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نحن ندرك أن وادي نهر األردن ذو أهمية حضارية وبيئية 

ألفريقيا  )البيئية(  االيكولوجية  النظم  يربط  فهو  مرموقة. 

وآسيا ويشكل محمية للنباتات والحيوانات الربية، وقد شهد 

هذا الوادي أكرث التطورات أهمية يف التاريخ البرشي، وأوائل 

الوادي ورشبوا  أفريقيا ساروا عرب هذا  الذين غادروا  الناس 

من ينابيعه، لقد تطورت الزراعة عىل هذه السهول ويف أريحا 

نرى منشأ الحضارة املدنية بذاتها، والجدير بالذكر أن النهر 

من  بعض  فهناك  الروحية؛  تقاليدنا  قلب  خالل  من  يجري 

القصص املتأصلة يف اإلسالم واليهودية واملسيحية وردت عىل 

الوادي عىل مواقع مقدسة لنصف  جانبي ضفتيه ويشتمل 

الوادي جزء من  اعتبار هذا  يجب  املقاييس  بكل  البرشية، 

تراث البرشية.

لكن خالل الخمسني سنة مضت، تم تدمري حوض نهر األردن 

تحويله  تم  قد  التاريخي  تدفقة  من   %96 أن  األدىن، حيث 

والجزء القليل املتبقي عبارة عن مياه مالحة ونفايات سائلة 

ومياه رصف صحي غري معالجة، لقد جفت األرايض الرطبة 

قد  البيولوجي  تنوعه  ونصف  ينابيعه  وخابت  الوادي،  يف 

اختفى، إنها ليست مجرد مأساة للحياة الربية؛ فقد شهدت 

نقص  من  ليس  أتربة،  إىل  تحولت حقولهم  كيف  العائالت 

املياه بل من عدم العدالة يف توزيعها.

فشل  ميثل  البيئي  نظامه  وانهيار  األردن  نهر  اندثار  إن 

مواطنها  تدمري  تم  التي  األنواع  تجاه  األساسية  مسؤوليتنا 

وأنظمتها البيئية التي تبقي الحياة عىل األرض، إنه اإلهامل 

يعتمد عىل  الذي  االقتصاد  يشل  والذي  فقراء،  يرتكنا  الذي 

السياحة ويؤدي إىل تفاقم الرصاعات السياسية التي تفصل 

مبثابة  لنكون  ذريعاً  فشالً  يجسد  أيضاً  وهو  املنطقة،  هذه 

خلفاء عىل هذا الكوكب؛ فإذا مل نستطع حامية مكان مبثل 

تلك القيمة اإلستثنائية؛ فأي بيئة سليمة سنرتكها ِخلفًة ألبنائنا؟

يوجد لدينا نظرة مختلفة إىل هذا الوادي؛ رؤية نهر نظيف 

وحيث  امليت،  البحر  إىل  طربيا  بحرية  من  يتدفق  وحيوي 

تحتاجها  التي  املياه  الوادي  هذا  وحيوانات  لنباتات  يوفر 

منذ  كانت  كام  املياه  جداول  تتدفق  حيث  تزدهر،  حتى 

آالف السنني، وأن تكون املياه املستخرجة لالستخدام البرشي 

والناس  الوادي  تتقاسم  التي  الشعوب  بني  بعدالة  مقسمة 

الذين يقطنون هنا.

إن تحقيق هذه الرؤية لن يكون سهالً، ولكن الصعوبة ال ميكن 

ندعو  بالتايل  ونحن  العمل،  عن  للتقاعس  ذريعة  تكون  أن 

كأفراد ومنظامت  النهر  تتقاسم هذا  التي  الدول  حكومات 

ومجتمعات محلية وقادة دينيني وسياسيني وصانعي القرار 

بأن تأخذ عىل عاتقها التزام فعيل، وتخصيص موارد من رأس 

املال إلعادة تأهيل نهر األردن، نحن أيضاً نؤكد عىل أن وادي 

ونلتزم  وثقافية وروحية  بيئية  أهمية  ذو  األدىن  األردن  نهر 

بالعمل نحو الرؤية املعرب عنها يف هذا امليثاق.

ميثاق نهر األردن



عزيزي القارئ

هذه مجموعة من املعلومات من أجل مساعدة املجتمعات اإلسالمية حول العامل لالطالع عىل الواقع املعارص لنهر األردن 

املقدس ولتشرتك يف الجهود من أجل إعادة تأهيل نهر األردن العظيم.

سوف تجد يف بداية هذا الكتيب معلومات أساسية تصف زوال نهر األردن وما تعرض له وأهميته ملجتمعنا. والقسم الثاين 

يتضمن مجموعة مقاالت حول نهر األردن يف اإلسالم وحول قدسية املياه وحول الصلة بني املعتقد الروحي والعناية بالطبيعة. 

ويتضمن أيضاً ثالثة من املؤلفات املعدة خصيصاً حول وضع النهر وحول دور املجتمع اإلسالمي يف إعادة تأهليه. نحن نرحب 

بك من أجل استخدام مجموعة األدوات كأساس لعمل محارضات أو خطب دينية وأن تقوم بالتعديل املناسب حتى تتناسب 

مع الحضور. وسوف تجد أيضاً النصوص الدينية وخطب ومقاالت.

القسم الثالث يتضمن خطط لدروس وأسئلة عصف ذهني ملساعدة الرتبويني ورجاالت األديان يف تصميم برامج إعطاء دروس 

أو القاء محارضات دينية لنطاق واسع من الفئات العمرية حول هذه القضية. وأخرياً، لقد قمنا بإعداد بعض اإلقرتاحات حول 

كيفية مساعدة املجتمعات يف دعم الجهود اإلقليمية من أجل إعادة تأهيل نهر األردن عن طريق اتخاذ قرار يجعل صانعي 

القرار يعرفون بأننا نويل العناية بشأن إعادة تأهيل نهر األردن. هنالك أيضاً مصادر إضافية لدعم حمالت التوعية والزيارات 

املخطط لها إىل النهر وهي متوفرة عىل املوقع اإللكرتوين لحملة إعادة تأهيل نهر األردن

يرجى اعتبار هذه املادة التي بني يديك كوثيقة عمل، ضع تعليقاتك عليها واخرت املناسب منها وأثرها مبعرفتك وبصريتك 

الخاصه، كام نأمل بأن تحفز هذه املواد طالبك أو أصدقائك أو مجتمعك لإلنضامم للحملة من أجل إعادة تأهيل نهر األردن.

مع الشكر

ايكوبيس / منظمة أصدقاء األرض – الرشق األوسط

حزيران 2014

.www.savethejordan.com
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1. معلومات أساسية

يعاين نهر األردن من انهيار بيئي... ما تعرض له النهر وملاذا يهم مجتمعنا؟!
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كارثة من صنع اإلنسان

عىل مدى آالف السنني جلب نهر األردن الحياة إىل واحد من 

املعاقل الثقافية يف العامل اإلسالمي.

من   %96 أن  حيث  بالكامل،  النهر  تدمري  تم  فقد  واليوم، 

املتبقي  القليل  الجزء  إن  تحويله،  تم  قد  التاريخي  تدفقة 

صحي  رصف  ومياه  سائلة  ونفايات  مالحة  مياه  عن  عبارة 

غري معالجة، لقد جفت األرايض الرطبة يف الوادي، وخابت 

ينابيعه ونصف تنوعه البيولوجي قد اختفى.

إنها كارثة من صنع اإلنسان – الذي يظهر تجاهل تام لعامل 

الطبيعة ولتقاليدنا الروحية وملسؤوليتنا بصفتنا خلفاء عىل 

أرض الله.

مل يفت األوان بعد. إن منظمة ايكوبيس / منظمة أصدقاء 

األرض – الرشق األوسط )FoEME( تطلب منك االنضامم لنا 

الحياة  النهر وإعادة  املياه إىل هذا  للدعوة من أجل إعادة 

إىل وادي األردن.



امتداد وادي  إىل بحرية طربيا ثم يجري ببطىء عىل  جنوباً 

األردن حتى يتالىش يف البحر امليت – بحرية شديدة امللوحة 

– وهي النقطة األكرث انخفاضاً عىل وجه األرض.

وعىل طول الطريق كان نهر األردن يجلب الحياة إىل الوادي 

وُجِعَل منه موئالً لألرايض الرطبة التي ازدهرت فيها النباتات 

الصحراء  عرب  أخرضاً  بساطاً  فرش  لقد  الربية،  والحيوانات 

لريبط بني األنظمة البيئية لرشق أفريقيا وغرب آسيا ويشكل 

طري  مليون   500 يقارب  ما  يسلكه  املهاجرة  للطيور  طريقاً 

ونشوء  البرشية  الحياة  بازدهار  سمح  وقد  سنوياً،  مهاجر 

الحياة املدنية.

بعض من أوائل الناس الذين غادروا أفريقيا ساروا عرب هذا 

أول  بدأ  أيضاً  املكان  هذا  ويف  ينابيعه،  من  ورشبوا  السهل 

املزارعني يف العامل بغرس وحصاد الحنطة يف الطني الغريني 

شامل البحر امليت. وكانت الزراعة نقطة البداية التي مكنت 

القرى من التطور لتكون من أوائل املدن الحقيقية يف العامل، 

ومن ضمنها أريحا. فقد تم بناء جدران أريحا قبل ما يقارب 

مصدر للحياة

تخيل	نهر	األردن

لألرض  الحياة  يجلب  نهراً   – عظيامً  نهراً  نرى  مخيلتنا  يف 

الَِّتي  التي ُوِصفت بالقرآن الكريم بأنها “اأْلَرِْض  املقدسة – 

بَاَركَْنا ِفيَها لِلَْعالَِمنَي” )سورة األنبياء:71(.

النهر مهم يف قصص األنبياء، يوشع بن  نحن نعلم أن هذا 

نون ويحيى بن زكريا وعيىس – عليهم السالم أجمعني – وأن 

العديد من الصحابة املقربني إىل رسول الله محمد )صىل الله 

عليه وسلم( أيضاً قد دفنوا يف الوادي، يف الجزء الرشقي من 

نهر األردن.

العامل  قلب  خالل  من  يتدفق  الذي  النهر  هو  هذا  إذن، 

اإلسالمي. إنه نهر الحياة. 

أشبه  يبدو  النهر  كان  مضت،  عاٍم  50 خمسني  فرتة  وحتى 

بكثري كام كان عليه وقت صحابة رسول الله )صىل الله عليه 

وسلم( ومن منبعه يف سفوح جبل الشيخ ينطلق نهر األردن 
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10.000 عرشة آالف سنٍة مضت، إذ تعترب أنها أقدم مدينة 

مأهولة قبل أي مكان يف العامل. 

يجب   - والروحية  والحضارية  البيئية   – املقاييس  وبكل 

اعتبار هذا النهر كجزء من تراث البرشية، ومكان ذو أهمية 

استثنائية للمسلمني.

أرض مباركة

لقد كان وادي األردن مركزاً للتاريخ والحضارة اإلسالمية منذ 

عرص التوسع اإلسالمي يف عهد الخليفة عمر.

يف هذا املكان خاضت الجيوش اإلسالمية، وكان ضمن صفوفها 

العديد من صحابة رسول الله )صىل الله عليه وسلم(، واحدة 

هجرية   13 سنة  يف   ) )بيالاّ فحل  يف  الحاسمة  املعارك  من 

املوافق لـسنة635 ميالدية. كام أن البعض من أقرب الصحابة 

الله عليه وسلم( تم دفنهم عىل الجانب  إىل الرسول )صىل 

النهر. ومن ضمنهم زيد بن حارثة، ابن الرسول  األردين من 

)صىل الله عليه وسلم( بالتبني وجعفر بن أيب طالب، ابن عم 

الرسول )صىل الله عليه وسلم( وأبو عبيدة عامر بن الجراح 

من أوائل من اعتنقوا اإلسالم وفيام بعد أصبح القائد األعىل 

للجيوش اإلسالمية يف عهد الخليفة عمر، وبالل بن رباح مؤذن 

رسول الله )صىل الله عليه وسلم( ورضار بن األزور، من أوائل 

الصحابة ومن أشهر املحاربني، ورشحبيل بن حسنة وهو أحد 

أكرث الصحابة املوثوق بهم من قبل رسول الله )صىل الله عليه 

وسلم( وهو من كتبة القرآن الكريم.

والحضارية	 البيئية	 	– املقاييس	 بكل	

النهر	 هذا	 اعتبار	 يجب	 	- والروحية	

كجزء	من	تراث	البرشية،	ومكان	ذو	

أهمية	استثنائية	للمسلمني.



وفقدت سبل العيش وأُجربت العائالت عىل النزوح.

الثقايف  مبوروثنا  استخفافاً  يظهر  النهر  هذا  إهامل  إن 

ومبسؤوليتنا األخالقية كخلفاء عىل ما خلقه الله. وهو يجرب 

غالياً  الثمن  تدفع  بأن  الوادي  هذا  تتقاسم  التي  الشعوب 

إىل  ويؤدي  السياحة  تدعمه  الذي  االقتصادي  النمو  ويشل 

إنه  املنطقة.  هذه  م  تُقسِّ التي  السياسية  الرصاعات  تفاقم 

االنهيار البيئي الذي بدأنا فقط اآلن نشعر بقسوته وتكلفته 

االقتصادية والبيئية والبرشية.

هذا	 تتقاسم	 التي	 الشعوب	 يجرب	 النهر	 هذا	 إهامل	 “إن	

الوادي	بأن	تدفع	الثمن	غالياً،	ويشل	النمو	اإلقتصادي	الذي	

تدعمه	السياحة	ويؤدي	إىل	تفاقم	الرصاعات	السياسية	التي	

م	هذه	املنطقة.” تُقسِّ

جنوباً  ويتدفق  طربيا  بحرية  من  السفيل  األردن  نهر  يبدأ   

ملسافة 120 كم قبل أن يصل إىل نهايته يف البحر امليت.

دمار النظام البيئي

الروحية  وأهميته  األردن  لنهر  الطبيعي  الجامل  يكن  مل 

يكفيان لحامية النهر من تعرضه للتدهور.

تتقاسم  التي  الدول  قامت  مىض،  عاٍم  خمسني   50 خالل 

مصادر املياه بعمل السدود وتحويل ما يزيد عن 96% من 

تدفق النهر التاريخي. إن الجزء القليل املتبقي هو عبارة عن 

مياه مالحة ومياه رصف صحي واملياه املنجرفة من الزراعة. 

قناة  كونه  عن  بقليل  يزيد  النهر  يكون  املناطق  بعض  ويف 

راكدة من النفايات السائلة.

جف النهر، وأصبح وادي األردن يعاين من انهيار بيئي، وفُِقَد 

نصف تنوعه البيولوجي وما يصل البحر امليت حالياً ما هي 

إال الكميات القليلة املنسابة يف النهر. 

إنها ليست مجرد مأساة للحياة الربية، فجداول املياه التي تروي 

األرايض الزراعية آلالف السنني قد بدأت تجف وتفشل، واآلبار 

التي استخدمتها األجيال لسنوات طويلة أصبحت جافة. عدم 

الوصول للنهر وغياب الحصة العادلة من مياه النهر جعلت 

أتربة  الفلسطينية ترى حقولها وقد تحولت إىل  املجتمعات 
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واإلرسائيليني  األردنيني  بني  مقسم  السفيل  األردن  وادي   •

نهر  إىل  الوصول  للفلسطينيني  ميكن  وال  والفلسطينيني. 

األردن وال تصلهم املياه مبارشة من النهر.

وادي  عرب  املياه  تدفق  كان   ،1950 عام  يقارب  ما  حتى   •

األردن يبلغ 1.3 بليون مرت مكعب سنوياً.

• تم تحويل 96% من ذلك التدفق.

• تم التخلص من مياه الرصف الصحي غري املعالجة والسامح 

بتدفقها إىل النهر طيلة الخمسني سنة من قبل املجتمعات 

بشكل  والفلسطينية  واألردنية  مبارش  بشكل  اإلرسائيلية 

غري مبارش.

• تحويل وتلوث هذه املياه تسبب يف انهيار بيئي – ما يزيد 

عن 50% من التنوع البيولوجي يف الوادي قد تالىش.

• إن موت نهر األردن سوف يتسبب أيضاً باختفاء البحر امليت 

– الذي يقل مستوى مياهه ما يقارب مرت واحد سنوياً.

األوسط  الرشق  األرض  ايكوبيس/أصدقاء  منظمة  تقدر   •

أن إرسائيل تقوم بتحويل ما يقارب نصف معدل التدفق 

السنوي، بينام تأخذ سوريا واألردن الباقي.

