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 تعقيباً على نجيب يماني

 الخطأ ليس عيباً وعلينا عدم تعمد مغالطة اآلخرين 

مغاالة (اطلعت على مقال األخ نجيب عصام يماني من جدة، تعليقا على الجفري 

وقد تناول األخ نجيب عدة ) اإلنسان في محبة الرسول ال تبرر وصفه بالشرك

 :نقاط وال ندري ما الذي يريد أن يتوصل إليه ومن تلك النقاط

 .أعمال الحراسة على القبر النبوي الشريف: أوالً

 .موضع القبر داخل المسجد أم أنه أدخل فيه: ثانياً

 حكم مس القبر وتقبيله والتبرك به؟: ثالثاً

 .البدع وأنواعها: رابعاً

 :فنقول وباهللا التوفيق

أعمال الحراسة على القبر النبوي جعلت لمنع التمسح والتبرك به وهذا األمر : أوالً

معلوم وال يحتاج إلى دليل فإن علماء هذه البالد المباركة رحم اهللا من مات منهم، 

وحفظ من بقي، كلهم يحرمون التمسح والتبرك بالقبر ألن القبر ال يضر وال ينفع 

 .وإنما النافع هو اهللا عز وجل

وقد جعلت الحراسة من قبل رجال األمن ورجال الحسبة لمنع ضعفاء النفوس 

 .والجهال الذين ال علم لهم من التبرك والتمسح بالقبر

موضع القبر كما ذكر أهل التاريخ بأن حجرة المصطفى صلى اهللا عليه : ثانياً

وسلم لم تكن من المسجد النبوي، واألنبياء كما جاء في السنة يدفنون حيث قبضوا، 

فكان موضع دفن الرسول األمين في حجرته ثم أثناء التوسع تم ضم الحجرة 

 .للمسجد النبوي

عن  -رحمه اهللا  -جاء ضمن مقال األخ نجيب قول لإلمام أحمد بن حنبل : ثالثاً

 .مس القبر النبوي الشريف وتقبيله فلم ير بأساً في ذلك

سألت أبي عن الرجل يمس قبر النبي صلى اهللا : كما ذكر قول ابنه عبداهللا قال

ال : عليه وسلم يتبرك بمسه وتقبيله ويفعل بالمنبر مثل ذلك رجاء ثواب اهللا فقال

 .أين توثيق ذلك إن كان صحيحاً. بأس

بشر والعصمة لألنبياء عليهم الصالة  -رحمه اهللا  -واإلمام أحمد بن حنبل 

والسالم، وهل يريد األخ نجيب أن نترك الحجاج والزوار يفعلون ما يريدون من 

 مس القبر وتقبيله والتبرك به؟

 .هل ما ذكرته عن اإلمام أحمد ثابت وصحيح حتى نفعله؟

قائمة المراسالت

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية
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 . بالطريقة المناسبة

يجب إعادة تصنيف المدرسين بناء على سنوات خبرتهم ومعدالتهم السنوية * 

معلم أول وهو المؤهل لوضع المنهج ويجب أال تقل : وترشيح المدير والموجه إلى

سنة ويتبعه المعلم الذي يعتبر مساعداً للمعلم األول في التدريس  15خبرته عن 

 . وتطبيق مهارات المنهج

يتم تفريغ المعلم األول كلياً ليعد األعمال واألنشطة المطلوبة للدرس والتدريس * 

 . مشاركة مع المعلم إلبراز وتحديد هوية المادة أمام الطالب والمعلم

فالتصنيف , تصنيف المعلمين هنا مسألة سهلة وليست صعبة إطالقاً أو معقدة* 

فالمعلم األول يتبعه عدد من المعلمين وال يهم عددهم أو إذا , معنوي ووظيفي فقط

المهم أن يساعدهم في إيصال المادة بالشكل الصحيح , كانوا في نفس المدرسة

 .بالتدريس مشاركة وبإعداد الوسائل التوضيحية المطلوبة

من إيجابيات المشروع أن المعلم سيأخذ بعين االعتبار عوامل كثيرة عند وضع * 

وخاصة قدرات المدرسة المادية والمعملية وبذلك نقضي على العقبات , المنهج

 .التقليدية

يقيم المعلم األول من قبل المشرف التربوي بناء على طريقة صياغته للمنهج * 

ومستوى تحصيل طالبه العلمي وأداء المعلمين الذين يشاركونه في تدريس المادة 

ويشارك كل من المشرف , العلمية والمساهمة التي أضافها للمادة والمجتمع

 . التربوي والمعلم األول في تقييم المعلم

 الدمام -المهندس سعد أبو خضاعة 

 

