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هويَّة الخليج العربي

تَُعدُّ منطقة اخلليج العربي بدولها الس���ت منطقَة جذٍب 
للعمال���ة املهنية واالقتصادية من ش���تى املس���تويات الفنية 
والعلمي���ة، والتي بدأت تتصاعد بش���كل مخي���ٍف جداً في 
العقدين األخيرين، خصوصاً. وباس���تعراٍض س���ريٍع ِلِنَسب 
الوافدين تتضح هذه اخلطورة؛ فقد ذكرت بعض املصادر أن 
نسبة الوافدين في السعودية وُعَمان تصل إلى 20 - 25٪ من 
عدد السكان، وترتفع هذ النسبة في البحرين والكويت لتصل 
إلى 50 ٪، وتزداد ارتفاعاً في قطر لتصل إلى 70 ٪، أما في 

اإلمارات فإنها تصل إلى 80 - 85 ٪.
إنها ِنَس���ٌب مذهلة ومقلقة جداً؛ فم���ا قيمة الدولة إذا 

حتوَّل شعبها على أرضها إلى أقلية مغمورة؟
وما قيمة الدولة إذا كان سكانها ال يشعرون باالنتماء إليها؟
ونحس���ب أن من أخط���ر تداعيات ه���ذا التخلخل في 

التركيبة السكانية ما يأتي:
أوالً: تهديد الهوية الفكرية والثقافية للمجتمع، خاصًة إذا 
علمنا أن كثيراً من هؤالء الوافدين ميثلون خليطاً غير متجانس 

من الديانات والثقافات: كالنصارى والهندوس والبوذيني.
ثاني���اً: تنامي االنحرافات األخالقي���ة واالجتماعية في 

املجتمع.
ثالثاً: انحسار اللغة العربية وضعفها في املجتمع، خاصًة 
مع فتح بعض هذه الدول األبواب للتعليم األجنبي، الذي جعل 
لية. اإلجنليزية هي لغة التعليم األُولَى حتى في املراحل األوَّ

ر  رابعاً: ارتف���اع معدالت احل���واالت املالي���ة التي تقدَّ
بامللي���ارات، وهو ما ي���ؤدي إلى إنهاك االقتص���اد احمللي، 

واستنزاف قدراته  �1.
إنه���ا معضلة مزمنة يجب عل���ى العقالء وأهل الرأي أن 
يستنقذوا بالدهم منها؛ حتى ال تغرق وتذوب هويتها، وتُختََزل 

ثقافتها في متحف يحكي خبر األجداد.
بعنوان:  دراسة  2004م(   - )1425هـ  عام  في  اخلليجي  التعاون  مجلس  أعد   )1(  
)حتويالت العمالة األجنبية في دول مجلس التعاون: محدداتها وآثارها االقتصادية(، 
االقتصادية  جريدة  سنوياً،  دوالر  مليار   27 تبلغ  احلواالت  أن  الدراسة  وذكرت 

1425/5/1هـ.

ب الصهاينة النتفاضة ثالثة!64 ترقُّ
د. عدنان أبو عامر

عين على العدو
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احلم��د هلل رب العاملني، والصالة والس��الم 
على أش��رف األنبي��اء واملرس��لني، نبينا حممد 

وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد.
فقد كانت آخ��ر كلمات حبيبنا حممد # 
ع هبا هذه الدنيا، تلك الوصية املنفطرة  اليت ودَّ
���ْم َحِريٌص َعَلْيُكم  م��ن قلب رس��وٍل }َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّ
د يف  ِحيٌم{ ]التوبة: ١٢٨[ حني ردَّ ِباْل�ُمْؤِمِننَي َرُءوٌف رَّ

آخر حياته : »الصالَة... الصالَة...!«
نا للرس��ول # واستشعارنا ملقامه، وإمياننا  إن من ُحبِّ
برس��الته، واتباعنا لق�وله وفعل��ه، أن نضع هذه الوصية  
ونرفعه���ا يف مقامها الالئ���ق هب�ا يف ُس���لَّم حياتنا. وك�لُّ 
م من شأن الصالة يف حياتنا وقلوبنا  ما من ش��أنه أن يعظِّ
��ات ال��يت جي��ب أن  وذرياتن��ا ونظامن��ا، فه��و م��ن األولويَّ
يتواص��ى اجلميع هبا، وأن تكون »الص��الة... الصالة...!« 

هي من أعظم ثوابتنا اليت حنرص عليها.
إن���ه من احملزن حّقاً أن يش���يع تضييع  هذه الش���عيرة 
العظيمة� في كثيٍر من مجتمعات املس���لمني؛ فتجد في كثيٍر 
من املسلمني من يؤخ�ِّرها عن وقتها املفروض الذي قال الله 
ْوُقوًتا{  الَة َكاَنْت َعَلى اْل�ُمْؤِمِن���نَي ِكَتاًبا مَّ - تعال���ى - عنه: }إنَّ الصَّ
]النساء: ١٠٣[، أو يفرِّط في أدائها؛ فال يأتيها إال وهو كسالن 
متثاق���ل؛ كصنيع املنافقني الذين ق���ال الله - تعالى - فيهم: 
الَة إالَّ َوُهْم ُكَس���اَلى َوال ُينِفُق���وَن إالَّ َوُهْم َكاِرُهوَن{  }َوال َيْأُت���وَن الصَّ
]التوب���ة: ٥٤[، أو يفرِّط في أدائها تفريطاً يُخَش���ى عليه من 
���نَي #!٤!#( الَِّذيَن ُهْم َعن  وعيد الله - س���بحانه -: }َفَوْيٌل ِلّْلُمَصِلّ
َصالِتِهْم َس���اُهوَن{ ]املاعون: ٤ - ٥[، ورمبا يصل األمر ببعضهم 
– عياذاً بالله – إلى أن يتركها بالكلية؛ وهو بهذا يقطع احلبل 
الذي يربطه بجماعة املس���لمني؛ ف� »بني الرجل وبني الشرك 

والكفر تَْرك الصالة« �1.
ة واقٌع  وإزاء هذا الواقع املؤسف لدى بعض املسلمني، ثمَّ
ف، يبعث في النفس املؤمنة السعادة واالبتهاج؛  مشرٌق، مشرِّ
وذلك حني ترى العناية الشديدة بأمر الصالة، وارتباط كثيٍر 
من النفوس بها؛ فال تذهب إلى مكان أو تس���افر إلى منطقة 
أو تقضي حاجة إال وأمر الص���الة في ميقاتها ومع جماعة 
املسلمني هو أول أمرها؛ فال تنسيها املشاغل وتوالي احلوائج 
واختالف األزمنة واألمكنة عن حضور الصالة في وجدانها، 
فيا له من منظر إمياني مش���رق؛ تلك اجلماعات التي تقيم 
الصالة في املس���اجد، واألس���واق، واملط���ارات، والفنادق، 
ومكات���ب العمل، واملدارس، حاضرة وظاهرة يراها كل مؤمن 
ه مرآها ويحمد الله عليها؛ وهي مش���اهد ستكرهها  فيس���رُّ
- وال ب���د – قلوب أقوام آخرين تش���مئز نفوس���هم من أي 
شعيرة من شعائر اإلسالم تبدو ظاهرة وشائعة، وما حربهم 
على ظاهرة النقاب واحلجاب في مجتمعات املسلمني وغير 
ره  املس���لمني إال صورة حلالة  االشمئزاز� من ذكر الله، تسطِّ

أقالمهم وأفواههم وقوانينهم.
إن أداء الصلوات املفروضة جماعة مع كونها من الواجب�ات 
الئل  الش���رعية عل�ى الق�ول الصحيح من أق�وال العلم�اء لل�دَّ
الش����رعية املتع�ددة م�ن كت�اب الل�ه وُس����نة رس�وله # إال 

)1( أخرجه مسلم في صحيحه، باب: إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة: )88/1(.

] االفتتاحية [

الصالَة... الصالَة...!
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] االفتتاحية [
أنه�ا م���ع ذلك من أعظ�م الضم�انات الش����رعية والواقعية 
للمحافظة على أصل ركن الصالة؛ فش���يوع الصالة جماعة، 
وتواصي الناس بها، وتربية ناش���ئة املسلمني على أدائها في 
م من ش���أن الصالة في النفوس، ويربط حياة  املساجد يعظِّ
الناس بدينهم؛ وهو م���ا يجعل التفريط في أصل الصالة أو 
تركها بالكلية أمراً هامش���ياً وش���اّذاً من آحاد الناس، وفي 
املقابل حني يكثر التفريط في أداء اجلماعة، ويغيب الناشئة 
والشباب والكهول عن املساجد؛ فهي مدعاة إلضاعة الصالة 

ونسيانها وتوالي التفريط فيها.
وإن واقع احلال ش���اهد عليه؛ فمن يحافظ على صالة 
اجلماعة، أو قد نش���أ في بيئة حتافظ عليها، ال تكاد جتده 
ط ف���ي أداء الصالة، ولو تركها ف���ي اجلماعة فإنه لن  يف���رِّ
يتركها بالكلية، بينما من ينشأ وهو ال يعرف الصالة جماعة، 

فإن التفريط والترك كثير بينهم.
إنه من احملزن حقاً: أن جتد األسواق التجارية في عامة 
بالد املسلمني وهي تعج باملتسوِّقني الذين يقضون حوائجهم 
ويش���ربون ويلعبون، ويدخل وقت الص���الة ويخرج وال تقام 
فيهم جماعة، أو تق���ام بأعداد قليلة ال تكاد تُذَكر مع أعداد 
املتخلِّفني عن أداء اجلماعة، ورمبا ال يوجد في كثيٍر من تلك 
األس���واق مكان ألداء الصالة بينما يوجد فيها أمكنة متَّسعة 

م الله. لكثير مما حرَّ
ال شك أن هذه ممارسة مل َتْقِدر هذه الشعرية 
حق َقْدِرها، ومل تراِع وصية رس��ول اهلل #، ولو 
رآها نبينا # لس��اءته؛ كيف وه��و يقول: »ولقد 
مهمت أن آمر بالصالة فتقام، مث آمر رجالً فيصلي 
بالن��اس، مث أنطل��ق معي برجال معه��م ُحٌزم من 
ق عليهم  حطب إىل قوم ال يشهدون الصالة فأحرِّ
بيوهت��م بالن��ار«)1(؛ فكيف لو رأى ح��ال كثرٍي من 
ه�ذه األس���واق اليت ال تدري ه�ي وال من فيها عن 
وق��ت الص��الة، وال يوجد فيها مجاع��ة وال مكان 

للصالة؟
غير أن مما يجب أن يذَكر ويش���َكر ويش���اَد به، القرار 
النظامي املعمول في األس���واق التجارية وجميع احملالت في 
اململكة العربية الس���عودية؛ حيث يلت���زم اجلميع بإيقاف كل 

البيوت:   البخاري في صحيحه، باب: إخراج أهل املعاصي واخلصوم من  )1(  أخرجه 
التشديد في  )122/3(، ومسلم  في صحيحه، باب: فضل صالة اجلماعة وبيان 

التخلف عنها: ) 451/1(.

حركة للبيع أو الشراء؛ ألجل أن يذهب اجلميع ألداء الصالة 
ف���ي وقتها جماعة في املصلى، الذي ال يخلو أي س���وق من 
وجود مكان الئق، متَّسع، مهيَّأ كتهيئة املساجد، وأينما أدركَت 
الصالة في أي سوٍق في هذه البالد، فستجد الباعة يغلقون 
ُة من في الس���وق ألداء الصالة  محالتهم ويتجهون هم وعامَّ

في وقتها جماعة.
إنه قرار عظيم، وأثره كبير، يدركه كل أحد، ويَُسرُّ منه كل 
م لشعائره؛ إذ جعل شعيرة  م لله ومحب لرسوله #، ومعظِّ معظِّ
الصالة ظاهرة شائعة ينش���أ عليها الصغير، وقد ارتبطت كل 
مصال���ح الناس الدنيوية بأوقات الص���الة، فأصبحت الصالة 

حاضرة بسبب ذلك حتى عند املفرطني في أدائها.
وال شك أن العناية بأمر الصالة من واجبات النظام في الدولة 
اإلس����المية، ومثل هذا القرار جانب من حتقيق النظام ملسؤوليته 
ذه  الشرعية، فنشيد مبثل هذا القرار، ونشكر كلَّ من وضعه أو نفَّ

أو أشار به، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته.
كما نح���ث جميع الدول اإلس���المية أن تتخذ مثل هذه 
القرارات اإلداري���ة النافعة، وأن يضعوا من النظم والقوانني 
ما يكون س���بباً إلحياء شعيرة الصالة، وإظهارها، وإشهارها 

في بالد املسلمني.
ولوس���ائل اإلعالم دور عظيم ف���ي توعية الناس وتعزيز 
القيم الفاضلة، وإنها رس���الة لكل العاملني في كافة احلقول 
اإلعالمية أن يكون لوصية رس���ول الله # مكانتُها الالئقُة 
بها، وكل عامل في تلك الوس���ائل اإلعالمي���ة هو من أقدر 
الناس على معرفة الطرق والوس���ائل املناسبة لتحقيق هذا 
الهدف العظيم، ال���ذي هو من أعظم أبواب اإلصالح والنفع 

التي يقدمها اإلعالمي ملجتمعه.
ويقع على عاتق القائمني على العملية التعليمية والتربوية في 
التعليم العام والعالي أمانُة تنش���ئة أجيال املسلمني على تعظيم 
الص���الة، وتعويدهم على إقامتها واحملافظ���ة عليها، مع العناية 
بتأدية الطالب للص���الة جماعة في أوقات الدراس���ة، وإمداد 
املناهج الدراسية باملادة الشرعية والتربوية الكافية ملعرفة أحكام 

الصالة وتعزيز مكانتها.
وعلينا قبل ذلك وبعده أالَّ ننس���ى دور األسرة واملدرسة 
واملسجد واألصدقاء في التواصي والتعاضد على تعظيم مقام 
الص���الة في نفوس الناس، واحملافظ���ة عليها في اجلماعة، 
ومراعاة واجباتها وسننها وآدابها؛ فإنها وصية احلبيب #.
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إبراهيم بن عبداهلل األزرق

ل الدار األقوال في الدار املركَّبة وُحْكُم حتوُّ

احلمد لله والصالة والسالم على رسول الله، وبعد: 

ور عند الفقهاء املتقدمني داران: دار كفر، ودار إسالم:  الدُّ
وهم يذكرون أقس���اماً أخرى لكنها ترجع عندهم إلى إحدى 
الدارين. وهل استجدت دور ترجع في بعض أوصافها لداٍر، وفي 
بعضها اآلخر لداٍر أخرى؟ أم ال بد من إحلاقها بأحد القسمني؟ 

سيأتي بيان ذلك بني طيات هذا البحث. 
من املقرر عند الفقهاء دخول ديار أهل الذمة، واملستأَمنني في 

حكم دار اإلسالم، ودخولهم هذا محلُّ اتفاق عند عامة الفقهاء �1.
وأما دار العهد فهي نوع من األراضي التي اس���تولى عليها 
املسلمون بالصلح مع أهلها، على أن تبقى ُملكيَّة األرض ألهلها، 
ويكون َخراُجها للمسلمني، وهذا اخَلراج في حكم اجلزية؛ فمتى 
أسلم أهلها سقط عنهم، ويسميها بعضهم  داَر الصلح�؛ وهذا 

الفقه اإلسالمي، ص288،  الدار في  البشر: تقسيم  الله  للشيخ خالد بن عبد  انظر:   )1(
سعود،  امللك  جامعة  غدة،  أبو  حسن  د.  بإشراف  للماجستير،  تكميلي  بحث   ،297
الله  ولعبد  1419هـ/1420هـ.  عام  اإلسالمية،  الدراسات  قسم  التربية،  كلية 
ملؤسسة  األولى،  الطبعة  ص135،  اإلسالمي،  الفقه  في  املعمورة  تقسيم  اجلديع: 

الريان، نشر اجلديع للبحوث، عام 1429هـ/ 2008م.

] العقيدة والشريعة [
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] العقيدة والشريعة [
التعبير أبعد عن حصول االش���تباه بني دار 
العهد ه���ذه ودار الكفر املعاَهَدِة على ترك 
القت���ال �1، أو دار الكفر غير احلربية؛ فإن 
ُدوَر الكف���ر منها حربية ومنها غير حربية؛ 
وذلك في أمد الهدنة، وأما دار العهد فهي 
عل���ى ما ُذِكر أوالً، وقد تَ���ِرد مبعنى الدار 
التي ُصوِلح أهلها على أن تكون للمسلمني 
ويُِق���رُّ أهلها فيها باجلزي���ة ويكونون أهل 

ذمة، وهذه ال خالف بني الفقهاء في اعتبارها 
جزءاً من دار اإلس���الم �2، وإن كان ُجلُّ أهله���ا كفاراً يتبايعون 

بينهم بامليتة واخلمر وغيِرهما مما يستحلونه ديانًة.
دار العه��د اليت ُصوِلح أهلها عل��ى أن األرض هلم، هل 

هي دار إسالم، أم دار كفر، أم دار مستقلة؟
في هذه املس���ألة أربعة اجتاهات تُنَقل عن الفقهاء وبعض 
املعاصرين: فمنهم من يجعلها داَر إسالم، ومنهم من يجعلها داَر 
كفر، ومن املعاصرين من يجعلها داراً مستقلة �3، ومن املعاصرين 
أيضاً من يجعلها َوْفَق املعاهدات املعاصرة في حكم دار اإلسالم 
- وهذان األخي���ران قوالن ُمْحَدث���ان - ومنهم من يحمل كالم 
بة عليه، وبينهما فروق؛ والذي يظهر  ور املركَّ بعض األئمة في الدُّ

أن الدار التي صولح أهلها على أن األرض لهم إما أن تكون:
1 - دار كف���ر معاَهدة إذا لم تكن تخضع لس���يادة دولة 
اإلسالم، ويجوز أن يكون العهد على ماٍل وبدونه، واختُِلف في 
الِعَوض يؤخذ من املس���لمني، واختُِلف كذلك في هذا العهد: 
هل يكون ُمْطلَق���اً أم ال بد من ضرب أجل فيه؟ واختُِلف في 

أطول األجل كذلك.
2 - أو ه���ي م���ن جملة دار اإلس���الم إن كانت خاضعة 
لسيادة الدولة اإلسالمية في اجلملة؛ وإن حصل تقصير في 
الواجب من احلكم بالش���ريعة أو عجٌز عن بعضه؛ وميكن أن 
متثَّل هذه في احلاضر أو املستقبل ببعض األقاليم في بعض 

البلدان اإلسالمية التي حتكم بالشريعة في اجلملة.

)1( وهذه دار كفر عند عامة الفقهاء، انظر: للبشر املرجع السابق، ص303.
)2( املصدر السابق، ص308، واجلديع، ص135.

ومناقشَة  مستقلة،  داراً  جعلوها  الذين  املعاصرين  بعض  قوِل  تضعيف  انظر:   )3(
استدالالتهم في بحث خالد البشر السابق، ص316 وما بعدها. وعند د. إسماعيل 
لطفي فطاني: اختالف الدارين وأثره في أحكام املناكحات واملعامالت، ص41، طبعة 
دار السالم، ط الثانية، 1418هـ/1998م، وأصله رسالة دكتوراة في الفقه املقارن 
وليس  1406هـ/1986م.  عام  نوقشت  اإلمام  بجامعة  للقضاء  العالي  املعهد  من 
املعاهدات  تشملها  التي  احلربية  غير  الكفرية  لكْن  بَة،  املركَّ باملستقلة  مقصودهم 
النحو  هذا  نحا  أو في حكمها، وممن  باإلسالمية  أشبه  الدولية ونحوها فتصيِّرها 

صاحب تقسيم املعمورة.

بة التي يذكرها بعض  أما الدار املركَّ
األئمة املتأخرين فش���أنها آخر؛ إذ هي 
دور كانت للمس���لمني ثم تغير ش���أنها 
تغيُّ���راً ال يوجب إحلاقها ب���دور الكفر 
احلربية أو املعاَهدة من كل وجه؛ كحال 
بعض البل���دان العربية اليوم، واحلديث 
فيها فرع عن مس���ألة حتوُّل الدار ومب 
يكون؟ ال في أصل التقس���يم ال�ُمجَمع 

. عليه، كما مرَّ
مباذا تتحول دار اإلسالم إىل دار كفر؟

»ال خالف بني علماء اإلس���الم كافة أن دار الكفر تصير 
دار إس���الم مبجرد إظهار أحكام اإلس���الم فيها، وتس���لط 

املسلمني عليها« �4.
أما حتوُّل دار اإلسالم إلى دار كفر، فحكٌم ينبغي التريث فيه 
كالشأن في احلكم بتحول املسلم إلى كافر، »إن مسألة حتوُّل دار 
اإلس����الم إلى الكفر من املس����ائل اخلطيرة، التي هي مظن�ة زلَّ�ة 
األق�الم، واخت�الف األفهام؛ ِل�َما يترتب عليه�ا من أمور خطيرة؛ 
من حتوُّل الدار من وصف احلظر إلى وصف اإلباحة في الدماء 
واألموال؛ ولهذا سلك الفقهاء في هذا اجلانب الفقهي احلساس 
واخلطير منهجاً يقوم على أُُس����س متينة، وقواعد مرعية، تنتظم 

بها حياة الناس في دمائهم وأموالهم...« �5.
ل دار اإلسالم إىل دار  اختالف الفقهاء يف إمكانية حتوُّ

كفر على أقوال:
األول: أنها ال تتحول دار كفر مطلقاً �6، 

والثاني: ال تتحول دار كف���ر مبجرد ظهور أحكام الكفر 
فيه���ا، أو مبجرد اس���تيالء الكفار عليها ما دام املس���لمون 

يقيمون فيها شعائر اإلسالم أو غالبها �7، 
والثالث: ال تتحول إالَّ بثالثة شروط:

1 - ظهور أحكام الكف�ر فيها عل�ى سبيل االشتهار، وأن 
ال يُحَكم فيها بحكم أهل اإلسالم.

)4( انظر: أ.د عبد العزيز بن مبروك األحمدي، اختالف الدارين وآثاره: 277/1، طبعة 
النبوية، ط األولى 1424هـ،  املدينة  العلمي باجلامعة اإلسالمية في  البحث  عمادة 
لعبد  واملستأَمنيني،  الذميني  وأحكام  ص356،  البشر،  خالد  الدكتور  بحث  وكذلك 

الكرمي زيدان، ص20، 21.
)5( خالد البشر، ص370، مصدر سابق.

)6( قاله بعض فقهاء الشافعية كابن حجر الهيتمي، انظر: حتفة احملتاج بشرح املنهاج مع 
حاشيتي الشرواني وابن قاسم 108/12، نقاًل عن املصدر السابق.

)7( انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 168/2، والبجيرمي على شرح منهج 
الرملي:  وفتاوى   ،555/2 لألردبيلي:  األبرار  لعمل  واألنوار   ،220/4 الطالب: 

.54 - 52/4

من المقرر عند الفقهاء 
دخول ديار أهل الذمة، 
والمستأَمنين في حكم 
دار اإلسالم، ودخولهم 
عند  اتفاق  مح�لُّ  هذا 

عامة الفقهاء
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2 - أن تكون متصلة بدار الكفر؛ بحيث ال يتخلل بينهما 
بلدة من بالد اإلسالم.

3 - أن ال يبقى فيها مس���لم وال ذمي آمناً باألمان األول 
على نفسه؛ وهو أمان املسلمني، وهو ما كان ثابتاً قبل استيالء 

الكفار؛ للمسلم بإسالمه، وللذمي بعقد الذمة �1.
والرابع: إذا استولى عليها الكفار، فإنها تتحول داَر كفٍر صورة 

ال حكماً، وفي اعتبار هذا قوالً للفقهاء املتقدمني نظٌر �2.
واخلامس: إذا اس���تولى الكفار على ال���دار وبقي فيها 
بة. أفتى به شيخ اإلسالم  املسلمون فتتحول الدار إلى دار مركَّ
ابن تيمية في ماردين �3، وقد ذكر قوالً في املس���ألة �4، وقد 
َل َوْهلَة أن في إدراجه نظراً من جهة أنه ليس فيما  يب���دو أَوَّ
ل وجد  تتح���ول به دار اإلس���الم إلى دار كفر، لكن م���ن تأمَّ
إلدراجه وجهاً ظاهراً؛ فحاصله أنها تتحول دار كفر من جهة، 
وال تتح���ول من جهة أخرى، وموضوع���ه إمنا هو دار تغيرت 

حالها بعد أن كانت إسالمية.
والس���ادس: تتحول دار اإلس���الم داَر كفر مبجرد ظهور 
أحكام الكفر عليها، أو مبجرد استيالء الكفار عليها، ونََسب 
هذا القوَل إلى جمهور الفقهاء غي���ُر واحد من الباحثني �5. 

)1( ذهب إلى هذا القول اإلمام أبو حنيفة واختاره ابن عابدين واالسبيجاني واحللواني. 
انظر: بحث خالد البشر، ص379، واألحمدي: 283/1.

اختياروه،  م  تقدَّ أنه  مع   ،109/12 احملتاج:  حتفة  في  له  قوٍل  من  للهيتمي  ُنِسب   )2(
ونسبوه كذلك البن جنيم احلنفي. انظر: البحر الرائق: 230/3، 231، وانظر: بحث 
البشر، ص388، 389، وفطاني، ص66، 67، ولم يظهر لي صواب النسبة إليهما، 
بل قول الهيتمي مخالف لقول ابن جنيم فيما يظهر؛ فهذا يرى أن األرض تصير دار 
كفر في الظاهر – كمذهب صاحَبي أبي حنيفة املكتفي بظهور أحكام الكفر - فيعمل 
مبقتضى ذلك ويحكم به، والهيتمي يرى أنها ال تصير دار كفر إالَّ في الصورة؛ وإالَّ 

فهي دار إسالم حقيقة وحكماً.
)3( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: 240/28، 241.

)4( انظر: بحث خالد البشر، ص389.
)5( انظر: بحث البشر، ص389 - 391، واألحمدي: 278/1، وفطاني، ص66، وظاهر 

صنيع غيرهم عدم نسبته للجمهور، وليس ببعيد.

وم���ن الباحثني �6 من جعلهما قوالن، فاملوافق لتقس���يمه أن 
يكون التقسيم هكذا:

السادس: تصير داَر كفٍر بظهور أحكام الكفر فيها.
والسابع: تصير دار حرب باستيالء الكفار عليها.

والذي يتوجه أن التعويل على ظهور أحكام اإلسالم عند 
ر أن  م���ن قال بهذا وهذا، فرٌع عن تعريف ال���دار، وال يُتَصوَّ
يس���تولي الكفار فيُظهروا حكم اإلسالم في الدار، ولو ُفِرَض 
أن كافراً تغلب فحكم بالش���ريعة، أو ُولِّي فحكم بها، أو ارتدَّ 
واٍل وبقي احلكم شرعّياً، فالظاهر بقاء حكم الدار على هذا، 

وإن وجب َخلُْع الكافر مع القدرة وأَْمِن املفسدة.
والثامن: أن دار اإلس���الم ال يزول عنها وصف اإلسالم 
إالَّ بيقني �7، واحلق أن هذا ليس قوالً مس���تقاًل عند الفقهاء، 
وا قائلني به ألحد األقوال املتقدمة قبل  وإمنا يرجع َمْن ُع���دُّ

السادس.
اخت��الف آراء الباحث��ني يف املوازنة بني هذه األقوال 

وطريقة التوفيق بينها:
فذه���ب بعضهم إل���ى التوفيق بأن دار اإلس���الم تصير 
دار كف���ر حقيقة وحكماً؛ إذا اس���تولى عليها الكفار، ومنعوا 
املس���لمني من إجراء أحكام اإلس���الم كلها، وتصير دار كفر 
حقيقة  أو صورة ال حكماً�؛ إذا غلب الكفار عليها، واملسلمون 

فيها يقيمون بعض أحكام اإلسالم وشعائره �8. 
؛ إذ ال يس���تقيم أن نقول:  وفي هذا اجلمع إش���كال بنيِّ
ه���ي دار كفر في الظاهر، وه���ذا الظاهر ليس محكوماً به؛ 

الله بن يوسف اجلديع، في كتابه: تقسيم املعمورة في  )6( وهذا ظاهر في تقسيم عبد 
الفقه اإلسالمي، انظر: ص104.

)7( املصدر السابق، ص106.
)8( اختاره إسماعيل فطاني، ص67، 68، مصدر سابق.
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فهي دار إسالم في احلكم. بل الفقهاء الذين قالوا: هي دار 
كفر ف���ي الظاهر قضوا بهذا الظاهر ولم يتناقضوا؛ وهؤالء 
يرجع قولهم للقول الس���ادس. وال يس���تقيم القول بأنها دار 
كفر حقيقًة وصورًة، لكن حكمها حكم دار اإلسالم. والفقهاء 
الذين قالوا: ه���ي دار كفر صورة، لم يقولوا: إنها تصير دار 
كفر حقيقة؛ لهذا كانت عندهم دار كفر صورة. أما احلقيقة 

واحلكم فهي دار إسالم؛ فهؤالء يرجع قولهم للقول األول.
وذهب غيرهم إلى ترجيح القول املعزو للجمهور وتضعيف 

ما عداه �1، وهو مسلك فيه اطراد وله وجه.
وذهب فريق ثال���ث إلى ترجيح الق���ول املعزو للجمهور 
بضميم���ة رآها جتمع بني األقوال، وه���ذه الضميمة تعطيل 
أحكام اإلسالم وشعائره الظاهرة من ِقَبل احلاكم واحملكوم. 
ق���ال هذا الفريق: »أما إذا كان ظهور أحكام الكفر والتعطيل 
من ِقَبل احلاكم مع ظهور أحكام اإلسالم وشعائره الظاهرة، 
ووجود املعالم البارزة التي متيز دار اإلس���الم عن دار الكفر، 
فإن دار اإلس���الم ال تتحول بهذا الشكل. أما ملاذا لم تتحول 
َوْفَقاً لهذا الشكل؟ فأخذاً بعلوِّ أحكام اإلسالم، واألصل بقاء 
اإلس���الم واس���تصحاب احلال، وبقاء ما كان على ما كان، 
واالحتياط في حتوُّل الدار؛ واألصل في الدماء واألموال في 
دار اإلس���الم احلظر« �2، وحاصله أنها دار إسالم ما أظهر 
ل يجد الضميمة التي  املس���لمون ش���عائرهم �3، والذي يتأمَّ
اقترحه���ا هوالء تعود بالنقض على الق���ول املعزو للجمهور، 
وجتعل ترجيحه في احلقيقة ترجيحاً للقول الثاني، بخالف 
طريقة اجلمع السابقة؛ فتلك إمنا ينازع صاحبها في صحة 

نسبة االختيار إلى اجلمهور، ثم في ظهور دليله.
وذهب غيرهم كذل���ك لترجيح القول الثامن. قالوا: »مع 
قرائن مؤثرة أخرى، كبقاء نس���بة أهلها إلى اإلسالم غالباً، 
وبقاء الشعائر ظاهرة: كاجلمعة واجلماعة واألذان، وأحوال 
الن���اس في العيدين والصيام، وغيرهم���ا« �4، وال يخفاك أن 
هذا قريب من الس���ابق، وإن كان ِذْكُره ل�  بقاء نس���بة أهلها 
إلى اإلسالم غالباً� حشواً ال كبير معنى وراءه مع عطفه على 
ر ظهور الشعائر إال بهذا؛ فكأنه  بقاء الش���عائر؛ إذ ال يُتَصوَّ
جعل اليقني الذي به تتحول الدار هو طمس الش���عائر، فعاد 

)1( وهو مسلك أ.د عبدالعزيز األحمدي: 277/1 - 295.
)2( خالد البشر، مصدر سابق، ص395.

)3( وهو مذهب املالكية. انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 188/2.
)4( وهو ما نحا إليه اجلديع، انظر: تقسيم املعمورة، ص107، 108، مصدر سابق.

للقول الثاني فيما سردُت.
ل الدار: القول املختار يف حتوُّ

إن املسألة محل اجتهاد، وقد كان من غرضي في عرض 
االختيارات السابقة تقرير هذا؛ غير أن الذي يظهر – والله 
أعلم - أن األدلة تُشِعر بقرب اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية، 
بٌة يعاَمل فيها الكافر مبا  القاضي بأن مثل تلك الدار داٌر ُمركَّ
يس���تحق، ويعاَمل فيها املسلم مبا يس���تحق، وتلك هي ثمرة 
َوْصِف الدار؛ فاألحكام فيها ليس���ت سواًء؛ فال جتري عليها 
أحكام دار الكفر بإطالق، وال أحكام دار اإلس���الم بإطالق، 

ومن األدلة التي تشهد لذلك:
أوالً: مكة - حرسها الله -: استولى عليها القرامطة مدًة، 
وُخِطَب فيها للمعزِّ العبيدي زماناً، وظهر أمره عليها حيناً من 
الدهر، وكل ذلك لم يصيرها دار كفر مطلقة، وقد يُستََدل لهذا 
بتحرميها، وَمنِْع إباحتها على التأبيد، مع قوله #: »ال هجرة 
بعد الفتح« �5؛ فه���ذا دليل على أنها لم تعد دار كفر، وإيجاب 
جه���اد القرامطة اخلارجني عن الش���ريعة باإلجماع؛ النتزاع 

البالد منهم يدلك على أنها لم تكن دار إسالم محضة.
ثاني���اً: كانت اإلغارة على أحي���اء العرب في عهد النبوة 
معلَّقة بظهور الش���عائر الظاهرة كاألذان، دون اس���تفصال 
عن حال الكبراء أه���ِل الفصل والكلمة: فلو كان حكم حتوُّل 
الدار التي حلَّها املس���لمون ُمناطاً بذا لم يُكتَف مبثل األذان، 
ولم يَُعلَّ���ق احلكُم عليه، وفي الصحيح ق���ال أنس بن مالك 
- رضي الل���ه عنه -:  إن النب���ي # كان إذا غزا بنا قوماً 
ل���م يكن يغُز بنا حت���ى يصبح وينظر، فإن س���مع أذاناً كفَّ 
عنهم، وإن لم يس���مع أذانا أغار عليه���م. قال: فخرجنا إلى 
خيبر فانتهينا إليهم لياًل فلما أصبح ولم يس���مع أذاناً ركب 
وركبت...� احلديث �6، فجعل املناَط لتصبيح أهل الدار ظهوَر 
شعار اإلسالم فيها، فإذا ظهرت فال تُستَحل استحالَل ديار 
الكفر احملضة؛ وإن كانت غير معاَهدة، مع أن دار الكفر غيُر 
املعاهدة يجوز تبييت أهلها وإن تضمن قتَل الذرية؛ إن سبقت 
له���م دعوة على الصحي�ح، بن�ص حديث الصعب بن جث�امة: 
»ه�م منهم« �7.  أما الدار التي تظهر فيها الشعيرة فال تبيَّت 
وال يُستباح أهلها، خالفاً لدار احلرب أو الكفر غير املعاهدة، 

)5( متفق عليه من حديث ابن عباس، رواه البخاري: )2631(، ومسلم: )1353(، وفي 
االستدالل بهذا احلديث بحث.

)6( البخاري: )585(.
 1097/3 البخاري:  عليه،  املتفق  التبييت  في  جثامة  بن  الصعب  حديث  انظر:   )7(

)2850(، ومسلم: 1364/3 )1745(، وغير موضع.



13العدد 12276 العدد 276 13العدد 12276 العدد 276

لك���ن يجب قتال الكفار إن كانوا مس���تولني 
عليها، وإعادة حكم اإلسالم إليها، أو إنشاؤه 
فيها، فال تشبه دار اإلسالم من هذه اجلهة، 
���ا إن لم تظهر فيها ش���عائر اإلس���الم  وأمَّ
فاألص���ل خلوُّها منهم؛ إذ الهج���رة متعيِّنة 

عليهم حينها.
وال يخفى أن ما اس���تُدل به يتن���اول دار الكفر األصلية 
غي���ر املعاهدة كخيبر في ذلك الوقت، وفيه مستمَس���ك مل�ن 
خال����ف اجلمهور في حدِّ دار الكف���ر، إال أن يقال: هي دار 
؛ وهو تَْرُك اإلغارة العتبار املس���لمني  ت بحكم معنيَّ كفر ُخصَّ
الذين يُظِهرون ش���عائرهم فيها؛ لئال يطؤوهم قبل متييزهم 
ة، أو يقال م���ا قاله بعض أهل العلم بأن  فتأخذه���م بهم معرَّ
األذان كان إذ ذاك مبثاب���ة الش���عار الذي ب���ه يُعَرف حكم 
الدار �1، والنص���وص األخرى تبنيِّ أن للقتال موجبات أخرى 
وإن ظهر األذان، كحروب مانع���ي الزكاة وطوائف املمتنعني، 
يُن  وقد قال رب العاملني: }َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى ال َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الِدّ

ُكلُُّه{ ]األنفال: ٣٩[.
وقد يجاب على ذلك بأن هذه توجب القتال وال تقتضي 
كفر الدار، وهذا قد يجاب عليه بأن األصل لم ينقل عنه ناقل 
رة جتاهها فال  ظاهر، وإذا حصل االتفاق على األحكام املتقرِّ
ة في التس���مية، وإذا كان هذا في دار الكفر األصلية  مشاحَّ
فهو في ش���أن حتوُّل املسلمة عن اإلس���الم أَْولَى؛ وهو وجه 
االس���تدالل، »وحاصل األمر: أن الدار إذا ُس���ِمع فيها أذان 
لم يَُجز اإلقدام على قتله���م ابتداًء، بل يصيرون في عصمة 
دمائهم وأموالهم كاملسلمني؛ فإن األذان وإن كان لم يُسَمع من 
بعضهم، إالَّ أن ظهوره في دار قوم دليل على إقراراهم بذلك 

ورضاهم« �2.
ثالث���اً: إذا ثبت للدار حكم اإلس���الم، ف���ال يرتفع عنها 
وتصي���ر دار كفر: فتجري عليها أحكام���ه إالَّ بدليل يقضي 
بتغيُّر األحكام، وال دليل ظاهر على أن ديار املس���لمني تعود 
ديار كفر مبا ذكروا، وم���ن القواعد املقررة واألصول الثابتة 

االحتياط لألموال والدماء، وإبقاؤها على احلظر �3.

)1( وقد أشار إلى أن األذان كان فرق ما بني بلد الكفر وبلد اإلسالم غيُر واحد، كالقاضي 
عياض، وانظر: إكمال املعلم شرح صحيح مسلم: 136/2، وفتح باري ابن رجب: 

440/3، ونحوهما قال القاري.
)2( ابن رجب احلنبلي: فتح الباري في شرح صحيح البخاري، 442/3، 443.

)3( انظر: األشباه والنظائر للسيوطي، ص60، وأشباه ابن جنيم، ص66، واملنثور في 
القواعد للزركشي: 176/1.

رابعاً: اختالف أحكام مثل هذه 
الدار عن دار الكفر ودار اإلسالم: 
وق���د ثبت التفريق بني الدارين في 
بعض األحكام، وم���ن الفقهاء من 
���ع في هذا ومنهم من ضيَّق.  توسَّ
واألدل���ة قائمة على الف���رق بينها 
لت إلى دار كفر  وبني الدارين في أح���كاٍم، والقول بأنها حتوَّ
بغلبة أحكام الكفر عليه���ا، إن كان مجرَد اصطالٍح املراد به 
وجوب إخضاعها لسلطان املسلمني وحكمهم بالشريعة، فال 
ة فيه، وهذا يجب فيما دون دار الكفر، كدار اإلسالم  مش���احَّ
م في بعضها أهل البغ���ي، أو املتظاهرون ببدعة،  كَّ الت���ي حَتَ
أو املمتنعون عن ش���ريعة، وإن كان املراد به معاملة أهل تلك 
الديار معامل���ة أهل ديار الكفر األصلي���ة فعامة الفقهاء ال 
يس���وُّون بينهما ويقررون أن بني مثل هذه الدار التي سماها 
بة؛ وبني دار الكفر فروق في أحكاٍم؛ فهم  ش���يخ اإلسالم مركَّ
يوجبون نصرة أهلها املستضعفني من املسلمني ويرون اجلهاد 
فيها أوجب، وال يش���ترطون للجهاد فيها كلَّ ما يش���ترطونه 
جله���اد َطلَِب العدو في ديار الكفر األصلية، ومُينَُعون - على 
الصحيح - من التبييت واإلغارة التي ال متيز بني أرٍض األصل 
في قاطنيها اإلسالم، وبني أرٍض األصل في قاطنيها الكفر، 
وكذلك يفرقون في قس���م األموال فيئاً أو غنيمة: هل ترجع 
ألصحابها من أهل اإلسالم مجاناً أو بالقيمة أو األجرة؟ على 

خالف وتفصيل ال يقولون به في دار الكفر األصلية.
وكذلك أحكام الس���رقة واجلناي���ة على من فيها تختلف 
بحس���بهم؛ فمن قصد قتل مس���لم بريء فيها ال يسوَّى مبن 
قص���د قتل كافر محتلٍّ لها، وال ميكن إطالق حكم دار الكفر 
فيها أو حكم دار اإلس���الم إالَّ مجردة ع���ن معانيها املتعلقة 

بالدماء واألموال.
وكذلك أحكام متلُّ���ك الهبة، واإلجارة، والبيع قد تختلف 
باختالف اجلهة الواهبة أو البائعة، وال سيما في اإلقطاعيات 
واألراض���ي. وهذه من أبرز األحكام التي يختلف احلكم فيها 
باختالف الدارين. وكثير م���ن األحكام التي يفرق بها بعض 
الفقهاء بني الدارين ال أثر حلكم الدار فيها على الصحيح �4 
كوجوب الهجرة؛ فالصحيح من أقوال أهل العلم أن من كانت 
ل���ه طاقة بإظهار دينه فال جتب عليه الهجرة، يدل على ذلك 

)4( بعض املعاصرين مثل أ.د األحمدي واجلديع، بحثوا ذلك.

 تتحول دار اإلسالم داَر كفر 
بمجرد ظهور أحكام الكفر 
عليها، أو بمجرد اس�تيالء 
الكفار عليها، وَنَس�ب هذا 
الفقهاء  جمهور  إلى  القوَل 

غيُر واحد من الباحثين
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اإلذن لألعراب في ترك الهجرة �1، وحديث بريدة؛ وفيه: »ثم 
ادعهم إلى التح���ول من دارهم إلى دار املهاجرين، وأخبرهم 
أنه���م إن فعلوا ذلك فله���م ما للمهاجري���ن وعليهم ما على 
املهاجري���ن، فإن أَبَوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون 
كأعراب املس���لمني« �2، وقد أورده البيهقي في باب الرخصة 
في اإلقامة بدار الشرك ملن ال يخاف الفتنة، وأورد فيه آثاراً 
تش���هد لهذا املعنى �3، وهو في ذلك تََبع للشافعي؛ حيث قال: 
»رسول الله # أذن لقوم مبكة أن يقيموا بعد إسالمهم، منهم 
العباس ب���ن عبداملطلب وغيره، إذا لم يخافوا الفتنة« �4، كما 
أن الهجرة قد جتب من دار اإلسالم التي تظاهر أهلها على 

نة. البدعة وقمع السُّ
وكذلك نزاعهم في التفريق بني الدارين في إقامة احلدود، 
وزواج الكتابية، وفي الوصية للحربي، وميراث املرتد إذا حلق 
ب���دار احلرب، وفي التعامل بالرب���ا... وغيرها؛ فغير ظاهر 
التفريق في هذه املسائل ونحوها باعتبار الدار، لكن التفريق 
قها؛  عل���ى األرجح بأمور قد يكون وصف ال���دار مظنًة لتحقُّ
كمسألة إقامة احلدود، وزواج الكتابية، وقد ال يكون كما في 

بقية املسائل املذكورة على الصحيح.
واملقصود أن لدار اإلس���الم التي احتُلَّت من ِقَبِل الكافر 
األصلي أو ظهرت عليها أح���كام الكفر بأن ارتد احلاكم، أو 
أقيم فيها حكم ذاتي غير إس���المي، له���ذه الدار من أحكام 
دار اإلس���الم نصيٌب، ومن أحكام دار الكفر نصيب؛ فيعاَمل 
أهل اإلس���الم فيها مبا يس���تحقون، ويعاَمل أهل الكفر فيها 
بة كما قال شيخ اإلسالم،  مبا يستحقون؛ فصحَّ أنها دار مركَّ
ة بَْعُد في االصطالح بأن قيل: دار إسالم حكماً  وال مش���احَّ
ال ص���ورة أو حقيقة، أو داُر كفر لك���ن األحكام فيها تختلف 
وتتباين. غير أن إطالق وصفها باإلسالم، أو الكفر قد تترتب 

عليه أحكام ال يريد من رأوا إطالقها ترتيبها عليها.
ل أحوال املسلمني اليوم في كثير من دول العالم  ومن تأمَّ
اإلس���المي – إال من رحم ربك - وكذلك في بلدانهم احملتلة 
كفلسطني، وجد أن هذا القول أليق بأحوالهم من غيره، وإالَّ 
جعل الدنيا دار حرب واسعة كما قالت األزارقة �5، أو جعلها 

)1( كما في صحيح البخاري: )3708(، ومسلم: )1865(.
)2( صحيح مسلم: )1731(.

)3( السنن الكبرى: 15/9.
)4( أحكام القرآن للشافعي: 17/2، 18، وانظر: سنن البيهقي: 15/9 )17540(.

املغني:  قدامة:  والبن  ص63،  الفرق،  بني  الفرق  البغدادي:  القاهر  لعبد  انظر:   )5(
.168/10

في حكم دار اإلس���الم كما صنع بعض املعاصرين، واملختار 
بحمد الله أقرب دلياًل، والله أعلم.

بة، وكذا دار اإلس��الم، ميكن أن تتحول دار  الدار املركَّ
كفر على الصحيح: 

وذلك إذا ظهرت عليها أحكام الكفر، ولم يتمكن املسلمون 
من إقامة شعائر دينهم، فحينها جتب الهجرة عليهم، ومن بقي 
مع القدرة على الهجرة فقد عصى؛ فال أثر لبقاٍء هو معصية، 
وعلى هذا ميكن حمل ما نُق���ل من إجماع في ديار العبيديني 

نة.  الباطنية الذين أظهروا الشرك والرفض وقمعوا السُّ
وهل تتحول دار اإلس���الم إلى دار كفر إن بقي املسلمون 
متمكن���ني من إظهار ش���عائر دينهم؛ لكنهم قل���ة تذوب في 
األكثرية الكافرة التي يطغى ظهور ش���عائرها؟ إن ذلك محل 

ل. تردد، واألصل أن االنتقال يحتاج إلى ناقٍل يتحمَّ
ر به قبل مغادرة هذا البحث - حتى  ومما ينبغ���ي أن يَُذكَّ
نتجنب اللبس الذي وقع في���ه بعض املعاصرين - أن البحث 
هن���ا في حتوُّل الدار ال ح���دِّ دار الكفر األصلية، واألصل أن 
هذه باقية على أصلها حتى ينقلها ناقل ظاهر، يتعدى ش���أن 
اختصاصها ببعض األحكام؛ فهي مع اختصاصها دار كفر عند 
اجلمهور إلى أن حُتَكم بالش���رع، ويتحقق أمر الله: }َوَقاِتُلوُهْم 
يُن ُكلُُّه{ ]األنفال: ٣٩[، و}َقاِتُلوا الَِّذيَن  َحتَّى ال َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الِدّ
َم اللَُّه َوَرُس����وُلُه َوال  ُموَن َما َحرَّ ال ُيْؤِمُن����وَن ِباللَِّه َوال ِباْلَيْوِم اآلِخِر َوال ُيَحِرّ
َيِديُنوَن ِدي����َن اْل�َحِقّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َحتَّ����ى ُيْعُطوا اْل�ِجْزَيَة َعن َيٍد 

َوُهْم َصاِغُروَن{ ]التوبة: ٢٩[.
واألدلة على أن غاية القتال علوُّ دين اهلل - تعاىل 
- وَصَغاُر من خالف أمره، كثرية ليس هذا موضعها؛ فمن 
بة أو دار إس��الم جملرد مظاهَر  جع��ل دار الكفر دارًا مركَّ
أمالها العه��د أو العقد االجتماعي لتل��ك الدول، فقد 
أبعد النجعة، وكالم ش��يخ اإلس��الم وغ��ريه من األئمة 
بة  ع��ن ماردين وحنوها من البالد ال��يت وصفوها باملركَّ
ور اليت ثبت هلا حكم اإلس��الم مث طرأ  إمن��ا هو يف ال��دُّ
هلا، فهذه هي اليت فيها جدال الفقهاء  عليها ما قد حيوِّ
قدميًا، على أن القول بعودة مثل هذه داَر كفٍر منسوب 
للجمهور، ونعلم أنه قول كثري من فقهاء املذاهب، وهلم 
حججه��م فيه؛ ف��ال ُيس��َتْنَكر يف مثلها؛ فكي��ف به إذا 

اسُتنِكر يف دار الكفر األصلية؟ واهلل املستعان.
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] العقيدة والشريعة [

الدعوة اإلصالحية... 
الَقُبول والُبهتان

إن ه���ذا التوحيد اخلالص الذي حققته هذه الدعوة الس���لفية عبر مؤلَّفاتها ورس���ائلها 
ومواقفها، أورث ج�زيرة الع�رب أمناً وطمأنينة، واهتداًء وبصيرة في الدنيا واآلخرة؛ فالناظر 
ٍد على سبيل اخلص�وص - قبل الدعوة ال تقع عينه إالَّ على انحرافات  إلى حال اجلزيرة - وجَنْ
ديني���ة، وفقر حضاري، وتدهور أمني، ونزاعات سياس���ية، ونقص في املعايش واألرزاق؛ فلما 
ظهرت هذه الدعوة املباركة أعقَب ذلك صالُح الدين، واس���تقامة األحوال، واستقرار األوطان، 
وَرَغد العيش، وازدهاٌر حضاري. قال - تعالى -: }الَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم َيْلِبُسوا إمَياَنُهم ِبُظْلٍم ُأْوَلِئَك َلُهُم 

ْهَتُدوَن{ ]األنعام: ٨٢[. اأَلْمُن َوُهم مُّ
د األمن  أفيق���ال بعد ذلك: إن هذه »الوهابية خطر على اإلس���الم والعال���م« �1، وإنها تهدِّ

والسالم... سبحانك هذا بهتان عظيم!
إن هذه الدعوة املباركة قد مضى على ظهورها قرابُة ثالثة قرون، وق�د عمَّ خي�رها وظه�ر 

م األيام والليالي إال َقبُوالً وانتشاراً. أثرها في بالد العرب والعجم، وال يزيدها تصرُّ
ومهما تكالب خصوم املذهب الس���لفي، واش���تد كيدهم، وَعُظمت شوكتهم، إال أن الظهوَر 

)*( أستاذ مشارك في قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية - الرياض.
 )1( عنوان ندوة بالقاهرة ُعِقَدت خالل شهر جمادى األولى 1431هـ. 

ما دع��وة الش��يخ حممد بن 
عب��د الواه��اب - رمح��ه اهلل - 
��نة  إال امت��داٌد ملذهب أهل السُّ
واجلماع��ة، ب��ل ه��ي امت��داد 
ِل�َم��ا كان علي��ه رس��ول اهلل # 
اهلل  رض��ي  الك��رام،  وصحُب��ه 
عنهم؛ فمن أصول هذه الدعوة 
إىل  الدع��وة  اإلصالحي��ة: 
عب��ادة اهلل - تع��اىل - وح���َده 
ال شريك له، ولزوم الرسول # 
َباُع��ه يف أقوال��ه وأفع�ال���ه  واتِّ
وتقري�رات��ه؛ فالذي��ن يدعون 
إىل اهلل - تع��اىل - خملص��ني 
ل��ه الدي��ن يتحق��ق هل��م النفع 
والدوام؛ إذ كل عم��ل ال ُيبَتَغى 
به وجه اهلل ي��زول ويضمِحل. 
قال - تعاىل -: }ُكلُّ َش���ْيٍء َهاِلٌك 

إالَّ َوْجَهُه{. ]القصص: ٨٨[.
يتَّبع��ون  الذي��ن  أن  كم��ا 
الرس��ول # حيص��ل هل��م متام 
كم���ا  والت�وفي��ق،  االهت���داء 
قال - ع��ز وج��ل -: }َوإن ُتِطيُعوُه 

َتْهَتُدوا{. ]النور: ٥٤[
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] العقيدة والشريعة [
والغلبَة ملذهب السلف في القدمي واحلديث؛ فإن مذهب السلف 
راد؛ فسرعان  الصالح في غاية اإلحكام والسداد، والثبات واالطِّ
ما تَْقَبلُه الفطرة، وتدركه العقول السليمة، فتحظى ببرد اليقني 
ورسوخ اإلميان، وأما املذاهب البدعية فإمنا يتجرعها أصحابها 

على مضض وُكلْفة؛ إذ ال تكاد تسيغه وال تقبله إال بَعنَت.
وإذا نظرن���ا إلى مواقف خصوم ه���ذه الدعوة اإلصالحية 
فإنك ال تكاد حتصي املؤلَّفات، واملقاالت، والندوات، واملؤمترات 
املعادية لهذه الدع���وة، إضافة إلى كثرة احلروب واملعارك التي 
قامت من أجل اس���تئصال هذه الدعوة. لكنَّ هذا املكر أضحى 
أثراً بعد عني؛ فالعاقبة للمتقني، والله - تعالى - ال يُصِلح عمل 

املفسدين.
وأظ���ن أن هذه الدعوة ق���د ُكِذب عليها أكث���ر مما َكَذب 
الرافض���ة على جعفر الصادق، رحمه الل���ه؛ فإذا كانت الدعوة 
اإلصالحي���ة في مهدها قد متاأل عليها في العارض ِبنَْجٍد أكثُر 
من عشرين عاملاً وطالَب علم �1؛ فما بالك بعد أن جتاوزت جنداً 

إلى سائر جزيرة العرب وبالد العرب والعجم؟
وما أروع الوقائع واألمثلة التي حررها العالَّمة عبد الرحمن 
بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في رسالته »املقامات«، تلك 
التي تكشف أنواعاً من الكرامات واحلفظ والنصرة لهذه الدعوة؛ 
رغم احلروب الشرسة واجليوش اجلرارة التي تتقصد سحقها؛ 
ومث���ال ذلك أن دهام بن دواس  أمي���ر الرياض آنذاك� حارب 
الدعوة أكثر من ثالثني عاماً، وأعانه أهل جنران واألحساء، ثم 
آخر أمره يخرج طريداً وحيداً »ولم يبَق آلل دواس بعد ذلك عني 

تَْطُرف؛ فاعتبروا يا أُوِلي األبصار« �2.
ويبدو أن البغي والفجور في اخلصومة من ِقَبل أولئك األعداء 
كان سبباً في ظهور هذه الدعوة وانتصارها؛ فإن الله - عز وجل - 
أحكم احلاكمني، وقد يقيم الدولة الكافرة إن كانت عادلة �3؛ فكيف 
ال يقيم الدولة املس���لمة العادلة؟ ق���ال - تعالى -: }َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن 
اِل�َحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي اأَلْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن  آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ
ْن َبْعِد َخْوِفِهْم  َلنَُّهم ِمّ َنَّ َلُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَض����ى َلُهْم َوَلُيَبِدّ ِم����ن َقْبِلِهْم َوَلُيَمِكّ

َأْمًنا َيْعُبُدوَنِني ال ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيًئا{ ]النور: ٥٥[.
ق���ال ابن تيمية: »إن اإلنس���ان إذا اتَّبع الع���دل نُِصر على 

خصمه، وإذا خرج عنه طمع فيه خصمه« �4.
ولو َعَقل اخلصوم في مواقفهم لسلكوا سبيل العدل والعلم؛ 
فأين التثبُّت في النقل؟ وأين األدلَّة على تلك الدعاوى واألقاويل؟ 

)1( انظر: بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 108/1.
)2( املقامات: ص12.

