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العدد 6275

احلم��د لل رب العاملني، والعاقبة للمتقني، والصاة 
والسام على خامت األنبياء وإمام املرسلني، وبعد:

ف���إن اخلوف من اإلس���الم ظاه���رة قدمية ف���ي أوروبا، 
كانت بارزة عند بعض املنظم���ات واألحزاب اليمينية املتطرفة 
ل  خصوصاً، ومع صعود هذه األحزاب واملنظمات وتناميها حتوَّ
، ثم ازداد  اخلوف )أو التخويف( من اإلسالم إلى شعاٍر انتخابيٍّ
انع���كاس هذه الظاهرة بعد أحداث 11 س���بتمبر 2001م على 
اخلطاب اإلعالمي؛ فقد شنَّ اإلعالم حملًة محمومًة للتخويف 
من اإلسالم واملسلمني، والهجوم على النبي # والقرآن الكرمي، 

مستثمراً املناخ العاملي ل� )احلرب على اإلرهاب(.
ثم تنامت هذه الظاهرة حت���ى برزت في تصريحات بعض 
الساس���ة وقادة الرأي والفك���ر؛ فقد ذكر املستش���ار األملاني 
الس���ابق: أنه لن يُسَمَح لإلس���الم بتهديد احلضارة األوروبية، 
واتهم بيرلسكوني )رئيس الوزراء اإليطالي السابق( دين اإلسالم 
بأنه دين متخلِّف، وأخيراً وليس آخراً يأتي الرئيس الفرنس���ي 
س���اركوزي ويش���ن هجوماً على احلجاب ث���م النقاب، ويصفه 
ه عالمَة اس���تعباٍد لها...  بالظالمية وانتهاك حقوق املرأة، وعدَّ

ونظائر هذه التصريحات تتصاعد يوماً بعد يوم.
 وانتقل تس���ويق اخلوف من اإلس���الم إلى رجل الش���ارع 
األوروبي حني َزجَّ به السياس���يون واإلعالميون ليش���ارك في 
التصويت حول بعض الظواهر اإلس���المية؛ ليتش���كل رأٌي عامٌّ 
أوروبي متش���نج يبذر الكراهية والعداء إزاء كلِّ ما هو إسالمي، 

حتى أصبح���ت احملجبة - كما تقول الكاتب���ة األملانية )باربرا 
جون( -: )هي الهدف األساسي للهجوم، لقد ُخِلَقت منها صورة 
تقليدية للعدو؛ فالرسالة السياس���ية املنتشرة تقول بأن غطاء 

الرأس يعد إعالناً عسكرياً للحرب على املجتمع()1(.
ثم بلغ الهجوم على اإلسالم ذروته عند حتوُّله من احلمالت 
اإلعالمية والتصريحات السياسية إلى َسنِّ األنظمة والتشريعات 

التي تستهدف املسلمني وتصادر حرياتهم.
إنها ليس����ت حرب����اً على النقاب أو امل����آذن أو اللحم احلالل 
وحس����ب، بل هي حرب فكرية ش����املة )أو كما تسميها صحيفة 
الواش����نطن بوس����ت األمريكية: حرباً ثقافية( تستهدف الوجود 
احلضاري والفكري للمسلمني في أوروبا؛ فاحلرب على احلجاب 
هي املدخل األوروبي للحرب على الهوية اإلسالمية بكل مكوناتها 
العقدي����ة واألخالقية والثقافية، وص����دق املولى - جل وعال - إذ 

وا َلْو َتْكُفُروَن َكَما َكَفُروا َفَتُكوُنوَن َسَواًء{ ]النساء: ٨٩[. يقول: }َودُّ
إن ه���ذه احلرب ت���دل داللة جلية على غطرس���ة أوروبا، 
وعقليتها االستعمارية، وعنصريتها املتأصلة من جهة، كما تدل 
عل���ى ضعفها وتهاوي بنيانها من جه���ة أخرى؛ وإال فأيُّ تهديد 

ستحدثه مآذن سويسرا؟ وأيُّ خطر سينتج عن النقاب؟
لقد أدركت صحيفة الهيرالد تربيون أن مشكلة أوروبا في احلقيقة 
ليست في احلجاب؛ إذ ترى أن )الدافع احلقيقي وراء االعتراض على 

))) من مقال لها نشرته صحيفة »تاغستسايتونغ« بتاريخ: 27/ 2/ 2004م، ترجمة 
أحمد فاروق.

بين ُعْقَدتَين!

] االفتتاحية [

أوروبا 
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ارتداء احلجاب، هو االستياء من عدد املسلمني املتزايد في أوروبا(.

لقد عاش��ت أوروبا بني عقدتني أصبحتا تشكان العقلية 

األوروبية يف موقفها من احلجاب:

العق��دة األوىل: عق���دة الكبت الَكنَس���ي الصارم املخالف 
للفطرة الس���وية، التي انفجرت على هيئ���ة فضائح أخالقية، 
وش���ذوٍذ جنس���ي، واعتداٍء مهني من بعض رجال الكنيسة على 
األطفال، واغتصاٍب متوحش داخل ما يسمى ب� )دور العبادة(.

والعقدة األخرى: عقدة فرويد، التي أس���قطت أوروبا في 
أس���وأ مراحل العري والدعارة والش���ذوذ اجلنس���ي، وحتطيم 
شتى قيم األس���رة والفضيلة؛ فاتسعت لكل رذيلة، وأعادت فتح 
سوق النخاسة اجلنس���ي الذي تُعَرض فيه الفتيات كما تُعَرض 
اجلواري والسلع الرخيصة، ثم ضاقت ذرعاً بقطعة قماش تعتز 

ها رمزاً لهويتها وعفافها!  بها املسلمة؛ ألنها تعدُّ
ونحس���ب أن الواق���ع األوروب���ي ينطبق علي���ه قول احلق 
ن َقْرَيِتُك���ْم إنَُّهْم ُأَناٌس  - س���بحانه وتعالى -: }َأْخِرُجوا آَل ُل���وٍط ِمّ

ُروَن{ ]النمل: ٥٦[. َيَتَطهَّ
إنَّ أوروب����ا اليوم تعيش فوق مس����تنقٍع آس����ٍن من الفس����اد 
األخالق����ي والتفكك االجتماعي، وهو ما قد ي����ؤدي إلى تزلزلها 
وانهيار أركانها؛ وإن مراجعًة يس����يرًة ملعدالت االغتصاب، والعنف 
اجلنسي، وزنا احملارم، واحلمل خارج إطار الزوجية، وزيادة عدد 
ُدوِر البغاء وقنوات الدعارة واملواقع اإلباحية... لَتَكِش����ف حقيقة 
الوج����ه الكالح للقارة العجوز. إن عل����ى عقالئها أن يتحدثوا عن 
ق ساستها باحلديث  استنقاذها وإعادة استصالحها، بدالً من تشدُّ

عن القيم)1(.
لق�د أصب�ح الوج�ود اإلس�المي في أوروبا حقيق�ة متجذرة 
ال ميك���ن جتاهلها، وهي تزداد عاماً بع���د عام، وَفْرُض الثقافة 
والقيم األوروبية على املس���لمني في حياتهم الشخصية مخاِلف 
لألس���س النظرية التي قامت عليها الَعلمانية األوروبية، كما أن 
محاصرة املسلمني وإقصاءهم ليس هو اخليار الصحيح ألوروبا؛ 

ألن هذا سيزيد من االحتقان الفكري واجلدل االجتماعي.
وأخريًا: 

إن من امللحوظات التي يَحُسن بنا الوقوف عندها ما يلي:
أوالً: إن الالفت للنظر أن بعض أهل األهواء والشهوات من 
بني جلدتنا في عدد من بلداننا العربية واإلسالمية راحوا يلهثون 
في الدفاع ع���ن الَعلمانية اإلقصائية في أوروبا؛ بل يس���وِّقون 
لقيمها وثقافتها، وميارس���ون حرباً أشد ضراوة وشراسة على 

))) من املفيد الرجوع إلى كتاب: )موت الغرب( تأليف: بات بوكانون، وكتاب: )السقوط 
من الداخل( تأليف: د. محمد بن سعود البشر.

احلجاب والنق�اب في ديار اإلسالم نفس�ها، وفي أمث�ال ه�ؤالء 
اُعوَن َلُه���ْم{ ]التوبة: ٤٧[،  ق���ال الله - عز وجل -: }َوِفيُكْم َس���مَّ
ونكتفي ها هنا بذكر مثالني اثنني على ذلك الغثاء؛ حيث نشرت 
إحداهن مقالة بعنوان: )في نق���د النقاب(، قالت في مقدمته: 
)ش���كراً لس���اركوزي على َمنِْعه النقاب وَوْصِفه املعبِّر للنس���اء 
اللواتي يرتدين البرقع بأنهن س���جينات خلف س���ياج، وشكراً 
للبرملان الفرنس���ي في قرب تصديقه على ق���راٍر بإدانة ارتداء 
البرقع والنقاب اإلس���المي، وَوْصِف أغطي���ة الوجه هذه بأنها 
إس���اءة لقيم األمة واحترامها، وملبدأ املساواة، والشكر موصول 
للبرملان البلجيكي الذي كان له السبق في املصادقة على قانون 

يحظر النقاب في األماكن العامة...()2(.
بل أش���د من هذا تصريح وزير الشؤون الدينية اجلزائري 
الذي انتقد النقاب، ووصفه بأنه: )س���لوك متطرف متاماً مثل 

سلوك النساء اللواتي يخرجن عاريات إلى الشارع()3(.
ثانيًا: من املفيد اإلش���ارة في هذه االفتتاحية إلى أن غير 
واحد من الفض���الء حتدث عن اخلالف الفقهي في مس���ألة 
ة التشدد أو التنطع الذي يقع فيه  النقاب واحلجاب، وانتقد بحدَّ

لهم جزءاً كبيراً من املسؤولية! بعض املسلمني في أوروبا، وحمَّ
ونحن نرى أن هذه مس���ألة اجتهادية يس���ع فيها اخلالف، 
واتسعت لها صدور أئمة الفقه قدمياً وحديثاً، وليس من املصلحة 
ل القضية إلى معركة جانبية ننشغل فيها ببعضنا، كما أن  أن حتوَّ
معيار التش���دد أو التساهل يجب أن يبنى على الدليل الشرعي، 

وليس على الذوق االجتماعي أو االنطباع الشخصي.
ونؤكد هاهنا ثانية على أن احلرب على احلجاب في التعليم 
عام 2003م، ثم احلرب على النقاب في عام 2010م ليس���ت إال 

عناوين للحرب على الهوية اإلسالمية.
ثالث��ًا: ن���رى أن هذه النازلة رمبا تك���ون َمْفَرَق طريق في 
عالقة أوروبا بالعالم اإلس���المي، ومن املقترحات العملية التي 
نرى أن يتصدى لها بعض املبادرين السباقني إلى فعل اخليرات: 
تأس���يس )هيئة عاملية لاعتزاز باحلج��اب(، تكون مظلة 
ِس���ية لترسيخ الهوية اإلس���المية، ومنبراً للذبِّ عن املرأة  مؤسَّ

املسلمة وقيمها العقدية واألخالقية، وحقوقها القانونية.
إن احلج���اب ليس عادة اجتماعية تقبل املس���اومة، كما أنه 
ليس تراثاً شعبياً ميكن التنازل عنه أو املزايدة عليه؛ بل هو عبادة 
يستسلم لها املسلمون بكل اعتزاز وافتخار. قال - تعالى -: }َوَما 
َكاَن ِل�ُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة إَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأن َيُكوَن َلُهُم اْل�ِخَيَرُة ِمْن 

ِبيًنا{ ]األحزاب: ٣٦[. َأْمِرِهْم َوَمن َيْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضالاًل مُّ

)2)  صحيفة االحتاد اإلماراتية: 2010/5/16م.
)))  صحيفة القدس العربي: 18/ 2010/5م.
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ال يُنْتَظر من الغرب إال مزي���داً من العداء اجللي، أو املكر 
���نة  اخلف���ي لدين اإلس���الم وأهله، ال س���يما مذهب أهل السُّ
واجلماعة؛ فقد جاهر ساركوزي فرنسا بأن احلجاب ناشئ عن 
الس���لفية، وأما أهل البدع املغلَّظة: كالرافضة وغالة الصوفية؛ 
ف���ال يزالون ف���ي كيٍد دائ���ٍم، وعداء متالحق ملذهب الس���لف 

الصالح.
لكن البلية أن ينس���اق بعض متس���نِّنة هذا العصر إلى نقد 
���نة عبر قنوات مأبون���ة، ومحافل  الس���لفية، وتقومي أهل السُّ
مش���بوهة، ورمبا تدثَّ���روا باملوضوعي���ة وروح النقد والصدع 
باحلق. وأما أه���ل األهواء والزندقة فهم ف���ي عافية من نقد 
أولئك »الشجعان«، بل صار الطعن في السلفية ِحَمًى مستباحاً، 

واهتماماً راتباً، وقضية مكرورة مألوفة.
���نة هو عالمة  ومع ذلك فإن التطاول على مذهب أهل السُّ
اإلرث الصحيح، واالتباع التام لسيِّد األنام #؛ فإن قريشاً كانت 
تسمي نبينا محمداً # تارة مجنوناً، وتارًة شاعراً، وتارًة كاهناً، 
نة بالنواصب، وأهُل الكالم يسمونهم  بون أهل السُّ والروافض يلقِّ
حشوية ونوابت، وأهل التعطيل ينبزونهم باملشبهة واملجسمة... 
إلخ)1(. وهذا الطعن والهجوم على مذهب الس���لف قد يكون في 
غاية النزق والبغي؛ فيكون حاف���اًل بالكذب الرخيص، واإلفك 

املبني.
ل  ولئن كان هذا البغي والفج���ور في اخلصومة ُموِجَعاً ألوَّ
وهلة؛ إال أنه س���رعان ما يعتريه الزوال واالنحسار؛ فهو أشبه 

بن  محمد  اإلمام  جامعة  في  املعاصرة  واملذاهب  العقيدة  قسم  في  مشارك  أستاذ   )*(
سعود اإلسالمية - الرياض.

 ،(86/( تيمية:  اجلهمية البن  تلبيس  وبيان  تيمية، ص2)5،  احلموية البن  انظر:   (((
.64(/(

بقعقع��ة الصبي���ان، وهذيان نزالء املارس���تان. إضافة إلى أن 
زاً،  العداء الصارخ، واحلرب املكش���وفة قد تبع���ث يقظة وحتفُّ
ر املقادير  وتهيُّ���ؤاً للمنازل���ة واملجالدة؛ فس���بحان م��ن ق�����دَّ
وأحكمها؛ فجعل في احمل��ن ِمنََحاً وألطافاً! فتبارك الله أحسن 

اخلالقني.
وقد يسلك اخلصوم مسلكاً هادئاً في مكايدة مذهب السلف، 
فيحرص���ون على التلط���ف واملراوغة من أج���ل تطويع مذهب 
الس���لف للتبديل والتحريف، والعصرنة والتنوير؛ فهو مس���لك 
خف���يٌّ يكمن َمْكُره اخلفي بإثارة األغلوطات، وتكلُّف التأويالت، 
واتباع املتش���ابهات ابتغاء الفتنة، وقد يتظاهرون مبدح السلفية 

واالحتفاء بها، َفتَْعُظم الرزية بهؤالء أشد ممن قبلهم.
وقد يس���تغرب القارئ الكرمي إذا علم أن هذا الكيد اخلفي 
هو س���بيل قدمي ألهل البدع الذين مردوا على النفاق؛ كما كشفه 
اإلمام عثمان بن سعيد الدارمي )ت 280ه�( - رحمه الله - قائاًل: 
»بلغنا أن بعض أصحاب بش�ر املريس�ي قال: كيف تصنعون بهذه 
األس���انيد التي يحتجون بها علينا في ردِّ مذهبنا مما ال ميكن 
وه فتفضحوا، ولكن غالطوهم بالتأويل،  التكذيب بها؟ قال: ال تردُّ

فتكونوا قد رددمت بلطف؛ إذ لم ميكنكم ردٌّ بعنف«)2(.
يه )العنيف واللطيف(  وأظهر مثال على ذاك الهجوم بش���قَّ
هو الهجوم على ش���يخ اإلسالم ابن تيمية وتراثه النفيس؛ فقد 
َش���ِرق اخلصوم قدمياً وحديثاً بهذا اإلم���ام الرباني ومؤلفاته، 
وتكالب���وا عليه، وأجلب���وا بخيلهم وَرِجِلِهم، فم���ا زاده ذلك إال 
ِرفعة وَقبوالً، وأضحت مؤلفاته ملء السمع والبصر، وفي شتى 

األصقاع والبلدان.

)2) الرد على بشر، ص 556.

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

] العقيدة والشريعة [

عنيف القول ولطيفه 

تجاه السلف
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حقيقًة اإلماِم  تصانيفَ  »فأقرأ 
الرباِني العامِل  ال��وج��ودِ  شيِخ 

ال� ذلك  العباس أمحدَ  أبا  أعين 
اخُلْلجَانِ بسائِر  احمليُط  �بحرُ 

معلومٌة مبثوثٌة  ال��ورى  يف  هي 
األمثانِ«)1) من  بالغايل  تُبْتَاعُ 

فم���ن الكذبات الصلع���اء أن ابن تيمية رج���ع إلى عقيدة 
األش���اعرة، وآخر يزعم أن ابن تيمية ليس س���لفياً. ومن ركام 
ده أحد املعتوهني املنتكسني من أن  ذاك اإلفك الرخيص ما س���وَّ
ابن تيمية »املتش���دد« يعاني أزمة روحية، ثم يغالط ذاك املأفون 
هذيانه الس���ابق فيزعم أن ابن تيمية يقرر أن جميع البشر إلى 
عاه أح���د املتعثرين املتقهقرين من أن ابن  اجلن���ة)2(. وكذا ما ادَّ

تيمية ليس له أي دراسة لكتب املنطق والفلسفة)3(.
واحلال املذكور آنفاً وإن كان يحكي س���فهاً وحمقاً، وجهاًل 
كثيفاً، إال أنه يكش���ف نوعاً من عوارض »اإلسقاط«، أو كما في 

املثل السائر: »رمتني بدائها وانسلَِّت«.
ه به أحد املشايخ »العصريني«  ومن املغالطات اخلفية ما تفوَّ
قائاًل: »شيخ اإلسالم متس���امح جداً؛ يقول بتهنئة أهل الكتاب 
وتعزيته���م، وعيادتهم إذا كان���وا مرضًى، وهذا اختيار ش���يخ 

اإلسالم، كما قال البعلي«)4(.
وادَّعى أيضاً أن اجلهاد عند ابن تيمية ألجل العدوان وليس 

ألجل الكفر)5(.
إن العب���ارة األُولَى ال تنفك عن إيه���ام ومغالطة، وبالرجوع 

))) قالها ابن القيم في »النونية«، ص )16.
)2) ينَظر: منصور النقيدان، موقع إيالف: 2007/7/22م.

))) ينَظر الدراسة الرائعة التي سطرها عبد الله الهدلق بعنوان: »الهادي والهاذي« في 
الرد على شغب »السرحان«.

)4) انظر: مقابلة مع الشيخ عبد الله بن بية في مجلة اإلسالم اليوم، عدد 67.

)5) انظر: مقابلة مع الشيخ عبد الله بن بية في مجلة اإلسالم اليوم، عدد 67.

إلى االختيارات الفقهية للبعلي، جند أن املقام بشأن أهل الذمة 
خصوصاً، الذين جتري عليهم الشروط الُعَمِرية وما حتويه من 
ال���ذل والصغار و »الغيار« على أه���ل الذمة، وليس جميع أهل 
الكتاب مطلقاً؛ فالكافر قد يكون ذمياً، أو معاَهداً، أو مستَأَمناً، 
أو محارِب���اً، كم���ا أن عيادتهم وتعزيتهم جائ���زة إن كان يُرجى 
إس���المهم، ثم إن البعلي حكى اختالف كالم ابن تيمية في ردِّ 
حتية الذمي، وهاك العبارة بتمامها »واختلف كالم أبي العباس 
)اب���ن تيمية( في ردِّ حتية الذمي، هل تُ���ردُّ مبثلها أو: وعليكم 
فقط؟ ويجوز أن يقول: أهاًل وس���هاًل. ويجوز عيادة أهل الذمة، 
وتهنئتهم وتعزيتهم، ودخولهم املسجد للمصلحة الراجحة؛ كرجاء 

اإلسالم. قال العلماء: يعاُد الذمي، ويُعَرض عليه اإلسالم«)6(.
والشيخ املذكور يقول: )مشكلة الناس أنهم يقرؤون »اقتضاء 

الصراط املستقيم« وال يقرؤون »االختيارات الفقهية«(.
وال موجب لهذا االمتعاض، وافتعال هذه اإلشكال؛ فاجلميع 
كالم اب���ن تيمية، واملتعنيَّ أن يُنَظر ف���ي جميع تقريراته، بل إن 
تقريرات���ه في »االقتضاء« أوثق وآكد م���ن تقريرات واختيارات 

يكتنفها َفْهُم من َجَمَعها وصنَّفها، كالبعلي.
وباجلملة فإن بتر النصوص، وإهمال بعضها ليس »ترشيداً« 
- كما يقصد الشيخ املذكور - بل هو »تشريد«، وبعثرة للنصوص، 

وتفريق لها.
ومجاراًة للش���يخ ومريديه في االحتفاء بالبعلي؛ فإن البعلي 
اختصر الفتاوى املصرية البن تيمية، واختصر اقتضاء الصراط 
املستقيم، وأس���وق بعض ما جاء في مختصر الفتاوى املصرية: 
»وليس ألهل الذمة إظهار ش���يء من ش���عار دينه���م في ديار 
املسلمني، ولي�س للمسلمني أن يُِعينُ�وهم عل�ى أعيادهم، ال ببيع 
ما يس���تعينون به على عيدهم، وال بإجارة دوابهم ليركبوها في 

)6) االختيارات الفقهية، ص 19).
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مه الرس���ول #. وأما إذا فعل  عيده���م؛ ألن أعيادهم مما حرَّ
املس���لمون معهم أعيادهم مثل صبغ البيض، وبخور، وتوس���يع 
النفقات، فهذا أظهر من أن يحتاج إلى سؤال، بل قد نصَّ طائفة 
من العلماء من أصح���اب أبي حنيفة ومالك على كفر من يفعل 
ذلك، ولو تشبَّه املسلم باليهود أو النصارى في شيء من األمور 
املختص���ة بهم، لَنُِهي عن ذلك باتفاق العلماء، بل ليس ألحد من 
املسلمني أن يخصَّ مواسمهم بشيء مما يخصونها به؛ ومن فعل 
ف دين اإلسالم، وأن  ذلك على وجه العبادة والتقرُّب به، فإنه يُعرَّ
هذا ليس منه، بل هو ضده، ويس���تتاب منه، فإن تاب وإال ُقِتل. 
وليس ألحد أن يجيب دعوة مس���لم يعمل في أعيادهم مثل هذه 

األطعمة، وال يحل له أن يأكل من ذلك«)1(.
 وأم����ر آخر فيما يخص التهنئ����ة - التي هي محل خالف - 
فيما لي�س متعلقاً بأعياده�م وش����عائرهم املختص�ة بهم؛ فتهنئة 
الكفار بأعياده����م حرام باالتفاق، بل قد ال يس����لم صاحبها من 
الكفر كما قرره ابن القيم تلميذ ابن تيمية)2(، بل قال العالَّمة ابن 
عثيمني: »التهنئة باألعياد؛ فهذا حرام بال ش����ك، ورمبا ال يَْسلَم 
اإلنس����ان من الكفر؛ ألن تهنئتهم بأعياد الكفر رضاً بها، والرضا 
بالكفر كفٌر، ومن ذلك تهنئتهم مبا يس����مى عيد »الكريسمس« أو 

عيد »الفصح« أو ما أشبه ذلك«)3(.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء بالس���عودية: »ال يجوز 
للمس���لم تهنئة النصارى بأعيادهم؛ ألن في ذلك تعاوناً على اإلثم، 
وقد نهينا عن���ه، قال - تعالى -: }َوال َتَعاَوُنوا َعَلى اإلْثِم واْلُعْدَواِن{ 
]املائدة: ٢[، كما أن فيه تودداً إليهم، وطلباً حملبتهم.. وهذا ال يجوز، 

بل الواجب إظهار عداوتهم«)4(.
ودعوى أن اجلهاد عند ابن تيمية ألجل احملاربة والعداون، 
وليس ملج���رد الكفر، فهذه دعوى مردودة مكذوبة، والرس���الة 
املنحول���ة البن تيمية ف���ي ذلك ال تصح وال تثب���ت، كما حرره 
جملة من العلماء واحملققني كابن قاسم)5(، وابن مانع في رسالة 
خطية بعثها إلى الشيخ ابن سحمان سنة 1340ه�)6(، بل صنَّف 
الش���يخ سليمان بن حمدان س���نة 1382ه� كتاباً مستقاًل يزيد 
على مائة صفحة في الردِّ على هذه الرس���الة املزعومة، وسمى 
كتاب���ه ب�: »داللة النصوص واإلجم���اع على فرض القتال للكفر 

الصراط  اقتضاء  وانظر  باختصار،   =  518 ص517،  املصرية،  الفتاوى  مختصر   (((
املستقيم: 5/2)5، وجامع املسائل: )/74)، واملستدرك على الفتاوى: )/255، 

ومجموع الفتاوى: 25/25) - 1)).
)2) انظر: أحكام أهل الذمة البن القيم: )/205، 206.

))) الشرح املمتع: 75/8، وانظر: فتاوى العقيدة البن عثيمني، ص 246، وكتاب األعياد 
احملدثة وموقف اإلسالم منها لعبد الله املهنا.

.4(5/( (4(
)5) انظر: مجموع الفتاوى: 5/8.

)6) هذه الرسالة اخلطية محفوظة في دارة امللك عبد العزيز بالرياض، رقم ))26).

والدفاع«، كما أن الذين س���ردوا مؤلفات ابن تيمية: كابن رشيق 
وابن عبد اله���ادي ونحوهما، لم يذكروا تلك الرس���الة، بل إن 
ه���ذه الدعوى منقوضة بتق�ريرات ابن تيمية في كتب�ه املعتمدة، 
ل دين  ورسائله الش����هيرة، كم�ا في »اجل�واب الصحي�ح ملن بدَّ
املس�يح«)7(، و »الصارم املسلول«)8(، والصفدية)9(، ومجوع الفتاوى 

ونحوها)10(.
قال ابن تيمية - رحمه الله -: »كل من بلغته دعوة رس���ول 
الله # إلى دين الله الذي بعثه فلم يستجب له، فإنه يجب قتاله 

حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله لله...«)11(.
وأخي���راً: فإن على الق���ارئ أن يس���تصحب أن تراث ابن 
تيمي���ة يحوي مجاميع متنوعة، ومجلدات كثيرة، بل هو أش���به 
باملوس���وعات املتعددة؛ فال غرو أن يقع اش���تباه وإش���كال في 
مواطن من هذه املؤلفات، أو تَ���ِرَد عبارات محتملة أو موهمة؛ 
ومس���لك العلم والعدل يقتضي أن يؤخذ بكالم املؤلِّف كله، ويردَّ 
اًل؛ فال يُحتَجُّ  ما كان مشتبهاً ومجماًل إلى ما كان واضحاً مفصَّ
باألغرب منه���ا على األغلب، وال يُش���َغب باملغمور على كالمه 

املشهور)12(.
���نة أن يحققوا الرس���وخ في العلم  كما يتعنيَّ على أهل السُّ
الش���رعي، وإحكام منهج الس���لف، وحترير مس���ائل االعتقاد، 
والتهيؤ التام ملدافعة الشغب على مذهب السلف، وإبراز القواعد 
الكلية واألجوبة املتينة جتاه ش���بهات وأغاليط املخالفني؛ فإن 
هذا احِلجاج واجلدال من أعظم القربات وآكد احلاجات. »قال 
ن  ُتَنا آَتْيَناَه���ا إْبَراِهيَم َعَلى َقْوِمِه َنْرَف���ُع َدَرَجاٍت مَّ تعالى: }َوِتْل���َك ُحجَّ
نََّش���اُء{ ]األنع���ام: ٨٣[. قال زيد بن أسلم وغيره: بالعلم؛ فالعلم 

ة مما يرفع الله - تعالى - به الدرجات«)13(. بُحْسِن احملاجَّ
»فقصة إبراهيم في العل���م باحلجة، واملناظرة لدفع ضرر 
رون عن عل���م احُلَجِج والدالالت  اخلصم عن الدي���ن، واملقصِّ
مقه���ورون مع هذا الصنف، تارة باالحتياج إليهم إذا هجم عدو 
يفس���د الدين باجلدل، وتارة باالحتياج إليهم لتخليص بعضهم 
من شرِّ بعٍض في الدين، وتارة يعيشون في ظلِّهم في مكان ليس 
فيه مبتدع يس���تطيل عليهم، وما ذاك إال لوجود علماء احلجج 

الدافعة ألهل البدع«)14(.

)7) )/75، )ط املدني(.
.514/2 (8(
.(21/2 (9(

)10) انظر: 205/4، 49/28)، 58).
)))) مجموع الفتاوى: 49/28).

)12) انظر املدخل إلى آثار ابن تيمية، ص 76 - 78.
))1) بيان تلبيس اجلهمية: )/)49.

)14) مجموع الفتاوى: 14/)49، 494 باختصار.



11 العدد 275



العدد 12275

أسكن الله - عز وجل - آدم وحواء اجلنة، وحذرهما من 
األكل من الشجرة، كما حذرهما من إغواء الشيطان وإغرائه، 
وأخبرهم���ا بعداوته لهما. قال - تعالى -: }َفُقْلَنا َيا آَدُم إنَّ َهَذا 
َع���ُدوٌّ لََّك َوِلَزْوِج���َك َفال ُيْخِرَجنَُّكَما ِمَن اْل�َجنَِّة َفَتْش���َقى{ ]طه: ١١٧[، 
ْيَطاُن َعْنَها َفَأْخَرَجُهَما ِمَّا َكاَنا ِفيِه{  وقال - عز وجل -: }َفَأَزلَُّهَما الشَّ
]البقرة: ٣٦[، ويظهر م���ن النصوص القرآنية أن اإلخراج من 
اجلنة كان هو العقوبة البارزة لألكل من الشجرة؛ ولذلك ورد 
في احلديث الصحيح أن موس���ى - عليه السالم - قال آلدم 
ته له: »وأخرجتنا من اجلنة«)1(. - عليه السالم - في محاجَّ

غير أن الذي يلفت النظ���ر، ما ورد في عدد من اآليات 
القرآنية من ربط انكش���اف س���وءات آدم وحواء باألكل من 
الش���جرة، وذلك في مثل قول���ه - تعالى -: }َفَوْس���َوَس َلُهَما 
ْيَطاُن ِلُيْبِدَي َلُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمن َسْوَءاِتِهَما{ ]األعراف: ٢٠[،  الشَّ
وقوله - تعالى -: }إنَّ َلَك َأالَّ َتُ���وَع ِفيَها َوال َتْعَرى{ ]طه: ١١٨[ 

وقال بعدها:}َفَأَكال ِمْنَها َفَبَدْت َلُهَما َسْوَءاُتُهَما{ ]طه: ١٢١[. 
وبعد أن ذكر الله - سبحانه - قصة آدم وحواء - عليهما 
السالم - في األعراف توجه باخلطاب إلى بني آدم يحذرهم 
فتنة الشيطان الذي أغوى أبويهم، غير أنه ربط هذا التحذير 
بالتذكير بنعمة اللباس الذي يواري الس���وءات، وجعل ظهور 
س���وءات آدم وحواء - عليهما السالم - مقروناً باخلروج من 
اجلنة، فقال - تعالى -: }َيا َبِني آَدَم َقْد َأنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباًس���ا ُيَواِري 

))) أخرجه البخاري: 9/6)24 برقم: 6240، ومسلم: 2042/4 برقم: 2652.

َس���ْوَءاِتُكْم َوِريًش���ا َوِلَباُس التَّْقَوى َذِل���َك َخْيٌر َذِلَك ِمْن آَي���اِت اللَِّه َلَعلَُّهْم 
َن  َطاُن َكَم���ا َأْخَرَج َأَبَوْيُكم ِمّ ���يْ ُروَن #^٢٦^#( َيا َبِني آَدَم ال َيْفِتَننَُّكُم الشَّ كَّ َيذَّ
اْل�َجنَِّة َينِزُع َعْنُهَما ِلَباَس���ُهَما ِلُيِرَيُهَما َس���ْوَءاِتِهَما إنَُّه َيَراُكْم ُهَو َوَقِبيُلُه ِمْن 
َياِطنَي َأْوِلَياَء ِللَِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن{ ]األعراف:  َحْيُث ال َتَرْوَنُهْم إنَّا َجَعْلَنا الشَّ
٢٦ - ٢٧[، ث���م يعقب ذلك بقوله - تعالى -: }َوإَذا َفَعُلوا َفاِحَش���ًة 
َقاُل���وا َوَجْدَنا َعَلْيَه���ا آَباَءَنا َواللَُّه َأَمَرَن���ا ِبَها ُقْل إنَّ اللََّه ال َيْأُمُر ِباْلَفْحَش���اِء 
َأَتُقوُل���وَن َعَلى اللَِّه َما ال َتْعَلُموَن{ ]األعراف: ٢٨[، ثم يأتي بعد ذلك 
األمر بس���تر العورة عند القيام ألداء الصالة، وذلك في قوله 
- تعالى -: }َيا َبِني آَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكِلّ َمْسِجٍد َوُكُلوا َواْشَرُبوا 
َوال ُتْس���ِرُفوا إنَُّه ال ُيِحبُّ اْل�ُمْسِرِفنَي{ ]األعراف: ٣١[، ثم يختم ذلك 
بالتذكي���ر مرة أخرى بنعمة الزينة التي على رأس���ها اللباس 
الذي يستر العورة، وسائر النعم األخرى، فيقول - سبحانه -: 
}َيا َبِني آَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكِلّ َمْس���ِجٍد َوُكُلوا َواْش���َرُبوا َوال ُتْسِرُفوا 

الديلمي لطف  بن  الوهاب  عبد  د. 

] العقيدة والشريعة [

خذوا زينتكم ...
ال يفتننكم الشيطان
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إنَُّه ال ُيِحبُّ اْل�ُمْسِرِفنَي{ ]األعراف: ٣١[.
ولع���ل اآليات القرآني���ة توحي بأن التع���ري الذي صاحب 
اخل���روج من اجلنة من أعظم الفنت التي يتعرض لها اإلنس���ان 
َطاُن  ����يْ في احلياة، بدليل قوله - تعالى -: }َيا َبِني آَدَم ال َيْفِتَننَُّكُم الشَّ
َن اْل�َجنَِّة َينِزُع َعْنُهَما ِلَباَس����ُهَما ِلُيِرَيُهَما َس����ْوَءاِتِهَما إنَُّه  َكَم����ا َأْخَرَج َأَبَوْيُكم ِمّ
����َياِطنَي َأْوِلَياَء ِللَِّذيَن ال  َيَراُك����ْم ُهَو َوَقِبيُلُه ِمْن َحْي����ُث ال َتَرْوَنُهْم إنَّا َجَعْلَنا الشَّ
ُيْؤِمُن����وَن{ ]األعراف: ٢٧[، والش���يطان قد ال يكون  على علم مبا 
يترتب على األكل من الش���جرة من ظهور الس���وءات، ولكن الله 
- تعالى - جعل الش���يطان كأنه قصد إلى ذلك؛ ألن انكش���اف 
الس���وءات مما يرضي الش���يطان، بل ذلك من أعظم الوسائل 
الت�ي يسعى الشيطان م�ن ورائه�ا لفتن�ة بن�ي آدم. وأهم ما سعى 
إلي�ه الش���يطان ابت�داًء هو إيقاعهما في املعصية، مع رغبته في 
ما يترتب على ذلك من العقوبة، ومن س���وء احلال في اجلملة؛ 
فكان من أهم مظاهر السوء إبداءُ السوءات التي كانت بالنسبة 
ا ُجِبل اإلنسان على َستْر  لبني آدم مفتاح ش���ر مس���تطير، ولَ�مَّ
نقائصه عند س���المة فطرته، كان ظهور العورة عند آدم وحواء 
من النقائص؛ ولذلك بادر بسترها، كما قال - تعالى -: }َوَطِفَقا 

َيْخِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمن َوَرِق اْل�َجنَِّة{ ]األعراف: ٢٢[.
ومعن���ى ذلك أن اإلنس���ان ال يتوجه إلى كش���ف عورته 
دون خجل أو ش���عور بالنقص إال كان ذلك دلياًل على فساد 
فطرته، وكمال انحراف س���لوكه؛ ألن َستْر العورة مما استقر 
في الفطرة البشرية واتفقت معها الشريعة اإللهية فيه. وعدم 
الش���عور بقبح ظهور العورة، دليل على السقوط في الطبيعة 
احليوانية الشهوانية، ودليل أيضاً على جترد املجتمع - الذي 
يصبح فيه كشف العورات ظاهرة - من أي مظهر من مظاهر 
احلضارة؛ ألن غلبة الطبيعة احليوانية على اإلنسان سقوط 

في درك احليوانية.
وهذا اخلروج عن الفطرة السليمة نذير شؤم على احلياة 
العامة لإلنس���ان؛ ألنه خروج عن س���ن الله - تعالى - التي 
تستقيم بها احلياة، وتَفُسد بغيابها كل صورة من صورة احلياة 
الس���ليمة، بل هو ِمْعَول هدم لكل مظاهر احلياة، ودخول في 
دروب الشقاء والتعاسة التي تالزم اإلنسان في كل منعطفات 
حياته؛ ولذلك ربط الله - س���بحانه - حياة اإلنس���ان بهذه 
األرض التي إن استقام اإلنس���ان معها استقامت له احلياة، 
وإن أفسدها باالنحراف شقي فيها أميا شقاء؛ ألن استقامة 
احلياة وسعادة اإلنس���ان مرهونني بلزوم طريق الهدى. قال 

َيْوَن  - تعالى - موضحاً عالقة اإلنس���ان باألرض: }َقاَل ِفيَها َتْ
َوِفيَه���ا َتُوُتوَن َوِمْنَها ُتْخَرُج���وَن{ ]األعراف: ٢٥[، وقد جاءت هذه 

اآلية مع اآليات سابقة الذكر في سياق واحد.
وإذا كانت حياتهم مرهون���ة بهذه األرض فكأنه يأمرهم 
بُحْس���ِن التعامل معها، ومن ذلك عمرانها مبا يكس���ب لهم 

احلياة الطيبة.
ومن املالحظ أنه بعد أن ذكر الله - سبحانه - قصة آدم 
في سورة طه قال - جل ثناؤه -: }َقاَل اْهِبَطا ِمْنَها َجِميًعا َبْعُضُكْم 
ى  ِنّي ُهًدى َفَمِن اتََّبَع ُهَداَي َفال َيِضلُّ وال َيْش���قَ ا َيْأِتَينَُّكم ِمّ ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َفإمَّ
#١٢٣#( َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري َفإنَّ َلُه َمِعيَش���ًة َضنًكا َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة 
َأْعَم���ى{ ]طه: ١٢٣ - ١٢٤[، وامل���راد بالذكر في اآلية )القرآن( 
كما جاءت تس���ميته بذلك في عدد من اآليات)1(، ومن ذلك 
ْكَر َوإنَّا َلُه َل�َحاِفُظوَن{ ]احلجر:  ْلَنا الِذّ قوله - تعالى -: }إنَّا َنْحُن َنزَّ
٩[. والقرآن قد جاء بأنواع من التش���ريع التي تس���تقيم بها 
حياة اإلنس���ان، ومن ذلك: األمر بالزينة، وغضِّ البصر، وقد 
ذك���ر من بني العقوبات في اآلخ���رة في آية طه العمى، ولعلَّ 
احِلكم���ة من ذكر العمى هنا - والله أعلم - أنَّ َمْن اس���تباح 
كشف العورة استباح النظر إلى العورة، وعرَّض نظر اآلخرين 
إلى النظر إلى العورة، فكان ذكر العمى مناس���باً لنوع اجلرم 
الذي ارتكبه في الدنيا؛ سواء في ذلك العمى في الدنيا الذي 
يْعني عمى البصيرة عن إدراك ُس���بُل الهدى بسبب اإلغراق 
في حبِّ الش���هوات الذي ش���غله عن معرفة احلق، أو العمى 

في اآلخرة.
ومما يوقع في هذه املعصية الشنيعة إباحة االختالط بني 

اجلنسني املفضي إلى ما وراءه من املعاصي.
وق���د ظهرت اليوم نُ���ُذر الدمار للمجتمع���ات اإلباحية، 
بانتشاء األمراض الفتاكة، التي كادت تقوِّض هذه املجتمعات 
من أساسها، وهو ما يزيد املسلمني إمياناً بعظمة هذا الدين 
الذي أحاط احلياة الدنيا واآلخرة مبا يُسعد اإلنسان ويحميه 

من السقوط.
وكما أن ه���ذه اآليات التي جاء فيها ذكر نعمة تيس���ير 
اللباس، واإلرش���اد إلى س���تر العورة، والتحذي���ر من مكر 
الش���يطان فيها تذكير للمؤمنني بنعم الله - سبحانه - على 
عباده املؤمنني، تس���تحق منهم بالغ الشكر عليها، فهي كذلك 
دعوة للمشركني ليقلعوا عما كانوا عليه من الضالل، ويلزموا 

))) انظر: )يوسف: 104(، و )احلجر: 6(، و )النحل: 44(، و )األنبياء: 2(، وغيرها.
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هدى الله؛ فقد كان املش���ركون يطوفون بالبيت عرايا، ورمبا 
طافت املرأة به عارية وهي تقول:

ب��ع��ُض��ه أو  ك���لُّ���ه  ي���ب���دو  ال����ي����وَم 
وم�����ا ب�����دا م���ن���ه ف����ال أُِح�����لُّ�����ُه

����ْيَطاُن  ���ل في قوله - تعالى -: }َيا َبِني آَدَم ال َيْفِتَننَُّكُم الشَّ َولْنتأمَّ
َن اْل�َجنَِّة َينِزُع َعْنُهَما ِلَباَس����ُهَما ِلُيِرَيُهَما َس����ْوَءاِتِهَما{  َكَما َأْخ����َرَج َأَبَوْيُكم ِمّ
]األع����راف: ٢٧[؛ حي���ث لم يذكر - تعالى - م���ن مظاهر الفنت 
س���وى نزع اللباس لتنكش���ف عوراتهما؛ وكأنه ينبه بني آدم إلى 
عدم االجنراف وراء إغواء الشيطان إذا ما أراد أن يحملهم على 
كشف عوراتهم؛ كونها من أفظع القبائح، وفي هذا داللة واضحة 
على اهتمام الشيطان بكشف سوءات بني آدم، وأنه يَُسرُّ لذلك؛ 

ملا يترتب عليه من الوقوع في الفحشاء وإشاعة املنكر.
وم���ن خالل هذه النصوص ندرك مدى فظاعة انتش���ار 
جرمية الزنا واس���تباحة األعراض التي حذر الله - سبحانه 
- حتى من الوس���ائل التي توقع في ذل���ك، مثل العري، وأن 
���ن - خاصة من ِقَبل املرأة - أمر محمود، بل ضرورة  التحصُّ
ة لس���المة احلي���اة، ونحن نرى اليوم م���ا وصلت إليه  ُمِلحَّ
املجتمع�ات التي اس����تباحت ممارس�ة اجلن�س دون ضوابط 

وال حدود، وال تقييد بشرع وال آداب.
لقد وصلت إلى حدِّ أن األمراض الفتاكة اليوم تهدد كيانها، 
وتنذر بخطر ماحٍق للحياة كلها، وصارت هذه األمراض شبحاً 
يالحق هؤالء اإلباحيني الذين متلَّكتهم شهواتهم، واستحكمت 
فيهم أهواؤهم؛ وهم اليوم يتجهون بكل وسيلة إلحلاق الدمار 
مبجتمعات املسلمني بوسائل اإلغراء واإلغواء، وحتت ذريعة 
الدفاع عن حقوق املرأة، أو يس���عون م���ن خالل املؤمترات، 
وا املس���لمني  واملنظمات، واملس���اعدات، واالتفاقيات أن يجرُّ
إلى هذا املس���تنقع الذي سقطوا فيه، وهم بهذا يريدون من 
املس���لمني أن يحذوا حذو املجتمعات الغربية، وحقاً ما قاله 
بعض الدع���اة: إن اليهود اليوم يخطط���ون للحرب القادمة 
بينهم وبني املسلمني، وهي حرب األخالق ال حرب اجليوش؛ 
ألنهم يعرفون أن دمار األخالق س���الح فتَّاك بالشعوب؛ لكن 

لني من املس���لمني ال يعقل���ون، وال يفهمون، وال يفقهون،  املَُغفَّ
ومن ثَمَّ ال يحذرون.

إنهم يريدون أن مينعوا تعدد الزوجات، وأن مينعوا الزواج 
املبكر للفتاة، وأن مينعوا احلمل بإش���اعة الوس���ائل املتنوعة 
املجاني���ة، وكل هذا وغيره إمنا يعن���ي الدعوة إلى اجلرمية؛ 
لتقويض مجتمعات املسلمني؛ ألنهم يريدون - كما هو احلال 
عندهم - تش���جيع العالقات اجلنسية املبكرة بني اجلنسني؛ 
فالفت���اة متارس الِبغ���اء من وقت مبكر؛ بحيث ال تبلغ س���نَّ 
التكلي���ف إال وقد فقدت بكارتها، وه���م يعرفون أنه ال بديل 
ملنع الطرق املش���روعة في دين الله - عز وجل - إال بإشاعة 
الفاحش���ة؛ ألن الشهوات املسعورة - خاصة مع وجود وسائل 
اإلعالم التي تثير الشهوات، وحترك الغرائز - إمنا تتجه إلى 
احل�رام عن�دما يح�ال بينه�ا وبني احل�الل ال�ذي ش�رعه الله - 
م هو املتيسر بحكم العادة، أو القانون  سبحانه - ويصبح احملرَّ
الذي يحم���ي اجلرمية، أو اإلباحية، في املجتمعات البهيمية، 
وهذا هدف يس���عى إليه أعداء اإلس���الم؛ ألنهم يعرفون أنه 
أفتك س���الح يَُقوِّض املجتمعات عندما تنهار األخالق وتنتهي 

القيم العليا، ويصبح اإلسالم معزوالً عن احلياة.
ومما يس���اعد على الوقوع في الفاحشة أيضاً، األغالل 
الت���ي وضعها الناس عل���ى الزواج املش���روع؛ بحيث يصبح 
الش���اب الذي يريد حتصني نفس���ه باحلالل، ال يجد سبياًل 
إليه، وأصبح���ت املباهات، واملغاالة ه���ي العوائق التي يقع 
ضحيتها الشاب والش���ابة، ولم يَُعْد عند غالب الناس مكان 
ل�: »إذا َجاَءُكْم من تَْرَضْوَن ِدينَ���ُه َوُخلَُقُه َفَأنِْكُحوهُ إال تَْفَعلُوا 
تَُكْن ِفتْنٌَة في األرض َوَفَس���اٌد«. قالوا: يا َرُسوَل اللَِّه وإن كان 
فيه؟ ق���ال: »إذا َجاَءُكْم من تَْرَضْوَن ِدينَ���ُه َوُخلَُقُه َفَأنِْكُحوهُ، 

اٍت«)1(. ثاََلَث َمرَّ
ومن هنا جاء الفساد الكبير؛ فأين الذين يقودون السفينة 

بحكمة وبصيرة حتى تنجَو من الهالك؟ اللهم سلِّْم سلِّم.

الترمذي في سننه من حديث أبي حامت املزني، باب: ما جاء إذا جاءكم من  ))) أخرجه 
ترضون دينه وخلقه، )/95)، برقم)1085).

اآلي��ات القرآني��ة توح��ي بأن التع��ري الذي صاح��ب اخلروج من 
اجلن��ة م��ن أعظ��م الف��ن الت��ي يتعرض له��ا اإلنس��ان ف��ي احلياة
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قلت: إن دعوى أن النبي # أخبر بشيء وأَعلَمه الوحي 
بخالفه دعوى عاريٌة عن الدليل، ورجٌم بالغيب، وقوٌل في دين 

الله بغير علم؛ فال تثبت هذه الدعوى إال بأمرين:
األول: إثبات أنه قال هذا القول من عند نفس���ه أو قاله 
ٍع إثبات ذلك أبداً، اللهم إال  شاّكاً أو متردداً، ولن يستطيع مدَّ

رجماً بالغيب وقوالً بغير علم.
الثان���ي: إثبات أنه قال هذا الق���ول، وأخبر بهذا اخلبر 
قبل إخباره باخلبر اآلخر؛ حتى يصح ادعاء أن اخلبر اآلخر 
وحي، واألول قاله ش���اّكاً أو مت���ردداً أو َقبَْل أن يوحى إليه؛ 
ع  فب���دون إثبات أنه قال أحد القولني قبل اآلخر، ال يجوز ملدَّ
ع���ي أن أحد اخلبرين وح���ٌي واآلخر ليس كذلك؛ فال  أن يدَّ
ميكن ملدعي هذه الدعوى أن يثبت صحتها ولو اجتمع له علم 

َمْن في األرض جميعاً.
إن القول في دين الله بغير علم حرام وقد قال الله - جل 
وعال - لرس���وله #: }َوال َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم{ ]اإلسراء: 

٣٦[، وقال: }َوَما َينِطُق َعِن اْلَه���َوى #!٣!#( إْن ُهَو إالَّ َوْحٌي ُيوَحى{ 
]النج���م: ٣ - ٤[. وقال الص���ادق املصدوق #: »من أحب أن 
يسألَني عن شيء َفلَْيسَألْني عنه؛ فوالله ال تسألوني عن شيٍء 

إال أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا«)1(.
فال يجوز ألحد من الناس أن يقول في دين الله بغير علم 

أو أن يُْخِبر عن شيء ال يدري ما هو؛ فكيف باملعصوم #؟
نع���م! يجوز ل���ه # أن يظ���ن ظناً، أو يجته���د، أويرى 
رأي���اً، كما في حديث تأبير النخ���ل، وقوِله: »أنتم أعلم بأمر 
دنياكم«)2(. وُحْكِمه في أس���ارى بدر، وإذِنه لبعض املتخلفني 
عن تب���وك، ولكن هذا ف���ي األحكام ال ف���ي األخبار، ومن 
اس���تقرأ نصوص الش���ريعة علم يقيناً أنه ال يجوز االجتهاد 
في األخبار؛ ألن اإلخبار عن الش���يء على خالف ما هو، هو 
عني الكذب، واألنبياء معص�ومون من هذا النوع من الكذب، 

))) صحيح مسلم: )6074).

)2) صحيح مسلم: )6081).

] العقيدة والشريعة [

إن منش��أ غلط كثري من أهل العلم يف ترجيحهم بني األحاديث املتعارضة يف الظاهر، هو زعمهم أن النيب # 
جيوز له أن خيرب بشيء ويُعْلِمُه الوحي خبافه. قالوا: ويستحيل أن يقع التعارض بني خربين من الوحي، لكنه 

جائز بني خرب قاله النيب # من عند نفسه ومبوجب اجتهاده وخرٍب من الوحي!

إن هو إال 
وحٌي يوحى

ع�������م�������اد ال�����ص�����ام�����ت 
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وإن جاز في حقه�م الك�ذب فه�و الك�ذب املش�روع ال�ذي ه�و 
خي�ٌر وحكم����ٌة ومصلحٌة، ولي�س الق�ول بغير عل�م، والرج�م 
بالغي����ب، وال أظن أحداً يش���م رائحة الفقه يدعي أنه يجوز 

االجتهاد في األخبار.
وق���د اتفقت كلمة األصولني على أنه ال يقع التعارض بني 
األخب���ار؛ ألنه لو تعارض خبران كان أحدهما كذباً ال محالة. 
قال اب���ن قدامة في روضة الناظر: )اعل���م أن التعارض هو 
التناقض؛ وال يجوز ذلك في خبرين؛ ألن خبر الله - تعالى - 
ورسوله # ال يكون كذباً؛ فإن ُوِجَد ذلك في حكمني، فإما أن 
يكون أحدهما كذباً من الراوي، أو يكون اجلمع بينهما بالتنزيل 

على حالني، أو في زمانني، أو يكون أحدهما منسوخاً()1(.
ح َقبْلَ���ه الغزالي في املس���تصفى)2(،  وروى  وهك���ذا صرَّ
اخلطيب البغدادي بسنده إلى أبي الطيب الطبري أنه قال: )كل 
خبرين ُعِلم أن النبي # تكلم بهما فال يصح دخول التعارض 
فيهما على وجه، وإن كان ظاهراهما متعارضني... ألنه يوجب 
كون أحدهم���ا صدقاً واآلخر كذباً إن كانا خبرين؛ والنبي # 

ه عن ذلك، ومعصوم باتفاق كلِّ مثبت للنبوة()3(. منزَّ
وله���ذا صرحوا أنه ال يجوز النس���خ ف���ي األخبار؛ ألنه 
يس���تحيل التعارض بينها، والنس���خ أَثٌَر م���ن آثار التعارض؛ 
ز  فلو جاز التعارض جلاز النس���خ، وال شك في غلط من جوَّ
التعارض ومنع النس���خ، ثم قرر أن ذلك اخلبر قاله النبي # 

قبل أن يوحى إليه.
فدعوى أن النبي # قاله قبل أن يوحى إليه، فيها إهمال 
لوحي، وإس���قاط ألح���د اخلبرين، وإبط���اٌل حلديث الصادق 
املص���دوق #، الذي ال ينطق عن الهوى؛ وقد اتفق األصوليون 
على أن إعمال الدليلني أَْولَى من إهمال أحدهما، وأنه ال يصار 

إلى إهمال أحد الدليلني إن أمكن اجلمع بينهما. 
قال اإلمام الشافعي - رحمه الله تعالى -: )وكلما احتُِمل 
ل واحد منهما  حديثان أن يُستعَمال معاً استُعِمال معاً ولم يعطِّ

اآلخر()4(.
وق���ال في الرس���الة: )ولم جند عنه # ش���يئاً مختلفاً 

فكشفناه إال وجدنا له وجهاً يحتمل به أال يكون مختلفاً()5(.
))) روضة الناظر: )208/2).

)2) املستصفى: )226/2).
))) الكفاية في علم الرواية: ص 606.

)4) اختالف احلديث: ص 9).
)5) الرسالة: ص 216.

وقال اإلمام ابن خزمية - رحمه الله -: )ليس ثَمَّ حديثان 
متعارض���ان من كل وجه، ومن َوَجد من ذلك ش���يئاً َفلَْيأتني 

ألؤلِّف له بينهما()6(.
وقال القرافي - رحمه الله -: »إذا تعارض دليالن، فالعمل 

بكل واحد منهما من وجه أَْولَى من العمل بأحدهما«)7(.
ويق���ول اللكنوي: )إن إخراج نصٍّ ش���رعيٍّ عن العمل به 
م���ع إمكان العمل به غي���ر الئق؛ فاألَْولَ���ى أن يُطلَب اجلمع 
ق النظر وغوص  بني املتعارضيني بأي وجه كان بش���رط تعمُّ

الفكر()8(.
إن نصوص الوحي يفسر بعضها بعضاً ويؤيد بعضها بعضاً 
ويقوي بعضها بعضاً، ومح���ال أن تأتي متعارضًة ومتناقضًة؛ 
ألنها من مش���كاة واحدة، وفي ملَّة واحدة، ولم تأِت عن جهل، 
م عن بعضه���ا أنها مختلفة  ول���م تصدر عن هوى. وم���ا تُُوهِّ
ومتعارض���ة، فهو تعارض ظاهري ينش���أ في الذهن ويقع في 
اخلاطر، وسرعان ما ينكشف ويتالشى أمام الراسخ في العلم، 
وأعظم أسباب هذا الوهم هو عدم حضور النصوص مجتمعة 
عند املجتهد؛ فيحضر بعضها ويغيب بعضها، وما غاب عنه هو 
الرابط ال���ذي يربط بني تلك النصوص ويؤلِّف بينها واجلامع 
الذي يجمع َش���ْملَها. وهذه القاعدة أشار إليها شيخ األسالم 
ابن تيمية - رحمه الله تعالى- فاستمِسك بها فإنها تغنيك عن 

ِسْفر يُْسِفر عن كثير من القواعد في هذا الباب.
اف عند  م لش���أنة، وقَّ ق، هيَّاب للوحي، معظِّ والعاِلم املوفَّ
حدوده؛ ال يتقدم بني يدي الله ورسوله، وليس بهياب للجمهور، 

ٍم لآلراء وال متبٍع لنخالة األفكار وزبالة األذهان. وال معظِّ
ْرها حق  ِم العبد نص���وص الوحي من ربِّه، ويقدِّ وإن يعظِّ
َقْدِرها، ويأخذها بقوة؛ يفتِح الله - س���بحانه - له أبواباً من 

العلم والفهم؛ وهو الفتاح العليم.
وبَْعُد: فقد استقرأنا مظانَّ هذه الدعوى، وتتبعنا مواضعها 
في كتب القوم، فألفيناها في عدة أحاديث صحيحة ميكن أن 

ِملُها في ثالثة أقسام: جُنْ
- القس���م األول: األحادي���ث الت���ي وردت ف���ي مصير 

األطفال.
القسم الثاني: في األحاديث التي وردت في املسخ.