 بحثاً عن جيل يستشعر المسؤولية ويتفاعل مع الظروف المحيطة 

األمن مسؤولية جماعية شاملة ال يستثنى منها أحد فالمواطنون والمقيمون 

متضامنون في هذه المسؤولية والكل له دور لإلسهام في كشف العديد من األعمال 

لذا ينبغي أن نقوم بالدراسات االستراتيجية , التخريبية وال نستثني منها الفكرية

والمستقبلية حسب األولويات وبما يصب في مصالح األمة العليا كما أن حرية 

التعبير هي تنفيس لما يجول في صدور البعض وهي في نفس الوقت انتقادات قد 

تفيد في التعرف على العديد من المشكالت التي قد تواجه األمة مستقبال وإن كانت 

فئة تعيشها وتتألم منها وال تشعر بها باقي الفئات األخرى وكما يقول المثل ليس 

وطالما أن أي مجتمع , الذي يده في النار كمن يده في الماء فشتان بين النار والماء

عبارة عن طبقات مختلفة وتوجهات متباينة وأجناس وأعراق منها القبلي وغير 

القبلي وخصوصا كلما ازداد التعداد السكاني وازدحمت المدن وكما كان عمر 

رضي اهللا عنه يتحسس الرعية بنفسه في ذاك الزمان البسيط في تركيبته 

االجتماعية فنحن في هذا الزمان قد ال يحتاج ولي األمر أن يقوم بذلك بنفسه وإنما 

حرية التعبير عن الرأي قد تكون إفرازات يستفاد منها لعالج مشكالت وإن كان 

األمر اآلن أصبح أكثر تعقيدا بمعنى كيف يمكن التثبت من صدق كل من يعبر عن

رأيه وهنا ينبغي أن تكون حرية التعبير عن الرأي محكومة بضوابط تسمح 
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بترشيح ما يعبر عن مشكلة حقيقية وبعيدا عن المبالغات وكما بحث المتحاورون 

في اللقاء الوطني وأكدوا على وسطية العالقة بين الحاكم والمحكوم وحق كل فرد 

وإن كان هذا الحوار قد جمع بين أطياف متعددة إال , في مخاطبة السلطات العامة

أن المشاركة لم تعكس كل الفئات العمرية وكل الطبقات االجتماعية وإن كانت 

البداية اقتصرت على بعض المفكرين والعلماء إال أن األوراق المقدمة واألبحاث 

والرؤى كانت مستفيضة وخصوصا ما كان منها تحت عنوان مشكالت الغلو 

وطالما أن مسيرة اإلصالح والحوار الوطني هي مسيرة طويلة يساندها , والتطرف

ولي العهد ووافق على تسريع نمطها بلقاء كل ثالثة أشهر ورغم مشاغل سموه 

وحث على حقوق المواطنين ,الكريم إال أنه أثبت عمق الصلة بين الحاكم والمحكوم

وواجباتهم فعلى المتحاورين وباقي الجهات المعنية أن تعلم أنها عملية مستمرة 

ومتطورة وتحتاج إلى وقت طويل لتطوير ومناقشة تعديل بعض أسس التربية في 

لينشأ جيل قادم يستشعر , المجتمع والتنشئة االجتماعية في البيئة السعودية

المسؤولية ويتفاعل مع الظروف المحيطة سواء داخلية أو خارجية لتكون سمات 

الشخصية السعودية والعربية سمات مميزة ومعتدلة وإن كانت هي كذلك إال أن 

بعض أفراد المجتمع تأثروا بالفكر المتطرف من خالل التعليم عن طريق القنوات 

غير الرسمية فمتى يلتزم الجميع بدراسة مختلف العلوم عبر قنوات رسمية مصرح

لها بذلك من قبل الجهات المعنية ألن التعليم له أكبر األثر في بناء الشخصية ومن 

هنا تبرز أهمية تطوير الخطاب في تنمية الوعي العام وتطوير دراسات تهتم 

وهنا نقترح تطوير أداء , بكيفية التعاطي مع القضايا المختلفة على الساحة الدولية

مختلف الجهات التي تقوم بالرد على كل ما يكتب أو يذاع أو ينشر من أفكار 

وآراء مغلوطة أو ما يثار من قضايا ملحة عن األمة سواء في الداخل أو في 

الخارج وأن تعتمد على دراسات وأبحاث وبرامج في جميع المجاالت لتصحيح 

المفاهيم السلبية عن األمة سواء داخليا أو خارجيا وتعريف اآلخرين بثوابتها 

 .وثقافتها وإطالعهم على مكتسباتها

 الرياض -مصطفى الغريب 
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 نوكل تربية أوالدنا الى فضائيات غير محتشمة... عقل يدعو الى الحشمة

 2004/02/11     الحياة     مصطفى الغريب  -الرياض 

يعيش سباقاً محموماً بين االميركيين واالوروبيين لجهة بث الصـور مـن                       , اليوم, اذا كان العالم    
جاري هـذا                  , استكماالً الستكشاف الفضاء   , كوكب المريخ  من ناحية اخرى نجد فضائيات عربية ت

السباق ببث الصور غير المحتشمة عبر االقمار االصطناعية لرموز فن الرقص الشـرقي الـذي                         
وتعبيراً عن التردي الذي يسهم في غياب الحياء              , وفضح عوراتنا  , لنشر الرذيلة , سبقنا األمم فيه     

صور غيـر                    : وهنا نود ان نسأل    . عن الفضاء  اذا كانت االخالق الكريمة تمنع بث مثـل تلـك ال
 فلماذا هذا السكوت على بثها على مرأى ومسمع الكل؟, والدين يحرمها, المحتشمة

تحدياً للعقل العربي الذي يدعو الى         , ولكن المعارضين لهذا الرأي سيلجأون الى زيادة أوقات البث           
ها تهمـة االرهـاب اذا           , بل اصبح دعاة االحتشام قلة ضعيفة          . الحشمة وعدم الفرقة    قد تلصق ب