)3( انظر: االستقامة البن تيمية: 247/2، ونقض التأسيس: 344/2، 348.
)4( الدرء: 409/8.

عياً فالدليل. فإن كنت ناقاًل فالصحة، أو مدَّ
وتراث علماء الدعوة اإلصالحية مطبوع، متداَول، وتقريرات 
رة تُوائم عقيدة التوحيد في وضوحها  علماء الدعوة واضحة ميسَّ
وَسيْرها؛ فليت أولئك القوم يطالعون هذا التراث مباشرة؛ فال 

حُتاَكم هذه الدعوة َوْفَق مقررات سابقة، أو دعاوى كاذبة!
وأيِّ إفك أشد وأشنع أن يُتََّهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
- على س���بيل املثال - بادِّعاء النبوة، وانتقاص رسول الله #؟   
ثم يُفتََرى على هذه الدعوة خالل هذه األيام، بأنها ال تَِقلُّ سوءاً 
عن الكي���ان الصهيوني! فهذه الكذب���ات الصلعاء تعكس جهاًل 

كثيفاً لدى الشانئني، كما تؤكد إفالَسهم وتهاُفتَهم.
وإذا كنا نعج���ب من بغٍي وافتراٍء على هذه الدعوة من ِقَبل 
عرب متس���نِّنَة، فأعجب من ذلك أن ترى العدل واإلنصاف من 
عاِلٍم ليس عربياً، بل هو أعجمي فارس���ي، بل ليس سنيَّاً، وإمنا 
نشأ في إيران، وأحكم املذهب الشيعي حتى شهد له أبرز علماء 
الش���يعة باالجتهاد؛ إنه »آية الله العظمى« البرقعي؛ حيث يقول 
عن حكومة اخلميني: »ليعلم القارئ أن هذه الدولة جعلْت الناس 
أع���داًء لنا؛ فإنَّ كلَّ من جرى على لس���ان كلم���ٌة لبيان العقائد 
املوافقة للقرآن، فإن نظام اخلميني يتهمه بأنه »وهابي«، مع أنه 
ال يوجد في الدنيا مذهب اس���مه »الوهابية«، وإمنا هم لغرض 
اس���تعداء الناس وتنفيرهم. نعم! من حيث العقيدة هم يسيرون 
على عقائد العالم محمد بن عبد الوهاب، ولكنه لم يأِت مبذهب 
جدي���د، وإمنا هي آراء ابن تيمي���ة وابن القيم، وهذان أيضاً لم 
يفعال ش���يئاً سوى محاربة اخلرافات والبدع، ودعوة الناس إلى 

الرجوع إلى القرآن« �5.
وأخيراً: فإن َعْجَز بعض املتس���نِّنَة عن مدافعة هذا الكيد، 
وَجَزَع بعضهم من تلك األحداث واملتغيرات العاملية الهائلة، هو 
الذي أوقع أولئك اخلصوم في هذا العداء السافر واملكر الكبَّار، 

فنعوذ بالله من َجلَد الفاجر وعجز الثقة.
فأين ه�ؤالء الَعَج�زة اجلبن�اء م�ن م�ال عم�ران بن رض�وان 
- رحم���ه الله - وهو الذي ما إن تبنيَّ له صحُة دعوة الش���يخ 

بوه بالوهابي، فأنشد قائاًل: اإلمام، حتى بادر داعياً إليها، َفلَقَّ

بًا متوهِّ أمح���َد  ت��اب��ُع  ك��ان  إن 
���ايب ��ي وهَّ ف��أن��ا ال�����ُم��ِق��رُّ ب��أن��نَّ

أنفي  الشريَك  عن  اإلله؛  فليس يل
���اِب ال���وهَّ د  امل��ت��ف��رِّ س���وى  ربٌّ 

)5( سوانح األيام )أيام من حياتي( للبرقعي: ص 308 = باختصار. 
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] الغرب: قراءة عقدية [

)*( باحث سعودي متخصص في دراسة األديان - يعمل في مركز الدراسات والبحوث 
التابع ملجلة البيان.

يزع�م ع�ل�م�اء أه��ل ال�ك�ت�اب أن أس�فاره�م »املق�دس�ة« 
ال حت���وي أث��رًا الس���م حم�م���د #  البت���ة، وأن 
ق���ول اهلل - عز وجل -: }َيِجُدوَن����ُه َمْكُتوًبا ِعنَدُهْم 
ِفي التَّْوَراِة َواإلجِني����ِل{ ]األعراف: ١٥٧[  هو حماولة 
إضف��اء الش��رعية والقداس��ة على 
الرس��الة اخلامتة، رسالِة اإلسالم 
ال��يت ه��ي عندهم دي��ن مقتَبس 
والنصراني��ة.  اليهودي��ة  ع��ن 
وبغضِّ النظ�ر ع��ن ه�ذه املزاع�م 
��ا  عمَّ احلدي��ث  أن  إال  الباطل��ة 
 Holy( »يس��مى ب� »الكتاب املقدس
Bible( لي��س يف احلقيق��ة حديث��ًا 
مه��ا  اللذي��ن  واإلجني��ل  الت��وراة  ع��ن 
كتاب��ان من�زالن من عن��د اهلل. وبناًء عليه فلو 
مل يِرد اس��م حمم��د # يف كتاهب��م »املق��دس« الذي بني 
أيديه��م م��ا كان ذل��ك قدحًا يف تقري��ر الق��رآن الكرمي.

هل ُذِكرَ اسم »محمد« # 
يف أسفار أهل الكتاب؟

�2 - 1 
ف��ي��ص��ل ب���ن ع��ل��ي ال���ك���ام���ل���ي)*(

popedia@windowslive.com
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ف� »الكتاب املقدس« ينقسم إلى قسمني رئيسني: 
العهد القدمي: ويشترك في اإلميان به اليهود والنصارى، 
ويحوي هذا القس����م أحكاماً وقصصاً متتد من بدء اخلليقة 
إل����ى القرن اخلامس ق. م تقريب����اً، كتبها عدد من املجاهيل 

الذين ال يُعلم حالهم.
أما العهد اجلديد: فال يَْقَبلُه س����وى النصارى، ويشتمل 
قها ُكتَّابها: متَّى  على سيرة املس����يح - عليه السالم - كما لفَّ
ومرُقص ولوقا ويوحنا، باإلضافة إلى رس����ائل يُنَسب بعضها 

إلى بولس اليهودي وبعضها إلى غيره.
ولك����ن لتطمئن قلوب املؤمنني وت����زداد قلوب اجلاحدين 
حسرة، وال يُتَّهَم املسلمون باحليدة عن اجلواب على أي حال، 
أُوِرد هنا ِفْقرات من العهد القدمي الذي يتفق اليهود والنصارى 
على َقبُولها، بقي فيها اس����م »محمد« # صريحاً رغم عبث 
العابثني. وبغضِّ النظر عن صحة نس����بة النص إلى نبي من 
أنبياء بني إس����رائيل أو بطالنه، فإنها تبقى شهادًة تاريخية 
س����ابقة لبعثة املصطفى # ودلياًل على ورود اسمه الكرمي 
منذ ذلك الزمن في وحٍي أصيٍل أخفاه األحبار والرهبان، كما 
أخفوا غيره من الكتاب. وسأكتفي في هذا اجلزء من املقال 
ببيان التحريف الذي نال النص دون بيان معناه األصلي الذي 

سأُفِرد له اجلزء الثاني إن شاء الله.
تِرد هذه الِفْقرات في س����فر »هوش������ع« – وه��و أحد 
أسفار العهد القدمي املعتَمدة – في سياق توبيخ بني إسرائيل 
على م����ا اقترفوه من اخلطايا واآلث����ام؛ إذ خاطبهم »الرب« 

قائاًل:
ُعوِب، ألَنََّك  »1 الَ تَبْتَِهْج يَا ِإْسَراِئيُل َوالَ تَْطَرْب َكَبِقيَِّة الشُّ
نَى َعلَى ُكلِّ بََياِدِر  َق����ْد ُخنَْت ِإلََهَك َوَهَجْرتَُه، َوأَْحَببَْت أُْجَرةَ الزِّ
ْمَرةَ  ْعَصَرةَ الَ يُْطِعَمانُكْم، َواخْلَ نَْطِة. 2 ِلَهَذا َفِإنَّ الَْبيَْدَر َوامْلِ احْلِ
ِدي����َدةَ الَ تُلَبِّي َحاَجتَُكْم. 3 لَْن تََظلُّ����وا ُمِقيِمنَي ِفي أَْرِض  اجْلَ
س����اً  ماً جَنِ بِّ بَْل يَْرِجَع أَْفَرامِيُ ِإلَى ِديَاِر ِمْصَر، َويَْأُكلُوا حَلْ الرَّ
هُ َذبَاِئُحُكْم، بَْل  بِّ َخْمراً َولَْن تَُسرَّ ����وَر. 4 الَ تَْسُكبُوا ِللرَّ ِفي أَشُّ
ُس؛ ِإْذ يَُكوُن  تَُكوُن لَُكْم َكُخبِْز النَّاِئِحنَي. ُكلُّ َمْن يَْأُكُل ِمنُْه يَتَنَجَّ
 .» بِّ ُخبُْزُكْم ِلَس����دِّ ُجوِعُكْم َفَقْط، َوالَ يَْدُخُل أَبَداً ِإلَى بَيِْت الرَّ
]هوشع 9: 1 - 4[

وبعد ِفْقرات من التوبيخ يسألهم الرب قائاًل:
»ما تعسو ليوم موِعيد وليوم حج يهوه؟ كي هيني هاخلو 
����ود. مصرامي تقبص����م، موف تقبرم، َمْحَمد خلس����بام،  مشُّ
قيموش ييراشم، حوح بأُُهليهم. باؤو مَيي هّبجوداه، باؤو ميي 
ع إيش هروح؛ عل  ����لُّوم. ِيدعو يسَرئيل إفيل هنَّفي، ِمُشجَّ هشِّ

روف عفونخا، ِفَربَّاه مسطماه«.
مع  وتفسيره ِوْفَقاً ألغلب التراجم العربية واألعجمية – 

فروق يسيرة –:
»5 ماذا تصنعون في يوم املوس����م وفي يوم عيد الرب. 6 
إنه����م قد ذهبوا من اخلراب؛ جتمعه����م مصر، تدفنهم موف، 
يرث القريص نفائس فضتهم، يكون العوس����ج في منازلهم. 7 
جاءت أيام الِعقاب، جاءت أيام اجلزاء سيعرف إسرائيل، النبي 

أحمق، إنسان الروح مجنون، من كثرة إثمك وكثرة احلقد«.
إن ُجلَّ الترجمات العربية واألعجمية فسرت هذا النص 
تفسيراً عجباً ال يكاد يُعِرب عن معنى ذي فائدة، بل ال يعدو 
أن يك����ون رّصاً جُلَمل متنافرة ال يربطها رابط؛ فما هو »يوم 
املوس����م«؟ وما هو »ي����وم عيد الرب«؟ وما معنى »س����يعرف 
إس����رائيل، النبي أحمق، إنسان الروح مجنون، من كثرة إثمك 

وكثرة احلقد«؟
وهاك مناذجاً من هذه الترجمات وأغالطها:

- النسخة السبعونية اليونانية  �Septuagint: »ألنهم 
أُوالِء يخرجون من بالء مصر«  �1.

- النس����خة الدولية اجلدي����دة  �NIV: »وإن فروا من 
اخلراب، مصُر جتمعهم«  �2.

ح����ة  �RSV: »ألنهم أوالء  - النس����خة القياس����ية املنقَّ
ور، مصُر جتمعهم«  �3. يخرجون إلى أَشُّ

 )�( «dia touto idou poreusontai ek talaiporias Aiguptou».
 )�( “Even if they escape from destruction، Egypt will gather 

them.”
 )�( «For behold، they are going to Assyria؛ Egypt shall gather 

them…».

] الغرب: قراءة عقدية [

قس���مني  إىل  ينقس���م  املق��دس«  »الكت���اب 
رئيسني: العهد الق�دمي: ويشترك يف اإلميان به 
اليهود والنص��ارى، وحي�وي ه�ذا القس���م أحك�امًا 
وقصص���ًا متت��د م��ن ب��دء اخلليق���ة إىل القرن 
اخل�امس ق. م تقريبًا كتبه�ا مجه�رة م�ن اجمل�اهيل 
ال�ذي��ن ال ُيعل��م حاهل��م. أما العه��د اجلديد فال 
يقبل�ه س�وى النصارى، ويشتمل على سرية املسيح 
قها ُكتَّاب األناجيل الزائفة. - عليه السالم  - كما لفَّ
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إن العجب من هذا التباين ُسرعان ما يتالشى إذا ما رجع 
الباحث إلى النص العبراني لسفر هوشع ليرى أن الترجمات 
املختلف����ة أبعد ما تكون عن الدقة، وإمنا أُوِكلَت في كثير من 
األحيان إلى من ليس من أهل اللغات »الس����امية«  �1 وإن كان 
من املختصني بها؛ فتراه يقلِّب معاجم العبرية ويهرع إلى أي 
معنى يحتمله السياق، وهو ال ميتلك سليقة تدلُّه على املعنى 
املراد من بني عش����رات املعاني أحياناً. وُجلُّ الترجمات إمنا 

قام بها هؤالء األعاجم.
كلم����ة   أضاف����ت  اليوناني����ة  الس����بعونية  فالنس����خة 
 �talaiporias الت����ي تعني الش����دة والب����الء  أو اخلراب 
أحيان����اً� إل����ى كلم����ة  �Aiguptou  أي: »مصر«� لتصبح 
العبارة »بالء مصر«. ومع أن ه�ذا املعن�ى مقب�ول في نفس����ه 
إال أنه ال ينس����جم أبداً مع الس����جع املقصود في النص كما 

سيأتي بيانه بعد قليل.
كما نلحظ أن ما اعتبرته النس����خة »الس����بعونية« اليونانية 
إضاف����ة اعتبرته »النس����خة الدولية اجلدي����دة«  �NIV كلمتني 

منفصلتني؛ ف� »من بالِء مصَر« تصبح »من اخلراب، مصُر...«.
حة«  �RSV فقد أغربت كثيراً  أما »النسخة القياسية املنقَّ
حتى إن املرء ليتساءل: أي يد خرقاء قامت بذلك؟ فقد ترجمت 
حرف اجلر »ِم«  ومعن���اه »ِمن«� ب� »إلى«، وهو عكس املقصود 
ور«، فصارت »يذهبون  متاماً! ثم فس���رت كلمة »ش���ود« ب� »أشُّ
إلى أش���ور«. وأي تشابه ثمة بني  ش - د� و  ء - ش - و - ر� 
في العبرانية حت���ى يُلْتََمس العذر للمترجم؟ إنه مثال بنيِّ على 
حتريف املترجمني، ال ميكن تفسيره إال أنه اتباع للهوى أو جهل 
ُمْطِبق. ولعل قارئاً نبَّه دار النشر إلى هذا اخلطأ الفادح فُغيِّر 
حة اجلديدة«  �NRS إلى »وإن  في »النسخة القياس���ية املنقَّ

وا من اخلراب« على غرار »النسخة الدولية اجلديدة«. فرُّ
لق����د كانت اللغ����ة العبرانية لهجة م����ن اللهجات العربية 
ث به����ا الكنعانيون العرب  القدمية كالس����بئية والثمودية، حَتدَّ
الذين قطنوا فلسطني. ثم اتخذها اليهود لساناً لهم، وأسَموها 
ت كنََعن«؛ أي »لسان كنعان« كما يشهد لذلك سفر إشعياء  »ِسفَّ
 19: �18. لكنه����ا ملا فقدت عالماتها اإلعرابية – كحال كثير 
من اللهجات العربية القدمي����ة – أصبح من الصعوبة حتديد 
املعان����ي بدقة كما ف����ي النص الوارد أعاله؛ فل����و كانت كلمة 
»مصرامي« حتمل عالمة رفٍع لُعِلم أْن ليس����ت متعلقًة ب� »شود« 
 أي: »بالء«�، بل هي جملة ُمستأنََفة. وفي هذا تقول املوسوعة 

 )1(  درج وصف «السامية» على األلسن رغم خطئه، والصواب أن يقال: «اللغات العربية 
القدمية» أو نحوه.

البريطانية »كان للغة السامية ]العربية األُم[ في األصل ثالث 
حاالت:  الرفع، والنصب، واجل����ر�. لكن العالمات اإلعرابية 
التي ميزت تلك احلاالت لم حُتفظ حفظاً كاماًل إال في بعض 

ادية وفي العربية الفصحى«  �2. اللهجات األكَّ
أعود فأقول: إن الق����ارئ للِفْقرتنَي  5 و �6 في أصلهما 
العبراني ال يغيب عنه ما فيهما من تناظر وس����جع تنتظم به 

ف. يقول النص: اجلمل تلقائياً دون تكلُّف أو تعسُّ
ِمصرامي ِتقبِِّصم  �3   مصر حتشرهم�
موف ِتَقبِِّرم    موف تقبرهم�

ْسَبام    نفيس فضتهم ]؟[� َمْحَمد خِلَ
ِقُموش ِييراِشم    القريص  �4 يرثهم�

ُحَوح بأُُهليهم    العوسج في منازلهم�

فيلح����ظ أن اجلمل الثالث األُولَى تبدأ بامليم، كما أن كل 
جملة تنته����ي مبيم اجلمع التي تقابل »هم« في العربية، وهو 

حات األندلسية. نظم يذكرنا بجرس املَوشَّ
فتبني عند اتباع النظم الصحيح للنص أن »مصرامي« في 
محل رفع مبتدأ وليس����ت مضافاً إليه كما اقترحت النسخة 
السبعونية. فلما أخطأت النس����خة السبعونية في اعتبارها 
ود مصرامي« مضافاً ومضافاً إليه، ترتب على ذلك أن  »]ِم�[ شُّ

أعادت صياغَة الِفْقرتنَي بعدها على النحو التالي:
تقبصم موف  حتشرهم موف�

تقبرم محماس  تقبرهم محماس ]؟[�  �5
خلسبام قيموش ييراشيم  أما فضتهم فيرثها اخلراب�

حوح بأُُهليهم  ويكون العوسج في خيامهم�
وبهذا أفقدت النس����خة السبعونية النص نَْظَمه وإيقاعه، 
بل أخلَّت – كغيِرها من النسخ – بقواعد اإلعراب في اجلملة 
الثالثة كما سأبيِّنه في اجلزء الثاني من املقال، إن شاء الله.

 )�( Encyclopedia Britannica. “Semitic Languages”.
 )3( من «قبص» العبرانية )ويقابلها في العربية «قبض»( مبعنى «جمع» أو «حاز».

اص، وهو نبات.  )4( أو الُقرَّ
إن  الثاني  د» كما سأبينه في اجلزء  م -  «م - ح -  األصلية  للكلمة   )5( وهو حتريف 

شاء الله.

لقد كانت اللغ��ة العربانية هلجة من اللهجات 
ث  العربية القدمي��ة كالس��بئية والثمودية، َتحدَّ
هبا الكنعانيون العرب الذين قطنوا فلس��طني. مث 
ت كَنَعن«؛ أي  اختذها اليهود لسانًا هلم، وأمَسوها »ِسفَّ
»لسان كنعان« كما يشهد لذلك سفر إشعياء )19: 18(.
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ال��س��ع��ي�����د اهلل  ع���ب���د 
aalsaeed44@gmail.com

تقييم العاملين في األعمال الدعوية

كأيِّ عم��ٍل من األعمال ه��ي الدعوة إىل اهلل؛ متر 
مبراح��ل مراجعة وتقييم، وتصحي��ح وتقومي، وُيَعدُّ 
هذا من ضروريات استمرار العمل وجناحه، وال فكاك 
ألي عم��ل أو عامل يريد التميُّز م��ن اخلضوع ملعايري 
التقيي��م؛ فه��ي الكفيل��ة - حب��ول اهلل - بالتبص��ري 

مبواطن القوة والضعف ومواقع اخللل؛ إن ُوِجد. 
والتقييم على ضربني اثنني يتداخالن ويتباينان:

لُهما: تقييم العمل ذاِته. أَوَّ
وثانيُهما: تقييم العاملني. 

وال ش���ك أن التقييم ألحدهما يستلزم املرور بقرينه، غير 
ز القول على ثانَي اإلثنني؛ وهو: تقييم العاملني؛  أنني أودُّ أن أركِّ
ة إلى تقييٍم عادٍلِ متزن للذين يشاركوننا  فكم نحن بحاجة ماسَّ

ها: ، ودواعي التقييم كثيرةٌ، لعل من أهمِّ العمل والهمَّ
أواًل: معرفة العاملني معرفًة جيدة: حتى ال يُظلَم أحد بسوء 

معرفتنا له؛ فيوضع في غي����ر مك�انه أو يُقَح�م فيم�ا ال يجي�د 
ويُحِس���ن؛ فيتضرر هو والعمل كذلك. وكان هذا هديه #؛ فقد 
كان يع���رف أصح�ابَه مع�رفة جعلت�ه يوظ�ف طاقاتهم في أجود 

ما ميكن أن تُستَغلَّ فيه. وشواهد ذلك تربو على احلصر.

] قضايا دعوية [
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ثانيًا: حتدي��د اجلوانب اليت تس��تلزم التطوير والرقي: 

فقد أخ���ذت الدعوة على كاهلها تطويَر العاملني، وتدريَبهم، 
وتنميَة ش���خصياتهم، وتأهيلَهم للقيادة املتميزة ملجتمعاتهم؛ 
فكيف من���ارس التطوير على ش���خصيات ال نعرف جوانب 
تها، أو حاجتها من عدمها؟ وألجل التقصير في  ضعفه���ا وقوَّ
هذا اجلانب أصبح التدريب والتطوير ال يؤدي دوَره وال يؤتي 

ة من ورائه. نتائجه املرجوَّ
وهن���اك دواٍع كثيرةٌ ال تخفى على كل عامل في مثل هذه 
املجاالت؛ وألجل ه���ذا كان لزاماً على كل من يقوم بالتقييم 
وميارس���ه على أيٍّ ِمَن العاملني أن يضبط نفس���ه بضوابط 

دات، أذكر منها: ومحدِّ
1 - التح���رز م���ن الغيبة :
وقف  حفرة  الن���اس  فأعراض 
واحلكام،  العلماء  على شفيرها 
والتوس���ع في النق���د والتقييم 
ق���د يُدِخ�ل في س���ياج الغيبة، 
وال يدرك املرء نفس���ه إال وهو 
يتخبط في أعراض إخوانه من 
الغيبة  أصبحت  وإذا  الدع���اة؛ 
هي مادة النق���د والتقييم، فقد 
فسد التقييم من أصله؛ فكيف 

بنتائجه؟
2 - التقييم بناًء على العدل 
والص���دق املبني على املعطيات 
الصحيحة والدقيقة: من معرفة 

اإليجابيات والسلبيات فيما يتعلق 
بعمل العامل وصفاته املؤثِّ���رة في عمل�ه. أما ع�دم االرتياح 
فلي�س مقياساً وحكم�اً على الناس وأعمالهم، واالستحسان 
كذلك وإن أعمل�ه بعض الفقهاء في بعض املس���ائل؛ إال أنه 
ال مج���ال له هنا، ولو ُفِتح هذا الباب لولج معه كلُّ ذي هوى، 

وُظِلم معه صاحب املنزلة الرفيعة.
3 - التقيي���م ال يعني الوقوَف عل���ى جوانب الضعف فقط: 
وهذا ما يستهوي كثيراً منا حتى مع أنفسنا، بل ال بد من اجلمع 
بعدل بني كل اجلوانب: من ضعف وقوة، وُحْس���ٍن وس���وء، وجيِّد 
وأجود؛ وبهذا نستطيع أن نقول حقاً في فالن، وأن تكون قراراتنا 

وتصرفاتنا مع العاملني ذات منطقية ومصداقية عالية.

4 - عدم تناس���ي الفضائل؛ وإن تقادم عهدها: وهذه مثل 
سابقتها؛ إال أنها فيما قد مرَّ عليه زمن؛ إذ هو ُعْرضة للنسيان، 
فينبغي النظر أثناء التقييم إلى احلسنات املاضية وعدم جتاهلها 
أو تناس���يها؛ فإن من العاملني من لهم قصب السبق في بعض 
األعمال، ولهم أثر واضح بنيِّ في سنني خواٍل لم يعمل فيها إال 
القل���ة القليلة؛ فمن الظلم أن تُنَس���ى وتُدثَّر بدثار واجب النقد 
واملصارحة؛ فقد عفا النبي # عن حاطب بفضيلة مش���اركته 

في بدر؛ وقد فعل ما فعل، رضي الله عنه وأرضاه.
5 - اعتب����ار جميع املقاييس في التقيي����م: تلك التي لها صلة 
بالعمل، مثل: س����المة املنهج، واجلودة واإلتقان في األداء، والسمع 
والطاعة، واحلرص على الرؤية الش����مولية للعمل، واالنضباط... 
وغيِره����ا كثير. ومما يُش����ني التقييم 
على  التقييم  لأله����واء:  ويُخِضُعه 
أساس عنصر واحد من هذه آنفة 
الذكر؛ فمثاًل: ألن هذا الش����خص 
هه يتوجه،  يسمع ويطيع، وأينما نوجِّ
فإنن����ا نرضى عن����ه وندنيه؛ حتى 
لكأنه األميز ب����ني العاملني. وهذا 
خطأ فادح؛ وإن كانت الطاعة أمٌر 
مهمٌّ إال أنه����ا ال تكفي دون غيرها 

كما أن غيرها ال يكفي دونها.
6 - عدم اعتماد الرؤية الفردية 
في التقييم: فف���ي بعض األعمال 
الدعوية املشتركة يحصل أن فالناً 
قال في فالن: كذا، أو قيَّمه بكذا، 
أو لم يُبِد له االرتياح الكافي للرضا 
عنه. فيبني اجلميع مواقفهم وآراءهم تبعاً لذلك. وهذا طبٌع للعمل 
اجلماعي بطابع الفردية املقيتة؛ فهو جماعي مش���ترك في الشكل، 

فردي في احلقيقة، وال فائدة حينئٍذ من التقييم.
ب نفسه للتقييم أن الله لم يتعبَّده  ختاماً: ليتذكر كلُّ من نصَّ
بذلك؛ وإمنا كان التقييم وسيلة وليس غاية يسعى إليها، ولكن 
يؤخذ منها ِبَقْدر؛ فال حاجة للتكلُّف في هذه الوسيلة أكثر من 
َقْدر احل�اجة إليه�ا. ولع�ل فيم�ا ُذِكر إيض�اح ِل�َما أردت بيانه؛ 
وما هي إال مجرد إشارات على طريق العاملني في هذا امليدان 

د اخلطى. املبارك، بارك الله في اجلهود وسدَّ
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ب نفسه  ليتذكر كلُّ من نصَّ
يتعبَّده  لم  اهلل  أن  للتقييم 
التقييم  كان  وإنما  بذلك؛ 
وس�يلة وليس غاية يسعى 
منها  يؤخذ  ولك�ن  إليها، 
ِبَقْدر؛ ف�ال حاجة للتكلُّف 
في هذه الوس�يلة أكثر من 

َقْدر الحاجة إليها
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يحتاج كلٌّ منَّا خالل مس���يرة احلياة إلى دعم ومس���اندة 
اآلخرين من حول���ه، ويظن الكثيرون أن اإلنس���ان يحتاج إلى 
الدع���م املادي فقط، ويحصر أغلُب الن���اس صوَر هذا الدعم 
وأش���كالَه في عدة أمور القاسم املشترك بينها أنها كلها عطاء 
مادي منظور معروف ميارس���ه الباذل���ون واملنفقون، لكن في 
الواقع ميتلك الدين اإلس���المي منظومًة راقي���ًة متكاملًة من 
املبادئ الس���امية والقيم الرفيعة التي حتقق اإلشباع اإلنساني 
الكامل لكافة جوانب احلياة، ومن ُس���ُموِّ هذا الدين اخلالد أنه 
يطرق أبواباً كثيرة للبذل والس���خاء قد ال يلتفت إليها كثيرون، 
ورمب���ا تكون صور العط���اء املعنوي غير املرئ���ي أكثَر إحلاحاً 
وأهمية بالنس���بة لفئات معيَّنة من شرائح املجتمع؛ فعلى سبيل 
املثال قد ترى ش���يخاً مس���ّناً في الش���ارع  أو في أية وسيلة 
مواصالت� يتطلع إليك في صمت، وترمُقَك نظراتُه ِخلَسًة في 
ل ما يتبادر إلى الذهن في هذه احلال أنه  سكون وتس���لُّل، وأوَّ
شيخ عجوز يحتاج إلى تقدمي املساعدة أو إعطائه بعض املال ، 
لكن رمبا تكون حاجتُه األهم ليست املال، بل احلاجة إلى احلب 
والتقدير واالحترام، وإشعاره بقيمته ودوره في احلياة، وإشعاره 
بالعرفان باجلميل، وأهمية ما أسداه ملن تاله من أجيال الحقة، 
واإلع�راب عن اس�تمرارية احلي�اة في الترحيب به؛ ألنه ص�انٌع 
له����ا، وليس عبئ����اً عليه�ا. وغالباً ما ينتظ���ر منك تقدمَي أي 
مظهر من مظاهر هذا الترحيب: كإلقاء الس���الم، واالبتسامة 
في وجهه، أو الس���ؤال عن صحته، ناهيك عن إجالس���ه على 
مقعدك إن كنتما في وسيلة مواصالت مزدحمة، أو حْمل شيء 

ثقيل عنه، وغير ذلك من صور االحترام والتقدير واملؤازرة. 
���ل حياتنا  ���ة إلى تأمُّ في احلقيق���ة، نحن بحاجة ماسَّ
االجتماعية واألس���رية في تأنٍّ وعمق شديدين؛ ألن املجتمع 
بكافة ش���رائحه يحت���اج  وينتظر� مزيداً م���ن صور العطاء 
والس���خاء والبذل؛ ال س���يما عطاء املش���اعر واألحاسيس 
والعواطف اإلنسانية النبيلة التي تؤازرنا وقت الشدة وتَُربِّت 

على أكتافنا برفٍق وتؤدة، وتُشِعُرنا بالتعاطف واملواساة. وهذه 
دعوة وهمس���ة في أعماق كلٍّ منَّا الستنهاض الهمة عسى أن 
تتفتق األذهان وتتس���ابق السواعد ملسح دمعة حزينة، وَرْسم 
بس���مة مش���رقة على وجه طفل يتيم، أو أرملة مسكينة، أو 
شيخ عجوز، أو إنسان موَجع، أو عابر سبيل أعوزته احلاجة، 
أو طالب علم أعي���اه الفقر وكاد يصرفه عن طلبه، أو َمِدين 
���ص عليه حياته، أو صاحِب عيال يئن حتت  ين ونغَّ أعياه الدَّ
وطأة أعباء احلياة... فإذا كنا ال نستطيع تقدمي شيٍء مادي 
كبي���ر، فال أقل من بذل البس���مة والكلم���ة الطيبة، وتقدمي 
كافة أش���كال الدعم املعنوي واملؤازرة النفسية، َولْنُخفف من 
الف�ردية واألنانية التي باتت تغلِّف حياتنا في كل شيء؛ فكلنا 
نؤجل القيام بدورنا االجتماعي، وكلنا نتهرب منه، وكلنا نفكر 
بطريق���ة فردية ذاتية بحتة، مبعن���ى أن كل واحد منا مهموم 
بش���ؤونه اخلاصة، شؤونه هو وحَده، ويفكر في مصلحته هو 
فقط. وبس���بب ضعف احلالة االقتصادية، فالكل مطحون، 
مسحوق حتت وطأة احلياة وال يقدم شيئاً للمجتمع، ونكتفي 
جميع���اً بالنقد والص���راخ، وإظهار كافة مش���اعر الضجر 

والضيق والتبرم. 
إن هذا الوضع القامت أثَّر س���لبياً على الصحة النفسية 
للمجتمع كلِّه بشكل عام؛ فانتشرت الكآبة وعمَّ احلزن وساد 
اليأس ِقطاعات عريضًة وش���رائَح واسعٍة من الناس. ونحن 
أح���وج ما نك���ون اآلن لتغيير كل هذه الس���لبيات والتعاطي 
ِدي  بإيجابي���ة وأََمل وتفاؤل مع واقعنا املرير بالفعل؛ إذ لن جُتْ
الفردية والذاتية واألنانية نفعاً، ولن جنني من اليأس والضجر 
ي أيَّة فائدة، وال بد من التعاون والتساند والترابط  والتش���كِّ
فيم���ا بينن���ا؛ فالش���خصية املنعزلة املنغلقة عل���ى أحزانها 
وأوجاعها، أو املنكفئة على نفس���ها لن تش���عر بأية س���عادة 
حقيقي�ة، ولن تع�رف أية بهجة صادقة؛ فال بد من انتش���ار 
روح اجلماعة فيما بيننا، واإلحس���اس باآلخرين ومشاكلهم 
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وأوجاعهم وآالمهم وأحزانهم، وتقدمي كافة أش���كال العطاء املنظ���ور وغير املنظور لهم؛ كي يحيا 
مجتمعنا في تكافل ورحمة ومواساة، وإذا كان العطاء املادي املنظور مشهوراً ومعروفاً بيننا َفلْنَذكر 

بعض صور العطاء غير املنظور التي نفتقدها ويحتاجها مجتمعنا بشدة هذه األيام:
إفشاء السالم:

وهل إفش���اء الس���الم نوع من العطاء؟ نعم بالطبع! إفشاء الس���الم لون من ألوان العطاء غير 
ة واألُلفة واحملبة بني أبناء املجتمع؛  املنظور، وما أجمله من عطاء! إن إلقاء السالم يُِشيع روح املودَّ
وهو ما يضفي على احلياة بهاًء وبهجًة، وحتى ندرك أهمية إفش���اء الس���الم، فإن علينا أن نتدبر 

هذه األحاديث الشريفة:
عن أبي هريرة - رضي الله عن�ه - قال: قال رس�ول الله #: »ال تدخل�ون اجلنة حتى تؤمنوا، 

وال تؤمنوا حتى حتابوا؛ أََو ال أدلُّكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم« �1.
وعن أب�ي يوسف عب�د الل�ه بن سالم - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله # يقول: »يا أيها 
الناس! أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، وِصلُوا األرحام، وَصلُّوا والناس نيام؛ تدخلوا اجلنة بسالم« �2.

وع�ن عب�د الل�ه بن عم�رو بن الع�اص - رض�ي الل�ه عنهما - أن رجاًل سأل رسول الل�ه #: 
أي اإلسالم خير؟ فقال #: »تطعُم الطعام، وتقرأُ السالم على من عرفت ومن لم تعرف« �3.

ل هذه األحاديث يجد اآلتي:  إن من يتأمَّ
1 - أن الرسول الكرمي # يجعل إفشاء السالم بني الناس مفتاَح احملبة بينهم، ويجعل احملبة 
بني الناس باباً لإلميان الذي ال يدخل العبد اجلنة دونه؛ فما أعظم هذا املفتاح  إفش���اء السالم� 
الذي يوصل إلى اجلنة! وقد أكد هذا املعنى احلديُث الثاني؛ فإفش���اء الس���الم من األعمال التي 

تُدِخل املسلم اجلنة بسالم.
2 - أن الرس���ول # يحدد أكثر أعمال اإلس���الم ثواباً، ويجعل إفشاء السالم - وطبعاً يكون 
هذا قوالً وعماًل - من أوائل هذه األعمال؛ وهو ما يدل على أهميته في حياة املس���لمني وثقافتهم 
وتكوينهم النفس���ي والعقلي، على العكس مما يروِّج له الغرب اآلن من ظاهرة  اإلسالمفوبيا� التي 

اخترعتها العقلية الغربية غير املنصفة.
3 - تأكي�د أهمي�ة إلق�اء الس�الم عل�ى من نعرف ومن ال نعرف ممن نقابلهم في الطريق.

4 - أن إفشاء السالم لون من ألوان العطاء غير املنظور، وهو عطاء جليل النفع عظيم األثر في 
الفرد وفي املجتمع، وهو س���هل ميس�ور في ك�ل وقت وك�ل مك�ان؛ ومع ذلك نرى هذه األيام كث�رًة من 
الناس ال تدرك أهمية هذا اللون من العطاء، ومن ثَمَّ ال حتافظ على بَْذِله رغم أنه لن يكلِّفها شيئاً.

د أواصر  5 - أن إفشاء الس���الم بني الناس دليل على الرقي والتحضر، إضافة إلى كونه يوطِّ
احملبة واألُلفة بني أبناء املجتمع، وهو سلوك سوي يعبِّر عن نضج الشخصية التي متارسه، وقدرتها 

على تكوين عالقات اجتماعية صحية مع اآلخرين، ونشر اخلير والتراحم في محيطها.
سالمة القلب:

إن من أهم صور البذل والعطاء س���المَة القلب، وعدَم إضمار احلقد أو احلس���د ألحد من الناس، 
وحبَّ اخلير للجميع، وعدَم إضمار الش���ر أو البغض والكراهية ألحد، والتحلَي بفضيلة العفو والتسامح 
مع الناس كافة، وقد عدَّ اإلمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - مرتبة اجلود بالِعْرِض  أي: مس���امحة 
الناس فيما يقعون فيه من سبٍّ وشتيمة� من املراتب العليا للجود، وقد كان أحد الصاحلني الفقراء يحب 

أن يتصدق وال يجد ما يتصدق به، فيتصدق بعرضه؛ أي يسامح كلَّ من سبَّه أو شتمه من الناس.

)1( رواه مسلم.
)2( سنن الدارمي.

)3( رواه البخاري، ومسلم، والنسائي.
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وفي احلديث الشريف الذي رواه أنس 
بن مالك - رضي الل���ه عنه - قال:  كنا 
جلوساً مع رس���ول الله #، فقال: »يطلع 
عليكم اآلن رج���ل من أهل اجلنة«. فطلع 
ف حليته من وضوئه  رجل من األنصار تنِطُ

قد تعلق نعليه في يده الشمال، فلما كان الغد 
قال النبي # مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل املرة األُولَى، 
فلم���ا كان اليوم الثال���ث قال النبي # مث���ل مقالته أيضاً، 
فطل���ع ذلك الرجل على مثل حاله األُولَى، فلما قام النبي # 
تبعه عبد الله بن عمرو ب���ن العاص، فقال: إني الحيت أبي 
فأقس���مت أن ال أدخل عليه ثالثاً؛ فإن رأيت أن تؤويني إليك 
ث  حتى متضي فعلُت. قال: نعم! قال أنس وكان عبد الله يحدِّ
أن���ه بات مع�ه تلك الليالي الثالث فلم ي���َره يقوم من اللي��ل 
شيئاً غ��ير أنه إذا تع��ارَّ وتقل��ب على ف�راشه ذكر الله - عز 
وج���ل - وكبَّر حتى يقوم لص�����الة الفج��ر. ق��ال عبد الله: 
غير أني لم أس���معه يقول إال خيراً فلما مضت الثالث لياٍل 
وك���دت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله! إني لم يكن بيني 
؛ ولكن س���معت رسول الله #  وبني أبي غضب وال َهْجٌر ثَمَّ
يقول لك ثالث ِمَرار: »يطلع عليكم اآلن رجل من أهل اجلنة«. 
فطلعت أن��ت الث��الث ِمَرار ف��أردت أن آوي إلي��ك ألنظ��ر 
ما عمل���ك؛ فأقتدي به، فلم أَََرَك تعمل كثير عمٍل؛ فما الذي 
بلغ بك ما قال رس���ول الله #؟ فق���ال: ما هو إال ما رأيت. 
ق���ال: فلما ولَّيت دعاني، فقال: ما هو إال ما رأيت؛ غير أني 
ال أجد في نفس���ي ألحد من املسلمني غّشاً وال أحسد أحداً 
عل���ى خير أعطاه الله إياه. فق���ال عبد الله: هذه التي بلغت 

بك، وهي التي ال نطيق� �1. 
إدخال السرور على الناس:

يتقابل الناس بعضهم مع بعض يومياً ويتعاملون معاً في 
شتى مناحي احلياة، ومع ذلك يحترف بعضهم العبوس الدائم 
ف���ي وجوه اآلخرين، ويتفنن هؤالء في إضفاء الكآبة واحلزن 
على احلياة، ونسوا أن إدخال السرور على الناس من أفضل 
األعم���ال، بل ه�و م�ن الق�ربات والصدق����ات؛ فعن أبي ذرٍّ 
مك في وجه  - رضي الله عنه - أن رسول الله # قال: »تبسُّ
أخيك صدقة، وأمرك باملع���روف ونهيك عن املنكر صدقة، 
وإرش���ادك الرجل في أرض الضالل ل���ك صدقة، وبصُرك 
الرجَل الرديَء البصِر لك صدقة، وإماطتك احلجر والشوكة 
والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو 

)1( رواه أحمد في املسند.

أخيك لك صدقة« �2.
وعن عبد الله ب���ن عمر بن اخلطاب 
- رضي الله عنهم���ا - أن رجاًل جاء إلى 
النبي #، فقال: يا رسول الله! أيُّ الناس 
أح���بُّ إلى الل���ه؟ وأيُّ األعمال أحب إلى 
الله؟ فقال رس���ول الله #: »أحب الناس 
إل���ى الله - تعالى - أنفعهم للن���اس، وأحب األعمال إلى الله 
- عز وجل -: س���رور تُدِخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، 
أو تقض���ي عنه َديْناً، أو تطُرَد عنه جوعاً، وألن أمش���ي مع أٍخ 
في حاجة أحبُّ إليَّ من أن أعتكف في هذا املس���جد،  يعني 
مس���جد املدينة� شهراً، ومن كفَّ غضبه ستر الله عورته، ومن 
كظم غيظه ولو شاء أن ميضيه أمضاه، مأل الله قلبه رجاًء يوم 
القيامة، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله 
قدمه يوم تزول األقدام  وزاد في رواية: وإنَّ سوَء اخُللُق يفسد 

العمل كما يُفِسد اخلل العسل�« �3. 
وهكذا نرى أن إدخال الس���رور عل���ى الناس عمل رائع، 

وعطاء عظيم، وِحسٌّ راٍق مرهف؛ فأين نحن من ذلك؟ 
لق���د أراد الله - تعالى - أن يتفاوت الناس في قدراتهم، 
وإمكاناتهم اجلس���دية والذهنية، ومهاراتهم العملية، وأيضاً 
في مواهبهم، وظروفهم، وأرزاقهم: من املال والصحة واجلاه 
والسلطة والعلم واألوالد والس���عادة... وأراد الله - تعالى - 
أن يجتم���ع الناس ليتعاونوا على تعمي���ر الكون وبناء احلياة 
واحلضارة وصناعة العمران، وحتى يحصل ذلك جعل بعَضهم 
يفتق���ر إلى بعض ويحتاج إلي���ه. وليس هذا في االحتياجات 
املادية احلسية وحسب، بل في املشاعر واألحاسيس واملطالب 
النفسية أيضاً؛ فاإلنسان يحتاج إلى الشعور بالدفء واحلنان 
واحلب واالحترام واالهتمام من اآلخرين؛ ولذلك ش���رع الله 
العطاء ليكمل النقص ويحقق التكام���ل والتكافل والتراحم، 

وينشر املودة والترابط بني الناس.
إن ابتس���امة رقيقة في وج���وه اآلخرين حتقق كثيراً من 
اخلير، وزيارًة ملريض قد تفعل ما ال تفعله األدوية والعقاقير، 
وكلمًة حانية صادق���ة تخرج من القلب يكون لها َوْقٌع عجيب 
على نفوس الس���امعني. قال - تعالى -: }اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن 

َفإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِليٌّ َحِميٌم{ ]فصلت: ٣٤[. 
َولْنَتَصور مجتمع�اً خالي�اً م��ن العط�اء امل�ادي واملعن�وي؛ 
ال ش�ك أنه س�يكون مجتمع�اً جاف�اً قاس�ياً تفق�د في�ه احلي�اة 

قيمتها وتصبح عبئاً ثقياًل على كل إنسان.

)2( أخرجه األلباني في السلسلة الصحيحة.
)3( أخرجه الطبراني وحسنه األلباني.

على  الس�رور  إدخال 
رائع،  عم�ل  الن�اس 
وِحسٌّ  عظيم،  وعطاء 
نحن  فأين  مرهف؛  راٍق 

من ذلك؟
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يتحدث القرآن الكرمي 
هلما  ثالث  ال  نوعني  عن 
م��ن أن����واع  االت��ب�����������اع، 
وميكن تسمي��ة أح��دمها 
باالتباع العل�مي، واآلخ�ر 
بالتبعي����ة اجل���اهلي��ة: 
أما االتباع العلمي: فهو أن يتَّبع اإلنس����ان طريق َمْن َعِلم 
بالدلي����ل القطعي أن طريقه هو الطري����ق املوصل إلى الله، 
تعالى؛ وهؤالء هم أنبياء الله، تعالى. وأن يتب�ع بع�د ذلك من 
أََمَره الله - تعالى - ورس����وله باتباعه؛ ممن سار على طريق 

هؤالء األنبياء. 
وأما التبعية اجلاهلية: فهي أن يُس����ِلم اإلنس����ان قياده 
إلنس����ان يقوده مبجرد هواه؛ وهو إمنا يُسِلم قياده له ملجرد 
الهوى؛ كأن يكون معجباً ب����ه، أو لكونه من أجداده، أو يكون 
مقلداً لغيره في قبوله لزعامت�ه والسير خلفه، أو لغي�ر ذلك 
من األس�����باب التي ال عالقة لها بالعلم. يقول - سبحانه -: 
}َوإَذا ِقيَل َلُهُم اتَِّبُعوا َما َأنَزَل اللَُّه َقاُلوا َبْل َنتَِّبُع َما َأْلَفْيَنا َعَلْيِه آَباَءَنا َأَو َلْو 

َكاَن آَباُؤُهْم ال َيْعِقُلوَن َشْيًئا َوال َيْهَتُدوَن{ ]البقرة: ١٧٠[.
إن االتب����اع العلمي لي����س اتباعاً لش����خص ملجرد كونه 
الشخص الفالني كما هو احلال في التبعية اجلاهلية، وإمنا 
ه����و اتباع له في الهدى الذي جاء به، والذي يعمل به ويدعو 
إليه؛ ولذلك كانت الدعوة إلى اتباع الرس����ل هي في الوقت 
نفس����ه دعوة إلى اتباع هذا الهدى: }َفآِمُنوا ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َوالنُّوِر 

الَِّذي َأنَزْلَنا َواللَُّه ِبَا َتْعَمُلوَن َخِبيٌر{ ]التغابن: ٨[.
واالتباع العلمي بهذا املعنى الذي ذكرناه هو ركن ال يقوم 
الدين احلق إال ب����ه؛ وذلك أنه ملا كان عامة الناس ال يتلقون 

الدي����ن من عند الله - تعالى - مباش����رة، وإمنا يتلقونه عن 
طريق ُرُسٍل يرس����لهم الله إليهم، كان الدين احلق هو الدين 
ي الدين عنهم،  املبني على اتباع هؤالء الرسل؛ اتباِعهم في تلقِّ
واتباِعهم في فهم هذا الدين، واتباِعهم في طريقة العمل به، 
واتباِعهم في اتباع من يأمرون باتباعه. يقول - س����بحانه -: 
َة َفإن َيْكُفْر ِبَها َهُؤالِء َفَقْد  ُبوَّ }ُأْوَلِئَك الَِّذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َواْل�ُحْكَم َوالنُّ
ْلَنا ِبَها َقْوًما لَّْيُسوا ِبَها ِبَكاِفِريَن #^٨٩^#( ُأْوَلِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه َفِبُهَداُهُم  َوكَّ
اْقَتِدْه ُقل الَّ َأْس���َأُلُكْم َعَلْيِه َأْج���ًرا إْن ُهَو إالَّ ِذْكَرى ِلْلَعامَلنَِي{ ]األنعام: ٨٩ 
- ٩٠[، ويقول أيضاً: }َوإن َجاَهَداَك َعَلى َأن ُتْش���ِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك 
ْنَيا َمْعُروًفا َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن َأَناَب إَليَّ  ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما ِفي الدُّ

ُثمَّ إَليَّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنِبُّئُكم ِبَا ُكنُتْم َتْعَمُلوَن{ ]لقمان: ١٥[.
، فإن الرس����ل وَمْن أمر الله  وألن هذا االتباع اتباع علميٌّ
باتباعهم، يذكِّرون الناس به����ذه احلقيقة حني يطلبون منهم 
اتباعهم؛ فهذا أبو األنبياء إبراهيم يقول في دعوته ألبيه: }َيا 
َأَب���ِت إِنّي َقْد َجاَءِني ِمَن اْلِعْلِم َما َلْم َيْأِتَك َفاتَِّبْعِني َأْهِدَك ِصَراًطا َس���ِوًيّا{ 
]م���رمي: ٤٣[. وهذا مؤمن آل فرعون يقول لقومه: }َوَقاَل الَِّذي 
َا َهِذِه اْل�َحَياُة  َش���اِد #^٣٨^#( َيا َقْوِم إنَّ آَمَن َيا َقْوِم اتَِّبُعوِن َأْهِدُكْم َس���ِبيَل الرَّ
َئًة َفال ُيْجَزى  ْنَي���ا َمَتاٌع َوإنَّ اآلِخَرَة ِهَي َداُر اْلَقَراِر #^٣٩^#( َمْن َعِمَل َس���ِيّ الدُّ
ن َذَكٍر َأْو ُأنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأْوَلِئَك َيْدُخُلوَن  إالَّ ِمْثَلَه���ا َوَمْن َعِمَل َصاِل�ًحا ِمّ
اْل�َجنََّة ُيْرَزُقوَن ِفيَها ِبَغْيِر ِحَساٍب #^٤٠^#( َوَيا َقْوِم َما ِلي َأْدُعوُكْم إَلى النََّجاِة 
َوَتْدُعوَنِني إَلى النَّاِر #^٤١^#( َتْدُعوَنِني أَلْكُفَر ِباللَِّه َوُأْشِرَك ِبِه َما َلْيَس ِلي ِبِه 
َا َتْدُعوَنِني إَلْيِه َلْيَس  اِر #^٤٢^#( ال َجَرَم َأنَّ ِعْلٌم َوَأَنا َأْدُعوُكْم إَلى اْلَعِزيِز اْلَغفَّ
ِفنَي ُهْم  َنا إَلى اللَِّه َوَأنَّ اْل�ُمْس���رِ ْنَيا َوال ِفي اآلِخَرِة َوَأنَّ َمَردَّ َلُه َدْعَوٌة ِفي الدُّ
ُض َأْمِري إَلى اللَِّه إنَّ  َأْصَحاُب النَّاِر #^٤٣^#( َفَسَتْذُكُروَن َما َأُقوُل َلُكْم َوُأَفِوّ
اللََّه َبِصيٌر ِباْلِعَباِد{. ]غافر: ٣٨ - ٤٤[
ق����د يقال: لك����نَّ فرعون أيضاً ادَّعى ه����ذه الدعوى في 

بــَــاع العـلمي والتبعيَّة اجلاهلية االتِّ
أ. د. جعفر ش��يخ إدريس
j s id r i s@gmai l . com
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] اإلسالم لعصرنا [
طلبه من قومه أن يتبعوه: }َقاَل ِفْرَعْوُن 
َما ُأِريُك���ْم إالَّ َما َأَرى َوَما َأْهِديُكْم إالَّ َس���ِبيَل 

َشاِد{ ]غافر: ٢٩[. الرَّ
ع����ى فرعون، لكن  نع����م! هكذا ادَّ
ة فرعون  انظ����ر إلى الفرق ب����ني ُحجَّ
املؤم����ن؛ ففرعون يطلب  ة هذا  وُحجَّ
من قومه أن يتبعوه معلِّاًل ذلك بقوله: 
}َوَناَدى ِفْرَعْوُن ِفي َقْوِم���ِه َقاَل َيا َقْوِم َأَلْيَس 

ِتي َأَف���ال ُتْبِصُروَن #^٥١^#( َأْم َأَنا  ِلي ُمْلُك ِمْص���َر َوَهِذِه اأَلْنَهاُر َتِْري ِمن َتْ
َرٌة  ْن َهَذا الَِّذي ُهَو َمِهنٌي َوال َيَكاُد ُيِبنُي #^٥٢^#( َفَلْوال ُأْلِقَي َعَلْيِه َأْس���وِ َخْيٌر ِمّ
ن َذَهٍب َأْو َجاَء َمَعُه اْل�َمالِئَكُة ُمْقَتِرِننَي #^٥٣^#( َفاْس���َتَخفَّ َقْوَمُه َفَأَطاُعوُه  ِمّ

