الأدي �شمن 
نقطة  اعترب  ما  وه�  واليه�دية،  امل�شيحية 

حتّ�ل هامة يف تاريخ امل�شلمني يف فرن�شا. 

ٌق: ت�سـْرُذٌم وتفرُّ
م�شاكل باجلملة تلك التي يعاين منها م�شلم� 
فرن�شا حيث ل ي�جد حتى الآن تنظيم عام 
لهم، كما اأنه لي�س للم�شلمني مدار�س، واإْن كان 
لهم بع�س الأماكن التي ي�ؤّدون فيها ال�شالة، 
اأفــراد  بع�س  لتهام  مغلق  الآخــر  والبع�س 
والأن�شطة  ال�شل�ات  اأداء  اأن  كما  اإدارتــه. 
تتم  فرن�شا  يف  الآن  امل�شلم�ن  بها  يق�م  التي 
الفرن�شية...  ال�شلطات  مبراقبة �شارمة من 
�شد  العن�شري  والتع�شب  ــعــداء  ال وظــهــر 
املتع�شبني  بع�س  اعتداء  خالل  من  امل�شلمني 
عملهم،  اأماكن  يف  امل�شلمني  على  الكاث�ليك 
يعمل�ن  كان�ا  التي  ال�ظائف  من  وطردهم 
امل�شلمني،  ال  العمرَّ من  املئات  وت�شريح  بها، 
وبداأت حمالت ال�شطهاد تت�شاعد ي�ما بعد 
الفرة  عن  الفرن�شية  امل�شانع  داخل  الآخر 

ال�شابقة لأحداث11�شبتمرب2001.

يف  امل�شلمني  �شد  العن�شرية  اأ�شكال  وزادت 
اأغلب املدن الفرن�شية ب�ش�رة وا�شحة خالل 
امل�شاعر  ب��ش�ح  وظهرت  املا�شية،  ال�شن�ات 
الفرن�شية،  الإعــالم  و�شائل  يف  العدوانية 
والقن�ات  ال�شحف  بع�س  ــَدْت  تــعــمرَّ حيث 
ب�شكل  الإ�شالم  �ش�رة  تقدمي  التليفزي�نية 
مقل�بة  و�ــشــ�رة  عديدة  مغالطات  ي�ش�به 
ترتبط  الإ�ـــشـــالم،  لــ�اقــع  مطابقة  وغـــري 
وامل�صيطرة  هناك  ال�صهيونية  بال�صغوط 
الإعــالم، عن طريق  على قطاعات هامة يف 
حتركات  ير�شدون  وهم  فرن�شا،  يف  اجلالية 

امل�شلمني يف كل �شيء .

امل�سلم�ن يف فرن�سا:
مدير  النجار  املجيد  عبد  الدكت�ر  �شرح 
الأوربــي  باملعهد  والدرا�شات  البح�ث  مركز 
ت�شريحات  يف  بباري�س  الإن�شانية  للعل�م 
لـ)اإ�شالم اأون لين نت( اأن امل�شلمني يف فرن�شا 
علماني�ن،  غالبيته  جمتمع  ــل  داخ اأقلية 
الذي  ال�شم�يل(  )الإ�شالم  فمعنى  وبالتايل 
يتبناه م�شلم� البالد العربية والإ�شالمية ل 

جمال له يف بالد الغرب. 

اخلا�شة  احلياة  )اإ�شالم  اأن  النجار  واأو�شح 
اأ�شبح يف الأعمِّ بديال عن الإ�شالم ال�شم�يل 
فالهام�س  فرن�شا؛  يف  امل�شلمة  الأقلية  لدى 
لهذه  بالن�شبة  الــتــديــن  ملــمــار�ــشــة  الأكــــرب 
للفرد  اخلا�شة  احلياة  هام�س  ه�  الأقلية 
بــروزا  اأقــل  هام�شا  هناك  اأن  اإل  والأ�ــشــرة، 
ولهذا  الجتماعية،  احلــيــاة  يف  لــالإ�ــشــالم 
الأقليات  فقه  تط�ير  طرح  بالذات  ال�شبب 

كاأول�ية يف الدرا�شات الإ�شالمية(. 

واأ�شاف: )اإذا اأردنا اخلروج بنتيجة حمددة، 
اخلطر  ت�شخيم  بــاأن  الق�ل  ن�شتطيع  فاإننا 
الذي ميثله ح�ش�ر امل�شلمني يف فرن�شا، وبيان 
علمانية  على  بخطر  يتعلق  اأ�شبح  الأمر  اأن 
اأن ي�شب يف  الدولة ل يعدو يف احلقيقة اإل 
الإ�شالم(  من  )اخلــ�ف  الإ�شالمف�بيا  تيار 
الذي اجتاح الراأي العام الغربي بعد اأحداث 

11 �شبتمرب 2001(. 

ترن�شي�شان  الفرن�شي  الكاتب  لروؤية  وخالفا 

عدد اجلمعيات 
العربية والإ�سالمية 

يف فرن�سا  يزيد على 
ثالثة اآلف جمعية 

تغطي مناطق 
احل�س�ر الإ�سالمي 

كلها

العدد 115 اإبريل - 2010م - ربيع الآخر 1431هـ 50

تراث اإ�سالمي



بالن�شبة  امل�شلمني  عدد  اأن  فيها  اعترب  التي 
للمجتمع الفرن�شي ل ي�شكل تاأثريا فيه، قال 
املنظمات  احتــاد  رئي�س  اإبــريــز(  )التهامي 
لـ)اإ�شالم  ت�شريحات  يف  بفرن�شا  الإ�شالمية 
فرن�شا  يف  امل�شلمني  )عــدد  ليــن.نــت(:  اأون 
غري  كاملة  مكانتهم  يــاأخــذوا  لأْن  ي�ؤهلهم 

منق��شة يف اجلمه�رية(. 

الديانة  ميثل�ن  )امل�شلمني  اأن  اإبريز  واأو�شح 
التي  الكاث�ليكية  امل�شيحية  بعد  الثانية 
ي�شبق�ن  اأنــهــم  اأي  ملي�نا؛   43 بها  يــديــن 
واليه�د  األف   800 البالغني  الربوت�شتانتيني 

)700 األف( والب�ذيني )400 األف((. 

الفرن�شيني  اأهمية  من  يزيد  )ما  اأن  واأ�شاف 
الــقــ�ة  اأوروبـــــا  يف  ميــثــلــ�ن  ــهــم  اأن امل�شلمني 
اأملانيا  مب�شلمي  مقارنة  الأولى  الدميغرافية 
وم�شلمي  ن�شمة،  ماليني   3 عددهم  البالغ 
بريطانيا )ملي�نان(، وم�شلمي اأ�شبانيا )600 
وبلجيكيا  ـــف(،  األ  400( وه�لندا  ـــف(،  األ

)200 األف(. 

الفرن�شيني  ح�ش�ر  )اإن  ــال:  ق اإبــريــز  لكن 
يعك�س  ل  واجتماعيا  �شيا�شيا  امل�شلمني 
احلياة  هام�س  على  فهم  عــدديــا؛  حجمهم 
لهم  يك�ن  اأن  نت�قع  ل  وبالتايل  ال�شيا�شية، 
تاأثري يف املدى القريب على القرار ال�شيا�شي 
مذهبيا  منق�شم�ن  اإنــهــم  حيث  الفرن�شي؛ 
كتلة  ميثل�ا  اأن  ميكن  ل  بحيث  وعــرقــيــا 

خيارا  حتــدد  اأن  مثال  �شاأنها  من  متجان�شة 
انتخابيا على �شبيل املثال(. 

يبحث�ن  ـــ�ا  زال مــا  )امل�شلمني  اأن  ــاف  ــش واأ�
ال�شيا�شية  امل�ؤ�ش�شات  داخــل  لهم  مكان  عن 
يت�شنرَّ  ومل  الــفــرنــ�ــشــيــة،  والجــتــمــاعــيــة 
ال�شلطات  ــام  اأم ميثلهم  جمل�س  تك�ين  لهم 

الفرن�شية اإل م�ؤّخرا(. 

من ناحيته قال عمار الأ�شفر -اإمام م�شجد 
ليل ب�شمال فرن�شا، رئي�س جمعية ابن ر�شد: 
ميثل  �شيا�شّي  حــزب  تك�ين  حمــاولــة  )اإن 
يفطن�ا  ومل  بالف�شل،  بــاءْت  فرن�شا  م�شلمي 
اإلى �شرورة تك�ين م�ؤ�ش�شات تعليمية ثان�ية 
اخلا�شة  املــدار�ــس  غــرار  على  بهم  خا�شة 

اليه�دية اإل �شنة2008(. 

لـ)اإ�شالم  ت�شريحات  يف  الأ�شفر  واأ�ــشــاف 
وط�يل  كبري  عمل  )اأماَمنا  نت(:  لين  اأون 
الفرن�شيني  ينقل  نــ�عــّي  وجـــ�د  لتحقيق 
امل�شلمني من و�شعية ذلك املهاجر الأميِّ الذي 
حتقيق  اإلى  و�ش�ل  ة  ال�شاقرَّ الأعمال  ميتهن 
الثقافية  الدولة  م�ؤ�ش�شات  يف  ك�ادر  وج�د 

وال�شيا�شية والجتماعية(.

احلجاب يف فرن�سا:
فرن�شا،  يف  اإ�شالمية  م�ؤ�ش�شات  عــدة  ــْت  دَع
الكبري،  باري�س  م�شجد  عمادة  راأ�شها  على 

اللتزام  اإلى  وعائالتهن  امل�شلماِت  الطالباِت 
بالق�انني املحلية واحرام علمانية املدار�س 

الر�شمية الفرن�شية. 

وجاء يف بيان �شادر عن م�شجد باري�س الكبري 
يف  الأتــراك  امل�شلمني  بني  التن�شيق  وجلنة 
للجمعيات  الفرن�شية  والفيدرالية  فرن�شا، 
�شها  اأ�شرَّ التي  وتلك  الإفريقية  الإ�شالمية 
اإنرَّ على  مهاجرون من جزر القمر والإنتيل: 
مع  ال�شطدام  اأ�شكال  كل  جتنب  الطالبات 

اإدارات املدار�س. 

وكان الربملان الفرن�شي قد �شّ�ت على قان�ن 
مينع طالب املدار�س احلك�مية من ارتداء ما 
دينية  مرجعية  ذات  فارقة  عالمات  يعترب 
غطاء  املنع  هذا  حتت  ويندرج  فل�شفية.  اأو 
الطالبات  مــن  فئة  ترتديه  ــذي  ال الــراأ�ــس 

امل�شلمات يف فرن�شا. 

هي  النداء  اأ�شدرت  التي  اجلهات  اأن  يذكر 
الإ�شالمية  امل�ؤ�ش�شات  بني  انفتاحا  الأكــرث 
العربية  اجل��ال��ي��ات  اأو���ص��اط  يف  النا�صطة 
جمعيات  هناك  واأن  املهاجرة،  والإفريقية 
وتتخذ  تــ�ــشــّددا،  ــرث  اأك اأخـــرى،  وم�ؤ�ش�شات 
احلــجــاب  مــنــع  قــانــ�ن  مــن  �شلبيا  مــ�قــفــا 

الإ�شالمي يف املدار�س.

