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أحمد سعد
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تونس الخضراء... تونس المحترقة!

احلم���د لل���ه رب العاملني، والصالة والس���الم على خامت 
املرسلني، وبعد:

أخي���راً انكش���فت حقيقة احلداث���ة والتحديث التي ضج 
الَعلماني���ون بتمجيده���ا حيناً من الوقت، وانكش���فت حقيقة 
تونس )اخلضراء( الت���ي كانت أمنوذجاً يحتذي به الليبراليون 

رون به بني الدول العربية واإلسالمية. ويبشِّ
انطلقت الثورة شعبية... بدأت عفوية، واستمرت عفوية، ثم ما 
لبث أن سقط القناع مظهراً تونس )احملترقة( بجحيم التقدميني. 
لقد أبرزت هذه الثورة حقائق كانت مغيَّبة، لعل من أبرزها:
أواًل: الليبرالية التي يبشرون بها في عاملنا العربي ال تعني 
إال القمع والقهر وتزييف ِخيار الشعب؛ فهي ليبرالية انتقائية 

تقتصر على احلريات االجتماعية )التحلُّل(.
ثاني��ًا: كشفت هذه الثورة الفس���اد الذي يضرب بأطنابه 
في أعماق األرض، ويتس���لط فيه مجموعة من الفاسدين على 

رات البلد وخيراته. مقدَّ
ثالث��ًا: هذه االنتفاضة العارم���ة صرخة في وجه البطالة 
اخلانقة التي عطل���ت البناء والتنمية، وكبَّلت الفتيان والفتيات 

بأُُسٍر من اإلحباط والعجز.
رابعًا: استمرت اإلدراة السياسية متارس الكبت والقهر السياسي 
الذي تعام����ل مع الظواه����ر الفكرية واالجتماعي����ة مبنطق اإلقصاء 

ة سحيقة مع الشعب. والتعالي وانعدام املباالة، وهو ما أوجد هوَّ
خامس��ًا: كش����فْت هذه الثورة أخيراً عن الفقر الذي امتدت ظالله 
الشاحبة لتغطي معظم الشرائح، وبات يؤثر بعمق في املجتمع التونسي.
إنَّ للعامل االقتص����ادي تأثيراً كبيراً في بناء االس����تقرار األمني، 
وترابط النس����يج االجتماعي؛ ولهذا لم يكن غريباً أنَّ كثيراً من ش����رائع 
ر فرضها إلى العهد املدني. أما الغش التجاري، والتطفيف  اإلسالم تأخَّ
في املكي����ال وامليزان، وعدم احلض على إطعام املس����كني، وقهر اليتيم 
والضعي����ف، والتطاول على احلقوق، والظل����م والبغي على الناس؛ فقد 
تواترت النصوص على التحذير منها منذ العصر األول للبعثة النبوية، بل 
إنَّ النبي املصطفى # حتالف مع بني عمه قبل البعثة على ردِّ املظالم، 

وقال بعد البعثة: »لو دعيت به في اإلسالم ألجبت«.
فهل يفهم املصلحون هذا الدرس؟ وهل سيحافظ التونسيون 

على ثورتهم، أم ستُختَطف وتختزل في أقنعة جديدة؟

ص��ف��رًا؟ ت��س��اوي  م��ت��ى  اإلس��الم��ي��ي��ن...  شعبية 
أحمد فهمي

الورقة األخيرة

94

ٌة َحَسَنٌة«                                           أحمد أبو شاور82 »ُسنَّ

قصة قصيرة

ملف العدد



العدد 4283

احلم��د هلل رب العامل��ن، والعاقبة للمتق��ن، والصالة 
والس��الم على خ��امت األنبي��اء وإم��ام املرس��لن، وعلى آله 

وصحبه أمجعن، وبعد:
فق���د قال وزي���ر األمن الداخل���ي للكي���ان الصهيوني )آفي 
ديختر( في محاضرة نشرْتها الصحف العبرية في العاشر من 
أكتوبر 2008م: )إن الهدف هو تفتيت السودان وشغله باحلروب 
األهلية؛ ألنه مبوارده ومس���احته الشاس���عة وعدد سكانه ميكن 
أن يصبح دولة إقليمية قوية، وإنه يجب أالَّ ُيس���َمح لهذا البلد 
���ا - بأن يصب���ح ق���وة مضافة إلى  - عل���ى الرغ���م م���ن ُبع���ِده عنَّ
ق���وة العال���م العربي؛ ألن موارده إن اس���ُتثمَرت ف���ي ظل أوضاع 
مس���تقرة، فستجعل منه قوة ُيحَس���ب لها ألف حساب؛ ولذلك 
كان ال ب���د أن نعمل على إضعاف الس���ودان وانتزاع املبادرة منه 
لبن���اء دول���ة قوي���ة موح���دة؛ وهذا من ض���رورات دع���م وتعظيم 

األمن القومي اإلسرائيلي(.
وها نحن اآلن نشهد حتقيق هذا املشروع )الصهيوأمريكي(؛ 

] االفتتاحية [

وماذا بعد
؟جنوب السودان

حي���ث انُت���زع اجلنوب انتزاعًا، بعد سلس���لة م���ن الكيد واملكر 
ض فيها الس���ودان  والتواط���ؤ الدول���ي والصم���ت العربي، تعرَّ
لضغ���وط وإكراه���ات كبي���رة ج���دًا؛ فه���ل سيس���تفيد الع����رب 
عم�ومًا والسودان خصوصًا من هذا الدرس، أم سيعود الغرب 
إلى استنس���اخ التجربة من جديد في الس���ودان نفس���ه وفي 
العراق واليمن، وس���نكرر األخطاء نفس���ها في ق���راءة الواقع 

واستشراف املستقبل؟
إنه���ا نازلة تاريخية ل���م تنتِه فصولها َبْعد، وال ُيس���تبَعد 
ع  أن تك���ون تداعياتها أش���دَّ خط���رًا وأكثَر إيالمًا، ورمبا ُتش���جِّ
على فتح أزمات وجراحات جديدة... ونحسب أننا في حاجة 
���ة لتجاوز مرحلة االتهام والتالوم وإعادة بناء املستقبل،  ماسَّ
واالستفادة من الدروس والوقوف طوياًل عند املسائل اآلتية: 

