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املراسالت

السالم عليكم
اخلروج  وج��وب  من  إليه  ذهبوا  فيما  واملعتزلة،  اخل��وارج  استند 
على اإلمام املسلم بالسيف إذا انحرف أو ظلم أو خرج في نظرهم 
عما يعتقدونه من الذين استندوا في ذلك إلى عموم قوله ]: 
»من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن 
لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان« )رواه مسلم( وقالوا 
إن هذا حديث عام ولم يخص فيه الرسول اإلمام عن غيره ممن 

يعمل منكرا.
وكذلك استدلوا بقول عمر بن اخلطاب: »وإذا أسألت فقوموني!! 
بسيوفنا!!  لقومناه  اع��وج��اج��ا  فيك  رأي��ن��ا  ل��و  رج���ل:  ل��ه  ف��ق��ال 
اإلمام  إق��رار بجواز تقومي منكر  وه��ذا  ذل��ك.  فسكت عمر على 

العام وعوجه بالسيف.
واملعتزلة  اخل��وارج  قاله  ما  على  والسلف  السنة  علماء  رد  وقد 
في ذلك بقولهم إن الرسول ] استثنى اإلمام من تغيير منكره 
بالقوة. بل لم يجز أصال إنكار منكره إال باللسان فقط وقد جاء 
ابن مسعود:  هذا في أحاديث كثيرة منها قوله ] في حديث 
تأمرنا؟  الله فما  يا رسول  وأمور تنكرونها، قالوا:  أثرة  »ستكون 
الذي لكم« )رواه  الله  الذي عليكم وتسألون  ت��ؤدون احلق  قال: 
ال����ب����خ����اري وم����س����ل����م(، وك���ذل���ك 
مسلم  ف���ي  س��ل��م��ة  أم  ح���دي���ث 
يستعمل  »أنه  النبي]:  عن 
فتعرفون  أم�����راء  ع��ل��ي��ك��م 
ك��ره فقد  وت��ن��ك��رون فمن 
أن���ك���ر فقد  ب������رىء وم�����ن 
س��ل��م، ول��ك��ن م���ن رضى 
وت������اب������ع« ق������ال������وا: يا 
رس���������ول ال�����ل�����ه أف����ال 
قال]:  نقاتلهم؟! 

»ال، ما صلوا«ا.ه�.
اإلمام  على  اإلن��ك��ار  في  نص  وه��ذا  واجلماعة:  السنة  أه��ل  ق��ال 
ب��ن احل��الل واحل���رام ال يجوز  ال��ذي يخلط ف��ي عمله وحكمه 
أنكر  وإذا  إذا كره بقلبه فقد برىء،  اخلروج عليه بالسيف، بل 
اإلثم  في  مشاركا  كان  وتابع  رضى  من  ولكن  سلم،  فقد  بلسانه 
الله في جواز اخلروج  واملعصية، وقد استفصل املسلمون رسول 
عليهم بالسيف، حينئذ فأبى وقال: »ال ما صلوا«، أي: ما قاموا 
ملتزمن بالصالة، ويؤيد حديث أم سلمة هذا حديث عوف بن 
مالك في مسلم أيضا أن رسول الله] قال: »خيار أئمتكم الذين 
وشرار  عليهم،  وتصلون  عليكم  ويصلون  ويحيونكم  حتبونهم 
ويلعنونكم  وتلعنونهم  ويبغضونكم،  تبغضونهم  الذين  ائمتكم 
قيل يا رسول الله: أفال نتأبذهم بالسيوف فقال: »ال ما أقاموا 
فاكرهوا  تكرهونه  شيئا  والتكم  من  رأيتم  وإذا  الصالة!  فيكم 
عمله، وال تنزعوا يدا من طاعة« وهذا نص ظاهر واضح أن اإلمام 
وإن استحق اللعن من املسلمن وكان بغيضا إليهم مبغضا لهم ال 

يجوز اخلروج عليه بالسيف ما دام أنه من جملة املصلن.
ن��ق��ول: ب���إن ت��ل��ك امل��ف��اه��ي��م ال��واض��ح��ة ف��ي ع��ق��ي��دة أه���ل السنة 
واجلماعة والسلف الصالح واضحة وضوح الشمس، ولكن أعداء 
الدين قد نسبوا - ولألسف - إلى السلفين كل منكر واتهموهم 
بهدف  وإم��ا  جهال،  إم��ا  املسلمن،  احل��ك��ام  ع��ل  واخل���روج  بالعنف 
األعداء  هؤالء  ومن  الواضحة،  الصافية  العقيدة  هذه  تشويه 
فرق من اخلوارج سموا أنفسهم بالسلفين، وبالنسبة للسلفية 
املفهوم  ال��ن��اس  على  ليلبسوا  األس��م��اء  م��ن  وغيرها  اجل��ه��ادي��ة، 
فهمه  كما  للدين،  الصحيح  الفهم  هي  التي  للسلفية  احلقيقي 

صحابة رسول الله] والتابعن بإحسان إلى يوم الدين.
كره  ولو  ن��وره  متم  والله  بأفواههم  الله  نور  ليطفئوا  }يريدون 

الكافرون{.
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صالة  على  يحافظ  مني  أكبر  أخ  ل��دي   >
اجلماعة عدا صالة العصر فإنه يتكاسل 
عنها وال يصليها إال بعد ساعة من دخول 
بأنه  يحتج  ولكنه  نصحته  وق��د  ال��وق��ت, 
م��ت��ع��ب وي���ري���د ال���ن���وم ف���م���اذا أف��ع��ل معه؟ 
أي��ض��ًا يحافظ على صالة  آخ��ر  أخ  وك��ذل��ك 
اجل��م��اع��ة ع���دا ص���الة ال��ف��ج��ر وذل���ك لثقل 
أيقظناه  الصالة  من  رجعنا  إذا  ولكن  نومه 
فهل  احل��م��د,  ولله  فيصلي  ال��وس��ائ��ل  بشتى 
عليه إثم؟ وما حكم من نام عن صالة الفجر 
ه��و حاله في  ه��ذا  وك��ان  الشمس  إل��ى طلوع 

أكثر األيام؟
> صالة اجلماعة واجبة وأداء الصالة جماعة في 
املسجد أمر واجب وال ينبغي للمسلم أن يشغله عن 
الصالة شاغل، بل يجعلها أهم أشغاله وإذا أعطى 
نفسه مناها واستلقى بعد العمل وبعد تناول الطعام 
النوم فإن هذا تفريط منه، فينبغي أن  فغلب عليه 
يكون حذراً بعيداً عن وساوس الشيطان الذي يثقل 
حتى  واخل��م��ول  الكسل  ف��ي  وي��رّغ��ب��ه  الطاعة  عليه 
تفوته صالة اجلماعة وهذا من احلرمان نسأل الله 

العافية·
والنبي  العصر  ص��الة  على  حتافظ  أن  أخ��ي  فعليك 
] يقول: »من صلى البردين دخل اجلنة«، والبردان 
هما العصر والفجر· وأما أخوك الثاني الذي ينام عن 
صالة الفجر حتى تطلع الشمس فهذا قد ارتكب خطأ 
عظيماً فإن تأخير الصالة عن وقتها بال عذر شرعي 
هذا يرى قسم من العلماء أنه ال يقضيها ويعدونه قد 
لتأخيره ص��الة عن وقتها بال  وق��ع في ض��الل عظيم 
حاجة، والنوم ليس عذراً على الدوام فيجعل النوم عادة 
لترك الصالة وتضييعها فهذا من اخلطأ· وأما أخوكم 
ثقيل النوم إذا أيقظتموه فلم يستيقظ لثقل نومه والله 
يعلم ذلك منه وأنه يحتاج إلى وقت طويل إليقاظه وال 
يؤّثر فيه املنبه ونحوه فأرجو من الله أن يعذره على ما 
وبذل اجلهد  االجتهاد  لكن عليه  يحصل من تقصير، 
ويحرص أشد احلرص لعل الله أن يعينه، وقد ذكروا 
أن صفوان بن املعطل، هذا الصحابي اجلليل كان ثقيل 
النوم حتى إن النبي انتقل وأصحابه فلم يشعر بذلك 
ولم يستيقظ إال بحر الشمس، دَلّ على أن هذا ثقل نوم 
مالزم له واألمر الذي يخرج عن قدرة اإلنسان فإن الله 

تعالى يقول: }الَ يَُكِلُّف اللُّه نَْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها{·

تنصحونني؟,  فبماذا  الدين  في  أتفّقه  أن  أري��د   >
وأريد  الشريعة  قسم  ف��ي  اجلامعة  ف��ي  أدرس  وأن���ا 
لي  محتاجان  وال��دي  أن  أرى  ولكن  العلماء  مالزمة 
طلب  فرصة  علي  تفوت  أن  وأخ��اف  خدمتهما,  في 
العلم وأرغب في حصول األجر واملثوبة ببر والدي 

فأرشدوني ماذا أعمل؟
> التفّقه في دين الله نعمة من نعم الله واملتفقه في دين 
الله قد أراد الله به خيراً؛ يقول ]: »من يرد الله به 
خيراً يفقهه في الدين«، فعليك أخي أن جتتهد وأن تلزم 
أهل العلم وأن تتفّقه على أيديهم وأن تقرأ املؤلف في 
الذين  الفقهاء  السنة وكتب علماء األمة  ذلك من كتب 
استنبطوا األحكام من الكتاب والسّنة ولكن ال بد لك من 

عالم يوجهك نحو الطريق املستقيم ويوضح لك السبيل 
ويكون سبباً في فهمك وإدراك��ك؛ ألن مجرد احلصول 
على الكتب والقراءة فيها من غير توجيه عالم فإن ذلك 
ال ينفعك شيئاً، فال بد أن تتلقى ذلك على عالم ذي فهم 
وإدراك يفتح لك الطريق ويوضح لك السبيل وتستفيد 
األحكام  استنباط  ف��ي  طريقته  وتعلم  توجيهاته  م��ن 

الشرعية وبيان صحة أخذها من األدلة إلى غير ذلك·
واغتنم  إليهما  وأحسن  بهما  وبر  أبويك  في  الله  وات��ق 
بر  مينع  وال  عليك،  وترحمهما  لك  بدعائهما  حياتهما 
الوالدين من طلب العلم فاألوقات فيها بركة ملن استغلها 
خيراً  نوى  ومن  كثير،  خير  على  يحصل  فإنه  ونظمها 

وأراد خيراً فإن الله ال يحرمه بتوفيقه وفضله·

التكاسل في أداء صالة الجماعة

التفقه في الدين يحتاج إلى عاِلم يوجهك

من فتاوى 
سماحة الشيخ 

عبد العزيز بن 
عبد اهلل بن 

محمد آل الشيخ 
مفتي عام 

المملكة العربية 
السعودية

فتاوى 
الفرقان
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إسبال اإلزار من كبائر الذنوب
< قال ]: »ال يدخل اجلنة مسبل إزاره« فما 
معنى هذا احلديث؟ وهل يعني أنه ال يدخل 

اجلنة حتى ولو كان مسلمًا؟ نرجو التوجيه·
> النبي ] يقول: »ثالثة ال يكلمهم الله يوم القيامة 
أليم: قال  إليهم وال يزكيهم ولهم عذاب  وال ينظر 
أب��و ذر: خ��اب��وا وخ��س��روا؟ م��ن ه��م ي��ا رس��ول الله؟ 
قال: املسبل واملنان واملنّفق سلعته باحللف الكاذب« 

أخرجه مسلم، وفي رواية: »املسبل إزاره«·
إليه  ينظر  وال  يكلمه  ال  الله  ب��أن  د  متوَعّ فاملسبل 
يوم القيامة وال يزكيه وله عذاب أليم، وليس هذا 

وإمنا هذا وعيد شديد على من  النار  في  خلوداً 
الكعبني عمل  إلى حتت  اإلزار  إسبال  وإن  أسبل، 
احلديث  وف��ي  ال��ذن��وب،  كبائر  م��ن  وكبيرة  مشني 
اآلخر يقول ] »من جَرّ ثوبه خيالء لم ينظر الله 
ويقول  ومسلم،  البخاري  رواه  القيامة«  ي��وم  إليه 
]: »ما أسفل الكعبني من اإلزار ففي النار« رواه 
البخاري· فيجب على املسلم تقوى الله وأال يسبل 
ثيابه، ومن أسبل ثيابه فقد عصى وارتكب كبيرة 
من الكبائر، ولكن هذه املعصية ال تقتضي خلوده 
في النار وال خروجه من اإلسالم فهو عاص بفعله 

مع كونه مسلماً·

< ما احلكمة من عدم الصالة على 
مات  من  وهل  املعركة؟  في  الشهيد 
م��ب��ط��ون��ًا ي���ك���ون ف���ي ح��ك��م شهيد 
املعركة من ناحية عدم التغسيل أو 

الصالة عليه؟
على  الصالة  ع��دم  من  أم��ا احلكمة   <
في  العلماء  فذكر  املعركة  في  الشهيد 
ذلك أموراً لعل أقربها: أن الصالة على 
امليت املقصود منها الدعاء له والشفاعة 
فيه، ففي حديث عائشة رضي الله عنها 
عن النبي ] قال: »ما من ميت تصلي 
عليه أمة من املسلمني يبلغون مائة كلهم 
عوا فيه« رواه مسلم،  يشفعون له إال ُشفِّ
الله  وفيه من حديث ابن عباس رضي 
الله ] يقول:  أنه سمع رسول  عنهما 
على  فيقوم  رجل مسلم ميوت  من  »ما 
بالله  يشركون  ال  رجاًل  أربعون  جنازته 

عهم الله فيه«. شيئاً إال شَفّ
في  ع  يشَفّ أنه  ثبت  قد  املعركة  وشهيد 
سبعني من أهله؛ فألجل هذا لم تُشرع 

الصالة عليه·
ونحوه ممن  املبطون  أما 
ُس���م���ي ف����ي األح����ادي����ث 
ش��ه��ي��داً ف��إن��ه ل��ي��س له 
حكم شهيد املعركة من 
حيث عدم غسله وعدم 
وإمنا  عليه،  ال��ص��الة 
باعتبار  ُسمي شهيداً 

ثواب اآلخرة·

أمه  الرجل على أخت  < ما حكم سالم 
من الرضاعة؟

> أخ���ت أم���ك خ��ال��ة ل��ك ول���و ك��ان��ت من 
الرضاعة فهي أخت ألمك من الرضاعة، 
إذاً فهي خالة لك فهي من محارمك يجوز 
لك أن تصافحها وأن تسافر معها وأن تخلو 

بها؛ فإنها من احملارم لها ما للمحارم من 
األحكام من حيث جواز النظر ومن حيث 

السفر ومن حيث املصافحة ومن 
ال��ن��ك��اح كما  حيث حت��رمي 

هو معلوم·

أخت أمك من الرضاعة خالة لك

عدم الصالة 
على الشهيد

امل��رات خرجت مع أقاربي إلى  < في إح��دى 
لي  فقالت  الذهب  من  لي  عقد  فضاع  البر 
إح��دى األخ���وات: م��اذا تعطن م��ن حتصله 
مائتي  أعطيها  فقلت:   – معها  وك��ان   – ل��ك 
واآلن  بالله  أمي��ان  لها ثالثة  ري��ال, وحلفت 
وكان  املائتن  أحصل  لم  ألني  معها  تورطت 
أن نطقُت بها في ذلك احلن من شدة الفرح, 

فهل علي كفارة إذا لم أجد مائتي ريال؟
> نقول أوالً: على املسلم إذا وجد لقطة لغيره أن 
يعّرف بها مع احتفاظه بأوصافها ولكن ليعّرف 
بها في اجلملة فيقول: عند فالن عقد من ذهب، 
من له الذهب فليتقدم ليصفه، فإن جاء شخص 
ووصفه الوصف الكامل دفعه إليه؛ ألن النبي ] 

سأله رجل عن اللقطة فقال: »اعرف وكاءها - 
ثم  ثم عّرفها سنة  وعاءها - وعفاصها  قال  أو 
استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه« متفق عليه؛ 
فال يحل ملسلم أن يخفي اللقطة حتى يسمع من 
يبحث عنها ويضع شيئاً من املال مقاباًل ملن يأتي 
بل يجب عليه  أن��واع اخليانة،  بها فإن هذا من 
التعريف بها؛ ألن مال املسلم محترم فيجب أن 

حتترمه·
املرأة  تلك  إعطاء  على  بيمينك  يتعلق  ما  ثانياً: 
وه��و في حقيقة  العقد  وج��دت  إن  ري��ال  مائتي 
مائتي  إعطاؤها  يلزمك  ال  نقول:  معها،  األم��ر 
حلفت  أن��ت  لكن  فيها،  لها  ح��ق  ال  ألن��ه  ري���ال؛ 
ألجل  املائتني  دف��ع  أو  اليمني،  ك��ف��ارة  فيلزمك 

اليمني ال ألن لها حقاً فيها، والله أعلم·

التعريف باللقطة
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المحليات

األساسية  للمقومات  الكويتية  اجلمعية  أص���درت 
حلقوق اإلنسان بيانا صحافياً استنكرت فيه املجازر 
التي ترتكبها القوات األمنية السورية بحق املتظاهرين 
الذين  األطفال  والسيما  العزل  املدنيني  من  سلمياً 
مشيرة  بشعة،  بطريقة  باستهدافهم  العالم  صعق 
إلى أن ما حدث في مدينة درعا وغيرها من املدن 
من هجوم بالدبابات واملدرعات واآلليات العسكرية 
الثقيلة والقصف املدفعي العنيف هو جرمية وحرب 
إبادة جماعية بحق املدنيني، مطالبة املجتمع الدولي 
باتخاذ إجراءات حازمة وفورية إزاء النظام السوري، 

خطابات  ال  رادع���ة  إلج����راءات  بحاجة  فالضحايا 
الصمت  بعدم  العربية  ال���دول  طالبت  كما  ف��ارغ��ة، 

حتى ال يشاركوا في اجلرمية.
ال��دول��ي��ة املعنية  ال��ب��ي��ان: على اجل��ه��ات  وأض���اف 
تثبت  أن  العالم  في  اإلنسان  حقوق  عن  بالدفاع 
جديته في التعاطي مع انتهاكات حقوق اإلنسان في 
سوريا وأن تضغط بكل الوسائل املمكنة من أجل 
وقف حمام الدم الذي ينزف من املدنيني املساملني 
كل يوم، فقد فاق عدد القتلى في مختلف املدن 
ومئات  اجلرحى  آالف  غير  قتيل،   400 السورية 

         طالبت الدول العربية بعدم الصمت حتى ال تشارك في        اجلرمية

»المقومات«: المجازر التي يرتكبها النظام السوري بحق المطالبين بحقوقهم الشرعية       تستوجب إجراءات دولية رادعة 

الشعبية  احل����م����ل����ة  رئ����ي����س  أع��������رب 
عيد  الليبي  الشعب  لنصرة  الكويتية 
السخية  للمنحة  شكره  عن  الصمادي 
من صاحب السمو أمير البالد املقدمة 
ما  هذا  أن  على  مؤكدا  الليبي،  للشعب 
حكومة  الكويتي  الشعب  عليه  جبل 
في  العرب  األش��ق��اء  نصرة  وه��و  وشعبا 
بظروف  مي��رون  من  والسيما  مكان  كل 

الذي  الليبي  الشعب  مثل  استثنائية 
الطاغية  ح��ك��وم��ة  م���ع  امل����وت  ي���ص���ارع 
من  الشعب  فناء  يريد  ال��ذي  القذافي 

أجل التمسك بالسلطة.
صحافي:  تصريح  في  الصمادي  وق��ال 
الكويتية  الشعبية  اللجنة  أعضاء  إن 
ومساعدات  طبية  قوافل  في  توجهوا 
مت  ال��ذي  الليبي  الشعب  إل��ى  غذائية 

تشريده من وطنه جراء النزاع املسلح 
ال����ذي ي���ق���وده ال��ق��ذاف��ي جت���اه شعبه 
للمطالبة  سلمية  ثورة  في  ظهر  الذي 

باحلرية.
للحملة  املنسق اإلعالمي  وب��دوره قال 
ال��ه��اج��ري: ال يفوتنا  م��ب��ارك ض��ي��دان 
توجيه الشكر والثناء لصاحب السمو 
باحلكومة  الع���ت���راف���ه  ال���ب���الد  أم���ي���ر 

أق����ام امل���رك���ز اإلص���اح���ي مل��س��ل��م��ي كيرال 
بالكويت  مسابقة حتريرية للقرآن الكرمي، 
وهي  عبارة عن اختيار سورة أو سورتني من 
القرآن الكرمي وإعداد املراجع لتفسير تلك 
اجلالية  بلغة  املعتمدة  التفاسير  من  السور 
ومن ثم يتم توزيعها بني اجلالية للمراجعة 
واالس��ت��ع��داد ق��ب��ل االخ��ت��ب��ار ب��ق��راب��ة ثاثة 
أشهر ثم يتم عقد االختبار في اليوم احملدد 
واملعلن عنه سابقا وملدة ساعتني في أماكن 
بكثرة  اجلالية  أب��ن��اء  فيها  يقطن  مختارة 
وبعد ذلك يتم اإلعان عن أسماء الفائزين 

واملتفوقني وتوزيع اجلوائز عليهم.
واجلدير بالذكر أن هذه املسابقة كانت هي 
اخلامسة عشر في تاريخ مسابقات املركز 
اجلاثية  س��ورت��ا  وك��ان��ت  2004م  سنة  منذ 
املسابقة،  ل��ه��ذه  امل��ق��رر  املنهج  واألح��ق��اف 
حيث بلغ عدد املشاركني في هذه املسابقة 

موزعة على 142 شخص  ع��دد 257 شخص 
من الرجال و115 من النساء.

وقد مت تغطية عدد 37 سور أي ما يقارب 12 
جزء من خال هذه املسابقات خال السنوات 
وتوفيقه  الله  بفضل  املركز  ومتكن  املاضية، 
من خال هذه املسابقات من توصيل ترجمة 
معاني وتفسير تلك السور إلى عدد كبير من 
عدد  ت��زاي��د  لوحظ  بأنه  علما  اجلالية  أب��ن��اء 

املشاركني في املسابقة كل مرة.
وقد أفاد الشيخ عبد اللطيف محمد املدنى، 
رئيس املركز اإلصاحى ملسلمى كيرال بالكويت 
بأن املركز يقوم بإدارة 42 مركزا لتعليم القرآن 
ال��ك��وي��ت وم��ن��ه��ا 30 مركزا  واحل��دي��ث ع��م��وم 

للرجال و12 مركزا للنساء.
للنساء  ال��ق��رآن  حتفيظ  حلقة  ف��ت��ح  مت  وق���د 
اللجنة  م��ع  بالتنسيق  املليبارية  اجلالية  م��ن 
النسائية جلمعية إحياء التراث اإلسامى فى 

مقر اللجنة بقرطبة منذ 3 سنوات، وكذلك 
قد مت فتح حلقات حتفيظ القرآن الكرمي 
املساجد  فى  اجلالية  من  والكبار  للصغار 
الكرمي  القرآن  ش��ؤون  إدارة  مع  بالتنسيق 

بوزارة األوقاف والشؤون اإلسامية. 
ت��وزي��ع اجلوائز  امل��س��اب��ق��ة مت  ن��ه��اي��ة  وف���ي 
  15 رقم  التحريرية  املسابقة  فى  للفائزين 
خال   2011/4/23 امل��واف��ق  السبت  ي��وم 
الثقافة  املركز  مع  بالتعاون  املركز  برنامج 
والشؤون  األوق������اف  ب������وزارة  اإلس���ام���ى 
املطوع  ال��ل��ه  عبد  على  بقاعة  اإلس��ام��ي��ة 
الكائن فى مسجد الكبير. والشيخ أحم��د 
الثقافى  للمركز  ع��ام  م��ش��رف  ال��ك��ن��درى، 
 – الدراسات اإلسامية  ب��إدارة  اإلسامى 
وزارة األوقاف قام بتوزيع اجلوائز والشيخ 
الثقافى  امل���رك���ز  وك��ي��ل  اجل���ن���ف���اوى،  ف��ه��د 

اإلسامى القى كلمة التهنئة. 

المركز اإلصالحي لمسلمي كيرال بالكويت يقيم مسابقة للقرآن الكريم

املعتقلني حسب املعلومات التي أكدتها املنظمات 
هل  متسائلة:  العيان،  وشهود  السورية  احلقوقية 
الدم الليبي يختلف عن الدم السوري أم إن لعبة 

املصالح سحقت القيم اإلنسانية حتت أقدامها؟
وطالب البيان النظام السوري بوقف املجازر فوراً 
وفك احلصار املفروض على املدن وإيقاف عمليات 
املدنيني  وت��روي��ع  للمنازل  العشوائية  امل��داه��م��ة 
اإلصاحات  في  الشعب  مطالب  وتلبية  اآلمنني 
ومضمونا  شكا  االجتماعية  والعدالة  الواقعية 
بأسرع وقت ممكن وقبل أن يكون مصيره كمصير 

»نصرة الشعب الليبي«: الكويت تمد يد       العون لمصارعي الموت من أجل الحرية
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االنتقالية للشعب الليبي، الفتا إلى أن 
الكويت دائما سباقة لكل مافيه خير 
التي تصارع املوت من أجل  لهذه األمة 

احلرية.
الكويتية  احلكومة  من  نتمنى  وأضاف 
الطبية  للمساعدات  جوي  جسر  فتح 
الليبي  ل��ل��ش��ع��ب  وغ��ي��ره��ا  وال��غ��ذائ��ي��ة 
الطغيان،  ن��ي��ران  حت��ت  ي��ع��ان��ي  ال����ذي 

مشيرا إلى أن الهالل األحمر الكويتي 
س��اه��م م��س��اه��م��ة ف��ع��ال��ة ف��ي تخفيف 
ال��ل��ي��ب��ي، ولكن  ال��ش��ع��ب  امل���ع���ان���اة ع���ن 
ال��ل��ى املزيد  ي��ح��ت��اج  ال��ل��ي��ب��ي  ال��ش��ع��ب 
ملا  والغذائية  الطبية  امل��س��اع��دات  م��ن 
ي��ع��ان��ي��ه م��ن م��ص��اع��ب احل��ي��اة ف��ي ظل 

احلرب القائمة.
ي���أم���ر  أن  أي�����ض�����ًا  ال����ه����اج����ري  ومت����ن����ى 

ال����ب����الد بفتح  أم���ي���ر  ال���س���م���و  ص���اح���ب 
احلاالت  ل��ع��الج  ال��ك��وي��ت  مستشفيات 
الذين  الليبين  اجلرحى  من  اخلطرة 
القذافي،  الطاغية  نيران  من  أصيبوا 
ملستشفيات  امل��اس��ة  حلاجتهم  وذل���ك 
احلرجة  العمليات  إج��راء  متخصصة 
املستشفيات  ك����ون  امل��ص��اب��ن  الن���ق���اذ 

امليدانية ال تؤدي الغرض.

أوضاع تحت المجهر!

...ومن ضمن ما قاله النائب فيصل الدويسان في لقاء أجراه معه موقع إياف اإللكتروني أنه 
عندما اطلع على سير التحقيقات مع أعضاء شبكة التجسس اإليرانية التي ألقي القبض عليها 
في الباد وصدر بحق ثاث من افرادها حكم اإلع��دام »تبني له أنها كانت بهدف التجسس 
على القوات االمريكية داخل األراضى الكويتية ولم يكن جتسساً على مصالح الكويت«!! هكذا 
بسهولة اكتشف الدويسان )ال فض فوه( أن احلكاية وما فيها ال تعدو أن تكون لعبة انخدعنا بها 

كون  املساكني أعضاء الشبكة يريدون أمريكا ال الكويت ليتجسسوا عليها في عقر دارنا!!
وبالتالي يصبح من حقه تبرير هذه األفعال التآمرية واعتبارها أمرا )عاديا( بدليل أن إسرائيل 
عندما )طاحت( عليها أمريكا متلبسة بالتجسس وفي عقر دارها لم تتأثر مصاحلهما بذلك! 

يقول النائب أيضا ضمن تناقضاته: »إن ما قام به نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ أحمد احلمود الصباح بشأن اإلعان عن ضبط شبكة التجسس اإليرانية أمر لم يخرج 
عن إطار الشفافية وليس فيه تسرع غير أنه عاد ثانية ليؤكد على تسرع النائب الثاني لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الكويتي محمد صباح السالم الصباح عندما أدلى بتصريحات 

حول هذه الشبكة وأقدم على خطوات طرد بعض أعضاء البعثة الدبلوماسية اإليرانية(!
بل و»زاد الطني بلة« عندما قلل من مستوى هذا اجلرم الذي وصفه بال�)عادي( عندما أضاف: »أن تسرع 
وزير اخلارجية فى االعان عن خلية التجسس أوقع احملكمة القادمة« )محكمة التمييز( في حرج كبير 

خصوصا أن القضية مت تسييسها فى حني أنها أمر عادّي كان يفترض أن يكون بعيداً عن السياسة«!!
هكذا أصبح اجلرم في حق الوطن )عاديا( و)مسيسا( متناسيا ما فعلته إيران عندما القت القبض على 
)حداقتنا( الذين ضلوا الطريق فأقامت الدنيا ولم تقعدها متهمة إيانا بالتجسس عليها رمبا بدليل 
األسماك اإليرانية التي اصطادوها! كل ذلك ولم تصدر أحكام ضدهم أو تتم إدانتهم! فهل اعتبرت 

احلكومة اإليرانية ذلك أمرا عاديا وخرج نائب إيراني ليقول حلكومته: ال تسيسوا القضية..؟!
باختصار دعونا نسأل الدويسان: إلى أين تتجه به بوصلة املجامات ليبرر لهم تلك األفعال 
عليها  نفسه لضحك  مع  الوقت  برهة من  اختلى  لو  بتناقضات  علينا  و)يبربر(  واهية  بحجج 

ولرمبا أفاق من غفوته؟!
على الطاير

يا ولد الدويسان راجع نفسك واتق الله في توجهاتك وفي وطنك وقبل ذلك في دينك واسأل 
نفسك: هل تستحق األصوات االنتخابية التضحية بوطنك؟!  قاتل الله السياسة!

ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم!

)عادي(!!
وليد إبراهيم األحمد)�(

waleed_yawatan@yahoo.com
)�( كاتب كويتي

األنظمة التي سقطت قبله.
بدخول  النظام  سماح  ض���رورة  على  البيان  وأك��د 
األحداث  لتغطية  سوريا  إلى  اإلعامية  الوسائل 
لهم،  احلماية  وتأمني ضمانات  الواقع  أرض  على 
وإال فإن هذا املنع أكبر دليل على أنه يحاول إخفاء 
اإللكترونية!  االتصال  شبكات  زم��ن  في  اجلرائم 
مشيراً إلى أن اجلمعية تقوم بالتنسيق مع املنظمات 
والناشطني  والدولية  واإلقليمية  احلقوقية احمللية 
ل��رف��ع دع���اوى ض��د ك��ل م��ن يرتكبون ج��رائ��م ضد 

اإلنسانية في سوريا مهما علت مناصبهم.

بقرطبة  واإلرش�����اد  ال���دع���وة  جل��ن��ة  تقيم 
بالتعاون مع إدارة بناء املساجد مبحافظة 
حتت  الثاني  الثقافي  امللتقى  العاصمة 
ع���ن���وان »دع�����وة اإلم�����ام م��ح��م��د ب���ن عبد 
الوهاب«، وذلك يوم األربعاء 2011/5/4 
مبسجد العجيري »املعهد الديني سابقا«.

قزار  فيصل  الشيخ  امللتقى  في  ويحاضر 
اجلاسم حول تاريخ دعوة اإلمام محمد بن 

عبد الوهاب والشبه املثارة حوله.
ك���م���ا ي���ق���دم امل���ل���ت���ق���ى م���ح���اض���رة حول 
مم��ي��زات دع����وة اإلم����ام م��ح��م��د ب��ن عبد 
التلقي  في  ومنهجه  الوهاب وخصائصها 
واالستدالل، للشيخ د. عبدالعزيز السعيد 

من اململكة العربية السعودية.

»الدعوة واالرشاد« 
بقرطبة تقيم الملتقى 

الثقافي الثاني

»نصرة الشعب الليبي«: الكويت تمد يد       العون لمصارعي الموت من أجل الحرية
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درا�شات �شرعية

كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

ِذيَن آَمُنوا َوَلْم َيْلِبُسوا  ِه َقاَل: َلَّا َنَزَلْت }اَلّ 136. َعْن َعْبِد الَلّ
��ِه ]،  ِإمَي��اَن��ُه��ْم ِبُظْلٍم{ َش��َقّ َذِل��َك َعَلى َأْص��َح��اِب َرُس���وِل ال��َلّ
َلْيَس  ِه ]: »  الَلّ َنْفَسُه؟ َفَقاَل َرُسوُل  َنا اَل َيْظِلُم  َأُيّ َوَقاُلوا: 
ا ُهَو َكَما َقاَل ُلْقَماُن اِلْبِنِه: }َيا ُبَنَيّ اَل  َ وَن، ِإَنّ ُهَو َكَما َتُظُنّ

ْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم{«. ِه ِإَنّ الِشّ ُتْشِرْك ِبالَلّ
الشرح:

هذا احلديث في سورة األنعام، وقد أورده اإلمام مسلم في كتاب 
اإلميان، وبوب عليه النووي: باب صدق اإلميان وإخالصه، وهو 

حديث الصحابي اجلليل عبد الله بن مسعود الهذلي [.
قوله: » ملا نزلت » هذا نص من ابن مسعود في أنه عند نزول هذه 
اآلية، حصل ما ذكر، واملرويات التي حتتف بنزول اآليات، يستعان 
ال  ول��ذا  بها؛  العمل  وكيفية  منها،  وامل���راد  اآلي��ات  فهم  على  بها 
يستغني عنها املفسر لكتاب الله تعالى، كما في أصول التفسير.