معهد الإمام الغزايل التابع 
مل�سجد باري�س الكبري: 

اأُن�شيَء معهد لتك�ين الأئمة تابع لـ )م�شجد 
مهمة  اأُ�شندْت  وقــد   ،1993 �شنة  باري�س(  

اأهمية الفرن�سيني 
امل�سلمني اأنهم 
ميثل�ن يف اأوروبا 

الق�ة الدميغرافية 
الأولى مقارنة 

مب�سلمي اأملانيا 
البالغ عددهم 3 

ماليني ن�سمة
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جّلي،  ال�شديقي  للدكت�ر  املعهد  هذا  اإدارة 
وه� خّريج باري�س مزدوج اللغة – وقد اأدار 
بعد  فيما  ليخلفه  �شن�ات  لعّدة  املعهد  هذا 
وهــران،  جامعة  من  الكرمي  عبد  بكري  د. 
 5 ملدة  املعهد  هذا  لإدارة  ي�شا  خ�شّ املنتدب 
اإلى  ليع�د  انتدابه  مهمة  وانتهت  �شن�ات، 
�شديقي  د.  حمله  ويحّل   – وهــران  جامعة 
ــي عــلــى راأ�ــــس هـــذا املــعــهــد، يف وْثــَبــِتــه  جــّل
من  علمية  باإطارات  عّززه  اأن  بعد  اجلديدة 
اأقطار  لعّدة  ينتم�ن  وهــم  امل�شجد،  خــارج 

ة من ت�ن�س. عربية وخا�شّ

ويق�ل دليل ب� بكر عميد م�شجد باري�س:اإّنه 
طبقا للمبادئ التي َمهرَّدْت اإلى تاأ�شي�س م�شجد 
الرب�ي  اجلانب  ــاإّن  ف  1926 �شنة  باري�س 
لهذه امل�ؤ�ش�شة كان من ال�اجب اأن يظهر جلّيا 

يف وظائف املعهد.

باري�س،  مل�شجد  الباري�شية  اخل�ش��شية  اإّن 
الذين  باري�س  مل�شلمي  ال�ا�شحة  والتطّلعات 
وجدوا يف ذلك م�شاعدة من خمتلف ال�زارات 
الراغبة يف ت�شجيع مثل هذا التك�ين، قادتنا 
ال�شيد  وّكــلــت  لذلك  احلــاجــيــات،  هــذه  ملثل 
جل�ل �شديقي عناية تك�ين جلنة ترب�ية 
الإمكانات  خمتلف  يف  العمل  حّيز  وو�ــشــع 
اإ�ــشــالمــي  عــقــد  تــكــ�يــن  غــايــتــني:  لتحقيق 

وتدري�س احل�شارة للم�شلمني وغريهم....

ال�شباب  اإلــى  نــداء  ب�بكر  دليل  وّجــه  لقد   
وامل�شاركة  الفر�شة،  هذه  لغتنام  والفتيات 
املن�شغل  املــعــهــد،  هـــذا  جــهــ�د  يف  بفاعلية 
الأ�صا�صي  ال��دور  يف  واملنخرط  مب�صتقبلهم، 

الذي يتحّمله م�شجد باري�س.

 ويقدم لنا جل�ل �شديقي مدير معهد الغزايل 
مب�شجد باري�س الكبري قراءة حتليلية لآفاق 
واملــ�اد  وطم�حاته،  وبراجمه  املعهد  هــذا 
ق�شد  املعهد  لطالب  يقّدمها  التي  العلمية 
متفتحني  الأئــمــة  من  جديد  جيل  تخريج 
كامل  على  ومتفتحني  ع�شرية،  ثقافة  على 
اإ�شالمية لأئمة  الثقافات، انطالقا من روؤية 
هــ�ؤلء  يـــ�ؤدي  وبــذلــك  الــغــرب،  يف  امل�شلمني 
الأئمة ر�شالتهم يف خدمة الإ�شالم يف فرن�شا، 
لل�شعب  مــنــرية  ــالم  ــش الإ� �ــشــ�رة  ويــقــّدمــ�ن 
بثقافة  م�شّلح  جيل  ــالل  خ مــن  الفرن�شي 
وظــروف  واقــع  تراعي  معا�شرة،  اإ�شالمية 
اأئمة  اإلى  واحتياجاتهم  فرن�شا  يف  امل�شلمني 
قادرين على ت��شيل الر�شالة لل�شباب امل�شلم 

يف املهجر باللغتني الفرن�شية والعربية.

 ويق�ل د. جل�ل �شديقي عن برامج )معهد 
ميثل  الــكــبــري(:  بــاريــ�ــس  مب�شجد  الــغــزايل 
العلمية  جتربته  بط�ل  الــغــزايل(  )معهد 
الإ�شالمية  العل�م  لتدري�س  فعليا  اأ�شا�شا 
ن�عية  م�شت�يات:  على  وذلـــك  بفرن�شا، 
ــس، فــكــان  ــ� ــدري ــت ــمــ�ن، ومــنــهــجــيــة ال ــ�ــش امل
م�شتمرة  مبــراجــعــات  يــقــ�م  تاأ�شي�شه  منذ 
للم�شامني وجتديد لالأ�شاليب املنهجية، وقد 
رئي�شية  مــ�اد  بجملة  الربنامج  اإثـــراء  مّت 
حيث  من  عامة  الغربية  باحل�شارة  تتعلق 
الجتماعية،  واملك�نات  الفل�شفية  الأ�ش�ل 
وبتاريخ فرن�شا وبنيتها الفكرية وم�ؤ�ش�شاتها 

الد�شت�رية خا�شة.

انفتاح املعهد على خمتلف 
اجلامعات الفرن�سية: 

مثل  الفرن�شية  اجلامعات  على  منفتح  املعهد 
وقد  وغريها،  العريقة  ال�ّش�رب�ن(  )جامعة 
)معهد  بني  �شراكة  اتفاقية  اإبــرام  فعال  مّت 
الغزايل مل�شجد باري�س الكبري( وبني جامعة 
باري�س )8 �شان دوين(، واتفاقية تعاون مع 
معهد العامل العربي بباري�س، اأّما على �شعيد 
م�شركا  اتفاقا  املعهد  اأبــرم  فقد  اجلزائر، 
مع كل من جامعتْي اجلزائر وجامعة الأمري 
بالإ�شافة  الإ�شالمية،  للعل�م  القادر  عبد 
اإلى جامعة »اأدرار«، وا�شتطاع معهد الغزايل 
اأن ميّد ج�ش�ر التعاون  مل�شجد باري�س الكبري 
احلك�مة  تعهدت  فقد  ولبنان،  ت�ن�س  مــع 

الت�ن�شية عن طريق �شفريها يف باري�س على 
لطلبة  ت�شمح  للدرا�شة  ِمنحا  املعهد  اإعطاء 
باإحدى  درا�شية  فــرة  بق�شاء  املعهد  هــذا 
اجلامعات الت�ن�شية املتخ�ش�شة، واأبدى �شيخ 
الأزهر ا�شتعداده للتعاون مع املعهد، وكذلك 
بالن�شبة للمملكة العربية ال�شع�دية، وناأمل 
اأن يتاأكد ذلك عمليا لدعم املعهد وبراجمه. 

جه�د م�سرتكة مل�سجد 
باري�س واملعهد الكاث�ليكي 

لتدريب الأئمة:
واملعهد  الكبري  باري�س  م�شجد  جه�د  تت�حد 
لت�فري  الفرن�شية  العا�شمة  يف  الكاث�ليكي 
لتق�ية  امل�شاجد  لأئمة  اجلامعي  التعليم 
على  وامل�شاعدة  املعتدل،  الإ�شالمي  التيار 
دمج الأئمة امل�شلمني الذين ولدوا يف اخلارج 

يف املجتمع الفرن�شي.

اإن  اجلانبني:  من  م�ش�ؤول�ن  لرويرز  وقــال 
معهد  وهــ�   - باري�س  يف  الكاث�ليكي  املعهد 
ف�شلني  على  درا�شيا  منهجا  �شيقدم   - خا�س 
والقان�ن  الفرن�شية  ال�شيا�شة  يف  درا�شيني، 
الفرن�شي والعلمانية يف يناير كان�ن الثاين، 
طلبة  من  اإمــامــا  ي�شبح  لأْن  يطمح  من  لكل 

املعهد الديني يف امل�شجد الكبري.

تدريب  ــم  دع عــقــ�د  منذ  فرن�شا  وحــاولــت 
ال�ش�رب�ن  جامعة  ورف�شت  امل�شاجد.  اأئمة 
املهمة  تــ�يل  باري�س  يف  العامة  واجلامعة 
لأنهما وجدا فيها انتهاكا قان�نيا للف�شل بني 

الكني�شة والدولة.

ــ�ا مــابــيــل عــمــيــد املــعــهــد  ــش ــ� ــران و�ـــشـــرح ف
العل�م  كلية  من  اأ�شاتذة  بــاأن  الكاث�ليكي 
ــم الــذيــن  الجــتــمــاعــيــة والقــتــ�ــشــاديــة ه
يتطرق  لن  الذي  املنهج  بتدري�س  �شيق�م�ن 

اإلى اأّي م�اد دينية.

بتدريب  مطالب�ن  باأننا  ن�شعر  )ل  ــال:  وق
امل�شجد  مــ�ــشــ�ؤولــيــة  فــهــذه  ديــنــيــا  الأئــمــة 
يف  منهجا  �ــشــيــدر�ــشــ�ن  والــطــلــبــة  الــكــبــري. 
العل�م ال�شيا�شية عن الدميقراطية وحق�ق 

الإن�شان واجلمه�رية الفرن�شية(.

هذا  )اإن  امل�شجد:  اإمام  بكر  اأب�  دليل  وقال 

معهد  الغزايل 
مب�سجد باري�س 

ميثل بط�ل جتربته 
العلمية اأ�سا�سًا 
فعليًا لتدري�س 

العل�م الإ�سالمية 
بفرن�سا
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حتديث هام يف التعليم الإ�شالمي هنا، ويقدر 
ديني  تعليم  اأي  املنهج  ت�شمني  عدم  الطلبة 

بل يقت�شر فقط على العل�م الجتماعية(.

م�شلم  مــاليــني  خم�شة  فرن�شا  يف  ويعي�س 
اأوروبــــا،  يف  م�شلمة  اأقــلــيــة  اأكـــرب  ي�شكل�ن 
بتدريب  ط�يلة  فرة  منذ  فرن�شا  وطالبت 
الأئمة املقيمني فيها يف حماولة لدمج ثاين 
وحت�شينها  املجتمع  يف  دينية  طائفة  اأكــرب 

�شد الّت�شّدد الإ�شالمي القادم من اخلارج.

ي�ؤم�ن  فرن�شا  يف  اإمــام   1200 نح�  وهناك 
ال�شالة ويقدم�ن الن�شح للم�ؤمنني يف �ش�ؤون 
الدين والدنيا دون تدريب ر�شمي، ول يحمل 
اأرباع هذا العدد اجلن�شية الفرن�شية  ثالثة 

بل اإن ثلثهم ل يتحدث الفرن�شية.

ي  وت�شعر احلك�مة الفرن�شية بالقلق من تبنِّ
يكت�شب�نها  مت�شددة  اأفكارا  الأئمة  هــ�ؤلء 
تدريبية  دورات  خــالل  الأحــيــان  بع�س  يف 
ال�شع�دية  مثل  اإ�شالمية  دول  يف  ق�شرية 

ويع�دون لن�شرها يف فرن�شا.

فرن�شا  يف  الإ�شالمية  املنظمات  احتاد  واأدار 
عاما،   15 مدى  على  لالأئمة  �شغرية  مدر�شة 
ــه  اآرائ مــن  قلقة  الفرن�شية  احلك�مة  لكنرَّ 
امل�شجد  مع  العمل  وتف�شل  حمافظة،  الأكرث 
دعما  يلقى  الــذي  اعــتــدال  الأكـــرث  الكبري 

جزائريا.