العدد 4283
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أواًل: االستفادة من التاريخ: 
فبعد االتفاقية البريطانية الفرنس���ية )سايكس بيكو( التي 
قس���مت دول العالم اإلس���المي إلى دويالت صغيرة، استمرت 
مشاريع التفتيت في العصر األمريكي إلضعاف املسلمني وتفريق 
ش���ملهم. والتاريخ احلديث لتقس���يم الدول اإلسالمية أثبت أن 
اخلاس���ر الرئيس في كثير من تلك املشاريع هم املسلمون، ومن 
أبرز ش���واهد ذلك: تقس���يم القارة الهندي���ة، وانفصال تيمور 

الشرقية عن إندونيسيا، وانفصال سنغافورة عن ماليزيا.
والغرب يتعامل مع ش���عار )تقرير ح���ق املصير( بانتقائية 
ظاه���رة؛ ففي الوقت ال���ذي يضغط فيه وميارس أش���د أنوع 
االس���تفزاز من أجل انفصال تيمور الشرقية وجنوب السودان، 
يتعامل بصورة س���لبية مفرطة إزاء حقوق املسلمني في كشمير، 
وتركستان... وغيرهما. وهذا يجعلنا نؤكد ما أشرنا إليه مراراً 
من أن مش���روع الغرب اإلس���تراتيجي هو إث���ارة النزاعات في 
راته  العالم اإلسالمي وإضعاف متاسكه، وانتهاب خيراته ومقدَّ
االقتصادية. وقد ذكر الكاتب الصهيوني )العميد ميشي فوجي( 
في كتابه الش���هير: )إس���رائيل وحركة حترير جنوب السودان: 
نقطة البداية ومرحلة االنطالق( أن انفصال اجلنوب س���يكون 
انطالقة جديدة إلضعاف العالم اإلسالمي، وأن السياسة التي 
يتعامل بها الغرب مع املنطقة تعتمد على َشدِّ األطراف ثم بترها.

ثانيًا: سياسة التنازالت: 
يتعام���ل الغ���رب مع الضعفاء بسياس���ة الق���وة والضغط 
واحلصار، ويوظف أنصاره وحلفاءه خلدمة أهدافه، ويس���تخدم 
أدواته الرخيصة، وحروبَه القذرة، للتأثير على مسار األحداث، 
وبقدر ما يجد من الضعف والتن���ازل فإنه يتمادى في االبتزاز 
؛ فهو يتعامل مع  والتس���لط، ولن تقف طموحاته عند حدِّ معنيَّ
األحداث بسياسة النََّفس الطويل؛ إمعاناً في السيطرة والترويض. 
ويخطئ من يظن أن تقدمي بعض التنازالت سيخ�ف�ف من وطأة 
الضغوط الدولية؛ فاأليام علمتنا أن الغرب ال يحترم الضعفاء، 
. وص���دق املولى - جل وعال -  وأن أطماع���ه لن تقف عند حدٍّ
ِبَع ِمَلَّتُهْم{  في قوله: }َوَلن َتْرَضى َعنَك اْلَيُهوُد َوال الَنَّص���اَرى َحَتّى َتَتّ

]البقرة: ١٢٠[.
إن الهوان الذي أصاب بعض املس���لمني فت���ح الباب على 
مصراعيه لتس���لُّط األع���داء وتطاولهم على حقوق املس���لمني 

وديارهم، وجعل بعضهم يقدم تن���ازالت أكثر من املطلوب منه، 
ونحس����ب أن بن�اء الع�زة في األمة وتربيته�ا عل�ى الثق�ة بالل��ه 
- تعال���ى - وبنصره، من أهم مقومات الثبات والنصر. قال الله 
ْحَمِن إِن  ن ُدوِن الَرّ ْن َهَذا اَلِّذي ُهَو ُجنٌد َلُّكْم َينُصُرُكم ِمّ - تعالى -: }َأَمّ
ْن َهَذا اَلِّذي َيْرُزُقُكْم إْن َأْمَس���َك ِرْزَقُه َبل  اْلَكاِفُروَن إاَلّ ِفي ُغُروٍر #^٢٠^#( َأَمّ
ن َيِْش���ي  وا ِفي ُعُتٍوّ َوُنُفوٍر #^٢١^#( َأَفَمن َيِْش���ي ُمِكًبّا َعَلى َوْجِهِه َأْهَدى َأَمّ ُّ َلّ

ْسَتِقيٍم{ ]امللك: ٢٠ - ٢٢[. ا َعَلى ِصَراٍط ُمّ َسِوًيّ

ثالثًا: االختراق األمني والتدخل في الشأن احمللي:
إنَّ تَ���ْرك الفرصة للغ���رب للتدخل في الش���ؤون احمللية، 
واالتص���ال باألقلي���ات الطائفية أو العرقي���ة أو الفكرية، ميثِّل 
بداية االختراق األمني والسياس���ي، وفي كل مجتمع يوجد من 
ضع���اف النفوس وأصحاب األهواء من ال يتردد في التعاون، بل 
التواطؤ مع الغرب واالس���تقواء به لتحقيق مصاحله الشخصية 
أو احلزبية على حس���اب مصالح أمته ودولته وشعبه. وقد رأينا 
ع���دداً من املفكرين واإلعالميني يرحب - مثاًل - باالس���تعمار 
األمريك���ي للعراق، بل يدخل على ظه���ر دبابته بحجة مواجهة 
االس�تبداد والدع�وة للدميوق�راطية، وصدق املولى - جل وعال 
- إذ يقول: }َأَلْم َتَر إَلى اَلِّذيَن َناَفُقوا َيُقوُلوَن إلْخَواِنِهُم اَلِّذيَن َكَفُروا ِمْن 
َأْه���ِل اْلِكَتاِب َلِئْن ُأْخِرْجُتْم َلَنْخُرَجَنّ َمَعُك���ْم َوال ُنِطيُع ِفيُكْم َأَحًدا َأَبًدا َوإن 

