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احلمد لل���ه رب العامل���ن، والصالة والس���الم على خامت 
املرسلن، وبعد:

لقد صدر تقري���ر احلريات الدينية ع���ن وزارة اخلارجية 
األمريكية لعام )2010م(؛ وهو تقرير س���نوي يرصد احلريات 

الدينية في العالم من خالل وجهة النظر األمريكية.
إن تقرير هذا العام كالتقارير السابقة، متَّت صياغته بعقلية 
االس���تعالء األمريكية التي تنظر إلى الدول والش���عوب بنظرة 

ه التقرير: دات التي توجِّ دونية. ومن أبرز املؤثرات واحملدِّ
أوالً: محاكمة الواقع الدولي )سياس���ياً ودينياً وثقافياً( من 
خالل املنطلقات والقيم األمريكية؛ فإقامة احلدود الشرعية، أو 
منع بناء الكنائس، أو من���ع املنظمات التنصيرية من العمل في 

البالد اإلسالمية، مصادرةٌ للحريات!
ثاني���اً: حتقيق املصال���ح واملطالب األمريكي���ة في الدول 
املختلفة؛ فهو في الغالب تقرير غير محايد، ويقدم رؤية انتقائية 
وغي���ر موضوعية لكثير من القضايا، ويهدف إلى الضغط على 

الدول، ومترير السياسات واألهداف األمريكية.
وق���د احتوى التقرير عل���ى بعض اإليجابيات، منه���ا: نقد دول 
االحت���اد األوروبي في مصادرة حقوق املس���لمن مبنع املآذن واحلملة 

على النقاب، ونقد الصن في التضييق على املسلمن... ونحو ذلك.
وم���ن امللحوظات الالفتة للنظر في تقري���ر هذا العام: أن 
وزارة اخلارجي���ة األمريكية اعترفت بأنها تتدخل في الش���ؤون 
الداخلية للدول، وخاصة شؤون بعض الدول العربية، وأنها تقدم 
الدعم لبعض املؤسس���ات احلكومية ومؤسسات املجتمع املدني 
لتوسيع ما تس���ميه بالثقافة الَعلمانية في العالم العربي. وأنها 

تتدخل إلعادة صياغة املناهج التعليمية.
وأخطر ما ف���ي التقرير أنه يثبت تواصل اإلدارة األمريكية 
مع األقليات الدينية والطائفية والعرقية، وهذا مؤشر الختراق 
أمنيٍّ وسياس���يٍّ في غاية اخلطورة. وق���د أثبتت األحداث أن 
الوالي���ات املتحدة األمريكي���ة تنفخ الروح في تل���ك األقليات، 

وتستخدمها ورقة ضغط الستثارة املشكالت والتوتر الداخلي.
وال شك أن كثيراً من مناطق العالم تصادر حريات املسلمن، 
وتنتهك حقوقهم وحرماتهم، ومن واجبنا أن نس���عى سعياً حثيثاً 
ملناصرتهم، وش���دِّ أَزِرهم، ولكن من خالل قيمنا اإلس���المية، 

وأهدافنا اإلستراتيجية. ال�������ع�������ل�������م�������اء وه�����������م�����������وم األم�����������ة
أحمد الصويان

الورقة األخيرة

94
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احلمد لله رب العاملن، والصالة والسالم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أحمعن، وبعد:

لقد مرَّ ع���ام وانصرم، جرت فيه أح���داث وتغيرت فيه 
موازين، وال ينبغي أن ميرَّ هذا العام هكذا؛ دون استعادة ألهم 

أحداثه والتمعُّن في دالئل ما جرى. 
وإذا كن���ا منعن النظر في أحداث عاملنا اإلس���المي، فال 
ميكننا إغفال أح���داٍث جرت في البعيد مكاناً القريب تأثيراً؛ 
فمث���اًل ال ميكن إغفال توالي األحداث في الش���رق األقصى؛ 
حيث انش���غل الناس عن كوريا الش���مالية وبرنامجها النووي 
وقضي���ة إغ���راق فرقاطة كورية اجلنوبية بس���بب اش���تعال 
اخلالفات احلدودية بن كلٍّ م���ن اليابان وجارتيها اللدودتن 
)الصن وروسيا(؛ حيث صعَّدت الصن قضية احتجاز اليابان 
لقبطان س���فينة صيد صينية، وتبعتها روسيا بزيارة للرئيس 
الروس���ي ملنطقة الكوريل؛ )وهي مجموعة جزر يابانية احتلها 
االحتاد السوفييتي سابقاً أواخر احلرب العاملية الثانية(، وكان 
الرد الروسي على االحتجاج الياباني املبرر عنيفاً؛ حيث أكدت 

اخلارجية الروسية أنه ال معنى لالحتجاج الياباني؛ ألن اجُلُزر 
أراٍض روس���يٌة، واملالحظ هنا ليس فقط التحرش باليابان أو 
باألصح: االس���تفراد بها؛ بل الغياب الواضح للواليات املتحدة 
األمريكي���ة؛ وهو دليل ضعف إس���تراتيجي مينعها من اتخاذ 
مواقف مباشرة ضد بلدين يستطيعان بسهولة تعميق احلفرة 
التي وقعت فيها في أفغانس���تان، إنه ضع���ف يبرر احلرص 
الش���ديد، بل الهوس في سبيل استرضاء الهند والتعامل معها 
كحليف إستراتيجي، ويبرز ذلك في طبيعة املواضيع املطروحة 
أثناء الزيارات الرسمية املتبادلة بن الطرفن، التي تصب في 
محاولة اس���تمالة الهند للمعسكر الغ�ربي؛ حتى لو ك�ان عل�ى 
حساب باكس�تان. وال ننسى تصريح رئيس الوزراء البريطاني 
بأن بريطانيا لن تس���مح أن تكون باكستان مصدراً لإلرهاب، 
وه���و الذي يعتبر عدائياً إذا صدر من لندن وأكثر عدائية من 
إس���الم آباد؛ ولكنه قمة العدائية إذا كان صادراً من نيودلهي، 
إنه ميثل قمة النفاق السياس���ي للهند ومنتهى االس���تخفاف 
بباكس���تان وحكومتها التي يديرها حالياً الش���يعة. إن النظرة 

] االفتتاحية [
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الغربية لباكستان أنها بلد ُس���نِّي فيه أقلية شيعية؛ ولذا فإنه 
في الظروف احلالية وعل���ى الرغم من أنه بلد خادم ومطيع، 
وكان دوره حاس���ماً في إخراج الروس من أفغانستان ومن ثَمَّ 
سقوط االحتاد السوفييتي س���ابقاً، فإن إضعاف باكستان أو 
تدميرها س���يكون ضرورياً لبقاء أمريكا في أفغانستان. ومن 
هنا نفه���م إقحاَم احلكومة ودفَعها دفع���اً للدخول في صراع 
نية، ونفهم كذلك انتهاَك أمريكا  داخلي في أقاليم القبائل السُّ
ش���به اليومي للس���يادة في هذه املناطق بالذات؛ إنه مشروع 
تقس���يٍم قسريٍّ لباكس���تان؛ فمن الطبيعي عندما يقوم جيش 
احلكومة بتدمير مدن وقرى إقليم كامل وتش���ريد أهله بدون 
اس���تثناء، واإلعالن عن تكرار العملية تباعاً في أقاليم أخرى، 
نقول: م���ن الطبيعي أن يكون الردُّ ظهوَر دعوات انفصال عامٍّ 

د.  ومترُّ
إن باكس���تان تُدَفع دفعاً نحو الهاوية؛ فهل يعي املسلمون 
ذلك؟ وإذا كانت الورطة األمريكية في أفغانس���تان قد تسببت 
في رزوح باكس���تان حت���ت ظغوط هائلة، فإن���ه أعطى أيران 

مجال مناورة كبير؛ فوزير الدفاع األمريكي يحذر دول أمريكا 
اجلنوبية من التعاون مع إيران في املجال النووي؛ أي أن نفوذ 
إي���ران ومجالها احليوي يتمدد في إفريقيا وأمريكا اجلنوبية، 
ومتت الغلبة أخيراً لرجل إي���ران في العراق؛ وهو الذي حكم 
العراق بعد انتهاء حكمه بصورة ُمْطلَقة، ولم تستطع أمريكا أن 
تفرض الش���يعي اآلخر الذي هو األقرب إليها؛ وهذا ليس ألن 
أمريكا غير قادرة، بل ألنها ما زالت حتتاج إيراَن وأدواتها في 
املنطقة؛ فلم يعد هناك ش���ك في أن الغرب استوعب أنه كما 
كانت إي���ران الصفوية حليفة للغرب ضد الدولة العثمانية في 
املاضي، فماذا مينع أن تكون إيران اليوم حليفة للغرب وشريكة 
في الس���يطرة على العراق واليمن ولبنان وبقية املناطق التي 

لهم فيها وجود. 
نهم حالياً من الس���يطرة على  وهنا ال ننس���ى أنه بعد متكُّ
العراق حتت املظل���ة األمريكية، ظهر لنا َمْن نََزع غطاء التقية 
وص���رح مبا كان حبيس الكتب واملجامع اخلاصة وجرى إعادة 
العمل بالسب العلني والوقيعة في الصحابة وأمهات املؤمنن، 
رض���ي الله عنهم جميع���اً، وجرى نقل ذلك ف���ي الفضائيات 
نية دلياًل على أصالة أمتنا ونبض احلياة  ة الفعل السُّ وكانت ردَّ
في أوصالها، وكان ردُّ الشيعة ما بن منكر، وبن متهجم على 
نة الذين أظهروا سخطهم  مثيري الفتنة، ويقصد بهم أهل السُّ
وغضبهم، وبن من كان أكث���ر واقعية وأفتى بحرمة التعرض 
نة، ليس ألنها محترمة لدية فهي ليست من رموزه؛  لرموز السُّ
بل خلوف���ه من تأثير إظهار هذا املعتق���د على فرص التمدد 

نية.  الشيعي في املجتمعات السُّ
إنها عملية جس نب���ض. وإذا كان الغرب ميعن في تكرار 
التعرض للرسول # واتخاذ محاربة النقاب راية يلتف حولها 
كلُّ كاره لإلسالم؛ وإن تس���تروا باحلفاظ على الَعلمانية، فإن 

من يتعرض لرموزنا يشاركهم في اخلندق نفسه.
إنن�ا نح�ن املسلمن سنظل نفخ�ر بأبي بك�ر الصديق - رضي 
الله عنه - قاه�ر امل�رتدين وفاحت العراق، وبعمر الفاروق - رضي 
الل���ه عنه - ال���ذي دك عروش فارس وأمت فتوح الش���ام ومصر، 
وبعثم���ان الذي جمع الق���رآن وأمت الفتوح في الش���رق وإفريقيا، 
وبعلي - رضي الله عنه - ال���ذي نُِصر به الدين، وأُعلَيت به راية 
سيد املرسلن #، وسنفخر بجميع أمهات املؤمنن وآل بيت نبينا 
الطيبن الطاهرين، وس���نفخر كذلك بكل َعلَم في تاريخ أمتنا: من 
قتيبة بن مس���لم إلى طارق وصالح الدين وابن تيمية ومحمد بن 

عبد الوهاب... وغيرهم كثير.



العدد 6281

] العقيدة والشريعة [

نيوتن وكانط ثم آينشتاين وباشالر.
وإننا لو سلمنا بأن تلك احملاوالت كانت متثل قطيعة حقيقية 
مع املراحل التاريخية الس���ابقة في هذا الفكر؛ فإن محاولة نقل 
هذه التجربة إلى واقع الفكر اإلس���المي هي محاولة اس���تنبات 
ف���ي أرض غير صاحلة لذلك، وس���بب ذل���ك: أن كثيراً من تلك 
املفاهيم التي صنعها الفكر الغربي هي مفاهيم بش���رية خاضعة 
للبيئة التي نشأت فيها، والظرف التاريخي الذي ولدت فيه، بينما 
مفاهيم اإلس���الم ال�ُمْحَكمة هي مفاهي���م إلهيُة املصدِر، مطلقُة 
الزماِن واملكاِن؛ فال ميكن أن يحدث في الواقع اإلسالمي قطيعة 
م���ع مفاهيم التوحيد، واإلمي���ان، واحلق، والع���دل... ونحوها. 
أما املفاهيم البش���رية الزائفة فلق�د جاء اإلس����الم بالدعوة إلى 
تخلي���ص الن�اس منها وإح�داث القطيع����ة التامة بينهم وبينه�ا؛ 
فه�و - س���بحانه - ينهى عن اخلرافة والشرك فيقول عن ذلك: 
َه ُهَو اْل�َمِس����يُح اْبُن َمْرَيَ َوَقاَل اْل�َمِس����يُح َيا َبِني  }َلَق����ْد َكَفَر اَلِّذيَن َقاُلوا إَنّ الَلّ
ُه َعَلْيِه اْل�َجَنَّة  َم الَلّ ِه َفَقْد َحَرّ ُه َمن ُيْشِرْك ِبالَلّ َه َرِبّي َوَرَبُّكْم إَنّ إْس����َراِئيَل اْعُبُدوا الَلّ

اِل�ِمنَي ِمْن َأنَصاٍر{ ]املائدة: ٧٢[. َوَمْأَواُه الَنّاُر َوَما ِللَظّ
ويحذر م���ن مفهوم الغلو فيقول: }َيا َأْهَل اْلِكَتاِب ال َتْغُلوا ِفي 

{ ]النساء: ١٧١[ . ِه إاَلّ اْل�َحَقّ ِديِنُكْم َوال َتُقوُلوا َعَلى الَلّ
ويريد - س����بحانه - أن يحرر العقل اإلنساني من مفهوم تبعية 
ِبُع َما  ُه َقاُلوا َبْل َنَتّ ِبُعوا َما َأنَزَل الَلّ اآلب����اء واألجداد فيقول: }َوإَذا ِقيَل َلُهُم اَتّ
َأْلَفْيَنا َعَلْيِه آَباَءَنا َأَو َلْو َكاَن آَباُؤُهْم ال َيْعِقُلوَن َشْيًئا َوال َيْهَتُدوَن{. ]البقرة: ١٧٠[

من تجــــديد الفقه 
إلى تجديد الفقيه

ياسر بن ماطر املطريف)*(
Ysair10001@gmail.com

مدخل مفاهيمي: 
عادًة ما تس���يطر على الوس���ط الفك���ري مجموعة من 
املفاهيم التي تظل ممس���كة بزمام البحث في تلك األوس���اط 
على اخت���الف مرجعياتها، ويظل اجلدل الفك���ري متمركزاً 
حولها بش���كل أو بآخر، وكلما كانت تلك املفاهيم مستندة إلى 
مرجعية متتلك عوامل البقاء كلما بقيت فاعليتها واستمرارها؛ 
كما ه���و احلال في مرجعية اإلس���الم؛ ولذلك فإن الدعوات 
الفكرية احلداثية التي تس���عى إلى إح���داث قطيعة معرفية 
)أو ما يس���مى ب� »القطيعة اإلبس���تمولوجية«))(( مع املفاهيم 
اإلس���المية احمْلَكمة، ال ميكنها أن تنجح في سعيها؛ ألن بقاء 
هذه املفاهيم مرتَهن ببقاء اإلس���الم نفس���ه؛ ولذلك فإن هذه 
الدعوة بالقطيعة مس���تلَهَمة من التجربة الغربي�ة التي أح�دث 
فيها الفك���ر الغربي - كما يقول دع���اة القطيعة - مجموعة 
من القطائع اإلبستمولوجية في تاريخه، كالقطيعة بن اليونان 
والرومان والعصور الوسطى، ثم القطيعة بن العصور الوسطى 
وعصور احلداثة وهكذا، بداي���ة على يد غاليلو وديكارت، ثم 

)*( أكادميي بجامعة امللك عبد العزيز بجدة.
الفرنسي غاستون باشالر،  العالم  اإلبستيمولوجية: مصطلح فلسفي أسسه  القطيعة   )((
ويذهب فيه إلى أن حركة تاريخ الفكر متر مبجموعة مراحل انتقالية كل مرحلة حتدث 
قطيعة وانفصااًل مع مفاهيم وبنية تفكير املرحلة السابقة. وهي فكرة ليست محل اتفاق 
تام في احلقل الفلسفي الغربي، لكن عدداً من املفكرين العرب: كمحمد عابد اجلابري 
ومحمد أركون وهاشم صالح، يدعون لتطبيق هذه الفكرة في واقع الفكر اإلسالمي.  
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ويتحدث - سبحانه - عن مفهوم الفساد ويصحح طريقة 
َا  النظر إليه فيقول: }َوإَذا ِقيَل َلُهْم ال ُتْفِس���ُدوا ِفي اأَلْرِض َقاُلوا إَنّ
ُهْم ُهُم اْل�ُمْفِس���ُدوَن َوَلِكن اَلّ َيْشُعُروَن{.  َنْحُن ُمْصِلُحوَن #^١١^#( َأال إَنّ
]البقرة: ١١ - ١٢[

وبناًء على ذلك فنحن بحاجة دائمة إلى دعوة اإلنس���ان 
لتحرير عقله من تلك املفاهيم الزائفة، وإلى إحداث نوع من 
الوعي باملفاهيم اإلس���المية احمْلَكمة، وبثِّ الروح من جديد 

في هذه املفاهيم.
وأحد تلك املفاهيم اخلصبة األصيلة في الفكر اإلسالمي، 
هو مفهوم )التجديد(، وهو من املفاهيم التي أحدثت كثيراً من 
اجلدل في الوس���ط الفكري في القدمي واجلديد، وقد يكون 
من أس����باب ذلك اإلجم�ال ال�ذي يكتن�ف لف�ظ )التج�ديد(، 
وهذا ما جعله ُعْرض���ة ألن تختلف املناهج في معاجلته تبعاً 
ن بعض دارس���يه من  الخت���الف فكر أصحابه���ا، حتى متكَّ
اس���تخدامه لتغيير معالم الدين بدع���وى جتديده؛ لكن هذا 
املفه���وم  يحفزنا نحو جتديد الرؤية ف���ي املوضوعات التي 
نتطرق إليها جتديداً ملتزماً مبحكمات الش���ريعة ومبادئها، 
وهذا ما يجعلنا مطالَبن على نحو دائم بتجديد طريقة تناولنا 
لكثير من القضايا التي تش���غل ه���ذا الواقع املتجدد. وليس 
املقصود هنا البحث في هذا املفهوم، وإمنا تس���ليط الضوء 
على جانب من جوانبه فهو يُس���تخَدم على مستويات عديدة 
وفي مجاالت مختلفة، يعنينا منه���ا في هذا املقال التجديد 
عل���ى الصعيد الفقهي؛ أي: )جتديد الفق���ه(، واملقصود من 
احلديث ح���ول هذا املفهوم محاولة نقل مركزية احلديث من 
حق���ل جتديد الفقه إلى حقل جتديد الفقيه؛ وهو حامل هذا 
الفق���ه. وموجب هذا النقل أن َمْن يتابع املعاجلات ال�ُمْحكمة 
التي ُطرحت لنقاش هذا املوضوع يرى اقتصارها على جانب 
واحٍد من جوانبه؛ وهو جانب جتديد العلم نفس���ه، في حن 
أن ثمة جوانب أخرى رمبا ال تَِقل أهمية عن س���ابقتها غاب 
احلديث عنها أو كاد، ومنه���ا احلديث عن جتديد )الفقيه(؛ 

أي: إعادة النظر في وسائل إعداده وتأهيله. 
وإن عملي�ة نق�ل م�رك�ز احل�ديث نح�و جت�ديد الفقي�ه 
ال تعني القطيعة مع مفهوم جتديد الفقه، ولكنها تعني بشكل 
أساس���ي توسيع مساحة البحث في جوانب أخرى مهمة في 

هذا املوضوع. 

لماذا تجديد الفقيه؟ 
د  في وقت تعقدت فيه مس���ائل الفقه الواقعية نظراً لتعقُّ
الواقع وتش���ابكه وتداخله، أصبح م���ن الضروري إعادة هيكلة 
احملاضن التربوية والعلمية التي تصنع الفقيه؛ فلم تَُعد إشكالية 
هذا املوضوع تنحصر في جانب العلم نفس���ه وجتديد أساليبه 
وموضوعاته؛ بل جتاوزت ذلك إلى الفقيه اجلديد ومنط تنميته 
وتطويره. وقد أش���ار النبي # في قول���ه : »وربَّ حامل فقه 
وليس بفقيه«)1( إلى التفريق بن الفقه نفسه وبن حامله؛ وهو 

ما يعني أن َحْمل الفقه ال يُلِبس صاحَبه لقب )الفقيه(. 
لق���د أصبح كافياً في وعي كثيرين أنه حتى يتس���مى الدارس 
باس���م )الفقيه(، وحتى يباش���ر احلديث ح�ول القض�ايا الفقهي�ة، 
ال ب���د أن يضبط جملة الفروع الفقهية من بعض الكتب املختصرة، 
ويس���تحضر أدلتها، ويعرف الراجح فيها وبذلك يحظى بأن يكون 
واحداً من الفقهاء، وبس���بب هذا النم���ط من التفكير قلَّت العناية 
بالبرامج التدريبية العملي���ة لتمنية الفقيه وتطويره. يقول الطاهر 
بن عاش���ور في وصف هذه احلال: »وكان معنى العلم عندهم: هو 
س���عة احملفوظات - سواء من علوم الشريعة أم من علوم العربية - 
فال يعتَبر العالم عاملاً ما لم يكن كثير احلفظ، وليس العلم عندهم 
إال احلفظ؛ ألنهم كانوا مييلون إلى ش���يء محس���وس مشاَهد في 

العاِلم؛ ومن املعلوم أن الذكاء والنباهة ال يشاَهد ألحد«)2(.
إنه لم يعد كافياً حتى يكون املتعلم فقيهاً فاعاًل في واقعه 
أن يكتفي  مبا ترسمه بعض كتب التراث من شروط ملواصفات 
الفقيه؛ ألن ثمة معارف جدي���دة تتطلب من فقيه اليوم َقْدراً 
من ال�دراية واإلحاط���ة ال جن�د احلديث عنها بالقدر الكافي 
في صورة الفقي�ه القدمية، وإن الس���عي الستنساخ ذلك دون 
محاول���ة تطويره أو معرفة الفوارق بن احلاجات العلمية التي 
كان يتطلبها واقعه وب���ن حاجات واقعنا العلمية، يعني مزيداً 
من خلق املش���كالت في حي���اة املتلقن؛ بل رمبا أدى ذلك إلى 
إضعاف هيبة الفقه اإلس���المية، وتعرُّضه���ا لكثير من النقد 
والتشكيك بس���بب عدم تأهيل حامليه التأهيَل املناسب لهذه 
املرحل���ة اجلدي���دة، ولقد كانت هذه املش���كلة - وهي ضعف 
تأهيل الفقيه - إحدى أسباب تقليل املتكلمن من شأن الفقه 
وجعلهم أغلَب فروعه من باب الظنون وليست من باب اليقن؛ 
موا لهم الفقه  وذلك بس���بب ضعف استعداد الفقهاء الذين قدَّ
ف���ي تلك املرحلة. يقول ابن تيمية في ذلك: »إنه لكثرة التقليد 
واجلهل والظنون في املنتس���بن إلى الفقه والفتوى والقضاء، 

))( أخرجه الترمذي.
))( أليس الصبح بقريب، ابن عاشور، )ص: 46(.
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اس���تطال عليهم أولئك املتكلمون، حت���ى أخرجوا الفقه الذي 
جند فيه كل العلوم من أصل العلم، ملا رأوه من تقليد أصحابه 

وظنهم«)1(.
إن ما قاله ابن تيمي�ة من استطالة املتكلمن على الفقهاء 
ف���ي ذاك الزمن، رمبا قد يتكرر ف���ي هذا الزمن لكن بصورة 
أخرى وهي صورة التشكيك الفكري التغريبي في أحكام الفقه 
اإلس���المية، وإن من أهم س���بل مدافعته: التأهيل املناس���ب 
للفقيه اجلديد الذي يستوعب مقاالت هذا الفكر حتى يُحِسن 
مدافعته، »ومن لم يعرف أسباب املقاالت - وإن كانت باطلة - 

لم يتمكن من مداواة أصحابها وإزالة شبهاتهم«)2(.
وإن حال���ة الضع���ف الفقهي في كتب متأخ���ري الفقهاء 
هي التي جعلت ش���يخ الشاطبي يوصيه بعدم االنشغال بكتب 
الفقه املتأخ���رة في زمانه واالكتفاء مب���ا كتبه املتقدمون في 
الفقه؛ حي���ث يقول: »وأما ما ذكرُت لك���م من عدم اعتمادي 
عل���ى التآلي���ف املتأخرة، فلم يكن ذلك من���ي - بحمد الله - 
محَض رأٍي؛ ولكن اعتمدت بس���بب اخلب���رة عند النظر في 
كتب املتق�دمن م����ع كتب املتأخ�رين، وأعن����ي باملتأخ�رين: 
كابن بش����ير )ت بعد 526ه�(، وابن ش�اس )ت 610ه�(، وابن 
احل�اج���ب )ت 646ه�(، ومن بعدهم، وألن بعض من لقيته من 
العلماء بالفقه أوصاني بالتحام���ي عن كتب املتأخرين، وأتى 

بعبارة خشنة في السمع لكنها محض النصيحة«)3(. 
لكن الونشريس���ي كش���ف عن تلك العبارة اخلشنة التي 
أبهمها الش���اطبي، فقال بعد ذكر كالمه: )والعبارة اخلش���نة 
التي أش���ار إليها كان - رحمه الله - ينقلها عن ش���يخه أبي 
العباس أحمد القباب )ت حوالي 779ه�(، وهي أنه كان يقول 
دوا الفقه()4(؛ أي:  في ابن بش���ير وابن احلاج وابن شاس: فسَّ

أفسدوا الفقه.
وحت���ى يتضح عمق احلاجة إلعادة صناعة الفقيه اجلديد 
َفلْنبتعد قلياًل عن حالنا اليوم َولْنتأمل حجم التعقيدات الواقعية 
املستقبلية في ذهن املتعلم الذي نريد تأهيله ليكون فقيهاً ألمته 
بعد ثالثن سنة؛ هل الطرق املنهجية املتداولة اليوم في الساحة 
العلمية كافية لتأهيل هذا الفقيه ليكون الرجل املناس���ب لتلك 
املرحلة؛ أم أننا بحاجة آلليات عملية جديدة تساعد في تأهيل 

الفقيه اجلديد لتعقيدات املستقبل املنتظرة؟

))( االستقامة، ابن تيمية، ))/ 56(.
))( االستغاثة في الرد على البكري، ابن تيمية، ))/44)(.

))(فتاوى اإلمام الشاطبي، )ص: 0)1 - ))1(.
))(املعيار املعِرب واجلامع املغِرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب، )))/)14(.

أتصور أن هذا التس���اؤل هو من جنس التساؤالت الكبيرة 
التي من غير املنطق���ي أن يتلخص جوابها في مقال مختصر 
كهذا، وَحْس���ُب هذا املقال أن يضع مجموعة من الرؤى التي 

ميكن أن تساهم في توضيح هذه القضية.

تجديد الفقيه مسؤولية َمْن؟ 
يحيلن���ا احلديث عن مس���ؤولية جتدي���د الفقيه وتأهيله 
إلى احلديث عن واقع العمل املؤسس���ي في الوسط التعليمي 
الش���رعي؛ فإن الراصد حلركة التعليم خارج إطار اجلامعات 
والكلي���ات يجد أنها تفتقد كثيراً لنظام مؤسس���ي مبنيٍّ على 
رسم إس���تراتيجيات تعليمية بعي�دة املدى، ورمب�ا يص�دق في 
واقعن����ا - وإلى حد كبير - ما قال���ه مالك بن نبي: »لم أك�ن 
أعلم أن العمل اجلماع���ي مبا يفرضه من تبعات إمنا هو من 
املقومات التي فقدها املجتمع اإلسالمي ثم لم يسترجعها بَْعُد 

خصوصاً بن مثقفيه«)5(.
ماً نح���و تخريج النجوم والرموز  ها منظَّ فبينم���ا نالحظ توجُّ
في الف���ن والرياضة واإلعالم، ال جند جه���داً يوازيه في تأهيل 
وتخريج وتطوير أصحاب التخصصات الشرعية، وإن الذي يتابع 
ِس���َير كثيٍر من فقهاء اليوم يجد أن الذي صنعهم في الغالب هو 
جهدهم الذاتي - بعد عون الله سبحانه - ولم تصنعهم مؤسسات 

تعليمية معيَّنة.
وإن ما سيُطرح من رؤى وأفكار حول هذا املوضوع – سواء 
ف���ي هذا املقال أو غيره - رمب���ا تُفَهم على أنها دعوات مثالية، 
وه���ذا صحيح إذا ما نظرنا إليها على املس���توى الفردي وليس 
املؤسسي؛ أما على صعيد املؤسسات فهي ليست كذلك، كما أن 
ب هذه املثالية حتى تتناس���ب مع  التطبيق العملي كفيل بأن يُهذِّ

الواقع العلمي. 

تجديد ملكات الفقيه: 
إن الدراس���ة الفقهية اليوم تتس���م بالتقرير املدرسي من 
خالل دراس���ة الكتب املذهبية املعتَم���دة، ويغيب فيها الدرس 
الذي يعتني بالتدريب الفقهي أثن���اء عملية التأهيل الفقهية، 
وال���ذي يتدرب فيه املتفقه على مجموعة من املهارات الفقهية 
لتبني له عدداً من امللَكات العلمية؛ فالفقيه اجلديد يتطلب في 
إعداده وتكوينه جملًة من املهارات التي تس���اعده في حتقيق 
رسالته بالش���كل املطلوب في هذا الزمن، ومن املهارات التي 

ينبغي أن يَُدرَّب عليها الفقيه اجلديد:

))(مذكرات شاهد على القرن، مالك بن نبي، )ص 6))(. 
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أواًل: بناء َمَلَكة التفكير الفقهي: 
التفق���ه في أصله عملي���ة فكرية؛ ألن���ه راجع في أصل 
معناه إلى )الفهم(؛ فهو نوع من ممارس���ة التفهم في نصوص 
الش���رعية، وعملية التفكير هذه ال تتأتَّ���ى من خالل التلقن 
املجرد للفروع الفقهية، وإمنا من خالل توجيه الدرس الفقهي 
إل���ى َحلْقات علمية خاصة تهتم بتطوير عقلية املتفقه اجلديد 
ومترينها حتى تكتس���ب القدرة العالية على معاجلة املس���ائل 

وإدراكها.
وحتى ال يجاهد املتفقه اجلديد في غير ميدانه، وال يستنبت 
عقليته في أرض غير صاحلة؛ فمن املهم أن تكون عملية التمرين 
والتطوير في ميدانها املناس���ب، ومن تلك امليادين التي تساعد 

على تقوية تفكير الفقيه ما يلي:  
1 - بناء املَلكة التي تعتمد على إرجاع فروع الشريعة 
اتها العامة: وذلك حتى يُعرَف مدى اطراد التش���ريع  إلى كليَّ
اإلسالمي، ويتمكن الفقيه من إرجاع الفروع بعضها إلى بعض، 
رد.0 واملتأمل في واقع التعليم  وإظهارها على وجه متماسك مطَّ
الفقهي اليوم يجد أن الغالب عليه تقرير آحاد املسائل الفقهية 
بعيداً عن االهتمام بربط هذه املس���ائل مبثيالتها وما يعضدها 
من كليات الشريعة وأصولها الكبرى. يقول ابن رشد منبهاً إلى 
ه���ذا املعنى: »رأينا أن نذكر في ه���ذا الكتاب )كتاب الصرف( 
س���بع مس���ائل مش���هورة جتري مجرى األصول ملا يطرأ على 
املجتهد من مسائل هذا الباب؛ فإن هذا الكت�اب إمن�ا وضعن�اه 
ليبل���غ به املجتهد في ه�ذه الصناعة رتب���ة االجتهاد... وبه�ذه 
الرتب�ة يسمى فقيه�اً ال بحفظ مسائل الفقه؛ لو بلغت في العدد 
أقصى ما ميكن أن يحفظه إنس���ان كما جن���د متفقهة زماننا 

يظنون أن األفقه هو الذي حفظ مسائل أكثر«)1(.
وبس���بب َفْقِد ه���ذه امللَكة أصبح من غير املس���تغَرب أن 
ر بعض الفقهاء مس���ألة في باٍب عل���ى وجٍه، ثم يقرر في  يُقرِّ
نظيرها تقريراً مخالفاً لها في باب آخر وكالهما يرجعان إلى 
تأصيل واحد. يقول ابن تيمية عن حال بعض متبعي األثر ممن 
قلَّ���ت معرفته بطريقة التعامل م���ع القياس الصحيح: »وجتد 
املسنت الذي يش���اركه في القياس قد يقول ذلك القياس في 
مواضع، مع استش���عاره التناقض تارة، وبدون استشعاره تارة؛ 
وهو األغلب«)2(.أما اجلويني فيقول أثناء بيانه ألصول مذهب 
الش���افعي: »ومن أراد أخذ املذهب )أي: الشافعي( ِمْن حفظ 
اه من  الص���ور: اضطرب عليه أمثال هذه الفص���ول، ومن تلقَّ

))( بداية املجتهد، ابن رشد، ))/ 664(.
))( الفتاوى، ابن تيمية، ))/ 46(.

معرفة األصول: اس���تهان عليه أن يدرك هذه الفصول«. وفي 
نهاية األمر فإن »نقل الفقه إن لم يعرف الناقُل مأخَذ الفقيه، 

وإال فقد يقع فيه الغلط كثيراً«)3(.
2 - بن���اء املَلَك���ة الت���ي تراعى فيه���ا األح���كام الالزمة 
عندم���ا تتحول إلى أح���كام عارض���ة؛ أي: عندما يتحول 
احلك���م الواجب إل���ى حرام، واحل���رام إلى واج���ب أو مباح؛ 
بحس���ب العوارض التي َتعِرض له���ذه األحكام َوْفقًا لفقه 
الضرورة أو املش���قة أو احلاجة: إن من يتأمل الفقه يجد أنه 
في الغال���ب يعطي املتفقه األحكام الالزمة؛ لكنه في كثير من 
األب���واب قد ال يعطيه األحكام العارضة، فهو يقرر احلكم بناًء 
على األصل؛ لكن هذا األصل قد يحتف به مجموعة من األمور 
الواقعية التي قد تغيِّر من طبيعة النظر في املس���ألة؛ وحينئٍذ 
فإن طريقة التعامل معها محكومة مبجموعة من املعايير ليست 
من اهتمام كتب الفقه وإمنا مج���ال بحثها: إما علم القواعد 
الفقهية: كقاعدة املشقة والضرورة والعرف ونحو ذلك. أو علم 
أص���ول الفقه في مبحث عوارض األهلية، ومبحث األس���باب 

والشروط واملوانع.  
إن كثيراً من املتفقهة ميكنه أن يضبط قاعدة املش���قة أو 
قاعدة الضرورة واحلاج���ة من جهة التنظير الكلي العام لكنه 
قد ال يُحِسن تنزيلها على الواقع، وحينها رمبا قد يحصل منه 
إفراط أو تفريط في التطبيق، وسبب ذلك: أنه لم يتدريب على 
ذلك في ال���درس الفقهي، وهذا ما يؤدي به إلى ضعف امللكة 
ن  كِّ ف���ي هذا الباب، كما أن التدريب على هذه املَلَكة وإن لم مُيَِ
املتفقه من تنزيل بعض أحكامها على الواقع، فليس أقلَّ من أن 
يساعده على تَفهُّم بعض فتاوى العلماء التي ذهبت إلى القول 
بجواز مسألة هي في أصلها حرام بناًء على قاعدة الضرورة أو 
املشقة أو احلاجة أو العكس، وهذا التفهم من شأنه أن يساهم 
أيضاً في معاجلة واحد من أهم أسباب الفرقة والتناحر التي 
يشهدها الوسط الش����رعي. يق�ول ابن تيمية في ذلك: »فإن 
كثيراً من الناس يستش���عر سوء الفعل، وال ينظر إلى احلاجة 
املعارضة له التي يحصل بها ثواب احلسنة ما يربو على ذلك؛ 
بحيث يصير احملظ���ور مندرجاً في احملبوب، أو يصير مباحاً 
إذا لم يعارضه إال مج���رد احلاجة...« ثم حتدث عن الصورة 
الثانية وقال: »فهذا القس���م كث���ر في دول امللوك؛ إذ هو واقع 
فيه���م وفي كثير من أمرائهم، وقضاتهم، وعلمائهم، وعبَّادهم؛ 

أعني: أهل زمانهم، وبسببه نشأت الفنت بن األمة«)4(. 
))( اقتضاء الصراط املستقيم، ابن تيمية، ))/)))(.

))( مجموع الفتاوى، ابن تيمية، )5)/8)(.
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كما أن التدريب على هذا النوع من التفقه يُعْن على إعادة 
حالة التوازن بن من َجَعل احُلكم العارض الذي فرضته بعض 
الظ���روف حكماً الزماً في جميع األزمنة؛ ألن اخلطأ في ذلك 
رمبا يتس���بب في اجلناية على بعض أحكام الش���ريعة، وإلى 
ه���ذا نبَّه ابن القيم عندما  ب���نَّ خطأ بعض املتفقهة في فهم 
بعض تصرفات عمر - رضي الله عنه - فقال: »واملقصود: أن 
هذا وأمثاله سياسة جزئية بحسب املصلحة يختلف باختالف 
األزمنة، فظنها من ظنها ش���رائع عام���ة الزمة لألمة إلى يوم 

القيامة، ولكلٍّ عذر وأجر«)1(. 
ِسن التوازن بني اعتبار املدلول  3 - بناء املَلكة التي تحُ
اللفظ���ي للن���ص وبني تفعيل مقص���وده: إن الدرس الفقهي 
الي���وم يتحدث عن املقاصد وأهميتها حديثاً نظرياً، وهذا أمر 
إيجابي ال بد من تكثيفه؛ لكن هذا الدرس في املقابل ال يعتني 
بالتدريب الفعلي لتطبيق فقه املقاصد، واإلشكال احلقيقي في 
هذا املوضوع يكمن في أن من يحس����نون التنظي�ر والضب�ط 
ملوض�وع املقاصد كثي���راً ما يحصل بينهم نزاع أثناء التطبيق؛ 
وذل���ك ألن الدخول في التفاصيل هو ال���ذي يبن دقة الفهم 
وعمق اإلشكال، والطاهر بن عاشور أشار إلى هذا املعنى وبنَّ 
أن املفاصل الكبرى في باب املقاصد واملصالح واملفاسد، مقام 
سهل؛ لكن املشكلة تتعقد عندما تأتي التفاصيل والتطبيقات، 
فقال: »فأصول املصالح واملفاسد قد ال تكاد تخفى على أهل 
العقول املستقيمة؛ فمقام الشريعة في اجتالب صاحلها ودرء 
فاسدها مقام س���هل، واالمتثال إليه فيها هن. واتفاق علماء 
الش���رائع في ش���أنها يس���ير، فأما دقائق املصالح واملفاسد 
وآثارها ووس���ائل حتصيلها وانخرامه���ا فذاك املقام املرتبك؛ 
وفيه تتفاوت مدارك العقالء اهتداًء وغفلًة وقبوالً وإعراضاً«)2(.
وهذا النوع من البحث املقاص���دي التفصيلي هو البحث 
األخطر في باب املقاصد. يقول ابن عاش���ور في موطن آخر 
من كتابه: »وف���ي إثبات هذا النوع من العل���ل )وهو ما كانت 
علته خفي���ة( خطر على التفقه في الدي���ن؛ فِمن أجل إلغائه 
يه مالت الظاهرية إل���ى األخذ بالظواهر ونفوا القياس،  وتوقِّ

ومن االهتمام به تفننت أساليب اخلالف بن الفقهاء«)3(.
وإن تدري���ب املتفقه من زم���ن مبكر على محاول���ة التطبيق 
والتدريب على استعمال املقاصد في حقول التعليم اخلاصة وحتت 
اإلش���راف العلمي املتزن، س���يعن على جتنُّب كثير من مشكالت 

))( الطرق احلكمية، ابن القيم، ))/47(.
))(مقاصد الشريعة، ابن عاشور، )ص 58)(.

))( مقاصد الشريعة، ابن عاشور، )ص )))(. 

التفعي���ل املقاصدي التي نش���هدها اليوم؛ فإن���ه على الرغم من 
الضع���ف التأصيلي لفقه املقاصد عند بعض من ميارس���ه إال أن 
مشكالت التفعيل املقاصدي ال تنحصر في ذلك، بل من مشكالته 
أيض���اً: عدم امتالك كثيٍر ممن مي���ارس التفعيل املقاصدي مللَكة 
ه���ذا التعامل التي حتت���اج إلى َقْدر من اخلب���رة والنضوج حتى 
ميتلك الفقيه ناصيتها، وابن تيمية أشار إلى أهمية هذا النوع من 
اإلدراك وأنه يتطلب خبرة طويلة وممارس���ة عملية فقال: »العلم 
بصحيح القياس وفاس���ده من أج���لِّ العلوم، وإمنا يعرف ذلك من 
كان خبيراً بأسرار الشريعة ومقاصدها وما اشتملت عليه شريعة 

اإلسالم من احملاسن التي تفوق التعداد«)4(. 
ِس���ن التعامل مع  4 - ويتب���ع ذلك بن���اء املَلكة التي تحُ
فقه املص�الح واملفاس����د: وإن بن�اَء ه�ذه امللَك�ة س��يس����اعد 
كثيراً في التع�امل مع كثي�ٍر م�ن الوقائع املشِكلة، وس�يس�اع�د 
أيض�اً - وبش���كل كبير - على جت�اوز كثي����ٍر من اخلالف�ات 
العلمية التي حتصل بناًء على عدم االس���تيعاب الكافي لهذه 
القضية. يق���ول ابن تيمية: »وهذا باب التعارض باب واس���ع 
جداً، ال س���يما في األزمنة واألمكنة الت���ي نقصت فيها آثار 
النبوة وخالفة النبوة؛ فإن هذه املسائل تكثر فيها، وكلما ازداد 
النقص ازدادت هذه املس���ائل، ووجود ذلك من أسباب الفتنة 
بن األمة؛ فإنه إذا اختلطت احلسنات بالسيئات وقع االشتباه 
حون هذا  والتالزم؛ فأقوام قد ينظرون إلى احلس���نات فيرجِّ
اجلان���ب وإن تضمن س���يئات عظيمة، وأق���وام قد ينظرون 
حون اجلانب اآلخر وإن ترك حس���نات  إلى الس���يئات فيرجِّ
عظيمة، واملتوس���طون الذين ينظرون األمرين قد ال يتبن لهم 
أو ألكثرهم العمل باحلس���نات، وترك السيئات لكون األهواء 
قارنت اآلراء... فينبغي للعالم أن يتدبر أنواع هذه املسائل؛ قد 
يكون الواجب في بعضها... العفو عن األمر والنهي في بعض 
األشياء ال التحليل واإلس���قاط: مثل أن يكون نهيه عن بعض 
املنكرات تركاً ملعروف أعظم منفعة من ترك املنكرات فيسكت 
عن النهي خوفاً أن يس���تلزم ترك ما أمر الله به ورسوله مما 

هو عنده أعظم من مجرد ترك ذلك املنكر«)5(.  
وهذه املهارات وال�َملَكات الفقهية ال تؤخذ مبجرد التقرير 
النظري ما لم يكن معها ممارس���ة عملية تدريبية. قال رجل 
إلياس بن معاوية: علمني القضاء. فقال: »إن القضاء ال يَُعلَّم، 

))( مجموع الفتاوى، ابن تيمية، )0)/ )58(.
))( مجموع الفتاوى، ابن تيمية، )0)/57(.
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إمنا القضاء الفهم، ولكن قل: علمني من العلم«)1(.  
إن املهارات التي نتحدث عنها هي من جنس مهارة القضاء، 
هي بحاجة إلى تطبيقات عملية من خالل إقامة دورات علمية 
متخصص���ة، أو إجراء حلقات حوارية تتبنى سياس���ة التدريب 
الفقهي، سياسًة عملية تنتقل من مجرد التجريد النظري لفقه 
املقاص���د واملصالح والقواعد والضرورة إل���ى حلقات وبرامج 
تطبيقية جتمع عدداً من قضايا الواقع التي يالمس���ها املتفقه 
وال يُحِسن التعامل معها ثم تُطَرح على طاولة النقاش واملباحثة 

العلمية.
وإن كثيراً من احللْقات التي اهتمت بجانب املسائل الواقعية 
اعتمدت على أسلوب جمع بعض مسائل النوازل وتقرير الكالم 
���خ في ذهن املتعلم  فيها بعيداً عن احلوار والنقاش الذي يُرسِّ
مأخذ املسألة، ومواطن اخلطأ والصواب أثناء عملية التطبيق، 
وإن أس���لوب التقرير املجرد سيحوِّل هذه املسائل النوازل بعد 
زمن إلى منت فقهي جدي���د يحفظه الفقهاء اجلدد دون وعي 

كبير بطريقة النظر وأسلوب املعاجلة.
ثانيًا: بناء مَلكة االعتدال الفقهي:

إن نفس���ية الش���خص التي تربى عليها، كثي���راً ما تؤثر 
على طبيعة تعامله م���ع القضايا العلمية والواقعية، ومن املهم 
إحداث نوع من التوازن في التعامل مع طبيعة تكوين اإلنس���ان 
وش���خصيته؛ ولذلك يقول ابن تيمية ع���ن جانب من كماالت 
الش���يخن - رضي الله عنهم���ا -: »كان من كمال أبي بكر أن 
يولِّي الشديد ويستعن به ليعتدل أمره، ويخلط الشديد باللن، 
فإن مجرد اللن يُفِس���د، ومجرد الشدة تُفِسد؛ فكان يستعن 
باستشارة عمر وباستنابة خالد ونحو ذلك... وأما عمر فكان 
ش���ديداً في نفسه؛ فكان من كماله اس���تعانته باللن ليعتدل 
أمره، فكان يس���تعن بأبي عبيدة بن اجلراح، وس���عد بن أبي 

وقاص وأبي عبيدة الثقفي«)2(. 
وإن نفس���ية الفقيه ليس���ت مبعزل عن ه���ذا الكالم؛ فقد 
تؤثِّر نفس���ية الفقيه في اختياراته الفقهية، وفي طريقة عرضه 
للمس���ائل واخلالف الفقهي، وفي هذا املعن���ى يقول ابن حزم: 
»إن الناس مختلفون في هممه���م واختيارهم وآرائهم وطبائعهم 
الداعية إلى اختيار ما يختارونه وينفرون عما س���واه، متباينون 
في ذلك تبايناً ش���ديداً متفاوتاً جداً: فمنهم رقيق القلب، مييل 
إلى الرفق بالناس، ومنهم قاسي القلب شديد مييل إلى التشديد 
على الن���اس... ومنهم معتدل في كل ذلك مييل إلى التوس���ط، 

))( تهذيب الكمال، املزي، ))/5)4(.
))(منهاج السنة، )6/ 8)1(.

ومنهم شديد الغضب، مييل إلى شدة اإلنكار، ومنهم حليم مييل 
إلى اإلغضاء«)3(.  

وف���ي ظل هذا التن���وع الكبير في نفس���يات املتلقن فإن 
واحداً من أهم عوامل بناء االعت���دال الفقهي وضبط عملية 
الت���وازن، هو أن يتعل���م املتفقه اجلدي���د مرتبة اخلالف في 
املسائل التي يتلقاها؛ وهذا من خالل معرفة ضوابط اخلالف 
السائغ وغير الس���ائغ بن العلماء، وكيفية التعامل مع كل نوع 
من هذه اخلالفات من حيث القائُل، والقوُل، وطريقُة املناقشة؛ 
ال يتعلمه من اجلهة النظرية فحس���ب، بل يتعلمه من الناحية 
التطبيقية، فيُْعَرض عليه كثير من املس���ائل ليطبِّق عليها تلك 
الضوابط؛ ألن بناء النفسية املعتدلة في األداء الفقهي يحتاج 
إلى تدريب وممارس���ة من خالل عقد حوارات علمية تعليمية 
يتدرب فيها املتفقه على أس���لوب النق���اش واحلوار، وعندما 
يتدرب على ممارس���ة احلوار والنقاش في مكان علمي هادئ، 

سيتمكن من تطوير نفسه في التعامل مع أقوال اآلخرين.
لقد جنح خط�ابنا الفقهي في تربية املتفقه على لغة الراجح 
ولغة البح�ث عن الدليل؛ لك�ن ه�ذا اجلانب - على أهم�يت�ه - 
ال يكف�ي وح�َده؛ بل ال بد أن يت�ربى وع�ي املتفق�ه - باإلضافة 
إل���ى القول الذي يختاره ويدين اللَه ب���ه - على معرفة كيفية 
التعام���ل مع األقوال األخرى التي ال يعتق���د رجحانَها، وهذا 
يعني أن ينضم إلى لغة الراجح واملرجوح لغُة اخلالف السائغ 
وغير السائغ، وإن هذا التدريب سيجنِّب املتفقه التعصب لهذا 
الراج���ح الذي يعتق���ده؛ ليس من جهة االلت���زام به وإمنا من 
جه���ة عدم اعتداده باألقوال الفقهي���ة املعتَبرة األخرى ملجرد 

أنها ليست راجحة.  
وإن إدراك ه���ذا اجلانب مهم في تكوي���ن الفقيه. يقول 
ابن تيمي���ة ع�ن ح�ال غال����ب الفقه�اء وع�����دم متيي�زه�م 
بن درج�ات املس����ائل وهو ما يفقده���م االعتدال في تقرير 
حكمها: »وأما اخلائ���ض فيه )أي: الفقه( فغالبهم إمنا يعرف 
أحدهم مذهب إمامه، وقد يعلمه جمل�ة، ال مييز بن املس���ائل 
القطعية املنصوصة واملجَمع عليها، وبن مفاريده، أو ما ش���اع 
فيه االجتهاد؛ فتجده يفتي مبس���ائل النصوص واإلجماع من 
جنس فتياه مبسائل االجتهاد والنزاع... لكن هؤالء ليسوا في 
احلقيق���ة فقهاء في الدين، بل هم نََقلَ���ة لكالم بعض العلماء 

ومذهبه«)4(. 
))( اإلحكام في أصول األحكام، ابن حزم، ))/ 8)1(. 

))( االستقامة: )/60.
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تفعيل مهارة البحث الفقهي: 
عندم���ا ال يتس���لح الفقيه بقدر كاٍف م���ن امللَكة البحثية 
فم���ن املمكن أن يؤث���ر ذلك على ص�ناعت���ه الفقهي�ة، وكثي�ٌر 
من املتعلمن ال ميلك إال ق���دراً متواضعاً من معرفة املصادر 
العلمية، ومناهجها، وكيفية التعامل معها، وهذا يتطلب حلقات 
تعليمية ال تكتفي مبجرد س���رد املصادر وبيان طرق وأساليب 
البح���ث؛ بل تنتقل إلى داخل أروقة املكتب���ات العامة، لتَُعرِّف 
املتفقهَة اجلدد مبصادر العلوم، ومن ثَّم تكليفهم ببحوث عملية 
داخل هذه املكتبات، وتقيم عدداً من املناقش���ات العلمية حول 
بعض البح���وث املعاصرة ومعرفة َمواطن التميُّز املنهجي فيها 

ومواطن الضعف.    
كما أن م���ن جوانب البح���ث املهمة تفعي���ل دور البحث 
التاريخي في العلوم؛ فمن املهم أن يُدرَّب املتفقه اجلديد على 
استكش���اف اجلانب التاريخي للعلوم واملس���ائل؛ فقد يدرس 
املتعل���م علم الفقه أو غيره؛ لكنه ال ميلك دراية كافية بالتطور 
التاريخي لهذا العلم ومس���ائله؛ مع أن هذه املعرفة التاريخية 
لها أثرها الكبير في فتح ذهنية املتفقه إلى إش���كاالت العلم، 

وتفريعاته، وأساليب بنائه.
وإن بن���اء هذه املنهجي���ة البحثية عند املتفقه س���تقوده 
للوصول إلى الصواب الذي يبحث عنه، فإن »من حكى خالفاً 
في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص؛ إذ قد 

يكون الصواب في الذي تركه«)1(.

مــع  الفقهــي  التواصــل  مهــارة  تنميــة 
الجماهير:

تواص���ل الفقيه مع الناس من خ���الل الكتابة أو احلديث 
املباش���ر بحاجة إلى مهارات ال بد من امتالكها، ومن خاللها 
ميكن أن يوصل الفقيه رسالته لآلخرين على أكمل وجه، ومن 

الزوايا املهمة في هذا اجلانب ما يلي:
���به والتش���كيك في  1 - ف���ي الوقت الذي كثرت فيه الشُُّّ
األحكام الش���رعية فنحن بحاجة إلى لغة احلديث التي تعتمد 
أس���لوب اإلقناع باألحكام إلى جان���ب التقرير العلمي املجرد، 
والتي تُبن محاس���ن التشريع اإلس���المي وفلسفته في تقرير 
أحكامه، بل تتعدى ذلك إلى مقارنته مع أحكام الشرائع األخرى 
حتى تظهر سماحة هذا الدين ومتيُّزه عن غيره من الديانات. 
يقول ابن تيمية: »وإمنا ننبه على ِعَظم املصلحة في ذلك بياناً 
حلكمة الشرع؛ ألن القلوب إلى ما فهمت حكمته أسرع انقياداً 

))( الفتاوى: )1/ 67).

لع على مصلحته أعطش أكباداً«)2(.  ، والنفوس إلى ما تطَّ
ورمبا كان من أخصر الطرق لإلقناع - أو حتى اإلحراج ملن 
ال يريد ذلك - أن يستعمل اخلطاُب لغة األرقام واإلحصائيات 
في تأييد بعض األحكام الشرعية، أو أن يذكر بعض التجارب 

التي حصلت في بالد أخرى حول بعض القضايا الشرعية. 
2- ونح���ن بحاجة في لغة الفقيه اجلديد إلى لغة تراعي في 
حديثه�ا البع�د الع�املي، وإن م�راع��اة ه�ذا البع�د يعني أن الفقي�ه 
ال يكفيه اعتماده على الرصيد الشعبي الذي يجده بن بني قومه، 
بل ال بد من حديث يس���تند إلى األساس العلمي أكثر من استناده 
إلى األساس الذاتي الذي يرجع لشخص الفقيه، ويُلْمح ابن تيمية 
إل���ى قريب من هذا املعنى؛ حيث يق���ول: »االعتماد على األجوبة 
العلمية يكون على ما يشترك الناس في علمه، ال يكون مبا اختص 
بعلمه املجيب؛ إال أن يكون اجلواب ملن يصدقه فيما يخبر به«)3(. 
وم���ن أجل هذا النوع من العاملية فإنن���ا بحاجة إلى أن نعيد 
النظر في األس���لوب الذي يعتمد على )اجتماع اجليوش( والذي 
ر  يجمع صحيح االستدالل مع ضعيفه من باب تضافر األدلة، ولنقدِّ
له أحواله اخلاصة، ولنقتصر في االس���تدالل على االستدالالت 

الصحيحة، مع استبعاد ما لم يكن كذلك حتى ال يَُشغب عليها.
3 - ونح���ن بحاج���ة كذلك إلى اللغة التي ال تس���تغرق في 
مش���كالت البيئة التي يعيش فيها املتحدث؛ ب���ل تتجاوزها إلى 
مراعاة املش���كالت التي يعاني منها املس���لمون في بلدان أخرى 
إسالمية وغير إس���المية، وإن تسميتنا لفقه بعض هذه البلدان 
ب� )فقه األقليات( رمبا أش���عرتنا أحيان���اً بجعل هذا الفقه على 
هامش االهتمام والعناية، لكن الواقع اليوم يثبت أن مسائل هذه 
، بل إنها تعني  األط���راف لم تعد تعن���ي )أقلية( في قطر مع���نَّ
ف���ي بلدان أخرى )أكثرية( لكنها محكومة بنظام غير إس���المي 
ويتعرض أهلها للمشكالت نفسها التي تتعرض لها األقليات في 
بلدان أخرى، ثم إننا عندما نغض الطرف عن مقارنتهم بغيرهم 
فإنهم ل���م يعودوا )أقلية( بل أصبحت األرقام تتحدث عنهم بلغة 
املالين، ثم إن هذه األقلية أصبحت مندمجة بصورة غير مباشرة 
مع اآلخرين، فأصبح�َت ال تكاد تستمع لبرنامج مباشر يتلقى فيه 
الفقيه أسئلة من هنا أو هناك إال وجتد عدداً من املشاركات التي 
تأتي من تلك البلدان؛ لتس���أل وتستفسر عن مشكالتها، بل رمبا 

تستشكل بعَض األجوبة التي ال تراعي أحوالها.

))( الصارم: )/905.
))( الفتاوى: )/ 168.
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تجديد معارف الفقيه: 
الفقي���ه اجلديد ينبغ���ي أن يُْدَخل في إع���داده وتكوينه 
مجموعة م���ن املعارف التي تطلبتها التح���والت الكبيرة التي 
يشهدها واقعه، وقبل أن أدخل في دائرة هذه املعارف فإننا ال 
نريد أن نحوِّل الفقيه اجلديد إلى رجل أس���طورة جتتمع فيه 

كاف���ة التخصصات واملعارف، بل كل الذي نريده أن ننظر إلى 

تل���ك املعارف بقدر من االعتدال ب���ن دعوات تدعو أن يكون 

ش  الفقيه موس���وعي املعرفة، وبن دعوات أخرى تريد أن تهمِّ

الفقيه حت���ى تُفقَده دوَره اإلصالحي بحج���ة عدم إدراكه ملا 

يتحدث عنه.

إن هذه املعارف ستس���اعد الفقيه على اس���تيعاب عمق 

املس���ائل املطروحة عليه؛ فيُميِّز بن تلك املسائل التي يحتاج 

إلى حتويلها إلى املتخصصن في مجالها، وبن تلك املس���ائل 

التي ميك���ن للفقيه مبا ميلكه من معارف ضرورية أن يتحدث 

حولها.

كما أن املقصود من إدراك هذه املعارف، هو إدراك الَقْدر 

األساسي الذي ال يس���عه جهله، وليس املراد املعرفة الشاملة 

التي يحتاجها املتخصصون.

فعندم���ا يتحدث الفقيه عن مس���ألة الربا، ويُبنِّ ش���يئاً 

من آثارها، فال بد أن يكون على دراية بالقدر األساس���ي من 

املعرفة بنظام االقتصاد الدولي احلديث ونحو ذلك من معارف 

االقتصاد األساسية.   

كم����ا أن الواق�ع املعاص����ر أصب�ح يف����رض عل�ى فقي��ه 

الي�وم - وبش���كل متزايد - واجبات أكب����ر من واجبات الفقيه 

الس���ابق؛ فإن كثيراً من الناس مهما حتدثنا معهم عن اختالف 

التخصصات، واختالف األدوار، فال يزال عند ش���ريحة كبيرة 

منهم نوع من التمس���ك بالتوجيه ال���ذي يتلقاه من الفقيه، ومن 
أكبر أس���باب ذلك البعد الديني الذي يحتاجه الس���ائل في حل 
بعض هذه املش���كالت، ومن ثَمَّ فلم يعد بوس���ع الفقيه اليوم أن 
يتجن�ب التوجي�ه االجتم�اعي الرش���يد وه�و يجي�ب املس�تفتي 
- مثاًل - حول مس���ألة الطالق أو اللعان؛ ألن كثيراً من الناس 
الي���وم عندما يس���ألون ق���د ال يطلبون من الفقي���ه فقط بيان 
احلكم الش���رعي للطالق الذي هو داخل دائرة اختصاصه، بل 
إنهم يسألونه ليرش���دهم كذلك كيف يواجهون مشكالتهم التي 

تقوده���م إلى الطالق؟ وهذه وظيفة أخرى ليس���ت داخلة حتت 
دائرة اختصاصه، وهذا يعن���ي أنه قد أضيف له دور آخر غير 

دور اإلفتاء املجرد.
وإن الس���ائل الذي يأتي ليس���أل حول بعض املسائل التي 
تتعلق بالوسوسة في أداء العبادات تتطلب من الفقيه أن يدرك 
بعض أساسيات التعامل مع مرض الوسوسة وميكنه بعد ذلك 

أن يوجه السائل إلى متخصص في هذا املجال.    
فهل سنضيف ملعارف الفقيه اجلديد قدراً - ولو متواضعاً - 
من بع�ض األسس الت�ربوية والنفس�ية في التع�امل مع مش�كالت 
احلياة، كاملشكالت الزوجية وغيرها؛ من التي كثيراً ما تتردد على 

ألسنة الناس؟
وفي جانب آخر من املعارف فإن حديث الفقيه حديث يراد 
منه إحداث التغيير في املجتمع؛ وهذا يعني أن يدخل في بناء 
الفقيه اجلديد معارف ضرورية في ُسنن التغيير في املجتمع، 
فليس من دور الفقيه أن يُبنِّ احلكم للناس دون مراعاٍة ألبعاد 
ه���ذا احلكم، أو النظر في إمكانية تطبيقه على أرض الواقع. 
يق���ول ابن تيمية في هذا املعن���ى: »فالعاِلم في البيان والبالغ 
كذلك، قد يؤخر البيان والبالغ ألش���ياء إلى وقت التمكن، كما 
ر الله - س���بحانه - إنزاَل آياٍت، وبي���ان أحكام إلى وقت  أخَّ
ن رس���ول الل���ه # إلى بيانها... ولم يكن يوس���ف ميكنه  متكُّ
أن يفع���ل كل ما يريد، وهو ما يراه من دي���ن الله، فإن القوم 
لم يس���تجيبوا له، لكن َفَعل املمكن من العدل واإلحسان، ونال 
بالسلطان من إكرام املؤمنن من أهل بيته ما لم يكن ميكن أن 
َه َما اْس���َتَطْعُتْم  ُقوا الَلّ يناله بدون ذلك، وهذا داخل في قوله: }َفاَتّ
َواْسَمُعوا َوَأِطيُعوا َوَأنِفُقوا َخْيًرا أَلنُفِسُكْم َوَمن ُيوَق ُشَحّ َنْفِسِه َفُأْوَلِئَك 
ُهُم اْل�ُمْفِلُحوَن{ ]التغابن: ١٦[)1(، وفي سير األنبياء ثروة عظيمة 
من س���نن التغيير في املجتمعات استفادت منها مجموعة من 

الدراسات اإلسالمية التي كتبت في )علم االجتماع(.
أنني أُدرك إدراكاً تاّماً أن هذه الرؤى التي تقدمت إمنا هي 
بحاجة إلى مزيد من املراجعة والتنقيح، واحلديث حولها بحاجة 
ج الرؤى حول  كذلك إلى مجموعة من الورش العملية التي تخرِّ
هذا املوضوع أكثر نضجاً وواقعية، ولعل هذه األس���طر أن تثير 

مجموعة من التساؤالت حول هذا املوضوع الكبير.  
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

تسليماً كثيراً. 

