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حرب المساجد...!

لم تتوقف بَْعُد تبعات االس���تفتاء السويس���ري ع���ن املآذن؛ فقد 
تتابع املش���هد الغربي في سلسلة طويلة من االعتداءات السافرة على 

املساجد، وهذه بعض معاملها:
� تظاه���رة لليمني املتطرف في ش���مال لندن، تدع���و ملنع بناء 

املساجد وَطْرد املسلمني.
� تدنيس مس���جد بالل في مدينة كاستر الفرنسية بوضع أرجل 

خنازير على مدخله، وكتابة عبارات عنصرية مهينة للمسلمني.
� وفي مدينة براغ التش���يكية ُعلِّق رأس خنزير في مدخل أحد 

املساجد وُكتبَت عبارات مسيئة لإلسالم.
� في أملانيا كتب بعض املتطرفني على أحد املس���اجد شعارات 

ميينية ورسومات للصليب املعكوف )َرْمز النازية(.
� لم تَْسلم مس���اجد األرض احملتلة من هذه االعتداءات أيضاً؛ 
فقد ُحِرق الدور الثاني من مس���جد )حسن خضر( في قرية ياسوف 

جنوب مدينة نابلس.
� وف���ي قرية رأس خميس هددت ش���رطة االحتالل في مغتصبة 
)بس���غات زئيف( مؤذن املسجد إذا رفع األذان مبكبرات الصوت، وبكل 
استهتار طلبت مديرة املركز اجلماهيري من األهالي استخدام ساعات 

منبِّهة في منازلهم بدالً من َرْفع األذان.
ا التطاول على املس���جد األقصى فقد بلغ حداً خطيراً يهدد  � أمَّ

كيانه، وقد نشرت ^ في عدد )ذي القعدة( حتقيقاً خاصاً بذلك.
هذه بعض مشاهد اخلوف والعداء التي تتصاعد يوماً بعد آخر.

وهذا ما يجعلنا نؤكد على ثالث ملحوظات في غاية األهمية:
األولى: ثبت في احلديث الصحيح: أنَّ الشيطان إذا سمع األذان 
خنس وولَّى هارباً، وهكذا ش���ياطني اإلن���س؛ فالَعلْمانيون في تركيا 
جعلوا األذان باللغة التركي���ة، وبعض وزارات األوقاف العربية تتململ 
م���ن األذان وتطالب بتوحيده؛ بحجة حتس���ينه ت���ارة، وتطالب بإلغاء 
مكب���رات الصوت، وخاصة في الفجر؛ بحجة راحة املرضى واألطفال 

تارة أخرى!
الثانية: أنَّ املس���جد له مكانة عظيمة في دين اإلسالم، واألذان 
هو شعار املسلمني الذي يعتزون به ويفخرون. ومن واجبنا أن نحرض 
على إحياء رسالة املسجد، واالرتقاء ببرامجه ومشاريعه الدعوية؛ فهو 

القلب النابض الذي يضخ دماء احليوية في املسلمني.
الثالثة: هذه املمارس���ات العنصرية املتشنجة التي ميارسها بعض 
املتطرفني في الغرب، دفعت بعض الغربيني إلى القراءة عن اإلسالم، 
وهذه فرصة دعوية يجب أن يس���تثمرها الدعاة وأئمة املس���اجد في 
الغرب، وبعض احملن قد تكون بوابة مِلنَح عظيمة لم تكن في احلسبان، 

والله أعلم.
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] االفتتاحية [

مستقبل السودان... ومهمة الدعاة وأهل الرأي

الحمد هلل رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وال عدوان 
إال عل��ى الظالمين، والصاة والس��ام عل��ى خاتم األنبياء 

والمرسلين، وبعد:
فإن المش��هد الس��وداني يزداد اضطرابًا وتشنجًا 
ة الص��راع والتدافع السياس��ي  يوم��ًا بعد ي��وم، وِح��دَّ
بي��ن األحزاب السياس��ية تتصاع��د كلما اقت��رب موعد 
االنتخاب��ات الرئاس��ية والبرلماني��ة في: )أبري��ل 2010م(، 
وموعد االستفتاء على انفصال الجنوب في: )2011م(.

الع��ام الحال��ي: )2010م( ه��و عام الحس��م وهو 
مف��رق طري��ق خطي��ر س��يؤثر عل��ى حاضر الس��ودان 
ومس��تقبله ف��ي العاج��ل واآلج��ل، وه��ا ه��ي جميع 
األح��زاب والتجمعات السياس��ية ُتِعدُّ العدة، وتحش��د 
طاقاته��ا  بن��اء  وتعي��د  األتب��اع،  وتجيِّ����ش  الق��وى، 

وبرامج���ها لتحقيق تطلعاتها ورؤاها الح���زبية.

لي��س ش�������أنًا  الس���������ياس��ي  الغلي��������ان  ه�����ذا 
داخ���ليًا لس������ببين رئيسين:

��د بش��ماله  الس��بب األول: أن الس��ودان الموحَّ
وجنوب��ه جزء منا )أمة اإلس��ام(، ولنا معه أخوة 
ه ويس��وؤنا ما يس��وؤه،  نا ما يس��رُّ وج��وار، ويس��رُّ
وإذا كانت بعض الحكوم��ات واألنظمة العربية 
واإلس��امية تنظ��ر إل��ى مس��تقبل الس��ودان ب��ا 
اهتمام أو مباالة، ف��إن المصلحين والدعاة لهم 
موق��ف آخ��ر؛ فالمس��لمون يد واح��دة على من 
س��واهم، يجير عليه��م أدناهم، وي��رد عليهم 
أقصاه��م، وب��كل حال ف��إن الجار ال��ذي تربطه 
بج��اره األواص��ر الوثيق��ة َأْوَل��ى بالحض��ور ف��ي 
ش��أن ج����اره م�����ن الفرنجة وأش�����تات الغ����رب 

القادمة من األص����قاع البعيدة!

ى آثارها حدود  الس��بب الثاني: أن أمن املنطقة كلِّها س��يتأثر بالتأكيد؛ فانعكاس��ات االنفصال أو الوحدة ستتعدَّ
تها، وإذا كانت األمم املتحدة ترى الش��أن الداخلي يف دارفور  الس��ودان، لتصل إىل املنطقة العربية واإلس��امية برمَّ
شأنًا له آثار عاملية، فمن البدهي أن تكون لانفصال آثاره اإلقليمية، اليت تنال األمن الغذائي واملائي، بل األمن العام 

يف املنطقة؛ فنحن شركاء يف املستقبل شئنا أم َأَبيَنا.
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ونحسب أن إخواننا في السودان أحرص منَّا على مستقبل 
بلده���م، وأَْقَدر منَّا على تصوُّر الواقع ووس���ائل التعامل معه؛ 
لكننا رأين���ا أن من واجبنا أن نذكِّر إخواننا ونضع بني أيديهم 
بعض امللحوظات التي جن���زم أنهم أعرف بها منَّا، ونرجو أن 
نُكتب مع النصحة البَرَرة. قال الله � تعالى �: }َوَتَواَصْوا ِباْلـَحِقّ 
ْر َفإنَّ  ْبِر{ ]العصر: ٣[، وقال � س���بحانه �: }َوَذِكّ َوَتَواَصـــْوا ِبالصَّ

ْكَرى َتنَفُع اْلـُمْؤِمِننَي{ ]الذاريات: ٥٥[. الِذّ
أواًل: المستقبل إسام أو ال إسام:

مستقبل السودان ليس مكسباً حزبياً، أو ِخياراً انتخابياً، 
وليس ساحة لتحقيق تطلعات شخصية أو طموحات م��ادية، 
د ومسؤولية،  بل هو قضية أمة، ويجب التعامل معه بصدق وجترُّ
بعيداً عن املزايدات احلزبية واملناكفات السياسية؛ فاحلق هو 
املعيار الذي توزن به املواقف، وتس���يَّر به حركة اإلنسان؛ فعن 
عبد الله بن مس���عود � رضي الله عن���ه � عن النبي # قال: 
َي)1(،  »م���ن نصر قومه على غير احلق، فه���و كالبعير الذي ُردِّ

فهو يُنَْزع بذنبه«)2(.
د  والصراع في الس���ودان عل���ى الرغم من ش���دته وتعدُّ
أحزابه ومش���اريعه، إال أن معامله الرئيس���ة غير ملتبسة من 
حيث اجلملة؛ فالشعب السوداني بني مشروعني ال ثالث لهما: 
َخن، ومش���روع َعلْماني  مشروع إسالمي مش���وب ببعض الدَّ
دة. وإذا لم يتحقق النور الصافي الذي ال ظلمة  بواجهات متعدِّ
فيه، فال يجوز العدول عن نور فيه ظلمة)3(. وقواعد الشريعة 

ل أدنى املفسدتني لدرء أعالهما. تدل على حتمُّ
ومقتضى الش���رع والعقل يدعو املسلمني عموماً، والدعاة 
خصوصاً، لتوحيد رايتهم ورصِّ صفوفهم، وأن ينأوا بأنفسهم 
ع���ن القيل والقال. قال الل���ه � تعالى �: }َوال َتَناَزُعوا َفَتْفَشـــُلوا 
َوَتْذَهـــَب ِريُحُكـــْم{ ]األنفال: ٤٦[؛ فال مج���ال إذاً للتهارش أو 

التدافع أو الدخول في معارك جانبية.
َمْن الَعصا  َدْفِع  يف  حيتاُل  وَهْل 

ال��ُق��ْض��ُب؟ احُل��س��ام��اُت  أظلَّته 
واحلزب احلاكم - خصوصاً - مطالَب في املرحلة املقبلة 

ى وسقط. َي: تردَّ ��� ُردِّ
��� رواه أبو داود في سننه: ��5��7، وصححه األلباني في صحيح اجلامع: ��6575.

��3 راجع مجموع الفتاوى: ��364/�0.

مبزي���د من التالحم م���ع أبناء احلركة اإلس���المية مبختلف 
اجتاهاتهم، وإذا كان احلزب حريصاً على استيعاب األحزاب 
الَعلْماني���ة وأحزاب التمرد؛ فمن باب أَْولى أن يتس���ع صدره 
إلخوانه، وأن يتعاون معهم؛ فهم السند الرئيس والردء احلقيقي 

الذي ينبغي أن تتدثر به احلكومة وتعض عليه بالنواجذ.
ثانيًا: صراع الهوية:

خالل العقدين املاضيني - خصوصاً - كانت هوية السودان 
اإلسالمية وجذوره العربية مستهدفة من تيارات عديدة؛ على 
رأسها احلركة الشيوعية واحلركات )ذات النزعة الشعوبية(، 
وفي كل توتُّر سياس���ي يحدث في ش���رق الس��ودان أو غربه 
تُستَْدعى اخللفية اإلفريقية لبعض القبائل السودانية، وتُستَثَار 
العصبيات العنصرية والقبلية؛ لتحقيق مكاس���ب حزبية آنية، 

حدث هذا في دارفور وأبيي... وغيرهما.
ويعلم إخواننا في السودان أن احلل ليس في جتاهل ذلك 
التعدد العرقي والثقافي، ولكن احلل بفهمه وإدراك الوس���ائل 
املالئمة للتع��امل معه واس���تيعابه، وتخ��لِّي الس�ودان عن دين 
اإلس������الم أو حتييده في عالم السياسة - كما تطالب بذلك 
احلركة الشعبية لتحرير السودان أو بعض األحزاب الَعلْمانية 
في الش���مال - لن يؤدي إلى االجتماع والوحدة، بل س���يؤدي 
إل���ى مزيد من التنازع والصراع. وكما أن االنفصال ليس حاًل 
ملش���كلة الهوية في اجلنوب؛ فنس���بة النصارى فيه ال تتجاوز 
17%، بينما تصل نسبة املسلمني إلى 23%، وترتفع هذه النسبة 

لتصل عند الوثنيني إلى %60.
ونحسب أنَّ اإلس���الم هو الهوية احلقيقية التي ميكن أن 
يجتمع عليها ش���تات القبائل )العربية وغي���ر العربية(. ق�ال 
الل���ه � تعالى �: }َواْذُكُروا ِنْعَمَت اللَِّه َعَلْيُكْم إْذ ُكنُتْم َأْعَداًء َفَألََّف َبنْيَ 
ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتـــِه إْخَواًنا{ ]آل عمران: ١٠٣[؛ حتى القبائل 
غير املس���لمة سيكون اإلسالم خيراً لها وأنفع؛ ألنه هو الدين 
الوحيد الذي جاء باحلق املصلح ألحوال البشرية، كل البشرية. 
وأمر بالعدل والقسط مع الرعية، }َوال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى 
َأالَّ َتْعِدُلـــوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى{ ]املائدة: ٨[ واستنقذ اإلنسان 
م���ن طغيان املأل من الزعماء والس���الطني، وهو دين احلكمة 

والرحمة: }َوَما َأْرَسْلَناَك إالَّ َرْحَمًة ِلّْلَعامَلنَِي{ ]األنبياء: ١٠٧[.

] االفتتاحية [
مس��تقبل السودان ليس مكس��بًا حزبيًا، أو ِخيارًا 
انتخابيًا، وليس ساحة لتحقيق تطلعات شخصية 
أو طموحات م��ادية، بل هو قضية أمة، ويجب 
د ومس��ؤولية، بعيدًا  التعامل معه بصدق وجترُّ

عن املزايدات احلزبية واملناكفات السياسية
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ثالثًا: االستقواء باألجنبي:
لم يس���لم السودان منذ عصر االس���تقالل سنة )1956م( 
من التدخالت اإلقليمية والدولية التي حتاول اختراق النس���يج 
السوداني استغالالً للمتناقضات السياسية والفكرية والعرقية 
والقبلية، وال زالت بعض احلكومات الغربية: كأمريكا وبريطانيا 
وفرنسا خصوصاً، باإلضافة إلى بعض املنظمات الكنسية متسك 

بزمام الصراع، وتتحكم ببعض مفاتيح احلرب والسالم.
واالس���تقواء باألجنبي سياس���ة عرفتها احلركة الشعبية 
لتحرير الس���ودان، وغيرها من ح���ركات التمرد في اجلنوب 
والغرب، كما عرفتها بعض األحزاب الَعلْمانية في الش���مال، 
وف���ي كل أزمة تتطاول األيدي امللوثة؛ لتعبث بأمن الس���ودان 
ومستقبله من أجل ثمن بخس دراهم معدودة. وليس آخر ذلك 
ما نشرته صحيفة واش���نطن تاميز على لسان ممثل احلركة 
ر  الش���عبية في أمريكا من أن احلركة تتلقى دعماً سنوياً يقدَّ

مبليار دوالر لدعم انفصال اجلنوب.
وقد توغل���ت اليد الصهيونية في اجلن���وب - خصوصاً - 
ودعمت حركة التمرد انط��القاً من سياس���ة )ش���دِّ األطراف 
وبَتِْرها(، التي أشار إليها الكاتب الصهيوني العميد ميشي فوجي 
في كتابه الش���هير: )إس���رائيل وحركة حترير جنوب السودان: 
نقطة البداية ومرحلة االنطالق(، وطبقت هذه اإلس���تراتيجية 

أيضاً في دعم بعض الفصائل االنفصالية في دارفور.
وقد كان )سلفاكير( صريحاً جداً عندما قال في آخر أكتوبر 
اس كاتدرائية القديسة تيريزا في  2009م في كلمة ألقاها في قدَّ
مدينة جوبا: )إن مهمتي تقضي بقيادتكم إلى استفتاء )2011م(، 
إن ه���ذا اليوم قريب جداً، وإني على ثقة بأننا سنش���ارك فيه. 
ولديك���م الفرصة لالختي�ار بني أن تك�ونوا أح�راراً في وطنك�م، 

أو تكونوا مواطنني من الدرجة الثانية في بلد موحد(.
بل إن )إدوارد لينو( القيادي باحلركة الشعبية، طالب سكان النوبة 

وجنوب النيل األزرق بالثورة على حكومة السودان وإسقاطها.
فكثي���ر من قادة اجلنوبيني يس���يرون نحو االنفصال، حتى 
إن بعض التقارير الدولية أش���ارت إلى أن معهد )ماكس بالنك( 

دة دستور دولة اجلنوب. األملاني أجنز مسوَّ
: هل االنفصال سيؤدي إلى  وها هنا يأتي الس���ؤال ال�ُمِلحُّ

االستقرار؟!
والذي يراه كثير من املراقبني أن انفصال اجلنوب سيمثل 
خطراً إس���تراتيجياً على أمن املنطقة كله���ا، خصوصاً على 
مصر والسودان، وسيبقى التوتر السياسي واالستنفار األمني 
والعسكري قائماً ومستنِزفاً القتصاديات احلكومة ومقدراتها 

التنموية، ورمبا تُستَدرج إلى حرب على احلدود أو منابع النفط 
أو موارد امل���اء أو غيرها. ولن تُطوى هذه املرحلة من التاريخ 
إال بعد أن يروَّض الس���ودان وتُنتَه���ب خيراته ويكتوي بنيران 
الفوضى اخلالَّقة كما عبَّرت عنها اإلدارة األمريكية السابقة؛ 
فاحلل السياس���ي إذاً ليس في التخلُّص من اجلنوب، بل في 
اس���تخالصه من أيدي شرذمة قليلة مستقوية بدول بعيدة لها 

أهداف تتجاوز حدود اجلنوب القريبة املتنازع عليها أصاًل!
ومن املهم التأكيد هنا على أنَّ احلكم الشرعي الذي تدل 
���نة يقضي بأن ال يكون التخلي عن  عليه نصوص الكتاب والسُّ
أرض تابعة لدولة إس���المية لها فيها َرعيَّة سهاًل طوعي��اً، بل 

ق العجز. دون ذلك ُمَهٌج وأرواح. وال عذر لها إالَّ حَتقُّ
رابعًا: تمزيق العالم اإلسامي:

سياسة متزيق الدول اإلس���المية جزء من مشروع غربي 
متع���دد األبعاد، ظهرت بع���ض معامله في العراق وباكس���تان 
وإندونيس���يا... وغيرها، وما كان س���راً ف���ي وقت مضى من 
ب أخباره ِجهاراً في بعض  األوقات أصبح اآلن عالنية، تُس����رَّ
وسائل اإلعالم: تارة للحث واحلض وأخرى للتهديد والتخويف. 
ولعل من أهم ما نُِشر: مقال )برنارد لويس( في مجلة البنتاغون 
الص���ادرة عن وزارة الدفاع األمريكية؛ حيث دعا إلى تقس���يم 

السودان إلى دولتني إحداهما عربية واألخرى زجنية.
واجلديد في الس���ودان أن السيناريو واإلخراج بدأ باسم 

الدميقراطية وحق تقرير املصير...!
وإذا حتق���ق هذا، فإنه سيش���عل نيران الفتن���ة القبلية، 
وس���يثير النزعات االنفصالية في غرب السودان وشرقه، بل 
حتى في اجلنوب نفس���ه، وسيكون أمنوذجاً يستنسخه الغرب 
بالقوة في ال���دول األخرى من أجل مزيد م���ن متزيق العالم 
اإلسالمي وإضعافه، حتى يظل )وهو الغني بخاماته وثرواته( 

عالة مفتقراً إلى الغرب، ولهم في إضعافه مآرب أخرى.
خامسًا: مسارات دعوية:

رمبا جنح االس����تعمار ف����ي وقت مضى م����ن األوقات في 
عزل شمال الس����ودان عن جنوبه، وأهملت كثير من احلكومات 
����خ  املتعاقبة األبعاد الدينية والثقافية واالجتماعية، وهو ما رسَّ
العزل����ة والقطيعة، وها هن����ا يأتي دور التجمعات اإلس����المية 
والعلماء والدعاة، ونحسب أننا أمام مرحلة مختلفة، تتطلب رؤية 
مستقبلية واعية، وَحراكاً دعوياً جاداً، من خالل ثالثة مسارات:

املس��ار األول: توثيق الصلة مبس���لمي اجلن���وب، والعناية 
بس���الطني وش���يوخ القبائل، وتنش���يط الدعوة في مناطقهم، 
واصطفاء مجموعة من نوابغ الطالب وأئمة املساجد؛ لتعليمهم 

كثير من قادة الجنوبيين يسيرون نحو االنفصال
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وتدريبهم وبنائهم بناًء علمياً ودعوياً؛ ليكونوا � بإذن الله � قادرين 
ل املسؤولية، ومخاطبة قبائلهم باللغة التي يفهمونها. على حتمُّ

وقد رأينا جهوداً مش���كورة في هذا املسار لبعض الدعاة 
واملؤسسات اخليرية، لكن احلاجة املس���تقبلية تتطلب جهداً 
مضاعفاً، وال يخفى على كلِّ ذي بصيرة أن هؤالء املسلمني هم 
العمق اإلستراتيجي للمسلمني في جميع األحوال، سواء حصل 

االنفصال أم لم يحصل.
املس��ار الثاين: ميثل الوثنيون النس����بة األكبر من س����كان 
اجلنوب، وجنزم أن هؤالء أقرب إلى اإلسالم منهم إلى النصرانية، 
وقد رأينا كثيراً منهم يدخلون في دين اإلس����الم عندما ينش����ط 

ثونهم بالطريقة املناسبة. الدعاة في أوساطهم، ويحدِّ
صحيح أن هؤالء رمبا يؤثِّر فيهم االنتماء القبلي أكثر من 
أي عام���ل آخر، لكن تبليغ الدعوة في صفوفهم س���وف يكون 
له أثر كبير في بناء الوعي؛ فش���تان ما بني الديانة اإلسالمية 
واألخري���ات املنافس���ة. وتبقى عوامل مؤث���رة: كالقدرة على 

التحمل والصبر وكذلك طريقة العرض.
املس��ار الثال��ث: الدين النصراني عن���د نصارى اجلنوب 
ل إل���ى عصبية أكثر من كونه دين���اً وعقيدة، وهذا يعني  حتوَّ
أن إمكانية التأثير ممكنة جداً، خاصة أن نسبة من النصارى 
اس���توطنوا العاصمة اخلرطوم وما حولها فراراً من احلرب، 
وهذه أرض دعوية ِبْكر، ميكن اس���تصالحها واستثمارها على 

املدى القريب والبعيد.
وال يخفى أن األحزاب اجلنوبية من حيث اجلملة كيانات 
���ة، أنهكتها االنشقاقات والصراعات الشخصية  سياسية َهشَّ
فأصبح كثير م���ن اجلنوبيني )النص���ارى وغيرهم( ال يثقون 
بقياداتهم السياس���ية عموماً؛ إذ أثبتت لهم العقود املاضية أن 
كثيراً منهم الهثون خلف مصالح شخصية، وقد أثرى بعضهم 

ثراء فاحشاً على حساب حقوق اجلنوبيني.
كما أن القيادة السياس���ية في اجلن���وب تتركز في بعض 
القبائ���ل كالدينكا، وتس���تبعد قبائل جنوبية أخ���رى: كالنوير 
���لُك وغيرها، والتي لها حضور وانتشار، وهو ما يسبب  والشُّ

التوتر والصراع
وإذا استطاع الدعاة أن ينفذوا بهدوء ووعي داخل النسيج 
القبل���ي واالجتماعي اجلنوبي، فإن ذلك س���يكون � بعون الله 

تعالى � مقوِّماً رئيساً من مقومات االستقرار ونَْشر الدعوة.
نع���م! كان املفترض أن تتحرك هذه املس���ارات الدعوية 
منذ عقود، خاصة بعد التوقيع على اتفاقية )نيفاش���ا(، ولكن 
ال زال في الوقت متس���ع كبير، والعبرة بق���وة النهاية، وليس 

بنقص البداية. أما عقلي���ة اإلحباط واليأس التي قد يثيرها 
ز من روح  بعض الناس، فإنها لن تغيِّر شيئاً من الواقع، وستعزِّ

السلبية واالستسالم!
سادسًا: المسؤولية الكبرى:

يتحم���ل حزب املؤمتر الوطني احلاكم املس���ؤولية الكبرى 
في احلفاظ على وحدة الس���ودان وهويته وحقوقه اجلغرافية 
والسياس���ية واالقتصادية. وقد أثبتت األي���ام أنَّ بيد احلزب 
احلاك���م أوراق القوة احلقيقية في الواق���ع الفعلي، إذا امتلك 
اإلرادة احلازمة واجلادة، خاصة مع انحسار الضغوط األمريكية 
بنسبة كبيرة. والرئيس )عمر البش���ير( يحظى بشعبية كبيرة 
داخل السودان وخارجه؛ ولهذا نقول بكل وضوح: ال يجوز بحال 
أن يف���رط احلزب الوطني مبفاصل القوة عنده، أو يُس���تدَرج 
لتقدمي تنازالت أخرى متسرعة أو غير محسوبة تضر بحاضره 
ومس���تقبله، من أجل حفنة من املرتزقة وأهل األه��واء الذي��ن 

ال يجيدون إال املناكفات السياسية وفنون الصراخ والعبث!
إن حقوق الس���ودان ليست ميداناً للمس���اومة أو املبايعة، 
وبهذه املناس���بة نخاطب العقالء واملخلصني في حزب املومتر 
ث التاريخ  الوطني، ونقول لهم: إنها أمانة وتبعة ثقيلة، وس���يُحدِّ
بأجياله املتعاقبة عن الش���رفاء الذين ثبتوا على احلق وصبروا  
على األذى فيه، ولم يضرهم تخذيل املخذلني من داخل الصف، 
أو مخالفة املخالفني من خارجه: }َوَمن َيتَِّق اللََّه َيْجَعل لَُّه َمْخَرًجا{ 
]الطالق: ٢[. }َوَمن َيتَِّق اللََّه َيْجَعل لَُّه ِمْن َأْمِرِه ُيْسًرا{ ]الطالق: ٤[. 
نسأل الله - تعالى -  أن يجعل لكم لسان صدق في العاملني.

أخيرًا نقول:
إن الش���ع���ب الس���وداني أَْعَرف منَّا بخياراته االنتخابية، 
لكننا نقرأ من بُعد أن جميع اخلي���ارات السياس���ية املطروحة 
في الشمال واجلنوب، والتي بإمكانها إدارة الدول���ة، وت�����ريد 
استبدال النظام الرسمي القائم، تتجه كلها نحو َعلَمنة السودان، 
وإضع�����افه، وجت��ريده من ه��ويته اإلس���ل���امية، وانت���زاعه 
م�������ن ج�����ذوره العق����دية واحلض�����اري���ة واللغ�����وي���ة، 

وت�������رم��ي به بعيداً ع���ن اإلسالم.
وه���ذه ن���ازلة خط����يرة بالغ���ة األهمي�����ة، وال يج����وز 
د مراقب��ني ومتابعي���ن  أن يبقى العلماء واملص��������لحون مج����رَّ
لألح�����داث، ب��������ل ينب�����غي أن يك����������ون دوره�����م في 
بن�����اء الوع�����ي وصن��������اعة ال����رأي الع����ام وتوجي������هه 

هو الدور الرئيس. والرائد ال يكذب أهله.
ت����واَرْت ال��ل��ي��وُث  إذا  وج��دي��ٌر 

الثعالِب مجوُع  ساحِتها  يلي  أن 

ل إلى عصبية أكثر من كونه دينًا وعقيدة الدين النصراني عند نصارى الجنوب تحوَّ
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قب���ل أكثر من ثمانني عاماً - تقريباً - كتب أديب العربية 
األس���تاذ الكبير مصطف�ى لطفي املنفلوط���ي - رحمه الله 
ف فيها  تعالى - مقالة بعنوان: )دمعة على اإلس���الم( )1(، تأسَّ
كثيراً على خبٍر َوَصله من أحد علماء الهند عن تعظيم بعض 
املنتسبني إلى اإلس���الم من الهنود التاميل لقبر عبد القادر 
عاً من تلك  اً متوجِّ اجليالن���ي وغيره من األولياء، ثم قال متأملِّ
األفعال: )يعلم الله أنني ما أمتمت قراءة رس���الته حتى دارت 
ا  بي األرض الفضاء، وأظلمت الدنيا في عيني، فما أُبصر ممَّ
حولي ش���يئاً حزناً وأسفاً على ما آلت إليه حال اإلسالم بني 
أقوام نكروه بعدما عرفوه، ووضعوه بعدما رفعوه، وذهبوا به 
مذاهب ال يعرفها، وال ش���أن له بها. أيُّ عني يجمل به��ا أن 
تس���تبقي في محاجرها قطرة واحدة من الدمع فال تريقها 
أمام هذا املنظر املؤثر احملزن؛ منظر أولئك املس���لمني وهم 
ٌد على أعتاب قبر رمبا كان بينهم من هو خير من  ٌع س���جَّ ركَّ

ساكنه في حياته، فأحرى أن يكون كذلك بعد مماته(.
���ْرت هذه املقال��ة في زيارت����ي األخي�رة إلى مص��ر  تذكَّ
- حرسها الله من كل سوء - واستشعرت أَلَم املنفلوطي وأنا 
أدخل في قلب القاهرة إلى مس���جد احلسني؛ لقد أفزعني 
ههم إليه  م���ا رأيت، وهالني تزاحم الناس عن���د القبر، وتوجُّ

بالدعاء واالستغاثة!
كنت أظن - بادئ األمر - أن ما يفعلونه دروش���ة مجردة 
ورغبة في إجالل ومحبة احلسني - رض�ي الله عن��ه وأرض��اه 

 ��� النظرات: ��/60 - �64.

- وقد يكون األمر كذلك عند بعضهم، ولكنني ُصعقت - والله 
- من الشرك الصريح الذي ميارسه بعض اجلهلة دون نكير!

والله الذي ال إله إال هو! إنني أُصبت برعشة وقشعريرة 
تسري في جسدي وأنا أرى أحدهم يجثو على ركبتيه، ويقول 

ع وانكسار: مدد يا سيدنا احلسني... مدد...! بكل تخشُّ
س���لَّمت على أحدهم في املسجد وس���ألته: ماذا يفعل 

الناس عند القبر؟ ملاذا هم مجتمعون هكذا؟
فنظر إل���يَّ باس���تغراب ونكير وقال: هذا قبر س���يدنا 

احلسني؟ فقلت له: وماذا يفعلون عنده؟
قال: يا بني! إذا كنت محتاج���اً، أو مريضاً، أو مهموماً، 

فالتمس العون من سيدنا احلسني.
��ه إل����ى ربِّ احلس���ني - سبح��انه  قلت له: وِلَم ال نتوجَّ
ن ُيِجيـــُب اْلـُمْضَطـــرَّ إَذا َدَعاُه  وتعال���ى - وه��و يق�����ول لنا: }َأمَّ

وَء{ ]النمل: ٦٢[؟  َوَيْكِشُف السُّ
قال: له���ؤالء األولياء مكانة عظيمة ال نس���تطيع نح��ن 

الضعف���اء الوص���ول إليها؛ فنحن نتوسل بهم إلى الله )2(!
ث���م اجتمع حولنا بع���ض العامة، وق���ال أحدهم: هؤالء 
األولياء: سيدنا احلسني، والسيدة زينب، والسيدة نفيسة... 
أئمة الهدى، وحتت أعتابهم تُس���تجلَب الرحمات، وبدعائهم 

يستغيث ذوو احلاجات.
ج َكْربك  قل���ت له: أََوتَظن أن الله - تعالى - هو الذي يفرِّ

أم احلسني والسيدة زينب؟

ُبوَنا إَلى اللَِّه   ��� هكذا قال مشركو العرب في جاهليتهم عن أصنامهم }َما َنْعُبُدُهْم إالَّ ِلُيَقِرّ
ُزْلَفى{ ]الزمر: ٣[.

] العقيدة والشريعة [

رسالة إلى علماء مصر ودعاتهارسالة إلى علماء مصر ودعاتها
أمحد بن عبد الرمحن الصويان
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] العقيدة والشريعة [
ج  قال بكل اس���تغراب: الله - جل جالله - هو الذي يفرِّ
الكربات، لكنه يضع ِسره عند بعض أوليائه، فإذا رضي عنك 
الولي، كان ذلك سبباً لرضا الله! ثم قال لي آخر )بشيء من 

الغلظة والنكير(: أسيادنا يقولون للشيء: كن، فيكون...!
وبينما أنا خارٌج من املس���جد وقد دارت بي الدنيا وأظلم 
الطريق في وجهي، إذا بامرأة عجوز تخرج من باب النس���اء 
باكي���ة، وترفع صوتها قائلة: ابني تعب من املرض يا س���يدنا 

احلسني... ابني تعب من امل��رض يا س���يدنا احلس���ني!
يا سبحان الله!

أيحدث هذا في بلد اإلسالم وقلعته احلصينة؟
أيحدث هذا في بلد األزهر معِقل العلم والعلماء...؟

أْن يحدث مثل هذا الش���رك في بع���ض مجاهل الهند 
وأدغال إفريقيا النائية أمر ليس مبس���تغرب، بسبب اندراس 
العل���م وقلَّة العلماء، لكن الغري���ب كل الغرابة أن يحدث مثل 

هذا في مأرز اإلسالم وقلبه النابض!
حقيق بكل مس���لم غيور على امللَّة أن يبكي بدل الدموع 
ة لدين  دماً وهو ينظر أو يس���مع عن تلك الش���ركيات احملادَّ

الله تعالى!
حقيق بكل داعية مخلص أن يتفطر قلبه أملاً وحزناً، وهو 
ينظر إلى هؤالء الناس وأولئك وهم يتيهون في بيداء الشرك 

و يتخبطون في ظلمة اخلرافة.
حقي���ق بكل عالم َوِرع يريد الس���المة وب��راءة ال���ذم��ة، 
أن ال يهنأ بطعام وال ش���راب، وال يتل���ذذ مبنام أو متاع، حتى 
يؤدي زكاة ِعلْمه، وميحض النصيحة ألمته، ويجدد ما أفسده 
العوام وأهل األهواء من عقيدة اإلس���الم. وليتذكروا ق�ول الله 
ــــوِء َوَأَخْذَنــــا الَِّذيَن َظَلُموا{  - تعالى -: }َأجَنْيَنا الَِّذيَن َيْنَهْوَن َعِن السُّ
]األعراف: ١٦٥[.
وما زاد م���ن أملي كثيراً أنني ق���رأت عند مدخل جامع 
احلس���ني فتوى فقهية معلَّقة على لوحة كبي���رة تؤكد جواز 
الصالة في املس���اجد التي فيها قبور، وت���رد على القائلني 

بالتحرمي.
اء اإلسام! يا قرَّ

اء اإلسالم، تُقرئوننا قول  أنتم حفظة القرآن الكرمي وقرَّ
الله - تعالى -: }َوَأنَّ اْلـَمَساِجَد ِللَِّه َفال َتْدُعوا َمَع اللَِّه َأَحًدا{ ]اجلن: 
١٨[، وقوله - تعالى -: }َوَأِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعنَد ُكِلّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه 
يَن{ ]األعـــراف: ٢٩[، وقوله - عز وجل -: }َيا  ُمْخِلِصـــنَي َلُه الِدّ
َها النَّـــاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمـــن َقْبِلُكم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن  َأيُّ
َماِء َماًء  َماَء ِبَناًء َوَأنَزَل ِمَن السَّ #^٢١^#( الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض ِفَراًشا َوالسَّ

َعُلوا ِللَِّه َأنَداًدا َوَأنُتْم َتْعَلُموَن{.  َفَأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزًقـــا لَُّكْم َفال َتْ
]البقـــرة: ٢١ - ٢٢[ وال يخفى عليكم أنه ال يوجد ف���ي كت���اب 
الله - جل وعال - أوضح وال أبني وال أصرح من الدعوة إلى 

التوحيد، والبراءة من الشرك، وسدِّ ذرائعه، وقطع أسبابه.
يا علماء مصر!

أنتم تعلمون أن أخص خصائص دين اإلسالم: )التوحيد 
يــــُن اْلـَخاِلُص{  اخلال���ص(، كما قال - تعال���ى -: }َأال ِللَِّه الِدّ
]الزمــــر: ٣[، وكما قال - س���بحانه -: }َوَما ُأِمــــُروا إالَّ ِلَيْعُبُدوا 
يَن ُحَنَفاَء{ ]البينة: ٥[. به بعث جميع األنبياء  اللَّــــَه ُمْخِلِصنَي َلُه الِدّ
- عليهم الصالة والس���الم - كما قال املول��ى - س���بحانه 
ُسوٍل إالَّ ُنوِحي إَلْيِه َأنَُّه ال إَلَه إالَّ  وتعالى -: }َوَما َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِمن رَّ
َأَنا َفاْعُبُدوِن{ ]األنبياء: ٢٥[، وكما قال - تعالى - أيضاً: }َوَلَقْد 
اُغوَت{ ]النحل:  ُســــواًل َأِن اْعُبــــُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّ ٍة رَّ َبَعْثَنا ِفي ُكِلّ ُأمَّ
٣٦[. ثم رفع رايته سيد َولَد آدم  #؛ فقد تواترت النصوص 
النبوية الش���ريفة التي تأمر بذلك وت���دل عليه، ومنها ق�ول 
عب���د الله بن مس���عود - رض�ي الله عن���ه -: ق��ال رج��ل: 
يا رس���ول الله! أي الذنب أكب��ر عند الل�ه؟ قال: »أن تدعو 
لله نداً وهو َخلَق���ك«، قال: ثم أي؟ قال: »ثم أن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك«. قال: ثم أي؟ قال: »ثم أن تزاني حليلة 
جارك«. فأنزل الله تصديقها: }َوالَِّذيــــَن ال َيْدُعوَن َمَع اللَِّه إَلًها 
َم اللَّــــُه إالَّ ِباْلـَحِقّ َوال َيْزُنوَن َوَمن َيْفَعْل  آَخــــَر َوال َيْقُتُلوَن النَّْفَس الَِّتي َحرَّ

َذِلَك َيْلَق َأَثاًما{ ]الفرقان: ٦٨[ )1(.
بل من ش���دة إش���فاق النبي # على أمته أنه حتى مع 
ر أصح�ابه - رضي  ش���دة مرضه الذي مات فيه ك��ان يحذِّ
الله عنهم - من الزيغ واالنحراف عنه؛ ففي الصحيحني عن 
ا  عائشة وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - ق�اال: لَ�مَّ
نزل برس�ول الله # )يعني: املوت( طفق يطرح خميصة على 
وجهه، فإذا اغتم كش����فها عن وجه����ه، فق�ال، وهو ك�ذلك: 
»لعنة الل��ه على اليه���ود والنصارى اتخذوا قب�ور أنبيائه���م 

ر ما صنعوا )2(. مساجد« يحذِّ
وِم���ن حرص النبي # على البالغ املب���ني أنه لم يكتِف 
بس���ماع بعض أصحابه له، بل ح���رص أن يكون العلم بذلك 
عاّماً راسخاً؛ فقد روى أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - 
أن رس���ول الله # ق�ال في مرض�ه الذي مات في�ه: »أَدخلوا 
عليَّ أصحاب���ي«، فدخلوا عليه وهو متقنِّ���ع ببردة معافري، 
فكش���ف القناع، فقال: »لعن الله اليه���ود والنصارى اتخذوا 

 ��� أخرجه: البخاري، رقم ���686، ومسلم، رقم ����4.
 ��� أخرجه: البخاري، رقم ��435، ومسلم، رقم ���53.

أيحدث هذا في بلد األزهر معِقل العلم والعلماء...؟
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قبور أنبيائهم مساجد« )1(.
وإني مذكِّركم - أيها اإلخوة علماء مصر ودعاتها - بحديث 
ش���ريف أنتم أعلم به مني، وهو حديث أبي الهي��اج األسدي؛ 
حيث قال: ق�ال لي عل��ي ب���ن أب��ي طال��ب - رض���ي الل��ه 
عن�ه -: أال أبعث�ك عل�ى ما بعثني علي�ه رس�ول الل���ه #: »أن 

ال تدع متث��االً إال طمسته، وال قبراً مشرفاً إال سويته« )2(.
إن التوحي���د وإفراد الل���ه - تعالى - بالعب���ادة مبنزلة 
الرأس من اجلس���د؛ فما قيمة اجلس���د إذا فقد رأسه؟ ولن 
يجد اإلنسان األُنس واألمن ولذة احلياة إال في ظل العبودية 
اخلالص���ة لله - عز وجل - كما قال - تعالى -: }الَِّذيَن آَمُنوا 
ْهَتُدوَن{ ]األنعام:  َوَلْم َيْلِبُســـوا إمَياَنُهم ِبُظْلٍم ُأْوَلِئَك َلُهُم اأَلْمُن َوُهـــم مُّ

ر النبي # الظلم في هذه اآلية بالشرك )3(. ٨٢[، وقد فسَّ
وكلم���ا ازداد افتق���ار العبد ملواله - س���بحانه وتعالى - 
وانكساره بني يديه، والتجاؤه إليه وحده ال شريك له، كانت ثَمَّ 
طمأنينته وس���عادته. يقول - سبحانه -: }الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ 

ُقُلوُبُهم ِبِذْكِر اللَِّه َأال ِبِذْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب{ ]الرعد: ٢٨[.
أيها العلماء األجاء والدعاة النباء!

إنَّ س���كوت بعض العلماء وتكاس���ل بعض الدعاة، وتتابع 
ى إلى رواج سوق األضرحة  الناس على ذلك جياًل إثر جيل، أدَّ
وارتفاع أعالمها وتطاُول مناراتها في كل األقاليم واحملافظات 
وامل���دن والقرى الكبيرة والصغي���رة، حتى إن بعض الباحثني 
في مصر ذكر أن عددها جتاوز س���تة آالف ضريح )4(، يقام 
في معظمها موالد حاشدة يجتمع حولها الناس، وتُشدُّ إليها 
الرح���ال، وتُذبح لها الذبائح، وتُدف���ع لها النذور )5(. ويحدث 
فيه���ا من ألوان اخلرافة والدج���ل والعب�ث ما ال يخطر على 
بال، وأقل ما يقال في كثير من تلك املمارس���ات إنها َمْس���خ 

للدين وإزراء بأهل اإلسالم وتغييب لعقولهم.
إنها ليست مجرد مظاهر عارضة عابرة، بل هي ممارسات 
متج���ذرة في قلوب كثي���ر من الناس، وبق���اء هذه األضرحة 
واملش���اهد حتى اليوم يدل على أن األمر مستفحل استفحاالً 
شديداً، وأن كثيراً من البسطاء والعوام ال زالوا يجهلون احلق 

الذي دلت عليه محكمات الشريعة وقواطع األدلة. 
واملؤل���م حقاً أن بعض الطرقية ف���ي اآلونة األخيرة راح 

والطيــالســي:   ،���775 ���774و  رقم   ،��09-�08/36� أحمد:  أخــرجه:   ���  
�ص �86، وصححه األرنؤوط في حتقيقه للمسند.

 ��� أخرجه: مسلم: رقم ��969.
 ��3 أخرجه: البخاري، رقم ��6937.

 ��4 موالد مصر احملروسة: � ص �7. 
 ��5 ذكرت صحيفة �املصري اليوم� بتاريخ: �8/��/�006م أنه في محافظة البحر 
ألف رأس من  إلى ��0  ذبائح تصل  الشاذلي  أبي احلسن  ُينحر في مولد  األحمر 

اخلراف واملاعز واإلبل!

يحيي بعض معالم القبورية من جديد، ويشيِّد أركانها، ويجدد 
الدعوة إليها، بل يروِّج لها في كثير من وسائل اإلعالم.

أعل���م أنه ق���د تتابع حتذي���ر علم��اء مص�����ر من هذا 
الشرك، وس���رني جداً قول مفتي مصر الشيخ عبد اللطيف 
عبد الغني حمزة - رحمه الله - بعد أن ذكر بعض األحاديث 
النبوية: )من هذه األحادي���ث وغيرها يتبني النهي عن البناء 
على القبور، س���واء كان هذا البناء متعلقاً باملي�ت: كالقب��ة، 
أو باحلي: كُحجرة، أو مدرسة، أو خباء، أو مسجد، أو بيوت 
لالس���تراحة فيها عند الزيارة وغيرها، أو ما كان على القبر 
نفس���ه ليرتفع من أن يوطأ، كما يفعله كثير من الناس، وقد 
حمل���ه األئمة على الكراهة إذا لم يُقَصد به الزينة والتفاخر، 

وإال كان حراماً( )6(.
وسرني أيضاً قول فضيلة الشيخ حسن مأمون شيخ األزهر، 
ومفتي الدي���ار املصرية: )أصل الدعوة اإلس���المية يقوم على 
ب اإلنس���ان من  التوحيد، واإلس���الم يحارب جاهداً كل ما يقرِّ
مزالق الش���رك بالله، وال شك أن التوس���ل باألضرحة واملوتى 
أحد هذه املزالق، وهي رواس���ب جاهلية؛ فلو نظرنا إلى ما قاله 
املشركون عندما نعى عليهم الرسول # قالوا له: }َما َنْعُبُدُهْم إالَّ 
ُبوَنا إَلى اللَِّه ُزْلَفى{ ]الزمر: ٣[، فهي احلجة نفسها التي يسوقها  ِلُيَقِرّ
اليوم الداعون للتوسل باألولياء لقضاء حاجة عند الله أو التقرب 
منه، ومن مظاهر هذه الزي���ارة أفعال تتنافى كلي��ة مع عبادات 
إس���المية ثابت�ة؛ فالط��واف ف�ي اإلس����الم لم يُْش�رع إال حول 
الكعبة الش���ريفة، وكل طواف حول أي مكان آخر حرام شرعاً، 
والتقبيل في اإلس���الم لم يَُسن إال للحجر األسود، وحتى احلجر 
األس��ود قال في��ه عمر - رضي الله عنه - وهو يقبِّله: والله! لوال 
أن�ي رأيت رس���ول الل��ه # يقبِّل�ك ما فعلت؛ فتقبيل األعت��اب، 

أو نحاس الض���ريح، أو أي مكان به حرام قطعاً( )7(.
ونظائر هذه الفتاوى كثيرة جداً، وجهود الدعاة واملصلحني 
في القدمي واحلديث مذكورة مش���كورة، لكنَّ اخلطب عظيم 
ويحتاج األمر إلى مزيد تأكيد ومضاعفة تذكير؛ فالدعوة إلى 
التوحيد هي أجلُّ شأن اشتغل به العلماء واملصلحون. }َوَمْن 
َّن َدَعا إَلى اللَِّه َوَعِمَل َصاِلـًحا َوَقاَل إنَِّني ِمَن اْلـُمْسِلِمنَي{  َأْحَســـُن َقْواًل ِمّ
]فصلت: ٣٣[.
نعم! رمبا كان لبعض اجلهلة واملتنفذين من أهل األهواء 
مصالح ش���خصية ومطامع دنيوية تدفعهم إلى خداع العوام، 

 ��6 فتوى رقم ���5�6 في: �3/��/��98م.
الفتوى نشرتها مجلة اإلذاعة بتاريخ: �957/9/7م، نقاًل عن فتاوى كبار علماء   �7� 
َجْمع  والقبور واملوالد والنذور: �ص57 - �60،  الشريف حول األضرحة  األزهر 

الدكتور محمد يسري.

إنها ليست مجرد مظاهر عارضة عابرة، بل هي ممارسات متجذرة في قلوب كثير من الناس
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ومن مثل هؤالء سخر شاعر النيل حافظ إبراهيم بقوله:
ب�����درَه��ٍم يُ�����رزُق��ون  أح�����ي��اؤن�����ا ال 

وب�����أل��ِف أل�����ٍف يُ�����رزُق األم����واُت
بحف�رٍة الن�ائمني  بح�ظِّ  ِل��ي  م�َن 

ق��اَم��ت ع��ل��ى أح��ج��اِره��ا ال��ص��ل��واُت
حولَها ويج�ري  لها  األن�����اُم  يس�عى 

ب��ح�����ُر ال��ن�����ذوِر وتُ��ق�����رأ اآلي����اُت 
املص�طَفى ب��اُب  القطُب  هذا  ويقاُل: 

 )1( احل��اج��اُت  ِبه��ا  تُقضى  ووسي�لٌة 
لكن األمر ِجدُّ خطير، واألمانة في أعناق العلماء والدعاة 
كبي���رة جداً، قال الله - تعال���ى -: }َوإْذ َأَخَذ اللَّـــُه ِميَثاَق الَِّذيَن 
ُننَُّه ِللنَّاِس َوال َتْكُتُموَنُه{ ]آل عمران: ١٨٧[. وسيأتي  ُأوُتوا اْلِكَتاَب َلُتَبِيّ
اليوم الذي يقف فيه العلماء والدعاة بني يدي ربهم ويسألهم 
- س���بحانه - عن هذه األمانة: هل بلَّغوها للناس حق البالغ، 

طوا وتكاسلوا؟ أم أنهم فرَّ
صحيح أن اقتالع البدعة من جذورها أمر شاق وعسير، 
بس���بب غربة الدين، وإلف الناس لها، وتتابع األجيال عليها، 
وكثرة املنافحني عنه���ا، لكنَّ اس���تحضار قص�ص األنبي��اء 
- عليهم الص�الة والس���الم - مع أقوامهم من أعظم ما يثير 
احلمية والغيرة على دين اإٍلس���الم. والشرف كل الشرف أن 
يس���ير العاِلم والداعية في ركاب األنبياء، ويقتدي بآثارهم، 
ويعض على منهجهم بالنواجذ. قال الله - تعالى -: }ُأْوَلِئَك 
الَِّذيـــَن َهَدى اللَُّه َفِبُهَداُهُم اْقَتِدْه{ ]األنعام: ٩٠[، وقال - س���بحانه 
وتعالى -: }َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفيِهْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلّـَمن َكاَن َيْرُجو اللََّه َواْلَيْوَم 

اآلِخَر َوَمن َيَتَولَّ َفإنَّ اللََّه ُهَو اْلَغِنيُّ اْلـَحِميد{ ]املمتحنة: ٦[.
ولهذا؛ فإن الواجب أن يك���ون العلماء الربانيون والدعاة 
الصادق���ون ف���ي طليعة املنافح���ني عن الدي���ن، املجددين 
لش���ريعة س��يد املرس��لني عليه أفضل السالم وأمت التسليم. 
ب العوام. قال الله -  وال يض�رنَّهم تط��اُول املفسدين، وتعصُّ
تعالى -: }َفاْصَدْع ِبَا ُتْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلـُمْشـــِرِكنَي{ ]احلجر: ٩٤[ 
وما أجمل قول أمير املؤمن���ني عمر بن عبد العزيز - رحمه 
الله -: )إن الناس لو كان إذا كبُر عليهم أمر ترك��وه، ما ق��ام 
له��م دين وال دنيا!( )2(. وقدمياً وصف إمام العربية مصطفى 
صادق الرافعي علماء الكنانة بأنهم: »أَْسُهٌم نافذة من أسهم 
الل���ه، يرمي بها من أراد دينه بالس���وء«، ثم بنيَّ - رحمه الله 
- رس���الة األزهر ف���ي: )أن يجدد عمل النبوة في الش���عب، 

 ��� في حوار لوزير األوقاف املصري مع جريدة األخبار ذكر أن حصيلة النذور في الفترة 
من: �/�005/7م إلى: �006/6/30م بلغت �5 مليوناً و67 ألفاً و 579 جنيهاً.

 ��� البداية والنهاية: ��3�9/9.

وأن ينق���ي عمل التاريخ في الكت���ب، وأن يبطل عمل الوثنية 
في العادات، وأن يعطي األمة دينها الواضح الس���مح امليسر، 

وقانونها العملي الذي فيه سعادتها وقوتها( )3(.
إنَّ الش���ع���ب املص�����ري م������ن أرقِّ الن������اس أفئدة، 
وأكثرهم عاطفة؛ فه����و محبٌّ بطبع���ه لإلسالم وعلم����ائه؛ 
فلنس���تثمر ه���ذه الع���اطف��ة اجلياش���ة في نش���ر العلم 
وحم�����اي���ة جن����اب التوحي�������د، ولْن���رع�����ها بتعظ�يم 

الّس����ُنة ومح�����بة الَهْدي النب�������وي.
أيها العلماء والدعاة!

اس���تمعوا إلى املنفلوطي وهو يخاطب أهل عصره قائاًل: 
ص��ون قب���راً،  )هل تعلم��ون أن السلف الصال��ح كانوا يجصِّ

أو يتوسلون بضريح؟ 
وه���ل تعلمون أن واحداً منهم وق���ف عند قبر النبي # 
أو قب���ر أحد من أصحابه وآل بيت�ه يس���أله قض��اء حاج��ة 

؟  أو تفريج همٍّ
وهل تعلمون أن الرفاعي والدسوقي واجليالني والبدوي 
أك���رم عند الله وأعظم وس���يلة إليه من األنبياء واملرس���لني 

والصحابة والتابعني؟
وهل تعلم���ون أن النبي # حينما نهى عن إقامة الصور 
والتماثيل، نهى عنها عبثاً ولعباً، أم مخافة أن تُعيد للمسلمني 

جاهليتهم األولى؟
وأي فرق بني الصور والتماثيل وبني األضرحة والقب��ور 

ما دام كل منها يجرُّ إلى الشرك ويفسد عقيدة التوحيد؟(.
أيها العلماء.. أيها الدعاة!

تكم  إنني - والل���ِه - أحفظ لكم أقداركم، وأُكبر فيكم قوَّ
وَجرأتكم في احلق، وما هذه الرس���الة إال عرفان بفضلكم، 
ْكَرى َتنَفُع اْلـُمْؤِمِننَي{ ]الذاريات:  ْر َفإنَّ الِذّ وتذكير بواجبكم: }َوَذِكّ
٥٥[، وأداء لبعض حقكم علينا من النصيحة، وقد جمع النبي 
# الدين كله في النصيحة، فقال - بأبي هو وأمي -: »الدين 

النصيحة« )4(.
ولي���س الهدف من هذه الرس���الة ه���و التحرير العلمي 
ألطراف املوضوع ومسائله؛ فلذلك مقامه، وإمنا هي إشارات 
مختصرات، ودعوة من القلب الس���تنقاذ ه���ؤالء العوام من 

أوحال اخلرافة التي يتقحمون فيها بال علم وال هدًى.
إنها دعوة ألشياخنا وأساتذتنا الستنهاض الهمم ونصرة الدين.

