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قواعــد النشر
 غايتنا المساهمة في تنمية اإلبداع والثقافة والتقدم العلمي.

 المجلة ترحب بالبحوث والدراسات في جميع المجاالت العلمية واألدبية واالقتصادية.

 وتحتفي أيضًا بالموضوعات المتعلقة بالطب ومجاالت التقنية والمعلومات إلى جانب 

الدراسات المستقبلية.

 الخرائط التي تنشر بالمجلة توضيحية وليست مرجعًا للحدود الدولية.

 البيانات واإلحصاءات تقريبية.

 المجلة ال تلتزم بإعادة المواد التي تتلقاها للنشر.

 ما ينشر يعبر عن رأي الكاتب وال يعبر عن رأي المجلة.

 يجوز االقتباس ممّا ينشر شرط اإلشارة إلى المجلة ورقم العدد وتاريخ اإلصدار، وإال 

اعتبر خرًقا لقانون الملكية الفكرية.

 يرسل الكاتب عنوانه كاماًل، وسيرته الذاتية إذا كان يكتب ألول مرة في هذه المجلة.

المجلة ترحب بكل نقد وتوجيه واقتراح
على  أو  )الفاكس(  الالقط  جهاز  على  أو  البريد  بواسطة  رسائلكم  نتلقى  أن  يسعدنا   

البريد اإللكتروني.

وللجميع شكرنا وتقديرنا، ، ، 

هيئة التحرير
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ابتكر المسلمون وقف بعض أموالهم في حياتهم 
أو وقفها بعد مماتهم على أعمال اجتماعية خيرية 

ينتفع بها الناس أو الحيوان تقربًا إلى اهلل.
ولعلَّ مسجد قباء الذي أسسه الرسول صلى هلل عليه 
وسلم في المدينة هو أول وقف ويأتي بعده المسجد 
النبوي فقد أوقفهما الرسول على المسلمين للصالة 

فيهما ودراسة وتدريس العلوم الدينية..
وتطورت فكرة الوقف خالل العصور اإلسالمية حتى 

أصبح الواقفون يشعرون بحاجة الناس إلى المساعات 
المادية لتحسين ظروف حياتهم أو لسد حاجاتهم 
الضرورية.  وتجلت الحاجة في العصور األخيرة إلى 

مساعدة الطالب حتى يواصلوا طلب العلم وكذلك 
تبلورت الحاجة إلى مساعدة حفظة القرآن الكريم.. 

ولم ينحصر حسُّ الواقفين بحاجات اإلنسان فقط بل 
تجاوز ذلك إلى الحيوان.

ابتكـــــار ا�ســــالمـــي
الـــــوقـف..

د. �سعيد بن عطية اأبو عايل
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العلماء  بدرا�سات  امل�سلمني  عند  الوقف  وحظي 
الإ�سالمي  ملجتمعهم  اخل�سي�سة  لهذه  والفقهاء 
عن  ورد  مبا  الواقفني  ونوايا  الوقف  اأعمال  فربطوا 
فاإننا  ال�سياق  ه��ذا  ويف  وال�سنة..   الكتاب  يف  ذل��ك 
نقت�سر على الدرا�سة اإلى التي قدمها الفقيه امل�سهور 
املتويف عام  بن قدامة  اأحمد بن حممد  بن  عبد اهلل 
620ه� يف اجلزء الثالث من كتابه ال�سهري )الكايف(
)1( وذلك يف 21 �سفحة حتت عنوان )باب الوقف( 
الثمرة  وت�سبيل  الأ�سل،  حتبي�س  باأنه  الوقف  وعرف 
)الكايف، 571(.  ونف�سره نحن باأنه حتبي�س �سيء اأو 
علم مل�سلحة الإن�سان اأو احليوان.  واعتمد ابن قدامة 
النبي �سلى اهلل  يف مقدمة درا�سته على ما روى عن 
عليه و�سلم برواية م�سلم اأنه قال:  “اإذا مات الإن�سان 
انقطع عمله اإل من ثالث، علم ينتفع به من بعده، اأو 

ولد �سالح يدعو له، اأو �سدقة جارية”.

الواقفني  اأول  هو  اخلطاب  بن  عمر  �سيدنا  ولعلَّ 
وم�سلم  ال��ب��خ��اري  ب��رواي��ة  ثبت  فقد  امل�سلمني  م��ن 
رحمهما اهلل عن عبد اهلل بن عمر ر�سي اهلل عنهما 
يا  فقال:   و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأت��ى  عمر  اأن 
ماًل  اأ�سْب  مل  بخيرب،  اأر�سًا  اأ�سبت  اإين  اهلل،  ر�سول 
“اإن  اأنف�س عندي منه، فما تاأمرين فيها؟ قال:   قطَّ 
يباع  ل  اأنه  غري  بها،  وت�سدقت  اأ�سلها  حب�ست  �سئت 
اأ�سلها. ول ُيبتاع، ول يوهب، ول يورَّث” فت�سدق عمر 
ر�سي اهلل عنه، يف الفقراء، وذوي القربي، والرقاب، 
وابن ال�سبيل، وال�سيف، ل جناح على من وليه اأن ياأكل 
منها، اأو يطعم �سديقًا باملعروف، غري متاأثل منه، اأو 

غري متمول فيه. )الكايف 571-572(.

املعني  فال�سيء  متاع  اأو  معني  �سيء  وقف  وي�سحُّ 

مثل الأر�س املحددة، واملتاع مثل اأر�س ما تزال �سمن 
اأر�س اأكرب لأكرث من مالك ومل تفرز بعد.  وانطالقًا 
من نف�س احلديث الذي اعتمد عليه ابن قدامه فاإنه 
، كامل�ساجد، والقناطر، والفقراء،  ي�سح الوقف على برِّ
والأقارب، اأو اآدمي معني، م�سلمًا كان اأو ذميًا، ولهذا 

جازت ال�سدقة عليه )الكايف 574(
ريعه  اأو  ثمرته  ت�سرف  امل�سلمني  عند  وال��وق��ف 
وعلى  النا�س  على  ال�ستثمار  لقوانني  يخ�سع  كان  اإن 
واأ�سكاله يف ع�سور بني  الوقف  احليوان.  وقد تطور 
اأمية والعبا�سيني ويف اأيام الدولة العثمانية ومل يعرف 
عندما  اإل  وف��وائ��ده  ال��وق��ف  معنى  الغربي  املجتمع 

اقتي�سه اأحدهم من العثمانيني.
وللوقف عند امل�سلمني اأ�سكال خمتلفة فلدينا وقف 
يف الأرا�سي، �سواًء مزروعة اأو غري مزروعة، ويف املاء 
مثلما فعل �سيدنا عثمان ر�سي اهلل عنه عندما ا�سرتى 
ال�سالح  ويف  امل�سلمني،  على  واأوق��ف��ه��ا  روم���ة(  )بئر 
والعتاد ملا ي�ستخدم يف �سبيل اهلل مثلما فعل خالد بن 
تخ�س�س  التي  الأم��وال  ويف  عنه،  اهلل  ر�سي  الوليد 
وينفق منها على م�سلحة امل�سلمني ويف رعاية احليوان 

والرفق به.  ومن اأ�سكال الوقف:
بثمارها  النا�س  ينتفع  زراعية  اأر�س  • وقف 

• وقف ماء وت�سبيله على امل�سلمني ي�سربون منه، 
ويتو�ساأون وغري ذلك

النا�س من  والعاجزين  ال�سن  لكبار  ماأوى  • فتح 
مث����ل  احلي������وانات  لإي������واء  م���اأوى  فت����ح   •

الكالب ال�سالة
ح�سب  لال�ستثمار  وت�سخريها  اأم��وال  حتبي�س   •
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مثل:   معني  وج��ه  على  منها  وال�سرف  ال�سرع  اأوج��ه 
حلقات حتفيظ القراآن الكرمي

املتخ�س�سة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ك��را���س��ي  ب��ع�����س   •
باجلامعات.

اأما الغربيون فقد اقتب�سوا فكرة )الوقف( من اأيام 
وطوروه ح�سب حاجات جمتمعاتهم  العثمانية  الدولة 
وقد  امل��دين(  املجتمع  )هيئات  م�سمى  عليه  واأطلقوا 

تعددت اأ�سكال الوقف لديهم مثل:
• تخ�سي�س مبنى لإحدى اجلامعات ل�ستخدامه 
وقد  الكليات.  اأو  العلمية  الأق�سام  باأحد  للدرا�سة 
�سكنت اأيام الدرا�سة باأمريكا يف مبنى كان يف ال�سابق 
فيما  ت�ستخدمه  للجامعة  �ساحبه  به  واأو�سى  فندقًا 
ينفع اجلامعة ويطورها فحولته اجلامعة ل�ستثماره يف 
اإ�سكان طالب الدرا�سات العليا بها )طبعًا كل طالب 

يدفع ر�سومًا مالية مقابل �سكناه باجلامعة(
يف  موت  �ستيوارت  ت�سارلز  ا�سمه  اأعمال  • رجل 
ماليني  مئات  اأوق��ف  مي�سيغان  بولية  فلينت  مدينة 
تربوية  موؤ�س�سة  لإن�ساء  املا�سي  القرن  يف  ال��دولرات 
لأ�سباب  درا�ساتهم  يف  املتعرثين  ال��ط��الب  ت�ساعد 
ل  الذين  النابهني  والطالب  عنها،  م�سوؤولني  لي�سوا 
ر�سوم  ميلكون  ول  اأنف�سهم  على  ال�سرف  ي�ستطيعون 

اأ؛ياء  التعليم. وكذلك م�ساعدة املدار�س التي تقع يف 
تعليماأً  يقدموا  كي  مدر�سيها  بتدريب  فقرية  �سكنية 
راقياأً لطالبهم..  وغري ذلك وهدف و�سعار املوؤ�س�سة، 
م�ساعدة  ي�ستطيعون  ل  الذين  اأول��ئ��ك  م�ساعدة  هو 
اأنف�سهم لكي ي�ساعدوا اأنف�سهم. وهكذا فاإن املوؤ�س�سة 
النا�س  )دع  فكرة  اإليها  ينتمي  حمتاج  كل  يف  ت��زرع 

يعرفوين بعملي(.

وت�سري  الوقف  على  تدل  كلمات  عن  بحثت  ولقد 
قامو�س  خمت�سر  ويف  الربيطانية  املو�سوعة  يف  اإليه 
حتت  هرييتاج)2(  اأمريكان  قامو�س  ويف  اأوك�سفورد 
 ،)Donate( يتربع   ،)Give( يعطى  كلمات 
ما  فيها  اأج��د  لعلي   ،)Contribute( ي�ساهم 
يعزز  وه��ذا  ذل��ك؛  اأج��د  فلم  بذاته  الوقف  ي��دل على 
امل�سلمون  مار�سه  اإ�سالمي  ابتكار  الوقف  اأن  نظرية 
بحاجة  �سعورهم  من  انطالقًا  النبوي  الع�سر  منذ 

الغري اإلى امل�ساعدة.

وهكذا يت�سح اأن )الوقف( عملية اإن�سانية ابتكرها 
امل�سلمون..  واأخذها عنهم الغربيون..  فاملالحظ يف 
هذه الأيام اأن امل�سلمني _وهلل احلمد – عادوا اإلى 
تن�سيط وتو�سيع وتنويع فكرة )الوقف( مبا يعود على 

الإن�سان واحليوان بالفائدة.
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املح�سن  عبد  بن  اهلل  عبد  الدكتور  حتقيق  الثالث،  اجلزء  الكايف،  حممد:   بن  اأحمد  بن  اهلل  عبد  قدامه،  • ابن 
الرتكي، طبع الكتاب بكامل اأجزائه على نفقة �سمو الأمري متعب بن عبد العزيز اآل �سعود يف دار هجر بالقاهرة 

1997م.  - 1417هـ 

• American Heritage Dictionary، 2nd edition، Haughton Mifflin Company، 

Boston، MA. United State of America، 1985

Clearance H. Young and William A. Quinn: Foundation For living، Mc 

Grow-Hill Company، New York، 1963

The Concise Oxford Dictionary، Oxford University Press، 1964

The New Encyclopedia Britannica، Volumes 10، 17، 15th edition، 1995. 

أهم المصادر والمراجع:
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الجديد في
الرضاعة البشرية

)رضاعة الثدي(

د. حممد جميل احلبال

)الرضاعة البشرية( موضوع حافل ويهتم به كثير من األطباء واألمهات 
والباحثين. وهو موضوع يستثير لديَّ مساحة واسعة من التفكير. وأراه 
جديرًا باهتمام جميع أساتذة الطب والباحثين لما له من األهمية 

الصحية والنفسية والبدنية واالجتماعية واالقتصادية والتواصل 
الممتد بين األم المرضعة وطفلها. ولقد استجدت أمور في 
غاية األهمية بخصوص فوائد الرضاعة 

البشرية ودورها في الوقاية والعالج 
بالنسبة للطفل واألم على 

وجه الخصوص وانعكاساتها 
االيجابية على األسرة 

والمجتمع واألمة بصورة عامة.

ع���ل���وم ط��ب��ي��ة10
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الع������ال�����م���ي�����ة  ال�س���ح�������ة  منظ��م����ة  دع���������ت 
الطفولة  لرعاية  املتحدة  الأم��م  ومنظمة   )Who(
يف  الأط��ف��ال  واأك��ادمي��ي��ة   )Unicef )اليوني�سيف 
اأخ����رى يف  وم��ن��ظ��م��ات   )App( امل��ت��ح��دة ال���ولي���ات 
اأوروبا وغريها، للتاأكيد على اأهمية الر�ساعة الأمومية 
والبقرية،  ال�سناعية  الر�ساعة  وجتنب  )الطبيعية( 
الطفل  ع��م��ر  م��ن  الأول����ى  ال�ستة  الأ���س��ه��ر  يف  خ��ا���س��ة 
الب�سري  احلليب  على  تغذيته  بح�سر  وذلك  الر�سيع، 
املر�سعات  م��ن  اأو  الأول�����ى،  ب��ال��درج��ة  الأم���ه���ات  م��ن 
الب�سري  احلليب  م�سرف  م��ن  اأو  الثانية،  بالدرجة 
الطبيعي  للغذاء  كم�سدر  الدول  بع�س  يف  يتوفر  الذي 
اللجوء  وعدم  الأمومية  الر�ساعة  تعذر  حالة  يف  وذلك 
يف  اإل  املن�ساأ  البقرية  الر�ساعة  خالئط  ا�ستعمال  اإلى 
وتوؤكد  الب�سرية.  الأمومية  الر�ساعة  توفر  عدم  حالة 
تو�سيات هذه املنظمات على ال�ستمرار بر�ساعة الثدي 
متوافرا  غريها  اأو  الأم  من  الب�سري  احلليب  كان  كلما 
لعامني اأو اأكرث من عمر الطفل. ونذكر ادناه اأهم فوائد 

الر�ساعة الب�سرية للطفل ولالأم على حد �سواء:

توثيق العالقة بين الطفل واألم
ي�سعر  ال��ط��ف��ل  اأن  النف�سية  ال��درا���س��ات  اأث��ب��ت��ت 
اأم��ه،  �سدر  م��ن  ير�سع  وه��و  وال�سعادة  بالطمئنان 
وتتوطد  نف�سيا  وم�ستقرًا  لها  مطيعا  حمبا  فين�ساأ 
اأ���س��رت��ه  اأف����راد  بقية  وب���ني  بينه  الأ���س��ري��ة  ال��ع��الق��ة 

)الوالدين والأخوة(. 

ال�سعادة  وتغمرها  بالغبطة  ت�سعر  اأي�سا  هي  والأم 
كلما ا�ستمرت بالإر�ساع لأنها تكون قد حققت فطرتها 
اإنها  كبدها.  فلذة  جتاه  بواجبها  قامت  و  الإن�سانية 
واملحبة  العطف  كل  الر�ساعة  خالل  من  عليه  تغدق 
يحتاجه  ال��ذي  امل��ث��ايل  ال��غ��ذاء  اإل��ى جانب  واحل��ن��ان 
الدماغ  يف  النخامية  الغدة  اإن  ووزن��ه.  عمره  ح�سب 

تفرز هرمون )Oxytocin( وهذا الهرمون يزيد 
ل����ذلك  وي�سمى  ور�سيعها  الأم  ب��ني  واملحبة  الثقة 
اللبني���ة  ال��غ����دد  وين�س���ط  ال��ث��ق��ة(،  )ه��رم���ون 
هذا  اإن  للحليب..  الإف����راز  ب���زي���ادة  ثدييه���ا  ف����ي 
للحليب  املدر  الربولكتني  بهرمون  يذكرنا  الهرمون 
املعروفة  وظيفته  ع��ن  ف�سال   ،)Prolactin(
�سابقا بوقف الن�زف بعد الولدة واإرجاع حجم الرحم 
وملحقاته اإلى الو�سع الطبيعي وخا�سة كلما ا�ستمرت 

الر�ساعة مدة اأطول.

بعد  الأم��ه��ات  على  التاأكيد  من  لب��د  فاإنه  لذلك 
الولدة  اأطفالهن حديثي  اإر�ساع  اأهمية  على  ولدتهن 
الأول���ى من  ال��دف��ق��ات  ب��اأ���س��رع وق��ت مم��ك��ن، خا�سة 
اأو  احلليب  ب�سائر  ت�سمى  التي  ال��ولدة  بعد  احلليب 
ن�سبة  على  يحتوي  الذي   )Colosturm( اللباء 
املناعية  ال��ع��وام��ل  م��ن   %90 ت��ت��ج��اوز  ج��دا  عالية 
واخلاليا املدافعة عن اجل�سم والتي ثبت اأنها تخرتق 
ال��دورة  اإل��ى  وت�سل  الر�سيع  للطفل  الأم��ع��اء  حاجز 
اهلل  جعل  لقد  امل��ن��اع��ي.  اجل��ه��از  وتن�سط  ال��دم��وي��ة 
لأمعاء الر�سي���ع ق���ابلي����ة الخت����راق م�����ن الأغ����ذية 
العتماد  خطورة  يع����اظ����م  م�����ا  وه����ذا  اخل���ارجية. 
يف  كغذاء  وخالئطه  وم�ستقاته  البقري  احلليب  على 
بروتينات  فيها  لن  الر�سيع  عمر  من  الأولى  املراحل 
�سلبًا  ت��وؤث��ر   )LactoalbuminBovine(
على �سحة الطفل وتوؤدي اإلى ن�سوء اأمرا�س احل�سا�سية 
والبعيد،  القريب  املدى  الذاتية وغريها على  واملناعة 
حيث اإن اجلهاز املناعي للطفل الر�سيع يتعامل معها 
مما  لها  م�سادة  اأج�سامًا  ويفرز  غريبة،  كاأج�سام 

يوؤدي اإلى حدوث هذه الأمرا�س.

البارئ عز وجل  اأوحى  اأجل ذلك ولغريه فقد  من 
باإر�ساعه  ال�����س��الم(  )عليه  مو�سى  �سيدنا  اأم  اإل��ى 
ِعيِه}  اأَْر�سِ اأَْن  ُمو�َسى  اأُِمّ  اإَِل��ى  بقوله:{َواأَْوَحْيَنا  اأول 

-الق�س�س)7(.
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الذي  القتل  من  لإنقاذه  باليم  تلقيه  اأن  قبل  اأي 
حليبها  ولكون  اإ�سرائيل،  بني  ملواليد  فرعون  به  اأمر 
يف  اأ�سا�سية  اأنها  ذكرنا  التي  املكونات  على  ي�ستمل 
تكوين الرابطة الروحية النف�سية بينهما.. ول�ستمرار 
هذه الرابطة فقد حرم اهلل لذلك جند اأن الباري عز 
َع ِمْن َقْبُل(- ْمَنا َعَلْيِه امْلََرا�سِ وجل يقول بعدها:)َوَحَرّ

الق�س�س، )12(.

امتناع  م��غ��زى  م��ن  ج���دا  مهمة  ف��ائ��دة  وه��ن��اك 
من  الر�ساعة  قبول  من  ال�سالم  عليه  مو�سى  �سيدنا 
الأ�سا�سية  التغذية  لتكون  اأم��ه  غري  مر�سعات  �سدر 
لذلك  و�سحي،  و�سليم  موثوق  م�سدر  من  والأول���ى 
باأ�سه.  و�سدة  بقوته  معروفا  و  ج�سده  يف  معافًى  ن�ساأ 
حليمة  اأر�سعته  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد  و�سيدنا 

معروفة  قبيلة  من  وهي  ال�سعدية 
ب���اخل�������س���ال احل��م��ي��دة 

ال�سحية  وال��ب��ي��ئ��ة 
فن�ساأ  ال�ساحلة 

ع������ل������ي������ه 

جميع  من  يكون  ما  اأح�سن  على  وال�سالم  ال�سالة 
وال�سالم  ال�سالة  عليه  �سئل  وعندما  ال��ن��واح��ي.. 
اأنا  اأعربكم،  )اأن��ا  ق��ال:  وبالغته  ف�ساحته  �سر  عن 
حديث  بكر(  بن  �سعد  بني  ل�سان  ول�ساين  قري�س  من 

لل�سيوطي(  ال�سغري  �سحيح )اجلامع 

تحسين معامل الذكاء

 والقابليات الذهنية والعقلية:
ثبت بالدرا�سات امل�ستفي�سة واملقارنة لالأ�سخا�س 
ال��ذي��ن ر���س��ع��وا م��ن اأم��ه��ات��ه��م واأول���ئ���ك ال��ذي��ن مل 
تغذيتهم  واأكملوا  ق�سرية  مدة  ر�سعوا  اأو  ير�سعوا، 
الذكاء  – اأن معامل  املن�ساأ  البقري  بخالئط احلليب 
اأف�سل  تكون  والذهنية  العقلية  والقابليات   .I.Q
بكثري وت�سل اإلى م�ستويات ذات مغزى اإح�سائي هام 
الذين ر�سعوا من  جدا عند الأطفال وطلبة املدار�س 
اأمهاتهم... وكلما كانت فرتة الر�ساعة اأطول كان هذا 
ل����دى  ه���و  عما  بكثري  واأف�سل  اأعلى  الذكائي  املعامل 
وال�س���بب  �سن������اعيا.  تغ����ذيته  ت�����م  ال�����ذي  الف����ريق 
اهلل  خلقه  قد  الب�س������ري  احل�����ليب  اأن  ذل����ك  ف����ي 
فهو  الدماغية،  واخل��الي��ا  الع�سبي  اجلهاز  لتنمية 
الع�سبية  اخلاليا  هذه  حتتاجها  الت��ي  باملواد  غني 
و�سبكية  الدماغية  والق�سرة  واأليافها   Neurons

العني، ومن اأهمها:

امل�س����ب��ع��ة  غ����ي���ر  ال���ده��ن��ي����ة  الأحم����ا�س   -
Poly Unsaturated Fatty Acids
 Dha or Ara، م����رك����ب����ات   -

omegg-3
)الت������اورين(  الأمي���ن��ي  احل����ام�����س   -

 Taurain
تكوين  يف  تدخل  التي  املواد  من  وغريها 
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بكميات  توحد  امل��واد  وه��ذه  الع�سبي،  اجلهاز  وعمل 
البقري  احلليب  يف  اإطالقًا  توجد  ل  وقد  جدا  قليلة 
حتتوي  اخلالئط  هذه  اإن  امل�سنعة.  الر�سع  وخالئط 
على بروتني الكازين)Casein( الذي ينمي خاليا 
ال��دم��اغ،  بخاليا  ع��الق��ة  ل��ه  ولي�س  فقط  الع�سالت 
ال�سهر  نهاية  يف  وزنها  يت�ساعف  العجول  فاإن  ولذلك 
الواحد من عمرها لأن اهلل عز وجل خلقها كم�سدر 
اأربعة  غذائي للنا�س، اأما الطفل فيت�ساعف وزنه بعد 
لنموه وتغذيته  اأمه موجه  اأ�سهر من ولدته لأن حليب 
وجه  على  ولدماغه  الع�سبي  وجلهازه  عامة  ب�سورة 
حليب  يف  ال��ربوت��ني  ن�سبة  كانت  لذلك  اخل�سو�س. 
الأمهات اقل منها يف البقر وبالعك�س، فن�سبة العوامل 
اأعلى  الع�سبي  اجلهاز  وتكون  تنمية  عن  امل�سوؤولة 
�سعفًا  خم�سني  اإلى  ت�سل  ورمبا  الأمهات  عند  بكثري 

البقري! مقارنة باحلليب 

هامة جدا  نتيجة  اإلى  ن�سل  امللمح  هذا  ولعلنا يف 
من  كثري  ترتكبها  التي  ال��ك��ب��رية(  )اخلطيئة  وه��ي 
الأمهات من عدم اإر�ساعهن لأولدهن. ومن اجلدير 
الر�سع  خل��الئ��ط  امل�سنعة  ال�����س��رك��ات  اأن  ب��ال��ذك��ر 
تقلد  اأخ��ذت  الهام  ال�ستك�ساف  ه��ذا  وبعد  البقرية 
عن  امل�سوؤولة  امل��واد  ه��ذه  وت�سيف  الب�سري  احلليب 
يف  خالئطها  اإل��ى  الع�سبية  اخلاليا  وتنمية  تكوين 
الب�سري،  للحليب  الفوائد  نف�س  اإلى  للتو�سل  حماولة 
احلليب  تقليد  ال�سركات  ه��ذه  ح��اول��ت  مهما  ولكن 
حماولتهم  وتبقى  ذلك  ي�ستطيعوا  ولن  فلم  الب�سري 

حمدودة الفائدة!

الوقاية من أمراض الحساسية

 وضعف المناعة الذاتية:
خمتلف  يف  امل��ت��ع��ددة  الطبية  الأب��ح��اث  تو�سلت 

الطفل  تقي  الب�سرية  الر�ساعة  اأن  اإلى  العامل  اأنحاء 
وح�سا�سية  والكزما  )الربو  احل�سا�سية  اأمرا�س  من 
املجاري التنف�سية واجلهاز اله�سمي( التي ي�ساب بها 
الأطفال خا�سة الذين يتغذون على احلليب ال�سناعي 
املناعة  لأمرا�س  معر�سون  اإنهم  القنينة(  )ر�ساعة 
الذاتية والذئبة احلمراء )SLE( والتهاب املفا�سل 
املتقيح  والقولون  الأم��ع��اء  والتهاب  )ال��روم��ات��ي��زم( 

املنت�سر. ال�سفائحي  الت�سلب  ومر�س 

بداء  الإ�سابة  من  اأي�سًا  تقلل  الب�سرية  الر�ساعة 
الأن�سولني  على  املعتمد  وغري  املعتمد  بنوعيه  ال�سكر 
لدى  ال��وزن  تقليل  اأهمها  ومن  طرق  عدة  خالل  من 
امل�سابة  الأم  وح��ت��ى  وال��دت��ه:  م��ع  الر�سيع  الطفل 
اإر�ساعها  عند  تقل  للعالج  حاجتها  ف��ان  بال�سكر 
�سنة  ملدة  ر�سع  ر�سيع  طفل  كل  اأن  وجد  وقد  لطفلها 
بن�سبة  ال�سكر  ب��داء  الأم  اإ�سابة  احتمال  من  يقلِّل 
15% على امتداد ال�سنوات اخلم�س ع�سرة القادمة 
الذين  الأطفال  اأن  طبيا  املعروف  ومن  عمرها.  من 
لالإ�سابة  يتعر�سون  املن�ساأ  البقري  باحلليب  يتغذون 
عالية  بن�سب  الأن�سولني  على  املعتمد  ال�سكر  ب��داء 
اأثناء طفولتهم وكذلك بداء ال�سكر من النمط الثاين 
البقرية  الربوتينات  بع�س  ت�سرب  ب�سبب  بلوغهم  عند 
حلاجز  اخرتاقها  خ��الل  من  الر�ساعة  ق��رتة  اأث��ن��اء 
املناعي  للجهاز  وحتفيزها  الدموي  اله�سمي  للجهاز 
اأج�سام  لإنتاج  حتفزه  له  ماألوفة  غري  غريبة  كمواد 
املنتجة  البنكريا�س  خاليا  تخريب  اإلى  توؤدي  م�سادة 

.)B-Langerhans cells( لالأن�سولني

وحجم  ع��دد  ت��زي��د  اأي�����س��ًا  البقرية  وال��ر���س��اع��ة 
الأطفال  ل��دى  اجل�سم  اأن�سجة  يف  الدهنية  اخلاليا 
ا�ستعداده  اإل��ى  ي��وؤدي  مما  بال�سمنة  الطفل  في�ساب 
وبعد  الثاين  النمط  من  ال�سكر  بداء  لإ�سابته  الكبري 
القنينة(  )ر�ساعة  الر�ساعة  ه��ذه  اأن  جند  بلوغه 
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ت���وؤدي اإل���ى ه��ذه الأم��را���س ب�����س��ورة ك��ب��رية وبطرق 
من  وحتمي  تقي  الب�سرية  الر�ساعة  بينما  متعددة. 
والبعيد.  القريب  امل��دى  على  الأم��را���س  ه��ذه  جميع 
الر�ساعة  عن  اإعرا�سها  من  الب�سرية  خ�سرت  فكم 
كتابه  حمكم  يف  بها  اهلل  اأمر  التي  الفطرية  الب�سرية 
َكاِمَلنْيِ  َحْوَلنْيِ  اأَْولَدُهَنّ  ْعَن  ُيْر�سِ العزيز. {َواْلَواِلَداُت 

اَعَة} - البقرة )233(. �سَ مِلَْن اأََراَد اأَْن ُيِتَمّ الَرّ

الحليب البشري يحتوي

 على الخاليا الجذعية:
اإليه  تو�سل  ال��ذي  واخلطري  املذهل  والكت�ساف 
ال��ع��ث��ور ع��ل��ى اخل��الي��ا اجلذعية  ال��ط��ب ح��دي��ث��ا ه��و 
يعترب  حيث  الب�سري  احلليب  يف   )Stem Cell(
ذلك اكت�سافا ثوريا واخرتاقا علميا خطريا يف املجالت 
باخلاليا  املعنية  الأبحاث  حلقة  يف  العالجية  الطبية 
معلوم  هو  كما  اخلاليا  هذه  باإمكان  حيث  اجلذعية 
وخالياه.  اجل�سم  اأن�سجة  وجتديد(  واإ�سالح  )بناء 
وت�سري الدرا�سات التي قام بها الدكتور مارك كريكان 

)Mark Cregan( وفريقه البحثي من جامعة 
ا�سرتاليا الغربية يف مدينة بريث اإلى اأن اخلاليا التي 
تتكون يف الغدد الثديية لالأم واملكونة للنب الر�ساعي 
امل�سيمة  م��ن  اجلذعية  اخل��الي��ا  لعمل  ام��ت��داد  وه��ي 
للجنني يف  والغذائي  الدموي  المتداد  )امل�سوؤولة عن 
فرتة احلمل(، وهي ت�سلم وظيفتها بعد الولدة للغدد 
اجليني  متيزه  لإكمال  الر�ساعة  للنب  املكونة  الثديية 
ل مابداأت به امل�سيمة والتميز  فالر�ساعة الب�سرية تكمِّ
اأن جعل اجلهاز  تقدير اهلل عز وجل  الن�سيجي. ومن 
هذه  مب��رور  لي�سمح  مهياأ  الر�سيع  للطفل  اله�سمي 
قبل  املناعية  اخلاليا  من  وغريها  اجلذعية  اخلاليا 
ي�ساعد على منو  الدموي مما  املعوي  انغالق احلاجز 

وبناء وتوجيه وتطوير ج�سمه يف نف�س الوقت.

لنب  يف  اخل��الي��ا  ه��ذه  ت��واج��د  اكت�ساف  يف  ول��ع��ل 
»بناء  نظام  يف  اخللوي  دوره��ا  وماميثله  الأم��ه��ات، 
املظهرية  ال�����س��ف��ات  وت��ط��ور«  وجت��دي��د  واإ���س�����������الح 
مرحلة  اإلى  ي�سل  حتى  للمولود   phenotype
الن�سجي  و  اخللوي  الت�سابه  من  احلكمة  بروز  البلوغ 
على  ير�سعون  بني من  النف�سي، احلادث  و  والع�سوي 
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مر�سعة واحدة �سحيحة بدنيًا ونف�سيًا فقد قال �سلى 
اللنب  فاإن  احلمقاء  )لت�سرت�سعوا  و�سلم:  عليه  اهلل 

يورث(. رواه الطرباين يف ال�سغري والبزار.

للحاجز  اجلذعية  اخلاليا  اخرتاق  ثبت  ما  واإذا 
اأمعاء الطفل الر�سيع فاإن ذلك  اله�سمي الدموي يف 
�سيكون له تطبيقات طبية م�ستقبلية يف غاية الأهمية 
الأمرا�س  بع�س  من  والعالج  للوقاية  الب�سرية  ملنفعة 
خا�سة الوراثية منها ف�سال عن اإمكانية الإفادة منها 
وا�ستعمالها  وتنميتها  الب�سري  احلليب  من  بعزلها 
كاإ�سابات  وامل�ستع�سية  املزمنة  الأمرا�س  بقية  لعالج 
ال�سكر  وداء  ال��زه��امي��ر  وم��ر���س  ال�����س��وك��ي  ال��ن��خ��اع 
وخطريًا  مهمًا  فرقًا  هناك  باأن  الت�سليم  مع  وغريها. 
اجلذعية  اخلاليا  ه��ذه  على  احل�سول  �سهولة  وه��و 
عملية  اإن  الديني.  اأو  الأخ��الق��ي  املانع  وج��ود  وع��دم 
بع�س  اإتالف  اإلى  توؤدي  قد  اخلاليا  هذه  ا�ستخال�س 

الأجنة.

با�ستعمال  الطريقة  ه��ذه  تطبيق  ف��اإن  وبالطبع 
حليب  م��ن  امل�ستخل�سة  اجل��ذع��ي��ة  اخل��الي��ا 

م�ستفي�سة  اأبحاث  اإلى  يحتاج  الأم 
عملها  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  ج���دا 

ويبقى  وفعاليتها 
ال���������س����وؤال 

من  م�ستخل�س  ك��ج��زء  ا�ستعمالها  ح��ول  ال�سرعي 
قاعدة  عليها  ينطبق  احلليب.هل  ككل  ولي�س  احلليب 
الر�ساعة املحرمة اأم ل؟ حيث اإنها جزء من احلليب 
ولي�س كله ونرتك ذلك للعلماء الفقهاء املتخ�س�سني!

الصحة تاج على رؤوس

 األمهات المرضعات:
اأق����دام الأم���ه���ات، ف��اإن  ��ة حت��ت  اإذا ك��ان��ت اجل��نَّ
ال�����س��ح��ة ت���اج ع��ل��ى روؤو�����س الأم���ه���ات امل��ر���س��ع��ات!! 
عامال  ت�سكل  اأنها  الب�سرية  الر�ساعة  فوائد  وم��ن 
واملبي�س  الثدي  ب�سرطان  الإ�سابة  من  يقلل  هاما 
الر�ساعة  م��دة  زادت  وكلما  للمر�سعات،  وال��رح��م 
انخف�ست  كلما  عندهن  لالأطفال  الإجن���اب  وع��دد 
لديهن  ال�سرطانات  من  الأن��واع  بهذه  الإ�سابة  ن�سبة 
املنجبات  غري  اأو  املر�سعات  غري  الن�ساء  مع  مقارنة 
اأو امل��ت��زوج��ات )ال��ع��وان�����س(. ف��الإجن��اب والإر���س��اع 
من  ل��ل��وق��اي��ة  ح��ي��وي��ان  ع��ام��الن  ي�سكالن 
وهذا  وال�سرطان.  ب��الأورام  الإ�سابة 
الطبية  ال���درا����س���ات  اأث��ب��ت��ت��ه  م��ا 

واملتعددة.  احلديثة 

ال���ر����س���اع���ة  اأن  ك���م���ا 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ت�����س��اه��م يف 
خم��زون  م��ن  التخل�س 
ال����ط����اق����ة ال�����زائ�����د، 
وال�����س��ح��م امل��رتاك��م 
اأث�����ن�����اء احل���م���ل، 
املفرطة  وال�سمنة 
ل���دى الأم��ه��ات 
امل��ر���س��ع��ات. 
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حيث وجد فريق من الباحثني باملركز الطبي مل�ست�سفى 
اأطفال �سين�سيناتي يف )جامعة �سين�سيناتي( باوهايو 
ه��ن��ال��ك عالقة  ان  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ب��ال��ولي��ات 
من  عالية  م�ستويات  على  الأم  حليب  اح��ت��واء  ب��ني 
وامل�سوؤولة  الدهنية  اخلاليا  تنتجها  التي  الربوتينات 
عن تنظيم عمليات الأي�س يف اجل�سم واملعروفة با�سم 
الإ�سابة  وبني   )Adeponictin(»اديبونكتني«
هذا  باإفراز  الدهنية  اخلاليا  تقوم  حيث  بال�سمنة. 
معاجلة  كيفية  على  توؤثر  التي  الربوتينات  من  النوع 
ان  كما  الدم.  يف  والدهنية  ال�سكرية  للمواد  اجل�سم 
الربوتني  هذا  م�ستوى  انخفا�س  بني  عالقة  هنالك 
الثاين  النوع  الى  اإ�سافة  املفرطة  بال�سمنة  وال�سابة 
واأم��را���س  الأن�سولني  ومقاومة  ال�سكري  مر�س  من 

التاجية.  ال�سرايني 

اأي�س�����ا  الب������احثون  واكت�س�����ف 
اآخر  نوعا  هن������الك  اأن 
م��ن ال��ربوت��ي��ن��ات يف 
ي�سمى  الأم  ل���نب 
L - )»ليبتني« 

 )p e t i n
اأي�سا  ي�ساعد 
ت��ن��ظ��ي��م  يف 
ال��ده��ون يف 
اجل�������س���م. 
ي�سري  و

بال�سمنة  الإ���س��اب��ة  خطر  اأن  اإل���ى  الخت�سا�سيون 
الطبيعية،  الر�ساعة  م��دة  زي���ادة  م��ع  يقل  املفرطة 
مدة  طالت  كلما  انه  حيث  تراكمي،  تاأثري  »فهنالك 

تناول حليب الأم كلما حت�سنت حالة ال�سمنة«.

