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قائم وردة فعل قامتة!!

وقفات من حياة العالمة محمد بن 
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46 > همسة تصحيحية: كم ميردوخ في دولنا؟.
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املراسالت

السالم عليكم
فضيحة كبرى تهز كيان املجتمع البريطاني اليوم وتزلزل أركانه، 
عن  واخلاصة  العامة  الشخصيات  على  التجسس  فضيحة  وه��ي 
تعد  التي   »News Corporation« اإلعالمية  املجموعة  طريق 
م��ن أك��ب��ر االم��ب��راط��وري��ات اإلع��الم��ي��ة ف��ي ال��ع��ال��م، وال��ت��ي متلك 
الناشيونال  وقنوات  بوست،  ونيويورك  تاميز  الصنداي  صحيفة 
والتلفزيون،  للسينما  األميركية  فوكس  وشبكة  جيوغرافيك، 

والشبكة اإللكترونية االجتماعية )ماي سبيس(.
ولكن هل تعلمون من هو صاحب تلك الشركة العمالقة واملتحكم 
إلى  الذي هاجر  اليهودي األسترالي )روبرت ميردوخ(  إنه  فيها؟ 
جنسيتها  على  احلصول  واستطاع  األميركية  املتحدة  ال��والي��ات 
عام 1985 بطرق ملتوية، ثم أسس إمبراطورية إعالمية تتحكم 
بقية  وبالتالي  وبريطانيا  املتحدة  ال��والي��ات  مفاصل  جميع  في 

بلدان العالم.
اخلبيثة  مصاحله  حتقيق  سبيل  في  نفوذه  ميردوخ  استغل  وقد 
وال��ت��أث��ي��ر ع��ل��ى األوض�����اع ال��س��ي��اس��ي��ة ف��ي ب��ل��ده، ودع���م مرشحن 
لالنتخابات الرئاسية ووزراء، وقد قال ذات مرة: إذا أراد توني بلير 
النجاح في انتخاباته في مجلس العموم 
إل���ى مكتبي  ف��ل��ي��أت  ال��ب��ري��ط��ان��ي 
بأيام  وبعدها  النجاح،  وسيرى 
مكتبه  في  م��ي��ردوخ  بلير  زار 
وأصبح  ب��ال��ن��ج��اح  وح��ظ��ي 

رئيس وزراء بريطانيا.
ويلقب الكثيرون ميردوخ 
ب����ال����ش����ي����ط����ان ال�������ذي 
ل��وث ال��ص��ح��اف��ة: فهو 
ق����د اس���ت���غ���ل ن���ف���وذه 

اإلعالمي لنشر الرذيلة من خالل البرامج الهابطة التي ينشرها 
وي��ب��ث��ه��ا، ك��م��ا أن ق��ن��اة ف��وك��س األم��ي��رك��ي��ة ال��ش��ه��ي��رة ت��دع��م بقوة 
النفوذ الصهيوني في الواليات املتحدة األميركية وتدعم الكيان 
الصهيوني  للكيان  ميردوخ  دعم  جتلى  وقد  قوة،  بكل  الصهيوني 
في التحريض على غزو العراق عام 2003 ودعم احملافظن اجلدد 

في الواليات املتحدة ودعم احلرب على لبنان عام 2006.
العربية واإلسالمية، فقد دخل  ولم ينس ميردوخ سوق اإلعالم 
شريكا م��ع األم��ي��ر ال��ول��ي��د ب��ن ط��الل عبر االس��ت��ث��م��ار ف��ي شركة 
روت��ان��ا املهيمنة على ال��ش��رق األوس���ط ف��ي امل��ج��ال اإلع��الم��ي وفي 
األف��الم، ثم اشترى صحيفة تركيا ووكالة إخالص لألنباء  إنتاج 

التركيتن.
التي  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ت��ب��ن م��ن أص����داء الفضيحة األخ���ي���رة ف��ي  ل��ق��د 
السياسية ومن ضمنها رئيس  الكثير من الشخصيات  إليها  جّرت 
الوزراء احلالي )كاميرون(، تبن حجم وخطورة التغلغل اليهودي 
خالل  م��ن  العالم  مفاصل  على  وهيمنته  العالم  ف��ي  الصهيوني 
اإلعالم املوجه الذي كشف عن وجهه القبيح من خالل التنصت 

على الناس وكشف أسرارهم.
فمتى ينتبه الدعاة إلى الله تعالى إلى أهمية اإلعالم في حياتنا 
البدائل  إي��ج��اد  إل���ى  ي��ت��وج��ه��ون  وم��ت��ى  ال��ع��ال��م؟!  ع��ل��ى  وهيمنته 
اإلس��الم��ي��ة امل��ؤث��رة ليسحبوا ال��ب��س��اط م��ن حت��ت أق����دام أع���داء 

الدين؟!
رباط  ومن  قوة  من  استطعتم  ما  لهم  }وأع��دوا  تعالى:  الله  يقول 

اخليل ترهبون به عدو الله وعدوكم...{.
تعالى:  ويقول  ال��ق��وة،  أسباب  أه��م  من  اليوم  اإلع��الم  أن  شك  وال 
}ياأهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ياأهل الكتاب 

لم تلبسون احلق بالباطل وتكتمون احلق وأنتم تعلمون{.
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معجون  يستعمل  أن  للصائم  يجوز  هل   >
األسنان وهو صائم في نهار رمضان؟

> ال حرج في ذلك مع التحفظ عن ابتالع شيء 
في  للصائم  السواك  استعمال  يشرع  كما  منه، 
إلى  العـلم  النهـار وآخره، وذهـب بعض أهل  أول 
كـراهة السـواك بعـد الـزوال، وهـو قـول مـرجوح، 

والصواب عدم الكراهة؛ لعموم قول النبي ]: »السواك 
بإسناد  النسائي  أخرجه  للرب«  مرضاة  للفم  مطهرة 
صحيح عن عائشة رضي الله عنها. ولقوله ]: »لوال 
بالسواك عند كل صالة«  أمتي ألمرتهم  أن أشق على 
متفق عليه. وهذا يشمل صالتي الظهر والعصر، وهما 

بعد الزوال، والله ولي التوفيق.

< مــا حــكــم اســتــعــمــال الــكــحــل وبــعــض أدوات 
وهل  رمــضــان،  نــهــار  خـــال  للنساء  التجميل 

تفطر هذه أم ال؟
> الكحل ال يفطر النساء وال الرجال في أصح قولي 
أفضل  الليل  فــي  استعماله  ولكن  مطلقاً،  العلماء 

الوجه  به جتميل  يحصل  ما  وهكذا  الصائم،  حق  في 
بظاهر  يتعلق  ذلــك مما  وغير  واألدهـــان  الصابون  من 
أنه  ذلك،مع  وأشباه  واملكياج  احلناء  ذلك  ومن  اجللد، 
والله  الوجه،  يضر  كان  إذا  املكياج  استعمال  ينبغي  ال 

ولي التوفيق.

< هل اغتياب الناس يفطر في رمضان؟
> الغيبة ال تفطر الصائم وهي ذكر اإلنسان أخاه 
مبا يكره وهي معصية؛ لقول الله عز وجل: }وال 
يغتب بعضكم بعضا{ )احلجرات: 12(، وهكذا 
النميمة والــســب والــشــتــم والــكــذب كــل ذلــك ال 
يفطر الصائم، ولكنها معاص يجب احلذر منها 
واجتنابها من الصائم وغيره، وهي جترح الصوم 

يدع  لم  »مــن  النبي ]:  لقول  األجــر؛  وتضعف 
قول الزور والعمل به واجلهل، فليس لله حاجة 
في أن يدع طعامه وشرابه«رواه اإلمام البخاري 
فإذا  جنة؛  »الصيام  ولقوله ]:  في صحيحه، 
كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب، فإن 
سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم«متفق عليه، 

واألحاديث في هذا املعنى كثيرة.

نــهــار رمــضــان هل  الــعــني فــي   < استعمال قــطــرة 
تفطر أم ال؟

> الصحيح أن قطرة العني ال تفطر، وإن كان 
فيها خالف بني أهل العلم؛ حيث قال بعضهم: 
إلى احللق فإنها تفطر.  إذا وصل طعمها  إنه 

العني  ألن  مــطــلــقــاً؛  تفطر  ال  أنــهــا  والــصــحــيــح 
ليست منفذاً، لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً 
مــن اخلــالف مــن وجــد طعمها فــي احللق فال 
بأس، وإال فالصحيح أنها ال تفطر سواء كانت 

في العني أو في األذن.

استعمل معجون األسنان

أدوات التجميل للنساء خالل نهار رمضان

الغيبة ال تفطر الصائم ولكنها معاصي يجب الحذر منها 

استعمال قطرة العين في نهار رمضان

من فتاوى 
فضيلة الشيخ 

عبدالعزيز بن باز 
- رحمه اهلل - 

في الصوم

فتاوى 
الفرقان
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البخاخ عن طريق الفم للمصاب بمرض 
الربو

< أنــا رجــل مــصــاب مبــرض الــربــو، وقد 
العاج  بــاســتــخــدام  الطبيب  نصحني 
فما  الفم،  طريق  عن  البخاخ  بواسطة 
حكم استعمالي هذا العاج حال صومي 

رمضان؟ جزاكم الله خيرًا.

> حكمه اإلباحة إذا اضطررت إلى ذلك؛ 
لــقــول الــلــه عــز وجـــل: }وقـــد فصل لكم 
إليه{  إال ما اضــطــررمت  ما حــرم عليكم 
األكل  يشبه  ال  ـــه  وألن  ،)119 )األنـــعـــام: 
للتحليل،  الـــدم  سحب  فأشبه  والــشــرب 

واإلبر غير املغذية.

احلقنة  الـــصـــائـــم  أخـــــذ  حـــكـــم  مــــا   >
الشرجية للحاجة؟

إذا احتاج  > حكمها عدم احلــرج في ذلك 
إليها املريض في أصح قولي العلماء، وهو 

ـ رحمه  اختيار شيخ اإلســالم ابن تيمية 
الله ـ وجمع كثير من أهل العلم 

لألكل  مشابهتها  لعدم 
والشرب.

حكم الحقنة الشرجية

ال حرج في 
بلع الريق

< كنت صائمًا وأصابني حجر في رأسي 
وسال الدم منه هل أفطر بسبب الدم؟ 
أم  الصوم  يفسد  هل  للقيء  وبالنسبة 

ال؟ 
> احلجر الــذي أصــاب رأســك حتى أسال 

في  ــــــــم  أل لـــــإنـــــســـــان  حــــصــــل  إذا   >
أســـنـــانـــه،وراجـــع الــطــبــيــب، وعــمــل له 
أسنانه،  أحد  أو خلع  أو حشوًا  تنظيفًا 
فهل يــؤثــر ذلــك على صــيــامــه؟ ولــو أن 
سنه،  لتخدير  إبـــرة  أعــطــاه  الطبيب 

فهل لذلك أثر على الصيام؟

الذي  القيء  وهــذا  يبطل صومك،  الــدم ال 
بغير اختيارك ال يبطل صومك  خرج منك 
لقول النبي ]: »من ذرعه القيء فال قضاء 
عليه، ومن استقاء فعليه القضاء« رواه أحمد 

وأهل السنن بإسناد صحيح .

> ليس ملا ذكر في السؤال أثر في صحة 
أن  عــنــه، وعليه  ــك معفو  ذل بــل  الــصــيــام، 
يتحفظ مــن ابــتــالع شــيء مــن الــــدواء أو 
الـــدم، وهــكــذا اإلبـــرة املــذكــورة ال أثــر لها 
في صحة الصوم لكونها ليست في معنى 
األكــل والــشــرب.. واألصـــل صحة الصوم 

وسالمته.

القيء هل يفسد الصوم أم ال؟

 تنظيف أو حشو  أو خلع إحدى األسنان، 
هل يؤثر على الصيام

< ما حكم بلع الريق للصائم؟
الــريــق، وال أعلم  > ال حــرج فــي بلع 
في ذلك خالفاً بني أهل العلم ملشقة 
النخامة  أمــا  مــنــه،  التحرز  تــعــذر  أو 
والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى 
الفم، وال يجوز للصائم بلعهما إلمكان 
التحرز منها، وليسا مثل الريق، وبالله 

التوفيق.

استعمال اإلبر التي 
في الوريد واإلبر في 

العضل

التي  اإلبـــر  استعمال  حكم  مــا   >
الــوريــد واإلبـــر فــي العضل..  فــي 

وما الفرق بينهما للصائم؟
وإمنا  تفطران،  ال  أنهما  الصحيح   <
خاصة،  التغذية  إبر  هي  تفطر  التي 
وهكذا أخذ الدم للتحليل ال يفطر به 

الصائم .
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المحليات

ثمن رئيس جمعية مقومات حقوق اإلنسان 
اإلنسانية  البادرة  الدمخي  ع��ادل  الدكتور 
والكرمية التي تفضل بها سمو أمير البالد 
ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح���م���د اجل���اب���ر الصباح 
بإعطاء توجيهاته السامية للحكومة بإرسال 
الصومالي  للشعب  عاجلة  إغاثية  معونات 
حدة  من  وللتخفيف  معه  تضامنا  الشقيق 
البلد  ه��ذا  بها  مي��ر  التي  والفقر  املجاعة 
هذا  وليس  اجل��ف��اف،  أشهر  ف��ي  والسيما 
ب��غ��ري��ب ع��ل��ى س��م��وه ف��ل��ط��امل��ا ح���رص على 
تسجيل موقف الكويت اإلنساني مع الدول 
املنكوبة والدول الشقيقة مناشدا في الوقت 
نفسه احلكومة الكويتية أن ال تنسى آالفا 
والقابعني  النازحني  السوريني  إخواننا  من 

السورية  التركية  احل��دود  على  باملخيمات 
الذين هربوا وفروا خوفا من بطش األجهزة 
األم��ن��ي��ة وال��ق��ع��م��ي��ة م��ش��ي��را إل���ى صعوبة 
وضعهم اإلنساني ، فمن خالل الزيارة التي 
تلمسنا  أيام  منذ  املخيمات  لهذه  بها  قمنا 
واقع احلال لهؤالء النازحني ورأينا معاناتهم 
وصعوبة احلياة التي يعيشونها مع األطفال 
والعجزة وكبار السن واملعاقني واجلرحى ، 
وهو ما يجعلنا من منطلق الواجب اإلنساني 
أن نقف بجانبهم وندعمهم السيما أن شهر 
رمضان سيدخل عليهم في ظروف معيشية 
تتجاوز  مرتفعة  ح����رارة  ودرج����ات  صعبة 
األربعني يفترشون األرض ويحلمون بالعودة 
إلى أوطانهم وأهليهم بعد أن تقطعت بهم 

السبل وأص��ب��ح��وا الج��ئ��ني وق��د ك��ان��وا في 
أرضهم وأوطانهم مكرمني.

وفي هذا السياق أكد الدمخي على أنه ال 
مكان لالعتبارات السياسة في هذه املواقف 
الشرائع  كافة  أقرته  اإلنساني  فالواجب 
ودولة  الدولية  املواثيق  ون��ادت  السماوية 
الكويت وصل خيرها لكل بقاع األرض فما 
رأينا  وق��د  يستنصروننا  لنا  ب��إخ��وان  بالنا 
اإلعالمية،  الوسائل  عبر  محنتهم  جميعا 
والشخصيات  واللجان  اجلمعيات  مطالبا 
النازحني  لهؤالء  والتبرع  بالدعم  اخليرية 
دبابات  قبل  م��ن  أراضيهم  جرفت  ال��ذي��ن 
ولم  وقراهم  مدنهم  اقتحم  ال��ذي  اجليش 

يرحمهم.

مثمنا توجيهات سمو أمير البالد إرسال معونات إغاثية للشعب الصومالي

د. الدمخي: مساعدة الشعب الصومالي بادرة كريمة وخطوة إنسانية

الصندوق الكويتي: مشاريع جديدة لتطوير البنية التحتية في لبنان
للتنمية  الكويتي  الــصــنــدوق  ممثل  جــال 
االقــتــصــاديــة الــعــربــيــة املــقــيــم فــي لبنان 
مشاريع  عــلــى  الـــدبـــوس  نــــواف  املــهــنــدس 
الصندوق في الشمال لالطالع على مراحل 
»الصندوق  أن  املهندس  وأوضــح  تنفيذها. 
املنتجات  وتبريد  توضيب  مشاريع  ينفذ 
الزراعية في عكار، فضاًل عن مشاريع املياه 
ودير  احملمرة  مناطق  في  التحتية  والبنى 

عمار والبداوي في شمال لبنان«.
مسيرة  فـــي  الــكــويــت  »مــشــاركــة  إن  وقــــال 
راسخ  إميــان  مــن  نابعة  لبنان  فــي  التنمية 
البلدين  بـــني  األخـــويـــة  الــعــالقــة  بــعــمــق 
مستمر  »الــدعــم  أن  مــؤكــدا  الــشــقــيــقــني«، 
لتطوير وحتسني هذه القطاعات احليوية 
في مختلف املناطق اللبنانية إميانا راسخا 
الــكــويــتــي بـــدعـــم جهود  الـــصـــنـــدوق  مـــن 

التنمية الشاملة في لبنان«.
الــكــويــتــي يولي  الــصــنــدوق  إلـــى أن  وأشــــار 
والبنية  املــــيــــاه  ملـــشـــاريـــع  بـــالـــغـــة  أهـــمـــيـــة 
الصندوق  »اهــتــمــام  ان  مــؤكــدًا  التحتية، 
الــكــويــتــي بــهــذه املــشــاريــع يــعــود ملــا لــهــا من 
تخدم  إيجابية  وانعكاسات  كبيرة  أهمية 
عجلة  دفــع  فــي  وتسهم  اللبناني  املــواطــن 

التنمية .

إجمالية  بقيمة  ج��دي��دة  كويتية  إغاثية 
الكويت   تقدمها  دوالر  ألف  قدرها 250 
لصالح الالجئني والنازحني من ليبيا إلى 

األراضي التونسية.
تقوم  التي  األول��ى  اإلغاثية  احلملة  هذه 
والنازحني  الالجئني  لصالح  اللجنة  بها 
الليبيني وغيرهم في تونس، ستتم حتت 
مظلة سفارة دولة الكويت بتونس وبالتعاون 
واجلمعيات  امل��ن��ظ��م��ات  م���ع  وال��ت��ن��س��ي��ق 

الدولية واحمللية املعنية باإلغاثة.
هذه املساعدات اإلنسانية الكويتية ستشمل 
واالحتياجات  والصحية  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل���واد 
لالجئني  امل��ط��ل��وب��ة  األخ������رى  األس���اس���ي���ة 
الليبيني وال سيما في مخيمات  والنازحني 
احلدودي  ج��دي��ر  رأس  مبعبر  )ال��ش��وش��ة( 
من  القريبة  واملخيمات  الليبي  التونسي 
فضاًل  )الذهيبة(  الثاني  احل��دودي  املركز 
عن العائالت الليبية التي تستضيفها أسر 

تونسية باملناطق احلدودية بني البلدين.
يذكر أن الكويت كانت ومببادرة أميرية 
العالم  دول  مقدمة  في  سامية  إنسانية 
التي سارعت منذ اندالع األزمة الليبية 
وبواسطة  املاضي  فبراير  منتصف  في 
إلى  ال��ك��وي��ت��ي  األح��م��ر  ال��ه��الل  جمعية 
واملعدات  األدوي����ة  م��ن  طنا   27 ت��ق��دمي 
احلدود  ع��ب��ر  ال��ل��ي��ب��ي  للشعب  ال��ط��ب��ي��ة 

التونسية الليبية واملصرية.

مساعدات كويتية لليبيا  بقيمة 250 الف دوالر لالجئين الليبيين  
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ال��ع��دد احلقيقي  أن  م��س��ؤول  م��ص��در  ك��ش��ف 
أل��ف��ا، ف��ض��اًل عن  ل���»ال��ب��دون« ف��ي الكويت 93 
التنفيذي  اجل��ه��از  ف��ي  مسجلني  غير  آالف   4
قانونية.  املقيمني بصورة غير  أوض��اع  ملعاجلة 
وأوضح أن عدد املقيدين في احصاء عام 1965 
مت  و700  ألفا   16 بعدهم  ظهر  ألفا،   43 يبلغ 
قيدهم في إحصاء عام 1970، ثم ظهر 13 ألفا 
و600 قيدوا في إحصاء عام 1990، وبعد هذا 
العام تقلصت األعداد تقلصاً كبيراً حيث انضم 

أن��ور حمد  الفنية  ال��ش��ؤون  أك��د مدير مكتب 
احلمد أن قطاع املساجد بكل إدارات��ه يبذل 
قصارى جهده استعدادا لشهر رمضان املبارك 
منذ ثالثة أشهر، وسيستمر هذا اجلهد من 
االنتهاء من صالة  ت��راخ حتى  أو  توقف  دون 
عيد الفطر املبارك، مثمنا الدور الكبير الذي 
يوليه وكيل الوزارة املساعد لشؤون املساجد 
الصعوبات  تذليل  في  الشعيب  عيسى  وليد 
املشروعات  تنفيذ  مراحل  بعض  تعوق  التي 
ال��ض��خ��م��ة ك��م��ش��روع اس��ت��ض��اف��ة ق����راء شهر 
أو استضافة  ال��ك��وي��ت،  خ���ارج  م��ن  رم��ض��ان 
باجلمهور  سيلتقون  الذين  وال��دع��اة  العلماء 

مباشرة من خالل الدروس واحملاضرات. 

لفئة »البدون« 2862 فقط.
تقلصت  »ال���ب���دون«  أع����داد  إن  امل��ص��در  وق����ال 
السلطات  تشدد  بسبب  الثمانينيات  فترة  ف��ي 
العراقية في اجراءات التجنيد اإللزامي، مشيراً 
إلى أن أعدادهم وصلت إلى 240 ألفا قبل الغزو 
العراقي للكويت، وأن ثلثهم لم يكونوا مقيدين في 
الرقم  وانخفض  الرسمية،  اإلحصاءات  من  أي 
إلى 130 ألفا بعد التحرير لينخفض إلى 93 ألفا 

بعد أن عدل أكثر من 33 ألفا أوضاعهم.

إن مكتب  وقال احلمد في تصريح صحافي: 
الشؤون الفنية يقدم للجمهور في هذا الشهر 
العالم  دول  مختلف  م��ن  ق��ارئ��ا   70 الفضيل 
اإلسالمي ممن يتميزون بحسن الصوت واألداء 
إلمامة املصلني في صالتي التراويح والقيام، 
واستضافة 20 عاملا وداعية إللقاء احملاضرات 
والدروس، وحتديد 36 مسجدا إلقامة مشروع 
االع��ت��ك��اف ال��رم��ض��ان��ي ف��ي ال��ع��ش��ر األواخ���ر 
حول  فقهيا  مجلسا   143 وعقد  رمضان،  من 
وغيره،  بالصيام  تتعلق  التي  الفقهية  املسائل 
مشيرا إلى أن ذلك سيكون بعد صالة اجلمعة 
من كل أسبوع، وذلك من خالل 848 محاضرة، 

و13 دورة شرعية.

رسميًا.. »البدون« 93 ألفًا فضاًل عن 4 آالف غير مسجلني باجلهاز

43 ألفًا المقيدون في إحصاء 65.. ولجنة 
لوضع ضوابط موحدة للقيود األمنية

70 قارئًا من مختلف دول العالم اإلسالمي و20 عالمًا 
تستضيفهم الكويت خالل رمضان 

في إطار مشروع إفطار الصائمني املقام 
للسنة الثامنة عشرة على التوالي

»تراث الجهراء« جّهزت 
70 ألف وجبة إفطار 
استعدادًا لرمضان 

التراث  إح����ي����اء  ج��م��ع��ي��ة  رئ���ي���س  أع���ل���ن 
اإلسالمي- فرع اجلهراء الدكتور فرحان 
الشمري عن »إجناز االستعدادات ملشروع 
إفطار الصائمني داخل الكويت، الذي يتم 
تنفيذه للسنة الثامنة عشر على التوالي«، 
 70 يقارب  ما  »يستهدف  أنه  إلى  مشيرا 
أل��ف ص��ائ��م م��ن اجل��ال��ي��ات ال��واف��دة ذات 
اجل��ن��س��ي��ات امل��ت��ع��ددة س��ن��وي��ا ع��ل��ى مدار 
وجبة   2330 مب��ع��دل  ال��ف��ض��ي��ل،  ال��ش��ه��ر 

يوميا«. 
إفطار  م���ش���روع  »إن  ال���ش���م���ري:  وق�����ال 
ي��ع��د ف��رص��ة ذه��ب��ي��ة الغتنام  ال��ص��ائ��م��ني 
املستهدفة  ال��ف��ئ��ة  وإن  وال���ث���واب،  األج���ر 
للمشروع تعد األشد احتياجا في الكويت 
من اجلاليات املسلمة الفقيرة، التي تشمل 
العمالة الوافدة واملوظفني واخلدم ويعنى 
بها املركز دعويا«، داعيا احملسنني من أهل 

الكويت »للمساهمة في دعم املشروع«.
إفطار  والئ�����م  م���ش���روع  »إن  وأض�������اف: 
الصائمني يعد من أهم املشاريع احليوية 

على مستوى دولة الكويت« . 
وأوضح أن »مشروع والئم إفطار الصائمني 
ال���واف���دة حتديدا  اجل��ال��ي��ات  ي��س��ت��ه��دف 
وحضورها  عملها  يتركز  التي  والعمالة 
املناطق  وف��ي  أمغرة  سكراب  منطقة  في 

الداخلية مبحافظة اجلهراء« .

وكيل الشؤون االجتماعية : تعزيز التعاون الخليجي في العمل االجتماعي  
عبر وكيل وزارة الشؤون االجتماعية 
املنظمة  العليا  اللجنة  والعمل رئيس 
للعمل  الثالث  اخلليجي  للمهرجان 
االجتماعي محمد الكندري، واملزمع 
إقــامــتــه خـــالل الــفــتــرة مــن 8 إلـــى 14 
ابــريــل عـــام 2012 فــي الــكــويــت، عن 
ثقته الكاملة في قدرة أبناء الكويت 
اخلليجي  املهرجان  هذا  تنظيم  على 

املميز.
وشـــــدد فـــي تــصــريــح صــحــافــي على 
إمــكــانــيــات أبــنــاء الــكــويــت فــي تنفيذ 
إذا  والسيما  إليهم،  توكل  التي  املهام 
بــاســم الكويت  املــهــام  ارتــبــطــت هـــذه 
إقليميا  عنها  عرفت  التي  وصورتها 

وعامليا.
وأكد أن التعاون وتضافر جهود أعضاء 

هذا  تنظيم  فــي  واملــشــاركــني  اللجنة 
الوحيد  السبيل  هو  الكبير  املهرجان 
اللجنة  أعـــضـــاء  كــمــا حـــث  لــلــنــجــاح، 
جدية،  بكل  االســتــعــداد  على  العليا 
وذلك بالتعاون مع جميع اجلهات ذات 
الصلة إلظهار دولة الكويت مبا يليق 
ومكانتها في ريادة العمل االجتماعي 

في اخلليج واملنطقة العربية.
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كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

سورة الكهف: باب: في قوله تعالى: }فال ُنقيم لهم يوم القيامة 
وزنا{ 

َم  َوَسَلّ َعَلْيِه  ُه  الَلّ ى  َصَلّ ِه  الَلّ َرُســوِل  َعْن  ُهَرْيَرَة  َأِبي  َعْن   .2148
َيِزُن  اَل  اْلِقَياَمِة،  َيْوَم  ِمنُي  الَسّ اْلَعِظيُم  ُجُل  الَرّ َلَيْأِتي  ُه  »ِإَنّ َقاَل: 
اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َلُهْم  ُنِقيُم  }َفاَل  اْقــَرُؤوا:  َبُعوَضٍة،  َجَناَح  ِه  الَلّ ِعْنَد 

َوْزًنا{ الكهف: 105 . 
الشرح:  باب في قوله تعالى }فال نُقيُم لَهم يوَم القيامة وزناً{ وهي 
اآلية اخلامسة بعد املائة من سورة الكهف، وقد روى فيها اإلمام مسلم 

احلديث في كتاب: صفة القيامة واجلنة والنار. 
قوله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ] قال: » إنه ليأتي 
الرجل العظيم السمني يوم القيامة » إنه سيجاء بالرجل العظيم، أي 
أنه كان معّظما معروفا في الدنيا ملنصبه وجاهه، أو لعشيرته وعائلته، 
أو ملاله وغناه، وسمينا وهذا السمن يدل على الترف والغنى والكفاية، 
والتوسع في املطاعم واملشارب، وهي صفة مذمومة، كما ورد أنه في 

صفة الذين يأتون بعد القرون املفضلة الثالثة: »ويظهر فيهم الّسمن؟!« 
رواه مسلم . 