إنه���ا زفرة ألم أبثها إلى أهل الغي���رة وعلماء امللَّة وورثة 
األنبياء والدعاة النابهني اللهم هل بلغت!... اللهم فاشهد!

 ��3 وحي القلم: ��/��55.
 ��4 أخرجه: مسلم، رقم ���94.

الواجب أن يكون العلماء الربانيون في طليعة المنافحين عن الدين
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ال ش���ك )أن معرفة أصول األشياء ومبادئها( واس���تطالع العوامل املؤدية إلى 
نش���أتها وظهورها )وأصل ما تولَّد فيها من أعظم العلوم نفعاً؛ إذ املرء ما لم يحط 

علماً بحقائق األشياء يبقى في قلبه حسكة( )1(.
وذلك أن اس���تطالع هذه العوامل أس���اس عالجها؛ ولذا كان )النظر في سبب 

املرض ينبغي أن يقع أوالً، ثم في املرض ثانياً، ثم في الدواء ثالثاً( )2(.
رها، وقد قال النبي #: »ال يُلدغ  كما أن معرفتها طريق َقْط���ع مادتها ملنع تكرُّ

املؤمن من جحر مرتني« )3(.
وإن الناظ���ر في هذي���ن الفكرين املتضادي���ن: )فكر اإلرجاء وفك���ر التكفير 
املعاِصَري���ن( والباحث في عوامل نش���أتها وظهورها ال ب���د أن يعيدها جميعاً إلى 
س���ببني أصليني ذكرهما الشاطبي، فقال: )االختالف احلاصل بني األمة له سببان: 
 ، أحدهما: ال كس���ب للعباد فيه، وهو الراجع إلى سابق القدر، واآلخر: هو الكسبيُّ

وهو املقصود بالكالم( )4(.
فأما القدر؛ فإن الله - تعالى - أراد حلكمة عظيمة أن ال يكون الناس كلهم أمة 
ًة  واحدة، بل منهم الشقي والسعيد؛ كما قال - تعالى -: }َوَلْو َشاَء َربَُّك َلـَجَعَل النَّاَس ُأمَّ
ِحَم َربَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم{ ]هود: ١١٨ - ١٩٩[؛ فأتباع  َواِحَدًة َوال َيَزاُلوَن ُمْخَتِلِفنَي #١١٨#( إالَّ َمن رَّ
الرس���ول األمني: ه���م املرحومون وهم الفرقة الناجية، وَمْن س���واهم فهو من أهل 

الوعيد على اختالف درجاتهم )5(.

)*� قاٍض شرعي في احملكمة الشرعية بجدة
 ��� ما بني القوسني تضمني من مجموع الفتاوى: � 368/�0 �. احلسكة: الشوكة. 

 ��� تضمني من زاد املعاد: ��8/4. 
 ��3 صحيح البخاري: ��6�33، وصحيح مسلم: ���998، عن أبي هريرة، رضي الله عنه. 

 ��4 االعتصام: ��/��64. 
 ��5 انظر: تفصيل هذا املعنى في تفسير ابن كثير: ��/�466، ومجموع الفتاوى: ���36/4. واالعتصام: ��/��70. 

] العقيدة والشريعة [

نظرة في بعض عوامل ظهور 
المعاِصَري��ن والتكفي��ر  اإلرج��اء 

د. هاين بن عبد اهلل بن حممد اجلبري)*(

كما أن التكفير 
موجود، فاإلرجاء 
أمره أظهر وأْبَين؛ 
فإنه انتشر 
في األمة في 
العصور المتأخرة 
انتشارًا قويًا، 
وحسبك أن تعلم 
أن األشاعرة 
والماتريدية 
يتبنون هذا 
الفكر؛ لتعلم 
بعد ذلك كم 
من المعاهد 
اإلسالمية 
الكبرى قد تبنَّت 
هذا االتجاه. 
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] العقيدة والشريعة [

أما األس��باب الكس��بيَّة، فهي التي س��تكون 

موضع تناولنا في هذه األكتوبة الموجزة بعد 

إيضاح مقدمتين:

المقدمة األولى: األفكار ال تموت.

إن أية فكرة تطرأ على املجتمع، فإنها تبقى مهما شاخت 
وأصابها الهرم. وهذا مم���ا ال يُنَكر؛ فإن الناظر في التاريخ 
اإلس���المي ومذاهبه يجد أن التي���ارات الفكرية، تقوى حيناً 
وتس������تفحل، وتخب��و حين�اً آخر وتضعف، ولك��ن ال متوت، 
ب���ل تبقى ضعيفة حت���ى جتد من يثيرها، وهك���ذا؛ فإن أي 
مذهب ُوِجد في تاريخ األمة، فإنه ال يُس���تغَرب أن يظهر إذا 
ُوِجد من يتبناه؛ سواء كان ظهوراً تاماً أو ناقصاً، وسواء ظهر 

بصورته األولى أو بصورٍة مختلفة.
إن اجت���اه التكفير واإلخراج من اإلمي���ان بفعل الكبائر، 
اجتاه له وجود في التاريخ اإلس���المي في مذهَبي اخلوارج 
واملعتزل���ة، وهو اجت���اه بقي وإن كان عل���ى ضعف إلى هذا 

الَعْصر )1(.
ثاًل  كما أن مذهب الشيعة يعتمد على التكفير الغالي مُمَ
في تكفير الصحابة، رضي الله عنهم )2(. وهذا الفكر موجود 

في األمة بقوة في أماكن مختلفة متثله طوائف متعددة.
وكما أن التكفير موجود، فاإلرجاء أمره أَْظهر وأبنَْي؛ فإنه 
انتشر في األمة في العصور املتأخرة انتشاراً قوياً، وحسبك 

اإلسالمي  العالم  في  انتشارها  وأماكن  اإلباضية  حركة  عن  مستفيضاً  بحثاً  انظر   ���  
أحمد  د.  املسلمني�،  وتاريخ  الفرق  عن  �دراسة  كتاب:  في  آرائها  أبرز  من  وشيئاً 

محمد جلي: �ص �90 وما بعدها. 
نة والشيعة� ص 49 عن الكشي في كتابه:   ��� نقل إحسان إلهي ظهير في كتابه: �السُّ
وا بعد النبي # إال ثالثة: املقداد  �رجال الشيعة�: ص ��، �3 أن كل الصحابة ارتدُّ

ابن األسود، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي. 

أن تعلم أن األش���اعرة واملاتريدية يتبنَّون هذا الفكر )3(؛ لتعلم 
بع���د ذلك كم من املعاهد اإلس���المية الكبرى قد تبنَّت هذا 

االجتاه. 
المقدم��ة الثاني��ة: تغيي��ر الظاه��ر ال يغيِّ��ر 

الباطن.

ل عليه أن العبرة بحقائق األشياء ومعانيها وليس  من املعوَّ
بصورها ومبانيها؛ ولذا كان مما أخبر به رس���ول الله # أنه 

سيشرب ناٌس من أمته اخلمر يسمونها بغير اسمها )4(.
وهذا العصر ش���هد ظهوراً للتكفير واإلرجاء وقد أُلبس 
ثياب منهج السلف؛ فنسب إليه واستدل بأقوالهم على إثباته 
عى أنه هو اعتقاد الفرقة الناجية؛ ورمبا ترك من االجتاه  وادَّ
أفكاراً معينة لتبرأ س���احة معتقده؛ إذ ال يوافقهم في هاتيك 

األفكار.
مع أنه ال يلزم عند نس���بة طائف���ة إلى اجتاه عقدي أن 
تتالق���ى جميع األف���كار بينهما، بل العبرة ف���ي االتفاق في 
د العلماء الفرق املبتدعة ردُّوها  ا عدَّ أساس االجتاه؛ ولذا لَ�مَّ

ات لها مع التفاوت بينها في اآلراء. إلى فرٍق أُمَّ
ا ذكر أبو احلس���ن األشعري املرجئة ذكر اختالفهم  ولَ�مَّ
ا ش���رع  في اإلميان على اثنتي عش���رة فرقة )5(. وكذلك لَ�مَّ
في مقاالت اخلوارج ذكر ِجَماع رأيهم ثم اختالفهم بعد ذلك 

 ��3 عند جمهور األشاعرة أن اإلميان هو التصديق فقط، وقيل: معه إقرار اللسان، وعليه 
املاتريدية، ولهم تفصيل. انظر: شرح الطحاوية لعبد الغني امليداني: �ص �98، و �نظم 

الفرائد في املسائل اخلالفية بني املاتريدية واألشاعرة� لشيخ زاده: �ص ���5. 
 ��4 سنن ابن ماجة: ��3385، ومسند أحمد: ��3�8/5 عن عبادة بن الصامت، وسنن 
أبي  وسنن   ،��60/�5� حبان:  ابن  صحيح  أمامة،  أبي  عن   �3384� ماجة:  ابن 

داود: ��3688، ومسند أحمد: ��43�/5 عن أبي مالك األشعري، وله طرق. 
 ��5 مقاالت اإلسالميني: ��/���3.
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وتكفير بعضهم لبعض )1(.
قال ش���يخ اإلس���الم ابن تيمية - رحمه الله -: )... ألن 
هؤالء وأمثالهم لم يكونوا خبيرين بكالم السلف، بل ينصرون 
وه ع���ن املتكلمني من اجلهمية  م���ا يظهر من أقوالهم مبا تلقَّ
ونحوهم من أهل البدع؛ فيبقى الظاهر قول السلف والباطن 
قول اجلهمية الذين هم أفسد الناس مقالة في اإلميان( )2(.

ولذا جند السلف الصالح يستدلُّون على كون الرجل من 
اخلوارج مبا يقوم به من عمل ولو أظهر مذهب السلف. جاء 
صبيغ بن عس���ل إلى املدينة زمن عمر بن اخلطاب - رضي 
الله عنه - وهو يُظِهر َطلَب العلم، وصار يسأل عن املتشابه، 
فعاقب���ه عمر، رضي الله عنه. قال ابن القيم في أحكام أهل 
الذمة: )قال عمر بن اخلطاب لصبيغ بن عسل وقد سأله عن 
مسائل، فأمر بكشف رأسه، وقال: لو رأيتك محلوقاً ألخذت 
الذي فيه عين���اك حتى أن تكون من اخلوارج ( )3(. وذكر ابن 
حجر في اإلصابة أنه كان يسأل عن متشابه القرآن، فضربه 
عمر حتى دمي رأس���ه، فقال: حس���بك قد ذهب الذي كنت 

أجد في رأسي )4(.
وكذلك عكرمة مول���ى ابن عباس، رضي الله عنهما، مع 
مكانته ونَْشره للحديث، اتهم ببدعة اخلوارج، ولكن وثَّقه أئمة 
احلديث. قال ابن حجر: )ثقة، ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت 

تكذيبه عن ابن عمر، وال ثبتت عنه بدعة( )5(. 
عوامل النشأة والظهور: 

أواًل: عدم التلقي عن أهل العلم األثبات: 

بسبب انتش���ار التعليم وُفُشوِّ الكتابة في هذا الزمن كثر 
التلقي واألخذ من كتب العلم مباش���رة دون مشافهة العلماء 
وترتب على ذلك خطأ كثير: كعدم فهم املصطلحات الشرعية 
على الوج���ه املطلوب، وعدم حترير مس���ائل الن�زاع، وعدم 

التنبه ملا في بعض اآلراء من غلط.
ي  وهذه املفاس���د وغيرها جعلت السلف مينعون من تلقِّ
العلم ممن كانت وسيلته التي استفاد بها العلم هي التلقي من 
الكتب، كما قال أبو زرعة: )ال يفتي الناَس َصَحفي( )6( ولعلِّي 
أشير إلى مسألتني أجعلهما مثاالً ِل�َما يترتب على األخذ عن 

 ��� املصدر السابق: ��/��67. 
 ��� مجموع الفتاوى: ���43/7. 
 ��3 أحكام أهل الذمة: �� /�750.

 ��4 اإلصابة: �� / �98- ��99.
 ��5 انظر تهذيب التهذيب: �7 /�63 -  ��73.

 ��6 الفقيه واملتفقه: �/97. والصحفي: هو الذي أخذ علمه عن الُصُحف �وهي الكتب�. 

الكتب وحدها من سوء الفهم:
 املس���ألة األولى: عدم َفْهم الَفْرق ب���ني احلكم الظاهر 
والباطن: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية - رحمه الله -: )َهَذا  
َأْص��ٌل  َيْنَبِغي َمْعِرَفُتُه؛ َفِإنَُّه ُمِه��مٌّ ِفي َهَذا اْلَباِب. َفِإنَّ 
ْن َتَكلََّم ِفي »َمَساِئِل اإْلِمَياِن َواْلُكْفِر«؛ ِلَتْكِفرِي  َكِثريًا ِممَّ
ُزوا َبْيَن  َأْهِل اأْلَْه��َواِء. َلْم َيْلَحُظوا َهَذا اْلَب��اَب َوَلْم ُيَميِّ
اِه��ِر َواْلَباِطِن َمَع َأنَّ اْلَف��ْرَق َبْيَن َهَذا َوَهَذا  اْلُحْك��ِم الظَّ
َثاِبٌت ِبالنُُّصوِص اْلُمَتَواِتَرِة َواإْلِْجَماِع اْلَمْعُلوِم، َبْل ُهَو 
َر َهَذا  َمْعُل��وٌم ِبااِلْضِطَراِر ِمْن ِديِن اإْلِْس��َاِم. َوَم��ْن َتَدبَّ
َعِلَم َأنَّ َكِثريًا ِمْن َأْهِل اأْلَْهَواِء َواْلِبَدِع: َقْد َيُكوُن ُمْؤِمنًا 
ُس��وُل #  ُمْخِطئًا َجاِهًا َضااًل َعْن َبْعِض َما َجاَء ِبِه الرَّ

َوَقْد َيُكوُن ُمَناِفقًا ِزْنِديقًا ُيْظِهُر ِخَاَف َما ُيْبِطُن( )7(.
ا غفل من ق���رأ ك��الم أه��ل العل���م ع��ن التف��ريق  فلمَّ
ب���ني ما يكون كفراً و ما ال يك���ون كذلك وقع الغلط في هذا 

الباب.
نة واجلماعة:  املسألة الثانية: عدم معرفة املراد بأهل السُّ
فإن هذا املصطلح يطلَق بإزاء اعتقاد س���لف هذه األمة، كما 
يطلقه األشاعرة واملاتريدية على عقيدتهم، كما أنهم يطلقون 
على مذهبهم مذهب الس���لف؛ فمثاًل في شرح القاري على 
منظوم���ة بدء األمال���ي )وهي في اعتقاد األش���اعرة( قال: 
)ليس���ت العبادات املفروضة محسوبة من اإلميان وال داخلة 
ف���ي أجزائه... وهذا م���ا عليه أكابر العلم���اء: كأبي حنيفة 
وأصحاب���ه وجمهور األش���اعرة ومذهب مالك والش���افعي 
واألوزاعي، وهو املنقول عن السلف وكثير من املتكلمني ونقله 
ث���ني. وال ينتفي اإلميان  في ش���رح املقاصد عن جميع احملدِّ

بانتفائها( )8(. 
قال ابن حجر في تعريفه لإلميان: )فالس���لف قالوا: هو 
اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل باألركان وأرادوا بذلك أن 
األعمال ش���رٌط في كماله، واملعتزلة قالوا: هو العمل والنطق 
واالعتقاد. والفارق بينهم وبني الس���لف أنهم جعلوا األعمال 

شرطاً في صحته والسلف جعلوها شرطاً في كماله( )9(.  
وفي كل ما س���بق عدم حترير ملسائل االعتقاد على نهج 
الس���لف، بل هو على طريقة املرجئة ف���ي تأخير العمل عن 

اإلميان، ومع ذلك فقد نُِسب للسلف.

 ��7 مجموع الفتاوى: ��/��47. 
 ��8 ص: ��54. دار إحياء الكتب العربية عام �345هـ. 

 ��9 فتح الباري: ��/��6. 

����ا غف����ل من قرأ كالم أه����ل العلم ع����ن التفريق بين ما يك����ون كفرًا وما ال يك����ون كذلك وقع   لمَّ
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وهو: إما عدم َفْهم ملرادهم، أو اس���تعمال لهذا املصطلح 
ف���ي معنى آخر. وهو على ُكلٍّ مثال ِل�َما في األخذ من الكتب 

من إشكالية سببت اخللط في باب اإلميان. 
قال الش���اطبي: )وإذا ثبت أن���ه ال بد من أَْخذ العلم عن 

أهله؛ فلذلك طريقان: 
أحدهما: املش���افهة، وهي أنفع الطريقني وأس���لمهما؛ 
للخاصي���ة التي جعله���ا الله - تعالى - ب���ني املعلم واملتعلم، 
يشهدها كلُّ َمن زاول العلم، والعلماَء؛ فكم من مسألة يقرؤها 
املتعل���م في كتاب، ويحفظها ويرده���ا على قلبه فال يفهمها، 

فإذا ألقاها إليه املعلِّم فهمها بغتة.
الطريق الثاني: مطالع���ة كتب املصنِّفني وهو أيضاً نافع 

بشرطني: 
األول: أن يحصل له من َفْهم مقاصد ذلك العلم املطلوب، 
ومعرفة اصطالحات أهله، ما يت���م له به النظر في الكتب. 
وذلك يحصل بالطريق األول ومن مش���افهة العلماء، أو مما 
هو راجع إليه، وهو معنى قول من قال: كان العلم في صدور 
الرجال، ثم انتقل إلى الكتب ومفاحته بأيدي الرجال. والكتب 
وحده���ا ال تفيد الطالب منها ش���يئاً دون فتح العلماء، وهو 

مشاهد معتاد.
 والش���رط اآلخر: أن يتحرى ُكتُ���ب املتقدمني من أهل 

العلم؛ فإنهم أقعد به من غيرهم من املتأخرين( )1(.
ثانيًا: المواقف المضادة:

ف���إن لردود األفعال دوراً واضحاً في ظهور الفكر الغالي 
والتكفير واإلرجاء في هذا العصر: 

فأما فكر التكفير، فإنه )يكاد معظم الذين حللوا ظاهرة 
الغلو لدى هذه اجلماعات، يتفقون على أن من أهم األسباب 
الت���ي دفعت به���ؤالء إلى اتخاذ هذا املوق���ف املتطرف، هي 
احلرب التي تع���رَّض لها أتباع هذه اجلماعات وما نتج عنها 
اماً ومحكومني؛ فإن من شباب  من ردود ِفْعل جتاه املجتمع حكَّ
اجلماعات اإلسالمية، الذين كانوا ميثلون خيرة الشباب في 
املجتم���ع املصري بدالً من أن يجدوا الع���ون لتحقيق آمالهم 
في حياة إس���المية كرمية لُفِّقت ضدهم التهم زوراً وبهتاناً. 
ووجدوا أنفسهم في غياهب املعتقالت وأصبحوا نهباً لسياط 
اجلالدي���ن وآالت التعذي���ب، في الوقت ال���ذي أُطِلقت فيه 
أيادي أعداء اإلس���الم يعملون بكل حرية لهدم قيم اإلسالم 

 ��� املوافقات: ��/��45.  

وتعاليمه( )2(.
ب���ل رمبا أُخَذت النس���اء رهائن ووضعن في الس���جون 

بْن حتى يعود الرجال الهاربون )3(. وُعذِّ
ونتيجة ملا سبق؛ فقد شعر هؤالء بأن من قام بهذا العمل 
البش���ع، زيادة على تقصيره في تطبيق الشريعة، وغيرها من 
أن���واع املخالفات؛ ال ميكن أن يكون مس���لماً وبذلك برز فكر 

التكفير قوياً لدى بعض الفئات.
ا ُوِجد هذا الفكر تصدى له أه��ل العل��م بالبي���ان؛  ولَ�مَّ
إال أن املواق���ف االنفعالية واملناقش���ات العقلي���ة واملعارك 
ة فعل مقابلة نتج عنها التوسع في استخدام  الكالمية ولدت ردَّ
شرط االس���تحالل للتكفير؛ حتى اشترطوا في أعمال الكفر 
الصريحة: كإهانة املصحف وسب الرسول وإلغاء شريعة الله؛ 
فقالوا: ال يكفر فاعلها؛ إال إذا كان مستِحاًل بقلبه، وكل هذا 

بغرض التثبُّت في إطالق الكفر )4(. 
وحص���روا الكف���ر بن���اًء عل���ى ذل���ك ف���ي اجلحود 

واالستحالل )5(.
ح من يعتقد ذلك بأنه فعله: )رداً على الوالغني  وق���د صرَّ
في تكفير املسلمني، من الذين جعلوا مسألة تكفير احلكام من 
أصول مس���ائلهم الكبرى وفتنتهم العظمى(، و )أن احلركيني 
اإلس���الميني بالغوا في تكفير العص���اة واملخالفني وبخاصة 

حكام املسلمني( )6(.
وهكذا كان لردود األفع���ال دور في ظهور الغلو في كال 

اجلانبني املتقابلني.
ثالث��ًا: عدم القدرة عل��ى التعامل مع الوضع 

الراهن: 

إن في هذا العصر من املش���كالت ما لم ميرَّ على األمة 
مثله: م���ن َهْجر التحاك���م لكتاب الله، واإليغ���ال في إيذاء 
الناصحني، وتكالب األمم، والتصريح بعداوة الدين من بعض 
من ينتمي إليه، وبأنه غير صالح للتطبيق، كل ذلك على نحو 
غالب؛ وله���ذا يفارق ما مضى على األم���ة؛ فإنها وإن ُوِجد 
فيها النقص واخلطأ؛ إال أنها لم تشهده بشكل غالب إال في 

العصر املتأخر.

 ��� تضمني من كتاب دراسة عن الفرق في تاريخ املسلمني: ص ���08، بتصرف . 
 ��3 انظر: التكفير جذوره أسبابه مبرراته، د. نعمان السامرائي: ص ��44. 

 ��4 انظر: ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي: ص ���39. 
 ��5 صيحة نذير: ص ��39. 

 ��6 امللحق �ب� لكتاب حقيقة اخلالف بني السلفية الشرعية وأدعيائها: ص ��6. وهو 
املتضمن لنص توبة أحد املقصودين بفتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء رقم: ����0 في: 

7/�/�4�9هـ. 

إن لردود األفعال دورًا واضحًا في ظهور الفكر الغالي والتكفير واإلرجاء في هذا العصر
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وقد ترتب على ذلك احتياج األمة إلى فقيه النفس القادر 
على التعامل مع هذه املش���كالت وإبداء احلل الشرعي لها، 
والذي ال يحاول تس���ويغ الواقع على حساب الدين، وال يغيِّب 

ل ودراسة واقع األمة واملجتمع. نفسه عن تأمُّ
ن من االجتهاد في نوازل  وبدالً من أن يخرج الفقيه املتمكِّ
العصر، فقد ش���هد القرنان املاضيان وما قبلهما سداً لباب 
االجته���اد، ومنعاً منه؛ بل صار القول باالجتهاد من الكب�ائر، 
ب���ل رمبا وصل حدَّ الكفر. ولقد كان م���ن التهم املوجهة من 
خصوم الدعوة السلفية إلى علمائها، هي دعوى االجتهاد )1(.
وفي محاولة التعامل مع الواق���ع في ظل غياب الفقهاء 

نني، برز اجتاهان:  املتمكِّ
- اجتاه لم يس���تطع التعامل مع األخطاء فدعا إلى عزلة 
الناس ومفاصلة املجتمع اجلاهلي مبؤسساته ونُُظمه، وَحَكم 
على املجتمعات بالكفر لرضاهم بالكفر وعدم قيامهم )باحلد 

األدنى من اإلسالم( )2(.
ر أن من تكلَّم  غ الواقع بكل أشكاله وقرَّ - واجتاه آخر سوَّ
بالشهادتني فهو من أهل اإلسالم، ولو فعل ما فعل من ضروب 

الكفر والشرك حتى نعلم أنه في قلبه جاحد أو مستحل.
ق به عالٌم ال محالة  واحلقيقة أن من أيقن باإلس���الم وصدَّ
أنه بقواعده العامة وُكليَّاته حالٌّ لكل َوْضع، شاٍف لكل َعِيي، ومن 
أتق���ن أصوله وَفِهم مقاصده لن يعج���زه أن يجد لكل نازلة من 

العقدية والعلمية في  البحث في هذه املسألة في كتاب: �االنحرافات  انظر مزيداً من   ��� 
القرنني الثالث عشر والرابع عشر�، لعلي بن بخيت الزهراني: ��/89  وما بعدها�. 

املسلمني�  �جماعة  لدى  مبدأ  األدنى�  �احلد  و   .�50� ص  سلطان:  جمال  البينة،   ���  
املعروفة بالتكفير والهجرة  بنيَّ املراد به في املرجع السابق. وانظر: ضوابط التكفير، 

د. عبد الله القرني: ص ��05 وما بعدها�. 

النوازل في الشرع ُحْكماً وحاًل؛ إذا صدق النية وُرزق التوفيق.
رابعًا: المقاصد السقيمة ألدعياء العلم: 

ومن أبرز ه���ذه املقاصد التي دفع���ت إلى ظهور هذين 
االجتاهني: التعصب للمشايخ ومحاولة تسويغ الواقع، وعدم 
الرجوع للحق بعد تبيُّنه. واجلامع لكل ذلك أنه اتِّباٌع للهوى.

واتباع الهوى اعتقاٌد يتبعه اس���تدالل ويتلوه حتريف لكل 
دلي��ل مخ��ال���ف، بعك�س أه�ل احل�ق ال�ذين يتَّبع�ون األدل�ة 

ثم ينقادون لها فيعتقدون بعدما يستدلون. 
قال اب���ن تيمية: )إن الس���لف كان اعتصامه���م بالقرآن 
واإلميان فلما حدث في األمة ما حدث من التفرق واالختالف، 
صار أهل التفريق واالختالف شيعاً. وصار هؤالء عمدتهم في 
الباطن ليست على القرآن واإلميان، ولكن على أصول ابتدعها 
ش���يوخهم، ثم ما ظن����وا أنه يوافقه�ا من الق����رآن واحتج�وا 
لوه؛ واملقص���ود أن كثيراً من املتأخرين لم  ب���ه، وما خالفها تأوَّ
يصي���روا يعتمدون في دينهم ال عل���ى القرآن وال على اإلميان 
الذي جاء به الرسول، بخالف السلف؛ فلهذا كان السلف أكمل 

مناه( )3(. ِعلماً وإمياناً وخطؤهم أخفُّ وصوابهم أكثر كما َقدَّ
وقد يزيد من ق���وة تأثير هذا الس���بب أن يُعرض العلماء 
)الربانيون( عن إيضاح احلق وبيان املوقف الصحيح ألي عذر. 

خامسًا: عدم رد المتشابه للمحكم: 

فقد أخبر الله - تعالى - أن آياته منها املتش���ابه ومنها 
احملكم. وبنيَّ س���بيل مرضى القلوب ِمن اتِّباع املتشابه وعدم 
ه للمحكم، وفي املقابل يكون سبيل الراسخني في العلم ردَّ  ردِّ

املتشابه إلى احملكم.
واملتشابه هو غير واضح الداللة مما له تصريف وتأويل 
فيمكن َحْمله على املعنى الفاسد من حيث لفُظه وتركيبُه )4(. 
ْحَكَماٌت  قال - تعالى -: }ُهَو الَِّذي َأنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آَياٌت مُّ
ا الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهـــْم َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن َما  ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشـــاِبَهاٌت َفَأمَّ

َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتَأِويِلِه{ ]آل عمران: ٧[.
والواقع في من يتبنى مناهج مخالفة لهدي الس���لف أنَّه 
يعم���د إلى نص فيجعله عمدته؛ وكأن���ه ال معارض له؛ كيف 
وقد َعاَرَضُه ما هو أرجح منه؟ أو يجعل ما ورد في مس���ألة 

ة دون العكس. مخصوصة هو القاعدة العامَّ
وبعد: فما سبق إمنا هي وقفات يسيرة في هذا املوضوع 
الذي يستحق أن يُتَوسع فيه أكثر، والله املوفق ال إله إال هو.

 ��3 مجموع الفتاوى: ��58/�3. 
 ��4 تفسير القرآن العظيم البن كثير: �7/3، �9 دار عالم الكتب. 

بسبب انتش��ار التعليم وُفُش��وِّ الكتابة 
في ه��ذا الزم��ن كث��ر التلق��ي واألخذ 
من كتب العلم مباش��رة دون مشافهة 
العلماء وترتَّب عل��ى ذلك خطأ كثير: 
الش��رعية  املصطلح��ات  َفْه��م  كع��دم 
عل��ى الوجه املطل��وب، وعدم حترير 
مس��ائل الن���زاع، وع��دم التنب��ه ملا في 

بعض اآلراء من غلط
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صاح بن فتحي َهَلل

فالنَّْقد على هذا رسالة من »رسائل 
اإلص����الح«، وليس س����احًة لالنتقام، أو 
ميداناً إلخراج ما ق����د يكون بني الناقد 

وبني اآلخرين ِمن أحقاد.
اِزيُّ - رحمه  َماُم أبو ُزْرَعَة الرَّ يقوُل اإْلِ
ْأِن  الله -: »كلُّ َمْن لم يَتََكلَّم في هذا الشَّ
ا يعطُب )1( نفَس����ُه، كلُّ  يانِة؛ فِإمنَّ َعلَى الدِّ
َمْن َكاَن بينه وبني إنس����ان حقٌد أَْو بالءٌ 
، وَماِلك  يجوز أن يذك����ره. َكاَن الثَّ����ْوِريُّ
ين؛ فنفذ  يَتََكلَُّمون في الش����يوخ َعلَى الدِّ
يَانَة )2(  قولهم، وَمن لم يَتََكلَّم فيهم َعلَى الدِّ

 ��� يعطب: يهلك.
َياَنة« كذا،  الدِّ »َعلَى غير  َعَفاء«:  »الضُّ  ��� كانت في نشرة 
واملثبت ُهَو الظاهر بحذف »غير«، وَلَعلَّها: »ومن َيَتَكلَّم 

َياَنة« بإسقاط »لم«، والله أَْعلَم. فيهم َعلَى غير الدِّ

النقد إصالح ال انتقام

] قضايا دعوية [

يرجع األمر َعلَيْه« )3(.
ِليِليُّ - رحمه الله -:  َماُم اخْلَ وَقاَل اإْلِ

يَانَِة« )4(. »ويحتاُج في هذا األمر ِإلَى الدِّ
: في ِذْكِر ِصَفِة  َماُم اآْلُجِريُّ وَقاَل اإْلِ
الَْعاِل����ِم في َطلَِب الِْعلْ����م: »َفَطلََب الِْعلَْم؛ 
ْهل، َولَْيْعِبِد الله كما  لينفي عن نَْفسه اجْلَ
أََمَرهُ، لَيْس كما تهوى نَْفُس����ُه، َفَكاَن هذا 
ْعي في َطلَب الِْعلْم، ُمْعتَِقداً  ُمَراُدهُ في السَّ

ْخاَلص في َسْعِيِه« )5(. اإْلِ
اُد ب���ن َزيْد - َرِحَمُه  َماُم َحمَّ وَق���اَل اإْلِ
اللُه -: »َكلَّْمنَا ُش���ْعَبَة أَنَ���ا وَعبَّاُد بُن َعبَّاد 
وَجِريُر بن َحاِزم ف���ي َرُجل، ُقلْنَا: لو َكَفْفَت 
َعنُْه؟ قال: َفَكَأنَُّه اَلَن وأََجابَنَا. قال: َفَذَهبُْت 
ْمَعَة َفِإَذا ُش���ْعَبة يُنَاِديني من  يَْوماً أُِريُد اجْلُ
َخلِْفي، فقال: ذاك الَّ��ِذي ُقلْتُ��م ل��ي في��ه 

ال أراه يََسُعِني« )6(. 
ُجل املذكور في رواية  َي الرَّ َوَقْد ُس����مِّ
اد بن َزيْ����د قال: »أَتَيُْت  أُْخ����َرى، عن َحمَّ

َعَفاء ألبي ُزْرَعَة وأجوبته َعلَى أسئلة البرذعي«،   ��3 »الضُّ
أبو ُزْرَعَة وجهوده للهاشمي:�/3�9.

.408/� :  ��4 »اإْلِْرَشاد« لِلَْخلِيلِيِّ
إِْسَماِعيل  ت:  ص/47،  ّي:  لآلُجرِّ اْلِعلْماء«  »أخالق   �5�  
، ط: مكتبة التوعية اإلِْسالمية القاهرة بدون  اأْلَْنَصاِريُّ

تاريخ ورقم الطبعة.
ْرح َوالتَّْعِديل« البِن أَِبي َحاِت: �/��7، �/��.   ��6 »اجْلَ

اإلصاح  غرضه  منكر(  عن  هنٌي  أو  مبعروف،  )َأْم��ٌر  النقد 
يؤمل،  قد  اإلص��اح  غرضه  كان  وما  باجملموع،  واالرتقاء 
على  دْت  وش���دَّ الشرائع  به  ج��اءْت  وهل��ذا  ي��ه��ِدم،  ال  لكنه 
حيويته،  له  حتفظ  شرعية،  بضوابط  وضبطْته  ضرورته، 
ه باالستمراريَّة، ِمن جهة، ومن جهة أخرى حتفظ له  ومتدُّ

ره دخان هًوى. نصاعته؛ فا تشوبه شائبة حْقد، وال ُيَكدِّ
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اج َفَسَألْنَاهُ أَْن يَُكفَّ  جَّ أَنَا وَعبَّاد بن َعبَّاد ِإلَى ُش����ْعَبة بن احْلَ
ا َكاَن من الَْغد  َعْن أَبَان بن أبي َعيَّاش )1(، ويس����كت َعنُْه، َفلَمَّ
اِمع، َفَبُصر بنا، فنادانا، فقال: يا أبا  َخَرْجنَا ِإلَى مس����جد اجْلَ
ُمَعاِويَة! )2( نظرُت فيما َكلَّْمتُُموِني فوجدُت ال يََسُعِني السكوت. 

اد: َوَكاَن ُشْعَبة يَتََكلَّم في هذا ِحْسَبًة« )3(. قال َحمَّ
ويؤكد هذا قول ُش����ْعَبة في بعض رواي����ات القصة ِعنَْد 
َعَفاء«: »ال يحل الكف َعنُْه؛ ألَنَّ األمَر ِدين«،  العقيلي في »الضُّ
وف����ي رواية البن حبان في »املجروحني«: قال ُش����ْعَبة: »ِإنَّك 
َسَألْتَني أَْن أَُكفَّ عن أَبَان، وِإنَّه ال يحل الكف َعنُْه؛ َفِإنَُّه يَْكِذب 

َعلَى َرُسول الله #«.
َا َكاَن يَتََكلَّم في رواة اأْلََحاِديث  فظهَر ِمن َذِلَك أن ُشْعَبة: ِإمنَّ
لَل  ِحْسَبًة للِه - عز وجل - َحتَّى ال يُنَْسب الَْوْهم والَْكِذب واخْلَ
ِإلَى ش����ريعِة الله، أَْو ينتشَر الَْكِذب َعلَى َرُسوله #، وأَنَّ بياَن 

نِة. ين التي ال بد ِمنْها، صيانًة للسُّ َذِلَك ِمْن َضُروَرات الدِّ
نَْبِليُّ - َرِحَمُه اللُه -: »ولهذا َكاَن ُشْعَبة  َقاَل ابُن َرَجب احْلَ
ْرح  يقول: تعالَوا َحتَّى نَْغتَاب في الله َساَعة؛ )يَْعِني: نذكر اجْلَ

ِديث.  ��� متروك احْلَ
سنة  ُتوفِّي  ُمَعاِوَية،  أبو  البصري،  َحبِْيب  َعبَّاد بن  َعبَّاُد بُن  وهو:  َعبَّاد،  ُكْنَية  وهي   ���  
��8هـ وقيل: �80هـ، َوَكاَن - رحمه الله - رجاًل فاضاًل عاِقاًل أَِديباً َمْعُروفاً ِبَطلَِب 
ذكرُته  ما  استفدُت  وِمْنها   ، للِمزِّيِّ الكمال«  »تهذيب  ترجمتُه في  اْلَهْيَئِة،  َحَسَن  اْلِعلِْم 

بشْأِنه هنا.
والقصة  ص:��7.  َحات،  أَِبي  البن  َوالتَّْعِديل«  ْرح  اجْلَ لِِكَتاِب  امْلَْعِرَفة  »َتْقِدَمة   �3�  
مشهورة من غير وجه في: »اْلِعلَل وَمْعِرَفة الرَجال« ألحمد: �/536، رقم: �354، 
لَفي،  السَّ ت:   ،90-  89/� حبان:  البن  و»املجروحني«   ،�� للعقيلي:  َعَفاء«  و»الضُّ
 ،90-  89 للخطيبك:  و»الكفاية«   ،58/� عدي:  البن  و»الكامل«  زايد،  ت:   ،96/�

ّي: �/��. و»تهذيب الكمال« لِلِْمزِّ

والتَّْعِديل(. وذكَر ابُن ال�ُْمَباَرك رجاًل، فقال: يَْكِذب. فقال له 
؛  ْحَمن! تغتاب؟ قال: اس����كت! ِإَذا لم نَُبنيِّ رجٌل: يا أبا َعبْد الرَّ
قُّ ِمن الَْباِطل؟ وكذا ُرِوَي عن ابن ُعلَيَّة )4(؛ أنه  َكيَْف يُْعَرف احْلَ

ْرح: إنَّ هذا أمانة، لَيْس بِغيَبة« )5(. قال في اجْلَ
ِطيُب الَْبْغَداِديُّ - َرِحَمُه اللُه -: »َوَقْد أخبر النَِّبيُّ  قاَل اخْلَ
ر ِمنُْهم، ونهى  # بأن في أمته ممن يجيء بعده كذابني، فحذَّ
عن قبول رواياتهم، وأَْعلََمنَا أَنَّ الَْكِذَب َعلَيْه لَيْس كالَْكِذب َعلَى 
ثني، والتفتيش عن  غيره، فوجَب بذلك النََّظر في أحوال احملدِّ
أُُمور الناقِلني، احتياطاً للدين، وحفاظاً للش����ريعة من تلبيس 

امللحدين« )6(.
ِطيْب الَْبْغَداِدّي - رحمه الله - االستدالل لهذا  وأطاَل اخْلَ
املبحث باأْلََحاِديِث واآلث����ار، وأَبَاَن - رحمه الله - الفرَق بني 
ْرح والتَّْعِديل الالزم حلفظ  مة ش����رعاً، وبني اجْلَ الِغيبة احملرَّ
يَانَة، وبيان الثَِّقة من الضعيف، والصادق من الَْكاِذب، وأن  الدِّ
ُجل عيوب أخيه؛ يقصد به����ا الَْوْضع ِمنُْه،  الغيبة: »ِذْك����ر الرَّ
والتَّنَقُّص ل����ه، واإِلْزَراء به، فيما ال يعود ِإلَى ُحْكم النَِّصيَْحة، 
اِئن، وقبوِل خبِر  يَانَة؛ ِمن التَّْحِذيِر َعِن ائِْتَماِن اخْلَ وإيجاب الدِّ

الَْفاِسِق، واْسِتَماِع شهادِة الَْكاِذِب« )7(.

ه - َرِحَمُه اللُه - ولِكْن َغلََبْت َعلَْيه النِّْسَبة   ��4 وهو اإلَِمام إِْسَماِعيل بن إِْبَراِهيم، وُعلَيَّة أُمُّ
إليها.

لذلك:  وُيْنَظر  َسِعيد،  همام  د.  ت:   ،349  –  348/� َرَجب:  البن  اْلِعلَل«  »شرح   �5�  
َعَفاء للعقيلي«: �/��، �5، و»الكفاية« للخطيب: 78 - �9، باب وجوب البحث  »الضُّ

َؤال للكشف عن األُُمور واألحوال، والباب التالي له. والسُّ
 ��6 »الكفاية« للخطيب، ص: 78

اِبق، ص: 85. َوَقْد أطال ابن حبان في مقدمة »املجروحني«، وغيره، في   ��7املصدر السَّ
بيان هذا األصل، فراِجعه عندهم.

] قضايا دعوية [
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َواة جرحاً وتعدياًل ِمَن  فظه����ر ِمن هذا؛ أَنَّ الَْكالَم في الرُّ
����ِريَعة، وِمن األمِر بامْلَْعُروف  ����ْرِعيَّة حلفظ الشَّ الَْواِجَباِت الشَّ

والنَّْهي عن امْلُنَْكر، ِحْسَبًة للِه - تعالى - ودفاعاً عن دينه.
ْحَمن بن َمْهِدّي - َرِحَمُه  ُد هذا: َقْوُل اإِلَماِم َعبِْد الرَّ ويؤكِّ

اللُه -: »َكاَن ُشْعَبة يَتََكلَّم في هذا ِحْسَبًة« )1(.
ْحَمن بن  وَقاَل أَْحَمُد بن سنان الواسطي: »ُقلُْت لعبد الرَّ
ثَِني يَْحَيى  َمْهِدّي: ِلَم تََرَكت َحِديث َحِكيم بن ُجَبير؟ فقال: َحدَّ
ان، فقال: َسَألُْت ُشْعَبة عن َحِديٍث من َحِديث َحِكيم بن  الَْقطَّ
جبير، فقال: أخ����اف النَّار«. َفَعلََّق اإِلَمام اب����ُن أَِب��ي َح��امِت 
- رحمهما الله - َعلَى َذِلَك بَْعَد إيراد القص��ة، فق�ال: »َفَقد 
َجال ِحْس����َبًة يَتََديَّن به، َوأَنَّ صورةَ  َدلَّ أَنَّ كالَم ُش����ْعَبة في الرِّ
َحِكيِم بِن ُجَبيْر عنده صورةَ َمْن ال يََس����ع قبول َخَبِره وال َحْمل 

الِْعلْم َعنُْه؛ َفيُلَْحُق بَرُسول الله # ما لم يَُقلْه« )2(.
اِفِعيُّ - رحمه الله - يق��ول: »لوال ُشْعَب��ة  ولهذا َكاَن الشَّ
ج��ُل، فيق��ول:  ِديث بالعراق، َكاَن يج��يء ِإلَ�ى الرَّ ما ُعِرَف احْلَ

لَْطان«. ث! وإالَّ اْستَْعَديُْت َعلَيَْك السُّ دِّ ال حُتَ
وقال َوِكيع: »ِإنِّي ألَْرجو أْن يرفَع اللُه لُش����ْعَبة َدَرَجات في 

نَّة ِبَذبِِّه َعْن َرُسوِل الله #« )3(. اجْلَ
َماُم يَِزيد ب����ن َهاُرون )ت 602( - َرِحَمُه اللُه -:  وَقاَل اإْلِ
»لوال أَنَّ ُش����ْعَبَة أَراَد اللَه - َعزَّ َوَجلَّ - ما اْرتََفَع هكذا«. قال: 

ابُن أبي حامت: »يَْعِني: بكالِمِه في ُرَواِة الِْعلْم« )4(.
فالنق����د للرجال أو لغيرهم ِديٌن، يتقيَّد فيه الناقد بقيود 
ه وال يس����عه  الدين، ويتعلَّق بأهداب النصوص، وليس ِمن حقِّ
أن يتجاوز الش����ريعة؛ فيضبط لنفس����ه ضواب����ط خاصة، 

ْرح َوالتَّْعِديل« البن أبي حات: �/��.   ��� »اجْلَ
ْرح َوالتَّْعِديل« البن أَِبي َحاِت: �/��7 - ��7، �/��.   ��� »اجْلَ

لَفي،  �/�3، ت: زايد.  ��3 »املجروحون« البن حبان: �/34، ت: السَّ
ْرح َوالتَّْعِديل« البن أَِبي َحاِت: �/��7، �/��.   ��4 »اجْلَ

ل بها إلى إحلاق  أو يس����لك ُس����باًُل مختَرعة ِمن لُدنه، يتوصَّ
ى النقد، أو يتقيَّ����أ ِحْقَده على  األذى باآلخرين حتت ُمس����مَّ
آخر ويس����ميه َغيْرًة على الشريعة؛ ِإِذ الشريعة في ِغًنى عن 
الَغيَْرِة عليها بإخراج الضغائن واألحقاد، أو الدفاع عنها بِذْكر 

املثالب والعيوب اخلارجة عن ميدان النَّْقِد ومطلوبه. 
والنقد ليس عماًل منفصاًل عن الشريعة، وإمنا هو عمٌل 
َدتها له، ال يخرج عنها،  يسير َوْفَق رؤيتها وضوابطها التي حدَّ
ماً  وال يسعه اخلروج عن ُحْكم الشريعة، وإال صار عماًل ُمَجرَّ
ش����رعاً، تسري عليه نصوص التجرمي الشرعية حْسب درجة 
ر فيه؛ فينال عقابه حْس����ب إثمه وما اقترفه،  اجُل����ْرم املتوفِّ
ويخرج بهذا عن صراط اإلصالح إلى ساحة التجرمي، وشتَّان 

بني األمرين.
وبناًء عليه يلزم الناقَد أن يضبط نفس����ه وما يصدر عنه 
بضابط الشرع ال غير، فال مجال للهوى أو الضغائن واألحقاد 

ى النقد. حتت ُمسمَّ
وقد ركب بعُضهم قطار احلْقد والهوى، في رسوم الناقد 
العدل، فما لبث أْن انكش����ف عواره، وظهرْت َدِخيلَُة نفِس����ه، 
ه  فاْرتَدَّ علي����ه نَْقُده، وتعثَّرت قدماه، وصار املش����كوُّ في حقِّ
س����املاً، لم تثبْت عليه تهمٌة أو جناي����ة، وهكذا عهدنا احلقد 

يهدم صاحبه، ويجعله أول املكتوين بناِره.
وفي »لس����ان العرب« البن منظور: ق����ال يزيد بن احَلَكم 

: الثََّقِفيُّ
ُحِشيتَها ����وٌج  جَلُ ن��ْف��ٌس  بَ���ِرَح���ْت  وم���ا 

تُِذيبَُك حتى ِقيَل: هل أَنَت ُمْكتَوي؟
فالس����عيد َمن كان ِمن أهل هذه اآلية الكرمية التي قال 
الل����ه - عز وجل - فيها: }َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهـــْم َيُقوُلوَن َربََّنا 
َعْل ِفي ُقُلوِبَنا ِغاًلّ ِلّلَِّذيَن  اْغِفْر َلَنا َوإلْخَواِنَنا الَِّذيَن َســـَبُقوَنا ِباإلمَيـــاِن َوال َتْ
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ِحيٌم{ ]احلشر: ١٠[.  آَمُنوا َربََّنا إنََّك َرُءوٌف رَّ
كذلك ال مجال للتس����اهل في نْقل الشائعات وتداُوله�ا، 
أو االحتجاج بُشيوعها؛ فِإنَّ َشيُْعوَعة الفعل ليست دلياًل على 
ِته، وصاحُب الكذبة وناقلُها العالُم بإفِكها قد تعاونا على  صحَّ
إثْم الكذبة وعدوانها؛ فتُلص����ق بهما تهمة االفتراء والبُهتان، 
وَمن اْحتََرف النَّْقل بغير تَثَبُّت لدَغتْه عقارب األكاذيب، و»َكَفى 
����اِمع أن  َث ِبُكلِّ َما َس����ِمَع« )1(، وعلى السَّ ِبامْلَ����ْرِء ِإثْماً أَْن يَُحدِّ
َها الَِّذيَن آَمُنوا إن  يفحَص مس����موعاته. قال - عز وجل -: }َيا َأيُّ
َجاَءُكْم َفاِســـٌق ِبَنَبأ َفَتَبيَُّنوا َأن ُتِصيُبوا َقْوًما ِبَجَهاَلة َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم 
َناِدِمـــنَي{ ]احلجرات: ٦[ فِإذا َسِمَع عن إخوانه َشّراً أَْحَسَن بهم 
َظنَّ����ه، ولم يُبادر بالتصديق واالتهام حتى تَثْبُت التهمة بيقني، 
قال - س����بحانه وتعالى -: }َلْوال إْذ َســـِمْعُتُموُه َظـــنَّ اْلـُمْؤِمُنوَن 

ِبنٌي{ ]النور: ١٢[. َواْلـُمْؤِمَناُت ِبَأنُفِسِهْم َخْيًرا َوَقاُلوا َهَذا إْفٌك مُّ
ب لها  كذلك يجب على الناقد أن يَُفتِّش مس����ألته ويُتَأهَّ
قب����ل اخلوض فيها، بكثير ِمن التدبُّر والتفكير واالستش����ارة 
والتحري����ر ملقصوده����ا وأركانها وأحوالها، حت����ى تتضح له 
معاملها، َفَيصَل إلى مطلوبه ِمن النَّقد؛ ألن احلكم على الشيء 
َفْرٌع على تصوُّره، فإذا حصل قصوٌر في التصور حصل مثله 
ت النتيجة بأبرياء وآذتهم ِمن حيُث  في النتيجة حتماً، وأضرَّ
ل مطلوبَه ِمن نْقِده، وال َس����ِلم  ال يش����عر الناقد؛ فال هو حصَّ

ِمنه األبرياء.
وا لنْقد اآلخرين قد فقدوا  وقد رأينا بع����ض الذين تصدَّ
تصوُّر مطلوبهم، فجاءت نتائجه����م على غير محلِّها، منافية 

حلقائق الواقع وطبائع األمور، فوقع أذاهم على األبرياء.
وِمن تصوُّر األم����ور على حقيقتها أيض����اً: التفريق بني 
االنتم����اء االس����مي واالنتماء العقدي، فقد ينتمي اإلنس����ان 
- اس����ماً - إلى ح����ْزب أو جهة ما، لكن����ه ال يتفق مع هؤالء 
في العقيدة ضرورًة؛ ففي أتباع املذاهب األربعة ِمن ينتس����ب 
����نة، ومنهم َمن انتسب لهذه املذاهب ِمن حيُث  إلى أهل السُّ
الفقه، وخالفها في اعتقاده، كابن اجلوزي احلنبلي، والسبكي 
الش����افعي، وغيرهم ِمن املنتس����بني للمذاه����ب الفقهية، مع 
ئ أحداً انتم�ى  مخالفته����م ألئمتها في العقيدة، َمع أننا ال نَُبرِّ
ى  لغي��ر احل���ق )اسماً أو صفًة(؛ ففي االنضواء حتت ُمسمَّ
الباطل تكثيٌر وإعانٌة له، وفيه تغ��ريٌر ظ��اهٌر بالعام��ة، لكن 
ال يحول إثمه في انتمائه االس����مي عن االعتراف له مبا فيه 

 ��� صحيح ابن حبان.

ِمن بقيَّة خير، وس����المة اعتقاد ف����ي جوانب عديدة، كما أنَّ 
انتماء اإلنس����ان الس����م احلق ال يكفل له العصمة الدائمة، 
والواجب: العدل واإلنصاف مع اجلميع، وحترير األمور على 

حقائقها حيُث هي ال حيث نتمنى لها أن تكون.
ه عن  وأخيراً؛ فِمن تصوُّر األمور عل����ى حقيقتها، والتنزُّ
األحقاد واألضغان في النقد، عدم تش����تيت الهدف املقصود 
م����ن النقد، واخلروج به عن مطلوب����ه املُْعلَن في عنوانه، إلى 
ه، وقد  مطلوبات تش����ي برغبة عارمة في هدم املشكوِّ في حقِّ
وقفُت في هذا الباب على أعاجيب وغرائب، أعلن أصحابها 
عن نقدهم جلوانب ثم أس����هبوا في أخرى، وغالباً ما تُْخِرج 
الضغينة الناقَد عن مساره العلمي ليُْسهب في مسار شخصيٍّ 
ق  ث عن شأن عالم أو ُمَحقِّ بعيداً عن الدين والعلم؛ كأْن يتحدَّ
أو رجل في مسألة غير التي يتعرَّض لها الناقد؛ فيبدأ كالمه 
بنق����د بحث أو كتاب، ال يلبث أن يتركه، ورمبا نس����يه إلى أْن 
ينتهي بثلب مؤلِّف البحث أو الكتاب في ش����خص��ه وِعلْم��ه؛ 
َده ِمن كل فضيلة )ش����خصية أو َمِزيَّة  فال يدعه حت����ى يَُجرِّ

علميَّة(. 
د  فالواجب عل����ى الناقد أن يتحلَّى باإلنص����اف والتجرُّ
َر مقصوده ومطلوبه ِمن نقده، ويَُعنيِّ قضيته  والعدل، وأن يَُحرِّ
الت����ي يريد الوص����ول إليها، ويعلم أَنَّ املواه����ب أرزاق؛ فَمْن 
رَزَقُه الل����ه - عز وجل - جودة التألي����ف في علوم احلديث 
فقد يَحِرمه درَك الصواب ف����ي الفقهيات؛ فليس ِمن العْدل 
ده الناقد من علمه باحلديث إذا ما أخطأ  واإلنصاف أْن يَُجرِّ
في مس����ألة فقهيَّة معينة؛ ِإذ اجلهة ُمنفك����ة، وال تالزم بني 
اخلطأ في مس����ألة واإلصابة في أخرى، وعل����ى الناقد أن 
يُْحِس����ن تخليص هذه ِمن تلك، فيميز بينهما، حتى ال تطغى 
واحدةٌ على أخرى؛ فيعترف بالصواب في ما أصاب فيه َمْن 
وقع عليه النقد واللوم في مس����ألة قد أخطأ فيها بيقني؛ ِإْذ 
ليس ش����رطاً أن يحيط به اخلطأ على الدوام؛ فالكذوب قد 
ح عل����ى األقوى منه ثقة وعدالة،  يص����دق والضعيف قد يَُرجَّ
وكما قال النبي # عن الشيطان ملا َصَدَق أبا ُهريرة - رضي 

الله عنه -: »َصَدَقَك َوُهَو َكُذوٌب« )2(.
����َق الله اجلميع ملا يحبه ويرضاه، وصلِّ اللهمَّ وس����لِّم  َوفَّ
! عن آله  وب����ارك على عبدك ونبي����ك محمد! وارَض الله����مَّ
وأصحابه أجمعني. وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني.

