
 العاصفة الثلجية بين فساد النظام في األردن

 ورعاية شؤون االمة في دولة الخالفة

 
توقعات األرصاد الجوية  ثلجي عميق يستمر لبضعة أيام حسب يقترب من األردن وبالد الشام عامة منخفض

وهللا أعلم، تسقط فيه األمطار الغزيرة والثلوج، وربما ال سمح هللا يؤدي ذلك إلى إغالق الطرق وانقطاع 
الناس في المناطق المنخفضة وتشكل الوديان الجارفة، وتشكل االنجماد والبرد القارص والرياح العاتية، 

نتيجة ما لمسوه وعاشوه من ضنك وبؤس وشقاء من تجارب وهي مخاوف يتداولها عامة الناس في األردن، 
سابقة مرت على البالد وعانوا من جراء مثل هذه الظروف ما عانوا من خسائر في األرواح ودمار للمرافق 
والبنية التحتية للطرقات وانقطاع للكهرباء والمياه وفقدان ألبسط الحاجات األساسية لإلنسان، بحيث أصبحت 

 .ول األمطار وكأنها نقمة، رغم الحاجة الماسة للهطول لإلنسان والحيوان والزرعنعم هللا في نز

والسبب الرئيس لهذه التخوفات عند الناس وفقدان الثقة بالنظام في األردن هو الكذب والتضليل والفساد الذي 
بجح النظام وحكومته بالرغم من ت بحفظ البالد والعباد من الجوائح والشدائد تمارسه أجهزته اإلدارية المعنية

بالخطط الخمسية والعشرية لبناء المرافق والبنى التحتية، المتتالية عبر العقود الماضية، التي تنسب لها 
المديونية التي وصلت إلى ما يزيد عن العشرين ملياردوالر، وإذ بها تتكشف عن تهافت هذه البنى والمرافق 

هذه االستعدادات الهشة، التي يراها الناس على وسائل  لمجرد مرور عاصفة ثلجية أكثر حدة مما تحتمله
اإلعالم حديًثا في غرف عمليات شكلت على عجل أو فزعة سئمها العباد، لكذبها واستحالة تطبيقها على 
أرض الواقع, وكشفت حقيقة ضعفها عند حدوث هذه الشدائد، وعقم تنفيذها العملي في فتح الطرقات وانقاذ 

حوامل و أخوة لنا الجئين في العراء، وإغاثة الملهوفين، والذين تقطعت بهم السبل، المحتاجين من مرضى و
 .ال بل والتي تستمر أثار خرابها ألشهر عديدة تتجاوز العاصفة التي تليها

والضنك الذي يعيشونه سواء في وقت الرخاء أو  ،إن أساس المشكلة في الرعاية الحقيقية والصحيحة للناس
وإبدال النظام الرأسمالي باإلسالم، فالنظام  ،و إبعاد اإلسالم عن معترك الحياةوارث هوقت الشدائد والك

الرأسمالي الديمقراطي ال ينظر لألمور إالَّ نظرة مادية غير إنسانية فال يضع اعتبارا إالَّ للجدوى المادية في 
بات المادية في تكلفة لحساالتعامل مع الكوارث، فإن النظرة األولى عند الدولة الرأسمالية تنصب على ا

وحجم الخسائر المادية قبل أن تنظر إلى حجم المعاناة اإلنسانية الناتجة عن هذه الكوارث،  ،االحتياجات
وربما اضطرت الدولة أحياًنا إلخفاء الحقائق عن الناس في طريقة وسرعة تعاملها مع هذه الكوارث، وهذا 

في البالد اإلسالمية التي نصب عليها الكافر المستعمر نواطير ال النظام بعينه الذي تسلكه األنظمة الحاكمة 
 .يرقبون في الناس إالاً وال ذمة

سالم يحاصر فإننا نرى عكس الصورة السابقة تماًما، حيث نرى أن اإل ،أما إذا نظرنا إلى مبدأ اإلسالم
مها ويضع لها الحلول الشافية السريعة، ورعاية شؤون كل فرد من أفراد الرعية واجب من  ،المشكلة قبل تأزا