فابن مسعود [ يقول ملا نزلت }الَِّذيَن آَمنُواْ َولَْم يَلِْبُسواْ ِإمَيانَُهم 
ذلك  شق   )82 )األنعام:  ْهتَُدوَن{  ُمّ َوُه��م  األَْم��ُن  لَُهُم  أُْولَ�ِئَك  ِبُظلٍْم 
امل��راد بالظلم هنا،  على أصحاب رسول الله ] »ألنهم ظنوا أن 
هو الظلم املطلق، أي: كل الذنوب واملعاصي؛ ولذلك قالوا: »أينا 
ال يظلم نفسه؟ »  أي: من منا الذي ال يخطئ أو يقع منه التقصير 

في حقوق الله تعالى؟!
الله ] لهم: » ليس األمر كما تظنون ! إمنا  ولذلك قال رسول 
ْرَك لَُظلٌْم  هو كما قال لقمان البنه: }يَا بُنََيّ اَل تُْشِرْك ِباللَِّه ِإَنّ الِشّ

َعِظيٌم{ )لقمان: 13( أي: املراد بالظلم هنا، املقيد وهو الشرك.
وهذه اآلية التي من سورة األنعام، قد ذكرها الله سبحانه وتعالى 
بعد احملاجة التي كانت بني خليله إبراهيم عليه الصالة والسالم 
ِفي  ��وِنّ��ي  ��اُجّ أحَُتَ َق��اَل  قومه  عنه: }وحاّجه  فقال سبحانه  وقومه، 
اللِّه َوَقْد َهَداِن َوالَ أََخاُف َما تُْشِرُكوَن ِبِه ِإالَّ أَن يََشاَء َرِبّي َشيْئا{ 
)األنعام: 80(. أي: كيف: جتادلونني وقد تبني لي الهدى، واتضح 
لي احلق؟ وأي فائدة في اجل��دال، وقد هداني الله ووصلت إلى 

كمال العلم واليقني بالنبوة والرسالة؟!
َشيْئاً{ أي:  َرِبّي  يََشاَء  أَن  ِإالَّ  ِبِه  تُْشِرُكوَن  َما  أََخ��اُف  وقوله: }َوالَ 
أنا ال أخاف آلهتكم الباطلة؛ ألنها ال تضرني وال تنفعني لعجزها 
عن ذلك، وقوله }ِإالَّ أَن يََشاَء َرِبّي َشيْئاً{ أي: إال أن يشاء الله أن 
ينالني مبكروه أو سوء، بقضائه وقدره وفعله، ال بفعل أصنامكم 

وآلهتكم.
ربي كل شيء؛  أي: قد علم  ربي كل شيء علما{  وقوله: }وس��ع 
لكمال علمه وسعته وشموله، وليس كآلهتكم التي ال تعلم شيئا، وال 
تفهم وال ترد جوابا؛ ألنها جماد، أخشاب وأحجار، ال تسمع وال 
تبصر وال تتكلم وال تعقل. }أفال تتذكرون{: أال تتعظون وتعتبرون 
املنحوتة،  ال��ص��ور  ع��ب��ادة  فتتركوا  وأف��ه��ام،  ع��ق��ول  لكم  ك��ان��ت  إن 

شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري )15()3(

التوحـيد أمـٌن وأمـان
احلمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.  واحلمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون 

للعالن نذيرا.  واحلمد لله الذي جعل كتابه موعظة وشفاء لا في الصدور، وهدى ورحمة ونورا للمؤمنن. 
اهتدى  ومن  وصحبه،  آله  وعلى   [ ورسوله،  عبده  محمدا  أن  وأشهد  وحده،  الله  إال  إله  ال  أن  وأشهد 

بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. 
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والتماثيل املصورة، التي ال تقدر على نفع لكم وال ضر، وال 
تفقه وال تعقل، بل أنتم أكمل منها؛ ألنكم تسمعون وتبصرون 

وتتحركون، وهي جامدة.
ثم قال: }وكيَف أخاُف ما أَشركتُم وال تَخافون أنكم أشَركتُم 
بالله ما لم ينّزل به عليكم سلطاناً{ أي: كيف أخاف ممن 
ال يقدر على ضر وال سوء، لي وال لغيري، ولو كانت تنفع أو 
تضر، لدفعت عن نفسها كسري لها، وضربي لها بالفأس. 
وقوله }وال تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم 
سلطانا{ أي: بل أنتم ال تخافون الله الذي خلقكم ورزقكم، 

وهو القادر على نفعكم وضركم، وهو على كل شيء قدير.
ثم قال: }َفَأُيّ الَْفِريَقنْيِ أََحُقّ ِباألَْمِن ِإن ُكنتُْم تَْعلَُموَن{ )81( 
أي: أي الفريقني أحق باألمن: الذين آمنوا بالله عز وجل، 
لم  بالله ما  الذين أشركوا  أم  له،  وعبدوه وح��ده ال شريك 
به رسوال؟  يرسل  ولم  كتاب،  أو  علٍم  به سلطانا، من  ينزل 
فالشرك الذي يفعله املشركون لم ينزل فيه كتاب، ولم يأمر 
برهان  بغير  هم  فعلوه  بل  الرسل،  به  وتعالى  الله سبحانه 

وال كتاب.
ِإمَيانَُهم  يَلِْبُسواْ  َولَ��ْم  آَمنُواْ  }الَّ��ِذي��َن  وتعالى:  سبحانه  قال 
ْهتَُدوَن{ )األنعام: 82( فبني  ُمّ أُْولَ�ِئَك لَُهُم األَْمُن َوُهم  ِبُظلٍْم 
أن الذي يستحق األمن والهداية، هم الذين آمنوا ولم يلبسوا 
إميانهم بظلم، أي: أهل التوحيد، ومعنى )يلبسوا(: يخلطوا، 
أي: لم يخلطوا إميانهم وإسالمهم بظلم، أي: بشرك، وهذه 
اآلية بعمومها تشمل جميع أنواع الظلم، الظاهرة والباطنة، 
الكبيرة والصغيرة، وهو ما فهمه الصحابة  رضي الله عنهم 
من اآلية، وهو املتبادر للذهن، أن الظلم هو أي ظلم، والظلم 

كما عّرفه أهل العلم هو: وضع الشيء في غير موضعه.
هو:  فيها  بالظلم  امل��راد  وأن  اآلي��ة،  ه��ذه  بّينت  السنة  لكن 
وهو  وج��ل،  عز  الله  يغفره  ال  ال��ذي  والظلم  األكبر،  الظلم 
النبي ] - بعد أن شقت  الشرك به، وهو ما أعلمهم به 
عليهم هذه اآلية - أن املقصود بالظلم ، هو ما ذكره لقمان 
احلكيم في وصيته البنه بقوله تعالى: }وإذ قال لقمان البنه 
ْرَك لَُظلٌْم َعِظيٌم{  وهو يعظه يَا بُنََيّ اَل تُْشِرْك ِباللَِّه ِإَنّ الِشّ

)لقمان: 13(. 
والترهيب،  بالترغيب  املقرون  والنهي  األم��ر  هو  والوعظ: 
في  السبب  له  وب��نيّ  الشرك،  عن  ونهاه  باإلخالص  فأمره 
أبشع  أنه ال  الشرك لظلم عظيم{ وذلك  ذلك فقال: }إن 
وال أقبح وال أظلم ممن سوى بني التراب ورب األرباب؟؟! 
بني الناقص العاجز الفقير، والكامل القادر الغني الذي بيده 

ملكوت كل شيء؟؟!
وتعالى،  تبارك  الله  لغير  العبادة  ص��رف  هنا:  الظلم  إذاً 
املخلوق مبنزلة  الظاملني؛ جلعله  ومن فعل ذلك فهو أظلم 

اخلالق.
بالله  الشرك  هو  باآلية  املقصود  أن  يبني  احلديث  وه��ذا 
أهل  وق��ال  موضعها.  غير  ف��ي  العبادة  جعل  وه��و  تعالى، 
تسليما  ويسلم  مطلقا،  إمي��ان��ا  يؤمن  ال��ذي  إن  التفسير: 
مطلقا، فال يلبسه بشرك وال معصية، فهذا له األمن التام، 

واالهتداء التام، في الدنيا واآلخرة.
وأما الذي يؤمن إميانا يخلطه مبعاصي وذنوب، فهذا له أمن 
غير تام واهتداء غير تام، لكن يحصل له أصل األمن، وأصل 
االهتداء؛ ألنه مسلم لكن ال يحصل له األمن التام الكامل، 
التوحيد،  تنافي  معصية  كل  ألن  للعذاب؛  متعرض  هو  بل 
فاملعاصي تنافي كمال االنقياد لله سبحانه وتعالى، وعبادة 
الله عز وجل حق العبادة، وقال تعالى: }فمن يعمل مثقال 

ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره{.
الله  وهكذا الشرك األصغر، كيسير الرياء، واحللف بغير 

ونحوه، ينافي االهتداء التام، واألمن التام.
وأعراضهم،  أموالهم  على  والتعدي  ال��ن��اس،  ظلم  وكذلك 

صاحبه غير مهتد،  ومعرض للخوف.
اآلي��ة هو عموم  بالظلم في هذه  امل��راد  إن  املعتزلة:  وق��ال 
واملعصية عندهم  أن اإلميان  وذلك  الشرك؟!  املعصية، ال 
صاحب  أن  واخل���وارج  املعتزلة  مذهب  ألن  يجتمعان؟!  ال 
الكبيرة يخرج من اإلميان بكبيرته؛ ألنه ال ميكن أن يكون 
مؤمنا ويسرق، أو مؤمنا ويشرب اخلمر، فال يجتمع عندهم 
هذا وهذا، بل عندهم إن شرب اخلمر كفر؟ وإن سرق كفر؟ 

وان قتل كفر، وان فعل أي كبيرة من الكبائر كفر؟؟!
أما أهل السنة فيقولون: ميكن أن يجتمع في اإلنسان كفٌر 
وتعالى:  تبارك  الله  ق��ال  كما  ومعصية،  وإمي���اٌن  وإس���الم، 
ْشِرُكوَن{ )يوسف: 106(  }َوَما يُْؤِمُن أَْكثَُرُهْم ِباللِّه ِإالَّ َوُهم ُمّ
فهذا قول أهل السنة واجلماعة، أن اإلسالم واملعصية قد 
يجتمعان في الشخص، وارتكاب الكبيرة ال يخرج اإلنسان 
عن حّد اإلسالم، بل يسمى صاحبه مؤمنا بإميانه،  فاسقا 

بكبيرته، وهم معرضون للعقوبات في الدنيا واآلخرة.
كان  أن��ه  العلم  أه��ل  اآلي��ة عند عامة  امل��ذك��ور في  ولقمان 
حكيما ولم يكن نبيا، إال عكرمة فإنه قال: كان نبيا. وتفرد 
بهذا القول، وقيل اسمه: أنعم، وقيل اسمه: مشكم، وقيل 

غير ذلك. والله تعالى أعلم



12

ن - 6 /2010/12م
حلج���ة  1431ه���� -  االثن���

الفرق���ان  610 - 30 ذو ا

�إميانيات

كلمات في العقيدة

في  الظاملني  الله  يهلك  أن  احملتم  من  هل   -
الدنيا؟

- كال.. ولكن الظلم من الذنوب التي من األرجح 
أن ينال مرتكبها جزءاً من عذابه في الدنيا كما في 
ل الله تعالى  احلديث: »ما من ذنب أجدر أن يعجِّ
في  له  يدخر  ما  مع  الدنيا  في  العقوبة  لصاحبه 

اآلخرة، من البغي وقطيعة الرحم« صحيح.
بني  اجلديد  مكتبه  في  نتحاور  وصاحبي  كنت 

العشاءين:
- ما احلكمة من ترك الظالم يطغى ويتجبر؟!

- بل من كمال احلكمة، واحلكم كثيرة نعرف بعضها 
حتى  يتمادى  يجعله  الظالم  ترك  أغلبها،  وجنهل 
حتى  فرعون  فعل  كما  ظلمه،  مدى  للناس  يتبني 
قال: »أنا ربكم األعلى«، }فأخذه الله نكال اآلخرة 
واألولى إن في ذلك لعبرة ملن يخشى{ )النازعات: 
25 - 26(؛ فكان عبرة لكل ظالم، ورمبا بقاء الظالم 
يجعل املظلوم يكثر من الرجوع إلى الله واالستغفار 
من ذنوبه، ففي تفسير قول الله تعالى: }وكذلك 
يكسبون{  كانوا  مبا  بعضا  الظاملني  بعض  نولي 
)األنعام: 129(، قال ابن عباس: إذا أراد الله بقوم 
خيرا ولَّى عليهم خيارهم، وإذا أراد غير ذلك ولى 
كثيرة،  الظالم  إبقاء  عليهم شرارهم، واحلكم في 
ولكن ال ينبغي أن يشك مسلم في أن الله ال يحب 
الظاملني، وإن أّخرهم كما قال تعالى: }وال حتسنب 
الله غافال عما يعمل الظاملون إمنا يؤخرهم ليوم 

تشخص فيه األبصار{ )إبراهيم: 42(.

لصالة  االستعداد  ضرورة  إلى  صاحبي  نبهني 
العشاء؛ حيث لم يبق على وقت األذان سوى خمس 

دقائق.. سألني ونحن في طريقنا إلى املسجد:
- هل هذا ينطبق على كل ظالم؟

الشرك }إن  يأتي مبعنى  الله  كتاب  الظلم في   -
الشرك لظلم عظيم{ )لقمان: 13(، وأيضا مبعنى 
منع احلق والطغيان والبغي على اآلخرين في كل 
شيء، وهذا هو املراد من حديثنا، وإال فإن الشرك 
تفسير  ففي  الدنيا،  من  أكثر  اآلخرة  في  عاقبته 
قول الله تعالى: }وما كان ربك ليهلك القرى بظلم 
وأهلها مصلحون{ )هود: 117(، نقل الطبري أن 
املراد بالظلم: الشرك، والباء للسببية، أي ال يهلك 
في  مصلحون  وهم  أهلها  إشراك  بسبب  القرى 

أعمالهم يتعاطون احلق فيما بينهم.
ويوضح ابن تيمية - رحمه الله - هذه القضية بأن 
األمم تبقى بالعدل وإن كانت كافرة وتزول بالظلم 

وإن كانت مسلمة.
أو  نصرانيا  أو  يهوديا  املظلوم  كان  إن  وماذا   -

مسلما فاسقاً فاجراً؟
وجاء  اإلطالق،  على  الظلم  الله  حرم  لقد   -
صريحا في احلديث: »اتقوا دعوة املظلوم وإن كان 
األلباني،  دونها حجاب« حسنه  ليس  فإنه  كافراً؛ 
وفي رواية: »وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه« 
)حسن لغيره(، ويكفي قول الله تعالى في احلديث 
القدسي: »يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 

وجعلته بينكم محرما فال تظاملوا« مسلم.

سنة اهلل يف الظاملني
بقلم: د. أميـــــر احلـداد
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الله، وذلك بتشكيل جلنة أو محكمة شرعية، 
أعضاؤها من علماء الشرع املطهر ممن هم 
وعدالً،  وفهماً،  علماً،  اجلميع  رض��ا  محل 
وورع����اً، تنظر ف��ي محل ال��ن��زاع، ث��م حتكم 
وليعلموا  اإلسالمية،  الشريعة  تقتضيه  مبا 
إلى  التحاكم  م��ن  بعضهم  م��ن  يقع  م��ا  أن 
محكمة العدل الدولية وأمثالها من الهيئات 
شرع  غير  إل��ى  حتاكم  هو  اإلسالمية  غير 
الله، وال يجوز التقاضي إليها، أو حتكيمها 
الله  بني املسلمني، فليحذروا ذلك، وليتقوا 
يعرض  من  به  توعد  ال��ذي  عقابه  ويخشوا 
عن شرعه، كما قال تعالى: }َوَمْن أَْعَرَض 
َونَْحُشُرهُ  َضنًْكا  َمِعيَشًة  لَُه  َف��ِإَنّ  ِذْك��ِري  َعْن 
َحَشْرتَِني  ِل��َم  َرِبّ  َق��اَل  أَْعَمى  الِْقَياَمِة  يَ��ْوَم 
أَتَتَْك  َكَذِلَك  َق��اَل  بَِصيًرا  ُكنُْت  َوَق��ْد  أَْعَمى 
آيَاتُنَا َفنَِسيتََها َوَكَذِلَك الَْيْوَم تُنَْسى{، وقال: 
تَتَِّبْع  َوال  اللَُّه  أَنْ��َزَل  مِبَا  بَيْنَُهْم  اْحُكْم  }َوأَِن 
أَْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم أَْن يَْفِتنُوَك َعْن بَْعِض َما 
يُِريُد  َا  أمََنّ َفاْعلَْم  تََولَّْوا  َفِإْن  ِإلَيَْك  اللَُّه  أَنَْزَل 
َكِثيًرا  َوِإَنّ  ُذنُوِبِهْم  ِبَبْعِض  يُِصيَبُهْم  أَْن  اللَُّه 
اِهِلَيِّة يَبُْغوَن  ِمَن النَّاِس لََفاِسُقوَن أََفُحْكَم اجْلَ
يُوِقنُوَن{،  ِلَقْوٍم  ُحْكًما  اللَِّه  ِمَن  أَْحَسُن  َوَمْن 
واآليات الدالة على هذا املعنى كثيرة، كلها 
لسعادة  سبب  ورسوله  الله  طاعة  أن  تؤكد 
الله  معصية  وأن  اآلخ����رة،  ون��ع��ي��م  ال��دن��ي��ا 
ورسوله، واإلع��راض عن ذكر الله، والتولي 
ع��ن ح��ك��م��ه س��ب��ب ل��ض��ن��ك ال��ع��ي��ش وشقاء 

احلياة والعذاب في اآلخرة.
إل��ى احلق،  يهدي اجلميع  أن  أس��أل  وال��ل��ه 
أحوالهم،  وي��ص��ل��ح  االس��ت��ق��ام��ة،  وي��رزق��ه��م 
دينهم  أمر  ويعينهم على كل ما فيه صالح 
ودنياهم، وأن مينح اجلميع الرضا بحكم الله 
ورسوله، إنه جواد كرمي، وصلى الله وسلم 

على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعني.

ُسوِل ِإْن ُكنْتُْم  ِإلَى اللَِّه َوالَرّ وهُ  ِفي َشْيٍء َفُرُدّ
تُْؤِمنُوَن ِباللَِّه َوالَْيْوِم اآْلِخِر َذِلَك َخيٌْر َوأَْحَسُن 
تَْأِوياًل{، وقوله سبحانه: }َوَما اْختَلَْفتُْم ِفيِه 
ِمْن َشْيٍء َفُحْكُمُه ِإلَى اللَِّه{ واآليات في هذا 

املعنى كثيرة.
التحاكم  للمسلم  يجوز  ال  أن��ه  يعلم  ومنها 
إلى القوانني الوضعية، أو األعراف القبلية 

املخالفة للشرع.
كما أوجه نصيحتي اخلالصة في هذه الكلمة 
إلى حكام الدول اإلسالمية جميعاً بسبب ما 
وقع ويقع بينهم من النزاعات املتعددة بأن 
الطريق الوحيد الذي يجب اللجوء إليه حلل 
النزاعات بني دولهم في املمتلكات واحلقوق 
واحلدود السياسية وغيرها هو حتكيم شرع 

من  الصريحة  الشرعية  األدل���ة  دل��ت  لقد 
الكتاب والسنة على أنه يجب على املسلمني 
جميعاً أفرادا أو جماعات أو حكومات ودوالً 
خصومات  من  بينهم  شجر  فيما  التحاكم 
ونزاعات إلى شرع الله سبحانه، والرضوخ 

له، والتسليم به.
ومن هذه األدلة الصريحة قوله تعالى: }َفال 
ُموَك ِفيَما َشَجَر  َوَرِبَّك ال يُْؤِمنُوَن َحتَّى يَُحِكّ
ا  بَيْنَُهْم ثَُمّ ال يَِجُدوا ِفي أَنُْفِسِهْم َحَرًجا مِمَّ
تعالى:  وقوله  تَْسِليًما{،  َويَُسِلُّموا  َقَضيَْت 
ِمَن  أَْحَسُن  َوَمْن  يَبُْغوَن  اِهِلَيِّة  اجْلَ }أََفُحْكَم 
اللَِّه ُحْكًما ِلَقْوٍم يُوِقنُوَن{، وقوله عز وجل: 
َوأَِطيُعوا  اللََّه  أَِطيُعوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  }يََأيَُّها 
تَنَاَزْعتُْم  َف��ِإْن  ِمنُْكْم  اأْلَْم���ِر  َوأُوِل���ي  ُس��وَل  ال��َرّ

احلمد لله، والصالة والسالم على رسول الله، أما بعد: 
النبي ] في احلديث الصحيح: »الدين النصيحة، الدين  فقد قال 
النصيحة، الدين النصيحة، قيل: ملن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه 
ولرسوله وألئمة املسلمن وعامتهم«. وقيامًا بهذا الواجب فإني أعيد 
وجوب  بيان  من  مرارًا،  عنه  وحتدثت  كتبت  أن  سبق  مبا  التذكير 

التحاكم إلى شرع الله، ونبذ ما خالفه.

نصيحة واجبة لتحكيم شرع اهلل المطهر
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز- رحمه الله
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على  تدل  التي  الشرعية  النصوص  ومن 
ه���ذا اخل��ل��ق ال��ك��رمي ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: }وال 
تنسوا الفضل بينكم{ ملا له من أثر كبير 
في ترسيخ األخّوة اإلميانية ونشر احملبة 
والود في املجتمع املسلم، قال الطاهر بن 
عاشور في التحرير والتنوير: »فأمروا في 
هاته اآلية بأن يتعاهدوا الفضل، وال ينسوه؛ 
ألن نسيانه يباعد بينهم وبينه، فيضمحل 
إلى عفو غيره  يحتاج  أن  وموشك  منهم، 
عنه في واقعة أخرى، ففي تعاهده عون 
وذلك سبيل  والتحابب،  اإللف  على  كبير 
واالنتفاع  واملؤاخاة  االحت��اد  إلى  واضحة 

بهذا الوصف عند حلول التجربة.«اه�.
ويبني الشيخ ابن سعدي أن الفضل أعلى 
ينبغي  ال  فقال:»اإلنسان  املعاملة  درجات 
واملعروف،  اإلحسان  من  نفسه  يهمل  أن 
درجات  أعلى  ه��و  ال��ذي  الفضل  وينسى 
بينهم  فيما  الناس  معاملة  ألن  املعاملة؛ 
على درجتني: إما عدل وإنصاف واجب، 

وهو: أخذ الواجب، وإعطاء الواجب.
وإما فضل وإحسان، وهو إعطاء ما ليس 

معالي  من  اجلميل  وحفظ  النعم،  وشكر  بالفضل  االعتراف 
محاسن  ومن  احلنيف،  اإلسالم  بها  جاء  التي  األخالق 
االعتراف  أن  وذلك   ،[ الله  رسول  إليها  دعا  التي  الصفات 
بالنعم إقرار لصاحبها بإحسانه، وشكر له على آالئه، وإظهار 
لصنائعه وحتدث بأياديه، في حن أن كفر صنيعته وجحد 
إحسانه، وإنكار جميله كفر بنعمته، وتضييع لواجب شكره، 
وال  املطهر  الشرع  يقره  ال  وهذا  وفضله،  بحقه  واستخفاف 

يقبله العقل السديد.
قال أبو حامت البستي : »احلر ال يكفر النعمة، وال يتسخط 
ومن  يصبر،  املصائب  وعند  يشكر،  النعم  عند  بل  املصيبة، 
الكثير  أن ال يشكر  أوشك  املعروف عنده وقع  لقليل  لم يكن 
منه، والنعم ال تستجلب زيادتها، وال تدفع اآلفات عنها إال 

بالشكر«اه�.

د. وليد خالد الربيع

وال تنسوا الفضل بينكم
احلكمـة  ضالـة املؤمن )20(
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والغض  احل��ق��وق،  في  والتسامح  بواجب 
لإلنسان  ينبغي  ف��ا  ال��ن��ف��س،  ف��ي  مم��ا 
ال��درج��ة، ول��و ف��ي بعض  أن ينسى ه��ذه 
ب��ي��ن��ك وبينه  األوق������ات، وخ��ص��وص��ا مل���ن 
ال��ل��ه مجاز  م��ع��ام��ل��ة، أو م��خ��ال��ط��ة، ف���إن 

احملسنني بالفضل والكرم«اه�.
الكرمية معان عديدة ذكرها  اآلية  ولهذه 
يَُقول  الطبري:  ذك��ره  ما  منها  املفسرون 
تََعالَى ِذْكره: َواَل تَْغِفلُوا أَّيَها النَّاس األْخذ 
َفتَتُْرُكوهُ،  بَْعض  َعلَى  بَْعضُكْم  ِبالَْفْضِل 
َقبْل  َزْوَجته  امْلَُطِلّق  ُجل  الَرّ ل  ِلَيتََفَضّ َولَِكْن 
َمِسيسَها، َفيُْكِمل لََها َتَام َصَداقَها إْن َكاَن 
لَْم يُْعِطَها َجِميعه، َوِإْن َكاَن َقْد َساَق إلَيَْها 
ْل َعلَيَْها  َجِميع َما َكاَن َفَرَض لََها، َفلَْيتََفَضّ
ُجوع  الُرّ لَُه  َويَُجوز  لَ��ُه،  يَِجب  ا  َعَمّ ِبالَْعْفِو 
ُجل  الَرّ َشَحّ  َفِإْن  ِنْصفه؛  َوَذِل��َك  َعلَيَْها،  ِبِه 
َعلَيَْها،  ِبِنْصِفِه  ُج��وع  ال��ُرّ إاَلّ  َوأَبَ��ى  ِب��َذِل��َك، 
َجِميعه  ِبَرِدّ  َعلَيِْه  امْلَُطلََّقة  امْلَْرأَة  َفلتتََفضل 
لَْم  َوِإْن  ِمنُْه،  َقَبَضتُْه  َق��ْد  َكانَْت  إْن  َعلَيِْه 
ُهَما  َفِإْن  َعْن َجِميعه،  َفتَْعُفو  َقَبَضتُْه  تَُكْن 
نََدبَُهَما  َما  َوتَ��َرَك��ا  ��ا  َوَش��َحّ َذِل��َك  يَْفَعَا  لَ��ْم 
َصاِحبه  َعلَى  أََحدهَما  أَْخذ  ِمْن  إلَيِْه  اللَّه 
ِبالَْفْضِل َفلََها ِنْصف َما َكاَن َفَرَض لََها ِفي 

ُعَقد الِنَّكاح، َولَُه ِنْصفه. 
ثم نقل عن بعض مفسري السلف فذكر َعْن 
بُكْم  يَُرِغّ بَيْنُكْم{  الَْفْضل  تَنَْسُوا  َقتَاَدة: }َواَل 
اللَّه ِفي امْلَعُروف، َويَُحثُكْم َعلَى الَْفْضل، وَعْن 
َقاَل:   } بَيْنُكْم  الَْفْضل  تَنَْسْوا  }َواَل  ُسْفَيان: 
َحّث بَْعضهْم َعلَى بَْعض ِفي َهَذا َوِفي َغيْره، 
ْوج  َوالَزّ ��َداق  ال��َصّ َع��ْن  امْلَ���ْرأَة  َعْفو  ِفي  َحتَّى 
اك: }َواَل تَنَْسُوا الَْفْضل  َحّ ْتَاِم، وَعْن الَضّ ِباإْلِ
َقاَل:  َسِعيد  وَع��ْن  امْلَ��ْع��ُروف،  َق��اَل:  بَيْنُكْم{ 
َسِمْعت تَْفِسير َهِذِه اآْليَة }َواَل تَنَْسُوا الَْفْضل 

ْحَسان.اه�. بَيْنُكْم{ َقاَل: اَل تَنَْسوا اإْلِ
وق���د ك���ان ال��ن��ب��ي ] أول���ى ال��ن��اس بهذه 
يحفظ   [ ك��ان  فقد  ال��ك��رمي��ة،  الصفة 
إحسانها،  عنها-  الله  رض��ي   - خلديجة 
قالت:  عنها-  الله  رض��ي   - عائشة  فعن 

»م����ا غ����رت ع��ل��ى ام�����رأة م���ا غ����رت على 
يتزوجني  أن  قبل  ولقد هلكت   - خديجة 
يذكرها،  أسمعه  كنت  ملا   - سنني  بثاث 
ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في اجلنة 
من قصب، وإن كان ليذبح الشاة ثم يهدي 
منها«   - أه��ل صداقتها  أي   - ُخلتها  في 

أخرجه البخاري.
النبي  أن  والبيهقي  للحاكم  حديث  وف��ي 
وترحيب،  ب��ح��ف��اوة  ع��ج��وزا  استقبل   [
فلما خرجت سألته فقال ]: »يا عائشة 
إنها كانت تأتينا زمان خديجة، وإَنّ ُحسَن 
اب��ن حجر في  الَعهِد م��ن اإلمي���ان«، ق��ال 
شرح قول البخاري: باب حسن العهد من 
اإلميان، قال أبو عبيد: العهد هنا رعاية 
احل��رم��ة، وق���ال ع��ي��اض: ه��و االحتفاظ 
بالشيء واملازمة له، وقال الراغب: حفظ 
وعهد  ح��ال،  بعد  ح��اال  ومراعاته  الشيء 
وتارة  العقل  ركزه في  يكون مبا  تارة  الله 
مب��ا ج��اءت ب��ه ال��رس��ل، وت���ارة مب��ا يلتزمه 
تعالى:  قوله  ومنه  كالنذر  ابتداء  املكلف 

}ومنهم من عاهد الله{.

وبذله  جهوده  الصديق  بكر  ألبي  وحفظ 
في نصرة الدين فقال ]: »إن من أمّن 
بكر،  أبو  وماله  في صحبته  علي  الناس 
ولو كنت متخذا خليا غير ربي التخذت 
أبا بكر، ولكن أخوة اإلسام ومودته ، ال 
باب  إال  إال س��ّد  ب��اب في املسجد  يبقني 

أبي بكر« أخرجه البخاري. 
وحفظ رسول الله ] للمطعم بن عدي 
جميله حني أجاره بعد أن رده أهل الطائف 
قبل الهجرة، فقال بعد غزوة بدر في شأن 
أسارى بدر: »لو كان املطعم بن عدي حيا 
له«  لتركتهم  النتنى  ه��ؤالء  في  كلمني  ثم 

أخرجه البخاري.
وأمر ] بحفظ اجلميل ومقابلة صاحبه 
»م��ن صنع  ف��ق��ال ]:  واجل����زاء  بالشكر 
جتدوا  ل��م  ف��إن  فكافئوه،  معروفا  إليكم 
أنكم  ت��روا  ل��ه حتى  ف��ادع��وا  تكافئونه  م��ا 
داود وصححه  أبو  أخرجه  كافأتوه«  قد 

األلباني. 
قال أبو حامت البستي: »الواجب على املرء 
على  امل��ع��روف  ويحمد  النعمة،  يشكر  أن 
حسب وسعه وطاقته، إن قدر فبالضعف، 
النعمة  وإال فباملثل، وإال فباملعرفة بوقوع 
عنده، مع بذل اجلزاء له بالشكر، وقوله: 

»جزاك الله خيرا«اه�.
االعتراف  على  يحرص  أن  املسلم  فعلى 
ذلك  يترك  وال  النعم،  وشكر  باإلحسان 
أو قصروا  تركوا شكره  الناس  أن  بسبب 
في حقه، فهو إمنا يفعل ذلك ليشكر الله 
عز وجل أوالً على فضله وما حباه من نعم 
وأمكنه من إيصالها لغيره ثم يثيبه عليها 
بفضله عز وجل، قال ابن األثير: »من كان 
وترك  الناس  نعمة  كفران  وطبعه  عادته 
نعمة  كفر  ع��ادت��ه  م��ن  ك��ان  لهم  شكرها 
الله عز وج��ل ، وت��رك الشكر ل��ه«، وقال 
بعض احلكماء: »ال يزهدنك في املعروف 
كفر من كفره؛ فإنه يشكرك عليه من ال 

تصنعه إليه«.