ويف درا����س���ة ط��ب��ي��ة م��ث��رية وه��ام��ة اأج���ري���ت يف 
انقطع  امراأة   139681 و�سملت  املتحدة  الوليات 
2009م  عنهن الطمث، ون�سرت يف عدد �سهر مايو 

والت���وليد.. للن�سائية  الطبي�����ة  املج�����ل��������ة  ف������ي 

اأن   »Obstetrics & Gynecology«
الن�ساء اللواتي اأر�سعن اأولدهن مدة �سهر على الأقل 
يعانني من �سغط دم منخف�س ون�سبة كولي�سرتول اأقل 
احتمالت  اإلى  بالإ�سافة  بال�سكري  الأ�سابة  واحتمال 
مقارنة  وال��وع��ائ��ي��ة،  القلبية  ب��الم��را���س  الإ���س��اب��ة 

اأطفالهن طبيعيا. باللواتي مل ير�سعن 

وقالت اليانور بيمال �سفارت�س من جامعة بيت�سربغ 
)بن�سلفانيا( يف الوليات املتحدة الأمريكية وامل�سرفة 
اأر�سعن  اللواتي  الن�ساء  »اإن  الدرا�سة:  على  الرئي�سة 
اإ�سابتهم  اح��ت��م��ال  ينخف�س  �سنة  مل��دة  اأط��ف��ال��ه��ن 
كلما  اأنه  اإلى  م�سرية   %10 بن�سبة  قلبية  باأمرا�س 
اأر�سعت الأم طفلها لفرتة اأطول كلما كان ذلك مفيدا 
ت�سكل  الدرا�سة  هذه  »اإن  اأي�سا:  »وقالت  وللطفل  لها 
�سواء  الطبيعية  الر�ساعة  على  الن�ساء  لت�سجيع  �سببا 

كن يف موؤ�س�سات واأماكن العمل الأخرى.

الحليب البشري مقاوم

 للسرطان ولفيروس اإليدز:
التي  الأخ����رية  الأب���ح���اث  اأظ��ه��رت 
بقيادة  الأطباء  من  جمموعة  بها  قام 
جامعة  من  كارل�سون  روجر  الربوف�سور 

ع���ل���وم ط��ب��ي��ة16
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العنكبوتية  ال�سبكة  يف  موقع  على  ون�سرت  كوثنبريك 
مركب  اكت�ساف  ع������ن   2010 اأب����ري��ل   20 ف���ي 
)هامليت(  ب��اأ���س��م  ال��ب�����س��ري  احل��ل��ي��ب  يف  ب��روت��ي��ن��ي 

التالية.. للعبارة  اخت�سارا  وذلك   HAMLET
 Human Alpha-Lactalbomin(
وترجمته   )Made Leathal to Tumor
)املركب الب�سري األفا لكت البومني القاتل لل�سرطان( 
حيث ميكن ا�ستعماله كعالج لل�سرطان، وقد اأثبت اأنه 
ال�سرطانية  اخلاليا  من  نوعا  اأربعني  من  اأكرث  يقتل 
ا�ستعمل  عندما  وكذلك  خمتربيا  ذلك  جرب  عندما 
املذكور  املركب  بحقن  املثانة  �سرطان  لعالج  �سريريا 
ملحوظة  ب�سورة  ال��ورم  حجم  تقل�س  فقد  ال��ورم  يف 
الربوف�سور  واأ�ساف  ا�ستعماله  من  اأي��ام  خم�سة  بعد 
للق�ساء  قابلية  له  )هامليت(  مركب  ان  كارل�سون 

وب���ذورها.. الأولي��ة  ال�س��رطانية  اخل��اليا  عل�ى 

 )Power Plant of Cancer Cells(
الأ�سخا�س  اإ�سابة  قلة  قوله  وح�سب  يف�س�����ر  وه������ذا 
الب�سري  باحلليب  طفولتهم  اأث��ن��اء  ت��غ��ذوا  ال��ذي��ن 
)ر�ساعة الثدي( بالأورام وال�سرطان مقارنة بالذين 
)ر���س��اع��ة  ال��ب��ق��ري��ة  ال�سناعية  ب��ال��ر���س��اع��ة  ت��غ��ذوا 
القنينة( حيث ان الر�ساعة الب�سرية ف�سال عن كونها 
باإحتوائها  فاإنها  املناعي  اجلهاز  وتقوي  املناعة  ترفع 
ومتنع  ال�سرطان  بذور  على  تق�سي  املركب  هذا  على 
العجيب  املركب  هذا  اكت�سف  وقد  م�ستقبال!.  حدوثه 
طريق  ع��ن  الب�سري  احلليب  يف  لل�سرطان  امل��ق��اوم 
فوائده  ملعرفة  ا�سال  يجرى  ك��ان  بحث  يف  ال�سدفة 
بال�ستنتاج  الطبي  الفريق  وخل�س  حيوي!  كم�ساد 
لل�سرطان  كعالج  املركب  هذا  ا�ستعمال  بالإمكان  انه 
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للعالج  م�ساعد  وع��ام��ل  ك��داع��م  واي�����س��ا  م�ستقبال 
الكيمياوي لهذه احلالت.

2002 بعنوان  ويف بحث طبي اآخر ن�سر يف عام 
اأثبت  الإي����دز(  م��ر���س  ح��دوث  مينع  ال��ث��دي  )حليب 
كلية  من  �سباج  �ستيفان  الدكتور  بقيادة  طبي  فريق 
حليب  ان  باأمريكا  بريمنكهام  يف  الباما  جامعة  طب 
نوع  من  متخ�س�سة  مناعية  خاليا  على  يحتوي  الأم 
)CD8+T cells( تق�سي على فريو�س الإيدز يف 
او حاملة  الم م�سابة  الب�سري يف حالة كون  احلليب 
املكت�سبة- املناعة  نق�س  )م��ت��الزم��ة  امل��ر���س  ل��ه��ذا 
للطفل  تعطي  اخلاليا  هذه  ان  اإلى  اإ�سافة  الإي��دز(. 
الفريو�س  بهذا  ال�سابة  من  مناعة  ال��ولدة  حديث 
هذا  وج��ود  ن�سبة  م��ن  التقليل  ط��ري��ق  ع��ن  مو�سعيا 
وبذلك  عليه.  يحتوي  قد  الذي  احلليب  يف  الفريو�س 
امه  من  الر�سيع  الطفل  واإ�سابة  انتقال  ن�سبة  تقلل 

احلاملة للمر�س املذكور.

ان هذا البحث الهام ي�ضع النقاط على احلروف 
بخ�سو�س اجلدل احلا�سل بني اأطراف طبية متعددة 
ل��الم  ال�����س��م��اح  ع��دم  او  بال�سماح  بعيد  اأم���د  وم��ن��ذ 
طفلها  اإر�ساع  من  اليدز  لفريو�س  احلاملة  املر�سعة 
او عدمه )خ�سية انتقال املر�س عن طريق حليب الم 
و�سية  كانت  حيث  قليال(.  الحتمال  ه��ذا  ك��ان  ول��و 
منظمة ال�سحة العاملية )Who( ان تقوم المهات 
النامية  ال��دول  يف  ب��الإي��دز  امل�سابات  او  احلامالت 
الر�ساعة  مل��خ��اط��ر  وذل���ك  ب��الإر���س��اع  )ال��ف��ق��رية( 
ال��دول  يف  ام��ا  ال����دول.  ه��ذه  �سعوب  يف  ال�سناعية 
احلليب  وا�ستعمال  الإر�ساع  عدم  فيف�سل  املتقدمة 
وانتقال  العدوى  خ�سية  القنينة(  )ر�ساعة  ال�سناعي 
املر�س! فاخلال�سة ان الر�ساعة المومية هي الأمثل 

يف كافة الحوال والبلدان. 

فاإن هذا غي�س من في�س من فوائد  ويف اخلتام: 
حد  على  والم  للطفل  بالن�سبة  الب�سرية  الر�ساعة 

واملجتمع  الأ�سرة  على  اإيجابًا  �سينعك�س  والذي  �سواء، 
الب�سرية  الر�ساعة  لأن  باأ�سرها.  الأمة  على  وبالتايل 
الطفل  وب��ن��اء  تكوين  يف  الأ���س��ا���س  ه��ي  )الطبيعية( 
ويف  ال��ب��ن��اء!  يف  كالأ�سا�س  ونف�سيا  وعقليا  ع�سويا 
عن  والإع��را���س  الب�سرية  بالر�ساعة  الإل��ت��زام  حالة 
ف�سن�سمن  املن�ساأ(  )البقرية  ال�سناعية  الر�ساعة 
البنية  �سحيح  ق��ومي  جيل  تكوين  تعالى  اهلل  ب��ع��ون 
والنف�س والأخالق ي�سعر بالنتماء والإخال�س لأ�سرته 

وامته. وجمتمعه 

من  اجلديد  �سيكت�سف  الطب  اأن  يقني  على  واإننا 
املعرفة  و�سائل  تقدمت  كلما  م�ستقبال  الفوائد  هذه 
التعاليم  اأك���دت  وق���د  امل��ج��ال.  ه���ذا  يف  وال��ت��ق��ن��ي��ات 

الإ�سالمية على اأهميتها ووجوب الإلتزام بها.

يف  ال�سحية  املوؤ�س�سات  تقوم  ب��اأن  نو�سي  اإن��ن��ا 
لت�سجيع  وطنية  بحمالت  والإ�سالمية  العربية  البالد 
املوؤ�س�سات  كافة  مع  وبالتعاون  الب�سرية  الر�ساعة 
املدين  املجتمع  الر�سمية من جمعيات  وغري  الر�سمية 
امل�ستويات  ك��اف��ة  وع��ل��ى  املختلفة  الإع���الم  وو���س��ائ��ل 
واول��ي��اء  والم��ه��ات  ع��ام��ة  ب�����س��ورة  املجتمع  لتوعية 
وخطورة  املو�سوع  اأهمية  حول  خا�سة  ب�سورة  المور 
الع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ر���س��اع��ة ال�����س��ن��اع��ي��ة )ر���س��اع��ة 
املن�ساأ( البقرية  الر�سع  خالئط  با�ستعمال  القنينة 
COWS MILK FORMULAS. و�سول 
لتحقيق املعدلت والن�سب املطلوبة ملمار�سة الر�ساعة 
تعذر  واإن  المومية  الر�ساعة  طريق  عن  الطبيعية 
ذلك ل�سبب ل منلك عالجه فاإنه ميكن ال�ستفادة من 
الر�ساعة الب�سرية اأي الر�ساعة من حليب املر�سعات 
ْخَرى} -  اأُ َلُه  ُع  �سِ َف�َسرُتْ َتَعا�َسْرُتْ  {َواإِْن  لقوله عزوجل: 

الطالق )6(.

واحلمد  ِبيَل}  ال�َسّ َيْهِدي  َوُهَو  َقّ  {احْلَ يقول  واهلل 
هلل رب العاملني.
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د.هدى �سباح 

ـ ما الذي دفع علماء الغرب من غير المسلمين للبحث في أسرار الصوم ؟
ـ وهل توصلت نتائجهم إلى مفتاح السر وراء دعواهم واهتمامهم بإنشاء 

مراكز طبية للعالج بالصوم ؟ 
ـ وهل أضافت نتائج أبحاثهم داللة جديدة لإلعجاز العلمي بتشريع الصوم ؟

ـ وما فوائد الصيام الصحية والتربوية.
ـ ما يحل شهر رجب الحرام حتى ننشط الستقبال الضيف الكريم شهر رمضان 

الذي أنزل فيه القرآن هدَى للناس ورحمه. نستقبله بعيون ملؤها الفرحة 
والحنين.

ـ ويا ترى كيف ينظر أطفالنا لرمضان، وكيف يتطور فهمهم وإدراكهم لهذا 
الشهر الفضيل ؟

الصوم في عيون الغرب؛ 
ونفحاته الصحية 

والنفسية والتربوية
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اليه  خل�ست  ما  بكل  لال�ستزادة  هذا  بحثي  اأ�ستهل 
كرث  علماء  عليها  التي عكف  والدرا�سات  الأبحاث  نتائج 

من غري امل�سلمني عن ف�سل �سهر رم�سان، 

 ولالإجابة عن الأ�سئلة ال�سابق ذكرها َدُعونا ن�ستطلع 
عاملنا  يف  والجتماعية  الطبية  امل�ستجدات  اأه��م  اأوًل 
لباحثني  الدرا�سات  اآخ��ر  نتائج  اأك��دت  حيث  املعا�سر، 
اأمريكيني واإيطالني على اأهمية ال�سوم كعالج �ساٍف وواٍق 

لكثري من الأمرا�س مثل:

مكافحة مرض السرطان والوقاية منه: 
يزيد ال�سيام من كفاءة اخلاليا، ومينع حتولها اإلى 
خاليا �سرطانية، بل ويوقف انق�سام اخلاليا ال�سرطانية، 

وبالتايل َيُحول دون انت�سار هذا املر�س اخلبيث.

الإ�سابة  معدلت  انخفا�س  يف  ه��ام  دور  ولل�سيام 
ببع�س الأورام الليمفاوية، كما اأ�سارت نتائج الأبحاث اإلى 
اأن انخفا�س ال�سعرات احلرارية بفعل ال�سيام يزيد من 
كثافة اخلاليا الع�سبية الدماغية، الأمر الذي قد يعالج 
كالزهامير  الدموية  بالأوعية  املتعلقة  الأم��را���س  بع�س 
من  الدم  تنقية  على  ال�سوم  يعمل  كما  الرعا�س  وال�سلل 
ال�سموم والنفايات، ويح�سن من الدورية الدموية، ويعزز 

كذلك من ن�ضاط اخلاليا وعمليات الرتميم والبناء.

جهازك الهضمي مع الصوم: 
 اأكدت نتائج الدرا�سات على اأهمية ال�سيام بحالتيه 
املتقطع و�سيام رم�سان يف اإراحة الكبد واإعطائه الفر�سة 
اإيجابي يف حت�سني  له مردود  يكون  لتجديد خالياه مما 
حالة الكبد الدهني كما يحول دون حتول اإ�سابات الن�سيج 

الكبدي والقابلة للتحول مع الزمن اإلى اأورام خبيثة.

برجمة  لإع��ادة  الو�سائل  اأف�سل  من  ال�سيام  ويعترب 
من  بالتقليل  عملها  م�سار  وت�سحيح  البنكريا�س  خاليا 
اإفراز هرمون الإن�سولني مما ي�ساعد يف تنظيم �سكر الدم 
وبالتايل حماية اجل�سم من خطر الإ�سابة بداء ال�سكري.

مع  اأن��ه  اأبحاثهم  نتائج  اإليه  خل�ست  ما  اأه��م  وم��ن 

انخفا�ض ن�ضاط اجلهاز اله�ضمي اأثناء ال�ضيام ينخف�ض 
والأم��ع��اء  املعدة  حركة  وت��ه��داأ  احلام�سة،  امل��واد  اإف���راز 
الأمعاء  ب�سرطانات  الإ�سابة  احتمالية  من  يقلل  مما 
يحمي  ال�سيام  اأن  كما  اله�سمي،  اجلهاز  وا�سطرابات 
تكون احل�سوات،  واحتمال  امل��رارة،  متاعب  اجل�سم من 
مما ي�ساعد على الق�ساء على اأمرا�س ع�سر اله�سم الذي 

يوؤدي اإلى النتفاخ ومتاعب القولون.

جهاز المناعة أكثر مناعة:
ال�ستقرار  ب��اأن  ال�سريرية  ال��درا���س��ات  اآخ��ر  اأك���دت 
الأج�سام  ن�سبة  زي��ادة  اإلى  ي��وؤدي  ال�سائم  لدى  النف�سي 
امل��ن��اع��ي��ة وت��ف��ع��ي��ل ن�����ض��اط اخل��الي��ا ال��ق��ات��ل��ة امل��ع��روف��ة 
باملاكروفاج، وهى اخلاليا التي لها القدرة على احلد من 
التهام  وكذلك  وقتلها،  بل  ال�سرطانية،  اخلاليا  انت�سار 
البكرتيا والفريو�سات التي تهاجم اجل�سم، كما يحر�س 
اأعلى،  بكفاءة  تعمل  ويجعلها  اجل�سد  خاليا  ال�سوم 
وتتح�سن  لالأمرا�س،  اجل�سم  مقاومة  ت��زداد  وبالتايل 
كفاءة النظام املناعي ملمار�سة مهامه ب�سكل اأف�سل لتبداأ 
املرتاكمة طوال  ال�سموم  التخل�س من  خاليا اجل�سم يف 
العام ومن ثم ترتفع مقاومة اجل�سم لكثري من الأمرا�س 

اجللدية وخا�سة امليكروبية منها.

اجللد  من  واحل���ادة  اللتهابية  الأم��را���س  تقل  كما 
وغريها وجدير بالذكر اأن نق�س املاء يف اجل�سم وبالتايل 
خالل  الطعام  من  املعدة  وخلو  ال�سيام  بفعل  اجللد  يف 
من  اجل�سم  لتخلي�س  الكبد  يحر�س  ال�سيام،  ف��رتة 
الب�سرة  ح��الت  فتتح�سن  املرتاكمة  وال�سحوم  الدهون، 

الدهنية، والدمامل، والبثور، وق�سور الراأ�س.

الأك��زمي��ا  مثل  الأم��را���س،  م��ن  كثري  ح��دة  تقل  كما 
احلادة واللتهابات اجللدية ب�ضرط الإقالل من امللح يف 
الطعام حتى تتحقق الفائدة، كما اأن ال�ستقرار والهدوء 
النف�سي الذي يحدثه ال�سيام يف نفو�سنا يخفف من حدة 

الأمرا�س اجللدية املتعلقة بالتوتر والع�سبية. 
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الصيام يجدد الشباب:
الأم��را���س  حماربة  على  ال�سوم  فوائد  تقت�سر  ل   
القلب  واأمرا�س  وال�سكري  الدم  �سغط  كارتفاع  املزمنة 
ال�سيخوخة  زحف  اإبطاء  اإلى  ذلك  تتعدى  بل  وال�سرايني 
على  الدرا�سات  نتائج  اأك��دت  حيث  الدماغ  خاليا  على 
اأه��م��ي��ة ال�����س��وم يف ت��اأخ��ري ه���رم اخل��الي��ا ال��دم��اغ��ي��ة 
فال�سوم  الزهامير،  مر�س  ن�سوء  اإبطاء  يف  وم�ساهمته 
ويف  ومعاٍف  �سحيح  ج�سم  على  للح�سول  طريقة  اأف�سل 
اأن لل�سيام فوائد  الأبحاث  نتائج  خل�ست  نف�سه  ال�سياق 
الزائد  ال��وزن  من  لنتخل�س  ننتهزها  اأن  بد  ل  عديدة 
والكولي�سرتول والرت�سيبات الدهنية علي الكبد ، وقد وجد 
اأن الإقالل من ال�سعرات احلرارية اليومية يف  الباحثون 
يف  الزائدة  الدهون  من  التخل�س  علي  ي�ساعد  الطعام 

اجل�سم مما ي�ساعد علي اإنقا�س الوزن.

الصيام دواء ناجح لكثير من 

االضطرابات النفسية:
ال���س��ط��راب��ات  ع��الج  على  فائقة  ق���درة  لل�سيام   
النف�ضية، مثل: القلق والكتئاب والإحباط والهلع ومر�ض 
عمل  انتظام  ب�سبب  بالف�سام  املعروف  ال�سيزوفرينيا 
اجلهاز الع�سبي الالاإرادي ومنظومة الغدد يف اجل�سم، 
الأدرينالني  هرمون  اإف��راز  عملية  تنظيم  يف  ي�ساعد  كما 
مر�س  على  ت��اأث��ريه  ح��دة  م��ن  يخفف  مم��ا  اجل�سم  يف 
منظمة  درا���س��ات  ت�سف  كما  النف�سية،  ال�سطرابات 
�سبط  لإع��ادة  الآم��ن  الزر  باأنه  ال�سوم  العاملية  ال�سحة 
ال��ع��ادات  اإدم���ان  م��ن  والتخل�س  اجل�سم  تنظيم  اآل��ي��ات 
الطعام  ت��ن��اول  يف  والإف����راط  ال��ت��دخ��ن  م��ث��ل:  ال�ضيئة، 
والتدريب على ال�ستخدام الأمثل لالإرادة وتقوية العزمية، 
واأ�سبح ال�سوم اأحد اأهم و�سائل العالج يف العقد احلايل، 
ال�سوم  اعتمدت  اخل��ارج  فى  الطبية  املراكز  من  وكثري 
عالجًا لكثري من احلالت امل�ستع�سية، مثل: الروماتيزم 
و�سغط الدم وال�سداع املزمن واأمرا�س الدورة الدموية 
ال�سرطانية  الأمرا�س  من  الكثري  على  عالوة  الطرفية، 
واإذا  النف�سية،  وال���س��ط��راب��ات  ال�سيخوخة  واأم��را���س 
ا�ستخل�سنا فوائد ال�سوم من الناحية العملية لدينا نحن 

امل�سلمني جند فوائده تتجلى يف املجالت التالية:

فوائد نف�سية:

1 - تهذيب للنف�س وتقوية الإرادة والعزمية مع زيادة 
القدرة على �سبط ال�سهوات .

2 -التحكم يف ال�سلوك مع ال�سعور بامل�سوؤولية عالوة 
)واإذا  ال�سمري.  وتنمية  ال��داخ��ل��ي  احل�����س  تقوية  على 

خا�سمك اأحد فقل اإين �سائم!(

3 -التحلي بال�سرب الذي يتجلى يف جماهدة النف�س 
يف كافة الجتاهات.  

الرحمة  مثل:  والأخوية  الإميانية  الدوافع  -تنمية   4
وحب الفقراء. 

والقدرة  النف�سية  والراحة  بالطمئنان  -ال�سعور   5
على مواجهة ال�سطرابات النف�سية. 

بالإحباطات  اململوء  الع�سر  ه��ذا  يف  اأحوجنا  فما 
ملواجهة  الفعال  العالج  جند  اأن  ال�سدق  وعدم  والنفاق 

هذه املخاطر!

فوائد تربوية:

اَن  قال اهلل �سبحانه عن ال�سهر الف�سيل {�َسْهُر َرَم�سَ
اْلُهَدى  ِمَن  َناٍت  َوَبِيّ ا�ِس  ِللَنّ ُهًدى  ُن  اْلُقْراآَ ِفيِه  اأُْن��ِزَل  اَلِّذي 
الرتبية  مدر�سة  وهو   ،)185 )البقرة:   - َواْل��ُف��ْرَق��اِن} 
الإميانية لكل املوؤمنني كبارهم و�سغارهم م�سداًقا لقول 
����ه��َا ال�����ِّذي����َن اآََمن���������ُوا ُك��ِت�����َب َعَلْيُكُم  الرحمن: {ي���َا اأَُيّ
َتَتُّقوَن}  َلَعَلُّكْم  َقْبِلُكْم  ِمْن  اَلِّذيَن  َعَلى  ُكِتَب  َكَما  َياُم  ّ ال�سِ

)البقرة: 183(

تربوية  مدر�سة  امل��ب��ارك  ال�سهر  ه��ذا  م��ن  فلنجعل 
اأبنائنا والرتقاء بها،  بالدرو�س لتقومي �سلوكيات  زاخرة 
اإليهم  نحبب  املباركات  ونفحاته  ال�سهر  ومن خالل هذا 
ال�سالة والقراآن وال�سيام وغريها من العبادات الأخرى، 
ب��الإمي��ان  مم��ل��وء  مب�ستودع  ي��ك��ون  م��ا  اأ���س��ب��ه  فرم�سان 
واخل�سوع، والنا�س يغرتفون منه زاًدا لعامهم كله، فمنهم 
من اأخذ حظه وافًيا منه، ومنهم من راأى النا�س يغرتفون 
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يجب  ل��ذا  اإل��ي��ه��م...  ينظر  اأن  على  يزيد  ل  وه��و 
يف  العظيمة  الفر�سة  هذه  اغتنام  الوالدين  على 
تهيئة اجلو املحيط ب�سغارهم، وتهيئتهم نف�سيًّا 

وعبادة  و�سالة  �سيام  من  الرم�ساين  للجو 
والعتماد  اأنف�سهم  يف  الثقة  لتقوية وزرع 

هذا  مع  اإيجابي  ب�سكل  وتفاعلهم  عليها، 
ال�سهر الكرمي.

كيف 

نبني بيئة 

رمضانية؟ 
ي�������ج�������ب ع����ل����ى 

الأ�سرة  وكبار  الوالدين 
اج�����رتاح م���واق���ف اأ���س��ري��ة 

الفاعل  على  ال�سغار  ت�س����اعد 
وب��دون  الكبرية  ومعانيه  ال�سهر  مع 

تكلف مثل:

الف�سيل  ال�سهر  بقدوم  والبتهاج  الفرحة  اإظهار   
مب�ساركة ال�سغار

 اكت�ساف وتنمية الطاقات الإبداعية التي ل ُنعريها 
احلياة،  وم�ساغل  التعليمية  العملية  غمرة  يف  اهتماًما 
بع�س  �سناعة  يف  نف�سه  على  العتماد  الطفل  وتعويد 
الأ�سياء الب�سيطة، فيمكن بب�ساطة ان نطلب من ال�سغار 

ق�س ول�سق �سور للم�ساجد 

ال�سنية  بعبارات منا�سبة ملرحلتهم  التحدث معهم   
حول اأهمية ال�سهر الف�سيل واأنه فر�سة للتقرب اإلى اهلل 

مدى  معهم  ت�ستمر  قومية  �سلوكيات  واكت�ساب   
احلياة لأن ال�سيام ل ي�سلح بدون اخللق احل�سن. 

ال�سهر  ويقوم  ي�سوم  ملن  ومكافاآت  بحوافز  الوعد   
كاماًل مع الوالدين.

ال�سهر  ف�سائل  ع��ن  البحث  على  الطفل  حتفيز   

لت�سجيع  ب�سيطة  م�سابقة  بعقد  الكرمي 
الطفل على البحث بنف�سه والتعرف 
على ف�سل �سهر رم�سان.

 
���س�����������������������رد 
لق�س����س  ا
واحل����ك����اي����ات 
لتو�سيل  املفي����دة 
اإيج����������ابي  اإيحاء 
للطفل حول ال�سيام. 

على  م�ساعدتهم   
لالأعمال  ج��دول  ت�سميم 
مذاكرة  من  املطلوبة  اليومية 
للمواعيد  وفًقا  الواجبات  واأداء 
اأن  ع��ل��ى  اجل���دي���دة يف رم�����س��ان 
ي��ت�����س��م��ن اجل�����دول ب��ع�����س الأوق�����ات 
للبنات خا�سة مل�ساعدة الأم يف بع�س الأعمال املنزلية 
ا ال�ستفادة من  ومالب�سهم وكتبهم حتى ت�ستطيع هي اأي�سً

�سهر رم�سان. 

 ت�سجيعهم على ترتيب غرفهم.

ال��ب��ل��وغ فقه  ���س��ن  م��ن  ال��ق��ري��ب��ات  ال��ب��ن��ات  تعليم   
ال�سيام.

واجبات اآلباء في شهر رمضان:
تكوين ذاكرة اإيجابية لدى الأطفال حول هذا ال�سهر 
ال�سيام  اأثناء  الطفل  مع  والأم  الأب  فتعامل  الكرمي، 
هو  بال�سيام  التحجج  مع  والع�سبية  الغلظة  من  ب�سيء 
يف  وتوؤثر  الطفل،  ل��دى  تخزن  لرم�سان  �س�لبية  ذاك��رة 
اجتاهاته و�سلوكه نحو هذا ال�سهر العظيم؛ لذا يجب على 
نحو  ل�سغارهم  ومبهجة  �سعيدة  ذاكرة  تكوين  الوالدين 

هذا ال�سهر الف�سيل. 

� وبالن�سبة مل�سكلة التلفاز يف رم�سان ُيقرتح اأن يعقد 
لالإعالم  وزي��ًرا  فيه  يحددون  عائليًّا  اجتماًعا  الوالدان 
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بتحديد  متعاونني  ويقومون  اأبنائهم،  من  الأ�سرة  داخل 
اأثناء  م�ساهدتها  ميكن  التي  والنافعة  املفيدة  الربامج 

ال�سهر الكرمي. 

ل للطفل اأمامه  ع احللويات والطعام املف�سَّ � عدم َو�سْ
قبل الإفطار حتى ل َت�سُعف عزميته. 

الإف��ط��ار  وق��ت  وال�����س��رور  البهجة  م��ن  ن��وع  اإ�ساعة   �
باقي  عن  ال�سهر  ه��ذا  بتميُّز  الطفل  لي�سعر  وال�سحور؛ 

ال�سهور. 

م سلوك الصيام ُيقوِّ

 الطفل وَيضبط انفعاالته: 
الفوائد  ة  الجتماعيَّ ال��ُب��ُح��وث  م��ن  العديد  اأث��َب��َت��ت 

ة التي َيجنيها الطفل ال�سائم، ومنها:  الرتبويَّ

1 - تهذيب النف�س وتنمية الأحا�سي�س، 
ْبط  ع��وام��ل �سَ م��ع  امل�����س��اع��ر  واإي���ق���اظ 

والعادات  ال�سلوكية  الِقَيم  على  النف�س 
الإن�سان  بنف�س  ت�سمو  التي  احل�َسنة 

وترتقي به. 

��ة  الن��ف��ع��ال��يَّ امل�����س��ارك��ة   -  2
وَدْفع الطفل لالإح�سا�س  والعاطفيَّة، 
ة  بالآخرين نتيجة الأجواء الجتماعيَّ

اأُ�سرته  م��ع  لرم�سان  امل��راف��ق��ة 
وجمتمعه. 

قوة  تنمية   -  3
ع��ن��د  الإرادة 

الأط���ف���ال من 
ت�سميمهم 
ع��������ل��������ى 

ا�ستعداًدا  الكبار  مع  لتناوله  حور  ال�سَّ وقت  ال�ستيقاظ 
امل�سجد  اإل��ى  با�سطحابهم  فرحتهم  وَت���زداد  لل�سيام، 

ل�سالة الفجر. 

ل،  والتحمُّ واجَلَلد  ال�سرب  على  الطفل  تعويد   -  4
الطفل  نف�س  يف  ال�سيام  ��ده  ُي��َج�����سِّ م��ا  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة 
الكذب  بالُبعد عن  وج��لَّ  ع��زَّ  الإخ��ال���س هلل  ��ْدق  ���سِ من 

واخلداع. 

كيف ي�سوم الطفل:

حتمله،  على  قدرته  ح�سب  للطفل  بالن�سبة  ال�سيام 
والأمر مرتوك للوالدين ح�سب تقديرهما لقدرة طفلهما، 
�سن  و�سلوا  اإذا  الأط��ف��ال  على  ا  فر�سً ال�سيام  ويعترب 
البلوغ، اأما قبل ذلك فاإن يف الأمر �سعة وهلل احلمد.

- أطفالنا 

والتغذية في رمضان: 
رم�سان  يف  الطفل  تغذية   
اأيام  باقي  كثرًيا عن  تختلف  ل 
لتنظيم  حتتاج  اأنها  اإل  ال�سنة 
اأكرث لقلة عدد الوجبات وتقارب 
البع�س  بع�سها  م��ن  اأوق��ات��ه��ا 
و�سليمة  �سحية  ولتكون تغذيته 
الأي����ام  يف  ت��غ��ذي��ت��ه  ع��ن  تختلف  ل 
العادية ول بد من كلِّ اأٍم النتباه اإلى 
يف تغذية  وتعليمات  اأم���ور  ع���ّدة 
رم�سان  �سهر  خالل  طفلها 

املبارك، منها: 

ت��ع��ج��ي��ل   �
الإف��������ط��������ار 
بتناول بع�س 
اأو  ال��رط��ب 
اأو  ال��تم��ر 
اأو  امل���������اء 
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ع�سري الفاكه، ويجب اأّل يعجل الطفل ب�سرب املاء املثلج 
مبا�سرة �ساعة الإفطار؛ لأن ذلك يربك اجلهاز اله�سمي، 

ويت�سبب يف حدوث ع�سر يف اله�سم. 

ال�سوربة  مثل  الدافئة  ال�سوائل  بتناول  البدء  يف�سل   �
لتنبيه املعدة وتهيئها ل�ستقبال الطعام. 

كافية،  وبكميات  متوازًنا  الإف��ط��ار  يكون  اأن  يجب   �
واأن يح�سل الطفل على ال�سعرات احلرارية الالزمة له، 
وم�ستقاته،  احلليب  على  الإفطار  وجبة  باحتواء  وين�سح 
بناء  على  ت�ساعد  التي  والدواجن  كاللحوم  والربوتينات 
جانب  اإل��ى  منها،  الفاقد  وتعوي�س  اجل��دي��دة  الأن�سجة 
والأرز  ك��اخل��ب��ز  وال��ن�����س��وي��ات  وال��ف��اك��ه��ة  اخل�����س��راوات 

واملكرونة، وقليل جًدا من الدهون. 

� ين�سح بتناول الألبان يف وجبتي الفطور وال�سحور؛ 
والدهون  الربوتينات  من  عالية  ن�سبة  على  لحتوائها 
غذاء  اأنها  كما  الطفل،  باحتياجات  تفي  التي  وال�سوائل 
اأن  على  ال�سيام  ف��رتات  من  كبرية  ف��رتة  وتغطي  كامل 
تخلو وجبة ال�سحور من املخلالت والأطعمة املاحلة؛ لأنها 

ت�سِبّب العط�س يف اليوم التايل. 

ال�سوائل  من  ومتكررة  قليلة  كميات  تناول  يف�سل   �
وبخا�سة ع�سائر الفاكهة مع املاء لتعوي�س احلرمان منها 
طوال اليوم بعد وجبة الإفطار وخالل وجبة ال�سحور واإن 
كان ل بد من تناول حلويات رم�سان فيف�سل تناولها بعد 
وجبة الإفطار، ولي�س يف ال�سحور حتى ل ت�سِبّب العط�س 

للطفل يف اليوم التايل. 

الطفل  �سعر  ف���اإذا  �سومه،  خ��الل  الطفل  مراقبة   �
فيجب  ال�سيام،  ل  حتُمّ وع��دم  مر�س  اأو  وا�سح  باإرهاق 
من  الطفل  منع  وحتى  بالإفطار..  اأمره  ويل  ين�سحه  اأن 
ال�سيام يف  يت�سبب  باأي مر�س  اإ�سابته  ال�سيام يف حال 
الدائم  الطفل  لحتياج  الكلى  اأم��را���س  وخا�سة  �سرره 
من  وغريها  والأنيميا  ال�سكري  مر�س  وكذلك  لل�سوائل 

الأمرا�س. 

� تخفيف املجهود البدين الذي يبذله الطفل يف فرتة 
درجات  وارتفاع  الظهرية  اأوقات  يف  ا  خ�سو�سً ال�سيام، 

ولذلك  ب��ه؛  فم�سموح  الذهني  املجهود  اأم��ا  احل����رارة، 
فاملذاكرة غري جمهدة، وميكن لالأطفال املذاكرة خا�سة 

يف وقت ما قبل الإفطار. 

سلبياتنا في رمضان: 
يف غمار فرحتنا بحلول هذا ال�سهر الف�سيل جند من 
يتهاون يف حقه ويخ�سر ف�سله ب�سبب بع�س ال�سلبيات التي 
طغت  زمان  يف  ال��روح  و�سمو  القلب،  راحة  لذة  تفقدهم 

عليه املادة وال�سواغل الدنيوية 

كثري من ن�ساء اليوم يعتكفن يف مطابخهن ل�ساعات 
واملراأة  واعداد احللويات،  املاأكولت  التفنن يف  طويلة يف 
ال�سائمني ولكن ميكنها اخت�سار  لقيامها على  م�سكورة 
الوقت يف مطبخها واأي�سا ميكنها �سراء م�ستلزمات العيد 
املنزل  تنظيف  وكذلك  رم�سان،  قبل  وغريه  مالب�س  من 
قبل  بها  القيام  النا�س  اعتاد  التي  الأع��م��ال  من  وغ��ريه 
يف  اأوقاتنا  الأ�سياء  هذه  ت�ستنفد  ل  حت�������ى  الأعي�����اد، 
اأن نتفرغ فيها  الع�سر الأواخر من رم�سان، والتي ينبغي 

اأكرث للعبادة. 