امل�شادر واملراجع:
�شحف وجمالت فرن�شية: 

�شحيفة الفيغارو: 
http://www.lefigaro.fr

�شحيفة الل�م�ند:
http://www.lemonde.fr

�شحيفة ل� ماتن اجلزائرية:
/http://www.lematin-dz.net/accueil

�شحيفة ل� تريب�ن اجلزائرية:
/http://www.latribune-online.com

وكالة الأنباء الفرن�شية :
مات�س: باري�س  http://www.afp.com/homeجملة 

http://www.parismatch.com/parismatch
جملة ل� اإك�شرب�س:

http://www.lexpress.fr
جملة تيمربيل: 

/http://tempsreel.nouvelobs.com
جملة ل� ب�ان:

http://www.lepoint.fr
جملة يل ان�شروك: 

http://www.lesinrocks.com
جملة ل �شري�س )اخلا�شة بالبح�ث والكت�شافات العلمية(:

http://www.larecherche.frhttp://www.
/santemagazine.fr

هناك نح� 1200 اإمام 
يف فرن�سا ي�ؤم�ن 
ال�سالة ويقدم�ن 

الن�سح للم�ؤمنني يف 
�س�ؤون الدين والدنيا 
دون تدريب ر�سمي، 

ول يحمل ثالثة اأرباع 
هذا العدد اجلن�سية 

الفرن�سية

البلجيكية:  �ش�ار  ل�  http://www.espaces.qc.caجملة 
http://www.lesoir.be/splash.html

/http://www.pariscope.fr/spectacles
http://www.clap.qc.ca

جملة ماروك ايبيدو)اأخبار املغرب العربي الأ�شب�عية: 
/http://www.maroc-hebdo.press.ma

/http://www.auto-moto.com
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ماذا يريد منك 
ابنك؟ 

يفكر الآباء والأمهات  
دائما يف: ماذا يريدون من 

اأبنائهم؟ وتدور معظم 
ح�اراتهم فيما بينهم اأو 
بينهم وبني اأ�سدقائهم 

واأقاربهم  ح�ل هذا 
الأمر، ولكن هل ا�ست�قف 
اأحدهم هذا ال�س�ؤال: ماذا 
يريد منا اأبناوؤنا؟ رمبا يبدو 

ال�س�ؤال غريبا اأو من�سيا 
ولكنه يف حقيقة الأمر 

�رضوري، قد يق�دنا التفكري 
فيه اإلى تك�ين عالقة 

اإيجابية مع اأبنائنا حتدد 
عالقتنا بهم م�ستقبال. 

ي

�سليمه احلمادي
م�جهة ترب�ية - كاتبة اإماراتية �سحفية

وفيما يلي بع�س الأم�ر 
التي يريدها منا اأبناوؤنا: 

ـــــم  واآراءه اأفـــكـــارهـــم  ــرم  ــح ن اأن 
ولن�شفهها  ومناق�شاتهم،  واأق�الهم 

مهما كانت ب�شيطة وتلقائية.

اأ�شرارهم واأن ي�شعروا باأن  اأن نكتم 
احل�ار بيننا وبينهم  خا�س، خا�شة 

�شرية   يعتربونها  التي  اأمــ�رهــم  يف 

كل  يف  للن�شر  مــادة  لتك�ن  بحيث 

والأقــــارب  الأ�ــشــدقــاء  مــع  جمل�س 

بالثقة  الإحــ�ــشــا�ــس   يعطيهم  ممــا 

والرغبة يف احل�ار الدائم معنا.

يعربون  عندما  منهم  لنت�شجر  اأن 
لنا عن م�شاكلهم وم�اقفهم الي�مية 
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واأحداثهم التي مرت بهم. 

تك�ن  وقد  يخطئ�ن  ب�شر  باأنهم  نتفهم  اأن 
اأخطاوؤهم  �شغرية اأو كبرية ومتكررة.

قادرين  ممتازة،   بدرجة  من�شتني  نك�ن  اأن 
على ال�ــشــتــمــاع اإلــيــهــم دائــمــا وخــا�ــشــة يف 

الأوقات الع�شيبة. 

اأن ي�شعروا باأننا قادرون على  فهم  وا�شتيعاب 
م�شاعرهم واأحا�شي�شهم واآرائهم.

اأن  ميكن  الذين  الأ�شخا�س  اأول  نك�ن  اأن 
اإليهم يف حل م�شاكلهم، واأن  يلم�ش�ا  يلج�ؤوا 
واأن  حللها،  م�شاعدتهم  على  الــقــدرة  فينا 

يح�ش�ا ب�قفاتنا  معهم دائما يف اأزماتهم.  

اأن نك�ن �شادقني معهم يف الق�ل وال�عد.

اأن ي�شعروا باأنهم مهمني يف حياتنا.

باأن  وي�شعرون  باأوقاتنا،  عليهم  لنبخل  اأن 
م�شاغل   بلغت  مهما  دائــمــا   ــة  ــ�ي الأول لهم 

احلياة.

اأن يك�ن املرح واملزاح واللعب جزءًا نقدره يف 
عالقتنا بهم.

اأن لنذكرهم دائما باأف�شالنا عليهم وب�شكل 
ي�شبح  بحيث  وي�مي،   ومتكرر  وممل  مبا�شر 
الأمر مثل الأ�شط�انة املكررة ي�ميا فينفرون 

منه وياأتي بنتائج عك�شية.

التعليقات  ن�شمعهم  فال  اأ�شكالهم  نتقبل  اأن 
ال�شاخنة ح�ل اأ�شكالهم واأل�انهم واأ�ش�اتهم 
اأو  بهم  تــكــ�ن  قــد  ــات  ــاق اإع اأو  عــاهــات  اأو 
.........، واأن نتحا�شى ذكرها مع الآخرين 

خا�شة اأمامهم. 

كلمات  ن�شمعهم  واأن  لهم  بحبنا  ن�شعرهم  اأن 
احلب وامل�دة دائما . 

يك�ن�ن  كيف  ونعلمهم  مميزاتهم  نذكر  اأن 
اأف�شل مما هم عليه بدل من تذكريه الدائم 

بعي�بهم. 

اأبنائهم  اأمــــام  الـــ�الـــدان  ليت�شاجر  اأن 

وليجعله�نهم طرفا يف ال�شجار واحلكم. 

وتعليمهم  تدريبهم  نح�شن  قــادة  نك�ن  اأن 
اأن  ليحب�ن  فهم  ــادهــم  واإر�ــش وت�جيههم 
بل   مــايــريــدون  يفعل�ن  لأنف�شهم  نركهم 
ونحن  الأبــنــاء  باأنهم  ي�شعروا  اأن  يحب�ن 

الآباء الرا�شدين.      

اأن ي�شعروا معنا بالأمان واحلماية.

اأن ن�شتخدم يف اأحاديثنا معهم ومع الآخرين 
الالئقة  ــارات  ــب ــع وال والــكــلــمــات  الألــفــاظ 
اجلــارحــة  ــاظ  ــف الأل عــن  ونبتعد  واللبقة 

واملحرجة و النابية.

دون  تدريجيا  ونحاول  اأطباعهم  نتقبل  اأن 
منها دون ترديد  ال�شيء  ي�شعروا حت�شني  اأن 
عند  ــد  ــردي ال ملــجــرد  ي�ميا  منها  الــ�ــشــيء 

الغ�شب.

اهلل  وهبها  كما  العقلية  قدراتهم  نتقبل  اأن 
قدراتهم  حــدود  يف  تط�يرها  ونحاول  لهم 
بها  ت�شمح  درجــة  اأق�شى  اإلــى  واإمكانياتهم 
مقدرتهم  من  باأكرث  ولنطالبهم  اإمكانياتهم 

احلقيقية.  

وخــ�ــشــ��ــشــا  بـــالآخـــريـــن  ــم  ــه ــارن ــق لن اأن 
باأ�شدقائهم ومعارفهم.

اأن لنهينهم اأو نحرجهم اأو ن�شيء معاملتهم. 

اأمام  ومقب�ل  لئق  ب�شكل  عنهم  نتحدث  اأن 
الآخرين. 

اأن  ولي�س  املــهــام  ـــ�ؤدون  ي كيف  نعلمهم  اأن 
ن�ؤديها بدل عنهم .

واأفعالنا  اأقــ�الــنــا  يف  مت�افقني  نــكــ�ن  اأن 
فالي�شعرون بالتناق�س  بني اأق�النا واأفعالنا. 

الـــتـــطـــ�رات  مـــعـــرفـــة  يف  نـــ�اكـــبـــهـــم  اأن 
التكن�ل�جية والث�رة املعرفية.

كانت  اإن  وقدراتهم  مبهاراتهم  نقتنع   اأن 
حقيقية وننميها. 

عن  ــاأل  ــش ــ� ون اهــتــمــامــاتــهــم  نــ�ــشــاركــهــم  اأن 
ه�اياتهم ونتابعها. 

اأن نك�ن عالقة طيبة مع اأ�شدقائهم. 

اأن ن�شاركهم اآلمهم واأفراحهم واإجنازاتهم. 

يف  فــر�ــســة  اأنــفــ�ــســنــا  لنعطي 
الـــذي  الـــ�ـــســـ�ؤال  الــتــفــكــري يف 
منا  يريد  ماذا  وه�:  اأول  طرحناه 
بع�س  ت�ظيف  ونحاول  اأبناوؤنا؟ 
الإجابة  ت�ساعدنا يف  التي  الأم�ر 
تك�ن  الأمــ�ر  لعل  ال�س�ؤال  على 
فــقــط نعطي  ايــجــابــيــة.  اأكـــرث 
اأنف�سنا فر�سة التجريب. فاأبناوؤنا 

ي�ستحق�ن منا املحاولة . 
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اأكاد اأ�شــمع اإجابــات كثرية تراوغ �شــاحباتها 
للهــروب مــن حتــري الأمانــة الكافيــة وهــي 

�صرط للو�صول اإلى عالقة رائعة اجلمال.

فبــدون متتع الإن�شــان عامــة واملراأة خا�شــة 
بعالقة وثيقة مع اجلمال، ير�شــى عن نف�شه 
بها ويت�شالح مع مظهره، ي�شبح هناك خلل ما 
يف احلياة، ي�شعب معه التمتع بكافة مباهجها 

امل�شروعة.

اإذن ل �شــحة للق�ل باأنه يكفي جمال الروح، 
فــال بــد مــن اأن يقــرن �شــ�يا: جمــال الروح 
بجمال ال�شكل لي�شكال معزوفة جميلة تتن�شم 
ولتح�ــس  وتزدهــر  فتتاألــق  املــراأة  نغماتهــا 
بالر�شا )اجلميل( مما مينحها جمال اإ�شافيا 
وم�شــاعفا، وينم� ويزدهر بالرغــم من مرور 

الأع�ام املتالحقة.

احليــاة  اأن  التجميــل  اأطبــاء  اعــرف  وقــد 
الرا�شــية ال�شــعيدة متنــح �شــاحبها جمــال 
مقاومــة  اأكــرث  وجتعلــه  اأخــاذا  طبيعيــا 
اأ�شــغر  مظهــرًا  دائمــا  ومتنحــه  للتجاعيــد 

باأع�ام من �شنه احلقيقي.

خط�ات نح� اجلمال
فاإذا تنبهت اإلى هذه احلقيقة ومتتعت بجمال 
الروح وما يت�شمنه من الت�شامح ال�اعي الذي 
يحمي �شاحبته من الأحقاد واملرارة ويجعلها 
ل تن�شــى اأي�شــا، فــال ت�شــمح لأحد بــاأن يكرر 

اإيذاءها..