 ��� رواه البخاري ���3.

ِته ال مجال للتساهل في نْقل الشائعات وتداُولهـا، أو االحتجاج بُشيوعها؛ فِإنَّ َشْيُعوَعة الفعل ليست دليًلا على صحَّ
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»بكة« ولو كره الكافرون
] الغرب: قراءة عقدية [

فيصل ب��ن عل��ي الكاملي

ت أعناق الجبابرة من َقْبُل ال تزال تبكُّ أعناق الذين يلِبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون »بكة« التي َبكَّ

يف تعليق له على »ِس��ْفر املزام��ري« )1( ينقل 
��ر  الاه��ويت الق��س »جورج ب��وش« )2( عن املفسِّ
»روِزْنمولر« )3( قوله: »إن اجلزء األول من املزمور 
)الراب��ع والثمان��ن( ال ميك��ن إيضاح��ه مبثاٍل 
)وال ُيس��ْأ فهم مقصدنا( خرٍي من  أولئك الذين 
ض باملسلمن  حيجون إىل مكة« )4(. وهو هنا يعرِّ
كما س��ترى؛ فما ه��ي احلقيقة اليت خيش��ى أن 

ينصرف إليها كامه؟

اليهود  قبولها  في  يشترك  التي  القدمي  العهد  أسفار  أحد  املزامير:  ِسفر   ���  
والنصارى وينسبونه إلى داود، عليه السالم.

األمريكي  بالرئيس  يلتقي نسبه  أمريكي   ��� جورج بوش: الهوتي ومفسر 
األسبق »جورج ووكر بوش«. له كتاب: »حياة محمد �#(« وتفاسير على 

ما يسمى بالكتاب املقدس. هلك عام �859 م.
للغات  أملاني. كان أستاذاً  ر   ��3 إرنست فريدريك روِزمنولر: الهوتي ومفسِّ
يسمى  لِـَما  وتفاسير  مؤلفات  وله  األملانية،  »اليبسيج«  بجامعة  الشرقية 

بالكتاب املقدس. هلك عام �835 م.
 ��� Bush، Rev. George. Illustrations of the Holy Scriptures 

�Philadelphia: J.B. Lippincott & Co.، 1865�، p. 396.

يقول املزمور الرابع والثمانون َوْفقًا لترمجة 
»فاندايك« العربية الشهرية:

»طوبى للساكنني في بيتك أبداً يسبِّحونك )ساله(، 
ه����م بك، ُطُرق بيتك ف����ي قلوبهم،  طوب����ى ألناس ِعزُّ
عاب�رين ف����ي وادي البكاء يصيِّ�رون����ه ينبوعاً، أيضاً 
����ون م������ورة، يذهب��ون من ق�����وة الى  بب�ركاٍت يُغطُّ

ام الله في صه�ي�ون«. )مزامير 84( قوة يُ�َرون ق��دَّ
إن غم����وض املعنى في هذا املزم����ور يوحي بأن 
حت�ريفاً قد حص�ل م����ن ِقبَ��ل املترجم��ني، وه��و ما 
يجع����ل الرج��وع إل���ى األص�ل العب��راني )5(  أم����راً 

ال مندوحة عنه. يقول النص العبراني:
»آش��ري يوش��في فيتخا عود يهلِّلوخا؛ آشري 
آدام عوز لو باخ، مسيلوت ِبلفافام، عوفري بِعمق 

 ��5 يعد »األصل العبراني« املتداول أصاًل للنسخ احملرفة التي بني أيدينا، لكنه 
ليس هو التوراة األصلية وال قريباً منها، فهو زاخر بالتحريف والتبديل.
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هبكا ِمعيان يشيتوهو، جم براخوت َيعطه موره، ِيلخو 
ِمحايل إل حايل، يرائيه إل إلوهيم بصيون«.

يتحدث النص هنا عن بَركٍة تنال صنفني من الناس:
أحدهما: »يوش��في فيتخا«؛ أي: »س����اكنو بيتك« )أي: 
بيت الرب( ويصفهم النص بأنهم يس����بِّحون الرب أبداً فهم 

في عبادة دائبة. 
والصنف اآلخر: »عوفري بِعمق هب��كا«؛ أي: »عابرو 
وادي البُكاء«، وهم الذين يأتون من كل فج عميق وقد امتألت 
قلوبهم بالشوق إلى بي�ت الل��ه: »ُطُرق بيت�ك في قلوبه��م«. 

وهذان الصنفان اللذان أشير إليهما في سفر املزامير ورد 
ِذْكرهما في كتاب الله الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من 
وَن  خلفه. يقول - تعالى - في سورة احلج: }إنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَيُصدُّ
َعن َســـِبيِل اللَِّه َواْلـَمْســـِجِد اْلـَحَراِم الَِّذي َجَعْلَناُه ِللنَّاِس َســـَواًء اْلَعاِكُف ِفيِه 

ِذْقُه ِمْن َعَذاٍب َأِليٍم{ ]احلج: ٢٥[. َواْلَباِد َوَمن ُيِرْد ِفيِه ِبإْلـَحاٍد ِبُظْلٍم نُّ
يعلِّق الشيخ الس���عدي قائاًل: »يخبر - تعالى - عن شناعة 
ما عليه املشركون الكافرون بربهم، وأنهم جمعوا بني الكفر بالله 
ورس���وله، وبني الصد عن س���بيل الله وَمنْع الناس من اإلميان، 
والصد أيضاً عن املسجد احلرام، الذي ليس ُملْكا لهم وال آلبائهم، 

بل الناس فيه سواء، املقيم فيه، والطارئ إليه« )1(.
ف� »العاكف« )أي: املقيم( في اآلية الكرمية يقابله »ساكنو 
بيتك« في ن����ص املزامير، و»الباد« )أي: الطارئ على البيت( 
يق��ابله: »ع���ابرو وادي البك��اء«. لك��نَّ وادياً باسم »البكاء« 
لم يُعَهد مبكة حت�ى يقال بأن النص إشارة إلى وفود احلجيج. 

فأين يقع »وادي البكاء« إذن؟
لق����د تخرَّص ش����ارحو العهد القدمي أمي����ا تخرُّص عند 
تفس����يرهم لوادي البكاء؛ فقال البعض بأنه سمي كذلك لكثرة 
بكاء احلجي����ج )2( أثناء عبورهم إلى الق����دس، مع أن القدس 
»أورش����ليم« غير مذكورة في نص املزم����ور. وقال آخرون هو 
اس����م لش����جرة »البكاء« التي رمبا كانت متأل الوادي؛ إال أن 
عالم اآلثار »اإلس����كندر ماكاليستر« يؤكد عدم وجود مثل هذه 
الش����جرة في أرض فلس����طني )3(؛ لذا أقر البعض بأن الكلمة 
العبرية )ب � ك � ا( أكثر الكلمات صعوبة في سفر املزامير.

وبالرج����وع إلى النص العبراني جن����د أن »وادي البكاء« 

 ��� عبد الرحمن السعدي، تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان: تفسير سورة احلج.
 ���  وهو مما قيل في تفسير اسم »بكة«.

 �3� International Standard Bible Encyclopedia، CD version 
�BibleWorks، LLC، 2003�، »Balm«.

ترجم����ة ل� »ِعمق ه� �� بكا«. فأم����ا »عمق« فتعني: »وادي«، 
وأما الهاء فه��ي أداة التع���ريف في العبراني�ة. لك���ن الذي 
اح العهد القدمي، هو أن: »بكا« في هذا املوضع  ال يس�لَّم لُشرَّ
ه�����و البكاء؛ فالكلم�ة هنا علَم عل������ى موض�ع يدعى: »بكا« 
 The اح، أو ال يريدون معرفته. يقول تفسير ال يعرفه الش����رَّ
New Interpreter’s Bible ِل�َما يسمى بالكتاب املقدس: 
»بكا« يؤخذ عادة على أنه اسم علم مكانه مجهول، لكن يظهر 
أنه بقعة جرداء، إليها يجلب احلجاج غوثاً« )4(. ولهذا اكتفت 
ُجلُّ النُّس����خ اإلجنليزية بكتابة االس����م كما هو Baca. انظر 

كيف تبنيَّ لهم احلق ثم انظر أنَّى يؤفكون!
إن الترجمة الصحيحة ل� »ِعِمق ه� �� بكا«، هي: »وادي 
َل َبْيٍت  بكة« الذي فيه بيت الله احلرام. قال - تعالى -: }إنَّ َأوَّ
َقاُم  َناٌت مَّ َة ُمَباَرًكا َوُهًدى ِلّْلَعامَلنَِي #^٩٦^#( ِفيِه آَياٌت َبِيّ ُوِضَع ِللنَّاِس َللَِّذي ِبَبكَّ
َطاَع إَلْيِه  إْبَراِهيَم وَمن َدَخَلُه َكاَن آِمًنا َوِللَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْســـتَ
َسِبياًل َوَمن َكَفَر َفإنَّ اللََّه َغِنيٌّ َعِن اْلَعامَلنَِي{ ]آل عمران: ٩٦ - ٩٧[. ولوال 
خشية اإلطالة ألوردت أقوال املخالفني من اليهود والنصارى 

ورَدْدت عليها، لكن املقام هنا يتطلب اإليجاز.
ثم يضيف الن����ص العبري قائاًل: »ِمعيان يش��يتوهو«، 
وقد ترجمته النسخ العربية ب�: »يجعلونه ينابيع ماء« ونحوه. 
أما النَسخ اإلجنليزية فتباينت في ذلك كثيراً؛ فمنها ما وافق 
ونه عيناً« كنس����خة  النُّس����خ العربية ومنها ما ترجمه ب�: »يُعدُّ
»اجلمعية اليهودية للنشر«، ومنها ما ترجمه ب�: »يجدون ماء 
عني يشربون منه« ك� »النس����خة األمريكية احلديثة«. وعلى 
الرغم من اختالف هذه النَسخ؛ إال أنها تتفق في وجود عني 
أو بئ����ر حول هذا البيت احلرام. وهذا ال يَْصُدق إال على بئر 

زمزم التي نبعت من حتت قدَمْي إسماعيل، عليه السالم.
يس����تمر النص العبراني قائاًل: »َج��م براخوت َيعطه 
موره« وترجمتها َوْفَقاً لنس����خة »فانداي����ك« العربية: »أيضاً 
ون مورة«، وقد أبعد املترجمون النجعة، فجاءت  ببركاٍت يُغطُّ
ترجمتهم باهتة ال تناس����ب السياق. والصحيح أن »براخوت 
ع( مينح البركات« وإليه  يَعطه موره« تعني: »الشارع )أو املُشرِّ
ذهبت الترجمة الس����بعونية اليونانية. أما البركات هنا فهي 
َل َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس  التي أشير إليها في قوله - تعالى -: }إنَّ َأوَّ

َة ُمَباَرًكا َوُهًدى ِلّْلَعامَلنَِي{ ]آل عمران: ٩٦[. َللَِّذي ِبَبكَّ

 ��� The New Interpreter’s Bible �Nashville: Abingdon Press، 
199��، Vol. � ،pp.10131�.

] الغرب: قراءة عقدية [
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ثم يص����ف النص بعض أعمال احلجي����ج بقوله: »ِيلخو 
ِمحاي��ل إل حايل«، وتفسيرها: »يذهبون من قوة إلى قوة«؛ 
كما تزعم نس����خة »فاندايك« وغيرها. وكان هذا اجلزء من 
النص هو الذي دفعني إلى دراس����ته بلغته األصلية؛ فالنص 
في ترجمت����ه العربية وأغلب الترجمات اإلجنليزية ش����ديد 
الركاك����ة كما ترى؛ ال يُ����درى املراد منه؛ فلم����ا رجعت إلى 
النس����خة العبرانية وجدت أن الكلم����ة »حايل« )ح � ي � ل( 
ق����د تُرِجمت مجازاً ال على احلقيق����ة، وأن الكلمة تقابل في 
العربية كلمة »حائل«؛ وهو احلاجز بني ش����يئني، فهو السور 
واجلب����ل والتل واملرتفع م����ن األرض. وبَِقيُت مدة أبحث في 
املعاج����م العبرانية وترجمات العهد الق����دمي إلى أن وجدت 
بغيت����ي أخيراً في الترجمة العربية اليس����وعية التي ترجمت 
الفقرة بقولها: »من ُذروة إلى ُذروة يسيرون«. ثم زادني يقيناً 
ما وجدته في الترجمة العربية املشتركة: »ينطلقون من جبل 
إلى جبل« فأدركت أني لم أكن واهماً وأن الفقرة تش����ير إلى 

السعي بني الصفا واملروة.
ثم يختم النص هذه الصورة بقوله: »يرائيه إل إلوهيم 
ام  بصيون« وتفسيرها حس����ب ترجمة »فاندايك« »يَُرون قدَّ
الله في صهيون«. هن����ا قد يورد البعض إيراداً وجيهاً؛ وهو: 
ما مناسبة ذكر »صهيون« في هذا النص إن كان يتحدث عن 
حج����اج بيت الله احلرام مبكة املكرم����ة؟ واجلواب على هذا 

اإليراد من وجهني:
 الوجه األول: أن منت العهد القدمي الذي يسميه أصحابه: 
»توراة« نالته يد التحريف والتبديل بنص القرآن، بل باعتراف 
علمائهم، فال يُستغرب أن تكون كلمة »صهيون« هنا من تبديل 

اخ. النُّسَّ
أما الوجه اآلخر: فلو س����لَّمنا جدالً بس�����المة الن��ص 
العب��ران����ي، فالف��رق بني )ِص � ي � و � ن( أي: )صهي���ون(   
و )َص � ي � و � ن( أي: )األرض القاحل����ة( هو حركة احلرف 
األول، ِعلم����اً بأن ه����ذه احلركات أحُلَق����ت بالنص العبراني 
بع����د كتابته بأكثر من ألف ع����ام، وكان ذلك بناًء على ما رآه 
أحبار اليهود املعروفون بال� »َمس����وريِّني«، وفيها من األغالط 
املقصودة وغير املقصودة ما يعترف به أش����هر علمائهم من 
أمثال: »جيمس بار« وغيره. وبناًء عليه ال يُسلَّم ألولئك البُهت 
كة بالكس����ر ال الفتح. وبه����ذا املعنى تُرجم  بأن الكلمة محرَّ
)إش����عياء 25: 5(: »كَحرٍّ في يََبٍس )َصيون( تَخفض ضجيج 

األعاجم«. وكذا )إش����عياء 32: 2(: »كس����واقي ماٍء في مكان 
ياِبس )َصيون(«. وبه ينبغي أن يترجم نص املزامير الس����ابق 

هك����ذا: »يُ�������رون ق����َدام الله بأرض غري ذات زرع«.
وليس املراد هنا مجرد النظر إليهم؛ فالله ال تخفى عليه 
أعمال عباده في حج أو غيره؛ فهو الس����ميع البصير، وإمنا 
املراد به م����ا بيَّنه املصطفى # بقوله: »إن الله يباهي بأهل 
عرفات مالئكة أهل الس����ماء فيقول: انظ��روا إىل عبادي 

هؤالء جاؤوين ُشعثًا غربًا« )1(.
ترمج��ة  يف  كم��ا  الع��ريب  الن��ص  هن��ا  وس��أورد 
»فانداي��ك« مث ن��ص الترمج��ة ال��يت اعتم��دُت فيها 
»األصل« العرباين مع احلرص على منِطقية الس��ياق 
وجاء املعاين؛ لريى القارئ كيف أسهم املترمجون يف 

طمس إشاراٍت جلية إىل الرسالة اخلامتة.
ترمج��ة »فاندايك«: »طوبى للس����اكنني في بيتك أبداً 
يس����بِّحونك؛ طوبى ألناس ِعزُّهم بك، ُطُرق بيتك في قلوبهم، 
ون  عابرين في وادي البكاء يصيِّرونه ينبوعاً، أيضاً ببركاٍت يُغطُّ
ام الله في صهيون«. مورة، يذهبون من قوة الى قوة، يَُرون ُقدَّ

ترمجة الباحث: 
»طوبى للعاكفني في بيتك، دأَباً يهلِّلونك )2(

طوبى ألناس ِعزُّهم بك، ِفجاج بيتك في قلوبهم، البادين 
ة« بوادي »بَكَّ

ع ينعمون، من جبٍل  من عنٍي يش����ربون، ومن بركات املشرِّ
إلى جبٍل يسَعون

ينظر الله إليهم بأرض غير ذات زرع«.
ختام����اً أقول مل����ن أرادوا صرف البش����ارة عن مكة فما 
أفلحوا: إن املس����لمني الذين تخافون أن »يسيئوا مقصدكم« 
ت أعناق اجلبابرة من َقبْل ال تزال  يعلم����ون أن »بكة« التي بَكَّ
تبكُّ أعناق الذين يلِبسون احلق بالباطل ويكتمون احلق وهم 
ـــا َتِبُعوا ِقْبَلَتَك  يعلمون: }َوَلِئْن َأَتْيَت الَِّذيـــَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِبُكِلّ آَيٍة مَّ
َوَما َأنَت ِبَتاِبـــٍع ِقْبَلَتُهْم َوَما َبْعُضُهم ِبَتاِبٍع ِقْبَلَة َبْعٍض َوَلِئِن اتََّبْعَت َأْهَواَءُهم 
اِلـِمنَي #١٤٥#( الَِّذيَن آَتْيَناُهُم  ْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلـــِم إنََّك إًذا لَّـِمَن الظَّ ِمّ
ْنُهْم َلَيْكُتُموَن اْلـَحقَّ  اْلِكَتـــاَب َيْعِرُفوَنُه َكَما َيْعِرُفوَن َأْبَناَءُهْم َوإنَّ َفِريًقـــا ِمّ

ِبَّك َفال َتُكوَننَّ ِمَن اْلـُمْمَتِريَن{.  َوُهْم َيْعَلُموَن #١٤٦#( اْلـَحقُّ ِمن رَّ
]البقرة: ١٤٥ - ١٤٧[

 ��� رواه ابن حبان في صحيحه: ����58، واحلاكم في مستدركه: ���708.
 ��� »يهلِّلوخا« في النص العبراني. والتهليل  في احلج أظهر من التسبيح.
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�*� اختصاصي نفسي.

] قضايا تربوية [

سامل أمحد حمسن البطاطي)*(

العمل التطوعي
وأثره في الصحة النفسية

ال يختلف اثنان في أن الصحة النفسية والسعادة القلبية، وما يتبعها 
من طمأنينة، وسكينة، واستقرار نفسي، هي أهداف منشودة لكل إنسان 
عل����ى هذه املعمورة، مهما كان منصبه أو درجته املهنية، أو حالته املادية، 
أو طبيعته االجتماعية؛ فالغني في قمة غناه ينش����د الصحة النفس����ية 
والطمأنين����ة القلبية والراحة واالس����تقرار، والفقير ف����ي أدنى درجات 
فقره، هو كذلك. وينُش����د تلك املعاني الرجُل وامل����رأة الكبير والصغير، 
حت����ى املريض في مرضه، على ما فيه من اعتالل ومرض، ينش����د هذا 

االستقرار النفسي، ويسعى للتكيُّف والتوافق مع ما ابتاله الله به. 
َ أجنع س����بل الصحة النفسية والطمأنينة القلبية  ومن املتفق عليه أنَّ
ب اإلنسان لربه، وتزلَّف إليه  عبودية اخلالق، سبحانه وتعالى؛ فكلما تقرَّ
مبحبوباته وطاعاته، نال حظه من س����عادة القلِب، وطَرِب الروح، وصحة 
ن َذَكٍر َأْو ُأنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن  النفس. يقول احلق - سبحانه -: }َمْن َعِمَل َصاِلـًحا ِمّ

َبًة َوَلَنْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن{ ]النحل: ٩٧[.  َفَلُنْحِيَينَُّه َحَياًة َطِيّ
وعلى َقْدر بُْعِد اإلنسان عن خالقه تكون العقوبة؛ فال تسأل عنه بَْعُد 

وقد ُغِمر بالهموِم والغموِم، واألمراِض، واملش���كالِت النفس���ية. وصدق احلق في عاله: }َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري َفإنَّ َلُه َمِعيَشًة 
َضنًكا َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى{ ]طه: ١٢٤[. 

يحمل اإلنسان في نفس��ه طاقة حيوية 
محايدة تصُلح للخير، وتصُلح للشر
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آثار العمل التطوعي يف الصحة النفسية:

1 - إشباع بعض احلاجات النفسية:

إن مم����ا ال يخفى أهميَة االهتمام باحلاجات النفس����ية، 
ها عن التوجه  والسعَي في إشباعها مبا يناسبها؛ وذلك لصدِّ
ِل�َما ال يناس����بها وهذا له تأثير عكسي في التوازن النفسي، 

ومن أهم تلك احلاجات:
أ - إشباع اجلانب الديني والروحي: 

عندما مي����ارس املتطوع األعم����ال التطوعية مبجاالتها 
املختلفة من منطلق تعبُّدي؛ فإنه بذلك يُش����ِبع هذا اجلانب 
الديني والروحي في نفسه؛ فهو ميارس عبادًة ال تَِقل أهمية 
عن العبادات األخرى، بل هي عبادة متعدية؛ وأجرها وَفْضلها 

خير من العبادة القاصرة.
ب - إشباع احلاجة إىل اإلجناز والنجاح:

، ي����دل على حالة  احلاج����ة إلى اإلجن����از مفهوم فرضيٌّ
نفسية داخلية، تدفع الشخص إلى النشاط والعمل واإلجناز، 

وهي تنمو باإلشباع، وتضعف باحلرمان. 
ج - إشباع احلاجة إىل االحرتام والتقدير الذاتي:

توجد لدى الكثيرين احلاجة أو الرغبة في تقدير أنفسهم 
تقديراً عالياً مع احترام الذات، كما توجد لديهم الرغبة في 
رهم اآلخرون. وتعطيل هذه احلاجة يؤدي بالفرد إلى  أن يقدِّ
اإلحساس: بالنقص والضعف والعجز، كما يؤدي إلى تثبيط 
العزمية، أو إلى أي اجتاهات تعويضية، أو الشعور باإلخفاق 

الذي قد يؤدي إلى الصراع النفسي )1(. 
د - إشباع احلاجة إىل االنتماء واحلب:

حينما يُشِبع الفرد حاجاِته الفيزيولوجية وحاجاته األمنية 
بصفة أساسية وطبيعية، تظهر له احلاجات االجتماعية كدافع 
ه سلوكه. وهذه احلاجات االجتماعية تتعلق برغبة  رئيس يوجِّ
الفرد في أن يش����عر باالنتماء لآلخرين، وبقبول اآلخرين له، 
ة. وفي الوقت نفسه يرغب أيضاً بأن يعطي  وبالصداقة واملودَّ

ة لآلخرين« )2(.  هو نفسه الصداقة واملودَّ
و - إشباع احلاجة إىل املسؤولية: 

ة لإلنس����ان احلاجة للمسؤولية؛ حيث  من احلاجات املِلحَّ
تُْشِعُره بأنه بلَغ مصافَّ الرجال الكبار ومنزلتهم، إضافة إلى 
أنها تصِرُفه ع����ن كثير من مظاهر العبث واللهو، وتُش����ِعُره 

 ��� انظر: علم النفس الصناعي واملهني، أكرم طاشكندي: ص48.
 ��� مدخل إلى علم النفس، د. رشاد دمنهوري: ص�48.

أن����ه فوق ذلك كلِّه. وقد كان # ي����درِّب أصحابه على َحْمل 
املسؤولية في ش����تى املناس����بات؛ ليضطلعوا بأعباء القيادة 
من بعده؛ فكان يستش����يرهم في كل مناسبة، وكثيراً ما يعدل 
عن رأيه إلى رأيهم )3(، وهذا ما تبنيه املؤسس����ات التطوعية 
اخليرية في نفوس أبنائها؛ فهي تزيد الثقة بالنفس والقدرة 

ل املسؤولية.  على حتمُّ
2 - توجيه االنفعاالت وضبطها: 

ف علماء النفس االنفعاالت بتعريفات عدة، منها: أنها  عرَّ
تغيُّر مفاجئ يشمل الفرد كلَّه )نفساً وجسماً(. واملمارس للعمل 
التطوعي، هو ِمن أقدر الناس على توجيه انفعاالته وَضبْطها؛ 
وذلك ألنه مترَّس من خالل املواقف التي يش����ارك فيها عبر 

مجاالت التطوع على كيفية التعامل مع تلك االنفعاالت. 
3 - تفريغ الطاقة: 

يحمل اإلنس����ان طاقة هائلة في نفس����ه، وهذه الطاقة 
طاق����ة حيوية محايدة تصلح للخير، وتصلح للش����ر، وتصلح 
للبن����اء، وتصلح للهدم، واملهم أن ال يختزنها أكثر مما ينبغي؛ 

فاالختزان الطويل بال غاية عملية َمضرة بكيان اإلنسان. 
والعم����ل التطوعي مُي����اِرس دوره في تفري����غ الطاقات، 
عبر مجاالته املختلفة واملتنوع����ة؛ فكل مجال له حاجته من 
املجهود والطاقة البدنية، فينخرط املتطوع في تلك األعمال 
التطوعية، وقد أفرغ طاقته فيها؛ عبر مجهود بدِنيٍّ مناسب. 
وِمْن ثَمَّ جند أن العمل التطوعي قد س����اهم مبصرف طبيعي 
لتفريغ الطاقة؛ وهو ما يجعل املتطوع يعيش س����كينة النفس، 
َة طاقة  وطمأنينة القلب، ويتنعم بالصحة النفسية؛ فليس ثَمَّ

ر سعادته )4(.   مختَزنة تعكِّ
4 - َشْغل أوقات الفراغ: 

كثيراً ما يعيش الشباب اهتمامات غير جادة، ويتعلق باللَّهو 
م(؛ لذلك فاألَْول����ى غْرُس االهتمامات  العاب����ث )ورمبا احمُلرَّ
والقضايا اجلادة لديهم؛ فينصرفون تلقائياً عن التعلق باللَّه�و 
ة. ومن ذلك - مثاًل -:  والعب������ث الف�ارغ إلى األمور اجل����ادَّ
أن ميارس الش����باب بعض األعمال التطوعية؛ إذ فيها متَّسع 
ومساحة واس����عة مللء الفراغ الذي يعانيه كثير منهم؛ وذلك 
باستقطاع أياٍم وس����اعاٍت من برنامجه اليومي؛ ليشارك في 

هذه األعمال التطوعية َحْسب تخصصه وميوله. 

اللقاء  وانظر:  ص�79،  الدويش:  محمد  د.  والوسائل�،  �األهداف  الشباب  تربية   �3�  
السنوي السادس ��4�6هـ�. 

 ��4 انظر: تربية الشباب للدويش: ص��3. 

يجد المتطوع أثناء قيامه بعمله التطوعي وَبْعَده مشاعَر من الرضى عن النفس] قضايا تربوية [
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5 - الرضا والطمأنينة النفسية:

يجد املتطوع أثناء قيامه بعمله التطوعي وبَْعده مش����اعَر 
مه من  م����ن الرضا عن النفس، والراحة النفس����ية مب����ا قدَّ
مس����اعدة لآلخرين، وهذه الس����عادة والطمأنينة هي مطلب 
جميع البشر؛ فهم يبحثون عن كل ما يزيل عنهم الغم والهم، 
)ومن األس����باب التي تزيل الهم والغم والقلق: اإلحسان إلى 

اخللق، في القول والفعل بأنواع املعروف( )1(.
6 - توجيه العواطف وَضْبطها:

إن العاطفة مهمة لإلنس����ان ف����ي حياته؛ ألنها تدفعه إلى 
ِفْعل األشياء التي يتعاطف معها، وتدفعه إلى ترك األشياء التي 
يكرهها بدافع داخلي. بش����رط: أن تكون العاطفة وراء العقل، 
وأن يكون العقل قائدها؛ فالنفس ال بد أن تتجه بعواطفها: إما 
للخير أو للشر، وهذا ما يساهم فيه العمل التطوعي اخليري؛ 

حيث يساهم في توجيه العواطف الوجهة الصحيحة.
7 - تعالج األمراض النفسية واجلسدية: 

إن في األعمال التطوعية تربية ذاتية نفس����ية للمتطوع؛ 
حيث يؤدي ذلك إلى الصحة النفسية؛ ففي العمل التطوعي 
عالج لقسوة القلب. قال رسول الله #: »أحتب أن يلني قلبك، 

 ��� الوسائل املفيدة، للسعدي: ص9.

وتُدِرك حاجتك؟ ارحم اليتيم، وامس����ح رأس����ه، وأْطِعْمه من 
طعامك يَِلْن قلبُك، وتُدِرك حاجتك« )2(. وفي رواية: »إذا أردت 

أن يلني قلبك، فأطعم املسكني وامسح رأس اليتيم« )3(. 
8 - يساهم يف تهذيب األخالق: 

لألخالق منزلة عظيمة في التصور اإلسالمي، واملتأمل 
ف����ي النصوص الكثيرة الواردة ف����ي فضل األخالق ومكانتها 
تدلُّ����ه على ذل����ك. يق����ول #: »إنَّ من خياركم أحس����نكم 
أخالق����اً« )4(، ويقول #: »ما من ش����يء أثقل في امليزان من 

ُحْسن اخُللُق« )5(. 
والعمل التطوُّعي يس����اهم في تهذي����ب أخالق املتطوع 
وحتس����ينها؛ وذلك من خالل مخالطة الناس، ومعايش����تهم 
إب����ان عمله التطوعي. يقول #: »املؤمن الذي يخالط الناس 
ويصب����ر على أذاهم أفضل من املؤمن الذي ال يخالط الناس 
وال يصبر على أذاهم« )6(؛ ففي قوله: )ويصبر على أذاهم( نوٌع 

من حتسني املتطوع لذاته، وتهذيبه خُللُقه وسلوكه )7(.

 ��� صحيح اجلامع: ��80. 
 ��3 مسند اإلمام أحمد: ��/ ��63. 

 ��4 البخاري: ��3366، ���306/3. 
 ��5 صحيح سنن أبي داود، ��9��/3 لأللباني. 

 ��6 صحيح اجلامع: ���665. 
 ��7 انظر: املعايشة التربوية، سالم البطاطي: ص�4. 

في العمل التطوعي عالج لقسوة القلب
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ليس ه��ذا عنوانًا صحفي��ًا يرن��و إىل َلْفت النظر 
إىل املقال��ة وَجْلب القارئ إليها، ولو كان ذلك - أحيانًا 
- على حس��اب املضمون، كما هي عادة بعض الكتَّاب. 
وإمن��ا هو عنوان منه��ج عقدي وفكري حيت��اج إليه كل 
قارئ، وتعظم احلاجة إليه يف عصرنا احلاضر«؛ حيث 
العومل��ة بنفوذه��ا الفك��ري ونفاذه��ا التق��ي من خال 

اإلعام وشبكات املعلومات.
مها ش��يخ اإلس��ام ابن تيمية  العنوان نصيحة قدَّ
- رمح��ه اهلل تعاىل - ألش��هر تامي��ذه، وهو ابن قيم 
اجلوزي��ة - رمح��ه اهلل تعاىل - فنع��م الناصح ونعم 

املنصوح.
يق��ول اب��ن القيم ع��ن ه��ذه النصيحة: »م��ا أعلم 
أين انتفع��ت بوصي��ة يف دف��ع الش��بهات كانتفاع��ي 
ى عن ش��يخه عش��رات بل  بذل��ك« )1(. م��ع أنه قد تلقَّ
مئات الوصايا، كما ه��و واضح ملن تتبع ذلك يف ُكُتبه، 
لك��نَّ هذه الوصية كان هلا ش��أن آخر يف حياة ابن قيم 
ومنهجه، وق��د َمرَّ بتجارب متنوعة )س��طر خاصتها 
يف نونيت��ه(، فأنق��ذه اهلل م��ن ش��بهات أه��ل األهواء 

�*� أستاذ العقيدة  واملذاهب املعاصرة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية سابقاً.
 ��� مفتاح دار السعادة: �/443، ت علي احللبي، ط دار ابن عفان.

الذي��ن وقع يف ِش��باكهم بتتلمذه على ش��يخ اإلس��ام 
ومازمته له.

يقول ابن القيم يف عرضه هلذه الوصية: »قال يل 
شيخ اإلسام - رضي هلل عنه - وقد َجعلُت ُأورد عليه 
إيرادًا بعد إيراد: ال جتعل قلبك لإليرادات والش��بهات 
مثل الس��فنجة، فيتش��رهبا؛ فا ينض��ح إال هبا، ولكن 
اجعل��ه كالزجاجة املصمتة، متر الش��بهات بظاهرها 
وال تستقر فيها؛ فرياها بصفائه، ويدفعها بصابته؛ 
وإال فإذا َأش��رْبَت قلبك كل شبهة متر عليها صار َمقّرًا 

للشبهات، أو كما قال« )2(.
خاص��ة الوصية عن�د ورود الش���بهات واملق��االت 

الت��ي ال تعرف مصدرها، هي:
1 - ال جتعل قلبك مثل السفنجة؛ أي: يتشرهبا وال 

ينضح إال هبا.
يراه��ا  أي:  املصمت��ة؛  كالزجاج��ة  واجعل��ه   -  2

بصفائه ويدفعها بصابته.
م  وس��نقف مع هذه الوصية بِقْسَميها، بعد أن نقدِّ

لذلك مبقدمة مهمة، فنقول: 

 ��� املصدر السابق: �/443.

] في المنهج [

ال تجعل قلبك 
كاإلسفنجة

د. عبد الرمحن بن صاحل احملمود)*(
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العلوم قسمان: 
أحدهما: علم الش���ريعة املنزل، مثل: كتاب الله الكرمي 
وُس���نة النبي # الصحيحة، وما هو تابع لهما، نابع عنهما، 
لة، الت���ي بيَّنها أئمة  مثل: اآلث���ار الصحيحة، والعلوم املؤصَّ
الس���لف الصالح في العقيدة، واألحكام، واآلداب، والسلوك، 
وعل���وم القرآن، وعلوم احلديث، وأصول الش���ريعة، والفقه، 
وأصول العقيدة الصحيحة، وآالت ذلك: مما َسِلم من شوائب 
الفلس���فة وعلم الكالم ومقاالت أهل األهواء؛ فهذه علوم بها 
حياة القلوب وطريق العبودية وتوحيد رب العاملني. وال صالح 

للعباد والبالد في الدنيا واآلخرة إال بها.
فهذه ينبغي أن يتش���ربها قلب العبد املؤمن؛ ألنها طريق 

السعادة في الدارين، وُسلَّم العبودية لرب العاملني.
الثاين: ما سوى ذلك من العلوم. وهذه أيضاً قسمان:

1 - عل��وم دنيوي��ة حبتة يؤخذ منه���ا ما يُحتاج إليه 
حلياة اإلنس���ان على هذه األرض والسعي في معاشه. وهذه 
إن ُقِص���د بها املعونة على طاعة الله أثيب عليها، وإن صدت 

مت عليها عوقب عليها. عن طاعة الله أو ُقدِّ
2 - العقائد والعلوم الفلسفية والفكرية املنحرفة، 
ومقاالت أهل األهواء والب���دع )قدمياً وحديثاً(، ويدخل في 
ذلك املذاهب الفكرية املعاصرة مبختلف تياراتها ومنطلقاتها 

)شرقية أو غربية أو وطنية جاهلية(.
وهذه األخي���رة هي الداء العضال الذي إن تس���لل إلى 
لها من  اها بالشبهات والشكوك، وحوَّ القلوب أفس���دها، وغشَّ
يقني اإلميان وبرد التسليم والطاعة وسالمة القلب وصحته 
ته إلى احليرة والتردد وتسلُّط الوساوس، وضعف العبادة  وقوَّ

وقلة الطاعة، وحتوُّل القلب من األنس إلى الوحشة.
والشبهات من أشدِّ األش���ياء على القلوب وأثقلها، حتى 

له. تكاد الشبهة أن تكون جباًل، وأنى للقلب الرقيق حتمُّ
واملؤمن املس���تبصر يدرك مدى خط���ورة األمر، خاصة 
إذا عل���م أنه ال أحد مبأمن من ذلك مهما ع�ال ش�����أنه في 
العل�م أو العبادة والطاعة، أو في املجاهدة والدعوة، أو فيها 

جميعاً.
واملتتبع لواقع املس���لمني املعاصر، وخاص���ة طالب العلم 
ورجال الدعوة وش���باب الصحوة منهم، يرى كيف تسللت ُشَبه 
كثيرة إلى القلوب، وانتقلت إل���ى العمل والواقع الدع��وي من 
خ�الل الوسائل املع��اص��رة )وهي معروف��ة(، وحت��ولت إل��ى 
ما ميكن أن يس���مى ب�: ش���للية فكرية تتبنى عدداً من مسائل 
العقيدة والشريعة والثقافة مبنهج عقالني عصراني منحرف.

وأساس املش���كلة تس���لُّل ش���بهات املالحدة والزنادقة 
رين وأهل البدع واألهواء  والعلمانيني واملستش���رقني واملنصِّ
وبقايا الش���يوعيني والقوميني واحلداثيني وأضرابهم؛ حيث 
ص���ار هؤالء يعرضونه���ا؛ وهناك جزء من رج���ال الصحوة 
وشبابها يتشربون هذه الشبهات، وبعد قليل ينوبون عن أولئك 
الزنادقة وأهل البدع في نَْشرها واحلماس في الدفاع عنها. 
وامللفت للنظر أن كافة هذه الش���بهات ليست جديدة، بل هي 
ها العلماء والدعاة  مما س���بق أن ُعِرض وُدوِّن في كتبهم وردَّ

وكشفوا زيفها؛ فما اجلديد؟ 
زة على اإلسالم وعلى  الذي اس���تجد إمنا هي حرب مركَّ
منهاج الس���لف خاصة، ودعمت هذه احل���رب قوًى مختلفة 
معروف���ة. وقابل ذلك َضْعف اإلميان وخلل في الثقة باملنهج، 
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وهو ما جعل هذه الشبهات تلج القلوب، فتَُغيِّر الكثير منها.
فصارت هذه القلوب كاإلس���فنجة متتص هذه الشبهات 

كما متتص املاء الَعِفن.
َراَط اْلـُمْسَتِقيَم #!٦!#(  إن سؤال املس���لم الهداية: }اْهِدَنا الِصّ
اِلّنَي{  ِصـــَراَط الَِّذيَن َأْنَعْمـــَت َعَلْيِهْم َغْيـــِر اْلـَمْغُضوِب َعَلْيِهـــْم َوال الضَّ
]الفاحتة: ٦ - ٧[، يكرره في اليوم والليلة أكثر من س���بع عشرة 
مرة. ورس���ول الله # أخبر - كما ف���ي احلديث الصحيح 
املش���هور - بأن س���بيل الله واحد وما عداه ُسبُل الشيطان. 
وأص���ل الهداية هداية القلوب؛ ألن القلب س���يد البدن، كما 
أن أس���اس الضاللة - عياذاً بالله - غواية القلوب وضاللها 
وانحرافها. فجاءت هذه الوصية الغالية من ش���يخ اإلسالم، 
والتي تقول خالصتها: ال جتعل قلبك للشبهات مثل اإلسفنجة، 

فيتشربها وال ينضح إال بها.
فما وجه تشبيه هذا النوع من القلوب باإلسفنجة؟
1 - ياُلَحظ الشبه بينهما من ناحية التكوين؛ فكلٌّ منهما 

، ليس في داخله صالبة من عظام ونحوها. رقيق لنيِّ
2 - أن اإلسفنجة معروفة بطبعها؛ فهي متتص كل سائل؛ 
فإن أدخلته���ا طيِّباً: من ماء عذب أو لنب أو ش���راب، فإنها 
متتصه، كما أنك إن أدختلتها في ماء عفن، أو بول أو جنس: 

كخمر ونحوه، فإنها متتصه أيضاً.
3 - أن اإلسفنجة إذا امتصت السائل، فال بد أن تنضح 
مبا فيها؛ حيث يخرج منه���ا القطرات، بل أكثر من ذلك إذا 
ُضغط عليها ولو بقليل من القوة. وقلَّما حتتفظ مبا فيها حتى 
ينش���ف، ولو نشفت فما أقبح ما فيها؛ إن كان ما امتصته من 

املجاري وأشباهها!
4 - أن اإلس���فنجة متى ما اعت���ادت امتصاص العفن، 

حتولت هي إلى عفن؛ فال ينفع معها تنظيف وال غسل.
وكذلك القلوب، فهي:

أوالً: رقيقة؛ ألنها موطن اإلرادة واحلب والبغض واحملبة 
والكره، وهي موطن أعمال القلوب: من خوف، ورجاء، ومحبة، 
وإنابة، وإخالص، وصدق، وتوب���ة، وتوحيد، وتوكُّل وغيرها؛ 

ولذا فهي تابعة ملن خضعت له:
أ - فإن انقادت ملوالها وسيدها ومالكها بتوحيده والتوكل 
عليه وحده ال شريك له ومبحبته ورجائه وخوفه وسائر أعمال 

القلوب، فقد اتصفت بصفتني عظيمتني:
إحداهم���ا: كمال االفتقار ملوالها؛ فهي ال تس���تغني عنه 

حلظ���ة من ليل أو نه���ار، مع كمال االنقي���اد والطاعة، فهي 
تق���ود أبدانها إلى موالها باالس���تجابة التامة، بفعل األوامر 
تها تُبادر إلى  واجتناب النواهي؛ فإن أذنب العب���د، فهي لرقَّ

التوبة واالستغفار واحلسنات املاحيات.
واألخرى: كم���ال القوة في احلق، والنف���ور من الباطل، 
تها بالله )عبادًة  )ش���بهات وش���هوات(. وس���بب ذلك أن قوَّ
واس���تعانًة وتوكاًل(، وهذا من عجيب أحوال قلوب املومنيني 
الصادقني؛ حي���ث جتدها أعظم ما تكون رقة ورحمة وأقوى 
ما تكون صالبة في احلق ونفوراً من الباطل، وش���جاعة في 
الدفاع عن الدي���ن احلق وأهله، واملواالة له���م، وردِّ الباطل 
وأهله والبراءة منهم ومن أعمالهم؛ فهي في اإلميان ال تخاف 

لومة الئم.
ب - وإن انق���ادت القلوب - عياذاً بالله - إلى غير الله: 
ارة أو هوًى أو شيطان، ومتثَّل ذلك في معبود غير  من نَْفس أمَّ
مت على عبادة الله  الل���ه، أو تعلُّق بجاه أو دنيا أو ش���هوة ُقدِّ
وطاعته، حتولت القلوب إلى محبة وخضوع لذلك املعبود من 

دون الله. وصارت على الضد من صفات املؤمنني:
- فهي قاس���ية في عبادة الله وطاعته واالنقياد له، حتى 

تكون كاحلجارة أو أشد قسوة.
- وهي ذليل���ة رقيقة خاضعة ملن مال���ت إليه؛ فيها من 
الضعة واالستكانة واحلقارة والعبودية لذلك املعبود من دون 

الله ما ال يكاد يصدقه اإلنسان السوي.
ثانياً: هي )أي: القلوب( بحس���ب ما حُتَمل وتربَّى عليه؛ 
فإن ُحِملت على حب احلق واالستجابة له والنفور من الباطل 
والنكارة له ُحِفظت بعون من الله وتوفيقه من فنت الش���هوات 
والش���بهات. أم���ا إن تُركت مرتعاً لكل ع���ارض مما يعرض 
لها، تتقبل���ه من غير متييز، فإنها تك���ون عرضة للخطرات 
والوساوس التي يلقيها شياطني اإلنس واجلن؛ فتصبح مرتعاً 
للشبهات فتصير كالس���فنجة التي حذر منها شيخ اإلسالم؛ 

متتص الشبهات وبها تنضح، وتصبح مريضة بذلك.
ولتش��خيص ه��ذه احلال��ة يف واقعن����ا املع��اصر 

ناح��ظ ما يلي:
1 - ب���روز هذه الظاهرة اإلس���فنجية لدى بعض طالب 
العلم والشباب املستقيم ونحوهم ممن لهم اهتمامات بالعلم 
الش���رعي، أو بالقراءة مبعن��اها العام الش����امل ملا يُش��اَهد 
أو يُس���َمع أو يُقَرأ، أو بحب س���ماع احلوارات التي تدور بني 

ى عليه القلوب بحسب ما ُتحَمل وتربَّ
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األطي���اف املختلفة ف���ي عقائدها، أو في مش���اربها، أو في 
مناهجها؛ فتجد بعض هؤالء - هدانا الله وإياهم وثبَّتنا على 
احلق جميعاً - يتش���رب ش���بهات أهل الباطل، فتستقر في 
نفس���ه. وإذا علمنا أن للشبهات بريقاً وملعاناً محرقاً، خاصة 
إن ُعرضت بأسلوب ماكر تصحبه سخرية وهزء بأهل احلق 
املتمس���كني به؛ عندها يتَبنيَّ مدى أثر هذه الش���بهات على 
القلوب اإلس���فنجية الضعيفة؛ حيث تتحول القلوب إلى نوع 
من القلق، وشيء من احليرة والشك؛ حيث يتصارع في قلبه 
ثقتُه مبنهجه وعقيدته الصافية، وقوةُ الش���بهة وشدة َجْذبها 

وقوة َحْرقها.
ويف هذه احلالة ال�َمَرضية العارضة املقلقة يكون 

للقلب أحد مسارين:
أ - مس���ار ي���ؤوب فيه القلب إلى س���كينة اإلميان وبرد 
اليقني والتس���ليم ألمر الله وأمر رسوله #؛ بحيث تكون له 
د  خبيئة من عب���ادة وطاعة يتقرب بها إلى الله، تعالى؛ فتُجدِّ
له هذه العبادة ث�وب اإلميان والتعلق مبقلِّب القل��وب - تبارك 
ه إلي�ه منيب��اً مخبتاً مت���وكاًل، أو يكون له  وتعال���ى - فيتوجَّ
صاحب أو أصح��اب، مثل ش�يخ يث�ق به ويب�احثه أو يسائله 
عما عرض له من ش���بهات، فيتلقى اجلواب وهو على حالته 
السابقة من التسليم والعبادة؛ فهذا غالباً ما يعود إليه اليقني 
ويَْسلم من غوائل ما عرض لقلبه من الشبهات؛ فينتبه لنفسه 

الحقاً.
��ق فيه لتس��ليٍم وال مل��زي��د طاع��ة،  ب - مس���ار ال يوفَّ
وال ملعاجل���ة صحيحة لهذا العارض؛ فهذا قد تش���تد عنده 
حالة الش���ك والقلق، ويبقى حبيس نفس���ه وهواه وهواجسه 

ووساوسه، فينتج عن ذلك مرضان: 
بها واختلطت  - رسوخ الشبهة أو الشبهات: ألن القلب تَشرَّ

بها، كاإلسفنجة التي امتصت املاء العفن.
- نَْقل الشبهة إلى غيره: حيث جتده ينشرها بني أصحابه، 
ويعرضها في كل مناس���بة، ويكرر عرضها؛ وكأنه لم يبَق معه 
من القول والهمِّ في دينه ودنياه إال ما أُش���ِرب قلبه من ذلك؛ 
فهو ال يكتفي مبرض قلبه، وإمن���ا ينقل عدواه إلى اآلخرين 
الس���املني األصحاء. والطامة الكبرى تكون حني يخص بهذه 
البوائق أحبابه وأصحابه املقربني منه أو طالبه املتأثرين به؛ 

فما أعظمها من مصيبة وقعت على الطرفني!
وهذا معنى تش���بيه القلب باإلسفنجة؛ ألنها إذا امتصت 

العف���ن صارت تنضح وتقط���ر مبا فيها من ذل���ك، كما هو 
مشاهد، وكذا القلب الشبيه بذلك.

وقد مرَّ بي من ذلك مناذج، خاصة في السنوات األخيرة؛ 
حيث يأتي إليَّ بعض الطالب الذين أحس���نوا الظن بأخيهم 
الذي اعتبروه أستاذاً لهم يسألونه عن شبهات عالقة بعقولهم 
وقلوبهم. والسؤال منهج َحَسن ممدوح، بل هو مخرج ضروري 
إلزالة الشبهة وسالمة القلب منها. ولكنَّ الذي لفت انتباهي، 
هو: َحْمل هذه الش����بهات، وانفع����ال بع�ض أصحابها، وهو 
م���ا قد يوحي بدرجة ما من علوقها ف���ي القلب، ثم إن أكثر 
هذه الشبهات قد أجاب عنها العلماء قدمياً، كما أجاب عنها 
العلماء املعاصرون في كتبهم ودروس���هم وأشرطتهم املبثوثة؛ 
فهي ليس���ت جديدة، وهي ش���بهات مكررة ألهل البدع من: 
اجلهمية والرافضة واملعتزلة واألش���اعر... وغيرهم، فلو أن 
لوا طلبهم للعلم وأخذوه عن العلماء املوثوقني قدمياً  هؤالء أصَّ
قوا في مسائله لوجدوا في ثنايا ُكتُبهم ودروسهم  وحديثاً وتعمَّ
األجوبة واضحة؛ فما أحوج هؤالء وأحوجنا جميعاً إلى وصية 

شيخ اإلسالم هذه!
فإن قال قائل: هل كل من س���أل نتيجة إشكال أو شبهة 

عرضت له فهو إسفنجي؟
يه؛ حيث  اجلواب: هناك أسئلة في العلم أثناء تعلُّمه وتلقِّ
ترد األس���ئلة والطالب يس���يح في بحر العلم الشرعي؛ فهذا 
م���ن املمدوح الذي يدل عل���ى ذكاء صاحبه وعمق َفْهمه، لكن 
ال يتعدى السؤال مسائل الباب وال وقت الدرس؛ حيث تنغمر 
الش���بهة في بحر العلم، ويكون جوابها سهاًل، وليس لها علوق 
ر صفاءه، وهذا ديدن ط���الب العلم )قدمياً  في القلب يك���دِّ
وحديث���اً( مع ش���يوخهم، وعلى رأس هؤالء أصحاب رس���ول 
الله #؛ فإنهم كانوا يس���ألون عما يُش���ِكل عليهم من حديث 
نة  رسول الله #، والرسول # يجيبهم. ومناذج ذلك في السُّ

كثيرة.
أما اإلس���نفجي الذي حذر منه شيخ اإلسالم تلميذه ابن 
القيم، فهو ذلك الذي يتشرب شبهات أهل األهواء َفتْعلق في 

قلبه، فيكررها وينشرها وينضح قلبه بها.
إذاً: ما املخرج من هذه احلالة اإلسنفنجية؟ وكيف يَْسلم 
طالب العلم، بل عموم املس���لمني من الوقوع في هذه احلالة 
التي حذر منها ش���يخ اإلسالم، وهو اخلبير بأحوال القلوب، 

وبأحوال عصره والتقلبات التي تعرض لطالب العلم؟

أما اإلسنفجي الذي حذر منه شيخ اإلسالم تلميذه ابن القيم، فهو ذلك الذي يتشرب شبهات أهل األهواء
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أجاب شيخ اإلسالم في وصيته السابقة بقوله: »لكن اجعله 
)أي: قلبك(، كالزجاجة املصمت�ة، مَتُ�رُّ الشبهات بظ�اهره�ا 

وال تستقر فيها، فيراها بصفائه، ويدفعها بصالبته«.
ه البن القيم املعروف بسعة علمه، وبقوة تألُّهه  وهذا موجَّ
وعبادته، وخبرته بأحوال القلوب وأمراضها وأدوائها وطرائق 

عالجها؛ فكيف بنا وبأحوالنا، والله املستعان؟
فخالصة العالج والوقاية تكون بأمور، منها:

أواًل: العب���ادة والطاعة، وهذه ضروري���ة لصفاء القلب 
وخلوصه م���ن أكداره، وهذا أمر قد ال ينتبه له املش���غولون 
بالقراءة والثقافة والفكر وسعة االطالع؛ حيث يظنون أن َسعة 
نة لإلنس���ان في  العلم كافية وأن كثرة القراءة وحدها محصِّ
حياته من الزيغ واالنحراف، حتى إنهم يس���تعيضون بها عن 
العب���ادة وأفعال القرب؛ فقد يؤخر أحدهم الصالة أو يتأخر 
عن صالة اجلماعة أو بعضها؛ النش���غاله بالقراءة، وقد يرى 
التسبيح واألذكار مش���غلة عما هو أهم )وهو القراءة(، وقد 
ال يج���د في صلة رحمه من األقربني ج���داً واجتهاداً كالذي 
مه في س���اعات يقضيها على الش���بكة املعلوماتية )وأنا  يقدِّ
اتكلم عن اجلاد منها وليس عن س���خافاتها(، وقد ال يحرص 
غ به  على النوافل؛ ألنها تأخذ منه وقتاً، بل قد ال يجد ما يفرِّ
نفس���ه لقراءة القرآن الكرمي أو حفظه أو تدبُّر معانيه ُعشر 

معشار ما يقضيه في القراءة املبعثرة الهائمة.
إن ه���ذه حالة يجب أن يبادر أصحابها إلى عالج قلوبهم 
ل العبادة بأنواعها مع  جتاهها؛ وذلك بحمل النفس على حتمُّ
تهيئ���ة البال والنفس والقلب لكي يطيب بالعبادة ويأنس بها؛ 

فيكون ممن يرتاح بالعبادة وليس ممن يرتاح منها.
والنصيح���ة بالعبادة عند ورود الف���نت؛ حيث تضطرب 
القلوب وتص���اب البصيرة بالغبش، خي���ر دليل على أهمية 
العبادة والطاعة والقربى إلى الله - تعالى - وعلى كونها تثير 

البصائر عند ورود الشبهات.
ثاني���ًا: االبتع��اد عم��ا يقسي القل��ب ويضعف�ه، خاص�ة 

ما عظمت الفتنة فيه في السنوات، مثل: 
1 - مجال���س املنكر ومنتدياته الت���ي تقوم - في غالبها 
- على نَْش���ر اإلحلاد والزندقة ونَْش���ر البدعة واالس���تهزاء 
بالله ورسوله # وشريعته ودينه وعباده املؤمنني. وهي تقوم 
على فكر منحرف وثقافة مس���توَردة، وتسعى إلى التشكيك 
���به بني أهل اإلسالم. وكفى بذلك مرضاً للقلوب؛  ونَْشر الشُّ

فهذه فيها السم الزعاف، وال يجوز ألحد دخولها إال املتمكن 
يريد إنكار املنكر، ومع ه���ذا؛ فهو حكيم مير بها لغاية يريد 
حتقيقه���ا، يخدم بها دينه ويردُّ َصَوالن هذه املنكرات. ثم هو 
مير مس���رعاً ال يقيم معها وال يطيل بحجة معرفة املنكر، بل 
ف���ي قلبه من حرارة الوالء والب���راء ما يصرفه عنها إلى برد 

اإلميان والعلم والطاعة.
2 - مجالس ومواقع ق���اذورات اإلعالم، وِفتَِنها وخاصة 

فتنة الصور وما يتبعها من مجون يُقرأ أو يُسمع أو يُشاهد.
وهذا يقس���ي القلب، ويُضِعف العبادة؛ فيمرض صاحبه، 
ويكون عرضة للش���بهات التي قد يقوده إليها ما تساهل فيه 

من الولوغ في الشهوات.
ثالث��ًا: أن جتعل قلبك كالزجاجة الصافية املصمته، كما 
أوصى ش���يخ اإلس���الم؛ فيكون لقلبك بصر نافذ عند ورود 
الش���بهات، فيعرف أنها شبهة وليس���ت ِعلماً، فيتعامل معها 
على هذا الوضع. وتش���بيه القلب بالزجاج���ة فيه كثير من 

املعاني البالغية والعلمية واإلميانية، منها:
1 - أن القل���ب في هذه احلالة يكون مقابل القلب الرخو 
الشبيه باإلس���فنجة؛ فهو صلب في إميانه وعلمه وبصيرته. 