))( الفتاوى: 0)/58 - 65 .
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منهج أهل الزيغ
في االستدالل

ال��ف��وزان)*( العزيز  عبد  د. 

)*( املشرف العام على موقع رسالة اإلسالم. 

لعل من أخطر ما يس���تعمله الَعلمانيون واملنافقون، 
���اد الش���هوات، والطاعنون ف���ي الدين  وأه���ل األه���واء وعبَّ
واملتدين���ن ألج���ل تكري���س الباط���ل وتعميم���ه، وإبط���ال 
احل���ق وتوهين���ه، وتطوي���ع الدي���ن ومتييع���ه؛ ليتفق مع 
أهوائهم الضالة، وش���هواتهم الفاسدة: هو اتباع املتشابه، 
مات العقدية،  والتش���كيك في الثوابت الش���رعية، واملس���لَّ
وَض���ْرب كالم الل���ه - تعال����ى - بعض���ه ببعض. ف���إذا ُأنك�ر 
عليه����م هذا اجله���ل واإلث�م، والق�ول عل���ى الله بال علم، 
وحت�ريف ك�الم الل�ه - تعالى - وكالم رس���وله #، وَحْمِله 
عل���ى غي���ر امل���راد من���ه، قالوا ب���كل صفاقة وخب���ث: نحن 
مسلمون ومن حقنا أن نتكلم عن اإلسالم، ونبدي وجهة 
نظرنا في س���ائر األح���كام، ورمبا أكدوا ذل���ك بقولهم: ال 
كهنوتي���ة ف���ي اإلس���الم، وال عصم���ة ألحد بع���د األنبياء! 
وه���ي كلم���ة ح���ق يراد به���ا باطل؛ حي���ث يجعل���ون ِحَمى 
اإلس���الم مباح���ًا لكل دع���يٍّ ودخيل، ويجعلون ألنفس���هم 
احل���ق في الكالم عن احلالل واحل���رام، وانتهاك حرمات 
الش���ريعة، وهم م���ن أجهل الناس بالش���ريعة وأبخس���هم 
بضاعة، مع ما هم عليه من انحرافات فكرية وس���لوكية؛ 
فجمع���وا بن اجلهل والهوى، وهما ِجَماع أس���باب ضالل 

اخللق، وُبعِدهم عن الهدى ودين احلق. 

] العقيدة والشريعة [

وأخطر مس���الكهم 
في تبرير فسادهم، والسعي 
إلفس���اد اخلل���ق وإضالله���م، هو 
نة  اتباع املتش���ابه من نصوص الكتاب والسُّ
وأقوال األئمة؛ حيث يكون لديهم مقررات س���ابقة، 
وأحكام مبيَّتة، يري���دون تبريرها وإقناع الناس بها، فيأتون 
���نة، وإل�ى أقوال األئمة، ال ليتعرفوا  إلى نصوص الكتاب والسُّ
فوها ويلووا  عل���ى حكم الله - تعالى - من خاللها، ولكن ليحرِّ
أعناقها ويؤولوها على غير املراد بها؛ لتتفق مع ما في نفوسهم 
من أح���كام وقناعات س���ابقة، فتجدهم يأخذون باملتش���ابه 
من نصوص الوحين، ومن أق���وال األئمة املعتَبرين، ويتركون 
النصوص الصريحة احملَكمة، الت���ي تدحض باطلهم، وتبطل 
فهمه���م، وهذا هو منهج أهل الزيغ والضالل الذي حذرنا الله 
- تعالى - منه في قوله: }ُه���َو اَلِّذي َأنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آَياٌت 
ا اَلِّذيَن ِف���ي ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ  ْحَكَم���اٌت ُهَنّ ُأُمّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَش���اِبَهاٌت َفَأَمّ ُمّ
ُه  ِبُعوَن َما َتَش���اَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتَأِويِلِه َوَم���ا َيْعَلُم َتْأِويَلُه إاَلّ الَلّ َفَيَتّ
ُر إاَلّ ُأْوُلوا  َكّ َنا َوَما َيَذّ ْن ِعنِد َرِبّ اِس���ُخوَن ِفي اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمَنّا ِبِه ُكٌلّ ِمّ َوالَرّ
اأَلْلَب���اِب{ ]آل عمران: ٧[، فب���نَّ أن آيات الكتاب منها احملَكم 
الواضح الداللة، وهي أمُّ الكتاب؛ أي: أكثره، وأساس���ه الذي 
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يجب أن يَُرد املتشابه إليه ليُعَرف مراد الله منه، ومنها املتشابه 
الذي يحتمل أكثر من معن���ى، فيجب رد هذه املعاني احملتَملة 
إلى املعاني الصحيحة التي دلَّ���ت عليها اآليات احملَكمة، وأال 
يُض���َرب كتاب الله - تعالى - بعضه ببعض، أو أن يؤول كالمه 
إلى معنى فاس���د وإن كان اللفظ يحتمل���ه؛ فليس في القرآن 
تناق���ض وال اختالف، وال حجة فيه لضال وال مبتدع؛ ألنه كما 
ق���ال الله - تعالى -: }ال َيْأِتيِه اْلَباِطُل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه َتنِزيٌل 
ْن َحِكيٍم َحِميٍد{ ]فصلت: ٤٢[، وقال: }َأَفال َيَتَدَبُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن  ِمّ

ِه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالًفا َكِثيًرا{ ]النساء: ٨٢[.  ِمْن ِعنِد َغْيِر الَلّ
وكم رأينا من أهل األه���واء والضالل من يؤول النصوص 
املتش���ابهة على غير مراد الشارع منها، بل قد يحتجُّ بها على 
حتلي�ل ما أجم�ع العلم�اء قاطب�ة عل�ى حت�رميه، أو إس���قاط 
ما أجمع العلماء قاطبة على وجوبه، ثم جتده يردد مشككاً في 
أحكام الله، وطاعناً في عقول العلماء الكبار وفهومهم: ليست 
املشكلة في النص القرآني أو النبوي، ولكن املشكلة في قراءة 

النص وفهم معناه.
وهم يقصدون بذلك الطعن في العلماء، والتش���كيك في 
فهمهم لهذه النصوص الشرعية، ويجعلون ذلك ذريعة لتفسير 
نصوص الوحي بالهوى والتش���هي، وأن يتصدى لتفس���يرها 
كلُّ م���ن هبَّ ودبَّ من اجلهلة والع���وام، وأهل األهواء وأرباب 

الضالل. 
وقد يبالغ بعضهم ف���ي التلبيس واخلداع فيقول: إنه ثبت 
ال  عن جماعة من الس���لف كابن عباس وغيره أن القرآن حمَّ
أوجه، أو ذو وجوه)1(. ثم يضيفون: ونحن عرب مسلمون، ومن 
نة، ولسنا مرتهنن  حقنا أن نبدي رأينا في معاني القرآن والسُّ

لرأي فالن أو فالن.
وهك���ذا جعلوا كالم الل���ه - تعالى - وكالم رس���وله # 
محاًل للتخرصات والتخبطات، وُعرضة للتحريف والتش���ويه، 
ووسيلة لإلفس���اد والتضليل، وِحَمًى مباحاً لكل دعيٍّ ودخيل؛ 
فضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وطعنوا في مسلَّمات العقيدة 
ومحكمات الشريعة، مستدلن باملشتبهات من نصوص الكتاب 
نة، وهما صراط الله املستقيم، ونوره املبن، والعاصمان  والسُّ
من الضالل، والهاديان ألحس���ن األخالق واألعمال. ثم إنهم 
ل كالم ابن عباس وأهملوا آخره؛ حيث يقول - رضي  أخذوا أَوَّ

))( روى أبو نعيم والديلمي ))467( عن ابن عباس أنه قال: »القرآن ذو وجوه، فاحملوه 
على أحسن وجوهه«، ورواه الدارقطني: ))/)))( عن ابن عباس مرفوعاً، وضعفه 
األلباني في سلسلة الضعيفة )6)10(، وينظر: كنز العمال )469)(، واجلامع الكبير 

للسيوطي: ))/15074(.

الله عنه -: »فاحملوه على أحسن وجوهه«، فهم ال ينظرون في 
األدلة الشرعية نظر املستبصر الباحث عن احلق، حتى يكون 
هواهم تبعاً ملا يحبه الله ورس���وله #، بل ينظرون إليها نظر 
من جعل إلهه هواه، ثم يأتي باألدلة املش���تبهة لتكون كالشاهد 

له على ضالله. 
وبهذا املنهج اخلبيث اس���تدل بعض النصارى، على تعدد 
ْكَر  ْلَنا الِذّ ا َنْحُن َنَزّ اآللهة وأن الله ثالث ثالثة بقوله - تعالى -: }إَنّ
ا َل���ُه َل�َحاِفُظوَن{ ]احلجر: ٩[ ، حيث جاءت اآلية بلفظ اجلمع  َوإَنّ
في قوله: »إنَّا« مرتن، و »نحن«، و »نزلنا«، و »حلافظون«، ولو 
ل���ت الذكر وإني له حلافظ.  كان الل���ه واحداً لقال: إني أنا نزَّ
وهم يعلمون أن تكلُّ���م املفرد بصيغة اجلمع مقصوده التعظيم 
والتفخيم، وهو أس���لوب عربي قدمي، ويستعمله كثيراً الزعماءُ 
واحل���كاُم وِعلَية الق���وم في خطاباته���م وقرارتهم، كأن يقول 

أحدهم: نحن رئيس الدولة أمرنا بكذا وكذا... إلخ. 
فهم أخذوا باملتشابه من اآليات وتركوا اآليات احملكمات التي 
ت���دل داللة قاطعة على أن الله - تعالى - واحد أحد، ال ش���ريك 
ُه َأَحٌد  ، كما قال ربنا - س���بحانه -: }ُقْل ُهَو الَلّ له وال نظير وال ندَّ
َمُد #!٢!#( َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَل����ْد #!٣!#( َوَلْم َيُكن َلُّه ُكُفًوا َأَحٌد{  ����ُه الَصّ #!١!#( الَلّ
ُه ال إَل����َه إاَلّ الَلُّه{ ]محمد: ١٩[،  ]اإلخالص: ١ - ٤[، وق���ال: }َفاْعَلْم َأَنّ

ِه اأَلْمَثاَل{ ]النحل: ٧٤[، وغيرها كثير.  وقال: }َفال َتْضِرُبوا ِلَلّ
وإذا اس���تدل هؤالء الزائغون باملشتبهات للطعن في أصل 
الدين، والتش���كيك بعقيدة التوحيد، فليس بعيداً أن يس���تدل 
أحدهم على إباحة الزنى مبثل قوله - تعالى -: }َفَما اْسَتْمَتْعُتم 
ِب���ِه ِمْنُه���َنّ َفآُتوُهَنّ ُأُجوَرُه���َنّ َفِريَضًة{ ]النس���اء: ٢٤[، فيحرف اآلية 
ويقطعها عن س���ابقها والحقها، ويحمله���ا على غير معناها، 
ويتجاهل اآليات واألحاديث احملَكَمة الصريحة التي تدل داللة 
قطعية على حترمي الزنى ووصفه بأنه فاحش���ة وشر سبيل، 
ُه َكاَن َفاِحَش���ًة َوَساَء َسِبياًل{  َنى إَنّ كقوله - تعالى -: }َوال َتْقَرُبوا الِزّ
]اإلس���راء: ٣٢[، فلم ينَه عن الزنى فقط، بل نهى عن كل وسيلة 
توص���ل إليه، وجفف منابع الفتنة التي تدعو إليه، فقال: }َوال 
ِه  َن���ى{، وقال في آية أخرى: }َواَلِّذي���َن ال َيْدُعوَن َمَع الَلّ َتْقَرُب���وا الِزّ
ُه إاَلّ ِباْل�َحِقّ َوال َيْزُنوَن َوَمن َيْفَعْل  َم الَلّ إَلًه���ا آَخَر َوال َيْقُتُلوَن الَنّْفَس اَلِّتي َحَرّ
َذِلَك َيْلَق َأَثاًم���ا #^٦٨^#( ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَيْخُلْد ِفيِه ُمَهاًنا{ 
]الفرق���ان: ٦٨ - ٦٩[، فنهى عن الزنى، والنهي يقتضي التحرمي، 

د فاعله بالعذاب والنكال الشديد.  ثم توعَّ
وقد أجمع العلماء قاطبة على حترمي الزنى، وأطبقت على 
حترميه جميع الش���رائع الس���ماوية، ثم يأتي هؤالء الزائغون 
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ويستدلون باملتشابه على حتليل ما حرم الله، ويضربون كتاب 
الله بعضه ببعض، ويفسرونه على غير مراد الله منه.

بل إن اآلية التي اس���تدلوا ببعضها على تقرير هذا املنكر 
العظيم ت���دل داللة صريحة على حترمي الزنى؛ حيث جاء في 
أولها قول���ه - تعالى -: }َواْل�ُمْحَصَن���اُت ِمَن الِنَّس���اِء إاَلّ َما َمَلَكْت 
ا َوَراَء َذِلُك���ْم َأن َتْبَتُغوا ِبَأْمَواِلُكم  ���ِه َعَلْيُكْم َوُأِحَلّ َلُكم َمّ َأْيَاُنُك���ْم ِكَتاَب الَلّ
ْحِصِننَي َغْيَر ُمَس���اِفِحنَي َفَما اْسَتْمَتْعُتم ِبِه ِمْنُهَنّ َفآُتوُهَنّ ُأُجوَرُهَنّ َفِريَضًة{  ُمّ

]النساء: ٢٤[. فقد دلت على حترمي الزنى من وجهن: 
الوجه األول: قوله - تعالى -: }َواْل�ُمْحَصَناُت ِمَن الِنَّس���اِء{ 
مات في النكاح، فال  واملقص���ود به املتزوجات؛ فإنهن من احملرَّ
يح���ل نكاحهن ما دمن في عصمة أزواجه���ن، ولو كان الزنى 
جائ���زاً ملا كانت هن���اك حاجة إلى ال���زواج، وألصبح الناس 
كالبهائ���م والوحوش يتغلبون على األع���راض والفروج، وينزو 
بعضه���م على بعض، ولك���ن الله - تعالى - بواس���ع رحمته، 

وعظيم حكمته، أباح النكاح وحرم السفاح. 
ْحِصِننَي  والوجه الثاني: قوله - تعالى -: }َأن َتْبَتُغوا ِبَأْمَواِلُكم ُمّ
َغْيَر ُمَساِفِحنَي{ وهذه أصرح في حترمي الزنى من سابقتها؛ حيث 
اش���ترط لصحة النكاح العفة واإلحصان في الناكح واملنكوح، 
فإن كانا زانين مس���افحن لم يتوبا من الزنى أو كان أحدهما 
اِني ال  كذل���ك، فال يصح النكاح، وهذا كقول���ه - تعالى -: }الَزّ
َم َذِلَك  اِنَيُة ال َينِكُحَها إاَلّ َزاٍن َأْو ُمْشِرٌك َوُحِرّ َينِكُح إاَلّ َزاِنَيًة َأْو ُمْشِرَكًة َوالَزّ
َعَل���ى اْل�ُمْؤِمِننَي{ ]النور: ٣[، فدلت اآلية على حترمي نكاح الزانية 

وإنكاح الزاني، ما دام مصّراً على الزنى لم يتب منه.
وثم���ة وجه ثالث ذكره بعض املفس���رين، وهو أن املقصود 
مه  باآلي���ة نكاح املتعة، الذي كان مباحاً أول اإلس���الم، ثم حرَّ
الل���ه - تعالى - إلى يوم القيام���ة، كما جاء في الصحيحن)1( 
من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وفي صحيح 
مس���لم)2( من حديث الربيع بن سبرة بن معبد اجلهني وغيره، 

رضي الله عنهم أجمعن. 
كما أن اآلية التي بعدها تدل صراحة على حترمي الزنى؛ 
حيث يقول ربنا - س���بحانه وتعالى -: }َوَمن َلّْم َيْس���َتِطْع ِمنُكْم 
ن َفَتَياِتُكُم  ا َمَلَكْت َأْيَاُنُكم ِمّ َط���ْواًل َأن َينِكَح اْل�ُمْحَصَناِت اْل�ُمْؤِمَناِت َفِمن َمّ
ن َبْعٍض َفانِكُحوُهَنّ ِبإْذِن َأْهِلِهَنّ  ُه َأْعَل���ُم ِبإَياِنُكْم َبْعُضُكم ِمّ اْل�ُمْؤِمَناِت َوالَلّ
َوآُتوُه���َنّ ُأُجوَرُهَنّ ِباْل�َمْع���ُروِف ُمْحَصَناٍت َغْيَر ُمَس���اِفَحاٍت َوال ُمَتِّخَذاِت 
َأْخَداٍن َفإَذا ُأْحِصَنّ َفإْن َأَتنْيَ ِبَفاِحَشٍة َفَعَلْيِهَنّ ِنْصُف َما َعَلى اْل�ُمْحَصَناِت ِمَن 

))( صحيح البخاري برقم )16)4(، وصحيح مسلم برقم )1407(. 
))(  برقم )1406(.

ُه َغُفوٌر  اْلَعَذاِب َذِلَك ِل�َمْن َخِش���َي اْلَعَنَت ِمنُكْم َوَأن َتْصِبُروا َخْيٌر َلُّكْم َوالَلّ
ِحيٌم{ ]النساء: ٢٥[. َرّ

وقد دلت اآلية على حترمي الزنى من ثالثة وجوه: 
الوجه األول: أن احُلر إذا خش���ي العنت؛ وهو الوقوع في 
الزنى لغلبة الشهوة عليه، وكان عاجزاً عن نيل احلرة يجوز له 
في هذه احلال أن ينكح أََمًة، ألجل أن يُِعف نفسه عن الزنى.

الوجه الثاني: قول���ه - تعالى -: }َفانِكُحوُهَنّ ِب���إْذِن َأْهِلِهَنّ 
َوآُتوُه���َنّ ُأُجوَرُهَنّ ِباْل�َمْع���ُروِف ُمْحَصَناٍت َغْيَر ُمَس���اِفَحاٍت َوال ُمَتِّخَذاِت 
َأْخ���َداٍن{ فأمر بإنكاح األََمة واش���ترط ف���ي نكاحها أن تؤتى 
مهرها، وسمى مهرها أجراًً كاآلية التي قبلها، فدل هذا داللة 
قاطع���ة عل�ى أن املراد باألج�ر في اآليتن هو امله�ر، كما قال 
- تعالى - في آية أخرى: }َوآُتوا الِنَّساَء َصُدَقاِتِهَنّ ِنْحَلًة{ ]النساء: 
٤[. ث���م أكد حترمي الزنى بقوله: }ُمْحَصَناٍت َغْيَر ُمَس���اِفَحاٍت َوال 
ُمَتِّخ���َذاِت َأْخَداٍن{، فاش���ترط جلواز نكاحه���ا أن تكون عفيفة 
محصنة من الزنى غير مسافحٍة وال متخذٍة لصديق يزني بها؛ 

فهل بعد هذا البيان من بيان؟
الوج���ه الثالث: قوله - تعالى -: } َفإْن َأَتنْيَ ِبَفاِحَش���ٍة َفَعَلْيِهَنّ 
ِنْصُف َما َعَل���ى اْل�ُمْحَصَناِت ِمَن اْلَع���َذاِب{، فقد وصف الزنى بأنه 
فاحش���ة، وأوجب إقامة احلد على األََمة إذا زنت، وأن عليها 

من العذاب نصف ما على احلرائر من النساء. 
ولو أن هؤالء أرادوا احلق ومعرفة مراد الله - تعالى - من اآلية 
وحملوا املتش���ابه على احملكم لعلموا أن معنى قوله - تعالى -: }َفَما 
اْس���َتْمَتْعُتم ِبِه ِمْنُهَنّ َفآُتوُهَنّ ُأُجوَرُهَنّ َفِريَضًة{ ]النساء: ٢٤[: هو وجوب املهر 
في النكاح؛ فاالستمتاع في اآلية هو النكاح، فيكون املعنى: كما أنكم 
تس���تمتعون باملنكوحات فأعطوهن مهورهن في مقابلة ذلك، وهذا 
كقوله - تعالى - في اآلية التي بعد هذه اآلية مباشرة: }َفانِكُحوُهَنّ 
ِبإْذِن َأْهِلِهَنّ َوآُتوُهَنّ ُأُجوَرُهَنّ ِباْل�َمْعُروِف ُمْحَصَناٍت َغْيَر ُمَساِفَحاٍت َوال ُمَتِّخَذاِت 
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اآليات املتشابهات؛ فالتجرؤ على التلبيس والتشكيك مبا دونها 
من األحكام أَْولَى وأيسر. 

وكم اس���تدل بعض اجلهلة واألدعياء، وأرباب الش���هوات 
���نة،  واألهواء مبثل هذه املش���تبهات من نصوص الكتاب والسُّ
فيزعم���ون أن الله أراد كذا، وأن رس���وله # أراد كذا، والله 
ورسوله منه بريئان؛ حتى وجدنا بكل أسف من بعض املنسوبن 
للعلم من يستدل باملتشابهات إلباحة الشرك األكبر والغلو في 
تعظيم أصحاب القبور وصرف أنواع العبادة لهم من دون الله، 
أو اجلرأة على تكفير املس���لمن، بل تكفي���ر بعض الصحابة 
املش���هود لهم باجلنة َولَعِنِهم، أو إباح���ة دماء املعصومن من 
املس����لمن واملع�اه�دين، أو إباح�ة ص�ري���ح الربا، أو إباح�ة 
التبرج والسفور وكش���ف العورات، أو اخللوة باملرأة األجنبية 
واالس���تمتاع بها مبا دون الزنى، أو س���ماع املعازف واألغاني 
الفاحش���ة املاجنة بأنواعها، أو إباحة املتعة بالنساء، أو إباحة 

القمار وامليسر، أو املسكرات واملخدرات... إلخ.
فإذا أُنكر عل���ى أحدهم هذا القول املنَك���ر املجَمع على 
حترميه، أجاب بأنه لم يقله من تلقاء نفس���ه، ولم يأِت به من 
جيبه، وإمن�ا دل�ت عليه اآلي���ة الفالني�ة واحل�ديث الف�الني. 
وم����ا ه�و والل�ه إال تلبي�ٌس وتدلي����ٌس، وحت�ريٌف لك�الم الل�ه 
- س����بحانه وتعالى - وكالم رس���وله #، وتَ���ْرٌك حملكمات 
النصوص، واتباٌع للمتش���ابه منها؛ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلها 

على غير مراد املتكلم بها.
���نة،  وإذا ص���ح لهم مثل ه���ذا في نصوص الكتاب والسُّ
فال عجب أن يس���تعملوا هذا املنهج التشكيكي اإلفسادي مع 
نصوص العلماء وأقوالهم، فيأخذوا باملتش���ابه منها، ويتركوا 
احملكم الصريح، الذي يبنِّ مراَدهم ويكش���ف عن قناعاتهم، 
فينس���بون لهم ما ل���م يقولوه، ويحملون كالمه���م على ما لم 
يقصدوه. وقد يبترون النص املنقول عن سياقه، ويفصلونه عن 
أسبابه ومبرراته، وقد يكون كالماً في حادثة خاصة، أو ظرف 
���ة، فيعممون احلكم،  ، أو رخصة لضرورة أو حاجة ماسَّ معنَّ
ويأخذونه على إطالقه، ويجردونه من ضوابطه وش���روطه... 
ويس���اعدهم في حتقيق ذلك أن العلماء مهما بلغوا من العلم 
والفه���م فإنهم ليس عندهم من االحتي���اط والدقة، والبالغة 
واإلحكام، ووضوح العبارة وَقْصِرها على املقصود مثل ما جعله 
���نة؛  الله - تعالى - للوحي املعصوم من نصوص الكتاب والسُّ

فالله املستعان.
���نة،  فن للكتاب والسُّ وقد حذرنا النبي # من هؤالء احملرِّ

َأْخَداٍن{، فأمر بإنك�احهن وأن يؤتَن أج�ورهن باملع�روف، محص�نات 
غي�ر مس����افحات وال مت�خ�ذات أخ����دان، وكق�ول�ه - تعالى - في 
 } س����ورة املمتحن�ة: }َوال ُجَناَح َعَلْيُكْم َأن َتنِكُحوُهَنّ إَذا آَتْيُتُموُهَنّ ُأُجوَرُهَنّ
]املمتحن���ة: ١٠[؛ فاألج���ر املأمور بدفعه للزوجات ف���ي هذا اآليات 
وغيره���ا هو املهر، وقد ش���بهه الله باألجرة؛ للدالل���ة على لزومه 
ووجوبه كل���زوم األجرة ووجوبها، وألن الص���داق ملا كان في مقابلة 
االستمتاع بالزوجة كان له ش���به قوي بأثمان املنافع، فسمي أجراً. 
قال العالَّمة الشنقيطي: »وسياق اآلية التي نحن بصددها يدل 
داللة واضح�ة عل�ى أن اآلية في عق�د النكاح كما بيَّنا، ال في 
مات التي ال يجوز نكاحها  نكاح املتعة؛ ألنه - تعالى - ذكر احملرَّ
َهاُتُكْم َوَبَناُتُكْم{ ]النساء: ٢٣[  َمْت َعَلْيُكْم ُأَمّ بقوله - تعالى -: }ُحِرّ
إلخ... ث���م بنَّ أن غير تلك احملرمات ح���الل بالنكاح بقوله: 
ْحِصِننَي َغْيَر ُمَس���اِفِحنَي{  ا َوَراَء َذِلُكْم َأن َتْبَتُغوا ِبَأْمَواِلُكم ُمّ }َوُأِحَلّ َلُكم َمّ
]النساء: ٢٤[، ثم بن أن من نكحتم منهن واستمتعتم بها يلزمكم 
أن تعطوها مهرها، مرتِّباً لذلك بالفاء على النكاح بقوله: }َفَما 
اْس���َتْمَتْعُتم ِبِه ِمْنُهَنّ َفآُتوُهَنّ ُأُجوَرُهَنّ َفِريَضًة{ ]النساء: ٢٤[ اآلية، كما 

بيناه واضحاً، والعلم عند الله، تعالى«)1(.
وما ذك���رت هذين املثالن املوغلَن ف���ي الزيغ والضالل، 
نة وإجماع األمة إال ألبنِّ أن  واملصادَمن لصريح الكتاب والسُّ
هؤالء الزائغن إذا جترؤوا على االحتجاج باملتشابهات إلبطال 
األحكام القطعية املعلوم���ة من الدين بالضرورة، فقد جترؤوا 
على التش���كيك بعقيدة التوحيد، التي هي أس���اس اإلسالم، 
والغاي���ة التي ابتعث الله لها جميع الرس���ل الكرام، وأنزل من 
أجلها جميع الكتب الس���ماوية، ولبَّسوا على اجلهلة مبثل هذه 

الطبري: 175/8،  )/5). وينظر: تفسير  بالقرآن:  القرآن  البيان في إيضاح  ))( أضواء 
وتفسير ابن كثير: )/59)، وتفسير السعدي: )/174. 
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واملتبعن للمتش���ابهات ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل كالم الله على 
غير مراده؛ فَعْن َعاِئَش���َة - َرِضَي اللَُّه َعنَْها - َقالَت: »تاََل َرُسوُل 
ْحَكَماٌت  اللَِّه # َهِذِه اآْليََة: }ُهَو اَلِّذي َأنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آَياٌت ُمّ
ِبُعوَن َما َتَشاَبَه  ا اَلِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ َفَيَتّ ُهَنّ ُأُمّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَش���اِبَهاٌت َفَأَمّ
اِس���ُخوَن ِفي اْلِعْلِم  ُه َوالَرّ ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتَأِويِلِه َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إاَلّ الَلّ
ُر إاَلّ ُأْوُلوا اأَلْلَباِب{ ]آل عمران:  َكّ َنا َوَما َيَذّ ْن ِعنِد َرِبّ َيُقوُلوَن آَمَنّا ِب���ِه ُكٌلّ ِمّ
٧[. َقالَت: َقاَل َرُسوُل اللَِّه #: َفِإَذا َرأَيْت الَِّذيَن يَتَِّبُعوَن َما تََشابََه 

ى اللَُّه َفاْحَذُروُهْم«)1(.  ِمنُْه، َفأُولَِئك الَِّذيَن َسمَّ
وقال #: »يحمل هذا العلم م���ن كل َخلَف عدوله ينفون 
عنه حتريف الغالن، وانتحال املبطلن، وتأويل اجلاهلن«)2(. 

فون ما جاء به،  ق���ال ابن القيم: »فأخبر أن الغال���ن يحرِّ
واملبطلون ينتحل���ون بباطلهم غير م���ا كان عليه، واجلاهلون 
يتأولونه على غير تأويله، وفساد اإلسالم من هؤالء الطوائف 
الثالثة؛ فلوال أن الله - تعالى - يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك 

جلرى عليه ما جرى على أديان األنبياء قبله من هؤالء«)3(. 
���نة ف���ي التحذير من  وقد تكاثرت نصوص الكتاب والسُّ
األئم���ة املضلن، واجلهل���ة املتمعلم���ن، واملتصدرين للفتوى 
وليس���وا من أهلها، ولهذا أمرنا الله - تعالى - بس���ؤال أهل 
ْكِر إن ُكنُتْم  الذكر خاصة فقال - س���بحانه -: }َفاْس���َأُلوا َأْهَل الِذّ
ال َتْعَلُموَن{ ]األنبياء: ٧[، وأهل الذكر هم العلماء الراس���خون، 
الذين شهدت لهم األمة بالعلم واإلمامة في الدين، أما أدعياء 
العلم، وأنص���اف املتعلمن، واملتطفلون عل���ى موائد العلماء، 
فليس���وا أهاًل أِلَن يس���تفتوا ويُصَدر عن رأيهم، وبخاصة في 

األمور العامة التي متس مصالح األمة.
والنبي # يحذر من هؤالء حتذيراً ش���ديداً فيقول: »إن 
الل���ه ال يقبض العلم انتزاعاً ينتزع���ه من العباد، ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبِق عاملاً اتخذ الناس رؤوساً 

جهاالً فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا«)4(.
وهذا يتضم���ن التحذير م���ن ترئيس اجله���ال، وتخلية 
الس���احة لهم، بقعود العلماء الراسخن عما أوجبه الله عليهم 
من البالغ والتبين. وفيه التحذير من اس���تفتاء أدعياء العلم 
وأنصاف املتعلم���ن، ومن يتصدرون للفتوى وهم في احلقيقة 
جهال أدعياء. وفيه التحذير الشديد لهؤالء من القول على الله 

))( رواه البخاري: 4547، ومسلم: 665). 
والطحاوي: 69))،  والطبراني: 584،  الكبرى: 09/10)،  السنن  البيهقي في  ))( رواه 

وصححه األلباني في »مشكاة املصابيح«: )/)5. 
))( إغاثة اللهفان: )/159.  

))( رواه البخاري: 100، ومسلم: )67). 

بال علم، وإقحام أنفس���هم في ما ال يحس�نون، واخلوض في 
بحر ال يجيدون الس���باحة فيه، فَيِضلون ويُِضلون، ويتحملون 

أوزارهم وأوزار من يضلونهم بغير علم. 
وق���د صحَّ عن عمر بن اخلط���اب - رضي الله عنه - أنه 
قال: »يهدم اإلس���الم زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة 
مضلون«)5(؛ فإذا كانت زلة العالم تهدم اإلسالم، وتضل األنام، 
فكي���ف بفتاوى أئمة الضاللة وأرباب اجلهالة والغواية؛ فليس 
ش���يء أخطر على األمة، وال أضيع لدينها من جاهل دعي، أو 
منافق ذكي، يستعمل ذكاءه وعلمه وفصاحته في إضالل اخللق، 
وصدهم عن الهدى ودين احلق؛ فعن أبي عثمان النهدي قال: 
إن���ي جلالس حتت منبر عمر - رضي الله عنه - وهو يخطب 
الناس، فقال في خطبته: س���معت رس���ول الله # يقول: »إن 

أخوف ما أخاف على هذه األمة كل منافق عليم اللسان«)6(. 
فإذا كان املنافق عليَم اللسان، قويَّ البيان، كان ذلك سبباً 
لفتنة الن���اس ولَبْس احلق بالباطل، ولهذا كان أخوف ش���يء 
يخاف���ه النبي # على أمته هم أئم���ة الضاللة هؤالء، وذلك 
لش����دة خطرهم، وعموم ضررهم؛ فعن ثوب���ان - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله #: »إمنا أخاف على أمتي األئمة 
املضلن«، وف���ي رواية: »أخوف ما أخاف عل���ى أمتي األئمة 

املضلون«)7(.
بل كان يخاف على أمته منهم أش���د من خوفه عليهم من 
فتنة املس���يح الدجال، الذي أمرنا بالتع���وذ من فتنته في كل 
ص���الة، وما من نبي إال وأنذر أمت���ه الدجال)8(؛ وذلك لعظيم 
خطره، وشدة فتنته، ومع ذلك فأئمة الضاللة أشد ضرراً على 
األمة من فتنته؛ فعن أب���ي ذر - رضي الله عنه - قال: »كنت 
مخاصر النبي # يوماً إلى منزله، فسمعته يقول: غير الدجال 
أخوف على أمتي من الدج�ال. فلما خش����يت أن يدخل قلت: 
يا رسول الله! أي ش���يء أخوف على أمتك من الدجال؟ قال: 
األئم���ة املضلن«)9(، وعن علي - رض���ي الله عنه - قال: »كنا 

في  تيمية  ابن  وصححه   ،1475 »الزهد«:  في  املبارك  وابن   ،(44/( الدارمي:  رواه   )((
»بيان تلبيس اجلهمية«: )/79)، واأللباني في مشكاة املصابيح: )/57. 

)6( رواه أحمد: )/)) - 99)، والبزار: )/4)4، وله شاهد من حديث عمران بن حصني، 
وصححهما األلباني في السلسلة الصحيحة: )/)) ، )/87.

)7( رواه أبو داود: )5)4، والترمذي: 9)))، والدارمي: 09) ، )75)، وأحمد: 448))، 
في  األلباني  وصححه  صحيح.  حسن  حديث  الترمذي:  وقال   .6714 حبان:  وابن 
عمر،  حديث  من  عديدة  شواهد  له  وذكر   ،109/( الصحيحة«:  األحاديث  »سلسلة 

وأبي الدرداء، وأبي ذر، وشداد بن أوس، وعلي بن أبي طالب، رضي الله عنهم. 
الله عنه - قال: قال  أنس بن مالك - رضي  )8( روى مسلم في صحيحه: )))9)( عن 

رسول الله #: »ما من نبي إال وقد أنذر أمته األعور الكذاب«.
األلباني في »سلسلة  التي قبله؛ ولذا قال  له األحاديث  )9( رواه أحمد: 5))1). ويشهد 

األحاديث الصحيحة«: )/)64: فاحلديث مبجموع ذلك صحيح. 
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جلوس���اً عند النبي # وهو نائم، فذكرنا الدجال، فاستيقظ 
محم���ّراً وجهه فقال: غير الدجال أخ���وف عندي عليكم من 

الدجال: أئمة مضلون«)1(.
ويؤكد ذلك أن النبي # حن حذر من فتنة اخلوارج، وأمر 
بقتلهم، بنَّ أنهم إمنا أُتوا من ِقَبل جهلهم، وقلة فقههم، فجنوا 
على أنفسهم وعلى أمتهم، ولم يشفع لهم ُحْسن نيتهم، وسالمة 
قصدهم، وكثرة عبادتهم؛ فعن علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - قال: سمعت رس���ول الله # يقول: »سيخرج في آخر 
الزمان قوم ُحدثَاء األس���نان، سفهاء األحالم، يقولون من خير 
قول البري���ة، يقرؤون القرآن ال يجاوز حناجرهم، ميرقون من 
الدين كما ميرق السهم من الرميَّة، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، 

فإن في قتلهم أجراً ملن قتلهم عند الله يوم القيامة«)2(. 
وكلما تق���ادم الزمان، وبَُعد الناس ع���ن عهد النبوة، كثر 
جهله���م، وق���لَّ فقهه���م، ورقَّ دينهم، وتصدوا مل���ا ال يعنيهم، 
وخاضوا في ما ليس من ش���أنهم، وتكل���م اجلهلة والغوغاء، 
واملنافق���ون وأهل األهواء في مصالح األمة وقضاياها العامة، 
فلبَّس���وا احلق بالباطل، واس���تحلُّوا احلرم���ات، ووقعوا في 
املنكرات، واتبعوا األهواء والش���هوات، وجت���رؤوا على ِحَمى 
الش���ريعة، وحرماتها املنيعة، وهذا من أشراط الساعة، التي 
نبَّ���ه عليها نبينا # في قوله: »إن بن يدي الس���اعة س���نن 
ب فيها الصادق، ويؤمتن  ق فيها ال���كاذب، ويكذَّ خداعة، يصدَّ
فيها اخلائن، ويخون فيها األمن، وينطق فيها الرويبضة. قيل: 
وما الرويبضة؟ قال: الرج���ل التافه يتكلم في أمر العامة«)3(، 
وع���ن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه س���مع النبي # 
يقول: »إن من أش���راط الساعة أن يُرَفع العلم، ويظهر اجلهل، 
ويفشو الزنى، ويُشَرب اخلمر، ويذهب الرجال، وتبقى النساء، 

حتى يكون خلمسن امرأة قيم واحد«)4(. 
وقد بن اإلمام الشاطبي خطورة االستدالل باملتشابهات، 
وتأويلها على غير وجهها، وأن هذا من أكبر س���مات املبتدعة 
وأه���ل األهواء، وذكر لذلك أمثلًة كثي���رة، كما نبه على املنهج 
الش���رعي في التعامل مع هذه املتش���ابهات فق���ال: »ومنها: 
انحرافهم عن األصول الواضحة إلى اتباع املتش���ابهات التي 

))( رواه أبو يعلى املوصلي في مسنده: 466. وقد ضعف إسناده األلباني في »سلسلة 
األحاديث الصحيحة«: )/))). لكن تشهد له األحاديث التي قبله.

))( رواه البخاري: 415) ، 4770 ، 1)65 ، ومسلم: 1066. 
وصححه   ،(91/( وأحمد:   ،51(  -  465/( واحلاكم:   ،404( ماجه:  ابن  رواه   )((

األلباني في السلسلة الصحيحة.
))( رواه البخاري: 81 ، ))49، ومسلم: 671). 

للعقول فيها مواقف، وطلب األخذ بها تأوياًل - كم�ا أخبر الله 
تعالى في كتابه - إش���ارة إلى النص���ارى في قولهم بالثالوثي 
ِبُعوَن َما َتَش���اَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة  ا اَلِّذي���َن ِفي ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ َفَيَتّ بقوله: }َفَأَمّ
َواْبِتَغ���اَء َتَأِويِل���ِه{ ]آل عمران: ٧[، وقد عل���م العلماء أن كل دليل 
فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في احلقيقة حتى يتبن معناه 
ويظه���ر املراد منه، ويُش���تََرط في ذل���ك أن ال يعارضه أصل 
قطعي، فإذا لم يظهر معناه إلجمال أو اش���تراك، أو عارضه 
قطعي كظهور تشبيه فليس بدليل؛ ألن حقيقة الدليل أن يكون 
ظاهراً في نفس���ه وداالً على غيره، وإال احتيج إلى دليل، فإن 

دل الدليل على عدم صحته فأحرى أن ال يكون دلياًل. 
 وال ميكن أن تعارض الفروُع اجلزئيُة األصوَل الكلية؛ ألن 
الفروع اجلزئية إن لم تقت���ِض عماًل، فهي في محل التوقف، 
وإن اقتض���ت عماًل، فالرج���وع إلى األصول ه���و الصراط 
املستقيم... ومدار الغلط في هذا الفصل إمنا هو على حرف 
واحد: وهو اجلهل مبقاصد الشرع، وعدم ضم أطرافه بعضها 
لبعض، فإن مأخذ األدلة عند األئمة الراس���خن إمنا هو على 
أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها 
ها، ومطلَِقها  ها املرتب على خاصِّ وجزئياتها املرتبة عليها، وعامِّ
���ر ببيِّنها، إلى ما سوى  احملمول على مقيَِّدها، ومجملها املفسَّ
ذلك م���ن مناحيها؛ فإذا حصل للناظر م���ن جملتها حكم من 

األحكام فذلك الذي نظمت به حن استنبطت.
 وما مثلها إال مثل اإلنس���ان الصحيح الس���وي؛ فكما أن 
اإلنس���ان ال يكون إنس���اناً حتى يس���تنطق، فال ينطق باليد 
وحدها، وال بالرجل وحدها، وال بالرأس وحده، وال باللس���ان 
وحده، بل بجملته التي سمي بها إنساناً، ك��ذلك الش���ريعة ال 
يطلب منها احلكم على حقيقة االس���تنباط إال بجملتها، ال من 
دليل منها؛ أي دليل كان... فش���أن الراسخن تصور الشريعة 
صورة واحدة يخ���دم بعضها، كأعضاء اإلنس���ان إذا صوِّرت 
ا؛ أي  صورة مثمرة. وشأن متبعي املتش���ابه��ات أخ�ذ دليل مَّ
لي��اً، وإن كان ثَمَّ ما يعارضه من  دلي���ل ك��ان، عف�واً وأخ�ذاً أوَّ
ُكلِّ���ي أو ج�زئ��ي. فكان العضو الواح���د ال يعطي في مفهوم 
أحكام الش���ريع�ة حكماً حقيق�ياً، فمتبعه متَِّبع متش���ابَه، وال 
يتبعه إال من ف��ي قلب��ه زي�غ كما ش���هد الله به: }َوَمْن َأْصَدُق 

ِمَن الَلِّه ِقياًل{ ]النساء: ١٢٢[«)5(.
 

))( االعتصام: )/181 ، 185.
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] الغرب: قراءة عقدية [

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

 Encyclopaedia( البريطاني���ة  املوس���وعة  تَُع���دُّ 
Britannica( التي نعرفها باسم »دائرة املعارف البريطانية« 
مرجع���اً ل���ه مكانته في عال���م البحث العلمي. ولعل اس���م 
»إنسايكلوبيديا بريتانيكا« ال يزال يرنُّ في مسامع بعضنا منذ 

أن كنا صغاراً نشاهد أفالمها الوثائقية.
بدأ صدور املوس���وعة البريطانية ع���ام 1768م بعد أن 
 )Encyclopédie( استُلهمت فكرتها من املوسوعة الفرنسية
التي ظه���رت قبلها بعق���د ونيِّف؛ فظه���رت بعض األقالم 
ل بذلك تياٌر فكري  املتحررة من الصوجلان البابوي، وتََش���كَّ
مناوئ للكهنوتية انتهى بالثورة الفرنس���ية عام 1789م. ولكن 
بينما توقف صدور املوسوعة الفرنسية عام 1780م، استمرت 
طبعات »املوسوعة البريطانية« إلى زمننا هذا، بعد أن »ُطهِّرت 

مباء املعمودية« من ِقبل الكنيسة.
لعل أذهان بعض الناس ال تتقبل صورًة لقسيس كاثوليكي 
يحرر موسوعة »ليبرالية«، لكنها احلقيقة التي أَقرَّ بها »احتاد 
 Westminster Catholic( الكاثوليك���ي«  ِوستمنس���تر 
Federation( الذي أشرف بنفسه على طقوس العماد. فبعد 
أن ذاع صيت املوس���وعة وأصبحت مرجعاً للقراء األمريكين 
فضاًل عن اإلجنليز بحلول ع���ام 1920م، كان لزاماً أن يعاد 
النظر في محتواها لتواك���ب التقدم العلمي آنذاك؛ فانتُِخب 
له���ذه املهمة فريق من احملرري���ن البريطانين واألمريكين. 
وملا انتهى املش���روع ع���ام 1928م علق »احتاد وستمنس���تر 
الكاثوليكي« على احلدث بكل جرأة قائاًل: »لقد قام مش���روع 
مراجعة »املوسوعة البريطانية« ألجل حذف األمور املعارضة 
لوجهة النظ���ر الكاثوليكية وإضافة ما ه���و دقيق ومحايد. 
لق���د مت متحيص املجلدات الثمانية والعش���رين، ثم ُحددت 

»الموسوعة
البريطـــانية«
ومقص الرقيب

الكاثوليكي
ف��ي��ص��ل ب���ن ع��ل��ي ال���ك���ام���ل���ي)*(

popedia@windowslive.com
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املقاطع املعارضة، وبُيِّنت أسباب حذفها 
أو تعديلها. إن كل األس���باب تدعو إلى 
األم���ل في أن تكون الطبعة اجلديدة من 
»املوسوعة البريطانية« أكثر دقة وحياداً 

من سابقاتها« )1(.
ولنا وقف���ة هنا مع ه���ذا االعتراف 
الصادر ع���ن الس���لطة الكاثوليكية التي 
باش���رت بنفس���ها تعدي���ل »املوس���وعة 
البريطاني���ة« لتجعله���ا س���ائغة لل���ذوق 
البابوي؛ إنها دليل قاطع على أن س���لطة 
الكنيس���ة الكاثوليكية في البالد الغربي�ة 
واق����ع ال ميك���ن جتاهل���ه وإن غ�اب���ت 
كة عن أنظار العامة. وهذا  األص�ابع احمل�رِّ
ح به »احتاد وستمنس���تر  النفوذ الذي صرَّ
الكاثوليك���ي« جن���د مثيله ف���ي الواليات 
املتحدة منذ القرن التاسع عشر، وقد عبر 
عنه »جس���نت فلنت« في كتابه »واش���نطن 
في حجر روما« بقول���ه: »ما من صحيفة 
مؤثرة على الكنيس���ة الكاثوليكية يُس���مح 
لها أن تطبع حتى تُعَرض على الكاردينال 

للنقد« )2(.
ولعلِّي أض���رب لذلك بعض األمثلة: 
فبينم���ا كنت ذات م���رة أقرأ عن تنظيم 
املتنورين )اإللوميناتي( ومؤسس���ه »آدم 
وايس���هاوبت« في طبعة عام 1911م من 
»املوسوعة البريطانية« لفت نظري إقرار 
املوس���وعة بأنه »أستاذ القانون الكنسي 
ب� »إجنولشتات«، ويسوعي سابق«، وهو 
ربط مباش���ر بن اليسوعية الكاثوليكية 
وبن مؤسس تنظيٍم ماسوني يُنَسب عادة 
إلى تأس���يس »النظام العاملي اجلديد«. 
فلما رجعت إلى نسخٍة حديثٍة للموسوعة 

 (1) McCabe, Joseph. The Social 
Record of Christianity (Book Tree, 
2000), p. 4.
 (2)  Fulton, Justin D. Washington 
in the Lap of Rome (Boston: W. Kel-
laway, 1888), p. 25.

ل حول  وجدت أن ذل���ك املق���ال املفصَّ
»اإللومينات���ي« صار ال يتج���اوز بضعة 
أس���طر، بل ُقلِّمت أظف���اره حتى صار 

هزياًل ال ميتُّ إلى األكادميية ِبِصلة.
كذلك املق���ال املتعل�ق ب� »ل�ودريج�و 
بورجا«، ذلك الكاهن اإلس���باني العربيد 
املاجن ال���ذي أصبح يع���رف فيما بعد 
بالبابا »اإلسكندر السادس«. لقد حاول 
مقص الرقيب الكاثوليكي بقدر اإلمكان 
املوسوعة؛  قارئ  لدى  حتس���ن صورته 
فق���د ب���نَّ كات���ب املق���ال األصلي أن 
اإلس���كندر ُعِرف بانحالله اخللقي قبل 
جلوس���ه على كرسي البابوية حينما كان 
كارديناالً، ومع ذلك اختير ليعتلي عرش 
البابوية! فكان مما كت���ب: »بالرغم من 
الفساد الكنس���ي الذي بلغ ذروته إال أن 
حياة العربدة التي عاش���ها ]اإلسكندر[ 
جلبت له نقداً الذعاً جداً من ِقبل البابا 
»بيوس الثاني«؛ أي أن فساده األخالقي 
جت���اوز املعهود في زمان���ه. وفي موطن 
آخر م���ن املقال يذك���ر الكاتب أن »من 
أمثلة فساد البالط البابوي أن »لوكريزا« 
ابنة »بورجا« ]اإلسكندر[ كانت تعيش مع 
خليلته »جيليا« التي ولدت له ابنته »لورا« 
عام 1492م )وهو العام الذي اختير فيه 
ملنصب البابوية(« لكن مقص الرقيب لم 
يتج���اوز ما أوردتُه حتى حذف العبارتن 
كلتيهما بحجة االختصار حتى ال تتضخم 
املوس���وعة. لكن املوس���وعة تتنازل عن 
مطل���ب االختصار عندم���ا يتعلق األمر 
بتمجي���د أعالم الاله���وت الكاثوليكي. 
اإلسكندرية  أسقف  »أثناسيوس«  فمقال 
الذي نافح عن الكنيسة ضد اآلريوسية 

يزداد توسعاً في الطبعات الالحقة.
وأختم باملقال املتعلق ب� »اليسوعية« 
ذل���ك التنظيم الكاثوليكي اخلطير الذي 

حتدث���ُت عنه بإس���هاب ف���ي غير هذا 
ب ه���ذا املقال حتى  املوض���ع. فقد ُهذِّ
ف���ي نَُس���ِخه القدمية. ث���م ُوِكلَت كتابة 
املقال إلى األب اليسوعي »تونتون« الذي 
زيف حقيقة اليس���وعية في أعن القراء 
وألبسها لباس التقوى والورع. لكنه قال 
ف���ي أثناء املقال: »إن حقيقتن مَروِّعتن 
ال يُختلَف حولهما تقابالن الدارس املتتبِّع 

لتاريخ اجلمعية ]اليسوعية[:
أولهما: الش���كوك والعداء العامليان 
الل���ذان جلبتهم���ا على نفس���ها، ليس 
َدت  فق���ط من البروتس���تانت الذين تعهَّ
مبعاداتهم وال من أعداء الكهنوت، بل من 
كل األمم الكاثوليكية في العالم. لقد كان 
أكب���ر أعدائها من أتباع العقيدة الرومية 

الكاثوليكية«
لك���ن مق���ص الرقي���ب أت���ى على 
ه���ذا املقطع فلم يُبق منه س���وى عبارة 
وجي���زة تزعم أن »أبرز حقيقة في تاريخ 
اللذان  والعداء  الش���كوك  اجلمعية هي 
جلبتهما على نفس���ها من أتباع العقيدة 
الرومية الكاثوليكية« والفرق بن املعنين 
ش�اس�ع. لك�ن س�بب الش�كوك والع�داء 
– َوْفقاً للنسخة املنقحة هذه – هو فضل 
اليسوعية وانعدام األمانة عند منتقديها!
هذا غي���ض من في���ض أردت منه 
بيان هيمنة البابوي���ة على تاريخ الغرب 
وفكره. فم���ن أراد أن يعرف مدى هذه 
الهيمنة فلن يجده فيما يُنَش���ر للعامة؛ 
فمقص البابوية لم يترك موسوعًة بوزن 

املوسوعة البريطانية؛ فكيف بغيرها؟ 
لقد ُكِت���ب التاريخ الغرب���ي لنا بأيٍد 
ملطخة بالدماء، ومن ظن أنها ستكتب لنا 
قصة الضحية فقد َوِهم. فها نحن نشهد 
تزويراً لتاريخ نشهده ونعلمه؛ فكيف مبا لم 

نشهده وما ال نعلمه؟

»الموسوعة
البريطـــانية«
ومقص الرقيب

الكاثوليكي
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 ِحَكم وأسرار :
كثيراً ما يقرن الباري - س���بحانه وتعالى - بن نبوة محمد 

# ونبوة موسى #، وبن كتابيهما وشريعتيهما.
ة م�وس���ى #: ق�ال  ة مح�م�د # ونب��وَّ أواًل: اقت�ران نب�وَّ
َن اْل�َمْسِجِد اْل�َحَراِم إَلى  - تعالى -: }ُسْبَحاَن اَلِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمّ
ِميُع اْلَبِصيُر  ُه ُهَو الَسّ اْل�َمْسِجِد اأَلْقَصا اَلِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا إَنّ
#!١!#( َوآَتْيَنا ُموَس���ى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَناُه ُهًدى ِلَّبِني إْسَراِئيَل َأاَلّ َتَتِّخُذوا ِمن 
ُدوِن���ي َوِكياًل{ ]اإلس���راء: ١ - ٢[، وقال - تعالى -: }َأْم ُتِريُدوَن 
ِل اْلُكْفَر ِباإلَياِن  َأن َتْس���َأُلوا َرُسوَلُكْم َكَما ُسِئَل ُموَس���ى ِمن َقْبُل َوَمن َيَتَبَدّ
ِبيِل{ ]البقرة: ١٠٨[، وقال - تعالى -: }َيْسَئُلَك  َفَقْد َضَلّ َس���َواَء الَسّ
���َماِء َفَقْد َس���َأُلوا ُموَس���ى َأْكَبَر  َن الَسّ َل َعَلْيِهْم ِكَتابًا ِمّ َأْهُل اْلِكَتاِب َأن ُتَنِزّ
اِعَق���ُة ِبُظْلِمِهْم ُثَمّ اَتَّخُذوا  ���َه َجْهَرًة َفَأَخَذْتُهُم الَصّ ِم���ن َذِلَك َفَقاُلوا َأِرَنا الَلّ
َناُت َفَعَفْوَنا َعن َذِلَك َوآَتْيَنا ُموَس���ى ُسْلَطانًا  اْلِعْجَل ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُهُم اْلَبِيّ
ِبينًا{ ]النس���اء: ١٥٣[، وقال - تعالى -: }َوُرُس���اًل َقْد َقَصْصَناُهْم  ُمّ
َعَلْيَك ِمن َقْبُل َوُرُس���اًل َلّْم َنْقُصْصُهْم َعَلْيَك َوَكَلَّم الَلُّه ُموَس���ى َتْكِليمًا{ 
]النساء: ١٦٤[، وقال - تعالى -: }َوَما ُكنَت ِبَجاِنِب اْلَغْرِبِيّ إْذ َقَضْيَنا 
���اِهِديَن { ]القصص: ٤٤[،  وق�ال  إَلى ُموَس���ى اأَلْمَر َوَما ُكنَت ِمَن الَشّ
ن ِلَّقاِئِه  - تعال���ى -: }َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَس���ى اْلِكَتاَب َفال َتُكن ِف���ي ِمْرَيٍة ِمّ
َوَجَعْلَناُه ُهًدى ِلَّبِني إْس���َراِئيَل{ ]الس���جدة: ٢٣[، وقال - تعال�ى -: 
َبِأ ُموَس���ى َوِفْرَعْوَن ِباْل�َحِقّ ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَن{ ]القصص:  }َنْتُلو َعَلْيَك ِمن َنّ
٣[، وقال - تعالى -: }َهْل َأَتاَك َحِديُث ُموَسى{ ]النازعات: ١٥[.  
ا َجاَءُهْم  ثاني���ًا: اقت���ران كتابيهما: ق�ال - تعال���ى -: }َوَل�َمّ
َن اَلِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب  ٌق ِلّ�َما َمَعُهْم َنَبَذ َفِريٌق ِمّ ِه ُمَصِدّ ْن ِعنِد الَلّ َرُس���وٌل ِمّ
ُهْم ال َيْعَلُم���وَن{ ]البقرة: ١٠١[، وق�ال  ���ِه َوَراَء ُظُهوِرِهْم َكَأَنّ ِكَت���اَب الَلّ
ْنُه َوِمن َقْبِلِه  ِه َوَيْتُلوُه َش���اِهٌد ِمّ ِبّ ن َرّ َنٍة ِمّ - تعال���ى -: }َأَفَمن َكاَن َعَلى َبِيّ

ِكَتاُب ُموَس���ى إَمامًا َوَرْحَمًة ُأْوَلِئَك ُيْؤِمُنوَن ِبِه َوَمن َيْكُفْر ِبِه ِمَن اأَلْحَزاِب 
ِبَّك َوَلِكَنّ َأْكَثَر الَنّاِس  ���ُه اْل�َحُقّ ِمن َرّ ْنُه إَنّ ���اُر َمْوِعُدُه َفال َتُك ِفي ِمْرَيٍة ِمّ َفالَنّ
ال ُيْؤِمُنوَن{ ]هود: ١٧[، وقال - تعالى -: }َوِمن َقْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى 
ا ِلُّينِذَر اَلِّذيَن َظَلُموا َوُبْشَرى  ٌق ِلَّسانًا َعَرِبًيّ َصِدّ إَمامًا َوَرْحَمًة َوَهَذا ِكَتاٌب ُمّ

ِلْلُمْحِسِننَي{ ]األحقاف: ١٢[. 
َها اَلِّذيَن آَمُنوا  ثالثًا:  اقتران اتباعهما: قال - تعالى -: }َيا َأُيّ
ُه ِمَّا َقاُلوا َوَكاَن ِعنَد الَلِّه َوِجيهًا{.  َأُه الَلّ ال َتُكوُنوا َكاَلِّذيَن آَذْوا ُموَسى َفَبَرّ
]األحزاب: ٦٩[  

نة النبوية: وفي السُّ
َع���ْن َعبِْد اللَِّه - َرِضَي اللَّ���ُه َعنُْه - َقاَل: )مَلَّا َكاَن يَْوُم ُحنَْنٍ 
آثََر النَِّبيُّ # أُنَاساً ِفي الِْقْسَمِة؛ َفَأْعَطى اأْلَْقَرَع بَْن َحاِبٍس ِمائًَة 
ِبِل، َوأَْعَطى ُعَييْنََة ِمثَْل َذِلَك، َوأَْعَطى أُنَاس���اً ِمْن أَْشَراِف  ِمْن اإْلِ
الَْعَرِب، َفآثََرُهْم يَْوَمِئٍذ ِفي الِْقْس���َمِة. َق���اَل َرُجٌل: َواللَِّه ِإنَّ َهِذِه 
الِْقْس���َمَة َما ُع���ِدَل ِفيَها، َوَما أُِريَد ِبَها َوْجُه اللَّ���ِه! َفُقلُْت: َواللَِّه 
أَلُْخِبَرنَّ النَِّبيَّ #! َفَأتَيْتُ���هُ َفَأْخَبْرتُُه، َفَقاَل: »َفَمْن يَْعِدُل ِإَذا لَْم 
يَْعِدْل اللَُّه َوَرُس���ولُُه. َرِحَم اللَُّه ُموَس���ى َقْد أُوِذَي ِبَأْكثََر ِمْن َهَذا 

َفَصَبَر«()1(.
ومن حكمة هذا االقتران:

أن كتابيهما أفضل الكتب، وأن ش���ريعتيهما أكمل الشرائع، 
تيهم���ا أعلى النبوات، أن أتباعهم���ا أكثر املؤمنن، وأن  وأن نبوَّ
كليهم���ا كانت مهمته ش���اقة في دكِّ ع���روش الظلم وحصون 
االس���تبداد ومقاومة الطغي���ان واإلحل���اد واخلرافة، وحترير 
الرقاب والقلوب من اس���تعباد اإلنس���ان لإلنس���ان واستعباد 
الهوى للنفس؛ فبنو إس���رائيل أذلَّهم احلكم الطاغي فأصبحوا 

ُمِس  ُ َوَغيخَْرُهمخْ ِمنخْ الخْ ُقلُوُبُهمخْ  َُؤلََّفَة  املخْ ِطي  ُيعخْ  # النَّبِيُّ  َكاَن  َما  َباب  ))( صحيح البخاري: 
ِوِه، ) 917)(. َوَنحخْ

ت���وف���ي���ق ع���ل���ي زب�����ادي               

نبوة محمد #
ونبوة موسى # في القرآن الكريم

] قضايا دعوية [
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ال ميلكون من أمر أنفسهم ش���يئاً، والعرب أخذ سلطان القبيلة 
بنواصيهم واس���تحوذت العصبية القبلية على نفوس���هم فخضع 

الضعفاء لألقوياء ودان العبيد للسادة)1(.
وإن الله - سبحانه - علم أن أجياالً من هذه األمة املسلمة ستمر 
بأدوار كالتي مرَّ فيها بنو إسرائيل، وتقف من دينها وعقيدتها مواقف 
رًة  شبيهة مبواقف بني إس���رائيل؛ فعرض عليها مزالَق الطريق، مصوَّ
في تاريخ بني إس���رائيل؛ لتكون لها عظًة وعبرًة؛ ولترى صورتها في 
هذه امل���رآة املرفوعة لها ِبَيد الله - س���بحانه - قبل الوقوع في تلك 

املزالق أو اللجاج فيها على مدار الطريق)2(.
وكما أن األنبياء ال تخل���و من االبتالء باملعاندين، كما حدث 
ملوس���ى وهارون - عليهما الصالة والس���الم - فك���ذا ال تخلو 
األولي���اء والعلماء عن االبتالء باجلاهل���ن؛ فقلما انفك وليٌّ أو 
عالم عن ضروب من اإليذاء، بنحو إخراج من بلدة، وس���عاية إلى 
س���لطان، وش���هادة عليه حتى بالكفر، فاصبر كما صبروا تظفر 

كما ظفروا)3(.