كلكم راع وكلكم »واجبات الدولة االسالمية، وكفايته حق من حقوقه عليها، فقد قال صلى هللا عليه وسلم: 
 .«فاإلمام راع وهو مسؤول عن رعيته   مسؤول عن رعيته،

م آخر على وجه األرض غير لإلنسان وقيمته وكرامته غير موجودة في أي نظافهذه النظرة السامية العالية 
لذلك جاءت األحكام في المعالجات العملية تنصب على خدمة هذا اإلنسان ورفعته، والمحافظة على  ،اإلسالم

يق حياته وصيانة عرضه وماله وكل شيء له عالقة به، وإن دولة الخالفة هي الدولة الوحيدة والكفيلة بتطب



المعالجات الشرعياة التي فرضها اإلسالم، وطبقها المسلمون عملًيا في حال حصول الكوارث والجوائح 
 .والشدائد

وتعتبُر الكوارُث الطبيعيُة ِمْن براكيَن وزالزَل وأعاصيَر وفيضاناٍت وعواصَف ثلجيٍة عميقٍة، والكوارُث 
َماِر الشامِل ِمنْ  أسلحٍة بيولوجيٍة وكيماويٍة ونوويٍة، حاالٍت استثنائيًة َتَتَطلَُّب  الحربيُة ِمَن الهجوِم بأسلحِة الدَّ

 .والتقليِل مْن تأثيِرها أِو للتعاُمِل مَع آثاِرها بُسرعٍة وفعاليَّةٍ  ،َة الُمْسَبَقَة لمحاولِة منِعهاالتحضيَر والتهيئ

اإلماُم مسلٌم َعْن اْبِن ُعَمَر رضي هللا  ومْن ُمنطلِق رعايِة الشؤوِن الواجبِة على الخليفِة تجاَه رعيتِه كما روى
ُه َقاَل:  ِبيِّ صلى هللا عليه وآله وسلم أَنَّ اِس َراٍع َوُهَو َمْسُؤولٌ َعْن »عنهما َعْن النَّ األَِميُر الَِّذي َعلَى النَّ

تِهِ  والحربيِة، لما رواهُ ابُن ماجَة في ومنًعا أْو إِزالًة للضرِر الُمَتَرتِِّب على مثِل هذِه الكوارِث الطبيعيِة « َرِعيَّ
اِمِت رضي هللا عنه:  ِ صلى َّللا عليه وآله وسلم َقَضى »ُسَنِنِه بسنٍد صحيٍح َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ أَنَّ َرُسولَ َّللاَّ

حيُث روى  وإغاَثًة للمنكوبيَن والملهوفيَن ممِن اْبُتلُوا بهذِه الكوارِث مَن الرعيةِ «. أَْن ال َضَرَر َوال ِضَرارَ 
ِ صلى هللا عليه وآله وسلم:  إِنَّ اْلُمْسلَِم أَُخو اْلُمْسلِِم ال »الطبرانيُّ في المعجِم الكبيِر بإسناٍد جيٍد َعْن َرُسوِل هللاَّ

عداِد الوقائيِّ َفإِنَّ الدولَة اإلسالميَة مسؤولٌة َعِن اإل«. َيْظلُِمُه، َوال َيُخوُنُه، َوال ُيْسلُِمُه فِي ُمِصيَبٍة َنَزلَْت بِهِ 
ِضدَّ هذِه الكوارِث، وعِن التهيئِة المسبقِة لمواجهِة هذِه الكوارِث حاَل وقوِعها، وعْن إعادِة بناِء ودعِم المناِطِق 

 .المنكوبِة بعَد الكوارثِ 

أنَّ المسلميَن غيَر أنَّ َكْوَن الدولِة اإلسالميِة هَي المسؤوُل األوُل عْن عالِج آثاِر مثِل هذِه الكوارِث ال يعني 
َرِر وأدلََة وجوِب  ي للكوارِث، ألنَّ أدلَة إزالِة الضَّ كأفراٍد ُمْعَفْوَن ِمَن المساعدِة والمساهمِة في جهوِد التََّصدِّ