واثق من منهجه غير متردد فيه وال شاك.
2 - أن ه���ذا القل���ب صاٍف كصفاء الزجاج���ة البلورية 
ق بني  النظيفة، يبصر األمور واملس���ائل على حقيقتها؛ فيفرِّ
احلق والباطل، واملعروف واملنكر، والدليل الصحيح واالستدالل 
الفاسد، والواضح من حقائق الدين والعلم واإلميان وشبهات 
الباطل، واخلاطر اإلمياني الرباني واخلواطر الش���يطانية؛ 
ف���إذا أقبلت الش���بهة أو الفتنة أبصرها بوض���وح تام؛ فقد 
نُوِّر هذا القلب بأنوار اإلمي���ان والعلم والطاعة؛ فهو يعرفها 
ويعرف منش���أها وغايتها وأثرها الفاس���د، فال يزال يراها 
كذلك ويتعامل معها على هذا الوجه. وهذا لون من الِفراسة 

يهبه رب العاملني ملن صفت قلوبهم وَخلَصت لربها، تعالى.
3 - أن هذا القلب صلب؛ ألن الزجاجه مع صفائها هي مصمتة 
به ويردُّها  مغلقة ليس فيها كسور أو شقوق؛ فهو لصالبته يدفع الشُّ

وينكرها؛ فهي من أجل هذه الصالبة ال جتد إليه مدخاًل.
فالش���بهات حول هذا القلب تدور، وحتاول بأس���اليب 
متعددة ومحاوالت متكررة أن تدخل؛ ولو بِفناء القلب أو عند 
بابه، ولكن هيهات هيهات والقلب صلب ُمصَمت عن الباطل 

وُشَبِهه، فترجع الشبهات مولِّيًة هاربًة مهزومًة.

االشبهات حول هذا القلب تدور، وتحاول بأساليب متعددة ومحاوالت متكررة أن تدخل
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اس��تطاع حزب��ان سويس��ريان يوصف��ان بكوهنما 
الازم��ة إلج��راء  التوقيع��ات  أن جيمع��ا  متطرَف��ن 
اس��تفتاء عام يقضي مبنع املس��لمن من تشييد مآذن 
جديدة باإلضاف��ة إىل املآذن األربعة القائمة - فعًا 
- يف الباد. وكانت نتيجة االستفتاء الذي ُأجري يف 
التاس��ع والعش��رين من ش��هر نوفمرب 2009م، أن وافق 

57٪ من املواطنن على املنع. 
هذا ق��رار ظامل وجمحف باملس��لمن، بل قد قال 
املعارض��ون له يف داخل سويس��را وخارجها إنه كانت 
يف الدعاي��ة ل��ه روح عنصرية إىل جان��ب التعصب 
الدي��ي، لكن القرار مع ذلك ق��رار دميقراطي ال ريب 
يف دميقراطيته؛ وذل��ك أن القرار يك��ون دميقراطي�ًا 
إذا ص�در عن الش��عب يف اس����تفتاء عام، أو صدر عن 
أغلبي��ة ممثليه يف اجملالس التش��ريعية، أو عن أحد 
م��ن املس��ؤولن التنفيذي��ن إذا كان ضمن الس��لطات 
لة له. والقرار الذي يأيت عن طريق االس��تفتاء  املخوَّ
العام، ه��و أق��وى الق��رارات دميقراطية. وق��رار منع 
املآذن يف سويس��را جاء هبذه الطريقة؛ فهو إذن قرار 
دميقراط��ي ال ري��ب يف دميقراطيت��ه؛ فكون��ه ظاملًا 
أو خاطئ��ًا ال ينف��ي كونه دميقراطي��ًا، لكن كثريًا من 
الناس وال س��يما املعجب��ن بالدميقراطية يف بادنا 
خيِلطون ب��ن هذين األمري��ن؛ فيصف��ون كل قرار أو 
سياسة أو س��لوك يرونه جائرًا بأنه غري دميقراطي. 
وطاملا حاولُت أن أطلب من هؤالء املعجبن أن يتذكروا 
ب��أن غزو أفغانس��تان ج��اء نتيجة ق��رار دميقراطي، 
وأن غ��زو العراق كذلك، بل إن قرارات الدول األوربية 
باحتال كثري من الدول وال س��يما الدول اإلس��امية 

واستعمارها، كانت قرارات دميقراطية.

القرار السويسري مبنع املآذن
قرار دميقراطي!

أ. د. جعفر ش��يخ إدريس
j s id r i s@gmai l . com

] اإلسالم لعصرنا [
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د به ن����وع القرار:  ليس ف����ي الدميقراطية معي����ار يحدَّ
حس����ناً كان أم س����يئاً، وإمنا الذي يقرر ذلك هو اجلهة التي 
تتخذ القرار. واجلهة تفعل ذلك بحسب ثقافتها ومعتقداتها 
وتصوراته����ا ملصاحلها أو مصالح بلدها؛ ولذلك فإن قرارات 
دميقراطية في مس����ألة واحدة في بُلدان متعددة، أو في بلد 

واحد في أزمان مختلفة قد تكون متناقضة. 
ال تقل لي: وكذلك يكون األمر بالنس����بة للمسلمني؟ نعم! 
قد يكون كذلك بالنس����بة للمسلمني في املسائل االجتهادية، 

لكنه ال يكون كذلك بالنسبة لإلسالم. 
ف����ي الدميقراطية يك�ون القرار ظامل����اً وخاطئ��اً حت��ى 
لو توفرت فيه كل ش����روط الدميقراطية. أما في اإلس����الم 
فال يكون الق����رار خاطئاً وجائراً إذا توفرت فيه الش����روط 
اإلس����المية، بل ال بد أن تكون فيه مخالفة لهذه الش����روط. 
ولذلك قال صاحب املوافقات كلمته الرائعة: )الش����ريعة كلها 
ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر اخلالف، كما أنها 

في أصولها كذلك، وال يصلح فيها غير ذلك( )�(.
قد تقول: لكن القرار السويسري مخالف حلرية العقيدة 

التي تُقررها اللبرالية؛ فهو بهذا قرار غير دميقراطي. 
ونقول: أما كونه مخالفاً حلرية العقيدة، فأمر ال شك فيه. 

ولكن: هل من شأن هذا أن يجعله قراراً غير دميقراطي؟ 
هذا يثير مش����كلة قدمية في الفكر الغربي في العالقة 
ب����ني الدميقراطية واللبرالي����ة: أيهم��ا األس������اس. يق��ول 
بعضه������م: إن اللبرالي����ة هي األس����اس وأنه مس����تعد ألن 
يضح����ي بالدميقراطية م����ن أَْجلها، ومن ه����ؤالء من يؤيد 
وقوف حكومت����ه مع حكومات غير دميقراطي����ة، لكنها أكثر 
لبرالية من معارضيها املطالبني بالدميقراطية وال سيما في 
قضايا املرأة؛ فهؤالء يؤمنون بدميقراطية تكون مقيَّدة بقيود 
لبرالية، وي����رون أن الدميقراطية املطلق����ة إمنا هي حك���م 
ع��اع mobocracy، وأنها من أس����وأ أنواع احلكم الذي  الرُّ
يصفه بعضهم بدكتاتوري����ة األغلبية، ومنهم من يقول: بل إن 
الدميقراطية هي األس����اس. ومنهم من يرى أن أحسن نظام 

يحقق اللبرالية هو الدميقراطية. 
لكن: ماذا يقول أمثال هؤالء في قضية مثل هذه القضية 
السويسرية التي ال ش����ك في منافاتها ملبدأ احلرية الدينية 

كتاب  من  الثالثة  املسألة  الشريعة،  أصول  في  املوافقات  الشاطبي،  إسحاق  أبو   ���  
االجتهاد.

الذي تنادي به اللبرالية؟ هل يقال لألغلبية السويسرية: إنكم 
يتم على حق����وق دينية لبعض مواطنيكم؟ قد ينكرون  قد تعدَّ
أنهم فعلوا ذلك. لكن هب أنهم قالوا: نعم؛ ألننا رأينا أن هذا 
من مصلحة بلدنا، ورأينا في الرموز اإلسالمية ومنها املآذن 
خطراً علين�����ا؛ فبأي ح�ق تطالب�ون أغلبيتن�ا بأن تلتزم بأمر 

ال تراه في مصلحة بالدها؟ 
هذه هي مشكلة اللبرالية: إنها مجموعة من املبادئ التي 
يقال عنها إنها حق�وق لإلنس�����ان باعتب�اره إنس��اناً؛ ولذل�ك 
ال يجوز ألحد أن يتغوَّل عليها. لكن ما األساس الذي تستند 
عون أنها ش�يء أمر الل�ه  عليه هذه املبادئ؟ فاللبراليون ال يدَّ
عون اآلن - كما كان بعضهم يقول في  - تعالى - ب����ه، وال يدَّ
املاضي - أنها حقوق مس�تندها طبيع�ة اإلنس�ان. ال يقولون 
ذاك وال ه����ذا؛ ألنه����م َعلمانيون )على األق����ل في فك�ره�م 
السياس����ي( ال يرجعون إلى تش����ريع خالق، وألنهم ليس لهم 

دليل على ماهية الطبيعة البشرية وما تقتضيه. 
ماذا بق��ي؟ ه��ل يق��ال: إن��ه����ا حقوق رأت األغلب���ية 
ف��ي بلد ما أو في اجلمعية العامة لألمم املتحدة أنها حقوق؟ 
إذا كان األمر كذلك؛ فإنها ال تكون حقوقاً إنس����انية كما هو 
االدعاء اآلن، وإمنا تكون ح��قوق��اً أعطتها دولة ملواطني��ها، 
أو رأت أغلبي����ة الدول أنها يجب أن تُعطى للمواطنني. وإذن؛ 
فإنها تكون مس����تندة ف����ي النهاية إل����ى الدميقراطية ورأي 
األغلبية وه����و رأي ميكن أن يتغير، ويك�ون السويس�����ريون 
محقِّني في ما قررته أغلبيتهم: من منع تش����ييد املس����اجد، 
ر األغلبية في بلدهم أو في أي بلد آخر منع بناء  ب����ل قد تُقرِّ
املس����اجد ال مجرد املآذن، بل قد تذهب إلى ما هو أبعد من 

ذلك في املستقبل، كما أتوقع.
وإذا لم تكن اللبرالية مس����تندة إلى ش����رع إلهي، وال إلى 
حق طبيعي، وال إل�ى دميق�راطية، فماذا يكون مس�����تندها؟ 
ال يكون لها مس����تند؛ إال كونها مبادئ رأت قلٌة من الناس أنه 
يجب على البش����رية كلها االلتزام بها وتضمينها في دساتير 

بالدها. وهذا هو الواقع. 
لكنن����ا مع ذلك ال نعت����رض على كل ما يق����ال عنه في 
الغرب إنه حق إنساني. وقد كتب في هذا كثير من املفكرين 
املسلمني، جزاهم الله خيراً؛ وبينوا كيف أن احلقوق التي هي 
حقوق لإلنس����ان فعاًل، هي تلك التي بيَّنها خالق اإلنسان في 

رسالته إلى عباده. 

و إذا لم تكن اللبرالية مستندة إلى شرع إلهي، وال إلى حق طبيعي، وال إل�ى ديمق�راطية، فماذا يكون مس�تندها؟ ] اإلسالم لعصرنا [
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^: بدايًة نس���أل اهلل أن ينف���ع 

بك��م وبعلمك����م وأن ميدكم بالصحة 
لق��د  الش��يخ!  فضيل��ة  والعافي��ة. 
��نة  حققت��م عددًا كبريًا من كتب السُّ
النبوي��ة؛ فه��ل لك��م أن ختربونا مىت 
كان��ت بدايتك��م يف حتقي��ق التراث؟ 

وكيف بدأت؟
� بس���م الله الرحم���ن الرحيم، 
احلمد لله رب العامل���ني وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعني. 
كانت بدايتي منذ خمس����ني عاماً 
قت أول كتاب، وهو: )مسند  عندما حقَّ
أب����ي بكر الصديق، رض����ي الله عنه( 
ألحمد بن س����عيد ال�َمروزي، ثم بعد 
ذلك توالت األعمال. ومنذ ذاك الوقت 
وأنا أفكر في أن أعمل َمْعلََمة حديثية 
)صحيحة وَحَسنة( تكون في كل بيت، 
لكنني لم أجد أحداً يس����اعدني على 
نفقات هذا املش����روع ال����ذي قد تبلغ 
تكلفته أكثر م����ن 15 مليون دوالر، ثم 
بدأنا في مؤسس����ة الرسالة على َقْدر 
الوس����ع الذي أعطانا الله - سبحانه 
وتعال����ى - إي����اه. وأجن����زت في هذه 
األعوام اخلمس����ني - ولله احلمد - 
رته  معظم الش����يء الذي كنت قد قرَّ
وتصورت أن يك����ون؛ فقد حققت إلى 
اآلن ما يزيد على 180 مجلداً، وفيها 
س����تكون - بعون الله وتوفيقه - نواة 

إن طالب العلم ال يعيش لنفسه، وإمنا يعيش لغيره من الناس

] حوار [

 فضيل���ة الش���يخ العالَّمة ش���عيب
 األرنؤوط واحد من نبالء املس���لمني
 وعلمائه���م في هذا العصر، وله باع
���نة النبوية  طويلة ف���ي خدمة السَّ
رة على مدى خمس���ني عاماً؛  املطهَّ
 حيث ق���ام بتحقيق ع���دد كبير من
 مدوناتها، وعلى رأسها مسند اإلمام
 أحمد، والسنن األربعة، وسير أعالم
مدرسة وأسس  وغيرها.   النبالء... 
والعناية التراث   راسخة في حتقيق 
 به وإخراجه بالصورة التي تليق به.
���رنا فضيلته  وفي هذا احلوار يبشِّ
 بأن���ه يق���وم بتحقيق كت���اب )فتح
 الباري( للحافظ ابن حجر. وحرصاً
 منَّا على نش���ر الفائدة،  ولتسليط
 الضوء على هذا العالم اجلليل كان

لنا مع فضيلته هذا احلوار

هذا العمل الذي كنت أخطط له منذ 
خمس����ني عاماً، وبقي عندي ش����يء 
من الكتب التي حتتاج إلى اس����تكمال 
وحتقيق لكي أس����تكمل هذا املشروع؛ 
فقد حققت مس����ند اإلمام أحمد في 
52 مجلداً، وحققت صحيح ابن حبان 
نة للبغوي  في 18 مجلداً، وَش����ْرح السُّ
في 16 مجلداً، وزاد املعاد في خمسة 
مجل����دات، وهذه كله����ا كتب حديث، 
رجعت فيها كلها إل����ى أصول خطيَّة 
وتعبت في تعقيبها، ولله احلمد، لكن 
قني مت����ام التوفيق؛ فحصلت  الله وفَّ
عل����ى أصول لم يحصل عليها َمن كان 
قبلي من أهل العلم. وكذلك اآلن؛ فقد 
حققت سنن أبي داوود وسنن الترمذي 
وسنن ابن ماجة، ومت نشرها جميعها. 
ومن َقبُْل حققت سنن النسائي الكبرى 
قن�ا  التي لم تكن مطبوعة. وهكذا وفَّ
الل�ه - س����بحانه وتعال����ى - إلى هذه 
األعمال الت����ي أرجو أن تكون مقبولة 

عند الله، سبحانه. 
^: إن ما مييز جتربة فضيلتكم، 
هو أنكم تقومون باإلشراف على فريق 
علميٍّ يضم جمموعة من املتخصصن؛ 
ورمب��ا كان ه��ذا أح��د األس��باب اليت 
س��اعَدتكم يف إجن��از ع��دد كبري من 
هذه املشاريع املوسوعية الكبرية؛ فما 
تقومي فضيلتكم هلذا العمل املؤسسي 

اجلماعي الذي تشرفون عليه؟ 
؛ فقد بدأت  � أما بالنس����بة إل����يَّ
����ا متثَّل�ُت هذا  بش����كل فردي، لكن لَ�مَّ

الشيخ العالَّمة شعيب األرنؤوط للبيان:

أجرى احلوار - جملة البيان
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رت�ه، وج�دت أن�ه من املستحس����ن أن أُعلِّم  املش�����روع وتصوَّ
غيري. وه����والء الذين يعملون معي غي����ر متخصصني؛ إال 
أنهم من أصحاب الدراس����ة اجلامعية؛ فقمت، ولله احلمد، 
بتدريبه����م وتعليمهم، ومن هؤالء َم����ْن عمل معي فترة طويلة 
من الزمن اكتس����ب خاللها خبرة جيدة، ولوال أنني أنش����أت 
هذا الفريق الذي يعمل معي، ما كنت أس����تطيع أن أجُنز مثل 
ر لي أناساً طيبني،  هذه الكتب التي ذكرتُها لكم، لكن الله يَسَّ
لي، ولكن علم احلديث )دراسته، وتنخيل  عندهم دين وعلم أوَّ
الرواة، وَوْض����ع اخلطة لكل كتاب( كل ذلك كانت بدايته مني 
وال يزال إلى اآلن، وهم - بتوفيق الله - يقومون باألشياء التي 
أطلبها منهم، ورمبا أصبح بإمكان بعضهم أن يتفرد بنفس����ه؛ 
ففي هذه املدرسة قمت بتدريبهم مدة خمسني عاماً؛ فمنهم 
من يعمل عندي منذ ثالثني سنة، ومنهم من يعمل منذ خمس 
وثالثني س����نة، وبعضهم أصبحوا في ِعداد من يس����تطيع أن 

نة النبوية الشريفة.  ينفرد بخدمة السُّ
^: ما أبرز العقب��ات اليت واجهتكم يف هذه األعمال 

نة النبوية؟  والربامج خال مخسن عامًا يف خدمة السُّ
� بالنس����بة إليَّ لم يكن هناك عقب����ات تُذكر، إمنا كان 
الطريق معبَّداً. وإذا أراد الله ش����يئاً هيأ أسبابه؛ فقد ُهيئت 
لي جميع الوسائل؛ فالدار التي أعمل فيها كانت تُطِلق يدي؛ 
فأتخيَّر الكتب واألش����خاص الذين يعمل����ون معي من هؤالء 
األبناء واألس����اتذة، لكن واجهتنا بعض الصعوبات في َجلْب 
املخطوطات ودراستها ومعرفة ترتيبها وتاريخها والقدرة على 
ق����راءة اخلطوط املتنوعة التي كتبه����ا املتقدمون، مثل: خط 
النس����خ، واخلط الفارس����ي، وهذه عقبات بسيطة تُذلَّل ولله 
احلمد، وما أذكر أنني طلبت شيئاً إال وفقني الله إليه. وأذكر 
ا حققت كتاب )ُمِشك��ل اآلث��ار( بق��ي ج��زء واح�د  أنني لَ�مَّ
لم يتيس����ر لي، فقلت: ال بد أن يكون هناك جزء ثامن. وفي 
املتحف البريطاني في لندن كان يوجد جزء من هذا الكتاب، 
قي����ل: إنه من اختصار ابن رش����د الفقيه املش����هور، فطلبته 
بواس����طة أخ فاض����ل، فأهداني الكت����اب، وإذا به هو اجلزء 
الثام����ن املتمم للكتاب. وكم كانت فرحتي غامرة عندما رأيت 
هذه النس����خة األصل؛ لقد هيأ لي رب العاملني أناساً طيبني 
من كل بل�د ميدونن����ي باألص��ول اخلطية إذا احتجت إليها. 
أما بالنس����بة إلى العلم، فهذا علم أتقناه، إن شاء الله؛ فقد 
َش����َكَرنا كثير من الناس على ُحْسن إخراجنا وعلى املعلومات 

التي ذكرناها في هذه الكتب. وإن شاء الله نكون من املقبولني 
عند الله ثم عند الناس. 

^: ش��هدت الس��احة العلمي��ة يف العق��ود الثاث��ة 

األخ��رية - بفضل اهلل - هنضة حممودة يف حتقيق التراث 
اإلسامي؛ حيث ُنشر عدد كبري من كتب التراث اإلسامي؛ 
َر هلا بعض  إال أن هذه النهضة شابتها بعض الشوائب وتصدَّ
من مل ُيحِسن هذه الصناعة؛ فما تقوميكم هلذه النهضة؟ 
� أنا أرى أنه ال ينبغي أن يُقِدم على حتقيق الكتب إال من 
استكمل أدوات البحث والتحقيق، وليتق الله قبل كل شيء، ثم 
بعد ذلك ميارس الدور الذي يعلمه، وكما يقال: رحم الله امرأً 
عرف َقْدره فوقف عنده، أما أن يُقِدم على هذا العمل إنسان 
ليس عنده تصوُّر عن هذا العمل وال عنده أهليه لذلك، فليتق 

الله ربه؛ ألن هذا تراث جتب احملافظة عليه. 
كثير من الناس املبتدئني يظنون بأنفس���هم أنهم يَصلُحون 
لهذا العمل، لكنهم ما يلبثون أن ينقطعوا، ويكون ِنتاُجهم العلمي 
ق. وهذا يس���تدعي أن يبدأ طالب العلم مع أس���تاذ  غير موفَّ
م���ارس هذا العلم حتى يعطيه خصائص���ه وما يحتاج إليه من 
علم وخبرة؛ ألن املرء يحتاج إل���ى فترة طويلة من الزمن حتى 
يس���تطيع أن يخ�وض غم�ار ه�ذا العل�م؛ فأنا - مث�اًل - بقيت 
عش����ر س������نوات أمارس ه�ذا العم��ل ول����م أُْظِه�ر للن�اس 
خالله�ا ما صنعت. وعندما آنس����ت من نفس�ي أنني أستطيع 
، أقدمت على هذا  أن أق���ف على قدميَّ وأن أرف���رف بجناحيَّ

العمل. وكما قالت العرب: )قبل الرماء مُتأل الكنائن(. 
^: إن املتاب��ع ياح��ظ أن بع��ض صغار طلب��ة العلم 
ممن مل يتمرس��وا يف هذا الفن، يتج��رؤون يف )التصحيح 
والتضعي��ف( وق��د ال يت��ورَّع بعضه��م عن ختطئ��ة أئمة 
العل��م املتقدم��ن: كاب��ن معن وأمح��د بن حنب��ل، فضًا 
ع��ن املتأخرين كاب��ن حجر؛ فم��ا رأي فضيلتك��م يف هذه 

الظاهرة؟ 
� هؤالء مس����ؤولون عند الل��ه ع�ن هذا التصرف. وأنا 
ل تبعتهم؛ ذلك أنني ال ميكن أن أضع اس����م أس����تاذ  ال أحتمَّ
من األس����اتذة الذين يعملون عندي إال بعد أن أس����توثق من 
ِعلْم����ه وبعد أن ميضي عندي فت����رة طويلة من الزمن، وكما 

قال الشاعر: 
َق��ْرٍن  في  لُ��زَّ  ما  إذا  اللبوِن  واب��ُن 

لم يستطع صولَة األُْسد القناعيِس

عانى المجتمع الصهيوني من تدهور َوْضعه االقتصادي، الذي شهد ازدهارًا كبيرًا قبل االنتفاضة] حوار [
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إن هذا )حتقيق(. ويحتاج إل����ى علم بالعربية واحلديث 
والتفس����ير والفقه والتاريخ؛ ألن احملقق يقف من الكتاب بعد 
أن يُظهَره كما أراده مؤلِّفه؛ يقف منه موقف الناقد، ومن كان 
كذل����ك ال بد أن تكون ُرتبته في العلم ف����وق هذا الذي ألَّف 
الكتاب حتى يستطيع أن ينقده في املواطن التي أخطأ فيها؛ 
لذل����ك أنا ال أجيز أبداً لطالب عل����م مبتدئ أن يتصدى ملثل 
هذا العمل، بل ال بد أن يتريث حتى يش����عر بقرارة نفسه أنه 

يستطيع أن يخوض غمار هذا البحث. 
^: بتن��ا نلح��ظ يف اآلون��ة األخرية تط��اُول بعض 
دون أباطيل  املعاصرين على ُس��نة النيب # م��ن الذين يردِّ
��نة النبوي��ة مل ُتحفظ كم��ا ينبغي  املستش��رقن بأن السُّ
ع��رب األجيال، وحن��و ذلك م��ن اآلراء املنحرف��ة؛ يثريون 
��نة النبوي��ة؛ فما قول  هذه الش��بهات بقصد الطعن بالسُّ

فضيلتكم بأمثال هؤالء؟ 
� هؤالء أصحاب ِنحلَة فاس���دة، وال ينظرون إلى احلديث 
بع���ني اإلنصاف والعقل، وال يس���يرون الس���يرة التي انتهجها 
العلماء املتقدمون؛ لذلك ليس عندهم منهج في البحث. ونحن 
���نة النبوية. وهذا  نقول: كما حفظ الله القرآن فقد حفظ السُّ
���نة النبوية وفي طرائ���ق احملدثني، لم يأِت من  الطعن في السُّ
عند املسلمني وإمنا جاء من ِقَبل املستشرقني الذين يريدون أن 
يسيئوا إلى اإلسالم، وقد رد عليهم غير واحد من أهل العلم. 

����نة يستيقن بصحة ما فيها؛ ألن  إنَّ كل من قرأ ُكتب السُّ
نَدية والنقدية(؛  البرهنة على ذلك تقوم على الدراس����ة )السَّ
أي: دراس����ة الس����ند ونقد املنت. وه�ذا م�ا فعلن�اه - بفضل 
جناها؛ فلذلك لم يستطيعوا أن  الله - في كل الكتب التي خرَّ
وا علينا؛ فأنا - مثاًل - حتى هذه اللحظة ما أعرف أن  ي����ردُّ
: ال من املستش����رقني وال من املسلمني الطيبني  أحداً رد عليَّ
املخلصني؛ ألنني - إن ش����اء الله - وفيت البحث حقه وأتيت 

باحلجج التي تُقنع كل واحد منصف.
����نة إمنا يطعنون ببعض  إن هؤالء الذين يطعنون في السُّ
����نة كلي����اً، وأما من يطعن  ه����ذه األحاديث وال يطعنون بالسُّ
نة كلياً، فهذا ال يعرف ميزة الرسول # الذي يقول الله  بالسُّ
َ ِللنَّاِس  ْكَر ِلُتَبنِيّ احل����ق - تبارك وتعالى - فيه: }َوَأنَزْلَنا إَلْيـــَك الِذّ
ُروَن{ ]النحل: ٤٤[؛ فبيان الرسول #  َل إَلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ َمـــا ُنِزّ
ه����و: تقييد املطلَق، وتخصيص العام، وتفصيل املجمل، وثمة 
ع  أحاديث تؤك����د املعنى املوجود في القرآن الكرمي أو تُش����رِّ
لة وإمنا وردت  أشياء لم تأِت في القرآن الكرمي بصورة مفصَّ
بصورة عامة. وهذا شيء يعرفه الصغير والكبير ممن يدخل 

في غمار هذا البحث ويتصدى له.
^: ما ذا تقول لبعض املشتغلن بالفقه اإلسامي: من 

الدع��اة وغريهم ممن ليس له عناي��ة بتصحيح احلديث 
وتضعيف��ه؛ حيث ُيفتون ويبنون أحكام��ًا دون أن يراجعوا 

درجة احلديث من حيث الصحة والضعف؟ 
� ه���ذا األمر ال يج���وز أن يُقِدم علي���ه من قلَّ زاده 
العلمي. وإذا كان الش���خص يصل مرتبة املتخصص في 
الفقه، فيجب أن يكون معلوماً عنده أن احل�ديث الضعيف 
ال يُبنى عليه ُحْكم؛ فالعلماء كلهم قالوا: ال يجوز أن يعتمد 
اإلنس���ان في احل��الل واحل�رام على احل�ديث الض�عيف 
راً في  أو املوضوع؛ ولذل���ك فإن من فعل ذلك يكون مقصِّ
بحثه وسيجد كثيراً من العلماء يردُّون عليه ويبيِّنون خطأه 

في هذا الذي انتهى إليه.
 لذلك نح����ن نقول: ال يجوز للمس����لم أن يخوض غمار 
بحث ما م����ن البح��وث إال بع���������د أن يتأك�د من صح���ة 
النص����������وص التي يستش����هد بها ويكتبه����ا؛ ذلك أن هذه 
فريضة ربانية ليس����ت من��ي أو م��ن ف��الن وفالن؛ فالنبي 
# يقول: »إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب احلديث«، ويق�ول 
#: »اتق�وا احلدي����ث عن��ي إال ما علمت��م«. وهذا احلديث 
وإن كان ضعي��ف�����اً إال أن ثم����ة أح��اديث أخ��رى تعض��ده. 
وم��ن ي�ري��د أن يُْقِدم على هذا األمر ينبغي أن يكون مخلصاً 
م ع�����لى  متج�����رداً ط�����الباً احلقيق�ة، ث����م علي��ه أن يُقدِّ
ه���������ذا البح�����ث تخصص��������ات في علم ال����ع��ربي���ة 
واحلديث واملصطل����ح واألص�����ول وكل األش�������ياء الت���ي 
اًل  ال ب������د أن يس����تكمله���ا الب���اح����ث حت����ى يك�ون مؤهَّ

للنق��د. 

ال جيوز للمس��لم أن خيوض غمار 
حبث ما من البحوث إال بعد أن يتأكد 
م��ن صحة النصوص اليت يستش��هد 
هب��ا ويكتبها؛ ذل��ك أن هذه فريضة 

ربانية ليست مي أو من فان
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ر  ^: ما هو املش��روع الذي تقومون به اآلن حىت ُنبشِّ

به القراء؟ 
� منذ فترة ليست بعيدة خرج لي كتاب سنن أبي داوود، 
وكتاب س����نن الترمذي، و كتاب سنن ابن ماجة، وأيضاً كتاب 
االختيار )تخريج أحاديثه والرجوع إلى أصل خطي للكتاب(، 
واآلن نعمل في كتاب )فتح الباري( البن حجر؛ ويتضمن عملنا 
ندي( عالم  فيه: أننا جلبنا نسختني خطيتني منها نسخة )السِّ
ج األحاديث التي  املدينة املش����هور. وكان عملُنا فيه: أن نُخرِّ
استش����هد بها احلافظ ابن حج����ر - رحمه الله - في كتابه؛ 
ف����إذا كانت ِصحاحاً تركناها كما ه����ي دون أن نبيِّنها وكأننا 
وافقنا املؤلف على ذل����ك، وإذا كان فيها ضعف نعلِّق عليها. 
وس����وف يخرج في عش����رين مجلداً - بعونه تعالى - حيث 
لنا للقارئ هذه املعلومات الضخمة الدسمة التي توجد  س����هَّ

في هذا الكتاب، إن شاء الله. 
^: مىت ينتهي هذا املشروع بإذن اهلل؟

� اآلن وبعد أن اقتربنا من النصف؛ فسيكون في األسواق 
خالل سنة ونصف إذا وفقنا الله، سبحانه وتعالى. وأظن أن 
هذه الطبعة س���تكون هي األُولَى واألخيرة وال أعتقد أن أحداً 

سيزيد عليها شيئاً بعدها أبداً، إن شاء الله. 
^: لعلنا خنتم هذا احلوار املاتع مع فضيلتكم بسؤال 
��نة  يس��ري؛ وه��و: بع��د هذا العم��ر املدي��د يف خدمة السُّ

الشريفة، ما هي وصيتكم لطلبة العلم؟ 
� وصيتي لطلبة العلم أن يبدؤوا مقلِّدين ثم يس����تمروا 
كذل����ك حتى يصيروا متَِّبعني، والتقليد: هو أَْخذ قول اآلخر 
ب����دون دليل، وهذه فترة ال بد منها، ث����م مير بعد ذلك في 
فت����رة االتِّباع: الذي هو أَْخذ ق����ول اآلخر بدليله؛ أي: ال بد 
للمتخص�����ص أن ميارس العلم دائم�����اً حت��ى آخ�ر حلظ�ة 
من حياته؛ فالعل�م ال ينتهي، واإلنس����ان كلَّ يوم يزداد علماً، 
ويجب عليه أن يص�ل إلى احلقيقة وأن يفتتها ويعلنها للناس 
حتى يعملوا بها. وَطلَُب العلم - كما يقولون - مس����تمر من 
املهد إلى اللحد، هذا بالنسبة ملن يريد أن يتخصص. والذي 
ال يري����د أن يتخصص يكفيه أن يس����أل أهل الذكر. أما أن 
نسمح لطالب العلم بأن يقلِّد بصورة مستمرة كما نرى ذلك 

في كثير من الطلبة، فهذا ال يجوز.
إن طالب العلم الذي س����يتخصص في اإلسالم ال بد له 
أن يتَّبع، وال بد له أن يجتهد، وال بد له أن يصل إلى الصواب 

م����ن هذه األقوال التي تكون موضع خالف، وال يجوز لطالب 
علم أن يقلد بعد أن درس الفقه اإلس����المي فترة من الزمن 

تؤهله ملعرفة الصواب من اخلطأ. 
^: لك���ن املش���كلة اآلن أن كثي���رًا م��ن طلب�ة العل�م 

َف���س؛ وهلذا جتده  ال يوج��د عندهم اجَلَل��د وال ط�ول النَّ
يضعف كثريًا. 

� إن هذا العلم فحل ال ينال����ه إال الفحول من الرجال؛ 
فال تظن أن طالب العلم يعيش لنفس����ه، بل رمبا ينسى أَْكله 
وش����رابه؛ ذلك أنه إمنا يعيش لغيره من الناس؛ ليعلِّم الناس 
ويفقهه����م، وهذا دربه طويل وال بد له من الصبر. ولكن ماذا 
أصنع إذا كان الطلبة يكس����لون وهم يقفون في نصف العلم 

أو في ربع العلم؟ 
ال يجوز لطال���ب العلم أن يقول: أن���ا انتهيت من العلم، 
ولكنه ينقل نفسه من مرحلة إلى مرحلة إذا كان يأنس بذلك. 
ث باآلراء  وه���و يعرف ذلك إذا كان جلس مع أهل العلم وحتدَّ
الت���ي انتهى إليها؛ عند ذلك فقط يش���هد له الناس باملعرفة 
وبهذا العلم، والله - عز وجل - يوفقه ملتابعة الس���ير في هذا 
املضمار حتى يصل - إن ش���اء الله - إل���ى غايته؛ ألن العلم 
ليس له نهاية؛ إذ ال يستطيع اإلنسان مهما أوتي من العلم أن 
يقول: أصبحت أعلم كل شيء؛ فهذا سيدنا موسى # ملا قال: 
أنا أعلم كل ش���يء بعث الله له سيدنا اخلضر - عليه السالم 

- وعلَّمه أشياء ما كان يعرفها، كما جاء في سورة الكهف. 
^: ش�����كراً لك�م فضيلة الش����يخ، ونس��أل الله - عز 

وجل - أن يجعلكم مبارك����ني أينما كنتم وأن يجعلكم مفاتيح 
للخير مغاليق للشر. 

� أس����أل الله أن يجزيكم اخلير أنتم أيضاً، ونأمل ممن 
انتفع����وا بهذه الكتب أن يتحفون����ا بدعوات صاحلة في ظهر 

الغيب؛ تلك التي ال ترد. 

إن طالب العلم الذي سيتخصص 
يف اإلس��ام ال بد له أن يتَّبع، وال 
ب��د ل��ه أن جيته��د، وال ب��د له أن 
يصل إىل الصواب من هذه األقوال 

اليت تكون موضع خاف



��ة األكثر حضورًا  إن أردَت الظف��ر باملع��ى واحلجَّ
لدى خصوم النص الش��رعي يف كافة قضاياهم اليت 
يصادمون هبا النص��وص واألحك���ام الش��رعية، فه��ي 
- جبدارة - احلجة والبيان القائل: )هي خمالفة لفهم 
��ن للنص الش��رعي وليس��ت خمالفة ل��ذات النص  معيَّ
الش��رعي(. وقد تصاغ بأش��كال فني��ة خمتلفة، لكن 
مفعوهلا إمنا يتحرك حن يستشع���ر أن مثة ختطي��ًا 

أو تعديًا لنص شرعي ما.

1 - لو كان األمر متعلقاً باألحكام الش����رعية االجته��ادية 
أو اخلالفية أو حتى ما يحتمل وجهاً أو تأوياًل، لكان هذا أمراً 
مقبوالً ومستس����اغاً؛ فما زال العلماء واملجتهدون يختلفون في 
أحكام الش����ريعة ويتنازعون وجوه الداللة وأوجه الترجيح بني 
األحكام، وُكتُُب الش����ريعة حافلة – من ذلك - بتراث معرفيٍّ 
ضخم، بل هذا املجال هو املجال األوسع واألرحب في الشريعة 
اإلسالمية؛ فمدارك الظنون ومساحة االجتهاد هي أوسع دائرًة 

وأرحب مجاالً في الشريعة من القطعيات واألحكام الظاهرة.
غير أن األمر قد جتاوز هذا كله، وأصبح كثير من خصوم 
النص ينطلق في أحكامه من واقع عصره، وَداِفع هواه وعقله، 
من غير أن يلتفت للنص الش���رعي أو ينظر في داللته، ثم إذا 
َخلَص إلى الرأي الذي شاء وشعر بأنه مصادم للنص الشرعي 
استلَّ تلك احملفوظة املألوفة ورفعها في وجه كل محتسب أو 

ناصح: )ال أخالف النص وإمنا أخالف فهماً معيَّناًَ للنص(.
2 - إن اختالف العلماء ف��ي املس����ائ��ل االجته��ادي��ة، 
ب����ل حتى ما هو خارج عنها، كان ثمرة لنظرهم في النصوص 
الشرعية وتباينهم في حتديد مراد الله ومراد رسوله # منها، 
م����ع إميانهم القاطع بأن النص ه����و احلاكم والقائد والدليل 
ر بالضرورة لدى  الذي ميضي اجلميع حتت لوائه، وهو متقرِّ
كل فقهاء اإلس����الم، ومن ثَمَّ فخالفه����م كان من النص يبدأ 
وإليه يعود، ولم يكن حالهم، ه����و البحث والقراءة من خارج 
روه وس����ائراً  النص ثم يأتي النص بعد ذلك ليكون تابعاً ملا قرَّ

في اخلط الذي رسموه!

] معركة النص [

الهروب عن النص... إليه!

فه��د ب��ن ص��احل العجان
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3 - ح����ني يأتي النظر في النص الش����رعي بعد االعتقاد ] معركة النص [
وحتديد اخليارات، فليس هو في احلقيقة إال شكل من أشكال 
التمرير أو التبرُّك – إن أحس����نَّا الظن - إذ النص الش����رعي 
حينها ليس إال تابعاً منقاداً لدى أصحاب هذا اخلطاب؛ فسواء 

ُوِجد النص أو ُعِدم، فلن يتغير في النتيجة شيء يُذَكر.
4 - وهذه احلالة في التعام����ل مع النص�وص، ال تب��رز 
إال مع النص الشرعي؛ فهو النص الوحيد الذي مياَرس عليه 
هذه الطريقة العبثي����ة في حتميله كل ما ال ميكن أن يحتمل 
من التفس����يرات والتأويالت؛ وإال فال ميكن لعاقل أن يفسر 
النص القانوني - مثاًل - بأنه نص يحتمل أكثر من تفس����ير 
وأن لكل أحد تفسيره اخلاص به لذلك النص؛ ألن هذا تفكير 

ه العقول إلدراكها بفداحة ضرره الدنيوي. عبثي متجُّ
5 - إن هذه الطريقة في تأويل النصوص، تعني أن النص 
الش����رعي ليس قائداً للمسيرة وال هادياً للناس، بل هو َعَقبة 
كؤود ف����ي طريق بعض الناس؛ لذلك يس����عون للتخلص منه 
ب����أي طريقة ممكنة: من التأوي����ل والتحريف، فينتقل النص 
بهذا من كونه مصدر هداية وَحلٍّ إلى َجْعِله مش����كلة يُس����عى 

للتخلص منها.
وكثيراً ما يش����ار في سياق هذه العبارة إلى أن النصوص 
ال����ة أوُجه ومحتملة ألكثر من تفس����ير م����ن غير توضيح  حمَّ
لكيفية كون هذا النص - حتديداً - محتماًل ألكثر من معنى؟ 
وكيف يكون التفس����ير الذي يُذَكَر متوافقاً مع النص؛ فحني 
يقرر أحدهم - مثاًل - أن العالقة بني اجلنس����ني تقوم على 
رون دوماً  االحترام والثقة وال اعتبار فيها ملعنى الش����هوة، يُذكَّ
بق����ول النب����ي #: »ما خال رجل بامرأة؛ إال كان الش����يطان 
ثالثهما«؛ فيكتفي حينئٍذ مبقطوعة )النص احملتِمل( من دون 
أن يبني للن����اس: ما هو املعنى ال����ذي يحتمله احلديث غير 
النهي عن اخللوة؟ وكيف يكون احلديث داالً على أن الش����هوة 

غير معتَبرة في العالقة بني الرجل واملرأة؟
 إن اخلالف في تفسير النص وُحْكمه وِعلَّته مما ال يخفى 
عل����ى أحد، لكنَّ هذا يجب أن ال يقود إلى إذابة النص ليكون 
س����ائباً مهماًل يحتمل كل شيء ويقبل أي تفسير؛ فهذا شأن 
النصوص التي ال طائل من ورائها وهي إلى التلبيس واإلرباك 

أقرب من أن تكون نوراً وهداية وبياناً ورحمة للعاملني.

خالف العلماء كان ثمرة لنظرهم في النصوص الشرعية وتباينهم في تحديد مراد اهلل
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] قصة قصيرة [

وال عزاء
للبوسنيات)*(

اهتزت اجلدران حن رن جرس البيت، فهرعت لفتح الباب، وكدت أن أقع من ش��دة عجليت، وتبس��مت ساخرة 
لعوديت بذاكريت إىل الوراء وأنا أتعجب من نفسي؛ إذ كيف أمضيت حيايت يف بيت أهلي وأنا أرفض الرد من خال 
السماعة على جرس البيت، أو حىت على اهلاتف، وحن ترجوين أمي، أصرخ بالعاملة أن ترد، بل أزيدها تعنيفًا: 
ع أن أفتح الباب إلخويت الصغار، الذين كانوا حيترقون حتت  أال تسمعن؟ أليست لك يد لتفتحن؟ فقد كنت أترفَّ
أشعة الشمس يف اخلارج، وينتظرون الوقت الكثري أمام املن�زل، يرجون أن تتفضل العاملة بفتح الباب هلم، بينما 

أنا مستلقية فوق سريري أتصفح إحدى اجملات.
يب��دو أن إخوايت الصغار قد دعوا عليَّ يف وقت اس��تجابة؛ فاآلن أس��هل عمل أقوم به ه��و فتح الباب، ومل أدر 

شيئًا عن مميزاته من قبل.
ا اآلن يف الغربة فاملرء يفرح كثريًا حن يسمع جرس الباب يرن؛ ألنه وببساطة شديدة، ينبئي عن قدوم  أمَّ
الش��خص الوحيد الذي يدخل البيت؛ أال وهو ش��ريك حيايت؛ إنه زوجي. وقد تتس��اءلون: ملاذا يدق اجلرس؟ أال 

ميلك مفتاحًا؟ 
اآلن س��أخربكم ع��ن البعد اآلخر للغرب��ة: إنه انعدام األمن واألم��ان؛ فقبل خروج زوجي من الش��قة صباحًا، 
ال ب��د أن أقط��ع نومي ألغلق املزاليج الثاثة بعد َغْلِقه الباب، ويتأكد م��ن ذلك بأن حياول فتح الباب من اخلارج؛ 
فكث��ريًا ما كنت أخدعه وأع��اود النوم، ولكني يف هذا اليوم كنت قد ودعت زوجي قبل قليل؛ فمن عس��اه يكون 

هذا الطارق؟ 

يوليو  في  املغتربات  األخوات  إلحدى  حدثت  حقيقية   �*� قصة 
�998م لوس أجنليس. 

د. بش��رى بنت عبد هلل اللهو
Nukhba121@yahoo.com
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أهو البريد؟ يا الله! إن هذا سيجعل النوم يهجر عينَي حتماً. دعني ألقي نظرة على األقل. وعبر العني السحرية شاهدت فتاة 
يبدو أنها من أهل هذه البالد، ال، ال لم يصل جمالهم جلمالها، بل فاقتهم جماالً؛ إنها في كامل أناقتها وترتدي مالبس كمالبسهم، 
ولكن: ما الدافع الذي دفع بها إلى اإلتيان إلى هنا في مثل هذه الساعة املبكرة؟ ال بد أنها أخطأت... دعيني أرى، وفتحت الباب 

قلياًل فاندفعْت بكل ثقة إلى مدخل الشقة.
- السالم عليكم.

)بشهقة عالية(: ماذا؟ مسلمة؟ ال أصدق؛ فهي شديدة التبرج، لم يخطر بظني حلظة أنها مسلمة.
- وعليِك السالم.

كان السالم كافياً ألن يصحح وضعها في قلبي ويبرمجها دماغي في موقع يستحق هذا السالم.
فقد كانت ستمحى سريعاً وفي َطرَفة، من الذاكرة فور اختفائها عن مجال البصر، ولكن الوضع اختلف اآلن؛ إنها تتصدر 

شغاف الروح؛ فبعد أن كانت نكرة، ال تربطني بها أي صلة، أصبحت معرفة، بل أختاً لي.
ت شكوكي، فأرادت أن تطمئنني: واشتمَّ

- أم محمد أرسلتني.
! ملاذا؟  - ماذا؟ أم محمد! َمْن تُلِقي علينا دروساً في مسجد املدينة تعرف أناساً بهذا التبرج، بل ترسلهم إليَّ

وكأنها قرأت ما في رأسي فأجابت:
- قالت: إنك بحاجة إلى من يساعدك في البيت.

ال إله إال الله، سبحان الله! لقد وصفت لي أم محمد أمراً، ورأيت أمراً آخر.
وحزنت عندها حلال املسلمني؛ فبعض املسلمات، أو قل: الكثيرات منهن، حتضر إلى املسجد باجللباب واحلجاب، وتنزعه عند 
باب املس���جد أثناء اخلروج منه، بل بعض املس���اجد، ونظراً لتبرج النساء، وتسهياًل لهنَّ وتشجيعاً على احلضور خاصة املتبرجات 
منه���ن حتى لو كانت أثناء العمل أو الدراس���ة، من أجل ذلك كله وضعت حجاباً ومالبس صالة نظيفًة ومكويًة؛ فتدخل املس���لمة 
املتبرج���ة وترت���دي احلجاب ثم تعيده مكانه عند فراغها من الصالة، ويب�دو أن أختن����ا من ه�ذا الن�وع، وال تدري أم محمد عن 

تبرجها خارج املسجد.
كانت تلك هي الفتاة البوس���نية التي هاجرت مع أس���رتها إلى أمريكا التي فتحت صدرها لهم؛ لقد هاجروا هرباً من ويالت 
احلرب الصربية ضدهم، يحلمون باالستقرار والثراء، فأصبحوا في بالد )العم سام( يعانون البطالة والفقر؛ فبعد أن كانوا أعزاء 

رون عليه. أصحاب وطن، لديهم دخلهم الذي يفي باحتياجاتهم وزيادة، أصبحوا يتحسَّ
ش���رحت لي أم محمد ظروفها من َقبُْل عبر الهاتف؛ فهي العائل الوحيد؛ ألن أباها وإخواتها عاطلون ع��ن العم��ل. وص��دق 

أو ال تصدق أن اإلناث يجدن عماًل وبسرعة، أما الذكور فهيهات هيهات؛ لقد انتقلبت اآلية!
وبدأت أركِّز نظري عليها جيداً وأتفحصها. 

فقلت في نفسي: يا إلهي! جمال كهذا يجب أن جتلس صاحبته كملكة متوَّجة، ومن بني يديها املال واخلدم، أو على األقل تكون 
�ه عن احلرام؛ فامرأة كه�ذه أخج�ل  ملكة في بيت زوجها يَْس���عد بخدمتها، يحمد الله لياًل ونهاراً أن رزقه الله زوج�ة جميل�ة تُِعفُّ

أن آمرها، بل يجب أن جتلس هي وأنا أخدمها، سبحان الله! يرزق من يشاء.
احلمد لله على نعمته وفضله: ال أملك ربع جمالها، وهي تعمل عندي، ويا ليتني كنت راضية؛ فقد أََحلت حياة زوجي جحيماً 

لكثرة تذمري وشكواي ومقارنتي ببقية أهلي وصديقاتي.
ولكن مهاًل لو رآها زوجي لتزوجها مدعياً الرحمة والشفقة بها! هل أنا مجنونة لكي أوظفها عندي! وهممت أن أكلمها، ولكن 
تَلعثََمت الكلمات، كأن زلزاالً خفيفاً أصاب ش���َفتَي؛ فقد التقت عيناي بعينيها فوجدت س���حراً؛ لقد كانت مثل ما جاء باألثر: إنها 
فتنة! نعم فتنة، فالدماء تتفجر في وجنتيها تفجراً، كمهبط شالالت، تصعد وتهبط في تناغم مثير مع تعابير وجهها. وكانت عيناها 
واس���عتني، ترى نفسك خاللها وكأنك غريق في جلة بحر داج. وكانت حترك طرف ناظرها مينة ويسرة تفاعاًل مع احلديث، وأنا 

] قصة قصيرة [
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في حيرة من أمري: هل أرقب مخرج احلديث من ثغر وردي باسم 
يزين���ه لؤلؤ مصفوف؟ أم أحلق س���واد عينيها الذي يتحرك مينة 
ويس���رة ككرة تنس؟ أم أرقب تصاعد الدماء في وجنتها؟ أم أتابع 

تالعب الهواء في شعرها... إنها حقاً فتنة. 
كانت تتلعثم في إجنليزتها وهو ما زادها جماالً وفتنة.

فكرت قلي���اًل.. ال، ال أس���تطيع أن أهني أختاً مس���لمة بهذ 
الطريقة.

س���امحك الله يا أم محم���د لقد وضعتني ف���ي هذا املوقف 
احملرج. فأبديت لها أسفي وقلت لها: إنني سأحاول احلصول لك 

على وظيفة في املدرسة اإلسالمية.
- شكراً أنا ال أريد وظيفة. 

ثم أمتت بفرح شديد:
- لقد حصلت على وظيفة.

- ألف مبروك، أين؟
- في مجمع روبنسون ماي، في قسم العطور الرجالية.

- م�اذا؟ 
ه�ا حت�ى شعرت بدوار: ال، ال ميكن هذا: أخت��ي املسلمة الفت��اة الصغيرة، فاتن��ة اجلمال، س�ترش العطر  وم�ا إن سمعت ردَّ
عل�ى يد ه��ذا، وتلم�س خدَّ ه�ذا: )ال ح��ول وال ق�وة إال بالله(. وهذا س���يدعوها على العش���اء واآلخر سيعرض خدماته: )إنا لله 
وإنا إليه راجعون(. لقد كنت أخشاها على زوجي، وهو الرجل الصالح الذي سيغض بصره عنها وسيحافظ عليها، وسيغار عليها 

كغيرته على أخته، واآلن ستذهب إلى وحوش بشرية ترتدي بزات أنيقة.
وحني طال صمتي أردفت:

- أمي ستساعدك.
ودخلت األم التي يبدو على محياها الفقر، بتبرج النصارى.

- أمي ال تتحدث اإلجنليزية وحضرت معها ألترجم لها ما ترغبني في شرحه لها.
ه���ل أرفض األم؟ إنني إن رفضتها رمبا تذهب هي األخرى إلى روبنس����ون ماي... ال، ال: إنه�م ال ي�ريدون ه�ذه األن��واع وال 

يعرفون من يختارون. دعني أَْقَبلها فرمبا إن أصب�ح عن�دهم بعض املال يفكرون جيداً في وضع ابنتهم.
عتنا االبنة وقلبي يتقطع حس���رات؛ فهي شرفي الذي يكاد أن ينتهك، وِعرضي الذي يراد له أن يغتصب، وماء وجهي الذي  ودَّ
أريق. حلقته��ا ببص�ري وأنا أردد ف��ي نفسي: ال، ال، أرجوك ال تذهب��ي، سأعطيك كل ما أمل��ك لك��ي ال تعملي هناك، سأعطيك 

حتى زوجي، ولكن ال ترحلي عن دينك.
وكان أول سؤال سألته لألم، هو: ملاذا ال يعمل زوجك وأبناؤك، فأجابت بعد جهد جهيد:

- زوجي وأبنائي لم يحصلوا على وظائف ولديهم مش���كالت مع دائ���رة الهجرة والعمل، أنا وابنتي نعمل بفترات متقطعة في 
البيوت واملطاعم.