الساكت "وقيل ايضاً    ". السكوت عالمة الرضى     "وقد قيل    . طالبت بفتح ملف قضية االعالم واالخالق         
اذا كانت مجموعة من المحامين تقدمت      , في هذا المجال   , والجدير ذكره  ". عن الحق شيطان اخرس    

مة بلجيكيـة        , بطلب لمحاكمة شارون عن المجازر التي ارتكبها في حق الفلسطينيين                , امام محك
ضائية                , بدالً من ذلك   , فلماذا ال يقوم المحامون      بتقديم طلبات لمقاضاة المعربدين في القنـوات الف

 امام المحاكم العربية لتتم مقاطعة كل ما يخدش الحياء في بالدنا العربية؟

من يمارسن خدش الحياء يرفعن اصواتهن عالياً بمقاضاة مجلة فرنسية ألنها بثت لهن صوراً في                         
ولكن . وكذلك ال يزال يكتب الكتاب في هذا الموضوع كثيراً           . اوضاع اضرت بمستقبل احداهن الفني     

وذكر ان هناك عقوبـات       ". لخدشهن الحياء والذوق العام      ... مطلوبات"احدهم شدني عنوان مقالته        
تقضي بحبس او تغريم كل من يرتكب علناً افعاالً تخـدش               , في كل دساتير الدول العربية      , واضحة

لى        , طالما ان هذه الصور موثقـة          : ونحن نقول  . وذكر أمثلة  . الحياء والذوق العام     وال تحتـاج ا
ولكن من يجرؤ من اصحاب القرار على معاقبة          . فجميع المشاهدين عبر الفضائيات شهود      , شاهد

نريد ان تبقـى امتنـا       , بسكوتنا, هذا العفن الفني المستشري والداعم لهبوط مستوى األمة؟ ألسنا                   
ام ان الركض وراء الديموقراطية جعلنا نتخلى عن عاداتنا وتقالدينا وأعرافنا وأخالقنا بل                           , هابطة

 ديننا الذي اعزنا اهللا به؟

في    , فلماذا نتظاهر من اجل منع الحجاب في فرنسا        . اننا نعيش التناقض في كل اشكاله       ونتخاذل 
وعيوبنا اكثر من ان تحصـى      , قضية خلع الثياب في بعض القنوات الفضائية؟ لماذا ننتقد اآلخرين           

ستقوم بالتربيـة                              وتوصف؟ ألم نسأل كيف نربي ابناءنا في هذا الزمان؟ ام ان القنوات الفضائية 
ير    "خير قيام؟ أليس االعالم هو احد اسباب هزائمنا في الماضي والحاضر والمستقبل؟ وإذا قيل                   خ

كيف نريـد ان     ". وشر جليس في هذا الزمان البث الفضائي         "فنحن نقول    , "جليس في الزمان كتاب    
يحترم الصغير كبيره وهو غارق ومستمتع بقنوات التخاذل والعري؟ متى سنعتذر عــن االخطـاء                     

هم عجـرم       "ونحاسب من يقول     , التي نمارسها صباحاً ومساء؟ متى نكون صادقين مع انفسنا                 الل
؟ متى نضع الحجاب الشرعي وال نتظاهر من اجل الحجاب الالشرعي؟ متى ال تبدي نساؤنا                 "نساءنا

 زينتهن اال لبعولتهن؟

info@nomergroup.com 
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 أرشيف فلسطين إتصل بنا الصفحة األولى
 2004شباط  5الخميس 

 
 وّقع على العريضة

الحرية ألسرى  -
 الحرية

 
 عادل سالم

تعاريص السياسة  -
 والسياسيين

 
 نضال حمد

بشارة وبرآة ليسا  -
 عميالن

غزة وفتح تحت  -
 المجهر

 امتدادات جنيف -
أنور ياسين ُيَسِلم  -

 على الحرية
جدار العزل واالنحياز -

 األوروبي
 حوار الساعة -

 ماذا بعد؟ -
النظر لعملية تبادل  -

األسرى بعينين 
 مفتوحتين

 ضمائر حّرة و حّية -
عن النائبة  -

البريطانية جيني تونج
هنيئا لالسرى ،  -

هنئيا للمقاومة وصبرا
 يا سمير الكبير

الصمت المدوي  -
يقتل عبد الرحمن 

 منيف
مؤتمر حرآة فتح ،  -

هل سيعقد باسرع 

خارطة الطريق وغرق الواليات المتحدة 
 في مستنقع العراق

 الرياض –مصطفى الغريب 

 2003آانون األول  18الخميس 

 
 طباعة المقال

الحديث عن المسألة الفلسطينية شائك وبدال مـن أخبـار عرفـات الـذي
آانت تغذي مصادر االخبار أصبح صراع رموز منظمة التحرير الفلسـطينية
ضيف الـى هو الذي يغذيها وبهذا العمل قد خسرنا قضــيتنا الــى حيــن وا
ذلك بما يتعلق برموز السلطة واناشدهم بما يملكون مــن الوقـت سـواء
من آان في منفاه أو غيرهم دعوة للتأمل والتفكــير فـي أنفســهم وفـي
قضيتهم وسوف يصلون الى نتيجة هامة للغاية وهي انه يجب االعـتراف
للنفس وللشعب بــالقول اننـا نحـن الـذين تسـببنا فـي حـدوث هــذا لنـا
لى مــر شخصيا ولشعبنا والمتنا بسبب ما أتخذناه من خيارات سـيئة ع
السنوات وان يتخذوا قرارا شجاعا بالعمل والقول بأننا لن نكرر ذلك ثانيــة