)6) ابن كثير، اختصار علوم احلديث: ص 170.
)7) القرافي، تنقيح الفصول: ص 421.

)8) اللكنوي، األجوبة الفاضلة: ص )18.
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 القس���م الثالث: األحاديث التي وردت في التفضيل بني 
األنبياء.

وس���نذكر هذه األقسام مفصلة، ونذكر تأويالتها الالئقة 
بها، ونبني أنه ال تعارض بينها وبني األحاديث األخرى، والله 

املوفق ال ربَّ سواه.
أواًل: األحاديث اليت وردت يف مصري األطفال:

ب���وَّب البخاري في صحيحه باباً بعن���وان: )باب ما قيل 
في أوالد املش���ركني(، وأورد فيه حديث ابن عباس - رضي 
الله عنهما - قال: »س���ئل رسول الله # عن أوالد املشركني، 

فقال: الله أعلم مبا كانوا عاملني«.
وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: »سئل النبي 
# عن ذراري املشركني، فقال: الله أعلم مبا كانوا عاملني«. 
ورواه أبو داود في س���ننه وزاد: »هم مع آبائهم الله أعلم مبا 

كانوا عاملني«.
وأورد البخ�اري أيض���اً حديث أبي ه�ريرة - رض�ي الله 
عن���ه - قال: قال النبي #: »كل مول���ود يولد على الفطرة؛ 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجس���انه، كمثل البهيمة تُنِتج 

البهيمة، هل ترى فيها جدعاء؟«.
وروى مس���لم - رحمه الله - عن عائش���ة - رضي الله 
عنها - قالت: توفي صبيٌّ من األنصار، فقلت: يارسول الله! 
طوب���ى لهذا، عصفور من عصافير اجلنة؛ لم يعمل الس���وء 
ولم يدركه. قال: »أََو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة 
أه���اًل، خلقهم لها وهم في أصالب آبائهم، وخلق للنار أهاًل، 

خلقهم لها وهم في أصالب آبائهم«.
وروى أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه بسند صحيح 

عن النبي # أنه قال: »الوائدة واملوؤودة في النار«.
فهذه األحاديث استش���كلها كثير م���ن أهل العلم، فزعم 
بعضهم)1( أن النبي # إذ قالها كان متوقفاً، ولم يقطع مبصير 
أطفال املش���ركني. وقال أكثرهم: بل قالها قبل أن يوحى إليه 
ولم يكن يعلم أن أوالد املشركني في اجلنة. قالوا: وقد جاءت 
أحاديث صريحة بأن أطفال املشركني في اجلنة منها: حديث 
إبراهي���م اخلليل #؛ حيث رآه النب���ي # في اجلنة وحوله 
أوالد الناس قيل: يا رسول الله وأوالد املشركني؟ قال: وأوالد 
املش���ركني«. ق�ال ابن حج�ر في الفت�ح: )ويؤيده ما رواه أبو 

))) القرطبي، التذكرة: ص 5)5.

يعلى من حديث أنس مرفوعاً: »سألت ربي الالهني من ذرية 
البشر أن ال يعذبهم فأعطانيهم«. إسناده حسن، وورد تفسير 
الالهني بأنهم األطفال من حديث ابن عباس مرفوعاً أخرجه 
البزار. وأخرج أحمد من طريق خنساء بنت معاوية بن صرمي 
عن عمتها قالت: قلت: يا رس���ول الل���ه من في اجلنة؟ قال: 
»النبي في اجلنة، والش���هيد في اجلنة، واملولود في اجلنة«. 
إس���ناده حس���ن()2(. واحتجوا أيضاً مبا رواه اب���ن َمنَْده في 
املعرفة وأبو نعيم في احللية وأبو يعلى في مس���نده أن النبي 
# قال: »أطفال املش���ركني خدم أهل اجلنة«، وقد صححه 

األلباني مبجموع ُطُرِقه. 
فق���ال هؤالء: ه���ذه األحاديث صريحة ف���ي أن أطفال 
املشركني في اجلنة، واألحاديث السابقة قالها النبي # قبل 

أن يوحى إليه ويعلم أن أطفال املشركني في اجلنة.  
وهذا الق���ول مذهب كثير من أهل العل���م، واختاره أبو 
الف���رج بن اجل�وزي والن�ووي، ورجحه القرطبي. قال النووي 
- رحمه الله -: )وهو املذه���ب الصحيح املختار الذي صار 
ِب���نَي َحتَّى َنْبَعَث  إليه احملقق���ون لقوله - تعالى -: }َوَما ُكنَّا ُمَعِذّ

َرُسواًل{ ]اإلسراء: ١٥[ ()3( واحتج باألدلة التي ذكرناها.
وقال الراسخون في العلم: األحاديث ليست متعارضة في 
ق بعضه�ا بعضاً ويؤيد بعضها بعضاً،  ه�ذا الب�اب، بل يص�دِّ
وال يجوز ض���رب بعضها ببعض؛ ألنها من مش���كاة واحدة، 
وأطفال املش���ركني الواجب أن يق���ال فيهم كما قال الصادق 
املصدوق #: »الله أعل���م مبا كانوا عاملني«؛ فهو إذ َخلََقهم 
أعلم مبآلهم وما كان س���يصدر منهم ل���و بلغوا، بل هو أعلم 
مبآلهم قب���ل أن يخلقهم، وهم أجنَّة في بطون أمهاتهم، وهو 

بكل شيء عليم. 
وقد جاء في عدة أحاديث أنهم مُيتََحنُون في اآلخرة بأن 
تُرَفُع لهم نار؛ فمن دخلها كانت عليه برداً وسالماً، ومن أبى 
ب. أخرجها البزار من حديث أنس وأبي سعيد، والطبراني  ُعذِّ
من حديث معاذ بن جبل. وهي وإن كانت أس���انيدها ضعيفة 
لكنها ليس���ت ش���ديدة الضعف، فيمكن أن ترتقي إلى درجة 
احلسن، ويشهد لها حديث األسود بن سريع في حق املجنون 
واملعتوه ومن في الفترة؛ وهو حديث صحيح، صححه األئمة: 

)2) فتح الباري: ))/246).

))) فتح الباري: ))/247).
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كاإلمام أحمد، وعبد احلق األش���بيلي، وابن كثير، وغيرهم. 
قال ش���يخ اإلس���الم - رحمه الله - موضحاً احلق في هذه 
املسألة: )والصواب أن يقال فيهم: الله أعلم مبا كانوا عاملني 
ٍ منهم بجنة وال نار، وقد جاء في عدة أحاديث  وال يُحَكم ملعنيَّ
أنهم مُيتََحنُون يوم القيامة؛ يؤمرون ويُنَهون؛ فمن أطاع دخل 
اجلنة ومن عصى دخل النار وهذا هو الذي ذكره أبو احلسن 

نة واجلماعة()1(. األشعري عن أهل السُّ
وقال في موضع آخر: )أطفال املشركني الذين لم يكلَّفوا 
ف���ي الدنيا يكلَّفون ف���ي اآلخرة كم���ا وردت بذلك أحاديث 
متعددة، وهو القول الذي حكاه أبو احلس���ن األش���عري في 
أطفال املشركني، كما ثبت في الصحيحني عن النبي # أنه 

قال: »الله أعلم مبا كانوا عاملني«()2(.  
وه���ذا مذهب الش���افعي كما ذكره البيهق���ي في كتاب 
االعتق���اد، وي���دل لصح���ة هذا الق���ول م���ا ورد في قصة 
اخَلِضرالذي رحل نبي الله موس���ى # إلى لقائه في مجمع 
ا اْلُغالُم  البحرين؛ فإنه قال مبيناً الس���ر في قتله الغالم: }َوَأمَّ
َفَكاَن َأَبَواُه ُمْؤِمَننْيِ َفَخِشيَنا َأن ُيْرِهَقُهَما ُطْغَياًنا َوُكْفًرا{ ]الكهف: ٨٠[. 
وفي صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 
قال رسول الله #: »الغالم الذي قتله اخلضر ُطِبع يوم ُطِبع 
كافراً؛ ولو تُِرك ألره�ق أبويه طغي�اناً وكفراً«. قال ابن تيمية 
- رحم���ه الل���ه -: )ُطِبع؛ أي ُكِتَب؛ يعن���ي: طبعه الله في أُمِّ 

الكتاب أي أثبته وكتبه كافراً، ولو عاش كفر بالفعل()3(.
وق���د ضعَّف ابن عبد البر والقرطبي واحلليمي وغيرهم 
هذا املذهب، وقالوا: اآلخرة دار جزاء ال دار امتحان وابتالء. 
ق���ال القرطبي في التذكرة: )ويضعِّف ه���ذا القوَل من جهة 
املعنى أن اآلخرة ليس���ت بدار تكليف وامتحان وإمنا هي دار 
جزاء()4(، وقال ابن عبد البر: )هو مخالف ألصول املسلمني؛ 
ألن اآلخرة ليس���ت بدار تكليف(، وردَّ عليهم ش���يخ األسالم 
من عش���رة أوجه)5(، وبنيَّ أن التكليف إمنا ينقطع بدخول دار 
القرار )اجلنة أو النار(. قال - رحمه الله تعالى -: )التكليف 
إمن���ا ينقطع بدخ���ول دار اجلزاء وهي اجلن���ة والنار، وأما 
عرصات القيامة فيُمتََحنُ���ون فيها كما مُيتََحنُون في البرزخ؛ 

))) ابن تيمية، مجموع الفتاوى: )72/24)).
)2) ابن تيمية، مجموع الفتاوى: )72/24)) و )4/ )0)).

))) ابن القيم، شفاء العليل: ص 477.
)4) القرطبي التذكرة: ص514.

)5) ابن القيم طريق الهجرتني: ص476. 

وق���د ثبت في الصحيح من غير وجه عن النبي # أنه قال: 
يتجلى الله لعباده في املوقف إذا قيل: ليتبع كل قوم ما كانوا 
يعبدون، فيتبع املش���ركون آلتهم ويبقى املؤمنون، فيتجلى لهم 
ال���رب في غير الص���ورة التي كانوا يعرف���ون فينكرونه، ثم 
يتجلى له���م في الصورة التي يعرفون فيس���جد له املؤمنون 
وتبق���ى ظهور املنافقني كقرون البقر فيريدون أن يس���جدوا 
فال يستطيعون؛ وذلك قوله: }َيْوَم ُيْكَشُف َعن َساٍق َوُيْدَعْوَن إَلى 

ُجوِد َفال َيْسَتِطيُعوَن{ ]القلم: ٤٢[()6(. السُّ
وي���دل عليه - كما قال ابن القيم رحم���ه الله -: حديُث 
آخ���ر من يدخل اجلنة، الذي يأخذ عليه ربه عهوده ومواثيقه 
أن ال يسَأله غير ما أعطاه؛ فثبت بهذه األحاديث وغيرها أن 
التكلي���ف ال ينقطع إال بدخ���ول دار القرار فإن قيل: أحاديث 
االمتحان فيها أمر باملشاق وتكليف مبا ال يطاق؛ فكيف تصح؟ 
قلنا: هذا تكليف خاص، كبقي���ة التكاليف اخلاصة، كتكليف 
بني إس���رائيل بقتل نفوس���هم لتُقَبل توبتهم، وكتكليف من لم 
يكن من أهل السجود في الدنيا بالسجود في اآلخرة، فيصبح 
ظهره طبقاً؛ فال يس���تطيع السجود. وهذه النار التي يؤمرون 
بدخولها هي من جنس نار الدجال التي تكون على من دخلها 

برداً وسالماً.
وأحسن من تكلَّم في هذه املسألة العالَّمة ابن القيم في 
طريق الهجرتني؛ فقد حقق القول فيها غاية التحقيق وأجاد 
وأفاد وذكر فيها ثمانية مذاهب، وهي تدل على ِس���َعة ِعلِْمه، 

رحمه الله تعالى.
أما حديث عائش���ة الذي ذكرتُه س����ابقاً فه�و يدل عل�ى 
أنه ال يش���هد لولد املؤمنني املعنيَّ بجنة وال نار، كما ال يشهد 
للمؤم���ن املعنيَّ بجنة وال نار؛ فإن الغ���الم الذي قتله اخَلِضر 
ُكِتب كافراً وكان أب���واه مؤمنني، وأما حديث الوائدة واملوؤودة 
في النار، فقد قاله النبي # في هذه املوؤودة بعينها، كما يدل 
عليه س���ياق احلديث؛ فالعبرة هنا بخصوص السبب ال بعموم 
اللفظ؛ وهذه املوؤودة دخلت النار بسبب آخر علمه النبي #؛ 
فه���و مثل قوله: »القاتل واملقتول في الن���ار« فإن املقتول إمنا 
يدخل النار إذا كان حريصاً على قتل صاحبه، فإذا كان قوله: 
»القاتل واملقت���ول في النار« ليس عل���ى عمومه فهكذا قوله: 
»الوائدة واملوؤودة في الن���ار« ليس على عمومه. قال العالَّمة 

)6) ابن تيمية، مجموع الفتاوى: )24/ 72)) و )09/17)).
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ابن القيم: )وكونها موؤودة ال مينع دخولها النار بس���بب آخر، 
وليس امل���راد أن كونها موؤودة هو الس���بب املوجب لدخولها 

النار، حتى يكون اللفظ عاماً في كل موؤودة وهذا ظاهر()1(.
ثانيًا: األحاديث اليت وردت يف املسخ:

روى البخاري ومس���لم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
ة من بني إسرائيل ال يُدَرى  قال: قال رسول الله #: »ُفقَدت أمَّ
م���ا فعلت، وما أراها إال الف���أر؛ أال ترونها إذا ُوِضَع لها ألبان 

اإلبل لم تشربْه، وإذا ُوِضَع لها ألبان الشاء شربته؟«.
وروى مسلم عن جابر - رضي الله عنه - قال: أُتي النبي 
# بضبٍّ فأبى أن يأكل منه وقال: »ال أدري لعله من القرون 

التي ُمِسَخت«.
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
#: »احليات مسخ اجلن ، كما ُمِسَخت القردة واخلنازير من 

بني إسرائيل«)2(.
وروى مس���لم عن ابن مس���عود - رضي الله عنه - قال: 
»قال رجل: يا رس���ول الله القرد واخلنازير هي مما ُمِس���خ؟ 
فقال النبي #: إن الله لم يجعْل ملس���خ نساًل وال عقباً، وقد 

كانت القردة واخلنازير قبل ذلك«.
لقد اختل���ف العلماء في معاني ه���ذه األحاديث، فأخذ 
بعضهم بظاهر األحاديث األُْولَى وزعموا أن املمس���وخ يَنُْسل، 
وأن هذه القردة واخلنازير هي من نَْس���ل بني إسرائيل الذين 
ُمِسُخوا وكذلك الفأر والضب. وهو قول أبي إسحاق الزجاج 

واختاره القاضي أبو بكر بن العربي)3(.
وقال اجلمهور: إن املمسوخ ال يَنُْسل، وإن القردة واخلنازير 
وغيرها كانت قبل ذلك، والذين مسخهم الله قد هلكوا، ولم 
يبَق لهم نس���ٌل؛ ألنه قد أصابهم الس���خط والعذاب فلم يكن 
لهم قرار في الدنيا بعد ثالثة أيام، وقال ابن عباس: لم يعْش 

مسخ قط بعد ثالثة أيام ولم يأكل ولم يشرب ولم يَنُْسل.
قالوا: ويدل عليه حديث ابن مس���عود الذي ذكرناه آنفاً: 
»إن الله لم يجعل ملس���خ نساًل وال عقباً«، واختلفوا في معنى 
أحاديث الفأر والضب، فقال بعضهم: أحاديث الفأر والضب 
قاله���ا النبي # قبل أن يوحى إليه أن الله لم يجعل ملس���خ 
حه  نس���اًل وال عقباً، وهذا ق���ول كثيٍر من أه���ل العلم ورجَّ

))) ابن القيم، طريق الهجرتني: ص547.
)2) األلباني، السلسلة الصحيحة.

))) القرطبي، سورة البقرة: آية 65.

القرطبي وابن حجر وغيرهما. ق���ال القرطبي: )وكان هذا 
حدس���اً منه # قبل أن يوحى إليه أن الله لم يجعل للمسخ 
نساًل، فلما أوحى إليه بذلك زال عنه ذلك التخوف، وعلم أن 

الضب والفأر ليسا مما ُمِسخ()4(.
قلت: األحاديث ليس���ت متعارضة؛ ألنها أخبار واألخبار 
ال تتع���ارض؛ ألنها إن تعارضت لزم أن يك���ون بعضها كذباً، 
ه عن ذلك باتفاق، وإمنا ينبغي تأويلها لتأتلف  والنبي # منزَّ

ويتفق معناها.
وقال احلازمي في االعتبار: »ومهما أمكن َحْمُل كالم الشارع 
على وجه يكون أعمَّ للفائدة؛ كان أَُولَى؛ صوناً لكالمه عن سمات 
ل هذه األحاديث تأوياًل صحيحاً بعيداً  النقص«)5(؛ فال بد أن تؤوَّ

عن التعسف، وال يؤدي إلى تعطيل اللفظ أو حتريفه.
وقال إمام احلرمني: »مما غلَّط الش���افعي - رضي الله 
عن���ه - عل���ى املؤوِّلني كلُّ ما يؤدي في���ه التأويل إلى تعطيل 

اللفظ«)6(.
وبناًء عليه نقول - والله أعلم -: إن األحاديث ال تعني أن 
الفأر املوجود اآلن هي من بني إس���رائيل املمسوخني، وإمنا 
تعني أن بني إس���رائيل وقع فيهم مسٌخ إلى الفأر، ويدل على 
هذا التأويل حديث ابن عباس: »احليات مس���خ اجلن ، كما 
ُمِس���َخت القردة واخلنازير من بني إس���رائيل«؛ فإن ظاهره 
يوحي بذل���ك، وراوي هذا احلديث هو اب���ن عباس القائل: 
لم يع�ْش مس���خ قط ف�وق ثالثة أيام. قال الع�الَّمة األلب�اني 
- رحمه الله -: »إن احلديث ال يعني أن احليات املوجودة اآلن 
هي من اجلن املمس���وخ وإمنا يعني أن اجلن وقع فيهم مسخ 
إلى احليات«. وهذا التأوي���ل كاملتعني؛ ألن�ه جاٍر على منهج 
�ف وال يؤدي  الفصحاء، وأس���ل�وب البلغ�اء، ولي�س فيه تعسُّ
إلى تعطيل اللفظ أو حتريفه؛ فإن قيل: فما وجه امتناعه # 
عن أك�ل الض�ب وقوله: »لعل�ه من الق�رون الت�ي مس���خت«؟ 
قلنا: ال جرم أنه # كان يشك: هل وق�ع املسخ إلى الضب أم 
ال؟ وإذا كان قد وقع إليه املس���خ، فهو حرام قطعاً؛ ألن املسخ 
ال يقع إال إلى احليوان اخلبيث لوجود الش���به بني املمس���وخ 
واملمسوخ إليه ثم ال يزال هذا الشبه كما يقول ابن القيم يقوى 
ويتزاي���د حتى يصيَر ظاهراً على الوجه، ثم يقوى حتى يَْقلَب 

)4) املصدر السابق.
)5) احلازمي، االعتبار: ص )).

)6) البرهان: ))/)55).
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الصورة الظاهرة، كما قلب الهيئة الباطنة، ومن له ِفراس���ة 
تامة يرى على صور الناس مس���خاً من صور احليوانات التي 
تخلَّق���وا بأخالقها في الباطن؛ فالظاهر مرتبط بالباطن أمتَّ 
ارتباط، وعقوب���ات الرب - تعالى - جارية على َوْفِق حكمته 
وعدل���ه)1(، ويدل على هذا املعنى قول���ه #: »وإني ال أراها 
إال الفأر؛ أال ترونها إذا ُوِضَع لها ألبان اإلبل لم تش���ربه وإذا 
ُوِضَع لها ألبان الشاء شربته«؛ فهو # قد استدل على وقوع 
املسخ إلى الفأر بوجود الش���به بني املمسوخ واملمسوخ إليه، 
وتبنيَّ له أن الضب لم يقع إليه املس���خ، فأُِكل بني يديه وعلى 
مائدته، ولم ينِكر، وق���ال: »إنه ليس من طعام قومي أجدني 

أعافه«)2(.
وبه���ذا جتتمع األدل���ة ويرتفع التع���ارض، ولله احلمد 

واملنَّة.
ثالث��ًا: األحاديث ال��يت وردت يف التفضيل بني 

األنبياء:
روى مسلم وأبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
ل من  قال رس���ول الله #: »أنا س���يد ولد آدم يوم القيامة، وأوَّ

ع«. ينشق عنه القبر، وأوَّل شافٍع، وأوَّل مشفَّ
وروى مس���لم وأبو داود والترم����ذي عن أن�س بن مال�ك 
- رضي الله عنه - قال: »جاء رجل إلى الرس���ول #، فقال: 
يا خير البرية، فقال رس���ول الل���ه #: ذاك إبراهيم، عليه 

السالم«.
وروى البخ�اري ومس���لم ع�ن أب����ي هريرة - رضي الله 
عنه - قال: قال رس���ول الله #: »ال تخيِّ�روني على موسى؛ 
فإن الناس يصعقون فأكون أوَّل من يفيق، فإذا موسى باطش 
بجانب العرش ف���ال أدري أكان فيمن ُصِعق فأفاق قبلي، أم 

كان ممن استثنى الله؟«.
وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
عن النبي # أنه قال: »قال الله - عز وجل - ال ينبغي لعبد 

لي أن يقول: أنا خير من يونس بن متى، عليه السالم«.
إن هذه األحاديث من مش���كاة واحدة، وال تعارض بينها 
البتة، والله س���بحانه – فضل بعض األنبياء على بعض، وكل 
نبي له منزلة لم يبلغها غي���ره، وكلٌّ منهم اختص بخصيصة 

))) ابن القيم إغاثة اللهفان: ص410.
)2) األلباني، السلسلة الصحيحة.

د بفضيلة كما جاء في هذه األحاديث وغيرها، وإن كان  وتفرَّ
نبينا # سيَدهم وأفضلَهم وأكملَهم.

أما قوله #: »خير البرية إبراهيم«، فقد قال عنه النووي 
في شرحه: »قال العلماء: إمنا قال # هذا تواضعاً واحتراماً 
ت���ه، وإال فنبينا أفضل. قال: وقيل:  لَّته وأُبوَّ إلبراهيم # خِلُ
يُحتََمل أنه # قال: خير البرية إبراهيم قبل أن يعلم أنه سيد 
ولد آدم، فإن قيل: التأويل املذكور ضعيف؛ ألن هذا خبر؛ فال 
يدخله َخلَف وال نسخ، فاجلواب: أنه ال ميتنع أنه أراد أفضل 
الَبِرية املوجودين في عصره، وأطلق العبارة املوِهَمة للعموم؛ 
ألنه أبلغ في التواضع، وقد جزم صاحب التحرير مبعنى هذا 

فقال: املراد أفضل برية عصره«)3(.
وأما احلديث اآلخ���ر: »ال تفضلوا ب���ني األنبياء«، وفي 
رواية: »ال تخيروني على موس���ى«، فقد ذكر النووي - رحمه 

الله - أن جوابه من خمسة أوجه: 
أحدها: أنه قاله # قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، فلما 

علم أخبر به. 
الثاني: أنه قاله أدباً وتواضعاً.

الثالث: أن النه�ي إمن�ا هو عن تفضيٍل يؤدي إلى تنقيص 
املفضول. 

الرابع: إمنا نهى عن تفضيٍل يؤدي إلى اخلصومة والفتنة، 
كما هو مشهور في سبب احلديث. 

اخلامس: أن النهي مختص بالتفضيل في النبوة نفسها؛ 
فإنه ال تفاضل فيها وإمنا التفاضل في اخلصائص وفضائل 
أخ���رى، وال بد من اعتقاد التفضيل؛ فق���د قال - تعالى -: 

ْلَنا َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض{ ]البقرة: ٢٥٣[)4( ُسُل َفضَّ }ِتْلَك الرُّ
قلت: الوج���ه األول هو الذي كان الغ���رض إبطاله وقد 
ذكرنا األدلة على فساده، واألوجه األربعة محتَملة، والله أعلم 

وأحكم.

))) النووي، شرح صحيح مسلم: )5)/121).
)4) النووي شرح صحيح مسلم: )5)/40).
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بالغة  اإلس���الم عناي���ة  ُعن���ي 
النبي  باألخ���الق حتى جعله���ا 
# املقص���د من بعثت���ه؛ حيث 
بعث���ت ألمتم صالح  قال: »إمنا 
األخ���الق« )1( وكانت اآليات التي 
تتنزل في مكة حتث على اإلميان 
الفاضلة قبل  باألخالق  والتحلي 
أن يهاجر النبي # إلى املدينة، 
وكان مما نزل منها قوله - تعالى 

َم َربُُّكْم َعَلْيُكْم  -: }ُقْل َتَعاَلْوا َأْتُل َم���ا َحرَّ
َأالَّ ُتْشِرُكوا ِبِه َشْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن إْحَساًنا َوال 
ْن إْمالٍق نَّْح���ُن َنْرُزُقُكْم  َتْقُتُل���وا َأْوالَدُكم ِمّ
َوإيَّاُهْم َوال َتْقَرُب���وا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها 
َم اللَُّه  َوَم���ا َبَطَن َوال َتْقُتُلوا النَّْف���َس الَِّتي َحرَّ
اُكم ِبِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن  إالَّ ِباْل�َحِقّ َذِلُكْم َوصَّ
#١٥١#( َوال َتْقَرُب���وا َم���اَل اْلَيِتي���ِم إالَّ ِبالَِّتي 
ُه َوَأْوُفوا اْلَكْيَل  ِهَي َأْحَسُن َحتَّى َيْبُلَغ َأُش���دَّ
َواْل�ِمي���َزاَن ِباْلِقْس���ِط ال ُنَكِلُّف َنْفًس���ا إالَّ 
ُوْسَعَها َوإَذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى 
اُكم ِبِه َلَعلَُّكْم  َوِبَعْهِد اللَِّه َأْوُفوا َذِلُك���ْم َوصَّ
ُروَن #١٥٢#( َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما  َتَذكَّ
َق ِبُكْم َعن  َل َفَتَفرَّ ���بُ َفاتَِّبُعوُه َوال َتتَِّبُعوا السُّ
اُكم ِب���ِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن{  َس���ِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّ

]األنعام: ١٥١ - ١٥٣[.
 ب��ل بلغ��ت عن��اية النبي # باألخالق 

أن جع��ل يفك��ر - وهو على فراش املوت 
- ف���ي اخلدم الضعفاء خش���يَة أن تُهَدر 

)�( باحث في الدراسات العليا، مكناس ـ املغرب.
صحيح  في  األلباني  وصححه   ،(81/2 املسند:   (((  

اجلامع 2197.

حقوقهم؛ فجع��ل ذلك من عامة وصيته. 
يقول أنس - رضي الله عنه -: كانت عامة 
وصية رسول الله # حني حضرته الوفاة: 

»الصالةَ وما ملكت أميانكم« )2(.
تعريف اخللق احلسن:

هو بذل الندى وكف األذى ببذل 
اخلير للناس وكف الشر عنهم.

فوائده:
- التحلي باخللق احلس���ن مع 
اإلميان بالل���ه: هو امتثال ألمر 
الله - تعال���ى - في مثل قوله: 
}ُخِذ اْلَعْف���َو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض 

َعِن اْل�َجاِهِلنَي{ ]األعراف: ١٩٩[.  
لقد جم���ع الله - تعال���ى - مكارم 
األخالق في هذه اآلية وأمر باألخذ 

بها والتحلي مبا ورد فيها. 
مع  باخلل���ق احلس���ن  التحل���ي   -
اإلميان: طاعة لرسول الله # حني 
أمر معاذاً - رضي الله عنه - فقال: 

»وخاِلِق الناَس بُخلُق َحَسن« )3(. 
 

- التحلي باخللق احلسن مع اإلميان: 
اقتداًء برس���ول الله # أزكى الناس 
نفس���اً وأكرِمهم ُخلق���اً يقول الله - 
تعالى -: }َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه 
ُأْسَوٌة َحَس���َنٌة ِلّ�َمن َكاَن َيْرُجو اللََّه َواْلَيْوَم 
اآلِخ���َر َوَذَكَر اللََّه َكِثي���ًرا{ ]األحزاب: 

.]٢١
- باخللق احلس���ن مع اإلميان: يحصل 

 ،2697 ماجه:  وابن   ،5156 داود:  أبي  سنن   (2(  
وصححه األلباني في اإلرواء: 2178.

حسن  حديث   : وقال   ،1987 الترمذي:  سنن   (((  
صحيح.

ُحْسُن الخلق
درا�سة موجزة يف خمتلف جوانبه ومناحيه

حممد أكجيم)*(

ب���اخل���ل���ق احل���س���ن م��ع 
هجمات  تُصد  اإلمي���ان: 
األع�����داء؛ ف��ال��ع��دو إمن��ا 
يف  مسومه  ويبث  يتسلل 

األمة املنهارة يف أخاقها

] قضايا دعوية [
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ا  الوئام والتآلف في املجتمع يقول الله - تعالى -: }َوَلْو ُكنَت َفًظّ
وا ِمْن َحْوِلَك{ ]آل عمران: ١٥٩[. َغِليَظ اْلَقْلِب النَفضُّ

- باخللق احلسن مع اإلميان: يتمكن املرء من إصالح ذات البني 
َواُه���ْم إالَّ َمْن َأَمَر  ْ ن نَّ والل���ه - تعالى - يقول: }ال َخْيَر ِف���ي َكِثيٍر ِمّ
ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو إْص���الٍح َبنْيَ النَّاِس َوَمن َيْفَعْل َذِلَك اْبِتَغاَء َمْرَضاِت 

اللَِّه َفَسْوَف ُنْؤِتيِه َأْجًرا َعِظيًما{ ]النساء: ١١٤[.
فحسن اخللق َمْرضي عند جميع األطراف؛ وبذلك يستطيع � بتوفيق 
الل���ه � أن يجمع بني القلوب املتناف���رة واآلراء املتباينة، كما رضيت 
قريش النبيَّ # َحَكماً بينها في وضع احلجر األس���ود في موضعه 

حني كادت احلرب أن تقع بينهم فيمن هو أحق بوضعه )1(.
- باخللق احلس���ن مع اإلميان: تعمر الديار وتزيد األعمار؛ 
ففي احلديث أن النبي # قال: »ُحْس���ُن اخللق وُحْسُن اجلوار 

يعمران الديار ويزيدان في األعمار« )2(.
- باخللق احلس���ن مع اإلميان: تُستر العيوب اخَللْقية؛ فقد 
��ر به عن مجد وال  يُبتلَى املرء بآفات َخلْقية، ولكن ذلك ال يقصِّ
يقعد به عن س���ؤدد إذا ُرزق بُخلق حس���ن وعقل راجح؛ فحسن 
اخللق يغطي غيره من القبائح، كما أن س���وء اخللق يقبح غيره 

من احملاسن.
إذا املرء لم يدنس من اللؤم ِعرُضه

جميُل ي��رت��دي��ه  رداء  ف��ك��ل 
- واملؤم���ن اخليِّ���ر من الناس: من حس���نت أخالقه؛ ففي 

احلديث أن النبي # قال: »خياركم أحاسنكم أخالقاً« )3(.
- باخللق احلسن مع اإلميان: تُصد هجمات األعداء؛ فالعدو 
إمنا يتسلل ويبث سمومه في األمة املنهارة في أخالقها، وأما األمة 

التي تتمتع باألخالق الفاضلة ففي حصانة وَمنَعة من كيده. 
- واملالئك���ة قريبة م���ن املؤمنني ذوي األخالق احلس���نة 

والشياطني بعيدة منهم:
 وف����ي قرب املالئكة منهم قرب من صالح األعمال، وفي بُعد 
الشياطني عنهم بُعٌد عن مساوئ األعمال؛ فعن أبي هريرة - رضي 
الل����ه عنه - أن رجاًل ش����تم أبا بكر - رضي الل����ه عنه - والنبي 
# جال����س، فجعل النبي # يتبس����م، فلما أكثر رد عليه أبو بكر 
بعض قوله، فغضب النب����ي # وقام، فلحق به أبو بكر، فقال: يا 
رسول الله! كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله 
غضبت وقمت؟ قال: »إنه كان مع����ك َملَك يرد عنك، فلما رددَت 

عليه بعض قوله وقع الشيطان؛ فلم أكن ألقعد مع الشيطان« )4(.

 ))) املسند: )/ 425، وحسن األلباني إسناده في حاشية فقه السيرة للغزالي : 84.
 )2)  املسند: 6/ 159، وصححه األلباني في الصحيحة: 519.

 )))  البخاري: 7/ 82، ومسلم: 21)2.
 )4) سنن أبي داود: 4896- 4897، وصححه األلباني في الصحيحة: 1)22.

ل كيف جعل النبي # األخالق احلس���نة عواصم من  فتأمَّ
كيد الشيطان.

���َياِطنُي  ُل الشَّ ُئُكْم َعَلى َمن َتَنزَّ والله - تعالى - يقول: }َه���ْل ُأَنِبّ
ْمَع َوَأْكَثُرُهْم َكاِذُبوَن{  اٍك َأِثيٍم #٢٢٢#( ُيْلُقوَن السَّ ُل َعَلى ُكِلّ َأفَّ #٢٢١#( َتَنزَّ
]الش���عراء: ٢٢١ - ٢٢٣[ فالش���ياطني إمنا تقترن مبن يش���ابهها 
ويش���اكلها. واألفاك: هو الكذوب في قوله. واألثيم: هو الفاجر 
ف���ي فعله. وهذه صفات املنحرفني ف���ي أخالقهم، ولذلك فإن 
الشياطني كثيراً ما تتسلط على ذوي اخللق السيئ، بل قد يكون 

من أعظمهم إصابة مبسها.
واملرء ال يكمل إميانه إال بحس���ن اخللق؛ ففي احلديث أن 

النبي # قال: »أكمل املؤمنني إمياناً أحسنهم خلقاً« )5(.
تأصيل وتصحيح يف املفهوم:

وِجماع اخلير في حسن اخللق؛ ففي احلديث أن النبي # 
قال: »الِبرُّ ُحْسن اخُللُق« )6(.

وها هن���ا ينبغي أن يُعلَم أن من حس���ن اخللق: التأدب مع 
الله باإلميان به وطاعته وعبادته دون أحد س���واه، بل هو أَْولَى 
ما دخل في حس���ن اخللق؛ ألن كلمة البر تطلق على فعل جميع 
الطاعات بدليل قوله - تعالى -: }َلْيَس اْلِبرَّ َأن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل 
اْل�َمْش���ِرِق َواْل�َمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِباللَِّه َواْلَي���ْوِم اآلِخِر َواْل�َمالِئَكِة 
ِه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْل�َمَساِكنَي  نَي َوآَتى اْل�َماَل َعَلى ُحِبّ َواْلِكَتاِب َوالنَِّبِيّ
َكاَة َواْل�ُموُفوَن  الَة وآَتى الزَّ َقاِب َوَأَقاَم الصَّ اِئِلنَي َوِفي الِرّ ِبيِل َوالسَّ َواْبَن السَّ
اِء َوِحنَي اْلَبْأِس ُأْوَلِئَك  رَّ اِبِريَن ِفي اْلَبْأَس���اِء َوالضَّ ِبَعْهِدِهْم إَذا َعاَهُدوا َوالصَّ

الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأْوَلِئَك ُهُم اْل�ُمتَُّقوَن{ ]البقرة: ١٧٧[.
فكل من كان َحَس���ن اخللق مع اخَللْق لكنه ال يعبد اخلالق، 
فهو سيِّئ اخُللق؛ ألنه لم يحقق سيد اخُللق؛ أال وهو التأدب مع 
اخلالق احملسن البَر الرحيم، بل ال يُقبل منه شيء من أخالقه؛ 
فعن عائش���ة - رضي الله عنها - قالت: ق��لت: يا رسول ال�له! 
ابن جدع���ان كان في اجلاهلية يصل الرحم ويطعم املس���كني؛ 
فه���ل ذاك نافعه؟ قال: »ال ينفعه؛ إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي 

خطيئتي يوم الدين« )7(.

 )5) سنن الترمذي: 1162، وصححه األلباني.
 )6) مسلم: 2)46 - ))46.

 )7) مسلم: 15).

واملرء إمنا تُعرف أخاقه 
يف بيته مع أهله
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- املؤمن احلسن األخالق: محبوب عند الله؛ سئل النبي # 
من أحب عباد الله إلى الله؟ فقال: »أحسنهم خلقاً« )1(.

املؤمن احلس���ن األخالق: محبوب عند رس���ول الله قريب من 
مجلسه يوم القيامة؛ ففي احلديث أن النبي # قال: »إن من أحبكم 

إليَّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخالقاً« )2(.
- املؤمن حس���ن األخالق: محبوب عند الناس، ومن أحبه 
الله وضع له القبول في األرض، والناس مفطورون على حب من 

أحسن إليهم، ولرمبا أطاعوه حلسن أخالقه.
الناس تستعبْد قلوبهم إلى  أحِسْن 

إحساُن اإلنساَن  استعبد  فطاملا 
- وأثقل ش���يء في امليزان يوم القيامة: حس���ن اخللق مع 
اإلميان؛ ففي احلديث أن النبي # قال: »ما من شيء أثقل في 

ميزان العبد يوم القيامة من حسن اخللق« )3(.
- وأعظم ما يُدِخل الناس اجلنة: حسن اخللق مع اإلميان؛ 
ففي احلديث أن النبي # قال: »وأعظم ما يُدخل الناس اجلنة 

تقوى الله وحسن اخللق« )4(.
- وباألخالق احلس���نة مع اإلميان: تُرف���ع الدرجات؛ ففي 
احلديث أن النبي # قال: »إن العبد ليبلغ بحس���ن خلقه درجة 

الصائم القائم« )5(.
- وصاحب اخللق احلس���ن: بإميانه في أعلى اجلنة؛ ففي 
احلدي���ث أن النبي # قال: »أنا زعيم ببيت في ربض اجلنة )6( 
ملن ترك املراء وإن كان محقاً وببيت في وسط اجلنة، وببيت في 

أعلى اجلنة ملن َحُسن خلقه« )7(.
- وباألخالق احلس���نة ُع���ِرف صدق األنبياء واملرس���لني 
ه���ا ُعرف كذب األدعياء واملفت�ري���ن.  يقول ابن كثير -  وبضدِّ
رحمه الله -: فمن ِشيَم كلٍّ منهما وأفعاله يستدل من له بصيرة 
على ص���دق )محمد #( وكذب مس���يلمة الكذاب. يقول عبد 
الله بن س���الم: ملا قدم النب���ي # املدينة اجنفل الناس ِقَبلَه )8( 
فكنت فيم���ن اجنفل، فلما رأيته عرف���ت أن وجهه ليس بوجه 
كذاب. قال: فكان أول ما س���معته يقول: »يا أيها الناس! أفشوا 
الس���الم وأطعموا الطعام وِصلوا األرحام وصلُّوا بالليل والناس 

 ))) الطبراني في الكبير: )/ 181، وقال الهيثمي في املجمع : رجاله رجال الصحيح: 
.24/8

 )2) سنن الترمذي: 2018، وصححه األلباني فيه.
صحيح،   حسن   : وقال   ،200(  –  2002 والترمذي:   ،4799 داود:  أبي  سنن   (((  

وصححه األلباني في الصحيحة: 876.
سنن  صحيح  في  األلباني  وصححه   ،4246 ماجه:  وابن   ،2004 الترمذي:  سنن   (4(  

الترمذي:  0)16.
 )5) سنن أبي داود: 4798، وصححه األلباني في الصحيحة: 795.

 )6) ربض اجلنة : أدناها.
 )7) سنن أبي داود: 4800، وصححه األلباني فيه: 4015.

 )8) اجنفل الناس : ذهبوا مسرعني.

نيام تدخلوا اجلنة بسالم« )9(.
آي���ات مبينة ف��ي��ه  ت��ك��ن  ل��م  ل��و 

باخلبِر تأتيك  بديهته  كانت 
واخللق احلسن يبذله املسلم في جملته جلميع الناس مسلمهم 
وكافرهم؛ فقد قال الله - تعالى -: }َوُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْس����ًنا{ ]البقرة: 
٨٣[ وقال رس������ول الله # ملع��اذ - رضي الله عنه - حني أرسله 
إلى اليمن: »وخاِلِق الناَس بخلق حسن« )10( وكان أهل اليمن نصارى 

كما في الصحيحني: »إنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب...« )11(.
واخللق احلس���ن مأمور ببذله للحي���وان البهيم. رأى النبي # 
َجَماًل فحنَّ وذرفت عيناه فأتاه النبي # فمس���ح ذفراه )12( فسكت، 
فقال: »َمْن ربُّ هذا اجلمل؟ ملن هذا اجلمل؟« فجاء فتى من األنصار، 
فقال: لي يا رسول الله! فقال: »أفال تتقي الله في هذه البهيمة التي 

ملكك الله إياها؛ فإنه شكا إليَّ أنك جتيعه وتُدئبه« )13(.
وهو القائل #: »إن الله كتب اإلحسان على كل شيء؛ فإذا 
قتلتم فأحس���نوا الِقتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد 

أحدكم شفرته وليرح ذبيحته« )14(.
ميزانه:

واملرء إمن���ا تُعرف أخالقه في بيته مع أهله؛ فعن عائش���ة 
- رضي الله عنها - قالت: قال رس���ول الله #: »خيركم خيركم 
ألهله، وأنا خيركم ألهلي« )15( ألن اإلنسان قد يصطنع خارج بيته 
خلقاً حس���ناً ويتصبر عليه؛ ألن وج���وده مع الناس قصير املدى، 
فإذا لقي أهله كان أسوأ الناس خلقاً وأشحهم نفساً وأقلهم خيراً، 

وال شك أن من كان كذلك فهو محروم التوفيق.
ففي البيت يُكتش���ف لني املرء من فظاظته وكرمه من بخله 
وأنات���ه من عجلته، وَمن ملَك نفس���ه عند أهله ظهرت خيريته، 

ومن لم يحسن تدبير بيته، فكيف يحسن تدبير غيره؟
وبالس����فر واجلوار والبيع والش����راء تُعرف أخالق الرجال. 
ش����هد رجل عند عمر - رضي الله عنه - ولم يكن يعرفه، فقال: 
ائ����ت مبن يعرفك، فقال رجل من الق����وم: أنا أعرفه. قال: بأي 
ش����يء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل، فقال: هو جارك األدنى 
الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: ال. قال: فعاملك 
بالدينار والدرهم اللَذيْن يُستدل بهما على الورع؟ قال: ال. قال: 

 )9) سنن الترمذي: 2485، وابن ماجه:  4))1، وصححه األلباني فيهما.  ذكر ذلك ابن 
كثير في تفسير قوله - تعالى - :  }َفَمْن َأْظَلُم ِمَِّن اْفَتَرى َعَلى اللَِّه َكِذًبا{ ]يونس: ١٧[.

 )10) سبق تخريجه.
 )))) البخاري: 1401 – 4000، ومسلم: 27.

 )12)  الذفرى: مؤخر الرأس. 
 ))1)سنن أبي داود: 2549، وصححه األلباني فيه. تدئبه: تنهكه وتتعبه.

 )14) مسلم: 615).
الصحيحة:  في  األلباني  وصححه   ،1977 ماجه:  وابن   ،(895 الترمذي:  سنن   ((5(  
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فرفيقك في السفر الذي يُستدل 
به على م����كارم األخالق؟ قال: 
ال. قال: لس����ت تعرفه، ثم قال 

للرجل: ائت مبن يعرفك )1(.
واقع األمة وحاجتها:

األم���ة الي���وم تعان���ي من 
العناء  أش���د  اخُللقي  التقصير 
حت���ى تكاد ال جت���د في الناس 
أميناً، وحتى ُخوِّن األمني وائتُمن 
رجع  التقصير  وه���ذا  اخلائن، 

على دين اإلس���الم بالتهمة؛ ألن الناس إمنا ينس���بون تصرفات 
املسلمني إلى اإلسالم؛ فأصبح املسلمون يسيئون إلى دينهم من 

حيث ال يشعرون.
ومهم����ا يكن من ه����ذا التقصير، فإنه متى ج����دَّ املرء في تقوميه 
وتغييره وجد ذلك سهاًل ميسوراً بإذن الله. وهذا احليوان البهيم تُراُض 

أخالقه وتُغيَّر؛ أفال تُراُض أخالق اإلنسان السوي العاقل وتبدل؟
وهؤالء صحابة رسول الله # قبل البعثة كانوا كسائر كثير 
من العرب ممن يتصفون بالشدة والقسوة والغلظة، فلما دخلوا 
ت طباعهم وحسنت أخالقهم، بل إنهم أصبحوا  في اإلسالم رقَّ

مثاالً يحتذى ونهجاً يُقتفى.
واملؤمن احلق ال يُؤتى اإلس����الم من ِقَبِله؛ فهو دائم اليقظة 
اخُللقية، صادق التحري ألداء حقوق غيره عليه، بعيد األذية لهم، 
حتى إنه ليحاسب نفسه على قشر الفاكهة يلقيه بطريق الناس.

أسباب اكتساب اخللق احلسن:
والكتس���اب األخالق احلس���نة أس���باب إذا أخذ العبد بها 

استقامت سيرته بإذن الله. 
منها: قوة اإلميان وسالمة العقيدة؛ فالسلوك ثمرة ملا يحمله 
اإلنس���ان من عقيدة، واالنحراف في السلوك إمنا هو ناجت عن 
خلل في املعتقد، ث���م إن العقيدة هي اإلميان و: »أكمل املؤمنني 

إمياناً أحسنهم خلقاً« )2(.
 فالعقيدة الصحيح���ة حتمل صاحبها على مكارم األخالق 
من صدق وحلم وكرم وش���جاعة... ونحو ذلك، كما أنها تردعه 

عن مساوئ األخالق من كذب وشح وطيش... ونحوها.
ومنه���ا: الدعاء؛ فمن رغ���ب بالتحلي مب���كارم األخالق ورغب 
بالتخلي عن مس���اوئها فليلجأ إلى ربه وليرف���ع إليه أكف الضراعة 
ليرزقه حس���ن اخُللق ويصرف عنه سيئه. ولهذا كان النبي # كثير 

 ))) ذكر الصنعاني في سبل السالم: 4/ 129 أن ابن كثير حسنه في اإلرشاد، وكذلك 
حسنه العجلوني في كشف اخلفا: )/ 549.

 )2)سبق تخريجه.

الضراعة إلى ربه ليرزقه حس���ن 
اخللق ويصرف عنه س���يئه وكان 
يقول في دعاء االستفتاح: »اللهم! 
اهدني ألحس���ن األخالق ال يهدي 
ألحس���نها إال أنت، واصرف عني 
س���يئها ال يصرف عني سيئها إال 

أنت« )3(. 
 :# دعائ���ه  م���ن  وكان 
»اللهم! جنبني منكرات األخالق 
واألهواء واألعمال واألدواء« )4(.

ومنها: املجاهدة، واخُللق نوع من الهداية يحصل عليه املرء 
باملجاهدة الدائمة املس���تمرة. قال - تعالى - }َوالَِّذيَن َجاَهُدوا 

ِفيَنا{ ]العنكبوت: ٦٩[.
ومنها: التفكر في اآلثار املترتبة على حس���ن اخللق والنظر 

في عواقب سوء اخللق.
ومنها: أن يضع املرء نفسه موضع اآلخرين؛ فال يؤتي الناس 
إال م���ا يحب أن يؤتوه إياه. وه���ي قاعدة عظيمة في التمييز بني 
األخالق احلسنة والسيئة، أرشد إليها النبي # بق��وله: »ال يؤمن 

أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه« )5(.
ومنها: مصاحبة األخيار وأهل األخالق الفاضلة.

وأهمها: إدامة النظر في السيرة النبوية الشريفة ثم النظر 
في سيرة الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - وقراءة ِسَير أهل 

الفضل والصالح.
وباجلملة: أن ينتفع اإلنسان بكل من خالطه وصاحبه، وإن 
كثي���راً من العقالء يتعلم من احليوان���ات البُْهم أموراً تنفعه في 

معاشه وأخالقه وصناعته وحربه وحزمه وصبره.
قيل لرجل: من علَّمك البكور في حوائجك أول النه��ار ال تُِخل به؟ 

قال: من َعلَّم الطير تغدو خماصاً كل بكرة في طلب أقواتها 
على قربها وبعدها ال تس���أم ذلك وال تخ�اف ما يَعِرض لها في 

اجلو واألرض.
واحلكمة ضالة املؤمن أنى وجدها فهو أحق بها.

املراجع:
1 - س���وء اخلل���ق: مظاهره � أس���بابه � عالجه، محمد بن 

إبراهيم احلمد.
2 - املوعظة احلس���نة في األخالق احلس���نة، عبد امللك بن 

أحمد رمضاني.

 )))  مسلم: 771.
 )4)  احلاكم في مستدركه وصححه، ووافقه الذهبي : )/ 2)5.

 )5) متفق عليه.

امل��ؤم��ن ح��س��ن األخ���اق: 
الناس، ومن  حمبوب عند 
أحبه الل وضع له القبول 
وال���ن���اس  األرض،  يف 
من  حب  على  مفطورون 

أحسن إليهم،
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قال البخاري - رحمه الله - في صحيحة: باب َوْس���ِم اإلمام إبل الصدقة بيده. حدثنا إبراهيم بن املنذر حدثنا الوليد حدثنا أبو 
عمرو األوزاعي حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: »غدوت إلى رسول الله # 

بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده ال�ِميَسم يَِسُم إبل الصدقة«. 
ه من التأمل امتأل قلبه بسيل من املعاني العظيمة واهتزت نفسه تأثراً وإعجاباً. إنه مشهٌد َمْن أعطاه حقَّ

إن هذا احلديث حني قرأته ألول مرة س���رت في جس���دي ِرعَش���ة وانتابتني ألوان من املشاعر وفيوض من العاطفة جعلتني 
أقول: )بأبي أنت وأمي يا رسول الله!(، أين القادة والعلماء واملشايخ واملفكرون وكل املوجهني ليروا ماذا يصنع نبي األمة وقائدها 
ومربيها؟ يجلس بني اإلبل وميس���ك بيده ال�ِميَْسم ليختم به إبل الصدقة، أين هم ليتعلموا ويدركوا من ذلك أعظم املعاني ويربوا 

أنفسهم بهديه #؟
ها من  وال�ِميَسم بكسر امليم وفتح السني: )هي احلديدة التي يوسم بها؛ أي يعلَّم، وهو نظير اخلامت. واحلكمة فيه متييزها، وليردَّ

ق بها - مثاًل - لئال يعود في صدقته( ا ه�)1(. أخذها ومن التقطها، وليعرفها صاحبها؛ فال يشتريها إذا تصدَّ
 وقد يتساءل بعض الناس: ألم يكن هنالك من يكفي رسوَل الله # هذا األمر حتى يتفرغ ملا هو أهم من أمور األمة، وإكراماً 

))) فتح الباري: ) /429، ح 1502.

اللَِّه  َشَعاِئَر  ْم  ُيَعِظّ }َوَمن 
اْلُقُلوِب{  َتْقَوى  ِمن  َفإنََّها 

]احلج: ٣٢[ 
عقدة ال��ق��ادر  عبد  د.ه��ش��ام 

] قضايا تربوية [
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له أن ينالَه من هذا العمل َوَسُخ اليدين وتغير رائحتها فضاًل 
ع���ن التعب والنصب في أمر يس���تطيعه أي فرد من عموم 

املسلمني؟
كال فذل���ك منطق من ابتلوا بكثافة الطبع، وانش���غلوا 
بحف���ظ الناموس، وبعضهم املوت أه���ون عليه من أن يَُرى 
ا ينبغي أن ينش���غل  وهو يزاول مثل تلك األعمال البعيدة عمَّ
ب���ه العباقرة وأصحاب الثقافة العالية )احلضارية(، أو تلك 
التي ينبغ���ي أن يترفع عنها أهل العلم والفضل الذين يجب 
أن يكونوا مبنأًى عن ممارس���ة أي عم���ل من أعمال املهنة 

كذلك العمل.
أم���ا من رزقهم الله حياة القل���ب وصفاء النفس فإنهم 
يجدون في ذلك من الل���ذة ومعاني العبودية وصالح القلب 
ما ال يدركه أولئك املصونون، أو الذين يصونون أنفسهم عن 
ة  ذلك؛ وهم على مكاتبه���م، أو في قصورهم، أو على ِمنَصَّ

التوجيه.
إن إبل الصدقة هي الزكاة املأخوذة من أصحاب اإلبل. 
والزكاة هي الركن الثالث من أركان اإلسالم وشعيرة عظيمة 
من ش���عائر الدين. واالهتمام بالزكاة واحملافظة عليها أكثر 
من املال الش���خصي إمنا يصدر عن تعظيم أمر الله - عز 
ْم َش���َعاِئَر اللَِّه َفإنََّها  وجل - وذلك من تقوى القلوب: }َوَمن ُيَعِظّ
ِمن َتْقَوى اْلُقُلوِب{ ]احلج: ٣٢[.  ثم إن ممارس���ة هذا العمل 
)أعني: َوْس���َم اإلبل( من نبيِّ هذه األمة وقائدها إمنا يدل 
على التواضع والبساطة وعدم التكلف، وميثل عملية تربوية 

لألتباع واملتبوعني.
قال املهلب وغي���ره تعليقاً على ه���ذا احلديث: )وفيه 
اعتن���اء اإلمام بأموال الصدقة وتولِّيها بنفس���ه، ويلتحق به 
جميع أمور املس���لمني()1(، وقال اب���ن حجر - رحمه الله -: 
)وفيه مباش���رة أعمال املهنة، وتَْرُك االستنابة فيها للرغبة 

في زيادة األجرة ونفي الكبر( اه�)2(.
 ومن املؤس���ف أن كثيراً من القربات وأعمال الطاعات 
ع���زف عنها كثير من اخلاصة وأهل الفض���ل، ورأوا أن���ها 
ال تناس���بهم، حت���ى األذان واإلمامة ص���ار ذلك مما يوكل 
لبعض الضعفاء الذين ينظر إليهم أهل املسجد نظرتهم إلى 
اخلادم املس���تأَجر للقيام ببعض األعمال، وال يعطونه حقه 
من التقدير كبراً أو استخفافاً؛ على خالف ما جعله الشارع 
إلمام الصالة من املرتبة العالية، حتى إن الصحابة استدلوا 
على خالفة الصديق بأن رسول الله # رضيه إماماً لهم في 

))) الفتح: )/0)4.
)2) الفتح:  )/0)4.