اإلنسان ال ينبغي 
أن يهمل نفسه من 
اإلحسان والمعروف

وينسى الفضل 
الذي هو أعلى 

درجات المعاملة

الواجب على المرء أن 
يشكر النعمة، ويحمد 
المعروف على حسب 

وسعه وطاقته، 
إن قدر فبالضعف، 

وإال فبالمثل
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ثانياً: األنبياء والرسل بشر أمثالنا فال 
فيهم  الغلو  ف��ي  احل��د  م��ج��اوزة  ينبغي 
واتباعهم،  ومحبتهم  طاعتهم  وعلينا 
ي��ق��ول ال��ل��ه ت��ع��ال��ى: }وم���ا أرس��ل��ن��ا من 
)النساء:  الله{  ب��إذن  ليطاع  إال  رس��ول 
64(، ويقول تعالى: }من يطع الرسول 
فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك 
عليهم حفيظا{ )النساء: 80(، فالنجاة 
تعالى  الله  ش��رع  كما  الصالح  بالعمل 
االقتداء  وح��س��ن   ،[ رس��ول��ه  وس��ن��ه 
ب��األن��ب��ي��اء: }أول��ئ��ك ال��ذي��ن ه��دى الله 
وكذا   ،)90 )األنعام:  اقتده{  فبهداهم 
أمثالنا،  ع��ب��اد  وال��ص��احل��ون  األول���ي���اء 
تدعون  ال��ذي��ن  }إن  تعالى:  الله  يقول 
فادعوهم  أمثالكم  عباد  الله  دون  من 
صادقني{  كنتم  إن  لكم  فليستجيبوا 

)األعراف: 194(.
ث���ال���ث���اً: األن���ب���ي���اء وال���رس���ل واألول���ي���اء 
والصاحلون ال يدعون أحدا لعبادتهم، 
بل يتبرؤون من ذلك، يقول الله تعالى: 
الكتاب  الله  يؤتيه  أن  لبشر  ك��ان  }م��ا 

كونوا  للناس  يقول  ثم  والنبوة  واحلكم 
ع��ب��ادا ل��ي م��ن دون ال��ل��ه ول��ك��ن كونوا 
ومبا  الكتاب  تعلّمون  كنتم  مبا  ربانيني 
تتخذوا  أن  يأمركم  وال  تدرسون  كنتم 
املالئكة والنبيني أربابا أيأمركم بالكفر 
بعد إذ أنتم مسلمون{ )آل عمران: 79 
الله  ق��ال  }وإذ  تعالى:  ويقول   ،)80  -
يا عيسى اب��ن م��رمي أأن��ت قلت للناس 
اتخذوني وأمي إلهني من دون الله قال 
سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس 
لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم 
نفسك  في  ما  أعلم  وال  نفسي  في  ما 
إن��ك أن��ت ع��الم ال��غ��ي��وب م��ا قلت لهم 
ربي  الله  اعبدوا  أن  به  أمرتني  ما  إال 
وربكم{ )املائدة: 116 - 117(، ويقول 
الله تعالى: }ومن يقل منهم إني إله من 
دونه فذلك جنزيه جهنم كذلك جنزي 

الظاملني{ )األنبياء: 29(.
بداية  هو  الصاحلني  في  الغلو  راب��ع��اً: 
الشرك، ففي قوم نوح - عليه السالم 
تعالى:  الله  يقول  الرسل،  أول  وه��و   -

آلهتكم وال تذرن ودا  }وقالوا ال تذرن 
ونسرا{  ويعوق  يغوث  وال  سواعا  وال 
)نوح: 23(، روى البخاري في تفسيرها 
عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: 
نوح،  ق��وم  رج��ال صاحلني من  »أسماء 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم 
كانوا  التي  مجالسهم  إل��ى  انصبوا  أن 
بأسمائهم،  وسموها  أنصابا  يجلسون 
أولئك  إذا هلك  تعبد حتى  ففعلوا فلم 
ابن  قال  ُعبدت«  )نسي(  العلم  وتنّسخ 
ملا  السلف  من  واح��د  غير  ق��ال  القيم: 
صوروا  ثم  قبورهم  على  عكفوا  ماتوا 
مت��اث��ي��ل��ه��م، ث����م ط�����ال ع��ل��ي��ه��م األم����د 
فعبدوهم، فمعرفة أول شرك وقع في 
األرض بشبهة محبة الصاحلني والغلو 
مع  بها(  )للعلم  احل��اج��ة  وش��دة  فيهم، 
الغفلة عنها رفعل أناس شيئاً ظنوا به 
خيرا )لم يأمر الله به، بنصبهم أنصابا، 
ولو حسن قصدهم ظن من بعدهم أنهم 
أرادوا به غيره، فيه شاهد ملا نقل عن 
السلف أن البدع بريد الكفر؛ فالتصريح 

وقفات فقهية )20(

يقول الله تعالى: }يأهل الكتاب ال تغلوا في دينكم وال تقولوا على 
الله إال احلق{ )النساء: 171(، الغلو هو: مجاوزة احلد في كل أمر.

عز  الله  يقول  الدين،  في  بالغلو  الهوى  اتباع  عن  الله  نهى  أواًل: 
وجل: }قل يأهل الكتاب ال تغلوا في دينكم غير احلق وال تتبعوا 
أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل{ 
)املائدة: 77(، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول 
الله]: »...إياكم والغلو في الدين فإمنا هلك من كان قبلكم بالغلو 

في الدين«)1(.

التعريف
 بالغلو في الصالحين

د. حسني بن محمد بن عبدالله آل الشيخ
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فيه  العلم،  نسي  حتى  تعبد  ل��م  بأنها 
بيان قدر العلم وفضله، ومضرة اجلهل 
وشره، فالقاعدة الكلية هي: النهي عن 
كل الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. اه�)2(.

فقد  العرب،  لدى مشركي  تكرر  وهذا 
ذكر ابن جرير بسنده عن مجاهد في 
قوله تعالى: }أفرأيتم الالت والعزى{ 

)النجم: 19(.
يلّت لهم )للُحجاج( السويق  قال: »كان 

فمات فعكفوا على قبره.
خامساً: في قوله تعالى: }وكذلك أعثرنا 
وأن  ح��ق  الله  وع��د  أن  ليعلموا  عليهم 
الساعة ال ريب فيها إذ يتنازعون بينهم 
ربهم  بنيانا  عليهم  ابنوا  فقالوا  أمرهم 
أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم 
لنتخذن عليهم مسجدا{ )الكهف: 21(، 
قال ابن كثير في تفسيره: والظاهر أن 
الكلمة  أصحاب  هم  ذلك  قالوا  الذين 
والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم ال؟ 
فيه نظر ألن النبي ] قال: »لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 

فعلوا،  ما  يحّذر  مساجد«  وصاحليهم 
بن  عمر  املؤمنني  أمير  عن  روينا  وق��د 
اخل��ط��اب - رض��ي ال��ل��ه عنه - أن��ه ملا 
وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر 

أن يخفى عن الناس. اه�.
تفسير  ف����ي  ال���ق���رط���ب���ي  ق���ال���ه  ومم�����ا 
اآلي��ة: ق��ال علماؤنا: وه��ذا يحرم على 
األنبياء  ق��ب��ور  ي��ت��خ��ذوا  أن  امل��س��ل��م��ني 
األئ��م��ة عن  م��س��اج��د وروى  وال��ع��ل��م��اء 
رسول  سمعت  ق��ال  الغنوي  مرثد  أب��ي 
الله] يقول: »ال تصلوا إلى القبور وال 
ال  أي:  ملسلم،  واللفظ  عليها«  جتلسوا 
أو  عليها  فتصلوا  قبلة  ذل��ك  تتخذوها 
إليها كما فعل اليهود والنصارى فيؤدي 
السبب  ك��ان  كما  فيها،  من  عبادة  إل��ى 
في عبادة األصنام، فحذر النبي] عن 
فقال:  إليه،  املؤدية  الذرائع  وسد  ذلك 
اتخذوا  ق��وم  على  الله  غضب  »اش��ت��د 

قبور أنبيائهم مساجد«اه�.
عليهم  ابنوا  }فقالوا  تعالى:  قوله  أما 
من  قول  فهذا  بهم{  أعلم  ربهم  بنيانا 

حسن إميانه بتفويض أمرهم إلى الله.
واملرسلني  األن��ب��ي��اء  ح���رص  س���ادس���اً: 
وال��س��الم على  ال��ص��الة  أف��ض��ل  عليهم 
ه���داي���ة أمم��ه��م وإب���ع���اده���م ع���ن الغلو 
تعالى:  الله  يقول  بنبينا ]،  والسيما 
}لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز 
عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني 
رؤوف رحيم{ )التوبة: 128(، فعن علي 
ابن احلسني - رضي الله عنه - قال: 
أبي  م��ن  سمعته  ح��دي��ث��ا  أح��دث��ك��م  أال 
عن جدي عن رس��ول الله] ق��ال: »ال 
تتخذوا قبري عيدا«، في سنن أبي داود 
عن عبدالله بن الشخير قال: انطلقت 
ف��ي وف���د ب��ن��ي ع��ام��ر إل���ى رس���ول الله 
»السيد  أنت سيدنا، فقال:  ] فقلنا: 
ق��ل��ن��ا: وأفضلنا  ت��ب��ارك وت��ع��ال��ى«  ال��ل��ه 
»قولوا  فقال:  ط��وال،  وأعظمنا  فضال 
بقولكم أو بعض قولكم وال يستجرينكم 
محمد  »أنا  النسائي:  وعند  الشيطان« 
عبدالله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني 
فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل« 
وألحمد )435/1( وغيره بسند جيد عن 
ابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعا: 
»إن من شرار الناس من تدركه الساعة 
وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد« 

سدا للذرائع. والله أعلم.

 الهوامش

والنسائي   ،)215/1( أحمد  رواه   -  1
وابن  خزمية،  ابن  وصححه   ،)268/5(

حبان، واحلاكم، ووافقه الذهبي.
2 - وانظر كتاب التوحيد لإلمام املجدد 
 - الله  رحمه   - عبدالوهاب  بن  محمد 
ومنها باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم 
وتركهم دينهم، هو الغلو في الصاحلني.
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إال ملن كان على مذهبهم.
د- إبطال بعض السنن املتواترة واملشهورة: 
والزيادة في بعضها كما فعلوا في زيادة: »حي 
على خير العمل« في األذان، وإسقاط صالة 
عاما  يصلونها  الناس  تُرك  أن  بعد  التراويح، 
في  الصالة  الناس  أكثر  ت��رك  ولهذا  واح��دا؛ 

املساجد.
أتلفوا  السنة:  أه��ل  مصنفات  إت���اف  ه���- 
م��ص��ن��ف��ات أه���ل ال��س��ن��ة، وم��ن��ع��وا ال��ن��اس من 
أبي  بن  محمد  أب��ي  بكتب  فعلوا  كما  تداولها 
سبعة  وت���رك  ت��وف��ي  ال���ذي  التجيبي،  ه��اش��م 
إلى  فرفعت  ي���ده،  بخط  كلها  ك��ت��ب،  قناطير 
منها  الناس  ومنع  فأخذها  عبيد  بن  سلطان 

كيدا لإلسالم وبغضا فيه.
التدريس:  من  السنة  أهل  علماء  منع  و- 
في  ال��ت��دري��س  م��ن  السنة  أه��ل  علماء  منعوا 
بالطالب،  واالجتماع  العلم،  ونشر  املساجد، 
فكانت كتب السنة ال تقرأ إال في البيوت خوفا 

من بني عبيد.
الفرائض  أس��ق��ط��وا  ال��ش��رائ��ع:  عطلوا  ز- 
إلى  إدخالهم  يتم  حيث  دعوتهم  تبع  عّمن 
داموس، ويدخل عليهم عبيد الله البسا فروا 
مقلوبا دابا على يديه ورجليه فيقول لهم: »بَح« 
بقوله:  العمل  ه��ذا  لهم  ويفسر  يخرجهم  ثم 
أردت  فإمنا  ورجلي  ي��دي  على  دخولي  فأما 

التي  والشنيعة  القبيحة  األف��ع��ال  م��ن  ذل���ك 
الناس على  كانوا يقومون بها وكانوا يجبرون 
الدخول في مذهبهم بوسيلة التخويف بالقتل 
وقد نفذوا حكم اإلعدام في أربعة آالف رجل 
مرة واحدة. قال القابسي: إن الذين ماتوا في 
باملهدية من  العبيديني -  البحر - سجن  دار 
حني دخل عبيدالله إلى اآلن 4 آالف رجل في 

العذاب ما بني عالم وعابد ورجل صالح.
ج- حت���رمي اإلف��ت��اء ع��ل��ى م��ذه��ب اإلم���ام 
مبذهب  الفتوى  الفقهاء  على  حرموا  مالك: 
اإلمام مالك، وعدوا ذلك جرمية يعاقب عليها 
بالضرب والسجن أو القتل أحيانا، ويعقب ذلك 
نوع من اإلرهاب النفسي، حيث يدار باملقتول 
في أسواق القيروان وينادى عليه: هذا جزاء 
الفتوى  يبيحوا  ولم  مالك،  يذهب مذهب  من 

في  العبيديني  ج��رائ��م  بعض  الصالبي  يذكر 
الشمال األفريقي التي تؤكد عداوتهم الشديدة 

لإلسالم واملسلمني ومنها:
الله  ب��ع��ض دع��ات��ه��م ف���ي ع��ب��ي��د  أ- غ��ل��و 
املهدي: حتى إنه أنزله منزلة اإلله وأنه 
ي��ق��ول بدر  ُم��رس��ل،  نبي  وأن���ه  يعلم ال��غ��ي��ب، 
الدين بن قاضي شهبة: وكان له )أي املهدي( 
دعاة باملغرب يدعون الناس إليه، وإلى طاعته، 
ويأخذون عليهم العهود ويلقون إلى الناس من 
أمره بحسب عقولهم، فمنهم من يلقون إليه أن 
املهدي ابن رسول الله وحجة الله على خلقه، 
ومنهم من يلقون إليه أنه الله اخلالق الرازق.

ال��ت��س��ل��ط واجل������ور وإع�������دام ك���ل من  ب- 
طعنهم  عن  فضاًل  ه��ذا  مذهبهم،  يخالف 
الدالة  األكباش  رؤوس  وتعليق  الصحابة  في 
وغير  الصحابة  أسماء  على   - زعمهم  في   -

في دراسته الرائعة عن السالجقة..

المؤرخ علي الصالبي 
يستعرض فقه نور الدين في 
التعامل مع الدولة العبيدية

املنطقة  دول  بعض  تثيرها  ال��ت��ي  الطائفية  املشكات  خضم  ف��ي 
ومشاريعها العدائية جتاه الدول اإلسامية، وعدائها الواضح للتراث 
اإلسامي السني ومحاربتها كل ما ميت إلى اإلسام الصحيح بصلة، 
العبر  الستخاص  جيدة  بطريقة  اإلسامي  التاريخ  قراءة  يجب 
املناسبة للتعامل مع مثل هذه األمور الشائكة، والسيما  والدروس 
أن نشر الفكر الطائفي الصفوي أصبح استراتيجية لها معاملها، وقد 
أشرنا إليها في العدد قبل السابق، وعليه فإننا نستلهم من التاريخ 
اإلسامي بعضا من اإلستراتيجيات التي استخدمها بعض القادة 
األفذاذ للتعامل مع الدول الطائفية والفرق الباطنية، وهذا ما قام 
به املؤرخ اإلسامي املعاصر علي محمد الصابي في كتابه »الدولة 
السلجوقية« حيث خلص لنا فقه نور الدين محمود في تعامله مع 

الدولة العبيدية ونلخصه كاآلتي: 

عبدالله همام
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البهائم ال شيء،  مثل  أنكم  أعلمكم  أن  بذلك 
وال ص��وم وال ص��الة، وال زك��اة، وال أي فرض 
من الفروض، وسقط جميع ذلك عنكم، وأما 
أعلمكم  أن  أردت  فإمنا  مقلوبا  الفرو  لباس 
أنكم قلبتم الدين، وأما قولي لكم »بَح«، فإمنا 
أردت أن أعلمكم أن األشياء كلها مباحة لكم 

من الزنى وشرب اخلمر.
رؤية  قبل  الفطر  على  ال��ن��اس  إج��ب��ار  ح- 
على  الناس  يجبرون  ما  كثيرا  كانوا  الهال: 
قتلوا من  بل  رؤي��ة ه��الل ش��وال،  الفطر قبل 

أفتى بأنه ال فطر إال مع رؤية الهالل.
حكام  عمل  السنة:  خلفاء  آث��ار  إزال��ة  ط- 
على  اإلسالمي  املغرب  في  الفاطمية  الدولة 
اخللفاء  م��ن  تقدمهم  م��ن  ب��ع��ض  آث���ار  إزال����ة 
بإزالة  أم��را  الله  عبيد  أص��در  فقد  السنيني، 
أسماء احلكام الذين بنوا احلصون واملساجد 
وجعل اسمه بديال منهم، واستولى هذا الباطني 
على أموال األحباس وسالح احلصون، وطرد 
العباد واملرابطني بقصر زياد األغلبي وجعله 

مخزنا للسالح.
جرائم  من  املساجد:  خيولهم  دخ��ول  ي- 
املسجد،  دخلت  خيله  أن  الكثيرة  الله  عبيد 
املسجد؟  ت��دخ��ل��ون  ك��ي��ف  ألص��ح��اب��ه��ا:  فقيل 
فقالوا: إن أرواثها وأبوالها طاهرة؛ ألنها خيل 
املهدي، فأنكر عليهم قّيم املسجد، فذهبوا به 

إلى املهدي فقتله.
الدولة  تايخ  يقرون  املعاصرين  املسلمني  إن 
الفاطمية العبيدية ال يعلمون إال ما كتب لهم 
عن التاريخ السياسي لهذه الدولة، ذهب فالن 
وخلفه فالن، وأنها دولة حتب العلم وتنشره، 
القليل  ولكن  الفالسفة،  كتب  نشر  واملقصود 
من  بالعلماء  الباطنية  ه��ؤالء  بطش  يذكر  من 
يدرسون  ال��ذي��ن  الطلبة  إن  ب��ل  ال��س��ن��ة،  أه��ل 
الله  لدين  املعز  ي��ذك��رون  اإلس��الم��ي  ال��ت��اري��خ 
الفاطمي وكأنه بطل من أبطال التاريخ، وهذا 
كله نتيجة لغياب التفسير العقدي اإلسالمي 
كتبوا  الذين  املؤرخني  بعض  إن  بل  لتاريخنا، 
ت��أث��روا مب��دارس االس��ت��ش��راق، أو  التاريخ  لنا 
بالفكر الرافضي، وبذلت لهم األموال لطمس 
الصراع  ي��زال  وال  التاريخ،  وت��زوي��ر  احلقائق 

الباطني واإلسالمي ممتدا إلى يومنا هذا.
أساليب املواجهة

أساليب  يستعرض  جلرائمهم  توضيحه  وبعد 
املغاربة في مواجهة الدولة الفاطمية العبيدية، 
وي��ق��ول ال��ص��الب��ي: ل��ق��د س��ل��ك ع��ل��م��اء السنة 
عديدة،  أساليب  التشيع  مقاومة  في  املغاربة 
اجلدلية،  وامل��ق��اوم��ة  السلبية،  املقاومة  منها 
أنواع أخرى  واملقاومة املسلحة، وكانت هناك 
وعن  التأليف  طريق  عن  مثال  املقاومة،  من 

طريق نظم الشعر.. إلخ.
التي  الوسائل  أول��ى  السلبية:  امل��ق��اوم��ة  أ- 
مقاومة  ف��ي  السنة  امل��غ��رب  علماء  استعملها 
بها:  ونعني  السلبية،  الوسيلة  الباطني:  التيار 
علماء  بها  ق��اط��ع  ال��ت��ي  اجلماعية  املقاطعة 
املغرب كل ما له صلة بهذا التيار أو باحلكم 

القائم.
ب- املقاومة اجلدلية: كانت املقاومة اجلدلية 
هي أقوى وأوسع أنواع املقاومة التي قام بها 

الرافضة،  الشيعة  ضد  املغاربة  السنة  علماء 
وقد سطع في سماء هذه املساجالت العلمية 
العلماء،  من  كبير  ع��دد  العقدية  واملناظرات 
وال��ذاب عن  الناطق  السنة  أهل  لسان  وكانوا 
بيضة هذا الدين، وممن ملع جنمه في ميدان 
التبان )ت371(،  املناظرة: الشيخ عبدالله بن 
لبني عبيد حتى  مناظرته  اشتهر بسبب  وقد 
ضربت إليه أكباد اإلبل من األمصار املختلفة 

لعلمه بالذب عن مذهب أهل السنة.
ج- املقاومة املسلحة: لم يكتف علماء املغرب 
باملقاومة السلبية واملقاومة اجلدلية، بل منهم 
من حمل السالح وخرج ليقاتلهم، فهذا جبلة 
ونزل  الرباط  سكن  ترك  الصدفي  حمود  بن 
القيروان، فلما كلم في ذلك قال: كنا نحرس 
عدوا بيننا وبينه البحر، واآلن حل هذا العدو 
بساحتنا، وهو أشد علينا من ذلك وقال: جهاد 
هؤالء أفضل من جهاد أهل الشرك. واستدل 
بقوله تعالى: }يأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين 
يلونكم من الكفار{، ومنهم اإلمام: أبوالقاسم 
احلسن بن مفرج )ت 309ه���( ال��ذي كان من 
أوائل من خرج على العبيديني ومات شهيدا، 
قتله عبيدالله املهدي وصلب هو ورجل يدعى 
أبا عبدالله السدري الذي كان من الصاحلني، 
وكان قد بايع على جهاد عبيدالله وجعل يحث 
الناس على جهاده فبلغ خبره عبيد الله، فأمر 

بقتله.
ثم إن العلماء خطوا خطوة أكبر بإصدار فتوى 
بوجوب قتال الدولة الفاطمية العبيدية، وكان 
السنة  علماء  ب��ني  وت��ش��اور  اجتماع  بعد  ذل��ك 
وحتالفوا مع أهل القبلة ضد الفاطميني الذين 

حكموا عليهم بالكفر ملعتقداتهم الفاسدة.
املقاومة  وكانت  التأليف:  عبر  املقاومة  د- 
عبر التأليف من الوسائل املجدية والنافعة في 
في  أث��ر طيب  لها  ك��ان  الشيعة حيث  مقاومة 
احلرب  وإعالنهم  مضاجعهم  وقض  إقالقهم 
على من يفعل ذلك، كما كان لها أثر في تبصير 

العامة باحلق وإرساء دعائم السنة.
إلى جانب  ه�- مقاومة شعراء أهل السنة: 
وسيلة التأليف كانت هناك وسيلة نظم الشعر 
ف��ي هذا  ب��رز  وق��د  وذم��ه��م،  بني عبيد  لهجو 

امليدان كثير من الشعراء.

الطلبة الذين يدرسون 
التاريخ اإلسالمي يذكرون 

املعز لدين الله الفاطمي وكأنه 
بطل من أبطال التاريخ، وهذا 
كله نتيجة لغياب التفسير 

العقدي اإلسالمي
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أن هناك  الله فيكم ال شك  ب��ارك  < شيخنا 
ط���وائ���ف ع����دة وق���ف���ت م���وق���ًف���ا م���ع���ادًي���ا من 
دور  لها  وك��ان  ال��ث��ورة  بعد  السلفية  ال��دع��وة 
الدعوة  ح��ول  حالًيا  املثارة  احلملة  في  ب��ارز 
وعلمائها، وِمن أهم هذه الطوائف األقباط، 
فكيف َترون مستقبل العالقة بن السلفين 
حوا أكثر  أَنّ األقباط صَرّ واألقباط وخاصة 
م��ن م���رة ب���أن ت��خ��وف��ه��م األك��ب��ر ف��ي املرحلة 

املقبلة هو من السلفين؟
نفسها  ه��ي  واألق��ب��اط  السلفيني  ب��ني  العالقة   <
السلفَيّة  ألَنّ  وال��ن��ص��ارى؛  املسلمني  ب��ني  العالقة 
فهًما صحيًحا  اإلس��الم  فهم  كونها  عن  تخرج  ال 
بعيًدا عن شائبة البدع واملخالفات، ونزعات الغلو 
والتعصب والتحزب والتفريط والتساهل والتميع، 
فأهل اإلسالم والسلفيون وكل ُمنتسٍب إلى الكتاب 
وبني  بينه  أن��ه  يفهم  األم���ة  سلف  بفهم  وال��ُس��نَّ��ة 
النصارى عالقة تقوم على محددات ثابتة واضحة 

وهي:
تعالى  ال��ل��ه  أم��ر  ال��ع��دل: فقد  احمل���دد األول ه��و 
بالعدل معهم وإليهم واإلقساط معهم وإليهم وهذا 

ثابت في كتاب الله تعالى.
لعموم  والتقوى؛  البر  على  التعاون  الثاني:  األم��ر 

أمر الله تعالى بالتعاون على البر والتقوى.
وجل  عز  الله  إل��ى  دعوتهم  هي  الثالثة  والعالقة 
ربك  سبيل  إل��ى  }ادع  ت��ع��ال��ى:  ال��ل��ه  ق��ول  لعموم 
باحلكمة باملوعظة احلسنة{، ولعموم قوله تعالى: 

األمني العام للهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح 
في حوار خاص لـ»الفرقان«:

السلفيَّة ال تخرج عن 
كونها فهم اإلسالم 

فهًما صحيًحا بعيًدا عن 
شائبة البدع والمخالفات

أجرى احلوار:  وائل رمضان

متيزت الدعوة السلفية قدمًيا وحديًثا بالثبات على مبادئها وقيمها 
ومعتقداتها، ولم ُيعرف عنها يوًما مداهنتها أو مماألتها ألهل الباطل 
وأصحاب  املبادئ  أصحاب  بن  الفرق  هو  وهذا  والضالل،  والطغيان 
املصالح؛ فإّن أصحاب املبادئ يتميزون بالثبات والوضوح والصدق وعدم 
التلّون، فهم ثابتون على مبادئهم مهما كانت الظروف واألحوال، وهم 
على استعداد للتضحية بكّل غاٍل ونفيس حلماية تلك املبادئ، وأّما 
أصحاب املصالح فهم على الضّد من ذلك كّله، فهم متقّلبون متلّونون، 
غامضون، مواقفهم تدور مع مصاحلهم، وهم على استعداد للتضحية 
باملبادىء حلساب املصالح، يركبون املوجة أّنى توّجهت، ويعّدون ذلك 
سياسة وكياسة وفطنة، فإن كانت املوجة يسارية كانوا يسارين، وإن 

كانت ميينية فهم ميينيون، كما قال الشاعر:
يومًا مياٍن إذا القيت ذا مَيٍن           وإن لقيت معدّيًا فعدناِن

الضاللة  وفرق  البدع  أهل  من  كثيًرا  ق  أَرّ الثبات  هذا  أن  شك  وال 
يعلمون  ألنهم  وهلًعا؛  رعًبا  قلوبهم  ومأل  عروشهم  وزلزلل  والبهتان، 
الشوكة  يعتبرونها  وألنهم  الناس،  في  تأثيرها  وقوة  الدعوة  حجم 
الوحيدة في حلوقهم، والفئة الوحيدة القادرة على كشف عوارهم؛ 

لذلك وقفوا لها باملرصاد، وأثاروا حولها الشبه والكذب والبهتان.
لذلك كان البد لنا من وقفة مع شيخنا الفاضل الدكتور/ محمد يسري 
استكمااًل ملا بدأناه في احللقة السابقة عن موقف الدعوة السلفية من 

الفرق املخالفة وكيف تتعامل الدعوة معها في ظل التغيرات احلادثة.

أول هيئة شــرعية تولـد  من رحم الثورة في مصر )2-2(
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بيننا  س��واء  كلمة  إل��ى  تعالوا  الكتاب  يأهل  }ق��ل 
وبينكم أال نعبد إال الله{.

ث��الث��ة ون��زي��د عليها البر  ه���ذه ق��ض��اي��ا أس��اس��ي��ة 
نُْحِسَن  أن  ينهنا  لم  تعالى  الله  ف��إن  واإلح��س��ان؛ 
إليهم ولم ينهنا عن مجادلتهم بالتي هي أحسن، 
بالتي  إال  الكتاب  أهل  جتادلوا  }وال  تعالى:  قال 
يدل  وه��ذا  منهم{،  ظلموا  الذين  إال  أحسن  هي 
على أن من أهل الكتاب من يساملنا فنحن نسامله، 
ال  م��ن  ومنهم  نعامله،  فنحن  يعاملنا  م��ن  ومنهم 
الذين  أما  إليه،  ونحسن  نظلمه  ال  فنحن  يظلمنا 
يظلموننا فلهم معاملة أخرى تردعهم عن ظلمهم 

وتقيم العدل وتعيده إلى نصابه.
املوضوع  ب��ن��ف��س  م��ت��ع��ل��ق��ة  ق��ض��ي��ة  ه��ن��اك   >
وهي  أال  ال��ط��رف��ن،  ب��ن  كبيًرا  ت��وت��ًرا  سببت 
عالج  ميكن  فكيف  شحاتة،  كاميليا  قضية 
الوطن  مبصلحة  املساس  دون  القضية  ه��ذه 

في تلك الفترة احلساسة؟
هي  عادلة،  قضية  القضية  هذه  إن  بداية:  نقول 
قضية حرية شخصية وحق من احلقوق اإلنسانية 
امرأة  على  وق��ع  ظلم  رف��ع  قضية  هي  والبشرية، 
ضعيفة مستضعفة مظلومة من أرباب ملتها ودينها 

الذي حتولت عنه إلى غيره.
وهذه القضية إذا نُِظَرْت في أي محكمة شرعية أو 
عرقية أو دولية، فإنها ستعيد احلق إلى نصابه؛ ما 
هو هذا احلق؟ أن تُطلق حرية هذه املرأة لتعيش 
في املجتمع بالدين الذي ترتضيه، إما نصرانيتها 

ًرا  املزعومة، أو إسالمها الذي ثََبَت محقًقا وُمحَرّ
في الوقائع واألوراق الرسمية وشهد عليه الشهود 

الذين كانوا معها.
ومع ذلك فنحن نأمر إخواننا وننصح أحبابنا بأال 
ليتخذوا من قضية  األمة  الفرصة ألعداء  يعطوا 
بزعم  األج��ن��ب��ي  للتدخل  ذري��ع��ة  شحاتة  كاميليا 
اضطهاد األقلية القبطية النصرانية املوجودة في 

مصر.
الداخلية  التوترات  نفهم هذه  وأن  نعي  أن  والب��د 
وأن��ه��ا م��دف��وع��ة م��ن قبل ق��وى خ��ارج��ي��ة معروفة 
ومشهورة، وال أحتاج أن أسمي اآلن أقباط املهجر 
األمريكية  اإلجنيلية  األصولية  أسمي  أو  م��ث��اًل، 
بها  وتدفع  الفتنة  ه��ذه  ن��ار  تؤجج  التي  املتطرفة 
بالدهم  ف��ي  باملسلمني  للتنكيل  ال��ذرائ��ع  لتوجد 

وعلى أرضهم.
لقد عاشت األقلية القبطية في مصر أربعة عشر 
قرًنا كاملة من الزمان فلم تلق عنًتا ولم جتد ظلًما 
ظالل  متفيئًة  عاشت  أح��د،  سبيلها  يعترض  ول��م 
لها  ويقيم  ويحكمها  يرعاها  واإلس���الم  اإلس���الم 
حريتها  على  ويحافظ  الظلم  من  ومينعها  العدل 

وحقوقها.
وال توجد واقعة ميكن أن يقال عنها إنها َتََحَض 
فيها الظلم لألقباط إال أن تكون استفزازات مقابل 
أخرى أو اعتداءات مقابل ردود أفعال وقعت من 

أي الطرفني.
 يكفيك أن تعلم هذه الواقعة التي أثارت الشجون 
وغيرت النفوس والقلوب وأوجدت الفنت واحملن - 
القديسني وما جرى فيها - لم تكن  وهي كنيسة 
فيها  األس��ف فقد سقط  ومع  املسلمني  من صنع 

قتلى من أهل اإلسالم ومن النصارى.
والصوفية  ة  السلفَيّ الدعوة  بن  العالقة   >
أشبه  وه��ي  طويل  زم��ن  منذ  متوترة  عالقة 
بالصراع الذي ال ينتهي، فكيف ترون مستقبل 

هذه العالقة في ظل تلك التغيرات؟
النبي]  بعد عصر  الصوفية مصطلح حادث   <
ولسنا  واخليرية،  بالفضل  سبقت  التي  والعصور 
بصدد ذمهم وال مدحهم، وإمنا بصدد النظر في 
حالهم ومدى موافقتهم لكتاب ربنا وسنة نبينا] 
، فإذا كان الصوفية من املوافقني لكتاب الله عز 
بعقيدة  املعتقدين  النبي]  لسنة  املتبعني  وج��ل 
أهل السنة واجلماعة، فهؤالء من املسلمني لهم ما 

للمسلمني وعليهم ما على املسلمني. 
أما إذا أتوا بأصول جديدة ملنهج التلقي واستنباط 
األحكام كأن يعتقد أحدهم أَنّ احلقيقة خير من 
احلي  عن  يتلقى  أنه  أحدهم  يعتقد  أو  الشريعة، 
الذي ال ميوت وأن غيره من أهل اإلس��الم يتلقى 
عن األم��وات ميًتا عن ميت، أو يعتقد أحدهم أن 
طريٌق  وال��َك��ْش��ف  الروحية  واإلش��راق��ات  املعاريج 
ملعرفة علم الغيب، فهذا نوع من أنواع اخلرافة في 

منهج التلقي واالستدالل واالستنباط.
اخلرافات  ب��ه��ذه  ستأتينا  ال��ص��وف��ي��ة  ك��ان��ت  إذا 
بها وال ه��ي مرضية  م��رح��ًب��ا  ف��ال  واخل��زع��ب��الت 
عندنا؛ ألن ذلك سيفضي إلى أن يقول كل واحد 
في دين الله بهواه زاعًما أو مدعًيا أنه تلقاه عن 
الله سبحانه  أن  زاعًما  أو  أو مدعًيا  وم��واله،  ربه 
أنَّى  الغيب؛  حجب  وراء  من  عليه  أطلعه  وتعالى 

له هذا؟!
باًبا  فتحنا  فقد  الله  دين  في  بهذا  قائل  قال  إذا 
واسًعا للزندقة وصار الدين ألعوبة، وقد وقع هذا 

في بعض العهود والعصور وما يزال يقع.
يصلون  ال  أن���اس  م��ع  جلس  أن��ه  بعضهم  حدثني 

             إذا كانت الطريق التي تسير فيها الصوفية طريقا تعتمد على سؤال أو 
استغاثة  أو استعانة بغير اهلل فيما ال يقدر عليه إال اهلل، فكيف يجتمع المسلمون 

مع هذا المنهج الذي يفتح ذرائع الشرك باهلل تبارك وتعالى     
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بالله  ل��ي  ق��ل  وإال 
عليك ما الذي يعنيه 
رول  ري��ت��ش��ارد  يحضر  أن 
ال��س��ف��ي��ر األم��ري��ك��ي ف���ي مصر 
يعنيه  ال��ذي  ما  البدوي،  السيد  مولد 
أن  عجًبا  الطريقة؟!  على  هذا  يحصل  أن 

الصوفية تعطي عهدها للنصارى.
برنارد  يقول  كما  تتحول  هنا سوف  الصوفية  إن 
األمريكي  ال��ق��وم��ي  األم���ن  مستشار  وه���و  ل��وي��س 
للشؤون الدينية بالشرق األوسط يقول: »ستتحول 
إلى مشترك بني اليهودية والنصرانية واإلسالم«.