ال�سهر العظيم بكرثة الطعام والتي  - ا�ستقبال هذا 
ثلث  بجعل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  ه��دي  تخالف 

للطعام وثلث لل�سراب وثلث للنف�س، 

الكم  مل�ساهدة  التلفاز  اأم���ام  الليلية  ال�سهرات   -
ل�سهر  ا  خ�سي�سً اأع��دت  التي  امل�سل�سالت  من  ال�سخم 
رم�سان، مما ي�سغل ال�سائم عن �سالته وقراءته للقراآن 
والدعاء، ويت�ساعف يف ال�سهر الكرمي العر�س والطلب يف 

ال�سوق 

مقارنة  البيت  يف  تقدم  التي  الوجبات  تت�ساعف   -
مع غري رم�سان وهو ما ينايف احلكمة من �سيام ال�سهر 
ا يف �سهر رم�سان  الكرمي، ومن ال�سلوكيات ال�سلبية اأي�سً
عند  ي�سل  ال��ذي  والنوم  والك�سل  اخلمول  كرثة  الكرمي 
للوقت  اإه��دار  فيه  وه��ذا  النوم،  اإدم��ان  اإل��ى حد  البع�س 
وي��وؤدي  وجل  عز  اهلل  ُي�ستخدم يف طاعة  اأن  يجب  ال��ذي 
عنه  وال��ت��اأخ��ر  الوظيفي  العمل  يف  الإه��م��ال  ال��ى  ب���دوره 

واخلروج قبل وقته بحجة التعب.
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رمضان في عيون أطفالنا:  
 هل يخاف اأطفالنا من �سهر رم�سان؟

 هل يفرحون بهذا ال�سهر؟
 يا ترى ما هي �سورة رم�سان يف عيون اأطفالنا؟ وهل يرونه بعني 
اخلوف ب�سبب ما يالقونه من ع�سبية وق�سوة املعاملة بحجة ال�سيام؟ 
فها هي الأم ل تطيق �سرًبا على اأ�سئلة اأطفالها، وكذلك الأب يف 
ان اطفالنا يرون  اأم  ال�سيام.  الوقت بحجة  حالة تذمر معظم 
رم�سان بعيون متلوؤها البهجة ولهفة امل�ستاق ل�ستقبال ال�سهر 
ال�سغار  عند  املباركة  واأيامه  ال�سيام  فاإن  لذا  الف�سيل؛ 
ملا تقدم فاإن واجب الأ�سرة زرع حمبة من خالل ذاكرة 
قبل  من  ه��ادئ  و�سلوك  ل�سغارهم  واإيجابية  �سعيدة 
الكبار. اإن رم�سان ومعانيه هو مرياث ننقله لأبنائنا، 
فاإذا مل نح�سن نقل هذا املرياث املعنوي والرتاثي و 
الجتماعي العظيم تزداد مفاهيم رم�سان ت�سوي�ًسا 

يف اأذهان اأطفالنا.

اإن ال�سهر العظيم يحتاج اإلى ا�ستعداد اإمياين 
اإلى  بل ميتد  الكبار فقط  يقت�سر على  خا�س ل 
وبرباءتهم  الفرح،  يعم  وبوجودهم  الأط��ف��ال، 
ي�سبح الكون اأجمل، لذلك فاإن م�ساركتهم يف 
ورونًقا  طعًما  ت�سفي  واملنا�سبات  الأمور  كل 
الأي��ام  َي��ع��دون  ك��ان��وا  اإذا  فكيف  ��ا،  خ��ا���سً
بد  فال  املبارك،  رم�سان  �سهر  ل�ستقبال 
العظيمة  املنا�سبة  بهذه  م�ساركتهم  من 
يف  اجلميل  ومن  لها،  الرائع  وا�ستعدادهم 
اأرحامنا  من  انقطع  ما  ن�سل  اأن  رم�سان 
بيننا،  ذات  ون�سلح  واأ�سدقائنا،  واأقاربنا 
حالوة  لتذوق  لتتهياأ  والقلوب  النفو�س  وننقي 
العبادة يف هذا ال�سهر.. وكل عام واأنتم بخري. 
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د. نادية حممد ال�سعيد الدمياطي

يرتبط النهوض بالمشروعات الصغيرة للفقراء 
باالرتقاء من خالل البحث والتطوير واالبتكار، 

والتطور التكنولوجي، والتحسين المستمر في 
المنتجات، ووجود قاعدة موارد بشرية تتمتع 
برقى وتعدد المهارات كما تتمتع باإلمكانات 

الفنية والتكنولوجية الضرورية، من ضمن عوامل 
أخرى فإذا أرادت هذه المشروعات أن تستمر 

البد أن تكون قادرة على االستفادة من تحرير 
األسواق، والتقدم التكنولوجي، خصوصًا في 

مجال المعلومات، وتطبيقات التكنولوجيا 
الجديدة، وزيادة تعبئة عوامل اإلنتاج.

الوقف النقدي ودوره في 
تمويل المشروعات الصغيرة

اقتصادية دراسات 
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ي�سهد  جديد  ع�سر  يف  بالبتكار،  تتحلى  اأن  ويجب   
تطور منط من اأن�سطة امل�سروعات عرب احلدود، بحركة 
الإ�ستثمار الدويل والتجارة الدولية من جهة، والتحالفات 
الإ�سرتاتيجية التي ت�سعى اإلى تطوير املنتجات، والإنتاج، 
تتمكن  ول��ك��ي  اأخ���رى.  جهة  م��ن  والت�سويق  وامل�����س��ادر، 
حتديات  مواجهة  من  والفقراء  ال�سغرية.  امل�سروعات 
والإبتكار  التحديث  ت�سجيع  من  بد  فال  املعرفة  اقت�ساد 
ورئي�سيًا  ه��ام��ًا  دورًا  للحكومات  اإن  كما  وال�ستثمار. 
ت�ستطي����ع  حت����ى  والتط���وي����ر،  البحث  متوي������ل  يف 
مردود  كامل  ب�سك������ل  جتن����ي  اأن  ال�سغرية  امل�سروعات 

جهودها يف هذا املجال.

ولعل من امل�ستح�سن ذكره يف الع�سر احلديث والذي 
ن�ستفيد  اأن  والبتكار  التطور  نحو  احلياة  فيه  تت�سارع 
الوقف  مثل  اخلريية  الأوق��اف  يف  امل�ستجدة  الأن��واع  من 
النقدي، فاأ�سحاب امل�سروعات ال�سغرية، يحتاجون اإلى 
متويل م�سروعاتهم، واإذا ت لهم ذلك فاإنهم ي�ستطيعون 
تنمية  يف  وامل�ساركة  والإنتاج  التجارة  عامل  يف  النطالق 

املجتمع.

وميكن اأن تقوم املوؤ�س�سات اخلريية بعملية الإقرا�س 
اأم��وال  من  خ��ريي  �سندوق  اإن�ساء  طريق  عن  والتمويل 
امل�سروعات  اأ�سحاب  واإق��را���س  لتمويل  النقود  اأوق���اف 
ال�سغرية من الفقراء وفق اآلية حمددة و�سمانات معينة 
يف  ت�ساهم  وبالتايل  النقدية  التدفقات  ت�سمن  بحيث 

النهو�س بامل�سروعات ال�سغرية.

مشروعيـة الوقف النقدي:
النقود يف زمن  اأمثلة على وقف  التاريخ  لنا  ينقل  مل 
و�سدر  ال��را���س��دة،  اخل��الف��ة  زم��ن  يف  ول  اهلل،  ر���س��ول 
الدولة الأموية، بالرغم من ات�ساع الوقف يف هذه الفرتة 
عنه  اهلل  ر�سى  عبداهلل  بن  جابر  ق��ال  فقد  وانت�ساره، 
من  م��ال  له  ك��ان  اأح��دًا  اأعلم  »فما  ال�سحابة:  �س�اأن  يف 
�سدقة  ماله  من  م��اًل  حب�س  اإل  والأن�س�ار  املهاجرين 
دي��وان  قيام  اإل��ى  التو�سع  ه��ذا  اأدى  حتى  موؤب�دة«)1(. 
خا�س بالأوقاف يف زمن اخلليفة الأموي ه�سام بن عبد 

امللك)2(. وقد كانت اأغلب هذه الأوقاف عقارًا، وبخا�سة 
الأر�س الزراعية.

اأوق��اف  تطورت  الهجري  الثاين  القرن  بداية  وم��ع 
�سئل:  حني  الزهري  عن  البخاري  رواه  ح�سبما  النقود 
»فيمن جعل األف دينار يف �سبيل اهلل، ودفعها اإلى غالم له 
تاجر يتجر بها، وجعل ربحه �سدقة للم�ساكني والأقربني، 
�سيئًا… قال:  الأل��ف  تلك  ربح  من  ياأكل  اأن  للرجل  هل 
رقم  احلديث  البخاري  )رواه  منها.  ياأكل  اأن  له  لي�س 
مالك  الإمام  اإلى  وجه  الذي  ال�سوؤال  وكذلك   )4054
النا�س  ي�سلفها  موقوفة،  دينار  مائة  حب�س  رجاًل  اأن  »لو 
ت���رى فيها  ه��ل  ذل���ك، جعلها ح��ب�����س��ًا،  ع��ل��ى  وي��ردون��ه��ا 
الزكاة؟ قال: نعم، اأرى فيها الزكاة«. ونقل امليموين عن 
األف درهم يف �سبيل اهلل.  اأحمد« عن رجل وقف  الإم��ام 

قال: اإن كانت للم�ساكني فلي�س فيها �سئ.

قيل: فاإن وقفها يف الكراع وال�سالح؟

قال: هذه م�ساألة لب�س وا�ستباه«)3(. 

ق��ولن:  فهناك  النقدي  الوقف  م�سروعية  عن  اأم��ا 
يرون  ل  واحلنابلة  وال�سافعية،  يو�سف،  واأبو  فاأبوحنيفة، 
جواز وقف املنقول مطلقًا، والنقود هي اأوقاف منقولة)4(.

احلنفية  ع��ن��د  امل��ذه��ب  يتلخ�س  ال��ث��اين  وال���ق���ول 
ورواي��ة  ال�سافعية،  بع�س  عند  مرجوح  ووج��ه  واملالكية، 
تيمية، وهو  ابن  مرجوحة عند بع�س احلنابلة واختارها 
ا�ستقر املذهب  البخاري فقد  واإليه مال  مذهب الزهري 
املنقول على قول حممد بن  عند احلنفية يف حكم وقف 
احل�سن، وهو جواز وقف املنقول املتعارف عليه، ومل يكن 
وقف النقود متعارفًا عليه زمن حممد بن احل�سن، لذلك 
القول بجوازه عن  القول بجوازه، لكن نقل  ينقل عنه  مل 
اأ�سبح  اأن  بعد  لكن  زفر،  تلميذ  الأن�ساري  عن  اأو  زفر، 
البلدان،  بع�س  يف  عليه  متعارفًا  الوقف  من  النوع  هذا 
دخل يف قول حممد املفتي به عند احلنفية ومل تعد هناك 
اأو  القول بجوازه على مذهب زفر  اإلى تخ�سي�س  حاجة 

الأن�ساري)5(.

والنقد  كالطعام  املثلي  وق��ف  يف  اأن  املالكية  وذك��ر 
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ترددًا، واأحد الرتددين هو اجلواز، اإذا وقفت للقر�س اأو 
نحوه، وذكر اخلر�سي اأن هذا هو املذهب. وذكر بع�سهم 
اأن الرتدد يف غري النقود كالطعام، اأما النقود فال تردد 
القول  وهذا  ونحوه.  لل�سلف  قطعًا،  وقفها  فيجوز  فيها، 
هو الذي يتفق مع ظاهر املدونة، ففي املدونة، يف كتاب 
ي�سلفها  موقوفة  دينار  مائة  حب�س  رجاًل  اأن  »لو  الزكاة: 
النا�س ويردونها، على ذلك جعلها حب�سًا، هل ترى فيها 
اأرى فيها الزكاة«)6(. فاإيجاب الزكاة  الزكاة؟ قال: نعم 
فيها دليل على اأن مالكًا يرى �سحة هذا النوع من الوقف.

الترجيح حول مشروعية الوقف النقدي:
– هو جواز وقف  – اإن �ساء اهلل  الراجح  ال�سحيح 
النقود، اإذا كان وقفها بهدف النتفاع منها وقيام بدلها 

مقامها، ويتاأيد هذا الرتجيح باأمرين:

اأي  يذكروا  النقود مل  وقف  منعوا  الذين  اأن  الأول:- 
ومل  النقود،  وقف  من  �سحيح  قيا�س  اأو  اإجماع  اأو  ن�س 
ي�ضتدلوا باأكرث من الدليل العقلي املتمثل يف �ضرط التاأييد 
يف ال�ضيغة و�ضرط اأن تكون العن مما ميكن النتفاع بها 

مع بقائها.

مت�سكوا  النقود  وق��ف  اأج���ازوا  ال��ذي��ن  اإن  ال��ث��اين:- 
وج��واز  عامة،  ب�سفة  الوقف  م�سروعية  وه��و  بالأ�سل، 
منع  على  دليل  ول  احلظر،  دليل  ي��رد  مل  ما  املعامالت 
اجلواز)7(،  يقت�سي  امل�سلحة  دليل  اإن  بل  النقود،  وقف 
�سواء يف هذه م�سلحة الواقفني الذين يرغبون يف �سلوك 
طريق الرب هذا، اأو م�سلحة املوقوف عليهم، اأو م�سلحة 
اأن  احلديث  الع�سر  يف  ثبت  وقد  عامة،  ب�سفة  املجتمع 
النقود يحقق م�سالح �سرعية كربى،  القول بجواز وقف 
نظرًا ملا ميكن اأن يوؤدي اإليه من اإحياء لنظام الوقف يف 
من  كثري  حل  يف  وم�ساهمته  دوره،  وا�ستعادة  الإ�سالم، 

م�سكالت امل�ستفيدين ومنهم الفقراء.

كما اأجاز جممع الفقه الإ�سالمي املنبثق عن منظمة 
مب�سقط  ع�سر  اخلام�سة  دورت���ه  يف  الإ���س��الم��ي  امل��وؤمت��ر 
)�سلطنة عمان( يف 19-14 املحرم/ 1425 ه�، وقف 

النقود حيث جاء يف ثانيًا ما ن�سه:

املق�سد  لأن  ���س��رع��ًا،  ج��ائ��ز  ال��ن��ق��ود  وق���ف   -  1
وت�سي���يل  الأ�س������ل  حب�س  وه����و  الوقف  م�����ن  ال�سرعي 
بالتعيني  تتعني  ل  النق���ود  ولأن  فيه���ا،  متحق���ق  املنفعة 

واإمنا تقوم اإبدالها مقامها.

2 - يجوز وقف النقود للقر�س احل�سن، ولال�ستثمار 
يف  الواقفني  من  عدد  مب�ساركة  اأو  مبا�سر،  بطريق  اإم��ا 
�سندوق واحد، اأو عن طريق اإ�سدار اأ�سهم نقدية وقفية 
ت�سجيعًا على الوقوف، وحتقيقًا للم�ساركة اجلماعية فيه.

3 - اإذا ا�ستثمر املال النقدي املوقوف يف اأعيان كاأن 
فاإن  به م�سنوعًا،  ي�ست�سنع  اأو  به عقارًا  الناظر  ي�سرتي 
النقد،  تلك الأ�سول والأعيان ل تكون وقفًا بعينها مكان 
هو  الوقف  ويكون  ال�ستثمار،  ل�ستمرار  بيعها  يجوز  بل 

اأ�سل املبلغ النقدي.

أنواع وقف النقود:
الفقه  النقود كان م�ساألة مطروحة يف  اأن وقف  رغم 
الإ�سالمي منذ قرون عديدة، اإل اأن ظاهرة وقف النقد مل 
تكن بهذا ال�سيوع. ومل يبلغ جمال ال�ستثمار فيها احلال 
الذي بلغه اليوم؛ ب�سبب تطور جمالت ال�ستثمار واأ�سكاله 
القت�سادي  التطور  بفعل  تنظيمية  واأ�ساليب  وموؤ�س�ساته 

العام يف العامل.

لقد كان وقف النقود موجودًا ب�سكل �سعيف يف الأزمنة 
ال�سابقة. وقد نقل البخاري �سوؤاًل وجه للزهري حول وقف 
�سدقة  ربحها  يكون  بها  يتجر  اهلل  �سبيل  يف  دينار  األف 
املو�سوع،  تداول  عن  يك�سف  )وهو  والأقربني.  للم�ساكني 
وموافقة الزهري عليه، يف اأوائل القرن الثاين الهجري. 
كما ورد يف املدونة الكربى لالإمام مالك احلكم بوجوب 
الزكاة على رجل حب�س مائة دينار موقوفة ي�سلفها النا�س 

ويردونها على ذلك الذي جعلها حب�سًا()8(.

لكن مع هذه الإ�سارات الب�سيطة كان الظهور الفاعل 
والقوي لوقف النقود يف بدايات الع�سر العثماين، حيث 
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اإلى ا�ستانبول بعد  انتقل  البلقان، ثم  كان يف بع�س بالد 
فتحها، ومنه اإلى بالد ال�سام، ثم حتول اإلى ق�سية هامة 
على  وا�سعة  ونقا�سات  جدًل  اأثارت  العثمانية،  الدولة  يف 

م�ستوى املذهب احلنفي خا�سة.

ولكي تت�صح اأهمية وقف النقد وجماالته – ب�صرف 
النظر عن م�صرعيته – ميكن ذكر بع�ض اأنواع الوقف 

النقدي التي باتت ممكنة اأو واقعة اليوم)9( وهي:

وقف  به  ويق�سد  ال�ستثماري:  النقدي  الوقف   -  1
اأو  الوقف  متويل  ولية  حتت  تو�سع  معينة،  مالية  مبالغ 
الأم��وال،  هذه  يف  بامل�ساربة  مكلفة  مالية  موؤ�س�سة  عند 
يتم  ال��ذي  هو  امل�ساربة  طريق  عن  اأرب���اح  من  نتج  فما 
توزيعه على م�سارف الوقف املق�سودة للواقف. ول فرق 

يف ذلك بني:

اأ- اأن تنتدب هيئة وقفية نف�سها ل�ستقبال ال�سدقات 
اجلارية النقدية لتمويل م�سروع ما يعود ربحه لالأغرا�س 
الوقفية، �سواء كانت هذه الهيئة الوقفية حكومية اأم �سبه 
حكومية اأم اأهلية خا�سة. وهنا يتحد الناظر على الوقف 

مع امل�ستثمر له.

ب- اأن يحدد الواقف نف�سه اجلهة التي ت�ستثمر فيها 
بنك  يف  ا�ستثمارية  وديعة  املوقوفات  تو�سع  كاأن  النقود، 
اإ�سالمي معني اأو وحدات يف �سندوق ا�ستثمار. وهنا يحدد 
مع  �سوؤونه  متابعة  مهمته  الوقف،  على  ناظرًا  الواقف 
البنك مثاًل، ثم اأخذ اأرباحه لتوزيعها على اجلهات املعنية 
بالوقف. ومن الوا�سح هنا اأن الواقف غري الناظر، وغري 

امل�ستثمر اأي�سًا.

حتويلها  بغية  وقفية  اأم��وال  جمع  اإل��ى  ي�سار  اأن  ج- 
الأخ��ري  وه��ذا  م�ست�سفى.  اأو  م�سجد  كبناء  اأع��ي��ان،  اإل��ى 
مبنى على جعل هذه ال�سورة من وقف النقود ا�ستثمارًا. 
ويكون ذلك مثل تاأ�سي�س م�سروعات وقفية على الطريقة 
الكويتية؛  الطريقة  على  وقفية  �سناديق  اأو  ال�سودانية، 
اأو غري  الوقفية مل�سروع معني  التربعات  ا�ستدراج  بهدف 
لدينا  ي�سبح  وب��ه��ذا  ال��ه��دف.  مفرد  غ��ري  مبعنى  معني 
امل�ست�سفيات  بناء  خالله  من  ميكن  كبري  مايل  �سندوق 

اأو  اأو اجلامعات  املدار�س  اأو  امل�ستو�سفات  اأو  امل�ساجد  اأو 
الوقف  يكون  اأن  ميكن  كما  الدينية،  واحل��وزات  املعاهد 
باإ�سدار اأ�سهم نقدية وقفية؛ ت�سجيعًا على الوقف لتحيقيق 

امل�ساركة اجلماعية فيه.

2 - الوقف الإيرادي: ويق�سد به وقف اإيراد نقدي، 
وله  املذكور،  الإي��راد  منه  ين�ساأ  ال��ذي  الأ�سل  وقف  دون 

�سور نذكر منها:

اأ- وقف اإيراد عني معمرة لفرتة زمنية حمددة، كاأن 
ما،  لعني  ال�سايف  اأو  الإجمايل  الي��راد  �سخ�س  يحب�س 
اأو مدن  اأو منتزهات  فنادق  اأو  اأو مطاعم  مثل: عقارات 
الإي��راد  يجعل  لكي  ذل��ك،  غري  اأو  بريئة  ترفيهية  األعاب 
وقفًا جلهات الرب. ولهذه احلالة �سور: فتارة يكون الوقف 
موؤبدًا؛ واأخرى يحدد �سهرًا يف ال�سنة يجعل اإيراده وقفًا، 

بناء على �سحة ذلك.

ب- وقف ح�سة حم�سومة بن�سبة مئوية من الإيرادات 
النقدية ل�سالح موؤ�س�سة ا�ستثمارية وقفية.

توقف  اأن  به  القر�سي: ونق�سد  النقدي  الوقف   - 3
يعيدها  اأن  على  اإليها،  يحتاج  مل��ن  لإقرا�سها  النقود 
اآخر،  ملحتاج  جديد  من  اإقرا�سها  ليعاد  التفاق،  ح�سب 
من  عائد  اأو  ا�ستثماري  بعد  اأي  وج��ود  يفر�س  اأن  دون 
وهذه  غريه.  اأو  الربا  اإ�سكالية  من  ف��رارًا  القر�س،  هذا 
البنك  يقوم  حيث  ال��دول،  بع�س  يف  الت�سليف  بنوك  هي 
ي�سددوها  اأن  على  غريه،  اأو  للزواج  املحتاجني  باإقرا�س 
ت�ضميتها  وميكن  كثرية.  دفعات  على  خفيفة  باأق�ضاط 

ببنوك الت�سليف الوقفية. وهذا هو الوقف لل�سلف.

ميكن  اأو  اقرتحت  التي  ال�سور  من  ذل��ك  غري  اإل��ى 
ال�ض����رك���ات  احتي�����اط  وق�����ف  مث�����ل:  ت�ض���وي����ره���ا، 

امل�ساهمة، وغري ذلك.

ال�ستثمار،  جم��ال  يف  النقد  وق��ف  يتحرك  وه��ك��ذا 
ال�سلم،  اأو  وامل�ساركة  وال�ست�سناع،  البيوع  على  كالقائم 
لي�ساهم  التورق،  وكذا  والإج��ارة،  واملرابحة،  وامل�ساربة، 
ا�ستثمارية  م�ساريع  خ��الل  م��ن  ب��اأن��واع��ه��ا  التنمية  يف 
وخدمية. كما اأن جمالت ا�ستثمار الوقف تطال الأ�سهم 
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وبيع العمالت و�سكوك امل�ساربة والتجارة وغري ذلك.

ال�سور  هذه  ت�سحيح  البحث  هذا  يف  هدفنا  ولي�س 
زاوية  يف  البحث  واإمنا  اجلهات،  جميع  من  النقد  لوقف 

النقدية يف املوقوف فيها.

مميزات الوقف النقدي:
1 - اأنه ي�ساهم يف اإن�ساء الوقف امل�سرتك اأو الوقف 
عن  ف�ساًل   – املالكني  �سغار  �سيتمكن  حيث  اجلماعي، 
م�ساريع  يف  جميعًا  امل�ساركة  من   – والكبار  املتو�سطني 
روؤو���س  يف  الن�سبية  امل�ساهمة  خ��الل  من  واح��دة  وقفية 
الوقف  ال�سائعة يف  الوقفية. على خالف احلالة  الأموال 
من  م��ا  عقار  بوقف  خا�س  مالك  يقوم  حيث  العيني، 

طرفه، دون اأن ي�ساركه اأحد يف عملية الوقف هذه.

من  ميكن  مما  الأم���وال،  روؤو����س  يراكم  اأن��ه   -  2
عن�سر  لأن  امل���ّرة؛  ه��ذه  ك��ربى  وقفية  م�ساريع  اإن�����س��اء 
اأكرب، من  اأم��وال  روؤو���س  الوقف �سوف يوفر  امل�ساركة يف 
بطبيعة  ي�سهل  الذي  الأم��ر  الواقفني،  عدد  زي��ادة  خالل 

احلال القيام مب�ساريع وقفية اأكرث �سعة وفعالية.

جماًل  الأوق��اف  دخ��ول  يف  املجال  يف�سح  اأن��ه   -  3
على  النقد  لقدرة  نظرًا  النتاجية؛  الأن�سطة  من  اأو�سع 

النفوذ يف خمتلف اأ�سكال الإنتاج وال�ستثمار.

بالن�سبة  غ��ريه  من  اإجن���ازًا  اأ�سهل  يظل  اأن��ه   -  4
ل��ل��واق��ف��ني؛ ل��وف��رة ال��ن��ق��د – يف ي��د ال��ع��دد الأك����رب من 
وال��ع��ق��ارات،  الأرا���س��ي  يف  احل��ال  خ��الف  على  النا�س. 

فلي�س كل النا�س ميلكونها اأو تتوفر يف اأيديهم.

الوقــف النقـــدي
و�سيغ متويل امل�سروعات ال�سغرية للفقراء

امل�سروعات اأو ال�سناعات ال�سغرية، وحدات �سغرية 
احلجم جدًا تنتج وتوزع )او توزع فقط( �سلعًا وخدمات 
وتتاألف من منتجني م�ستقلني يعملون حل�سابهم اخلا�س 
هذه  وتتميز  النامية،  البلدان  يف  احل�سرية  املناطق  يف 

امل�سروعات ال�سغرية بالربامج التالية:

1 - اأنها م�سروعات فردية ميلكها ويديرها �سخ�س 
واحد حل�سابه.

والريفية. احل�سرية  املناطق  يف  تعمل  اأنها   -  2
له  يو�سع  ومل  ج����دًا،  �سغي����ر  م����اله���ا  راأ�س   -  3

حدًا اأق�سى.

منخف�س. م�ستوى  ذات  تقنية  ت�ستخدم   -  4
ولكنها  حم��دودة  تكون  قد  عمل  فر�س  توفر   -  5

مفيدة للفقراء.

الر�سمي. غري  للقطاع  بنتمي  اأغلبها   -  6
ويقودنا هذا التعريف اإلى امل�سلمات التالية:

مما  حمدودة  با�ستثمارات  عمل  فر�س  اإيجاد   -  1
ي�ساعد على التخفيف من م�سكلة البطالة والفقر.

والتمويل  كبري،  مال  راأ�س  اإلى  احلاجة  عدم   -  2
يكون حمليًا يف اأغلب الأحيان.

مما  حملية  اإنتاجية  م�ستلزمات  على  تعتمد   -  3
عجز  من  تزيد  اأجنبية  عملة  اإل��ى  الأم��ر  معه  يحتاج  ل 
يف  ت�ساهم  اأنها  عن  ف�ساًل  للم�سروع،  املدفوعات  ميزان 
من  ب��دًل  واخلدمات  ال�سلع  من  الذاتي  الكتفاء  حتقيق 

ا�ستريادها من اخلارج.

املحلية  الظروف  تنا�سب  تكنولوجيا  ا�ستخدام   -  4
الدول  من  امل�ستوى  عالية  تكنولوجيا  ا�سترياد  حتتاج  ول 

املتقدمة.

من  يقلل  مما  م�ساحة  اأي  ا�ستغالل  اإمكانية   -  5
انخفا�س تكاليف 

البنية الأ�سا�سية.

والتي  اأعمالها وعملياتها ومنتجاتها  املرونة يف   - 6
ميكن تعديلها ح�سب الظروف.

ويف  الريفية  املناطق  يف  ال�سناعة  توطني   -  7
املتوازن  والتوزيع  الكايف  ال�ستقرار  يحقق  مما  احل�سر 

لل�سكان بني الريف واحل�سر.
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امل�ستلزمات  ببع�س  الكبرية  ال�سناعات  تغذية   -  8
اإن��ت��اج��ه��ا يف  اأق���ل مم��ا ل��و ت  ال��الزم��ة ل��الإن��ت��اج بتكلفة 
امل�سنع الكبري، او ا�ستريادها من اخلارج ولللم�سروعات 

ال�سغرية فوائد اجتماعية واقت�سادية تتوفر يف الآتي:

زيادة القيمة امل�سافة لالإنتاج ال�سناعي وخا�سة بعد 
تطور البع�س منها تكنولوجيًا بحيث اأ�سبحت تنتج �سلعًا 

عالية اجلودة.

اأكرث  تكون  بحيث  النتاجية  خطواتها  تغيري  �سهولة 
باأنها ل حتتاج  الأذواق كما متتاز  للتغريات يف  ا�ستجابة 

اإلى درا�سات جدوى اقت�سادية معقدة)10(.

�سواء  القت�سادية  احلياة  يف  اأ�سا�س  ب�سكل  ت�سهم 
من�ساآت  اأو  الباطن  من  مقاول  اأو  م�ستقلة  من�ساآت  كانت 
يف  لنت�سارها  ولكن  وتنوعها  لعددها  فقط  لي�س  تابعة 
م�ضروعات  النهو�ض  يف  القت�ضادي  الن�ضاط  جوانب  كل 
الفقراء ولدورها املتكامل يف دعم امل�سانع الكبرية وبيئة 
لل�سناعة  املطرد  للتحديث  وكم�سدر  خ�سبة  �سناعية 

والتجارة.

اخلا�سة  امللكية  �سيغة  تعطيها  التنظيمية  طبيعتها 
للفقراء مما يجعلها بال�سرورة ل ت�ستوجب وجود تعقيدات 
اإدارية يف تنظيمها وهو ما يدفعها لل�سعي لتحقيق النجاح 
والنمو والتطور من خالل اجلدية يف العمل و�سرعة اتخاذ 
القرار مبا يتجاوز مع متغريات ال�سوق وظروفه �سواء من 

حيث كمية الإنتاج اأو موا�سفاته.

هذه  يف  للعمل  عالية  م��وؤه��الت  اإل��ى  احل��اج��ة  ع��دم 
امل�ساريع.

التكنولوجيا  وب�ساطة  امل�ستثمر  املال  راأ�س  حمدودية 
امل�ستخدمة.

ثالث  يف  للفقراء  ال�سغرية  امل�ساريع  اأن��واع  وتندرج 
اأنواع رئي�سية:

اأ-الأعم���ال الأول���ي������ة والت�����ي ت�س���م������ل م���خ��ت���ل�����ف 
الأعمال الزراعية.

امل�����س��روع  ق��ي��ام  ع��ن��د  التحويلية،  ب-ال�����س��ن��اع��ات 
باعتماد  م�سافة  قيمة  اأي��ة  اأو  الأولية  امل��واد  با�ستخدام 

الآلت واملعدات التي لديه.

حت�سني  يف  ت�ساهم  والتي  اخلدمات  ج-م�سروعات 
الدخول املنخف�سة.

وت��ت��م��ي��ز ه����ذه امل�����ص��اري��ع ال�����ص��غ��رة ب��ال��ع��دي��د من 
اخل�صائ�ض لعل اأهمها:

1 - انخفا�س الطاقة الإنتاجية: فقد �ساعد التطور 
التكنولوجي على اإمكانية جتزئة العمليات الإنتاجية.

غالبية  تعتمد  املحلية:  اخلامات  على  العتماد   -  2
تقل  ثم  ومن  املحلية  اخلامات  على  ال�سغرية  امل�ساريع 
على  اإيجابي  اأثر  من  لذلك  وما  ال�سترياد  اإلى  احلاجة 

امليزان التجاري.

3 - القدرة على النت�سار اجلغرايف: واأثر ذلك على 
تخفيف الهجرة من الريف اإلى احل�سر.

ال�سغرية  امل�ساريع  تعترب  ت��دري��ب:  م��راك��ز   -  4
للعمل  يوؤهلهم  مما  ب�ه����ا  الع�����املني  لت�����دريب  مراكز 

يف امل�ساريع الكبرية.
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الوقف النقدي

 في مواقع متعددة مثل:
واملقابر والربط  والزوايا  امل�ساجد  بناء  متويل   -  1

امل��راف��ق،  ه��ذه  يف  العاملني  مرئيات  ت��وف��ري   -  2
والتجهيز  والفر�س  والتظافة  الإن��ارة  متويل  اإلى  اإ�سافة 

والرتميم.

العلم. ودور  والكتاتيب  املدار�س  بناء  متويل   -  3
الآبار  حالة  وحت�سني  الآبار  حفر  نفقات  متويل   -  4
والعيون القائمة. ولنا اأن ن�ستذكر دعوة النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم اإلى العتابة ببئر )رومة( وتعميم نفعها.

ومتويل  )البيمار�ستانات(  امل�سايف  بناء  متويل   -  5
ف�ساًل  وك�سوتهم  املر�سى  اإعا�سة  مثل:  اجلاري  اإنفاقها 
رواتب  واإج��راء  متري�سهم  على  والإنفاق  معاجلتهم  عن 

املن�سدين الذين يرفهون عنهم!!.

فيما  النقود  بوقف  احل�سن  القر�س  متويل   -  6
تفريجًا  الوقفية(  الت�سليف  ب���)ب��ن��وك  ت�سميته  ميكن 
ويف  فيه،  ال�سارع  رغ��ب  مق�سد  وه��و  املحتاجني،  لكرب 

وقف النقود ا�ستجابة لتطور املجتمع امل�سلم.

ت�سميته  ميكن  فيما  العيني  الت�سليف  متويل   -  7
امل��زارع��ني وهي  مل��ن ل يجدها م��ن  ال��ب��ذور(  ب���)ب��ن��وك 

ق�سية اأقرها الفقهاء والعلماء.

والأرام���ل؛  العجزة  ودور  امليات  بناء  متويل   -  8
فكافل اليتيم قرين النبي يف اجلنة وال�سعي على الأرملة 

وامل�سكني قربة من اأبر القربات.

لأمر  ا�ستجابة  وجتهيزها  الربط  بناء  متويل   -  9
اهلل تعالى جهادًا باملال واإعدادًا للقوة، وقد عرف النبي 
احلديث  ففي  ال�سياق،  ه��ذا  يف  ف�سله  خ��ال��د  ل�سيدنا 
املتفق عليه: »واأما خالد فقد احتب�س اأدراعه واأعتاده يف 
ربط اخليل ويف  النبي )�س( يف  وقد رغب  �سبيل اهلل«، 

احتبا�سها يف �سبيل اهلل حتقيقًا للغر�س ذاته)12(.

اإيجاد  اإلى  النقدية يف هذا الع�سر تهدف  والأوقاف 

يف  وامل�ساهمة  الوقف،  ا�ستثمار  ريع  من  منا�سبة  عوائد 
حتقيق التنمية القت�سادية والجتماعية.

يحقق م�سالح  النقود  وقف  بجواز  القول  ترجيح  اإن 
متعددة تتنا�سب مع مقا�سد ال�سريعة من حيث:

ففيه التو�سعة على الفقراء واملحتاجني �سواء الواقفني 
ال�سدقة  ج��ري��ان  يبتغي  فالواقف  عليهم،  امل��وق��وف  اأو 

واملوقوف عليه يريد املنفعة وق�ساء حوائجه.

اإف�ساح ملجال الوقف وتي�سريه على كل النا�س، بحيث 
ذوو  بها  القيام  ي�ستطيع  �سدقة  النقدي  الوقف  ي�سح 
الدخول ال�سغرية، ومن جمموع هذا القليل يرتاكم مال 
الوقف النقدي لت�سرتي به العقارات واملرافق واخلدمات 

وتنجز به امل�سروعات.

وبالنظر اإلى القطاع الوقفي، فاإنه يالحظ اأن وقفيات 
العقارية  املمتلكات  حول  تركزت  الع�سور  عرب  امل�سلمني 
على  ا�ستحوذت  ال��ع��ق��ارات  اأن  ال��درا���س��ات  ت�سري  حيث 
93% من جمموع الأموال الوقفية، وبالرغم من اأهمية 
املعا�سرة  التنمية  مقت�سيات  اأن  اإل  امل��وق��وف��ات  ه��ذه 
جديدة،  �سيغ  وتطوير  الوقفية  الأ���س��ول  تنويع  تتطلب 
لتثمريها وتوظيفها، اإن قيام اأمناط جديدة من اأ�ضاليب 
القت�سادي  التنظيم  يف  املوؤ�س�سية  والأ�سكال  ال�ستثمار 
وال�ستفادة  النقود  وقف  اأمام  جديدة  اأفاقًا  تفتح  �سوف 
املحا�سبية  والنظم  املالية  املوؤ�س�سات  قيام  اأن  كما  منه، 
يجعل  املالية  للبيانات  والتوثيق  العلنية  وك��ذا  احلديثة 
اأ�سبح  لعله  بل  مي�سورًا،  واإدارت��ه  النقدي  الوقف  حفظ 

اأي�سر من وقف العقارات)12(.