إال أنه إذا جيء به في ذلك اليوم الذي تتكشف فيه احلقائق، وتبلى فيه 
السرائر، والوزن فيه احلق، ال يعدل عند الله عز وجل شيئا، وال يزن 

مقدار جناح بعوضه ؟! 
قال اإلمام النووي رحمه الله: أي: ال يعدل في القدر واملنزلة جناحها، 
أي: ال قدر له عند الله سبحانه . والعرب تقول: فالن عندنا وزن، أي: 

ال قيمة له، هذه الكلمة تدل على خسته وأنه ال قيمة له. 
قال تعالى عن ذلك اليوم: }ونَضُع املوازيَن الِقسط ليوم القيامة فال 
بنا  وكفى  بها  أتينا  خ��ردٍل  من  حبٍة  مثقاَل  ك��اَن  وإْن  نفٌس شيئا  تُظلم 

حاسبني{ )األنبياء: 47(.
فأولئك هم  ثَقلت موازينه  يومئٍذ احل��ّق فمن  وق��ال سبحانه }وال��وزُن 
املفلحون ومن خّفت موازينه فأولئك الذين َخسروا أنفسهم في جهنم 
خالدون تَلفُح وجوههم النار وهم فيها كاحلون{ املؤمنون: 104-102 . 
وهؤالء الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى في هذه اآلية بأنهم ال َقدر 
لهم عنده، وال منزلة وال وزن، سبق الكالم عن صفاتهم في اآليات التي 
قبلها، حيث يقول الله عز وجل }ُقْل َهْل نُنَِبّئُُكْم ِباأْلَْخَسِريَن أَْعَماالً{ 
)الكهف: 103( أي: هل ننبئكم بأخسر الناس أعماال، وأكثرهم ضالال 
يُْحِسنُوَن  أَنَُّهْم  يَْحَسبُوَن  َوُه��ْم  نَْيا  الُدّ يَاِة  احْلَ ِفي  َسْعيُُهْم  َضَلّ  }الَِّذيَن 
ب��ط��ل سعيهم،  ي��ع��ن��ي:  ال��ذي��ن ض���ّل سعيهم  )ال��ك��ه��ف: 104(  ُص��نْ��ع��اً{ 
وضاعت حسنات أعمالهم التي كانوا يعملونها في احلياة الدنيا سدى، 

واضمحلت، وهم يحسبون أنفسهم أنهم يحسنون صنعا. 
هم  بعضهم:  فقال  ؟  هم  من  فيهم:  الله  رحمهم  السلف  اختلف  وق��د 
هم  قالت:  وطائفة  وص��واب،  حق  على  أنفسهم  يظنون  ألنهم  اليهود؛ 
النصارى. وأخرى قالت: هم رهبان النصارى الذين انقطعوا عن الناس 
في الصوامع، وفي الديار وتفرغوا لعبادة الله عز وجل، وهم يحسبون 
بل  ش��يء؟!  على  ليسوا  األم��ر  في حقيقة  وه��م  يحسنون صنعا،  أنهم 
هم على عبادات باطلة مبتدعة، كما قال الله }ورهبانيًة ابتدعوها ما 

شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري)27()3(

الوزن يومئذ الحّق 
احلمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.  واحلمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون 

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

بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. 
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كتبناها عليهم{ )احلديد: 27(.
وقال بعض السلف: هم أهل األهواء والبدع، كاخلوارج والرافضة 
والقدرية واجلهمية وأشباههم، الذين يظنون أنهم على الهداية 
واحلق وعلى اخلير، وأن غيرهم على الباطل! وهم في حقيقة 
وانحرف  ق��د ض��ل سبيلهم،  ألن��ه��م  ذل����ك؛  غ��ي��ر  ع��ل��ى  أم��ره��م 

تفكيرهم. 
والناظر في هذه اآلية يجد أنها ميكن أن تفسر بجميع هؤالء؛ 
ألن اآلية تشمل كل من ضّل سعيه في احلياة، وتعم كل من بطل 
عمله، وضاع عمره في عبادات مبتدعة باطلة، ومناهج فاسدة، 
وراء  من  يرجو  املبتدع  اإلنسان  ألن  منسوخ؛  باطل  دين  في  أو 
السيئات؛  يكتسب  احلقيقة  في  وهو  واحلسنات،  الثواب  عمله 
ألن النبي ] يقول في احلديث الصحيح: » َمْن عمل عماًل ليس 
« متفق عليه . و»رٌد« مبعنى مردود عليه يوم  عليه أمُرنا، فهو رٌدّ
القيامة فال يستفيد منه شيئا، مع أنه كان يحسب في احلياة 
الدنيا أنه يحسن صنعا، أنه محسن، وغيره ليس كذلك ؟! وهذا 
يدل على أنه مغتٌر مبا هو عليه، قد أضله الله عز وجل؛ ولذلك 
سيئاً،  احلسن  ورأى  حسنة،  السيئة  ف��رأى  حسناً،  القبيح  رأى 

فانعكست فطرته، وانقلبت موازينه؛ ولهذا فسد رأيه . 
ثم قال عز وجل في بيان صفاتهم أيضا:  }أُولَِئَك الَِّذيَن َكَفُروا 
ِبآيَاِت َرِبِّهْم{ )الكهف: 105( أي: هؤالء هم الذين كفروا وكّذبوا 
بآيات ربهم، سواء كانت آيات كونية خلقها الله في اآلفاق يرونها 
بأبصارهم، أو آيات سمعية مما يتلى عليهم من اآليات البينات 
كما  كلها،  ربهم  بآيات  كذبوا  قد  فهم  الرسل،  بها  ج��اءت  التي 
كذبوا بلقائه، يعني: كّذبوا بالبعث والنشور والقيامة }فحبطت 
أعمالهم{ حبطت أي: هلكت وضلت واضمحلت وفسدت }َفاَل 
لهم  ليس  يعني:   )105 )الكهف:  َوْزن��اً{  الِْقَياَمِة  يَ��ْوَم  لَُهْم  نُِقيُم 
يوم  هم  بل  بهم،  نعبأ  وال  منزلة،  وال  القيامة  ي��وم  ق��دٌر  عندنا 

القيامة ال وزن لهم البتة حلقارتهم . 
وهذا احلديث فيه فوائد منها: 

أن امليزان حٌق يوم القيامة، وهو من عقائد أهل السنة واجلماعة، 
وفيه نصوص كثيرة . 

وأن يوم القيامة هو يوم الوزن احلق، كما قال سبحانه: }َونََضُع 
امْلََواِزيَن الِْقْسَط ِلَيْوِم الِْقَياَمِة َفاَل تُْظلَُم نَْفٌس َشيْئاً َوِإن َكاَن ِمثَْقاَل 

ْن َخْرَدٍل أَتَيْنَا ِبَها َوَكَفى ِبنَا َحاِسِبنَي{ )األنبياء: 47(.  َحَبٍّة ِمّ
فموازين يوم القيامة قسط وعدل ال ظلم فيها وال جور . 

وامليزان تارة توزن فيه األعمال، وتارة يوزن فيه األشخاص، وتارة 
توزن فيه الصحائف . 

واحلديث يدل أيضا: على أن بعض الناس يوضع في امليزان يوم 
القيامة بشخصه، فال يزن عند الله حتى جناح بعوضة؛ حلقارته 
وخسته، وهذا التمثيل بجناح البعوضة ألنه ال وزن له وال قيمة 
تذكر، وهذا ألنه كفر بالله وآياته وكتبه ورسله وبالبعث وما أشبه 

ذلك، فكما نسي الله في الدنيا ولم يبال بدينه وشريعته، كذلك 
يكون حاله في اآلخرة . 

الله اجلبال، كما جاء  أن بعض الصاحلني يزن عند  في حني 
في حديث اإلم��ام أحمد: أن الصحابة ضحكوا من دقة ساق 
»لم  وسلم:  عليه  الله  فقال صلى  عنه  الله  رضي  مسعود  ابن 
تضحكون ؟ قالوا: ال والله يا رسول، ولكن لدقة ساقيه، فقال 
الله في امليزان من  ]: »وال��ذي نفسي بيده، لهما أثقل عند 

جبل أُُحد«. 
النبي  فكقول  األعمال:  وزن  أما  هناك،  األشخاص  وزن  فهذا 
]: »كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في امليزان، حبيبتان 
إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم« متفق 

عليه. هذا وزن لألعمال . 
ومثل قوله عليه الصالة والسالم: »أثقل شيء في ميزان املؤمن 

خلٌق حسن« رواه الترمذي والبخاري في األدب . 
وف��ي ه��ذا حديث  األع��م��ال:  ال��ث��ال��ث: فهو وزن صحائف  أم��ا 
وتسعون  تسعة  القيامة  ي��وم  له  ينشر  ال��ذي  البطاقة  صاحب 
سجال، كل سجل كمد البصر، ويؤتى ببطاقة ُكتب عليها: ال إله 
إال الله، فتوضع البطاقة في كفة، والصحائف في كفة، فتطيش 

السجالت، وثقلت البطاقة. 
بالصور  يغتر  أن  ل��ه  ينبغي  ال  اإلن���س���ان  أن  احل���دي���ث:  وف���ي 
واألشخاص واألجسام، وإمنا ينظر إلى املعادن والقلوب، وإلى 
األقوال واألعمال، فرب شخص عظيم في بدنه، أو معظم عند 
قومه، وهو ال يزن عند الله جناح بعوضه، فليحذر اإلنسان من 
ذلك، وكان بعض السلف يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أكون في 
نفسي عظيما، وعندك حقيراً! فعلى اإلنسان أن يحذر أن يكون 
معظما في الناس، وهو ال يزن عند الله جناح بعوضة، فالواجب 
امليزان يوم  ال��وزن احلقيقي، وسبب ثقل  أن ينظر إلى أسباب 
القيامة من اإلميان والعمل الصالح، وحسن اخللق واالستقامة، 

واإلتيان مبا يحب الله عز وجل من األقوال واألعمال . 
وفي احلديث: ذٌمّ للسمن الذي ينتج عن اإلسراف في املطاعم 
الله سبحانه وتعالى في  واملشارب، واإلخ��الد للكسل، وقد ذّم 
كتابه املترفني، الذين يبالغون في الترف }ِإنَُّهْم َكانُوا َقبَْل َذِلَك 
ُمتَْرِفنَي{ )الواقعة: 45( وهذا وصٌف لهم أنهم بالغوا في التنعم، 
وإذا شغل  الطاعة،  الدنيا حتى شغلهم ذلك عن  إلى  واخلدوا 
النعيم والنعمة عن الطاعة فهذا أمر مذموم؛ ألن النعمة إمنا 
فإذا  وج��ل؛  عز  الله  طاعة  على  اإلنسان  بها  ليستعني  ُخلقت 
اشتغل اإلنسان بها عن طاعة الله، أو شغلته النعمة عن طاعة 

الله، فهذا يكون قد وقع في أمر مذموم محرم .
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»حالة  األصفهاني:  يعرفها  كما  وال��ع��زة 
مانعة لإلنسان من أن يغلب، من قولهم: 
الذي  والعزيز:  صلبة،  أي:  ع��زاز  أرض 
هو  إن��ه   {: تعالى  ق��ال  يُ�قهر  وال  يقهر 
تعالى:}سبحان  وق��ال  احلكيم{  العزيز 
تارة  بالعز  العزة{، فقد ميدح  ربك رب 
الكفار  ك��ع��زة  ت���ارة  بها  وي���ذم  ت���رى،  كما 
قال:} بل الذين كفروا في عزة وشقاق{، 
ولرسوله  لله  التي  العزة  أن  ذل��ك  ووج��ه 
وللمؤمنني هي الدائمة الباقية التي هي 
العزة احلقيقية، والعزة التي هي للكافرين 
هي التعزز، وهو في احلقيقة ذل كما قال 
عليه الصالة والسالم: »كل عز ليس بالله 
فهو ذّل«، وعلى هذا قوله:}واتخذوا من 
أي:  ع��زا{  لهم  ليكونوا  آلهة  الله  دون 
:}من  وقوله  العذاب،  من  بهم  ليتمنعوا 
كان يريد العزة فلله العزة جميعا{ معناه: 
من كان يريد أن يعز يحتاج أن يكتسب 
تستعار  وقد  به،  فإنها  العزة  تعالى  منه 
العزة للحمية واألنفة املذمومة وذلك في 

قوله: }أخذته العزة باإلثم{�« اه�.

الــعــقــيــدة الصحيحة  املــؤمــنــني  أتــبــاعــه  يــرســخ اإلســـــام فـــي 
واألخاق احلميدة والقيم الرفيعة، ليكونوا مثاال حيا وصورة 
الذي  املسلم  تعالى،  لله  يــريــده  الــذي  احلــق  للمسلم  واقعية 
يخلص دينه لله تعالى، فيتحرر من قيود الوثنية والعبودية 
لغير الله التي أذلت رقاب الناس للناس، وجعلتهم أسرى لألفكار 
البشرية والعقائد الشركية، فأذهانهم عليلة، ونفوسهم ذليلة،  

وأبدانهم أسيرة .
أما املسلم احلق فإنه حر القلب والعقل والبدن، فهو عالي الهمة، 
عزيز النفس، شريف الطبع، ال يعنو لقهر، وال يقيم على مذلة، 
الــكــرامــة، وأصـــول األنــفــة، وقواعد  غــرس اإلســـام فيه معاني 
باإلسام،  الله  فأعزنا  قوم  أذل  كنا  إنا  عمر:«  قال  كما  العزة، 

فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله«.

د. وليد خالد الربيع )�(

ً قل لله العـزة جميعا
احلكمـة  ضالـة املؤمن )32(

)�(  أستاذ الفقه املقارن بكلية الشريعة - جامعة الكويت
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وأم���ا وروده����ا ف��ي ال��ق��رآن ال��ك��رمي فهو 
اب��ن اجلوزي  على أوج���ه كما ذك��ر ذل��ك 
»العزة في   : فقال  والنظائر  الوجوه  في 

القرآن على ثالثة أوجه:
تعالى:  ق��ول��ه  ال��ع��ظ��م��ة،وم��ن��ه   : أح��ده��ا 
}وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون{، 
ألغوينهم  فبعزتك  ت��ع��ال��ى:}ق��ال  وق���ال 

أجمعني{.
تعالى  ق��ول��ه  وم��ن��ه  امل��ن��ع��ة،   : وال���ث���ان���ي 
لله  العزة  فإن  العزة  عندهم  :}أيبتغون 

جميعا{.
وال��ث��ال��ث: احل��م��ّي�����ة، وم��ن��ه ق��ول��ه تعالى: 
العزة  أخ��ذت��ه  ال��ل��ه  ات���ق  ل��ه  ق��ي��ل  }وإذا 
كفروا  الذين  }بل  تعالى:  وق��ال  باإلثم{ 

في عزة وشقاق{.«اه�.
وج����اءت ال��ع��زة م��ض��اف��ة ل��ل��ه ت��ع��ال��ى في 
َكاَن  َم���ْن  ت��ع��ال��ى: }  م��واض��ع منها ق��ول��ه 
ةُ َجِميًعا ِإلَيِْه يَْصَعُد  ةَ َفِللَِّه الِْعَزّ يُِريُد الِْعَزّ
��اِل��ُح يَْرَفُعُه  َوالْ��َع��َم��ُل ال��َصّ ��ِيّ��ُب  الْ��َك��ِل��ُم ال��َطّ
��ئَ��اِت لَ��ُه��ْم َعَذاٌب  ��ِيّ ��ُك��ُروَن ال��َسّ َوالَّ��ِذي��َن مَيْ
وقوله   ،} يَبُوُر  ُه��َو  أُولَ��ِئ��َك  َوَمْكُر  َشِديٌد 
ت��ع��ال��ى:}س��ب��ح��ان رب���ك رب ال��ع��زة عما 
ت��ع��ال��ى:}ول��ل��ه العزة  ي��ص��ف��ون{، وق��ول��ه 

ولرسوله وللمؤمنني{.
وأيضا جاء هذا املعنى في السنة املطهرة 
فعن أب��ي هريرة ق��ال : ق��ال رس��ول الله 
ص��ل��ى ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وس��ل��م : »ي���ق���ول الله 
والعظمة  ردائ�����ي،  ال��ك��ب��ري��اء  س��ب��ح��ان��ه: 
ألقيته  واح��دا منهما  نازعني  إزاري، من 

في النار« مسلم.
احلسنى  تعالى  الله  أسماء  من  والعزيز 
ومعناه كما قال ابن كثير: »العزيز الذي 
األشياء  وغلب  فقهره،  كل شيء  عّز  قد 
فال ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته 

وكبريائه«.
وهناك فرق دقيق بني العزة والكبر كما 
بينه األصفهاني بقوله: »أما العزة فالترفع 
بالنفس عما يلحقها غضاضة، وأصلها من 
العزاز وهو األرض الصلبة، فاملتعزز من 

حصوله في عزاز ال يلحقه فيه غضاضة، 
والعزة منزلة شريفة، وهي نتيجة معرفة 
اإلن���س���ان ب��ق��در ن��ف��س��ه، وإك���رام���ه���ا عن 
أن  كما  الدنيوية،  ل��أع��راض  الضراعة 
نفسه  بقدر  اإلنسان  جهل  نتيجة  الكبر 
يتصور  ما  وكثير  منزلتها،  فوق  وإنزالها 
أحدهما بصورة اآلخر، كتصور التواضع 
والتضرع والتذلل بصورة واحدة، وتصور 
اإلسراف بصورة اجلود، والبخل بصورة 
احلزم؛ ولهذا قال احلسن [ ملن قال 
له : ما أعظمك من نفسك؟ فقال: لست 
تعالى:  ال��ل��ه  ق��ال  ع��زي��ز  ولكنني  بعظيم 
}ولله العزة ولرسوله وللمؤمنني{، وقال 

]: »ال ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه«.
بلزوم  احمل��م��ودة  ال��ع��زة  حتصيل  وسبيل 
ال��ل��ه تعالى وام��ت��ث��ال ش��رع��ه كما  ط��اع��ة 
»ال��ش��رف في   : بن شيبان  إبراهيم  ق��ال 
التواضع، والعز في التقوى، واحلرية في 

القناعة«.
الذل  ت���ورث  ف��إن املعصية  امل��ق��اب��ل  وف��ي 
واملهانة، قال ابن القيم : »املعصية تورث 
الذل والبد، فإن العز كل العز في طاعة 
يريد  كان  }من  تعالى:  قال  تعالى،  الله 
فليطلبها  أي  جميعا{  العزة  فلله  العزة 
بطاعة الله، فإنه ال يجدها إال في طاعة 
الله، كان من دعاء بعض السلف :«اللهم 
أعزني بطاعتك، وال تذلني مبعصيتك«، 
وق����ال احل��س��ن ال��ب��ص��ري : »إن���ه���م وإن 
ط��ق��ط��ق��ت ب��ه��م ال��ب��غ��ال وه��م��ل��ج��ت بهم 
البراذين، إن ذل املعصية ال يفارق قلوبهم، 

أبى الله إال أن يذل من عصاه«اه�

كما أن الصفح والعفو من أسباب حتصيل 
العزة كما قال النبي ]: »وما زاد الله 
عبدا بعفو إال عزا«أخرجه مسلم، يوضح 
النووي معناه بأنه فيه وجهان:أحدهما : 
بالعفو  ع��رف  وأن من  أن��ه على ظاهره، 
القلوب،وزاد  ف��ي  وعظم  س��اد  والصفح 
امل��راد أجره  أن   : والثاني  وإكرامه،  عزه 

في اآلخرة وعزه هناك«اه�.
في  املناسبة  سعدي  اب��ن  الشيخ  ويبني 
الطيب  والكلم  العزة  بني  الكرمية  اآلي��ة 
والعمل الصالح فيقول : »أي: يا من يريد 
العزة، اطلبها ممن هي بيده؛ فإن العزة 
بيد اللّه، وال تنال إال بطاعته، وقد ذكرها 
ِيُّب { من  بقوله: } ِإلَيِْه يَْصَعُد الَْكِلُم الَطّ
قراءة وتسبيح وحتميد وتهليل وكل كالم 
حسن طيب، فيرفع إلى اللّه ويعرض عليه 
ويثني اللّه على صاحبه بني املأ األعلى 
اِلُح { من أعمال القلوب  } َوالَْعَمُل الَصّ
تعالى  اللّه   } }يَْرَفُعُه  اجل��وارح  وأعمال 

إليه أيضا، كالكلم الطيب.«اه�.
ويؤكد ابن كثير هذا املعنى أيضا فيقول: 
ة َفِللَِّه  »َوَقْوله تََعالَى: }َمْن َكاَن يُِريد الِْعَزّ
ة َجِميًعا { أَْي َمْن َكاَن يُِحّب أَْن يَُكون  الِْعَزّ
َطاَعة  َفلَْيلَْزْم  َواآْلِخ��َرة  نَْيا  الُدّ ِفي  َعِزيًزا 
اللَّه تََعالَى َفِإنَُّه يَْحُصل لَُه َمْقُصوده؛ أِلََنّ 
ة  نَْيا َواآْلِخَرة َولَُه الِْعَزّ اللَّه تََعالَى َماِلك الُدّ
يَتَِّخُذوَن  تََعالَى :}الَِّذيَن  َقاَل  َكَما  َجِميًعا 
الَْكاِفِريَن أَْوِلَياء ِمْن ُدون امْلُْؤِمِننَي أَيَبْتَُغوَن 
َجِميًعا {  ِللَِّه  ة  الْ��ِع��َزّ َف��ِإَنّ  ةَ  الْ��ِع��َزّ ِعنْدهُم 
ِإَنّ  َقْولهْم  يَْحُزنك  :}َواَل  َوَج���َلّ َع��َزّ  َوَق��اَل 
 : َج��َلّ َجاَلله  َوَق���اَل  ِل��لَّ��ِه َجِميًعا{  ة  الْ��ِع��َزّ
َولَِكَنّ  َوِللُْمْؤِمِننَي  َوِلَرُسوِلِه  ةَ  الِْعَزّ }َوِللَِّه 
َمْن  َقتَاَدة:}  ََق��اَل  يَْعلَُموَن{  اَل  امْلُنَاِفِقنَي 
َجِميًعا {  ِللَِّه  ة  الِْعَزّ َفِإَنّ  ة  الِْعَزّ يُِريد  َكاَن 

ْز ِبَطاَعِة اللَّه َعَزّ َوَجّل«اه�. أَْي: َفلَْيتََعَزّ
فاخلالصة أن العزة من صفات الله تعالى؛ 
م��ن فضله،  رب���ه  ي��س��أل  أن  امل��س��ل��م  فعلى 
ويسلك طريق طاعته لتحصل له العزة في 

الدنيا واآلخرة، وبالله التوفيق.

قال ابن كثير: »العزيز 
الذي قد عّز كل 

شيء فقهره، وغلب 
األشياء فال ينال 

جنابه لعزته وعظمته 
وجبروته وكبريائه«
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يعجبني في )بوبدر(.. قلة كالمه، انشغاله بإصالح نفسه 
يقرأ  املسجد  في  اجللوس  كثير  فهو  إميانه..  وتقوية 
القرآن.. يتابع الدروس العلمية ويحرص على حضورها 
واالستفادة منها.. يشارك في كل نشاط خيري نعلن عنه 

في املسجد.
على  أمتي  جتتمع  »ال  حديث  أن  أحدهم  أخبرني   -
األحاديث  أحد  أعده  كنت  أني  مع  ضعيف  ضاللة«.. 

الثابتة األساسية عن رسول الله ].
- احلديث بهذه الصيغة ال أعرف مدى صحته..  ولكن 
رسول  قال  قال:  الغفاري  بصرة  أبي  عن  اآلخر  املنت 
ضاللة  على  أمتي  جتتمع  أال  ربي  »سألت   :[ الله 
فأعطانيها«.. »ويد الله على اجلماعة« كالهما صحيح 
ثابت، وهذا احلديث يسيء فهمه كثير من الناس يظنون 
وهنا  ضاللة..  على  جتتمع  ال  املسلمني  »جماهير«  أن 
يصح  »ال  الله:  رحمه  األلباني  الشيخ  يعلق  اخلطأ.. 
بينهم  ما  على  اليوم  اخللف  على  احلديث  هذا  تطبيق 
ضاللة«  على  أمتي  جتتمع  »ال  جذرية..«  خالفات  من 
أمر  وهذا  اليوم،  املسلمني  واقع  على  تطبيقه  ال ميكن 
إلى ذلك  الواقع السيىء يضاف  يعرفه كل دارس لهذا 
فيمن  وقع  ملا  مبينة  جاءت  التي  الصحيحة  األحاديث 
املسلمني  في  سيقع  وفيما  والنصارى  اليهود  من  قبلنا 
 :[ الله  رسول  فقال  التفرق،  من   [ الرسول  بعد 
والنصارى  فرقة،  إحدى وسبعني  اليهود على  »افترقت 
ثالث  على  أمتي  وستفترق  فرقة،  وسبعني  اثنتني  على 
وسبعني فرقة كلها في النار إال واحدة« قالوا: من هي 
يا رسول الله؟ قال: »هي اجلماعة«.. واحلديث اآلخر، 

»إن أمتي لن جتتمع على ضاللة فإذا رأيتم االختالف 
والرواية  األلباني،  ضعفه  األعظم«..  بالسواد  فعليكم 
األخرى: »إن الله تعالى قد أجار أمتي أن جتتمع على 
ولكن  ثابت،  صحيح  إجماال  فاملعنى  حسن،  ضاللة« 
املعنى أن اجلماعة هي ما كانت وفق الكتاب والسنة ال 
كثرة العدد، فال عبرة بالكثرة إذا كانت مخالفة للكتاب 
والسنة، ولقد وصف الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم 
] أنه كان أمة: }إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا 
ولم يك من املشركني{ )النحل: 120(.. يقول مجاهد: 
اإلمام  زمن  وفي  كلهم،  كفار  والناس  وحده  مؤمنا  كان 
أهل  عقيدة  على  الثابتة  الفئة  كانت  حنبل  بن  أحمد 
السنة واجلماعة هي القلة وعقيدة األمة مخالفة لهذه 
العقيدة فكانوا هم »اجلماعة« مع قلة عددهم، وحديث 
الغرباء، »إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ 
فطوبى للغرباء.. قيل من هم يا رسول الله؟ قال: الذين 
يصلحون إذا فسد الناس« صححه األلباني، وفي رواية. 
»ناس صاحلون قليل: في ناس سوء كثير، من يعصيهم 
الروايات  فهذه  األلباني،  صححه  يطيعهم«  فمن  أكثر 
وغيرها حتذر املرء من أن يتبع األكثرية ملجرد كثرتهم، 
بل  بالكثرة،  عبرة  وال  »فردي«،  القيامة  يوم  فاحلساب 
في األمم السابقة.. الكثرة ضلت.. }ولقد ضل قبلهم 
في  من  أكثر  تطع  وإن   )71 )الصافات:  األولني{  أكثر 
األرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إال الظن وإن 
هم إال يخرصون{ )األنعام: 116(.. }وما أكثر الناس 
ولو حرصت مبؤمنني{ )يوسف: 1٣(.. وكذلك األحاديث 
عن األمم السابقة أن النبي  يأتي ومعه الرجالن والرجل 
والنبي ليس معه أحد.. فاملؤمن يحرص على اتباع الكتاب 

والسنة وإن كان مع القلة القليلة في املجتمع.

بقلم: د. أميـــــر احلـداد)�(

)�( كاتب كويتي
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من املسلمني أو من الكفار، مؤكداً بذلك على 
أهمية تطبيق منهج الكتاب والسنة والشريعة 
اإلسالمية السمحة التي حتارب هذه األفكار 
املنحرفة، وقد أوصى صاحب السمو أعضاء 
مجلس اإلدارة بأن يستمروا في طباعة الكتب 
وتبصير  أجمع  للعالم  الفائدة  لتعم  املترجمة 
الناس حول فتنة التكفير والتطرف واإلرهاب 

والفساد في األرض .
به  تقوم  ما  منصف  لكل  يتجلى  اخلتام  وف��ي 
جمعية إح��ي��اء ال��ت��راث اإلس��الم��ي م��ن تقدمي 
ال��ف��ق��راء ونشر  م��ن  م��ن يستحقه  لكل  ال��ع��ون 
التوحيد والعلم الشرعي في جميع دول العالم، 

فلله احلمد واملنة .
طرفة وحكمة: حتدث سموه عن رجل طاعن 
له:  قيل  ع��ام��اً   )90( ع��ن  عمره  يزيد  بالسن 
الله  مغضبا:  فرد  اخلامتة،  الله حسن  اسأل 
وختم  ش��اب��ا!!!  زال���ت  م��ا  ف��أن��ا  عمرنا  يطيل 
سموه املجلس بأن يحسن خامتة اجلميع وأن 
يجمعهم ال��ل��ه م��ع اإلخ���وة احل��ض��ور ف��ي جنة 

النعيم.. اللهم آمني . 

ويتقطع منه القلب ملا يحصل بينهم، وأن سموه 
وهو يشاهد األخبار املتلفزة توقف عن تناول 
ليس  وه��ذا  عليهم،  وشفقته  حلزنه  الطعام 
بغريب على صاحب القلب الكبير الذي يتسع 
استغرابه  السمو  أبدى صاحب  وقد  للجميع، 
للعمليات اإلرهابية ضد املدنيني الصوماليني 
العزل وبث اخلوف والرهبة في قلوب اآلمنني 
منهم، وتأسف سموه أن ما يحصل من قتل هو 

بني املسلمني وهذا ما أحزنه . 
وأوضح العم طارق العيسى لسموه أن اجلمعية 
والتكفير  واإلره��اب  التطرف  قضايا  عاجلت 
واخلروج وغيرها من قضايا الفنت التي تهدد 
أمن البالد والعباد األبرياء سواء كان األبرياء 

الله  العيسى - سلمه  العم ط��ارق  وق��د عبر   
- عن اللقاء بأنه لقاء أبوي طيب ساده الود 
يدل  فإنه  ش��يء  ه��ذا على  دل  وإن  والرعاية، 
على حسن العالقة بني احلاكم واحملكوم في 
جمعية  إدارة  ملجلس  س��م��وه  فلقاء  ال��ك��وي��ت، 
التراث يشعر املجتمع بأن سموه مهتم  إحياء 
اجلمعية  ألن  ل��ه؛  مشجع  بل  اخليري  بالعمل 
تساهم بفاعلية في خدمة املجتمع ومساعدة 
الفقراء في شتى بقاع العالم، وقد أبدى سموه 
ملجلس اإلدارة امتعاضه وحزنه الشديد على 
ما يرى من أحداث في الدول اإلسالمية من 
ألنه  الصومال  بالذكر  وخ��ص  وتشريد،  قتل 
رأى عبر األخبار املتلفزة ما يندى له اجلبني 

األحمد  صباح  الشيخ  البالد  أمير  السمو  صاحب  حضرة  استقبل 
اجلابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد - حفظهما الله 
ورعاهما بقصر السيف، رئيس جمعية إحياء التراث اإلسالمي العم 
طارق سامي سلطان العيسى وأعضاء مجلس اإلدارة، وذلك مبناسبة 

تشكيل مجلس اإلدارة اجلديد.

استقبال صاحب السمو لـ »إحياء التراث«
محمد الراشد     



مدن وبلدان

16

ني - 2011/7/25م
الفرقان  642 - 24 شـــعبان   1432هـ -  االثن

التسمية واملوقع
ذكر ياقوت احلمودي في معجم البلدان: ُعسفاُن: 
بضم أوله وسكون ثانيه ثم فاء وآخره نون ُفعالن 
من َعسفت املفازة وهو يعسفها، وهو َقْطعها بال 
ه��داي��ة وال ق��ص��د، وك��ذل��ك ك��ل أم��ر ي��رك��ب بغير 
فيها،  الليل  لتعسف  بعسفان  قال: سميت  روي��ة، 

كما سميت األبواءُ لتبوؤ السيل بها.
ب���ن جبال  ي��ن��ب��ث��ق م���ن  وت��ق��ع ع��س��ف��ان ف���ي واد 
السروات شرقا ليصب في البحر األحمر شمال 
جدة، وعرفت منذ القدم بوفرة زراعتها وحدائقها 
وتوفرها على املياه، وكانت أحد مصادر الغذاء ملا 
حولها من مدن وقرى منها مكة املكرمة؛ إذ تنتج 
يحتاجها  التي  الزراعية  احملاصيل  أن��واع  جميع 
يعتمد  احلاضر  الوقت  وف��ي  قوتهم،  في  الناس 
أهالي املنطقة في السقي على اآلبار االرتوازية.