الصالة. ومرتبة اإلمام أن يأمر وينهى ويعلِّم أهل املس���جد 
ال أن يكون هو املؤمِتر بأمرهم، املشفق من التفوه بكلمة في 

حضورهم.
وإذا أردنا أن ننتقل من التعليق على ذلك املش���هد إلى 
م فيها شعائر الله  مش���هد آخر من مش���اهده # التي يعظِّ
فإننا س���نجد البخاري - رحمه الل���ه - يذكر لنا أيضاً في 
صحيحة هذا الباب في كت���اب احلج فيقول: باب من نحر 
هديه بيده. حدثنا س���هل بن ب���كار حدثنا وهيب عن أيوب 
ع���ن أبي قالبة عن أنس، وذكر احلديث. قال: »ونحر النبي 
# بيده س���بع بُْدٍن قياماً، وضحى باملدينة كبشني أملحني 

أقرنني«)3(.
 وهذا أيضاً مش���هد له داللت���ه؛ وهي حرصه # على 
ممارس���ة الش���عائر بيده ولو كانت نحراً وذبحاً؛ وذلك من 
االهتمام بش���عائر الله وتعظيمها. قال - تعالى -: }َواْلُبْدَن 
ن َشَعاِئِر اللَِّه َلُكْم ِفيَها َخْيٌر{ ]احلج: ٣٦[،  وقد كان  َجَعْلَناَها َلُكم ِمّ
# أرصد للهدي مائة بدن���ة كما في حديث علي - رضي 
الله عنه - عند البخاري أيضاً)4(. ولم تكن البُْدن التي ذبحها 
# بيده س���بعاً فقط، بل هي بعض ما ذبحه؛ ففي صحيح 
مس���لم في حديث جابر الطويل: »ثم انصرف النبي # إلى 
املنحر فنحر ثالثاً وستني بدنة، ثم أعطى علياً فنحر ما غبر 
وأش���ركه في هديه، ثم أمر من كل بََدنَة بِبْضَعة فُجِعلَت في 

ِقْدٍر فطبخت، فأكال من حلمها وشربا من مرقها«)5(.
 فإذا ما تركنا مشهد نحر البُْدن وانتقلنا إلى بناء مسجده 
# فإننا سنجد ذلك املش����هد في ما رواه البخاري عن أنس 
- رض����ي الله عنه - قال: »فأمر النبي # بقبور املش����ركني 
فنبشت، ثم باخِلَرب فسويت، وبالنخل فقطع. فصفوا النخل 
قبلة املس����جد، وجعلوا ِعَضاَدتَيْه احلج����ارة، وجعلوا ينقلون 
الصخ�ر وهم يرجت�زون، والنب�ي # معه�م وهو يقول: »اللهم 

ال خير إال خير اآلخرة فاغفر لألنصار واملهاجرة«)6(.
وفي حديث آخر عن أبي س���عيد اخلدري - رضي الله 
عنه – وهو يذكر بناء املس���جد قال: »كن���ا نحمل لَِبنَة لَِبنَة 
ار يحمل لِبنَتني لِبنَتني. فرآه النبي #، فينفض التراب  وعمَّ
عنه ويقول: وي���ح عمار تقتله الفئ���ة الباغية يدعوهم إلى 
اجلن���ة ويدعونه إلى النار. قال: يقول عمار: أعوذ بالله من 

الفنت«)7(.

))) الفتح: )/464، ح:1712.
)4) حديث رقم: 1718.

)5) الفتح: )/649.

)6) الفتح: )/624.
)7) الفتح: )/644، ح 447.
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 فالرس���ول # لي���س بعيداً عن األحج���ار والصخور 
واألترب���ة وما إلى ذلك مما يكون في البناء؛ فعمله بيده # 
ووجوده مع أصحابه في بناء املس���جد لُهَو أيضاً من تعظيم 
شعائر الله مع ما فيه كذلك من مخالطة القائد للرعية في 
أمور املهنة واألعمال اليدوية، وإكرامهم واإلحس���ان إليهم، 
 ... ومشاركتهم في إنشادهم أو ارجتازهم في بساطة وحنوٍّ
ل أخي القارئ تلك املس���حة احلانية للتراب عن عمار  وتأمَّ

- رضي الله عنه - ليزيل عنه غبار اللَِّب الذي ينقله.
 وختاماً هذا مشهد آخر في شعيرة عظيمة من شعائر 
اإلسالم هي ذروة َسنامه؛ أال وهي اجلهاد، وهو مشهد قريب 
في طبيعته ومعناه، بل بعض عباراته من مشهد مشاركته # 
في بناء املسجد؛ فقد روى البخاري في صحيحه عن البراء 
- رضي الله عنه - قال: »رأيت رسول الله # يوم األحزاب 
ينقل التراب – وقد وارى التراب بياض إبطيه – وهو يقول: 
لوال أنت ما اهتدينا، وال تصدقنا وال صلينا، فأنزل السكينة 
علين���ا، وثبت األقدام إن القينا، إن األُلَى قد بغوا علينا، إذا 
أرادوا فتن���ة أبينا«)1( وفي حديث أنس - رضي الله عنه -: 
»فلم���ا رأى ما بهم من النََّصب واجلوع قال: اللهم إن العيش 
عيش اآلخرة فاغفر لألنصار واملهاجرة! فقالوا مجيبني له:

نحن الذين بايعوا محمداً على اجلهاد ما بقينا أبداً«)2(.
ل - أخي القارئ - كيف اختلف سمتنا وسلوكنا عن   تأمَّ
سمته # وس���لوكه؟ من أين أتينا بذلك الترفع واالنقباض 
إذا م���ا أكرمنا الله بعلم أو إمامة للن���اس أو نحو ذلك من 
مناصب القيادة والتوجيه؛ حتى صار ارجتاز الشيخ أو املعلم 
مع عموم املس���لمني الصاحلني أثناء عمل ش���اق كه���ذا - 
فضاًل عن املش���اركة في��ه ومع��اجلة الت���راب والصخ��ر 
ونق�����ل احلجارة - أم��ٌر دونه خ���رط القت�اد حتى ولو كان 

ذلك في إقامة شعيرة من شعائر الله؟ 
نسأل الله التواضع والس���المة من مكائد إبليس ومصائده. 
وإلى هؤالء نسوق هذا الكالم البن القيم - رحمه الله - وبه نختم 
موضوعنا. يقول - رحمه الله -: )ومن مكايده )أي الشيطان( أنه 
يأمرك بإعزاز نفس���ك وصونها حيث يك���ون رضا الرب - تعالى 
- ف���ي إذاللها وابتذالها، ويأمرك بإذالله���ا وامتهانها حيث تكون 
مصلحتها في إعزازه���ا وصيانتها. كما يأم���رك بالتبذل لذوي 

ها بهم. الرياسات، وإهانة نفسك لهم، ويخيل إليك أنك تُعزُّ
ومن كيده وخداع���ه: أنه يأمر الرج���ل بانقطاعه في 
مس���جد، أو رباط، أو زاوي���ة، أو تربة، ويحبس���ه هناك، 

))) الفتح: 55/6، ح 7)28.

)2) الفتح: 54/6، ح 4)28.

لت للناس،  وينهاه عن اخل���روج، ويقول له: متى خرجت تبذَّ
وسقطَت من أعينهم، وذهبْت هيبتك من قلوبهم، ورمبا ترى 
في طريق���ك منكراً، وللعدو في ذلك مقاصد خفية يريدها 
منه: منها الِكبْر، واحتق���ار الناس، وحفظ الناموس، وقيام 
الرياسة. ومخالطة الناس تُذِهُب ذلك، وهو يريد أن يُ��َزار 
وال يزور، ويقص���ده الناس وال يقصده���م، ويفرح مبجيء 
األمراء إليه، واجتماع الناس عنده، وتقبيل يده، فيترك من 
الواجبات واملستحبات والقربات ما يقربه إلى الله، ويتعوض 

عنه مبا يقرب الناس إليه.
وق���د كان # يخرج إلى الس���وق؛ قال بعض احلفاظ: 
»وكان يشتري حاجته ويحملها بنفسه«. ذكره أبو الفرج ابن 

اجلوزي وغيره.
وكان أب���و بكر - رضي الله عنه - يخرج إلى الس���وق 

يحمل الثياب، فيبيع ويشتري.
ومرَّ عبد الله بن س���الم - رضي الله عنه - وعلى رأس���ه 
ُحْزَمة حطب، فقيل له: ما يحملك على هذا وقد أغناك الله، عز 
وجل؟ فقال: أردت أن أدفع به الِكبْر؛ فإني سمعت رسول الله # 

يقول: »ال يدخل اجلنة عبد في قلبه مثقال ذرة من الكبر«.
وكان أب���و هريرة - رض���ي الله تعالى عن���ه - يحمل 
احلطب وغيَره من حوائج نفس���ه وهو أمي���ر على املدينة، 

ويقول: »أفسحوا ألميركم، أفسحوا ألميركم«.
وخ����رج عمر بن اخلطاب - رض����ي الله عنه - يوماً وهو 
خليفة في حاجة له ماش����ياً، فأعيى، فرأى غالماً على حمار 
له، فق����ال: يا غالم احملني؛ فقد أعيي����ت! فنزل الغالم عن 
الدابة، وقال: اركب يا أمير املؤمنني، فقال: ال، اركب أنت وأنا 
خلفك، فركب خلف الغالم، حتى دخل املدينة والناس يرونه.

ومن كيده: أنه يغري الناس بتقبيل يده، والتمس���ح به، 
والثناء عليه، وس���ؤاله الدعاء، ونحو ذلك، حتى يرى نفسه، 
ويعجبه شأنها؛ فلو قيل له: إنك من أوتاد األرض، وبك يُدَفع 
���ل  البالء عن اخللق، ظن ذلك حقاً، ورمبا قيل له: إنه يُتَوسَّ
به إلى الله - تعالى - ويُس���َأل الله - تعالى - به وبحرمته، 
فيقضي حاجتهم، فيقع ذلك في قلبه ويفرح به ويظنه حقاً، 
وذلك كلُّ اله���الك، فإذا رأى من أحد م���ن الناس جتافياً 
عنه، أو قلة خضوع له، تذمر لذلك ووجد في باطنه، وهذا 
ي���ن عليها، وهم أقرب إلى  ش���رٌّ من أرباب الك���بائر املصرِّ

السالمة منه( ا ه�. باختصار يسير.
مني لشعائرك، مبادرين إلى القربات   اللهم اجعلنا معظِّ

والطاعات، ال يصدنا عن ذلك تكلُّف وال كبر، آمني. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.
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ال يش���ك أحد في أن للفن بصفة عامة وللرسوم املتحركة 
خاصة أهدافاً سامية، وغايات جليلًة؛ ذلك أنه يسهم في تربية 
األطف���ال، وغرس العقيدة الصحيحة، والقيم النبيلة، واألخالق 
الفاضلة في نفوس���هم، وتقومي السلوكات واألفعال التي تصدر 
عنهم، وحمايتهم من األخطار التي تهددهم؛ إنه يعرض للمشاكل 
ص أس���بابها، ويبح���ث عن احللول  الت���ي يعانون منها؛ يش���خِّ

ه طاقاتهم  املناس���بة لها، ويوجِّ
إل���ى االهتمام مبا هو أهم في 
بناء  إلى  يه���دف  احلياة، كما 
حتى  سوي،  بشكل  مشاعرهم 
يك���وِّن جياًل صاحلاً لنفس���ه 

وألمته.
���ل في أغلب  إال أن املتأمِّ
التي  املتحركة  الرس���وم  أفالم 
تعرضها شاشات التلفزيون في 
البلدان العربية واإلس���المية)1( 

يجدها قد خرجت عن األهداف 
النبيل���ة، وابتعدت عن الغايات اجلليلة الت���ي من أجلها ُوِضَعت؛ 
فلم تت���رك رذيلة إال أباحتها، وال قبيحة إال نش���رتها وأذاعتها؛ 
فصارت بذلك س���الحاً فتاكاً يستهدف عقيدةَ األطفال وعقولَهم 
ونفسياِتهم وممارساِتهم في كل بلدان العالم اإلسالمي؛ فما هي 
مخاطرها على العقيدة والقيم التي ميتثلها الطفل املس���لم؟ وما 

ن من اجتناب سلبياتها؟ هي السبل والوسائل التي متكِّ
إن هذه العيِّنة م���ن البرامج تغري األطفال بش���كل كبير، 
فيُقِبلون على مش���اهدتها بَنَهٍم شديد، ويعتقدون أن كل املواقف 
والس���لوكات واألفكار التي تعرضه���ا صحيحة صاحلة، كما أن 
طابَع الترفيه والتس���لية الذي مييزها يشدهم إليها بقوة، وهذا 

))) هناك بعض القنوات التي تعمل على بث رسوم متحركة نقية، إال أنها ال تكفي أمام 
املد الغربي اجلارف.

فيه إهمال كبير لش���خصيتهم، وعقليتهم، وحاجاتهم النفسية، 
ه���وا إليها؛ ولعل هاجس  واأله���داف النبيلة التي ينبغي أن يوجَّ
الربح املادي الذي يش���غل بال املنتجني والعارضني هو السبب 
املباش���ر في ذلك، فضاًل عن كونها أفالماً ال تقيم وزناً للعقيدة 
والقيم املوجودة في العالم اإلس���المي، وما يتميز به من عادات 

وأعراف وطقوس ثقافية وحضارية.

أواًل: اخلطر العقدي: 
اإلسالم عقيدة وشريعة تعبُّدية وسلوك. والعقيدة اإلسالمية 
هي اإلميان بالله، واملالئكة، والكتب، والرس���ل، وباليوم اآلخر، 
ه، ولها أثر  وما فيه من احلس���اب واجلزاء، وبالقدر خيره وشرِّ
هة، ودافعة  بالغ في حياة الفرد واجلماعة؛ فهي قوة هادية موجِّ
إل���ى اخلير، بانية خالَّقة. وإذا كانت راس���خة في القلب فإنها 
ه بالراحة والطمأنينة واالس���تقرار على جميع املس���تويات،  متدُّ
ولكن حني تدخل عليه���ا العوامل املؤثِّرة الضارة تتغير. وبرامج 
ل خطراً كبيراً على  الرس���وم أحد أبرز هذه العوامل؛ فهي تشكِّ

عقيدة أطفال املسلمني، ومن معالم هذه اخلطر:
1 - زعزعة العقيدة: 

يج����د األطفال متعة خيالية عظيمة في الرس����وم املتحركة، 

ع���ب���د ال���ل���ط���ي���ف خ���روب���ة

] قضايا تربوية [

الر�سوم املتحركة
وأثرها في عقيدة الطفل املسلم وقيمه
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وه����ذا يؤثر عليهم س����لباً في احلال واالس����تقبال؛ فقد أُجَريت 
دراس����ات عديدة أثبتت األثر الس����لبي للرس����وم املتحركة على 
األطفال من جميع النواحي، وهو ما قد يدمر حياتهم بالكامل)1(؛ 
ه إلى أبناء املسلمني هي أشد فتكاً  فالرس����وم املتحركة التي توجَّ
بهم؛ ألنها ال تعير العقيدة اإلسالمية أي وزن، وألن منبعها غربي 
مسيحي أو صهيوني غالباً؛ لذلك فهي تهدف إلى إزالة العقيدة 
اإلسالمية الصحيحة الصافية من النفوس عبر زعزعتها، وإدخال 
الشك فيها وفي مبادئ اإلسالم، وغرس املعتقدات املنحرفة في 
املقاب����ل: كعقيدة التثليث، وعبادة األصن����ام؛ فحني يُظهر الفيلم 
جْنماً يُدِخل الس����عادة على الناس، أو شجرًة حتفظ من الكوارث 
واآلفات، أو يعرض شخصية تقبِّل الصليب وتضعه على الصدر 
لتجد الراحة واألمان والطمأنينة، أو تسجد لصنم، أو تُوِهم بأن 

الكون تدبِّر شؤونَه كائنات خيالية وليس الله، عز وجل. 
والطفل يش���اهد ذلك ويتأث���ر به، ويعتق���د أنه هو احلق 
والصواب، فتنعكس املشاهد على سلوكه، فتجده يقبِّل احلجر، 
أو ينحني س���اجداً له، أو يتوس���ل إلى الشمس من أجل حتقيق 
���خ فيه  ا. واألمثلة كثيرة يطول املقام حلصرها، إنها ترسِّ رغبة مَّ
معتقدات بعيدًة عن الدين احلنيف، فيحصل اضطراب العقيدة 
في النفوس؛ فال يعيرون اهتماماً لعقيدة التوحيد، وال لش���عائر 
الدين. كما تؤدي إلى التعلق بالدنيا وإهمال اآلخرة؛ ألن املشاهد 

التي تعرضها الرسوم حتث على احلياة الدنيا فقط.
2 - تصديق السحرة والكهان: 

كم���ا تعمل هذه البرامج على ترس���يخ اإلميان بالس����حرة 
عون، واخل���وف منهم، عوض  واملش����عوذين، وتص�ديق م���ا يدَّ
اخلوف من الله؛ فهي تُظِهر الس���احر قادراً على إسعاد الناس 
أو إش���قائهم، وتأمينه���م أو ترويعهم، وأنه ق���وة ال تُقَهر وليس 
الله، تعالى. وهو الش���يء الذي ي���ؤدي إلى حصول تناقض في 
س الس���احر ويتقرب إليه، عوض  عقيدة الطفل املس���لم. فيقدِّ
ب منه. تقول الدكتورة طيبة اليحيى:  تقدي���س الله وفعل ما يقرِّ
»إن بع���ض الناس - هداهم الل���ه - يعمدون إلى تهدئة صخب 
أطفالهم بوضعهم أما التلف���از، وال يعلمون أنهم بذلك يقضون 
ة لألطفال لها أثر أميا أثر على  على أطفالهم؛ فالبرامج املع���دَّ
س���لوك األبناء الدين���ي واخُللُقي واالجتماع���ي؛ ففيها إظهار 
لشعائر أهل الكفر ورموز دينهم: كالصليب واملعابد، وفيها نشر 
للسحر والش���عوذة، وفيها األعظم من ذلك كله، وهو التشكيك 

في قدرة الله، تعالى«)2(.
إن الطفل املس���لم إذا لم تتدارك األسرة أمره وشبَّ على ما يراه 

))) الفن بني الواقع واملأمول، د. خالد بن عبد الرحمن اجلريسي، ص 6).
)2) بصمات على ولدي ص 6، د. طيبة اليحيى.

في الرس���وم املتحركة يكون 
في املس���تقبل كالريشة في 
مضطرِب  الري���ح،  مه���ب 
العقيدِة، ال يستقر على حال، 
يسيطر عليه القلق واحَليْرة، 
وال  نفسه،  يعرف حقيقة  ال 

ِسرَّ ُوُجوِده في احلياة.
ثانيًا: ترسيخ القيم الفاسدة: 

لة  القيم مجموعة من العقائد الدينية أو الفلس���فية املفضَّ
ا، وتتحول إلى أس���لوب في احلياة؛ حتدد  ة أو حضارة مَّ عند أمَّ
التص���ور للوجود والكون، واحلياة وامل���وت، والطبيعة والتاريخ، 
بل حتدد الذوق واملظاهر والس���لوك العام؛ فالقيم بهذا املعنى 
من���ط حياة، تتغذى من أوعية متعددة لتبقى حية، ومنها الوعاء 
العق���دي، والغائي )الغاية من احلياة(، والس���لوكي، واملظهري، 

واألخالقي... 
وللقيم أهمي���ة بالغة في حياة األم���ة؛ فهي حتفظ الهوية 
والعم���ران واحلضارة، وه���ذا يعطي لألمة قوة االس���تمرار، 
ويدفعها إلى اإلنتاج والتعمي���ر، والتطور والبناء والعمل اجلاد، 
وتَُع���دُّ القيم اإلس���المية أرقى القيم وأفضله���ا على اإلطالق؛ 
ألنها ربانية املصدر، ومن القيم التي يتجلى فيها األثر الس���ييء 
للرس���وم املتحركة على الطفل املسلم: القيم األخالقية، والقيم 

الثقافية، والعلمية والسلوكية، ومن ذلك:
1 - امليل إىل العنف: 

تتضمن كثير من مسلسالت الرسوم املتحركة مشاهَد العنف 
والصراع، وهذا يرس���خ في وجدان الطفل امليل إلى القس���وة 
والعنف، س���واء داخل األسرة أو املدرسة أو في الشارع؛ فيلجأ 
إلي���ه من أجل حتقيق رغباته، وقد يرتكب جرمية بش���عة. وقد 
أثبت عديد من الدرس���ات العالقة الوطيدة بني ُجنوح األطفال 
وارتكابهم اجلرائم، وبني الرسوم املتحركة التي تتضمن مشاهد 
العنف. وقد ش���هد العالم اإلس���المي - كبقية بلدان العالم - 

العديد من اجلرائم أبطالُها من األطفال)3(.
وم���ن املسلس���الت الكرتونية الت���ي تقوم عل���ى العنف: 

»اجلاسوسات« و »بيبليد«.
2 - التطبُّع مع الفاحشة: 

إن الطف����ل املس����لم يتلقى قيم البلدان الت����ي أنتجت أفالم 
ا هو موجود داخل البل�دان  الرسوم املتحركة؛ وهي قيم بعيدة عمَّ
اإلس����المية والعربي�ة من قيم وآداب، وال تعكسها من قريب أو 
ر املجلس العربي  من بعيد. ومن هنا تؤثر عل����ى القيم، وقد حذَّ

))) اجلريدة التربوية، عدد 28: األثنني 12 أكتوبر 2009م.
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للطفولة والتنمية من اآلثار الس����لبية لبرامج الرسوم 
املتحركة على قيم املجتمعات العربية وعاداتها)1(؛ فهي 
في أغلبها بعيدة عن القي����م النبيلة، وصور اخلالعة، 
واملج����ون فيها تنهال على الطفل في الرس����وم من كل 
جانب كأوراق الش����جر املتساقطة في فصل اخلريف؛ 
فتنس����ف األخالق، وتذهب ببهاء الوج����ه؛ فهي تُظِهر 
العالقة بني اجلنس����ني قائمة عل����ى اخللوة، والرقص، 
واخلالعة، والتبرج، والعن����اق، وتبادل القبالت. وهذا 
التوجه يش����كل خطراً على األطفال؛ ألنه ينبِّه املشاعر 
احلميمية والغرائز اجلنسية لديهم في وقت مبكر، وهو 

ما ينتج عنه ارتكاب الفواحش واجلرائم اجلنسية)2(. كما يقضي 
عل����ى احلياء؛ حيث ينطق األطفال بالكالم النابي، وبكل األلفاظ 

الردئية. وسلسلة »ميكي َماْوس« منوذج بارز في هذا املقام.
3 - تقليص التواصل األسري: 

إن ه���ذه البرامج تقضي على عالقة التواصل بني األطفال 
وبني آبائهم، وبني باقي أفراد األس���رة. وقد يكون األطفال قبل 
س���ن املدرسة هادئني وهم أمام الشاشة، فتسرُّ األمهات لذلك؛ 
ألنه يساعدهن على إجناز خدمات البيت، ولكن طول املكث أمام 
التلفزيون يؤثر على أوالدهنَّ وهنَّ ال يشعرَن. ويستفحل اخلطر 
بعد الدخول إلى املدرس���ة؛ فال يتحدثون عن املدرسة، وال عن 
مه الرسوم عن حكايات األم واألب  الدراسة، ويستغنون مبا تقدِّ
ة. واملش���هد نفسه يحصل بني اإلخوة؛ فال يتسامرون مع  واجلدَّ
بعضهم بعضاً، وال يتناقشون؛ فبمجرد العودة إلى البيت يفتحون 
التلفاز ليتفرجوا على الرسوم، وهو ما يؤدي إلى اتساع الفجوة 
بينهم وبني اآلباء واإلخوة، بسبب احلاجز الذي فرضه التفزيون، 
ل ش���خصية  م الُعُمر، وبعد تش���كُّ ويصعب التخلص منه مع تقدُّ

د عليه. الطفل َوْفَق ما تعوَّ
4 - تعلُّم األخاق السيئة: 

إن م���ن طبيعة الطفل أنه يقلد كل ش���يء يُعَرض أمامه، أو 
يسْمعه بدون جدال بسبب فطرته الصافية، ولكن بيئته هي التي 
تغيُِّرها، وبكل س���هولة تؤثر فيه املشاهد التي يقع عليها بصره 
في الرس���وم املتحركة؛ فيميل إلى تقليد الش���خصيات في كل 
شيء، في كالمها وحركاتها، وفي لباسها وهيئتها، وفي سلوكها 
وتصرفاتها. وبذلك يتطبع على العادات السيئة؛ فيسرق ويحتال 
ويخادع، ويدخ���ن، ويكذب ويعتدي على الغير، ويس���خر منه؛ 
ناهيك عن األناني���ة واحلقد والكراهية، وحب االنتقام وغيرها 

من أمراض القلوب. وسلسلة: »توم وجيري« منوذج لذلك.

))) املرجع السابق.
)2) مقدمة ابن خلدون، ص 148، در القلم بيروت 1984م.

5 - اضطراب املفاهيم واألفكار: 
إن اعتماد الرسوم املتحركة على الكائنات واألحداث اخليالية 
يأسر عقول النشء وال يتركها تتحرر، فيفقد بذلك توازنه الفكري؛ 
فتضطرب لديه املفاهيم، وينعكس ذلك على الفكر بشكل واضح، 
فيش���كك في املعرفة الدينية التي يتلقاها في األسرة واملدرسة؛ 
اه في املؤسستني  فمفهوم الدين واإلميان بالله الذي يسمعه ويتلقَّ
املذكورتني ال يوجد له أثر في األفالم الكرتونية؛ فيضيع ويحتار 
ق م���ا قالته األم، وما قرأه في  ق: هل يصدِّ ف���ي أي معرفة يصدِّ
الفصل الدراسي، أم ما يشاهده على الشاشة؟ وهو ما سينعكس 

سلباً على عقيدته وفكره في املستقبل.
6 - استاب الثقافة: 

عندما يصبح الطفل مولعاً مبشاهدة برامج الرسوم املتحركة 
املبني���ة على اخلرافة واخليال اجلام���ح، فيصدقها، فإنها تضر 
بنشاطه العقلي؛ فال يقدر على التفكير الواقعي السليم؛ فيتكلم مع 
احليوانات - وخاصة الكالب والقطط - ظناً منه أنها تتكلم مثله، 
ويُجِلُس���ها بجانبه إلى مائدة الطعام، وتنام معه في الفراش، وقد 
يتعل���ق بها أكثر من تعلُّقه بوالديه وإخواته؛ فيحزن عند مرضها، 
ويبكي حني موتها أكثر مما يحزن أو يبكي عند إصابة أخيه. ومن 
جه���ة أخرى تنقطع صلته بثقافته األصلية، وتهيمن عليه الثقافة 
الغربية الصليبية؛ فيتكلم بلغاتها، ويتمسك بعاداتها، ويهمل اللغة 
العربية والثقافة اإلسالمية؛ فال يسمي الله عند األكل، وال يغسل 
يديه، وينام بحذائه على الس���رير وعند التحية ينحني كما يفعل 
���خ فيه املواالة لليهود والنصارى  اليابانيون وأمثالهم... إنها ترسِّ
وامللحدين، وثقافَة االنهزام واخلضوع؛ حيث يعتبر أن اإلنس���ان 

الغربي هو املتقدم، وهو الذي ينبغي أن يُحتََذى. 
ورحم الله ابن خل���دون؛ إذ يقول في مقدمته: »إن املغلوب 
مولع أبداً باالقتداء بالغالب في ش���عاره وِزيِّه وِنحلَته وس���ائر 
أحواله وعوائده«)3(. كما تنش���ر هذه البرامج ثقافة اخلوف من 

املنار  مكتبة   2 ط  منصور،  عوض  د.   ،25 ص  واألضرار،  املنافع  بني  التلفزيون   (((
1985م.
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اإلس���الم واملسلمني؛ فهو الس���ارق، وهو املعتدي وهو املتطرف 
والش���رير، ومن جهة أخرى توجه النشء إلى سفاسف األمور، 

وإلى كل عمل ال فائدة من ورائه.
7 - الشعور بالنقص واخلوف من الفشل: 

كثيراً ما يقلِّد األطفال الش���خصيات التي ٍيعَجبُون بها في 
األفالم، ويصعب عليهم النجاح في عملية التقليد هذه، وخاصة 
قبل س���ن الس���ابعة، فيُوُدون بحياتهم أو بحي���اة اآلخرين من 
حولهم، أو يتس���ببون في مشاكل عويصة تستعصي على احلل؛ 
فقد يصعد الطفل إلى س���طح املنزل ليطير كما تطير شخصية 
الرجل العنكبوت »ْس���َبايَْدْر َمان« - مثاًل - فيموت إثر سقوطه 
على األرض، أو يصاب إصابات خطيرة، أو يقلد مشهداً سحرياً، 
كأن يضع يده في النار ظناً منه أنها ال تصاب بأذى عندما يقرأ 
تعويذات سمعها من الساحر، وعندما يعجز، وحتترق يده، ينتابه 
اإلحس���اس بالنقص، فيتسرب إلى نفس���ه توجس الفشل كلما 
. وه���ذا ينعكس على حياته بصفة عامة.  أقدم على عمل معنيَّ
كما أن اإلدمان على مشاهد الرعب واخلوف، والدماء والقتلى، 
واحليوانات املفترسة، واألش���باح، وطلقات النار من األسلحة، 
يؤدي باألطف���ال إلى اخلوف والفزع، وقد ينتابهم الفزع الليلي؛ 

فيُحَرُمون من النوم املريح... 
إن املش���اهد التي يق���ع عليها بصر األطفال في الرس���وم 
املتحركة ت���ؤدي إلى اخللط بني الواقع امللم���وس، وبني الواقع 
االفتراض���ي الذي تعرض���ه؛ فالواقع احلقيقي ش���يء يختلف 
ا يُعرض من رس���وم متحركة للمش���اهدة على شاشة  كثيراً عمَّ

التلفزيون)1(.
8 - تدنِّي مستوی التحصيل الدراسي: 

إن خطر أفالم الرس���وم املتحركة على التحصيل الدراسي 
قوي جداً، وهذا بشهادة العديد من الباحثني املشتغلني في هذا 
احلقل؛ ألن الطفل يقضي مدة طويلة من الزمن أمام الشاش���ة؛ 
يتفرج على الرس���وم، قد تص���ل إلى ما ب���ني ثالثني وأربعني 
س���اعة في األسبوع؛ وهي مدة كافية لتُنِهك جسمه وعقله؛ فال 
يستطيع التركيز وال مذاكرة دروسه، وإجناز واجباته املدرسية، 
ومن ثَمَّ يضيع وقته فيما ال ينفعه. ومش���كلة انخفاض مستوى 
رين واملربني والسياسيني في  التحصيل عند األطفال تؤرق املفكِّ
مختلف بلدان العالم، والدول اإلس���المية على وجه اخلصوص؛ 
ِل�َما مييزها ع���ن غيرها من الدول عقدياً وفكرياً)2(. ومن جهة 
أخرى الحظ الباحثون أن املش���اهد اإلعالمية ذات أثر بالغ في 
األطفال؛ فهم يتذكرون املشاهد واألحداث التي شاهدوها قبل 

))) الوعي اإلسالمي، عدد 1)5، ص 78، نوفمبر 2009م.
)2) التلفزيون بني املنافع واألضرار مصدر سابق.

يتذكرون  ش���هور، في حني ال 
وه في املدرسة قبل  درس���اً تلقَّ

أسبوع)3(.
ختامًا: 

كبيرة  نس���بة  كان���ت  إذا 
م���ن أفالم الرس���وم املتحركة 
املوجودة في الساحة اإلسالمية 
بالغ  اليوم ذات ضرر  والعربية 
على الناشئة؛ فال بد من البحث 
عن البدائل املفيدة والص�احلة 

إلنق�اذ األجي����ال الق�ادمة م�ن 
خط�ر يداهمه�ا ال محالة، واملس���ؤولية هن���ا ملقاة على عاتق 
اجلميع؛ ألن الكل مسؤول أمام الله - عز وجل - الذي يقول: }َيا 
َها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَس���ُكْم َوَأْهِليُكْم َناًرا َوُقوُدَها النَّاُس َواْل�ِحَجاَرُة{  َأيُّ
]التح���رمي: ٦[، ولقول النبي #: »كلكم راع وكلكم مس���ؤول عن 
رعيته«)4(؛ فالفنانون والسياس���يون واملفك���رون واملربون، وأهل 
املال والثراء، واآلباء واألُس���ر، واملجتمع بكافة هيئاته احلكومية 
واملدنية، الكل معنيٌّ حس���ب املجال الذي يش���غله؛ فاملبدعون 
والفنانون ينتجون رس���وماً متحركة تناسب عقلية الطفل املسلم 
ونفسيته وقدراته العقلية، وتراعي العقيدةَ اإلسالمية السمحة، 
واألخالَق والقيم اإلنسانية الفاضلة. وتبتعد عن الغثائية والعبثية 
والعشوائية. كما ينبغي أن يستشيروا علماء الشريعة واملفكرين 
التربوي���ني املخلصني لإلس���الم؛ حتى تك���ون املنتوجات مبنيَّة 
على أس���اس علمي وتربوي متني. ولهم في التاريخ اإلس���المي 
وأبطاله مادة خصبة، وفي احلضارة اإلسالمية ومعالم اإلسالم 
وأهدافه وقيمه وقضايا اإلنسان املعاصر واحلياة واملوت والكون 
موضوع���ات واس���عة. وحتى ال ينصرف األطف���ال عن القراءة 
زات تدفعهم  واملطالع���ة ينبغي أن تتضمن البرامج املذكورة محفِّ

إلى القراءة والتحصيل املعرفي. 
واألغنياء في األمة اإلس���المية ينبغي أن يساهموا بنصيب 
وافر في هذا العمل البنَّاء، بتوفير الدعم املادي لألعمال الفنية 
اجليدة في هذا املجال، وأن يس���تثمروا فيه أموالهم؛ إذ ال تعدم 
األمة اإلس���المية فنان���ني أوفياء للدين واألم���ة، لكن تنقصهم 
األموال لإلنتاج، دون أن يُهَمَل دور األس���رة املسلمة باعتبارها 
ل للعقيدة والقيم النبيلة التي يتلقاها الطفل؛ فعليها  احلْصن األَوَّ
غر كي ينشؤوا  د منذ الصِّ أن تُخِضع البيت واألطفال لنظام محدَّ

عليه، وحتى ال يُفِلت الزمام من أياديها أثناء الِكَبر.

))) السينما فن، ص 5، صالح أبو سيف، دار املعارف.
)4) رواه أحمد.
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اعملوا الخير
ولو في الصين!

يعتبر عام 2008م عاماً استثنائياً بالنسبة ملسيرة العمل 
اخليري في جمهورية الصني الش���عبية؛ حيث تبنَّت احلكومة 
الصينية فيه مجموعة من التش���ريعات التي من ش���أنها أن 
تُطِلق املجال - ولو بش���كل نس���بي - للقط���اع غير الربحي 
عموم���اً واخليري على وجه اخلص���وص؛ للظهور في العلن 
بعد ُعُمٍر من س���يطرة النظام االش���تراكي عن نظام احلكم، 
والذي كان يرى في العمل املدني املس���تقل خروجاً عن طوع 
احلكوم���ة. ويَُعدُّ كثير من الباحث���ني أن الزالل الذي ضرب 
ش���رق الصني عام 2008م، والذي واجهت احلكومة الصينية 
أثناءه وبع���ده ضغوطات كثيرة من الداخ���ل واخلارج؛ لفتح 
مجال أكبر للِقطاع اخليري للمس���اهمة في إغاثة املنكوبني 
من الزالزل خصوصاً، والفقراء املنتش���رين في أنحاء الصني 
بش���كل عام، باإلضافة إلى مشاركة أكثر من 70 ألف متطوع 
في تنظي���م ألعاب األوملبياد في ع���ام 2008م، كل ذلك كان 
مبثابة شعلة التحوُّل التي لفتت االنتباه العاملي ملرحلة جديدة 
مت���رُّ بها الصني الش���عبية، وعالمِة انفت���اح غير معهود من 
ِقَبل احلكومة على ش���عبها، وإتاحِة الفرصة لهم للمش���اركة 
في أح���داث كبيرة مرَّ بها املجتمع الصين���ي. وبالعموم فإن 

املتأمل في حالة الصني يلحظ أن االهتمام النسبيَّ مبنظمات 
الِقطاع غير الربحي يأتي متمش���ياً مع التحوُّل الذي تشهده 
الصني من سيطرة الدولة على كل مجريات حياة الناس إلى 
حالة الس���وق االقتصادي احلر، الذي يفس���ح املجال بشكل 
أكبر للفرد واجلماعات للمشاركة في احلياة العامة مبختلف 

مجاالتها. 
إن التاري���خ املق���روء املتوفر يش���ير إلى أن ما يس���مى 
باملنظم���ات االجتماعية )غير الربحي���ة( كانت موجودة في 
الصني منذ عهد قدمي وقد بلغ عددها حتى عام 2007م أكثر 
من 300.000 منظمة صغي���رة؛ إال أن أغلب هذه املنظمات 
أقرب ما تكون إلى فروع حكومية تسيطر عليها الدولة وتعتمد 
هي بدورها على الدعم احلكومي كمصدر رئيس للدخل، إال 
راً، هو التوجه  أن اجلديد في التشريعات التي استُحِدثت مؤخَّ
نحو َمنْح هذا النوع من املنظمات احمللية اس���تق��الليتها عن 
احلك��ومة، وَفتِْح املجال - ولو بش���كل محدود - للمنظمات 
نت ثالث  اخليري���ة الدولية للعمل داخل الصني. ومؤخراً متكَّ
منظم���ات خيرية عاملية أجنبية من التس���جيل داخل الصني 

والعمل فيها. 
)�( ماجستير في اإلدارة، باحث في إدارة العمل اخليري.

] النجاح: إدارة [

إبراهيم بن سليمان احليدري)*(
alhaidari@hotmail.com
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لق���د صاحب هذا التح���وَل احلكومي جت���اه القطاع غيَر 
الربحي في الصني وعوامَل أخرى انتشاُر ثقافة الدعم اخليري 
بني األفراد العاديني وهو األمر الذي لم يكن ظاهرة اجتماعية 
م األفراد الصي��نيون  مش���اَهدة في املجتمع الصيني، ولقد قدَّ
هت لصالح زالزل عام  م���ا يعادل 55 % من التبرعات الت���ي ُوجِّ
2008م، والتي بلغت أكثر من 15 بليون دوالر أمريكي. كما انتشر 
ه كثير  مفهوم املسؤولية االجتماعية بني الشركات الصينية وتوجَّ
من أصحاب الشركات الكبيرة إلى تأسيس مؤسساتهم اخليرية 
املانحة، كما هو حال خامس أغنى رجل في الصني )شن فاشو( 
ر ب���� 1.17 بليون دوالر  ���ه 90 % من ثروته التي تقدَّ الذي َوجَّ

أمريكي لصالح مؤسسته اخليرية املانحة.  
م���ن الناحية التنظيمية فإن أفضل تعبير ميكن أن يطلَق 
؛ فما زال هناك انتقائية  على هذا التحوُّل، هو أنه حتوُّل نسبيٌّ
ف���ي التصريح لتكوي���ن منظمات خيرية محلية أو الس���ماح 
ملنظم���ات خيري���ة خارجية للعمل داخل الص���ني، وما زالت 
األولوية تُعَطى لتلك املجموع���ات املوالية للحكومة، أو لتلك 
املرتبطة بجهات حكومية. وتُواَجه كثير من املنظمات اخليرية 
العاملي���ة الراغبة في تقدمي العون داخل الصني بأنظمة غير 
شفافة وغير موضوعية. لكن الشيء اجلدير ذكره هنا، هو أن 

الصني متجهة إلى إجراء تغييرات ش���به جذرية في أنظمتها 
وتش���ريعاتها املتعلقة بعمل منظمات القط���اع غير الربحي 
)احمللي والدولي(، والتي من ش���أنها أن تفسح املجال لعمل 
م؛ كما يشير إلى ذلك مدير إدارة تسجيل  خيري مستقل ومنظَّ
املنظمات االجتماعية في وزارة الش���ؤون املدنيَّة في الصني 

في تصريح له أواخر العام املاضي )2009م(. 
عندما تتأمل خريطة العمل اخليري اإلس���المي، فإنك 
جتده - على قلَّت���ه - يتمركز في بعض القارات ويكاد يكون 
منعدم���اً في أماكن أخرى؛ ولذا ف���إن هذه املقالة املختصرة 
حتاول أن تلفت انتباه قادة العمل اخليري اإلسالمي ومحبِّيه 
إلى أن فرصة قد تكون سانحة بدأت تلوح في األفق لهم في 
دولة الصني التي تشق طريقها كالعب رئيٍس في العالم، ولعل 
احلضور املبكر للمنظمات اخليرية اإلسالمية في الصني مع 
هذه التحوالت النسبية للقطاع اخليري هناك ميكن أن يعطي 
كثيراً من املميزات واملزايا التي متهد له الطريق للوصول إلى 

مبتغاة وأهدافه السامية. 

لقد صاح��ب هذا التح��وَل احلكومي جت��اه القطاع 
غي��َر الربحي ف��ي الصني  وعوام��َل أخرى انتش��اُر ثقافة 

الدعم اخليري بني األفراد العاديني
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لم يكن لديَّ  شك  في أن هذا خطأ، وانحراف، ومعارضة 
تنافي واجب التسليم لله ولرسوله #...  

هذا م���ا كان يدور في خاطري وص���وت القائل يتردد في 
أذني يؤكد بعد إن���كاره لبعض األحكام الش���رعية: )أنه يؤمن 
بأن الش���ريعة والنصوص النبوية ال تنافي العقل أو تتعارض مع 
املصلح���ة، وإن َوَجَد خالَف ذلك فإن من إميانه بالش���ريعة أن 

ه وال يؤمن به(. هها عن هذا احلكم؛ فال يقرُّ ينزِّ
وقد كنُت أحس���بها واضحة عند من يس���معها حتى بعثر 
حس���اباتي ما س���معته وقرأته من بعض الناس ممن حمله مثل 
هذا الكالم على معنى: )أن الش���ريعة والنصوص النبوية تأتي 

على ما فيه املصلحة والعقل(.
ية  ل في عبارته جيداً؛ إنه لم يجعل أحكام الشريعة مؤدِّ تأمَّ
ملا في���ه مصلحة، وما يتفق مع العقل والفطرة الس���وية، وإمنا 
وضع )شرطاً( لألحكام الشرعية التي سيؤمن بها ويقبلها، وهو: 
أن تك���ون على ما فيه املصلحة والعق���ل؛ فهو انقياد للنصوص 
الشرعية )مشروط( بس���المة النتيجة؛ بحيث ال تخالف العقل 

واملصلحة.

أي���ن من يقرأ في نصوص الش���ريعة ويبحث في أحكامها؛ 
لينظر في مراد الله ومراد رس���وله # ألجل أن يؤمَن به ويعمَل 
مبقتض���اه، ويؤمن بعد ذلك كله، أن ه���ذا هو العقل واملصلحة، 
ويعتمد في س���بيل ذلك على أقاويل الصحابة وتفاسير التابعني 
ومذاهب الفقه���اء واللغويني؛ حتى يهتدي إل���ى )مراد( الله و 

)مراد( رسوله #؟
 أين هذا ممن يضع )أحكاماً( عقلية مس���بقة و )مصالح( 
دنيوية معيَّنة يرى أنها - بحس���ب ه���واه وعقله القاصر - هي 
)العقل( و )املصلحة( التي ال تأتي الش���ريعة مبا ينافيهما؛ فإذا 
وج���د )آية( محَكَمة أو )حديثاً( صحيحاً يهزُّ بعض جوانب هذه 
رة لديه، ب���ادر بتك��ذي��ب اخلب��ر أو تأويله؛ ألنه  الثوابت املتقرِّ

ينافر العقل واملصلحة.
ليست هي مقابلة بني )الشريعة( و )العقل( ، بل هي مقابلة 
بني الش���ريعة وعقل هذا اإلنس���ان وَفْهِمه وإدراكه؛ فهو يجعل 
أحكام الشريعة مرهونة التطبيق حتى تنفك من معارضتها للعقل 
بحسب َفْهِمه، فإذا لم يفهم العقل بطلت الشريعة؛ فأصبح عدم 
الفهم  حلكمة الشريعة سبباً لتوقف العمل باألحكام الشرعية.

ف��ه��د ب���ن ص����احل ال��ع��ج��ان
fsalehajlan@hotmail.com

] معركة النص [

قلي��ًا! إال  بالش��ريعة...  يؤمن��ون 
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إن احلكم على الش���يء بأنه موافق )للعق���ل( أو مناٍف له 
إمنا يتأثر بذات الش���خص، وجتاربه، وعلمه، وبيئته التي يعيش 
م الُعُمر،  فيها؛ فهو إدراك نسبيٌّ في حلظة معيَّنة تتغير مع تقدُّ
أو اكتس���اب املعرفة، أو حدوث التجربة، وبناًء على ذلك فالعقل 
الذي يتحدث عنه عقل آني متغير، وكل ما يقال عنه: إنه العقل، 
ويوجد ف���ي الضفة املقابلة من يقول: هو ض���د العقل وينافي 
جميع املقدمات العقلية؛ فعلى أيِّ الضفتني ستس���تقر األحكام 

الشرعية؟
إن جزءاً من الش����ريعة - بناًء على هذه )املشروطية( - غير 
قابل للتنفيذ، وهذا اجلزء يضيق ويتس����ع بحسب )العقل( الذي 
يحمله كل إنسان، وبحس����ب املصلح�ة الت�ي يعرفها أو يريدها؛ 
فاألحكام التي يفترق فيها الرجل عن املرأة في الشريعة متوقفة 
عند العقل الذي يرى املصلحة في )املس����اواة(، واألمر باألحكام 
الش����رعية واإللزام بها وإقامة احلدود عليها متوقفة أيضاً عند 
العقل الذي يرى املصلحة في )احلريات(، والنصوص الش����رعية 
في اإلميان بأسماء الله وصفاته متوقفة كذلك عند العقل الذي 
يرى التأويل أو التفويض، واإلميان بصحيح س����نة الرس����ول # 
متوقف عن����د العقل الذي يرى املصلحة ف����ي االكتفاء بالقرآن، 
����نة عن دائرة التأثير في  ����نة، أو بإخراج السُّ أو باملتواتر من السُّ

العقائد أو التشريعات.
وهكذا يدخل )العقل(، وتأتي )املصلحة( لتسحب جزءاً من 
الشريعة عن اإلميان والتس���ليم؛ وإن كان هذا اجلزء لدى كثير 
منهم هو قليل بالنس���بة ملا يؤمنون به من الش���ريعة إال أن هذا 
ه؟ وما ضابطه؟ فكل جزء من الشريعة هو  اجلزء ال يُدَرى ما حدُّ
(  أو )يُرَفَض(،  وما تؤمن به الطائفة الفالنية فمن  قابل ألن )يَُقرَّ
املمكن أن )تنكره( الطائفة األخرى بسبب )العقل( و )املصلحة(، 
وكل ما يؤمن���ون به مما يعتقدون أنه مواف���ق للعقل واملصلحة 

ميكن أن ينَكر عند آخرين ملخالفته للعقل واملصلحة.
إن املس���لم حني يؤمن بأن اإلسالم هو دين الله الذي أنزله 
على محم���د #، وأن أحكامه وش���رائعه هي م���ا يريده الله 
ويرضاه، فإن واجب التسليم لله أن ينقاد ألمر الله وأمر رسوله 
# ح���ني يصح عنه؛ فيؤمن بأن ما جاءت به الش���ريعة هو من 
أعظم املصال���ح وأكمل ما تهتدي إليه العق���ول، وكل التجارب 
الت���ي عارضت النصوص بدعوى املصلح���ة أو العقل  ال يطول 
عليها الزمان حتى تنكشف الدالئل والبراهني عن أحقية النص 

الشرعي بالعقل واملصلحة مما قد غاب عن مدارك الكثيرين.
إن من كمال العقل أن يعتقد أن  ما يجيء في الش���ريعة هو 
العقل واملصلحة، وحني يضع عقله سقفاً يحول دون نفوذ شعاع 

الوح���ي؛ فإنه س���يحرم 
نفس���ه خيراً عظيماً في 
واألح���كام  النص���وص 
يُحَك���م من خاللها  التي 
الناس،  )معقوالت(  على 
التي  املعايي���ر  وتضي���ع 

يقبله  ال���ذي  املعنى  حتدد 
العقل والذي يرفضه؛ فالواجب أن تكون أحكام الشريعة حاكمة 
دة ألُُطِره ومسيِّرة لعمله، وليس العقل هو الذي  على العقل ومحدِّ

يحدد الشريعة ويضع عليها الشروط واملواثيق.
إنهم به���ذا يؤمنون بأح���كام الش���ريعة إال قلي��اًل، وهذا 
القليل ال يعلمه إال الله؛ فقد ينكش���ف ف���ي أب��واب االعتق��اد 
أو املعام���الت أو العبادات، وقد يكون كثيراً أو قلياًل، وقد يكون 
من األح���كام ال�ُمجَمع عليها أو املختل���ف فيها، وقد يكون من 
نة، وال يعلم  أحد من أي طريق  آيات القرآن أو من نصوص السُّ

سيأتي هذا البالء؟
أال َفلْتن���َس كلَّ ه���ذا، ويكفيني أن تع���رف أن الفرق بني 
الش���خصني الذين يقول أحدهما: )أؤمن بالش��ريعة. وك��لُّ ما 
فيها فهو حق ومصلحة(، ويقول اآلخر: )أؤمن بالش���ريعة ما لم 
تعارض العقل واملصلحة( كالفرق بني من يقول: )أؤمن بالشريعة؛ 
ألنها صدق وال تخالف الواقع(، وبني من يقول: )أؤمن بالشريعة 

ما لم تكن كذباً ومخالفة للواقع(.
إنه ش���يء مدهش حقاً، لم أكن أظ���ن أن هذا املعنى الذي 
بس���طُت ش���رحه، وأجهدُت نفس���َي والقارَئ الكرمي في تَتَبُّعه 
ومالحقة أفكاره، قد صاغه )شيخ اإلسالم ابن تيمية( بأسطر 
من نور يعجز البيان عنها لوال توفيق رب العاملني، يقول - رحمه 

الله -: 
)إن ما يستخرجه الناس بعقولهم أمر ال غاية له؛ سواء كان 
ز أن يكون في )املعقوالت(  ما  ز املج���وِّ حق���اً أو باطاًل؛ فإذا جوَّ
يناقض خبر الرس���ول لم يثْق بشيء من أخبار الرسول؛  جلواز 
أن يك���ون في )املعقوالت( التي لم تظهر له بَْع���ُد ما يناقض ما 
أخبر به الرسول #، ومن قال: أنا أُِقرُّ من الصفات مبا لم ينِفِه 
)العقل( أو أُثِْبت من الس���معيات ما لم يخالفه )العقل(، لم يكن 
لقوله ضابط؛ فإن تصديقه بالس���مع مشروط بعدم )جنس( ال 
ضابط له وال منتهى، وما كان مش���روطاً بعدم ما ال ينضبط لم 
د  ينضبط؛ فال يبقى مع هذا األصل إميان؛  ولهذا جتد من تعوَّ

معارضة الش��رع بالرأي ال يستقر في قلبه اإلميان())(.

