العدد الثامن والعرشون  :ربيع الثاين 1438هـ  -يناير  2017م
ملحق ملجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

أفكارنا الطائشة ..قنبلة موقوتة تفتك باألمان
الشرعية والديمقراطية ..بين النظرية والتطبيق
المدنية والحضارة  ..صراع بين اإلسالميين والغرب !!
ّ
الدعوة المحمدية من الجانب السياسي
أطر فهم الجمال الفني وقياسه
الواليات المتحدة والتيارات األصولية في شرق آسيا
جدل الهوية في رواية «ليون اإلفريقي»
نموذجا
عالقة اإلنسان بالمكان ..اإلسكندرية
ً
الحداثية والفن  ..المفهوم والتأثير
أوهام علمية المجتمع العربي
لماذا هيمن النقل على العقل في اإلسالم؟

أما قبل...
َّ
د .هالل احلجري
حددت الأمم املتحدة يوم ال�ساد�س من يناير من كل عام
يومًا عامليا ليتامى احلروب .وهو يف احلقيقة يوم ُ ْ
م ٍز
لتاريخ الب�شرية كلها؛ ولي�س لتاريخ الع�صر احلديث
فح ْ�سب .فماذا �سيتذ ّكر َ
العال يف هذا اليوم؟!
َ
ال ميكننا �أن نتخ ّي َل �أعدا َد اليتامى من الأطفال الذين
خلفتهم احلروب منذ الأ َزل .ولذلك ،ال َغ َراب َة �أن تتفق
جميع الديانات ال�سماوية على تقدي�س ح ِّق اليتيم
ورعايته؛ حتى �أنّ القر�آن الكرمي ذكر اليتيم واليتامى
ثالثا وع�شرين مرة ،ناهيك عن الأحاديث النبوية التي
َك َفلتْ َّ
حق اليتيم وح ّثتْ على َك َفالتِه.
وال ميكننا �أي�ضا �أن ُنح�صي �أعداد اليتامى الذين خلفتهم
احلربان العامليتان الأوىل والثانية وال يتامى احلروب
التي خا�ضتها الدول اال�ستعمارية الكربى يف القرنني
التا�سع ع�شر والع�شرين :بريطانيا ،وفرن�سا ،و�أمريكا،
كما ال ميكننا �أي�ضا �إح�صاء �ضحايا الإجرام الأمريكي يف
فيتنام ،وكوبا ،و�أفغان�ستان ،والعراق ،وال جرائم �إ�سرائيل
يف �أطفال فل�سطني.
�إنّ معظم دول العامل التي تدعي احل�ضارة والتقدم قد
لطخت �أيديها بدماء الأطفال يف حروب قذرة؛ وح�سب
�إح�صاءات اليوني�سيف الأخرية ف�إنّ حوايل ع�شرين
مليون طفل هُ ّجروا من بيوتهم ب�سبب احلروب يف
العقدين الأخريين فقط ،كما ت�سببت النزاعات امل�سلحة
يف مقتل �أكرث من مليوين طفل و�إ�صابة ثمانية ماليني
طفل بجروح خطرية ،و�أ�صيب ثالثون مليون طفل
با�ضطرابات نف�سية ،ومت �إح�صاء ثالثمائة �ألف طفل
ا�ستغلوا كمقاتلني يف احلروب.
ومع ذلك ،ف�إنّ جرائم بع�ض الدول الإ�سالمية جتاه
�شعوبها وجريانها يف هذا ال�ش�أن ال ُت ْغ َت َفر! وال منلك
�إح�صائيات دقيقة عن يتامى احلروب والأنظمة
اال�ستبدادية يف هذه الدول.
وامل�ضحك املبكي �أنّ الدول التي ت�سببت يف هذه احلروب
�أخذت تت�شدّق الحقا ببنائها لأماكن �إيواء له�ؤالء الأيتام!
وك�أنّ اجلِ َرا َح النف�سية الغائرة يف هذه الأرواح الربيئة
التي نتجت عن اخلوف والدمار وفقدان الأ�سرة ميكن �أن
ُت�ض ِّمدَها لقمة عي�ش �أو خِ ْر َق ٌة من اللبا�س!
�إذا كان ث َّمة ر�سالة ميكن �أن يحققها «اليوم العاملي
ليتامى احلروب» فينبغي �أن تكون �إيقاف هذه اجلرائم
فورا وترك ال�شعوب تقرر م�صريها بنف�سها دون تدخالت
�أيديولوجية �أو دينية� ،أو �أطماع اقت�صادية.
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