بعض الحقائق واألرقام عن تدمير نهر األردن 



غياب الحكمة

ملاذا حصل هذا؟ كيف سمحنا لهذا أن يحصل يف مكان مبثل 

هذا الجامل والقيمة اإلستثنائية؟

إن جذور املشكلة هي الرصاع، فحوض نهر األردن مقسم بني 

والفلسطينيني.  واإلرسائليني  واألردنيني  والسوريني  اللبنانيني 

يجب النظر إىل هذا الوادي كحوض مايئ مشرتك عابر للحدود 

أصبحت هذه الشعوب تتسابق النتزاع الحصة األكرب املمكنة 

من مياه نهر األردن، وتقدر منظمة ايكوبيس/ أصدقاء األرض 

نصف  يقارب  ما  بتحويل  تقوم  ارسائيل  أن  األوسط  الرشق 

واألردن  من سوريا  كل  يأخذ  بينام  السنوي،  التدفق  معدل 

الجزء املتبقي، والفلسطينيني ال يسمح لهم بالوصول إىل النهر 

وتقريباً ال يحصلون عىل يشء من مياه النهر.

نظراً لشدة النزاع السيايس، فإن هذا الرصاع الذي محصلته 

صفر يبدو حتمياً، لكنه عىل املدى الطويل نهج سوف يقيد 

مصالح جميع األطراف ذات العالقة. إنه حوض مايئ واحد 

املرسومة عىل  الحدود  تتوافق مع  ال  ينابيعه  تدفقات  وإن 

بشكل  إدارتها  ميكن  ال  وأنهاره  أمطاره  أن  كام  الخرائط، 

مستدام من خالل عملية املنافسة.

العميق يف  الفشل  يكشف  أيضاً  الوادي  بهذا  االستخفاف  إن 

احرتام العامل الطبيعي دون البرش، وهو يجسد املوقف الذي 

تكون فيه الطبيعة مبا فيها من مياه وأشكال الحياة يتم رؤيتها 

عىل أنها ليست أكرث من تجميع موارد يتم استخراجها لالستخدام 

البرشي. وهذا يتعارض بشكل مبارش مع واجبنا كمسلمني الذي 

تم التعبري عنه رصاحًة يف سنة رسول الله محمد )صىل الله عليه 

وسلم( من أجل إظهار االحرتام لجميع املخلوقات الحية. وكام 

هو مذكور يف الحديث أن رسول الله )صىل الله عليه وسلم( قال 

“يف	كل	كبٍد	رطبة	أجر”	)صحيح	مسلم،	الجزء	7(.

بالتأكيد أن اإلساءة إىل الطبيعة ليس هو القصد عندما عني 

وكام  األرض.  عىل  له  خليفة  اإلنسان  وتعاىل  سبحانه  الله 

كتب الدكتور عبدلله عمر ناصيف، األمني العام لرابطة العامل 

عام  أسيزي  يف  الطبيعة  عن  اإلسالمي  اإلعالن  يف  اإلسالمي 

1986بالنسبة للمسلم، دور اإلنسان عىل األرض هو خليفة 

هذه  أسياد  لسنا  ونحن  األرض،  عىل  لله  خلفاء  ونحن  لله. 

األرض فهي ليست ملكاً لنا لنفعل ما نريد.

“جميع	املصادر	الطبيعية	يف	هذا	العامل	هي	أمانة	وأن	من	
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املوارد	 بهذه	 العناية	 هو	 املسلمني	 عىل	 الديني	 الواجب	

واستخدامها	بطريقة	مستدامة،	ونهر	األردن	ضمن	ذلك”.

الربوفيسور	مصطفى	أبو	صوي	)املسجد	األقىص	وجامعة	القدس(

إنها ملك لله وقد إئتمننا بالحفاظ عليها.

يعترب  عليها، حيث  الله  إئتمننا  التي  باألرض  العناية  واجب 

به  يقتدى  حسنة  قدوة  وسلم(  عليه  الله  )صىل  الرسول 

خصوصاً فيام يتعلق باستخدام املاء –

عن	عبدالله	بن	عمر	أن	النبي	)صىل	الله	عليه	وسلم(	“مر	

الرسف	 هذا	 ما	 فقال:	 يتوضأ	 وهو	 وقاص	 أيب	 بن	 بسعد	

وإن	كنت	 نعم	 قال	 الوضوء	رسف؟	 أيف	 قال	سعد	 ياسعد؟	

عىل	نهر	جار”.	)رواه	ابن	ماجه،	الجزء	2(

احرتام املاء والطبيعة بأكملها الذي أظهره الرسول )صىل الله 

عليه وسلم( قد ضاع، كذلك الشعور بعجائب الخلق واملسوؤلية 

عن العامل الذي صنعه الله، كل هذا ساهم يف دمار نهر األردن، 

إن إحياء نهر األردن إذن يتطلب ليس فقط تحوالً يف السياسة، 

بل جهد روحي متجدد لتكريم الخلق الذي ائتمننا الله عليه.

 

هذا	 يف	 الطبيعية	 املصادر	 “جميع	

الواجب	 من	 وأن	 أمانة	 هي	 العامل	

العناية	 هو	 املسلمني	 عىل	 الديني	

بطريقة	 واستخدامها	 املوارد	 بهذه	

مستدامة،	ونهر	األردن	ضمن	ذلك”.

صوي	 أبو	 مصطفى	 الربوفيسور	

)املسجد	األقىص	وجامعة	القدس(



رؤية مختلفة للوادي

لدى منظمة ايكوبيس/أصدقاء األرض الرشق األوسط رؤية 

نظيف  نهر  يجري  رؤية من خاللها  األردن،  لوادي  مختلفة 

ومفعم بالحياة من بحرية طربيا إىل البحر امليت، والتي فيها 

تحتاجه  الذي  املاء  تجد  الوادي  وحيوانات  وطيور  نباتات 

حتى تنتعش، والتي فيها تتدفق الجداول كام كانت آلالف 

وأن  البرشي  لالستخدام  املاء  استخراج  فيها  والتي  السنني، 

يُقَسم بعدالة بني الشعوب التي تتقاسم هذا الوادي.

التزاماتنا األخالقية والروحية  التي تعكس  الرؤية  هذه هي 

كمسلمني، والتي تظهر الحب واالحرتام للمخلوقات، وذلك 

ينسجم مع نهج اإلسالم يف العناية نحو أرض الله.

ونظراً لندرة املياه يف أجزاء من هذه املنطقة ووضع العالقات 

الرؤية  هذه  تحقيق  فإن  الوادي  تتقاسم  التي  الدول  بني 

ليس باألمر السهل، لكن الصعوبة ال ينبغي أن تكون عذراً 

للتقاعس. إن عدم القيام بأي يشء هو أن نرتك النهر مترضراً 

بشكل يتعذر إصالحه بسبب إهاملنا.

النهر  هذا  نرى  أن  هي  جديد  نهج  ألي  البداية  نقطة  إن 

نبعث  أن  أردنا  فإذا  مرتابط،  واحد  بيئي  كنظام  وروافده 

الحياة يف نهر األردن، وإذا أردنا استخدام هذه املياه للحفاظ 

عىل املزارع والعائالت والبيئة – فليس لدينا خيار سوى إدارة 

استدامته من خالل التعاون.

املزارع	 عىل	 للحفاظ	 املياه	 هذه	 استخدام	 أردنا	 “وإذا	

والعائالت	والبيئة،	فليس	لدينا	خيار	سوى	إدارة	استدامته	

من	خالل	التعاون.”
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مقياس التقدم

يف  التقدم  بوادر  أول  الحظنا  املاضية  سنوات  الثالث  خالل 

الرصاع من أجل إحياء النهر.

استجابة لسنوات من أنشطة الدعوة فإن حكومات البلدان 

أو  النفايات  من  التخلص  منع  عىل  تعمل  حالياً  والبلديات 

محطات  يوجد  كام  النهر.  إىل  املعالجة  غري  املياه  ترسب 

األردنية  املجتمعات  يف  التطوير  قيد  جديدة  معالجة 

إن  األردن،  وادي  امتداد  عىل  والفلسطينية  واإلرسائيلية 

أن  واثقة  األوسط  الرشق  األرض  ايكوبيس/أصدقاء  منظمة 

فرتة النصف قرن من استخدام نهر األردن كقناة مياه عادمة 

سوف تنتهي قريباً.

وسنة 2013 أيضاً شهدت أول تدفق ملياه نظيفة وعذبة يف 

نهر األردن خالل 49 سنة، فقد وافقت سلطة املياه االرسائيلية 

العذبة كل  املياه  عىل تخصيص 30 مليون مرت مكعب من 

النهر  لوضع  مهمة  خطوة  يشكل  وهذا  النهر،  إلحياء  سنة 

وبحسب  املطلوب،  من  بكثري  أقل  هذا  لكن  املستقبل،  يف 

منظمة ايكوبيس/ أصدقاء األرض الرشق األوسط فإن ثلث 

التدفق التاريخي ينبغي أن يُعاد كجزء من التعاون الدويل 

من أجل إعادة تأهيل نهر األردن. 

األوسط  الرشق  األرض  ايكوبيس/أصدقاء  منظمة  وتقوم 

أيضاً بتطوير أول خطة رئيسية عرب الحدود إلدارة وادي نهر 

األردن - خطة تأخذ باالعتبار التدهور البيئي الذي حدث يف 

الوادي كذلك االعرتاف بحاجات اإلنسان املرشوعة ليستفيد 

من مواردها املائية. 

الخطة تضع توصيات سياسة سليمة واقعية علمياً واقتصادياً 

من خالل رؤيتنا لنهر األردن، والتوصيات الرئيسية تتضمن 

إعادة 400 – 600 مليون مرت مكعب من املياه العذبة للنهر، 

ووضع نهاية ملخلفات املياه العادمة الخام أو غري املعالجة 

واملالحة والنفايات السائلة يف مجرى النهر وتأسيس ضوابط 

وبدعم  الوادي.  ملياه  مشرتكة  إدارة  أجل  من  فاعلة  دولية 

خارطة  أو  مستقبيل  مخطط  عمل  ميكن  الدول  حكومات 

طريق ملنطقة وادي األردن محورها األسايس هو إحياء النهر.



العدالة و السالم و االزدهار

تهميش  أي  بدون  األردن  نهر  إحياء  بأنه ميكن  نؤمن  نحن 

املياه  يف  بنقص  التسبب  أو  الوادي  يف  الزراعي  لالقتصاد 

الوادي؛ حددت  تتقاسم  التي  البلدان  الوادي. ففي  لسكان 

منظمة ايكوبيس/أصدقاء األرض الرشق األوسط ما يزيد عن 

إىل  )أنظر  توفريها  التي ميكن  املياه  من  مرت مكعب  بليون 

الستعادة  واستخدامها  أدناه(  الحقائق  بعض  و  التوصيات 

السفيل  األردن  نهر  وإحياء  للفلسطينيني  املائية  الحقوق 

وإنقاذ البحر امليت.

يف  األوسط  الرشق  األرض  ايكوبيس/أصدقاء  منظمة  قامت 

عىل  والتثقيف  لإلقامة  بيئية  حدائق  بفتح  املايض  العقد 

حديقة  ايجاد  نحو  نعمل  اآلن  ونحن  األردن،  نهر  جانبي 

سالم بيئية عرب الحدود يكون مركزها عىل واحدة من النقاط 

واألردن. هذه  ارسائيل  بني  الحدود  التاريخية عىل  التقاطع 

الحديقة سوف ترحب بالزائرين من كال طريف الوادي وتوفر 

كونه  النهر  إىل  الوصول  أجل  من  لها  الحاجة  تشتد  نقطة 

من  األردن  نهر  طول  عىل  بحتة  عسكرية  مناطق  يتواجد 

الجهة األردنية.

تؤمن	منظمة	ايكوبيس/أصدقاء	األرض	الرشق	األوسط	أن	

األردن	 وادي	 إحياء	 عىل	 قادر	 بالحياة	 املفعم	 األردن	 نهر	

اجتامعياً	واقتصادياً	باإلضافة	إىل	توفري	البيئة	الصحية	لهذا	

الوادي	توفر	فرصة	عملية	للتعاون	 الوادي	وأن	إدارة	مياه	

اإلقليمي	ولتعزيز	العدالة	والسالم.	
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األوسط  الرشق  األرض  ايكوبيس/أصدقاء  منظمة  تويص   •

بإرجاع 400 – 600 مليون مرت مكعب من املياه العذبة 

يف النهر يف كل سنة.

• إضافة إىل ذلك يحتاج نهر األردن إىل إشباعه لحد الفيضان 

عىل  الحفاظ  أجل  من  األقل  عىل  السنة  يف  واحدة  مرة 

نظام بيئي صحي للنهر )100 م³/بالثانية ملدة 24 ساعة(.

األوسط  الرشق  األرض  ايكوبيس/أصدقاء  منظمة  تويص   •

بأن تطلق ارسائيل 220 مليون مرت مكعب من املياه يف 

النهر كل سنة وسوريا 100 مليون مرت مكعب واألردن 90 

مليون مرت مكعب. 

• وتويص أيضاً أن فلسطني باعتبارها مطلة عىل النهر فإن لها 

الحق بحصة عادلة من مياه نهر األردن.

• من توصيات الدراسة التي خرجت بها منظمة ايكوبيس 

التي  املياه  من  مكعب  مرت  بليون  عن  يزيد  ما  حددت 

)بشكل  البلدان  هذه  قبل  من  للنهر  تخصيصها  ميكن 

رئييس من خالل تقليل الفاقد من شبكات املياه و زيادة 

كفاءة الري من خالل استخدام طرق ري حديثة وحصاد 

وإدارة  واستخدامها  الرمادية  املياه  تنقية  وإعادة  املياه 

حقوق  واسرتجاع  النهر  إلحياء  واستخدامها  املتطلبات( 

املياه الفلسطينية.

األردنيني  القرار  متخذي  من  يتطلب  النهر  إحياء  إن   •

واإلرسائيليني والفلسطينيني تطبيق اسرتاتيجيات سياسية 

املياه  من  الخاصة  متطلباتهم  إدارة  أجل  من  وطنية 

والتعاون يف تطبيق خطة رئيسية عرب الحدود شاملة من 

أجل النهر. 

الرئيسية مستويات تدفق  • يجب أن تحدد هذه الخطة 

املياه وضبط معايري نوعية املياه وتحديد طرق للتخلص 

التلوث وتحديد املمرات االيكولوجية ودعم برامج  من 

إعادة التأهيل البيئية وتعزيز الخطط لتطوير السياحة 

البيئية يف وادي األردن.

عرب  هيئة  إنشاء  يتطلب  الرئيسية  الخطة  تطبيق  إن   •

الوادي وحل  مياه  إدارة موارد  فاعلة من أجل  الحدود 

النزاعات وتقوية آليات التعاون.

إحياء نهر األردن
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نْيَا ُحلَْوٌة َخرِضٌَة، َوإِنَّ اللََّه  َعْن أيَِب َسِعيٍد الُْخْدِريِّ َعْن النَِّبيِّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل: “إِنَّ الدُّ

نْيَا”. ُمْستَْخلُِفُكْم ِفيَها، فَيَْنظُُر كَيَْف تَْعَملُوَن؟ فَاتَُّقوا الدُّ

2. الماء والبيئة ونهر األردن في اإلسالم



ولنهر األردن أيضاً قيمة رمزية هائلة، تشكلت بفعل التقاء 

مكان  النهر  كان  فقد  التكوتونية  األرض  طبقات  من  اثنتني 

مجيء  ومنذ  مختلفة.  وديانات  وثقافات  ملجتمعات  التقاء 

كانت منطقة  األردن  بنهر  تحيط  التي  األرايض  فإن  اإلسالم 

حيث اليهود واملسيحيني واملسلمني مل يكونوا فقط قادرين 

التعايش بسالم بل أوجدوا حضارة حيوية وديناميكية  عىل 

مشرتكة. ولألسف، يف اآلونة األخرية انعدم التنسيق والتعاون 

بني الدول يف املنطقة أدى إىل تحويل الكثري من مياه النهر 

الرصف  مياه  من  هائلة  كميات  وترصيف  خارجاً  وضخها 

الصحي وامللوثات يف النهر.

إن إنقاذ نهر األردن يتطلب جهد مشرتك من جميع الناس 

والدول واملجتمعات الدينية التي تحيط به. وإذا كنا جميعاً 

نستطيع أن نفعل ذلك فرمبا يكون هناك نهر حيوي ونابض 

بالحياة تحيط به النباتات الخرضاء التي كانت يف املايض متألُ 

الوادي املحاذي وتحيي قلوبنا وتنبهنا إىل حقيقة أنه توجد 

مصالح مشرتكة ال تعرف حدوداً.