ف�شــال عــن متتعهــا بالنفتــاح اجلميــل علــى 

احلياة وعدم التع�شــب للراأي وات�شــاع الأفق 
ونبذ اجلدال وترك اخل�شــام لأتفه الأ�شباب 
والتجمل بال�شــرب اجلميل على ما نكره، لي�س 
من قبيل ال�شت�شــالم لالأمر ال�اقع، فكما قال 
�شــيخنا الفا�شــل حممد الغزايل رحمه اهلل، 
فــاإن ال�شــرب علــى ما ميكــن تغيريه يعــد ن�عا 
مــن البالدة، ولكننا نق�شــد ال�شــرب على ما ل 
ميكن تغيريه حاليا، ويحتاج اإلى بع�س ال�قت 
اإما لتغيــريه اأو لتقليل اآثاره ال�شــارة اإلى اأقل 
مــا ميكننا والتمتع بالــذكاء الذي يق�دنا اإلى 
الحتفــال بذلــك، بدل مــن اإهــدار العمر يف 

اجرار الأمل على ما اأ�شابنا.

التمتــع  معــا  وال�شــكل  الــروح  جمــال  ومــن 
ال�جــه  تنــري  التــي  ال�شــافية  بالبت�شــامة 
رائــع  ب�مي�ــس  تربقــان  العينــني  وجتعــل 
)يحر�ــس( الآخريات على الت�شــابق للتقرب 
مــن �شــاحبة ال�جه املبت�شــم والف�ز بق�شــاء 
تر�شــح  فالبت�شــامة  معهــا،  اأوقــات  اأطــ�ل 
�شــاحبتها للعي�س بــذكاء والبعد عن الت�قف 
عنــد الأمــ�ر التافهــة )والقفــز( عليهــا اأول 
فاأول وت��شيع م�شاحات البهجة امل�شروعة يف 
احليــاة واأن متتد البت�شــامة لت�شــمل داخلها 
فتجعلها ل تخلد اإلى الن�م -يف اأغلب الليايل- 
اإل وهي يف اأح�شــان الر�شــا بالق�شــاء والقدر 
واليقني )اجلميل( باأن اخلالق العظيم يختار 
لنــا الأف�شــل يف كل اأم�رنا احلياتيــة ويقدره 
لنــا يف اأح�شــن ت�قيــت، لــذا تنعم بالت�شــليم 
احلقيقــي والرائــع لتنجــ� بذلك مــن اأخطار 
التجاعيــد  مــن  وجههــا  وحتمــي  ال��شــاو�س، 
الزاحفــة على الن�شــاء الالتي يركــن للقلق 

واملخاوف والأحزان قيادة حياتهن.

اختاري اجلمال 
واربحي هذه املكا�سب!

هل �ساألت نف�سك ي�ما: 
هل كان اجلمال حلما من 

اأحالمك؟ وهل احتفظت به 
وح�لته اإلى حقيقة رائعة 

متجددة، اأم اأنه ت�سـرب من 
بني يديك.

هـ

د. جنالء حمف�ظ
اأ�ستاذة يف الدرا�سات الأ�سـرية   •

جامعة طنطا مب�رض.
باحثة ونا�سطة اأ�سـريه على   •

م�ست�ى ال�طن العربي.
داعية اإ�سالمية.  •
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وتتنــ�ع م�شــادر جمــال الــروح، ونحتــاج اإلى 
الكثــري حل�شــرها.. وللخال�س من هــذا املاأزق 
الفطــرة  �شــ�ت  اتبــاع  يكمــن يف  اإنــه  نقــ�ل 
واتبــاع  اخلالــق،  ر�شــا  وت�خــي  ال�شــليمة، 
خط�ات ر�ش�لنا احلبيب �شل�ات اهلل و�شالمه 

عليه الذي متتع بجمال الروح وال�شكل معا.

امنعي ت�سـرب اجلمال 
ون�شــل اإلى جمــال ال�شــكل الذي يت�شــرب من 
بــني اأيــدي معظــم بنــات حــ�اء بعد الــزواج 
وكاأن ل�شــان حــال ال�احدة منهــن يق�ل: لقد 
وت�شــريح  يكفينــي..  وهــذا  بالــزواج  فــزت 
ال�شــراحة  هــذه  يف  تبالــغ  وقــد  نف�شــيا، 
فتهمــل مظهرها وتتمادى يف ذلك وتفيق على 

�شدمات م�ؤملة.

ولعــل اأول مــا يتبــادر اإلــى الذهن هــ� خيانة 
الــزوج لهــا، اأو زواجــه باأخــرى، وهــذا اأمــر 
وارد بالطبــع ويتكرر كثــريا وتكرث -عندئذ- 
�شــرخات الزوجة و�شك�اها من غدر الزوج.. 

و..

وهنــاك م�اقــف اأخرى م�ؤملــة وه� ا�شــتمرار 
الــزواج ولكن مع اإلقاء الــزوج كلمات جارحة 
على م�شامع زوجته، عند م�شاهدته جلميالت 
وفنانــات،  مذيعــات  مــن  ال�شــغرية  ال�شا�شــة 
وبالطبــع ل ت�شــمت الزوجــة، بــل تلجــاأ اإلى 
النيــل مــن زوجهــا واتهامــه باأنــه ال�شــبب يف 
الــذي حلــق بجمالهــا، ف�شــال عــن  التدهــ�ر 
معايرتــه مبا طراأ عليه بعد الــزواج من تغري 
يف املظهر، اأو طعنها يف ذوقه اأو اأي �شيء اآخر، 

وتن�شــب م�شــاجرة، وتتكرر كثــريا لأن الزوج 
يــدرك نقطــة �شــعف زوجتــه وهي �شــع�رها 

بتناق�س ن�شيبها من اجلمال.

ويق�دنــا الــذكاء هنــا للت�قــف عــن ت�جيــه 
)اللكمات( اإلى الزوج واتهامه بكل ما ه� �شيئ 
ليكــف عن تلك الكلمات اجلارحة، والأف�شــل 
هــ� ا�شــتبدال العمــل علــى ا�شــرداد اجلمال 
ال�شــائع بــدون اأي تــردد، فــ�را، والتخطيط 
املــرن وال�اقعــي للتخل�ــس من الــ�زن الزائد، 
واإعادة الرونق للمظهر داخل البيت وخارجه 
اأي�شا، وال�شــعي اجلاد لكت�شاب املظهر ال�شاب 
بطرق طبيعية عن طريق املا�شكات الطبيعية 
وفقــا لن�ع الب�شــرة، وعدم التكا�شــل عن ذلك 
بحجة اأنه ل ي�جد وقت لذلك، واأن الن�شــاء 
)املرفهــات( هن الالتــي ميتلكن هــذه النعمة 

الغالية.

فاحلقيقــة اأن كل امــراأة ت�شــتطيع احلفــاظ 
وبالطــرق  التكاليــف  باأقــل  جمالهــا  علــى 
ال�قــت  اإلــى  يحتــاج  ل  وذلــك  الطبيعيــة، 
الكبري، وكل ذلك يعتمد بالأ�شا�س على ت�افر 
الرغبة )احلقيقية( لدى املراأة للحفاظ على 
ر�شــيدها من اجلمال وال�شعي -بجدية- وبال 
مبالغة مرف��شة، لزيادته باأ�شاليب طبيعية، 
وبطــرق ذكية مثل ارتداء الأزياء امل�شــرقة، 
وبعيــدا بالطبع عــن الت�شــابي املرف��س، فال 
بــد مــن مالءمــة الــزي لل�شــن وللمــكان الذي 
�شــتت�جه اإليه، اأما داخــل البيت فال حرج اأن 
ترتــدي مــا تريد مــن األــ�ان الت�شــميمات مع 
�شــرورة احلذر من ارتداء املالب�س املك�شــ�فة 
خــارج غرفة النــ�م، حتى ل يت�شــبب ذلك يف 

اإيــذاء اأولدها نف�شــيا، ولتحتفظ بهيبة الأم 
يف اأعــني اأولدهــا، ولت�شــ�ن حرمــة العالقة 
الزوجيــة اأي�شــا، كمــا اأن ذلــك مينحها �شــيئا 
رائعــا وهــ� عــدم اعتيــاد زوجهــا علــى روؤية 
مفاتنها ليال ونهارا، وه� ما يفقدها اجلاذبية 
عنــد زوجها، وبالتاأكيد هذا ما يثري �شــيق اأي 
زوجــة، وعليهــا فعــل كل مــا ميكنهــا لتجنبه، 
فبالإ�شــافة اإلى التحفــظ يف ارتداء املالب�س 
املك�شــ�فة خــارج حجــرة الن�م، يجــب عليها 
اأي�شــا التجديــد يف مظهرهــا، داخــل البيــت 
وارتــداء مالب�س �شــبابية الت�شــميم وزاهية 
الألــ�ان، ونبذ الألــ�ان الغامقة التي ت�شــفي 

عليها �شن�ات اإ�شافية.

وعليهــا اأن تكــف عــن الإهمــال يف ت�شــريحة 
ال�شــعر و�شــمه باأي �شــ�رة متعجلة، بل عليها 
التجديد يف مظهر �شــعرها اأي�شــا، والتفنن يف 
اختيار �شــرائط وحلي ال�شعر باأل�ان خمتلفة 
واأ�شــكال مبتكــرة، مــع �شــرورة عــدم تغطية 
ال�شــعر داخــل املنــزل، اإل مع وجــ�د الغرباء 
ممــن ل يجــ�ز الك�شــف عــن ال�شــعر اأمامهــم، 
اأمــا فيمــا عــدا ذلــك فــال بــد اأن تقــ�م املراأة 
-خا�شــة املحجبة- بك�شــف �شــعرها ليح�شل 
علــى قدر كاف مــن الته�ية الالزمة ل�شــحته 
وملنع ت�شــاقطه، وحتى ل تبدو يف �شــ�رة غري 

جميلة، فال�شعر كما يقال ه� تاج املراأة.

ويجب امل�شــارعة اإلى �شبغ ال�شــعر بال�شبغات 
الطبيعيــة اأول فــاأوًل منــذ ظهــ�ر اأول ب�ادر 
ال�شيب، وعدم الت�شامح مع ذلك، حتى ل تعتاد 
املراأة على مظهرها بال�شعر الأبي�س، ويت�شلل 
اإح�شا�شــها به اإلى داخلها فتت�شرف مع نف�شها 
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وكاأنهــا عجــ�ز ت��شــك علــى ت�ديــع احليــاة، 
فتن�شحب احلياة تدريجيا من داخلها، وتفقد 
الهتمــام بجمالهــا، فيتناق�س ر�شــيدها منه 
باأ�شــرع مما تظــن مما يلقي بالظالل ال�شــيئة 

على حالتها النف�شية.

بدل من املرارة
واأتذكر ما قالته يل �شــيدة عن �شع�رها البالغ 
باملــرارة عندمــا التقــت �شــديقة �شــابقة بعد 
مــرور اأكــرث مــن ع�شــرين عامــا علــى التخرج 
هــذه  وبــني  بينهــا  )قارنــت(  مــا  و�شــرعان 
ال�شــديقة ومل تــاأت املقارنــة ل�شــاحلها، فقــد 
�شــاحقة،  ب�شــ�رة  ال�شــديقة  تف�قــت عليهــا 
حيث بدت اأ�شــغر �شــنا واأكرث ر�شــاقة، واأف�شل 
من ناحيــة الثقة بالنف�س ومــن حيث الإقبال 
على احلياة وحتقيق الذات اأي�شــا، على الرغم 
من اأن ال�شــديقة اجلميلة لي�شت امراأة عاملة، 
اأي اأنها اهتمت بنف�شها من اأجل نف�شها ول�شالح 
زوجهــا ولتف�ز باملكا�شــب الدينية اأي�شــا؛ فقد 
جــاء يف احلديث النب�ي اأن من �شــمن �شــفات 
الزوجــة ال�شــاحلة اأن ي�شــر الــزوج اإذا نظــر 

اإليها.