من  بعض   [ النبي  عهد  على  بعسفان  سكن 
احلالي  ال��وق��ت  ف��ي  ويسكنها  خ���زاع���ة،  ب��ط��ون 
يجتازونها  القرشيون  وك��ان  ح��رب،  قبائل  بعض 
على  واقعة  وهي  شماال،  التجارية  رحالتهم  في 
املنورة، وطريق حجاج مصر،  طريق مكة املدينة 
وينزل بها كل من مر بهذه الطريق للراحة والتزود 
بالزاد والسقيا.. جاء في معجم ياقوت: »عسفان 
ومكة،  اجلحفة  ب��ن  الطريق  مناهل  م��ن  منهلة 
وتقع عسفان بن املسجدين، وهي من مكة على 
منبر  بها  جامعة  قرية  عسفان  وقيل:  مرحلتن، 
ونخيل ومزارع على ستة وثالثن ميال من مكة، 
وهي حد تهامة« وذكرت في أكثر من مصدر على 

أنها احلد الشمالي ملنطقة تهامة.
طريق احلج

ذكر اإلدريسي في نزهة املشتاق أن عسفان ملتقى 
الواصل بن  الطريق  للحج، تقع على  طرق عدة 
مكة املكرمة واملدينة املنورة قدميا وحديثا، وجاء 
في »صبح األعشى« للقلقشندي: »عسفان - بضم 
العن وسكون السن املهملتن وفتح الفاء ثم ألف 
ونون - وهو واد معروف على طريق حجاج مصر، 
ومياه  حدائق  بها  ك��ان  مكة،  من  مراحل   3 على 
وهي  )موضع(،  املذكورة  الهدة  من  إليها  تنصب 

اآلن خراب ليس بها عمارة«.
وأشار ابن بطوطة في رحلته إلى اخلراب الذي 
أصابها: »ثم رحلنا إلى عسفان، وهي في بسيط 

عسفان..
 طريق األنبياء

إلى مكة المكرمة
آمال بيومي

احملمدية  الرسالة  باحتضانها  الطاهرة  احلجاز  أرض  الله  شرف 
قيمة،  لها  تاريخية  آثار  من  فيها  بقعة  تخلو  تكاد  وال  اخلامتة، 
سوى  يعرفه  ال  ما  ومنها  املسلمني،  عامة  عند  مشهور  بعضها 
تشرفت  التي  عسفان،  بلدة  املواضع  هذه  ومن  منهم،  اخلاصة 
بقدوم النبي ] مرات عديدة، وإقامته بها، ووجود آثار ارتبطت 

بوجوده الشريف فيها، عدا أنها واقعة على طريق احلج.

شرعت فيها صالة اخلوف وبارك الرسول ] ماءها



17

ني - 2011/7/25م
الفرقان  642 - 24 شـــعبان   1432هـ -  االثن

من األرض، بن جبال، وبها آبار ماء معن، تنسب 
إح��داه��ا إل���ى ع��ث��م��ان ب��ن ع��ف��ان [، وامل���درج 
املنسوب إلى عثمان أيضا على مسافة نصف يوم 
من خليص، وهو مضيق بن جبلن. وفي موضع 
وأثر عمارة قدمية،  درج،  منه بالط على صورة 
إنه  وي��ق��ال:  إل��ى علي [،  تنسب  بئر  وه��ن��اك 
وبرج مشيد قد  وبعسفان حصن عتيق  أحدثها. 

أوهنه اخلراب، وبه من شجر املقل كثير«.
ف��ي رحلته ح��ن ورد  اب��ن جبير  م��ا الحظه  وه��و 
ظهر  »أقلعنا  بقوله:  يصفها  وه��و  عسفان  على 
يوم السبت الرابع والعشرين لذي احلجة املذكور، 
ونزلنا مبقربة من عسفان، ثم أسرينا إليها نصف 
الليل وصبحناها بكرة يوم األحد، وهي في بسيط 
آب���ار معينة تنسب  وب��ه��ا  ب��ن ج��ب��ال،  م��ن األرض 
لعثمان [ وشجر املقل فيها كثير، وبها حصن 
عتيق البنيان، ذو أبراج مشيدة، غير معمور، قد 
أثر فيه القدم، وأوهنه قلة العمارة ولزوم اخلراب. 

فاجتزناها بأميال ونزلنا مريحن قائلن«.
ومما تذكره كتب السير بشأن وقوعها على طريق 
جتارة قريش ما كان بن قريش وأبي ذر الغفاري 
فتكالبت  قام يشهر إسالمه في مكة  [ حن 
عنه  منعها  أن  ل��وال  تقتله  وك���ادت  ق��ري��ش  عليه 
غفار  قبيلة  أن  القرشين  بتذكير   ] العباس 
تسكن على طريق جتارتهم فخافوا نقمتها، وتكرر 
ذلك منهم فأراد أبو ذر االنتقام من قريش، فخرج 
لقريش  عير  أقبلت  وكلما  »ع��س��ف��ان«  ب���  وأق���ام 
إلقاء  ويجبرهم على  يعترضهم  الطعام،  يحملون 
أحمالهم، فيقول أبو ذر لهم: ال ميس أحد حبة 
حتى تقولوا: ال إله إال الله، فيقولون: ال إله إال 

الله، ويأخذون ما لهم.
أحداث تاريخية

ورد في األثر أن عسفان كانت ممرا لألنبياء وال 
شك في أنها كانت سبيال ملكة منذ نشأتها، جاء 
الطبراني، في  الكبير لإلمام  التفسير  كتاب  في 
تفسير  اآلية رقم 22 من سورة احلةج، عن ابن 
عباس قال: »حج رسول الله ]، فلما أتى وادي 
ن��وح وهود  ال���وادي  بهذا  مر  »لقد  ق��ال:  عسفان 
الليف،  خاطمهن  حمر  ب��ك��رات  على  وإب��راه��ي��م 
يحجون البيت العتيق« اه�، وجاء في كتاب تفسير 
القرآن الكرمي البن كثير، في تفسير اآلية رقم 79 
من سورة األعراف: وقد ذكر بعض املفسرين أن 

كل نبي هلكت أمته كان يذهب فيقيم في احلرم 
حرم مكة، والله أعلم.

غزوة عسفان وصالة اخلوف
قد نزل النبي ] بعسفان وهو عائد من غزوة 
بني حليان التي تسمى غزوة عسفان، وقد ذكر 
السنة  أح���داث  والنهاية  ال��ب��داي��ة  ف��ي  كثير  اب��ن 
أخبرنا  البيهقي:  احلافظ  قال  للهجرة:  الرابعة 
األصم،  أبوالعباس  حدثنا  احلافظ،  أبوعبدالله 
ملا  ق��ال��وا:  وغ��ي��ره  عبداجلبار  ب��ن  أح��م��د  حدثنا 
خرج  ال��رج��ي��ع(،  )بعثة  وأصحابه  خبيب  أصيب 
بني  ليصيب من  بدمائهم  الله ] طالبا  رس��ول 
حل��ي��ان غ���رة، فسلك ط��ري��ق ال��ش��ام ل��يُ��رى أن��ه ال 
يريد بني حليان، حتى نزل بأرضهم من هذيل، 
ليصيب منهم غرة، فوجدهم قد حذروا ومتنعوا 

في رؤوس اجلبال.
فقال رسول الله ]: »لو أنا هبطنا عسفان لرأت 
قريش أنا قد جئنا مكة« فخرج في مائتي راكب 
جاءا  حتى  فارسن  بعث  ثم  عسفان،  ن��زل  حتى 
كراع الغميم ثم انصرفا، فذكر أبوعياش الزرقي 
أن  رسول الله ] صلى بعسفان صالة اخلوف.

ق��ال اإلم���ام أح��م��د: حدثنتا ع��ب��دال��رزاق، حدثنا 
الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي عياش 
فاستقبلنا  بعسفان  الله ]  رسول  مع  كنا  قال: 
ال��ول��ي��د وه��م بيننا  ب��ن  امل��ش��رك��ون، عليهم خ��ال��د 
الظهر،  الله ]  رس��ول  بنا  فصلى  القبلة،  وبن 
فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، ثم 
قالوا: تأتي عليهم اآلن صالة هي أحب إليهم من 
أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل جبريل بهذه اآليات 
فأقمت  فيهم  كنت  }وإذا  والعصر:  الظهر  بن 
قال: فحضرت  )النساء: 102(،  الصالة..{  لهم 
السالح،  ف���أخ���ذوا  ال��ل��ه ]  رس����ول  ف��أم��ره��م 
جميعا،  فركعنا  رك��ع،  ثم  خلفه صفن،  فصففنا 
الذي  بالصف  ثم سجد  جميعا،  فرفعنا  رفع  ثم 
سجدوا  فلما  يحرسونهم،  قيام  واآلخ��رون  يليه، 
وقاموا جلس اآلخرون فسجدوا في مكانهم، ثم 
تقدم هؤالء إلى مصاف هؤالء، وجاء هؤالء إلى 
مصاف ه��ؤالء. ق��ال: ثم ركع فركعوا جميعا، ثم 
رفع فرفعوا جميعا، ثم سجد النبي ] والصف 
ي��ح��رس��ون��ه��م، فلما  ق��ي��ام  يليه واآلخ�����رون  ال���ذي 
جلسوا جلس اآلخرون، فسجدوا. ثم سلم عليهم، 
ثم انصرف. قال: فصالها رسول الله ] مرتن: 

مرة بعسفان، ومرة بأرض بني سليم.
صيامه وفطره ] في السفر

من التشريعات اإلسالمية التي عرفها املسلمون 
بعسفان  النبي ]  م��ع  ن��زول��ه��م  ح��ن  م��رة  ألول 
جواز الفطر أو الصيام للمسافر، قال ابن عباس: 
سافر رسول الله ] في رمضان، فصام حتى بلغ 
عسفان، ثم دعا بإناء فشرب نهارا ليراه الناس، 
يقول:  عباس  ابن  فكان  مكة،  قدم  حتى  فأفطر 
صام رسول الله ] في السفر وأفطر، فمن شاء 

صام، ومن شاء أفطر.
عذوبة املاء

ج���اء ف��ي ك��ت��اب »م����رآة احل��رم��ن« أو م��ا يسمى 
الرحالت احلجازية واحلج ومشاعره الدينية للواء 
مبنية  وه��ي  عسفان  »بئر  باشا:  رفعت  إبراهيم 
باحلجر األسود املتن وسمك جدارها متر ونصف 
املتر وعمقها ثمانية أبواع ونصف عند نقص مائها 
وخمسة أب��واع عند زي��ادت��ه، وم��اؤه��ا ع��ذب كماء 

النيل ويقال: إن النبي ] شرب منه«.
قلعة عسفان

موقع مميز  في  تلة  قمة  في  تقع  عثمانية  قلعة 
ق���رب ال��ع��دي��د م��ن ال��ط��رق ال��ت��ي مت��ر بعسفان،  
توفر احلماية لطرق  األس��اس  القلعة في  وكانت 
القوافل القريبة، وبنيت من األحجار التي جلبت 
م��ن م��ن��اط��ق ص��خ��ري��ة - ح��ي��ث إن���ه اك��ت��ش��ف أن 
األحجار املوجودة في القلعة تختلف عن أحجار 
اجلبل املبنية عليه - على هيئة مربع مع وجود 4 
أبراج على الزوايا وبرجن إضافين في كل من 
اجلدران ال� 4، وما تزال بعض اجلدران واألبراج 
بحالة جيدة نسبيا، ولكن يبدو أن جزءا من التلة 
أعمال  بفعل  أزي��ل  ق��د  القلعة  عليها  تقوم  التي 
البناء في الطريق املجاور، حيث أصبحت القلعة 
الصعود  جتربة  تُعد  وال  التلة،  حافلة  على  اآلن 
إلى القلعة عبر شبكة الطرق بنفس القيمة التي 
كانت تتمتع بها في الزمن العثماني، وقد جارت 
على هذه القلعة الظروف املناخية مما أدى إلى 

تهدم أجزاء منها.
وال أعرف العالقة بن هذه القلعة واحلصن الذي 
القرن  ف��ي  ف��ي رحلته  اب��ن بطوطة  م��ن  ك��ل  ذك���ره 
السادس الهجري قبل اخلالفة العثمانية، وعاد ومر 
على  بنيت  ولعلها  جبير،  ابن  الثامن  القرن  في  به 

أنقاضه أو أنه موجود في مكان آخر، والله أعلم.

عسفان كانت ممرا لألنبياء وال شك في أنها كانت سبيال ملكة منذ نشأتها ونزل 
النبي ] بعسفان وهو عائد من غزوة بني حليان التي تسمى غزوة عسفان
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رصــد الــزمــيــل عــاء الــديــن مصطفى فــي عــدد ســابــق جــهــود املراكز 
تهدف  والــتــي  اإلســامــي  الــتــراث  إحــيــاء  جلمعية  التابعة  الصيفية 
فراغهم  أوقات  واستغال  وأنشطتها،  والفتيات  بالشباب  العناية  إلى 
وإيجاد البيئات التربوية والثقافية التي تستفرغ جهودهم وطاقتهم 
الدعوي  العمل  إن  نقول:  اجلهد  لهذا  واستكمااًل  لهم،  نافع  هو  فيما 
في  الله  شــرع  إلقامة  وتتعاون  جزئياتها  ترتبط  متكاملة  منظومة 
ا،  ا، أم تربوًيّ ا، أم توجيهًيّ ا، أم خيرًيّ األرض، سواء كان هذا العمل علمًيّ
ا، وكل عمٍل في أي مجال  ا، أو عسكرًيّ ا، أم اقتصادًيّ ا، أم سياسًيّ أم فكرًيّ
الغاية،  بهذه  يتصل  وال  الــهــدف،  بهذا  يرتبط  ال  املــجــاالت  هــذه  من 

ة، بل يفقد مبرر وجوده. يفقد قيمته اإلسامَيّ
وتَُعُدّ املراكز الصيفَيّة حلقة فاعلة ومؤِثّرة في هذه 
بالشباب  العناية  مفردات  من  ومفردة  املنظومة، 
التي لها أكبر األثر في صقل شخصياتهم، وتنمية 
موهوب  م��ن  فكم  ق��درات��ه��م،  وتعزيز  مهاراتهم، 
ومبدع ومتفنن كانت املراكز الصيفية املكان الذي 
برزت فيه موهبته، ومتَيّز بها حتى صار مرجًعا 

ينقل خبراته لغيره من أبناء مجتمعه.
كونها حتتضن  أهميتها  الصيفَيّة  املراكز  وتأخذ 
الشالل  املجتمعات، وهذا  األكباد وعماد  فلذات 
بال  تتناوشها  التي  املباركة  الطاقات  من  الهادر 
لذلك  املهلكة؛  وال��ف��ن  املفسدة  األي���ادي  ه���وادة 
ن  ِصّ فإن هذه املراكز من أهم احملاضن التي حُتَ
املُتزنة،  وال����رؤى  احل��ك��ي��م��ة،  بالتربية  ال��ش��ب��اب 
أهل  م��ن  وال��ث��ق��ات  ال��رّب��ان��ي��ن  بالعلماء  وربطهم 
التخصص واملعرفة مبا يضمن املرجعَيّة الشرعَيّة 

الصحيحة جليل املستقبل.
كما أنَّها تُعد معمل مهارات، ومنجم مواهب، وبيئة 
للمفاهيم  للمجتمع، ونشر  تطوير وتدريب، ونفع 
وسالمة  ال���روح  بصفاء  عناية  م��ع  الصحيحة، 
اجل��س��د مب���ا ي��ب��ن��ي ال��ش��خ��ص��ي��ة االي��ج��اب��ي��ة من 
والبدنية واالجتماعية  الروحية  األربعة:  جوانبها 

والفكرية.
وقد أكَدّ على هذه املعاني سماحة العالمة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمن – رحمه الله – حينما 

سئل عن هذه املراكز فقال: »املراكز الصيفَيّة من 
عز   – الله  ر  يَسّ أْن  ولله احلمد  علينا،  الله  نعم 
يكون  أن  أيًضا  ر  يَسّ وأْن  امل��راك��ز،  ه��ذه   – وج��ل 
القائمون عليها ممن نثق بهم حسب ما بلغنا، وأَنّ 
الشاب يذهب إلى هذه املراكز لينتفع وينفع، وفي 

هذا بال شَكّ خير كثير.
كما أنها تَُكُفّ شًرا عظيًما وفتنًة كبيرة، فما احلال 
الكثيرة  اجلحافل  وه��ذه  الشباب  ه��ؤالء  أَنّ  ل��و 
العدد أخ��ذت جتوب األس��واق ط��والً وعرًضا، أو 
تخرج إلى املنتزهات، أو إلى البراري أو الشعاب 

أو اجلبال، ما الذي يحصل منها من الشّر؟
يعلم  الواقع  يعرف  عاقل  إنسان  كل  أَنّ  وأعتقد 
أنَّه ستحصل كارثة للشباب من االنحراف وفساد 
لكن هذه  ذلك،  وغير  الرديئة  واألفكار  األخ��الق 

امل��راك��ز ول��ل��ه احل��م��د ص���ارت حتفظ ك��ث��ي��ًرا من 
استدعاء  من  كثير  خيٌر  فيها  فيحصل  الشباب، 
أهل العلم إللقاء احملاضرات التي يكون بها العلم 
الكثير واملوعظة النافعة، واأللفة بن الشباب وبن 

الشيوخ، وفي هذا بال شك مصالح عظيمة. 
وأّما ما يحصل فيها من إمتاع النفس بلعب الكرة، 
واألنشطة املباحة وما أشبه ذلك فهذا من احلكمة؛ 
لو أعطيت اجلّد في كل حال وفي  النفوس  ألَنّ 
كل وقت، ملَّت وكلَّت وسئمت، فالصحابة – رضي 
قالوا: يا رسول الله إذا كنا عندك  الله عنهم – 
وذكرت لنا اجلنَّة والنَّار، فكأننا نراها رأي العن، 
فقال  نسينا،  واألوالد  األه��ل  إلى  ذهبنا  إذا  لكن 
الرسول عليه الصالة والسالم: »ساعة وساعة«، 

مبعنى أَنّ اإلنسان يكون هكذا مرة وهكذا مرة.
وقال عليه الصالة والسالم لعبد الله بن عمرو بن 
العاص، وقد قال رضي الله عنه: ألقومن الليل ما 
عشت، وألصومن النهار ما عشت، قال له »أقلت 
ه��ذا«؟! قال: نعم يا رسول الله، قال: »إن لربك 
عليك حًقا، ولنفسك عليك حًقا، وألهلك عليك 
حقاً، ولَزْورك ) يعني ضيفك ( عليك حًقا، فأعِط 

كل ذي حٍقّ حقه«.
املباحة ال شك  املتعة  النفس حظها من  فإعطاء 
فيها  ما  الكرة مع  لعبة  إَنّ  ثم  أنه غاية احلكمة، 
من التسلي وإذهاب التعب النفسي ففيها منفعة 
للبدن؛ ألنها نشاط وتقوية، لكن يجب فيها أمور: 
أوالً: أن يتجنب الالعبون ما يفعله السفهاء من 
لبس السراويل القصيرة فإَنّ هذا ال يجوز؛ ألننا 
إْن قلنا إَنّ الفخذ عورة فاألمر واضح، فإَنّ العورة 
ال يجوز كشفها وال النظر إليها، وإَنّ لم نقل: إنَّه 
لبعضهم  فتنة  الشباب  أفخاذ  ف��إَنّ كشف  ع��ورة، 

البعض، وهذه مفسدة يجب درؤها. 
ثانًيا: أالَّ يؤدي ذلك إلى الكالم القبيح من سٍبّ أو 

شتٍم أو ما أشبه ذلك، فإنَّه ال يجوز.
يفعله  كما  للمروءة  ُمناف  فعل  يحصل  أالَّ  ثالًثا: 
ال��الع��ب��ن إذا غ��ل��ب ف��ري��ق م��ن��ه��م اآلخر  ب��ع��ض 
جاءوا يركضون ويتضامون، ويركبون على أكتاف 
املنافية  األف��ع��ال  م��ن  ذل��ك  أش��ب��ه  وم��ا  يعضهم، 

املراكز الصيفية حلقة فاعلة في منظومة العمل الدعوي
كتب: وائل عبد الغفار

ة تعتني  المراكز الصيفَيّ
بالشباب و لها أكبر األثر 
في صقل شخصياتهم، 

وتنمية مهاراتهم، 
وتعزيز قدراتهم،
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ل��ل��م��روءة؛ ألن ه���ذه األف��ع��ال ل���وال أنها 
جاءتنا من دول ليس عندهم مروءة وال 
دين لكنا أول من ننكرها، حتى األطفال 
هم  والذين  البلوغ  دون  الذين  الصغار 
في سِنّ العاشرة ونحوها، لو فعلوا هذا 
لكان ينبغي توجيههم بترك هذا الفعل. 

وأما اعتراض بعضهم بقولهم: من الواجب 
فليس  املساجد  ف��ي  ال���دروس  ه��ذه  تكون  أن 

بصحيح، فإَنّ الدروس تكون في املساجد وتكون 
في املدارس واملعاهد والبيوت وغيرها. 

وإِنّ��ي أق��ول: يجب أن يكون عند اإلنسان إدراك 
يكون  وأال  م��ن��ازل��ه��ا،  األم����ور  ي��ن��زل  وأن  ووع����ي، 
سطحًيا يرى من فوق السقوف، بل يكون إنساًنا 
واعًيا يسبر أغوار األمور وينظر ما الذي يترتب 
من املصالح ومن املفاسد على األفعال، والقاعدة 
اإلسالمَيّة،  للشريعة  الشاملة  العريضة  الواسعة 
للمفاسد  ودف��ع  وتكثيرها  للمصالح  »جلب  هي: 
ودفع  باملصالح  الشريعة  أت��ت  فقد  وتقليلها«، 
للمراكز  قلنا  ل��و  أن��ن��ا  ي��ش��ُكّ  أح��د  وال  امل��ف��اس��د 
ل الناس هذا  الصيفَيّة: كونوا باملساجد، ما حتَمّ
حتى العامة ال يتحملون هذا األمر، فنسأل الله 

للجميع التوفيق« انتهى كالمه - رحمه الله -. 
بتصرف من كتاب: »فتاوى وتوجيهات في اإلجازة 

والرحالت« .
من هنا فإَنّ األمم التي تعتني بشبابها وتهتم بكل 
ما يعود عليهم بالنفع والتربَيّة، سوف جتني آثار 
الشبان  من  األج��ي��ال  ه��ذه  في  اجلميل  صنيعها 
أهم  من  قلنا  كما  الصيفية  وامل��راك��ز  والفتيات، 

هذه االهتمامات.
للتطوير  يحتاج  ناجح  عمل  ك��أي  امل��راك��ز  وه��ذه 
والتفاعل اإليجابي املؤثر مع املتغيرات التي مير 
في  هناك جتديد  يكون  أن  ويجب  املجتمع،  بها 
األهداف  يخدم  مب��ا  واألداء  والشكل  املضمون 
ال��س��ام��ي��ة ال��ت��ي ألج��ل��ه��ا اف��ت��ت��ح��ت، وُج���ِنّ���دت لها 
واجلهود،  األوق����ات  فيها  وُص��رف��ت  ال��ط��اق��ات، 
ومن أهم النقاط التي يجب أخذها في االعتبار 

لتفعيل دورها ما يلي:
أهداف  الصيفي  للمركز  ي��ك��ون  أن  امل��ه��م  م��ن   •
يعرفها القائمون عليه واملشاركون فيه بل وحتى 
برامج  تكون  أن  وينبغي  املشاركن،  أم��ور  أولياء 
دقة  بكل  األه��داف  ه��ذه  لتحقيق  موجهة  املركز 

ومصداقَيّة.
• املراكز الصيفَيّة مؤسسات تعيش ضمن املجتمع 

بهذه  فيحسن  ول��ذا  البيوت؛  م��ن  كثيًرا  وت��دخ��ل 
املجتمع  بخدمة  خاصة  برامج  تولي  أْن  املراكز 
لتصل فوائدها ألهالي املنطقة واألحياء القريبة 
مع  وناحية،  بيت  كل  املراكز في  يجعل خير  مبا 
وإطالعهم  األم���ور  أول��ي��اء  م��ع  التواصل  ض���رورة 
بعضها على  املراكز ومشاركتهم في  برامج  على 

أي مستوى من مستويات املشاركة املختلفة.
• تنويع البرامج واألنشطة لتناسب كل األذواق، ما 
بن دورات شرعَيّة وإداريَّة وأدبَيّة ومهاريَّة ومهنَيّة 
وبرامج رياضَيّة وفنَيّة بتفرعاتها الكثيرة، وزيارات 
ميدانَيّة واستضافات لوجوه املجتمع إلى غير ذلك 

مما يتفق عليه القائمون على هذه املراكز.
• ضرورة التكامل والتعاون بن املراكز التي تتفق 
مع املنهج نفسه مبا يحقق اجلودة ومينع التكرار، 
الصافية  ال��ص��ادق��ة  األخ���ويَّ���ة  ال����روح  وي��ص��ف��ي 
ال��س��ام��ي��ة ال��ت��ي ت��س��ود ب��ن رع���اة ه���ذه األعمال 
التطوعية اخليرية بعيًدا عما ينغص من التنافس 

املنفر والتشاحن احملزن.
• ال��ت��ج��ارب ال��ن��اج��ح��ة ج��دي��رة ب��احل��ف��ظ جديرة 
بالتعميم؛ ولذا فمن الضروري أن تسجل املراكز 
موثقة  لتبقى  بخطوة  خطوة  الناجحة  جتاربها 
ومتاحة ليستفيد منها من شاء من مديري املراكز 

في أي مكان وزمان .
الب��د أن ي��ك��ون لتلك امل��راك��ز دور ف��ي معاجلة   •
األنشطة  خالل  من  باملجتمع  السلبَيّة  الظواهر 
واستضافة  وال����ن����دوات  ك���امل���ع���ارض  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
املستشارين ملعاجلة القضايا املهمة مثل: التدخن، 
واملخدرات، واالستخدام السيئ للتقنية وغيرها.

الكتاب  وعشق  ال��ق��راءة  ح��ب  بغرس  االهتمام   •
املهارات  على  وتدريبهم  املراكز  رواد  نفوس  في 
الدين  ح��م��اة  م��ن  ليكونوا  والكتابية  اإلع��الم��ي��ة 
الذين  املبطلن  زي��ف  يكشفون  ومم��ن  والفضيلة 

استطال شرهم وعظم خطرهم.
• م��ش��ارك��ة اإلع����الم ب��أن��واع��ه )ت��ل��ف��از- إذاع���ة- 
الصيفية  امل��راك��ز  ب��رام��ج  تغطية  ف��ي  ج��ري��دة..( 
أسوة بغيرها من املهرجانات واملسابقات، كأن يتم  
تخصيص رسالة تلفزيونَيّة يومَيّة في قناة املعالي 
مثاًل، أو صفحة أسبوعية عن نشاط املركز في 
يكون  أن  والهدف من ذلك  الفرقان مثاًل؛  مجلة 
دراي���ة مب��ا يحدث  األم���ور وغيرهم على  أول��ي��اء 
الذين  الكتاب  بعض  دحر  وكذلك  املراكز،  داخل 
من  صورتها  ويشوهون  امل��راك��ز  تلك  من  ينالون 

خالل كتاباتهم املسمومة!!
من  حال  وكيف  املركز؟  بعد  ماذا  نقول:  وختاًما 

اجتهدنا معهم خالل هذه الفترة؟ 
إننا كثيًرا ما نحصل في هذه املراكز على نتائج 
 - ولألسف   - لكننا  ونفرح،  بها  ونسعد  إيجابية 
بسبب عدم متابعتنا، نترك هذه النتائج تتجاذبها 
األهواء وتتقاذفها الشهوات، وتلعب بها العواصف 
والزوابع بال معن، فهل منلك زمام املبادرة جتاه 
هؤالء الشباب الذين استفادوا من جهودنا، ونظل 
على تواصل معهم وربطهم بأنشطتنا الدائمة، أم 
نرضى أن تضيع جهودنا املضنية وأوقاتنا املبذولة 

خالل هذه الفترة هباء منثوًرا؟!
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�سرية ذاتية

الشيخ العالمة محمد بن علي بن محمد بن عبدالله احلركان - يرحمه 
الله - رجل خدم اإلسالم والوطن بكل جد وإخالص وفي العديد من 
املجاالت، ويعد أول من وضع أساسيات أول وزارة للعدل في اململكة، بدأ 
رحلة النجاحات من األلف حتى وصل إلى الياء بكل ثقة، في البداية 
تنقل بني مناطق اململكة، خلدمة القضاء السعودي من املدينة املنورة 
الرياض، وأخيرا إلى مكة املكرمة، كما رأس  إلى  إلى العال، ومن جدة 

الكثير من املنظمات اإلسالمية من أجل خدمة اإلسالم واملسلمني.