إىل	 وينبهنا	 قلوبنا	 ...يحيي	 حيوي	 نهر	 هناك	 يكون	 “رمبا	

حقيقة	أنه	توجد	مصالح	مشرتكة	ال	تعرف	حدوداً	”

يوجد هناك مصالح برشية وأخالقية وبيئية التي متكننا من 

القرن  معظم  يف  فعلنا  كام  لتهميشها  ال  لتحقيقها  السعي 

صدارة  إىل  املصالح  تلك  جلب  من  متكنا  وإذا  العرشين. 

أولوياتنا وعىل أساسها بدأنا عملية ترميم ذات معنى لنهر 

األردن فلرمبا ستصبح املنطقة مرة أخرى مكان التقاء بحيث 

يرمز إىل قدرتنا عىل تجاوز الرصاع من خالل السعي الهادف 

لتحقيق الصالح العام. 

واحدة من املزايا الجميلة يف اإلسالم، وهي قبوله التام لجميع 

األنبياء والرسل الذين سبقوا محمد )صىل الله عليه وسلم(. 

وبالتايل ينظر املسلمني إىل إبراهيم وموىس وداود واملسيح 

والعديد غريهم عىل أنهم أنبياء اإلسالم ونحن نقرأ يف القرآن 

ِمْن	 َوالنَِّبيِّنَي	 نُوحٍ	 إىَِلٰ	 أَْوَحْيَنا	 كَاَم	 إِلَْيَك	 أَْوَحْيَنا	 “إِنَّا	 الكريم 

َويَْعُقوَب	 َوإِْسَحاَق	 َوإِْساَمِعيَل	 إِبْرَاِهيَم	 	 إىَِلٰ َوأَْوَحْيَنا	 بَْعِدِه	

َوآتَْيَنا	 َوُسلَْياَمَن	 َوَهاُروَن	 َويُونَُس	 َوأَيُّوَب	 	 َوِعيَسٰ َواأْلَْسَباِط	

َداُووَد	َزبُوًرا”	)سورة	النساء:163(

ومن هنا، عندما يقرأ املسلمني تلك األحداث التي حصلت يف 

حياة كل من إبراهيم ويوشع ولوط ويحيى واملسيح عليهم 

الصالة والسالم أجمعني يف أو حول منطقة نهر األردن، فإننا 

خربة  لدينا  وأن  اإلسالمي  التاريخ  نقرأ  أننا  لو  كام  نشعر 

وذلك  به.  املحيطة  واألرايض  بالنهر  تاريخي حميم  واتصال 

األردن  نهر  أن  حقيقة  نتأمل  عندما  فقط  يتعمق  االتصال 

هو جزء من الحرم املبارك املحيط “باملسجد	األقىص”	)سورة	

اإلرساء:1( ونقطة نهايته هي البحر امليت، مكان يرى العديد 

القرآن  اليها يف  املشار  املنطقة  أنها  املسلمني  املفرسين  من 

الكريم “يِف	أَْدَن	اأْلَْرِض”	)سورة	الروم:3(.

برغم أن نهر األردن ال يتضمن مكانة محددة يف حياة وسرية 

النبي محمد )صىل الله عليه وسلم( إال أن بعض من صحابته 

وباستطاعتنا  الوادي،  هذا  قلب  يف  دفنهم  تم  قد  البارزين 

أن نذكر منهم أبو عبيدة عامر بن الجراح ومعاذ بن جبل 

ورشحبيل بن حسنة وعمر بن أيب وقاص ورضار ابن األزور، 

أولئك  حياة  يربط  التحديد  وجه  “اإلسالمي” عىل  والتاريخ 

األشخاص باملنطقة، باإلضافة إىل اإلشارات القرآنية التي تم 

ذكرها سابقاً والتي تعمق أهميته يف قلوب املسلمني.

اإلسالم والمسلمون ونهر األردن اإلمام زيد شاكر

زيد	شاكر	هو	كاتب	ومفكر	وناشط	اجتامعي	مسلم	أمرييك،	وقد	شارك	يف	تأسيس	كلية	الزيتونة	يف	كاليفورنيا	حيث	

يقوم	اآلن	بتعليم	القانون	والتاريخ	اإلسالمي.
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إن كبار السن يف املجتمع اإلسالمي أخذوا وقتاً طويالً حتى 

ينهضوا، والبعض ال يزال نامئاً، إنني أعتذر لكم عن هذا وعن 

 – كاهلكم  عىل  الثقيل  الحمل  هذا  لكم  نرتك  أننا  حقيقة 

عىل  املناخي  التغري  تعريف  تم  لقد  املناخي.  التغري  حمل 

أنه أعظم تحدي عىل مر الزمان، فضالً عن أنه أصبح بشكل 

متزايد واحد من أعظم املظامل يف العامل.

تديروا  أن  ميكنكم  أنه  تفعلوه  أن  أريدكم  ال  الذي  واليشء 

عن  حلها  يتم  سوف  وأنه  القضايا  هذه  من  ألي  ظهوركم 

طريق شخص آخر. فإذا فكر كل شخص بهذه الطريقة فإن 

ذلك سوف يكون كاريث لإلنسانية.

“الله	الذي	خلق	الساموات	واألرض	وأنزل	من	السامء	ماء	

فأخرج	به	من	الثمرات	رزقا	لكم	وسخر	لكم	الفلك	لتجري	

الشمس	 لكم	 وسخر	 األنهار	 لكم	 وسخر	 بأمره	 البحر	 يف	

والقمر	دائبني”	)سورة	إبراهيم:33-32(

اإلسالم علمنا أن نحرتم َخلَق الله وأن نحافظ عىل توازن ما 

لنا  وسلم  باألرض”  فساداً  نعيث  “ال  بأن  وأمرنا  الله  خلقه 

التزام مامرسة “الوصاية” عىل الطبيعة.

بسم الله الرحمن الرحيم

السالم عليكم

األفكار  بعض  نتشارك  اليوم  معكم  أكون  أن  رائع  ألمر  إنه 

حول كوكبنا العزيز وما الدور الذي قد تقومون وأقوم به من 

أجل إحداث تغيري إيجايب.

أنتم أيها املسلمون الشباب، رجال ونساء – أنتم مستقبلنا، 

إن نواياكم وأعاملكم وجهودكم سوف تحدد مصريكم ومصري 

هذا الكوكب العزيز.

لكم  أعتذر  ان  أود  والسابقة  الحالية  األجيال  عن  وبالنيابة 

عن تركنا لكم عامل يف حالة من اإلرضاب واألزمات، عامل حيث 

كانت األجيال التي سبقتكم تفكر فقط بأنفسها )أو يفكرون 

بأنهم يعملون معروف لكم عن طريق السعي وراء التصنيع 

املتهور ذو النزعة املادية، إن الجوع العاملي والنمو السكاين 

بني  االستقرار  وعدم  والحروب  املرتفعة  واملديونية  والفقر 

األمم – هذه كلها قضايا يجب علينا التعامل معها يف القرن 

الواحد والعرشين.

 إحياء نهر األردن: تحدي للشباب المسلمين
 الدكتورة حسنى أحمد

الدكتورة	حسنى	أحمد	)oBE(	حائزة	عىل	الدكتوراة	يف	قانون	البيئة	من	جامعة	لندن،	وهي	مؤلفة	كتاب	“اإلسالم	

واملاء:	قصة	هاجر”	واشرتكت	يف	تأليف	“الدليل	األخرض	للحج”،	وهي	األمني	العام	ملنتدى	قيادات	مسلمي	العامل	

وهي	عضو	مجلس	استشاري	ألحد	أكرب	املساجد	يف	أوروبا	)مسجد	رشق	لندن(،	وقد	تم	تعيينها	مؤخراً	من	قبل	

ائتالف	األديان	والحفاظ	عىل	البيئة	)ARC(	كمستشارة	للربامج	اإلسالمية.	ويف	سنة	2010	حصلت	عىل	وسام	رتبة	

)oBE(	من	قبل	امللكة	لخدماتها	من	أجل	املجتمعات	املحرومة	يف	اململكة	املتحدة	من	 الربيطانية	 األمربطورية	

خالل	عملها	كمديرة	تنفيذية	ملؤسسة	اإلميان	ريجني.

وفيام	ييل	كلامت	موجهة	إىل	الشباب	يف	املجتمع	اإلسالمي.



أنك غري مهم، ورمبا  تعتقد   قد تكون شخص مبفردك وقد 

تفكر بتفكري آخر لتقول من سوف يستمع إليك؟ لكن ثق يب 

أنك املفتاح! أنت املستقبل وأمل البرشية.

وكشاب مسلم أنت عليك مسؤولية مزدوجة، ألنك بحاجة 

إىل أن تؤدي واجباتك اإلسالمية وأن تظهر للعامل أنه كونك 

فأنت  العزيز،  لكوكبنا  قيمة  مساهمة  تقدم  فأنت  مسلم 

تريده أن يكون أكرث جامالً وسالماً وكوكباً عادالً. أنت بحاجة 

ألن تجعل العامل يرى كم هي جميلة أفعالنا كمسلمني وأننا 

لسنا جميعاً إرهابيني ومتطرفني، فنحن أناس عاديني لطيفني 

اإلسالم هو  أن  دامئاً  تذكر  ديننا،  بسالم ضمن  العيش  نريد 

العامل من خالل أفعالنا وترصفاتنا أن ما  دين السالم فلرني 

نريده هو السالم لجميع الناس يف العامل.

دعنا نعمل مع املجتمعات املؤمنة إلحداث التغيري اإليجايب 

التقاليد  من  أي  إن  الدويل،  املستوى  وعىل  مجتمعنا  يف 

العظيمة يف العامل تتضمن ركيزة أخالقية ومعنوية جوهرية 

بأن الحياة ينبغي أن تكون منصفة وعادلة، لنسعى جاهدين 

من أجل العدالة واإلنصاف،لنسعى من أجل التخفيف من 

للجميع؛  نظيف  رشب  ماء  أجل  من  ولنسعى  الفقر  حدة 

التواصل  خالل  ومن  الدعوة  وأنشطة  الحمالت  طريق  عن 

اإلجتامعي ومن خالل القضايا العاملية واإلقليمية.

نهر األردن

أريد اليوم أن أحدثكم عن اإلنخراط يف قضية إقليمية وهي 

فريدة من نوعها متاماً، أريد ان أتكلم عن نهر األردن. منذ 

وراء  السبب  هم  اإلنسان  وغطرسة  والنزاع  عقود،  عدة 

زوال نهر األردن السفيل، إن التعاون يف البحث عن السالم 

واإلستدامة هو األمل الوحيد إلستعادة عافيته.

سوف أتكلم قبل أي يشء عن أهمية املاء يف اإلسالم وبشكل 

خاص عن أهمية نهر األردن، وبعد ذلك الرتكيز عىل األفعال 

مع  باإلشرتاك  تتخذوها  أن  مسلم  كشباب  متكنكم  التي 

منظمة ايكوبيس / أصدقاء األرض الرشق األوسط من أجل 

نحو  العمل  ثم  ومن  األردن  نهر  تأهيل  إعادة  عىل  الحث 

السالم يف املنطقة.

الماء واإلسالم 

القرآن، كذلك  يزيد عن 60 مرة يف  مبا  تظهر  ماء  كلمة  إن 

والينابيع  والبحر  األنهار  مثل  باملاء  تتعلق  أخرى  كلامت 

والعيون واملطر والربد والسحاب والرياح. وموضوع املياه يف 

القرآن يستدل عليه رمزياً وعملياً عىل حد سواء.

َوالنََّهاِر	 اللَّْيِل	 َواْخِتاَلِف	 َواأْلَْرِض	 اَمَواِت	 السَّ َخلِْق	 يِف	 	 “إِنَّ

الَْبْحِر	مِبَا	يَْنَفُع	النَّاَس	َوَما	أَنَْزَل	اللَُّه	 َوالُْفلِْك	الَِّتي	تَْجِري	يِف	

ِفيَها	 	 َوبَثَّ َمْوتَِها	 بَْعَد	 اأْلَْرَض	 ِبِه	 َفأَْحَيا	 َماٍء	 ِمْن	 اَمِء	 ِمَن	السَّ

اَمِء	 	السَّ ِر	بَنْيَ َحاِب	الُْمَسخَّ يَاحِ	َوالسَّ يِف	الرِّ 	َدابٍَّة	َوترَْصِ ِمْن	كُلِّ

َواأْلَْرِض	آَليَاٍت	لَِقْوٍم	يَْعِقلُوَن”	)سورة	البقرة:164(

إن املاء جزء ال يتجزء من اإلسالم وقد تجسد يف املعتقدات 

اإلسالمية(  )القوانني  الرشيعة  واصطالح  اإلسالمية،  والتقاليد 

إىل  يؤدي  الذي  “املسار  أو  السقي”  “مصدر  إما  يعني  قد 

التي  اإللهية  الرشيعة  إىل  يرمز  فإنه  وبالتايل  املاء”،  مصدر 

تروي عطش املعرفة أو املسار الذي يؤدي إىل مصدر الحقيقة.

وكمسلمني، من املهم أن نعرتف باملاء عىل اعتبار أنه واحدة 

من نَِعم الله سبحانه وتعاىل العظيمة التي أنعم علينا بها. 

وهذه الهبة هي دليل عىل وجود وتفرد الله كام هو مبني 

يف سورة النمل:

َماًء	 اَمِء	 السَّ ِمَن	 لَكُْم	 َوأَنَْزَل	 َواأْلَْرَض	 اَمَواِت	 السَّ َخلََق	 ْن	 “أَمَّ

َفأَنَْبْتَنا	ِبِه	َحَدائَِق	َذاَت	بَْهَجٍة	َما	كَاَن	لَكُْم	أَْن	تُْنِبُتوا	َشَجرََها	

أَإِلٌَٰه	َمَع	اللَِّه	بَْل	ُهْم	َقْوٌم	يَْعِدلُوَن”	)سورة	النمل:60(

ويف سورة الفرقان يصف الله سبحانه وتعاىل رحمته:

	يََدْي	َرْحَمِتِه	َوأَنَْزلَْنا	ِمَن	 يَاَح	بُرْشًا	بَنْيَ “َوُهَو	الَِّذي	أَْرَسَل	الرِّ

اَمِء	َماًء	طَُهوًرا”	)سورة	الفرقان:48( السَّ
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َما	 “أََفَرأَيُْتْم	 تقول:	 أخرى  سورة  فإن  ذلك  إىل  باإلضافة 

)سورة	 الَْخالُِقوَن”	 نَْحُن	 أَْم	 تَْخلُُقونَُه	 أَأَنُْتْم	 	)58( ُتُْنوَن	

تَْشكُُروَن”	 َفلَْواَل	 أَُجاًجا	 َجَعلَْناُه	 نََشاُء	 “لَْو	 الواقعة:59-58(.	

)سورة	الواقعة:70(.

واملاء أيضاً يرمز إىل القيامة حيث الجنة دامئاً موصوفة كمكان 

النحل:31(،  )سورة  املزهرة  والنباتات  املتدفقة  األنهار  فيه 

وسيدنا محمد )صىل الله عليه وسلم( وصف املاء كواحد من 

املعجزات الثالثة يف عامل الطبيعة والتي كل مسلم يستحقها: 

“املسلمون	رشكاء	يف	ثالثة:	الكأل	واملاء	والنار”

)أبو	داود-	كتاب	23،3470(.

التطهر  القرآن يتمثل يف  هنالك جانب آخر يرتبط باملاء يف 

فباب الطهارة هو من أكرث أبواب فقه العبادات تفصيالً وبياناً 

ألحكام استعامل املياه من أجل “التطهر”، والنظافة البدنية/

العبادات وخاصة الصالة، والحج  أثناء أداء بعض  الجسدية 

وتالوة القرآن الكريم، باعتبار أن “الطهور شطر اإلميان” كام 

قال الرسول صىل الله عليه وسلم.

ونحن كأوصياء الله عىل األرض علينا مسؤولية حامية النظام 

نسعى  أن  ويجب  توازنه  عىل  والحفاظ  لألرض  الطبيعي 

جاهدين لضامن التخصيص العادل للموارد.