ُهْم َلَكاِذُبوَن{ ]احلشر: ١١[. ُه َيْشَهُد إَنّ ُقوِتْلُتْم َلَننُصَرَنُّكْم َوالَلّ
ل الدولة العثمانية وضعفها كانت سياس���ة القوى  ومنذ ترهُّ
الغربي���ة تعتم���د على اخت���راق األمة من خالل اس���تثارة تلك 
األقلي���ات، وتوظيف طموحاتها لصناع���ة الفنت واالضطرابات 
احمللية، وجتعل املناداة بحقوقها جس���راً للتدخل الس���افر في 

الشؤون الداخلية.
والتعامل مع تلك األقليات ال يكون من خالل سياسة القهر 
والظل���م والتعدي على احلقوق واملمتل���كات؛ فإن ذلك لن يكفَّ 
هم عن األمة، بل قد يس���تفزهم للعداء واحلروب اخلفية،  ش���رَّ
وإمنا تقتضي السياسة الشرعية بناء منهج متكامل للتعامل مع 
األقليات الدينية والطائفية، أساسه رفع لواء العدل واإلنصاف.

رابعًا: إثارة النعرات القومية والشعوبية:
تُس����تثَار النعرات القومية والنزعات الش����عوبية والعرقية من 
أج����ل إذكاء الصراعات الداخلية بني الش����عوب في البلد الواحد، 



العدد 6283

ويستخدمها الغرب كما يستخدم القنابل املوقوتة أو األلغام املتفجرة 
ف من بُْعد وقت احلاجة، ويحدث هذا بني القبائل العربية  التي توظَّ
واإلفريقي����ة في دارف����ور، وبني العرب واألكراد ف����ي العراق، وبني 
الط����وارق واألفارقة في غرب إفريقيا، وبني قبائل العفر املس����لمة 
ومحيطها القبلي في منطقة القرن اإلفريقي... في سلس����لة طويلة 

من الشواهد احلية على خطورة النزاعات العرقية.
إن اس���تيعاب ه���ذه التحديات العرقي���ة ال يكون إال بجعل 
اإلس���الم هو اجلامع الذي يس���توي في ظله الن���اس )عربُهم 
وعجُمهم(، وأن يكون معيار التفاضل بني الناس هو التقوى. قال 
ِه  الله - تعالى -: }َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا إَنّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد الَلّ

َأْتَقاُكْم{ ]احلجرات: ١٣[.

خامس���ًا: املعارض���ة بني املصال���ح الس���ودانية واملصالح 
احلزبية:

تصاعد صوت املعارضة الس���ودانية قبيل االستفتاء، وهو 
ما يعني أنه س���يزداد حدة بعد نتيجة االستفتاء، وليس سّراً أن 
م خطاباً  نقول: إن بعضهم اجته إلى املزايدة السياسية، وراح يقدِّ
نفعياً يغلِّفه بالدعوة إلى ما يسمونه االنفتاَح الفكريَّ والتسامَح 
ومهاجمَة تطبيق الشريعة، وكأنه يريد أن يقنع الغرب بأنه رجل 
املرحلة القادمة، الذي يس���تطيع أن يبني سوداناً جديداً يتكيف 
مع رغبات الغرب، ويتلوَّن مع متطلبات اإلسالم األمريكي. حتى 
احلركة الشعبية التي قام مشروعها على الدعوة إلى االنفصال 
ب���دأت تنادي بكل ج���رأة إلى اعتماد قطاعها الش���مالي حزباً 

سياسياً في الشمال!
ومع تصاعد هذه األصوات نحس���ب أن عقالء الس���ودان 
يدرك���ون أن هذه املرحل���ة التاريخية ال يجوز أن تكون س���احة 
للتدافع احلزبي، والتسابق الشخصي، واالستقطاب السياسي؛ 
بل يجب أن يأتلف اجلميع مبختلف مكوناتهم احلزبية على كلمة 
سواء تغلِّب مصلحة السودان على املصالح احلزبية؛ فمشكالت 
ل بعقلية الصراخ والضجيج؛ وإمنا باحلوار العاقل  السودان ال حُتَ

الراشد الذي يسعى للبناء ال الهدم.
وال ش���ك أن حزب املؤمتر الوطني احلاكم يتحمل جزءاً كبيراً 
من املس���ؤولية، وعليه أن يتعامل مع جميع املخلصني اجلادين في 
خدمة الس���ودان، احلادبني على مس���تقبله، مبنطق الدولة ولي�س 

مبنطق احلزب، وس�ياس�ة التك�امل والتعاون ال سياسة االحتواء.

سادسًا: تطبيق الشريعة: 
إن تطبيق الشريعة ليس ِخيار حزب املؤمتر الوطني فحسب، 
بل هو خيار الش���عب السوداني، وال يجوز أن تكون هذه القضية 
محل ج���دل أو نزاع، وال محل مس���اومة أو مقايضة، وقد كان 
ون في مرحلة س���ابقة  كثير من املعترضني على هذا املبدأ يحتجُّ
د ثقافات املجتمع الس���وداني ويطالبون باحترامها، ومع أن  بتعدُّ
هذا مبدأ مرفوض ش���كاًل ومضموناً إال أننا نقول: أَما وقد آثر 
اجلنوبيون االنفصال، فإن هذه احلجة قد س���قطت، ومن حق 

الشمال أن يتمسك بخيار تطبيق الشريعة بكل اعتزاز وثقة.
وتطبيق الش���ريعة ليس ش���عاراً، بل هو عقيدة راسخة في 
دين اإلس���الم، تُوِجب على اجلميع التسليم املطلَق بال تردد أو 
حرج، كما قال - س���بحانه وتعالى -: }َفال َوَرِبَّك ال ُيْؤِمُنوَن َحَتّى 
َّا َقَضْيَت  ُموَك ِفيَما َش���َجَر َبْيَنُهْم ُث���َمّ ال َيِجُدوا ِفي َأنُفِس���ِهْم َحَرًجا ِمّ ُيَحِكّ
َوُيَس���ِلّ�ُموا َتْس���ِليًما { ]النساء: ٦٥[. وإذا كان األمر كذلك، فإن ِمن 
أوجب واجبات احلكومة السودانية إعالء كلمة الدين، وسياسة 
نة  الدنيا به، وال يتأتى ذلك تش���ريعياً إال بأن يكون الكتاب والسُّ
هما املصدر الوحيد للتشريع؛ حتى يكون الدين كله لله. ويتطلب 
ذلك تواصاًل جاّداً مع العلماء الربانيني املخلصني لبناء منظومة 
علمية متكاملة لتطبيق الشريعة، وَجْعلها األساس واملنطلق لكل 
إص���الح. َولْنجعل م���ن األزمة فرصة لتعزيز إس���المية الدولة 