ويـترآوا السـاحة للجيـل, ويترآوا الشعب الفلسطيني يتولى أمره بيده           
هــذا الجيــل الــذي لــم يعــرف الهزيمــة الن التــاريخ يقــول جيــل. الجديــد 

الهزيمـة ال ينتصــر وهــذا مـا تنبــؤ بـه المعطيـات الجديــدة علـى الســاحة
ــة   ــع الخطــوط الحمــراء, الدولي ــرائيل االن تجــاوزت جمي وطالمــا ان أس

فاترآوها تواجه جيل الحجارة والجســارة فلعـل القيـادات الجديـدة تعــرف
آيف تعالج الوضع الراهن مع شارون فعلى االرجح ان شارون لن يستمر
طويال وحاولوا ان تضعوا خطط عمل ايجابية قبل فوات االوان وان الشــيء
المهم الذي يجب ان تعرفوه ان النتائج السلبية التي نمر بها اليوم هــي
نتاج ما أتخذتم من قرارات رغم وجــود خيــارات آانـت أفضـل مـن أوسـلوا
ولكن الكيفية التي تمت االستجابة لها والمواقف التي تعرضت لها االمة
ــوارث ــا الك ــت علين ــورة مســتمرة فحل ــار بص ــاءة االختي ــائج اس ــا نت آله

فاالحداث لن تمكن المجلس التشريعي من اتخاذ قـرارات, والمشكالت  
مصيرية وفرضت علينا امريكا تعيين منصب رئيــس الـوزراء لـدعم مسـيرة

من. االصالح وقبلنا فوقعنا في الشــرك         فهنـا يكـون االختبـار الحقيقــي ل
 . يريد ان يتحمل ضريبة انتشالنا مما نحن فيه 

وبناء على ما مرت به قضيتنا من مآسي بموجب قرارات سـلبية اتخـذت
اســتطيع ان أؤآــد لكــم مســتقبل القضــية فــي ظــل المعطيــات الحاليــة
حن بإنتظـار أن تـبرز قيـادات جديـدة ترآـز سيء بل وستزداد سوء لـذا ن
على النجاح بدال من الترآيز على الفشـل وطالمــا ان واشـنطن تـرى ان
آفالة االيتام وفتح المدارس والمساجد عمل ارهابي فهـل نعلــق عليهـا

سطيني. اآلمال   ثم هل أن يوما أصدرت بيان احتجاج على قتل زعيم فل
 ؟ 

وهل تعلم القيادة الفلسطينية ان هناك الكثير من القوى داخل آـل مـن
.إسرائيل والحكومة األميرآية، ستمنع أي ضغط حقيقي علــى إسـرائيل          
هذا إضافة إلى أن الكثير من الشخصيات األميرآيـة فــي مجلــس األمـن
القومي ، وآذلك العناصر الصـهيونية المسـيحية القويـة فـي الكونغـرس
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 من البرق ؟
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خيبـة أمـل  -
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 أيمن اللبدي
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العالم العربي في  -
مواجهة مشاريع 
 التغيير الخارجية

 . متقاربة في وجهات النظر مع بوش وشارون 

هل يعلم العرب أن أميرآا سوف تضرب آل مــن يـؤوي أو يـدّرب أو يمـول
واسرائيل تدق على هذا الوتر فهي من منظورها.اإلرهاب آائنا من آان      

نع بـذلك             حاد االوروبـي أقـر. تحارب االرهاب وبـوش مقت والغريــب أن االت
 . أخير بأن حماس منظمة ارهابية 

المسـيحيينهل يعلم العرب أن هناك في أمريكا مجتمع آبــير جـدا مـن             
لذين يقـدمون دعمـا قويـا اليمينيين وهم من البروتستانت األميرآـان، ال

 . إلسرائيل في جميع القضايا 

هل ننتظر اسرائيل وأمريكا حتى تأخذ بأيـدينا لتطبيــق مبادرتنـا ام نبـادر
بعمل شيء ما على أقل تقدير هو توطين الالجئيـن الفلسـطينيين فـي
أمــاآن وجــودهم حــتى نتمكـن مــن التنــازل عـن حصــتهم فــي قضــيتهم

 . العادلة 

أن سياسة واشنطن تجـاه السـالم غــير واضـحة وهـذا مـا حـدا بأمريكـا
ومن غيـر. على اعتماد خارطة الطريق آحل وحيد للقضية الفلسطينية                 

المعروف إن آان الرئيس بوش راغبا بتغيــير سياسـته الشـرق أوســطية
المؤيدة لشارون أم أن غرقه فـي المســتنقع العراقــي قـد يقضــي علـى

وتمــوت خارطـة الطريـق آمـا ماتــت جميـع! حياته السياسية الى االبد     
 ! .المبادرات السابقة 
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 أرشيف فلسطين إتصل بنا الصفحة األولى
 2004شباط  5الخميس 

