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 أزمة املياه بدمشق
 د. حممد توفيق رمضان البوطي

أَيْ ُتْم ِإْن َأْصَبَح َماؤُُكْم ﴿ ُقْل أَرَ أما بعد فيا أيها املسلمون؛ يقول ربنا تبارك وتعاىل يف كتابه الكرمي: 
َْْمِِنًَّة يَْأتِيَها ﴿َوَضَرَب الّلُه َمَثاًل قَ ْريًَة َكاَنتْ ويقول جلَّ شأنه:  ِبَاء مَِّعنٍي﴾َغْورًا َفَمن يَْأتِيُكم   مِمَنًة مط

 وْا َيْصنَ ُعوَن﴾رِْزقُ َها َرَغدًا مِّن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بِأَنْ ُعِم الّلِه َفَأَذاقَ َها الّلُه لَِباَس اْلُْوِع َواْْلَْوِف ِبَا َكانُ 
أَلْرِض َولَ ِكن  َوَلْو َأنَّ أَْهَل اْلُقَرى مَمُنوْا َوات ََّقوْا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم بَ رََكاٍت مَِّن السََّماِء َوا ﴿ول جلَّ شأنه:ويق

بُوْا َفَأَخْذنَاُهم ِبَا َكانُوْا َيْكِسُبوَن﴾   أن رسول اهلل  وروى مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة َكذَّ
روى و  ال ُُتَْروا، ولكن السنة أن ُُتَْروا وُُتَْروا مث ُُتَْروا وال تُنبت األرض شيِاً" "ليس السنة بأنقال: 

"مروا باملعروف واهنوا عن املنكر قبل أن يقول:  قالت: مسعت رسول اهلل  ابن ماجة عن عائشة 
 تدعوا فال يستجاب لكم".

ندنا عل  بلد. مل تكن احلالة يف بالأيها املسلمون؛ أسبوعان من حالة بائسة أملت بأمتنا يف هذا ال
ما يرام، كانت هناك فتنة تْوف ببالندنا وكنا نشعر بََلْوائها وشدائدها ومَسومها وشديد مثارها، ولكن 
ما أملّ بنا يف األسبوعني املاضيني واليزال؛ هو أشد من الفتنة كلها طيلة الفرتة اليت مضت، احلرمان من 

ي ٍّ أََفاَل ﴿َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء حَ واهلل تعاىل يقول  -ان من املاءوأي ابتالء أشد من احلرم-املاء 
وكلما امنتَّ اهلل علينا بنعمه جعل يف مقدمتها املاء، وكلما وعدنا بالنعيم جعل من أعظم  يُ ْؤِمُنوَن﴾

اليت  ن نرى أبناء ندمشقمظاهر النعيم املاء، فأن ُُنرم من املاء هذا من أشد االبتالء ومن أشد احملن، وأ
تسق  بسبعة أهنر، وتشرب من نبع هو أكرب من األهنر السبعة جمتمعة، مث يرتاكض أبناؤها ونساؤها 
وأطفاهلا حبثاً عن املاء، إنه البتالء شديد، واهنا حملنة تتزلزل هلا األرض وترتعد منها الفرائص. ينبغي أن 

ذكره وعربة هذه احلالة اليت منر هبا، أول أمر ينبغي أن نتال ُتر بنا هذه احلالة وُنن غافلون عن معاين 
أجل جيب أن جنلد ذواتنا، جيب أن نستذكر أننا لسنا عل   -وهذا مما يسميه البعض جلد الذات–

َصاَبُكم مِّن ﴿َوَما أَ النحو الذي ينبغي أن يكون، ربنا تبارك وتعاىل أعْانا قاعدة ال ميكن أن ختتل: 
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سبت أيديكم بشكل ما أصابكم من مصيبة فبما ك َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويَ ْعُفو َعن َكِثرٍي﴾مطِصيَبٍة فَِبَما  
مباشر أو غري مباشر، تفشت الفاحشة يف البالند، وانتشرت املنكرات فيها، واستعلن أهل الفساند 

فلتهم غ بفساندهم، وعل  الرغم من إهلاب ظهورهم بأنواع من الشدائد واحملن واالبتالءات، إال أهنم يف
ُنوْا َوات ََّقواْ ﴿َوَلْو َأنَّ أَْهَل اْلُقَرى ممَ ساندرون، وعل  غّيهم مصرطون، ولْاملا ُحذرنا، ولْاملا أُنذرنا، ولكن 