))( تفسير سورة األعراف د: محمد البهي، ص 98. 
))( في ظالل القرآن: )/ )4).

))( فيض القدير: )/ 6).

من مقاصد بعثة  الرُّسل تحرير اإلنسان:
���ل تري���ر أقوامه���م م���ن  سحُ أواًل: املقص���د م���ن بعث���ة الرحُ

عبودية البشر: 
صاً مقصَد رسالته:  قال - تعالى - على لسان موسى # ملخِّ
ِبُّكْم َفَأْرِسْل َمِعَي َبِني إْسَراِئيَل{ ]األعراف: ١٠٥[،  ن َرّ َنٍة ِمّ }َقْد ِجْئُتُكم ِبَبِيّ
وق�ال - تعال�ى - آم�راً م�وس���ى وه�ارون - عليهما الس���الم -: 
ا َرُسوال َرِبَّك َفَأْرِسْل َمَعَنا َبِني إْسَراِئيَل{ ]طه: ٤٧[؛ أي:  }َفْأِتَياُه َفُقوال إَنّ
)أطلقهم من أْسرك وقهرك، ودعهم وعبادة ربك وربهم()4(، )فإن 
بني إس���رائيل عبيد لله وحَده، وإن اإلنسان ال يخدم سيدين، وال 
يعبد إلهن؛ فمن كان عبداً لله، فما ميكن أن يكون عبداً لس���واه. 
وإذا كان فرعون إمنا يَُعبِّد بني إس���رائيل له���واه؛ فقد أعلن له 
موس���ى # أن رب العاملن هو الله. وإعالن هذه احلقيقة يُنِهي 
ش���رعية ما يزاوله فرعون من تعبيد بني إس���رائيل. إن إعالن 

ربوبية الله للعاملن هي بذاتها إعالن حترير اإلنسان:
- حتريره من اخلضوع والطاعة والتبعية والعبودية لغير الله.

- حتريره من ش���رع البش���ر، ومن هوى البشر، ومن تقاليد 

))( تفسير ابن كثير: )/ ))).
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البشر، ومن حكم البشر()1(.
وحتى يتحقق كمال احلري���ة ال بد أن تكون احلرية مع أهل 
الرشد والس���داد؛ كما قال موسى # )َمِعَي( َفتَْقِييُدهُ ِب� )َمِعَي(؛ 
ُس���وِل  أِلَنَّ امْلَْقُص���وَد ِمْن ِإْخَراِجِه���ْم ِمْن ِمْصَر أَْن يَُكونُوا َمَع الرَّ

ليرشدهم َويُدبر شؤونهم)2(.
وهنا تس���اؤل: ملاذا اقتصر موسى # َعلَى َطلَِب ِإْطاَلِق بَِني 

ِإْسَراِئيَل؟ 
قال ابن عاش���ور – رحمه الله –: )وااِلْقِتَص���اُر َعلَى َطلَِب 
نَْقاِذ بَِني  ِإْطاَلِق بَِني ِإْس���َراِئيَل يَُدلُّ َعلَى أَنَّ ُموَس���ى أُْرِس���َل إِلِ
ِريَعَة امْلُْصِلَحَة  ٍة ُمْس���تَِقلٍَّة؛ ِبَأْن يَبُثَّ ِفيِهُم الشَّ ِإْسَراِئيَل َوتَْكِويِن أُمَّ

لَُهْم، َوامْلُِقيَمَة اِلْسِتْقاَلِلِهْم َوُسلَْطاِنِهْم«)3(.
وهذا الذي قاله موس���ى # يَُسن لنا أن يكون قادةُ النهضِة 
أهَل ُرشٍد وسداٍد، قادرين على تدبير شؤون اخللق مبا يحقق لهم 
السعادة في الدنيا واآلخرة. وأنه ال يستطيع قادةُ النهضة تكوين 

أمة ناهضة إال بعد حتريرهم من استبداد املستبدين. 
َر موس���ى # بني إسرائيل من  وهنا تس���اؤل أيضاً: هل َحرَّ

استبداد فرعون؟
نعم! لقد حتق���ق ذلك، ودليل ذلك: قول الل���ه - تعالى - على 
ُلوًكا{ ]املائدة:  لسان موسى # ممتّناً على بني اسرائيل: }َوَجَعَلُكم ُمّ
٢٠[. قيل: امل���راد بال�ُملْك أنهم َملُكوا أمرهم بعد أن كانوا ممل�وكن 
لفرعون)4(. وق�ال الس���دي – رحمه الله -: »جعلكم أحراراً متلكون 
أنفس����كم بعد ما كنت�م في أيدي القبط مبن�زلة أه�ل اجل�زية فينا، 
وال يغلبكم على أنفس����كم غالب«)5(. وقال احلس�ن - رحمه الله -: 

»ألنهم َملَكوا أنفسهم بأن خلَّصهم من استعباد القبط لهم«)6(.
ْثَلى للتحرر: ثانيًا: التوحيد هو الصورة املحُ

إن احلرية الكامل���ة هي العبودية الكاملة لله ال ألحد س���واه، 
وه���ذا ما حكاه القرآن عن نذر امرأة عمران. قال - تعالى -: }إْذ 
ًرا َفَتَقَبّْل ِمِنّي إَنَّك  َقاَل���ِت اْمَرَأُت ِعْمَراَن َرِبّ إِنّي َنَذْرُت َل���َك َما ِفي َبْطِني ُمَحَرّ
غاً للعبادة،  ���ِميُع اْلَعِليُم{ ]آل عم���ران: ٣٥[؛ »أي: خالصاً مفرَّ َأنَت الَسّ
وخلدمة بيت املقدس«)7(. فهو: محرر من كل قيد ومن كل شرك ومن 
كل حق ألحد غير الله، سبحانه. والتعبير عن اخللوص املطلَق بأنه 

))( في ظالل القرآن: )/ 68).
))( التحرير والتنوير: 40/9.
))( التحرير والتنوير: 40/9.

))( فتح القدير: )/ 89).
))( تفسير الرازي: 6/ )).

)6( تفسير النكت والعيون: )/ 55).
)7( تفسير ابن كثير:  )/ )).

حت���رر تعبيٌر موٍح؛ فما يتحرر حقاً إال من يَخلُص لله كله، ويفر إلى 
الله بجملته، وينجو من العبودية لكل أحد ولكل ش���يء ولكل قيمة؛ 
ف���ال تكون عبوديته إال لله وحده. فه���ذا هو التحرر إذن، وما عداه 

عبودية وإن تراءت في صورة احلرية.
ومن هنا يبدو التوحيد هو الصورة املثلى للتحرر؛ فما يتحرر 
ا في ذات نفسه، أو  إنس���ان وهو يدين ألحد غير الله بش���يء مَّ
في مجريات حياته، أو في األوضاع والقيم والقوانن والش���رائع 
َر وفي قلب اإلنس���ان تعلُّق أو  التي تصرِّف هذه احلياة... ال حترُّ
تطلُّ�ع أو عب�ودية لغي�ر الله، وفي حياته شريعة أو قيم أو موازين 
ة من غير الله. وحن جاء اإلسالم بالتوحيد جاء بالصورة  مستمدَّ

الوحيدة للتحرر في عالم اإلنسان)8(.

من دالئل حرية اإلنسان في القرآن:
- اس���تخالف الل���ه - تعال���ى - اإلنس���اَن وتس���خير العال���م 

املشاَهد كله خلدمته:
لقد منح الله اإلنس���ان كامل الس���يادة على الكون املشاَهد؛ 
وه���ذه ال تكون إال ملن هو كامل احلرية القادر على إعمار األرض 
وإقامة ش���رع الله فيها. قال - تعالى -: }َوإْذ َقاَل َرُبَّك ِلْلَمالِئَكِة 
إِنّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة{ ]البقرة: ٣٠[؛ فهي املشيئة العليا تريد 
أن تس���لِّم له���ذا الكائن اجلديد في الوجود زم���اَم هذه األرض، 
وتطل���َق فيها يَده، وتَ���ِكَل إليه إبراز مش���يئة اخلالق في اإلبداع 
والتكوين، والتحليل والتركيب، والتحوير والتبديل، وَكْشف ما في 
ه���ذه األرض من قوى وطاقات، وكنوز وخامات، وتس���خير هذا 
كله - بإذن الله - في املهمة الضخمة التي َوَكلَها الله إليه)9(، كما 
���َمَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َجِميًعا  ا ِفي الَسّ َر َلُكم َمّ قال - تعالى -: }َوَس���َخّ

ُروَن{ ]اجلاثية: ١٣[. ْنُه إَنّ ِفي َذِلَك آلَياٍت ِلَّقْوٍم َيَتَفَكّ ِمّ
- القدرة على التمييز بني اخلير والشر:

لقد وهب الله اإلنس����ان حرية اإلرادة واالختيار ليحاَسب على 
عمله ويتحمل املس����ؤولية الكاملة املترتبة عليه، وهذه اإلرادة هبة 
ربانية، وهي َمنَاط تكليف اإلنس����ان على غيره من املخلوقات. قال 
َا َيِضُلّ َعَلْيَها َوال  ا َيْهَتِدي ِلَنْفِسِه َوَمن َضَلّ َفإَنّ َ - تعالى -: }َمِن اْهَتَدى َفإَنّ
ِبنَي َحَتّى َنْبَعَث َرُس���واًل{ ]اإلسراء: ١٥[.  َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َوَما ُكَنّا ُمَعِذّ
ن من اخلير والش����ر،  ق����ال الكعبي: )اآلية دالة على أن العبد متمكِّ

)8( في ظالل القرآن: )/ )6).
)9( في ظالل القرآن: )/  8).
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وأنه غي����ر مجبور على عمل بعينه أصاًل؛ ألن قول����ه: }َمِن اْهَتَدى 
َا َيِض���ُلّ َعَلْيَها{ إمنا يليق بالقادر على  َا َيْهَتِدي ِلَنْفِس���ِه َوَمن َضَلّ َفإَنّ َفإَنّ
الفعل املتمكن منه كيف شاء وأراد. أما املجبور على أحد الطرفن، 

املمنوع من الطرف الثاني فهذا ال يليق به()1(.
ثالثًا: إرسال الرسل دليل على حرية اإلنسان: 

فإذا كان اإلنس���ان مجبوراً على أعماله ال خيار له فيها، فما 
ه الرسل دعوتهم إلى  الفائدة من إرسال الرس���ل إليه؟ وملاذا وجَّ
أقوامه���م إذا كانوا ال حرية لهم؟ وما تفس���ير إجناء الله للذين 
سمعوا للرسل وأطاعوا؟ وما تفس���ير إهالك الله للذين سمعوا 
وعصوا؟ إال أنهم ُمِنحوا احلرية لالختيار بن طريق احلق وطريق 

الباطل، بن سبيل الُهدى وسبيل الضالل.
وقد حكى لنا القرآن قصة قرية كذبوا الرسل فأخذهم الله 
ُه َمَثاًل َقْرَي���ًة َكاَنْت آِمَنًة  بالعذاب كما ق���ال - تعالى -: }َوَضَرَب الَلّ
ُه  ِه َفَأَذاَقَها الَلّ ن ُكِلّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِبَأْنُع���ِم الَلّ ���ًة َيْأِتيَها ِرْزُقَها َرَغ���ًدا ِمّ ْطَمِئَنّ ُمّ
ْنُهْم  ِلَباَس اْل�ُجوِع َواْل�َخْوِف ِبَا َكاُنوا َيْصَنُعوَن #١١٢#( َوَلَقْد َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمّ

ُبوُه َفَأَخَذُهُم اْلَعَذاُب َوُهْم َظاِل�ُموَن{ ]النحل: ١١٢ - ١١٣[. َفَكَذّ
 وحك����ى لنا القرآن قصة قرية نفعه����ا إميانها وهم أهل قرية 
ا أيقنوا أن العذاب نازل بهم تابوا إلى الله  يونس بن َمتَّى؛ فإنهم ل�مَّ
ا تبنَّ منهم الصدق في توبتهم كش����ف  - تعالى - توبة نصوحاً، فلمَّ
الل����ه عنهم عذاب اخلزي بعد أن اقت����رب منهم، وتركهم في الدنيا 
يستمتعون إلى وقت إنهاء آجالهم، كما قال - تعالى -: }َفَلْوال َكاَنْت 
ا آَمُنوا َكَشْفَنا َعْنُهْم َعَذاَب اْل�ِخْزِي  َقْرَيٌة آَمَنْت َفَنَفَعَها إَياُنَها إاَلّ َقْوَم ُيوُنَس َل�َمّ

ْعَناُهْم إَلى ِحنٍي{ ]يونس: ٩٨[.  ْنَيا َوَمَتّ ِفي اْل�َحَياِة الُدّ

ضوابط الحرية: 
لقد حدد الرس���ول # مفهوم احلرية ف���ي احلديث الذي رواه 
النُّْعَماَن بَْن بَِشيٍر - َرِضَي اللَُّه َعنُْهَما - َعْن النَِّبيِّ # َقاَل: »َمثَُل الَْقاِئِم 
َعلَى ُحُدوِد اللَِّه َوالَْواِقِع ِفيَها َكَمثَِل َقْوٍم اْستََهُموا َعلَى َسِفينٍَة، َفَأَصاَب 
بَْعُضُهْم أَْعاَلَها َوبَْعُضُهْم أَْس���َفلََها، َفَكاَن الَِّذيَن ِفي أَْسَفِلَها ِإَذا اْستََقْوا 
وا َعلَى َمْن َفْوَقُهْم. َفَقالُوا: لَْو أَنَّا َخَرْقنَا ِفي نَِصيِبنَا َخْرقاً  ِمْن امْلَاِء َمرُّ
َولَ���ْم نُْؤِذ َمْن َفْوَقنَا. َفِإْن يَتُْرُكوُهْم َوَما أََراُدوا َهلَُكوا َجِميعاً َوِإْن أََخُذوا 

ْوا َجِميعاً«)2(. ومن هذه الضوابط: ْوا َوجَنَ َعلَى أَيِْديِهْم جَنَ
ن االستقامة في  1 - االستقامة على شرع الله: واملراد: متكُّ

))( تفسير الرازي: 10/ 17.
تَِهاِم ِفيِه، ) )1))(. َمِة َوااِلسخْ َرُع ِفي الخِْقسخْ ))( صحيح البخاري، َباب: َهلخْ ُيقخْ

النفس حتى تصرِّف غرائزها مبقتضى آداب الله تصريفاً ِجِبلِّياً.
2 - عدم إيقاع الضرر بالنف����س وباآلخرين: فاحلرية هي أال 
ه����م. واإلضرار بالنف�س ال يجوز  تتج�اوز ح�دود اآلخ�رين فتض�رَّ
كذلك؛ فاإلنسان يسعى في أرض الله ويبتغي الربح، ولكن بالوسائل 
م اإلس����الم الربا  املش����روعة التي ال ت����ؤذي املجتمع، ومن هنا حرَّ
والقمار واحتكار أقوات الناس، كما أعطى اإلسالُم اإلنسان حرية 
التصرف في ما رزقه الله من مال وثروة ولكن بش����رط أال يتعدى 
احلدود الفاصلة بن العاقل والسفيه؛ فإن فعل وجب تعطيل نعمة 
الله عليه وسحب احلرية التي ُمِنَحها فلم يُِحسن استخدامها؛ كما 
ُه َلُكْم ِقَياًما  ���َفَهاَء َأْمَواَلُكُم اَلِّت���ي َجَعَل الَلّ قال - تعالى -: }َوال ُتْؤُتوا الُسّ

ْعُروًفا{ ]النساء: ٥[.  َواْرُزُقوُهْم ِفيَها َواْكُسوُهْم َوُقوُلوا َلُهْم َقْواًل َمّ
3 - أال ت���ؤدَي حرية الفرد أو اجلماعة إلى تهديد س���المة 

النظام العام وتقويض أركانه.
4 - وأال تفوَِّت حقوق���اً أعم منها؛ وذلك بالنظر إلى قيمتها 

في ذاتها ورتبتها ونتائجها.
إذن فحرية اإلنس���ان مقدس���ة، ليس ألحد أن يعتدي عليها، 
ويجب توفير الضمانات الكافية حلماية األفراد، وال يجوز تقييدها 
ها، »كم  أو احلد منها إال بسلطان الشريعة، وباإلجراءات التي تُِقرُّ
تعبدمت الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟«)3(. وال يجوز لش���عب 
أن يعتدي على حرية ش���عب آخر، وللش���عب املُْعتَدى عليه أن يرد 
العدوان، ويس���تردَّ حريته بكل الس���بل املمكنة. ق���ال - تعالى -: 
ن َس���ِبيٍل{ ]الشورى: ٤١[؛  }َوَل�َمِن انَتَصَر َبْعَد ُظْلِمِه َفُأْوَلِئَك َما َعَلْيِهم ِمّ
»أي ليس عليهم جناح في االنتصار ممن ظلمهم«)4(. وعلى املجتمع 

الدولي مساندة كل شعب يجاهد من أجل حريته.
مما س���بق ذكره يتضح لن���ا: أن املُتََمتِّع بكام���ل حريته في 
التص���رف في ما ميلكه، يكون عزيزاً قوياً، قادراً على تأس���يس 
نهضة جديدة مب���ا ملَّكه الله من طاق���ات وإمكانات ووهبه من 
إبداعات في حدود الضوابط التي حددها الش���رع متعبداً بذلك 
لله، ساعياً لرضاه مبا فيه س���عادة اخللق أجمعن، صابراً على 

االبتالء والألواء مستعيناً في ذلك برب األرض والسماء.
وورث���ُة األنبياء منوٌط بهم الس���عي لتحرير العباد من عبادة 

العباد إلى عبادة رب العباد، والله معهم ولن يترهم أعمالهم.
وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملن.

 /1(( الهندي:  املتقي  الدين  حسام  بن  علي  واألفعال:  األقوال  سنن  في  العمال  كنز   )((
)87(، كلمة لعمر بن الطاب، رضي الله عنه، مؤسسة الرسالة - بيروت 1989م.

))( تفسير ابن كثير: ))/ )))(.



ضرورة في القلوب
لقد تظاهرت اآليات القرآنية، وتواترت األحاديث النبوية، 
وشهدت الِفَطر املستقيمة، واتفقت كلمة املسلمن على أن الله 
- سبحانه تعالى - فوق سماواته، مستِوٍ على عرشه، بائن من 
ل مالئكته بالروح من أمره على من يشاء من عباده.  خلقه، ينزِّ
���َمَواِت  قال - س����بحانه تع�الى -: }إنَّ َربَُّكُم اللَُّه الَِّذي َخَلَق السَّ
َواأَلْرَض ِفي ِس���تَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْس���َتَوى َعَلى اْلَعْرِش{ ]يونس: ٣[، وق�ال 
ْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتَوى{ ]طه: ٥[،  - س�بحانه وتعالى -: }الرَّ
ن َفْوِقِهْم{ ]النحل:  وقال - س���بحانه تعالى -: }َيَخاُفوَن َربَُّهم ِمّ

اِل�ُح  ِيُّب َواْلَعَمُل الصَّ ٥٠[، وقال - سبحانه -: }إَلْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّ
َيْرَفُعُه{ ]فاطر: ١٠[، وق�ال في عب�ده املس����يح - علي�هالصالة 
َفَعُه اللَُّه إَلْيِه َوَكاَن اللَُّه َعِزيًزا َحِكيًما{ ]النساء:  والسالم -: }َب���ل رَّ
١٥٨[، إل���ى غير ذلك من نصوص الق���رآن، جل قائله وتعالى 
منزله. أما األحاديث فهي كثيرة جداً وأشهر من أن تُذَكر وأكثر 
م���ن أن حُتَصر، وقد ذكر احلافظ الذهبي - رحمه الله - في 
كت���اب العلو أكثر من مائة حدي���ٍث صحيٍح، تدل داللة ظاهرة 
على علو الله - تعالى - على عرشه، ويكفي املنص�َف من ذلك 

ع�������م�������اد ال�����ص�����ام�����ت
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أحاديُث الن���زول؛ فإنها متواترة رغم أنف كل معطل؛ كما قال 
الذهبي وابن القيم واأللباني، وق���د جمعها احلافظ الذهبي 
في جزء مفرد، ويكفي املنصَف أيضاً أحاديُث معراجه # إلى 
الس���موات العليا حتى وصل إلى سدرة املنتهى ورأى من آيات 
رب���ه الكبرى إن في ذلك آليًة لكل ذي لب، وكفاية ملن له قلب. 
ونحن سنذكر للقارئ حديثاً واحداً؛ ألن املقام ليس مقام بسط 
األدلة وإمنا غرضنا اإلش���ارة، وهو حديث صحيح رواه مسلم 
وأبو داود والنسائي وغيرهم، وال يشك في صحته إال من كان 

في قلبه زيغ.
وم���ن أراد املزيد؛ َفلْيطالع )كتاب العلو( للذهبي و )اجتماع 
اجليوش اإلسالمية( البن القيم؛ ففيهما ما تنشرح له الصدور 

وتطمئن له القلوب. 
عن معاوية بن احلكم السلمي قال: »كانت لي غنم بن أحٍد 
واجلوانية فيها جارية ل���ي، فأطلعتها ذات يوٍم فإذا الذئب قد 
ذهب منها بش���اة، وأنا رجل من بني آدم، فأِسفُت؛ فصككتها؛ 
، فقلت: يا  م ذلك عليَّ فأتيت النب���ي # فذكرت ذلك له، َفَعظَّ
رس���ول الله أفال أُعتقها؟ قال: ادعها. فدعوتها فقال لها: أين 
الله؟ قالت: في الس���ماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، 

قال: أعتقها؛ فإنها مؤمنة«. 
ق���ال احلاف���ظ الذهبي - رحمه الل���ه - معلقاً على هذا 
احلديث: )وهكذا رأينا كل من يُسأل: أين الله؟ يبادر بفطرته 

ويقول: في السماء؟ ففي اخلبر مسألتان: 
إحداهما: شرعية قول املسلم: أين الله؟ 

ثانيتهما: قول املس���ؤول: في الس���ماء. فمن أنكر هاتن 
املسألتن فإمنا ينكر على املصطفى #()1(. 

إن صفة العل���و ِقبلٌَة للقلوب، ومهوًى لألفئدة، ومس���تقر 
ل���ألرواح. قال اإلمام أبو محمد اجلوين���ي )والد أبي املعالي( 
مبيناً أثر عقي�دة العل�و في قل�ب املؤم�ن به�ا: )العب�د إذا أيقن 
أن الله - تعالى - فوق الس���ماء عاٍل على عرشه بال حصر وال 
هه ودعائه، ومن  كيفي���ة، صار ذلك لقلبه قبلة في صالته وتوجُّ
ال يعرف ربه بأنه فوق سماواته على عرشه؛ فإنه يبقى ضائعاً 
ال يع���رف وجهة معبوده بخالف من عرف أن إلهه الذي يعبده 
فوق األش�ياء، فإذا دخل في الصالة وكب�ر توجه قلبه  إلى جهة 

هاً ربه - تعالى - عن احلصر()2(. الع�رش منزِّ

))( الذهبي، كتاب العلو، ص 18.
))( انظر رسالته في االستواء في مجموعة الرسائل املنيرية: ))/177(.

فإذا قال املؤمن: يا رباه! قام بقلبه رب قيوم قائم بنفس���ه 
مستٍو على عرشه تُرَفع إليه األيدي، ويصعد إليه الكلم الطيب، 
وتع���رج املالئكة والروح إليه، وين���زل الوحي من عنده، ويقف 

العباد بن يديه.
وهذه ض���رورة من الضرورات، تهج���م على النفوس فال 
تس���تطيع ردها وال يس���عها إنكارها؛ كما قال الشيخ العارف 
أب���و جعفر الهمداني مخاطباًَ أب���ا املعالي اجلويني )وقد كان 
أبو املعالي حينذاك ينكر صفة العلو(: )هل عندك للضرورات 
من حيلة؟ فقال: ما تريد بهذا القول؟ وما تعني بهذه اإلشارة؟ 
قال أبو جعفر: ما قال عارف قط: يا رباه! إال قبل أن يتحرك 
لس���انه، قام من باطنه قصٌد ال يلتفت مينة وال يس���رة يقصد 
الفوق؛ فهل لهذا القصد الض���روري عندك من حيلة؟ فنبئنا 
نتخل���ص من الفوق والتحت. قال أبو جعفر: فبكيت وبكى َمْن 
حولي فضرب األستاذ أبو املعالي بكمه على السرير وصاح: يا 

للحيرة وكان بعد ذلك يقول حيرني الهمداني()3(.
وكانت حيرة أبي املعالي هذه قبل اس���تقراره على مذهب 
الس���لف؛ بل لعلها كانت املنطلق إلى هذا االستقرار الذي أبان 

عنه في الرسالة النظامية.

: ه... عليٌّ في دنوهِّ قريب في علوِّ
ه وقربه،  ه، عليٌّ في دنوِّ وهو - س���بحانه - قريب في علوِّ
ب إليه من عباده من شاء،  يقترب من عباده كيف ش���اء، و يقرِّ
ويدن���ي إليه من يش���اء، وأقرب ما يكون العب���د منه إذا كان 
س���اجداً بن يديه، أو كان داعياً رافعاً إليه يديه، أو كان العبد 
محس���ناً كأنه يراه بن يديه. ق���ال العالَّمة ابن القيم - رحمه 
الل���ه -: )وإْن َعِس���َر على فهم اجتم���اع األمرين فإنه يوضح 
ذلك معرفُة إحاطة الرب وس���عته، وأنه أكبر من كل ش���يء، 
وأن الس���موات الس���بع  واألرضن في ي���ده كخردلة في كف 
العبد، وأنه يطوي سمواته السبع بيده، ويقبض األرضن باليد 
األخرى ثم يهزهن؛ فمن هذا شأنه كيف يعسر عليه الدنو ممن 
يريد الدنو منه وهو على عرش���ه، وهذا يوجب لك فهم اسمه 

الظاهر والباطن()4(. 

))( كتاب العلو، ص 7)، وقال األلباني: سند هذه القصة مسلسل باحلفاظ.
))( ابن القيم )مختصر الصواعق(، ص 449.
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أيها القارئ احلبيب!
ه���ذا ال���كالم أوجه���ه إل���ى نفس���ي أواًل قب���ل أن أتوجه 
ب���ه إلي���ك كقارئ أو مس���تمع؛ فأقول لنفس���ي: عندما أبدأ 
في االس���تماع إل���ى محاضرة، أو قراءة في كت���اب، أو قراءة 
موض���وع م���ن املوضوع���ات، أق���ول: م���ا ه���و اله���دف ال���ذي 
أردت م���ن أجل���ه أن أق���رأ هذا الكت���اب أو أس���تمع إلى هذه 
احملاض���رة؛ إذ ال ب���د م���ن احلض���ور القلبي قب���ل احلضور 
البدني، وال بد أن أدقق النظر في النفسية التي ُأقِدم من 
خاللها لالطالع أو االس���تماع، فنفسية املستمع أو القارئ 

على إحدى صور ثالث:

( للمعرف���ة: أي: لزيادة في رصيد  1 - )أس���تمعحُ أو أقرأحُ
املعلوم���ات، واملعرفة مبعنى آخ���ر: ثقافة وإملام بهذا األمر؛ 
س���واء كان ديني���ًا أو غي���ره، ولوجود الرغب���ة الكافية داخل 
نفسي ومحبتي لهذه املوضوعات )دينية كانت أو دنيوية(.

( ب���كل جوارحي للجدال والنقد:  2 - )أس���تمعحُ أو أقرأحُ
فه���ذا يق���رأ ويس���تمع بنفس���ية يحاول م���ن خالله���ا إيجاد 
الثغ���رات التي س���يجادل ويع���ارض من خالله���ا؛ إلبطال أو 

دفع ما يسمع أو يقرأ.

( وقد تهي���أت جوارحي للتنفيذ:  3 - )أس���تمعحُ أو أقرأحُ
فأسمع بهذه النفسية؛ لكي أقف على ما هو املطلوب، وقد 

تهيأت متامًا للتنفيذ الفوري.

نفسيَّة
المستمع

سعيد السواح
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وأن���ا وأنت أيه�ا الق�ارئ )نقرأ ونس���تمع( وينطب�ق علينا 
ما قاله الله - تعالى -: }َوِمْنُهم َمن َيْس���َتِمُع إَلْيَك َحَتى إَذا َخَرُجوا 
ِم���ْن ِعنِدَك َقاُل���وا ِلَلِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َم���اَذا َقاَل آِنفًا ُأْوَلِئ���َك اَلِذيَن َطَبَع الَلُه 
َعَلى ُقُلوِبِهْم َواَتَبُعوا َأْهَواَءُه���ْم #^١٦^#( َواَلِذيَن اْهَتَدْوا َزاَدُهْم ُهًدى َوآَتاُهْم 
َتْقَواُهْم{ ]محمد: ١٦ - ١٧[. فالكل قد استمع، والكل حضور في 
مجلس واحد، ويستمعون من معلم واحد. تَُرى ما هي النفسية 

التي جاءت بها الطائفة األولى الذين حرموا الفهم؟
فاحلض����ور البدني م�وج�ود إذن، ولكن احلض�ور القلب�ي 
م���ا زال معلقاً علي���ه القف�ل احلاجز واملانع من االس����تيعاب 

والفه�م.
والله - س���بحانه - يعلمنا ويرش���دنا، إلى النفسية التي 
)نس���تمع أو نقرأ( من خاللها؛ إذ يقول - سبحانه -: }َيا َأُيَها 
اَلِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا الَلَه َوَرُس���وَلُه َوال َتَوَلْوا َعْنُه َوَأنُتْم َتْس���َمُعوَن #^٢٠^#( َوال 
َتُكوُنوا َكاَلِذيَن َقاُلوا َس���ِمْعَنا َوُهْم ال َيْس���َمُعوَن #^٢١^#( إَن َشَر الَدَواِب ِعنَد 
الَلِه الُصُم اْلُبْكُم اَلِذيَن ال َيْعِقُلوَن #^٢٢^#( َوَلْو َعِلَم الَلُه ِفيِهْم َخْيرًا أَلْس���َمَعُهْم 
َوَلْو َأْس���َمَعُهْم َلَتَوَلْوا َوُهم ُمْعِرُضوَن #^٢٣^#( َيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِلَلِه 
َوِللَرُس���وِل إَذا َدَعاُكْم ِل�َما ُيْحِييُكْم{. ]األنف���ال: ٢٠ - ٢٤[. انظر إلى 
م���ا بن النداءين؛ إذ ينبهنا في النداء األول على وجوب طاعة الله - 
تعالى - وطاعة رسوله # بامتثال أمرهما واجتناب نهيهما، ويحذرنا 
من التولي واإلعراض بعد ما س���معنا ما هو املطلوب، وبعد ما تُلَيت 
علين���ا من آيات ربنا، فعرفنا ما وصانا الله به وما أمرنا به وما نهانا 
عنه، وحذرنا الله - تعالى - أن نتش���به به���ؤالء الذين اكتفوا بأنهم 
س���معوا س���ماع إدراك لم يتع�د اآلذان وقل�وبهم مغلقة ما زال عليها 
القفل؛ فلم تدخل املعاني إلى نفوسهم وقلوبهم؛ فكانت منهم الدعوى 

اخلالية التي ال حقيقة لها، وهؤالء هم شر الدواب.
ول���م يكتف الوع���ظ أن يقف عند ذلك، ب���ل بنَّ االجتاه 
الصحيح وما يراد من االستماع؛ أال وهو اإلجابة، فكان النداء 
الثاني الذي بن لنا أن الغرض من االستماع إلى آيات الرحمن: 
السمع والطاعة، وإجابة الداعي. وكذلك نفسية اجلن عندما 
استمعوا إلى كالم الله - تعالى - عندما كان يقرؤوه النبي # 
في صالة الصبح: }ُقْل ُأوِحَي إَلَي َأَنُه اْس���َتَمَع َنَفٌر ِمَن اْل�ِجِن َفَقاُلوا إَنا 
َس���ِمْعَنا ُقْرآنًا َعَجبًا #!١!#( َيْهِدي إَلى الُرْشِد َفآَمَنا ِبِه َوَلن ُنْشِرَك ِبَرِبَنا َأَحدًا 

#!٢!#( َوَأَنُه َتَعاَلى َجُد َرِبَنا َما اَتَخَذ َصاِحَبًة َوال َوَلدًا{ ]اجلن: ١ - ٣[.
لقد تعلمنا من اجلن كيف نس���تمع، ف���كان هذا هو معيار 
اس���تماع هؤالء الذين صرفهم الله - تعالى - إلى رس���وله # 
ليس���تمعوا إلى قراءت���ه وتالوته الت���ي كان يتلوها في صالة 

الصبح، وهذه هي نفس���ية الباحث عن احلق، واحلقيقة؛ فإنه 
يبحث بكل كيانه وجوارحه؛ ولذا قال الله عنهم: }َوَأَنا َل�َما َسِمْعَنا 

اْلُهَدى آَمَنا ِبِه َفَمن ُيْؤِمن ِبَرِبِه َفال َيَخاُف َبْخسًا َوال َرَهقًا{ ]اجلن: ١٣[.
وإلي���ك هذه اآليات التي تصف لنا كيف تهيئوا لالس���تماع 
فكان حضور القلب قبل اس���تماع األذن: }َوإْذ َصَرْفَنا إَلْيَك َنَفرًا ِمَن 
اْل�ِجِن َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن َفَلَما َحَضُروُه َقاُلوا َأنِصُتوا َفَلَما ُقِضَي َوَلْوا إَلى َقْوِمِهم 
ُمنِذِريَن #^٢٩^#( َقاُلوا َيا َقْوَمَنا إَنا َس���ِمْعَنا ِكَتابًا ُأنِزَل ِمْن َبْعِد ُموَس���ى ُمَصِدقًا مِلَا 
َبنْيَ َيَدْيِه َيْهِدي إَلى اْل�َحِق َوإَلى َطِريٍق ُمْس���َتِقيٍم #^٣٠^#( َيا َقْوَمَنا َأِجيُبوا َداِعَي 
الَل���ِه َوآِمُنوا ِبِه َيْغِفْر َلُكم ِمن ُذُنوِبُكْم َوُيِجْرُكم ِمْن َعَذاٍب َأِليٍم #^٣١^#( َوَمن اَل 
ُيِج���ْب َداِعَي الَلِه َفَلْيَس ِبُْعِجٍز ِفي اأَلْرِض َوَلْيَس َلُه ِمن ُدوِنِه َأْوِلَياُء ُأْوَلِئَك ِفي 
َض���الٍل ُمِبنٍي{ ]األحق���اف: ٢٩ - ٣٢[. فانظر إلى هذا األثر الظاهر 

على سلوكهم بعد ما سمعوا ووعوا وفهموا املعاني والدالالت.
نفسية من سعى وحبث للوصول إىل احلق:

}َلَتِجَدَن َأَش���َد الَناِس َع���َداَوًة ِلَلِذيَن آَمُنوا اْلَيُهوَد َواَلِذيَن َأْش���َرُكوا 
َوَلَتِج���َدَن َأْقَرَبُهم َمَوَدًة ِلَلِذيَن آَمُنوا اَلِذي���َن َقاُلوا إَنا َنَصاَرى َذِلَك ِبَأَن ِمْنُهْم 
ِقِسيِس���نَي َوُرْهَبانًا َوَأَنُهْم ال َيْس���َتْكِبُروَن #^٨٢^#( َوإَذا َس���ِمُعوا َما ُأنِزَل إَلى 
الَرُس���وِل َتَرى َأْعُيَنُه���ْم َتِفيُض ِمَن الَدْمِع ِمَا َعَرُفوا ِم���َن اْل�َحِق َيُقوُلوَن َرَبَنا 
آَمَنا َفاْكُتْبَنا َمَع الَش���اِهِديَن #^٨٣^#( َوَما َلَنا ال ُنْؤِمُن ِبالَلِه َوَما َجاَءَنا ِمَن اْل�َحِق 
َوَنْطَم���ُع َأن ُيْدِخَلَنا َرُبَن���ا َمَع اْلَقْوِم الَصاِل�ِح���نَي #^٨٤^#( َفَأَثاَبُهُم الَلُه ِبَا َقاُلوا 
ِتَها اأَلْنَه���اُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك َجَزاُء اْل�ُمْحِس���ِننَي{  ���ِري ِمن َتْ َجَناٍت َتْ
]املائ���دة: ٨٢ - ٨٥[. فتراهم عندهم معيار للحق، فإذا وصل إلى 
مس���معهم آيات الرحمن علموا مباش���رة أنه احلق؛ وذلك من 

خالل امليزان الذي أقاموه في نفوسهم وقلوبهم.
فنقول - أيها القارئ احلبيب -: ماذا بعد الس���ماع؟ هل 
نقف عند الوصول للمفهوم الصحيح وانتهى األمر؟ إننا نتعلم 
ونس���تمع ونقرأ؛ لك���ي نقف على املدلول الصحي���ح، ومن ثَمَّ 
ننطلق بعد ذلك إلى العمل والتنفيذ؛ ألن صحة العمل موقوفة 

على صحة الفهم.
النفسية اليت يستمع هبا املؤمن:

}َوُقْرآن���ًا َفَرْقَناُه ِلَتْقَرَأُه َعَلى الَناِس َعَل���ى ُمْكٍث َوَنَزْلَناُه َتنِزياًل #١٠٦#( 
ُق���ْل آِمُنوا ِب���ِه َأْو ال ُتْؤِمُنوا إَن اَلِذيَن ُأوُت���وا اْلِعْلَم ِمن َقْبِل���ِه إَذا ُيْتَلى َعَلْيِهْم 
َيِخُروَن ِلأَلْذَقاِن ُس���َجدًا #١٠٧#( َوَيُقوُلوَن ُس���ْبَحاَن َرِبَن���ا إن َكاَن َوْعُد َرِبَنا 
َل�َمْفُعواًل #١٠٨#( َوَيِخُروَن ِلأَلْذَقاِن َيْبُكوَن َوَيِزيُدُهْم ُخُشوعًا{ ]اإلسراء: 
١٠٦ - ١٠٩[، فعمل الظاهر يدل على أن السماع كان صحيحاً.

والنفس���ية التي يستمع بها العقالء )نفس���ية أولي األلباب(
تتجلى في قوله - تعالى -: }َرَبَنا إَنَنا َس����ِمْعَنا ُمَناِدي����ًا ُيَناِدي ِلإلَياِن َأْن 
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آِمُن����وا ِبَرِبُكْم َفآَمَنا َرَبَنا َفاْغِفْر َلَن����ا ُذُنوَبَنا َوَكِفْر َعَنا َس����ِيَئاِتَنا َوَتَوَفَنا َمَع اأَلْبَراِر 
#١٩٣#( َرَبَن����ا َوآِتَنا َما َوَعدَتَنا َعَلى ُرُس����ِلَك َوال ُتْخِزَنا َيْوَم اْلِقَياَمِة إَنَك ال ُتْخِلُف 

اْل�ِميَعاد{ ]آل عمران: ١٩٣ - ١٩٤[. 
فهم استمعوا سماع املستجيب ملا تدعوه إليه اآليات؛ ولذا 
ترى عالقة االس���تجابة متمثلة في األعمال الصاحلة واللجوء 
إلى الله - تعالى - بالدعاء وطلب املغفرة: }َفِبِش���ْر ِعَباِد #^١٧^#( 
اَلِذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيَتِبُعوَن َأْحَس���َنُه ُأْوَلِئَك اَلِذيَن َهَداُهُم الَلُه َوُأْوَلِئَك 

ُهْم ُأْوُلوا اأَلْلَباِب{ ]الزمر: ١٧ - ١٨[.
فهم اس���تمعوا إلى آيات الرحمن وأعقبوا ذلك بالعمل من 

خالل ما دلت عليه اآليات.
نفسية املنشغل باملطالب الدنيوية:

}اْقَتَرَب ِللَناِس ِحَساُبُهْم َوُهْم ِفي َغْفَلٍة ُمْعِرُضوَن #!١!#( َما َيْأِتيِهم ِمن 
ِذْكٍر ِمن َرِبِهم ُمْحَدٍث إاَل اْس���َتَمُعوُه َوُهْم َيْلَعُبوَن #!٢!#( الِهَيًة ُقُلوُبُهْم{. 
]األنبياء: ١ - ٣[، فهذا املنشغل يستمع سماع إدراك؛ فقد وصل 
الكالم إلى أذنيه، ولكن انشغال القلب ما ترك له فرصة للتدبر 
والفك���ر، فكان احلضور البدني، أم���ا احلضور الروحي فهذا 

مفقود؛ فالقلب منشغل مغلق غير يقظان.
نفسية اجملادل:

}َوإَذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُتَنا َقاُلوا َقْد َس���ِمْعَنا َلْو َنَش���اُء َلُقْلَنا ِمْثَل َهَذا إْن 
َهَذا إاَل َأَساِطيُر اأَلَوِلنَي{ ]األنفال: ٣١[، فهذا املجادل يسمع، ولكن 
ليست بنفسية املستمع املستجيب الذي يبحث عن احلق، وعن 
طريق النجاة، ولكن بنفس���ية الكاره للحق؛ فهو لم يرغب من 
استماعه الوصول إلى احلق، ولكن قضيته في السعي إلبطال 

احلق.
نفسية املستكرب:

فهذا املستكبر يستمع، ولكنه ليس بباحث عن احلق، ولكن 
بنفس���ية املتعالي عن احلق املتعاظم في نفسه: }َوْيٌل ِلُكِل َأَفاٍك 
َأِثيٍم #!٧!#( َيْس���َمُع آَياِت الَلِه ُتْتَلى َعَلْيِه ُثَم ُيِصُر ُمْسَتْكِبرًا َكَأن َلْم َيْسَمْعَها 

َفَبِشْرُه ِبَعَذاٍب َأِليٍم{ ]اجلاثية: ٧ - ٨[.
النفس��ية اليت كان الصحابة - رضي اهلل عنهم - 

يستمعون هبا:
فلقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - عندما يستمعون 
إلى كالم ربهم، يس���تمعون إليه وقد ُهيِّئوا متاماً لالس���تقبال 
والتنفيذ الفوري، فكانت األذان تس���مع ثم تنقل هذا املسموع 
عل���ى الفور وفي اللحظة نفس���ها إلى قلوبه���م؛ ليترَجم ذلك 
املس���موع، ويظهر في ص���ورة التطبيق الف���وري بال تأخير، 
يتمثلون في ذلك قول الله - تعالى -: }َوإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا 

َل���ُه َوَأنِصُتوا َلَعَلُكْم ُتْرَحُموَن{ ]األع���راف: ٢٠٤[، وقوله: }إَنَا ُيْؤِمُن 
ِبآَياِتَنا اَلِذيَن إَذا ُذِكُروا ِبَها َخُروا ُس���َجدًا َوَس���َبُحوا ِبَحْم���ِد َرِبِهْم َوُهْم ال 
َيْسَتْكِبُروَن{ ]السجدة: ١٥[، فكانت هذه اآلية هي القاعدة التي 

يتعاملون من خاللها مع آيات ربهم.
وختامًا إليك - أخي - هذه القصة:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: )مَلَا نََزلَْت َعلَى َرُسوِل 
���َمَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َوإن ُتْبُدوا َما ِفي َأنُفِس���ُكْم  ِه َما ِفي الَسّ اللَِه #: }ِلَلّ
ُه َعَلى ُكِلّ  ُب َمن َيَشاُء َوالَلّ ُه َفَيْغِفُر ِل�َمن َيَشاُء َوُيَعِذّ َأْو ُتْخُفوُه ُيَحاِس���ْبُكم ِبِه الَلّ
َش���ْيٍء َقِديٌر{ ]البقرة: ٢٨٤[، َقاَل: َفاْشتََد َذِلَك َعلَى أَْصَحاِب َرُسوِل 
اللَِه #، َفَأتَْوا َرُس���وَل اللَِه # ثَُم بََرُكوا َعلَى الُرَكِب َفَقالُوا: أَْي 
َهاَد  َرُسوَل اللَِه! ُكلِّْفنَا ِمْن األَْعَماِل َما نُِطيُق: الَصالةَ َوالِصَياَم َواجْلِ
َوالَصَدَقَة. َوَقْد أُنِْزلَْت َعلَيَْك َهِذِه اآليَُة َوال نُِطيُقَها. َقاَل َرُس���وُل 
اللَِه #: »أَتُِريُدوَن أَْن تَُقولُ���وا َكَما َقاَل أَْهُل الِْكتَابَْنِ ِمْن َقبِْلُكْم: 
َسِمْعنَا َوَعَصيْنَا، بَْل ُقولُوا: َس���ِمْعنَا َوأََطْعنَا ُغْفَرانََك َربَنَا َوِإلَيَْك 
امْلَِصيُر«. َقالُوا: َسِمْعنَا َوأََطْعنَا ُغْفَرانََك َربَنَا َوِإلَيَْك امْلَِصيُر. َفلََما 
اْقتََرأََها الَْقْوُم َذلَْت ِبَها أَلِْس���نَتُُهْم َفَأنَْزَل اللَ���ُه ِفي ِإثِْرَها: }آَمَن 
���ِه َوَمالِئَكِتِه َوُكُتِبِه  ِه َواْل�ُمْؤِمُن���وَن ُكٌلّ آَمَن ِبالَلّ ِبّ ُس���وُل ِبَا ُأنِزَل إَلْيِه ِم���ن َرّ الَرّ
َنا َوإَلْيَك  ُسِلِه َوَقاُلوا َس���ِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك َرَبّ ن ُرّ ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمّ َوُرُس���ِلِه ال ُنَفِرّ
اْل�َمِصيُر{ ]البقرة: ٢٨٥[، َفلََما َفَعلُ�وا َذلِ�َك نََس����َخَها اللَ�ُه، تََع�الَى.  
ُه َنْفًسا إاَلّ ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت  َفَأنَْزَل اللَ�ُه - َعَز َوَجَل -: }ال ُيَكِلُّف الَلّ
ِس���يَنا َأْو َأْخَطْأَنا{. َقاَل: »نََعْم«.  َنا ال ُتَؤاِخْذَنا إن َنّ َوَعَلْيَه���ا َما اْكَتَس���َبْت َرَبّ
ِمْل َعَلْيَنا إْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى اَلِّذيَن ِمن َقْبِلَنا{. َقاَل: »نََعْم«.  َنا َوال َتْ }َرَبّ
ْلَنا َما ال َطاَقَة َلَنا ِبِه{. َقاَل: »نََعْم«. }َواْعُف َعَنّا َواْغِفْر َلَنا  ِمّ َن���ا َوال ُتَ }َرَبّ

َواْرَحْمَنا َأنَت َمْوالَنا َفانُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن{. َقاَل: »نََعْم«()1(.
فهل رأيت كيف فهم الصحابة - رضي الله عنهم - اآليات؛ 
فاندفعوا عندها إلى النبي # يش���تكون ضيقهم، وأن مدلول 

اآلية لو ُطبِّق؛ لهلكوا؟
ثم انظ���ر إلى تربية النبي # للصحاب���ة، وتربيتهم على 
تصحيح النفس���ية التي يس���تمعون بها فال تكن كحال نفسية 
اليهود والنصارى الذين يس���تمعون بنفسية املتولي واملعرض، 

ولكن نفسية املؤمن؛ نفسية املستمع املستجيب.
وانظر إلى نفسية الصحابة - رضي الله عنهم - ملا سمعوا 
ما قال النبي #: »بَْل ُقولُوا: َس���ِمْعنَا َوأََطْعنَ���ا ُغْفَرانََك َربَنَا 
َوِإلَيَْك امْلَِصيُر«، فقالوا من فورهم بال تردد وال تباطؤ: )َسِمْعنَا 

َوأََطْعنَا ُغْفَرانََك َربَنَا َوِإلَيَْك امْلَِصيُر(.
 

))( رواه مسلم.
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وجوده أدلَّة باطلة.
اخت���ار دوكنز ثالث���ة براه���ن لكنني 
سأختار واحداً منها فقط؛ ألنه انتقدها كلها 

نقداً واحداً. 
يقول دوكنز مقرراً هذا البرهان 
الذي أسموه بالسبب الذي ال مسبب 
له: )ال ش���يء يكون سبباً لنفسه. كل 
أثر له س���بب س���ابق، وهكذا جند 
أنفس���نا مدفوعن إلى تسلسٍل َقبْلي 
ل، وهو الذي  يجب أن يوقف بسبٍب أوَّ

نسميه الله()1(.
ويق���ول دوكنز: )كل ه���ذه احلجج 
تعتم���د على فك���رة التسلس���ل الَقبْلي 
وتلجأ إلى اخلال���ق لينهيه. إنها تفترض 
افتراضاً ال مس���وغ له، ه���و أن اخلالق 
نفَس���ه غير خاضع لهذا التسلسل. حتى 

(1) Richard Dawkins, The God Delusion, 
Bantam Press, 2006, p.77

لو سمحنا بالترف املشكوك في فائدته، 
ترِف استحضار قاطٍع للتسلسل بطريقة 
مية، وإعطائه اس���ماً ال لسبب إال  حت�كُّ
ألننا بحاجة إليه، فليس هنالك س���بب 
على اإلطالق إلضف���اء أيٍّ من الصفات 
عليه التي يوصف بها الله في العادة()2(.

أق���ول: إن نقد دوكنز هذا يدل على 
أنه ل���م يفهم الدليل؛ رمبا ألن تش���بثَه 
باإلحلاد، واعتقاَده أنه ال ميكن أن يقوم 
دليل عل���ى وجود اخلال���ق منعه من أن 
ل في نقده له نقداً جائراً.  يتأمله، فتعجَّ
إن جوهر الدليل، ه���و إثبات أن الكون 
حادث. وهذا م���ا كان ليوجد لوال وجود 
موِج���ٍد غير ح���ادث؛ فالدليل يقول: إن 
احلادث ال بد ل���ه من محِدث؛ فإذا كان 
سبب احلادث حادثاً فال بد لهذا الثاني 
من محِدث وهكذا ف���ي الثالث والرابع 

(2) Ibid, p77.

إدري��س شيخ  جعفر  د.  أ. 
j s i d r i s @ g m a i l . c o m

] اإلسالم لعصرنا [

ألدل��ة  نقده��م  يف  اضطراهب��م 
وجود اخلالق:

علَّل بعض الغربين إنكارهم لوجود 
اخلال���ق بنقدهم مل���ا ُس���مي ببراهن 
وجود اخلالق كم���ا وجدوها عند بعض 
فالس���فتهم وعلماء دينه���م. وأكثر هذه 
البراهن  البراهن ش���هرة عندهم هي 
املنس���وبة إلى قديس���هم توما األكويني 
Thomas Aquinas ال���ذي عاش في 
القرن الثالث عشر امليالدي، والذي كان 
قد تأثر كثيراً بكتابات علماء املس���لمن 
وفالسفتهم؛ وال سيما الفقيه الفيلسوف 
ابن رش���د، عليه رحمة الله. والبراهن 
املنس���وبة إليه كانت ف���ي جوهرها؛ بل 
أحياناً ف���ي ألفاظها مأخوذة من كتابات 

املسلمن.
ومن آخر َم���ْن انتقد هذه البراهن 
األكوينية وزعم أنها باطلة وجعل بطالنها 
دلياًل على عدم وجود اخلالق: الداروني 
 Richard دوكنز  ريتش���ارد  املش���هور 
Dawking ف���ي كتاٍب ل���ه حديٍث نال 
شهرة واس���عة. حش���د دوكنز في هذا 
الكتاب كلَّ ما عرف الغربيون من شبهات 
ك في وجود اخلالق، وكان من هذه  تشكِّ
الشبهات: الزعم بأن األلدلة العقلية على 

اضطراب الملحدين

)4-2(
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وإلى ما شئت. لكن هذا معناه: أن وجود 
احل���ادث معلَّق على ع���دد ال ينتهي من 
األس���باب احملَدثة، وهذا معناه: أنه لن 
يح���دث.  ال بد لوجود احلوادث إذن من 

سبب أزلي غير حادث.
مل���اذا ال يك���ون اخلال���ق خاضع���اً 
للتسلسل؟ أي ملاذا ال نقول عنه كما نقول 
عن احلوادث: ما سبب وجوده، وما سبب 
وجود ما أوجده؟ وهكذا. هذا سؤال أراه 
في غاية الغباء؛ لكنه سؤال يكرره بعض 
ِعلَْية الق���وم املتخصصن بالفيزياء، كما 
فعل الفيزيائي املعاصر املشهور هوكنج. 
إنه س���ؤال في غاية الغباء؛ ألنه ما دام 
اخلال���ق أزلياً غير ح���ادث، فال مجال 
للس���ؤال عن موجد له. ف���إذا قيل: من 
أوج���ده قلنا: ال ش���يء أوجده؛ ألنه ظل 

موجوداً منذ األزل. 
يقول بعضهم: ما الدليل على أنه أزلي؟ 
ونقول كما قال من س����بقنا من العلماء: إن 
الدليل على أزليته هو وجود األشياء احلادثة 
الت����ي ما كانت لتحدث - كم����ا قدمنا - لو 
أنها كانت معتمدة في وجودها على حوادث 
مثله����ا. فوجود احلوادث ه����و الدليل على 

موجٍد غير حادث.
وق���ول دوكن���ز: إنه ال س���بب على 
اإلطالق إلضفاء شيء من الصفات التي 
يوصف بها الله - تعالى - على الس���بب 
الذي يقطع التسلس���ل، ه���و من أعظم 
األدلة على أن الكفر يُعِمي قلب اإلنسان 
ويَذَهب بعقله. كيف ال يتصف بشيء من 
صفات الله، تعالى؟ أال تدل احلجة على 
أنه أزلي غير حادث؟ وأليس���ت هذه من 
أول صفات اخلالق التي يعرفها كل مؤمن 
به؟ ثم إذا كان أزلياً فال بد أن يكون أبدياً 
ال ي���زول، وهذه صفة ثاني���ٌة من صفات 
اخلالق، وهما الصفتان املعبَّر عنهما في 

الق���رآن بوصف الله - تعال���ى - بكونه: 
هو األول واآلخ����ر. وإذا ل�م يك�ن حادثاً 
فإنه ال يُحِدث آثاره كما حُتِدث األسباب 
احلادثة آثاره���ا بطريقة طبيعية ال إرادة 
فيها، بل ال بد أن يكون فاعاًل مريداً. وإذا 

كان مريداً فال بد أن يكون حّياً. 
وهكذا نس���تطيع أن ندلل على كثير 
من صفات اخلالق الواردة في الش���رع 
بأدلة عقلية. وه���ذا أمر قد عرفه كثير 
���نة؛ حتى إن بعضهم  من أئمة أهل السُّ
قال: إن صف���ة العلو ميك���ن أن تُعَرف 

بالعقل؟
إن حجة التسلس���ل التي كنا ننصرها 
حت���ى اآلن حجة صحيح���ة، لكن احلجة 
العقلية القرآنية على وجوده - س���بحانه - 
أحسن منها، وأخصر، وأبن، وأبسط. يقول 
الله - تعالى -: }َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغْيِر َش���ْيٍء َأْم ُهُم 
َمَواِت َواأَلْرَض َبل اَلّ  اْل�َخاِلُقوَن #^٣٥^#( َأْم َخَلُقوا الَسّ

ُيوِقُنوَن{ ]الطور: ٣٥ - ٣٦[. 
تق���ول هذه اآلي���ات للمنكرين لوجود 
اخلالق: إذا ل���م يكن هنالك خالق؛ فكيف 
؟ هل جئتم من العدم، أم أنكم أنتم  ُوِجدمتُّ
الذين خلقتم أنفسكم؟ ومن الذي خلق هذا 

الكون؟ هل كنتم أنتم الذين خلقتموه؟
فال ب���د أن يكون ال���ذي خلقه هو 
الله - تعالى - ألنه يستحيل أن يأتي من 

العدم ويستحيل أن يخلق نفسه.
هذا الذي قلنا: إنه مستحيل عقاًل، 
كان أمراً مسلَّماً به عند كل العقالء؛ من 
آمن منهم ومن كف���ر، لكن بعض علماء 
الفيزياء ف���ي عصرنا ص���اروا يقولون 
بإمكان���ه، أت���درون مل���اذا؟ ألن نظرية 
االنفج���ار العظيم أحرجته���م فصاروا 
مضطرين ألن يختاروا بن القول بوجود 
خالق للكون أو القول بكونه أوجد نفسه 
من العدم، فاختاروا هذا املستحيل هرباً 

من االعتراف بوجود اخلالق. 
يقول الفي�زيائي هوكن�ج في كت�اب له 
ح�ديٍث، كم�ا روى عن�ه مس�تعرض�و كتابه: 
)ألن هنالك قانون���اً مثل قانون اجلاذبية؛ 
فإن الكون يس���تطيع أن يوِجد نفس���ه من 
العدم، بل إنه س���يفعل ذلك... إن اخللق 
التلقائي هو الس���بب في أن هنالك شيئاً، 
وليس ال ش���يء، وهو الس���بب في وجود 
الكون وفي وجودنا. وبناًء عليه فال داعي 

للُّجوء إلى  الله جلعل الكون يسير()1(.
هذا كالم لو قاله شخص عادي لظن 
الناس أن في عقل���ه خلاًل. أليس قانون 
اجلاذبية قانون���اً في داخل الكون؟ كيف 
يكون إذن س���بباً في وجوده؟ ثم ما معنى 
أن يُخلَق شيء من العدم؟ إن العدم ليس 

بشيء؛ فكيف يُخلَق منه أو به شيء؟ 
وم���ن الغرائب أنه قب���ل ظهور نظرية 
االنفجار العظيم، كان أكثر ما يأخذه علماء 
الطبيعة والفالس���فة امللِحدون على الدين 
كونَه يقول: إن الله - تعالى - خلق اإلنسان 
أو الكون من العدم. هذا مع أن فكرة اخللق 
من العدم - رغم ذيوعها - ليست مما جاء 
به  الدين؛ فال يوجد في اإلسالم نص على 
خلق شيء من العدم. وكذلك األمر بالنسبة 
للكتب )املقدس���ة( عند النصارى واليهود؛ 

كما تقول دائرة املعارف الدينية.
بل  الفيزيائين،  م���ن  كثير  اعترض 
حتى من امللحدين منهم على كالم هوكنز 
ذاك فقال بعضهم: إنه حشره حشراً في  
املوض���وع، وقال بعضه���م: إنه إذا كانت 
هنالك مش���كلة في وجود اخلالق، فإن 
االنفجار  نظرية  املوجودة في  املشكالت 

أعظم منها.