 
 وّقع على العريضة

الحرية ألسرى  -
 الحرية

 
 عادل سالم

تعاريص السياسة  -
 والسياسيين

 
 نضال حمد

بشارة وبرآة ليسا  -
 عميالن

غزة وفتح تحت  -
 المجهر

 امتدادات جنيف -
أنور ياسين ُيَسِلم  -

 على الحرية
جدار العزل واالنحياز -

 األوروبي
 حوار الساعة -

 ماذا بعد؟ -
النظر لعملية تبادل  -

األسرى بعينين 
 مفتوحتين

 ضمائر حّرة و حّية -
عن النائبة  -

البريطانية جيني تونج
هنيئا لالسرى ،  -

هنئيا للمقاومة وصبرا
 يا سمير الكبير

الصمت المدوي  -
يقتل عبد الرحمن 

 منيف
مؤتمر حرآة فتح ،  -

هل سيعقد باسرع 

السالم واالمن يحقق آل شيء والحرب 
 واالرهاب تدمر آل شيء

 مصطفى الغريب

 2003آانون األول  10االربعاء 

 
 طباعة المقال

لقد أدرك معسكر السالم هذه الحقيقة بعد أن جرب شــارون
جميع الوسائل القمعية بحق الشعب الفلسطيني ودمر آـل
ــب ــدأ يطل ــعبه فب ــالم لش ــن والس ــق االم ــم يحق ــيء ول ش
سالم فــي إســرائيل المساعدة غير الرسمية من معسـكر ال
سماة إتفاقيـة جنيـف لتحـل بعمل إتفاقيات غير رسمية والم
محــل خارطــة الطريــق محــاوال الهــرب مــن تطبيــق التزاماتــه
سالم بخارطة الطريق التي بارآتها جميـع القـوى المحبــة لل
في العالم وإن آان فيها إجحافا بحـق الفلسـطينيين اال أنهـا
ــدها طويــال ــا ونقطــة تحــول يجــب الوقــوف عن تمثــل منعطف
والسيما أن العالم اإلسالمي يمر أيضا بمرحلة من التحـوالت
صبح هـو صورات فاإلرهــاب أ حتى في أبسط المفـاهيم والت
الشــماعة الــتي تعلــق عليهــا االخطــاء حــتى تضــرر العمــل
عن التبرعــات الخيري ألن آثيرًا من التجار وأهل الخير أحجم 
عت وعمل الخير مخافة أن يؤول المــال إلــى اإلرهـابيين أو ين

وظهـر, بأنه يمول إرهابيين وهنا تضرر آثيرًا من المستحقين             
علينا الخوارج الذي أدرك االمام علي آرم اهللا وجهه خطرهم

 :فنصح بعدم مجادلتهم بالقرآن إذ قال 

التجادلهم بالقرآن فإنه حمال أوجـه ألن فكـر الخـوارج ومـذهبهم معــروف
في التكفير بالمعاصي وتكفير المسلمين والتساهل فـي سـفك الــدماء
ولكن خوارج هذا القرن آيف ومتى ظهروا ففي الغالب برزت هــذه الفئــة
هاد ضـد االتحــاد آنتيجة لما أسفرت عنه الحرب االفغانية فـي وقـت الج
السوفيتي وتكونـت هنـاك تنظيمـات علــى أرض أفغانسـتان فـي مطلـع
التسعينيات، وإختلطت االفكار االســالمية المختلفـة مـن سـنة وشـيعة
ورافضة وخوارج وصوفية والعديد من الفـرق االسـالمية الــتي أخــبر عنهـا
الرسول ووصفها ببضع وسبعون فرقة وعـادت هــذه الفـرق الـى بلدانهـم
العربية وغير العربية، وانقسموا بين تيارين آبـيرين، أحـدهما تيـار رضـي
باالنخراط في المجتمع بصورة طبيعية وســاهموا فــي التنميــة أمـا التيــار
اآلخر إعتبر أن إسقاط االتحاد السوفيتي فاتحة خير ومرحلـة أولـى فـي
حد ذاتها، وأن المرحلة الثانية هي فـي الجهــاد لتغيـير المجتمعـات عبـر
العنف المباشر، وتحويلهـا إلـى بيئــة ينمــو فيهـا العنـف والقتـال وخاصــة
البلدان العربية واالسالمية التي لها عالقات جيدة مع الواليـات المتحـدة
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لتبرر العمل على إسقاط األنظمة بالعنف وبدأوا يخططــون حـتى ظهــرت
أحداث الحادي عشـر مـن سـبتمبر وزوال الـبرجين فـي نيويـورك وبــدأت
المصالح تتقاطع مـع مصــالح اليهــود الـذين يكيــدون للعـرب والمسـلمين
وآان من نتائج ذلك غزو أفغانستان من جديد وآما يقول المثـل العامـي
آأنك يابوزيد ماغزيت وبعد آل هذه السنوات نشأت أفكــار جديــدة تـدعوا
الى تأسيس نهج تربوي لكافة الشــرائح فــي المجتمـع لنعـترف بالخطـأ
وأن تكون لدينا الشجاعة االدبية للتراجع عـن هـذا الخطـأ حـتى التظهـر
جماعات محلية في آل دول العــالم علـى طريقــة إن المصـائب تجمعــن
قوم ية أخـرى لت كار جماعـة إرهاب المصابينا فتتحد جماعة إرهابية مع أف
نيابة عنها بتنفيذ أفكارها إلحداث تفجيرات جديدة هنا وهناك لذا ينبغـي