وترسيخ هويتها.
نعم! ثمة عوائق كثيرة في طريق اإلصالح الشامل؛ لكن إذا 
ت العزائم وبُذلَت األسباب املوضوعية  صدقْت اإلرادات، وصحَّ
فإن الله - تعالى - سيجعل من بعد عسر يسراً، بعونه سبحانه.

سابعًا: عمقنا اإلستراتيجي في اجلنوب:
إنَّ انفص���ال جنوب الس���ودان يجب أن ال ينس���َينا عمَقنا 
رنا  اإلس���تراتيجي فيه وهم مس���لمو اجلنوب، وإذا كنا قد قصَّ
في وقت مضى في نش���ر الدع���وة، أو حالت دون ذلك ظروف 
سياس���ية أو أمنية، فال يجوز بحال أن يس���تمر ذلك التقصير، 
وواجبن���ا جتاه إخواننا هناك أكبر م���ن أي وقت مضى؛ فالذي 
يربطنا بهم ليس مجرد اجلنس���ية أو الوط���ن، بل تربطنا به�م 
وش�ائج الدين واألخ�وة اإلس�المية، وه�ذه اآلص�رة العظيم�ة ال 
تتغير بتغير األحوال السياس���ية. ومن املتوقع أن يكون اجلنوب 
في املرحلة القادم���ة مرعًى خصيباً للمنظمات التنصيرية التي 
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ستس���تهدف الوثنيني واملس���لمني على حدِّ س���واء، وقد الحظ 
املراقبون أن املنظمات التنصيرية واإلرساليات الكنسية نشطت 
نش���اطاً ملحوظاً منذ عام 2005م، ومن ذلك أنَّ منظمة واحدة 
هي منظمة )س���امرتني بيرس( قامت ببناء ثمانني كنيس���ة في 
ع���ام 2007م فقط، وبدأت منذ عام 2008م بأكبر عملية توزيع 

لألجنيل بني اجلنوبيني)1).
وفي هذا السياق نؤكد أن بوابتنا إلى العمق اإلفريقي يجب 
أن تتواصل؛ فالقارة اإلفريقية بيئة خصبة للدعوة اإلس���المية 
يجب أن تكون ُمْش���رعة األبواب. قال رس���ول الله #: »املسلم 

أخو املسلم ال يظلمه وال يُْسلمه«.

ثامنًا: حقوق القبائل احلدودية:
م����ن ضرورات املرحلة القادمة ض����رورة التأكيد على احملافظة 
على حقوق القبائل الشمالية املتاخمة للحدود اجلنوبية؛ خاصة في 
املناط����ق املتنازع عليها في منطقة أبيي - مثاًل - وأن ال ندعهم نهباً 

ألطماع احلركة الشعبية.

تاسعًا: خطابنا الدعوي: 
نحس���ب أن من لوازم املرحلة القادمة إع���ادةَ بناء خطابنا 
الدع���وي وجتديَد أولويات���ه العلمية والعملي���ة، وظنُّنا بالعلماء 
والدع���اة وأهل احلل والعقد من جمي���ع االجتاهات واألطياف 
الدعوية أنهم س���يكونون أشدَّ حرصاً على االستفادة من جتربة 

))) موقع املصريون.

املرحلة السابقة بإيجابياتها وسلبياتها. وال يخفى أن في مقدمة 
ذلك ينبغي العناية بركيزتني اثنتني:

األوىل: ترسيخ التدين، ونشر معالم الدين وأصوله اجلامعة 

ف���ي األمة، امتثاالً لقول الل���ه - عز وجل -: }َوَأَنّ َه���َذا ِصَراِطي 
َق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه{ ]األنعام: ١٥٣[،  ُبَل َفَتَفَرّ ِبُعوا الُسّ ِبُعوُه َوال َتَتّ ُمْسَتِقيًما َفاَتّ
ْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم  نَي َرُس���واًل ِمّ ِيّ وقوله - تعالى -: }ُهَو اَلِّذي َبَعَث ِفي اأُلِمّ

�ُمُهُم اْلِكَتاَب َواْل�ِحْكَمَة{ ]المعة: ٢[. يِهْم َوُيَعِلّ آَياِتِه َوُيَزِكّ
الثاني��ة: الدعوة إلى االئتالف ونب���ذ الفرقة واالختالف، 

وإدارة حوار راش���د يجمع وال يفرق، ويُصِلح وال يشتت، قاعدته 
العريضة قول احل���ق - تبارك وتعال���ى -: }َوَتَواَص���ْوا ِباْل�َحِقّ 
ْبِر{ ]العصر: ٣[، وقوله - س���بحانه -: }َوَتَعاَوُنوا  َوَتَواَص���ْوا ِبالَصّ

َعَلى اْلِبِرّ َوالَتّْقَوى َوال َتَعاَوُنوا َعَلى اإلْثِم واْلُعْدَواِن{ ]املائدة: ٢[.
وم���ن املتفق علي���ه عند جميع العق���الء أن الغرب قد اجتمع 
علينا من أقطارها، ورمانا عن قوس واحدة، وال يس���وغ أن نشتغل 
بأنفس���نا، وننس���ى عدونا؛ فاتقوا الله في أمتكم وفي مستقبلكم، 
تك�م املادية  وال يخف���ى عليكم أنكم لن تتفوقوا على عدوك���م بق�وَّ
وس���الحكم، ولكنك�م س����تتفوقون عليه�م بدينكم وص�دقك��م م�ع 
الل�ه، وتذاك�روا مقال�ة س�����عد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - 
ا أراد مواجهة الُفرس )أقوى قوة عسكرية ومادية في عصره(:  لَ�مَّ
ه؛  )والله لينصرنَّ الله وليَّه، وليطهرنَّ الله دينه، وليهِزَمنَّ الله عدوَّ