))) درء تعارض العقل والنقل: )/177.
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أجرى احلوار: حارث األزدي 

:  بصفتكم أكرب القوى املناهضة لاحتال والعملية السياسية   ̂
لها، ما هو تقييمكم لانتخابات األخرية اليت جرت يف السابع  اليت ش��كهَّ
م��ن آذار / م��ارس املاضي؟ وما هي رؤية هيئة علماء املس��لمني يف العراق 
للعملية االنتخابية من حيث قانونُها واجلهاتُ املشرفة عليها واآللياتُ 

اليت جرت مبوجبها؟   
الشيخ الضاري: تقييم الهيئة لالنتخابات األخيرة التي جرت في العراق 
في آذار املاضي يتلخص في أن هذه االنتخابات جرت بالطريقة نفسها التي 
جرت بها االنتخابات األولى والثانية بعد االحتالل، َوَوْفَق األس���س نفس���ها 
التي جرت عليها في وقتها، ثم ش���ابت هذه االنتخابات شوائب كثيرة، زادت 
على ما مضى من ش���وائب؛ حيث إن اجلهة املشرفة عليها هي جهة منافسة 
للجه���ات األخرى، وكانت لها الهيمنة على ه���ذه االنتخابات؛ فعملت كل ما 
تس���تطيع لتكون النتائج في صالح احلكوم���ة احلالية، وبالتحديد في صالح 
نوري املالكي. ولم يكتِف املالكي بذلك وإمنا قامت أجهزته األمنية والعسكرية 
بإرهاب كثيٍر من أهالي املناطق التي يظن أنها لن تؤيَِّده، وأنها سئمت وجوَده 

في احلكم؛ ملنعهم من املشاركة في التصويت. 
وزاد ه���ذا بالضغط على املفوضية وما يس���مى: هيئة املس���اءلة والعدالة؛ 
إلص���دار قوائ���م بطرد أو )اجتث���اث( - كما هو معروف ف���ي مصطلح العملية 

] حوار [

^ في حوار خاص 
مع الشيخ الدكتور 

حارث الضاري )األمني 
العام لهيئة علماء 

املسلمني في العراق(

إن التدخ��ل اإلي��راين يف الع��راق 
أصبح الي��وم واضحًا أكثر م��ن أي وقت 
األمريك��ي  االحت��ال  وس��عى  مض��ى. 
منذ أن دخل الع��راق إىل خلط األوراق 
والتسريع بإحداث الفوضى اليت أطلق 
عليه��ا وصف��ًا بالض��د م��ن حقيقته��ا، 
فأمساها  الفوضى اخلاقة، ليكتس��ب 
بذلك مساحة آمنة لوجوده، كما سعى 
إىل ابت��داع عملي��ة سياس��ية جت��ري 
حتت أمره ليوهم العامل بأن العراقيني 
ه��م م��ن حيكمون أنفس��هم، لك��ن ذلك 
كلهَّه تص��دَّت له هيئة علماء املس��لمني 
برئاس��ة أمينه��ا العام الش��يخ الدكتور 
حارث الضاري الذي آىل على نفس��ه أن 
ال يدَّخ��ر جه��دًا يف فض��ح خمططات 
املشبوهة...  احملتل وكشف مش��اريعه 
واليوم وبعد ثاثة أشهر من إجراء آخر 
انتخاب��ات يف الع��راق مل تتمخض عن 
حكومة بس��بب احملاصص��ة الطائفية 
والعرقية واالستقواء باحملتل ومتددات 
دولةٍ جارةٍ )إيران( استطاعت أن متد 
خمالبها بوس��اطة ممثليه��ا املعتمدين 
السياس��ية؛  العملي��ة  يس��مى  فيم��ا 
فه��م معروف��ون ل��دى العراقيني بأهنم 

مزدوجو الوالء. 
عن جممل أحداث العراق مبقاومته 
ومناهضت��ه لاحتال، وع��ن جمريات 
العملية السياس��ية يف ظ��ل االحتال 
محل��ت جملة البي��ان أس��ئلتها لتضعها 
بني يدي الش��يخ حارث الضاري األمني 
العام هليئة علماء املس��لمني؛ فكان لنا 

معه اللقاء اآليت...
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السياس���ية - عدٍد غير قليل من املنافس���ني لقائمته، وبالتحديد 
م���ن القائمة العراقية. وبعد ظهور النتائج - وهي متقاربة - وفوز 
إح���دى القوائم بعدد أكثر من األصوات؛ طالب املالكي بإعادة فرز 
األصوات في بع���ض املناطق، وفي بغداد حتديداً. وملا لم تأِت كلُّ 
ه���ذه األمور بنتيج���ة، جلأ إلى االئتالف م���ع خصوم األمس في 
�د املس�مى اآلن ب� )االئت�الف الوطني(. فضاًل عن  االئتالف املوحَّ
م فإن التدخل اإليراني كان يعمل على هذا اخلط أيضاً؛  كل ما تقدَّ
حيث ضغطت إيران على االئتالفني: )ما يس���مى ب�دولة القانون 
واالئت���الف الوطني(؛ لتكوي���ن الكتلة األكبر ف���ي مواجهة الكتلة 
اخلصم في البرملان. وأخيراً فإن القاصي والداني يش���هد على أن 
ه���ذه االنتخابات لم تكن نزيهة، وأنها هيمنت عليها عدة أطراٍف، 
وأُقِصي فيها كثير من أبناء الشعب العراقي عن اإلدالء بأصواتهم 
للجه���ات التي يودون انتخابها ومتثيله���ا لهم. واخلالصة أن هذه 
االنتخابات لم تكن ش���عبية، والنزيهة، وال )دميقراطية( كما يروج 

لها االحتالل واملستفيدون منها. 
^:  على ضوء م��ا متخضت عنه نتائج االنتخابات، 
كيف س��يكون ش��كل حكومة االحتال اخلامس��ة برأيكم؟ 
ه��ذه  تش��كيل  تراف��ق  ال��يت  األح��داث  س��تحمل  وم��اذا 

احلكومة؟ 

الشيخ الضاري: متخضت نتائج االنتخابات عن أربع كتل 
رئيس���ة متقاربة ف���ي العدد أو في النفوذ، وال تس���تطيع أي 
كتلة أن تش���كل مبفردها احلكومة القادم���ة، وال يبدو أيضاً 
أن ائتالف���اً بني كتلتني أو ثالث قد يؤدي لتش���كيل احلكومة 

ألس���باب وضعتها العملية السياس���ية أساس���اً؛ ولذلك في 
أقرب التقديرات فإن احلك�ومة س���تؤلَّف ف���ي النه�اية م�ن 
أربع كت�ل ه���ي: )القانون( و )االئتالف الوطني( و )التحالف 
الكردس���تاني( و )العراقية(. وإذا كان األمر كذلك، فإن هذا 
االئتالف الرباعي س���يكون ضعيفاً ول���ن يأتي بحكومة قوية 
ميكن أن تس���هم في إخراج العراق من املشاكل التي هو فيها، 
وَجلِْب األمن واالستقرار ألبنائه، أو على األقل التخفيف من 

مشاكله ومعاناة أبنائه؛ وذلك لألسباب اآلتية: 
1 - آلية اتخاذ القرار فيها ستكون في الغالب بالتوافق، وهذا 

التوافق غالباً ما سيكون على حساب مصلحة البلد وأهله. 
2 - ق���رارات احلكوم���ة س���تكون خاضع���ة للتدخالت 
اخلارجي���ة؛ ألن ه���ذه احلكومة س���تعترضها عقبات كثيرة 
س���تضطرها إلى الرجوع إلى اجلهتني املهيمنتني على الشأن 

العراقي في هذه املرحلة، وهما: أمريكا وإيران. 
3 - ال يستطيع أي طرف يدعي أنه وطني، وأنه جاء من 
أجل حل مش���اكل العراق، وتأمني األمن واالستقرار والعيش 
املناس���ب ألبناء الش���عب العراقي... ال يستطيع تقدمي شيء 
يذكر؛ ألنه س���يصطدم بتوجه���ات اآلخرين الذين ال يريدون 

للعراق أمناً واستقراراً وتعايشاً سلمياً حقيقياً. 
وخالص���ة القول أن االنتخابات وما سيس���فر عنها من 
حكوم���ة ال ميكن أن تؤدي إلى تغيير األوضاع في العراق، بل 

ستسهم في تأزميها وتعميقها أكثر من أي وقت مضى. 
^:  م��ا أس��باب الص��راع الدائ��ر اآلن ب��ني الكت��ل 
واألحزاب الفائزة يف االنتخابات حول تش��كيل احلكومة؟ 
وه��ل في��ه إش��ارات إىل أن يف العملي��ة السياس��ية صراعًا 

وتنافسًا حقيقيًا للفوز بتشكيل احلكومة؟ 
الشيخ الضاري: الصراع الدائر اآلن بني الكتل واألحزاب 
الفائزة في االنتخابات له أس���باب عديدة، وإن حاول البعض 
إخفاءه���ا، منها: الرغبة في الهيمنة على احلكم بأي ش���كل 
كان، حتى ولو كان بالقوة. وهذا ما تشير إليه كل التصرفات 
والسلوكيات التي تسير عليها احلكومة احلالية منتهية الوالية. 
ومنه���ا أيضاً أن بعض الكتل لديه���ا برامج طائفية؛ وبعضها 
لديها برامج ِعْرقية، وبعضها لديها برامج سياس���ية... وهي 
مختلفة وال تلتقي؛ كما أن  هناك الهيمنة األجنبية والتدخالت 
اخلارجية فاألمريكيون حريصون على أن تكون العملية غطاًء 
مناس���باً ملصاحلهم في العراق بعد انس���حابهم، واإليرانيون 
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يري���دون من احلكومة من خالل حلفائه���م أن يبقى نفوذهم 
في العراق قوياً، وأن اليلتئم ش���مل العراق، وأن ال يقف على 
قدميه كبلد حر مستقل له مكانته في املنطقة. كما أن هناك 
ِقوًى داخلية ال ترغ���ب في أن يكون العراق بهذه املكانة؛ ألن 
ع���ودة العراق إلى مكانته الطبيعية قد حتول بني هذه القوى 

وبني حتقيق مصاحلها ومخططاتها في العراق. 
^: إن الناظ��ر م��ن خ��ارج املش��هد العراقي يس��أل: 
مل��اذا هيئة علماء املس��لمني يف العراق مل تدعم املش��اركة 
يف االنتخاب��ات؟ وهل جتد ملوقفها هذا تأييدًا من أوس��اط 

الشعب العراقي؟ 
الش���يخ الضاري: لم تدعم الهيئة املشاركة في االنتخابات 
ماً بنتائج ه���ذه االنتخابات، وكانت  األخي���رة؛ ألنها تعل���م مقدَّ
تستش���رف ما س���تؤول إليه هذه االنتخابات؛ فقد استشرفنا 
في الهيئة أن االنتخابات س���تأتي بأربع أو خمس أو حتى ست 
ل منها احلكومة، وأن هذه احلكومة ستكون  كتل متقاربة وتشكَّ
ضعيفة وخاضعة ملرجعيتني هم���ا: أمريكا وإيران، ومن ثَمَّ لن 
تستطيع هذه احلكومة أن تغير شيئاً في العراق أو تصلح شيئاً 
مما أفس���ده الدهر؛ ولذا ال تريد الهيئ���ة أن تتحمل ِوْزَر دعم 
ماً أنها فاش���لة، فض���اًل عن كون هذه العملية  عملية تعلم مقدَّ
جت���ري في ظل االحتالل الذي قالت الهيئ���ة منذ البداية: إنه 
ال ش���رعية ألي حكومة في ظله، وإن آية عملية سياس���ية في 
ظل االحت���الل ال ميكن أن تؤدي إلى إخ���راج العراق مما هو 
فيه وإيصاله إلى ش���اطئ الس���المة. وتبنيَّ لنا - واحلمد لله 
ال���ذي ال يحمد على مكروه س���واه - بعد االنتخابات أن أغلب 
وا بأن رأي   أبناء شعبنا وقسم من أرباب العملية السياسية، أقرُّ
الهيئة في العملية السياس���ية عموماً هو الرأي الس���ليم، وأن 
هذه العملية ليست إال مظلة خلدمة مشروع االحتالل ومشاريع 
القوى املتدخلة من خارج العراق والقوى املهيمنة على السلطة 

في داخله؛ ولذلك فنحن ال نعوِّل عليها بقليل أو كثير. 
^: كيف تنظر هيئة علماء املس��لمني إىل مس��تقبل 
الع��راق؟ وم��ا ال��ذي تتوقع��ون حصوله يف حال انس��حاب 

قوات االحتال األمريكي؟ 
الشيخ الضاري: تنظر الهيئة إلى مستقبل العراق في املدى 
القريب على أنه مس���تقبٌل معتٌم لألسف، وأنه قد تشوبه بعض 
األحداث واملنعطفات املؤذية. أما على املدى البعيد فإنها تأمل 
أنه قد يعود مستقباًل ألبنائه، وأنه سيتماثل للشفاء وسيخرج من 

ات التي وضعها االحتالل، واملتعاونون معه،  كل العوائق واملصدَّ
وعمالؤه على طريقه. أما في ح�ال انس����حاب االحتالل فإننا 
ال نتوقع حدوث أحداث كبيرة؛ وإمنا قد تعتري هذا االنسحاب 
وتصاحب���ه بعض الظروف غير العادية؛ ِل�َما أحدث في العراق 
من ش���روخ وفجوات، ولكنها في تقديرنا لن تؤثر على مس���ار 
الطريق الصحيح حلل مشاكل العراق ولعودة العراق إلى أهله؛ 
ألن كثيراً من املش���اكل العالقة اليوم ف���ي العراق يقف وراءها 
االحتالل، فإذا خرج فإن الطريق ستكون مفتوحة للتفاهم بني 
أبناء الع���راق، والتصالح والتعايش في ما بينهم؛ ألن االحتالل 
كان هو العائق األكبر لذلك وال يزال، بل هو الس���بب الرئيس 
إلحداث الفنت واخلالفات وتأجيجها بني األطراف العراقية من 

خالل حلفائه وعمالئه في العراق. 
^: الع��راق وق��ع حت��ت االحت��ال يف ظ��ل إدارتني 
للحكومة األمريكية، ما الفارق  بني إدارة بوش وإدارة أوباما 

من وجهة نظركم؟ 
الش���يخ الضاري: في تقديرنا ال يوج���د فرق بني اإلدارتني 
األمريكيت���ني: إدارة بوش الس���ابقة، وإدارة أوباما احلالية. وكنا 
نتوقع أن يس���تفيد أوباما من أخطاء سلفه، وكانت األجواء مهيئة 
لذلك ومس���اِعَدة له؛ في أن يستفيد منها وأن يجري تغييراً في 
السياس���ة األمريكية في العراق. ولكنه سار على الطريقة نفسها 
التي كانت تس���ير عليها اإلدارة الس���ابقة: عس����كرياً، وأمني�اً، 
واقتصادياً، وس�ياس����ياً؛ فالقوات األمريكية ما زالت تسير على 
السياسية نفسها؛ فاحتالل املدن والقرى، والقصف، واملداهمات، 
وقتل العراقيني املدنيني األبرياء في الش���وارع؛ مستمر كما كان 
في عهد اإلدارة السابقة، بل حدثت أعمال على عهد هذه اإلدارة 

أفظع بكثير مما جرت في عهد اإلدارة السابقة. 
أما أمنياً فقد ازداد األمر س���وءاً في العراق؛ فاالغتياالت 
واالعتقاالت من ِقَبل الق�وات األمريكي�ة واحلك�ومية أودت مبا 
يزيد على نصف مليون عراقي، هم اليوم مغيبون في س���جون 
االحتالل واحلكوم���ة، وأما في الوضع السياس���ي فإن إدارة 
أوباما وإدارة بوش اعتمدتا على الدمى نفس���ها التي حكمت 
مت فيه من خالل هاتني اإلدارتني؛ على الرغم  العراق، أو حتكَّ
من علمهما بفس���اد هذه الدمى سياسياً وإدارياً ومالياً، فضاًل 
عن إجرامها بحق أبناء شعبها؛ حيث تسببت مع االحتالل في 
إزهاق أرواح ما يزيد على مليون ونصف مليون ش���خص. ومن 
هنا فإن إدارة أوباما لم تختلف عن إدارة سلفه. بل رمبا تزيد 
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عليها بَحيَْرِتها وضعف إرادتها وقرارها في العراق. 
املل���ف  يلت�ح��ف  الع��راق  يف  األمن���ي  املل��ف   :^
السياس��ي... يا تُرَى كيف يك��ون اللعب هبذين امللفني يف 

تشكيل احلكومة القادمة؟ 
الش���يخ الضاري: بالتأكيد امللفان: األمني والسياس���ي 
متالزمان ويلتحف أحدهما اآلخر؛ فامللف األمني يقوم على 
ا لم يكن للحكومة ملف سياسي واحد متفق  السياس���ي، ولَ�مَّ
عليه، بل هناك ملفات سياسية متعددة لكل قوة، أو جهة من 
ذة في العراق، أصبح امللف األمني  اجلهات احلاكمة أو املتنفِّ
متأرجحاً بني هذه امللفات السياس���ية املتعددة. وبسبب هذا 
س���يبقى الوضع مرتبكاً ومضطرباً وستبقى نتائجه املأساوية 
تقض مضاجع أبناء الش���عب العراقي وجتر عليه يومياً كثيراً 

من املصائب والويالت. 
^: يشري عدد من التقارير إىل سيناريو حمتمَل، وهو 
تش��كيل حكومة )إنقاذ وطين( يف حال فش��ل السياسيون 
يف تش��كيل احلكومة. ما هو موقفكم من هذا الس��يناريو؟  

وما البدائل اليت تقترحها اهليئة يف ذلك؟ 
الشيخ الضاري: من املعلوم أن مواقف الهيئة من احلكومات 
عموم���اً مرتبطة مبواق���ف هذه احلكومات من الع���راق وأبنائه 
وس���لوكيات ه���ذه احلكومات وأدائه���ا، وليس موقفه���ا متعلقاً 
بأش���خاص احلاكمني؛ لذلك كانت مواقف الهيئة منذ االحتالل 
وإلى اليوم مواقف مناهضة ألعمال هذه احلكومات وسلوكياتها؛ 
ألن هذه احلكوم���ات كانت حكومات أح���زاب، وجهات، وفئات 
سياس���ية وطائفي���ة وعرقية، تخ���دم أوالً مصال���ح احلاكمني 
الشخصية، وتخدم ثانياً األحزاب التي تنتمي إليها، وتخدم ثالثاً 
نتها من ُحْكِم العراق وإدارة ش���ؤونه، وفي  مصالح القوى التي مكَّ
مقدمتها الواليات املتحدة وإي���ران وغيرهما من القوى األخرى 
اخلارجية الدولية واإلقليمي���ة. ولم يكن من بني اهتمامات هذه 
احلكوم���ات االهتمام مبصالح العراق العلي���ا، أو مصالح أبنائه 
من قري���ب أو بعيد، ومن هنا كانت مواق���ف الهيئة هي مواقف 
املناهضة واملعارضة لها: سياسياً وإعالمياً ومعنوياً؛ ألن هذا أقل 
ما يجب على الهيئة أن تعمله إزاء ما تراه من الفس���اد واخلراب 
والدمار الذي أصاب العراق وشعبه على يد حكومات االحتالل؛ 
فإذا جاءت هذه احلكومة اجلديدة - واألخيرة إن ش���اء الله في 
ظل االحتالل - وسارت على طريق احلكومات التي سبقتها، فإن 
موقفنا س���يبقى موقف املناهضة الواضحة والصريحة لها، وأما 

إن تغير الوضع في العراق تغييراً واضحاً حاس���ماً، تنعكس آثاره 
على أبن�اء الش�عب: كتغيي�ر الدس�تور، وإنه�اء االحت�الل، وإزالة 
ا  ما خلَّفه عدوانه من خراب ودمار، وتعويض أبناء الش���عب عمَّ
خسره وعاناه، واحترام رأي القوى السياسية املناهضة لالحتالل 
واملقاِومة له، واالعتراف بجهودها وتقديرها؛ فإن الهيئة قد يكون 

لها موقف آخر، ولكل حادث حديث. 
ج لها إعالمياً  وأما السيناريوهات املطروحة أو التي يروَّ
في حال فشل تش���كيل احلكومة، فهي كثيرة، ومنها مشروع 
حكوم���ة اإلنق���اذ الوطني. وهذا الس���يناريو ه���و جزء من 
س���يناريوهات العملية السياس���ية، وهو أمر يعود إلى أرباب 
العملية السياسية وساَدِتهم؛ ألنه في كل االحتماالت سيكون 
اًل منهم، أو ممن ه���م قريبون منهم؛  هذا الس���يناريو مش���كَّ
ولذلك فهو ال يخرج عن إطار العملية السياس���ية. وبناًء على 
ذلك فهو أمر يخص أصحاب العملية السياسية واملتحكمني 

احلقيقيني في الشأن العراقي اليوم. 
^: كي��ف تنظ��ر هيئة علم��اء املس��لمني إىل الدور 
اإلي��راين يف الع��راق؟ وم��ا هي الط��رق اليت تراه��ا اهليئة 

للحدِّ من هذا الدور؟ 
الش���يخ الضاري: الدور اإليراني أصب���ح اليوم واضحاً 
لكل مهتمٍّ بالش���أن العراقي؛ فقد أجاب اإليرانيون أنفسهم 
عن تس���أوالت كثيرة كانت تُطَرح ف���ي املجالني )اإلعالمي 
لة في العراق أم ال؟ وهل  والسياسي(. منها: هل إيران متدخِّ
لُها باحلجم الذي تتكلم عن���ه القوى العراقية الرافضة  تدخُّ

لالحتالل والتدخل األجنبي في العراق؟ 
ومما ال يخفى أن كل دول اإلقليم وشعوبه أصبحت تعرف 
أن من أس���باب تعقُّد مشكلة تش���كيل احلكومة القادمة هو 
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التدخل اإليراني أو ما يسميه بعض الناس ) الفيتو اإليراني(؛ 
ولذا ف���إن التدخل اإليراني أصبح اليوم واضحاً أكثر من أي 
وقت مضى ألبناء شعبنا قبل غيرهم، بل حتى البسطاء منهم 
في الشارع يتكلم�ون عن النف�وذ اإليراني ويش�جبونه، ولع�ل 
ما تنقله وس����ائل اإلع�الم على لس�ان الش�عب الع�راقي عن 

هذا املوضوع في كل حدث من األحداث يؤكد ذلك. 
أما عن ماهيَّة الطرق الت���ي تراها الهيئة للحدِّ من هذا 
الدور، فهي ترى أن ُط���ُرَق احلدِّ من الدور اإليراني، والدور 
الصهيون���ي، واألدوار األخرى في الع���راق - وهي كثيرة - 

تتوقف على األمور اآلتية: 
1 - رحيل االحتالل رحياًل كاماًل. 

2 - إج���راء مصاحل���ة حقيق���ة بني كل أبناء الش���عب 
العراقي. 

3 - إزالة آثار االحتالل، ومنها عمليته السياسية وما اشتملت 
عليه: من دستور، ومحاصصة، واتفاقية أمنية... وغير ذلك. 

حينها س���يفاجئ العراقيون العالم بوحدتهم وتسامحهم 
وتصاحلهم؛ وهذا هو الذي س���يقضي ف���ي النهاية على كل 
���ل خارجي ضارٍّ ومن���ه التدخل الصهيون���ي والتدخل  تدخُّ

اإليراني وغيرهما من التدخالت األخرى. 
^:  أي��ن تق��ف تركيا م��ن القضي��ة العراقية؟ وهل 
تعوِّل��ون عل��ى موقفها يف إجي��اد توازن ب��ني التجاذبات 

اإلقليمية واالحتالية؟ 
الشيخ الضاري: إن موقف تركيا في العراق ال يختلف كثيراً 
عن مواقف الدول العربية؛ ألنها مؤيِّدة للعملية السياس���ية كما 
الع���رب مؤيدون لها؛ على الرغم من أن هذه العملية السياس���ية 
ه���ي التي جلبت إلينا كل املش���اكل واملصائب الت���ي يعاني منها 
الش���عب العراقي، ومع هذا نأمل من املوق���ف التركي أن يكون 
عامل توازن بني التجاذبات اإلقليمية واالحتاللية؛ وال س���يما أن 
أغلب العراقيني يعتقدون - في ما نعلم - أنه ليس لتركيا أطماع 

جغرافية في العراق وال نوايا للهيمنة السياسية أو غيرها. 
م��ا ه��و تعليقك��م عل��ى ق��رار وزارة اخلزان��ة   :^
األمريكية وجلنة )1267( خبصوص االهتامات اليت وُجِّهت 
مؤخ��رًا إىل املس��ؤول اإلعام��ي يف هيئة علماء املس��لمني 
الدكت��ور مث��ى حارث الض��اري؟ وهل كان هل��ذه االهتامات 

تأثري على اهليئة من حيث مواقُفها وانتشارُها؟ 
الش���يخ الضاري: الق���رار األمريكي الص���ادر من وزارة 

اخلارجية واللجنة )1267( في األمم املتحدة ليس جديداً، بل 
َه مثلُه لي قبل سنتني. وهو قرار مبنيٌّ على اتهامات كيدية  ُوجِّ
باطلة، فبركتها حكومة املالكي احلالية ونسبتها إلينا أوالً قبل 
سنتني، ثم إلى ابننا مسؤول اإلعالم في الهيئة أثناء االنتخابات 
األخي���رة. ونعتقد أن هذا من قبيل الضغوط التي متارس���ها 
لة في  اإلدارة األمريكية على الهيئة، وكذلك احلكومات املش���كَّ
ظلها؛ لنتراجع عن أهدافنا وثوابتنا ومطالبنا املش���روعة في 
حترير العراق وأمنه واستقراره. ولكن - واحلمد لله - لم تؤثر 

ه���ذه االتهامات وهذه الضغوط على الهيئة من حيث مواقفها 
وانتشارها، بل زادتها ثباتاً وتأييداً؛ ألنها: 

أوالً: اتهامات كيدية وباطلة، كما قلنا. 
وثانياً: لم تغطِّ فشل العملية السياسية وانتخاباتها الهزلية 
األخيرة التي استبد بها املالكي، ولم تستطع اإلدارة األمريكية 
أن تأخذ على يديه بشيء: س���واء في تزوير االنتخابات، أو 
تأخير تش���كيل احلكومة، أو إيقاف االعتقاالت واالغتياالت 
والتفجي���رات التي تعم العراق اليوم من ش���ماله إلى جنوبه، 
والتي أظهرت بوضوح عج���ز اإلدارة األمريكية عن عمل أي 
تغيي�ر ف�ي الع����راق، وأن موقفه�ا هو موق�ف املتف�رج عل�ى 
ما يجري من مآٍس في العراق، بل موقف املش���ارك في ذلك 

واملغطي له.

إن موق��ف تركي��ا ف��ي الع��راق ال يختل��ف 
كثيرًا عن مواقف الدول العربية
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المسلمون في بولندا... الواقع 
والمأمول

السيد محمد املسيري

شعب  مـــأزق  فلسطين... 
وقضية أم سلطة ومقاومة؟ 

عصام زيدان

مرصد األحداث
جالل الشايب

متى نـرى مسـؤواًل عـربيًّا في 
غـزة؟

السنوسي محمد السنوسي

دور  عن  والبحث  الناتو  حلف 
إستراتيجي جديد

هشام منور

َقتَلَة األنبياء
د. يوسف بن صالح الصغير

ردع  إستراتيجية  لو...؟«  »ماذا 
جديدة

أحمد فهمي

ــال  ـــي ظ مـــفـــاوضـــات ف
المستعمرات والتنازالت!

محمد العبد الله
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فالقضية الفلسطينية ال ميكن النظر إليها من منظوٍر أحاديٍّ قاصٍر على هذه الفئة أو 
تلك؛ إذ هي - من منطلق ش���امل وعام - في م���أزق أخطر؛ وذلك عند النظِر إلى كل هذه 
امل���آزق وغيرها مجتمعة، ومعرفِة أثرها على القضية والش���عب، وليس فقط تأثيرها على 

السلطة وفصائل املقاومة كلٌّ على ِحَدة.
وميكن هنا أن نعرض حَللَْقة مكتملة من املشكالت اخلانقة التي حتيط بالقضية إحاطَة 
الس���وار باملعصم، ونتعرف على تأثيرها مجتمعة على القضية الفلس���طينية ومس���تقبلها، 

ونتناول ذلك في أربعة محاور:
احملور األول: مأزق السلطة الفلسطينية في رام الله.

احملور الثاني: مأزق حركات املقاومة وفصائلها.
احملور الثالث: موقف القوى اإلقليمية املؤثِّرة.

احملور الرابع: موقف العدو املتغطرس، والوقت احلرج. 
احملور األول: مأزق السلطة الفلسطينية يف رام الل:

إن املأزق الذي وقعت فيه الس���لطة الفلس���طينية في الضفة الغربية يتمثل برأيي في 
بُعَديْن اثنني:

البع��د األول: ويتمث���ل في االعتماد فقط على اخليار الس���لمي التفاوضي، والتخلي 

فلسطين... مأزق شعب وقضية
أم سلطة ومقاومة؟

ع��ص��ام زي��دان

] المسلمون والعالم [

القضي��ة  دخل��ت 
م��أزق  يف  الفلس��طينية 
حقيق��ي رمب��ا يكون غري 
مسبوق على مدار تارخيها 
ب��اب  وم��ن  الطوي��ل. 
التحليل املخ��لِّ اعتقاد أن 
ه��ذا امل��أزق خ��اص فقط 
ال��يت  الل  رام  حبكوم��ة 
احلل��ول  عل��ى  راهن��ت 
التفاوضي��ة،  الس��لمية 
ومل تستطع من خاهلا أن 
حتقق للشعب الفلسطيين 
والقضي��ة أي��ة منج��زات 
حقيقة على أرض الواقع. 
وم��ن الب��اب ذات��ه يك��ون 
اختصار القضية فقط يف 
املقاوم��ة واحلركات  مأزق 
اليت  املختلفة  والفصائ��ل 
أصبحت يف حصار خانق 
بقيود السلطة والسياسة 
الغربي��ة  الضف��ة  يف 

وقطاع غزة. 
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مطلق���اً عن خيار املقاومة؛ حتى ولو على س���بيل الضغط على 
العدو اإلس���رائيلي إلجباره على التفاوض أو تليني موقفه، كما 
هو معهود ومعروف في كافة أدبيات حركات التحرر، بل ذهبت 
مت وسائَل املقاومة املسلحة،  السلطة ألبعد من ذلك حينما جرَّ
نت كتائَب  في الضفة، وج���ردت املقاومني من األس���لحة، ودجَّ
شهداء األقصى ضمن قوات الشرطة التي ليس من بني أهدافها 
على اإلطالق مواجهة االحتالل اإلس���رائيلي، بل ينصبُّ عملها 
على مالحقة التظاهرات الفلسطينية، وَوأِْد أي حتركات شعبية 

تضر االحتالل.
كم���ا نفضت يده���ا من املصاحلة مع حرك���ة حماس التي 
تس���يطر على قطاع غزة؛ وهو ما يعني عملياً ضياع كلِّ فرص 
االلتقاء بني العمل املقاوم والتفاوض السياسي، واستمرار حالة 
االنقسام التي يُحِسن االحتالل اإلسرائيلي استغاللها والترويج 
لها؛ باعتبار أن غياب التوافق الداخلي الفلس���طيني يعد سبباً 

رئيساً في فشل عملية التفاوض وإقامة الدولة الفلسطينية.
البعد الثاين: ويتمثل في انكش���اف مآل احلل التفاوضي 
الس���لمي، وأن���ه ال يعدو أن يكون مضيعة للوقت حتى يتس���نَّى 
ذ كامل خطط���ه للتهويد والهدم  لالحتالل اإلس���رائيلي أن ينفِّ
والتشريد وإرس���اء وقائَع على األرض يستحيل معها قيام دولة 
فلس���طينية، حتى على تلك املس���احة اجلغرافية الضئيلة من 

فلسطني التاريخية في الضفة وغزة.
إن هذا االنكشاف، رمبا هو الذي دفع السلطة لطلب الغطاء 
العربي إلجراء مفاوضات غير مباش���رة مع اإلسرائيليني وملدة 
محددة، وهي بالطبع مجرد إجراءات ش���كلية؛ فقد أجريت من 
َقبُْل عشرات املفاوضات املباشرة وغير املباشرة بأغطية متعددة 
النكهات: عربية وأمريكية، وغربية، إال أنها فشلت جميعها في 

زحزحة املوقف اإلسرائيلي عن رفضه إقامة دولة فلسطينية.
وخالصة القول هنا: أن الس���لطة في مأزق حقيقي، يُلِقي 
بظالل���ه التأثيرية على مس���تقبل القضية بعدما فش���لت كل 
محاوالت التفاوض الس���لمي مع االحتالل اإلسرائيلي، وما عاد 
مبقدور هذه الس���لطة أو غيرها - حتى وإن تبدلت شخوصها 
- أن تأت���ي بجديد للقضية أو حُتِدث خرق���اً في جدار العجز 

التفاوضي احلالي.
 وهذا - كما أسلفنا - ال يعني مأزقاً للسلطة فقط، بل هو مأزق 
أكبر للقضية ذاتها ممثَّاًل في عجز قادتها السياس���يني عن إحراز 
م أو حتريك في القضية مع تشبثهم باجلل�وس على ك�رسي  أي تقدُّ
احلكم ورفضهم التنحَي، والتمسك بالنهج االستسالمي ذاته؛ بعدما 

رفضوا كافة اخليارات األخرى وأزاحوها من حساباتهم.

احملور الثاين: مأزق حركات املقاومة وفصائلها:
ويتمثل م���أزق هذه احل���ركات والفصائل ف���ي تقييدهم 
باتفاقي���ات متن�ع أعمال املق�اومة املس���لحة ف����ي غ�زة وه�و 
عت علي���ه حركة حماس برعاي���ة مص�رية مع االحت�الل  ما وقَّ

اإلس�رائيلي، والتزمت به غالب الفصائل املسلحة حتى اآلن.
كما أن ه���ذه العمليات تَُعدُّ مجرمة ف���ي الضفة الغربية، 
ويجري مالحقة فاعليها من ِقبَل الس���لطة الفلس���طينية ذاتها 

بالتعاون مع قوات االحتالل.
فالس���لطة في الضفة تعرقل أي حركٍة مقاِومٍة لالحتالل؛ 
وهو أمر لم يعد خافياً؛ فقد أعلنت هذه الس���لطة مرراً أنها مع 
ة من  اخليار الس���لمي حتى النهاية وأنها ال ترى أية فائدة مرجوَّ
املقاومة املس���لحة، واصفة إياها بأنه���ا عبثية وضارة بالقضية 

الفلسطينية.
وهذا التوج�ه من س���لطة الرئي�س محمود عب�اس ال يتوقف 
عن�د حد تبنِّ�ي الرأي فق�ط، بل املمارسات العملي�ة لهذه السلطة 
كلها تصبُّ في ه��ذا االجت��اه؛ فالق�وات األمنية التابعة لها تفرض 
قيوداً مش���ددة على حركات قادة املقاوم���ة في الضفة، بل أصدر 
عباس أمراً بتفكيك جميع األجنحة املس���لحة التابعة حلركة فتح، 

وفي مقدمتها كتائب شهداء األقصى.
والحقت قواته عناصر حركة حماس: إما من خالل االعتقال 
املباش���ر، أو التعاون مع القوات اإلسرائيلية وتسهيل عملها في 
تصفيتهم واعتقالهم، ولم تكن منظمة اجلهاد بأحسن حاالً من 
حركة حماس من حيث مالحقة عناصرها وَمنِْعها من أي أنشطة 
مقاِومة لالحتالل؛ أي أن األوضاع التي كانت سائدة في الضفة 
قبل وجود السلطة الفلس���طينية كانت أفضل وأشد عوناً على 
املقاومة املس���لحة من األوضاع احلالية؛ فوجود االحتالل رمبا 
يكون دافعاً للحراك واملقاومة وَش���ْحِذ الهمم، أكثر من س���لطة 
مناوئ���ة ومعارضة لهذا النهج، وال ت���رى إال اخِليار التفاوضي 

م مقاومة االحتالل وتالحق فاعليه. السلمي، بل جترِّ
 كم���ا أن اجلنرال األمريكي كيث دايتون )املنس���ق األمني 
األمريكي في الضفة( الذي استُدعَي بعد وصول حركة حماس 
إلى الس���لطة لتدريب القوات الفلسطينية للسيطرة على األمن 
وبسط سيطرة احلكومة الفلسطينية على أراضيها، يقوم مبهمة 
ر االنتفاضة الثالثة  رئيسة في منع وإحباط أية محاولة قد تفجِّ

وأعمال املقاومة.
وكش���ف دايتون بنفس���ه عن مهمته األساسية في الضفة، 
املمثل���ة في )تغيير عقول ووالء هذه القوات(؛ ففي خطابه أمام 
معهد واش���نطن للسياسات الشرق أوسطية - وهو أشهر مركز 
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للدراس���ات املتعلقة بقضايا الش���رق األوس���ط - أشار دايتون 
إلى أنه جنح في حتويل قوات األمن الوطني الفلس���طينية إلى 
)جندرما( فلسطينية، مهمتها السيطرة على التظاهرات، وكيفية 

التعامل مع االضطرابات والقالقل املدنية.
واقتبَس كلمًة لضابط فلس����طيني كبي����ر، وهو يتحدث إلى 
اخلريجني في األردن عام 2009م، ليدلل بها على جناح إجنازاته، 
جاء فيها: )لم تأتوا إلى هنا لتتعلموا كيف تقاتلون إس����رائيل، بل 
جئتم إل����ى هنا لتتعلموا كيف حتفظون النظام وتطبقون القانون 

من أجل العيش بأمن وسالم مع إسرائيل(.
وفي املنظ���ور الواقعي تصدت هذه الق���وات للمتظاهرين 
بفاعلي���ة، قمعاً واعتق���االً، أثناء انفجار مس���يرات االحتجاج 
التضامنية ضد املجازر اإلس���رائيلية في قط���اع غزة، ووقفت 
موقفاً س���لبياً عندما هاجم املس���توطنون أهالي مدينة اخلليل 
وعاثوا فيها فساداً وتدميراً؛ حتى إن أحد قادتها رد على طلبات 
مواطنيه بالتدخل حلمايتهم من وحشية هؤالء بأنه ليست لديه 
أوامر بالتصدي لإلس���رائيليني، وإمنا للفلسطينيني املتظاهرين 

فقط!
فقوات دايت���ون األمنية أذن تتمحور مهمته���ا حول كيفية 
حماي���ة قوات االحتالل، وقمع أي مقاومة فلس���طينية، والعمل 
جنباً إلى جنب مع نظيرتها اإلس���رائيلية في هذا امليدان؛ أي: 

قتل الشعور الوطني كلياً وتغيير عقيدة الوالء. 
فت حركات املقاومة ضد  وفي قطاع غزة، كما أس���لفنا، توقَّ
االحتالل من ِقبَل الفصائل الفلس���طينية مبوجب التهدئة التي 
توصلت إليها حركة حماس م���ع االحتالل برعاية مصرية بعد 

نهاية محرقة غزة.
ومحصلة األمر في الضفة أو غزة، هي تقييد حركة املقاومة 
والنضال ضد قوات االحتالل، ومن ثَمَّ فإن قادة حتريك الشارع 
الفلس���طيني: إما مغيبون في الضفة مبوجب قرار الس���لطة، 
وأغلبيتهم في س���جونها، أو ممنوعون م���ن هذا احلق في غزة 

العتبارات سياسية تراها حماس.
واخلالص���ة: أن ِخيار املقاومة أصبح من���زوع الفاعلية في 
ه���ان قائٌم على  الس���احة الفلس���طينية في الوقت الراهن، والرِّ
قيام انتفاضة ش���عبية، كانتفاضة احلج��ارة في ع���ام 1987م، 
ح في  أو انتفاضة األقصى في عام 2000م؛ إال أن ذلك غير مرجَّ

ضوء املقدمات سالفة الذكر.
وبطريقة أكثر وضوح���اً نقول: إن اجلناح اآلخر االفتراضي 
حلركات التحرر املمثَّل في املقاومة والكفاح املسلح، لم يكن بحاٍل 
أفضل من اجلن��اح الس��ياس���ي؛ فك�الهما غي�ُر مؤثِّر اآلن في 

مسار القضية ومحكوٌم بتجميده إلى مدى غير منظور.
رة: احملور الثالث: موقف القوى اإلقليمية املؤثِّ

إذا كان احملوران السابقان يتحدثان عن البعد الداخلي وما 
يش���كالنه من مأزق للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، 
فه���ذا احملور يُعنَ���ى باحلديث عن البُع���ِد اإلقليمي اخلارجي، 
ونقص���د به احمليط العربي الفاعل في القضية الفلس���طينية، 
وهذا احمليط على اختالف ال���دول املنضوية حتته، نلحظ فيه 

أمرين هامني:
األم���ر األول: أن أغلب هذه الدول التي كان لها تأثير فاعل 
ه  في القضية الفلسطينية قلَّصت تفاعلها مع هذا امللف إلى حدِّ
األدنى؛ فأصبح تعلُّقها ال بحل القضية اجلوهرية املمثَّلة في إنهاء 
ها  ز جلُّ همِّ احتالل األرض وَوْقِف انتهاك املقدس���ات، وإمنا تركَّ
حالياً على ملفات فرعية: كملف اجلندي الصهيوني األسير لدى 
الفصائل )جلعاد شاليط(، أو ملف املصاحلة الداخلية بني فتح 
وحم���اس، أو احلفاظ على الهدنة بني حركة حماس واالحتالل 

في قطاع غزة.
وإذا كان���ت هناك أدوار على اس���تحياء فيم���ا يخص لُبَّ 
، كالضغط على  القضية وجوهرها، فإنها تتمثل في شكٍل سلبيٍّ
أطراف فلسطينية لتقدمي تنازالت، أو السعي مجدداً لالنخراط 
ف���ي التفاوض، أو تق�دمي غطاء وهميٍّ لهذه املفاوض�ات، ولك�ن 
أغل�ب ه��ذه ال�دول - كم�ا ذكرنا سابقاً - نفضت يدها بالكلية 
من القضية الرئيسية حتى في بُعِدها الديني املمثَّل في ضرورة 
احلفاظ على املقدس���ات وع���دم انتهاكها م���ن ِقبَل االحتالل 
اإلسرائيلي، متذرعني بأن االنقسام احلالي يشكل عائقاً حديدياً 

ل عربي لصالح القضية الفلسطينية. أمام أي تدخُّ
األمر الثاني: أن الدول األخرى في هذا احمليط، التي تُصنَّف 
ضمن ما يس���مى: محور املمانعة واالصطفاف مع املقاومة، هي 
ل أي حضور فاعل للقضية الفلسطينية،  في حقيقتها لم تس���جِّ
ودورها فقط يقتصر على الدعم اإلعالمي، واس���تضافة بعض 

الشخصيات والقيادات احملسوبة على املقاومة.
م أي دور حقيقي يخدم القضية  هذا إضافة إلى كونها لم تقدِّ
، ويضعها على مسار احلل النهائي؛ إذ إنها في أحيان كثيرة  ككلٍّ
تكون ورقُة املقاومِة في يدها أداًة لتحصيل مكاس���ب إقليمية أو 
درء مخاطر دولية؛ أي أنها متتطي هذه الورقة لتحقيق مكاسب 

ذاتية، وال تنظر بعني املصلحة واالعتبار للقضية ذاتها.
ب���ل األعج�����ب من ذل�������ك أن��ها - وه��ي الت���ي حتتضن قادة 
املق�اومة - ما زالت تبحث عن حل س���لمي تفاوضي تس���تعيد به 
أراضيها، وال تس���مح بانطالق أية مقاوم���ة فاعلة لتحرير هذه 
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األرضي على الرغم من مرور عش���رات السنني 
على احتاللها.

وخالصة الق���ول في هذا احملور: أن الدور 
العرب���ي اخلارج���ي أصبح ال يش���كل أي دعم 
للقضية الفلس���طينية؛ إذ نراه: إم�ا تراجع إل�ى 
حدود األدوار الهامش�ية احملدودة التي ال تدفع 
باجتاه حل القضية، أو توقَّف عند حد استغالل 
ورقة املقاوم���ة لتحقيق مصالح ذاتية، ال عالقة 

لها بحل القضية. 
املتغط��رس،  الع��دو  الراب��ع:  احمل��ور 

والوقت احلرج:
 أما عن اجلانب اإلسرائيلي فقد تسارعت 

خطوات���ه في كاف���ة االجتاهات حلصار القضية الفلس���طينية 
مستغاًل فشل الساس���ة وتوقُّف املقاومني وانفضاض االهتمام 

العربي.
فقد أفشلت إس���رائيل كل محاوالت التفاوض مع السلطة 
الفلس���طينية، واختلقت كافة املبررات إلجهاض املفاوضات أو 
تفريغها م���ن مضمونها، وكان آخرها اإلعالن عن بناء أكثر من 
1600 وحدة اس���تيطانية جديدة، عقب االتف���اق على إطالق 

املفاوضات غير املباشرة.
 كما زادت م���ن وتيرة اغتيال ق���ادة املقاومة ومالحقتهم، 
وقائمة الشهداء ال تنتهي من قادة حماس وغيرهم، وكان آخرهم 
القيادي في حماس محمود املبحوح الذي اغتاله املوس���اد في 

فندق بإمارة دبي. 
وعلى صعي�د انتهاك�ات املقدس����ات اإلس����المية، رمبا ال 
جن���د يوماً مي���ر إال وتُنتََهك فيه حرمة املس���جد األقصى، من 
خالل االقتحامات املس���تم�رة من ِقَبل جنود االحتالل وقطعان 
املس���توطنني والس���ائحني؛ فقد قامت قوات االحتالل - على 
سبيل التمثيل ال احلصر - في 25 من أكتوبر 2009م مبحاصرة 
املسجد األقصى، وَمنْع املصلني من الدخول إليه، واالعتداء على 
املعتكفني في املسجد، واستباحة باحة احلرم القدسي وإطالق 
قذائ���ف الصوت والدخ���ان في محاولة لتمهي���د الطريق أمام 
جماعات يهودية متطرفة كانت تنوي اقتحام املس���جد األقصى 
املبارك، مبناس���بة ما يطلقون عليه: )ي���وم صعود الرمبام إلى 

جبل الهيكل(.    
كما دنَّست قوات االحتالل في الشهر ذاته املسجد األقصى 
هتها جماع���ات يهودية متطرفة ألنصارها  اس���تجابة لدعوة وجَّ
من أجل املشاركة في اقتحاٍم جماعي للمسجد األقصى؛ وذلك 

بالتزامن مع حلول ما يُس���مى ب�: )عيد العرش العبري(، وحثت 
هذه اجلماعات أنصارها على إقامة ش���عائر وطقوس تلمودية 
تتعل���ق بخرافة الهيكل املزعوم وتخليص���ه من يد من وصفتهم 

ب�: )األشرار(.
د االحتالل اإلس���رائيلي س���رقة املقدسات، وآخر  كما تعمَّ
عمليات السرقة كانت إعالنه ضمَّ املسجد اإلبراهيمي ومسجد 
بالل بن رباح للتراث اإلس���رائيلي نهاية ش���هر فبراير 2010، 
وقياُمه بافتت���اح كنيس اخلربة قبالة املس���جد األقصى إيذاناً 
بانطالق مش���روعهم إلعادة بناء الهي���كل، حتقيقاً لنبوءة أحد 
احلاخام���ات الذين يقولون: إنه في القرن الثامن عش���ر، حدد 
يوم الس���ادس عشر من ش���هر مارس في عام 2010 للبدء في 

عملية البناء.
أضف إلى ذلك تس���اُرع وتيرة التهويد في البلدة القدمية؛ 
حيث أكد الش���يخ رائد صالح رئيس احلركة اإلس���المية في 
األراضي الفلسطينية احملتلة عام 1948م عل أن حمالت التهويد 
تهدد هوية املدينة بشكل كامل، مؤكداً أن لديه من الوثائق التي 
تؤكد أن كل ما مت َكْش���ُفه ونَْشُره خالل الفترات السابقة ال يَُعدُّ 

سوى نسبة قليلة مما لم يظهر للعلن.
أي أن االحتالل اإلسرائيلي يستغل هذا الوقت احلرج الذي متر 
تها،  به القضية لفرض األمر الواقع والس���عي نحو إنهاء القضية برمَّ

خاصة فيما يتعلق بوضع القدس واملقدسات الدينية اإلسالمية. 
هذا بالضبط وص���ف الواقع احمليط بالقضية والش���عب 
الفلس���طيني، والذي لم يجتمع مبثل هذه الصورة والكيفية على 
مدار تاري���خ القضية، وهو األمر الذي يف���رض على املفكرين 
وا في البح���ث عن حلول خالَّقة  والباحث���ني واملهتمني أن يِجدُّ
مبدعة تُخرج القضية من هذا امل���أزق املركب، الذي هو مأزق 

القضية والشعب، قبل أن يكون مأزقاً للسلطة والفصائل.



العدد 48275

منذ فرض الكيان الصهيوني حصاراً خانقاً على قطاع غزة، 

بعد أن س���يطرت عليه حركة املقاومة اإلسالمية )حماس( عام 

2007م قبيل اندالع انقالٍب عليها بإيعاز من أمريكا وإس���رائيل 

للقض���اء على حركات املقاومة؛ ف���إن الكيان الصهيوني حرص 

على إبق���اء ِقطاع غزة معزوالً سياس���ّياً واقتصادّياً عن العالم 

اخلارجي، فيما يَُعد أكبر سجن عرفه التاريخ البشري.

لكن هذا )اجلدار( اخلانق من احلصار السياسي واالقتصادي 

الذي ال يقل إحكاماً وقس���وة عن جدار الفصل العنصري الذي 

تطوِّق به إس���رائيل الضفة الغربية، وما يزال يتمدد بال حدود، 

هذا اجلدار اس���تطاعت اختراَقه بعُض احلركات املتعاطفة مع 

القضية الفلسطينية وبعض املسؤولني األوروبيني؛ وجنحوا في 

فض���ح عنصرية الكيان الصهيوني ودمويته، وفي الكش���ف عن 

مدى املعاناة التي يعيش���ها أكثر من مليون ونصف مليون إنسان 

في قطاع غزة، تُركوا ميوتون موتاً بطيئاً بعد أن فش���ل العدوان 

الصهيوني عام 2008م/ 2009م في كسر إرادتهم وإثنائهم عن 

التمسك بِخيار املقاومة، وفي َحْمِلهم على االنقالب على حركة 

حماس وغيرها من احلركات الوطنية املقاِومة.

وقد زار قطاع غزة مؤخراً الس���يد إبراهيم إبراهيم نائب 

وزير خارجية جنوب إفريقيا، وعقد جلس���ة مع إسماعيل هنية 

رئيس حكومة حم���اس، ثم لقاًء صحفّياً م���ع الدكتور محمود 

الزه���ار، قال فيه: )جئنا إلى غزة لتأكيد موقفنا الداعم لنضال 

الش���عب الفلسطيني. أتيت ألؤكد مناصرة شعب جنوب إفريقيا 

للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل احلرية(.

وم���ن جانب آخر ق���ال الزهار: )إن زيارة مس���ؤول جنوب 

إفريقيا حتمل معاني رمزية هامة لدعم شعبنا الفلسطيني(.

وأضاف: )إن هذه الزيارة دليل على دعم جنوب إفريقيا للحقوق 

واملطالب الفلس���طينية وعلى رأسها إنهاء االحتالل، وإنهاء احلصار 

اخلانق على قطاع غزة، وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة(.

بعد زيارة نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا لغزة:

متى ن�رى مس�ؤوالً ع�ربّيًا في غ�زة؟
ال���س���ن���وس���ي م���ح���م���د ال���س���ن���وس���ي
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مش���يراً إلى أنه شرح للمس���ؤول الضيف )طبيعة األوضاع 

الراهنة في الس���احة الفلسطينية في ظل االحتالل اإلسرائيلي 

واملساعي الرامية لتحقيق املصاحلة الوطنية(.

وجدير بالذكر أنه في الذكرى األُولَى للعدوان اإلس���رائيلي 

على قطاع غزة، زار القطاع ثالثة برملانيني سويس���ريني ضمن 

وفٍد من 50 برملانياً أوروبياً، وتفقدوا اآلثار التي خلَّفها العدوان؛ 

وم���ن َقبُْل كانت قافلة )ش���ريان احلياة( أش���هر القوافل التي 

اخترقت احلصار.

إن أهمية زيارة الدبلوماس���ي اجلنوب إفريقي تكمن في أن 

الدولة التي ميثلها )جنوب إفريقيا( قد عانت من َقبُْل من نظام 

الفصل العنصري )األبارتيد(، وه���و النظام الذي يريد الكيان 

الصهيوني أن يقوم على أساس���ه بزعم حتقيق )يهودية الدولة 

العبرية(؛ ولذلك يَُعدُّ الكيان الصهيوني توءماً للنظام العنصري 

في جن���وب إفريقيا، وال���ذي كانت بينهما عالقات سياس���ية 

واقتصادية قوية جّداً.

ولم ينتِه نظ���ام الفصل العنصري هن���اك عام 1994م إال 

بع���د مقاطعة )جنوب إفريقيا( مقاطعة ش���املة من دول كثيرة 

بسبب سياساته العنصرية جتاه السود، وشملت املقاطعة جميع 

املجاالت: األكادميية واالقتصادية، وحتى الرياضية والثقافية.

ولذا فإن زي���ارة من هذا القبيل تَُع���دُّ خطوة عملية مهمة 

إلنعاش الذاكرة الدولية بخطورة التمييز العنصري، فضاًل عن 

لفت األنظار إلى معاناة شعب كامل جراء احلصار، خاصة ذاكرة 

ال���دول الغربية التي تغضُّ الطرف عن املمارس���ات العنصرية 

للدول���ة العبرية، وترفض توصيف الصهيوني���ة بأنها عنصرية 

بزعم أن ذلك قد يُستَغل ملعاداة السامية!

كما أن هذه الزيارة مهمة أيضاً للش���عوب العربية التي قد 

تعتريها حلظات ضعف ويأس، وتنسى أن الظلم مهما طال فهو 

إلى زوال، بإذن الله.

وإذا كان���ت الزي���ارات لقط���اع غزة من بعض املس���ؤولني 

األوروبيني، ومن املنظمات األهلية واحلقوقية التي نظمت قوافل 

إغاثية عديدة، لم تتوقف - كما أشرت تّواً - فإن هذه الزيارات 

تثير العديد من التس���اؤالت عن موقف اجلانب العربي؛ سواء 

على املستوى الرسمي أو الشعبي، مثل:

هل ميكن أن تك���ون االتفاقيات السياس���ية لبعض الدول 

العربية مانعاً من مس���اندة أهل غزة احملاصرين، أو على األقل: 

من إظهار التعاطف معهم؟

وه���ل لنا أن نتخيل أن بعض ال���دول العربية حريصة على 

عالقتها بأمريكا وإسرائيل لدرجة أنها تخشى من دعم ومناصرة 

ل الصمت حيالهم؟ إخوة لها، وتَُفضِّ

وأليست الدول األوروبية التي زار غزة بعُض مسؤوليها لها 

عالقات مع إسرائيل أقوى بكثير مع عالقات الدول العربية مع 

هذه األخيرة؟

وهل املجتمع املدني العربي واملنظمات األهلية العربية على 

ه���ذه الدرجة من الضعف؛ بحيث ال ميكنهما مد اجلس���ور مع 

غزة؟

ما أنها قد  وإذا كان بعض الناس ال يش���جع زيارة غزة متوهِّ

تفت���ح املجال ملن يريد الترويج لزيارة املس���جد األقصى؛ وهي 

الزيارة الت���ي تَُعدُّ تطبيعاً مع الكي���ان الصهيوني في الظروف 

الراهن���ة)1(، إذا كان هذا مفهوماً ووارداً: فما املانع من االتصال 

تليفونّياً من املسؤولني العرب بأهل غزة، ودعم حقهم في تقرير 

مصيرهم بأيديهم؛ بدالً من ترك الضحية فريس���ة سهلة لهذا 

الغول الصهيوني الذي ال يعترف بقيم إنسانيٍة أو بأُطر دولية؟

إنني أعتقد أن موقف جن���وب إفريقيا وغيرها هو موقف 

يفضح التخاذل العربي، ويكش���ف أن املوق���ف العربي هو في 

أضعف حاالته.

وغني عن البيان أن هذا املوقف املتخاذل يفتح شهية الكيان 

الصهيوني - التي لم تتوقف يوماً - البتالع املزيد من املقدسات، 

وانتهاك املزيد من حقوق الشعب الفلسطيني.

لكن الش���عب الفلس���طيني املجاهد يبدي يوم���اً بعد يوم 

قدرة فريدة على الثبات والتح���دي، ُمتدرِّعاً بثقته بنصر بالله 

- سبحانه - وبإميانه بحقه في أرضه ومقدساته، إلى أن يزول 

الكيان الصهيوني الغاصب، وما ذلك على املجاهدين الصابرين 

ببعيد.

))) للعلم أنا مع من يرون عدم زيارة املسجد األقصى اآلن، لكن مع اعتقادي باالختالف 

الكامل بني وضع األقصى ووضع غزة. 
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إذا كان السبب الرئيسي وراء وجود حلف شمال األطلسي 
)الناتو( واس���تمراِره طيلة أربعني عاماً هو مواجهة التهديد 
العسكري من ِقبَل االحتاد الس���وفييتي )سابقاً( ودول حلف 
وارسو االش���تراكي، فإنه منذ انهيار االحتاد السوفييتي في 
ٍر« أو  عام 1989م، ظل حلف الناتو يبحث عن »منطٍق« أو »تصوُّ

»دوٍر« ملواجهة حتديات وتهديدات ومخاطر الوقت الراهن.
وإلعادة النظر في »املفهوم اإلستراتيجي حللف الناتو«، 
ال���ذي متَّت املصادقة عليه عام 1999م، فقد جرى تش���كيل 
مجموعة عمٍل تضم 12 خبي���راً في الصيف املاضي لتزويد 
األمني الع���ام للحلف، رئي���س الوزراء الدمناركي الس���ابق 
)أن���درس فوغ راسموس���ني( بتصوُّر ميكن البن���اء عليه من 

أجل حتديث املفهوم اإلس���تراتيجي للحلف بش���كل يتناسب 
م���ع حتديات القرن احلادي والعش���رين، وهو التصور الذي 
سيعرضه راسموسني أمام رؤساء الدول األعضاء في احللف 

في مؤمتر قمة لشبونة في نوفمبر املقبل من هذا العام.
وقد عقدت مجموعة العمل ث���الث جوالت للنقاش في 
أوروبا، وذلك للتوصل إلى توافق حول املبادئ الرئيسية التي 
سيتضمنها املفهوم اإلس���تراتيجي اجلديد للحلف. وُعقدت 
اجلولة األخيرة من النقاش ف���ي جامعة الدفاع الوطني في 
واش���نطن بحضور كلٍّ من: أعض���اء فريق اخلبراء، وأعضاء 
مجلس ش���مال األطلنط���ي املكوَّن من مندوِب���ني دائِمني من 
ال���دول األعضاء، وكذلك س���فراء الدول إل���ى حلف الناتو، 
نة من رئيٍس وممثلني  وأعضاء اللجنة العسكرية للحلف املكوَّ

حلف الناتو
والبحث عن دور إستراتيجي جديد

ه������������ش������������ام م���������������ن���������������ور)*(
hichammunawar@gmail .com

)*( كاتب وباحث. 
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عن كل دولة عضٍو، وأعضاء القيادتني اإلستراجتيتني )قيادة 
التح���ول، وقيادة عملي���ات احللف(، إضاف���ة إلى مئات من 

اخلبراء واملراقبني.
وعلى الرغم من كون أوروب���ا الغربية والواليات املتحدة 
األمريكية حليفتني إستراتيجيتني تاريخياً، إال أن فترة اإلدارة 
األمريكية الس���ابقة برئاس���ة )بوش االبن( كانت قد شهدت 
تباعداً سياسياً وصل إلى مرحلة التوتر على صعيد عدد من 
امللفات الساخنة، وبالذات ملفِّ الشرق األوسط إثر أحداث 
الغزو األمريكي للعراق عام 2003م، التي سببت انقساماً حتى 
داخل البيت األوروبي نفس���ه، وتباعداً بني ضفتي األطلسي، 
أضيف إلى ذلك مؤخراً االختالف حول إس���تراتيجية البقاء 
في أفغانس���تان في ظل الضربات العس���كرية التي تتلقاها 

قوات الناتو هناك.
تلقي  التي  الرئيسية  القضية  إن 
بالتس���اؤل  بظاللها ميكن صياغتها 
اآلتي: ه���ل الناتو ما زال مناس���باً 
للمرحلة احلالية، أم هو مجرد بقايا 

حللف قدمي؟
لعل من الس���هل سياسياً القول: 
إن احللف ميكن االعتماد عليه. ولكن 
افتراض أن احلل���ف يتمتع باألهمية 
نفسها التي كان يتمتع بها في املاضي 
في ما يتعل���ق باالحتياجات األمنية 
لل���دول األعضاء لن يصم���د طوياًل 

في ظل عجزه في أفغانس���تان وتس���بُِّبه بسقوط العديد من 
احلكوم���ات األوروبية، وفي ظل ما يطلقه من عملياٍت خارج 
النط���اق اجلغرافي التقليدي للحل���ف ضد أعداء ال ميلكون 

جيوشاً أو قوات بحرية أو قوات جوية. 
وفي ظ���ل األزمة االقتصادية الراهن���ة التي تعاني منها 
دول: اليونان، وإسبانيا، والبرتغال، ورمبا إيطاليا، فإن مسألة 
الدفاع لم تَُعِد القضية األول���ى ألعضاء الناتو؛ ومن ثَمَّ فإن 
على احللف أن يسوِّي خالفاته الداخلية ويتجاوز التصورات 
املتضاربة التي جتعل من الصعب جداً الوصول إلى تواُفق في 
اآلراء بني أعضائه؛ فعدم وج���ود تهديد متفق عليه من ِقَبل 
أعضاء الناتو، مثل االحتاد السوفييتي )سابقاً(، يعرقل - إلى 

حدٍّ كبير - الوصول إلى إجماٍع بني الدول األعضاء كش���رٍط 
الزٍم التخاذ قرارات احللف.