بُوْا َفَأَخْذنَاُهم ِبَا َكانُوْا َيْكِسُبوَن﴾ ﴿ف َ   ِإْذ َلْوالَلَفَتْحَنا َعَلْيِهم بَ رََكاٍت مَِّن السََّماِء َواأَلْرِض َولَ ِكن َكذَّ
لفتنة اليت طافت بنا ا َجاءُهْم بَْأُسَنا َتَضرَُّعواْ َولَ ِكن َقَسْت قُ ُلوبُ ُهْم َوَزيََّن هَلُُم الشَّْيَْاُن َما َكانُواْ يَ ْعَمُلوَن﴾

وال تزال جاءت إثر منكر حتدى فيه صاحبه اجملتمع وقيمه ومباندئه وأخالقه وندينه، وأصرَّ إال أن يستعلن 
ولكن هل من متعظ؟ حىت إذا أملت بنا  -رمحه اهلل تعاىل-حذر، وأنذر من أنذر به، وقد حّذر من 

الفتنة أخذ أصحاب الفتنة ومثري الفتنة من ندهاقنة الفساند والْغيان واالُنراف ينسبون الفتنة إىل التيار 
ا، دساتنخسِوا املساجد هي قبلتنا هي مق -أهنم سيغلقون املساجد-الديين ويتوعدون بإغالق املساجد

ستبق  املساجد رغم أنوفهم، والذين شوهوا املساجد هم الذين ميكن أن يعاقبوا، هم أعداء املساجد 
وليسوا أبناء املساجد، الذين ينسبون املفاسد اليت جرت واحملن اليت جرت يف بلدنا إىل التيار الديين أو 

ف غيان اإلرهايب الذي يْو إىل املسجد أو إىل غري ذلك، هم الوجه اآلخر لداعش، والوجه اآلخر للْ
يف بلدنا، هم جواز السفر الذي مير عربه أبناء الفتنة لكي حيرقوا بالندنا بنار الفتنة، هذه املساجد قالعنا 
وحصوننا، هذه املساجد أرواحنا وندماؤنا، هذه املساجد ال ميكن أن نسمح ألحد أن ميد يده، واليد 

عت هي اليت صانت البالند من الفتنة، هي اليت وض اليت سُتمتد إىل املسجد سُتقْع، هذه املساجد
احلد للفتنة، هي اليت حالت ندون أن تستشري الفتنة، والتيار الديين هو الذي أمسك بزمام الفتنة 
فأبعدها عن أن حترق ما مل حيرتق من بالندنا. االنتهازية الرخيصة اليت تظهر من هؤالء األفاكني احلاقدين، 

  أننا ينبغي أن ندرك أننا ُنن أيضًا وراء فتنتنا، الذين ال يُ َربّون أبناءهم وال هي وراء كل معاناتنا. عل
بناهتم والذين ال يصونون بيوهتم ونساءهم، والذين ال يصونون أنفسهم عن مستنقع املنكرات اليت تنتشر 

هذه  ليف بالندنا ينبغي أن يدركوا أن هذه السياط إمنا هي سياط ابتالء، إمنا هي سياط تأنديب ولع
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ي ما إذ ال ندر  ،السياط تكون رمحة إذا استيقظت األمة يف أعقاهبا، أمَّا إذا أصرَّت فذلك أمٌر مخر
 ميكن أن يرتتب عل  إصرارها.

ُعوْا َولَ ِكن َقَسْت ﴿فَ َلْوال ِإْذ َجاءُهْم بَْأُسَنا َتَضرَّ  أيها املسلمون؛ ربنا تبارك وتعاىل يقول يف كتابه:
كاء عل  أنفسنا، عل  بيوتنا، فلنبدأ بالتضرع، فلنبدأ بالب َن هَلُُم الشَّْيَْاُن َما َكانُواْ يَ ْعَمُلوَن﴾قُ ُلوبُ ُهْم َوَزيَّ 

عل  ذنوبنا، عل  مثامنا، عل  تقصرينا، عل  غشنا يف املعاملة، عل  منعنا للزكاة، عل  تقصرينا يف 
تنا ْلرياننا، عل  ْع أرحامنا، عل  سوء معاملعباندتنا وواجباتنا، عل  إمهالنا لرتبية أبنائنا وبناتنا، عل  ق

ظلمنا وبغينا وعدواننا. كل هذا موجوند يف جمتمعنا، ظلمنا للفقراء موجونٌد أم ليس موجونداً؟ استغاللنا 
للمحنة أسوأ استغالل عل  كواهل املساكني املشرندين أليس قائما فينا؟ أال ُيستغل املشرندون يف بالندنا 

داًل من أن نعْف عليهم نزيد يف أمحال مصائبهم؟ أما ينبغي أن ترق قلوبنا من قبل الكثريين منا، وب
إلخوان لنا أندمت احملنة قلوهبم وشرندهتم عن بيوهتم! وفوق ذلك كله نستغل ذلك ونزيد يف مالمهم 
إيالما، أليس هذا قائمًا يف جمتمعنا؟ الرامحون يرمحهم الرمحن، ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف 