وخ��الص��ة األم���ر ف��ي قضية ه��دم األض��رح��ة أَنّ 
من  بتعيني  السلطان  ي��ق��وم  أن  ه��ذا  ف��ي  األص���ل 
واجب  إقامة  ألن  املنكرات؛  ه��ذه  تغيير  يحتسب 
وهو  السلطان  إل��ى  أص��ل��ه  ف��ي  م��ف��وض  احلسبة 
واجب كفائي ويجب على السلطان أن يقيم السنة 
وينفي البدعة وعلى السلطان أن يحذر الناس من 

هذه املنكرات.
فعندنا في اإلسالم والية منبثقة عن اإلمام اسمها 
والية احلسبة وهذه الوالية تتولى االحتساب على 
وأمورها  ومنتدياتها  أسواقها  في  جميًعا،  الناس 
ال��ع��ام��ة، ت��أم��ره��م ب��ال��ص��الة وت��ن��ه��اه��م ع��ن الغش 
النساء،  تبرج  وعن  امليزان  تطفيف  وعن  والكذب 
فمن واجبات اإلمام أن يحفظ على الناس دينهم، 
في  النبي ]  ع��ن  نيابة  اإلم��ام��ة  أو  ف��اخل��الف��ة 
حراسة دينه وسياسة أمته، فهذه اإلمامة تسوس 
أن  فيفترض   [ نبيها  وسنة  ربها  بكتاب  األم��ة 

يكون اإلمام مسؤوالً عن هذا.
لكن هذا ال مينع األف��راد أن يقوم كل بواجبه إذا 
كان قادًرا عليه وال مفسدة من قيامه بهذا الواجب 
فقد قال ]: »من رأى منكم منكًرا فليغيره بيده، 
فبقلبه  يستطع  لم  فإن  فبلسانه،  يستطع  لم  فإن 

وذلك أضعف اإلميان«.
ف��إن النبي] أرش���د ك��ل واح���د إل��ى ه��ذا فصار 

آلحاد الرعية أن يحتسبوا.
ولكن إذا كان األمر مفضًيا إلى جمع أعوان وحمل 
سالح وتقاتل، فإن هذا رتبة ليست آلحاد الرعية، 
وإمنا هي رتبة للذين والهم الله عز وجل األمر؛ 
الناس  وليكون  املجتمعات  وتستقر  األمن  ليُحفظ 

على بصيرة في دينهم.
أننا نقف موقًفا معادًيا ألولياء  وليس معنى هذا 
أنكرنا  وإن  فإننا  الصاحلني  ولعباده  تعالى  الله 

> البد بداية أن نعرف ما هي األضرحة وهل في 
اإلسالم ما يسمى باألضرحة، وحتى نعرف ذلك 
دعنا ننقل فتاوى األزهر ودعنا اآلن من السلفَيّة، 
أنا أحيلك إلى فضيلة مفتي الديار املصرية األول 
الله  رحمه   - عبده  محمد  اإلم���ام/  فضيلة  وه��و 
تعالى- فقد أفتى فضيلته - وهذه الفتوى موجودة 
»بوجوب  أفتى:   - املصرية  اإلفتاء  دار  بسجالت 

هدم القبة املبنية على القبر«.
ق��ل��ن��ا: نعم،  إذا  ك���ان محمد ع��ب��ده س��ل��ف��ًي��ا؟!  ه��ل 
منهج صحيح  على  ك��ان  ألن��ه  فاإلجابة صحيحة؛ 
في هذه القضية، فإنه لم يكن خرافًيا، ولم يكن 
ي��ذه��ب ه���ذا امل��ذه��ب ال��ب��اط��ل ف��ي دي���ن ال��ل��ه عز 
وجل، ومثل هذا منقول عن فضيلة الشيخ أحمد 
األوق��اف املصري - رحمه  وزي��ر  الباقوري  حسن 
الله- حيث يقول: »إن بناء األضرحة والقبور كان 
من  ببلد  االستعمار  نزل  كلما  استعمارية  صنيعة 
بنى طائفة من هذه  أهلها  يغزو  أن  ف��أراد  البالد 
األضرحة وأثار حولها كثيًرا من هذه األقوال التي 
تشاع أنها كرامات، فعل هذا في بالدنا مصر كما 

فعله في الهند أيًضا«.
إن مشايخ وعلماء األزهر ينكرون هذه األضرحة 
وينكرون هذه القبور، وأحيلك إلى مقابلة أجريت 
في السبعينيات مع فضيلة مفتي الديار املصرية 
رحمه الله- ذكر  الشيخ محمد حسني الذهبي – 
في  وحثيثة  كبيرة  مبساع  تقوم  ال���وزارة  أن  فيها 
باألضرحة  املتعلقة  االن��ح��راف��ات  ه��ذه  م��واج��ه��ة 

والقبور.
لكن في اآلونة األخيرة ملا أراد أعداء اإلسالم أن 
الطريق  هو  هذا  أَنّ  رأوا  الدين  يواجهوا صحيح 
التي  الظاملة  احلملة  ه��ذه  ف��ي  يساعدهم  ال��ذي 
يعتني  أن  وه��ي  ال��دي��ن،  صحيح  نحو  يوجهونها 
يحتفي  وأن  للمقبورين،  العبادة  بصرف  ال��ن��اس 
الناس مبوالد هؤالء املقبورين التي جتمع اجلهلة 
فيحدثون  الضعيفة،  العقول  وأصحاب  والبسطاء 
التي  الشركيات  وال��ع��ب��ادات وم��ن  م��ن اخل��راف��ات 
عن  ويصرفونها  األم��ة  عقيدة  على  بها  يشوشون 

وجهتها.

اجل��م��ع��ة فسألهم ع��ن ذل���ك ف��ق��ال��وا: ألن���ه قد 
سقطت عنا الصالة، هذا في بالدنا هذه وفي 
مدينتنا هذه التي نعيش فيها، أسقطوا الصالة 
عن أنفسهم بحجة أنهم ينتسبون إلى الصوفية؛ 
إل����ى اخل����راف����ة والضالل  ي��ن��ت��س��ب��ون  ه���م  ب���ل 

والباطل.
الصوفية  فيها  تسير  التي  الطريق  كانت  إذا 
استغاثة  أو  الله  غير  على سؤال  تعتمد  طريقا 
بغير الله أو استعانة بغير الله فيما ال يقدر عليه 
إال الله، فكيف يجتمع املسلمون مع هذا املنهج 
وتعالى،  تبارك  بالله  الشرك  ذرائ��ع  يفتح  الذي 

والذي يعبث بعقائد أهل اإلسالم؟!
فريضة  ه��ؤالء س��وف يسقطون  بعض  ك��ان  إذا 
اجلهاد ويرون أنه على املسلم أن يتعبد الله عز 
وجل باألمر القدري الكوني، وأنَّه سبحانه وتعالى 
أقام العباد فيما أراد، وأنَّه سبحانه وتعالى أمر 
أن ندع امللك للمالك واخللق للخالق، وأال يأمر 
يجاهد  أو  منكر  ع��ن  ينهى  وال  مب��ع��روف  أح��د 
يستسلم  أن  يريدون  فهم  الله،  سبيل  في  أحد 
ألنه  بأرضهم  ن��زل  ال��ذي  لالستعمار  املسلمون 
جزء من قدر الله الذي ال يجوز أن يَعترض عليه 
أحد، وأال يقاومه أحد، وأال يُدفع هذا القدر - 

قدر االستعمار- بقدر اجلهاد.
إذا كانت هذه الروح االنهزامية والتواكلية سوف 
تضرب في ربوعنا أو تستقر في بالدنا فأبشر 
ستتراجع  بل  تتقدم خطوة  لن  البالد  هذه  بأن 
إلى الوراء خطوات، إذا كانت هذه هي الصوفية 

فهي صوفية مرفوضة.
عبادة،  وط���ول  زه���ادة  الصوفية  ك��ان��ت  إذا  أم��ا 
كانت  إذا  واألح���وال،  القلوب  بإصالح  واعتناء 
الصوفية رعاية حلق اخللق واحلق مًعا، فهذا ال 
ميكن بحال أن يكون مذموًما، إذا كانت الصوفية 
على منهج مرضي يقفو آثار الصحابة والتابعني 

وسلف األمة الصاحلني فلماذا نعترض إًذا؟!
ا ح��دث أخ��ي��ًرا من قٍيام  < وم��اذا تقول عَمّ
واتهام  األض��رح��ة  م��ن  ع��دد  ب��ه��دم  البعض 

السلفين بذلك؟

    الشيخ محمد حسين الذهبي – رحمه اهلل- ذكر 
أن الوزارة تقوم بمساع كبيرة وحثيثة في مواجهة 

هذه االنحرافات المتعلقة باألضرحة والقبور.
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م���������ا ي����ح����دث����ه 
الصوفية في مولد 

ه��ذا ال  ف��إن  النبي ]، 
 [ النبي  نعظم  ال  أننا  يعني 

هؤالء  يدعي  كما  نحبه  وال  وال جنله 
كل  في  واجلماعة  السنة  أهل  بل  املدعون، 

زم��ان وم��ك��ان أول��ى ال��ن��اس ب��رس��ول الله ] حًبا 
وقرًبا وعماًل واتباًعا لسنته ] واقتفاًء ألثره، ثم 
ألقدار  وتعظيًما  للصاحلني  حًبا  الناس  أولى  هم 

العلماء العاملني.
إل���ى أن هناك  ال��ت��ق��اري��ر  < ت��ش��ي��ر ك��ث��ي��ر م��ن 
مصر  داخ��ل  للشيعة  وواض��ًح��ا  كبيًرا  نشاًطا 
رؤية  هي  فما  األخ��ي��رة،  الفترة  في  وخاصة 
الفرقة،  ه��ذه  مع  للعالقة  ة  السلفَيّ الدعوة 
وهل صحيح أن الصوفية هي البوابة الكبرى 
إل��ى مصر من  ي��دخ��ل ه���ؤالء  أن  ال��ت��ي ميكن 

خاللها؟
> نقول بدايًة: الرافضة ينظر املسلمون إليهم على 
أنهم فصيل غير فصيلهم، وطريق غير طريقهم، 

ومنهج غير منهجهم.
النبي ]،  أص��ح��اب  بكفر  يقول  م��ن  ف��إن  وعليه 
املؤمنني  أم  وبكفر  وبتحريفه،  ربنا  كتاب  وبتبديل 
عائشة رضي الله عنها وبرميها بالبهتان، ال مكان 

لهم في أهل اإلسالم.
يجوز  ال  وأن��ه��م  ك��ف��روا  أنهم  املسلمون  يعتقد  ب��ل 
وال  عليهم  ال��ص��الة  وال  معاملتهم  وال  مناكحتهم 
ردة  يعتقدون  ك��ان��وا  إذا  تكفينهم،  وال  تغسيلهم 
يعتقدون حتريف  كانوا  وإذا  النبي ]،  أصحاب 
كتاب الله تعالى، وإذا كانوا يرمون الطاهرة املبرأة 
مبا برأها الله تعالى منه يرمونها بالفاحشة - عياًذا 

بالله - فهؤالء ال نعتبرهم من أهل اإلسالم.
ويؤلهونه  علي [  ف��ي  يغلون  ال��ذي��ن  ال��راف��ض��ة 
ويصرفون العبادة له من دون الله أو ألبنائه الذين 
هم من نسل احلسني بن علي [، هؤالء ال مكان 
العبادات  ه��ذه  يفعلون  ح��ني  املسلمني،  ب��ني  لهم 

الباطلة ويصرفونها لغير الله تعالى.
أهل  م��ن  فهم  ذل��ك  دون  انحرافهم  ك��ان  م��ن  أم��ا 
حالهم  ف��ي  وينظر  القبلة،  إل��ى  املنتسبني  ال��ب��دع 
ومنهجهم،  حلالهم  وفًقا  يستحقون  مبا  ويعاملون 
وهذا يتفاوت من بلد إلى بلد، ومن زمن إلى زمن، 
ومن واقع إلى واقع، ومن بدعة إلى بدعة، كما أن 
ذلك يتفاوت أيًضا بحسب أهل السنة قوًة وضعًفا 

وبحسب تكنهم في واقعهم الذي يعيشون فيه.
أما إذا كان منهم مغرر به ُخدع بأقوال رؤسائهم 
أن  وتعالى  تبارك  الله  نسأل  فهؤالء  وطوائفهم، 
تصلهم الدعوة الصحيحة وأن ينتهي إليهم احلق 

فيعتقدوه.
أما فيما يتعلق مبوضوع الصوفية وأن الشيعة ميكن 
ظهورهم،  على  أو  خاللهم  من  مصر  يدخلوا  أن 
فنقول: إذا كانت الصوفية ستغلو في األولياء غلو 
الشيعة في أئمتهم االثنى عشر فسيكون هذا باًبا 
واسًعا لالختراق، وإذا كانت الصوفية ستغلو في 
املقبورين وتصرف لهم العبادة من دون الله تبارك 
وتعالى فيقف أحدهم على شباك الضريح رافًعا 
يديه يدعو صاحب الضريح: أن اشف ولدي، أو: 
رد غائبي، أو: اقض حاجتي، أو افعل شيًئا مما ال 
يفعله إال الله تعالى، فإنهم بذلك سيكونون سبيال 

ممهًدا لدخول الشيعة والتمكني لهم.
في  ال��والي��ة  منزلة  سيجعلون  الصوفية  ك��ان  إذا 
منزلة اإلمامة التي ال يبلغها نبي مرسل وال ملك 
مقرب كما يزعمون، فعندئذ نعم سيكون الطريق 
ممهًدا لدخولهم مصر وغير مصر ممتطني صهوة 

هذه الصوفية اخلرافية.
الصوفية   ،[ النبي  أصحاب  تكره  ال  الصوفية 
حتب الصحابة وتؤمن بفضلهم رضي الله عنهم، 
فال يؤثر عن صوفي انتقاص ملعاوية [ إال من 
بهؤالء  معتقداته  ف��ي  والتحق  وف��س��د  منهم  غ��ال 

الرافضة.
ومنهم من يؤثَر عنه هذا الطعن في أمير املؤمنني 
»اإلسالم  املسماة  كاملجلة   ،] معاوية  وخالهم 
وط��ن«، فهي حت��اول أن ت��ردم الهوة بني الصوفية 
وبني الشيعة ليدخل الشيعة إلى بالدنا على ظهور 

الصوفية.
وقد كشفت أجهزة االستخبارات الرسمية مؤخًرا 
الفئات،  بهذه  مصر  خ��ارج  الرافضة  عالقة  عن 
وعن ذلك الدعم الذي يتلقونه والذي يجعل هذه 
أمتها  تعمل ضد  وه��ي  بالفعل،  م��أج��ورة  األق��الم 

وتعمل ضد مصلحة دينها.
والتي  التقريب  وم��اذا تقول عن محاوالت   >

بدأت في مصر منذ زمن بعيد وكان يقودها 
زال��ت هناك محاوالت  وما  األزه��ر  علماء من 

إلحيائها من جديد؟
عاة، فقد ظهر  > فشلت كل محاوالت التقريب املَدّ
أَنّ التقريب هو تقريب الُسنَّة نحو البدعة وليس 
وبيع  إنه ش��راء لذمم  البدعة جهة احل��ق،  تقريب 
ألديان ومحاولة لالختراق، محاوالت التقريب هي 
أشبه مبحاوالت التزوير والبهتان منها إلى حتقيق 

احلق وإظهار البينة.
< إًذا ما هو احلل من وجهة نظركم؟

> احلل كما هو احل��ال مع أهل البدع جميًعا أن 
حرة،  مناقشة  يناقشوا  وأن  س���واء،  ألم��ر  يُ��دع��وا 
السنة،  أه��ل  علماء  م��ع  للمناظرة  يخضعوا  وأن 
أن  عليهم  ف���إَنّ  وخ��س��روا  وخ��اب��وا  انقطعوا  ف���إذا 
وجل  الله عز  إلى  فيئًة  إلى احلق  يعلنوا عودتهم 
كانوا جادين  إن  عنه  يبحثون  الذي  للحق  ونصرة 
أو صادقني، وصدًقا لهذه اجلموع التي تسمع لهم 

وتطيع.
بني  واملناظرات  والنقاش  احل��وار  يوجد  أن  الب��د 
فإذا  أوالً،  اخل���الف  أص���ول  تعالج  ال��ت��ي  العلماء 
استقر الناس على أمر سواء بعد ذلك ميكن النظر 

في الفروع.
لدينا أصول عقدية يجب أن نراجعها، فمنهم من 
يعتقد برجعة علي [ ومنهم من يعتقد عصمة 
لهم منزلة ال  األئمة  أن  يعتقد  األئمة، ومنهم من 
يبلغها نبي مرسل وال ملك مقرب، ومنهم من يؤِلّه 
األئ��م��ة االث��ن��ى عشر وي��ص��رف إليهم ع��ب��ادات ال 
تُصرف إال لله تبارك وتعالى، ومنهم من يقول في 

كتاب الله تعالى أقواالً شنيعة.
تثبت  منهج  ليس عندهم  الشيعة  األم��ر:  خالصة 
به األخبار الصحيحة، وليس لديهم منهج نفهم به 
ألفاظ املرويات املنقولة، فال هم عندهم من النقل 
ما  الفهم  يُعتمد عليه، وال عندهم من أص��ول  ما 
يُستند إليه، فهم أكذب الناس فيما يروون، وأذهب 
الناس عن العقل فيما يفهمون، وافتراق السنة مع 
الشيعة افتراق قدمي حتى إذا قيل أهل السنة فإن 

في مقابلهم الرافضة أو الشيعة، والله املستعان.

عاة، فقد  فشلت كل محاوالت التقريب المَدّ
ة نحو البدعة  ظهر أَنّ التقريب هو تقريب الُسَنّ

وليس تقريب البدعة جهة الحق



24

ن - 2011/5/2م
الفرق���ان  630 - 29 جم���ادى األول���ى  1432ه���� -  االثن���

حوار

< تعج الساحة العربية بالهرج واملرج 
مظاهرات  ي��س��م��ى  مب��ا  األي�����ام،  ه���ذه 
سلمية ضد احلكام، فمن الذي يجب 

أن يقود الناس في هذه املرحلة؟
أن  يجب  ال���ذي  أن  ج��ي��دا  نعلم  أن  ينبغي   <
ألن  العامة؛  وليس  العلماء  هم  الناس  يقود 
العلم نور ويجب على الناس أن يكونوا تابعني 
لعلمائهم ووالة أمرهم والسمع والطاعة وهذا 
هو املخرج، وهذا هو الذي قاله النبي] في 
حديث عبادة رضي الله عنه:  »بايعنا    رسول 
العسر  ف��ي  وال��ط��اع��ة  ال��س��م��ع  الله]   على 
وعلى   أثرة   علينا  واليسر   واملنشط   واملكره 
نقول  أن  وعلى  أهله  األم��ر  ن��ن��ازع  أال  وعلى 
باحلق أينما كنا ال نخاف في الله لومة الئم«، 
األمر  والة  على  العامة  يتقدم  أن  يجوز  فال 
أن  عليهم  يجب  ب��ل  واحل��ك��ام،  العلماء  وه��م 
يصدروا عن هؤالء؛ ألن الله جل وعال يقول: 

}لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي األمر منهم 
أو احلكام،  العلماء  األمر هم  وأول��و  لعلمه{ 
سارية  بن  العرباض  أبي جنيح  حديث  وفي 
الله]  رس��ول  وعَظنا  ق��ال:  الله عنه  رضي 
منها  وذرف���ت  القلوب  منها  وج��ل��ت  موعظًة 
موعظة  كأنها  الله  رس��ول  يا  فقلنا:  العيون، 
الله  بتقوى  »أوصيكم  ق��ال:  فأوِصنا،  م��وّدع، 
عّز وجّل، والسمع والطاعة وإن تأّمر عليكم 
اختالفاً  فسيرى  منكم  يعش  من  فإنه  عبد؛ 

كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين 
وإياكم  ب��ال��ن��واج��ذ،  عليها  ع��ض��وا  امل��ه��دي��ني 
ومحدثات األمور؛ فإن كل بدعة ضاللة، وكل 
والترمذي  داود  أبو  )رواه  النار«.  ضاللة في 
السمع  فيجب  حديث حسن صحيح(  وق��ال: 

والطاعة لولي األمر. 
املجتمعات  إص������اح  مي���ك���ن  ك���ي���ف   >
ال��ع��رب��ي��ة واإلس���ام���ي���ة ل��ت��ع��ود إل��ى 

هيبتها ومكانتها؟
توجهت  وإذا  أف����راد،  م��ن  م��ك��ّون  املجتمع   <
املجتمع  ألن  املجتمع؛  صلح  للفرد  ال��دع��وة 
أفراد وأسر، فلن تعود املجتمعات إلى هيبتها 
إال إذا أسسنا فيه الدعوة الصحيحة والنهج 
الصحيحة  العقيدة  ألن  السليم؛  الصحيح 
الدنيا  في  خير  كل  يضمنان  السليم  واملنهج 
واآلخ��رة، فضال عن أنهما يجمعان املسلمني 

ويوحدان كلمتهم.

ثم  البحرين  السنة في  أهل  الحاقدون كانوا يخططون لضرب 
ينتقلون باألحداث إلى الكويت لتعم الفوضى في دول الخليج

أن  الذي يجب  أن  الكويت  العتيقي باألندلس بدولة  إمام وخطيب مسجد مرمي  إبراهيم األنصاري  الشيخ  أكد 
يقود الناس هم العلماء وليس العامة؛ ألن العلم نور ويجب على الناس أن يكونوا تابعن لعلمائهم.

ألن  املجتمع؛  صلح  للفرد  الدعوة  توجهت  وإذا  أفراد،  من  مكّون  املجتمع  إن   ل�»الفرقان«:  خاص  حوار  في  وقال 
والنهج  الصحيحة  الدعوة  فيها  أسسنا  إذا  إال  هيبتها  إلى  املجتمعات  تعود  فلن  وأسر،  أفراد  عن  عبارة  املجتمع 
أنهما يجمعان  العقيدة الصحيحة واملنهج السليم يضمران كل خير في الدنيا واآلخرة، فضا عن  السليم؛ ألن 

املسلمن ويوحدان كلمتهم.
وأوضح أن الذين يعادون أهل السنة على وجه العموم يعادونهم لعقيدتهم ومنهجهم الصحيح الذي نشأوا عليه، 
فهم يبغضون كل سني يدعو إلى كتاب الله، مشيرا إلى أن هؤالء يحقدون على اململكة العربية؛ ألنهم يعلمون جيدا 
أن قلوب جميع املسلمن في العالم تتوجه إلى اململكة، وبالتالي فقد أصابهم نوع من احلقد واحلسد الذي حمل 
هؤالء على السعي للتخريب وضرب األمن في تلك الباد، وباد املسلمن الذين يتبعون املنهج اإلسامي الصحيح 
والعقيدة الصحيحة. وحث العلماء على أن يوضحوا فضل هذه الدعوة لنشر العقيدة الصحيحة بن املسلمن، 

ويسد الطريق أمام الدعوات الباطلة األخرى، وأن يحثوا الناس ويبعثوا فيهم إجال احلكام واحترامهم.
وبن أن األحداث التي مرت بها البحرين كانت حتركها العقائد التي أعلنها أصحابها ضد أهل السنة واجلماعة، 
مؤكدا أن القضية ليست قضية مطالب وال غير ذلك، وإمنا كانت لضرب أهل السنة واجلماعة في البحرين ثم 

انتقال األحداث بعد ذلك إلى الكويت، ثم تعم هذه األحداث دول اخلليج. وهذا نص احلوار:

الشيخ إبراهيم األنصاري في حوار خاص لـ»الفرقان«:

 لن تعود املجتمعات إلى 
هيبتها إال إذا أسسنا 

فيهم الدعوة الصحيحة 
واملنهج السليم على 

الكتاب والسنة 

حاوره : عالء الدين مصطفي



25

ن - 2011/5/2م
الفرق���ان  630 - 29 جم���ادى األول���ى  1432ه���� -  االثن���

على  م��ؤام��رة  هناك  أن  تعتقد  ه��ل   >
اململكة العربية السعودية بحكم أنها 

قبلة املسلمن األولى؟
> الشك أن هؤالء الذين يعادون أهل السنة 
على وجه العموم يعادونهم لعقيدتهم ومنهجهم 
يبغضون  فهم  عليه،  ن��ش��ؤوا  ال��ذي  الصحيح 
تتوجه  ول��ذا  الله؛  كتاب  إل��ى  يدعو  سني  كل 
جهودهم إلى اململكة؛ ألنهم يعلمون جيدا أن 
وجميع  اململكة،  إل��ى  متوجهة  ال��ن��اس  قلوب 
اململكة،  إل��ى  يتوجهون  العالم  ف��ي  املسلمني 
وبالتالي قد أصابهم نوع من احلقد واحلسد 
ال����ذي ح��م��ل ه����ؤالء ع��ل��ى ال��س��ع��ي للتخريب 
وضرب األمن في تلك البالد، وبالد املسلمني 
الصحيح  اإلس��الم��ي  امل��ن��ه��ج  يتبعون  ال��ذي��ن 

والعقيدة الصحيحة.
وأن��ا أرى ض��رورة توضيح خطر هذا املعتقد 
املسلمني  م��ن  الكثير  ألن  املسلمني؛  لعامة 
الدين،  ب��أم��ور  جلهلهم  التشيع  بينهم  يدخل 
العلماء  وج��ه  في  ويقف  يتصدى  من  وهناك 
وهو  العقيدة،  لهذه  معني  كأنه  العلم  ونشر 

بذلك يكون سببا في نشر التشيع.
ط���اب  ع���ل���ى  اآلن  ال������واج������ب  م�����ا   >
ال��ع��ل��م وال��ع��ل��م��اء وامل���ش���اي���خ ف���ي صد 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ال��ه��ج��م��ة ع��ن  ه���ذه 
املسلمن  قبلة  ه��ي  ال��ت��ي  ال��س��ع��ودي��ة 

األولى؟
كان  ما  وإل��ى  والسنة  الكتاب  إل��ى  الدعوة   <

عليه سلف هذه األمة؛ فإن اململكة ولله احلمد 
قائمة على هذه الدعوة وهذا املنهج والعقيدة 
بل  والسنة،  الكتاب  على  القائمة  الصحيحة 
الله  تيمية رحمة  ابن  إن كتب شيخ اإلس��الم 
لم تنشر إال بجهود هؤالء احلكام في اململكة، 
فعلى ال��ع��ل��م��اء وامل��ش��اي��خ وط���الب ال��ع��ل��م أن 
العقيدة  لنشر  ال��دع��وة  ه��ذه  فضل  يوضحوا 
الصحيحة بني املسلمني، ويسدوا الطريق أمام 
الناس  الباطلة األخرى، وأن يحثوا  الدعوات 
ويبعثوا فيهم إجالل احلكام واحترامهم فإن 
إكرامهم من دين الله عز وجل، ومنهج السلف 
وتكرميهم  لهم  والدعاء  احترامهم  يؤكد على 

وإعزازهم؛ ألن في إعزازهم إعزاز للدين.
على  احل��ك��ام  نهاجم  أن  ي��ج��وز  ه��ل   >
وس����ائ����ل اإلع�������ام م��ث��ل��م��ا ن�����رى ه���ذه 

األيام؟
> احلديث يقول: »من أراد أن ينصح لذي 
بيده  يأخذ  ولكن  يبده عالنية  سلطان فال 
فيخلو به، فإن قبل منه فذاك وإال كان قد 

أدى الذي عليه«، فال يجوز أن يهان احلكام 
في وسائل اإلعالم ، ومع ذلك نحن ال نقول 
ب��ل جت��ب النصيحة  نسكت ع��ن األخ��ط��اء، 
ويجب أن نذكر ونرشد ولكن بحكمة، وأن 
إيصال  في  يتصرف  كيف  اإلنسان  يعرف 
ه��ذه ال��دع��وة إل��ى ه��ؤالء احل��ك��ام والدعاء 
لهم باخلير؛ فإن دعاء الناس لهم فيه خير 
عظيم غاب عن الكثير من الناس لألسف 
واالعتصامات  امل��ظ��اه��رات  لكن  الشديد، 
البغضاء  وإي��ق��اع  ال��ف��ن  إث���ارة  ف��ي  تتسبب 
تبدأ عملية  وبالتالي  والرعية،  احلاكم  بني 
نقض البيعة ثم بعد ذلك يكون سفك الدماء 
والقتل إلى غير ذلك من األمور التي ليست 

في صالح البالد والعباد.
التي مرت بها  < كيف ترى األح��داث 

البحرين؟
> من امل��ع��روف أن األح���داث التي م��رت بها 
أعلنها  التي  العقائد  حتركها  كانت  البحرين 
واجلماعة،  ال��س��ن��ة  أه����ل  ض���د  أص��ح��اب��ه��ا 
وال��ق��ض��ي��ة ه��ن��ا ل��ي��س��ت ق��ض��ي��ة م��ط��ال��ب وال 
غير ذل���ك، وإمن���ا ك��ان��ت ل��ض��رب أه��ل السنة 
األحداث  انتقال  ثم  البحرين  في  واجلماعة 
بعد ذلك إلى الكويت، ثم تعم هذه األحداث 
ليس  البحرين  برمتها، فقضية  دول اخلليج  
قضية حقوق يطالب بها هؤالء، ولكن جعلت 
احلقوق ستارا يتخفون خلفها لتحقيق مآربهم 
وحتقيق ما يقوله علماؤهم من إباحة دم أهل 
ي��ق��ول��ون: من  ه���ؤالء  السنة واجل��م��اع��ة؛ ألن 
يتربى على عمر وأبي بكر وغيره فهو ناصبي، 
والناصبي عندهم حالل الدم، فإذا كان هؤالء 
ل��و جنح  يتصرفون  فكيف  ذل��ك  على  ن��ش��أوا 

مخططهم في البحرين؟!
< كيف ميكن لدول اخلليج مجتمعه 
النوع  هذا  من  محاولة  ألي  التصدي 

مثل التي حدثت في البحرين؟
وفق  يكون  ال��ذي  باحلوار  يكون:  التصدي   <
كتاب الله وسنة نبيه عليه السالم، فمن كان 
منهم طالبا للحق فليستمع، ومن لم يكن منهم 
طابا للحق ومكابرا معاندا فإن الله جعل له 
حال آخر كما قال تعالى: }لقد أرسلنا رسلنا 
بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم 
بأس  فيه  احل��دي��د  وأن��زل��ن��ا  بالقسط  ال��ن��اس 

شديد ومنافع للناس{.