(1) http://ca.news.yahoo.com/s/
reuters/100902/science/science_us_
britain_hawking. 
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] معركة النص [

هوس التفسير السياسي

ف��ه��د ب���ن ص����احل ال��ع��ج��الن

تتملكني الدهشة واإلعجاب كلما نظرت 
في بعض املواقف الصارمة ألئمة السلف 
من األح���كام الفقهية املتعلقة بالتعامل مع 
)السلطة السياس���ية(، ولو فتح الشخص 
صفح���ة ذل���ك التاري���خ النهال���ت على 
ناظريه عش���رات القص���ص واألخبار في 
إن���كار الدخول على الس���الطن، أو تولي 
ن وجدوه  القضاء لهم، وإسقاط الرواية عمَّ
مترخصاً في ذلك، إلى مواقف أشد حسماً 
وصرامة كمثل م���ا روي أن )خلفاً البزار( 
رفض الرواية عن شيخه )الكسائي( بسبب 
أنه س���معه مرة يقول: س���يدي الرشيد، 
فقال: )إن إنس���اناً مقدار الدنيا عنده أن 
يجعل من إجاللها هذا اإلجالل حلري أن 

ال يؤخذ عنه شيء من العلم()1(.
وأتساءل مع القارئ الكرمي: ما سبب 
ه���ذه الصرام���ة املنهجي���ة التي س���لكها 

أولئك األئمة؟
يحل���و لكثير من الن���اس أن يبحث لها 
ع�ن مب����ررات وأعذار؛ ألن ثَمَّ قن�اعة في 
التفكي���ر الفقهي املعاص���ر بعدم رجحان 
مثل هذه املواقف بن���اًء على قاعدة جلب 
املصالح ودفع املفاس���د، وه���ي آراء قابلة 

))( انظر: اآلداب الشرعية البن مفلح: )/))1.

ف���ي تفاصيلها لالجته���اد واألخذ والرد، 
غير أن م���ا يدهش املتابع حق���اً أن هذا 
املوقف في جملته ق���د كان صيانة ربانية 
وعناي���ة إلهي���ة لهذه الش���ريعة من حيث 
ال نش���عر؛ ألن )التفس���ير السياسي( هو 
دت إلى جس���د  أعظم قوس جائرة ُس���دِّ
الت���راث اإلس���المي؛ ف���كل الدراس���ات 
الفكرية املعاص���رة التي أخذت تنبش في 
تاريخ اإلس���الم وتراثه كانت تعتمد بشكل 
رئيس على تأثير السياسة على النصوص 
الشرعية وطرائق االس���تدالل واالجتهاد، 
وأن األح���كام والنصوص ل���م يكن مردُّها 
إلى التشريع والديانة بقدر ما هي متأثرة 

بواقعها الذي صاغته السياسة.
وح���ن يع���رف املتابع حقيق���ة ما كان 
عليه العلم���اء في ذلك الزم���ن، وبُعَدهم 
عن الس���لطة، وحتاشيهم عنها، وحتفُّظهم 
من مجرد الدخول عليها أو تولي القضاء 
لديها، فإنه س���يجد أن مث���ل هذا االتهام 
ضرب من الهجاء والش���تيمة ال أساس له 

من البحث العلمي.
يغطي التفسير السياسي مساحة واسعة 
في حركة خاليا العقل الَعلماني املعاصر، 
ولو تعطل هذا التفسير لتوقفت حركة تلك 
الق���راءات عن البحث في ت���راث الفقهاء 

���نة؛ فال يقرأ الباحث منهم  ونصوص السَّ
أي حك���م أو ينظر في أي نص إال ويفتش 
عن أثر السياس���ة في املوضوع، وبطريقة 
كسولة جداً ال تتعدى ربط أي نص شرعي 
بأق���رب حدث سياس���ي، وتعليق أي حكم 
بأدنى س���لطان )فما من ش���يء في هذا 
التاريخ إال وهو مبصوم بخامت السياس���ة: 
الفك���ر، والفقه، واالجتم���اع، واالقتصاد، 
واللغة، والفن، واجلغرافيا، والسيكولوجيا، 

بل النص الشرعي ذاته()2(.
فكلها مصبوغة بالس�ياس���ة، ولم يب�َق 
ما هو خارج عن تأثير السياس���ة إال شيء 
واحد، وه���و ما يكتبه مثل ه���ذا املؤلف، 
والبحوث واألف���كار التي يقررها فهي بال 
شك بعيدة عن تأثير السياسة التي تبصم 

على كل شيء.
ومع أن التفس���ير السياس���ي هو أكبر 
األدوات التفس���يرية التي يعتمدها هؤالء 
في قراءتهم للتراث، وهو أكثرها ش���يوعاً 
وحضوراً؛ إال أنه في الوقت نفسه أضعف 
نقطة وأهش زاوية يعتمدون عليها؛ فنشر 
مناذج وأمثلة للتفس���ير السياس���ي على 
السطح كاٍف لكش���ف املستوى املوضوعي 
والعلم���ي لتل���ك الدراس���ات، وأن ه���ذا 
التفس���ير يعبر عن حالة َمَرضيَّة أكثر من 

تعبيره عن روح علمية.
على  السياس���ة  تأثير  يق���رر  فأحدهم 
الش���افعي؛ ألنه )الفقيه الوحيد من فقهاء 
عص���ره الذي تعاون م���ع األموين مختاراً 
راضياً()3(. ولشدة ضغط املرض السياسي 
خفي علي���ه معرفة مولد الش���افعي الذي 
يعرفه اجلميع وهو )سنة 150ه�(؛ أي: بعد 

زوال الدولة األموية بثماني عشرة سنة.
وباحث آخر يفس���ر الظاهري���ة التي كان 
عليها )ابن حزم( بأنها موقف سياسي اتخذه 

))( السلطة في اإلسالم، العقل الفقهي السلفي بني النص 
والتاريخ، لعبد اجلواد ياسني، ص 168.

الوسطية،  األيديولوجية  وتأسيس  الشافعي  اإلمام   )((
نصر حامد أبو زيد، ص 16.
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ابن حزم ألج���ل أن الدولة األموية باألندلس 
حتت���اج ملش���روع يناهض املش���روع الثقافي 
خلصميها )العباس���ي( و )العبيدي( فجاءت 
بابن حزم )لينطق باسمها ويحمل مشروعها 
الثقافي()1(. وقد أعماه التفس���ير السياسي 
ع���ن إدراك احلقيقة التاريخي���ة الواضحة 
من أن الدولة األموية باألندلس قامت س���نة 
)138 ه�(؛ أي: قبل مولد ابن حزم مبا يقارب 
قرنن ونصف من الزمان؛ إذ ولد سنة )384 
ه�(، وسقطت الدولة س���نة )422 ه�( وابن 

حزم ما يزال في عز شبابه )ت 456ه�(. 
ومؤلِّ����ف ثالث يتهم كع����ب األحبار بأنه 
يروي األخبار متلُّقاً لعبد امللك بن مروان)2( 
مع أن كعباً قد توف����ي عام 34 ه� قبل أن 
يتول����ى عبد امللك اخلالف����ة مبا يزيد عن 
ثالثن سنة، وهي فضيحة يستحي منها أي 
باحث لم يبتلى مبرض التفسير السياسي.

وقد كنا نحس���ب مصطلح )إجماع أهل 
املدينة( عند املالكية دلياًل وأصاًل شرعياً، 
لكنن���ا لم ننتبه لكونه س���الحاً سياس���ّياً 
ن أحدهم حن  وعصياناً للسلطة كما تفطَّ
قال: )فلو أراد إم���ام دار الهجرة التقرب 
إلى السلطة السياسية لوجد الطريق إلى 
ذلك س���هاًل، بإس���قاط هذا األصل الذي 
انفرد به دون غي���ره، والذي يكفي لندرك 
بعده أن نرى فيه محاولة إلضفاء الشرعية 
عل���ى إجماع أولئك الذي���ن قاوموا طوياًل 

سلطتي دمشق وبغداد()3(.
وخذ من األمثلة والق���راءات العقالنية 
التي حتكم على احلديث إذا ورد في فضل 
أح���ٍد بأنه من وضع أنصاره، وإذا ورد في 
ذم أحد بأنه من وضع أعدائه، وأي نص له 
عالقة بالواقع فهو من صياغة الواقع له.

ومع ذلك، فالهوس بالتفسير السياسي 
لم يكن م���ن إبداعهم وابتكارهم، بل نقلته 
تلك الدراس���ات املعاصرة من املدرس���ة 

))( تكوين العقل العربي، حملمد عابد اجلابري، ص 09). 
))( السلطة في اإلسالم، لعبد اجلواد ياسني، ص 74).

))( الفكر األصولي وإشكالية السلطة العلمية في اإلسالم، 
لعبد املجيد الصغير، ص 5)).

االستش���راقية التي غرس���تها في أدمغة 
تالميذها املقلدة فما عادوا يبصرون جيداً 
من دونها، وقد أحس���ن العالَّمة )املعلمي( 
وصف بعض أس���باب اخلل���ل لديهم من 
أنهم )إمنا يعرف���ون الدواعي إلى الكذب 
وال يعرفون معظم املوانع منها()4(؛ فهؤالء 
الناس يعرفون الدواعي لتأثير السياس���ة 
من جهة قوة الس���لطان ورغبة الناس في 
التملق إليهم لكنهم ال يعرفون املوانع التي 
حتول دون تأثير السياس���ة كمثل ما عليه 
العلماء من الديانة والعدالة، ونفرتهم من 
الكذب، وما جرى من صيانة للعلم بالرواية 
والتدوي���ن واجلرح والتعدي���ل مما يجعل 

تأثير السياسة فيها مستحياًل.
فحقيق���ة األمر أن كثي���راً من القوم إمنا 
يعبرون عم���ا يجدونه في نفوس���هم، فإذا 
شاهدوا تأثير السياسة على تغيير قناعاتهم 
ومذاهبهم ظنوا أن غيرهم لن يكون أحسن 
ح���االً منهم، م���ع كثافة جهٍل حت���ول دون 
فهمهم حلال التراث والشريعة التي يريدون 
تقدمي تفس���ير لها، للحد ال���ذي يقرر فيه 
أحدهم: )لقد كان القائمون بجمع الروايات 
)النص���وص( م���ن احملدثن هم أنفس���هم 
ذاتها،  اللحظ���ة  الذين ميارس���ون  الفقهاء 
التنظير  التدوي���ن النصي وعملي���ة  عملية 
الفقهي وفي ظل ه���ذا الوضع ال يؤَمن من 
التشريع والتفسير()5(،  التداخل والقلب بن 
فهو يتصور أن الفقهاء ل���م يكونوا يفرقون 
بن أقوالهم وبن أق���وال النبي #؛ فيمكن 
للفقيه أن تختلط عليه فيجعل قوله هو قول 
الرسول # من حيث ال يشعر، فهذا التصور 
الظريف في فهم تاريخ املس���لمن يفسر لك 

سر تضخم هذا الوهم في رؤوسهم.
هذا )التفس����ير السياسي( ال يقوم على 
أي إثب����ات أو برهنة علمي����ة، فطريقتهم 
تق����وم على ربط أي حكم أو نص ش����رعي 

لعبد  األباطيل،  من  الكوثري  تأنيب  في  مبا  التنكيل   )((
الرحمن املعلمي: )/7). 

))( السلطة في اإلسالم، لعبد اجلواد ياسني، ص 1)).

بالسياسة من دون أي دالئل قاطعة، وإمنا 
ألنه يش����ك – أو يريد أن يشك باألصح - 
يبدأ في البحث عن أي مؤثر سياس����ي من 
دون أي يقدم عل����ى ذلك أي برهنة، وهذه 
الطريقة في إن����كار احلقائق والطعن في 
الش����رائع مبحض األوهام ليس����ت مبتكرة 
له����م فهي طريقة قدمية ف����ي التعامل مع 
محكمات الش����ريعة، فه����ذا أحد املبتدعة 
القدامى يدعي أن الزنادقة قد دسوا على 
أه����ل احلديث اثنا عش����ر ألف حديث من 
حيث ال يشعرون )الحظ ضخامة العدد(، 
وهو ما دفع اإلم����ام الدارمي إلى اجلواب 
عنه متهكماً )دونك أيها املعارض فأوجدنا 
عشرة أحاديث دلسوها على أهل العلم... 
أو ج����رب أنت فدلس عليهم عش����رة حتى 

تراهم كيف يردونها في نحرك()6(.
ه���ل معن�ى هذا أن الس�ياس���ة ال تؤثر 

وال تستغل األحكام الشرعية؟
أب���داً، بل لها تأثير وال ش���ك في ذلك، 
لكن تأثيرهم لم ميسَّ أصل الش���ريعة وال 
نصوصه���ا وال مذاهب الفقهاء وأصولهم؛ 
فالتأثي���ر يكم���ن ف���ي اس���تغالل بعض 
النص���وص واملواقف، ورمب���ا في تقدمي 
إرضاًء  الفقهاء ألهوائهم وشهواتهم  بعض 
للسياس���ة لكن ذلك ال يضر إال من فعل، 
أما نصوص الش���ريعة وأصول االستدالل 
وقواع���د الفقه فقد كانت ف���ي منعة أي 
منع���ة، عن التأث���ر بذل���ك، وكل محاولة 
تُثِبت خالف ذلك فإنه���ا ما زالت عاجزة 
عن إقامة أي إثبات علمي سوى االعتماد 
عل���ى الش���ك واخل���رص عل����ى طريقة 
أحده�م ح���ن يحل�ل أح����داث الت�اريخ 
منطلق����اً م����ن )يب����دو( و )أظ�ن( و )ال 
يُْستبَعد(، ثم بعد ذلك )فتحصل يقيناً()7(.

)6( نقض عثمان بن سعيد، ص 401.
)التفسير  بعنوان  لطيفة  برسالة  وأشيد  هنا  أشير   )7(
املعاصر(  العربي  الفكر  في  العقدية  للقضايا  السياسي 
العميري، وهي من إصدارات  الباحث: سلطان  لألستاذ 
جديرة  فهي  والبحوث،  للدراسات  التأصيل  مركز 

بالقراءة واالطالع.
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] نص شعري [

- حت�������رق  ل�����م  وإن  حت�������رق  إن   - أن�������ت 
ل�����س�����َت ش�����ي�����ئ�����ًا، م������ا ع����ه����دن����ا ح���س���ن���ًا
رمب����������ا ف����������اض ب�������ك احُل����������ْم����������ق، وه�����ل
ف���م���ا ع�����رف�����ن�����اك  �������ا  ُك�������نَّ وإن  َص�������������ٍه، 
ل�������س�������َت ت�������رق�������ى ل������ه������ج������ائ������ي، إمن������ا
إذا ال������ن������ف������س  ُأرِه��������������������ق  ومل�����������������اذا 
ي������رع������وي ال  مل��������ن  ���������وم  ال���������لَّ وِل����������������َم 
وك���������ت���������اب ال��������ل��������ه م�������ح�������ف�������وٌظ مب���ا
وإن ال������ش������راي������ن  ف�������ي  ي������ج������ري  وه���������و 
ه������ج������ُروا م�������ن  ع�����ل�����ى  زاَد  أس������ف������ي 
ل������م ي�����ع�����وا م����ن����ه س��������وى َت����ْن����ِغ����ي����م����ٍة
�����������������������دوه أرف������������ف������������ًا خ��������اوي��������ًة وسَّ
أوث��������ق��������وا أح������ك������اَم������ه أس��������������رًا وق�������ْد
�������اف�������ي ل���ه وب��������رغ��������م اأُلُف�������������������ُق ال�������ضَّ
ه������و م�����ح�����ف�����وظ، َن�������َع�������م، ف������ي أض����ل����ٍع
ه���������و م�������ح�������ب�������وب، وف������������ي أف��������ئ��������دٍة
ه�������و م��������ح��������روس، وف���������ي ك���������لِّ اأُلَل�����������ى
إن����������ه ال����������ق����������رآن، م��������ا ي�����ب�����َل�����ى ع���ل���ى
إن���������ه ال�������ف�������رق�������اُن، م�������ا ي����خ����ف����ى ع���ل���ى
م�������ا ال�����������ذي ك���������ان ل�����ن�����ا ِم�����������ْن ق���ب���ل���ِه
داح������������ٌس ي�����ح�����رق ف������ي ال������غ������ب������راء، م��ا
وع�����ل�����ى ك��������فِّ ال�����ب�����س�����وس ان���ف���س���ح���ْت
وب���������������������������راءاٌت ج�����������ه�����������ارًا ُوئ������������دت
وع������ل������ى احل������ص������ب������اء ي����ج����ث����و ُه������َب������ٌل
َق������ْب������ل أن م������ا ال����������ذي ك��������ان ل����ن����ا م������ن 
امل���ص���ط���ف���ى ف����ي����ن����ا  ُي��������ش��������ِرَق  أن  ق����ب����ل 
م��ن ان�����������زاح  م������ا  إذا  ي���ب���ق���ى  ال���������ذي  م������ا 
ن�����ح�����ن َأْوَل��������������������ى مب�������������اٍم م��������ن ب���ن���ي
ص�������اع�������ٌد درٌب  ل������ل������ع������ز  أم��������ت��������ي 
وم�����������������ذاُق ال�����ن�����ص�����ر ح������ل������ٌو س�����ائ�����ٌغ
ف��ي م�����ث�����واك   - أم����ت����ي  ي�����ا   - ف���اص���ط���ف���ي 

ح��������اق��������ٌد م��������ن أخ��������م��������ٍص ل����ل����م����ف����رِق
م����ن����ك����م����و، ي������ا ُج������ْح������ر ج�����ه�����ٍل م����غ����رِق
م������ن ه�������دى ُي������رَج������ى ل���ع���ق���ل األح������م������ِق؟
ال���ن���ق���ي ������م  ال������سُّ ذو  ������ل  ال������صِّ إال  أن��������ت 
أن���������ت م��������أف��������وٌن خ�����س�����ي�����ٌس امل����ن����ط����ِق
ك������ن������َت م�������ن ل�������ؤم�������َك ل�������م ُت��������رَه��������ِق؟
ع������ن ِغ��������واي��������اِت ال�����ط�����ري�����ق األخ�����������رِق؟
َوَع��������������د ال������رح������م������ن م�������ا َح������������يٌّ ب���ق���ي 
ب��������ات ف����ي����ن����ا ص�����ام�����ت�����ًا ك����ال���������ُم����ط����ِرِق
���ق���ي م�����ن�����ه م�������ا ي����ض����م����ن س�������ع�������دًا ل���ل���شَّ
ال�����������ورِق ص�����ق�����ي�����ِل  غ������ي������َر  ي�����������روا  أو 
م�����ن س������وى ال����ص����م����ِت ال���ث���ق���ي���ِل امل���ط���ب���ِق
َرِك�������������ُب�������������وه ط������ب������ق������ًا ع���������ن ط�����ب�����ِق
������ِق ح������س������ب������وه ف���������ي إط������������������اٍر ض������يِّ
ت���ت���ق���ي أن  ������ن������ا  ُح������بِّ م��������ن  ن�������رجت�������ي 
ت���ل���ت���ق���ي أن  ل������ه������ا  ال�������ل�������ه  ن��������س��������أُل 
آم����������ن����������وا، ص��������ان��������وه ب��������ن احل�����������دِق
ط����������ول م�������ا ي�������ب�������دو، ك�������ب�������دِر األل����������ِق
م������ا ي����ج����ل����و م������ن دي������اج������ي������ِر ال����غ����س����ِق
وال���������ِف���������َرِق ال�������ط�������وى  أرزاِء  غ�����ي�����ر 
ت����ن����ط����ف����ي ن��������������اٌر ب�����غ�����ي�����ر ال�������غ�������رِق
م���������ن دم���������ان���������ا أن��������ه��������ر ك�����ال�����ش�����ف�����ِق
ل�����ه�����ف ن����ف����س����ي ل����ي����ت����ه����ا ل�������م ُت�����خ�����َل�����ِق
م����س����ت����ب����ي����ح����ًا ك����������لَّ ع�������ق�������ٍل أخ����������رِق
ي����ه����ط����ل ال�������وح�������ي ك�����غ�����ي�����ٍث َغ�������������ِدِق؟
ال����ع����ب����ِق ط������ي������ُب  األرَض  وي�������ع�������مَّ 
ُأْف������ق������ن������ا ب����������دُر ال��������ُق��������ران امل������ش������رِق؟
امل���ص���ط���ل���ِق ب���ن���ي  أو  ج�����ون�����ز(  )ِت������ْي������ري 
وط���������ري���������ُق ال�������������ذل م�������ث�������ُل ال�����ن�����ف�����ِق
وم�������������ذاق ال�����ق�����ه�����ِر م�����ث�����ل ال������ِع������ْش������رِق
واحل������������رِق ال���������������ردى  ف��������ي  أو  ج�����ن�����ة 

هبكلي  حيىي  بن  أمحد  د. 

حرقة
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] المسلمون والعالم [

األزدي)*( ح�������������������ارث 

alazdiharith@gmail.com

إنه���ا صفحة امتدادي���ة أخرى متثل 
مواصل���ة التناغم بن إدارة دولة االحتالل 
للمل���ف العراق���ي والدول���ة املتمددة في 
ظل���ه )إيران(، لقد ج���اءت هذه الصفحة 
بع���د ترتي���ب دام ثمانية أش���هر لتخرج 
إل���ى العلن بع���د اتفاقات أطلق���وا عليها 
مس���مى )اتفاقات سياس���ية( باستحداث 
منصب )املجلس السياس���ي للسياس���ات 
اإلستراتيجية(، ال يقره دستورهم امللغوم؛ 
ولكنهم وافقوا عليه م���ن أجل دفع عجلة 
العملي���ة السياس���ية املتهالك���ة التي بان 
عوارها للقاصي والداني ومن دون احلاجة 
لدلي���ل على تهالكها؛ فالدس���تور عندهم 
صياغات مطاطية تتشكل حسب اإلرادات 

االحتاللية والتمددية.
لق���د ج���رى جتديد الوالي���ة لرئيس 
اجلمهوري���ة بأغلبي���ة بس���يطة متعث���رة 
مدفوعة الثمن باتفاقات تقاس���م وتناهب 
تكليف )س���لقي(  العراق، أعقبها  خيرات 
متفق عليه مس���بقاً ملسمى رئيس الوزراء؛ 
ال على أساس االختيار ملا يناسب املرحلة؛ 
وإمنا هو تطبيق حرف���ي ملا جرى االتفاق 
عليه بأن يكون وجه العراق - َوْفَق املشروع 
األمريكي - طائفياً عنصرياً، وثمة إقصاء 
���د ألهله احلقيقي���ن الذين رفضوا  متعمَّ
االحتالل وما نتج عنه. وقد انسحب هذا 
ب نفسه ممثاًل ملكون  التوجه على من نصَّ
من مكونات أبناء العراق )العرب الس���نة( 

الحكومة الجديدة في العراق 
تناقضات األضداد وتزاحمات الوالءات

ليش���كلوا صورة ثالثية األبعاد مع األكراد 
واألحزاب الطائفي���ة املوالية إليران التي 
متثل التوج���ه الطائف���ي لتكتمل الصورة 
الديكورية املراد تسويقها للعالم بأنَّ حكومًة 
متث���ل أطياف العراق قائم���ة، وأنَّ عمليًة 
سياسية حتتكم لصناديق االقتراع جتري، 
وأنَّ ما يسمى بالدميقراطية التي سوقتها 
أمريكا للمنطقة تسير بشكل طبيعي، وأنَّ 
تداوالً للس���لطة بصورة سلمية قائم على 
قدم وس���اق، والواقع العراقي يكذب ذلك 
كله؛ فال دميوقراطية، وال تداول للسلطة، 
وال حتى صناديق االقتراع موجودة َوْفَق أي 
منظومة معتمدة ف���ي العالم؛ فما يجري 
في العراق تلفيق دميقراطي ألبش���ع أنواع 
الدميقراطي���ات في العال���م؛ لتمكن من 
جاء مع احملتل ملواصلة مش���روع االحتالل 

األمريكي في صفحته السياسية.  
وبدأ التحضير للدخول إلى النس���خة 
السياسية  اخلامسة من صفحة االحتالل 
بانقالبي���ة املفاهي���م وخل���ط التصورات 
ومغادرة صفحة الش���حن الطائفي صورياً 
حلتمية الدخول إل���ى مرحلة جديدة من 
الس���وق االنتخابية؛ وه�و ما حدا بجميع 
الكت���ل السياس���ية إل���ى تغيي���ر جلدها 
والتظاه���ر بالوطنية زوراً وبهتاناً من أجل 



39 العدد 281

إيهام الن���اس أن مرحلة جدي���دة للتغيير 
س���يدخلونها بانتخابهم للحكومة القادمة 
املتمثلة بانتخاب ما يسمى مجلس النواب 
الذي ظلت شخوصه ثابتة ورموزه مسيِطرة 
على مجريات العملية السياس���ية اجلارية 
في ظل االحت���الل ولم يط���رأ عليها أي 
تغيير؛ فهذا ألغ���ى وصفه الثوري فاكتفى 
مبس���مى املجلس األعلى من دون الثورية 
عون،  التي كانت أس���اس انبثاقه كم���ا يدَّ
وذاك تن���ازل عن مس���مى حزبيته املقيتة 
وتنصل عنها بااللتفاف على مسمى ظاهُره 
قانوني وباطنُه طائف���ي مقيت، فالتزم ما 
حب���اه املنص���ب الزائف مبس���مى )دولة 
الرئيس( فأس���ماه دولة القانون في دولة 
لم تعرف القانون في ظل االحتالل؛ حيث 
احملاكمات الصورية واالعتقاالت من دون 
مذكرة قضائية، وآخر التفَّ على الس���وق 
االنتخابي بأحالم العصافير من أنه سيغير 
قانون العملية السياسية بائتالفه للعراقية 
س���عياً وراء َوْه���م تغيير قان���ون العملية 
السياسية التي أرادها احملتل مستنداً إلى 
الضوء األخضر األمريكي الذي س���رعان 
ي  م���ا انقلب إلى لون أحمر وقد خرج بخفَّ
حنن بع���د أن أعطى تش���كيل احلكومة 
شرعيتها الصورية كما في سابقاتها. أما 
الط���رف الالعب في العملية السياس���ية 
التي وف���رت له اللعب م���ع الغالب أو ما 
يسمى ببيضة القبان؛ وهم ساسة األكراد، 
فق���د بقيت ائتالفاتهم من أجل مش���روع 
مستقبلي تتقاسمه اإلقطاعيات السياسية 
التي أنشاها احملتل واعتمد من يعتمدونه؛ 
ألنه���م ميثل���ون اإلرادة اخلالصة للمحتل 
بينم���ا ظ���ل العنصر الديكوري املس���مى 
التوافقي يلوك ألفاظ االنحسار واالندحار 
معلقاً خس���اراته على هذا الطرف أو ذاك 
بع���د أن أخذت القائمة العراقية منه زمام 
متثي���ل املكوِّن ومع ذلك ظ���ل مخلصاً في 

انتمائه ملجموعة الشر التي روجت ملشروع 
االحتالل.

إن انقالبية املفاهيم التي سارت عليها 
هذه الصفحة كما تبنَّ في السطور القليلة 
السابقة لم تصمد طوياًل وقد طفحت على 
س���طح األحداث حقيقٌة أظهرتهم جميعاً 
على حقيقتهم من أنهم انخرطوا في مركب 
احتالل���ي واحد يحدوهم ج���وع املناصب 
واالنتصار للفئوي���ة والعنصرية والطائفية 
واحلزبية وحتى الشخصية؛ فقد أوهم إياد 
عالوي ناخبيه بأنَّ تغييراً س���يحصل في 
حال فوزه وأنه سيغير معالم هذه العملية 
ويعيد ترتيب أوراقها، وقد كشف املراقبون 
ضحالة هذا التص���ور بالرجوع إلى قانون 
إدارة الدول���ة الذي أصدره احلاكم املدني 
برمير سيء الصيت بتقاسم النفوذ وجعل 
واجهة العراق طائفية تتناغم مع متددات 
جارة العراق السيئة إيران، وعنصرية تنذر 
بشرٍّ مستطير على املنطقة في حال جناح 
مشروعهم التقس���يمي وإعالن االنفصال 
لتتبع���ه مخططات منتظرة لتقس���يم دول 
املنطق���ة بابتع���اث األقلي���ات واملجاميع 
االنفصالي���ة التي متثل العم���ود الِفْقري 
املعتمد عليه في تنفيذ مخططات التفتيت 
والتقس���يم والش���رذمة االحتاللي���ة التي 

تستهدف املنطقة بالكامل.
لقد تضمنت مرحلة اإلعداد النطالق 
هذه احلكومة املرتقب���ة صفعات متبادلة 
ب���ن املتصارع���ن على التمثي���ل ما بن 
)بايدنية(  وزي���اراٍت  وتصفي���اٍت  اجتثاٍث 
وأخرى إل���ى دول اجل���وار؛ لإلعداد لها 
وخرج���ت نتائجه���ا، التي كان���ت متوقعة 
مثلم���ا كتب عنها املتابع���ون؛ فكانت إرادة 
أمريكية إيراني���ة متناغمة بتوزيع متقارب 
للكتل األربع���ة الفائزة باالنتخابات املهزلة 
)العراقي���ة وعلى رأس���ها إياد عالوي 91 
مقعداً( و )دولة قان���ون نوري املالكي 89 

مقع���داً( واالئتالف الوطني لعمار احلكيم 
71 مقعداً( و )ائت���الف األحزاب الكردية 
41 مقعداً( ليش���تد الصراع وتبقى صورة 
ه���ذه الصراع���ات طافية على الس���طح 
لتوه���م الناظ���ر إلى الس���طح أن عملية 
سياس���ية حقيقي���ة جارية ف���ي العراق، 
وحن فوج���ئ الالعبون بتلك النتائج ردُّوا 
هذه الصفعة بأخرى بالتش���كيك بنتائجها 
وإع���ادة فرزها يدوياً، ومل���ا لم ينجح ذلك 
جل�ؤوا إلى تفس����ير جديد لم يك�ن ببال 
من ينافس�هم: إما لس����وء تدبيره أو ألنه 
لم يفه����م مج�ريات اللعب����ة االنتخ�ابي�ة 
ما  تفس���يرات  إدارته�ا، فج�اءت  وكيفي�ة 
يس�مى احملكم�ة االحت�ادية - وهي إحدى 
مؤس�س���ات احلاكمن وتأمتر بأمرهم - 
ب���أن الكتلة األكبر هي م���ن متتلك العدد 
األكبر بعد دخولها القبة البرملانية؛ وليست 
الفائزة بعدد أكبر في االنتخابات؛ فكانت 
لطمة كبي���رة لم تصمد معه���ا محاوالت 
التدخ���ل العربي اخلالي من مش���روع في 
العراق وكأن���ه ال يعنيهم وال حتى الرعاية 
التركية للمش���روع السياسي اجلاري في 
العراق حتت االحتالل التي هاجمها جالل 
الطالباني ووصف سياستها جتاه القضية 
العراقية بالفش���ل بعد اطمئنانه بالتعين 

لدورة أخرى.
ظهرت اجللس���ة األَُولى التي عقدها 
البرملان اجلديد شكلية مستهلكة استمرت 
لعش���رين دقيق���ة اكتفت بفتح اجللس���ة 
لتفس���يراتهم  وإبقائها مفتوحة اس���تناداً 
ون على وصفها بالدس���تورية،  الت���ي يصرُّ
وبقيت زهاء ثالثة أش���هر مفتوحة تنتظر 
التوافقات على بيع وتقسيم العراق وتوزيع 
املناص���ب؛ إذ أصرت القائم���ة العراقية 
خالله���ا على رئاس���ة ال���وزراء ولم يكن 
لها ذلك، واش���تدت أزمة التحالفات بن 
العراقي���ة ودولة القان���ون، وبن االئتالف 
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الوطني والكردس���تاني؛ كلٌّ يريد احلصة 
األكبر، وقد كان لتدخالت إيران باإليحاء 
للحائري بإص���دار فتوى ألتب���اع مقتدى 
الصدر بوج���وب تأييدهم للمالكي لتظهر 
التوجه���ات عل���ى حقيقتها من  ص���ورة 
ضعف جانب العراقية وهزالة إس���نادها، 
ة املالكي بحص���ده أصوات  ورجح���ان كفَّ
الصدري���ن. عندها ظه���رت التهديدات 
وتوالت الس���يناريوهات لتطرح احتماالت 
االنهيار أو االستمرار لهذه العملية؛ فهذا 
يرج���ح انس���حاب ع���الوي، وذاك يحذر 
من حتال���ف جديد ظهر بش���كل انتهازي 
ب���ن قائمة وحدة الع���راق والتوافق حتت 
مسمى ائتالف الوسط، وقد استُخِدم هذا 
االئتالف للضغط من أجل اس���تمرار هذه 

العملية املسخ.
إن حكوم���ة املالكي اجلدي���دة بدورتها 
الثاني���ة لن تختلف عن س���ابقاتها بش���يء 
سوى أنها س���تكون أكثر تخصصاً باالنتماء 
وأكثر  لألك���راد،  وأكب���ر حصاداً  للمالكي، 
جرم���اً من س���ابقاتها؛ فاملالكي الذي أصر 
على بقائه في الس���لطة يريد استكمال بناء 
مؤسس���اته الطائفية وإس���كات املناهضن 
ملشروعه ومش���روع االحتالل؛ فهو من جهة 
إيران مرغوب فيه لدرجة تبادل التهاني بعد 
إعادة تكليفه لدورة أخرى ومرغوب أمريكياً 
أيضاً؛ بن���اًء على تنازالته غي���ر احملدودة، 
واستعداده لتجديد البقاء وعقد االتفاقيات 
معهم ومتكن وجوده���م، ومؤيَّد من األكراد 
بعد توقيعه على مطالبهم التسعة عشر التي 
ن الساسة األكراد من التمتع بخصوصية  متكِّ
في شمال العراق ومس���ك زمام األمور في 

احلكومة املركزية.
ولكن مع كل هذه امليزات والتأييدات 
والتحالفات تبق���ى هذه احلكومات ورقية 
ال تقوى على إدارة دولة، وستبقى حكومة 
فاق���دة للثقة بن أطرافها املتشاكس���ن؛ 

وهذا ما حدث في أول جلسة ضمتهم بعد 
اجتماع أربيل حتت قبة البرملان؛ فاملواثيق 
السياسية مع أنها مكتوبة ولم يجف حبرها 
إال أن لع���ق االتفاقات والنكوص والتنصل 

ديدن من انخرط في مشروع االحتالل.
وكذل����ك تدخ����الت إيران وش����راكتها 
مع االحتالل األمريكي. وصيغة الش����راكة 
بن أطراف متناحري����ن، وانعدام الثقة في 
ما بينهم، س����تجعل م����ن احلكومة القادمة 
مهلهلة ال  حكوم����ة ضعيف����ة كس����ابقاتها 
يجمعها جام����ع وال يربطها رابط، وأبرز ما 
فيها جتديد التعي����ن االحتاللي لرموزها؛ 
فبدالً من واحد يكون على رأس الس����لطة 
للتدخ����ل جاءتنا  الذريع����ة األمريكية  وهو 
مبجموعات احتاللية ظلت جاثمة على رأس 
الس����لطة منذ مجلس احلكم الصوري الذي 
أقر قانون إدارة الدولة تأسيس����اً مبقررات 
مؤمت����َري لندن وص����الح الدي����ن، ومروراً 
باحلكومة املعيَّنة من االحتالل )حكومة إياد 
عالوي( التي تول����ت ضرب املدن العراقية، 
وكذلك حكومة إبراهيم اجلعفري التي كانت 
وتأجيج  الطائفي  بالش����حن  الدفع  مهمتها 
الصراع بن مكونات الشعب العراقي، وليس 
انتهاًء بحكومة املالكي السابقة التي مألت 
إلس����كات  باألبرياء  واملعتقالت  الس����جون 
أبناء الع����راق وإرغامهم عل����ى القبول مبا 
يسمى األمر الواقع. ستكون هذه احلكومة 
كسابقاتها من حيث االرمتاء بحضن احملتل 

والدولة اإلقليمية املتمددة.
هذه احلكوم���ات الضعيفة متثل إرادة 
االحتالل والتمدد اإلقليمي وليس لها من 
مقومات البقاء س���وى ه���ذا الدعم وذاك 
اإلسناد؛ بدليل أن حكومة املالكي السابقة 
استقال منها سبعة عشر وزيراً وبقيت على 
حالها لم تتأثر ليس لقوتها وإمنا لإلسناد 

االحتاللي واإلقليمي لها.
إن تصريح���ات ع���الوي األخيرة التي 

واستخدامه  وإبعاده  إحباطه  تكش���ف عن 
كعامل مساعد الس���تمرار هذه العملية لن 
تكون كم���ا أوردها في تصريحاته بأن هذه 
احلكومة لن تصمد طوياًل؛ فعدم صمودها 
ليس راجع���اً ألنها خالفت النصوص املتفق 
عليه���ا بن األطراف؛ وإمن���ا برفض أبناء 
العراق لها؛ ألنها ستكون حكومة جهة واحدة 
بتفرد محض واس���تفادة كردية لتأس���يس 

إقليمهم متهيداً إلعالن انفصالهم.
بق���ي أن نق���ول: إن ه���ذا احَلراك 
السياسي على وهميَّته ميثل جانباً واحداً 
من جوانب املش���هد العراقي وإن هناك ما 
ه في التوجه���ات؛ فالقوى  يكافئ���ه ويضادُّ
الرافض���ة لالحتالل متتل���ك بحمد الله 
جهداً ميدانياً أرغ���م احملتل على البحث 
في زوايا مراكز بحثه عن خطط ودراسات 
باالكتفاء  الهزمي���ة  م���ن وح���ل  للخروج 
بالدعم واإلس���ناد لهذه الش���راذم بحكم 
العراق، ومتتلك كذلك رؤية سياسية ثاقبة 
استطاعت بجهود ذاتية أن تثبت وجودها 
على الساحتن )العربية واإلسالمية(؛ مع 
أن اجلفاء العربي والبعد العاملي عن دعم 
ه إلى أن  القوى الرافضة لالحت���الل مردُّ
للمشروع األمريكي املسمى  العراق ساحة 
مش���روع القرن، واستطاعت هذه القوى - 
بتوفيق الله - أن تهزم هذا املشروع وتوقفه 
والسياسي جهد  امليداني  ويساند جهدها 
إعالمي اس���تطاع أن يوجد مساحة للفهم 

وإدراك األمور على حقيقتها.
إن ثوابت الق���وى الرافضة لالحتالل 
أثبتت صحتها وصدق رؤيتها؛ فالعالم اليوم 
متيقن أن ثوابت هذه القوى وخياراتها هي 
احلل األجنع مل���ا يعانيه العراق من ويالت 
محتل غاصب اس���تقدم مجاميع وأحزاب 
تنهش بجس���د العراق وقد ص���ارت عبئاً 
على احملتل نفسه بتوفيره الدعم واحلماية 

واالسناد لها.
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م���ن التناقضات الغريب���ة التي تواجه ال���دارس للواقع 
السياس���ي الش���يعي في البحرين: قلة اعتن���اء الرأي العام 
الشيعي مبا يحدث في ذلك البلد مقارنة بدول أخرى، مثل: 
الع���راق، ولبنان، واليمن، بل إن التفاعل الذي يبديه ش���يعة 
البحري���ن مع القضايا الش���يعية اخلارجي���ة، يفوق مبراحل 

تفاعل التجمعات الشيعية األخرى مع قضاياهم احمللية.
م التيارات الشيعية في البحرين  لذا فإنه من املألوف أن تُنظِّ
تظاه���رة أو حملة تبرعات من أجل دع���م حزب الله، لكن في 
املقابل لم تُرصد أي فعاليات جماهيرية في مناطق التجمعات 

الشيعية الرئيسة تأييداً ملطالب إخوانهم في البحرين.
تقدم الرؤية التحليلية لهذه الظاهرة عدة أس���باب، من 

أبرزها – وهو ما يتعلق مبوضوع املقال - سببان: 
يف  الش��يعية  السياس��ية  التي��ارات  إخف��اق  األول: 
البحرين يف تقدمي قضيةٍ حقيقيةٍ للرأي العام الشيعي 
يتبلور حوهلا اخلطاب السياسي املوجه للعامل اخلارجي: 
ويتضح ذل���ك عند املقارنة م���ع التجمعات الش���يعية األخرى: 
ففي العراق - على س���بيل املث���ال - كان اخلطاب يتمحور حول 
االضطهاد، وس���لب حقوق »األغلبية«، والتضييق على املرجعية، 
والقمع الدموي للمعارضة، وكان العالم اخلارجي على اس���تعداد 

لتقبُّل هذه املزاعم بالنظر إلى أداء النظام البعثي آنذاك.
وفي لبنان، تبنَّ���ى حزب الله قضية »املقاومة« فنفث فيها 
ونفخ حتى تضخمت وتعاظمت، وفي اليمن جنح احلوثيون في 
إبراز قضيتهم من خالل الدخول في صراع مس���لح مع الدولة 
جنم عنه ما يشبه احلكم الذاتي، أو املناطق الشيعية املغلقة.

أما في البحرين، فلم يكن هناك عدو على احلدود كي تنشأ 
م »خطاب املظلومية«  مقاومة، ولم يقدم النظام ما ميكن أن يُدعِّ
املعتاد في الثقافة الش���يعية، بل متتع ش���يعة البحرين بدرجة 
من احلرية في ممارس���ة الش���عائر الدينية وإقامة اجلمعيات 
واملؤسسات حتى بات بعض نظرائهم في دول أخرى يحسدونهم 
عل���ى تلك النعمة، ومن ثَ���مَّ كان طبيعي���اً أن يُنَظر إلى دعاوى 
املظلومية التي يطرحها رموز وقيادات الشيعة في البحرين على 
أنها مجرد مناورات سياس���ية لنيل املزيد من املكاسب، وهكذا 
فإن الرأي العام الش���يعي ال يصنِّف البحرين من األساس على 

أنها منطقة »أزمة« باملفهوم الشيعي.
الثاين: ميكن وصف اجملتمع الشيعي يف البحرين 
بأنه بيئة اس��تريادية إىل ح��د كبري: وذلك في مجال 
العلوم الدينية والفكر واحلركة، فلم يُْؤثَر عن شيعة البحرين 
تخريج علم���اء كباٍر وصوالً إلى مرتب���ة املرجعية العليا منذ 

] المسلمون والعالم [

البحرين...
أزمة: تـنتهي،

أَم تتوارى؟

أمح�������������د ف����ه����م����ي
afahmee@hotmail.com
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مئات الس���نن، وأب���رز علمائهم التاريخين، هم: يوس����ف 
البحراني )ت 1186ه�(، وحس���ن آل عصفور )ت 1216ه�( 
وكالهما كان إخبارياً، ومن بعدهم لم يبرز عاِلم تَُش���دُّ إليه 

الرحال أو يُطَرح اسُمه في سياق املرجعية.
أما ف���ي مجال الفك���ر واحلركة، فإن املجتم���ع البحريني 
ظل خاضعاً منذ خمس���ن عاماً وحت���ى اآلن للموجات الثورية 
الش���يعية الثالث الت���ي انبعثت من العراق وإي���ران، بدءاً بتيار 
املرجع الشيرازي املعروف باسم »التيار الرسالي« ثم تيار )حزب 
الدع���وة - الصدر(، ثم اخلميني���ة املنبعثة من إيران، ولم يُطرح 
في تلك الفترة أي بديل بحريني مستقل ميكنه كفاية الداخل أو 
جذب اخلارج، مع أن اخلمينية أفرزت عدة مناذج قابلة للتصدير 
في ع���دة دول، مثل: منوذج حزب الله اللبناني، ومنوذج املجلس 
الش���يعي األعلى في العراق، لكن لم يح���دث ذلك في البحرين 
ياً عنه؛ وهو ما  وظل املجتمع الش���يعي متطلعاً إلى اخلارج متلقِّ
انعكس س���لباً عندما انتقلت اإلشكاالت الطائفية التي فجرتها 
تلك املوجات الثورية الشيعية من بلدانها األصلية إلى البحرين.

البحرين والتسونامي الثوري:
املوجة األولى: بدأت في العراق على يد »آية الله العظمى« 
محمد احلسيني الشيرازي منتصف الستينيات، وهو إيراني 
األصل، )ت 2001م(؛ حيث تأسس���ت »احلرك���ة املرجعية« 
كتنظيم س���ري ثم حتولت إلى »منظمة العمل اإلس���المي«، 
وأصبح أتباعها يُعرُفون باسم »الرساليون«، بلغت هذه املوجة 
شاطئ البحرين بواسطة رجل الدين هادي املدرِّسي )إيراني 
األصل( الذي اضطلع مبهمة تأسيس مجموعات سرية تابعة 
للتنظي���م األم، وقام باختراق طبقات املجتمع الش���يعي في 
البحرين م���ع التركيز على فئة الش���باب، وكان التيار يتبنَّى 
أسلوب التثوير اجلماهيري اعتماداً على ثقافة »املظلومية«، 
وتبنَّى تنظيمه الحقاً أسلوب االنقالبات والعمل املسلح حتى 
���ى ضربة قوية عام 1981م عندما اعتقل 73 من أنصاره  تلقَّ

وا تدريباً عليه في البحرين. بتهمة التخطيط النقالب تلقَّ
املوجة الثاني���ة: انبعثت من العراق أيض���اً؛ حيث انتقل 
الفكر الس���ري املرحلي حلزب الدعوة في مرحلة الستينيات 
إل���ى البحرين عن طري���ق الطالب الدارس���ن في النجف، 
ومن أبرزهم الش���يوخ البارزون: سليمان املدني، عبد األمير 
اجلمري، عيسى قاس���م، وكان هؤالء يدينون بالوالء للمرجع 

محمد باقر الصدر حتى إعدامه عام 1980م في العراق.

املوجة الثالث���ة: بدأت مع ثورة اخلمين���ي عام 1979م، 
وبلغت ذروتها في البحري���ن مطلع الثمانينيات عندما انخلع 
الدعويون م���ن حزيهم الق���دمي وحتولوا إل���ى خط اإلمام 

)اخلميني( وال يزال أغلبهم كذلك حتى اآلن.
خالصة التجارب البحرينية يف 45 عامًا:

طيلة خمسة عقود تقريباً جربت التيارات السياسية الشيعية 
في البحرين كل الوسائل ومنهجيات التغيير املمكنة؛ ففي حقبة 

السبعينيات غلب طابع التنظيمات السرية لكن في اجتاهن: 
األول: يهدف إلى تثوير اجلماهير )الرساليون(. 

والثاني: يهدف إلى اختراق اجلماهير وتنظيمهم، والسعي 
إلى السيطرة على احلكم عبر مراحل متدرجة )الدعويون(.

وفي مطلع الثمانينيات تبنَّى الرساليون النهج العسكري 
ف���ي التغيير ثم حت���ول الدعويون إلى الدمج بن األس���لوب 
التنظيم���ي واجلماهيري وبن معارضت���ي الداخل واخلارج 
مع وجود جناح عس���كري )حزب الله البحريني( في محاكاة 

لتجربة اخلميني مع نظام الشاه. 
لقد أثبت الرس���اليون إخفاقاً ذريعاً، بينما تصاعد النهج 
اآلخر وصوالً إلى حقبة التسعينيات؛ حيث اندلعت األحداث 
الدامية التي أطلق عليها البحرينيون »انتفاضة التسعينيات« 
التي كانت تقليداً لألحداث التي س���بقت ثورة اخلميني في 
إيران، لكن مع فارق أن جميع قادة املعارضة الش���يعية انتهى 

بهم املطاف بن االعتقال واملنفى.
وَعِقب وفاة األمير الس���ابق للبحرين الشيخ سلمان، وتولي 
ابنه مقالي���د احلكم )املل���ك احلالي( ب���دأت مالمح اإلصالح 
السياس���ي، ووجد قادة التيارات الشيعية أنفسهم أمام خالصة 
جتارب متعددة أنهكت مجتمعهم دون حتقيق نتائج تُذَكر، وُجلُّ ما 
حتقق هو إغراق البلد في أزمات متتالية منذ عام 1979م عندما 
دخلت إيران إلى الس���احة السياسية في املنطقة، ومن ثَمَّ لم يبق 

أمام هؤالء القادة إال اخليار السياسي سبياًل وحيداً متاحاً.
فكان أن حتول الرس���اليون إلى تأس���يس جمعية العمل 
اإلسالمي برئاسة الشيخ محمد محفوظ، واندمج الدعويون 
واتباع خط اإلمام في جميعة الوفاق )تأسس���ت في نوفمبر 
2001م ويرأسها حالياً الش���يخ علي سلمان( ليشكلوا الكتلة 
الرئيس���ة املتحكمة في غالبية املجتمع الش���يعي، واختُِزلت 
ه���ا األدنى ممثل���ة في عدة  املعارض���ة اخلارجي���ة إلى حدِّ
أشخاص على ش���اكلة د. سعيد الش���هابي وآخرين دون أن 
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يكون لهم تأثير كبير في الداخل.
االنتخابات بني املمانعة واملسايرة:

في فبراير عام 2001م أُجري استفتاء شعبي على ميثاق 
العمل الوطني للمرحلة اجلديدة وحظي بنسبة تأييد جتاوزت 
98 %، ثم انبثق عن امليثاق دستور جديد لم يحَظ برضى كثير 
م���ن قادة الوفاق اجلدد، فحدث انش���قاق في الصف، وكان 
أبرز املنش���قن عبد الوهاب حسن من مؤسسي اجلمعية)1(؛ 
وهو صاحب رؤية تنظيرية وتاريخ سياس���ي عريق، وأس���فر 
االنش���قاق عن امتناع الوفاق عن املشاركة في انتخابات عام 
2002م النيابية بينما ش���اركت في البلدية، ثم في س���بتمبر 
2005م انشق كلٌّ من حس���ن مشيمع وسعيد الشهابي وعبد 
اجلليل السنكيس عن الوفاق احتجاجاً على موافقة اجلمعية 

على االنضواء حتت قانون اجلمعيات السياسية اجلديد.
وف���ي عام 2006م عادت الوفاق لتش���ارك في االنتخابات 
النيابي���ة والبلدية، وأحرزت في األول���ى انتصاراً كبيراً بلغ 17 
مقع���داً، باإلضافة إلى مقعد في دائرة محس���وبة على الوفاق 
تنازل���ت فيها اجلمعية عن مقعدها حلس���اب أح���د حلفائها 
اليس���ارين، وفي عام 2008م أس���س عبد الوهاب حسن تيار 
الوفاء اإلس���المي كما أسس مشميع حركة حق، وشكل االثنان 
مع ناشطن آخرين تياراً أطلقوا عليه اسم »املمانعة« في مواجهة 

جمعية الوفاق التي أطلقوا على أتباعها اسم »تيار املسايرة«.
وف���ي عام 2010م حققت جمعي���ة الوفاق نتيجة مماثلة 
لعام 2006م وفازت بثمانية عش���ر مقعداً، في مقابل تراجع 

نية، وهو تطور ذو داللة. حصة التيارات اإلسالمية السُّ
وأصبح الش���ارع الش���يعي منقس���ماً بن التيارين؛ حيث 
ينادي أحدهما باملشاركة السياس���ية في االنتخابات، وينادي 
التي���ار اآلخر باملقاطعة، وألن تيار املمانع���ة ال ينافس الوفاق 
في االنتخابات كان من الصعب حتديد نس���بة التأييد الشعبي 
له؛ إذ من املس���لَّم به في حالة انقس���ام املجتمع إلى فريقن: 
مش���ارك ومقاطع، فإن من يؤيدون املشاركة يحققون أهدافهم 
ولو كانت نس���بتهم ال تتجاوز 10 % طاملا ال يوجد لهم منافس، 
م عبد الوهاب حسن أبرز قادة املمانعة  وفي هذا الس���ياق يقدِّ
حتلياًل لنت�ائج انتخاب���ات 2010م يوكد تزايد مؤيدي املمانعة 
في األوساط الشيعية - وهو تطور خطير بال شك - فيذكر أن 
نس���بة الذين أيدوا الوفاق في دوائرها 47.5 %، ونسبة الذين 
أيدوا منافس���ي الوفاق بلغت 13.9 %، أما نسبة املقاطعن في 

))( من أعضاء جلنة املبادرة، ورئيس سابق جلمعية التوعية، ورئيس اللجنة التحضيرية 
جلمعية الوفاق.

الدوائر نفس���ها فبلغت 38.6 %)2(، وبحس���ب حسن فإن أكثر 
من نصف املجتمع الش���يعي ال يرحب )أو ال يتحمس( ملشاركة 
الوفاق في االنتخابات، وهذه داللة مقلقة، خاصة أن كثيراً من 
املنتمن إلى هذا التيار يرفضون الدستور وال يعترفون بالنظام 
ويصف���ون حكم آل خليف���ة بأنه »احت���الل للبحرين« ويدعون 

صراحة إلى االنتفاضة اجلماهيرية لتغيير النظام.
لقد تلقى تيار املمانعة ضربة أمنية قوية عندما اتُِّهم عدد كبير 
من أعضائه باالنتماء لشبكة س���رية لها اتصاالت خارجية ونظام 
متويل وأهداف مت���س األمن القومي، وكان عل���ى رأس املتهمن: 
مشميع، الشهابي، الس���نكيس، لكن بالنظر إلى الثقافة التراكمية 
للمجتمع البحريني، فإن هذه االعتقاالت من شأنها أن ترفع شعبية 
املعتقلن لدى ش���رائح متعددة خاصة من الشباب. وهذا يعني أن 

اكتشاف الشبكة ينهي؛ ولكنه ميهد ألزمة أخرى قادمة.
مشاركة الوفاق... قناعة دائمة أم مرحلية؟

عادة ما يؤدي انش���قاق تيار متط���رف جديد عن التيار 
األصلي إلى إبراز األخي���ر بوصفه تياراً معتدالً متوازناً دون 
أن يتبن���ى بالضرورة مفاهيم جدي���دة أو يعدل في مفاهيمه 
القدمية، وهذا ما حدث مع تيار الوفاق الذي حقق مكاس���ب 
سياس���ية كبيرة بظهور تي���ار املمانعة؛ حي���ث ظل محتفظاً 
بخطابه الناقد للنظام متمتعاً بكافة املساحات الرحبة للعمل 
في أوساط املجتمع الشيعي من خالل املؤسسات واجلمعيات 
واملآمت واملس���اجد، وفي الوقت نفسه متشحاً برداء االعتدال 
واحلكمة، وميارس التيار س���يطرته على املجتمع من خالل 
أجنحته الثالثة: جمعية الوفاق التي متثل اجلناح السياسي، 
واملجلس العلمائي الذي ميثل اجلناح الديني، وجمعية التوعية 
التي متثل اجلناح االجتماعي، وينبثق عن كل جناح مؤسسات 
أخرى وفعاليات تخترق كافة مجاالت احلياة داخل املجتمع.

إن هذه املكاسب الهائلة التي حتققت للوفاق )املعتدل( عن 
طريق مش���اركته في النظام السياسي، كان من املمكن أن تندرج 
ضمن قائمة مطالب ثورية يسعى إلى نيلها من خالل اتباع طريق 
معقد مضطرب ممتلئ بالصراعات واخلس���ائر، لكنَّ ما حتقق 
للتيار عن طريق املشاركة لم يكن يحلم به قبل ثالثن عاماً، ومع 
ذلك ال تبدو مالمح القناعة واردة في سياق اخلطاب السياسي 
للتيار، وهو ما يطرح تساؤالً حول ما إذا كانت القناعة الوفاقية 
باملشاركة في النظام السياسي هي مجرد رؤية »مرحلية« تسعى 
لتحقيق أكبر قدر من املكاس���ب ترقباً لتغير األوضاع والظروف 
اإلقليمي���ة والدولية ومن ثَمَّ االنتقال إل���ى مرحلة جديدة يتغير 

))( انظر: لقاء الثالثاء: 9)/010/10)م، موقع األستاذ. 
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فيها اخلطاب ويرتفع سقف املطالب؟
توجد عدة مؤش���رات تؤيد هذه »املرحلي���ة« في األداء 
الوفاقي؛ فقادة التيار ورموزه ميتلكون خبرة عريقة في العمل 
املرحلي مس���تقاة من حقبة االنتم���اء إلى حزب الدعوة، كما 
ون عل�ى الترويج لألغلبي�ة الش�����يعية التي تتجاوز  أنهم يصرُّ
70 %، ويلوِّح بعضهم أحياناً ببعض املطالب ذات الداللة، كما 
فعل علي سلمان عندما طالب مطلع عام 2010م في املؤمتر 
العام للجمعية بأن يُط���رح منصب رئيس الوزراء لالنتخاب، 

وهذا من شأنه أن يُحِدث تغييراً جوهرياً في بنية النظام.
إيران واجملتمعات الشيعية:

ميكن تقس���يم املجتمعات الشيعية - غالباً - من املنظور 
اإليراني إلى أربعة مستويات:

املس���توى األول: مجتمعات الفعل السياسي: وهي التي 
يس���اهم َحراكها السياسي ونشاطها املتنوع في دعم األجندة 
السياس���ية اإليرانية بصورة مباشرة، مثل حزب الله اللبناني 

واملجلس األعلى في العراق.
املستوى الثاني: مجتمعات التمويل والدعاية: وهي التي 
تس���اهم في تقدمي متويل لبعض املشروعات واألنشطة في 
دول مختلف���ة باإلضافة إلى اخُلمس، كم���ا تدعم عدداً من 

األنشطة الدعائية، ومثالها: شيعة الكويت.
املس���توى الثالث: مجتمعات الشغب: ومثالها: احلوثيون 

في اليمن.
املس���توى الرابع: املجتمعات النائم���ة: وهي املجتمعات 
التي يصعب على إيران التدخل في ش���ؤونها بش���كل مباشر 
نظراً للحساس���ية السياسية املرتبطة بها، ولكنها متتلك في 
أوساطها نفوذاً ال بأس به ميكن تفعيله في مرحلة مستقبلية، 
ومن أمثلته: املجتمع الشيعي البحريني، وهذا التقسيم بالطبع 
من املنظور اإليراني وال يلزم تطابقه مع رؤية هذه املجتمعات 
الشيعية نفس���ها؛ إذ من الطبيعي أن يوجد في أوساطها من 
يرفض النفوذ اإليراني وينتقده، ويبقى الفيصل بعد ذلك في 

موقف التيارات والقادة واألتباع من إيران سياسة ونهجاً.
إيران والبحرين:

تبعاً ِل�َما أُثِبت في فاحتة املقال من كون املجتمع الشيعي 
البحريني يتبنَّى نهج االس���تيراد الديني والفكري، فإن كافة 
التي���ارات واحلركات الش���يعية ال يس���تقيم عودها إال بأن 
تُبِرز للجماهير عمق ِصالِته���ا اخلارجية وروابطها املنهجية 
والفكرية مع اخلارج وحتديداً مع إيران، وهذا أمر ال مواربة 

فيه ويتم التصريح به دون حتفظ.

ومن املعروف أن تي����ار الوفاق يتََّب�ُع أغلُب ق�ادته ما يُع�رف 
باس���م »خط اإلم���ام« ويرفع أتباعه صور ق���ادة إيران احلالين 
والس���ابقن ف���ي املجالس واحملاف���ل واملآمت، كما تنتش���ر في 
أوساطهم ش���عارات التأييد للخميني واخلامنئي ووالية الفقيه، 
ومن ذلك الشعار املعروف: والئي والئي للخامنئي)1(، وقد دفعت 
هذه الظاهرة كاتباً شيعياً مثل منصور اجلمري )املتحدث السابق 
باس���م حركة أحرار البحرين( إلى أن يكتب في صحيفة الوسط 
قائاًل: »الس���ؤال الذي طرحه عليَّ شخصياً كثير من املراقبن: 
ملاذا يرفع البحرينيون - حتديداً - صور قادة إيران؟ ما الرسالة 
التي يودُّون إرس���الها إلى حكومتهم وإل���ى الفئات األخرى التي 
تعي���ش معهم ف���ي البحرين وإلى العالم اخلارج���ي أجمع؟ ملاذا 
يرفعون ص���ور اخلامنئي في كل مكان، ويكتب���ون في املنتديات 

اإللكترونية شعارات مثل: والئي والئي لعلي خامنئي؟«)2(. 
وقد استقر في قم مئات العلماء من شيعة البحرين إبان 
االضطرابات واالنتفاضات، وقد عاد هؤالء الحقاً ومارس���وا 
تأثي���راً كبيراً على اخلطاب الديني، ولعب���وا دوراً كبيراً في 
الترويج للقادة اإليرانين في احملافل الدينية والسياس���ية)3(، 

وأغلبهم ينتمي إلى تيار الوفاق. 
�س����ه عبد  أما على مس���توى تي�ار املمانع�ة، فال يُبق�ي مؤسِّ
الوهاب حسن أي مجال للشك، فهو يقول: »تيار الوفاء اإلسالمي 
يؤمن بوالية الفقي���ه حتى النخاع، ويلتزم به���ا عملياً«)4(، ويقول 
سعيد النوري أحد رموز تيار الوفاء: »ونحن في تيار الوفاء قررنا 
من���ذ البداية االلتزام فكرياً وسياس���ياً بالنظرية واملنهج الفكري 
والسياس���ي لإلمام اخلميني )قده( والس�يد القائد )يقصد علي 
خامنئي(؛ فنحن كتيار إس����المي ال بد أن نرجع ملرجعية شرعية 

لتحديد قضية املنهج والنظرية الفكرية والسياسية«)5(. 
إنه م���ن اللغو حقاً بعد هذا التأييد الواضح أن يُس���أل عن 
مدى النفوذ اإليراني في األوس���اط السياسية البحرينية، فرموز 
ون بأنفسهم االرتكان إلى املرجعية الشرعية املتمثلة  التيارات يُقرُّ
في اخلميني وخامنئي، ويعلن األتباع صراحة أن والءهم للخامنئي. 
ال جدال في أن هذه الش���عبية اجلارفة إليران تس���تتبع 
نف���وذاً وتأثيراً يجعل م���ن البحرين بنداً ثابت���اً على أجندة 
ل هذا البند بصورة مباش���رة، فهذا أمر  طهران، أما متى يُفعَّ

يعلمه الله

))( انظر مقال فريد أحمد حسن: والئي والئي، صحيفة الوقت: 7/)/010)م.
))( صحيفة الوسط: 5)/007/9)م.