مكة املكرمة: الفرقان

املولد والنشأة
املدينة  في  احل��رك��ان  علي  بن  محمد  الشيخ  ول��د 
امل��ن��ورة ف��ي ع��ام 1333ه����، وه��و ينتمي إل��ى أسرة 
القصيم،  ف��ي  عنيزة  مدينة  ف��ي  وم��ع��روف��ة  كبيرة 
وانتقل بعض أفراد هذه العائلة إلى املدينة املنورة 
وال يزال بعضهم مقيما في القصيم، ومن بني من 
انتقلوا - كما يقول - جده محمد احلركان، وابنه 
علي الذي كان صغيرا في السن »حيث كان يعمل 
جد والدي في ذلك الوقت في التجارة«. ونشأ - 
رحمه الله - وترعرع في كنف والده علي احلركان، 
وكانت دراسته في كل من املسجد النبوي ومدرسة 
العلوم الشرعية، وهي املدرسة النظامية الوحيدة 
في املدينة املنورة في ذلك الوقت، وكما هو معلوم 
الفيض  أحمد  العالمة  أسسها  املدرسة  هذه  فإن 
أبادي في املدينة املنورة، وكان عمره وقت التحاقه 
بهذه املدرسة 7 سنوات، وحفظ في هذه املدرسة 
فيها  العلوم  بعض  م��ب��ادئ  وتعلم  ال��ك��رمي،  ال��ق��رآن 
واللغة  والتوحيد،  والفقه،  واحلساب،  مثل اخلط، 
العربية،  وغيرها، ومتكن من حفظ القرآن الكرمي 
تقتصر  ول��م  عمره.  من  العاشرة  يتجاوز  لم  وه��و 
دراسته على ما تلقاه في تلك املدرسة، بل واصل 
الشريف، حيث درس  النبوي  املسجد  دراسته في 
كما  الشريف  النبوي  املسجد  مشايخ  أي��دي  على 

فأخذ من  الزمان،  تلك احلقبة من  املتبع في  هو 
العلوم  النبوي  التي تعقد في احلرم  العلم  حلقات 

الدينية من أمهات الكتب الشرعية.
حياته العلمية والعملية

وآدابها  العربية  اللغة  فنون   - الله  رحمه   - درس 
املنورة  املدينة  عالم  يد  على  وفروعها  وأصولها 
في احلرم الشريف في تلك احلقبة الشيخ محمد 
وهو   - الله  رحمه   - التمبكتي  األنصاري  الطيب 
العالمة املهاجر إلى املدينة املنورة من بالد شنقيط 
الشيخ  عند  معه  درس  وك��ان ممن  موريتانيا،  في 
من  كل   - الله  رحمه   - األنصاري  الطيب  محمد 
ضياء الدين رجب واملؤرخ محمد حسني زيدان - 
رحمهما الله - وكان األخير عاملا فاضال، شاعرا، 
وفقيها، وكان يدرس جميع العلوم في احلرم النبوي 

احلركان  علي  بن  محمد  الشيخ  وأنهى  الشريف. 
النبوي ع��ام 1352ه����، حيث  دراس��ت��ه في املسجد 
أخذ مكانه في التدريس في احلرم النبوي وكذلك 
اإلمامة في بعض األوقات، فعني مدرسا رسميا في 
املسجد النبوي الشريف عام 1353ه�، براتب قدره 
وكانت حلقات  ري��اال شهريا وعمره 20 عاما،   22
النبوي  يومي في احلرم  تدريسه مستمرة وبشكل 
الشريف؛ حيث كانت له حلقة تدريس بعد صالة 
أن��ه ك��ان يقضي  الفجر وأخ���رى ف��ي امل��س��اء، كما 
في  عمله  بجانب  التجارة  في  بالعمل  وقته  بقية 
التدريس. وفي عام 1356ه�، عني قاضيا في العال 
بأمر من املرحوم الشيخ عبدالله آل الشيخ - رحمه 
الله - حيث كان يشغل وظيفة رئيس القضاة في 
احلجاز آن��ذاك، وكان عمره - رحمه الله - وقت 
وم��ك��ث في  ع��ام��ا،  ال��ق��ض��اة 23  ف��ي سلك  تعيينه 
القضاء في مدينة العال عاما واحدا، ولكون مدينة 
العال في ذلك الوقت تعد قرية مقارنة باملدينة، لم 
يتمكن من االستمرار واحلياة فيها، فتقدم بطلب 
إلى املغفور له بإذن الله، امللك عبدالعزيز آل سعود 
طالبا إعفاءه من العمل بالقضاء في مدينة العال، 
فقدر جاللته ذلك االلتماس املقدم وقبل طلبه ثم 
عاد إلى املدينة املنورة ليواصل عمله السابق وهو 
التدريس في احلرم النبوي الشريف، وكذلك إدارة 
في  صغير  متجر  له  كان  حيث  التجارية،  أعماله 

سوق »احلبابة« في املدينة املنورة.
محكمة جدة

امللك سعود  تلقى عرضا من  وفي عام 1372 ه�، 
ف��ي ذلك  وك���ان  ال��ل��ه -  اب��ن عبدالعزيز - رح��م��ه 
في  القضاء  تولي  إليه  يطلب  للعهد،  وليا  الوقت 
جدة بدال من الشيخ محمد البيز - رحمه الله - 
الذي كان يشغل وظيفة رئيس محكمة جدة، ومنح 
كانت محكمة جدة  وق��د  ري���ال.  ق��دره 800  رات��ب��ا 
في  فيها  يكن  لم  بحيث  والتواضع،  البساطة  من 
ذلك الوقت معه قاض سوى فضيلة الشيخ محمد 
محمد املرزوقي - رحمه الله - وقد كانت احملكمة 
تقع في شارع امللك عبدالعزيز، حيث كانت تشغل 

مؤسس املناهج الدينية في اجلامعات.. ورئيس أول حوار إسالمي - مسيحي

وقفات من حياة العالمة محمد بن علي 
الحركان في خدمة دينه ووطنه

قام بتقدمي دراسة 
وتصور ملنهاج اجلامعة 
اإلسالمية واملواد التي 
يتطلب تدريسها فيها 

قبل افتتاحها
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كراج  مع  الثاني  الطابق  في  تقريبا  غرف   4 نحو 
لبلدية جدة، وهذا املوقع هو اآلن يقع تقريبا في 
جزء من موقع املركز التجاري املسمى حاليا مركز 
رئيسا  ج��دة  القضاء  في  وظ��ل  التجاري.  احململ 
للمحكمة مدة 18 عاما من عام 1372ه� حتى عام 
1390ه���، وفي هذه الفترة منت وتطورت محكمة 
في عدد  تنقلت  اململكة حيث  لتطور  مواكبة  جدة 
من األحياء القريبة من مركز البلد،  لتخدم عامة 
يسكنون  الذين  الفقراء  من  احلاجة  وذوي  الناس 
في جدة املشكلني نحو 90٪ من روادها، وليتمكنوا 
من الوصول إلى احملكمة دومنا عناء أو تكلفة حتى 
مت العثور على قطعة أرض فسيحة، وحتققت هذه 
املختصة إلصدار  اجلهات  ل��دى  وسعى  األه��داف 
ل��ي��ك��ون مقرا  ب��ب��ن��اء ه���ذا امل��وق��ع  امل��واف��ق��ة واإلذن 
كما  امل��واص��ف��ات،  ه��ذه  فيه  تتوافر  احملكمة  لهذه 
ازداد عدد القضاة في هذه احملكمة إلى أكثر من 
العاملني  القضاة  غير  الوقت  ذلك  حتى  قضاة   6
احملكمة  عن  فصلها  بعد  املستعجلة  احملكمة  في 
محكمة  السابق  في  كانت  التي  الكبرى  الشرعية 
واحدة، وكذلك تغير مسمى احملكمة الشرعية إلى 

احملكمة الشرعية الكبرى. 
وكان - رحمه الله - محبا للعمل، حيث كان يعمل 
إلى جدة صباحا في احملكمة، وفي  وقت وصوله 
املساء كان له مجلس يومي في املنزل يقصده من 
ي��رغ��ب م��ن س��ك��ان ج��دة على اخ��ت��الف طبقاتهم، 
الفتوى  ع��ل��ى  ال��ل��ق��اء  ه����ذا  وراء  م���ن  ل��ي��ح��ص��ل��وا 
بني  امل��ن��ازع��ات صلحا  بعض  ف��ض  أو  ال��ش��رع��ي��ة، 
استشارات  على  أو احلصول  املتنازعة،  األط��راف 

قضائية في أمور شرعية تخص املجتمع.
جهوده في التعليم

كلف - رحمه الله - مع نخبة من العلماء واملسؤولني 
ل��دراس��ة وضع  اململكة  أع��ي��ان  ال��دول��ة وبعض  ف��ي 
الدول  في  للدراسة  املبتعثني  السعوديني  الطالب 
 - عبدالعزيز  ب��ن  سعود  امللك  عهد  ف��ي  العربية 
وكان ذلك  اململكة هذا  الله - فترأس وفد  رحمه 
قبل افتتاح جامعة امللك سعود في الرياض، وبعد 
تلك الدراسة وقبل عودة الطالب املبتعثني لتكملة 
امل��ل��ك س��ع��ود بسبعة  ت��ب��رع  دراس��ت��ه��م ف��ي اململكة، 
قصور في مدينة جدة لتكون مقرا لسكن الطالب 
عند عودتهم للدراسة في اململكة. وهو املوقع الذي 
تشغله في الوقت الراهن اإلدارة العامة للتعليم في 
بتقدمي   - الله  كلف - رحمه  كما  محافظة ج��دة. 
دراس����ة وت��ص��ور مل��ن��ه��اج اجل��ام��ع��ة اإلس��الم��ي��ة في 
في  تدريسها  يتطلب  التي  وامل���واد  امل��ن��ورة  املدينة 
ملكي  أم��ر  وص��در  افتتاحها،  قبل  اجلامعة  ه��ذه 
وكان  ال��ع��دل  وزاة  إل���ى  ال��ق��ض��اء  رئ��اس��ة  بتحويل 

ذلك سنة 1391ه���، حيث مت هذا األم��ر في عهد 
امللك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - وصدر 
مرسوم ملكي بتعيينه وزيرا للعدل، ليكون أول وزير 
من  فانتقل  السعودية،  العربية  اململكة  في  للعدل 
إل��ى الرياض وظ��ل - رحمه الله - في هذه  ج��دة 
ال��وزارة حتي عام 1395ه��� حيث متت إحالته إلى 
التقاعد. وترأس وفد احلوار اإلسالمي - املسيحي 
بهدف  للعدل،  وزي��را  ك��ان  أن  وق��ت  الفاتيكان  في 
شرح ودحض الشبهات التي يثيرها النصارى جتاه 
بعض املواقف اإلسالمية في كثير من أمور الدين 
جنيف  من  كل  إلى  الزيارة  هذه  وامتدت  والدنيا، 

وباريس لتحقيق الهدف ذاته.
رابطة العالم اإلسالمي

بفترة  التقاعد  على  حصوله  بعد   - ترشيحه  مت 
من الزمن - للعمل برابطة العالم اإلسالمي، خلفا 
للشيخ محمد صالح القزاز - رحمه الله - ومت ذلك 
في شهر ذي القعدة عام 1396ه���، ليصبح األمني 
العام لرابطة العالم اإلسالمي وانتقل من الرياض 
إلى مقر عمله اجلديد في مكة املكرمة. وقام في 
هذه الفترة بزيارة األقليات اإلسالمية في كل من 
أجل  م��ن  واألمريكتني  وإفريقيا،  وأوروب����ا،  آس��ي��ا، 

تفقد أحوال املسلمني، ومناصرة قضاياهم، وترأس 
وشارك في عدد من املؤمترات اإلسالمية، كان من 
للمنظمات  العاملي  اإلسالمي  املؤمتر  رئاسة  بينها 
اإلسالمية الذي عقد في مكة املكرمة عام 1394ه�، 
والذي انطلقت منه أنشطة الدعوة اإلسالمية في 
العالم حتت شعار »واعتصموا بحبل الله جميعا«. 
القاري  للمجلس  الثالثة  ال��دورة  اجتماع  ت��رأس  ثم 
نشأ  ال��ذي  بروكسل،  في  املنعقد  أوروب���ا،  ملساجد 
العالم  راب��ط��ة  بها  ق��ام��ت  مشكورة  جل��ه��ود  نتيجة 
اإلسالمي ومن ثمرة ذلك ما مت خالله من توصيات 

مهمة تخص العالم اإلسالمي. 
وكانت آخر رحلة للشيخ احلركان - رحمه الله - 
زيارته في شهر صفر 1403ه�، دول جنوب شرقي 
في  للمساجد  احمللي  املجلس  افتتح  حيث  آسيا؛ 
ماليزيا، واملجلس القاري ملساجد آسيا والباسفيك 
ومقره في جاكرتا عاصمة إندونيسيا، وهذا العمل 
هو نظير ما قامت به الرابطة من جهد في أوروبا، 
في  طوكيو  في  اجلديد  اإلسالمي  املركز  وكذلك 
اليابان، حيث داهمه مرض القلب هناك، وخضع 

للعالج في مستشفيات طوكيو.
بالء حسن

وإضافة إلى املناصب املذكورة: كان الشيخ احلركان 
- رحمه الله - عضوا في مجلس القضاء األعلى، 
في  وعضوا  اإلسالمية،  الدعوة  هيئة  في  وعضوا 
هيئة كبار العلماء، وعضوا في مؤسسة امللك فيصل 
اخليرية، وعضوا بهيئة جائزة امللك فيصل العاملية 
برابطة  الفقهي  املجمع  رئيس  ون��ائ��ب  ب��ال��ري��اض، 
املجهوود،  من  كثيرا  بذل  وقد  اإلسالمي..  العالم 
في  اإلسالمية  الدعوة  نشر  في  بالء حسنا  وأبلى 
أنحاء العالم، وفي كل املناصب التي تبوأها، وكان ال 
مير على منصب سواء قضائي أو خلدمة اإلسالم، 
ال يخرج منه حتى يخدمه بكل إخالص، ويقدم فيه 
ما يخدم الناس وييسر لهم أمورهم، كما أنه كلف 
اإلسالمية  اجلامعة  ملنهاج  وتصور  دراس��ة  بتقدمي 
في املدينة املنورة واملواد التي يتطلب تدريسها في 
جامعة امللك سعود قبل افتتاحها، وقد كلفه جاللة 
امللك فيصل - رحمه الله - عندما كان وزيرا للعدل 
أن يلقي كلمته في افتتاح مؤمتر املنظمات اإلسالمية 
في العالم، والذي عقد في عام 1394ه�/1974م، 
كما ألقى كلمة جاللة امللك في افتتاح مؤمتر رسالة 
املسجد، عام 1395ه�/1975م، وترأس اجتماعاته 

باعتباره رئيس وفد اململكة. 
ال��ل��ه تعالى ف��ي ج��دة بتاديخ  إل��ى رح��م��ة  وان��ت��ق��ل 
1403/9/7ه����، ودفن في مكة املكرمة في مقبرة 
املعالة، ومن مؤلفاته:  )أحكام اجلنائز في اإلسالم. 

وتعليم الصالة »للبنني. وتعليم الصالة للبنات.

تولى القضاء في جدة 
عندما كان امللك سعود 
ابن عبدالعزيز رحمه 

الله في ذلك الوقت 
ا للعهد ولًيّ



22

ني - 2011/7/25م
الفرقان  642 - 24 شـــعبان   1432هـ -  االثن

�ش�ؤون �ملر�أة

إننا في حالة كبيرة يرثى لها وإن القلب ليبكي مما يسمع لعل البكاء 
ميحو تلك احلادثة... نعم حتاورت معها، من املمكن.. ال جدوى، ولكن 

تتسابق األيام لتبرهن لها معنى حديثي..
الظهيرة.. فقلت:  الباب عليها في وقت  وأترككم مع حواري: طرقت 

عزيزتي حنان هل ميكنني الدخول؟ أريد احلديث معك .
فقالت: من؟ ابتسام، بالتأكيد تفضلي. وبدأت معها حواري:

عن  الناجتة  األمراض  تزايد  عن  فضال 
املعاشرة غير الشرعية.

فأقول لك: إن الكثير منهم أرادوا أن تكون 
الطائرة  في  وخ��ادم��ة  للخمر  ساقية  امل��رأة 
وص��دي��ق��ة ف���اج���رة ف��زي��ن��وا ل��ه��ا ذل����ك كله 
مستنقع  ف��ي  ولغت  فلما  بفعله،  وأغ��روه��ا 
الفجور تضاحكوا عليها وقالوا: هذه امرأة 

متحررة.. فمن ماذا حرروها؟
عجبا هل كانت في سجن وخرجت منه إلى 
احلرية أم احلرية في التسكع في األسواق 

ومضاجعة الرفاق؟!
ه��ل احل��ري��ة ف��ي م��ك��امل��ة ش���اب ف��اج��ر.. أو 

اخللوة بذئب غادر؟!
والسيادة  احل��ق��ي��ق��ي��ة..  احل���ري���ة  أل��ي��س��ت 
النقية..هي أن تكوني عفيفة مستترة، أبوك 
إليك، وأخوك  ب��ك، وزوج��ك يحسن  ي��رأف 
بني  ينطرح  وول���دك  ي��دي��ك،  ب��ني  يحرسك 
التي  العظيمة  الكرامة  هي  وهذه  قدميك، 

أرادها الله تعالى لك.

املأل  أم��ام  نفسها  تعرض  بامرأة  يتزوج  أن 
وكأنها باملجان.

تشوهي  وال  ابتعدي..  أرجوك  حنان: 
أفكاري.

وبعدها  اإلنصات  منك  أريد  إًذا  ابتسام: 
لن أجادلك..

}وال  تعالى:  الله  لقول  تسمِعي  أل��م  أختي 
تبرجن تبرج اجلاهلية األولى{، وقول النبي 
]: »صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم 
بها  يضربون  البقر  ك��أذن��اب  سياط  معهم 
ال��ن��اس، ون��س��اء ك��اس��ي��ات ع��اري��ات مائالت 
مميالت رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة، ال 
يدخلن اجلنة وال يجدن ريحها، وإن ريحها 

ليوجد من مسيرة كذا وكذا«؟
ومب����ا أن����ك اع��ت��ق��دت أن����ك ت��ص��ل��ني بذلك 
ل���ل���زواج.. ف��ق��د ق���ال رس��ول��ن��ا ال��ك��رمي ]: 
»تنكح املرأة ألربع: جلمالها ومالها وحلسبها 

ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك«.
حنان: إذا الذي أفعله ليس من العيب بل 

حرية.
ابتسام: هذه حرية يدعيها أعداء اإلسالم 
ويشنها حملة ضد نساء املسلمني كي تشيع 
وتهتك األعراض  الفساد  وينتشر  الفاحشة 

أن  وأرجو  أختك  أنا  حبيبتي  ابتسام: 
تعلمي أنني أريد مصلحتك.

حنان: بال شك قولي ما لديك.
أنت  هل  سؤال  طرح  أريد  ابتسام: 

جميلة؟!
حنان: بدا عليها عالمات االستغراب.

ابتسام: عزيزتي.. ملاذا تضعني املساحيق 
على وجهك وأنت ذاهبة إلى السوق وكأنك 

ذاهبة إلى حفلة؟؟
أرجو  بذلك  أنني  تظنني  أال  ولكن  حنان: 

من أحدهم أن يتزوجني؟
ابتسام: ماذا؟ فعال مخطئة كيف بأحدهم 

ابتسام سعود العتيبي

التبرج
حوار بني أختني
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ضالال مبينا{.
مستمرة  فأنا  النمص  عن  وماذا  حنان: 

عليه؟
ابتسام: فهذا من اتباع الهوى والشيطان.. 
ذلك  كان  ولو  مظهرك  تزيني  في  تكلفك 
يعرض للعنة الله، ومن ذلك منص احلواجب 
وترقيقها إما بالنتف أو احللق وهو حتقيق 
}وآلمرنهم  لربه:  قال  ملا  الشيطان  لوعيد 
فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا 

من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا{.
والنمص تعرض للعنة الله... فقد صح عند 
أبي داود وغيره عن ابن مسعود [ قال: 
واملستوشمة  الواشمة  الله ]  »لعن رسول 
والنامصة واملتنمصة، املغيرات خللق الله«، 
وأنت  الله  للعنة  يعرضك  ما  تفعلني  فكيف 
الصالة  في  والرحمة  املغفرة  الله  تسألني 
وخارجها.. أليس هذا تناقضا بني أقوالك 

وأفعالك.
وقد أفتى العلماء الربانيون بتحرميه، بل إنه 
من التشبه بالكافرات، ومن تشبه بقوم فهو 
}احشروا  القيامة:  يوم  يقول  والله  منهم، 
أشباههم  أي  وأزواج���ه���م{  ظ��ل��م��وا  ال��ذي��ن 
يعبدن  منهن  كثيرات  ك��ان  إذا  ون��ظ��راءه��م، 

األصنام فهل تعبدين األصنام؟!
ف��اب��ت��ع��دي ع���ن ال���ع���ب���اءة امل����ط����رزة، وتلك 
والرابعة  الكتفني،  على  والثالثة  املخصرة، 

الواسعة الكمني والعطر.
وهناك  مركز  فهناك  العطر،  حنان: 

باخلفيف.
ابتسام: ال تقولي هكذا فهو سواء باألنواع: 
بخور، عود، عطر عربي، فرنسي، فاحلديث 

من الرسول ] على وصف العموم:
»أمي����ا ام����رأة ت��ع��ط��رت ف��م��رت ع��ل��ى رجال 

فشموا ريحها فهي زانية«.
عزيزتي باب التوبة مفتوح ملن أراد الرجوع، 

واإلنابة إلى الله تعالى.
فاطلبي منه الهداية، فهو الهادي إلى سواء 
واملوحش عن  الغريب  أن  وتذكري  السبيل، 
الدار  في  الرفيق  وه��و  احلبيب  هو  الدنيا 

اآلخرة.

ابتسام: ال ليس كما تعتقدين.. حيث قال 
املصطفى ]: »املرأة كلها عورة«.

أما مسألة اليدين والوجه بالنسبة لها عند 
ال��ص��الة وع��ن��د ال��ع��م��رة واحل����ج.. فبعضهم 
وما  ذل��ك،  م��درك  أن��ه  بادعائه  الفتنة  أراد 
العباءة  م��ن  عليه  أن���ت  وال����ذي  اآلن  ن���راه 
الضيقة واملرصعة باأللوان واحلجاب الذي 
نصف الشعر يظهر منه. كل ذلك أال يدعو 

للتساؤل؟!
حنان: ولكن العباءة أسهل للمرأة.

ابتسام: هذا مخرج يسّوغه لك الشيطان، 
يحاول  املألوف..  عن  غريبا  كان  ما  كل 
أو  يوم  عليك  ويبدو  معه،  التكيف  اإلنسان 
يومني وال تستطيعني اخلروج حتى واليدان 

مكشوفتان.
عزيزتي املسألة مسألة وقت وتنتهي وهذا 
ال يهم، املهم رضا الرب حيث قال: }يا أيها 
املؤمنني  النبي قل ألزواج��ك وبناتك ونساء 

يدنني عليهن من جالبيبهن{.
حنان: ولكن الطقس حار.

وأشد  أحر  جهنم  نار  إن  أال  ابتسام: 
عن  قال  تعالى  الله  إن  وتذكري  جمرا.. 
أهل النار: }كلما نضجت جلودهم بدلناهم 

جلودا غيرها ليذقوا العذاب{.
فقولي ماذا أشد من ذلك؟

بدا عليها الهدوء التام.
حنان: وماذا عن عباءة الكتف.

ألنها  محرمة؛  الكتف  عباءة  ابتسام: 
تشبه بالرجال، فالرجال هم الذين يضعون 
رسول  قال  حيث  أكتافهم..  على  عباءتهم 

الله ]: »لعن الله املتشبهات بالرجال«.
حنان: ولكن أنا ال أستطيع مخالفة التيار.

ابتسام: سبحان الله!! أين القوة في الدين 
فتنة  بأدنى  كنت  إذا  املبادئ  على  والثبات 
تتخلني عن طاعة ربك وتطيعني الشيطان.. 
أين االستسالم ألوامر الله؟! وقد قال الله 
تعالى: }وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أمرا أن يكون لهم اخليرة من 
ضل  فقد  ورسوله  الله  يعص  ومن  أمرهم 

حنان: ملاذا ذهبت بعيدا؟
أبتعد  لم  أنا  عزيزتي  يا  ال  ابتسام: 
ولكن  أولها،  من  األمور  ندرك  نحن   ولكن 
وما  آخرها  من  األمور  ندرك  أن  الصحيح 

ينجم عنها.
حنان: وضحي لي.

تتبرجني  عندما  لك:  أقول  أنا  ابتسام: 
اجلميالت  أجمل  وكأنك  وتخرجني  هكذا 
وترين الشباب يجارونك أو يالحقونك، ذلك 
ليس فعال أنك بنظرهم جميلة، بل رخيصة 
متلكني..  ما  أغلى  منك  يريدون  وأنهم 
}وال  تعالى:  قال  اآلخر،  يجر  شيئا  أليس 
تتبعوا خطوات الشيطان{، فعليك باللباس 

الشرعي.
حنان: إًذا النقاب أهذا يكفي!!

ابتسام: اللباس الشرعي هو لباس كل ما 
يغطي العورة.

عدا  ما  اجلسد  املرأة،  عورة  وما  حنان: 
الوجه والكفني.
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}إن  الله ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم{... هكذا قال 
بداية  هو  البشرية  النفس   في  فالتغيير  وتعالى...  سبحانه  الله 
حتصد  فكرة  ازرع   : البشرية  التنمية  علماء  قال  وقد  للنجاح.   
ازرع  شخصية,  حتصد  عادة  ازرع  عادة,  حتصد  فعال  ازرع  فعال, 

شخصية حتصد مصيرا. 
ونحن اآلن بصدد التحدث عن موضوع من أهم املوضوعات وقد يغفل 
عنه بعضهم وهو » حتديد الهدف في احلياة« وكيف يستطيع األبناء 
احلياة  فى  أهدافهم  يحددوا  أن  وامهات   آباء  بوصفنا  مبساعدتنا 
ويحققوا هذه األهداف؟,  وما هي األهداف التي يجب أن نوجه األبناء  
لها ونشجعهم على حتقيقها؟ ومن املؤكد أننا نهتم بالطفل منذ الصغر 

مرفوض ألي إنسان.نزرع فيه أهمية العمل باجتهاد وكيف يسعى لتحقيق أهدافه .
كما نرى أيضاً أنه عادًة ما يحّقق األطفال 
الذين ليس لديهم الدافع للتفوق  حتصياًل 
متدنًيّا، وقد يفشلون في دراستهم، بالرغم 
لذا  الكثيرين منهم جّيدة؛  أّن قدرات  من 
يتوّجب على اآلباء إرشاد أطفالهم ليزيدوا 
ويتطلّب  للنجاح،  دافعّيتهم وحماسهم  من 
يتعامل  جعله  على  الطفل  مساعدة  ذل��ك 
ط��م��وًح��ا، وصبوًرا،  وي��ك��ون  ال���واق���ع،  م��ع 
أبًدا  تنَس  نفسه، وال  وواثًقا من  ومثابًرا، 
أّنك كلّما بدأَت مع طفلك منذ عمر مبّكر 

كان أفضل.
ما معنى تحديد الهدف ؟

املقصود بتحديد الهدف أن يكون لنا أمل أو 
أمنية أو غاية في احلياة  نخطط ونبذل كل 

جهدنا لتحقيقها.
ن��زرع��ه في  م��ا  أن  أح��د  وال يخفى على 
الطفل عند الصغر سنحصد نتيجته في 

واألس��رة لها دور كبير هنا؛ ألنه يقع  على 
عاتقها تنشئة جيل قادر على حتديد هدفه 
في احلياة وحتمل املسؤولية في املستقبل، 
احلياة  في  فعله   علينا  ما  يحدد  والهدف 

التي نعيش فيها.
أن��اس كثيرون ليس لهم أى هدف   وهناك 
تابعني  أطفاال   نرى  ما  فكثيراً  احلياة  فى 
اجلامعة  ف��ي  أو  امل��درس��ة  ف��ي  ألصدقائهم 
أو حتى من الشباب التابعني لزمالئهم في 
العمل أو أزواج في حياتهم الزوجية، وجند 
أن هؤالء ليس لهم هدف واضح في حياتهم  
بسهولة  أنفسهم  ع��ن  التعبير  ميكنهم  وال 
ويعجزون عن إبراز مواهبهم كاملة أو إثبات 
يتأثرون مبن  ما  وكثيرا  لآلخرين..  ذواتهم 
ميلي  كما  ويفعلون  ش���يء،  ك��ل  ف��ي  حولهم 
عليهم اآلخرون متاما، وهذا بالتأكيد شيء 

ون���ظ���را ل��أه��م��ي��ة ال��ب��ال��غ��ة ل��أط��ف��ال في 
ب��ن��اء امل��س��ت��ق��ب��ل ف��ه��م ش��ب��اب ال��غ��د ، وهم 
احلضارة  على  احلفاظ  يستطيعون  الذين 
ال��ت��ي ب��ن��اه��ا أج���داده���م، واس��ت��ك��م��ال بناء 
ه��ذه احل��ض��ارة، ج���اءت ض���رورة االهتمام 
ومستقبله،  املجتمع  ن��واة  فالطفل  بالطفل، 
وتُعد مرحلة  إلينا،  به حاجته  تعلقا  يزيدنا 
وأكثرها  النمو  م��راح��ل  أه��م  م��ن  الطفولة 
الطفولة  فمرحلة  اإلن��س��ان،  حياة  في  أث��راً 
منوه  فيها  يتم  للفرد  تكوينية  مرحلة  ه��ي 
والعقلي واالنفعالي واالجتماعي،  اجلسمي 
حياة  في  عميقاً  تأثيراً  املرحلة  هذه  وتؤثر 
هذه  خ��الل  وتظهر  املستقبلية،  الشخص 
ال��ف��ت��رة أه��م ال��ق��درات وامل��ؤه��الت وترسم 
الطفل  عليه  سيكون  ملا  الكبرى  اخلطوط 

في املستقبل.

املستشارة التربوية: د.ميادة عبد الفتاح إبراهيم

هل تساءلنا: 
ماأهداف أبنائنا؟
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أبنائها وتثقيفهم، فالثقافة والعلم  بتعليم 
هما خير سالح ملواجهة املصاعب وخير 
وسيلة للتفوق والتميز، وأيضا تعويده على 

كل الصفات احلسنة .
الثواب  أس���ل���وب  دائ���م���اً  اس��ت��خ��دم��وا   –  2
الكبيرة  إلى  الغايات  وال��ع��ق��اب،  وض��ع��وا  
وحددوا  للتحقيق،  قابلة  مصغرة  أه���داف 
م���ك���آف���ات ل��ك��ل ه����دف مت حت��ق��ي��ق��ه.. إن 
الكبيرة  الغايات  جتعل  الصغيرة  األه��داف 
أكثر حتقيقاً. كما أن املكافآت جتعل عملية 

اتخاذ القرار أكثر متعة .
القدوة  م��ن  من��اذج  دائ��م��اً  استخدموا   –  3
نهجهم   على  ويسيروا  ليقلدوهم  احلسنة 
أهداف  لهم  وك��ان��ت  ي��ري��دون،  م��ا  ليحققوا 
ن��اف��ع��ة وم��ف��ي��دة ف���ي احل���ي���اة جن���ح���وا في 

حتقيقها .
نماذج من القدوة الحسنة التى  

نجحت في تحقيق أهدافها : 
1 �� رسولنا الكرمي محمد ] حيث جنح في 

نشر اإلسالم وتغيير أخالق اجلاهلية.
2 �� صحابة رسول الله ] عندما جنحوا في 

نشر اإلسالم خارج شبه اجلزيرة العربية.
�� محمد الفاحت الذي فتح القسطنطينية   3

وعمره تسعة عشر عاما.
األيوبي عندما جنح في  الدين  �� ص��الح   4

حترير املسجد األقصى من الصليبيني.
5���� ال��دك��ت��ور أح��م��د زوي���ل عندما جن��ح في 

حتقيق هدفه بأن يكون عاملا ناجحا.

وعلينا التأكيد دائماً مع أبنائنا على صفات 
اإلنسان الذي حدد أهدافه في احلياة: 

• متفوق علمياً وسريع البديهة .
• ملتزم مبسؤولياته وواثق بنفسه.

• م��ع��ت��م��د ع���ل���ى ن��ف��س��ه ول����دي����ه ق�����در من 
االستقاللية .