العقيدة الصحيحة 
تضمن كل خير لإلنسان 

في الدنيا واآلخرة 
فضال عن أنها جتمع 

املسلمني وتوحد كلمتهم 
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العامل العربي

العالم  داخل  االحتجاجات  وموجة  األمنية  االضطرابات  تترك  لم 
فيما  والتونسي  املصري  النظامن  سقوط  من  خلفته  وما   - العربي 
تواجه أنظمة احلكم في اليمن وليبيا وسوريا مصيًرا مشابًها خالل 
سواء  عليه  ضخمة  تداعيات  لها  وكانت  إال  مجااًل   - املقبلة  املرحلة 
أكانت سلبية أم ايجابية، فأغلب بلداننا حالًيا تعيش ظروًفا سياسية 
هذه  في  احلياة  أصابت  استثنائية  وأمنية  واجتماعية  واقتصادية 
الدول - رغم ما تردد عما  أزمات كانت هذه  البلدان بالشلل وخلقت 
إيجاد  في  جنحت  قد   - واستبداد  وقمع  فساد  من  ممارساتها  شاب 

حلول لها.
ولعل أسوأ تداعيات موجة االضطرابات هو 
افتقاد األمن بشكل كبير في عدد ال بأس به 
من العالم العربي خصوًصا بعد االنتكاسة 
التي أصيبت بها األجهزة األمنية في عدد 
يعمل  أغلبها  ك��ان  التي  العربية  ال��دول  من 
خارج النطاق القانوني؛ مما أفقدها تعاطف 
البلطجية  لسيطرة  أدى  مب��ا  ال��ع��ام  ال���رأي 
والعصابات املسلحة مستغلة غياب سلطات 
جمهورية  بحجم  بلد  في  خصوًصا  الدولة 
مصر العربية حيث تقطعت أواصر الصالت 
املنزلية  ال��زي��ارات  وتراجعت  املصريني  بني 
ب��ني األه���ل واألص���دق���اء إل���ى ح��د األدن���ى؛ 

معاناة  عن  فضاًل  األم��ن  انعدام  من  خوًفا 
الشركات واملؤسسات االقتصادية واملصانع 
بفعل هذا الوضع املضطرب وعملها بنصف 
إلى تشريد مئات اآلالف  أدى  طاقتها مما 

من العمال. 
وال يتوقف هذا األمر في مصر فالسيناريو 
نفسه تكرر في سوريا وليبيا واليمن؛ حيث 
تعرض  في  األمنية  األوض���اع  انهيار  أسهم 
رهيبة  النتكاسة  ال��دول��ة  ه��ذه  اقتصاديات 
وتراجع إنتاجها من كافة السلع واخلدمات 
ألكثر من 50%؛ مما شكل نوًعا من الضغط 
على ميزان مدفوعاتها لدرجة أن دولة مثل 

ليبيا خسرت عائدات 
إنتاجها من النفط يومًيا 

واملقدر بحوالي 2 مليون برميل 
خلفت  التي  العسكرية  العمليات  بفعل 

خسائر جتاوزت عشرات املليارات، ناهيك 
عن جلوء دول مثل مصر وتونس لالعتماد 
يهدد  مما  االستراتيجية  احتياطياتها  على 
ل��ل��ه��اوي��ة خصوًصا  اق��ت��ص��ادي��ات��ه��ا  ب��وص��ول 
ال��س��ي��اح��ة واخل���دم���ات تعرضا  م��ج��ال��ي  أن 

النتكاسة رهيبة بفعل هذه األحداث. 
غول بطالة

مشكلة  لتفاقم  األمني  الشلل  حالة  وزادت 
على  قياسية  أرق��اًم��ا  وحتقيقها  البطالة 
املنطقة  ب��ل��دان  ف��ي  البطالة  معدل  ارت��ف��اع 
والتي جتاوزت حسب تقرير ملنظمة العمالة 
العربية قبل اندالع موجة االضطرابات أكثر 
من 25 مليون عاطل، ويتوقع أن تتجاوز هذا 
الرقم بأكثر من خمسة ماليني بعد مغادرة 
والسودانية  والتونسية  امل��ص��ري��ة  العمالة 
املواجهات  ان���دالع  بعد  الليبية  ل��أراض��ي 

املسلحة بني القذافي ومعارضيه.
العربية  االقتصاديات  تعرضت  ما  وبقدر 
االضطرابات  موجة  بفعل  رهيبة  النتكاسة 
للدراسات  ال��ع��رب��ي  امل���رك���ز  ق���دره���ا  ال��ت��ي 
مليار   200 بحوالي  مصر  في  االقتصادية 
دوالر، بقدر ما تعرضت كافة اخلدمات من 
تعليم وصحة ومتوين ألوض��اع مزرية؛ مما 
ألسعار  اخلدمات  هذه  تكلفة  الرتفاع  أدى 

كشف حساب 
موجة االضطرابات 
في العالم العربي

الفرقان ـ القاهرة / أحمد عبد الرحمن

مفرداته انهيار اقتصادي وتدخل 
أجنبي وغياب األمن
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قياسية نتيجة غياب سلطات الدولة وضياع 
م��ا ي��ق��رب م��ن أك��ث��ر م��ن شهر على طالب 
املدارس في بعض الدول فيما يتعرض العام 
اليمن  مثل  دول  في  ت��ام  النهيار  ال��دراس��ي 
وسوريا وليبيا بفعل استمرار هذه التوترات 
وعدم وجود سقف زمني لها حتى اآلن على 

األقل.
سطوة البطانة

قد  االستثنائية  ال��ظ��روف  ه��ذه  كانت  وإذا 
للقطاعات  التغيير  ف��ي  س��اع��دت  س���ددت 
اخلدمية واجلوانب االقتصادية واالجتماعية 
فإنها كشفت عن عدد من الظواهر السلبية 
التي عانتها أغلب دولنا خالل الفترة األخيرة 
وأدت إلى ما أدت إليه من اضطرابات ونكبات 
طالت هذه البلدان والتي كان في مقدمتها 
الدور السلبي ملا يطلق عليه حاشية احلاكم 
سطوتها  استغلت  وكيف  ال��س��وء  بطانة  أو 
وشعبه  احل��اك��م  ب��ني  انفصام  ح��ال��ة  لتخلق 
الرعية  وأن  األوض��اع ممتازة  ب��أن  وتوهمه 
مرتاحة لكل السياسات التي يتبناها سيادته 
وكيف حالت بينه وبني وصول أنات الفقراء 
سوًءا  ازداد  األم��ر  إن  بل  إليه،  واملقهورين 
دور  ع��ن  داخ��ل مصر  تقارير  كشفت  ح��ني 
الثورة ضد حكم  اشتعال  في  البطانة  هذه 

لدرجة  م��ب��ارك 
ديوانه  رئ��ي��س  أن 
ب��ي��ن��ه وب���ني جميع  ح���ال 
حيث  الرقابية  األجهزة  تقارير 
أنها  والس��ي��م��ا  األض��اب��ي��ر  ك��ان مصيرها 
واألبناء  احلاشية  اقترفته  ما  تكشف  كانت 
مبصر من نهب للمال العام واحلصول على 
عموالت قياسية نتيجة التخلص من وحدات 

القطاع العام بأقل من سعرها الدفتري.
حكم عائلي

ما حدث في مصر تكرر في تونس؛ حيث 
س��ي��ط��رت ع��ائ��ل��ة ال��رئ��ي��س وق��ري��ن��ت��ه على 
اإلصالحات  واستغلوا  البالد  ثروات  جميع 
االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي ج���رت خ���الل األع����وام 
األخيرة لتصب في خزائنهم وحترم الشعب 
التونسي من التمتع بخيرات البالد وهو ما 
حدث بشكل كربوني في كل من سوريا وليبيا؛ 
جميع  على  واألص��ه��ار  األبناء  حيث سيطر 
مقدرات البالد وأشبعوا شعوبهم ذالً وقهًرا 
وثروات  مقدرات  ووض��ع  االحتكارات  عبر 
ثروات  أن  لدرجة  إشاراتهم  ره��ن  بالدهم 

اجلمهوريات  ه��ذه  ف��ي  احلاكمة  العائالت 
تراوحت بني عشرات ومئات املليارات فيما 
بقي السواد األعظم من شعوبها حتت خط 

الفقر.
م��ن ج��ان��ب��ه ي���ري د.ح���م���دي ع��ب��د العظيم 
للعلوم  السادات  ألكادميية  السابق  العميد 
اإلدارية أن األوضاع االقتصادية في بعض 
توقف  نتيجة  لكارثة  تتجه  العربية  ال��دول 
السياحة  ع��ائ��دات  وت��راج��ع  اإلن��ت��اج  عجلة 
الشك في  األمنية وحالة  األوض��اع  وت��ردي 
جدوى االستثمار في البلدان ذات األوضاع 
املضطربة مما اضطر هذه الدول خليارات 
صعبة منها اللجوء لالحتياطي االستراتيجي 
أو العودة من جديد لالقتراض من مؤسسات 
باجلدارة  يتمتعان  ال  أسلوبان  وهما  دولية 

االقتصادية.
وتابع: هناك بدائل ميكن اللجوء إليها داخلًيا 
الدول  ه��ذه  ميزانيات  في  العجز  لتعويض 
السيادية  ل��ل��م��وارد  ال��ل��ج��وء  مقدمتها  وف��ي 
ومنها الضرائب غير املسددة للدولة لدرجة 
جنيه جنح  مليار   50 م��ن  أك��ث��ر  ه��ن��اك  أن 
رجال أعمال في اإلفالت من سدادها بفعل 
التحالف بني الثروة والسلطة، ونفس األمر 
فيما يتعلق باجلمارك وصناديق احملافظات 

خسائرنا االقتصادية 
فاقت مئات المليارات 

وتردي األوضاع 
األمنية يهدد 

بتضاعفها 

شعوبنا انتفضت ضد 
القهر ونهب األموال 

واالحتكارات وصفقات 
بيع األوطان 

ارتفاع معدالت 
البطالة وتوقف 

العملية التعليمية 
وغياب سلطة الدولة 

أبرز التداعيات 
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العامل العربي

والواليات غير اخلاضعة لوزارات املال.
فاسدين  بنظامني  اإلط��اح��ة  أن  وأض����اف 
ف���ي م��ص��ر وت���ون���س وم���ح���اوالت ب��ن��اء دول 
لنظام  االع��ت��ب��ار  ورد  ح��دي��ث��ة  دمي��ق��راط��ي��ة 
يحفز  ق��د  بشفافية  وامل��س��اءل��ة  احمل��اس��ب��ة 
العودة  ع��ل��ى  االق��ت��ص��ادي��ة  االس��ت��ث��م��ارات 
من  االستثنائية  الفترة  لهذه  دولنا  وجت��اوز 
تاريخها خصوًصا أن جتفيف منابع الفساد 
والقضاء على البيروقراطية كفيالن بوضع 

أي اقتصاد على الطريق الصحيح.
أن  العربي  املشهد  قتامة  م��ن  ي��زي��د  ومم��ا 
»النفط  مقدمتها  وفي  واخليرات  الثروات 
الدول  بها  تعالى  ال��ل��ه  حبا  ال��ت��ي  وال��غ��از« 
شعوب  خلدمة  ي��وًم��ا  تستخدم  ل��م  العربية 
املنطقة ورفاهيتها أو وضعها على األقل في 
مصاف الدول املتقدمة أو حتى النامية ،بل 
قد  البلدان  ه��ذه  في  احلاكمة  األنظمة  إن 
في  استغلتها  عصابات  أي��دي  ف��ي  وضعت 
من  مصر  ث��روة  أن  لدرجة  ثرواتها  تضخم 
الغاز الطبيعي قد وضعت في يد رجل أعمال 
مقرب من الرئيس السابق ليقوم بتبديدها 
بخسة  وب��أس��ع��ار  مشبوهة  ص��ف��ق��ات  ع��ب��ر 
الشعب  يعاني  فيما  الصهيوني  الكيان  مع 
من  احتياجاته  توفير  في  األمرين  املصري 

مصانعه  لتشغيل  ال��الزم  وال��وق��ود  التدفئة 
وه���و م��ا ُع���د دل��ي��اًل ع��ل��ى س��ي��ط��رة الفساد 
السياسي واالقتصادي مدعوًما بحزمة من 
اجلرائم مثل االحتكارات والعموالت والنهب 

املنتظم للمال العام.
أمن سياسي

العربية  ال��ث��روات  األكبر من  اجل��زء  ذه��اب 
الكبار  األعمال  ورج��ال  احملتكرين  جليوب 
املشهد  م��ن  بسيطة  ص���ورة  إال  يشغل  ل��م 
امل����أس����اوي، ف��اجل��م��ي��ع ي��ع��ل��م ك��ي��ف ذهبت 
العقد األخير  ف��ي  ب��الدن��ا  أغ��ل��ب  م��ق��درات 
أطلق  مل��ا  اإلم��ك��ان��ات  كافة  جتييش  لصالح 
ع��ل��ي��ه األم����ن ال��س��ي��اس��ي ل��أن��ظ��م��ة وكيف 
من  املليارات  مبئات  أمنية  ترسانات  بنيت 
ال����دوالرات ل��ش��راء أح��دث م��ا تنتجه بيوت 
القمع،  تكنولوجيات  م��ن  الغربية  اخل��ب��رة 
وك��ي��ف تضخمت أع���داد ق���وات األم���ن في 
بلداننا بأرقام قياسية فاقت ما استعان به 
شاه إيران السابق للحفاظ على ملكه دون 
جدوى بل، إن مئات املليارات التي سخرت 
خلدمة األجهزة األمنية كانت كفيلة بإحداث 
ربقة  تغادر  وجعلها  وتنموية  حضارية  نقلة 

التخلف واجلهل لأبد.
ال��ت��ي عانتها  ال��ش��دي��دة  ال��س��ل��ب��ي��ات  ورغ����م 

الفساد  ان��ت��ش��ار  بسبب  العربية  ال��ش��ع��وب 
واختصار هذه  العام  املال  ونهب  واالحتكار 
احلكام  من  املقربني  شخوص  في  البلدان 
يخل من جوانب  لم  األمر  فإن  وحاشيتهم، 
إيجابية، فصور من نهبوا املال العام وأذلوا 
شعوبهم في كل من مصر وتونس -واحلبل 
االحتجاز  مب��الب��س  وه���م  اجل������رار-  ع��ل��ى 
ستردع أي مسؤول في املستقبل عن ارتكاب 
املال  على  االستيالء  تسهيل  أو  فساد  أي 
العام بحكم أن العقاب لن يكون بعيًدا عن 

أي مسؤول كبيًرا كان أو صغيًرا. 
أجندة خبيثة

ال���ت���داع���ي���ات األخ����ط����ر ع���ل���ى أغلب  أم�����ا 
القوى  ع���ودة  ف��ي  فتمثلت  املنطقة  ب��ل��دان 
شؤون  ف��ي  للتدخل  السابقة  االستعمارية 
للعبث  قواتهم  جتييش  ومحاولتهم  بلداننا 
ال��ع��رب��ي��ة مستغلني  ب��ل��دان��ن��ا  ب��أم��ن ووح����دة 
بلدا  تسود  التي  الشديدة  االحتقان  حالة 
في  يرغبون  حيث  الليبية  كاجلماهيرية  ما 
على  السطو  ف��ي  األح���داث  ه��ذه  استغالل 
بتداعيات  عابئني  غير  البلد  ه��ذا  ث���روات 
تشويه  بل  واستقراره  وحدته  على  تدخلهم 
والقهر  الظلم  ضد  شعبه  انتفاضة  ص��ورة 
ال���ذي ع��ان��ى منه ط���وال أرب��ع��ة ع��ق��ود على 

قوى دولية وإقليمية 
استغلت التطورات 

لتعزيز نفوذها والسطو 
على مقدراتنا 

 قوات درع الجزيرة 
قطعت الطريق على 
الشعوبيين لتحقيق 

أحالمهم 
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ثروات  أضاعوا  الذين  وأبنائه  القذافي  يد 
ال  خارجية  مغامرات  على  الليبي  الشعب 
والتهميش  للفقر  أسيًرا  وأبقوه  منها  طائل 
رغم أن هذه الثروات كانت كفيلة بإحداث 

نقلة نوعية اقتصادية وتنموية.
تبعية واستعمار

ب��ل إن ه��ن��اك م��ن نفى وج���ود ارت��ب��اط بني 
داخله  والتوترات  ليبيا  في  الغربي  التدخل 
كل  في  األخيرة  بالتطورات  يتعلق  ما  بقدر 
التبعية  وتونس في ظل عالقات  من مصر 
من  بكل  الغرب  عالقات  كانت حتكم  التي 
الرئيسني املصري والتونسي وحرص الغرب 
على إيصال رسالة للقيادة اجلديدة في كل 
البلدين مفادها رفضه التام ألي تغيير في 
قواعد اللعبة والسيما فيما يتعلق باملصالح 
الغربية وأمن الدول العبرية في ظل القلق 
في  إستراتيجي  تغير  ح��دوث  احتمال  من 
س��ي��اس��ات ال��ب��ل��دي��ن م���ن ج��ه��ة ت��غ��ل��ي��ب لغة 
املصالح على عالقاتها مع هذه القوي بدالً 
من االستمرار في عالقات التبعية والعمالة 

للغرب املستمرة في البلدين منذ عقود.
ول���م ي��ت��وق��ف األم���ر ب��ال��ط��ب��ع ع��ن��د التدخل 
ال��غ��رب��ي ف��ي ش���ؤون ب��ل��دان��ن��ا ح��ي��ث فتحت 
االض���ط���راب���ات األخ���ي���رة ف��ي ب��ع��ض بلدان 

أكثر  لتدخل  على مصراعيه  الباب  اجل��وار 
خطورة أال وهو التدخل الصفوي الطائفي 
في عدد من بلدان اخلليج العربي ومحاولة 
التحرش بها حيث لم يرق لها تدخل قوات 
حلماية  البحرين  مملكة  في  اجل��زي��رة  درع 
بأي  االحتكاك  دون  اإلستراتيجية  املنشآت 
البحريني وهو ما  الشعب  أل��وان طيف  من 
أجله  ج��اءت من  ال��ذي  الهدف  نبل  يكشف 
هذه القوات واملتمثل في منع سقوط احلكم 
التدخل  الشرعي في البحرين، بل إن هذا 
شبكات  عبر  اخلليجي  اجل���وار  ل��دى  امتد 
ومحاوالت  اخلامس  والطابور  اجلواسيس 
إثارة الفنت في هذه الدولة لدرجة استفزت 
مرجعيات سياسية سعودية ملطالبة مجلس 
األمن بالتدخل ملنع االستفزاز اإليراني لهذه 
الدول، بل إن شيخ األزهر د.أحمد الطيب 
العربية  دعا طهران لكف أذاها عن الدول 
وع���دم ال��ت��دخ��ل ف��ي ش��ؤون��ه��ا ان��ط��الًق��ا من 

أواصر القربى واجلوار.
بعيدة  تبدو  للنصيحة  إي��ران  استجابة  لكن 
امل���ن���ال ك��م��ا ي��ؤك��د د.م��ح��م��د س��ع��ي��د عبد 
بجامعة  الفارسية  الدراسات  أستاذ  املؤمن 
احلالية  األوض��اع  تعتبر  فهي  شمس،  عني 
في  جيدة  أرضية  الكتساب  ذهبية  فرصة 

ورغم  السابق  امل��ص��ري  فالنظام  املنطقة، 
للتمدد  مناهًضا  ك��ان  عليه  التحفظات  كل 
اإليراني في املنطقة وشكل مع غيره عقبة 
إيران  ستحاول  ما  وه��و  توسعه  طريق  في 
جتنبه مع النظام اجلديد وإن كنت ال أعتقد 
حدوث تغيير إستراتيجي كبير في عالقات 
القاهرة بطهران فاألمر قد ال يتجاوز تبادل 
السفراء معها شأن مصر شأن جميع دول 

اخلليج.
وأضاف: إيران كانت ترى الظروف مواتية 
مملكة  ف��ي  إستراتيجية  مكاسب  لتحقيق 
البحرين في ظل االضطرابات التي شهدتها 
إال أن التدخل السريع لقوات درع اجلزيرة 
بالنسبة لها وشكل عقبة  قد خلط األوراق 
عليه  ردت  ما  وه��و  طموحاتها  أم��ام  كبيرة 
مب��ط��ال��ب��ات غ��ي��ر م���ب���ررة ب��ان��س��ح��اب هذه 

القوات. 
التي تنتاب  الكبيرة  واعتبر أن حالة الشك 
اإلي��ران��ي حتول  اجل��ان��ب  ف��ي  اخلليج  دول 
التوتر  حالة  الطرفني  دون جت��اوز عالقات 
احلالية، مشيًرا إلى أن ما يتردد عن تدخل 
إي���ران���ي ف���ي ال���ش���ؤون ال��داخ��ل��ي��ة سيجعل 
عالقات الشد واجلذب مستمرة بل مرشحة 

للتصاعد. 

حاشية الحكام أدارت 
األوطان بعقلية 

الشركات وكرست 
تبعيتنا للخارج 

تجاوز تداعيات األزمة 
ودوران عجلة اإلنتاج 

وتنسيق المواقف ضرورة 
لوقف نزيف الخسائر
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فل�سطني املحتلة

كررها  احلماقة  وتلك  لليهود..  أرضهم  باعوا 
صحيفة  ف��ي  م��ع��روف  صحافي  مسامعي  على 

واسعة االنتشار عام 1968م«.
وعن مصدر تلك األكذوبة وغيرها من األكاذيب 
رحمه  احلسيني«-  أم��ن  »محمد  الشيخ  ص��رح 
الله- ُمفتي فلسطن ورئيس الهيئة العربية العليا 
بأن: »املخابرات البريطانية وبالتعاون مع اليهود 
الفلسطينين،  ضد  دعاية  مراكز  ع��دة  أنشأوا 
االستخبارات  مراكز  من  أنشأوه  ما  ومن جملة 
للدعاية  مركز  العربية،  األقطار  في  والدعاية 
في القاهرة في شارع قصر النيل، ووضعوا على 
رأسه رجال بريطانيا، ومألوه باملوظفن والعمالء 
واجل��واس��ي��س، وك���ان م��ن م��ه��ام ه��ذا امل��رك��ز بث 
الدعاية املعروفة بدعاية الهمس باإلضافة إلى 

نواحي الدعاية األخرى«.  
ت��ل��ك األك���ذوب���ة أع����رض املراحل  ول���ل���رد ع��ل��ى 
أراضي  على  لالستيالء  َم��رْت  التي  األساسية 
اآلن،  حتى  تتوقف  لم  والتي  ونهبها،  فلسطن 
احلكم  ظ��ل  ف��ي  فلسطن  ب���أراض���ي  ون��ب��دأه��ا 

بأنهم باعوا أرضهم، أو أنهم هربوا بجنب، وقد 
لعملية  صحيح  عربي  تأريخ  إل��ى  االفتقار  أدى 
االقتالع - التي لم ترو إال مجزأة حتى اآلن -  
باجلمهور العربي إلى البقاء على جهله مبا حدث 
»الفالحون  بكتابها  ال��ق��ول  ذل��ك  ووث��ق��ت  فعال« 

الفلسطينيون من االقتالع إلى الثورة«.
وتضيف روز ماري عن تلك األكذوبة ومصدرها: 
أنهم  للفلسطينين:  إيالما  االتهامات  أكثر  »إن 

البعض،  يستغرب  احلقائق  أذك��ر  كنت  حينما 
مثبتة  واألرق��ام  اإلحصاءات  تلك  يقول: هل  بل 
فعاًل!! ووصل األمر بباحثة بريطانية اسمها روز 
م��اري وقد عاشت وعملت بن أوس��اط الشعب 
الفلسطيني ومخيمات الالجئن في لبنان قرابة 
واألحداث  الوقائع  م��ن  وسجلت  ع��ام��ا،  ثالثن 
بالقول:  انتشار تلك املقولة  والشهادات، وصف 
»لقد آذى التشهير بالفلسطينين أكثر مما آذاهم 
االتهام  ك��ان  إي��الم��ا،  االت��ه��ام��ات  وأك��ث��ر  الفقر، 

العربية  األقطار  وفي  مسامعي  على  تتكرر  التي  األسئلة  من 
واإلسالمية، القول: هل فعاًل أن الفلسطينين باعوا أرضهم لليهود؟ 
من  وكأنها  العبارة  تلك  يقول  والبعض  استحياء،  على  يسأل  البعض 

الثوابت واملسلمات التي ال مجال للنقاش حولها!!
وال شك أن القول ببيع الفلسطينين أراضيهم لليهود يَعُدّ من أشهر 
ُموجهة،  يهودية  إعالمية  بدعاية  راجت  التي  األكاذيب  وأجنح 
الفلسطينين،  من  بيعا  إال  فلسطن  أرض  يأخذوا  لم  أنهم  فأشاعوا 
انطلى  الهشيم  في  كالنار  سرى  الذي  القول  وهذا  اليهود،  من  وشراء 
منابر  وأصحاب  وعقالء  ووجهاء  ومحكومن  حكاما  الكثيرين  على 

وأقالم في مشارق األرض ومغاربها.

عيسى القدومي 

فلسطــين
هل باعها 

أهلها واشتراها 
اليهود؟!!
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العثماني:
ك�������ان�������ت   .1
ف����ل����س����ط����ن إح�������دى 
العثمانية  ال���دول���ة  والي����ات 
اإلسالمية طيلة أربعة قرون ، وكانت 
فلسطن  في  اليهود  بقاء  متنع  ال��دول��ة  قوانن 
السلطان  تصدى  وق��د  ألراضيها،  حيازتهم  أو 
العثماني عبد احلميد لألطماع الصهيونية في 
فلسطن ومحاوالت الزحف اليهودي إليها بكل 
ما أُوتي من قوة ودبلوماسية أيضا، ورفض أنواع 
اإلغراءات املادية واملعنوية كافة للمحافظة على 
املقدسات اإلسالمية في فلسطن من السيطرة 
أدى  ال��ذي  األم��ر  عليها،  واليهودية  الصهيونية 
إلى  سنة   33 استمر  حكم  بعد  النهاية  ف��ي  ب��ه 
فقدان عرشه، وعزله عن حكمه ونفيه، ويشهد 
له التاريخ أنه ظل حتى موته يدافع عن فلسطن 
ويرفض توطينها لليهود ولم يرجع عن قراره.  

 إال أن الضغوط البريطانية على الدولة العثمانية 
أف���رزت ق��ان��ون »ت��ص��رف األش��خ��اص احلكمية« 
التملك  الشركات حق  أعطى  الذي  لعام 1910 
والتصرف باملمتلكات غير املنقولة، وقد متكنت 
بنود  بعض  استغالل  من  الصهيونية  املؤسسات 
هذا القانون والتحايل غير املشروع على بعضها 
اآلخر لتجد لنفسها فرصة اقتناص أراض في 

في  البريطانية  ال��ض��غ��وط  وجن��ح��ت  فلسطن، 
املجال  لتفسح  العثمانية  القوانن  بعض  تغيير 
الدولة  كانت  التي  الصهيونية،  املؤسسات  أمام 
العثمانية حريصة على عدم متكينها من أراضي 
 1911 ع��ام  الضغوط  ه��ذه  ��ت  وت��وَجّ فلسطن، 
والتصرف  التملك  ح��ق  األج��ان��ب  منح  عندما 
باألراضي كالعثمانين متاماً في جميع األراضي 
قيد  ب��ال  احل��ج��از  منطقة  ع���دا  م��ا  العثمانية 
اإلجرائية  ب��ال��ش��ؤون  يتعلق  م��ا  س��وى  ش��رط  أو 

واإلدارية.
2. أخذ إجناز املشروع االستيطاني اليهودي في 
فلسطن في السير بوتيرة متسارعة حيث متكن 
اليهود بواسطة دعم بريطاني ضخم، وعن طريق 
وبأساليب  العثمانية،  ال��ق��وان��ن  على  التحايل 
ملتوية، األمر الذي أدى إلى اقتناص 650.000 
دومن - والدومن ألف متر مربع - وتعّد بريطانيا 
مسؤولة بالدرجة األولى عن تسهيل حيازة  هذه 
أمن  محمد  الشيخ  وي��ؤك��د  لليهود،  األراض����ي 
ب األراضي  احلسيني – رحمه الله – على تََسُرّ
في عهد احلك�ومة العثمانية إلى أي�دي اليهود، 
حيث يقول: إن: »650.000 دومن استولى عليها 
اليهود في ع�ه�د احلكومة العثمانية خ�الل حقبة 
إنعاش  بحجة  األم��ي��ري��ة  األراض���ي  م��ن  طويلة، 

الزراعة، وإنشاء مدارس زراعية«.
استعمار  ف��ي  األك��ب��ر  ال���دوُر  لبريطانيا  ك��ان   .3
وتشجيعهم  فلسطن،  أرض  م��ن  ج���زًءا  اليهود 
وحمايتها  إليها،  الشرعية  غير  الهجرة  على 
بعد  فلسطن  م��غ��ادرة  رف��ض��وا  ال��ذي��ن  لليهود 
تأديتهم طقوسهم الدينية - حيث كانت القوانن 
العثمانية جتبرهم على عدم اإلقامة فيها - األمر 
الذي فرض نواة الوطن »القومي اليهودي« على 
أرض فلسطن، فوق هذه املساحة الضئيلة جدا 
ولكنها كانت كافية لنُمو هذا اجلنن السرطاني، 
الرعاية،  أصناف  بكافة  بريطانيا  تعهدته  الذي 
راً  ُمدِمّ وب����اُؤه  وان��ت��ش��ر  خ��ط��ره  استفحل  حتى 

يعصف بفلسطن وشعبها. 
وخالل عام 1855م متكن »مونتفيوري« من شراء 
أول قطعة أرض في القدس كان من املفترض أن 
يبني عليها مستشفى، إال أنه أقام بدالً منها حيا 

يُقام  يهودي  أول حي  ذلك  وكان  لليهود،  سكنيا 
في القدس وُعِرف باسم »حي مونتفيوري«. 

في  اليهودي  النائب  كرميييه«  »أودل��ف  وحصل 
من  ق��رار  على  1868م  ع��ام  الفرنسي  البرملان 
دومن   )2600( باستئجار  العثماني  السلطان 
من األراضي بالقرب من يافا ملدة )99( عاماً، 
وأس����س احل���اخ���ام »ه���ي���رش« ف��ي ع���ام 1864م 
مع  بالتعاون  إسرائيل  أرض  استعمار  جمعية 
»التحالف اإلسرائيلي العاملي«، وقد أقامت هذه 
اجلمعية عام 1870م أول مدرسة زراعية يهودية 
نيتر« عند مدخل  تُْدَعى »مدرسة  في فلسطن 

مدينة يافا. 
4. جنحت الصهيونية في عام 1913م باالتفاق 
مع قادة األتراك االحتادين في رفع القيود عن 
لهم  والسماح   ، فلسطن  إلى  اليهودية  الهجرة 
بامتالك األراضي - د .هدى درويش، العالقات 
العربية،  البالد  على  وأثرها  اليهودية  التركية 
ص 307، نقال عن:«نكبة األمة العربية بسقوط 
القادر ،  العثمانية، محمد اخلير عبد  اخلالفة 

مكتبة وهبة، ص 97.
وف���ي م��واج��ه��ة ه���ذا األم����ر ق���ام ال��ك��ث��ي��رون من 
الصهيونية  للهجمة  بالتصدى  فلسطن  أه��ل 
واالستحواذ  الهجرة  في  املتمثلة  االستعمارية 
ف��ي فلسطن في  وت��أس��س��ت  ع��ل��ى األراض�����ي، 
منتصف عام 1914م مؤسسات وطنية وخيرية 
القدس، بهدف مقاومة املد الصهيوني في  في 
فلسطن، تدعو إلى مساندة الصناعات الوطنية 
التي  األخطار  مواجهة  أج��ل  من  التعليم  ونشر 
)اجلمعية  املؤسسات:  هذه  ومن  الدولة،  تهدد 
والعفاف  اخليرية اإلسالمية - وجمعية اإلخاء 
 - ال��ع��رب��ي  الفلسطيني  االق��ت��ص��اد  وش��رك��ة    -
قام  كما  االقتصادية(  الوطنية  التجارة  وشركة 
بتأسيس )جمعية مقاومة  الفلسطينيون  الطلبة 
الصهيونية( في األزهر، وفي بيروت أسس طلبة 
حيفا  وفي  النابلسية(  الشبيبة  )جمعية  نابلس 

تأسست )جمعية املنتدى األدبي( .
)جمعية  سن  أََسّ فقد  الفلسطينيات  النساء  أما 
اإلحسان العام - وجمعية يقظة الفتاة العربية(، 
الفلسطينية  وامل���ؤس���س���ات  ال��ل��ج��ان  ون��ش��ط��ت 
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فل�سطني املحتلة

و32  احل��ول��ة،  أراض����ي  م��ن  دومن  أل���ف  و165 
ألف دومن في وادي احل��وارث، و28 ألف دومن 
ف��ي أق��ض��ي��ة ال��ن��اص��رة وص��ف��د وع��ك��ا وبيسان 
األراضي  مساحة  وبلغت  وط��ول��ك��رم،  وج��ن��ن  
ال��ت��ي اش��ت��راه��ا ال��ي��ه��ود م��ن ع���رب فلسطن، 
وتنفيذا  امللكية  ن���زع  ق��ان��ون  نتيجة  وبعضها 
ألحكام أصدرتها احملاكم املختصة، أو لظروف 
من  دومن   261.400 الَقْسوة  بالغة  اقتصادية 
دومن����اً(،   27.000.000( فلسطن  م��س��اح��ة 
ويتضح من هذه األرقام أن بعض الفلسطينين 
باعوا - ومعظمهم حتت ظروف قاهرة - أقل 

من 1% من مجموع مساحة البالد البرية.
وفي هذا املجال يبن اخلبير اإلجنليزي »فرانس« 
في تقريره ويؤيده في ذلك »سمبسون« بقولهما: 
أراضيهم  بيع  إلى  اضطروا  األهالي  بعض  »إن 
إما لتسديد ديونهم أو لدفع ضرائب احلكومة، 

أو للحصول على نقد لسّد َرَمِق عائالتهم«.
ويؤكد »جون رودي« احلقيقة التالية: »لئن كانت 
ه���ذه األرق����ام ت��وض��ح ب��ج��الء أن ب��ع��ض العرب، 
إقطاعين،  ي��دع��ون��ه��م  ال��ذي��ن  أول��ئ��ك  والس��ي��م��ا 
يتحملون مسؤولية مباشرة وشخصية عن استالب 
أن  احمللل  على  ينبغي  فال  الفلسطيني،  امليراث 
يغفل احلقيقة القائلة بأن األكثرية الساحقة من 
الكثيرين  إن  أراضيها، حتى  ببيع  تقم  لم  العرب 
من أصحاب امللكيات الكبيرة، مثل آل احلسيني، 

حافظوا على أمالِكهم مصونًة إلى النهاية ».