ويتوجب على »املفهوم اإلستراتيجي« اجلديد أن يتعامل مع 
الوضع في أفغانستان، وهناك مجموعة من اخليارات أمام هذا 
املفهوم اجلديد؛ إذ بوسع احللف أن »يتجاهل« الوضع هناك، أو 

يؤجل النظر فيه، أو يواجهه، أو يتحايل عليه.
وتتمثل احلجة الرئيسية وراء »إرجاء« املفهوم اإلستراتيجي 
للتعامل مع الوضع في أفغانس���تان ف���ي أن الناتو يجب أن 
يتجاوز أفغانس���تان حينما يبحث في مستقبله، لكن املشكلة 
ف���ي هذا اخِليار تتمث���ل في أن الناتو قد راهن مبس���تقبله 
على النجاح في أفغانس���تان، ومن ثَمَّ يَُعدُّ جتاهل الوضع في 

أفغانستان أمراً غير مضمون العواقب.
وهناك ِخي���اٌر آخر لن يلقى 
مقاومة كبيرة يتمثل في »التحايل«؛ 
مبعن���ى أن يكتف���ي الناتو بقبول 
الدروس املستفادة من النزاع في 
لتشكيل  كمدخالت  أفغانس���تان 
اجلديد،  اإلس���تراتيجي  املفهوم 
وم���ن ثَمَّ التخلي عن جعل األدوار 
مركزية  قضية  للحلف  اخلارجية 

لسالمة دول احللف وأمنها.
ويبدو أن حل���ف الناتو يقف 
حالياً على مفت���رق ُطُرٍق صعب، 
وميك���ن للحلف أن يتعامل بصورة 
مباش���رة مع التحديات التي يواجهها بالتزامن مع اخلالفات 
العميقة بني األعضاء حول مسار املستقبل، ومن املمكن أيضاً 

أن يتغافل عن ذلك. 
إن أّياً من اخليارين ميكن أن يضعف التحالف أو يجدده. 
وحلل هذه املعضلة، فإن وجود قيادة قوية بني رؤساء حكومات 
الدول األعضاء يَُعدُّ مس���ألًة ضروريًة من أجل ضمان اتباع 
النهج املناسب. وما لم يستطع املفهوم اإلستراتيجي اجلديد 
أن يجيب على هذه التحديات وأن يقنع جميع األعضاء بدوره 
اجلديد في العالم، فإن احللف سوف يدخل مرحلة االحتضار 
ويتح���ول إلى مجرد بقايا من املاضي، وأطالٍل من الذكريات 

غير محمودة الذكر، بطبيعة احلال.
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لقد كان احتالل ِقطاع غزة أثن���اء حرب عام 967)م بدايًة 
لصداع دائم بالنسبة لالحتالل الذي وضع الضفة والقطاع حتت 
سلطة حكام عسكريني، وكانت سياسة االحتالل قائمًة على محاولة 
التحكم بالتجمعات الس���كانية الفلسطينية أمنياً، واالستفادة من 
القوة العاملة الرخيصة في بناء إسرائيل؛ فقد كان آالف العمال 
ينتقلون يومياً من غزة إلى داخل فلس���طني احملتلة عام 948)م، 
ويعملون في املزارع واملصانع. ومن التناقضات أن الفلس���طيني 

ر من أرضة ويس���كن ف���ي املخيمات، وحتى  املس���كني الذي ُهجِّ
يحصل عل���ى لقمة العيش يضطر للعمل أجي���راً في ممغتصبة 

ا أرضاً له! إنها لقمة مغموسة بالقهر.  كانت يوم مَّ
ومن االبتالء أن���ه أحياناً كان بُنَاة املغتصبات من العمال 
واملقاولني من الفلس���طينيني! وبينما كانت املغتصبات تنتشر 
وتتوس���ع كان الفلس���طيني الذي يتمكن م���ن بناء بيت ثابت 
يك���ون هذا البيت عرضة للهدم بحج���ة عدم احلصول على 

األنبي��اء َقَتَل��ة 
د. يوسف بن صاحل الصغري)*(

)*( أستاذ مشارك في كلية الهندسة - جامعة امللك سعود - الرياض.

] حدث وحديث [
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تراخيص... وباختصار كان اليهود بعد عام 967)م بحالة من 
النش���وة؛ حتى إنهم تعاملوا مع الفلسطينيني على أنهم حالًة 
مؤقتة؛ أي أن وجوَدهم مرهون بفائدتهم لبناء الدولة احلالية 

وسيجري تهجيرهم عند االنتقال إلى املرحلة التالية. 
وبعد حرب عام 973)م وما تالها من اتفاقياِت سالٍم ومشاريَع 
تطبيٍع وتصفيٍة للوجود العس����كري الفلس����طيني في لبنان وقياِم 
ر الصهاينة باالنس����حاب من غزة والتركيز  االنتفاض����ة األُولَى فكَّ
على الضفة الغربية على أساس أنها هي قلب الدولة. وبدأ نشاط 
محموم لالس����تيطان الذي كان الهدوء في الضفة شرطاً أساسياً 
لنجاحة وبالفعل جرى تس����ليم إدارة الفلسطينيني ملنظمة التحرير 
����ت تصفية املغتصباتات في  بقي����ادة عرفات وِمْن بعده عباس ومتَّ
غزة بعد فشل السلطة في السيطرة عليها، وإنهاء سنوات عصيبة 
ت باليهود؛ فكل محاولة للتقدم تنته����ي بتراجع، وكان وصوُل  م����رَّ
حماس لرئاس����ة احلكومة عن طريق االنتخابات، وعدُم اعترافها 
بدولة الصهاينة ضربًة قاصمة لكلِّ اآلمال التي كانت ترجوها هذه 
الدولة من عملية أوس����لو، ولم يكن أمام اليهود إال محاولة إفشال 
احلكومة وإسقاطها بالقوة، وكانت النتيجة سيطرًة كاملًة حلماس 
على غزة. وجنحت دولة العدو في تثبيت حكومٍة بديلة في الضفة 
مهمتها تهيئة األجواء لتنفيذ عملية االستيطان الكبير في الضفة 
وخاصة القدس التي مُتثِّل حجر األساس في جناح مشروع الدولة 
اليهودية؛ فال دولة يهودية بدون القدس عاصمًة لها، وال عاصمة 
ب����دون تهويد. وقد وصل اليهود إلى مرحلة فرض أس����ماء عبرية 

على الشوارع... 
لقد فش���ل اليهود في إدارة املعرك���ة مع تعدد اجلبهات؛ 
ولذا فهم يركِّزون على جبهة القدس. أما غزة فاملهم اآلن أن 
د حماس  تبقى محاصرة تلعق جراحه���ا؛ ألن البديل هو متدُّ
قاصمة الظهر بالنسبة ملشروع تهويد  إلى الضفة؛ وهو ما يَُعدُّ

الضفة وبناء الهيكل على أنقاض األقصى. 
إن غزة هي الركيزة األساس���ية في عرقلة مشروع اليهود في 
الضفة؛ ولذا فإن اليه�ود يعتب�رون َخنَْق حماس أو قبرها - إن أمكن 
- مس�ألة حياة أو موت؛ ومن أجل ذلك تعاملوا بحساسية شديدة 
مع التدخل التركي لوق���ف احلرب على غزة، ومن ثَمَّ العمل على 
فك احلصار. لقد كانت تركيا الكمالية الدولة الوحيدة في العالم 
ة ومتينة مع دولة الصهاينة،  اإلسالمي التي كانت لها عالقات جادَّ
وكانت تركيا شريكاً مهّماً في تدريب اجليش الصهيوني، وخاصة 
الطيران، ويتمتع اليهود بوضع مميز من الناحية االقتصادية؛ ومع 
ذلك كان احلفاظ عل���ى حصار غزة أهمَّ من العالقات التاريخية 

مع تركيا، ولم يكن تصرُّف نائ���ب وزير اخلارجية الصهيوني مع 
السفير التركي وإهانتُه إال دلياًل على احَلنَق الشديد على السياسة 
التركية اجلديدة وأنها قد تؤدي إلى انهيار مشروع القدس الكبرى، 
ولكن مشكلة اليهود أنهم يَُحُكمون بجيل جديد من الصهاينة تزيد 
عندهم احلماسة وتنقصهم احلكمة؛ َفُهم فقدوا الدبلوماسية مع 
عت من وتيرة العمل في مش���روع  تركيا، ومن ثَمَّ فإن تركيا س���رَّ
َرْفِع احلصار عن غزة وكان الدعم التركي هو األس���اس في تهيئة 
الظروف املناس���بة لتفعيل طموحات وآمال كل شريف يريد َرْفَع 
الظلم عن أهل غزة، وكانت قافلة احلرية هي احملاولة التاس���عة 
واألكبر لكسر هذا احلصار؛ فقد جرى تفعيل املنظمات اإلنسانية 
والشخصيات االعتبارية املس���تقلة، وكان جتميع املساعدات من 
أوروب���ا، وانطالقها من تركيا واليونان... إنها حركة حتمل صبغة 
العاملية؛ ولذا فإن التعامل معها كان يحتاج إلى رابني وبيريز؛ ولكن 
قاً؛ فقد  اليه���ود نكبوا بنتنياهو وليبرمان، ولم يك���ن نتنياهوا موفَّ
كان���ت القضية تتفاعل وهو في أمريكا يتحدث عن مواجهة إيران 
و ترك املوضوع للحليف غير املوثوق به وزير الدفاع إيهود باراك؛ 
فهو من حزب آخر واجليش ال يناس���ب للتعامل مع دبلوماس���يني 
غربي���ني وأعضاء برملانيني أوروبي���ني ومواطني دوٍل في مجملها 
حليفة إلس���رائيل. لقد كانت النتيجة َقتَْل حوالي عشرين ناشطاً، 
وَجْرَح حوالي خمس���ني آخرين، ونحن إلى اآلن ال نعلم بالضبط 
جنسيات القتلى واجلرحى؛ ولذا فال نتوقع أن تتوقف النتائج عند 

بيان إدانة في مجلس األمن أو تخفيِف احلصار على غزة. 
َل النتائج هو كس���ر حاجز اخلوف من  إنن���ي أرى أن أوَّ
نقد إس���رائيل، والثاني أن كلَّ حلفاء إس���رائيل في املنطقة 
واملش���اركني في احلصار س���يكون موقفه���م  َحِرجاً بصورة 
متزايدة. أما الثالث - وهو األهم - فإن الس���لطة في الضفة 
س���يكون من الصعب عليها في املرحلة القادمة أن تتماسك 
وتس���تمر في قدرتها على لع���ب دوِر الضامن للهدوء الالزم 

الستكمال مشروع قلب دولة الصهاينة.
وفي اخلتام: فإنني أش���د على موقف احلكومة التركية 
التي يبدو أنها تتصرف بحكم���ة؛ فوزير اخلارجية تكلَّم في 
مجلس األمن عن إنسانية القافلة ومشروعيتها وقرصنة دولة 
الصهاينة في املياه الدولية، وطالب بالتحقيق وفكِّ احلصار 
ل على منت  ولكنه لم يذكر انتهاك السيادة التركية وَقتَْل العزَّ
س���فينة حتمل العلم التركي، ولم يذكر محاكمة املسؤلني عن 
لة لأليام القادمة. وأنا هنا أس���أل  املجزرة؛ فكلها أوراق مؤجَّ

اليهود احلاليني: ماذا استفدمت من َقتْل أسالفكم لألنبياء؟
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اعتدى الكيان الصهيوني على قافل���ة احلرية وقتل عدداً ما بني 
عش���رة إلى تسعة عش���ر ش���خصاً من أعضائها، وانحصر ردُّ الفعل 
ة؛ مبعنى  العربي في إطالق تصريحات تستخدم ألفاظاً متوسطة احلدَّ
أنها تنتقد الفعل وال تنتقد الفاعل، ومبعنى آخر: تقول: هذه قرصنة، 

وال تقول: إن هؤالء قراصنة.
والس���ؤال هنا هو: ماذا ل���و كان عدد القتلى 30 ش���خصاً، هل 

سيحدث تغيير؟ ماذا لو كان خمسني أو سبعني أو مائة شخص؟
هل كان الكيان الصهيوني في عملية مثل هذه سيحس���ب لردود 

الفعل العربية، أو لردود الفعل الغربية حساباً؟
لقد أحدث الصراع العربي اإلس����رائيلي ف����ي جوالته األخيرة خلاًل 
واضح����اً في مفاهيم ونظريات السياس����ة املتعلقة منه����ا بتوازن القوى؛ 
فاألصل أنَّ توازن القوى )الدول( يشبه توازن السعر في السوق؛ كل دولة 
تها، وفي النهاية تستقر  حتجز لنفسها مكاناً في معادلة التوازن بحسب قوَّ
العالقة على وضعية معيَّنة، هذه الوضعية يجري الوصول إليها من خالل 
حروب أو مفاوض����ات أو معاهدات... إلخ، واملهم أن التوازن يتحقق َوْفَق 

إمكانات كل دولة؛ فهل هذا ما حدث في الصراع العربي اإلسرائيلي؟
لق���د أضاف األداء العربي في مواجهة الكيان الصهيوني عنصراً 
جديداً للتوازن، وهو: القدرة على اس���تخدام وس���ائل القوة اململوكة؛ 
ففي حاالٍت ومواقَف كثيرة حدثت فيها جتاوزات من ِقَبِل الكيان تُِخلُّ 
مبعادل���ة التوازن، كان يجب - واحلال هكذا - أن تبادر القوى العربية 
تها إلع���ادة التوازن إلى وضعه الس���ابق. ولكنَّ هذ لم  باس���تخدام قوَّ

يحدث في عشرات املواقف واحلاالت.
د اس���تطاع الكيان الصهيوني أن يصوغ  ونتيجة هذا الوضع املعقَّ
معادالت توازن جديدة بصورة مس���تمرة؛ وف���ي كل مرة يقابل العرُب 
التجاوزاِت بالتصريحات، وبات التساؤل املطروح على كثير من األلسنة 
هو: ما هو الفعل اإلس���رائيلي الذي سيترتب عليه ردُّ فعل عربي قوي 

يتجاوز األداء احلنجري؟ لألسف ال توجد إجابة من هذه اجلهة.
وهنا ميكن أن نستخدم معياراً بسيطاً ملعرفة حدود الفعل العربي 
)أو بتعبي���ر أدق: رد الفعل العربي( من اجلهة األخرى، ويتلخص هذا 

املعيار  في كلمتني: »ماذا لو...؟«.
ماذا لو قصفت الطائرات اإلسرائيلية معسكراً قرب دمشق؟ 

وماذا لو قتل اجليش اإلس���رائيلي أكثر من 2000 فلسطيني في 

أقلَّ من شهر؟
د مسؤول إسرائيلي بقصف السد العالي؟ وماذا لو هدَّ

وماذا لو اغتال املوساد ناشطني فلسطينيني في دول عربية؟
وماذا لو ضربت طائرات الكيان قافلة بضائع في السودان؟

وماذا لو تزايد هدم منازل املسلمني في القدس، واحلفريات حتت 
املسجد األقصى؟...

إن األسئلة الس���ابقة تتعلق مبا حدث بالفعل، وإجاباتها معروفة، 
وهذه قائمة أخرى من األسئلة:

ماذا لو قرر الكيان ش���نَّ حرب جديدة عل���ى غزة وراح ضحيتها 
5000 فلسطيني؟ 

وماذا ل���و ضرب اجليش اإلس���رائيلي لبنان ف���ي حرب جديدة 
مدمرة؟

ات ق���ادة الفصائل  وماذا لو أغ���ارت طائرات الع���دو على مقرَّ
الفلسطينية في دمشق فاغتالتهم؟

وم���اذا لو اغتال املوس���اد خالد مش���عل أثناء زيارت���ه ألي دولة 
عربية؟

وماذا لو قرر الصهاينة البدء في هدم املس���جد األقصى وإقامة 
الهيكل؟...

إن هذه أسئلة تتعلق مبا ميكن أن يحدث، واإلجابات مجهولة بالطبع، 
ولكن قياساً على القائمة األُولَى ميكن توقع إجابات القائمة الثانية.

إحقاقاً للحق ال بد أن نعترف أن العرب يغضبون غضباً ش���ديداً 
لالعتداءات اإلس���رائيلية، لكنه غضب ليس لالعت���داء ذاته، بل ألنه 
يتسبب في مأزق البحث عن ردِّ فعل مناسب يُقنع الرأي العام العربي 
بأنه قوي، وفي الوقت نفس���ه يُقنع العالَم الغربي بأنه ردُّ فعل ضعيٌف 
أو )متوازٌن(. والطريف أن قادة الكي���ان الغاصب يزيدون الطني ِبلَّة؛ 
فيقدم���وا اعتراضاتهم على ردَّ الفعل املت���وازن وال يرقبون في حليف 
إالَّ وال ذم���ة؛ كما حدث مع وزير عربي كان يزور لبنان ووصف الكيان 
مت  الصهيوني بأنه دولة معادية؛ كداللة على التضامن، وعلى الفور قدَّ
س���فارة العدو احتجاجاً واستفس���اراً، فكان الرد العربي باس���تخدام 
)النظرية النس���بية( ليس في تطوير س���الح نووي بالطبع، ولكن في 
التعبير عن )ُحْس���ِن النوايا(: إسرائيل دولة معادية بالنسبة إلى لبنان 

وليس بالنسبة إلينا.

»ماذا لو...؟«
إستراتيجيُة َرْدٍع جديدٌة

أمح�����������������د ف�����ه�����م�����ي
afahmee@hotmail.com
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عادت جلنة املتابعة العربية مجدداً، لترتكب اخلطأ في جتاوز 
صالحيتها ووظيفتها؛ فقد اتخ���ذت قراراً خارج املهمة امللقاِة على 
عاتقها، بتوفير مظلة عربية رس���مية لعودة س���لطة رام الله احملتلة 

فها عدة شهور.  ملمارسة سياسة املفاوضات التي مضى على توقُّ
ولم تك���ن محادثات التق���ارب عبر الوس���يط األمريكي غير 
احملايد، س���وى للتأكيِد مجدداً على انزالق قيادة املقاطعة وحكومة 
تصريف األعمال منتهية الصالحية، إلى مس���توى آخر من التنازل؛ 
ف���كل الكالم ال���ذي كررته اآللة اإلعالمية للس���لطة )أش���خاصاً، 
وصحافة، وفضائيات( عن عدم العودة ألي ش���كل من التفاوض، ما 
لم يتم وقف كل أشكال بناء املستعمرات وتوسيعها، واالستيالِء على 
األحياء والبيوت العربية في مدينة القدس ذهب أدراج الرياح؛ ذلك 
أن قيادة السلطة اس���تندت إلى الوعود السخية لإلدارة األمريكية، 
التي س���اهم بتس���ويقها وجتميلها بع���ض وزراء اخلارجية العرب. 
هذه الوعود التي عبَّر عنها بش���كل مباش���ر )هشام يوسف( مدير 
مكت���ب األمني العام جلامع���ة الدول العربية بقوله: )إن واش���نطن 
وعدت الفلس���طينيني أال تُْخِرج خطَة بناِء 1.600 وحدة سكن في 
رامات ش���لومو إلى حيِّز التنفيذ أثن�اء املف�اوضات )اإلسرائيلية - 
الفلس���طينية غير املباشرة(. لكن حديث نتنياهو في مقابلته بالقناة 
الثانية لتلفزيون العدو يوم 2010/4/22م جاء ليؤكد على االستمرار 
في البناء االس���تيطاني بقوله: )لن يكون هناك جتميد في القدس( 
نها خطابه في جامعة بار  في جتسيٍد مس���تمرٍّ للمواقف التي تضمَّ
إيالن يوم 2009/6/14م؛ إذ يق���ول: )البناء في القدس مثل البناء 
في تل أبيب... وهو ش���أن إسرائيلي داخلي(. ويبدو أن الفترة التي 
ر فيه���ا العمل مبحادثات التقارب ق���د اختُِلَف على حتديدها؛  تَقرَّ
فرئيس وزراء قطر الذي حتدث باملؤمتر الصحفي بالقاهرة باس���م 
جلنة املتابعة يقول: )لقد مضى ش���هران وبقي شهران(، منطلقاً في 
ذل���ك من تاريخ القرار األول في 2010/3/3م املنصرم. بينما يُِصرُّ 

محمود عباس على أن الفترة املتبقية هي أربعة الشهور املوعودة.
إن ذهاب وفد السلطة للمفاوضات غير املباشرة من خالل املبعوث 
األمريكي »ميتشل«، سيكون خروجاً على مواقف القوى املتحالفة داخل 
اللجنة التنفيذية للمنظمة، وهذا ما أكده رئيس السلطة قبل عدة أيام 
أثناء حديثه لصحيفة »األيام« الصادرة في رام الله احملتلة بقوله: )إن 
املفاوضات غير املباشرة ومحادثات التقارب ستبدأ فوراً إقراَر اللجنة 
التنفيذي���ة ل� م . ت . ف( للتأكيد عل���ى احترامه لرأي اللجنة. وعلى 
الرغ���م من صدور عدة بيانات ف���ي رام الله عن عدة فصائل، تطالب 

بعدم العودة ألي ش���كل من أش���كال التفاوض، ناهيك عن رفض قوى 
وفصائل إسالمية ووطنية، وهيئات شعبية فلسطينية لسياسة »احلياة 
مفاوضات«، فإن الس���لطة ذاهبة حملادثات التقارب التي يصرُّ عباس 
عل���ى أن يكون األمن واحداً من أهم خطوات التوجه إليها ، كما يقول 
في حديث صحفي: )علينا أن نحافظ على األمن؛ رغم أني أرى عوائق 
د على أن في »إس���رائيل« يوجد م���ن هم غير معنيني  عديدة، وأَُش���دِّ
بالس���الم... إن علينا أن نحاول حتى اللحظة األخيرة(، لكنه بالتأكيد 
اليقصد ب� »غير املعنيني بالس���الم« رئيس حكومة العدو؛ ففي مقابلة 
بثتها مؤخراً القناة الثانية في تلفزيون العدو ، يقول عباس: )ال توجد 

أزمة ثقة مع نتنياهو(. 
إن هذا التوجه العام لقيادة الس���لطة؛ سواء ما جاء باملقدمات 
التي حتكم رؤيتها حملادثات التقارب، أو عبر املمارسات التي تسلكها 
أجهزة أمن »حكومة فياض« من مالحقة املقاومني واعتقالهم، أو في 
ة مؤمتر هرتسيليا  اخلطابات التي أكد فيها »فياض« من على ِمنَصَّ
األخير، أو في التصريحات املنشورة في صحيفة »هآرتس« مؤخراً، 
يؤكد مجدداً على تن���ازالت خطيرة متس قضايا الصراع مع العدو 
الصهيوني، وهو ما يجعل املواطن العربي، والفلس���طيني خصوصاً، 
يتلمس النتائج الكارثية اجلديدة التي س���تنتج عن هذه املفاوضات 
هات حكوم���ة نتنياهو، في ظل تفهُّمات  التي س���تدور بناًء على توجُّ
الراعي غي���ر النزيه؛ مبعنى أن القضايا املطروحة س���تكون داخل 
حدود املربع الذي يرس���مه وفد العدو، الذي يتيح له حرية احلركة 
املدروسة، وإمكانية التالعب والتضليل في بعض املسائل الهامشية، 

عبر عملية تدويٍر لزوايا ذلك املربع .
في اخلط���وات اجلديدة، على طريق الذهاب للمفاوضات غير 
ة األلف - خطورةُ ماجلبته قيادة املقاطعة  املباش���رة، تتوضح - للمرَّ
ف���ي رام الله احملتلة وحكومتها، من أض���رار على احلركة الوطنية 
مبس���توياتها الفلس���طينية والعربية، والتي كانت نتيج���ًة، طبيعًة، 

مباشرًة لنكبة العرب الثانية املسماة: »اتفاق أوسلو«.

مفاوضات في ظال املستعمرات والتنازالت! 
الل ال���ع���ب���د  م���ح���م���د   

] المسلمون والعالم [
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تُعَد بولندا من الدول اليت تتوس��ط ش��رق أوروبا، وتطل على حبر البلطيق. ظهرت بولندا كيانًا مس��تقًا يف 
القرن العاش��ر امليادي. واملس��لمون فيها أقلية، يع��ود أصلهم إىل قبائل التتار يف منتص��ف القرن الثالث امليادي. 
وكانت هذه الدولة إحدى حلقات االتصال بني )الش��رق اإلسامي( و)الغرب النصراين( يف القرنني: الرابع عشر، 

واخلامس عشر املياديني. 

الواقع والمأمول
ال��س��ي��د حم��م��د امل��س��ريي

] المسلمون والعالم [

المسلمون في بولندا...

العدد 56275
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لقد قام الن��ازيون والش���يوعيون أثن���اء احت�اللهم ه�ذه 
الدول�����ة - خاصة بع���د احلرب الع��املي���ة الثانية - بإبادة 
واضطه���اد الكثير من املسلمني فيها، وَحَرموهم من ممارسة 
ش���عائرهم الدينية، وَحَرموهم أيضاً من ممارس���ة حقوقهم 
اإلنسانية، وش���وَّهوا صورتهم وصورة دينهم اإلسالمي الذي 
ينتمون إليه ويدينون به، وهدم��وا مساجده��م م��ن أج��ل أن 
يقضوا عليهم، وعلى هويتهم الدينية. وكان املأمول من هؤالء 
املس���لمني في هذه الدولة أنهم يعملون على َقْدر استطاعتهم 
وفي حدود إمكانياتهم البس���يطة املتواضعة على جتس���يد 
هويتهم اإلس���المية، وحفاظهم في الوقت نفس���ه على عدم 

ذوبانها. 
ونحن س���وف نبنيِّ هنا معالم جغرافية بولندا، وأوضاع 
املس���لمني فيها كأقلية مس���لمة نش���طة؛ للتع���رُّف عليهم 
وم�ؤازرتهم في مختل���ف همومهم؛ إلعالء َقْدرهم، ولتحقيق 
ذاتهم، ولتوطيد عقيدتهم اإلس���المية، ولترس���يخ وجودهم 
اإلس���المي بها. وهذا في ِقوامه أسمى واجب إسالمي نقوم 

به جتاههم.
معامل جغرافية بولندا:

الموقع الجغرافي:

ها من  تقع هذه الدولة في وس���ط القارة األوروبية، يحدُّ
الش���رق أوكرانيا وروس���يا البيضاء، ومن الشمال الشرقي 
ليتوانيا، ومن الشمال بحر البلطيق، ومن الغرب أملانيا، ومن 

اجلنوب جمهورية التشيك وجمهورية سلوفاكيا.
المساحة والسكان:

تبلغ مس���احة بولندا حوالي 683, 312 كم2، وعاصمتها 
ر  )وارسو(. ويبلغ عدد سكانها حوالي 38 مليون نسمة. ويقدَّ
عدد املس���لمني فيها قبل احلرب العاملية الثانية بحوالي 150 
ألف نسمة. أما عددهم الي�وم فأصبح يتراوح ما بني 20 إلى 

25 ألف نسمة.
اللغات واألديان:

يس���ود في بولندا عدة لغات، مثل: اللغ���ة التتارية التي 
كانت تُكتَب في املاضي باحلروف العربية، ش���أنها في ذلك 
شأن اللغة التركية واإلندونيس���ية وبعض اللغات اإلفريقية. 
ويس���تخدم املس���لمون البولنديون اللغة العربية لفهم تعاليم 

دينهم احلنيف واللغة البولندية. 

أم���ا األديان الس���ائدة ف���ي أرجائها، فهي: اإلس���الم، 
الكاثوليكية، البروتستانتية، الروسية، اليهودية، ثم األرينية.

املدن احلضارية:

تضم بولندا 617 بلداً، وأكبر مدنها املدن التالية: وارسو، 
لودز )أكبر مركز للنس���يج(، كراكون )تشتهر بآثارها ومبانيها 
احلضاري���ة(، بوزن���ان، فروتيس���الف، ميناء جيدانيس���ك، 
س���يتاليوجرود، أما املدينة الرئيس���ية في حوض الفحم في 

سيليزيا فهي شيسني.
التقسيم اإلداري:

مة  منذ إعادة التقسيم اإلداري عام 1999م والبالد مقسَّ
إلى 16 مقاطعًة، كلٌّ منها له���ا برملانها اخلاص، وحكومتها، 
ولكل مقاطعة رئيسان: واحد معنيَّ من ِقبَل احلكومة املركزية، 

واآلخر منتخب من ِقَبل البرملان.
النظام السياسي:

عرفت بولندا هذا النظام في القرن العاش���ر امليالدي. 
وازدهر هذا النظام نتيجة تطوُّر القبائل الس���الفية الغربية 
التي عاش���ت ف���ي األرض التي تقع ش���رقي نهر اإللب، بني 
بحر البلطيق وجبال الكربان. وقد حكم هذه الدولة ميشكوا 
األول في الفت���رة بني 960 - 992م، وكان أس���اس ملكيتها 
النظام اإلقطاعي. وَحَكمها أيضاً بولس���يولن األول الذي كان 
يُعَرف باس���م املغوار في الفترة ما بني 992 - 1025م. وقام 
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بتوحيدها واستمرت احلروب املتتالية فيها ملدة 16 عاماً ضد 
سة. اإلمبراطورية املقدَّ

 لقد عانى الفالحون معاناة شديدة في ظل احلكومة 
اإلقطاعية، وقاموا بثورتهم الكبرى في 1038 - 1039م، 
ولكن أُخمدت هذه الثورة باالس���تعانة بالقوات األجنبية. 
فض���اًل عن ذلك ق���ام البولنديون بعدة ثورات مس���لحة 
د حدث في ع���ام 1794، وقالقل  ضد الغ���زاة: فِمن مترُّ
في نوفمب���ر 1830 - 1831م، وث���ورة كراكوف في عام 
1846م، وثورة أخ���رى في عام 1848م، واضطرابات في 
يناي���ر 1863 - 1864م، وقد أدى هذا النضال إلى تقوية 

عزمية بولندا. 
وارتبطت املعارك فيها من أجل االستقالل السياسي 
ارتباطاً وثيق���اً باملطالبة باحلرية االجتماعية. وانتصرت 
بولن���دا على النازي���ني الذين دمروا العاصمة وارس���و، 
ودمروا معها صروحها التذكارية، ومؤسساتها الصناعية، 
وآثارها الثقافية، وميادينها الشامخة، وأحرقوا شوارعها، 
وحطموا منازلها بعنف ووحشية، وجعلوها خراباً، ودماراً. 
وكان ه���ذا االنتصار البولندي على ه���ؤالء النازيني في 
عاَمي: 1944 و 1945م. وم���ن ثَمَّ أصبحت بولندا، دولة 

دميقراطية برملانية. 
والبرمل���ان البولندي يتكون من مجلس���ني اثنني: مجلس 
 )sejm( ويضم 100 عضو، ومجلس النواب )senat( األعيان
ويضم 460 عضواً، أما رئيس احلكومة فيعيِّنه رئيس الدولة 

على ضوء نتائج االنتخابات النيابية.
األحزاب السياسية في بولندا:

أهم هذه األحزاب: 
1 - حزب العمال البولندي املتحد.

2 - احلزب االشتراكي.
3 - احلزب الشيوعي البولندي.

4 - حزب الفاحني املتحد.
5 - احلزب الدميقراطي.

ومت اندماج احلزبني: األول والثاني في املؤمتر الذي ُعِقد 
في ديس���مبر عام 1948م. كما جرى التنسيق، والتعاون بني 
احلزبني: الرابع واخلامس مع حزب العمال البولندي املتحد 

داخل إطار اجلبهة الوطنية.

النشاط البشري:

اقتصاد بولندا )صناعي، زارعي(، وتساهم الصناعة 
بنصف الدخل القومي. وأهم الصناعات البولندية، هي: 
صناعة بناء الس���فن، والس���يارات، واآلالت الكيميائية، 
وتكرير البت���رول، والزجاج، واملنس���وجات. أما الزراعة 
فيعمل بها حوالي 32% من س���كان بولندا. وتشغل نصف 
مس���احة البالد. وميلك املزارع���ون 87% من األراضي 
الزراعي���ة. وتُنِت���ج 84% م���ن اإلنتاج الزراع���ي. وأهم 
احلاصالت الزراعية، هي: القمح، والشعير، والشوفان، 
والبنجر الس���كري، والبطاط���س، واخلضروات. وتغطي 
الغابات ربع مس���احة بولندا، وتوجد أفضل املراعي في 
جن���وب البالد. أما الثروة احليواني���ة؛ فهي عنصر هام 
في اقتصاده���ا، ومعظم ثرواته���ا احليوانية من األبقار 

واخلنازير.
كيف دخل اإلسام إلى بولندا؟

يعيش في هذه الدولة حوالي ثالثة آالف مسلم، أكثرهم 
من أصل تتاري كما ذكرنا سابقاً، وعدد املواطنني البولنديني 
الذين يعترفون بأن جذورهم تعود إلى أصل مسلم يتراوح بني 
عش���رين ألف إلى ثالثني ألف شخص. جذور هؤالء جميعاً 
تعود إلى أَُس���ر تتارية أو تركية أو فارسية أو حتى إلى جذور 
عربية قدمية؛ فقد دخل اإلسالم إليها عن طريق التتار الذين 
ميثلون شعوباً تركية أو قبائل مغولية صدرت عن اجلمهورية 
التتارية في ش���مال القوق���از وبعض أجزاء من س���يبيريا. 
واس���تقر هؤالء التت���ار فيها في أواخر القرن الرابع عش���ر 
بعد امليالد. وكان هؤالء من اجلنود الذين س���اعدوا القوات 
البولندية، والليتوانية املش�تََركة في حروبه�ا ض�د الفرس�ان 
التوتوني���ني ثم ضد الغزوات الس���ويدية؛ إال أن بعض الدول 
دت األخيرة في أمنها القومي في عام 1792م،  املجاورة ه���دَّ
وترتَّ���ب على ذلك أن أخلص التت���ار كل اإلخالص لعقيدتهم 
اإلسالمية، وأقسموا على القرآن الكرمي أمام شيوخهم بأنهم 

سيدافعون عن الوطن. وظلوا أوفياء بعد ذلك حتى املمات.
ومن ثَمَّ طبَّق هؤالء التتاريون الش���ريعة اإلسالمية داخل 
م  األحياء اإلس���المية، وكانت متثل الدس���تور الرئيسي املنظِّ
للحياة الدينية لهم، ومركزها املسجد. واإلمام باعتباره زعيماً 
دينياً يقوم بعدة وظائف، تكمن في أنه يؤم املصلني، ويحافظ 
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على املسجد، ويقوم برعايته، ويزوج املسلمني من املسلمات، 
ويكتب شهادات امليالد وحاالت الوفيات. وتعود أقدم وثيقتني 

من هذه الوثائق إلى عام 1556م.
حال اإلسام في زمن النازية والشيوعية

لقد عم���ل كلٌّ من النازيني والش���يوعيني - خاصة بعد 
احلرب العاملية الثانية - على قتل املسلمني البولنديني؛ حيث 
قتلوا الكثيرين منهم في معس���كرات االعتقال الوحشية التي 
وها خصيص���اً لهم؛ لكونهم رفض���وا التعاون مع قوات  أعدُّ
لوها إلى مواقف  روا بعض مس���اجدهم، وحوَّ االحتالل، ودمَّ
للس���يارات، مثل مس���جد س���لونيم الذي أصبح اآلن موقعه 
في جمهورية روس���يا البيضاء. واملسلمون الذين حاولوا منع 
النازيني من مثل هذه األعمال العدوانية كانوا يُعَدمون فوراً؛ 
ولذلك َفَقد املس���لمون البولنديون في ه���ذه الدولة قادتهم، 
ومفكريهم، وأئمته���م، ومعلميهم، وكتَّابهم، وصحفييهم. وِمْن 
ثَمَّ َعَمد الش���يوعيون إلى منع هؤالء املس���لمني من أن يؤدوا 
شعائرهم الدينية. وَحَرموهم من ممارسة حريتهم وحقوقهم 
اإلنسانية، وشوَّهوا صورة اإلسالم وصورتهم، وتطاولوا عليه، 

وعليهم بهدف تشكيك املسلمني في دينهم. 
ق الش���يوعيون أغراضهم اإلحلادية نحوهم،  وحتى يحقِّ
عملوا على غسل عقولهم بأفكارهم امللِح���دة م���ن أج�����ل 
���خوا في قلوبهم اجله���ل بدينه���م، ولتوطيد ركائز  أن يرسِّ
التباغ���ض والُفرق���ة والُكره في وجدانهم م���ن أجل توهني 
تهم. وهذا كلُّه بقص���د القضاء عليهم  صفوفه���م، وَمْحق قوَّ
وعلى دينهم اإلسالمي؛ حتى ال ميتد هذا الدين إلى املناطق 

والدول القريبة واحمليطة ببولندا.
تجمعات المسلمين في بولندا:

يقطن املس���لمون في ه���ذه الدولة في كروش���ينياني، 
ويوخونيكن، ووارس���و، وفي مدينة يعاويس���توك التي تبعد 
عن العاصمة وارس���وا حوالي 160 كيلو متراً، وفي جدانسك 

وشينتشني وفي زيلوا تاجرا. 
وقد أثَّ���رت ثقافتهم اإلس���المية على محي���ط بيئتهم 
الداخلية واخلارجية، وعلى املناطق القريبة منهم؛ حيث ترتَّب 
على هذا أن اعتنق الكثير من أصحاب األديان األخرى الدين 
اإلسالمي نتيجة َعْدله ومس�اواته بني اجلميع دون أي متييز 
بني أي مس�لم وبني أتب��اع الديانات األخرى بس��بب الل�ون أو 

اجلن�س أو اللغ��ة أو املوط��ن؛ فالك�ل متس�اوون ف�ي احلقوق 
والواجب���ات أمام الله، عز وجل؛ امتث���االً لقوله - تعالى -: 
���ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُش���ُعوًبا َوَقَباِئَل  َها النَّاُس إنَّا َخَلْقَناُكم ِمّ }َي���ا َأيُّ
ِلَتَعاَرُف���وا إنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه َأْتَقاُك���ْم إنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيٌر{ ]احلجرات: 
َا اْل�ُمْؤِمُنوَن إْخَوٌة{ ]احلجرات: ١٠[،  ١٣[، وقوله - تعالى -: }إنَّ
وقول رسول الله # في خطبته اخلالدة في حجة ال���وداع: 
»يا أيها الناس! إن ربك���م واحد وإن دينكم واحد؛ ُكلُّكم آلدم 

وآدم من تراب«)1(.
صعوبات المسلمين في بولندا:

لقد واجه املس���لمون فيها عدة صعوب���ات خطيرة جداً 
تتمثل في اآلتي:

1 - تكثيف الِفرق املتمسلمة، مثل: القاديانيني، والبهائيني 
من حمالتهم الدعائية املغرضة ضدهم؛ من أجل أن ينشروا 
أفكارهم الهدامة بينهم؛ حيث يعجز املس���لمون عن التصدي 
ر  لهم، وألفكارهم؛ نتيجة قل���ة إمكانياتهم، ونتيجة عدم توفُّ

املعلمني القادرين على مواجهتهم.
2 - قلة عدد املس���اجد في بولن���دا، وقلة الدعاة الذين 

رون املسلمني فيها بأمور حياتهم )الدينية والدنيوية(. يبصِّ
3 - َجْهل الشباب املس���لم في بولندا بدينهم اإلسالمي 
ومببادئه الس���محة التي تقوم على العدل واملساواة والتعاون 

والتآخي والتعايش السلمي بينهم وبني اآلخرين.
4 - وصول املس���لمات إلى س���ن األربعني، وعدم زواج 
الكثير منهن من الشباب املسلم، وعدم زواج العديد من هؤالء 
الش���باب منهن؛ وهو ما أدى بهن جهاًل - مع األس���ف - إلى 
اعتناق أغلبهن الديانة الكاثوليكية، وقبول بعضهن الزواج من 

. م لهنَّ أي أحد يتقدَّ
5 - ح���االت االضطهاد املس���تمرة من ِقَبل الس���لطات 
الشيوعية؛ من أجل عدم ممارسة شعائرهم الدينية في يُْسر 

وسهولة، كما يفعل أصحاب األديان األخرى.
6 - قلة مصادر الثقافة اإلسالمية، والنْقص الكبير في 

ترجمات معاني القرآن، والنقص أيضاً في املعلمني.
7 - الفقر الشديد الذي حلق بهم، وترتَّب عليه إصابتهم 
بالكثير من األمراض التي أعاقتهم عن عدم مواكبتهم ملسيرة 

العمل واإلنتاج.

))) رواه البزار.
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ج���������������������ال ال���������ش���������اي���������ب
i e l s h a y e b @ h o t m a i l . c o m

تج��اه  الفرنس��ية  الحكوم��ة  عنصري��ة 
النقاب

أقرت فرنس���ا قانوناً حتظر فيه على النساء املسلمات ارتداء 
النقاب ف���ي األماكن العامة؛ لتصبح ثاني دول���ة أوروبية تُِقرُّ هذا 
القانون اجلائر الذي يتناقض أيضاً مع املبادئ التي يكفلها دستور 

اجلمهورية الفرنسية، بعد بلجيكا.
وقال مجلس ال���وزراء: إن وزيرة العدل، ميش���يل أليو ماري، 
مت إلى املجلس مبشروع قانون مينع املرأة من تغطية كلِّ وجهها  تقدَّ
في األماكن العامة؛ حيث حظي املشروع مبوافقة الوزراء؛ على أن 

جتري إحالته إلى البرملان للتصويت عليه في يوليو القادم.
ويقضي مش���روع القان���ون مبعاقبة املخالف���ني بغرامة مالية 
قدرها 150 يورو، واخلضوع لبرنامج تدريبي على املواطنة، أو أيٍّ 

من العقوبتني.
كما يتضمن كذلك معاقبة كلِّ من يجبر امرأة على ارتداء النقاب 
ر ب� 15 ألف يورو، واصفة ذلك  بالسجن ملدة عام، أو غرامة مالية تُقدَّ

بأنه »نوع جديد من العبودية لن تقبل به اجلمهورية )الفرنسية(«.
]تليفزيون ال� CNN  2010/5/22م[

قرىً محصَّنَة
أجريت في كانون الثاني من هذا العام جتربة إس���رائيلية على 
قبة حديدية قادرة على اعتراض مقذوفات صاروخية مثل القس���ام 
ص للمرحلة األولية من املشروع – متضمنة  والكاتيوش���ا، وقد ُخصِّ

التطوير، والتجارب واإلنتاج - نحو 800 مليون دوالر.
وهو ما حدا بإس���رائيل أن تقترح على الواليات املتحدة إمكانية 
أن تس���اعد في هذا املش���روع الضخم؛ كميزانية ذات غاية، تتجاوز 
املس���اعدات األمنية الس���نوية التي مينحها األمريكيون إلسرائيل، 
وصرح وزير الدفاع األمريكي ميش���يل فلورنوي لباراك بأن الواليات 

املتحدة قررت االستجابة للطلب.
فلقد أعلن البنتاغون ل���وزارة الدفاع أن أوباما صادق على نقل 
مساعدة خاصة مببلغ 205 مليون دوالر، لشراء أكثر من 10 بطاريات 
جديدة من إنتاج إس���رائيل ملس���اعدتها على تطوير منظومة مضادة 

للصواريخ قصيرة املدى )أو ما يعرف بالقبة احلديدية(.
وأكد مصدر كبير في جهاز األمن اإلسرائيلي أن كلفة كل بطارية 
ر بنحو 40 حتى 50 مليون شيكل، وفي وسعها حماية مدينة بحجم  تقدَّ
س���ديروت، وحس���ب التقديرات املختلفة س���يكون مطلوباً قرابة 20 

منظومة لتوفير حماية معقولة لبلدات غالف غزة وحدود لبنان.
]املركز الفلسطيني لإلعالم نقاًل عن هآرتس 2010/5/16م[

] مرصد األحداث [

مرصد األخبار

إبداع رغم االحتالل
ابتك���رت ث���الث تلميذات يعش���ن في مخيم 
لالجئني الفلس���طينيني في نابلس بالضفة الغربية 
عص���اً إلكترونية ملس���اعدة املكفوفني على تفادي 
العقبات أثناء الس���ير باس���تخدام األش���عة حتت 

احلمراء وجرس صغير للتنبيه.
وأعرب���ت ن���ور العرضة )إح���دى التلميذات 
الثالث( عن هدفهنَّ قائلة: »إن ابتكارنا هو مشروع 
علمي تكنولوجي؛ نحاول فيه تسخير التكنولوجيا 
في بيئتنا ملساعدة فئة هم أحوج الناس إليها؛ وهم 
املكفوفون؛ وذلك من خالل تطوير عصا إلكترونية 
مة باألش���عة حتت احلمراء؛ لتساعدهم في  مصمَّ
تسهيل حركتهم؛ فهي تعمل على تالشي اإلعاقات 
ي  األمامية، وتس���هِّل صعود الدرج وهبوطه، وتخطِّ

احُلَفر دون إصابات«.

]شبكة احلوار نت 2010/5/10م[

شابات بريطانيات مسلمات
 في الوق���ت الذي يحضر فيه طقوَس الكنيس���ة 
اإلجنليزية أقل من 2 % من الس���كان أسبوعياً، يتزايد 
عدد معتنقي اإلس���الم من النس���اء؛ ففي »جامع لندن 
ل النساء - تقريباً -  املركزي« في »ريجنتس بارك« يشكِّ
ثلثَي »املسلمني اجلدد« الذين يُشهُرون إسالمهم رسمياً 

هناك، وأغلبهنَّ دون الثالثني من العمر.
إن اإلحصاءات املتعلقة بعدد املعتنقني لإلس���الم 
قاصرة بشكل يدعو إلى اإلحباط، لكن في تعداد 2001م 
ك�ان ع�دد م�ن اعتن�ق اإلس����الم م�ن البريط�انيني في 
اململك�ة املتحدة 30.000 عل�ى األق�ل. وَوْفَق�اً ل� »كيفني 
براي�س« م�ن »مركز أبحاث سياسات الهجرة« فإن العدد 
اآلن رمبا يقارب 50.000، أكثرهم من النساء. ويؤكد 
»برايس« أن »التحليالت األولية تُظهر أن عدداً متزايداً 
من الشابات اجلامعيات في العشرينات والثالثينات من 

أعمارهن يعتنقن اإلسالم«.
]صحيفة التاميز 2010/5/29م[
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الموسوعة السياسية

حملة دعائية لتحويل مسلمي أمريكا عن دينهم
ظهرت على حافالت في مدينة نيويورك األمريكية سلسلٌة جديدةٌ من اإلعالنات االستفزازية التي تستهدف املسلمني على 
وجه التح�ديد، من َقِبي�ل: »هل ثم�ة فتوى موج�ودة في ذهن�ك؟« و »هل تتع�رض للته�ديد من ِقَبل أفراد مجتمعك أو أسرتك؟« 

و »هل تريد أن تترك اإلسالم؟«
هذه اإلعالنات التي ترعاها منظمة تطلق على نفس���ها اس���م: »أوقفوا أس���لمة أمريكا« SIOA، تستهدف بشكل مباشر 
متصفحي موقٍع على اإلنترنت متخصٍص »مبن يريدون أو يفكرون باالرتداد عن اإلسالم«، ويبحثون عن موارد ومصادر حلمايتهم 

.refugefromislam.com من األذى، واسمه »مالذ لتاركي اإلسالم« أو
ولكن زعيمة املنظمة، باميال غيلر قالت ل� CNN: إن املس���لمني امللتزمني الذين يجدون هذه اإلعالنات عدائية، يجب أن 

هة إليهم. يتجاهلوها؛ فهي ليست موجَّ
وقالت غيلر، في برنامج حواري إذاعي للمحافظ )شون هانيتي( مؤخراً: »لقد حان الوقت لألمريكيني ألن يقفوا في مواجهة 

شرور إرهاب اجلهاديني املسلمني والتسلط اإلسالمي«.
وتعمل منظمة »أوقفوا أس���لمة أمريكا«، التي يجري متويلها عن طريق اشتراك القراء في املوقع على اإلنترنت حالياً، على 
ع ضاغط لوقف بناء مس���جد يُزَمع بناؤه قرب موقع مركز التجارة العاملي، الذي استُهِدف خالل هجمات احلادي  تش���كيل جتمُّ

]CNN العربية  2010/5/27[ عشر من سبتمبر/ أيلول عام 2001م.       

 Epistemology األبيستمولوجيا
نظرية املعرفة أو األبيستمولوجيا Epistemology: كلمة مؤلَّفة من جمع كلمتني يونانيتني: episteme مبعنى علم 
و logos مبعنى: حديث، علم، نقد، دراس���ة؛ فهي إذاً دراس���ة العلوم النقدية، وتعتَبر نظرية املعرفة إحدى فروع الفلسفة 
التي تدرس طبيعة املعرفة ومنظورها، ويُعتََقد أن املصطلح بحدِّ ذاته )أبيس���تمولوجيا( من صياغة الفيلسوف االسكتلندي 

جيمس فريدريك فيرير.
فها الالند في معجمه الفلسفي بأنها: فلسفة العلوم، وهي تختلف بهذا عن علم مناهج العلوم )ميثودولوجيا(؛ ألن  ويعرِّ

األبيستمولوجيا تدرس بشكل نقدي مبادئ كافة أنواع العلوم وفروضها ونتائجها لتحديد أصلها املنطقي وبيان قيمتها.
ويعتب���ر معظم اجلدل والنقاش في هذا الفرع الفلس���في ي���دور حول حتليل طبيعة املعرف���ة، وارتباطها بالترميزات 
واملصطلحات، مثل: احلقيقة، واالعتقاد، والتعليل )التبرير(، كما أن األبس���تمولوجيا تدرس وس���ائل إنتاج املعرفة، وتهتم 

بالشكوك حول ادعاءات املعرفة املختلفة. 
وأم���ا عن مدارس األبيس���تمولوجيا فهي مختلفة، منها: التجريبيون الذين ي���ردُّون املعرفة إلى احلواس، ومنها أيضاً 
العقليون الذين يؤكدون أن بعض املبادئ مصدرها العقل ال اخلبرة احلسية. أما عن طبيعة املعرفة؛ فيقول الواقعيون: إن 
موضوعها مستقل عن الذات، ويؤكد املثاليون أن ذلك املوضوع عقلي في طبيعته؛ ألن الذات ال تدرك إال األفكار، وكذلك 
تختلف املذاهب في مدى املعرفة: فمنها ما يقول: إن العقل يدرك املعرفة اليقينية، ومنها ما يجعل املعرفة كلها احتمالية، 

ومنها ما يجعل معرفة العالم مستحيلة. 
وقد ذهب بعض املعاصرين إلى القول بأن األبيستمولوجيا تبحث في األمور املتعلقة بفلسفة العلوم ومبادئها.