إن لم يكن في اجليش بَْغي، أو ذنوب تغلب احلسنات()2).
رك���م بدور العلم���اء والدعاة - وهو ليس  وإذا أردمت أن نذكِّ
ري  خاٍف عليكم - فاس���معوا ألبي العباس أحمد التلمساني املقَّ
ا تقلص اإلسالم باجلزيرة، واستردَّ الكفار أكثر  وهو يقول: )ل�مَّ
أمصاره���ا وُقراها على وجه العنوة والصلح واالستس���الم، لم 
ك���ون حميَّات ذوي البصائر  ي���زل العلماء والكتَّاب والوزراء يحرِّ
واألبصار، ويستنهضون عزماتهم في كل األمصار()3). فهذا هوا 

السبيل ملن أراد احلق وأراد أن يُبِرئ الذمة.
ختامًا: هذه مرحلة جديدة أراد منها العدو متزيق السودان، 

َفلْنُِرد نحن متتينه. وأرادوا إضعافه، َفلْنُِرد نحن تقويته. وأرادوا 
مسخ هويته، َفلْنُرد نحن جتديد إسالمه... 

ُر َما ِبَقْوٍم َحَتّى  إن ُسنَّة الله - جل وعال - ال تتبدل: }إَنّ الَلَّه ال ُيَغِيّ
ُروا َما ِبَأنُفِس���ِهْم{ ]الرعد: ١١[، فلن يغير الله - تعالى - ما بنا من  ُيَغِيّ

الضعف والهوان، حتى نغيِّر ما بأنفسنا من معاٍص وآثام.

))) البداية والنهاية: )10/))(. حتقيق الدكتور عبد الله التركي.
)3) أزهار الرياض: ))/63(، واملقصود باجلزيرة )األندلس(.
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احلمد لله رب العاملني، والعاقبة للمتقني، والصالة والسالم 
على م���ن بعثه الله بالهدى واليقني؛ لين���ذر من كان حياً ويحقَّ 

القول على الكافرين. أما بعد:
فثم���ة غاية عظيمة كبرى من غايات اإلس���الم، جاءت بها 
���نة  نص���وص الكتاب في آي���ات بيِّنات كثيرات، ونادت بها السُّ
في أحاديث وافرات، وتوارد علماء اإلس���الم سلفاً وخلفاً على 
تأكيدها، وبيان ض���رورة تفعيلها في حياة األمة؛ ألن في تركها 

انشقاق العصا، واستحكام الشقاق. 
إنها غاية مس���لَّمة ال شية فيها عند أُوِلي الرجاحة والنُّهى، 
الذين يه���دون باحلق، وبه يعدلون؛ فإنه���م موقنون بأن صالح 

األمة منبعث من هذه الغاية الت���ي جالَّها القرآن أعظم جتلية 
���ِه َجِميعًا َوال  وأوضحه���ا، فقال - تعال���ى -: }َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل الَلّ
ُق���وا{ ]آل عمران: ١٠٣[، وقال - س���بحانه -: }َوَمن ُيَش���اِقِق  َتَفَرّ
ِبْع َغْيَر َسِبيِل اْل�ُمْؤِمِننَي ُنَوِلِّه َما َتَوَلّى  َ َلُه اْلُهَدى َوَيَتّ ُس���وَل ِمْن َبْعِد َما َتَبنَيّ الَرّ
َوُنْصِل���ِه َجَهَنَّم َوَس���اَءْت َمِصيرًا{ ]النس���اء: ١١٥[، وقال: }َوَأَلَّف َبنْيَ 
َه  ا َأَلّْفَت َبنْيَ ُقُلوِبِه���ْم َوَلِكَنّ الَلّ ُقُلوِبِهْم َل���ْو َأنَفْقَت َما ِفي اأَلْرِض َجِميع���ًا َمّ
ُه َعِزيٌز َحِكي���ٌم{ ]األنفال: ٦٣[، وقال: }َوال َتُكوُنوا ِمَن  َأَلّ���َف َبْيَنُهْم إَنّ
ُقوا ِديَنُهم َوَكاُنوا ِشَيعًا ُكُلّ ِحْزٍب ِبَا َلَدْيِهْم  اْل�ُمْشِرِكنَي #^٣١^#( ِمَن اَلِّذيَن َفَرّ

َفِرُحوَن{ ]الروم: ٣١ - ٣٢[.
إنها غاية لزوم اجلماعة التي علَّق الله عليها تأييده ومعيَّته، 
كما في سنن الترمذي من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - 

الشـذوذ
في الفتوى.... 

عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل)*(

)*( احملاضر بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة القصيم.

] العقيدة والشريعة [

األسباب واألبعاد
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َماَعِة«))). قال: قال رسول الله #: »يَُد اللَِّه َمَع اجْلَ
راً تكسُّ اجتَمْعَن  إذا  ماح  الرِّ تأبى 

أف���رادا)2) َرت  تكسَّ اف��ت��َرْق��َن  وإذا 
وفي حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - َعنْ َرُسوِل اللَِّه 
يَْطاَن ِذئُْب اإِلنَْساِن، َكِذئِْب الَْغنَِم، يَْأُخُذ الَْقاِصَيَة  # َقاَل: »ِإنَّ الشَّ

َماَعِة«)3). ِة َواجْلَ َعاَب، َوَعلَيُْكْم ِبالَْعامَّ اِرَدةَ، َوِإيَّاُكْم َوالشِّ َوالشَّ
وإن من عزائم ما ينتظم����ه حب�ل اجلماعة، االجتماَع على 
آراء العلماء الراس���خني، بعيداً عن ش���واذ األق���وال وغرائب 
الفت���اوى؛ فإن ثمة ظاهرًة أطلَّت في س���ماء الفتوى يصدق أن 
تكون مخاضاً لوالدة الش���ذوذ العلمي واإلغراب في الفتوى؛ أال 