• ل��دي��ه ق��در م��ن ال��ط��م��وح وال��ه��م��ة العالية 
والنشاط.

• قوي الشخصية ومتكلم جيد ومنطلق في 
التعبير .   

بالوقت  واالل�����ت�����زام  ب��ال��ن��ظ��ام  ي��ت��ص��ف   •

• وض���ح ل��ه��م أن���ك ت���وّد أن ت��س��اع��ده��م في 
حتقيق مستقبل مشرق لهم .

• توضيح ما يجب أن يفعله األبناء  لتحقيق 
أهدافهم والتحاور معهم ومناقشتهم .

ق��واع��د ع��ام��ة للتصرف،  ل��ه��م  ت��ض��ع  أن   •
وتوضح لهم أن  هذه القواعد ستساعدهم 

على اكتساب القدرة على ضبط الذات. 
• عودهم على أن الناجح يفكر بالشيء الذي 

بيده والفاشل يفكر بالذي بيد غيره .
• علم ابنك أّن الطفل األفضل يحتاج إلى أن 

يتعلّم باستمرار .
• أخبر أبناءك  قصص النجاح، وساعد على 

إدراك النجاح في املدرسة .
قّدم لطفلك مناذج واقعية  حصلت على   •

احترام الناس وتقديرهم .  
أبناءك أن يكون لدى اإلنسان رضا  علم   •
داخلي وارتياح نفسي أو االستمتاع بكل ما 

يعمله اإلنسان .
• ع��ود أب��ن��اءك أن أه��م ش��يء ف��ي الشعور 
أين  وال���ى  ت��ري��د؟  م���اذا  باملسؤولية حت��دي��د 

تذهب؟ 
• درب أب��ن��اءك ع��ل��ى: إع��ط��اء األول��وي��ة من 

أوقاتهم للشيء االكثر أهمية 
• حتدث إلى أبنائك عن العوائق التي ميكن 

أن يواجهوها عند حتقيق أهدافههم .
واهمية  الوقت  أهمية  م��دى  أبناءك  علم   •

إدارته جيداً .
• علم أبناءك كيفية جتزئة الهدف . 

• ع����ود أب����ن����اءك ع��ل��ى ال��ق��ي��م واألخ�����الق 
األصيلة. 

نفوس  ف��ي  الشريفة  املنافسة  روح  ازرع   •
أبنائك .

• أعط أبناءك قدرا من االستقاللية .
تنبيهات مهمة  لآلباء واألمهات:

ألبنائكم  تظهروا  أن  دائ��م��اً  عليكم   -  1
كما  املجتمع،  وف��ي  األس��رة  في  أهميتهم 
ينبغي وضع الطفل في مواقف كثيرة بصفة 
للمسؤولية  حتمل  فيها  ي��ك��ون  مستمرة 
وإت��ق��ان��ه��ا، وال  م��ه��ام  أداء  وت��دري��ب��ه على 
االهتمام  أي��ض��ا  األم  ت��ن��س��ى  أن  ي��ج��ب 

األجيال  عندنا  تكون  إًذا  فكيف  الكبر، 
الواعية التي تتحمل مسؤولية بناء نهضة 
نرى  بالدها واحلفاظ عليها؟ ومن هنا  
وتعويدهم  األب��ن��اء  ت��دري��ب  أهمية  م��دى 
ع��ل��ى وض���ع أه����داف ل��ه��م وال��ع��م��ل معهم 

لتحقيقها.  
إن حتديد األهداف والقرارات على مستوى 
النجاح  في حتقيق  يسهم  أن  العائلة ميكن 
والصغار،  الكبار  أف��راده��ا  لكل  وال��س��ع��ادة 
ملا  وتبعاً  ب��ن��اءة  ع���ادات  األب��ن��اء  تعليم  وف��ي 
يقوله التربويون؛ فإنه حتى األطفال في سن 
أهدافهم  حتديد  ميكنهم  امل��درس��ة  قبل  ما 

اخلاصة. 
إرشادات لآلباء واألمهات أثناء 

وضع األهداف مع أبنائهم 
لمستقبل أفضل:

• ضع أهدافاً معقولة، وابدأ باملهام البسيطة 
وخّصص لها وقًتا كافًيا .
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وتذكر دائما : 
أن���ه ل��ي��س ه��ن��اك ف��ش��ل ول��ك��ن ه��ن��اك فقط 
خبرات وال تقلق من الفشل، ولكن أولى بك 
أن تقلق على الفرص التي أضعتها دون حتى 
الكنز  هو  فاملاضي  أن جتربها،  حت��اول  أن 
الذي يحتوي على احلكمة والقوة، واحلياة 
مغامرة ذات مخاطر؛ لذلك البد  من وضع 
اخلطط للحياة ، فالتصرف دون خطة هو 

بداية الفشل .
الشريف  احل��دي��ث  لكم  أذك��ر  النهاية  وف��ى 
ال��ل��ه عنهما، قال:  اب���ن ع��ب��اس رض���ي  ع��ن 
غالم  يا  فقال:  يوما  النبي ]  خلف  كنت 
يحفظك،  الله  احفظ  كلمات:  أعلمك  إن��ي 
احفظ الله جتده جتاهك، إذا سألت فاسأل 
الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن 
األمة لو اجتمعت علي أن ينفعوك بشيٍء لم 
وإن  ل��ك،  الله  كتبه  قد  بشيٍء  إال  ينفعونك 
اجتمعوا على أن يضروك بشيٍء لم يضروك 
إال بشيٍء قد كتبه الله عليك، ُرِفعت األقالم 

وجفت الصحف«.

والنفسية واالجتماعية. 
7- االهتمام باألنشطة املدرسية وإعطاؤها 
وامليول  القدرات  إلب��راز  الوقت  من  فرصة 

وامللكات اخلاصة. 
وتوفير  امل��درس��ي��ة  ب��ال��ري��ادة  االه��ت��م��ام   -8
الطالب  فهم  على  ال��ق��ادر  ال��ك��فء  ال��ك��ادر 

وتوجيه قدراتهم .
وقد حدد العلماء أن لكل مرحلة عمرية من 
مراحل عمر اإلنسان أهدافها التي يسعى 
لتحقيقها، فنجد أن املراحل املختلفة لعمر 
ومرحلة  وامل��راه��ق��ة،  الطفولة،  اإلن��س��ان: 
ويأتي  والشيخوخة..  والكهولة  الشباب، 
ث��م مجتمع  امل��درس��ة  ث��م  امل��ن��زل  دور  هنا 
العمل..  مجتمع  ب��ع��ده  وم���ن  األص���دق���اء 
املنزل واملدرسة مسؤولية مشتركة  يحمل 
من أجل منو الطفل؛ ألن ما يحدث له في 
ينبغي  ول��ه��ذا  الطفل؛  ف��ي  يؤثر  أحدهما 
لهما أن يتعاونا على وضع برنامج مناسب 
لها  فاملدرسة  واملناشط...  اخلبرات  من 
التعليمية  العملية  في  وري���ادي  كبير  دور 

خلدمة أبنائنا .

واملرونة.
• نظيف ومرتب ويهتم باملظهر اخلارجي.

• مطلع ويحب كل ما هو جديد ولديه حب 
الفضول . 

• متعاون وجدير بالثقة .
واآلن مع دور المدرسة في 

تدعيم دور األسرة في عملية 
رسم األهداف لمستقبل أبنائنا : 

1- م��س��اع��دة ال��ط��ال��ب ف��ي احل��ص��ول على 
املهارات العلمية واالجتماعية وتنميتها. 

لدى  االب��ت��ك��ار  وروح  التفكير  تشجيع   -2
الطالب. 

وت��ش��ج��ي��ع��ه على  ب��ال��ط��ال��ب  3- االه��ت��م��ام 
النجاح  على  التأكيد  زي���ادة  م��ع  التحصيل 

الذي ال يولد الغرور. 
للطالب  الفرصة  بتوفير  املدرسة  تقوم   -4

للكشف عن ميوله وقدراته. 
للطالب  اإلب��داع��ي  باإلنتاج  االهتمام   -  5

وتنمية املهارات اخلاصة. 
الصحية  ال��رع��اي��ة  ب��ت��ك��ام��ل  االه��ت��م��ام   -6
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م�صر

أنعم الله به عليهم، فإن هذا سبيل البركة في 
واحلسد  احلقد  على  والقضاء  والتآلف  األم��ة 

والبلطجة والوصول باآلمة إلى بر األمان .
الذي  رمضان  شهر  مبناسبة  إن��ه  البيان  وق��ال 
تفتح به أبواب اجلنان وتغلق فيه أبواب النيران، 
من  يكثروا  أن  املسلمني  بعموم  املجلس  يهيب 
أعمال اخلير كقيام الليل وتالوة القرآن وكثرة 
األرحام واإلصالح بني  والبر وصلة  الصدقات 
الله ويحقق  الناس وغير ذلك مما يقربهم من 

لهم السعادة في الدنيا واآلخرة .
الله  إل��ى  يتوجهوا  أن  املسلمني  بجميع  نهيب 
أمتنا،  تاريخ  من  احلرجة  اللحظات  ه��ذه  في 
ونفوس  بقلوب خاشعة  الله  إلى  يتضرعوا  وأن 
خاضعة أن يولي أمورنا خيارنا وال يولي أمورنا 
شرارنا، وأن يجعل واليتنا فيمن خافه واتقاه .

حفظ الله أمتنا من كل مكروه
وكتب لها العزة والسيادة والريادة

وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم ...

أعضاء املجلس
> فضيلة الدكتود/ عبدالله شاكر    رئيسا .
> فضيلة الشيخ/ محمد حسان      نائباً .

> فضيلة الشيخ/محمد حسني يعقوب عضوا.
> فضيلة الدكتور/ سعيد عبدالعظيم  عضوا

> فضيلة الشيخ/ مصطفى بن العدوي  عضوا
> فضيلة الدكتور/ جمال املراكبي    عضوا
> فضيلة الشيخ/ أبوبكر احلنبلي    عضوا
> فضيلة الشيخ/ وحيد بن بالي      عضوا

> فضيلة الشيخ/ جمال عبدالرحمن عضوا.

املسلمني .
أو دستور  وث��ي��ق��ة  أي  أن  ع��ل��ى  امل��ج��ل��س  ي��ؤك��د 
يخالف الشريعة اإلسالمية مرفوض من العلماء 

وعموم املسلمني .
ويناشد مجلس األزهر الشريف ومجمع البحوث 
عليهم  الواجب  بدورهم  يقوموا  أن  اإلسالمية 
في الدعوة إلى تطبيق الشريعة واحلفاظ على 

هوية األمة اإلسالمية .
في  يضعوا  أن  املرشحني  على  املجلس  ويؤكد 
من  امل��ص��ري  التقنني  تنقية  برامجهم  مقدمة 

القوانني التي تخالف صريح الكتاب والسنة.
ويهيب املجلس بأغنياء املسلمني أن يكفلوا من 
يستطيعون من الفقراء، وأن يفيضوا عليهم مما 

ولن  ح��زب��اً  يؤسس  ل��ن  أن��ه  على  املجلس  يؤكد 
من  على  النكير  يشدد  ول��ن  ح��زب،  إل��ى  يدعو 
يؤكد على  فإنه  ذاته  الوقت  وفي  أسس حزباً، 
رجال األحزاب أن يضبطوا مواقفهم السياسية 
وغ��ي��ره��ا ب��ض��واب��ط ال��ش��رع ال��ش��ري��ف، وأن أي 
مخالفة للشرع قد تذهب بهوية األمة، وعليهم 
أن يحذروا من جعل الوالء والبراء على احلزب، 
اإلميانية  األخ����وة  م��ع��ان��ي  ي��راع��وا  أن  وعليهم 
تنازعوا  }وال  ت��ع��ال��ى:  ب��ق��ول��ه  ول��ي��س��ت��ض��ي��ؤوا 

فتفشلوا وتذهب ريحكم{ .
ويشدد املجلس على رفضه التام بتكليف جلنة 
يعد  ه��ذا  ألن  الدستورية؛  ف��وق  م��ب��ادئ  لوضع 
إلغاء لنتيجة االستفتاء الذي وافق عليه جمهور 

الساحة  على  املستجدات  وتدارس  العلماء  شورى  مجلس  اجتمع 
املصرية بيانًا وضح وأصدر فيه إن التوحيد اخلالص وتطبيق الشريعة 
اإلسالمية هما صمام األمان وحل لألزمات وانطالق لإلصالح السياسي 

واالقتصادي واألخالقي والتعليمي واألمني وغير ذلك .

بيان مجلس شورى العلماء يؤكد آن 
تطبيق الشريعة صمام أمام وحل لألزمات

تدارس املستجدات على الساحة املصرية
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ثم  الكارثة،  حد  إلى  تصل  حتى  املشكالت  يؤجال  أن  تعودا  ومنظماته  الدولي  املجتمع  أن  يبدو 
يبدأ التحرك، وهذا ما أكدته أكثر من هيئة دولية فلقد ألقت منظمة أوكسفام وغيرها بالالئمة 
على املجتمع الدولي واتهمته بالتباطؤ عما يحدث في القرن األفريقي، فضاًل عن ذلك فإن تكرار 
اجلفاف واملجاعات الناجمة عنه حتتاج إلى حلول جذرية، ولكن يبدو أن  املنظمات الدولية تتاجر 
التي يتم رصدها في أوقات األزمات ال  بالكوارث ولذلك ال حتاول إيجاد احللول حيث إن األموال 
تصل إلى احملتاجني كما هو مطلوب، وتعيش أغلب منظمات األمم املتحدة بفنادق فاخرة في نيروبي 
آبار  إلى حفر  املنكوبة كانت حتتاج  املناطق  أن بعض هذه  ويستأجرون طائرات مببالغ طائلة رغم 
أورتوازية ال تتكلف مثل هذه املبالغ التي تصرف بالشؤون اإلدارية لهذه املنظمات فقط؛ ألن املياه 
أنه ال  املناطق الصومالية ولكنها حتتاج من يستخرجها، فمادام  العديد من  اجلوفية متوافرة في 
أحد  ال  املنظمات  هذه  فإن  شعبها  شؤون  برعاية  القيام  تستطيع  صومالية  حكومة  هناك  توجد 
يستطيع أن يقنعها أن تعمل لصالح هذا الشعب أو ذاك، والسيما أن الفساد أصبح ينخر في جسد 
احلكومة االنتقالية الصومالية فضال عن القوات األفريقية التي متول من قبل األموال التي يتم 

جمعها من العالم باسم الصومال التي ال تقدم األمن لفئة قليلة تعيش في القصر اجلمهوري.

كتب: عبدالقادر علي ورسمه

تواجه أسوأ موجة جفاف في القرن

الصومال بين كارثة حروب أبنائه 
وكارثة الجفاف والمجاعة!
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 ولم تستطع أن تتغلب على اجلماعات 
أغلب  ع��ل��ى  امل��س��ي��ط��رة  امل��س��ل��ح��ة 
ضحايا  أغلب  بل  العاصمة،  أحياء 
املسكني،  الشعب  هم  ال��ق��وات  ه��ذه 
واألنكى من ذلك أن جماعة الشباب 

املسيطرة على أغلب مناطق اجلنوب 
ال��ت��ي ه��ي ب���ؤرة امل��ج��اع��ة ح��ال��ي��ا كانت 

لهذه  اإلنسانية  املنظمات  دخ��ول  ترفض 
وقعت  عندما  لهم  سمحت  أنها  إال  املناطق 
الكارثة، وكان من املتوقع للجميع أن حتدث 
املنظمات؛  الكارثة عندما مت منع هذه  هذه 
على  يعتمد  الصومالي  الشعب  أغ��ل��ب  ألن 
املساعدات اإلنسانية بسبب احلروب العبثية 

التي تدور رحاها في أرضه.
أسوأ كارثة

وقد أصبح الوضع في الصومال ميثل أسوأ 
سنة،  عشرين  منذ  املنطقة  عرفتها  ك��ارث��ة 
في  العاملة  اإلن��س��ان��ي��ة  املنظمات  وأع��ل��ن��ت 
إنسان  م��اي��ني  ع��ش��رة  ع��ن ح��وال��ي  املنطقة 
في منطقة القرن األفريقي معرضني خلطر 
الصومال  مناطق  أغلب  وأن  ج��وع��ا،  امل��وت 
بكول  منطقة  ولكن  ح��اد،  جلفاف  تتعرض 
وشبيلة السفلى متثان أكثر املناطق خطورة 
في الوقت احلالي، وتشير تقارير املنظمات 
ال��دول��ي��ة إل��ى أن ح��وال��ى 300 أل��ف شخص 
في  اجلنوبية  املناطق  في  للموت  معرضون 
الصومال إذا لم يتم انقاذهم بسرعة، فضا 
عن معاناة أكثر من  250 ألف طفل بسبب 
موجة اجلفاف التي وصلت إلى مرحلة الكارثة 
املنظمات،  ه��ذه  وص��ف  حد  على  اإلنسانية 
وتشير التقارير القادمة من الصومال إلى أن 
بنسبة %270  ارتفعت  الغذائية  املواد  أسعار 

في خال سنة واحدة.
ومن جانبها أكدت املفوضية العليا لاجئني 
التابعة لألمم املتحدة أن 54 ألف صومالي 
فروا من الباد بسبب اجلفاف وأعمال العنف 
في شهر يونيو فقط، وقالت اللجنة الدولية 
التغذية  س��وء  مستوى  إن  األحمر:  للصليب 
منذ  تقريبا  تضاعف  األطفال  لدى  الشديد 
مارس في الباد ليصبح األكثر ارتفاعا في 
العالم؛ مما أجبر العديد من املواطنني على 

ال��ف��رار إل��ى دول 
عن  للبحث  اجل����وار 

مأوى اآلمن ويقدم لهم الطعام؛ 
حيث إن معاناة ه��ؤالء ال تقتصر على عدم 
األمن  فقدان  ولكن  الطعام  على  حصولهم 
عن  االب��ت��ع��اد  على  األوق����ات  أك��ث��ر  يجبرهم 
املنظمات  فيها  توجد  التي  املأهولة  األماكن 
مسؤولون  أعلن  الصدد  هذا  وفي  اخليرية، 
آخر  مخيم  افتتاح  ع��ن  امل��ج��اورة  كينيا  ف��ي 
لاجئني على احلدود مع الصومال ملساعدة 
التي  اجلفاف  وكارثة  الصراع  من  النازحني 

تشهدها املنطقة منذ حوالي ستة عقود. 
وتشير املفوضية العليا لاجئني التابعة لألمم 
األشخاص  من  كبيرا  ع��ددا  أن  إلى  املتحدة 
ميوتون في الطريق بسبب سوء التغذية، ومع 
زالت  م��ا  العاملية  اإلغ��اث��ة  ف��إن هيئات  ه��ذا 
متباطئة في حتركاتها، حيث إنها حتاول عقد 
اجتماع جلمع تبرعات لهذه الكارثة في يوم 
املسؤولة  أن  رغم  روما  في  25يوليو  اإلثنني 
عن العمليات الطارئة في منظمة الفاو في 
أفريقيا »كريستينا أمارال« تؤكد بقولها: إننا 
نطلق حتذيرات منذ أكتوبر املاضي، لكن الرد 

جانبها  ومن  االحتياجات،  مبستوى  يكن  لم 
اتهمت منظمة أوكسفام يوم األربعاء املاضي 
عبر  املتعمد  ب��اإله��م��ال  أوروب��ي��ة  ح��ك��وم��ات 
التسبب في نقص تصل قيمته إلى ثمامنائة 
مليون دوالر في املعونات الغذائية والتباطؤ 
التي  اجلفاف  أزم��ة  الحتواء  االستجابة  في 

تضرب منطقة القرن األفريقي.
أنه  البريطانية  اخليرية  املنظمة  وأوضحت 
مليون  مائتي  تدبير سوى  اآلن  يتم حتى  لم 
دوالر من األموال الازمة لتجنب وقوع كارثة 
إنسانية في منطقة القرن األفريقي، وحذر 
من  إيكيزا  ف��ران  للمنظمة  اإلقليمي  املدير 
الوقت  وإض��اع��ة  الكارثة  حجم  تقدير  ع��دم 
الذي ميكن أن يفاجئ العالم كله بكارثة غير 
مسبوقة في املنطقة املذكورة، متهما العديد 
العون  ت��ق��دمي  ع��ن  بالتقاعس  اجل��ه��ات  م��ن 
أن  تؤكد  املتزايدة  االنتقادات  وهذه  ال��ازم، 
اهتمامات الهيئات الدولية بقضايا الكوارث 
تعكس االهتمامات السياسية للدول املانحة 
أف��ري��ق��ي��ا ظلت  ش���رق  أن قضية  ف��م��ادام��ت 
مهملة لدى الدول الكبرى احملركة لسياسات 
حتى  مهملة  تظل  فإنها  الدولية  املنظمات 
ت��ص��ل إل���ى م��رح��ل��ة ال��ك��ارث��ة ال��ت��ي ال ميكن 

السكوت عنها.
احلالية  اجلفاف  كارثة  أن  بالذكر  واجلدير 
ال تشمل الصومال كلها وكذلك دول منطقة 
القرن األفريقي مثل إثيوبيا وكينيا وجيبوتي، 

الصومال يمثل 
أسوأ كارثة عرفتها 

المنطقة منذ 
عشرين سنة
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ولكن أزمة املجاعة تتركز في بعض املناطق 
اجلنوبية التي تسيطر عليها حركة الشباب، 
وي���ع���ود س��ب��ب ت��ف��اق��م امل��ش��ك��ل��ة إل����ى بعض 
ال��س��ي��اس��ات ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا احل��رك��ة حيث 
من جميع  عامني  قبل  طلبت  قد  كانت  إنها 
املنظمات اإلنسانية األجنبية مغادرة املناطق 
لكنها  الصومال،  داخ��ل  عليها  تسيطر  التي 
املعنية  اجلهات  من  املاضي  األسبوع  طلبت 
تقدمي املساعدة إلنقاذ آالف املتضررين من 
موجة اجلفاف، مما يدل على عدم املسؤولية 
لم  إنهم  حيث  البسطاء،  ب���أرواح  وامل��ق��ام��رة 
زال���وا مجموعة  م��ا  أنهم  اآلن  ي��درك��وا حتى 
مقاتلة ال تستطيع أن تتخذ قرارات مصيرية 
تتعلق بتوفير الطعام في البلد، والتعامل مع 
العالم اخلارجي بهذه السياسات االرجتالية 
يضر بالفقراء وال يتأثر به هؤالء املغامرين 
ألن��ه��م ل��و ك��ان��وا ي��ت��ض��ررون ك��م��ا ت��ض��رر بها 

الفقراء ملا اتخذوا مثل هذه القرارات.
الدور العربي

العربية  ال��دول  ق��ررت جامعة  وم��ن جانبها  
رصد مبالغ مالية فورية من حساب األمانة 
ال��ع��ام��ة م��ن أج��ل ت��ق��دمي م���واد إغ��اث��ة طبية 
للمتأثرين باجلفاف في الصومال،  وغذائية 
وقال األمني العام للجامعة نبيل العربي في 
سيجري  إنه  املاضي:  الثاثاء  أص��دره  بيان 
توزيع هذه املبالغ خال األيام القادمة عبر 
بعثتي اجلامعة العربية بالعاصمة الصومالية 
مقديشو والعاصمة الكينية نيروبي وبالتنسيق 

مع الهيئات الدولية املعنية.
وحث بيان اجلامعة كل األطراف الصومالية 
املساعدات  ت��وص��ي��ل  ت��س��ه��ي��ل  ع��ل��ى  امل��ع��ن��ي��ة 
أو  إعاقة  أي  دون  مستحقيها  إلى  اإلنسانية 
تأخير، داعيا جميع الدول العربية واملنظمات 
جمعيات  مقدمتها  وفي  املتخصصة  العربية 
املدني  املجتمع  ومنظمات  األح��م��ر  ال��ه��ال 
والقطاع اخلاص ملساعدة املتضررين باجلفاف 
في الصومال واملساهمة في اجلهود اجلارية 
إلن��ق��اذ ال��ن��ازح��ني وال��اج��ئ��ني، وق��د اعتادت 
البيانات  هذه  مثل  إص��دار  العربية  اجلامعة 
الصومال جتاوز  به  ال��ذي متر  الوضع  ولكن 

مثل هذه البيانات ويحتاج إلى سرعة التحرك، 
وم���ن امل��ط��ل��وب أن ت��ت��ح��رك اجل��ام��ع��ة جتاه 
السياسية  للمعضلة  سياسية  حلول  إيجاد 
الرئيس لهذه  التي هي السبب  الصومالية 
ملنظمة  األم���ر  ت��ت��رك  وأال  كلها،  ال��ك��وارث 
أكثر  ميثلون  ال��ذي��ن  اجل���وار  ودول  إي��ج��اد 
امل��س��ت��ف��ي��دي��ن م���ن ال��ف��وض��ى احل��ال��ي��ة في 
العربية  اجلامعة  دور  فإن  وإال  الصومال، 

كان في عهد عصمت عبداملجيد  كما  يظل 
وعمرو موسى دورا هامشيا يصدر بيانات ال 

تسمن وال تغني من جوع.
مبادرات خّيرة

وفي السياق نفسه شاركت اجلمعيات اخليرية 
املعاناة عن إخوانهم  اإلسامية في تخفيف 
قلة  رغ��م  الكارثة   وق��وع  قبل  الصومال  في 
أحوال  تتابع  زال��ت  ما  إنها  حيث  إمكانياتها 
الفقراء احملتاجني وتكفل العديد من األيتام 
في أغلب مناطق الصومال، بينما ال تتحرك 
الهائلة  اإلم��ك��ان��ات  ذات  الدولية  املنظمات 
إال بعد وق��وع ال��ك��ارث��ة، وق��د وزع��ت جمعية 
التوفيق اخليرية الصومالية بالفعل معونات 
إلى  والبحرين  الكويت  من  مرسلة  غذائية 
بكيسمايو  جبرتي«  »قوبي  مبخيم  النازحني 
حيث يوجد حوالي 2500 شخص أغلبهم من 
اإلغاثة  بجهود  ويشارك  والنساء،  األطفال 
البحرين،  التربية اإلسامية مبملكة  جمعية 
وجمعية إحياء التراث اإلسامي ممثلة بلجنة 
القارة األفريقية بالتنسيق مع جمعية التوفيق 
عبد  الصحافي  يؤكد  كما  احمللية،  اخليرية 
من  ملموسة  جهود  وهناك  سهل،  الرحمن 
الهال األحمر اإلماراتي والقطري، وكذلك 
جمعية عيد آل ثاني القطرية، وجمعية القطر 

اخليرية، وكل 
هذا يؤكد الدور 

القوي ملساندة  العربي 
محنته  أثناء  الصومالي  الشعب 

من الناحية اإلنسانية.
لفتة إنسانية

شيخ  الكويت  أمير  سمو  م��ب��ادرة  أن  وي��ب��دو 
ص��ب��اح األح��م��د ال��ص��ب��اح وت��ب��رع��ه السخي 
أول  متثل  ال��ص��وم��ال  ف��ي  املجاعة  لضحايا 
مبادرة عربية تؤكد الدور الكويتي ومساندتها 
الدائمة للصومال في جميع أوقاتها مما يشير 
يكنها  التي  واحملبة  ال��ود  املشاعر  عمق  إلى 
الصومالي  للشعب  الله  حفظه  األمير  سمو 
الشقيق، وقد أعلنت جمعية الهال األحمر 
محملتني  كويتيتني  طائرتني  الكويتي جتهيز 
مب��س��اع��دات ان��س��ان��ي��ة ودوائ���ي���ة وخ��ي��م إلى 
الذي  شعبها  ملساعدة  الصومال  جمهورية 
يواجه ظروفا معيشية صعبة جراء اجلفاف 

احلالي.
وقال مدير إدارة العاقات العامة في جمعية 
الهال األحمر الكويتي عبدالرحمن العون في 
تصريح صحافي إن سمو أمير الباد الشيخ 
بسرعة  امر  الصباح  اجلابر  األحمد  صباح 
تقدمي املساعدات إلى األشقاء في الصومال 

ملواجهة الظروف املعيشية الصعبة.
وأضاف العون أن التبرع من سمو أمير الباد 
مببلغ 10 مايني دوالر لصالح املنكوبني في 

300 ألف شخص 
معرضون للموت في 

المناطق الجنوبية في 
الصومال إذا لم يتم 

انقاذهم بسرعة
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يأتي  ال��ص��وم��ال 
فى  ل���ل���م���س���اه���م���ة 
اإلنسانية  اجل��ه��ود  دع���م 
معاناة  م���ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف  امل���ب���ذول���ة 
يتجاوزوا  حتى  الشقيق  الصومالي  الشعب 

تلك األزمة.
األشقاء  م��ع  تكاتفا  ي��أت��ي  ال��ت��ب��رع  أن  وذك���ر 
الصوماليني املتضررين من اجلفاف وتعبيرا 
عن مشاعر الود واحملبة الراسخة بني شعبي 
معاناة  ع��ن  للتخفيف  ومساهمة  البلدين، 
امل��ت��ض��رري��ن، وق���ال إن ال��ط��ائ��رت��ني حتمان 
وخياما  ودوائ��ي��ة  غذائية  م��واد  متنهما  على 
مشيرا إلى استمرار اجلسر اجلوي اإلغاثي 
أنه  العون  وبني  الصومال،  في  األشقاء  إلى 
لدى  ال��ص��وم��ال  س��ف��ارة  م��ع  التنسيق  سيتم 
ال��ك��وي��ت وجل��ن��ة اإلغ��اث��ة ال��ص��وم��ال��ي��ة التي 
شكلت بالصومال إلى جانب الهال األحمر 
إي��ص��ال املساعدات  آل��ي��ة  ال��ص��وم��ال��ي ح��ول 
األدوية  تتضمن  التي  للمنكوبني  اإلنسانية 

واخليام ومواد اإلغاثة.
وف���ي ح��دي��ث ذي ص��ل��ة أك���د وزي���ر الصحة 
الكويت  دول��ة  سعي  الساير  ه��ال  الدكتور 
إلى إغاثة الشعب الصومالي في وقت الشدة 
الكويتية  املساعدات  وص��ول  على  وحرصها 
للمحتاجني في أنحاء الصومال كافة بأسرع 
وق���ت مم��ك��ن، وق����ال ال��س��اي��ر ال����ذي يشغل 
األحمر  الهال  جمعية  رئيس  نائب  منصب 

الكويتية  األنباء  لوكالة  تصريح  في  الكويتي 
لسمو  الرشيدة  القيادة  ظل  في  الكويت  إن 
كانت  الصباح  األحمد اجلابر  الشيخ صباح 
سباقة دائما في مجال إغاثة الشعوب ومن 
أن  وأض��اف  الصومال،  األشقاء في  ضمنها 
مساعدات  بتقدمي  أم��ر  ال��ب��اد  أم��ي��ر  سمو 
الصومالي  الشعب  ألب��ن��اء  عاجلة  إنسانية 
إميانا منه بدور الكويت اإلنساني في إغاثة 

في الشعوب املنكوبة.
وذكر أن سرعة تقدمي املساعدات لألشقاء 
ف��ي ال��ص��وم��ال ت��أت��ي ضمن االه��ت��م��ام الذي 
توليه قيادتنا الرشيدة وسعيها احلثيث للحد 
من معاناة الشعب الصومالي وتأكيدا للدور 
الكويتي  األحمر  الهال  جلمعية  اإلنساني 
ومساعدة  ال��ع��ون  ي��د  مل��د  ال����دؤوب  وعملها 

احملتاج في جميع أنحاء العالم.
وذكر أن جمعية الهال األحمر الكويتي كانت 
التي  العربية  الوطنية  اجلمعيات  أوائ��ل  من 
جت��اوب��ت م��ع ك��ارث��ة اجل��ف��اف ف��ي الصومال 
ملساعدة  امل��ط��ل��وب��ة  ب��ال��س��رع��ة  وحت���رك���ت 
املتضررين والوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم 

على جتاوز ظروفهم الراهنة.
مساعدات كويتية

الصومال  ومن جانبه أشاد سفير جمهورية 
بالدور  شيخ  أم��ني  عبدالقادر  الكويت  ل��دى 
اإلنساني الذي تؤديه الكويت في رسم بسمة 
الصوماليني  املتضررين  وج���وه  على  األم���ل 
التي  واملجاعة  والسيما مع حاالت اجلفاف 
تشهدها مناطق متفرقة في وسط الصومال 
وج��ن��وب��ه، ون���وه ال��س��ف��ي��ر ش��ي��خ ف��ي تصريح 
املسؤولني  م��ن  ع��ددا  لقائه  عقب  صحافي 
بجهود  الكويتي  األحمر  الهال  جمعية  في 

املساعدات  ت���ق���دمي  خ����ال  م���ن  اجل��م��ع��ي��ة 
اإلنسانية بصورة عاجلة للدول املنكوبة ومن 
معاناة  السفير  ووص��ف  الصومال،  ضمنها 
مؤكدا  باملريعة  حاليا  ال��ص��وم��ال��ي  الشعب 
الازم  باتخاذ  الدولي  املجتمع  قيام  ضرورة 
إليصال  الصومالية  احلكومة  مع  والتنسيق 
أك��ب��ر ق���در م��ن امل��س��اع��دات اإلن��س��ان��ي��ة إلى 

الصومال.
وفي السياق نفسه أشاد السفير عبدالقادر 
أم���ني ش��ي��خ مب���ب���ادرة س��م��و األم��ي��ر ولفتته 
هذا  في  وق��ال  الصومالي،  للشعب  الكرمية 
الصدد: إن هذا ما كنا نتوقع من سموه حيث 
الصومال،  في  يحدث  مما  دائما  يتألم  إن��ه 
ويرجو أن تنتهي أزمته بأسرع وقد ملسنا منه 
وشعبه،  الصومال  جتاه  ال��ود  مشاعر  دائما 
وعليه فإنه ليس من املستغرب أن يكون أول 
مببادرة سخية جتاه  يتقدم  عربي   مسؤول 
أشقائه في الصومال؛ حيث إن الكويت دائما 
كانت سباقة في أعمال اخلير في كل مكان.