إنَُّهْم َكاُنوا َقْوًما َفاِسِقنَي{ ]الزخرف: ٥١ - ٥٤[.
فه����و إذن ال يحتجُّ في طلبه م����ن الناس أن يتبعوه بهدى 
يهديهم إلي����ه وينفعهم الله - تعالى - ب����ه، وإمنا يعلِّل طلب 
اتِّباع����ه ِبِنَعٍم أعطاها الله إياه. نعم! ال عالقة لها بكونه على 

حق أو أنه يستحق أن يُتََّبع.
وعندما قال يوسف - عليه السالم - لقومه: }إِنّي َتَركْ�ُت 
ِملََّة َقْوٍم الَّ ُيْؤِمُن���وَن ِباللَِّه َوُهم ِباآلِخَرِة ُهْم َكاِف���ُروَن #^٣٧^#( َواتََّبْعُت ِملََّة 
آَباِئ���ي إْبَراِهيَم َوإْس���َحاَق َوَيْعُقوَب{ ]يوس���ف: ٣٧ - ٣٨[، لم يعلِّل 
اتباع����ه لهم مبجرد كونهم آباءه؛ كم����ا فعل أصحاب التبعية 
اجلاهلية، الذين قال الله - تعالى - عنهم: }َوإَذا ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوا 
ُسوِل َقاُلوا َحْسُبَنا َما َوَجْدَنا َعَلْيِه آَباَءَنا َأَو َلْو َكاَن  إَلى َما َأنَزَل اللَُّه َوإَلى الرَّ
آَباُؤُهْم ال َيْعَلُموَن َشْيًئا َوال َيْهَتُدوَن{ ]املائدة: ١٠٤[، وإمنا علل هذا 
اَق َوَيْعُقوَب  االتباع بعلل علمية: }َواتََّبْعُت ِملََّة آَباِئي إْبَراِهيَم َوإْس���حَ
ْش���ِرَك ِباللَِّه ِمن َشْيٍء َذِلَك ِمن َفْضِل اللَِّه َعَلْيَنا َوَعَلى النَّاِس  َما َكاَن َلَنا َأن نُّ

َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْشُكُروَن{ ]يوسف: ٣٨[.
إن م����ن أقوى األدلة على أن هذا االتباع اتباع علمي وأنه 
رك����ن ال يقوم الدين احلق إال به، قول الله - تعالى -: }اْهِدَنا 
َراَط اْل�ُمْس���َتِقيَم #!٦!#( ِصَراَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْل�َمْغُضوِب  الِصّ

اِلّنَي{ ]الفاتة: ٦ - ٧[. َعَلْيِهْم َوال الضَّ
ففي هذا الدعاء الذي هو أعظم دعاء يدعو به اإلنسان 
ف����ي حياته، فإننا ال نس����أل الله - تعال����ى - أن يهدينا إلى 
الصراط املستقيم وحسب، وإمنا نَِصُف هذا الصراط الذي 
نريد الهداية إليه بأنه صراُط الذين أنعَم الله عليهم ال الذين 
غض����ب الله عليهم من الذين عرفوا احلق ولم يعملوا به، وال 
الذين عملوا بغير علم. إن الصراط املس����تقيم ليس صراطاً 

نظري����اً، وليس صراطاً يُعَرف مبجرد 
النصوص، وإمنا ه����و صراط واقعيٌّ 
س����ار عليه أناس معيَّن����ون، ال يكون 
اإلنسان سائراً عليه إال إذا كان متبعاً 
ُس���وَل  لطريقه����م: }َوَمن ُيِط���ِع اللََّه َوالرَّ
نَي  َن النَِّبِيّ َفُأْوَلِئ���َك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم اللَُّه َعَلْيِهم ِمّ
َوَحُسَن  اِل�ِحنَي  َوالصَّ ���َهَداِء  َوالشُّ يِقنَي  ِدّ َوالِصّ

ُأْوَلِئَك َرِفيًقا{. ]النساء: ٦٩[
ومب����ا أن صاحب االتباع العلمي إمن����ا يتبع الهدى الذي 
جاء به َمْن يتبعه، ف����إن اتباعه له ال يكون تقليداً أعمى، وال 
يكون مجرد حفٍظ ال فقه فيه، وإمنا يكون اتباعاً على بصيرة؛ 
ولذلك فإن صاحبه يُعِمل عقله، ويتدبر في احلق الذي هداه 
الله إليه، وكلم����ا كان اتب�اعه أق�رب إلى العلمي�ة كان تدبُّ�ره 
نة كيف ملؤوا الدنيا علماً  أكثر؛ انظر إلى حال أئمة أهل السُّ
بتدبُّرهم لكتاب الله وُس����نة رسوله #، واس�����تنباِطهم من 
نصوصهم�ا من العلم ما ه�داهم الل�ه به إل�ى ح�ل مش�كالت 
الن�اس الواقعي�ة، وما هداه�م به إل�ى ال�رد عل�ى الش�����بهات 
التي يثيرها املنافقون، وما هداهم به إلى ُحْسِن الكالم الذي 

ر الناس بربهم، ويحبِّب إليهم نبيَّهم، ويرقق قلوبهم.  يذكِّ
إن الصراع بني االتباع العلمي والتبعية اجلاهلية، صراع 
مستمر. فإذا كان أصحاب االتباع العلمي يظلون مستمسكني 
بكتاب الله وُسنة رسوله # وهدي الصاحلني من عباد الله، 
فإن أصحاب التبعية اجلاهلية تتفرق بهم السبل فيتبعون في 
كل عصر، بل في العصر الواحد أنواعاً ممن يتخذونهم سادة 
يصدرون عن رأيهم ويقت����دون بهم. ومن أوضح األمثلة على 
ذلك في عصرنا، اتخاُذ بعض الناس املفكرين الغربيني سادة 
لهم، واتخ����اذ طريِقهم مثاًل أعلى ف����ي املعتقدات واألخالق 
وسائر أنواع السلوك. ولكن مبا أن اتباعهم لهم إمنا هو تبعية 
جاهلية فإنهم يسيرون خلفهم َسيَْر احليوانات التي ال تعقل. 
يقول الغربيون - مثاًل - إنهم نظروا في دينهم نظراً متحرراً 
 لبرالياً� فوجدوا فيه من األخط����اء والتناقضات ما جعلهم 
ون فيه، وما دعاهم ألن يس����تبدلوا به آراءهم البشرية  يش����كُّ
ويجعلونها هي احلاكمة في مس����ائل السياس����ة، واالقتصاد، 
واالجتماع، وغيرها، فيأتي ه����ؤالء املقلِّدون العميان ليقولوا 
مثل قولهم عن دي���ن ال يحسنون حتى مجرد قراءة نصوصه، 

ودعك من فهمها أو املقدرة على نقدها.
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المتبرعون الجدد

أولئك الذي���ن يحرصون على 
إخفاء صدقاتهم وعدم الكش���ف 
عن هويتهم أثناء التبرع للمنظمات 
اخليرية، س���وف يس���تمرون وال 

شك، ولكن جياًل من املتبرعني يزداد 
انتش���ارهم ينظرون إلى عملية التبرع من زاوية مختلفة عن 
تل���ك الزاوية التي ينظر منها األخفياء؛ فاألخفياء قد يرون 
في س���ؤالهم عن مصير تبرعاتهم وكيفي���ة تعامل املنظمة 
اخليرية معها مدخاًل جلرح إخالصهم؛ ولذا فهم ال يسألون 
حتى ولو بلغت صدقاتهم مئات اآلالف، وتنتهي مهمة هؤالء 

عادة باستالم املنظمة اخليرية لصدقاتهم. 
بينم���ا اجليل اجلديد يرى أن مهمته تب���دأ َقبَْل وأثناَء 
وبعَد أن تس���تلم املنظمة اخليرية تبرعاتهم، وهم حريصون 
عل���ى معرفة كفاءة املنظمة اخليري���ة وقدرِتها على ترجمة 

رغباتهم اخليرية إلى مشاريع وبرامج ذاِت أثر وقيمة. 
وهذا الصنف بعكس الصنف األول؛ ال حتركه العواطف 
فقط عند التعامل مع املشاريع اخليرية التي تتطلب دعماً؛ 
بل باإلضاف���ة إلى العواطف يعطي املتبرعون اجلدد مزيداً 
من املنطق والعقل عند ممارس���ة عملي���ة التبرع؛ ولذا فإن 
لغة االس���تعطاف التي قد يس���تعملها جام���ع التبرعات ال 
تؤث���ر كثيراً فيهم ِبَقْدر ما تؤثر عوام���ل أخرى؛ مثل كفاءة 
املنظمة، وش���فافية القائمني عليها، وطبيعة التأثير املرجوِّ 

من برامجها. 

إنهم بهذا األسلوب أقرب إلى املستثمر منه إلى الداعم 
أو املتصدق الذي يرى في املنظمة اخليرية شريكاً أو وكياًل 
عنهم ووسيلة لتحقيق أهدافهم في احلياة الدنيا وغاياتهم 

في احلياة اآلخرة. 
إن املؤسس���ات اخليري���َة املانحَة، وش���باَب األعمال 
واملتخصصني وغيَرهم أمثلٌة محتَملٌة لنوع املتبرع املستثمر، 
وهم وإن بدا أنهم أبطأ في االقتناع وأحوج إلى التفصيالت، 
إال أنه�م أق�رب لاللت�زام وأكث�ر س�خاًء لدع�م املنظم�ة إذا 
ما أثبتت جتاربه���م بأن املنظمة اخليرية التي تعاملوا معها 

هي الشريك األنسب الستثماراتهم اخليرية. 
ماذا يعني هذا بالنسبة للمنظمات الخيرية؟ 

ال شك أن انتش���ار ظاهرة املتبرع املستثمر حتمل في 
طياتها حتديات كثيرًة، وتتطلب تغييرات عديدًة تنال أجزاء 
كثي���رة في املنظمة اخليرية وآلية عملها، ابتداًء من تصميم 
البرامج واملش���اريع، وصياغة املوادِّ اإلعالمية والتسويقية، 
م���روراً بإثب���ات بنائها املؤسس���ي واحترافيته���ا اإلدارية 
وشفافيتها املالية، وانتهاًء بشخصية قادة املنظمة وجامعي 
التبرعات لها ومدى إميانهم برس���الة املنظمة ومهنيَّتهم في 
أداء أعماله���م. وقب���ل ذلك وبعده أن يقتن���ع قادة املنظمة 
اخليرية والعاملني فيها بأن املتبرعني هم فعاًل مستثمرون 

يبحثون عن شريك.   )�( ماجستير في اإلدارة، باحث في إدارة العمل اخليري.

] النجاح: إدارة [

إبراهيم بن سليمان احليدري)*(
alhaidari@hotmail.com
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] النجاح: إدارة [
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] معركة النص [

��ز( يصيب كثريًا  )هل��ع( و )ارتباك( و )حتفُّ
م��ن املؤلفني املعاصري��ن يف موضوع��ات النظام 
دة(  ون على حبث )ح��دِّ الرِّ السياس��ي حني مي��رُّ
يف اإلس��الم؛ فه��و يش��ك���ل هل�����م إح����راجًا ال 
يطاق أمام ضغط الثقافة الغربية املعاصرة اليت 
تض��ع )احلرية الدينية( يف قمة هرم احلقوق 
واحلري��ات املدني��ة اليت حتتضنه��ا، وتقاتل يف 
س��بيل التزام مجيع األمم واحلض��ارات هبا على 

َوْفِق التفسري واملعيار الغربيني.
فتوالت البحوث والدراسات التي تبحث في الدالئل الشرعية 
ا يخفف من ش���دة نكير األصوات املس���تغِربة؛ لَيِصلُوا بهذا  عمَّ
احلكم الش���رعي إلى  النفي� أو   التأويل� أو  التكييف� الذي 
يجعل���ه متالئماً مع احلالة املعاص���رة؛ فهي وإن بحثته بطريقة 
النظر في دالئل الكتاب والس���نَّة؛ إال أنه���ا تضمر في داخلها 
حقيقَة أنها تسعى بأي طريقة للتخلص من هذا احلكم لضرورة 

اخلروج باملظهر الالئق أمام اآلخر.
دة وإثارة  وهذا ما يفس����ر لك أن البحث في إش����كالية ال����رِّ
اخل����الف حول حك����م املرتد لم يكن له أيُّ حض����ور في املذاهب 
الفقهية الس����الفة؛ فمع أن الفقهاء يختلفون في كثيٍر من املسائل، 
ويتنازعون حتى في املس����ائل التي وردت نصوص صريحة فيها؛ 
دة لم يكن مج����اَل اختالف بينهم؛ فقد أجمع عليه  إال أن حدَّ الرِّ
الفقهاء كافة، وحكى اإلجماَع عليه عشرات من الفقهاء من مختلف 
األزمان �1، بينما جتد هذا احلكم حاضراً وُمْشِكاًل في الدراسات 
املعاصرة؛ وهو ما يدلل على أن العامل املؤثر فيها ليس هو النظر 

في االجتهاد الفقهي ِبَقْدر ما هو تأثٌُّر بروح الثقافة الغربية.
إن امللفت لالنتب�اه أن  التخلص� من ه�ذا احلكم الشرعي 
لم يَِس���ر على طريق���ة واحدة؛ فلئ���ن اتفقت كلم���ة كثير من 
املعاصري���ن على  ضرورة� االنفكاك من تبعات هذا احلكم، إال 
أن وس���يلة تنفيذ ذلك قد تعددت فيما بينهم، فاجتمعت علينا 
طرائق عديدة نس���تخلص من كل واحدة منها َمنِْزعاً من منازع 
االنحراف الفكري، املتباينة في م���ا بينها تبايناً كبيراً؛ إال أنها 

دة�: جتتمع في حالة  إشكالية الرَّ
فبعضه��م: ينك���ر ه���ذا احلكم لع���دم ِذْكره ف���ي القرآن 

شرح  في  والبغوي  )ص76(،  اإلجماع  في  املنذر  ابن   :- املثال  سبيل  على   - منهم   )1(
في  قدامة  وابن   ،208/12 مسلم:  صحيح  شرح  في  والنووي   ،431/5 نة:  السُّ
بكي  املغني: 264/12، وابن القطان في اإلقناع في مسائل اإلجماع: 355/1، والسُّ

في السيف املسلول: )ص119(، وغيرهم.

الكرمي، وينظر في اآليات القرآنية التي تخاطب الكفار وحتكي 
مقوالتهم، فال يجد فيها أي عقوبة لهم في الدنيا؛ وهو ما يعني 
أن الش���ريعة ال تُرتِّب أي عقاٍب دنيوي على من ميارس حريته 
الدينية في الدنيا، وهذا التفس���ير يس���تبطن االنحراف القائم 
دة  على  إنكار� ُس���نة النبي # وَرْفِض اإلميان بها؛ ألن حدَّ الرِّ
لم يثبت إال في ُس���نة النبي #؛ فاملطالبة بأن يُذكر احلكم في 

نة غيُر كافية في هذا الباب. القرآن يعني أن السُّ
نة النبوية،  وال يصل األمر بآخرين إىل هذا احلد؛ فهم يثبتون السُّ
ل دينه فاقتل����وه« بأنه من َقِبيل  لكنه����م يحكمون عل����ى حديث: »َمْن بدَّ
أحاديث  اآلحاد�، وال يس����تقيم العمل بها؛ ألنها ظنية؛ وهذا انحراف 

ل عامة أحاديثه #. في إنكار شيء من ُسنة الرسول # يشكِّ
ومثة آخرون: ال ينكرون العمل بخبر اآلحاد لكنهم ال يرون 
العمل به في املجاالت املهمة كمجال التش���ريع، وهذا انحراف 
���نة النبوية؛ وكأن  في وضع ش���رائَط معاصرة حاكمة على السُّ

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

ــــة  ــــع ــــام ج
االنحرافات 
الـــفـــكـــريـــة 
املـــعـــاصـــرة

ــــة  ــــع ــــام ج
االنحرافات 
الـــفـــكـــريـــة 
املـــعـــاصـــرة
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] معركة النص [
موضوعات التش���ريع هي املهمة دون موضوع���ات العب��ادة أو 

االعتقاد أو األخالق.
����نة إلى  ُسنة تش���ريعية� و  ُسنة غير  في تقس����يم السُّ
تش���ريعية�، وعلى سوء فهمهم لهذا التقس���يم، إال أن اإلشكال 
���نة من  غير  األبرز هنا أن املعيار ملعرفة  التش���ريعي� في السُّ
د، وإمنا يُستَخَدم عند  التش���ريعي� معيار مضطرب وغير محدَّ

كثيرين؛ إلزاحة بعض األحكام.
وي��أيت بعضهم بذريعة  اخل���الف الفقهي�؛ ليزيح حضور 
هذا احلكم عن طريقه، مع أن املسألة ليس فيها خالف أصاًل �1، 
ولو كان ثَمَّ خالف بني الفقهاء في أي حكم ش���رعي؛ فاخلالف 
ال يلغي العمل، وليس من ش���رط العمل باألحكام الش���رعية أن 

يتم االتفاق عليها.
دة بأنه  اخلروج�  ر حدَّ الرِّ وسادس هذه االحنرافات: من يفسِّ
عل����ى الدولة ونظامها؛ وهو ما يطلَق علي����ه في النُّظم املعاصرة: 
 اخليانة العظمى� وهي تبيح التعامل معه بالقتل: وهذا التفسير 
جمي����ل، متالئم مع الفكر الغربي املعاص����ر، لكنه بعيد عن دالئل 
الشريعة وكالم الفقهاء؛ وهو من قبيل تطويع الشريعة لتستقيم مع 
الوضعية املعاصرة، ويبدو مقنعاً لكثيٍر من الغربيني واملس����تغربني 
لكن أصحاب هذا التفس����ير س����يقعون في  ورط����ة� مع عقالء 
الغربيني وأتباعهم الذين يدركون حقيقة هذا احلكم الش����رعي، 
وس����يكون مثل هذا التفسير سبياًل لالستطالة على الشريعة؛ من 
جهة أن هذا التفس����ير يتضمن  اعترافاً� من أصحابه بأن احلكم 

الشرعي على أساس التفسير الفقهي املعروف مرفوض عقاًل.
وس��ابع االحنراف��ات: االستمس���اك باملصلح���ة في كافة 
صوره���ا لتعطيل العمل بالنص: وموض���ع االنحراف هنا ليس 
في ترك العمل باحلكم الشرعي في حال وجود مصلحة معيَّنة 
���ة، بل هذا اجتهاد شرعي وإن  معتبرة، أو ضرورة أو حاجة ماسَّ
ل احلكم  حصل اختالف في تطبيقاته؛ وإمنا اإلش���كال أن يعطَّ
بكليَّته بدعوى املصلحة، وأن تكون املصلحة حاضرة عند النظر 
في ثبوت احلكم الش���رعي ابت���داًء؛ فبدالً من تقرير ثبوت هذا 

الثوري(  سفيان   ( و  النخعي(  إبراهيم   ( الكبيرين  الفقيهني  إلى  كثيرون  ينسب   )1(
دة، واحلقيقة أن خالف هذين اإلمامني إمنا هو  – رحمهما الله - أنهما ينكران حدَّ الرِّ
في )استتابة( املرتد وليس في حكم قتله؛ فقد كانا يقوالن: يستتاب أبداً، كما رواه 
عبد الرزاق في مصنفه، )166/10( وقولها هذا إمنا هو في َمعِرض حكم االستتابة 
وليس في محلِّ احلكم األصلي، وقد روى عبد الرزاق في مصنفه، )105/6( عن 
الثوري: أن املرتد إذا ُقتِل فماله لورثته، وذكر عنه أيضاً في )418/9(: أن من ُقتِل 
مرتداً قبل أن يرفع إلى السلطان فليس على قاتله شيء، وهو ما يدل على أن حكم 
حيث  املذاهب؛  كتب  في  الفقهاء  فهمه  ما  وهذا  املسألة؛  هذه  في  يخالف  ال  الثوري 
في  وليس  )االستتابة(  حكم  في  الفقهاء  خالف  في  اإلمامني  هذين  كالم  يذكرون 
ومغني   )72/10( قدامة:  البن  املغني   :- املثال  سبيل   - على  انظر  املرتد.  عقوبة 
حدَّ  ينكران  والثوري  النخعي  بأن  التسليم  وعلى   .)140/4( للشربيني:  احملتاج 
وبناًء  للمرتد؛  الدينية  باحلرية  وليس  الدائمة،  باالستتابة  يطالِبان  فإنهما  دة؛  الرِّ
على ذلك فاإلشكال الذي يالحق حدَّ الرِّدة سيأتي هنا، فإذا كان القتل مرفوضاً في 

احلرية الدينية املعاصرة، فاملالحقة واالستتابة والسجن مرفوضة كذلك. 

 احلك���م� مع ع���دم إمكانية تطبيقه أو وج���ود ضرر أو غياب 
مصلح���ة عند العمل به، يأتي  صاح���ب املصلحة� لينفي هذا 
احلكم من أساس���ه بدعوى املصلحة، وهذا خلل؛ ألن املصلحة 
 بشروطها� قد تُوِقف العمل باحلكم الشرعي، غير أنها ال تزيل 

وصف الشرعية عن احلكم متاماً.
من يتحدث عن ضرورة تقدمي صورة حس���نة للغربيني، وأن 
احلديث عن حدٍّ للمرتد في زمان شيوع ثقافة احلريات الدينية 
وقي���ام النظم السياس���ية الغربية على حمايته���ا، يقدم صورة 
مش���وَّهة عن اإلس���الم... إلخ. هذا هو الكالم الذي يقال في 
كثيٍر من أحكامنا الش���رعية، ومع ذلك ما تزال دعوة اإلس���الم 
تنتشر في األوساط الغربية بشكل مذهل؛ وهو ما يعني أن َوْهَم 
التش���ويه الذي يتحدث عنه هؤالء الناس محض خياٍل علمي، 
وه���و قائم على تص���وُّر غارٍق في الوهم؛ بأن حتس���ني صورة 
اإلس���الم؛ ولو بإخفاء وتغيير احلقيقة سيوقف خصوم اإلسالم 

عن مواصلة التشويه.
والتاس��ع: يشيع  الرعب� و  الذعر� من أن تقرير مثل هذا 
 احلكم� س���يكون سبباً الستغالل بعض النظم السياسية له في 
س���بيل القضاء على مخالفيهم وخصوماتهم: فحني يأتي بعض 
ا، فاحلل في هذا النظر  الناس فيسيء تطبيق حكٍم ش���رعيٍّ مَّ

العقلي أن يُلَغى احلكم الشرعي كله.
ويأيت بعضه��م: فينفي هذا احلكم ملعارضته ألصٍل قطعي 

ُمحَكم هو  احلريات�، وهذا االنحراف مركَّب من وجهني: 
ل: أنه يضرب باألصول الكلية على هاَمة األحكام الفرعية،  األوَّ
مع أن األصول إمنا تثبت من خالل اجتماع الفروع؛ وإال فعلى هذه 
العقلية من التفكير ميكن أن ننفي حكم الربا؛ ألنه معارض ألصل 
قطع����ي هو  ِحلُّ البيع�، وننفي حكم ش����رب اخلمر وامليتة وحلم 

اخلنزير؛ ألنه معارض ألصل قطعي هو  ِحلُّ الطعام�.
والثاني: أن���ه جاء مبفهوم غربي معاص���ر هو  احلريات� 

ليجعلَه أصاًل شرعياً، قطعياً أيضاً.
تل��ك َعْش��َرة كاملة، هي أبرز وس���ائل البح���وث املعاصرة 
 للتخلُّص� من هذا احلكم الش���رعي، ق���د اجتمعت فيها منابت 
االنح���راف املعاصرة من جذوِر بقاٍع ش���تى، حضر فيها  منِكر� 
ع أوصالها�، ومن يعطل  ���نة، و  مضيِّق� العمل به���ا، و  مقطِّ السُّ
األحكام الشرعية بدعوى  اخلالف� أو  املصلحة�، ومن يعارض 
األحكام الشرعية بأصول فكرية محَدثَة، ومن  يخاف� من احلكم 
الشرعي أو  يخاف عليه�؛ فأصبح النظر إلى هذا احلكم  جامعاً� 
لالنحراف���ات الفكرية املعاصرة، وحني يأتي املس���لم فيقرر هذا 
احلكم كما جاء في النصوص الش���رعية ومبا نقله كافة الفقهاء، 
فإنه يسجل شهادة خير لنفسه، ليحمد الله عليها لسالمته وبُْعِده 

عن مثل هذه االنحرافات التي عم بها البالء.
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)*� مراسل مجلة البيان في القاهرة .
)**� كاتب صحفي .

] ندوات [

أزمة النيل
بين االنفجار... واالنفراج

إن حي��اة الش��عوب والدول بش��كل عام ترتب��ط باملياه وجودًا وعدم��ًا، تطورًا وحض��ارة، ثروة وعالقات؛ س��واء كانت 
عالق��ات ص��راع، أم عالقات تع��اون فيما بني هذه الدول. ومؤخرًا ش��هدت مياه هن��ر النيل - الذي جيري يف َعْش��رة دول 
، مها: مصر والس��ودان- أزمًة تركزت بني الطرف��ني )املنبع، واملصب( ،  إفريقي��ة، تنقس��م إىل: دول منبع، ودول��يت مصبٍّ
وه��ي األزم��ة اليت تعود بذور اش��تعاهلا إىل َعْش��ر س��نوات مض��ت تقريبًا؛ لكنه��ا أخذت ُبْع��دًا عمليًا منذ ماي��و 2009م؛ 
��ت )تن�زانيا وروان��دا والكونغو( مطل��ب دول املنبع بزيادة نصيبها م��ن مياه هنر النيل على أس��اس أن حاجة  عندم��ا تبنَّ
ه��ذه ال��دول مع مقتضي��ات التطور وحماوالت التقدم قد ازدادت ،  ومن حقها أن تنال ما يتناس��ب م��ع تزايد حاجاهتا من 
املي�اه؛ وهو ما س��يكون على حس��اب حصص دول املصب )مصر 55.5  مليون متر مكعب، والس��ودان  18.5  مليون متر مكعب (.

وفي خطوات متس���ارعة اس���تطاعت خمس دول من دول 
مناب���ع النهر أن تُبِرم اتفاقيًة جديدًة ف���ي العاصمة األوغندية 
 عنتيب���ي� تس���عى من خاللها إل���ى إعادة النظ���ر في مجمل 
االتفاقيات الس���ابقة، وهو ما أشار إلى تزايد األزمة بني طرفي 

مجرى نهر النيل. 
ل���ذا فقد ارتأت مجلة البي���ان أن تقيم ندوة بعنوان:  أزمة 
النيل بني االنفج���ار... واالنفراج� تناقش م���ن خاللها طبيعة 
األزم���ة في حوض النيل وأبع�ادها املختلف�ة على دولتَ�ي املصب 
 مصر والس�ودان� مبشاركة مجم�وعة م�ن األس�اتذة واخلب�راء 
املتخص�ص�ني في الشأن اإلف�ريقي، والص�راع املائي، والقانون 

الدولي، وهم:
- الدكت���ور: محمد س���املان طايع »مدرس بقس���م العلوم 
السياسية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة«.

- والدكتور: سيد فليفل »املتخصص في الشؤون اإلفريقية، 
وعميد معهد الدراسات اإلفريقية سابقاً«.

- الدكتور: محمد شوقي عبد العال »أستاذ القانون الدولي 
بكلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة«.

- الدكتور: إبراهيم محمد آدم: »املستشار الثقافي بسفارة 
السودان بالقاهرة«.

إع������داد: جم��ل��ة ^
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اإلط��ار احلاك��م للنظ��ام اإلقليم��ي ل��دول ح��وض 
النيل:

في البداية أكد الدكتور محمد ساملان طايع على أن حوض 
نهر النيل ليس حوضاً مائياً فقط باملعنى الفني ملفهوم احلوض، 
ولكنه أيضاً نظ���ام إقليمي؛ مبعنى أنه ش���بكة من التفاعالت 
املنتظمة أو ش���به املنتظمة، وهي تفاعالت متتاز بكثافتها حول 
موض���وع املاء؛ لذلك فهو يُعَرف بأنه نظام تقننٍي مائي، وأحياناً 

ى السياسات املائية النيلية. يُسمَّ
وأضاف دكتور طايع قائاًل: »حينما نتأمل املش����هد السياسي 
قبل وأثن�اء اجل�ولة األخي�رة م�ن مف�اوض�ات االتف�اقية اإلطارية 
وتصوراته�ا الدراماتيكي�ة منذ اجتماع كنشاسا في مايو 2009م، 
ثم اجتماع اإلس����كندرية في يوليو 2009م، وأخيراً اجتماع ش����رم 
الش����يخ في أبريل 2010م، فإنه يتكش����ف لنا َقْدٌر كبيٌر من حتوُّل 
داً، وإن كانت  مواق����ِف دول املناب����ع وتبنِّيها مواق����َف أكثر تش����دُّ
املس����وِّغات والتبريرات التي سيقت في اآلونة األخيرة كلها تدور 
حول البعد املائي ألساس هذه الدول واحتياجاته�ا، وأن هناك َقْدراً 
متزايداً متصاعداً ف����ي احتي�اجاتها املائية؛ إال أن التحليل املائي 
الفن�ي يظ�ل حتل�ي�اًل قاص�راً ناقصاً بوصف�ه يتع�امل مع قضي�ٍة 
متعددة األبع�اد من منظ�ور أحادي؛ فه�و يُغِفل األبعاد السياسية 
والقانوني����ة واالقتصادية التي تلعب - ف����ي رأيي - الدور األهم 
في التحلي�ل والت�أثير عل�ى مجم�ل التف�اعالت الهي�درولوتيكي�ة 

والهيدرواستراتيجية في النظام اإلقليمي حلوض نهر النيل.
وإن عناصر حتليل النظام احلاكم للنظام اإلقليمي حلوض 
نهر النيل س���وف تنبني باألس���اس على حتلي���ل اإلطار املائي 
للنظام اإلقليمي حلوض النيل بشكل سريع، ثم اإلطار القانوني، 
ثم النظام الس�ياس����ي، ثم اإلطار االقتص���ادي، وفي غض�ون 
ذل���ك يكون احل�ديث بش���كل أو بآخ�ر ع�ن العالق�ة ش����ديدة 
اخلص�وصي�ة ما بني مصر والس���ودان في إطار تفاع�الت هذا 
النظ���ام اإلقليمي حلوض نهر النيل، محاولني استكش���اف أثر 
انفصال جنوب السودان على األمن املائي  املصري - السوداني� 

بشكل عام واملصري بشكل خاص«.

وفيم���ا يخص اإلطار املائي للنظ���ام اإلقليمي حلوض نهر 
النيل قال الدكتور طايع: »إن نهر النيل يتوزع - كما نعلم - على 
عشر دول، هي: مصر، والس���ودان، وإثيوبيا، وكينيا، وتنزانيا، 
وأوغندا، وبروندي، ورواندا، وإريتري���ا، والكونغو. ولهذا النهر 
ثالثة منابع أساس���ية: املنبع األول في الهضبة اإلثيوبية، واملنبع 
الثاني: هضبة البحيرات اإلس���توائية، واملنبع الثالث في وسط 
وجنوب الس���ودان؛ إال أنه كله ينتمي إلى دولة اجلنوب املزمعة 

إن حدث انفصال«.
وأشار إلى أن املنبع األساسي في الهضبة اإلثيوبية، واملنبع 
الثاني في حوض بحر الغزال؛ يقعان على خط عرض 12؛ وبناًء 
على ذلك فإن احلوض األوس���ط كلَّ���ه يقع في الدولة اجلنوبية 
الس���ودانية املزمع إقامته���ا، ثم هناك املنب���ع الثالث اخلاص 
بالبحيرات اإلستوائية؛ وبناًء عليه فإن إجمالي ما يصل من كمية 
الهطول املطري ال يزيد عن 5 ٪  84 مليار متر مكعب� والباقي 
ر بحوالي1660مليار  يُهَدر من إجمالي الهطول املطري الذي يُقدَّ
متر مكعب مع مالحظة أن منبع بحر الغزال الذي يسقط عليه 
حوالي 540 مليار متر مكعب ال يصل منه إلى النيل أي ش���يء 

على اإلطالق.
وحول اإلطار االقتصادي للحوض قال س���عادته: »إننا جند 
أن دول احلوض هذه تعاني من حالة كبيرة من الفقر الش���ديد؛ 
فكل دول احلوض حتتل مراتب متدنية في ترتيب تقرير التنمية 
البش���رية الصادر عن األمم املتحدة عام 2009م؛ إذ إن أفضل 
هذه الدول حاالً هي مصر؛ وم���ع ذلك حتتل رقم 123، وتليها 
كينيا 147، ثم السودان 150، فتنزانيا 151، ثم أوغندا 157، ثم 
إريتريا 165، ثم رواندا 167، ثم إثيوبيا 171، ثم بروندي 174، 

وأخيراً الكونغو الدميقراطية 176. 
ومن ناحية أخرى: فإن التصنيف الذي وضعه البنك الدولي 
بش���أن أفقر 30 دولة على مس���توى العالم ضمَّ بني هذه الدول 

تسع دول من حوض النيل باستثناء مصر.
ومن ناحية ثالثة: فإن معدل منو الس���كان في هذه الدول 
سريع جداً؛ وهو ما يفرض حتدياً كبيراً على األوضاع االقتصادية 
واملائية؛ فنجد أن معدالت النمو السكاني في هذه الدول كبيرة؛ 

إن هن��ر الني��ل يت��وزع على َعْش��ِر دول، هي: ] ندوات [
مصر، والس��ودان، وإثيوبيا، وكيني��ا، وتن�زانيا، 
وإريتري��ا،  وروان��دا،  وبرون��دي،  وأوغن��دا، 
والكونغو. وهلذا النهر له ثالثة منابع أساسية: 
املنب��ع األوَّل يف اهلضب��ة اإلثيوبي��ة، واملنب��ع 
الث��اين هضبة البح��ريات اإلس��توائية، واملنبع 

الثالث يف وسط وجنوب السودان.
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فأقلُّ هذه الدول في معدالت منوِّها الس���كاني هي مصر؛ ومع 
ذلك فهي تعاني من أزمة سكانية«.

أم���ا فيما يخص اإلط���ار القانوني للح���وض فقد أوضح 
الدكتور طايع أن ما ميي���ز اإلطار القانوني للحوض: هو غياب 
اإلطار القانوني اجلامع احلاكم للحوض. وأفاد أنه يوجد عدد 
كبير من االتفاقيات املنفصل���ة، إال أنه ال توجد اتفاقية واحدة 
جامعة؛ باإلضافة إلى أنه ال حتظى أيٌّ من االتفاقيات القانونية 

بالقبول أو االحترام من كل دول احلوض.
دة لتقسيم مياه النهر: االتفاقيات احملدِّ

إنن���ا حينما ننظر إلى األط���ر القانونية أو أهم االتفاقيات 
ل إطاراً حاس���ماً للتفاعالت  القانوني���ة الت���ي ميكن أن تش���كِّ
القانونية والسياسية في حوض نهر النيل، جند أن هناك عدداً 

من االتفاقيات أهمها: 
َع بني  االتفاقية األُولَ���ى: بروتوكول ع���ام 1891م الذي ُوقِّ
بريطاني���ا وإيطاليا؛ ويقض���ي بعدم بناء إيطاليا أيَّ منش���آت 
هندس���ية أو مائية، أو أي مش���روعات على نه���ر عطبرة دون 
الرجوع إلى بريطانيا. ومن هنا تأتي نظرية االستخالف الدولي 

للمعاهدات.
َعت  واالتفاقي���ة الثاني���ة: معاهدة ع���ام 1902م الت���ي ُوقِّ
ب���ني بريطانيا واإلمبراطوري���ة اإلثيوبية؛ وتقض���ي بعدم بناء 
اإلمبراطورية اإلثيوبية أي منش���آت هندسية على النيل األزرق، 
وكانت إثيوبيا طرفاً في هذه االتفاقية دون أن يكون هناك دولة 

استعمارية كما يتذرعون أحياناً.
واالتفاقية الثالث���ة: - وهي أيضاً م���ن االتفاقيات املهمة 
بالنس���بة لنا - اتفاقية عام 1929م وتقض���ي بعدم البناء على 
النيل وفروعه ومنابعه دون الرجوع إلى مصر وفيها ُذِكَرت مصر 

بوصفها دولَة َمَصب. 
د  واالتفاقية الرابعة: وه���ي التي أُبِرَمت عام 1959م وحُتدِّ
تقاسم األنصبة املائية، وهذه االتفاقية تقضي بأن يكون تقسيم 
املياه ما بني مصر والس���ودان عل���ى النحو اآلتي: مصر 55.5 

مليار متر مكعب، والسودان 18.5 مليار متر مكعب.
وهن���اك بع���ض االتفاقي���ات الثنائية األخ���رى غير هذه 

االتفاقيات األربع؛ ولكنها ليست بدرجة أهميتها.
وتن���اول الدكتور طايع اإلطار السياس���ي للنظام اإلقليمي 
حلوض نهر النيل، فقال: »إن التفاعالت الدولية النيلية شهدت 
ضرب���ني من التفاعالت:  تفاعالت تعاونية، وأخرى صراعية�. 
واملدق���ق في تاريخ تلك التفاعالت يجد أنها تش���ترك معاً في 
الوق���ت؛ فتاريخ التفاع���الت  الصراعي���ة والتعاونية� بدأ مع 

س���تينيات القرن العش���رين؛ إال في العقدين أو العقود الثالثة 
األخيرة؛ فإنها ش���هدت زيادة نوعيَّة وفنيَّة في وتيرة التفاعالت 

الصراعية.
جماالت الصراع:

وأوض���ح الدكتور طايع أن هناك ثالثة مجاالت أساس���ية 
للصراع املائي في حوض نهر النيل، هي:

اجمل��ال األول: الصراع حول اتفاقي���ات مياه حوض النيل: 
فاملوقف الثابت لدول املنبع منذ استقالل هذه الدول هو رفض 
جميع اتفاقيات النيل القائمة واملطالبة باتفاقيات جديدة بحجة 
عت في العهد االستعماري؛  أن جميع االتفاقيات السابقة قد ُوقِّ
ومن ثَمَّ هم في ِح���لٍّ من هذه االتفاقيات. لكن املوقف املصري 
والسوداني يؤكد على مشروعية كل االتفاقيات السابقة استناداً 

إلى مبدأين مهمني في القانون الدولي: 
املبدأ األول: التوارث الدولي للمعاهدات: وهو مبدأ معروف 
أكدت علي���ه مجموعة من االتفاقيات واألعراف الدولية؛ وعلى 

رأسها اتفاقية فيينا عام 1978م.
املبدأ الثاني: احلق التاريخي املكتس���ب: وهو أحد املبادئ 

املستوحاة من اتفاقية فيينا عام 1966م.

اجمل��ال الثاين: مجال الص���راع بني دول املنبع وبني دولتي 
املصب حول تقاس���م مياه النيل، ومطالبات دول املنبع بضرورة 
أن يك���ون هناك زي���ادة في حصصها املائية، وَرْفِض اس���تئثار 
دولت���ي املجرى واملص���ب باإليراد املائي لنه���ر النيل كله، لكن 
مصر والس���ودان أكدت���ا على مبدأ االنتف���اع العادل واملنصف 
مب���وارد النهر؛ وذلك من خالل انتف���اع كلِّ الدول مبوارد النهر 
وليس فقط باملفهوم الضيق ملياه النهر. ومن هنا كانت تأكيدات 
مصر والس���ودان الدائمة على ضرورة تبنِّ���ي مفهوم احلوض 
ولي���س مفهوم املجرى، ومن هنا أيضاً يُفَهم املوقف املصري في 
رفضه لالتفاقية اإلطارية أو حتفُّظاته على االتفاقية اإلطارية 
لألمم املتحدة عام 1997م، تلك التي انطلقت من متزيق مفهوم 
احلوض واألخذ مبفهوم املجرى املائي وهو بكل املقاييس لصالح 

دول املنبع وليس لصالح دول املصب.

اجمل��ال الثالث: ويتمثل في اخلالف حول ما يُسمى بشرط 
اإلخطار املسبق: فمصر والس���ودان تؤكدان دوماً على ضرورة 
االلتزام بشرط اإلخطار املس���بق عماًل بقاعدة قانونية أيضاً، 
هي: قاعدة عدم التس���بب في الضرر؛ وهذه أيضاً من القواعد 
غير اخلالفية في القانون الدولي، ورمبا أحياناً يكون اخلالف 
حول مفهوم:  ضرر أم ضرر جسيم؟�. واملراد أن مصر والسودان 
تؤكدان على ضرورة احترام هذا املبدأ، وإلزام دول املنبع بعدم 
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القيام بأية مش���روعات مائية إال بعد استئذان مصر والسودان 
مسبقاً، وفي املقابل فإن دول املنبع تؤكد على عدم التقيد بهذا 

الشرط واعتباره مخاًل بسيادة هذه الدول.
ويؤكد الدكت���ور إبراهيم محمد آدم عل���ى أن املاء عنصر 
أساس���ي في حياة الشعوب، بل تترتب عليه احلياة كلها بجميع 
كائناتها احلي���ة بنباتاتها وحيواناته���ا، وأحيائها األخرى حتى 
غير املرئي���ة منها، ومع تزايد أعداد الس���كان في عالم اليوم، 
واالضطرابات والتغيرات املناخي���ة املختلفة التي بلغت ذروتها 
بظاهرة االحتب���اس احلراري؛ وتدهُور الغط���اء النباتي نتيجة 
للجفاف والتصحر وحرائق الغابات، وغير ذلك من عوامَل كان 
سببها األساسي تدخالت اإلنسان ألغراضه املختلفة وحاجاته 
ها حدود، تبرز احلاجة إلى مصادَر إضافيٍة للمياه  التي ال حتدُّ

لالحتياجات واالستخدامات املختلفة.
وهو ما جعل بعض الناس يقولون: إن حروب العالم القادمة 
كلها ستكون بسبب ُش���حِّ املياه التي سيفوق سعرها سعر املوادِّ 
البترولي���ة؛ وهذا هو الواقع في كثير من الدول اليوم. ويتداخل 
ذل���ك بالتأكيد مع مصالح الدول الكبرى وتأثيراتها على مجمل 
األوض���اع في دول العالم النام���ي، ودول اجلوار اإلقليمي ذات 
العداء التاريخي لألمة العربية ك� »إسرائيل«. ودول حوض النيل 
ليست استثناًء من هذه القاعدة، وال من تلك االفتراضات املتعلقة 
بالتهديدات املشار إليها، وخاصة إذا وضعنا في االعتبار الدور 
اإلسرائيلي الذي يسعى إلعادة نفوذه في القارة اإلفريقية، وهو 
الذي لم ينَس للعرب عامل تأثير عالقاتهم باألفارقة وتضامنهم 
خالل فترات احلروب  العربية – اإلس���رائيلية� التي ش���هدت 
وقفات شجاعة بنَّاءة معتبَرة لدول إفريقيا جنوب الصحراء مع 

األمة العربية، وخاصة جمهورية مصر العربية.
كما يؤكد الدكتور إبراهيم آدم على أنه: مما ساعد على ما 
ُذكر س���الفاً ظاهرة األحادية القطبية وهيمنة الواليات املتحدة 
على مجري���ات األمور ف���ي العالم بع���د أن كان التنافس بني 
املعسكرين في فترات احلرب الباردة عامَل توازن مهمٍّ في ميزان 
القوى والردع، والردع املضاد، وكانت الدولة الوطنية في العالم 
الثال���ث قادرة على حتقيق َقْدٍر من االس���تقاللية في عالقاتها 
الدولية بدعم من األصدقاء في هذا املعسكر أو ذاك. أما اآلن 
وقد انكش���ف الغطاء عن هذه الدول وانحسرت املعونات فإنها 
ستصبح بكل تأكيد ُعرَضة لضغوطات ال سبيل إلى اخلروج عنها 
إال بالعودة إلى بيت الطاعة ملا يس���مى باملجتمع الدولي، وهذا 
املصطلح نفسه قد نُِزع من سياقه؛ ألنه أصبح يعني مصالح دول 

معيَّنة تستخدم فيها العصا واجلزرة والترغيب والترهيب.

الدور اخلارجي وأثره يف تفجري األزمة:
ويوضح الدكتور فليفل الدور اخلارجي وأثَره الس���لبي على 
دول حوض النيل، واتِّباعه سياس���ية فرق تَُس���د؛ حفاظاً على 
مصاحل���ه اخلاصة، قائاًل: إننا - مثاًل - جند أن االس���تعمار 
البريطاني هو من كان يرعى احلركة الوطنية في السودان، وقد 
ة كبيرة مع هذه احلركة بأن عرض عليها أَْخذ  قام بعملية مقاصَّ
اجلنوب السوداني مقابل انفكاك الوحدة مع مصر. وكذلك فإن 
تَْرك السودان ملبدأ تقرير املصير لم يكن اختراع ثورة 23 يوليو 
1952م؛ وإمنا هو مس���ألة ُطرحت م���راراً قبل الثورة في عهد 
النقراش���ي باشا؛ حيث أعلن الدكتور محمد صالح الدين وزير 
خارجية حكومة الوفد وقتئ���ٍذ: أن هذا املبدأ ميكن أن يناَقش 
إذا ترتب على مناقشته جالءُ القوات البريطانية عن مصر وكان 
ه���ذا ما تريده بريطانيا وبناًء على ذلك فإن ثورة يوليو لم تضع 
األس���اس لعملية الفصل؛ فالثورة رتَّبت لكي تكون هناك برامج 
تالية للتفاعل املصري السوداني في إطار قرار حر وطني يأخذه 
السودانيون واملصريون؛ وهو ما نسميه  وحَدة املوقف بني مصر 

والسودان�.
وحول الصراع في حوض نهر الني���ل أوضح الدكتور فليفل 
أن���ه ال يوجد في حوض النيل عل���ى اإلطالق تفاعالت صراعية 
سببها املياه؛ ولذلك فإنه عندما يجري الترويج لذلك فضاًل عن 
الترويج لفكرة تسعير املياه، وأن املياه أغلى من الطاقة، فإن هذا 
ل إضافة إلى العالقة التنافس���ية القائمة  في حقيقة األمر ش���كَّ
بني دول حوض النيل حول مسألة املياه؛ أي أنها عالقة تنافسية 
وليست صراعية، مختِلفاً مع دكتور طايع في حتديد املسميات.

املشاريع األجنبية يف املنطقة:
أما فيما يخص مسألة التدخالت األجنبية في دول احلوض، 
فإنه يجب علينا أن نفهم ماذا يجري في حوض النيل؟ وهذا في 
ل أجنبي؟ وهل هو مؤثر  احلقيقة مهم لكي نفهم هل يحدث تدخُّ
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على ما يجري داخل احلوض أم ال؟
فحوض النيل منطقة من أكبر مناطق القارة اإلفريقية؛ حيث 
إن حوض النيل يش����كل كتلة جغرافية كبيرة يعيش فيها س����كان 
تأثروا جميعاً بأش����كال حضارية موروثة؛ فال جند أهراماً خارج 
مصر إال في الس����ودان وفي بقية دول حوض النيل، وفي منطقة 
القرن اإلفريقي، وهما منطقتان متكاملتان إستراتيجياً وال ميكن 
الفص����ل بينهما؛ ألن بعض دول ح����وض النيل هي دول في القرن 
اإلفريق����ي الذي يضم جيبوتي والصوم����ال، وبناًء على ذلك فإن 
أمن مياه النيل ال ينفصل عن أمن قناة السويس والبحر األحمر؛ 
فهناك وحدة في األداء اإلس����تراتيجي، فضاًل عن أن التطورات 
األخيرة أثبتت أن أمن اخلليج يرتبط بأمن كلٍّ من القرن اإلفريقي 
وحوض النيل، بل إن من العجب أن هذه املنطقة تأثرت بالتيارات 
احلضارية األساسية التي س����ادت في احلضارة املصرية؛ سواء 

منها الفرعونية أو القبطية أو اإلسالمية.
وأض���اف الدكتور فليف���ل قائاًل: إن 
بعض دول حوض النيل أعضاء في االحتاد 
اإلفريقي، وبعضها أعض���اء في اجلامعة 
العربية، وهذا التقسيم صادف أن الطرفني 
الشماليني  يعني: دولتي املصب� من الدول 
األعضاء في اجلامعة العربية؛ ولهذا فإن 
التدخل يه���دف إلحداث ص����راٍع عربٍي 
إفريقٍي، كم�ا أن منطقة حوض النيل تضم 
ع الكوميسا  الدول املنضوية حتت لواء جتمُّ
يوجد  أنه  ه���ذا:  »COMESA« ومعنى 
بالفع���ل إطار إقليمي للعم���ل االقتصادي 

التكاملي اجلماعي في هذه املنطقة.
ع )إجياد(: مشروع جتمُّ

ع  إيجاد�  وأوضح الدكتور فليفل أن املنطقة فيها أيضاً جتمُّ
الذي نش���أ ملكافحة التصحر واجلراد واجلفاف، وقد ضم كاًل 
م���ن إثيوبيا والصومال إلى كينيا وأوغن���دا وتنزانيا مع إثيوبيا 
وإريتريا؛ غير آذٍن ملص���ر بالدخول فيه، خاصة بعد أن اختلف 
مت  ش���كل التجمع؛ حيث جنحت بعض ال���دول اخلارجية وتقدَّ
ن كينيا من أن تدير شأن الصومال  كمانحة وراعية له، وهو ما مكَّ
ن إثيوبيا  من اجلن���وب ومتنع عودة الوحدة الصومالية، وأن متكِّ
ف���ي مرحلة تالية من الدخول إلى الصومال لتمنع جناح حكومة 
احتاد احملاكم اإلسالمية في أن متد نفوذها خارج العاصمة إلى 
ل الدول األجنبية أحبط مشروعاً  بقية األقاليم؛ ولذلك فإن تدخُّ
كان موجوداً بالفعل من التوس���ع، بل س���اعد على زيادة الفرقة 

واالنقس���ام بني طرفي الصومال، ثم إن هذا التجمع بش���كله 
لوا في مس���ألة  اجلديد ورعات���ه والداعمني له هم الذين تدخَّ
التسوية في جنوب السودان، وفرضوا على احلكومة السودانية 
مبوافقة دولي�ة من األمم املتح�دة تق�ريَر مصي�ر اجلن�وب، وهو 

ل مرة في القارة اإلفريقية. ما يحدث ألوَّ
مشروع احتاد شرق إفريقيا:

وأش���ار الدكتور فليفل إلى أنه: تتصاعد في الوقت احلالي 
فك���رة احتاد ش���رق إفريقيا الذي عقد ع���دة دوراِت قمة في 
السنوات الثالث املاضية، وهو احتاد يقع بالكامل حتت الرعاية 
األمريكية، ويَُحتَمل أن يضم إثيوبي���ا إلى جانب كينيا وأوغندا 
وتنزانيا، وثمة احتمال آخر بانضمام جنوب الس���ودان بعد 20 
يناير القادم، فإذا ما ظهر هذا االحتاد إلى الوجود فنحن بصدد 
دول عربية في ش���مال حوض النيل ودول غير عربية في شرق 
وجنوب احلوض؛ فالهضبة اإلستوائية والهضبة 
اإلثيوبية س���تصبحان كلتاهما خارج إطار 
العمل السياسي التعاوني في حوض النيل؛ 
ع الكوميسا شّقاً  وهذا يؤدي إلى شقِّ جتمُّ
كبيراً؛ بحيث يخرج شمال الس�ودان ومعه 
مص���ر. وإريتريا اآلن ف����ي حالة مراقب�ة 
له����ذه التجمع�ات؛ وهو ما يعني أن حال�ة 
االنفص����ال قائمة إلى احل���د الذي دفع 
بعضهم إلى احلديث عن وحدة كاملة بني 

مصر والسودان وإريتريا.
وق���ال الدكت���ور فليف���ل أيض���اً: إن 
احلقائق عل���ى هذا النحو ميكن أن تدخل 
في إطار مالحظ���ات أخرى كثيرة؛ ولهذا 
عندما طرح���ت بعض الدول - ومنها مص���ر - مبادرة حوض 
النيل اعتبرت الرعاة الذين يتبنَّون فكرة املبادرة ميكن أن يكونوا 
رين لكثير من األموال إلجراء الدراس���ات التي تساعد على  موفِّ
ب���دء تعاوٍن حقيقي في ح���وض النيل، لك���ن البداية كانت مع 

اشتراط مسألة البيع.
مشروع أفريكوم:

وحول املشروعات األساسية للتدخل األمريكي في املنطقة 
قال الدكتور فليفل: إن لدينا مش���روع أفريكوم؛ وهو مش���روع 
القيادة العس���كرية األمريكية اجلديد في إفريقيا، وهو مشروع 
يعتبر مصر خ���ارج إفريقيا، كما أننا إذا نظرنا إلى املش���روع 
اآلخر الذي هو مشروع الشرق األوسط الكبير، فسوف جند أن 
الشرق األوسط الكبير يقف بالشرق األوسط عند حدود مصر 

إن بع��ض دول ح��وض النيل 
أعض��اء يف االحت��اد اإلفريقي، 
وبعضه��ا أعض��اء يف اجلامع��ة 
العربية، وهذا التقسيم صادف 
أن الطرفني الش��ماليني )يعين: 
ال��دول  م��ن  املص��ب(  دول��يت 
األعضاء يف اجلامعة العربية؛ 
يه��دف  التدخ��ل  ف��إن  وهل��ذا 
إلحداث ص�راٍع عريٍب إفريقٍي.
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الغربية واجلنوبية فال يُدِخل ليبيا أو السودان في إطار الشرق 
األوسط، بينما يُدِخل إثيوبيا فيه.