وبعد أن بذلت الصعوبات ألُفهمها خطورة املوقف وأبنيِّ لها - متثياًل - ما قد يحصل البنتها، أجابت بعد جهد جهيد:
م اخلمر للسكارى. - احلمد لله، طبعاً، طبعاً، روبنسون ماي أفضل من عملها السابق؛ فقد كانت تقدِّ

وكانت هذه ثاني صدمة لي هذا الصباح. كانت طفلة في البوس���نة حتلم بفارس األحالم والعيش كأميرة في بيت دافئ يغرد 
فيه األطفال ولم يَُدر بخلدها قط أنها ستخدم الرجال لتكون مصدر الرزق الوحيد ألسرتها... وال عزاء للبوسنيات.
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فـــي  الصــوماليــة  الجــاليــة 
مـــن  والخــــوف  الغــــرب 
الغــــــرق        حسن محمد إبراهيم

الهــــدف  بلوشسـتــــان: 
األمـــريكــي القــادم!

محمد سليمان الزواوي

مرصد األحداث
جالل الشايب

من  المتحدة  الواليات  أين 
الحوثيين؟

أمير سعيد

الرباعيـة اإليـرانية في المرمى 
األفغـاني

أحمد فهمي
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] المسلمون والعالم [

أواًل: التواصل:
تسعى إيران في خضم األزمات إلى فتح قنوات االتصال 
م���ع كافة األطراف املؤثِّرة في األزمة؛ س���واء كانت تتفق مع 
رؤيتها السياس���ية أم ال، متج���اوزة حتى اخلالفات العقدية، 
نت  ويظهر ذل���ك بوضوح في العراق وأفغانس���تان؛ فقد متكَّ
طهران عبر أجهزتها ومؤسس���اتها املختلفة من التواصل مع 

أغلب القوى املوجودة على الساحة.
تعتمد السياس���ة اإليرانية في هذا الصدد على فكرتني 
أساسيتني لبناء عالقة مع األطراف التي تتعارض مصاحلها 

مع املصالح اإليرانية بصورة عامة:
 الفكرة األولى: البحث عن نقاط اتفاق أو تالٍق، وبعبارة 

أخرى: البحث عن »عدو مشترك«.
 الفك���رة الثانية: تقدمي ع���روض مبنية عل���ى مواءمة 

إستراتيجية لنقاط الضعف لدى هذه األطراف.
في الع���راق تعاونت إيران مع واش���نطن ضد صدام ثم 
ضد »املقاومة«، كما تواصلت مع قوى ُس���نية مش���اركة في 
مت لها  مقاوم���ة االحتالل األمريك���ي، مثل: القاع���دة، وقدَّ
دعماً وسهلت عمليات االنتقال والتحرك واإليواء، وهي أمور 

الرباعيـة اإليـرانية
في المرمى األفغـاني

رغم التعقيد الظاهري الذي تبدو عليه السياسة اإليرانية، خاصة مع تعدد األطراف 
والقوى الداخلية املمسكة بزمام القرار السياسي؛ إال أهنا تتميز بوجود أمناط ثابتة ميكن 
أو تصنعها. إيران  ماحظتها وقراءهتا يف غالبية األزمات السياسية اليت تنغمس فيها 
هن��اك أربعة أمناط أساس��ية - حتدي��دًا - ميكن تلخيصها يف أرب��ع كلمات: التواصل، 

االنتظار، التوظيف، التبديل.
أمح�����������������������������د ف��������ه��������م��������ي
afahmee@albayan-magazine.com
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متثِّل للقاعدة مس���ألة حياة أو موت، واألمر نفسه مع القوى 
الش���يعية املعارضة إليران؛ فالتي�ار الص��دري على س����بيل 
املث�ال يقوم - باألساس - على فكرة: »تعريب املرجعية« بدالً 
من »تفريسها«، لكنها جنحت في احتوائه واستيعابه وتوظيفه 

نة والشيعة أنفسهم. لصاحلها ضد االحتالل والسُّ
في أفغانس���تان، حتالفت إيران مع أمريكا ضد طالبان 
والقاعدة، ثم فتح���ت قنوات اتصال مع عناصر من القاعدة 
مت لهم أنواعاً مختلفة من الدعم، في الوقت نفسه الذي  وقدَّ
سلَّمت فيه عناصر أخرى من التنظيم مطلوبني أمنياً لدولهم؛ 

إلثبات مشاركتها في احلرب ضد »اإلرهاب«.
 ورغم أن املعلومات ع���ن التعاون بني الطرفني: )إيران، 
القاعدة( تتس���رب منذ مطلع التسعينيات من القرن املاضي، 
وبخاصة أثناء احلقبة الس���ودانية من تاريخ التنظيم؛ إال أن 
مجاالت التالق���ي تزايدت في العقد األخير، وقد نش���رت 
صحيفة ديلي تليغراف البريطانية ما زعمت أنه رس���الة بعث 
به���ا الرجل الثاني في القاع���دة )د. أمين الظواهري(، يثني 
فيها على الدعم اإليران���ي إلحدى الهجمات التي نُفِّذت في 
اليمن، كما أش���اد بقيادة حرس الثورة اإليراني وبكرم إيران، 
التي بدون »مس���اعدتها املادية في إنشاء البنية التحتية« لم 

تكن لتتمكن من تنفيذ الهجمات)1(. 
كما تذك���ر بعض التقارير معلومات ع���ن محاولة إيران 
تقدمي دعم مَقننَّ إلى طالب���ان؛ إال أن هذا الدعم يصل عن 
طريق أطراف غير رسمية لنفي الشبهات، وحتديداً بواسطة 
»مهربي السالح«؛ حيث أعلنت لندن أن قواتها في أفغانستان 
هة إلى مناطق طالبان يقودها  اعترضت قافلة عسكرية متوجِّ
مهربون، كما نقلت بعض وس���ائل اإلع���الم عن مصادر في 

حركة طالبان: أنهم يتعاملون مع مهربي سالح إيرانيني.
هذه الطريقة امللتوي���ة جنحت بالفعل في إثارة االرتباك 
لدى القيادة السياس���ية األمريكية، وكان )ريتشارد باوتشر( 
مساعد وزيرة اخلارجية األمريكية السابقة )كوندوليزا رايس( 
لشؤون جنوب ووسط آسيا قد صرح: »إننا ال نعرف على وجه 
الدقة من الذي يفعل هذا وما سبب ذلك، لكننا نعلم أن هذه 

أسلحة من أصل إيراني ظهرت في أيدي طالبان«.
يزيد من حالة االرتباك َرْفض مسؤولني غربيني لالتهامات 
األمريكية على اعتبار أن األسلحة اإليرانية أصبحت متوفرة 

��� اجلزيرة نت: �4/��/ �008م.

في الس���وق السوداء منذ التس���عينيات عندما كانت طهران 
تش���حن األس���لحة إلى اجلماعات املناوئة لطالبان، وبعض 
التقديرات تذكر أن من بني كل 10 بنادق كالشينيكوف هناك 

واحدة إيرانية)2(. 
هذا الدعم - في حال تأكده - ال يس���تهدف مس���اعدة 
ن  طالبان في حتقيق نصر س���احق على االحتالل، ولكنه يؤمِّ
إلي��ران حتقي��ق الت��وازن بي��ن األط���راف املتص�ارعة حتى 
ال ينتصر َطَرف على آخر ويكون على طهران التعامل الحقاً مع 
املنتصر، وكما يقول الصحفي الباكستاني )املتأمرك( أحمد 
رشيد: إن إيران تنظر إلى طالبان »لي�س بالض�رورة كواجه�ة 
س�ياس�ية؛ ألن�ه من الواض�ح أن اإليرانيي�ن ال يري�دون ع�ودة 
طالب�ان، ب���ل كق��وة ميكنه�ا أن تع�وق ال�والي�ات املتح�دة إذا 

ما هاجمت إيران«)3(.
رها  وقد نقلت مجلة التامي قبل عامني على لس���ان محرِّ
بريان بيني���ت أن قوات حلف الناتو اعترضت ش���حنات من 
أسلحة إيرانية الصنع في أفغانستان، وتشمل: مدافع الهاون 
ح ويليام وود  ومتفجرات بالس���تيكية وخارقة لل���دروع. وصرَّ
الس���فير األمريكي في كابل بأنه »ليس هناك ش���ك في أن 
ت أس���لحة من إيران«، كما  عناصر من حركة التمرد قد تلقَّ

اكتُشفت عدة مخابئ لألسلحة اإليرانية في البالد)4(.
ويتضح أس���لوب طه�ران في موازنة الدع��م من خ�الل 
ما نشرته صحيفة الواشنطن بوست من تقومي خاص للحرب 
كتبه اجلنرال ستانلي ماكريستال )قائد القوات األمريكية في 
أفغانستان( زعم فيه أن »فيلق القدس« يدرب جماعات معيَّنة 
من طالبان، وقال: »سياسات وأعمال إيران احلالي�ة ال متثل 
تهدي���داً قصير املدى للمهمة، لكن إي���ران لديها القدرة على 

تهديد املهمة في املستقبل«)5(.
نت إيران عبر هذه اإلس���تراتيجية )أي: التواصل مع  متكَّ
كافة األطراف( من تضخيم دورها في أفغانس���تان للدرجة 
القصوى؛ بحيث أصبح يُنظر إليها دولياً كالعب رئيس ال ميكن 
االس���تغناء عنه في حل املعضلة األفغانية، ويتضح ذلك في 
رؤية مسؤولني عسكريني أمريكيني بارزين؛ إذ يقول األدميرال 
مايكل مولن قائد القوات املشتركة في أفغانستان: إنه يفضل 

��� شبكة النبأ: 4/�3 / �007م.
��3 إسالم أونالين: �/�/�009م.

��4 مجلة التامي، مقال: إيران ترفع درجة احلرارة في أفغانستان: ��/�/�008م.
��5 ا ف ب، يو بي أي، رويترز، د ب ا، مجلس املقاومة اإليرانية: �009/9/�3م.

] المسلمون والعالم [
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حاًل إقليمياً ألزمة أفغانس����تان يتضم�ن إيران املج�اورة رغم 
ما تفرض���ه طموحات إيران النووية م���ن صعوبات، ويقول: 
»إيران دولة حدودية، وتلع���ب دوراً كذلك لدرجة أنه ميكننا 

التحاور معهم وإيجاد اهتمامات متبادلة«)1(. 
ثانيًا: االنتظار:

يتفوق اإليرانيون انطالقاً من التراث الديني الشيعي في 
ممارس���ة لعبة االنتظار؛ حيث ميثل عنص���ر »الزمن« مكوناً 
رئيس���اً في تشكيل اإلس���تراتيجية اإليرانية، وهذا ينتج عنه 

أمران متالزمان:
 أولهم���ا: أن اإليرانيني يعتمدون بصورة أساس���ية على 
التغيرات التي ميكن أن تطرأ على منافس���يهم في املستقبل، 
كما يؤِثرون حتقيق املكاس���ب اجلزئية املتدرجة عبر الزمن 

وصوالً إلى الهدف األكبر. 
ثانيهما: حتظ���ى معطيات التاري���خ بحيوية خاصة في 
العقلية اإليرانية السياسية؛ حيث يتميز اإليرانيون مبستوى 
مرتفع من التواصل مع تاريخهم والتعاطي مع خبراته وجتاربه، 
بل انعكاس���اته الثقافية والنفسية؛ لذا فهم ينظرون إلى دولة 
مثل أفغانس���تان من خالل بُْعديها )التاريخي واملس���تقبلي( 
ز من مشروعية السياسة اإليرانية في  معاً، وهذه النظرة تُعزِّ
منظور قادتها؛ فهي تس���عى إلى إعادة األم���ور إلى َوْضعها 

التاريخي الصحيح بحسب ما يرونه.
ولعل عقيدة: »املهدي املنتظر« توضح بجالء هذا التزاوج 
بني التاريخ واملس���تقبل؛ فهذه الش���خصية حس���ب املعتقد 
الش���يعي يتمثل بُعدها التاريخي ف���ي ظهورها قبل 12 قرناً 
تقريباً ثم اختفاؤها، كما يتمثل بُعدها املس���تقبلي في ترقُّب 
ظهورها في آخر الزمان، وهو ما تلوح بوادره حالياً حس���ب 

كثير من رجال الدين الشيعة.
وم���ع غموض مس���ألة الظهور الثان���ي املزعوم، انعكس 
ذلك بالتبعية على السياسة اإليرانية؛ فاملسؤولون اإليرانيون 
يجيدون ممارس���ة لعبة االنتظار، ولكنهم ال يتقنون إنهاءها 
بنفس الدرجة. وقدمياً كان الفكر السياس���ي اإليراني ينادي 
ر األمر بالدعوة إلى النيابة  بالقعود في انتظار املهدي، ثم تطوَّ
ع���ن املهدي في بعض مهامه وهو ما ن���ادت به نظرية والية 
الفقيه، ثم ظهرت الدعوة لتهيئة األجواء لظهور املهدي، وهذه 

كلها أفكار لها تأثيرها على السياسة اإليرانية.
��� اجلزيرة نت: �8/�/ �009م.

وكان )علي س���عيدي( ممث���ل املرش���د اإليراني )علي 
خامنئ���ي( في احلرس الثوري قد دع���ا إلى ضرورة إحداث 
تغييرات واس���عة في البلدان املجاورة إليران متهيداً لظهور 
املهدي، وذكر )س���عيدي( أس���ماء هذه ال���دول وهي: تركيا 
والعراق ولبنان وباكس���تان وأفغانستان، وقال: »على الشعوب 
املسلمة في البلدان املجاورة إليران، مثل: تركيا والعراق ولبنان 
وأفغانستان وباكستان أن تنهض بكل قواها للتغيير؛ ألن هذه 
ل إلى جانب احلكومة والشعب اإليرانيني مركزاً  البلدان تشكِّ

لدعم الثورة العاملية للمهدي املنتظر«.
وفي إملاٍح إلى تأثير »فكرة االنتظار« على األداء السياسي 
اإليراني، قال )س���عيدي(: »أمامنا زمان طويل لتحقيق ذلك، 
وفي هذه الفترة يجب أن نهت���م بتربية القوات النزيهة على 
أساس التعرُّف على أسباب ظهور املهدي املنتظر وسبل منع 

العوائق ومنها الواليات املتحدة وإسرائيل«)2(. 
يظهر تأثير ذلك على الساحة األفغانية في اتباع طهران 
سياس���ة النََفس الطويل؛ فهي تعمل على ترس���يخ وجودها 
االقتصادي واالجتماعي في مناطق غرب أفغانس���تان وتقوم 
بضخ ماليني ال���دوالرات؛ لبناء الطرق وش���بكات الكهرباء 
وامل���دارس واملستش���فيات، كما يقوم عمالء االس���تخبارات 

برشوة زعماء القبائل بأكياس من املال لشراء النفوذ.
هذه السياس���ة تدركها واشنطن جيداً وتدرك أيضاً أنها 
ال تستطيع مجاراة إيران فيها، وكما يقول مسؤول باخلارجية 
األمريكية: »إننا قد نبقى هنا ملدة عش���ر سنوات أو عشرين 

سنة، ولكننا لن نكون هنا إلى األبد«)3(.
وف���ي الوقت الذي ترفع فيه إيران من س���قف أهدافها 
وتوقعاتها في أفغانستان؛ فإن الواليات املتحدة أخذت منحًى 
معاكساً؛ فخفضت من س���قف أهدافها؛ لتتحول من: إقامة 
دولة مستقرة سياًسياً واقتصادياً، إلى القضاء على »اإلرهاب 
والتطرُّف« واحليلولة دون سيطرة طالبان على البالد، ثم إلى 

تأمني أمريكا من خطر »اإلرهاب« املنبعث من أفغانستان.
وق���د اعترف وزي���ر الدفاع األمريك���ي صراحة بذلك، 
عندما وقف أمام جلنتَي اخلدمات املسلحة ملجلَسي )النواب 
والش���يوخ(، وقال: إنه ال ميكن للواليات املتحدة أن تتعثر في 
هدف غير واقعي، وهو حتويل أفغانس���تان إلى أمة مزدهرة 

��� موقع موسوعة الرشيد: �009/8/�7م.
��3 مجلة التامي، إيران ترفع درجة احلرارة في افغانستان: ��/�/�008م.

يسيطر الشيعة على ِقطاعات مهمة من االقتصاد األفغاني
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اقتصادياً، وق����ال ف�ي وض�وح: لك�ي أك����ون ص�ادقاً؛ فإن 
أمريك����ا ال ميكنها االنتظار؛ ألنه إذا وضعنا ألنفس���نا )مثل 
هذا الهدف( فسوف نخس���ر؛ ألنه ال ميلك أحد في الع�الم 

هذا الوقت أو الصبر أو املال«. 
واختزل غيتس هدف أمريكا األساس���ي في: »التأكُّد من أن 
اإلره���ابيني ل�ن يس�تعيدوا الس��يطرة عل����ى املنطق����ة؛ ك��ي 
ال يس�تخدموها قاعدة لهجم�اتهم على أمي�ركا أو حلفائها«)1(. 
ولم تغيِّر إستراتيجية أوباما اجلديدة التي أعلنها قبل أسابيع 
م���ن هذه األهداف، ولكنها أضافت هدفاً تنموياً مبَهما؛ بغرض 
ن هذه اإلس���تراتيجية  التجميل السياس���ي ال أكثر، ورغم تضمُّ
إرسال 30 ألف جندي أمريكي إضافي؛ إال أن احتماالت احلسم 
تظ���ل غامضة رغم وجود 110 آالف جن���دي تابعني للناتو من 

بينهم 68 ألف جندي أمريكي قبل الزيادة األخيرة.
وبحس���ب خبراء ومتخصصني؛ ف���إن زيادة عدد القوات 
ستؤدي إلى اتس���اع نطاق التحركات والقوافل واإلم�دادات، 
وه���و ما يعني مزي���داً من األهداف أم���ام عمليات املقاومة 
األفغاني���ة، ويفضي إلى مزيد من االنغماس في املس���تنقع، 
وه���ذا عني ما تريده وتخطط له طهران، وهو: أن تبقى كافة 

األطراف غارقة ومفتقرة إلى الدعم اإليراني.
ثالثًا: التوظيف:

تنش���ط إيران في الدول واملناطق التي تضم أقليات شيعية 
بني سكانها، وكلما كانت نسبة هذه األقلية مرتفعة أتاح لها ذلك 
مساحة أكبر للحركة والتدخل عن طريق توظيف هذه األقلية.

ز من  نت إيران عبر سنوات طويلة من اجلهد املركَّ وقد متكَّ
دعم الش���يعة األفغان؛ ليحققوا مكاسب سياسية واقتصادية 
تفوق نس���بتهم الس���كانية بكثير، وهو ما يعني امتالك قدرة 
أكبر على التأثير في أفغانستان؛ فقد مت االعتراف بالشيعة 
اجلعفرية كمذهب ديني في الدستور األفغاني للمرة األولى، 
ل نواب الشيعة ربع أعضاء البرملان، كما حصلوا على  ويش���كِّ
نس���بة كبيرة من احلقائب الوزارية وحكام الواليات وغيرها 
من املناصب الهامة في الدولة، ونس���جت األحزاب الشيعية 
عالق���ات خارجية قوية مع إي���ران ودول غربية أخرى بعيداً 
عن احلكومة املركزية، وقد أدى ذلك إلى تركُّز املس���اعدات 

الغربية في مناطق الشيعة.
ويس���يطر الش���يعة على ِقطاعات مهمة م���ن االقتصاد 

��� اجلزيرة نت: �8/�/�009م.

األفغاني، وعلى س���بيل املثال: ميتلك املس���تثمرون الشيعة 
النس���بة األكبر في ش���ركات احملمول الثالث، كما ميتلكون 
قريباً من نصف القنوات املرئية والصحف واملجالت الصادرة 

في أفغانستان. 
وتش���هد مناطق عدة في أفغانس���تان ثورة في إنش���اء 
لة بصفة  املدارس واحلوزات واحلس���ينيات الش���يعية املموَّ
أساس���ية من ِقَبل إيران واملرجعي���ات الدينية في العراق)2(.

وتعمل عدة مؤسسات إيرانية بصورة مباشرة في أفغانستان، 
وه���ي: إما تابعة للحرس الثوري مباش���رة، مثل: مؤسس���ة 
بارس���يان اخلضراء، أو تابعة ملكتب املرش���د، مثل: مؤسسة 
اإلمام لإلغاثة. وكلها تعمل على إنشاء مراكز وفروع لها في 

مختلف أنحاء البالد لضمان سيطرة أكبر على األوضاع.
وتقوم إس���تراتيجية إيران في توظيف األقلية الش���يعية 

األفغانية على أمرين: 
أولهما: الس���يطرة على مفاصل ه���ذه األقلية من خالل 
الدعم االقتصادي والعمل السياسي، ومن املعروف أن حزب 
الوحدة الشيعي )وهو احلزب الشيعي األكبر(، تأسس برعاية 
إيرانية على منط املجلس الش���يعي األعلى في العراق؛ أي: 
هو خليط يجمع عدة أحزاب ش���يعية، وهو بذلك ميثل األداة 
السياسية الرئيسية إليران، وللحزب تاريخ دموي في التعامل 

نة. مع األفغان السُّ
ثانيهم���ا: تضخيم حج��م األقلي�����ة، وتأثي��ره��ا، وه�و 
م البيئة األفغانية املمزقة ِعرقياً  ما أشرنا إليه س���ابقاً، وتقدِّ
وضعاً منوذجياً للمخطط اإليراني لتمرير األقلية الش���يعية 
وحتريكها من خالل سلس���لة من التحالفات واملواجهات التي 
جعلت الشيعة مكوناً رئيساً في احلياة السياسية رغم تضاؤل 

نسبتهم إلى ما دون ال� %10.
إن عالقة إيران باألقلية الش���يعية في أفغانستان، متثل 
ثابتاً بني عالقات تتس���م بالتغيُّر املستمر؛ فالتوافق الَعَقدي 
يجعل من هذه األقلية احلليف األقوى إليران، ومن ثَمَّ الورقة 
األساسية التي ال ميكن أن تتخلى عنها مهما تبدلت الظروف 

وتغيرت األنظمة السياسية.
تتعاظ���م أهمية هذه األقلية بالنس���بة لطهران من خالل 
ني في أفغانستان؛ فقد  ل تاريخها املتمرد ضد احلكم السُّ تأمُّ

��� انظر ملعلومات إضافية مقال: تنامي القوة الشيعية املتزايدة في أفغانستان إلى أين؟ 
موقع املسلم: �0/��/�4�7هـ، أبو فضل نافع.

تشهد مناطق عدة في أفغانستان ثورة في إنشاء المدارس والحوزات والحسينيات الشيعية
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واصلت أقلية الهزارة الش���يعية عبر ق���رون متتالية ثوراتها 
���نة دون أن تفلح معهم وس���ائل القمع أو التسامح؛  ضد السُّ
فقد اتبع معهم عبد الرحمن خان الذي حكم أفغانس���تان في 
دهم  الفترة من 1880 - 1901م، أس���لوباً حاسماً نتيجة مترُّ
���نة؛ فهاجر كثير منهم إلى  املس���تمر؛ فمنع التشيع وَدَعم السُّ
بلوشس���تان والهند وإيران، وعندما تولَّى بعده ابنه حبيب الله 
خان، عاملهم مبرونة وس���مح لهم بالعودة، ولكنهم ظلوا على 

دهم وثوراتهم. مترُّ
رابعًا: التبديل:

تس���تخدم إيران ملفات األزم���ات كأوراق تفاوضية في 
أزمات أخرى؛ فهي - على سبيل املثال - تستغل نفوذها في 
أفغانستان أو العراق أو اخلليج، كأوراق في إدارة املساومات 
على امللف النووي، كما تستغل امللف النووي كورقة تفاوضية 
ف���ي إدارة امللَفني )العراقي واخلليجي(، ويصعب على احمللل 
السياس���ي أن يحدد بدقة: أي امللفات ميكن أن تتنازل عنها 
إيران في النهاية مقابل حتقيق مكاسب في امللفات األخرى؟ 
لذلك حترص طهران على احلض���ور بقوة في األزمات 
املث���ارة بدول املنطقة، بل تصن���ع أزمات لم تكن موجودة من 

قبل، مثل: أزمة التمرد احلوثي في اليمن.
بالنسبة للملف األفغاني؛ فإن إيران تدرك أن أفغانستان 
هي محور مهم لتالفي الضغوط الغربية على روسيا؛ لسحبها 
بعيداً عن دعم إي���ران؛ فمقابل احلوافز االقتصادية الغربية 
مة لروسيا لترفع غطاءها عن طهران، ال جتد إيران في  املقدَّ

مه ملوس���كو؛ ليعادل هذه اإلغراءات،  املقابل ما ميكن أن تقدِّ
وهنا يبرز دور أفغانستان باعتبارها محوراً مشتركاً بني الدول 
الثالث: )روس���يا، أمريكا، إيران(؛ حي���ث تتفق هذه الدول 
الثالث على اعتبار احلركات اجلهادية اإلسالمية في املنطقة 
خطراً يتهدده���ا جميعاً، خاصة أن البيئة األفغانية أصبحت 
مركزاً إلعادة التجميع واحلش���د لهذه احلركات، يضاف إلى 
ذلك مخزون النفط في قزوين، ومشكلة املخدرات املستعصية 
على احلل، وهذه كلها قضاي���ا حتتاج إلى طاولة مفاوضات 
ثالثية ميكنه���ا أن تخفف الضغط على الطاولة النووية التي 

جتلس عليها إيران مبفردها.
لكي تصل إي���ران إلى هذه الطاولة، فإنها تس���عى إلى 
استغالل عالقاتها بكافة األطراف؛ لتغيير معادالت التوازن، 
وإليجاد بيئة غير مستقرة يصعب اخلروج منها دون مساعدة 
خارجية، كم���ا أنَّ عليها أن تتعامل مع ملفات األزمات كباقة 
واحدة يجري التبديل بني مكوناتها بحس���ب الضغوط التي 
مُت���اَرس عليها، وفي خالل ذلك كل���ه؛ فإنها تتحلى بالصبر 
الطوي���ل الذي يراهن على تغيُّر الظروف واألحوال، وإذا كان 
ل حتوالً  مجيء جورج بوش إلى الرئاس���ة عام 2001م ش���كَّ
جذرياً في الدور اإليراني باملنطقة نتيجة احتالل أفغانستان 
ثم العراق، فإن مرحلة أوباما أدَّت إلى انتعاش احللم اإليراني 
بالتحول إلى قوة إقليمية عظم���ى متارس دوراً مدعوماً من 
العال���م الغربي، وذلك ف���ي ظل غيبة كاملة لل���دور العربي 

املتواري خلف ظالل التحالف مع الواليات املتحدة.

عام  الرئاسة  إلى  بوش  ج��ورج  مجيء  كان  إذا 
اإليراني  ال��دور  في  جذريًا  حتوالً  ل  شكَّ 2001م 
العراق،  ثم  أفغانستان  احتالل  نتيجة  باملنطقة 
احللم  انتعاش  إل��ى  ت  أدَّ أوب��ام��ا  مرحلة  ف��إن 

اإليراني بالتحول إلى قوة إقليمية عظمى
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] المسلمون والعالم [

أين الواليات املتحدة
من احلوثيني؟

دة  ال يغيب عن البال أن ما بن األخطار املهدِّ
ألمتن��ا العربي��ة عاق��ات جدلي��ة ومس��احات 
رمادي��ة يصع��ب يف ضبابيته��ا ق��راءة خرائط 
التحالف��ات والصراع��ات يف املنطق��ة على حنو 

دقيق. 
لكن ما قد كان ضبابيًا يف الس��ابق انقشعت 
عتمته مؤخرًا مع سلسلة من األحداث واملواقف 
والتوافقات بن قوى تبدو ألوَّل َوْهلة متعارضة 
بينما تتش��ابك أياديها حتت طاولة املفاوضات، 
وتب��دو الص��ورة أكث��ر ج��اًء م��ن ذي قب��ل؛ إذ 

الشواهد متزامحة قبل إسدال ستارة النهاية.
إن الصراعات كثريًا ما تأخذنا إىل غري املكان 
ال��ذي نريده، وحتليات املش��هد السياس��ي تقوم 
بالشيء ذاته؛ حيث يفضي االعتقاد أحيانًا  إىل 
أنَّ النظر إىل بطء الفع��ل األمريكي، هو نوع من 
اس��تعجاله، أو هو مرادف مأل��وف للتعويل عليه، 
وبن��اًء عل��ى ذلك جيد امل��رء نفس��ه مدفوعًا إىل 
أمهية التميي��ز ما بن حتليل املوق��ف، والوقوع 
يف االس��تقطاب ال��ذي ق��د ي��راه االهنزامي��ون 
املس��تقلون  جي��د  وال  املنطق��ة،  يف  اضطراري��ًا 
أنفس��هم مش��دودين إليه، ال. بل يرونه نوعًا من 
تأجيل اهلزمية أو االختيار الطوعي للعبودية. 

أم������������������ري س�����ع�����ي�����د
 amirsaid@gawab.com
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] المسلمون والعالم [

حقاً، ال ارتباط مطلقاً بني التحذير من خطر ما، واستدعاء 
آخر، لكن اجلدير بالدراس���ة هو ما يستتبع انكشاف الصورة 
اآلن، من ضرورة االصطفاف العربي واإلس���المي مبش���روع 
أضحى اضطرارياً للخروج من دائرة التقسيم والتفكيك َوْفقاً 

ألجندتني باتتا متشابهتني في أهدافهما حلدٍّ بعيد. 
لقد كان رائداً أن تتبل���ور رؤية التوافق الغربي اإليراني، 
ورمبا الروسي من خلف س���تار على أنه عالمة على جريان 
�ع، وهو  املياه في جدول التوافق السياس���ي البراغماتي املتوقَّ
ما كانت حت���ذر منه أقلية يقظة، وهو م���ا ينجم عنه أيضاً 

اتضاح صورة بؤس املشهد العربي الذاهل، ونقيضه.
 لق���د جرى احلديث عن الصراع بش���كله الكاريكاتوري 
رت به جموع »املثقفني« الناقلة - قسراً - إلى األمة  الذي بشَّ
مفاهيم تخديرية عن عالقة إيران بالغرب، وهو ما س���اهم 

بدوره في تغييب العرب عن إبصار املشهد بعني سليمة. 
واآلن، ونح���ن نعال���ج مس���ألة عالق���ة األمريكيني مبا 
يجري في الش���مال اليمني، ال ميكننا اقتطاع هذا اجلزء من 
اخلريطة عن سائر املنطقة العربية واإلسالمية، والذي جتد 
فيه الواليات املتحدة جس���وراً حتملها على االلتقاء مع إيران 
��ول بينهم�ا في بعضه�ا،  في معظ�م األه��داف، وأس�واراً حَتُ
أو َوْفقاً لتصوُّر آخر: ترى واشنطن أنها بحاجة لتوظيف إيران 
في املنطقة حتى مرحلة ما، ثم التع��امل معه��ا بش���كل آخ�ر 
ال يخرجه���ا من املعادلة لكن يضيِّ���ق حركتها، ولذلك تراها 
ني يُس���تخدم في قضم الكعكة، بل شريكاً  اآلن أكثر من س���كِّ
صغي���راً فيها، وهو ما يوفر تدجني املنطقة أكثر بأقل فاتورة 

من الدماء الغربية. 

إن مسألة اس���تخدام أوراق أمريكية اآلن حلمل طهران 
على اتخاذ سياسة معيَّنة قد أضحى لغزاً للكثيرين؛ لفقدانهم 
أي مؤش���ر لهذه الضغوط، وهو ما يتب���دى في تلك الرقعة 
الشاسعة التي تتمدد فيها إيران اليوم، وتلك مسألة سنعِرض 
لها الحقاً، بإذن الله؛ غير أن ما يس���ترعي االنتباه في حيِّز 

اإلرهاب احلوثي وامتداداته هو ما يلي: 
أواًل: ُزْهد الواليات املتحدة األمريكية في اإلفادة من أي 

مه صنعاء يُدين طهران دولياً، على األقل على صعيد  دليل تقدِّ
ممارس���ة الضغط على األخيرة، وهو ما يعني: أن واش�نطن 
ع���اءات« اليمني�ة - إن صح  ال تري���د حتى اس����تخدام »االدِّ
التعبير - في »ابتزاز« طهران، وهو ما يثير عالمة اس���تفهام 
كبيرة؛ فصنع���اء أعلنت أكثر من مرة أنه���ا متلك أدلَّة على 
تورُّط طهران في دعم هجمات احلوثيني على قواتها املسلحة 
ف���ي صعدة، من خ���الل عدة محاوالت كش���ف عنها اليمن؛ 
إلرسال أسلحة من إيران للحوثيني عبر سفن مت ضبطها على 
السواحل اليمنية، ومنها ما أدى إلى اعتقال إيرانيني بالفعل 
على منت إحداها، وهو ما أكده الناطق باسم احلكومة اليمنية 
)حس���ن اللوزي( في تصريحات بثتها وكال���ة األنباء اليمنية 
الرس���مية )سبأ( في 10/27/ 2009 حني قال: »إن األجهزة 
األمنية اعتقلت خمسة إيرانيني كانوا على منت سفينة إيرانية 
لة باألسلحة قبالة ساحل ميدي في محافظة  مش���بوهة محمَّ
حجة«، وهي - باملناس���بة - محافظة مجاورة لصعدة، وهي 
االمتداد الطبيعي املتوقع للتوسع احلوثي للوصول إلى البحر 
األحم���ر، وباجلملة؛ فقد قال رئي���س مجلس األمن القومي 
اليمني ومدير مكتب الرئيس اليمني )علي محمد األنس���ي(، 
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على هامش حوار املنامة: »إن س���فينة األسلحة التي ضبطها 
اليمن ذاهب���ة إلى احلوثيني في أكتوبر كانت إيرانية، وهناك 

دالئل على أنها كانت قادمة من إريتريا«. 
ثاني��ًا: اس���تكماالً لذلك التصريح؛ فإن ه���ذه العبارة في 

احلقيق���ة لم تُِثر األمريكيني املوجودين بكثافة في جنوب البحر 
األحمر ملالحظة س���لوك السفن اإليرانية، وَرْصد ما يجري في 
مين���اء مصوع اإلرتري الذي تتواجد في���ه قطع بحرية إيرانية، 
عل���ى الرغم من اتهام إرتريا ذاتها بدع���م موالني للقاعدة في 
الصومال من ِقَبل دوائر أمنية غربية، وهو ما كان من شأنه أن 
يفتح أعني األمريكيني خصوصاً والغربيني عموماً على النشاط 
البحري في امليناء وحركة السفن منه وإليه، وطبيعة حموالتها. 
ثالث��ًا: إن الالف���ت للنظر أكث���ر بعد تس���ريب معلومات 

استخباراتية )مصرية وعربية( نقلتها صحيفة الشرق األوسط 
اللندنية في 2009/12/13 عن مصادر مصرية وعربية، طلبت 
عدم تعريفها نظراً حلساس���ية موقعها، وك���ون هذه املعلومات 
مستقاة من مصادر استخباراتية موثوق بها )بحسب ما ورد في 
الصحيفة( تفيد بأن: »اجتماعاً سرياً رفيع املستوى ُعقد أخيراً 
داخ���ل األراضي اليمنية بني مس���ؤول احلرس الثوري اإليراني 
وقياديني من ح���زب الله واملتمردين احلوثيني في اليمن بهدف 
تنسيق العمليات املشتركة وَوْضع خطة لتصعيد املوقف العسكري 
على احلدود الس�عودية اليمني�ة«، معتب�رة أن: »االجتماع الذي 
مت َرْص���ده من ِقَبل أجهزة اس���تخباراتية عربي���ة وغربية )في 
نوفمب���ر 2009( َمثَّل أخطر حت���رُّك إيراني على اإلطالق على 
خط العمليات العس���كرية التي يش���نُّها احلوثيون؛ سواء داخل 
األراض���ي اليمنية أو على احل�دود الس����عودية اليمني�ة«، وهو 
ما يَُعد »أبرز دليل على تورُّط إيران املباش���ر في دعم احلوثيني 

مادياً وعسكرياً ولوجستياً«. 
بعد كل هذا؛ فإن واشنطن لم تعلِّق ال سياسياً وال إعالمياً 
عل���ى تلك املعلوم���ات، برغم أن تلك املص���ادر قد أعربت عن 
اندهاش���ها من املوقف األمريكي؛ لكون »وكالة االس���تخبارات 
املركزي���ة األميركية )س���ي آي إيه( على عل���م بتفاصيل هذا 
االجتماع عبر عالقاتها مع عدة أجهزة أخرى معنية باملنطقة«، 
وذلك بحس���ب الصحيفة. وهو أيضاً م���ا يثير الريبة؛ ال لكون 
واش���نطن لم تتأكد من مصداقية تل���ك املعلومات، بل ألنها لم 
تستغلها، بل تسارع إلى نفيها ومثيالتها إلحراج حلفائها وتبرئة 

س���احة اإليرانيني، وهي على كل حال ليست مضطرة إلى ذلك 
ما لم تكن لها رغب�ة في النأي بنفس���ها ع��ن إدان�ة اإليرانيي�ن، 
بل جتاوز األمر ذلك إلى َمنْحهم صّكاً بالبراءة، عبَّر عنه جيفري 
فيلتمان مس���اعد وزيرة اخلارجية األميركية لش���ؤون الشرق 
األدن���ى من داخل احلدود العربي���ة ذاتها، حني قال في مؤمتر 
أمني إقليمي في البحرين ُعِقد في ديس���مبر املاضي: »العديد 
ثوا إلينا بخصوص إمكانية وجود  من أصدقائنا وش���ركائنا حتدَّ
دعم أجنبي للحوثيني، وقد س���معنا النظريات اخلاصة بالدعم 
اإليران���ي للحوثيني. إننا بكل صراحة، ال منلك أدلة مس���تقلة 
بشأن هذا املوضوع«. وأضاف املسؤول األمريكي »يَِعظ« احللفاء 
م«، داعياً  بقول���ه: »إن الطابع الطائفي للنزاع ال ينبغي أن يُضخَّ

كل األطراف إلى احتواء النزاع داخل اليمن)1(.
رابع��ًا: ال بد من قراءة ردِّ ِفْع���ل األمريكيني أيضاً حيال 

االعت���داء على أراض���ي دولة ذات طبيع���ة خاصة. ال نقول 
فق���ط: إنها عضو باألمم املتح���دة وال نقول: إنه�ا مح�ورية، 
بل إنها أكثر دولة متد الواليات املتحدة بالنفط )شريان حياة 
األمريكيني(، وهي )اململكة العربية الس���عودية(، أكبر مصدر 
للنفط ف���ي العالم، وهي الدولة احملوري���ة في أكثر املناطق 
أهمية في العالم؛ الستحواذها )أي: تلك املنطقة( على أكثر 

من ثلثي نفط العالم.
إن رد الفع���ل ال���ذي كان متوقعاً م���ن األمريكيني أكبر 
بكثير من ذلك التصريح الباهت والغامض للمتحدث باس���م 
وزارة اخلارجي���ة األميركية )أيان كيلي( حني أعرب »عن قلق 
���ع أعمال العن���ف إلى احلدود  الوالي���ات املتحدة حيال توسُّ
اليمنية الس���عودية«، و»حض األط���راف املعنية على حماية 
أرواح املدنيني«)2(، معززاً ذل���ك مبقولة: »إنه ال ميكن وجوُد 
حلٍّ عس���كري على املدى الطويل في الن���زاع بني احلكومة 

اليمنية واملتمردين«.
وإذا ضربن���ا الذكر صفحاً عن الص���راع داخل اليمن؛ 
فإن الواليات املتحدة ق���د كانت معنية باحلديث عن عدوان 
صريح على دولة لها مصالح مشتركة معها؛ فما الذي أخرس 

األمريكيني إذاً؟
خامس��ًًا: امتن���اع املنظمات احلقوقي���ة الغربية املعروف 

��� بي بي سي: ��/��/�009.
��� راديو سوا: 6/��/ �009.
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ارتباطها باألجهزة االستخباراتية لبالدها؛ ال سيما الواليات 
املتحدة عن إدان���ة أو حتى التحقيق ف���ي املعلومات املتِهمة 
للحوثي���ني بارتكاب جرائم حرب، وهو ما تفيض به صفحات 
اليوتي���وب ومتابعات الصحف واملواقع اليمنية املختلفة، وهو 
ما يثير االستغراب جتاه أسباب هذا االمتناع ومغزاه، كما أنها 
لم حتمل تصريح مصدر عس���كري لصحيفة الشرق األوسط 
نت من  ف���ي )2009/12/12( بأن: »القوات الس���عودية متكَّ
تخليص نساء مينيات استخدمهن احلوثيون كدروع بشرية«، 
ح  على محمل اجلد واالهتمام، على األقل مبا يوازي ما تصرِّ
به جهات غير رس���مية متمردة في دارفور مثاًلََ. والسر كامن 
في اإليحاء بأن املش���كلة اإلنس���انية التي سببها الصراع مع  
احلوثيني هي من مس���ؤولية احلكومة اليمنية، و من ثَمَّ يكون 

التمهيد للتدخل األجنبي بذريعتها. 
وما ميكن استخالصه من تلك األمور ما يلي: 

1 - الوالي���ات املتح���دة ال تريد أن ت���رى أن ثمة أدلة 
على تورط إيران في دعم العدوان احلوثي ضد الس���عودية 

واليمن.
2 - ال تنظ���ر واش���نطن إلى احلوثيني كحرك���ة إرهابية، 
َوْفقاً للتصنيف اليمني، وال تش���اهدهم كما الروايات الرسمية 
السعودية كمتسللني، بل تراهم في النطاق اليمني »متمردين«، 
وفي الداخل الس���عودي تنظر إلى اختراقهم للحدود على أنه: 
���ع ألعمال العنف إلى احلدود اليمنية السعودية«، وميكن  »توسُّ
في هذا الس���ياق ضم النفي الس���ابق للسفيرة البريطانية في 
صنعاء )فرانسيس جاي( تهمة اإلرهاب عن احلوثي، قبل ثالث 
سنوات حتديداً، فيما أوردته الش���رق األوسط حينها مؤكدة: 
»أنه ال ميكن القول بأن حس���ني احلوثي وجماعته هم عناصر 
إرهابية؛ ألنهم لم يقوموا بأي أعمال عنف ضد أهداف مدنية؛ 
لون تهديداً للنظام وليس ألمريكا أو إسرائيل«.   إنهم رمبا يشكِّ
���م« الطابع  3 - تنص���ح اإلدارة األمريكي���ة بأال »يُضخَّ
الطائف���ي؛ وهي بناًء عل���ى ذلك تنقله إل���ى احليز احمللي 

ئ منه إيران ضمنياً.  املعارض وتبرِّ
4 -  ال جتد واش���نطن نفس���ها مضطرة إلى الطلب من 
مجلس األمن استصدار قرار ملالحقة قادة ميليشيا احلوثيني، 
أس���وة بقادة اجلنجويد - مثاًل - في دارفور؛ فضاًل عن أن 
تلمح إلى مسؤولية قادة طهران عن ما يحدث في قرى صعدة، 

رمبا؛ ألنها ال جتد مشكلة تتعلق باملدنيني أصاًل.
5 - ال تزيد واش���نطن - علن���اً على األقل - عن »حض 
األطراف املعنيَّة على حماية أرواح املدنيني«، وهي تلزم بذلك 
احلياد إزاء تلك »األطراف«، وهو ذاته ما يُقَرأ من مش���اعر 
»القلق« من القتال الدائر الذي ينبغي له أال يس���تمر طوياًل 

بحسب املسؤولة األمريكية. 
6 - لم يص��در نهائياً ع��ن ال�والي�ات املتح�دة األمريكي�ة 
م���ا يفيد بأنه���ا تع���رف أن احلوثيني قد اخترق���وا احلدود 
الس���عودية، وهي من ثَمَّ تبدو كما لو أنها كانت ال تعلم ما إذا 
كان احلوثيون معتدين أم معتدى عليهم داخل احلدود اليمنية 
من ِقَبل القوات السعودية؛ فليس لها موقف واضح يبنيِّ دعمها 

للسعودية أو إدانتها لها، واألمر ذاته بالنسبة للحوثيني. 
7 - صمتت الواليات املتحدة عن التهديد املبطن الذي أطلقه 
وزير اخلارجية اإليراني ضد الس���عودية واليمن معاً فيما يبدو؛ 
ر من عواقب »َقْمع« الش���عب اليمني عبر شن حمالت  حني حذَّ
عس���كرية قائاًل: »إن من يحاول صب الزيت على نار الفتنة لن 
يكون مبنأًى عن لهيبها وسيدخل الدخان في عيونه، وإن الدعم 
املالي والتسليحي للمتطرفني والتعامل مع الشعب بأسلوب قمعي 
تترتب عليه تبعات خطيرة جداً«، وأبدى »استعداد إيران للتعاون 
ر مينياً بالتدخل السافر  من أجل حل مشاكل اليمن، »وهو ما ُفسِّ
في الش���أن الداخلي له، وخليجياً بالتهديد لليمن والس���عودية؛ 
في وقت تقمع فيه السلطات اإليرانية »اإلصالحيني« اإليرانيني 

نة البلوش، وتقتل منهم العشرات.  والسُّ
أين الواليات املتحدة األمريكية إذن من نش���اط احلوثيني 
العسكري وطرحهم السياس���ي؟ األهم من هذا السؤال، هو: 
أين جتد واش���نطن نفسها أقرب: إلى طهران أم إلى الرياض؟ 
واحلقيقة أن عبارات موجزة لروبرت بير خبير ال� )س���ي آي 
إيه(، س���تفي للمتطلعني لإلجابة مبا يُشِبع شهيتهم املعرفية؛ 
فالرجل قد قال صراحة: »سنعطي إيران النفوذ في أفغانستان 
وباكس���تان، وس���ندعمها اقتصادياً. إن أمريكا ستتحالف مع 
طهران، وستتحول عن حتالفاتها السابقة في اخلليج وسيتحول 
الهالل الشيعي إلى دائرة ش���يعية في الشرق األوسط. وهي 
بالطبع دائرة ش���يعية متتد في إيران والعراق وسورية ولبنان 
وغزة والضف���ة واليمن ودول اخلليج وفي كل مكان. لن يوقف 
أحد التق���دم اإليراني ملد نفوذه؛ وهل يس���تطيع أحد إيقاف 

لم يصدر نهائيا عن الواليات المتحدة ما يفيد بأنها تعرف أن الحوثيين قد اخترقوا الحدود السعودية
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إنه  الس���ماء؟  م���ن  املطر 
أوباما  ب���اراك  إن  َق���َدر. 
)حسني(؛  الوس���ط  اسمه 
إنه يتماهى مع الشيعة؛ إنه 
ليس ابن تيمية«)1(. وإن لم 
يكن تصريح الرجل رسمياً؛ 
إال أن���ه كاش���ٌف وخطيٌر؛ 
كونه ينس���جم مع ما تفرزه 
معطيات  م���ن  األح���داث 

واستنتاجات. 
في احلقيقة ال جديد ف���ي كالم بير، إال في صدوره عنه؛ 
فاملوقف الذي تتخذه واش���نطن من احلوثيني تقف بحذائه مع 
امليليش���يات اإليرانية في العراق، وليس األمر هكذا فحس���ب، 
ب���ل ال يَبُعد هذا كثيراً عن »اإلجراء العدمي« الذي نفذته حيال 
احتالل إي���ران لبئر )الفكة( العراقي، عل���ى مقربة من مفارز 
وقواعد الواليات املتحدة األمريكية في العراق، وغير بعيد عن 
ِقَطعها البحرية في اخلليج، وحدي���ث اجلنرال ديفيد بتريوس 
القائد العام للقيادة العس���كرية املركزي���ة األمريكية عن جناح 
قوات بالده في تقليص »تسرُّب املقاتلني األجانب عبر احلدود 
الس���ورية من حد أعلى بلغ 110 مقاتلني في الش���هر إلى أقل 
من عش���رة مقاتلني اآلن«، حديث مضحك للغاية؛ لتجاهله في 
املقابل احلدود املفتوحة بني العراق وإيران للحد الذي يس���مح 
بعبور عش���رات اآلالف من »احلجاج إلى كربالء« وغيرهم دون 
حس���يب أو رقيب، مثاًل. هذا إضافة إلى تقس���يم النفوذ في 
العراق وأفغانس���تان، كما أن صمت الواليات املتحدة عن القمع 
ذه طهران ضد معارضيها السياسيني والدينيني  الدموي الذي تنفِّ
والقوميني يش���ي بأن واشنطن ال تريد إزعاج حليفتها اجلديدة 
أتها عبر 14 جهازاً اس���تخباراتياً  القدمي���ة )إيران(، بعد أن برَّ
من تهمة الس���عي لتحويل برنامجها النووي إلى مشروع صناعة 

وامتالك قنبلة نووية. 
إن واش���نطن تراوح ف���ي اس���تخدام أوراق َضْغِطها في 
امللف النووي في وقت حترق فيه طهران الوقت باجتاه تنفيذ 
جتربتها النووية األولى، ما بني اس���تخدام أس���لحة الواليات 
املتح���دة األمريكية املتنوعة في أروق���ة مجلس األمن، وهي 

��� مجلة الوطن العربي: 4/��/�009.

تصريحات  ع���ن  عب���ارة 
بأن: »صبر واش���نط�ن بدأ 
»واش�نطن  أن:  أو  ينف��د«، 
بدأ صب�رها ينفد«، أو أن: 
»الوق���ت أمام طهران آخذ 

في النفاد«. 
تهديداً  ذلك  كل  بالطبع 
قالت  عقيم���ة.  بعقوب���ات 
طهران مراراً وتكراراً: إنها ال 
تؤثر فيها، وال يُتَوقع أن تصنع 
شيئاً مناوئاً للنش���اط احلوثي في اليمن ولو كان ضد السعودية 
ذاته���ا التي حتتفظ معها بعالقات متميزة، وذلك ببس���اطة؛ ألن 
إيران هي فزاعة املرحلة القادمة، وهي األداة التي س���يجري بها 
تفكيك املنطقة، وَعْزل أخطارها املستقبلية عن الواليات املتحدة 

األمريكية. 
لقد أصدر مركز األمن األمريكي اجلديد املهتم بإصدار 
تقارير وأبحاث تدعم املصالح والقيم األمريكية في العشرين 
من نوفمبر 2009 - بحس���ب تقرير واشنطن - مقالة حتت 
عنوان: »على حافة الهاوية: عدم االس���تقرار اليمني وتهديد 
املصالح األمريكية للباحثنَي: )أندرو أكسوم وريتشارد فونتني(، 
َخلَصا فيها إلى أن: »الوضع املتدهور في اليمن وانعكاس���اته 
على املصال���ح األمريكية هو الذي يدف���ع الواليات املتحدة 
إلعط���اء مزيد من االهتمام ِل�َما يحدث في اليمن«، لكن قبل 
أن تذه���ب الظنون بنا بعيداً )وبعض الظن إثم(، تس���تدرك 
املقالة بأن: »ليس معنى ذلك أن يتخذ هذا االهتمام ش���كل 
عمليات عس���كرية واسعة النطاق مثلما حدث في أفغانستان 
والعراق، ولكن أن تُتبَّع اس���تراتيجية ش���املة تُزاِوج فيها بني 
ع���دة عناصر منها: دع���م مكافحة اإلرهاب، املس���اعدات 
التنموية، الضغوط الدبلوماس���ية، واملضي ُقُدماً نحو مسار 
املصاحل���ة«؛ أي: ُجْهٌد يخص مكافحة القاعدة، وآخر يخص 
تقدمي مساعدات محدودة لليمن، والضغط عليها في املقابل، 
ثم األخطر، وهو: مس���ار مصاحلة بني »الدولة« و»البديل«، 

ورمبا مبعوث سالم. 
إنه���ا احلقيق���ة الت����ي ال ب����د أن يدركه����ا الع����رب 

قبل بكاء غرناطة.

صمت الوالي��ات املتحدة عن القمع الدموي 
ذه طهران ضد معارضيها السياس��ين  الذي تنفِّ
والديني���ن والقومي��ن، يش����ي بأن واش��نطن 
ال تري��د إزع��اج حليفتها اجلدي��دة القدمية 
أهتا عرب 14 جهازًا استخباراتيًا  )إيران(، بعد أن برَّ
من هتم��ة الس��عي لتحوي��ل برناجمه��ا النووي 
إىل مش��روع صناع��ة وامتاك قنبل��ة نووية. 
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] المسلمون والعالم [

مع تقدمي اإلستراتيجية األمريكية اجلديدة إلدارة أوباما، 
تل���ك املتعلقة بكلٍّ من باكس���تان وأفغانس���تان، تبرز منطقة 
إس���تراتيجية جديدة، من املتوقع أن تكون في بؤرة االهتمام 
األمريكي في الفترة القادمة، تلك املنطقة، هي: بلوشستان. 

ة: وتنبع أهمية تلك املنطقة من اعتبارات ِعدَّ
 أواًل: أنها منطقة مش���تَركة ما بني احلدود الباكستانية 

واألفغانية واإليرانية، 
ثانيًا: أن واش���نطن تعتق���د أن كبار زعم���اء القاعدة 
وطالب���ان يختبئون في تل���ك املنطقة اجلبلي���ة الوعرة ذات 

الكثافة السكانية املنخفضة.
ثالث��ًا: أن ذلك اإلقلي���م هو هدف الوالي���ات املتحدة 
للس���يطرة على تلك املنطقة اإلستراتيجية الهامة؛ حيث إنها 
تُعدُّ مخزوناً هائاًل للغاز الطبيعي، ومن املتوقع أن يسير فيها 

خط أنابيب غاز مقتََرح.
ن الواليات املتحدة من احتالل موطئ َقَدم لها  رابعًا: أنها متكِّ

بالقرب من إيران؛ تستطيع من خالله تهديد الدول�ة الف�ارس�ية 
أو استخدام تلك املنطقة كورقة رابحة على طاولة املفاوضات.