))( انظر ندى الوادي، مقال: الوفاق من التأسيس إلى االنشقاق، الوسط: ))/007/8)م.
))( لقاء الثالثاء، موقع األستاذ: 8)/009/10)م.

))( سعيد النوري، حوارات مع موقع العزة أون الين.
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تأخذنا االش���تباكات الفكرية والصراعات الطائفية كثيراً 
إلى غير املكان الذي نريده؛ فحي���ث تغدو طموحاتنا العربية 
واإلس���المية بحاجة إلى تفعيٍل وبناٍء ونهضٍة حضارية، تبدو 
خريطتن���ا العربية وحوضها اإلس���المي احلاضن مقبلة على 
إعادة رس���مها بريشة جديدة وهو ما يتطلب قدرة على جتهيز 
أدوات دفاعها عن مكتس���باتها القليلة التي ظلت محتفظة بها 
حتى اآلن بعد سلسلة من التراجعات والتنازالت واإلخفاقات. 
ولقد أضح���ى متعيناً على فضائنا اإلس���المي أن ينظر 

بقلٍق بالٍغ إلى حتديات لم تكن قبل عقود على الدرجة العالية 
هذه من األهمية؛ ال س���يما تلك الت���ي تتعلق بتغيير اخلرائط 
الدميوغرافية والتي هي األ كثر خطراً من اخلرائط السياسية 
وترس����يم احل�دود؛ فمس�ألة اس����تعادة أراٍض وقع�ت حتت 
ا، أو إعادة ترسيم حدود هي أدنى بكثير من أن يعود  احتالل مَّ
امل���رء إلى دياره وأوطانه فينكره���ا ويراها عل�ى وج�ه غ�ريب 
لم يألف����ه، وأخط�ر ما في ذلك أن مَيسَّ هذا التغيير عقائده 
وأصوله وأركان���ه وثقافته، وهذا الذي حُتِدثه بقوة هذه األيام 

] المسلمون والعالم [

إيران المتجهة
إلى إفريقيا

تبشيرًا واستثمارًا
أم���������������ري س����ع����ي����د
 amirsaid@gawab.com
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إيراُن في احمليط اإلس���المي الشاسع؛ إذ ال تفتأ تتحرك فيه 
داعية إلى أيديولوجيتها أو داعمة لها بأكثر من وسيلة. 

والالف���ت للنظر أنها إذ تفعل ذلك؛ ف���إن أحداً ال ميكنه 
ن يدعم اآلخر: أهي األيديولوجية، أم  أن يحل هذا اللغ���ز عمَّ
املصلحة الوطنية والقومية؟ مبعنى أن التش���ييع الذي تقوم به 
الدولة اإليرانية ما زال يتردد بن الوس���يلة والغاية في حترك 
أجهزة الدولة اإليرانية؛ فال ميك���ن حتديد اخلادم احلقيقي 
لآلخ���ر، غير أن مدى اقتراب املاللي من اإلخالص لعقيدتهم 
أو التفاته���م إلى مصاحلهم هو ما يع���نِّ بَقْدر أوضح مقدار 
خدم���ة هذا ل���ذاك، أو يحدد الفوارق ما ب���ن األيديولوجي 

والسياسي في منطلقات الدعوة إلى التشيع في العالم. 
على أن األبس���ط من الوقوع في َشَرك هذا التشريح، هو 
اخلروج إلى معادلة انتشار التش���يع في العالم، الذي يساوي 
نفوذاً أعلى للجمهورية اإليرانية؛ سواء جرى تصنيفها طائفية 
أو فارسية )والعكس بالعكس(، وهذا التصنيف األخير ال يغيِّر 
أيضاً من املعادلة شيئاً كبيراً؛ فاختالط الفارسية باملعتقد هو 
ما أضفى )قدسية( على األُْولى، وجعلها تبلغ حّداً أيديولوجياً 
جعل ذات مرة املرش���د األول للثورة )اخلميني( يتصلب كثيراً 
في موقفه حيال تس���مية اخلليج العربي باإلس���المي )كحل 
مقت���رح من قادة مس���لمن( واإلصرار على فارس���ية اخلليج 
بشكل أرسى هذا التزاوج الواضح بن القومية واأليديولوجية 

)املختارة( للدولة. 
وم���ن هنا، فإننا حينم���ا نتحدث ع���ن إفريقيا، ونقتبس 
هذه العبارة من داعية ش���يعي بالسودان، )وهو معتصم سيد 
أحمد(، يقول فيها في حوار مع موقع املرجع الديني الش���يعي 
املدرِّس���ي: )هنالك تربة خصبة في الق���ارة اإلفريقية؛ فإذا 
نظرنا للجزء الشمالي من القارة اإلفريقية من مصر واجلزائر 
واملغرب والسودان جند أن هناك ُحّباً متجذراً في نفوس هذه 
الشعوب بالوالء أله�ل البيت - عليهم السالم - كذلك هنالك 
نوع من البس���اطة في قبول الطرف اآلخر؛ فاإلفريقي بشكل 
عام متس���امح يقبل احلوار ويقبل الطرف اآلخر بعكس بعض 

العقليات املتشددة املوجودة في البوادي(.
إنه ال ميكننا أن نفس���ر هذا التدفق الدعوي الشيعي إلى 
إفريقيا في ضوء هذا املعيار وحَده الذي ينظر به دعاة التشيع 

إلى إفريقيا كأرض خصبة فقط لنش���ر معتقداتهم؛ بل ينبغي 
أن نستحضر جملة من األس���باب الدافعة إلى هذا االلتفات 
اإليراني إلى ه���ذه القارة املقهورة، وه���ي من حترِّك غيرها 
من الدول ليس لنش���ر معتقدات بالضرورة؛ بل إلى االستثمار 

والهيمنة وإيجاد موطئ قدم لها على أرض الكنوز الدفينة. 
إن مخزونات قابلة لالس���تخراج من النفط اخلام والغاز 
ر بنح���و 13 - 14.5  والفح���م واليورانيوم ف���ي إفريقيا تقدَّ
تريلي���ون دوالر، و 1.7  تريلي���ون دوالر من الث���روة الكامنة 
رتها  واإلنتاج في قطاعات مثل: الزراعة والس���ياحة واملياه، قدَّ
دراس���ة حديثة أعدتها )أفريكا إنفس���تور( و )أفريكا غروب( 
لألبحاث االستثمارية في شهر يوليو املاضي، هذه املخزونات 
مثيرة لش���هية أي دولة لديها نية في لعب دور إقليمي ودولي؛ 
ال سيما إذا كان )االهتمام الكامن بإفريقيا ضخماً جداً(، كما 
يقول س���تيفن جنينجز، الرئيس التنفيذي ل� )بنك االستثمار 
الروس�ي( لقمة رويترز، وكذلك ال يسع ستيفن هانسن احمللل 
االقتصادي األمريكي الش���هير سوى القول: إن هذا العقد هو 

عقد إفريقيا بامتياز)1( . 
إن االقتص���اد غير بعيد عن طموحات إيران في إفريقيا، 
والسياس���ة تدفعها إلى محاكاة )إس���رائيل( في االجتاه إلى 
إفريقيا التي توفر عدداً كبيراً من األصوات في األمم املتحدة، 
وحت���رص الدول - ال س���يما الدول ذات الس���جل احلقوقي 
واألمني السيء ك� )إسرائيل( وإيران والصن - على استقطاب 

أصواتها. 
هذه إحدى محفزات إيران لالجتاه إلى إفريقيا، وليس���ت 
طبيعة اإلفريقي )املتسامح بش���كل عام(، وقدرته على )قبول 
الطرف اآلخر( فقط كما قال س���يد أحمد، وال قدرة املعتقد 
الشيعي اإلثني عشري الذي ميكنه أن يقتات على )مظلومية( 
األفارقة احلقيقية التي حفرها )املستعمر( الغربي في الذاكرة 
اإلفريقية بجبروته وطغيانه الفظيع الذي استنزف من إفريقيا 
الدماء قبل الثروات، وأق���ام إمبراطورياته احلالية على أكبر 
جتارة اس���تنزافية في العالم في القرن السابع عشر وما تاله؛ 
وه���ي جتارة العبيد، قبل أن يتجه إلى اس���تنزاف النفط لدى 
العرب بعد الثورة الصناعي���ة الكبرى التي لم تعد حتتاج إلى 

املتخصص:  االقتصادية  الرؤية  موقع  إفريقيا،  إلى  تتجه  األموال  هانسن،  ستيفن   )((
010/7/10)م.
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العبيد ف� )حررتهم( قبل قرنن مضيا.
وهذه )املظلومي���ة( كفيلة بأن تهي���ئ للقادمن من أرض 
ف���ارس والعراق ولبن���ان أرضاً خصبة لنش���ر أيديولوجيتهم 
جنباً إلى جنب مع اس���تثماراتهم ومشروعاتهم، وفي استدعاء 
الظلم الذي وقع على )احلس���ن( - رضي الله عنه - سلواٌن 

للمظلومن عبر القرون، املتطلعن إلى غٍد إفريقي أفضل. 
وال بأس في أن يستغل املسؤولون ميداناً هو األكثر فساداً 
في العالم؛ بحسب مؤسسة غالوب في استطالعها الذي قامت 
به لصالح منظمة الش���فافية العاملية املعنيَّة مبحاربة الفساد 
حول العالم؛ إذ جاءت الدول اإلفريقية على رأس الدول األكثر 
فساداً في العالم. ال بأس أن يُستَغل ذلك في بذل املال الكافي 
لضمان ترافق )الدعوة( واالستثمار معاً جملة واحدة؛ ال سيما 
في نيجيري���ا وكينيا وجنوب إفريقيا والس���نغال وغانا الدول 
الواعدة ضمن دائرة الضوء االس���تثماري العاملي الغارقة في 
الفساد أيضاً، ومن فضول القول: إن كثيراً من مروِّجي األفكار 
الباطنية والثقافات املس���توَردة الدخيلة من جهة، والشركات 
ل التعامل مع أنظمة  املتعددة اجلنس���يات من جهة أخرى تفضِّ
فاس���دة بدالً من أخرى تدقق في الداخل واخلارج من األفكار 

واالستثمارات.
وإذا كان من الغنب عزو النش���اط الش���يعي املالَحظ بقوة 
يات واحملفزات آنفة الذكر؛  اآلن في إفريقيا إلى هذه املش���هِّ
فإن من الضروري للتعرف على هذا النشاط بشكل موضوعي 
أن نعاين العوامل الرئيسة في انتشار التشيع في إفريقيا على 
النحو الذي نلمس���ه اليوم، وإنَّ تتبُّعاً لتواريخ نش���اط الترويج 
للتشيع في إفريقيا س���يقودنا إلى محطتن بارزتن رئيسيتن 
د بوقود اشتعاله  وأخريات فرعيات مرَّ بها هذا النش���اط تزوَّ

منها: 
احملط��ة األوىل: هي قيام نظ���ام اجلمهورية اإليرانية 
الشيعية في إيران عام 1979م، وقد أطلق معها املرشد األعلى 
للثورة )اخلميني( مش���روعه لتصدير ما أسماه بالثورة، وعنى 
به األيديولوجية الشيعية، وحدد لها مجاالً تقليدياً هو احمليط 
اإلس���المي؛ إذ إنه من املعروف أن النشاط الدعوي الشيعي 
مقصور على الداخل اإلسالمي في معظمه الغالب وال ينشط 
خارج إطار املس���لمن؛ فهو غير معني أصاًل بانتشار اإلسالم، 

���ني  وإمن���ا بذيوع الفكرة الش���يعية املتمردة على احمليط السُّ
باعتب���اره أحد مفرزات اخلالفة الراش���دة)1( والدولة األموية 

والعباسية والعثمانية. 
وف���ي إفريقي���ا )محل النظ���ر(، وعند تتبع النش���اطات 
واملؤسسات التي تأسست في إفريقيا يُلَحظ أن معظمها بدأت 
عمله���ا في األعوام التي تلت الث���ورة اإليرانية، وبدءاً من عام 
س أصداء  1983م تقريباً، وأن العالم العربي س���رعان ما تلمَّ
هذه الثورة ال س���يما في إفريقيا، وشعرت دول مؤثرة كمصر 
بهذا احلضور اإليراني خصوصاً في القرن اإلفريقي ومنطقة 
البحيرات العظمى، التي هي االمتداد اإلستراتيجي الطبيعي 

ملصر في إفريقيا. 
احملطة الثانية: هي العدوان على العراق واحتالله في 
ع���ام 2003م وما جنم عن ذلك من تس���لُّم احلوزات والقوى 
الشيعية حلكم العراق، وانسياب قطاعات من األجهزة األمنية 
اإليرانية االس���تخبارية والعس���كرية إلى العراق، وسيطرتها 
على معظم نق���اط التأثير في الدولة العراقية، ومتتُّع املراجع 
ٍك واس���ع  الدينية الش���يعية العربي���ة واإليرانية بهامِش حترُّ
املدى مس���تفيدين من املناخ الدولي املشجع على هذا الظهور 

والتحرك على أكثر من صعيد. 
وبالترافق مع ذلك تبدو ثمة عوامل كثيرة مش���جعة على 
دعوة ش���يعية ممت���دة في بلدان إفريقي���ا تتغذى على ضعف 
���ني عن تعزيز مكانته بإفريقيا، وتستحضر نقاط  املقابل السُّ
قوتها بس���هولة في ظل غياٍب الفٍت للمعوقات، ومنها - على 

سبيل املثال -: 
1 - الفقر واجلهل اللذان تعانيان منهما القارة، ويفسحان 
املجال للنشاط الدعوي الشيعي القائم على منظومة متكاملة 
من العم���ل )اخليري( الطب���ي، والتعليمي، في بيئة تس���مح 
بتمرير معتقدات شيعية خالصة باسم اإلسالم لدى البسطاء 

ومحدودي الثقافة الدينية.
2 - اإلفادة من انتهاء احل���رب اإليرانية العراقية أواخر 
ثمانينات القرن املاضي في توجيه جزء من عوائد النفط إلى 
النش���اط الدعوي بإفريقيا، واس���تغالل ارتفاع أسعار النفط 
أثناء حرب الكويت ث���م العدوان على العراق وما تال ذلك في 

))( باستثناء فترة الصحابي علي بن أبي طالب، رضي الله عنه.
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ضخِّ أمواٍل تصرف على التشييع بإفريقيا. 
3 - تراجع الدور السياس���ي العربي في إفريقيا، وقد بدا 
أن ثمة فجوًة إس���تراتيجيًة واضحًة خلَّفها هذا التراجع على 
الصعيدين )السياس���ي واالقتصادي( ش���جعت قوى إقليمية 
كالكيان الصهيوني وإيران علىالتم���دد في هذا الفراغ، وهو 
أم���ر منطقي قد غاب رمبا عن واضعي السياس���ات العربية 

في إفريقيا.
4 - اس���تغالل حاجات الدول إلى مس���اندات سياس���ية 
ة: كحاجة السودان إلى كل ذلك في  واقتصادية وعسكرية ُمِلحَّ
ظل عالقات لم تكن جيدة مع القاهرة أثناء فترة وجود الزعيم 

السوداني حسن الترابي في رأس السلطة السودانية. 
5 � الرضى )أمريكي - فرنس���ي( عن النش���اط الشيعي 
في دول إفريقية ذات غالبية مس���لمة؛ ال سيما نيجيريا وغانا 

وإريتريا وكينيا والسنغال... وغيرها.
6 - أح���داث 11 س���بتمبر 2001م وما جن���م عنها من 
ني(  التضييق الدولي على قطاع العمل اخليري اخلليجي )السُّ
وما يرافقه من نش���اطات دعوية، وتخوٍُّف كثيٍر من املؤسسات 
اخليرية من دمج التوعية الدينية مع عملها اخليري إن وجد؛ 
خشيًة من حتميل نشاطهم أكثر مما يحتمل؛ ال سيما مع توافر 
أجواء تسمح بلصق تَُهم دعم اإلرهاب به من ِقَبل قوى دولية. 
7 - ضعف دور األزهر في إفريقياً بس���بب انكفائه على 
الداخل وعدم حض���وره العباً قوي في إفريقيا مثلما كان في 
الفترات التي س���بقت ش���يخه الراحل، وع���دم تقدمي الدعم 
الكافي لدعاته )املوفدي���ن أو الوافدين من األزهر(  إلى دول 
إفريقية، وعدم وضع األزه���ر )منهجاً ودعوة وتعليماً( قضية 
التش���ييع على ُسلَّم أولوياته؛ س���واء في الداخل اجلامعي أم 

اخلارج اإلفريقي.
8 - إقامة دول عربية عالقات رسمية مع الكيان الصهيوني 
وهو ما س���مح حلركة التشييع في اإلفادة من خيبة أمل بعض 
املس���لمن األفارقة في تلك البلدان، وتهيئتهم لقبول )الفكرة 
الثورية احلسينية( الرافضة ملمارسات تطبيعية مع الصهاينة. 
9 - حرب لبنان 2006م وم���ا واكبها من صناعة كاريزما 
خاصة بزعي���م حزب الله اللبن�اني )حس���ن نصر الله(، وهو 
ر بدوره شخصية أس���طورية ثورية جنح الدعاة الشيعة  ما وفَّ

في جتس���يدها كمثال على التمرد الش���يعي عل���ى )اخلنوع 
���نية، الذي أفرز الهزائم العربية  الوهابي بنظرهم( للدول السُّ
أمام الصهاينة بينما جنح تنظيم )ثوري حس���يني( في حتقيق 

)النصر( على الكيان الصهيوني. 
10 - التفجيرات وأعمال العنف التي حدثت في أكثر من 
بل���د إفريقي مثل تنزانيا وكينيا والصومال واجلزائر ونيجيريا 
املنسوبة إلى تنظيم القاعدة أو تنظيمات ُسنية مشابهة، يُصرُّ 
الدعاة الش���يعة بإفريقيا وغيرها على صدورها عن عناصر 
أخ���ذت أفكارها من )الفكر الوهابي(، والبناء على ذلك ببعث 
رس���الة إلى احلكوم���ات واألنظمة والش���عوب اإلفريقية بأن 
البدي���ل )اآلمن( للفكر التكفيري العنيف، هو الفكر الش���يعي 

ومعتقداته )السلمية(.
إن ه���ذه احملطات ونقاَط القوة تلك قد أفادت منها إيران 
كثي���راً في تعزي���ز نفوذها بإفريقيا على األصعدة الرس���مية 
والش���عبية، وفي مجاالت السياسية والعسكرية واالقتصادية، 
ونستطيع أن نرصد آلياٍت استخدمتْها القيادة اإليرانية بصورة 
احترافية واعية أسهمت في صعود )املد الشيعي( في إفريقيا، 
وهو ما ال ميكننا تقديره بشكل دقيق في ظل صعوبة الوقوف 
على إحصاءات دقيقة متكننا من حصر تعداد حركة التش���ييع 
في إفريقيا، وهو ما ال ميكن أن يتوفر أبداً؛ ال س���يما إذا كان 
التقدي���ر لطائفة تعتمد )التقي���ة( و )الباطنية( اللتن حَتُوالن 
س آثارها؛  دون حصرها بش���كل واضح؛ إال أنه بوس���عنا تلمُّ
خاصة في بلدان بدا فيها التشييع ظاهرة واضحة ال نستطيع 

جتاهلها. 
ولقد ميكنن���ا تلمُّس بعض اآللي���ات التي جنحت طهران 
واملرتكزات الشيعية األخرى: كقم ومشهد والنجف وكربالء... 
وغيرها في اس���تعمالها لتوس���يع رقعة التش���يع في إفريقيا، 
ونالح���ظ فيها أنه في حن تش���ترك كل محاوالت التش���ييع 
ف���ي الدول اإلفريقية في بعض آلياتها املعروفة؛ فإنها تختلف 

وتنفرد أحياناً في حاالت بعينها. 
وقبل استعراضها، فإن ثمة مالحظًة بالغَة األهمية تتعلق 
باإلستراتيجية اإليرانية في إفريقيا، وهي أنها: ال تقتصر كليًَّة 
عل���ى اجلانب الدعوي التش���ييعي، وإمنا قد ترضى بقدر من 
التش���ييع السياس���ي - إن جاز التعبير - تارة، وقد تستعيض 
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عن ذلك كله بتحقيق مصال���ح لها عالقة بإيران الدولة، أكثر 
ما تكون إليران حامية الطائفة و )املذهب(؛ ولذا؛ فإن عالقة 
إيران ب���دول معيَّنة رمبا ال توجد فيها إال أقليات إس���المية 
ضئيل���ة العدد )أو حتى كبيرة( ال تتعلق أساس���اً بالرغبة في 
تغيير قناعات شعوبها الدينية، وإمنا بالطبيعة االقتصادية لها 

أو املوقع اإلستراتيجي ونحو ذلك.
ولعل من أبرز تلك اآلليات املشتركة:

- إقامة املستشفيات في الدول الفقيرة، كموريتانيا وغينيا 
ومالي... وغيرها. 

- إقامة اجلمعيات األهلي���ة املتعلقة باملرأة )ويحمل كثير 
منها اسم )فاطمة الزهراء( ونحو ذلك(.

- نش���ر مجالت وقن���وات فضائية أو إذاعي���ة، وإقامة 
االحتفاالت الطائفية )الدينية( املتعددة بشكل علني والتسويق 
للمذهب عب���ر االحتفاء ب���آل البيت، والتواص���ل اجليد مع 

املسؤولن في الدولة)1(.
وتشترك كل األنشطة الدعوية اإليرانية في إغراء السكان 
بامل���ال في ِقطاع التعلي���م والصحة وغيره، كم���ا تعتمد آليَة 
االبتعاث إلى إيران وسوريا للنابغن من طالب املعتَقد الشيعي.
وتتعدد اآلليات املنفردة أو املقتصرة على بعض الدول دون 

غيرها، وأضرب لها أمثلة مبا يلي: 
1 - مترير التش���ييع مس���تفيدة من عالقات عس���كرية 
جيدة: كما في احلال اإلرتيرية، وجتدر اإلشارة إلى أن عالقة 
���ل دون تنامي هذه العالقة، التي  إريتريا ب� )إس���رائيل( لم حَتُ
جنم عنها تشجيع للمؤسسات الشي��عية للتوسع في هذا البلد 
املس���لم، لكن احلماس���ة )الدينية( لنشر التش���يع في إريتريا 
ظلت محكومة بع�����دم رغب���ة اإليراني���ن في اس���تف���زاز 
أس���مرة، ومن ثَ���مَّ تفويت فرصة إيجاد موط���ئ َقَدم بالقرب 
من مضيق باب املندب، واحل��ضور العس���كري الداعم حلركة 
التمرد في اليمن، ومن ثَمَّ ال جند ح���ركة التش���ييع مندفعة، 
ولكنه���ا حاضرة ف��ي إريتريا بعكس دول أخرى ال تراعي تلك 

دات اإلستراتيجية. احملدِّ
2 - لم تنظر طهران إلى الس���ودان كدولة تس���تطيع من 

))( في إفريقية اآلن رئيس إفريقي شيعي هو رئيس جمهورية ُجُزر الُقُمر، وثالثة وزراء 
نة  في غينيا، إلى جانب عدد من املسؤولني في دول إفريقية أخرى، وآخرين من السُّ

تقيم معهم عالقات متميزة.

خالله���ا تنمية عالقاتها االقتصادية معها فحس���ب، بل ظلت 
تنظر إليه���ا كدولة لها نفوذها الدين���ي اإلقليمي، وامتدادها 
زة  العميق باجت���اه الغرب اإلفريقي واجلنوب الس���احلي معزَّ
بزخم تاريخي هائل، كانت كلمة )الس���ودان( فيه تعني منطقة 
احلزام األوس���ط إلفريقيا، ثم أضحت جسراً ثقافياً إسالمياً 
وعربياً إبَّان حكم أس���رة محمد عل���ي األلبانية مبصر؛ ولذا 
حرصت سلطة املاللي على نشر التشيع في السودان على نحو 
يكاد يتجاوز اهتمامها بتنمية عالقاتها الرس���مية مع نظامها 
على األصعدة )االقتصادية والعس���كرية والسياس���ية(، حتى 
بعدما صار الس���ودان اآلن األعلى إفريقياً من حيث معدالت 
النمو االقتصادي، وهو ما يس���يل لعاب املس���تثمرين للمجيء 

إليه. 
3 - االهتمام اإليراني بقطاع ما يُس���مى ب� )األش���راف( 
في مصر والس���ودان ال يكاد يجد نظي���ره في بلدان إفريقية 
ر فيها هذا العدد الكبير الذي يعد باملالين من  أخرى ال يتوفَّ
)املنتس���بن( إلى آل بيت النبي # - سواء كان حقاً أو باطاًل 
ته�ا املاللي لنش����ر التش����يع عبر العمل  - وهو قنطرة ال يفوِّ
على اخت���راق هذه )النخبة( التي ليس له���ا تأثيرها العددي 
فقط، بل نفوذها الس���لطوي أيضاً في أكثر من مركز مهم من 
مراكز الدولة ال سيما في مصر؛ ولذا فإن التعاطي مع مسألة 
)األش���راف( قلَّ أن يوجد لها نظي���ر في غير هاتن الدولتن 

اإلفريقيتن الرئيستن. 
4 - وكذل���ك ال تُغِف���ل س���لطة املاللي في ق���م وطهران 
وغيرهما ما ملس���ألة حب آل البيت من أهمية لدى ِقطاعات 
عريضة من الطرق الصوفية في مصر والسودان؛ فإنها تنظر 
بعن حادة إلى دولة كبيرة كنيجيريا ينتش���ر فيها التصوف و 
)محبة األولياء( على الرغم من أن دولتها اإلسالمية الرئيسة 
تاريخياً وه���ي مملكة عثمان بن فودي، قام���ت )على أجزاء 
كبيرة منها وكذا أجزاء من النيجر وغانا( متأثرًةً بدعوة الشيخ 
محم���د بن عبد الوهاب )العدو التقليدي للش���يعة اإلمامية(، 
وهو ما يعطي بدوره دفعة إضافية لنشر التشيع في منطقة لم 

تزل بعض تياراتها متأثرة بدعوته، رحمه الله.
5 - اس���تغلت طهران العالقة الوثيق���ة التي تربط بعض 
مستثمري لبنان من الطائفة الشيعية باالستخبارات الفرنسية 



51 العدد 281

في متهيد الطريق لنش���ر التش���يع في دولة كالس���نغال، كما 
أنها الحظت املس���تقبل املنظور لدولة اقتصادية واعدة كغانا، 
واملاضي املمتد اتس���اعاً على رقع���ة تأثيرية كبيرة في الغرب 
اإلفريقي يعززها تاريخ إم���براطوري���ة غ���انا الك���بيرة في 
ضخ أموال في م��جال القط���اع التعليم���ي الش���يعي إليها، 
جت  وإنش���اء )ال���جامعة اإلس�����المية( فيها، وهي التي خرَّ
أكثر من خمس دفعات حتى اآلن لنش���ر التش���يع في الداخل 

واحمليط اإلقليمي. 
6 - عمدت طهران إلى مد جسوٍر مع األقلية املسلمة في 
جمهورية جنوب إفريقيا هادفة إلى إيجاد )لوبي ش���يعي( في 
تلك الدولة التي يحاول الغ���رب تهيئتها لتكون الدولة القائدة 
األولى في إفريقيا عبر سلس���لة م���ن الفعاليات واإلجراءات، 
وتفيد سلطة املاللي من وجود أقلية هندية بن مسلميها ميكن 

من خاللها التواصل مع مراكز هندية شيعية. 
7 - ل��م ته�م��ل الدوائر العاملة على نش���ر التش���يع في 
الش���مال اإلفريقي الزخ���م الذي صاح���ب حرب لبنان عام 
2006م في الس���ع��ي لنش�����ر فك��رة )الث���ورة احلسي���نية( 
ف���ي أوس���اط متحمس���ة للقضي���ة الفلس���طينية في دول 
كاجلزائر واملغرب تشهد عادة أكبر حشود من املظاهرات ضد 
)إسرائيل( أثناء املعارك التي خاضتها قوى املقاومة أو )حزب 
الل���ه( مع الكيان الصهيوني، كما أن تلك الدوائر ال ميكنها أن 
تتجاهل الدول واملمالك الشيعي���ة - ولو خ��الفت ف���ي أصول 
ا كاإلس���ماعيلية - الت���ي قامت ف��ي املاضي  الطائفة نوعاً مَّ
وجنحت في التوس���ع وإقامة إمبراطوري���ة كبيرة كالعبيدين 
)املس���من بالفاطمين( لدغدغة مشاعر بعض املغاربة الذين 
قد يروق لهم النظ���ر إلى دولة متمكنة شاس����عة كالعبي�دية 
بَق�ْدر م���ن التقدير. كم������ا أنه ال مي��ك���ن التغ���اضي عن 
مسألة الشعور ب� )املظلومية( في منطقة القبائل اجل����زائرية 
إلنع���اش املشاعر الشيعية القدمية لدى بعض األمازيغ، الذين 
ينتش���ر لديهم اآلن التش���يع والتنصير جنباً إلى جنب بشكل 

الفت للنظر.
8 - أف���ادت طه���ران من )تس���امح( بع���ض اجلماعات 
اإلس���المية )السلمية( إزاء مس���ألة التشيع حتى بن صفوف 
عي املقاومة من  بعض عناصرها أو إعجابها بش���خصيات تدَّ

الط�ائفة الش����يعية في جتنيد ش��خصيات نخب�وية إس�المية 
ال سيما في مصر وتونس.

9 - هيأت بعض مجموعات العنف في اجلزائر وموريتانيا 
وجن���وب الصحراء )ال س���يما في مالي والنيج���ر ونيجيريا( 
املناَخ املناسب لتقدمي مسوِّقي الفكر الشيعي بضاعتهم كبديل 
ألفكار )العنف واإلرهاب والتش���دد والتكفير والوهابية( على 
حد تعبير األدبيات الش���يعية، كما شجعت دوالً )استعمارية( 
تقليدية كبريطانيا وفرنس���ا، وحديثة كالواليات املتحدة على 
هاً  القبول بالتش���يع كبدي���ل لتلك األفكار، ال ينت���ج عنفاً موجَّ

إليها)1(. 
10 - حتاول إي���ران اإلفادة من العالق���ات الوثيقة التي 
تربطها بالصن في العبور من خاللها إلى الس���وق اإلفريقية 
الواعد، وهي بذلك تس���عى إلى مزاوجة التش���ييع باالقتصاد 
ون باملستبصرين وهم املتشيعون،  وتوفير فرص عمل ملن يُس���مَّ

أو أولئك الواقعون حتت تأثير الدعوة الشيعية. 
وخالصة القول: إن حركة التشييع ماضية على قدم وساق 
في إفريقيا، مش���فوعًة بعدد من العوامل املساندة لها وهو ما 
ر لها أع���داداً تتحدث بعض املصادر ك�صحيفة )الش���رق  وفَّ
األوسط( أنها 7 مالين في الغرب اإلفريقي، ومليون في غانا 
���نة، وبعضها  وحدها َوْفقاً لتقرير صادر عن بعض دعاتها السُّ
تتح���دث عن عدة آالف ف���ي اجلزائ���ر )1700 َوْفقاً للكاتب 
والباحث رضا مالك(، وفي تنزانيا وغينيا وتونس والس���ودان 
وكينيا ومص���ر وغيرها )طبقاً ملص���ادر أوردتُها تفصيلياً في 
كتاب خريطة الشيعة في العالم(، وُجُزر الُقُمر وإرتيريا وجنوب 

إفريقيا. 
���ني على األصعدة  وتل���ك العوامل يغذيه���ا التراجع السُّ
)السياس���ية والعلمية واخليرية(، كما أن كثيراً من املؤسسات 
اإلس���المية الناش���طة في هذا املجال تفتقر إلى التخصص 
والوع������ي بطبيع���ة املرحلة الراهن���ة ومحدداتها احلاكمة، 
كما ال ميكن حتم���يلها ك��امل املس�����ؤولية؛ ألنه في احلقيقة 
ال ميكن ملؤسس���ات ص���غيرة أن تواجه مجهودات دولة كبيرة 

ومؤثرة كإيران.

في  متانعه  لم  مثلما  أنفسهم  املسلمني  إلى  ه  موجَّ عنف  في  باملناسبة  متانع  ال  وهي   )((
العراق وغيره، مثاًل.
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)*( كاتب وباحث متخصص في شؤون األسرى الفلسطينيني. 

] المسلمون والعالم [

ف�����������ؤاد ال�����خ�����ف�����ش)*(

س���جن عس���قالن وقت الغروب بإيقاف خياالت���ه وطموحاته 
وذكرياته اجلميلة. َفحَض���ن ابنتَه الوحيدة التي رزقه الله بها 
وهو أس���ير من دون أن يالمس���ها وهذب لها شعرها من دون 
أن ي���راه وحلَّق خيالُه بعيداً إلى ذل���ك اليوم الذي دخلت فيه 
املدرس���ة وكيف كانت جتلس في الص���ف، وكيف كان اخلوف 
يسيطر عليها، وكيف كانت تقول اسمها على استحياء، وكيف 
كانت تلهو مع رفيقاتها، وهي تكبر مع كل يوم... كان مير عليه 
العام، بل األعوام الكثيرة فتخيل يوم جناحها بالثانوية العامة، 

قد يس���تطيع السجان أَْسر جسد إنسان وتكبيله باحلديد 
وحص���ر رؤيته في زنزانة ضيقة ال تتس���ع حدودها ألكثر من 
ش���خص، ولكن من املؤكد أنه غير ق���ادر على محاصرة فكر 
وخيال أسير أُِسر جسده وبقيت روحه وقلبه يحلقان في سماء 

َمْن عشق وأحب، وِمن أجله قاتل وأُِسر.
وقد يضطر هذا األس���ير إلى إعادة ش���ريط الذكريات كلَّ 
يوم أكثر م���ن مرة حتى تبقى هذه الذكريات عالقة في اخلاطر، 
أو ألنه���ا قليلة من حيث املدةُ الزمنيُة وغي���ر غنية وغير حافلة 
باألح���داث الكثيرة والكبيرة؛ ألن األيام التي جمعتهم مبن أحبوا 

وعشقوا تَُعدُّ على أصابع اليد الواحدة من قلَّتها.
ه���ذا حال صاحب قصتنا وبطل حكايتنا األس���ير البطل 
)خال���د املرداوي(: إن���ه راحلة من رواحل فلس���طن، وقصة 
من قصص البطولة التي س���جلها الفلس���طيني بصبره وثباته 
عل���ى أرض هذا الوطن؛ فتجاوز خياله وآماله وذكرياته حدود  
الزنزانة الصغيرة، ولم يس���مح لعقارب الس���اعة املتوقفة في 

حكــــايُة أٍب 
غــــيَّبه

اأَلْسر
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م أحد الش���باب خلطبتها  ويوم دخولها اجلامعة، ويوم أن تقدَّ
ه؟ وكان هو من يوصلها لبيت زوجها وهو أول من  وكيف كان ردُّ
حمل حفيده الصغير وحلق له شعر رأسه وضمه إلى صدره.

كل هذه األفكار والصور جالت برأس األسير خالد املرداوي 
ال���ذي ُرِزق مبولدته البكر الوحيدة )إباء( قبل أكثر من ثمانية 
عش���ر عاماً ونيِّفاً، وما زال فكره يج���ول ولكن إلى أبعد مما 
س���بق؛ فإباء كبرت ودخلت املدرسة وجنحت، وهي اآلن طالبة 
في الع���ام األول بجامعة النجاح الوطني���ة، وبقي من أحالمه 
وأف���كاره الكثيرة أن يخرج ليحتضن ابنته الوحيدة ويزفها إلى 

بيت زوجها بحضور أصحابه من رفاق القيد والزنزانة.
إن خالد املرداوي املعتقل في س���جن عسقالن من تاريخ 
28 / 8 / 1992م وقد مضى من عمره خمسة وأربعون عاماً، 
وهو محكوم بالسجن مدى احلياة أربع مرات، إنه ُعْملَة نادرة، 
ر بثمن، ورجل أحبَّ���ه كل من التقى به،  ومع���ِدن ثمن ال يق���دَّ
واستطاع بدماثته ورفيع ُخلُِقه أن يأسر قلب كل من التقاه وأن 
يت���رك بصمة في صدر كل من جمعته به زنزانة أو س���جون؛ 
فكان خالد املرداوي من األس���ماء التي ال ميكن إلنس���ان أن 

ينساها.
إنه الش���اب اجلميل الذي كس���ا شعَره الش���يُب وغيرت 
جتاعيد الزمان بعض مالمحه حب���اه الله بكثير من امليزات؛ 
فقد رزقه الله بزوجة مجاهدة صابرة مصابرة ال مثيل لها في 
وقتنا احلالي، حكاياتها تذكرنا بزمن الصحابيات والفدائيات؛ 
كي���ف ال وهي الت���ي قبلت أن تقترن بخال���د وهو مطاَرد من 
ت إليه باخلفاء ولم يحضر أحد  ِقبل جيش االحت���الل وقد ُزفَّ
عرس���ها، ولم تلبس البدلة البيضاء، لقد قبلت بكل هذا وهي 
تقول: شرف لنا أن نقترن باملجاهدين، وكل متاع الدنيا يزول.
َقِبلت أن تُزفَّ بال ن���اس ومن دون غناء وال حناء؛ فقط أن 
ترتبط بهذا املجاهد الذي كان قد اختار لنفسه الكهوف وأعالي 
املغارات بدل البيوت والقصور، وعاش���ت معه أحد عشر شهراً 
بالتمام والكمال قبل أن ينقضَّ عليه شذاذ اآلفاق بليل ويعتقلونه 

ويضربونه ويحكمون عليه بأكثر من أربعمائة عام.
ما زالت ميس���ون )أم إباء( تذكر تفاصيل كل الس���اعات 
واأليام الت���ي أمضتها مع زوجها احلبيب وف���ي كل يوم تعيد 
ش���ريط الذكريات وتتمن���ى عودة احلبي���ب الغائب والفارس 
الهصور، رفضت أم إباء كلَّ الدعوات التي دعتها لترك زوجها 

ال���ذي يواجه حكماً عالياً وال أُُفَق خلروجه وبقيت مخلصة له 
وه���ي التي كانت حتمل في أحش���ائها طفلتها الصغيرة البكر 
إباء، وكلما قيل لها: انظري إلى مس���تقبلك وفكري بنفس���ك 
واتركيه وشأنه. كان قرارها حاسماً: لن أجعل إباء تعيش اليتم 
الذي تعرْضُت له وأنا صغيرة، وسأصبر وسأرضعها لنب العزة 

واإلباء، ويكفي أن صورة أبيها تزين جدران املنزل.
مرت األيام وما زال�ت بقس���وة على إباء وميس���ون وخالد 
وجميعهم يحلمون بذلك اليوم الذي تُكَسر فيه جدران الزنزانة 
ليخ���رج ذلك البطل ويضمَّ بن ذراعيه زوجته ميس���ون وابنتَه 
إباء ميسح على رأسيهما يعوضهما احلرمان ويحاول أن يجعل 
القادم م���ن األيام أفضل من تلك التي مضت؛ وهل هناك من 
يستطيع أن يجزي أمَّ إباء على صبرها وإصرارها على البقاء 
على ذمة زوجها الذي تركها عروس���اً وهي التي حفظت غيبته 

وسترت عرضه وربَّت ابنته أجمل تربية.
لقد فقد خالد املرداوي والدته وهو في األسر، وكان آخر 
لق���اء له بها محزناً ومبكياً؛ فقد ذهبت الوالدة إليه وهي على 
فراش املوت من خالل س���يارات الصليب األحمر، وفي زيارة 
كانت هي األخيرة جلس بن يديها قبَّلهما وقبَّل قدميها وبكت 
العيون وس���كتت األلس���ن، وطلب منها أن تسامحه؛ ألنه كان 
س���بباً في إتعابها عقداً ونصف عقد يتنقل من س���جن آلخر، 
أومأت األم برأس���ها وطلبت منه أن يهتم بنفسه، وجر عربتها 
املتحركة موظف الصليب األحمر، وودعها ولُدها وِفلْذة كبدها 
ال���وداع األخير، وبعد ذلك توفاها الله وأُنزلَت قبرها من دون 

أن يلقي عليه نظرة وداع أو قبلة حانية.
ما يزال خالد امل�رداوي في زنزانته العاجزة عن س���رقة فرحته 
بالق���ادم من األيام تزين ج���دران زنزانته ص���ورة الطفلة إباء التي 
أصبحت ش���ابة في مقتبل العمر، متسح املاضي القامت وتفتح دفتر 
الغد املش���رق، تخفف القيد عن املعصم، وترسم املستقبل مع زوجته 
الصابرة في ربوع بلدته التي أحبها )حبلة( القريبة من مدينة قلقيلية.
 وإل���ى أن يأتي ذلك اليوم أقول لك: خال���د ُحقَّ لك أن تفخر 
ت طري���ق العلم فانتزعت  بزوجت���ك التي صبرت على بُعِدك وش���قَّ
مؤهاًل علمياً عالياً وأصبحت مديرة مدرس���ة وربَّت لك درة عينك؛ 
فكانت إباء التي يتمنى كل إنسان أن يرزق بابنة مثلها. وإلى أن نلقاك 

ج الله كربك وفكَّ أسرك وُعْدَت لنا ولهم ساملاً غامناً. نقول: فرَّ
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واملريب في األمر أن زعيمة املعارضة اإلسرائيلية وحزب 
كادميا )تس���يبي ليفني( اختفت عن املشهد السياسي برمته، 
وامتنع���ت عن انتقاد رئيس الوزراء بنيام���ن نتنياهو في أوج 
الصخب الذي تشهده الس���احة السياسية اإلسرائيلية بشأن 
قضية اس���تئناف البناء االستيطاني الذي يهدد بتفجير عملية 
الس���الم، بينما دعا وزيٌر من حزب الليكود احلاكم إلى تشكيل 

حكومة وحدة من خالل ضم كادميا إليها.
والحظت صحيفة هآرتس أن: )صوت رئيس���ة املعارضة 
وزعيمة كادميا لم يُسَمع، في األسابيع املاضية، بكل ما يتعلق 

باستئناف البناء في املستوطنات(.
وأضافت الصحيفة أن: )ليفني قررت »النزول إلى العمل 
السري« وعدم إطالق تصريحات علنية في املوضوع(. ونقلت 
الصحيفة عن مقربن من ليفني قولَهم: )إن احلديث يدور عن 
»قرار مبدئي« اتخذت���ه ليفني، يقضي بدعم نتنياهو ومتكينه 
من اتخاذ قرارات دون توجيه انتقادات علنية له بكل ما يتعلق 

بدفع عملية السالم(.
وادَّعى املقربون من ليفن���ي أنه: )ال توجد أي إمكانية ملعرفة 
التفاهم���ات في الغرف املغلقة بن نتنياهو والفلس���طينين حول 
استمرار البناء؛ ولذلك فإن أي انتقاد قد يُلِحق ضرراً باملفاوضات(.

)*( كاتب وباحث.

] المسلمون والعالم [

األحزاب
اإلسرائيلـية

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

ف���ي الوق���ت الذي يعرف فيه املش���هد الفلس���طيني انش���قاقًا س�ياس���يًا ح���اّدًا وفاص���اًل إزاء املوقف م���ن املفاوضات 
عت بالغطاء العربي وقرار جلنة املبادرة العربية من أجل الذهاب  املباش���رة، ال س���يما أن الس���لطة الفلس���طينية تذرَّ
إل���ى واش���نطن وَبدء املفاوض���ات، في ظل رفض معظم الفصائل الفلس���طينية قرار املش���اركة، وتزيي���ف قرار اللجنة 
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلس���طينية، أمام كل ذلك يبدو املش���هد السياس���ي اإلسرائيلي موحدًا ومترابطًا إزاء 

القضايا األساسية التي يعارضهم فيها الفلسطينيون، وبالذات قضية االستيطان والتفاوض والقدس.
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لكن هآرتس رجحت أن ليفني لم تبلور حتى اآلن موقفاً 
حيال موضوع استمرار جتميد البناء في املستوطنات، علماً 
أنها ف���ي املاضي عارضت التجميد بش���دة، لكن منذ بدء 
التجميد اعتبرت أن أي دعوة الس���تئناف البناء من شأنها 
املسُّ بالقيادة الفلسطينية وبجمهور ناخبيها الذين وصفتهم 

الصحيفة بأنهم مييلون إلى اليسار.
وفي موازاة صمت ليفني، فقد عمل أعضاء الكنيست 
من ِقَبلها بصورة منس���قة أمام وس���ائل اإلعالم، وتضمنت 
تصريحاتهم رس���الة واحدة، لكنه���ا مزدوجة، مفادها: أن 
قرار جتميد البن���اء كان خاطئاً من���ذ البداية، لكن حزب 
كادمي���ا عازم على دعم ودفع أية عملية سياس���ية يقودها 

بنيامن نتنياهو.
وفي السياق ذاته، نشر الوزير ميخائيل إيتان من اجلناح 
املعتدل في حزب الليكود مقاالً على موقعه اإللكتروني دعا 
فيه إلى تش���كيل حكومة وحدة وضم ح���زب كادميا إليها؛ 
وذلك على ضوء اس���تئناف البناء االس���تيطاني، وخضوع 
نتنياه���و اآلن وفي األيام املقبلة لضغوط دولية، وخصوصاً 
من جانب اإلدارة األميركي���ة؛ ولذلك فإن )ثمة حاجة إلى 

وحدة قومية من املناسب أن يكون كادميا جزءاً منها(.
ب ح���زب كادميا عل���ى دعوة إيت���ان بالقول: إن  وعقَّ
)كادميا س���ينضم إلى احلكوم���ة إذا كان نتنياهو جاّداً في 
نواياه للتوصل إلى اتفاق س���الم كامل، وإذا تشكل حتالف 
آخر )غير احلالي( ميثل هذه النوايا ويدعمها(. في إشارة 
إلى ائتالف نتنياهو اليميني احلالي، وتضارب توجهاته مع 

توجهات حزب كادميا.
إذن فمؤازرة حزب كادميا وزعيمته املتوارية عن األنظار 
حلكومة نتنياهو ال يعكس توافق���اً حزبياً مؤقتاً أو طارئاً، 
بقدر ما يؤكد الثوابت اإلسرائيلية التي ال تختلف باختالف 
األحزاب أو األشخاص أو احلكومات، في عملية التفاوض 
مع الفلسطينين، وفي مقدمتها املوقف من القدس والبناء 
االس���تيطاني واألمن، ورفض أي عودة محتملة ألي الجئ 
فلس���طيني إلى أرضه، مهما كانت الظ���روف والضغوط، 
وأّي���اً كان حجم اخلالفات املوهومة بالنس���بة لنا وحللفاء 

)إسرائيل(، على حد سواء.
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ج������������الل س������ع������د ال�����ش�����اي�����ب

ga la l_ e l shayp@hotmai l . com الخمر أضر أنواع 
المخدرات

أكدت دراس���ة طبي���ة جديدة 
احلكوم���ة  مستش���ار  أجراه���ا 
والعقاقير  لألدوي���ة  البريطاني���ة 
واملخ���درات أن للخم���ور أضراراً 
عل���ى صح���ة اإلنس���ان أكثر من 
األضرار الناجمة عن معظم املواد 
املخدرة املعروفة عاملياً كالكوكائن 

والهيروين مثاًل.
وجاءت الدراس���ة التي قادها 
املستش���ار ديفد نات م���ع زمالء 
له م���ن اللجنة العلمية املس���تقلة 
للمخ���درات، لتب���ن أن���ه: إذا مت 
تصني���ف العقاقي���ر َوْف���َق درجة 
الضرر الذي تسببه لإلنسان، فإن 
اخلمور تأتي قبل كلٍّ من الكوكائن 
إن  وأضاف:  والقن���ب،  والهيروين 
اخلمور هي أكثر املخدرات خطورة 
ف���ي بريطاني���ا، وإن الكوكائ���ن 

والهيروين في املرتبة الثانية.
كما أشارت الدراسة إلى تسعة 
أنواع من الض���رر الذي ميكن أن 
تُلحَقه العقاقي���ر بالفرد بدءاً »من 
امل���وت إلى األض���رار التي تلحقه 
بس���وء األداء العقل���ي وفقدان���ه 
للعالق���ات«، إضافة إل���ى ِذْكرها 
أنواع من الض���رر الذي  لس���بعة 
تسببه لآلخرين؛ حيث يبلغ أقصى 
درج���ة للضرر احملتم���ل مائة أما 

أدناها فهو الصفر.
]موقع اجلزيرة عن ديلي تلغراف: 2010/11/2م[

] مرصد األحداث [

مرصد األخبار

احذروا الخديعة الصهيونية
رت »احلملة األوروبية لرفع احلصار عن غزة«، التي تتخذ من بروكسيل  حذَّ
مق���راً لها، من مغبة أن تنطل���ي اخلدعة الصهيونية ومزاعم االحتالل بش���أن 
»تخفي���ف« احلصار اجلائر املفروض على قطاع غزة للس���نة اخلامس���ة على 
التوالي، موضحة أن احلصار وآثاره »ما زالت ماثلة أمام الوفود التي تزور قطاع 

غزة، ال سيما الغربية منها«.
وأك���د محمد حنون، عضو احلملة عل���ى »أن تأكيد املنظمات التابعة لألمم 
املتحدة العاملة في قطاع غزة، والبيانات الصادرة من وزارة الصحة الفلسطينية، 
الت���ي توضح أن احلصار م���ا زال يخنق أكثر من مليون ونصف املليون إنس���ان 
فلسطيني؛ يجعل من الواجب األخالقي واإلنساني على املجتمع الدولي، الوقوف 
أم���ام حقيقة األوضاع على األرض ف���ي القطاع، وعدم االلتف���ات إلى مزاعم 
االحتالل بش���أن تقدمي »تس���هيالت« إلى الفلس���طينين احملاصرين في سجن 

مفتوح هو األكبر من نوعه في العالم«.
]املركز الفلسطيني لإلعالم: 2010/11/14م[

إسرائيل وتهديد األمن القومي المصري المباشر 
حثَّت دراس���ة مصرية حديثة صادرة عن قس���م االقتص���اد الزراعي باملركز 
القومي للبحوث، حثت احلكومَة املصريَة على إعادة صياغة رؤيتها املستقبلية التي 
تعيدها إلفريقيا، وبخاصة دول حوض النيل، في ظل تنامي الوجود اإلس���رائيلي 

في القارة، وهو الذي يتزايد تأثيره في منطقة حوض النيل.
وقالت الدراس���ة: إن الوجود اإلس���رائيلي يهدد بشكل مباشر األمن القومي 
املص���ري، وال ميكن إنكاره أو جتاهله، في ظل وج���ود دعم أمريكي لهذا التوجه 

اإلسرائيلي الذي يأتي العامل االقتصادي أحد أهم محاوره.
ورصدت الدراس���ة إمكانيات تنمية العالقات املصرية مع دول حوض النيل 
من أجل حتقيق املصالح املش���تركة بينهم، وزيادة حصة مصر من مياه النيل، من 
خالل إقامة املش���روعات املشتركة في مختلف املجاالت، وهي التي يترتب عليها 
النفع املشترك بينهم من حيث تنميُة املوارد االقتصادية غير املستغلة، في مواجهة 

الدور الصهيوني في منطقة حوض النيل.
]جريدة الشروق املصرية: 2010/11/4م[
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عامة تعجب

أول نتائج التقسيم
أكد زعيم احلركة الش���عبية لتحرير الس���ودان سلفاكير ميارديت أنه ال يس���تبعد إقامة عالقات جيدة مع إسرائيل وفتح 

سفارة لها في جوبا عاصمة اإلقليم في حالة اختيار اجلنوبين االنفصال في االستفتاء املقرر مطلع العام املقبل.
وأكد س���لفاكير أيضاً في تصريحاٍت صحافية أن الدولة العبرية عدوةٌ للفلسطينين فقط وليست عدوة للجنوب، مشيراً 

إلى أنه سيرسم خريطة جديدة للسياسة اخلارجية للجنوب في حال االستقالل.
وقد ذكرت مصادر في احلركة الش���عبية أن احلركة ستقيم عالقات مع أي دولة في العالم )أّياً كانت( في حالة انفصال 

اجلنوب؛ بناء على مصالح اجلنوب وشعبه، وليس على مصالح أخرى.
ومن اجلدير بالذكر أن برنابا بنجامن وزير اإلعالم بجنوب الس���ودان، كان قد رحب في حوار له مع جريدة اخلليج، بإقامة عالقات 
جيدة مع دول العالم أجمع في حال االنفصال مبا فيها »إس���رائيل«، مؤكداً على أن الدولة اجلديدة في جنوب الس���ودان - في حالة اختيار 
اجلنوبين االنفصال - ستكون قادرة على تأسيس عالقات مع كل دول العالم، ونحن لن نعادي أحداً، وللعالقات الدولية أجندة على رأسها 
االعتراف باحلكومات الناشئة، وأية دولة تعترف بنا سنقيم معها عالقات قوية وجيدة.         ]مواقع: 2010/10م[

إفراج عن الجاني ومعاقبة للمجني عليه
ر باإلقامة اجلبرية في منازلهم ملدة 20 يوماً،  قضت محكمة إسرائيلية بفرض اإلقامة اجلبرية على ثالثة فلسطينين ُقصَّ
بتهمة الش���غب وإلقاء احلجارة على الش���رطة، وذلك في قرار فاصل بالقضية التي أثارت جدالً واسعاً بعدما تناقلت وسائل 

اإلعالم مشهد تعرُّض أحد أولئك الفتية للدهس من ِقَبل سائق سيارة إسرائيلي.
وصرح ميكي روزنفيلد )الناطق باس���م الشرطة اإلس���رائيلية( بأن الفتية سيسمح لهم بالذهاب فقط إلى املدرسة خالل 

فترة العقوبة، ولكن برفقة أولياء أمورهم.
كما يُذَكر أن الش���رطة اإلس���رائيلية في القدس كانت قد أفرجت في التاسع من نوفمبر احلالي عن دافيد بيئري، مدير 
عام جمعية )العاد( اليمينية التي تعمل على إس���كان اليهود في حي س���لوان املتنازع عليه بن الفلس���طينين واملس���توطنن 

اإلسرائيلين، بعد حادث صدمه لَفتََين فلسطينين.
وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية: إن الشرطة »حققت مع بيئري بعد أن صدم بسيارته صبين في سلوان إثر قيامهما مع عدد 
من زمالئهما برشق سيارته باحلجارة«.                   ]مصادر فلسطينية، وموقع cnn: 2010/11/11م[

مكافأة لمن يكشف قاتل القطط!
ر بخمسة آالف يورو ملن يكشف عن سر مقتل ثالث قطط  أعلنت جمعية لرعاية احليوانات في إيطاليا مكافأة خاصة تُقدَّ

بضاحية روما اجلنوبية. 
وذكرت وكالة األنباء اإليطالية »آكي« أن اجلمعية قالت في منشور وزعته: إن ثالث قطط قد نفقت بعد تناولها نوعاً من 
أنواع الس���موم اسمه »استريش���ينن« في ثالثة أيام متتابعة أيام الرابع واخلامس والسادس من الشهر اجلاري وفي التوقيت 

نفسه الساعة السادسة مساًء. 
وأضاف املنش���ور: إن القطط نفقت في املبنى السكني نفسه، وإن أصحابها قاموا بتشريح اجلثث في مستشفى بيطري 
إلثبات أنها تناولت الس���م نفسه. وناشدت اجلمعية املواطنن التوجه بسرعة إليها لإلدالء عن أي معلومات تقود للعثور على 

اجلاني مقابل مكافأة مالية قدرها خمسة آالف يورو.
15 ألف يورو لزراعة كلية لقط أملاين يف أمريكا

ويذكر في هذا الصدد أن توماس رايتش أملاني األصل؛ كان قد خصص مبلغ 15 ألف يورو لزراعة كلية لقطه؛ وذلك ألنه 
ل رؤية حيوانه املدلل وهو يعاني، كما يقول رايتش: »لن أسامح نفسي إذا تركت ماكسي ميوت«. ال يستطيع حتمُّ

]جريدة املصريون اإللكترونية: 2010/11/13م[
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ذكرت صحيفة الغارديان  اللندنية أن العمليات العسكرية التي 
يخوضها اجليش البريطاني في أفغانس���تان ستكلف خزينة اململكة 
املتحدة أكثر من 15 مليار جنيه إسترليني )أي: حوالي 23،6 مليار 

دوالر أميركي( خالل األعوام األربعة القادمة.
وأكدت الصحيفة على موقعها اإللكتروني أن تلك املبالغ سيتحملها 
صن���دوق احتياطي خ���اص، أُنفق منه بالفعل حوال���ي 12 مليار جنيه 
إسترليني )18.8 مليار دوالر( في الصراع الدائر هناك، وليس خصماً 
من  ميزانية وزارة الدفاع.         ]اجلزيرة عن الغارديان: 2010/10/21م[

ارتفع عدد قتلى قوات التحالف في أفغانستان في عام 2010م 
ضمن احلرب التي يخوضه���ا التحالف ضد حركة طالبان وتنظيم 
القاعدة، إل���ى 600 قتيل، معتبرة أن عام 2010م يعدُّ أكثر األعوام 

دموية بالنسبة لقوات التحالف منذ غزو أفغانستان عام 2001م.
ويف���وق عدد قتلى العام احلالي عدَد قتلى العام املاضي بنحو 84 
قتياًل؛ حيث بلغ عدد قتلى قوات التحالف في عام 2009م 516 جندياً.

ويُذَكر أن أوباما كان قد أمر بنش���ر 30 ألف عنصر جديد من 
القوات األمريكية في أفغانستان خالل عام 2010م.

ولقد ارتفع عدد عناصر القوات األمريكية في أفغانستان إلى نحو 
100 ألف عنصر، بينما تساهم 25 دولة أخرى بنحو 7000 عنصر آخر.

كما يش���ار إلى أن أفغانس���تان ش���هدت بعض األيام الدموية 
بالنس���بة للقوات الدولية؛ حيث ُقِتل خالل يومن فقط 15 جندياً 

من تلك القوات.
َوَوْفقاً الس���تطالٍع حديث أجرته شبكة »الس���ي إن إن« ظهر 
أن دع���م األمريكين للحرب في أفغانس���تان انخف���ض إلى أدنى 
مس���توياته؛ حيث أعرب 37 % من عينة االس���تطالع عن تأييدها 
للحرب، بينما عارضها أكثر من نصف أفراد العينة، العتقادهم بأن 

احلرب أخذت تتحول إلى »فيتنام« جديدة.
]موقع سي إن إن: 2010/10/25م[

أك���دت وثيقة صادرة ع���ن مركز املعلوم���ات واألبحاث التابع 
للكنيس���ت أن الفترة بن عامي )2001 - 2010م( ش���هدت تسلُّل 
26.635 إفريقي إلى »إس���رائيل«، مشيرًة إلى أن نحو 1900 منهم 
كانوا في الس���جون الصهيونية خالل الش���هر املاضي، بعدما طرأ 
ارتفاع بنسبة 68 % في نسبة امللفات اجلنائية التي ُفتَحت ضدهم.