لمحاربـة االفكـار المتطرفـة حتـىالتضامن الكامل بين جميع دول العالم           
التظهر من جديد وأن نحاول إصالح عالقاتنا مع باقي االمم حتى التكـون
حربا شاملة باسم محاربة اإلرهاب ثم تتحول الى حـروب احتـالل وإذالل
ومصــادرة للقــرار وتثبيــت ألرآــان الظلــم والخــوف والعبوديــة ، وإن العالــم
اليوم يمر بمرحلة عصــيبة تتطلـب مراجعــة للنفـس ودراسـة مــا يمــر بــه
مشاآل واالعتراف بالخطأ وإزالة آثار الظلم الواقـع علــى بعــض الشــعوب
وبعض الفئات بل على اإلنسـان فـي آــل مكــان وهـو سـر تلـك الحلقــة
المفقودة فـي الـنزاع األبـدي بيــن الحـق والباطــل وهـذا االنسـان الــذي
ينبغي أن تحترم حقوقه فـي التفكـير والعمـل واإلبـداع والحريـة حـتى ال
يتحول إلى وحش آاسر أو مجـرد إنسـان سـهل االنقيـاد والتجنيــد فـي
ية فـي التعبــير عــن مهمات إنتحارية خاسرة واليتمتع بالمشارآة االيجاب
عالم االسـالمي يقابـل وجهة نظرة وتحقيق مطالبــه وبهـذا يتأآـد بــأن ال
تحــديات آبــيرة تحتــاج الــى قــادة عظــام ليواجهــوا شــعوبهم بالصــراحة

 . والشفافية وأن يكونوا واضحين بكلمة الحق 

والبد أن نحارب الممارسات االرهابيــة الفكريـة الهائلـة والــتي تأسسـت
على مدار نحو ثالثة عقود مضت نشأ خاللها السلوك اإلرهــابي وترعــرع
وآان نتيجة حتمية للفكر اإلرهابي التفجيرات في آل مكــان سـواء فـي
الشرق أم في الغرب ومع االسف أن هذا الفكر مــارس ومـا زال يمــارس
صانة دوره في المجتمــع ونتيجـة لمـا يتمتــع بـه مـن حصــانة أشـبه بالح
الدبلوماسية بل اشد فهي حصانة بإسم الدين الـتي غالبـا مـا يدعمهـا
المجتمع المسالم الذي يحاول أن يطبق قاعدة ال أسمع ال أرى ال أتكلم
ــي ــد أن يتكلــم آلمــة الحــق الت ــا آخــر واليري ــد أن يســمع رأي فهــو اليري
اليخشى بها لومة الئـم وال يريـد أن يـرى أخطائـه مـن األقـوال واألفعـال
ضحيتها فئـة التي ولدت من رحم هذه المدرسة الفكرية المتطرفة وراح 
آبيرة بعيدًا عن اإلحساس المبكر بخطورة الدخول في هذا النفق، وبـأن
ييٍر منشــود وأن مثل هذا المدخل لم ولن يكون مدخل أي حـل أو أي تغ
ــل ــن العم ــة م ــًة متكامل ــب منظوم ــذورها يتطل ــن ج ــل المشــكلة م ح
السياسي واالجتماعي والثقافي واإلعالمي،آالذي تقوم بـه مؤسســة
الفكر العربي عبر مؤتمراتها لتحقق نجاحـا بــاهرا فــي محاربتـة اإلرهــاب
ــة الــذي ينبغــي أن يحــارب بشــتى الوســائل وأهمهمــا االمنيــة والفكري
ضامنية آـل فـي مجالـه وأن مع عليهـم مســؤولية ت فجميع أفــراد المجت
نــتراجع عــن الســلبية وعــدم التفاعــل مــع االجهــزة االمنيــة والمعتقــدات
الفكرية االيجابية حتى النجني وزر تنـامي ســلبيات المعتقـدات الفكريــة

 . والممارسات البدعية والتجاوزات الشرعية 

وأن نعمــل علــى تقويــة وتهيئــة قنــوات التعبــير الســلمي عــن الحقــوق
لد مناخــًا والواجبات ورد المظالم وحماية الحريات المشروعة آل ذلـك يو
إجتماعيا عالميا سليما يقضي على المخاطر بكل أشـكالها آمــا ينبغـي

العر
تساؤالت -
وصية ريم -

لنساء وأطف
عندما -

االحز
يا زهرة -
يهتك عر -

الس
بين الذ -

النس
مـشــ -

شــــــ
الـشـــه

الحادثة ال -
السفير اإل
بالس

زوابع ب -
ند... نداء  -

األمـة التي
تمـو

عن الحجا -
واالسالم
والغرب و
وأشياء

أنا ال عال -
برابطة
اليهو

من الص
االسر

غزة مقا -
فك االرتبا -

جيدا الس
صفقة -

أطفالنا

الشخصي -
االجتماع
مرحلة ا

صورة و
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عن مشكالت  -
توظيف النص 

اإلسرائيلي في 
الخطابات السياسية 

 العربية
معضالت التحول  -

السياسي 
 الفلسطيني

النص اإلسرائيلي  -
في الخطابات العربية

مخططات  -
اإلسرائيليين وخيارات

 الفلسطينيين

 
 عبد القادر ياسين

ردا على بيومى  -
 قنديل

أيضا أن نطلب من اهللا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا إتباعه وأن يرينا الباطــل
ــن ــالي واالســتكبار م ــة التع ــه حــتى ال تســود لغ ــا إجتناب ــاطال ويرزقن ب
ــا، أو ــا واحتالله ــات والشــعوب أو إحتوائه ــر الحري ــخاص أو دول لتقه أش
استفزازها وتدمير مصلحتها آل ذلــك يولـد مـن العناصــر المضـادة ومـا ال
يمكــن تصــور أثــره وأبعــاده، والقتــل األعمــى ال يولــد استســالمًا آمــا أن