التغايل يف األسعار واْلشع يف البيع والشراء أليس من ذنوبنا؟ أليس قائما يف جمتمعنا؟ نشر  السماء.
وتنا األزياء الفاضحة يف بيوتنا يف جمتمعاتنا يف أسرنا أليس قائماً؟ نرّوج ملنكرات الغرب يف جممعاتنا يف بي

واية و املعصية، ال ون منا يف الغبني أهلينا وبني جرياننا، وبداًل من أن يستيقظ القلب منا؛ ميعن الكثري 
شك أن مثة طغيانًا من أندوات اسرائيل وأمريكا القابعة يف بالندنا املستورندة واحمللية، أولِك الذين ركبوا 
منت الفتنة وأوقدوا نارها، وجترندوا عن كل مشاعر اإلنسانية والدين والضمري واألخالق، فحرموا أبناء 

املاء، هؤالء اجملرمون لعنهم التاريخ وتلعنهم األلسن ويلعنهم رب  مدينة فيها سبعة ماليني نسمة من
السموات واألرض؛ عل  ما يرتكبون حبق أمتهم. ال شك أنه ابتالء، ال شك أهنم هم أندوات اسرائيل 
يف بالندنا، أندوات أمريكا يف بالندنا، هؤالء هم النعال الذين تلبسهم أمريكا يف بالندنا، الذين يأبون إال 

وا لؤمهم وخستهم وندناءهتم وجرائمهم بني أبناء وطنهم. منهم املستورند من أقاصي الدنيا أن يظهر 
ومنهم البضاعة احمللية، هلؤالء نقول: إما أن يرَعووا وإما أن ينزل هبم البالء يف أشد أشكاله، فاالبتالء 

ألبناء -عنا وهلم تمبالنسبة لنا ندرك أننا مذنبون، ُنن نعرتف بذنوبنا، هناك ذنوب ارتكبها أبناء جم
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أن يثوبوا إىل رشدهم ويعوندوا عن غوايتهم ويتوبوا إىل رهبم، ولكنَّ الظلم ال ميكن أن نسكت  -جمتمعنا
عليه، والبغي والعدوان جيب أن يوضع له حد بأقس  األساليب، املتسرتون وراء النساء واألطفال، 

ناس كرب اجملرمني يف األرض كلها، أشد الوالقابعون عل  نبع املاء الذي يسقي هذه املدينة؛ هؤالء أ
إجراماً عل  األرض كلها، هؤالء يستحقون أشد العقوبة وأشد العذاب، والشك أن اهلل سبحانه وتعاىل 
ليس بغافل عما يعمل الظاملون، البد أن حييق هبم مكرهم السيء. نعم علينا أن نتوب وعلينا أن جندند 

ن ندرك جيداً أن الظامل ال ميكن أن نسكت عل  ظلمه، وال ميكن التوبة ونرجع إىل ربنا، ولكن علينا أ
 أن نرتضي أن يعيش أبناء امتنا يف حالة من احلرمان ما مرَّ مثلها يف تاريخ بلدنا.

أيها املسلمون؛ ُنن بإزاء هذه املسألة ُنن كأبناء وطن ومسلمني، ال منلك إال أن نبسط أكفنا إىل 
اكشف عنا من البالء ماال نْيق، نقول يارب، ظلمنا أنفسنا واعرتفنا اهلل فنقول: يا اهلل فرج عنا، 

بذنوبنا، وال مفر من ذنوبنا إال إىل بابك إال إىل أعتابك إال إىل جنابك، فيا حي ويا قيوم يا ذا اْلالل 
واإلكرام،  اكشف عنا من البالء واحلرمان والشدة ما ال يكشفه عنا غريك، أنت هلا يا أرحم الرامحني،  
كف أيدي الْغاة البغاة املفسدين يف األرض عن بالندنا عن أمتنا، اجعلهم نكاال، كّف أيديهم عنا 
يا رب العاملني، أعد األمن واألمان إىل بالندنا يا ذا اْلالل واإلكرام، واجبنا أن نعوند فنحاسب أنفسنا 

أن نصلح رّب والدينا و و نصحح من سلوكنا، أن نؤندي واجباتنا وجنتنب عن احملرمات ونصل أرحامنا، ون
ذات بيننا، وأن نصلح أحوالنا فيما بيننا وبني ربنا لكي يستجيب اهلل لنا، لكي يسعفنا ربنا تبارك 
وتعاىل. أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يوقظ قلوبًا ممعنة يف غفلتها، وأن يرندنا إىل ندينه رندًا مجيالً، وأن 

 أن جيعلهم نكااًل، إنه عل  كل شيء قدير.يقْع تلك األيدي اليت قْعت املاء عن بالندنا و 
 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين
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