 ]بتصرف من املوسوعة السياسية – د. عبد الوهاب الكيالي، وموقع املعرفة اإللكتروني[

مرصد األخبار
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الكذب عند األطفال »دليل على الذكاء«!!
زع���م علم���اء نفٍس بكندا أن األطفال الذين يفترون الكذب في وقت مبكر قد ينجحون في حياتهم الحقاً؛ فلقد أظهرت 
دراسة أجروها على عيِّنَة من 1200 طفل تتراوح أعمارهم ما بني سنتني وسبع عشرة سنة أن القادرين على اختالق الكذب 

بلغوا مراحل متقدمة في منوِّهم.
وأكد مدير معهد دراس���ات الطفل في جامعة تورونتو الدكتور )كاجن لي( عل���ى أنه: »ينبغي للوالدين أال يقلقوا إذا كان 
طفلهم يفتري الكذب؛ فهذا ال يعني أنهم س���يتحولون - حتماً - إلى مرضى بالكذب؛ فكل األطفال يكذبون. بل هي عالمة 

أنهم بلغوا مرحلة فارقة من تطوُّرهم النفسي«.
فعجباً لكذٍب ينمُّ عن ذكاء! ففي اإلس���الم يعد الكذب من أبش���ع العيوب واجلرائم، ومصدَر اآلثام والش���رور، وداعيَة 
مه الله العليم اخلبير بطبائع العباد؛ فهو ال يهدي من كان مس���رفاً كذاباً، وأيضاً جعل الويل  الفضيحة والس���قوط؛ لذا حرَّ
اٍك أثيم؛ وما ذاك إال ملس���اوئه العظمى؛ فهو باعث على سوء السمعة، وسقوط الكرامة، وانعدام  هو العقاب الواجب لكل أفَّ

الَوثَاَقة، كما أنه يُضِعف ثقة الناس بعضهم ببعض، فضاًل عن كونه ُمضيِّعاً للوقت واجلهد، وغير ذلك.
]موقع ال� BBC  2010/5/17م[

نعم ل� »زواج الشواذ«!
حاً بأنه سيقوم بالتوقيع على  أعلن الرئيس البرتغالي »أنيبال كافاكو س���يلفا« عن تأييده لزواج الش���واذ في بالده، مصرِّ
ه البرملان في وقت س���ابق من العام احلالي إلضفاء الش���رعية على زواج الشواذ، معرباً عن أسفه لفشل األحزاب  قانون أقَرَّ

السياسية في التوصل إلى حلٍّ وسٍط بشأن هذه القضية.
واجلدير بالذكر أن التصديق على ذلك القانون سيجعل البرتغال سادس دولة في أوروبا تسمح بزواج الشواذ، وذلك بعد 

أن سمحت به كلٌّ من: بلجيكا وأسبانيا والنرويج وهولندا والسويد، )حفظ الله أمتنا اإلسالمية وحماها(.
]موقع اإلسالم اليوم 2010/5/18م[

إسرائيل ت�تجمل!
ن من أعضاء في الكنيست من مختلف التيارات  كشفت صحيفة معاريف عن تشكيل ما يسمى: »فيلق السفراء«؛ وهو مكوَّ

واألحزاب اإلسرائيلية، وسيجنِّدون أنفسهم كجيش إعالمي تابع ل� »إسرائيل« لتحسني صورتها في جميع أنحاء العالم.
وأوضحت معاريف أنه على الرغم من اجلهود التي جرى اس���تثمارها في اإلعالم، والكنيست ووزارة اخلارجية، إال أنهم 

توصلوا إلى نتيجة أن هذه اجلهود لن تؤتَي ثمارها بدون حترُّك عملي على األرض.
والعجيب أنه على الرغم من الصورة الس���يئة التي تتحدث عنها إس���رائيل جند أن العالم الغربي كلَّه يساندها؛ فها هي 
أمريكا حتدد 205 مليار دوالر للمساعدة في بناء ما ُعِرف باسم القبة احلديدية، بجانب تعوُّد احلكومة الفرنسية على تقبُّل 
كثير من اإلهانات اإلسرائيلية، وغيرهما من الدول األوروبية وغير األوروبية؛ فماذا تنتظر إسرائيل من حتسني صورتها أمام 

العالم؛ إذ إنها تأخذ ما تريد وأكثر؛ وهي على صورة السفاح الهمجي في الشرق األوسط.
]بتصرف عن صحيفة معاريف 2010/5/22م[

رئيس البالد ال يتقن لغتها
رفع طالٌب أوكرانيون قضية ضد رئيس الوزراء نيكوالي آزاروف للمطالبة بالنظر في مشروعية توليه ذلك املنصب دون 

إتقانه لغة البالد الرسمية األوكرانية، واستخدامه الدائم للروسية.
واس���تند الطالب في إحدى اجلامعات في العاصمة األوكرانية كييف في دعواهم هذه إلى املادة العاش���رة من القانون 

األوكراني، التي حتتِّم معرفة اللغة األوكرانية واستخدامها من ِقَبل جميع الشخصيات في املناصب احلكومية.
]أخبار اجلزيرة  2010/5/26م[

عامة تعجب
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شهد شهر أبريل زيادًة كبيرًة في عدد املدنيني القتل�ى 
ج�راء العن�ف في الع�راق مقارنة بالش���هر الذي س���بقه؛ 
فلقد أظهرت أرقام حكومية أن 274 مدنياً لقوا حتفهم في 
تفجيرات قنابل أو هجمات أخرى الش���هر املاضي مقارنة 

بسقوط 216 قتياًل في مارس، و211 قتياًل في فبراير.
كما أظهر اإلحصاء الش���هري للضحايا الذي أصدرته 
وزارات: الداخلية، والدف�اع، والصح�ة مقتَل 39 ش���رطياً، 
و 15 جندياً، و 48 مس���لحاً في أبريل املاضي، وبهذا يكون 
نح���و 100 ألف مدني لقوا حتفهم جراء العنف في العراق 
منذ الغزو َوْفَقاً ملوقع )ايراك بودي كاونت دوت أورج( على 

اإلنترنت.
  ]احلملة العاملية ملقاومة العدوان )قاوم( 2010/5/2م[

أشار تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء 
املصري إلى احت���الل مصر املرك���ز األول عربياً والثالث 
والعشرين عاملياً من حيث استخدام ال� »فيس بوك«، بنحو 
 2.4  مليون مستخدم في بداية عام 2010م؛ حيث إن عدد 
مس���تخدمي اإلنترنت في مصر تضاعف خالل السنوات 
العش���ر األخيرة   ليصل إلى نحو  14.5  مليون مستخدم في 
نوفمبر )تش���رين الثاني(  2009م،  مقارنة بنحو  300  ألف 

مستخدم فقط في أكتوبر )تشرين األول(  1999م.
]جريدة الشرق األوسط 2010/5/7م[

مبناسبة االحتفال بأسبوع املرور العربي أفادت املنظمة 
العربية للسالمة املرورية بتونس في بيان لها »أن احلوادث 
املرورية في العالم العربي تُس���ِقط سنوياً أكثر من 36 ألف 
قتيل ونحو 400 ألف مصاب، إضافة إلى خس���ائَر ماديٍة 

جسيمة.
وذكرت أن العالم العرب���ي مصنَّف في املرتب�ة األولى 
عاملي���اً في مجال ضحايا حوادث امل���رور؛ إذ يفقد الوطن 
العربي مبعدل مواطن واحد كل 15 دقيقة بس���بب حوادث 

املرور. 
]موقع األخبار محيط 2010/5/11م[

أظهرت بيان���ات أصدرها املكت���ب اإلداري للمحاكم 
األمريكي�ة أن ع�دد طلبات إشهار اإلفالس بلغ 388.148 
أل���ف طالٍب في الفترة من يناير إلى مارس املاضي، وذلك 
بزي���ادة  17 % قبل عام. كم���ا زادت طلبات األفراد 18 %، 

بينما تزايدت طلبات الشركات 2 %.
وعلى مدى 12 ش���هراً حتى 31 مارس املاضي؛ زادت 
لة 1.53 مليون؛ وهو  الطلبات 27 % عن العام السابق مسجِّ

أعلى مستوى منذ عام 2006م.
]وكالة األنباء رويترز 2010/5/15م[

كشفت دراس���ة صادرة عن هيئة األمم املتحدة عن أن 
عدد النازحني داخلياً في شتى أنحاء العالم وصل إلى 27 
مليون ومائة ألف ش���خص خالل عام 2009م، وهو أعلى 
رقم مت تس���جيله من���ذ بدء عملية تس���جيل النازحني في 

التسعينيات من القرن املاضي.
وَوْفَقاً للتقرير األممي، فقد جاءت باكس���تان باملرتبة 
األُولَى؛ حي���ث بلغ عدد النازحني نح���َو ثالثة ماليني من 
أصل عدد السكان اإلجمالي البالغ 170 مليون نسمة، وهو 
األعلى عاملياً؛ حي���ث يزيد ثالث مرات عن عدد النازحني 
في جمهورية الكونغو الدميقراطية التي جاءت في املرتبة 

الثانية.
]موقع نافذة اخلبر 2010/5/17م[

قال وزير االقتصاد الفلس���طيني الدكتور زياد الظاظا 
خالل افتتاح املؤمتر العلمي الثال���ث في كلية التجارة في 
اجلامعة اإلسالمية: إن االحتالل الصهيوني كبَّد االقتصاد 
الفلسطيني خالل أربع سنوات من احلصار أكثر من عشرة 
مليارات دوالر، إلى جانب تكبيده االقتصاَد أكثر من ملياري 

دوالر نتيجة احلرب على القطاع. 
]املركز الفلسطيني لإلعالم 2010/5/23م[

بني من  ل ش����يخ التربويني حامد عمار ِنَس����ب املتسرِّ فصَّ
املراح����ل التعليمي����ة املختلفة مبصر، بقوله: إن نس����بة القيد 
باملرحل����ة االبتدائية ملن هم في س����ن التعلي�����م ع�ام 2008م 
بلغ�����ت 96 % فق�ط؛ وه�و ما يعن�ي أن نحو 2،2 ملي�ون طف�ل 
ال يحصل����ون عل�ى حقه�م في التعلي�����م، وأما في اإلع�دادية 
فتص�ل نس����بة القيد إلى 93 %، وهو م����ا يعني وجود مليوني 
طفل خارج صف����وف التعليم اإللزامي، ليس����قط بعدها نحو 
2،3 ماليني طفل من قطار التعليم خالل انتقالهم من املرحلة 
اإلعدادية إلى الثانوية، وتبلغ نسبة القيد باملرحلة الثانوية نحو 

66 % فقط ممن اجتازوا امتحان الشهادة اإلعدادية.
  ]جريدة الشروق املصرية 2010/5/24م[

مرصد األرقام
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يبلغ عدد املس����لمني في جنوب إفريقيا 2 مليون نسمة، بنسبة 
تقارب 2 % . أما األديان فتتوزع على النحو التالي: املسيحيون 68 %، 
وأصحاب املعتقدات التقلي�دية 28.5 %، واملسلمون 2 %، والهندوس 
1.5 %.  وينقس�م الس�كان إلى أربع جماعات عرقي�ة: السود 75 %، 

والبيض 13.66 %، وامللونني 8.6 %، والهنود2.61 %.
وتنقس���م األقلية املس���لمة إلى أعراق ثالثة: )اإلندونيس���ي 
املاليزي، الهنود، الس���ود(، وتهيمن عناص���ر امللونني، خاصة ذوو 
األصول اإلندونيس���ية املاالوي���ة، والهنود عل���ى التركيب اإلثني 
للمس���لمني هناك؛ حيث ميثلون 96 % من إجمالي املسلمني، بينما 
ال تزيد نس���بتهم إلى إجمالي السكان عن 11 % ) 8.6 % ملونني، 
2.61 % هن�ود،(، وف�ي املق�ابل جن�د أن نس����بة الس�ود املس�لمني 
ال تزيد عن 3.5 % من إجمالي عدد املسلمني في البالد رغم أنهم 
ميثلون )أي السود( 75 %؛ وهو أمر ساهمت فيه سياسات التفرقة 
العنصرية التي كانت س���ائدة حتى عام 1994م، والتي حالت دون 
انتش���ار الدعوة اإلسالمية بفاعلية خارج نطاق اجلماعات اإلثنية 
املعتنقة لإلس���الم. ويتركز العرق اإلندونيسي املاليزي في منطقة 

الكيب أما الع�رق الهندي فيتركز في إقليم الناتاتل.
وق���د تواكب تخلُّص البالد من النظ����ام العنصري عام 
1994م مع مرور 300 عاٍم على وصول اإلس���الم إلى منطقة 
الكيب )رأس الرجاء الصالح(، وميثل املسلمون رمزاً للمقاومة 
ضد املستعمر الهولندي وضد نظام التمييز العنصري؛ إذ كان 
املسلمون ميثلون في الثمانينيات أكثر من 10 % من السجناء 

السياسيني بينما كانت نسبتهم تقل عن 2 % من السكان. 
وللمسلمني في جنوب إفريقيا حضور سياسي قوي؛ حيث  
زاد عددهم على 22 نائباً من أصل 400 نائب وأغلبهم نواب 
في أحزاب مختلفة غير إس���المية. أم���ا األحزاب اخلاصة 
باألقلية اإلسالمية فأهمها: حزب املسلمني األفارقة، وحزب 
جماعة املس���لمني. وفي عام 2000م استطاع حزب املسلمني 
األفارق���ة الفوز مبقعدين في الهيئة التش���ريعية احمللية في 
مقاطعة غرب الكيب، وارتفعت إلى ثالثة مقاعد عام 2006م 
ت حكومة  ولهم خمسة مقاعد في البرملان احلالي. وقد ضمَّ

مانديال أربعة وزراء وعشرة سفراء من املسلمني. 
ويبلغ عدد املساجد 500 مسجد، وعدد املراكز اإلسالمية 
30 مركزاً، وعدد املدارس اإلسالمية 85  مدرسة. وأما على 
الصعي���د اإلعالمي هن���اك العديد م���ن الصحف اخلاصة 
باملس���لمني، مثل جري���دة »األمة« التي تص���در في )ديربن( 
وجريدت���ي )اجلمعية( و )القلم( اللت���ني تصدران في )كيب 

تاون( و )جوهانسبرغ(، وقد مضى على إصدارهما أكثر من 
20 عاماً، باإلضافة إلى ذل���ك توجد ثالث محطات إذاعية 
إس���المية ناطقة باإلجنليزية، إحداها تص���ل إلى أكثر من 
50 دولة في العال���م عن طريق القمر الصناعي، ويقوم على 
إدارتها مجموعة من كبار علماء املسلمني في جنوب إفريقيا، 
وتصل بوضوح إلى دول عديدة في منطقة الشرق األوسط.

وفي القرن احلالي بدأ االتصال القوي بني املسلمني في 
جنوب إفريقيا والعالم اإلس���المي، وأخذت بعض احلركات 
اإلس���المية تتجه إلى هناك، فظهرت النقش���بندية، وظهر 
اإلخوان املس���لمون، كما ظهر االجتاه الس���لفي، وبدأ يظهر 
وجود شيعي، ال سيما مع تزايد اجتاه اجلاليات اللبنانية نحو 

جنوب إفريقيا لالستثمار والتجارة 
وقامت األقلية املس���لمة في جنوب إفريقيا بتأس���يس 

العديد من اجلمعيات اإلسالمية املؤثرة، منها: 
»املنظمة التعليمية في جنوب أفريقيا« و »احتاد الشباب 
املس���لم«، ومن املؤسس���ات اخليرية: »الوكالة اإلس���المية 
اإلفريقية« و »جمعي���ة هالل األمل الطبية«، ومن اجلمعيات 
املعنيَّة بش���ؤون املس���لمني في الدعوة والفت���وى واألحوال 
الشخصية وغيرها: »جمعية احتاد علماء املسلمني في جنوب 

إفريقيا« و »مجلس القضاء اإلسالمي«. 
ومن أب���رز التحديات التي تواجه األقلية املس���لمة في 

جنوب إفريقيا: 
1 - نزوح العديد من أبناء املس���لمني من مناطقهم إلى 

مناطق أخرى بعد اخلروج من احلقبة العنصرية.  
2 - قضاي���ا فق���ه الواق���ع والنوازل وما يس���تجد من 

مستحدثات العصر. 
3 - موج���ة التوج���س والعداء جتاه العمل اإلس���المي 

والتضييق عليه بدعوى اإلرهاب. 
املصادر:

- إسالم أون الين.
- موقع الشيخ القرضاوي. 

- موقع مجلس القضاء اإلسالمي. 
- موقع املنظمة اإلسالمية للثقافة والعلوم  إيسيسكو.

- موقع املنظمة التعليمية جلنوب أفريقيا.
- موقع منظمة املؤمتر اإلسالمي.

- د. محمد عاشور، دليل الدول األفريقية، معهد البحوث والدراسات األفريقية، 
القاهرة، 2008، ص5)5.   

                                                      Wikipedia -
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األقليات اإلسامية

أمح������د حم����م����ود ال��س��ي��دالمسلمون في جنوب إفريقيا   
mr.ah54@hotmail.com
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] نص شعري [

يَِّبة َطْيَبة الطَّ
عِبَارَاتِيْ جَادَتْ  َكمْ  حُسِْنكِ  وَصْفِ   فِيْ 

 وََك������مْ ِب�����َآَث�����اِركِ ال����غَ����رَّاِء مِ����نْ شَ��جَ��ٍن

 س���اف���رتُ فِ���يْ َأبْ���حُ���ِر اأَلنْ�������وَاِر مُ��تَّ��خِ��َذًا

 وَرُحْ����تُ فِ���يْ ُل��جَّ��ةِ اأَلمْ�����وَاِج َأعْ��بُ��رُهَ��ا

 وََل��سْ��تُ ُأوْفِ���يْ���كِ مَ��هْ��مَ��ا ُق��ْل��تُ مَ��نْ��ِزَل��ًة؛

 يَ��ا بَ��ْل��سَ��مَ ال����رُّوِح َك���مْ ِب���ال���رُّوِح مِ���نْ عِ��َل��ٍل
 رَسَ����مْ����تُ حُ���بَّ���كِ َل����وْحَ����اتٍ مُ���زَيَّ���نَ���ًة

َفحَدِّثِي يَا بُحُوْرَ الشِّعِْر عَنْ قِصَصِي
عَطِرًَا خَ��الِ��دًَا  َلحْنًَا  )َط��يْ��بَ��َة(  َغنَّيْتُ 
َلهَا النُُّفوِْس  فِي  َطابَتْ  )َطيْبََة(   وَُق��ْل��تُ: 

تَغْلِبُِنيْ؛ وَاأَلشْ�����وَاقُ  )َط��يْ��بَ��َة(   وَزُرْتُ 

َق��دْ عَبَرَتْ ال��دِّي��ِن واإِليْ��مَ��انِ  مَ���ْأِرزَ   يَ��ا 

َفانَْطَلَقتْ اخَل��يْ��ِر  رَْك���بُ  هَ��اجَ��رَ   ِإَل��يْ��كِ 

هُنَا سََكنْتُ  َلكِنِّيْ  الَقْلِب،  فِي   سََكنْتِ 

 َف���َأنْ���تِ عَ��اصِ��مَ��ُة اإِلسْ������َاِم ، مُ��نْ��َط��َل��قٌ

 وََأنْ������تِ سَ���يَّ���دَُة ال���دُّنْ���يَ���ا وَبَ��هْ��جَ��تُ��هَ��ا

شَغََفًا دَمِ��ي  فِي  يَجِْري  أِلَرْضِ���كِ   حُبِّي 

ِب��هَ��ا تُ���ضِ���يُء  وال���دُّنْ���يَ���ا  املَ���دِي���نَ���َة   ِإنهَّ 
مُشِْرَقٌة َف��ِه��يَ  مِنْهَا؛  ال��َك��وُْن  َأشْ���رَقَ   بَ��ْل 

ِبهَا َأَق����امَ  مَ��ا  َأرٍْض  خَ��يْ��رَ  تَ��ُك��نْ  َل���مْ  َل���وْ 
 مَ��دِي��نَ��ُة ال��عِ��ْل��ِم واإِلي�����مَ��انِ َق��دْ شَ��ِه��دَتْ
 وَتَ���رْجَ���مَ���تْ ِب��اْل��مَ��عَ��الِ��ي ُك���لهَّ مَ��ْل��حَ��مَ��ةٍ

يَ��سْ��ُك��نُ��هَ��ا ِب��املُ��خْ��تَ��اِر  َذاكَ   وَتَ����وَّجَ����تْ 

 وَجَ����اَء َأحْ��بَ��ابُ��هَ��ا يَ��بْ��غُ��وَْن رَوْضَ��تَ��هَ��ا
مِ��نْ عَبٍَق املِ��سْ��كِ  رَحِ��ي��قَ   وَيَ��رْشُ��ُف��وَْن 
تُسَاِبُقِني رُوْحِ����يْ  امُلصَْطَفى   لِمَسِْجدِ 

 وََك����مْ تَ��وَسَّ��ْط��تِ َأشْ���عَ���اِريْ وََل��وْحَ��اتِ��ي

وآه���اتِ���ي أف����راح����ي  ال��ن��ف��س ح������رَّكَ   يف 
شِ��عْ��ِريْ وَحُ��بِّ��يْ وََأشْ���وَاقِ���يْ شِ��رَاعَ��اتِ
لِ��َك��يْ ُأَق����دِّمَ مَ��دْحِ��يْ ب��اعْ��تِ��َذارَاتِ��يْ
َف�����َذا مَ���َق���امُ���كِ فِ����يْ َأعْ���َل���ى املَ���َق���امَ���اتِ
ب��ال��عِ��َاجَ��اتِ تُ�������دَاوَى  اَل  دَاوَيْ����تِ����هَ����ا 
َف���فِ���يْ رُبَ�����اكِ بَ��سَ��اتِ��يْ��ِن��ي وَجَ��نَّ��اتِ��ي
حَِكايَاتِيْ عَ��نْ  وارِْوي  اأَلرِْض  هَ��ذِهِ  فِ��يْ 
ِب����ذِْك����ِر )َط������هَ( جَ����ِزيْ����ًا ب��ال��ك��رام��اتِ
نَ���بْ���ضُ ال���ُف���ؤَادِ يُ��غَ��نَّ��ى فِ���يْ مَ���سَ���رَّاتِ
َذاتِ���يْ؟ َأمْ  زَارَ  َأشَ���وْقِ���ي  َأدِْري:  َف��َل��سْ��تُ 

 

َل����كِ ال���ُق���ُل���وْبُ وَعَ�������ادَتْ ب��ال��سَّ��عَ��ادَاتِ
مِ��نْ��كِ اجَل��حَ��افِ��ُل تَ��مْ��حُ��و لِ��ْل��خُ��رَاَف��اتِ
َغايَاتِي ْقتُ  حَقهَّ َقدْ  الغَضِّ  حِضِْنكِ  فِيْ 
 لِ���دَعْ���وَةِ اْل��حَ��قِّ فِ��يْ ُك��لِّ اتِّ��جَ��اهَ��اتِ

وَمَ��هْ��ِب��ُط ال��وَحْ��يِّ، مِ��شْ��َك��اُة اهلِ��دَايَ��اتِ
��اتِ��ي وَدَقهَّ نَ��بْ��ضِ��ي  فِ���يْ  َذابَ  َل��َق��دْ  حَ��تَّ��ى 
ال��سَّ��مَ��اوَاتِ وَجْ���هَ  نَ����وَّرَتْ  َق��دْ  َكالشَّمِْس 
ِب���ُك���لِّ حُ���سْ���ٍن تَ����بَ����دَّى ب��ال��ُف��يُ��وْضَ��اتِ
خَ���يْ���رُ ال���بَ���ِريَّ���ةِ فِ���ي حُ����ٍب وَم���رْضَ���اةِ
ِب��َف��نِّ��هَ��ا ال���ف���ذِّ بُ����ْل����دَاُن احَل����ضَ����ارَاتِ
ال��بُ��ُط��والتِ َأرْضَ  َغ���دَتْ  حَ��تَّ��ى  عَ��صْ��مَ��اَء 
فِ��ي َأرْضِ��هَ��ا نَ��زََل��تْ خَ��يْ��رُ ال��رِّسَ��ااَلتِ
وَهُ����مْ يَ���حُ���ومُ���وَن فِ��يْ��هَ��ا َك��ال��َف��رَاشَ��اتِ
 َأنْ���َف���اسُ )َط����هَ( ِب��هَ��ا َأزَْك�����ى ال��عُ��ط��ورَاتِ

حَْلَقاتِ  رَوِْض  مِ��نْ  اهُل��دَى  رَحِيقَ  نَجِْني 

تامر إمساعيل حممد محيدي
shaeralrasool@hotmail.com
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 )*) كاتب فلسطيني.

ولعل ذلك ما أكدته وثيقة داخلية أعدتها وزارة اخلارجية 
الصهيونية من أن إس���رائيل تفقد مزي���داً من أصدقائها في 
جميع أنحاء العالم، في ضوء أننا بتنا نشاهد دوالً كانت تربطها 

عالقات مميَّزة مع إسرائيل، تبتعد اليوم عنها تدريجياً.
وتض���رب الوثيقُة التي أوردته���ا صحيفة »معاريف« على 
ذلك مثاالً بالنموذج الهولن�دي؛ حيث انضمت هولن�دا مؤخراً 
إلى قائمة الدول التي تردَّت عالقاتها مع إس���رائيل يوماً بعد 
اآلخر، وخالل األع���وام األخيرة أيضاً طرأ انخفاض ملموس 
في مقدار الدعم التاريخي إلس���رائيل في أوس���اط الشعب 

الهولندي. 
وق���د كان للمواجه���ات املس���تمرة مع الفلس���طينيني، 
واالس���تطالعات السلبية في وسائل اإلعالم الهولندية، الدور 
األساس���ي األكبر الذي تس���بب في هبوط الدعم التاريخي، 
ويض���اف إلى ذلك تأثير احلرب األخيرة على قطاع غزة التي 

قلبت الرأي العام الهولندي، وجعلته ساخطاً على إسرائيل. 
ورمبا كان لهذه األجواء املعادية التي تش���عر بها إسرائيل، 
أثر كبير عل���ى تراجع حجم الهجرة اليهودية إلى فلس���طني 
احملتلة في اآلونة األخيرة؛ حيث كش���فت صحيفة »هآرتس« 
النقاب ع���ن حمل�ة جدي�دة هدفها إع���ادة 75 أل�ف يه�ودي 
ق�����رروا ال�رحي��ل ع���ن األراضي الفلس���طينية احملتلة عام 
948)م والس���كن في اخل��ارج، وهو ما بات يُع��َرف بظاهرة 

»الهجرة املعاكسة«.
وتقضي اخلطة مبنح من يقرر من هؤالء العودة واالستقرار 
مجدداً في إس���رائيل مكانَة املهاجر اجلديد، وما يعنيه ذلك من 
ر  إعف���اءات ضريبية كبيرة، وإغراءات مالي���ة أخرى. ومن املقرَّ
أن تصادق احلكومة اإلس���رائيلية عل���ى اخلطة التي بادر إليها 

»بنيامني نتنياهو« بالتعاون مع وزارة االس���تيعاب، وسيتقرر َمنُْح 
مكانة »مهاجر جديد« لكل صهيوني أمضى في اخلارج 6 سنوات 

على األقل، ثم قرر العودة واالستقرار في فلسطني احملتلة. 
وفي ما يتعلق باإلغراءات املالية، نشرت الصحيفة جدوالً 
يقارن بني التسهيالت احلالية واملوعودة؛ حيث سيُعفا كلُّ من 
يقرر العودة من ضريبة الدخل ملدة 20 س���نة بدالً من عش���ر 
م  سنوات كما هو معمول به حالياً، وفي ما يتعلق بالعمل ستقدِّ
احلكومة »للعائدين« مساعدات كبيرة في مجال استيعابهم في 
سوق العمل، وستعقد من أَْجِلهم دورات مهنيًة تأهيليًة، إضافة 
إلى َمنْح أطفالهم خمس س���اعات تقوية ف���ي مجال التعليم 

أسبوعياً، بدالً من ساعة واحدة حالياً.
فيلق السفراء:

لقد كشفت صحيفة »جي�روزالي�م بوست« عن قلٍق حقيقي 
من تراج�ع مك�انة إس�رائيل الدولي�ة، وه�و ما دفعه�ا لتش�كيل 
ن من أعضاء من الكنيست من  ما يسمى »فيلق السفراء«، املك�وَّ
مختلف التيارات واألحزاب اإلس���رائيلية، سيجنِّدون أنفسهم 
كجيش إعالمي تابع ل� »إسرائيل« لتحسني صورتها في جميع 

أنحاء العالم. 
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل لم تكن تعاني في السابق 
من تش���وُّه صورتها في العالم، إال أن األمور تغيرت بعد احلرب 
األخيرة على غزة، وما أعقبها من تقرير »غولدستون«، وتدهور 
العالق���ات مع تركي���ا، وتردِّي العالقات م���ع الواليات املتحدة، 

واحلمالت الدعائية ضد إسرائيل في مختلف أنحاء العالم.
وأوضحت صحيفة »يديع���وت أحرونوت« أنه على الرغم 
من اجلهود اإلس���رائيلية التي جرى اس���تثمارها في اإلعالم، 
لوا إلى نتيجِة أنَّ  والكنيس���ت ووزارة اخلارجية، إال أنهم توصَّ
ٍك عمليٍّ على األرض،  هذه اجلهود لن تؤتَي ثمارها بدون حترُّ

ملاذا يستعدي الكيان الصهيوني دول العالم، ويفقد األصدقاء؟
د. عدنان أبو عامر)*(

] عين على العدو [

فاج��أ وزي��ر احلرب الصهيوين »إيه��ود باراك« وزراء احلكومة ح��ني صرح قائًا: »إن إس��رائيل أمام خطر 
تراج��ع مكانته��ا الدولية يف األمد البعيد«، ورغ��م أن ذلك اعترافًا صهيونيًا ليس جدي��دًا، لكن صدوره عن 
»ب��اراك« الوزير األكثر خربة ودراية يف احلكومة احلالية، يترك دالالت يف غاية اخلطورة على مس��تقبل 

هذا الكيان يف املنطقة.
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وأك���دت الصحيفة أن معظم ال���دول األوروبية 
باتت تنظر إلى إسرائيل على أنها »سفاح همجي 
في الشرق األوسط«، وذلك إلى جانب األزمات 
الدبلوماس���ية الكثيرة الت���ي حدثت خالل العام 
املاض���ي، كل ذلك مسَّ بصورة »إس���رائيل« في 

جميع أنحاء العالم.
الئحة األعداء:

إن الغريب في األمر، أنه على الرغم من هذه 
احلملة املعادية التي يواجهها الكيان الصهيوني 
في اخلارج، فقد نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن 
مصادر سياس���ية أن تل أبيب تش���عر بخطورة 
قرار مصر إلغاء مش���اركة مجموعة من األطباء 
الصهاينة في مؤمتر دولي حول أمراض الدم من 

املقرر َعْقُده في القاهرة.
وأضافت اإلذاعة أن نحو ألفي طبيب من جميع 
أنحاء العالم سيشاركون في هذا املؤمتر، وأن نقابة 
األطباء والصيادلة املصريني هددت مبقاطعته في 

حال مشاركة األطباء الصهاينة فيه.
واألكث���ر من ذلك، أن مدير مستش���فى »تل هش���ومير« 
احلكومي اإلسرائيلي قد جترأ وبعث برسالة للرئيس املصري 
طلب منه التدخل في املوضوع، وإفس���اح املجال أمام األطباء 

الصهاينة حلضور املؤمتر. 
وفي س���ياق متصل، ذكرت القناة التلفزيونية العاشرة أن 
إس���رائيل تس���تعدُّ للخروج بحملة دعائية عاملية ضد اململكة 
العربية السعودية، في إطار قراٍر سريٍّ اتخذه وزير اخلارجية 
»أفيغدور ليبرمان«. وستُستَخَدم هذه احلملة في حال تنفيذها 
م���ن ِقبَل اللوبي اليهودي في الوالي���ات املتحدة، وفي أوروبا، 
وأماكن أخرى في العالم؛ لتناُول موضوعات حقوق اإلنس���ان 
ومكانة املرأة، ومتويل ما يسمى ب� »اإلرهاب«، أمام الكونغرس 
األمريكي والبرملان األوروبي، إلى جانب تقدمي ش���كاوى ضد 

السعودية أمام احملكمة الدولية.
وتتضمن اخلطة رسالة شديدة اللهجة ينقلها ليبرمان خالل 
األيام املقبلة إلى الواليات املتحدة، تتضمن اتهام الس���عودية 

بالضلوع في متويل جميع األنشطة املعادية إلسرائيل.
وأوضح���ت القناة أن ق���رار ليبرمان، ج���اء »في أعقاب 
استنتاج جرى التوصل إليه في وزارة اخلارجية، بأن السعودية 
هي اجلهة الرئيس���ة التي تقف خلف احلمل���ة الدولية لنزع 
الشرعية عن الكيان الصهيوني، من خالل املبادرة لرفع دعاوى 

عديدة ضد إس���رائيل، ودعم الكثير من الدعاوى في محاكم 
دولية، ومالحقة إس���رائيل في قضايا مختلفة، وَفْضِحها في 

جلاٍن ومؤمتراٍت في الواليات املتحدة وأوروبا«.
وثم���ة جانب هو األكثر ف���رادة في تنام���ي قائمة »أعداء 
إس���رائيل«، هو ذلك التحوُّل في القواعد االجتماعية اليهودية؛ 
حيث قويت املنظم���ات اليهودية املعادي���ة للصهيونية، وأقامت 
منظم���ات يهودي���ة - منها منظم���ة »يهود ملقاطع���ة البضائع 
اإلس���رائيلية«، ومنظمة »يهود من أجل العدالة للفلسطينيني« - 
اعتصامات في وسط لندن، ضد »احتالل إسرائيل غير املشروع 
للضفة الغربية والقدس الش���رقية، والعقاب اجلماعي للشعب 

الفلسطيني احملاصر في غزة«.
ودعت هذه املنظمات إل���ى »عزل دولة الكيان الصهيوني 
بس���بب مواصلتها انتهاك القان���ون الدولي، كما دعت حلملة 
دولية واس���عة ملقاطعة البضائع اإلسرائيلية وفرض عقوبات 

على إسرائيل«. 
واألخطر من ذلك - َوْفَقاً ملصادر إسرائيلية مطلعة - أن 
األوضاع املتفجرة في قطاع غزة ساعدت على »كسر املقاومة 
اليهودية التقليدية النتقاد إس���رائيل«، ويق���ول احملللون: إن 
االضطرابات والغضب في أوس���اط اليهود في مختلف أنحاء 
أمريكا يعود إلى السلوك اإلس���رائيلي اإلجرامي والعنصري 

الذي ظهر جلياً خالل تلك احلرب املجنونة.
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لقد رَجَعَتْ من جديد »حرب النِّقاب«، 
ال��يت خيوضه��ا النِّق��اب ض��د معارضيه 
وخمالفي��ه، الذي��ن اعت��ادوا إش��عال فتيل 

هذه احلرب كلما سنحتْ هلم الفرصة.
وبدأنا من جديد نسمع عن تطاوالهتم 
على »النِّقاب«، ووَصْمِه ب� »التخلُّ�ف«، و »مَنِْع 
التواصل بني فئ��ات اجملتمع«، وغري ذلك، 
كما ع��اد علماء املس��لمني م��ن جديد إىل 
بيان حكم النقاب، والدفاع عن شرعيته.

وكنت قد استمعُت وقرأُت في »وسائل اإلعالم« 
عن هذا وذاك، ونظرُت أق���واَل املخالفني للنقاب، 
واملدافعني عن وجوبه فضاًل عن استحبابه وشرعيته، 
وال أريد هنا أن أعيد شيئاً مما هو مشهوٌر جتري به 

»وسائل اإلعالم« في الناس هذه األيام.
لكن ثمة تساؤالت: ما سرُّ هذه الظاهرة؟ وما أبعادها؟ وهل 
د واجب شرعي  جة؟ أم أنه مجرَّ النقاب يس���تحق كل هذه الضَّ

مثله مثل غيره من الواجبات الشرعية؟
إنن���ا إذا تدبَّرن���ا هذه املس���ألة، ووضعناها في س���ياقها 
اإلس���المي؛ بني النصوص والش���رائع اإلس���المية، مع تطبيق 
هذه النظرة الُكلِّيَّة الشاملة على الواقع، وقراءة الصورة ِمن كلِّ 
زواياها وأطرافها، فس���تظهر الصورة واضحة مكتملة األركان؛ 
بحي���ث ال ميكن فهمها في غي���اب ركٍن منها؛ بل ال بد من َجْمِع 

أركانها جميعاً؛ لتظهر كما هي، ال كما يَُراد لها أن تكون.
لنَُعْد إلى الوراء، حيث الدولُة املس���لمة الناشئة في جزيرة 
م  الع���رب، والنبي # بني ظهرانيهم، يُِح���لُّ لهم الطيِّبات ويُحرِّ
عليهم اخلبائث، ويسوسهم، ويُعلِّمهم الشرع، ويُربِّيهم، ويصنعهم 
على عينه وحتت َسْمِعه وبصره #، والناس معه على قلب رجٍل 
واحد، تنتشر فيهم خصال النخوة والغيرة واملروءة، ونحوها ِمن 

خصال اخلير.

فالرج���ال أَْغيَر الرجال، وأطهره���م، وأعظمهم، وأعفهُّم، 
ة في  والنس���اء كذلك أيضاًً؛ حيث جتد الواحدة منهن تعدل أمَّ
إميانها، وحيائها، ووفائها لزوجها وأوالدها، وطهارتها، وس���ائر 
أحوالها، وهناك عشرات الكتب التي حتدثت بتفصيل عن هذه 

اجلوانب.
واحلقيقة أنَّ األمثلة التي ال حصر لها، تش���هد بطهارة جيل 
الصحابة - رضي الله عنه���م - ونقائه ومع ذلك كلِّه فقد أََمَرهم 
اللُه - عز وجل - جميعاً )رجاالً ونساًء(، فقال - تبارك وتعالى -: 
وا ِم���ْن َأْبَصاِرِهْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَك َأْزَكى َلُهْم إنَّ  }ُقل ِلّْلُمْؤِمِننَي َيُغضُّ
اللََّه َخِبيٌر ِبَا َيْصَنُعوَن #^٣٠^#( َوُقل ِلّْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن 
{ ]النور: ٣٠ - ٣١[، وأمَر نس���اء النبي # ونساء املؤمنني  ُفُروَجُهنَّ
، فقال - س���بحانه  ِمن بعدهنَّ بعدم اخلضوع بالقول في حديثهنَّ
َن الِنَّس���اِء إِن اتََّقْيُتَّ َفال َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل  -: }َيا ِنَس���اَء النَِّبِيّ َلْسُتَّ َكَأَحٍد ِمّ
ْعروفا{ ]األحزاب: ٣٢[؛ فجعل  َفَيْطَمَع الَِّذي ِف���ي َقْلِبِه َمَرٌض َوُقْلَن َقْواًل مَّ
- سبحانه - هذه التدابير االحترازية حاجزاً يحول بني نساء النبي 

، وبني طمع َمن في قلبه مرض. # ونساء املؤمنني ِمن بعدهنَّ

قراءة في ظاهرة
التطاول على »النِّقاب«

ص���اح ب���ن ف��ت��ح��ي هَ��َل��ل

] متابعات [
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وفي سياق هذه التدابير االحترازية جند تدبيراً احترازّياً آخر 
َها النَِّبيُّ ُقل أَلْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَساِء  يتمثل في قوله - تعالى -: }َيا َأيُّ
اْل�ُمْؤِمِننَي ُيْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمن َجالِبيِبِهنَّ َذِلَك َأْدَنى َأن ُيْعَرْفَن َفال ُيْؤَذْيَن َوَكاَن 
ِحيما{ ]األح���زاب: ٥٩[؛ لقد نقلت هذه اآلية الكرمية  اللَُّه َغُفورا رَّ
املس���ألة إلى أبعاٍد رحبة فسيحة، ميكن لنا أن نقف على بعضها 

بتدبُّر كلمات اآلية الكرمية، مع باقي اآليات الكرميات:
لق���د جاءت اآلية الكرمية هنا عل���ى غير العادة في توجيه 
األمر للمؤمن���ات؛ فِإنَّ قوله - تعالى -: }ِلْلُمْؤِمَناِت{ يش���مل 
س���ائر نس���اء األمة، لكن في هذه اآلية الكرمية قال - تبارك 
وتعالى -: }ُقل أَلْزَواِج���َك َوَبَناِتَك َوِنَس���اِء اْل�ُمْؤِمِننَي{، فذكَرهنَّ 
م أزواجه وبنات���ه # ليقتدي بهنَّ في ذلك َمن  بالتفصيل، وقدَّ
بعَدهنَّ ِمن نس���اء املؤمنني، وهذا َملَْمٌح تربويٌّ آخر؛ فِإنَّ الناس 
يقتدون بأئمتهم، ويدفعهم الِفعل إلى االس���تجابة أكثر ِمن دفع 
مت  َدْت األمَر الوارد فيها، وقدَّ القول لهم؛ فاآلية الكرمية قد أكَّ
نساءه وبناته # زيادة في تأكيد هذا األمر، وحّثاً لغيرهنَّ على 
؛ ألنه إذا أُِمَرْت أفضل نس���اء هذه األمة )أمهات  االقت���داء بهنَّ
املؤمنني، وبنات النبي #( بذلك كان غيرهنَّ أَْولى باألمر وآكد، 
وهذا الَقْدُر وحَده كان كافياً في تأكيد األمر لعموم نساء األمة، 
ومع ذل���ك فقد ذكرت اآلية }َوِنَس���اِء اْل�ُمْؤِمِننَي{ صراحة، وفي 
هذا العطف زيادة تأكيد ألمر نساء املؤمنني مبا أُِمَرْت به أمهات 
املؤمنني وبن���ات النبي #، وفيه أيض���اًٍ ردٌّ على َمن قد يزعم 

تخصيص األمر بأمهات املؤمنني وبنات النبي #.
وف���ي أْمِره - تب���ارك وتعالى - له���نَّ أْن يُْدنني عليهن من 
جالبيبه���نَّ تأكيٌد آخر لألمر بالنقاب، وه���ذا واضٌح من قوله 
ُهنَّ جميعاً ولم يستثِن من ذلك  {، فعمَّ - تعالى -: }ُيْدِننَي َعَلْيِهنَّ
وجهاً أو كّفاً أو غيرهما؛ ف���دلَّ ذلك على عموم اإلدناء جلميع 
{ باجلمع دون اس���تثناء. ولو أراد  جس���د املرأة لقوله: }َعَلْيِهنَّ
الل���ه - عز وجل - االس���تثناء، أو أراد عضواً دون عضٍو لبيَّنه، 
ح بإرادته اجليوب في قوله - تعال���ى -: }َوْلَيْضِرْبَن  كما ص���رَّ
{، وإرادته الص���وَت في قوله - تعالى - ِبُخُمِرِه���نَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ
: }َف���اَل َتْخَضْعَن ِبالَقْوِل َفَيْطَمَع الَِّذي ِف���ي َقْلِبِه َمَرٌض{، وأمثال هذه 
{ في آية }ُيْدِننَي  املعان���ي؛ ولهذا كان قوله - تعالى -: }َعَلْيِهنَّ
{ ش���اماًل جلميع املرأة من أعالها إلى أدناها، ال يخرج  َعَلْيِهنَّ

من هذا العموم شيءٌ بغير بيِّنٍة من شرٍع.
وفي تعبيره - تبارك وتعال���ى - باإلدناء في قوله: }ُيْدِننَي 
{ توكيٌد آخر على األمر بالنقاب؛ ألنه - عز وجل - قد  َعَلْيِه���نَّ
أمر في آيٍة أخرى بغضِّ البصر، وال ميكن األمر بغضِّ البصر مع 
إباحة كش���ف ما يجرُّ إلى النظر ويشيعه ويفشيه؛ وإمنا يالئمه 

أمر النساء باالحتشام واالبتعاد عن اللباس الذي ِمن شأنه لفت 
 . االنتباه إليهنَّ وَعْطف البصر عليهنَّ

وِم���ن جهة أخرى فقد أمر الل���ه - عز وجل - املؤمنات أن 
يضربن بخُمِرهنَّ على جيوبهن، فق���ال - تعالى -: }َوْلَيْضِرْبَن 
{؛ واملقص���ود باجليب: فتحة اللباس ِمن  ِبُخُمِرِه���نَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ
عند الُعنُق، وبذلك أمر الله - تبارك وتعالى - النس���اء بتغطية 
، وأما ِمن أس���فل  فتحة اللباس ِمن فوق )عند العنق( بخُمِرِهنَّ
الثوب؛ فقد ق���ال الله - عز وجل -: }َواَل َيْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَلَم 
{، وهذا أيضاًً يستلزم أن ال تلبس املرأة ثوباً  َم���ا ُيْخِفنَي ِمْن ِزيَنِتِهنَّ

قصيراً ِمن باب أَْولَى.
فإذا وضعنا هذه النصوص وم���ا يجري مجراها مجتمعة في 
هيئة الثوب اخلاص بالنس���اء في الش���ريعة، فسنرى صورته تبدأ 
بخماٍر في أعاله يغطي فتحة اجللباب التي عند العنق، ثم اجللباب 
أسفل اخلمار يغطي سائر جسد املرأة، وينزل ألسفل ليغطي قدميها 
{ لتعمَّ  متاماً. لكن تأت���ي اآلية الكرمية: }ُيْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمْن َجاَلِبيِبِهنَّ
جميع جسد املرأة، وليشمل ذلك أيضاًً الوجه والكفني، ألن أَْمرهنَّ 
{ َقْدٌر زائٌد على اخلمار  باإلدناء في اآلية الكرمية }ُيْدِن����نيَ َعَلْيِهنَّ
واجللباب؛ فهو يعم جميع بدن املرأة ِمن أعالها إلى أس���فلها، بغير 

استثناء لشيء منها، وهذا تأكيٌد آخر لألمر بالنقاب.
وال يتناف���ي هذا كله مع قوله - تعالى -: }َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ 
ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها{؛ ألنَّ الراجح في تفسير ما ظهر منها هو الثياب 
���ر }ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها{  ونحوه مما يظهر ضرورة، خالفاً ملن فسَّ
بالوجه والكفني؛ ألن االستثناء هنا من الزينة وليس من اجلسد، 
فل���ِزَم ِمن ذلك أن يك���ون ما ظهر منها ه���و الثياب أو اخلمار 
والنقاب؛ فهذا كله يظهر ضرورة، وهو من الزينة؛ كما قال الله 
- تعالى -: }َيا َبِني آَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكِلّ َمْس���ِجٍد{ ]األعراف: 
٣١[، ويؤيِّ���د هذا نهيه - تعالى - في اآلية األخرى بقوله: }َواَل 
{؛ فنهى - سبحانه - عن  َيْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَلَم َما ُيْخِفنَي ِمْن ِزيَنِتِهنَّ
ج���ل الذي يؤدِّي لرفع الثوب فيظهر ما يخفني ِمن  الضرب بالرِّ
؛ فقد أمَر س���بحانه في هذه اآلية بستر الزينة، فتواَفَق  زينتهنَّ
ذلك مع األمر بس���تر الزينة أيضاًً ف���ي قوله - تعالى -: }َواَل 
ُيْبِدي���َن ِزيَنَتُه���نَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها{، وظه���ر أَنَّ املراد مبا يظهر ِمن  
الزينة ش���يءٌ آخر ال ميكن ستره عادة، وهو الثياب، وهو أيضاً 

ِمن الزينة بدليل آية سورة األعراف.
وفي تفس���ير ما ظهر من الزينة بالوج���ه والكفِّني نظٌر؛ ملا 
أسلفُت من أَنَّ االستثناء في اآلية ِمن الزينة ال ِمن اجلسد؛ ففي 
{، وقوله - تعالى -:  قول���ه - تعالى -: }َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِه���نَّ
{، وأمثال ه���ذه اآليات ما يدل على أَنَّ  }َواَل َيْضِرْب���َن ِبَأْرُجِلِه���نَّ
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ٌه إلى تش���ريٍع خاصٍّ بش���يٍء )عضٍو( من املرأة،  اخلطاب متوجِّ
ه إلى زينة املرأة ال إلى  بخالف آية الزينة؛ فاخلطاب فيها متوجِّ
شيٍء منها نفسها، وسياق اآليات صريٌح في ذلك؛ حيُث تكلَّم عن 
تشريعات خاصة بأعضاء ِمن املرأة ثم انتقل للكالم عن تشريع 
خاصٍّ بزينتها؛ فق���ال - تعالى -: }َوُقل ِلّْلُمْؤِمَن���اِت َيْغُضْضَن ِمْن 
َأْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ إالَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْلَيْضِرْبَن 
ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ َوال ُيْبِدي���نَ ِزيَنَتُهنَّ إالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو آَباِئِهنَّ َأْو آَباِء 
ُبُعوَلِتِه���نَّ َأْو َأْبَناِئِهنَّ َأْو َأْبَناِء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو إْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني إْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني 
َأَخَواِتِهنَّ َأْو ِنَس���اِئِهنَّ َأْو َم���ا َمَلَكْت َأْيَاُنُهنَّ َأِو التَّاِبِع���نَي َغْيِر ُأْوِلي اإلْرَبِة 
ْفِل الَِّذيَن َلْم َيْظَهُروا َعَلى َعْوَراِت الِنَّس���اِء َوال َيْضِرْبَن  َجاِل َأِو الِطّ ِمَن الِرّ
َها اْل�ُمْؤِمُنوَن  ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَلَم َما ُيْخِفنَي ِمن ِزيَنِتِهنَّ َوُتوُبوا إَلى اللَِّه َجِميًعا َأيُّ
َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن{ ]النور: ٣١[، وهذا الس���ياق بطوله يفت�ح آف�اق�اً 
جديدة في اس���تجالء احلقيق�ة؛ فق�د ج����اء قوله - تعالى - 
بخصوص الزينة على ه���ذا النحو: }َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ إالَّ َما َظَهَر 
ِمْنَه���ا َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ إالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو 

{ إلى آخر اآلية؛ فذكرت اآلية نوعني ِمن الزينة:  آَباِئِهنَّ
األول: ال يُبِْدينه إال ما ظهر منه.

دة في اآلية. والثاني ال يُبِْدينه إالَّ لألصناف احملدَّ
ف���دلَّ ذلك على أَنَّ الزينة املعهودة للنس���اء ال تظهر إال ملَن 
دتْهم اآلية، وأَنَّ الثياب الظاهرة هي املقصودة بالزينة األُولَى  حدَّ
�َرْت  ل اآلية قد ُفسِّ في اآلية، أو تكون الزينة التي أُْجِملَت في أَوَّ
���رت األصناف اجلائز ظه���ور الزينة لهم دون  في آخرها، وُفسِّ
غيره���م، وهم الذين ذكرتهم اآلية الكرمي���ة؛ فيك�ون ال��مراد: 
إال م���ا ظهر من الزينة ألصناف بعينهم ِمن الناس، وليس ملطلق 
ج؛ فُعِلَم  الن���اس. ويؤيد ذلك أيضاً أَنَّ املرأة مأم���ورة بعدم التََّبرُّ
بذل���ك أَنَّ اآلية الكرمية: إما أنها قد اس���تثنْت نوعاً بعينه ِمن 
الزين���ة وهو اللباس الظاهر ضرورة، أو أَنَّها اس���تثنت ما ظهر 
ِمن الزينة لفئاٍت بأعيانهم حددتهم اآلية دون بقية الناس، وقد 
يكون االس���تثناء هنا يعني عند الضرورة واالضطرار؛ أي: وال 
يبدين زينتهنَّ إالَّ ما ظهر منه���ا رغماً واضطراراً وضرورة ِمن 
متريٍض ونحوه؛ أو تكون اآلية مبعنى »إالَّ ما قد َسلََف« في قوله 
َمُعوْا َبنْيَ اأُلْخَتنْيِ إالَّ َما َقْد َسَلَف{ ]النساء: ٢٣[؛  - تعالى -: }َوَأن َتْ
يعني: ما مضى وانته���ى، فيكون املراد إال ما ظهر في املاضي. 
لكن تفس���ير }ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها{ مبعنى الثياب أو مبعنى ما ظهر 
ألصن���اٍف بأعيانهم، أَْولَى ِمن ه���ذه االحتماالت األخيرة؛ والله 

أعلم.
وال أريد أن أس���تطرَد في الكالم على هذه املس���ائل، فلم 
أقصد هنا استيعاب النصوص الواردة في مش��روعية النق��اب 

أو اس���تحبابه أو وجوب���ه، وإمنا املقصود اإلش���ارة إلى أصله 
الشرعي اإلس���المي، وكونه أحد التش���ريعات التي وردْت بها  
النصوص الش���رعية، التي ال يجوز لكائن أْن ينكر وجودها في 
الش���رع؛ وَمن أراد االستزادة في أدلة مشروعيته والوقوف على 
حكمه وآراء العلماء فيه؛ فعليه بالرجوع للمؤلَّفات املشهورة في 

هذا الباب.
وبعد هذا كله: ما الذي دفع املعارضني للنقاب إلى رميه عن 
قوٍس واحدٍة؟ واالنزعاج من انتشاره؟ وسنِّ التشريعات الوضعية 
األرضية للحدِّ منه ومحاربته بني آٍن وآخر؟ ولَم النقاب حتديداً 

وليس الوضوء أو الصيام؟
رمبا ال ميك����ن لبعض الناس اجلواب عن هذه األس����ئلة إذا 
نظر للمس����ألة نظرة جزئية ضيقة، تقتصر على النقاب وحَده، أو 
على بعض املبررات التي يطرحها املعارضون، لكن يظهر اجلواب 
بوضوح إذا ربطنا بني العداء للنقاب والعداء لعدٍد من الش����رائع 
اإلسالمية األخرى: كاحلج واألذان وصالة اجلمعة؛ فقد الحظنا 
د لهذه الشعائر وأمثالها، والرابط بني هذه  العداء املستمر واملتجدِّ
التش����ريعات وأمثالها هو كونها من شعائر اإلسالم املميِّزة له عن 
غيره؛ فهي ش����عائر متيِّز شخصية اإلس����الم عن غيره؛ أي أنها: 
د تشريعات إسالمية فقط؛ لكنها إلى جوار ذلك شعائر  ليست مجرَّ
يِّزة للشخصية اإلس����المية؛ ِإذ هي اإلعالن الظاهر والواضح  مُمَ
عن الهوية اإلسالمية واالنتماء لإلسالم؛ فاألمر في هذه الشعائر 
يِّزة للهوية اإلسالمية،  د العبادات إلى كونه عالمة مُمَ ى مجرَّ يتعدَّ
وإعالناً ظاهراً عن اإلس����الم، وإذا كان الكتاب يتضح من عنوانه، 
فِإنَّ هذه الشعائَر وأمثالَها هي ِمن عنوان اإلسالم الظاهر، الدالِّ 
عليه؛ وِمن هنا تأتي أهمية مثل هذه العبادات والتش����ريعات من 

اجلهتني: اإلسالمية، وغير اإلسالمية على السواء.
فالعراك الواقع هنا ليس بني عبادات أو تشريعات لها طابع 
اخلفاء أو نحوه؛ وإمنا العراك بني ديننَْي وهويَّتنَي، يُْعلن كلٌّ منهما 
عن نفسه بوسائل خاصة به، فيُْعلن اإلسالم عن هويَّته بشعائره 
ال�ُمَميِّزة لش���خصيته، التي تتجاوز حدَّ االستجابة واإلذعان في 
ِة الشخص كالصيام ونحوه من العبادات اخلاصة، بخالف  خاصَّ
العبادات العامة أو الظاهرة التي تتسم بالعموم والظهور؛ بحيث 
يراها املسلم وغير املسلم، ومنها النقاب الظاهر الواضح، الذي 
يراه الناس بأكملهم عندما تخرج املسلمة من بيتها لقضاء بعض 
حوائجها فتمرُّ عل���ى الناس، تخبرهم ف���ي صمٍت، وتدعوهم 
في س���كوٍن، وتُعلن بغير كالم وعبارات عن هويتها اإلسالمية، 
وانتمائها األصيل للشعائر اإلس���المية؛ حينئٍذ يُْخِرج املخالُف 
أضغانَه، مس���تخِدماً في ذلك ما َقَدَر عليه من ترغيٍب وترهيٍب 
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للمرأة املس���لمة من جهة، وملن يتعاطف م���ع قضيتها من جهة 
أخرى، واملخاِلُف في عدائه للنِّقاب خاصة أو لش���عائر اإلسالم 
عامة ق���د يتزيَّن ليصل إلى مراميه بأقصر الطرق وأقلِّها ثمناً؛ 
غها م���ن محتواها؛  فت���راه يختفي خلف »الالفت���ات« التي فرَّ
ع به  كاحلرية الش���خصية وحقوق اإلنسان، ونحو ذلك مما يتذرَّ
لتنفيذ أغراضه، لكنه حني يتزيَّن بهذه »الالفتات« يضع لها من 
الضواب���ط والقيود ما يجعلها قاصرة عليه، فال يس���مح ألحٍد 
غيره باستخدام تلك الالفتات لنصرة حقٍّ أو إبطال باطٍل؛ إالَّ فيما 
نه هو ِمن أداء دوره والوصول ألهدافه؛ فاحلرية الش���خصية  مُيَكِّ
مقصورة على أصحاب »الالفتات« املزيفة، وحقوق اإلنسان عندهم 
وحده���م؛ ولذا تراهم ينعون كلب�اً أو قط��ًة مات�ت عن��دهم، بينم�ا 

ال يكترث هؤالء لعشرات األرواح املسلمة البريئة التي تزهق.
وينس���ى هؤالء جميع خالفاتهم ويتَّح���دون في وجه امرأة 
منتقبٍة هن���ا أو هناك، نظراً ملا يثيره نقابها في نفوس���هم ِمن 
زالزل عميق���ة التصال األمر بالهوية؛ ولذا يتحدثون عن الهوية 
بجوار حديثهم عن النقاب ومحاربتهم له، ويجمعون بني األمرين 

في كثيٍر من أحاديثهم بعبارة أو بأخرى.
وقد كان الش���يخ علي محفوظ - رحم���ه الله - ُملَْهماً عندما 
مة: تقليد األجانب في املالبس واألزياء  ق���ال: »ومن العادات احملرَّ
حتى انتشر ذلك في النساء واألطفال؛ فإذا وقع بصرك على امرأة 
أو  ابنة مثاًل رأيتها إفرجنية في كل ش���يء وهي زوجة أو ابنة َمن 
يَُعدُّ نفسه من جماعة املس���لمني، وهذا ضالٌل يفضي باألمة إلى 
تالش���ي قوميتها وعاداتها وشعارها حتى تندمج في غيرها...«)1( 
إل���ى آخر كالمه الذي يدلُّ على العالقة الوثيقة بني قضية الثياب 

واملظهر، وبني قضية الدين والهوية اإلسالمية لهذه األمة.
ومما يؤكد هذا أَنَّ املسألة ف��ي عي��ون املعارض��ني للنق��اب 
ال تقف عند منعه أو تش���ويه صورته، وإمن���ا تتجاوز ذلك إلى 
ج وتوابعه من انفالٍت  اإلحلاح الواضح على نش���ر كل ألوان التبرُّ
جة جنمة مش���هورة،  ، فيصبح الناس وقد صارت املتبرِّ أخالقيٍّ
في حني يج���ري التنفير م���ن الطبيبة، والباحثة، واألس���تاذة 
الفاضلة ملجرد كونها ممن يرتديَن النقاب؛ فاملسألة هنا تتجاوز 
مًة،  ح���دَّ اخلالف الفقهي في حكم النقاب، لتصبح دعوات منظَّ
متكررًة، إلى االنفالت، ثم يحاربون النقاب لضمان جناح سعيهم 
���ر اإلصرار العجيب على  إلى االنفالت دون عوائق، وهذا يُفسِّ
تش���ويه صور بعض املش���هورات ممن ارتدي���ن النقاب ودافعن 
عنه وَدَعْون إليه؛ بخالف عش���رات املنتقبات غير املشهورات، 
ه الناس أو لفت انتباههم إلى النقاب  الالتي ال يَُؤثِّْرن ف���ي توجُّ

))) اإلبداع: )ص/)41(:

والفضيلة؛ وه���ذا التمييز في التصرُّف جتاه املش���هورة وغير 
املش���هورة يؤكِّد أيضاً صلة النقاب بقضية التميُّز والهوية، وأن 
؛ وإمنا  املسألة ليست خالفاً مع عبادة خفية، أو سلوٍك شخصيٍّ
خالفهم مع املظهر اإلس���المي املَُميِّز للهوية اإلسالمية، مهما 

َعْت أغراضهم ودوافعهم. تنوَّ
وهذا يُعط���ي قضية النقاب بُْعداً آخ���ر ينبغي أن ال يغيب 
عن أذهان املعاجلني لقضيته؛ ألن الذي س���يبدأ بالتنازل اليوم 
؛ س���يتنازل غداً عن معل���وٍم ِمن الدين  عن واجب أو مس���تَحبٍّ
مة  بالض���رورة؛ ألن معارضة النق���اب إمنا هي مظه���ٌر ومقدِّ
ملعارضة الهوية اإلسالمية كلها، ولن تقف املسألة عند النقاب؛ 
ألنها ليس���ت خالفاً مع النقاب؛ وإمنا هي خالف مع اإلس���الم 
بكل شعائره وأش���كاله، وقد كان خالفهم قبل فترة قصيرٍة مع 
اللحية أيضاً ثم هدأ هذا اخلالف كثيراً بعدما انتشرت اللحية 
في األمم األخرى بش���كٍل أو بآخر، وصار ش���كلها مألوفاً غير 
مختصٍّ باملس���لمني في نظر ه���ؤالء املعارضني، وبقي اخلالف 
مع النقاب املختصِّ باملس���لمني مستمّراً، كما ثار اخلالف أيضاً 
مع  احلجارة واجلدران، عندما تش���ير هذه احلجارة إلى شيٍء 
من شعائر اإلسالم؛ فاخلالف ليس مع الطوب واجلدران وإمنا 
هو خالٌف مع ما تش���ير إليه هذه احلجارة من املس���اجد في 
راً في  ط���ول أوروبا وعرضه���ا، أو مع املآذن كما حص���ل مؤخَّ
سويسرا التي أجرت االستفتاء على حظر املآذن، واحلجارة هي 
احلجارة، تُبْنى بها املالهي ف���ال تثور لهم ثائرة، فإذا بُِنَيْت بها 
املآذن واملس���اجد ثارت الدنيا؛ ملا تش���ير إليه حينئٍذ من الهوية 

اإلسالمية.
فاخلالف - كما هو واضح - مع الهوية اإلس���المية ال مع 
النقاب أو املآذن أو غيرها من ش���عائر اإلسالم وخصوصيَّاته، 
د هذا أكثر وأكثر عندما يصل اعتراضهم إلى لعبة أطفال  ويتأكَّ
يج���ري تصنيعها مرتديًة احلجاَب؛ ملا في ذلك من إش���ارة إلى 
ش���عيرة إس���المية حتى وإْن جاء ذلك َعَرض���اً دون قصٍد من 
الصان���ع! فما وجه اخلالف مع لعبة أطف���ال؟ وهل متلك لعبة 
ا كانت املسألة  األطفال قوة يخش���ى منها هذا أو ذاك؟ لكن ل�مَّ
تشير إلى ش���يء من شعائر اإلس���الم، ثارت الثائرة على لعبة 
األطفال أيضاً، بل نشرت وسائل اإلعالم أنَّ بعض الدول سنَّت 

التشريعات الصارمة في وجه هذه اللعبة.