 ... والعنف ال يحقق أمنًا بل يلغيه... بل يقتله... اإلرهاب ال يولد سالمًا

 . والسالم واالمن يحقق آل شيء والحرب واالرهاب تدمر آل شيء 

 الرياض –مصطفى الغريب 

  

 التعقيب على هذا المقال

دورك يا -
قنط

إضح

المرأة و -

وجبة ش

لسان -
والخروف

 ©جميع الحقوق محفوظة  -مجلة فلسطين 
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السنة الرابعة) 1227(م العدد 2004فبراير  8هـ الموافق 1424ذو الحجة  17األحد 

 
 

 

 :تعقيبا على الغنامي

 هناك فرق بين الدندنة حول الجنة والنجاة من النار وحول محبة الكفار

ذي الحجة  8الجمعة  1218العدد " الوطن"اطلعت على ما كتبه خالد الغنامي في 

تعقيبا على ما كتبه في رد الشبهة التي يتعلق بها من ) حولها ندندن(تحت عنوان 

يحبون الكفار ويريدون أن تزال كل العبارات والكلمات التي تأمر ببغضهم استنادا 

إلى اآليات القرآنية واألحاديث النبوية من مناهجنا الدراسية إرضاء لهم، وهذه 

الشبهة هي االستدالل بجواز تزوج المسلم من الكتابية وما يكون بين الزوجين من 

المودة حيث قلت إن هذه المحبة التي تكون بين الزوجين هي محبة طبيعية ال دينية

فأراد الغنامي أن يستغل هذه العبارة في جواز محبة كل كافر محبة طبيعية، ونقول

هذا قياس مع الفارق فليس كل كافر يتصف بالزوجية التي قست عليها، فهذه : له

محبة إن وجدت فهي خاصة بالزوجة الكتابية التي أباح اهللا للمسلم الزواج بها 

ومعلوم ما للزوج من السلطة  -أي عفيفة عن الزنا  -بشرط أن تكون محصنة 

على زوجته وما له من التأثير عليها فربما يكون زواجه منها وسيلة إلى إسالمها 

بدعوتها إلى اإلسالم وال بد أن المسلم سيدعو زوجته الكتابية إلى اإلسالم، وكثيرا 

ما أسلمت كتابيات بهذه الوسيلة، وأما قولك يا غنامي حولها ندندن فهذه العبارة 

يا رسول اهللا إني ال : مأخوذة من قول النبي صلى اهللا عليه وسلم لما قال له رجل

أحسن دندنتك وال دندنة معاذ ولكني أسأل اهللا الجنة وأعوذ به من النار فقال النبي 

 .حولهما ندندن: صلى اهللا عليه وسلم

فالرسول صلى اهللا عليه وسلم يدندن حول الجنة والنجاة من النار وأنت تدندن على

إن النصوص : محبة الكفار وفرق بين الدندنتين، واهللا المستعان وقولك يا غنامي

تدل أن البراء يكون فقط ممن كفر وحارب وليس ممن كفر وسالم، ونقول لك هذا 

ال يتخذ : (قيد جئت به من عندك فاهللا علق البراء على الكفر مطلقا قال اهللا تعالى

المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من اهللا في 

ال تجد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا : (، وقال تعالى)شيء

يا : (وقال تعالى ) ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم

أيها الذين آمنوا ال تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على اإليمان 

فعلق بغضنا للكفار على مجرد كفرهم باهللا ) ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون

ولو لم يحاربونا، وإنما أباح لنا في حق الذين لم يحاربونا أن نبرهم ونقسط إليهم 

 .من باب المكافأة على المعروف ال من باب المحبة لهم

قائمة المراسالت

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية
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 .وصل إلى مرحلة متقدمة من الذكاء، وتكونت لديه فكرة عن كاتب هذا المقال