مشروع القرن اإلفريقي الكبري: 
وأوضح س���عادته أن املش���روع الثاني: هو املشروع املسمى 
بالقرن اإلفريقي الكبير؛ وهو مش���روع غريب الشكل في تصوره 
اإلستراتيجي؛ ألننا نعلم أن دول  إيجاد� هي دول القرن اإلفريقي، 
والقرن اإلفريقي يضم خليج باب املندب، وبحر العرب، واحمليط 
الهندي، لكنهم زادوا في أج���زاء وقصروا في أج�زاء؛ إذ جعل�وا 
الق�رن اإلفريق�ي الكبي�ر ال يضم ش�مال الس�ودان وال مصر؛ إمنا 
فيه جنوب الس���ودان وميتد مع دول  إيجاد� األخرى؛ ليضم دوالً 
مث���ل الكونغو وميتد إلى احمليط األطلنطي؛ كأن القرن اإلفريقي 
الكبير إذا نظرنا إلى اخلريطة الطبيعية، هو املشروع الذي يضم 
مناطق أعلى سقوط لألمطار في القارة اإلفريقية، وهي: الهضبة 
اإلثيوبية، والهضبة اإلس���توائية  هضبة بح���ر الغزال�، وجنوب 

السودان بشكل عام، ثم حوض الكونغو؛ وهو 
ما يجعل الطاقة الهيدرومائية بالكامل حتت 
الهيمنة األمريكي���ة، ويدخل في هذا أيضاً 
الرعاية الدائمة للواليات املتحدة ملش���روع 
احتاد ش���رق إفريقيا، وهو املش���روع الذي 
يضم الدول التي س���بق ذكرها، وهي التي 
جتتمع اآلن في احتاد ش���رق إفريقيا. ومن 
نتيجة تكوينها أن يكون هناك دول في حوض 
النيل عربية وأخرى إفريقية؛ وهذا اإلجراء 
يقسم منطقة احلوض إلى عرب وغير عرب 

وهذا هو املطلوب في حد ذاته.
مشروع خليج غينيا:

وأش���ار الدكت���ور فليفل إلى أن هناك مش���روعاً آخر: هو 
مشروع خليج غينيا؛ وهو مش���روع للطاقة البترولية؛ فالبترول 
املوجود في تش���اد وأنغ���وال ونيجيريا وغيره���م ال يخرج إلى 
الش���مال؛ إمنا ميضي إلى خليج غينيا، وحت���ى بترول دارفور 
هناك احتماالت أن يذهب إلى خليج غينيا أيضاً، وكذلك احلال 
ف���ي كافة املناطق؛ فاملهم أن يخرج البترول من القارة اإلفريقية 
إل���ى احمليط األطلنطي إلى الواليات املتحدة؛ ألنه من املفترض 
ف���ي عام 2015م أن يكون ربع اس���تهالك الواليات املتحدة من 

البترول من هذه املنطقة.
إذن ثمة أهداف إس���تراتيجية حددتها الواليات املتحدة في 
ق،  ع املنطقة ومتزَّ املنطق���ة اإلفريقية؛ ومن أجلها ال ب���د أن تُقطَّ
ومن أجل هذه األهداف أيضاً تُس���تدَعى تشاد الستخدامها ضد 

السودان لتَُفاِقم مشكلة دارفور؛ لتأدية مطالب معيَّنة تتعلق ِبُفَرص 
االنفصال على اإلخوة في اجلنوب، وتبدو املسألة كما لو أنها حق 
للجنوب في تقرير املصير؛ بينما احلقيقة هي متزيق الس���ودان 
مدخاًل إلعادة تقس���يم القارة اإلفريقية، وهناك اآلن أفكار حول 

150 دولة أو 200 دولة، وهذه كوارث قادمة في املستقبل.
مشروع األخدود اإلفريقي العظيم: 

وأوضح الدكتور فليفل قائاًل: إن هناك مش���روعاً آخر ترعاه 
الواليات املتحدة وتس���اعد فيه إسرائيل، لكن املتحرك األساسي 
فيه هو إس���رائيل وهو ما يُس���مى مبش���روع األخدود اإلفريقي 
العظي���م، وهو نوع م���ن االلتفاف أرادت به إس���رائيل أن تكون 
موجودة في حوض النيل، وفي البحر األحمر، وحتى في تركيا.

واألخدود اإلفريقي العظيم: ه���و الظاهرة اجلغرافية التي 
توجد فيها الف���وارق الكبيرة التي صنع���ت البحيرات العظمى، 
وبحيرة تانا، والبحر األحمر، وحوض النيل نفسه، وبحيرة طبرية، 
والبحر امليت، وبحيرات جنوب شرق تركيا 

التي يخرج منها نهر الفرات ونهر دجلة.
وبن���اًء عليه فإنه يك���ون هناك نوع من 
الرب���ط بني الني���ل والفرات على أس���اس 
اليونس���كو واملنظمات البيئية الدولية؛ حيث 
ادَّعت إسرائيل أن هذا املكان الذي أدى إلى 
هذه الظواهر هو تراث إنس�اني جيولوج�ي 
وبيئ�ي، ويج�ب صي�انته من التل�وث وال بد؛ 
مبا أن إس�رائيل ط�رف فيه، وعن�دها اتص�ال 
ل امتداداً للفارق الكبير  باألحواض التي تشكِّ
لألخدود اإلفريقي. وقد ُطِرَحت هذه الفكرة 
على املجتمع الدولي، وهي موجودة اآلن على 

جدول أعمال األمم املتحدة.
تشريع سرقة املياه:

وقال الدكتور فليفل: إن إس���رائيل التي تسرق املياه العربية 
في الش���مال اآلن، تريد نصيباً من مياه النيل في حدود املليار؛ 
وهي نفس���ها تضع هذا النصيب في إطار برامج الترانسفير أو 
نقل املواطنني الفلسطينيني من أرضهم إلى الضفة الشرقية أو 
ُدث على الفلسطينيني  إلى س���يناء بعد برامج الضغط التي حَتْ
هنا وهناك؛ س���واء منها جدار الفص���ل العنصري املوجود في 
الناحية الش���رقية أو الضغط على غ���زة وحصارها وَخنْق من 
فيها، فيضط���ر أهَل فلس����طني إلى االندف����اع إلى احل�دود 
الدولية؛ وال تكون لهذه احلدود قداسة تنفيذاً خلريطة موجودة 
على املواقع املختلفة للسي آي إيه أو للكيان الصهيوني تستهدف 

األساس��ية  املش��روعات  م��ن 
املنطق��ة  يف  األمريك��ي  للتدخ��ل 
مش��روع أفريكوم ال��ذي يعترب مصر 
إىل  نظرن��ا  إذا  و  إفريقي��ا،  خ��ارج 
مشروع الشرق األوسط الكبري سوف 
جنده يقف بالش��رق األوس��ط عند 
ح��دود مص��ر الغربي��ة واجلنوبية 
فال يدخل ليبيا أو السودان يف إطار 

الشرق األوسط
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الوصول آخر األمر إل���ى إمكانية احلصول 
على مس���احة جديدة من أرض سيناء شرق 
العريش  أي: من رفح إل���ى العريش� يُنَقل 

إليه���ا هؤالء الناس؛ لتصفو منطقة فلس���طني 
بكاملها لإلسرائيليني؛ سواء في الضفة أو غزة.

وال ش���ك أن هذه اإلجراءات كلها عندما ترتبط بعمليات ضغط 
حتتاج فيها إس���رائيل إلى شد األطراف املصرية إلى اجلنوب، فال بد 
من إثارة األشقاء األفارقة ضد مصر، وخير دليل على ذلك تلك اجلولة 
التي قام بها ليبرمان في بالد حوض النيل؛ فال ميكن أن يتخيل متابع 
إال أن تكون هذه اجلولة قد متَّت بتنس���يق كامل مع الواليات املتحدة؛ 
ألن العواصم التي زارها ليبرمان هي العواصم نفس���ها التي مرَّ عليها 
كلينتون ومادلني أولبرايت وب���وش وكونداليزا رايس، وهي - حتديداً 
-: إثيوبيا وكينيا وأوغندا وجنوب إفريقيا وغانا والس���نغال ونيجريا؛ 
فأن تكون هذه العواصم هي - حتديداً - التي زرها مسؤولو الرئاسة 
واخلارجية واألم���ن القومي في الواليات املتح���دة هي التي يزورها 

ليبرمان، فإن هذا يؤكد أن ثمة ما يدبَّر لهذه املنطقة.
ومم���ا ترك الباب مفتوحاً أم���ام التدخل األجنبي في دول 
ح���وض النيل هو دور مصر املتراجع؛ فالغياب املصري عن دول 
حوض النيل واضح وال يحتاج إلى مراجعة؛ فإذا حس���بنا عدد 
زيارات أي وزير متعلٌق عمله بالسياس���ة اخلارجية أو بالتعاون 
الدولي إلى دول حوض النيل قياساً بالدول األوروبية أو الواليات 
املتحدة، فسوف نعلم أن هناك تقصيراً حقيقياً في التواصل مع 

األشقاء في حوض النيل.
والس���ؤال هنا: هل استجابت الدول اإلفريقية الشقيقة في 

املنابع لإلغراءات اخلارجية؟
طبعاً عندما تكون هذه ال����دول بوض�ع تنموي متدٍن 
فال بد عندئٍذ من أن تس���تجيب ملن يعطيها ش���يئاً يرفع 
مس���توى التنمية فيه���ا، وال يلومنَّها أحد الس���تجابتها، 
رت املعونة من األش���قاء،  إمنا نلوم أنفس���نا؛ إذ كيف تأخَّ
خاصة أن هذه املعونة - ال س���يما في املش���روعات التي 
تريده���ا هذه الدول - كانت مق���ررة في التاريخ املصري 
في النصف األول من القرن العشرين وتقررت في اتفاقية 
ع���ام 1959م، ثم تكررت في بروتوك���ول عام 1993م مع 
إثيوبي���ا؛ فمثاًل عندما أرادت إثيوبيا أن تبني س���ّداً على 
بحيرة تانا للحصول على الطاقة استأذنت مصَر، ومصر 
درست املشروع واقترحت تعلية هذا السد؛ بحيث يسمح 
بالتخزين للحصول على املياه في غي�ر مواعي�د الفيض�ان، 
وكذلك فعلن�ا مع أوغن�دا عن�د شالالت مارتي زون وأوين؛ 

فف�ي احلالتني دفع�ت مص�ر في عملية 
ل�ت أعب�اًء؛ ومن ثَمَّ ك�انت  اإلنش�اء وحتمَّ
العملي�ة - باختصار - هي تطبيق لفكرة 
بسيطة؛ هي الفكرة املثلى للتعامل مع هذه 
رها لكم،  الدول؛ أي: أنتم حتتاجون إلى الطاقة ونحن نوفِّ
ونحن نحتاج إلى املياه ومشروع الطاقة يعطينا هذه املياه؛ 

فإذن القسمة عادلة.
وأيضاً اتفاقية عام 1959م نصت على اقتسام املغامن واقتسام 
املغارم؛ حيث أُنِشئ السد العالي واتفقت مصر والسودان على أن 
األحواض اجلنوبية في السودان س����يجري تنميتها أو استقطاب 
املياه املفقودة فيها؛ لتذهب إلى الشمال؛ حيث سيجري اقتسامها 
بني مصر والس����ودان، وتتحمل مصر والسودان التكلفة مناصفة؛ 
إذن س����وف يكون من طبيعة األش����ياء عند تعميق مجاري األنهار 
الستقطاب املياه املوجودة في املستنقعات؛ لكي تسيل إلى مجرى 
النهر أنه س����وف تزيد س����رعة املياه في النهر فتنش����أ محطات 
ور املصري وحتى السوداني في مشروع جوجنلي  كهرباء؛ إال أن الدَّ
ما مشاريع سدود مقترحة لزيادة احلصة، وال حتى  تراجع ولم يقدِّ
ل عبور الرعاة؛ فكانت النتيجة أنه ومع أول  اجلس����ور التي تس����هِّ
اصطدام حدث في حرب اجلنوب ُضِرب هذا املش����روع؛ ألنه لم 
م لألهالي ما هو مطلوب من����ه؛ ولذا لزم علينا أن ننظر إلى  يقدِّ
اآلثار اجلانبية ثم نس����أل أنفسنا: ماذا كان يجب أن نصنع جتاه 
هؤالء األهالي؟ وإذا كان هناك تقصير فليس من الصواب أن نتهم 
الط����رف اإلثيوبي أو التنزاني أو غيرهما؛ ولكن علينا إن نس����أل 

رنا؟  أنفسنا: ملاذا قصَّ
إننا نستطيع أن نعذر احلكومات املصرية املتعاقبة؛ ألنه في فترة 
اخلمسينيات والس����تينيات بعد توقيع االتفاقية كان هناك انشغال 
ببناء السد العالي، وكذلك انشغال مبسألة املواجهة في سيناء، ومن 
ثَمَّ انش����غال مبسألة التسوية السلمية... لكن منذ استالمنا لألرض 
س����نة 1982م أصبحت مياه النهر في أيدينا وال مشاكل، َفلَْم نتجه 
جنوباً، وإذا كنا اجتهنا، فلم نتجه على نحو كاٍف، وهذا في احلقيقة 
يجعل املرء يتس����اءل: أين كنا منذ عام 1982م؟ وملاذا لم نقم بالنظر 
في االتفاقيات وم����ا فيها وااللتزامات التي يجب علينا أن ننفذها؟ 

ه إلى احلكومة املصرية. وهو سؤال موجَّ
وحول انتقاص حقوق بعض الدول املكتس���بة تاريخياً يشير 
الدكتور إبراهي���م آدم إلى أن القانون الدول���ي وكل االتفاقات 
واألعراف الدولية ال تتيح ذلك، كما أن هذا س���يؤدي إلى مزيد 
من تعميق اخلالفات، وس���يعصف باستقرار دول احلوض التي 
ليست بحاجة إلى مش���كالت إضافية خاصة في ظل األزمات 
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الداخلية التي تعانيها تلك الدول في مخاض الوصول إلى مرتبة 
الدول���ة القومية احلديثة، باإلضافة إل���ى األزمات االقتصادية 
العاملية التي ال تزال تبعاتها تتكشف كلَّ يوم عن حتدٍّ جديد في 

ظل صراع دوليٍّ محتدٍم، البقاءُ فيه لألقوى.
كم���ا أن اإلجماع أيضاً في هذا األم���ر احليوي عامل هامٌّ 
وضرورة قصوى؛ ألن املس���ألة مس���ألة متطلبات حياة ال تنفع 
فيها تنازالت تُِخلُّ مبصالح هذا الطرف أو ذاك، كما أن الزيادة 
الس���كانية في تلك الدول وتبعاتها في كافة املجاالت ال تقتضي 
حل مشكلة بخلق مشكالت أخرى؛ والسبيل الوحيد هو التوافق 
بهدف الوصول إلى إجم���اع حول القضايا اخلالفية حتى ينعم 

اجلميع بإمداد مائي مستقر.
االتفاقية اجلديدة وأبعادها القانونية:

وحول اإلط���ار القانوني لالتفاقية اجلدي���دة قال الدكتور 
ش���وقي عبد العال: إن القانون س���الح من األس���لحة في يد 
املفاوض، وكلما كانت أس���لحة املفاوض قوية كلما كان تفاوضُه 
من منطلق قوة، وكلما كان املفاوض يعلم حقيقة األس���لحة التي 
بني يديه كلما كان كجندي أكث���ر قدرة على الدفاع عن موقفه 
ومصلحة ب���الده، والعكس صحي���ح؛ مبعنى: أن���ه إذا لم يكن 
املف���اوض على علم مبدى قوة الس���الح الذي في يده فإن هذا 

السالح هو والعدم سواء، هذا إن لم ينقلب سالحه عليه.
وأضاف س���عادته: أنه على الرغم من أن األزمة احلالية بني دول 
حوض النيل فيها بُعد، والقانون فيها سالح لدول املصب؛ إال أن القانون 
ليس هو احلاكم هنا فقط، فلو اقتصرنا على التحليل القانوني للوضع 
فس���نجد أن موقفنا صحي���ح مائة في املائة؛ لك���ن رغم قوة املوقف 
املصري والس���وداني قانونياً، وضعف موقف إخواننا الشركاء؛ إال أن 
لة في األزمة إمنا تتدخل كأطراف مستفيدة من  جميع األطراف املتدخِّ
الوضع القائم، بل من مصلحتها - كما أشار الدكتور فليفل - أن يزيد 

االختالف بني دول حوض النيل، وهي تعمل على ذلك.
فاعلية سالح القانون:

ويتابع الدكتور ش���وقي قائاًل: ومع ذل���ك أعود وأؤكد مرة 
أخرى على أن القانون هو أحد األس���لحة، وهو ما يعني أننا في 
خطابن���ا مع اجلهات الدولية املعنيَّ���ة املانحة - كالبنك الدولي 
على س���بيل املثال - ال بد أن نُركِّز عل���ى أن اجلانب القانوني 
في هذه املسألة غير مكتمل؛ ومن ثَمَّ ال يستطيع البنك الدولي 
الدخول في قضية من هذا القبيل، وهو ما ميكن أن يدفع بعض 
املانحني اآلخرين إلى التراجع عن متويل مش���روعات ال توافق 

عليها مصر والسودان. 
وأش����ار الدكتور عبد العال إلى أنه: بالفعل ال توجد اتفاقية 

جامعة لدول احلوض العش����ر؛ وبناًء عل����ى ذلك فإنه ليس هناك 
إط����ار قانوني جامع، لك����ن هناك أُُطر وقواع����د قانونية عرفية 
جامعة، وهي قواعد مستقرة أتت بها االتفاقيات الثنائية، ومتعددة 
األط����راف، وحتى اجلامعة في ش����أن أنهار دولي����ة أخرى، وكذا 
املجامع الفقهية الدولية؛ وهي تؤصل للقواعد احلاكمة الستغالل 
األنهار الدولية في غير أغراض املالحة، مثل: قواعد هلس����نكي، 
وهي ليست اتفاقية؛ إمنا هي مجموعة من القواعد التي وضعتها 
إحدى اجلمعيات القانونية الدولية، وتَُعدُّ أش����هر محاولة فقهية 
للتأصيل لقواعد قانونية خاصة بحكم اس����تغالل األنهار الدولية 
في غير أغراض املالحة، وهن����اك أحكام قضائية عديدة تؤصل 
لهذه املسائل، وكذلك اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لعام 1997م، 
وأيضاً قواعد برلني لعام 2004م اخلاصة بتنظيم استغالل األنهار 
الدولية. إنه وإن لم يكن لدينا إطار قانوني اتفاقي يجمع بني دول 
حوض النيل الَعْشر؛ فإن ثمة إطاراً قانونياً دولياً عرفياً يحكم هذه 

املسائل؛ فهذه القواعد موجودة وكلها حاكمة ومتعارف عليها.
اتفاقيات حاكمة:

يقول الدكتور عبد العال: إن هناك اتفاقيات كثيرة حكمت األوضاع 
بني بع���ض دول حوض النيل؛ فهن���اك اتفاقيات ثنائي���ة؛ واتفاقيات 
متعددة األطراف، وأهم هذه االتفاقي���ات بروتوكول عام 1891م بني 
إيطاليا وبريطانيا، وهو املنظم للحدود بني املس���تعمرات البريطانية 
واملس���تعمرات اإليطالية، ومعاهدة عام 1902م بني إمبراطور إثيوبيا 
ملك ملوك احلبش���ة  منليك الثاني� واإلمبراطورية البريطانية وكان 
يقس���م احلدود بني الس���ودان املصري البريطاني من جانب وبعض 
أجزاء اإلمبراطورية احلبش���ية من جانب آخر، واتفاقية عام 1929م 
التي جتمع بني مصر والس���ودان وأوغندا وكيني���ا وتنزانيا، واتفاقية 
ع���ام 1959م وِمن َقبُْل اتفاقية ع���ام 1954م بني مصر وأوغندا التي 
أُِعي���د التأكيد عليها مرة أخرى في عام 1991م، وبروتوكول ُعِقَد بني 
مصر وإثيوبيا عام 1993م؛ إذن هناك خمس اتفاقيات كلها تنظم هذه 
املسائل؛ إال أن احلجة األساسية لدول املنبع، هي أن هذه االتفاقيات 
ُعِقدت في وقت االس���تعمار؛ وانطالقاً من مبدأ قانوني مستقر، هو 
مبدأ الصحيفة النظيف�ة، فإن الدولة التي تخرج من عباءة االستعمار 
ال شأن لها باالتفاقيات السابقة التي ُعِقَدت؛ وبناًء على ذلك فإن كل 

ما جرى إبرامه أيام االستعمار فهم غير ملزمني به.
 وبالطب���ع هذا الكالم غير منطقي م���ن الناحية القانونية 
العتبارات كثي���رة، منها: أنه في عامي 1963م و 1964م أكدت 
دول منظم���ة الوحدة اإلفريقي���ة بقاء احل���دود املتوارثة عن 
االستعمار حتى ال تدخل هذه الدول في خالفات؛ ألنه إذا ُفتح 
املجال لتغيير احلدود املتواَرثة عن االس���تعمار، فسيكون وقتَها 
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احلديُث عن مائة وخمسني أو مائتي دولة؛ وحفظاً لالستقرار، 
وحفاظاً على األمن الدولي في القارة؛ أقرَّ املؤسس���ون ملنظمة 
الوحدة اإلفريقي���ة مببدأ املعاهدات املتوارثة عن االس���تعمار 

بصدد احلدود؛ أي تبقى وحُتتََرم.
ولفت الدكتور محمد شوقي األنظار إلى أن هناك اتفاقيتني 
دوليت���ني عقدهما املجتمع الدولي في مجمله وتُلِزمان كافة من 
م هذه املس���ألة األولى هي اتفاقية  ���ع. ومنظِّ ���ع ومن لم يوقِّ وقَّ
فيينا لقانون املعاهدات لعام 1969م، والثانية هي اتفاقية فيينا 

للتوارث الدولي بشأن املعاهدات سنة 1978م.
و تش���ير االتفاقية األولى إلى أن املعاهدات التي تُعقد بني 
دولت���ني أو أكثر يُعاد النظر فيه���ا لتغيٍُّر جوهري في الظروف، 
رمبا ي���ؤدي إلى اخت���الل كبير في االلتزام���ات بني اثنني من 
األطراف؛ فف�ي ه�ذه احلالة ميك�ن إع�ادة النظ�ر في االتفاقية 
ف  ال إلغاؤها؛ بتوافق إن أمكن. وإن لم ميكن ذلك في حال تعسَّ
أحد األطراف فإنه يجوز للمضرور ضرراً بالغاً أن يوقف سريان 
ِه، ويُس���تثنَى من هذا حاجتان أساس���يتان:  االتفاقي���ة في حقِّ
اتفاقي���ات احلدود، واالتفاقيات التي ترتِّب أوضاعاً عينية على 

اإلقليم.
وأضاف الدكتور شوقي قائاًل: إن ذلك ال يعني أننا نتعسف 
في اس���تعمال احلق؛ فذلك ينقلنا لل���كالم عن بعض اجلوانب 
األخرى املرتبطة مببدأ الضرر، ومبدأ االنتفاع املنصف، ومبدأ 
وج���وب اإلخطار... إلخ، وه���ي النقطة التي كانت س���بباً في 
اخلالف بني مصر والس���ودان من جانب وباقي الش���ركاء في 
النهر من جانب آخر، وهي االتفاقية اإلطارية التي من املؤسف 
أن بعض من يتحدثون عنه���ا أو يكتبون  يقولون: إنها تضمنت 
اتفاق���اً على 90 ٪، متجاهلني أن ما جرى االتفاق عليه ال يعدو 

كونه اتفاقاً على األشياء املتفق عليها أساساً.
نقاط االختالف:

و يتابع الدكتور محمد ش���وقي قائاًل: إن م���ا تبقى من األمور 
التي كان االخت���الف حولها، هي صلب املوض���وع؛ وهي عبارة عن 

ثالث نقاط: 
- ترتب���ط األولى بإصرار مصر والس���ودان إصراراً كاماًل 
عل���ى أن االتفاقية اإلطارية اجلديدة يتعني أن تُِوَرد نصاً يحترم 
ما تتمتعان بِه من حقوٍق مضمونة من الناحية القانونية مبوجب 

االتفاقيات السابقة، ومبوجب القواعد العرفية. 
- والنقط���ة الثانية تتعل���ق باإلخطار املس���بق: وهو مبدأ 
م اس���تغالالً ملياه أنهار  مس���تقر؛ فكل الوثائق الدولية التي تنظَّ

دولية تتحدث عن مبدأ اإلخطار املسبق. 

- والنقطة الثالثة: أن هذه االتفاقية اإلطارية من املفتَرض 
أن تعتمد على التوافق العام؛ وهو ما يعني أن قواعد التصويت 
فيها تكون بالتوافق العام؛ وهو مثل فكرة اإلجماع؛ لكنه إجماع 
س���لبي وليس إجماعاً إيجابياً؛ هو ما يعني أن القبول فيه ليس 
وجوبياً ولكن الوجوبي هو عدم الرفض؛ وكأن الس���كوت عالمة 
الرضا! وبناًء على ذلك َقِبلَت مصر بهذا غير أن باقي الشركاء 
ل مالحق لها أو  ل االتفاقية أو نعدِّ قالوا: إننا عندما نريد أن نعدِّ
أي بروتوك���ول فيها، فإنه يتعني أن يكون ذلك باألغلبية العادية؛ 
وه���ذا كالم غريب! فمن املمكن أن نعتمد االتفاقية اليوم وغداً 
تس���تطيع أي دولة من الدول الس���بع أن تتقدم باقتراح لتعديل 
هذه االتفاقية، أو أحد البروتوكوالت، أو أحد املالحق، ثم تُعتََمد 
من األغلبية البس���يطة، وهنا قالت مصر والسودان: إما أن تتم 
مس���ألة التعديل بالتوافق العام أو بأغلبية بس���يطة شريطة أن 

يكون فيها مصر والسودان.
القيمة القانونية لالتفاقية:

وفيما يخص القيمة القانوني���ة لالتفاقية اإلطارية أوضح 
ع عليها خمس من  الدكتور ش���وقي أنه: ال قيمة له���ا؛ إذ إنه وقَّ
ال���دول، كما أنها ل���م تدخل حيِّز النفاذ بَْع���ُد؛ ألنه لم يُصاَدق 
عليها؛ إذ من املمكن أن تنضم الدولتان األُخريان، ومع افتراض 
أنهما انضمتا - وإن كان هذا صعباً - فاالتفاقية لن تدخل حيِّز 
ع دولٌة اليوم  التنفي���ذ إال باملصادقة عليها؛ إذ من املمكن أن توقِّ
ع وعند  وتُصاِدق بعد عش���رين عاماً، كما أنه من املمكن أن توقِّ
املصادقة يرفض برملانها، أو ترفض اجلهات صاحبة الوالية أو 
صاحبة احلق في املصادقة داخ�ل الدولة، فاالتفاقي�ة من ه�ذا 

املنظور ما زالت تراوح مكانها.
وأشار الدكتور أيضاً إلى أننا لو افترضنا من ناحية أخرى 
أنهم صادقوا فإن االتفاقي���ة ُملِزمة ألطرافها، وال متتد أثارها 

إلى غيرهم؛ إذن فال عالقة ملصر أو السودان بها.
وثمة أم���ر آخر: وهو خط���أ يتردد بني وس���ائل اإلعالم 
املختلفة؛ من أن ه���ذه االتفاقية تُعيد توزيع احلصص بني دول 
حوض النيل، وهذا خطأ ش���ائع؛ فاالتفاقية ال تتحدث إطالقاً 
ع���ن إعادة توزيع احلصص، لكنها تتكل���م عن إعادة النظر في 
مجمل االتفاقيات الس���ابقة؛ ولذلك فإنه من الناحية القانونية 

ال يوجد مشكلة.
ويرى الدكتور إبراهيم آدم أن مسالة التفاوض في حد ذاتها 
ال غب���ار عليها؛ ولكن يجب أن تك���ون في إطار تطوير إيرادات 
م كبيٍر فيها؛  احلوض، كما أن هذه املس���الة ممكٌن حتقي���ُق تقدُّ
إذا أخذنا في احلس���بان أن غالبي���ة دول احل�وض - مب�ا فيها 
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السودان ال�ذي يصنَّ�ف كدول�ة مص�بٍّ - فيها أمط�اٌر تتساقط 
بكثافة وال يس���تفاد منها بالصورة املطلوب���ة في زيادة إيرادات 

احلوض، ويُفَقد معظُمها بعامل التبخر.
وفي اإلطار السابق ميكننا اإلشارة إلى مشروع قناة جونقلي 
ال���ذي بدأ في ثمانينيات القرن املاضي ولم يَر النور حتى تاريخ 
ل استخدام كل وسائل التكنولوجيا املتاحة  هذه الندوة، وأنه يسهِّ
لتجميع مصادر املياه وتخزينه���ا، وميكن احلصول على متويل 
رة  لهذه املشاريع من مؤسس���ات التمويل الدولية بقروض ميسَّ
عة، أو مبشاريع تعاونية بني  ميكن س���دادها من عائداتها املتوقَّ
مصر والس���ودان وبقية دول احلوض؛ وهي النقطة التي أشار 
إليها الدكتور فليفل؛  أي: العمل مببدأ اقتسام املغامن واملغارم�. 
وخاصة أن الوقت لم يَُفت بَْعُد على إمكانية حتقيق الطموحات 
واآلمال املشتركة بني دول احلوض إذا توفرت اإلرادة السياسية 
الالزمة وجرى تغليب املصالح العليا للشعوب؛ فالتجاذب والتوتر 
لن ينجزا النماء والرف���اه االقتصادي. والتفاهم املوضوعي هو 
الس���بيل األمثل لتحقيق التنمية االقتصادية التكاملية بني دول 
احلوض، ومن محاس���ن الواقع املعاش أن دول احلوض جميَعها 
ية واعدة ميكن  عات اقتصادية إقليمي���ة وقارِّ أعضاء ف���ي جتمُّ
االستفادة منها في تبادل اخلبرات واإلمكانيات ورؤوس األموال؛ 

للوصول إلى التكامل االقتصادي، والشراكة املتكافئة.
توصيات عامة:

وفي ختام الندوة أش���ار األس���اتذة الكرام إلى مجموعة من 
التوصي���ات العامة التي يرون وجوب الب���دِء فيها، مع األخذ في 
احلسبان عدم انتظار ثمارها في القريب العاجل؛ وذلك حتى تُعيد 
تصحيح املفاهيم لدى الش���ركاء األفارقة في دول املنبع.وتنوعت 

هذه التوصيات ما بني سياسية واقتصادية وثقافية، وأهمها:
1 - إعادة صياغة ما ميكن تسميته  دائرة نيلية� على النحو 
ث عنه جمال حمدان مبعزٍل عن الدائرة اإلفريقية،  الذي حت���دَّ

ويكون لهذه الدائرة اهتمام خاص.
2 - العمل على  إيجاد� وزارة لشؤون إفريقيا، وهي مسألة 

ة جداً. ُمِلحَّ
3 - تكثي���ف الزي���ارات السياس���ية من كبار املس���ؤولني 
املصريني والس���ودانيني لدول حوض الني���ل؛ لبحث كافة طرق 

التعاون املشترك بينهم.
4 - ال ب���د أن يكون لدى مصر رؤي���ة واضحة في التعمل 
مع الدول اإلفريقية تس���تدعي تعيني وزيٍر للشؤون اإلفريقية، 
ميلك من الصالحيات ما يجعل���ه نائباً لرئيس الوزراء وال يتبع 
وزارة اخلارجية، وينبغي عل���ى مصر أن تدرك أنها قادرة على 

قيادة دول حوض النيل نحو التنمية املتكاملة الشاملة املتناغمة 
املس���تدامة لدول احل���وض، وهي بذلك تكون حاملة لرس���الة 

االستقرار في املنطقة اإلفريقية.
5 - العمل على إحياء األسابيع الثقافية: وهي مسألة مهمة 
للغاية؛ ألن مس���ألة البُْعد الش���عبي أو ما يسمى بالدبلوماسية 
الشعبية أصبحت اآلن على َقْدٍر كبير جداً من األهمية، ومنها: 
األس���ابيع الثقافية، والدبلوماس���ية اجلماهيري���ة، واملؤمترات 

والندوات... وغيرها.
6 - التحرك الس����ريع من أجل دراس����ة مشروعات الطاقة، 
ومشروعات البنية التحتية لهذه البلدان، وأن تعلن مصر والسوادان 
عن املش����اركة فيها مبا يحقق الفائدة للجميع، مع احلرص على 

جتنُّب الدولة املصرية ما يتثر َحنَق ومخاوف هذه البلدان.
7 - الع���ودة إلى الدور الذي كانت تقوم به مصر جتاه أبناء 
هذه البلدان: وذلك بزيادة ع���دد البعثات التعليمية، وفتح باب 
االلتحاق مبعهد الدراسات اإلفريقية لطالب هذه البلدان؛ وهو 
نهم من استكمال دراستهم العلمية مبصر، ثم العودة إلى  ما ميكِّ

بالدهم ليكونوا رسل سالم بني مجموع هذه البالد.
هة لدول  8 - إنشاء قنوات فضائية، ومحطات إذاعية موجَّ

حوض النيل.
9 - ضرورة أن تتوجه مصر نحو دول حوض النيل، وزراعة 
ما ميكنها من أراٍض، واس���تغالل كمية األمطار؛ وذلك لس���د 
احتياجات مصر الغذائية، وسد الباب أمام أي مطامع خارجية 

في هذه األراضي، أو على األقل احلدُّ منها.
10 - تأكي���د املوقف املصري على وحدة كلٍّ من الس���ودان 

والصومال، والعمل على التواصل بني إثيوبيا وإريتريا.
11 - زيادة جرعة املعلومات اخلاصة بدول حوض النيل في 

املناهج التعليمية املصرية والسودانية.
12 - مراع���اة توجي���ه إعالم البلدين  مصر والس���ودان� 

للحديث بشكل إيجابي عن دول حوض النيل.
13 - تفعيل دور األزهر الشريف: بزيادة البعثات اخلاصة 
إلى هذه البالد، والعمل على زيادة اس���تقدام طالبها للدراسة 

في األزهر الشريف.
14 - عل���ى مصر أن تبذل ما في ُوس���ِعها لتحقيق عملية 
حتوي���ل نظام الري في مصر من الري بنظ���ام الغمر إلى نُُظم 

الري احلديثة؛ سواء بالرش أو التنقيط أو غيرهما.
15 - توجيه االس����تثمار املصري جتاه هذه الب�الد، لعدم 
ترك الس�احة اإلفريقي�ة لالس�تثمار األجنب�ي يلعب فيها كيفما 

شاء.
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أُت���������������داُس غ��������زُة واحِل�������������م������ى �1 وُت���������َس����اُس
م������رًة َة  َغ�����������������زَّ ق������ن������اُة  َت���������ِل���������َن  ل������ن  ال، 
ِرْج�������������ٌس م�����ن ال����ش����ي����ط����اِن أق��������ْ�������ذاُر امل�����دى
ل���َف�������ظ�������ت���ُه���ُم األرُض��������������وُن م�����ن أْق�����ط�����اِره�����ا 
���������������وص �2 وِق��������������ْرٍد ع����اه����ٍر إخ�������������واُن ِخ�������نَّ

ُض�������������ِرَب������ْت ع����ل����ي����ه����ْم ِذل�����������ٌة وَم����َه���������ان����ة 
�������ُم ال���ط���اغ�������وُت ف������وَق ِم�������ه�������اِدن���ا س���ُي���َح�������طَّ
���ْم�������ُر ُق�������ْب���َح وج���وِه���ِه���م َت���َط�������ُأ اجل����ي����اُد ال���ضُّ
ُة واإلَب���������ا �������ه���اَم���ُة وال���������ُم���������روَّ َن�������ْح�������ُن ال���شَّ
ال���ِع�������دى ُع�����������َدُد  وال  ُ���ن���ا  ِ���ب���� ُي���ْره���� امل�������وُت  ال 
����رى َص���������َم���������َدْت ع���ل���ى األي���������ام آس���������اُد ال����شَّ
ٌة ع����������ْزٌم وَح�����������������ْزٌم راِس�����������َخ�����������اِن وِع�������������زَّ
�������ْس�������واِن ف���ي َرَه�������ِج ال���َوَغ�������ى اْن�������ُظ�������ْر إل����ى ال���نِّ
���ًة، َح�������ِم�������يَّ �����������زاِل  ال�����نِّ ع����ن  َي����ْرَع���������وي����َن  ال 
ٍة رِك����������َب ال��������ُق��������ُروُد ج�����رائ�����م�����ًا ف�����ي غ������َ�����زَّ
����ٌر �����ْف�����ُظ َي�����ْع�����ِج�����ُز وال������َب������َي������اُن ُم����َق����صِّ ال�����لَّ
رَم������اُده������ْم ال�����ُب�����ُي�����وِت  حت�����ت   ٍ ���������ع  ُرضَّ ك������ْم 
ِ����ي����ًا ك������ْم ِن������ْس������وٍة َأْض�����������َح�����ْن ج�����م�����رًا ذاك�����
ك�����م ُه��������دِّ ِم����������ْن  ب�����ْي�����ٍت ف�������������أْوَدى أْه����ُل����ه
م���أس���اِت���ه���ْم ع����ن  ال����ُك����ْف����ِر  رؤوس  َص���َم�������َت���ْت 
َح�����������ْرٌق وَق�����ْص�����������ٌف داِئ��������َب��������اِن وَه����ْج����َم����ٌة
رْح������َم������ٌة أو  َت��������ْع��������ُروُه��������ُم  رأَف��������������ٌة  ال 
���ٌب - أي����ن ال���������َح����َض����ارُة؟ - وه����ْ���ي ب������ْرٌق ُخ�������لَّ
ب����َط����َل����ْت ِدَع�����اَي�����ُت�����ُه�����ْم وأْض������َح������ْت ُه���������ْزَأًة
ي������ا... َه������ْل  َأَف��������اَق امل��س��ل��م��ون ِل�������َم���ا َده����ى؟
������ا وإنَّ ُم���������وُع،  ال���������دُّ ُت�����������ْج�����ِدي  ال  ت���ال���ل�������ِه 
���ٍة ���������ُه���������ْم ف�����ي ج�������نَّ ورج����������اُل ِص�������������ْدٍق َه����مُّ
َرى ي������ا َق�����ْل�����ع�����ًة ل����ل����ِع����زِّ ش������اِم������َخ������َة ال�����������ذُّ
ص������ْب������رًا وَع��������ْزم��������ًا ف��������األُم��������وُر إل�������ى َم�����دى
ب�����ًا �7 ُش�����������زَّ ُت�����ْص�����ِب�����ُح  اهلِل  َخ�����ْي�����ل  ف����ل����َع����لَّ 

ِل، وامل���������ي���������داُن ف����ي����ه ح�����م�����اُس؟ ب���������ال���������ذُّ
ف�����ال�����������ُم�����ْع�����َت�����دون ُح�����َث�����������ال�����ٌة أْرَج�������������اُس
ل����ع����ن����ات َدْه�������������ٍر َوْص���������م���������ٌة، أْن�����������ج�����اُس
أَس�������اُس  ال�������ُم�������ْخ�������ِزي���اِت  ل������ُرْك������ِن  ه������ْم  إذ 
ِ����َس����اُس ش�������رُّ ال�����ب�����ريَّ�����ة، ف�����ي ال������وج������ود خ�����
لُّ ف���ي���ه���م َم�����������ْع�����������ِدٌن وِغ�������������راُس ف�������ال�������ذُّ
وُي������َه�������������اُن ِق���������ْح���������ٌف ل���ل���َخ�������ن���ا وُي����������داُس
وُي����َص���������بُّ ف����ي َأْخ�����������َراِت�����ِه�����������نَّ �3 ُن�������ح���اُس
اُس وُح، ن���ح����ْ���ُن ال�������رَّ ف����ي ال����ن����اس، ن���ح���ُن ال����������رُّ
إَي���������اُس ال�����ق�����ل�����وِب  إل�������ى  َي���������������ِدبُّ  إن  م�����ا 
ة واحِل�������������م������اُم  ل�������ب���اُس ب�����َع�����������ِري�����ِن َغ�������������زَّ
ه����ا َأْم�������������راُس َق�������ْع�������س���اُء َأح�����ْ����ك�����َ����َم َش���������دَّ
ُ����نَّ ف���ي���ه���ا ُدْرَب����������������ٌة وِم���������������راُس َف���������َل���������ه�����
����ِه���������ي����ُب ِك����ن����اُس وال�����������َم�����������ْوُت م�����ْه�����ٌد وال����لَّ
ِق�����ي�����اُس ال�����ع�����اَل�����������ِم�����َن  ف������ي  ل����ه����ا  إن   م������ا 
����������ْرُس �4 واألق������������اُم واألن��������ق��������اُس �5 وال����������طِّ
�������������َه�������������اُت ع����وي���������ُل����ه����ا أْج�������������راُس واأُلمَّ
ص����ِي����ِف ِع����ظ����اُم����ه����ا أك�������ْ������َداُس وع����ل����ى ال���������رَّ
��������ِت األْن��������َف��������اُس م��������ات األن�����ي�����������ُن وُك��������ظَّ
وُذي�������وُل�������ُه���������������ْم ِل������َوَب������اِل������ه������ا أْح����������اُس
اُس أع������������داُؤن������������ا ل�����َن�����ك�����ال�����ه�����ا ُح����������������رَّ
َق�����َس�����ِت ال�����ُق�����ُل�����وُب ف�������م���ا َل����ه����ا إْح�����َس�����اُس
�������������ٌة، َث������َم������راُت������ه������ا ِإْف������������اُس َه������َم������ِج������يَّ
ِق������ْس������َط������اُس وال  ِع�������ْن�������َدُه�������ُم  َح����������قَّ  ال 
واإِلْل����������َب����������اُس؟ ������ُك  ال������شَّ َي��������������َزاُل  ال  أْم 
،  َك����ِت���������ي����َب����ٌة، َأْف�����������راُس َح�����������ْرٌب ُت�������َش�������نُّ
ل������ُه������ُم  ب����ع����ْي���������ِن ِح�����َس�����اِن�����ه�����ا ِإع��������ْ�������راُس
ص�����م�����دت؛ ف���ف���ي���ه���ا  م���ن���ع���ة وِش��������م��������اُس �6
ِ����ٌل ف�����ي ال������َوَغ������ى أْن������َك������اُس وِع������������داِك ِم����ي�����
�����اُس ب������ال������ُق������ْدِس ق������اِئ������ُد َزْح�����ِف�����ه�����ا ال�����َع�����بَّ

للشيخ إبراهيم بن الشيخ سيديا الشنقيطي

)2( اخِلنَّْوُص: ولد اخلنزير .  )1( احِلمى: ُيقَصد به حمى املسجد األقصى .             
)3( اأَلخـََراُت: جمع َخْرٍت بفتح اخلاء وضمها مع سكون الراء؛ وهو الثْقُب في األذن وغيرها . 

)5(  األنقاس: جمع ِنْقس، واملراد به: املِداد .  رس: الصحيفة .       )4( الطِّ
راً وزناً ومعنًى .  باً: ُضمَّ )7( ُشزَّ موُس بضم الشني .   َماُس: مصدر َشَمَس: الَفرُس إذا مَنَع َظْهَره ، ومثله الشُّ )6( الشِّ
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الدور  تنامي  من  أمريكي  قلق 
التركي في المنطقة

هشام منور

ُموِّ اإلنساني من مظاهر السُّ
د. توفيق علي زبادي

واالتفاقيات  المؤتمرات  أثر 
ـك األسـرة الدولية علـى تفكُّ
نورة بنت إبراهيم العمر

واقع األسرة في الغرب
باتريزيا بيللوني

مــــرصــــد األحــــــــداث
جالل الشايب
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م���ا تقدم بيان���ه يكاد ينطب���ق في اآلونة 
األخيرة على سياس���ة واش���نطن جتاه واحدة 
كان���ت من أكب�ر حلف�ائه���ا  وال تزال� ، وهي 
نَت م���ن جتنيب املنطقة حرباً  تركيا التي متكَّ
إقليمي���ة - ورمب�ا عاملي�ة - جديدة من خ�الل 
طها في الشأن النووي اإليراني، وحتقيقيها  توسُّ
بالتع�اون م�ع الب�رازيل - تل�ك الق�وة الدولي��ة 
الص�اعدة - جناحاً باه����راً في توقيت قاتل 
لهم����ا إلى صفق�ة لتب���اُدل الي�وراني�وم  وتوصُّ

ل - من وجهة  ب على أراضيها. لقد باتت تركيا تش���كِّ املخصَّ
نظر بعض القائمني على صنع القرار في واشنطن - »خطراً« 
هات الواليات املتحدة وسياس���اتها في  داهماً ومعرقاًل لتوجُّ
املنطق���ة؛ بعد أن اتض���ح حجم اإلرب���اك الواضح للموقف 

األمريكي من الصفقة املعقودة.
فقد كش���فت مصادر صحفيَّة تركية النقاب عن سيناريو 
أمريكي إلضعاف حكومة رجب طيب أردوغان، رئيس حزب 

العدال���ة والتنمية؛ وذكرت صحيفة »أكش���ام« أنه في الوقت 
الذي تتجه فيه األنظار في تركيا إلى ما سيسفر عنه املؤمتر 
ع أن  الطارئ حلزب الش���عب اجلمهوري املعارض؛ حيث يُتَوقَّ
م  يت���م انتخاب  كم�ال كليت�ش� َخلَفاً  لدنيز بيكال� ال�ذي قدَّ
استقالته قبل أس���بوع إثر فضيحة جنس���ية، فإن الواليات 
املتح���دة تولي اهتماماً خاصاً بالتطورات احلاصلة اآلن على 

الساحة السياسية التركية.
وأضافت الصحيفة أن واش���نطن باتت ترغب في وجود 
حزب قوي مناِفس حل���زب العدالة احلاكم، وأن إدارة باراك 

قلق أمريكي
من تنامي الدور التركي في المنطقة

)*( كاتب وباحث. 

] المسلمون والعالم [

ه�����������ش�����������ام م�������������ن�������������ور)*(

hichammunawar@gmail.com

ة تناقض غريب في مالمح السياس�ات األمريكية حول العالم، وفي منطقة الش�رق األوس�ط على نحو خاص؛ فكلما  ثمَّ
اتجهت المنطقة نحو فرز قوًى قادرٍة على ضبط إيقاع المخاوف من توتير األجواء وتصعيدها من ِقَبل الكيان الصهيوني، 
، ديمقراطي، يعود بالنفع على الجميع،  أو القدرة على حلِّ المش�اكل العالقة واألزمات البنيوية الخانقة بأسلوب سلميٍّ
هت مراكز صنع القرار واللوبيات الداعمة لمراكز  أو تط�وَّرت العالقات البينية بين دول الجوار اإلقليمي لمنطقتنا، توجَّ
القوى في واش�نطن إلى تبديد أجواء الس�لم وعرقلة جهود القوى اإلقليمية المبذولة من أج�ل تنفيس االحتقانات 

المحَتَملة، بل محاولة تهديد تلك القوى والدول في أمنها واستقرارها وتعطيل نشاطها نحو التقدم واالزدهار.
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] المسلمون والعالم [
أوبام���ا عازمة عل���ى إضعاف حكومة أردوغان ملمارس���اتها 
املناوئ���ة واملناهضة ضد »إس���رائيل«، والقترابها في الوقت 
نفسه من محور  إيران - س���وريا� املعادي للواليات املتحدة 

األمريكية ، بحسب وصف الصحيفة التركية.
وكانت وزي���رة اخلارجية األمريكية  هي���الري كلينتون� 
قد أعلنت أن الواليات املتحدة توصلت إلى اتفاق مع روس���يا 
والصني حول مشروع قرار يفرض عقوبات على إيران بسبب 
برنامجها النووي؛ وذلك ف���ي أعقاب تهديد وزير اخلارجية 
التركي أحمد داوود أوغلو بانسحاب بالده من االتفاق الذي 
جرى التوصل إليه مع إيران والبرازيل بش���أن مبادلة الوقود 
الن���ووي بيورانيوم عالي التخصيب عل���ى األراضي التركية، 
ف���ي حالة إقدام الدول الكب���رى على فرض عقوبات جديدة 
ة االحتاد األوروبي  بحق طهران، بينما دعا أردوغان خالل قمَّ
وأمريكا الالتينيَّة في مدريد »املجتمَع الدوليَّ إلى دعم البيان 
اخلتامي للدول الثالث  إيران والبرازيل وتركيا� باسم السالم 
العامل���ي«. وأضاف: »علينا الكفُّ ع���ن التحدث عن عقوبات 

ضد إيران بعد هذا االتفاق«.
وبحسب مصادر أمريكية مطلعة، فإن إدارة أوباما »قلقة« 
ج���داً من سياس���ات أردوغان جتاه »إس���رائيل« ومن التقرُّب 
التركي املتنامي مع سوريا. ونقلت صحيفة »جيروزاليم بوست« 
الصهيونية عن مصادر أمريكية قولها: »إن الواليات املتحدة لم 
حتدد بَْعُد ما إذا كان التقارب التركي الس���وري هو دليل على 
قرار إس���تراتيجي تركي بإعادة توجيه السياسة التركية بعيداً 

عن الغرب، إالَّ أنها تراقب السلوك التركي بقلق«.
وكان اللوب���ي الصهيون���ي ف���ي الكونغ���رس األمريكي 
قد ب���دأ التحرك ض���د تركيا؛ وذلك ف���ي أعقاب صفعات 
دة  أردوغ���ان املتتالي���ة ل� »إس���رائيل«، وجرى عرض مس���وَّ
قرار على مجلس الش���يوخ األمريكي لالعتراف مبا يس���مى 
 ب� »املذبح�ة العثمانية ض�د أرم���ن األناضول« عام 1915م. 
وكان زعم���اء يه���ود أمريكيون قد التقوا، في وقٍت س���ابق، 
بالس���فير التركي  نابي سينس���وي� في واشنطن، وأعربت 
القيادة اليهودية عن قلقها العميق من االجتاه الذي تس���لكه 
تركيا في ظل حكم حزب العدالة والتنمية بعد س���نوات من 

العالقات الوثيقة املثمرة، على حدِّ وصفها.
وكانت مص���ادر صحفية قد أماط���ت النقاب عن رفض 
تركيا لرس���الة بعثت بها »إس���رائيل« إلى أنقرة حتدثت فيها 

عن اخلطر الذي متثله س���وريا على اس���تقرار األوضاع في 
الشرق األوسط، وضرورة اإلبقاء على مسافة معيَّنة بني تركيا 
وسوريا، وقالت مصادر مطلعة: إن أنقرة أبلغت »تل أبيب« بأن 
تركيا لن تسمح ألي طرف وأية جهة مهما كانت بتحديد ورسم 

سياسة عالقاتها اخلارجية مع السوريني أو غيرهم.
وكان رئيس احلكومة التركية  رجب طيب أردوغان� قد 
اعترض عل���ى االنتقادات »اإلس���رائيلية« واألمريكية لتركيا 
بسبب استبعاد »إس���رائيل« من املناورات العسكرية الدورية 
املش���تركة قائاًل: »أودُّ أن يعلم اجلمي���ع أن تركيا دولة قوية 
تتخذ قراراتها بنفسها، وال تتلقى تعليمات من أيٍّ كان التخاذ 
قراراتها«. وكش���فت تقارير صحفية عبرية عن خوٍف متناٍم 
ته: عمليَة »أسلمة«  داخل »إسرائيل« من قيام أردوغان مبا سمَّ
للجيش التركي، ونقلت عن مصدٍر سياسي »إسرائيلي« رفيِع 
املس���توى قوله: »تراودنا، وبعَض الدول الغربية، مخاوُف من 
أن يكون أردوغان يقوم بصمت وبحزم بعملية أسلمة لتركيا«. 
وأكدت مصادر سياس���ية »إسرائيلية« على أن هذه املخاوف 
متها  ة، وفي مقدِّ مشتركة أيضاً لعدد من الدول الغربية املهمَّ
الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا. وقال مصدر 
أمنيٌّ »إس���رائيلي« رفيع املس���توى: »إننا نشهد حركة تعيني 
واس���عة لضباٍط متدينني في اجليش التركي في الس���نوات 
ه لم يكن في السابق؛ ولذلك فإن علينا أن  األخيرة، وهو توجُّ

ات التي نبيعها لتركيا«. ر مرتني في طبيعة املعدَّ نفكِّ
إن نزوع تركيا التدريجي للحضور في مس���رح الش���رق، 
ال مه���مٍّ على صعيد حل إش���كاالته، وتعزيز  ولع���ب دوٍر فعَّ
عالقاتها اإلقليمية مع جميع دول اجلوار، العربي منهم على 
وجه اخلصوص، لم يك���ن ليريح مبعث التوتر واالحتقان في 
املنطقة »إس���رائيل«؛ فلجأت إلى حتري���ك العواصف وإثارة 
الزوابع في وجه السياس���ة اخلارجي���ة اجلديدة لتركيا، في 
ظل عدم انسجامها مع أجندتها العدوانية على دول املنطقة؛ 
فك�ان أن ب���دأت دوائر ُصنْع القرار في الواليات املتحدة في 
م���ؤازرة الغضب الصهيوني من التص�رفات الت�ركية بتخب�ط 
في التص�ريحات واملواق�ف، يعكس���ه تضارب م�راكز الق�وى 
هاتها إزاء حلي�ف قدي�م ومه�م مث�ل  تركي�ا�؛ وه�و  ف����ي توجُّ
ما يعني في النهاية أن املشكلة كانت وستظل في ظل املعطيات 

والظروف القائمة، مشكلة أمريكية داخلية بكل املقاييس. 
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يف التاريخ ِعْبَرة للمؤمنني:
حصار ُقَرْيٍش ِلَبِني َهاِشٍم َوَبِني املطِلِب:

ْساَلُم، وملا َرأَْت ُقَريٌْش  ا »أَْسلََم َحْمَزةُ َعمُّ النبي # َوَجَماَعٌة َكِثيُروَن، َوَفَشا اإْلِ لَ�مَّ
ِلِب  أَْمَره # يَْعلُو َواأْلُُموُر تَتََزايَُد أَْجَمُعوا َعلَى أَْن يَتََعاَقُدوا َعلَى بَِني َهاِشٍم َوبَِني املطَّ
َوبَِن���ي َعبِْد َمنَاٍف؛ أَْن اَل يَُباِيُعوُهْم، َواَل يُنَاِكُحوُهْم، َواَل يَُكلُموُهْم، َواَل يَُجاِلُس���وُهْم؛ 
َحتى يَُسلُِّموا إلَيِْهْم َرُسوَل اللِه # َوَكتَبُوا ِبَذِلَك َصِحيَفًة َوَعلُقوَها ِفي َسْقِف الَْكْعَبِة. 
اِرِث.  يَُق���اُل: َكتََبَها َمنُْصوُر بُْن ِعْكِرَمَة بِْن َعاِمِر بِْن َهاِش���ٍم. َويَُقاُل: النَّْضُر بُْن احْلَ
َوالصِحيُح أَنُه بَِغيُض بُْن َعاِمِر بِْن َهاِش���ٍم، َفَدَعا َعلَيِْه َرُسوُل اللِه # َفُشلَّْت يَُدهُ، 
ِلِب ُمْؤِمنُُهْم َوَكاِفُرُهْم إالَّ أَبَا لََهٍب؛ َفِإنُه َظاَهَر ُقَريْش���اً  َفانَْحاَز بَنُو َهاِش���ٍم َوبَنُو امْلُطَّ
ِلِب. َوُحِبَس َرُسوُل اللِه # َوَمْن َمَعُه ِفي  َعلَى َرُسوِل اللِه # َوبَِني َهاِشٍم َوبَِني امْلُطَّ
ِم َسنََة َسبٍْع ِمْن الَْبْعثَِة، َوُعلَِّقْت الصِحيَفُة  َرَّ ْعِب ِشْعِب أَِبي َطاِلٍب لَيْلََة ِهاَلِل احمْلُ الشِّ
ِفي َجْوِف الَْكْعَبِة، َوبَُقوا َمْحبُوِسنَي َوَمْحُصوِريَن ُمَضيَّقاً َعلَيِْهْم ِجّداً، َمْقُطوعاً َعنُْهْم 

ُموِّ اإلنساني من مظاهر السُّ
الشراكة بين األحرار واألبرار في فك الحصار

] المسلمون والعالم [

زب���ادي ع��ل��ي  ت��وف��ي��ق  د. 