ومن اجلدير بالذكر أن أزمة الصومال احلالية 
اجلفاف  بكارثة  تتعلق  ع��اب��رة  أزم��ة  ليست 
فقط بل هي أزمة متعلقة بإهمال العالم في 
العديد  أصبح  التي  العالم  من  املنطقة  هذه 
كمنطقة  معها  تتعامل  ال��ك��ب��رى  ال���دول  م��ن 
فيها  املتمردين  بعض  مواجهة  يجب  أمنية 
فيها من  وما  تركها  ثم  أمكن  كلما  وقصفها 
فوضى، وقد كانت الصومال منطقة حيوية 
الباردة  احل���رب  إب���ان  ال��ك��ب��رى  ل���دول  مهمة 
مبا تتمتع به من مكانة إستراتيجية، ولكنها 
إهمالها عن  ال��ب��اردة مت  احل��رب  انتهاء  بعد 
قصد، ومن املهم للدول اإلسامية والعربية 
األمنية  إشكاالتها  حلل  بسرعة  تتحرك  أن 
والسياسية حتى ال تتكرر مثل هذه األزمات 
في كل فترة؛ ألن أكبر مساعدة حتتاج إليها 
الصومال هي بناء دولة مركزية قوية وعقد 
مؤمتر مصاحلة حقيقي بعيد عن التدخات 
حل  تستطيع  ذلك  وبعد  والكينية،  اإلثيوبية 
اإلشكاالت املوسمية بطريقة أفضل مما هي 

عليه اآلن.

أزمة الصومال 
ليست عابرة تتعلق 

بكارثة الجفاف لكنها 
متعلقة بإهمال 

العالم لهذه المنطقة
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مصادرة األرضي الفلسطينية.. 
نهج قائم وردة فعل قاتمة!!

الزراعية اخلصبة واألماكن التاريخية واألثرية، 
وأحياناً أخرى تلجأ إلى املصادرة عبر  االستناد 
يتم  فعلية  بطرائق  فرضه  عسكري ميكن  ألمر 
العامة  للمنفعة  املصادرة  ق��رار  تضمني  خاللها 
باألصل  كانت  ألنها  أو  ال��دول��ة  أم��ن  أو حلماية 
وجهة  م��ن  الصهيونية  للدولة  مملوكة  أراض���ي 

نظرهم. 

في  املستجدات  آخ��ر  يعرض  التالي  التحقيق 
عمليات مصادرة األراضي الفلسطينية من قبل 
وغزة،  وال��ق��دس  الغربية  الضفة  في  االح��ت��الل 
ويتطرق إلى اجلهد احلكومي املبذول من أجل 
احلالة  وي��ق��ي��م  االح��ت��الل  مخططات  م��واج��ه��ة 
الصهيونية  السياسات  مع  التعامل  في  الدولية 

في املصادرة والضم غير الشرعي.

وال���ي���وم ال ت����زال دول����ة االح���ت���الل ت��ع��م��ل على 
اس��ت��خ��دام ال��ق��وان��ني م��ن أج��ل سلب امل��زي��د من 
األراضي الفلسطينية بالضم غير الشرعي الذي 
ال يحتاج ملسوغات قانونية فقط إلجراءات فعلية 
وفرضها على الواقع، فتارًة باجلدار الذي قطع 
أوصال املدن وتارًة بالتوسع في بناء املستوطنات 
مبا يحقق االستيالء على منابع املياه واألراضي 

أراضي  »صندوق  بدايًة  فأنشأت  أراضيها  مصادرة  على  لفلسطني  احتاللها  منذ  الصهيوني  االحتالل  دولة  دأبت 
إسرائيل« ليقوم بشراء األراضي العربية من سكانها الفلسطينيني األصليني من أجل إقامة كيان قومي لليهود على 

األرض الفلسطينية.
وفي خطوة أكثر خطورة بعد إقامة الدولة الصهيونية في اخلامس عشر من مايو/أيار    1948 عمدت إلى سن 
القوانني التي متكنها من االستيالء على األراضي العربية ونقل ملكيتها إلى اليهود، وأبقت بعض القوانني االنتدابية 
املتعلقة باألرض التي تخدم أهدافها كقانون األراضي »االستمالك للمنفعة العامة لسنة 1943« وقانون أنظمة 
الطوارئ لسنة 1945، وقانون الغابات لسنة 1926، وقانون أراضي املوات لسنة 1921، وقانون تسوية احلقوق في 
األراضي لسنة 1928، وفي وقت الحق قامت بتعديلها أو إلغائها مبا يحقق مخططاتها في االستيالء على األرض.

 الفلسطينيون
 في 48 كانوا

 ميتلكون أكثر
 من 90% من

 األراضي  واليوم
 ال ميلكون أكثر

 من %20

فلسطني: مرفت محمد
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طبيعياً ومن ثَمّ تسعى دولة االحتالل لفرض أمر 
املصادرة بطرق فعلية، بينما االستيطان والضم 
قانوني، فقط  ملبرر  ليس بحاجة  الشرعي  غير 
بحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعلية وفرضها على 
الواقع ومن ثَمّ ميكن اللجوء ألمر عسكري غير 

مستند ألي قانون. 
ويؤكد العزة أن احلكومة الصهيونية وفي إطار 
مخططاتها للمشروع الصهيوني ال تزال تسابق 
الزمن من أجل السيطرة على أكبر مساحة من 
األرض بأقل عدد من السكان، الفتاً إلى أن تلك 
ب��داي��ة االح��ت��الل لألرض  ب��دأت م��ع  السياسات 
واستمرت من خالل خلق سياسات وسن قوانني 
لفرض أمر واقع على األرض يُحقق هدفها تغيير 
ملكية األرض واالحتفاظ بها ونفي احلقوق عن 
الشعب الفلسطيني والتضييق عليهم مبا يدفعهم 

للنزوح خارج البالد، بحسب قوله.
وبنَيّ العزة أن دولة االحتالل تسعى لفرض أمر 
واقع من خالل املصادرة املباشرة سواء باألوامر 
ُتول  التي  اإلسرائيلية  بالقوانني  أو  العسكرية 
األمالك الفلسطينية إلى أمالك تت السيطرة 
املنظمات  بعض  عبر  أو  الفعلية  »اإلسرائيلية« 
اليهودي  ال��ق��وم��ي  ك��ال��ص��ن��دوق  ل��ل��دول��ة  التابعة 
وغيره من املنظمات الدولية التابعة للحكومة أو 
التي تعمل معها بشكل مباشر، ناهيك عن الضم 
غير  الشرعي واملستند إلى األوامر العسكرية، 

ُهدم  وإن  أل��ف��اً  ف��س��ن��زرع  ش��ج��رة  اقتلعت  »إن 
م��ن��زل فسنبقى ف��ي اخل��ي��ام« ه��ذا ل��س��ان حال 
التي  نابلس  ق��ري��ة عقربا ش��رق  ف��ي  امل��واط��ن��ني 
من  األخ��ي��رة هجمة شرسة  اآلون��ة  في  واجهت 
االحتالل ملصادرة أراضيها وهدم منازل سكانها 
من  ممكن  ق��در  أكبر  وتقيق  تشريدهم  بغية 
االستيالء على األراضي مقابل أقل عدد ممكن 

من السكان.
حكاية القرية مع املصادرة يرويها » يوسف ديرية « 
منسق اللجنة الزراعية في اتاد العمل الزراعي 
بالبلدة فيقول إن قوات االحتالل استزادت من 
ممارساتها باستهداف أراضي البلدة باملصادرة 
 140 البالغة  البلدة  أراض  م��ن   %80 فحوالي 
ألف دومن صودرت ألغراض عسكرية ولصالح 
هي  البلدة  تاصر  مستوطنات  ثماني  توسيع 
»مسواه، وايتمار، ومعاليه أفرامي ويافت، وشلوم 
متصيون، وجلجال، وجيتيت وبيتسهئيل« السيد 
االح��ت��الل أخطرت بعض  ق��وت  إن  ق��ال:  ديرية 
األه��ال��ي وأص��ح��اب األراض���ي ف��ي منطقة »ب« 
بضرورة ترك منازلهم متذرعة لذلك بالبناء غير 
املرخص، مؤكداً أن السكان في البلدة يرفضون 
اخلروج من أراضيهم ومنازلهم ويتصدون بكل ما 
لديهم من قوة ملخططات االحتالل  التي تهدف 
إلى انتزاعهم من أرض آبائهم وأجدادهم، الفتاً 

البلدة حلماية  أهالي  م��ب��ادرات  إح��دى  أن  إل��ى 
العمل  ات���اد  م��ع  ب��ت��ع��اون��ه��م  أراض��ي��ه��م متثلت 
ب�  ق��درت  زراع��ي��ة  أراض  باستصالح  ال��زراع��ي 
193 دومناً، وشق طرق زراعية بطول 4.5 كم، 
من أجل حمايتها  تأهيل 70 دومناً  إلى  إضافًة 
من املصادرة لصالح املستوطنات السابق ذكرها 

والتي تيط بالبلدة من كل جانب.
فرض سياسة األمر الواقع

منسق وحدة املصادر واملعلومات في مركز بديل 
األراضي  م��ص��ادرة  ب��ني  لنا  يفرق  ال��ع��زة  نضال 
ق��ب��ل االحتالل  م���ن  ال���ش���رع���ي  غ��ي��ر  وال���ض���م 
إن  فيقول:  الفلسطينية  ل��ألراض��ي  الصهيوني 
تضمينها  وميكن  قانوني  ملسوغ  تتاج  األول���ى 
أمرا عسكريا سواء للمنفعة العامة أو للحفاظ 
على أمن الدولة أو العتقادهم بأن تلك األراضي 
مملوكة أصاًل »إلسرائيل« فيبدو أمر مصادرتها 

هجمة شرسة من االحتالل 
ملصادرة األراضي وهدم منازل 

سكانها بغية تشريدهم 
وحتقيق أكبر قدر ممكن من 

االستيالء على األراضي

إن اقتلعت شجرة سنزرع 
ألفًا، وإن هدم منزل 

فسنبقى في اخليام« هذا 
لسان حال املواطنني في 
قرية عقربا شرق نابلس

ضعف حكومة عباس 
والدور احملدود للمؤسسات 
احلقوقية  جعال إسرائيل 

تفرض سياسة األمر الواقع 



34

ني - 2011/7/25م
الفرقان  642 - 24 شـــعبان   1432هـ -  االثن

فل�سطني املحتلة

األمر  ف��رض  يتحقق ضمن سياسة  أن��ه  م��ؤك��داً 
عسكرية  منطقة  إما  متعددة  الواقع مبسوغات 

مغلقة أو حلاجة أمنية أو ملنفعة عامة.
دور محدود للمؤسسات احلقوقية

امل��ؤس��س��ات احلقوقية  ب��ت��ع��ام��ل  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 
م��ع م��ن وق���ع ع��ل��ى أراض��ي��ه��م االخ��ت��ي��ار بالضم 
دور  أن  ال��ع��زة  أك��د  امل��ص��ادرة  أو  الشرعي  غير 
جداً  م��ح��دود  جميعها  احل��ق��وق��ي��ة  امل��ؤس��س��ات 
بالنسبة ملواجهة عمليات املصادرة والضم التي 
قائاًل:«يكفي  الصهيونية،  احلكومة  بها  تقوم 
كانوا   48 ع��ام  في  الفلسطينيون  أن  نتخيل  أن 
ميتلكون أكثر من 90% من األراضي بينما اليوم 
ال ميلك الفلسطينيون أكثر من 20% سواء داخل 
اخلط األخضر أو الفلسطينيون املوجودون في 
الضفة الغربية وقطاع غزة« في إشارة منه إلى 
أن 80% من فلسطني أضحت ملكية يهودية أو 
الصهيوني،  لالحتالل  الفعلية  السيطرة  تت 
وأضاف أن مسؤولية املنظمات الدولية والهيئات 
احل��ق��وق��ي��ة ال��ض��غ��ط م��ن أج���ل إي��ج��اد االلتزام 
والقوانني  السياسات  ووق��ف  ال��دول��ي  بالقانون 
التي تُشرع مصادرة األراضي واألمالك اخلاصة 
وبنَيّ  الصهيوني،  وامل��ش��روع  االح��ت��الل  ملصلحة 
دراسة  إع��داد  على  تعكف  »ب��دي��ل«  مؤسسة  أن 
حتى اآلن نتائجها تؤكد على أن كل املؤسسات 
مازالت  الغربية  الضفة  في  العاملة  احلقوقية 
األراضي  مصادرة  لعمليات  ومواجهتها  ردودها 
الدولية  املعايير  إل��ى  ت��رق��ى  وال  ج���داً  ق��اص��رة 

املطبقة في حاالت أخرى.
الدور احلكومي ضعيف

املبذول  احلكومي  اجلهد  إلى  العزة  تطرق  كما 
األراضي  مب��ص��ادرة  االح��ت��الل  سياسات  لوقف 
مؤكداً أنه ال يوجد إستراتيجية ملواجهة املشروع 
الصهيوني بشكل عام والسياسات الصهيونية في 
الضفة الغربية أو قطاع غزة أو حتى في الداخل 
احملتل، وشدد العزة على أن غياب االستراتيجية 
فلسطيني  برنامج  أي  وج��ود  عدم  أيضاً  يشمل 
»يكفي  قائاًل:  واستطرد  املشروع،  هذا  ملواجهة 
العلم مبا يجري في غور األردن مثاًل وكثير من 
املدن والقرى التي يتم تهجير سكانها على مرأى 
ومسمع السلطة الفلسطينية« الفتاً إلى االعتماد 
الكلي على املتضامنني األجانب ملناصرة حقوق 
تلك الفئة املغلوبة على أمرها سواء في الضفة 

الغربية أم في القدس، وشدد على أن الباحث 
في امللفات الفلسطينية يتأكد من عدم اعتماد 
السلطة على إستراتيجية واضحة للدعم املادي 
أو  امل��ص��ادرة  أراضيهم  تواجه  التي  للمواطنني 
وجود  العزة  ينِف  ولم  بالتهجير،  محدقاً  خطراً 
عوائق قد متنع وصول الدعم املادي ألصحاب 
املادية  كالقدرات  باملصادرة  امل��ه��ددة  األراض���ي 
احملاكم  إل��ى  ال��ل��ج��وء  ج���دوى  ع��دم  أو  للسلطة 
االستراتيجية  غ��ي��اب  ع��ن  ف��ض��اًل  الصهيونية 
الفلسطينية على  املستوى الدبلوماسي ملواجهة 

موضوع مصادرة األراضي.
املطلوب

ورأى العزة ملواجهة سياسة االحتالل في مصادرة 
األراضي ضرورة تفعيل احلراك الشعبي والقوى 
الصهيوني،  املشروع  وجه  في  للوقوف  الشعبية 
اجلهات  م��ع  ال��ت��ع��اون  يتطلب  ذل���ك  أن  م��ؤك��داً 
استراتيجية  تتبنى  ال��ت��ي  وال��دول��ي��ة  ال��رس��م��ي��ة 
املهددين  الفلسطينيني  صمود  لدعم  واض��ح��ة 
القوى  أن على  أراض��ي��ه��م، وأض���اف  مب��ص��ادرة 
على  واض��ح��ة  مبنهجية  ال��ت��ح��رك  ال��س��ي��اس��ي��ة 
من  اآلالف  هناك  أن  والسيما  الدولي  املستوى 
التقارير الدولية التي تؤكد أن مشروع املصادرة 
املتواصل  الصهيوني  املشروع  في  أساسي  ركن 
مبا يعزز مواجهته على املستوى الدولي، داعياً 
إلى إثارة سياسة األمر الواقع التي تتعامل بها 
دول��ة االح��ت��الل ف��ي احمل��اف��ل ال��دول��ي��ة م��ن أجل 
إلى  أش��ارت  الدولية  أن احملكمة  وقفها خاصة 
أن مصادرة األراضي والضم غير الشرعي ضد 
القانون كما وألزمت الدول أيضاً بعدم االعتراف 
باجلدار العنصري أو اآلثار القانونية له وطالبت 
االحتالل، وشدد  دولة  التعاون مع  بعدم  ال��دول 
يطور  لم  القرار  فإن  ذلك  من  بالرغم  أنه  على 

مع  ك��اف  وسياسي  دبلوماسي  جهد  يبذل  ول��م 
إنشاء  ف��ي  إس��رائ��ي��ل  م��ع  تتعامل  ال��ت��ي  ال����دول 
اجلدار أو استثمار األراضي املصادرة، الفتاً إلى 
أن املصادرة والضم غير الشرعي وهدم البيوت 
باتت كلمات عابرة لدى األمم  املتحدة مما يدلل 
ملقاومة  الفلسطينية  اإلستراتيجية  غياب  على 

املشروع الصهيوني.
ارتفاع االعتداءات باملصادرة

األبحاث  معهد  مدير  إسحق  ج��اد  د.  وبحسب 
االحتالل  دول��ة  اع��ت��داءات  ف��إن  بالقدس»أريج« 
الشرعي  غ��ي��ر  وال���ض���م  األراض������ي  مب���ص���ادرة 
ت��ص��اع��دت ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة ب��ارت��ف��اع %60، 
إل��ى أن ذل��ك يؤكد أن م��ن يحكم الضفة  الف��ت��اً 
هم املستوطنون ومؤيدوهم، وأضاف أن اخلطر  
في  الفلسطيني  ال��وج��ود  ي��واج��ه  ال���ذي  األك��ب��ر 
الضفة الغربية والقدس أن دولة االحتالل تعتبر 
من  ج��زء  هي  تقوم مبصادرتها  التي  األراض���ي 
أراضي »إسرائيل« فتعمد إلى شرعنتها وتكيم 
مؤكداً  االستيطانية،  احل��رك��ة  ف��ي  املستوطنني 
أن دولة االحتالل بتكثيفها عمليات االستيطان 
خاصة بالقدس تسعى إلى زيادة أعداد السكان 
إلى 650 ألف مواطن، لكن دون أن تتعدى نسبة 
إط���ار مخطط  ف��ي  ال��ع��رب فيهم  25%، وذل���ك 
ألسرلة القدس وإنهاء مصيرها عبر مخططات 
استيطانية جديدة تلتهم األراضي وتبقي املناطق 

العربية في شبه معازل »على حد تعبيره« .
حيل مختلفة ملصادرة األراضي

ال شك أن احليل الصهيونية ملصادرة األراضي 
الفلسطينية في تطور مستمر، فمن القوانني التي 

املطلوب: تسجيل 
حاالت املصادرة وتقدمي 
الوثائق فضاًل عن فضح 

ممارسات االحتالل
 أمام العالم
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ف��رض سياسة  إل��ى  الشرعي  غير  الضم  تشرع 
العسكرية  األوام��ر  عبر  باملصادرة  الواقع  األمر 
وأخيراً  األرض،  على  التطبيقية  واإلج����راءات 
الفلسطينية  بالدولة  االعتراف  ورق��ة  استغالل 
إلنهاء العودة إلى حدود 67 التي مت ضمها إلى 

»إسرائيل«.
الرئيس  اس��ت��ط��اع  إذا  أن���ه  إس��ح��ق  د.  وي��ؤك��د 
األمريكي أن يقنع دولة االحتالل بإقامة الدولة 
الدولة  التي ضمتها  ال���67  العودة ألراض��ي  فإن 
ألراضي »إسرائيل« لن يكون هو األساس وإمنا 
سيتم استبدال تلك األراضي بأخرى، الفتاً إلى 
أن ذلك سيصب في مصلحة دولة االحتالل حيث 
االستيطانية  التجمعات  ال��وض��ع  ذل��ك  سيثبت 
استخدام  م��ن  وسيمكنها  البعض  بعضها  م��ع 
القانون في التأكيد على أن تلك األراضي جزء 
داعياً  إلسرائيل،  التي مت ضمها  األراض��ي  من 
إل��ى ض��رورة أخ��ذ ذل��ك بعني االعتبار في حال 
التفاوض مع االحتالل، وبنَيّ أن التفاوض على 
حوالي  على  هزيلة  دول��ة  سيعني  احل���دود  تلك 
60% من الضفة الغربية محاطة من كل النواحي 

ب�»إسرائيل« التي تزعمها دولة االحتالل.
حملة شعبية واسعة

الرسمي  الصعيد  على  اخلطر  ذل��ك  وملواجهة 
تقوم  أن  ض��رورة  إسحاق  د.  رأى  واملؤسساتي 
االحتالل  سياسية  مبواجهة  املعنية  املؤسسات 
مبصادرة األراضي والضم غير املشروع بتسجيل 
ال��وث��ائ��ق وتوضيح  امل���ص���ادرة وت��ق��دمي  ح����االت 
واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  التأثيرات 
للتوسع االستيطاني فضاًل عن فضح ممارسات 

االحتالل أمام العالم.
وأض����اف ق���ائ���اًل:»أم���ا امل��واج��ه��ة ع��ل��ى الصعيد 
واسعة  شعبية  حملة  ب��إي��ج��اد  فتكون  الشعبي 
املواقع«،  كافة  في  االستيطان  ملواجهة  النطاق 
األجانب  املتضامنني  وج��ود  تكثيف  إل��ى  داع��ي��اً 
املعلومات  كافة  وتوفير  معهم  العالقات  وتعزيز 
التي متكنهم من مواجهة برملاناتهم وحكوماتهم 
العالقات  تكثيف  ض����رورة  ع��ل��ى  أي��ض��اً  وش���دد 
كل  ف��ي  وأمثالهم  الفلسطينيني  ب��ني  الشبابية 
من  االحتالل  دول��ة  في  سيما  وال  العالم  أنحاء 
يعارضون سياسة دولتهم وحكومتهم في  الذين 
االستيالء على أراضي الفلسطينيني ومصادرتها، 
مؤكداً أن الشباب هم صانعو املستقبل وبيدهم 

احلل.
خطة بعيدة املدى

ويرى شعوان جبارين مدير عام مؤسسة احلق 
دولة  ب��ه  ت��ق��وم  م��ا  أن  األم����ور،  مبتابعة  املعنية 
مصادرة  في  متجددة  ممارسات  من  االحتالل 
األراضي والضم غير املشروع ما هو إال تنفيذ 
خلطة وسياسة بعيدة املدى وليست مرتبطة في 
جوهرها بأحداث محددة ، ويشير جبارين إلى 
أنها إذا ما متت في مناسبات سياسية معينة تكون 
مبثابة محطات تكثيف لنيل شرعية وشعبية أكبر 
اليهودي،  واملجتمع  املتطرف  اليمني  واسترضاء 
على ذلك مبا حدث من  وض��رب جبارين مثاالً 
واي  اتفاقية  توقيع  قبيل  واسعة  حملة مصادرة 
أن دولة االحتالل أرادت في تلك  ريفر، مؤكداً 
الفترة استرضاء اليمني املتطرف والتأكيد على 
والضم  الفلسطينية  األراضي  أن خط مصادرة 
غير الشرعي خط ثابت في منهجها ال تكمه 

االتفاقيات وال تؤثر عليه.
األخيرة  التوسعات  أسباب  أن  جبارين  وأوض��ح 
ف��ي م��ص��ادرة األراض����ي وال��ض��م غ��ي��ر املشروع 

احلراك  تعدو  ال  والقدس  الغربية  الضفة  في 
ومشروع  الفلسطينية  الساحة  على  السياسي 
إلى  باإلضافة  املتحدة  فلسطني لألمم  انضمام 
حجم االعترافات التي قدمتها الدول األوروبية 
االحتالل  دولة  »أرادت  قائاًل:  بالدولة  والعربية 
اإلسراع في عمليات املصادرة والتوسع والضم 
الواقع،  م���ن األم����ر  ل��ف��رض ح��ق��ي��ق��ة إض��اف��ي��ة 

واسترضاء اليمني املتطرف«.
دور احلكومة واملؤسسات

بالسلطة  امل����ن����وط  ب����ال����دور  ي��خ��ت��ص  وف���ي���م���ا 
أكد  األراض���ي،  م��ص��ادرة  ملواجهة  الفلسطينية 
جبارين أنه يتمثل في التمسك باحلقوق الوطنية 
إستراتيجية  وض���ع  ع��ن  ف��ض��اًل  الفلسطينية، 
وطنية تخدم اآلليات السياسية املتاحة، وكذلك 
ي��ح��اول االح��ت��الل فرضه من  ع��دم القبول مب��ا 
عدم  ظل  في  أنها  مؤكداً  األرض،  على  حقائق 
عليها  يجب  واحل��رب  القتال  امتالكها ألساليب 
التمسك بحالة الرفض وعدم القبول بأي حال 
من األح��وال مبا ت��اول دول��ة االحتالل فرضه 
على األرض من وقائع وحقائق، وأضاف قائاًل: 
»على السلطة أن تخوض معركة قانونية سياسية 
إستراتيجية  ع��ل��ى  مبنية  ت��ك��ون  االح��ت��الل  م��ع 
الواقع  األم��ر  حقائق  بفرض  تقبل  ال  واض��ح��ة 
في  الشعبية  التحركات  ودعمها  األرض«،  على 
أجل  من  والنضال  األراض���ي  م��ص��ادرة  مواجهة 
وقف االستيطان والضم غير املشروع لألراضي 

الفلسطينية.
وعلى صعيد املؤسسات احلقوقية شدد جبارين 
بشأن  واملهتمة  احلقوقية  املؤسسات  أن  على 
لعبت  املشروع  غير  والضم  األراض��ي  مصادرة 
دوراً هاماً على مدار سنوات طوال في توضيح 
غير  وال��ض��م  امل��ص��ادرة  على  املترتبة  امل��خ��اط��ر 
بتلك  االح��ت��الل  مخالفات  وكشفت  ال��ش��رع��ي، 
السياسات لقواعد القانون الدولي وحاولت مع 
دول األطراف الثالثة  واألمم املتحدة واالتاد 
األوروب�����ي ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى أن االح��ت��الل يخالف 
على  لالستيالء  يومية  جرائم  ويرتكب  وينتهك 
األرض،  وت��دي��داً  الفلسطيني  الشعب  م���وارد 
على  يقومون  حالياً  املركز  في  أنهم  إل��ى  الفتاً 
ال��س��ي��اس��ة واجلرمية   إع����داد دراس�����ات إلب����راز 

الصهيونية من الناحية القانونية.

التعاون مع اجلهات الرسمية 
والدولية التي تتبنى 
استراتيجية واضحة 

لدعم صمود الفلسطينيني 
املهددين مبصادرة أراضيهم
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امل�سلمون يف التبت

»أما التبت فبلد أوسع وأعظم من الصني ومملكتهم جليلة وهم أصحاب منعة 
وحكمة، يضاهون صنعة الصني، وشوكتهم شديدة فليس يجاريهم أحد«. 
لم تكن هذه سوى كلمات من )كتاب البلدان( للمؤرخ اجلغرافي العربي أبي 
العرب،  لدى  دائما  حاضرة  التبت  منطقة  كانت  فقد  اليعقوبي،  العباس 
فعلى غرار اليعقوبي، ذكرها العديد من املؤرخني واجلغرافيني في كتبهم، 
كالطبري وابن خلدون. وقد كان للمسلمني وجود في هذه املنطقة؛ حيث 
الدول املجاورة،  إليها من  الذين جاؤوا  التجار  ينحدر معظمهم من ساللة 
ثم استوطنوها وتزوجوا من تبتيات اعتنقن ديانة أزواجهن. ونشأ أبناؤهم 

وأوالدهم على لغة تبتية مع تقاليد وأعراف إسالمية تبتية.