نظرًا  امل�ساريع  هذه  ملثل  املا�سة  احلاجة  ظهرت  وقد 
الذين  العامل  اإلى خُم�س �سكان  الو�سول  لأنها تركز على 
يعدون اأفقر �سكان الأر�س، وبالتايل فهم الأكرث احتياجًا. 
وت�سغيل  للنمو  رئي�سة  رافعة  تعدُّ  ال�سغرية  وامل�سروعات 
البطالة، وهذا ما ي�سكل واحدة من  العمل وتقلي�س  قوة 
الجتماعي. البنيان  وتقوية  الفقر  مكافحة  اآليات  اأهم 

ولعلَّ التجربة الرتكية يف جمال الأوقاف منذ بداية القرن 
اخلام�س ع�سر امليالدي تعزز راأينا يف هذا ال�سدد، ففي 
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الرتكية  بور�سة  مدينة  يف  نقديًا  وقفًا  ل�1563  درا�سة 
الأوق��اف  ه�����ذه  اأن  تبني  1897-1605م  الفرتة  يف 
ع�����دد  باإق����را�س  كبري  اجتم����اعي  ب�����دور  ق����ام����ت 
اأدوات  �سراء  اأو  مهنة  لبدء  مالية  مبالغ  الفق���راء  م����ن 

الإنتاج)14(.

الموارد المالية للتمويل الوقفي:
تاأتي املوارد املالية للتمويل الوقفي من اأربع فئات هي:

يكون  وق���د  ال��ت��اأب��ي��د  على  م���ااًل  اأ-ال��واق��ف��ون 
اأو  الوقف  لغر�س  ريعه  يخ�س�س  عقارًا  املوقوف  امل��ال 
عينا  يكون  وقد  الوقف  اإدارة  من  املبا�سر  لال�ستخدام 
ا�ستعمالية ك�سيارة اأو �ساحنة اأو اآلة تقدم للفقري يف �سكل 

منحة موؤقتة اأو توؤجر له باأجرة زهيدة.

املقر�سة  الفئة  وهم  موؤقتًا:  مااًل  ب-الواقفون 
هذه  تكون  قد  ح�سنًا،  قر�سًا  الوقف  يقدمون  اإذ  للوقف 
الطلب  حتت  تكون  وقد  حمدودة  لفرتة  موؤجلة  القرو�س 
الأم��وال  هذه  ر�سيد  ومن  �ساوؤوا،  متى  �سحبها  ميكنهم 
املوقوفة على التاأبيد والتوقيت يقدم التمويل للم�سروعات 

ال�سغرية للفقراء.

امل�����س��روع��ات  مت��وي��ل  اإن  ال�سيولة:  ج-ك��ف��اء 
ال�سغرية للفقراء با�ستخدام التمويل الوقفي قد ي�سطدم 
ال�سيولة،  م�سكلة  وه��ي  ع��ادة  امل�سارف  تواجه  مب�سكلة 
ولتذليل هذه العقبة تاأتي الفئة الثالثة وهم كفالء ال�سيولة 
ملاآزرة الوقف بدعم �سيولته من خالل اإلتزامها باإقرا�س 

حيث  حم���دودة،  مل��دة  معينًا  مبلغًا  الطلب  عند  ال��وق��ف 
نق�س  ل�سد  ح�سرًا  ال�سيولة  كفالء  يقدمه  ما  يخ�س�س 

ال�سيولة الطارئ ب�سبب متطلبات ال�سحب.

د-كفاء التواء: »متربوعوا عجز ال�سداد«: يعترب 
ميكن  وعليه  اخل��ري  عمل  جم���الت  م��ن  الفقري  �سمان 
للواقفني وقفًا موؤقتًا اأن ي�ساهموا بتوفري ال�سمان الالزم 
م�ساريعهم.  لبدء  عليها  يح�سلون  التي  الفقراء  لديون 
والتي  الدولية  املالية  للموؤ�س�سات  العملي احلايل  والواقع 
ت�سديد  اأن  يثبت  الفقراء  دي��ون  �سمان  عملية  با�سرت 
واأن  البنك،  عمالء  ت�سديد  من  اأف�سل  لديونهم  الفقراء 
الفقراء  ل��دى  ال�سداد  م�ستوى  اأن  اأظ��ه��رت  ال��درا���س��ات 
املقرت�سني قد ي�سل اإلى ما يزيد على 90% من اإجمايل 

القرو�س املقدمة.

عن  الوقفي  التمويل  متلقي  يعجز  فقد  ه��ذا  ورغ��م 
ال�سداد ب�سبب من الأ�سباب كالإع�سار وعدم القدرة على 
تعوي�س  اأجل  ومن  خيانة،  ب�سبب  اأو  املماطلة  اأو  ال�سداد 
التمويل  �سيغة  تقرتح  ال��ت��واء،  ج��راء  فقده  م��ا  ال��وق��ف 
ال�سداد،  عجز  متربعوا  اأو  التواء  كفالء  وج��ود  بالوقف 
اإذا  معني  مببلغ  للوقف  بالتربع  منهم  كل  يلتزم  حيث 
اأو املتربع  اأو بع�سًا منه، فالكفيل  هلك مبلغ التمويل كله 
عدم  ب�سبب  �ساعت  القر�س  اأ�سل  من   %5 بتعوي�س 
ال�سداد يحمي 100% من القرو�س يقدمها املقرت�سون 
للوقف مما ي�سجع وقف الواقفني وا�ستمرار تدفق القر�س 

الوقفي وبذلك ا�ستمرار الوقف ودميومته)15(.
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د. ر�سا عبد الواجد اأمني

تعي�س الأمة الإ�سالمية مبا متثله من ح�سارة 
ت�ستوجب  التي  التحديات  من  عددا  عريقة  عاملية 
وعظمة هذه احل�سارة،  تاريخ  مع  يتفق  مواجهتها مبا 
�سقها  يف  العوملة(  ب)حتدي  ت�سميته  ميكن  ما  التحديات  هذه  ومن 
الثقايف والإعالمي بدرجة هامة، ويف �سقها القت�سادي والجتماعي 
اإلغاء  تعنيه  فيما  العوملة  تعني  حيث  اأهمية،  تقل  ل  بدرجة  وال�سيا�سي 
عامل  تنباأ  كما  ليكون-  اأج��م��ع،  ال��ع��امل  دول  ب��ني  واحل��واج��ز  احل���دود 
قرية  العامل  املا�سي-  القرن  يف  ماكلوهان  مار�سال  الكندي  الت�سال 
�سغرية، يعرف من يف �سرقه ما يحدث يف غربه يف التو واللحظة، وقد 
خالل  من  املا�سي  القرن  نهاية  يف  جلي  ب�سكل  النبوءة  ه��ذه  حتققت 
حدثني هامني على ال�سعيد الإعالمي والثقايف، اأولهما انت�سار القنوات 
املاليني  باإمكان  اأ�سبح  حيث  بها،  تعمل  التي  التقنية  وتطور  الف�سائية 
حول الكرة الأر�سية متابعة حدث واحد يف وقت حدوثه، وهو ما يعرف 
بالبث املبا�سر اأو البث احلي، وثانيهما ظهور ال�سبكة العنكبوتية الدولية 
التي مل تقم فقط باإلغاء احلواجز واحلدود، بل تخطت العوائق القانونية 
واجلغرافية ليت�سارك العامل يف �سلة كبرية من املعلومات والبيانات التي 
منها ما هو نافع مفيد، ومنها ما هو غث يعمل على النيل من منظومة 
القيم لدى العديد من الثقافات، وينخر يف جدار وجذور بع�س الثقافات 
– كامل�سمون الإباحي على �سبيل  التي ترى يف انت�سار بع�س امل�سامني 

املثال - حتديا خطريا تنبغي مواجهته بكافة ال�سبل.

و عولمة اإلعالم والثقافة 
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وهذه الورقة البحثية ل تبحث يف مثل هذه التحديات 
للح�سارة  بالن�سبة  فقط  والثقافية  ال�سبكية  الأخالقية 
واحلا�سر  التاريخ  هذا  كل  لها  ح�سارة  لأن  الإ�سالمية، 
غري  امل�سمون  �سخرة  على  تنك�سر  اأن  ميكن  ل  امل�سرق 
على  باأن  الكامل  الت�سليم  مع  الإنرتنت،  �سبكة  الالئق يف 
مثل  ملواجهة  جهودهم  يبذلوا  اأن  احل�سارة  ه��ذه  اأتباع 
تلك  اإلى  ب�سرف  النتماء  ي�ستحقوا  لكي  التحديات  تلك 
منذ  العاملني،  اإلى  الهداية  م�سعل  حملت  التي  احل�سارة 
اللحظة التي قرر اهلل تعالى اأن يخرج النا�س من ظلمات 
اإلى نور الإميان مببعث خات الب�سر _ �سلى  اجلاهلية 

اهلل عليه و�سلم -. 

من  رئي�سيني  نوعني  بني  متيز  الورقة  ف��اإن  وبالتايل   
التحديات: 

بالثقافة  املتعلقة  تلك  وهي  الثقافية،  التحديات  اأول: 
على  الثقايف  �سقها  العوملة يف  وتاأثريات  العام،  مبفهومها 

الثقافة اخلا�سة باملجتمعات الإ�سالمية.

وو���س��ائ��ل��ه يف  ب��الإع��الم  املتعلقة  ال��ت��ح��دي��ات  ث��ان��ي��ا: 
ال���دول الإ���س��الم��ي��ة، وم��ا ت��ث��ريه ال��ع��ومل��ة الإع��الم��ي��ة من 
الورقة و�ضع خطوط عري�ضة  واأخريا، حتاول  اإ�ضكاليات، 
ل�سترياتيجية كاملة ميكن اأن تكون ناجعة يف مواجهة هذه 

التحديات التي اأفرزتها الفرتة الزمنية التي نعي�سها اليوم 
م�ستلهمة  الغربية،  والأفكار  الدعاوى  من  العديد  ب�سبب 
التي  الإ�سالمية  احل�سارة  جوهر  من  الرئي�سة  مالحمها 
�سادت مالحمها العامل زهاء اأربعة ع�سر قرنا من الزمان.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�سة اإلى:

الع�����ومل����ة  م���اهي����ة  عل���������ى  التع����رف   -  1
و�سم�������اتها وخ�سائ�سها 

يف  العوملة  ظ�����اهرة  اأبع����اد  ع���ن  الك�س����ف   -  2
املجال الثقايف

تواجه  التي  التحديات  جممل  على  التعرف   -  3
العوملة  فكرة  ظهور  عن  الناجتة  الإ�سالم  ح�سارة  اأتباع 
الغربي،  للنموذج  وفقا  العامل  ثقافة  تنميط  تريد  التي 
لكل  ميكن  �سلعة  اإل��ى  الثقايف  املنتج  حتويل  خ��الل  م��ن 
�سعوب العامل اأن ي�ستهلكونها كما ي�ستهلكون احلا�سوب اأو 

ال�سيارة، وهو ما يعرف بت�سليع الثقافة. 

4 - التعرف على اإ�سكاليات العوملة الثقافية، وموقف 
احل�سارة الإ�سالمية منها.

الإعالمية. العوملة  اأبعاد  عن  الك�سف   -  5
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الإعالمية،  العوملة  اإ�سكاليات  على  التعرف   -  6
وموقف احل�سارة الإ�سالمية منها 

7 - التعرف على طرق ا�ستفادة احل�سارة الإ�سالمية 
من ظاهرة العوملة. 

نوع الدراسة: 
تنتمي هذه الدرا�سة اإلى البحوث الو�سفية التي تهدف 
موقف  اأو  ظاهرة  خ�سائ�س  وتقييم  وحتليل  ت�سوير  اإلى 
معني تغلب عليه �سفة التحديد، وينطبق ذلك يف الدرا�سة 
الثقايف  �سقها  يف  ال��ع��ومل��ة  ظ��اه��رة  وحتليل  و���س��ف  على 
والإعالمي، بهدف احل�سول على معلومات كافية ودقيقة 

عن هذا الأمر.

 منهج الدراسة:
تعتمد الدرا�سة على منهج امل�سح الإعالمي، وهو اأحد 
املناهج امل�ستخدمة بكرثة يف الدرا�سات الإعالمية، ويعتمد 
ونقدها،  الدرا�سة  مبو�سوع  املتعلقة  الأدبيات  م�سح  على 
وحتليلها، ومن ثم ا�ستخال�س النتائج املرتتبة عليها، كما 
اأدوات  من  ك��اأداة  العلمية  املالحظة  على  الدرا�سة  تعتمد 

جمع البيانات واملعلومات. 

المبحث األول: مفهوم العولمة
 العوملة تعني اإلغاء احلدود واحلواجز: 

 Ronald Robertson قدم رونالد روبرت�سون
مفهوما للعوملة، وعرفها باأنها عملية لبلورة العامل يف مكان 
واحد، واأن يف�سي ذلك اإيل ظهور حالة اإن�س���انية عاملية)1(، 
ويف كتابه عن العوملة الذي و�سعه يف عام 1997 وترجم 
اإيل  ت�سري  باأنها  العوملة  عرف   1998 عام  العربية  اإيل 
�سغط العامل وت�سغريه من ناحية، وتركيز الوعي به ككل 
من ناحية اأخرى، واإذا كانت العمليات والأعمال التي ي�سري 
اإليها املفهوم راهنا تن�سحب اإيل قرون خلت مع وجود بع�س 
املعوقات فاإن الرتكيز الأ�سا�سي يف مناق�سة العوملة يقع علي 

الع�سور احلديثة ن�سبيا، وحيث اإن هذه املناق�سات ترتبط 
ارتباطا وثيقا مبعامل احلداثة وطبيعتها فاإن العوملة ت�سري 

بو�سوح اإيل التطورات التي حدثت موؤخرًا)2(.

وتعريف روبرت�سون يركز علي اإلغاء احلدود واحلواجز 
وت�سغريه  العامل  �سغط  يعني  مما  وال���دول،  الأف���راد  بني 
العامل  انكما�س  كانت حركة  ورمبا  ككل،  به  الوعي  وزيادة 
قدمية قدم الب�سرية، ومرت مبراحل تاريخية كثرية �سعودا 
مذهلة  مبعدلت  ت�سارعت  احلركة  هذه  اأن  بيد  وهبوطا، 
نتيجة  وذل��ك  الت�سعينيات،  عقد  خالل  وخ�سو�سا  اأخ��ريا 
للتطورات العلمية واملعلوماتية اجلديدة، وبرزت خالل هذا 
علي  تعمل  واجتاهات  و�سخ�سيات  وموؤ�س�سات  قوى  العقد 

تعميق هذا النكما�س.

اإن اأهم ما مييز هذا املفهوم هو تركيزه ال�سديد علي 
منها  كثرية  اأم���ورًا  تت�سمن  والتي  العامل  انكما�س  فكرة 
والدولة  املجتمعات  وترابط  والثقافات  امل�سافات  تقارب 
حينما مل يعد بالإمكان العزل والنعزال و�سرعة التحولت 

وامل�ستجدات وعدم القدرة علي جماراتها.

 Anthony Giddens جيدنز  اأنتوين  ويعرف 
وتطور  ب���روز  م��راح��ل  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة  باأنها  العوملة 
ال�سعيد  علي  الجتماعية  العالقات  فيها  تتكثف  احلداثة 
العاملي، حيث يحدث تالحم غري قابل للف�سل بني الداخل 
واخلارج، ويتم فيها ربط املحلي والعاملي بروابط اقت�سادية 

وثقافية و�سيا�سية واإن�سانية )3(.

 ومن التعريفات التي تنظر اإيل العوملة باعتبارها اإلغاء 
جورج  الأمريكي  املفكر  تعريف  للحواجز  واإزال��ة  للحدود 
باأنها  العوملة  يعرف  ال��ذي   Gearge Lodge ل��ودج 
مت�سلة  العامل  �سعوب  ت�سبح  خاللها  من  التي  »العملية 
و�سيا�سيا  واقت�ساديا  ثقافيا  حياتها  اأوجه  كل  يف  ببع�سها 
مع  لكن  وم��رك��ز  ب�سيط  تعريف  وه��و  وبيئيا«)4(،  وتقنيا 
ببع�سها  الأر���س  �سعوب  ات�سال  هي  العوملة  ب��اأن  الت�سليم 
للظروف  تبعا  تتفاوت  فاإن درجات هذا الت�سال  البع�س، 
الت�ضال تختلف  اأمناط هذا  اإن  بل  لل�ضعوب،  القت�ضادية 

نظرا لختالف عادات وتقاليد وطبائع ال�سعوب.
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 العولمة تعني

 ثورة تكنولوجية واجتماعية:
اإيل عدد  بالنظر  للعوملة  تعريفات  الكتاب عدة  قدم 
التعريف  التعريفات  ه��ذه  وم��ن  املختلفة،  جوانبها  من 
الذي يرى اأن العوملة �ضكل جديد من اأ�ضكال الن�ضاط مت 
ال�سناعية  الراأ�سمالية  من  حا�سم  ب�سكل  النتقال  فيها 
اإيل املفهوم ما بعد ال�سناعي للعالقات ال�سناعية، وهذا 
التحول تقوده نخبة تكنولوجية �سناعية ت�سعى اإيل تدعيم 
ال�سوق الكوين الواحد بتطبيق �سيا�سات مالية وائتمانية 
يرى  التعريف  وهذا   ،)5( �ستى  واقت�س�ادية  وتكنولوجية 
اأن التحولت املت�سارعة التي ي�سهدها العامل وتدفعه نحو 
التي  التكنولوجية  الثورة  اإيل  اإمنا ترجع  �سغطة وعوملته 
باإمكانها اأن حتول العامل اإيل �سوق واحدة، واملثال البارز 
علي ذلك هو �سبكة الإنرتنت Internet التي اأحدثت 
ثورة يف اأنظمة الت�سالت واأحدثت تغريًا كبريًا يف بع�س 
الإلكرتوين  ال�سوق  كظهور  الجتماعية  احلياة  اأ�سكال 
الإلكرتونية  والتجارة   Electronic Market

.Electronic Trade

تعريف شومان:
العوملة  مفهوم  اإن  ���س��وم��ان  حممد  ال��دك��ت��ور  ي��ق��ول 
حتليل  وحم��اول��ة  لتو�سيف  وا�سع  نطاق  علي  ي�ستخدم 
اآثارها ال�سيا�سية  التحولت املت�سارعة يف العامل، ور�سد 
والقت�سادية والجتماعية )6(، وهذا التعريف يركز علي 
اأن العوملة ت�سكل الإطار املرجعي لكل التحولت والتطورات 
وت�ساعد علي فهم  والجتماعية،  والقت�سادية  ال�سيا�سة 

هذه التطورات، ور�سد اآثارها الإيجابية وال�سلبية.

ميكن  ب�سيطًا  �سيئًا  لي�ست  العوملة  اإن  حرب:  تعريف 
عمليات  جملة  ه��ي  م��ا  ب��ق��در  ب��دق��ة،  وو���س��ف��ه  تعيينه 
تاريخية متداخلة تتج�سد يف حتريك املعلومات والأفكار 
�سابق  ل  ب�سورة  الأ�سخا�س  وحتى  والأ�سياء  والأم���وال 
اإنها  والدميومة،  وال�سمولية  والآن��ي��ة  ال�سهولة  من  لها 
القت�سادية  التبادلت  تعميم  يف  تتمثل  ح�سارية  قفزة 

واح��دا  العامل  يجعل  نحو  علي  والثقافية  والجتماعية 
اأكرث من اأي وقت م�سى، من حيث كونه �سوقا للتبادل، اأو 

جمال للتداول، اأو اأفقا للتوا�سل)7(.

العولمة حقبة تاريخية:
حقبة  اعتبارها  اإيل  للعوملة  التعريف  ه��ذا  وي��ن��زع 
اأو  اجتماعية  ظ��اه��رة  منها  اأك��رث  التاريخ  م��ن  حم��ددة 
عام  ب�سكل  تبداأ  البع�س  نظر  يف  وه��ي  نظريًا،  اإط���ارا 
 Détente ال��وف��اق  ب�سيا�سة  ع��رف  م��ا  ب��داي��ة  منذ 
يف  املت�سارعني  القطبي  بني  ال�ستينيات  يف  �سادت  التي 
النظام الدويل اآنذاك، وهما الوليات املتحدة الأمريكية 
والحتاد ال�سوفيتي، اإيل اأن انتهي ال�سراع والذي يرمز 
الباردة،  ونهاية احلرب  ال�سهري  برلني  انهيار حائط  له 
وهذا املفهوم يقوم علي عن�سر الزمن باعتباره العن�سر 
احلا�سم، وبغ�س النظر عن مو�سوع ال�سببية اأي الأ�سباب 
التي اأدت اإيل ن�ساأة ظاهرة العوملة، وعلي ذلك فالعوملة يف 
نظر اأ�سحاب هذا الراأي هي املرحلة التي تعقب احلرب 
مثله  العوملة  وم�سطلح  التاريخية،  الناحية  من  الباردة 
يف ذلك مثل م�سطلح احلرب الباردة الذي �سبقه يوؤدي 
دوره كحد زمني لو�سف �سياق حتدث فيه الأحداث، كاأن 
فهم  اأو  لتربير  العوملة  ع�سر  يف  نعي�س  نحن  مثاًل  يقال 

�سيا�سات معينة اقت�سادية اأو �سيا�سية اأو ثقافية )8(.

من  درجة  هي  العوملة  اإن  يقول  اآخر  تعريف  وهناك 
فيها  ويتم  العاملي،  الراأ�سمايل  النظام  تطور  درج��ات 
وال�سيا�سة  والجتماع  القت�ساد  لأمور  الوا�سح  التداخل 
والثقافة وال�سلوك دون اعتداد يذكر باحلدود ال�سيا�سية 
اأو  حم��دد  وط��ن  اإيل  النتماء  اأو  ال�سيادة  ذات  ل��ل��دول 
ميكن  التعريف  هذا  وفق  والعوملة   ،)9( معينة  دول��ة  اإيل 
اأن و�سفت  الذي �سبق  باملعني  تاريخية،  اعتبارها حقبة 
نظاما  منها  اأكرث  تاريخية  حقبة  باعتبارها  الفا�سية  به 
Depre -  �سيا�سيا، اأو كما ي�سار اإيل مرحلة الك�ساد

.)10( متميزة  ظاهرة  باعتبارها   sion

 العولمة تعني هيمنة القيم األمريكية:
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ويرى اأ�سحاب هذا التعريف اأن الوليات املتحدة هي 
والهيمنة  ال�سيطرة  حتاول  واأنها  العوملة،  يف  املركز  دولة 
اإيل  ال�سيوعية وحتولها  الكتلة  انهيار  م�ستغلة  العامل  علي 
كتاب  عنه  يعرب  ما  وه��و  الدميق���راطية،  ال����راأ�سمالية 
فوكوياما  فران�سي�س  الأ�سل  الياباين  الأمريكي  املفكر 
وخات  التاريخ  )نهاية   Francis Fukuyama

الب�سر اأو الإن�سان الأخري(..

 The End of History And The
الحت��اد  �ضقوط  فيه  اع��ت��ر  وال���ذي   Last Man
حا�سما  انت�سارا  ال�سرتاكية  الكتلة  وانهيار  ال�سوفيتي 
فالعوملة  املنظور  هذا  ووف��ق  ال�سيوعية  علي  للراأ�سمالية 
يف  تقدما  ومتثل  جيدة،  ظاهرة  للكلمة  املعياري  باملعني 
التاريخ لأنها ترمز يف الواقع اإيل انت�سار ظواهر التحديث 

و�سيادة الدميقراطية كنظام �سيا�سي.

م��و�سوعية  م�����ب����ررات  ن���اف�����ع  اإب����راهي���م  ويق�����دم 
الأم����ريكية  للهيم����ن���ة  رم�����زا  ب�����اعتب����اره����ا  للع�����وملة 

ف����ي ال���وقت ال����راهن وه����ي:

وحجمه.  الأمريكي  القت�ساد  – قوة   1
الأخرى. لالأطراف  الن�سبي  الوزن  – �سعف   2

وال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة  الأ���س�����س  ه��زمي��ة   –  3
والجتماعية التي قامت عليها مناذج اأخرى.

مبا  قيا�سا  الأمريكي  التكنولوجي  التقدم  – ثقل   4
يحققه الآخرون.

نظم  اإق���ام���ة  يف  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  جن���اح   –  5
الكلمة  لها  وجتعل  الهيمنة  لها  تكفل  دولية  وموؤ�س�سات 

العليا )11(.

التايل  التعريف  تقدمي  ميكن  �سبق  م��ا  خ��الل  م��ن   
اإيل  ت�سري  ن�سبيا  حديثة  ظ��اه��رة  ه��ي  )ال��ع��ومل��ة  للعوملة 
التقليل من  العامل ودجم��ه، من خالل  حم��اولت ت�سغري 
اإمكانية  وتتيح  وال�سيا�سية،  اجلغرافية  احل��دود  اأهمية 
يف  ن�ساأت  واملجتمعات،  الأف��راد  بني  والتوا�سل  الت�سال 
جمال القت�ساد وتعدته اإيل املجالت ال�سيا�سية والثقافية 

تكنولوجية  ث��ورة  انت�سارها  علي  و�ساعد  والجتماعية، 
– يف  اأحد جوانبها  واجتماعية ورغبة �سيا�سية ومتثل يف 
الوقت الراهن علي الأقل – هيمنة للقيم الغربية ب�سفة 

عامة، والأمريكية ب�سفة خا�سة(.

المبحث الثاني:

العولمة الثقافية وتحدياتها:
العوملة يف املجال الثقايف رمبامل تكن هدف حماولت 
عوملة العامل يف البداية، ولكنها اأخطر هذه املجالت لأن 
الثقافة هي مراآة املجتمع ومنط حياته، واأ�سلوب تفكريه، 
قد  احلديثة  مبعطياتها  العوملة  ظ��اه��رة  ف��اإن  وب��ال��ت��ايل 
يتمكن  حتى  الثقافة  من  جديدة  نوعية  تتطلب  اأ�سبحت 
ب�سكل  معها  والتفاعل  معاي�ستها  من  املعا�سر  الإن�سان 

اإيجابي.

ومن خ�سائ�ص الثقافة املعوملة:

ولي�ست  كله  العامل  علي  منفتحة  ثقافة  اأنها   –  1
حم�سورة فقط يف املجال املحلي.

2 – اأنها ثقافة متعددة الو�سائل )مطبوع – م�سموع 
اإحداها. علي  القت�سار  ميكن  ول  الخ(  – مرئي.. 

معينا  وم�ستوى  و�سريعة  يقظة  متابعة  تتطلب   –  3
من الذكاء.

الكيف  ح�ساب  علي  الكمي  الطابع  عليها  – يغلب   4
والنوعية.

الكاملة  وال�سيطرة  العر�س،  يف  بالإبهار  – تتميز   5
علي اهتمام املتلقي.

اإيل مهارة تكنولوجية لالإفادة الق�سوى  – حتتاج   6
خالل  م��ن  نالحظه  م��ا  وم��ع  ومعطياتها،  و�سائلها  م��ن 
العوملة  ثقافة  فاإن  ال�سلبيات  بع�س  من  اخل�سائ�س  هذه 
تت�سمن بالتاأكيد بع�س الإيجابيات التي ياأتي يف مقدمتها:

الإن�س���اني��ة  بالق�س�����ايا  ال���وع�����ي  زي���ادة   –  1
والتف����اعل معه����ا.

النظر  وجهات  مع  الت�سامح  من  قدرا  – تتطلب   2
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املختلفة واملخالفة.

الأقل  علي  اأو  الندماج  �سهولة  علي  ت�ساعد   –  3
�سهولة التعامل مع املجتمعات الأخرى)12(. 

واإذا كانت الثقافة هي العلوم و املعارف والفن��ون التي 
يطلب احلذق فيها)13( اأو هي كل ما فيه ا�ستنارة للذهن 
اأو  الفرد  النقد واحلكم لدى  للذوق وتنمية مللكة  وتهذيب 
املجتمع وت�ستمل علي املعارف واملعتقدات والفن والأخالق 
وجميع القدرات التي ي�سهم فيها الفرد يف جمتمعه، ولها 
ثقافته  جيل  ولكل  وروحية،  وفكرية  عملية  ومناذج  طرق 
يف  اأ�ساف  ما  اإليها  واأ�ساف  املا�سي  من  ا�ستمدها  التي 
ما  فاإن   ،)14( الب�سرية  املجتمعات  عنوان  وهي  احلا�سر 
ميكن  ما  اآخر  مبعني  اأو  معايريه،  وتوحيد  تنميطه  ميكن 

عوملته هو ما يلي:

 1– املعارف والعلوم �سواء كانت نظرية اأو جتريبية.

جتاه  الفرد  يعتنقها  التي  والأفكار  املعتقدات   –  2
ق�سية ما.

وغناء  ومو�سيقي  ر�سم  من  املختلفة  الفنون   –  3
و�سينما وم�سرح واإنتاج اإذاعي وتليفزيوين.

فيه  ن�ساأت  ال��ذي  املجتمع  م���راآة  ه��ي  الفنون  وه��ذه 
من  كبري  قدر  علي  ينطوي  الفنون  هذه  تنميط  وحماولة 
اإق�ساء اخل�سو�سي واإحالل الآخر املبهر باإمكاناته حمله.

جمتمع  م��ن  ن�سبية  امل�ساألة  وه��ذه  الأخ���الق   –  4
واملكون  احل�ساري  للموروث  لختالف  نظرًا  وذلك  لآخر 

الديني يف كل جمتمع.

هي  جمتمع  بكل  اخلا�سة  الثقافة  ب��اأن  �سلمنا  واإذا 
يف  املجتمعات  كل  اخ��ت��زال  ال�سعب  من  ف��اإن  عن����وانه 
واأ�سلوب  واح��دة  ومعتقدات  وتقاليد  وقيم  واح��د  عنوان 

حياة واحد)15(.

ثقافة  ل�سياغة  الجت��اه  يف  تتمثل  الثقافية  والعوملة 
�سلوك  والغر�س منها �سبط  لها قيمها ومعايريها  عاملية 
نظام  اإقامة  اإيل  الجت��اه  مبعني   ،)16( وال�سعوب  ال��دول 

عاملي موحد يف جمال الثقافة، وتثري العوملة الثقافية عددًا 
من الق�سايا الثقافية منها:

تعدد الثقافات:
فهناك  الثقافة  تف�سري  حتكم  �سعبة  معادلة  توجد 
من يتحدث عن وجود طبيعة اإن�سانية واحدة، ويف الوقت 
احل�����دود،  ع��رب  الب�سرية  الثقافات  يف  ت��ن��وع  ع��ن  نف�سه 
يف   – تعني  كانت  اإذا  خا�سة  جوهرها  يف  فالثقافات 
الإن�سانية  اأو اجلماعات  الإن�سان  – قدرة  مفهوم مب�سط 
مع  الفعل  رد  جمرد  لي�س  و  خالقة  بطريقة  التكيف  علي 
البيئة التي يعي�س فيها، وهذا التكيف يق�سد به التدخل يف 
الطبيعة جلعلها منا�سبة ومالئمة بحيث يتمكن من البقاء 
الإن�سان بالطبيعة بطريقة  والتطور، فالثقافة هي عالقة 
عك�سية اإذ تزداد ثقافة الإن�سان كلما قلت هيمنة و�سيطرة 
الطبيعة عليه، ولكن علينا األ نبالغ يف عملية قهر الطبيعة 
واإيل تخريب  والتفوق،  القوى  فل�سفة  اإيل  يقود ذلك  فقد 
البيئة الطبيعية، وبهذا الفهم فالثقافة خا�سة ومتعددة يف 
معني  اإقليم  يوجد يف  اأن  لبد  الإن�سان  لأن  نف�سه،  الوقت 
اأ�سكال  وتتنوع  تتعدد  وبالتايل  حم��ددة،  جماعة  وو�سط 
ال�ستجابة والتفاعالت مع البيئة الطبيعية وما يتبع ذلك 
نف�سها، خا�سة  الثقافة  هنا  بالإبداع  ونق�سد  اإب��داع،  من 
ينتجه  اأو  الإن�سان  يبدعه  ما  كل  باأنها  الثقافة  عرفنا  لو 
والعمل  ال�سناعة  مثل  عقله  اأو  ج�سمه  اأو  بيده  الإن�سان 
الذي  املركب  الكل  ذلك  هي  فالثقافة  والتاأمل،  والتفكري 

ينتجه الإن�سان وي�ستمل علي املادي وغري املادي)17(.

واإذا كان العامل قبل انتهاء احلرب الباردة كان يعرف 
لأحد  موال  واإما  ا�سرتاكي  واإما  راأ�سمايل  اإما  باأنه  نف�سه 
وكان  كليهما،  من  احلياد  علي  يقف  اأنه  واإم��ا  الفريقني، 
العامة،  القواعد  يف  غريه  عن  املائزة  ثقافته  نظام  لكل 
وتختلف الأقاليم والبلدان يف تفا�سيلها اجلزئية، فاملكون 
الثقايف هو عن�سر حا�سم يف تكوين الفروقات الفردية بني 

املجتمعات وال�سعوب.

احل�سارات  من  عدد  به  العامل  اأن  هنتنجتون  وي��رى 
والغربية  الإ�سالمية  احل�سارة  وهي:  املعا�سرة  الرئي�سية 
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اأمريكا الالتينية  وال�سينية واليابانية والهندية وح�سارة 
)18(، وذلك بخالف احل�سارات التي مل يعد لها وجود مثل 

ح�سارات امل�سريني القدماء ووادي الرافدين واحل�سارة 
الإغريقية والكال�سيكية والبيزنطية، وبالتايل فاإن العامل 
ثقافتها  لها  ح�سارة  كل  متعددة،  ح�سارات  علي  يحتوي 
اخلا�سة بها، بل وتتنوع الثقافات داخل احل�سارة الواحدة 
الثقافة ه�����ي حماولة للتقريب والندماج  وحماولة عوملة 
كل  واختزال  واحدة،  ثق�����افة  كلها يف  الثقافات  بني هذه 

هذه احل�سارات يف ح�سارة واحدة.

حوار أم صدام الحضارات:
منظري  اأه���م  م��ن  وه��و   – هنتنجتون  �سمويل  يعتقد 
والهندو�سية  واليابانية  الغربية  بوجود احل�سارات   - العوملة 
والكونفو�سيو�سية والإ�سالمية وال�سالفيكية، وح�سارة اأمريكا 
اجلنوبية، ويرى اأن هناك اأ�سبابا لن�سوء ال�سراعات بني هذه 

احل�سارات:

ح��ول  واأ���س��ا���س��ي��ة  ح��ق��ي��ق��ة  اخ��ت��الف��ات  – وج����ود   1
واملجتمع،  الفرد  والإن�سان،  الآل��ة  مثل  حم��ددة  مو�سوعات 
والزوجات،  الأزواج  والواجب�ات،  احلقوق  والدولة،  املواطن 

الليربالية وال�سلطة.. الخ.

2 – ازدياد التفاعل بني هذه احل�سارات بفعل العوملة، 
والتي جتعل العامل اأ�سغر.

 Modernization التحديث  اأو  احلداثة   –  3
يجعل  مما  بالهوية  التقليدية  الإح�سا�سات  ت�سعف  والتي 
الأ�سوليون الدينيون يتحركون مللء الفجوة اخلا�سة بالهوية.

والغرب. املتحدة  الوليات  ت�سيد  قبول  – ت�ساوؤل   4
فبينما  الثقافية،  اخلوا�س  بني  اجلمع  �سعوبة   –  5
عربي،  ن�سف   – فرن�سي  ن�سف  ال��ف��رد  ي��ك��ون  اأن  ميكن 
ن�سف   – كاثوليكي  ن�سف  يكون  اأن  ال�سعب  م����ن  ف����اإن���ه 

م�سلم )19(.

م�سرية  فاإن  وال�سدام  احلوار  وال�سراع،  التقارب  وبني 
العامل ميكن اأن تتجه اإيل اأحد خيارين:

اأيا   – الأقوى  يتولى  اأن  ه�������و  الأول:  اخلي������ار   –  1
ببع�س  اأو  م��ن احلكمة  بقدر  ���س��واء  ال��ق��رار  – ات��خ��اذ  ك��ان 
توليفة من ل�سرعية  العامل  ي�سري  اأن  يعني  وهذا  الهمجية، 

متزايدة و�سراعات متعمقة.

هناك  ت��ك��ون  اأن  ف��ه��و  ال���ث���اين:  اخل��ي��ار  واأم����ا   –  2
اأج��ل  م��ن  العمل  خ��الل  م��ن  وذل��ك  للعامل،  جماعية  ق��ي��ادة 
�سعوب  جميع  م��ن  اإل��ي��ه  النتماء  يتم  ات��ف��اق،  اإيل  التو�سل 
العامل، وبذا يت�سح اأن حتدى العوملة يوؤدي اإيل انبعاث فكرة 
القالقل  لإدارة  جديدة  موؤ�س�سات  وبناء  اجلماعية  القيادة 

العاملية)20(.