بني  شراكة  من  ن��راه  ما  إن 
أحرار العامل وأبراره يف السعي 
اجلاد لفك احلصار عن غزة رمز 
العزة، هلو أمر جدير باالهتمام 
مباركة،  والدراسة، وهو بداية 
نسأل اهلل هلا الدوام واالستمرار 
وأن تكون نقطة انطالق لشراكة 
صاحل  لتحقيق  وأمش��ل؛  أوس��ع 

اإلنسانية على وجه األرض.
احل����ص����ر: ال��ت��ض��ي��ي��ق، 

واحلبس)1(.
واحل���ص���ر: َح��َص��َره��م يف 
فقد  ذلك  فعل  إذا  ألنه  البلد؛ 
منعهم عن االنفساخ والتصرف 

يف األمور)2(.
واهل���دف م��ن احل��ص��ار: هو 
ن من احملاَصرين؛ للقضاء  التمكُّ
عليهم أو إضعافهم، أو إصابتهم 
حتقيق  من  واإلحباط  باليأس 

النصر املنشود.

)1( غريب القرآن: ص120.
)2( الفروق اللغوية: ص 190.
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] المسلمون والعالم [

نَي َحتى بَلََغُهْم  يَرةُ َوامْلَادةُ نَْحَو ثاََلِث ِس���نِ امْلِ
ْهُد َوُسِمَع أَْصَواُت ِصبَْياِنِهْم ِبالْبَُكاِء ِمْن  اجْلَ

ْعِب. َوَراِء الشِّ
الكاره��ني  األح��رار  ش��جاعُة 

ه: للحصار وسعُيهم لفكِّ
َوَكانَْت ُقَريٌْش ِف���ي َذِلَك بنَْيَ َراٍض 
َوَكاِرٍه، َفَس���َعى ِفي نَْقِض الصِحيَفِة َمْن 
َكاَن َكاِرهاً لََها، َوَكاَن الَْقاِئُم ِبَذِلَك ِهَشاُم 
اِرِث بِْن َحِبيِب بِْن نَْصِر  بُْن َعْمِرو بِْن احْلَ

بِْن َماِلٍك؛ َمَش���ى ِفي َذِلَك إلَى امْلُْطِعِم بِْن َعِدي َوَجَماَعٍة ِمْن 
ُقَريْ���ٍش َفَأَجابُوهُ إلَى َذِل���َك، ثُمَّ أَْطلََع اللُه َرُس���ولَُه َعلَى أَْمِر 
َصِحيَفِتِهْم، َوأَنُه أَْرَس���َل َعلَيَْها اأْلََرَضَة َفَأَكلَْت َجِميَع َما ِفيَها 

ِمْن َجْوٍر َوَقِطيَعٍة َوُظلٍْم إالَّ ِذْكَر اللِه، َعز َوَجل �1.
إن في هذا احلدث لعبرة للمؤمن���ني املرابطني؛ أن الله 
جاع���ل لهم من احلص���ار فرجاً ومخرج���اً، ونقطَة انطالق 
حلرية كاملة، وأن الله مس���تخلُفهم في األرض؛ فناظر ماذا 

يعملون؟
وإن في األرض أحراراً يريدون أن تعلَو القيم اإلنس���انية 
وتنتش���َر وتسوَد العالَم، بل إنهم على اس���تعداد أن يَُعرِّضوا 
أنفس���هم للموت من أجل أن تَُعمَّ قيم اخلير والعدل واحلرية 
جمي���ع العالم، وقد حدث منهم ذلك في س���فينة أس���طول 

احلرية »مرمرة«. 
وإن عل���ى العق���الء واحلكماء والعلم���اء وأصحاب الرأي 
في هذه األمة، أن يش���يدوا بهذه الش���راكة، ويدعوا لتوسعتها 
وشمولها واستمرارها، ويكونوا هم الروح التي تسري في هذه 

األمة؛ فيحيوها بالقرآن، ويسيروا بها على هدي خير األنام.
وعلى رجال األعمال كذلك أن يدعموا هذه السفن املتجهة 
لف���ك احلصار عن غزة؛ وإال لم يجدوا لهم أنصاراً يوم ال ينفع 
ن نَّْذٍر  ن نََّفَقٍة َأْو َنَذْرُت ِمّ مال وال بنون. قال - تعالى -:  }َوَما َأنَفْقُتم ِمّ

اِل�ِمنَي ِمْن َأنَصاٍر{ ]البقرة: ٢٧٠[. َفإنَّ اللََّه َيْعَلُمُه َوَما ِللظَّ
امِلُوَن ِفي  قال الشيخ رش���يد رضا - رحمه الله -: »َوالظَّ

نَْفاِق، هم الذين: َمَقاِم اإْلِ
ُروَها ِمْن َهِذِه  وَه���ا َويَُطهِّ - َظلَُموا أَنُْفَس���ُهْم؛ ِإَذ لَْم يَُزكُّ

)1( زاد املعاد: 20/2.

يَاِء  الَْفْحَش���اِء والْبُْخِل، أَْو ِمْن َرَذاِئِل الرِّ
َوامْلَنِّ َواأْلََذى.

- َوَظلَُموا الُْفَقَراَء َوامْلََس���اِكنَي مِبَنِْع 
َما أَْوَجَبُه اللُه لَُهْم.

نَْفاِق  َة ِبتَْرِك اإْلِ لََّة َواأْلُمَّ - َوَظلَُموا امْلِ
ِة، َومِبَ���ا َكانُوا ُقْدَوًة  ِف���ي امْلََصاِلِح الَْعامَّ

َسيِّئًَة ِلَغيِْرِهْم؛ َفُظلُْمُهْم َعامٌّ َشاِمٌل. 
َفَه���ْل يَْعتَِبُر ِبَهَذا أَْغِنَياءُ املْس���ِلِمنَي 
تَُهْم َقْد َصاَرْت ِببُْخِلِهْم أَبَْعَد  َوُهْم يََرْوَن أُمَّ

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس؟  يِْر بَْعَد أَْن َكانَْت َخيَْر أُمَّ اأْلمَُمِ َعِن اخْلَ
أََم���ا ِإنَُّهْم اَل يَْجَهلُوَن أَنَّ املاَل ُهَو الُْقْطُب الَِّذي تَُدوُر َعلَيِْه 
َجِميُع َمَصاِلِح األمَمِ ِفي َهَذا الَْعْصِر، َوأَنَُّهْم لَْو َشاؤوا اَلنْتََشلُوا 

ِتَها �2. َة ِمْن َوْهَدِتَها، َوَعاُدوا ِبَها ِإلَى ِعزَّ َهِذِه اأْلُمَّ
وقال ابن عاش���ور – رحمه الله -: »َونَْفُي اأْلَنَْصاِر ِكنَايٌَة 
نَْيا؛  َعْن نَْفي النَّْصِر َوالَْغْوِث ِفي اآْلِخَرِة؛ َوُهَو َظاِهٌر، َوِفي الدُّ
أِلَنَُّهْم مَلَّا بَِخلُوا ِبنَْصِرِهُم الَْفِقي���رَ ِبَأْمَواِلِهْم َفِإنَّ اللََّه يُْعِدُمُهُم 
���ي َعلَيِْهْم ُقلُ���وَب ِعَباِدِه، َويُلِْقي  النَِّصيَر ِفي امْلََضاِئِق، َويَُقسِّ

َعلَيِْهُم الَْكَراِهَيَة من النَّاس« �3.
وعلى كل مسلم أن يدعم مبا استطاع: من قول أو فع����ل 
أو نفقة مهما كانت صغيرة؛ كما قال - تعالى -: }َوال ُينِفُقوَن 
َنَفَق���ًة َصِغيَرًة َوال َكِبي���َرًة َوال َيْقَطُعوَن َواِديًا إالَّ ُكِتَب َلُه���ْم ِلَيْجِزَيُهُم اللَُّه 
َأْحَس���َن َما َكاُن���وا َيْعَمُل���وَن{ ]التوب���ة: ١٢١[؛ فاجلزاء يكون على 

أحسن عمل عمله املرء.
إن على املش���ارك في هذه السفن املتجهة إلى غزة لفك 
احلصار أن يتذكر قوله - تعالى -: }َذِلَك ِبَأنَُّهْم ال ُيِصيُبُهْم َظَمأٌ 
اَر َوال  َوال َنَصٌب َوال َمْخَمَصٌة ِفي َس���ِبيِل اللَِّه َوال َيَطُئوَن َمْوِطئًا َيِغيُظ اْلُكفَّ
َيَناُل���وَن ِمْن َعُدٍوّ نَّْياًل إالَّ ُكِتَب َلُهم ِبِه َعَم���ٌل َصاِل�ٌح إنَّ اللََّه ال ُيِضيُع َأْجَر 
اْل�ُمْحِس���ِننَي{. ]التوب���ة: ١٢٠[؛ فعلى الظمأ أجر، وعلى النََّصب 
أجر، وعلى املخمصة أجر، وعلى إغاظة العدو أجر؛ ألن الله 

يحب من وليِّه إغاظة عدوه.
ه، ونُصَرة وليِّه. ب إلى حب ربك بإغاظة عدوِّ  فتقرَّ

)2( تفسير املنار: 2/ 67.
)3( التحرير والتنوير: 3/ 66.
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ها هو قانـون  وبهـذا يتبني لنـا أن أعـدل القـوانني وأصـحَّ
السـماء الـذي وضـعـه مـن يعلـم مـآالت األمـور واألحــــوال 
- سبحانه وتعالى - وأن أي نظاٍم وضعيٍّ يخالف قانون السماء 
فال حاجة للبشرية إليه، وكلما تخلَّى الناس عن النظام الرباني 

دبَّ في املجتمع الشح واخلوف والفقر واألنانية والتفكك.
وهذا مـــا دعاني للحديـــث والنظر في أثـــر املؤمترات 
واالتفاقيات الدولية على النظـــام الذي أراده الله - تعالى - 

للمؤسسة االجتماعية »األسرة«.
إن هذا املوضوع ِجدُّ خطير، ورضي الله عن أمير املؤمنني 
عمر بن اخلطاب؛ حيث يقول :   »إمنا تُنَْقض عرى اإلســـالم 
عروة عروة إذا نشأ في اإلسالم من ال يعرف اجلاهلية «  .  إن 
ل  من ال يعرف خطورة هـــذه املؤمترات واالتفاقيات قد يحمِّ

األمة الشيء الكبير، ومن أخطرها ما يتعلق باألسرة .
لقد ظهرت هيئة األمم املتحدة بوجهها اجلديد املستبد؛ 
حيـث تعقـد املؤمتـرات الدوليـة من أجـل تقنني وتشــــجيع 
ههـــا وتدعمها الصهيونية  كل ما هو فاســـد ومرفوض، توجِّ

َرنَّ عاقل أن مثل تلك التوجهات ميكن أن  العامليـــة، وال يتصوَّ
لَّ  تُصِلح الشباب، أو جتعلَه أداةَ بناٍء في مجتمعاته، أو أن َتُ
مشكالت املرأة، بل إنها إفساد للمرأة على وجه اخلصوص، 

وسعي لتغيير وظيفتها الطبيعية. 
إن قوانني احلرية املزعومة للمجتمع إمنا تعود باإلنســــان إلى 
عهد الرقيق، كما أن تلك التوجهات تدمر العالئق األسرية، وتفسد 
ما بني األبوين وأبنائهم، حني َتِرم الوالدين من أي حق في رعاية 

أبنائهم أو توجيههم أخالقياً؛ فتتفكك األسر، ويتشرد األبناء.
وأشـــير هنا إلى بعـــض أجندة وتوصيـــات بعض تلك 

املؤمترات واالتفاقيات؛ فمن ذلك:
أواًل: اتفاقية القضاء على جميع أش�كال التمييز 

ضد المرأة )سيداو(: 

حيث نادت باملساواة، أو ما يعبَّر عنه بـ )اجلندر(، وبناًء 
على هذه املصطلحات متَّت الدعوة إلى:
- إباحة الزواج من اجلنس املخالف.

- إضعاف أهم عنصر في اســـتمرار األســـرة؛ أال وهو 
التناسل.

أثر المؤتمرات واالتفاقيات الدولية

ـك األسـرة علـى تفكُّ

)*( مديرة القسم النسائي مبركز باحثات لدراسات املرأة، ومحاضرة في جامعة امللك 
سعود. 

] المسلمون والعالم [

نورة بنت إبراهيم العمر)*(

خلق الله الكون ووضع له نظاماً ال يحيد عنه؛ فالشـــمس تشرق في الصباح وتغرب في املساء، منذ خلق الله األرض 
والسماء، وهكذا سائر الكواكب: }َوُكلٌّ ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوَن{ ]يس: ٤٠[؛ فالكل يسير َوْفَق نظام امللك العالَّم، وكذا أجرى الله 
النظام لكل مخلوق َخلََقه، وال يســـتطيع أي أحد كائناً من كان أن يتدخل، أو ينازع في تدبير عالَّم الغيوب: }َلْو َكاَن ِفيِهَما 

آِلَهٌة إالَّ اللَُّه َلَفَسَدَتا{ ]األنبياء: ٢٢[.
إن الـــذي قال: }َوإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمالِئَكِة إِنّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَف���ًة{ ]البقرة: ٣٠[، هو الذي وضع نظام هذا اخلليفة؛ فهو 
ن َذَكٍر َأْو ُأنَثى َوُهَو  أعلـــم مبا يصلحه وما يبقيـــه، وهو احمليط به ِعلْماً، وهو الذي قال - عز من قائل -: }َمْن َعِمَل َصاِل�ًحا ِمّ
َبًة{ ]النحل: ٩٧[، واحلياة الطيبة ال تكون إال بالســـير على النظام الذي وضعه الله، فإذا حاد اإلنسان  ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَُّه َحَياًة َطِيّ

وانحرف عن هذا النظام فستكون حياته متِعَبة مرِهَقة، مصداقاً لقول الله - تعالى -: }َفَلُنْحِيَينَُّه َحَياًة َطِيَّبًة{.
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] المسلمون والعالم [

- إباحة الشذوذ.
- إسقاط الِقوامة والوالية.

-  متييع قضية األمومة ومشروعية القرار في البيت.
ثاني�ًا: وم�ن توصيات تل�ك المؤتم�رات الدولية 

)تمكين المرأة(:

 وهـــي منزلة فوق املســـاواة؛ حيث تكـــون املرأة حاكمًة 
على الرجل، ومتمكنة من احلكم السياسي، ويدخل في ذلك 
الوصول إلى أعلى درجات السلطة السياسية، وهذا ال يخفى 

ما فيه من مصادمة للفطرة واالختالفات البيولوجية. 
ثالثًا: اتفاقية )عال�م جدير باألطفال(، وترك الحبل على 

الغارب، والحرية المزعومة، ذات الخلفية النسوية المتطرفة:

 ففي هذه االتفاقية جرى التأكيد على ما يسمى باحلقوق 
اإلجنابية، والســـلوك اجلنســـي اآلمـــن، وقواعد اإلجناب، 
فيتعاملون مع اإلنســـان كفرد وليس كحلقة في سلسلة، وفي 
هذا فتٌح لباب الشـــذوذ واإلباحية، وإلغـــاءٌ حلدود الله في 

املسائل ذات احلدود.
كما أن هذه االتفاقيات واملؤمتـــرات تتعامل مع األفراد 

كموادَّ استثمار اقتصادي، وليس كمهمة إنسانية؛ فليس هناك 
مراعاة حلاجة اإلنسان إلى احلب واحلنان والرعاية.

وقد استطاعت تلك املؤمترات واالتفاقيات الدخول إلى 
املجتمعات مـــن بوابة مغرية، كبيرة؛ أال وهي ما يعبِّرون عنه 
»بالعنف األسري«؛ فكل ممارســـة تخالف مصطلح احلرية، 

يعتبرونها عنفاً أسرياً.
ويُدِخلُون في مصطلح »العنف األسري« ما يلي:

- بقاء الفتاة عذراء حتى الزواج.
- منع وصول اخلدمات الصحية واإلجنابية للمراهقني.

- منع املرأة أوالفتاة من أن يكون لها شريك؛ »أي: عشيق 
أو صديق«.

- اتخاذ عقوبات ضد الشـــواذ، وَمنُْعهم من االندماج في 
املجتمع.

- تزويج القاصرات.
- عمل الفتاة لدى أهلها.

- كون ميراث املرأة على النصف من ميراث الرجل.
- الطالق املفرد من جهة الزوج.
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- املهر وتأديب االبن.
وقـــد أوصت تلك االتفاقيات بإيجاد ما يســـمى باخلط 
ها.  الساخن؛ من أجل أن يشـــكو االبن أباه، وتشكو البنُت أمَّ
ر صفو املفاهيم الدينية؛ بحيث تبدو  إن هذه االتفاقيات تعكِّ
وكأنها هـــي الظاملة في أصلها؛ فمبـدأ املســـاواة - مثاًل - 
أتـى باعتبـاره »عـدالً« بينمـا »العـدل« ليـس فـي املســـاواة  
بالضـرورة، وهـذا يؤدي إلى خلـق فجـوة و جفوة بني املسلمني 
ر  وبـــني دينهم. واملؤرِّق لكل مســـلم أن تفعيل هذه البنود ميرَّ
بطرق مختلفة؛ ســـواء على مســـتوى احلكومات أم األفراد، 
ر ويروج لكثير من هذه املفاهيم املخالفة لإلســـالم  كما ميرَّ
عن طريق وســـائل اإلعالم؛ وينتج عنه تشرُّب مجتَمِعي لهذه 

املهاترات ثم تُتََّخذ قيماً وثقافة.
كما تروِّج هذه االتفاقيـــات واملؤمترات حلتمية الصراع 
بني الرجل واملرأة، وتدعو إلى االعتراف باألشـــكال املتعددة 
لألسرة )ذكر مع ذكر، أنثى مع أنثى، أسرة ذات عائل وحيد(؛ 
وكل ذلـــك عن طريق األمم املتحدة، والهـــدف الهيمنة على 
العالـــم من خالل التدخـــالت؛ ولذا من الضـــروري َرْفُض 

الوصاية على الشعوب واحلكومات.
إن نظام األســـرة في اإلسالم يتسق مع الفطرة التي فطر 
الله الناس عليها: من رغبة في تكوين عالقة ســـويَّة من خالل 
زواج شـــرعي بني »ذكر وأنثى«، وما ينتج عن ذلك من عمليات 
ل كلٍّ من الزوجني مسؤولياته في حدود  احلمل واإلجناب، وتمُّ

ه الشرع املطهر، وما يتناسب وإمكانات كٍل منهما.  ما أقرَّ
واإلســـالم ينظر لألســـرة على أنها الوحدة األساسية 
للمجتمـــع، وكلما كانت األســـرة قوية متماســـكة، كلما زاد 
تأثيرها اإليجابـــي على املجتمع والعكس صحيح، لقد أدرك 

مه. مفكرو الغرب أهمية األسرة في بناء املجتمع وتقدُّ
لذلك أعلن كارل ماركس مقولته: )اهدموا األسرة(؛ ألنه 

كان يعتبرها إحدى معوقات اإلنتاج والتقدم.
إن ارتفاع نســـبة األشخاص املتعايشني بال زواج شرعي 
أدى إلى معاناة البشـــرية من جراء انتشار األمراض الفتاكة؛ 
لذلك فإن بعـــض املتخصصني أطلقوا صيحات التحذير من 
العالقات اجلنســـية املؤقتة، وقالوا: »عالقة جنسية واحدة 

تكفي«، وهو ما يعني مبفهومنا اإلسالمي: الزواج الشرعي.
إن بعـــض الدعـــوات التي تنـــادي بها تلـــك املؤمترات 
وتوصياتها تؤدي إلى نشر اإلباحية واالنحالل، والقضاء التام 

على القيم واألخالق، ومن ثَمَّ تفكيك األســـرة، واألسرة هي 
احلصن األخير في وجه الدمار؛ فإذا ســـقط هذا احلصن، 

ضاعت األمة وفنيت.
يجب علينا جميعاً إصالح األســـرة من الداخل؛ فاألمور 
داخل أَُسِرنا ليست على ما يرام، واألدوار واملسؤوليات داخل 
األســـرة تاهت وضاعت، وضلت الطريق وال سيما في العقود 
األخيرة، كما أن لدينا أزمَة رجولة في املجتمعات اإلســـالمية 
لت عبر سنني طويلة، ولم تظهر فجأة؛  اآلن؛ وهي أزمة تشـــكَّ
والســـبب فيها - والله أعلم - حدوث خلل في األدوار داخل 
األَُسر؛ حيث بدأت املرأة َتُل تدريجياً محل الرجل في األدوار 
واملهام، متخلية عن مهمتها األساسية في األسرة؛ وهي تربية 
األبناء، حتى صار خروج املرأة إلى ســـوق العمل هو األصل، 
ُغها لتربية أبنائها هو االستثناء، وهو ما أدى إلى انسحاب  وتفرُّ
األسرة من دورها التربوي واالجتماعي والنفسي، وتخليها عن 
هـــذا الدور في مقابل ما يســـمونه تقيق املرأة لذاتها؛ وقد 
أدى ذلك إلى ما نراه من ارتفاع مخيف في ِنَسِب الطالق في 
الزيجات احلديثة، وال ميكننا أن نُْغِفل كذلك تعرُّض النســـاء 
في بعض األســـر إلى ســـوء املعاملة من ِقبَل األزواج؛ نتيجة 
لغياب القيم اإلسالمية األصيلة عن املجتمعات؛ وهو ما شكل 
ثغرة ينفذ من خاللها أولئك الذين أخذوا على عاتقهم مهمة 
الترويـــج لالتفاقيات الدولية، وادِّعاء أنها متثِّل احلل األوحد 

واألمثل ملشاكل املرأة والطفل في املجتمع.
إن احلـــل األوحد هو الرجوع لألصل والنظام الذي نزل 

من عند احلكيم العليم. 
هلل األمر من َقْبُل ومن َبْعُد: 

م��ع أن ه��ذا الواقع حمزن م��ؤمل، لكن ال ينبغ��ي أن يكون 

حمبط���ًا ومثبطًا عن العم�ل لإلص�الح؛ فقد ج�رت س��نة اهلل 

- تع��اىل - أن الباطل مهم��ا عمَّ وطمَّ فنهايت��ه حتمية؛ ألنه 

حيمل أس��باب س��قوطه بني أحش��ائه، وال بد أله��ل احلق من 

املدافع��ة مبا آتاهم اهلل من أس��باب؛ ليمي��ز اهلل اخلبيث من 

الطيب.
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عائلة ثنائية التكوين: أب، وأم، وأوالدهما.
عائلة ثنائية التكوين: أب، وأم )مطلَّقان ســـابقاً أو يعيشان سوية خارج رباط الزوجية(، 

وأوالده، وأوالدها، من عالقة أو زيجة سابقة.
عائلة ثنائية التكوين: أب، وأم )يعيشان سوية خارج رباط الزوجية(، وأوالدهما من هذه 

العالقة، أو من عالقة أو زيجة سابقة.
عائلة أحادية التكوين: أم مبفردها )إما نتيجة الطالق، أو الترمل، أو هجر عشيقها لها(، 

وأوالدها، الذين قد يكونون من أكثر من أٍب واحٍد.
ل، أو هجر عشيقته له(،  عائلة أحادية التكوين: أب مبفرده )إما نتيجة الطالق، أو الترمُّ

وأوالده.
عائلـــة ثنائية التكوين: من جنس واحد )أي: لوطيان أو ســـحاقيتان – والعياذ بالله - 

يعيشان سوية( مع أو بدون أوالد)�(.
)�( األوالد غالباً ما يكونون عن طريق التبني في مثل هذه احلالة.

واقع األسرة في الغرب
باتريزيا بيللوني)*(

)*( مسلمة بريطانية من أصل إيطالي. 

] المسلمون والعالم [

لطبيع��ة  الناظ��ر  إن 
احلياة العائلية يف االغرب 
ويف  العم��وم  وج��ه  عل��ى 
بريطاني��ا بش��كل أخ��ص، 
س��رى أهنا تغ��رت خالل 
فترة الثالثني سنة املاضية 
بش��كل ملح��وظ؛ فبس��بب 
التغر سريع اخلطى غر 
املسبوق يف أساليب احلياة 
��ر مفه��وم  »العصري��ة« تغيَّ
كيان األسرة إىل حدٍّ كبر؛ 
حبي��ث مل يعد م��ن الدارج 
ف العائلة على أهنا  أن تع��رَّ
جمموع��ة أفراد تتكون من 
وأوالدمه��ا.  وزوج��ة  زوج 
خ��ذ مثااًل على ذلك ما ورد 
يف تصنيف��ات إحصائيات 
م��ن  وقاطنيه��ا  املن��ازل 
2008م   لس��نة  »العوائ��ل« 
يف بريطاني��ا؛ حي��ث جاء 
العائلة  تصاني��ف  تعريف 

على النحو التايل:

لطبيع��ة  الناظ��ر  إن 
احلياة العائلية يف الغ�رب 
ويف  العم��وم  وج��ه  عل��ى 
بريطاني��ا بش��كل أخ��ص، 
ت خالل  س��رى أهنا تغ��رَّ
فترة الثالثني سنة املاضية 
بش��كل ملح��وظ؛ فبس��بب 
التغر سريع اخلطى غر 
املسبوق يف أساليب احلياة 
��ر مفه��وم  »العصري��ة« تغيَّ
كيان األسرة إىل حدٍّ كبر؛ 
حبي��ث مل يعد م��ن الدارج 
ف العائلة على أهنا  أن تع��رَّ
جمموع��ة أفراد تتكون من 
وأوالدمه��ا.  وزوج��ة  زوج 
خ��ذ مثااًل على ذلك ما ورد 
يف تصنيف��ات إحصائيات 
م��ن  وقاطنيه��ا  املن��ازل 
2008م   لس��نة  »العوائ��ل« 
يف بريطاني��ا؛ حي��ث جاء 
العائلة  تصاني��ف  تعريف 

على النحو التايل:
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] المسلمون والعالم [

املتزوجون يشكلون األقلية:
تشـــير األرقام الواردة في ســـجالت الدائـــرة الوطنية 
لإلحصاءات )ســـنة 2008م( في بريطانيا إلى أنَّ املتزوجني 
أصبحوا يشكلون أقليَّة في املجتمع، وهو َسبْق لم يحصل مثله 

من َقبْل)�(؛ فإن ظاهـــرة عيش الرجل مع امرأة )خليلة( 
في ظل عالقة ال تخضع لرابط الزوجية هي في ازدياد 
مضطـــرد؛ حيث ارتفعت بنســـبة 64 % خالل عقد من 
الزمان. فأصبح نصف املواليد اجلدد تقريباً يولدون من 

عالقات خارج رابط الزوجية)2(. 
كما أن األرقام تشـــير إلى أن نسبة حاالت الطالق 
فـــي تفاقم هي األخرى؛ حيث إن هنـــاك حالتي طالق 
مقابـــل كل 3 زيجات جديدة؛ وهي النســـبة األعلى في 
أوروبا. كما يوجد في بريطانيا أعلى نســـبٍة أوروبياً من 
األمهات الوحيدات )النســـاء الالَّتي لهن أطفال ويعشن 
ل، وإما  : إما بســـبب الطـــالق أو الترمُّ معهم مبفردهنَّ
بســـبب هجران العشـــيق(، فأضحى ُربُع أعداد أطفال 
بريطانيا يعيشـــون مبعيَّة أمٍّ وحيدة، غاب أو تخلَّى عنها 

والد أولئك األطفال.
اب من اجلنسني  وعلى صعيٍد آخر فإن نســـبة العزَّ

ل هؤالء البقاء في  ارتفعـــت إلى أكثر من 50 %؛ حيـــث يفضِّ
حالة العزوبية)3( على الزواج وما يتبعه من مسؤولية؛ كاألوالد 

والتبعات املالية.
ب:  الزوجة والعمل للتكسُّ

لقد كان من املتعارف عليه أن يكون الزوج هو املســـؤول 
ه  الرئيـــس في اإلنفاق على العائلة من خالل ما يجنيه من كدِّ
في عمله، في حني تبقى الزوجة في البيت ملتابعة الشـــؤون 
املنزليـــة ورعاية األوالد. أما في عصرنا هذا فقد أصبح من 
املعتـــاد، بل أحياناً من املتوقـــع، أن تخرج الزوجة إلى العمل 
للمســـاهمة في تغطية املصارف الكثيـــرة. وليس ذلك على 
احلاجيات األساسية وحسب، بل على الكماليات أيضاً، التي 
أصبح كثير من الناس يعتقد أنَّها من ضروريات احلياة، مثل 
أجهزة الترفيه اإللكترونية، والسفر لقضاء اإلجازة السنوية، 

)�( صحيفة الديلي ميل البريطانية: 27 يونيو 2008م.
)2( أي: »أوالد غير شرعيني« حتى في ُعرِفهم قدمياً.

)�( ويقضي مثل هؤالء َوَطُرهم من خالل عالقات بهيميَّة متسيبة.

واقتناء ســـيارة ثانية، إلى غير ذلك من األمور التي ســـاهم 
املروِّجون لنمط املعيشـــة االســـتهالكي عبر قنوات الدعاية 
واإلعالم املختلفة في ترســـيخ املفهوم اخلاطئ على أن مثل 
هذه األشياء تَُعدُّ من متطلبات احلياة األساسية. وفي أحسن 

األحـــوال جتد أن بعضاً من أولئـــك الالهثني وراء مثل هذه 
رون ضرورتها من باب أنهم كانوا هم أنفســـهم  األمور يبـــرِّ
محرومني منها في سابق حياتهم؛ لذا فإن من إسعاد أوالدهم 
روهـــا لهم، وعَدَم حرمانهم منهـــا. وقد يكون التبرير  أن يوفِّ
أحياناً بأنَّ توفيرها سيمنع عن أوالدهم الشعور بالنقص إذا 

ما نظروا إلى أقرانهم ممن يتمتعون مبثل تلك األمور. 
كما أن النســـاء املوظفات في حـــال َحْمِلهن بنت يخترن 
الرجوع لوظائفهن باكراً بعد الوالدة، بعد قضائهن مدة إجازة 
وجيزة - وهي ما يســـمى بإجـــازة األمومة - التي ال تتجاوز 
بضعة أســـابيع؛ حيث بات من املألوف أن تترك األم العاملة 
صغارها فـــي رعاية دور احلضانة، التي عادة ما تســـتهلك 
جزءاً ليس باليســـير من مرتبها. وقد دأبت بعض الشركات 
على فتح قسٍم لتوفير خدمة حضانة األوالد تابع لها، ترغيباً 

للنساء ذوات األطفال للعمل لديها.
وقد أصبح لدى اآلباء واألمهـــات قناعات بأنه ال ضير 
مـــن تَْرِك أطفالهم في عهـــدة دور احلضانة أوقاَت عملهم؛ 

األرق��ام تش��ر إىل أن نس��بة 
تفاق��م  يف  الط��الق  ح��االت 
إن هن��اك  ه��ي األخ��رى؛ حي��ث 
حال��ي طالق مقاب��ل كل 3 زجيات 
جديدة؛ وهي النس��بة األعلى يف 
أوروب��ا. كما يوج��د يف بريطانيا 
أعل��ى نس��بٍة أوروبيًا م��ن األمهات 
ال��الَّيت هلن  الوحي��دات )النس��اء 
 : أطفال ويعش��ن معه��م مبفردهنَّ
إما بس��بب الطالق أو الترمُّل، وإما 

بسبب هجران العشيق
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ألن هناك من يســـتطيع االهتمام برعايتهم، ورمبا كان ذلك 
أفضَل منهم أنفســـهم؛ وهو ما يتيـــح لهم املضيَّ في حياتهم 
الوظيفية ومواصلَة تطويِر مستواهم املعيشي. وعلى ما يبدو 
فقد أمسى اآلباء واألمهات غيَر راغبني بالتضحية بُفَرِصهم 
الوظيفيـة مـن أجـل توفير العنـاية اخلـاصـة ألوالدهـم التي 

ال يخفى على ذي لب أهميتها في ِسِنيِّ حياتهم األُولَى. 
ومن إفـــرازات هذه األمناط املعيشـــية نشـــوء »الفرد 
املتجاوز«؛ وهو الشخص الذي يفكر باحتياجاته على حساب 
شخص آخر؛ حتى وإن كان أحَد أفراد أسرته، كما نوَّهت إلى 

ذلك منظمة »جوزيف راوند تري«)�(.
ولذلك فإنـــه ليس من املفاجئ أنه عنـــد بلوغ كثير من 
مثل هـؤالء اآلبـاء واألمهــات ِسنَّ الشـــيخوخة، لــن يجـدوا 
ما يحتاجونه من مشـــاعر حانية من ِقَبل أوالدهم الذين لن 
يكترثوا كما ينبغي بشـــأن آبائهم، ولن يستهجنوا أمر تَْرِكِهم 
تت رحمة دور رعاية املســـنني، التي ال يخلو كثير منها من 
جتاوزات وســـوء معاملة، ناهيك عن افتقادها ملا يعوِّض مثل 
هؤالء عما يحتاجونه من مشاعر العطف العائلية احلقيقية. 

وهم كباراً«.  وهم صغاراً فعقُّ وهكذا تتمثل مقولة: »عقُّ
انفصال املراهقني:

من الظواهر املألوفة في املجتمع الغربي أن يترك األوالد 
بيوت آبائهم عند بلوغهم ســـنَّ الثامنة عشـــرة أو قريباً من 
ذلك، لالستقالل في مســـكنهم ومعيشتهم؛ ففي بريطانيا - 
مثاًل - يحق لألفـراد الذين جتاوز سنهم �6 سنة أن يطلبوا 
لة مبنحهم املســـاعدات  املعونة من اجلهات احلكومية املخوَّ
املالية لدفع تكلفة سكٍن مســـتأَجٍر، وحتى إن كان ذلك دون 

)�( مؤسسة بحثية بريطانية متخصصة في املسائل االجتماعية.

موافقة آبائهم؛ حيث ال والية لآلباء عليهم بعد تلك 
السن.

وقـــد اكتشـــف اخلبـــراء وذوو االختصاص من 
أطباء نفســـيني وغيرهم – مسـتندين إلى إحصاءات 
ودراسات بحثية – أن ظاهرة التفكك العائلي، وهذا 
املدَّ اجلارف من األنانية التي تكمها املاديات لها في 
واقع احلال تأثيرات ُمِخلَّة على األطفال. وهو األمر 
الـــذي حدا بالعقالء في عموم املجتمع إلى الســـعي 
إلى عكس السياســـات التـــي كان كثير منهم يتفانى 
في ما مضى لتحقيقها؛ فعلى سبيل املثال: هناك من 
ينادي اليوم بتشجيع النساء على االكتفاء بالعمل في 
وظائف بدوام جزئي بدالً من العمل لكامل اليوم، بل هناك من 
يرى ضرورة َســـنِّ قوانني متنح األمهات مكافآت ماليًة مقابل 
مكوثهـــن في بيوتهن لرعاية األوالد. وبالطبع هناك من ينصح 
األمهات باالســـتعانة بدعم األقارب في العائلة مثل اخلاالت 
ات؛ غير أن اإلشكال القائم في هذا االقتراح هو أن أفراد  والعمَّ
هذا اجليل من األقارب هم من صنف »الفرد املتجاوز« سالف 
الذكر، الذي قد ال يعتقد أن من مســـؤوليته مساعدة أفراده 

األقارب، ناهيك عن اعتقاده بأولوية اهتماماته الشخصية.
دعوة لالعتبار:

إن املتأم��ل يف واقع بعض جمتمعات الدول 
العربية يف عصرنا احلايل، سيلحظ أن هناك 
م��ا يدعو للقل���ق؛ وذلك ألن بع���ض الغ�افلني 
ال ش��ك يف أهنم س��ائرون على خطى اجملتمع 
ر يف ه��ذه املقالة املتواضعة  الغريب. وما ُس��طِّ
ال يتج��اوز كوَنه إملاح��ًا لبعض ُع��َوار اجملتمع 
الغريب الذي ُيَعدُّ التفكك األسري وإرهاصاُته 
الس��لوكية واخُلُلقي��ة عل��ى عم��وم اجملتم��ع 
غيض��ًا من فيض؛ َفَه��الَّ اعتربنا بغرنا وحنن 
نا اهلل هبذا الدي��ن احلنيف الذي  الذي��ن أعزَّ
ما فتئ يؤكد على أمهية األس��رة يف اجملتمع 
املس��لم، مبيِّنًا بوضوح ال َلْبَس فيه حقوق كل 

فرد فيها وواجباته.
نســـأل الله – تعالى – أن يحفظ أَُسَرنا ومجتمعاِتنا من 
التفكك والتســـيُّب، وأن يهدينا لفهـــم أهمية صيانة وحفظ 

احلياة األسرية السليمة.
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ج���������������������الل ال���������ش���������اي���������ب
i e l s h a y e b @ h o t m a i l . c o m

يونيو األكثر دموية في أفغانستان
يعد شـــهر يونيو 20�0م الشهر األكثر دموية للجنود األجانب في أفغانستان منذ غزو البلد في أواخر عام �200م؛ حيث لقي 
نحو 80 من اجلنود األطلســـيني حتفهم فيه؛ وذلك بعد إعالن حلف شـــمال األطلســـي )الناتو( مقتل أربعة من جنوده في حادث 
ســـير مساء األربعاء الثاني من يونيو بجنوب البالد، دون اإلشارة إلى جنسيات القتلى، إال أن وزارة الدفاع البريطانية أشارت إلى 
ذها مسلحو طالبان في أنحاء  أنهم من جنودها، وهو اليوم نفســـه الذي شهد مقتل ستة من جنود احللف في هجمات منفصلة نفَّ

متفرقة من أفغانستان.
ومن اجلدير بالذكر أن األشـــهر األكثر دموية للحلف تعود جميعها إلى عام 2009م وهي: يوليو )76 قتياًل(، وأغســـطس )77 

قتياًل(، وسبتمبر )70 قتياًل(، وأكتوبر )74 قتياًل(؛ وذلك استناداً إلى أرقام موقع )آيكاجولتيز( اإللكتروني املستقل .
ر أن تصل تعزيزات إلى قوات احللف والقوات األمريكية في أفغانستان ليصل عددها إلى �50 ألف جندي . ويوجد  ومن املقرَّ
حالياً في أفغانستان �30 ألف جندي .          ]موقع دار اخلليج 20�0/6/25م[

نات... وحلم الرشاقة المدخِّ
ســـاعدت احلمالت اإلعالنية التي تتبناها كبرى شركات 
السجائر في املنطقة العربية، التي تروِّج لفكرة ارتباط التدخني 
باحلفاظ على الرشاقة، وأن التبغ رمز لتحرر املرأة واستقاللها، 
ســـاعدت في ازدياد معدالت التدخني بني نساء العرب بنسبة 
عالية جداً، بكل أشكال التبغ مبا فيها تلك االستخدامات األخرى 
غير تدخني السجائر )الشيشة والقات...(. وتشير اإلحصاءات 
إلى أن نسبة الفتيات املدخنات في سن الدراسة بلغت 22.4 % 
بالصومال، و26.8 % بسوريا، و27.7 % باألراضي الفلسطينية 

احملتلة )الضفة الغربية(، و�.54 % بلبنان.
ل التدخني بني النســـاء البالغات ِنَســـباً مرتفعة  ويبلغ معدَّ

تصل إلى �0 % باألردن، و7 % بلبنان، و6 % بتونس واليمن.
ل عاملي  كما يشـهد إقليـم شـرق املتوسـط ثاني أعلى معـدَّ
9 % الستخدام الفتيات ملنتجات أخرى للتبغ غير السجائر، تلك 
التي تشمل الشيشـــة والتبغ غير القابل للتدخني )املمضوغ أو 
املستنَشق(، بنسبة تتجاوز 30 % بلبنان، و20 % باألردن وسوريا 

واإلمارات و )الضفة الغربية(.
ل  وجتدر اإلشـــارة إلى أن محافظة اإلسكندرية ستكون أوَّ
رة مـــن التبغ ودخانه خالل الصيف  احملافظات املصرية احملرَّ
اجلاري، وســـيبدأ تنفيـــذ املنع في املنشـــآت الصحية، وتليها 
التعليمية واملصالح احلكومية، على أن يكون في كل مكان، حتى 
يتم إعالن احملافظة مكانـــاً خاليـاً من التدخني، وجرى فرض 

50 جنيهاً غرامة على من يخالف ذلك من املدخنني.
]دار احلياة �20�0/5/3م[

] مرصد األحداث [

مرصد األخبار

ناشطة إسرائيلية تعتنق اإلسالم
أعلنت الناشطة اليســـارية اإلسرائيلية طالي فاحيما 
- وهي يهودية من أصل مغربي - إسالمهـا فـي مدينـة )أم 
الفحم( الفلســـطينية، بعد جدل واسع أثارته في األوساط 

اإلسرائيلية، بسبب دفاعها عن القضايا الفلسطينية.
وطالـــي فاحيما، املولودة لعائلة يهودية شـــرقية، عام 
�979م في بلـــدة »كريات مالخـــي«، خدمت في اجليش 
اإلســـرائيلي، وانتمت حلزب الليكود اليميني، وتشـــبَّعت 
باألفـــكار العنصرية ضد العرب واملســـلمني، لكن انقالباً 
أيديولوجيـــاً حدث لها فانتقلت إلى أقصى اليســـار، بعد 
االجتياح العســـكري اإلســـرائيلي ملدينة جنني في مارس 
2002م، وشـــكلت األخبار املتعلقة باملمارسات اإلسرائيلية 
في حق الفلســـطينيني نقطة توُّل فـــي حياتها، وأدركت 
حجم جرائم جيش االحتالل، فانتقلت إلى جنني لتشـــكل 

درعاً واقية للفلسطينيني هناك.
وأكدت »فاحيمـــا« أن معرفتها بالشـــيخ رائد صالح 
)رئيـس احلركة اإلســــالمية في الـداخل الفلســــطيني(، 
هي التي جعلتها تب اإلســـالم، كما أخبرت املقربني من 
عائلتها، بأنها اقتنعت بالديانة اإلســـالمية، وبأن الشـــيخ 

رائد صالح يُعدُّ املثل األعلى بالنسبة لها.
]جريدة املصري اليوم 20�0/6/9م[
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] مرصد األحداث [

الفقر أكبر التحديات التي تواجه االتحاد األوروبي!
اعتقد أكثر من خمســـة وســـبعني في املائة من األوروبيني؛ اتساع رقعة الفقر في بالدهم خالل العام املاضي؛ وذلك حسب 
استطالٍع للرأي أجراه معهد اإلحصاء األوروبي »اليورو باروميتر«. وشمل 25.600 مواطن من مواطني دول املجموعة األوروبية 
دة، وفيه تشـــاءم العدد األكبر منهم بخصوص تزايد ظاهرة الفقر ليبلغ ِنَسباً ملحوظة، خاصة في كلِّ من اليونان وفرنسا  املوحَّ

وبلغاريا ورومانيا وإيطاليا.
وكشـــف االســـتطالع أن 49 % من األوروبيني يرون أنه من غير احملتَمل متاماً حصولهم على فرصة عمل جديدة، في فترة 
ل املصاريف الصحية، أو  ة في تمُّ وجيـــزة؛ إذا مت طردهـــم من عملهم احلالي. و 39 % منهم أقر بأنهم يجدون صعوبـــات جمَّ

تكاليف رعاية أطفالهم.
ياً حقيقياً  وأشـــار املفوض األوروبي الســـلو أندور )مختص الشؤون االجتماعية والعمل(، إلى أن مشـــكلة الفقر تعتبر تدِّ
يواجه االتاد األوروبي، مؤكداً أن األزمة املالية احلالية تســـهم في تعقيد الوضع، مشـــيراً إلى تنامي اإلحساس بالتشاؤم لدى 

األوروبيني حيال حياتهم العملية. 
وتشـــير الدارسات الصادرة مؤخراً في أوروبا إلى أن 80 مليون مواطن أوروبي؛ )أي �7 %( من عدد السكان يعيشون تت 
خط الفقر. كما تؤكد الدراســـات أن 89 % من ســـكان االتاد يرون أن على حكومات الدول األعضاء اتخاذ إجراءات عاجلة 
ملعاجلة مشكلة الفقر وآثارها في بالدهم.      ]جريدة الشرق األوسط 20�0/6/24م[

مرصد األخبار

دعٌم لالستفتاء، أم لالنفصال...؟
قابل نائب الرئيس األمريكي جوزيف بايدن وفداً من جنوب الســـودان بقيادة ســـلفاكير مايارديت رئيس جنوب الســـودان، 
ونائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في السودان، في نيروبي، وحثَّ بايدن قادة اجلنوب إلى البدء فوراً باملفاوضات مع حكومة 
اخلرطوم حول ترتيبات ما بعد االســـتفتاء، مثل: رسم احلدود، وتقاُسم اإليرادات، وحقوق املواطنني، والحظ أنه ال يوجد وقت 

كاٍف لالنتظار قبل االستقالل احملتمل للجنوب، لكي تتم معاجلة هذه املسائل.
وتعهد بايدن باملســـاعدة املســـتمرة من حكومة أوباما لتحويل جيش التحرير الشعبي السوداني إلى جيش محترف، مدركاً 

التهديدات اخلطيرة التي تواجه اجلنوب.
]america.gov موقع وزارة اخلارجية األمريكية[

حرب المساجد!
• أعلنـــت مؤسســـة األقصى للوقف والتراث أن جهات صهيونية أقدمت على ســـرقة ممتلـــكاِت وحاجاِت الصالة اخلاصة 

رة قبل اثنني وستني سنة. مبسجد )صرفند( املقام على أرض قرية صرفند املهجَّ
• اعتدى متطرفون يهود على مســـجد قرية )أبطن( شرق حيفا داخل اخلط األحمر، وأضرم يهود النار في املسجد الرئيس 

لقرية اللنب الشرقية جنوب نابلس؛ وهو ما أدى إلى إحراق جزء كبير منه.
• )علـــى الطاولة( مجلة يهوديـــة متخصصة في الطبخ تصدر في الكيان الصهيوني، نشـــرت علـــى غالفها األخير صورة 
َنَع َمَس���اِجَد اللَِّه َأن ُيْذَكَر  ســـاندويتش فالفل ملفوف بورقة ُكِتَب فيها آية من القرآن الكرمي، وهي قوله - تعالى -: }َوَمْن َأْظَلُم ِمَّن مَّ

ِفيَها اْسُمُه َوَسَعى ِفي َخَراِبَها{ ]البقرة: ١١٤[.
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المسلمون في إثيوبيا
أمح������د حم����م����ود ال��س��ي��د
mr.ah54@hotmail.com

عدد سكان إثيوبيا 75 مليون نسمة حسب تقديرات عام 
2006م، ونســـبة املســـلمني تتراوح ما بني )55 - 65 %( من 

إجمالي السكان؛ أي حوالي 48 مليون مسلم.
وتتـــوزع اجلماعات اإلثنيـــة فيها إلـــى: األورمو 40 %، 
واألمهرة والتيجراي 23 %، والســـيدامو 9 %، والصوماليون 6 

%، والشانكيال 6 %، والعفر 4 %، وآخرون 3 %. 
- أما األديان األديان فيشـــكل املســـلمون 55 - 65 %، 
واألرثوذكـــس 35 - 40 %، معتقـــدات تقليدية �2 %، آخرون 

.% 8 - 3
وتتوزع اللغات إلى األمهرية )اللغة الرسمية(، والتجرينية، 

واألرمو والصومالية، والعربية، واإلجنليزية 
لقد انتشر اإلسالم في إثيوبيا باحلسنى والتبشير، فلم يكن 
ز املسلمون في مدينة هرر ومدن  هذا البلد موضوعاً للفتح، وتركَّ

أخرى أقل شــــأناً؛ فتوارث السكان العمارة اإلسالمية وفرائض 
الدين اجلديد وتقاليده وأصوله من اآلباء إلى األبناء.

وارتبط تراجع َدْور املســـلمني في اإلدارات والسياسات 
بتعصب الطرف اآلخر؛ فلم يكن جميع األباطرة جناشـــيني. 
وأســـوؤهم في اضطهاد املسلمني، كان )اإلمبراطور هيالسي 
الســـي( الذي اعتبر املســـلمني رعايا مـــن الدرجة األخيرة، 
وحرمهم من الوظائف إالَّ الـــدون منها، وفرض عليهم جزية 
أطلق عليها »ضريبة الكنائس« إمعاناً في إذاللهم، وقال أثناء 
وجوده في نيويورك أَوَّل ســـتينيات القرن املاضي للصحفيني 
الذين سألوه عن أوضاع املسلمني في بالدهم: »إنهم قلة دخلوا 
اإلسالم على أيدي بعض التجار العرب، وقريباً سيعودون إلى 

دين آبائهم وأجدادهم«.
فسياسات التمييز تركت املدن واحلواضر للنصارى ودفعت 

التشيُّع في األندلس
لعة من اجلمعيات اإلســـالمية في إسبانيا »قلقها البالغ« من بعض التحركات التي تصب - في رأيها - في  أكدت مصادر مطَّ
خانة »الدعاية للمذهب الشيعي السياسي« داخل الهيئات التمثيلية اإلسالمية في إقليم األندلس. وَوْفَق ما جاء في موقع )أندلس 
برس(، فإن هذه التصريحات تأتي في أعقاب قيام املركز الثقافي اإلســـالمي في مالقة، بتنظيم يوم دراســـي خالل شهر رجب، 
حول »فكر اإلمام اخلميني«، ويأتي ذلك تخليداً لذكرى وفاة اخلميني »للتعرُّف على فكر رجل اســـتثنائي ساهم بشكل حاسم في 

بعث إسالم عصري ودميقراطي«، َوْفَق اإلعالن الذي نشره املركز، والذي وصلت أندلس برس نسخة منه.
وأكد محمد حامد علي )رئيس فدرالية اتاد املسلمني بإسبانيا( في تصريح لـ »التجديد«، أن بلجيكا هي أول دولة أصيبت 
باملد الشيعي؛ وذلك بسبب االستقطاب الكبير للمغاربة الذين يعملون لدى عودتهم إلى املغرب على نشر هذا املذهب. واعتبر أن 
هذه الظاهرة ال تشكل خطورة في إسبانيا بسبب املجموعة الصغيرة الشيعية املوجودة هناك. وأوضح بأن اقتناع املغاربة بالشيعة 
سياسي أكثر منه عقدي؛ إذ إن هناك توجهاً من أجل إبراز أن الشيعة هم أكثر دفاعاً عن اإلسالم، وبسبب بعض األحداث األخرى. 