وهي ظاهرة الشذوذ في الفتوى.
إنها ظاهرة قد برزت في هذه األعصر، وأصبحت مظاهر 
امتداده���ا ال تخفى على املُطاِلع في أكوام من الفتاوى الش���اذة 
الغريبة، مع فهم بارد سميج مليج)4) لكالم أهل العلم الراسخني. 
وق���د نتج عن هذه الظاه���رة: قلَّة األدب م���ع أهل العلم، 
ل ف���ي الفت�وى، ومص�ادرة قول اجلماعة، والفهم املعوج،  والتعجُّ
والتذبذب ف���ي األقوال، والتناقض ف���ي األفعال، وإعجاب ذي 
ال���رأي برأيه، في لهث عجيب على الفتوى في املس���ائل الكبار 

التي لو كانت في عهد عمر الفاروق جَلَمع لها أهَل بدر.
وعلى مثل هذا بكى ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ اإلمام 
مالك، رحمه الله، فقال له رجل: ما يبكي�ك؟ فقال: )اس���تُفتي 
َمن ال علم له، وظهر في اإلس���الم أمر عظيم. قال: ولَبعُض َمن 

اق()5).  يفتي ها هنا أحق بالسجن من السرَّ
ق���ال ابن القيم معلِّقاً: )قال بع���ض العلماء: فكيف لو رأى 
ربيعة زماننا، وإقدام َمن ال علم عنده على الفتيا، وتوثُّبه عليها، 
ومدُّ باع التكلف إليها، وتس���لُّقه باجلهل واجلرأة عليها، مع قلة 
اخلبرة، وس���وء السيرة، وشؤم السريرة، وهو من بني أهل العلم 

))) جامع الترمذي: 466/4، رقم )166)(، وقال الترمذي: »حديث حسن غريب«، وقال 
كثيرة  أسانيد  ذو  املنت  مشهور  »حديث   :717/( احلسنة  املقاصد  في  السخاوي 
وشواهد متعددة في املرفوع وغيره«، واحلديث صححه األلباني في صحيح اجلامع، 

رقم )1)36).
))) أرشيف املجلس العلمي، من موقع األلوكة: 5645/).

)3) أخرجه أحمد: 358/36، رقم )9)0))(، و 1/36)4، رقم )107))(، وأبو نعيم 
في حلية األولياء: )/47)، والطبراني في الكبير: 0)/164، رقم )344( و )345(، 
 :394/5 الزوائد  مجمع  في  الهيثمي  وقال   ،338/4 اإلميان:  شعب  في  والبيهقي 
لم يسمع  إنه  العالء بن زياد قيل:  أن  إال  ثقات  أحمد  »رواه أحمد والطبراني ورجال 
من معاذ«، وقال األلباني في ضعيف اجلامع رقم )1477(: »ضعيف«، وقال شعيب 
منقطع؛  أنه  إال  ثقات  رجاله  سنٌد  وهذا  لغيره،  »حسن  املسند:  حتقيق  في  األرنؤوط 

العالء بن زياد لم يسمع من معاذ«.
يٌج: أي: قبيح. ينظر: الصحاح: )/))3، ولسان العرب: )/300، والقاموس  ميٌج ملمَ )4) سمَ

احمليط، ص )48)).
)5) إعالم املوقعني: 07/4)، 08).

منَك���ر أو غريب؛ فليس له ف���ي معرفة الكتاب والس���نَّة وآثار 
السلف، نصيب()6). 

قلت: فكيف لو ش���اهد اب���ن القيم متعامل���ي زماننا، ماذا 
سيقول؟

وقدمي���اً قيل: )إذا كث���ر املالحون غرقت الس���فينة(، وهي 
كلمة قدمية قالها أحد أئمة اإلس���الم يش���كو فيها حفنة عفنة 
موا في ما  كدودة لزجة، متلبدة أس���رابها في سماء غيرها، تقحَّ
لم يُحِس���نوا، ومن أقحم نفس���ه في ما ال يُحِسن أتى بالعجائب. 
خاض���وا غمار البح���ار، من غير مهارة وال درب���ة في الغوص، 
عي ما ليس فيه فضحته  فانكشفوا وفضحتهم األيام، وكل من يدَّ
شواهد االمتحان. وقد اشتكى ابن القيم - رحمه الله - امتحانه 

بهؤالء فقال: 
ه���ذا وإن����ي بَ���ْع���ُد مم��تَ��َح��ٌن ب��أر

أض���غ���اِن ذوو  وك���لُّ���ه���م  ب���ع���ٍة 
متمعلٌم ج���اه���ٌل  غ��ل��ي��ٌظ  ف����ٌظ 

األرداِن واس���ُع  ال��ع��م��ام��ِة  ض��خ��ُم 
م��ت��ف��ي��ه��ٌق م��ت��ض��لِّ��ع ب��اجل��ه��ِل ذو

ال��ع��رف��اِن م��ن  َج��لَ��ح  وذو  َص��لَ��ع 
وإنَّ��ه العلوِم  في  البضاعِة  مزجى 

وال���ه���ذي���اِن اإلي���ه���ام  م���ن  زاٍج 
تظلُّماً احل��ق��وَق  ال��ل��ه  إل��ى  يشكو 

م���ن ج��ه��ل��ه ك��ش��ك��اي��ِة األب�����داِن
ال��ورى يفتي  متطبٍِّب  ج��اه��ٍل  م��ن 

الرحمِن)7) قضا  على  ذاَك  ويحيُل 
اده، وكأنهم  وإن من أعظم مغامز هذا الشذوذ أن أصبح روَّ
ريش���ة في مهبِّ ريٍح يوٍم عاصٍف؛ تتقاذفهم األهواء، وتتجاذبهم 
ك القنوات  اآلراء، وينف���خ ف���ي ُروِعهم اإلع���الُم؛ فطفق م���الَّ
�عون هؤالء،  الفضائي���ة، والصحف اليومي���ة واألس���بوعية يلمِّ

ويقدمونهم للناس على أنهم أصحاب علم، وأعالم هدى.
وإن لظاهرة الشذوذ في الفتوى أسبابًا منها: 

ي العلم  ���نة املباركة في التلقي، وهي تلقِّ األول: فقدان السُّ

ة الشيخ ومشافهته، ومجالسة  في ِحلَِقه وما يتبعها من ُمَش���امَّ
أه���ل العلم، التي تصنع في النفس الصب���ر وطول النََّفس وِمْن 
ثَمَّ العم���ق والعقل والتأني، وكما قيل: مفاتيح العلم أربعة: عقل 

رجاح، وشيخ فتاح، وكتب صحاح، ومداومة وإحلاح.