وأفادت الوثيقة أن »ت���ل أبيب« تقع في املركز األول من حيث 
عدُد املتس���للن؛ حيث يقطن فيها 17 ألف متس���لل، تليها »إيالت« 
التي يقطنها 7 آالف متسلل، ثم »أسدود« بألفي متسلل، ثم القدس 

التي بها ألف متسلل.
]موقع الكنيست: 2010/10/16م [

أش���ار برنامج التنمية الصادر عن األمم املتحدة إلى أن عدداً 
من البلدان األش���د فقراً في العالم حترز تقدماً هو األس���رع في 
مجال حتسن نوعية احلياة ملواطنيها، وطبقاً ملقياس األمم املتحدة 
في هذا الش���أن؛ ُوِجد أن سكان بلد فقير مثل بنغالديش أصبحوا 

أكثر تقدماً من سكان بلد أغنى نسبياً مثل الهند.
إال أن الفجوة ال تزال واسعة بن دول العالم املتقدمة واملتخلفة؛ 
فقد تربعت النرويج على القمة؛ حيث يبلغ متوس���ط عمر الفرد 81 
عاماً، ويبلغ متوسط دخل الفرد 58 ألف دوالر سنوياً. وجاء ترتيب 
زميبابوي في ذيل القائمة؛ حيث يبلغ متوسط عمر الفرد 47 عاماً، 

ومتوسط الدخل 176 دوالر سنوياً. 
]موقع البي بي سي العربي: 2010/11/4م[

أعلن الرئيس األمريكي باراك أوباما عن اتفاقيات تبلغ قيمتها 
10 مليارات دوالر مع الهند، يفترض أن تؤدي إلى استحداث حوالي 
50 ألف فرصة عمل أمريكية، ودعا ثالث أكبر اقتصاد آسيوي إلى 

تخفيف القيود على التجارة واالستثمار.
]موقع اليوم السابع: 2010/11/6م[

في تصريح غير مس���بوق كش���فت الواليات املتحدة األمريكية 
عن قيمة إنفاقها على أنش���طة التجسس، مشيرة إلى أنها أنفقت 
80 مليار دوالر على هذه األنش���طة في عام 2010م. وتتضمن هذه 
األموال 53.1 مليار دوالر على برامج التجس���س غير العسكرية، 
وهي تزيد بنسبة 6 % عما أنفقته في املجال نفسه في عام 2009م، 

بحسب بيان نشره مكتب مدير االستخبارات القومية.
أما اإلنفاق على األنشطة التجسسية العسكرية فبلغ 27 مليار 
دوالر، َوْفقاً للمتحدث باس���م وزارة الدفاع األمريكية »البنتاغون«، 
العقي���د ديفيد البان. ويقدر عدد العاملن في مجال األمن القومي 
األمريك���ي بنحو 100 ألف عنصر، تعمل الغالبية العظمى منهم في 
األجهزة التجسس���ية األربعة الكبرى، وهي وكال���ة األمن القومي، 
ووكالة االس���تخبارات املركزي���ة، ومكتب االس���تطالع واملعلومات 

القومي، ووكالة استطالع وحتليل البيانات املصورة القومية.
وكان���ت الواليات املتحدة قد أنفق���ت 49.8 مليار دوالر على 
برامجها التجسس���ية القومية خالل عام 2009م، بينما أنفقت في 
عام 2008م نح���و 47.5 مليار دوالر، و 43.5 مليار دوالر في عام 

2007م، َوْفقاً لتقارير سابقة.
]موقع البي بي سي العربي 2010/10/29م[

مرصد األرقام
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)س( و )ج(

ج: أجرت الوالي���ات املتحدة انتخابات نصفية في الثاني 
من نوفمبر 2010م، ومن املع���روف أن نتائج تلك االنتخابات 
هي التي حُتدد احلزب املسيطر على الكونغرس طيلة العامن 

املقبلن.
وتس���مى االنتخابات النصفية؛ ألنها جتري في منتصف 
الوالية الرئاس���ية، رغم كون االنتخابات في احلقيقة تخص 

الكونغرس وحكام بعض الواليات.
ويواج���ه كل أعضاء الكونغرس ال� 435 الناخبن مرة كل 
سنتن، لكن ال يتم التصويت إال على 100 من مقاعد مجلس 

الشيوخ كل مرة.
وهذه الس���نة، جرى التنافس على 37 مقعداً في مجلس 

الشيوخ، كما جتري انتخابات الختيار حكام ل� 37 والية.
كم���ا يتناف���س احلزب���ان الرئيس���يان )الدميقراط���ي 
واجلمهوري( في هذه االنتخابات على األغلبية في الكونغرس 
)الذراع التش���ريعي للحكومة األمريكية(. وقد دخل الرئيس 
ة احلكم مدعوماً باألغلبية في كال املجلسن. باراك أوباما ُسدَّ

وللحزب الدميقراطي قبل هذه االنتخابات 59 مقعداً في 
مجلس الش���يوخ، وله أغلبية ب� 39 مقعداً في مجلس النواب. 
ويعود للحزب الذي ميلك األغلبية في املجلسن إقرار األجندة 
التش���ريعية، كما يختار رؤس���اء اللجان البرملانية من صفوف 

احلزب احلائز على األغلبية.
وفي ما يلي أبرز الرابحن واخلاس���رين في االنتخابات 

التشريعية األمريكية النصفية: 
الراحبون: 

احل��زب اجلمهوري: عاد إلى السلطة مجدداً في مجلس 
النواب بعد عامن على هزميته في انتخاب الرئاسة التي فاز 

فيها الرئيس باراك أوباما. 

األمريكيون األكثر ثراء: يريد اجلمهوريون متديد خفض 
الضرائب ل���كل األمريكين مبا في ذلك األكث���ر ثراًء بينهم، 
وه���و إجراء كان يفترض أن ينته���ي العمل به في نهاية العام 
اجل���اري. ويؤيد باراك أوباما إع���ادة فرض ضرائب مرتفعة 

على األمريكين الذين تتجاوز دخولهم مئتي ألف دوالر سنوياً 
خلفض الدين العام. 

التب��ادل احلر: يؤيد اجلمهوريون املعاهدات واالتفاقيات 
عوا عملية  التي تس���مح بتبادٍل حرٍّ للس���لع. ويُفتَرض أن يسرِّ
املصادق���ة على اتفاق���ات التبادل احلر م���ع كوريا اجلنوبية 
وكولومبيا وبنما. في املقابل، يعارض عدد من الدميقراطين 
املبادالت بدون حواجز، ويتهمون الصن مبمارسات تؤدي إلى 

فقدان وظائف في الواليات املتحدة. 

ب��اراك أوباما: على الرغم م���ن هزمية حزبه، فإن بعض 
ن له موقعاً أفضل  احملللن يرون أن خسارة الدميقراطين تؤمِّ
إلعادة انتخابه عام 2012م. وس���يكون قادراً على اس���تخدام 

النواب اجلمهورين في الكونغرس قوة دفع له. 
اخلاسرون: 

باراك أوباما: بعد مضيِّ س���نتن على انتصار أوباما الكبير، 
سيتعن عليه التعايش مع اجلمهورين الذين سيعرقلون مشاريعه. 

إصالح النظ��ام الصح��ي: ال يخفي اجلمهوريون نواياهم 
في القضاء على هذا املشروع األساسي لرئاسة باراك أوباما. 
ويع���ارض اجلمهوريون خصوص���اً نصاً ف���ي القانون يجبر 

األمريكين على احلصول على تغطية صحية. 

املهاج��رون املقيم��ون بطريق��ة غ��ري مش��روعة: يبذل 
كثي���ر من اجلمهورين جهوداً قصوى لتجنب املوافقة على أي 
إجراء يسمح بتنظيم أوضاع حوالي 12 مليون مهاجر يعيشون 

بطريقة غير مشروعة على األراضي األمريكية. 

معاه��دة س��تارت: س���يعرقل اجلمهوري���ون في مجلس 
عها  الشيوخ إقرار هذه املعاهدة لنزع األسلحة النووية التي وقَّ

أوباما ونظيره الروسي دميتري مدفيديف. 

القان��ون ح��ول االحتباس احل��راري: يعارض عدد كبير 
من اجلمهورين مشروع أوباما متريَر قانون يهدف إلى خفض 

انبعاثات الغازات املسببة الرتفاع حرارة اجلو.
 ]بتصرف من مواقع مختلفة: BBC، واجلزيرة السعودية، واجلزيرة القطرية، وغيرهم[

س: ما هي االنتخابات النصفية األمريكية، وما أهميتها، ومن ربح ومن خسر في هذا العام؟
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األقليات اإلسامية

يبلغ إجمالي عدد الس���كان ف���ي كولومبيا حوالي 44 مليون نس���مة، 
وإجمالي عدد املسلمن حوالي 80 ألف مسلم، وتعتبر النصرانية هي الديانة 
األُولَى للدول���ة؛ ومتثل 90 %؛ وه�م من الروم�ان الكاثوليك، وباقي الديانات 

10 % نسبة املسلمون بينهم 0.1 %. 
كما تُعدُّ اإلسبانية هي اللغة الرسمية للدولة.

املجموع���ات العرقية: 58 % أس���بان وبرتغالي���ون، 20 % بيض، 14 % 
ميوالت���و )ملون هجن(، 4 % س���ود، 3 % خليط من الس���ود والهنود احلمر 

األمريكان، 1 % هنود أمريكا احلمر. 
أول مركز إسالمي تأسس كان عام 1993م، وقد قام بتأسيسه الدكتور 
»خوليان أبرتوروزا أباتا« وهو مدير املركز؛ وذلك بعد 3 سنوات من إسالمه.

املس���اجد واملؤسس���ات اإلس���المية: هناك عدد كبير من املؤسسات 
اخليرية واملنظمات اإلس���المية واملس���اجد، مثل: مس���جد بالل، ومسجد 
اجلمعية اخليرية اإلس���المية في برانكيا، ومس���جد ذي النورين عثمان بن 

عفان، واجلمعية اخليرية في بيدوبار، ومسجد مياكو. 
املدارس اإلسالمية: مدرس���ة دار األرقم واملدرسة العربية الكولومبية، 

ومدرسة مياكو.
ويُذَك���ر أن تلك البالد قد وطئتها أقدام املس���لمن من���ذ فترة طويلة 
خالل رحالت مس���لمي قرطبة عبر )احمليط األطلس���ي(، التي استفاد منها 
)كولومبوس( فيما بعد، والتي ذكرها املس���عودي ف���ي كتابه )مروج الذهب( 
الذي ُكِتب عام 956م، وذكر أن اإلس���الم دخل إل���ى أمريكا الالتينية ومنها 
كولومبيا منذ اكتش���اف أمريكا في القرن اخلامس عش���ر، مع العبيد الذين 
ُجلبُوا من شمال وشرق إفريقيا، وقد استقر أغلبهم في البرازيل، ثم انتشروا 

في باقي أنحاء أمريكا الشمالية واجلنوبية.
وكانت األغلبية الس���احقة لهؤالء العبيد من املس���لمن، الذين أُرغموا 
على ترك دينهم حت���ت التهديد والتعذيب، وذاب كثير منهم في هذه القارة، 
وتنصر من تنصر حتت اإلكراه البدني والنفس���ي واملعنوي، وبناًء عليه تقهقر 

اإلسالم في هذه القارة.
كما كانت هناك محاولة ثانية للهجرة في القرن الس���ادس عشر، وبعد 
حتري���ر العبيد وعودة كثير منهم إلى هذه الديار، باإلضافة للهجرات املكثفة 
في خمسينيات القرن املاضي من الهند وباكستان ولبنان وسوريا عامة، بينما 
كان معظم املهاجرين من الشام من مسلمن ونصارى، ولم يكونوا على معرفة 
باللغة اإلسبانية )لغة كولومبيا(، وهو األمر الذي عانوا منه كثيراً في وسيلة 
احلوار والتعامل مع الشعب الكولومبي، هذا وقد متركز أغلبهم في البرازيل 
واألرجنتن وفنزوي���ال وكولومبيا، وهكذا كان الوصول األول لإلس���الم إلى 

العالم اجلديد مبكراً، كما أثبته كثير من املؤرخن املنصفن.
وتعيش أغلب اجلاليات املسلمة في العاصمة بوكوتا ومياكو، وكذلك في 
مدينة برانكليا، وفي كالي، أما أكبر جتمع للمسلمن في كولومبيا يوجد في 
مدينة ميكاو، ورغم احلياة البس����يطة التي تعيش�ها هذه املدينة، إال أن فيها 
نة  ما يزيد على 5 آالف نس���مة من السكان الع�رب 80 % من املس�لمن السُّ
و20 % من الش���يعة، والباقي من الدروز واملس���يحين العرب، ومعظمهم من 

لبنان وسوريا، وتبدو حياة هذه املدينة وكأنها قرية عربية. 
وعندم���ا نتحدث عن معاناة اجلالية املس���لمة ف���ي كولومبيا ال ميكن أن 
نُغِفل احلديث عن جتارة املخدرات والكوكائن )التي تعتبر أحد مصادر الدخل 

الرئيسة لكثير من أبناء كولومبيا، كما أنها من املشكالت املعضلة التي تواجهها 
احلكومة الكولومبية(، ونذكر بكل حزن وأس���ى أن هذه التجارة احملرمة شرعاً 
وُعرفاً قد أغرت كثيراً من املس���لمن في كولومبيا، وانغمسوا فيها، وجلبت لهم 
الويل والدمار لهم وألبنائهم، وانعكس���ت س���لباً على ُجلِّ اجلاليات اإلسالمية؛ 
وخاصة أن هذه التجارة ترعاها عصابات واسعة القوة والنفوذ، ومتلك تنظيمات 
سياسية وعس���كرية، ويتعاون معها مسؤولون كبار في هذا البلد، وكذلك نظراً 
للفق���ر واحلاجة وضعف املوارد املالية؛ حيث إنه من املعلوم أن كولومبيا تعيش 
حياة أمنية مضطربة مع شدة الفقر واملشكالت االقتصادية املعقدة، باإلضافة 

إلى تخلي الدول اإلسالمية والعربية عن املسلمن الكولومبين. 
ومما يؤَسف له أيضاً ما تواجهه اجلالية املسلمة في كولومبيا من خطر 
الذوبان واالنقراض، بس���بب اإلقبال على الزواج من غير املسلمات، في ظل 

ظروف صعبة يواجهونها، وعداٍء من بعض الطوائف الدينية املتعصبة. 
ن  وعلى الرغم من سيادة النظام الدميقراطي في كولومبيا، وهو الذي مكَّ
كثيراً من املس����لمن من الوصول إلى أماك����ن مرموقة في احلكم، إال أنهم ذابوا 

في هذا املجتمع، وأصبح  عدد كبير منهم نصرانين ال عالقة لهم باإلسالم.
وفي ظل غياب التعليم اإلس���المي، وندرة املس���اجد والدعاة والكتب 
اإلس���المية، تعرَّض أبناء اجلالي���ة للجهل بدينه���م وعقيدتهم، وخاصة أن 
هناك عدداً كبيراً منهم يتبع عادات أمهاتهم النصرانيات؛ من زيارة الكنائس 
واملشاركة في االحتفاالت الدينية، وهذا هو التحدي املُلقى على املسلمن في 

كولومبيا ومعظم دول أمريكا الالتينية. 
وللحف���اظ على األقلية الكولومبية املس���لمة، ي���رى الباحثون املعنيون 
بأح���وال اجلالية أنه ال بد من دعم مش���روعات الدعوة وبرامجها، وتغطية 
احتياجات اجلالية، وكذلك إقامة مش���روعات اس���تثمارية تفتح فرص عمل 
ألبناء اجلالية واملس���لمن اجلدد، وتشارك الس���لطات احمللية والدولة في 
التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتقوم أيضاً بدفع نس���بة من الربح للدعوة 
اإلس���المية تنَفق في بناء املس���اجد واملدارس، وتنظيم املخيمات الشبابية 

والدورات الشرعية، وطبع الكتب وترجمتها.
كذلك اقترحوا تأسيس مدارس ومعاهد علمية إسالمية، مهمتها تعليم 
اللغة العربية، وحتفيظ القرآن الكرمي، والتعريف باإلس���الم لغير املسلمن، 

مع ترجمة الكتب اإلسالمية ونشرها باللغة األسبانية.
وطالبوا بالعمل على إنش���اء ش���بكة اتصاالت معلوماتية لنشر الثقافة 
اإلس���المية عبر اإلنترنت، مع السعي إلنش���اء قناة تلفزيونية إسالمية في 
أمري���كا الالتيني���ة تكون ناطقة باللغ���ة العربية واألس���بانية، أو فتح نافذة 
إعالمية ع���ن طريق إحدى القنوات في كولومبيا لس���اعات محددة، يجري 
من خاللها تقدمي اإلسالم في صورة صحيحة وبأساليب عصرية مشوقة. 

املصادر واملراجع: 
/http://www.iico.net :الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية

fact book
صحيفة بشائر اإلسالم اإللكترونية: 

http://www.iqraa-tv.net/ar/NewsDetai.
http://www.islamgirls.net/vb/showthread.

php?t=2342

ال��س��ي��دالمسلمون في كولومبيا حم���م���ود  أمح����د  د. 
mr.ah54@hotmail.com
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] قصة قصيرة [

منذ اللحظ���ة التي حطت فيها قدم���اه أرض الغربة، وبلُده 
ل إلى  يسكن في رأس���ه صداعاً ال ينتهي، منذ تلك اللحظة، حتوَّ
حديقة من الشوق، بينما جتردت حياته من كل طعم ولون إال طعم 

املرارة ولون الكآبة.
قب���ل أن ينتهي اليوم األول، أش���علت الغربة ف���ي أعماقه كلَّ 
املرايا، أجه���ش قلبه بالنزف، وخفق بإيقاع حنن؛ فال الزوجة وال 
عهم، وظل يشعر بأنه يغيب  األوالد، ال أحد منهم باَرَحه منذ أن ودَّ
عنهم كما غاب جنم في الس���ماء تعج بالكواكب؛ وألنه يسبح دائماً 
د في األرض يبحث عما يطفئ سعير قلبه. في عاملهم بدا كمن تشرَّ
يرجع مس���اًء إلى مس���كنه، ويطوف في غرفت���ه التي تبدو 
واس�عًة كأنها حتولت إلى ص�حراء، يطوف مثل الش�بح، وش�عور 
بامل��رارة يغور في أعماقه، يشي باختناق قريب؛ فكلما جاء الليل 
- ي���ا لذلك اللي���ل الطويل! - يبدو له لياًل مطبق���اً، لياًل ممعناً 
بالكتمان، لياًل أجرد يش���به ليل األم��وات. وكثيراً ما كان يحاول 
أن يش���عل في محيطات الكالم أرخبياًل، ولكن في كل مرة مركب 

الكالم يتفكك، فيعوم قبل أن يغرق. 
لى في أبد الص�مت.  يجلس مسترخياً ورأسه مدَّ

آٍه من رأسه... لم يكن غير جمجمة مثقلة باألسى... 
يتناول طعامه دون ش���هية... يقلب صفحات اجلريدة، لكنه 
هذه املرة تاه بن أعمدتها وعناوينها، ونفذ من بن سطورها إلى 

عامله البعيد.
فجأة شعر بشيء من الراحة عندما رنَّ الهاتف وسمع صوت 
طفله الصغير يشدو لس���عادته الهاربة، أليامه املنكسرة، لصقيع 
جسده الباحث عن الدفء، لغربته القاتلة... وراح يتيه في لوحة 
عائلته الصغيرة، التي ابتدعها خياله، فرأى زوجته ترس����ل إليه 
ان  نظرة عبر عينيها الس����وداوين اللتن خيِّ�ل إليه أنهما تُش���عَّ
حرارة وحتتض���ن طفليه، تغني لهما، وتربِّت عل���ى كتفيهما، ثم 

رآه��ا تتقدم نحوه وهي تقول بصوت هامس حنون: 
)يا أيها الطافح من هناك شوقاً، منذ أن غبت والبيت أصبح 
فراغاً، والعالم فراغاً، وأصبح���ت الدنيا خاوية، والفراغ هائاًل، 

مارداً، والصمت رهيباً كئيباً... 

آٍه كم احلياة قاسية وهي تغرق بركام من الهموم! تعال واغم�سني 
ف���ي حبك، ذوبني في نبضات قلبك، خبئن���ي في دفء صدرك، تعال 
وطهرني من عفن الِبعاد املر، تعال لتسمع خفقات قلبي، فقد استولت 
عليَّ رغبة وحشية قاتلة جعلتني أحترق في جحيم الوحدة واالنتظار(.
فجأة صارت يداه مندياًل: )خذي قلبي أغصان زيتون يا حبيبة!(.
نهض من مكانه وكأنه يريد احتضانها، لكنه اصطدم بحافة 
الس�رير، فكاد اإلنس���ان بداخله يحتضر واجلسد يستقل رويداً 

عن مالمح الروح واألفكار.
منذ أن غادرهم وهو يعيش اليوَم بَس���نَة، ويأرق من الص�باح 
إلى الصباح، في دمه ش���وق وفي بعضه وجع؛ فقد أدمن الراحة 
وع���اش معه���م كالنحل في قرص العس���ل... هن���اك زرع نبتة 
روحه، وهنا تنام نفس���ه في كهوف الصمت. هناك كان احلارَس 
واحملروس، وهنا الروح كبَّلها األس���ى، والقلب فاض به احلنن، 
وأصبحت حياته حافلة بالظالم وغدا غريباً تائهاً ال يتبي�ن شرَقه 
من غرِبه، ليلَه من نهاره، من لوعة الوحدة والهجران، فال ش���يء 
يفعله عندما يعود إلى مس���كنه غير أن يجلس في ربوة السكون، 

ثم تبدأ األفكار حتز رأس�ه بطريقة مؤملة.
انبثقت ش���مس يوم جدي���د، إنه صباح ال يختل���ف عن غيره من 
الصباحات البائس���ة، استيقظ مع انفصال عس���ير يدب داخل كيانه، 
كانت نفسه كنهر شق السيُل مجراه وبعثرته الريح وس�ط األودية، ارتدى 
ثياب���ه على مهل وهمَّ باخلروج إلى عمله، ولكنَّ معاناته الداخلية طافت 
على الس���طح من جديد، فعاد مرة أخرى إلى السرير، وبتفكير لم يَُدم 

أكثر من دقائق، ثم جمع أغراضه املبعثرة وهو يهمس:
ألنني تذوق���ت طعم الغربة، وأصبحت س���يد احلزن والصمت، 
سأشد أش���رعة احلنن وأشق البحر وأعود؛ فالقلب صار صفواً من 
اإلصغاء للتوتر احل�زين، ولم يبَق من جمر اإلرادة غير رماده، س�أعود 
فهذا العمر دونكم غابات ثلج، وطقوس ش���تاء، إن انتمائي لن يكون 
إال لك���م وآلفاق س���عادتكم، ولو ُخيِّرت أن أمل���ك العالم دونكم فلن 
أرضى، س���أعود إليكم وسأغمركم بنور االش���تياق قبل أن يضمحل 

رأسي ويغرق قلبي في غابة العثرات مرتقباً جنون الصمت. 

طعم الغربة
ب�����س�����ام ش����ف����ي����ق ال����ط����ع����ان
bassamtaan@yahoo.com
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] عين على العدو [

د.ع��دن��ان أب��و ع��ام��ر)*(
adnanaa74@hotmail.com

مقدمة:
يشير الس���جل التفاوضي للكيان الصهيوني مع الفلسطينين، 
عت  إلى احتالل املطالب األمنية احليوية َمنِزلَة أساس���ية منذ أن وقَّ
منظمة التحرير على إعالن املبادئ في اتفاق أوس���لو سنة 993)م؛ 
حيث هيمنت فكرة »الدبلوماسية املعتمدة على األمن« على التفكير 

السياسي الصهيوني.
ل البيان الذي ألقاه رئيس الوزراء الصهيوني »بنيامن  وقد ش���كَّ
نتنياه���و« في جامعة بار إي���الن يوم 4) حزي���ران 2009م تأكيداً 
راسخاً على هذه الفكرة الصهيونية املعتمدة على األمن، حن أصرَّ 
على وجوب أن يحكم مب���دأُ التبادلية العالقات بن الطرفن؛ أي: 
االعتراف بالكيان دولة قومية للش���عب اليهودي، مقابل: نزع سالح 
الدولة الفلسطينية املس���تقبلية، واحترام حاجات الصهاينة األمنية 

احلساسة.
وال ميثل إصرار »نتنياهو« على دولة فلسطينية منزوعة السالح، 
وحدود ميكن الدفاع عنها، إس���تراتيجية جديدة؛ ألن رئيس الوزراء 
األس���بق »إسحاق رابن« قال للكنيست في 5 تشرين األول 995)م: 
»ستكون حدود دولة »إسرائيل« مبوجب احللِّ الدائم خارج اخلطوط 
التي كان���ت قائمة قبل حرب األيام الس���تة، ولن نعود إلى خطوط 
الراب���ع من حزيران 967)م«، بعبارة أخرى، قال رابن لقيادة جيش 
االحتالل: إن دولة الكيان ستكون بحاجة لالحتفاظ بنحو من 50 % 

من أراضي الضفة الغربية في أي تسوية مستقبلية.

 )*( كاتب فلسطيني.

معايير ميدانية:
وتب���دي محاف���ل مقربة م���ن دوائر صن���ع القرار 
ر للضفة الغربية أن تقع في أيدي  الصهيون���ي أنه إذا ُقدِّ
جهات معادية للكيان، كحركة حماس - مثاًل - فس���ينتج 
عن ذلك وضع يش���كل خطراً دائماً على البنية التحتية 
الوطني���ة الصهيونية، كمط���ار بن غوري���ون، والطريق 
السريعة، وشبكة املياه الوطنية، وشبكة الكهرباء القطرية.
ولذلك تبدي تل أبي���ب إصرارها على حضور دائم 
على امتداد احمليط الش���رقي للضفة الغربية في وادي 
األردن ملنع تهريب األس���لحة وتسلل القوات املعادية. وال 
ريب في أن أحد أهم الش���روط املس���بقة إلستراتيجية 
ناجحة ملكافحة قوى املقاومة، ه���و القيام بعزل منطقة 

الصراع للحيلولة دون تعزيزها بالرجال والعتاد.
ومما زاد في رفع منس���وب البع���د األمني في إطار 
احل���ل الدائم لدى املفاوض الصهيوني، ظاهرة انتش���ار 
املقذوف���ات والصواريخ التي لديها القدرة على النَّيل من 
العمق املناطقي واإلس���تراتيجي بالنس���بة للكيان؛ ذلك 
أن جيش���ه النظامي الصغير قد يضطر خلوض معارك 
ي تعزيزات من قوات االحتياط،  لفترات طويل���ة دون تلقِّ
التي قد تتأخر أو مُتنع من الوصول في الوقت املناس���ب 

بسبب نيران الصواريخ.

الترتيبات األمنية
للكيان الصهيوني

في إطار احلل الدائم
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الدولة منزعة بالسالح:
تسود قناعة في األوساط األمنية والسياسية في تل أبيب 
أن من األمور التي يساء فهمها على نطاق واسع، ما يسمى ب� 
»مق���دار الضعف« الذي تعاني منه دولة الكيان؛ ذلك أن نحواً 
من 70 % من سكانها، و80 % من قدرتها الصناعية محصورة 
في شريط ساحلي ضيِّق بن البحر املتوسط والضفة الغربية. 
ومن الناحية الطبوغرافية، تهيم���ن تالل الضفة الغربية 
ح واملكشوف نس���بياً، وهو ما يوفر ميزة  على السهل املس���طَّ
فري���دة للقوى املهاجمة، تس���مح لها باملراقب���ة وإطالق النار 
والتصدي لردٍّ بري صهيوني؛ ولذلك، ال تبدو مستعدة للتنازل 
ا حققته من س���يطرة شبه مطلقة في الضفة الغربية، تتيح  عمَّ
للجي���ش الوصول إلى أي مكان تُصنَّع األس���لحة احملظورة أو 
ن املسلحن من صنع الصواريخ،  تُخبَّأ فيه، واحليلولة دون متكُّ
نته من اعتراض  وإطالقها عل���ى القدس وتل أبيب، كم���ا مكَّ

نهم من تنفيذها. منفذي العمليات االنتحارية قبل متكُّ
في سياق آخر ذي صلة، تُصرُّ تل أبيب على أن سيطرتها 
عل���ى املجال اجلوي ف���وق الضفة الغربية عنص���ر الزم ملنع 
وقوع هجم���ات معادية، بحجة أن املس���افة الفاصلة بن نهر 
األردن والبحر املتوس���ط 75 كم؛ لذلك ميكن – َوْفَق اخليال 
الصهيوني - أن جتتاز طائرة حربية عرض الكيان في أقل من 
أربع دقائق، وميكن لطائرٍة اختراُق سمائها بالتحليق فوق نهر 

األردن، والوصول إلى أجواء القدس في أقل من دقيقتن.
كم���ا تعاني دولة الكيان مما توص���ف بأنها »عيوب أمنية 
طبوغرافية« هام���ة؛ ألن كافة ممرات طيرانها املدني الدولي 
ذه عناصر معادية  ميكن أن تكون عرضة لهجوم محتم���ل تنفِّ
تستخدم صواريخ مضادة للطائرات حُتَمل على الكتف، وتُطلَق 
من إحدى التالل ف���ي الضفة الغربية عل���ى الطائرات أثناء 

أقالعها أو هبوطها في مطار بن غوريون.
بينم���ا يتمت���ع الكيان الفلس���طيني الق���ادم الواقع على 
التالل اجلبلية الوس���طى مبيزة طبوغرافية مقارنة بأراضي 
فلسطن احملتلة الس���احلية بدرجة كبيرة؛ حيث ميكن حملطة 
إرس���ال فلسطينية صغيرة على جبل عيبال بالقرب من نابلس 
التش���ويش على نظام االتصاالت بأكمله من الناحية الفعلية، 
وهي تبثُّ باستخدام الترددات نفسها في املناطق اإلسرائيلية.

احلدود اآلمنة:
من األهمية أن يشار - َوْفَق دوائر صنع القرار الصهيوني 
- إل���ى أنَّ أم���ن الكيان يجب أن يرتكز عل���ى حدود دفاعية؛ 
مبعنى اس���تمرار الس���يطرة على املناطق الرئيسة في الضفة 
دة غير مجزأة؛ ألن تقس���يمها  الغربية، وأن تبقى القدس موحَّ
س���يؤدي إلى هجوٍم من القناصة وقص���ٍف بالهاون والقذائف 

الصاروخية عليها من املناطق املسيَطر عليها من حولها. 
ولذل���ك، فإن إس���تراتيجيتها في احلف���اظ على احلدود 
اآلمنة تستهدف بالدرجة األُولَى منع وقوع أحداث أمنية تهدد 
استقرارها، وفي حالة حدوثها فعاًل، فإنها توف�ر إمكانية الرد 
الصهيوني بش���كل سريع على التهديد، واحلدود الدفاعية قد 

ة تهديدات متميزة.  متنع وقوع عدَّ
وهنا تبدو س���يطرة تل أبيب على غور األردن أمراً حيوياً؛ 
ألنه في ظل غياب هذه الس���يطرة، فإن الوضع سيشهد على 
ط���ول احلدود مع األردن تدهوراً كالوضع الس���ائد اآلن على 
حدود غزة ومصر؛ أي تهريب األس���لحة واملقاتلن وأش���كال 

أخرى.
تقويض االستقرار:

تبدي محافل سياس���ية صهيونية قناعتها بأنَّ احلدود اآلمنة 
تقلِّص من محاولة أطراف إسالمية تقويض االستقرار في األردن، 
أو اس���تغالل أراضيه كقاعدة لالنطالق لشن هجمات وعمليات 
عسكرية ضد الكيان الصهيوني عن طريق األراضي الفلسطينية؛ 
ألن اتفاق السالم مع األردن يشكل حجر األساس في أمن الكيان؛ 

لذا فإن احلفاظ على هذه احلدود مهم جداً بالنسبة لها.
ولهذا، ترى ت���ل أبيب أنه من أجل أمنه���ا، يبقى الوجود 
العس���كري الصهيوني على احلدود مع األردن أمراً غير قابل 
للنقاش؛ ولهذا، فإن دولة فلس���طينية غير منزوعة الس���الح 
ستش���كل دعوة مفتوحة للمنظمات املسلحة للتدخل والهجوم، 
باإلضاف���ة للس���يطرة على األراضي من أج���ل إقامة مخازن 
لألس���لحة املتطورة وتوجيهها ضد الكيان. علم���اً بأنَّ إقامة 
كيان فلسطيني منزوع الس���الح ال يعني تخليِّ دولة االحتالل 
بش���كل كامل عن س���يطرتها األمنية، في ضوء تأكيد نتنياهو 
على املطالبة بس���يطرة دائمة عل���ى معابر احلدود، خصوصاً 
في اجلانب الش���رقي ألي دولة فلسطينية مستقبلية، وضمان 

حق جيشه في الدخول إلى الكيان الفلسطيني عند احلاجة.



] في دائرة الضوء [

التمويل الغربي
بين الجاسوسية 

والتغريب 

اهل����ي����ث����م زع����ف����ان 

تنتش���ر املراكز البحثية والفكرية في ربوع العالم العربي، 
ومنذ نشأتها وهناك متالزمة أصلية تصاحبها وتسبب لها كثيراً 
من املش���كالت وأزمات الثقة؛ س���واء على مستوى احلكومات 
أو على مستوى الش���عوب، وهذه املتالزمة تتمثل في التمويل 
الغربي الذي تتلقاه بعض هذه املراكز مقابل تبنِّي أجندة معيَّنة 
أو القيام بدراسات بحثية ومقاالت فكرية تخدم الهدف العام 
للمم���وِّل الغربي، وحُتِدث نوعاً م���ن التوجيه الفكري ألطياف 

املجتمع مبا يخدم األفكار الغربية.
هذا فضاًل عن األثر الكبي���ر للتمويل الغربي في حتقيق 
األهداف االستخباراتية واملعلوماتية للدول الغربية، من خالل 
صناعة ثغرات متكنها من احلضور داخل املجتمعات اإلسالمية، 
وإجراء دراسات تعينها على جمع أكبر قدر ممكن من املعلومات 
حول تلك املجتمعات، إضافة إلى االستعانة بالباحثن احمللين 
عة أو  من خالل التمويل الغربي لقراءة وحتليل املعلومات املجمَّ

النظر،  محل  الظاهرة 
وم���ن ثَمَّ تتك���ون لدى 
الكيان الغربي معلومات 
جمعها  موثَّقة  ميدانية 
اإلسالمية  البالد  أهل 
بأيديهم، وهي مصحوبة 

ثاقبة  حتليلي���ة  بق���راءة 
من أبناء تل���ك البلدان أيضاً، 

وه���ؤالء يدركون جيداً كيف يفكر املواط���ن العربي، وكل هذا 
يخدم في النهاية املراكز الفكرية الغربية ووكاالت االستخبارات 
الغربية في فهم الواقع العربي واإلس���المي عن قرب، ومن ثَمَّ 
رفع التوصيات الدقيقة الت���ي في ضوئها يتخذ صانع القرار 
الغربي قراراته السيادية، التي تأتي في النهاية في غير صالح 

العالم اإلسالمي، وما احتالل العراق عنا ببعيد.
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إن ظاه���رة التمويل الغربي للمراك���ز البحثية في العالم 
العربي ترتبط بها كثير من اإلش���كاليات البحثية؛ سواء على 
مس���توى أهداف التمويل ومبررات املانحن، وكذلك نوعيات 
مؤسس���ات التمويل الدولية، وحجم حركة التمويل الغربي في 
العالم العربي، وطبيع���ة جهات التمويل الغربية، وكذلك أيضاً 
اهتمام���ات وأجندات التمويل الغربي ف���ي بعض بلدان العالم 
العربي، ودور التمويل الغربي في صناعة ما يُعَرف ب� )اإلسالم 
املعتدل( َوْفَق الرؤية األمريكية لالعتدال في العالم العربي، مع 
محاولته اختراق بعض الدول العربية الغنية الرافضة للتمويل 

الغربي مثل اململكة العربية السعودية)1(.
وبدورنا س���نحاول من خالل هذا املقال املختصر اإلطالل 
على ظاه���رة التمويل الغربي، وما يصاحبها من إش���كاليات 
ومخاطر على الهوية اإلس���المية، وأم���ن املجتمعات العربية 

واإلسالمية وسالمتها.  
ي التمويل الغربي  لكن ينبغي ابتداًء التفريق في عملية تلقِّ

بن ثالثة أصناف من الباحثن العرب: 
األول: باحث َحَس���ن النية ال يدرك أنه يعمل في مشروع 
ل من الغرب؛ وم���ن ثَمَّ فهو يحصل على األجر من  بحثيٍّ مموَّ
اإلدارة احمللي���ة للمش���روع البحثي دون اس���تفهام عن املمول 
احلقيقي للمشروع، وهذا الصنف منهم من يتراجع عن التعاون 
في املشروعات البحثية فور علمه باملمول احلقيق�ي، وأحي�اناً 
يرد ما حصل عليه من أموال غربية حتى ال يكون في س���جله 
وتاريخه أنه حصل على أمواالً غربية حتوم حوله�ا الش�بهات، 
ومنهم من ال يتراجع ويتم�ادى في التعاون املثمر مع مؤسسات 

التمويل الدولية.
لة للمش���روع  الثان���ي: وباحث ي���درك طبيعة اجلهة املموِّ
البحث���ي لكنه يرى بحدود فهمه ومعلوماته أنه ال يفعل ش���يئاً 
 ، مريباً حينما يتلقى متوياًل غربياً إلمتام مش���روٍع بحثيٍّ معنَّ
وم���ن ثَمَّ فه���و ال يحاول التحري كثيراً ح���ول طبيعة اجلهات 
لة، فاألمر بالنس���بة له مجرد مصدر دخل مفتوح ال يريد  املموِّ

أن يغلقه 
الثالث: وباحث يدرك جيداً األهداف احلقيقية ملؤسسات 
ل  التمويل الدولية وال يتردد في قبول أي مش���روٍع بحثيٍّ مموَّ

مهما كان مضراً مبصالح املجتمع.

))( جتدر اإلشارة إلى أن هناك كتاب حتت الطبع بعنوان التمويل الغربي وشراء الفكر في 
العالم العربي، للباحث الهيثم زعفان، يتولى نشره املركز العربي للدراسات اإلنسانية 

بالقاهرة.

أواًل: مفهوم التمويل الغربي وأهدافه:
يُقَص���د بالتمويل الغربي: )كاف���ة ال�ِمنَح اآلتية من الدول 
الغربية ومن مؤسس���ات التمويل الغربية إلى املراكز البحثية 
والفكرية في العالم العربي؛ س���واء كانت تلك املراكز مستقلة 
أو محسوبة على أحد ِقطاعات الدولة، وكذلك الدعم الغربي 

لألفراد والباحثن خلدمة أغراض وأهداف املانح(.
وبع���د مراجعة األدبي���ات والوثائق الدولي���ة فإنه ميكننا 

حتديد أهم أهداف التمويل الغربي في اآلتي:

1  َجْم���ع أكب���ر ق���در م���ن املعلومات ع���ن البل���د املتلقي 

للتمويل الغربي: 
يُع���دُّ جمع املعلومات األس���اَس الذي تُبنَ���ى عليه أجهزة 
املخاب���رات في كافة أنحاء العال���م، وفي ضوء تلك املعلومات 
يجري اتخ���اذ القرارات السياس���ية والعس���كرية، والدخول 
للبلد املس���تهَدف من خالل التمويل الغربي، َوَوْفَق مشروعات 
يحددها املانح يُعَمل على حتقيق هذا الهدف اإلس���تراتيجي، 
بقص���د أو بغير قصد من املتلق���ي للتمويل الغربي، وفي ذلك 
يقول )س���تانفيلد تيرنر( مدير وكال���ة املخابرات املركزية في 
عهد الرئيس كارتر: )إن احلصول على املعلومات بالنسبة لبلد 
مثل أمريكا مهم للغاية؛ فالواليات املتحدة دولة ذات نش���اط 
عامل���ي؛ ولذا فهي حتاول احلضور في كل بقعة من العالم()2(. 
وهذا بدوره يفس���ر االهتمام غير العادي من اجلهات املانحة 
في إجراء أكبر كمٍّ من األبحاث امليدانية في املجتمعات العربية 
بكافة طبقاتها، واإلنفاق السخي على تلك األبحاث التي يلمس 

 – العربي  الدراسات  مركز  األمريكي،  السياسي  القرار  صناعة  السليمي:  منصف   )((
األوروبي، القاهرة، 1997م، ص )7).



العدد 68281

املطلع عليها خطرها على األمن القومي للدول العربية، فضاًل 
عن مخالفتها لكاف���ة األعراف العلمي���ة والقانونية املرتبطة 
بجمع البيانات وإجراء األبحاث. وتفس���ير هذا احلضور يثير 
دهش���ة محمد حس���نن هيكل فيقول: )أنا غير راٍض أساساً 
على التموي���ل اخلارجي لألبحاث؛ فاملثَ���ل اإلجنليزي يقول: 
���ار هو الذي يقرر النغمة التي يعزفها  الرجل الذي يدفع للزمَّ
ار(، ويضيف هي���كل: )عندما ال يكون لنا رأي في توجيه  الزمَّ
م نتائج هذه األبحاث،  هذا التمويل لألبحاث، وال نعلم ملن تقدَّ
وفي غياب مفهوم شامل يعطيني كل الصورة، وبدون رقابة أو 
توجيه، يدخل التمويل للس���يطرة على عقل املجتمع ووجدانه، 
فعندما يكون أحد األبحاث ميوَّل من )السي آي إيه( أو امل�رك�ز 
األكادميي اإلس�رائيلي، فهل يُعَقل أن يكون ذلك طبيعياً؟ وهل 
ميك���ن أن نفصل ب���ن موضوع البحث ومن سيس���تفيد منه؟ 
فعندما جن���د أن 100 ملي���ون دوالر من املعون���ة األمريكية 

مرصودة لألبحاث، فال بد أن أسأل: ما هو املطلوب؟()1(.
وفي محاولة لإلجابة عن هذا السؤال تقول سناء املصري: 
)هذه اإلعانات ظاهرها املساعدة اإلنسانية، ولكن في حقيقة 
األمر فإن املؤسسات التمويلية استخدمت هذه املساعدة لدعم 
م عن املجتمعات الت���ي يُراد اختراقها؛  بحوث ودراس���ات تقدَّ

حيث تنتهي  كلها إلى مكاتب املخابرات األمريكية()2(.

2  ق���راءة وحتليل املعلومات من ِقَبل باحثن ومفكرين 

محلين:
ميتد األمر أحياناً إلى استقدام خبراء محلين إلى الدولة 
املانحة ليقوموا بتقدمي حتليالت وتفس���يرات للمعلومات التي 
مت جمُعها، فض���اًل عن تقدمي تقارير مباش���رة عن األوضاع 
الداخلي���ة للبالد، وتقدمي ق���راءات وحتليالت لتلك األوضاع، 
واإلجابة عن اإلش���كاالت التي يس���تعصي على املانح فهمها 
حول املجتمعات العربية والظواهر املرتبطة بها. واملانح في كل 
ذلك يش���تري بالدوالرات القليلة التي يدفعها تفسيَر املعلومة 
الغامضة بلس���ان قومها، وباخللفية املرجعي���ة للخبراء التي 
تتقاط���ع مع اخللفيات املرجعية للمبحوثن. ومن ثَمَّ يكون فهم 
مه  املعلوم���ة بالطريقة التي يفكر بها أصحابه���ا. ولعل ما قدَّ
)منصف الس���ليمي( يوضح تلك اجلزئية؛ وذلك عندما أشار 
إلى أن )املؤسسات السياس���ية تتوخى أسلوب دعوة اخلبراء 

))( محمد حسنني هيكل:  في حديثه جلريدة السفير اللبنانية: 17/)/1997م.
))( سناء املصري: متويل وتطبيع... قصة اجلمعيات غير احلكومية، سينا للنشر، الطبعة 

األولى ، القاهرة، 1998م، ص66.

واألس���اتذة اجلامعين لتقدمي تقارير وآراء بش���أن املش���اكل 
والقضاي���ا املطروحة قبل اتخاذ القرارات، وخالل الس���نوات 
العشر األخيرة ركزت أجهزة )وزارة الدفاع األمريكية، ووزارة 
 ،CIA اخلارجية األمريكي���ة، ووكالة املخاب���رات األمريكية
وجلنة الش���ؤون اخلارجية اخلاصة بأوروبا والشرق األوسط 
بالكوجن���رس األمريكي( على تكليف مئ���ات الباحثن إلجناز 
دراس���ات وأبحاث حول إحدى الظواه���ر الدينية في منطقة 
الشرق األوس���ط، تلك املتعلقة باإلس���الم السياسي. ويشكل 
األكادمييون العرب املقيمون بالواليات املتحدة وقادة األبحاث 
والدراس���ات في اجلامعات العربية مجاالً أساسياً للتوظيف 
والتع���اون في هذا املوض���وع، نظراً الرتباطه���م االجتماعي 

والثقافي واحلضاري مبثل هذه الظواهر()3(.

3  محاول���ة إحداث الت���وازن قبالة التيارات الدينية في 

العالم العربي:
وفي هذا الصدد يوصي تقرير مؤسسة راند)4( األمريكية 
الذي حمل عنوان )اإلسالم املدني الدميقراطي( بأهمية )دعم 
التقليدين ضد األصولين اإلس���المين؛ وذلك لنُظِهر جلموع 
املسلمن وإلى الشباب والنساء من املسلمن في الغرب ما يلي 

عن األصولين اإلس�المين: 
- دحض نظريتهم عن اإلسالم وعن تفوقه وقدرته.

- إظهار عالقات واتصاالت مشبوهة وغير قانونية لهم.
- إظهار هشاشة قدرتهم في احلكم وتخلُّفهم.

 – العربي  الدراسات  مركز  األمريكي،  السياسي  القرار  صناعة  السليمي:  منصف   )((
األوروبي، القاهرة، 1997م، ص 74).

))( مؤسسة راند: مؤسسة شديدة االقتراب من دوائر صنع القرار األمريكي.
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- تغذية عوامل الفرقة بينهم.
- دفع الصحفين للبحث عن جميع املعلومات والوس���ائل 
التي تشوه سمعتهم، وتبن فسادهم ونفاقهم وسوء أدبهم وقلة 

إميانهم.
- جتن���ب إظهار أي ب���ادرة احترام له���م وألعمالهم، أو 
إظهارهم كأبطال، وإمنا كجبناء ومخبولن وَقتَلَة ومجرمن كي 

ال يجتذبوا أحداً للتعاطف معهم()1(.

ثانيًا: مؤسسات التمويل الدولية:
هناك عدد كبير من مؤسسات التمويل الدولية التي متول 
مش���روعات وفعاليات بحثية في العالم العربي، ومن أهم هذه 

املؤسسات:

1  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي: 

 United Nationsبرنام���ج األمم املتحدة اإلمنائ���ي 
 )UNDP( ًواختص���ارا )Development Programme
وهي ش���بكة تطوير عاملية تابعة لألمم املتحدة، تعمل في 166 
دولة، وتقدم دعماً مالي���اً للمنظمات املدنية، واملراكز البحثية 
في العالم العربي، وهذا البرنامج له نش���اط ملحوظ في دعم 
املش���روعات التي تخدم األجندة الغربية مث���ل قضايا املرأة، 
ومراجع���ة املناهج التعليمية والدينية، لكنَّ ما لفت نظرنا عند 
حتليلنا ملش���روعات هذا البرنامج - خاصًة البحثية والفكرية 
- هو تركيزها على دراس���ات استكش���افية للقوات املسلحة، 
وأجه���زة املخابرات في العالم العربي. وهذا يكش���ف خطورة 
ال���دور الذي تلعبه برامج األمم املتحدة ف���ي املنطقة العربية 

واإلسالمية حتت ستار األعمال البيضاء.

2  مؤسسة فورد األمريكية: 

تعد مؤسس���ة فورد األمريكية من أنش���ط املؤسس���ات 
التمويلي���ة الدولية التي تدع���م الباحثن واملراك���ز البحثية 
والفكرية ف���ي العالم العربي. واحمللل للمش���روعات البحثية 
التي تدعمها مؤسس���ة فورد األمريكية ف���ي املنطقة العربية 
يلمس بقوة تل���ك الطبيعة االس���تخباراتية لألبحاث، ويلمس 
أيضاً دورها اإلس���تراتيجي في احلرب الغربية اجلديدة على 
اإلس���الم، تلك التي يخوضها األمريكان تضلياًل حتت مسمى 
واإلستراتيجيات(،  واملصادر  )الشركاء  املدني  الدميقراطي  اإلسالم  بينارد:  شاريل   )((
األمن  أبحاث  )قسم   RAND راند  األمريكية)مؤسسة  راند  مؤسسة  تقرير 
سميث  مؤسسة  ورعاية  بدعم  التقرير  أُعد   - األمريكية  املتحدة  الواليات  القومي- 
004)م(،   /  (  /  18 الدراسة:  إصدار  تاريخ  املتحدة،  الواليات   - ريتشاردسون 

ترجمة موقع إسالم ديلي.

احلرب على اإلرهاب.  
وفي 14 أبريل 2007م نش���رت وكالة املخابرات املركزية 
األمريكية على موقعها اإللكتروني وثيقة تاريخية اس���تعرضت 
من خاللها كتاب )احلرب الباردة الثقافية: املخابرات املركزية 
األمريكي���ة وعالم الفن���ون واآلداب( الصادر ف���ي نيويورك 
ع���ام 2000م، ذلك الكتاب الذي وثَّ���ق العالقة بن املخابرات 
األمريكية ومؤسس���ة فورد وبعض املؤسسات األخرى، ووضح 
بالشواهد العملية واملقابالت الشخصية مع ضباط املخابرات 
كيف تتخ���ذ املخابرات األمريكية مؤسس���ات التمويل كغطاء 
ألنش���طتها السرية، وقد أشادت وثيقة املخابرات بهذا الكتاب 

التوثيقي الهام)2(.
وفي دراسة بعنوان )مؤسس���ة فورد ووكالة االستخبارات 
 )James Petras( لألكادميي األمريكي )األمريكي���ة املركزية
أستاذ االجتماع بجامعة )Binghampton( بنيويورك، جاء 
في هذه الدراس���ة الهامة)3(: )وكالة االس���تخبارات املركزية 
تس���تخدم املؤسس���ات اخليرية باعتبارها قن���اة فعالة أكثر 
لتوجيه مبال���غ كبيرة من املال ملش���روعات الوكالة دون تنبيه 
املتلقن إلى مصدرها، وقد س���محت وكالة املخابرات املركزية 
األمريكية لتلك املؤسس���ات أن تق���وم بتمويل مجموعات من 
الش���باب، والنقابات العمالية واجلامعات ودور النشر وغيرها 
من املؤسسات اخلاصة مبا يخدم برامج العمل السري لوكالة 
املخابرات، وتَُعدُّ مؤسسة فورد واحدة من أهم وأكثر املؤسسات 
التي لعب���ت دوراً كبيراً في التعاون مع وكالة االس���تخبارات 

األمريكية املركزية(.
ويضيف )James Petras(: )ومن خالل التعاون الوثيق 
املس���تمر بن املخاب���رات األمريكية ومؤسس���ة فورد، يجري 
تأمن العديد م���ن فرص العمل لعم���الء املخابرات املركزية 
داخل مؤسسة فورد؛ فمن القواعد الهيكلية األصلية أن هناك 
عالقة وثيقة وتبادالً للموظفن على أعلى املستويات بن وكالة 
املخابرات املركزية ومؤسسة فورد، وكان من ثمرة هذا التعاون 
الهيكل���ي هو جناح عم���الء املخابرات في الوصول لوس���ائل 
ه���ات الفكر حتت الغطاء القانوني ملؤسس���ة  اإلع���الم، وموجِّ

فورد(.

(2) Thomas M. Troy, Jr., served in CIA>s Directorate of Intel--
ligence; CIA, Apr 14, 2007.

(3) James Petras: The Ford Foundation and the CIA; A document-
ed case of philanthropic collaboration with the Secret Police, 
15 December 2001. 
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كم���ا يقول )James Petras( أيضاً: )في الفترة احلالية 
تطرح واشنطن املوضوع على أنه )اإلرهاب أو الدميقراطية(، 
متام���اً كم���ا كان األمر خالل احل���رب الباردة، )الش���يوعية 
أو الدميقراطي���ة( وفي كلت���ا احلالتن تق���وم اإلمبراطورية 
األمريكية بتجنيد ومتويل منظمات واجهة لها، تضم: مثقفن 
وصحافين، ومؤسسة فورد إحدى املؤسسات التي تتعاون مع 
احلكومة وتقوم بدورها في تشكيل الغطاء الثقافي في احلرب 

الباردة اجلديدة(. 

3  مؤسسة روكفلر األمريكية:

مؤسس���ة روكفلر )Rockefeller Foundation ( هي 
منظم���ة )خيرية( يقع مقرها في مدين���ة نيويورك األمريكية، 
وقد تأسست على يد رجل األعمال األمريكي جون د. روكفلر 

في 14 مايو 1913م.
وهذه املؤسس���ة لها نش���اطات بحثية متعددة في املنطقة 
العربية؛ حيث تقوم بدعم الباحثن واملراكز الفكرية والبحثية 
العربية، وهذه املؤسس���ة ال تختلف عن نظيرتها مؤسسة فورد 
من حي���ث عالقتُها باملخاب���رات األمريكية وق���د وثَّقت هذه 
العالقة الكاتبة البريطانية )فرانس���يس ستونر سوندرز( في 
كتابها )احلرب الب���اردة الثقافية: املخابرات األميركية وعالم 

الفنون واآلداب()1(.

4  مركز جنيف للرقابة على القوات املسلحة:

وه���و مركز بحثيٌّ دولي له مش���روعات بحثية مش���تركة 
في العالم العربي، ش���ديدة احلساسية واخلطورة على األمن 
القومي العربي، وهو: إما يق���وم بتمويل تلك األبحاث بصورة 
مباش���رة، أو بصورة غير مباش���رة عن طريق دعم املؤسسات 
الدولية للمش���روعات البحثية في املنطق���ة العربية لصاحله 
وتأتي على رأس هذه املؤسس���ات الدولية األممية، موسس���ة 

.UNDP برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

ثالثًا: جغرافية التمويل الغربي وشفافيته:
التموي���ل الغربي في العالم العرب���ي ال يقتصر على دولة 
بعينه���ا، بل إنه ميتد ليغطي كافة ال���دول العربية، وفي كافة 
األنشطة، وبعد مراجعة التقارير السنوية والنشرات التعريفية 

ثم  ار«،  للزمَّ دفع  الذي  »من  بعنوان:  عام 1999م  الكتاب  األولى من  الطبعة  ))( صدرت 
قامت  ثم  000)م،  عام  الباردة«  الثقافية  »احلرب  بعنوان:  أميركية  طبعة  صدرت 
املشروع  خالل  من  العربية  اللغة  إلى  الكتاب  هذا  بترجمة  العربية  مصر  جمهورية 

القومي للترجمة باملجلس األعلى للثقافة بالقاهرة في عام )00)م.

واملواقع اإللكترونية لبعض املراكز البحثية في العالم العربي، 
ميكنن���ا حتديد ووص���ف املراكز البحثي���ة واملنظمات املدنية 
لة غربياً، ومن أنش���طتها األبحاث والدراس���ات  العربية املموَّ
واألنش���طة الثقافية والفكرية: كالن���دوات واملؤمترات ووَرش 
العمل التي تستقطب فيها الكتَّاب واألدباء واملفكرين واخلبراء 

العرب في كافة القطاعات احليوية.
أما عن الش���فافية فإن غياب الشفافية وتبادل االتهامات 
بالفس���اد في حتركات التمويل الغربي فإنه متبادل بن املانح 
واملتلق���ي؛ فباإلضافة إل���ى العموالت والروات���ب واملكافآت 
واالعتمادات املبالَغ فيها، وهي ال تتناس���ب مع حجم املجهود 
واملردود، فإن األدبيات والدراس���ات تكش���ف عن أن التمويل 
الغربي قد جنح في صناعة سوق جديدة للفساد على مستوى 
املانح واملتلقي، وأطراف هذا الس���وق يحرصون على دميومته 
مبزي���د من االعتمادات واملش���روعات، وفي ضوء ذلك يجري 
إبعاد جميع الكفاءات الفنية الوطنية التي تبدي أيَّة اعتراضات 
على انعقاد هذا الس���وق، ملا يرونه من أضرار مباش���رة تلحق 

بالشعوب في غيبة منها.

رابعًا: التوجه الغربي لش���راء الفكر في العالم 
العربي:

ذة  لة غربياً واملنفَّ بتحليلنا حملتوى املشروعات البحثية املموَّ
من ِقَبل مراكز بحثية وباحثن ومفكرين في العالم العربي وفي 
غيره ميكننا حتديد أبرز التوجهات الغربية لش���راء الفكر في 

العالم العربي، وذلك بالصور التالية:

1 - قضايا األمن القومي وَجْمع املعلومات اإلستراتيجية:
لة غربياً تركيز  يلمس احمللل للمش���روعات البحثية املموَّ
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املش���روعات على فئات خاصة في مؤسس���ات الدولة، يشكل 
الوصول إليها بصورة مباش���رة صعوبة شديدة؛ فهناك جملة 
من املش���روعات املرتبطة باألمن القومي والقوات املس���لحة، 
والش���رطة، ورجال القضاء، فضاًل عن املش���روعات امليدانية 
التي تعتمد على َجْمع أكبر َقْدر من املعلومات اإلحصائية عن 
املجتمعات العربية من خالل اس���تمارات استقصائية تتضمن 
تساؤالت متثل إشكاليات يصعب على صناع القرار في أوروبا 
وأمريكا استيعاب تفس���يراتها بدون احلصول على معلومات 
بصددها من أرض الواقع، وس���يندهش الق���ارئ عندما يعلم 
أن هناك عدداً من املش���روعات البحثية ش���ديدة احلساسية 
واملتعلقة بآليات صناعة سياس���ات األم���ن القومي في العالم 
العربي، والتسليح وشراء األسلحة وآليات الرقابة على عمليات 
التس���ليح وعلى ميزاني���ات وعمل القوات املس���لحة بالدول 
���عة عن رجال  العربية، فضاًل عن جملة من الدراس���ات املوسَّ

القضاء والنيابات والبرملانين ورجال الشرطة. 
 UNDP فعلى سبيل املثال دعم برنامج األمم املتحدة
في بيروت في الفترة من )2006/5/12م - 2006/5/14م( 
ورشة عمل بحثية حول إدارة قطاع األمن والقوات املسلحة 
والرقاب���ة البرملاني���ة عليه ف���ي املنطق���ة العربية، وذلك 
بالش���راكة مع )مركز جنيف للرقاب���ة الدميقراطية على 
القوات املس���لحة DCAF(، وقد حضر ورشة العمل 50 
مش���اركاً؛ حيث قاموا باستعراض ومناقش���ة املمارسات 
الدولية واإلقليمية الس���ائدة في مجال إدارة قطاع األمن 
والقوات املسلحة في كلٍّ من )اجلزائر، واألردن، والكويت، 

ولبنان، واملغرب، وفلسطن(.
وكانت احملاور الرئيس���ة لهذه الورشة التي اشتركت فيها 
مراكز بحثية مؤثرة في العالم العربي، وهي: )إدارة قطاع األمن 
والرقابة البرملاني���ة: اللجان، املوازنة، وعمليات 
ش���راء املعدات احلربية - حتديات املنطقة 
العربية ف���ي قطاع األمن - آليات رقابة 
وتوجي���ه القوات املس���لحة في املنطقة 
العربية - آليات ضمان الش���فافية في 
موازنة القوات املس���لحة - آليات شراء 

األسلحة في املنطقة العربية()1(.

))( تقارير وأبحاث ورشة عمل إدارة قطاع األمن والقوات املسلحة والرقابة البرملانية عليه 
في املنطقة العربية: منشورات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، األمم املتحدة، 006)م.
http://www.pogar.org/arabic/activities/actpubs.asp?aid=78

2 - محاوالت االقتراب من دوائر صنع القرار والسياسات:
لة غربي���اً محاولة اقتراب  يالَحظ على املش���روعات املموَّ
مؤسسات التمويل الدولية بقدر اإلمكان من دوائر صنع القرار 
ف���ي الوزارات املتعددة بالدول العربي���ة؛ حيث تدخل من باب 
الدعم البحثي لصانعي السياس���ات والق���رارات، وفي ضوء 
م الدعم إلنش���اء وحدات بحثية بالوزارات، أو متويل  ذلك يقدِّ
مشروعات بحثية حتقق الهدف ذاته، ومن ثَمَّ حتاول املؤسسات 
الدولية من خالل التمويل الغربي ومشروعاتها البحثية التأثير 
في مصدر املعلومة التي يبني عليها صانع القرار قراره، ومن 
ثَمَّ يتحقق للمموِّل على املدى البعي���د التأثير في القرار ذاته 

ملؤسسات الدولة.

3 - قضايا املرأة والنسوية:
بتحليلنا للمشروعات املتعلقة بقضايا املرأة والنسوية يتبن 
أن املرأة املس���لمة تشكل عنصراً فاعاًل على أجندة مؤسسات 
التموي���ل الدولية، وفي ضوء ذلك يج���ري طرح أكبر قدر من 
املش���روعات البحثية التي حتاول فهم املرأة املسلمة من كافة 
النواحي، حتى أش���د التفاصيل خصوصية، إضافة إلى دعم 
كل املش���روعات البحثية التي من شأنها تغريب املرأة املسلمة 
ووضعه���ا في إطار عوملي ليبرال���ي، يجردها من أية ضوابط 

عقدية أو مجتمعية.