وانتقد تأخر املغرب في التأطير الديني.
وقال عبد الناصر التجاني )رئيس جمعية جذور للمغاربة املقيمني باخلارج(: إن املد الشيعي وراءه العديد من األسباب، تتعلق 
بدعم مادي قوي يفوق الدعم الذي تقوم به أغلب الدول اإلسالمية؛ إذ إن إيران واجلماعات الشيعية تنفق كثيراً لتقوية هذا املد. 
نة ال يعطون املد الشيعي أهمية كبيرة، على عكس الشيعة الذين يستعملون جميع  واعتبر التجاني في تصريح لـ »التجديد« أن السُّ
الوســـائل من أجل الرفع من أتباعهم، مضيفاً: إن هناك كثيراً من التشـــيع يكون بدافع مادي نظراً للتعويضات واإلغراءات. وأكد 
التجاني أن هناك نقصاً في مجال التأطير الديني بأوروبا بالنســـبة للمغرب أو الدول األخرى؛ إذ يعتمد على التأطير الرســـمي 

واملوسمي، بينما إشراك اجلمعيات املدنية ميكن أن يعطي نتائج في مجال التأطير.
وأكد املركز املغربي للدراسات واألبحاث املعاصرة في تقرير احلالة الدينية نقاًل عن بعض التقارير الغربية، أن إيران جنحت 
في تشـــييع سبعة آالف مغربي. وهو العدد نفســـه الذي تناقلته مصادر إعالمية عن مسؤول إيراني. بينما أفاد تقرير صدر عن 
وزارة اخلارجية األمريكية بوجود ثالثة آالف متشيع في املغرب.               ]صحيفة التجديد املغربية 20�0/6/28م، بتصرف[

األقليات اإلسالمية

مرصد األخبار
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باملسلمني إلى البوادي والصحاري، فتركزت وظائف الدولة العليا 
ومراتب اجليش وإدارة األعمال بيد النصارى، وامتهن املســـلمون 
الرعي؛ فعاشـــوا بال مدنيَّة، وال حقوق، والحظَّ لهم في التعليم 

دوا على االستكانة للدولة وأداء اجلبايات لها. وتعوَّ
وينقســـم اإلثيوبيـــون إلى انتمـــاءات دينيـــة عديدة؛ فقد 
تشـــكلت احلكومات املتعاقبة من النصارى الذين يُشيُعون أنهم 
أغلبية الســـكان، تاركني للمسلمني أي نسبة يختارونها على أن 
ــوا في املرتبة الثانية بعدهم، العتبارات تتعلق بالشـــرعية  يَُحلُـّ
السياسية، لكن قيادات إســـالمية تُِصرُّ على أن عدد املسلمني 
يتجاوز نصف الســـكان بكثير. ومن حيث الواقع فإن 65 % من 
السكان مسلمون، إال أن اإلحصاء الرسمي للدولة يقول: إن 35 

% فقط من املسلمني.
وتشهد إثيوبيا اآلن نهضة دينية بني مسلمي إثيوبيا، تتمثل 
في حركة كبيرة لبناء املســـاجد في جميـــع املناطق، واندفاعاً 
كبيــــراً ألداء الفرائض والعبادات؛ فجامـــع األنوار الواقع في 
ه عشـــرات اآلف للصالة كلَّ يوم  قلـــب العاصمة - مثاًل - يؤمُّ
ويتضاعف هذا العـــدد يوم اجلمعة وفي املناســـبات الدينية، 

كصالة العيد مثاًل. 
ويُِجمـــع اإلثيوبيون على أن ســـبب هـــذه الظاهرة خالل 
الســـنوات األخيرة، هو محاولة احلكومة إزالة التمييز الديني 
وردَّ االعتبار للمســـلمني من خالل االعتراف باحلريات الدينية 
دستورياً، والسماح بتأسيس مجلس إسالمي أعلى؛ إلدارة شؤون 
املسلمني بشكل مستقل بعيداً عن التدخالت احلكومية، وإيقاف 

املالحقات األمنية ألسباب دينية. 
وال يوجد اضطهاد مباشـــر، ولكن فـــرص التعليم - مثاًل 
- فـي املنـاطق اإلسـالمية أقـل، ومـن ثَمَّ تُغلَـق أمـامهـم فرص 
التكافــــؤ في العمـل؛ وعلى الرغـم من أن أغلبية الســـكان من 
املســــلمني، إال أن املراكز السياســـية في يد النصارى؛ فرئيس 
اجلمهوريـــة نصراني، وكذلك رئيس الـــوزراء، ورئيس مجلس 

النواب، ونوابه. 
وتَُعدُّ اللغة األمهرية اللغة الرسمية إلثيوبيا، وهذه اللغة لها 
حروفهـــا اخلاصة، كما توجد لغات أخـــرى في بعض األقاليم، 
كاللغة األورومية، واللغة التجراوية. وفي اإلقليم العفري يتحدث 
كثير من الســـكان العربية، وملا كانـــت اللغة العفرية لهجًة، فإن 
معظـــم كتاباتهم بالعربية. كما أن الســـكان علـــى احلدود مع 

ثاً. السودان من بني عامر، يجيدون العربية كتابة وتدُّ
وتدرَّس اللغـــة العربية في املنطفة العفرية في الكتاتيب أو 
املساجد؛ ذلك أن مدارس الدولة ليس في منهجها اللغة العربية 

أو الدين اإلسالمي.
ويوجد في إثيوبيا تسعة أقاليم، وبكل إقليم برملان ورئيس، 

وبعضهـــا أقاليم غنية، وبعضها تعانـــي الفقر كإقليم العفر ذي 
الكثافة الســـكانية العالية للمســـلمني، وهو يعانـــي من الفقر 
املدقع واجلـــوع والعطش. وفي املنطقـــة العفرية، توجد أعلى 
نسبة وفيات بني األمهات عند الوالدة واألطفال حديثي الوالدة 
َوْفَقاً لتقديرات اليونيســـيف. وفيها نقص في اخلدمات الطبية 
أدى إلى انتشـــار أمراض السل والطفيليات: كاألميبا والغارديا 

وأمراض العيون كاجللوكوما.
ورغـــم أن النصارى أقلية في هذا اإلقليم، إال أن للكنيســـة 
تأثيراً قوّياً لدرجة أنها شـــرعت في بناء كنائس من غرفة واحدة 
في اإلقليم العفري، بحجة أن بعض القساوسة الرهبان يتعبدون 
في هذه املنطقة؛ على الرغم من أن جميع العفر من املســـلمني، 
وقـــد هدم العفر بعض تلك الغرف، إال أن احلكومة تصدت لهم. 
ولألسف الشـــديد، ال يوجد نشاط يُعتَدُّ به في إثيوبيا ملواجهة 
النشاط القوي لتلك املؤسسات التي تتستر تت اسم األعمال 
اخليرية وتباشـــر نشـــاطاً تنصيرّياً، فتقيم مدارس للمسلمني 
والنصـــارى وتعلمهم النصرانية، باإلضافـــة إلى املوادِّ األخرى، 

مستغلة بذلك حاجة املسلمني وضعفهم.
وفيما يتعلق بالدعوة اإلســـالمية، فليس مسموحاً أن تكون 
دعوًة مفتوحًة، لكن من املمكـــن فتح مدارس يتعلم فيها الناس 
اللغة العربية والقرآن، ومن الســـهل اجتـــذاب كثير من الناس 

لإلسالم إذا أحسنَّا اختيار املعلمني في هذه املدارس.
ومن هنـــا، يتعني على اجلهات املعنيَّة فـــي الدول العربية 
واإلسالمية أن تســـعى جاهدة إلقامة مدارَس للتعليم العام أو 
مـــدارس مهنية يكون ضمن برامجها األساســـية اللغة العربية 
والدين والقرآن. وعلى املؤسســـات اخليرية في العالم العربي 
ل على االســـتقرار في مناطق معيَّنة  حَّ أن تســـاعد القبائل الرُّ
حتى يتسنى تعليم أبنائها وإقامة مستشفيات وعيادات لهم حتى 
نوقف فكرة اســـتيطان النصارى املوجوديـــن في أعالي إثيوبيا 
لسهول هؤالء العفر، علماً بأن األراضي السهلة املوجودة في يد 
الرعاة العفر املســـلمني متثل �6 % من مساحة إثيوبيا، فضال 
عن أن احلكومـــة اإلثيوبية في الوقت احلاضر ونظراً حلاجتها 
للعملة الصعبة تشجع االســـتثمار في مجاالت الزراعة وتربية 
املواشـــي واألغنام واإلبل؛ حيث إن الزراعة متثل مصدر الدخل 
األول إلثيوبيا، واملواشي واإلبل هي مصدر الدخل الثاني؛ ذلك 
أن إثيوبيا بها �5 % من الثروة احليوانية لكل إفريقيا. واملنطقة 
العفرية كانـــت تتمتع دائماً بـ30 % من الثـــروة احليوانية لكل 
إثيوبيا؛ فاالســـتثمار في هذا املجال يدعم املسلمني في إثيوبيا 

م لهم. ويقويهم، باإلضافة إلى األعمال اخليرية التي تَُقدَّ

األقليات اإلسالمية
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أعلن رئيـــس مجلـــس اإلدارة املدير العـــام لصندوق 
النقد العربي، جاســـم املناعي؛ في افتتاح املؤمتر اإلقليمي 
حـــول التدفقات املالية العربية بعـــد األزمة املالية العاملية، 
أن »مؤشـــرات أســـواق املال العربية انخفضت بشكل حاد؛ 
حيث خســـرت البورصات العربية أكثر من 600 مليار دوالر 
منتصف سنة 2009م، وذلك خالل عام واحد؛ وهو ما يعادل 

نحو نصف قيمتها السوقية اإلجمالية.
ومـــن جهته، توقـــع مدير التمويل فـــي البنك الدولي، 
منصور ديالمي، أن يحقق اقتصاد دول الشرق األوسط منواً 
مبعدل وسطي يبلغ 4 في املائة هذه السنة، و4.3 في املائة 
خالل سنة ��20م، وذلك مقابل منوٍّ بنسبة 6 في املائة في 
اقتصاد البلدان الناميـــة، ونحو 2.5 في املائة في اقتصاد 

البلدان املتقدمة. 
  ]موقع السي إن إن العربي 20�0/6/23م، بتصرف[

ـــد تقرير جامعـــي أن 35 مليون مصري يشـــربون  أَكَّ
مياهاً مخلوطة بالصرف الصحي، منهم مليون في أسيوط 
)إحـــدى محافظات مصر(، وقال التقرير الصادر عن مركز 
الدراسات البيئية بجامعة أسيوط تت عنوان »تلوث املياه 

د املجتمع والبيئـــة«: إن 60 % من مياه  قنبلـــة موقوتة تهـــدِّ
القرى املصرية مخلوطة بالصرف الصحي، كما رصد نحو 
60 حالة انتهاك للحق في املياه في الفترة من أكتوبر 2008م 
وحتى الشهر ذاته من عام 2009م، توزعت بني مشاكل الري 

بواقع 20 حالة، ونقص مياه الشرب بواقع 40 حالة.
]موقع اإلسالم اليوم 20�0/6/22م[

أكدت وزارة التعليم العالي الســـعودية أن إجمالي عدد 
الطالب الدارســـني على حسابهم اخلاص حتى نهاية العام 
الدراســـي �428 - �429هــــ بلـــغ »8277« طالباً وطالبة 
يتوزعـــون في عدد من دول العالم فـــي مقدمتها جمهورية 

مصر العربية بواقع »4596« طالباً وطالبة. 
جـــاء ذلك في تقريـــر أصدرتـــه وزارة التعليم العالي 
واجلامعات. وأوضح أن »4793« طالباً وطالبة من الدارسني 
على حســـابهم في مرحلـة البكـالـوريوس و »�662« منهم 
يدرســـون في مرحلة املاجســـتير. كما بنيَّ التقرير أن عدد 
املوظفني املبتعثـــني بلغ »7��0« موظفـــني، منهم »2353« 

موظفاً مبتعثاً في بريطانيا.
]صحيفة الوطن السعودية 20�0/6/22م[

مرصد األرقام

الموسوعة السياسية

جرائم الحرب 
هي اجلرائم التي يرتكبها السياســـيون والعسكريون في حالة احلرب بوسائل غير مشروعة، يدينها القانون الدولي، وتكون 
ه على العالم من ويالت ودمار، وقد أُطلقت هذه العبارة بشكل خاص على الفظائع  لها نتائج سيئة على الصعيد الدولي؛ ِلـَما جترُّ
التي ارتكبها النازيون في احلرب العاملية األخيرة، ونتج عنها وقوع ماليني الضحايا بني املدنيني والعسكريني، وتدمير قسم كبير 
من أوروبا وبقية البلدان التي اشـــتركت في احلرب، وقد عوقب مجرمو احلرب باإلعدام، إال أن بعضهم فروا هاربني متخفني؛ 
تالحقهـــم األنظمـــة حملاكمتهم وإدانتهم واالقتصاص منهم على ما قاموا به من أعمال وفظائـــع، لم مُتَح بَْعُد آثارها من مخيلة 

اإلنسانية. وقد حاول الكيان الصهيوني استغالل ذلك ألغراضه فخطف )أيخمان( وأعدمه وسط دعاية صهيونية واسعة.
وتقع تت هذه التسمية أيضاً: األعمال العدوانية التي ارتكبتها الواليات املتحدة األمريكية في فيتنام، وأدانتها احملكمة التي 

ُشكلت في استوكهولم من كبار مفكري الغرب كراسلو وسارترو وسيمون دي بوفوار.
وقد جرت محاوالت لتقدمي السفاح مناحيم بيغن )رئيس وزراء صهيوني سابق( للمحاكمة كمجرم حرب؛ نظراً ملا اقترفه من 

جرائم ضد مسلمي فلسطني، إال أن تخاذل بعض احلكام العرب صعَّب هذه املهمة.
 ]بتصرف من املوسوعة السياسية – د. عبد الوهاب الكيالي، ومواقع أخرى[
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 )*( كاتب فلسطيني.

تـنشغل األوساط الصهيونية منذ فترة بفرضية بدأت جتد 
لها رواجاً في احملافل األمنية والعسكرية، وهي إمكانية اندالع 
انتفاضة فلسطينية ثالثة، في ظل انسداد أفق التسوية، بسبب 
التعنـــت الصهيوني، والضعف األمريكـــي في عدم القدرة على 

الضغط على تل أبيب.
حتدي املقاومة جليش االحتالل:

قت التعليقات الصحفية واإلعالمية في الكيان الصهيوني  تطرَّ
في اآلونـــة األخيرة إلى هذه الفرضية؛ بحيث تولت إلى محور 
هامٍّ بات يشـــغل صناع القرار؛ حيث أشـــارت صحيفة يديعوت 
أحرونوت إلى أن الكيان الصهيوني - وخالل الســـنوات الستني 
من عمره - ما يزال يخوض مواجهات عســـكرية قاســـية أمام 
منظمات معادية تواجهه مبنطق »حروب االستنزاف«، وبات يطلق 
عليها »احلـــروب الثورية، أو مكافحة التمـــرد«؛ وهي التي تبدأ 
أوَّل طريقها من خالل تكتيكات استنزافية، داخل القرى واملدن، 
مع محاوالت تُبَذل من َطَرفها إلقناع الســـكان املدنيني احملليني، 

مبصداقية أهدافها، وعدالة مطالب املشاركني فيها.
واســـتدلت الصحيفة على ذلك مبا هـــو حاصل حالياً في 
احلروب الدائرة في أفغانســـتان والعراق؛ حيث تواجه الواليات 
املتحدة وحلفاؤها في هذين البلدين ِقوًى ثوريًة مســـلحًة، ولم 
تعثر على حلول ومعاجلات عسكرية لهذه املواجهات التي جتري 

على هيئة احلروب الثورية االستنزافية.
بينما أشـــار معهـد أبحـاث األمـن القـومي التـابع جلامعـة 
تل أبيب إلى أن نظرة جيش االحتالل لفرضية اندالع انتفاضة 
ثالثة تقوم على تقيق هدف أساسي يسعى إلى تطوير القدرات 
اللوجستية، والطاقة التســـليحية، للوصول إلى مكانة اجليوش 

يها فعاًل. النظامية، وتدِّ
وبنـــاًء على ذلك، فإن اجليش اإلســــرائيلي، قـــد يبدو مهيًَّأ 
ملواجهة ســـيناريو االنتفاضة القادمة في الضفـة الغربية بشــــكل 

خـاص، وال ســـيما أن قوى املقاومة الفلسطينية - اإلسالمية منها 
على وجه اخلصوص - تبذل جهوداً حثيثة للوصول إلى مســـتويات 

متقدمة من التدرُّب والتأهيل؛ بحيث تبدو »جيشاً نظامياً«. 
الضفة والعراق... مقارنة ميدانية:

ع  اتخذت صحيفة معاريف لنفســـها نهجـــاً مغايراً في توقُّ
االنتفاضة الثالثة بقولها: إن الضفة الغربية تولت في السنوات 
األخيرة إلى ســـاحة مواجهة حقيقية للجيش اإلســـرائيلي مع 
تهديـــدات القوى املســـلحة املعادية، التـــي خاضت معه حرب 
اســـتنزاف مضنية، إلى جانب التهديد القـــادم من ِقطاع غزة 

متمثاًل بالقذائف الصاروخية.
وفي ســـاحة الضفة الغربية يواجه اجليش تهديد العمليات 
املســـلحة من خالل معركة طويلة املدى، تقوم على االستنزاف 
امليدانـــي لكال اجلانبني، بعـــد أن أَنَهَكت هذه املواجهة مختلَف 

جوانب احلياة املدنية للصهاينة.
وقامـــت الصحيفة بإجراء مقارنة إلبراز أوجه الشـــبه بني 
حالتَي املقاومة القائمتني في العراق والضفة الغربية، من خالل 

النقاط التالية:
� - اســـتخدام حروب االســـتنزاف ضد قـــوات اجليش 

العسكرية.
2 - تفعيـــل ســـالح القناصـــة، فـــي املناطق الســـكنية 

واملفتوحة.
3 - إطالق النار من مباني مزدحمة وعلى مفترقات الطرق 

العامة والرئيسة.
4 - إطالق قذائف الهاون والصواريخ مختلفة املدى بصورة 

مكثَّفة.
5 - »االستشهاديون« الذين يســـتهدفون املواقع العسكرية 

واحلواجز امليدانية.
دة. 6 - استخدام السيارات املفخخة في عمليات معقَّ

7 - محاوالت اختطاف اجلنود وموظفي املنظمات احلكومية.

ب الصهاينة ترقُّ
النتفاضة ثالثة!

د. عدنان أبو عامر)*(

] عين على العدو [
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] عين على العدو [
اجلهود الوقائية:

وفـــي املقابل يقـــوم جيش االحتالل َوْفَقاً ملـــا أوضحته مجلة 
»مبحانيه« العسكرية بسلسلة من اخلطوات الوقائية للحيلولة دون 

الوصول إلى وضع االنتفاضة الثالثة، من خالل اجلهود التالية:
� - إدارة العمليـــات القتاليـــة في مواجهات االســـتنزاف 
واملنظمـــات التي تخـــوض حرب العصابات، مـــن أجل تقيق 

االستقرار األمني واملدني. 
2 - العمل على »إخضاع« تنظيمات املقاومة الفلســـطينية 

بالقوة. 
3 - وضع حدٍّ لظاهـــرة األعمال اجلماهيرية املعادية ضد 

الصهاينة.
4 - بناء القدرات األمنية التابعة للســـلطة الفلسطينية في 

الضفة الغربية.
5 - ترميم احلكم احمللِّي، وإمكانية التطوير االقتصادي.

6 - إجراء التنســـيق الالزم في كل تلك املهام مع اجلهات 
الفلسطينية الرسمية في الضفة الغربية.

وقـــد ذكرت صحيفـــة هآرتـــس أن العمليـــات الهجومية 
الصهيونية في الضفة الغربية تتركز على اخلطوات اآلتية:

� - حمالت االعتقاالت والتحقيقات األمنية.
ز. 2 - أعمال اإلحباط املركَّ

3 - االقتحامات امليدانية املكثَّفة.
4 - نصب احلواجز والتمشيطات.

5 - االستخدام املكثف للوسائل األمنية واالستخبارية، مبا 
فيها »الكالب« املدربة.

وفي املقابل، عملت الوحـــدات القتالية الصهيونية لتطبيق 
ها: هذه األهداف، على عدة أصعدة أهمُّ

الصعيد األول: عمليات هجوميـــة ودفاعية؛ إال أن اجلهد 
تركز أساساً في العمل الهجومي، واقتصر الصهاينة من الناحية 

الدفاعية على حماية قواتهم وقواعدهم األساسية.
الصعيد الثاني: اســـتخدام قوات األمن الفلســـطينية في 
الضفة الغربيـــة التي جرى بناؤها حديثاً، بإشـــراف اجلنرال 

األمريكي »دايتون«.
التنسيق األمين:

أما فيما يتعلق بالوضع فـــي الضفة الغربية، فإن عمليات 
اجليش اإلسرائيلي الهجومية في مناطقها، تقترب في طبيعتها 

من بذل جهود مضنية في عدد من االجتاهات:
ذيها،  � - عمليات هجومية مكثفة ضد أعمال املقاومة، ومنفِّ

واملخططني لها.
2 - عمليـــات دفاعية عـــن قواعده امليدانية العســـكرية، 

والتجمعات السكانية الصهيونية.
3 - اخلطوات املدنية باجتاه رفع مســـتوى البنية التحتية 

لسكان الضفة الغربية، وتسني ظروف معيشتهم.
وهنا ال بد من احلديث عن أن الوضع لدى اجليش الصهيوني 
هو أفضل حاالً في تنسيقاته امليدانية مع اجلهات األمنية التابعة 
للســـلطة الفلسطينية؛ وهو ما يجعله ينجح في إحباط عمليات 
معادية له، كما أن الضفة الغربية شهدت في السنوات األخيرة 
جهوداً ملحوظة لبناء ســـلطة محلية قائمة بذاتها، مثل الشرطة 
احمللية، وقوات األمن؛ ملعاجلة حوادث اإلخالل باألمن والنظام 
ت اجلهات األمنية الفلسطينية تدريباً مكثفاً على  العام، كما تلقَّ
أيـــدي ِفَرٍق أمريكيـــة تعمل في الضفة الغربيـــة. وفي املقابل، 
اقترحت أوســـاط أمنية وعســـكرية صهيونية ملكافحة سيناريو 

االنتفاضة الثالثة ومواجهته، التوصيات التالية:
� - رفع درجة التأهب القصوى في جميع املواقع املستهَدفة 

واملرشحة لالستهداف في االنتفاضة الثالثة.
2 - تكثيف درجة التنســـيق األمنـــي مع األطراف املجاورة 
للكيـــان، التـــي تربطها بهـــا عالقات ســـالم، كاألردن ومصر 
والســـلطة الفلسطينية؛ على أن يشمل التعاون تبادل املعلومات، 

والتحقيقات، ونشر القوات املشتركة إن أمكن.
3 - ضرورة فحـــص أثر هذه اجلبهة احلربية اجلديدة مع 
إسرائيل، وعليها أن تقـرر ما إذا كان ينبغـي مقاتلة »البعوض«، 
أم جتفيف »املستنقع« الذي تولد فيه؛ فمطاردة كل بعوضة جهد 
ال نهاية له، وبناًء على ذلك، يتوجب على تل أبيب رصد املناطق 

التي تيا فيها املجموعات املسلحة.
4 - تقصير أمـــد جولة املواجهة وضرِرهـــا؛ حيث يحتاج 
اجليش أن يعمل لتخفيـــف الضرر الواقع به نتيجة االنتفاضة، 
ويكـــون تخفيف الضرر بعدة أعمال، منها: عزل َحلََبة املواجهة، 
واجليش اإلســـرائيلي بحاجة للعمل على عزل َحلََبة القتال عن 
ســـائر حلبات املواجهة، بإقامة قواته واســـتعدادها، واستعمال 
القوة مبقادير مالئمة بحســـب احلاجة لردع املقاومة عن فتح 

حلبة قتال أخرى.
5  - تقليص الضرر: من خالل اســـتعمال وســـائل تصني 
لتقليص الضرر الذي يقع على نسيج احلياة املدنية الصهيونية 
أثناء املواجهة، وتقصير مدة االنتفاضة؛ حيث يجب على اجليش 
تها؛ بحيث يفضيان  العمل من أجل تديـــد مقدار الضربة وقوَّ
باملقاومة الفلســـطينية إلى إدراك أن االســـتمرار على القتال 
مناقض ملصلحتها، ومن جهـــة ثانية ينبغي َوْقف القتال بعد أن 

يحرز إصابة باِلَغة بالفلسطينيني.



خالد أبو زايد)*(

في اليـــوم الثاني من االجتياح البـــري بدأت االتصاالت 

تأتي مـــن ِقَبل املواطنـــني احملاَصرين في منطقـــة الزيتون 

إلنقاذهم، ولكن هـــذه املنطقة ال نســـتطيع دخولها إال بإذن 

اجليش اإلسرائيلي بالتنسيق مع الصليب األحمر الدولي؛ لذا 

ل يوم وال حياة ملن تنادي؛ على الرغم من أننا ناشـــدنا  مـــرَّ أوَّ

الصليب األحمر للتدخل حلماية األبرياء: من النساء واألطفال 

ت اتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الدولي  والشـــيوخ، كما نصَّ

اإلنساني.

وفي صباح يـــوم اإلثنني املوافـــق 4/�/2009م توافدت  

االتصاالت من األهالي للبحث عن أقاربهم في منطقة ســـوق 

السيارات، وباألخص عائلة السموني حتـى أتـى أحد أقاربهـم 

]متابعات[

)*( ضابط إسعاف الهالل األحمر الفلسطيني

الـُمسـِعف
ال خيفى أن أش��دَّ جرائم االحتالل اإلس��رائيلي إبَّان احلرب على غزة كانت مع بداية اهلجوم الربي 
م أحد العاملني  ل، وهنا يقدِّ يف 2009/1/3م؛ حيث صبَّت قوات االحتالل جام غضبها على املواطنني العزَّ

يف جلان اإلغاثة شهادته عن بعض املشاهد الي تقشعرُّ هلا األبدان؛ حيث يقول:  
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]متابعات[
مـــن داخـل مــدينة غـــزة إلى مستشـــفــى القـــدس التـابع 

للهـالل األحمـــر الفلسطينــي وصـــار يسـتنجـــد، ويقـــول: 

واللــــــه يا جماعة! أهلي ماتـــوا وال يوجـد أحـد منهم علــى 

قيد احليــاة، لو أن واحداً منكم يذهب معي، فقلت له: املكان 

خطير جـــداً ال ميكن دخوله، فقال لي: لنذهب ونستكشـــف 

املـــكان. فذهبنا حتى إذا ما وصلنـــا منطقة الزيتون )منطقة 

دوال( بـــدأ إطالق النار علينا من جميـــع النواحي؛ وفي تلك 

اللحظة لم أســـتطع اخلروج من سيارة اإلسعاف وال الرجوع 

إلى اخللف؛ فبدأت أنا والفريق املوجود معي ننطق الشهادتني؛ 

ألن الرصاص أصاب سيارة اإلسعاف إصابات مباشرة، فقلت: 

بســـم الله، ورجعت إلى اخللف بأقصى سرعة، وإذا بطائرات 

االســـتطالع تطلق صاروخاً باجتاه سيارة اإلسعاف، فخرجت 

مـــن املكان، وال أعلم كيف خرجت؟ ثم أبلغت الصليب األحمر 

الدولـــي مبا حدث معي ليبلِّغ اإلســـرائيليني أن هذه ســـيارة 

إسعاف تمل جميع اإلشـــارات الدولية؛ إال أن اإلسرائيليني 

رفضوا دخول أي سيارة إسعاف إلى املنطقة.

وفي يوم األربعـــاء 7/�/2009م جاء اتصال من الصليب 

األحمر بالسماح لنا بدخول منطقة سوق السيارات في منطقة 

الزيتون، فوصلنا الســـاعة الواحدة والنصف بعد الظهر إلى 

املنطقـــة، فأَمَرنا اجليُش بالنزول من ســـيارات اإلســـعاف، 

وتوجهنا إلى منطقة الســـموني، ومشينا على األقدام مسافة 

2.5 كم. نسير وبجوارنا اجليش وعلى أسطح املنازل والدبابات 

وداخل غرف املنازل، وكانوا يصرخون علينا ونحن نسير؛ حتى 

يُلقوا الرعب في قلوبنا؛ ولكنَّ الله معنا.

ل منزل وبدأنا ننادي: نحـــن الصليب األحمر  وصلنـــا أوَّ

والهالل األحمر، و دخلنا أحد املنازل وإذا بشـــاب قد أعدمته 

ة طلقات  قوات االحتالل وهو على فراشـــه؛ حيث أصيب بعدَّ

نارية في الرأس، فتركناه وخرجنا وإذا بشـــابني آخَرين أيضاً 

قد أُعدَما وأُلقَيت جثتاهما بجانب حمار. 

ثم ذهبنـــا إلى منزل آخر يبعد عن األول خمســـني متراً  

وأخذنا ننادي... فسمعنا صوت صراخ نساء وأطفال، عندها 

خرجت امرأة وعلى يدها طفلة ال يتجاوز ُعُمرها سبعة شهور 

وقالت لي: نحن في البيت أكثر من عشـــرين شخصاً، فدخلنا 

البيـــت فوجدنا بجـــوار باب البيت امـــرأة مقتولة وبجوارها 

ابنها الشـــاب قد ُقِتل هو أيضاً، فقمت بوضعهما في أكياس 

املوتـــى، ثم  دخلت إلـــى البيت وإذا باألطفال يســـتغيثــون: 

نــريد مــاًء )يا عمو( وكان معنا ماءٌ للشرب، فبدأت أسقيهم 

واحداً ِتلَو اآلخر، في مشـــهد لم أمتالك فيه نفســـي أنا ومن 

معي؛ حيـــث أخذنا بالبكاء، ثم وجدنـــا املصابني من عائلتَي 

ها، فقلت ألمها: أين  )حجي وعرفات(، وعثرنا على طفلة وأمِّ

إصابتها؟ فقالت لي: في صدرهـــا؛ لقد دخلت رصاصة من 

ظهرها وخرجت من صدرها، فكشـــفت عن جرح الطفلة وإذا 

باجلرح قد التأم، فقلت: هذه قـــدرة الله، ولكن باقي العائلة 

جروحهم غير مخيفة، فأخرجناهم إلى خارج البيت؛ لنبعدهم 

مـــن املنطقة، ثم ذهبنا بعدها إلى املنطقة القريبة من ســـوق 

الســـيارات. وأخذت أنادي في أحد املنازل: هل أحد موجود 

في هذا املنزل؟ فخرج إليَّ جندي صهيوني، فقالي لي: اذهب 

من هنا وإال قتلتك. 

م جزئياً فذهبنا إلى ذلك  نظرنا أمامنا وإذا مبسجد مهدَّ

املســـجد وبجواره عدة منازل من بينها منزل مفتوح؛ فدخلنا 

ذلـــك املنزل وإذا بأربعة أطفـــال ورجل عجوز يصرخون وهم 

جالســـون على األرض، فقلـــت لهم: ال تخافـــوا نحن عرب 

مســـعفون جئنا لنخرجكم من هذا املنـــزل، فقالوا لي: نريد 

مـــاًء وطعاماً، فأعطيتهـــم ماًء قلياًل كان معـــي. نظرت في 

ذلك املنزل؛ وإذا فيه ما يقارب عشـــرين شـــهيداً على جانب 

حائط املنزل من الداخل. وكان مما لفت نظري أنا وزمالئي، 

ـــه، فأخذنا نبكي  أمٌّ وطفلهـــا قد ُقتال والطفل يرضع من أمِّ

من هـــول املنظر ونقول: يا الله! يا اللـــه! الْطف بعبادك! ثم 

رجعت إلى األطفال، فقلت لواحد منهم ما اســـمك؟ قال لي: 

أحمد الســـموني وعمري �3 سنة. وكانت الطفلة أمل ابنة 9 

ســـنوات أيضاً مصابة، فنظرنا إلى جراحها من قريب؛ حيث 

أسودَّ لونها وانبعثت منها رائحة كريهة جداً؛ نتيجة قلة األكل 

والشرب والعناية باملصابني.

بعـــد ذلك بقليل خرج علينا جنـــدي صهيوني من الغرفة 

الثانية، فقـــال: هيا اخرجوا. ولعدم وجـــود إمكانيات معنا، 

ولوعورة الطرق أبقينا الشـــهداء مكانهـــم وأخذنا املصابني؛ 

حيث حملناهم على عربة حمار وقمنا بسحب العربة بأنفسنا؛ 

إذ منََعنا اجليش من استخدام احلمار. 
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وعندمـــا نفد املاء الذي بحوزتنا طلبنـــا من اجليش ماًء 

لنســـقي طفلة صغيرة كانت معنا؛ إال أنهم رفضوا وقالوا لنا: 

انتهت مدة التنسيق؛ هيا اخرجوا. فأخذنا جنر العربة بسرعة 

حتى وصلنا ســـيارة اإلسعاف، فأنزلنا الشـــهداء واجلرحى 

وذهبنا إلى مستشـــفى القدس التابع للهـــالل األحمر لعمل 

الالزم لهم من الناحية الطبية.

وفي اليوم اآلَخر ذهبنا إلى املكان نفسه في شارع صالح 

الدين حتى وصلنا الشـــركة الهندســـية لإلسمنت مشياً على 

األقدام، فصادفنا منزالً ال يوجد فيه أحد من أهله، وكان فيه 

جندي إســـرائيلي قام باللعب بالسالح ليرعبنا، ثم تابعنا حتى 

وصلنا إلى عائلة املغربي في شـــارع صالح الدين؛ حيث خرج 

إلينا رجل، فقال: أين أنتم؟ فقلت له: اليهود رفضوا التنسيق، 

ثم ســـألته: كم شخصاً يوجد في املنزل؟ وإذا مبجموعة كبيرة 

تخرج من املنزل؛ وكأنها مسيرة. كان عددهم ثمانني شخصاً، 

أطفاالً وشباباً ونساًء وعجائز حاملني بني أيدهم شهيداً يبلغ 

من العمر �9 ســـنة فطلبوا منا ماًء للشـــرب، فأخذناهم إلى 

منطقة آمنة وجنحنا بإخراجهم، واحلمد لله. 

وفي إحدى املرات أُبلغنا بوجود حالة والدة في حي الشيخ 

عجلني، فذهبـــت إلى تلك املنطقة وإذا باجليش اإلســـرائيلي 

يتصل بالصليب األحمر يسأل: يوجد سيارة إسعاف على طريق 

الساحل هل هي لكم؟ فقام الصليب باالتصال باحملطة، فقال: 

صحيح توجد ســـيارة؛ حيث كنت أنا وصاحب لي في السيارة 

فأخذ اجليش  ينادي علينا على جهاز الالسلكي وأننا معرضون 

للخطر، فطلبت منهم التنسيق لي لدخول منطقة الشيخ عجلني؛ 

إلنقاذ هذه احلالة، فقيل لي: ال يوجد تنســـيق في الليل، فقلت 

لصاحبي: الله احلافظ وســـأقوم مبهمتي اإلنسانية، فقيل لي: 

الزوارق أبلغتنا بضرورة خروجك فوراً من املكان. وخرجت مرة 

أخرى وسرت باسم الله إلى املنطقة؛ وإذا باملرأة تصرخ وتقول: 

أنقذونـــي! وزوجها بجوار احلائط مختبئ؛ فنزلت من ســـيارة 

اإلســـعاف ونظرت إلى املرأة؛ وإذا باجلنني ملقًى على األرض؛ 

فقمت بعمل الالزم لتلك املرأة، فقالت لي: أنا خائفة على ابني 

وزوجي، فقلت لها: ال تخافي؛ إن الله معنا. 

سار الصليب األحمر وإدارة الهالل تنادي: اخرج يا خالد! 

فقلت: ســـأخرج بعد انتهاء مهمتي، فخرجت إلى املستشفى 

واحلمد لله، وجنحت في عملي اإلنســـاني بتوفيق وحماية من 

الواحد األحد.

كنا ندعو الله فـــي الليل أال يحدث قصف أو إطالق نار؛ 

ألننا ال نستطيع الوصول إلى تلك األماكن، وكانت أياماً عصيبة 

علينا وعلى أهلنـــا وعلى أوالدنا، ولكن الله ثبَّتنا في أعمالنا. 

نسأل الله أن يكون عملنا خالصاً لوجهه الكرمي!
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ا ظهر اإلرجاء)1( يف عهد السلف، وقف له أهل  َل�مَّ
العل��م الراس��خون، العاملون بالدلي��ِل وحقيقِة القول، 
وم��ا ع�داهم ل���م يكن ل���ه موق�ف مش���هود. تش���هد 
بذل��ك الت�راج��م واملصنف����ات الت���ي وصل���ت إلين�ا؛ 
ف�إن�ه مت�ى ما ختلل النق�ص يف أح�د هذين األص�لني: 
)الع�ل���م بال�دلي���ل ومق�اصد الش���ريعة( و )حقيق�ة 
الق��ول املخاِل��ف( ت��رى ختبُّط���ًا وخلط��ًا عجيب��ًا: إما 
جنايًة  على اإلس��الم وتصويرًا له عل��ى غر ما أراده 
الل���ه، أو ِرفَع��ًة من َق��ْدِر املقال��ة املخالفة بالتس��امح 
واللني معها مع ش��ناعتها، ومن ميت��از هبذين األصلني 
قلي��ل الي��وم؛ فإنك ترى من لديه علم بالش��رع يصل 
إىل حدِّ اإلحاطة، ولكنه ضعيف يف سرب أغوار أقوال 
املخالفني؛ فال يستطيع معرفة حقائقها وكشَف عوار 
مكنوناهت��ا، وإما أن جتَد من ُأش��ِرب ه��ذه املقاالت على 
قلَّة بضاعته يف العلم الشرعي، فيظهر لك التخليط 

يف كالمه.

)�( املرجئة طوائف يجتمعون في إخراج العمل عن مسمى اإلميان، وظهروا في أواخر 
الفتاوى:  ومجموع   ��9/� للشهرستاني:  والنحل  امللل  انظر  الصحابة،  عهد 

297/7 فما بعدها.

] تيارات فكرية [

اإلرجاء الفكري
ب�����در ب����ن س��ع��ي��د ال���غ���ام���دي
Badr.algamdy@gmail.com

 من مالمح هذا اإلرجاء الفكري:
عدُم التصريح باألحكام 
الشرعية؛ فيتهرب من أصيب 
بهذا املرض من قول: )حرام( أو 
)كفر( أو )شرك( ملا هو كذلك بالنص 
الشرعي، ويستبدل هذه األلفاظ 
الشرعية بأخرى مبتَدعة هي أخف 
ة ووطأة( - بزعمه - على  )حدَّ
مخالفيه أو الناس عمومًا، فيقول: 
)اأَلْوَلى َتْركه( مع علمه بحرمته، أو 
)فيه خالف( مع أن اخلالف مطروح 
وغير معتَبر؛ فيوحي إلى سامعه أن 
األمر )سهل ميسور(.
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وهذا األخير من جنس بعـــض رجال أهل الكالم الذين 
َحُســـنَت نيَّتُهم، وســـاء عملهم، بســـبب قلة علمهم باألدلة 
الشـــرعية مع علمهم العميق بأصول علـــم الكالم، فأرادوا 
الدفاع عن الدين ولكنَّ قلَّة البضاعة الشـــرعية لم تُسِعفهم، 
بت إليه بعض ُشَبه القوم، فلم يستطع أن  وفريق منهم تســـرَّ
قها لســـانه، و )كلُّ إناء  يدفعها، فصار ينضح بها فؤاُده وينمِّ

مبا فيه ينضح(.
يقـــول اإلمام النخعي: لَِفتنَتُهـــم عندي أخَوف على هذه 
األمة من فتنة األزارقة)�(، وصدق - رحمه الله - ألن القعود 
ع اخلوارج األزارقة،  عن التكليف ترغبـــه النفس، بعكس تَنَطُّ
ٍم في املناهي،  ونحن نعاني اليوم من تفلٍُّت من األوامر، وتقحُّ

، وهي: تبرير هذا وتســـويغه ممن  مع مصيبة أعمُّ وأطمُّ
اختل عندهم أحد األصلني السابقني، وهم منتسبون مع 

هذا إلى اإلسالميني.
وبـــرز لنا إرجـــاء فكري، يحـــاول مد حبل 

الوصـــال مـــع الطائفتني، علـــى غرار ما 
فعل الفالســـفة املنتسبون إلى اإلسالم 

بني الفلســـفة واإلسالم؛ فأراد هؤالء 
احملَدثُـــون: تخفيَف شـــناعة بعض 
املقاالت وتهوينها مـــن جهة، ونبَذ 
التشدد والغلو )بزعمهم( من جهة؛ 
لينتج لنا حينها - بناًء على رأيهم -: 

اإلسالم الوسطي.
ونحن اليوم في مواجهة ســـيل من 
األفكار الهدامة، يقف النص الشرعي 
ســـّداً أمامها، ومتى ما ُعـــِدَم النص 

اجتاح الســـيل الفكر البشري فأصبحت البشرية 
حينهـــا أثراً بعد عني، وعدنا كما كنا في ظلمات بعضها فوق 

بعض.
ل؛ ولكن الوحي ال  وهذا ال يكون مع وجود الوحـــي املنزَّ
يسير على األرض، بل يحمله }ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلْيِه 

ُلوا َتْبِدياًل{ ن َينَتِظُر َوَما َبدَّ ن َقَضى َنْحَبُه َوِمْنُهم مَّ َفِمْنُهم مَّ
 ]األحزاب: ٢٣[.

واإلرجاء الفكري هو نوع من اخلنوع والضعف أمام هذه 
املقاالت، وصاحبُـــه عبٌد لغير ُمنِْزل الوحي، أســـير لظنوٍن 

)�( مجموع الفتاوى: �94/7.

وتخرصاٍت تكون تارة باسم )املصلحة(، وتارة باسم )املجادلة 
باحلســـنى(، وتارة أخرى باسم )عدم التشدد والغلو(... إلى 

آِخر هذه القيود واألغالل، التي هي حق أُِريد بها باطل.
ح مبقـــاالت اإلرجاء  واإلرجاء الفكــــري اليوم ال يصـرِّ
ـــش فـــي فكر هذا  القـــدمي، ولكنَّ أفكاَر ذاك القدمي تعشِّ
احلديث، واحملصلة واحدة كما ســـبق، وهـــي: )التفلت من 
األومر، والتقحـــم في النواهي()2(، وكمـــا كان أهل اإلرجاء 
القدماء على درجات في مقالتهم، فإن أهل اإلرجاء الفكري 

هم كذلك في فكرهم.
من مالمح هذا اإلرجاء الفكري:

أواًل: عدم التصريح باألحكام الشرعية: فيتهرب َمْن 
أصيب بهذا املرض من قول: )حرام( أو )كفر( أو )شرك( 
ِلـَما هو كذلك بالنص الشرعي، ويستبدل هذه األلفاظ 
ة ووطأة( -  الشـــرعية بأخرى مبتَدعة هي أخـــفُّ )حدَّ
بزعمه - على مخالفيـــه أو الناس عموماً؛ فيقول: 
)األَْولَى تَْركـــه( مع علمه بحرمته، أو )فيه 
خالف( مع أن اخلالف مطروح وغير 
معتَبَر؛ فيوحي إلى سامعه أن األمر 

)سهل ميسور(.
اس��تخدام  ع��دم  ثاني��ًا: 
املصطلحات الشرعية: فال جتـد 
ـاق(،  ـار(، أو )فسَّ في قاموسـه )كفَّ
يعيشون  فهـؤالء ال  )منافقـون(؛  أو 
على األرض، وكأنهم - لدى من أصيب 
بهـــذا املرض العضال - تاريـــخ مندثر ولَّى، 
وال يظـن ظـانٌّ بـــأن املطلـوب هو إقحـام 
مثـل هذا في الكـالم إقحاماً. ال، ليس هذا 
املراد، بل املقصود: هو التولي عن اســـتخدام هذا املصطلـح 
الذي هو شـــرعي دلَّت عليه النصوص، إلى غيره، فيستخدم 
)غير املسلمني( أو )اآلخر(، أو يستخدم )أهل التقصير( ملن 

هم رؤوس الضاللة والفجور في األمة. 
وال يخفـــى أن املصلطح الشـــرعي هو الذي ال يُطلَب به 
بدٌل، وال عنـــه ِحَوٌل؛ لدقة معناه، وعمـــق مرماه. وقد تكلم 
أهل العلم كابن تيمية وغيره في أهمية التمســـك باملصطلح 

الشرعي وأنه يزيل كثيراً من اإلشكال.

)2( سبق ذكر أن املرجئة درجات، ومنهم وإن كان ُيخِرج العمل عن مسمى اإلميان؛ إال أنه 
يحرص على العمل ويحث عليه ويحتفي بأهله كمرجئة الفقهاء.   

] تيارات فكرية [
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ثالثًا: الذلة على الكافرين، والكرب على املؤمنني: وهم 
بهـــذا يعارضون مراد الله - تعالـــى - حني حكى حاَل أهل 
اإلميان، فقال: }َأِذلَّ���ةٍ َعَلى اْل�ُمْؤِمِننَي{ ]املائدة: ٥٤[، وحني أمر 
اَر َواْل�ُمَناِفِقنَي َواْغُلْظ َعَلْيِهْم  َها النَِّبيُّ َجاِهِد اْلُكفَّ نبيَّه #، فقال: }َيا َأيُّ
َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوِبْئ���َس اْل�َمِصيُر{ ]التوبة: ٧٣[؛ ولكن أهل اإلرجاء 
الفكـــري جتد لديهم متـــام التودد للكفـــار والزنادقة، ولني 
اخلطاب والتســـامح معهم، مع غلظة وشدة وجفوة واستعالء 

مع إخوانهم من أهل اإلميان.
رابع��ًا: َكْتُم بعض النصوص الش��رعية: تلك التي فيها 
تها وعنفها كاحلدود،  مون ِشدَّ الوعيد والتهديد، أو التي يتوهَّ
ـل منها؛ وكأنهـا غير  فيحاولـــون جتنُّب ِذكِرها متاماً، والتنصُّ
موجودة أصاًل، مع إبرازهم في املقابل للنصوص الشـــرعية 
في الوعد والتسامح والعفو، وقد خاطب الله - تعالى - أهل 
الكتاب، فقال: }َأَفُتْؤِمُنوَن ِبَبْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن ِبَبْعٍض َفَما َجَزاُء 
وَن إَلى  ْنَيا َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُيَردُّ َم���ن َيْفَعُل َذِلَك ِمنُكْم إالَّ ِخْزٌي ِفي اْل�َحَياِة الدُّ

ا َتْعَمُلوَن{ ]البقرة: ٨٥[. َأَشِدّ اْلَعَذاِب َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّ
خامسًا: حماولة الوقوع على نقطة التقاء مع أصحاب 
املذاهب: فيكون أحدهم صامتاً ســـاكتاً ردحاً طوياًل، واألمة 
حولـــه تئن من أعدائها املختلفني في مشـــاربهم ومذاهبهم، 
وكلٌّ منهم ينهشـــها نهشاً، وهو ال يحرك ســـاكناً؛ فإذا رأى 
ام بادر إلعالن  قوالً لصاحـــب فكر منحرف أو مذهب هـــدَّ
ْرف عن  املوافقة، وتعاُضِد الفكرة، وهو في هذا كله يغض الطَّ
االنحرافـــات الكفرية أو البدعية أو الهدامة؛ فال ينبه الناس 
عليها، فيكون عند ذلك الغش الذي يتسرب لعموم املسلمني: 
أن الشيخ فالن وافق فالناً فهو على اخلير، فنال تزكية لدى 
ـــه بعد هذا نكير، إال وصاح الناس في  عوام الناس؛ فال ميسُّ
املنِكر عليـــه باطلَه أخذاً بتزكية من أصيب باإلرجاء الفكري 

من َقبُْل.
سادس��ًا: اإلكثار دوم��ًا من ذكر اخل��الف والرخص: إن 
ة عليهم واجب شرعي؛  ذكر الرخصة للناس وتخفيَف املشـــقَّ
فإن الدين دين يُْســـر، لكن أن يكون هذا بكثرة، ويكون املراد 
من ذكر اخلالف دوماً هو نقض الشـــريعة، وتخيير العامة، 
وإثارة شـــكوِك من ال َخالَق له من ديٍن أو علٍم بأن الشريعة 
متناقضـــة؛ فهذا جناية على الدين، ومهما كان مراد صاحب 
اإلرجاء الفكري في هذا التيســـير على الناس، فقد أخطأت 
اســـتُه احلفرة بهذا، حني جنح لإلرجاء دون التيسير، ودعا 

الناس للزندقة بتخييرهم بني أمـــور الدين، التي يصير بها 
املرء أخيراً ليس على دين اإلسالم؛ فإن من له حظ من علم 
يعلم أنه ال يحق ملسلم التخيُّر بني أقوال أهل العلم لهوى في 
نفســـه، بل عليه التقليد إن كان جاهاًل، واتباُع الدليل إن كان 

عاملاً.
س��ابعًا: غي��اب الفطن��ة، وحماول��ُة تأصي��ل األفكار 
اهلدام��ة ش��رعًا: إن من الِزم اخلنوِع واملســـكنِة الفكرية، 
وعدِم االعتزاز بالشرع اإلسالمي في جميع مناحي احلياة، 
أن يصبح هذا املصاب باإلرجاء الفكري، مسوِّغاً ملشاريع 
التيارات املنحرفة، مسبغاً عليها مظلة شرعية، خادعاً بها 
الراعي والرعية؛ فيســـألونه )أو رمبا تبرع هو محتسباً( 
لبيان حكم عمل املرأة - مثاًل - وأنه كشرب العسل، مع أن 
أهـــل األهواء ال يريدون عمل املرأة لذاته، بل ملا وراءه من 
إخراج املرأة املسلمة، وإفسادها؛ وهل جادل أحد من أهل 
العلم في عملها مع الضوابط حتى يحتســـَب هذا املصاُب 
باإلرجاء الفكري لبيان احلكم؟ ولنا في ابن عباس - رضي 
الله عنهما - قدوة حســـنة حني سأله من في عينيه شرر 
عن توبة القاتل، فقال له: ال تُقَبل، وسأله من في سيفه دم 
عنها، فقال: تُقَبل. فسأله من حوله عن هذا، فقال: علمت 
أن ذاك إن قلت له: يقبلها الله، ذهب فســـفك دماً حراماً، 

وأن اآلخر أتاني نادماً فلم أقنِّطه.
ويقول الشــــيخ أحمـد شــــاكر - رحمه اللـه - في 
هذا الباب: »ال يزال كثيـر مـــن النـاس يذكـرون ذلـك 
اجلـدال الغريب الذي ثار في الصحف بشأن اخلالف 
في جواز والية املرأة القضاء. والذي أثار هذا اجلدال 
م إليها بعض )البنات( الالَّئي  هو وزارة العـــدل؛ إذ تقدَّ
أُعِطنَي شـــهادة احلقوق، ورأين أنهن بذلك صرن أهاًل 
ألن يكَنَّ فــي مناصب النيابـــة، متهيداً لوصولهن إلى 
والية القضــاء. فــرأت الوزارة أن ال تســـتبد بالفصل 
في هذه الطلبـــات وحَدها، دون أن تســـتفتي العلماء 

الرسميني.
وذهب العلماء الرســـميون يتباَرْون في اإلفتاء، ويحكون 
فـــي ذلك أقوال الفقهاء؛ فِمْن ذاكـــٍر مذهب أبي حنيفة في 
إجازة واليتها في األموال فقط، وِمن ذاكٍر املذهب املنســـوب 
البن جريـــر الطبري في إجازة واليتها القضاء بإطالق، وِمن 
ذاكٍر املذهب احلق الـــذي ال يُجوِّز واليتها القضاء قط، وأن 
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قضاءها باطٌل مطلقاً، في األموال وغير األموال.
ســـألت وزارةُ العدل العلماَء فأجابوا. ولســـُت أدري ِلَم 
أجابـــوا؟ وكيف رضوا أن يجيبوا في مســـألة فرعية، مبنيَّة 
على أصلني خطيرين من أصول اإلسالم، هدمهما أهل هذا 
العصر، أو كادوا؟ ولو كنُت ممن يُسأل في مثل هذا، ألوضحت 
األصول، ثم بنيُت عليهـــا اجلواب عن الفرع أو الفروع؛ فإن 
والية املرأة القضاء في بلدنا هذا، في عصرنا هذا، يجب أن 

يسبقها بيان حكم الله في أمرين بُنيْت عليهما بداهًة:
أواًل: أيجوز في شرع الله أن يُحكم املسلمون في بالدهم 
بتشـــريع مقتََبس عن تشـــريعات أوروبة الوثنية امللحدة، بل 
بتشـــريع ال يبالي واضعه: أوافق ِشرَعة اإلسالم أم خالفها؟ 

ويصرحون – وال يســـتحيون - 
أنهم يعملون على فصل الدولة 
عـــن الدين، وأنتم تـــرون ذلك 
وتعلمـــون... أفيجـــوز مع هذا 
)الدين(  يعتنق هذا  أن  ملســـلم 
)التشـــريع(  أعني:  اجلديـــد؛ 
أن  ألب  يجـــوز  أو  اجلديـــد؟ 
يرسل أبناءه لتعلُّم هذا واعتناِقه 
واعتقـــاِده والعمِل به، َذَكراً كان 
االبن أو أنثـــى، عاملاً كان األب 

أو جاهاًل؟
وثاني��ًا: أيجوز في شـــرع 
اللـــه أن تذهـــب الفتيات في 
املدارس  إلـــى  الشـــباب  فورة 
واجلامعات، لتدرس القانون أو 
غيره - ســـواء مما يجوز تعلُّمه 

ومما ال يجوز - وأن يختلط الفتيان والفتيات هذا االختالط 
املعيب، الذي نراه ونسمع أخباره ونعرف أحواله.

أيجوز في شـــرع الله هذا السفور الفاجر الداعر، الذي 
تأباه الفطرة السليمة واخُللُق القومي، والذي ترفضه األديان 
كافة على الرغم مما يظن األغرار وعَبَّاد الشهوات؟ يجب أن 
جنيب عن هذا أوالً، ثم نبحث بَْعـــُد فيما وراءه؛ أال َفلْيُجِب 
العلماء وليقولواععما يعرفون، وليبلِّغوا ما أُمروا بتبليغه، غير 

متوانني وال مقصرين.
ســـيقول عني عبيد )النســـوان( الذين يحبون أن تشيع 

الفاحشة في الذين آمنوا: إني جـامد، وإني رجعـي، وما إلى 
ذلـك من األقـاويل، أال َفلْيقـولوا ما شـاؤوا، فما عَبْأت يوماً 

ا مبا يقال عنِّي، ولكني قلت ما يجب أن أقول«)�(. مَّ
ه اليوم بـــني طلبة العلم،   وإمنا أطلت في هذا؛ لفشـــوِّ
وموافقته لشـــهوة الرياســـة وحبِّ الظهور، وما علم املسكني 
)صاحب اإلرجاء الفكـــري( أن من كذا حاله ُرِمي بعد إمتام 
وه وقلَّ حامدوه أو ُعِدُموا، وأعظم من  الغرض منه، وَكثُر ذامُّ
هذا: أن الله هو الذي َمْدُحه زين وذمه شني، وإذا أحب الله 
عبـــداً أمر جبريل أن يحبه فيحبه، ثم ينادي في املالئكة: أن 
اللـــه يحب فالن فأحبوه، فيحبونه)2(، و »من ابتغى رضا الله 
بســـخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليـــه الناس، ومن 
ابتغى سخط الله برضا الناس 
سخط الله عليه وأسخط عليه 

الناس«)3(.
ومـــن متســـك بالنـــص 
الشـــرعي، وأذعن لـــه فكُره، 
وخضع له عقلُه، جنا من هذا 
اإلرجاء، مع تعلٍُّق بفهم السلف 
الصالح ال ســـواه، والبعد عن 
احملَدثَات الفكرية، أو محاولة 
تطويـــع الدين مبا لم يأذن به 
الله، والعلم النظري بأننا في 
زمن الفنت كما قال #: »فنت 
كِقَطـــع الليـــل املظلم، يصبح 
وميســـي  مؤمناً  الرجل  فيها 
ويصبح  كافراً  وميسي  كافراً، 
مؤمناً، يبيـــع دينه بَعَرض من 
الدنيا قليل«)4(، ثم تطبيق هـــذا العلم النظري، مع دعاء 
الله الثبـات؛ كمـــا كـان يفعل # حينمـا يُكِثر مـن قـول: 
»اللهم يا مقلب القلوب واألبصار ثبت قلبي على دينك«)5(، 

ويسأل الله ُحْسن اخلامتة.
أسأل الله لي ولك ُحْسن اخلامتة.