فرضتها  ال��ت��ي  ال��ك��ث��ي��رة  ال��ض��رائ��ب  م��ن  عليها 
هؤالء  وج��د  وح��ن  العثمانية،  احلكومة  عليهم 
ال��ت��ج��ار م��ن ي��دف��ع ل��ه��م أك��ث��ر ب��اع��وه��ا لليهود، 
وهذه األراضي بيعت من قبل العائالت العربية 
»القباني«  ع��ائ��الت  وم��ن��ه��ا:  الفلسطينية  غير 
و«سالم«  و«س��رس��ق«  و«اجل��زائ��ري«  و«التويني« 
و«الطيان«، ومن بعض عائالت فلسطن »كسار« 
و«روك« و«خوري« و«حنا« وغيرهم، وتؤكد »روز 
من  الكثير  لتبيان  نفسها  جندت  التي  م���اري« 
احلقائق حول اقتالع الفلسطينين من أرضهم، 
أن:  والتقصي  ال��دراس��ة  خ��الل ثالثن سنة من 
»عمليات البيع الكبيرة هذه - والتي كان أسوأها 
التجارية  البيروتية  سرسق  عائلة  به  قامت  ما 
دومن  أل��ف   240 بيع  من  العشرينات  أوائ��ل  في 
في سهل مرج بني عامر اخلصيب – كان ميكن 
أاّل تتم بعد السنوات القليلة األولى من االنتداب 
ومنذ  الوطنية،  للروح  السريع  التنامي  بسبب 
الصهاينة  ش��راءُ  أصبح  فصاعداً،  احل��ن  ذل��ك 
لألراضي يواِجُه من العقبات ما لم يخطر بباِل 

مؤسسي احلركة الصهيونية.
كبار  ساهم  التي  األراض��ي  مساحة  وبلغت   .6
دومن طبقا  لليهود 625.000  بتحويلها  املالك 
مل��ا أوردت����ه ال��وك��ال��ة ال��ي��ه��ودي��ة - وه��و م��ا جاء 
 435 صفحة  اليهودية،  الوكالة  إحصاءات  في 
النحو  املطبوعة في عام 1947م، موزعة على 
عامر،  بني  م��رج  ف��ي  دومن  أل��ف   400 التالي: 

خالل تلك الفترة في العمل ملواجهة اخلطر 
وتخريب  إح��راق  بعمليات  وقامت  اليهودي، 
كان  التي  والصهيونية  األجنبية  املؤسسات 
يقيمها اليهود هناك، إال أن اليهود عن طريق 
على  وااللتفاف  البريطاني  والدعم  التحايل 
القوانن واألنظمة العثمانية التي كانت متنع 
وزرع  فلسطن،  في  لألراضي  اليهود  حيازة 
املوظفن العمالء والسماسرة اخلونة، متكنوا 
إنعاش  بحجة  دومن   650.000 اقتناص  من 
الزراعة وبناء املستشفيات واجلامعات، خالل 

الفترة املمتدة من  1850م إلى 1920م.
بيع  ف���ي  ك��ب��ي��ر  دور  ل��إق��ط��اع��ي��ن  ك����ان   .5
األراضي حيث باعت الدولة العثمانية لكبار 
املالك اللبنانين والسورين، الُقرى واألراضي 
الفلسطينية التي عجزت عن تسديد ديونها، 
التي  املستمرة  الباهظة  ال��ض��رائ��ب  بسبب 
قبل حكومة  م��ن  ال��ق��رى،  تلك  ُف��رض��ت على 

الدولة العثمانية.
وهكذا حصل كبار املالك- اإلقطاعيون- على 
لزيادة  رائجة  كسلعة  الفلسطينية  األراض��ي 
أرباحهم في أواخر القرن التاسع عشر، وكان 
أي  الرقبة،  دون حق  احليازة فقط  لهم حق 
حق االنتفاع باألرض بيًعا ورهنا وتوريًثا مبا 
هو  واح��د  بشرط  ولكن  امللكية،  من  يقترب 
الزراعية  األرض  طبيعة  تغيير  ج���واز  ع��دم 
وذلك في مقابل سداد الديون املستحقة على 
هذه القرى والناجمة عن الضرائب املتراكمة 
أراضيهم.  ف��ي  املنتفعن  إب��ق��اء  ض���رورة  م��ع 
فقد متكن الثري اللبناني »سرسق« - عائلة 
»سرسق« من أغنى األسر اللبنانية، وكان لهم 
شؤون  في  أعمالهم  وكانت  لبنان،  في  بنك 
ب��الدن��ا فلسطن،  ان��ظ��ر:  امل����ال واألع���م���ال، 
مصطفى الدباغ، اجلزء األول، القسم األول، 
اجلامعين  راب��ط��ة  ب��ي��روت:  الثانية،  الطبعة 
من   ،52– 1973، ص51  اخلليل،  مبحافظة 
بني عامر  م��رج  ش��راء ستن قرية في سهل 
في فلسطن عام 1869م، وكان هذا السهل 
من  ملكيتُُه  انتزعت  عندما   ، للدولة  آل  قد 
املتراكمة  للديون  تسديداً  صخر،  بني  قبيلة 
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التعاطي مع األحداث وأخُذ الِعَبر ودروس االعتبار يكون ذلك كله بالعقل احلصيف، والهدوء احَلِذر، وفي 
ف حامًيا للدول، وال  َة املؤمن؛ فليس التزُلّ بات املتتابعة تكون احلكمُة ضاَلّ ظل األحداث امُلتسارعة والتقُلّ

ُم مشروًعا، وردود األفعال ال تبني رؤيًة راِشدة· ر ُمصلًحا لألمم، والنقُد وحده ال ُيقِدّ التذُمّ

بقلم: معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد

وبالُدنا بالد احلرمني الشريفني اململكة العربية السعودية 
وسهولها  بصحرائها  امل��ب��ارك��ة  األرض  ه��ذه  على  مت��ت��ُدّ 
وجبالها وأوديتها وبحارها، فيها أول بيٍت ُوِضع للناس، 
ديارها،  في  كتاٍب  آخر  ل  وتنَزّ ال��رس��االت،  بنبيها  وُخِتم 
ل  خصوصيتُنا في موقعنا وفيما اختار الله لنا من ُمتنَزّ
عليه  ومماته،  وُمهاَجره،  ومبعثه  رسوله،  ومولد  وحيه، 

الصالة والسالم·
وَمشاعرهم،  شعائَرهم  حتتِضن  املسلمني  ِقبلة  بالُدنا 
بلُدنا ليس ُمرتبًطا مبشاعرنا وحدنا؛ بل مرتبٌط به كل 
}َجَعَل  استقراُرهم:  واستقراُرنا  أمنُهم،  فأمنُنا  مسلم، 

َراَم ِقيَاماً ِلّلنَّاِس{ )املائدة: 97(· َ َبَة الحَْبيحَْت احلحْ اللُّه الحَْكعحْ
أرُضنا – بإذن الله – هي التي صنعت التاريخ؛ بل أهم 
حدٍث في تاريخ الدنيا، تغَيّرت به وجوه األمم واملمالك، 
التاريخ  لذلك  امتداٌد  تاريخها احلديث هي  في  ودولتُنا 
وق��ي��اٌم على  اخل��ال��دة،  ال��رس��ال��ة  بتلك  وال��ت��زاٌم  العظيم، 

رة، واتباٌع لسيدنا ونبينا محمد]· الشريعة املُطَهّ
وتاريُخ مملكتنا تاريخ دين ومبادئ يجتمع عليها اجلميع، 
ك بها اجلميع، ليست  ويقبلها ويعتُزّ بها اجلميع، ويتمَسّ

مبنَيًّة على عصبية وال إقليمية وال مذهبية·
الرجال الذين أقاموا هذا الِكيان ال يعتِصمون بقبيلة، وال 

بون لفئة· يتعَصّ
ينتِهُج  ال��ذي  والوطن  واألس��رة  والدولة  الدين  تاريُخ  إنه 
اجل��م��َع ب��ني األص��ال��ة وامل��ع��اَص��رة واالل��ت��زام والتحديث، 
ج���ذوره تضرب ف��ي أص��ول اإلس���الم، وف��روُع��ه تتطاَول 
خضراء ُمزِهرة ُمثِمرة، تعيُش بيئَتها، وتتأقلَُم مع ُمحيطها، 

أصلُها ثابٌت وفرُعها في السماء، تُؤِتي أُكلَها بإذن ربها·
والدنيا،  ال��دي��ن  ب��ني  معركٌة  فيه  تقم  ل��م  وبلُدنا  ب��الُدن��ا 
فلله احلمُد  وإص���الٌح،  وص��الٌح  ووح���دةٌ  وأم��ن  استقراٌر 

واملنَّة·
نُ��ش��وء ال����دول وق��ي��اُم��ه��ا م��ن أه���م ال��ظ��واه��ر السياسية 
يعكف  ثم  التاريخ،  لُها صحائُف  تُسِجّ التي  واالجتماعية 
كانت  وكلما  جوانبها،  مختلف  دراس���ة  على  الباحثون 
عوامل  في  دًة  متفِرّ نشأتها،  ظ��روف  في  متميزًة  الدولة 
وجوهرها  طبيعتها  ف��ي  بالبحث  أج���در  ك��ان��ت  قيامها 
وعناصر ُمكوناتها، وإذا كان ذلك كذلك فهذه نظرةٌ في 
البارز  واجلوهر  لبلدنا،  الكبرى  املكونات  عناصر  بعض 

من خصائصها·
من ذلك: أن غايتنا في رايتنا: ال إله إال الله، محمد رسول 
لله،  واحلكم  الله،  توحيد  ِشعاَر  دولتُنا  رفعت  لقد  الله؛ 

ليس وظيفة بل هو الروح والحياة والغاية

إن 
المملكة 
العربية 
السعودية 
بالد 
الحرمين 
الشريفين 
هي بالُدنا 
وداُرنا 
وبيُتنا 
نا،  وُمستقُرّ
الوالُء لها 
بعد والء 
الدين

تطبيق اإلسالم..
�إميانيات
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إن غايتنا 
في رايتنا: 

ال إله 
إال اهلل، 

محمد 
رسول 

اهلل؛ لقد 
رفعت 
دولُتنا 
ِشعاَر 
توحيد 

اهلل، 
والحكم 

هلل، 
واألمة 

الواحدة، 
ة  واأُلخَوّ
اإليمانية

ة اإلميانية، والطاعة لولي األمر،  واألمة الواحدة، واألُخَوّ
واألمر  الله وسنة رسوله محمد]،  كتاب  والبيعة على 
والكتاُب  نهُجها،  اإلس��الُم  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 
لم  أَخ��َوان،  دولتنا  الديُن واحلكُم في  والسنُة دستوُرها، 
تتقوَقع في مسلٍك اقتصادي، أو مبدأ سياسي، أو عقٍد 
اجتماعي؛ بل ينتظُم ذلك كلّه في سياسة الدين والدنيا·

دولتُنا ارتفعت حني رفعت راية الدين والتوحيد والوحدة، 
فحِفَظ الله – بفضله ومنَّته – علينا دينَنا، وجمع ُفرقتنا، 
وأغنانا من بعد َعيحْلة، وآَمنَنا من بعد خوف، وعلََّمنا من 
بعد جهٍل، وألَبَسنا لباَس الصحة والعافية، ومن كل خيٍر 

نا وأعطانا· وفضٍل أمَدّ
إن دولتنا ظاهرةٌ عزيزة، استطاعت – بعون الله وتوفيقه 
عات كل  ق االستمرار التاريخي على خالف توُقّ – أن حُتِقّ

اخُلصوم ومتِنّياتهم·
وتطبيُق اإلسالم عندنا ليس وظيفة، وليس مجرد نشاٍط 
د  من النشاطات؛ بل هو الروح واحلياة والغاية، وهو املُجِسّ
قوله–عَزّ  ح��ِدّّ  على  واالنتماء،  للوالء  ��ق  ّ وامُل��قِ للهِويَّة، 
ِللِّه  اِتي  َومَمَ َياَي  َوَمححْ َونُُسِكي  َصاَلِتي  ِإَنّ  }ُقلحْ  شأنُه-: 

َرِبّ الحَْعامَلِنَي الَ َشِريَك لَُه...{ )األنعام: 162 - 163(·
وأُيّ غفلٍة عن ُمقِوّمات هذه الهويَّة للدولة، أو إخالٍل بها، 
ُق أثره بقدر  أو تهاوٍن في املافظة عليها هو هدٌم يتحَقّ
حجمه، ومن هنا فال ميكن التفريُق بني الِكيان والنظام، 

فهما دولٌة ودين، ووطٌن وشعٌب·
واإلس���الم  ب���اإلس���الم،  املُلتحمة  ال��ع��روب��ة  ه��ي  مملكتُنا 
واحلوار  والدعوة  الدولة  دي��نُ  دينُنا  بالعروبة،  امُلتِفي 
والثواب والتفاُعل اإليجابي مع التجارب اإلنسانية، وأخذ 
على  للحاكم  ب  ال��ت��ق��ُرّ يكن  ل��م  ال��ت��اري��خ،  ودروس  العبرة 
حساب  على  الناس  ُمجاملُة  تكن  ولم  املكوم،  حساب 

احلق والعدل·
نات دولتنا املُمَيّزة: األمر باملعروف والنهي  ومن عناصر ُمكِوّ
عن املنكر؛ إنه ركيزةٌ أساس من ركائز هذه الدولة املباركة 
في أدوراها الثالثة، صريٌح في نظامها األساسي، وأحد 
ترتيباتها اإلدارية، إن هذا املُكِوّن أعطى دولتنا ومجتمعنا 
بُعًدا ُمتمِيًّزا في األمن االجتماعي، والضبط األخالقي، 
ومنهج النُّصح واإلرشاد والتوجيه، واإلجراءات الوقائية، 
ي واملعنوّي للمجتمع،  إنه صورةٌ من صور التكاُفل احِلِسّ
إنه  س��واء،  ح��ٍدّ  على  واملُقيم  املواطن  على  أث��ُره  ينعِكُس 
ٍف  يحمي اجلميَع – بإذن الله – من سلُوك قلَّة، أو تصُرّ
شاٍذّ منحرٍف بصاحبه عن الصراط السِوّي: }ُكنتُمحْ َخيحَْر 

ُنَكِر  َعحُْروِف َوتَنحَْهوحَْن َعِن املحْ ِرَجتحْ ِللنَّاِس تَأحُْمُروَن ِباملحْ ٍة أُخحْ أَُمّ
ٌة  أَُمّ نُكمحْ  ِمّ }َولحْتَُكن   ،)110 عمران:  )آل  ِباللِّه{  َوتُؤحِْمنُوَن 
ُنَكِر  َعحُْروِف َويَنحَْهوحَْن َعِن املحْ يحِْر َويَأحُْمُروَن ِباملحْ َ ُعوَن ِإلَى اخلحْ يَدحْ

ِلُحوَن{ )آل عمران: 104(· ُفحْ َوأُوحْلَ�ِئَك ُهُم املحْ
ومن خصائص دولتنا ومزاياها: علماؤها ورجاُل الشرع 
برز  واحتساب،  ودع��وة  رج��اُل علٍم  فلهم مكانتهم،  فيها، 
ذلك في تاريخ الدولة الطويل؛ فاحلاكُم يطلُب النصيحة 
ويقوم  يبُذلُها،  الشرع  والعالُم ورجُل  ويقبلُها،  ويستقِبلُها 
باالحتساب على احلاكم واملكوم؛ بل ال يُتصَوّر في هذه 
االحتساب  عن  علٍم  طالُب  يتقاَعَس  أن  املباركة  الدولة 
واملُ��ن��اص��ح��ة واألم���ر ب��امل��ع��روف وال��ن��ه��ي ع��ن املنكر على 

مستوى الدولة واألمة·
علماء  تاريخ  في  فلتنظروا  اخَلصيصة  ه��ذه  ولتستبنَي 
لة، ال  املسلمني من بعد اخلالفة الراشدة والقرون املُفَضّ
والعمل  العاِلم  وثيًقا بني علم  ارتباًطا  ُل  املُتأِمّ يرى  يكاد 
اشتغالُه  يكثُر  فغالبُهم  العامة؛  الساحة  في  االحتسابي 
والتأليف،  والُفتيا  والقضاء  والتدريس  والتعليم  بالتعلُّم 
فليس من السهل عندهم االحتساب على الناس والوالة 
أثابهم  وتراجمهم،  ذلك في سيرهم  يُذَكر  قليلة  قلَّة  إال 
موا  الله جميًعا وغفر لهم، وأحسن جزاءهم لقاء ما قَدّ

لإلسالم واملسلمني·
إن اململكة العربية السعودية بالد احلرمني الشريفني هي 
نا، الوالءُ لها بعد والء الدين،  بالُدنا وداُرنا وبيتُنا وُمستقُرّ
واستقراُره  وأمنُه  وانتماء،  والٍء  كل  ف��وق  للوطن  ال��والءُ 
ٌم على كل تطلُّعات وفوق كل ُمطالَبات، سواء في ذلك  ُمقَدّ
احلاكم واملكوم، وعند التقلُّبات والشدائد هذا هو أول 
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وأولَى ما يجب النظُر فيه والتطلُّع إليه، واملافظُة عليه، 
دت مطالبُنا  واالستمساُك به، فمهما اختلفنا ومهما تعَدّ
على  نكون  أن  يجب  املشروعة  وآمالنُا  رغباتُنا  وتنَوَّعت 

يقظٍة تامة من أمرنا·
فكم من ُمترِبٍّص يريد تفتيت بالدنا ومتزيق شملنا وهدم 

وحدتنا وانهيار ِكياننا، والسعيُد من ُوِعَظ بغيره·
وحماية  املجتمع  ومت��اُس��ك  ال��وط��ن��ي��ة  وال���وح���دةُ  األم����ُن 
اإلسالم   ّ ع��زِ بعد  ما منلك  وأغلى  أعلى  هي  سات  املُقَدّ
وحفظ الدين، هذا األمن – بفضل الله وعونه – شارك 
في ُصنعه آباؤنا وأجداُدنا بقيادة الرجل املبارك القائد 
ذلك،  وحِفَظ   - الله  رحمه   – العزيز  امللك عبد  اإلم��ام 
بعده، ويسهر عليه رجاُل  امللوك من  أبناؤه  وحِفَظ ذلك 
األمن والعسكر بكل قطاعاتهم وفي ُمختلف ُرتَبهم، ومن 
ساتنا وسعادتنا  كل أبناء الوطن، إنهم يحَفظون أمنَنا وُمقَدّ

وأحوالنا وأموالَنا وأنفسنا وأهلينا·
والكرامة هو  وتياُر احلق  األغلى،  الوطني هو  واالنتماء 
ُمنضِبطة، وشعوٍر  وح��ري��ٍة  ع��دال��ٍة س��اع��دة،  األق��وى في 
واملُكتسبات،  واملمتلكات  الوطن  على  باحِلفاظ  جماعي 
وااللتفاف حول الوالية الشرعية، وكل فتنٍة أو مسلٍك أو 
د الوطن ووحدته واملجتمَع وعيَشه يقُف أماَمها  دعوٍة تُهِدّ
ة  ا واحًدا في كتيبٍة واحدٍة ُمتراَصّ اجلميُع باملرصاد صًفّ
ر كل عاٍد  في وجه كل ُمترِبٍّص، وُمواجهة كل صائل، ودححْ

كائن من كان!
ل، وما أنعَم به وأجَزل،  فاحلمُد لله على ما مَنّ به وتفَضّ
وال��دع��وة في وض��وِح منهج وجالء  ال��دول��ُة  تعانَقت  فقد 
مسلَك، كتاًبا وسنَّة ومنهًجا على طريق السلف الصالح، 

ُر  تُعِكّ تُؤِثّر فيها أقواُل املُتقِوّلني، وال  في مبادئ ثابتة ال 
افتراءات  منها  تناُل  وال  املُتخِرّصني،  تخُرّصات  عليها 
في  وتطبيٌق  النظام،  عليه  نَصّ  للشرع  إع��الٌن  املُفترين، 
العمل واألحكام، وتوحيٌد للوطن، واجتماٌع للكلمة، ونبُذ 

كل ألوان العصبية وعوامل الُفرقة·
ب��الدن��ا من  ف��ي  لله علينا  أف���اءا  م��ا  املنكور  م��ن غير  إن 
الرغيد  والعيش  الوفير،  واخل��ي��ر  الفائض،  امل��ال  نعمة 
مما تغَيّر معه أمناُط العيش، وأساليُب احلياة، واتصاُل 
بالدنا بالعالم، وتأثُّرها وتأثيرها في ُمتغِيّرات احلاضر 
واحلضارة بإيجابياتها وسلبياتها وإفرازاتها، ولكن إدراك 
تظل  أن  عليها  حِفَظ  بدينها  واعتزازها  ملكانتها  اململكة 
مبنهجها،  ُملتزمًة  مببادئها،  كًة  ُمتمِسّ  – احلمد  ولله   –
في  يستوي  عليها،  قامت  التي  األُس��س  على  ُمحافظًة 
الدولة،  ��س��ات  ُم��ؤَسّ ذل��ك  وعلى  وشعبُها،  اُمها  ُحَكّ ذل��ك 
اإلدارية  والتراتيُب  التعليم،  ومناهُج  احلكم،  وسياسات 

واالجتماعية·
نرُفُل  ال��ذي  والفضل  نعيُشه  ال��ذي  وم��ع كل ه��ذا اخلير 
فيه، والرضا الذي ننَعُم به؛ فنعلُم علَم اليقني أن الكمال 
عزيز، وأن النقَص والقصور والتقصير واخلطأ من شأن 
أن  اليقني  علم  املعلوم  ومن  العاملني،  شأن  ومن  البشر 
الطريق طويٌل وشاّق؛ ألن مسار األمم وتعاُقب األجيال 
يتطلَُّب العقَل واحلكمة واألناة والسير بُخًطى ثابتة ُمتأِنّية 
الثابت  املُمَيّز بني  فة، يتطلَُّب احلكمة والوعَي  ُمتوِقّ غير 
واملُتغِيّر في قوٍة راشدة، وعدٍل باسط، وعسكٍر ضابط، 
وتنميٍة  رشيد،  وم��اٍل  وسياسات حكيمة،  ع��ادل،  وقضاٍء 

طة، ورحمٍة حُتيُط بذلك كله وإحسان· ُمخَطّ
في  يحُدث  ما  أن  إدراُك  البصير:  والنظر  احلكمة  من 
بلٍد أو منطقة ليس بالالزم أن يكون ُمالئًما لبلٍد آخر أو 
ناتها  وُمكِوّ تختلُف في طبائعها  فالبُلدان  أخرى؛  منطقٍة 
وظروفها وأحوالها لهذا؛ فإن مصائر الشعوب  ال جتوز 
تُعرف  ال  جت���ارب  تقليد  أو  م��غ��ام��رات  رهينة  ت��ك��ون  أن 
نتائُجها وال حُتَسُب عواقبها، فاملجازفُة باألمة في خروٍج 
أو دعواٍت أو هتافاٍت حتت رايات إعالٍم مجهولة إن لم 

يكن إلقاًء في التهلكة فليس سبيل اإلصالح·
رئيس مجلس القضاء األعلى، عضو هيئة كبار العلماء، 
املسجد  وخطيب  إم��ام  اإلس��الم��ي،  الفقه  مجمع  رئيس 

احلرام.

لنعلم 

علَم اليقين 

أن الكمال 

عزيز، وأن 

النقَص 

والقصور 

والتقصير 

والخطأ من 

شأن البشر 

ومن شأن 

العاملين
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رفعوا شعار 
»سلمية.. سلمية« 
فاتهموا بالطائفية.

سورية..
نار البعث تحرق درعا

والمجتمع الدولي يتفرج
)سوريا - خاص بالفرقان(

م���ن���ذ ان��������دالع ان���ت���ف���اض���ة ال���ش���ب���اب 
ال��س��وري، ال��ت��ي ب���دأت وم��ازال��ت تصر 
على سلميتها، حتمل أغصان الزيتون 
في  رغبتها  نحو  األمل  نحو  وتتقدم 
أغلى  تستعيد  مطامحها،  حتقيق 
يعيشه  أن  ال��ف��رد  للمواطن  ماميكن 
وي��ح��س��ه ف���وق أرض���ه وداخ����ل حدود 
وكرامته  امل��ه��دورة  إنسانيته  وط��ن��ه: 
املواطن  اح��ت��م��ل ه���ذا  ل��ق��د  امل��ه��ان��ة، 
ع����ق����ودًا م����ن ال���ق���ه���ر وال�������ذل ..دف�����ع 
والرخيص  ال���غ���ال���ي  خ��ال��ه��ا  وب�����ذل 
يتعلق  أن  وح��اول  التضحيات،  وق��دم 
ال��واه��ي��ة كخيوط  ال���وع���ود  ب��ح��ب��ال 
املدرسة  عنكبوت، لكن ومع استمرار 
والقبضة  نفسها،  وال��ع��ائ��ل��ة  نفسها 
االختناق  درجة  إلى  نفسها  األمنية 
وم��ن��ع ال��ه��واء ع��ن رئ��ت��ي م��واط��ن شّب 
والعبودية  اخلضوع  طوق  عن  اليوم 
والذل، ورأى أمامه ومن حوله شعوبًا 
تشبهه، استطاعت أن تبدأ خطواتها 
وطريق  التحرر  طريق  على  األول���ى 
سيادة املواطنة والقانون فمن يعتقد 
ال��ن��ظ��ام م�����ازال ق������ادرًا على  أن ه���ذا 
بل  فحسب،  خاطئًا  ليس  اإلص���اح، 
رمبا يكون متخوفًا مرتابًا من جهة، 
بلغ  ف��اس��د  آم���ااًل على  يعلق  أوم����ازال 
ميكن  فكيف  التفسخ،  درج��ة  فساده 

إصاح أو إعادة احلياة جليفة؟

حقد أعمى
الشعب  ب��دم  النظام  يغلو  أن  قبل  ه��ذا ممكناً  ك��ان 
الثورة  بدأت شرارة  التي  األبية  السوري في درعا 
الذين قلع  منها حني طالب أهلها بحرية أطفالهم 
ابن  عاطف جنيبة  املجرم  بقيادة  السياسي  األم��ن 
خالة الرئيس السوري أظافرهم، وحني انتهك هذا 
املجرم احلرمات وتفوه بحق األطفال وأهليهم مبا 
يندى اجلبني له ، مما أترفع عن ذكره هنا حفاظا 
أهل  كرامة  قبله  وم��ن  الكرمي  القارئ  كرامة  على 
درعا األباة.. كان هذا ممكناً قبل غزو قوات ماهر 
األسد وقتلهم بحقد أعمى يفوق الوصف وبسحلهم 
جلثث الشهداء بعد موتهم في بانياس ودرعا ودوما 
مناطق  من  وغيرها  والالذقية وحمص  واملعضمية 
سوريا، ووفقا ملنظمات حقوقية يفوق عدد القتلى 
وآالف  قتيل،   600 التقرير  ه��ذا  كتابة  ساعة  إل��ى 
اجلرحى، ولكن عدد القتلى احلقيقيني أكثر بكثير 

من هذا الرقم.

ساح الطائفية
إن الشعب السوري شعب متعايش ومتسامح؛ ألنه 
غير عنصري وغير طائفي، وهذا مشهود له عبر 
حياته الطويلة، ولكن الذي أدخل الطائفية الى سورية 
السوري،  املجتمع  على  واحل��اق��دون  املغامرون  هم 
ولهذا فإن سالح العامل الطائفي الفاسد ما يزال 
يستخدم من قبل الورثة من بعد حافظ األسد، وأول 
عليه  والتحريض  به  والتلويح  باستخدامه  بدأ  من 
يرفضون  الذين  املتظاهرين  وليس  نفسها  السلطة 
الطائفية أصاًل، وجاء وريث امللكية األسدية بشار 
األسد ليعزف على إيقاع الطائفية بقوله في كلمته 
أمام مجلس الشعب املقيت إنهم قد: »أخذوا احملور 
اآلخر وهو احملور الطائفي« في حني رفع احملتجون 
املطالبون باحلرية واحلياة الكرمية للشعب السوري 
وهناك  للطائفية«،  ال  سلمية  »سلمية  ش��ع��ارات: 
احلياة  وفي  والعقليتني،  املنطقني  بني  فرق شاسع 
وفعاًل،  قوالً  الطائفية  من ميارس  بني  فرق  هناك 
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وأن صمتهم لن يشفع لهم عند جزاري النظام.

ال��ذي يروجه  ب��دأ مسلسل الكذب اإلع��الم��ي  وق��د 
هناك عصابات  أن  أكذوبة  بترويج  السوري  األمن 
ت��ق��ت��ل اآلم��ن��ني امل��ت��ظ��اه��ري��ن وت��روع��ه��م ،  مسلحة 
فيديو ال  النظام شريط  إع��الم  وس��ائ��ُل  وع��رض��ْت 
سبق  مع  تصويٌر  التدقيق.  أم��ام  صدقّيتُُه  تصمُد 
بالعقل،  يستهني  رخيٌص  وإخ��راٌج  وترّصد  إص��رار 
األجهزة  م��ع  وال��ت��ع��اون  التنسيق  مظاهر  واأله����ّم 
ال��ع��ص��اب��ات ال تظهر إال  ف��ه��ي أي ه���ذه  األم��ن��ي��ة، 
عندما حتاصُر قوى األمن املدَن والبلداِت السورية، 
ويترافُق ظهوُرها على الدوام مع انقطاع االتصاالت 
وانقطاع  واالن��ت��رن��ت،  والثابتة  النّقالة  بالهواتف 
الكهرباء، وهي ال تظهر أيضاً إال عندما تكون هناك 
مظاهرات واحتجاجات شعبية، وتغيب عندما تكون 
ه��ن��اك جت��ّم��ع��اٌت وم��س��ي��راٌت م��ؤي��دةٌ ل��ل��ن��ظ��ام، من 
الواضِح أّن لهذه العصابات وأجهزِة األمن رَبّ عمٍل 
واح��د، إّن��ه بال ش��ّك ذاَك ال��ذي اتخَذ ق��راَر احلّل 
األمني، أليس ذلك مضحكا من إعالم دولة تّدعي 
إنه تسويق لالستخفاف بعقول  له؛  التقدم وتسّوق 

الناس.
كذبهم  العربية  اإلع��الم  وسائل  أظهرت  أن  وبعد 
املتظاهرين  اتهام  أخ��رى وه��ي  أكذوبة  إل��ى  جل��ؤوا 
تنفع  تارة أخرى، فلم  تارة، وإخوان  بأنهم سلفيون 
أكذوبتهم في الوصول إلى عقول الناس، واليوم زاد 
املتظاهرين  اّتهم  حيث  نغمة،  الطنبور  في  النظاُم 
فأّي  الصهاينة.  املستعربني  م��ن  بأنهم  احملتجني 
رج���ال دول���ة أوالء امل��اس��ك��ني ب��دع��اي��ة ال��ن��ظ��ام؟ ال 
يستطيع املرءُ منَع نفسه من وصفهم بأنهم أكياس 
يرون  ال  أنهم  أو  اهتزْت،  كلما  كذباً  )تُ��َه��ْرُر(  كذب 
بحيث  التفكير  )قّذافيُّو(  أنهم  أو  أقدامهم،  حتت 
تتجّوُل عيونُهم في السقف في احلني الذي يتوّجُب 
عليهم أن يروا ما حتت أقدامهم ولكن ليس األمر 
بغريب فاختيار عناصر األمن واملخابرات ال يكون 
على أساس الذكاء، بل على أساس الغباء، وانعدام 
كونهم يضعون صورة بشار  الدين، وال أصدق من 
األس���د وي��س��ج��دون لها ع��ي��اذا ب��ال��ل��ه، وه���ذا موثق 
صفحات  على  وم��وج��ود  نظر  ذي  لكل  وم��ع��روف 

علمهم  ال��ذي  كبيرهم  يؤّلهون  إنهم  نعم  اإلنترنت، 
اإلجرام ورعاه لهم.  يقوُم النظاُم بإعادة إنتاج أزمة 
الثمانينيات. وكلمة السّر العلنّية التي يعتمُدها هي 
أن  يفوتُُه  و  خارجّية،  مل��ؤام��رة  يتعّرض  الوطن  أّن 

التاريخ يعيد نفسه فعاًل. 
فتنسُب  املُتصاغرة  الصبيانّية  االبن  دعاية  وجهاُز 
إلى نائب في تيار املستقبل اللبناني تارة،  املؤامرةَ 
ولفصيل سياسي سوري ال حول والقّوة له يتأرجح 
بني معارضة النظام وإيقاف هذه املعارضة وأقصد 
األكذوبة  وإذا سقطت هذه  املسلمون،  اإلخ��وان  به 
جلؤوا إلى غيرها كاتهام أهل درعا بأنهم يريدون 
لكْن  اجل��ن��وب،  في  سلفية  إسالمية  إم��ارة  تشكيل 
كالهما: األُب واالبن لم يكن لديهما من هدٍف أثمن 
من احلفاظ على الكرسي، ومن أجل هذا الكرسّي 
وترخُص  الثمانينيات  في  الّسوريني  دم��اءُ  رُخصت 
اآلن في درع��ا وغيرها من م��دن س��وري��ا، في ظل 

صمت العرب والغرب على حد سواء.
واحلكام  بالعسل،  فتنام  العربية  الدول  جامعة  أما 
العرب ال يسمعون صرخات الثكالى، وال استنجاد 
العمري في درع��ا، وم��آذن مساجد  م��آذن املسجد 

السنة في كل مكان أبي في سوريا.
والشعب السوري الصارخ باحلرية يسخر من النظام  
ومن أكاذيبه ، ويسخر من هيئة عربية جتتمع متى 
كلهم،  السوريون  قتل  ولو  ذلك حتى  أسيادها  أراد 