فم��ا س��رُّ ه��ذه الظاه��رة؟ وم��ا أبعاده��ا؟ وهل 
د واجب  النقاب يستحق كل هذه الضجة؟ أم أنه مجرَّ

شرعي مثله مثل غيره من الواجبات الشرعية؟
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الرقابة لغة:
 الرقابة: من الرقيب وهو احلفيظ، ورقبه يرقبه مراقبًة 

مبعنى: حرسه)1(.
أما الرقابة اصطاحًا:

فلها مفاهيم متع���ددة ومتنوعة، تختلف في معظمها من 
حي���ث درجة التفاصيل، وتتف���ق غالبيتها من حيث احملتوى، 
د للرقابة يضفي  ويبدو أن اخلالف عل���ى حتديد معنى موحَّ

عليها أهمية خاصة، وأهم هذه املفاهيم:
1 - أنه���ا: وظيف���ة تقوم بها الس���لطة املختصة بقصد 
ق من أن العمل يسير َوْفقاً لألهداف املرسومة بكفاية،  التحقُّ

وفي الوقت احملدد لها)2(.
2 - وقي���ل: إنها التأكد من أن كل ش���يء يج���ري َوْفقاً 

للقواعد التي ُوِضَعت والتعليمات التي أُعطيت)3(.
وم���ن خالل هذي���ن التعريفني يبدو لن���ا أن الراجح هو 
التعريف األول، ومع ذل���ك ميكننا أن نقول: إنها عملية تقوم 
بها جهات متخصصة؛ للتأكد م���ن مطابقة التنفيذ للقواعد 
والتعليمات التي ُوِضَعت َوْفقاً للمعايير الشرعية اإلسالمية، 

وأنها حققت أهدافها بكفاية.

)*( استاذ الفقه واحلديث بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في اجلامعة اإلسالمية 
في النيجر.

دار  »رقب«.  مادة:   ،424/( العرب،  لسان  الدين،  جمال  الفضل  أبو  منظور:  ابن   (((
صادر، بيروت، ط)، سنة1955م.

)2) فؤاد العطار، مبادئ اإلدارة، ص179.
))) حمدي القبيالت، الرقابة اإلدارية على األجهزة احلكومية، ص).

مفهوم الرقابة في النظام االقتصادي اإلسامي:
وردت تعريفات متعددة للرقابة في االصطالح الشرعي؛ 
إال أنها تتفق معظمها من حيث احملتوى واملضمون مع اختالٍف 

في درجة التفاصيل، وسأورد هنا واحداً منها فقط:
هي عملية تق���وم بها جهات معيَّن���ة؛ ملراقبة املال العام 
)إي���راداً وإنفاقاً( َوْفقاً ملعايير الش���ريعة اإلس���المية بإدارة 

رشيدة، وبكفاية اقتصادية عالية)4(.
وميكن القول: إن هذا املعنى أقرب للمفهوم اإلس���المي 
للرقابة؛ ألن الرقابة في مفهوم االقتصاد اإلس���المي شاملة 
ومتكاملة؛ فهي: رقابة شرعية على املال العام، ورقابة إدارية 

كذلك.
أهداف وأهمية الرقابة ومزاياها:

أهداف الرقابة في النظام االقتصادي اإلسامي:
ته���دف الرقابة على املال العام ف���ي النظام االقتصادي 
اإلس���المي إلى احملافظة عليه وصيانته من الهدر والضياع 

ولها أهداف أخرى، هي:
1 - التأكد من س���المة األنظمة والتعليمات والقوانني، 
والتحقق من كفايتها وانسجامها مع روح الشريعة اإلسالمية، 

ومصلحة األمة.
2 - التأك���د م���ن أن اإليرادات العام���ة جرى حتصيلها 
َوْفَق أحكام الش���ريعة اإلس���المية، ثم إيداعها في اجلهات 

)4) عيسى الباروني، الرقابة في عهد الرسول واخللفاء الراشدين، ص)).

نور الدين بوكرديد اجلزائري)*(

] اقتصاد [

نظام الرقابة
على املال العام

في االقتصاد اإلسامي
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املخصصة لذلك، وكذلك التأكد من أن النفقات العامة جرى 
صرفها َوْفَق أحكام الشريعة اإلسالمية.

3 - حماي���ة حقوق وحريات األفراد من جتاوزات العمال 
والوالة لالختصاصات املنوطة بهم.

إن هذه األهداف كلها تصبُّ في هدف واحد، هو: احملافظة 
على املال العام )إيراداً وإنفاقاً( وَمنْع أي اعتداء عليه.

أهمية الرقابة في النظام االقتصادي اإلسامي:
إن الرقابة ف���ي االقتصاد اإلس���المي عملية ضرورية، 
وذات أهمية بالغ���ة، ويُنظر إليها على أنها حجر الزاوية في 

اإلدارة.
وميتاز نظام الرقابة في االقتصاد اإلسالمي بعدة ميزات 

ملها في اآلتي: جُنْ
 - أنها شرعية في املقام األول.

 - الرقابة في االقتص���اد اإلس����المي إيجابية: فه��ي 
ال تقتصر على كش���ف األخط���اء فق��ط، ب���ل تتعداها إلى 

تصحيحها، وجتنُّب وقوعها مستقباًل.
 - الرقابة اقتصادية: من حيث الوقت والكلفة.

 - الرقاب���ة الش���رعية ذاتي���ة وقائية: متن���ع من وقوع 
املخالفات.

 - الرقابة في االقتصاد اإلس���المي ذات كفاءة ناجحة 
ومتتاز بالوضوح واملرونة.

ه���ذه هي أهم مزاي���ا الرقابة في النظ���ام االقتصادي 
الة في احملافظة  اإلسالمي، وهي مزايا جعلت منها رقابة فعَّ

على املال العام من العبث والضياع.
مشروعية الرقابة في النظام االقتصادي اإلسامي:

القاعدة األولى: قاعدة االلتزام مببدأ الشرعية اإلسالمية: 
يُقص���د به���ذه القاعدة خض���وع الدولة اإلس���المية )حكاماً 
ومحكومني( للش���ريعة اإلسالمية، وهو سبب وأساس كل رقابة 
تقوم في الدولة اإلس���المية؛ فما م���ن تنظيم للرقابة في هذه 
الدولة إال ويستهدف حماية الشريعة اإلسالمية وإعالء شأنها، 

وتأكيد سيادتها وسيطرتها على مجتمع الدولة اإلسالمية)1(.
ونصوص القرآن التي تدعو للخضوع لتحكيم الش���ريعة 
اإلسالمية كثيرة، منها: قوله - تعالى -: }إنَّا أنَزْلَنا إَلْيَك اْلِكَتاَب 
ِباحَل���ِقّ ِلَتْحُكَم َب���نْيَ النَّاِس ِبَا َأَراَك اللَّ���ُه َوال َتُكن ِلّْلَخاِئِن���نَي َخِصيًما{. 
]النساء: ١٠٥[
القاعدة الثانية: قاعدة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 

))) محمد الطاهر، الرقابة اإلدارية في النظام اإلداري اإلسالمي، ص269.

وقاعدة األمر باملعروف والنهي ع���ن املنكر، هي مقِصد في 
جميع الواليات اإلس���المية ومن بينه���ا )والية الرقابة(. قال 
ٌة َيْدُعوَن إَلى اْل�َخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباملَْعُروِف  نُكْم ُأمَّ - تعالى -: }َوْلَتُكن ِمّ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْ�مُنكَرِ{ ]آل عمران: ١٠٤[  [. 
القاع���دة الثالثة: أن املال العام مال الله: وفي ذلك يقول 
ْس���َتْخَلِفنَي  - عز وجل -: }آِمُنوا ِباللَِّه َوَرُس���وِلِه َوَأنِفُقوا ِمَّا َجَعَلُكم مُّ
���اِل اللَِّه الَِّذي  ن مَّ ِفي���ِه{ ]احلدي���د: ٧[، وقال كذلك: }َوآُتوُه���م ِمّ
آَتاُك���ْم{ ]النور: ٣٣[. وهذه احلقيق���ة إذا َوَقرت في النفوس، 
فإن من شأنها احملافظة على املال العام؛ سواء من ِقَبل أمراء 

املسلمني، أو العاملني على املال العام، أو الرعية.
القاعدة الرابعة: قاعدة املس���ؤولية واحملاسبة: في قوله 
- تعالى -: }ُكلُّ اْمِرٍئ ِبَا َكَس���َب َرِهنٌي{ ]الطور: ٢١[. وفي قوله 
ِقيًبا{ ]األحزاب: ٥٢[؛ فكل  - تعالى -: }َوَكاَن اللَُّه َعَلى ُكِلّ َشْيٍء رَّ

فرد مسؤول عن تصرفاته وأعماله، وأقواله أمام الله.
القاعدة اخلامس���ة: قاعدة الترش���يد؛ لتحقيق املصلحة 
���َفَهاَء َأْمَواَلُكُم  العامة وذلك في قوله - تعالى -: }َوال ُتْؤُتوا السُّ
الَِّتي َجَعَل اللَُّه َلُكْم ِقَياًما{ ]النساء: ٥[. وقوله - تعالى -: }َوالَِّذيَن 
إَذا َأنَفُقوا َلْم ُيْسِرُفوا َوَلْم َيْقُتُروا َوَكاَن َبنْيَ َذِلَك َقَواًما{ ]الفرقان: ٦٧[. 
وقد دلَّ على ذلك أحاديث كثيرة لرسول الله #. ونظراً 
لكثرتها س���نكتفي بحديث واحد فقط؛ وه���و ما روته خولة 
األنصارية - رضي الله عنها - حيث قالت: س���معت رسول 
الل���ه #  يقول: »إن رجاالً يتخوَّصون )يترفون( في مال الله 

بغير احلق، فلهم النار يوم القيامة«)2(.
ثم إن تطبيقات الصحابة على مشروعية الرقابة أكثر من 
أن حتصى؛ ففترتهم كانت فترة بناٍء وتطبيٍق ملفاهيم الرقابة 

نة. التي جاءت في القرآن الكرمي والسُّ
وبعد استقراء األدلة الش���رعية وتطبيقاتها، نخلص إلى 
أن الرقابة على املال العام في االقتصاد اإلس���المي فريضة 

شرعية وضرورة بشرية.
الرقابة على اإليرادات العامة في النظام االقتصادي اإلسامي:

أوالً: تعريف اإليرادات العامة:
إن أه���م تعريف له���ا هو: »كل ما حتص���ل عليه الدولة 
من موارد؛ س���واء أكانت نقدية أم عيني���ة، منتظمة أو غير 
منتظم���ة«)3(. وه���ذه األم���وال تتمثل في الف���يء واخُلمس 

ج6،  والفتح،   (118 رقم  اخُلْمس،  فرض  باب:  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه   (2(
ص217.

))) منذر قحف، اإليرادات العامة في صدر الدولة اإلسالمية، ص2.

الرقابة في االقتصاد اإلسالمي عملية ضرورية، وذات أهمية بالغة، وُينظر إليها على أنها حجر الزاوية في اإلدارة
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والصدقة، ومنهم من أضاف )الغنيمة()1(.
ثانيًا: الرقابة على مورد الزكاة كنوع من اإليرادات العامة:

نأخذ على س���بيل املثال الرقاب���ة على مورد الزكاة كنوع 
من هذه اإليرادات؛ ذلك أنها مورد هام لبيت مال املس���لمني 
فرضها الله - سبحانه وتعالى - بقوله: }ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة 

يِهم ِبَها{ ]التوبة: ١٠٣[.  ُرُهْم َوُتَزِكّ ُتَطِهّ
وم���ن ص�ور الرقاب���ة على الزكاة: اختي���ار األكفياء من 
العاملني عليها، والت�زام األدب والرفق مع دافعي الزكاة، كما 
ينبغي أن تكون جب�اية الزك�اة َوْف�َق ما ش���رع الل�ه، س�بحانه 
وتعالى. وكذلك اتخ�اذ اإلج���راءات الصارمة بحق املمتنعني 

عن الزكاة واملتهربني منها.
الرقابة على اإلنفاق العام في االقتصاد اإلسامي:

حدد اإلس���الم األصول العامة في اإلنفاق العام، ونص 
على بعض الفروع تاركاً بعضها اآلخر ملا يستجد في أي زمان 

أو مكان، فتُلحق الفروع باألصول)2(. 
تعريف النفقة العامة:

ه���ي: »مبلغ من املال دخل في الذمة للدولة، يقوم اإلمام 
أو َمْن ينوب عنه باس���تخدامه في إشباع حاجة عامة، َوْفقاً 

ملعايير الشريعة اإلسالمية)3(.
صور الرقابة على اإلنفاق العام:

1 - الرقابة على مش���روعية اإلنف���اق العام: فال يجوز 
مة. توجيه اإلنفاق لتمويل املشروعات احملرَّ

2 - مراقبة األولويات اإلسالمية في اإلنفاق العام: وهذا 
ما يؤكده ابن رج���ب احلنبلي بقوله: إن الف���يء فيه البداءة 
مبهمات املسلمني العامة )أي: الضروريات( ثم ذوي احلاجات 
م الباقي بني عمومهم  من املس���لمني )أي: احلاجيات( ثم يقسَّ

)أي: الكماليات()4(.
فاإلنف���اق العام على إطعام الفقراء وغذاء املس���اكني له 

أولوية على اإلنفاق على كسوة الكعبة)5(.
3 - مراقب�ة االعت��دال والترش��يد في النفق�ات: ومقتضى 
ه النفق���ات للوفاء باألغ��راض االس���تهالكية،  ذل���ك أالَّ توجَّ
ص جزء منه��ا لألغ�����راض اإلنت��اجية  بل ينبغ���ي أن يُخصَّ
واالس���تثمارية. وه��ذا م��ا يؤدي إل�����ى احملافظة على املال 

))) ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص0).
)2) صالح الدين عبد احلكيم، سلطة ولي األمر في فرض وظائف مالية، ص118.

))) عبد الوهاب خالَّف، السياسة الشرعية، ص129.
)4) ابن رجب، االستخراج في أحكام اخلراج، ص89، 90.
)5) قطب إبراهيم، السياسة لعمر بن عبد العزيز، ص7)1.

العام وُحْس���ن تدبي���ره ورعايته، وجتنُّب َه�����ْدره وإض�اعته 
وتبذي�ره وإسرافه فيما ال يحقق املصلحة العامة للمجتمع.

أن��واع الرق��اب��ة:
الرقابة على املال العام في االقتصاد اإلس���المي متتاز 
؛ فإن احلديث عن أنواع الرقابة  بش���مولها وتكاملها. ومن ثَمَّ
د مسمياتها  ال يعني: استقاللية كل نوع من األنواع، بل إن تعدُّ

وأنواعها جاء نتيجة للزاوية التي يُنَظر منها.
وتنقس���م مهام الرقابة في االقتصاد اإلسالمي من حيث 
وقت ممارستها بالنس���بة ملراحل تنفيذ العمليات اخلاضعة 
للرقابة إلى ثالثة أنواع، ويُعتَبر تنفيذ املراحل الرقابية الثالث 
ح  عملية متكاملة للمحافظة على املال العام، وفيما يلي نوضِّ

أنواع هذه املراحل من خالل املطالب التالية:
الرقابة املسبقة:

ن من تدارك األخطاء قبل  وه���ي رقابة وقائية؛ ألنها متكِّ
وقوعها، وتُِعني على تهيئة الظروف والبيئة الصاحلة؛ ليؤدي 

املال العام دوره في التنمية واإلنتاج.
ومن وسائل حتقيق هذه الرقابة في االقتصاد ما يلي:

أوالً: اختيار العمال األكفياء:
���الة؛ ل��ذا  وهو م����ن أه���م وس���ائل الرق�����اب���ة الفعَّ
ك��ان اهتم�����ام اإلس���الم بهذا األمر مبك���راً وكبيراً؛ فقد 
روي عن رس���ول الله # قوله: »من َوِلَي من أمر املس���لمني 
ش���يئاً فولَّى عليهم رجاًل، وهو يجد فيهم من هو أصلح منه 

للمسلمني؛ فقد خان الله ورسوله وجماعة املؤمنني«)6(.
ثاني�ًا: تدريب العمال:

وذلك الكتس���اب املعارف واخلبرات التي يحتاجون إليها 
ف���ي مج���ال الرقابة؛ فقد كان الرس���ول # يق���وم بتدريب 
من يس���تعملهم على مصالح املس���لمني ويزوِّده���م بالنصائح 
واإلرش���ادات)7(، وف��ي ه�ذا يروى ع�ن عل��ي - رض��ي الل��ه 
عن���ه - أنه قال: بعث�ني رس���ول الله # إل���ى اليمن قاضياً. 
كما كان اخللفاء من املس���لمني يرس���لون عمالهم بتوجيهاتهم 

ويأمرونهم بالعدل والرفق بالرعية)8(.
الرقابة أثناء التنفيذ:

تعد الرقابة أثناء التنفيذ من وسائل الرقابة الفعالة على 
املال العام؛ لذا الق���ت اهتماماً كبيراً من والة األمور، ومتثل 

)6) أخرجه احلاكم في املستدرك، 4/)9. 
)7) محمد سالم مدكور، القضاء في اإلسالم، ص22.

)8) أحمد أبو سنة، اإلدارة في اإلسالم، ص89.
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ذلك من خالل اآلتي: 
1 - متابعة العمال والوالة في مواقع أعمالهم:

لقد كانت أعم���ال العمال والوالة مح���ل متابعة حثيثة، 
خاصة في املج���ال املالي؛ حيث جت���ري مراقبة اإليرادات 
والنفق���ات، واحليلولة دون تعدي العمال على املال العام، من 

جهة اإلسراف أو االختالس أو غيرها.
ي احلقائق: 2 - ُرُسل تقصِّ

كان الوالة يرس���لون رساًل لتقصي احلقائق والسؤال عن 
س���يرة العمال وأحوالهم مع الرعية، والتحقيق في ما يصل 
إلى اخلليفة من تظلمات وتََعدٍّ على األموال العامة. وقد أقام 
عمر بن اخلطاب - رضي الله عنه - جهازاً لهذا الغرض على 

رأسه محمد بن مسلمة.
3 - الزيارات التفتيشية على العمال:

وهي: االنتقال إل���ى مواقع العمل للوقوف على س���يرة 
العمال مع الرعية ورؤية مجريات األمور واحلالة االقتصادية 

وغيرها عن كثب)1(.
الرقابة الاحقة:

وهي: الرقابة التي تقع على العمال بعد فراغهم من العمل 
والتأكد من أن اإليرادات والنفقات جرى حتصيلها وإنفاقها 
َوْفقاً للقواعد الش���رعية، وفحص املعامالت احلسابية، وفي 
الفترة الالحقة إلمتام عملية التنفيذ، وكشف املخالفات التي 
ارتكبها العمال في جباية املال العام وإنفاقه، ومحاس���باتهم 
باتخاذ اإلجراءات املناسبة بحقهم. وتطبيقات هذا النوع من 

الرقابة في االقتصاد اإلسالمي كثيرة منها:
رقابة الرسول # البن اللتبية عامله على اليمن، شاهد 
واضح على أن العامل بعد انتهائه من العمل ال بد أن يخضع 

إلى رقابة ومتابعة)2(.
الرقابة الذاتية:

ألهمية الرقابة الذاتية في االقتصاد اإلس���المي، فإننا 
سنتناولها خالل اجلوانب التالية:

أوالً: تعريف الرقابة الذاتية:
الرقابة الذاتية: هي اس�تش����عار املس�����لم رقابة الله - تعالى - 
عل�ى نفس���ه وما يصدر عنها من األق���وال واألفعال)3(. وهي 
من أس���مى أنواع الرقابة الفعالة، وأعتبرها ِصَمام أمان ألي 

))) املرجع السابق، ص)9.
)2) الطبري، تاريخ الطبري، 220/4.

))) محمد الطاهر، الرقابة اإلدارية، ص285.

انح���راف مالي، وهي غير موجودة ف���ي االقتصاد الوضعي 
الذي ينكر الوازع الديني في توجيه النشاط االقتصادي. 

ثانيًا: وسائل حتقيق الرقابة الذاتية:
إن الوسائل التي سلكها اإلسالم لتحقيق الرقابة الذاتية 
كثي���رة ومتنوعة، منه���ا: العبادات، ومبدأ االس���تخالف في 

األرض، وُخلُق األمانة، ومبدأ الثواب والعقاب.
ثالثًا: تطبيقات على الرقابة الذاتية:

كان لهذا الن���وع من الرقابة تطبيق���ات عملية في حياة 
الرس���ول # والس���لف الصالح، ترقى إلى مستوى عاٍل من 
يقظ���ة الضمير أمام أموال املس���لمني، ومنها ما يرويه عدي 
ابن عميرة الكندي عن الرس���ول # قوله: »من اس���تخلفناه 
عل���ى عمل فَكتََمنا مخيطاً فما فوق���ه كان غلوالً يأتي به يوم 

القيامة)4(.
يغرس هذا احلديث الشريف في نفس العامل استشعار 
ر املتعدي عليها  رقابة الله - تعالى - في أموال الرعية، ويحذِّ

بالعقاب يوم القيامة.
الرقابة اخلارجية على املال العام في االقتصاد اإلسامي:

ُس���مَيت بالرقاب���ة اخلارجية؛ لكونها تق���ع خارج نطاق 
الشخص ذاته وتشمل: الرقابَة الش���عبية ممثلة في األفراد 
وأهل احلل والعقد، ومن تطبيقاتها: الرقابة الش���عبية التي 
ميارس���ها األفراد، كإنكار أب���ي ذر على معاوية عامل عثمان 
على الشام حني بنى اخلضراء، فقال له أبو ذر: »إن كنت إمنا 
بنيتها من مال املسلمني فهي خيانة، وإن كنت إمنا بنيتها من 

مالك فإمنا هو اإلسراف«)5(.
َدْور اخلليفة في الرقابة في االقتصاد اإلسامي:

ال في احملافظة عل���ى املال العام  كان للخليف���ة دور فعَّ
إيراداً وإنفاقاً، بل اعتُبر من صميم اختصاصه، ال س���يما أن 
امل���ال العام هو عصب احلياة وِقوامها، وإهمال الرقابة يؤدي 

إلى انحالل الدولة وانهيارها)6(.
وللخليفة وس���ائل في الرقابة، ذكرها املاوردي واعتبرها 
من واجب���ات اخلليفة، وهي: ردُّ املظال���م، وتقدير العطايا، 
وجباي���ة الف���يء والصدقات، واس���تكفاء األمن���اء، وتقليد 

ح األمور بنفسه. النصحاء، ومباشرة تصفُّ
أما عن أس���اليب اخللفاء في الرقابة، فهي َوْضع الرجل 

)4) أخرجه مسلم في صحيحه، باب اإلمارة، 222/12.
)5) نعيم نصير، املنظور اإلسالمي للرقابة، ص171.

)6) املاوردي، األحكام السلطانية، ص).

من صور الرقابة على الزكاة: اختيار األكفياء من العاملين عليها
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املناسب في املكان املناسب وإصدار التعليمات واألوامر للوالة 
ي احلقائق. والعمال وتقصِّ

بيت املال وَدْوره في الرقابة:
بي���ت املال م���ن املصطلحات التي تعدُّ ج���زءاً من نظام 
املجتمع اإلس���المي، وهو مصطلح إسالمي لم تعرفه احلياة 
اجلاهلية لعدم وج���ود دولة يقوم عليه احلاكم، بحيث توضع 

في يده أموال عامة ينفق منها في شؤون املجتمع)1(.
ويُعتَبر بيت املال املكاَن الذي توضع فيه األموال التي هي 
من واردات الدولة وتُصَرف منه؛ مع ما يتطلبه ذلك من جهاز 

إداري لضبط الدخل واخلرج)2(.
احلسبة ودورها في الرقابة في االقتصاد اإلسامي:

تعد الرقابة إحدى املهام األساس���ية في نظام احلسبة، 
وهي: أمر باملعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن املنكر إذا ظهر 
ِفْعله)3(. ولها دور في الرقابة على املال العام، وذلك من خالل 
متابعة تنفيذ أحكام الش���ريعة اإلسالمية في احملافظة على 
املال العام )جباية وحفظاً وإنفاقاً(، ومراقبة العمال والوالة.

والية املظالم ودورها في الرقابة:
لقد َحرص اإلس���الم على رفع الظلم ونصرة املظلومني، 
والشواهد على ذلك كثيرة، مثل قوله - تعالى -: }إنَُّه ال ُيِحبُّ 
اِل�ِمنَي{ ]الشورى: ٤٠[. ووالية املظالم هدفها األساسي رفع  الظَّ
الظلم أي���اً كان نوعه؛ لقوله #: »اتق���وا الظلم؛ فإن الظلم 

ظلمات يوم القيامة...« احلديث)4(.
ف املاوردي والية املظالم بأنها: »قود املتظاملني إلى  ولقد عرَّ

التناصف بالرهبة، وَزْجر املتنازعني عن التجاحد بالهيبة«)5(.
ولها دور هام في الرقاب���ة؛ فهي تنظر في جوار العمال 
فيم���ا يحصلونه م���ن أموال، والنظر في تع���دي الوالة على 
الرعية وتطبيق قاعدة: من أين لك هذا؟ والنظر في املرتَّبات 

واألجور، وَردِّ األموال املغصوبة.
اخلاصة:

ف الرقابة  1 - إن النظام االقتصادي اإلس���المي قد عرَّ
منذ نش���أته األولى وأحاط بكلياتها ومظاهرها في ش���مول 
وفاعلية، ل���م تصل إليها أنظمة الرقاب���ة الوضعية القدمية 

))) عبد الرحمن اخلطيب، السياسة في اإلسالم، ص48.
)2) املاوردي، األحكام السلطانية، ص).

))) ابن تيمية، احلسبة في اإلسالم، ص)).
 ،2578 برقم  الظلم  حترمي  باب  والصلة،  البر  كتاب  صحيحه،  في  مسلم  أخرجه   (4(

.1596/4
)5) املاوردي، األحكام السلطانية، ص77.

أو املعاص���رة، وهذا بيت الرقاب���ة الذاتية املبنية على الوازع 
الديني، والتي حتكم تصرفات أفراد املجتمع املسلم.

2 - إن الرقابة في النظام االقتصادي اإلس���المي تتميز 
باملرونة والقدرة على االس���تج��ابة الس��ريعة واملالئمة لك��ل 
ما قد يس���تجد من متغيرات على املال العام )إيراداً وإنفاقاً( 

في كل عصر ومكان.
3 - لقد أعطى اإلسالم الرقابة الذاتية األولوية األولى، 
ل رقابة وقائية مانعة ضد االنحراف املالي، وهي  وهي تش���كِّ

ميزة خاصة باالقتصاد اإلسالمي دون الوضعي.
4 - إن فاعلية الرقابة في النظام االقتصادي اإلسالمي 
في حتقيق النتائج واألهداف املنش���ودة للمحافظة على املال 
العام، تتوقف على طبيعة القيم واألخالقيات الس���ائدة وقوة 

الوازع الديني.
5 - اهتم النظام االقتصادي اإلسالمي باملال العام ودعا 

إلى رقابته )إيراداً وإنفاقاً وحفظاً(.
6 - الرقابة في النظام االقتصادي اإلسالمي، هي: عملية 
تقوم بها جهات معينة ملراقبة املال العام )إيراداً وإنفاقاً( َوْفقاً 

ملعايير الشريعة اإلسالمية.
7 - أوجب اإلسالم تولية الكفء الصالح اجلدير بوظيفة 
ل  املراقب، ووضع ش���روطاً معيَّنة فيمن يشغلها على نحو تكفَّ
باحملافظة على املال العام والقيام مبهمة الرقابة على أحسن 

وجه.
8 - الرقاب���ة على املال العام في االقتصاد اإلس���المي 
متتاز بش���مولها وتكاملها، ومن ثَمَّ تنوعت إلى رقابة سابقة، 
وأثناء التنفيذ، والحقة، واحلديث عنها ال يعني استقاللية كل 
د مس���مياتها وأنواعها جاء نتيجة  نوع من األنواع، بل إن تعدُّ

للزاوية التي يُنَظر منها.

إن فاعلي��ة الرقابة في النظام االقتصادي 
اإلس��امي في حتقيق النتائ��ج واألهداف 
املنش��ودة للمحافظ��ة عل��ى امل��ال العام، 
تتوقف عل��ى طبيعة القي��م واألخاقيات 

السائدة وقوة الوازع الديني
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اللغة ما هي إال أصوات يعبِّر بها كلُّ قوم عن أغراضهم؛ 
فاللغة هي اإلنسان، وأقرب تعريف دارج لإلنسان أنه حيوان 
رة في  ناط���ق؛ إذن فاللغة خير دليل على القدرة العقلية املفكِّ
حقائق األش���ياء التي اختص الله - س���بحانه - بها اإلنسان 

دون بقية املخلوقات األخرى.
ولغتنا العربية إمنا كانت إح���دى اللهجات العربية التي 
ظه���رت في جزيرة العرب، ولكن م���ا الذي أوصلها إلى هذا 
التسامي العظيم الذي عزَّ وجوده في بقية لغات األرض؟ إنها 
حقيق���ة ال ينكرها أحد مهما لجَّ في عداوته للجنس العربي، 
إنه القرآن الكرمي الذي منح العرَب الوجوَد والذكَر والتمجيَد 
األبدي، وأكسبهم فنون العلم والثقافة على اختالف دروبها.

إنن���ا أم���ام إعجاٍز ه���زَّ أركان الوجود البش���ري بلغته، 
ر للحياة  وفصاحته، وبالغته، وتركيبه، وأس���اليبه؛ فل���و ُقدِّ
العربية وموروثاتها اللغوية أن تعيش بعيدة عن القرآن الكرمي 
ملا جتاوزت الفترةَ اجلاهليَة إال مبقدار يس���ير، َولََبقي العرب 
ة مهَملة في قدمي الزمن أو في جانب من جوانب التاريخ. أمَّ

ولقد كان القرآن العظيم بتعاليمه ومفاهيمه ولغته ونظامه 
وكلِّ ما حوته يد القدرة املعجزة - بحق - ثورًة عظيمًة حيَّرت 
العلم���اَء وأهَل الفكر واملتخصصني ف���ي ك��ل املجاالت. خذ 
���َك الَِّذي َخَلَق #!١!#(  - مثاًل - قوله - تعالى -: }اْقرْأ ِباْس���ِم َرِبّ
َخَلَق اإلنَس���اَن ِمْن َعَلٍق{ ]العلق: ١ - ٢[، تُرى ما البالغة في تلك 

اآلي���ات ذات املقاطع القصيرة؟ وهل كان العرب يجهلون تلك 
األلفاظ؟ بالطبع ال؛ ولكن اجلديد هنا أن القرآن الك�رمي قد 
من�ح تلك األلفاظ دالالت جديدة، مبهرة؛ وال يستطيع العربي 
أن يُْحِدث ذلك التواؤم بني اللفظة املشهورة واملعنى اجلديد، 
بل الفريد؛ فاملعاني متجددة بتجدد العصور واألزمان، ولقد 
قالوا قدمياً: إن املعاني ملقاة في الطريق يأخذها من يشاء. 
وإمن���ا يتفاضل أهل اللغة في األلف���اظ، لكن في هذا املوضوع 

أعطانا القرآن فهماً جديداً َعَكَس لنا ذلك التصور القدمي)1(. 
إن األلفاظ في ظاهرها مستأنس���ة، لكن في دالالتها القوية 
املتنوعة متنح املعاني العظيمة َعَظَمة وأصالة وجتديداً، بل عطاًء 
ال ينف���د. ولك أن تقف أمام النص القرآني وتطلق لعقلك الِعنان 
ك���ي يفكر ويفهم ويدرك ويربط األلف���اظ مبعانيها ومقصودها، 
وتتعاقب أجيال املفس���رين من زمن إلى زم���ن وكل واحد منهم 
يكش���ف س���راً من أس���رار املعجزة اإللهية في الق���رآن الكرمي 

، أو توضيٍح ملعنى غامٍض لم يطرقه من سبقوه. باستجالٍء نقيٍّ
فاملعان���ي القرآنية غي���ر متناهية وأفهامنا اإلنس���انية 
مقصورة، محدودة؛ ولذلك فإن عطاء القرآن متجدد في كل 
زمان ومكان، ومن هنا جند أن القرآن العظيم قد أعطى اللغة 
العربي���ة االمتداد املتتابع عبر الزم���ان. والتطويُر ما هو إال 
إعادة صياغة تراكيب جديدة من أصول ثابتة؛ انظر معي إلى 

))) العربية لغة العلوم والتقنية للدكتور عبد الصبور شاهني.

اللغة العربية
ل���غ���ُة ك�����لِّ ال��ع��ص��ور

إب�����������راه�����������ي�����������م ع�����ل�����ي
t a r e k q t p @ g m a i l . c o m

] خاطرة أدبية [

ض
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كلمة الرأس���مالية)1( التي هي تركيب جديد ألصل ثابت في 
القرآن هو )رأس مال(، وغير ذلك من مصطلحات تواكب روح 
العصر، وكذلك وجود ظاهرة النحت كما هو واضح في قولنا: 
)بَسَمَل(؛ أي: بس���م الله الرحمن الرحيم)2(. والقرآن الكرمي 
وه���ب اللغة العربية املرونة التامة؛ للتعامل مع كل عصر َوْفَق 
ثقافته ومذاهبه وِعلِْمه وتطوُّره ومعطياته املختلفة؛ فلم تَِقْف 
وقف���ة جامدة )أو قل: عاجزة( أم���ام اإلدخالت املصطلحية 
لَك حتى  في ش���تى العلوم اإلنسانية: من كيمياء، وفيزياء، وَفَ

صارت لغتنا بحراً كما قال حافظ إبراهيم:
كامٌن؛ ال��درُّ  أحشاِئِه  في  البحُر  أنا   

صدفاتي؟ عن  الغواَص  ساءلوا  فهل 
فلغتنا العربية في عصور احلضارة الزاهرة في القرنني 
الثاني والثالث الهجريني قد استوعبت املترَجَمات والكتابات 
الوافدة وملعت أس���ماء علمية: في الطب والهندسة والكيمياء 
والرياضيات والفلك، أمثال خالد بن يزيد بن معاوية، والرازي، 
وابن سينا في كتابه القانون، وابن الهيثم في علم البصريات 
وغيُر أولئك كثير، وأحدثوا نوع���اً من املواءمة الرحيمة بني 
لغتنا والعلوم؛ وبذلك واكبت اللغة مستجدات العصور املختلفة 
دة املرنة،  على مرِّ السنني حتى اآلن وأثبتت صالحيتَها املتجدِّ
ويق���ول بروكلمان)3(:  إنه بفضل الق���رآن بلغت اللغة العربية 

مدًى ال تكاد تعرفه أي لغة أخرى من لغات العالم.
وأَِصُل في النهاية إلى حقيقٍة ووصيٍة:

أما احلقيقة فهي: مما ال ش���ك في���ه أن العربية أفضل 
اللغات على اإلط���الق؛ للكرامات الت���ي حازتها؛ لذلك فإن 
احلرص على تعلُّمها من ش���رائع دينن���ا احلنيف؛ فهي أداةٌ 
للعلم ومفتاح للفهم، وتَُعدُّ من أس���باب إصالح احلياة؛ إذ هي 
كالينب���وع للماء والزند للنار، وِحْرُصنا على فهمها إمنا يرجع 
للرغبة األكيدة في قوة اليقني ملعرفة اإلعجاز القرآني وزيادة 

البصيرة في إثبات النبوة.
وأما الوصية: فحبذا لو ُوِجَد معجم لغوي صغير بجانب 
املصحف في كل بيت يساعدنا على مزيٍد من الفهم واملعرفة 
ملعاني الق���رآن العظيم حتى نكوَن أكثر وعي���اً وقرباً وعماًل 

بتعاليم الشريعة السمحاء.

))) املصدر السابق.
)2) فقه اللغة وأسرار العربية للثعالبي.

))) بروكلمان مستشرق أملاني.

  

ض
ض
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 إن احلدي���ث عن اجلهاد 
واملقاومة حديث ذو ش���جون، 
وال سيما إذا كان عن العلماء 
املجاهدي���ن، أمث���ال الدكتور 
املجاهد الش���هيد ن���زار عبد 
رنا  ذكَّ ال���ذي  ري���ان،  القادر 
األوائل  املجاهدين  بالعلم���اء 
أمثال عبد الل���ه بن املبارك، 
والعز بن عبد السالم، وشيخ 

اإلسالم ابن تيمية.
مت شهادة الشيخ ريان منوذجاً للقائد الذي يتمسك بأرضه ويبقى بني الشعب واملجاهدين، وال يفر من ساحة املعركة،  لقد قدَّ
وال يت�رك جنوَده ويف�رُّ بأم�وال الش����عب املس���روقة... القائد ال�ذي يق�اِتل ويج�وع ويحاَصر مع شعبه، ويق�اتل معه، ويُقتَ�ل أبناؤه 

مع أبنائهم، وال جتده ممن يهرب.  
ر أن يستش���هد  إننا - حقيقة - أمام ش���خصيٍة عظيمٍة، ونفٍس كبيرٍة أِبيٍَّة وعاِلم كبيٍر عزَّ َمثيلُه في هذا الزمان، ولعل الله قدَّ

الشيخ بهذه الطريق حتى ينشط الصاحلون، وخصوصاً العلماء. 
العوامل التي أثَّرت في ثقافة املقاومة عند الشيخ نزار ريان، رحمه الله:

أوالً: ثقافته اإلسامية: 
هذه الثقافة التي تدعو للثورة على الطغيان والظاملني، وحترِّض على ردِّ العدوان، كما قال - س���بحانه وتعالى -: }ُأِذَن ِللَِّذيَن 
َنا اللَّ���ُه َوَلْوال َدْفُع اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهم ِبَبْعٍض  ُيَقاَتُل���وَن ِبَأنَُّه���ْم ُظِلُموا َوإنَّ اللََّه َعَلى َنْصِرِه���ْم َلَقِديٌر #^٣٩^#( الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمن ِدَياِرِهم ِبَغْيِر َحٍقّ إالَّ َأن َيُقوُل�وا َربُّ
َمْت َص�َواِم�ُع َوِبَيٌع َوَصَل�َواٌت َوَمَس�اِجُد ُيْذَكُر ِفيَها اْسُم اللَِّه َكِثيًرا َوَلَينُصَرنَّ اللَُّه َمن َينُصُرُه إنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌز{ ]احلج: ٣٩ - ٤٠[، وقوله - تعالى  لَُّه�ِدّ
-: }َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم َواتَُّقوا اللََّه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمَع اْل�ُمتَِّقنَي{ ]البقرة: ١٩٤[، فضاًل عن أنها تَُعدُّ الذي يُقتَل 

ث ثقافة املقاومة عند احملدِّ

الدكتور نزار ريان )رحمه الله(

] في دائرة الضوء [

)*( مدير اإلدارة العامة للوعظ واإلرشاد في وزارة األوقاف والشؤون الدينية )غزة(. 

ث فلس��طني؛ حيث حصل على درجة األس��تاذية في احلديث، واشتغل في هذا العلم على مدار ثاثة عقود،  ُيَعدُّ الدكتور نزار ريان من كبار العلماء في فلس��طني؛ فهو محدِّ
وله أبحاث كثيرة أكثرها لم ُينَش��ر كان آخرها َش��رُحُه لصحيح مسلم الذي أسماه: )إمداد املنعم ش��رح صحيح مسلم(؛ حيث َفَرَغ من شرح املقدمة قبل استشهاده، وجاء الشرح في 
��نة النبوية ومقاومة االحتال الصهيوني، إلى أن لقي الله  خمس��ة مجلدات، كما قام بش��رح كتاب الورع لإلمام أحمد قبيل استش��هاده. وهكذا أمضى الشيخ حياته في خدمة السُّ

شهيدًا في عصر يوم اخلميس الرابع من محرم لعام 1430ه�، املواف�ق لألول من ين�اير لع�ام 2009م، خامس أيام احلرب على غزة.

ي����وس����ف ع����ل����ي ف������رح������ات)*(
Yuosif_farahat@hotmail.com
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وهو يدافع عن ِعرِضه، أو أرض املس���لمني، أو ماله شهيداً؛ 
ب في املقاوم���ة واجلهاد. قال الله  فهذا من ش���أنه أن يرغِّ
َسَبَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعنَد  - تعالى -: }َوال َتْ

ِهْم ُيْرَزُقوَن{ ]آل عمران: ١٦٩[. َرِبّ
ثانيًا: التطبيق العملي ملا ُكتَِب في رسالة املاجستير والدكتوراه:

كتب - رحمه الله - رسالته لنيل درجة املاجستير بعنوان: 
»أحاديث الشهادة والشهيد« وقد قام بجمع األحاديث املتعلقة 
ث  نة، وكان يحدِّ بفضل الشهادة وأحكامها من جميع كتب السُّ
إخوان���ه قائاًل: »ال يليق أن أكتب في هذا املوضوع ثم ال ألقى 
ربي ش���هيداً«. أما رسالة الدكتوراه فكانت بعنوان: »مستقبل 
اإلسالم«، وقد كتب فيه�ا فصاًل كام�اًل عن اجلهاد، كوسيلة 

ال ميكن أن تقوم لإلسالم قائمة إال به.
ر بشخصية عبد الله بن املبارك: ثالثًا: التأثُّ

لقد كان الش���يخ - رحمه الله - متأثراً بشخصية ابن املب�ارك 
بص�ورة كبي�رة، حت�ى إن���ه - كم�ا حدثني أكثر 
من تلميذ له - لم يدْع كت�اباً ترجم البن املب�ارك 
إال ق���رأه، وكان يحرص - رحم���ه الله - على 
إخراج كتب التراث التي تتحدث عن اجلهاد مثل 
كتاب ابن املب���ارك في اجلهاد، وكان يحثُّ على 

حتقيقها.
ره بالدكتور عبد الله عزام، رحمه الله:   رابعًا: تأثُّ

ث - رحمه الل����ه - أنه َصِحَب  فقد ح����دَّ
الدكتور عبد الله عزام والتقاه في بيته مرات، 

وكان دائماً يوصي طالبَه بقراءة كتاب )العقيدة 
اإلسالمية وأثرها في بناء اجليل( لعبد الله عزام.

ره مبرارة التهجير من الديار: خامسًا: تأثُّ
ه، فيقول:  ا حدث جل���ده وعمِّ يخب���ر - رحمه الل���ه - عمَّ
حدثن���ي أبي عبد القادر ب���ن محمد ب���ن عبد اللطيف ريان 
دف���ني مكة املكرمة - رحمُة الل���ه تعالى عليه - قال: إن جدي 
محمد بن عبد اللطيف كان قد دخل إلى قريتنا )ِنِعلْيا( متسلاًل 
بعد أن س���قطت بيد اليهود س���نة 1367ه�، فرأى وهو عائد 
من قريتنا رج���اًل قد قتلته يهود وألقت جثته في العراء، فقال 
جدي لعم���ي أحمد - رحمه الله -: والله ي���ا ولدي لن نترك 
هذا الرجل دون أن نواريَه التراب! فقام جدي يحفر له حفرته 
ا أراد أن ينقله في احلفرة انفجر فيه  ه���ا، فلمَّ بيديه، حتى أمتَّ
وفي ولده أحمد قنبلة كانت مخفية أس���فل اجلثة، َفُقِتل جدي 

ي، رحمهما الله. والشاهد أنهما لم يكونا فيما نحسب من  وعمِّ
الشهداء وحسب، بل كانا شهيدين قد ُقبضا على عمل صالح، 
إن ش���اء الله تعالى، فأكلت جثَة جدي الضواري والسباع، ولم 
نت جدتي - رحمها الله تعالى - من نَْقِل  يجد من يواريه، ومتكَّ

ولدها أحمد إلى غزة، فدفنته بها)1(.
ويبدو أن الش���يخ - رحمه الله - كان يكثر من مجالسة 
جيل الهج���رة، الذي جترع مرارتها وقس���وتها؛ حيث حفظ 

الشيخ الشيء الكثير عن األجداد واجلدات. 
معالم ثقافة املقاومة عند الشيخ نزار ريان، رحمه الله: 

أوالً: ريان ونظرية الدروع البشرية:
م الريان منوذج���اً للقائد املباِدر ال���ذي ال يفر من  ق���دَّ
أرض املعرك���ة، وال يتنازل؛ ففي انتفاض���ة األقصى عندما 
كان الصهاينة يتصلون على بيوت املقاومني الفلس���طينيني، 
ويعطونهم فترة ِليُْخلُوها حت���ى يجري قصفها، فما كان من 
الريان، إالَّ أن بادر وقاد اجلماهير إلى تلك 
ل منهم دروعاً بشرية وتوقفت  البيوت؛ ليشكِّ

بعدها هذه السياسة.
 ثاني��ًا: ال ف��رق بني السياس��ي والعس��كري ف��ي حالة 

النفير العام: 
في حديٍث صحفيٍّ معه ُس���ِئل - رحمه 
الله - عن س���رِّ ارتدائه الزي العس���كري، 
على الرغم من أنه قائد سياس���ي، فقال: 
»إنه حني تُْغتََص���ب األرض وتُقتَحم البلد، 
فهناك حكم ش���رعي ينطبق على السياسي 
والعسكري، بل على الرجل واملرأة، وهو: وج�وب َدْف�ِع الع�دو 
عن األرض بالنفس؛ ولذلك ال ميكن إال أن أخرج على الهيئة 
التي تذكرون؛ ألدفع بنفسي عن بلدنا وأهلنا، وألرفع معنويات 

املجاهدين والسكان.
ثالثًا: عبادة املجاهدين: 

سئل - رحمه الله - ذات مرة عن اجلهاد والعبادة، وعن 
الروح اإلميانية التي يتمتع بها املجاهدون، وعن عبادتهم أثناء 
يه���م لالحتالل، فقال: »إن الع���ودة إلى الله في فترات  تصدِّ
كر  ههم إليها الذِّ اخلوف واضحة، وعبادة املجاهدين التي نوجِّ
والدعاء. أما صالة النوافل والقيام فال أنصحهم بها؛ خشية 
أن يس���تغل العدو احلركة فيبادر بالقن���ص، لكنَّ اإلميانيات 

))) شرح كتاب الورع، للشيخ نزار ريان: )/6)2.
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ن املجاهدين  قوية، والدعاء وسماع القرآن ميأل األجواء، وميكِّ
من مواصلة اجلهاد بروح عالية«.

رابعًا: الشيخ ريان اجلنديُّ املطيع:
عل���ى الرغم م���ن أنه - رحمه الله - طل���ب من قيادته أن 
يُعُفوه من العمل التنظيمي ليتفرغ للعلم الش��رعي - وهو العالم 
احملدث - لكنه في الوقت نفس���ه قال لهم إنه يتشرف أن يبقى 
جندياً هو وعائلته في جيش القسام؛ لذا كان - رحمه الله - كلما 
كان هناك نشاط حلماس في شمال القطاع جتده في مقدمتها، 
كما كان يتقدم الصفوف في الرباط على الثغور؛ فتجده يحمل 
قاذف���ات خارقًة للدروع يقصف بها الدبابات في االش���تباكات 
امليدانية مع االحتالل، ويحمل رشاشه يقاتل مع املجاهدين في 
امليدان، كما كان ميثِّل اجلنديَّ امللتزَم؛ حيث يحرص على حضور 
كافة الدورات العسكرية للقسام، ويكون أول املطيعني ملدربني هم 

في سنِّ أوالده في أكثر التدريبات قسوة.
خامسًا: َغْرُسه في قلوب األجيال حبَّ األوطان والدفاع عنها:

كان - رحمه الله - يغرس في طالبه حبَّ األرض الفلسطينية 
ث - رحمه الل���ه - فيقول: »كنا نأخذ  والتعلُّق به���ا؛ فكان يحدِّ
طالب اجلامعة اإلسالمية وطالباتها في الثمانينيات رحالت إلى 
داخل اخلط األخضر؛ حيث لم تكن معالم القرى الفلسطينية قد 
تغيرت كثيراً فإذا مررنا على قرية مثل )يبنا( أقول: من منكم من 

قرية يبنا؟ فنقول للطالب خذوا من تربها ونباتها إلى غزة.
سادسًا: وجوب التدرب على الساح: 

كان الش���يخ - رحم���ه الله - يرى وج���وب التدرب على 
الس���الح وخاصة ألهل فلس���طني، وال يرى عذراً ألحد في 
ترك���ه، كما كان يدعو اجلميع للرباط، وكان يعطي الش���باب 
الذخي���رة للتدريب عل���ى القن���ص، وكان ال يعتبر أن هناك 
إسرافاً في إطالق الرصاص في حال التدريب، في حني كان 
يفتي بأن إطالق النار في اجلنائز إس���راف ال يجوز شرعاً، 
وقد حدثني أخوه عبد اللطي���ف أنه في حرب الفرقان رأى 
أحد املجاهدين يطلق النار في إحدى اجلنائز، فصادر الشيخ 

ها إليه قبل استشهاده بساعة. بندقيته، ثم ردَّ
وكان الش���يخ أحياناً يدرب الشباب على السالح بنفسه 
وخاصًة العلماء منهم. وقد حدثني أخوه عبد الطيف، فقال: 
اتصل بي الش���يخ في إحدى املرات بعد صالة العصر وطلب 
مني أن أُحِضر بندقيتني، وأن آتيه عند جامعة فلس���طني في 
منطقة الزهراء وه���ي منطقة رمال تصلح للرماية والقنص، 

فوج���دت هناك الدكت���ور نزار ريان ومعه أح���د علماء غزة 
وولداه. يقول عبد اللطيف فأحضرت ثالثة أنواع من السالح 

كالشنكوف، ومسدس، وm16. وبدأ الشيخ يدربهم. 
سابعًا: الشيخ يدفع أوالده للجهاد: 

كان - رحم���ه الل���ه - يدف���ع أوالده للمقاومة واجلهاد 
فيعطيهم أجرة الذهاب، فإذا سألوا عن أجرة العودة واإلياب 

قال لهم: أنا ال أريد منكم أن ترجعوا.
ويوَم استشهاِد ولده إبراهيم كان على علم بأمور جتهيزه 
وتدريبه، وكان الش���يخ يت�ابع ذل�ك أوالً ب���أول. وكان هدف 
إبراهيم ف���ي هذه العملية مغتصبة )إيلي س���ناي(، وهي تقع 
ش���مال غرب بيت الهيا، وقد شاركه في هذه العملية الشهيد 

عبد الله شعبان، وكان متزوجاً وله ولد.
وعندما جنح إبراهيم وصاحبه في الوصول إلى املغتصبة، 
بقي الش���يخ على اتصال مع ولده حتى جنح في قطع سلك 
املغتصبة؛ حيث اتصل بوالده وأخبره بذلك، وبينما هو يكلِّمه 
على اجلوال وإذا بشاب يهودي ميشي مع فتاة شابة، فأطلق 
إبراهيم الرصاص عليهما وقتلهما، والش���يخ يس���مع صوت 
االشتباكات ويش���جعه ويحرضه على القتال. وحدثني عبد 
اللطيف )أخو الش���يخ(، أنه هو والشيخ كانا يتابعان العملية 
من دار أخته التي كانت تس���كن في م���كان مرتفع يُِطل على 
املغتصبة. يقول عبد اللطيف: وكان يقول لي: ادع للمجاهدين، 
كما أوصى زوجاته أثناء العملية بالصالة والدعاء. واستُشهد 
إبراهي���م وصاحبه في هذه العملية؛ وذلك بعد اش���تباك مع 
قوات االحتالل من صالة املغرب حتى منتصف الليل، وعندما 
ه اخلبُر أطلقت الزغاريد، وال غرو في ذلك؛ فقد كانت  بلغ أمَّ

تعلم بخبر العملية مسبقاً.
حدثني أح���د اإلخوة الثقات مرًة، فقال: ذهبت إلى بيت 
الش���يخ في اليوم األول الستشهاد ولده إبراهيم ألداء واجب 
العزاء وبصحبتي مجموعة من اإلخوة. قال: فاستقلنا الشيخ 
وهو يضحك، فجلس���نا معه لتناول طع���ام الغذاء، فقال لنا 

الشيخ: ما عملت عماًل أخلص لله من هذا العمل.
ثامنًا: تعلُّق قلب الشيخ بالشهادة والتعرض لها:

كان قلب الش���يخ معلَّقاً بالشهادة، وال غرو في ذلك؛ فهو 
الذي كتب أطروحته في نيل رس���الة املاجستير، في أحاديث 
ب،  الشهيد والش���هادة، واطلع بذلك على األحاديث التي ترغِّ
بالش���هادة والتعرض لها؛ لذا كانت الشهادة أمنيًة في حياته، 
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فقد دعا الله في مقدمة رسالته املذكورة، 
فقال: »أس���أل الله - تعالى - أن يرزقني 
الشهادة مقباًل غير مدبر، مخلصاً قانتاً، 

على ثرى فلسطني«. 
وكان - رحمه الله - يرى مش���روعية 
التعرض للشهادة، وقد زاد تعلُّقه بالشهادة 
بعد استشهاد ولده إبراهيم بشكل كبير، 
وهو م���ا جعل���ه يحرص عل���ى صحبة 
الشهيد  وإياوئهم، ومن هؤالء  املجاهدين 
صالح شحادة؛ حيث كان الشيخ - رحمه 
ر له مأوًى في احلارة التي  الله - ق���د وفَّ
يس���كنها، وقد بلغت العالق���ة اجلهادية 

بينهما إلى درجة أن أوصى صالح شحادة بأن يغسله الدكتور 
نزار إذا هو استشهد.

وبل���غ من حبِّه للش���هادة أنه قرر أن يخ���رج في عملية 
استش���هادية، وكان الشيخ قد تدرب جيداً للعملية، ولكن قبل 
تنفيذ العملية بيومني تس���ربت معلومات للقيادة؛ أن الشيخ 
واحٌد من أعضاء املجموعة االستش���هادية، فصدرت األوامر 
من قي���ادة احلركة بوقفه، فتأثَّر الش���يخ حتى إنه بكى بكاًء 
شديداً، وزاد تأثُّره بعد أن نفذت املجموعة العملية واستُشِهد 
ثالثة من أفرادها، حتى إنه أقس���م ألخيه حمزة أنه سيخرج 

في عملية استشهادية رغم أنف اإلخوة. 
تاسعًا: حبه للمجاهدين ورعايته لهم:

كان - رحمه الله - يحب املجاهدين ويحرص على سماع 
ر املأوى  أخبارهم وحل مشاكلهم وتوفير الراحة لهم؛ فقد وفَّ
واملبيت لكثير منهم، مثل الش���هيد صالح ش���حادة، ويحيى 
الغول، حتى إن الشهيد يحيى الغول استشهد وهو في طريقه 

إليه كما حدثني بذلك أخوه عبد اللطيف. 
د املجاهدين بالس���الح، ورمبا يعتذر لبعضهم  وكان ي���زوِّ
ه ش���افعًة. يقول عبد  ف���ي بعض األحيان فيأتي أحدهم بأمِّ
اللطيف: وكانت هذه نقطة ضعٍف عند الش���يخ، إذا جاءته أمٌّ 
تطلب سالحاً لولدها فال يتردد في إعطائها قطعة سالح. 