)�( انظر جمهرة مقاالت أحمد شاكر: 59�/2 فما بعدها.
)2( انظر: صحيح البخاري ، وصحيح مسلم، )26�7(.

)�( انظر: سنن الترمذي، )24�4(. قال الشيخ األلباني: صحيح، وصحيح ابن حبان، 
)276(. قال عنه األرنؤوط: إسناده حسن.

)4( أخرجه مسلم، )��8(.
)5( سنن ابن ماجة، )�8�4(، والترمذي، )2�40( ،وصححه األلباني في تعليقه عليه.

وذهب العلماء الرس��ميون يتباَرْون 
ف��ي اإلفت��اء، ويحك��ون ف��ي ذل��ك 
أق��وال الفقهاء؛ فِم��ْن ذاكٍر مذهب 
أب��ي حنيفة في إج��ازة واليتها في 
األم��وال فقط، وِمن ذاك��ٍر املذهب 
املنس��وب البن جري��ر الطبري في 
إجازة واليتها القضاء بإطالق، وِمن 
ز  ذاك��ٍر املذه��ب احلق ال��ذي ال ُيجوِّ
واليته��ا القضاء ق��ط، وأن قضاءها 
باط��ٌل مطلق��ًا، ف��ي األم��وال وغير 

األموال
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قال الفتى وهو يستعيد ذكريات سنوات َخلَت، ويستعرض 
الصور التي تختزنها ذاكرته منـــذ طفولته ألرض األجداد: 
وقفت مشـــدوهاً كمن استفاق من غيبوبة، حاولت أن أجمع 
شـــتات فكري وأنا اجته صوب أرضـــي الزراعية التي كنت 
أحفظها عن ظهر قلب؛ كنت في أيام طفولتي األَُولى أحفظ 
الدروب مشياً؛ إذ لم تكن تتاح للصغار والفتية فرصُة الركوب 
على الدواب التي كانت وســـيلَة النقل املتاحة آنذاك؛ وكانت 

األولوية تُعَطى للكبار والعجائز من النساء.
رت في  انتابتني قشعريرة وغمرتني َحيْرة ووجوم، وتسمَّ
مكاني؛ حيث غدوت كمن فقد بوصلته فتداخلت في أعماقه 
َعاب واألودية، وانتابتني رغبة  االجتاهات؛ فلم أعد أميز الشِّ
في الصراخ: أين الطريق إلى بساتني الزيتون؟ ما بال ذاكرتي 

ال تسعفني؟ هل أصابها تَلَف؟!
عندها لم أحـــس إال بصديقي وهـــو يربت على كتفي 
بحنان قائاًل: لقد نسفوا اجلبال باملتفجرات، وطمروا بعض 
األودية، وســـحبوا مياه اآلبار لري مستوطناتهم قبل سنوات 
قليلة؛ حينما كنَت في ديار الغربة، وغيروا التضاريس؛ لشق 

طريق استيطاني أسموه: »طريق النجوم السبع«.
- أين املغارة؟ تساءلُت باندهاش.

- قـــال صديقي متنهداً: »لقد عبثت بها جرافاتهم، لقد 
تبخرت األساطير التي كانت ترويها عجائز القرية عن املغارة 

وأن فيها دروباً سرية توصل للمدينة«.
كانت هناك عشـــرات األشـــجار التي اقتُِلعت، وها هو 
الشارع يتسع بال حدود وميتد كاجلرح النازف عبر شرايني 

القرية ويلتهم أرضها الزراعية بال رحمة.
يا لها من مجزرة بحق البيئة واإلنسان!

ألقيت ببصـــري عبر احلدود، وكانت أشـــجار الزيتون 
املتبقية تتلوى أملاً، لكنها ما تزال شـــامخة في فضاء القرية 
ال تأبـــه بجدار الفصل العنصري الـــذي يتمدد كأفعى عبر 

الوهاد والسهول... 
جلمُت أحزاني، ومشيت متثاقاًل، ثم استجمعت نفسي؛ 
حتى ال تســـقط تت سنابك األســـى؛ ألنني قررت البقاء 

شامخاً كتلك األشجار التي كانت تعانق حلظات الغروب.

ن يتو لز ا
والذاكرة

] قصة قصيرة [

حسني راتب أبو نبعة)*(

)*( مدرس في جامعة امللك عبد العزيز - كلية املعلمني مبحافظة جدة.
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أمحد حممود السيد

دسترة
قيم اإلسالم 

وفلسفته للحكم

لقد استخدمت مراكز البحوث والدراسات األمريكية وسيلة 
املؤمترات السياسية التي يتجمع فيها مفكرون من العالم العربي 
واإلسالمي ملناقشـــة هذه األفكار والرؤى وإقراِرها؛ فمنذ عام 
2006م وحتـــى عام 20�0م، عقـــدت مجموعة مؤمترات، منها 
ق الدعوة لالجتـــاه الثاني اخلاص بتدعيم ثقافة الدولة  ما يعمِّ
متـــه اجلامعة األمريكية في بيروت  املدنية )وآخرها مؤمتر نظَّ
ل أبريل 20�0م بعنوان: »نحو ثقافة الدولة املدنية«()�(، ومنها  أوَّ
ق االجتاهني األول والثالث املتعلَقني بنبذ الفكر اإلسالمي  ما يعمِّ
السياســـي التراثي وتدعيم ما أسَموه: )دستـرة قيــم اإلسالم( 
و )نحو إســـالم دميقراطي مدني(، وذلك في األعوام )2006م 
- 2007م - 2009م()2(. وقد ســــبقت هـذه املؤمتـرات ما ميكن 
اعتباره متهيداً للعقول لقبول هذه التصورات وتضير األفهام 
لقبول التغيير واالقتناع بأنه ال يخرج عن جوهر اإلســـالم وأنه 
يحقق مصالح املســـلمني. وميكن اعتبار الدراسة التي أعدتها 

)�( جريدة البناء اللبنانية، اجلمعة 2 أبريل 20�0م، العدد �27، ص 6، شؤون اجتماعية. 
)2( شبكة الَعلمانيني العرب، القدس سنتر، مؤمتر دسترة قيم اإلسالم وفلسفته للحكم 
ف )�- 2(، /9/ 2007م. وانظر أيضاً: شبكة اإلصالح والتغيير في العالم العربي. 

وانظر موقع الهندسة نت حول مؤمتر )نحو إسالم دميقراطي مدني(. 

] في دائرة الضوء [

نظرات يف األبعاد واالجتاهات:
مل يكن االحتالل العسكري األمريكي، الذي أسقط 
بغ��داد يف 9 أبريل 2003م، وحَده يف س��احة املعركة، 
بل وقف مبحاذاته احتالل من نوع آخر؛ هو االحتالل 
الفك��ري والثق��ايف، ال��ذي مش��ل املنطق��ة العربي��ة 
بأس��رها، وه��و الذي س��عت إلي��ه املؤسس��ات البحثية 
ومراكز الدراس��ات األمريكية؛ حيث س��ارت يف ثالثة 

اجتاهات تغطي األهداف التالية: 
1 - َنْبذ النظرية اإلسالمية أو الفكر اإلسالمي حول 
النظام السياس��ي ال��ذي يدور حول أس��س )اخلالفة، 
اإلمامة، البيعة، أهل احلل والعقد، الشورى... إخل(. 
2 - الدع��وة إىل ثقاف��ة وفكر الدول��ة املدنية يف 
ي األوضاع  نس��ختها الغربية؛ على أهنا املنقذ م��ن تردِّ

يف الدول العربية.
3 - إقرار وإثبات أن نظ�ام الدول�ة املدنية بش�كلها 
الغريب ال يتعارض مع اإلس��الم، بل إن اإلس��الم يدعو 
إليه، وميكن )دس��ترة قيم اإلس��الم وفلسفته للحكم( 

وصياغته من خالل منوذج الدولة املدنية. 
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مؤسســـة راند)�( )عن املالمح الرئيسة للمســـلمني املعتدلني( 
دات التي جتلت فيها الدعوة لقبول اإلســـالميني  أحد هذه املمهِّ
للدولة املدنية؛ حيث قامت مؤسسة )كونراد أديناور األملانية()2( 
بتنظيم املؤمترات الثالثة بالتعاون مع مركز القدس للدراســـات 

السياسية؛ لتمثِّل طبيعة التوجه ودالالت األهداف واألبعاد. 
وســـنركِّز في نظرتـنا النقدية هذه على مؤمتر )دســـترة 
قيم اإلســـالم( باعتباره منوذجاً فّجاً لتغريب اإلسالم وتذويبه، 
وتدليســـاً على املســـلمني يحـــاول أن يلغي تراثنا السياســـي 

وشخصيتنا املميَّزة. 
ُعِقد املؤمتر في عمان مبشـــاركة خمسني مفكراً وأكادميياً 
هم وشغلهم  وناشطاً من عشرين دولة إسالمية وعربية. كان همُّ
الشـــاغل، هو عمل صياغة عصريـــة دميقراطية ومدنية لقيم 
اإلســـالم وفلســـفته في احلكم، وتعزيز املشـــاركة السياسية 
للحركات اإلسالمية، والعمل على إدماج تيار اإلسالم السياسي 
في عمليـــات التحول اجلارية في الـــدول واملجتمعات العربية 
واإلســـالمية التي متر بأطوار انتقالية باجتـــاه الدميقراطية. 

وجرى تقسيم املؤمتر إلى محورين أساسيني)3(: 
احملور األول: نظام احلكم ومفهوم فصل السلطات: 

وتنـــدرج تته بعض املوضوعات األساســـية مثل: )الدولة 
الدينيـــة والدولة املدنية، ومبدأ فصل الســـلطات، والشـــورى 
والدميقراطيـــة، واالنتخـــاب والبيعـــة، واإلمامـــة واخلالفة 

والرئاسة(.

احملور الثاني: حقوق األفراد وواجباتهم:
وتندرج تتة بعض املوضوعات مثل: )املواطنة بني املسلمني 

وغير املسلمني، وحقوق املرأة، واحلريات(. 
تقول صحيفـــة الغد األردنية)4( تعليقاً على البيان اخلتامي 
للمؤمتـــر: »توصل املؤمتـــرون إلى رؤية مشـــتركة حول القيم 
واملبادئ الدســـتورية التي يرون أنها تنسجم مع تعاليم اإلسالم 
وقيمه، وساد منطق الوســـطية واالعتدال الصياغات النهائية 

لألفكار املعبِّرة عن املضامني املطروحة«. 
وتوصل املؤمتر للنتائج والتوصيات اآلتية)5(: 

)�( د. باسم خفاجي، إستراتيجيات غربية الحتواء اإلسالم. )قراءة في تقرير مؤسسة 
ربيع  األولى،  السنة  القاهرة،  اإلنسانية  للدراسات  العربي  املركز  2007م(،  راند 

الثاني �428هـ، مايو 2007م، ص 26، 27، 28.  
األملاني؛  املسيحي  الدميقراطي  للحزب  تابعة  مؤسسة  أديناور«  كونراد  »مؤسسة   )2(
وأنشطة  ببرامج  تسهم  كما  للربح،  تهدف  وال  سياسي  طابع  ذات  مؤسسة  وهي 
لدعم احلوار السياسي والتفاهم بني الثقافات، ولها وجود في معظم الدول العربية. 
اقرأ عن )الدور املشبوه ملؤسسة كونراد أديناور في مصر والعالم العربي( مبوقع: 
 .alamany.org 3 www.al- seyassah.com. وانظر موقع األماني أورج/ 
اإللكترونية  خبر  صحيفة  وموقع  2007م،  أيلول   2 األردنية  الغد  صحيفة  موقع   )�(

بعنوان: »مؤمترات باسم اإلسالم فيها اخليانة لإلسالم«.
)4( املرجع السابق .
)5( املرجع السابق.

أوالً: الدولة اإلسالمية دولة )مدنية( وليست )دينية(؛ حيث 
إن اإلســـالم لم ينشئ دولة دينية ال شـــرعاً وال تاريخاً، وهذه 
الدولة املدنية يحكمها مدنيون منتَخبون، والتشريع فيها منوط 
باملجالس النيابية والبرملانات املنتَخبة بحرية وشفافية ونزاهة. 
ثانياً: الدولة اإلســـالمية دولة )قطرية قومية(، تقوم على 
أســـاس اإلقليم اجلغرافي )القطـــر(، ومواطنة الدولة وهويتها 
محصورة باإلقليم؛ فالدولـــة األممية )دولة اخلالفة واإلمامة( 

التي كانت خياراً تاريخياً لم تعد قائمة.
ثالثاً: تتنوع أمناط احلكم وأشـــكاله في الدولة املدنية ما بني 
َملَكي وجمهوري، برملاني أو رئاسي، ومختلٍط مركزي وال مركزي.

رابعاً: الشـــورى ُملِْزمة للحاكم من خالل نظام دميقراطي؛ 
َوَوْفق آليات حديثة كاالنتخاب واالستفتاء وغيرها.

خامســـاً: متييز العالقة بـــني الدين والدولـــة: فال يجوز 
للحكومـــات أن تتدخـــل في شـــؤون الدين خدمـــة ألغراض 
سياسية، كما ال يجوز للفقهاء ورجال الدين التدخل في الشؤون 

السياسية. 
سادســـاً: التعددية السياســـية والثقافيـــة واالجتماعية، 
حق جلميع مكونـــات املجتمع السياســـية واملذهبية والعرقية 

والدينية. 
ســـابعاً: تداول السلطة مبدأ أساسي لنظام احلكم؛ يجري 

َوْفَقاً آللية انتخابية يقررها الشعب بغالبية أصواته.
ر لعالقة  ثامناً: املواَطنة هي األساس الوحيد الناظم واملقرِّ

الفرد بالدولة؛ فلها حق الطاعة وله حق االنتماء. 
تاسعاً: املساواة التامة بني الرجل واملرأة وصيانة حقها في 

املشاركة الكاملة في إدارة شؤون الدولة واحلكم. 
عاشـــراً: مشـــاركة املواطنني غير املســـلمني في إدارة الدولة 

واحلكم، حق شرعي ودستوري. 
مناقشة هادئة لتوصيات املؤمتر:

إن من يســـتقرئ هذه النتائج والتوصيات يجد أنها تنطوي 
على تناقضات ومغالطات وتســـميات لألشـــياء بغير مسمياتها، 
إلى جانب تبنِّي مبدأ تذويب اإلسالمي في العلماني، فضاًل عن 
خلط األوراق بعضها ببعض؛ وهو ما نتج عنه أخطاء سياســـية، 

وتاريخية، وشرعية كثيرة ميكن تركيزها في اآلتي:
أواًل: تعارض »املدين« مع »الديين« بوجه عام:

تقوم الدولة املدنية على أســـاس استبعاد الدين من عملية 
بناء القيم السياســـية وتقنني العالقة السياســـية بني املواطن 
واحلكومة في إطار الدولة القومية، مع استبعاد الرابطة الدينية 

كأساس للتجانس االجتماعي والتكامل السياسي. 
وتعتمد الدولة املدنية على مبادئ أساسية أهمها: 

] في دائرة الضوء [
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� - مبدأ احلرية الدينية: وهو )مبدأ املساواة بني املواطنني 
بغضِّ النظر عن االنتماء الديني(. 

2 - عدم تقبُّل الدين »الكهنوت« كاجتاه سياسي أو كمرجعية 
سياسية للدولة. 

3 - الفصل التام بني العالقة الدينية والعالقة السياسية. 
4 - الفصل الوظيفي بني »الوجود الديني« وكيان الدولة. 

وفي هذا تعارض بني البعد التاريخي والبعد الواقعي؛ فالدولة 
املدنية التي نشأت إبَّان الثورة الفرنسية هي وليدة سلسلة طويلة 
من التطورات والنظريات الفكرية التي تفاعلت مع ظروف القارة 
األوروبية وأوضاعها في القرن التاســــع عشر، وهي بهذا املفهوم 
ليست سوى تعبير عن واقع سياســــي بعينه، هو الواقع األوروبي 
في القرن التاسع عشر، أو هي مرحلة في التطور العام للظاهرة 

السياسية في املجتمعات األوروبية)�(.
رون أن الدولة في اإلسالم مدنية  ووجه التناقض: أنهم يقرِّ
وليســـت دينية: أما مصدر الدســـتور والقانون فيها فحتماً هو 
نة، وموروث األمة فقهاً وفكراً، لكن هذا الكالم في  الكتاب والسُّ
احلقيقـــة يحمل التناقض بني ثنايـــاه؛ إذ كيف نقول عنها: إنها 
ال دينية. ثم نقول في الوقت نفســـه: إن دســـتورها هو الكتاب 
ـــنة؟ فمعنى كونها ال دينية: أنهـــا ال ترتبط بالدين، وكون  والسُّ
نة أنها ترتبط بالدين؛ وفي هذا تناقض  دســـتورها الكتاب والسُّ
؛ فمـــن هذا املنطلق ال ميكن أن تتالقـــى الدولة املدنية مع  فجٌّ

الدولة الدينية )اإلسالمية()2(. 
ثانيًا: تعارض »الديين« مبفهوم »الغرب«، مع »الديين« 

مبفهوم »اإلسالم«:
ارتبط مفهوم الدولة الدينية في الغرب بدولة الكنيســـة التي 
كان يحكمها رجال الدين في ضـــوء نظرية )التفويض اإللهي( أو 
احلكم اإللهي )الثيوقراطي(؛ وهو نظام احلكم الذي يعتبر أن الله 
هو السلطة العليا، وأن القوانني اإللهية هي قوانني واجبة التطبيق، 
وأن رجال الدين )الكنيســـة( - بوصفهم اخلبـــراء بتلك القوانني 
اإللهية - تتمثل فيهم سلطة الله التي يكون لزاماً عليهم جتسيدها 
من خالل فرض القوانني السماوية وتطبيقها، وهم مسؤولون أمام 

الله فقط في احملاسبة وليس أمام الشعب)3(. 
والنظـــام الثيوقراطي )Theocracy( مـــن أصل يوناني 

)θεοκρατία( وتعني: حكومة الكهنة أو حكومة دينية.

التقرير اإلستراتيجي  املدنية، بحث في  الغربية للدولة  الرؤية  العزيز صقر،  )�( د. عبد 
األمة(،  ومستقبل  الدولي  )الواقع  اخلامس  التقرير  البيان،  مجلة  عن  الصادر 

الرياض، �429 هـ/ 2008 م، ص �2، 24. 
الغربية  النظرية  بني  للصراع  صورة  املدنية  الدولة  الشريف،  شاكر  بن  محمد  د.   )2(

WWW.SAAID.NET والـُمحَكَمات اإلسالمية، بحث في موقع
للدراسات  العربية  املؤسسة  السياسة،  موسوعة  وآخرون،  الكيالي  الوهاب  عبد  د.   )�(

والنشر، بيروت، ط 2، ��99م، حرف الثاء، مصطلح الثيوقراطية.

تتكون كلمة ثيوقراطية مـــن كلمتني مدمجتني، هما: )ثيو( 
وتعنـــي: الدين، و)قراطيـــة( وتعني: احلكم، وبنـــاًء عليه فإن 
الثيوقراطية هي نظام حكم يســـتمد احلاكم فيه ســـلطته )أو 
باألحرى( شـــرعيته مباشـــرة من اإلله. وتَُعدُّ الثيوقراطية من 
أنواع احلكم الفردي الـــذي كان يزاوله امللك عن طريق الوراثة 

وال يجوز ألحد مخالفته باعتباره خليفة الله. 
ولقد كانت أوروبا في عصورها الوسطى منوذجاً من هذا النوع 
من احلكم؛ حيث امتدت ســـيطرة الكنيسة ورجالها إلى كافة نواحي 
احلياة )السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية( في املجتمعات 
األوروبيـــة، وكان لها أثرها الواضح في توليـــد ردِّ فعل عنيف جتاه 
ل رجال الدين في حياة األفراد بأي صورة من الصور؛ فكان أن  تدخُّ
ظهرت احلركات القومية واملذاهب الفردية والنظريات الدميقراطية 
كردود فعل على ممارسات رجال الدين املسيحي املتعدية في أوروبا 
زمن العصور الوســـطى، وكان أن ترجم الفكر السياســـي األوروبي 
رفضه ملمارســـات رجال الكنيســـة في العصور الوسطى إلى رفض 
للدين ذاته؛ فظهرت احلركات العلمانية التي ترمي إلى الفصل التام 
دة أن الدين مكانه ليس البرملان ولكن دور  بني الدين والسياسة، مؤكِّ
العبادة؛ وهي الفكرة التي تقوم عليها املجتمعات السياسية في أوروبا 
وأمريكا حتى وقتنا احلالي. وتتمثل الثيوقراطية )الدولة الدينية( في 

ثالثة أصناف: 
أوالً: الطبيعة اإللهية للحكام. 

ثانياً: نظرية احلق اإللهي املباشر. 
ثالثاً: نظرية احلق اإللهي غير املباشر. 

وكل ما سبق عكس مفهوم الدولة الدينية )اإلسالمية( التي 
يحكمها بشر يحاَسبون أمام الناس )كما جاء في خطبة أبي بكر 
الصديق - رضي الله عنه -: »أطيعوني ما أطعت الله« فإن فعل 
غير ذلك فال طاعة له عليهم، ويحاَســـبون أمام الله؛ كما جاء 
الَة َوآَتُوا  نَّاُهْم ِفي اأَلْرِض َأَقاُموا الصَّ كَّ في اآلية الكرمية: }الَِّذيَن إن مَّ
َكاَة َوَأَمُروا ِباْل�َمْع����ُروِف َوَنَهْوا َعِن اْل�ُمنَكِر َوِللَِّه َعاِقَبُة اأُلُموِر #^٤١^#({  الزَّ

]احلج: ٤١[. 
واإلسالم ليس فيه مؤسسة دينية كالكنيسة التي فيها التراتبية 
املعهودة بني رهبانها، وقد نعى القرآن الكرمي على أهل الكتاب هذا 
ن ُدوِن  املفهوم، فقال - تعالى -: }اتََّخ����ُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَباًبا ِمّ
اللَّ����ِه{ ]التوبة: ٣١[ . وقد بنيَّ املفســــرون أن تلك الربوبية كانت في 
م الله  استقالل األحبار والرهبان بالتشريع، حتى إنهم لَيُِحلُّون ما حرَّ

مون ما أحل الله، تعالى)4(.  - تعالى - ويحرِّ

الدستورية  النظرية  في  إسهام  وعزله(،  )توليته  اخلليفة  دبوس،  الدين  صالح  د.   )4(
اإلسالمية: دراسة مقارنة بالنظم الدستورية الغربية، القاهرة، ��97م، مؤسسة 

الثقافة اجلامعية، ط 2، ص �20. 
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ثالثًا: اختالف احلدود واألدوات: 
� - إن الدولة املدنية قطرية إقليمية بخالف الدولة الدينية 
)اإلســـالمية( التي تعتمد اإلسالم وطناً، واخلالفة إطاراً عاّماً 

يتعدى حدود القطرية)�(.
2 – »الشـــورى«: وهـــي أداة مـــن أدوات النظام السياســـي 
اإلســـالمي، تختلف وتتعارض مع »الدميقراطية« التي متثِّل آلية 
مـــن آليات النظام السياســـي املدني الغربـــي، وتعمل من خالل 
املنظومة الفلســـفية السياســـية الغربية؛ فهي ُملِزمة تعتمد على 
األغلبية بخالف الشـــورى التي تُعتََبر ُمعِلمـــة ال تُلِزم احلاكم؛ بل 
هه وتُِعينـــه في اتخاذ القرارات. وحتى لو أخذنا ببعض اآلراء  توجِّ
التي تقول بأنها ُملِْزمة للحاكم؛ فإنها تختلف شكاًل وموضوعاً عن 
الدميقراطية التي تعبِّر عن رأي األغلبية، وإن دعا هذا الرأي إلى 

كفر؛ فالتعويل هنا على اإلجماع وإن كان على باطل)2(.
رابعًا: اختالف األولويَّات: 

إن الدولـــة املدنيــــة تفصـل فـصـاًل تامـاً بـــني »الدنيـوي« 
و »الدينــــي«؛ وذلـك عكـس الدولـة اإلســـالمية التي جتمع بني 
االثنني في إطار يُعِلي من شـــأن الديني على الدنيوي؛ كما جاء 
فـــي اآلية الكرمية: }َوَلْو َأنَّ َأْه����َل اْلُقَرى آَمُنوا َواتََّق����ْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم 
ُبوا َفَأَخْذَناُهم ِبَا َكاُنوا َيْكِسُبوَن{  ����َماِء َواأَلْرِض َوَلِكن َكذَّ َن السَّ َبَرَكاٍت ِمّ
ْطَمِئنًَّة  ]األع����راف: ٩٦[. واآلية: }َوَضَرَب اللَُّه َمَثاًل َقْرَي����ًة َكاَنْت آِمَنًة مُّ
ن ُكِلّ َمَكاٍن َفَكَف����َرْت ِبَأْنُعِم اللَِّه َفَأَذاَقَه����ا اللَُّه ِلَباَس  َيْأِتيَه����ا ِرْزُقَها َرَغ����ًدا ِمّ

اْل�ُجوِع َواْل�َخْوِف ِبَا َكاُنوا َيْصَنُعوَن{ ]النحل: ١١٢[)3(.
خامسًا: اختالف طبيعة احلقوق واحلريات:

� - حقوق املرأة: وهي تختلف في الدولة املدنية عن نظيرتها 
في الدولة )اإلســــالمية(؛ إذ في األُولَى تخالف الفطرةَ التي فطر 
الله الناس عليها؛ كاملطالبة باملســــاواة التامة في كل شيء. بينما 
َكُر َكاأُلنَثى{ ]آل عمران: ٣٦[، فهما  اآلية الكرمية تقول: }َوَلْيَس الذَّ
ور، والوظيفة األساسية  مختلفان في اإلمكانيات اجلســــمية، والدَّ
التي خلقهما الله من أَْجِلها، وكذلك تخالف القواعد التي وضعها 
احلق - تبــــارك وتعالى - حلماية املرأة واألســــرة؛ فلها حقوقها 
ها لها اإلســــالم؛ وهــــي ال تتطابق مــــع الرجل تطابقاً  التي أقرَّ
تامــــاً؛ الختالف التكوين والطبيعة والوظيفة؛ كما جاء في اآليات 
َجاُل  َج����اِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة{ ]البق����رة: ٢٢٨[، و }الِرّ الكرميات: }َوِللِرّ
����َل اللَُّه َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض{ ]النس����اء: ٣٤[،  اُموَن َعَلى الِنَّس����اِء ِبَا َفضَّ َقوَّ

)�( د. مصطفى حلمي، نظام اخلالفة في الفكر اإلسالمي، دار األنصار القاهرة، �980م. 
)2( عبد احلميد إسماعيل األنصاري، الشورى وأثرها في الدميقراطية، دراسة مقارنة، 
بدر،  الفتاح  أيضاً: أحمد عبد  العصرية، بيروت، �995م، ص�00. وانظر  املكتبة 
��99م،  القاهرة،  نة،  والسُّ الكتاب  مكتبة  املفسرين،  أعمال  في  الشورى  مفهوم 

الباب الثالث من ص �8 – 98.
)�( د. علي جريشة، شريعة الله حاكمة، مكتبة وهبة، القاهرة، ط2، �987م 

فالنساء لهنَّ حق التعليم والعمل في ضوء اإلسالم وهديه)4(.
2 - احلريات مصانة في الدولة اإلســـالمية، لكنها تختلف 
عن نظيرتها في الدولة املدنية: فحرية العقيدة مكفولة، كما في 
{ ]البقرة:  ْشُد ِمَن اْلَغِيّ َ الرُّ يِن َقد تََّبنيَّ اآلية الكرمية: }ال إْكَراَه ِفي الِدّ
٢٥٦[؛ ولكن من يرتد عن اإلســـالم بعدما اختاره واعتنقه يقام 
عليه حدُّ الردة ويعاَمل معاملة الكفار. وأهل الكتاب ميارســـون 
شـــعائرهم ويشتركون في احلياة العملية في ظل قوانني الدولة 
اإلسالمية والتسـامح الذي هو فلسـفة أسـاسـية لها طاملا أنهم 

ال يقاتلون املسلمني في دينهم)5(.
سادس��ًا: أكذوب��ة إقصاء الدي��ن يف الدول��ة املدنيَّة 

الغربية املعاصرة: 
صة للواقع السياسي الغربي حالياً تشير  إن املالحظة املمحِّ
إلـــى وجود عالقة بني الدين واحلياة السياســـية في ظل الدولة 
املدنية، وإلى أن الدين هو أحد متغيرات العالقة السياســـية من 
جهـــة، وأحد مقومات عملية التجانـــس والتكتل االجتماعي من 
جهة أخرى. لقد تولت الكنائس بالفعل في الواقع السياســـي 
الغربي املعاصر إلى مؤسســـات ذات تفويـــض كامل؛ لكي تلعب 
دوراً سياســـياً مشـــروعاً داخل النظم الغربية)6(؛ فعلى ســـبيل 
املثال تلعب الكنيســـة اإلجنليكانية في بريطانيا دوراً أساســـياً 
كقوة مســـاندة للحكومة، وتناضل من أجـــل الدفاع عن مصالح 
ومواقف الدولة، وُتوِّل منابرها إلى أماكن للدعاية السياســـية، 
كمـــا تتدخل في بعـــض القضايا الدولية تت إشـــراف الدولة 
وكأداة من أدواتها، كما حدث في فلســـطني ولبنان وأفغانستان 
والعراق)7(. ويؤكد املؤرِّخ��ون أن قرارات احلرب األمريكية 
يف العراق وأفغانس��تان قد غلَّفتها الرؤية املسيحية الي 
س��ادت احلروَب الصليبيَة على الش��رق اإلسالمي قدميًا. 
ي حبرب اخلليج الثانية عام 1991م، كان االسم  إن ما ُس��مِّ
الس��ري هل��ا )جم��د الع��ذراء(، ومل يك��ن حدي��ث جورج 
ب��وش االبن عن احل��رب الصليبية إبَّان غزو أفغانس��تان 
واحتالهلا عام 2002م والعراق عام 2003م جمرد زلَّة لسان، 
ب��ل إن ما حدث من تدنيس للمصاحف على نطاق واس��ع 
يف معس��كر غوانتانام��و األمريك��ي مل يك��ن إال نوعًا من 

التوجه الديين للحرب والسياسة)8(. 

رشيد  محمد  للشيخ  اإلسالم  في  املرأة  حقوق  كتاب  حتقيق  األلباني،  الدين  ناصر   )4(
رضا، املكتب اإلسالمي بيروت، �984م. 

القاهرة،  وهبة  مكتبة  اإلسالمي،  الفقه  في  العقوبة  فلسفة  زهرة،  أبو  محمد  د.   )5(
�976م، ص �92، وص �68. 

)6( د. عبد العزيز صقر، الرؤية الغربية للدولة املدنية، ص �2 - 42. 
)7( املرجع السابق. 

جزيرة  مكتبة  بوش،  البابا  إلى  أربان  البابا  من  الصليبية  احلرب  مورو،  محمد  د.   )8(
الورد، القاهرة، ط 2005م، ص 5، 6.



نظرة على الفضائيات اإلسالمية

مهام اإلعالم اإلسالمي:
خ لبداية ظهور القنوات اإلســـالمية في حقل اإلعالم  يؤرَّ
ة رجب عام  الفضائي بظهور قنـــاة اقرأ الفضائية فـــي ُغرَّ
�4�9هـ ثم توالى الشـــالل اإلعالمي الفضائي اإلسالمي؛ 
فظهرت قناة املجد، والرســـالة، والناس، واحلكمة، والفجر، 
والرحمة، وهدى، ودليل... وغيرها. وعلى الرغم من حداثة 
التجربة الفضائية اإلسالمية مقارنة بالقنوات العامة األخرى 
أو حتـــى املتخصصة، إال إنه ميكننا القـــول: إن الفضائيات 
اإلسالمية استطاعت أن تثبت نفسها رغم حداثة سنِّها وقلَّة 

خبرتها.
وتتلخص مهمة اإلعالم اإلسالمي في مبدأ البالغ املبني الذي 
حــــث عليه القرآن الكرمي من خالل اإلخالص والتفاني في تقدمي 
كلِّ ما هو موضوعــــي وصادق بعيداً عن الكــــذب واخلداع. وقد 
لوا في أهداف الرسالة اإلعالمية  قررت أقالم اخلبراء الذين فصَّ
اإلسالمية التي تضطلع بها الوسائل اإلعالمية اإلسالمية، التوافق 
مع رسالة اإلسالم السمحة؛ ألن اإلعالم اإلسالمي جزء رئيس في 
ليَّات اإلعالم الفضائي  البناء اإلسالمي الشامل؛ ومن هنا فمن أوَّ
اإلسالمي االلتزام مبنهج التبليغ القرآني في العرض، واستقطاب 
الدعاة للدعوة، والتعرُّف على أســــاليب التأثير في املتلقي؛ حتى 

تصل الرسالة اإلعالمية بشكل واضح.
ويشتمل اإلعالم الفضائي اإلسالمي احلالي على جملة 
من األهداف والتطلعات، ومن مهام اإلعالم األُولَى وأهدافه 

الرئيســـة، تقيق األغراض اإلسالمية التي ينبغي أن تصبغ 
املجتمع لتنقيته من الشوائب ومواجهة األفكار املنحرفة التي 

تَِرُد من اإلعالم وغيره.
، بنَّاٍء، متِفٍق  كذلك اإلســـهام في صناعة رأي عام إيجابيٍّ
مع تعاليم الدين اإلســـالمي يستخدم سبل الدعوة واإلرشاد 
للدفاع عن الدين اإلسالمي بأسلوب مليء باحلكمة واملوعظة 
احلسنة؛ مع االبتعاد عن احلزبية والثللية، واإلسهام في تربية 
أفراد املجتمع تربية صحيحة سليمة، بعيدة عن األفكار التي 

تُبِعد املسلم عن حقيقة اإلسالم ومقاصده. 
خصائص الفضائيات اإلسالمية:

يُطلَق لفُظ )إسالمي( في عمل الفضائيات على القنوات 
التي تمل في مضامني تأسيســـها وبرامجها جوانب عقدية 
وشـــرعية؛ مبعنى: أن أي قناة تمل في مضامني تأسيسها 
وبرامجها ما يناقض الشـــريعة اإلسالمية فال ميكن إطالق 
لفظ )إسالمية( عليها، وما إطالق بعض القنوات اإلسالمية 
على نفسها اســـماء قنوات عامة إال من باب عدم تصنيفها 
عنـــد الدول احلاضنة؛ كاجراء احترازي، وحتى ال تدخل في 

املسائل القانونية التي ال فكاك منها.
 ومن خصائــــص اإلعالم الفضائي اإلســــالمي أنه جزء من 
احلياة التي يعيشــــها املجتمع اإلســــالمي كله؛ فهو إعالم عقدي 
بالدرجة األساسية؛ ومن هنا فإن االلتزام مببادئ اإلسالم يقتضي 
نة النبوية. االلتزام بكل ما جاء في كتاب الله - تعالى - وفي السُّ

] إعالم [

ليس نقدنا ألداء القنوات الفضائية اإلسالمية، معناه أننا ضد اإلعالم الهادف، ولكن نقَدنا هو من باب السعي إلى اإلصالح، 
ا يجب االنتباه إليه قبل أن يستفحل الخلل، وعندها لن نعود قادرين على تعديل الحال. وتنبيه القائمين عليها أن هناك خلاًل مَّ

فالتركيز على جودة المحتوى وحرفيَّة اإلنتاج، يجب أن يطغى على تعبئة س��اعات البث، وي�بقى التحدي األساس��ي أمام 
مه  القن��وات الفضائي��ة اإلس��المية، ه��و التكاثر الع��ددي للفضائيات على حس��اب النوع؛ فاألهم ف��ي المرحلة المقبل��ة ما نقدِّ

ى التنافس التي بدأت تظهر بشكل واضح. للمشاهد، ثم التكتل حتى تصمد القنوات أمام ُحمَّ

ب��������اس��������ل ال������ن������رب
basilnerab@gmail.com
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] إعالم [

و من خصائص اإلعالم الفضائي اإلســـالمي أنه إعالم 
متزن، ال يقول إال خيراً، رعاية ملســـؤولية الكلمة، واستشعاراً 
ملســـؤوليته جتاه األمة؛ فإذا تعرضت عقيدتها ومقدســـاتها 
حلمالت تشـــويه من اإلعالم املضـــاد، فعند ذلك يجب على 
اإلعالم اإلســـالمي أن يَُهبَّ لنصرة احلق وكشف الشبهات، 
وتفنيد الدعايـــة املضلِّلـــة، وإظهار احلقائق للـــرأي العام 
اإلســـالمي وللناس عامة. وهذا بالتأكيـــد هو الدور املنوط 

بالفضائيات اإلسالمية للقيام به.
ومن منطق احلرص على الفضائيات اإلسالمية بعد تكاثُِر 
عددها في الســـنوات املاضية، دراســـُة الساحة اإلعالمية، 
ومعرفُة أوجه القصور واخللـــل، وتعزيُز اجلوانب اإليجابية 
في مســـيرة الفضائيات؛ ملواجهة اإلشكاليات التي من شأن 
معاجلتها الرقي باإلعالم الفضائي اإلســـالمي، مدركني أن 
التلفاز في األساس جهاز ترفيهي في أصل اختراعه، وتويله 
إلى جهـــاز تثقيفي تعليمي دعوي ليس باملهمة الســـهلة؛ ملا 

يتطلبه األمر من خبرات عالية، ورؤية واضحة. 
د  ومن متطلبات القنـــوات الفضائية، وجود جمهور محدَّ
دة؛ حتى ميكن صياغة رســـالة مناســـبة  وفـــي منطقة محدَّ
وترجمتها في برامج. أما التعميم على اجلمهور واملنطقة فإنه 
يصعِّب األمر على القائمني على القنوات الفضائية اإلسالمية 
ويُْضِعف من قدرتهم على الوصول إلى املستهدفني. ومع ذلك 
دة  فمن الظلم أن يقتصر اإلعالم اإلســـالمي على فئة محدَّ

من البشـــر؛ فهو إعالم له عموميته التـــي تنبع من عمومية 
اإلسالم كدين جلميع البشـــر، وهو إيجابي فيه من عناصر 
املرونة في أحكامه املالئمة لكل زمان ومكان، ومع ذلك يجب 
أن نحدد بعض الســـلبيات في الفضائيات اإلســـالمية حتى 
نعزز الرســـالة اإليجابية عند القنوات الفضائية ونرتقي في 

مها الفضائيات اإلسالمية. الرسالة اإلعالمية التي تقدِّ
حىت نرتقي فنّيًا:

يجب على العاملني في احلقل اإلعالمي اإلسالمي:
• االهتمام بالصورة على حســـاب الصـــوت: فكثير من 
الفضائيات اإلســـالمية حولت التلفزيون إلى إذاعة تتضمن 

صوراً متناثرة بني حني وآخر.
• التركيز علـــى اجلانب الفني: فحالة الضعف الفني لكثير 
من الفضائيات اإلســـالمية في اإلخراج، والتصوير، والديكور، 
وغلبة األســـاليب القدمية؛ لعدم تراكم اخلبرات عند القائمني 
على العمل الفني، تســـتوجب من القائمـــني على الفضائيات 
اإلســـالمية البحَث عن أصحاب اخلبرات وتدريَب العاملني في 

األقسام الفنية.
• توفيـــر التدريـــب لـــكل العاملني في مراحـــل اإلنتاج 
التلفزيونـــي: فالصـــورة احلاليـــة للكثير مـــن الفضائيات 
ين وإداريـــني، وقلَُّة  مـــني وُمعدِّ اإلســـالمية، هي وجود مقدِّ

املتخصصني عموماً في العمل التلفزيوني.
• االهتمام بالشاشـــة وَرْفُدها بعناصر التشويق واإلبهار 
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واجلاذبية: فأغلب الفضائيات اإلسالمية لم تستفد متاماً من 
التقنيات املتجددة في الصورة التلفزيونية.

حىت نرتقي ماليًا:
يجب مراعاة ما يلي:

• االهتمـــام باملخصصـــات املالية باعتبارهـــا عنصراً 
أساســـياً للعمل اإلعالمي: فالضعف املالي عند الفضائيات 
لة  اإلســـالمية يؤدي إلى تعثُّر املشاريع وهروب العناصر املؤهَّ

من الفضائيات اإلسالمية.
• َوْضع ميزانيات واضحة للبرامج تكم خطة العمل في 
الدروات البرامجية: فكثير من الفضائيات اإلسالمية ال تُِقرُّ 
ميزانية واضحة فـــي الدروات البرامجية، وتبحث دائماً عن 
مموِّل ألي برنامج قبل بثِّه. وإن كانت هذه النظرية صحيحة 
من جانـــب اقتصاديات اإلعالم، لكن تطبيقها يوضح اخللل؛ 
فال يوجد قوة في املنتَج من ناحية الصورة الفنية والفكرية.

• بناء ما يعـــرف باألوقاف اإلعالمية: وعدم االتكاء على 
الدعم واملساعدات اخليرية.

• وضع معايير واضحة فـــي التوظيف واختيار العناصر 
لة للعمل: فالصورة الراهنة محزنة بســـبب التعيني بناء  املؤهَّ

على العالقة الشخصية.
• االعتماد على بيوت اخلبرة اإلعالمية قبل الدخول في 
معترك تأســـيس القنوات الفضائية، وإجراء دراســـة شاملة 

القتصاديات السوق على املستوى اإلعالمي.
• تغذية القنـــوات الفضائية اإلســـالمية باملتخصصني في 
اجلوانب )النفسية والتربوية واالجتماعية واإلعالمية(، مع اجلانب 

الشرعي الدعوي الواضح في القنوات الفضائية اإلسالمية.
• االستفادة من األشخاص املؤهلني واملدربني، ومن هم في 
ُصلْب العمل اإلعالمي إلدارة القنوات الفضائية اإلسالمية.

• َوْضـــُع حدٍّ فاصل مـــا بني املدير اإلعالمـــي واملمول: 
ففي القنوات الفضائية اإلســـالمية أصبح املمول هو املدير 

اإلعالمي واإلداري.
حىت نرتقي فكريًا وبراجميًا ينبغي:

• وضـــع خطٍة برامجية واضحـــة املعالم لعرض البرامج 
ذات اجلماهيرية العالية في أوقات الذروة، والعكس صحيح.
• اخلوض في تفاصيل جوانب احلياة اإلســـالمية، وعدم 

االتكاء على العموميات في الطرح.
• صياغـــة البرامج الديينـــة تديداً بطريقـــة عصرية: 

فالتلفزيون في األصل وسيلة ترفيه، وتويله إلى وسيلة تعليمية 
ودعوية يحتاج إلى خبرات إضافية استثنائية في احملتوى.

• االهتمام ببرامج املرأة والطفـــل، والبعد عن اخلطاب 
العام السائد حالياً في مختلف الفضائيات اإلسالمية.

• تنويع مختلف أمناط البث وتقدمي البرامج؛ حتى نخرج 
من الصورة النمطية السائدة.

• اســـتضافة العلمـــاء أصحـــاب الشـــخصية واألداء 
التلفزيوني القوي.

• مناقشــــة كافة القضايــــا املطروحة للنقاش في الســــاحة 
د؛ دون خوف من املساءلة. اإلعالمية، ووضعها في نطاقها احملدَّ

• التجديـــد في البرامـــج، وعدم االعتمـــاد على برامج 
لة، والبرامج املعلَّبة اجلاهزة. األستوديو، والبرامج املسجَّ

• االبتعـــاد عن اخلطـــاب اإلعالمي املباشـــر، املتضمن 
توجيهـــات دينية أو وعظ؛ وإن كانت مطلوبة بحد ذاتها، لكن 
أن تكـــون في نطـــاق ضيق وكجزء مـــن التنويع في احملتوى 

البرامجي.
• إلغاء اخلطوط احلمراء الداخلية الوهمية في معاجلة 

القضايا املعاصرة.
• االبتعـاد عن التكـرار فـي عـرض البرامـج؛ إذ كثيـراً ما يسبب 

امللل لدى املشاهد.
إننا ال نشـــك في أهـــداف القائمني علـــى الفضائيات 
اإلســـالمية؛ لذا عليهم أن يدركوا أن التلفزيون أداةٌ ترفيهيٌة 
فـــي املقام األول، وأن ما طرأ عليه من إدخال برامج تعليمية 
وتثقيفية وعلمية، هو من سبيل استثمار هذه اآللة فيما ينفع 

للوصول إلى اجلماهير بطريقة مشوِّقة جذابة. 
والقنـــوات الفضائية اإلســـالمية إذا مـــا أرادت أن تقق 
احلضـــور املثمر واملنافســـة الفعلية، فعليها أن تقوم بدراســـة 
احتياجات اجلمهور، وأن تعمل على إيجـــاد البديل النافع َوْفَق 
الضوابط الشـــرعية والرؤى الواضحة، وهذا لن يأتي من غير 
االســـتعانة بالكفاءات ذات اخلبـــرة اإلعالمية لوضع اخلطوط 

العريضة، الفاصلة لقضايا تتعلق بالعمل اإلعالمي اإلسالمي.
أما االستمرارية في الساحة الفضائية، فيستوجب جذب 
جمهور من خارج الوســـط اإلســـالمي؛ وهو ما يضعها أمام 
مســـؤولية اجلمع بني اجلاذبية وااللتزام، وهذا لن يكون إال 
ر الوعي واإلخالص  بتوفيـــق الله - عز وجـــل - أوالً، ثم توفُّ

والعزمية عند الكفاءات اإلعالمية. 
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تعريف ظاهرة )تأنيث الفقر(:
ة  فته دراس��ة ملنظمة العمل الدولية بأنه: »زيادة نس��بة الفقر بني النساء عن مثيلتها بني الرجال، وأن ِحدَّ عرَّ

فقر النساء أكرب مما هي بني الرجال«.
وجاء أيضًا تعريفه يف تقرير التنمية البش��رية الصادر عن األمم املتحدة لعام 1997م بأنه: »ُفَرص أقل.. وعدم تكافؤ يف 
فرص التعليم والعمالة وملكية األصول )للمرأة(، ويعين: إتاحة ُفَرص أقل للمرأة، كما أن من شأن الفقر أن يعمق الفجوات بني 

اجلنسني«.
وتظهر حقيقة الوضع حني تؤكد التقارير الدولية - وخاصة تلك املتعلقة بأحوال التنمية والفقر والنساء - على 
أن ح��وايل ُثُلَثي فقراء العامل من النس��اء. حىت إن قمة األلفية الي انعقدت يف نيويورك يف س��بتمرب 2000م أعلنت 

التزامها »بتحرير املرأة من الفقر الذي تعاين منه أكثر من مليار نسمة«)1(.

)�( جاء ذلك في تقرير »مارك مالوش براون« مسؤول برنامج األمم املتحدة. وقد أكدت بعض الدراسات أن النساء يبلغن 70 % من فقراء العالم الذين ُقدِّر عددهم في عام �997م بحوالي 
)�.�( مليار فقير. 

] بأقالمهن [

م��ن  الفق��ر(  )تأني��ث  مصطل��ح  يع��د 
املصطلح��ات احلديثة؛ فه��و مصطلح دخيل 
على اجملتمع والثقافة اإلس��المية، ومل نسمع 
به إال عندما أراد بعض الناس أن يقلِّد الغرب 

يف كل شيء حىت يف فقرهم.
فظاهرة تأنيث الفقر ظهرت أصاًل يف الواليات 
املتح��دة األمريكي��ة عندم��ا يقي��م رج��ل وام��رأة 
عالقة )غر ش��رعية( فينجب��ان دون زواج طفاًل 
أو أكثر، ويعيش��ان م��ع بعضهما فترة من الزمن، مث 
بعد ذلك تصيب عالقتهما حالة من امللل والفتور، 
هن��ا دون ميث��اق  فيت��رك الرج��ل األس��رة ال��ي كوَّ
غليظ وحيمل متاعه ويذهب كما يريد وإىل حيث 
يريد. يذه��ب ليحقق ذاته خ��ارج نطاق العالقة 
ت��اركًا األم واألطفال دون رعاية أو عناية أو مصدر 
للحياة؛ فتزي��د متاعب املرأة على مجيع األصعدة 
)النفس��ية واالجتماعي��ة واالقتصادية( فيؤدي 
هذا إىل تأنيث اجلهد النفس��ي واإلرهاق البدين؛ 
عندم��ا تتحمل امل��رأة وحَدها املس��ؤولية، ومن َثمَّ 

تتفجر ظاهرة تأنيث الفقر.

ظاهرة تأنيث الفقرظاهرة تأنيث الفقر

ف���ي���وض هت��������اين    



85العدد 84276 العدد 276 85العدد 84276 العدد 276

] بأقالمهن [
كمـا أن هنـاك بعض الدراســـات التي أكدت ارتفاعاً بلغ 
50 % في أعداد النســـاء الريفيات الالتي يعشـــن في فقر 
شـــديد خالل العقدين األخيرين. كما وصلت نســـبتهن إلى 

حوالي 65 % من عدد الفقراء في البلدان العربية.
أسباب نشوء هذه الظاهرة:

رو النســـوية ومبتدعوها ودعاة تغريب املرأة  عي منظِّ يدَّ
الذين اســـتوردوا هذا املصطلح )تأنيث الفقر( أن للفقر عند 

النساء أسباباً، من أهمها:
� - التاريخ العريض من االضطهـــاد والتهميش للمرأة 

بزعمهم، بسبب التقسيم االجتماعي واألنثوي.
م الرجل مبقاليد االقتصاد وتسيُّده علـى املرأة  2 - تكُّ

)من وجهة نظرهم(.
3 - اقتصار دور املـــرأة على اجلانب املنزلي واإلجنابي 

واهتماُمها بشؤون األسرة.
4 - حرمان املرأة من التعليم.

5 - حرمانهـــا مـــن متلُّك األراضـــي واملـــوارد املالية 
والعقارات.