خامس��ًا: أنها منطقة إستراتيجية على احمليط الهندي؛ 
تسمح بوصول اإلمدادات اللوجستية إلى القوات املقاتلة من 

الواليات املتحدة والناتو داخل أفغانستان.
املوقع اإلستراتيجي إلقليم بلوشستان:

تنقسم باكس���تان إلى أربعة أعراق كبرى، هي: البنجاب 
والس���ند والبلوش والبش���تون. وإقليم بلوشستان هو األكبر 
مساحة )42% من مس�احة باك�ستان(، ويحت��وي عل�ى الع�ديد 
من املصادر واملع��ادن، وتؤوي كويتا )عاصمة اإلقليم( ما بني 
750 ألف إلى مليون نس���مة، وميثل الِعرق البلوش���ي غالبية 
ضئيلة في املقاطعة، مع العرقية البشتونية التي جاء معظمها 
رين من أفغانستان، وميثل البلوش ثاني أكبر  كالجئني أو مهجَّ
عرقية، خاصة في الشمال. ويُعدُّ نفوذ العرق البشتوني بارزاً 
في بلوشستان )في كويتا عاصمة اإلقليم التي يقطنها غالبية 

بلوشستان:
الهدف 

األمريكي 
القادم!

حممد سليمان الزواوي

الهدف األمريكي القادم: 
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من البشتون( باإلضافة إلى مناطق أخرى من املقاطعة. 
ويقع إقليم بلوشستان الباكستاني في موقع إستراتيجي: 
في ش���مال غرب البالد وجنوب منطقة وزيرس���تان، ويتاخم 
حدوَده مقاطعة )سيس���تان بلوشستان( اإليرانية ومقاطعات: 
منروز وهلمن���د وقندهار وزابول وباكتي���كا األفغانية. وتقع 
بلوشس���تان على خليج ُعَمان )وهو ممر بحري هام ومزدحم 
يرب���ط ما بني البح���ر العربي واخلليج العرب���ي، وباالمتداد 
يربطهما باحمليط الهندي األوسع(. كما يوجد في بلوشستان 
أيضاً ميناء )جوادار( ذو األهمية اإلستراتيجية؛ فقد كان هذا 
امليناء - حتديداً - هو الهدف األساس���ي للغزو الس���وفييتي 
)س���ابقاً( ألفغانستان؛ لتصل موسكو إلى املوانئ الهامة على 

املياه الدافئة في احمليط الهندي.
ماً؛  وتُعدُّ بلوشس���تان من أفقر مناطق باكستان وأقلِّها تقدُّ
إال أنها غنية مبصادرها الطبيعي���ة؛ فتحتوي على مخزونات 
كبيرة من الغاز الطبيعي )ميثل ثلث استهالك باكستان تقريباً( 
باإلضافة إلى احتياطات نفطية كبيرة، باإلضافة أيضاً إلى أنها 
ات، أمثال: النحاس واليورانيوم والذهب.  غنية باملعادن والِفِلزَّ
وتقع بلوشستان على طول املسار املقترح خلط أنابيب )إيران، 
باكس���تان، الهند(، والذي يُطلق عليه: )خط أنابيب السالم(، 
���م لنق���ل الغاز الطبيعي م���ن إيران إل���ى الهند عبر  واملصمَّ
باكس���تان. كما تقع بلوشس���تان في طريق شبكة من خطوط 
لها الواليات املتحدة؛ ألنها  األنابيب اإلقليمية البديلة التي تفضِّ
تس���تثني إيران، والتي تُعرف بخطوط أنابيب: )تركمانستان، 
أفغانس���تان، باكس���تان، الهند(، ولكن ما أسال لعاب اجلميع 
على بلوشستان مؤخراً، هو اكتشاف احتياطي هائل من الغاز 
الطبيعي مبنطقة )سوي(؛ حيث تصل املخزونات الى أكثر من 

عشرة تريليونات َقَدم مكعب من الغاز.
وتُعدُّ بلوشستان مركزاً لوجستياً هاماً ألمريكا الستمرار 
عملياتها العسكرية في أفغانستان وفي املنطقة بصورة أوسع؛ 
حيث يجري من خاللها نَْقل قوافل شاحنات الوقود والعربات 
العسكرية والسالح والطعام واملواد الهامة األخرى إلى قوات 
أمريكا والناتو في أفغانستان، وكل ذلك يسير عبر بلوشستان. 
وقد وقعت أُولَى الهجمات ضد قافلة للناتو في بلوشس���تان 
في يونيو 2009 مبدينة شامان على احلدود األفغانية. وهجم 
املسلحون مرة ثانية في سبتمبر على قافلة وقود للناتو كانت 

مَتُر بالقرب من كويتا، وهو ما أدى إلى إشعال ثماني حاويات 
نف���ط. ومن املتوقع أن تتعرض مس���ارات اإلمدادات التابعة 
للناتو في بلوشستان لهجمات متزايدة مع تصعيد الوضع في 

أفغانستان.
طالبان والقاعدة:

ويرى املس����ؤولون األمريكي��ون أو )يري����دون أن يروا( 
أن بلوشس���تان تُعدُّ معقاًل هاماً لنشاطات القاعدة وطالبان. 
ويعتقد العديد م���ن املخططني األمريكيني لإلس���تراتيجية 
اجلديدة أن كبار رموز احلركتني - مبا في ذلك زعيم طالبان 
األفغانية املال محمد عمر - ق���د هربوا من املناطق القبلية 
في أفغانستان وباكس���تان إلى مالذات آمنة في بلوشستان. 
ويعتقدون أيضاً أن كويتا )عاصمة اإلقليم( تعمل كمركز هام 
هت  لتمويل وتنظي���م عمليات طالبان والقاعدة. وكثيراً ما وجَّ
واش���نطن اتهامات لالستخبارات الباكس���تانية بأنها حتمي 
أعضاء طالبان األفغانية في بلوشستان، وبالتحديد الفصيل 
القوي من حركة طالبان، ذلك الذي يقوده املال محمد عمر، 

والذي يُعرف باسم )مجلس شورى كويتا(.
وألن بلوشس���تان جُتاور أفغانستان، وخاصة إقليم هلمند 
الذي يُعدُّ مركزاً لعمليات طالبان ضد قوات الناتو، فإن إسالم 
آباد تخش���ى م���ن أن أي تصعيد للحمالت بقي���ادة الواليات 
املتحدة ضد هلمند واألجزاء األخرى من أفغانس���تان س���وف 
يُجِبر املسلحني األفغان على استخدام بلوشستان كمالذ مؤقت 
لتفادي أي التحام مباش���ر مع القوات األمريكية، وهو ما ميثل 
معضلة جديدة لباكستان، وقد عبَّر رئيس الوزراء الباكستاني 
ق املقاتلني على  )يوسف رضا جيالني( عن قلقه من احتمال تدفُّ
بلوشس���تان بعد وصول التعزيزات األمريكية إلى أفغانستان، 
وهو الس���يناريو الكابوس لباكس���تان؛ ألن���ه يحمل في طياته 
احتمال تصعيد واش���نطن من هجماتها العدوانية بالطائرات 

املسيَّرة على بلوشستان، لتحقق أهدافها في النهاية.
حركات التمرد البلوشية:

يقول القوميون البلوش: إن إس���الم آباد تعمل بدأب على 
إفقارهم وإضعافهم؛ لكي يظلوا متفرقني ومن ثَمَّ يسهل على 
العرق البنجابي املسيطر على احلكومة املركزية َجنُْي الثروات 
واملص���ادر الطبيعية الكبيرة في اإلقلي���م. وتتهم اجلماعات 
املسلحة البلوشية، مثل: )جيش حترير بلوشستان( و )اجلبهة 

الهدف األمريكي القادم: 



العدد 270                   65 64       العدد 270 العدد 270                   65 64       العدد 270

املوحدة لتحرير بلوشس���تان( إس���الم آباد بأنها وراء املوجة 
األخيرة م���ن العنف الت���ي راح ضحيتها ثالث���ة من زعماء 
البلوش، كما يس���تهدف املسلحون البلوش أيضاً رموز الدولة 
الباكس���تانية: من قادة سياس���يني وأعض���اء في اخلدمات 
األمنية، باإلضافة إلى األهداف املرتبطة باملصادر الطبيعية 

للمنطقة، مثل: خطوط أنابيب الغاز. 
وظلت باكس���تان تنظر إلى بلوشس���تان بتش���كُّك بسبب 
مش���اعرهم القومية وبس���بب وجود امتداد لهم في أفغانستان 
وفي محافظة )سيستان بلوشس���تان( اإليرانية املجاورة؛ حيث 
يق���ود الثواَر البلوش جماعُة )جند الل���ه( التي تصعِّد حمالتها 
ضد طه���ران؛ لذا فإن هناك تاريخاً مش���تَركاً بني باكس���تان 
وإيران في التعاون الوثيق لقمع القومية البلوش���ية؛ وذلك ألن 
دون وح������دة أراضي ِكال الدولتني،  االنفصالي���ني البلوش يهدِّ
كما تع��ي باكس���تان مح��اوالت خصم�ها اإلقليمي ال��ه��ن���د 

لدع���م املسلحني البلوش. 
األصابع اهلندية يف بلوشستان:

لقد لعبت الهند دوراً كبيراً في تأجيج املش���اعر املعادية 
ه رعاية باكستانية  لباكس���تان في بلوشستان؛ رّداً على ما تَُعدُّ
- من االس���تخبارات واجليش - للمليش���يات اإلس���المية 
املسلَّحة التي جتاهد في كشمير، والتي شنَّت ضدها عمليات 
دامية، مثل: تفجيرات مومب���اي التي خلَّفت مئات اجلرحى 
والقتل���ى؛ لذا فإن الدور الهندي تعاظ���م في الفترة األخيرة 
في أفغانس���تان في مزار الشريف )معقل التحالف الشمالي 
الذي س���اند الغزو األمريكي ألفغانستان، والذي تتكون منه 
معظ���م احلكومة األفغانية احلالي���ة(، وفي جالل أباد، وفي 
قندهار، بط���ول احلدود األفغانية الباكس���تانية. كما ترعى 
الهند مشروعات إستراتيجية في بلوشستان، مثل: بناء طريق 
لوجس���تي في البالد يبلغ طوله 135 مي�اًل ويربط محافظة 
منروز األفغانية مبيناء شاباهار اإليراني على البحر العربي، 
والذي يقع في قلب إقليم بلوشستان اإليراني؛ وبذلك يربط 
ما بني اإلقليمني البلوشستانيني في أفغانستان وإيران. ومن 
الواضح أنه ال توجد طريقة لتدعيم اس���تقاللية بلوشستان 

أفضل من بناء طريق يربط بني شطريها.
وق���د وافقت إيران عل���ى ذلك كجزء م���ن صفقة: هندية 
إيرانية برعاية روس���ية؛ لقمع نفوذ طالب���ان في البالد، وذلك 

الثالثي كان الداعم األساس���ي للتحالف الشمالي إبان احتالل 
أفغانستان، كما أنها تضخُّ أمواالً لتطوير ميناء شاباهار؛ وذلك 
ألنه سيصبح نقطة دخول هندية هامة إلى أفغانستان تستطيع 
م���ن خالله ضخَّ بضائعها إلى البالد بعد أن رفضت باكس���تان 
استخدام أراضيها ل�ذلك. كم�ا تدير الهند أيض�اً وبدعم روسي 
قاعدة فارخور اجلوية في طاجيكس���تان على احلدود األفغانية 
الشمالية، كما قامت ببن�اء مدارس في محافظة ك�ونار، ويبدو 
أن الواليات املتحدة تُِعدُّ الهند التي يتعاظم دورها في أفغانستان 

يوماً بعد يوم؛ لتحل محلها في البالد بعد االنسحاب.
وقد اشتكى مسؤولون باكستانيون مؤخراً)1( من أن قنصلية 
م النشاطات اإلرهابية في باكستان  الهند في املدن األفغانية تنظِّ
وخاصة في بلوشس���تان، وأنها ترعى جيش حترير بلوشستان، 
حت كريس����تيان فير املدرِّس��ة املس�����اِعدة بجامعة  وقد ص�رَّ
جورج تاون األمريكية، واخلبيرة مبؤسس���ة راند بأن: مسؤولني 
حوا لها بأنهم: يضخون سراً أمواالً إلى بلوشستان)2(،  هنود صرَّ
وذلك في أثناء زيارتها إلى السفارة الهندية في زهدان اإليرانية. 
وقد اعترف الصحفي األمريكي البارز سيمور هيرش في يوليو 
2008 ب���أن إدارة بوش أعطت ماليني ال���دوالرات إلى جماعة 
جند الله اإليرانية االنفصالية، والتي كانت مسؤولة عن تفجير 
زهدان األخير. كما أعلنت باكستان صراحة في 2 يوليو 2004 
أن الهند كانت مسؤولة مسؤولية مباشرة عن مصرع ثالثة عمال 
صينيني ُقتلوا في تفجير س��يارة مفخخة في بلوش�س�تان، كم�ا 
اته�����م وزير الداخلي��ة الباكس�����تاني »رحمن مالك« نيودله�ي 
بتهريب األس����لحة إلى املتط��رف���ني واإلرهابيني في محافظة 

بلوشستان سّراً عبر جنوب أفغانستان.
البلوش واستغال الدور األمريكي:

ية في باكس���تان  من املتوقع أن تؤدي األوضاع األمنية املتردِّ
وأفغانستان في ظل اإلستراتيجية األمريكية اجلديدة إلى تعقيد 
األمور بصورة كبيرة بالنسبة إلسالم آباد في بلوشستان؛ فالثوار 
البلوش يرون نافذة من األمل لتصعيد حملتهم ضد إسالم آباد 
بينما تنشغل باكس���تان مبكافحة املسلحني في املناطق القبلية 
���ع واشنطن عملياتها  الغربية الش���مالية، ومن املتوقع أن توسِّ
بالطائرات املسيَّرة على إقليم بلوشستان، وهو ما سيعطي سبباً 

��� صحيفة: ذي نيوز الباكستانية، بتاريخ �9 يوليو �009. 
��� صحيفة: فورين أفيرز، بتاريخ �3 مارس �009. 

يحظى الثوار البلوش بتحالف مع واشنطن لنيل حريتهم من جهة، ولتقليص سلطة إسالم آباد من جهة أخرى
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إضافياً للمقاتلني البلوش لضرب إس���الم آباد؛ وإذا توس���عت 
العمليات العس���كرية لتش���مل بلوشس���تان بعد تورُّط اجليش 
الباكس���تاني في قتال شعبه في منطقة القبائل )في وزيرستان 
ووادي سوات(؛ فإن ذلك قد يسفر عن فشل الدولة الباكستانية 
في الس���يطرة على األوض���اع ومن ثَمَّ االقت���راب من االنهيار 
الداخلي، وهو ما قد مينح واش���نطن فرصة للتدخل في الشأن 
الباكستاني؛ بغرض السيطرة على السالح النووي الباكستاني؛ 

بحجة حمايته من الوقوع في األيادي اخلطأ.
���د البلوش من عملياتهم مؤخ���راً في املنطقة؛  وقد صعَّ
حيث قاموا بسلسلة من التفجيرات واالختطافات، استهدفوا 
فيها العمالة الصيني���ة، وهو ما دفع بكني إلى َوْقف عمليات 
البناء في مصفاة )جوادار( النفطية في بلوشس���تان بسبب 
املخ���اوف األمنية. كما بدأ الثوار البلوش أيضاً في اختطاف 
األف���راد العاملني في املنظم���ات الدولية غير احلكومية في 
املقاطعة؛ حيث اختطفوا في فبراير 2009م مس���ؤوالً كبيراً 
مبفوضية األمم املتحدة العليا لالَّجئني بعدما قتل�وا س��ائقه، 
ويُعتق�د أن املنفذين هم )اجلبهة املتحدة لتحرير بلوشستان( 
ف���ي كويتا، هذا باإلضافة إلى انفجار زهدان في إيران الذي 
���نية مع القادة اإليرانيني لعقد  عاً للقبائل السُّ استهدف جتمُّ
مصاحلة هناك، وأسفر االنفجار عن مقتل وجرح العشرات.
كما صعَّدت اجلبهة عملياتها؛ ِللَفت أنظار العالم إلى محنة 
املعتقلني السياس���يني البلوش في س���جون باكستان؛ وقررت 
اجلبهة استهداف عمال اإلغاثة التابعني لألمم املتحدة، وهو 
ما مثل تصعيداً كبيراً في عمليات املسلحني البلوش. وتخشى 
إس���الم آباد من أن يستغل الثوار البلوش الوضع املضطرب؛ 
ليُظهروا لواش���نطن أنهم ميثلون )ترساً وسيفاً( جديدين في 
املنطقة، ميكن أن يواجهوا انتشار حركة طالبان التي تنحدر 

من الع���رق البش���توني وبدأت 
البشتون  املقاتلني  باس���تقطاب 
م���ن اإلقليم، ومن ثَ���مَّ يحظى 
مع  بتحالف  البل���وش  الث���وار 
واشنطن لنيل حريتهم من جهة، 
ولتقليص سلطة إسالم آباد من 
جهة أخ���رى، وهو ما ميكن أن 
يفتح مرحل���ة جديدة وخطيرة 

أيضاً من حتركات االنفصاليني البلوش.
في نوفمبر املاضي رف���ض االنفصاليون البلوش َعْرضاً 
من احلكومة الباكستانية، يقضي بوقف العمليات العسكرية 
ضدهم وإطالق سراح نشطائهم املعتقلني، ما عدا من تورطوا 
في )اإلره���اب(، وَدْفع مبلغ 1.4 مليار دوالر لإلقليم، مقابل 
اس���تغالل مخزونه من الغاز على مدى 12 عاماً؛ حيث رفض 
ث باس���م جماعة: )احلزب اجلمهوري للبلوش( ش���ير  متحدِّ
محمد بوجتي العرض، قائاًل إنهم ال يكافحون من أجل ذلك 
الفتات(، ولكن يريدون )احلرية ودولة بلوشس���تان مستقلة( 

يتولون السيطرة عليها.
إن حركة التمرد البلوش���ية متثل فرصة غير مس���بوقة 
للوالي���ات املتحدة م���ن أجل حتقيق عدة أه���داف في وقت 

واحد؛ فبدعم تلك احلركة تستطيع الواليات املتحدة: 
1- تقويض الدولة الباكس���تانية ومن ثَمَّ السيطرة على 

برنامجها النووي.
2 - تهديد أمن إيران بدعمها للجماعات البلوشية التي 

لها امتداد في عمق إيران.
3 - استغالل ثروات الغاز والنفط إلقليم بلوشستان.

4 - احلفاظ عل���ى خطوط إمداداتها اللوجس���تية في 
املنطقة عن طريق موانئ بلوشستان على احمليط الهندي.

إن الس���يطرة على إقليم بلوشستان عن طريق دعم حركات 
التمرد هناك، سيمثِّل مرحلة جديدة متاماً من الصراع في تلك 
املنطقة الهامة من العالم اإلس���المي، وسيمثِّل تهديداً مباشراً 
على أمن الدولة املس���لمة الوحيدة التي متتلك القنبلة النووية، 
والتي اتُهمت بأنها نش���رت تقنياتها إلى دول أخرى، مثل: كوريا 
الشمالية وإيران، وستعمل الواليات املتحدة مبساعدة الهن��د و 
)الدولة الصهيونية( على َرْس���م خريطة جديدة للمنطقة، وليس 
من قبي���ل املصادفة أن اخلريطة 
األوس���ط  للش���رق  املقتَرح���ة 
اجلدي���د، والتي نش���رها موقع 
ع������لى  األم�����ريك���ي  اجليش 
ش���ب�����كة اإلنترن���ت، يظه�����ر 
في����ها بوضوح دول���ة ج���ديدة 
في تل���ك املنطقة، ه�����ي دولة: 

)بلوشستان احلرة(.

يحظى الثوار البلوش بتحالف مع واشنطن لنيل حريتهم من جهة، ولتقليص سلطة إسالم آباد من جهة أخرى

ف��ي نوفمب��ر املاض��ي رف��ض االنفصالي��ون 
البل��وش َعْرضًا م��ن احلكومة الباكس��تانية، 
يقضي بوق��ف العمليات العس��كرية ضدهم 

وإطالق سراح نشطائهم املعتقلني
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دوافع هذا الن�زوح وأسبابه:
االغتراب صعب على النفوس، وَقْطع 
آالف األميال مبا فيه��ا من الصح��اري 
والبح�ار إلى دي�ار الكف��ر أصعب منه، 
ال س���يما بعدما تبنيَّ للجميع ما يحفُّ 
ذلك م���ن مخاطر؛ فما هي - يا تُرى - 
تلك األسباب التي حملت النازحني على 

هذه املغامرة؟
تعود تلك األس���باب في نظري إلى 

أحد العناصر التالية: 
1 - انفج���ار األوضاع الداخلية في 
الصومال ونش���وب احلرب األهلية التي 

أكلت األخض���ر واليابس؛ ف���كان ذلك 
ق الناس بسببه  مبثابة البركان الذي تفرَّ
أيدي سبا؛ بحيث ترك الكثيرون بيوتهم 
على عجل يبغون النجاة بأنفسهم، وكان 
غاية ما يحلمون به أن يصلوا إلى أقرب 
ا ل���م ينعموا باألمن  نقط���ة آمنة، ثم لَ�مَّ
الذي كانوا ينشدونه داخل بلدهم، رأوا 
وا الس���ير؛ فعبروا  لزاماً عليهم أن يغذُّ
احل���دود ثم صُعب عليه���م التكيف مع 
األوضاع اجلديدة بسبب قلة ذات يدهم، 
ث���م انتهى بهم املطاف في إحدى البالد 

األوروبية. 

] المسلمون والعالم [

إبراهي��م حمم��د  حس��ن 

الجالية الصومالية في الغرب
والخوف من الغرق

م���ن  معظ���م  ن���زح 
استوطن الغرب من اجلالية 
بعد  هناك  إلى  الصومالية 
في  األهلية  احلرب  اندالع 
كما   ،1991 عام  الصومال 
قبل  قليلة  أع���داد  نزحت 
ذلك التاريخ بسبب احلرب 
الصومالي���ة  اإلثيوبي���ة 
باإلضاف���ة   ،1977 ع���ام 
إل���ى قلة أخ���رى جل���أت 
الغ�������رب بعد حرب  إلى 

الشمال ع���ام 1988.
النازح������ون  ألق�����ى 
ِرحالهم بعد عناء ومش���قة 
أودت بحي���اة كثيرين منهم 
غ��رب  ودول  أمري���كا  في 
أعدادهم  ر  وتُق�دَّ أوروب��ا، 
مب�����ا ال يقل ع���ن مليون 
وخمس���مائة ألف نس���مة 
غير  اإلحصاءات  َحْس���ب 
ويتم��رك���ز  الرس���مية، 
بريطانيا  ف���ي  معظمه���م 
الش�����مالية  وأمريك��������ا 
باإلضاف���ة إل���ى ال���دول 
اإلسكندنافية. ويالحظ أن 
أعدادهم في ازدياد مطرد 
مع وجود نسبة قليلة عادت 
اإلس���المية  الب���الد  إلى 
اجلنسيات  اكتسبت  بعدما 
الغربي���ة، لكنها أقل بكثير 
التي  اجلديدة  األعداد  من 
ال تزال تتدفق على الغرب.
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] المسلمون والعالم [

2 - االحتالل الذي سيطر على الص��ومال ق��ريباً م��ن 
70 عام���اً غرس في النفوس أهمية أوروب���ا والدول الغربية 
عموماً، بفعل املناهج الدراس���ية التي وضعها لتنش���أ عليها 
األجيال، وفعلت هذه املناهج ِفْعلها، واغتبط كثير ممن أُشِربها 
أن ي���رى مدن وعواصم أوروبا وأمريكا يوماً بأم عينيه؛ لينعم 
م ورفاهية ال سيما بعد انعدام األمن في بلده  مبا فيها من تقدُّ

نه من العيش السوي.  وضآلة الفرص التي مُتكِّ
3 - اآللة اإلعالمية الغربي���ة فعلت فعلها كذلك وزينت 
هت إليهم بالدهم؛ بحيث تنشر عنهم وعن  للناس أوروبا وكرَّ
بلدهم كل ما هو مح���زن ومحبط، في حني تنقل عن أوروبا 
وأمريكا ص���وراً وردية تُخيِّل إليهم أنه���م عالم مثالي يجب 

البحث عن االنتماء إليه بكل وسيلة. 
4 - السياس���ات األوروبي���ة واألمريكي���ة القائمة على 
استيعاب املهاجرين لس���د النقص البشري الذي تعاني منه 
ت كثيراً من البسطاء الذين ظنوا  دولهم، وتوفير العمالة، غرَّ
ذلك إنس���انية ورحمة؛ ال س���يما بعد امتناع الدول العربية 
)الغنية( من اس���تقبالهم، وتس���وية أحواله���م القانونية بعد 

الهجرة غير الشرعية.
5 - البح���ث عن حياة أفضل لم يكن غائباً عن مش���هد 
الن���زوح؛ ألن كثيراً مم���ن جلؤوا إلى بالد الغ���رب ما كانت 
أوضاعه���م املعيش���ية مريحة، وما كان���ت لديهم دخول تفي 
بإعالة أَُس���رهم، إضافة إلى أنهم كانوا في أماكن غير آمنة 

قبل َشدِّ رحالهم إلى الغرب! 
6 - الس���عي إل���ى اكتس���اب اجلنس���يات الغربية بغية 
االس���تفادة منها. كان هذا أيضاً عام���اًل آخر حدا بكثيرين 
إل���ى ركوب الصعب والذلول للظفر بجواز أوروبي أو أمريكي 
نه من التنقل بحرية عبر العالم؛ ال سيما بعد رفض معظم  ميكِّ

الدول التعامل مع اجلواز الصومالي.  
ثهم أنفس���هم في  لقد فوجئ النازحون الذين كانت حتدِّ
أح���الم اليقظة أثناء رحلتهم املرعبة بأنهم سينس���ون العناء 
ويرتاحون من كد السفر إذا ألق�وا عصى الترحال ف�ي أوروبا 

أو أمريكا، فوجئوا بأشياء كثيرة غير سارة، منها:
1 - محدودية دخل الفرد بالنسبة للمصاريف التي يحتاج 
إليها؛ سواء استفاد من الضمان االجتماعي أو عرض نفسه 
على سوق العمل الذي ال يس���عفه إال بأردأ الوظائف وأقلِّها 
مردوداً، وهو ما أجب���ر كثيراً من الوالِدين على إلقاء األوالد 
في دور احلضانة والعمل معاً لتغطية النفقات الالزمة وتوفير 

بعضها إلرسالها إلى األهل والقرابة في الصومال.
2 - مشكالت في العبادة والتدين: حيث وجدوا أنفسهم 
فجأة وس���ط عادات وأديان تختلف بشكل ُكلِّي عن موروثهم 
الثقافي؛ فال يوجد مس���جد باملعنى احلقيقي الذي أِلفوه في 
بالدهم، وإن ُوِجَد فالوص���ول إليه صعب؛ لبعده أو لظروف 
العمل، ولذلك اختار بعضهم العمل لياًل ليتسنى له أداء صالة 
اجلمعة، باإلضافة إلى ما يالقونه من مضايقات في ش���عائر 
دينه���م، مثل احلجاب، عالوة على تعرُّضهم حملاوالت تنصير 

ممنهجة أثمرت ارتداد بعض التعساء، أمثال: أيان حرسي.
3 - تذوي���ب مبرمج: أقامت له ال���دول الغربية وزارات 
تها: وزارات الدمج والهجرة؛ فالحقتهم األنظمة والقوانني  سمَّ
في كل تصرفاتهم، وانس���دت كثيراً من الفراغات القانونية 
أمامهم كلما حاولوا استغاللها لتحسني أوضاعهم والتمسك 
بهويتهم، فأصبحوا كاألسير الذي ميسك به القيد إذا حاول 

االنطالق أو التحرك.
4 - برد قارس ومناخ لم يألفوه جعل كثيرين منهم عرضة 
ألمراض نفس���ية لم تكن موجودة في بلدهم األصلي، وُوجد 
د في أطفال اجلالية في منيسوتا بنسبة )1( من  مرض التوحُّ
كل )28( طفاًل، وهي أعلى نس���بة في العالم ومثل ذلك ُوجد 
في الس���ويد، وُعِزي ذلك إلى نقص الفيتامني )د( الذي نتج 
عن نقص أشعة الشمس باإلضافة إلى لقاحات التطعيم التي 
يتلقونها عند وصوله���م لتلك البالد، كما ظهرت في اجلالية 
الصومالية أمراض نفس���ية غريبة، كانوا في عافية منها قبل 

استيطان الغرب.
5 - لم تكن لهم س���فارات في تل���ك البالد ولم تكن لهم 
كذلك منظمات وال جمعيات تعتني بشؤونهم؛ فكان حتماً على 
كلٍّ منه���م أن يواجه هذا الواق���ع اجلديد عليه بكل تفاصيله 

مبفرده، فكان كمن قيل في شأنه:
له: وق���ال  مكتوفاً  ال��ي��م  ف��ي  أل��ق��اهُ 

ب��امل��اٍء ت��ب��ت��لَّ  أن  إي�����اَك  إي�����اَك   
علماً بأن احلقوق هناك ال توه���ب وإمنا تُنتَزع انتزاعاً، 
م اجلالية نفس���ها بشكل دقيق يتيح  وهذا يحتاج إلى أن تُنظِّ
له���ا أن تؤثِّر في صناعة الق���رار والضغط لصالح قضاياها 
احليوية، كما تفعله اجلاليات األخ�����رى، بَيْ��د أن اجلالي��ة 
الصومالي��ة ال متلك رابطة س���وى القبيل���ة أو الفخذ، وُجلُّ 
منظماتها األهلية قائمة على هذا األس���اس الواهي ال��ذي 
ال يُس���من وال يغني من جوع، ب���ل يزيد الطني ِبلة وميعن في 
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التفريق ب���ني املتفرق أصاًل، بدالً م���ن َجْمعه والتقريب بني 
فصائله وأطرافه.

6 - أصبحت األسرة التي كانت من أعز ما ميلكونه أول 
حصن ينهار بفعل السياسات املتبعة في تلك البالد؛ فتمردت 
ق األطف���ال وأصب��ح األب ال ميلك  امل���رأة على الرجل وتف�رَّ
ش���يئاً من حق القوامة على بيته، ولو كان يس���يراً، بل أصبح 
كاليتيم على مائدة اللئام، فضاعت بذلك أَُسر كثيرة وانتهت 

مسيرتها بالطالق.
7 - َفَشل كثير من األطفال في الدراسة، وحصول أبناء 
اجلالية، على أدنى نسبة جناح في كلٍّ من بريطانيا والدمنارك؛ 
حيث وصلت نس���بة جناحهم ف���ي بريطانيا إلى 34%، بل إن 
تقريراً رسمياً بريطانياً أشار إلى أن 97% من أطفال اجلالية 
فشلوا في التعليم، كما انتشر في كثير منهم اجلرمية وتعاطي 
املخدرات، وُوجد منهم نزالء ُكثُر في الس���جون ومستشفيات 
األمراض النفسية. وفئة الش���باب بشكل عام أقل من يرتاد 

املساجد واملراكز اإلسالمية التابعة للجالية.
لم تكن هذه املفاجآت كل ما واجه اجلالية الصومالية في 
الغرب، بل هي غيض من فيض وال تزال مفاجآت أخرى غير 

سارة تنتظرهم ما لم يرجعوا إلى بالد اإلسالم.
وملا استقرت اجلالية في الغرب بدأت تتلمس احللول لكثير 
من املش���كالت التي تعرضت لها؛ فاهتدت إلى إنشاء مراكز 
دعوية تخدم مصاحلها أسوة مبن سبقها إلى تلك الديار من 
اجلاليات املسلمة: كاألتراك والباكستانيني ونحوهم، ومتلك 
اجلالية اآلن أكثر من 100 مركز، بعضها مس���تأجَر وبعضها 
مملوك للجالية، ويوجد في أمريكا وحدها 14 مركزاً تنتشر 
في الواليات األمريكية التي اس���توطنها الصوماليون، وكلَّف 
مركز واحد من تلك املراكز )وهو مركز أبي بكر الصديق في 
منيسوتا( اجلالية أكثر من مليون وسبعمئة ألف دوالر. ويقوم 

بتشغيلها دعاة من اجلالية نفسها. 
لقد خففت تلك املراكز من مشاكل اجلالية وأصبحت لهم 
مالذاً آمناً يأوون إليها لالحتماء بها من الفنت الهوجاء، وتقوم 
املراك���ز بكثير من مصالح اجلالي���ة: كتمثيلهم لدى اجلهات 
الرس���مية وإجراء عقود النكاح والدفاع عن حقوقهم... إلخ، 
باإلضاف���ة إلى أنش���طة دعوية مكثَّفة: منه���ا اليومي ومنها 
األس���بوعي ومنها املؤمترات السنوية التي تقام في عطالت 
الصي���ف في كلٍّ م���ن: بريطانيا، وأمريكا، وكن���دا، والدول 

اإلس���كندنافية. ويحضر هذه املؤمترات جموع غفيرة من كل 
الش���رائح وأصبحت موس���ماً ينتظره اجلميع بفارغ الصبر، 
وص���ارت بذلك اجلالية الصومالي���ة موضع إعج�اب من كل 
اجلالي��ات املس���لمة في الغ���رب. ولذلك س����ماهم بعض 
الدعاة ب�: »رس���ل العالم« واقتدى بهم كثير من املسلمني في 
احلجاب الذي ترتديه نساؤهم، وهدى الله بسببهم كثيراً من 
الكفار األصليني من أهل تلك البالد. وتقيم لهم هذه املراكز 

برامج دعوية خاصة بهم.
بي���د أن العدد ال���ذي احتمى بتلك املراك���ز يعد قلياًل، 
وأغلبه من امللتزمني من شباب الصحوة. وكثير من الشرائح 
األخرى اندمجت أو أُدمج���ت باألحرى في املجتمع الغربي. 
والشباب ثم النساء هم احللقات األضعف الذين تستهدفهم 
برامج التذويب؛ ونعني بالتذويب هنا: عملية املس���خ الثقافي 
والقيم���ي الذي يتعرض له املغترب؛ وال يعني ذلك بالضرورة 
أن يتقمص ش���خصية الغربي، بل يعني أن ينتقل من موروثه 
الثقافي واألخالقي بفعل اإلغواء الذي يتعرض له إلى عابد 

س للمتعة ال يحفل بدين أو قيم. للشهوة مقدِّ
إن إنقاذ اجلالية من الذوبان في املجتمع الغربي يتطلب 
فهماً عميقاً لواقعها وواقع املجتمعات التي استوطنت بالدها 
وقيمه���ا وقوانينها، ثم تنظيمه���ا تنظيماً محكماً حتت مظلة 
املراكز اإلس���المية، مع تطوير هذه املراكز وحتس���ني أدائها 
وتوظيف مؤمتراتها الدعوية ملعاجلة مشكالت اجلالية بشكل 
أكثر فاعلية يواكب املس���تجدات وينطلق من ثوابث اإلسالم 
وأصوله، إضافة إلى التعاون مع اجلاليات اإلسالمية املوجودة 
نات آني��ة  في تل�ك البالد، وتَُعَ�د جميع تل�ك اخلط�وات مسكِّ
ال ميكن اعتمادها كعالج ناجع يضمن حماية اجل��الية م��ن 
أن تنم���اع في محي���ط الغرب وقيمه، واحل���ل األمثل ورمبا 
األوحد، س���يكون بالهجرة إلى بالد اإلسالم؛ ألن النجاة من 
الغرق تس���تدعي السباحة إلى أقرب بَرٍّ قبل أن تخور القوى. 
والتعلق بقش���ة في ذلك احمليط اله���ادر ال يعصم من املاء.
ض�ون للفتنة في دينهم جندة س���ريعة من  ويحتاج أولئك املعرَّ
الدول اإلسالمية بأن تس���مح لهم باإلقامة في بالدها ريثما 
يتيس���ر لهم العودة إلى وطنه���م األم إذا هدأت رياح التدمير 

وسكن أوار احلرب األهلية في الصومال. 
والله نسأل أن يعصمنا وإخواننا من الضاللة بعد الهداية، 

وأن يثبتنا بالقول الثابت في احلياة الدنيا وفي اآلخرة. 

إن إنقاذ الجالية من الذوبان في المجتمع الغربي يتطلب فهمًا عميقًا لواقعها وواقع المجتمعات التي استوطنت بالدها 
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تح�ديات الع�رب التنم��وية 
في العقد المقبل

ذكر تقرير صادر عن جامعة الدول العربية 
باملشاركة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في 
بيان صحفي قائاًل: »إن الدول العربية تواجه ستة 
حتديات إمنائية خالل الس���نوات العشر املقبلة، 
وإنها حتتاج إلى إطار جديد للتنمية ملغالبة تلك 
التحديات وعلى رأسها أن يتبنى العرب سياسات 

منوٍّ ُمناَصرة للفقراء.
وأجمَل التقرير الص���ادر بعنوان: »حتديات 
التنمية ف���ي ال���دول العربية... نه���ج التنمية 
البش���رية« التحدي���ات الس���تة ف���ي: »إصالح 
املؤسسات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز ومتويل 
عملي���ات النمو لصالح الفق���راء، وإصالح نُُظم 
التعليم، وتنويع مصادر النمو االقتصادي، وزيادة 
األمن الغذائي، واالكتفاء الذاتي في ظل القيود 

البيئية القائمة«.
وش���دد التقرير عل���ى أن التعامل مع هذه 
التحديات يحتاج إلى »منوذج ش���امل يعتمد نهج 
التنمية البش���رية القائم على احلريات كأساس 

لتحقيق التنمية«.
]جامعة الدول العربية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي: �0/��/�009 [

ج���������������������ال ال���������ش���������اي���������ب
g e l s h a y e b @ a l b a y a n . c o . u k

احتج... فأقام مئذنة
في واحدة من طرق االحتجاج العملي، قام رجل األعمال السويس���ري »جويللوما موراند« البالغ من العمر 46 عاماً، 
بتحويل مدخنة فوق سطح شركته إلى مئذنة احتجاجاً على استفتاء حظر بناء مآذن للمساجد، واصفاً إياه بأنه: »فضيحة 

بكل املقاييس«، معرباً عن استيائه الشديد من نتيجة االستفتاء.
وعلى أثر ذلك قامت بعض املواقع اإللكترونية بشن حمالت عدائية ضد رجل األعمال السويسري )صاحب محالت 

هت له اإلهانات، وطالبت مواقع أخرى بطرده نهائياً طاملا أنه يعترض على الدميقراطية. بيع أحذية( ووجَّ
وعلى الرغم من االنتقادات احلادة التي تعرَّض لها موراند على ش���بكات اإلنترنت؛ إال أن مس���توى مبيعاته ما زال 

ُمرِضياً وناجحاً في السوق السويسرية.         ]وكالة األنباء الفرنسية: �0/��/�009 [

المخاض الصعب
ملجلس  العام  األمني  أش���اد 

التع���اون لدول اخللي���ج العربية 
)عبدالرحم���ن العطي���ة( بنتائج 
)30( في  ال����  الكوي���ت  قم���ة 
مجال االحت���اد النقدي والعملة 
دة، وأضاف في  اخلليجي���ة املوحَّ

تصري���ح صحافي: أن االتفاقية جاءت تعبيراً عن إرادة سياس���ية 
للدول األعضاء نحو حتقيق الوحدة النقدية فيما بينها.

وأكد وكيل وزارة اخلارجية الكويتية )خالد اجلار الله( على أن 
وزراء اخلارجي���ة اخلليجيني اتفقوا على جدول زمني جديد للعملة 
دة، وق���ال: »إنه مت االتفاق على برنامج زمني للوصول للعملة  املوحَّ
دة«، وذلك في اجتماع وزراء اخلارجية اخلليجيني  اخلليجي���ة املوحَّ

التحضيري للقمة.
وكان أصحاب اجلاللة والس���مو ق���ادة دول املجلس قد أكدوا 
على أن قمة الكويت ستطلق االحتاد النقدي اخلليجي الذي يشمل 
أربع دول فقط من مجلس التعاون، وهي: قطر والسعودية والكويت 

والبحرين، بعد انسحاب سلطنة عمان واإلمارات.
وعلى ما يبدو؛ فإن االلت���زام باجلدول الزمني للعملة املوحدة 
التي أُطلق مش���روعها في 2001 سيقتصر حالياً فقط على إنشاء 

مجلس النقد في عام 2010، وليس العملة بحد ذاتها. 
]وكاالت: �8/��/�009 [

] مرصد األحداث [

مرصد األخبار
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] مرصد األحداث [

نعم الحترام اليهود... والزدراء اإلسام!
ذكرت صحيف���ة »اإلندبندنت« أن ش���ركة النقل اجلوي »إيزي جي���ت« البريطانية، 

اضطرت إلى إعدام 300 ألف نس���خة من مجلتها الش���هرية؛ ألنها اُتهمت ب�ارتكاب ُجْرم 
ال يغتفر في نظر املتعصبني اليهود، وهو ما عرَّضها حلملة تش���هير وانتقادات عنيفة من 

جهات وجماعات يهودية.
وذكر املنتقدون أن العدد األخير من املجلة الشهرية للشركة خصص ثماني صفحات 
تضمنت صوراً أظهرت عارضات يس���تندَن إلى حجارة حقل س���تيالي )املوقع التذكاري 
للضحاي���ا اليهود في محرق���ة النازية(، وهو ما حدى برئي���س حترير صحيفة »جويش 

كرونيكل« اليهودية البريطانية أن يصف الفعلة بأنها: »عدمية التبصر ومتجاوزة حلدود اللياقة«. 
وقد تزامنت مشكلة شركة الطيران البريطانية مع ما وقع في فرنسا لفتاة مسلمة محجبة، بعد أن شاهد بعض نواب 
البرملان وجودها وسط اجلالسني في صفوف الزوار الذين يتابعون املناقشات، فأثار ذلك استغرابهم، وأعرب النواب عن 
دهشتهم إزاء »تسلُّل« مستمعة محجبة إلى قاعة البرملان، معتبرين أن حجاب الفتاة ميثل اعتداء على القيم اجلمهورية، 

وأصر النواب املعارضني على موقفهم الداعي إلى حظر دخولهن إلى قاعة املجلس.
ساً«، فهمي هويدي: 2009/12/5[ ]بتصرف من مقال: »تاريخهم صار مقدَّ

التعاون )اإليراني - الحوثي( على »اإلثم والعدوان«
اعتبر الش���يخ عبد العزيز آل الش���يخ مفتي الس���عودية أن تعاون اإليرانيني مع احلوثيني، ه���و: »تعاوٌن على اإلثم 

نة في إيران وحمايتهم من الظلم والعدوان. والعدوان«، داعياً اإليرانيني إلى احملافظة على أهل السُّ

؛ فإن  وأضاف فضيلته: »إن اململكة تدافع عن نفسها، وتصد عدواناً ظاملاً، ولم تغُز أرض أحد أو تتسلل إليه، ومن ثَمَّ

من ُقتل منهم وهو معتٍد س���يلقى ربه على جزاء فعله؛ حيث لم نبدأه بالعدوان، وإمنا هو من اعتدى وبدأ ِبَش���ر، ومن بدأ 

د وتعرَّض فال بد من الدفاع عن النفس«، وتابع: »أما من ُقتل من جنودنا على يد هؤالء املعتدين، فأرجو لهم  بعدوان وهدَّ

من الله الشهادة، وإنهم - بإذن الله - على خير«.

وفي بيان صدر مؤخراً صرح فيه نحو 40 من العلماء السعوديني أن إيران تزعزع استقرار الدول اإلسالمية من خالل 

َزْرع عمالئها ومتويلهم وتسليحهم بهدف نَْشر املذهب الشيعي في إشارة مباشرة للمتمردين احلوثيني.

]رويتر، ومصادر أخرى: �6/��/�009 [

عامة تعجب

مرصد األخبار
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عامة تعجب

األزهر يعلن إيمانه »الشديد« 
بالعقيدة المسيحية!

قرر األزهر الشريف س���حب كتاب الدكتور محمد 
عمارة »عضو مجمع البحوث اإلس���المية« الذي جرى 
توزيعه كملحق مع مجلة األزهر الش���هرية، وأثار غضب 

املسيحيني.
ويلف���ت د. عمارة في هذا الكت���اب إلى »حتريف« 
الديانة املسيحية، رّداً على كتاب: »مستعدون للمجابهة« 
ذب القرآن  ال���ذي وصفه بأنه: »منش���ور تنصي���ري يكِّ

ويزدري رسوله؛ لتأييد العقائد املخالفة لإلسالم«.
ونص البيان على التالي:

»قررت األمانة العامة ملجمع البحوث اإلس���المية 
باألزهر الشريف سحب نَُسخ مجلة األزهر الشريف عن 
شهر ذي احلجة 1430 ه� وامللحق اخلاص بها بعنوان: 
»تقري���ر علم���ي« للدكتور محمد عم���ارة عضو مجمع 
البحوث اإلس���المية؛ ملا فهمه بعض األخوة املسيحيني 
بأن ما جاء مبلحق املجلة هو إس���اءة إلى مش���اعرهم، 
ه أن يس���تجيب لرغبة األخوة  واألزهر الش���ريف يسرُّ
املس���يحيني؛ وأن يعلن احترامه الكامل وإميانه الشديد 
بالعقيدة املس���يحية واملسيحيني داخل مصر وخارجها، 
ويُِك���ن لهم االحترام والتقدير ولم يقصد في أي حلظة 

أن يسيء إلى أحد من أبناء مصر العزيزة«.
]جريدة األسبوع املصرية: 2009/12/18 [

توبة من نوع خاص
ع نسائي ملناهضة العنف برجٍل، ال ألنه لم ميارس العنف ضد املرأة، ولكن ألنه جاء نادماً على كل ما فعله في  احتفل جتمُّ
ح الرجل للتجمع النسائي في حفل ُخصص له كمكافأة بقوله: »جئت ألتطهر من ذنوبي،  حق زوجته من َضْرب وأذى، وصرَّ

وأعترف لكم بأنني كنت أضرب زوجتي، لكنني اآلن نادم، ولن أفعل ذلك ثانية«. 
ويؤكد الرج��ل النادم على أن الضرب كان وس���يلته الوحيدة في احل��وار مع زوجته، وحكى خالل االحتفال: »هك��ذا كان 

يفعل أبي، وكذا علَّمنا أن الضرب هو الوسيلة الوحيدة إلصالح شأن املرأة«.                    ]جريدة املصري اليوم: 2009/12/22[

جدار فوالذي بين الرفحين
ح مصدر مصري رفيع املستوى بأن أعماالً جُت��رى  صرَّ
منطقة  أمن  لتحصني  ملصر  الش��رقية  احل��دود  على 
ما  كان  »أياً  خاصة:  تصريحاٍت  في  وأضاف  احلدود، 
الشرقية مع قطاع غزة  به على احلدود املصرية  نقوم 
يرتبط مبمارسة  بحت  مصري  شأن  فهو  إسرائيل؛  أو 
حقوق السيادة الوطنية، وما يحدث على اجلهة األخرى 

فهو شأن اجلهة األخرى«.
ب املصدر على احلدي���ث الدائر حول قيام  كما عقَّ
مصر بإجراءات أمنية، تش���مل بناء جدار فوالذي على 
احلدود املصرية بني رفح وقطاع غزة، مش���يراً إلى أن: 
»موقف مصر م���ن مكافحة التهريب عبر األنفاق ُمعلَن، 
وكذلك التزاماتها الدولية في هذا الش���أن مبا في ذلك 

مع الواليات املتحدة«.
وتُشرف مجموعة من اخلبراء األمريكيني على العمل 
في منظومة َرْصد األنفاق، وتقوم وفود تابعة للس���فارة 

دية لهم. األمريكية والسفارات الغربية بزيارات تفقُّ
 ]مصدر آخر[
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كشف اس���تطالع حديث للرأي تراجعاً متزايداً في 

ش���عبية الرئيس األمريكي )باراك أوباما( بني املواطنني 

األمريكيني، وأظهر االستطالع الذي أجري لصالح شبكة 

»CNN« أن معدل تأييد املواطنني ألوباما انخفض ألول 

مرة حتت حاجز %50.

]صحيفة االقتصادية اإللكترونية: 2009/12/5[

ه معهد املجتمع املفتوح أن  أظهر تقرير جديد أع���دَّ

املس���لمني في بريطانيا هم األكثر وطني���ة باملقارنة مع 

نظرائهم في أوروبا.

لَه امللياردير الشهير جورج سوروس،  التقرير الذي َموَّ

فون أنفس���هم  وجد أن 78% من مس���لمي بريطانيا يعرِّ

بأنهم بريطانيون، باملقارنة مع 49% من املس���لمني الذين 

يعتبرون أنفسهم فرنس���يني، و23% من املسلمني الذين 

يشعرون بأنهم أملان. 

وأضاف التقرير الذي استند إلى 2200 مقابلة في 

11 مدينة أوروبية تعيش فيها جاليات مسلمة كبيرة، أن 

مس���لمي بريطانيا هم األكثر اندماجاً مع مجتمعهم من 

أي دولة أخرى في االحتاد األوروبي، 

وأك�����د الت�ق��رير أن 55% من املس���لمني في دول 

االحتاد األوروبي ي���رون في الوقت نفس���ه أن التمييز 

الدين���ي والعرقي ضدهم ازداد في الس���نوات اخلمس 

املاضية.

]صحيفة الديلي غراف البريطانية: 2009/12/13[

أظهرت بيانات البنك املرك���زي األردني، أن نصف 

واردات األردن تأت���ي من 6 دول فقط، من بني أكثر من 

ان جتارياً. 100 دولة تتعامل معها عمَّ

وأوضحت البيانات أن األردن اس���تورد 51.3% من 

السلع خالل الش���هور التس���عة األولى من عام 2009، 

من السعودية والصني والواليات املتحدة ومصر وأملانيا 

وكوريا اجلنوبية.

وبحسب التوزيع اجلغرافي؛ فإن 31.3% من الواردات 

مصدرها الدول العربية، يليها االحتاد األوروبي ب�: %22، 

ثم الص���ني 10.9%، والواليات املتح���دة 7.1% وكوريا 

اجلنوبية %3.8.

وبلغت قيمة ال���واردات 7.3 بليون دينار، بانخفاض 

21.8%عن الفترة املماثلة من عام 2008.

]جريدة دار ا حلياة 2009/12/15[

أش���ار تقرير صدر حديثاً ع���ن مكتب املفتش العام 

ه���ة من املعونة  األمريك���ي حول أش���كال التمويل املوجَّ

األمريكية ملص���ر إلى تقدمي 73 منحة حقوق إنس���ان، 

و 8 اتفاقي���ات متويل مع جه���ات حكومية في مجاالت 

مختلفة.

وحسب التقرير؛ فقد تراوح حجم التمويل للمنظمات 

غي���ر احلكومية مبصر ما بني 192 ألف دوالر إلى 1.4 

مليون دوالر؛ حيث حققت املنظمات املستفيدة من الدعم 

65% من املستهدف من أعمالها فقط.

وانتقد التقرير مركز »النقيب للتدريب والدميقراطية« 

ى 618 أل���ف دوالر لتعزيز س���المة العملية  ال���ذي تلقَّ

االنتخابي���ة عن طريق تدريب 2000 فرد، ولم يس���تفد 

منه���ا فعلياً إال 40% فقط، وك���ذا انتقد »املركز الدولي 

لتدريب الصحفيني« الذي حصل على 1.4 مليون دوالر 

م بيانات واضحة حول عدد الصحفيني املتلقني  ولم يقدِّ

بالتدريب.

]جريدة املصريون اإللكترونية: 2009/12/23[

مرصد األرقام
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االنطاقة  أسباب  هي  ما  س: 
التركية اإلقليمية؟

التركية  للحيوية  الدافعة  األسباب  إيجاز  ميكن  ج: 
إقليمياً مبجموعتني من األسباب: 

األولى: تخص احمليط الدولي واإلقليمي. 
أما الثانية: فترتبط بعوامل داخلية.

وتتركز األسباب اخلارجية في التالي:
1 - تطورات النظام الدولي:

بعد احلرب الباردة، اتسع املجال احليوي لتركيا وامتد 
شرقاً في منطقة البحر األسود وفي آسيا، وساعدها على 
ذلك الروابط التاريخية والثقافية التي جتمعها مع شعوب 
هذه املناطق، ثم جاءت أحداث 11 س���بتمبر 2001 لتعيد 
الزخم من جديد ألهمية الدولة التركية في اإلستراتيجيات 
الغربية، خاصة بعد أن أضحى العالم اإلس���المي ساحة 
رئيس���ية من ساحات املواجهة في العالقات الدولية، وهو 
م مناخاً مالئماً للفاعل���ني اإلقليميني الكبار مثل  ما يق���دِّ

تركيا؛ لتوسيع حركتها ولزيادة قدرتها على املناورة.
2 - تطورات النظام اإلقليمي:

يعاني النظام اإلقليمي العربي من حالة وهن واضحة 
رس���مت مس���احات عريضة من فراغ القوة، وهو الوضع 
الذي اس���تدعى الدول غير العربية، مثل: )إيران وتركيا( 
مللئه، وبس���بب طبيعة اخلطاب اإليراني وعالقات النظام 
اإليراني املتوترة مع الغرب، كان لتركيا فرصة أكبر في مد 
دورها اإلقليمي، خاصة أنها تس���عى إلى احتواء املنافسة 

مع إيران بخلق قاعدة مصالح مشتركة معها. 
3 - تطورات السياسة األمريكية:

ساهمت السياس���ة األمريكية في عهد بوش االبن في 
فت���ح الطريق أمام تركيا لالمت���داد إقليمياً؛ حيث إن غزو 
أفغانستان والعراق ومحاصرة أطراف رئيسية، مثل: إيران 
وس���وريا والعمل على إضعافهم، كان أحد عوامل تخفيف 
التوتر بني هذه الدول وبني تركيا وتس���هيل س���بل التعاون 
معها؛ فحالة االس���تقطاب اإلقليمي الس���ائدة أعطت وزناً 
كبيراً للسياسة التركية العابرة لالستقطابات واملعسكرات.