اَمِء	َماًء	ِبَقَدٍر”	)سورة	املؤمنون:18(	 “َوأَنَْزلَْنا	ِمَن	السَّ

”	)سورة	 ُمْحَترَضٌ 	رِشٍْب	 كُلُّ بَْيَنُهْم	 ِقْسَمٌة	 الْاَمَء	 	 أَنَّ “َونَبِّْئُهْم	

القمر:28(

ويشجب  املياه  لتوزيع  واضحة  تعليامت  يضع  واإلسالم 

االهدار ومينع الناس من التغوط والتبول بالقرب من مصادر 

املياه من أجل تجنب التلوث والتدنيس، وبعض من القواعد 

اإلسالمية األساسية التي تتعلق بإدارة املياه هي:

• كل إنسان، وليس فقط املسلم، له الحق برشب املاء الرواء 

عطشه من أجل ضامن بقاءه.

• حجب املاء ومنع الناس الوصول إليه واالستفادة منه هو 

أمر نهى عنه الرسول )صىل الله عليه وسلم(. 

• البرش لهم األولوية يف الوصول إىل املاء.

• املاء ملك املجتمع وال يحق ألحد أن ميلكه إال إذا كان قد 

تعرض لجهد ووقت للوصول اليه وتوزيعه.

• ويوجد هناك أيضاً حق الري الذي مُيكِّن الناس من سقاية 

عىل  األسبقية  له  املنزيل  االستعامل  لكن  محاصيلهم 

االستعامل الزراعي والصناعي.

أهمية نهر األردن في اإلسالم

يف املايض كان يتدفق 1.3 بليون مرت مكعب من املياه سنوياً 

من خالل نهر األردن، واليوم ما هو إال ماء ملوث مبا يف ذلك 

تدفقه  من   %96 ألن  نظراً  خالله  من  تتدفق  املجاري  مياه 

السنوي يتم تحويله من قبل السلطات يف ارسائيل وسوريا 

واألردن، والتنافس عىل مياه الوادي قد كانت مصدر نزاع يف 

املنطقة طيلة الخمسني سنة املاضية.

امليت هي  البحر  وسهول  األردن  نهر  وادي  واألرايض حول 

مبجلة من قبل املسلمني واملسيحيني واليهود كأماكن مباركة. 

 ،)10:13 التكوين  )سفر  الرب”  “حديقة  يسميها  واإلنجيل 

والقرآن الكريم يقول بأن الله قد بارك هذه األرض “لجميع 

ونهر  األرض  يف  ترى  البرشية  نصف  وبالفعل  الكائنات”، 

األردن كمعقل جغرايف وروحي ملعتقداتهم.

إن وادي األردن السفيل وسهول البحر امليت والتالل والجبال 

املحيطة هي موطن لبعض أكرث األحداث جسامة يف تاريخ 

عالقة اإلنسان مع الله.



األردن أيضاً مأوى ألرضحة العديد من صحابة الرسول محمد 

)صىل الله عليه وسلم( الذين استشهدوا ودفنوا هناك، وأهم 

صحابة الرسول )صىل الله عليه وسلم( الذين دفنوا يف األردن 

منهم: زيد بن حارثة )ابن الرسول بالتبني والصحايب الوحيد 

عم  )ابن  طالب  أيب  بن  وجعفر  القرآن(،  يف  اسمه  املذكور 

الرسول واألخ األكرب لعيل الذي كان زوج ابنة الرسول فاطمة 

وأب الحسن والحسني(، وأبو عبيدة عامر بن الجراح )أحد 

الصحابة العرشة املبرشين بالجنة(،ومعاذ بن جبل ورشحبيل 

)قائد  األزور  بن  القرآين(، ورضار  الوحي  )كاتب  بن حسنة 

عظيم(.

املهمة  املعارك  من  لعديد  مواقع  كانت  ذلك،  إىل  باإلضافة 

األردن، وبعد هجومني غري ناجحني  التاريخ اإلسالمي يف  يف 

ضد بلدة الحامية البيزنطية مؤته سنة 629 ميالدية، أعادت 

لعملية عسكرية  تنظيم صفوفها  اإلسالمية  العربية  القبائل 

واسعة النطاق. وبعد معارك الريموك )634 ميالدية( وفحل 

)635 ميالدية( متكنت الجيوش اإلسالمية من كسب املعركة 

 636( الثانية  الريموك  معركة  يف  البيزنطيني  ضد  الفاصلة 

ميالدية(، وهذا النرص كان بداية الفتوحات اإلسالمية وانتشار 

اإلسالم وتوسع العامل اإلسالمي.

يف  ذكر  الكريم  والقرآن  امليت  البحر  يف  يصب  األردن  نهر 

يف  والروم  الفرس  بني  دارت  التي  املعركة  تلك  الروم  سورة 

الروم:  )سورة  امليت.  البحر  أي  األرض،  من  السفيل  الجزء 

.)4.3.2

الوضع الحالي لنهر األردن

منذ زوال االمرباطورية العثامنية فإن موارد مياه نهر األردن 

سوءاً  أكرث  أصبح  والوضع  عادل،  بشكل  تخصيصها  يتم  مل 

املطلة  البلدان  قبل  من  للمياه  املتسق  التحويل  بسبب 

الرئيسية الثالثة.

سببه  والنوعية  الكمية  حيث  من  األردن  نهر  تدهور  إن 

الطلب املتنامي عىل املياه من قبل ارسائيل وسوريا وفلسطني 

واألردن، والذي تفاقم بسبب التأثري السلبي للتغري املناخي 

ومياه الرصف غري املعالجة ليتم التخلص منها بشكل مبارش 

أو يتم السامح بترسبها إىل النهر طيلة الخمسني سنة املاضية.

وليس من السهل عىل املواطنني والسائحني الوصول إىل النهر 

للقيود العسكرية، وكذلك الفلسطينيني ال يستطيعون  نظراً 

الوصول نظراً أنه تحت السيطرة اإلرسائيلية وال ميلكون أي 

حصة من مياه النهر .

وما مل يتم اتخاذ إجراء عاجل فإن نهر األردن يتعرض لخطر 

www.-”األردن نهر  “أنقذوا  موقع  )أنظر  كلياً.  الجفاف 

عن  عدن”  من  “نهر  وتقرير   -savethejordan.com
األوسط  الرشق  األرض  أصدقاء  ايكوبيس/  منظمة  توصيات 

حول ما ينبغي عمله إلحياء النهر(.
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إن من ُسناّة الرسول محمد )صىل الله علية وسلم( الحفاظ 

عىل املياه، حتى لو كان عىل نهر جار. روى عبدلله بن عمر 

أن الرسول محمد )صىل الله عليه وسلم( “مر	بسعد	بن	أيب	

وقاص	وهو	يتوضأ	فقال:	ما	هذا	الرسف	ياسعد؟	قال	سعد	

أيف	الوضوء	رسف؟	قال	نعم	وإن	كنت	عىل	نهر	جار”.	)رواه	

ابن	ماجه(.

األردن  نهر  تلوث  التي  الصحي  الرصف  مياه  التقارير حول 

الله  )صىل  الرسول  أن  املرء  يتذكر  أن  يجب  مؤسفة.  أيضاً 

عليه وسلم( منع التبول يف تجمعات املياه )رواه النسايئ(.

وأن  أمانات  هي  العامل  هذا  يف  الطبيعية  املصادر  جميع 

من الواجب الديني عىل املسلمني هو العناية بهذه املوارد 

واستخدامها بطريقة مستدامة ونهر األردن ضمن ذلك. 

اختار  قد  الله  أن  العاملية  اإلسالمية  النظر  وجهة  تتضمن 

أماكن خاصة لتكون مباركة ومقدسة، مبا يف ذلك “إىل األرض 

التي باركنا فيها للعاملني« )سورة األنبياء:71(. واآلية األخرى 

التي تدل عىل مدى قدسية هذه األرض يف ليلة اإلرساء يف 

محمد  رسوله  وتعاىل  سبحانه  الله  أخذ  التي  اإلرساء  سورة 

)صىل الله عليه وسلم( من مكة املكرمه إىل القدس:

إِىَل	 الَْحَراِم	 الَْمْسِجِد	 ِمَن	 لَْياًل	 ِبَعْبِدِه	 أرَْسَٰى	 الَِّذي	 “ُسْبَحاَن	

الَْمْسِجِد	اأْلَْقىَص	الَِّذي	بَاَركَْنا	َحْولَُه	لُِنِيَُه	ِمْن	آيَاتَِنا	إِنَُّه	ُهَو	

ِميُع	الَْبِصريُ”	)سورة	اإلرساء:1(. السَّ

اليشء  اآلية،  هذه  يف  شيئني  عىل  التأكيد  الرضوري  من  إن 

املناطق املحيطة وحرم  املباركة ممتدة إىل  األول أن األرض 

مساواتها  ينبغي  ال  املقدسة  األرض  أن  هو  والثاين  القدس، 

إزاء  تظهر!(  زالت  )وال  ظهرت  التي  الجغرافية  بالخرائط 

املثال، تتوقف  القداسة عىل سبيل  التاريخية. هل  فلسطني 

األردن،  عىل  ينطبق  املبدأ  ونفس  اللبنانية؟  الحدود  عىل 

كذلك،  كانت  وإن  األردن؟  نهر  عند  تتوقف  القداسة  هل 

هل تتوقف عند ضفته الغربية، أم عند الضفة الرشقية من 

النهر؟ تلك املقدمة رضورية لتوطيد أن نهر األردن هو جزء 

من األرض املقدسة التي يجري فيها.

إن نهر األردن حيوي لجميع سكان املنطقة، ويجب حاميته 

من االستخدام املفرط، وقد تم تخفيضه فعالً إىل الجزء الذي 

ينطوي عىل اإلهامل ملا كان عليه قبل االحتالل االرسائييل سنة 

1967، خاصة بعد إنشاء املستوطنات يف وادي األردن، بينام 

النهر هي عىل الحكومات  الرئيسية لحامية هذا  املسؤولية 

واألفراد أيضاً مدعوون للمشاركة يف حامية هذا النهر.

حماية نهر األردن البروفيسور مصطفى أبو صوي

وهو	 القدس،	 وجامعة	 األقىص	 املسجد	 يف	 الغزايل	 اإلمام	 أعامل	 لدراسة	 األسايس	 الرئيس	 هو	 أبو	صوي	 مصطفى	

بروفيسور	يف	الفلسفة	والدراسات	اإلسالمية	يف	جامعة	القدس	يف	القدس	منذ	سنة	1996.	



عن خالفة اإلنسان على األرض 
ورعايته لها

َقالُوا	 َخلِيَفًة	 اأْلَْرِض	 يِف	 َجاِعٌل	 	 إِنِّ لِلَْماَلئِكَِة	 َربَُّك	 َقاَل	 “َوإِْذ	

نَُسبُِّح	 َونَْحُن	 َماَء	 الدِّ َويَْسِفُك	 ِفيَها	 يُْفِسُد	 َمْن	 ِفيَها	 أَتَْجَعُل	

	أَْعلَُم	َما	اَل	تَْعلَُموَن”	 ُس	لََك	َقاَل	إِنِّ ِبَحْمِدَك	َونَُقدِّ

)سورة	البقرة:	30(

ِن	الَِّذيَن	مَيُْشوَن	َعىَل	اأْلَْرِض	َهْونًا”	 “َوِعَباُد	الرَّْحَمٰ

)سورة	الفرقان:	63(

عن الماء والمطر والحياة

َرتًْقا	 كَانََتا	 َواأْلَْرَض	 اَمَواِت	 السَّ 	 أَنَّ كََفُروا	 الَِّذيَن	 يََر	 “أََولَْم	

يُْؤِمُنوَن”	 أََفاَل	 	 َحيٍّ ٍء	 َشْ 	 كُلَّ الْاَمِء	 ِمَن	 َوَجَعلَْنا	 َفَفَتْقَناُهاَم	

)سورة	األنبياء:30(

	يِف	 اَمِء	َماًء	َفأَْحَيا	ِبِه	اأْلَْرَض	بَْعَد	َمْوتَِها	إِنَّ “َواللَُّه	أَنَْزَل	ِمَن	السَّ

لَِك	آَليًَة	لَِقْوٍم	يَْسَمُعوَن”	)سورة	النحل:65( َذٰ

	 َوَحبَّ َجنَّاٍت	 ِبِه	 َفأَنَْبْتَنا	 ُمَباَركًا	 َماًء	 اَمِء	 السَّ ِمَن	 “َونَزَّلَْنا	

الَْحِصيِد”	)سورة	ق:9(

اَمِء	َماًء	 اَمَواِت	َواأْلَْرَض	َوأَنَْزَل	ِمَن	السَّ “اللَُّه	الَِّذي	َخلََق	السَّ

َر	لَكُُم	الُْفلَْك	لَِتْجِرَي	 َفأَْخَرَج	ِبِه	ِمَن	الثََّمَراِت	ِرزًْقا	لَكُْم	َوَسخَّ

َر	لَكُُم	اأْلَنَْهاَر”	)سورة	إبراهيم:32( يِف	الَْبْحِر	ِبأَْمرِِه	َوَسخَّ

بُوَن	أَأَنُْتْم	أَنَْزلُْتُموُه	ِمَن	الُْمْزِن	أَْم	 “أََفَرأَيُْتُم	الْاَمَء	الَِّذي	ترَْشَ

نَْحُن	الُْمْنِزلُوَن”	)سورةالواقعة:69-68(

“ُقْل	أََرأَيُْتْم	إِْن	أَْصَبَح	َماُؤكُْم	َغْوًرا	َفَمْن	يَأْتِيكُْم	مِبَاٍء	َمِعنٍي”

)سورة	امللك:30(

الماء في القرآن الكريم
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	اللََّه	ُمْسَتْخلُِفكُْم	ِفيَها،	َفَيْنظُُر	 نَْيا	ُحلَْوٌة	َخرِضٌَة،	َوإِنَّ 	الدُّ “إِنَّ

نَْيا.” كَْيَف	تَْعَملُوَن؟	َفاتَُّقوا	الدُّ

الله	 عبادة-ريض	 بن	 سعد	 عن	 املاء؛	 سقي	 الَوقف	 أفضل	

عنه-أنه	قال:	يا	رسول	الله،	إن	أُم	سعد	ماتت،	فأي	الصدقة	

أفضل؟قال	:“املاء”؛	فحفر	برئاً،	وقال:	هذه	ألم	سعد.

املاء،	 سقي	 فضل	 يف	 1678،باب	 برقم	 داود،	 أبو	 أخرجه	

وحسنه	األلبان	يف	صحيح	أيب	داود،	رقم	1474

عن	عبدالله	بن	عمر	أن	النبي	)صىل	الله	عليه	وسلم(	“مر	

الرسف	 هذا	 ما	 فقال:	 يتوضأ	 وهو	 وقاص	 أيب	 بن	 بسعد	

وإن	كنت	 نعم	 قال	 الوضوء	رسف؟	 أيف	 قال	سعد	 ياسعد؟	

عىل	نهر	جار”.

رواه	ابن	ماجه،	)ج	2،	ص	221(

“يف	كل	كبد	رطبة	أجر.”

صحيح	مسلم	)الجزء	7،	ص	44(

رعاية األرض في الحديث والسنة



• رشحبيل بن حسنة، وهو من ضمن الصحابة األكرث موثوقية 

البعض،  يقول  وحسبام  وسلم(،  عليه  الله  )صىل  للرسول 

واحد من كتبة القرآن الكريم؛تويف و ُدِفن يف وادي األردن.

• عامر بن أيب وقاص، يقال أنه الصحايب الحادي عرش الذي 

اعتنق اإلسالم، ورضيحه يف وادي األردن.

النبي  مع  بدر  معركة  يف  حارب  صحايب  جبل،  بن  معاذ   •

محمد صىل الله عليه وسلم، وهو من كتب القرآن الكريم 

يف أيام النبي محمد )صىل الله عليه وسلم(؛ ومعاذ أيضاً 

ُدِفن يف وادي األردن.

ويف الضفة الغربية للنهر هناك أيضاً مواقع مقدسة لإلسالم، 

أبرزها مقام و مزار النبي موىس )عليه السالم(. ويعتقد العديد 

من املسلمني بأنه مكان دفن فيه النبي موىس )عليه السالم(، 

وهذا املوقع إزدهر باعتباره مركز عبادة شعبي )“زيارة” أو 

“حج”( من الفرتة األيوبية حتى منتصف القرن العرشين.

ونهر األردن مهم ليس فقط يف التــــاريخ اإلسالمي، بل أيضاً 

رؤية  وميكن  املميزة،  اإلسالمية  والحضارة  الثقافة  تطور  يف 

هذا يف قرص هشام يف أريحا – معتكف شتوي تم بناءه يف 

الثامن من قبل الخليفة األموي يف دمشق؛ ويشتمل  القرن 

يزال  وال  ومكتبات  وحاممات  وجوامع  حدائق  عىل  القرص 

واحد من أروع الفسيفساء اإلسالمية يف أي مكان بالعامل.