4 - الدين اإلسالمي ومحاوالت التالعب في الثوابت:
 حتاول املؤسسات التمويلية الغربية النفاذ إلى املجتمعات 
اإلسالمية من زاوية أن اإلشكال ليس في اإلسالم، ولكنه في 
فهم املسلمن لإلس���الم والنصوص الشرعية، ومن ثَمَّ جتري 
الدعوة إلعادة قراءة اإلس���الم َوْفَق النظرة الغربية الليبرالية، 
وبن���اًء على ذلك يحدث التالعب في الثوابت الش���رعية، من 
قة لهذا الهدف، إضافة إلى  خالل املش���روعات البحثية احملقِّ
طرح املش���روعات واملبادرات التي تبش���ر بالليبرالية واملدنية 

قبالة كل ما هو ديني في املجتمعات العربية.

5 - مؤس�سات التم�ويل وبرامج ال�زيارات البحث�ية التطبيعية:
تقوم مؤسس���ات التمويل الدولية بتنظيم زيارات متبادلة 
بن الباحثن في الشرق والغرب، وهذه الزيارات تسمح للغرب 
باالحتكاك املباش���ر بالباحثن الع���رب والتعرف على أمناط 
تفكيرهم، وقراءة رؤيتهم لألح���داث والظواهر املتعددة التي 
يهتم بها الغرب، وقد الحظنا على بعض مشروعات مؤسسات 
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التمويل الدولية في العالم العربي حرصها على ترتيب زيارات 
متبادلة للباحثن العرب وممثلي املؤسسات واملنظمات واملراكز 
البحثية العربية إلى تل أبيب وطهران، وذلك في إطار التطبيع 
م���ع الكيان الصهيوني، وفي الوقت ذاته القفز فوق الضالالت 
نة  الش���يعية ومحاولة فرض االندماج والتطبيع الكلي بن السُّ

والشيعة.

خامسًا: مشروعات مبادرة الشراكة األمريكية 
ال���ش���رق أوس���ط���ي���ة ال��ت��اب��ع��ة ل�������وزارة اخل��ارج��ي��ة 

األمريكية:
إن هذه املبادرة اس���تحدثتها الوالي���ات املتحدة األمريكية 
لنشر ما يُعَرف ب� )املدنية( لتكون مواجهة ومضادة لكل ما هو 

ديني في منطقة العالم اإلسالمي.
وبناًء على ذلك توضح اجلهات املعيَّنة لدائرة صنع القرار 
في احلكومة األمريكي���ة أن )املجتمع الدميقراطي املدني لن 
يشجع قوانن الشريعة اإلسالمية التي يريدها التيار التقليدي 
األصولي، كما أن احلداثة ال تتماش���ى مع عقوبة القتل للزنا 
واجللد والبتر باعتبارها عقوبات جنائية مقبولة. كما لن تتقبل 
الفصل اإلجباري بن اجلنسن أو التفرقة املتطرفة الواضحة 
ض���د املرأة ف���ي قانون األس���رة مثل امليراث، وف���ي العدالة 
اجلنائية، وفي احلياة العامة واملجال السياسي. إن هذا التيار 
اإلسالمي املتشدد بشكل عام ال يتواكب مع قيم املجتمع املدني، 
والرؤية الغربية للحضارة، والنظام السياسي واملجتمع، كما أن 
إنشاء منظمات املجتمع املدني في املناطق الريفية والضواحي، 
يشكل بنية أساسية ميكن أن تؤدي إلى نشر الوعي السياسي، 
وإل���ى صنع قيادات معتدلة تؤمن باحلداثة، وكذلك يجب دعم 
الفئات التي تبدو أكثر متش���ياً م���ع املجتمع املدني احلديث؛ 
فمثاًل هناك مدارس قانونية إسالمية لديها القابلية للتعديل؛ 
بحيث تتماش���ى مع نظرتنا للعدالة وحقوق اإلنسان أكثر من 

اآلخرين()1(.
وعلى ذلك فإن املش���روعات البحثية والتدريبية للخارجية 
األمريكية في العالم العربي تس���عى الس���تثمار كافة وسائل 

)الشركاء واملصادر واإلستراتيجيات(،  املدني  الدميقراطي  بينارد: اإلسالم  ))( شاريل 
تقرير مؤسسة راند األمريكية )مؤسسة راند RAND )قسم أبحاث األمن القومي- 
الواليات املتحدة األمريكية - أُعد التقرير بدعم ورعاية مؤسسة سميث ريتشاردسون 
- الواليات املتحدة، تاريخ إصدار الدراسة: 18 / ) / 004)م(، ترجمة موقع إسالم 

ديلي، ص 0)، ص56،  ص 76 - 77، ص 91 - )9. 

االتصال املتاحة؛ س���واء في التعلي���م أو اإلعالم أو امللتقيات 
التدريبية والفعاليات املجتمعية، وكل ذلك حتت إشراف مراكز 
بحثية محلية توثِّق وتصوب مسار عملية نشر القيم الليبرالية 

واملدنية األمريكية في املجتمعات العربية.
ومن أكثر املش���روعات امللفتة للنظر في هذا الصدد، هي 
املش���روعات املرتبطة مبا طرحته أمري���كا ويُعَرف مبصطلح 
)اإلس���الم املعتدل(؛ ولذا فليس غريباً أن جند مش���روعات 
تدريبية تقوم فيه���ا وزارة اخلارجية األمريكية بتدريب األئمة 

والوعاظ والواعظات العرب على هذا االعتدال األمريكي. 
وه���ذه املبادرة متكنت خالل س���بعة أعوام من تخصيص 
أكثر من 530 مليون دوالر ألكثر من 600 برنامج في17 بلداً. 

سادسًا: اململكة العربية السعودية، ومحاوالت 
تغلغل مؤسس���ات التموي���ل الدولية إل���ى مراكزها 

البحثية وبعض مفكريها وباحثيها: 
يح���اول التموي���ل الغربي االلتفاف عل���ى اململكة العربية 
الس���عودية، محاوالً اختراق جدارها مبشروعات متثل الَّلِبنات 
األولى لدخول التمويل الغربي إلى أرض اململكة؛ وذلك من أجل 
محاولة زعزعة الكيان الديني املتماسك، وطرح الرؤى الغربية 
العوملية محل الثوابت الش���رعية والعقدية، وبصفة خاصة في 
قضايا املرأة والعمل اخليري، وفي ذلك تقول مؤسس���ة راند 
األمريكية: )وأخيراً، بسبب أن برامج نشر الدميقراطية تأتي 
بش���كل دائم من خالل التعاقدات املرتبطة باملعونة األمريكية 
USAID، فإن األس���لوب التقليدي في دعم الدميقراطية في 
دول غنية مثل الكويت والسعودية - وهي ال تتلقى دعماً مالياً 
من أمريكا - يبقى محدوداً، وبسبب أن قدرة البرامج النمطية 
لنش���ر الدميقراطية في تلك الدول محدودة في أثرها ودرجة 
وصولها، فإن مش���روعات على غرار مبادرة الشرق األوسط 
السياسية MEPI التابعة لوزارة اخلارجية األمريكية، قد مت 
تصميمها للمساهمة في ملء الفراغ من خالل االلتفاف حول 
تدخالت الدولة احمللية، وعن طريق الدعوة لقيام برامج ذات 

طابع إقليمي)2(. 
وفي ضوء محاوالت التغلغ���ل تلك قامت وزارة اخلارجية 

في:   ،48 ص  007)م،  مارس  راند،  مؤسسة  معتدلة،  مسلمة  شبكات  بناء  تقرير   )((
باسم  د.  007)م،  راند  تقرير  في  قراءة  اإلسالم،  الحتواء  غربية  إستراتيجيات 
خفاجي، سلسلة رؤى معاصرة، املركز العربي للدراسات اإلنسانية، القاهرة، السنة 

األولى، العدد رقم )، مايو 007)م ص 4).
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األمريكية، برعاية بعض املش���روعات في املجتمع السعودي، 
إضافة إلى محاولة مؤسس���ة فورد األمريكي���ة وثيقة الصلة 
باملخاب���رات األمريكية النفاَذ للمجتمع الس���عودي من خالل 

أسلوب اجلوائز وال�ِمنَح الفردية.

س���ابعًا: توصي���ات ومقترح���ات ملجابه���ة اآلثار 
السلبية للتمويل الغربي: 

مناصحة أولي األمر باملخاطر التي يُحدثُها التمويل  1
الغربي من خالل املش���روعات واألنش���طة البحثية 
والفكرية على األمن القومي للبالد العربية واإلس���المية، مبا 
يعينهم على سن تش���ريعات وإصدار قرارات حتد من ظاهرة 

التمويل الغربي في املنطقة العربية واإلسالمية.

العمل عل���ى ترجمة األعمال البحثية والدراس���ات  2
الغربية التي تكش���ف مفاس���د مؤسس���ات التمويل 
الدولية وسقطاتها وس���وءاتها، وعالقاتها بأجهزة املخابرات 
الدولي���ة، والعمل عل���ى توفير هذه الترجمات في سالس���ل 

صغيرة يسهل تداولها واالهتمام بها. 

عق���د مجموعة من ال���دورات التدريبي���ة للباحثن  3
واملفكري���ن والكتَّاب واإلعالمي���ن الوطنين الذين 
ه���م بكافة املعلومات املرتبطة  يرفضون التمويل الغربي، ومدِّ
بحركة التمويل الغربي وما يشوبها من سوءات؛ وذلك حتى يتم 
توجيه الرأي العام لرفض هذه الظاهرة ولفظ املتعاطن معها.

4 محاول���ة توثي���ق ش���هادات الباحث���ن واملفكرين 
واإلعالمين الرافض���ن للتمويل الغربي، من الذين 
كانت لهم تقاطعات مع مؤسس���ات التموي���ل واملراكز واملنابر 
الفكرية واإلعالمية املتعاطية مع التمويل. ومحاوالُت التوثيق 
هذه ميكن إمتامها من خالل تنظيم لقاءات لهؤالء اخلبراء أو 

إجراء حوارات ومقابالت شخصية مباشرة معهم. 

صناعة الوعي لدى اجلماهير العربية بعدم التفاعل  5
مع األبحاث امليداني���ة التي ال تعلن عنها الدولة في 

وسائل اإلعالم الرسمية.

الس���عي لعمل وقفية إس���المية تكون مبثابة مظلة  6
متويلية للمراكز البحثية والفكرية احلاملة لهمِّ األمة 
وأزماتها ومشكالتها ومشروعاتها النهضوية، ومن خالل هذه 

الوقفية ميكن حتص���ن الباحثن، واملفكري���ن، واإلعالمين 
املس���لمن األكفياء من الوقوع في براثن التمويل الغربي وأسر 

املؤسسات التمويلية ومشروعاتها التغريبية واالستخباراتية.

محاولة ج���ذب رجال األعمال وأصح���اب األموال  7
لتموي���ل املش���روعات البحثي���ة التي تخ���دم األمة 
َمه���ا، وميكن في ه���ذا الصدد  اإلس���المية ونهضتَه���ا وتقدُّ
اس���تحداث وظيفة أختصاصي تسويق املش���روعات البحثية 
داخ���ل املراكز البحثية؛ بحيث تكون مهمته فتح قنوات اتصال 
مع الش���ركات ورج���ال األعم���ال لتقدمي الدعم الش���فاف 

للمشروعات البحثية والفكرية.

الس���عي لعمل ش���بكة أو ائتالف للمراك���ز البحثية  8
الس���اعية لنهضة األمة اإلسالمية وصد املشروعات 
التغريبية، على أن يُصَحب االئت���الف بصندوق مالي لرعاية 
الباحث���ن واملش���روعات البحثي���ة، ودعوة املجتم���ع العربي 
واإلسالمي الرسمي والش���عبي للمساهمة املالية والعينية في 
ه���ذا الصندوق. على أن يتم انتخ���اب إدارة االئتالف من بن 
رؤس���اء املراكز البحثي���ة املنضمة له، مع اش���تراط أن يكون 
الباحث أو املرك���ز البحثي املنضم لالئت���الف ال يتعاطى مع 
التمويل الغربي. وهذا االئتالف من ش���أنه حتقيق عدة فوائد 
يتوقع أن تصب جميعها في خدمة البحث والباحث، وتصرف 

األذهان عن التمويل الغربي ومن هذه الفوائد:
•  توحيد اخلريطة البحثية وصناعة ما يُعَرف ببنك األفكار 

البحثية املشترك. 
•  عدم تكرار املش���روعات البحثي���ة، ومن ثَمَّ يجري توفير 

أموال كثيرة كانت ستنَفق في مشروعات مكررة.
•  استكشاف وتكوين قواعد بيانات عن الكفاءات البحثية 
في العالم العربي واإلس���المي، ومن ثَمَّ حتقيق أقصى 

استفادة ممكنة.
•  م���ن خالل صن���دوق االئتالف س���تجري معاجلة أزمة 

التمويل التي تعاني منها املراكز البحثية.
•  ستس���اهم نتائج املشروعات البحثية التابعة لالئتالف - 
بإذن الله - في معاونة صانع القرار العربي واإلسالمي 
على اتخاذ قراراته وصياغة سياس���اته َوْفَق دراس���ات 

وأبحاث علمية رصينة.
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حملة عن اجلابري:
ولد اجلابري في )فكيك( ش���رق املغرب سنة 1935م، ثم 
غادرها إلى الدار البيضاء حيث نال دبلوم الدراس���ات العليا 
في الفلس���فة س���نة 1967م ثم دكتوراه الدولة في الفلسفة 
س���نة 1970م من جامعة محمد اخلام���س بالرباط العربي، 
فه كتابه )نحن والتراث(  وعمل بها أس���تاذاً للفلسفة، وقد عرَّ
للقارئ العربي، وهو يتضمن قراءة معاصرة للتراث الفلسفي 
اإلسالمي من خالل دراسة شخصيات فلسفية مثل ابن رشد 

والفارابي وغيرهما.
وأع���اد اجلابري ق���راءة فكر ابن خل���دون، وأصدر ثالثية 
)نقد العق���ل العربي( التي تكونت من ثالثة إصدارات رئيس���ة 
في تكوين العقل العربي، وبنية العقل العربي، والعقل السياسي 
العربي. وقد أحدثت هذه الثالثية هزة في األوس���اط الفكرية 
العربي���ة وأصدر الكاتب اللبناني جورج طرابيش���ي كتاباً ناقداً 

لها س���ماه »نقد نق���د العقل العربي« يرد في���ه على اجلابري. 
وانخرط اجلابري في حزب االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية 
اليساري، وتعرض لالعتقال زمن احلسن الثاني ثم اعتزل العمل 

السياسي)1(.
لن ندع معرفتنا بخلفي���ة الدكتور محمد عابد اجلابري 
اليسارية تؤثر في قراءتنا لكتابه )مدخل إلى القرآن الكرمي(، 
والقس���م الثالث فيه حتديداً، وهو موضوع هذه الدراس���ة 
املختص���رة: )القصص في القرآن الك���رمي(؛ فهذه اخللفية 
الفكرية ليس���ت بالض���رورة هوية ثابتة مالزم���ة ال تفارق 
ر  صاحبها وال يفارقها صاحبها؛ فجارودي - مثاًل - كان منظِّ

املاركسية ثم أصبح مسلماً، بل داعيًة مفكراً منافحاً)2(.
وعبد الرحمن بدوي - رحمه الله - بدأ وجودّياً ثم انتهى 
مدافعاً عن اإلس���الم، وقل مثل هذا القول في محمد جالل 
كشك الذي كان ماركس���ّياً ثم حتول إلى ناقد لها ولكل فكر 

))( مجلة الفيصل عدد 409 – 410 رجب – شعبان 1)14هـ، يونيو – يوليو 010)م
))( إننا نعلم بعض أخطائه وهذا شيء، وذاك شيء آخر، لكنا لن ُنخرج الرجل عن كونه 

منافحاً عن اإلسالم.
)*( كلية الشريعة – اجلامعة األردنية.

د. أمحد إمساعيل نوفل)*(

] فكرية [

قراءة نقدية
لمدخل الجابري للقرآن
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منحط منحل، وكذلك مصطفى محمود ومحمد عمارة وزكي 
جنيب محمود، وثمة أمثلة وش���واهد كثيرة على التحوُّل من 
النقيض املعادي لإلس���الم إلى املنافح القوي عن اإلس���الم، 
فلن ندع - بناًء على ذل���ك - هذه املعلومة تتحكم في وعينا 
أثناء قراءتنا لكتابه األخير هذا، بل سندع كلماته شواهد له 

أو عليه.
وكتاب����ه )مدخل إلى القرآن الكرمي( ه����و آخر نتاج فكري له 
)وكنَّا نتمنى لو اتخذ مساراً آخر(. وقد طمأننا في بدايات دراسته 
إلى أمور مهمة، منها: »أن طريقنا )أي: طريق اجلابري( إليها )أي: 
ل إليها بشأن القصص( يختلف عن طريق محمد  النتائج التي توصَّ
أحمد خلف الله، كما أن دراس����تنا متحررة متاماً من اجلدل الذي 

دار حول موضوع القصص القرآني في ذلك الوقت«.
ونقف عند هذه النقطة يس���يراً، فما يهمنا هو »النتائج 
املشتركة« أكثر مما يهمنا اختالف الطريق. والنتائج املشتركة 
خطيرة بكل املقاييس ورمبا نعود إليها بش���يء من التفصيل. 
يق���ول اجلابري: »انتهى خلف الله إل���ى أن القصة القرآنية 
ل���م يكن هدفها التاريخ، وأن مضم���ون القصة هو ما يعرفه 
املعاصرون للنبي من تاريخ...«، ثم قال: »إننا ال نختلف كثيراً 

حول هذه النتائج، إال أن طريقنا يختلف«.
����ا أن القصة القرآنية ليس هدفها التاريخ، فكالم قد يبدو  أمَّ
في ظاهره مقب����والً، ولكن إذا عرفنا النتائ����ج واملقاصد ومآالت 
ال����كالم وغايات ترداد مثل هذا القول اس����تبان لن����ا وجه آخر؛ 
فمقص����ده أن يقول، بل هو في مكان آخر قد قال بصريح العبارة 

ها عن دراسته أنها متميزة، بل منفردة باخلصائص التالية: ونصِّ
1 - )اعتبار القصُّ القرآن�ي نوع�ًا من ضرب املث�ل(:

ثم قال في ش���رح قاعدته )الذهبي���ة( هذه ما قال مثله أو 
شبهه أو مطابقاً له خلف الله. قال اجلابري: »فكما أننا ال نسأل 
عن صحة القصة التي وراء األمثال، فكذلك القصص القرآني 
في نظرن���ا، والصدق في هذا املج���ال ال يُلتمس في مطابقة 
أو عدم مطابقة ش���خصيات القصة واملثل للواقع التاريخي، بل 

الصدق فيه مرجعه »مخيال«)1( املستمع ومعهوده«)2(.
ويقول عاب���د اجلابري: »الغرض من املثل والقصص في 

القرآن غرض واحد«.
وهنا أيضاً تتجلى العبارة املراوغة الضبابية امللتبس���ة؛ 

))( وهي كلمة مفضلة تتكرر عند عابد وأضرابه. ]والصواب : خيالهم[ ^.
))( هي نظرية خلف الله، والصدق عند خلف الله صحة الهدف من القصص ال مطابقة 
القصِّ للواقع التاريخي، وهي نظرية طه حسني وأساتذته من املستشرقني من مثل: 

نولدكة وماسينيون وبالشير ومرجليوث.

فالقرآن كله غ���رض واحد؛ فمثاًل: الهدى: }ُه���ًدى ِلّلنَّاِس{ 
]البق���رة: ١٨٥[، }ُه���دًى ِلْلُمتَِّق���نَي{ ]البق���رة:٢[، وهذا صحيح. 
لك���ن ق�رن القص�ة واملث�ل يراد من����ه البرهنة، كما أن املثل 
ال يش���ترط مطابقته للواقع فكذا القصة؛ فليس بالضرورة 
أن يكون هناك من تنقض غزلها، أو أن يكون ثَمَّ حمار يحمل 

أسفاراً على الواقع.
بهذا املنطق نفس���ه ميكن أن يق���ال: ليس بالضرورة أن 
يكون هناك نوح أو عاد أو ثمود، وإمنا اخليال الش���عبي فيه 
هذه القصص )وحس���ب اعتقاد هؤالء الكتاب هي أساطير، 
وصرح بها بعضهم( }َكُبَرْت َكِلَمًة َتْخُرُج ِمْن َأْفَواِهِهْم إن َيُقوُلوَن إالَّ 

َكِذًبا{ ]الكهف: ٥[.
أما النتيجة اخلطي���رة الثانية التي يلتقي فيها مع خلف 
الله، فهي: أن »مضمون القصة ما يعرفه املعاصرون«، وهذا 
غير مس���لَّم لهما أبداً، بل هو منقوض مرفوض؛ فما يعرفه 
النص���ارى - مثاًل - من زعمهم أن املس���يح اب���ن الله؛ فهل 

جناريهم ونوافقهم ونوافق ما في »مخيالهم«. 
وكأن )النورس���ي( - رحمه الله - ي���رد عليه حن قال: 
ب في  »املعن���ى هو ما صبَّته اآليات في األذهان، ال ما تس���رَّ
خيالك من احتماالت، أو ما َسرْقتَه من أساطير احلكايات«.
وعند يهود أنهم ش���عب الله املختار على الرغم من كفرهم؛ 
فه���ل يوافقهم القرآن على ذلك؟ ألم يقل القرآن: }ِإنَّ َهَذا اْلُقْرَآَن 

َيُقصُّ َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأْكَثَر الَِّذي ُهْم ِفيِه َيْخَتِلُفوَن{ ]النمل:٧٦[؟
وهل جئنا لنقرَّ الناس على ما هم عليه، أم لنقرَّ احلقائق 

التي يريد إقرارها رب الناس؟
ه���م؛ ففيم التنازع  وإذا كان الق���رآن يوافق العرب ويقرُّ

الذي حصل؟
ألم تقل لنا أنت نفس���ك عن قريش: »الذين يفس���رون 
اآليات أو املعجزات بأنها س���حر مس���تمر«)3(؛ أي سينقضي 
ومير أثره، مس���تقرين على اتباع أهوائه���م، ثم عاد )عابد( 
فأكد ما ي���راه حقيقة، عن حكاية ع���دم مطابقة القصص 
للواقع التاريخي، فيقول: »أما مس���ألة م���ا إذا كان محتوى 
هذه القصص يحكي وقائع تاريخية، فهي مسألة ال معنى لها 
في نظرنا«)4(، وق���ال: »إن احلوار الذي يجري في القصص 
كاحلوار الذي يجري في اآلخ���رة«)5(. وهو يرى أنه لم يقع. 
نح���ن نعلم أن حوار اآلخرة لم يقع، لكنه قطعاً س���يقع، ومن 

))( ص: )68)(.

))( ص: )70)(.

))( ص: )70)(.
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ثَمَّ فإن حوار القصص قد وقع. والفرق واضح في املنطقن.
وال نناقش حكاية »املطابقة« هذه، ولكن منر بها س���ريعاً 
 } قُّ فنق���ول: كم مرة وصف القرآن قصصه بأنه }اْلَقَصُص احْلَ
]آل عمران:٦٢[؟ وأيضاً: أين التهديد ومصداق الوعيد إذا كان 
العق���اب الذي ذكره القصص واقعاً باألقوام لم يقع؟ وكذلك: 
أليس الواقع أغرب من اخليال؟ فلماذا يُس���تغَرب من تاريخ 
البش���رية الطويل أن يحوي هذه الوقائع احملدودة، ونحن في 
عمرنا القصير وجتربتنا احمل���دودة، رأينا عدة دول عظمى 
تتفكك، وعدة قوى اس���تعمارية تنهار وتضمحل؛ فما العجب 

أن يقص القرآن علينا هالك عاد وثمود وقوم لوط؟
ثم حكاية مطابقة )املخيال( هذه: منذ متى كانت حكمة 
املربِّي في مطابقة خيال مريض معتل مختل كخيال العرب؟

وأما قول عابد اجلابري بأن دراس���ته متحررة متاماً من 
اجلدل الذي دار حول دراسة خلف الله، فما يدريك يا أستاذ 
أنك - وقد قلت ما قال - أالَّ تثير ما ثار؟ صحيح أنك لست 
طرفاً في اجلدل، لكنك تعيد إنتاج ما أثار ذلك اجلدل؛ فإنك 

ُمالٍق ما القى! 
َوَعد اجلابري بالتخفُّف من اإلس���رائيليات أو التخلص 
منه���ا؛ فهل أجنز ما وعد به؟ إنن���ا ونحن نقرأ في مقدماته 
التي بدأ بها هذا القس���م من الكتاب، قد وقفنا عند النتيجة 
أو »اخلصيصة« األولى كما س���ماها، وهي التي قال فيها: إن 

القصة كاملثل. 
2 - وأما املقدمة الثاني��ة فهي: )االقتصار على املادة اليت 

يعطيها القرآن وحده(. 

وقال في بيانها: )ال حتاول هذه الدراسة، بل ال تريد، أن 
تكمل)1(، أو تفسر القصص القرآني مبا ورد في اإلسرائيليات 
أو غي���ر ذلك من امل���وروث القدمي(. ثم ع���اد في الهامش 
فاس���تدرك فقال: )قد نضطر إلى أن نذكر في الهامش ما 
هو ضروري لش���رح كلمٍة أو بيان مسألٍة مما ذكره املفسرون 
م���ن مخايلهم وموروثهم الثقافي؛ ليس ألن ما ذكروه صحيح، 
بل لكونه يعبر عن فهم العرب. والقرآن خاطب العرب حسب 
معهودهم، وأراد منهم أن يفهموا في إطار ما يخاطبهم به()2(.
وه���ذا خلط منه للقصة القرآني���ة وهي كالم الله احلق 
الذي }اَل َيْأِتي���ِه اْلَباِطُل ِمْن َبنْيِ َيَدْي���ِه َواَل ِمْن َخْلِف���ِه َتْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم 
َحِميٍد{ ]فصلت:٤٢[ بروايات النََّقلَة عن اإلس���رائيليات، وهي 

القول  هذا  عليها  ينطبق  التي  تعبيرات  هي  كثيرة  وكم  موفق،  غير  »تكمل«  تعبير   )((
وسأذكرها.

))( ص: )58)(. 

- غالباً أو ضرورة - من إضافاتهم أو حتريفاتهم لكتابهم أو 
من وضعهم مباشرة.

فهو يعلم أن املفسرين ذكروا هذه الروايات من »مخايلهم« 
)الكلمة األثيرة عند اجلابري(، وأن هذا املروي من »املخايل« 
يخيل للجابري أن القرآن خاطبهم بحس���به »وأراد منهم أن 
يفهموا في إطار ما يخاطبهم«، فكأننا ندور في حلقة مفرغة، 
مخزون ثقافي – إن جاز تس���ميته بذل���ك – وهذا املخزون 
غ م���ن احلق، والقرآن يريدنا أن نفهم في هذا  واملوروث مفرَّ
اإلط���ار؛ فما الذي صنعه الق���رآن إذا كان حافظ على هذا 

املخزون من ميثولوجيا العرب وبني إسرائيل؟
وهل هذا هو تغيير م���ا باألنفس الذي جعله الله مفتاح 
التغيير الشامل؟ إنها حلقة الباطل املفرغة، وحاشا أن يأمرنا 
القرآن بالدوران فيها، إنه تيه أََمرُّ من تيه بني إسرائيل؛ فهل 

يأمرنا القرآن بالتيه ويتركنا فيه؟
ونقول: إنه ما من ش���يء يضطرنا أو األستاَذ إلى النقل 
من اإلسرائيليات، وسنجد أنه جلأ مختاراً إلى اإلسرائيليات 
يغترف منها ما يتناقض مع العقل، وهو الذي اش���تغل ُعُمَره 
في »نقد العقل العربي«، وإذ به يقع في أسوأ مما نقد ألجله 
العقل العربي. وس���أذكر لك بعض أملثة تثب���ت أنه ما كان 

اقتصاراً منه على مادة القرآن وحده.
فقد قال عن الرس أنها بئر في أنطاكية)3(؛ فما الداعي 
ح  لهذا القول؟ وما الذي انبنى عليه؟ وهل فس���ر شيئاً أو وضَّ
غامضاً؟ وقال: عن أصحاب الرس أنهم قتلوا )حبيب النجار( 

وه في البئر... إلخ. مؤمن سورة )يس( ورسُّ
���ر النعجة في قصة داود في سورة )ص( »باملرأة«)4(  وفسَّ
وقال ع���ن }َأْكِفْلِنيَه���ا{: تنازل لي عنه���ا. وقال في صلب 
لت له  الصفح���ة - ال ف���ي الهامش كما وعد -: »قيل: س���وَّ
نفس���ه أَْخَذ تلك املرأة«، وقال عن سليمان - عليه السالم - 
في صلب الصفحة )274( ال في هامش���ها: »وذات مرة تفقد 

سليمان الطيور في قصره، فالحظ غياب الهدهد«.
أوالً: ه���و لم يذكر مرجعاً لهذا القول، لذلك يفترض أنه 

من عنديَّاته. 
نِّ  ثانياً: هو لم ينظر إلى السياق: }َوُحِشَر ِلُسَلْيَماَن ُجُنوُدُه ِمَن اجْلِ
د  ْيِر َفُهْم ُيوَزُعوَن{ ]النمل:٧١[. فهو - عليه السالم - تفقَّ ْنِس َوالطَّ َواإْلِ
الطير في امليدان ال في القصر واإليوان. ثم قال عن َخيل سليمان 
- عليه الس���الم -: »بدأ يضرب بالسيف سيقانها وأعناقها ندماً 

))( ص: )67)(
))( ص: ))7)( 
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على االنشغال بها عن وقت صالته«. ولئن كان هذا القول مذكوراً 
في بعض كتب النََّقلة، َفِلَم اقتصر األس���تاذ عليه وهو »عدٌم« في 

القوة؛ أي ال سوق له وال ساق.
والق���ول الصحيح أنه طفق مس���حاً يدلله���ا على تعبها 
ومجهودها. وه���ل إذا أخطأ أحد أوق���ع نتيجَة خطئه على 
غي���ره؟ فما ذنب اخليل، وهي عدة اجلهاد ورأس مال ضخم 
وال مس���ؤولية عليها؟ فأين الرف���ق واحلكمة عند أنبياء الله 

وخاصة سليمان احلكيم، كما يسمى؟
ثم ذكر ع���ن ملكة اليمن أن س���ليمان تزوَّجها، وال خبر 

عندنا من مصدر صحيح، فِلَم ترويج روايات هالكة؟
وانظر التفصيل: وكان يزورها في كل ش���هر مرة، يقيم 
عندها ثالثة أيام ثم يعود على البس���اط، ثم أمر اجلن فبنوا 

له ثالثة قصور: غمدان و... إلخ.
ثم قال ما هو »أَوَغُل« في التيه مما ُذِكر آنفاً: دعا »بلقيس« 
ها  )رمبا أعاد اسم بلقيس قرابة عشر مرات، والقرآن لم يسمِّ
وال السنة( إلى الدخول عليه، وشيَّد ما يشبه صهريجاً مملوءاً 
م���اًء، فلما رأت الصهريج بينه وبينها، ولم تنتبه إلى الزج�اج 
ف�وق امل�اء رفع�ت ثوبه�ا عن س���اقيها حتى ال يبتل، وسليمان 
متكئ وراء، فأبصر ساقيها فأعجب بهما...« إلخ. وذكر ذلك 
في صميم الصفحة ال في هامشها، ولم يَْعُزه إلى أحد، وقال 

في الهامش: قال ابن كثير: وذكر قصة الزواج.
ْبَصاِر{ ]ص:٤٥[ بأصحاب القوة  ْي���ِدي َواأْلَ وفسر }ُأوِلي اأْلَ

والنسل.
وفسر }ُقرًى َظاِهَرًة{ ]سبأ:١٨[، فقال: )تعني القرى التي 
بارك الله فيه���ا(. وواضح أن القرى الظاهرة إمنا كانت بن 

سبأ وبن القرى التي بارك الله فيها، ال أنها هي. 
وفسر: }َوَأْلَقْيَن���ا َعَلى ُكْرِس���يِِّه َجَسدًا{ ]ص:٣٤[ بأنه حلم بأن 
اه الله  ملكه نُ���ِزع منه. وقال: »عندما جاء األجل س���ليماَن توفَّ
وحيداً في قصره«)1(، وهذا من اجلابري عجيب ال يُقَبل؛ فسياق 
اآليات يدل على أنه مات واقفاً في امليدان، واقرأ اآليات: }َوِمَن 
نِّ َم���ْن َيْعَمُل َبنْيَ َيَدْيِه ِب���ِإْذِن َربِِّه... َيْعَمُلوَن َلُه َما َيَش���اُء... اْعَمُلوا َآَل  اجْلِ
���ا َقَضْيَن���ا َعَلْيِه امْلَْوَت...{ ]س���بأ:١٢-1٤[. وهل  َداُووَد ُش���ْكرًا... َفَلمَّ
الذي ميوت في قص���ره ميوت على عصاه، أم يكون متكئاً على 

األرائك؟ إمنا هذه ميتة الذي ميوت في ميدان العمل.
فوجدنا أن اإلسرائيليات حشو تفسيره وشروحه لآليات، 
وال ض���رورة لها عل���ى اإلطالق. ومن اإلس���رائيليات قوله: 

))( في منت ص: )75)(.

»أصحاب اجلنة )املزرعة( باليمن«)2(، ثم ذكر اآليات، والقرآن 
لم يح���دد ولم يذكر ال اليمن وال غيرها. ونس���ي أنه علََّمنا 
أن القصة كاملثل ال يش���ترط لها مكان معنَّ وال ش���خوص 

محددون. وهو من قال: إنه سيتجنب اإلسرائيليات.
وف���ي قصة ل���وط قال في ش���رح اآلي���ات: »فلما دخل 
الضي���وف بيت لوط بحثوا عنهم )أي أهل البلد( ليمارس���وا 
معهم فعلتهم فلم يجدوهم«)3(. وهذا أيضاً إضافة لم ترد في 

النص، وعدُم التزاٍم باملنهج الذي ألزم به نفسه.
ومن اإلس����رائيليات التي زعم اجلابري أنها حديث، ما زعمه 
ع����ن ذي الكفل. قال: »في احلديث: كان في بني إس����رائيل رجٌل 
يق����ال له: ذو الكفل ال يتورع من ذنب عمله، فاتبع امرأة فأعطاها 
س����تن ديناراً عل����ى أن يطأها، فلما قعد منه����ا مقعد الرجل من 
امرأته، ارتعدت وبكت، فق����ال: ما يبكيك؟ قالت: ِمن هذا العمل، 
والل����ه ما عملته قط. قال: أأكرهتك؟ قالت: ال، ولكن حملني عليه 
احلاج����ة. قال: اذهبي فهو لك، والل����ه ال أعصي الله بعدها أبداً! 
ثم م����ات من ليلته فوجدوا مكتوباً على باب داره: إن الله قد غفر 
لذي الكفل«)4(. ولن نناقش هذه الرواية؛ فهي ال تستحق املناقشة، 
����قه  ه في س����لك األنبياء ونسَّ ولكن يكفي أن نقول: إن القرآن عدَّ
معه����م؛ فيكف يكون رجل تائ����ٌب كان ال يتورع عن معصية معدوداً 
في سلك هؤالء العظماء؟ فأن تُقَبل توبته شيء وأن يُعدَّ في نسق: 
اِبِريَن{؟ ]األنبياء:٨٥[ ش���يء  }َوِإْس���َماِعيَل َوِإْدِريَس َوَذا اْلِكْفِل ُكلٌّ ِمَن الصَّ

آخر.
الق��رآين  )القص��ص  فه��ي:  الثالث��ة  قاعدت��ه  أم��ا   -  3

واحلقيقة التارخيية(. 

قال اجلابري في مقدمة قاعدته هذه: إنه لن يهتم بتلك 
القضية التي ش���غلت الدارسن للقصص القرآني وما زالت، 
���ا ال يهمه وأنه »العالقة بن القصص القرآني  ثم أفصح عمَّ

واحلقيقة التاريخية«.
وه���ي النظرية القدمية املك���رورة، فلم يطرح فيها عابد 
زي���ادة على خلف الله وِمن َقبِْله طه حس���ن، وكرر وأعاد أن 
الق���رآن ليس كتاب قص���ص وال كتاب تاري���خ، وهذا النفي 
األخي���ر ال يفيده ف���ي نفيه األول: »ال معنى لطرح مس���ألة 
احلقيقة التاريخية«، »إن احلقيق���ة التي يطرحها القصص 
القرآني ه���ي العبرة«. وال أدري ما ال���ذي يضير أن جتتمع 
احلقيقتان؟ ومل���اذا اإلصرار على التفري���ق بن احلقيقتن 

))( ص: )66)(.
))( ص: )69)(. 
))( ص: )77)(.



العدد 78281

وإفراد إحداهما عن األخرى؟ وما املصلحة املبنية على هذا؟ 
وهل ضاق التاريخ البشري عن مثل هذه احلقائق؟ أليس في 
ثنا  الواقع املاضي واحلاضر من الوقائع ما يطابق مثل ما حدَّ
عنه القرآن؟ ثم م���ا معنى قوله - تعالى - }َوَم���ْن َأْصَدُق ِمَن 
الله ِقياًل{؟ ]النس���اء:١٢٢[، ثم ألي���س أوقُع في العبرة أن يكون 

املقصوص مطابقاً لواقع احلال وليس من نسج اخليال؟
ثم أوقع اجلابري نفس���ه في تناق���ض ال يُجَبر؛ إذ قال: 
»نع���م! إن القص���ص القرآني ليس قصص���اً خيالّياً، بل هو 
قصص يتحدث عن وقائع تاريخية تقع ضمن معهود العرب«. 

ونفى أُميَّة العرب.
وفي اجلملة إنك ال جتد ف���ي كتابة اجلابري التوقير لكالم 
الله وإجالله كما هو شأن املؤمن؛ فهل يخطر ببالك أن تقرأ هذه 
العبارة ف���ي كالم مؤمن بالقرآن: »ونحن قد اخترنا الس���ير مع 
القصص القرآني، كما ورد، حذو النعل بالنعل كما يقول املثل...«.
ومما يالَحظ على أس���لوب اجلابري أيض���اً: أنه يقرر 
حقائ���ق، أو ق���ل: ُمْطلَقات يطلقها م���ن )عنديَّاته( مقررات 
كأنها احلقيقة النهائية وكأنه هو املرجع النهائي؛ فتراه يقول: 
»والواق���ع ]هكذا[ أن ُجلَّ احل���وادث التاريخية التي يحكيها 
قصص القرآن عن أنبياء بني إسرائيل يتطابق إلى حدٍّ كبير 

مع ما جاء في التوارة واإلجنيل«)1(.
والواقع – على طريق���ة اجلابري – أن هذا غير دقيق؛ 
فقصة يوس���ف – مثاًل – صحيح أنها حتتوي بعض أحداث 
مش���ابهة لكن املنهج مختلف، وكثير م���ن احلوادث مختلفة؛ 
فالرؤيا التي رآها يوس���ف حتولت إلى رؤيتن عندهم، وهو 
لم يخب���ر إخوته ولم يعلموا )عندن���ا وعندهم( أنه أخبرهم 
فتضايقوا. وعندنا أن يعقوب صبر، وعندهم أنه لبس املسوح 
ه وال يتكلم به أنبي���اء، وعندنا أنه أكرم  وتكل���م بكالم ال يتفوَّ
إخوته، وعنده���م أنه وضعهم في »بيت الس���جن« على حدِّ 

تعبير التوارة... إلخ)2(.
ولعل )األوع����ر( و )األعوص( هو ف���ي كت�ابة اجل�ابري 
و )مصطلحات���ه( واللغة االستش���راقية التي يكتب بها؛ فف�ي 
الس���طر األول م�ن دراس��ته يتس����اءل عل�ى لس�ان الق�ارئ: 
»م���ا عالقة القصص الق�رآني به���ذا الكتاب الذي موضوعه 
التعري���ف بالقرآن: )محيطه ومس���ار تكوينه(؟ هل ال حظت 
)مسار تكوينه(؟ وهل ضبطت املراد؟ وهل ال حظت )محيطه(«؟

))( ص: )59)(.
للعلمي  تفسير سورة يوسف  إلى مؤمتر  ارجع  املقارنات  تفاصيل هذه  للمزيد من   )((

وإلى كتابنا عن سورة يوسف.

ويفيدنا في اجلواب على سؤالنا املفترض فيقول: »اجلواب 
هو أن القصص القرآني يتصل باملوضوعن اتصاالً مباش���راً؛ 
ننا من اإلطاللة على جانب مهم  فهو من جهة نافذةٌ واسعة متكِّ
من محيط )الدعوة احملمدي���ة(، وهو من جهة أخرى خطاٌب 
ه إلى  جعل منه القرآن مس���رحاً خلطاب جدلي أب���دي موجَّ
نات مساره التكويني«. خصومه، وبالتالي)3( فهو مكوِّن من مكوِّ

وهو باملناسبة يعيد تعبير )الدعوة احملمدية( في الصفحة 
الواحدة مبعدل )4 - 5( مرات.

ومن مصطلحاته س���وى مصطلح )الدع���وة احملمدية( 
و )مس���ار القرآن التكويني( مصطل���ح: )احلكي( فيقول عن 
قصص القرآن: »فإن حكيه ال يخضع ملسار حياة األنبياء، بل 
يعرض في كل مرة ما يناس���ب الدعوة احملمدية في مرحلة 

من املراحل«)4(.
ويق���ول: »قصص األنبياء حكاية س���يرة ه���ذا النبي أو 
ذاك«)5(. وقال: »ال يخلوا هذا )احلكي( من هدِف استخالِص 
العبرة. ويكرر حكاية )احلكي( فيقول: »تبقى السيرة احملكية 
مقص���ودة لذاتها...«)6(، و »الواقع أن جل احلوادث التاريخية 

التي يحكيها قصص القرآن«... إلخ.
ومصطلح )احلكي( و )احلكائن( و )احلكايات( معروف ملن 
يقرؤون القصص، وظالل املصطلح ال تناسب القصص القرآني.

وم���ن مصطلحات���ه الغريب���ة، الت���ي أورده���ا متأثرًة 
س( وال أدري من أين  باملستش���رقن: مصطلح )التاريخ املقدَّ
اخترعه، فهو يكرره )ص257( »التاريخ املقدس تاريخ األنبياء 
والرسل«، و )ص260(: »التاريخ املقدس التاريخ الذي حتكيه 
الكتب الس���ماوية وف���ي مقدمتها الت���وراة التي هي مصدر 
أساس���ي وأحياناً الوحيد للمؤرخ���ن الذين يعرضون لتاريخ 
بني إس���رائيل«. ثم يقول بعدها مباش���رة: »ِمْن هذا املنظور 
س���نتعامل مع القصص القرآني في القرآن املكي، ومن هذا 
املنظور سنستحضر نصوصاً من التوراة واإلجنيل قصد َفْسح 

املجال للمقارنة«... إلخ.
ومن عجائبه توثيقه لآلي���ات؛ فهو يقول: القرآن الكرمي 
س���ورة غافر اآلية )21(. فإذا عاد قال: املرجع نفسه سورة 
الفج���ر اآلية )15(... إل���خ. وهذا دأب ل���م نعهده إال عند 

اجلابري.

(، أو غير  ))( )بالتالي( ليس أسلوباً عربياً، وإمنا الصواب : )وبناًء على ذلك(، أو )ومن َثمَّ
ذلك مما يناسب السياق. ^

))( ص: )57)(
))( ص: )58)( 
)6( ص: )59)( 
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 ندرة الموارد 
االقتصادية 
في العالم 
اإلسالمي

 مصطفى حممود عبد السالم)*(

] اقتصادية [

تمهيــــــــد:
يُشيْع االقتصاد الوضعي في الدول النامية 
إش���كالية خاصة بنضوب املوارد وعدم كفايتها 
للحاجات اإلنسانية وعجز الطبيعة - بزعمهم 
- عن إدرارها بخيراتها؛ وهو ما يحجب عنها 
ب  اخلي���ر الوفير، ولكن تأتي اإلحصائيات تكذِّ

هذا اإلدعاء.
»كانت حصيلة القرون الثالثة املاضية من 
هيمنة الغرب بحريت���ه االقتصادية كارثة على 
مستوى الكون بأسره؛ ففي عام 1992م نالحظ 
أن 80 % من اخليرات الطبيعية في العالم جرى 
اس���تهالكها من طرف 20 % من سكان العالم. 
ونتيجة هذا التوزيع اجلائر ميوت س���نوياًً من 
اجل���وع 25 مليوناً من البش���ر؛ والس���بب هو 

أمنوذج التنمية املفروض من الغرب«)1(.
»فقد أعلن صندوق األمم املتحدة أن البون 
الشاسع بن البلدان األكثر غنى والبلدان األكثر 
املصري  التمويل  بنك   – الدولي  االقتصاد  شؤون  في  باحث   )*(

السعودي.
))( رجاء جارودي، »كيف شارك اإلسالم في احلضارة اإلنسانية«، 
ضمن أعمال ندوة الثقافة العربية... الواقع وأفاق املستقبل التي 
نظمتها جامعة قطر عام )199م، ترجمة محمد عبد القادر، قطر، 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، ص ))5.

فق�راً قد تض�اعف خالل 30 سنة؛ ففي فرنسا - مثاًل - عام 1992 يتصرف 
6 % من الش���عب في 50 % من الثروات، وفي الواليات املتحدة ميس���ك 5 % 

بحوالي 90 % من الثروات الوطنية)2(.
وهناك عدة إحصائيات توضح خطأ القول بنضوب املوارد الطبيعية، منها 

ما يلي)3(:
1 - تبلغ مس���احة األرض اليابسة في العالم 13.2 بليون هكتار، نصفها 
غي���ر قابل للزراعة، وأكثر من ربعها مراٍع، وأقل من ربعها الباقي أراٍض قابلة 
للزراع���ة؛ غير أن مس���احة األراضي املزروعة فعاًل أقل من نصف مس���احة 
األراض���ي القابلة للزراع���ة )43.5 %( فقط، وما زال القس���م األكبر ينتظر 

املبادرة اإلنسانية الستغالله وزراعته.
2 - يحتاج س���كان العالم نحو 90 مليون طن من البروتن س���نوياًً حس���ب 
تقدي���رات العلماء، وحن يبل���غ العجز العاملي نحو 21 مليون طن س���نوياً، فإن 

))( املرجع السابق، ص ))5.
))( جورج قرم، التنمية املفقودة، دراسة في األزمة احلضارية والتنموية العربية، دار الطليعة، بيروت، 1996م، 

ص80. 
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العلماء يؤكدون على أن في العالم ما يفوق 
حاجاته الس���نوية بكثير، وهو متوفر في 
الطبيعة على هيئة مراٍع أو مصادر إنتاج 
أخرى، ويشيرون إلى وجود كميات ضخمة 
من البروت���ن، ولكن ال���دول التي متلكه 
واحليوانات  املاشية  تغذية  تستخدمه في 

األليفة وترفض طرحه في األسواق.
ونالحظ من خالل هذه اإلحصائيات 
وجود طاقات هائلة لم تُستثَمر، أو أريد لها 
ذلك حتى تظل هناك قوى قائدة تستطيع 
أن تأخ���ذ في فلكها كل أتباعها من الدول 
النامية لترمتي عند أقدامها وتفتح السوق 
ملنتجاته���ا وبضائعها وتعي���ش عالة عليها 
وتنف���ذ معها أمناطاً ثقافي���ًة، واجتماعية 
تصل بال���دول النامية إل���ى حالة الوهن 
احلضاري الذي حذر منه الرسول # في 
قوله: »توشك أن تتداعى عليكم األمم كما 
تداع����ى األكل�ة إلى قصعته����ا. قالوا: أََو 
من قلة نح�ن يا رسول الله؟ قال: بل إنكم 
كثير؛ ولكنكم غثاء كغثاء السيل، َولََينْزعن 
الل���ه من قلوب عدوك���م املهابة، وليقذفن 
الوهن في قلوبكم. قالوا: وما الوهن؟ قال: 

حب الدنيا وكراهية املوت«)1(. 
وعاش���ت األمم اإلس���المية حال���ة 
الوهن احلضاري عالة على األمم، وسوقاً 
استهالكيهاً ملنتجاتهم، وعجزاً عن اإلنتاج 
العمل؛  الذات���ي، وترك  وحتقيق االكتفاء 
وهم متعبَّدون به يثابون عليه في اآلخرة.

أواًل: تعريف الموارد 
االقتصادية:

حتت���اج التنمي���ة إل���ى مزي���د من 
اإلمكاني���ات املتنوعة، ويتوقف مقدار ما 
تنتجه األمة من أية بضاعة على ما لديها 
م���ن املوارد الطبيعي���ة، وعلى املؤهالت 

املتوفرة الستغالل هذه املوارد.
بأنها:  االقتصادية  امل���وارد  ف  وتعرَّ

))( أخرجه أبو داوود في املالحم.  

»تلك العناصر النافعة لإلنسان املوجودة 
في محيط���ه؛ أي: العناص���ر التي لها 
القدرة على إش���باع حاجات اإلنس���ان 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويتوقف 
إنتاج األمة - غالباً - على مقدار املوارد 

املتوفرة لديها«)2(. 
وتستلزم التنمية موارد وطاقاٍت تعبَّأ 
إلقامة االس���تثمارات الت���ي من خاللها 
تتحقق عملية التنمية وال جدال في تنوع 
تلك املوارد إلى م���وارد مالية وموارد أو 

طاقات إنسانية.
وعلى ذل���ك فإن الث���روة الطبيعية 
التي توجد في محيط اإلنس���ان تشمل 
األراض���ي الزراعية، والصاحلة للزراعة 
والرع���ي، والغاب���ات، والث���روة املائية، 

والثروة املعدنية.
وال يص���ح أن ننظ����ر إل���ى الث�روة 
الطبيعي���ة كش���يء ثاب���ت ال يتغير؛ إذ 
الواقع أنها في تغير مس���تمر تبعاً لقدرة 
اإلنسان على استغاللها؛ سواء بالتبديد 
أو الترش���يد. وه���ذا التحكم يجري في 
صورة تفاعل اإلنسان مع الطبيعة وكيفية 

استخدامه ملواردها في إشباع حاجاته.

))( د. محمود محمد بابلي، »االقتصاد في ضوء الشريعة 
اإلسالمية«، دار الكتاب اللبناني، طبعة أولى، بيروت، 

1975م، ص 169.

وعملية إش���باع احلاجات من حيث 
أثُره���ا على املتاح للمجتم���ع من املوارد 
اإلنتاجية، ميك���ن النظر إليها من خالل 
إشباع احلاجات؛ أي: استخدام قدر من 
عناصر اإلنتاج، ويعك���س ذلك الطبيعة 
املب���ددة للحاج���ات بالنس���بة للمت���اح 
للمجتمع من موارد اإلنتاج، ومن الناحية 
األخرى يؤدي إشباع احلاجات من خالل 
إمناء طاقات املجتمع إلى إمناء املتاح له 
من م���وارد اإلنتاج ويعكس هذا الطبيعة 
دة للحاجات بالنس���بة للمتاح له  املج���دِّ
من موارد اإلنتاج واالس���تفادة من هذه 
الطاق���ات من خالل املجهود البش���ري 

بشقيه: العقلي والعضلي.
وبناًء على ذلك فإن املوارد الطبيعية 
دة يجب أن  الت���ي توصف بأنه���ا مب���دَّ
يك���ون اس���تخدامها في أضي���ق نطاق 
دون إس���راف. أما بالنسبة إلمناء طاقة 
املجتمع وهو يتمثل في الطبيعة املجددة، 
فال بد من إمن���اء هذه الطاقات؛ بحيث 
تكون في أوس���ع نطاق ممك���ن، ويعني 
ذل���ك أن االعتماد على نص���ف املوارد 
وترك النصف الثاني املتمثل في املوارد 
اإلنس���انية معط���اًل يقلل م���ن اجلهد 
والفعالية في إشباع احلاجات اإلنسانية 
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وميثل بتراً لذراع هام من ذراَعي التنمية.
تقتضي  االقتصادي  الرشد  ومبادئ 
أن يك���ون التركيز على امل���وارد الوفيرة 
املمثَّلة في الطاقات اإلنس���انية واجلهد 
البش���ري عن املوارد النادرة املتمثِّلة في 
امل���وارد الطبيعية واملادي���ة، وهو ما مت 
بنجاح ف���ي التجربة اإلمنائي���ة العاملية 
في اليابان والصن؛ حيث ضآلة املوارد 

الطبيعية.
وق���د دلت التجارب على أن املجتمع 
املتخل���ف ال يتحرك ف���ي طريق اإلمناء 
والتق���دم إال إذا توفر له العقل احملرك؛ 
ل  أي العقل اإلمنائي اجلديد؛ ولذلك يحوَّ
البحث اإلمنائي والتخطيط اإلمنائي في 
العال���م الثالث من التركي���ز على املوارد 
الطبيعي���ة إل���ى التركيز عل���ى املوارد 

اإلنسانية)1(.

 ثانيا: الموارد ذات الطبيعة 
دة في العالم  المبدَّ

اإلسالمي:
جتري دراسة املوارد بالنسبة للعالم 
اإلس���المي انطالقاً من وقوعه في قارة 
التخلف االقتصادي، ومعاناته من نتائج 

التخلف االقتصادي.
))( د. حسن مصعب، »املقاربة املستقبلية لإلمناء العربي«، 

دار العلم للماليني، بيروت 1979م، ص4).

1  األراضي الزراعية: 

وهي م���ن أهم الث���روات الطبيعية 
التي ال يكاد اإلنس���ان يس���تطيع بدونها 
أن ميارس أي ل���ون من ألوان العمل وال 

يتصور بدونها قيام أي نشاط إنتاجي.
أه�م  ميث���ل  الزراع����ي  واإلنت���اج 
األس�اسية.  اإلنس���ان  حاجات  مص�ادر 
يق�ول - سبحانه وتعالى -: }َوِفي اأَلْرِض 
ْن َأْعَناٍب َوَزْرٌع َوَنِخيٌل  َتَجاِوَراٌت َوَجَنّاٌت ِمّ ِقَطٌع ُمّ
ُل  ِصْنَواٌن َوَغْيُر ِصْنَواٍن ُيْس���َقى ِبَاٍء َواِحٍد َوُنَفِضّ
َبْعَضَها َعَل���ى َبْعٍض ِفي اأُلُكِل إَنّ ِفي َذِلَك آلَياٍت 

ِلَّقْوٍم َيْعِقُلوَن{. ]الرعد: ٤[
ولقد نبه اإلس���الم منذ البداية إلى 
تعمير األرض وإحياء املوات منها، مقرراً 
أن »م���ن أحيا أرضاً ميت���ة، فهي له«)2( 
كما قام رس���ول الل���ه # وخلفاؤه من 
بعده بإقط���اع األرض للناس إلصالحها 
واس���تغاللها، والعم���ل فيه���ا بالزراعة 
وغيره���ا. يقول اإلمام أبو يوس���ف في 
كتاب���ه اخلراج: )وال أرى أن يترك اإلمام 
أرضاً ال مل���ك ألحد وال عم���ارة حتى 
يُقِطَعه���ا؛ فإن ذلك أعم���ر للبالد وأكثر 
للخراج(، وبهذا تزيد األرض املستصلحة 
وتكثر التربة الزراعي���ة اخلصبة وينمو 
هذا العنصر الهام من عناصر اإلنتاج)3(.
ومما يؤَس���ف له، وجود مس���احات 
اإلس���المية غير  األرض  شاس���عة في 
العالم اإلسالمي  مس���تغلَّة؛ حيث ميتد 
ر فيه األراضي  على مساحة واسعة وتتوفَّ
القابلة للزراعة، إال أنه تسود فيه ظاهرة 
تتمثل في انخفاض نس���بة اس���تخدام 
األراضي للزراعة في كثير من دوله، قد 
تنخفض إلى 1،0 % كما في األردن، وإن 
ارتفعت فهي 0.5 % في مصر و 3.2 % 

))( أخرجه الترمذي.
))( د. سعيد أبو الفتوح، »احلرية االقتصادية في اإلسالم 
وأثرها في التنمية«، دار الوفاء للطبع والنشر، الطبعة 

األولى، القاهرة، 1988م، ص 5)).

في تركيا... إلخ)4(. 
نقاط هام���ة ينبغي اإلش���ارة إليها 
ف���ي مع���رض امل���وارد الزراعي���ة للعال���م 

اإلسالمي منها:
- املنطقة العربية اإلسالمية متهمة 
بأنها يغلب عليه���ا الطابع الصحراوي؛ 
له���ذا الس���بب يج���ب أن نش���ير إلى 
إمكانياته���ا من حي���ث األراضي القابلة 
ر بحوالي %14.5  للزراع���ة؛ حيث تق���دَّ
من مجموع املساحة الكلية البالغة 1367 
ملي���ون هكتار، أو ما يع���ادل 198مليون 
هكتار، متثل النسبة املزروعة منها 27 % 
فقط؛ أي حوالي 54 مليون هكتار، وذلك 

مبتوسط ربع هكتار لكل فرد«)5(.
 - العالم اإلسالمي مبناخه ومبوارده 
من املياه واألراضي القابلة للزراعة مهيَّأ 
إلنتاج كل أنواع احملاصيل الزراعية، وفي 
إمكان املنطقة العربية اإلس���المية ككل 
أن حتقق االكتف���اء الذاتي في ما يتعلق 

مبتطلباتها الغذائية. 
- اجلمهوريات اإلسالمية في آسيا 
الوس���طى متثل ثروة هائلة من األراضي 
للعالم اإلس���المي؛  بالنس���بة  الزراعية 
حيث إن املس���احة املزروع���ة في هذه 
فدان.  117ملي���ون  تبلغ  اجلمهوري���ات 
ولبيان أهمية هذا، فإننا نش���ير إلى أن 
عدد سكان هذه اجلمهوريات حوالي 60 
مليون نسمة وإذا قارنَّا ذلك بحالة مصر؛ 
حيث عدد السكان متساٍو تقريباً، بينما 
املس���احة املزروعة في مصر ال تتجاوز 
ثمانية مالين فدان. هذه املقارنة تُظِهر 
أهمية هذه املنطقة اإلسالمية في مجال 

الزراعة)6(.
))( البنك الدولي تقريرعن التنمية في العالم سنة 000)م 

، جدول)8(، ص44).
االقتصادي  »التقرير  وآخرون،  العربية  الدول  جامعة   )((
النقد  صندوق  حترير  1998م«،  املوحد  العربي 

العربي، أبو ظبي، ص 80.
األمة،  كتاب  فقر«،  بال  »عالم إسالمي  العوضي،  د. رفعت   )6(

عدد )79(، قطر، 001)م، ص8).
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- كفاءة نظم الري املس���تخدمة في 
الدول اإلسالمية العربية تتسم بالتبديد 
ملوارد املياه أكثر من الترش���يد والكفاءة؛ 
حيث يس���تخدم حوال���ي 11.2 ألف م3 
ر كمية املياه  في ري الهكتار بينما تق���دَّ
الالزمة للزراعة بنحو 7.8 ألف م3 )1(. 

- املعدالت املس���جلة ف���ي الواليات 
احملاصيل  إلنتاجي���ة  وأوروبا  املتح���دة 
الزراعي���ة - وبالتحديد احلبوب - تقدر 
بحوالي 5.1 طن للهكتار؛ وذلك مقارنة 
بالدول اإلس���المية العربية؛ حيث وصل 
إل���ى 2.3 طن للهكتار عن الفترة ما بن 

عامي 1994م – 1996م نفسها)2(.
يعكس ذل���ك محدودية اس���تخدام 
املدخ���الت وعوامل اإلنتاج الزراعية من 
البذور عالية اإلنتاج واألسمدة واملبيدات 
احلشرية واآلالت الزراعية ذات التقنية 

العالية.

2  املوارد املائية 

تتن���وع مص���ادر املياه ف���ي العالم 
ومي���اه جوفية،  أنهار،  بن  اإلس���المي 
وأمطار. وجتمع أحواض األنهار أكثر من 
دولة وجتعلها في إطار منظومة تكاملية 
واحدة، مثل نهر النيل، ويجمع بن مصر 
والسودان. وحوض نهري دجلة والفرات، 

ويجمع تركيا والعراق وسوريا.
واملي���اه ضرورة من ضرورات احلياة 
قال - تعال���ى -:  }َوَجَعْلَنا ِم���َن اْل�َماِء ُكَلّ 

َشْيٍء َحٍيّ َأَفال ُيْؤِمُنوَن{ ]األنبياء: ٣٠[. 
وباعتبار املياه ضرورة فإنها »تغطي 
زه���اء 71 % من س���طح الكوكب ويقدر 
حجمه���ا بنحو 1.41 ملي���ار م3، توجد 
98 % منها ف���ي احمليطات العاملية وفي 

االقتصادي  التقرير  وآخرون،  العربية  الدول  جامعة   )((
العربي املوحد، 1998م، ص 65.