واأ�شــافت: اأ�شــد مــا اآملني هــ� تعليقــات زوجي 
واأولدي حيــث اأكدوا على ا�شــتحالة اأن اأك�ن 

اأنــا وهذه ال�شــديقة مــن خريجي نف�ــس العام 
وراحــ�ا يتبــارون هــل اأبــدو اأكرب منها بع�شــر 
�شــن�ات اأم باأكرث من ذلك، ومل ي�شــعروا مبدى 
اجلرح الهائل الذي اأ�شعر به بداخلي، ورف�شت 
على اإثر ذلك حماولة هذه ال�شديقة القدمية 
لإحيــاء �شــداقتنا القدمية بالرغم مــن اأنني 
كنــت يف حاجة اإليها لثقتي يف ح�شــن اأخالقها 

ولأنها مل تتغري كما حدث ملعظم ال�شديقات.

وت�ا�شــل ال�شــيدة اعرافاتهــا فتقــ�ل: لقــد 
اأ�شــفقت علــى نف�شــي مــن جتــدد اجلــرح كلما 
اأن  فكــرت  كمــا  �شــ�تها،  �شــمعت  اأو  قابلتهــا 
البتعاد عنها ه� اأف�شــل �شيء �شيجعلني اأن�شى 
مــا حــدث يل مــن ذبــ�ل بــل ومــ�ت جلمــايل، 
وتنهــدت قائلــة: ورمبــا يجعــل ذلــك زوجــي 

واأولدي ين�ش�ن اأي�شا.

ولهذه الزوجة ولكل من تفكر مثلها نق�ل: من 
امل�ؤمل اأن ت�شــعري بهذا الإح�شــا�س، وبالطبع 
نحــرم اأملــك ونتعاطــف معــك، لي�س مــن باب 
ال�شــفقة ولكــن من باب الدعــ�ة لتغيريه ف�را 
وعدم الكتفاء بالتباكي على ما حدث.. ول� 
قاطعت �شــديقتك فاإن ذلك لن يحل امل�شكلة، 
ف�شــتالحظني اجلميالت يف كل مــكان، واحلل 
ال�حيــد ه� الت�شــبث بالــذكاء والبــدء ف�را 
يف تخ�شــي�س ب�شــع دقائق ي�ميا لإ�شــالح ما 
اأف�شــدته بيديك، ول تل�مــي اأحدا، ول حتى 

نف�شــك، فبــدل من اإ�شــاعة ال�قــت اأو اجلهد 
يف لــ�م نف�شــك امنحــي نف�شــك هــذا ال�قــت، 
وتع�ي�ــس ما فاتك باأ�شــرع وقــت، ول تلتفتي 
اإلــى اأي تعليقــات )غبيــة( اأو �شــخيفة قــد 
ت�شــدر من الزوج اأو الأبناء، وجتاهليها متاما 
اأو اأوقفيهــا -بــدون عدوانيــة- اإذا مــا زادت، 
وانظــري اإلــى املــراآة وتخيلــي �شــ�رتك التي 
حتبينهــا و�شــعيها يف ذهنــك، واقربــي منهــا 
ي�ما بعد ي�م قدر الإمكان، وتذكري دائما اأن 
اهلل جميل يحب اجلمال، وكل خمل�قات اهلل 

بها جمال فتان، فلم ل تن�شمني اإليها؟.

ول تن�شي اأنه ل ي�جد �شيء يبقى على حاله، 
فاإما يزيد اأو ينق�س، ولذا حافظي على زيادة 
ن�شيبك من كل من جمال ال�شكل والروح دائما 
ول تقــارين نف�شــك بالأخريــات وافعلي ذلك 
مــن اأجلــك اأنت ولأنك ت�شــتحقني اأن تعي�شــي 
باأف�شــل �شــ�رة ممكنــة، فلمــاذا تبخلني على 
نف�شك بذلك، ول ت�شمحي لنف�شك مبخا�شمة 
اجلمال ي�ما واربحي دائما مكا�شــبه الرائعة 
ومنها جتدد الإح�ص��ا�س بالر�صا ب�صرط عدم 
املبالغــة يف جمــال ال�شــكل والهتمــام اأي�شــا 
بجمال العقل وتنميته بالقراءات واله�ايات 
وبح�شــن مت�شــية اأوقــات الفــراغ وبــذا فقط 
ت�شــبحني جميلة اجلميالت يف كل �شن وحتت 
اأية ظروف وي�شــبح اجلمال اختيارك الدائم 

يف كل جمالت احلياة.
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اإْذ كان فيها الرفيع وال��شيع، واملفيد وال�شاّر، 
واجلاّد والعابث. وكان على الإن�شان اأن مييز 
بالتخمني واحلد�س الثمنَي من البخ�س، واأن 
الرخي�س  الكثري  من  القّيم  القليل  يتخري 
ليجعله مه�ى ال�شمع والب�شر، وغذاء العقل 
اأحيانًا،  ويخطئ  جنبًا  ي�شيب  فكان  واللب، 
ـ  الختيار  اأح�شن  ول�  ـ  ينج�  يكن  مل  لكنه 
اأو�شاب الأو�شاب، واأقذاء الإغ�اء التي  من 
ــا  واإّم واأرقــاهــا،  امل��ش�عات  اأنقى  تخالط 
املبادئ  على  وال�شه�ات  الــنــزوات  لطغيان 
املثل  على  الدنيا  الغرائز  ولغلبة  والقيم، 
العليا، واإما لأن امل�شتغلني بفن التمثيل كان�ا 
الت�جيه،  على  منهم  اأحــر�ــس  الربح  على 

فاجّتروا مبا يروج، ونفروا مّما ينفع.

الــقــنــ�ات  اجــتــاحــت  اأن  ــد  ــع وب ـــ�م،  ـــي وال
بينها  واحتدمت  الإعــالم،  �ُش�ح  الف�شائية 
الب�شر  بعي�ن  للظفر  التناف�س  مــعــارك 
اإلى  بالتمثيل  امل�شتغل�ن  ا�شطر  واآذانــهــم 
يف  اأنف�شهم  يــجــدوا  لئال  التط�ر  م�اكبة 
فزهدوا  الــركــب،  وراء  املن�شاقة  ال�شاقة 
عن  ومال�ا  اجلــّد،  اإلــى  وق�شدوا  الهزل،  يف 

تقدمي  اإلى  والإ�شحاك  بالإغراء  املتاجرة 
بالأفكار  العق�ل  متــالأ  التي  امل��ش�عات 
العميقة، والقل�ب بامل�شاعر النبيلة، فتلقت 
ــه  ــْت واأَْوَل بالقب�ل،  نتاجهم  القن�ات  اأكــرث 
بــرامــج،  مــن  تــقــدم  فيما  الــ�ــشــدارة  مكانة 
كاأنها  الإ�شالمية،  القن�ات  فيه  وزهـــدت 
اخلطر  وتــقــاوم  بــالــ�رع،  ال�شبهات  تقابل 
جلها  اأو  كلها  القن�ات  راأته  فلماذا  باحلذر. 
وراأته  ورعته،  ْتُه  فتبنرَّ منها،  لُبــّد  �شرورة 
القن�ات الإ�شالمية وحدها �شررًا فقاومته، 
وخطرًا فخا�شمته؟ واأّي امل�قفني اأقرُب اإلى 
التجريح والت�شفيه، واأيهما اأجدُر بالتعديل 

والتن�يه؟

واإذا كان التمثيل �شرورة تنط�ي على بع�س 
ال�شرر، فما ال�شبيل اإلى اإق�شاء ال�شاّر واإبقاء 

النافع يف هذا الفن الإعالمّي الرائع؟

م�شرف  ل  �ــشــرورة  الف�شاء  قــنــ�ات  راأتـــه 
لأن  لها،  بديل  ل  اإعالمية  وو�شيلة  عنها، 

هل التمثيل 
�رضورة؟

قبل اأن تغزو قن�ات 
الف�ساء اأ�سـماع النا�سـ 

واأب�سارهم بامل�سـرحيات 
وامل�سـل�سـالت كان النا�سـ 

ميتع�ن اأ�سـماعهم 
بالإذاعات، واأب�سارهم 

باجلرائد، فاإذا تاق�ا اإلى 
التمثيل ميّم�ا �سطر 

امل�سـارح، اأو ق�سدوا دور 
ال�سـينما. ومل  تكن 

كّل امل��س�عات التي 
يعاجلها امل�سـرح اأو 

ت�سّ�رها ال�سـينما على 
حظ من الن�سج الفكري 

وال�سـمّ� اخللقي، يجعلها 
غذاء للنف��سـ املت�س�قة 
اإلى الفن الراقي والغذاء 

حي. ال�سّ

ق

د. غازي خمتار طليمات
رئي�س كر�سي اللغة العربية   •

بالعديد من اجلامعات العربية 
يف ال�طن العربي

عامل لغ�ي وع�س� املجامع   •
العربية للغة العربية

اإذا كان التمثيل 
�رضورة تنط�ي على 

بع�س ال�رضر، فما 
ال�سبيل اإلى اإق�ساء 

ال�سار واإبقاء النافع؟
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التاأثري،  عن  التعبري  و�شائل  اأقــدر  التمثيل 
فقد اأوتي من الكالم اأجمله ن�شقًا واأف�شحه 
واأرقاها  اإيقاعًا  اأق�اها  النربات  ومن  نطقًا، 
واأحذقها،  اأر�شفها  احلركات  ومن  اإمتاعًا، 
ــا، ومــن  ــه ــف ـــارات األــطــفــهــا واأره ـــش ومـــن الإ�
ترافعًا،  واأجنعها  تتابعًا  اأبدعها  املحاورات 
امليت حيًا،  ما يبعث  الأحداث  ومن حتريك 
بالقدوة  الــ�عــظ  والــغــابــر حــا�ــشــرًا، ومــن 
والإر�شاد بالأ�ش�ة ما يجعلك تعاي�س البطل 
اأو  اإليه  يدع�  ما  على  وحتالفه  وتناق�شه، 
كثرية  اأخــرى  ومزايا  املزايا  هذه  تخالفه. 
فجعلته  بالتمثيل،  الإعــالم  قن�ات  اأغــرت 
الأول  والداعي  مببادئها،  الأف�شح  الناطق 
باأقرب  مقا�شدها  فاأبلغها  اأهــدافــهــا،  ــى  اإل
بال  ماآربها  وحقق  الأزمنة،  واأق�شر  ال�شبل، 

مقاومة ول معار�شة.