فقتلهم ال يؤثر على ) األمن القومي ( املصطنع.
علماء السلطة 

جرت العادة أن لكل سلطان حاشيته ممن يدعون 
ب��ع��ل��م��اء ال��دي��ن امل��ن��اف��ق��ني، ي��س��ّوق��ون وي���زّوق���ون ، 
احلاكم  قرارات  على  ويضفون  ويهللون،  ويسّوغون 

لبوس الدين وقدسية الّشرع.
وباملقابل علماء ربانيون يخالفون وينتقدون، وينكرون، 
أدّل على هذه  وال  يهدفون  واإلص��الح  التغيير  وإل��ى 
السوريني  احلالة من موقف علماء اإلس��الم ودعاته 
إذ وقفوا صفني  بلدهم  التي تشهدها  من األح��داث 
متباينني: صف إلى جانب السلطان في وجه الشعب 
الذي برأيهم ال يعرف مصلحته، وال يدرك ما يراد له، 
وال أين يتجه به؛ لذا فكروا وقرروا نيابة عنه، وباسمه 

      ليس هناك فتنة طائفية في 
سورية، إنما هناك تخويف منها وتحريض 

عليها من قبل النظام المستبد

وبني من  يحتج عليها ويرفضها ويقف ضدها وال 
ف��إن حصانة  ول��ذل��ك  ف��ع��اًل،  وال  ق���والً  ميارسها ال 
تزكم  ورائحتها  ف��اس��دة  اجل��ان��ب  ه��ذا  ف��ي  النظام 
األن��وف، في حني أن حصانة الشعب السوري من 
والدليل على ذلك  هذا اجلانب قوية وقوية ج��داً، 
من  واملعتقلني  النظام  استبداد  الناشطني ضد  أن 
قبله من كل ألوان الشعب السوري؛ ألن املظاهرات 
االحتجاجية متتد من مديتة درعا في اجلنوب إلى 
القامشلي شرقا والالذقية وبانياس وجبلة شماال، 
إمنا  سورية،  في  طائفية  فتنة  هناك  ليس  ولذلك 
هناك تخويف منها وحتريض عليها من قبل النظام 
املستبد من أجل استمرار بقائه في السلطة، وهو 
في  ليستميتوا  طائفته  نفوس  في  تأجيجها  يريد 
قتل السنة الذين يروج النظام إلى أنهم سيمحوهم 
عن األرض؛ وليخرج بعد ذلك مع طائفته رابحني 
مخلوف  رام��ي  مثل  ف��واح��د  واق��ت��ص��ادي��ا،  سياسيا 
التي  أرصدته  في  ال���دوالرات  ال��ذي ميلك ماليني 
للهاتف  تيل(  )سيريا  فشركة  األس��د،  آلل  يديرها 
تعادل  الواحد  اليوم  في  مرابحها  وحدها  النقال 
ورثها  أن��ه  ويبدو  روات��ب 700000 موظف س��وري، 

عن أبيه أو طائفته.
حاجز اخلوف

وبالتالي سيمعن في القتل لبقاء احلال على ماهو 
عليه فسورية بلد مسور  بكذبة األمن، ومحكوم عليه 
بعدم وجود وسائل للتعبير أو جهات مستقلة تنقل 
باألمل  محكوما  السوري  الشعب  ويبقى  األخ��ب��ار، 
بإحكام على شفاههم  املطبقة  الصمت  في مملكة 
أو  ح��ري��ة،  كلمة  ت��دوي��ن  م��ن  أي��اه��م  مانعة  وأيديهم 
وكأنهم  بلدهم،  في  ويجري  ج��رى  ملا  ص��دق  كلمة 
غرباء عنها؛ كان البد من كسر حاجز اخلوف الذي 
قبع على قلوبهم منذ أربعني عاما ونيف، مر فيها 
السوريون بأعتى ما ميكن وصفه من تعذيب وقتل 

وتشريد واعتقال.
كسر أهل درعا حاجز اخلوف عن السوريني، ودفعوا 
ثمن ذلك من دماء أبنائهم ونسائهم وشيوخهم، ولكن 
من  إال  يسمعها  من  اآلن  إل��ى  لم جتد صرخاتهم 
بعض نشامى املدن الصغيرة، وبقيت دمشق وحلب 
صامتتني، وكأنهم ال يعلمون أن الدور قادم عليهم، 
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النظام احلاكم، وهو من وقف بكل إباء يتحدث عن 
الظلم الذي ميارسه النظام، وعن حتمية رفع قانون 
السوريني من نصف  اجلاثم على ص��در  ال��ط��وارئ 
 ، البلد  في  اإلنسان  وع��ن حقوق  الزمن،  من  ق��رن 
في  السياسية  واحلياة  واحلريات،  املعتقلني،  وعن 
البلد، وال ميكن لسوريني أن ينسوا الشيخ املجاهد 
بدرعا  العمري  اجلامع  خطيب  الصياصنة  أحمد 
الثورة  لسان  ك��ان  فقد  النافذة،  البصيرة  صاحب 

املعتدل ، ولم تأخذه في احلق لومة الئم. 
املعارضني  الشيوخ  على  يضيق  النظام  زال  وم��ا 
اإلعالمي،  الظهور  من  ومينعهم   ، صوتهم  ويغيب 
في  عليهم  وضّيق  حركاتهم،  وروقبت  والتجمعات، 
كل مناحي احلياة، ويحضر النظام السوري في كل 
من  اخلامس عشر  ومنذ  الشعب،  مع  ملعركة   يوم 
لتشويه  ثقله  كل  اإلع��الم  ه��ذا  املاضي وض��ع  آذار 
ان��ت��ف��اض��ة ال��ش��ب��اب ال���س���وري م���ن أج���ل احلرية، 
وحتريف مسارها لكي تفشل في حتقيق أهدافها، 
بجيش  استعانت  ال��ه��دف  ه��ذا  أج��ل حتقيق  وم��ن 
بعضهم  نعت  الذين  والفنانني  واحملررين،  املذيعني 
م��ن احلرية  ب��امل��زي��د  وامل��ط��ال��ب��ني  ج��م��وع احملتجني 

والشفافية بالبلطجية وقطاع الطرق.
االنتقام من درعا

اجليش  اق��ت��ح��ام  ف��ي  واض��ح��ة  النتيجة  وظ��ه��رت 
ال��س��وري مل��دي��ن��ة ب��ان��ي��اس وق��راه��ا والس��ي��م��ا قرية 
ال��ب��ي��ض��ا، واع��ت��ق��ال ال��ع��ش��رات، وال�����دوس عليهم 
باألحذية العسكرية في ساحتها أمام مرأى العالم 
وسمعه ، وقام بذلك أبناء الطائفة احلاكمة واألمن 
امل���وال���ي ل��ه��م ، وظ��ه��ر ذل���ك واض��ح��ا ف��ي شريط 
مسجل يظهرهم ويظهر كالمهم، واإلعالم ما زال 
يأتي بقصص ومقابالت ال تقنع كل من في رأسه 
عقل، هذا اإلعالم أدخل الرعب في قلوب شريحة 
واسعة من الشعب بحيث إنهم رجوا أن يبقى قانون 

الطوارئ على رقابهم. 

أّما الشيوخ الرسميون كاملفتي العام أحمد حسون 
الذي وصف الشباب الّثائرين باملخربني، فله شأن 
والكذب  النفاق  على  درج  فقد  بالله،  والعياذ  آخر 
إال مبعلومات مخابراتية ال  يتحدث  وال  واخل��داع، 
موقعا  ��َب  نُ��ِصّ أن��ه  وينسى  بصلة،  الدين  إل��ى  متت 
عن رب العاملني، وسار على نهجهما آخرون، وكلهم 
يزيدوا  ولم  روايته،  وذك��روا  النظام،  بصوت  هتفوا 
على ما قاله سوى أّنهم حشدوا ما صح ومالم يصح 
من النصوص الشرعية لدعم توجه النظام في وجه 
مخططات  ينفذون  الذين  واملندسني،  املتآمرين، 
تآمرية خارجية والله املستعان! لقد أضحى ظهور 
هؤالء الّشيوخ على وسائل اإلعالم السورية مسلسال 
يوميا، بعد أن كان اإلسالم ممنوعا منعا شامال من 
اللّهم إاّل من وجه أو  الظهور في وسائل اإلع��الم، 

وجهني بعثيني أكثر من البعثيني أنفسهم.
ال��ت��ي حت��اك ضد  وامل��ؤام��رة  الفتنة  ع��ن  يتحّدثون 
س��وري��ة ف��ي ال��ظ��الم، وال��وح��دة ال��س��وري��ة، والقيادة 
كما  املرجو  املجّدد  وأنه  األس��د،  للرئيس  احلكيمة 
ق���ال ذل���ك ال��دك��ت��ور محمد احل��ب��ش، وع���ن حرمة 
اخلروج عن ولي األمور، وعن )احلكمة( في طلب 
التهم ملن  كيل  وأج��م��ع��وا على  واحل����وار،  احل��ق��وق، 
وعلماء  فتنة،  دع��اة  أنهم  بزعمهم  ال��رأي  خالفهم 

سوء مأجورون، وحزبيون.
قوات  أيدي  على  التي سالت  للدماء  تعرضوا  وما 
األمن جتاه الشباب األبرياء املساملني، بل أكثر من 
ثورة  تفسير  في  النظام  مذهب  ذهبوا  أّنهم  ذل��ك 

الشباب من أنهم مخربون ومندسون.
وفي الوقت الذي التزم فيه بعض الشيوخ الصمت 
املعروف  والداعية  الزحيلي  الفقيه وهبة  كالدكتور 
لم  »إن  منهج:  اتبع  ال��ذي  النابلسي  رات��ب  محمد 

تستطع أن تقول حقا ، فال تقل باطال«.
إلى جانب  آخ��رون   اصطف علماء ودع��اة وشيوخ 
عبد  أسامة  الشيخ  اجلليل  كالعالم  الشباب  ث��ورة 
الكرمي الرفاعي خطيب جامع الشيخ عبد الكرمي 
مظاهرات  مسجده  شهد  الذي  بدمشق،  الرفاعي 
أنه  م��ن  ال��ق��ول  ب��اإلص��الح، وميكن  ع��ارم��ة تطالب 
أص��ب��ح ل��س��ان ح���ال ش��ب��اب ال��ث��ورة ال��س��وري��ة ضد 

بايعوا )ولي األمر( على السمع والطاعة حتى وإن كان 
نصيريا ال يعترف بإسالم، وانبروا ينظرون ويحذرون 
ويخّونون، ينظرون للواقع املرير وفوائده، مما يجعل 
قانون الطوارئ مطلبا دينيا وقوميا؛ ألنه حاجة ملحة 
،ألن البيئة السورية حالة خاصة وال ميكن مقارنتها 
باحلالة التونسية أو املصرية، وسورية بزعمهم دولة 
ممانعة وراعية للمقاومة، ونسوا أو تناسوا أن اجليش 
العالم  أنه اجليش رقم 14 في  ال��ذي يصنف عامليا 
من حيث القوة لم يطلق طلقة واحدة على من احتل 

أرضه منذ حرب أكتوبر 1973م.
ضد  بحملة  التربية  وزي���ر  ب��دأ  ح��ني  صمتوا  لقد 
النقاب أعادت ذكرى أيام نزع احلجاب عن رؤوس 
حافظ  ال��ه��ال��ك  عهد  ف��ي  الثمانينات  ف��ي  ال��ن��س��اء 
إلى  امل���دارس  م��ن  منقبات  معلمات  بنقل  األس���د، 
اخلدمات، على أن يتسع التطبيق إلى وزارات أخرى 
في قادم األيام، ثم )عقمت( السيارات من العبارات 
واألدعية الدينية. أما البوطي فقد رضي أن يكون 
ناطقا بلسان الرئيس. فقد أكد الشيخ في حديثه 
أحد  قبل  ال��س��وري��ون  سمعها  التي  الرئيس  وع��ود 
عشر عاما، وفي دعاء البوطي الصوفي النزعة ليلة 
اخلميس، استنجد بأبدال الشام، والبدلية مصطلح 
باطنة في  بقائمة  دول��ة   ال��والي��ة  إن  يقول  صوفي 
مقابل دولة الظاهر يترأسها القطب أو الغوث يليه 

األمان ثم األوتاد األربعة.
وال����ك����الم ع���ن س��ل��ب احل����ق����وق، واالع����ت����داء على 
احلريات، والقبضة األمنية التي حتكم البلد، ونهب 
خيرات وثروات الوطن ليس الوقت مناسبا للكالم 
عنه برأي الشيخ ومن لف لفيفه، وفي هذا الظرف 
املوالني  الشيوخ  تعاطي  كان  النظرة  بهذه  الّراهن 
البلد،  التي تشهدها  للنظام السوري مع األح��داث 
والغريب أن البوطي قال عن الشباب الثائرين بأنهم 
وجوه  ليست  وبأن وجوههم  مؤامرة خارجية،  نتاج 
أصبح  الشيخ  أن  الكالم  ه��ذا  من  ويبدو  مصلنّي، 
يعرف الناس من وجوههم ، وقال إنه ال تتم املطالبة 
حقنا  احلاكم  النظام  مع  ب���)احل��وار(  إال  باحلقوق 
الدكتور  بعده  من  املنوال جرى  وعلى هذا  للدماء، 

مصطفى البغا، وغيره من املطبلني.

         جامعة الدول العربية تنام بالعسل، 
والحكام العرب ال يسمعون صرخات الثكالى، وال 

استنجاد مآذن المسجد العمري في درعا
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وكأن  الوضع  السورية  اإلع��الم  آل��ة  سَوقت  هكذا 
الشعب السوري ليس شعباً مدنياً، وبعد كل هذا بدأ 
األمن بتصعيد القتل منذ حادثة قتل املتظاهرين في 
إزرع ، الذي أدى إلى استقالة نائبني من درعا من 
عضوية مجلس الشعب على قناة اجلزيرة مباشرة ، 
وهما النائبان : ناصر احلريري ، وخليل الرفاعي ، 
ومن بعدهما مفتي محافظة درعا الشيخ رزق أبازيد 
دخلت قوات ماهر األسد بالفرقة الرابعة املجيشة 
عند  درع��ا  إلى  األسلحة  أن��واع  وبأعتى  بالدبابات 
فجر يوم 24 / 4 وعند خروج املصلني إلى صالة 
الفجر، ومهدوا لذلك بقطع كل وسائل االتصال عن 
املدينة من كهرباء وهواتف وإنترنت، وزادوا الطني 
بلة بقطع املياة واخلبز، ومنع حليب األطفال، فقد 
نهبوا الصيدليات، حتى اليجد جرحى املدينة دواء 
يتطببون به، وحتى ال يجد األطفال الصغار ما يسد 
مبجازر  ليقوموا  ذلك  كل  املستعان،  والله  رمقهم، 
وشيب  ش��ب��اب  وه��م  بها  املستهدفون  يستطيع  ال 
العالم  إلى  إيصال صوتهم  الشرفاء  درعا  وأطفال 
في ظل التعتيم اإلعالمي ، فضال عن إغالق حدود 
درعا مع األردن حتى يحصروا الشعب األعزل في 
مدينتهم التي ليس لهم فيها إال الله الذي سيحميهم 
على  بالتكبير  أصواتهم  رفعوا  ؛ألنهم  وسينصرهم 
الظلم، وحتى إعداد هذا التقرير تعيش درعا حالة 
رهيبة تؤذن بشر وبيل ال يعلمه إال الله ، كل ذلك في 
ظل صمت احملافظات الكبرى : دمشق وحلب إال 

من بعض مظاهرات ال تسمن وال تغني من جوع.
ق��وات اجل��زار ماهر األس��د كل احلرمات  انتهكت 
الدينية واإلنسانية و بدأت بقصف اجلامع العمري، 
مع  واعتقالهن  الشوارع  إلى  النساء  بإنزال  وأمرت 
أطفالهن مع التلفظ مبا يندى له اجلبني من أمن 
فقد  كعادتهم،  نسائنا  من  احلرائر  على  الطائفة  

تعودوا على مثل هذا وشبوا عليه.
وكانت خطتهم تقضي بوضع اجليش الذي يحتوي 

كل طوائف املجتمع السوري في املقدمة ، وأمرهم 
كان مصيره  أحدهم  رفض  وإذا   ، الشعب  بضرب 
القتل املباشر ، واتهام الثوار األبرياء العزل بدمائهم، 
وقد رفض بعض ضباط السنة قتل إخوانهم وكان 
أبناء درعا عدد  القتل أو اجل��رح، ولدى  مصيرهم 
من هؤالء الشرفاء يطببونهم في بيوتهم ؛ ألنهم ال 
يستطيعون الوصول إلى املستشفى الذي حتول إلى  
خلية أمنية تقتل كل من يصل إليها ممن بقي فيه 
بقايا رمق من روح، واألخبار التي تتسرب من داخل 
يجدون  ال  ال��ش��وارع  ف��ي  القتلى  ب��أن  تفيد  املدينة 
مسعفا، ومن حاول سحب أحدهم يقتل فوقه من 

قناصة النظام ، وما خفي كان أعظم.
أمور جرت يندى لها اجلبني وال يقبلها مسلم غيور 
تقطعها  كانت  ال��دي��ن  ف��ي  إخ��وت��ه  وعلى  دينه  على 
ن��ائ��م��ة، م��ن ن��ظ��ام ال  ب��أم��ة  ص��رخ��ات املستنجدين 
درعا،  إلى  منذ حماة  انتهاك احلرمات  يتورع عن 
وستكشف األيام تلك املجازر التي وّثقها أهل درعا 
بكاميراتهم املتواضعة مما ال يستطيعون إرساله أو 
تهريبه إلى خارج الوطن لينشر على الفضائيات أو 

اإلنترنت، ويرجون في توثيقها أن تكون أدلة دامغة 
وينقطع   ، درع��ا  ت��دك  واآلن  النظام،  ج��رائ��م  على 
أردن��ي��ة بسبب عدم  م��ن ميلكون ج���واالت  ت��واص��ل 
وجود كهرباء لشحن بطارياتها، وبسبب وجود أجهزة 
لكشف  السوري  األمن  يستخدمها  جديدة  إيرانية 
سيعيدون  فهل  ميلكها،  من  وإع��دام  الهواتف  تلك 
زبانية حافظ  التي جرت في قتل  األول��ى  سيرتهم 

األسد اآلالف من أهل حماة في الثمانينيات.
وأما املدن األخرى فكان لها نصيب من القتل كما 
والالذقية،  وجبلة  وبانياس  واملعضمية  دوم��ا  في 
وفي هذه اللحظة بدأت قوات النظام بالتوجه إلى 
دوما األبية ليفعلوا بها، وببانياس ما يفعلون بدرعا، 
وهناك حديث عن اتصاالت من شبيحة آل األسد 
إلخالء  ال��الذق��ي��ة  ف��ي  السنة  يسكنها  ب��ي��وت  على 

مساكنهم وإال كان مصيرهم املوت.
أم���ا م���ا ج���رى ف���ي ج��م��ع��ة ال��غ��ض��ب، ف��إن��ه يدمي 
املتظاهرين  قتل  ف��ي  ال��ن��ظ��ام  أم��ع��ن  فقد  ال��ق��ل��ب، 
ومنعهم م��ن ص��الة اجلمعة ف��ي درع���ا، م��ع إطالق 
إلى درعا  أت��وا  الذين  القرى  ن��ار  كثيف على أهل 
واملاء،  اخلبز  معهم  يحملون  عنها،  احلصار  لفك 
جتري  رهيبة  إنسانية  مأساة  أن  بالذكر  واجلدير 
في املدينة التي تستصرخ ضمائر املسلمني والعالم، 
إل��ى األردن  ن��زوح للنساء واألط��ف��ال  وب��دأت موجة 
القتل  وأم��ا  رسمي،  غير  وبشكل  بالتهريب  ولبنان 
فبالعشرات واجلرحى باملئات، وأظهرت صور بثت 
على اإلنترنت عشرات اجلثث مكدسة في ثالجات 
للخضار، اليستطيع األهالي وذويهم القيام بدفنهم 

من شدة مايالقون من قوات اجليش.
وأخيرا فإن احلديث ال تتسع له صفحات في مجلة 
أو كتاب ، وسيبقى احلبر الوحيد الذي يكتب أمجاد 
الزكي  ال���دم  ه��و  وغيرها  درع���ا  ف��ي  مقهور  شعب 
الذي استرخصه النظام وزبانيته وطائفته ، ولكنه 
الشرفاء،  احلمية  أصحاب  عند  رخيصا  يكون  لن 
وحده،  ب��ه  يستعينون  ألن��ه��م  ؛  ال��ل��ه  وسينصرهم 

ويلهجون باسمه في كل حني.
اللهم ثبت أقدام عبيدك في درعا ودوما وبانياس 
أرض سوريا،  مكان في  وكل  والرستني  واملعضمية 

وانصرهم على أعدائك فإنهم ال يعجزونك.

       النظام السوري يقوم بإعادة 
إنتاج مجازر الثمانينات بحجة أن الوطن 

يتعرض لمؤامرة خارجية

التهم بتيار املستقبل، ثم  النظام السوري - ألصق 
إحياء  ثم  السلفين،  ثم  اإلخ��وان،  ثم  السعودية، 
ال���ت���راث، ث��م احل����راك ال��غ��رب��ي، ث��م ال��ق��اع��دة، ثم 

عناصر إرهابية، ثم عناصر من األردن.. وهكذا.
التراث  إح��ي��اء  ف��ي  ونحن  ال���رد،  ميلك  عنصر  فكل 
ف��ي سورية،  م��ن بعيد  م��ن قريب وال  ل��م ندخل ال 
ب��ل ن��ق��دم خ��دم��ات إن��س��ان��ي��ة م��ن ك��ف��ال��ة األيتام، 
املصاحف  وطباعة  اآلب��ار،  وحفر  املساجد،  وبناء 
وغيرها، وذلك بعد أن توافق سفارة الكويت بتلك 
الدول والتعاون مع وزارة الشؤون في الكويت، وهذه 
العربية  اجل��م��ه��وري��ة  ع��ل��ى  ت��ن��ط��ب��ق  ال  ال���ش���روط 
ال��س��وري��ة وع��ل��ي��ن��ا رق���اب���ة دق��ي��ق��ة، ب���ل وع��ل��ى كل 
صفحتنا  ولذلك  الكويت،  في  اخليرية  اجلمعيات 
وبدون  الغربية  ال���دول  م��ن  طعنت  ول��ك��ن  ب��ي��ض��اء، 
دليل وعليها وقف معنا صاحب السمو أمير الباد 
حفظه الله وولي عهده األمن واحلكومة الرشيدة 
أن  امل��ع��ط��اء، وال ميكن  البلد  ه��ذا  ف��ي  وأه��ل اخلير 
وال  اآلخ���رون  اتهمنا  مهما  اجلمعية  سمعة  تلطخ 

نقول إال: حسبنا الله ونعم الوكيل.

إلصاق التهم
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�ساحل العاج

الرئيس  وصول  بعد  غامضا،  زال  ما  مستقبل  أمام  واسعا  الباب  األخيرة  العاج  ساحل  أحداث  تفتح 
املسلم احلسن وتارا لسدة احلكم في ظل استمرار الصراع املستعر بن األطراف الغربية »الفرنسية 
– األمريكية – الصهيونية« على كعكة االقتصاد العاجي املتصاعد واملوقع االستراتيجي في الغرب 

األفريقي.
من  الكثير  جباجبو(  )لوران  املستبد  حكم  سقوط  بعد  العاج  لساحل  اآلني  املستقبل  يحمل  كما 
التحديات املجتمعية، في مقدمتها استعادة االندماج الوطني وإنهاء التهميش السياسي الذي تعرض 

له املسلمون لعقود من الزمن بدعم من الكنائس الغربية. 

رضا عبد الودود

الدعوة اإلسالمية في ساحل العاج 
تجربة قابلة للتعميم في أفريقيا

أعادت للمسلمني حقوقهم االجتماعية والسياسية

�ساحل العاج

ساحل العاج: استعادة املسلمني حقوقهم السياسية بعد عقود من التهميش 
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وك���ان ال��ت��ح��ول األب����رز مل��س��ار اإلس����ام ف��ي ساحل 
قبيلة  زعماء  اعتنق  حني  1025م،  العام  في  العاج 
)املاندينجو( اإلسام، واملاندن أو املاندينجو إحدى 
منذ  وينتشرون  الغربية،  أفريقيا  قبائل  وأهم  أكبر 
وم���ا ح��ول��ه من  النيجر  ن��ه��ر  ع��ل��ى ضفتي  ال��ق��دمي 
حزام الصحراء الكبرى شماالً وشرًقا، إلى ضفاف 
احمليط األطلنطي غرًبا وجنوًبا. وهي املنطقة التي 
ت��ت��وزع ال��ي��وم ب��ني ك��ل م��ن: غينيا، وم��ال��ي، وساحل 
والسنغال،  وليبيريا،  وسيراليون،  وغامبيا،  العاج، 
لغتهم  والنيجر، ويطلق على  وبوركينافاسو،  وغانا، 
في  املسلمة  املاندينجو  قبائل  واستطاعت  »أنكو«، 
غانة  مملكة  ع��ن  االستقال  ال��ع��اج  ساحل  شمال 
1050م، قبل أن تتمكن دولة املرابطني من احتال 
عاصمة اململكة بعد حرب دامت نحو عشرين عاًما، 
والقضاء نهائًيّا على مملكة غانة عام 1076م على 

يد أمير املرابطني في اجلنوب أبو بكر بن عمر.
الدعوة لإلسالم..حب وصبر

انطلق  املاندينجو في اإلس��ام،  وبعد دخول قبائل 

رجالها لنشر الدعوة اإلسامية، في غرب أفريقيا 
ب��ن��اء ح��ض��ارات جديدة  واس��ت��ط��اع اإلس���ام  كلها، 
أهلها  ع��ادات  من  واس��ع  نطاق  على  وغَيّر  بالباد 
وثقافتهم، فاندثرت عادة العري وشيوعية اجلنس، 
ومت تنظيم الزواج وحتديد عدد الزوجات مع منح 

املرأة حق اختيار زوجها.
وتوالت املمالك اإلسامية في غرب أفريقيا وساحل 
ملوكها  اشتهر  ال��ت��ي  م��ال��ي  وأه��م��ه��ا مملكة  ال��ع��اج 
وبرنو وغيرها،  وك��امن  ثم صنغاي  احل��ج،  برحات 
حتى ظهرت األساطيل األوروبية على شواطئ غرب 
امليادي،  عشر  اخلامس  القرن  أواس��ط  أفريقيا 

وكان السبق للبرتغال ثم تلتها فرنسا وبريطانيا.
تعرضت  1492م،  ع��ام  األمريكتني  اكتشاف  وبعد 
ساحل العاج لهجمات أوروبية واسعة لسلب ونهب 
والفتيات،  والشباب  األط��ف��ال  واختطاف  ثرواتها 
أمريكا،  إلى  املتجهة  سفنهم  على  كله  ذلك  وحمل 
مت حترمي  حتى  البشعة  اجل��رائ��م  ه��ذه  واستمرت 
في  تسببت  م��ا  بعد  1848م،  ع��ام  الرقيق  جت���ارة 
في  والهلع  الذعر  ونشر  املاندينجو  قبائل  تفكيك 

غرب أفريقيا كله. 
وفي عام 1861م، حتصن الزعيم املسلم ساموري 
توري باجلبال وجمع حوله العديد من رجال قبائل 
إمبراطورية  أك��ب��ر  وأس���س  املسلمني،  املاندينجو 
تضم  وك��ان��ت  أفريقيا،  غ��رب  ف��ي  وقتها  إسامية 

أجزاء شاسعة من باد ساحل العاج.
في  اإلسامية  الشريعة  تطبيق  س��ام��وري  وأع��ل��ن 
على  ان��ت��ص��اره  ب��ع��د  وذل���ك  1884م،  ع���ام  مملكته 
ب��دأت احل��رب ض��ده عام  التي  الفرنسية  ال��ق��وات 
الزحف  واصلت  أنها  إال  هزميتها  ورغ��م  1881م، 
نحو مملكته فواجهها ببسالة من جديد  واستطاع 
تكبيد حماتها خسائر فادحة على مدار 17 عاًما 

حتى لقبه الفرنسيون ب�»نابليون األفريقي«.
واستعانت  املدفعية  قوتها  كل  فرنسا  واستخدمت 
ملك  استمالت  كما  ال��ش��رق،  في  الوثنية  بالقبائل 
اضطر  م��ا  س��ام��وري؛  ل��ض��رب  تيبا  املسلم  غينيا 
1887م،  ع��ام  الفرنسيني  م��ع  هدنة  لعقد  األخ��ي��ر 
تخلى مبوجبها عن بعض املناطق لفرنسا التي لم 
تكتف بذلك، وعادت إلعان احلرب، حتى استولت 
في  جديدة  عاصمة  فأسس  كانان،  عاصمته  على 
بعيدة  لتكون  العاج 1891م  بساحل  داباقاال  مدينة 

عن الفرنسيني.
ومسلمو  س��ام��وري  فيها  ق��دم  طويلة  ح��روب  وبعد 
استطاعت  اجل���ه���اد،  ص���ور  أروع  ال���ع���اج  س��اح��ل 

عند االستقالل في 
1960 كانت نسبتهم 

20% واآلن ميثلون 
60% من السكان

ومع سقوط حكم جباجبو بعد اضطرابات أهلية راح 
ضحيتها نحو 1000 قتيل ونزوح مليون، منذ رفض 
جباجبو نتائج االنتخابات الرئاسية التي جرت في 
نهاية نوفمبر 2010م التي فاز بها الرئيس املسلم 
احلسن وتارا، تكون األغلبية املسلمة قد استعادت 
حقوقها الضائعة في حكم ساحل العاج الذي يبلغ 
نسبة مسلميه 60% من السكان، بفعل متدد الدعوة 
اإلس��ام��ي��ة ودخ����ول م��اي��ني ال��وث��ن��ي��ني ف��ي الدين 
في  وصدقهم  املسلمني  أخ��اق  بفضل  اإلس��ام��ي 
عن  الباحثة  الهجرات  بجانب  التجارية  تعاماتهم 
العمل في مزارع الكاكاو من دول اجلوار األفريقي، 
إلى  املسلمات  النساء  بني  اخلصوبة  نسبة  وتزايد 
تقضم صحة  اجلنسية  األم��راض  فيما  مواليد،   8
اإللهية،  الفطرة  عن  ابتعدوا  الذين  املسلمني  غير 
ما ميثل حتوال نوعيا للمسلمني بانتقالهم من حالة 
التهميش واإلقصاء إلى أن يصبحوا أغلبية مؤثرة 
الواقع  أرض  على  واجتماعيا  وعسكريا  سياسيا 
بعد أن حتولوا إلى أغلبية دميوغرافية تتجاوز 12 
مليون عاجي..  نحو 18  إجمالي  مليون مسلم من 
املمتد  واحل��ض��اري  الديني  املكون  من  مستفيدين 
من القرن احلادي عشر امليادي كما تشير دالئل 

التاريخ املعاصر لساحل العاج.
رحلة اإلسالم في ساحل العاج

كبقية القارة السمراء عرفت ساحل العاج اإلسام 
عبر التجار املسلمني الذين نقلوا حضارة اإلسام 
بهرت  التي  الناصعة  ومعاماتهم  أخاقهم  عبر 
واإلسام،  املسلمني  في  الثقة  وأكسبتهم  األفارقة 
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�ساحل العاج

ساحل  غابات  في  محاصرتهم  الفرنسية  القوات 
األسر مبنطقة جويلمو،  ووقع ساموري في  العاج، 
ليتم سجنه في 29 سبتمبر 1898م، وترحيله إلى 

اجلابون حيث لقي ربه عام 1900م.
تنصير وعلمنة

وخلفت فرنسا البرتغال على جنوب ساحل العاج، 
وعقدت عام 1843م معاهدة مع ملك األغني، قرب 
على  احلماية  بسطت  ومبوجبها  أبيدجان،  مدينة 
اجلنوب، وبعد االنتصار على ساموري، دانت الباد 
كلها لفرنسا، التي كانت تعرف أن اإلسام واملسلمني 
هم فقط من يهددون مشروعها االستراتيجي في 

ساحل العاج.  
وفي عام 1939م صدر قانون يضع زعماء املسلمني 
حتت املراقبة، ليمكن وزارة الداخلية من التضييق 
ع��ل��ى ال���دع���اة امل��س��ل��م��ني، وح��ص��ر أع��م��ال الدعاة 
أمام  امل��ج��ال  أم��اك��ن حتركاتهم؛ إلف��س��اح  وحت��دي��د 
جنوب  االس��ت��وائ��ي��ة  ال��غ��اب��ات  ف��ي  فقط  املنصرين 
ق��ررت سلطة االح��ت��ال منح  ال��ع��اج.  كما  ساحل 
مكافآت فورية لكل من يرتد عن اإلس��ام ومنحه 
في  اإلس��ام  تدريس  ومنعت  الفرنسية،  اجلنسية 
املدارس، وشمل احلظر لغة األنكو اخلاصة بقبائل 
املاندينجو املسلمة التي أصبحت لغة اإلسام في 
ضعاف  تعليم  على  حرصت  فيما  أفريقيا،  غ��رب 
إلى  نقلهم  أو  مدارسها  في  املسلمني  من  العقيدة 
باريس؛ حتى يتشربوا الثقافة الفرنسية، ويحتقروا 
هويتهم وتعاليمهم ومن ثم إشاعة ذلك بني أهاليهم 

وفي مناطقهم.
 وحاول حاماله بن محمد بن عمر مواجهة اإلفساد 
الفرنسي بعد قدومه إلى شمال ساحل العاج منفًيا 
بالوعظ  اشتغل  حيث  ع����ام1930م؛  ال��س��ودان  م��ن 
واإلصاح ودعا لتغيير العادات الوثنية واستبدالها 
بالتقاليد اإلسامية، كما هاجم الصوفية املبتدعة، 
الفرنسية  ال��س��ل��ط��ات  إق���ن���اع  أع�����داؤه  واس��ت��ط��اع 
بساحل ال��ع��اج بأنه ك��ان امل��س��ؤول ف��ي وق��ت سابق 
عن االنتفاضات السياسية في السودان الفرنسية؛ 

فطردته السلطات وحظرت تعاليمه.
حكم األقلية 

على  ال���ع���اج  س���اح���ل  واف���ق���ت  1955م  ع����ام  وف����ي 
للمستعمرات  باريس  قدمته  الذي  ديجول  مشروع 
األفريقية، وكان يعطى للدول التي تقبله استقاالً 
صورًيّا، فقامت حكومة وطنية تعمل حتت احلماية 
عام  الكامل  االس��ت��ق��ال  منحها  وقبل  الفرنسية، 

1960م، عمدت فرنسا إلى ترك السلطة.
مقاومة املسلمن لم تلن

التنصيرية  الهجمات  املسلمون  واجه  جانبهم  ومن 
واستعانوا  اإلسامية،  املدارس  من  العديد  بإنشاء 
بعلماء من غينيا املجاورة لتدريس العلوم الشرعية، 
احلج  لتنظيم  اإلس��ام��ي��ة  اجلمعية  أس��س��وا  ك��م��ا 
والعمرة، ومنظمة املجلس اإلسامي األعلى لساحل 
لتدريس  العربي  العلمي  املعهد  أنشأ  ال��ذي  العاج، 
أكبر مركز اسامي في  العربية، كما دشنوا  اللغة 
أب��ي��دج��ان اس��م��ه م��رك��ز »وي��ل��ي��ام��زف��ي��ل« اإلسامي 
مديره  رحيل  بعد  كثيًرا  قَلّ  تأثيره  ولكن  الثقافي، 

محمد المني كابا.
وانتشرت مدارس تعليم القرآن واللغة العربية خاصة 
في الفترات املسائية، ورغم املشكات التي عانت 
منها املدارس في البداية لضعف مستوى املدرسني، 
في  التوسع  التجار  أبناء  املسلمون  استطاع  كذلك 
عالية  بدرجة  يتمتعون  جعلهم  ما  التجارة؛  أعمال 
من الغنى والثراء، يدلل عليها امتاكهم نحو %70 
من املباني الفخمة في املدن وحتكمهم في رؤوس 

األموال التجارية الداخلية.
تقدًما  املسلمني-  بفضل  ال��ع��اج-  ساحل  وحققت 
النمو حوالي 6% كما  وبلغ معدل  كبيًرا،  اقتصادًيّا 
بلغ نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي 2000 
بلغ  حتى  الكاكاو  إنتاج  في  الباد  وتفوقت  دوالر، 
املشاريع  العاملي، هذا فضًا عن  اإلنتاج  40% من 
الزراعية بالشمال والسيما املوز واألناناس.  ورغم 
واملسلمني  اإلس��ام  لبتر  الفرنسية  املمارسات  كل 
من ساحل العاج، إال أن انتشار اإلسام تنامى ليبلغ 
نحو 20% عند استقال ساحل العاج في 1960م .