لإلسالم  والروحي  التاريخي  املعقل  عرب  األردن  نهر  يجري 

ذلك  يف  مبا  القدس؛  املقدسة-  باملدينة  املحيطة  واملنطقة 

دمشق،  حتى  ذلك  من  وأبعد  األردن  نهر  بعد  ما  األرض 

متعارف عليها تقليدياً عىل أنها تعود إىل “اأْلَْرِض	الَِّتي	بَاَركَْنا	

ِفيَها	لِلَْعالَِمنَي”	القرآن	)سورة	األنبياء:71(.

ولعب وادي األردن أيضاً دوراً حساساً يف توسع اإلسالم يف عهد 

الخليفة عمر، وشكل جزء من جوهر حضارة العامل اإلسالمي 

خالل اإلزدهار العظيم األول للحضارة اإلسالمية، لقد كانت 

هنا، قريباً من الضفة الرشقية لنهر األردن، الجيوش اإلسالمية 

الله  )صىل  الله  رسول  من صحابة  العديد  وضمن صفوفها 

عليه وسلم(، خاضوا واحدة من املعارك الحاسمة ضد القوات 

البيزنطية يف فحل )بيال( سنة 635 ميالدية. 

بعض من أقرب الصحابة للنبي محمد )صىل الله عليه وسلم( 

قد ُدِفنوا عىل الجانب األردين من النهر، ومن ضمنهم:

• زيد بن حارثة، ابن الرسول )صىل الله عليه وسلم( بالتبني.

عليه  الله  )صىل  الرسول  عم  ابن  طالب،  أيب  بن  جعفر   •

وسلم(.

• أبو عبيدة عامر بن الجراح، من أوائل من اعتنقوا اإلسالم 

وفيام بعد أصبح القائد األعىل للجيوش اإلسالمية يف عهد 

الخليفة عمر بن الخطاب؛ تويف أبو عبيدة وُدِفن يف وادي 

األردن.

• بالل بن رباح، مؤذن الرسول )صىل الله عليه وسلم(.

• رضار بن األزور، من الصحابه األوائل وقد تم دفنه يف وادي 

األردن.

وادي األردن في التاريخ اإلسالمي
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وستون	 ثالثة	 الكريم	 القرآن	 يف	 املاء	 كلمة	 تكررت	 “لقد	

مرة.	ويوصف	عرش	الله	عىل	أنه	يستقر	عىل	املاء،	والجنة	

توصف	عىل	أنها	“جنات	تجري	من	تحتها	األنهار”؛	يبدو	أن	

املاء	يف	القرآن	أغىل	الخلق	بعد	الجنس	البرشي.	إن	نوعية	

أَنَْزَل	ِمَن	 املياه	التي	تجلب	الحياة	تنعكس	يف	اآلية	“َواللَُّه	

بَْعَد	َمْوتَِها”،	وليس	فقط	املاء	 ِبِه	اأْلَْرَض	 اَمِء	َماًء	َفأَْحَيا	 السَّ

املاء:	 الحياة	لكن	كل	كائن	حي	بحد	ذاته	نشأ	من	 يجلب	

.” ٍء	َحيٍّ 	َشْ “َوَجَعلَْنا	ِمَن	الْاَمِء	كُلَّ

نارص أ. فاروقي، مدير مركز أبحاث التطوير العاملي للعلوم 

واإلبتكار

“جميع	املوارد	الطبيعية	يف	هذا	العامل	هي	أمانات،	وإنه	من	

واجب	املسلم	االهتامم	بهذه	املوارد	وأن	يستخدمها	بطريقة	

مستدامة.	ونهر	األردن	من	ضمنها.”

وجامعة  األقىص  املسجد  صوي،  أبو  مصطفى  الربوفيسور 

القدس

أسياد	 لسنا	 ونحن	 األرض،	 عىل	 وخلفائه	 الله	 عباد	 “نحن	

هذه	األرض،	فهي	ال	تعود	لنا	لنفعل	ما	نريد؛	إنها	تعود	لله	

وهو	إئتمننا	يف	املحافظة	عليها.”

العامل  رابطة  العام  األمني  ناصيف،  عمر  عبدالله  الدكتور 

اإلسالمي، البيان اإلسالمي عن الطبيعة، اسيزي 1976

مقتبسات أخرى عن الماء والخلق



اإلنسان والطبيعة، فعندما منتثل ملشيئة الله نصبح عىل علم 

بالحقيقة السامية وهي أن جميع قوانا وإمكانياتنا ومهاراتنا 

ومعرفتنا تم منحها إلينا من قبل الله. فنحن عباده وعندما 

نعي ذلك وعندما ندرك أن جميع انجازاتنا تم الحصول عليها 

والعبادة  االمتنان واالحرتام  نرد  وأنه عندما  الله  من رحمة 

بشكل مناسب إىل الله للطبيعة والخلق، عندئذ سوف نصبح 

أحراراً، وحريتنا هي أن نكون عقالنيني وعىل وعي ومؤمتنني 

مسؤولني عىل ما وهبنا ومنحنا الله إياه. 

بالنسبة للمسلم، دور اإلنسان عىل األرض أنه خليفٌة مؤمتٌن 

من الله، ونحن خلفاء لله عىل األرض ونحن لسنا أسياداً عىل 

لله وهو  إنها  نريد،  ما  لنصنع  لنا  ليست  األرض ألنها  هذه 

ائتمننا باملحافظة عليها، وظيفتنا كخلفاء لله هي أن نرشف 

عىل هذه األمانة، والخليفة سوف يكون عرضة للمسائلة عن 

أفعاله فيام يتعلق بالطريقة التي استخدم فيها أو أساء إىل 

أمانة الله. 

اإلسالم علمنا أننا قد ُخلِقنا من قبل الله وأننا سوف نعود إىل 

الله للحكم علينا ونحن عرضة للمسائلة عن أفعالنا وكذلك 

عن إهاملنا، فمن واجب الخليفة أن يأخذ بالحسبان كيفية 

يصف  الذي  واملفهوم  الحساب،  يوم  الله  أمانة  مع  تعامله 

أن  لكيف  املرشد  واإلسالم هو  اآلخرة،  الخليفة هو  مسائلة 

نعيش اليوم حتى نواجه اآلخرة؛ إنه الرسالة التي تبلغنا مبا 

سوف نكون عرضة له يف اآلخرة.

الواحد-  الله   – التوحيد  هو  لإلسالم  الجوهري  املفهوم  إن 

البرش  ووحدة  البرش،  وحدة  عىل  تنعكس  أيضاً  ووحدته 

البيان اإلسالمي عن الطبيعة

هذا البيان اإلسالمي عن الطبيعة مأخوذ من بيانات اسيزي 

1986 يف  سنة  بها يف  اإلدالء  تم  التي  الطبيعة  عن  األصلية 

من  قياديني  خمسة  حرضه  والذي  اسيزي  يف  عقد  اجتامع 

واملسيحية  البوذية   – العامل  يف  الرئيسية  الخمسة  الديانات 

للحضور  مدعوون  كانوا   – واليهودية  واإلسالم  والهندوسية 

العامل  حامية  يف  معتقداتهم  تساعد  سوف  كيف  ومناقشة 

الدكتور	عبدالله	عمر	ناصيف،	األمني	 الطبيعي.عن	سعادة	

العام	لرابطة	العامل	اإلسالمي.

إن جوهر التعاليم اإلسالمية هو أن الكون بأكمله من خلق 

الله؛ والله جعل املاء يجري عىل األرض، قدرة إلهية جعلت 

الكون  إن  والنهار.  الليل  بني  يتساقط وجعلت حدود  املطر 

الغني والرائع بأكمله ملك لله الذي صنعه، إن الله الذي خلق 

النبات والحيوانات أزواجاً وأعطاهم سبل التكاثر وبالتايل خلق 

الله الجنس البرشي – مخلوق ذو خصوصية فريدة، خلق الله 

البرش خلقاً خاصاً جداً وخلق اإلنسان وحده مع العقل والقدرة 

عىل التفكري ولدى الجنس البرشي اإلمكانية لحيازة مرتبة أعىل 

مام لدى املالئكة أو يهبط إىل ما هو أسفل من الوحوش.

والسالم.  االمتثال  يحمل  ثنايئ  معنى  لها  “إسالم”  كلمة  إن 

الله  من  فريدة  منزلة  له  كمخلوق  مميز  البرشي  فالجنس 

لكننا ال نزال من خلق الله، وبإمكاننا أن نفهم ماهية أنفسنا 

بالشكل الصحيح فقط عندما ندرك أن وضعنا السليم هو يف 

االمتثال لله الذي خلقنا.

السالم  السالم؛  نجد  الله سوف  ملشيئة  منتثل  عندما  وفقط 

بني  والسالم  واإلنسان  اإلنسان  بني  والسالم  كأفراد  بيننا 

بيانات ومقاالت عن اإلسالم والبيئة
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خلقه  عىل  املحافظة  عن  مسؤولون  ومؤمتنيه  والطبيعة، 

وسالمة األرض وعن النباتات والحيوانات والحياة الربية فيها 

ومن  بالشقاق  الوحدة  تحقيق  ميكن  وال  الطبيعية،  والبيئة 

خالل وضع حاجة شخص ضد اآلخر، ويتم املحافظة عليها 

بالتوازن واإلنسجام لذلك، املسلمون يقولون إن اإلسالم هو 

دين الوسطية وأننا سوف نحاسب عن مسريتنا يف هذا املسار 

بأكمله  الخلق  يف  واإلنسجام  التوازن  عىل  حافظنا  وكيف 

حولنا.

التوحيد  هي  واملسائلة  والوصاية  الوحدة  تكون  وبذلك 

يف  الجوهرية  املفاهيم  من  ثالثة  فهي  واآلخرة،  والخالفة 

اإلسالم، وهي أيضاً تشكل دافعاً لألخالقيات البيئية يف اإلسالم 

فهي تشكل القيم األساسية التي نتعلمها من القرآن؛ إنها تلك 

القيم التي جعلت النبي محمد )صىل الله عليه وسلم( يقول: 

“ما	من	مسلم	يغرس	غرساً	أو	يزرع	رزعاً،	فيأكل	منه	طري	

	 أو	إنسان	أو	بهيمة	إال	كان	له	بها	صدقة” وأيضا يقول	“إِنَّ

	اللََّه	ُمْسَتْخلُِفكُْم	ِفيَها،	َفَيْنظُُر	كَْيَف	 نَْيا	ُحلَْوٌة	َخرِضٌَة،	َوإِنَّ الدُّ

تَْعَملُوَن”. إن الوعي البيئي قد ُولِد عندما تم تبني تلك القيم 

وأصبحت جزء ال يتجزء من تركيبتنا العقلية والجسدية.

هذه  ويف  هنا  تهمنا  التي  الدنيوية  األخرى  املفاهيم  وأما 

اللحظة، فإذا كنت تسألني ماذا ميكن ملفهوم اآلخرة أن يفعل 

هنا ويف هذه اللحظة، فإن جوايب قد يدهشك!؛ ميكنني أن 

أقول الطاقة النووية والتكنولوجيا الحيوية، كالهام مسألتني 

حارضتني هنا ويف هذه اللحظة وكالهام له ومنافع وتكاليف 

عىل  املحافظة  وعىل  الصحة  عىل  مضاعفات  له  وكالهام 

الجنس البرشي والطبيعة، فإذا كنت بصدق أريد أن أكون 

رأي  ىل  يكون  أن  فيجب  األرض  عىل  وخادمه  الله  خليفة 

سوف  ألنني  بشأنهام،  خيارات  لعمل  نفيس  أُعِّد  وأن  بهام 

عند  األدوات  هذه  من  البرشي  الجنس  جنى  عام  أحاسب 

يوم الحساب.

يف  يسعى  فهو  العامل،  إىل  جادة  عملية  نظرة  هو  اإلسالم 

مفاهيمه  إىل  واقعية  أشكال  إعطاء  إىل  وأوامره  مبادئه  كل 

تم  قد  والخالفة  التوحيد  مفهوم  أن  إىل  إضافة  وقيمه، 

ترجمتها إىل أوامر عملية يف الرشيعة؛ وفرض أنظمة رشعية 

من  ممنوعاً  فيها  البرشي  التدخل  حيث  محرمة  كمناطق 

واملحميات  والحمى  الطبيعية  املوارد  عىل  املحافظة  أجل 

الربية  الحياة  عىل  املحافظة  أجل  من  أنشئت حرصياً  التي 

والغابات وهي من الترشيعات البيئية الجوهرية يف اإلسالم.

الفقيه املسلم التقليدي عزالدين عبد السالم، استخدم هذه 

املظاهر الرشعية عندما قام بصياغة وثيقة الحقوق القانونية 

للحيوانات يف القرن الثالث عرش، وهناك العديد من الفقهاء 

والعلامء اآلخرين طواّروا ترشيعات لحامية موارد املياه ومنع 

الرعي الجائر وحامية الغابات وتقييد توسع املدن وحامية 

اإلسالمية  البيئية  فاألخالقيات  جراّا.  وهلم  الفكرية  امللكية 

تقدم  فهي  ميتافيزيقية،  مبفاهيم  محصورة  ليست  بذلك 

دليل عميل أيضاً.

فاملسلمون بحاجة إىل العودة إىل ما يتصل بهذه القيم، وهي 

ومفاهيم  وبيئتهم،  أنفسهم  يفهموا  بأن  لهم  تتيح  طريقة 

الوحدانية والوصاية والحساب يجب أن ال تقترص عىل أمور 

حياتهم  مظاهر  جميع  تُسريِّ  أن  فيجب  الشخصية،  التقوى 



قضايا  عىل  فقط  تقترص  ال  أن  يجب  والرشيعة  وأعاملهم، 

الترشيعات  طليعة  يف  تكون  أن  فيجب  والعقاب،  الجرمية 

البيئية.

يعنيه  وما  للحياة،  شامل  أسلوب  اإلسالم  أن  نقول  ما  غالباً 

أفعالنا،  لكل  االتجاهات  يوفر  األخالقي  نظامنا  أن  هذا 

نعتز  التي  القيم  تقوض  غالباً  أفعالنا  بعض  فإن  ذلك  مع 

أو  اقتصاديني  أو  تقنيني  أو  كعلامء  نعمل  بينام  وغالباً  بها، 

البيئية  اإلمالءات  مع  يتعارض  مبا  نترصف  فإننا  سياسيني 

وجودنا  يف  القيم  هذه  نستوعب  أن  علينا  يجب  لإلسالم، 

ويجب أن نحكم عىل أفعالنا من خاللها، فهي تزودنا بوجهة 

نظر للعامل والتي متكننا من طرح أسئلة مالمئة بيئياً من أجل 

رسم موازنة صحيحة لإلمكانيات وأن نوزن بشكل مناسب 

نفعله  أن  نريده وما نستطيع  البيئية ملا  التكاليف واملنافع 

ضمن الحدود األخالقية التي أنشأها الله دون التعدي عىل 

حقوق مخلوقاته األخرى.

كعلامء  عملنا  يف  الفهم  ونفس  القيم  نفس  استعملنا  فإذا 

أن  علينا  يتعني  حيث  سياسيني  أو  إقتصاديني  أو  تقنيني  أو 

نعرف أنفسنا كمسلمني - أولئك الذين يكرسون انفسهم ملا 

يريض الله – عندئذ، أعتقد أننا سوف نخلق طريقة صحية 

وعملية كوننا نعمل ونعرف البديل اإلسالمي الصحيح لألفكار 

واألفعال البيئية الهدامة التي تسيطر عىل عاملنا اليوم.
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المادة 3: البيئة من المنظور 
اإلسالمي

األفراد  جميع  لذلك  لإلنسان،  الله  منحها  هبة  البيئة 

مواردها  ودعم جميع  رعايتها  عليهم  يتوجب  واملجتمعات 

الطبيعية، مبا يف ذلك الهواء واملناخ واملاء والبحار والنباتات 

يسبب  أن  املحتمل  من  فعل  أي  واالمتناع عن  والحيوانات 

التلوث والرضر للنظام البيئي ويخل بتوازنه.