اإذا كان التمثيل مدججًا بكل هذه الأ�شلحة 
القن�ات  بــه  تت�شلح  ل  فلماذا  املــتــطــ�رة، 
الدينية يف دفاعها عن الف�شائل، ومقاومتها 
حا�شمة،  معركة  تخ��س  وهــي  لــلــرذائــل، 
وتنب�  والــنــهــي،  الأمـــر  �شهام  فيها  تنهزم 

�شي�ف اخلطب، وتتك�شر روح املحا�شرات؟

الغاوجي  �شليمان  ال�شيخ وهبي  ف�شيلة  ن�شر 
ومع�شية(،  فتنة  )التمثيل  عن�انه  بحثًا 
املمثل  اأن  منها  بعلل  التمثيل  منع  فيه  عّلل 
منافق ذو وجهني، وذو ال�جهني ل يك�ن عند 
وميثل  مــرة،  اخلــري  ميثل  فه�  وجيهًا،  اهلل 
ال�شر مرة. ومنها اأن التمثيل �شن� الكذب، اإذ 
فطرة  ويغري  اأ�شمائهم،  بغري  املمثلني  ي�شمي 
على  ويتجراأ  والتح�شني،  بالتقبيح  اهلل 
اأن يحاك�ا  عظماء امل�شلمني، فيتيح لالأدنني 
اأن  ومنها  والتابعني،  ال�شحابة  من  الأعلني 
ماًل يبدد، ووقتًا ي�شيع يف غري  التمثيل  يف 
املال  يعدل  ل  منه  املرج�  والنفع  طائل، 
املبذول فيه، وال�شرر الناجم عنه. وه� ن�ع 
من الرف ال�شاقط، وبدعة وثنية ي�نانية، 
بعده،  ول  الإ�شالم  قبل  العرب  يعرفها  مل 
وفتنة ل ت�ؤمن ع�اقبها، وميدان تربز فيه 
وي�شجعن  يــحــاورونــهــم،  لــلــرجــال،  الن�شاء 
خمالطة  على  الن�شاء  مــن  ي�شاهدهن  مــن 
الرجال، وحجاب املراأة يف الإ�شالم اأ�شل ل 
ميكن التخلي عنه. والإ�شالم ياأذن باجتماع 
تعالى  اهلل  بــيــ�ت  يف  والـــرجـــال  الــنــ�ــشــاء 
ياأذن  ول  الف�شل،  مع  العلم  و�شماع  للعبادة 

اأبعد  وامل�صارح  باخللوة.  ول  بالختالط 
الرجال  واختالط  العبادة،  عن  الأم��اك��ن 
اإلى  �شبل  ل  واقــع،  للتمثيل  فيها  والن�شاء 

جمانبته.

وما اأظنك، اإذا كنت من اأهل ال�رع، اإل ذاهبًا 
مذهب ال�شيخ، معتقدًا اأن التمثيل كله بدعة 
�شارة، غري اأن عاملًا اآخر اأفتى باإباحته، وه� 
اأفتىـ  فقد  الزرقا،  م�شطفى  ال�شيخ  اأ�شتاذنا 
التمثيل.  باإجازة  ـ  فت�اه  بن�س  اأظفر  ومل 
الغاوجي،  عنها  ير�س  مل  الإجـــازة  وهــذه 
التي  للذرائع  �شدًا  عنها  الع�دة  اإلى  فدعاه 
قد يتذرع بها املف�شدون، لي�شتبيح�ا ما حرم 

اهلل.

يعلن  اأن  قبل  اهلل-  -رحمه  الــزرقــا  تــ�يف 
ــه مل يــر فيما  ــا لأن رجــ�عــه عــن فــتــ�اه، اإم
اأفتى به �شيئًا يخالف ال�شرع، واإما لأنه اآثر 
الت�شامح، و�شاير التط�ر، فراأى نفع التمثيل 
�شيئاته،  من  اأكــرث  وح�شناته  �شرره،  فــ�ق 
الأ�شياء  يف  الأ�شل  اأن  اإلى  م�شتندًا  فاأجازه 
الإباحة ل التحرمي، والتربئة ل التاأثيم.

واإذا  التمثيل؟  وتبيح  مذهبه،  اأفتذهب 
ت�شفع  التي  احلجج  فما  املذهب  هذا  ذهبت 
وحتملهم  بقب�له،  النا�س  لتقنع  راأيــك  بها 
دليل  لديك  يكن  مل  واإذا  به؟  الأخــذ  على 
م�شّ�غ  لديك  فهل  ظني،  دليل  ول  قطعي 
م�شروعًا  الغاوجي  رف�شه  ما  يجعل  نفعي، 

عندك؟

حاول نفر من الداعني اإلى اإباحة الإخراج 
والتمثيل اأن يجدوا اأدّلة يربهن�ن بها على 

عن  مال�ا  ولهذا  فاأخفق�ا،  دع�اهم،  �شحة 
امل�ش�غات  اإلــى  والظنية  القطعية  ــة  الأدل
اأ�شبح  التمثيل  اأن  فــزعــمــ�ا  الــنــفــعــيــة، 
�شرورة ل �شبيل اإلى جتاهلها واإغفالها، واأن 
ل  التق�ى،  باب  من  جــ�ازه  ينكرون  الذين 
غري  امل�شرح  خط�رة  ينكروا  اأن  ي�شتطيع�ن 
عليهم  يقتحم  اأن  على  وقدرته  الإ�شالمي 
اأب�ابهم وح�ش�نهم. واإذا ا�شتطاع نفر قليل 
منهم الي�م اأن يقهروه بالإعرا�س عنه، فه� 

قاهر اأبناءهم غدًا ملا فيه من اإغراء.

اأهل  اأو  ــ�رع  ال اأهــل  من  اأحــد  ي�شتطيع  ول 
عن  يتغافل  واأن  امل�شرح،  يتجاهل  اأن  البدع 
واأ�شبح  فا�شيته،  ف�شت  لقد  واأ�شره،  �شحره 
بعيد  ع�شيًا  اأمرًا  الب�شر  حياة  من  اجتثاثه 
اأبنائنا  وبــني  بينه  نخّلي  اأن  فاإما  املــنــال. 
وقل�بهم،  عق�لهم  على  ي�شتح�ذ  وبناتنا، 
ويغر�س يف نف��شهم رذائله ال�شالة امل�شللة، 
قدرته  وجنــد  للخري،  �شحره  ن�شخر  واإل 
ومتعة  رفــيــع،  فــن  ــى  اإل وحتــّ�لــه  النفع،  يف 
راقية، وو�شيلة ناجعة من و�شائل الت�جيه 

اإذا كان التمثيل 
مدججًا باأ�سلحة 

التط�ير والتحديث
فلماذا ل تت�سلح 

بذلك القن�ات 
الدينية؟

�ــشــريــع  ــر  ــش ــا� احل الــعــ�ــشــر  اإن 
والفن�ن،  بالبدع  حافل  التط�ر، 
واإذا كنا ن�ؤمن باأن الإ�شالم قادر 
كل  يف  احلياة  ي�شت�عب  اأن  على 
اأن  فعلينا  مكان،  كل  ويف  زمــان 
اأعــدائــنــا  قبل  لأبنائنا  نثبت 
الــتــجــدد، وعلى  قــدرتــنــا عــلــى 
امل�شتحدثة.  الـــظـــروف  متــثــل 
ــالم  ــش الإ� م�شلحة  ــن  م فلي�س 
التجديد  نعالج  اأن  وامل�شلمني 
بالتنفري،  والتط�ير  بالتجميد، 
الــفــنــ�ن  عـــن  اإعــرا�ــشــنــا  لأن 
امــتــداد  يــ�قــف  لــن  امل�شرحية 
على  ي�شجعها  بل  منها،  الفا�شد 
ـــداد، واجــتــيــاح  ـــش اكــتــ�ــشــاح الأ�
الأ�ش�ار، ولأن حترمينا اإياها قد 
يغدو ترويجًا لها. ومتى خرجنا 
ــن املـــيـــدان مـــالأه الــفــا�ــشــدون  م
ـ  الرخي�س  والــفــنُّ  املف�شدون، 
ال�شراية  �شريُع  ـ  تفاهته  على 

�شديد الغ�اية.
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العبث  ل  والرقية،  والربية  الرفيه،  ل 
والت�صلية. فالن�صاط امل�صرحي الذي يزداد 
ومع  تــطــّ�رًاً،  املت�شارع  احل�شارة  تط�ر  مع 
اخللقية  القيم  من  الغربية  احلياة  حترر 
وبناتنا..  باأبنائنا  مرب�س  خطرًا  حتــررًا 
من  ميكنه  ما  والأ�شلحة  املزايا  من  ولديه 
تــرجــمــة الأفـــكـــار وحتــ�يــرهــا، وحتــريــك 
الع�اطف الكامنة وتفجريها، وملء الفراغ 
�شلطانه  يتمادى  وقد  بالر�شاد.  اأو  بالف�شاد 
يجب  مما  اأعمارهم  فيفرغ  النا�شئة،  على 
اأن ميالأها، ويرعها بالله� املرذول، والعبث 
واندياحه  ان�شياحه  يف  ما�س  وه�  املاجن، 

�ش�اء اأظاهرناه اأم نافرناه.

الإ�شالمية  الف�شاء  قن�ات  جُتابه  اأن  ولك 
ــام  اأم وتر�شم  الق�شية،  تــ�جــز  بخال�شة 
يف  تخريهم  اأو  طريقني،  عليها  امل�شرفني 

اثنتني:

الفني  الن�صاط  ه��ذا  يرتكوا  اأن  اأوله��م��ا: 
الع�شري ال�شاحر، يتفّجر يف �شاحة، يكتفها 
البغي من كل جانب، فاإذا ه� وافد من روافد 
جند  منه  ي�شتقي  وم�رد  والإف�شاد،  الف�شاد 
فال  الرذائل،  اأ�ش�اك  ح�له  وتنبت  اإبلي�س، 
التي  واملحاورات  املحا�شرات  كل  ت�شتطيع 

يبّث�نها اأن تقتلع �ش�كة واحدة منها.

بالرقابة  تفّجره  يح�ط�ا  اأن  والثانية: 
احلق  نح�  ت�جيهه  حت�شن  التي  امللتزمة 
اإلــى  وجُتــربــه يف جمــراه اخللقي  واخلـــري، 
اللتزام  �شلك  يف  وت�شلكه  �شريفة،  غاية 
روح  من  م�شتمد  وا�شح  منهج  وفق  ال�شحيح، 
ومــا نظن  الإعـــالم.  الإ�ــشــالم ل من ق�انني 

امل�شرفني على القن�ات الراغبني يف الثانية 
عن الأولى، مرجحني التمثيل ال�اعي املثقل 
يف  ال�شادر  ال�شاهي  التجاهل  على  بالتبعة 
اإلــى  ال�شبيل  يف  ظنًا  �شدق  واإذا  الــدعــة. 
عن  واإبعاده  النــزلق،  من  التمثيل  حماية 

مهاوي ال�شاللة؟

مرحلتان:  الغاية  هذه  اإلى  املف�شي  لل�شبيل 
والثانية  الغرب،  قي�د  من  التحرر  اأولهما 
التاأليف  يف  اإ�شالمي  عربي  منهج  انتهاج 

والتمثيل.

بالفّن  املــ�ــشــحــ�رون  ـــا  ـــاوؤن اأدب ـــّرب  ج لــقــد 
مناهج  الأجــنــبــيــة  ــارة  واحلــ�ــش الأجــنــبــي 
زّين  الأجنبي  النف�ذ  اأن  لهم  فثبت  الغرب، 
من  الن�شالخ  اإليهم  وحــّبــب  الباطل،  لهم 
التفكري  دائـــرة  مــن  فاأخرجهم  جلدتهم، 
الإ�ـــشـــالم،  روح  اإلــيــهــم  وبــّغــ�ــس  ــعــربــي،  ال
وحا�شرهم بفكر غربي اأغلق عليهم املنافذ 
يف  ف�شاغ  الـــروح،  ن�شمات  منها  تاأتي  التي 
اجلليبة  الأفكار  يجروا  اأن  بع�شهم  اأفــ�اه 
الغربية، ف�شاعف�ا و�شيع�ا، اأو ظل�ا اأغرابًا 
عن الغرب الذي مل يعرف بانتمائهم اإليه، 
منه،  اختاروا النخالع  الذي  الإ�شالم  وعن 

على نح� ي�شبه الردة الفكرية والفنية.