التركيبة العقدية للمسلمن
ومي��ث��ل امل��س��ل��م��ون ال��ُس��ن��ة ن��ح��و  95% م���ن عدد 
باملذهب  وي��ل��ت��زم��ون  ال��ع��اج  س��اح��ل  ف��ي  املسلمني 
البالغ تعدادهم نحو  الشيعة  والباقون من  املالكي، 
اللبنانيني  آالف  لهجرة  نظًرا  وذلك  مليون؛  نصف 
بها  التي يقطن  العاج  إلى ساحل  لبنان  من جنوب 

نحو 150 ألفا من أصل لبناني، مع وجود ملحوظ 
الصوفية  واحلركات  املبتدعة  األحمدية  للجماعة 
كالطريقة القادرية التي تأسست في القرن احلادي 
تأسست  التي  والتيجانية  بالغرب،  وتنتشر  عشر 
في القرن الثامن عشر وتنتشر بالشرق، والطريقة 

السنوسية املدعومة من ليبيا.
واحلركات  السلفية  األف���ك���ار  م��ن  ك��ث��ي��ر  وي��ن��ت��ش��ر 
اإلصاحية التي تعمل على مواجهة البدع  وأعمال 
ال��س��ح��ر وال��ش��ع��وذة امل��ن��ت��ش��رة ال��ت��ي ت��ض��رب بعض 
املرابطني في شمال  دولة  منذ  املسلمة  التجمعات 
تلك احلركات اإلصاحية  وترتبط  العاج،   ساحل 
ب��ال��س��ع��ودي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ت��رس��ل م��ع احل��ج��ي��ج كتبا 
التي  التعليمية  البعثات  بجانب  دعوية،  ومنشورات 
يتعلمون  الذين  العاجيني  من  السعودية  تستقدمها 
في مكة واملدينة ويعودون إلى ساحل العاج ملمارسة 

أدوارهم الدعوية.
قلق نصراني ومحاوالت االلتفاف على 

املسلمن
وفي عام 1990م استدعى الرئيس بوانييه )1960-

نائب رئيس  وت��ارا  املسلم احلسن  الزعيم    )1993
احلكومة،  ليترأس  وقتها  ال��دول��ي  النقد  ص��ن��دوق 
وأعطاه  للباد،  اقتصادي  تقدم  على  واإلش���راف 
بسبب  اجلمهورية؛  رئيس  صاحيات  ك��ل  تقريًبا 

شيخوخته ومرضه.
العاج،  ساحل  في  مصاحلها  على  فرنسا  وخافت   
فأعدت شخصية نصرانية أخرى وهو هانري كونان 
بيديه، رئيس البرملان املخول من ِقبَل الدستور خلافة 
رئيس الدولة في حال وفاته، فلم يكن صعًبا لبيديه 
تسلم الرئاسة بعد وفاة الرئيس العجوز عام 1993م، 
وسط تأييد داخلي وخارجي مسيحي. ولكي يتفادى 

الكتب واملطبوعات 
السعودية للحجاج 

األفارقة .. هدايا حافظت 
على هوية املسلمن
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بيديه اخلسارة أمام وتارا في االنتخابات الرئاسية، 
إال ألصحاب  االنتخابات  دخول  قانوًنا مبنع  أصدر 
وتارا  كان مينع دخول  ما  النقية؛  العاجية  اجلنسية 
بوركينافاسو، وبذلك  أمه كانت من  االنتخابات ألن 
بأصوات  يتمتع  ال��ذي  املسلم  الزعيم  م��ن  يتخلص 
املنصفني  أص���وات  إل��ى  إض��اف��ًة  املسلمة،  األغلبية 
من النصارى والوثنيني الذين أعجبوا به من خال 

إصاحاته االقتصادية في الباد.
وفي 23 ديسمبر 1999م، دبر ضابط كاثوليكي هو 
)روبرت جيه( انقاًبا ضد بيديه مستغًا األزمات 
سياسات  ج���راء  ال��ب��اد  الح��ق��ت  ال��ت��ي  السياسية 
الهيكلي،  للتكيف  االقتصادي  وبرنامجه  الرئيس 
سبتمبر  في  رئاسية  انتخابات  بإجراء  جيه  ووع��د 

2000م، وأعلن السماح لوتارا بخوضها.
إال أنه رجع وقرر منع الزعيم املسلم من االنتخابات 
وقام بتحديد إقامته، وأجرى انتخابات شابها تزوير 
واسع، إال أنه فوجئ مبنافس قوي هو )جباجبو(، 
الذي أعلن فوزه في االنتخابات ودعا إلى انتفاضة 
شعبية أدت في النهاية إلى فرار )جيه( خارج الباد، 

وإعان )جباجبو( نفسه رئيًسا لساحل العاج.
جباجبو للمسلمن: التهميش أو الذبح 

ورف���ض ج��ب��اج��ب��و ال��ت��ص��ال��ح م��ع زع��م��اء املسلمني 
وإجراء انتخابات نزيهة، وعمد لتشكيل ميليشيات 
أفراد  من  أغلبها  امل��وت(،  )كتائب  باسم  عسكرية 
قبيلته )البيتي(، فقامت بارتكاب أبشع املذابح في 
تكتف  ول��م  مساجدهم،  وح��رق  املسلمني،  صفوف 
ساحل  في  املسلمني  عامة  باستهداف  امل��وت  فرق 
العاج، بل شنت حملة التصفية على العلماء واألئمة 
ومحفظي القرآن؛ سعًيا إليجاد حالة من االنفصام 
املؤسسات  وإفشال مساعي  ودينهم،  املسلمني  بني 

اإلسامية لتنمية الوعي الديني للمسلمني وإفشال 
مخططات املنظمات التنصيرية لتجريف هويتهم.

وكثرت  االنقابية ضد جباجيو،  وتوالت احلركات 
اجلرائم في املسلمني، حتى قامت باريس بدعوة كل 
الفصائل للمصاحلة في ماركوسي بفرنسا؛ حيث مت 
التوقيع على اتفاقية ماركوسي التي تنص على أن 
يحتفظ الرئيس لوران جباجبو بالكرسي الرئاسي 
حكومة  وتشكيل  2005م،  ع��ام  والي��ت��ه  نهاية  إل��ى 
الوزراء  رئاسة  فيها  املسلمون  يتولى  وطنية  وحدة 
التحضير  وتتولى  الدفاع،  ووزارة  الداخلية  ووزارة 
لانتخابات الرئاسية عام 2005م. إال أن جباجبو 
لم ينفذ من االتفاقية سوى استكمال فترة رئاسته، 
وقام بتعطيل االنتخابات الرئاسية بحجج مختلفة؛ 

حتى نوفمبر 2010، والتي فاز بها وتارا.
استعادة احلقوق

وبذلك نصل إلى احملطة الفاصلة في مسار املسلمني 
بعد فوز وتارا في االنتخابات الرئاسية التي جرت 
عن  تفاعاتها  أسفرت  التي  2010م،  نوفمبر  في 
انتهاء  إلى وتارا بعد  الغربي إلعادة احلق  التدخل 
املسلمة  األغلبية  وتهديد  للغرب  جباجبو  أهمية 
بتوسيع دائرة العمل املسلح ما هدد بالفعل املصالح 
الغربية والفرنسية التي تيقنت أن ميزان مصاحلها 
االقتصادية ميكن أن يتحقق في ظل احلاكم املسلم، 

وهو علماني التوجه متزوج من غربية. 
بات ضرورة  العون عربيا وإساميا  يد  أن مد  إال 
استراتيجية للخروج بساحل العاج من حتت مقصلة 
االنقابات التي لن تتوقف مراجلها إلفشال جتربة 
احلاكم املسلم، والذي يتهدده ضغوط دولية متعددة 
من الكيان الصهيوني صاحب اليد املهمة في تسليح 
االقتصادي  والتمدد  العاج  ساحل  جيش  وتدريب 
في  البحرية  واملوانئ  الكاكاو  م��زارع  في  الفرنسي 
التي  التشيع  ن��ش��ر  مخططات  ب��ج��ان��ب  اجل��ن��وب، 
املذهب  ه��و  الشيعي  امل��ذه��ب  يكون  أن  تستهدف 
العام في الباد بعد عشر سنوات وفق تصريحات 

زعيم الطائفة الشيعة في ساحل العاج  في حديث 
خاص جلريدة »كل األخبار« العراقية » بالعدد 161 
بتاريخ 2010/8/12: »إن التشيع في ساحل العاج 
يسير بخطط منتظمة ووف��ق دراس��ة زمنية جتري 
متابعتها من قبل اجلمهورية اإلسامية في إيران، 
األمر الذي يستتبع سرعة التحرك من أجل إغاثة 

مسلمي ساحل العاج ثقافيا. 
جتربة قابلة للتعميم

ف��ي ختام تلك اإلط��ال��ة أن  ال���درس األه��م  ويبقى 
الدعوة اإلسامية قادرة على إجناز ما ال تستطيعه 
السياسة، فالتمدد الدعوي واإلصرار على توصيل 
الشاغل  الشغل  ظل  اإلس��ام  وقواعد  وقيم  معاني 
لزعماء وعامة املسلمني في ساحل العاج منذ عرفوا 
اإلسام، حتى حتول املسلمون من أقلية ال تتجاوز 
في   %60 تتجاوز  أغلبية  إلى  االستقال  عند   %20
من  والدولية  اإلقليمية  ال��ظ��روف  مكنتها   ،  2011
احلصول على حقوقها الضائعة.. ولعل أزمة جنوب 
من  العاجي  النموذج  لتطبيق  األقرب  السودان هي 
دعم الدعوة اإلسامية في الواقع اجلنوبي ما يزيل 
فشلت  الذي  الوحدوي  املشروع  ويحقق  اخلافات 
السياسة في حتقيقه، حيث بلغت نسبة املسلمني في 
آخر إحصاء رسمي، مت إجراؤه منتصف الثاثينيات 
االحتال  برعاية  العاملي  الكنائس  مجلس  يد  على 
نسبتهم  فبلغت  املسيحيون  أم��ا   ،%18 البريطاني 
17%، واحتل الاوحديني 65%،  لكن هذه اخلريطة 
شهدت تغيًُّرا خطيًرا، فطبًقا آلخر تقرير للمجلس 
السودان؛  ج��ن��وب  ف��ي  امل��س��ل��م��ني  لتجمع  األع��ل��ى 
ويساويها   ،%35 إل��ى  ق��ف��زت  املسلمني  نسبة  ف��إن 
 ،%30 بنسبة  املسيحيون  ويليهم   ،%35 الاوحديني 
الغربية،  الكنائس  أقلقت  التي  اإلحصائيات  وهي 
دخول  تزايد  إل��ى  اإلح��ص��اءات  تشير  ذل��ك  بجانب 
بني  تتراوح  يومية،  بصورة  اإلس��ام  في  اجلنوبيني 
10 و15 مهتديا كل أسبوع، باإلضافة إلى أنه نتيجة 
املسلمون  كان  احل��رب  سنوات  خال  املدقع  الفقر 
على  احل��ص��ول  أج��ل  م��ن  هويتهم  إلخ��ف��اء  يلجئون 
اإلغاثة  ومنظمات  الكنائس  تقدمها  التي  املعونات 
ملواطني اجلنوب، والتي كان يتم منعها عن املسلمني 
سانحًة  فرصًة  الكنيسة  فيه  ت��رى  ملن  تقدميها  أو 
ماءمة  إمكانية  توضح  امل��ؤش��رات  تلك  للتنصير.. 
إذا  العاجية،  التجربة  لتعميم  السوداني  اجلنوب 
من  وامل����ادي  العلمي  وال��دع��م  اإلرادة  ت��واف��رت  م��ا 

املؤسسات اإلسامية الرسمية وغير الرسمية.

استعانة العاجين بعلماء غينيا 
والسودان لتعليم العربية ومبادئ 

اإلسالم في املدارس قلصت من 
هجمات التغريب والتنصير في 

املدارس العاجية



إشراف:

عالء الدين 
مصطفى

عزيزي القارئ:

هذه املساحة 
مخصصة لك..

نتواصل من خاللها 
مع همومك.. 

آمالك.. آرائك.. 
اقتراحاتك

وسوف جتد 
رسالتك كل عناية 
واهتمام فما عليك 

إال أن ترفع قلمك 
وتكتب..
  فنحن

 في االنتظار..

مع
القراء
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إن مقاومة التغريب الثقافي في حياة األمة ليست مهمة 
اإلعالم فحسب، بل هي مهمة شاملة، وينبغي أال ينظر 
ظواهر  بقية  عن  مبعزل  اإلعالمية  التبعية  ظاهرة  إلى 
التبعية في حياتنا. فهذه التبعية جزء من كل، بل رمبا تكون 
انعكاسا للظواهر التبعية في امليادين الثقافية والسياسية 
واالقتصادية؛ لذلك فإن عالج التبعية اإلعالمية ال يتم 
إال وفق منهج شامل لعالج أزمة التبعية مبختلف صورها 
هويتها  على  احملافظة  من  األم��ة  تتمكن  حتى  وألوانها 

الثقافية الذاتية وتعمل على تنميتها وترسيخها وتنطلق 
بعد ذلك للتفاعل مع الثقافات األخرى أخذا وعطاء.

إن األساس الذي ينبغي أن ينطلق منه اإلعالم اإلسالمي 
ل��دوره في مواجهة التغريب الثقافي هو حترير  في أدائ��ه 
التبعية  أثقال  من  واإلس��الم��ي  العربي  عاملنا  في  اإلع��الم 
املواجهة، وهذا  تبعات هذه  ق��ادرا على حتمل  يكون  حتى 

مطلب مشروع لكل أمة.
دالل صالح

اآلن أصبح أكثر مجتمعنا يتبع عارضات األزياء، ومن 
يسمون: ب�»الفنانني« واملذيعات وبعض عروض األزياء 
أكثر  لألجساد  عروضا  أصبحت  جميعا،  نشهد  كما 
األشكال  بعض  ف��ت��رى  وال���زي،  للباس  ع��روض��ا  منها 
اخلروج  أو  للبسها  أصال  الصاحلة  غير  واخلياطات 
بها من املنزل أو التزيي بها في العمل، لكنها تعرض 

بهدف اإلغراء والفتنة والشهرة واالبتذال.
وع��ل��ى ك��ل ح���ال م��ت��ى ك���ان ه���ؤالء ي��ض��ع��ون ل��ن��ا أسس 
وأكثر  بذلك؟  خولهم  ومن  وكيف؟  نلبس  ما  وش��روط 
الصحف  مسلكهن  فضائح  تتناقل  مم��ن  ال��ع��ارض��ات 

اليومية التي أفرزت لهن حيزا يوميا من صفحاتها.
واملالحظ أن هؤالء كلما جتاوزوا األعراف والتقاليد 
وال���ع���ادات وال���ش���رع، س��م��ي جت��اوزه��م ه���ذا »جريئاً« 
بأنها  اإلع��الم  وسائل  في  العرض  صاحبة  ووصفت 
الفنانون مبشاهد  قام  وكلما  جريئة«،  ثيابا  »عرضت 
قاموا  إنهم  قالوا:  ما،  إباحية في مسلسل  أو  مبتذلة 
ليصبوا  »جريئة«،  أفكارا  وطرحوا  »جريئة«  مبشاهد 
جام غضبهم على املجتمع »الشرقي« واملرأة »الشرقية« 
املمنوعة واملقموعة، طالبني حتريرها! وطاملا صرحوا 
البالية  والعادات  الدين  من  يكون  إمنا  بأن حتريرها 
املوروثة، قاصدين شرع الله عز وجل ودينه احلنيف، 

فهل هؤالء قدوة لنا فعاًل؟
مشكلتنا عدم ثقتنا بأنفسنا

إن مشكلتنا األساسية تكمن في عدم ثقتنا بأنفسنا، 
الكبير  االنبهار  نرى  لذا  وفكرنا؛  وشرعنا  بديننا  أي 
فيما يطرح من اآلخر ولو كان ال يناسبنا، ونزهد فيما 

عندنا ولو روي عن رسول الله] وآله.
نصراني  طبيب  بنصيحة  يعمل  م��ن  ال��ن��اس  م��ن  وك��م 

على  فيأخذها  املسلَّمات،  من  تكون  وق��د  يهودي  أو 
أنها جديد وثمني، بينما يناقش فيما نقل في الشرع 
أو  أو مستحبة  أو محرمة  واجبة  احلنيف من أحكام 

مكروهة.
منذ  النسائية  املؤسسات  بعض  طالبت  اليابان  ف��ي 
أشهر بفصل النساء عن الرجال في احلافالت العامة، 

فوافقت احلكومة على هذا القرار.
سؤال: لو طالبنا نحن بذلك في بالدنا، بالد املسلمني، 
أفال تقوم قيامة العلمانيني واملتحضرين واملستغربني 

والالهثني، وأهل املوضة؟!
ومن املستفيدين من »املوضة« أيضا أعداء لغة القرآن، 
لغة كتاب الله واألحاديث الشريفة واألدعية املطهرة، 
لغة اإلسالم  القضاء على  وهدف هؤالء الصريح هو 
بذريعة »املوضة«. يقول احلاكم الفرنسي في اجلزائر 
مبناسبة مرور مائة عام على احتاللها: يجب أن نزيل 
القرآن العربي من وجودهم، ونقتلع اللسان العربي من 

ألسنتهم حتى ننتصر عليهم.
أشكالها،  على  »املوضة«  انتشار  من  املستفيدين  ومن 
واملستغربني  والعلمانيني  امل��ادي��ني  م��ن  ال��دي��ن  أع���داء 
اإلسالم  علماء  بني  حاجزا  يقيمون  حيث  وغيرهم؛ 
والفاعلة  ال��ص��اع��دة  واألج��ي��ال اإلس��الم��ي��ة  م��ن جهة، 
التطور  يحاربون  العلماء  أن  باعتبار  أخ��رى،  من جهة 
واحلداثة فيرفضون ويحذرون كثيرا من أنواع املوضة! 
وهذا هدف من أهداف اليهود، ولألسف الشديد فقد 
جنحوا في ذلك جناحا غير قليل، ما زلنا نعاني منه 

حتى يومنا هذا.

مساعد احلربي

هل اأهل الف�ساد قدوة لنا؟

الإعالم املطلوب
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اإلسالمي  امل��ج��ت��م��ع  أح�����وال  ت��أم��ل��ن��ا  إذا 
جند أنه مير بظروف اقتصادية وسياسية 
واجتماعية وثقافية صعبة، من هنا زاد العبء 
العطاء  ق��ادرا على  أن يصبح  التربوي وعليه  املعلم  على 
بسمو  يعتقد  أن  التربوي  املعلم  وعلى  ضميره،  وح��ي  من 
رسالته التعليمية، وأن التعليم مهمته التي يحيا لها ويعمل 
لرفعة شأنها ويحبها من كل قلبه؛ إذ إن محبة العمل أساس 
إتقانه وعماد جناحه والتوفيق فيه؛ لذا جند أن اجلودة 

الشاملة تساوي إتقان العمل مع محبة العمل.
مع كل األنظمة التعليمية على أن املعلم أحد العناصر  جتجُ
معلم  ف��ب��دون  والتربوية،  التعليمية  للعملية  األساسية 
الكبير  دوره  يعي  مهنيا  وم��ت��درب  وأكادمييا  دينيا  مؤهل 
تعليمي  ن��ظ��ام  أي  يستطيع  ال  ال��ع��ظ��ي��م��ة،  وم��س��ؤول��ي��ت��ه 
املعرفي  املنشودة، فبالتقدم  إلى حتقيق أهدافه  الوصول 
التقنية  واالتصاالت  العوملة  عصر  العالم  ودخ��ول  الهائل 
مؤمن  بعقيدته  متمسك  ملعلم  ملحة  ضرورة  هناك  أصبح 
بربه يتطور باستمرار متماشيا مع روح العصر وحتدياته 

ليلبي كل احتياجات الطالب واملجتمع.
فإذا كان املعلم هو العنصر األساسي فبرأيي أن له تأثيرا 

على طالبه ولكن ما مدى هذا التأثير؟
من  ع���ددا  شمل  استبيان  بعمل  قمت  األس���اس  ه��ذا  على 
 ،٪71 بنسبة  املتعلمن  من  وأكثرية   ،٪28 بنسبة  املعلمن 
على  ق��وي��ا  تأثيرا  للمعلم  أن  ي���رون   ٪57 أن  إل��ى  وخلصت 
املعلم متوسط على طلبته،  تأثير  أن  طلبته، و35٪ يرون 

و7٪ يرون أن املعلم ليس له تأثير على طلبته.
للمعلم  ومباشر  ق��وي  تأثير  إل��ى  تشير  الكبرى  فالنسبة 
املعلم  رسالة  أن  نظري  وجهة  من  إن  حيث  املتعلمن؛  على 
التربوي الصالح تقترب من رسالة األنبياء، فما هو إال هاٍد 
ويرتفع  وسلوكهم  الناس  نظرة  يعدل  أن  يحاول  ومرشد، 
بهم إلى املثل العليا في اخلير ويدلهم إلى الطرق املؤدية 

إليها.
إيجاد  القدوة  املعلم  الصالح  املعلم  هدف  يكون  أن  فنريد 

جيل صالح يتمتع بالقيم.
رمي الفحماء

المعلم التربوي

مما ال شك فيه أن القلب مضغة عظيمة 
دالة على عظمة اخلالق وقدرته سبحانه 
جعلها تنبض باحلياة، وحياتها بالتقوى 
حياة، وحياتها بالفجور والعصيان شقاء 
إما  املضغة  ه��ذه  جعل  سبحانه  وب��الء، 
السعادة  أهل  وسلم  وإما شقاء،  سعادة 
واستثناهم  الدنيا  في  بالنجاة  وفضلهم 
أتى  م��ن  }إال  تعالى:  فقال  امل��ع��اد  ي��وم 
الله بقلب سليم{ وبصالح القلب يصلح 
سائر اجلسد لقول النبي ]: »أال إن في 
اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد 
أال  كله  وإذا فسدت فسد اجلسد  كله، 

وهي القلب« رواه البخاري ومسلم.
فإذا صلح القلب صلح اللسان وصلحت 
وبسالمة  ال��ع��ي��ن��ان  وص��ل��ح��ت  األذن�����ان 
والعورات  ال���ف���روج  ت��ت��ح��ص��ن  ال��ق��ل��وب 
السليم  القلب  صاحب  عقيدة  وتتسم 
املؤمن  يكون  وهكذا  والنقاء،  بالصفاء 
لينال الصفوة والرفعة ويعلم أن لسالمة 
يؤتي  فالله سبحانه  األثر  القلب عظيم 
اخلير بناًء على اخلير الذي في القلوب 
ويغفر الذنوب للخير الذي في القلوب؛ 
الله ال ينظر  الله ]: »إن  ق��ال رس��ول 
إلى  ينظر  ولكن  وأموالكم  صوركم  إلى 

قلوبكم وأعمالكم«.
وأخيرا: كن صاحب قلب سليم

الشقاق،  م��ن  سليم  ال��ش��ك،  م��ن  سليم 
سليم من النفاق، سليم من الغل واحلقد 

واحلسد وسائر أمراض القلوب، وأبشر 
الذي ال يحول وال يزول،  املقيم  بالنعيم 
فلله أمر القلوب ما أعجبها، وما أسرع 
أحكامها وتقلباتها، وما أشد أثرها على 
ح��ي��اة ال��ن��اس وح��رك��ة ال��ع��ب��اد، فسبحان 
األب��دان. فكن  من خلقها وجعلها ملوك 
والنجاح  اخلير  لآلخرين  متمنيا  دائما 
والسعادة يؤتيك الله اخلير كله ويكفيك 
بقوله  القيامة  ي��وم  وتسعد   ، كله  الشر 
ْن ِغٍلّ  تعالى: }َونََزْعنَا َما ِفي ُصُدوِرِهم ِمّ
تََقاِبِلنَي {، واحذر أن  ِإْخَواناً َعلَى ُسُرٍر ُمّ
تتغذى  التي  القلوب  أصحاب  من  تكون 
بالكذب والريبة وتنبض باحلقد واحلسد 
والشهوات،  امل��ع��اص��ي  ع��ل��ى  وت��ت��رع��رع 
فيختم الله عليها بالطبع والضيق والرين 

واملرض والقساوة واملوت.
ختامًا

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم
فطاملا استعبد اإلنساَن إحساُن

ع��ن أب��ي ه��ري��رة ق���ال: رس���ول ال��ل��ه: »ال 
حتاسدوا وال تناجشوا، وال تباغضوا وال 
تدابروا، وال يبع بعضكم على بيع بعض، 
أخو  واملسلم  إخ��واًن��ا،  الله  عباد  وكونوا 
املسلم ال يظلمه وال يخذله، وال يحقره، 
التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثالث 

مرات« رواه مسلم.

بكري البكري

�سل�سلة كن ول تكن )4(

كن سليم القلب وال تكن مزدريًا لعطاء الله
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د. بســـام الشـطـي

شبابنا وكرة القدم

الرياضة جميلة ويحتاجها كل فرد، وقد دعا اإلسالم 
ول��ك��ن أن تتحول  ب��اجل��س��د،  ال��ق��وة وااله��ت��م��ام  لكسب 
يشجع  فهذا  مقبول؛  غير  فهذا  عبادة،  إل��ى  الرياضة  
الصليب،  وج��ود  رغ��م  النادي  شعار  فيضع  غربي،  ن��ادي 
ويسهر  الصالة،  أوقات  تكون في  أنها  رغم  املباراة  ويتابع 
في املتابعة حتى الفجر، فال يحضر صالة اجلماعة ويتخلف 
يتابع يلعن ويشتم وه��ذا ليس  عن العمل وال��دراس��ة، ثم وهو 
وال  الفاحش  وال  الطعان  وال  باللعان  املؤمن  »ليس  منهجنا: 
البذي«، ثم من عشقه لهذا النادي يشتري )فانيالت( النادي 
امليداليات  ش��راء  عن  فضاًل  الثمن،  باهظة  بأسعار  األصلية 
والشعارات، وتصبح حياته كلها متعلقة بهذا النادي، ثم يتابع 
في كل وقته القنوات الفضائية، ناهيك عن توقير لالعب ما أو 
ناٍد أو مواقع إنترنت تختص بالنادي والعبيه ومشجعيه، وجتد 
ملباركته  هاتفه  عبر  القصيرة  والرسائل  املكاملات  أغلب  أن 
النتصار هذا النادي أو االستهزاء باآلخرين ممن يشجعون 
نوادي أخر؛ ألن ناديهم خسر، فهذا ضياع للصحة والوقت 
واملال وحتى العبادة. يقول الله عز وجل: }أفحسبتم أمنا 
خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون{، فالله عز وجل 
تتعلق  أن  ويجب  ب��امل��ال  إليه  والتقرب  لعبادته  خلقنا 
قلوبنا وجوارحنا بالله وحده، وأال جنعل الدنيا تشغلنا 

عن هذا الهدف العظيم.
للدوام  يحضر  ال  ناديه  إذا خسر  الشباب  بعض 
خ��وف��ا وح��زن��ا م��ن ال��ع��ب��ارات ال��ت��ي سيسمعها، 
وبعضهم يقلد هذا الالعب في قصة شعره، بل 
كزوجته،  زوجة  ويريد  ومالبسه،  مشيته  في 
بل وال يشتري بضاعة إال إذا رأى أو سمع 
أن هذا الالعب قد كان في الدعاية لها 

وهكذا!
املاليني  ل��ه��ا  ال���ق���دم ص���رف���ت  ك����رة 
فسرقت  الضخمة  وامليزانيات 

أموال شبابنا، وأوقاتهم قال الشاعر:
إذا كنت جتري وراء الكرة

وجت���ذبك الشاش����ة املبه����رة
وخلفك ناد وألف صديق

تباروا على النت في الثرثرة
فطاعة رب العب���اد متى؟

وقل لي: متى حصة اآلخرة؟
التحليل، ثم  يتابع  املباراة  تنتهي  أنه  بعد أن  والحظ كيف 
يجلس مع أصدقائه ورمبا شاهد املباراة مرة أخرى، وهكذا 

يتم الضياع بني املجادلة واملناقشة والعبث.
وان��ظ��روا إل��ى ال��واق��ع كيف حت��ول��ت معظم ال��ع��م��ارات إلى 
مالعب، مع أرض للتأجير من 25 - 35 د.ك في الساعة 
ال���ذي يحبه  ال��ن��ادي  أو  يقلد الع��ب��ه  وك��ل منهم  ال���واح���دة، 
كونهم  الوطنية  منهج  يخالف  وأتساءل: هل هذا  ويشجعه، 

يشجعون نوادي غير محلية؟
ثم الحظ اإلصابات نتيجة لهذه املالعب بالساعات، فالشباب 
وإصابة خطيرة  متعمد  أليس هذا ضرب  يكل،  وال  ال ميل 

رمبا تعيقه طيلة حياته، أليس في هذا إيذاء وتعد ظالم ؟
سمعنا عن نعرات فيها ملز وهمز بالقبائل والعوائل، واآلن 
جديدة؟!!  جاهلية  ف��ي  وال��ن��وادي  امل��الع��ب  ن��ع��رة  أضيفت 

يتصايحون ويتشاجرون ويتقاذفون باحلجارة.
إن��ن��ا بحق ف��ي أم��س احل��اج��ة مل��راج��ع��ة ه��ذا ال��واق��ع املؤلم 
وحتى  وه��واي��ات��ه��م  أبنائنا  اهتمامات  مستقبل  وم��راج��ع��ة 
أوثق  »إن  وسلم:  عليه  الله  الله صلى  رس��ول  قال  والءاتهم 

ُعرى اإلميان أن حتب في الله وتبغض في الله«.
الله عز وجل أن يصلح شبابنا ،ويبصرهم  نسأل 

ف��ي أم����ور دي��ن��ه��م، وي��ح��ب��ب إل��ي��ه��م اإلميان 
ويزينه في قلوبهم، ويكره إليهم الكفر 

ويجعلهم  والعصيان،  والفسوق 
من األبرار.