)6) إعالم املوقعني: 07/4).
)7) نونية ابن القيم، ص ))36).
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قال اإلم���ام الذهبي - رحمه الله - يش���كو هذه الظاهرة 
في زمانه: )وأما اليوم، فقد اتس���ع اخَلرق، وقلَّ حتصيل العلم 
من أفواه الرجال، بل ومن الكت���ب غير املغلوطة، وبعض النََّقلة 

للمسائل قد ال يُحِسن أن يتهجى())).
���نة أو َضْعفها سبب أصيل لبروز ظاهرة  إن فقدان هذه السُّ
الش���ذوذ في الفتوى، وباألحرى إذا وردت موافقًة لش���هواتهم 

ورغباتهم.
الث��اين: الظ���ن بأن ك�ل م���ن نال طرفاً م���ن العلم له حق 

الفت���وى، وه�ذه لََعمري مراهق�ة علمي����ة؛ فإن ِم�ن ِمَح�ن ه�ذا 
َر أقواٍم لإلفتاِء، ليس له���م في َمقام الفتَوى حظٌّ  الزم���ان تصدُّ
هم س���ؤاُل من ال علَم عنده لهم ومسارعُة أجهَل  وال نصيب. غرَّ

منهم إليهم. 
لة عليَّة ال ينالها إال من حتققت فيه الش���روط  والفتوى منزَّ

املقررة عند أهل العلم، ومنها: 
 • العلم بكتاب الله - تعالى - وُس���نة رسوله #، وما يتعلق 

بهما من علوم.
• العلم مبواطن اإلجماع واخلالف واملذاهب واآلراء الفقهية.
• املعرف���ة بأص���ول الفق���ه ومبادئه وقواع���ده، ومقاصد 
الشريعة، والعلوم املساعدة مثل: النحو والصرف والبالغة واللغة 

واملصطلح وسائر علوم اآللة.
• املعرف���ة بأح���وال الن���اس وأعرافهم، وأوض���اع العصر 
ومستجداته، وما بُِني على الُعرف املعتَبر الذي ال يصادم النص، 
وغير ذلك مما َش���َرطه العلماء في املفتي ليكون أهاًل للفتوى، 
رت أحوال أهل العلم في هذا العصر، وجدت أن  وأن���ت إذا تبصَّ

من يتصف بهذه الشرائط قالئل بني أهل العلم.
ق���ال اإلمام ابن حزم - رحمه الل���ه -: )ال آفة على العلوم 
وأهلها أضرُّ من الدخالء فيها وهم من غير أهلها؛ فإنهم يجهلون 

ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون())).
وقال احلافظ ابن حجر - رحمه الله -: )إذا تكلم املرء في 

غير فنه أتى بهذه العجائب())).
وق���ال بعض املصنفني: )االنفراد ع���ن أهل العلم برأي في 
الش���رع، والقول مبا لم يقل به أحد في���ه، ينبئان عن خلل في 

العقل())).

))) سير أعالم النبالء: ))/377.
))) األخالق والسير: )/ 3).

)3) فتح الباري: 584/3.
)4) النظائر لبكر أبو زيد، ص )190).

ر في الفتوى؛ فكم ترى ِنزاالً  الثالث: حب الصدارة والتصدُّ

في حالئب العلم، يرومون مقاماته الش���امخة من غير ش���موخ 
وال نضج، ونَْفس اإلنس���ان الطموح تتوق إلى هذه املنازل، ولكن 
���ق يقهر ذلك باملجاهدة، وَهْضم النفس، وَكبْح اجلماح، ولو  املوفَّ

أن املرَء أسلم الزناد للنَّفس ألسلمته للسقوط والهلكة.
إنَّ من االفتراِء على الله - تعالى - والكِذب على ش���ريعِته 
ع ف���ي الُفتْيا بغير  وعب���اِده ما يفَعله بعُض املتعاملني من التس���رُّ
ي  ة، واإلفت�اء بالتش���هِّ علم، والقول على الله - تعالى - بال ُحجَّ
والتلفيق، واألخ���ِذ بالرَُّخص املخالفة للدلي���ل الصحيح، وتتبُّع 

ة املستِندة إلى أدلَّة منسوخٍة أو ضعيفة. األقوال الشاذَّ

اع هو َعتََبة الدخول إلى جرمية القول على  إن التعالم اخلدَّ
مة حترمياً أبدّياً في جميع الش���رائع، وهذا  الله بغير علم، احملرَّ
مم���ا ُعِلم من الدين بالضرورة، وعلى وجه أخص حينما تختلط 
األوراق ويش���يع اجلهل، وفي حديث عب�د الله وأبي موس���ى - 
رض���ي الله عنهما - قاال: قال رس���ول الل���ه #: »ِإنَّ بنَْيَ يََدْي 

ْهُل، َويُْرَفُع ِفيَها الِْعلُْم«))).  اَعِة أَلَيَّاماً، يَنِْزُل ِفيَها اجْلَ السَّ
وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله #: »ِمْن 

ْهُل«))). اَعِة أَْن يُْرَفَع الِْعلُْم َويَثْبَُت اجْلَ أَْشَراِط السَّ
الراب��ع: غياب منهج الس����لف الصالح عند هؤالء؛ فإن س����لفنا 