بِيِّ صلى هللا عليه وآله وسلم:  ٌة، تشمُل الدولَة واألفراِد، كقوِل النَّ َمْن »إغاَثِة الملهوِف والُمَصاِب أدلٌة عامَّ
ُ َعلَْيهِ  َضارَّ  ُ بِِه، َوَمْن َشاقَّ َشاقَّ َّللاَّ . وألنَّ الكوارَث قْد تختلُف «. أََضرَّ َّللاَّ َنُه األلبانيُّ رواهُ أبو داوَد بسنٍد َحسَّ

ًضا للزالزِل بيَنما ُيعاني بعُضها  تبًعا للمناطِق المختلفِة في الدولِة اإلسالميِة، فبعُض المناطِق يكوُن ُمَعرَّ
لفيضاناِت أِو األعاصيِر، فإنَّ الدولَة اإلسالميَة ُتَعيُِّن لجنًة ِمَن المختصيَن في كلِّ واليٍة وظيفُتها اآلخُر مَن ا

 :اإلعداُد لمواجهِة الكوارِث الطبيعيِة والحربيِة في الواليِة، ويكوُن عملُها على أربعِة أصعَدةٍ 

لِها إلى العمُل الُمْسَبُق للحدِّ مْن وقِع الكوارِث ونتاِئجِ  :األول ها: تحاوُل هِذِه اللجاُن منَع تفاقُِم المخاِطِر َوَتَحوُّ
كوارَث، أْو تخفيِف تأثيِر الكوارِث حاَل حدوِثها، عْن طريِق إجراءاٍت ووسائَل استباقيٍة هيكليٍة كإنشاِء 

ُدوِد وشبكاِت الصرِف لمنِع الفيضاناِت، وبناِء المساِكِن ُمْرَتفَِعًة على أعمدٍة في المناطِق المعرضِة  السُّ
للفيضاناِت، أْو إنشاِء أْقِبَيٍة ومالِجَئ تحَت األرِض في المناِطِق المعرضِة لألعاصيِر والعواصِف أِو القصِف. 
اَها الخليفُة َوُيْلِزُم الرعيَة ِبها، مثَل  وكذلَك عْن طريِق إجراءاٍت استباقيٍة غيِر هيكليٍة كبعِض القوانيِن التي َيَتَبنَّ

اَماِت أماٍن ألنابيِب الغاِز والنفِط إلغالِقها في حاِل ُحصوِل الزالزِل، أْو حماَيِة بعِض األراضي  َوْضعِ  َصمَّ
الستعمالِها كحاِجٍز وفاِصٍل في وْجِه الفيضاناِت أِو انبعاثاِت البراكيِن، أْو برامِج إرشاِد الرعيِة لكيفيِة 

ِف الصحيِح حاَل ُحصوِل الكوارِث. هذِه ا إلجراءاُت )الهيكليُة وغيُر الهيكليِة( ُتْعَتَبُر ِمَن الوقايِة، َوِهَي التصرُّ
ِتها  .مْن أنجِع الوسائِل لمنِع الكوارِث أِو التخفيِف مْن ِحدَّ

َوْضُع ُخَطِط الَعَمِل للَكواِرِث: تضُع لجاُن مواجهِة الكوارِث ُخَطًطا ُمْسَبَقًة لمواجهِة الكوارِث، ومْن  :الثاني
ِط تدريُب وتهيئُة طواقِم اإلغاثِة المختلفِة مْن قواٍت خاصٍة وقواِت الشرطِة والجيِش لمواجهِة آثاِر هذِه الخط

 الكواِرِث، َوِمْنَها َوْضُع وسائِل اتصاٍل ولَُغٍة مشتركٍة سهلٍة وبسيطٍة لطواقِم اإلغاثِة لمنِع الَبْلَبلَِة، َوِمْنَها تطويرُ 
ٍر وُخَطِط  ٍر َوَمآٍو بديلٍة لساعاِت الكوارِث، َوِمْنَها ُخَطٌط لتأميِن وتوصيِل المَؤِن وسائِل إنذاٍر ُمَبكِّ إخالٍء ُمَبكِّ