المادة 1: شرٌف أُسبغ على 
اإلنسان 

لبناء  انتدابه  تم  وقد  النهر  عىل  الله  خليفة  اإلنسان 

البيئة،  وحامية  تسخري  عن  مسؤوالً  يكون  وأن  الحضارة 

بالبيئة  العناية  عليه  يتحتم  الخصوص  وجه  عىل  واملسلم 

مستدامة  تنمية  لتحقيق  ممكن  شخيص  بجهد  يقوم  وأن 

للصالح العام ولألفراد.

المادة 2: مسؤولية الفرد

الذي يعمل  التقي  الله هو  إىل  الناس  الواقع، من أحب  يف 

يف األرض؛  الذي يعيث فساداً  الله هو  الخري واألبغض عند 

وترعى  الناس  تنفع  التي  الفضائل  أحسن  هو  الخري  وعمل 

البيئة التي نعيش فيها، وقد يكون عمالً من أعامل التكافل 

اإلجتامعي أو املساهمة يف استعادة السالم واألمن أو تخفيف 

حدة الفقر والبطالة، يف محاولة لتحقيق العدالة واملساواة 

من خالل املشاركة الجامعية يف مرشوع التنمية بحيث تكون 

الدوافع الدينية والثقافية واإلنسانية حافزاً.

البيان اإلسالمي عن التنمية المستدامة

املؤتر	اإلسالمي	األول	لوزراء	البيئة	الذي	ُعقَد	يف	جدة	خالل	الفرتة	29	ربيع	األول	–	األول	من	ربيع	الثان	لسنة	

1423	هجرية	املوافق	10-12	حزيران	2002	ميالدية.

هذه	مقتطفات	تم	تحريرها	من	البيان	الكامل	التي	ميكن	ايجادها	عىل	موقع	منتدى	الدين	والبيئة	يف	ييل



الماء والمساواة

يعتقد املسلمون أن ضامن العدالة االجتامعية أو املساواة 

النبي محمد  وأن  اإلسالم،  الزاوية يف  املجتمع هو حجر  يف 

الصدد  هذا  يف  لهم  منوذج  وضع  وسلم(  عليه  الله  )صىل 

املساواة  عىل  باملحافظة  تتعلق  التي  األحاديث  جميع  إن 

وتلك التي تتعلق باملاء ليس فيها استثناء، عىل سبيل املثال 

لنفسه”،فمن  يحب  ما  ألخيه  يحب  حتى  أحدكم  “اليؤمن 

الواضح أن هذا ينطبق عىل الرغبة بكمية مناسبة من املاء 

النظيف العذب كام هو ألي يش آخر، واملسلم ال يستطيع 

لآلخرين  بالسامح  ملزم  هو  مام  أكرث  فائض  ماء  يخزن  أن 

بني  وسلم(  عليه  الله  )صىل  فالرسول  منه-  باالستفادة 

يوم  الله  يكلمهم  ال  ثالثة  هناك  أن  الرشيف  الحديث  يف 

أليم، رجل عىل فضل ماء  القيامة وال يزكيهم ولهم عذاب 

اإلنسان من  والقرآن حذر  السبيل.  ابن  منه  بالطريق مينع 

العامل  هذا  الرثوات يف  أن  إىل  باإلشارة  العادل  غري  التوزيع 

تعود لله ورسوله واليتامى واملساكني وابن السبيل، وأن تلك 

الرثوات يجب أن ال تكون مجرد دائرة بني األغنياء منكم. يف 

الحقيقة إن اإلعرتاف باملاء كمصدر حيوي بحيث يكون لكل 

بالحديث  عليه  التأكيد  تم  قد  عادلة  بحصة  الحق  شخص 

التايل الذي يجعل املاء بشكل فعال مصدر اجتامعي والذي 

الماء كمصلحة اجتماعية

للامء أهمية عميقة يف اإلسالم فهو يعترب نعمة من الله متنح 

وتحفظ الحياة وتطهر الجنس البرشي واألرض.

لقد تكررت كلمة املاء يف القرآن الكريم ثالثة وستون مرة. 

ويوصف عرش الله عىل أنه يستقر عىل املاء، والجنة توصف 

عىل أنها “جنات تجري من تحتها األنهار”، وكام هو واضح 

يف القرآن أن أغىل الخلق بعد الجنس البرشي هو املاء، إن 

نوعية املياه التي تجلب الحياة تنعكس يف اآلية “َواللَُّه أَنْزََل 

اَمِء َماًء فَأَْحيَا ِبِه اأْلَرَْض بَْعَد َمْوتَِها”. وليس فقط املاء  ِمَن السَّ

املاء:  نشأ من  ذاته  بحد  كائن حي  لكن كل  الحياة  يجلب 

 .” ٍء َحيٍّ “َوَجَعلَْنا ِمَن الاَْمِء كُلَّ يَشْ

إن جميع املخلوقات الحية تعتمد عىل املاء من أجل الحياة 

نظراً  خاصة  بأهمية  يتمتع  املسلم  لكن  الجيدة  والصحة 

الستعامله يف الوضوء والغسول، وفائدة الصلوات اليومية، التي 

هي أحد أركان اإلسالم الخمسة هي نفسها قد تم مقارنتها 

من قبل الرسول )صىل الله عليه وسلم( مع االغتسال باملاء يف 

الحديث التايل “مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر عىل 

باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات”.

اإلسالم وإدارة المياه: نظرة عامة ومبادئ ناصر أ. الفاروقي

نارص	الفاروقي	هو	مدير	العلوم	واالبتكار	يف	مركز	أبحاث	التطوير	العاملي	)IDRC(.	وهو	خبري	بقضايا	إدارة	املياه؛	

ويف	سنة	1999	تم	تسميته	كواحد	من	بني	14	من	الشباب	املختصني	باملياه	يف	العامل	من	قبل	مجموعة	من	مؤسسات	

املياه	املرموقة	عاملياً،	والفاروقي	حاصل	عىل	درجة	املاجستري	يف	الهندسة	البيئية	من	جامعة	أوتاوا	ونرش	الكثري	عن	

العلوم	والتكنولوجيا	واالبتكار.

هذه	مقتبسات	مأخوذة	من	كتاب	“إدارة	املياه	يف	اإلسالم”	من	تأليف	نارص	أ.	فاروقي.	
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للغني والفقري حق فيه. املسلمون رشكاء يف ثالثة: الكأل واملاء 

أحد صحابته  اشرتى عثامن  الرسول  بنصيحة  والنار، وعمالً 

والذي أصبح ثالث خليفة للمسلمني برئ رومه وجعل ماءها 

متاح مجاناً للمجتمع املسلم – وبالفعل تم عمل هذا البرئ 

وقف، حق اإلنتفاع منه وامللكية جامعية لألغراض الدينية 

واملرافق العامة.

المحافظة على المياه  

قال  األول  املاء؛  بخصوص  واضحني  بيانني  القرآن  يف  يوجد 

تعاىل: “وأنزلنا من السامء ماء” إشارة إىل املاء العذب وأن 

تقديره  وحسن  بلطفه  تعاىل  الله  ورفعه  البحر،  من  أصله 

من البحر إىل السامء، حتى طاب ذلك الرفع والتصعيد، ثم 

البحر ملا  أنزله إىل األرض لينتفع به، ولو كان األمر إىل ماء 

انتفع به من ملوحته أما البيان الثاين لقوله تعاىل: “بقدر” 

أي عىل مقدار مصلح ألنه لو كرث أهلك، واملتمعن يف هذه 

وعظمته وحكمته يف  قدرته  أظهر  تعاىل  الله  أن  يرى  اآلية 

إنزال املاء بقدر معلوم، ومن الناحية العملية لهذه اآلية بيان 

مصادر املياه وإدارة الطلب عىل هذه املياه ألن اإلمداد ال 

ميكن زيادته بدون حدود كام ذكر يف اآلية السابقة، فالقرآن 

بذلك يخرب البرش أنه بإمكانهم استخدام نعم الله يف اعتدال 

رشيطة أن يلتزموا بعدم اإلفراط: “يا بني آدم!...كلوا وارشبوا 

وال ترسفوا إنه ال يحب املرسفني”.

واألحاديث كانت أكرث وضوحاً؛ فالرسول محمد )صىل الله 

عليه وسلم( عادة كان يتوضأ مبد واحد من املاء )يعادل3/2 

هذا  أمداد؛  خمسة  وحتى  بصاع  يغتسل  كان  وعادة  لرت( 

للامء  املستدام  لالستخدام  املنطقي  النهج  يظهر  الحديث 

عن  نهى  فالرسول  الرسول،  عاش  حيث  العربية  األرض  يف 

اإلرساف حتى يف الظروف التي تبدو فيها وفرية حيث قال: 

“ال ترسف ولو كنت عىل نهر جار”. 

بالنظر إىل هذه األمثلة إنه ملن املدهش أنها تستخدم بشكل 

ذات  البلدان  يف  املياه  عىل  بالحفاظ  للحث  النطاق  واسع 

أن  العاديني يدعمون فكرة  املسلمني  املسلمة؛ كام  األغلبية 

يتم تثقيفهم حول البيئة من قبل قادتهم الدينيني ويف دراسة 

احصائية باألردن سنة 1993 أن 64% من من الذين وقعت 

عليهم الدراسة يعتقدون أنه يجب عىل األمئة أن يلعبوا دوراً 

مهامً يف التثقيف البيئي والتوعية العامة، لكن 34% يرون أن 

األمئة كانوا بالفعل يقومون بذلك.
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• ماذا يدور يف ذهنك عندما تفكر يف “نهر األردن”؟

• أين يقع نهر األردن؟

• كم عمق نهر األردن؟

• كم عرض نهر األردن؟

• كيف كان يبدو نهر األردن قبل 50 عاماً؟

• كيف هو اآلن؟

• ما أهمية نهر األردن؟

• ما هي العالقة بني نهر األردن واملسلمني؟

• ما هي مسؤوليتك كمسلم نحو نهر األردن؟

• هل ميكننا العيش ممتثلني ألوامر الله؟

• كيف ميكننا أن نجد طريقة الستخدام موارد األرض بدون 
استنفاذها؟

• هل نحن ندرك متاماً أن مجتمعاتنا لن تزدهر وأن اقتصادنا 
عليها  تعتمد  التي  الطبيعية  املوارد  دمرنا  إذا  يزدهر  لن 

الحياة؟

املجتمع  فعالة يف  متوازنة  بيئة  املربني يف خلق  اإلسالمية ودور  الرتبية  يركز عىل  الجزء  هذا 

املجتمع ودورهم  قادة  يحدد من هم  الجزء  والروحية، وهذا  األخالقية  القيم  باالستناد عىل 

العام من املنظور اإلسالمي وكيف يكونوا رشكاء يف إعادة الحياة إىل النهر. 

3. المصادر التعليمية



 دور األئمة والوعاظ والطالب في المدارس
والجامعات والمجتمعات

عىل  يستند  البيئية  بالعلوم  يتعلق  فيام  اإلسالم  تعاليم  إن 

قانون التوازن واالعتدال يف مصلحة التنمية البرشية.

 أي مجموعة من الناس يعيشون يف منطقة معينة مع قائد 

أجل  أي مشكلة من  إليه حني حصول  الرجوع  يستطيعون 

الوعظ واإلرشاد قد يسمى مجتمع.

لذا من هم قادة المجتمع؟
كذلك  وعاظ،  أو  أمئة  أو  مدرسني  املجتمع  قادة  يكونوا  قد 

املتطوعني الذين يعملون يف جميع أنواع النشاطات االجتامعية.

لماذا نحن بحاجة إلى قادة 
مجتمع في حالتنا؟

يف  أشخاص  هم  القادة  املجتمع!  بناة  هم  املجتمع  قادة 

عىل  القدرة  ولديهم  والتغيري،  النشاط  يخلقون  املجتمع 

لألفضل  األمور  تغيري  يف  إليهم  لالنضامم  اآلخرين  تحفيز 

ولألحسن وقائد املجتمع الجيد لديه مهارة اإلصغاء لآلخرين 

ويشجع بشكل متواصل كل شخص أن يكون له صوت فعال 

وأن يجعل األمور تحدث. 

 

ملا للوعظ واإلرشاد من أهمية بالغة يف تغيري السلوك نحو 

يف  للدعاة  والفاعل  املؤثر  بالدور  واعرتافاً  واألفضل،  األمثل 

الرشق  األرض  ايكوبيس/أصدقاء  منظمة  رأت  املجتمع، 

والوعاظ  األمئة  من  الخرية  النخبة  هذه  تخص  أن  األوسط 

باملعروف  واألمر  اإلرشاد  لدعوة  النهوض  برشف  والخطباء 

وتوعية املواطن وتعليمه وإرشاده ألقوم الطرق يف املحافظة 

الحياة  إعادة  سبيل  يف  واستهالكه  ترشيده  وسبل  املاء  عىل 

لنهر األردن. 

كلها  لإلنسانية  الخري  معلمو  والخطباء هم  والوعاظ  فاألمئة 

بصفة عامة، وملقيمي الصالة يف املساجد وأهل حيهم بصفة 

خاصة، حيث كلمتهم مسموعة، وبالذات إذا استشهدوا باآليات 

القرآنية الكرمية، واألحاديث النبوية الرشيفة، وأقوال السلف 

مبا  املصلون  يُسلِّم  املعارص، حينه  بالواقع  الصالح، وربطوها 

يقوله اإلمام أو الخطيب، ويستجيبون له فيام يدعو إليه.

التعامل مع  الناس إىل حسن  الذي يدعو  الناجح،  فالداعية 

الرشيعة  تعاليم  مع  ينسجم  مبا  تعاىل  الله  ونعم  األحداث 

للفرد واملجتمع، ويحذرهم  النفع والخري  ليحقق  اإلسالمية، 

من التهاون أو الالمباالة أو الالمسؤولية ملا لها من عواقب 

وخيمة عىل الفرد خاصة، وعىل املجتمع بشكل عام.

الشباب يف مجتمعكم هم قادة الغد! وهم بحاجة للتشجيع 

واإلرشاف والدعم.

إذا كنت إمام أو مدرس أو طالب فإنه ميكنك أن تساعدنا يف 

إعادة تأهيل نهر األردن.

•	يستطيع	األمئة	أن	يخصصوا	خطبة	الجمعة	للتحدث	عن	

إعادة	تأهيل	نهر	األردن.

الشباب	 تستهدف	 وفعاليات	 أنشطة	 تطلق	 أن	 بإمكانك	 	•

وتشجع	الشباب	من	أجل	املساعدة	عىل	تأهيل	نهر	األردن.

•	ميكنك	استخدام	النرشات	لرفع	الوعي	البيئي	اتجاه	النهر	.

•	ميكنك	املبادرة	بحملة	عرض	ملصقات	تستعرض	نصوص	

من	القرآن	وأحاديث	نبوية	حول	الحفاظ	عىل	موارد	املياه.

•	بإمكانك	إعطاء	دروس	للطالب	واملتوفرة	يف	هذا	الكتيب.

•	تستطيع	املدارس	أن	تنظم	رحالت	لزيارة	نهر	األردن.

ترشيد	 مامرسات	 حول	 التوعية	 زيادة	 األمئة	 يستطيع	 	•

استهالك	املياه،	مثالً	الوضوء	مع	مراعاة	عدم	هدر	املياه.

•	بإمكان	األمئة	أو	املدرسني	أن	يضعوا	منوذجاً	لالستخدام	

األمثل	للمياه	عن	طريق	إعادة	استخدام	مياه	الوضوء	بعد	

معالجتها	لري	حدائق	املساجد	واملدارس.
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دروس قد تساعدك 

الدرس األول:

اهلل على ما تفعلون شهيد

الحمد لله رب العاملني، سبحانه وتعاىل، العليم الحكيم، نشكره كام يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن 

ال إله إال الله وحده ال رشيك له، له ملك السموات واألرض وما بينهام، وإنه عىل كل يشء قدير. وأشهد أن محمداً 

عبده ورسوله. فهو إمام املتقني وسيد املرسلني، صىل الله عليه وسلم وعىل صحبه وجميع من تبعه عىل الحق إىل يوم 

ٍء	 	َشْ الدين. يا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله حق تقاته وطاعته يقول الله عز وجل: “َوَجَعلَْنا	ِمَن	الْاَمِء	كُلَّ

”	)سورة	األنبياء:30(. َحيٍّ

اإلسالم عرَّف البرش كأوصياء عىل األرض وما عليها، مبا يف ذلك النباتات والحيوانات واملحيطات واألنهار والصحراء واألرض 

الخصبة، لقد وفر الله لنا األشياء التي نحتاجها لنعيش حياة ناجحة مزدهرة، ولكننا ملزمون برعايتها والحفاظ عليها 

لألجيال القادمة، واملاء هو واحد من املوارد التي أصبح من الصعوبة حاميتها، واآليات يف القرآن الكريم واألحاديث 

النبوية الرشيفة تحثنا عىل مراعاة والتزام مبا يعمل باملحافظة عىل موارد املياه نظيفة ومتاحة لكل البرش.