ث���م كان لوصول أوباما إلى البيت األبيض تأثيره على 

التخفيف من حدة هذا االس���تقطاب اإلقليمي، ومع تبنيه 
القوة الناعمة أكثر من الصلدة خاصة في الشرق األوسط، 

انفتح املجال أكثر أمام اخلطاب التركي.
4 - تطورات العالقات )التركية - األوروبية(:

مض���ت تركيا ُقُدم���اً في عملية إصالح���ات داخلية 
متنوع���ة، أحد دوافعه���ا التوافق مع االحت���اد األوروبي 
للتس���ريع من عملي���ة االنضمام إليه، لكن ه���ذه العملية 
واجهتها مصاعب عدة، جعل���ت تركيا تغيِّر من اقتراباتها 

وأساليبها للوصول إلى الهدف ذاته.
 أما األس���باب الداخلية فيمك���ن تركيزها في ثالث 

نقاط رئيسية: 
1 - تطورات احلكم الرشيد:

فتركيا تس���ير في تط���وُّر نظامه���ا الداخلي بخطًى 
ديناميكي���ة ثابتة لألم���ام نحو ما ميك���ن وصفه باحلكم 
نها من صياغة  الرشيد؛ فهي حكومة حتظى بشرعية متكِّ
سياسة خارجية طموحة وتنطلق بقوة في تنفيذها؛ حيث 
إنها رأت أن ديناميكية احلكم شرط الزم لسياسة خارجية 
نشطة ومتطورة، منطلقة وواثقة من ذاتها في تعاملها مع 
دول العالم من حولها، وبره���ان ذلك حتوُّل املوقف جتاه 
املش���كلة الكردية والذي عكس الرغب���ة التركية في حل 

القضية من جذورها.
2 - رؤية شاملة انطالقاً من املصلحة الوطنية:

متتلك تركيا رؤية ش���املة حول املجال احليوي الذي 
يجب أن تنش���ط فيه، وكذا رؤية ألفضل االقترابات لبناء 

قوة إقليمية كبرى، بل دولية في املستقبل.
3 - بناء اقتصاد قوي:

من أهم متطلبات تقوية الدور اإلقليمي التركي حدوث 
نهضة اقتصادية تس���مح بتوفير امل���وارد الالزمة لتفعيل 
السياس���ة اخلارجية بكفاءة؛ فال بد من حتس���ني البنية 
التحتية للسياس���ة اخلارجية التركية بالتطور االقتصادي 

ال. كضمانة أَْولَى لعمل خارجي فعَّ
وقد شهدت تركيا بالفعل طفرة اقتصادية في السنوات 

األخيرة حتى صار االقتصاد التركي رقم 17 في العالم.
]بتصرف... م���ن مقال: »االنطالقة اإلقليمية التركية... ملاذا؟ وكي�ف؟«، د. باكينام 

الشرقاوي: 2009/12/15[

)س( و )ج(
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] نص شعري [

أجيبوا: كيف ينعقد الساُم؟

ح����ط����اُم أو  ال����ش�������������������وارِع  يف  دم����������اٌء 

وك�����ي�����َف من���������دُّ ل���إلج�����������������������راِم ك��ّف��������������ًا

مي����������وُت م������ن ال��������ع��������ذاِب هب������ا ُأل����������وٌف

ة ك���ي�����������َف ص����اَح����ْت َأَل��������م َت����س����َم����ع ب����غ����زَّ

وُزل�������ِزل�������ِت اجل���َب�����������������������اُل مب����ن َع��َل��ي��ه��ا     

ُح����س����اٍم َع�������ْن  ي��ب��ح�����������ُث  األط�����ف�����اِل  دُم 

مت�����������������������اَدى َل��ي�����������������َس َي���ل���ُج���ُم���ه ق����ويٌّ

���ى( )امل���ث���نَّ ك��ت��ائ��ُب��������������ُه  ان���ط���َل���َق���ْت  وال 

وط���اَل�����������ْت ج���رائ���ِم�����������������������ِه  يف  مت��������اَدى 

���������������������������ًة َه��َم�����������������������ًا وأنَّ��������������ا رآن������ا أمَّ

ول�����ي�����س س�������وى احل�����ن�����اِج�����ِر م�����ن س�����اٍح

ع��������������������اٌت م��ف��زَّ ال���ن���س�����������������������اِء  وآالُف 

ذراٌع ل�����������ُه  ل���ي���س  ال��ط��ف��������������������������ُل  ف���ه���ذا 

�����������ٌة س��������������������ق��َط��ْت ع��ل��ي��ه��ا وت���ل���ك ص��ب��يَّ

وم�����ا َذْن��������ُب ال��ش�����������������ي��وِخ وق�����د ُأري����َق����ْت

وم�����ا َذْن��������ُب احَل��َم�����������������������اِم وق�����د هت�����اوى:

َع����ْه����ٌد؟   ال����ت����اِري����ِخ  يف  أالس��������������������������رائ��ي��ل 

��ن��������������������ا؟ ح��اَش��������������������������ى؛ ف��ه��ذا َأَي����ك����ذُب ربُّ

ي���وٍم ك����لِّ  ف�����������������ي  َي��ْس�����������������������ِف��ُك��وا  مل  إذا 

علينا ص��ه��ي��������������������وٍن()1(  ل��ف��ط��ي��������������ِر  )دٌم 

ف��ك��اَن��ْت ع��اَل��َج��ُه��������������ْم  اهلل  رس�����������������������وُل 

: َوَأوغ�����������َل ف��������������ي ص��ي��اص��ي��ِه�����������م ع���ل���يٌّ

إالَّ  ف��ل�����������ي��س  ال��ق��ن�����������������اُع  ل��ق��د س�����������������َق��َط 

�����������������ُز اآلف���������������اَق خ��������������ي��ًا  وف���ي�����������ِه جن��هِّ

هت�����������اَوْت إذ  امل��س�����������������اج��ِد؛  َذْن��������ُب  وم�����ا 

أق�����������������وُل ل���ك���لِّ م���ن )َن���َب���ُح�����������وا( ع��ل�����ي��ن��ا:

وَأع�����َج�����ُب ك���ي���ف َب����ْع����ُض ال�����ُع�����ْرِب ت���اه���وا؛

ف��م��������اذا َغ��َض��َب��������������������ًا؛  ت��ش��ت��ِع��������������ْل  مل  إذا 

ال��س�����������������������اُم؟  ينَعق������ُد  ك��ي��َف  أج���ي���ُب���وا: 

وغ�������زة ُت��س��������������������َت��ب��اح وُت���س�����������َت���ض���اُم؟

وي���ب���ك���ي ف�������وَق م��س��������������ج��ِده��ا ال��غ��م��������اُم

وك����ي����َف ت���ط���اَي�����������������������َرت ف��ي��ه��ا اخل����ي����اُم؟

�����������������������ُة وال���ُغ�����������������������اُم وروِّع���������ت ال���ص���ِب���يَّ

ح���س�������اُم! وال  ال��ع��������������������دوِّ  ع���ل���ى  َي���������ُردُّ 

ال���س���ه���اُم َج����م����امَج����ُه  اخ���ت���َرَق�������������������ت  وال 

)ه���ش���������������اُم( ب�����������������������وارُق���ُه  مل����َع����ْت  وال 

أظ������اِف������ُرُه وق�����د َخ�����������������������ِرَس )ال���ن���ظ���اُم(

ُن��س�����������������������اُم ك���رام���ُت���ن���ا  س�����������������������ي��َم��ْت  إذا 

��������������������������ُزه وِن�����ْع�����َم اإلن���ت���َق�������������������اُم! جن��هِّ

وأط������ف������اٌل ع���ل���ى ال���ط���رق�������������������اِت ه���ام���وا

�����������������رت ف���ي���ِه ال��ع��ظ�����������������اُم وه������ذا ُك�����سِّ

ق��ذائ��ُف��ُه�����������������������م وأدَرَك���ه�������������������ا احِل����م����اُم

ك�����������������اُم؟ دم���اؤُه���������������������������ُم وف����وق����ُه����ُم ال��رُّ

أك�����ْن�����َت م����ن )ال����ف����ص����اِئ����ل(، ي����ا مح������اُم؟

أأب�����ن�����اُء ال��ق�����������������������روِد هل����م ِذَم��������������������اُم؟

ال�����ِك�����راُم س�����������������������ُل  وال���رُّ اهلِل  ك��ت��������������اُب 

َدَم������ًا ُح��������������������ّرًا ف��ع��ي��������������ُش��ُه��ُم َح���������������َراُم

هل����م ع��ْش�����������������������ٌق ِب������ِه وهُل�������������������ْم غ�����راُم

م���ص���اِرُع���ُه�����������������������م وك�������ان اإلن��ت��ق�����������������اُم

إم���������������اُم ي�����ا  ي���������������م���ي���ُن���َك  َس�����ِل�����َم�����ْت  أال 

ن����ف����رٌي ِف����ي����ِه ت��ن��ت��ِص�����������������ُف )ال����ش���������آُم(

ال����س����اُم ال����دن����ي����ا  ع���ل���ى  َن����ص����ُم����ْت  وإن 

وَج�����ْم�����ُع امل��ؤم��ن��ي��������������������َن هب�����������������ا ِق���ي���اُم

ُي������اُم؟ ف���ه���ل  ب����ي����ُح،  ال����ذَّ ص�����������������رَخ  إذا 

ِزَم�������اُم ن���ط���ق���وا  إذا  َل���ُه�������������������ْم  ف��ل��ي��������������س 

�����������ى م�����������ن وج����������وِدك ي����ا ُه����م����اُم؟ ت��ب��قَّ

 محمود مفلح

��� عنوان رواية لألديب اإلسالمي الراحل: جنيب الكيالني، رحمه الله.
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 �*� كاتب فلسطيني.

] عين على العدو [

أحيا اإلعالم الصهيوني خالل الش���هر املنصرم الذكرى 
الس���نوية الثانية والعش���رين النطالق انتفاضة احلجارة التي 
اندلعت في الثامن من ديسمبر )كانون األول( 1987، واستمرت 
ع اتفاق أوسلو »سيئ الصيت«،  حتى أواخر عام 1993؛ حيث ُوقِّ
وقبلها بشهرين جاءت الذكرى السنوية النتفاضة األقصى التي 
اندلعت في سبتمبر )أيلول( عام 2000، وما زالت حتى يومنا 

هذا تشهد حاالت من املد واجلزر.
التحلي���ل التالي يس���لط الضوء عل���ى التغطية اإلعالمية 
الصهيونية لهاتني املناس���بتني، وعلى تركيز الصهاينة على ما 
يس���مونه: االس���تعدادات اجلارية ملواجهة »االنتفاضة الثالثة« 

املتوقعة.
 مفاجأة انتفاضة احلجارة:

تعرَّض اإلعالم الصهيوني إلى تفسيرات اندالع االنتفاضة، 
والتعامل معها، وتراوحت بني عدة اجتاهات:

1 - باغ���ت اندالع االنتف���اضة األوس���اط الصهي��ونية، 
تها وشموليتها واستمراريتها،  ال سيَّما العسكرية، وفاجأتهم قوَّ
وهي الت�ي اعتق�دت أن االحت�الل اس����تطاع خ�الل عش�رين 
عام�اً أن يُلحق الضفة الغربية وقطاع غزة به، وحتييد الغالبية 
العظم�ى من أهله�ا عن املس����يرة الوطني�ة، ولم يخط��ر بباله 
أن الفلس���طينيني سيجرؤون على حتدي س���لطته العسكرية 

ال�ُمْطِبَقة عليهم بانتفاضة شعبية عارمة.
2 - بقي���ت القيادة األمنية العس���كرية الصهيونية غارقة 
في غطرستها، وأعماها جمودها الفكري وعنصريتها عن َفْهم 
االنتفاضة حلظة انفجارها، ولم تستطع رؤية الظواهر اجلديدة 
في احلركة الش���عبية الفلسطينية كما هي، ولم تقرأها بصورة 
موضوعية مجردة عن »عنجهية احملتل«، واكتفت بالتعامل معها 

باعتبارها تكراراً ألحداث تعودت عليها لسنوات طويلة.
3 - ظنَّ أركان الدولة العبرية أن بإمكانهم السيطرة على 
االنتفاضة بس���هولة خالل أيام معدودة باألساليب والوسائل 
القدمية، هكذا كانوا مقتنعني، وهكذا كانت تقاريرهم للقيادة 
السياس���ية تبنيِّ ذلك، وبسببها رفض »رابني« األخذ بنصيحة 
بعض مستشاريه بقطع زيارته لواشنطن والعودة إلى تل أبيب 
عته على إطالق تصريحات عنجهية من  ملعاجلة املوقف، وشجَّ
واش���نطن قال فيها: بعد أيام س���أعود إلى تل أبيب، وعندها 

ستنتهي حركة »الشغب« اجلارية في املناطق.
4 - بعد َفَشل هذه التهديدات في إخماد لهيب االنتفاضة، 
حدثت أزمة في االطمئنان النفسي الصهيوني للقوة العسكرية؛ 
لت  إذ لم تعد دولة الكيان الصهيوني قادرة على اعتماد ما حتصَّ
عليه من أسباب القوة إلخماد َوْهجها املتنامي، بعد أن فرضت 
عليه���ا منطاً من املواجهة لم يحس���ب العقل االس���تراتيجي 
الصهيوني حسابه، ومن ثَمَّ جنحت االنتفاضة في حتييد هذه 

القوة العسكرية وشلِّ فعاليتها.
وس���رعان ما دفعت قوات االحتالل بقواتها العس���كرية 
إل���ى املواجهة؛ حيث وصل عدد جنودها أكثر من عددهم يوم 
احتالل الضفة والقطاع، بل زادت في بعض املناطق بنس���بة 
200 - 300%، باإلضافة الس���تخدام املجن���زرات، وطائرات 
الهيلوكبتر، واألسلحة املتطورة في مواجهة اجلماهير، وكذلك 
القمع واالعتق���االت اجلماعية ل���آلالف والتعذيب والبطش 

بصورة وحشية.
ولنا أن نقف أمام تصريحات »إس���حاق شامير، وإسحاق 
رابني، وش���معون بيريز، وأرئيل ش���ارون«: فاألول: جاهر بأن 
على اجليش أن يُرعب الفلس���طينيني حتى يهدؤوا وتس���كن 
حركتهم. والثاني: أعلن أنه س���يتابع إص���دار األوامر للجنود 

د. عدنان أبو عامر)*(

الفلسطينية  االنتفاضات  مع  الصهيوني  التعامل  في  قراءة 
)سياسيًا وعسكريًا(
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كي يقوموا بقمعهم. والثال���ث: تابع تصريحات زخرف القول 
كعادت���ه. والرابع: كما درج في سياس���اته كلها يهدد ويتوعد 

الفلسطينيني والعرب والعالم كله.
دروس انتفاضة األقصى:

دة للغاية بالنس����بة جليش  تَُع����دُّ انتفاضة األقصى حالة معقَّ
االحت����الل، وميكن تلخيص آثاره����ا وتبعاتها عل����ى ِبنَْية اجليش 
ومعنوياته، وإفش����ال مخطط����ات االحتالل )التوس����عية واألمنية 
والسياس����ية واالقتصادي����ة(، وعدم متكينه م����ن حتقيق أيٍّ منها 
بالنقاط التالية، وذلك َوْفقاً ملا أبرزها اإلعالم الصهيوني مؤخراً:

1 - قدرة االنتفاضة الذاتية، وثباتها في مواجهة العدوان، 
وجناحه���ا في مقارعة احملت���ل مبختلف الوس���ائل )األمنية 
والعسكرية واإلعالمية والسياسية(، واكتساب الثقة الشعبية، 

ل والتضحية.  واحتضان املجتمع لَدوِرها، واستعداده للتحمُّ
2 - إنت���اج ظاهرة العمليات االستش���هادية، التي تنافس 
على القيام بها جيل الش���باب دون الثالثني من العمر منافسة 
شديدة؛ والغريب أن يشارك في املنافسة من جتاوز هذه السن 
ممن اس���تقرت حياتهم األسرية بش���كل معقول، وكذا النساء 
والفتيات. ولعل هذا ما كان يقصده احمللل العسكري الصهيوني 
»أليكس فيشمان« حني قال: إن انخفاض معدل العمليات في 
بعض األحي���ان، ال يعني أننا انتصرن���ا، وأن االنتفاضة على 
َوَشك االنتهاء؛ ألنه في املقابل يتضاعف عدد اإلنذارات؛ وهو 
م���ا يعني أن جياًل من الفدائيني يُخل���ق وينمو فوراً، بدالً من 
اجليل الذي متَّ القضاء عليه وَس����َيخلُفه في امليدان، واجليل 

اجلديد ليس أقل عنفاً. 
ن االنتفاضة من َضْرب اجلبهة الداخلية الصهيونية  3 - مَتكُّ
بش���كل قوي ألول مرة منذ سنة 1948، وهي النقطة األضعف 
ف���ي الدولة واملجتمع؛ وهو ما لم تقم به اجليوش العربية أبداً 
في حروبها، وهو ما أوجع االحتالل أيضاً، ليس على مستوى 
اخلس���ائر املادية والبشرية فحسب، بل على مستوى استقرار 
الدولة ومس���تقبلها من حيث الوجود، إضافة إليقاف الهجرة 

القادمة، وإحداث هجرة مضادة هاربة. 
تلك احلقائق دفعت باملؤرخ الصهيوني »بنتسيون نتنياهو« 
والد »بنيامني نتنياهو«، للقول: من يحلم باألمن واالس���تقرار 
واله���دوء في هذه البالد يبحث عن أوهام ال ميكن أن تتحقق؛ 
فما دام الفلس���طينيون يرون يوم استقاللنا يوماً لنكبتهم، فإن 

املواجهة ستبقى متواصلة وغير قابلة للتوقف.
خسائر االحتال )اقتصاديًا وبشريًا(:

أبرز اإلعالم الصهيوني في إطار مراجعاته آلثار وتبعات 
االنتفاضتني على الكيان، عدداً من مؤش���رات اخلسائر التي 

ُمِني بها )اقتصادياً وعسكرياً وبشرياً(، على النحو التالي:
1 - عان���ى املجتم���ع الصهيون���ي م���ن تده���ور َوْضعه 
االقتصادي، الذي ش���هد ازدهاراً كبيراً قبل االنتفاضة؛ حيث 
ل���ت الس���ياحة تقريباً؛ وهي متثِّل ثان���ي مصدر للدخل.  تعطَّ
وكانت أعوام االنتفاضة هي األس���وأ من الناحية االقتصادية 
منذ خمس���ني عاماً؛ حي���ث تراجع الن���اجت احمللِّي اإلجمالي 
بنس���بة 1%، وارتفعت نسبة البطالة إلى 10.5%، وارتفع عدد 
الصهاينة حتت خ���طِّ الفقر إلى 20% )أي: نحو مليون ومئتي 
ألف صهيوني(، وانخفض املعدل الس���نوي إلنتاج الفرد ثالثة 

آالف دوالر، من 18600 إلى15600 دوالر.
رت بعض التقارير األمنية اخلسائر الصهيونية من  2 - قدَّ
القتلى واجلرحى بني عاَمي: 2000م - 2006م ب�: 1100 قتيل، 
و 6000 جريح، وبلغ مجموع ما أُنِفق على األمن س���نة 2004 
م���ا يقُرب من 9.5 مليار دوالر، ومجموع من خرج للس���ياحة 
خارج البالد أثن���اء االنتفاضة 360 أل���ف صهيوني، أكثرهم 
خرج خوف���اً من العمليات االستش���هادية؛ وهو ما دفع بوزير 
األمن الداخلي السابق )عوزي لنداو( للقول: »إن احلرب التي 
تديرها قوات األمن ضدَّ احلركات املسلحة، هي حرب أدمغة 

وأساليب جديدة«.
ذ الفلس���طينيون أكثر  3 - وخ���الل أعوام االنتفاضة، نفَّ
م���ن 20 ألف هجوم من أن���واع مختلفة، ُقت���ل فيها أكثر من 
أل���ف صهيوني، وأكثر م���ن 5600 جريح، منه���ا 138 عملية 
استشهادية، ُقتل فيها أكثر من 500 صهيوني، وُجرح أكثر من 

3100 آخرين.
4 - وَوْفقاً آلخ���ر اإلحصائ�يات الصادرة، أوضح العميد 
»يسرائيل زيف«، رئيس قسم العمليات في جي�ش االحت�الل، 
أن النفقات العس���كرية في مواجه���ة االنتفاضة بني عاَمي: 
2002 - 2006 جاءت عل���ى النحو التالي: 750 مليون دوالر، 
300 ملي���ون دوالر، 200 مليون دوالر، 150 مليون دوالر، 175 

مليون دوالر.
أخيراً: علَّ���ق اإلعالم الصهيوني في معرض اس���تعداده 
لتغطية ما يصفها ب�: »االنتفاضة الثالثة« على أخطاء التعامل 
الصهيون���ي مع االنتفاض���ة؛ حيث تعرَّض اجلن���رال »غيورا 
أيالند« رئيس قسم التخطيط في هيئة األركان، لألخطاء التي 
ارتكبها اجليش )سياس���ياً وعسكرياً(، خاصة عدم االستعداد 
له���ذه املواجه�ة: ال باملفه�وم التنظيم�ي وال باملفه�وم الفك�ري، 
وه���و ما أدى لفقدان اإلحس���اس باألمن الش���خصي، وباتت 
ُطُرُق الضفة الغربية غاية في اخلطورة... وش���عر العديد من 

الصهاينة بانعدام األمان في األماكن العامة.

عانى المجتمع الصهيوني من تدهور َوْضعه االقتصادي، الذي شهد ازدهارًا كبيرًا قبل االنتفاضة
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 كما أن املقصد ليس استقصاء هذه املؤسسات والتعريف 
به����ا؛ إذ األمر يطول، إمنا هي إمياءةٌ م����ن خالل مثال يرى 

الكاتب أنه قابل للتطبيق على البقية األخرى. 
م����ع التأكيد على أن تناُول ه����ذا املوضوع ال يعني غياب 
االهتمام بالنواحي البحثية لدى جميع املؤسس����ات الدعوية، 
ة العدي����د منها أْولَت هذا األمر عناية مش����كورة،  ب����ل إن ثمَّ
مها وأن  وقطعت أشواطاً متميزة، واملرجو أن تستمر في تقدُّ

حتذو األخريات حذوها وتُِفيد وتستفيد من هذه التجربة.
املؤسسات الدعوية والتحديات: 

املؤسسات الدعوية تواجه حتديات ضخمة على مختلف 
األصعدة )الداخلية واخلارجي����ة( تقتضي منها دوام املتابعة 
واملراجعة ألعمالها؛ لترقى إلى املنش����ود من اآلمال، ولتحقق 

املطلوب من مقاومة األعداء، )وال شك أن جزءاً من املقاومة 
حرب إعالمية ومعلوماتية؛ بحي����ث تكون مصادرنا موثوقة، 

ومعلوماتنا مؤَكدة، وصياغتنا موضوعية( )1(.
وَحس����ُب الباحث أن يبحث عبر أيٍّ من محركات البحث 
في شبكة املعلومات العنكبوتية عن املراكز البحثية أو مراكز 
الدراس����ات واملعلومات، س����واء منها احلكومية أو اخلاصة، 
وسواء كانت ذات طابع مستقل أو َفْرع من جهات أكبر؛ ليجد 
َكّم����اً هائاًل من املواقع املتخصصة وَقْدراً كبيراً من املعلومات 
والدراسات في ش����تى املجاالت بطرح علميٍّ عميق، وتناوٍل 

غاية في الدقة في قضايا أساسية أو حتى جزئية ثانوية. 
في حني يواجه صعوبة في احلصول على مركز معلومات 

 ��� د. مالك األحمد: حرب معلوماتية، مجلة البيان، العدد: �85، ص: �08.

المراكز البحثية للمؤسسات الدعوية

متهيد:
ليست فاحتة هذا الطرح بصدد التعريف بداللة عبارة: )املؤسسات الدعوية( تعريفًا دقيقًا، إمنا املقصود تناُول 
واحدة من القضايا املتعلقة بالرؤية املس��تقبلية والنظرة التطويرية لعمل هذه املؤسس��ات، واليت ُيقَصد منها تلك 
املؤسسات غري الرحبية )الربح املادي الدنيوي(، اليت تسعى إىل التعريف باإلسام وَنْشره بن املسلمن أو غريهم 

من خال تناُول قضاياه بشكل عام أو من خال تبنِّي جانب معيَّن من جوانبه.

أمحد طومان 
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دعوي تابع جلهة هو َفْرع منها، فضاًل 
عن الوقوف على موقع ملركز مس����تقل 

متخصص.
وليست املكتبات بأحسَن حاالً على 
الش��بكة؛ إذ قصارى ما هنالك أن يجد 
معلومات متناثرة هن����ا وهناك ظاهرة 
معلنة تارة، ومخفاة على استحياء تارة 

أخرى. 
وكم����ا يَِع����زُّ البحث ع����ن املعلومة 
عبر قن����وات البحث النظرية، فإن بذل 
زيارة  ف����ي  املتمثل  اجلهد اجلس����دي 
هذه املؤسس����ات ومقابلة العاملني فيها 
للحصول على معلومات عامة، وجلني 
خبراتهم في قضايا معينة ليس باحلل 
األجن����ع دائماً؛ إذ قد يجد الباحث كّماً 
من املعلومات والتجارب حبيس رؤوس 
رجال، إن ظفر مبقابلتهم لم يس����عفه 
الوقت، ورمبا األس����لوب؛ الس����تخراج 
حاجت����ه منه����م، فض����اًل عن تش����تُّت 
املعلوم����ات وغلبة النظرة الش����خصية 
لة( عليها في  )غير العلمية وغير املؤصَّ

بعض األحيان. 
أما إن نال ش����يئاً مكتوب����اً ومعّداً 
س����لفاً، فرمبا كان غير متكامل أو غير 
ث أو يحتاج إلى مذكرات تفسيرية  محدَّ
بدونها يستحيل هذا املكتوب إلى رموز 

وأحاٍج يصعب فهمها.
أزمة حبثية معلوماتية:

احلق أن هذا امللحظ ليس خاصاً 
باملؤسس����ات الدعوية، إمنا هي ظاهرة 
عامة ف����ي عاملنا اإلس����المي؛ )حيث 
تشير الدراسات إلى أن مراكز البحث 
العرب����ي ال تزيد ع����ن 600 مركز، وأن 
عدد الباحث����ني العرب ال يزيد عددهم 
عن 19 ألف����اً، بينما عدد الباحثني في 

فرنس����ا وحدها 31 ألف����اً يعملون في 
1500 مركز بحث����ي. وبينما كل مليون 
عربي يقابله����م 318 باحثاً علمياً؛ فإن 
النسبة في أوربا تصل إلى 4500 باحث 
لكل مليون ش����خص؛ أي: أكثر من 15 
ضعفاً( )1(؛  فهل ثمة مجال الغتنام هذه 
الفرصة وشقِّ طريق الريادة وَرْفع راية 
الدعوة عبر سعيها إلى تكثيف اجلوانب 
البحثية في عاملنا اإلسالمي من خالل 

تطبيق املؤسسات الدعوية لذلك؟ 
إن املؤسس����ات الدعوي����ة حققت 
نقالت تطويري����ة ال تخفى على متابع؛ 
فمن غرفة ملحقة مبس����جد أو ش����قة 
صغيرة في بناية قدمية يضطلع ثالثة 
أشخاص أو أقل أو أكثر بكل املهام قبل 
س����نوات قالئل إلى مقارَّ بارزة وهياكل 
إداري����ة تنتظم عش����رات العاملني في 

تخصصات مختلفة.
 والتطوي����ر ال زال ف����ي الطريق، 
واملطالب االس����ترقائية تنادي بني حني 
وآخر، ومن زاوية وأخرى، وهذه واحدة 

منها. 
لعل هذا التمهيد يعطي ش����يئاً من 
التبرير لهذه الدعوة، وشيئاً من اإلغراء 

بقبولها.
 تعريف املراكز البحثية:

إنشاؤها،  املطلوب  البحثية  املراكز 
ه����ي عب����ارة ع����ن وح����دات مرتبطة 

 ��� طلعت رميح: هروب النُّخب من الدول اإلسالمية إلى 
الغرب، مجلة البيان، العدد:�85، ص: 76.

أسلوب  تس����تخدم  الدعوية  باملؤسسة 
االس����تقراء والتتبع واإلنشاء والتأليف 
ضمن سلسلة )حلقة التغذية الراجعة(؛ 
مبعنى: أن ه����ذه املراك����ز تتابع عمل 
املؤسس����ة عن كثب؛ لتقف على جوانب 
اخللل أو النقص وحتيل هذه الظواهر 
فة، جُتَم����ع عنها  إل����ى مف����ردات ُمعرَّ
املعلومات الالزمة، سواء منها النظرية 
أو التطبيقية من واقع امليدان؛ ثم حُتلَّل 
هذه املعلومات الس����تخالص األسباب 
والنتائج، ومن ثَمَّ َوْضع احللول وانتخاب 

أمثلها ليُطرح للتطبيق.
ه����ذا في م����ا يخص االس����تقراء 
والتتبع؛ أما اإلنشاء والتأليف، فبطرح 
أف����كار جديدة؛ لتطوي����ر العمل تصاغ 
بطريق����ة واضحة ومدروس����ة وتُطَرح 
للتطبي����ق ضمن آلي����ات متقنة تضمن 
جناحها أو جناح فرصة االستفادة من 

فشلها. 
كل ذل����ك في ظل نظ����ام املراجعة 
التطوير  تضم����ن عملية  التي  الدورية 
املستمر من خالل إعادة املخَرجات بعد 
طرحها وتشغيلها إلى مدخالت تُدَرس 

نة منها.  مرة أخرى لطرح نَُسخ محسَّ
مجاالت عمل املراكز البحثية: 

تط���ورت نواح���ي االهتم���ام لدى 
املؤسس���ات الدعوية وتشعبت وتداخلت 
أمور ليست من صميم عملها: كالنواحي 
اإلدارية واملالية، وعقود التوظيف، وإدارة 
األمالك، والنق���ل، واحلركة، والصيانة، 
والتش���غيل، واملس���تودعات، والعالقات 
العامة، وغيرها مما ال ارتباط مباشر له 
باألصل الذي قامت عليه هذه املؤسسة 
ت للتخصص فيه؛ وبناًء على ذلك  وتصدَّ
م العمل  ميكن وبنوع من التسطيح أن يُقسَّ

ع��ن  البح��ث  يع��ز  وكم��ا 
املعلومة عرب قنوات البحث 
النظري��ة، فإن بذل اجلهد 
اجلس��دي املتمثل يف زيارة 
ومقابل��ة  املؤسس��ات  ه��ذه 
العاملن فيها للحصول على 
معلومات عامة ليس باحلل 

األجنع دائمًا

] في دائرة الضوء [
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في املؤسسات إلى حزمتني أساسيتني: 
األول����ى: العم����ل ف����ي التخصص 

املباشر للمؤسسة. 
الثاني����ة: العمل اخل����ادم، وهو ما 
س����بقت اإلش����ارة إليه م����ن النواحي 

اإلدارية واملالية والتشغيلية، وغيرها. 
ولع����ل املطل����ب املثالي م����ن هذه 
املراك����ز البحثية أن تتاِبع بالدراس����ة 
والتحليل والنقد جميع األعمال، سواء 
منه����ا األعمال األساس����ية أو األعمال 
الواقعي،  التص����ور  أن  إال  اخلادم����ة؛ 
والنظ����رة التطبيقي����ة، والقناعة مببدأ 
مبحدودية  واالعت����راف  التخص����ص، 
اإلمكانيات في املرحلة احلالية تُعارض 
ذل����ك؛ لتدع����و إلى أن تتف����رغ املراكز 
البحثية أو مراكز املعلومات والدراسات 
للعمل األساس لهذه املؤسسات؛ وتتولى 
تطوير  خارجي����ة  متخصصة  مراك����ز 
ودراسة األعمال اخلادمة بالتنسيق مع 
مركز أبحاث املؤسسة إلى حني نضوج 
اخلبرة وتكامل الفريق الكفيل باالكتفاء 
الذاتي؛ وبناًء عليه ميكن تلخيص تصوُّر 

عمل املراكز البحثية في: 
- متابعة وتتبُّ����ع الواقع التطبيقي 
لعمل املؤسسة وتلمُّس جوانب اخللل. 

- دراس����ة املش����اكل وحتليلها ووضع 
احللول. 

املطروح����ة  احلل����ول  متابع����ة   -
وتطويرها وحتسينها. 

- إص���دار م���ا ميكن تس���ميته ب� 
)الدلي���ل اإلرش���ادي( وق���د اصُطلح 
على تس���ميته في كثير م���ن العلوم ب� 
handbook وال���ذي يلخ���ص أه���م 
التغلب  وُطُرق  بالعامل  املناطة  األعمال 
على املش���كالت التي تطرأ، مع متابعة 

حتديثه باستمرار. 

- إعداد املناهج التعليمية اإلرشادية 
مادة  تكون محتوياتها  التي  التطويرية، 
لدورات علمية وتدريبية تُعَقد للعاملني 
ه املؤسسة  اجلدد أو القدامى أو ملن توجِّ

نشاطها إليهم. 
- التنسيق مع مراكز بحثية وِجَهات 
تدريبي����ة؛ لتطوي����ر أداء العاملني في 

املجاالت اخلادمة. 
األعم����ال  وتدوي����ن  تأصي����ل   -

والتجارب التي تقوم بها املؤسسة. 
- االرتباط م����ع مراكز بحثية في 

مؤسسات دعوية أخرى من خالل: 
1 - اللقاءات واالتصاالت املباشرة. 
2 - الندوات واحلوارات الدورية. 

3 - املؤمت����رات العام����ة، س����واء 
التقليدية أو احلاس����وبية عبر ش����بكة 

املعلومات. 
تطبيق الفكرة: 

كما س����بق فإن األعم����ال الدعوية 
م����ن خ����الل املؤسس����ات املتخصصة 
تنوعت وتع����ددت ويصعب عل��ى مقال 
أو حتى على باحث أن يحيط بدقائقها 
وتفاصي����ل العمل فيه����ا، وليكون هذا 
املقترح أكثر واقعية، فإنه سيحاول في 
ما يلي أن يُنْزل هذه الفكرة على واحدة 
من هذه املؤسسات الدعوية؛ أال وهي: 
املؤسس����ات التي تعنى بتعليم وحتفيظ 
كتاب الل����ه، تعالى. مع التأكيد على أن 
الطرح ليس إال لتقريب الفكرة ودعمها، 
وإال؛ فإن مس����ميات هذه املؤسس����ات 
تختلف من بلد آلخر فضاًل عن تفصيل 

جوانب عملها، ودقيق تخصصاتها.
 إن جمعي����ات حتفيظ القرآن الكرمي 
متارس نش����اطها األس����اس في النواحي 

التالية: 
القرآن  الذكور وحتفيظهم  تعليم   -

الك���رمي وبع���ض علومه ف���ي حلقات 
املساجد. 

- تعليم الذكور وحتفيظهم القرآن 
الكرمي وبعض علومه من خالل دورات 
تُعَقد في مق����ارِّ هذه اجلمعيات أو في 

أماكن أخرى.
- تعليم اإلناث وحتفيظهن القرآن 
الكرمي من خالل املراكز النسائية التي 
ة لهذا  تكون في بنايات مس����تقلة ُمَعدَّ
الغرض، أو في املدارس احلكومية في 

فترة خلوِّها من التدريس النظامي. 
- تعليم اإلناث وحتفيظهن القرآن 
الكرمي م����ن خالل حلقات املس����اجد، 

والتي غالباً ما تكون في رمضان.
 إذاً الهيكل األساس للعملية التعليمية 

)حتفيظ القرآن الكرمي(: 
التعليمية  العملي����ة  ِعْق����َد  ينتظم 
- س����واء للذكور أو لإلن����اث - الفروع 

التالية: 
- املعلم. 

- الطالب. 
- املش����رف ك����� )ممثل ل����إلدارة 

ومندوب عنها(. 
- اإلدارة متمثلة ف����ي التنظيمات 
والشكل  التعليمية.  للعملية  والضوابط 
التالي لتخيل التسلسل الهرمي لألداء: 

فاإلدارة العلي����ا يفصلها عن الفئة 
املستهَدفة بهذا العمل )الطالب( عناصر 
أخرى؛ إذ يتم اتصالها باملشرفني الذين 
يقوم����ون بزيارة احللقات. واملش����رف 
بدوره ال يحتك بالطالب مباشرة وإمنا 
ينصبُّ عمله على تقييم أداء املعلم الذي 

األعــمــال ــنــقــد جــمــيــع  وال والــتــحــلــيــل  بــالــدراســة  ــع  ــاَب ــت ت البحثية أن  ــز  ــمــراك ال الــمــثــالــي مــن هـــذه  الــمــطــلــب  ــعــل  ول

الطالب

اإلدارة

املشرفون

املعلمون
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يعمل بشكل مباشر مع الطالب. 
كما أن املعلمني يتفاوتون في عمق 
العالقة  تلك  املش����رفني،  مع  عالقتهم 
التي تتناقص ق����وة كلما اجتهنا ألعلى 
)عالق����ة املعلم مع اإلدارة مباش����رة(، 
فكذلك املشرفون تتناقص عالقتهم قوة 

مع اإلدارة كلما عال موقع املسؤول. 
وهناك الكثير من القضايا املشِكلة 
لدى الطالب؛ سواء في مجال احلفظ 
أو في مجاالت أخرى لها عالقة مباشرة 
أو غير مباش����رة ال يتنبه لها املعلمون، 
ورمب����ا أدركوه����ا؛ إال أن انش����غالهم 
بالعملية التعليمية وضيق الوقت، ورمبا 
عدم الق����درة أحياناً يحول دون البحث 

عن حلول لها. 
وكذل����ك احل����ال م����ع املش����رف؛ 
فانش����غاله بزي����ارات احللقات وإعداد 
اإلدارة  إل����ى  وَرْفعها  التقارير عنه����ا، 
ومتابعة التعاميم االجتماعات الداخلية 
وخالفه، يحول دون التفرغ للتفكير في 
بعض القضايا اإلشكالية لدى املعلمني 
وكذل����ك لدى الطالب. وم����ن ثَمَّ َوْضع 
احللول له����ا، فضاًل عن التفرغ البتكار 

أفكار جديدة. 
إل����ى بُعدها عن  اإلدارة إضاف����ة 
املقصود األساس )الطالب( هي منشغلة 
أيضاً بأم����ور تكميلية حتول دون عمق 
الدخول في تفاصي����ل أداء املعلم ومن 
ثَمَّ الطالب واالكتفاء بتقارير املش����رف 

طاملا أن األمور تس����ير على ما يرام وال 
مش����اكل ظاهرة تُْذكر. وبناًء على ذلك 
يبقى اجلميع منش����غاًل مبا أوكل إليه 
ويتحرك ضمن موقعه خطوة ألعلى أو 
خطوة ألدنى ضمن التسلسل الهرمي. 

غ من يجمع  وهنا تظهر أهمية تفرُّ
االحتياجات  ويدرس  كلها  املس����تويات 
اآلنية واملس����تقبلية لكل مستوًى ضمن 
ترابط وتنس����يق وعمق في الدراس����ة 
والطرح، وهو الدور املطلوب من مركز 
البح����ث أو مركز الدراس����ات أو مركز 

املتابعة والتطوير. 
أه��م القضاي��ا ال��يت ميكن أن 

يتبناها املركز: 
ضمن التسلسل السابق ذكره للعمل 
داخل حلقات حتفي����ظ القرآن الكرمي 
تب����رز عدة قضايا وأم����ور بحاجة إلى 
العميق،  والتحلي����ل  زة  املركَّ الدراس����ة 
في حني أنها ال تن����درج بوضوح حتت 
لة  اختصاص أيٍّ من املس����تويات املشكِّ
لهي����كل العملية التعليمي����ة؛ وبناًء على 
ذل����ك تبقى معلقة لزم����ن طويل يراها 
املتابعون ويعلمون عظيم أثرها ويقفون 
مكتوفي األيدي أمامها؛ ليس لصعوبتها 
ب����ل لنقٍص، ورمبا لع����دم وجود توجيه 

بحلِّها في ظل االنشغال العام. 
وليس القص����د في ه����ذه الِفْقرة 
من ه����ذا املقال َس����ْرد جميع القضايا 
التي ميك����ن أن يتبناها مركز األبحاث 

والدراسات وإمنا الداللة على بعضها؛ 
لتقريب الصورة واإلشعار بأهمية هذه 

املراكز.
ومن ه����ذه القضاي����ا التي حتتاج 
غ لدراستها ومتابعتها وبحثها  إلى متفرِّ

وطرح احللول بشأنها ما يلي: 
أواًل: يف ما خيص إدارة احللقات: 
للحلقات  املباش����رة  اإلدارة  حتتاج 

إلى ضبط املواضيع التالية: 
- رؤية شاملة عن حلقاتها واملعلمني 
فيها ومس����توياتهم بدقة ضمن معايير 

تقييم واضحة وصريحة. 
- رص���ٌد لتاري���خ اجلمعي���ة وأهم 
املاضي  املس���تفادة من جتارب  الدروس 
في النواحي اإلدارية للحلقات؛ سواء من 
حي���ث التع��امل الداخل�����ي مع املعلمني 
واملشرفني واإلداريني أو من حيث التعامُل 
أو  اخلارج��ي مع اجلمعي����ات األخ�رى 
القطاعات األخرى من حكومية وغيرها. 
- رص����د خبرة اجلمعي����ة احلالية 
وتوثيقه����ا وتهيئته����ا؛ لتك����ون جاهزة 
للتقدمي بالش����كل املناسب عند طلبها 
من اآلخرين لالس����تفادة منها، فضاًل 
عن املش����اركة بها وطرحها في قنوات 

البحث املختلفة. 
- التنسيق بني األقس����ام اإلدارية 
املختلفة مبا يخدم مصلحة العمل دون 

حدوث تناقضات أو إهدار للجهود. 
- النظر ف����ي العالقة املش����تَركة 

ألعلى  اتجهنا  كلما  قــوة  تتناقص  التي  العالقة  تلك  المشرفين،  مع  عالقتهم  عمق  في  يتفاوتون  المعلمين 
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بني اإلدارة واملعلم واملش����رف والطالب 
وأهم ما ميكن أن يكون قد اعتراها من 

عوارض، وسبل تقوميها وتقويتها. 
إضاف����ة إلى أمور أخ����رى متعلقة 
إل����ى البحث  ب����إدارة احللقات حتتاج 

والدراسة واملتابعة والتطوير. 
ثانيًا: يف ما خيص املشرفن: 

لعل املش����رفني املرتبطني بش����كل 
مباش����ر باحللقات في أماكنها - سواء 
ف����ي النواحي اإلداري����ة أو التعليمية - 
ه����م أحد أهم األعض����اء العاملني في 
املراكز البحثية؛ إذ وجودهم في منطقة 
وسطية ضمن الهيكل التسلسلي للعمل 
يجعل من املناسب أن يكونوا هم حلقة 
الوصل بني مختلف األفرع، إضافة إلى 
ه جتمع  أن طبيعة عمل املشرف أو املوجِّ
بني العم����ل املكتبي وامليداني مما يتيح 
له تصوُّراً أش����مل ونظرة أعمق لسير 
العم����ل؛ وبناًء عليه اس����تيعاب َمواِطن 

الضعف والقوة.
وبالرغم من أن املش���رف مرشح ألن 
أن يك���ون أحد أهم العامل���ني في املركز 
البحثي؛ إال أن مجال اإلش���راف بحاجة 
إلى أن تُوِليه مراك���ز األبحاث عناية من 

قبيل: 
- توفي����ر قواع����د معلومات كاملة 
عن احللقات واملعلمني؛ ليس����تند إليها 

املشرف عند الزيارة والتقييم. 
- وضع األس���س واملعايير الختيار 

املشرفني. 
- تطوير أداء املش����رفني من خالل 
الش����رعية  الدورات  وتنس����يق  تنظيم 
والعلمي����ة واإلدارية، ومن خالل تنظيم 

زيارات للجمعيات األخرى. 
ثالثًا: يف ما خيص املعلم: 

احلديث عن املعل����م يطول، بل إن 

الق����ول بأن املعلم هو أس����اس العملية 
والواقع يشهد  بالبعيد،  ليس  التعليمية 
بذلك، فك����م من حلقة كان����ت متدنية 
املستوى؛ ضعيفة اإلنتاج، سارت بذلك 
على مدى سنوات طويلة؛ وما إن يتغير 

معلمها حتى يتغير حالها، وبالعكس.
واملنتَظ����ر م����ن مراك����ز األبحاث 
����ر دراس����ات ومعلومات متعلقة  أن توفِّ
باملعلمني تتن����اول العديد من اجلوانب، 

منها: 
- إصدار الكتاب اإلرشادي للمعلم 
املتضمن طريقة البدء باحللقة اجلديدة، 
وطريقة التس����ميع للطالب واملراجعة، 
والتعام����ل م����ع املش����اغبني والنجباء، 
والتعام����ل م����ع توجيه����ات وتعميمات 
اإلدارة، وما إلى ذل����ك من أمور تتعلق 
بعمل املعلم، دف����ع للتقصير فيها عدم 
ص كثير م����ن املعلمني مع ضعف  تخصُّ
اخلبرة في هذا املج����ال، إضافة على 
أن اجلمعيات تلج����أ أحياناً إلى تعيني 
معلمني قليلي الكفاءة واحلفظ؛ لس����د 
نقٍص أو تلبية طلب ال سيما في املناطق 
النائية، فال أقل من تزويدهم بالكتاب 

اإلرشادي لسد بعض النقص. 
- إع����داد دورات تأهيل للمعلمني، 
سواء من كان منهم على رأس العمل أو 
ون لهذا الغرض، مع ما تتطلبه  من يَُعدُّ
هذه الدورة من مناهج ومحاور تُناِقض 
عن  بعيداً  التعليمي����ة  العملي����ة  ُصلْب 

احلشو األكادميي اململ.
- َوْضع آلية لتقييم املعلمني وتكرمي 

املتميزين منهم ومساعدة املتعثر. 
- دراس����ة ووضع حلول ملش����اكل 
املعلمني املختلفة من قبيل: ضعف املادة 
والتجويد(، ضعف  العلمية )احلف����ظ، 
الش����خصية، ضعف اللغة )التفاهم مع 

الطالب لغير العرب(، ُطُرق التعامل مع 
اآلخرين )معلمني، طالب، مش����رفني، 
إمام املس����جد وجماعت����ه، أولياء أمور 
الط����الب(، التجدي����د واالبت����كار في 
أس����اليب التدريس وحتفيز الطالب... 

وغيرها.
رابعًا: يف ما خيص الطالب:

الطالب هم أساس العملية التعليمية، 
وتكاد املشاكل التي يكون الطالب َطَرفاً 
فيها تتكرر ف���ي كل جمعية، بل في كل 
حلق���ة مع نقص احللول الت���ي تتناولها 
بجدية وعمٍق وطول نََف���س؛ وهنا يبرز 
دور مراك���ز األبح���اث؛ جَلْمع وتصنيف 
هذه األمور ومن ثَمَّ مناقش���تها بالطُرق 
املختلفة للوصول إلى احللول ومتابعتها، 

ومن هذه املشاكل: 
- ضعف احلفظ واملراجعة. 

- طول زمن املكث في احللقة دون 
التقدم باحلفظ. 

- املل����ل والتردد ال����ذي يولِّد كثرة 
الغياب واالنقطاع. 

- تس����رُّب الطالب الكبار وانقطاعهم؛ 
حتى غ����دا معظم احللقات ال يش����غلها إال 

الصغار.
- تقدمي الدراس����ة النظامية على 
الدراسة في احللقة؛ واستسهال الغياب 

عنها ألي طارئ. 
وغيرها من األمور التي حتتاج إلى 

من يوليها العناية واالهتمام.
اجلوانب  أه���م  اس���تعراض  وبعد 
التي ميكن أن تتواله���ا مركز األبحاث 
يتبني لنا مدى أهمية هذا املشروع في 
دفع مؤسس���اتنا الدعوي���ة نحو الرقي 

والتقدم.
نسأل املولى - عز وجل - أن يوفقنا 

خلدمة دينه ونصرة شريعته.

ــة ــي ــم ــي ــل ــع ــت ـــة ال ـــي ـــعـــمـــل ــــــــاس ال ـــــم أس ـــــالب ه ـــــط ال
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هشام بنشاوي 

عن البهائية والبهائيني
ألن األمر كان أشبه بصدمة، أن تكتشف أهنم 
حاض��رون يف مص��ر األدب والعلم والف��ن، وكنت 
أعتقد أن األمر مقتصر على شيعة باد فارس، بل 
إهن��م ُي�ضفون على )خزعباهت��م( صفة الدين؛ 
لذل��ك كان ال بد من املخاطرة وإعان الرغبة يف 
ظي الش��ديد  اعتن��اق »الدي��ن« البهائي، مع حتفُّ
عل��ى ما بن املزدوجتن. ولكن الغريب أن ين�زلق 
الكاتب: )عاء األس��واين(، ويكت��ب يف مقالة له 
عن البهائية واصفًا إياها ب�أهنا: »ديانة مستقلة، 
ين عن اإلس��ام لس��بب  والبهائي��ون ليس��وا مرتدِّ
بس��يط، هو: أهنم مل يكونوا مس��لمن يف يوم من 
األي��ام، والديانة البهائية موجودة يف مصر منذ 
عام 1864 وقد اعترف��ت الدولة املصرية حبقوق 
املصرين البهائين م��ن البداية؛ ففي عام 1934 
وافق��ت احلكوم��ة املصري��ة على إنش��اء احملفل 
املختلط��ة،  البهائ��ي ومت تس��جيله يف احملاك��م 
ويف ع��ام 1940 وافق��ت احلكوم��ة املصري��ة على 
إنش��اء املعبد البهائي، ويف عام 1953 أمر الرئيس 
حمم��د جني��ب بتخصي��ص قطع��ة م��ن أراض��ي 
الدول��ة؛ لتكون مقابر للبهائين َوْفقًا ملعتقداهتم 
ل رمسيًا  الدينية... وظلت الديانة البهائية تسجَّ

يف البطاقة حىت ثارت هذه املشكلة األخرية«. 
وبعي��دًا ع��ن ع���اء األس�����واين ومش����اكل 
البه�ائي��ن، وح��ىت ال ُأهت��م بأن��ي أروِّج هل��ذا 
املذهب؛ وحس��ب فتوى الش��يخ )مش��هور حسن 
ة ضالة  آل س��لمان(، فإن: »البهائية فرقة مرتدَّ
كافرة، من انتسب إليها خرج من اإلس��ام، ولي�س 
له نصيب فيه، وال جيوز  الصاة عليه، وال يورَّث 

وال يرث وال ُيدفن يف مقابر املسلمن.
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نشأت البهائية في إيران س���نة )1260ه�، 1844م(؛ 
فقد دعمها االس���تعمار البريط�ان���ي وك�انت م�ن ورائه�ا 
اليه��ودي���ة وال زال���ت؛ ولذا فإن ه���ذه الفرقة تقوى في 
ديار املس���لمني ولها وجود قوي في العراق، وفي كثير من 

البلدان، واآلن لها وجود قوي في فلسطني.
أس���س هذه الفرقة الضالة رجل يسمى: علي محمد 
رضا الش���يرازي، وأعلن عن نفسه أنه )الباب(، وملا مات 
ب ب�: )البهاء(،  قام باألمر ِمْن بعده امليرزا حسني علي امللقَّ
وسمي أتباعه ب�: )البهائيني( نسبة إليه، وله كتاب اسمه: 

)الكتاب األقدس(، وتوفي البهاء سنة 1892م.
ها  وهناك ش���خصيات لها أثر في ديانته���م، من أهمِّ
ت  ة العني، انفصلت عن زوجها وفرَّ امرأة بغيٌّ تس���مى: قرَّ
من���ه تبحث عن املتعة، وعق�دت مؤمت����راً، أعلنت فيه أن 

شريعة البهاء نسخت اإلسالم.
ويعتقد البهائيون أن الباب، هو الذي خلق كل ش���يء 
بكلمت���ه، وهو املب���دأ الذي صدرت عنه جميع األش���ياء، 
ويقولون: إنه حلَّ واحتد وذاب جسمه في جميع املخلوقات، 
ويقولون: إن من مات عل�ى صالٍح - مبعاييرهم ومقاييسهم 
- فإن روحه تنتقل إلى شيء مشرِّف، ومن مات على فساد 
فإن روحه تنتقل إلى اخلنازير والكالب وما ش���ابه ذلك. 

وهذا ما يسمى بتناسخ األرواح أو التقمُّص.
س���ون رقم: )19(. واملعجزة: )19( في  والبهائية يقدِّ
القرآن؛ تلك التي قرأناه���ا في بعض الكتب يقف وراءها 
البهائية، وعندهم السنة تسعة عشر شهراً، والشهر تسعة 

عشر يوماً.
وزرادش���ت،  وكونفوش���يوس،  بوذا،  بنب���وة  ويقولون 
وأمثاله���م من حكماء الصني والهن���د والفرس، ويوافقون 
اليهود بقولهم: إن املس���يح ق���د ُصِلب، وينكرون معجزات 
األنبياء جميع���اً، وينكرون حقيقة املالئكة، وحقيقة اجلن، 
وينك���رون اجلنة والنار، ويرون أن النعي���م والعذاب، إمنا 
يكون بتناس���خ األرواح فحسب، ويعتقدون أن القيامة إمنا 
تك���ون فقط بظهور البهاء، وِقبْلَته���م البيت الذي ُوِلد فيه 

الباب، بشيراز في إيران.
م���ون على املرأة احلج���اب، ويحللون لها املتعة،  ويحرِّ
وعندهم: أن املرأة مش���اع لكل الن���اس؛ فال يوجد للمرأة 

حرمة عندهم.