اأن  ينبغي  احل�سارات  بني  العالقة  اأن  الباحث  ويرى 
ال�سراع  ولي�س  والتفاعل،  والتعاون  اإطار احلوار  تدور يف 
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يف  اختالفها  كان  اإذا  ال�سعوب  اإن  والتحدي،  وال�سدام 
وهي   – والتوا�ضل  التفكري  واأمن��اط  والتقاليد  ال��ع��ادات 
فاإن  اإن�سانية،  حقيقة   – الأ�سا�سية  الثقافية  املكونات 
يف  ه��دف  البع�س  بع�سهم  وب��ني  بينهم  فيما  ال��ت��ع��ارف 
الآخر  وقبول  احل��وار  علي  مبني  التعارف  وهذا  النهاية، 
يقول  الكرمي  القراآن  ويف  معه،  والتفاعل  اإليه  وال�ستماع 
َواأُْنَثى  َذَكٍر  ِمْن  َخَلْقَناُكْم  ا  اإَِنّ ا�ُس  الَنّ َها  اأَُيّ )َيا  تعايل:  اهلل 
ِلَتَعاَرُفوا( )21(، فال�سراع دائما  َوَقَباِئَل  َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوًبا 
لي�س �سراعا ح�ساريا، ول تقوم ال�سراعات – كما يقول 
عندما  بل  احل�سارية،  اخلالفات  نتيجة   – هنتنجتون 
يلجاأ القادة اإيل اإذكاء نار اخلالفات مهما كانت ب�سيطة 
بني طائفتني، ثم يلجئون اإيل ا�ستخدام ال�سالح من اأجل 
ل  احلالة  هذه  ويف  ال�سعوب،  وا�ستغالل  ال�سيطرة  فر�س 
اأما يف حالة وجود  يقع ال�سراع واإمنا تدمر احل�سارات، 
البع�س  بع�سها  ي�سارع  ل  احل�سارات  ف��اإن  عظام  ق��ادة 
ل  احل�سارات  اأن  احل�سارة  موؤرخو  ويرى  تتكامل،  واإمنا 
الإ�سالمية،  باحل�سارة  مثال  و�سربوا  تفنى،  ول  تت�سارع 
وذلك حن اآلت جمتمعاتها اإيل ال�ضقوط، و�ضقط هيكلها 
ال�سيا�سي، وانح�سرت جغرافيتها، فاإن ر�سيدها الثقايف 
قد توا�سل وازداد مده اجلغرايف حتى تخلل عقول اأوربا، 
فال�سراع دائما بني الأ�سخا�س ولي�س بني احل�سارات)22(.

إشكاليات العولمة الثقافية 
الإ�سكاليات  الثقايف عددا من  املجال  العوملة يف  تثري 
التي اأثارت كثريا من املخاوف لدى عدد كبري من املحللني 
العوملة(  املركز يف حركة  ال�سمال )دول  والكتاب يف دول 
ودول اجلنوب )دول الأطراف(، وميكن اعتبار عدد كبري 
من مظاهر العوملة الثقافية مبثابة اإ�سكاليات تن�ساأ عنها، 

ومنها:

ال��ذات��ي�����������ة  ال��ه��������������وي��ات  ت��ه�����������دي��د   –  1
واخل�سو�سية الثقافية: 

الثقافية  اخل�سو�سيات  هذه  اأن  اعتبار  علي  وذل��ك 
ل�سياغة  الجت��اه  هي  وامل�سكلة  الذاتية،  للهوية  رمز  هي 
ثقافة عاملية يف ظل العوملة لها قيمها ومعايريها، والغر�س 

الدعوة  ولأن   ،)23( وال�سعوب  ال��دول  �سلوك  �سبط  منها 
هذا  ف��اإن  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  ظهرت  قد  العوملة  اإيل 
يفرت�س اأنها تعني الدعوة اإيل تبني النموذج الأمريكي يف 

القت�ساد وال�سيا�سة ويف طريقة احلياة ب�سكل عام )24(.

الثق���افية  التب�عي����ة  اإ�سك���الي��ة   –  2
للثقافة الغربية:

والع�سكرية  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��وة  اأن  مب��ع��ن��ي   
وال�سيا�سية املتزامنة مع قوة الثقافة الغربية وامل�سببة 
يوؤدي  مما  للغري،  بالن�سبة  جاذبيتها  من  تزيد  لها، 
اإيل خلق اأزمة تبعية ثقافية للغرب، والتي يطلق عليها 

البع�س غزوا فكريا اأو ا�ستعمارا جديدا.

وال�سبب يف هذه التبعية الثقافية التي يحدد الغرب 
مبقت�ساها جدول اأعمالنا الثقافية، ويطرح الق�سايا، 
ويقارن بني اأولوياتها هو عدم التكافوؤ الذي يقول عنه 
يتم بني عن�سرين  الفكري قد  التالقح  الغزايل )اإن 
واملقاومة  القوة  يف  متقاربني  طرفني  اأو  متكافئني، 
نطاق  واأعط يف  تكون ق�سية خذ  وعندئذ  والختيار، 

حمدد، ويكون التبادل حل�ساب الفريقني معا( )25(.

الثقايف:  العنف  – اإ�سكالية   3
مراحله  بع�س  يف  ما  ثقافة  اإيل  النحياز  يتحول 
املتطرفة اإيل �سلوك عنيف ميكن ت�سميته بالغت�ساب 
الثقافات  �سائر  علي  رمزيا  عدوانا  وميثل  الثقايف، 

لتكون رديف الخرتاق الذي يجرى بالعنف امل�سلح.

التي  املجتمعات  �سائر  يف  الثقافة  �سيادة  فيهدد 
لي�س  الثقايف  الخ��رتاق  وه��ذا  العوملة،  عملية  تبلغها 
�سوى العنف الذي يقوم علي الإنكار والإق�ساء لثقافة 
ثقافية  روؤية  الذاتية يف  واملركزية  وال�ستعالء،  الغري 
يف  والتقنية  العلوم  مكت�سبات  ا�ستثمار  خ��الل  م��ن 

جمال الت�سال)26(.

ال����ف���ك����ري  ال�����خ�������واء  اإ�سك����الية   –  4
واالنحراف االأخاقي: 
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حركة  يف  امل��رك��ز  دول  يف  الإ�سكالية  ه��ذه  وتظه���ر 
ال��ع��ومل��ة، ح��ي��ث ���س��ه��دت ه���ذه ال����دول ح���الت ك��ث��رية من 
مثل  �سوية  غري  �سلوكيات  اإيل  حتولت  التي  ال�سطرابات 

حالت النتحار اجلماعي.

وتت�سمن هذه الإ�سكالية املظاهر التالية:

– زيادة يف ال�سلوك غري الجتماعي مثل اجلرمية  اأ 
وتعاطي املخدرات واأعمال العنف ب�سكل عام.

ن�سب الطالق  ارتفاع  وي�سمل  الأ�سري،  – التفكك  ب 
ال�سغريات  الفتيات  وحمل  ال�سرعيني  غ��ري  والأط��ف��ال 

وزيادة عدد الأ�سر املكونة من والد واحد.

ج� – التدهور يف الراأ�سمال الجتماعي – علي الأقل 
التطوعية  املوؤ�س�سات  ع�سوية  – اأي  املتحدة  الوليات  يف 

والثقة املتبادلة املرتبطة بتلك الع�س�وية.

و�سعود  العمل  اأخ��الق��ي��ات  يف  ال��ع��ام  ال�سعف   - د 
توجهات النغما�س الذاتي.

الفكري،  والن�ضاط  بالتعلم  الل��ت��زام  تناق�ض   – ه� 
ويظهر ذلك يف امل�ستويات املتدنية للتح�سيل الدرا�سي يف 

الوليات املتحدة )27(.

امل�ستقبل: وغمو�س  الطماأنينة  عدم  – اإ�سكالية   5
 اأن�ساأت العوملة الثقافية جوا من التوتر وعدم اليقني، 
لهذه  امل�ساحبة  املتغريات  بني  املعقدة  العالقات  ب�سبب 
كبريا  حتديا  الواقع  فهم  جم��رد  اأ�سبح  )لقد  الظاهرة 
فيها  زعمت  التي  ال�سابقة  احلقب  بعك�س  ذات��ه،  حد  يف 
العلوم الجتماعية اأنها قادرة لي�س فقط علي فهم الواقع 
الطموح  هذا  �ساع  اأي�سا،  التنبوؤ مب�ساره  ولكن  وتف�سريه، 
بعد اأن اأ�سبح العامل وفقا لعبارة اأ�سبحت تقليدية يت�سم 

بعدم اليقني، ول ميكن التنبوؤ مب�ستقبله()28(.

عن  امل�سئولة  القمة  حتى  عم  قد  الطماأنينة  عدم  اإن 
ال�سيا�سة الدولية، حيث يقول الأمني العام لالأمم املتحدة 
املعمورة  �سملت  ث���ورة  غ��م��رة  يف  نعي�س  »اإن��ن��ا  ال�سابق: 

باأجمعها، اإن كوكبنا يخ�سع ل�سغط تفرزه قوتان عظيمتان 
مت�سادتان، اإنهما العوملة والتفكك، اإن التاريخ ي�سهد علي 
اأن اأولئك الذين يعي�سون يف غمرة التحولت الثورية، نادرا 

ما يفهمون املغزى النهائي لهذه التحولت«)29(.

المبحث الثالث

 العولمة اإلعالمية.. والحضارة اإلسالمية 
اإيل وحدة امل�سمون  العوملة يف جمال الإع��الم   ت�سري 
الإعالمي مما يحقق تنوعا وتعددا وجماهريية اأكرث لدى 
للدول،  التقليدية  تاآكل احلدود  علي  تعمل  واأنها  املتلقني، 
اإيل  ت��وؤدي  اأنها  اإل  العوملة  ف��روع  اأح��د  اأنها  من  فبالرغم 
مزيد من العوملة، وتعمل علي ن�سرها بني اأرجاء املعمورة، 
واأنها انطالقا من نف�س الغاية تقلل اأهمية الهوية والنتماء 
اإيل وطن بعينه، وباإمكان القنوات الإعالمية اأن ت�سخم ما 

تريد ت�سخيمه، وتهم�س ما يريد القائمون عليها اإهماله.

ملكية  يف  الرتكيز  من  مزيد  هي  الإعالمية  والعوملة 
و�سائل الإعالم والتكامل الراأ�سي والتكنولوجيا اجلديدة، 
جديدة  فر�س  خلق  ه��ذا  ���س��اأن  وم��ن  ال��ق��ي��ود،  وتخفيف 
وتخفي�س  الإعالمي(  النتقاء  )حرية  امل�ستهلكني  اأم��ام 
التكنولوجيا وخلق فر�س جديدة للعمل، فالتناف�س  تكلفة 
يف  املتلقني(  )جمهور  امل�ستهلك  م�سلحة  من  �سي�سبح 
ظل ا�ستمرار ال�سراع بني الراأ�سمالية العاملية املتمثلة يف 
يف  القومية  والدولة  اجلن�سية  متعدية  الكربى  ال�سركات 

جمال الثقافة والإعالم)30(.

بينما جند فريقا اآخر يعار�س عوملة الإعالم، ويرف�س 
ما يقال عن اإيجابياتها، مثل هربرت ت�سللر الذي يرى اأن 
عوملة الإعالم ما هي اإل تركيز و�سائل الإعالم يف عدد من 
ت�ستخدم  التي  اجلن�سيات،  عابرة  الراأ�سمالية  التكتالت 
و�سائل الإعالم كحافز لال�ستهالك علي النطاق العاملي، 
ويوؤكد ت�سللر اأن اأ�سلوب الإعالن الغربي وم�سمون الإعالم 
يدفع اإيل التو�سع العاملي لثقافة ال�ستهالك عرب اإدخ���ال 
اله�����وي������ات  ت�����زيل  اأو  تط���م������س  اأج���نب��ي���ة  ق���ي����م 

القومي����ة وال�����وطنية)31(.
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درا�سة  يف  النقدي  النموذج  ممثلي  اأح��د  هو  وت�سللر 
الإمربيالية  نظرية  يف  ك��ث��رية  اإ���س��ه��ام��ات  ول��ه  الإع���الم 
الثقافية،  للتعددية  نفيا  الإع��الم  عوملة  ويعترب  الثقافية، 
وانت�سارا للقيم القت�سادية الليربالية النا�سئة عن مبداأ 
املناف�سة والربح واخل�سارة، وحتويل امل�سامني الإعالمية 
بوا�سطة  الأر���س��ي  ال��ك��وك��ب  جمهور  تخاطب  �سلع  اإيل 

ال�سركات املتعملقة.

ويف الإطار نف�سه يرى ت�سوم�سكي اأن عوملة الإعالم هي 
الزيادة ال�سخمة يف الإعالن، خا�سة الإعالن عن ال�سلع 
الدولية،  الإع��الم  و�سائل  ملكية  يف  والرتكيز  الأجنبية، 
يف  الزيادة  مقابل  واملعلومات  التنوع  انخفا�س  وبالتايل 
علي  التعدي  يف  التو�سع  هي  العوملة  واأن  للمعلن،  التوجه 
القوميات من خالل �سركات عمالقة يحركها اأوًل الهتمام 
يدمن  حيث  خا�س،  منط  وفق  اجلمهور  وت�سكيل  بالربح 
اجلمهور اأ�سلوب حياة قائما علي حاجات م�سطنعة، مع 
جتزئة اجلمهور، وف�سل كل فرد عن الآخر، حيث ل يدخل 
اأو يهدد نظام القوى  اجلمهور ال�ساحة ال�سيا�سية ويزعج 

اأو ال�سيطرة يف املجتمع)32(.

سمات العولمة اإلعالمية:
يت�سم الإعالم يف ع�سر العوملة بعدد من ال�سمات، من اأهمها:

التكنولوجية،  الناحية  من  متقدم  اإع��الم  اأنه  اأواًل: 
وموؤهل لتطورات م�ستقبلية جديدة وم�ستمرة تدفع به اإيل 

املزيد من النت�سار املوؤثر يف املجتمعات املختلفة.

ثانيًا: هيمنة ال�سركات الأمريكية علي قطاع الإعالم 
والت�سال والرتفيه، واملق�سود بالهيمنة هنا هي ال�سيطرة 
امل�سامني  وتوجهات  وال�سيطرة علي حمتوى  امللكية،  علي 
والأ�سكال املنتجة، حيث يوجد يف العامل �ست جمموعات 
ولها ح�سور  الإعالمية،  الأن�سطة  تعمل يف  رئي�سية كربي 
منها  اأرب��ع��ة  لأخ���رى،  موؤ�س�سة  م��ن  يتفاوت  كبري  دويل 

اأمريك�ية، وواحدة اأوربية، وواح�دة اأ�ست�رالية اأمريك�ية. 

ثالثًا: التكامل الراأ�سي:

ظهور  اأي�سا  العوملة  ع�سر  يف  الإع���الم  �سمات  م��ن 
بامللكية  العمالقة ومتعددة اجلن�سيات وقيامها  ال�سركات 
املتعددة لو�سائل اإعالمية واأن�سطة متعددة من ن�سر كتب 
و�سحف اإيل حمطات اإذاعية وتلفزيونية اإيل ا�ستوديوهات 

اإنتاج �سينمائي وتلفزيوين.. الخ.

رابعا: تراجع دور الدولة يف النظام الإعالمي الدويل:

بعدما كان الإعالم – عرب فرتة كبرية – ميثل اأحد 
يف  العام  ال���راأي  علي  ال�سيطرة  يف  ال��دول��ة  ق��وة  عنا�سر 
الداخل وو�سيلة هامة من و�سائل �سيا�ستها اخلارجية علي 
اأحدثتها  التي  الثورة  ظل  يف  الآن  فاإنه  ال��دويل  امل�ستوى 
تكنولوجيا الت�سال، ويف ظل انت�سار العوملة كظاهرة وما 
الأ�سواق،  توحيد  اإيل  والدعوة  القت�ساد  عوملة  تعنيه من 
لو�سائل  الق��ت�����س��ادي  للتف�سري  وطبقا  واخل�سخ�سة، 
العقد  خ��الل  نف�سه  العاملي  القت�ساد  وحت��ول  الإع���الم، 
معلومات حيث  اقت�ساد  اإيل  الع�سرين  القرن  الأخري من 
اأ�سبحت املعلومة فيه اأهم عوامل اإنتاج ال�سلع واخلدمات 
اأهمية  وب���داأت  ع��ام��ة،  ب�سفة  ت��راج��ع  ال��دول��ة  دور  ف���اإن 
�سيطرتها علي  بداأت  وبالتايل  تتاآكل  حدودها اجلغرافية 
الوحيد يف  تقل بعدما كانت هي الالعب  الإعالم  و�سائل 
بيئة  ورقابة  تنظيم  بوظيفة  تقوم  حيث  الإع��الم  جم��ال 
فهي  الوطني  اأو  املحلي  امل�ستوى  علي  الإعالمي  النظام 
وتقوم  الإعالمية  املوؤ�س�سات  واإدارة  تراخي�س  التي متنح 
املوؤ�س�سات وتنفيذ هذه  القوانني املنظمة لعمل هذه  ب�سن 
حدودها  عرب  املعلومات  تدفق  علي  الرقابة  ثم  القوانني 

الوطنية.

خامسا: توسيع الخيارات

 والبدائل المتاحة أمام الجمهور:
والتكامل  والندماج  الت�سال  تكنولوجيا  حيث وفرت 
يف تكنولوجيا املعلومات فر�سا غري حمدودة اأمام اجلمهور 
)�سحف،  التقليدية  الإع���الم  و�سائل  بني  من  لالنتقاء 
)البث  التقليدية  غري  اأو  واحلديثة  تلفزيون(  اإذاع���ة، 
الف�سائي الرقمي، اأجهزة الكمبيوتر، �سبكات املعلومات، 
واإن  املت��عددة)33(،  الو�سائط  الإلكرتونية،  ال�سحافة 
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التعددية  هذه  كانت  اإذا  ما  حول  كبري  جدل  هناك  كان 
حتقق  التلفزيون  يف  خا�سة  الإع��الم  و�سائل  يف  والوفرة 
تنوعا حقيقيا اأم ل، حيث يرى فريق من الباحثني اأنها ل 
حتقق هذا التنوع، واأ�ساروا اإيل اأن اآلية الرتكيز والتكامل 
الراأ�سي �ستجعل هناك اأقلية ت�سيطر علي اإنتاج امل�سامني 

وال�سور مما �سيقل�س فر�س التنوع احلقيقي.

كذلك فقد �سكك ممثلو النموذج النقدي يف اإمكانية 
ال��واع��ي  الخ��ت��ي��ار  علي  ال��ق��ادر  الن�سط  املتلقي  وج���ود 
والعقالين بني ما يقدم من م�سامني وبرامج و�سور يغلب 

عليه الرتفيه اأو العنف اأو اجلن�س)34(.

�ساد�سا: ل ي�سكل الإعالم املعومل نظاما دوليا متوازنا

 لأن كل مدخالته ومراكز ت�سغيله واآليات التحكم فيه 
تاأتي من �سمال الكرة الأر�سية وهذا ما اأدي اإيل هيمنة 

الدول املتقدمة عليه يف مقابل تبعية الدول النامية له.

المبحث الرابع.. عالمية الحضارة 

اإلسالمية.. والعولمة الغربية
التي  الإ�سالمية  الأدبيات  تنق�سم 

بينت موقف امل�سلمني من العوملة 
اإيل ق�سمني:

اأن  ي��رى  ق�سم   –  1
العوملة هي العدو الأكرب 

الذي  القادم  واخلطر 
امل�سلمني،  ي�ستهدف 
ف���ي���ق���وم ب��ت��خ��ري��ب 
وحمو  اقت�سادهم، 
وتدمري  ثقافاتهم، 
ال�سيا�سية  نظمهم 
والإع��الم��ي��ة، وي��رى 

اأن العوملة 

كلها �سلبيات، ول ت�سم بني جوانبها اأية اإيجابيات ميكن 
اأن ي�ستفيد منها امل�سلمون، فالعوملة بهذا املعني ما هي اإل 
العامل،  التي �سهدها  اأ�سكال ال�ستعمار  �سكل جديد من 
باأ�سكال  ب��داأ  خمتلفة،  اأ�سكال  ال�ستعمار  اتخذ  حيث 
الآن،  نعي�سها  التي  التطورات  ثم  الع�سكري،  الحتالل 
فجوهر الفكرة ال�ستعمارية تكمن فيما يطرح الآن با�سم 
العوملة، فا�ستعباد ال�سعوب قائم، ولكنه ياأخذ مبكت�سبات 
مفهوم  �سياغة  ويحاول  القت�سادية،  والتطورات  العلم 
الأ�سا�سي)35(،   جوهره  عن  يخرج  ل  لال�ستعمار  جديد 
وهذه الكتابات تبني رف�سها للعوملة رف�سا كليا علي حتليل 
الراأ�سمالية،  تتوح�س  القت�سادية، حيث  العامل  خريطة 
فاأبناء ح�سارة ال�سمال الذين ميثلون %20 من �سكان 
املعمورة ميلكون وي�ستهلكون 86% من الإنتاج العاملي، 

كما ينفقون.

علي  العاملي  الإن��ف��اق  حجم  ه��ي  دولر  بليون   780  -
الت�سليح واأدوات الدمار.

الإنف����اق  ح������ج����م  ه��������ي  دولر  ب��ل������ي����ون   400  -
الع�املي علي املخدرات.

علي  تنفق  دولر  بليون   105  -
اأورب���ا  يف  والكحوليات  اخل��م��ور 

وحدها.

دولر  ب��ل��ي��ون   67  -
ت���ن���ف���ق ع���ل���ي ال��ق��ط��ط 
وال�����ك�����الب امل��ن��زل��ي��ة 
وال���ولي���ات  اأورب������ا  يف 

املتحدة وحدهما.

 اأي اأن جمموع ما 
ينفق علي هذا ال�سفه 
 1352 يبلغ  والدمار 
بينما  دولر،  ب��ل��ي��ون 
جمموع الإنفاق العاملي 
ال�سحة  م��ن  ك��ل  ع��ل��ي 
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6 باليني  19 بليونا، للتعليم  والتعليم والغذاء ل يتجاوز 
تهمي�س  اإيل  بالإ�سافة   )36( بليونا   13 وال�سحة  وللغذاء 
دور املنظمات الدولية حل�ساب تعظيم الهيمنة الأمريكية 

علي العامل يف اإطار عوملة العامل ال�سيا�سية.

امل�سلمني  اأن  ت��رى  ل  الكتابات  ه��ذه  ف��اإن  وبالطبع   
وحدهم هم امل�ستهدفون من العوملة واآلياتها، حتى ل تقع 
يرف�سها كثري  التي  املوؤامرة  الكتابات يف فخ نظرية  هذه 

من الكتاب.

ول  بالعوملة،  م�ستهدف  حمدد  جمتمع  هناك  فلي�س   
قطاع معني اأو دولة حم�ددة، لكن اأينما وجدت الت�سهيالت 
جند  لذلك  الع�وملة،  وج��دت  املادية  والإمكانيات  الفنية 
توجها قويا للمجموعات الإعالمية الدولية جتاه املراهقني 
والأطفال نظرًا للوقت الطويل الذي يق�سونه اأمام �سا�سات 
العربية  واملجتمعات  والكمبيوتر،  والإنرتنت  التليفزيون 
امليدان،  هذا  �سمن  العوملة  بهذه  م�ستهدفة  والإ�سالمية 
يعتدون  ل  داخلون،  فاإنهم  لهم  الأب��واب  �سرعت  فحيثما 
دينها  عن  ف�ساًل  وتقاليدها،  وثقافاتها  بالبيئات  غالبا 

ومبادئها)37(.

انطالقا  للعوملة  امل�سلمني  الكتاب  هوؤلء  رف�س  وياأتي 
من حمورين:

الغربية  احل�سارة  اأقنعة  ك�سف  الأول:  املحور   – اأ 
لها،  واملنظرين  رموزها  اأقوال  وتفنيد  م�ساوئها،  واإظهار 
قائم  الغربية  احل�سارة  يف  القائد  الفكر  بنية  اأن  حيث 
علي املذهب الرباجماتي )النفعي( الذي يخ�سع كل �سئ 
للتطبيق والتجريب ثم يع�ود باملنفعة، فلي�س مهما مثاًل اأن 
يكون اهلل موجودًا اأو غري موجود، واإمنا املهم علي حد قول 
)اأن  الرباجماتية  اأهم منظري  الأمريكي  ويليام جيمي�س 

نتمتع باإله اإذا كان لدينا اإله( )38(. 

 – واح���دة  قرية  �سار  كله  ال��ع��امل  اأن  مقولة:  وح��ول 
حممد  الدكتور  – يرى  عوملية  اإعالمية  ميزة  باعتبارها 
اأننا  �سحيح  للحقيقة،  جمافاة  القول  هذا  يف  اأن  عمارة 
القرية  ه��ذه  لكن  الت�س�ال،  ع��امل  يف  كبرية  ث��ورة  اأم��ام 
اأي  �س�واء،  لي�سوا  و�سكانها  �سواء،  لي�ست  بيوتها  الواحدة 

اأن ه�ذه القرية بها الظامل واملظلوم، بها القاتل واملقتول، 
به����ا من يتاأجج باأ�سلحة الدمار ال�سامل ومن ينزع �سالحه 

وتقلم اأظافره )39(. 

ب – املحور الثاين: اأن الإ�سالم كدين عاملي يدعو اإيل 
القائمة  العوملة  فل�سفة  مع  يتعار�س  العليا  واملثل  املبادئ 
الإ�سالم  عنوان  فتحت  واملجردة،  الن�سبية  امل�سلحة  علي 
دين العاملية ل العوملة، يقول اأحد املفكرين: )اإن الإ�سالم 
بطبيعته عاملي، واإن عامليته تقوم علي التعريف به وما فيه 
من قيم، واأن هذا ميكن اأن يتم مع احتفاظ الأمم الأخرى 
فهو  ناحية،  من  عقيدة  كان  واإن  الإ�سالم  لأن  باأديانهم، 

نظام يف ناحية اأخرى وقاعدته الهامة هي:

َبْيَنَنا  �َسَواٍء  َكِلَمٍة  َل��ى  اإِ َتَعاَلْوا  الِكَتاِب  اأَْه��َل  َيا  )ُق��ْل   
َنا  َ َوَل ُن�ْسِرَك ِبِه �َسْيئًا َوَل َيتَِّخَذ َبْع�سُ َوَبْيَنُكْم اأَلَّ َنْعُبَد اإِلَّ اهللَّ
ا  ِباأَنَّ ا�ْسَهُدوا  َفُقوُلوا  ْوا  َتَولَّ َفاإِن   ِ اهللَّ ُدوِن  ن  مِّ اأَْرَبابًا  َبْع�سًا 

ُم�ْسِلُموَن()40( 

وهذه الآية هي التي جتعل الإ�سالم دينا عامليا، وجتعله 
لأنها جتعل من  املزعومة  العوملة  يرف�س  نف�سه  الوقت  يف 
قادة املجتمع الأوربي والأمريكي اأربابا من دون اهلل ومتلي 
العوملة  اأن  ذلك  لها،  الت�سليم  الثالث  العامل  �سعوب  علي 
التي يدعون اإليها ليل نهار لي�ست اإل ال�سورة الأخرية من 

الهيمنة الغربية علي العامل( )41(.

امل�سلمني  الكتاب واملفكرين  الثاين من  – والق�سم   2
كلها،  خ��ريًا  ولي�ست  كلها  �سرًا  لي�ست  العوملة  اأن  ي��رون 
باأنها  الكتابات  ه��ذه  وتت�سم  وال�سر،  اخل��ري  بها  واإمن���ا 

هادئة ومتعمقة وبعيدة عن النفعال والتع�سب.

العديد  يحمل  اجل��دي��د  العاملي  النظام  اأو  فالعوملة 
وفطنة،  بذكاء  معها  التعامل  اأح�سنا  اإذا  الإيجابيات  من 
بزمام  ومن�سك  العلمية  اخل��ط��ط  ن�سع  اأن  وا�ستطعنا 
املبادرة، لأن هذه الظاهرة �سوف تعطينا الفر�سة لنقدم 
نقنع  اأن  منطقية ميكن  واأدل��ة  عقلية  لدينا من حجج  ما 
بها العامل، كما اأنه �سوف يحرك املياه الراكدة يف الدول 
الإ�ضالمية، ويفتح اأذهان ال�ضعوب اإيل اأمناط جديدة من 
فما  والثقايف،  والقت�سادي  ال�سيا�سي  املجال  يف  احلياة 
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فيه  يدور  ما  وترى  املتقدم  بالعامل  ال��دول  مل حتتك هذه 
وا�ستك�سافات  ح�سارية  ومعطيات  �سيا�سية  اأح��داث  من 
علي  ال��دول  ه��ذه  تظل  ف�سوف  ج��دي��دة،  وم��ع��ارف  علمية 
هذا احلال من اجلمود والتحجر، و�سوف تتجمد العقول، 
وتتوقف القرائح، وتت�سع الهوة بني العامل الغربي والعامل 
فيها  الغرب  قطع  التي  املجالت  خمتلف  يف  الإ�سالمي 

�سوطًا ك��بريًا )42(.

 ولن يجدي التعامل مع ظاهرة العوملة مبنطق الرف�س 
املطلق ول التاأييد الكامل، ولكن الأمر يف حاجة اإيل �سئ 
من التاأمل، فالإ�سالم دين متفتح ل يرف�س ح�س�ارة معينة 
بعناية  واإمنا ينظر فيها ويفح�سها  اأجنبية،  ملجرد كونها 
وياأخذ منها ما يفيده يف م�سريته احل�سارية، ويوؤكد ذلك 
�سالة  »احلكمة   :- و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   – النبي  قول 
العلم  اأخذها »والأثر امل�سهور« اطلبوا  اأنى وجدها  املوؤمن 
ولو يف ال�سني »اأي ولو كان يف يد من ل يدينون بدينكم، اأو 
مبعني اآخر: ولو كان يف اأبعد مكان يف الدنيا، وقد ا�ستفاد 
امل�سلمون عندما اأرادوا بناء ح�سارتهم من كل احل�سارات 
التي كانت قائمة اآنذاك، ويف هذا ال�سدد يرى الفيل�سوف 
القدماء،  كتب  علي  الط��الع  يوجب  ال�سرع  اأن  ر�سد  ابن 
ويدخل يف ذلك بطبيعة احلال الإطالع علي كل جديد يف 
قالوه  الذي  »ننظر يف  ر�سد:  ابن  ويقول  الأي��ام،  م�ستقبل 
من ذلك وما اأثبتوه يف كتبهم، فما كان منها موافقا للحق 
منها  كان  وما  عليه،  و�سكرناهم  به  و�سررنا  منهم  قبلناه 
غري موافق للحق نبهنا عليه وحذرنا منه وعذرناهم«)43(.

اأربعة لا�ستفادة من  الباحثون �سروطًا  و�سع 
احل�سارة الغربية علي وج�ه اخل�سو�ص:

1 – اأن يتم القتبا�س ب�سكل اإرادي واع، وعن طريق 
النتقاء ملا يالئمنا، فناأخذ ما نراه اأوفق لنا وندع غريه، 

ون�سع ما نقتب�سه يف مكانه ال�سحيح من حياتنا.

ل  املقتب�س  مل�سلحة  يتم  القتبا�س  اأن  – نعلم   2
كما  اأعناقنا  من  ومتكينه  عنه  املقتب�س  قدم  لرت�سيخ 

ياأمل ال�ستعمار الثقايف.

ونظام  مرتاخية  جرعات  علي  ذلك  يقع  اأن   –  3

رتيب يي�سر النفع ومينع الأزمات احل�سارية والختناقات 
الجتماعية، وعقد النق�س التي قد تعرتي املقتب�سني.

قلنا  ما  نراجع  اأن  واحلني  احلني  بني  باأ�س  – ول   4
هذا  يف  واخل�سارة  الربح  م��دى  نح�سب  واأن  اأف��دن��ا،  وم��ا 
التالقي احل�ساري وذلك علي �سوء ما نقد�س من كتاب 

ربنا و�سنة نبينا – �سلى اهلل عليه و�سلم – )44(.

العامل  عن  اأنف�سهم  يعزلوا  اأن  للم�سلمني  ي�سح  فال 
ويرف�سوا العوملة بخريها و�سرها، اأو اأن ي�سريوا يف ركابها 

دون متييز بني الغث وال�سمني.

وح�سارها  �سغطها  من  والهرب  واقع،  اأمر  فالعوملة   
غري ممكن، فالبد لنا اأن نقف منها موقف النتقاء، واأن 
نتعاون علي جتنب �سلبياتها، بتطوير اأنف�سنا واإمكانياتنا، 
وجتنيد طاقاتنا، ومواجهتها جمتمعني ل منفردين، فيد 
العوملة  اآليات  من  ن�ستفيد  اأن  وعلينا  اجلماعة،  مع  اهلل 
وفر�سها املتاحة يف تبليغ العامل ر�سالتنا الإ�سالمية، التي 
بل�سانهم  للنا�س  وبيانها  اإليها  الدعوة  اأمانة  اهلل  حملنا 

حتى يفهموا ويتثقفوا.

وتقوم عليهم احلجة… ويجب علي امل�سلمني يف كل 
هذا  من  مبادرات  العوملة  ع�سر  يف  لهم  تكون  اأن  مكان 
حملة  بو�سفهم  العامل،  علي  اأنف�سهم  بها  يفر�سون  النوع 
ر�سالة ربانية اإن�سانية، والب�سرية كلها يف حاجة اإليهم، ول 

ينبغي اأن تتمثل مواقفنا يف جم�رد ردود اأف��عال )45(.

حاليا  م��وؤه��ل��ني  غ��ري  اأن��ن��ا  ي��رى  البع�س  ك��ان  واإذا   
لتقدمي ر�سالتنا اإيل من يتفوقون علينا علميا وتكنولوجيا 
واقت�ساديا وع�سكريا فاإن هذا راأي يجانبه ال�سواب، فحني 
خرج الدعاة من بداية العرب ل ميلكون من متاع الدنيا 
اأيديهم ما مل يتحقق  اإل قوة الإميان فقد حقق اهلل علي 
علي اأيدي غريهم ممن توافرت لهم اأ�سباب القوة واملنعة 
ت�ستطيع  الدولية  الت�سال  قنوات  فاإن  هنا  ومن  والرثاء، 
الذين  ل��ه��وؤلء  ال�سحيحة  ب�سورته  الإ���س��الم  تقدم  اأن 
فهم،  دون  العداء  ونا�سبوها  العقيدة،  هذه  فهم  اأ�ساءوا 
لأن هذا الدين قد اأقام العالقة بني الأفراد واجلماعات 
وبني الدول علي مبادئ تقوم علي ال�سالم والأمان والإخاء 
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الدم  اأو  بالعن�سر  ال�ستعالء  روح  علي  وتق�سى  واحل��ب، 
من  جديد  لأ�سلوب  الطريق  وتفتح  القوم،  اأو  الإقليم  اأو 
كلهم  النا�س  لأن  اخللق  وحدة  اأ�سا�س  علي  يقوم  التعامل 
هذه  امل�سلمون  يطبق  اأن  وبقي   ،)46( واح��د  واأ�سل  اأخ��وة 
الدين  لهذا  وم�سرفة  م�سرقة  �سورة  العامل  لريى  املبادئ 
العاملي الر�سالة ويواجهوا التحديات التي تعرت�س حياتهم 

مبزيد من التعقل والعمق.

 اإن علي امل�سلمني اأن مييزوا يف تيار العوملة الذي يجتاح 
العامل من جميع اجلهات بني ما هو اإيجابي وما هو �سلبي، 
اإذ مل يعد اأ�سلوب ال�سجب والإدانة وال�ستنكار يجدي، واأن 
علي اأن امل�سلمني يواجهون حتدي�ات كربى يف هذا الع�سر، 
ول مفر اأمامهم من الت�سدي لها، فال يجوز للم�سلمني يف 
عامل اليوم اأن يكونوا جمرد متقبلني اأو م�ستهلكني ملنتجات 
الع�سر واأفكاره، فدينهم العظيم يفر�س عليهم اأن يكونوا 
والإجن��ازات  العلمية  التطورات  كل  يف  بفاعلية  م�ساركني 

يتطلب  وذل��ك  الإن�سانية)47(،  تخدم  التي  التكنولوجية 
اأمورا �ستة لبد اأن ي�سعها امل�سلمون اأمامهم كق�سايا هامة 

لكي يكونوا يف �سدارة املجتمعات: 

– فقه ال�سنن الإلهية يف الكون، والدخول يف هذا   1
القرن اجلديد باملنطق الإمياين.

اجتماعيا  احلياة  �سئون  يف  العلم  منطق  – ت�سيد   2
ال�سدارة يف  مكان  اإيل  العامل  واإعادة  و�سيا�سيا،  وثقافيا 

املجتمع.

3 – جمع ال�سف الإ�سالمي املمزق حتت اأي م�سمى 
من امل�سميات.