6 - حرمانها من حقها في امليراث.
7 - اعتقادهـــم أن هناك عالقًة بـــني زيادة عدد أفراد 

األسرة املعالَة من ِقَبل املرأة وبني الفقر.
8 - ادعاؤهم أن هنـــاك عالقًة وثيقة بني الزواج املبكر 

وبني الفقر.
 بالطبع كل هذه النقاط محلُّ نظر؛ فهم - مثاًل - يؤكدون 
على أن يكـون للمـــرأة َوْضُعهـا االقتصادي، فإذا ما خرجت 
املرأة إلى األســـواق فأنَّى لها تربية أوالدها تربية صحيحة؛ 
فلن جتـــد وقتاً كافياً لتربيتهم وتعليمهـــم كيف يتعاملون مع 
احلياة، ومن ثَمَّ ستتركهم لأُلمِّ البديلة، وهذا بالفعل ما تعاني 
منه األمهات العامالت، وكذلك يعاني منه األبناء، كما يعاني 
األبناء من مشاكل نفسية نتيجة الوحدِة وعدِم االهتمام، وقد 
ينحرفون لعدم وجود الرقيب، وحتى في مأكلهم ومشـــربهم 
جتدهم يعتمدون بشـــكل قد يكـــون دائماً علـــى الوجبات 
اجلاهزة والســـريعة؛ وهو ما يؤثر علـــى صحتهم وحيويتهم 
وذكائهم وقدرتهم على الدراســـة والتحصيل، وهذا ُمشاَهد 
عند الغرب بشـــدة؛ فاألم تعمل طوال النهار واألطفال ليس 

أمامهم إال متابعة التلفاز وطلب تلك الوجبات.
إن هـــذا ال يعني تـــرمي عمل املرأة بإطـــالق، لكن أن 

يكون ذلك في ظل الضوابط الشـــرعية، وقد كفاها الله هذا 
العناء فجعلت الشريعُة اإلسالميُة النفقَة من واجبات الرجال 
بالدرجـــة األُولَى؛ نظراً لطبيعة فطرتهم التي جتعلهم األقدر 
على الكسب، ونظراً ألهميَّة وظيفة املرأة االجتماعية املتعلقة 

باألمومة، التي تعيقها عن الكسب.
وكذلك التأكيد على حرية املرأة في اإلجناب من عدمه؛ 
فقد أوضح اإلســـالم أن األمومة من أخص خصائص املرأة 
الفطريَّـــة، وينبغي تعزيز هذه الفطـــرة وتنميتها وتوجيهها. 
م  وعندما تتعارض أي وظيفة اجتماعية مع هذه الوظيفة تقدِّ
الشـــريعة اإلســـالمية وظيفَة األمومة؛ ألنها أشرف من أيَّة 
وظيفة أخرى؛ كيف ال وهي تتعامل مع اإلنسان الطفل الذي 
هو رجل الغد؟ فالله الذي خلق اإلنسان هو أدرى مبا يصلحه 

}َأال َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْل�َخِبيُر{ ]امللك: ١٤[.
وبالنظر والتدبر في حال املرأة - ســـواء في الغرب أو في 
العـالم اإلســــالمي - ووقـوعها تـت ظاهـرة )تأنيث الفقر( 
ـوا  جند أن لها أســــباباً يتجاهلهـا بعضهـم، ويحاولون أن يغضُّ
ـْرف عنهـا، وهـي األســـباب احلقيقيـة فـــي معـاناة املرأة  الطَّ

املعاصرة، منها:
� - البعد عن الدين القومي، واالنحراف عن شـــرع الله، 
وخاصـة فيمــــا يتعلق بأحكـام املـرأة. وكلُّ األســـباب بعده 

متفرعة منه.
2 - دعوة املرأة لطلب املســـاواة مع الرجل في كل شيء، 
لها  والتمرد على سلطته، وتلقينها املفاهيم التغريبية التي توِّ

ان لدودان. ِنّداً للرجل وكأنهما َعُدوَّ
3 - اســـتغالل املرأة وتوُّلها إلى ســـلعة رخيصة تَُباع 

وتُشتَرى.
4 - استغالل ضعف املرأة وسذاجِتها، وتويلُها إلى بوٍق 

للتغريبيني.
5 - اإللقاء في روع املرأة أن ســـبب مشاكلها هو الرجل؛ 

لذا ينبغي أن تستقلَّ عنه.
6 - دعوتهـــا للتمرد على كل القيـــم واملبادئ واألعراف 

والتقاليد الشرعية التي تمي املرأة وتصونها.
7 - ظهـــور طبقة من النفعيني واملهووســـني بالغرب من 
الليبراليـــني والَعلمانيني الذين يدعون إلى اتباع الغرب َحذَو 
ة، حتى في اســـتيراد مشـــاكلهم واستنباتها في  ة بالُقذَّ الُقذَّ

بيئتنا اإلسالمية.
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8 - الدعوات إلى االنحالل، والشـــذوذ، وتكوين األَُسر 
البديلة، والتمرد على الشكل الطبيعي لألسرة، واإلجناب من 
غير زواج، وإباحة اإلجهـــاض، وغيرها؛ وهو ما يورِّط املرأة 
لها وحَدها كلفة  فـــي اإلجناب بغير الطرق املشـــروعة وتمُّ

ذلك األمر، فتنشأ ظاهرة )تأنيث الفقر(.
ِمل ما ســـبق بتدمير األسرة التقليدية  9 - ميكننا أن جُنْ
َرف األضعف؛  وتفكيك روابطهـــا؛ وهو ما أثَّر كثيراً على الطَّ

وهو املرأة.
منهج اإلسالم يف عالج هذه الظاهرة: 

� - إعطاء املرأة حقوقهـا: لقد أعطـى اإلســـالُم املـرأة 
حقوقهـا؛ سواء املـادية: كاإلرث، وحرية التجـارة والتصـرف 
بأموالهــــا، إلـى جانب إعفائهـا مـــن النفقة؛ حتى ولو كانت 
غنيـــة. أو حقـوقهـا املعنـوية؛ فاملــــرأة كـانت لهــا أدوارهـا 
املـؤثِّـرة في صنـاعة التـاريخ اإلســـالمي؛ إذ جند فيه املرأة 
صانعة ســـالم، كدور السـيدة أمِّ ســـلمة في درء الفتنة التي 
كادت تتبـــع صلـح احلديبيـة، وجنـد أيضـــاً املـرأة محـاربة 
ب خـالـد بن الوليــــد مـن مهـارة أحـد املقـاتلني  )حتى تعجَّ
قبـل اكتشــــافه أن ذلك احملارب امـــرأة(. قـال - تعالى -: 
}َوَلُهنَّ ِمْثُل الَّ���ِذي َعَلْيِه�نَّ ِباْل�َمْعُروِف{ ]البقرة: ٢٢٨[ وقـد اعتبـر 
اإلســـالم املـرأة كالـرجل: كائنـاً ذا روح إنسـانية كاملـة، وذا 

إرادة واختيار. 
كما منح اإلســـالم املرأة حقها في التعليم، بل حينما قال 
ل ما أنزل من القرآن: }اْقرأْ{ ]العلق:  اللـــه - تعالى - في أَوَّ

�[، كان ذلك خطاباً عاّماً للذكر واألنثى على السواء. 
وكذلك أعطى اإلســـالم املرأة حقها فـــي اختيار الزوج 
وضرورة أَْخذ إذنها في ذلك، واحلث على معاملتها باحلسنى؛ 
فنحن جند أن من عالمات الزوج الصالح أنه إن أحب املرأة 

أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها.
2 - وضع اإلســـالم األســـس التي تكفل للمرأة املساواة 
واحلقوق، وســـنَّ القوانني التي تصون كرامـــة املرأة ومتنع 

استغاللها جسدياً أو عقلياً.
ل املسؤولية، والقياِم بشؤون األسرة،  3 - تكليف الرجل بتحمُّ
واإلنفـــاِق على الزوجـــة ومن يعول، ومعاملِتهم باحلســـنى، وأن 
َجاُل  يطعمهم احلالل؛ وهذا جزء من ِقوامته. قال - تعالى -: }الِرّ
َل اللَُّه َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوِبَا َأنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهْم{  اُموَن َعَلى الِنَّساِء ِبَا َفضَّ َقوَّ
]النساء: ٣٤[؛ فمن ِقوامته بذلُه املال من صداٍق ونفقٍة وغير ذلك 

من املســـؤوليات 
املاديـــة. وبصفة 
يُعتَبَـــر  عامـــة 
مشـــكلة  الفقر 
عامليـــة عامة لم 
تستثِن الرجال أو 
النساء أو الشيوخ 
األطفـــال،  أو 
الفقـــر  إن  بـــل 
مشكلة مجتمعات 

بَأســـِرها. وإن وجود حاالت الفقر فـــي املجتمعات بني الرجال 
والنساء على السواء معروفة منذ الوجود اإلنساني على األرض؛ 
ولذلك َشَرع اإلسالم كلَّ صور التكافل االجتمـاعي، وعالـج هذه 
الظـاهرة، بل وضـع من األســـباب ما هـــو كفيل باجتثاث الفقر 

من جذوره.
اجملتمع��ات  يف  الفق��ر  اإلس��الم  ع��اجل  كي��ف 

اإلسالمية؟
ب فيها.  � - فرض اإلســــالم الزكـاة وحـــث عليها ورغَّ
قال - تعالى -: }الَِّذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َس���ِبيِل اللَِّه ُثمَّ ال ُيْتِبُعوَن 
ِه���ْم َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم  ���ا َوال َأًذى لَُّهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َرِبّ َم���ا َأنَفُقوا َمّنً

َيْحَزُنوَن{ ]البقرة: ٢٦٢[.
2 - حث على الصدقات: فعن أبي موســـى األشـــعري 
عن أبيـــه عن جده قال: قـــال النبي #: »على كل مســـلم 
صدقة«. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: »فيعمل بيديه فينفع نفسه 

ويتصدق...«)�(.
ارات مالية لتُردَّ في الفقراء: فمثاًل  3 - جعل معظم الكفَّ
كفـــارة اليمني بيَّنها الله - تعالى - بقولـــه: }ال ُيَؤاِخُذُكُم اللَُّه 
اَرُتُه إْطَعاُم َعَشَرِة  ُ اأَلْيَاَن َفَكفَّ دتُّ ِباللَّْغِو ِفي َأْيَاِنُكْم َوَلِكن ُيَؤاِخُذُكم ِبَا َعقَّ
ِريُر َرَقَبٍة َفَمن لَّْم  َمَساِكنَي ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم َأْو ِكْسَوُتُهْم َأْو َتْ
اَرُة َأْيَاِنُك���ْم إَذا َحَلْفُتْم َواْحَفُظوا َأْيَاَنُكْم  َيِجْد َفِصَي���اُم َثالَثِة َأيَّاٍم َذِلَك َكفَّ

ُ اللَُّه َلُكْم آَياِتِه َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن{ ]املائدة: ٨٩[.  َكَذِلَك ُيَبنِيّ
ْنَيا  4 - وحـــث على كفالة اليتيم: قال - تعالى -: }ِفي الدُّ
َواآلِخَرِة َوَيْس���َأُلوَنَك َع���ِن اْلَيَتاَمى ُقْل إْصالٌح لَُّهْم َخْي���ٌر َوإن ُتَخاِلُطوُهْم 
َفإْخَواُنُكْم َواللَُّه َيْعَلُم اْل�ُمْفِسَد ِمَن اْل�ُمْصِلِح َوَلْو َشاَء اللَُّه أَلْعَنَتُكْم إنَّ اللََّه 
َعِزيٌز َحِكيٌم{ ]البقرة: ٢٢٠[. وعن ســـهل بن سعد – رضي الله 

)�( جزء من حديث متفق عليه، واللفظ للبخاري. 
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عنه – قال: قال رسول الله #: »أنا وكافل اليتيم في اجلنة 
ج بينهما شيئاً«)�(. هكذا - وأشار بالسبابة والوسطى وفرَّ

ب اإلســـالم في عون ذي احلاجة: بل إن تقدمي  5 - ورغَّ
العون والنصرة ملن يحتاج إليهما سلوٌك إسالميٌّ أصيل، وُخلُق 
رفيع تقتضيه األخوة الصادقة، وتدفـــع إليه املروءة ومكارم 
األخالق. وقد كانت حياة النبي محمد # خير مثال يُحتََذى 
في كل شيء، وفي تكملة حديث أبي موسى األشعري السابق 
قول رسول الله #: »... يعمل بيده ويتصدق. قالوا: فإن لم 

يجد؟ قال: يعني ذا احلاجة امللهوف« احلديث.
ب املسلَم في إطعام الطعام وأن مأواه اجلنة  6 - كما رغَّ
يدخلهـا بســـالم: فعـن عبـد اللـه بن ســــالم – رضي الله 
َعاَم، َوأَْفُشـــوا  عنه – قال: قال #: »أَيَُّها النَّاُس! أَْطِعُموا الطَّ
نََّة  ـــالَم، َوِصلُوا األَْرَحاَم، َوَصلُّوا َوالنَّاُس ِنَياٌم، تَْدُخلُوا اجْلَ السَّ

ِبَسالٍم«)�(.
ب اإلسالُم من تَْرك املسلم أخاه جائعاً: ويتجسد  7 - رهَّ
ذلك في قوله #: »أميا قوٍم باَت فيهم جائٌع، فقد بَِرئَْت منهم 
ـــُة«)3(. وهكذا فقد حثَّ اإلســـالم على البذل واإلنفاق،  مَّ الذِّ
وأعلم البشـــرية أن الـمال ماُل اللـــه ال يعطيه الغني للفقير 

تفضاًل، وال يشعر الفقير بالذلة في أخذه.
لكن على الرغم من وضوح املنهج اإلســـالمي في عالج 
مشـــكلة الفقر، إال أن األمم املعاصرة مبا فيها اإلســـالمية، 
وكذلك املؤسســـات الدولية، ال تزال تتخبط َخبَْط عشـــواء، 
عاجزة عن فهم حقيقته، حتى تفاقمت مشـــكلة الفقر عاملياً، 
وارتفع عدد فقراء العالم إلى أكثر من مليار مواطن، معظمهم 
في الدول النامية واملتخلفة، دون وجود بارقة أََمل في تسني 

أحوالهم. فمن ابتغى العزة في غير دين الله أذلَّه الله.
على أننا ال ينبغي علينا أبداً أن نتكلم عن هذه املشـــكلة 
متجاهلـــني أن حالة الفقر من قضـــاء الله - تعالى - وَقَدره 
علـــى عباده ليبتليهم: أيشـــكرون أم يكفرون؟ ويجب أن يعلم 
اجلميـــع أن: }َذِلَك َفْض���ُل اللَِّه ُيْؤِتي���ِه َمن َيَش���اُء{، وأن يرضى 
اإلنسان مبا قسمه الله له؛ ليكون أغنى الناس: }َوال َتَتَمنَّْوا َما 
َل اللَُّه ِبِه َبْعَضُكْم َعَلى َبْعٍض{ ]النس���اء: ٣٢[. إال أنه بسبب بُْعِد  َفضَّ
الناس عن الدين، وانغماِسهم في الترف وتَْرك بعضهم للزكاة 
والصدقات، وجدنا هذه األرقام املفزعة من الفقراء؛ ولذلك 

)�( رواه البخاري.
)2( رواه الترمذي، وابن ماجه.

)�( رواه أحمد وأبو يعلى والبزار واحلاكم.

فاملشكلة تكمن في عدم التزام الناس بدينهم.
لقد حارب اإلسالم كل مظاهر الظلم والعدوان واألعراف 
والعادات والتقاليد التي ظلمت اإلنســـان، واملرأة على وجه 
اخلصـــوص، وعلى مرِّ األزمان، وفي الوقت نفســـه قرر أن 
هناك فروقاً فطرية بني الرجال والنساء ال بد من احترامها، 
وأن هـــذه الفروق ال تعني تفوُّق أحـــد النوعني على اآلخر؛ 
ولكنهـــا فروق تكميلية ذات خصوصيـــة يحتاجها كلُّ منهما، 

وبذلك تتكامل أدوار الرجال والنساء. 
لكن إذا متنَّـــى أيٌّ منهما ما اختص الله به اآلخر، فهذا 
دليل على وجود خلل في البنية النفســـية والفكرية، ومن ثَمَّ 
فهو وضع غير صحي وال طبيعي، يقود اإلنسان إلى الضياع 
واملشاكل التي كفانا الله إياها، ومنها ظاهرة )تأنيث الفقر(. 

 ُيعَتَبر الفقر مشكلة عالمية عامة لم تستثِن 

الرجال أو النساء أو الشيوخ أو األطفال، بل 

وإن  بَأسِرها.  مجتمعات  مش�كلة  الفقر  إن 

بين  المجتمعات  ف�ي  الفقر  حاالت  وجود 

الرجال والنس�اء على السواء معروفة منذ 

الوجود اإلنساني على األرض؛ ولذلك َشَرع 

اإلسالم كلَّ صور التكافل االجتم�اعي.
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المسابقات 
الدينية

انتشرت املســـابقات »الدينية« بشـــكل كبير في السنوات 
األخيرة، وخاصة في رمضان. واملســـابقات وأســـلوب السؤال 
واجلواب هي إحدى وســـائل التعليم اجلذابة املهمة، ولها تأثير 
كبير على املشاركني واملتابعني؛ ِلـَما لها من مميِّزات ال تتوفر في 
غيرها من الوســـائل. ولقد استخدم الرسول # هذه الوسيلة 
)الســـؤال واجلواب( في كثير من املواقف. كمـــا أنه ورد هذا 
األســـلوب في حديث جبريل - عليه الســـالم - حول اإلسالم، 
ـــنة  واإلميـــان، واإلحســـان. وصنَّف بعض العلماء من أهل السُّ
املتأخرين كتباً في مواضيع مختلفة، مستخدمني هذا األسلوب، 
ـــنة املنشورة« للحافظ احلكمي، وغيره؛ وهو  ككتاب »أعالم السُّ
ما يدل على أهمية هذا األســـلوب وتأثيِره. وتُعتََبر املســـابقات 

الدينية من الوسائل الهامة في الدعوة؛ ألسباب كثيرة، منها: 
� - أنها تناسب كافة املستويات العقلية والعلمية والُعُمرية 

وأنواَع التخصصات.
ـــة لندرة علمـــاء عصرنا احلاضـــر، وقلَّة  2 - وهـــي مهمَّ
املتفرغني للدعوة، وقلَّة حلقات العلم، وضيق أوقات الناس عن 

طلب العلم.
3 - وهـــي مهمة لوجـــود عنصر التشـــويق واإلثارة فيها، 
واإلمتاع والتســـلية، وبث روح التنافس، وبُْعد عنصر امللل عنها؛ 
وهو ما يجعلهـــا ذاَت تأثير كبير على الناس. كما أنها ال ُتِرج 

املشاركني فيها، وال غيرهم.
4 - وهي أيضاً وســـيلة مختصرة، ســـريعة، مباشرة، مع 

إمكان أن تكون دقيقة وعميقة.
5 - وِلـَما فيها من حوافز مالية.

وفوائد املســــابقات ال تقتصر على املشــــاركني، بل تشــــمل 
املتابعــــني أيضاً؛ ولهذا تَُعدُّ املســــابقات الدينية وســــيلة مهمة، 
ومجدية في الدعوة، إذا ما جرى استغاللها على الوجه الصحيح 
من الدعاة وأهل العلم؛ لهذا ســــارعت وسائل اإلعالم املختلفة، 
واملؤسسات التجارية، والشــــركات، واجلامعات الستخدام هذه 
الوسيلة؛ لتحقيق أهدافها في الربح املادي، أو التسلية والترفيه، 
أو محاربة اإلســــالم باسم اإلســــالم؛ حتى إن بعض الصاحلني 
من ذوي النوايا احلســــنة وقعوا - عــــن غير قصد منهم - فيما 
دته اجلهات التي طرحت املسابقات بهدف محاربة اإلسالم،  تعمَّ
وتشــــويهه فاشــــتركوا في النتيجة مع اختالف أهدافهم. وفي 
هذه الكلمات ســــأحاول إلقاء الضوء علــــى الصور التي يحاَرب 
بها اإلســــالم بهذه الوســــيلة من تلك اجلهات، ثم سأذكر بعض 
امللحوظات، والقواعد جلعل املســــابقات التي تطرحها اجلهات 
الطيبة الصاحلة في االجتــــاه الصحيح، وِلتُؤتي ثماَرها الطيبة، 

إن شاء الله عز وجل: 
� - من صـور محـاربة اإلســـالم فـي هـذه املســــابقــات: 

] الباب المفتوح [

حم����م����د ب������ن أمح��������د زي��������دان
Mohammadah.ah@yahoo.com



89العدد 88276 العدد 276

مـــا تقوم بـــه كثيـــر من 
وسـائل اإلعـالم من خلـط 
ورغم  بالباطـــل.  احلــــق 
إفساد  هدُفها  وسائل  أنها 
العقائـــد واألخالق؛ إال أن 
املســـابقات »الدينية« جزء 
من برامجهـــا. وهي بهذه 
الطريقـــة تُظِهـــر محبَّتها 
به؛  واالهتمـــاَم  للديـــن، 
ويزول  املتابعون،  فيطمئن 
حذرهم، وتَِقل يقظتهم من 
اإلعالمية،  اجلهـــات  تلك 
الفطرية  وتَِقـــل ممانعتهم 
بل  املفســـدات،  ملقاومـــة 
تَُشـــل قدرتُهم على احلزم 
بشأنها، وجتعلهم في َحيْرة 
فال  بشـــأنها؛  أمرهم  من 
ر  ينصـــرف عنها إال من نوَّ
اللـــه بصيرته. وبهذا تكون الضربه أقوى، والطعنة أجدى؛ فهي 

تارب اإلسالم باسم اإلسالم، متسترة بثوب الدين.
2 - ومن الصور التي تارب بها هذه املسابقات »الدينية« 
اإلســـالم: ما تطرحه من أسئلة تافهة في موضوعها وأهميتها، 
ليبقى اجلمهور في هذا املســـتوى التافه في التفكير، والعمل؛ 

فهي تعمل على تتفيه الشخصية ومتييعها وإفقادها جديتها. 
 3 - وبعض املسابقات تارب اإلسالم عبر ما تطرحه من 
أسئلٍة الهدُف منها زرع الفنت، وبثُّ الشبهات، وتعميق اخلالف، 

وترسيخ مفاهيم معيَّنة مغلوطة عن اإلسالم.
 4 - وأحيانـــاً تطـــرح كلمَة حقٍّ يراد بهـــا باطل، أو تطرح 
حقائق مبتورة، أو مصاغة صياغة ماكرة خبيثة؛ ترويجاً للباطل 

وأهله.
ه للمرأة؛ لزعزعة نظام األســـرة   5 - ومنهـــا ما هو موجَّ

املسلمة، والترويج لبرامج الصليبيني في األسرة.
 6 - ومن أهداف تلك املســــابقات: تضييع أوقات املســــلم في 
البحث عن إجابات األسئلة، أو متابعة ما ال يهمه في دينه، وال حتى 

في دنياه.
 7 - ويحـــاَرب اإلســـالم أحياناً بطرح أســـئلة عن تاريخ 

اإلسالم لتشويه حقائقه.
8 - كما أن بعض اجلهات تســــتخدم املسابقات كاستبيانات 

جلمع املعلومات: بهدف وضع البرامج املناســــبة من جهة، وتقييم 
البرامج احلالية والسابقة من جهة أخرى؛ للكيد لإلسالم وأهله. 
واملالَحظ أن املكر ال يكون في موضوع الســــؤال وحسب، بل في 
طبيعة صيغته. ويكون الباطــــل من لوازم اإلجابة، أو في اإلجابة 
ر آلة العود؟ وكأن  ذاتها مثل: من هو املوسيقار املســــلم الذي طوَّ
هذا العمل من العبادات اإلســــالمية التــــي نعتز بها ونفاخر، أو: 
اذكر ثالثة من فالسفة اإلسالم؟ ومعروف ما هي دالئل مصطلح 
»فلســــفة«، وما هي موحياته... وهكذا يــــراد أن يقع في ضمير 
املشــــاركني، واملتابعني لتلك املسابقات: أن اإلسالم هو هذا الذي 
يُطــــَرح؛ فمن عرفه فهو على خير، وال ضير عليه في عدم معرفة 

غيره. 
وإذا أحسنَّا الظن في بعض من يطرح مثل هذه املسابقات 
فال ميكن إعفاؤه من املسؤولية عن املشاركة في اإلساءة للدين؛ 
وأقـــل ما يقال: إن مـــا يُطَرح في تلك املســـابقات، إن لم يكن 
مما ال يهمُّ املســـلم في دينه، فإنهـــا تأتي في مؤخرة األولويات 
على اإلطالق، وال تخدم املســـلمني وال اإلسالم. وهكذا ينشغل 
املسلمون بتوافه األمور عن عظائمها، ويُعَمـل )من احلبة قبَّة(، 
ويجري تويل الثوابت إلى متغيرات. وبدالً من أن تبقى مقاييس 
نة هي املرجع الوحيد في حياة املسلم، تصبح أراء  الكتاب والسُّ
الرجال )بل أشـــباه الرجال( ال تزاحم ذلك املرجع وحسب، بل 
َتُل محلَّه. وتصبح املسلَّمات قابلًة للنقاش وتُطَرح على طاولة 

البحث واألخذ والرد، والله املستعان.
فماذا يعنيني في ديني معرفة اســـم زوجة العزيز؟ وما َغنَاء 
معرفة كم مكث يوســـف في السجن من سنوات؟ وما هي أسماء 
ل  صاِحَبيه في الســـجن؟ وهل من الضروري أن أعرف اســـم أوَّ
َل من صلى؟ وماذا يضيرني إذا لم أعرف ما عدد  شـــهيد، أو أوَّ
أحرف سورة كذا؟ وكم تكررت كلمة كذا في سورة كذا؟ بينما من 
الضروري أن أعرف شـــروط التوحيِد، وأقساَمه، وأُُسَس عقيدة 

السلف.
وقد يجادل بعضهم فيقول: أن أعرف خير من أن ال أعرف. 
وقد يكون عدُّ أحرف ســـورة كذا طريقـــاً لقراءة القرآن؛ وهي 

عبادة... إلى آخر هذا اجلدل. 
فأقـــول: ليـــس دائماً أن تعرف خير مـــن أن ال تعرف؛ بل 
يكـــون أن ال تعرف خيراً من أن تعـــرف: إذا كانت هذه املعرفة 
على حساب فضائل أخرى: من فرائض، وواجبات، والعمل بها 
مما نحن مقصرون فيـــه؛ لذلك يجب على املخلصني من دعاة 
هذه األمة، ومن أهل العلم وأئمة املساجد، التنبُّه لهذه الوسيلة، 
وخطورِتها، واالهتماُم بها، واستخداُمها، وتوجيه مستخدميها؛ 

] الباب المفتوح [
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لتكون وســـيله دعوية فاعلة، مؤثرة. وفي هذا الصدد أشير إلى 
عدد من امللحوظات، والضوابط للرقي مبســـتوى املســـابقات 

الدينية: 
� - تصحيح النية من ِقَبل القائمني على املسابقات، وإرشاُد 
املشاركني إلى تصحيح نياتهم عند املشاركة؛ لتكون النية خالصة 

لله، عز وجل.
2 - التركيز على األسئلة حسب أولويات مواضيعها، وأهميتها. 
وأعتقد أن مسائل االعتقاد، والتوحيد، واإلميان، والبراء، والوالء، 
ومسائل الشرك، ونواقض اإلســــالم أَْولَى األولويات، وِمْن بعدها 
املواضيــــع املتعلقــــة باملنهج، والعبــــادات، ثم ما يهــــم الناس في 
معامالتهم، وما ينبني عليه ثمرة. واألصل في هذا قول الرســــول 

#: »من ُحْسن إسالم املرء تَْرُكه ما ال يعنيه«.
3 - التذكيـــر بحرمة الغش والتغشـــيش، ووضع آلياٍت ملنع 

ذلك؛ كأن تكون اإلجابة على األسئلة فورية، وغير ذلك.
ك الناس من الداخل  4 - أن تصاغ األســـئلة صياغة تـــرِّ
لالنتفاض على الواقع األليم لألمة، والثورة على برامج التجهيل 
املمنهجة، وَفْضح املؤامرات على اإلسالم، واملسلمني، وصياغة 

األسئلة لتكون أداًة لألمر باملعروف والنهي عن املنكر.
5 - مراعاة املستويات العقلية، والعلمية، والُعُمرية، للمشاركني، 

مع االختيار املناسب ألوقات املسابقة، ومراعاة أوقات الناس.
6 - أن تتصـــف أســـئلة املســـابقات بالدقـــة، واإليجاز، 

واالختصار َقْدَر اإلمكان. وال مينع ذلك من أن تكون عميقة.
7 - االهتمام بنشر اإلجابات الصحيحة: ألن الهدف الدعوة 

إلى الله، عز وجل.
8 - ال بد من االهتمام بعنصر التشـــويق واإلثارة والتنويع 
في املواضيع. ومع أن الترفيه والتســـلية ليس هدفاً؛ لكن إبعاد 

عنصر امللل واجلمود مطلب مهم.
9 - صعوبـــة األســـئلة، وســـهولتها: حيث يراَعـــى بها أحوال 
املشـــاركني، ويكون الهدف من املســـابقة ليس التذكير باحلق فقط؛ 
إمنا تعليمه بشـــكل رئيس؛ لذا اقتضى أن تكون األســـئلة تتناســـب 
هة لهم، وهذه مسألة نسبية  صعوبتها مع املســـتويات العلمية للموجَّ
قابلة لالجتهاد. ويالحظ أن املسابقات التي تهدف إلى الربح املادي، 
وفيها قمار وميســـر، تكون ســـهلة للغاية، بل تافهة؛ ليشـــارك فيها 
أكبر عـــدد ممكن من الناس، واحلصول على أعلى دخل مادي وربح 
جتاري. ومن أمثلة ذلك: ما عدد ركعات صالة الظهر؟ وما اسم نبي 

اإلسالم ؟ وما اسم آخر الرسل؟ وهل جتوز الصالة بغير وضوء؟
�0 - اجلوائـــز: يراعى أن تكـــون هادفة من حيث قيمتُها، 
ومعناها. مع تري احلالل في مصدرها، وجتنُِّب ُشَبِه امليسر، 

والقمار، واحلذر من أكل أموال الناس بالباطل. 
وبالنسبة للمنفقني على اجلوائز من احملسنني يجب احلذر 
من دعوة املنحرفني وأهل البدع، لرعاية تلك املسابقات، وتقدمي 
جوائزها؛ فالدعاة يجب أن ال يسمحوا أن يكونوا سلَّماً أو جسراً 
يعبر عليه أصحاب املآرب املادية، أو أهل البدع. ومن احملزن أن 
نرى هؤالء يســـتغلون الدين واملساجد وأهَل الدين للوصول إلى 

أهدافهم: من الربح املادي، والشهرة، والدعاية االنتخابية.
�� - صياغة األســـئله صياغة تتناسب مع طبيعة السؤال، 

ومع موضوعه، ومع طبيعة املشاركني وأحوالهم أيضاً.
فإذا كان املشـــاركون - مثاًل - ممـــن قدرتهم على التعبير 
ل أن تكون األســـئلة  ضعيفـــة، أو كتاباتهـــم ضعيفة؛ فإنه يفضَّ
هـــة لهم من نوع )اختيار من متعدد( أو )نعم أو ال(.. ونحو  املوجَّ
ذلك. وهناك أســـئلة تصلح أن تكون بصيغة )صح أو خطأ(، أو 
ـــر(، أو )ما حكـــم كذا؟(، أو )اذكر(، أو  )أكمل الفراغ(، أو )َفسِّ
د(، أو )استخرج من كتاب أو شريط كذا وكذا(... إلخ. وال  )عدِّ

بأس من اإلحالة إلى كتاب، أو شريط للحصول على اإلجابة.
�2 - بعض األســـئلة لها أكثر من إجابة صحيحة، وبعضها 
تُها نســـبيَّة، أو بعض إجاباتها أصحُّ من بعضها  لها إجابات صحَّ
اآلخر، أو أدق؛ فهذه األســـئلة: إما أن يُتَجنَّب طرحها أو تطرح 
بصيغة مناســـبة لوضعها؛ كأن يوضع لهـــا اختيار صحيح من 
متعدد، أو يكون أحد االختيارات يجمع كل اإلجابات الصحيحة 
املمكنة للسؤال. ولقد سمعت ذات مرة سؤال: من هو الصحابي 
ت  لته املالئكة؟ فأجاب أحد املشاركني: إنه حمزة، فتمَّ الذي غسَّ
تخطئتـــه على اعتبـــار أن اإلجابة الوحيـــدة الصحيحة، هي: 
)حنظلة(؛ مع أن هذا املشـــارك إجابته صحيحة؛ فقد ورد في 
ـــلته املالئكة  حديـــث صحيح: أن حمزة - رضي الله عنه -غسَّ
أيضاً)�(؛ ولذلك يجب أن يكون واضعو األســـئلة في املسابقات 
ليس ممن تتوفر فيهم صفة الصالح وحسب، بل العلم والثقافة 

عالية املستوى أيضاً.
وصلى الله على رسولنا محمد، وعلى آله، وصحبه، وسلم، 

واحلمد لله رب العاملني.

)�( انظر صحيح اجلامع، رقم )���5(.

بعــــض األســــئلة لهــــا أكثر مــــن إجابة 
ُتها  صحيحــــة، وبعضها لها إجابــــات صحَّ
ة، أو بعــــض إجاباتهــــا أصحُّ من  نســــبيَّ

بعضها اآلخر
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العلم التجريبي يُْبِطل المساواة

إن الله - سبحانه وتعالى - يقول على لسان أم مرمي 
َكُر َكاأُلنَثى{ ]آل عمران: ٣٦[؛  - عليها السالم -: }َوَلْيَس الذَّ
فاللـه خـلـق اإلنسـان )ذكـراً وأنثـى( وكـــرمهمــا. يقـــول 
َتْقِومي{  َأْحَسِن  ِفي  اإلنَساَن  َخَلْقَنا  }َلَقْد   :- وتعالى  تبارك   -
ْمَنا  ]التني: ٤[، ويقول ربنا - سبحانه وتعالى -: }َوَلَقْد َكرَّ
مة ولن  َبِني آَدَم{ ]اإلسراء: ٧٠[؛ فاملرأة بوضعها األنثوي مكرَّ
جتد أفضل وال أحسن من تكرمي الله لها. يقول ألكسيس 
كاريل فـي كتـاٍب له بعنـوان: )اإلنسـان ذلـك املجهـول(: 
»إن االختالفات املوجودة بني املرأة والرجل تنشأ من تكوين 
كيماوية  مبوادَّ  كله  اجلسم  تلقيح  ومن  ذاتها،  األنسجة 
محددة يفرزها املبيض. ولقد أدى اجلهل بهذه احلقائق 
اجلوهرية باملدافعني عن األنوثة إلى االعتقاد أنه يجب أن 
يتلقى اجلنسان تعليماً واحداً، وأن مُيْنََحا سلطات واحدة 
ومسؤوليات متشابهة؛ واحلقيقة أن املرأة تختلف اختالفاً 
تمل  جسمها  خاليا  من  خليٍة  فكل  الرجل؛  عن  كبيراً 
طابع جنسها، واألمر صحيح بالنسبة ألعضائها، وفوق كل 
شيٍء بالنسبة جلهازها العصبي؛ فالقوانني الفيسيولوجية 
في  فليس  الكوكبي؛  العالم  شأن  شأنها  للِّني؛  قابلة  غير 
اإلمكان إحالل الرغبات اإلنسانية محلَّها، ومن ثَمَّ فنحن 
ني  ينمِّ أن  النساء  فعلى  هي؛  كما  قبولها  إلى  مضطرون 
أهليتهن تبعاً لطبيعتهن دون أن يحاولن تقليد الذكور؛ فإن 
َدوَرهن في تقدمي احلضارة أسمى من دور الرجال؛ فيجب 

عليهن أال يتخلَّني عن وظائفهن احملدودة(، ص ��4.

ليكون  أبحاثه وجتاربه؛  عبر  كاريل  أثبتَه  ما  وأذكر 
حجًة على كل داٍع وناعٍق يسعى للمساواة املْطلََقة الكاملة 
املسماة  الوثيقة  تلك  يبطل  أنه  كما  واملــرأة،  الرجل  بني 
التميز  أشكال  كافة  إلزالة  تسعى  التي  )سيداو(  اتفاقية 
بني املرأة والرجل، وتسعى للمساواة املْطلََقة الكاملة بني 

الرجل واملرأة، وتدعو للتماثل التام بينهما.

حممد سليمان الزويد
abu-gadi@hotmail.com

ذت  قال أحد املشاركني في )أســـطول احلرية( الذي نَفَّ
إسرائيل على ظهر إحدى سفنه مذبحة شهدها العالم كافة، 
قـــال ذلك الرجـــل - وهو من بلد عربـــي -: كان من ضمن 
املشاركني في األسطول ما يقارب أربعمائة تركي فيهم عدد 
اظ القرآن الكرمي على القراءات الســـبع، وحينما كنا  من ُحفَّ
نصطفُّ للصالة في الســـفينة كنـــا نطلب من ذلك احلافظ 
ُمنا  التركي أن يصلـــي بنا فكان يرفض رفضـــاً قاطعاً ويُقدِّ

للصالة.
وحينما شعرنا باخلطر والقوارب اإلسرائيلية تقترب منَّا 
ًة من ركاب السفينة الستمائة ليدافعوا  ل قوَّ اقترحنا أن نشكِّ
عن السفينة، لكن األتراك رفضوا وقالوا: أنتم ضيوف عندنا 
والسفينة ســـفينتنا ونحن أَْولَى بالدفاع عنها.. وكان الهجوم 
م األتراك أرواحهم  الغادر من عصابات اللؤم واالحتالل، فقدَّ
وذهبوا شهداء - بإذن الله تعالى - وَصَدُقوا ما عاهدوا الله 

عليه. وأحَيوا مبوِتهم ضمائر العالم لنصرة احلق وأهله.
ووصل جميع من بقي في السفينة إلى سجون اليهود في 
رت إسرائيل  األرض احملتلة. واســـتجابًة للضغوط الدولية َقرَّ
اإلفـــراج عن بعضهم بدءاً باجلرحى؛ وعندها ظهرت شـــيم 
الرجولة والتضحية واإليثار التي عكســـتها الصورتان اللتان 
ذكرتُهما، وعادت بشـــكل أجمـــل وأروع وأعمق حينما وقف 
األتراك في الســـجن وقالوا بكلمـــة واحدة: )لن نخرج حتى 

يخرج آخر عربي معنا في السجن(.
بَيَّـــض الله وجوه أولئك الرجـــال وغفر ملوتاهم وجعلهم 
شـــهداء في سبيله وشـــفى جرحاهم وأجزل األجر واملثوبة 
للكرام من أبناء املسلمني الذين سعوا في نصرة إخوانهم في 

فلسطني، وفك احلصار عنهم وتقدمي املساعدات لهم.
وكنت قبل ســـماعي لتلك املقابلة مع ذلك املشـــارك في 
أســـطول احلرية قد قرأت خبراً جـــاء فيه: )مجلس الوزراء 
التركـــي صاَدَق على مقتـــَرٍح أن تصبح اللغـــة العربية مادة 
دراسية في املرحلة الثـانوية(. جاء هذا في صحيفة )زمان( 
التركية؛ وبهذا تعود اللغة العربية إلى املناهج الدراســـية بعد 
انقطاٍع ألكثر من عشـــرين ســـنة. مرحباً بتركيا بلداً مسلماً 
ينصر املســـلمني، ومرحبـــاً بتركياً بلداً يعيـــد للغة العربية 

َق الله قيادتها لكل خير؛ إنه سميع مجيب. مكانتها، وَوفَّ
عبد العزيز بن صاحل العسكر - الدمل

تركيا... َمَواقف ُمشرِّفة
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نداء الفطرة

له  يكيدون  اإلسالم  أعداء  انبرى 
أن  علموا  وملا  وصــوب.  حدب  كل  من 
املجتمع  في  األســاس  املــرأة هي حجر 
عاطفية،  بأنها  ولعلمهم  عليها،  زوا  ركَّ
تُثَار بالكالم املعسول، زينوا لها عبارات 
ثم  قاتاًل،  بداخلها سـّماً  جميلة تتوي 
أخذوا يقولون لها: إنك ال بد أن تتحرري 
من قيد الرجل؛ َفلْتَلتَِحقي بسوق العمل، 
َولْتشاركي في الصراع الطبقي، ثم عمل 

املنزل. 

الذي  ما هذا احلجاب  قالوا:  ثم 
تضعينه على رأسك؟ أليس هذا تجـراً 
الرجـل  عليـه  َقَهـَرِك  وإرهاباً  وتعنتـاً 
إن  هـذا؟  ما  الذكـوري؟...  واملجتمـع 
يساوي  قاصـرة  على  احلجـاب  فـرض 

اغتصابها. 

ويقـولون: إن تريـر املـرأة املسـلمة 
الدين  هذا  عن  باالنفصال  إال  يكون  ال 
املساواة  عدم  ترين  أال  للمرأة:  املعادي 
بينك وبني الرجل في امليراث؟ أال ترين 
أنه ال يحق ملسلمة الزواج من غير مسلم 
لن  للرجل؟... صدقينا  ذلك  يحق  بينما 
ق املساواة طاملا أن اإلسالم مصدر  ُتقَّ
الفقه  وكذلك  التشريع،  مصادر  من 
التقليـدي، وحتى تفسـير اإلسـالم قـدمي 
للـدين،  ذكـوري  تفســير  إنه  ومتحجــر، 
ال بد من تفسير دميقراطي للدين... إلى 

آخر هذا الهراء. 

أنه:  إلى  بها  يَِصلُون  النهاية  وفي 
والعيش  الرجل،  عن  االستقالل  عليك 
في مجتمعات نسائية مستقلة، ثم تكون 
عالقات شاذة، بعد أن سلخوها من دينها 
ينقطع  ثم  وأبنائها،  وأسرتها  وعفافها 

ر املجتمع. النسل ويدمَّ

الله  فدين  هيهات!  هيهات  ولكن 
غالب، وفطرته التي فطر الناس عليها 

باقية إلى قيام الساعة.

حجابي ارتداء  يضيرهم  ماذا 

رَغاِبي اجتماع  وهو  ُمنَْيتي  هو 

اًل تفضُّ احلنيف  الدين  به  أتى 

األنــســاِب عــرائــق  للمؤمنات 

عزيزًة األنام  وسط  به  أمشي 

بباِبي املــكــُرمــاِت  ــلَّ  ك لــكــأنَّ 

سابغاً طوياًل  ثوباً  به  أعني 

ــاِب إه كــل  الستار  ــواســع  وال

مفصاًل أردت  إذا  الدليل  جتد 

األحزاِب وفي  النور  سورة  في 

ملؤها أحمَد  املختار  وبسنَّة 

واألصحاِب اآلل  بقول  وكــذا 

يرضيهم ال  َعلَْمان  بنو  لكن 

ــواِب ــت ال لــلــواحــد  تسليمنا 

ٍع تخضُّ دون  مــرآَي  هالهم  قد 

ثياِبي شددت  قد  َفْخِر  وبكل 

عداوة ميوت  واحدهم  فيكاد 

جلباِبي أرتــدي  شاهدوني  لو 

قد أنكروا شكل العفاف وَسْمتَه

وبــاإلرهــاِب باجلهل  ــُوه  ــُم َوَس

قالوا: نريد )متكناً( و )ترراً(

قلت: )اخسؤوا( ما هذه ألقاِبي

ديننا  من  )تريرنا(  شئتُم  بل 

الغاِب كمثل  الدنيا  صيرمت 

ألبابنا من  الشيطان  نتم(  )مكَّ

عتاِب دون  القوم  ُجلُّ  فانقاد 

زينتُم األلفاظ في مرأى الورى 

أَو ُذو الفهاهة موطن اإلعجاِب؟

زوجًة؟ أماً  كنت  أن  أيغيظكم 

أنا في احلقيقة ملتقى األحباِب

لديكم املهم  الثاني  والعامل 

اإلجناِب معدل  بخفض  سعٌي 

وكذاك مصطلحاُت من )نََسويٍة(

ضباِبي كل  قول  )جندر(  يتلوه 

مثلية ــة  ــالق ع بــكــل  ــــادوا  ن

وعــذاِبــي غربتي  أشــكــو  لله 

عليائه في  بالله  أشركوا  قد 

مــرتــاِب كــافــر  مقولة  قــالــوا 

أي أنه – سبحانه - »هو« أو »هي« 

الكذاِب املــارق  لقول  فاعجب 

ــْر َف الــلــه  بـــأن  قولتنا  لــكــن 

األســبــاِب ومسبب  واحـــٌد  د 

ُخِلَق النساء شقائق الذكران في

الوهاِب اخلالق  بوحي  الدنيا 

فداءها منوت  عقيدتنا  هذي 

غــراِب نعيق  يــومــاً  يثننا  لــم 

غيظكم من  ومتيَّزوا  َفلْتحزنوا 

»قطعت جهيزة وصل كل خطاِب«

هتاين فيوض
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إن االستسالم لله - عز وجل - وتعظيم 
أمـــره ونهيه، من أخـــص صفات املؤمنني، 
وقـــد تواترت النصوص الشـــرعية لتأكيد 
ذلك؛ اقرأ - مثاًل - قول احلق  - تبـــارك 
ْم َش���َعاِئَر اللَِّه َفإنََّها  وتعالى -: }َذِلَك َوَمن ُيَعِظّ
ِمن َتْقَوى اْلُقُلوِب{ ]احلج: ٣٢[، وقوله - عز 
ْم ُحُرَم���اِت اللَِّه َفُهَو  وجـــل -: }َذِلَك َوَمن ُيَعِظّ

َخْيٌر لَُّه ِعنَد َرِبِّه{ ]احلج: ٣٠[.
اللـــه وشـــعائره في هاتني  وحرمات 
اآليتني هي: أفعال احلج، لكنها - كما قال 
العالَّمة السعدي -: )كلُّ ما له حرمة، وأََمر 

م لها يبرهن على تقواه،  باحترامـــه، من عبادة أو غيرها؛ فاملعظِّ
وصحة إميانه، ألن تعظيمها، تابع لتعظيم الله وإجالله()�(.

والناظر في أحوال بعض الدعاة وأبناء الصحوة اإلسالمية 
فضاًل عن عامة الناس، يرى أنَّ كثيراً منهم قد يستسهل الوقوع 
في املعصية، ويتهاون في اإلقبال على الطاعة، ثم يلتمس ألواناً 
من املعاذير ليسوِّغ بها عمله، بل إنَّ بعض الفقهاء واملفتني رمبا 
زيَّن لهؤالء واقَعهم املتـــردي بتكلُّفه البحَث عن املخارج، أو كما 
يسميها علماء الفقه واألصول باحِلَيل، مع أنَّ الواجب على املفتي 
إخراُج املكلَّف عن داعية هواه، كما قرر ذلك اإلمام الشــــاطبي 
ا يَُعضُّ عليـــه بالنواجذ قوله - رحمه الله - في  وغيـــره)2(، وممَّ
ذلك: )فإذا عـــرض العامي نازلته على املفتـــي، فهو قائل له: 
أخرجني عن هواي، دلَّني على اتباع احلق، فال ميكن - واحلال 
هذه - أن يقال له: في مســـألتك قوالن، فاختر لشهوتك أيهما 

)�( تيسير الكرمي الرحمن: )5/ �29 ـ �29(.
)2( املوافقات: )�/5�5( و )289/2(، و االعتصام: )�/��4، ��5(.

شـــئت، فإن معنى هذا تكيم الهوى دون 
الشرع()3(.

إنَّ محاضـــن الدعوة التي يتربى فيها 
الشـــباب، ويأتلف فيها طلبة العلم، أحوج 
ما تكون إلى ترسيخ التدين، وتعميق الصلة 
بالله، تعالـــى. وال يتحقق ذلك إال بتعظيم 
األمر والنهي والوقوف عند حدود الشرع، 
وهذا من أعظم دالئل استقامة القلب، كما 

ذكر ذلك اإلمام ابن القيم)4(.
لكن هاهن��ا ثالث مس��ائل ينبغي 

تداُرسها:
املس��ألة األوىل: نعـــم! نحن في حاجة إلى اســـتقطاب 
الفتيان والفتيات، وتقريبهم إلى اخلير، وتأليفهم على الطاعات، 
والرفق بهم، خاصة في هـــذا العصر الذي انفتحت فيه أبواب 
الشـــهوات والشبهات وأصبحت تتخطف قلوبهم، وتسقطهم في 
ق  مدارك الفســـاد في صورة لم يسبق لها مثيل؛ لكنَّ هذا الترفُّ
ال يعني مجاراة أهوائهم، واالستسالَم لعوائدهم، وتهويَن اخلطأ 
في قلوبهم، وتنشئتَهم تنشئة هشة، تذهب معها حالوة الطاعة. 
ع في تربيتهم، أو قســَرهم علــى  َد والتنطُّ كما ال يعني التشـــدُّ
ما ال يطيقون من العزائم ومعالي األمور. والوســـط أن ندور مع 

النص الشرعي حيث دار.
املس��ألة الثاني��ة: أنَّ جدية الدعــــوة وحيويتها إمنا تكون 
بالثبــــات على الطاعــــات، وااللتزام باملأمــــورات، واالنتهاء عن 

املنهيات.
وبناء األمة واســـتنقاذها من هزائمهـــا وضعفها ال يتحقق 

)�( املرجع السابق: )97/5(.
)4( الوابل الصيب: )ص�20(.

الصويان الرحمن  عبد  بن  أحمد 

محاضن الدعوة
وتعظيم األمر والنهي

] الورقة األخيرة [

والناظ��ر يف أحوال بع��ض الدعاة 
وأبن��اء الصح��وة اإلس��المية فضاًل 
ع��ن عامة الن��اس، ي��رى أنَّ كثرًا 
منه��م ق��د يستس��هل الوق��وع يف 
اإلقب��ال  يف  ويته��اون  املعصي��ة، 
على الطاعة، مث يلتمس ألوانًا من 

غ هبا عمله املعاذير ليسوِّ
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إال على أيـــدي الُعبَّاد الذين امتألت قلوبهم خشـــوعاً وإخباتاً 
ة التي يواجـــه بها املصلحون كيد  واستســـالماً؛ فهذه هي العدَّ
ل أمر الله - تعالى - لنبيه #:  املخالفني وأهل األهـــواء، وتأمَّ
}َفاْص���َدْع ِبَا ُتْؤَمُر َوَأْع���ِرْض َعِن اْل�ُمْش���ِرِكنَي{ ]احلجر: ٩٤[، فهذا 
الصدع له تبعاته؛ فاملشركون لن يتركوه وشأنه، بل سيعارضونه 
ة التي تقوي عزمه وتشدُّ  ويتقصدون اإلســـاءة إليه، فكانت العدَّ
أزره: ِصـــْدَق اللجوء إلى الله - تعالى - واالنكســـار بني يديه؛ 
تذلاًل وإخباتاً، }َوَلَقْد َنْعَلُم َأنََّك َيِضيُق َصْدُرَك ِبَا َيُقوُلوَن #^٩٧^#( َفَسِبّْح 
اِجِديَن #^٩٨^#( َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َيْأِتَيَك اْلَيِقنُي{  َن السَّ ِبَحْمِد َرِبَّك َوُكن ِمّ
]احلج���ر: ٩٧ - ٩٩[. قال اإلمام الطبري في تفســـير هذه اآلية: 
)فافزع فيما نابك من أمر تكرهه من املشركني إلـى الشكر لله 

ك()�(. والثنـاء عليـه والصالة؛ يكفك الله من ذلك ما أهمَّ
اء، والدعاة  فهـــذه هي العـــدة التي تبنـــي الرجال األشـــدَّ
ث صهيب بن سنان - رضي الله عنه - فقال:  الراسخني، وقد حدَّ
)وكانـــوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصـــالة()2(. ومثله قول حذيفة 
- رضي الله عنه -: )كان رسول الله # إذا َحَزبَه أمٌر صلى()3(، 
ل قوله: )فزعوا إلى الصالة( ففيها داللة جليَّة على ســـرعة  وتأمَّ
الفـــرار إلى الله - تعالى - فهو وحَده الناصر واملعني. قال - عز 

ِبنٌي{ ]الذاريات: ٥٠[. ْنُه َنِذيٌر مُّ وا إَلى اللَِّه إِنّي َلُكم ِمّ وجل -: }َفِفرُّ
ُل عليهم في الشـــدائد وصناعـــِة التغيير في األمة،  فاملعوَّ
ومواجهِة أمواج الفســـاد واالنحراف، هم العبَّاد الذين يفزعون 
إلـــى الصالة؛ يســـتمطرون فضل الله - عز وجـــل - وتأييَده، 
فيســـلك هؤالء العبَّـــاد عبر مقامات املناجـــاة والذكر واألنس 
بالقرآن، أوســـع أبواب الثبات والرسوخ على احلق؛ ولهذا قال 
الِة  ْبِر َوالصَّ ِعيُنوا ِبالصَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا اْس���تَ املولى - جلَّ وعال -: }َيا َأيُّ
اِبِريَن{ ]البقرة: ١٥٣[. أما املهازيل الذين لم يتذوقوا  إنَّ اللََّه َمَع الصَّ
حالوة الطاعـــة، ولم تَِفض أعينهم بدموع اخلشـــية، ولم يهنأ 
ليلهم بلذة املناجاة؛ فلن يصنعوا تاريخاً، ولن يستنقذوا أمة، ولن 

يتجاوزوا مواضع أقدامهم.
فالتربية إذاً ليســـت ترفاً أو أمراً شـــكلياً؛ بل هي األساس 

الذي تستقيم به الدعوة، وتنهض به األمة.
املسألة الثالثة: عبوديُة القلب أجلُّ وأعظُم أنواع العبودية، 
وهي - كما قال ابن القيم -: )أعظم من عبودية اجلوارح وأكثر 

)�( تفسير الطبري: )5�/�4(.
)2( أخرجه: أحمد، رقم )�89�7(، وابن أبي شيبة: )��9/�0-�20(، وقال األرنؤوط 

في حتقيقه ملسند أحمد: صحيح على شرط مسلم.
)�( أخرجه: أحمد، رقم )2�299(، وأبو داود، رقم )���9(، وضعف إسناده األرنؤوط 
حسنه  لكن   ،)��25( رقم  املصابيح،  مشكاة  في  واأللباني  للمسند،  حتقيقه  في 

األلباني في صحيح اجلامع، رقم )4579(، وصحيح سنن أبي داود.

وأدوم؛ فهي واجبة في كل وقت()4(. لكن مما ينبغي التأكيد عليه 
هنا أن ثمة تالزماً وثيقـــاً بني أعمال القلوب وأعمال اجلوارح؛ 
ولهذا قال النبي #: »إنَّ الله ال ينظر إلى صوركم وأجسامكم، 

ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم«)5(.
فكمـــا أن الواجب على احملاضـــن الدعوية العناية بأعمال 
القلوب؛ فكذلك جتب العناية بأعمال اجلوارح، وال ينبغي التقليل 
من شـــأنها، أو التهاون في أمرها. قال ابن تيمية: )إذا نقصـت 
األعمــــال الظـاهرة الواجبـة، كـان ذلـــك لنقص ما في القلب 
من اإلميان()6(. وقال الشـــاطبي: )ُجِعلَت األعمال الظاهرة في 
الشرع دلياًل على ما في الباطن، فإذا كان الظاهر منخرماً ُحِكم 

على الباطن بذلك، أو مستقيماً ُحِكم على الباطن بذلك()7(.
ومن لطائف هذا البـاب التي تـــدل على حرص الصحابة 
- رضي الله عنهم - على التواصي باألعمال الظاهرة: أن عمر 
ابن اخلطاب - رضي الله عنه - ملَّا ُطعن زاره شـــاب، فلما أدبر 
إذا إزاُره ميـــس األرض، فقال عمر: ردوا علـــيَّ الغالم. قــال: 

)يا ابن أخي! ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك، وأتقى لربك()8(.
فرغم شدة حرج اللحظة وشدة الكرب، إال أن ذلك لم مينع  
عمر - رضي الله عنه - مـــن العناية باألمر والنهي في الهدي 

الظاهر.
املس��ألة الرابع��ة: أن القدوات لهم شـــأن آخر، فينبغي 
أن يكـــون حرصهم على الســـن )فضاًل عـــن الواجبات( أكثر 
من غيرهم، ويكون تورُّعهم عن املكروهات ومواطن الشـــبهات 
)فضاًل عـــن احملرمات( أكثـَر من غيرهم كذلك؛ فهم في محل 
طوا فغيرهم من  روا أو فرَّ القدوة واملثَل الذي يُحتَذى؛ فإذا قصَّ

باب أَْولَى.
ومما يَْحُسن التنبيه إليه: أن بعض أعالم الدعوة املعاصرين 
طون أحياناً في بعض املأمورات أو املستحبات، أو يتوسعون  قد يفرِّ
في املباحات؛ فيكون فعلهم فتنـــة لبعض الناس. ومن عمق فقه 
ن يطمئنون لديانته؛ ولهذا  السلف الصالح عنايتهم بتلقي العلم عمَّ
قال إبراهيم النخعي: )كانـــوا إذا أرادوا أن يأخذوا عن الرجل، 
نظروا إلى صالته، وإلى هيئته، وإلى ُســـنته()9(، وقال األوزاعي: 
ن تثق به وترضى عنه()�0(.  وهكذا الدعاة ينبغي  )خـــذ دينك عمَّ

أن يكونوا صّفاً واحداً مع من يثقون بديانته وصالحه.

)4( بدائع الفوائد: )�/2�0(.
)5( أخرجه: مسلم، رقم )2564(.

)6( الفتاوى: )582/7(.
)7( املوافقات: )�/�67(.

)8( أخرجه: البخاري في كتاب فضائل الصحابة، رضي الله عنهم، رقم )�700(.
)9( اجلرح والتعديل: )29/2(.

)�0( املرجع السابق.

] الورقة األخيرة [
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