جغرافية خاصةد. وسام باسندوه
»قلب  األوروب���ي���ون  اجل��غ��راف��ي��ون  عليها  يطلق 
وتعقيد  الطبيعية  ظروفها  بسبب  امليت«  آسيا 

تضاريسها 
ووعورة مسالكها وانعزالها عن العالم اخلارجي، 
مليونا  التبت  مساحة  وتبلغ  »لهاسا«  عاصمتها 
و221 ألف كيلومتر مربع. خضعت التبت حلكم 
التبتيني جنحوا  أن  إال  تاريخها،  ط��وال  الصني 
في االنفصال خالل الفترات التي كانت  تقوى 
فيها الروح الوطنية، والسيما مع ضعف قبضة 

الدولة املركزية.

مسلمو التبت..
 أقلية إسالمية في قلب آسيا الميت

يعود تاريخ الوجود اإلسالمي في التبت إلى عهد اخلليفة الراشد عثمان بن عفان [
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تشغل التبت القسم اجلنوبي الغربي من الصني، 
على  ارتفاعها  يزيد  واسعة  وتتكون من هضبة 

4000 متر فوق سطح البحر
كل  من  العالية  اجلبلية  السالسل  بها  وحتيط 
اجلهات، فمن اجلنوب سلسلة جبال هيمااليا، 
ومن  ق��ورم،   - قره  جبال  الغربي  الشمال  ومن 
الشمال جبال كون - لون وألتنُ تاغ، ومن الشرق 

سلسلة اجلبال الثلجية العظيمة.
شمس اإلسالم

إل���ى التبت  أي ح��دي��ث ع��ن وص����ول اإلس����الم 
وت��اري��خ ال��وج��ود اإلس��الم��ي هناك ال ميكن أن 
يتم مبعزل عن وصول اإلسالم إلى الصني؛ إذ 
إل��ى عهد  ال��وج��ود اإلس��الم��ي فيها  تاريخ  يعود 
في  ع��ف��ان [،  ب��ن  عثمان  ال��راش��د  اخلليفة 
القرن السابع امليالدي؛ حيث أرسل وفدا لدعوة 
حكام الصني وسكانها إلى اعتناق اإلسالم، كما 
تذكر السجالت التاريخية التي تعود إلى عهد 
أسرة مينغ امللكية، وتشير إلى أن الرسول ] 
بادر بإرسال 4 من أصحابه - لم تذكر املصادر 
الصني.  في  اإلس��الم  إلى  للدعوة   - أسماءهم 
بني  ما  تشيوان  مدينة  في  استقرا  اثنان  منهم 

618 و626 وتوفي االثنان في الصني، ودفنا في 
جبل لينغ شان، حيث يجتمع املسلمون في املكان 
بعد  واستمرت  العيد.  مبناسبة  عام  كل  نفسه 
الصني،  إلى  العربية اإلسالمية  الهجرات  ذلك 
وصول  أم���ا  مقاطعاتها.  إح���دى  ال��ت��ب��ت  وت��ع��د 
جارتها  طريق  عن  ك��ان  فقد  مباشرة  اإلس��الم 
ك��ش��م��ي��ر، ح��ي��ث وص���ل ال���دع���اة امل��س��ل��م��ون إلى 
التبت من كشمير وتركستان الشرقية وخراسان 
ووسط آسيا. وفي عهد اخلليفة األموي عمر بن 
عبدالعزيز أرسل أهل التبت وفدا إلى »اجلراح 
أن  منه  يلتمسون  خراسان،  وال��ي  عبدالله«  بن 
اإلسالمي،  الدين  في  يفقههم  من  إليهم  يبعث 
عبدالله  ب��ن  »سليط  إليهم  أرس���ل  إن��ه  وي��ق��ال: 

بني  طيبة  ص��الت  هناك  كانت  كما  احلنفي«. 
وقيل  التبت،  وملك  العباسي  املهدي  اخلليفة 
أي��ض��ا: إن أح��د م��ل��وك التبت أس��ل��م ف��ي عهد 

اخلليفة املأمون العباسي.
املجتمع اإلسالمي في التبت

ملتزمون  املسلمون   عاش  القرون  م��دار  وعلى 
اليومية،  تعامالتهم  ف��ي  اإلس��الم��ي��ة  ب��امل��ب��ادئ 
حيث يقيمون أعراسهم حسب املنهج اإلسالمي 

ويهتمون بأداء »مناسك احلج«.
وي��ت��ك��ون املجتمع اإلس��الم��ي ف��ي )ل��ه��اس��ا( من 
فئتني من السكان تختلف أصولهما احلضارية، 
ففي حني تنحدر الفئة األولى من أصل صيني 
تنتسب  األخ���رى  ف��إن  )ال��ه��وي(،  عليهم  ويطلق 
كالكشميريني  صينية  غير  آسيوية  أص��ول  إلى 
وغيرهم،  وال��س��ي��خ  وال��ل��دخ��ي��ني  وال��ن��ي��ب��ال��ي��ني 
وتدعى الفئة الثانية باللغة التبتية )خاجي( أي 
)كشميري مسلم(، ويعزو بعض هؤالء جذورهم 
للميالد. ويصلي  الثاني عشر  القرن  إلى جتار 
)ب��ارا مسجد(، في  الكبير،  ه��ؤالء في املسجد 
حني يصلي املسلمون غير الصينيني في املسجد 
الفئتني  م��ن  ول��ك��ل  مسجد(.  )تشوتا  الصغير 
إداري��ة مع  زعيم ومجلس أعلى، ولهم عالقات 

حكومة التبت.
من  الكثير  )لهاسا(  مدينة  في  املسلمون  عانى 

املصاعب إبان احتالل الصني لبالدهم 
في عام 1959م، إال أن األوضاع اليوم هي أفضل 
حاال مقارنة مبا كانت عليه احلال قدميا، حيث 
من  به  يستهان  ال  بقسط  يتمتعون  اليوم  باتوا 

حرية العبادة.
وتعد فترة حكم )ال���دالي الم��ا اخل��ام��س( من 
عام 1617 إلى عام 1682م هي الفترة الذهبية 
في  حرية  إلعطائهم  التبت  ملسلمي  بالنسبة 
ويروى  الدينية  وال��ع��ب��ادات  الشعائر  ممارسة 
بهذا الصدد أن فقيها مسلما من سكان مدينة 
كل  الصالة  ي��ؤدي  أن  اعتاد  قد  ك��ان  »لهاسا« 
وكان  املدينة،  في طرف  منعزلة  تلة  على  يوم 
)الدالي الما( يراه يثابر على فعل ذلك يوميا، 
إمنا  أنه  يفعله فأجابه  فاستدعاه وسأله عما 
اختار  وإن��ه  دينه،  تعاليم  ي��ؤدي صالته حسب 
هذا املكان لعدم وجود مسجد في املدينة يؤدي 
الصالة فيه، فما كان منه إال أن وجه بإرسال 

يطلق عليها اجلغرافيون 
األوروبيون »قلب آسيا امليت« 

بسبب ظروفها الطبيعية 
وتعقيد تضاريسها 
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تلك  إل��ى  وسهامه  بقوسه  ال��رم��اة  أمهر  أح��د 
التلة، وأمره أن يرمي أربعة من سهامه، واحدا 
في كل جهة من جهات التلة األربع، ففعل وعلم 
نقاط وقوع السهام ونقطة الوسط بني السهام 
األربعة، ثم أمر احلاكم بأن تقطع األرض التي 
وسطها  يقام  وأن  للمسلمني  النقاط  حددتها 
أولى  ف��ي��ه��ا  ت��خ��ص��ص  وأن  ل��ه��م  م��س��ج��د  أول 
مقابرهم، وقد سمي ذلك املوقع )بيت السهام 

بعيدة املدى(.
أما املسلمون املنحدرون من أصل كشميري فقد 
كانوا األوفر حظا حيث منحهم )الداالي الما( 
اختار 14 من  إن��ه  إذ  األرض؛  أه��م من  ما هو 
كهولهم وثالثني من شبابهم فكانوا أول املقيمني 
ال��رس��م��ي��ة على  امل��واف��ق��ة  ومنحهم  امل��وق��ع  ف��ي 
اإلقامة فيه، كما منحهم حرية تصريف شؤونهم 
الشريعة  حسب  القانونية  نزاعاتهم  وتسوية 
احلوانيت  بفتح  ل��ه��م  س��م��ح  ك��م��ا  اإلس��الم��ي��ة، 
أية  دف��ع  ودون  تامة  بحرية  التجارة  وممارسة 
ضرائب. وهذا راجع لكون )الداالي الما( كان 
منفحتها ويؤمن بتنوع الثقافات واألديان، ويطلق 
)الداالي  منحها  التي  األرض  على  األي��ام  هذه 
غا«  »غ��ل��ن��غ  اس���م  للمسلمني  اخل���ام���س(  الم���ا 
وتعني املنتزه اإلسالمي، وغدت تستعمل للتنزه 
قوس  فيها  شيد  كما  االجتماعية،  واملناسبات 
وذلك  )أغ���و(،  بلغتهم  يدعى  تقليدي  ت��ذك��اري 
الكشميري  املسجد  فيه  أقيم  ال��ذي  املكان  في 

األول، املعروف أيضا باسم )مسجد اجلمعة(؛ 
ألنه لم يكن للمسلمني الكشميريني سواه حتى 
وسط  مسجد(،  )تشوتا  الصغير  املسجد  بناء 
املدينة، ويعمل مسلمو التبت غالبا في القصابة 

أو زراعة اخلضراوات.
مدن رئيسة

وعندما نذكر اإلسالم في التبت ال بد أن نشير 
إلى مدينتي »شيكاتسي« و»تشانغدو«، فاألولى 
لم يكن فيها مسلمون من قبل، ولكن مع زيادة 
إل��ي��ه��ا من  ال��ق��ادم��ني  ال��ت��ج��ار املسلمني  ع���دد 
كشمير الهندية. وتفضيل بعضهم اإلقامة بها، 
كان لهم وجود وبنوا فيها مسجد »شيكاتسي« 
الذي يعد األعلى فوق سطح البحر في العالم. 
املدينة  تعد  التي  »تشانغدو«،  ملدينة  وبالنسبة 
األهم في شرق التبت، والبالغ تعداد سكانها 
ن��س��م��ة، ورغ����م أن عدد  أل���ف  أك��ث��ر م���ن 20 
املسلمني بها ليس كبيرا، إال أنه يوجد بها ثالثة 
احلكومة  م��ن  بتمويل  بني  أحدثها  مساجد، 
وتبرعات املسلمني، كما مت جتديد واحد من 

أن  وينُعتقد   ،1991 ع��ام  اآلخ��ري��ن  املسجدين 
تشينغ  أسرة  فترة  إبان  املدينة  اإلس��الم دخل 
)1644-1911( مع التجار املسلمني القادمني 
إلى التبت من »قانسو« و»تشينغهاي«، ومازال 
اسمه،  يحمل  نصب  )تشانغدو(  مسجد  في 
يرجع تاريخه إلى أوائل أسرة تشينغ، ويوجد 
بها حاليا حوالي 20 أسرة تنتمي لقومية هوي 
املسلمة، إلى جانب حوالي 200 من املسلمني 
الغرباء الذين يزاولون التجارة فيها.. وخالل 
السنوات األخيرة توافد إلى التبت عدد كبير 
إلى  البالد، فأضافوا  من املسلمني من داخل 
املنطقة حيوية اقتصادية وثقافية وأسهموا في 

دفع تطور القضايا اإلسالمية في ربوعها.
مؤسسات إسالمية

جل��ن��ة »ب��ان��ش« أو »ال��ل��ج��ن��ة اخل��م��اس��ي��ة«: كان 
 5 من  مؤلفة  جلنة  ينتخبون  بالتبت  املسلمون 
أعضائها  أح��د  ينتخب  »ب��ان��ش«،  أف��راد تسمى 
رئيسا ويعرف ب� »ميان« لدى املسلمني، و»خاجي 
وكانت  البوذيني،  لدى  املسلمني(  )رئيس  غويا« 
التبت  في  املسلمني  تهتم مبصالح  اللجنة  هذه 
وقد  الرسمية.  املناسبات  جميع  في  ومتثلهم 
اللجنة  ه��ذه  تشكيل  التبتية  احلكومة  أج���ازت 
وأعمالها،  بنشاطاتها  القيام  حرية  وخولتها 
قضايا  مبعاجلة  لها  السماح  ذلك  إلى  يضاف 
وخولتها  اإلس��الم��ي��ة  الشريعة  وف��ق  املسلمني 
اجلنائية  القضايا  في  للفصل  قضائية  سلطة 

بني املسلمني.
املدارس: ومع نشوء اجلالية املسلمة، تأسست 
مدارس يتلقى فيها األطفال دراسات أولية عن 
اإلسالم كما ينُدرس فيها القرآن الكرمي ويتعلمون 
طريقة الصالة، إلى جانب دراسة اللغة األوردية، 
وم��ن ه��ذه امل����دارس م��درس��ة »أغ���ون ساغانغ« 
و»مدرسة املسجد الكبير« في »لهاسا«، ويتلقى 
تكاليف  تسدد  حيث  مجانا،  التعليم  الطالب 
من  جمعها  يتم  التي  التبرعات  م��ن  ال��دراس��ة 
املسلمني سنويا، وبعد إكمال دراساتهم في تلك 
املدارس يتم إرسالهم إلى الهند، حيث يلتحقون 
باملعاهد العلمية ومن بينها جامعة ندوة العلماء 
بعثة  أول  وكانت  وغيرها.  العلوم  دار  وجامعة 
للطلبة التبتيني وصلت إلى اجلامعة اإلسالمية 

في نيودلهي عام 1949م.

عاش املسلمون  ملتزمون 
باملبادئ اإلسالمية في 

تعامالتهم اليومية



39

ني - 2011/7/25م
الفرقان  642 - 24 شـــعبان   1432هـ -  االثن

األمة املسلمة متر اليوم بظروف ومتغيرات قد توثر على مستقبل شعوبها 
مستقبل  إلى  تتطلع  التي  الشعوب  تلك  واقتصاديًا،  واجتماعيًا  سياسيًا 
متزقها  وأن  األجنبية  التدخالت  بآمالها  تعصف  أن  من  وحتذر  أفضل 
النزعات الطائفية واملصالح األنانية. ولتحقيق تطلعات هذه الشعوب فإن 
واعية  وقفة  يستدعي  ما  وخطورتها  األحداث  تتابع  في  يرون  املتابعني 
أسبابها، واستخالص احللول  الراهنة، واستجالء  ملعرفة حقيقة األوضاع 

الناجعة ألزماتها؛ انطالقًا من هدي اإلسالم وشريعته الغراء.
وإذ تستشعر رابطة العالم اإلسالمي خطورة األحداث الراهنة على السلم 
االجتماعي في عاملنا اإلسالمي، فإنها ترقب ترشيد هذا الواقع واستثمار 
متغيراته في النهوض باألمة املسلمة من خالل مؤمتر دولي يشارك فيه 
نخبة متميزة من علماء األمة ومثقفيها، من بينهم الشيخ طارق العيسى 

رئيس مجلس إدارة جمعية إحياء التراث اإلسالمي.

ويهدف املؤمتر إلى  بيان األسباب التي أدت إلى عالء الدين مصطفى
ظهور املستجدات في العالم اإلسالمي.

والتأكيد على أهمية وحدة األمة املسلمة، وإبراز 
وفق  والشعوب  األم��ر  ل��والة  والواجبات  احلقوق 

املنهج الشرعي.
فضال عن التأكيد على أهمية العلماء واملؤسسات 
وترسيخ  احلالية،  املتغيرات  ترشيد  في  الدينية 
العالم  م���ش���ك���الت  ع�����الج  ف����ي  احل�������وار  م���ب���دأ 
الناجعة  الشرعية  احل��ل��ول  تلمس  اإلس��الم��ي، 

ملواجهة التحديات الراهنة.
كلمة خادم احلرمني الشريفنب امللك عبدالله  بن 
املؤمتر  بضيوف  فيها  رح��ب  ال��ذي  عبدالعزيز، 
قائال: أرح��ب  بالضيوف األف��اض��ل  من علماء 
هذه  على  ومفكريها،  ودعاتها  اإلسالمية  األم��ة 

برعاية خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله  بن عبدالعزيز

مؤتمر رابطة العالم اإلسالمي ... المشكالت والحلول
األحداث في بعض البالد اإلسالمية تؤكد احلاجة املاسة إلى جهود العلماء والدعاة

م�ؤمتـــرات
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جل  امل��ول��ى –  ال��ت��ي اخ��ت��اره��ا  امل��ب��ارك��ة،  البقعة 
وعال- مهبطاً للوحي األمني، على خامت األنبياء 
الله  ع��ب��دال��ل��ه ص��ل��وات  ب��ن  وامل��رس��ل��ني، محمد 
وسالمه عليه، بآخر الرساالت السماوية، لتكون 

للبشرية منهجاً قومياً، 
وقال  في كلمة ألقاها نيابة عنه صاحب السمو 
خالد  األم��ي��ر  املكرمة  مكة  منظقة  أم��ي��ر  امللكي 
ال��ب��الد بخدمة  ه��ذه  أه��ل  إن ش��رف   – الفيصل 
احلرمني الشريفني، وضيوف الرحمن من احلجاج 
بكتابه  التمسك  إلى  وهدانا  واملعتمرين،  وال��زوار 
ال  ودس��ت��وراً  شريعة  املشرفة،  نبيه  وسنة  الكرمي 
ال��ع��م��ل على  إل���ى  نحيد ع��ن��ه وال من��ي��ل، ووف��ق��ن��ا 
ومتابعة  املسلمني،  بني  والتضامن  األخوة  حتقيق 
تواجههم،  التي  باملشكالت  واالهتمام  قضاياهم، 
وفي  ح��اًل،  لكل مشكلة  اإلس���الم  ف��ي  ب��أن  يقيناً 
شريعته الغراء لكل معضلة عالجاً، مصداقاً لقوله 

تعالى: »}ما فرطنا في الكتاب من شيء{.
وأوضح: إن النظرة الفاحصة املدققة، ملا يجري 
اآلن من أحداث في بعض البالد اإلسالمية، وما 
احلاجة  تؤكد  اآلخ��ر،  بعضها  باستهداف  يهدد 
والدعاة،  العلماء  معاشر  جهودكم  إل��ى  امل��اس��ة 
وقادة الفكر السديد في عاملنا اإلسالمي، ذلك 
الغائبة لتلك األح��داث، إمنا تتمثل  أن املرجعية 
في اجلهل بصحيح الدين اإلسالمي، وتفرده – 
بتحقيق اإلص��الح، وتقدمي  على نحو حلقيقة – 

احللول الناجحة لكافة املشكالت.

جهود  تضافر  إلى  دعوتنا  توالت  ذلك  أجل  من 
العلماء الراسخني في العلم مع جهود املؤسسات 
الرسمية في الدول اإلسالمية، لعالج مشكالت 
األمة وإصالح أحوالها، واليوم نبتهل فرصة هذا 
لنجدد  امل��ب��ارك��ة،  النخبة  ل��ه��ذه  ال��ك��رمي،  اجل��م��ع 
الدعوة إلى حتقيق هذا الهدف اجلليل من خالل 

آليات عدة نرى في مقدمتها:
من خالل  باإلسالم،  اجلهل  مشكلة  أوالً: عالج 
لألجيال  سيما  وال  منهجه،  بصحيح  التعريف 
الشابة التي نراها اليوم أحوج ما تكون إلى فهم 

مقاصد الدين واألخذ مببادئه السامية.
في  العظيمة  اإلس����الم  وس��ط��ي��ة  تطبيق  ث��ان��ي��اً: 
ل��ق��ول��ه تعالى:  م��ج��االت احل��ي��اة ك��اف��ة، إع��م��االً 
}وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 

الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا{.
بتحقيق  الكفيلة  العملية  اآلل��ي��ات  وض��ع  ث��ال��ث��اً: 
وحدة الصف اإلسالمي، ونبذ الفرقة وما يؤدي 
وتوجهات  مغرضة،  طائفية  دع���وات  م��ن  إليها 
وتعبث  املسلمني،  تشتت صفوف  حزبية ضيقة، 

بوحدة األمة.
رابعاً: تفعيل العمل املشترك والتواصل بني قادة 
والتعاون  فيها،  ال���رأي  وأه���ل  وعلمائها،  األم���ة 
بالرؤى  اإلص��الح  وحتقيق  املشكالت  ع��الج  في 
واحللول اإلسالمية، إعماالً لقوله – جال وعال - 
: }إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي 
إال بالله عليه توكلت وإليه أنيب{، وضاف: إننا 
ن��دع��و- م��ن خ��الل م��ؤمت��رك��م امل��وق��ر- أن تقوم 
العلماء  مع  بالتعاون  اإلس��الم��ي،  العالم  رابطة 
ال���دول اإلسالمية -  ال���رأي، - ف��ي كافة  وأه��ل 
مشكالت  لعالج  إس��الم��ي  عمل  برنامج  بوضع 
األم��ة، وحتصني شعوبها ضد أخطار الغزو من 
ودعم  ال��داخ��ل،  في  اجلهل  وتداعيات  اخل���ارج، 
أواص����ر ال���وح���دة اإلس��الم��ي��ة، وي��ع��ت��م��د احلوار 
وقياداتها،  املسلمة  ال��ش��ع��وب  ب��ني  امل��وض��وع��ي 
مبا  والتوعية،  للتثقيف  فاعاًل  برنامجاً  ويتبنى 
واملشكالت  للتحديات  ح��ل��ول  م��ن  اإلس���الم  ف��ي 

محاور املؤمتر 
احملور األول: الواقع ومشكالته:

1. اجلهل بحقيقة اإلسالم.
واستغالل  الطائفية  وال��ن��زاع��ات  الفرقة   .2

األعداء لها.
3. األوضاع االقتصادية واالجتماعية.

4. التأثيرات الدخيلة على املجتمع املسلم.
احملور الثاني: احلقوق والواجبات:

1. حقوق ولي األمر وواجباته.
2. حقوق الشعوب وواجباتهم.

3. التكامل بني اجلهود الرسمية والشعبية في 
مواجهة التحديات.

احملور الثالث: احللول:

1. األمنوذج اإلسالمي في إصالح املجتمع.
2. منهاج اإلسالم في درء الفت.

الدينية  واملؤسسات  العلماء  جهود  تكامل   .3
إصالح  في  واإلعالمية  والثقافية  والتربوية 

املجتمعات.
املجتمعات  ف���ي  احل������وار  ال����راب����ع:  احمل�����ور 

اإلسالمية:
1. م��ف��ه��وم احل�����وار وأس���س���ه ووس��ائ��ل��ه في 

اإلسالم.
السياسية  امل��ش��ك��الت  وع����الج  احل�����وار   .2

واالجتماعية.
3. احلوار ووحدة األمة املسلمة.

م�ؤمتـــرات
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وحدة  أس��ب��اب حتقيق  على  وي��رك��ز  امل��س��ت��ج��دة، 
األمة، والتكامل والتضامن بني شعوبها، ويحذر 
من مخاطرالفرقة على كيانها، ويعمل على تفعيل 
اإلصالح والتنمية، على أسس صحيح اإلسالم، 
ويحمي األجيال الشابة من اجلنوح نحو اإلفراط 

أو التفريط بأصول الدين  وحقوق أوطانهم.
رابطة العالم االسالمي

من جانبة قال  معالي األمني العام في اجللسة 
الرابطة  إن  التركي   احملسن  عبد  االفتتاحية  
له  تتعرض  ال��ذي  العسير  االمتحان  ت��رى  وه��ي 
بعض البالد اإلسالمية، لتشعر بأن واجباً عليها 
جتاه األمِة وديِنها، أن تسهم في معاجلة قضاياها 
وحل مشكالتها، وجتنيبها مصارَع الفت مشيرا 
من  املتميزةَ  النخبَة  هذه  دعت  الرابطة  ان  الى 
العلم والرأي، املهتمني بالشأن اإلسالمي،  أولي 
األي���ام في  ه��ذه  ف��ي  فيما يجري  ال���رأي  لتبادل 
بعض بالد املسلمني من أحداث يجب بياننُ وجِه 
احلق فيها ، واإلسهام في مواجهة ما تتعرض له 
من فوضى وفت ، وقتل وتشريد ، وخوٍف وفاقة 

، وتدميٍر للمنشآت واملرافق .
وذلك من مدلهمات األمور التي حتتاج إلى وقفة 
النوازل  فقهنُ  إليهم  ينُ��ردنُ  الذين   ، العلم  أه��ل  من 
واْ  ْوِف أََذاعنُ َن األَْمِن أَِو اخْلَ ْم أَْمٌر ِمّ :}َوِإَذا َجاءهنُ
وِل َوِإلَى أنُْوِلي األَْمِر ِمنْهنُْم  سنُ وهنُ ِإلَى الَرّ ِبِه َولَْو َردنُّ
ونَهنُ ِمنْهنُْم{ )النساء : 83( . لََعِلَمهنُ الَِّذيَن يَْستَنِبطنُ

وأوض��ح أن من أهم أسباب ما حصل، الضعفنُ 

مكافحِة  ع��ن  والغفلةنُ  ال��ع��ام،  ال��ش��أن  إدارة  ف��ي 
بالعدالة،  االكتراث  وقلةنُ   ، املظالم  ورِد  الفساد 
وعدمنُ  وحقوقهم،  الناس  بكرامة  واالستخفافنُ 

حِل مشكالتهم، وعوِنهم على حياة حرة كرمية.
وقال إن من أبرز األسباب فيما يحصل من جفوة 
بني احلكام واحملكومني في بعض بالد املسلمني، 
ت��ت��ع��ارض مع  ال��ت��ي  تطبيقنُ األن��ظ��م��ة وال��ق��وان��ني 
دينهم، وال متْت إلى ثقافتهم وحضارتهم بصلة، 
وحرماننُهم من شرع الله الذي يرضونه ويعبدون 
واالستقراَر  األم���َن  فيه  وي��ج��دون  وف��َق��ه،  رب��ه��م 

املصالح  أرش����د  إل����ى  وال���ه���داي���َة  احل��ق��ي��ق��ي��ني، 
وأقومها.

ففي سياسته الشرعية مرونٌة واسعة في التعامل 
مع متغيرات كِل عصر ومستِجداته، مبا هو نافٌع 

صالح ال يتعارض مع الدين .
وقد أثبت تاريخنُ املسلمني حتقيَقها حينما كانت 
واستيعابَها  واألم���ن،  وال��رخ��اء،  للعدل  مطبقًة 
مع  احلسن  وتعاملَها   ، املجتمع  فئات  ملختلف 

مختلف املجتمعات وأتباع الديانات األخرى .
ومحكومني  حكاماً   – املسلمون  عليها  سار  فلو 
لصلنُحت أحوالهم، وملا حدثت هذه الفت في   –

ديارهم .
شاهد  أص��دق  السعودية  العربية  اململكة  وق��ال: 

على ذلك .
للحرمني  وخ��دم��تنُ��ه��ا  احلنيف  ب��ال��ش��رع  فعملنُها 
بأحوال  ها  واهتمامنُ  ، وقاصديهما  الشريفني 
املسلمني منذ تأسست وإلى اليوم، كان سبباً في 
ال��ذي تنعم به مع  األم��ن واالستقرار واالزده���ار 
تاٍم بني احلاكم  ووئ��اٍم  لوطنه،  املواطن  قوة والِء 

واحملكوم .
بني  والعدِل  الدين  إقامة  على  فاحلاكمنُ حريص 

الناس ، وحتقيِق ما ينُسعد املواطن .
املودةنُ واحلب، ورعايةنُ  واحملكومنُ تربطه باحلاكم 

املصالح العليا للدولة واملجتمع .
في  متميز  م��وق��ٌع   – وشعبا  ق��ي��ادة   – وللمملكة 

التعامل الدولي والقضايا اإلنسانية .
وأكد التركي أنه من حق الناس أن يتطلعوا إلى 
املنضبطة،  واحلريِة  والعدل،  واألمن  االستقرار 
ف���ي مختلف  ال���ك���رمي���ة، واالزده���������اِر  واحل����ي����اِة 

املجاالت.
ل��ك��ن امل��س��ل��م��ني ي��ت��م��ي��زون ع��ن غ��ي��ره��م، ف��ي أن 
تطلعاِتهم  حتقيق  في  يعتمدونها  التي  الوسائل 
هذه ال بد أن تكون مما سَوّغها الشرع احلنيف، 
وعليهم أن يحذروا مما لم يسِوّغه وإن استساغه 
بعضهم؛ جلهل أو غفلٍة أو تقليٍد لغير املسلمني.

وبني أن األمة اإلسالمية – حكوماٍت وشعوبا – 
تأخْذ  لم  ما  والفوضى  والفت  للكوارِث  عرضٌة 
باإلصالح، وتنأى بنفسها عن الظلم واالستبداد، 
مشروٍع  وف��َق  وذل��ك  األعمى،  والتقليِد  والتبعيِة 
وقدراِتها  األم��ةِ  طاقَة  يوظف  شامٍل  إصالحي 

املاديَة واملعنويَة والبشرية .

التكامل بني اجلهود 
الرسمية والشعبية 

في مواجهة التحديات 
شيء ال بد منه

الشعوب تتطلع إلى 
مستقبل أفضل ونحذر 
من أن تعصف بآمالها 
التدخالت األجنبية
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ال�سلة الإخبارية

في  للبناء  ع��ط��اءات  ط��رح  إسرائيل  إع��ان 
»سبب  ال��غ��رب��ي��ة،  ال��ض��ف��ة  ف��ي  مستوطنات 
للحصول  املتحدة  األمم  إل��ى  للتوجه  آخ��ر« 

على اعتراف بدولة فلسطينية.

أعلن املتحدث باسم وزير اإلسكان اإلسرائيلي  
أنه سيتم قريباً طرح عطاءات لبناء 336 وحدة 
سكنية استيطانية في مستوطنتني في الضفة 
بطرح عطاءات  الغربية، وقال: »سنقوم قريباً 

لليهود  وحدة سكنية مخصصة  لبناء 336 
الغربية(«.  )الضفة  وال��س��ام��رة  ي��ه��ودا  ف��ي 
وأضاف: »ستكون واحات سكنية في جنوب 

القدس وجنوب نابلس.