والموادِّ الغذائيِة والمعداِت للمنكوبيَن، َوِمْنَها أَْيًضا برامُج تدريٍب لطواقٍم مَن الرعيِة لمساعدِة قواِت اإلغاثِة 



الخطُط ُتعدُّ لمعالجِة آثاِر الكارثِة الطبيعيِة أِو الحربيِة حاَل  التي ال تكوُن كافيًة وقَت الكارثِة عاَدًة. وهذهِ 
 .حصولِها على عكِس اإلجراءاِت الوقائيِة في البنِد السابقِ 

التعامُل َمَع الكارَثِة: لمواجهِة الكارثِة حاَل حصولِها تقوُم هِذِه اللجاُن بإداَرِة المجهوِد اإلغاثيِّ بتوجيِه  :الثالث
ِة إلى المناطِق المنكوبِة، ومْن ثمَّ مواصلِة دعِم هذِه الطواقِم األوليِة  ونقِل طواقمِ  اِت اإلغاثِة األوليَّ ومعدَّ

ِف اللجاِن في  وتزويدها بالطواقِم الثانويِة والمتطوعيَن. وتوَضُع قواُت الشرطِة وقواٌت مَن الجيِش تحَت تصرُّ
لحرَب انتهْت أْو َتَوَقَفْت وال خوَف ِمَن الهجوِم على الدولِة، أما إْن حالِة َكْوِن الكارثِة طبيعيًة أو حربيًة لكونَّ ا

كانِت الكارثُة حربيًة والحرُب ما زالْت جاريًة فاألولويُة لقواِت الجيِش هَي في صدِّ العدوِّ والمجهوِد الحربيِّ 
 .ال اإلغاِثيِّ 

تمثِل بالبحِث عِن الضحايا وإنقاِذِهْم، بتزويِد المناِطِق ومَن المهمِّ أْن تهَتمَّ اللجاُن خالَل المجهوِد األوليِّ الم
كاِن إلى مناِطَق آمَنٍة أخرى بعَد  ِة بعَد زواِل إعصاٍر َمَثالً، أْو نقِل السُّ ِة األساسيَّ المنكوَبِة باالحتياجاِت اإلنسانيَّ

ُد ُخَطُة العمِل بالتزويِد أوِ  ِر بركاٍن وبقائِِه َنِشًطا، ولذلَك تتحدَّ اإلخالِء َوْفَق طبيعِة الكارثِة ومدى الخطِر  تفجُّ
كاِن في المناطِق المنكوبةِ   .الُمَتَمثِِّل في بقاِء السُّ

إصالُح نتاِئِج الكارَثِة: تقوُم اللجاُن بعَد الكوارِث بوْضِع ُخطٍط للتعاُمِل مَع نتاِئِج الكارَثِة بعَد ُجهوِد  :الرابع
المناطِق المنكوَبِة إلى ما كانْت علْيِه قبَل الكارَثِة مَع االستفادِة مَن األخطاِء اإلغاَثِة األوليَِّة إلعاَدِة وضِع 

ِز ِمْنها. وتشمُل الجهوُد في هذِه المرحلِة إعاَدَة إصالِح  ِة وغيِر الهيكليَِّة والَتَحرُّ السابَقِة في اإلجراءاِت الهيكليَّ
َرِة، وإعاَدَة تأه  .يِل المناطِق المنكوبِة وتعميَرهاالُبنى التحتيِة والمباني المتضرِّ

، بْل  وال َيْعني إنشاُء لجنٍة لمواجهِة الكوارِث في كلِّ واليٍة أنَّ باقي الوالياِت ال ُتشاِرُك في المجهوِد اإلغاثيِّ
رَة العملياِت إنَّ كلَّ هِذِه اللجاِن تكوُن مرتبطًة وتعمُل مًعا بالتنسيِق لمواجهِة الكارثِة أيَنَما كانْت، على أَنَّ إدا