4 – ح�سن ا�ستغالل الرثوات الكونية التي اأنعم اهلل 
بها علي املنطقة اجلغرافية للعامل الإ�سالمي. 

اأبواب احلوار مع الآخر واأخذ النافع منها  – فتح   5
وال�ستفادة من خرباته.
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بني  النف�سية  احل��واج��ز  اأو  ال��ع��وائ��ق  اإزال����ة   –  6
املوؤ�س�سات احلاكمة يف العامل الإ�س��المي )48(.

عــالمية اإلســـــالم 
 قرر القراآن الكرمي اأول نزوله مبكة عاملية الر�سالة 
 – وحممد  للعاملني،  ذك��را  ج�اء  فالقراآن  الإ�سالمية، 
النا�س كافة،  اإيل  – جاء مبعوثا  و�سلم  �سلى اهلل عليه 
تعالى:  وقال  ْلَعامَلِنَي«)49(،  لِّ ِذْكٌر  اإِلَّ  ُهَو  »اإِْن  تعالى:  قال 
لَّ  اإِ ُهَو  اإِْن  َتْذَهُبوَن  َفاأَْيَن  ِجيٍم  رَّ �َسْيَطاٍن  ِبَقْوِل  ُهَو  »َوَما 
ْلَعامَلِنَي »)50(، وكان كل ر�سول قبل �سيدنا حممد –  ِذْكٌر لِّ
�سلى اهلل عليه و�سلم – يبعث اإيل قومه خا�سة، ف�سيدنا 
اأَْر�َسْلَنا  ��ا  »اإِنَّ تعالى:  يقول  فقط،  قومه  اإيل  اأر�سل  نوح 
ُنوحًا اإَِلى َقْوِمِه«)51(، و�سيدنا اإبراهيم يقول عنه تعالى: 
ُقوُه«)52(، ولوط  َ َواتَّ »َواإِْبَراِهيَم اإِْذ َقاَل ِلَقْوِمِه اْعُبُدوا اهللَّ
َبْت َقْوُم ُلوٍط املُْر�َضِلَن «)53(، وهود كما  كما يف قوله: »َكذَّ
 َ يف قوله: »َواإَِلى َعاٍد اأََخاُهْم ُهودًا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهللَّ
ُه«)54(، و�سالح اأر�سل اإيل قومه ثمود،  ْن اإَِلٍه َغرْيُ َما َلُكم مِّ
َقْوِم  َيا  َق��اَل  احِلًا  �سَ اأََخ��اُه��ْم  َثُموَد  »َواإَِل��ى  تعالى:  يقول 
ُه«)55(، و�سعيب اأر�سل اإيل  ْن اإَِلٍه َغرْيُ َ َما َلُكم مِّ اْعُبُدوا اهللَّ
َخاُهْم �ُسَعْيبًا َقاَل  َلى َمْدَيَن اأَ اأهل مدين، يقول تعالى: »َواإِ
وعي�سى  ُه«)56(،  َغرْيُ اإَِلٍه  ْن  مِّ َلُكم  َما   َ اهللَّ اْعُبُدوا  َقْوِم  َيا 
َقاَل  »َواإِْذ  اإ�سرائيل، كما يف قوله تعالى:  اإيل بنى  اأر�سل 
اإَِلْيُكم   ِ ينِّ َر�ُسوُل اهللَّ اإِ�ْسَراِئيَل اإِ ِعي�َسى اْبُن َمْرمَيَ َيا َبِني 
رًا ِبَر�ُسوٍل َياأِْتي ِمْن  ْوَراِة َوُمَب�سِّ َا َبنْيَ َيَديَّ ِمَن التَّ قًا ملِّ دِّ �سَ مُّ
َناِت َقاُلوا َهَذا �ِسْحٌر  ا َجاَءُهم ِباْلَبيِّ َبْعِدي ا�ْسُمُه اأَْحَمُد َفَلمَّ
ِبنٌي«)57(، اأما حممد – �سلى اهلل عليه و�سلم – فاأر�سل  مُّ
ر�سوله:  خماطبا  تعالى  اهلل  يقول  النا�س،  جميع  اإيل 
َجِميعًا«)58(،  اإَِلْيُكْم   ِ اهللَّ َر�ُسوُل  اإِينِّ  ا�ُس  النَّ اأَيَُّها  َيا  »ُقْل 
نزلت يف جماعة  الآي��ة  هذه  اأن  التف�سري  كتب  وذكر يف 
نبي  ولكنه  نبي،  حممدا  اإن  يقولون  كانوا  اليهود  من 
للعرب خا�سة، واهلل يرد عليهم قولهم ويطلب منهم يف 
 ِ نف�س الآية اأن يوؤمنوا به وبالر�سول قائاًل: »َفاآِمُنوا ِباهللَّ
ِبُعوُه  َواتَّ َوَكِلَماِتِه   ِ ِباهللَّ ُيوؤِْمُن  الَِّذي  يِّ  الأُمِّ ِبيِّ  النَّ َوَر�ُسوِلِه 
لر�سوله  ي�سهد  الآية  هذه  يف  واهلل  َتْهَتُدوَن«)59(،  َلَعلَُّكْم 
ويقول  النا�س عربا وغري عرب،  اإيل جميع  باأنه مر�سل 

يف �سور يو�سف و�س والتكوير يف و�سف القراآن: »اإِْن ُهَو 
ْلَعامَلِنَي«)60(، ويف �سورة القلم: »َوَما ُهَو اإِلَّ ِذْكٌر  اإِلَّ ِذْكٌر لِّ
ْلَعامَلِنَي«)61(، ويخاطب اهلل ر�سوله قائاًل: »َوَما اأَْر�َسْلَناَك  لِّ
جميع  اإيل  مهداة  رحمة  فهو  ْلَعامَلِنَي«)62(،  لِّ َرْحَمًة  اإِلَّ 
اخللق: رحمة يف خلقة وجميع �سفاته و�سمائله، ورحمة 
ب�سريعته املهداة اإيل العامل اإذ بنيت علي الرحمة والي�سر 

والتخفيف عن النا�س)63(.

حقيقة  اإيل  ت�ستند  الإ���س��الم��ي��ة  ال��ر���س��ال��ة  وع��امل��ي��ة 
كل  اأن  وهي  الكرمي،  القراآن  يقررها  اأ�سا�سية  بيولوجية 
واأم  واح��د  اأب  اإيل  ينتمون  الب�سرية  والقبائل  ال�سعوب 

واحدة، يقول تعالى: 

ْف�ٍس  نَّ ن  مِّ َخَلَقُكم  ��ِذي  الَّ ُكُم  َربَّ ُقوا  اتَّ ا�ُس  النَّ اأَيَُّها  »َيا 
َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًل َكِثريًا َوِن�َساًء 
َ َكاَن َعَلْيُكْم  َ الَِّذي َت�َساَءُلوَن ِبِه َوالأَْرَحاَم اإِنَّ اهللَّ ُقوا اهللَّ َواتَّ

رقيبا«)64(، ويقول: 

ن َذَكٍر َواأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم  ا َخَلْقَناُكم مِّ ا�ُس اإِنَّ »َيا اأَيَُّها النَّ
 َ ِ اأَْتَقاُكْم اإِنَّ اهللَّ �ُسُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعنَد اهللَّ
رحم  �سالت  كلها  الأر���س  �سعوب  فبني  َخِبرٌي«)65(،  َعِليٌم 
لأنهم ينت�سبون اإيل نف�س واحدة، اإيل اآدم - عليه ال�سالم 

-، وزوجته التي خلقها اهلل تعالى من اآدم.

العوملة  مع   Universal الع����املي��ة  وت��ل��ت���ق��ي 
علي  اأ�سا�سًا  تقوم  كلتاهما  اأن  Globalization يف 
حدود  اأمامها  يقف  ل  العاملي،  امل�ستوى  علي  النت�سار 
اأمن��اط  ك��اف��ة  م�ضتغلة  �ضيا�ضية،  ح��واج��ز  ول  جغرافية 
الت�سال املختلفة لتحقيق هذا النمو علي امل�ستوى الدويل، 
والعوملة  الإ�سالم  عاملية  بني  التالية  الفروق  و�سع  وميكن 

الغربية:
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العولمة الغربيةعالمية اإلسالمم

جاءت بقر�ر �إلهي1
جاءت بقر�ر �ملخططني لها ومنظري 

�لعوملة �لغربية

تهدف �إيل �شالح �لب�شرية جمعاء2

تهدف �إيل حتقيق م�شالح �لغرب ب�شفة 

عامة و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية ب�شفة 

خا�شة ولو علي ح�شاب �لآخرين.

3
تهدف �إيل ن�شر �لقيم �لإن�شانية لكل 

�لب�شر وتاأكيد حق كل �إن�شان يف �حلرية 

و�مل�شاو�ة و�شيانة موؤ�ش�شة �لأ�شرة 

و�حرت�م �ملر�أة ومنع �لظلم و�ل�شتغالل.

تنطوي علي بع�ض �لعنا�شر �لإيجابية 

�ملقبولة ولكنها تنطوي �أي�شا علي 

��شتغالل وقهر �لإن�شان من حيث هو 

�إن�شان من جانب �ل�شركات �لعاملية 

�لكربى �لتي ل هدف لها �إل �لربح 

�ملادي.

بد�أت مع ظهور �لإ�شالم يف �لقرن �ل�شابع 4

�مليالدي.

بد�أت يف نهايات �لقرن �لع�شرين علي 

�لأرجح.

5
تت�شم بالالمركزية فرغم �أنها بد�أت يف 

�شبه �جلزيرة �لعربية �إل �أنها تعمل ل�شالح 

�لإن�شان �أيا كان.

تت�شم باملركزية �لغربية.

حققت مزيد� من �لتقدم و�لرخاء �إبان 6

�زدهار �حل�شارة �لإ�شالمية.

خلقت عدد� من �مل�شاكل �لقت�شادية 

و�لثقافية و�ل�شيا�شية كالبطالة و�لفقر 

وتركز �لرثوة وغريها.

7
�أ�شهر من دعا �إيل عاملية �لإ�شالم حممد 

– و�خللفاء  و�شلم  عليه  �هلل  – �شلى 
�لر��شدون و�أهل �لعلم من �مل�شلمني.

�أ�شهر من دعا �إيل �لعوملة �لغربية 

فر�ن�شي�ض فوكوياما ورونالد روبرت�شون 

وتوما�ض فريدمان وغريهم.
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الهامة  امل��ب��ادئ  م��ن  ع��دد  تقوم علي  الإ���س��الم  وع��امل��ة 
وهي:)66(

يِن  الدِّ يِف  اإِْكَراَه  »َل  تعالى:  قال  الدينية،  – احلرية   1
َربُّ��َك لآَم��َن َمن  »َوَل��ْو �َساَء  اأخ��رى:  اآي��ة  »)80(، ويقول يف 
َيُكوُنوا  َحتَّى  ا�َس  النَّ ُتْكِرُه  اأََف��اأَْن��َت  َجِميعًا  ُكلُُّهْم  الأَْر���سِ  يِف 

ُموؤِْمِننَي«)67(.

تعاي�س  حيث  امل��ل��ل:  ك��ل  م��ع  امل���ادي  التعاي�س   –  2
بل  الأخ���رى،  امللل  واأه��ل  واليهود  الن�سارى  مع  امل�سلمون 
عهد  منذ  احلكومية  والأعمال  الدواوين  يف  يعملون  وكانوا 
معاوية، وو�سلوا اإيل درجة الوزارة يف عهد الدولة البويهية، 
وكان اأهل الذمة يدفعون اجلزية التي مل تكن �سريبة دينية 
بل كانت �سريبة دفاع، يوؤديها – وحده – القادر علي حمل 

ال�سالح نظري اإعفائه من التجنيد.

فيه  نقل  امل�سلمني:  غري  مع  الفكري  التعاي�س   –  3
اليونان  والفل�سفة عن  العلوم  كنوز  امل�سلمني  اإيل  الأخريون 
ا�ستوعبوها،  ما  و�سرعان  والهنود،  الفر�س  من  وغريهم 
احل�سارة  يقودون  وظلوا  باهرة،  اإ�سافات  اإليها  واأ�سافوا 

العاملية العلمية والفل�سفية زهاء �ستة قرون. 

العقل،  قيمة  من  اأعلي  حيث  الإ�سالم:  – عقالنية   4
يِف  »اإِنَّ  اآياته  لتدبر  عقولهم  ا�ستخدام  علي  النا�س  وحث 
لآَي��اٍت  َهاِر  َوالنَّ اللَّْيِل  َواْخ��ِت��الِف  َوالأَْر����سِ  َمَواِت  ال�سَّ َخْلِق 
وال�سحر  اخلرافة  بنبذ  امل�سلمني  واأمر  الأَْلَباِب«)68(،  لأُْويِل 
يف  العتقاد  عن  الإن�سان  بعقل  ارتقاء  والكهانة  والتنجيم 

الأباطيل.

علي  ن�زلت  كلمات  واأول  للعلم:  الإ�سالم  – معانقة   5
دع�وة  ه��ي   – و�س�لم  عليه  اهلل  �سلى   – حممد  �سيدنا 
َخَلَق  َخَلَق،  ��ِذي  الَّ ��َك  َربِّ ِبا�ْسِم  اْق��راأْ  والق��راءة:«  الع�لم  اإيل 
الإِن�َساَن ِمْن َعَلٍق، اْقَراأْ َوَربَُّك الأَْكَرُم، الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم، َعلََّم 
الإِن�َساَن َما مَلْ َيْعَلْم »)69(، وطلب اهلل من ر�س�وله اأن ي�ساأله 
بِّ ِزْديِن ِعْلمًا »)70(، وف�سل العلماء  ليزي��ده من العلم »َوُقل رَّ
ِذيَن َل َيْعَلُموَن  ِذيَن َيْعَلُموَن َوالَّ علي غريهم »ُقْل َهْل َي�ْسَتِوي الَّ

ُر اأُْوُلوا الأَْلَباِب«)71(. ا َيَتَذكَّ َ اإِمنَّ

خالل  من  الكون  اأ�سرار  اكت�ساف  علي  امل�سلمني  وحث 

اآيات كثرية وردت بهذا ال�ساأن.

الإ�سالمي  الدين  مبادئ  اأهم  من  وهي  – العدل:   6
وال����ذي ل ت��ق��وم احل��ي��اة اإل ب���ه، ال��ع��دل يف ال��ق�����س��اء بني 
اخل�����س��وم وال��ع��دل الج��ت��م��اع��ي ب��ني ال��ف��ق��راء والأغ��ن��ي��اء 
والعدل يف ال�سهادة، والكيل واملوازين، ويف عالقة الإن�سان 
باأ�سرته وجريانه واأقاربه، وجعل اهلل هذه الأمة اأمة و�سطًا 
– اأي عدل – يتو�سطون يف كل �سئ يف العبادات وال�سدقات 

فال اإفراط ول تفريط.

احل��ق��وق  يف  ج��م��ي��ع��ًا  ال��ب�����س��ر  ب���ني  امل�������س���اواة   –  7
الأجنا�س  اختلفت  مهما  ال��ع��ام��ة،  واحل��ق��وق  وال��واج��ب��ات 
والأعراق والألوان، ونهي الإ�سالم عن اأي �سكل من اأ�سكال 
الطبقية، ولي�س يف الإ�سالم اأي �سكل من اأ�سكال الكهنوت اأو 
طبقة رجال الدين، وامل�سلمون جميعهم مت�ساوون يف تطبيق 
احلدود، حتى اأن الر�سول – �سلى اهلل عليه و�سلم – قال: 
حممد  بنت  فاطمة  �سرق�ت  لو  بيده  حممد  نف�س  »وال��ذي 

لقطعت يدها«.

اأ�سحاب  وبني  البع�س  بع�سهم  بني  الت�سامح:   –  8
نبي  ت�سامح  لذلك  مثال  واأعظم  الأخ��رى،  وامللل  الديانات 
علي  وتاآمروا  دياره  من  واأخرجوه  اآذوه  من  مع  الدين  هذا 
قتله حني قدر عليهم يف فتح مكة وقال لهم: »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء«، وا�ستوعب امل�سلمون كثريا من اأ�سحاب الديانات 
الأخرى الذين تعاي�سوا معهم لفرتات طويلة، وكان الت�سامح 

هو اللغة امل�سرتكة فيما بينهم.

9 – ترابط الأ�سرة: حيث يحكم الإ�سالم الروابط يف 
اأبداأ كاأ�سا�س لبناء املجتمعات،  الأ�سرة امل�سلمة، فال تنفك 
ب��الآب��اء والأب��ن��اء،  ال��رب املت�سل  ال��رواب��ط  ويف مقدمة ه��ذه 
املودة  من  اأ�سا�س  علي  وقيامها  الزوجية،  عالقة  وقد�سية 
الإ�ضالم  �ضوى  كما  الأن�ضاب،  اختالط  وحرمة  والرحمة 
ال�سيا�سية  وامل�سئوليات  احل��ق��وق  يف  وامل����راأة  ال��رج��ل  ب��ني 
والجتماعية، ويف الك�سب ملعا�سها مما جعلها تتولى جميع 
الأعمال حتى ال��وزارات، بل حتى ريا�ستها يف بع�س البالد 
الإ�سالمية، وكفل لها ا�ستقالل اقت�ساديا مل تظفر به املراأة 

الغربية حتى اليوم.



55

عاملية  دعوة  اهلل  يدعو  حيث  القومي:  – ال�سلوك   10
جمموعة  يف  املتمثل  القومي  بال�سلوك  التم�سك  اإيل  كربي 
وال�سغف  العقل  ا���س��ت��خ��دام  منها  الف�سائل،  م��ن  ك��ب��رية 
كل  م��ع  والت�سامح  الب�سر،  ب��ني  وامل�����س��اواة  وال��ع��دل  بالعلم 
امللل، ومنها ف�سيلة العمل، حتى ل يكون الإن�سان عالة علي 
املجتمع والوفاء بالعهد والرحمة بالإن�سان واحليوان، حتى 
لي�سمى الإ�سالم دين الرحمة، ومن ذلك ال�سعور بالكرامة 
وقول احلق وال�سدق والتوا�سع احلميد، واحلياء، وال�سرب، 
الب�سرية  اهلل  ودع���ا  اليتيم،  ورع��اي��ة  وال��ع��ف��و،  واحل��ل��م، 
وامل�سلمني اإيل نبذ املوبقات مثل الزنا، و�سرب اخلمر ولعب 
والكذب،  والظلم،  الزور،  و�سهادة  والكرب،  والربا،  القمار، 
واحل�سد، واخلداع، وال�سب لالإن�سان واحليوان، وال�سخرية، 
والغيبة،  والتج�س�س،  ال�سيئ،  والظن  النا�س،  يف  والطعن 
والنميمة، وال�سماتة، وكثري من الرموز الدالة علي ال�سلوك 

القومي، مما ي�سيق املقام ب�سببه.

 واإذا اأمكن القول اإن قيم الدميقراطية – من منظور 
قيما  باعتبارها  عاملي  طابع  ذات  تعد   – العوملة  ق�سية 
فاإن  الإن�����ض��اين،  بالتطور  الرت��ب��اط  وثيقة  عامة  اإن�ضانية 
الغرب  يف  بارز  اجتاه  نظر  يف  يعد  الذي  الإ�سالمي  الدين 
اأعقاب  يف  وذلك  الغربية  للح�سارة  اجلديد  العدو  مبثابة 
تت�سمنها  التي  القيم  يقر  الدين مل  ال�سيوعية، هذا  انهيار 
الدميقراطية املعا�سرة فح�سب، بل رفع بع�سها اإيل مرتبة 

التكليف ال�سرعي )72(.

ال�سورى  اأن  �سنجد  الكرمي  القراآن  اآيات  وبا�ستعرا�س   
جلماهري  خ��ي��ارا  ولي�ست  ال��رف��اه��ي��ة،  م��ن  �سربا  لي�ست 
امل�سلمني لهم اأن ياأخذوا به اأو يطرحوه جانبا، يقبلون العمل 
به اأم يرف�سون، ذلك اأن اهلل جعل ال�سورى وا�ستطالع الراأي 
جماعة  تهم  التي  الأم��ور  خمتلف  يف  اإليه  وال��رج��وع  العام 
امل�سلمني من اأبرز املبادئ الإ�سالمية التي اأوجبها اهلل علي 
امل�سلمني جميعًا حكامًا وحمكومني، اأقوياء و�سعفاء، اأغنياء 
– قد قرن  – عز وجل  اإن اهلل  بل  وفقراء، قادة وتابعني، 
نظام ال�سورى بال�سالة وال�سدقة ليدل علي اأن ال�سورى بني 
ولة الأمر من اأ�س�س الإ�سالم، واأن ال�ستبداد بال�راأي لي�س 
»َوالَِّذيَن  تعالى:  قوله  يف  وذلك  �سئ)73(،  يف  الإ�سالم  من 

َبْيَنُهْم  �ُسوَرى  َواأَْمُرُهْم  الَة  ال�سَّ َواأََقاُموا  ِهْم  ِلَربِّ ا�ْسَتَجاُبوا 
ُينِفُقوَن«)74(، وذلك علي الرغم من ادعاء  َرَزْقَناُهْم  ا  َومِمَّ
الذي  فوكوياما  فران�سي�س  ال�سهري  الأمريكي  العوملة  منظر 
كانت  الدميقراطيات  اأن  التاريخ،  نهاية  الراأ�سمالية  يعترب 
يف  دولة  اأي  يف  اأ�ساًل  وجود  لها  يكن  مل  بحيث  الندرة  من 
العامل قبل عام 1776 م، اأي قبل الدميقراطية الأمريكية، 
مبا يف ذلك الدميقراطية الأثينية حيث اأنها مل تكن حترتم 

حقوق الفرد دائما)75(.

الأيديولوجية  اأن  ن��ري  بهدوء  ال��راأي  ه��ذا  ومبناق�سة   
علي  الدميقراطية  وج��وه��ره��ا  العوملة  م��رك��ز  الليربالية 
قانونية  قاعدة  باأنها  تعريفها  ميكن  ال�سيا�سي  امل�ستوى 
تعرتف بحريات وحقوق معينة للفرد غري خا�سعة ل�سيطرة 
احلكومة، ويف التعريف الوارد يف كتاب لورد براي�س ال�سهري 

عن الدميقراطية يحدد حقوق الأفراد فيما يلي:

املواطن  �سخ�س  حترير  اأي  املدنية:  احلقوق   –  1
وممتلكاته من �سيطرة احلكومة.

التعبري عن  ال�سماح بحرية  اأي  الدينية:  – احلقوق   2
الآراء الدينية وممار�سة العبادة.

من  امل��واط��ن  حترير  اأي  ال�سيا�سية:  احلقوق   –  3
اأنها  بو�سوح  يبدو  ل  التي  الأم���ور  يف  احلكومة  �سيطرة 
الدولة،  تدخل  يحتم  ت��اأث��ريا  كله  املجتمع  �سالح  يف  توؤثر 
وتت�سمن هذه احلقوق الأخرية حرية ال�سحافة باعتبارها 

حقا اأ�سا�سيا)76(.

 ومبطابقة هذه احلقوق مع احلقوق التي اأقرها الإ�سالم، 
اأي من هذه احلقوق، بل  اأن الإ�سالم ل يعرت�س علي  جند 
ينادي بها، ويوؤكد علي احرتامها، فهو مل يجعل لأحد �سلطانا 
علي اأحد، بل الكل مت�ساوون، ودعا اإيل التعاي�س مع اأ�سحاب 
كافة امللل والت�سامح معهم، و�سجل التاريخ الإ�سالمي �سورا 
العقيدة و�سيانة  التعاي�س مع احرتام حرية  رائعة من هذا 
الإ�سالم  ال�سيا�سية مكفولة يف  اأن احلقوق  مقد�ساتها، كما 
مبا ل يتعار�س مع ال�سالح العام للمجتمع، وهو ما جاء يف 

تعريف لورد براي�س عن ال�حقوق.

اأن���ه ل دمي��ق��راط��ي��ات قبل  ف��وك��وي��ام��ا  اأن زع���م  ك��م��ا 
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مع  يتنافى  وتع�سب  حتيز  ه��و  الأمريكية  الدميقراطية 
مو�سوعية البحث العلمي وحياده.

احل��د،  ه��ذا  عند  ف��وك��وي��ام��ا  م��زاع��م  تقف  ومل   
وج��ه تطبيق  وق��ف كعقبة كبرية يف  الإ���س��الم  اأن  ادع��ي  بل 
الدميقراطية يف عدد من اأقطار ال�سرق الأو�سط مثل م�سر 
والأردن بحجة اأن الدميقراطية تهيئ ملا اأ�سم�اه بالأ�سوليني 
ي�سع  ف��ه��و  اإيل احل��ك��م،  ال��و���س��ول  ف��ر���س��ة  الإ���س��الم��ي��ني 
الدميقراطية يف كفة، والإ�سالم يف الكفة املقابلة، و هو اأمر 
غري �سحيح فكثري من املبادئ الليربالية العادلة ينادي بها 
اأو نظام باأن نظرته اأ�سمل  الإ�سالم ويتفوق علي اأي فل�سفة 

واأعدل واأعمق نظرًا لأنه نظام اإلهي حمكم.

الإ�سالم  جتعل  التي  اجلبهة  بل�سان  ناطق  وفوكوياما   
طبقا   - فهو  املقولة،  هذه  خطاأ  رغم  للغرب  القادم  العدو 
لكالمه – خطر علي الليربالية الغربية وعلي العوملة، رغم 
اعرتافه ب�سموليته و�سموه، حيث يقول: »�سحيح اأن الإ�سالم 
الليربالية  �س�اأن  ومتما�سكة  مت�سقة  اأيديولوجيا  ي�سكل 
واأن له معايريه اخلا�سة به، ونظريته املت�سلة  وال�سيوعية، 

بالعدالة ال�سيا�سية والجتماعية.

عاملية،  تكون  اأن  ميكن  جاذبية  لالإ�سالم  ف��اإن  كذلك 
اأع�ساء  جمرد  ل  ب�سر  باعتبارهم  كافة  الب�سر  اإليه  داعيا 
يف  الإ�سالم  متكن  وقد  معينة،  قومية  اأو  عرقية  جمعية  يف 
الواقع من النت�سار علي الدميقراطية الليربالية يف اأنحاء 
كثرية من العامل الإ�سالمي، و�سكل بذلك خطرًا كبريًا علي 
املمار�سات الليربالية حتى يف الدول التي مل ي�سل فيها اإيل 

ال�سلطة ب�سورة مبا�سرة )77(.

 ويوا�سل �سهادته مع و�سد الإ�سالم بقوله: بالرغم من 
فبالإمكان  احلالية  الإ�سالم يف �سحوته  اأبداها  التي  القوة 
القول اأن هذا الدين ل يكاد يكون له جاذبية خارج املناطق 
اأن  يبدو  وق��د  احل�سارة!  اإ�سالمية  الأ���س��ل  يف  كانت  التي 
كان  فاإن  ولى!  قد  الإ�سالمي  التو�سع احل�ساري  من  املزيد 
بو�سع الإ�سالم اأن يك�سب من جديد ولء املرتدين عنه فهو 
مل ي�سادف هوى يف قلوب �سباب برلني اأو طوكيو اأو مو�سكو، 
ورغ�م اأن نح�و بليون ن�سمة يدين�ون بدين الإ�س��الم اأي خم�س 

تعداد العامل فلي�س بو�سعهم حتدى الدي�مقراطية اللي�ربالية 
يف اأر�س�ها علي امل�ستوى الف��كري. اأ.ه� )78(.

 اأي اأن عوملة الإ�سالم مل تتحق كما يزعم فوكوياما، لأنه 
الدكتور  يقول  بينما  �سبابهم،  قلوب  يف  هوى  ي�سادف  لن 
الفل�سفة  اأ�ستاذ   Huston smith �سمي�س  هي�ستون 
باجلامعات الأمريكية وحمرر اأبوابها يف املجالت الأدبية يف 

كتاب الديانات  

الع�سور  يف  كان  – كما  الع�سر  هذا  يف  الإ�سالم  »اإن 
امل�سدقني،  الأت��ب��اع  ك�سب  اإيل  الأدي���ان  اأ�سرع   – املا�سية 
واإنه علي الرغم من قلة دعاته وكرثة الدعاة اإيل املذاهب 
مثاًل  الأفريقيني  بني  فيه  الداخلني  ن�سبة  تكاد  امل�سيحية 
ت�ساوي ن�سبة ع�سرة اإيل واحد ممن يتحولون عن عقائدهم 
م�سادر  اأن  علي  وي��وؤك��د  الأخ���رى،  الأدي���ان  اإيل  البدائية 
يف  املبالغة  تتعمد  الأح��ي��ان  بع�س  يف  الر�سمية  الإح�ساء 

الإقالل من عدد امل�سلمني، وهو اأمر غري �سحيح )79(.

كما اأن الإ�سالم ل يدخل يف حتد مع اأية دعوة اأو فكرة 
اأو اأيديولوجية اإل اإذا اأهملت قيم العدل وامل�ساواة وال�سلوك 

القومي، اأو انحرفت يف تطبيقها.

و���س��م��وئ��ي��ل ه��ن��ت��ن��ج��ت��ون ���س��اح��ب م��ق��ول��ة )����س���دام 
احل�سارات( ال�سهرية يعرتف باأن احل�سارة الغربية اأخذت 

مقومات تفوقها من احل�سارة الإ�سالمية فيقول: 

بداأت امل�سيحية الغربية يف الظهور كح�سارة مائزة يف 
القرنني الثامن والتا�سع، وظلت عدة قرون متخلفة عن عدة 
ح�سارات اأخرى يف م�ستواها احل�ساري كال�سني حتت حكم 
اأ�سر تاجن و �ساجن و ميج، والعامل الإ�سالمي من القرن الثامن 
اإيل القرن الثاين ع�سر، والبيزنطيون من القرن الثامن اإيل 
اأوربا  علي  متفوقني  كانوا  اأولئك  كل  ع�سر،  احلادي  القرن 
الفنية  والإجن��ازات  الع�سكرية  والقوة  والت�ساع  ال��رثوة  يف 
والثالث  ع�سر  احل��ادي  القرنني  وب��ني  والعلمية،  والأدب��ي��ة 
ذلك  �سهل  وقد  التق�دم،  الأوربية يف  الثقافات  بداأت  ع�سر 
احل�سارة  من  مالئمة  لعنا�سر  ومتحم�س  منظم  ا�ستيعاب 
ال�������راقية، مع تطويع ذلك املرياث  الإ�سالمية والبيزنطية 

لظروف وم�سالح الغرب اخلا�س�ة )80(.
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النتائج العامة للدرا�سة

تو�سلت الدرا�سة اإلى عدد من النتائج الهامة:

واأنها  رائ��دة،  ح�سارة  الإ�سالمية  احل�سارة  اأن  اأوال: 
قادرة على ا�ستيعاب املتغريات الدولية املعا�سرة وال�ستفادة 
ل�سالح  اإي��ج��اب��ي��ة  ج��وان��ب  م��ن  فيها  م��ا  وت��وظ��ي��ف  منها، 

املجتمعات الإ�سالمية.

ثانيا: اأن ظاهرة العوملة ظاهرة غربية املركز، وحتاول 
تنميط العامل وفق منوذج واحد هو النموذج الغربي، واأنها 
عام  ب�سكل  ال��غ��رب  م��ن  الهيمنة  حم���اولت  على  تنطوى 

والوليات املتحدة الأمريكية ب�سكل خا�س.

كال�سيا�سة  م��ت��ع��ددة  جم����الت  ل��ل��ع��ومل��ة  اأن  ث��ال��ث��ا: 
بال�سق  املتعلق  هو  جمالتها  اأخطر  اأن  بيد  والقت�ساد، 
الثقايف والإعالمي لتاأثرياته ال�سديدة على الأمم ال�سعوب، 
ه�������ذه  مع  التعامل  ا�ستطاعت  الإ�سالمية  احل�سارة  واأن 
احل�سارة  هذه  وقيمة  وحجم  يتنا�سب  ب�م�����ا  التح����ديات 

العظيمة.

الثقايف  املجال  يف  العوملة  حتديات  اأب��رز  اأن  رابعا: 
والتبعية  الثقافية،  واخل�سو�سيات  الذاتية  الهويات  تهديد 
املحلية  الثقافات  بع�س  وتعر�س  الغربية،  للثقافة  القافية 

لالخرتاق وحماولت التغريب.

هيمنة  تعني  الإع��الم  جم��ال  يف  العوملة  اأن  خام�سا: 

ال�سركات الأمريكية على قطاع الإعالم والت�سال والرتفيه، 
وتراجع دور الدولة يف النظام الإعالمي الدويل، وبالرغم 
الإع��الم  اأن  اإل  اجلماهري  لدى  املتاحة  البدائل  تعدد  من 

املعومل ل ي�سكل نظاما دوليا متوازنا.

املقومات  من  متلك  الإ�سالمية  احل�سارة  اأن  �ساد�سا: 
الثقايف  �سقها  العوملة يف  التغلب على حتديات  ما ميكنها من 
اإيجابيات  من  مل�سلمون  ا�ستفاد  ما  اإذا  وذل��ك  والإع��الم��ي، 
العوملة، وقاموا بو�سع اخلطط والآليات التي حتد من �سلبياتها.

الإ�سالمية  احل�سارة  �سمات  اأه��م  اأح��د  اأن  �سابعا: 
الب�سرية جمعاء،  ل�سالح  تهدف  واأنها  النزعة،  عاملية  اأنها 
وتهدف اإلى ن�سر القيم الإن�سانية وامل�ساواة و�سيانة الأ�سرة 

واحرتام كل الفئات.

عاملية  مبادئ  اأه��م  اأن  اإل��ى  الدرا�سة  تو�سلت  ثامنا: 
املادي مع  والتعاي�س  الدينية،  الإ�سالمية احلرية  احل�سارة 
وعقالنية  امل�سلمني،  غري  مع  الفكري  والتعاي�س  امللل،  كل 
جميع  بني  وامل�����س��اواة  وال��ع��دل  للعلم،  ومعانقته  الإ���س��الم، 
الب�سر يف احلقوق والواجبات، والت�سامح، وترابط الأ�سرة، 

وال�سلوك القومي.

رف�سا  ترف�س  الإ�سالمية  احل�س�������ارة  اأن  تا�سعا: 
مطلقا مقولت �سدام احل�سارات، وترف�س اإق�ساء الآخر، 
احل�سارات  �سائر  مع  للتعاي�س  الهادف  احل��وار  تعتمد  بل 

والثقافات.
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حظي مفهوم ال�سعريات يف ال�سنوات الأخرية بعناية فائقة 
من قبل الباحثني والدار�سني، فاأفردت لها درا�سات ور�سائل 
جامعية، واأبحاث �سمن درا�سات الأدب القدمي واحلديث، وقد 
برز هذا الهتمام يف النقد ومفهوم »ال�سعرية اأو ال�سعريات« 
الذي لقي اهتمامًا كبريًا يف الفرتة املتاأخرة، �سواء يف النقد 
غربية  واآف���اق  قدمية  تراثية  ج��ذور  ل��ه  والأج��ن��ب��ي،  العربي 
على  ل  �سناعيًا  م�سدرًا  بو�سفه  الهتمام  وه��ذا  معا�سرة. 
واإل  النقدية،  الن�سب هو ما يعطيه طرافته وطزاجته  �سيغة 

فالكلمة مبتذلة و�سائعة.

وما  احلقيقي  ال�سعر  جوهر  عن  يتحدث  ك��ان  اأر�سط���و 
املعنى  بهذا  وا�ستخدمه  والتخييل،  املحاكاة  من  به  يلتب�س 
ح�����ازم  مث���ل  ال�سيغة  بن�����ف�س  الع�����رب  نق����اد  م�����ن  عدد 
فال�سفة  من  اأر�سطو  و�سراح  684ه�(،  ال�ق���رط����اجني)ت 

الإ�سالم كالفارابي وابن �سينا وابن ر�سد.

وظهر م�سطلح ال�سعريات يف النقد الغربي احلديث ورثًا 
�سرعيًا للبنيوية والأ�سلوبية لريدها اإلى الوظيفة ال�سعرية يف 
اخلطاب اللغوي بعد اأن تعاظم الهتمام يف املناهج ال�سابقة 
)بال�سفرة( اللغوية وكيف انبثقت اإل���ى الوج�����ود؟ اأي باللغ���ة 
نف�س���ه���ا بو�سف����ه������ا داًل، ل ملا حتمله من مدلولت، وهن����اك 
ع���دد م����ن امل�سطلحات العربية الت����ي ترجم اإليها امل�سطلح 

مثل )الإن�سائية( و)الأدبية( وغريها.

وعن  الأدب����ي،  اخل��ط��اب  ق��وان��ني  ع��ن  ال�سعرية  وتبحث 
الأدب��ي، مبا  العمل  ف��رادة  ت�سنع  التي  املجردة  اخل�سائ�س 
اأخذت  ثم  )�سعريًا(  اأدبيًا  عماًل  اللغوية  الر�سالة  من  يجعل 
معنى اأو�سع لتعني ذلك الإح�سا�س اجلمايل اخلا�س الناجت عن 
الق�سيدة اأو عن ن�س اأدبي، اأي بعبارة اأخ�����رى تعني ق�����درة 
العم����ل على اإيقاظ امل�س�����اعر اجلم����الية، واإث����ارة ال���ده�س����ة 

وخل���ق احل�س����ن باملف���ارقة، والن���زياح عن املاألوف)1(.