إسرائيل تطرح عطاءات لبناء 336 وحدة استيطانية في »الضفة«

وزير خارجية السودان: الكويت 
من أكثر الدول مساعدة لدولتنا

تحذير مصري إلسرائيل من مهاجمة غزة 

قال وزير اخلارجية السوداني علي أحمد كرتي: 
إن دولة الكويت تعد من أكثر الدول العربية التي 
ق��دم��ت م��س��اع��دات وق��روض��اً إل��ى ال��س��ودان في 
مختلف املجاالت، وأسهمت بشكل بارز في مسيرة 
الكويتية،  االستثمارات  وأن  الباد.  في  التنمية 
اخلاص،  أم  احلكومي  املستوى  على  كانت  س��واء 

تعد من أجنح املشاريع في السودان.
وأعرب عن األمل في أن توفر الظروف اجلديدة 
في السودان، بعد انفصال اجلنوب، فرصة سانحة 

هت إلى  قالت مصادر إسرائيلية: إَنّ مصر وَجّ
إسرائيل رسالًة حتذيريًة شديدة اللهجة من 
أِيّ هجوٍم عسكري على قطاع غزة، كما دعت 
حركة حماس إلى َضبْط النفس حتى ال تترك 
فرصًة أمام جيش االحتال اإلسرائيلي لشّن 
عدوان على القطاع بدعوى الرّد على إطاق 
وبلدات  مستوطنات  ع��ل��ى  م��ن��ه  ال��ص��واري��خ 

إسرائيلية في جنوب فلسطني احملتلة. 
التلفزيون  ف��ي  السابعة  ال��ق��ن��اة  وأوض��ح��ت 
مصريني  أمنيني  مسؤولني  أّن  اإلسرائيلي 
حساسة  ب��ظ��روف  مت���ّر  املنطقة  أن  أّك����دوا 
للغاية، وأن إسرائيل تنوي تنفيذ اعتداء على 
قطاع غزة في املستقبل القريب، أعنف من 
ع��ام 2008 ومطلع  أواخ��ر  السابق  ال��ع��دوان 
ع��ام 2009.وق���ال���ت: إن »إس��رائ��ي��ل ال تريد 

االقتصادي  للمجلس  السابق  املراقب  قال 
نصير  السفير  املتحدة  لألمم  واالجتماعي 
احلمود: إن مليارات الدوالرات أهدرت في 
أمنية  أجهزة  بناء  العربية ألغ��راض  ال��دول 
في  ولم تصرف  ديكتاتورية  أنظمة  حلماية 
وسبل  وال��ص��ح��ة  بالتعليم  االرت���ق���اء  سبيل 
اندالع  أمر تسبب في  الكرمي، وهو  العيش 
ال���ث���ورات ال��ع��رب��ي��ة.  وأض����اف احل��م��ود أن 
الواقع االجتماعي للبلدان العربية قبل هذه 
الثورات وبعدها ال يدعو الى التفاؤل وإن كنا 
نرجو حصول حتول فهناك نحو 70 مليون 
العربي يقابلهم عدد قريب  العالم  أمي في 
غيرهم  وآخ��رون  العمل،  عن  العاطلني  من 

يشعرون بالتهميش واإلقصاء.

»األوروبي« ينتقد بشدة 
حظر البرقع والنقاب في 

فرنسا وبلجيكا
اإلنسان  األوروب���ي حلقوق  املجلس  وج��ه 
انتقادات عنيفة لكل من فرنسا وبلجيكا 
يحظر  ق��ان��ون  ب��إص��دار  قيامهما  بسبب 
ارتداء البرقع والنقاب، وقال بيان رسمي 
صادر عن مكتب مفوض حقوق اإلنسان 
النساء  معاقبة  »إن  هامارمبرغ:  توماس 
الاتي يضعن البرقع ال يحررهن وفق ما 

تردده السلطات الفرنسية والبلجيكية«.
»م��ن��ع مرتديات  أن  إل���ى  ال��ب��ي��ان  وأش����ار 
املؤسسات  دخ���ول  م��ن  وال��ن��ق��اب  البرقع 
العامة والدوائر احلكومية واملستشفيات 
توسيع خرق مبادئ  إلى  ي��ؤدي  أن  ميكن 

حقوق اإلنسان واحلريات الشخصية«.

لتعزيز مستوى الشراكة، مبا يخدم مصالح جميع 
األطراف.

وحول التحديات، التي تواجه جمهورية السودان 
الشمالي، بعد انفصال اجلنوب، قال: إن حكومة 
اخلرطوم اتخذت جملة من التدابير، بينها تقليل 
اإلنفاق العام، وزيادة مداخيل احلكومة، من خال 
ع��اوة على  السابقة،  اإلج��راءات  مراجعة جميع 
من  واح��دة  تبقى  التي  الضريبية،  املظلة  توسيع 
احلكومة  منها  تستفيد  أن  ميكن  التي  املجاالت 

خال املرحلة املقبلة. 

الدولي  املجتمع  أم��ام  أخ��َرى  م��رة  تظهر  أن 
مبظهٍر يُْؤِذي سمعتها الدولية بقتل املدنيني 
واألطفال، وبالتاِلي فالهجوم سيتوقف أساًسا 

على الهجمات الصاروخية الفلسطينية«.
وأض���اف���ت: أن��ه��ا س��ت��ح��اول إح����راج السلطة 
الوطنية الفلسطينية باالمتناع عن شّن عملية 
سبتمبر  شهر  قبل  ال��ق��ط��اع  على  عسكرية 
املقبل، موعد تقدمي طلب عضوية فلسطني 
في األمم املتحدة إلى مجلس األمن الدولي.

مارست  املصرية  القيادة  إّن  أيًضا:  وقالت 
ض��غ��وًط��ا ع��ل��ى ح��م��اس ف��ي م��ح��اول��ٍة لوقف 
وبالفعل  إس��رائ��ي��ل،  ال��ص��واري��خ على  إط��اق 
َتّ االتفاق على ذلك مع عدد من الفصائل 
ال��ص��غ��ي��رة ف��ي ق��ط��اع غ���زة ل��ت��ف��ادي هجوم 

إسرائيلي قد يلتهم املنطقة.

70 مليون أمي في العالم 
العربي ومثلهم من العاطلين  
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كشفت دراسة ميدانية صدرت حديثا عن دخول عشرات 
قدرتها  وعدم  اجلوع  مرحلة  اليمنية  األسر  من  اآلالف 
من  وحــذرت  األساسية،  الــغــذاء  مبتطلبات  الــوفــاء  على 
كارثة غذائية جراء انعدام املشتقات النفطية وانقطاع 
ارتفاعًا  واخلـــدمـــات  الــســلــع  أســـعـــار  وارتـــفـــاع  الــكــهــربــاء 

مخيفًا.
واإلعالم  الــدراســات  مركز  أعدها  التي  للدراسة  ووفقا 
واللنب  والسكر  والدقيق  القمح  أسعار  فــإن  االقتصادي 
 %40 بــني  تــتــرواح  بنسب  ارتــفــعــت  ومشتقاته  واحلــلــيــب 
بنسبة  النقية  الــشــرب  مياه  أســعــار  زادت  بينما  و%60، 
202% وأسعار النقل 60%. في حني قفزت أسعار البنزين 
الطبخ بنسبة تتراوح بني %400  واملــازوت وغاز  والديزل 
موقع  بحسب  بكثير  العاملية  األســعــار  متجاوزة  و%900 
هذه  إن  الدراسة  أعد  الذي  املركز  وقال  نت«،  »اجلزيرة 
لوصول  جمة  صــعــوبــات  خلقت  السعرية  االرتــفــاعــات 

الغذاء أمام ماليني الفقراء.

مجاعة وشيكة في اليمن 
تهدد 12 مليونًا

التعاون  مجلس  دول  احتجت 
إيران  ل���دى  رس��م��ي��اً  اخلليجي 
مسؤوليها  ت��ص��ري��ح��ات  ع��ل��ى 
االس����ت����ف����زازي����ة وادع����اءات����ه����م 
البحرين  مملكة  جت��اه  الباطلة 
في  س��اف��راً  ت��دخ��ًا  باعتبارها 
مرفوضاً  وم��س��اس��اً  ش��ؤون��ه��ا 

بسيادتها واستقالها. 
األمانة  بيان ص��ادر عن  وأف��اد 
بأن  ال��ت��ع��اون،  ملجلس  ال��ع��ام��ة 
اللطيف  ع��ب��د  ال���ع���ام  األم�����ني 
السفير  م��ع  اج��ت��م��ع،  ال��زي��ان��ي 
اإلي����ران����ي ف���ي ال���ري���اض سيد 
وسلمه  رسولي،  ج��واد  محمد  
مذكرة احتجاج رسمية  من دول 
املجلس، »تعبر فيها عن رفضها 
االستفزازية  للتصريحات  التام 
واالدعاءات الباطلة التي وردت 
في خطبة اجلمعة التي ألقاها 
أم�����ني مجلس  ج��ن��ت��ي  أح���م���د 
ص��ي��ان��ة ال���دس���ت���ور اإلي���ران���ي 
وقيادتها  البحرين  جتاه مملكة 
تدخًا  ب��اع��ت��ب��اره��ا  وش��ع��ب��ه��ا 
سافراً غير مقبول في الشؤون 
البحرين  مل��م��ل��ك��ة  ال���داخ���ل���ي���ة 
بسيادتها  م��رف��وض��اً  وم��س��اس��اً 

واستقالها«.
وأكدت دول مجلس التعاون في 
مذكرة االحتجاج أن تصريحات 

قواعد  م���ع  »ت���ت���ع���ارض  ج��ن��ت��ي 
ح��س��ن اجل�����وار وم��ي��ث��اق األمم 
املتحدة ومبادئ منظمة التعاون 
الدولية،  والشرعية  اإلسامي 
كما أنها تعرض عاقات حسن 
اجلوار مع دول املجلس للضرر 

البالغ«.
احلكومة  املجلس  دول  ودع��ت 
إلى  فيها  واملسؤولني  اإليرانية 
»التوقف عن إطاق تصريحات 
وعبارات حتريضية  استفزازية 
وشعبها،  البحرين  جتاه مملكة 
ي��رب��ط دول  م��ا  م��ع  تتناسب  ال 
املجلس واجلمهورية اإلسامية 
إقليمية  مصالح  من  اإليرانية 

ودولية«.
ومساندتها  دع��م��ه��ا  وأك�����دت 
يبذلها  ال��ت��ي  اخل��ي��رة  للجهود 
حمد  امللك  البحريني  العاهل 
حلفظ  خليفة  آل  ع��ي��س��ى  ب��ن 
اململكة  في  واالستقرار  األم��ن 
وتعزيز  األهلي  السلم  وحماية 
ومواصلة  ال��وط��ن��ي��ة  ال���وح���دة 
ط��ري��ق اإلص����اح وال��ت��ق��دم مبا 
شعب  وت��ط��ل��ع��ات  آم���ال  يحقق 

البحرين.
وكان جنتي ندد باحلوار الوطني 
البحرين وعّده »غير مجد  في 

وهدفه اإلضال«.

الخليجي يحتج رسميًا لدى إيران 
بشأن ادعاءات جنتي الباطلة 

سوريا تعترف بدولة فلسطين 
يونيو  من  الرابع  خطوط  على  فلسطني  »بدولة  اعترافها  سوريا  أعلنت 
مع  ستتعامل  أنها  مؤكدة  الشرقية،  القدس  وعاصمتها   »1967 حزيران 

مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في دمشق بوصفها سفارة.



إشراف:

عالء الدين 
مصطفى

عزيزي القارئ:

هذه املساحة 
مخصصة لك..

نتواصل من خاللها 
مع همومك.. 

آمالك.. آرائك.. 
اقتراحاتك

وسوف جتد 
رسالتك كل عناية 
واهتمام فما عليك 

إال أن ترفع قلمك 
وتكتب..
  فنحن

 في االنتظار..

مع
القراء
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املغفرة  رم��ض��ان، شهر  ق���دوم شهر  اق��ت��رب 
والرضوان، فيه يكثر اجل��ود، وي��زداد اخلير 

ويعم اإلحسان.
من  نظل  أم  احملسنني،  م��ن  فيه  نكون  فهل 
الالهني الغافلني؟! فلنبدأ مبراجعة أنفسنا، 
الطاعات،  ف��ي  التقصير  على  ومحاسبتها 
لنقبل على رمضان بهمة عالية، ونية صافية، 

وتوبة نصوح من الذنوب واملعاصي.
فلعلنا نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة حقيقية 
الى  نتوجه  أن  ون��ح��اول  رم��ض��ان،  ق���دوم  قبل 
لذلك  يدفعنا  وال��ذي  نصوح،  بتوبة  تعالى  الله 
فيه  جتتمع  شهر  على  مقبلون  أننا  علمنا  هو 
واجلود،  الصدقة  في  ونتنافس  اخلير  صفات 
من  إذاً  واإلحسان، فالبد  التطوع  وجنتهد في 
هذه الوقفة مع النفس؛ ألننا مقبلون على شهر 
تفتح فيه أبواب اجلنة، وتغلق فيه أبواب النار.

الندم على ما فات
قبل  ب��ال��ق��رآن  اعتنينا  ه��ل  أنفسنا:  ون��ذك��ر 
رمضان؟ وإذا قصرنا وهجرنا القرآن طوال 
لكل من  العودة واحملاسبة  العام، فالبد من 
ونحن  أنفسنا  ونذكر  فنقف  ال��ق��رآن،  هجر 
على أبواب رمضان بقول الله تعالى: }َوَقاَل 
ُسوُل يَا َرِبّ إن َقْوِمي اتََّخُذوا َهَذا الُْقْرآَن  الَرّ

َمْهُجوًرا{ )سورة الفرقان(.
القرآن،  شهر  في  بالقرآن  االهتمام  فعلينا 
شعبان  ف���ي  اآلن  م���ن  أن��ف��س��ن��ا  ن����درب  وأن 
الله الذي أنزل في  على اإلقبال على كتاب 
رمضان، وهو شهر القرآن ففيه أنزل القرآن 
الصالة  عليه  نبينا محمد  على سيد اخللق 
ليلة  في  أنزلناه  }إن��ا  تعالى:  قال  والسالم، 
القدر{، فهو شهر عظيم عند رب العاملني، 
لذلك يجب أن نقف فيه وقفات، وتكون لنا 
جلسات، لنحاسب أنفسنا على التقصير في 

جنب الله.
فنقول لكل من عصى الله تعالى، ولكل من 
أس��رف على نفسه، وقصر في حق رب��ه: يا 

من عصى ربه قف، فنحن على أبواب شهر 
كرمي، ورب عظيم، فنذكر أنفسنا ونذكر كل 
من ف��رط في صالته، أو قطع األرح���ام، أو 
عق والديه، أو قصر في الطاعات أو حرص 
على تتبع الشهوات، أو نشر الشبهات: قف 
رب  م��ن  الواسعة  املغفرة  أب���واب  على  نحن 
تعالى:  ق��ال  رم��ض��ان؛  في  وخصوصا  غفور 
أَنُفِسِهْم  الَِّذيَن أَْسَرُفوا َعلَى  ِعَباِدَي  يَا  }ُقْل 
نُوَب  ْحَمِة اللَِّه إن اللََّه يَْغِفُر الُذّ اَل تَْقنَُطوا ِمن َرّ
إلَى  َوأَِنيبُوا  ِحيُم،  الَرّ الَْغُفوُر  ُهَو  إنَّ��ُه  َجِميًعا 
َرِبُّكْم َوأَْسِلُموا لَُه ِمن َقبِْل أن يَْأِتَيُكُم الَْعَذاُب 
ثَُمّ الَ تُنَصُروَن، َواتَِّبُعوا أَْحَسَن َما أُنِزَل إلَيُْكم 
بَْغتًَة  الَعَذاُب  يَْأِتَيُكُم  أن  َقبِْل  ن  ِمّ ِبُّكم  َرّ ن  ِمّ
َوأَنتُْم الَ تَْشُعُروَن، أن تَُقوَل نَْفٌس يَا َحْسَرتَى 
َن  مَلِ ُكنُت  َوإن  اللَِّه  َجنِب  ِفي  طُت  َفَرّ َما  علَى 

اِخِريَن{. الَسّ
االستعداد لشهر القرآن

واملوظف  ويتجهز،  لسفره  يستعد  فاملسافر 
حضور  أو  ال���ش���ه���ادات،  بتحضير  يستعد 
ال��ن��اس عن  ت��ص��رف  والشياطني  ال����دورات، 
تصفد  أن  قبل  للعباد،  وتوسوس  الطاعات، 
ف���ي ال��ش��ه��ر ال���ك���رمي؛ ف��ع��ل��ى امل��س��ل��م��ني أن 
فما  اس��ت��ع��داد،  أفضل  ويتجهزوا  يستعدوا 
أسعد من استفاد من رمضان من أول يوم، 
فعل  كما  ونفعل  نسير  أول حلظة،  وم��ن  بل 
أنفسنا ونحسن  بأن جنهز  الصالح،  السلف 
رجب  من  أي  قدومه  قبل  رمضان  استقبال 

أو من شعبان.
سائر  على  بفضائله  يزهو  رم��ض��ان  فشهر 
واملغفرة  والتوبة  القرآن  شهر  فهو  الشهور، 
والصبر واملجاهدة واجلهاد، فأبواب الرحمة 
ف��ي��ه م��ف��ت��وح��ة، وال��ش��ي��اط��ني وم�����ردة اجلن 
مصفدة مغلولة، فيه ليلة خير من ألف شهر، 
والسعيد من صامه وقامه إمياناً واحتساًبا؛ 

فالبد من حسن استقباله.
حسن حسونة أبو سيف

فر�س للوقوف مع النف�س قبل قدوم رم�ضان
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يبدو اسم املوضوع كبيرا لكنه يجب أن يكون 
أكثر  عنها  سأحكي  التي  املشكلة  ألن  القسوة؛  بهذه 
قسوة وخطورة بكثير من العنوان؛ فعندما نرى أمامنا 
نقف  أن  علينا  يجب  يضيعون  ويحبوننا  نحبهم  أناسا 
مع أنفسنا وقفة نحدد فيها سبب املشكلة وحلها حتى 

ال نضيع.
أحسست أنني من الالزم أن أكتب لكي أعبر وأشرح حجم 
عن  نغفل  ظللنا  إذا  ألنــنــا  أمــامــهــا؛  نحن  الــتــي  املشكلة 

احلقيقة وعن مواجهة هذه املشكلة فبالفعل سنضيع.
املشكلة التي أريد أن أشرح أبعادها هي مشكلة اإلدمان 
فــي الــســن الــصــغــيــرة فــــإذا كـــان اإلدمـــــان بــصــفــة عامة 
يــهــدد األمـــن الــقــومــي وتــقــدم الــبــالد فـــإن االدمــــان في 
البلد كله، املوضوع ليس  السن الصغير يهدد مستقبل 
أكثر  ومنتشرة  مــوجــودة  املشكلة  هــذه  إن  كالما،  فقط 
اآلباء  يتخيل  وعندما  الــنــاس،  مــن  كثير  يتخيل  ممــا 
البعد عن بيتهم، ولكن  أن اإلدمــان بعيد كل  واألمهات 
عن جتربة شباب آباؤهم ذوو  مراكز عظيمة في البلد 
وأبناؤهم في ضياع ومستقبل مجهول ال يعرفون غير 

املخدرات وهم غافلون عما سيصيبهم في املستقبل.
بالفعل إن تعاطي املخدرات موجود ومنتشر بشدة في 
مجتمعنا هذه األيام ولكن من أين جاء اخللل وانتشار 

مثل هذه السموم بني شبابنا؟
دور املدرسة يتركز في أن الطالب يجلس بها أكثر مما 
طالبها؟  لتنقذ  املدرسة  تفعل  مــاذا  بيته،  في  يجلس 
أبسط شيء نشر الوعي الديني بني الطالب؛ ألن الدين 
الطالب  تشجيع  املــدرســني  على  يجب  كما  احلـــل،  هــو 
وحتفيزهم وليس إحباطهم وسد الطريق أمامهم وأرجع 
وأكرر أن دور املدرسة يكمن في نشر الوعي الديني بني 

الطالب مثل ذكر أبعاد اإلدمان وعقوبته.
فهد الضفيري

كيف تحصن 
نفسك

تبعث  األي���ام  ذي  هاهي  املسلم:  أخ��ي 
بالبشرى بقدوم الشهر املبارك.. وتنثر 
للعباد:  لتقول  الزهور!  أنواع  يديه  بني 
فماذا  وال��غ��ف��ران  الرحمة  شهر  أت��اك��م 

أعددمت له؟!
أخي: هناك وفي مدينة النبي ] وفي 
كل عام تزف البشرى ألولئك األطهار 

من الصحابة رضي الله عنهم.
فها هو النبي ] يزفها! بشرى إلهية: 
»أت��اك��م رم��ض��ان شهر م��ب��ارك، فرض 
تفتح  ع��ز وج���ل عليكم ص��ي��ام��ه،  ال��ل��ه 
أبوب  فيه  وتغلق  السماء،  أب��واب  فيه 
الشياطني!  م��ردة  فيه  وتغل  اجلحيم، 
لله فيه ليلة خير من ألف شهر ! من 
حرم خيرها فقد حرم !« رواه النسائي 

والبيهقي:صحيح الترغيب: 985
قال اإلمام ابن رجب رحمه الله: »هذا 
احلديث أصل في تهنئة الناس بعضهم 
ي�بشر  ال  كيف  رم��ض��ان،  بشهر  بعضاً 

املؤمن بفتح أبواب اجلنان؟! 
أبواب  ب��غ��ل��ق  امل��ذن��ب  ي�بشر  ال  ك��ي��ف 
بوقت  العاقل  يبشر  ال  كيف  النيران؟! 

يغل فيه الشياطني؟!«.
أخ���ي: ت��ل��ك ه��ي ال��ب��ش��رى ال��ت��ي عمل 
املشمرون،  لها  وشمر  العاملون،  لها 
فأين  أخي:  املؤمنون..  بقدومها  وفرح 
وأنت  ؟!  ابتسامتك  أي��ن  ؟!  فرحتك 
ترى األيام تدنو منك رويداً.. رويداً.. 
لتضع بني يديك فرحة كل مسلم )شهر 

رمضان!( 
أخ���ي: ي��ا ل��ه م��ن شهر م��ب��ارك.. ومن 
الشهر  هذا  إلى  املتقني  »قلوب  أجله: 
حتن، ومن ألم فراقه تئن!« ابن رجب.

أخي املسلم: يا لبشرى املدركني لشهر 
الغفران.. 

يا لبشرى املدركني لشهر الرحمات .. 
يا لبشرى املدركني لشهر القرآن ..

يا لبشرى املدركني ملوسم الطاعات .. 
رب  ألي��ام كساها  امل��درك��ني  لبشرى  يا 

العباد تعالى مهابًة .. وبهاًء .. وجماالً.
كانوا  الصاحلني  أن  علمت  هل  أخ��ي: 
أيام  لي�بلغهم  طوياًل  الله زماناً  يدعون 

شهر رمضان؟!
قال معلى بن الفضل رحمه الله: »كانوا 
يبلغهم  أن  أش��ه��ر  س��ت��ة  ال��ل��ه  ي��دع��ون 
رم���ض���ان! ث��م ي��دع��ون س��ت��ة أش��ه��ر أن 

يتقبل منهم!«.
الله:  كثير رحمه  أب��ي  بن  يحيى  وق��ال 
إلى  سلمني  اللهم  دعائهم:  م��ن  »ك��ان 
وتسلمه  رمضان،  لي  وسلم   ، رمضان 

مني متقباًل«.
أخ���ي: وأن���ت ف���ادع ك��دع��ائ��ه��م، وافرح 
يشملك  أن  ال��ل��ه  ع��س��ى  ك��ف��رح��ت��ه��م.. 
بنفحات رمضان، فيغفر الله لك ذنبك 
وت��خ��رج م��ن رم��ض��ان وق��د أعتقت من 

النار.
يوماً  ببالك  خطر  أم��ا  امل��س��ل��م:  أخ��ي 
فضل من أدرك رمضان؟! أما تفكرت 
الله له  ق��در  ث��واب من  في عظم  يوماً 

إدراك هذا الشهر املبارك؟!
من  كنت  إن  فرحتك  ولتكتمل  أخ���ي: 

املدركني أتركك مع هذه القصة:
ع���ن أب����ي ه���ري���رة [ ق����ال: كان 
أسلم  قضاعة  من  بلي  من  رج��الن 
وأخر  أحدهما  الله ]  رس��ول  مع 

اآلخر سنة . 
ب���ن ع��ب��ي��دال��ل��ه: فرأيت  ف��ق��ال ط��ل��ح��ة 
املؤخر منهما أدخل اجلنة قبل الشهيد! 
فذكرت  فأصبحت  ل��ذل��ك!  فتعجبت 
الله  ل��رس��ول  ذك���ر  أو  للنبي ]  ذل���ك 
قد  »أليس  الله ]:  رس��ول  فقال   [
صام بعده رمضان؟! وصلى ستة آالف 
ركعة؟! وكذا وكذا ركعة صالة سنة؟!« 

رواه أحمد )صحيح الترغيب : 365(.
أخي: بلغني الله وإياك رمضان سنني 
عديدة.. وأحيانا به وبالصاحلات حياة 

سعيدة.
يحيى نصار

ماذا اأعددت لرم�ضان؟
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د. بســـام الشـطـي

كم ميردوخ في دولنا؟
من املعلوم أن الدول احلديثة تقوم على ثالثة محاور: 
فامبراطورية  واإلع���الم..  امل��ال،  ورأس  السياسة، 
اإلعالم في بريطانيا التي يتزعمها )روبرت مردوخ( 
االتصاالت  أج��ه��زة  على  التنصت  ف��ي  ت��ورط��ت  التي 
لها  يسبق  ل��م  كبيرة  فضيحة  ف��ي  معينه  لشخصيات 

مثيل.
أن جتند ضباطا  املردوخية استطاعت  فاالمبراطورية 
ف��ي ال��داخ��ل��ي��ة وم��س��ؤول��ن ك��ب��ارا وم����دراء ف��ي شركات 
االتصال، ووصلوا إلى أكبر رأس له نفوذ حيث كان نائب 

الشركة مستشاراً عند رئيس الوزراء .
الصهيونية وملتزم  م��رردوخ مييني متطرف، يعشق  روبرت 
بكافة توجهاتها ومبادئها وداعم رئيسي لهم، وداعم للحمالت 
االنتخابية في بريطانيا وأفريقا وتعد )نيوزكورب( واحدة من 
ثالث مؤسسات عاملية حترص جمعية الصداقة األمريكية 
اإلسرائيلية )اللوبي اليهودي( على شكرها لدعمها الدولة 
مردوخ  روب��رت  استلم  وق��د  وإستثماريا،  إعالميا  العبرية 

جوائز من جمعيات يهودية مختلفة .
لقد وصلت صحف ومجالت مردوخ )التاميز والصنداي 
تاميز والصن( وهي من أكبر الصحف انتشارا وشعبية 
أن  تبن  وقد  ي��ذاع،  تغطيتها ألول خبر  العالم في  إلى 
معظم األخ���ب���ار ت��س��رق م��ن ال��ت��ص��ن��ت وش��رائ��ه��ا عبر 

مسؤولية وميلك 40٪ من اإلعالم البريطاني .
ف��ي ج��ي��د( و  )ت��ي  بينها  م��ن  م���ردوخ 25 مجلة  ميلك 
وميلك  اجلدد،  احملافظن  مجلة  ستاندارد(،  )يكلني 
12 محطة تلفزيونية في أفريقا وحدها )شبكة بي 
سكاي بي، وفيلكوم مالكة سي . بي أس، وفوكس 
للعرب  املناهضة  الصهيونية  التوجيهات  ذات 
واملسلمن، ويشاهدها املتعصبون دينيا وقوميا.

ومي��ل��ك م��ح��ط��ة )داب���رك���ت ت���ي. ف���ي( التي 
ي��ش��اه��ده��ا ن��ح��و 12 م��ل��ي��ون م���ن���زل، وقد 
حصل مردوخ على 6.8 مليار دوالر من 
هذه  م��ن  األمريكية  االت��ص��االت  جلنة 
فوكس  شبكة  وميلك  االش��ت��راك��ات، 

األملانية في أمريكا الالتينية.
وميلك مردوخ دور نشر عاملية وخدمات اإلنترنت، وإشترى 
مجموعة )مالي سبيس( مقابل 580 مليون دوالر، وتخصص 

في بيع وشراء العقارات وصل إلى ربع مليون عقار .
إلى  بريطانيا لالنضمام  وراء رفض  أنه  الصحافة  وذكرت 
العملة األوربية املوحدة اليورو مستخدما أساليب الترهيب 

والترعيب .
في  واملساهمة  أستراليا  في  لألغنام  مزرعة  أكبر  وميتلك 

شركة طيران أسترالية كبرى وشراء نواد رياضية .
لم  عام 1997  املوظفن  من  كبير  بطرد عدد  قام  وعندما 
إج��راء خوفا من  أي  تتخذ احلكومة  لم  أو  أحد  يرد عليه 
ينتقد احلكم  ولم  ال��ذي ميلكه..  اإلع��الم  أفعاله في  ردود 

الديكتاتوري في الصن حفاظا على مصاحلة .
ومي��ت��ل��ك امل��ل��ي��اردي��ر ال��ول��ي��د ب��ن ط���الل 5.46٪ م��ن أسهم 
مجموعة مردوخ، وذلك من خالل ما متتلكه شركة اململكة 

القابضة.. وحتقق شركة مردوخ 42 مليار دوالر سنويا .
ضد  احمل��ت��ل��ة  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  للحكومه  ع��م��ل  أي  ينتقد  ل��م 
الفلسطينن، بل يسّوغ أعمالهم دوما.. ويحرض احلكومات 
األورب���ي���ة ض��د االم���ت���داد اإلس��الم��ي ف��ي أوروب����ا ويحرض 
ضد  للوقوف  حكوماتهم  على  بالضغط  للقيام  املواطنن 

حتويل أوروبا إلى مظاهر إسالمية .
تتعامل  إعالمية  مؤسسة  أو  كم صحيفة  أت��س��اءل  وال��ي��وم 
مع احلكومات إن أعطيت رضيت، وإن منعوها أو قلصت 
عنها األموال رفضت وصاحت بأعلى ما متلك، واملسؤول 
تقوم مبحاربته،  هواها  على  أو ال ميشي  يعترضها  ال��ذي 
وكم تشتري بعض الصحف األخبار من املسؤولن وتراقبهم 
حتى أضحت اجللسات السرية عالنية؟! وكم تتلقى أمواال 
أو حتسن  والدفاع عن وجهات نظرهم  ال��دول  بعض  من 

صورتهم؟!.. وكم تغيرت مصطلحات ومواقف من أجل 
الصحف شخصيات  بعض  أوصلت  وكم  امل��ال؟! 

إلى سلم السياسة وحصلت على مناقصات 
بالترغيب  اإلع��������الم  ط����ري����ق  ع����ن 

والتهديد؟!!