 ِ ِفَها. ورسوُل هللاَّ اإلغاثيِة تكوُن مْن ِقَبِل اللجنِة في الواليِة المنكوبِة، وتكوُن موارُد باقي اللجاِن تحَت َتَصرُّ
ِهْم َوَتَعاُطفِِهْم َكَمَثِل اْلَجَسِد، إِ »صلى هللا عليه وآله وسلم يقوُل:  َذا اْشَتَكى َتَرى اْلُمْؤِمنِيَن فِي َتَراُحِمِهْم َوَتَوادِّ

ى َهِر َواْلُحمَّ . ويقوُل صلى هللا عليه وآله وسلم أيًضا: «. ُعْضو َتَداَعى لَُه َسائُِر َجَسِدِه بِالسَّ رواهُ البخاريُّ
اِب رضي «. اْلُمْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلُبْنَياِن َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا» . َكما أَنَّ ُعَمَر بَن الَخطَّ هللا عنه أََمدَّ َرَواهُ البخاريُّ

َماَدِة باإلبِل والقمِح والزيِت ِمْن ُكلِّ أَْرَياِف المسلميَن، َحتى َبلََحِت األَْرياُف ُكلُّها )أَ  ْي األَْعَراَب في عاِم الرَّ
. أَْجَهَدْت َوَتِعَبْت َولَْم ُتْنِبْت َشْيًئا( ِمَما َجَهَدَها ذلَك، َرَوى ذلَِك الُبخاِريُّ في األدِب المفرِد  َحُه األلبانيُّ َوَصحَّ

ْت ِمْن ِقلَِّة المطِر حتى عاَد لَْوُنها شَ  َي بذلَك ألَنَّ األَْرَض اْسَودَّ َماَدِة عاَم َقْحٍط َوُجوٍع، ُسمِّ بِيًها وكاَن عاُم الرَّ
َماِد، حتى َبلََغ َعَدُد األَْعَراِب ا ماِد، أَو ألنَّ الريَح كاَنْت َتْسِفي ُتَراًبا َكالرَّ لذيَن َوَفُدوا إلى المدينِة َطلًَبا للقوِت ِبالرَّ

أكَثَر مْن خمسيَن ألًفا، َوَذَكَر ابُن كثيٍر في البدايِة والنهايِة: "َكَتَب ُعَمُر رضي هللا عنه إلى أَبي ُموسى رضي 
ِة محمٍد، وكتَب إلى عمرو بِن العاِص رضي هللا عنه بمصَر أ ْن يا َغْوَثاهُ هللا عنه بالبصرِة أَْن يا َغْوَثاهُ ألُمَّ

ِة محمٍد، فبعَث إليِه كلُّ واحٍد منُهما بقافلٍة عظيمٍة تحمُل الُبرَّ وسائَر األُْطِعَماِت، َوَوَصلَْت ميرةُ عمرو  ألُمَّ
َة". وقاَل ابُن كثيٍر إِنَّ هذا األََثَر جيُد اإلسناِد، َوَكذلَِك فَ  َة إلى مكَّ َة ومْن جدَّ َعَل رضي هللا عنه في البحِر إلى جدَّ

اِم، َذَكَر َذلَِك اْبُن َسعْ  ٍد ُعَمُر رضي هللا عنه َمَع َسْعِد بِن أَبي َوقَّاٍص رضي هللا عنه في الِعَراِق َوُمعاِوَيَة في الشَّ
َبَقاتِ   .في الطَّ

ِة أما ِفَرُق المنظماِت الدوليِة وفرُق اإلنقاِذ واإلغاثِة التابعِة للدوِل الكافرِة, فُتْمَنُع مْن ُدخوِل ال بالِد ِبُحجَّ
؛ ألنَّ مثَل هذِه المنظماِت الُمْسَتتَِرِة تحَت شعاراِت اإلنسانيَِّة وإغاَثِة المنكوبيَن  المساعدِة في المجهوِد اإلغاثيِّ
عاَدًة ما تستغلُّ الكوارَث لدخوِل البالِد والعمِل التبشيريِّ كمحاوالِت الَتْنِصيِر التي َحَصلَْت بعَد التُسوَناِمي 