اإن البحث يف مفهوم »ال�سعرية« قد يبدو اأمرًا مي�سورًا »اإذ 
الظاهر اأن هذا املفهوم قد ُقتل در�سًا، وُق�سي منه الوطر عند 
كثري من نقاد الأدب، فالباحث �سيجد ل حمالة مقالت متنوعة 
يف املو�سوع، وكتبًا هنا وهناك تناق�س املفهوم وتتفنن يف عر�س 
البع�س  ي�سارع  وقد  ا�ستغاله.  طرائق  اأو  وامتداداته،  اأ�سوله 
عندما ُي�ساأل: ما ال�سعرية؟اإلى القول اإنها علم الأدب، اأو قوانني 

اخلطاب الأدبي، اأو اإنها نظرية عامة لالأ�سكال الأدبية.
ولكن عند التعمق يف البحث يف هذا املفهوم، �سيبدو اأن 
الظاهر غري الباطن، واأن الرائي غري ال�سامع، اإذ البحث يف 
قوانني اخلطاب الأدبي من ال�سهل املمتنع، فاأن ت�سمع به اأهون 
من اأن تراه، اأو ُتكابد عناء البحث فيه، فالأدب كائن متجدد 
يفر�س دائمًا جتدد قوانينه وحتيينها، مما يجعل تف�سري تلك 
اأدب����ي،  ج����ن�س  ك���ل  ف����ي  اأو  اأدبي����ة  كل مرحلة  القوانني يف 

اأم���رًا ب�ال���غ ال�سعوبة وبعيد املنال«)2(.
الوقوف مع واحد من  اإلى  ن�سعى  البحث  من خالل هذا 
الكتب املتميزة يف هذا املجال، وهو كتاب »ق�سايا ال�سعريات« 
للناقد الدكتور عبد امللك مرتا�س، الذي يكت�سي اأهمية خا�سة، 
ويف  والتطبيق،  النظرية  بني  جمعه  يف  اأهميته  تتجلى  حيث 
املعا�سرة،  ال�سعر  ق�سايا  من  للكثري  و�سمولية  بعمق  حتليله 
النقدي  الفكر  يف  ال�سعريات  ملفهوم  �ساماًل  م�سحًا  وتقدميه 
العربي، والفكر النقدي الغربي، كما يبحث الكتاب با�ستفا�سة 
ال�سعرية  وال�سورة  وحيزها،  ال�سعرية  اللغة  بنية  يف  وعمق 

وجمالية الإيقاع.
ق�سم الدكتور عبد امللك مرتا�س كتابه اإلى ثمانية ف�سول 
الكثري من  واأ�سلوب ممتع على  �سليمة،  اأ�ساء فيها مبنهجية 

الق�سايا الهامة.
»مفهوم  ع��ن  للحديث  الأول  الف�سل  خ�س�س  ف��ق��د 
اإليه  نبه  اأبرز ما  العربي«، ومن  النقدي  الفكر  ال�سعريات يف 
يف هذا ال�سدد اأن النقاد العرب يف الع�سر احلديث ُيطلقون 
م�سطلح »ال�سعرية«، وهم يريدون به غالبًا ما يريد به النقاد 
التي تتفرع  اإطالقهم مفهوم »ال�سعريات«  الغربيون من وراء 

وظيفتها اإلى حقلني اثنني: 
فهي تاأتي مبعنى درا�سة جن�س ال�سعر من حيث هو وحَده، 
اأو الّدللة على النتماء اإليه. وقد كان ال�سعر مبعناه املح�سور 
هو وحده املتََّخَذ مو�سوعًا لل�سعرّيات وعنايتها، وذلك ما ُيفهم 
من �سعرّيات اأر�سطو منذ قريٍب من خم�سة وع�سرين قرنًا. وقد 
ظّل ذلك قائمًا اإلى القرن التا�سع ع�سر، وذلك بحكم املعنى 

ال�ستقاقّي لل�سعرّيات املتفّرعة عن ال�ّسعر نف�سه. 
كما تاأتي مبعنى »الّنظرّية العاّمة لالأعمال الأدبّية« بعاّمة، 
الفرن�سّية  املجّلة  عنوان  املفهوم من خالل  ي�ستبني هذا  وقد 
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جمّلة  »���س��ع��رّي��ات:  وه��ي  ال��ّن��ق��د،  يف  �سة  املتخ�سّ ال�سهرية 
النظرّية والتحليل الأدبّي مما ي�سرف دللُتها املفهومّية اإلى 
الإجرائّية،  باملعاجلة  عليها  فتت�سّلط  الأدب��ّي��ة  الأجنا�س  كّل 
فيقرتب معناها من معنى »الأدب« مبفهومه العاّم«)3( )منذ 
ال�سعريات  دلل��ة  م�ساحة  ع  و�سَّ وه��ذا  ع�سر.  التا�سع  القرن 
الأدبية، فاقرتبت  الأجنا�س  وانفتحت على جميع  املفهومية، 
من معنى »الأدب«. وبالن�سبة اإلى النقاد العرب القدامى، فقد 
توقف املوؤلف مع مفهوم ال�سعريات با�ستفا�سة عند كل من: 
ابن �ساّلم اجلمحي، واجلاحظ، وابن قتيبة، وابن طباطبا، 
وُقدامة بن جعفر، واجلرجاين، وابن ر�سيق القريواين، وحازم 

القرطاجني.
يف الف�سل الثاين من الكتاب قدم املوؤلف متابعة �ساملة 
ل� »مفهوم ال�سعريات يف الفكر النقدي الغربي«، وق�سمها يف 

متابعته لها اإلى منظورين: 
الذين  التقليدية  الروؤية  اأ�سحاب  يتزعمه  الأول  املنظور 
اأن��واع ثالثة: ملحمي، وغنائي،  اأنه  ال�سعر على  اإلى  ينظرون 
ودرامي، وهم ينتمون اإلى القرون الأولى من ع�سر النه�سة، 
التي  الأدبية  ال�ضروط  الأم��ر جمموعة من  اإلى هذا  وت�ضاف 
تت�سم بالق�سوة، والتي كانوا ي�سرتطون مثولها يف الن�سج ال�سعري 
اأب���رز هذه  وم��ن  ورق��ي��ه،  بجماليته  يعرتفون  ال��ذي 
واأناقتها،  وجمالها  اللغة  رفعة  ال�ضروط: 
ال�ستعارة  باأ�سرب  وال�ستعانة 
واملجاز لتح�سني الن�سج 

ال�سعري.
وامل����ن����ظ����ور 
الثاين يروجه له 
اأ�سحاب الروؤية 
احل����داث����ي����ة، 
وه����م ال��ن��ق��اد 
الذين  اجل��دد 
ب������������رزوا م��ع 
ان�����ط�����الق�����ة 
م���ن���ت�������س���ف 
التا�سع  ال��ق��رن 
ع���������س����ر، ف��ه��م 

يذهبون يف تقييمهم للروؤى املقدمة من قبل النقاد القدامى 
بني  ومن  التكنولوجي،  الع�سر  بتقاليد  لئقة  غري  اأنها  اإل��ى 
اأندري جيد)1951-1869م(  الأمر:  ناق�سوا هذا  الذين 
الذي ت�ساءل: اأتريدون تعريفًا جيدًا لل�سعر؟ اإين ل اأرى تعريفًا 
�سليمًا غري الذي ياأتي: وهو اأن ال�سعر يعمل على امل�سي نحو 
ال�سطر قبل نهاية اجلملة، ويعترب جان كوهن من اأف�سل النقاد 
الفرن�سيني الذين تناولوا ال�سعريات يف اأدق تفا�سيلها، مركزًا 
التي  اجلمالية  ثم  ومن  والدللية،  الإيقاعية  اجلوانب  على 

تتجلى يف و�سوح الروؤية، ودقة التعبري، و�سرامة املنهج.
عرفتها  التي  الكربى  التحولت  كوهن  ج��ان  اأرج��ع  كما 
ال�سعريات اإلى الرومان�سية، كونها نقلت م�سار ال�سعر من العلة 
التي كانت الكال�سيكية تعلل بها الأ�سياء التي تخ�سعها ملنطق 
العقل، اإلى فعل التلقي والآثار اجلمالية يف النف�س على الوجه 
الطبيعي بعيدًا عن العقل، فالوجدان والعاطفة هما الأ�سا�س 

بعد اإلغاء �سلطان العقل على ال�ساعر والقارئ.
ووفق منظور جان كوهن فاللغة ال�سعرية حتلل يف م�ستويني 
مع  يتعار�س  وال�سعر  وم�ستوى دليل،  �سوتي،  م�ستوى  اثنني: 
املذكورين،  امل�ستويني  يف  املاثلة  اخل�سائ�س  ب�سبب  النرث 

وميكن عر�س روؤية جان كوهن يف الآتي:
املفهوم  وه��ذا  للنرث،  مناق�سًا  ياأتي  اأوًل  ال�سعر   .1
الإن�سانية،  الآداب  الأزل، ويف جميع  النا�س منذ  متداول بني 

فالختالف بني النرث وال�سعر طبيعة ل�سانياتية، اأي �سكلية.
امل�ستوى  ه��و  وال��ن��رث  ال�سعر  ب��ني  مييز  م��ا  اأه��م   .2
املتج�سدة  ال�سوتية  بالقعقعة  ال�سعر  يتميز  بحيث  ال�سوتي، 
كل  ا�ستثمار  ويف  القافية،  ويف  العرو�سي،  امليزان  متاثل  يف 

اخل�سائ�س ال�سوتية الأخرى.
الن�سج  من  �سكل  على  تعود  اأنه  بحكم  اجلمهور   .3
اللغوي م��وروث، قد فتح عينيه عليه منذ الع�سور املوغلة يف 
القدم، يحكم ب�سعرية هذا الن�سج، اأو عدم �سعريته، انطالقًا 
و ل  اثنني،  يقوم على م�ستويني  الذي  املاأثور  املعيار  من هذا 
الآف��اق واحلدود،  اإلى ما خلفهما من  اأن يجاوز ذلك  يحاول 
فاإمنا البحث يف ذلك ل يعني اإل النقاد املتخ�س�سني وال�سعراء 

املبدعني)4(.
ل  اأن��ه  يرى  كان  فقد  )1905-1980م(  �سارتر  اأم��ا 
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اأحد اأجمل قوًل من مالرمي، ويف نظره اأن ال�سعر هو حماولة 
�سحرية لتكونه، ولكن عن طريق التال�سي املرتع�س للفظ، وذلك 
مبزايدة ال�ساعر على عجزه التعبريي حينما يجعل الألفاظ 
جمنونة، فالغاية الكربى-كما يرى �سارتر-منذ مالرمي اإلى 

ال�سرياليني هي التدمري الذاتي الذي يت�سلط على اللغة.

»ميكائيل  ال�سعرية  اللغة  على  رك��زوا  الذين  اأب��رز  وم��ن 
كل  تختلف  اأنها  اإل��ى  لها  حتديده  يف  ذه��ب  ال��ذي  ريفاتري« 
يعرفه  ما  وهو  امل�سرتك،  الل�ساين  ال�ستعمال  عن  الختالف 
على  منهجيًا  تركيزًا  ركز  وقد  بالفطرة،  اإملامًا  القراء  عامة 
مفهوم اللغة ال�سعرية، واأ�سار اإلى اأن ال�سعر الرفيع يف خمتلف 
يف  يرغب  ل  الإن�سانية  الآداب  جميع  ويف  والأمكنة،  الأزمنة 
البوح مبا يريد اأن يقول، وعلى الق����ارئ اأن يبحث عن الدللة 

احلقيقية بعيدًا عن املقا�سد القريبة.

الكثري  اإلى  الكتاب  الثالث من  الف�سل  املوؤلف يف  تطرق 
»الوظيفة  ب�  ترتبط  التي  والفل�سفية  الفكرية  الق�سايا  من 
الجتماعية واجلمالية لل�سعر«، فتوقف مع وظيفة اللغة ال�سعرية 
التي تتميز بتعددية وظائفها الدللية، وعر�س جمموعة من 
وت�ساءل  ال�سعرية،  بالوظيفة  ترتبط  التي  املتنوعة  املفاهيم 
يف هذا ال�سدد؟هل نعود بال�سعر اإلى نظرية الفن للفن، فال 
يكون له اأي نفع يف املجتمعات الراقية من وجهة، اأو نعود به 
اإلى النظرية الفل�سفية الأمريكية املادية التي ل ترى احلقيقة 
وجهة  من  فعاًل،  م��ادي��ًا،  نفعًا  للنا�س،  النافع  ال�سيء  يف  اإل 
اأخرى؟وكيف يكون ال�سعر اجلميل كذلك وهو يعرّب عن اآمال 
النا�س، وي�سّور اآمالهم، وي�سف �سقاءهم يف �سدق وجمال؟ 
وهل يكون من حق اأّي اأحد من النا�س اأن يحرم ال�سعر من اأداء 

وظيفته اجلمالية والثقافية والجتماعية معًا؟

يذهب املوؤلف اإلى اأن تيوفيل كويتي ف�سل يف تكري�س نظرية 
الفن للفن ف�ساًل ذريعًا، وقد اأكد ال�سرياليون على اأن وظيفة 
ال�سعر لي�ست على �سيء، واأنها مثل الفن ف����ي تف�����اهتها، وف�����ي 
نظ���ره�����م اأن ال���وظي�ف�����ة ال�سعرية حمدودة الت����اأثري، وه��ي 

اأعجز من اأن ُتف�سي اإلى ثورة اجتماعية حقيقية.

ووفق منظور جان ريكاردو فاللغة ال�سعرية مل تعد جمرد 
الأم��ر يف  كان هذا  ال�سعر، كما  لتدبيج  واأنيقة  و�سيلة جميلة 
نف�سها، وهذا  اأ�سبحت غاية يف  بل  القدامى،  النقاد  اأذه��ان 

ما جعله يقرتح �سرورة التمييز بني ميدانني اثنني خمتلفني: 
جمرد النهو�س بالإعالم من خالل الكتابات العادية التي ل 

اإبداع فيها ول خيال، والكتابات الأدبية الراقية.

تفكيك  الكتاب يف  من  الرابع  الف�سل  املوؤلف يف  ي�ستمر 
»بنية  على  ال�سوء  ي�سلط  نلفيه  حيث  ال�سعريات،  ق�سايا 
اللغة ال�سعرية«، ويتوقف بالتحليل والنقا�س مع �سعرية اللغة، 
اأن��واع  ع��دة  له  ال��ذي  وانزياحها  ال�سعرية  اللغة  وانحرافية 
والن��زي��اح  النحوي،  والن��زي��اح  البالغي،  الن��زي��اح  اأهمها: 
الو�سفي، والنزياح الأ�سلوبي، فالنزياح – كما يعرفه املوؤلف 
- هو ال�سفة الأ�سلوبية التي جتعل لغة كاتب من الكّتاب ذات 
خ�سو�سية يف اإطار النظام العام لل�سان الذي تنتمي اإليه اللغة، 
فقد جاء النزياح ليكر�س ثقافة التغيري الأ�سلوبي، وما يحدث 

فيه من انحراف مفاجئ مل يكن املتلقي ينتظر وقوعه.

اللغة  »ح��ي��ز  ع��ن  امل��وؤل��ف  الف�سل اخل��ام�����س حت��دث  يف 
لعدم  نظرًا  ب�ساأنه،  قائمًا  الإ�سكال  يزال  ما  الذي  ال�سعرية« 
الإجماع عليه يف ال�ستعمال ال�سيميائي العربي املعا�سر، ومن 
بني امل�سطلحات التي ي�ستعملها النقاد العرب اجلدد م�سطلح 
غري  اأن��ه  مرتا�س  امللك  عبد  الدكتور  ي��رى  ال��ذي  »الف�ساء« 
دقيق، وهو يتخذ يف اللغة العربية مفهوم اجلو اخلارجي، اأما 
معنى »احليز« في�سمل اخلالء والمتالء مع بع�سهما، كما اأن 
م�سطلح »الف�ساء« ل ي�ستطيع اأن يوؤدي كل ما ين�سرف اإليه يف 

الدرا�سات التحليلية التي تتعلق بالأعمال ال�سردية وال�سعرية.

من  جملة  با�ستفا�سة  املوؤلف  حلل  ال�ساد�س  الف�سل  ويف 
تذوق  واأثرها يف  الإيقاع  »جمالية  ب�  تت�سل  التي  الإ�سكاليات 
ال�سعر«، وطرح جمموعة من الت�ساوؤلت املنهجية مثل: األي�س 
التذوق  اإذا مل يتم له معنى  ال��ذوق هو جمرد معنى منعزل، 

الذي يبعث فيه التوهج والفعل واحلياة؟

وقد ذّكر الدكتور مرتا�س باأفكار رومان ياكب�سون حيث 
لحظ اأن الن�س الأدبي يختلف عن غريه من الن�سو�س مبقدار 
ما ي�ستمل عليه، اأو ما ل ي�ستمل عليه من اأدبية، وت�ساءل الدكتور 
عن كيفية تذوق ال�سعر؟ وذهب يف اإجابته على هذا ال�سوؤال اإلى 
اأن اللغة التي يتذوق بها املتلقي ال�سعر ل ينبغي اأن تكون من 
اللغة امل�سطنعة يف اجلرائد، واإمنا املق�سود بها اللغة الأدبية 
من  منا�س  فال  الكبار،  ال�سعراء  ن�سج  يف  ترد  التي  الرفيعة 
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اأن يرتفع حم�سول اللغة الأدبية للقارئ، فامتالك املح�سول 
اللغوي والأدب��ي يعد من ال�ضروط املركزية يف عمليتي الفهم 
مكونات  من  مركزي  مكون  هو  باللغة  فالإملام  معًا،  والتذوق 
الذوق، فال�سعر هو لعبة لغوية قبل كل �سيء، والذي ل يعرف 

قواعد هذه اللعبة يع�سر عليه فهمه، ومن ثم تذوقه.
يف الف�سل ال�سابع من الكتاب حتدث الدكتور عبد امللك 
من  كبريًا  عددًا  اأخذت  ال�سعرية«التي  عن»ال�سورة  مرتا�س 
الإبداع  خال�سة  وهي  املعا�سرة،  الفكرية  الثقافة  يف  املعاين 
رفيعًا، وهي  اأدبيًا  القريحة عطاًء  به  واأرق��ى ما جتود  واأنقى 
املفهوم الذي يتجلى يف اأروع اأدبية الأدب و�سعرية �سعره، وهي 
ل متثل �سوى احلقيقة ال�سعرية، وهي لي�ست ت�سبيهًا اأو ا�ستعارة 
اأو كناية اأو جمازًا على وجه ال�سرورة، بل كثريًا ما تظهر يف 
انزياحات اللغة ال�سعرية املعا�سرة، فهي ثمرة الت�سوير الفني 
املوؤلف  يرى  وكما  ال�سعرية،  اللغة  بو�ساطة  عاطفة  اأو  لفكرة 
»فال�سورة الفنية اأو ال�سعرية لي�ست نظرية مفهومية يتاأ�س�س 
عليها مذهب فني، ولكنها اإجراء تذوقي بحيث تتمثل يف كل 
الن�سو�س الأدبية املزدانة بالت�سوير البديع، فكما اأن الذوق 
هو ملكة حت�سل للمتلقي يف تذوق جمال الكالم، فاإن ال�سورة 
الفنية تقع يف الذهن املتلقي، واملت�سور للن�س املتلقى، فيقع 
متثل اأطوارها التي تتجلى يف �سبكة الن�س ال�سعري الرفيع، 

فتو�ّسع من دائرة التذوق، وت�سقل ملكة التفهم«.
اأما الف�سل الأخري من الكتاب فقد جعله املوؤلف للحديث 

عن »ق�سيدة النرث اأو الال �سعر بني اإ�سكالية املاهية والبحث 
عن التجني�س«، وقد عرب عن راأيه يف هذا النوع من الكتابة، 
اأنها  كما  العربية،  للق�سيدة  تطوير  عن  عبارة  لي�ست  باأنها 
لي�ست �سعرًا، بل هي وفق منظوره »حماولة نرثية بدائية، ورمبا 
باللغة  العمل  خالل  من  ال�سائعة،  بال�سعرية  للتعلق  �ساذجة 

وال�ستغال بالت�سوير«.

ال�سعريات«  »ق�سايا  كتاب  اإن  نقول  اأن  بقي  اخلتام  ويف 
يعد واحدًا من اأهم الكتب التي جمعت يف درا�ستها لل�سعريات 
بني الأ�سالة واملعا�سرة، حيث ناق�س املوؤلف با�ستفا�سة ق�سايا 
فال�سعريات  واحلديث،  القدمي  النقدي  الفكر  يف  ال�سعريات 
مو�سوع �سديد الربوز، وقد تناثرت اإ�سكالياته واأ�سئلته يف بطون 
اأمامه،  الدار�سني  من  كبري  عدد  ووق��ف  واملراجع،  امل�سادر 
واختيار الدكتور عبد امللك مرتا�س لدرا�سة ق�سايا ال�سعريات 
باأبعادها املت�سعبة يعد خطوة جريئة و�سجاعة بذل من خاللها 
جهدًا كبريًا، وتطلبت منه الداأب وال�سرب والروية، وقد انتهت 
ميدان  يف  للباحثني  جليلة  خدمة  تقدمي  اإل��ى  اجلهود  تلك 
ال�سعريات وق�ساياها املعرفية، فهذا الكتاب يعترب فتحًا جديدًا 
يف هذا املجال، فقد جاءت درا�سة الدكتور مرتا�س غنية يف 
اأفكارها، و�سل�سة يف اأ�سلوبها، وجديدة يف م�سامينها، فامل�سائل 
التي اأجلت عنها الغمو�س جعلتها دعامة لأبحاث لحقة، وفيها 

يلفي الباحث ما ُي�سبع ف�سوله.

)1( د.اإبراهيم عبد املنعم اإبراهيم: بحوث يف ال�سعرية وتطبيقاتها عند املتنبي، مكتبة الآداب، القاهرة، 2008م، �س: 02. 

)2( د.حميد حمامو�سي: اآليات ال�سعرية بني التاأ�سيل والتحديث-مقاربة ت�سريحية لر�سائل ابن خلدون-، من�سورات عامل الكتب 

احلديث، الأردن، 2013م، �س: 11. 

)3( د.عبد امللك مرتا�س: ق�سايا ال�سعريات-متابعة وحتليل لأهم ق�سايا ال�سعر املعا�سرة-، من�سورات دار القد�س العربي للن�سر 

والتوزيع، اجلزائر، 2009م، �س: 17. 

)4( د.عبد امللك مرتا�س: ق�سايا ال�سعريات-متابعة وحتليل لأهم ق�سايا ال�سعر املعا�سرة-، �س: 74 وما بعدها.

الهوامش:
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لنزال مع حتليق ال�سعراء.. ونقف الآن مع جتربة اأبي متام يف احلب، قال اأبو متام:

)ديوان احلما�سة(  بكتابه  م�سهور  ولكنه  �ساعر  وهو  عا�س يف  اأدبية،  �سخ�سية  اأبو متام، 
وقارئاتنا  الأع��زاء  لقرائنا  واأقدمه  الباب  هذا  ال�سعراء يف  من  لكثري  اأ�سعارًا  فيه  الذي جمع 

الف�سليات ب�سعره عن جتربته يف احلب؛ ووفائه للحبيب:

نافذة على
التراث.. )2-2(

اإعداد: عبدالقادر حممد الزين

ل علم بال عمل: يدعونا ال�سحابي اجلليل اأبو الدراء اإلى التعلم واإلى العمل مبا نتعلم فيقول: »ويل للذي ل يعلم 
مرة، وويل للذي يعلم ول يعمل �سبع مرات«.

الكم ل يتعلمون؟ تعلَّموا فاإن العِامَل واملتعلَم يف الأجر �سواء«. وقال اأي�سًا: »ما يل اأرى علماَءكم يذهبون، وُجهَّ

ما اأجمل قيام الليل:

ن���ق���ل ف�����������وؤادك ح���ي���ث ����س���ئ���ت م�����ن ال���ه���وى

ال���ف���ت���ى ي����األ����ف����ه  ك�����م م����ن����زل يف الأر������������س 

الأول ل����ل����ح����ب����ي����ب  اإل  احل�����������ب  م��������ا 

م�����ن�����زل لأول  اأب�������������������دا  وح������ن������ي������ن������ه 

أدب
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متى يكون ال�سكوت من ذهب:

قال الإمام علي بن اأبي طالب »كرم اهلل وجهه«:

اإن قيام الليل فيه نقاء و�سفا ء، كما فيه مناجاة للرب العظيم.. وهو نور يف الوجه، واإ�سراقة زاهية يف احلباة 
الدنيا. ويف الآخرة ما جزاوؤه؟

قال الإمام الأوزاعي:

اأما ال�ساعر املخ�سرم ح�سان بن ثابت ر�سي اهلل عنه نقلنا يف هذا الباب اإلى الواقع املعا�س فقال:

تويف �سابًا ولكنه ي�ست�سرف خبايا الأمل بخربة ال�سيوخ:

ن�سيحة خا�سة:

ابن الرومي عا�س يف حياته متاأماًل، بعيدًا عن النا�س، حتى اأنه دعانا اإلى التقليل من الأ�سدقاء بقوله:

ن م��������ن اأط���������������ال ق�������ي�������ام ال�����ل�����ي�����ل َه����������وَّ

ال���������س����م����ت زي��������ن وال�����������س�����ك�����وت ����س���الم���ة

م�����رة �����س����ك����وت����ي  ع�����ل�����ى  ن������دم������ت  واإذا 

ع�������������دوك م��������ن ������س�����دي�����ق�����ك م�������س���ت���ف���اد

ف����������������اإن ال�������������������داء اأك����������������رث م����������ا ت����������راه

ج�����������اِل ُه�����������ُم ك���ِث���ي���������������ٌر اأِخ�������������������الآَُّء ال�����������رِّ

اآِخ���������ي َف�����������الآَ َت����ْغ���������ُرْرك����ك ُخ����لَّ���������ُة َم������ْن ُت����وؤَ

َوِف�������������������يٌّ َن���������������ا  اأَ َي�����ُق�����������������وُل  اأٍَخ  َوك�������������لُّ 

���������ٌب َوِدي�����������������ٌن �����������َوى ِخ���������لٍّ َل���������ُه َح���������سَ ������سِ

����س���ت���ب���دي ل�����ك الأي�����������ام م����اك����ن����ت ج����اه����الآ

ل��ه ت����ب����ع  م������ن مل  ب������الأخ������ب������ار  وي�����اأت�����ي�����ك 

ال����ق����ي����ام����ة ي���������وم  وق��������������وَف  ع����ل����ي����ه  اهلل 

ف��������������اإذا ن����ط����ق����ت ف�������ال ت�����ك�����ن م����ك����ث����ارا

ف����ل����ق����د ن�����دم�����ت ع����ل����ى ال������ك������الم م��������رارا

ف���������ال ت�����������س�����ت�����ك�����رثن م���������ن ال�����������س�����ح�����اب

ال�����������س�����راب اأو  ال�����ط�����ع�����ام  م�������ن  ي������ك������ون 

َوَل�����ك�����������ْن ِف���������ي ال������ب�������������الآَِء ُه�����������ُم َق����ِل����ي����ُل

َف����َم���������ا َل�������ك ِع�����ْن�����������َد َن�����������اِئ�����ب�����ٍة َخ���ِل���ي�������ُل

َوَل���������������ْن َل����ْي��������������سَ َي����ْف����َع���������ُل َم��������اآ َي����ُق���������وُل

َف������������َذاك مِلَ�����������ا َي�����ُق�����������وُل ُه��������َو ال����َف����ُع���������وُل

ت���������زود مل  م������ن  ب������الأخ������ب������ار  وي������اأت������ي������ك 

م���وع���د وق��������ت  ل������ه  ت���������س����رب  ومل  ب�����ت�����ات�����ًا 

أدب
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د.اأحمد حممد كنعان

دعينا نفكر..
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كان ا�صمها »اأمل« وكان ا�صمه »جهاد«

تخرجا من »ال�صوربون« يف نف�ض ال�صهر

اأ�صبح طبيباً، واأ�صبحت مهند�صة
كانت فتاة عذبة، حتب احلياة، وتع�صق البحر وال�صباحة اإلى حد اجلنون، كاأن جدها كان حوتاً

كاأن  اإلى حد اجلنون،  الرباري  يع�صق  ك�������ان  عل���ى عك�صه���ا  لكنه  ع������ذباً، يحب احلي�����اة،  �ص����اب���اً  وك������ان مثله���ا 
جدته كانت فرا�صة

اإلى  تغادر  �صوف  واأن��ه��ا  »النيل«  فتذكرت  �صفافه  على  يتنزه������ان  ك���ان���ا  ال���ذي  »ال�صني«  نه����ر  اإل���ى  نظ��رْت 
اال�صكندرية بعد يومني، فالتفتت اإليه بعينني دافئتني، هم�صت: اأحبك، هل تتزوجني؟

اأي�صاً، لكن  اأحب����ك  واأن�����ا  ه���م�����ض:  بعين�����ني ح�����املت����ني،  اإليه�����ا  »ب�����ردى«، ونظ����ر  فت�����ذك��ر  النه������ر،  اإل����ى  نظ���ر 
دعينا نفكر!

وافرتقا..

بعد يومني هاتفته: اأفتقدك، ا�صتقت اإليك، هل تتزوجني؟

رد: واأنا اأي�صاً اأفتقدك، واأ�صتقت اإليك، لكن دعينا نفكر!

مرت اأيام..

هاتفته ب�صوت يطر فرحاً: لقد انت�صرنا، �صقط الدكتاتور، اأنا االآن يف ميدان التحرير والدنيا ال ت�صع فرحتي، 
لقد تغر كل �صيء عندنا اإال حبي لك، هل تتزوجني؟

اأما حبي لك فلم يتغر، ولن يتغر، لكن  ب���داأت ثورتنا، بداأ التغير عندنا،  رد عليه��ا ب�ص��وت �صج���ي: لق���د 
دعينا نفكر!

مرت اأيام.. 

را�صلته: تقدم خلطبتي �صابط كبر، لكني اأحبك اأنت، وال اأت�صور الزواج من غرك، هل تتزوجني؟

رد: لكن مل ي�صقط الدكتاتور عندنا بعد، دعينا نفكر!

وظلت ترا�صله لكنه مل يعد يرد

مرَّ عام..

تزوجت هي ال�صابط الكبر، لكنها ظلت تفكر فيه

وا�صت�صهد هو يف حم�ض، وكان مايزال يفكر!
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يقول بدوي اجلبل: »ن�ساأت يف بيت علم وفقه وتاأثرت اأول ما تاأثرت بالقراآن الكرمي الذي ل ميكن اأن ت�سرق ديباجة 
ال�سريف  تزعمها  التي  العربية  بالثورة  معجبًا  وكان  ال�سريف«  باحلديث  تاأثرت  ثم  تالوته  على  بالإدمان  اإل  الأديب 

ح�سني. فقد ابنه عدنان وتاأثر لذلك فقال:

ج�����������الين ال������ظ������ل������م اأ�����������س����������الء مم����زق����ة
ت�����س��غ��ي ال���ن���ج���وم اإل������ى ن���وح���ي ف��ي�����س��ك��ره��ا

واح������ت������ز اأك��������ربه��������ن: ال����ق����ل����ب وال������ول������دا
ي���ب���ك���ي ال������ه������زار وي���ب���ك���ي م�������س���ك���رًا غ�����ردا

بدوي الجبل
)1981 – 1903(

جاك �سربي �سما�س

محمد سليمان االحمد من جيل األدباء العمالقة 
الرواد الكبار عرف بلقبه بدوي الجبل وينتهي نسبه 
إلى األمير الغساني حسن بن المكزون السنجاري، 
وأول من أطلق عليه )بدوي الجبل( األستاذ يوسف 
العيسى، إْذ كان يلبس عباءة عربية ويعتمر العقال 

المقصب، وكان ينشر له في جريـدة )ألف باء( 
الدمشقية وهو صغير جدًا.
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وقال عنه الأديب مدحة عكا�س رئي�س حترير جملة الثقافة: »ف�ساعرنا بدوي اجلبل اأكرم من اأن يعرف بعد اأن 
ال�سامرين«. وكان ممن قرظوا ديوان بدوي اجلبل وهو يف  اأني�س  اأ�سبح �سعره  اأن  ل�سان وبعد  اأ�سمه على كل  اأ�سبح 
الع�سرين من عمره ب�سارة اخلوري وخليل مردم بك وكرد علي واملغربي وغريهم وتنوعت ق�سائد بدوي اجلبل ما بني 
احل�س الوطني والجتماعي والغزيل والذاتي وكان م�سقط راأ�س ال�ساعر يف الالذقية يف قرية ا�سمها )ديفة( وق�سدته 
اأم كلثوم لتغني اإحدى ق�سائده وا�ستقبلها ا�ستقباًل يليق بها وبفنها، ولكن ال�ساعر اأبى اأن يغري مفردة )�سقراء( يف 
ق�سيدته التي رغبت اأم كلثوم اأن تكون )�سمراء( فقال ل اأفعل ذلك ولن اأغري لون من راأيت رغم اأن لعاب الكثريين 

ي�سيل اإر�ساء لأم كلثوم باأن تغني اإحدى ق�سائدهم، وقد قال:

متام  واأبي  �سلمى  اأبي  بن  زهري  اأمثال  ال�سعراء  من  اخلالدين  �سوت  فيه  ي�سمع  اإليه  وي�سغي  �سعره  يتاأمل  ومن 
واملتنبي واملعري، ومن ين�سى ق�سيدته امل�سهورة التي رددتها احلناجر العربية حيث اأن�سدها يف نادي املثنى ببغداد 

عام 1940 يف ذكرى الثورة العربية الكربى:

ي�����ا ����س���ام���ر احل������ي ه�����ل ت���غ���ن���ي���ك ����س���ك���وان���ا
ب��ه��ا غ�����ن�����اء  ل  دم�������وع�������ًا  ال�����ع�����ت�����اب  خ������ل 
ق����ل ل����الأل����ى ا����س���ت���ع���ب���دوا ال���دن���ي���ا ل�����س��ي��ف��ه��م

������������س�����������ق�����������راء ي��������������ا ل������������������ون ح�����������س�����ن 
وي�����������������������ا ج�����������������م�����������������اًل غ����������ري����������ب����������ًا 
ف������ي������ه  ل���������������ي���������������الي  و����������������س���������������م  ل 
وردًا  اأن�������������������������س������������د  ظ���������������م���������������اآن 

ل����ب����ل����وان����ا رق������������وا  وم����������ا  احل��������دي��������د  رق 
وع�������ات�������ب ال�������ق�������وم اأ����������س���������الء ون������ريان������ا
م�����ن ق�������س���م ال����ن����ا�����س اأح��������������رارًا وع���ب���دان���ا

حم��������������������ب��������������������ب م���������������������س����������ت����������ب����������د 
ع�����������������ل�����������������ى ظ���������������������ب���������������������اء م���������ع���������د 
ه������������ن������������دي  م�������������������الم�������������������ح  ول 
وردي ع���������ي���������ن���������ي���������ك  وع��������������ن��������������د 

ن�ساأ بدوي اجلبل يف بيت يحفه الإميان والرب، واأبحر يف اأمهات الكتب، وكان الغذاء الروحي له القراآن الكرمي 
والأحاديث ال�سريفة، وعلوم الفقه والق�ساء والعرفان، وكان من الطبيعي اأن يرتدد ذكر اهلل جل جالله يف كثري من 

ق�سائده وهذا ما نلم�سه يف ق�سيدته ابتهالت:

ي�����������رد  ل  ب��������������اب��������������ك  رب  ي����������������ا 
م����������ف����������ت����������اح����������ه ب��������������ي��������������دي ي������ق������ني 
ت����������ك����������در  ل  ل�������������������ك  وحم����������������ب����������������ة 
اأم��������اله��������ا  احل���������������س�������ر  ل  وع�����������ب�����������ادة 
ال��������ذن��������وب  ع����������ن  ���������س��������األ��������ت  واإذا 
اأب�����������س�����ط�����ه�����ا  ح���������ني  مي�����ي�����ن�����ي  يف  ه���������ي 

ال���������������الئ���������������ذي���������������ن ب�����������������ه ح���������ج���������اب 
ارت����������������ي����������������اب  ب�������������������ه  ي�������������ل�������������م  ل 
ت�����������������س��������اب  ول  ب���������������ال���������������ري���������������اء 
احل�����������������س�����������������اب  ول  ع���������������ل�����������������������ي 
ف������������������������اإن اأدم�����������������ع�����������������ي اجل��������������������واب 
ل�������������رح�������������م�������������ت�������������ك ال������������ك������������ت������������اب 
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اإن ال�ساعر يتذلل هلل ويذكره يف ال�سراء وال�سراء ول يريد �سوى اأن يقدم الطاعة واملحبة والعرفان خلالق الكون 
مبينًا بهدف العبادة والرتقاء بها اإلى اأ�سمى معاين النبل واليمن واخلري والربكة يف ق�سيدته احلب واهلل