وهكذا مل يبق بدُّ من عمل جاد دائب على 
الفكر،  اإ�شالمي  الــروح  عربي  منهج  انتهاج 
يرد امل�شلرَّلني اإلى ر�شادهم، ويعيد ال�شائعني 
اإلى م�طنهم، وينفخ يف هذه النف��س القلقة، 
روح  والفنية  الفكرية  ـــة  الأزم هــذه  ويف 
الكاتب  اإلى  ويعيد  الإ�شالم،  اإلى  النتماء 
اأنف�شهم  مع  الت�افق  نعمة  واملخرج  واملمثل 

بعد اأن عان�ا ما عان�ا من التمّزق والنف�شام 

املثل  بــني  التكامل  ويحق  ال�شخ�شية،  يف 

بني  امل�ؤاخاة  ويعقد  الدنيا،  واحلياة  العليا 

والعقل  والرغاب  بالع�اطف  العامر  القلب 

واخـــراع،  اكت�شاف  اإلــى  يــ�م  كــل  املت�ثب 

ترّغب  �شماوية،  ب�شريعة  ال�شه�ات  ويلجم 

يف الث�اب، وترهب بالعقاب، وتعطي ال�شقي 

يف دنياه اأمل ال�شعادة يف اأخراه.

اإلى  ال��ش�ل  باأن  العراف  الإن�شاف  ومن 

الرّب  على  التعاون  اإلــى  يحتاج  املطلب  هذا 

اأَْفِرقاء:  ثالثة  ا�شراك  اإلى  اأي  والتق�ى، 

املخرجني  وفريق  وامل�ؤلفني،  الكتاب  فريق 

على  وامل�شرفني  املديرين  وفريق  واملمثلني، 

قن�ات الإعالم، وج�هر التعاون َههنا يرتّد 

فريق  ا�شتئثار  لأن  الأثــرة،  ل  الإيثار  اإلى 

العمل  يف�شد  بالعمل  الثالثة  الأَْفِرقاء  من 

الإعالمّي كله، ويع�د على امل�شرحية بخلل 

اأذهــان  اإلــى  و�ش�لها  يعّطل  فني  اأو  فكري 

التعاون  يــ�ؤتــي  ول  وقل�بهم.  امل�شاهدين 

اأ�شا�س  على  ُيــنْبَ  مل  ما  منه  املرجّ�ة  ثماره 

العمل  جنــاح  على  احلــر�ــس  وهــ�  ــح،  ــش وا�

امل�شرحي يف اأداء ر�شالته، والنه��س بتبعته، 

ل ظه�ر فريق و�شم�ر فريق. ويتحقق ذلك 

حينما ُي�شت�شار املخرج واملمثل�ن يف م��ش�ع 

ويكتب  واإعدادها،  تاأليفها  قبل  امل�شرحية 

املخرج،  يختاره  ــذي  ال بالأ�شل�ب  احلــ�ار 

ت�شت�شار  وحينما  املمثل�ن،  اأداءه  ويح�شن 

اإدارة القناة يف تق�شيم امل�شل�شالت وت�زيعها 

على حلقات.

اأجنز  اإذا  امل�شرحي  التمثيل  فــاإن  وبعد.. 

خط�طه  اإلى  اأ�شرنا  الذي  املنهج  �ش�ء  على 

يعار�ش�ن  كان�ا  ملن  يثبت  ف�ش�ف  الكربى 

اأنف�شهم  يــحــرمــ�ن  كــانــ�ا  ــهــم  اأن التمثيل 

واأجنعها  واأرفعها،  الفن�ن  اأمتع  وامل�شاهدين 

اجلديد  ف  تعرُّ واأن  واأنفعها،  الت�جيه  يف 

خري من رَف�شه، واأن رفع البنيان على اأ�شا�س 

الإميان اأجدى من دح�شه ونق�شه.

لي�س من م�سلحة 
الإ�سالم وامل�سلمني 

اأن نعالج التجديد 
بالتجميد والتط�ير 

بالتنفري

علينا اأن نثبت لأبنائنا 
قبل اأعدائنا قدرتنا

على التجدد وعلى 
متثل الظروف 

امل�ستحدثة
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ما هي بداية حياتك العملية؟
– كلية  مــيــ�نــيــخ  جــامــعــة  مـــن  تــخــرجــت 
ال�شرف  مــرتــبــة  عــلــى  وحــ�ــشــلــت  ــ�ن  ــقــان ال
الدكت�راة  لأطــروحــة  تقدميي  خــالل  مــن 
القان�ن  املحكمة يف  بعن�ان )انتهاك حرمة 
الأمريكي والأملاين( . وبعد اأن عملت هناك 
املدنية  الإجـــراءات  ملــادة  م�شاعد  كمدر�س 
درا�شة  منحة  على  ح�شلت  �شغري،  وكمحام 
القان�ن  كلية   - هارفرد  جامعة  من  بحثية 
يف كامربدج ولية ما�شا�ش��شيت�س الأمريكية 
احل�ش�ل  يل  اأتــاحــت  والتي   )60-1959(

على درجة جامعية يف الق�شاء. 

مادور املراة يف حياتك ؟
املراة هي دائما �شريك للرجل 

وقد تزوجت من �شيدة اأمريكية التي ولدت 
م�شرف  لدى  حاليًا  يعمل  ــذي  )وال ابنًا  يل 
اأن ت�فيت من مر�س  لبثت  وما   ، ا�شتثماري( 

ال�شرطان.

وتزوجت  الإ�شالم  اعتنقت   1980 �شنة  ويف 
من �شيدة تركية يف ا�شطنب�ل. 

ما اهم املنا�سب التي 
تقلدتها؟

الأجنبية  الأملانية  البعثة  يف  كع�ش�  عملت 
ا�شتقالل  حرب  خالل  اجلزائر  يف  العاملة 
 1964-1961 بــني  مــا  الــفــرة  يف  اجلــزائــر 

تلتها  مدير �ش�ؤون الدفاع يف حلف النات�- يف 
مكتب اخلارجية يف ب�ن

و مدير املعل�مات يف املقر الرئي�س للنات� يف 
مدينة بروك�شل.

ال�شفري  اجلـــزائـــر.و  يف  الأملــــاين  وال�شفري 
الأملاين يف املغرب بالرباط.

املــركــزي  املجل�س  يف  الــعــمــل  ا�شتلمت  ثــم 
وبعدها   ك�ل�نا،  مبدينة  باأملانيا  للم�شلمني 
بنك الب��شنة الإ�شالمي الدويل ب�شراييف�. 
للفكر  البيت  اآل  م�ؤ�ش�شة  يف  ع�ش�  ــري  واخ

الإ�شالمي بعمان منذ عام 1994.

وما الذي جذبك لدخ�ل 
الإ�سالم؟

ولعي  و  اجلــزائــريــة،  ال�شتقالل  حــرب  يف 
بالفن الإ�شالمي اإ�شافة اإلى التناق�شات التي 

ت�اجه العقيدة امل�شيحية.

علي  وح�شلت  ــالم  ــش الإ� عــن  اقـــراأ  وبــــداأت 
ترجمة للقراآن  وقد قبلت بهج�م الكثريين 
ال�شحافة  حاربتني  اإ�ــشــالمــي  اإعـــالن  بعد 

الأملانية حماربة �شارية 

وملاذا الن�ساء؟

وا�شتعباد  قمع  ال�شالم  اأن  يعتقدن  لنهن 
وتهمي�س

كاث�ليكي امل�لد يتح�ل اإلى مفكر اإ�سالمي يف الغرب

مراد ه�فمان
الأملاين امل�سلم

مراد ه�فمان ولد �سنة 
1931 يف مدينة �سناعية 

تدعى اأ�سافينب�رغ 
)بفاريا( لدى اأ�سـرة اأملانية 

كاث�ليكية وكان ا�سمه 
فيلفريد ه�فمان. 

وحيث اإنه تخرج من 
املدر�سة الثان�ية بامتياز 

ح�سل على منحة اأمريكية 
 )Union( للدرا�سة يف كلية

بني�ي�رك �سنة )1951-1950( 
�سغل من�سب مدير �س�ؤون 

الدفاع يف حلف النات�- يف 
مكتب اخلارجية يف ب�ن 

ومدير املعل�مات يف 
املقر الرئي�س للنات� يف 

مدينة بروك�سل.
واخري ع�س� يف م�ؤ�س�سة 

اآل البيت للفكر الإ�سالمي 
بعمان منذ عام 1994

م

�سمية خطاب
�سحفية خليجية

somayasaad@hotmail.com
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ولن الغرب  دائما يحاول اظهار امل�شلمني يف 
�ش�رة م�ش��شة  وخا�شة عندما ي�شتعر�ش�ن 
امل�شلمني  ويتجاوزون  يقفزون  دائما  التاريخ 
وابن  �شيناء  وابن  ر�شد  وابن  الغزايل  اأمثال 

خلدون 

ما رايك بعد اختيارك يف جائزة 
دبي؟

لأنني  بالمتنان  و�شعرت   كثريا  بها  �شعدت 
ليتم  اختياره  يتم  غربي  اأوروبي  م�شلم  اأول 
عربيا  ديــنــا  لي�س  الإ�ــشــالم  لأن  تكرميه 
ارت�شاه  ــذي  ال اهلل  ديــن  هــ�  واإمنـــا  فح�شب 

للب�شرية جمعاء. 

ما دور القراآن يف حياتك ؟
عالقتي بالقراآن م�شتمرة ودائما اأقراأه حيث 
اأجد يف كل مرة  جديدا واكت�شافات مذهلة 
اأديت  انني  الدين احلق كما  اأنه  كثرية تبني 
خم�س  العمرة  واديــت  مرتني  احلج  فري�شة 

مرات.

 ما الذي قدمته لال�سالم ؟
مراجعات  يف  مقال   250 من  اأكــرث  ن�شرت    
املجلة  ويف  ــي،  ــالم ــش الإ� الــعــامل  يف  الكتب 
الأمـــريـــكـــيـــة لـــلـــدرا�ـــشـــات الجــتــمــاعــيــة 
اأك�شف�رد  وجملة  )ب�ا�شنطن(،  الإ�شالمية 

للدرا�شات الإ�شالمية )يف اإ�شالم اأباد(

قمت باإلقاء حما�شرات يف جميع دول اخلليج 
قدمت  كما  ُعمان.  اإلــى  الك�يت  من  العربي 
ال�ليات  يف  كبريا  اإقبال  لقت  حما�شرات 
اإفريقيا  و�شمال  واوروبــــا  وكــنــدا  املتحدة 

والهند وباك�شتان. 

من ه� �سديقك املقرب؟
النم�شاوي   الداعية  املــقــرب  �شديقي  كــان 
املفكر  اأ�ــشــلــم  الـــذي  الــيــهــ�دي  اأ�ــشــد  حممد 
الإ�شالم  واعتنق  وثقافته  دينه  هجر  الذي 
تط�ر  تاأملنا  واإذا  الإ�شالمية..  والثقافة 
الفكر الإ�شالمي يف الن�شف الأول من القرن 
حممد  مثل  اأوربــــا  يف  جنــد  فلن  الع�شرين 

الإ�شالم  فهم  يف  اإخال�شه  حيث  من   ، اأ�شد 
امل�شلمني،  اإيقاظ  حماولة  ويف  وا�شتيعابه، 
ويف بــنــاء جــ�ــشــ�ر بــني الــ�ــشــرق الإ�ــشــالمــي 
عــام 1994وبــعــد  تــ�يف  و  امل�شيحي  والــغــرب 
وفاته 15 عام قامت حك�مة برلني بت�شميه 
كما  با�شمه.  النم�شاوية  العا�شمة  يف  ميدان 
اللغات  با�شمه مرجم بجميع  مت عمل فيلم 
وقمت فيه بالتحدث عنه ويعد الفيلم هدية 

من الغرب لالإ�شالم .