 عاشرًا: القول يهتف بالعمل؛ فإن أجابه وإال ارحتل:
كان - رحمه الله - يحرص في جهاده على أن يكون العمل 
رائ���َده، حتى يكون لكالمه أثر؛ ل���ذا كان يرفض أن يصرح أي 
تصري���ح جهادي وهو في بيته، ف���كان ال يصرح إال في ميدان 

املعركة واجله�اد؛ فف�ي معركة أيام الغضب، 
كان ال يتحدث لوسائل اإلعالم إال وهو في 

أرض املعركة وفي بزته العسكرية. 
وحدثن���ي أحد املجاهدي���ن مرًة أن 
إذاعة األقصى طلبت من الش���يخ نزار - 
في معركة )أهل اجلنة( عندما اجتاحت 
ه  القوات الصهيونية بيت حانون - أن يوجِّ
كلمة للمجاهدين عبر اإلذاعة، فقال لهم: 
موعدنا الس���اعة احلادية والنصف لياًل، 
ف���ي أرض املعركة، وف���ي املوعد احملدد 
ح لهم من  لبس جعبته وس���الحه وص���رَّ

أرض املعركة.
حادي عشر: العالم املجاهد القدوة:

لق���د كان ش���يخنا - رحمه الله - ي���رى أنه يجب على 
العلم���اء أن يتقدموا الصفوف؛ ففي ذلك أبلغ األثر؛ لذا كان 
- رحم���ه الله - ميثل العاِلم املجاه���د القدوة، ومن مظاهر 

هذه القدوة: 
1 - كان يش���ارك املجاهدين في حفر األنفاق حتى أثناء 
مرضه، وقد س���نَّ لهم سنَّة التس���بيح والتكبير كوسيلة من 

وسائل اخلطاب بني املجاهدين أثناء احلفر. 
2 - كان يش���ارك املجاهدين في املن���اورات والتدريبات 

العسكرية. 
3 - كان ي���زور املرابطني في رمض���ان ويطوف على كل 
نقاط الرباط دون اس���تثناء، وكان أحياناً يش���اركه في ذلك 
الدكتور عبد العزيز الرنتيس���ي، وإبراهيم املقادمة، وصالح 

شحادة، رحم الله اجلميع.
4 - ش���ارك املجاهدي���ن في إطالق صواريخ القس���ام 

وقذائف الهاون على مواقع العدو العسكرية، وطائراته. 
5 - في معرك���ة أيام الغضب: كان ميث���ل قائداً روحياً 
للمجاهدين في املعركة، وكان يتق���دم في النقاط املتقدمة؛ 
فكان يرابط أيام الغضب في منطقة خطيرة توصف باألشباح 
في بيت )عبد ربه(، وعندما ترك املجاهدين أعطى كلَّ واحد 

مخزن رصاص.
ثاني عشر: كان يحب الرباط ويداوم عليه: 

كان - رحمه الله - يحب الرباط ويداوم عليه، وقد جعل 
قبل استشهاده بعاٍم ليلَة اجلمعة من كل أسبوع للرباط وكان 
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يداوم على ذلك، حتى ولو كان مريضاً. وحدثني تلميذه بشير 
س���ليمان. قال: »سألته عن أجمل ليلة في حياته، فقال: ليلة 
رباط كنت فيها مع الدكتور عبد العزيز الرنتيسي واملقاومة، 
وصحبت فيها صحيح البخ���اري، وعندما وصلنا إلى نقطة 
الرباط وجدنا هناك املجاهدين فأخذنا نربِّت على ظهورهم، 
فقالوا لنا بلسان الواحد: ما الذي جاء بكم إلى هنا، كفيناكم 
املؤون���ة؟ فرددنا عليهم جئنا جناهد معكم، وذهبنا إلى نقطة 
متقدمة مفتوحة، فنصحونا أن نرجع إلى اخللف وأال نغامر 
بأرواحنا، فقلت لهم: هي موتة واحدة َولْتكن في س���بيل الله 
وجلس���نا نتس���امر في صحيح البخاري بقراءة كتاب اجلهاد 

نقرأ ونعلِّق حتى أسفر الصبح.
 وكان إذا رأى أضواء مدينة عس���قالن أثناء الرباط يَُسرُّ 
سروراً كثيراً مستبشراً بقرب النصر والتحرير متذكراً حديث 
ل هذا األمر نبوة ورحمة، ثم يكون خالفًة  رسول الله #: »أوَّ
ورحم���ًة، ثم يكون ُملْكاً ورحمًة، ثم يتكادمون )يتعلقون به ولم 
يس���تمكنوا منه( عليه تكاُدم احُلُمر، فعليك���م باجلهاد؛ وإن 

أفضل جهادكم الرباط وإن أفضل رباطكم عسقالن«)1(.
ثالث عشر: تشجيعه كباَر السنِّ على اجلهاد والرباط:

كان - رحم���ه الل���ه - يفرح كثي���راً إذا رأى رجاًل كبيراً 
في الس���ن يرغب في اجلهاد، وقد حدثني عبد اللطيف أخو 
الش���يخ قائاًل: إن جماعة من كبار الس���ن من رواد مسجد 
العودة في جباليا، جاؤوا إليَّ وطلبوا مني أن أكلِّم الشيخ حتى 
ي���أذن لهم في الرباط. قال: فالتقى بهم الش���يخ في مكتبته 
العامرة وأعطى كلَّ واحد منهم بندقية، ثم اتصل مبس���ؤول 
اجلهاز العس���كري في املنطقة وأخبره أن يستوعبهم معه في 
اجلهاز، كما أخبره أن ينظم س���بعًة آخرين مثلهم، ووعده أن 
يعط���َي كل واحد بندقية. قال عب���د اللطيف: وقد بلغ عدد 
هؤالء بعد ذلك خمسني مجاهداً؛ فكانت هذه أول مجموعة 

مجاهدة من كبار السن.
رابع عشر: اجلهاد يجمع الكلمة ويوحد الصفوف: 

كان - رحم���ه الله - ينتهز فرصة االلتح���ام بالعدو ليوحد 
ق. يق��ول  صفوف املق�اوم���ة؛ فهو الق�ائد الذي يجم���ع وال يفرِّ
- رحمه الله -: »لس���ت حزبّياً في حال الس���لم واألمن والهدوء؛ 
فه���ل أكون حزبّياً والس���يف يحتزُّ الرقاب جميعه���ا؟ إنني أزور 
م للخطوط األمامية فأجد  كل املجاهدين، بال اس���تثناء، وأتق���دَّ

))) أخرجه الطبراني عن ابن عباس، وذكره الشيخ األلباني في الصحيحة، رقم 270) .

املجاهدين من كافة الفصائل، وفي هذه األجواء اجلهادية تذوب 
الفروق الفصائلية كلُّها؛ إذ ليس ثمة غير الهمس بصوت منخفض، 
وانحناء الظهر حتى ال يرصدك ع���دوُّك، والعناق الهادئ، لرفع 
املعنوي���ات، واملصافحة ال على الهيئة العادية، كأنك تعانق الكف 

بالكف، وتسأل: كيف املعنويات؟ واجلواب: عالية واحلمد لله«.
ويقول - رحمه الله -: وكنت مرة أطوف على املجاهدين 
دهم، فقالت لي إحدى املجموعات املجاهدة: نحن فتح  وأتفقَّ
يا أبا بالل! فقلت لهم: وأنا أيضاً فتح، نحن هنا لردِّ االجتياح 
والع���دوان، وقد قال لي املجاهدون أكث���ر من مرة: نريد أن 
تبقى الوحدة الوطنية بيننا بعد االجتياح، فأقول: بإذن الله.

خامس عشر: أخاقيات اجلهاد عند الشهيد نزار ريان:
حدثن���ي األخ نور عيد. قال س���معت بأذني الدكتور نزار 
ث أنه قبل العملي���ة البطولية التي قام بها ولده إبراهيم  يحدِّ
بيوم أو يومني زار الدكتور نزار وولده إبراهيم معرضاً لصور 
شهداء االنتفاضة أقيم في أحد املساجد، وبينما كان إبراهيم 
يشاهد الصور إذ وقعت عينه على صور ألطفال صغار مزقت 
قذائف احلقد الصهيوني وصواريخه أجساَدهم الضعيفة، ولم 
ترحم طفولتَهم البريئة، وحينها أقسم إبراهيم واأللم يعتصر 

قلبه، قائاًل: والله لن أرحم من اليهود صغيراً وال كبيراً!
فقال الدكتور - رحمه الله -: »ال يا ولدي... األطفال ال، 
الصغ���ار ال، ال تقتل األطفال«، وحتى يزيد الدكتور من إقناع 
ولده قال له: »أترضى أن يقتل اليهود أخاك فالن؟« وذكر له 

أحد إخوته الذي كان يومها رضيعاً في املهد، فأجاب: ال.
وج���اء موعد التنفي���ذ وبدأت العملية وقت���ل إبراهيم من 
اجلنود من قتل، ثم جلأ إلى بيت في املستوطنة ليحتمي به، وملا 

دخله إذا به يجد امرأة صهيونية ومعها عدٌد من أطفالها... 
ما ظنكم بصنيع إبراهيم اآلن والقذائف تتساقط حوله، 

واملوت يتخطفه؟
ر وصية والده  كان بإمكان إبراهيم أن ميزقهم أشالًء، ولكن تذكَّ
الدكتور نزار، التي بقيت ماثلة أمام عينيه ما فارقته حلظة، فما كان 
هم ووضعهم في مكان آمن داخل البيت  منه إال أن أخذ األطفال وأُمَّ
وأغلق عليهم الباب، وواصل معركته حتى ارتقى إلى ربه ش���هيداً. 
واعترفت املرأة الصهيونية »األم« باحلادثة، وذكرت صنيع إبراهيم 

معها ومع أطفالها؛ وذلك حسب أجهزة اإلعالم الصهيونية.
رحم الله أبا بالل وجميع إخوانه من العلماء العاملني املجاهدين، 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
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وقد يتساءل بعضهم: أليس غريباً أن ينتصر كاتب 
إس���باني للشعوب املس���حوقة، بينما نخبتها »تنام في 
العس���ل« أم هي مجرد عنترية جوفاء، كما يفعل كتَّابنا 

العرب امليامني؟
، لقد سبق أن ساند من َقبْل املسلمني، مخاطراً  كالَّ
بحياته، وقام مبا لم يقم به سائر مثقفي العالم العربي 

واإلسالمي وكتَّابه ومبدعيه وفنانيه. 
إنني ممنت ملوقف الكاتب اإلس���باني، الذي دفعني 
إل���ى قراءة كتاب قدمي له، كنت قد اش���تريته منذ مدة 
من بني الكتب املس���تعملة من عند ُكتبيٍّ عجوز يفترش 

رصيفاً. ثم وضع���ت الكتاب جانباً، وانش���غلت بقراءة الروايات 
والكتابة عنها، )وأبرر هنا إهمالي له بأنه ليس كتاباً إبداعياً(.

وأتذكر جيداً أنني س���بق وقرأت عن محنة شعب البوسنة 
والهرس���ك، قبل أكثر من عقدين. أتذكر تل���ك اللحظة جيداً، 
وكأنني أتصفح ذلك العدد من تلك املجلة اإلسالمية اآلن، وكنت 

يومها دون ِسنِّ العشرين. 
ومن أج���ل األجيال التي لم تعاصر تلك املذبحة، ومن أجل 

م هذا العرض. األجيال القادمة نقدِّ
كما جاء في مقدمة مترجم الكتاب، الصادر عن دار الفنك 
املغربية )1994م( الدكتور طلعت شاهني، فإن خوان غويتيسولو 
يُعدُّ من القليلني الذين أصدروا بيانات ضد النازية اجلديدة في 
البوسنة والهرس���ك، تلك التي حتاول القضاء على آخر شعب 
مسلم في أوروبا، وقد خاطر الكاتب بالسفر إلى سراييفو؛ حيث 
أمضى أسبوعاً كاماًل، عايش خالله املوت الذي يحيط باملدينة 

في كل حلظة؛ فكان نتاج هذه الرحلة مجموعَة مقاالت سماها: 
»دفتر س���راييفو«. وللكاتب حساس���يته املميزة اجتاه القضايا 
اإلنسانية العادلة بشكل عام، والعربية اإلسالمية بشكل خاص، 
وفي ح���واٍر مع املترجم صرح غويتيس���ولو بأنه حاول أن يظل 
محافظاً على احترامه لنفسه؛ فقد كان يشعر بالغثيان من قراءة 
ما يحدث هناك يومياً، وبعد مرور أكثر من سبعة عشر شهراً لم 
يعد يقبل هذا الدور دون أن يكون طرفاً مباشراً فيه، لكنه يعتقد 

أن الكتابة وحدها ال تكفي.
في طريق الرحلة يثير انتباهه مجموعة من السياح، فيتذكر 
ما قرأ في الصحف، عن ش���ركاٍت س���ياحية إيطالية تعلن عن 
رحالت خاصة للسياح املتعطشني إلى االستمتاع مبشاهَد خارقة 
للع���ادة؛ حيث يجوبون املناطق الت���ي دمرتها احلرب حديثاً في 
مختلف أنحاء العالم، فيستنشقون رائحة البارود، ويتجولون في 
رة، ويشاهدون األجساد املتحللة واملقابَر اجلماعية  القرى املدمَّ
ن أنهم  التي ال يكاد يغطيها التراب وأكواَم اجلثث املصطفة، ويخمِّ

»دفتر سراييفو« خلوان غويتيسولو
كاتب إسباني يفضح مؤامرة الصمت  وتهافت املثقفني

هشام الشاوي

] قراءة [

أثار رفض خوان غويتيس��ولو إلحدى اجلوائز العربي��ة حَنَق بعض املثقفني املتهافتني ممن ختلهَّوا عن دورهم 
الطليع��ي التنوي��ري احلضاري، واختاروا بيع ضمائرهم، وَلعِبَ دور الندمي املهرج للس��لطان؛ فأينما وليت وجهك 
جتده��م جبانب ويل النعمة، دون أدىن إحس��اس بالذنب أو تأنيب الضم��ري لتغاضيهم عن معاناة بين جلدهتم من 

الشعوب العربية املقهورة.
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في طريقهم إلى البوسنة، ويتساءل: هل يذهبون اللتقاط صور 
فوتوغرافية للنس���اء واألطفال املكدسني في قطارات النفي، أم 
لتصوير البيوت احملترقة واألجساد املتفحمة واملساجد املدمرة، 
أو تلك الفتاة املس���لمة التي رس���موا على ذراع���ها الصلي��ب 
بس���كي��ن حاد، أو تلك املرأة الباكي���ة أمام كاميرات التلفزيون، 
ر على أيدي جيرانها، وتبول  وهي تقص ح���ادث اغتصابها املكرَّ
طفل أحدهم على وجهها وهم ميسكونها بأيديهم، وكلُّ جرميتها 
أن زوجه���ا هرب ولم يدافع عن قضيته���م املباركة، وتعاون مع 

»املتطرفني املسلمني«.
حُلْس���ِن احلظ أن احلقيقة كانت بخالف ذلك، لكن الكاتب 
يستغرب كيف يستمتع أولئك السياح بجمال الشاطئ الدملاسي 
)اليوغوسالفي(، ويتجاهلون ما يحدث على بعد مائة كيلو متراً. 
وفي الطريق إلى الفندق يسأل سائق السيارة أين ميكنه مقابلة 
رين من البوس���نة والهرسك، ممن يستطيع احلديث معهم  املهجَّ
باللغة اإليطالية، )وكان عل���ى معرفة بأنهم يقيمون في الفندق 
نفسه(، وال يخفي السائق عنصريته اجتاه املسلمني قائاًل: »هذه 
مدينة نظيفة... وجودهم هنا يسبب لنا هروب الزبائن. نحن ال 

نريدهم هنا في سيليت«.
- إلى أين تريدهم أن يذهبوا؟

- إلى تركيا أو ليبيا. عن نفس���ي أقول لك: َفلْيذهبوا إلى 
اجلحيم«.

س���ة لألنش���طة  ���ا نش���رة األخبار الكرواتية، فهي مكرَّ أمَّ
واخلط���ب واللقاءات اليومية للرئي���س العبقري توجمان. وفي 
ٍر قدمي للعاصم���ة )ما قبل احلرب( يقرأ حتته: »إذا  دليٍل مصوَّ
سافرت نهاراً، فستعثر على مدينة شرقية تشبه تلك التي توجد 
فقط في األساطير وستُذهل وأنت تخترق طرقها الواسعة ذات 
العمارات احلديثة البراقة أو على الطراز النمساوي في القرن 
التاسع عش���ر«. بَيَْد أنها لم تعد سوى ساحة من الدمار، مليئة 
باجلراح واألوصال املمزقة؛ أما واملباني والشوارع فقد اختفت 

بالكامل من الوجود، والناس قابعون في مخابئهم... 
ويش���بِّه الكاتب العيش في سراييفو بأنها حياة في مصيدة 
الفئ���ران، جتبرهم على جتنُّب أماك���ن اخلطر ومعرفة األماكن 
التي ميكن التنزه فيها، دون خطورة كبيرة ومعرفة حتى الزوايا 
والتقاطعات املفضل���ة لدى القناصة؛ فأبس���ط خطأ أو غفلة 
في اختيار الطريق يؤدي إلى النهاية املش���ؤومة، مع أن اجلميع 
مضط���رون للخروج بحثاً ع���ن املاء والطعام وم���واد التدفئة، 
ويتعايش الس���كان مع مشاهد اإلبادة اليومية واإلحساس العام 
باخليان���ة. وال يتوان���ى الكاتب عن وصف كل م���ا يحدث في 

الب�وس����نة وسراييفو م�ن عملي�ات قت�ل وتدمي�ر وم�ذابح أو ما 
يسمى بالتطهير العرقي الذي يجري بال رادع.

ففي إحدى املستشفيات التي لم تسلم بدورها من القصف، 
جت���د أغلب املصاب���ني في املستش���فى مبتوري الس���يقان أو 
مقطوعي األيدي، وفي غرفة واحدة كان هناك مصاب كرواتي 
ح  برفقة صربي ومسلم، يعيشون ثالثتهم )كأشقاء(؛ حيث يصرِّ
له الكرواتي بأن »الش���كناز يريدون زرع الكراهية في قلوبهم«. 
وفي جناح األطفال يحس غويتيس���ولو باس���تحالة الوقوف إلى 
جوار طفلة صغيرة تتدلى عضلة س���اقها املمزقة في دلو ماء... 
وفي املقبرة تتوجه كل الش���واهد املسيحية واإلسالمية، بجميع 
���د بني املؤمنني  طوائفه���ا، باجتاه القبلة؛ فامل���وت وحده يوحِّ
من ديانات أهل الكتاب ضحايا الوحش���ية نفس���ها، ويقترح أن 
تضم املقبرة ش���اهداً آخر تُكتَب عليه عبارة: »هنا ترقد كرامة 
املجموعة األوربي���ة ومصداقية منظمة األمم املتحدة املقتولتان 
في س���راييفو. لقد ذهبتا ضحيتي جب مفاوضيهم وزعمائهم 
النموذج���ي ووقاحتهم«، وال يتردد املؤل���ف في أن يعلن أن تلك 
دة في األدراج؛ ألن املصالح  القرارات واالتفاقيات بقي���ت مجمَّ

احليوية لتلك القوى ال تتعرض للخطر.
إن الس���يد رادوفان كاراديتش ال���ذي يتخفى خلف مظهر 
ش���اعر حالم يتظاهر بجهله التام بتعبي���ر »التطهير العرقي«، 
ويضمنه ببالهة في إجاباته على الصحافيني، فيرد مس���تنكراً: 
»مذاب���َح وغرَف غاز ومعس���كراِت َقتْل؟ إنها م���ن صنع خيال 
املجاهدين، واملتطرفني املسلمني الذين يحاولون السيطرة على 
أوربا«، فهو يلعب مع ميلوزفيتش وسيسليج دور الضحايا ملؤامرة 
)فاتيكانية، إسالمية، أملانية(، وهم يقاومون كل املؤامرات بفضل 
مس���اعدات الروس واليونانيني، فضاًل عن حماية »سانا سافا« 
ضامن النصر النهائي للش���عب السماوي املختار الذي تتغنى به 

األغاني الشعبية الصربية.
وفي مأوًى لالجئني، قابل الزوجني ياس���مينكا وإيس���اك، 
وحتت اجلدار ُعلِّقت عليه ُس����َبٌح وش���عار البوسنة والهرسك 
وضحا له أن »الشكناز ينفذون األوامر كاآلالت املبرمجة متاماً، 
وأكثرهم مرتزقة من روس���يا و أوكرانيا أو من املجرمني الذين 

ميلوزفتش  أطلقه���م 
من السجون. يريدون 
الكراهية  يزرعوا  أن 
بينن���ا، لكنه���م ل���ن 
يتمكن���وا م���ن ذلك، 
معاً  لنعيش  س���نعود 
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في يوم من األيام. 
وفي اجلانب اآلخر من الش���ارع توج���د عائالت صربية، 
يساعد كلٌّ منهم اآلخر، ويهبطون املخاب��ئ معه���م... »نحن ال 

ننسى، لكننا نعفو«.
 إهنا سراييفو... وهكذا كانت.

أما األرملة »أبزيا« فتسرد كيف أن قوات النسور البيض قام 
ار في فم جارها املس����لم ووثقوا يديه ثم  أفرادها بغرز ُكالَّب جزَّ
ربطوه إلى خلفية سيارة وسحلوه، ليراه كل الناس ثم ذبحوه، ولعبوا 
برأسه كرة القدم، وبعدها رموا بأشالئه في النهر، وأجبروها على 
وضع فوهة مس����دس في فم ابنها وينهالون عليها ضرباً بأيديهم 
وأرجلهم لتطلق الرصاصة، وحني يئس����وا غ����ادروا، لكنها فقدت 

النطق ثمانية أيام؛ لم تستطع خاللها النطق بأي حرف.
أما املس���لمون الالجئون إلى قراش���دة، فقد ُحِشروا داخل 
مس���جد قدمي، أضرموا فيه النار، ولم تنَس صرخاِتهم املرعبة 
ورائحَة اللحم احملت���رق. وعن إمكانية العيش مع صرب القرية 
من جديد، ترد بأنه من الصعب أن تعود للعيش إلى جوار الرجل 

الذي أرشدهم إليهم. 
يس���مي الكاتب قصَف معهد الدراسات الشرقية، مبكتبته 
الش���هيرة؛ حيث احت��رق��ت محت��وياته��ا الثقافية الثمين��ة ب�: 
»اغتي���ال الذاكرة«، وهو يرمي إل�ى إزالة أي أثر إس���المي من 
أرض صربي���ا الكبرى، وأولها املكتبة التي متثل ذاكرة الش���عب 

البوسني املسلم. 
ونائب رئيس اجلمعية اإلنس���انية للثقافة والتعليم اليهودي 
يتأس���ف؛ ألنه ال أحد يزور البوس���نة منذ اس���تقاللها، ومنهم 
إسبانيا التي ال ترسل سوى الضباط وقادة اجليش، ويقول: »إنه 
ملن املخجل أن تتجاهلنا إسبانيا وال تقيم عالقات مع البوسنة«، 
ويرى أن العالق���ات بني الطوائف الدينية في البوس���نة كانت 
طيبة جداً. وأنهم كانوا يطلقون على س���راييفو اسم »أورشليم 
الصغ���رى«. أما املعونات فهي »صدقة مهين���ة« بتعبيره... فهم 
يرس���لون إليهم احلثالة وما ال يصلح للبيع من مالبس وأطعمة 
محفوظة، وأولئك املتوحش���ون يطلقون عليهم النار دون متييز؛ 
ألنهم يعيشون معاً، ويعتبر احلديث عن التهديد اإلسالمي »فرية 
من أكاذيب ميلوزفيتش؛ فاملتطرفون احلقيقيون هو وعصابته«.

ويعتبر الكاتب وجود قوات القبعات الزرق بدورها احملدود 

لها إلى متفرج ثم إلى مشارك أخرس للمعتدي، والرافضون  حوَّ
للتدخل العسكري يس���تخدمون اإلعانات الدولية كسالح يحرم 
احملاصرين في س���راييفو من حقهم الش���رعي في الدفاع عن 
النف���س، بينما بي���ل كلينتون )الرئيس األمريك���ي وقتها( يلقي 
بصواريخه على العراق، وهو ما قوبل بالتفهم من جانب وزارات 
اخلارجي���ة الغربية... وال أحد يدي���ن القناصة الذين يقطفون 
أرواح النس���اء واألطف���ال؛ ألن املنطقة التي جت���ري فيها هذه 
األحداث، ال تدخ���ل في مناطق »املصال���ح احليوية« للواليات 
املتحدة واملجموعة األوروبية، وقيمة اإلنس���ان البوسني أقل من 

قيمة برميل البترول اخلام.
إن املتطرف���ني الص���رب يطلقون صرخ���ات التحذير من 
»املتطرفني املس���لمني« الذين توجههم إيران، هكذا تصير حرب 
التطهير العرقي حرباً صليبية جدي���دة ويجري إحياء الصراع 
األوروب���ي القدمي ضد املس���لمني ومحاوالته���م إقامة »خالفة 
إس���المية في البلقان«، وهي حرب إعالمي���ة أيضاً؛ فتلفزيونا 
)الصرب واليون���ان(، يحذران من اخلط���ر التركي؛ حيث يبث 
تلفزي���ون بلغراد وصلة غنائية فيها فت���اة بزي فلكلوري صربي 

تنحني بإثارة لتقبل مدفعاً يقصف مسلمي )أتراك البوسنة(. 
ويؤك���د رئيس أئمة البوس���نة أن احلكومات األوروبية بدل 
مساعدتهم وقفت تتفرج عليهم وتسمح بإبادتهم، ناكرين حقهم 
املشروع في الدفاع عن النفس، ويتساءل: ِبَ تفيدهم املساعدات 
اإلنس���انية إن كانوا يتركونهم يُذبَحون، وعن التهديد اإلسالمي 
ردَّ بقوله: إنها فكرة يش���يعها الصرب فق���ط، وهناك أكثر من 
سياس���ي غربي يعد استراتيجيته اخلاصة ملواجهتها؛ فالشكناز 

يريدون محو اإلسالم من منطقة البلقان.
قب���ل الرحيل يعترف الكاتب أن مبادرت���ه والكاتبة األمريكية 
سوسن سونتاغ جلذب كتَّاب من ذوي األسماء الرنانة إلى سراييفو 
باءت بالفشل، واملسألة ليست سوى مقٍت لإلسالم، بينما املثقفون 
البوس���نيون الذين ظلوا في سراييفو يس���ألون زمالءهم بإحلاح: 
»مل���اذا كل هذا اجلب وكل هذا الصمت؟«. ويُِقر الكاتب أن ال أحد 
يخرج من جحيم سراييفو ساملاً؛ فمأساة املدينة حتوِّل قلب وجسد 
من يش���اهدها إلى قنبلة على أهبة االنفج���ار في مناطق األمن 
املعنوي للمذنبني بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا االنفجار هو 

الذي يسبب أقصى اخلسائر.
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 تربيتنا أمام حتدي التعليم 
بالصورة البصرية

تأطري:
حن��ن نعيش اليوم يف عامل تش��غله الع��وامل البصرية بكام��ل تفصياهتا وطرقها يف التدلي��ل وأمناطها يف 
االشتغال، ولعل هذا وغريه ما دفع كثريًا من الباحثني يف النفسيات إىل التأكيد على أن أكثر املعلومات اليت جيري 
استيعاهبا من احمليط من قِبَل الفرد متر عرب القناة البصرية، وهو ما يفرض االهتمام أكثر بتطوير ُطرُقنا يف 
التعامل مع اجلهاز البصري عمومًا حىت ميكننا أن نستفيد من هذه القناة يف حتصيل معارفنا. إن اآللة البصرية 
اإلدراكية املعقدة بطبيعتها، جعلت الكائن اإلنس��اين خمتلفًا عن باقي احليوانات األخرى؛ ألنه يس��تطيع نقل 

املعلومات من احمليط الذي ينتمي إليه ومعاجلتها من خال هذه القناة اإلدراكية البصرية باخلصوص.

1 - الصورة البصرية يف التصورات النفسية:
 مرَّ على البحث في الص���ورة مراحل عدة ارتبطت 
بالتصورات الفلس���فية ابت���داًء، ثم انتقل���ت إلى علماء 
ور التربوي  النفس والسيميائيني وغيرهم. وإن املتتبع للدَّ
والتعليمي للصورة يجد أن األمر يتعلق مبدى مس���اهمة 
عل���وم التربية في جتديد النظر إلى الوس���ائل التعليمية 
املبنية على الوس���ائط؛ حيث يج���ري النظر إلى الصورة 
باعتبارها وس���يطاً في املثلث الديداكتي )املعلم واملتعلم 

واملادة الدراسية(.
لك���نَّ كل املس���اهمات التربوية املرتبط���ة بالصورة 
مستَمدة من تطوُّر العلوم املعرفية في عمومها، خصوصاً 
أبحاث بع���ض رواد عل���م النفس املعرف���ي أمثال جان 
 ،)M. Denis( وميش���يل دونيس ،)J. Piaget( بياجيه
)Kosslyn(، وبيفيو  )Pylyshyn(، وكوسلني  وبيليشن 
)Paivio(، ونيس���ر )Neissr(؛ حيث يجري اس���تثمار 
مختلف نتائج األبحاث املرتبطة بهذا احلقل املعرفي حول 
 ،)Attention( واالنتب���اه   ،)Perception( اإلدراك 

والذاكرة )Mémoire(، والتمثُّل، وبناء الصور الذهنية، 
والنمو املعرف���ي، وغيرها من مج���االت اهتمامات علم 

النفس املعرفي.
وميكن أن نَْخلَُص إلى أهم التصورات النفس���ية التي 

عاجلت موضوع الصورة في:
• احلقب���ة الت���ي واكب���ت الكتاب���ات الترابطي���ة 

.)Associanisme(
• العلوم املعرفية مبختل���ف اجتاهاتها، خاصة علم 

النفس املعرفي منها.
• نظرية اجلشطالت )Gestalt( األملانية.

 Multiple( املتع���ددة؛  ال���ذكاءات  نظري���ة   •
.)intelligence

فقد شكلت الترابطية في القرن التاسع عشر االجتاه 
التحليلي للصورة، متخذة الفلس���فة التجريبية مع جون 
لوك )J.Lok(، ودافيد هيوم )D.Hume( س���نداً لها 
في البحث في الصورة؛ فالترابطية ترى أن اإلحس���اس 
هو أس���اس املعرفة؛ فقد اس���تطاع فرانس���يس جالتون 

ع����ب����د ال����م����ج����ي����د ال����ع����اب����د
abdelmajidlaabid@hotmail.fr

] الباب المفتوح [
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)F.Galton( تقدمي مساهمة فعالة؛ حيث بَلَْور ُطُرقاً إحصائيًة 
واختبارات مختلفًة، استطاع من خاللها قياس قدرة الفرد على 
 )Fechner( اختزان الصورة واستحضارها، كما كانت لفيشنر
اهتمامات بالغة بالصورة، دفعت علماء النفس إلى إعادة النظر 

في األدوار التي تضطلع بها)1(.
لكن الصورة لم جتد مكانها الطبيعي إال مع االجتاه املعرفي 
خصوصاً مع أعم���ال بياجيه وإنهالدر )Inhelder(؛ فالصورة 
ن السابعة، وإن كان يشير  عند بياجيه حتضر وتؤثر ابتداء من السِّ
إليها منذ املرحلة )احلسحركية( )Sensori-motrice(؛ ألن 
ما مييز املرحلة بعد الس���ابعة هي العمليات )Opérations(؛ 
والعملي���ة في ُعْرِف بياجيه ِفْعل يكون دافعه اإلدراك أواحلدس 
)Intuition(، وتباعاً لبرونر )J.S.Brunner( وبياجيه جرى 
البحث في فرضية التس���نني )Codification( الواحد الذي 
يجمع بني دخل )Input( املعلومات الصورية، ودخل املعلومات 

الكالمية اللفظية.
 ومييز بياجيه في بحثه في الصورة بني نوعني منها: صور 
 Images( وصور توقعية ،)Images productrices( منتجة
anticipatrices(؛ فالصور املنتجة هي الصور التي يستحضر 
العضو بوساطتها أش���ياء وأحداثاً معروفة سالفاً، وسبق له أن 
أدركها. أما الصور التوقعية فهي تلك الصور التي ال تستند إلى 
ع أحداث ووقائَع لم يسبق  ما سبق، بل إلى اخليال عن طريق توقُّ

للفرد رؤيتها وإدراكها من َقبُْل)2(.
والص���ورة عند بياجيه ليس���ت امتداداً ل���إلدراك، بل هي 
عملية ذهني�ة مرتبطة بنشاطات ذهنية، وه�ذا التص�ور ه�و ما 
ميي���ز االجتاه املعرفي عموماً ع�ن باقي االجتاهات األخرى في 

تصورها لإلدراك اإلنساني)3(.
أما النظرية اجلشطالتية األملانية )Gestalt باألملانية تعني 
 ،)Koffka( وكوفكا ،)Kohler( فيقلل روادها: كوهلر )ش���كل
وبول كي���وم )P.Guillaume( م���ن دور الثقافة واالنتباه في 
الوظيف���ة اإلدراكية، ويرون أن العالم والصور يفرضان بنياتهما 
لة، ويذهبون كذل���ك إلى أنَّ إدراك  على ال���ذات الناظرة املتأمِّ
ا هو إدراك مباش���ر وحدس���ي، والذات تدرك الشكل  صورة مَّ

كمجموعة ال فاصل بني عناصرها.
وتنقس���م الصور املدرك���ة عند اجلش���طالتيني إلى عمق 
)Fond(، وش���كل )Forme(؛ حي���ث ميك���ن أن تؤثر طبيعة 

(1) DENIS (M): Les images mentales, PUF, Paris, 1979, pp 1922-.
)2) خصص بياجيه كتاباً كاماًل من مجموع كتبه للنظر في الصورة الذهنية، وهو املعتَمد 
 PIAGET (J(: L’image mentale chez كتابه:  نقصد  الدراسة،  هذه  في 

 l’enfant، PUF،Paris،1966
))) انظر: تصورات إيكو U.Eco، وبورس Ch.S.Peirce، وجاكندوف ودونيس.

العمق في الصورة، وهذا ما يفس���ر عدداً من األوهام اإلدراكية 
)Illusion(، و )أعطت النظرية اجلش���طالتية أهمية قصوى 

لألوهام اإلدراكية في بنائها النظري الشكلي(.
أم���ا نظرية ال���ذكاءات املتعددة التي اقترحها ه���اورد كاردنر 
)H.Gardner()4( فتش���ير إل���ى ثماني���ة ذكاءات مُتيِّ���ز التفكير 
ته وهي: الذكاء املنطقي الرياضي، والذكاء اللغوي،  اإلنس���اني برمَّ
والذكاء احلس���ي احلركي، والذكاء املوس���يقي، والذكاء الطبيعي، 
والذكاء الذاتي، والذكاء التفاعلي، والذكاء البصري الفضائي؛ وهذه 

الذكاءات - كما يشير كاردنر - ليست حصراً فهي قابلة للزيادة.
وقد أش���ار كاردنر في حديثه عن الذكاء الفضائي إلى أن 
هذا األخير يخص في غالب األحيان بعض األش���خاص الذين 
يتميزون بذاك���رة فضائية؛ حي���ث يتمكنون م���ن تذكُّر أماكن 
وفض���اءات مبج���رد أن يََروها ألول مرة، كم���ا أن بإمكانهم أن 

يتعلموا بطريقة أفضل عن طريق الصورة.
2 - قوانني انتقاء الصور البيداغوجية:

إنن����ا نؤكد على أن����ه ال ميكن ألي ص����ورة أن تكون صورة 
بيداغوجية إال إذا احترمن����ا في اختيارها مجموعة من املعايير 
الكفيلة بجعلها أكثر آداتية، خصوصاً منها املعايير اجلشطالتية، 
كم����ا أن على املتعلم نفس����ه أن يتحلى مبجموع����ة من القدرات 
واخلبرات التي تساعده في إدراك الصورة، ونختزل هذه القوانني 

املشتركة بني الصورة ومتقبلها ومنتجها في النقاط اآلتية:
1 - ال ب���د للمتعل���م في إدراك الص���ورة أن يكون منتبهاً؛ 
ألن االنتب���اه هو احلرك���ة األُولَى في العملي���ة اإلدراكية، تليها 
عملية اإلحس���اس؛ حتى ميكنه أن يستدخلها في صورة ذهنية 
ويس���تثمرها اس���تقباالً، ويفترض فيه الثب���ات والتركيز على 
الصورة من حي���ث مكوناتها وعناصره���ا؛ فكلما طال التركيز 
ودامت نظرته كلما استطاع فهمها واستيعابها. وينبغي أن تكون 
له رغبة وحافز للتعامل مع الصورة، وهذا التحفيز يفرض على 
منِتج الصورة أن ينتقي الصور التي تُش���ِبع رغبات التلميذ التي 

تختلف بحسب امليوالت والتنشئة االجتماعية.
 ف���إذا كانت الصورة ال تلبي رغبة املتعلم فهي بذلك صورة 
غي���ر بيداغوجية، أما التنظيم فيرتبط بتنظيم مكونات الصورة 
، والتنظيم مرتبط كذلك بوجهة  حتى تبدو خاضعة لنََس���ق معنيَّ
يها  ���ي الصورة من ِقَبل املتعلم؛ فعم���اد الصورة يؤثر في تلقِّ تَلَقِّ
عموم���اً، كما يُفتََرض في الصورة أن تكون من جنس التنش���ئة 
االجتماعية للمتعلم، وتنتمي إلى موس���وعته اإلدراكية؛ فالصور 

)4) نخص بالذكر كتابه األول الذي كان اللبنة األُوَلى في إرساء مشروعه الذي اعتمدناه 
في هذه الدراسة وغيرها.

GARDNER (H) : Les intelligences multiples, Ed RETZ, Paris, 1996



العدد 92275

التي ليست جزءاً من خبرات املتعلم السابقة ستكون عصيَّة على 
االستيعاب، وهذا ما نلمسه لدى املتعلم الصغير عندما يصادف 
صوراً في الكتاب املدرس���ي ال عهد له مبرجعها الثقافي؛ حيث 
ليات كما عبر عنها بورس، ال يس���تطيع  تبقى عنده مج���رد أوَّ

تذكرها وال يحصل له اإلدراك بصددها.
 كما ينبغي للصور أن تكون خالية من التشويه أو التحريف، 
ب���ل يجب أن تكون بس���يطة في عناصره���ا؛ ألن الهدف ليس 
مه م���ن أدوار تعليمية تعلُّمية،  الص���ورة في ذاتها، بل م���ا تقدِّ
والتحريف قرين اخلداع اإلدراك���ي، كما ينبغي أن يكون العمق 
فيها عادياً بسيطاً، ويس���تحب أن تكون في املراحل األُولَى من 
التعلم ثالثيَة البعد؛ ألن الطفل في بداية تعلُّمه ال يس���تطيع أن 
يسقط األشياء ذات البعد الثالثي على مساحٍة من بعدين اثنني 

بطريقة سهلة. 
3 - أمهية الصورة البصرية يف املنظومة التربوية:
ميكن مب���ا ال يدع مجاالً لش���ك إذاً أن تلعب الصورة دوراً 
فاعال في العملية التعليمية التعلُّمية؛ فإذا كانت املدرس���ة إلى 
حدِّ اآلن تعط���ي أهمية بالغة للعناصر الش���كلية اللغوية، فإن 
بإمكان الصورة أن تدخل التعليم من هذا الباب نفسه باعتبارها 
وسيطاً أصبح يفرض نفسه على املنظومة التعليمية أكثر من أي 
وق���ت مضى؛ وذلك ملا تتميز به من خصائص ال ميكن أن تلبيها 

اللغة اللفظية.
والصورة ليست وسيطاً في التعلم والتعليم وحسب، بل هي 
اس���تراتيجية وطريقة في التفكير والتعقل والتنظيم والتحري، 
وليست مادة فضلة ميكن االستفادة منها أو تركها، بل هي الزمة 
لزوم االستيعاب للتعلم، وهي كفيلة بتجاوز التعلم اللفظي الذي 
يعتمد احلفظ واالستظهار في الغالب، وال يتيح للتلميذ إعمال 
الفك���ر والتفكر والتعقل والتنظيم، بينم���ا الصورة متنح للطفل 
الفرصة للمقارنة واستخدام ذهنه في حل املشكالت، واستثمار 
كل العمليات املنطقية في التحصيل، كما تس���هم في إبقاء األثر 
التعلُّمي بعك���س اللفظ، وال غرو في أن أغل���ب خبرات الفرد 
يحصل عليها من خالل حاس���ة البصر بنسبة 80 % إلى 90 %، 
كما أن مبدأً س���يكولوجياً يقول: إن الفرد يدرك األش���ياء التي 

يراها إدراكاً متميزاً أكثر مما لو سمع عنها أو قرأ.
وال غ���رو في أن الوس���ائل املرئية تتع���دد بتعدد االهتمام 
بدورها التربوي في العملي���ة التعليمية التعلمية؛ فمنها الصور 
الفوتوغرافية، والصور املتحركة والثابتة، واألفالم، والش���رائح 
مبختل���ف أنواعها والرس���وم البيانية والتوضيحية، والرس���وم 
رة، والعيِّن���ات والنماذج واخلرائط  املتحركة، واحلكايات املصوَّ

واالس���تعمال البصري للس���بورة، واللوحات الوبرية واملجالت 
احلائطية وغيرها؛ غير أن طبيعة البحث تفرض االهتمام بنوع 
منها، نرى أنه يفضلها في املدرسة املغربية؛ ملا له من دور فعال 
في تطوير املناهج التعليمية خصوصاً في املدرس���ة االبتدائية، 
ونخص باحلدي���ث الصورة في الكتاب املدرس���ي؛ فقد أكدت 
التج���ارب التي قمنا بها واس���تطالعات الرأي التي اعتمدناها 

مدى أهميتها في العملية التربوية.
وال ب���د من التذكير بأن كل وس���يلة تعليمي���ة تختلف عن 
نظيرتها، وهذا ما ينطبق أيضاً على الصورة؛ فالتعلم بواس���طة 
احلكاية املصورة مختلف عن التعلم بواس���طة شريط سينمائي، 
أو التعلم بالصورة اإلشهارية... وهلم جراً؛ فإذا كان كل منط من 
هذه الصور يختلف في ِبنَياته، وكيفيات اش���تغاله، فإن التعامل 
معه يكون أيض���اً مختلفاً تباعاً لذلك؛ إذ ال بد للمدرس من أن 
يكون على بيِّنة بهذا االختالف كي يأخذه باحلسبان في العملية 
التعليمية؛ حتى ميكن للصورة أن تلبي حاجات املتعلم التعلمية، 
ويدخل في هذا أيضاً اختيار املكان املناس���ب والوقت املناسب 

والطريقة املناسبة في توظيفها.
ومب����ا أن التعلم مرتبط بش����حذ الذاكرة؛ س����واء تعلَّق األمر 
بالتعلم الذاتي )التغذية الراجعة(، أم بالتعلم التقليدي املعتِمد على 
احلفظ واالس����تظهار والتلقني، فالصورة تسهم إسهاماً فعاالً في 
استثارة مخزون التلميذ، وتشحذ معارفه في املوضوع الذي تثيره 
الصورة في املادة الدراس����ية، فيكفي املعلم أن يُحِسن التعامل مع 

الصورة بُغيَة الوصول إلى حتقيق الكفايات املرادة من الدرس.
تلبي الص���ورة حاج���ات التلميذ ف���ي التعل���م والتدقيق 
والتحصيل والبناء وإعمال ِفْكِره املنطقي في التعامل معها، كما 
ه بأهمية ما يشاهده ويعاينه، وتدفعه إلى التعرف أكثر إلى  سُّ حُتِ
األش���ياء التي يش���اهدها، وجتعل العملية التربوية متوازية بني 
املتعلم واملعلم؛ يشتغالن في آن واحد؛ إذ بوساطتها سنتمكن من 
جت���اوز معضلة التدريس العمودي الذي يرى في املتعلم صفحة 
بيضاء؛ إذ يق���وم هذا التعليم التقليدي على اإللقاء والش���حذ 
واالستظهار؛ فالصورة بعكس ذلك جتعل الطفل الصغير مشاركاً 

في بناء داللة الصورة. 
وميكن أن نختصر سمات الصورة البيداغوجية في أنها:

• تَُعدُّ عنصر إثارة وتشويق بالنسبة للمتعلم الصغير؛ تيسر 
الفهم واالستيعاب واالنتباه الدائم.

• تس���اعد الطفل في البناء املنطقي واس���تخدام أسلوب 
ل. االستدالل واالستنتاج واملقارنة والتأمُّ

• تنقل املعلوم���ات العلمية واجلمالية واألدبية وغيرها، في 
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صورة س���معية بصرية تقوم على التركيز واالختزال في اجلهد 
والوقت.

• تلع���ب الصورة دوراً مهماً في تغذية التفكير الذهني لدى 
الطفل، وتنمي قدراته العقلية في التخزين والتذكر واس���تعمال 
ل من س���لوكياته املختلفة  التفكير املنطقي عموماً، كما أنها تعدِّ
انس���جاماً مع املنظومة التربوية عامة ملا تريد حتقيقه من قيم 

وأخالقيات.
• بإمكان الصورة أن تثير اهتمام الطفل، وتستثيره في تقبُّل 

املادة املدرسة.
• تتميز الصورة عن اللفظ في أنها دقيقة وتختزل املسارات 
القرائية املتش���عبة للفظ؛ ألن صورة واحدة قد تغني عن آالف 

الكلمات.
• ميك���ن للصورة أن تؤثر في املتعلم الصغير؛ ملا حتمله من 

قيم وأساليب في التنشئة االجتماعية والتربوية.
• الصورة ال تخضع لسلطة الزمن واملكان واحلدود، وتُْغِني 
عن إحضار األش���ياء بالنسبة للمتعلم الصغير؛ فهي غير اللفظ 
الذي يحتاج إلى إحضار موضوعات عينياً؛ ألن الطفل الصغير 
ال ميكنه أن يدرك أش���ياء غائبة جزئياً عن موسوعته اإلدراكية 

بطريق اللفظ وحَده مهما حاولنا شرحه له. 
• تساعد الصورة الطفل على اس���تثمار َملََكته العقلية في 
االس���تنتاج واحلكم والتقومي والتقييم والربط، كما أنها تشحذ 
ذاكرته في اس���تحضار األش���ياء الغائبِة ع���ن حقله اإلدراكي، 
���ر َخلَْق الصور الذهنية في متثُّل األشياء؛ وهو ما يساعده  وتيسِّ

على التعلم السريع.
4 - أدوار الصورة يف التعليم والتعلم:

ميكن للصورة أن تلعب دوراً فع���االً في املنظومة التربوية، 
وهذا الدور يبدو جلياً اليوم في حضارة الصورة عموماً؛ بالرغم 
م���ن أن املجتمع العربي لم يعِط للص���ورة الدور املنوط بها في 
العملي���ة التعلمية التعليمية؛ إذ ال يتعدى االس���تعماَل التقليدي 
الع���ادي، دون أن يكون له أثر فاعل ف���ي الرفع من اجلودة إن 
وجدت، إال أن الصورة في البلدان الغربية وجدت أرضاً خصبة 
بوصفها أكثر الوس���ائط التعليمية أهمية، وأقدرها على تقدمي 
املادة الدراس���ية بأيسر الس���بل، كما تساهم في جتديد النظر 
إلى الرفع من التقنيات وحتسني البرامج التعليمية، إن الصورة 
تلعب مجموعة من األدوار في العملية التعليمية التعلُّمية، وميكن 

إجمالها في ما يلي:
 إن الصورة تقلِّل م���ن اجلهد والوقت واملصادر التي ميكن 
أن تك���ون ضرورة من دونها في إبالغ املادة الدراس���ية، كما أن 

على  تعمل  الص���ورة 
التلميذ  رغبة  إشباع 
حاجات���ه  وحتقي���ق 
بالتعبير )الكالباردي( 
من خ���الل اخلبرات 
ده بها؛ وكلما  التي تزوِّ

كانت هذه اخلبرات قريبة من تنشئته االجتماعية وواقعه الذي 
يعيش فيه ويتلق���ى معلوماته منه، كانت أكثر فعالية في تدعيم 
املعلومات وش���حذ ذهنه للخلق واالبتكار في عالقته بها، وتؤدي 
كذلك إلى ترتيب واس���تمرار أفكاره َوْفَق سيرورة نََسقيَّة؛ وهذا 
ما س���يجعل املعلم يحقق الكفايات التي يستوجبها الدرس بأقل 
تكلفة ممكنة وبفعالية أكبر؛ وكلما استطاعت الصورة ضخ أكبر 
عدد ممكن من املعلومات لدخل املتعلم، اس���تطاع التلميذ على 
إثرها إثراء خبراته؛ وهذا ما سيجعله قادراً على التعلم ومقباًل 
عليه، إن هذا االس���تعداد التي متنحه الصورة للمتعلم، سيجعل 

عملية التعلم في مستوى أرجح.
 وتس���اعد الصورة كذلك على جتنب االت���كاء الكبير على 
اللفظ؛ حتى ليصبح الدرس من خالله عبئاً على املعلم واملتعلم، 
والصورة كفيلة بتجاوز هذا العائق التعليمي؛ وذلك بخلق مجال 
أرح���ب للمزج بني هذين املكوِّنني الس���يميائيني، وال غرابة في 
أننا قد جند املعلمني يس���تعملون ألفاظاً ليس���ت في املوسوعة 
اإلدراكية للمتعلمني، تأتي هكذا بال وعي، ولو أنه حاول وصفها 
باللفظ فلن يزيدها إال تعقيداً؛ ألن الطفل في هذه املرحة يكون 
التفكير عنده ليس جتريدياً؛ أي أن املفهمة ال تبدأ إال في حدود 
السنة 12 )مرحلة العقل التجريدي( كمرحلة يصل فيها املتعلم 
إلى توازن تام. إن الصورة باعتبارها ش���يئاً ملموساً قادرةٌ على 
جع���ل املجرد مقدوراً عليه من ِقَبل املتعلم، وهو ما يخلق خيطاً 
ناظماً بني معاني األلفاظ عند املعلم واملتعلم على حدٍّ س���واء، 
وهذا التنويع في املكوِّنني سيؤدي - حتماً - إلى تكوُّن تصورات 

متوافق عليها بني املعلمني واملتعلمني.
وتس���اعد الصورة الطفل كذلك على إشراك جميع حواسه 
)احلس املش���ترك(؛ وهو ما س���يودي ال محالة إلى الزيادة في 
كمية التعلم وتسيير غناها، وتس���اعد في تخزينها واستيعابها 
واالس���تفادة منها استقباالً؛ ألن هذا هو املبتغى األسمى للتعلم، 
كما تس���اهم في الرفع من قدرة املتعلم على املش���اركة، وترفع 
من قدرات التفكير العلمي لديه ب���دءاً من املالحظة والوصف 
والتفسير إلى حل املشكالت وطرح البدائل، وهو ما يساعد في 

الرفع من جودة التعليم.
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ليس كتاب اإلمام القرطبيِّ كتاَب تفس���ير للقرآن الكرمي 
فقط؛ وإمنا هو كتاب فقٍه، وتاريٍخ، ولغٍة، وفكٍر واسٍع عميٍق، 
ومن مدرس���ة القرطبي ومن رياض علمه وفقهه، ومن عبير 

حكمته ورواياته نقتبس سطوراً فيها عبرة لكل معتبر.
فقد روى اإلم���ام القرطبي في اجل���زء األول من كتابه 
)اجلامع ألحكام القرآن( فقال: )روى حجاج بن حجاج األحول 
قال: س���معت قتادة يقول: يابن آدم! إن كنت ال تريد أن تأتي 
أمة والفترة  اخلير إال عن نش���اط، فإن نفسك مائلٌة إلى السَّ
وال�َملَّ���ِة؛ ولكن املؤمن هو املتحام���ل، واملؤمن هو ال�ُمتقوِّي، 
د، وإن املؤمنني ه���م العجاجون إلى الله  واملؤمن هو املتش���دِّ

الليَل والنهاَر(.
ال يوجد مس���لم على وج���ه األرض إال وهو يحبُّ اخلير 
ويتمنى فعله، ولكن من يبادرون في زماننا قلَّة قليلة من أفراد 
املجتمع املسلم )رجاالً ونس���اًء، صغاراً وكباراً(؛ فما السبب 

إذن؟ قد يقول قائل: إنَّها اإلمكانات والوسائل هي العائق! 
أقول: إنَّ اإلنسان معذوٌر إذا فقد الوسيلة والقدرة، ولكنَّ 
املؤلَم واحملزَن حقاً هو أن عدداً كبيراً منَّا ما عاقهم س���وى 

مرض واحد قدمي جديد هو )التَّسويف(.
يقول األول: س���أتصدق حينما يكون دخلي كثير ومالي 

وافر.
ويقول اآلخر: س���آمر باملعروف وأنهى عن املنكر حينما 

ل دراسي رفيع. أكبر وأحصل على مؤهِّ

ويق���ول الثالث: س���أبَرُّ بوالديَّ حينما يكبران وتش���تد 
. حاجتهما إليَّ

ويقول الرابع: س���أصوم النوافل حينما ينش���ط جسمي 
وتكبر سنِّي واتفرغ للعبادة.

ومثله اخلامس: في صالة النوافل.
���ف( فيقول: س���أقرأ حينما تَِخفُّ  أما الس���ادس )املثقَّ

أشغالي، وتَِقلُّ أعمالي و )أتفرغ( للقراءة.
���ن  وس���ابعهم يق���ول: س���أحج فريضتي حينما تتحسَّ
الظروف - وال نعلم ما الظروف؟ - ويقل عدد احلجاج ويقل 

)اخلطر(.
وهكذا تستمر حلقات التَّسويف، وكل أولئك )العاجزون( 
طون في أوقاتهم وأعمارهم، متش���بثون بأوهاٍم تس���تمر  ُمَفرِّ
معه���م؛ ألنَّهم ال يخرجون من همٍّ إالَّ إلى هموم، وال يرتاحون 
من شغل إال إلى أشغال، وال يزول عنهم تعٌب إال ويوِصلُهم إلى 
أتعاب؛ فالعمر يكبر والعيال يزيدون واألتعاب تزيد وتكثر... 
ولذلك قال النبي #: »اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل 
هرمك، وصحتك قبل س���قمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك 

قبل فقرك، وحياتك قبل موتك()1(. 
إنه من املمكن أن يتحقق لبعضنا أملُه مس���تقباًل؛ َفَيْفَرغ 
من كثير من األعمال، أو يُش���َفى من مرض عضال، أو يفتح 
الله عليه فيغتني بعد فقر... إلى غير ذلك، ولكن وس���اوس 

ر، وقد عرفنا من الواقع: الشيطان وحبائله تزيد وتتطوَّ
))) رواه احلاكم عن ابن عباس وصححه. 

ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب���ن ص��ال��ح ال��ع��س��ك��ر)*(

)*( عضواجلمعية العلمية السعودية للغة العربية. 

في مدرسة اإلمام القرطبي
التحذير من أوهاٍم َتُعوُق عن عمل اخلير

] الورقة األخيرة [
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1 - أن عدداً كبي���راً من غير األغنياء ينفقون 
���بُل اخلير أكثر من األثرياء وأدوم؛ ألنَّ حب  في ُسُ
الدنيا يزيد وكذلك اإلحس���اس بأن ما حصل عليه 

بَعَرق جبينه من الصعب التفريط فيه!
2 - أنَّ عدداً من الش���باب أنشط من كثير من 

الكبار في صيام وصالة النوافل.
3 - أنَّ األم���ر باملعروف والنهي عن املنكر في 
األس���رة واحمليط الذي يعيش فيه كل فرد كان في 
الش���باب أجود منه عند الكبار، وأن السن ال دخل 
له في أداء هذه الش���عيرة. ومن ش���بَّ على شيٍء 

شاب عليه.
4 - برُّ الوالدين يبدأ مع اإلنس���ان من ِصَغِره؛ 
وهو تدريب للمس���تقبل. والقرب منهم يُِعني األبناء 
والبن���ات على الب���ر في املس���تقبل، وعكس ذلك 
صحيح؛ إذ كيف يََبرُّ والديه من كان بعيداً عنهم في 

صغره وشبابه ونشاطه؟
5 - أن القراءة والتََزوُّد من الثقافة يحتاجهما 
املرء كحاجت���ه للماء والغذاء، ثم إنها قناعات تنمو 
مع الفرد وتس���تمر بناًء على اخلبرة واإلحس���اس 
ذ بثمارها؛ ولن يقرأ رجل أو امرأة  باألهمية والتَلَذُّ
ذا بثمارها  لم يش���عرا بحاجتهما للقراءة ول���م يتلذَّ
ف���ي صغرهما؛ وحينما يحاول أحدهم أن يبدأ في 
الِكَبر فسيفشل في أول خطوة، وسيرمي أول كتاب 
ميس���ك به، ويغطيه اخلمول والكس���ل الذين شبَّ 

عليهما.
ولذلك صدق قتادة حني قال: إن النفوس متيل 
إلى الفترة وامللل واخلمول والكسل... واملؤمن حقاً 
ْبِر  هو ال�ُمتقوِّي. قال الله - تعالى -: }َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّ
الِة{ ]البقرة: ٤٥[؛ فالصالة عوٌن للمس���لم في  َوالصَّ
شؤونه كلِّها وعوٌن على بقية العبادات والقربات... 
د في  د؛ واملقصود: املتشدِّ واملؤمن هو املتش���دِّ
احملافظة على أعمال اخلير امللِزُم لنفسه باملواصلة 
ة محمودة ال تعني التضييق أو إيذاء  فيها وهي شدَّ
النفس أو اآلخرين. وعكس���ها: اخلمول والتساهل 
واالستجابة للوهم والش���هوات الدينية؛ فهل نبادر 

للخيرات ونقتنع بأن خير البر عاجله.
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