أوصيكم وأويص نفيس أن نتقي الله وأن نهيىء حياتنا وفقاً ملا أمرنا الله به، فقد قال الله سبحانه وتعاىل “َوَجَعلَْنا 

” )سورة األنبياء:30(. ٍء َحياّ ِمَن الاَْمِء كُلَّ يَشْ

وقد أظهر لنا الله أيضاً وظائف املياه من البحريات والبحار واملحيطات. وقد جعلها موئل للعديد من املخلوقات التي 

َر	الَْبْحَر	لَِتأْكُلُوا	ِمْنُه	لَْحاًم	 تلعب أدوار حيوية يف الحفاظ عىل الحياة وتنمية هذا العامل. فقد قال تعاىل: “َوُهَو	الَِّذي	َسخَّ

طَِريًّا	َوتَْسَتْخرُِجوا	ِمْنُه	ِحلَْيًة	تَلَْبُسونََها	َوتََرى	الُْفلَْك	َمَواِخَر	ِفيِه	َولَِتْبَتُغوا	ِمْن	َفْضلِِه	َولََعلَّكُْم	تَْشكُُروَن”	)سورة	النحل:14(	

يَّاَرِة....”	)سورة	املائدة:96( 	لَكُْم	َصْيُد	الَْبْحِر	َوطََعاُمُه	َمَتاًعا	لَكُْم	َولِلسَّ “أُِحلَّ

ليس هنالك شك أن املحافظة عىل هذا العنرص الحيوي أمر جوهري للمحافظة عىل استمرار الحياة بأشكالها املختلفة: 

نبات وحيوان وإنسان. ويف الرشيعة اإلسالمية أي يشء ال غنى عنه من أجل اإليفاء بااللتزام الرضوري للمحافظة عىل 

الحياة هو بالتايل واجب بحد ذاته، وأي فعل يعرقل أو يعيق الوظائف البيولوجية واالجتامعية لهذا االلتزام سواءاً 

عن طريق تدمريه أو تلويثه أو بخالف ذلك يعيق وظيفته كأساس للحياة هو محرم حيث أن املبدأ الرشعي هو “كل 

ما يؤدي إىل الحرام فهو حرام”.



ونظراً ألهمية املاء كأساس للحياة، فإن الله جعل استخدامه حق عام لكل الكائنات الحية ولكل البرش. والجميع 

يحق له استخدامه بدون احتكار أو استيالء أو نهب أو اهدار أو إساءة استعامل. إن الله أمر يف ما يتعلق بقوم مثود 

...”	)سورة	القمر:28( 	رِشٍْب	ُمْحَترَضٌ 	الْاَمَء	ِقْسَمٌة	بَْيَنُهْم	كُلُّ وإبلهم: “َونَبِّْئُهْم	أَنَّ

اإلرساف يف استعامل املياه محرم، وهذا ينطبق عىل االستعامل الخاص والعام، وبغض النظر إذا ما كان املاء شحيح أو 

وفري؛ وما له صلة بذلك أن الرسول )صىل الله عليه وسلم( مر بالصحايب سعد الذي كان يتوضأ وقال:	“ما	هذا	الرسف	

ياسعد؟	قال	سعد	أيف	الوضوء	رسف؟	قال	نعم	وإن	كنت	عىل	نهر	جار”. 

إن الخربة الطويلة لفقهاء املسلمني يف توزيع حقوق املياه يف األرايض القاحلة قد أعطت مثال رائع عىل االستخدام 

املستدام للموارد النادرة، ومنوذج ذو أهمية متزايدة يف عامل حيث كانت فيه املوارد وفرية أصبحت بالتدريج أكرث ندرة.

واليوم، نحن نتكلم عن نهر األردن وكام تعلم فإن نهر األردن جزء من األرض املقدسة املذكورة يف القرآن يف سورة 

اإلرساء “ُسْبَحاَن	الَِّذي	أرَْسَٰى	ِبَعْبِدِه	لَْياًل	ِمَن	الَْمْسِجِد	الَْحَراِم	إِىَل	الَْمْسِجِد	اأْلَْقىَص	الَِّذي	بَاَركَْنا	َحْولَُه	لُِنِيَُه	ِمْن	آيَاتَِنا	

ِميُع	الَْبِصريُ”	)سورة	اإلرساء:1(، فنحن علينا واجب عظيم نحو هذا النهر: إلنقاذه وإستعادته كام يُعد  إِنَُّه	ُهَو	السَّ

التاريخ اإلسالمي، لقد كان املنطقة األوىل التي انترش فيها اإلسالم خارج الجزيرة  شاهد عىل كثري من األحداث يف 

العربية؛ وهو أيضاً املوقع األول ألول اتصال بني اإلسالم والعامل غري العريب.

عىل الرغم من أن نهر األردن هو األكرث انخفاضاً يف العامل، إال أن هذا يعطيه ميزة زراعية ال تتوفر لغريه من األنهار 

وبخاصة إذا بنيت السدود وشقت القنوات حوله، إال أنه األقل ماءاً ملا تعرض له من استغالل مفرط ملياهه وتحويل 

هذه املياه وتلويثها بشكل مبارش وغري مبارش تدهوره بيئياً وخسارة تسعني باملائة من مياهه املتدفقة فيه لسنوات 

طوال، بعد أن كانت مياهه عذبة نظيفة تفيض بالخري عىل ضفافه ليسقي الزرع و يبرش بقدوم موسم زراعي ناجح، 

أما اآلن فال يشء من ذلك إال الحزن ملا آل إليه فال مياه وال أعشاب وال سباحة وال سياحة، حتى الطيور املهاجرة مل 

تعد تهاجر إليه، والبحر امليت اشتد عطشه ووقف نبضه.

إن أهم الصحابة إىل الرسول )صىل الله عليه وسلم( تم دفنهم عىل ضفاف النهر، ومن ضمنهم زيد بن حارثة )االبن 

الله عليه وسلم( والصحايب الوحيد املذكور اسمه بالقرآن(، وجعفر بن أيب طالب )إبن عم  بالتبني للرسول )صىل 

الرسول )صىل الله عليه وسلم( واألخ األكرب لعيل الذي كان زوج ابنة الرسول فاطمة وأب الحسن والحسني(، وأبو 

عبيدة عامر بن الجراح )واحد من الصحابة العرشة املبرشين بالجنة(، ومعاذ بن جبل؛ ورشحبيل بـن حسنة )ناسخ 

الوحي القرآين( ورضار ابن االزور )أحد قادة الفتح اإلسالمي( باإلضافة إىل العديد من املساجد األثرية.
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أما أهم املعارك يف التاريخ اإلسالمي وقعت عىل ضفتي نهر األردن، فبعد هجومني غري ناجحني ضد بلدة الحامية 

البيزنطية مؤته سنة 629 ميالدية، أعادت القبائل العربية اإلسالمية تنظيم صفوفها لعملية عسكرية واسعة النطاق. 

الفاصلة  املعركة  اإلسالمية من كسب  الجيوش  الريموك )634 ميالدية( وفحل )635 ميالدية( متكنت  وبعد معارك 

ضد البيزنطيني يف معركة الريموك الثانية )636 ميالدية(؛ وهذا النرص كان بداية الفتوحات اإلسالمية و توسع العامل 

اإلسالمي، وال ننىس معركة عني جالوت وحطني وعمواس.

جاء يف كتب التفاسري أن النهر الذي ابتىل الله به اليهود هو نهر األردن وفلسطني، ويف البداية والنهاية البن كثري يقول: 

“فالذي	عليه	الجمهور	أن	هارون	تويف	بالتيه	قبل	أخيه	موىس	بنحو	سنتني،	ثم	تويف	بعده	موىس	بالتيه	أيضاً،	والذي	

قصد	بهم	إىل	بيت	املقدس	هو	يوشع	بن	نون	عليه	السالم،	فعرب	ببني	ارسائيل	نهر	األردن	وانتهى	إىل	أريحا،	وكانت	

من	أحصن	املدائن	وأعالها	سوراً	وأكرثها	أهالً،	فحارصها	ستة	أشهر	...	إىل	أن	دخلوها	وأخذوا	ما	فيها	من	الغنائم	

...”	حـ2	ص	614	“إن	الله	مبتليكم	بنهر”	)سورة	البقرة:	249(

إن املعتدي عىل النهر هو اإلنسان، وهو املهدد أمنه واستقراره وحياته، فهو الحكم والخصم وامليزان والبيئة الصالحة 

مرهونة بصالح اإلنسان، وفسادها مرتبط بفساد اإلنسان، إذ ينبغي أن نوجه الخطاب إىل اإلنسان، إىل روحه وعقله 

ووجدانه لعلنا نجد عقالً واعياً، ووجداناً يقظاً، ومشاعر صادقة، وأحاسيس فياضة، وعواطف جياشة وضمرياً حياً نابضاً 

بالخري ال بالرش، عندها نستطيع إعادة الحياة للنهر، عندها نستطيع أن يعيش اإلنسان يف أمن وأمان وسالم وانسجام، 

فام عليك سوى ...)انظر إىل النقاط التي سييل ذكرها يف صفحة 46 و47( 

كن سبباً يف إحياء نهر األردن، كن سبباً يف إعطاء فلسطني حقها من مياه النهر، كن سبباً يف مساعدة املجتمعات 

القاطنة عىل ضفاف النهر عىل تحسني وضعها املعييش وإحياء تلك املناطق اجتامعياً واقتصادياً، فإحياء النهر ينعش 

	 نَْيا	ُحلَْوٌة	َخرِضٌَة،	َوإِنَّ 	الدُّ السياحة يف املنطقة، ويوفر فرص عمل لقاطنيها. قال رسول الله )صىل الله عليه وسلم(: “إِنَّ

نَْيا.”	مسند	احمد	بن	حنبل	)الجزء	3(. اللََّه	ُمْسَتْخلُِفكُْم	ِفيَها،	َفَيْنظُُر	كَْيَف	تَْعَملُوَن؟	َفاتَُّقوا	الدُّ

لذا فإن الله عىل ما تفعلون شهيد، وإن الله سوف يسألكم عام فعلتم يف دنياكم يوم الحساب.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، اللهم أصلح نوايانا وارزقنا وأزواجنا وذريتنا ليكونوا متعة ألنظارنا واجعل النجاح 

حليفنا. اللهم نسألك أن ترفع منزلتنا وتزيد من حسناتنا وتغفر ذنوبنا وأن تجعل مثوانا مع الصالحني.

ِعباُد الله، أذكروا الله يذكركم وكونوا شاكرين لفضله يزيد من نعمه عليكم.



الدرس الثاني:

لذلك شكلت سلوكهم  تبعاً  للامء وهي  املسلمني  تأثري عىل نظرة  لها دامئاً  املاء قضية محورية يف اإلسالم، وندرتها 

وعاداتهم، ويف العقد املايض تم توظيف مبادىء اإلسالم للتأثري وزيادة اهتامم الناس ملوضوع املياه.

َحّي”	)سورة	 ٍء	 َشْ 	 كُلَّ الْاَمِء	 ِمَن	 “َوَجَعلَْنا	 األنبياء:  باملياه ذكرت يف سورة  تتعلق  التي  اآليات  أبرز  إن واحدة من 

األنبياء:30(، لكن هذه ليست اآلية الوحيدة التي تظهر فيها كلمة املاء حيث يتم ذكرها مبا يزيد عن ستون مرة 

يف القرآن، وهناك العديد من الكلامت التي تتعلق بدالالت املاء وعلم املياه، مثل األنهار والبحار والعيون والينابيع 

واملطر والربد والغيوم والرياح هي أيضاً متكررة. )عبد الحليم، 1989(.

وبالتايل فإن املاء يوصف بأنه هبة من الله بحيث تستطيع البرشية االستفادة منه، وهذه الهبة هي دليل عىل وجود 

ِبِه	 َفأَنَْبْتَنا	 َماًء	 اَمِء	 لَكُْم	ِمَن	السَّ َوأَنَْزَل	 اَمَواِت	َواأْلَْرَض	 ْن	َخلََق	السَّ ووحدانية الله كام هو مبني يف سورة النمل “أَمَّ

َحَدائَِق	َذاَت	بَْهَجٍة	َما	كَاَن	لَكُْم	أَْن	تُْنِبُتوا	َشَجرََها	أَإِلٌَٰه	َمَع	اللَِّه	....”	)سورة	النمل:60(.

واملاء أيضاً يرمز إىل الدنيا اآلخرة حيث توصف الجنة دامئاً عىل أنها مكان فيه أنهار جارية ونبات مزدهر )سورة 

النحل: 31(.

الله  يرسله  املاء  اليومية:  بالحياة  مادة هامة ومرتبطة  أيضاً  املسلمني هي  لدى  أقدس كتاب  املاء يف  إىل  اإلشارات 

بحيث يستطيع املرء أن يرشب وينمي املنتجات الزراعية، والله أيضاً خلق البحار واألنهار حيث يستخدمها اإلنسان 

يف التنقل.

أن ترى  الشائع جداً  املثال من  العربية املسلمة: وعىل سبيل  الحياة يف املجتمعات  واملاء يتخلل عدة جوانب من 

إشارات إىل املاء يف األدب العريب، سواءاً كان ذلك وصفاً لخصائص شكل املياه أو قصيدة تم نظمها يف واحة.

بدأت النواة األوىل لفقه املياه يف مجال املعامالت املدنية عىل عهد الرسول صىل الله عليه وسلم، وذلك عندما حثاّ 

أصحابه للمبادرة بعمل خريي للنفع العام متثل حينها يف “وقف	برئ	رومة” باملدينة املنورة يف السنة األوىل لهجرته 

إليها. وكان الدرس من تلك املبادرة واضحاً وهو أن “املاء” يجب أن يكون متاحاً بال تكلفة للناس أجمعني، فإن تعذر 

ذلك، وكان ال بد من نفقات لتوفريه، فإن مبادرات أهل الخري بوقفه، أو بالوقف عليه بهدف توفريه مجاناً، هو من 

أعظم القربات عند الله تعاىل.
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تقديم املاء للعطىش كان دامئاً واجب يتعني اإليفاء به وينظر اليه كواحد من مبادئ القانون الترشيعي. وحجب املاء عن 

شخص يطلبه هو أمر مدان من قبل الرسول )صىل الله عليه وسلم( كواحد من األفعال الشائنة )عبد الحليم: 1989(.

وكان لدى املاء تأثري عىل الفن والعامرة يف الحضارة اإلسالمية؛ ووجوده شكل التخطيط للمدن اإلسالمية. فاملدينة 

العامة يتم  السبل والينابيع  تتناثر عليها  عادة تبنى حول مسجد حيث ميكنك أن تجد األحواض للوضوء والطرق 

القاهرة اإلسالمية  املباين ملدينة  الحيوانات، ومتيزت  الخري ومزينة بكتابات قرآنية أو أحواض لرشب  بناءها ألعامل 

خالل العهد اململويك بتنوع تخطيطها الذي كان يضم السبيل والُكتاّاب والقبة، وهو بناء خريي يتكون من السبيل 

)نافورة رشب( يف الطابق األريض والُكتاّاب )وهي مدرسة قرآنية لألوالد( يف األعىل.

بناء آخر مميز يف املدينة اإلسالمية هو الحامم )الحامم الرتيك(، وعادة ما يكون عىل مقربة من الجامع ويستخدم 

األحاديث  وتبادل  لالستحامم  الناس  يجتمع  حيث  البيوت؛  معظم  يف  مجهز  الحامم  يكون  ال  عندما  شائع  بشكل 

والقصص خاصة النساء يستطيعون االلتقاء وبالتايل يجعل االستحامم أحد العادات املجتمعية.

كل هذه النامذج تظهر مدى تداخل املاء واإلسالم وكيف أن دور املاء يف املجتمع محوري للغاية والرتابط القوي بينه 

وبني الدين. 

يوجد هناك نهج إسالمي للبيئة والذي ينعكس عىل الطريقة التي ينظر بها إىل املاء من قبل املجتمع املسلم، فاملاء 

مثله مثل جميع املوارد الطبيعية املوجودة عىل األرض كهبة من الله والتي ال يجوز للشخص امتالكها.

نهر األردن هبة من الله، ومن واجبك كمسلم الحفاظ عليه، فهناك عدة أفكار متكنك من املساهمة يف إحياء النهر 

واملحافظة عليه، انظر الحقاً.