كيف ينظر الغرب اإلى و�سع 
املراأة يف الإ�سالم؟

 من امل�ؤ�شف اأن ال�ش�رة �شلبية لدى الكثريين 
الن�شاء  يعامل�ن  الرجال  اأن  يعتقدون  حيث 
مظاهر  يــعــرفــ�ن  ول  ــ�حــ��ــس  ال مــعــامــلــة 
البع�س  اأكد  وقد  للن�شاء  الإ�شالمي  التكرمي 
عن )قمع الن�شاء(، منها انعدام امل�شاواة بني 
يعرف  فيما  الأنثى  قتل  يتم  واأنه  اجلن�شني 
الت�ش�رات  من  وغريها  ال�شرف(  )جرائم  ب 
اإلى  بامل�شلمات  ت�شل  تكاد  التي  اخلاطئة 

درجة ال�شتعباد والقمع.

ــداث  الأح هــذه  عقب  اأنــه  نذكر  اأن  ويكفي 
ــت )لـــــ�را بـــ��ـــس( زوجــــة الــرئــيــ�ــس  ــن ــل اأع
الأمريكي ال�شابق يف حديث اإذاعي باحلرف: 
)اإن احلرب �شد الإرهاب هي حرب من اأجل 
مل  وهــذا  اأي�شا(،  وكرامتهن  الن�شاء  حق�ق 
الن�شاء  ت�ش�ير  نتيجة  اإمنــا  فــراغ  من  ــاأِت  ي
م�شتبد  اجتماعي  لنظام  �شحايا  بــاأنــهــن 
الن�شاء  اأغلب  جعلت  درجــة  العنف  من  بلغ 
وعي  غــري  على  الإ�ــشــالمــيــة  املجتمعات  يف 

بحق�قهن.

يف ظل ت�ساعد م�جة العداء 
لالإ�سالم كيف ميكن حما�رضة 

هذه الكراهية للم�سلمني؟
يف  امل�شلمني  على  الل�م  اإلقاء  ال�شهل  من  كان 
التطرف،  اأو  بالإرهاب  يت�شل  �شيئ  اأمر  كل 
التي  ال�شئية  القليلة  الأمثله  من  وخا�شة 
وعلى  عليها  ال�ش�ء  اإلــقــاء  الــغــرب  يــحــاول 
جدا  وم�ؤذية  �شريرة  ديانة  واأنــه  الإ�شالم 
واحلق  ال�شفات،  باأفظع  الر�ش�ل  وو�شف�ا 
كانت  هذه  العداء  م�جة  ظل  يف  اإنــه  يقال 
هناك م�اقف معار�شة لها من بع�س الزعماء 

التع�شب  دانـــ�ا  حيث  املعتدلني  الدينيني 
لت�ش�يه  امل�شتمرة  واملحاولت  الإ�شالم  �شد 
�ش�رته بغري حق وميكن عن طريق مثل هذه 
الآراء املن�شفة حما�شرة هذه الظاهرة التي 

تق��س ال�شالم يف العامل.

اإذا كانت هذه هي الأ�سباب.. 
فما و�سائل عالجها؟

 البداية باملحاولت ال�شادقة واجلادة بطي 
التي  الأخــطــاء  وت�شحيح  املا�شي  �شفحات 
فاإن  امل�شلمني، وللعلم  اإلى ت�ش�يه �ش�رة  اأدت 
اأرى  بل  فقط  الغرب  م�ش�ؤولية  لي�شت  هذه 
باأن  اأي�شا  امل�شلمني  على  م�ش�ؤولية  هناك  اأن 
م�شلمني  يك�ن�ا  باأن  دينهم  تقدمي  يح�شن�ا 
حتي  دينهم  بــه  اأمــرهــم  مــا  وينفذوا  بحق 
من  بــدل  لالإ�شالم  م�شرفة  �ــشــ�رة  يقدم�ا 

ال��شع احلايل للعامل الإ�شالمي.

كيف ترى اأفق التعامل 
امل�ستقبلي للغرب يف ال�طن 

العربي والإ�سالمي؟

دعني اأق�ل لك اإّن هناك عداًء، فكيف يك�ن 
من  لبد  لذا  العداء  هذا  وج�د  مع  التعاون 

الت�شحيح

امل�ش��شة  ال�ش�رة  ليغريوا  بجد  يعمل�ا  واأن 
عن امل�شلمني اأول يف  امريكا .

بينما  تدينا  الــغــرب  ــرث  اأك الأمــريــكــان  لن 
الأملان اأكرث الأوربني تع�شبًا.

كيف �سيتم ذلك ب�س�رة 
م��س�عية وحيادية كما تق�ل؟

بالعامل  الغرب  عالقة  حت�شني  يتم  اأن  لبد 
املتبادل،  الحـــرام  طريق  عــن  الإ�ــشــالمــي 
والإ�شالح احلقيقي يف كل املجالت وخا�شة 
ال�شيا�شي والقت�شادي، وت�ش�ية ال�شراعات، 
بع�س  واإر�ــشــال  امل�شلمني  اإلــى  ي�شتمع�ا  واأن 
بــالإ�ــشــالم  للتعريف  الــغــرب  ايل  ــاة  ــدع ال
اآرائهم بحرية واظهار ال�ش�رة  والتعبري عن 

احلقيقية لال�شالم.

63العدد 115 اإبريل - 2010م - ربيع الآخر 1431هـ

فكر اإ�سالمي



ـــــــــــ�ْت ـــــمرَّ اأحــــــيــــــا واأم ـــــه ـــــل بــــا�ــــشــــمــــك َال

ـــــــــت يل ـــــــــت عـــــــــ�ين، اأن ـــــــــي، اأن ـــــــــت رب اأن

ــــــــــٍل زائ بــــــــ�هــــــــٍم  يــــحــــيــــا  ــــــــــن  َم اإن 

ـــه ـــاب ـــــــَق والـــــــــــــزْم ب ــــِد اخلـــــــال ــــش ــــ� ــــاق ف

نـــطـــقـــه يف  ومـــــــــا  ــــــــكــــــــ�َن  ال وافــــــــهــــــــِم 

كـــنـــهـــه يف  واحــــــــــــــــــــــــدٌة   ـــــــــظـــــــــرٌة  ن

ــــ ال ــــــقــــــَي يف  اأُل ـــــــدري وقــــــد  ي ـــن  ـــك ـــــــْن ي َم

ـــه ـــطـــن ب يف  ــــــــه  اآنــــــــ�ــــــــشَ تـــــــــــرى  ـــــــــــن  َم

يـــــعـــــجـــــزه ل  اهلل  جـــــــــــــــــــــــربوُت 

ــــا ــــه ــــراب حم يف  الــــــــــــــــروَح  وراأيـــــــــــــــــــُت 

ـــــدًا ــــُث الـــتـــ�ـــشـــبـــيـــَح حلـــــنـــــًا خـــــال ــــع ــــب ت

بـــــــــَك يـــــــا ربـــــــــي ُعـــــــــروجـــــــــي، بـــــــك يـــا

لـــــهـــــا( اهلل  اأذن  بـــــــــيـــــــــ�ٍت  )يف 

ول هلل  قــــــــلــــــــُب  ـــــــــا  ي فــــــالــــــتــــــفــــــْت 

ـــــٌح رمبـــــــــــا اأُقــــــــ�ــــــــشــــــــَي حـــــــــــرٌّ نـــــا�ـــــش

ويف الــــــدنــــــيــــــا  هـــــــكـــــــذا  ولــــــعــــــمــــــري 

ـــــــــــــْت وهـــــل ـــــــــا زال هــــــكــــــذا كـــــــانـــــــْت وم

ــــــــني مـــــطـــــيـــــعٍ �ــــــشــــــاكــــــٍر ــــــــــــــــــ�رى ب وال

ــــــهــــــم حتــــ�ــــشــــنــــه ــــــــــذا بــــــعــــــ�ــــــشُ ــــــــــه ول

اأوًل ــــا  ــــه ــــي ف ـــــــرَت  ـــــــك ف اإْن  اأنــــــــــــت 

ـــْد ـــه فـــانـــتـــفـــ�ـــسْ واعـــــمـــــْل وثـــــابـــــْر واجـــت

حـــكـــمـــٍة ذا  ــــــــْن  وك الـــــــقـــــــ�َل  واخـــــــــــزِن ِ

املـــــلـــــكـــــ�ْت �ـــــــشـــــــررَّ  رّب  يــــــــا  اأرين 

ـــــ�ْت ـــــب ـــــره قـــــــــــ�ٌة عــــظــــمــــى اأمـــــــــــــام ال

كــــــــان مــــــغــــــرّا بــــحــــبــــل الــــعــــنــــكــــبــــ�ْت

الـــــنـــــعـــــ�ْت ــــُل  ــــي ــــم ــــك ت اهلل  ـــــاِب  ـــــب ـــــب ف

الـــ�ـــشـــكـــ�ْت حتــــــت  بــــــالــــــٍغ  نـــــطـــــٍق  ُرّب 

ـــــــ�اج اخلـــــفـــــ�ْت ـــــــاأم غـــــّطـــــت الــــقــــلــــَب ب

حــــ�ْت َثــــــمرَّ  ــــاُه  ــــم َح الن�ن”  “ذو  ــر  ــح ــب ـ

قــــــــ�ْت؟ لــــلــــجــــائــــع  كــــــــان  ــــــيٍء  �ــــــش اأي 

ــــــاجلــــــربوْت ب ـــم ْ ـــ�ـــش فـــاعـــت ـــــيٍء  ـــــش � اأيُّ 

الـــــقـــــنـــــ�ْت ـــــا  ـــــروه ـــــع ي هلل  ـــــدْت  ـــــج ـــــش �

ـــ�ْت ـــ�ـــش ي ــــا  ــــي ــــدن ال هـــــــ�ى  يف  و�ـــــشـــــ�اهـــــا 

اأمـــــــــــ�ْت رب  يـــــــا  بـــــــك  اأحــــــــيــــــــا،  رب 

ــــُت ويـــــــا نــــعــــم الــــبــــيــــ�ْت ــــن ـــــذ ك ــــُت م ــــن ك

ـــ�ْت ـــف ي اأو  �ـــــشـــــيٌء  ــــــات  ف ـــــــــا  اإّم تـــــاأ�ـــــسَ 

قــــــتــــــ�ْت خـــــــــــٌب  ـــــه  غـــــ�ـــــش يف  ودنــــــــــــــا 

ـــ� الــــتــــحــــ�ْت ـــل ـــع اآخــــــــــِر الأمــــــــــر فــــقــــد ي

ثــــبــــ�ْت؟ ذا  يــــ�مــــًا  ــــــــاُل  احل فـــيـــهـــا  كــــــان 

عــــــنــــــ�ْت واإنـــــــ�ـــــــشـــــــانٍ  اهلَل  يـــــــذكـــــــُر 

جــــــنــــــُة اخلــــــلــــــد وبـــــعـــــ�ـــــسٌ بــــــرهــــــ�ْت

ــــــــــــــ�ْت اأُم يف  �ــــــشــــــراهــــــا  واأخـــــــــــــــــــريًا 

ــــبــــ�ت؟ الــــ�ــــش يف  ـــــى  ـــــرج ت ــــــــرٍي  خ اأي 

الــــ�ــــشــــمــــ�ْت قــــلــــب ِ يف  ــــُة  ــــم احلــــك ــــــــا  اإمن

�سعر د. عبد احلكيم الأني�س
كبري باحثني اأول يف دائرة ال�س�ؤون الإ�سالمية بدبي
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