وعنده���م أيضاً ُكتُب يعارض���ون فيها القرآن الكرمي، 
وينكرون أن يكون محمد # خامت النبيني، ويرون استمرار 
الوحي وأنه لم ينقطع، ويوج���دون بكثرة في إيران، ولهم 
وجود في سورية، والعراق، ولبنان، وفلسطني، ولهم وجود 
في هذه الديار، ولهم مدارس، وال حول وال قوة إال بالله. 
فالبهائي���ة قوم كفار يَْحُرم علين���ا أن نعاملهم معاملة 
���له�م  املسلمني وال يرثهم مسلم وال يرثون مس�لماً وال نغسِّ
نه�م وال ندفنهم في مقابر املسلمني؛ ألنهم مرتدون  وال نكفِّ
خارجون عن امللة، وبهذا يفتي جميع علماء املسلمني، والله 

أعلم«. 
راسلتهم معرباً عن رغبتي في أن أصير واحداً منهم، 
باس���م وبريد إلكتروني مس���تعاَرين، طبع���اً، فكان ردُّهم 

التالي: 
)السيد احملترم )...(! حتية طيبة، وشكراً على رسالتك 

وسؤالك، ومرحباً بك، ويسعدني الرد على سؤالك. 
ب  في رسالتك تذكر رغبتك في أن تكون بهائياً؛ فأرحِّ
بك في هذا الطريق؛ وألنني ال أعلم مدى دراس���تك للدين 
البهائ���ي، فأرجو أوالً: تس���تطير ما هو الدي���ن البهائي 

وتعاليمه؟ وثانياً: ما هو البهائي. ثم تابعوا القول: 
أواًل: ما هو الدين البهائي؟

»الدين البهائي هو أحد األديان الس���ماوية«، ويشترك 
معها - أساس���اً - في الدعوة إل���ى التوحيد، ولكنه دين 
مس���تقل له ُكتُبه املقدس���ة وعباداته وأحكامه: كالصالة 
والص���وم... وغيرها، ولقد دعا إليه ميرزا حس���ني علي 

النوري، امللقب ب�: بهاء الله. 
يختل���ف مدى انتش���ار الدي���ن البهائي ف���ي العالم 
باختالف املجتمع���ات وأنظمتها. ولكن م���ا يتميز به هو 
القبول العام ملبادئه وتعاليمه؛ فاملاليني التي تؤمن به اليوم 
متثل مختلف األجناس، واألعراق، والثقافات، والطبقات، 
دة؛  واخللفيات الدينية. ومنه���م تتألَّف جامعة عاملية موحَّ
حتظى باحترام واف���ر في املجالس الدولية، وتش���ترك، 
بوصفها منظمة عاملية غير حكومية، في نش���اطات هيئة 
األمم املتح���دة ووكاالتها املتخصص���ة، وخصوصاً في ما 
يتعل���ق بالتعليم وحماية البيئة ورعاية األم والطفل وحقوق 

املرأة واإلنسان وغيرها؛ مما يخدم البشرية.
تتميز تعاليم الدي���ن البهائي بالبس���اطة والوضوح، 
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���ز على اجلوه���ر، وتبتعد عن الش���كليات، وحتث على  وتركِّ
ي احلقيقة، وت�نادي ِبنَبْ���ذ التقليد واألوهام، وتهتم بنقاء  حترِّ
ة في السمو الروحاني، وتؤكِّد  الوجدان، وت�نشد السعادة احلقَّ
ر باستمرار تتابع األديان، وتعلن  أبديَّة الروح اإلنس���انية، وتبشِّ
أنَّ الدين هو س���بب انتظام العالم واستقرار املجتمع، وتَ�ْنُشد 
احلرية ف���ي االمتثال ألحكام الله، وتش���ترط أن تكون أقوال 
اإلنس���ان وأعماله مصداقاً لعقيدته ومرآة إلميانه، وترفع إلى 
يه الفرد بروح البذل واخلدمة، وتعتبر  مقام العبادة كل عمل يؤدِّ
الفض���ل في اخلدمة والكمال ال في حب الزينة واملال، وتدعو 
للصلح والصالح، وت�نادي بنزع السالح، وتروم تأسيس الوحدة 
والسالم بني األمم، وترى أنه: إن كان حب الوطن من اإلميان، 

فمن األَْولَى أن يكون كذلك حب العالم وخدمة اإلنسان.
ال وج���ود في الدين البهائي لكهن���ة، وال رهبان، وال رجال 
دين، وال قديس���ني، وال أولياء. والعبادة فيه خالية من الطقوس 
واملراس���يم، وتؤدَّى صالته على انفراد، ومتيل أحكامه لتهذيب 

النفس أكثر منها للعقاب. وجتعل أساس الطاعة حبَّ الله. 
ويعترف الدين البهائي بأن األديان الس���ماوية واحدة في 
أصلها، متحدة في أهدافها، متكاملة في وظائفها، متصلة في 
مقاصده���ا، جاءت جميعاً بالهدى لبني اإلنس���ان. وال يخالف 
في جوهره املبادئ الروحانية اخلالدة التي أُنزلت على األنبياء 
والرسل الس���ابقني؛ وإمنا تباينت عنها قوانينه وأحكامه َوْفقاً 
ملقتضي���ات العصر ومتطلبات احلض���ارة، وأتت مبا يدعم روح 
احلياة ف���ي هياكل األديان، وهيَّأت ما يزيل أس���باب اخلالف 
والش���قاق، وأتت مبا يقض�ي على بواع��ث احل��روب، وأظهرت 
ين، وس���اوت حقوق الرجال والنس���اء  ق بني العلم والدِّ م���ا يوفِّ

توطيداً ألركان املجتمع. 
مه الدين البهائي إلنقاذ عالم مضطرب  هذا بعض ما يقدِّ
د تفكيرها  وحماية إنس���انية محاطٍة بخطر الفناء ما لم يتجدَّ
ر أساليبها؛ لتتماش���ى مع احتياجات عصر جديد. إنَّ  وتتطوَّ
مبادئ وأحكام الدين البهائي التي أعلن حضرة بهاء الله أنَّها 
السبب األعظم لنجاة البشر واحتاد العالم، قد أثبتت قدرتها 
عل���ى حتقيق غاياتها في املجتمع���ات البهائية؛ فقد أدَّت إلى 
تطوير أفكار الناس، وتقومي سلوك املاليني من أتباعه وألَّفت 
منهم - مع تباين أعراقهم، وثقافاته���م، وبيئاتهم، ومكاناتهم 
االجتماعية، وثرواتهم، وسابق معتقداتهم - جامع��ة إنس�انية 
ال ش���رقية وال غربية متَّحدة في ُمثُله���ا ودوافعها وأهدافها، 
دائبة السعي لرعاية مصالح اإلنس���انية جمعاء، ِبَغضِّ النَّظر 

عن اختالف الدين والرأي والتفكير.

ثانيًا: ما هو البهائي؟
البهائ���ي هو من يتبع )بهاء الله( وتعاليمه املناس���بة لهذا 
العصر اجلدي���د. واتباع الدين البهائي يتطلَّب البحث وحتري 

احلقيقة ثم االقتناع واإلميان. 
إن اإلميان يش���عر اإلنس���ان به في قلبه وروحه ووجدانه 
في أي مرحلة في البحث. ويس���عدني أن أراسلك؛ إذا رغبت 
احلص���ول على معلومات أكثر ع���ن الدين البهائي في طريق 
ي عن حقيق���ة الدين البهائي، وميكنني ترتيب  البحث والتحرِّ
أن تقابل ش���خصاً بهائياً باملغ���رب؛ إذا رغبت، ولكن هذا قد 

يستغرق بعض الوقت.
أن يكون الش���خص بهائياً كما ذكرت سابقاً، فهذه مسألة 
إميان؛ أي شخص يؤمن بحضرة )بهاء الله( وبأنه رسول هذا 
العص���ر ويطبِّ��ق التعالي��م اإللهي���ة املنزلة على حضرته في 
حيات���ه اليومية، فه�و يعتبر بهائي���اً. وال توجد طقوس معينة 

في هذا الشأن.
ا  إن الدي���ن هو قناع���ة وجدانية للعبد املتَّج���ه لربه. ل�مَّ
ُس���ئل حضرة عبد البه���اء )ابن حض���رة بهاء الل���ه واملبنيِّ 

لتعاليمه( في إحدى املناسبات: ما هو البهائي؟
أجاب: )لكي تكون بهائي���اً يلزمك أن حتب العالم وحتب 
اإلنس���انية وأن جتتهد في خدمتها وأن تعمل للسالم واألخوة 
ف البهائيَّ بأنه: )الشخص  العامة(. وفي مناس���بة أخرى عرَّ

املتحلي بالكماالت اإلنسانية في احلياة العملية(.
���ه حضرة به���اء الله أتباعه للتعمق بدراس���ة اآلثار   يوجِّ
الكتابية املقدس���ة، مثل: كتاب اإليق�����ان، والكلمات املكنونة، 
لعوا على م���ا فيها من آللئ  وآي���ات وألواح أخرى؛ حت���ى يطَّ
احلكمة واألس���رار، ويؤكد حضرته أيضاً على ضرورة تالوة 
آيات الله ف��ي ك��ل صباح ومس���اء؛ ِل�َم���ا في ذلك من غذاء 
لروح اإلنس���ان وهداية له. كما يتوجب على البهائي أن يؤدي 

الصالة يومياً.
ب بك وبأي سؤال أو استفسار أو إرشاد  وفي اخلتام أرحِّ

في طريقك العتناق الدين البهائي(.
)ن. إ(.

وكانت رس���التي الثانية رسالة ُشْكر على التوضيح؛ مع أن 
مثل هذه اخلرافات ال تعنيني في أي شيء؛ ألن األمر بالنسبة 
لي، هو التأكُّد من معرفة وجود بهائيني في املغرب، وقد كاتبته 
بعد أيام قالئل من حملة محاربة التشيع في املغرب. وبعد أن 
صارحني بإمكانية تعريفي إلى بهائيني مغاربة، وسألته إن كان 
قبطياً؛ ألن اسمه كان مثل أقباط مصر، وهل سبق له أن كان 
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مس���لماً أو قبط��ياً؟ وبن��وع م�ن السخ��رية ال غي��ر سألت��ه: 
سون هذا املدعو:  أال ترون أن دينكم سيكون أروع لو أنكم ال تقدِّ
)بهاء الله(، ال س���يما أن محمداً # آخر األنبياء والرسل إلى 
عون النبوة في هذا العصر املجنون؟  العامل���ني، وقد كثر من يدَّ
أليس هناك ِش���ْرك حني تكفرون مبوس���ى وعيسى ومحمد، 
عليهم الس���الم أجمعني؟ واسمح لي أن أعتبر كتابكم األقدس 
ل  نسخة مشوهة ومضحكة أيضاً عن القرآن الكرمي، الذي تكفَّ

الله - عز وجل - بحمايته بعكس التوراة واإلجنيل؟
 ثم ما قولكم في من أعدمتهم إيران في القرن التاس���ع 
عش����ر، وقد ك��انا أباً وابن�ه يدع���وان إلى تعالي�م دين�ك�م؟ 

وما عالقتكم بالشيعة؟ وكيف تنظرون إليهم؟.
 أرجو أن أجد أجوبة لكل استفس���اراتي، وال س���يما أن 
ع على البحث عن احلقيقة، وهل  دينكم هذا يزعم أنه يش���جِّ
ة حماية من  ميكنني أن أصير بهائياً في بلد كاملغرب؟ وهل ثمَّ

عواقب الكفر بعد أن أصير بهائياً؟
وسأكون سعيداً لو أمكنني االلتقاء بأي شخص باملغرب.

ه التالي:   فكان ردُّ
)الس����يد )...(! أنا ولدت في عائلة بهائية، ولكن ليس هذا 
باألمر امله��م. رس�التك حتتوي على تش��ويهات كثيرة؛ فأرج��و أن 
تتح�رى حقيقة الدين البه��ائي م�ن مص��ادر بهائي�ة، كما يك��ون 
- مثاًل - الدفاع عن الدين اإلس����المي ف����ي البالد الغربية من 

مصادر إسالمية، وليست من مصادر تعادي اإلسالم وتشوِّهه.
س����ون كلماته في جميع  البهائي����ون يعبدون الله وحده ويقدِّ

الكتب املقدسة. 
البهائيون يؤمنون بأن س���يدنا محمد هو آخر النبيني كما 
نص القرآن الكرمي، ولكن ال يؤمنون بشرح بعض العلماء بأنه 
آخر املرسلني، وهذا الش���رح غير موجود في القرآن الكرمي. 
ي احلقيقة لنفسه؛  لكل شخص احلق في القيام بالبحث وحترِّ
فأتباع سيدنا موس���ى ما زالوا ينتظرون ظهور املسيح وأتباع 
سيدنا عيس���ى لم يؤمنوا باإلس���الم، والغالبية من املسلمني 
رفضوا دعوة حضرة بهاء الله؛ َفِلَم وصف الناس الرس���ل من 
قبل باجلنون؟  لك ما تقوله ع���ن كتب حضرة بهاء الله، لكن 
تبنيَّ ما ورد في الق���رآن الكرمي: }َأَفُكلََّما َجاَءُكْم َرُســـوٌل ِبَا ال 
ْبُتْم َوَفِريًقا َتْقُتُلوَن{ ]البقرة: ٨٧[  َتْهَوى َأنُفُســـــُكُم اْسَتْكَبْرُتْ َفَفِريًقا َكذَّ

انتهى.
البهائيون يؤمن��ون بالرس��ل: موس��ى وعيس��ى ومحم�د 
وال يكف���رون بهم، بل يعتبر الكفر بهم هو كفر بالله وبرس���ول 

هذا الزمان )بهاء الله(. 

البهائية دين مس���تقل وليس لها عالقة بالش���يعة إال في 
التاريخ البهائي الذي بدأ في إيران، والتي تنتمي الغالبية من 
مواطنينها إلى املذهب الش���يعي في اإلسالم. اإلميان والكفر 
هو ما يحك���م به علينا الله - عز وج���ل - فقط؛ وليس ألي 
ش���خص أن يحكم على اآلخر بالكفر: }َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِديِن{ 

]الكافرون: ٦[. والله هو احلاكم الرحمن. 
إن عواق���ب الكف���ر واإلميان، هي عواقب لكل ش���خص 
فاته وأعماله، والله يحكم بني البشر.  حس���ب اختياراته وتصرُّ
هيئات حقوق اإلنسان تطالب بحماية حرية العقيدة في جميع 
الدول. وال حماية توجد إال حماية الله، عز وجل. وحماية الله 

األبدية هي أسمى أنواع احلماية.
 البهائي���ون يتقبَّل���ون التبرعات من أش����خاص بهائيني 
فق�ط، وال يتقبَّلون أية أموال من أية جهات أوأش���خاص غير 

بهائيني(.
 وعن نبي هذا الزمان املزعوم: )بهاء الله(، س���ألته: هل 
صحيح أنه يظهر كل ألف سنة نبي بهائي؟ وهذا معناه أن فكرة 
عيها أي ش���خص أو أشخاص حني يجيء  النبوة، ميكن أن يدَّ

موعد ظهور بهاء الله. األمر يبدو محيِّراً: أليس كذلك؟ 
فأج���اب: )َوَض��ح أن حض���رة )به���اء الل����ه( صاحب 
رسالة، وما قاله حضرة )بهاء الله(: إنه لن تكون هناك رسالة 
أخرى قبل ألف سنة. أما الزواج، فليس محدوداً بني البهائيني، 
ولكن األس���ئلة املهمة التي تتردد عل��ى أذهان الكثيرين، مثل: 
هل ش����اء الله - س���بحانه وتعالى - أن يرس���ل رسوالً، هو: 
)حض���رة بهاء الله( في زمننا هذا؟ وماذا وعدنا الله في كتبه 

املقدسة؟ هل العالم بحاجة إلى بعث روحاني جديد؟ 
 ستجد كتاب )اإليقان( املرفق مساعداً في معاجلة هذه 
األس���ئلة وفيه بيِّنة ما في الصحف األولى. وعليك السالم(. 

انتهى.
للتوضي���ح: الكت����اب امل�رف���ق - عب��ارة ع�ن نس����خة 
إلكت���رونية - مترَجمة عن الفارس���ية، صدر في البرازيل عن 
)دار النشر البهائية(، لكن سرعان ما رميته في سلة املهمالت 
د ذلك  اخلاص���ة باجلهاز، وبقي الس���ؤال الوحيد ال���ذي تعمَّ
داً )رمبا لدواع أمنية(، هو: هل  اُهل الرد عليه متعمِّ السيد جَتَ
يوجد بهائيون في املغرب؟ وقد بعثت إليه رس���الة إلكترونية، 
د جتاُهل الرد بخصوص بهائيي املغرب؛  ح له فيها أنه تعمَّ أُل�مِّ
ففي األمر نوع من التكتم أو الشك أو اخلوف، وصارحته بأن 
هذا دليل على أن عقيدتهم ال تعيش في النور. وطال االنتظار، 

ولم أتلقَّ منه أي رد.
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�*� عضو اجلمعية العلمية السعودية للغة العربية.

كثر في اآلونة األخيرة ترديد مصطلح 
)التنوي���ر(؛ وأكثر ما يردده بع�ض الكتَّ�اب 
حينم���ا يتحدث�����ون ع�����ن )التجدي���د( 
و)التطوير(، وتنش�����ر الصح��ف من ذلك 

كّماً هائاًل من املقاالت والتحقيقات. 
وتعليقاً على ما قرأت في ذلك أقول:

لكل مصطلَح ف���ي اللغة العربية معنًى 
جميل مش���رق تألفه النفس ويرضاه العقل 
ين، )إذا كان متعلقاً بأمر شرعي(؛  ه الدِّ َويُقرُّ
فالتجديد أمر مطلوب وال زال الناس على 
اختالف أجناس���هم ومس���توياتهم العلمية 
���ون في طلبه والبح���ث عنه. واجلديد  يُِلحُّ
ة وَقبول كبير، ولكنَّ العقالء ال ميكن  ل���ه لذَّ
أن يقبل���وا جدي���داً يُفقده���م غالياً على 
نفوس���هم؛ فليس ُحبَّ الولد )وهو جديد( 
ماحياً وملغي���اً ُحبَّ األب واألم، وليس ُحبُّ 
احلاس���ب اآللي وهو ِعلْ���م جديد ُملغياً أو 

نة، وليس ُحبُّ ما  ُمنْسياً علوم القرآن والسُّ
َجدَّ من املآكل واملش���ارب ملغياً ُحبَّ اللنب 

والتمر، وهما قدميان.
ثم إن مصطلح التطوير في أساسه غير 
مرف����وض؛ إال إذا ص����ادم أو عارض حقيقة 

شرعية، أو حقائق علمية متََّفق عليها.
أم����ا التنوير فق����د خرج علين����ا دعاته 
مبطالب غريبة وعجيبة، وكانت )صيحاتهم( 
تؤكد عل����ى أنَّ )التنوير( بديل ملا يس����مونه: 
)املوروث(. ويدخ����ل في ذلك املوروث: بعض 
أحكام الفقه واملعامالت واألخالق والش����يم؛ 

في����رون أن م����ن التنوير التن����ازل عن بعض 
األم����ور و )أَْخَذ( ما جدَّ ع����ن اآلخرين بدالً 
منها، والغرض من ذلك كما يقولون: مسايرة 

الركب، وال أدري أيَّ ركب يريدون؟
يقول أحد الكتاب: )التناقض بني القوالب 
الفكرية املوروثة وب����ني واقع احلياة العصرية 
يقود - حتماً - إلى حالة من اثنتني: إما إنكار 
املنَجز احلضاري احلديث بحكم أنه مناقض 
للموروث الفكري، وتكون نتيجته التوقُّف عن 
مس����ايرة الركب مبا يعنيه ذل����ك من تخلُّف 
وجمود... أو اخلروج على املوروث مبا يترتب 
د على املجتمع الذي تدين  على ذلك م����ن مترُّ
ل����ه بفضل التربية، وخ����روج على فكر أهلك 
وعش����يرتك التي لن تلب����ث أن تنعتك بأقذع 

صفات التمرد واجلنوح، ورمبا الكفر(.
إن األخ الكات���ب هن���ا ي���رى أن من 
يريد ) مس���ايرة الركب( ال بد أن يتم�رد 
على املجتم��ع ويخالف م�ا علي��ه األهل 

] الباب المفتوح [

الَتْنوير...
َمْقبوٌل أم َمرفوض؟

عبد العزيز بن صاحل العسكر)*(
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] الباب المفتوح [
والعش���يرة، وتكون النتيجة: صراعاً مري���راً تُفَقد فيه الثقة 
ي مثل ه���ذه النتيجة ُوِصف  ويط���ول اخلالف. ومن أراد توقِّ
بالتخلف واجلمود! ولكن أليس من سبيل إلى نتيجة أفضل من 
هذه وتلك؟ أَوليس خالقنا - سبحانه وتعالى - قد أخبرنا في 
الق���رآن الكرمي مبا يضمن لنا جتديداً آمناً وتطويراً صحيحاً 
َم ِزيَنَة اللَِّه الَِّتي  و )تنويراً( صاحلاً. قال - تعالى -: }ُقــــْل َمْن َحرَّ
ْزِق{ ]األعــــراف: ٣٢[؛ فكل جديد  َبــــاِت ِمَن الِرّ ِيّ َأْخــــَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّ
ال يخالف ديننا وأخالقنا فهو مقبول وس���تكون نتيجة األخذ 
به آمنة مقبولة لدى كل املس���لمني على اختالف مس���توياتهم 
العلمية وغيرها، ولكن الذي يُرَفُض، والذي يثير املش���كالت 
ويُِشيع الفرقة، هو ما كان بدياًل لفضيل�ة أو داعياً إلى رذيل�ة 
داً في معروف. والسؤال الذي لن يُختلَف على جوابه،  أو مزهِّ
هو: هل م����ن التنوير أن يصبح احلرام ح����الالً بحجة مرور 
الس����نني و )تطوُّر( العالم و )املتغي����رات الدولية(؟ وهل من 
التنوير أن يصبح املكروه مس����نوناً باحلجة نفسها؟ وهل من 
التنوير أن تصبح الرذيلة والطُرق املوصلة إليها ُعرفاً ومزاجاً  
حراً وحرية شخصية؟ هل من التنوير أن نقبل ذلك على حد 

قول الشاعر عن شهر رمضان وشرب اخلمر:
رم���ض���ان َولَّ�����ى ه��اِت��ه��ا ي���ا َس���اِق���ي

ُم��ش��ت��اِق إل���ى  تسعى  ُم��ش��ت��اق��ًة 
ل أن يأتي  ومن الطري���ف أن يتمنى بعض الكتَّ���اب أو يؤمِّ
علماء ينعتهم ب�: )التنويريني( وتكون مهمة أولئك العلماء النظر 
في بعض ما يسمى: )التراث( ومراجعة )ما كان عليه السابقون( 

والوصول إلى فتاوى وقرارات تتماشى مع الركب وتسايره.
ومن أعجب م���ا قرأت في هذا ما قاله أحد الكتَّاب من أن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يقرر الفتاوى واآلراء الفقهية 
والعقدية التي تناس���ب عصره فقط، من غير أن يضرب الكاتب 
اد  لذلك مثاالً! وهذه مشكلة يعاني منها بعض َحَملة األقالم وروَّ
الصحافة في عصرنا؛ فالشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده 
نة السابقون - رحمهم الله - كانوا ينطلقون  من بَعِده وعلماء السُّ
من كتاب الله وس���نَّة رسوله #. وقضايا العقيدة وأحكام الفقه 
وقواعد التفسير التي قرروها ليست من آرائهم الشخصية، ولم 
يقرروها لعصرهم وحده، ولم تك���ن عالجاً ألحوال فردية، ولم 
يكن عندهم ما يس���ميه كتَّابنا: )االنغ���الق( و )اجلمود(، وإمنا 
أخذوا في )املباحات( مبا جدَّ في عصورهم من علوم وصناعات 
مختلفة، وتعاملوا مع غير املسلمني مبا يقتضيه الشرع. وكان في 

عصورهم منكرات ومخالفات ناصحوا أهلها وأنكروا عليه���م، 
ولم يكن هناك حل )وسط( معهم.

����نة بأخبار وأقوال تؤكد ِقدم دعوات الفتنة  وجاءت السُّ
وضغوط )حضارة اآلخر(، ومع ذلك بقيت أحكام املس����لمني 
وس����عد بها الناس وبَنَ����وا )حضارتهم(، وم����ا عاقهم جمود 

وتخلُّف. وخذ على ذلك أمثلة مختصرة:
1 - ج����اء رجل إلى النبي #، فقال له: يا رس����ول الله! 
أَِب����ح لي الزنا. فكان ردُّ النبي عليه حكيماً لطيفاً هادئاً؛ قال 
له: ه����ل ترضاه ألمك... ألختك... لبنتك...؟ ثم قال: كذلك 
الناس ال يرضونه، فهدى الل����ه ذلك الرجل حتى قال: جئت 
إليه وليس ش����يءٌ أحب إليَّ من الزنا وذهبت من عنده وليس 

شيء أبغض إليَّ من الزنا.
2 - وجد الزن�ا والرب�ا والغ��ش، فلم يُِبح ش����يئاً من ذلك 

أو ينظر في ِحلِّه.
����نة النبوية عب����ارة: )خالفوا اليهود(؛  3 - تكرر في السُّ
فجاءت في صيام عاشوراء، وفي إعفاء اللحية، وفي غيرهما، 

ولم يكن هناك سبيل إلى )مسايرة الركب(.
وإذا عدن����ا إلى مصطل����ح )التنوير( وجدناه جمياًل مش����رقاً، 
ولكنه يك����ون كذلك إذا عالج مش����كالت مجتمعنا: من فقر وجهل 
وُظلم وغيرها. جميل إذا نقل التقنية إلى بالدنا واستغنينا بها عن 
)منَّة( شعوب الشرق والغرب علينا، جميل هو )التنوير( إذا كان فيه 
استعمال اآللة لنشر العلم وتقوية ِصالت الناس وروابطهم، وجميل 
هو )التنوي����ر( إذا اقتضى تخفيف الرتابة التعس����ف في األنظمة 

وإرهاق الناس بكثرة املراجعات وَقْطع املسافات ألتفه األمور.
ذلك تنوير نحن بأمس احلاجة إليه وسيرحب به مجتمعنا 
كله. أما أن يأتي )التَّنوير( ليقول بأن دراسة البنت إلى جانب 
الش���اب مقبولة أو بأن تُولَّى املرأة منصب���اً قيادياً لرجل أو 
بأن الفوائد الربوية ش���يء مقبول ملس���ايرة الركب ومواكبة 
)العال���م(... وقل مثل ذلك في متابعة الركب في حترمي تعدد 
الزوجات، وتزويج املرأة لنفسها، وخلوتها مع األجنبي، وإلغاء 
شعيرة األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ فذلك تنوير يرفضه 
املجتمع املسلم كما رفضه نبينا محمد # وأصحابه من بعده 
ورفضه الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ولم يأت 
َقهم الل���ه - بجديد حينما تأتي فتاواهم  علماؤن���ا اليوم - وفَّ
ر في ش���ريعة اإلسالم التي هي خامتة الرساالت  َوْفقاً ملا تََقرَّ

السماوية والتي رضيها لنا ربنا إلى قيام الساعة.

لكنَّ العقالء ال يمكن أن يقبلوا جديدًا ُيفقدهم غاليًا على نفوسهم
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اإلعالم اإلس���المي البنَّاء: ه���و الذي يقوم على 
بناء األمة وبثِّ روح التمسك بالدين وترسيخ العقيدة 
الس���ليمة في النفوس ونَبْذ ما يضاد ذلك من أفكار 
ضالة ومفاهيم تضليلية ودس���ائس شيطانية، وغير 

ذلك من تضليل وإحلاد وزندقة.
لق����د ظهرت ف����ي صحفنا اليوم - مع األس����ف 
الش����ديد - صور ووسائل ش����تى حملاربة هذا الدين 
القومي ومبادئه؛ سواءٌ بطريق مباشرة أو غير مباشرة 
ألناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وهذه بعض 

من تلك الصور الهادمة واملسمومة:
أوالً: ظهور صور النساء الكاشفات السافرات وما 
يسببه ذلك من ِفنَت ومنكرات وَقتْل للحياء واحلشمة 
التي هي زينة النس���اء وحفظها من الدنس وانتهاك 
العرض. وه���ذا مخالف لإلعالم اإلس���المي الذي 
يرفض كل تلك التصرفات؛ فأين نحن من قول النبي 

#: »العينان تزنيان وزناهما النظر...«)1( احلديث.
ثاني���اً: ما يكتبه بعض الكتاب، في س���عي حثيث 
للقض���اء على ديننا احلنيف الس���مح، اس���تهزاًء به 
نة  ك بالسُّ وبقيمه السامية وإبعاداً لكل طريق فيه متسُّ
رة، وإلقاًء للتهم على األجهزة الش���رعية وِحلَق  املطهَّ
كر والعاملني عليها، بل ظهر تواطؤ بعض الصحف  الذِّ
في نَْش���ر صور من يعفي حليته ويُكتب أمام صورته 

َدور املتطرف.
ثالثاً: ما ينش���ره بعضهم مبس���مى: قضايا املرأة 
والدعوة للدميقراطية املزعومة واحلرية املش���روعة 
واالنح���الل ووقوع املرأة في س���جن وزنزانة مظلمة، 

والدعوة واالختالط والسفور.
رابعاً: كتاب���ة بعض الكتَّاب املق���االت التي فيها 
تنقيص وتقليل من َقْدر العلماء الربانيني الراس���خني 
ه  في العلم الذين رفع الله منزلتهم ومكانتهم؛ َفِلَم نوجِّ

��� رواه ابن ماجة.

] منتدى القرّاء [

اإلع��ام المعاص��ر بي��ن 
ف��ي  واله��دم  البن��اء 

جرائدنا اليومية

ُبنيتي!

قبل ِس���نِّ العامني كانت تداعبني وتصحبني في ِفراش���ي، 
ر دروس���ي فتأخذ القلم مني كلما تركته؛  وفي خلواتي... أُحضِّ

وكأنها ترى أنها تساعدني وتخفف عني.
أراقب إشارات كتاباتها املعكوسة واملنحرفة واملتعرجة على 
أوراقي، فأغضب منها فترفض غضب���ي بابتعادها قلياًل عني 
ها إلى صدري وأُدرك حالها،  والدموع تترقرق في عينيها، فأضمُّ
فتهدأ فجأة وكأن شيئاً لم يكن. ال تَنْشد إال اللعب معي والعبث 

في أوراقي.
أري���د أن أنام لياًل فتصيح: ال. فأحكي لها قصة فيش���تد 
انتباهه���ا وأحاول أن أختصر القصة فأراها ناقدة ثاقبة النظر 

تقول: ال. أكمل القصة.
عندم���ا أُصلِّي أجدها تالمس يداها يدي وأنا س���اجد لله 
رب العاملني وتكلمني وال رادَّ جلوابها، وتضاحكني فيش���قُّ عليَّ 

ذلك.
أذك���ر - يا بنيتي - عندما كنت أُحفِّظك القرآن الكرمي آيًة 
آية، حتى وصلُت بك إل���ى نصف اجلزء خالل أيام وأيام، فإذا 
ما أراد الله للس���انك أن ينطلق سمعته يتلو: }َســـِبِّح اْسَم َرِبَّك 
اأَلْعَلى{ ]األعلى: ١[. فال تس���ألي ع���ن الفرحة التي داخلتني 
وداخلت أمك بعد ما أنكرت عليَّ ما أفعله من استظهار القرآن 
في مثل سنِّك. وحتقق أملي بعد ألٍي ومشقة. وعلمت أن الله ال 

يضيع أجر من أحسن عماًل.
وها أنت يا بنيتي تبلغني مبلغ النساء وحصلت على التعليم 

العالي بفضل الله، تعالى.
ولكن ما بلغِت إليه جاء على جسر من التعب؛ فبكل جتعيدة 
في وجه���ي رفع الله لك بها درجًة في العلم ومنزلة في اخللق، 
ٌد في ذهنِك وقوةٌ  وبكل شعرة اش���تعلت شيبًة في رأس���ي توقُّ
ونش���اط في بدنك، وبكلِّ تقطيبٍة في جبهتي فرحٌة في وجهك، 
م في صحتك. وها أنذا س���عيٌد  وبكل انتكاس���ٍة في بدني تقدُّ
بذلك ال أمنُّ عليك بش���يٍء؛ ألنها ُس���نة احلياة الدنيا: }اْلـَماُل 

ْنَيا{ ]الكهف: ٤٦[. َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلـَحَياِة الدُّ
  وفقك الله وأعانك على الطريق

يس عبد الوهاب نبيه مسعد 
مدرس لغة عربية
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] منتدى القرّاء [

لهؤالء الش���يوخ العلماء النقد عل���ى وجه التقليل من 
َقْدرهم والس���خرية منهم؟ فالن���اس مراتب ومنازل، 
ومتفاوتون في ما بينه���م؛ فكلُّ أهل منزلة يخاَطبون 
م األعالم  حسب منزلتهم. ولقد امتدح الله العلماء وكرَّ
موا الناس جميعهم، فقال - عز وجل  الذين علَّموا وفهَّ
-: }َشِهَد اللَُّه َأنَُّه ال إَلَه إالَّ ُهَو َواْلـَمالِئَكُة َوُأْوُلوا اْلِعْلِم َقاِئًما 
ِباْلِقْســـِط ال إَلَه إالَّ ُهَو اْلَعِزيُز اْلـَحِكيُم{ ]آل عمران: ١٨[، 
وقال #: »إن فضل العالم على العابد كفضل القمر 

على سائر الكواكب«)1(.
أَبَعد هذا تُلقى التهم وتُرمى القذائف جتاه ورثة 

األنبياء ومصلحي الدنيا؟
خامس���اً: اضطراب ميزان الص���دق أو حتري 
الصدق في بع���ض األخبار. قال ربنا - جل وعال -: 

}َما َيْلِفُظ ِمن َقْوٍل إالَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد{ ]ق: ١٨[.
وفي املقابل فإن من الصور الهادفة والبناءة التي 

تشاد ما يلي:
- نَْش���ر العقيدة اإلس���المية ومقاصد الشرع، 

وَغْرس األخالق احلميدة في نفوس اآلخرين.
- تبيني خطر الفنت على املجتمع املسلم.

- القيام بش���عيرة األمر باملع���روف والنهي عن 
املنكر.

- الدعوة إلى الله باحلكمة واملوعظة احلسنة.
- تقدمي االستش���ارات، وإب���داء اآلراء، وطرح 

النقاشات.
- نَْشر كل ما فيه فائدة علمية أو طبية أو ثقافية 
أو إعالمي���ة أو تقني���ة في املجاالت أي���اً كانت تلك 

الفائدة واملعلومة.
أخي���راً: يا رجال الصحافة! ي���ا أيها الكتَّاب! يا 
أخي! ويا أخيت���ي! لكل كاتب ومحرر ورئيس حترير: 

اتقوا الله فيما تكتبون وفيما تنشرون.
فبادروا - ي���ا رعاكم الل���ه - باإلصالح لتَصلُح 
وتستقيم املطال�ب الدنيوي�ة واألخروي�ة التي نراق�ب 
الل�ه فيها لنك�وِّن - إن شاء الله - إعالماً بنَّاًء شامخاً 

رفيعاً راقياً.
أنس بن عبد اهلل الشبانات

��� رواه أحمد.

 

سبُّ الصحابة

إن مما ش����اع وانتش����ر في هذه األيام تطاُوٌل ساِفٌر من أهل 
األهواء على الصحاب����ة - رضوان الله تعالى عليهم - وذلك حتت 
مسمى: »النقد التاريخي«، ومسمى: »البحث العلمي«، وثالثة حتت 
مس����مى »حرية الفكر«. وأخطر من ذلك )وه����و األقوى نفاذاً إلى 
قلوب كثير من املس����لمني( َعْرض ذلك ف����ي قالب الفن من خالل 
املسلسالت التاريخية، والتي يهدفون من خاللها إلى إظهار وإبراز 
مآثر املس����لمني التاريخية. وهم في باطن األمر يريدون إس����قاط 
هيبته����م والعب����ث بتاريخهم وهو امللموس فعاًل؛ فلو س����ألت أحد 

املشاهدين عن شيء من ذلك لرأيت العجب العجاب.
إن الَق���ْدح في الصحابة - رض���وان الله عليهم - َقْدح في 
الرس���ول # بأبي هو وأمي، والقدح ف���ي النبي # َقْدح في 
رب العاملني، تعالى الله ع���ن ذلك علواً كبيراً - وَقْدح في دينه 

)اإلسالم( الذي ارتضاه للناس أجمعني.
ولهذا فإن س���لفنا األخيار اش���تد نكيرهم وعلت أصواتهم 
اء هذا التطاول اآلثم؛ فهذا اإلم���ام مالك - رحمه الله -  ج���رَّ
الذي لم يس���لم هو من هؤالء املرتزقة يق���ول في املتطاولني: 
»إمن���ا هؤالء أقوام أرادوا القدح في النبي # فلم ميكنهم ذلك 
فقدحوا ف���ي أصحابه حتى يقال: رجل س���وء؛ ولو كان رجاًل 

صاحلاً لكان أصحابه صاحلني«.
ُلوَن ِمـــَن اْلـُمَهاِجِريَن َواأَلنَصاِر  ـــاِبُقوَن اأَلوَّ قال تعالى -: }َوالسَّ
ِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنـــُه َوَأَعدَّ َلُهْم َجنَّاٍت  َوالَِّذيـــَن اتََّبُعوُهم ِبإْحَســـاٍن رَّ
َتَها اأَلْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم{ ]التوبة: ١٠٠[. ِري حَتْ َتْ

وم���ن صريح ما جاء في حترمي س���بِّهم والقدح فيهم قول 
الرس�����ول #: »ال تس�بوا أح�داً من أصح�ابي؛ ف�إن أحدك���م 
ل���و أنف�ق مث�ل أُُحد ذهباً ما أدرك ُم���دَّ أحدهم وال نصيف�ه«. 
فكيف مبن يبني في قلوب الناس من خالل املش���اهدة إس���اءة 

الظن بهم واعتقاد النقيصة فيهم؟
وكان األَْولَى بهم: تولِّ���ي الصحابة - رضوان الله عليهم - 
وحبَّهم والترضي عنهم وإنزالهم املنزلة التي أنزلهم إياها ربهم 
- تبارك وتعالى - ألن محبتهم واجبة وحبَّهم دين وإميان وقربى 
إلى الرحمن. قال النب���ي #: »آية اإلميان حب األنصار، وآية 

النفاق بُْغض األنصار«.
حممد علي احلكمي
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ا أعرض فئام من املس��لمن عن سبيل ُسنة سيد  َل�مَّ
املرس��لن #، اعتراهم من الضال واحلرية والش��قاء 
ِبَقْدر هذا اإلعراض؛ فمس��تقِل ومستكِثر؛ فاإلعراض 
والنك��وص ع��ن س��بيل املؤمن��ن، يازم��ه االبت��داع 
واالنصي��اع ملكاي��د الش��ياطن ونزغاهتم. ومل��ا ُحِجب 
ه��ؤالء عن مشس الرس��الة ون��ور النب��وة، أعقب ذلك 
أمراضًا روحانية ووساوس شيطانية، وآفات نفسانية؛ 
األوه��ام  وراج��ت  والش��بهات،  األه��واء  فاس��تحكمت 
واخلراف��ات؛ ف��أي الفريقن أح��ق باألم��ن واإلميان: 
األنبياء - عليهم الس��ام - وأتباعه��م الذين يفتحون 
��م، والقل��وب الُغل��ف، أم  األع��ن العم��ي، واآلذان الصُّ
شياطن اإلنس واجلن الذين ُيفسدون السمع والبصر 

والعقل)1(؟
وإزاء ه��ذا الواقع املكت��ظ باألم��راض الروحانية، 
الس��حر،  الش��ياطن، ورواج  ، وتس��لُّط  وَص��ْرع اجل��نِّ
واس��تحواذ الع��ن، ظه��رت املدافع��ة هل��ذه اآلف��ات، 
ق��اة« يتطبَّبون  واملعاجل��ة لتل��ك البليَّات؛ ف��ربز »الرُّ
ر العلماء الكتب والفتاوى  ويعاجلون هذه األدواء، وسطَّ
ثوا عن  بش��أن الرقي��ة وأحكامه��ا وأحواهلا. كم��ا حتدَّ
قاة، وُس��ُبل اخلاص منها، وكما قال عمر بن  آف�ات الرُّ
عب��د العزي��ز  - رمحه اهلل -: »حت��دث للناس أقضية 

بقدر ما أحدثوا من فجور«)2(.

�*� أستاذ مشارك في قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة في جامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية - الرياض.

��� انظر: النبوات البن تيمية: �/�049 - �053.
��� انظر: االعتصام للشاطبي: �/��8.

د. عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف)*(
w w w . a l a b d u l l t i f . n e t

الرُّقاة والمجرَّبات

] الورقة األخيرة [

بعض ُرقاة اليوم قد ارتكبوا مزالق 
اجللي،  ال��ظ��اه��ر  منها:  وم��آخ��ذ، 

ومنها: املشتبِه اخلفي
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] الورقة األخيرة [
���ة اإلميان، وَضْعف الديانة عن���د الكثير، وغلبة  ومع رقَّ
اجله���ل على طوائف من الرقاة، وما يكتنف النفوس من حبِّ 
املال واجلاه، آَل األمر إلى االشتباه بني الرقاة وبني الدجالني 
واملشعوذين، بل استحال بعض الرقاة سحرًة وشياطني. ولئن 
كان الش���يطان قد زيَّن الش���رك؛ فأظهره ف���ي قالب محبة 
الصاحلني كما وقع لقوم نوح - عليه السالم - فإن الشيطان 
قد لبَّس على أقوام واس���تدرجهم إلى الش���رك حتت ذرائع 
قى احملظورة، كما حصل ألهل جند قبل  التطبب الفاسد والرُّ
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - وكما جاء 

مبيَّناً في تاريخ جند البن بشر)1(.
واملقصود أن بعض ُرقاة اليوم قد ارتكبوا مزالق ومآخذ، 
منها: الظاهر اجللي، ومنها: املشتِبه اخلفي، ونورد في هذه 
الس���طور ملحظاً، هو محل اشتباه وإشكال، أال وهو التعويل 
بات،  بات؛ فلقد أفرط الكثير من الرقاة في املجرَّ عل���ى املجرَّ
وفتحوا الباب عل���ى مصراعيه، فقيَّدوا ما أطلقه الش���رع، 
صوا ما كان عاّماً، وأطلقوا ما كان مقيَّداً؛ فآيات قرآنية  وخصَّ
حددوها لعالج الداء الفالني، وآيات أخرى خصصوها لداء 

آخر... وهكذا.
دة عند االستشفاء  كما أثبتوا هيئات معيَّنة، وأعداداً محدَّ
بالق���رآن، ودون دليل أو برهان على تلك الهيئات أو األعداد، 
ون مبا ورد عن بعض السلف... مع أن ما ورد عن  وقد يحتجُّ
الس���لف لو صحَّ عنهم، فهو من موارد االجتهاد والنزاع التي 
تُردُّ إلى نصوص الوحيني، وما أطلقه الشارع فال يسوغ تقييده 
بال دليل. يقول ابن تيمية: »َش���ْرع الله ورس���وله # للعمل 
بوصف العموم واإلطالق ال يقتضي أن يكون مشروعاً بوصف 
اخلصوص والتقييد، مثال ذلك: أن الله ش���رع دعاءه وِذْكَره 
َشْرعاً مطلقاً، فقال: }اْذُكُروا اللََّه ِذْكًرا َكِثيًرا{ ]األحزاب: ٤١[، 
ًعا َوُخْفَيًة{ ]األعراف: ٥٥[، ونحو ذلك  وقال: }اْدُعوا َربَُّكْم َتَضرُّ
 ، م���ن النصوص؛ فاالجتماع لل�دع�اء والذك�ر في مك�ان معنيَّ
، تقييد للذكر والدع���اء، ال تدل عليه الداللة  أو زم���ان معنيَّ

العامة املطلقة بخصوصه وتُْقييده«)2(.
كما قرر الش���اطبي هذا املعنى بقوله: »إذا ندب الشرع 
- مثاًل - إل���ى ذكر الله، فالتزم ق���وم االجتم��اع عليه على 
لس���ان واحد وبصوت، أو في وقت معل���وم مخص��وص عن 

��� انظر: عنوان املجد في تاريخ جند البن بشر: �/33 - 34.
��� مجموع الفتاوى: �96/�0 = باختصار.

س���ائ��ر األوقات، لم يك��ن ف��ي نَْدب الش���رع ما يدل على 
ه���ذا التخصي��ص امللت���زم، بل ف��ي���ه ما يدل على خالفه؛ 
ألن الت���زام األم���ور غير الالزمة ش���رعاً ش���أنها أن تُْفهم 

التشريع«)3(.
وس���اق الش���اطبي في موطن آخر أمثلة عل���ى البدعة 
اإلضافية؛ فكان مما قاله: »ومنه تكرار الس���ورة الواحدة في 
الت���الوة، أو في الركعة الواحدة؛ فإن التالوة لم تُْش���َرع على 
ذلك الوجه، وال أن يَُخصَّ من القرآن شيئاً دون شيء، ال في 
ص لها عاماًل برأيه في  صالة، وال في غيرها، فصار املخصِّ
ج ابن وضاح عن مصعب قال: س���ئل سفيان  التعبد لله. وخرَّ
ع���ن رجل يكثر قراءة: }ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد{. ال يقرأ غيرها كما 
يقرؤها، َفَكِرهه، وقال: إمنا أنت���م متَّبعون؛ فاتبعوا األولني، 
ولم يبلغنا عنهم نحو هذا، وإمنا أُنْزل القرآن ليُقرأ وال يُخصُّ 

شيء دون شيء.
ج أيضاً عن مالك - رحم��ه الله - أنه س���ئل عن  وخ���رَّ
قراءة }ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد{ م�����راراً في الركعة الواحدة، َفَكِره 

ذلك، وقال: هذا من محدثات األمور التي أحدثوا«)4(.
بات تقييداً ملا أطلق الشارع،  واملقصود أن في هذه املجرَّ
بات  والتزاَم هيئات وكيفيات ال دليل عليها؛ فأحوال هذه املجرَّ
أنها تتعلق بعبادات ثابتة من جهة أصلها: كتالوة آيات القرآن 
أو الدع���وات... ونحوه���ا، لكنها ُمْحَدثة م���ن جهة صفتها 
وهيئتها وعددها)5(؛ وال س���يما أن جمهور السابقني األولني من 
املهاجرين واألنصار - رضوان الله عليهم - لم يُنَقل عنهم تلك 
املجربات، ولو َوَرد عنهم ذلك لَنُِقل؛ فهذا مما تتوفر الدواعي 
لنقل���ه؛ فكان هذا الترك الراتب عن جمهور الصحابة ُس���نًة 

وسبياًل للمؤمنني.
وما جاء عن بعض جتارب الس���لف فهم آحاد، ُويردُّ ذلك 
���نة، وما عليه جمهور  إل���ى امليزان من نصوص الكتاب والسُّ
لون على ما عاينوه عن  السلف الصالح، وخاصة أنهم قد يعوِّ
بوا ذلك، واالس���تدالل بأفعال العلماء من أضعف  علماء جرَّ
االحتجاج، وكان يقال: ال تنظر إلى عمل الفقيه، ولكن َس���لْه 

يَْصُدقك.
وأيض����اً فإن ه���ذه املج��ربات لم تَُع�د ش���يئاً عارض�اً، 
بل أضحت أمراً راتباً، وقواعد مش���تهرة ومنتشرة، يتداولها 

��3 االعتصام: �/�49.
��4 االعتصام: �/�5.

��5 انظر: قواعد معرفة البدع حملمد اجليزاني: ص ��3 - ��9.
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طوائف من الناس على أنها مسلَّمات وقطعيات وعبر وسائل 
اإلعالم املتنوعة.

وكثرة ال�ُمْحَدثات والتج���اوزات توجب املزيد من احلزم 
والصرامة، كما فعل الف���اروق - رضي الله عنه - في إنفاذ 
ا أكثر الناُس مما نُُهوا عنه  وقوع الطالق بالثالث جملة، فلَ�مَّ
م�ن إيق�اع الط����الق بالث��الث جمل��ة، رأى عم��ر الف��اروق  

أن يعاقبهم بإنفاذ ذلك عليهم. 
»وال ريب أنه إذا كثر احملظور احتاج الناس فيه إلى زجر 

أكثر مما إذا كان قلياًل«)1(.
بات س���بب  ويق���ال أيضاً: يتع���ذر اجلزم بأن هذه املجرَّ
مط���رد في حصول املطل���وب؛ فقولهم - مث���اًل -: من كان 
عقيماً، فق���ال: }َرِبّ ال َتَذْرِني َفْرًدا{ ]األنبيـــاء: ٨٩[ كذا وكذا 
ب؛ وال سيما أن السبب ال يستقل  مرة، يحصل مراده كما ُجرِّ

بنفسه في حصول املطلوب.
فلعل ش���دة افتقاره وجلأه إلى الله - تعالى - هو سبب 
ا  اإلجابة، ولي���س ألجل التزام هذه التجرب���ة وَعَددها، ولَ�مَّ
ع على أهله يوم عاشوراء  احتج بعضهم بأثر ال يثبت: من وسَّ
بناه منذ خمسني  ع الله عليه)2(، وقال سفيان بن عيينة: جرَّ وسَّ

سنة، فما رأينا إال خيراً)3(.
ب ذلك ابن تيمية قائاًل: »ال حجة في قول س���فيان   تعقَّ
ابن عيينة؛ فإن الله أنعم علي���ه برزقه، وليس في إنعام الله 
بذلك ما يدل على أن س���ببه كان التوسيع يوم عاشوراء«)4(. 
وقال في موطن آخر: »ومن هنا يغلط كثير من الناس؛ فإنهم 
يبلغهم أن بعض األعيان من الصاحلني عبدوا عبادة، أو دعوا 
دعاًء، ووجدوا أثر تلك العبادة، وذلك الدعاء، فيجعلون ذلك 
دلياًل على استحس���ان تلك العب���ادة والدعاء، ويجعلون ذلك 
العمل ُسنة، وهذا غلط... خصوصاً إذا كان ذلك العمل إمنا 
كان أثره بصدق قام بقلب فاعله حني الفعل، ثم يفعله األتباع 

صورة ال صدقاً«)5(.
 كم���ا أن حص�ول املطلوب، وقض���اء احل�اجات ها هن�ا 
بات بإطالق؛ »فإن املشركني  ال يقتضي مشروعية هذه املجرَّ
يُقضى كثير من حوائجه���م بالدعاء عند األصنام، واألماكن 
غ لهم هذا  التي يعظمونها؛ فهل يقول مسلم: إن مثل ذلك سوَّ

��� جامع املسائل البن تيمية: �/337.
��� انظر: اقتضاء الصراط املستقيم: �/��6.
��3 انظر: لطائف املعارف البن رجب: ص �5.

��4 مجموع الفتاوى: 3�3/�5.
��5 اقتضاء الصراط املستقيم: �/694.

م بإجماع املسلمني)6(؟ الفعل احملرَّ
فلو كان املطلوب مباحاً وسائغاً، فإنه قد يفوِّت ما هو آكد 
وأهم، وقد بنيَّ ذلك ابن تيمية بقوله: »ليس لكل س���بب أثر 
يكون مشروعاً، بل الشارع ينهى عن أمور لها تأثير في طلب 
بعض املطالب، إذا كان ضررها راجحاً على نَْفعها، كما ينهى 
عن طلب الس���حر ونحو ذلك؛ وإن كان قد ميكن أن يُقتَل به 

لع بذلك على بعض أخبار أعداء اإلسالم«)7(. كافر، ويُطَّ
وقال أيضاً: »حصول الغرض ببعض األمور ال يس���تلزم 
إباحته، وإن كان الغرض مباحاً، فإن ذلك الفعل قد يكون فيه 

مفسدة راجحة على مصلحته«)8(.
واملقصود: أن اإليغال في تلك املجربات، واالنش���غال بها 
���نة  يفضي إلى أن تكون هي املعيار وامليزان، وليس لزوم السُّ
ي ح�ال الس����لف الص��الح؛ فعلى الراق�ي واملس�ترقي  وحت�رِّ
أن يل���زم ما عليه جمهور الس���لف، وأن يق���ف حيث وقفوا؛ 
وا، ولهم على كش���فها  فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفُّ
كان���وا أقوى، وبالفضل - لو كان فيه���ا - أحرى؛ فلئن قلتم: 
حدث بعدهم، فم���ا أحدثه إال من خالف هديهم، ورغب عن 

سنَّتهم.

��6 مجموع الفتاوى البن تيمية: �7�/�7.
��7 الرد على البكري، �ت: السهلي�: ص �74.

��8 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: ص �84.

ك��ث��رة ال�����ُم��ْح��َدث��ات وال��ت��ج��اوزات 
توجب املزيد من احلزم والصرامة، 
كما فعل الفاروق - رضي الله عنه - في 
جملة،  بالثالث  الطالق  وقوع  إنفاذ 
ُنُهوا عنه م�ن  الناُس مما  أكثر  ا  وَل�مَّ
إيق�اع الط�الق بالث��الث جمل��ة، رأى 
بإنفاذ  يعاقبهم  أن  الف��اروق   عم��ر 

ذلك عليهم. 
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