ويلتفت ال�ساعر اإلى حمراب ال�سعراء اخلالدين ويهيم بابتكاراتهم وحتليقهم يف ف�ساء اجلن�س الب�سري، واإذ به 
يعرج اإلى معرة النعمان ليج�سد �سورة جميلة رائعة لأبي العالء املعري قاهر الظالم بب�سريته اخلارقة وبب�سماته 

الإن�سانية التي اأ�سغلت اأذهان اأدباء الغرب، وذلك قوله يف مهرجان املعري:

تنقل ال�ساعر يف بالد عربية واأجنبية ففي ق�سيدته )حنني الغريب( ي�سف بحرية يف جنيف و�سرعان ما تتالقي 
م�ساعر احلب واحلنني اإلى الوطن يف و�سف اأخاذ يذكرنا بالبحرتي واإن كان لكل �ساعر �سفات متيزه عن الآخر وتفرد 

له معجمًا من الألفاظ خا�سة ب�ساحبها، حيث يرتاءى احلمى يف اأطياف الق�سيدة الرائعة اجلميلة ال�ساحرة بقوله:

ي���ع���ذب���ن���ي  يل  رب  ال������ع������ب������ادة  اأ������س�����م�����ى 
واأي�����������ن م������ن ذل�������ة ال���������س����ك����وى ون�������س���وت���ه���ا 
ت����ق���������س����م ال�����ن�����ا������س دن�����ي�����اه�����م وف���ت���ن���ت���ه���ا 
����س���م���ا ب���ح�������س���ن���ك م������ن ������س�����ك�����واه ت���ك���رم���ه
ف���������راأت  وج��������دان��������ه  يف  ق����ل����ب����ك  �����س����ك����ب����ت 

وف���������������اء ك��������م��������زن ال������غ������وط������ت������ني ك������رمي 
واأ�������س������م������ع جن�������واه�������ا ع�����ل�����ى غ�������ري روؤي���������ة 
وم�������ا ن�������ال م�����ن اإمي����������اين ال�������س���م���ح اإن����ن����ي 
ت�����������ب�����������ادرين ع������ن������د ال�������ب�������ح�������رية دم������ر 
وح�����ي�����ت م������ن ال�����������روح ال�����������س�����اآم�����ي ن��ف��ح��ة 
ف������وج������ه اأري��������������ج ال�������������س������ام ط�����ل�����ق م����ن����ور 

م����رم����وق����ة ب������دع������ة  ال�����������س�����رائ�����ر  يف  ل�������ك 
ان���ت���ه���ت  اإذا  ال���������س����م����اء  ك�������اأف�������اق  جم������د 
ال�������ده�������ر م�����ل�����ك ال�����ع�����ب�����ق�����ري�����ة وح�����ده�����ا 
اأم�����ره�����ا  وي���������س����ل����ح  ال�����دن�����ي�����ا  ت�������س���ل���ح  ل 
ه���������ون ع����ل����ي����ك ف�����ف�����ي ال�����ن�����ف�����و������س ب���ق���ي���ة 
ي���ئ���ن  اأمل  امل����ح����ب���������س����ني  ره����������ني  اإي�������������ه 

ب���������ال رج��������������اء واأر��������������س�������������اه واأه�����������������واه 
ع�����ن�����د امل�����ح�����ب�����ني ع��������ز امل������ل������ك واجل����������اه 
وق�����������د ت�������ف�������رد م���������ن ي�������ه�������وى ب�����دن�����ي�����اه
ب�������س���ك���واه  ال�����دن�����ي�����ا  ع������ن  ي�������س���م���و  وراح 
ي������ا ع������ز م������ا ����س���ئ���ت ل م������ا ������س�����اء ع���ي���ن���اه

وح������������ب ك������ن������ع������م������اء ال�����������������س��������اآم ق������دمي 
ك�������������اأين ع������ل������ى ط�����������ور اجل�������������الل ك���ل���ي���م 
وه��������������م  غ�����رب�����ت�����ي  يف  ل�����ه�����ا   ) )اأح�������������������نُّ
و�����س����م����ي����م اأف������ي������ائ������ه������ا  ع������ل������ى  وورق 
ول��������������وع ب������اأ�������س������ت������ات ال�������ط�������ي�������وب مل������وم 
ووج������������ه ب�������ح�������ريات ال�����������س�����م�����اء ق�������س���ي���م

ال�����ن�����������زاح امل�����ق�����ي�����م وج�������ف�������وة  اأن���������������س   
م��������ن��������ه ن������������������واح ب�����������اده�����������ت ب��������ن��������واح 
�������س������ف������اح  ول  ج����������ب����������ار  م��������ل��������ك  ل 
�������س������راح  ك������ال�������������س������ع������اع  ب�����ف�����ك�����ر  اإل 
م����������ن رح��������م��������ة وم����������������������روءة و�������س������م������اح 
اإط�����������������الق م��������اأ���������س��������ور وف�����������ك �������س������راح
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ويف ق�سيدته »هواج�س« يعمل ال�ساعر ذهنه ويحاول اأن يبحر يف اأعماق جمهولة ي�سرب اأغوارها ويك�سف ناظمًا لهذا 
الكون اجلميل عرب �سور فنية جميلة �ساحرة ترقى به اإلى م�ساف ال�سعراء العمالقة وهو يرتقي �سرح الإميان واخل�سوع 

يف قوله مبينًا قدرة اهلل يف خلق الكون

ب���ه  ل����ه����ي����ب  ل  ق�����ل�����ب  اهلل  ي���������س����ه����د  مل 
م����واج����ع����ه  يف  ع������ن������دك  ق����ل����ب����ي  �����س����غ����ف����ت 
م����واط����ن����ه  يف  م����ق����ي����م  ع������ن������دي  ه������������واك 
اأح�������ب�������ك احل���������ب ت�����األ�����ي�����ه�����ًا خ����ل����ق����ت ب���ه 
اأُج�������������لُّ ب�����اب�����ك ع������ن ط��������ول ال�������وق�������وف ب��ه

ال��ت��ه��ب��ا  ال��������ذي  ال���ق���ل���ب  يف  اهلل  وي���������س����رق 
وم���������ا مت���������زق م�������ن ق����ل����ب����ي وم���������ا ����س���ل���ب���ا 
ف�����������اإن حت���������ول ع�������ن ن����ع����م����ائ����ه����ا اغ�����رتب�����ا
ع�����ل�����ى ت�����دل�����ه�����ي الأح�����������������الم وال�����ره�����ب�����ا 
 ف�����ق�����ر ال�������ك�������رمي جت�����ل�����ى �����س����م����ت����ه ط���ل���ب���ا 
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اأما ق�سيدته )النبع امل�سحور( فاإنها حتمل روؤاه ال�سعرية التي حلق بها عرب معان جميلة رائعة، وهو بذلك يتفوق 
على خميلته الرثية وي�سكب مفردات اأحا�سي�سه وم�ساعره، مما جعل النقاد يعربون عن مقدرة بدوي اجلبل، ورهافة 
احل�س، والوم�سات اخلالقة التي ت�ساهم يف اإجالء امل�سهد ال�سعري، وتر�سم اأبعاده عرب تلميح ياأخذ بالألباب ويجعل 

القارئ يكد الذهن ملعرفة ما يعنيه ال�ساعر يف حتليقاته. 

ى ب����������������ردك ف�������������وق اخل���������������س�������ر ي������ت������ل������وَّ
ت������دن������وا ومل  ال���������������س�������وق  ي�����دن�����ي�����ه�����م�����ا 
مت������������وج اأحل������������������ان ال�������������س������ب������ا ف���ي���ه���م���ا
ل�����ل�����ه�����وى ب����������ل  ل������ل������ط������ري  ل  ع���������������س�������اق 
ع�����ي�����ن�����اك ب�����ح�����ر ح�������ني اأغ�������ف�������ى ان���ح���ن���ت

ف�������خ�������ل�������ف�������ه ت��������ط��������ف��������ر ج������ن������ي������ت������ان
جن����م����ت����ان اأم  ن��������ه��������دان  ه������م������ا  ف������ه������ل 
ك����������اأمن����������ا ن����������ه����������داك اأغ��������������رودت��������������ان
ع�������������س������اق ب��������ل ل����ل����ط����ي����ب ق����������ارورت����������ان
ف�����ل�����م�����ل�����م�����ت اأح�����������الم�����������ه ال�����������س�����ف�����ت�����ان
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املتعددةويج�سد  باألوانه  ويلم  اأحابيله،  ويك�سف  ال�سراب  ي�سف  بارع  م�سور  )ال�سراب(  ق�سيدته  يف  وال�ساعر 
ال�سورة الواقعية للبيئة التي عاي�سها ال�ساعر باأ�سلوب ت�سويري، ورمبا اأوحت للفنانني الت�سكيليني ر�سم لوحات مل�سهد 

الطبيعة يف اأ�سكالها املختلفة
ح����ن����ا ال�����������س�����راب ع����ل����ى ق���ل���ب���ي ي���خ���ادع���ه
ب����ب����اط����ل����ه ع������ل������م  ويل  رح�����������ت  ف�����ك�����ي�����ف 
وي�����ح ال���������س����راب ع���ل���ى ال�������س���ح���راء ت�����س��ل��م��ه
د امل��������������اء ل����ل���������س����ق����ي����ا ول����ه����ف����ت����ه ي����������������زوِّ
اأي����������ام����������ه خ�����������دع ل������ل������رك������ب �����س����اح����ك����ة
اك��ت��م��ل��ت اإذا  ح���ت���ى  دن������ا  ال���������س����راب  اإذا 

ب����ال����وه����م م�����ن ن���������س����وة ال�������س���ق���ي���ا وي���غ���ري���ه
اأه������������وى ال�����������س�����راب واأرج���������������وه واأغ����ل����ي����ه
رم�����ال�����ه�����ا ال���������س����م����ر م������ن ت����ي����ه اإل����������ى ت��ي��ه
ح���������رى اإل�����������ى م����ن����ه����ل ي����ح����ن����و ف���ي�������س���ق���ي���ه
������س�����خ�����رًا ول�����ل�����ع�����دم ال����ق����ا�����س����ي ل���ي���ال���ي���ه
ب���������س����ح����ر دن�������ي�������اه ع����ي����ن����ي ������س�����ط دان�����ي�����ه

وي�سغف ال�ساعر برتاب وطنه ويعدد مناقبه ومزاياه و�سجاياه اإذ يتغنى بالعروبة وبالأجداد امليامني وروائع الرتاث 
العربي والإ�سالمي عرب م�ساعر �سادقة ونبيلة ي�سكبها ماء منريًا يف قلوب اأبناء الوطن من خالل ق�سيدته الرائعة 

)تلك واحاتنا(:

����س���ال���ف ال���������س����رق م���ل���ك ق���ح���ط���ان وال����ي����وم
ول�������������ه ه�������������ذه اجل����������ب����������ال امل�����ن�����ي�����ف�����ات
ق������د ورث������ن������ا ال����ب����ح����ار م������ن ع����ب����د ���س��م�����س
ذران������������ا يف  اأي���������ك���������ة  ل������ب������ن������ان  اأرز 
ح���ي���ث ي��ح��ن��و ال�����س��ف�����س��اف ب��ال��ن��ع��م��ى ع��ل��ى 

ل�������ق�������ح�������ط�������ان وال�����������غ�����������د امل�����������اأم�����������ول
وت�������ل�������ك ال��������رب��������ى وه��������������ذي ال���������س����ه����ول
وع������ل������ي������ه������ا ال�����������غ�����������زاة والأ���������س��������ط��������ول
وال�����������ف�����������رات�����������ان م�����������اوؤن�����������ا وال������ن������ي������ل
األ����������واين وي���ب���ك���ي ع���ل���ى ال�������س���ه���ي���د ال��ن��خ��ي��ل
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المصادر والمراجع:

اأكرم زعيرت: ديوان بدوي اجلبل، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات – بريوت، لبنان، 1986م.

بدوي اجلبل – �سعر – مطبوعات احتاد الكتاب العرب.

بدوي اجلبل – الأعمال النرثية – مكتبة ال�رشق اجلديد – دم�سق 2001م.

خمتارات لل�ساعر عام 1968م لالأ�ستاذ مدحة عكا�س.

وهكذا كنا يف دوحة ال�سعر العربي مع عمالق من عمالقة ال�س�عر العربي حممد �س�ليمان الأحمد ))بدوي 
اجلماهري  مازالت  حيث  العربية،  احل�سارة  �سفر  على  �سعره  جمال  ير�سع  اأن  ا�ستطاع  الذي  اجلبل(( 
العربية تذكره وتتذكره علمًا من اأعالم ال�سعر العربي، الذي اأ�سبغ عليه زمالوؤه الكثري من الثناء والإطراء 

والإعجاب اعرتافًا بذاكرة متوقدة مازالت ينابيعها ت�سيل يف �سفاه الوطن العربي روعة، وتاألقًا ونبوغًا. 

اإلى  تاأطريها، وحتويلها  العنان يف  اأطلق خلياله  الذي  اجلبل  بدوي  ري�سة  تراكمها يف  ال�سعرية  اللوحات  وتتابع 
كائنات حية يتحرك فيها اجلماد باأ�سكال فنية رائعة تاأخذ بلب القارئ وجتعله اأ�سريًا اأمام هذه الر�سوم املتحركة التي 
جادت بها قريحته، وجعلته ينفرد يف هذا الو�سف متجاوزًا كثريًا من معا�سريه ال�سعراء وفار�سًا نف�سه يف ال�ساحة 

الإبداعية يف ق�سيدته ))عند الغروب((.

ال����زه����ر ع����ل����ى  غ�������اف  وال�����رب�����ي�����ع  ق�������ال يل 
امل���ع���ط���ار ال����غ����وط����ة  ال�����ن�����دي يف  وال������غ������روب 
وق������ط������ي������ع م���������ن ال�������������س������ي������اه ورع�������ي�������ان
ق���ل���ب���ي اخل������م������ائ������ل  ه�����������ذه  راأت  ه��������ل 
ه����������ي ع���������ن���������دي �������س������م������ائ������ل وع�������ط�������ور
ع���ي���ن���ي ت���������س����ت����ف����ه  ل����ل����ح���������س����ن  ورد  اأي 

ي��������ذي��������ع الأح���������������������الم ع���������ط���������رًا ون���������دا
ي�����ح�����ن�����و ع�����ل�����ى ال������������ظ������������الم... ف����ت����ن����دى
واأغ�������������ن�������������ي�������������ة ت�������������������������رّق ف���������������رتدى
م��������ن راآه���������������ا ع�����ي�����ن�����ًا وث���������غ���������رًا وخ��������دا
ى ي�������ف�������دَّ ودّل  ت���������ه���������وى  وق�����������ل�����������وب 
وردا اهلل  ب������������ق������������درة  وي��������ب��������ق��������ى 
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القدس.. 
وكوشان األرض

م�سطفى اأبو الرز
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 الوثيقة التي تثبت ملكية األرض باللهجة الفلسطينية وقد تكون كلمة تركية

على هامة القد�س تنبُت �سبارٌة من يقني

ويرق�ُس يف العني دمع ٌ

ومتتدُّ يف الأفق اأنظارها

طوَل هذي ال�سنني

اأفار�س ذاك الذي حتمله اخليل من م�سرق الأر�س جاء!

تراهُ وراء اجلبال يلوح بعيدًا بعيدًا

وت�سمُع وقَع ُخطى اخليِل..ميتد ُّحبُل الرجاء

ح بال�سيِف فمن ذا الذي من وراء احلدود ُيلوِّ

يلمُع

�سقَّ ظالَم امل�ساء

فهل جاء من مغرِب الأر�ِس فار�ُس لّبى النداء؟

وهل جاء؟

هل جاء؟

هل جاء؟

ومازالت القد�ُس

حتمُل �سبارًة من يقنٍي على هامها

ويرق�ُس يف العنِي دمٌع

ومتتدُّ يف الأُْفِق اأنظاُرها

لينهلَّ غيُث ال�سماء

** **

فلي�ست ُت�سّدُق اأن الأُلى يف جفاِف اجلفاء

رويدًا رويدًا..

ُتوارَى املاآذُن

تهوي البيوُت

ويرتفُع ال�سوُك واحدًة واحدة

ويف كل عنٍي جتّذُر اأكرُث من �سوكٍة حاقدة

وجرافٌة تبحُث عن جذِر وهٍم قدمٍي قدمي

حتاوُل اأن تدفَن الذكريات 

وتوقُظ اأحالَمهم من �ُسباٍت

ُر معنى احلياِة وتبحُث عن اأّي �سيٍء ُيزوِّ

ومعنى املمات

�ُس عن اأحرِف الوهِم يف الأر�ِس ُتفتِّ

فثاَر يف وجهها األُف لغم 

ومليون )كو�سان( اأر�ٍس قدمي

حترّب من عرق الغابرين
ويكتظُّ

يحمُل

اأ�سماء اأ�سحابه الوارثني

فكنعاُن وّرثُه من يليه

وها هم بنوه على الأر�س قوٌم

وقوٌم هم الآن رهن ال�ستات

وما زال يف القد�س جذٌر

ويف الأر�س بذٌر

ويف الأُْفِق غيٌث

وما زالت القد�س تعني احلياة

وتاأبى املمات.
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صديقــي المفقــود

املنجي �رشحان

الشاعر المنجي سرحان: هو منجي فراج 
سرحان فراج. عضو مجلس إدارة اتحاد 

الكتاب، وعضو جمعية األدباء في مصر. 
والمشرف العام على سلسلة اإلبداع 

الشعري المعاصر التي تصدرها الهيئة 
المصرية العامة للكتاب.

أشرف على ملتقى الشعر بمعرض القاهرة 
الدولي للكتاب ألكثر من خمسة عشر 

عامًا.. صدر له خمسة دواوين بعضها طبع 
أكثر من مرة. وهو أديب شامل يكتب في 

الرواية، والمسرحية، والدراسات األدبية.
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ما تزال ال�سوارُع حت�سنه
كنا �سديقني، 
ُيوِدُعنى �ِسرُه، 

ويطيل على �ساِعدّى البكاء اأَُعَلُّلُه، 
واأقوُل له: ُكْن!

* * *
ي�ستدير اإلى ُحلمه نخلةَّ

يتباهى بها النخُل، 
تفتح اأفياءها للطيور وللنا�س، 

كاَن، 
وكاَن، 
وكاَن، 
* * *

ثنى مَرةَّ حني حدَّ
عن بالٍد لها وجهها

قلُت دون َتَروَّ اأًِفْق!
وَاْنَطَلْقَنا معًا
كان ُيْتِعُبني، 

ُكّنا �سديقنِي، 
اأورثني حزنه
�سرُت اأتبعه، 

بني وْرٍد لأحالمه وجراحي
اأعود َفَيْلِكُزِنى

فاأقوُل له: ِوْيَك
ي�سحك.. ي�سحك.. ي�سحك.. ي�س�..

ثمَّ يرتكني للقلْق!

* * * * * *
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ها اأنا بعد ع�سرين عامًا األقيه..

ُينكرنى..

وُي�سيُح بوجهه.. يف دخان الأفْق!

َتِلئا بالأماين،  كان مُمْ

وحني َتَهاِم�ْسِنا مّرًة، 

و�ساألُت:

لأّى البناِت اجلميالِت يرتاُح قلُبَك؟

قال: بالدي..

�سحكُت

ْت ُخطانا ال�سوارُع مَّ َو�سَ

والنا�ُس..

واملفرتْق!

واحتواه الزحاُم..

�سباُب الوجوه..

�سرخُت: اأتعرفني؟!

مل ُيِجْب!

* * * * * *

ْمِت كان �سارُع )كورني�س النيل( َيْغَرُق يف ال�سَّ

�ساَر وحيدًا، 

يجرجُر اأ�سالَء اأغنية من زماٍن قدمٍي، 

ي�سيق عليه الر�سيُف، 

حني �سحُت: اأتعرفني؟!

�َس اأَْحاَلَمُه. َنكَّ

َدى َوَتال�َسى ال�سَّ

واختنْق!

* * * * * *
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اإيِه يا نوُر، 

َة القلِب،  يا حبَّ

وجه بالدي احلبيبِة والتوِت، 

بىَّ الَقِلْق! يا نخلة عرَفْتَها �سقاواُت هذا ال�سَّ

كان يحلُم بالطفل، 

تختلفاِن، 

تريدين ِبْنتًا فري�سُخ، 

َف.. َلهُّ تقت�سماِن التَّ

�ِس.. ِفَقاِن على َم�سَ َتتَّ

وِق،  والع�سافرُي قلُب ِمن ال�سَّ

يكرُب، 

يكرُب، 

نكرُب، 

اأ�سماُء تكرُب، 

تكرب اأفراحنا..

والرجال يغنوَن..

َيْفتتُحوَن املواجَع يف َدِمَك املُ�ْستهاْم!

ْمِل كاَن احلماُم،  وعلى الرَّ

ُيِقيُم الِغناَء، *

اَلها يف احلنايا. واأ�سماُء َتْفَتُح موَّ

* * * * * *
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حممد عبا�س علي داوود

المنطقــة 
الخطــرة

القى منصور بنظراته إلى الطريق، الظلمة يطفح بها الهواء خارج 
القطار، على البعد تبدو أشباح أبنية متسارعة وراء بعضها إلى الخلف. 

امتص رحيق سيجارته بنهم.. الغريب أنه لم يحدث شىء حتى اآلن.
همس لزميله مخلوف الذي يقف إلى جواره: المواجهة تقترب 

تبسم مخلوف: خائف؟
هز رأسه: ال

وهو يتحسس مكان الجرح، بسبب الحجر الذي اُلقى عليه ظل ينـزف، 
الحجر أتى من ذات المنطقة الخطرة، شخص ما أو ربما أشخاص 

يمطرون القطارات المارة بالحجارة ويتخفون بالظالم.
هل أنت راٍض عما أنتويت؟
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متاأماًل،  مالحمه  قروية  يف  حدق  ملخلوف،  ا�ستدار 
الغريب اأنه ل يفكر يف الثاأر، هو يعرف جيدًا اأن اخلطر 
قطارات  املنطقة،  ه��ذه  يف  امل��ارة  القطارات  يهدد  ب��ات 
اإلى  الرئي�سية  املحطة  من  املدينة  ت�سق  التي  ال�سواحي 
خوفًا  املنطقة  بهذه  مرت  كلما  ترتعد  �سارت  ال�سواحي 
من دفعات احلجارة التي ت�سيب الركاب دون متييز. قال 

موؤنبًا: هل نرتك اجلاين دون عقاب؟

رد خملوف: ل�سنا جهة عقاب.

وال��ب��وم  اخلفافي�س  ن��رتك  حم��ت��ج��ًا:  اإل��ي��ه  ا���س��ت��دار 
يتحكمون فينا؟

- هناك قانون

- وعلينا اأن ننفذه

- ل�سنا يف غابة

اأخذ  املفتوح،  الباب  خ��الل  من  الطريق  اإل��ى  تركه 
يتاأمل ال�سماء والظلمة املبذورة يف الأرجاء، م�سندًا ظهره 
اإلى العمود املعدين، متح�س�سًا مكان اجلرح اأعلى جبهته، 
اأنه  لنف�سه يومها  اليمنى، قال  كاد احلجر يرتطم بعينه 
حجر ع�سوائي اأطلقه عابث، غري اأن الأمر تكرر من ذات 

املنطقة، اأ�ساب اأحد ال�سائقني وعّر�س القطار للخطر.

نف�سه  ي�ساأل  وهو  عينيه  اأمام  احلرية  دوائر  متددت 
كيف يرتك حقه دون رد. غا�ست نظراته يف بحر الظلمة 
انتبه  الطريق،  ع��رب  تتناثر  �سوئية  بقع  هناك  ح��ول��ه، 
اإلى خارج  راأ�سه  اإنها تختفي ومتالأ الظلمة الأرجاء، مد 
بج�سده  �سعر  عيناه،  ات�سعت  ال�سوء،  اأثر  متعقبًا  القطار 
يرتنح ويكاد يهوى لول اأن مت�سك بالعمود املعدين، القطار 
اأدنى حاماًل  اإلى  ي�سق الأر�س منحدرًا يف �سرعة مذهلة 
الركاب معه، احلجارة تنهال عليه من كل �سوٍب، هرول 
القطار،  اإيقاف  منه  يطلب  يحذره،  ال�سائق  كابينة  اإلى 
وجد الكابينة مغلقة، دق بيديه بابها، �سرخ، بكى، مل ياأبه 
له خملوق، ا�ستدار عائدًا اإلى الركاب، غارقني يف متاهة 
�سمت ونظرات ثلجية التعبري، ارتفعت �سرخاته حمذرًا، 
مل يبال به اأحد، فكر اأن يقفز، ال�سرعة عالية، هوى اأر�سًا 

وا�سعًا راأ�سه بن راحتيه وجل�س منتظرًا م�سريه، �سعر بيٍد 
تهزه من كتفه بقوة و�سوت ي�ساأله: مابك؟ 

املعتاد  طريقه  يف  القطار  حوله،  ال�سرود  عيني  اأدار 
وبقع ال�سوء تتناثر يف الأرجاء وخملوف زميله يحدق فيه 
بعينيه الوا�سعتني تركه اإلى دفرت التذاكر يف جيب �سرتته 
يدق  املتالحمة  والأج�ساد  املقاعد  بني  م�سى  ال��زرق��اء، 
يكرر  وهو  املعدنية  احلوامل  على  الأحمر  اجلاف  بقلمه 

باآلية: تذاكر.

اأطلق القطار �سفريه ي�سق به اأ�ستار ال�سمت املطبق 
على الأرجاء، انتبهت العيون اإلى اقرتاب منطقة اخلطر، 
من�سور  �سرخ  والأب���واب،  النوافذ  لغلق  الأي��دي  امتدت 

باأعلى �سوته: العني بالعني 

�سحكوا منه، اأ�ساروا اإلى اإ�سابته يف عينه �ساخرين، 
وق��ف و���س��ط امل��م��ر له��ث الأن��ف��ا���س وال��وق��ت مي��ر، مرة 
واحدة هرول يفتح الأبواب والنوافذ املغلقة وميد الركاب 
باحلجارة، طلب منهم اأن يكون رد الفعل بنف�س م�ستوى 
بها  يبال  مل  حتا�سره،  الهازلة  الكلمات  ع��ادت  الفعل، 
واحلجارة  خلفه  وقف  فتحه،  العربة،  باب  نحو  وم�سى 
يف يده، اقرتبت املنطقة اخلطرة، تال�سى الهزل، تاآكلت 
القطار  اط��ل��ق  الأع���ني،  ح��ذر  ت��رق��ب  و���س��اد  ال�سحكات 
�سريها  ال��ع��ج��الت يف  اأ���س��وات  ���س��ف��ريه، علت  ك��ال��ع��اده 
احلثيث على الق�سبان، بينما الليل يهرول حول القطار. 

اقرتب خملوف متوج�سًا: اأخ�سى اأن يحدث �سىء!!

بن�سف عني اجته اليه: واذا حدث؟

اندفع: �ستكون اأنت امل�سئول 

اأدار وجهه عنه. انطلق حجٌر قادٌم من الظلمة، تلته 
اأحجار، ارتطمت بج�سد القطار كمقذوفات غا�سبة تنذر 
انطلقت �سرخات،  البع�س، علت �سيحات،  بالويل، فزع 
اأطلق من�سور قذيفته الأولى نحو الظلمة، تبعها بالثانية، 
راآه البع�س، فعلوا مثله، ت�سّجع اآخرون، م�ست احلجارة 
ت�سق الهواء متجهة اإلى الظلمة يف اجلهة التي جاء منها 
الهجوم، بينما القطار يطلق �سفريه والعجالت ت�سل�سل 

بعزم ما�سية يف طريقها دون خوف.
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مجلس أمناء الجائزة يلتقي رئيس وأعضاء
مجلس إدارة شركة يوسف بن أحمد كانو في لقاء تشاوري

مبارك �سعد العطوي
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عقد مجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو اجتماعًا 
موسعًا برئاسة الوجيه عبد العزيز جاسم كانو رئيس 

المجلس وأعضاء مجلس إدارة شركة يوسف بن أحمد 
كانو برئاسة الوجيه مبارك جاسم كانو رئيس مجلس 
إدارة المجموعة وبحضور أعضاء من إدارة المجلسين.

حيث اشتمل اللقاء على التعريف بدور الجائزة 
وإسهاماتها وإنجازاتها طوال السنوات الماضية 

ومقترحات مجلس إدارة الجائزة بالمشروعات 
المستقبلية لها. 

ودار النقاش حول أهمية إضافة مشروعات وبرامج 
جديدة وزيادة دور الجائزة في المجاالت العلمية األخرى، 
واالهتمام بتشجيع الشباب ليكونوا شركاء في صناعة 

مستقبل العلم والمعرفة.
وأعرب سعادة األستاذ عبد العزيز كانو عن شكره للوجيه 

مبارك جاسم كانو وجميع أعضاء العائلة وأعضاء 
مجلس األمناء الهتماماتهم بمصلحة الجائزة.
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ورعاية  بطباعة  املحدودة  كانو  الرحمن  عبد  �سركة  قامت  والثقافية،  اخلريية  الأعمال  برامج  �سمن 
اإ�سدارات من مملكة البحرين يف جمال الثقافة والريا�سة ؛ حيث ت التن�سيق مع مكتب اجلائزة بالبحث 

لختيار املو�سوعات والإ�سراف واإخراج هذه الإ�سدارات يف �سورتها النهائية.

الأ�ستاذ  الكاتب  مع  التفاق  ت  كما 
ف��ه��د ح�����س��ني ح�����س��ن ال����ذي ق���ام بعمل 
للو�سع  وال��ت��وث��ي��ق  وال��ب��ح��ث  ال��درا���س��ة 
الثقايف يف مملكة البحرين يف كتابه: )يف 
ات�ساع الأفق.. امل�سهد الثقايف البحريني 
يف  ي��ق��ع  ال����ذي  2010-2000م( 
للحركة  ر�سدًا  �سملت  �سفحة   )272(
واملوؤ�س�سات  تفرعاتها  بكافة  الثقافية 
الثقافية واإنتاجها للم�سروعات والأعمال 

الثقافية طوال ال�سنوات املا�سية.

الريا�سي  وال�سحفي  الكاتب  م��ع  الت��ف��اق  ت  كما 
وتوثيق  وحتليل  ر�سد  تولى  الذي  مذكور  �سلطان  ماجد 
التاأ�سي�س،  منذ  البحرين  مملكة  يف  الريا�سي  ال��واق��ع 

والذي اأبرز من خالل جتربته الكثري 
مرت  التي  والأح���داث  امل�ساهد  من 
املا�سي  القرن  ط��وال  البحرين  بها 
البحرينية..  )ال��ري��ا���س��ة  كتابه  يف 
الذي  والتطور(  البناء  من  �سنوات 
يقع يف )173( �سفحة، وقد ا�ستمل 
الإ�سداران على كلمة لالأ�ستاذ فوزي 
اأحمد كانو رئي�س جمل�س اإدارة �سركة 
اأك��د  امل��ح��دودة،  كانو  عبد الرحمن 
فيها ال���دور ال���ذي ق��ام ب��ه امل��رح��وم 
اإ�سهاماته واأعماله، بالإ�سافة  عبد الرحمن كانو وحجم 
ا�سمه  حتمل  ت��زال  ل  التي  الإن�سانية  اخلريية  لالأعمال 

وب�سماته.

الأ�ستاذ فوزي اأحمد كانو

كتاب )الريا�سة البحرينية.. �سنوات 

من البناء والتطور( للكاتب البحريني 

ماجد �سلطان مذكور

كتاب )يف ات�ساع الأفق.. امل�سهد 

الثقايف البحريني 2010-2000م( 

للكاتب البحريني فهد ح�سني

إض�����������اءات

التعاون الثقافي بين الجائزة
وشركة عبد الرحمن كانو المحدودة
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اأعرب الوجيه عبدالعزيز كانو رئي�س املجل�س عن �سعادته للمتابعة وامل�ساركة من قبل املفكرين والأدباء من 
اأبناء الأمة العربية للتناف�س على جائزة يو�سف بن اأحمد كانو التي اأ�سبحت بف�سل اهلل واحدة من اأهم اجلوائز 

العربية الرائدة والداعمة لالرتقاء باملفكرين والأدباء واملبدعني من اأبناء الأمة العربية.

واأو�سح باأن املجالت واملو�سوعات التي اأعلنت اجلائزة لهذه الدورة )الثامنة 2013م( هي كالتايل:

 جمال الدرا�صات االإ�صالمية.. »مبادئ وروؤى لنه�صة �صعوب االأمة العربية«

 جمال املال واالقت�صاد واالأعمال.. »واقع البور�صات العربية بني التحدي واملناف�صة«

 جمال الطب.. »اجلراحة العظمية: ترميم املفا�صل«.

راجيًا للجميع كل التوفيق، وللجائزة املزيد من التطور والزدهار.

الوجيه عبدالعزيز كانو

إض�����������اءات

رئيس مجلس األمناء.. عبدالعزيز كانو

يدعو المبدعين والمفكرين للمشاركة
في موضوعات الجائزة لهذا العام
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اأك�������������د 
الأ������س�����ت�����اذ 
م��������ب��������ارك 
على  العطوي 
جناح اخلطة 
ال�����رتوي�����ج�����ي�����ة 
والتي  اجل��ائ��زة  لإ���س��دارات  والن�سر 
العربية  املكتبة  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  ت�سكل 

والوطنية.

المكتب التنفيذي

 يشرف على توزيع إصدارات الجائزة
الن�سر  ل��زي��ادة  اجل��ائ��زة  مكتب  م�ساعي  �سمن 
والثقافية  العلمية  القطاعات  خمتلف  مع  والتوا�سل 
والقت�سادية واملجتمعية، فقد قام املكتب بحملة ترويج 
بطباعتها  اجلائزة  قامت  التي  لالإ�سدارات  وتوزيع 

ورع��اي��ت��ه��ا ؛ ح��ي��ث ج���رى ت��وزي��ع 
الهيئات  ع��ل��ى  امل��ج��م��وع��ات  ه���ذه 
الر�سمية  الثقافية  وامل��وؤ���س�����س��ات 
والأهلية وممثلي اجلهات الإقليمية 
والعربية وجميع املكتبات واملعاهد 
واجلامعات مبملكة البحرين، وهي 

كالآتي:
الثقافية )العدد  كانو   جملة 

الثامن(
 عائلة كانو.. بني البناء والنتماء

 مر�س ال�سرطان والتغذية
 اأزمة املياه يف العامل العربي

البحريني  الثقايف  امل�سهد  الأف���ق..  ات�ساع  يف   
2010-2000م

 الريا�سة البحرينية.. �سنوات من البناء والتطور.

87إض�����������اءات
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إصـــــدارات 
الجــائـــــزة

جملة علمية 

ثقافية �ساملة 

تاأ�س�ست عام 

1429هـ - 
2008م

ت�سدر عن جائزة 

يو�سف بن اأحمد 

كانو - مبملكة 

البحرين

- الدكتور 

�سعيد بن عطية 

اأبو عايل:  عائلة 

كانو..  بني 

البناء والنتماء، 

2010م

- الأ�ستاذ 

الدكتور اأحمد 

عبد اهلل ثابت:  

اجلينات ومر�س 

ال�رشطان 

والتغذية، 

2011م.

- الأ�ستاذ 

الدكتور حممد 

مر�سي حممد 

مر�سي:  اأزمة 

املياه يف العامل 

العربي، 2012م.  

وهذا البحث فاز 

باجلائزة يف جمال 

العلوم.
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فقدت جائزة يو�سف بن اأحمد كانو اأحد اأبرز الفائزين بها يف 
جمال الطب لعام 2006م وهو الأ�ستاذ الدكتور اأحمد عبداهلل 
اأ�ستاذ الكيمياء احليوية وكيمياء الأغذية يف كلية العلوم يف  ثابت 
اجلامعة الإ�سالمية بقطاع غزة يف فل�سطني الذي وافته املنية جراء 

اإ�سابته بجلطة �سامتة يف القلب.

املتخ�س�سة  العلمية  الكتب  من  العديد  ثابت  وللدكتور   
واملقالت املحكمة والأبحاث والدرا�سات التي جعل املحافظة على 
)�سحة الإن�سان( هدفه الرئي�س مع طالبه ويف موؤلفاته ودرا�ساته.

له بنتان وولدان كلهم جامعيون منهم مروان الذي يوا�سل   
درا�ساته العليا بجمهورية م�سر العربية للح�سول على الدكتوراه 

يف جمال الهند�سة املعمارية.

وجائزة يو�سف بن اأحمد كانو وجملة كانو الثقافية وجميع   
امل�سون  زوجته  اإل��ى  التعازي  باأحر  يتقدمون  كانو  عائلة  اأف��راد 
واإلى اأبنائه وبناته واإلى جميع زمالئه وطالبه.. واإلى جميع كتاب 

وكاتبات املجلة والقراء والقارئات.. رحمه اهلل رحمة وا�سعة

واإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

رحيل البروفيسور الفلسطيني
أحمد عبداهلل ثابت
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الأ�ستاذ الدكتور اأحمد عبد اهلل ثابت رحمةاهلل
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