إن الهدف من هذا الكتيب هو جعل الناس عىل وعي أكرب بقضايا املياه يف منطقتهم مركزين بشكل رئييس عىل موارد 

املياه املشرتكة، وهذا تم عمله عن طريق تعليم الحقائق األساسية العامة وأيضاً عن طريق التأكيد عىل أهمية التغيري 

يف السلوك يف استخدام املاء. 
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نهر	األردن	بحاجة	إىل	إجابتك.

إحياء نهر األردن هو تحدي يتطلب التزام سيايس حقيقي من القادة 

عىل كل جوانب الوادي.

وهذا	هو	املكان	الذي	تأيت	اليه؛

 – السياسية  األجندات  إىل  القضية  هذه  ندفع  أن  إىل  بحاجة  نحن 

واإلرسائيليني  األردنيني  القرار  متخذي  نجعل  وأن  صوتنا  نرفع  ألن 

والفلسطينيني يعرفون أننا مهتمني بهذا النهر ونتوقع منهم أن يترصفوا.

تحدي  أيضاً  فهو   – سياسة  مسألة  مجرد  ليس  األردن  نهر  إحياء 

أخالقي وروحي للمسلمني، فإذا أردنا لهذا النهر أن يحيى فال يجب 

أن نبقى صامتني.

فرصة لإلنضمام

أخرياً، أود أن أؤكد عىل أهمية دوركم كشباب مسلم يف الحفاظ عىل 

البيئة الطبيعية حيث يف يوم الحساب سوف نكون قادرين أن نكون 

يف موضع مسائلة عن وقتنا عىل هذا الكوكب العزيز.

املوروث  جزء  يعترب  حيث  هامة،  عاملية  أيقونة  هو  األردن  نهر 

الطبيعي والثقايف املشرتك للعديد من الشعوب يف أرجاء هذا العامل، 

وسواء كنا نعيش يف هذه املنطقة أم ال فسوف يكون لنا دور نلعبه 

يف استعادة هذا النهر الشهري إىل حالة بيئية بحيث تكون صحية مبا 

فيه الكفاية للحفاظ عىل الوادي.

إن ايكوبيس/جمعية أصدقاء األرض – الرشق األوسط متنحك الفرصة 

األوسط  الرشق  السالم يف  وبناء  البيئة  لكل من  إجراء عميل  إلتخاذ 

راجع موقع اإللكرتوين للحملة www.savethejordan.com ملعرفة 

التفاصيل عن كيف أنت ومجتمعك تستطيعون دعم هذه الحملة. 

وسوف تجد أيضاً حملة أنقذوا نهر األردن عىل الفيس بوك وتويرت – 

.#SaveTheJordan هاشتاج

شكراً	لجهودكم

4. أفكار إلجراءات المجتمع



كيف تنضم إلى الحملة

رؤية  بيان  هو  امليثاق  األردن:  نهر	 ميثاق	 عىل	 التوقيع	 	•

تعربِّ عن القيمة املستحقة لنهر األردن وأهمية هذا النهر 

حملة  وتأييد  االلتزام  عىل  يدل  امليثاق  عىل  واملصادقة 

ومتخذي  املجتمعات  ِقبَل  من  األردن  نهر  تأهيل  إعادة 

القرار عىل مستوى العامل واالنضامم للتجمعات والقياديني 

امليثاق  هذا  ومشاركتهم  مجتمع  أو  كفرد  العامل  حول 

وتأييده. سوف تجد نص امليثاق يف الصفحة الثالثة.

العمل	مع	الجامعة: أسس حلقة من األصدقاء أو زمالء  	•

تستطيعون  فمعاً  مجتمعك  يف  العمل  زمالء  أو  الصف 

عمل يشء مختلف.

بحاجة  أنت  مجموعة،  لديك  يكون  عندما  متحفزاً:  كن	 	•

وماذا  مهم  األمر  وملاذا  للنهر  حدث  ماذا  تخربهم  ألن 

يستطيعون أن يفعلوا بشأنه؟ تستطيع منظمة ايكوبيس/ 

أصدقاء األرض الرشق األوسط أن توفر لك أفالم وعروض 

عىل  مساعدتك  أجل  من  وحقائق  وبيانات  تقدميية 

رواية هذه القصة؛ بالنسبة للجامعات الدينية فقد قمنا 

بطباعة كتيب ومراجع تتضمن اقتباسات دينية ومقاالت 

وخطب دينية والتي تستطيع استخدامها من أجل ارشاك 

التجمعات الدينية.

•	حدد	هدفك: أنت بحاجة ألن تجعل متخذي القرار يعرفون 

أنك مهتم بأمر النهر وأنك تريدهم أن يعملوا ما يتوجب 

الشخص  إىل  الرسالة  هذه  توجه  أن  املهم  ومن  عمله، 

املناسب، وإذا كنت يف إحدى الدول التي تحد النهر فقد 

يكون ذلك الشخص رئيس بلدية أو وزير، وإذا كنت جزء 

من تجمع ديني فقد يكون إمام الجامع أو الخطيب أو 

املرشد املمثل األعىل يف مجتمعك، وإذا كنت خارج الرشق 

ممثليكم  إىل  تتوجهوا  ألن  بحاجة  تكون  فقط  األوسط 

املنتخبني أو السفراء من الدول التي تتقاسم النهر، أنت 

يف أفضل وضع من أجل أن توجه هذا النداء، ناقشه مع 

مجموعتك واحصل عىل أسامء وعناوين القادة السياسيني 

أو الدينيني أو املجتمع املدين الذين تريد أن تتصل بهم.

•	أوصل	رسالتك: عندما تكون عىل علم مبا تريد أن تقوله 

وملن تريد أن تقوله، أنت بحاجة ألن تقرر كيف توصل 

هذه الرسالة.
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َواأْلَْرَض	 امواِت	 السَّ َخلََق	 الَِّذي	 “اللَُّه	

امِء	ماًء	َفأَْخَرَج	ِبِه	ِمَن	 َوأَنَْزَل	ِمَن	السَّ

َر	لَكُُم	الُْفلَْك	 الثََّمراِت	ِرزًْقا	لَكُْم	َوَسخَّ

لَكُُم	 َر	 َوَسخَّ ِبأَْمرِِه	 الَْبْحِر	 يِف	 لَِتْجِرَي	

اأْلَنْهاَر”	)سورة	ابراهيم:32(.

أفكار للعمل:

أكتب
الربيد الورقي من الطراز القديم فعال أكرث من الربيد االلكرتوين 

والرسائل الشخصية واملكتوبة باليد تبدو أكرث فعالية،الصور 

تجعل  أن  تساعد عىل  املعايدة جميعها  وبطاقات  واألشعار 

اإللكرتوين مناذج  تجد يف موقعنا  أكرث، سوف  فعالة  رسالتك 

رسائل وبيانات حقائق وقصص تساعدك يف تحقيق الغرض.

أجِر	مقابالت
ملاذا ال تدعو ممثلك أو أحد القياديني الجتامع حيث يستطيع 

أن يعرف أكرث عن القضية وأن يبدأ العمل معك يف الحملة؟

إجذب	إنتباه	اآلخرين
أنظار  للفت  االنتباه  يجذب  وسلمي  مبدع  مثري  عمل  نظم 

القادة السياسيني إىل نهر األردن، تذكر بأن تدعو وسائل اإلعالم 

املحلية وأن تجعل رسالتك واضحة بقدر اإلمكان، لقد استعملت 

منظمة أصدقاء األرض الرشق األوسط هذه اإلسرتاتيجية بفعالية 

عظيمة، نحن نرحب بك لالتصال بنا من أجل األفكار والنصيحة.

علِّم،	اخلق	واستعرض
لعمل  بحاجة  تكون  قد  ديني،  قيادي  أو  مدرس  كنت  إذا 

هذا  عن  ينتج  وقد  النهر،  عن  تعليمي  ملرشوع  تصميم 

تعرضها  أن  تستطيع  وصور  وأفالم  وأغاين  وأشعار  رسومات 

القادة  هم  من  فكر  األردن،  نهر  حالة  عن  الوعي  لزيادة 

 – اإلعالم  وسائل  من  أي  كذلك   – الدينيني  أو  السياسيني 

يزيد  ال  النمط  هذا  مثل  الفعالية؛  لتلك  دعوتهم  تستطيع 

فقط الوعي البيئي بل ميكن أيضاً أن يقدم للشباب الثقافة 

الشعبي  املستوى  عىل  والفعالية  العاملية  املواطنة  عن 

واملشاركة يف العملية الدميقراطية.

استخدم	مخيلتك
هذه الطرق ليست الوحيدة لزيادة الوعي حول حالة نهر 

ولكن  الضوضاء،  بعض  اعمل  مخيلتك،  استخدم  األردن، 

إذا جعلت  أكرب  فعال بشكل  تكون  ايجايب – سوف  بشكل 

من القادة السياسيني رشكاء واطلب منهم أن يشرتكوا معك 

يف هذا الجهد بدالً من التعامل معهم كمعيقني.



طرق أخرى للمساعدة

•	أنرش	الحملة: استخدم شبكة التواصل اإلجتامعي للدعوة 

هي  ما  يعرفون  الناس  دع  األردن،  نهر  إحياء  أجل  من 

املشكلة؟ وملاذا أنت مهتم بها؟ وما الذي تفعله من أجل 

فيديو  أفالم  االلكرتوين  املساعدة؟ سوف تجد يف موقعنا 

وصور وحتى مناذج مشاركات لجعل الكلمة تخرج للمأل 

– لكن صوتك الشخيص له قوة أكرب. يرجى أن تخربنا ما 

ذلك  إن   – بوك  والفيس  التويرت  عرب  تفعله  الذي سوف 

يساعدنا عىل بناء دعم قوي للحملة.

•	أدعو	منظمة	أصدقاء	األرض –	الرشق	األوسط	للتخاطب	

مع	مجتمعك، ابقى عىل اتصال معنا يف حال أردت شخص 

للتخاطب  األوسط  الرشق   – األرض  أصدقاء  منظمة  من 

مع مجتمعك حول نهر األردن.

•	ُزر	النهر. إذا أردت أن تنخرط بشكل أعمق، نظم رحلة لرتى 

نهر األردن بنفسك، تدير منظمة أصدقاء األرض – الرشق 

األوسط حدائق بيئية – أماكن مثالية لإلقامة وللتثقيف – 

عىل جانبي الوادي، فرحلة مثل هذه سوف تزودك باملعرفة 

املبارشة التي تستطيع استخدامها ملنارصة النهر يف مجتمعك 

املحيل، وتستطيع أيضاً أن تجعلك عىل اتصال مع منظمي 

الجوالت والرشكاء املحليني )مبا يف ذلك الجامعات البيئية 

والدينية( وذلك يجعل رحلتك أكرث أماناً ونجاحاً.

أجل  من  املايل  دعمك  إىل  بحاجة  نحن  تربع.	 	•

عىل مبارشة  التربع  ميكنك  الجهد؛  هذا   استمرار 

 www.SaveTheJordan.com أو األفضل أن تستخدم 

حملتك املحلية لجمع األموال.
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5. شكر وتقدير

شكر وامتنان

ترغب منظمة ايكوبيس/ أصدقاء األرض الرشق األوسط يف 

توجيه الشكر والعرفان اىل الوكالة السويدية للتعاون اإلمنايئ 

ملرشوع  دعمهم  عىل  اوسربي  ومؤسسة   ،)SIDA( الدويل 

إعادة تأهيل نهر األردن.

واإلقليمني  الدوليني  الخرباء  من  للعديد  الشكر  مزيد  نقدم 

يف  ومساهامتهم  الستعراضهم  الدينيني  والزعامء  واملحليني 

أن  نود  التحديد  وجه  عىل  املنشورات،  من  السلسلة  هذه 

الوسطى  وميبيل  ملسجد  العام  األمني  حسني،  شهاب  نشكر 

الربملان  املتحدة وغازي مرشبش عضو سابق يف  اململكة  يف 

األردين لجهوده املبذولة عىل مراجعة املادة املكتوبة، و نحن 

ممتنون للعديد من الخرباء والقادة الدينيني الذين تطوعوا 

واملراجع  والتعليقات،  واملقاالت،  الوقت،  يف  للمساهمة 

من  الدراسة  يف  كبري  حد  إىل  أثروا  والذين  العمل  ألدوات 

أبو صوي،  مصطفى  األستاذ  ذلك  يف  مبا  مساهامتهم  خالل 

والدكتور حسنى أحمد، مهند خميس )دائرة اإلفتاء(، واإلمام 

كتابة  يف  لجهوده  سنينة  أبو  محمود  والدكتور  شاكر  زيد 

املادة التعليمية.

العاملين على إنتاج هذا الكتيب

كاتب	املادة
دانيال ادمسون

فريق	منظمة	أصدقاء	األرض	الرشق	األوسط
•	أنوار	أبو	حمور، مسؤول العالقات الحكومية األردنية

نهر  تأهيل  إعادة  مرشوع  منسق  رشيتح،  الكريم	 عبد	 	•

األردن الفلسطيني. 

اليزابيث	ياري، منسق مرشوع إعادة تأهيل نهر األردن  	•

اإلرسائييل

•	يانا	أبو	طالب، نائب رئيس املنظمة للمشاريع والشؤون 

الدولية

•	الحاخام	مايكل	شوارتز، مدير تنمية املوارد

•	إنبال	هاسكل، متدربة يف مرشوع إعادة تأهيل نهر األردن 

تصوير
التصوير	الفوتوغرايف:	جوناثان كاالن / منظمة أصدقاء األرض 

الرشق األوسط، فرانشيسكو زيزوال، جوس فان وونك، إدي 

أصدقاء  منظمة   / بالتوتس  جييس  بيكسميديا،   / جريالد 

أصدقاء  منظمة  أدمسون/  دانيال  األوسط،  الرشق  األرض 

األرض الرشق األوسط، عوفر شتاين.

شكراً جزيالً للمصورين ملساهمتهم السخية يف العمل لهذه 

الحملة.



 ايكوبيس / جمعية أصدقاء األرض
- الشرق األوسط

ايكوبيس/أصدقاء األرض - الرشق األوسط )FoEME( هي منظمة فريدة من نوعها يف طليعة حركة صنع السالم البيئي، 

وهي ثالثية األطراف تجمع بني خرباء البيئة األردنيني والفلسطينيني واإلرسائيليني، هدفها األسايس هو تعزيز الجهود التعاونية 

لحامية تراثنا البيئي املشرتك، من أجل القيام بذلك، تسعى لتعزيز كل من التنمية اإلقليمية املستدامة وخلق الظروف الالزمة 

إلحالل سالم دائم يف منطقتنا، جمعية أصدقاء األرض – الرشق األوسط لديها مكاتب يف عامن وبيت لحم وتل أبيب.

www.foeme.org	:زيارة	يرجى	منشوراتنا	من	أي	لتحميل	أو	األوسط	الرشق	–	األرض	أصدقاء	جمعية	حول	املعلومات	من	ملزيد

مكتب	تل	أبيب

90 بيغن الطريق - تل أبيب

إرسائيل، 67183 

هاتف: 0097235605383

فاكس: 0097235604693

info@foeme.org :الربيد اإللكرتوين

مكتب	عامن

ص. ب. 840252 - عامن

األردن، 11181 

هاتف: 3/ 0096265866602

 فاكس: 0096265866604

info@foeme.org :الربيد اإللكرتوين

مكتب	بيت	لحم

ص 421 - بيت لحم

فلسطني

هاتف: 0097222747948

 فاكس: 0097222745968

info@foeme.org :الربيد اإللكرتوين
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V. CREDITS

 A NOTE ON QURANIC
TRANSLATION

نرحب باالتصال مع جمعية أصدقاء األرض – الرشق األوسط حول هذه الحملة.

info@foeme.org :الربيد اإللكرتوين

www.foeme.org، www.SaveTheJordan.com :موقع الويب

SaveTheJordan :الفيسبوك

FoEMidEast :تويرت

SaveTheJordan :هاشتاج

جميع الحقوق محفوظة. ال يحق نسخ أو االحتفاظ بأي جزء من هذا املنشور أو اسرتجاعه أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة 

ميكانيكية أو تصوير أو تسجيل، أو غري ذلك، ألغراض تجارية دون الحصول عىل إذن مسبق من إيكوبيس/منظمة أصدقاء 

األرض - الرشق األوسط. ميكن استخدام النص ألغراض تعليمية وبحثية مع االعتامد والتنسيق الكامل مع منظمة أصدقاء 

األرض - الرشق األوسط.

 

معلومات االتصال 
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