الغذاء  مشكلـة  على  »أضواء  الطرابلسي،  القادر  عبد   )((
عدد  قطر،  األمة،  كتاب  اإلسالمية«،  العربية  باملنطقة 

)68 (، 1999م، ص 101.

البح���ار الداخلية«)3(، ومتثِّل مياه البحار 
املاحلة املصدر الرئيس للمياه العذبة من 
خالل ما يعبَّر عنه بالدورة الهيدرولوجية 
أي دوران املي���اه من الغالف اجلوي إلى 
مجمعات املياه والبحار ثم عودته للغالف 

اجلوي. 
وتنقس���م املياه العذب���ة إلى: موارد 
طبيعية تش���مل مياه األنهار واخلزانات 
من مياه األمطار واملي���اه اجلوفية التي 
يحصل عليها اإلنس���ان من خالل اآلبار 

والعيون.
وم���وارد صناعية من خالل معاجلة 
اإلنس���ان للمياه املس���تعَملة في مجال 
الصرف الصحي وإعادة استخدامها إلى 

جانب حتلية مياه البحر.
بقصور  اإلس���المية  املنطقة  وتتهم 
امل���وارد املائي���ة فيه���ا، واإلحصائيات 
تخالف ه���ذا الزعم؛ حي���ث إن املوارد 
املائي���ة املتجددة )الطبيعية( في املنطقة 
العربية اإلس���المية تبلغ 245 مليار م3 

في السنة)4(.
ه���ذه اإلحصائي���ة تب���رز أهميتها 
على صعيد اس���تعمال املياه؛ حيث »يبلغ 
إجمالي الكميات املستخدمة منها لكافة 
األغراض س���نوياً حوال���ي 66 % فقط، 
تس���تهلك الزراعة حوالي 91 % من تلك 
املنزلية  يليها االس�تخدام�ات  الكمي�ات، 

5 %، ثم الصناعة بنسبة 4 %)5(.
وبناًء على ذلك فإن هذه املوارد املائية 
الطبيعية في املنطقة العربية اإلسالمية 
كافية جلميع األغراض، وذلك فضاًل عن 
املوارد املائية الصناعية التي متيزت بها 
دول اخلليج، م���ن حتلية ملياه البحر عن 
 - )199م  العالم  »موارد  العاملية،  املوارد  معهد   )((
لإلمناء  العربي  الصندوق  ترجمة  )199م«، 
للترجمة  األهرام  مركز  واالجتماعي،  االقتصادي 

والنشر، القاهرة، ص 196.
االقتصادي  »التقرير  وآخرون،  العربية  الدول  جامعة   )((

العربي املوحد«، أبو ظبي، 1996م، ص ))).
))( املرجع السابق، ص9).

طريق التقطي���ر ملواجهة النقص الناجم 
عن نقص املوارد املائية الطبيعي�ة، ه�ذه 
املي�اه الت�ي بلغت 8 مليار م3  في سنة)6(. 

3   باطن األرض:

ا في باطن األرض   إن احلدي���ث عمَّ
ه���و في حقيقت���ه حديث ع���ن املعادن 
اكتُشَفت  العالم اإلسالمي؛  والطاقة في 

أو لم تُكتَشف، استُغلَّت أو لم تُستَغل.
أم���ا بالنس���بة لإلنتاج ف���ي العالم 
اإلس���المي، فال ميكن الزع���م بأن كل 
األرض في الدول اإلسالمية قد ُمسحت 
مسحاً معدنياً شاماًل؛ حيث يرتبط ذلك 
باإلمكاني���ات احلديثة واالتفاقيات التي 
تُعَقد ليجري املسح للتعرف على املعادن 
املخب���وءة في باطن األرض؛ حيث يعتمد 
العالم اإلس���المي على الدول املتقدمة 
تكنولوجياً في عمليات الكشف، التي قد 
تكون ضد صالح الدول اإلسالمية، وعلى 
س���بيل املثال بالنس���بة للنفط في دول 
الكونسورتيوم  فإن ش���ركة  آسيا؛  شرق 
الت���ي تضم عدة ش���ركات غربية متلك 
حصة كاملة ف���ي 12 منطقة تنقيب في 
كازاخس���تان، تشكل 10 % دعت حكومة 
كازاخستان هذا التجمع ملسحها)7(؛ وبناًء 
على ذلك ف���إن 90 % لم يتم مس���حها 
بعد، وهناك تنافس من ش���ركات أخرى 
للتنقيب فيها، ومما هو جدير باإلش���ارة 
أن إنتاج ه���ذه الدولة يقدر ب� 25 مليون 
ط���ن من البت���رول)8(. ويتضح مما تقدم 
وجود كمية أكبر لو جرى املس���ح بصورة 
كاملة. إن هذا املث���ال ينطبق على دول 

كثيرة من العالم اإلسالمي.
وف���ي مع���رض إنت���اج الطاقة في 
االقتصادي  »التقرير  وآخرون،  العربية  الدول  جامعة   )6(

العربي املوحد«، 1995م ص81. 
)7( مجلة السياسة الدولية، مركز األهرام للطبع والنشر، 

1)/)/ 1998م.
)8( د. رفعت العوضي، »عالم إسالمي بدون فقر«، مرجع 

سابق، ص ))).
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العالم اإلسالمي ينبغي مالحظة النقاط 
التالية:

1 - يُنِتج العالم اإلس���المي خامات 
والبترول،  النح���اس،  أهمه���ا  كثي���رة: 
والقصدي���ر، واملنغني���ز، والرص���اص، 

واحلديد، والكروم.
 : 2 - تتمي���ز كل دول���ة مبنتَج معنَّ
فمث���اًل دول اخللي���ج تنت���ج البت���رول، 
وإندونيسيا وماليزيا تنتجان البوكسيت، 
وتركي���ا لها أهميتها ف���ي إنتاج الفحم، 
تليها باكس���تان، وإي���ران واملغرب لهما 
تليهما  الفوس���فات  إنتاج  في  أهميتهما 

تونس ثم األردن)1(. 
وتب���رز أهمية التكام���ل بن الدول 
اإلس���المية من خالل ه���ذا التباين في 
أنعم  التي  املع���ادن، والتخصصية  إنتاج 

الله بها على العالم اإلسالمي.
وتشارك الدول اإلسالمية بالنصيب 
األكبر في إنتاج البترول؛ ولكن بالنس���بة 
للطلب العاملي للبترول الذي يوضح مدى 
فاعلية املنتج ف���ي التصنيع، جند الدول 
اإلس���المية ال تس���تهلك من بترولها إال 
ل االس���تهالك  قلياًل؛ حيث يرتبط معدَّ
)زيادة ونقص���اً( مبدى التقدم الصناعي 

واالقتصادي.

))( املرجع السابق، ص ))).

 ثالثا: الموارد المتجددة في 
العالم اإلسالمي: 

إن املجهود البش���ري له أثره الكبير 
على الفعالي���ة االقتصادية؛ ألنه مبقدار 
هاً ومنظماً  ما يكون هذا املجه���ود موجِّ
ومزوداً بالكفاي���ة: من النوعية والتأهيل 
واالختصاص يكون اإلنتاج أجود ويعطي 

النتائج املرجوة منه.
واملجهود البش���ري يعبَّر عنه بالعمل 
الذي يبذله اإلنس���ان بجسمه أو بعقله 
في سبيل إنشاء منفعة أو إشباع حاجاته 
األساس���ية والتكميلية واملجهود البشري 
يه: العقلي والعضلي، له مقومات  بش���قَّ

نتتبعها في ما يلي:

1  ال�ص��ح���ة:

من  األخي���رة  الس���نوات  ش���هدت 
القرن العش���رين حتس���ناً ملحوظاً في 
الواقع الصح���ي في مختلف دول العالم 
اإلسالمي؛ وذلك في خدمات التحصن 
ضد األمراض املعدية، وتطعيم األطفال، 
وهو ما كان له األثر األكبر في انخفاض 
نسبة الوفيات بن األطفال. ومع ذلك فإن 
هناك نسبة كبيرة من السكان يعانون من 
س���وء التغذية؛ ففي املنطقة اإلس�المية 
العربي����ة بصف�ة عام�ة ف���إن 30 % من 
السكان يعانون من سوء التغذية، وحوالي 

60 % من األطفال يحصلون على أقل من 
املع���دل العاملي املعترف به من البروتن، 
واملنطق���ة العربي���ة تس���تورد 50 % من 

حاجاتها الغذائية)2(.
وميثل احلرمان من الرعاية الصحية 
اجليدة أوَل مراحل احلكم على البش���ر 
بالفق���ر، وميثل امل���رض إحدى جتليات 
الفقر، ورافداً م���ن روافده؛ فإن التمتع 
بصحة جيدة يساوي القدرة على العمل، 
ولهذه الق���درة أهمية خاصة بالنس���بة 
للفق���راء الذي���ن عادة م���ا يعملون في 
أنشطة مرهقة جسدياً، ومبا أن الكسب 
ميث���ل عماد العيش للغالبية العظمى من 
الفق���راء، فإن املرض ي���ؤدي إلى تفاقم 
الفق���ر نتيج���ة احلرمان من الكس���ب. 
وف���ي الس���عودية فإن هن���اك أكثر من 
200 مليون ريال حتترق س���نوياً مبدينة 
الرياض وحدها في شراء و استهالك ما 
يقارب من 170 ألف علبة من الس���جائر 

املختلفة)3(.
تُ���رى ماذا لو جرى اس���تغالل هذا 
املبلغ في صندوق خ���اص ملعونة فقراء 
الدول اإلسالمية في الصومال وإريتريا؟

أيضاً األس���رة املصري���ة تنفق 5 % 
من دخلها على السجائر وتنفق 2 % من 
الدخل على الصح���ة)4(. ومن ثَمَّ فهناك 
اإلس���المية  األقطار  تعيش���ها  خطورة 
النامية والواقع الصحي فيها له أس���وأ 
املردود على االقتص���اد؛ حيث إن زيادة 
األمراض تتناس���ب طردي���اً مع البطالة 
والفقر، ومن ثَمَّ فإن اخلس���ارة الكبيرة 
املتمثلة فى الطاقات البش���رية التي هي 
عماد التنمية في كل دولة، وإن أي جتاهل 
لهذا العامل )الصحة( ميثل هدراً لقوى 

)(( internet: http/www.un.org/arabic.
)(( internet: http/www.saudi-online.com.

مصر«،  في  الصحة  عن  سالم،»تقرير  إسماعيل  د.   )((
تقرير  000)م،  القاهرة،  املصري،  الشورى  مجلس 

غير منشور، ص )4. 
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بشرية حتتاج إليها أي دولة؛ سواء كانت 
صاعدة أو هابطة؛ فهي وسيلتها للتنمية 
وغايتها، وأي إنفاق في اجتاه حتس���ن 
الصحة له مردوده الناجع على التنمية. 

2  ال�ت�ع�ل�ي��م: 

إن العل���م الذي نح���ن بصدده، هو 
اخلاص باكتس���اب املعرف���ة واخلبرات 
التي تؤهل الف���رد ليكون عنصراً مفيداً 
منتج���اً في مجتمعه، وه���و الذي يعجز 
بدونه عن أداء رس���الته اإلنسانية على 
وجه مرٍض وه���ذا العلم ليس وقفاً على 
صفوة من أفراد املجتمع، وإمنا يجب أن 
يكون هناك قاعدة عريضة من املتعلمن 
تشمل نس���بة هامة من السكان، وتتدرج 
م���ن محو األمي���ة إلى تربي���ة جيل من 

العلماء الباحثن.
ولكن الواق���ع العلمي والتعليمي في 
األقطار اإلسالمية مؤسف؛ إذ إن 30 % 
من أطفال العرب ال يلتحقون باملدرس���ة 

من األصل)1(. 
ومن ثَمَّ فإنهم ينضمون إلى األمين 
الكبار، وهو ما يش���كل عقبة خطيرة في 
وجه عمليات التنمية والتحديث من أجل 

اللحاق بركب العالم املتقدم.
وفي إحصائية للمنظمة اإلس���المية 
للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو( فإن 
نس���بة األمية في العالم اإلسالمي تفوق 
46 % من مجموع الس���كان الكلي؛ وهو 
م���ا يعني أنَّ نصف عدد س���كان العالم 
اإلسالمي ال يعرفون القراءة والكتابة)2(. 
لي من العوامل  وتوفير وإتاحة التعليم األَوَّ
التي ال غنى عنها من أجل دعم الش���عب 
التعليم  ومتكينه وزيادة قدراته. ويرتبط 
وحلول«،بدون  مشكالت  »األمية  صابر،  الدين  محي  د.   )((

ناشر،1998م، القاهرة ص0).
العالم اإلسالمي«،  »األمية في  التويجري،  العزيز  د. عبد   )((
مؤمتر »األمية في العالم اإلسالمي«، املنظمة اإلسالمية 
القاهرة  )اإليسيسكو(،  والثقافة  والعلوم  للتربية 

001)م.

بالتنمية البش���رية؛ إذ يح���دث التعليم 
احَل���راك االجتماع���ي ويجع���ل هؤالء 
املتعلم���ن وحَدهم القادري���ن على دفع 
عجلة التنمية، وأن غير املتعلمن ميثلون 

ئ معدالت النمو. عبئاً ثقياًل يبطِّ
إن الفج���وة تزي���د ف���ي االتس���اع 
م���ن حيث مفاهي���م األمي���ة التي تعني 
في أقط���ار العالم اإلس���المي: األمية 
األبجدية. واألمية في اليابان تعني عدم 

اإلملام بقواعد التعامل مع الكمبيوتر.
وأصبحت العملية التعليمية في كثير 
من الدول اإلس���المية، ك�: )الَكلِّ على 
مواله أينم���ا يوجه ال يأتي بخير(. ومن 
التناقضات العجيبة أن يحدث هذا في 
العالم اإلس���المي الذي أرسى اإلسالم 
فيه قيمة العلم والتعلم، واستمرار طلبه 
كعنصر أساس���ي في االرتقاء مبستوى 
العمل البش���ري؛ فقد كان أول ما أمر 
به الوحي رسولَنا األميَّ هو: }اْقرْأ ِباْسِم 
���َك اَلِّذي َخَل���َق{ ]العل���ق:١[؛ فالقراءة  َرِبّ
أس���اس العلم، وهي الس���بيل للمعرفة، 
كما أكد الله - س���بحانه وتعالى - على 
���ُه اَلِّذيَن  متيز الذين يعلم���ون: }َيْرَفِع الَلّ
آَمُنوا ِمنُك���ْم َواَلِّذي���َن ُأوُتوا اْلِعْل���َم َدَرَجاٍت{ 
]املجادل���ة: ١١[. وينعكس ترس���يخ هذه 
القيم واملبادئ اإلس���المية املتمثلة في 
طلب العلم والتعل���م وجعله فريضة له 
به���ا أجر في الوصول حملددات الكفاية 
إلى طاقتها  البشري  للعنصر  اإلنتاجية 
القيم تض���ع جذوراً  فه���ذه  القصوى، 
عميقة في وجدان املس���لم املْقِدم على 
القيام مبختلف األعم���ال االقتصادية؛ 
إذ تضي���ف إليه بُعداً آخ���ر: هو البُعد 
األخروي؛ فال يج���وز للفرد القعود عن 
أداء دوره ف���ي النهض���ة باملجتمع، وال 
ميلك التقاعس ع���ن القيام بواجبه في 

العملية التنموية.

التكنولوجيا  إلى  نش���ير  أن  وينبغي 
في األقطار اإلسالمية، فهي تكنولوجيا 
مستوردة وليست إبداعات محلية، بل إن 
هذا االس���تيراد ال يراعي بيئة مستقبل 
التقني���ة فيجري اس���تيراد آالت عالية 
التقنية بالدرجة التي تُلَْغى فيها وظائف 
األف���راد ويج���ري ذلك ف���ي دولة متثل 
البطالة فيها أهم مشكالتها االقتصادية.
ولصناع���ة تكنولوجيا محلية وطنية 
ال ب���د أن تزيد األقطار اإلس���المية من 
اإلنف���اق عل���ى البحث العلم���ي، وهذا 
اإلنف���اق قد يكون أكبر م���ن طاقة دولة 
فيمك���ن جتميع ميزاني���ة أكبر للبحوث 
العلمية ومراكز البحث، وتوفير األدوات 
الالزمة إلعداد الباحث ويجري ذلك من 
إمكانيات  يجمع  اقتصادي  تكامل  خالل 
العالم اإلسالمي نحو انطالقة تكنولوجية 
صحيح���ة، وخاصة أنه���ا متتلك عدداً 
كبي���راً من الباحث���ن والعلماء، وجتربة 
باكس���تان في الطاقة الذرية خير شاهد 
على ذلك؛ وبناًء على ذلك تكون األقطار 
اإلس���المية قد بدأت بداية تكنولوجية 
نها م���ن أن تتعامل دولياً  صحيح���ة متكِّ
في هذا املجال انطالقاً من موقف الند، 

وليس من موقف التابع.

الخالصة:
تعاني الدول اإلس���المية من تخلف 
اقتصادي واس���ع املدى يتمثل في عدم 
دة )الطبيعية(،  اس���تخدام املوارد املب���دَّ
وامل���وارد املج���ددة )البش���رية( أو قلة 
استخدامها، مع ما يترتب على ذلك من 
فقر وركود وتقهقر، وحتى الدول الغنية 
دة تبقى حالتها متخلفة على  باملوارد املبدَّ
العم���وم؛ إذ إنها تفق���د العنصر اآلخر 
من املوارد املج���ددة املمثَّلة في العنصر 

البشري، تطويره وترقيته. 
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في مقبرة اإلمبراطوريات
الحرب األمريكية في أفغانستان

سيث ج. جونز)*(

عرض وتقدي�م: عبد اهلل بن حممد املديفر

] قراءة [

تناول���ُت في مق���ال )ال�ت�وق�ع�ات: أهميته���ا وأثرها في 
احلروب(، املنش���ور ف���ي مجلة احلرس الوطني الس���عودية، 
الع���دد 318، أن التوقعات وس���يلة حربية مهم���ة ال تقلُّ عن 
الوس���ائل األخرى؛ حي���ث تؤثِّر التوقع���ات اإليجابية في رفع 
معنوي���ات اجلنود، وتثبيتهم، وبث الثق���ة والتفاؤل بينهم، كما 
تؤثر التوقعات السلبية في إحداث هزمية نفسية لهم، فتُزعزع 
نفوسهم، ويغلب التشاؤم عليهم، وحتدث ثغرات في صفوفهم؛ 
وهو م���ا يضعف من إقدامهم، ومقاومتهم أعداءهم. وأش���ار 
املقال إلى أن للتوقعات الس���لبية أثراً في خلخلة التماس���ك 

الداخلي في األفرد حتى عند األذكياء منهم.
لذا كان الش���يخان )أبو بكر وعمر( - رضي الله عنهما - 
عندما يُغِزيان اجلي���وش يذكِّرونهم ما وعدهم الله في إظهار 

دينه؛ ليثقوا بالنصر، وليستيقنوا بالنُّْجح.
َلِّذيَن َكَفُروا  وقد أمر الل���ه نبيه # بأن يقول للكفار: }ُقل ِلّ
َش���ُروَن إَلى َجَهَنَّم َوِبْئَس اْل�ِمَهاُد{ ]آل عمران: ١٢[، وهو  َسُتْغَلُبوَن َوُتْ
كالٌم ح���ٌق، يكون له أثر وفعل في نف���وس الكافرين، ويقذف 

الرعب في صدورهم . 

ا غزو أفغانستان:  وقد قال بعض املسلمن لألمريكان ل�مَّ
)س���تُغلبون(، وليس هذا القول بالغريب على املس���لمن؛ فهو 
في كتابهم الكرمي؛ إمنا الغريب أن يقول األمريكيون أنفس���هم 
ألهلهم: )س���تُغلبون(، وأغرب منه أن يصدر هذا عن أساتذة 
أكادميي���ن، واألغرب أنه���م ينتمون ملؤسس���ة بحثية مصنَّفة 
باملرتب���ة األُولَى في العالم )1(؛ أعني: مؤسس���ة )راند للبحث 

والتطوير(، وهي رائدة الدراسات املستقبلية بال منازع. 
من املفرح حّقاً لكل مس���لم، ومن املبشرات بنصر اإلسالم 
واملس���لمن، أن يعترف الع���دو الغازي بأنه ج���اء إلى حتفه، 

وساقته نفسه إلى حيث يكون قبره. 
لق���د متثَّ���ل ه���ذا االعت���راف في كت���اب )ف���ي مقبرة 
اإلمبراطوريات... حرب أمريكا في أفغانستان(، تأليف )سيث 
ج. جونز(. وهذا الكتاب ميثِّل تطبيقاً عمل�ّياً ملا جاء في املقال 
املش���ار إليه، وكان من املُفترض أن يكتبه أحد املسلمن، لكن 

 ))( ُتصنَّف باملركز األول أو بقربه، بحسب املصدر التالي:
The Four Pillars of High Performance: How Robust Org -

 nizations Achieve Extraordinary Results، Paul C. Light،
  .P x .)(، 005)مMcGraw-Hill companies، New York
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مما يَُس����رُّ أنه كتبه باحث أمريكي لصيق مبراكز التأثير في 
الواليات املتحدة األمريكية، وهو يلتقي باملس���ؤولن من صناع 
القرار السياس���ي والعس���كري هناك، وقد بَنى ُجلَّ كتابه من 
خالل هذه املقابالت؛ فتأثيره سيكون أشد مما لو كتبه مسلم.
فه���ذا الكتاب ميثل - في رأي كات���ب املقال - طعنة من 
ن الكتاب إال عنوانه  ته، ولو لم يتضمَّ مؤلِّف الكتاب في صدر أُمَّ
ن الكتاب  لكفى بها طعنة قاتلة؛ وكيف ال يكون ذلك وقد تضمَّ

دالئل ونصوصاً تصبُّ في سياق عنوانه؟
 IN THE( لقد صدر الكتاب باحلجم املتوس���ط، بعنوان
GRAVEYARD OF EMPIRES  (، ف���ي آخ���ر ع���ام 
 w.w. Norton &( 2009م وأوائ���ل عام 2010م، نش���رته
Company, Inc( ف���ي )نيويورك ولن���دن(. ويقع في 430 

صفحة سوى املقدمة.

تقسيم الكتاب:
بدأ الكتاب بسرد تسلس���ل تاريخي للحروب التي تعرضت 
���م الكت���اب إلى مقدمة وثمانية عش���ر  لها أفغانس���تان، وُقسِّ
فص���اًل، تناول فيها احلديث عن املجاهدين، وطالبان، والقاعدة 
وأعمالها وأهدافها في أفغانستان وفي الدول العربية، وخطرها 
على أمري���كا، وتناول تاريخ احلروب في أفغانس���تان، واحلرب 
األمريكية فيه���ا، وبداية جناحها، ثم تَراجعها، وضراوة املقاومة 
األفغانية، وُفش���وَّ الفساد في احلكومة اجلديدة في أفغانستان، 
وما نتج عنه من ازدياد زراعة اخلشخاش واالجتار باملخدرات. 
ويتحدث الكتاب عن دعم باكستان ألمريكا، ودعمها أيضاً 

لطالبان.
ويتحدث الكتاب عن مشاركة حلف شمال األطلسي للمرة 
األولى اس���تناداً إلى املادة اخلامسة من معاهدة واشنطن عام 
1949م، وثيقِته التأسيسية، وفيها: »يتفق الطرفان على أنَّ أي 
هجوم مس���لح ضد بلد أو أكثر في أوروبا أو أميركا الشمالية 
يعتب���ر هجوماً ضدهم جميعاً«. ويش���ير املؤلِّف إلى جملة من 
أس���باب عدم الرضى عن مستوى مش���اركة احللف، منها: أن 
معظم جنوده غير مدرب���ن في مكافحة )التمرد(، ومحدودية 

التزامه في نوع املشاركة في احلرب.   

تاريخ الحروب في أفغانستان:
ب���دأ الكتاب بذك���ر التسلس���ل التاريخ���ي للحروب في 
أفغانس���تان، وذك���ر احل���روب القدمية قبل املي���الد وبعده، 
واحلروب البريطانية، واحلرب الس���وفييتية، وأخيراً احلرب 

األمريكية. وفي ما يلي مجمل هذا التسلسل:
  تقري�باً في سنة 330 قبل امليالد، تكبد )اإلكسندر األكبر( 
وجيشه خسائر هائلة في معارك ضارية ضد القبائل األفغانية، 
ولم يستطع )في أفغانستان والهند( مواصلة الفتح املذهل الذي 
ناله في آسيا وأوروبا. وينقل املؤلف عن املؤرخ الروماني )كينتوس 
روفوس( قوله: حقيقة، لم تكن أفغانستان دولة سهلة، فقد كانت 
أش���ق وأشد حملة يقوم بها )اإلكس���ندر(، وقد فشل جنوده في 
إخضاع الشعب األفغاني، وانهارت قواته في املنطقة بعد وفاته.

  على مدى 2000 س���نة بعد ذلك التاريخ: كانت املنطقة 
صعب���ة للغاية بالنس���بة لإلمبراطوريات الكب���رى من الغرب 
والش���رق، وبالنس���بة للجي���وش العربية، وكذل���ك الفاحتن 

األسطورين مثل )جنكيز خان(، و)تيمور لنك(.
  في منتصف القرن التاس���ع عش���ر امليالدي: أصبحت 
أفغانس���تان دولة عازلة بن روسيا ومناطق النفوذ البريطاني؛ 
فبن عاَم���ي 1839 - 1919م، خاضت بريطانيا ثالث حروب 

وحشية في أفغانستان ملواجهة النفوذ الروسي في املنطقة.
  بن عاَمي 1839 - 1842م : وقعت احلرب البريطانية 
األُولَى، التي أدت إلى هزمية ساحقة لبريطانيا؛ وخروج قواتها 

العسكرية املكونة من )16.000( جندي. 
  بن عاَم���ي 1878 - 1880م: وقعت احل���رب البريطانية 
الثانية، وبلغت ذروتها في معركة قندهار، وانتصرت فيها بريطانيا. 
ع وزير اخلارجية البريطاني اتفاق�اً    في عام 1893م : وقَّ
مع احلاكم األفغاني، األمير عبد الرحمن خان، يقضي بفصل 

أفغانستان عن املستعمر البريطاني الهندي. 
  في عام 1919م : وقعت احلرب البريطانية الثالثة، وأدَّت إلى 

معاهدة )راوالبندي(، وتضمنت االعتراف باستقالل أفغانستان. 
  في عام 1979م : اقتحمت القوات السوفييتية القصر 
الرئاسي األفغاني، وقتلت حفيظ الله أمن، ونصبت )بابراك 

كارمل( رئيساً. 
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  ف����ي عام 1986م : أعل����ن الرئيس الس����وفييتي )ميخائيل 
غورباتشوف( عن انسحاب جزئي للقوات السوفييتية من أفغانستان. 
  في ع���ام 1989م : خ���رج الس���وفييت بأجمعهم من 

أفغانستان، دون حتقيق نصر.
  في عام في 1992م: أوقفت الواليات املتحدة األمريكية 
شحن األسلحة إلى احلكومة األفغانية واجلماعات اإلسالمية. 
  في عام 1994م : استولت قوات طالبان على قندهار.

  في عام 1996م : سقطت كابول بأيدي طالبان، وأُعلن 
املال محمد عمر أميراً ألفغانستان. 

  في عام 2000م : سيطرت قوات طالبان على معظم أفغانستان. 
  ف���ي عام 2001م : بدأت الوالي���ات املتحدة األمريكية 

احلملة العسكرية ضد طالبان. 
  في عام 2004م : انسحبت منظمة أطباء بال حدود من 

أفغانستان، إشارة إلى التدهور األمني فيها. 
  في ع���ام 2006م : حصل خالف وتوتر في قمة حلف 

شمال األطلسي، بشأن زيادة عدد اجلنود في أفغانستان. 
  في عام 2007م : انتقد وزير الدفاع األمريكي بشدة بعض 
دول حلف ش���مال األطلسي؛ لعدم زيادة جنودها في أفغانستان، 

وعدم تقدمي مساعدات أخرى رغم احلاجة املاسة إلى ذلك.
  في ع���ام 2008م : ج���رت محاولة اغتي���ال الرئيس 

األفغاني حامد كرزاي.
  في عام 2009م : أعلن الرئيس األمريكي زيادة القوات 

األمريكية في أفغانستان بنسبة 50 %.
  في ع���ام 2009م : جرى تغيير وزير الدفاع األمريكي، 

وكذا قائد القوات األمريكية في أفغانستان. 
  في ع���ام 2009م : أعلن الرئيس األمريكي أن القوات 
األمريكية س���تخرج من أفغانس���تان في يولي���و 2011م، وأن 

الشعب األفغاني سيكون مسؤوالً عن أمنه. 

حرب الواليات المتحدة األمريكية على 
أفغانستان، واالنهزام النفسي:

يشير املؤلف إلى أن جتربة الواليات املتحدة األمريكية في 
أفغانس���تان ، شأنها في ذلك ش���أن الدول الكبرى التي غزت 

أفغانستان.
لقد حاول البريطانيون ِمن َقبُْل بعدد من اإلستراتيجيات 
خالل حروبهم ألفغانستان ضد قبائل )البشتون(، لكنهم كانوا 
غير قادرين على الس���يطرة على البالد، وهو ما دعا )ونستون 
تشرش���ل( إلى وصف رجال القبائل بأنهم: »شجعان وسباقون 

للحرب«. 
وقد عانى االحتاد الس���وفييتي م���ن مصير مماثل؛ حيث 
واجهته مقاومة شرسة من الشعب األفغاني، مات خاللها آالف 
من اجلنود الروس ومن املجاهدين، ولم يحقق أيَّ مكسب، بل 
ت���رك البالد مدمرة، وَقتَل نحو مليون أفغاني، وأجبر أكثر من 

خمسة مالين على الهروب خارج أفغانستان. 
واملسؤولون في الواليات املتحدة األمريكية من عسكرين 
ودبلوماسين، يدركون جيداً تاريخ أفغانستان؛ ففي أواخر عام 
2001م قال اجلنرال )توم���ي فرانكس( قائد القيادة املركزية 
األمريكية، مخاط�باً الوزير )دونالد رامس���فيلد(: »لقد اتفقنا 
على أن ال ننس���حب من البالد مع وجود تشكيالت كبيرة من 
القوات التقليدية، ونحن ال نريد تكرار أخطاء الس���وفييت... 
هذه املنطق���ة احتضنت ثقافة األبط���ال احملاربن الفخورين 

بصد اجليوش الغازية ألكثر من 2000 سنة«. 
وينق���ل املؤل���ف عبارة )توم���اس أونيل( أح���د األعضاء 
املخضرم���ن في مجلس النواب األمريك���ي؛ حيث يقول: »قد 
وج���دت اإلمبراطوريات الس���ابقة التي جت���رأت على دخول 
أفغانس���تان من اإلس���كندر األكبر إلى بريطاني���ا العظمى، 
واالحتاد السوفييتي، وجدت أنَّ الدخول إلى أفغانستان مبدئياً 
شيء ممك�ن وسهل، لكنها ال تلبث حتى جتد نفسها غارقة في 

مقاومة محلية«.
حت املخاب���رات األمريكية للرئي���س )جورج بوش(  ووضَّ
أن العمليات لن تكون س���هلة بس���بب طبيعة املوقع اجلغرافي 
ألفغانس���تان، وأنه سيكون هناك خسائر جسيمة، وأن احلرب 

ليست عادلة للجيش األمريكي.
يقول املؤل���ف: إن صعود حركة )التم���رد( )1( في أعقاب 
انتصار الواليات املتحدة على طالبان مؤسف للغاية؛ فاإلطاحة 
بنظام طالبان كانت نعمة، لكنها حتولت إلى لعنة عندما بدأت 
املقاومة تطغى على م���وارد الواليات املتحدة القليلة املوجودة 
على أرض الواقع. ويعبِّر مس���ؤول رفيع املس���توى في اإلدارة 
األمريكي���ة عن ذل���ك بقوله: »لقد اجتذبن���ا الهزمية من بن 
ي النصر«؛ »فالتمرد األفغاني س���رعان ما حتول إلى عنف  فكَّ
شديد... وجنح تنظيم القاعدة في إعادة تكوين قاعدته مبهارة 
فائقة من خالل استغالل ضعف الدولة الباكستانية في منطقة 
قبائل البش���تون؛ بدالً من هزمية القاعدة وحركة طالبان في 
ع���ام 2001م؛ فق���وات التحالف بقيادة الوالي���ات املتحدة لم 

 ))( ُيعبَّر املؤلف وغيره من املؤلفني األمريكيني عن املقاومة بـ )التمرد(؛ للتمويه بعدم 
شرعيتها.



89 العدد 281

تتمكن إال من إخراج القيادية األساسية لتنظيم القاعدة ونظام 
طالبان من أفغانستان إلى باكستان. ولم تكن هذه النتيجة هي 
احلتمية املتوقعة، وإمن���ا كان ذلك نتيجة لعدم قدرة الواليات 
املتحدة على إنهاء املهمة التي بدأتها، وتوفير االهتمام واملوارد 

الالزمة«.
»وبحلول ع���ام 2006م، ش���مل التمرد كل أج���زاء دولة 
أفغانس���تان. وارتفع العدد اإلجمالي لهجمات املس���لحن إلى 
400 % عم���ا كان عليه ع���ام 2002م حتى عام 2006م، وعدد 
الوفي���ات الناجمة عن هذه الهجمات زاد أكثر من 800 % في 

غضون الفترة نفسها«.
لقد كانت هناك ش���روط مس���بقة ومهمة لصعود حركة 
)التمرد(، م���ن أبرزها: ضعف احلكوم���ة األفغانية اجلديدة 
في جميع املس���تويات، وعدم قدرتها عل���ى توفير اخلدمات 
األساسية للمواطنن األفغان؛ فاحلكومة قد فشلت على جميع 
املس���تويات في توفير احلكم الرش���يد، وانتشر فيها الفساد، 
وبرز فيها انعدام الكفاءة في إدارة مؤسسات الدولة واملجتمع.
 ومما أسهم أيضاً في ارتفاع حركة )التمرد(: أنَّ املساعدات 
الدولية األمريكية وغيرها كانت من بن أدنى املعدالت في أي 
مهمة لبناء الدولة منذ احلرب العاملية الثانية، وهذه إحصائية 
مقلق���ة لدى املؤلِّف، بالنظر إلى أن���ه جرى إطالق املهمة في 
أفغانستان في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001م اإلرهابية.
وينتق���د املؤلف طريق���ة الواليات املتح���دة األمريكية في 
ر أخط�اء  احلرب؛ حيث أخذت في بداية غزوها عام 2001م تكرِّ
االحت����اد الس���وفييتي واألنظم�ة الت�ابعة ل���ه؛ فح�اولت - كما 
حاولوا - ف���رض النظام بالكامل من أعلى إلى أس����فل. ويَُعدُّ 
املؤل���ُف هذا من األخطاء، ويرى أن الصواب أن يكون العمل من 
أعلى إلى أسفل بتثبيت حكومة مركزية قوية، وفي الوقت نفسه 
يكون العمل من أسفل إلى أعلى، من خالل التقرب إلى السكان 

في جميع املناطق وسدِّ احتياجاتهم.
إنَّ مترُكز الواليات املتحدة األمريكية وقوات التحالف في 
املدن الكبرى وتركهم األرياَف، سيؤدي بهم إلى مصير االحتاد 

السوفييتي نفسه.
كما أن أمري���كا تعلم اليوم كما علم الس���وفييت من َقبْل 
أنهم لن ينجحوا في حربهم ضد قادة )مترٍد( يدفعهم اإلميان 

)األصولي( اإلسالمي.
���ُر أمريكا للتجربة الس���وفييتية في أفغانس���تان،  وإنَّ تَذكُّ

وإدراكها جيداً، يدفعها للقلق من أنها سوف تقع في الفخ نفسه.
ا جاءت إدارة )أوباما(، وحاولت تغيير إس���تراتيجيات  ول�مَّ
احلرب في أفغانس���تان، واجهتها مشكلة؛ وهي أن األمريكين 
قد يئس���وا وبدؤوا يتس���اءلون: ما فائدة وج���ود أمريكا في 
أفغانس���تان؟ وماذا ستس���تفيد منه؟ وقال )جون ميرشامير( 
األس���تاذ في جامعة )ش���يكاغو( : »إنَّ عل���ى أمريكا أن تقبل 

الهزمية«.  
بع���د تلك النقول، والقراءات، واألحاس���يس، يَذكر املؤلف في 
آخر كتابه املقبرة على مش���ارف )كاب���ول(، التي حتتوي قبور مئة 
وثمانية وخمس���ن من اجلنود والدبلوماس���ين البريطانين الذين 
ُقتل���وا خالل احلروب البريطانية بن عامي 1839 - 1842م، وبن 
عامي 1879 - 1880م، ويش���ير إلى أنه في احلرب احلالية جرى 
بناء نُُصب تذكاري حديث في هذه املقبرة، وأضيف في هذه املقبرة 

أسماء القتلى األمريكين واألوروبين اجلدد.
بهذه النفسية املهزومة يختم املؤلف آخر فصل في كتابه، 
ويسدل الس���تار بنظرة تش���اؤمية سوداوية ملس���تقبل حرب 

الواليات املتحدة األمريكية في أفغانستان.
ومن خالل اختصاصي في الدراسات املستقبلية، واستناداً 
إل���ى صدور هذا الكتاب بهذا العن���وان، من مؤلِّف أمريكي له 
ش���يء من التأثير األكادي�مي والفكري والسياسي، أقول: إنَّ 
هذا الكتاب س���يكون - والله تعالى أعلم - سبباً من األسباب 
املتعددة األخرى للهزمية املتوقعة ألمريكا في أفغانستان؛ كما 
أنَّ صدور الكتاب، ورغب���ة مؤلفه بأن يكون مرجعاً أكادمي�ّياً،  

ميثل مظهراً من مظاهر بدايات هذه الهزمية.
وحي���ث ظهر البغي جل�ّي���اً في أفعال الوالي���ات املتحدة 
األمريكي���ة، وبخاصة في هذا العقد م���ن الزمان، فإنَّ البغي 
ِة القوم. يُضرب  ُمْؤِذن باخلراب. قالت العرب: »البْغي آِخُر ُمدَّ
في أن الظلم ي���ؤذن باالنتهاء والدمار« )1(. وخيٌر من هذا قول 
الل���ه - تعالى -: }َذِلَك َوَمْن َعاَق���َب ِبِْثِل َما ُعوِقَب ِبِه ُث���َمّ ُبِغَي َعَلْيِه 

ُه إَنّ الَلّه َلَعُفٌوّ َغُفوٌر{ ]احلج: ٦٠[. ُه الَلّ َلَينُصَرَنّ

 ))( تهذيب مجمع األمثال للميداني، أحمد فهمي محمد، )الطائف، مكتبة املعارف، 
91)1هـ(، ص68.
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] الباب المفتوح [

ال ش���ك أن الفقر من أخطر اآلفات التي تصيب أنس���اق 
املجتمعات البش���رية، وتؤثر س���لباً عل���ى أصعدتها املختلفة؛ 
دة إال وكان للفقر  فال تخلو مش���كلة بس���يطة وال معضلة معقَّ
فيها نصيب قلَّ أو كثُ���ر، بَيَْد أن أخطر نتائج الفقر تكمن في 

تداعياته على الِبنَية املعرفية.
وتكمن اخلط���ورة احلقيقة عندما تعب���ث جرثومة الفقر 
بالعقيدة اإلميانية للفقير ))(؛ إذ قد يصيبه الش���ك والريبة في 
حكمة اخلالق - س���بحانه وتعالى - حينما يرى الغني املتَرف 

)*( محاضر مبعهد قرطبة للدراسات العربية.
 ))( انظر: مشكلة الفقر وكيفية عالجها من منظور إسالمي: د. على محي الدين القره داغي، 

www. qaradaghi.com دراسة منشورة مبوقعه

القاع���د املتبطل تتدفق عليه األموال من كل حدب وصوب، ثم 
ه وعمله ال يجد ما يسد به رمقه.  يرى نفسه مع ِجدِّ

كم���ا قد يعتقد الفقير أن الفقر الواقع عليه ما هو إال قضاء 
الله وقدره الذي ُكِت���ب عليه منذ األزل، وليس ثمة انفكاك عنه، 
فال وسيلة جتدي للخالص منه، وال عمل ينجي من براثنه؛ ومن 

ثَمَّ فال داعَي ملجرد احملاولة أو التفكير في ذلك. 
إذن، ال غراب���ة أن يتخلى ذل���ك الفقير الذي اختلَّت لديه 
البنية املعرفية، وتزعزعت عنده العقيدة اإلميانية حتت وطأة 
الفق���ر وتداعياته عن معايير القيم واألخ���الق؛ )فإن الفقير 
احملروم كثيراً ما يدفعه بؤسه وحرمانه - وخاصة إذا كان إلى 

هاين إمساعيل حممد)*(
elberjaoui@gmail.com

جدلية
الفقـر

واإليمـان
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جواره الطاعمون الناعمون - إلى سلوك ما ال ترضاه الفضيلة 
واخلل���ق الكرمي؛ ولهذا قالوا: ص���وت املعدة أقوى من صوت 
الضمير. وش���رٌّ من هذا أن يؤدي ذلك احلرمان إلى التشكيك 

في القيم األخالقية نفسها، وعدالة مقاييسها( ))(. 
لم يَغْب عن اإلسالم ورس���وله الكرمي - وهو وحي يوحى 
إليه - تلك اآلثار السلبية على العقيدة الدينية، وما ينبثق عنها 
من معايير ومفاهيم تُعلي من ش���أن األنا والذات، وحتطُّ من 
القيم اإلنسانية واألخالق اإلسالمية، حتى نُسب إلى النبي # 
أنه قال: »كاد الفقر أن يكون كفراً« )2(، كما روي عن الصحابي 
اجلليل أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - أنه قال: )إذا ذهب 

الفقر إلى بلد قال له الكفر: خذني معك(.
وف���ي لفتة إميانية يس���تعيذ النبي # فيه���ا من الفقر؛ 
ر من مدى ض���رره اجللي، وخطره اخلفي؛ فيقول: »إني  ليحذِّ
أعوذ بك من الفق���ر، والقلة، والذلة، وأعوذ  بك من أن أَظِلم 
أو أُظل���م« )3(، ويقول: »اللهم إني أع���وذ بك من الكفر والفقر 
وع���ذاب القبر« )4(، بينما علي - رضي الله عنه - يعلنها حرباً 
ضروس���اً على الفقر فيقول مقولته الش���هيرة: »لو كان الفقر 

رجاًل لقتلته«.
وإن كان الفقر يحاول أن يبث س���مومه في نفوس الفقراء 
الضعفاء، فإن اإلميان له أثره الفعال في اس���تئصال ش���أفة 
الفقر، والقضاء على أدران���ه، وال يكون ذلك إال بعد تصحيح 
إشكالية فهم الفقير للقضاء والقدر؛ حيث إن )تصحيح عقيدة 
الفقير بشأن القضاء والقدر له توظيفاته االقتصادية املتعددة. 
من ذلك: أنه يدف���ع الفقير للعمل ليقضي على فقره، ويدفعه 
حلب امل�ال فيس�����عى جل���معه وامت��الك���ه، ويدفعه العت�بار 

العنصر املادي في احل���ياة فال يهمله( )5(. 
وق���د أزال عمر - رضي الله عنه - ه���ذا اللبس )إذ مر 
بقوم من القراء فرآهم جلوس���اً، قد نكس���وا رؤوسهم، فقال: 
من هؤالء؟ فقيل: هم املتوكلون. فقال: كال بل املتأكلون يأكلون 
أموال الناس، أال أنبئكم من املتوكل؟ فقيل: نعم. قال: هو الذي 

 ))( مشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم: د. يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة بالقاهرة، 
1980م،  ص )1.

 ))( ضعفه األلباني في السلسلة الضعيفة .
 ))( صححه األلباني في صحيح أبي داود.
 ))( صححه األلباني في صحيح النسائي .

 ))( عاَلم إسالمي بال فقر: د. رفعت السيد العوضي، كتاب األمة عدد )79( لسنة 
000)م، قطر، ص47.

يُلقي احلب في األرض ثم يتوكل على ربه، عز وجل( )6(. 
وق���د أمر الل���ه - تعالى - مرمي - عليها الس���الم - بهز 
ي إَلْيِك ِبِج���ْذِع الَنّْخَلِة  النخلة؛ فق���ال - عزَّ من قائل -: }َوُه���ِزّ
ُتَس���اِقْط َعَلْيِك ُرَطبًا َجِنًيّا{ ]م���ري: ٢٥[  وهو قادر على أن يرزقها 
من غير هزٍّ منها، وإمن���ا أمرها بذلك ليكون بياناً للعباد: أنه 
ينبغي لهم أال يََدُعوا اكتس���اب السبب، وإن كانوا يعتقدون أن 

الله - تعالى - هو الرزاق. 
ولقد اختزل النبي # القضية حن قال له رجل: يا رسول 
الل���ه أَعِقلُها وأت���وكل، أو أُطِلُقها وأتوكل؟ ق���ال #: »اعقلها 
وتوكل« )7(؛ ليعلم من يزعم أن حقيقة التوكل في تركه الكس���ب 
والسبب أمٌر مخالف للشرع احلنيف، وأن )حقيقة التوكل هي 
ص���دق اعتماد القلب على الله - عز وجل - في اس���تجالب 

املصالح ودفع املضار من أمور الدنيا واآلخرة كلها( )8(. 
ومن عدالة اإلس���الم أنه جعل من أركان اإلسالم فريضة 
الزكاة التي تضمن التكافل االجتماعي، وحتقق ألفراد املجتمع 
حدَّ الكفاية أو الكفاف على أقل تقدير، بَيَْد أن هذه الفريضة 
ة إال مع عقيدة راسخة تفيض باإلميان،  لن تؤتي ثمارها املرجوَّ
جتعل الغني يعتقد اعتق���اداً جازماً أن ما بن يديه من فضل 
آتاه الله إياه وأنعم عليه به؛ ما هو إال مال الله املستخلف فيه 

وهو يستوجب أداء حقه إلى عباده. 
وما انتشر الفقر اآلن في العالم اإلسالمي إال لغياب هذه 
العقيدة وضعف الوازع الديني. قال علي - رضي الله عنه -: 
)إن الله فرض على أغنياء املس���لمن في أموالهم بقدر الذي 
يس���ع فقراءهم ولن يَجَهد الفق���راء إذا جاعوا وعروا إال مبا 
يصنع أغنياؤهم، أال وإن الله يحاسبهم حساباً شديداً ويعذبهم 

عذاباً أليماً( )9(. 
وملواجه���ة الفقر ال بد من بيئ���ة عقدية صحيحة يغمرها 
اليقن بالل���ه، وتفيض باإلميان به، وجميل التوكيل عليه، تبدأ 
بتصحيح عقيدة الفقير نفسه مروراً بالغني؛ ليتحمل كلٌّ منهما 
مسؤولياته وتبعاته، التي ت�نبع ذاتياً من عقيدة إميانية واعية.

 )6( االكتساب في الرزق املستطاب: محمد بن احلسن الشيباني،  حتقيق: عبد الله 
املنشاوي، مكتبة األسرة، القاهرة، 008)م، ص 8).

 )7( حسنه األلباني في صحيح الترمذي.
 )8( جامع علوم واحلكم: البن رجب احلنبلي، دار املعرفة، بيروت، الطبعة األولى 

1408هـ، ص6)4.
 )9( رواه املنذري في الترغيب.
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] منتدى القرّاء [

 

فخ بين أغصان الزيتون

تزاي���دت التصريحات الواهية في املنطقة ع���ن تنوع املنابر ما بن عاملية وإقليمية، خاص���ة بعد زيارة أوباما ملصر 

وخطابه الش���هير من جامعة القاهرة. ويبدو أن أس���لوب الرئيس األمريكي ولهجته نالتا إعجاب الكثيرين ووجدتا َقبوالً 

لدى أطراف عديدة.

وأخ���ذ نتنياه���و بركوب املوجة؛ فمرحلة اخلطابات قد بدأت وها هي جتني تصريحات التأييد؛ فإذا به  يتحدث عن 

احتمال قيام دولة فلسطينية ولكن مع االلتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة؛ غيَر عابئ  بهزالية الضغط الغربي 

)املصطنع(، ولكنه رغم كل تزيينه وجتميله زاد مس���ماراً آخر في نعش التس���وية املتعفنة على قاعدة )غربان تقلِّد هديل 

احلمام، فأنَّى لها أن تنجح؟(.

لطاملا قلَّدت غرباٌن هديل احلمام ومنَّى كثيرون أنفسهم؛ ولو بنيل جزء يسير من ال�مرام، وتباكوا كثيراًعلى ما يسمونه 

روا للمعتدين ولالحتالل  )الفرص الضائعة(؛ بل من شدة ما جلدوا أنفسهم  وذواتهم أُطِلق عليهم )مثقفو الذريعة( ِل�ما وفَّ

من ذرائَع ومبررات، وقولهم لو لم نفعل كذا ملا حدث كذا وكذا، على قاعدة )تنجح الغربان بالهديل، إن صفق املستمعون(.

هم على قبحه وبش���اعته، وهنا يبرز تس���اؤل: أين وجه اجلمال في الدعوة  فلماذا ينخدع كثيرون بصوت النعيق ويغرُّ

البنياميني���ة إلى يهودية الدولة؟ وأين احُلْس���ن في إلغاء حق عودة الالجئن؟ وأين الوداعة والروعة في حرمان ش���عب 

فلسطن من عروس عروبته وتاريخ مجده مدينة القدس املباركة؟

ملاذا نقنع أنفسنا - والضمير عائد على املخدوعن بالبريق، واملهرولن إلى الفخاخ بن أغصان الزيتون - أننا نطرب 

ر فيه الهيئة )اإلسالمية - املسيحية( في القدس من أن اإلعالنات  بسماع الدعوة لتجميد االستيطان في الوقت الذي حتذِّ

ر طاقتها  واملصادقات احلكومية بدأت في الش���روع ببناء 5800 وحدة اس���تيطانية في عدد من مستوطنات القدس، تقدَّ

بأكثر من 50 ألف مستوطن .

لقد فهم املتش���ددون الصهاينة نعيق نتنياهو وخطاب أوباما فلم يُِظه���روا أي ردِّ فعٍل قوي يناهض الدعوة  لتجميد 

االستيطان؛ فنتنياهو قبل يومن كان مناهضاً لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة وما زال - على حدَّ قوله - ملتزماً مبواقفه 

اجلوهرية. 

لكن عزاءنا أن في شعبنا وأمتنا من فهم قول الشاعر:

ن���ع���ق���ْت وإن  غ������رب������اٌن  ت����خ����دع����نَّ����ك  ال 

ب����ن ال�����زه�����وِر؛ ف����ص����وُت ال����ش����رِّ م���ف���ض���وح ُ

ف������ال ت����ع����ج����ْل وك�������ن رج���������َل ال����ه���������دى؛

ف������إن ال���ف�������خِّ ف����ي ال���زي���ت�����������ون م����ط����روُح

فلم يخدعهم النعيق وأعينه�م دائم�اً عل�ى الف�خ؛ لئ�ال يصيبه�م ما أص�اب الق�وم، بل يتمس�كون بالثوابت وال يغريهم 

التالعب بالكلمات وتوظيف األحاديث واآليات.

م. حممود مسري 

كاتب من غزة
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الشباب المفترى عليه

أرى أن الش���باب هو الطاقة العظمى املهدرة في 
أي أمة؛ حينما ال يحسن استغاللها االستغالل األمثل، 
والش���باب هو قدم األمة ويدها، وهو الصانع حَلراك 

أي مجتمع.
وقبل أن نطالب ش���باب أيِّ أمة باالنتماء إليها - 
وهو ال ش���ك القاعدة التي ميكن أن يقام عليها صرح 
نهضته���ا - أقول: قبل ذلك يجب علينا األخذ بيده من 

السقوط في مستنقع يأسه واستسالمه.
لذا أرى أن البطالة هي املساحة املعتمة في سماء 
احللم؛ إذ كيف يفكر الش���باب وه���و يائس، بل كيف 
ندع���وه إلى االنتماء ونحن ال نوفر له احلد األدنى من 

احلياة الكرمية؟
حينم���ا نرى ِقطاع���اً عريضاً من الش���باب يقوم 
بتعطيل عقله فلننظ�ر إليه���م: م�اذا يصنع هؤالء؟ ما 
هي وظائفهم؟ وهل تس���هم دخولهم ف���ي إعادة الثقة 
املفقودة ف���ي أحالمهم، أم أنها تضغ���ط على الرمق 

األخير من آمالهم حتى تلفظ أنفاسها األخيرة؟
إن الطام���ة الكبرى: أن يجد الطالب نفس���ه بعد 
حصاد أعوامه الكثيرة الش���اقة أن���ه كان واهماً وأن 
احللم قد تبخر ثم يصبح هذا املفترى عليه منوذجاً ملن 
يأتي بعده من إخوانه من الشباب الواعد األصغر سّناً 
الذي سوف ينظر بعن االعتبار إلى منوذجه وهو على 

هذا القدر من اليأس والشعور باإلحباط.
إن املجتمع الش���بابي في بالدنا يحتاج إلى إعادة 
صياغة منظومته واكتش���اف هويته من جديد ولن يتم 

له ذلك وهو عاطل أبداً.
فعلينا إذاً قبل أن مننحه كتاباً يقرؤه أو جنود عليه 
بنصائح إرشادية، أن نش���اركه قضيته األم )البطالة(، 
ذلك املارد القابع في أحالم���ه واملاثل دائماً في فكره 

ووجدانه.
 حممد حممد على جنيدي 
m_mohamed_genedy@yahoo.com 

إن تربية املسلم لنفس���ه، إمنا هي وقاية له من عذاب 
الل���ه وناره. ووقاية النف�س من ع����ذاب الله، كما قال: ابن 
س���عدي - رحمه الله - تكون: )بإلزامه���ا أمر الله امتثاالً، 

ونهيه اجتناباً والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب(.
مة  وتتجلى في ه���ذا املعنى تربية النفس التي هي مقدَّ

على وقاية األنفس األخرى على أكمل وجه. 
َها اَلِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َناًرا  قال - تعالى -: }َيا َأُيّ

َوُقوُدَها الَنّاُس َواْل�ِحَجاَرُة{ ]التحري: ٦[. 
ومن الذي يربي اإلنس���ان عندما يبلغ س���ن العشرين 
أو الثالث���ن أو أكثر من ذلك؛ وذل���ك العتقاٍد أبويٍّ خاصة 
والن���اس عامة: أن���ه أصبح كبيراً في الس���ن، وهو أعرف 
مبصلحة نفسه، أو ألنهم مشغولون عنه بأمور ديناهم، وهو 
ما يضيِّع عليه فرص الطاعات ومناسبات اخلير. وميضي 
العمر وهو ل���م يتدارك النقص أو التقصير الذي وقع فيه، 

فيتحسر عند ساعة املوت؛ حيث ال ينفع الندم. 
واحلس���اب يوم القيامة من الله لعباده سيكون حساباً 
عى اإلنس���ان أن اآلخرين كانوا س���بباً في   فردياً، مهما أدَّ
ُه���ْم آِتيِه َيْوَم  إضالله وانحرافه وإهمال���ه. قال تعالى: }َوُكُلّ

اْلِقَياَمِة َفْرًدا{ ]مري: ٩٥[.
وجاء في احلديث عن النبي #: »ما منكم من أحد إال 

سيكلمه ربه ليست بينه وبينه ترجمان«. 
وال يخلو أي إنسان من عيوب ونقائص، ومن الوقوع في 
ش���يء م�ن التقصي�ر واملعاصي، قلَّ ذل�ك أو َكثُر، فاألنبياء 
هم املعصومون فقط؛ لذلك فإن املسلم بحاجة إلى إصالح 
تلك اجلوانب قبل أن تس���تفحل، وال يستطيع أن يصحح ما 
لديه من أخطاء باملستوى الشامل املستمر؛ إال عندما يقوم 
به���ذه املهمة عن طريق تربية النفس؛ ألنه أعرف بنفس���ه، 
وأدرى بدخائلها وأس���رارها، وهو بذلك أقدر على ضبطها 
على منهج فاضل وُخلُق كرمي؛ ألنها السبب األول بعد هداية 
الله - تعالى - في ثبات املسلم على طريق اإلميان والهداية. 
كم���ا أنها خط الدفاع األول ملواجه���ة الفنت واملغريات 

التي أصبحت حتيط باملسلم في هذا العصر. 
    هويدا على األمني

تربية المسلم لنفسه
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العلماء
وهموم األمة

أمح�����������د ال������ص������وي������ان

ُقبَيل سقوط االحتاد الس���وفييتي كانت بعض املؤسسات 
اخليرية اخلليجية قد بدأت الدعوة والتواصل مع املس���لمن 
في آسيا الوسطى وتتارستان وداغستان... وغيرها. وفي هذه 
األثناء زار وزير العدل السوفييتي مدينة الرياض، فرأت إحدى 
املؤسس���ات اخليرية دعوته حلفل غداء، لعل في ذلك فرصة 
لتسهيل أعمالها اإلسالمية في دولة معقدة جداً في أنظمتها 
وإجراءاتها القانونية، وتتوجس خيفة من املؤسسات اإلسالمية 

خصوصاً.
فطلبوا مني أن أذهب إلى س���ماحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز – رحمه الله تعالى – أدعوه حلضور هذه املناس���بة، فلما 
كلمته أطرق برأسه مفكراً، ثم أخذ يسبح ويذكر الله – تعالى 

- ثم قال: نعم سوف أحضر بإذن الله.
فاستغربت كثيراً من قبوله الدعوة، وقلت له: بصراحة يا 
شيخ دعوتك وكنت أظن أنك لن تقبل، فهذا الوزير ميثل دولة 

شيوعية معادية للمسلمن!
فسكت قلياًل ثم قال: هذا صحيح، ولكنها فرصة ملطالبته 
بحقوق املس���لمن املصاَدرة؛ فاحلكومة الس���وفييتية استولت 
على املس���اجد واملدارس واألوقاف اإلسالمية، وضيقت على 
املسلمن، وقتلت العلماء واخلطباء واألئمة، وأخشى أن أعتذر 
عن الدعوة فنأثم جميعاً بسبب تقصيرنا في الدفاع عن حقوق 

املسلمن.
وفعاًل جاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز – رحمه الله 
تعالى – إلى الغداء، وجلس بجوار الوزير الس���وفييتي، وطلب 

املترجم، وحتدث معه أكثر من نصف ساعة.

وأحس���ب أن هذا املوقف من سماحة الشيخ - رحمه الله 
تعالى – ليس موقفاً عاب���راً، بل يدل داللة عميقة على ثالثة 

أمور:
األول: عمق البصيرة، وبعد النظر: فسماحة الشيخ جتاوز 
الرؤية القريبة من أجل حتقيق املصلحة البعيدة التي تقوم بها 

احلجة، وتبرأ بها الذمة، وهذا من فقهه وبُْعد نظره.
الثاني: الش���عور باملسؤولية، والغيرة على حرمات األمة: 
فرغ���م كثرة أعمال الش���يخ إال أنه كان متابعاً جيداً لش���ؤون 
املس���لمن في العالم، حريصاً عل���ى التواصل معهم ودعمهم، 

وأخبار الشيخ في هذا الباب أكثر من أن حتصى.
الثال���ث: اجلرأة في احلق، واحلرص على بذل النصيحة: 
فاللباقة والسياسة ال متنع من املطالبة باحلقوق، والسعي لرد 

املظالم.
إن مس���ؤولية العلم���اء الربانين كبيرة ج���داً، وال يجوز 
اختزالها في بعض الش���ؤون احمللية مهما كانت كبيرة؛ فاألمة 
حينما تُنتَقص كرامتُها، ويتطاول البغاة واملفسدون عليها، فإن 
األعناق تشرئب بحثاً عن العلماء الربانين لتصدر عن رأيهم، 
وتس���ير في س���بيلهم. وما أجمل قول العز بن عبد السالم: 
)ينبغ���ي لكل عالم إذا أُِذلَّ احل���ُق، وأُخِمل الصواُب، أن يبذل 
جه���ده في نصرهما، وأن يجعل نفس���ه بالذل واخلمول أَْولى 
منهما. وإْن عزَّ احلق فظهر الصواب أن يستظل بظلهما، وأن 

يكتفي باليسير من رشاش غيرهما())(.

))( السبكي، طبقات الشافعية الكبرى: )45/8)(.

] الورقة األخيرة [
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