 : وقد يتهمني البعض بعدم االطالع الكافي إال أن ردي على هذا االتهام هو التالي

قبل عام تقريباً وبعد سقوط العراق، لم أجد "ماذا تلعب هذه األيام "مثالً في مقالها 

" هي أجزاء مقالها"فالمتاهة كانت بثالث صور . رأي الكاتبة حتى ما بين السطور

على الرغم من جمال الصور واألسلوب بقيت مشكلة التشتت بالموضوع 

 .المطروح

مشروع دراسة "أما الموضوع اآلخر الذي وجدت به رأياً للكاتبة فهو تناولها 

فما توصلت ". مجلس الشورى في إدخال مادة التربية البدنية في مدارس البنات

إليه هو عدم قناعة الكاتبة بهذا الخصوص وأنها ترى أننا تخطينا مرحلة 

وما يجب من وجهة نظرها هو مناقشة أمور أكثر مساساً بقضايا ... الرجعية

 . المرأة في مجتمعنا ومنها البطالة النسوية

وأنا أختلف معها كثيراً ألسباب كثيرة منها أن المرأة عموماً أغتصبت حقوق 

فهي تعمل وتربي وتواجه ! غيرها وتناست واجباتها، بدعم غير مبرر من الرجل

المشكالت المختلفة وتبحث عن النجاح، حتى إنها تحدت طبيعتها التكوينية في 

 !تحمل المشاق ومصاعب الحياة

وربما تحول الرجل تدريجياً ودون أن يشعر إلى كتلة من المشاعر والتصرفات 

 .!األنثوية

ال أريد االسترسال في هذا الموضوع ألن واقع الحياة أشد صدقاً من الخيال الذي 

ما أريد قوله في الختام هو أننا نحن القراء المرآة .! يشاغب عقولنا الكسولة

الحقيقية التي تعكس أفكار وتوجهات الكاتب وما يدفعنا إلى النقد هو محبتنا لهذا 

الكاتب أو ذاك، وبصفة شخصية فأنا معجب بجرأة وأسلوب الكاتبة وجميع كتاب 

 ". الوطن"

 تبوك -غازي فرحان 

 

 

 حقوق األبناء المقيمين في بلد األم منقوصة عند العرب

هناك آالف من النساء في كل بلد عربي من المتزوجات برجال من غير جنسيتها 

بموجب عقود زواج شرعية ولكن ترتب على هذه الزيجات بعض السلبيات 

أضرت بهن أوال قبل الضرر الذي أحاط بأبنائهن فمتى تقوم الدول العربية 

بإصدار قرارات لمنح الجنسية لألبناء ولو من باب المساواة بين المرأة والرجل في

المعاملة، من أجل مصلحة األبناء المقيمين في بلد األم التي تعاني األمرين من أي 

إجراء رسمي سواء إللحاق األبناء في المدارس أو لعالجهم أو لإلفادة من فرص 

آالف من األبناء المولودين ألمهات عرب هم غرباء في . العمل المتاحة وغير ذلك

أوطان أمهاتهم حيث عاشوا وكبروا وانخرطوا في مجتمع األم على مدى عقود 

ولن يقدر أحد حجم المشكلة الحقيقي إال بعد أن يصطدم بواقع . ولم تحل قضيتهم
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مرير وتبدأ المعاناة والمصائب تتوالى واحدة بعد األخرى فبعد والدة الطفل ويأخذ 

جنسية والده تبدأ معاناة األم سواء زوجها معها أو فاقدة له فعالج هذا الطفل يصبح

غير مجاني وعندما يكبر قليال يصبح التعليم غير مجاني وعندما يكبر قليال تبدأ 

التفرقة في المعاملة بين أقرانه وعندما يشتد عوده ليكون قادرا على العمل فلن يجد

له عمال مناسبا ألنه ال يحمل جنسية األم أو جنسية البلد الذي يقيم فيه وعندما 

يرغب في الهجرة إلى خارج حدود الوطن الذي نشأ فيه لن يجد من يمد له يد 

العون والمساعدة ويسهل له إجراءات التأشيرة والسفر إلى الخارج وتبدأ رحلته 

عبر النفق المظلم لعله يلتمس بصيص نور أمل في ذلك النفق ولكن هيهات فهو 

يواجه كما هائالً من التعقيدات وهناك مئات من النماذج الصارخة عن المشكالت 

التي تواجهها األسر ذات الزواج المختلط فهي تتمتع بالثالوث القاتل الجهل والفقر 

والمرض وفي كل األحوال، ال يمنح القانون العربي الجنسية إال ألبناء األب أما 

أبناء األم فحقوقهم منقوصة لم يجدوا من يدافع عنهم لذا فهذا الطفل يحمل جنسية 

األب ولماذا ال يكون لهذا الطفل الذي ال ذنب له حرية االختيار في حمل هوية 

األم أو هوية األب ولماذا ال يحمل الجنسيتين معا؟ فلو تدخل علم الوراثة في 

التصنيف ألنصفه ووصى بحمل الطفل الجنسيتين ألنه يحمل صفات وراثية من 

األب وصفات وراثية من األم على حد سواء وبصرف النظر عن مدة إقامة هذا 

وعليه يفضل أن ال يعامل في جميع أجهزة الدولة . الطفل في هذه الدولة أو تلك

على أنه الجئ أو أجنبي ويجب أن ال يدفع الرسوم المقررة على األجانب في 

 . الجامعات والمدارس والمستشفيات والنوادي وغيرها

 الرياض  -مصطفى الغريب

 

 

 البث األرضي للقناة اإلخبارية يخدم الشرائح المختلفة

لقد فرحنا أشد الفرح عندما تم اإلعالن عن بث القناة اإلخبارية إال أننا فوجئنا في 

نهاية األمر بأن البث األرضي لفترة قصيرة جداً ولساعة أو أقل، وال سيما أننا من 

قبيلة من بين مئات القبائل التي تحظر الدش وتمنع دخوله إلى المنازل حفاظاً على 

 . أبنائها من االنحراف

فنحن نرى أن يتم بث القناة أرضياً ويا حبذا استقاللها في البث األرضي حتى 

 . يتسنى للشرائح المختلفة مشاهدة برامجها أسوة بمن لديهم الدش

 الباحة  -علي أحمد الغامدي 

 

 

 تعقيباً على الموسى

 تضارب الفتاوى في المرحلة الحرجة يدل على تفكك األمة 
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