َضَرَب إندونِيْسَيا، أْو لَِخْطِف األطفاِل كما َحَصَل مَع المنظمِة الفرنسيِة التي حاولَْت اختِطاَف األطفاِل الذي 
التشاِدِييَن، أْو للعمِل السياسيِّ أْو االستخباراتيِّ ودعِم جماعاِت المتمرديَن وإثارِة الفَِتِن كما حصَل في دارفوَر 

ِة اإلغاَثِة في السوداِن. َفَضَرُر هذِه المنظ ماِت َقْطًعا أعظُم مْن َنْفِعَها، بْل إنَّ دخولَها لداِر اإلسالِم ولْو ِبُحجَّ
ُيَمهُِّد لَِزْرِع الفتِن َوَجْعِل ُسْلَطاٍن لدوِل الكفِر على الدولِة اإلسالميِة، وهللاُ سبحانه وتعالى يأمُرنا بأالَّ نجعَل 

ُ لِْلَكافِِريَن َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َسبِياًل َولَْن يَ للكافريَن على المؤمنيَن سبيالً: ) (. والمساعداُت 141(. )النساء ْجَعلَ َّللاَّ
الخارجيُة مْن أمواٍل وموارَد ُتْمَنُع كذلَك مْن ُدخوِل الدولِة ألنَّها عادًة ما تكوُن وسيلًة لتهريِب السالِح أْو 

 .البالدِ  لتمهيِد الطريِق نحَو إنشاِء مصالَِح لدوِل الكفِر داخلَ 

وفي المقابِل، إذا كانْت الكارثُة في دولٍة مْن دوِل الكفِر، فإنَّ للدولِة اإلسالميِة أْن تساعَد في األعماِل اإلغاثيَِّة 
ِة أِو المساعداِت، َوْفَق ما يراهُ الخليفُة مْن مصلحٍة للدولِة وللدعوِة إلى اإلسالِم، على  بإرساِل الطواقِم الُمْخَتصَّ

ا، فقدأْن ال تُ  ي هذِه المساعداُت إلى تقويِة الدولِة المنكوبِة عسكرياً استجاَب رسوُل هللِا صلى هللا عليه وآله  َؤدِّ
وسلم الستغاَثِة قريٍش، َوَكَتَب إلى ُثَماَمَة ْبن أَُثاٍل اْلَحَنفِيا بأْن َيْسَمَح للميرِة بالوصوِل إلى قريٍش وهَي على 

َوَذَكَر ابُن هشاٍم ذلَك في سيَرِتِه فقاَل: "َخَرَج )أي ُثَماَمُة( إلَى اْلَيَماَمِة، َفَمَنَعُهْم أَْن  الكفِر َوعداِء اإلسالِم آنذاَك،
ِحِم َوإِنا  ِ صلى هللا عليه وآله وسلم إناك َتأُْمُر ِبِصلَِة الرا َة َشْيًئا، َفَكَتُبوا إلَى َرُسوِل هللاا ك َقْد َقَطْعت َيْحِملُوا إلَى َمكا

ِ صلى هللا عليه وآله وسلم إلَْيِه أَنْ أَْرَحاَمنَ  ْيِف َواألَْبَناَء ِباْلَجْوِع، َفَكَتَب َرُسوُل هللاا ُيَخلاي  ا، َوَقْد َقَتْلت اآلَباَء ِبالسا
 ."َبْيَنُهْم َوَبْيَن اْلَحْملِ 

إقامة هذه هي الرعاية الحقيقية وهي الرعاية التي أوجبها هللا على الحاكم وهي التي يجب على المسلمين 
وواجب العمل لها مع  دولتها، ومن يطبقها وهو خليفة المسلمين، دولة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة، 

العاملين القامتها ونصرتهم، حتى تنعم االمة بالرحمة والعدل والطمأنينة و توفير الحاجات االساسية التي 
 .أوجبها الشرع لالنسان
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