)5) أخرجه البخاري: 590/6)، رقم )6653(، ومسلم: 056/4)، رقم ))67)).
)6) أخرجه البخاري: )/43، رقم )80(، ومسلم: 056/4)، رقم )671)).
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الصالح - رضوان الله عليهم - كانوا أبرَّ ه�ذه األمة قلوباً، وأعمقها 
هدياً، وأقلَّها تكلُّفاً، كانوا - رضوان الله عليهم - أعظم الناس ورعاً، 
ا س����ئل أحدهم س����ؤاالً فيحيل�ه على  وأقلَّهم في الدين كالماً، ورمبَّ
أخي����ه، وأخوه يحي�ل عل�ى غي�ره، وهكذا ال يزال الس����ائل ينتقل من 
واحد إلى آخر حتى يرجع السؤال إلى األول. يقول عبد الرحمن بن 
أبي ليلى - رحمه الله -: )أدركت بهذا املسجد )يعني مسجد رسول 
الله #( عش����رين ومائة من أص�حاب رس�ول الله كله�م يُس�َأل عن 
املس�����ألة فيق�ول: ال أدري())). وهذا أبو بك�ر الصديق - رض�ي الله 
عنه - على املنب�ر الشريف يقول: )أَيُّ َسَماٍء تُِظلُِّني َوأَيُّ أَْرٍض تُِقلُِّني 
إَذا ُقلْ����ُت ِفي ِكتَاِب اللِه َما الَ أَْعلَ����ُم؟())). وهذا عمر بن اخلطاب - 
رضي الله عنه - اإلمام الفاروق أمير املؤمنني وخليفة املسلمني، َمن 
ضرب الله احلقَّ على قلبه ولسانه، ومن لو رآه الشيطان سالكاً فّجاً 
لسلك فّجاً غيره، يقرأ قول الله - عز وجل -: }َوَفاِكَهًة َوَأًبّا{ ]عبس: 
؟، ثم يقول: إن  ٣١[، ثم يقول وهو على املنبر: )هذه الفاكهة، فما األبُّ
هذا لهو التكلف يا ابن اخلط�اب! وماذا على ابن أمِّ عمر لو جهل آيًة 
في كتاب الله؟())). وهذا علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يقول: 
)وأبرده����ا على الكبد قيل: ما هي؟ قال: ال أدري())). وهذا عبد الله 
بن عمر - رضي الله عنه - يقول: )العلم ثالثة: آيٌة ُمْحَكمة، وُس����نة 
ماضي����ة، وال أدري()))؛ فقد جعل )ال أدري( ثلَث العلم، وجعلها غيره 
نصف العلم، وهكذا حتى أثمرت هذه الشجرة ثماراً مباركة فقعَّدت 

دت فروعه. للدين قواعده، وثبَّتت أصوله، ومهَّ
جاء في سير أعالم النبالء))): )أن أبا شهاب احلناط قال: 
س���معت أبا حصني )وهو عثمان ب���ن عاصم( يقول: إن أحدهم 

ليفتي في املسألة، ولو وردت على عمر: جَلَمع لها أهل بدر(. 
لذا فليكن قول: )ال أدري( ش�عاراً للمس�لم في حي�اته في ما 
ال يعرفه من أحكام الش���رع، وهذه مالئكة الرحمن تقول ذلك في 
ما ال تدريه. قال - تعالى -: }َوَعَلَّم آَدَم اأَلْسَماَء ُكَلَّها ُثَمّ َعَرَضُهْم َعَلى 
اْل�َمالِئَكِة َفَقاَل َأْنِبُئوِني ِبَأْسَماِء َهُؤالِء إن ُكنُتْم َصاِدِقنَي #^٣١^#( َقاُلوا ُسْبَحاَنَك 

ْمَتَنا إَنَّك َأنَت اْلَعِليُم اْل�َحِكيُم{ ]البقرة: ٣١ - ٣٢[. ال ِعْلَم َلَنا إاَلّ َما َعَلّ
وما زال هذا العلم الش���ريف وهذا املنهج الرائد يحمله من 

))) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى: 110/6، وابن حبان في الثقات: 15/9).
))) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 136/6، رقم )30103(، وقال الهيثمي في مجمع 

الزوائد 40/9): »رواه البزار ورجاله رجاله الصحيح«.
رقم   ،136/6 شيبة:  أبي  وابن   ،)43( رقم   ،181/( منصور:  بن  سعيد  أخرجه   (3(
)30105(، واحلاكم: )/318، رقم )3145(، والبيهقي في شعب اإلميان: )/4)4، 

رقم )81))( .
)4) أخرجه الدارمي: )/74، رقم 175، وابن عساكر: )510/4.

)5) ينظر: سير أعالم النبالء: 9) /56.
.416/5 (6(

كل َخلٍَف ُعدولُه، ينف���ون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني 
وتأويل اجلاهلني، حتى نبتت ف���ي زماننا هذا نابتة لها ضجيج 
ب���ني الناس، يكتبون كالماً ويلقونَه. إْن أحس���نَّا الظن بهم قلنا: 
هم على جهٍل عظيم، وإْن حكمنا عليهم مبا ظهر لنا منهم قلنا: 

قلوبهم تنطوي على دخن. 
وتتأزم الفتنة بهم حني يكون أحدهم عليم اللس���ان، يُجاِدُل 
بالقرآن ويسرد على كالمه أدلًَّة، ويسوق براهني يحسبها الناس 

براهني للوهلة األولى، ولكنها في حقيقة األمر ُغْوُل))) العلم.
ضاللٍة ف��ي  خ��اب��ٍط  فقيٍه  م��ن  وك��م 

ل ��ت��ه ف��ي��ه��ا ال��ك��ت��اُب امل��ن��زَّ وح��جَّ
يلَبسون مس���وح العلم، وكأنهم أهله املدافعون عن بيضته، 
الذائ���دون عن حماه الناطقون بكلمت���ه وهم في حقيقة أمرهم 
يهدم���ون صروح الدين. قال عم���ر - رضي الله عنه -: )ثالث 
يهدم���ن الدين: زل���ة عالم، وج���دال منافق بالق���رآن، وأئمة 
مضلون()8). وق���ال أبو الدرداء - رضي الل���ه عنه -: )إن مما 

أخشى عليكم: زلة العالم، وجدال املنافق بالقرآن()9).
وكان معاذ بن جبل يقول في خطبته كل يوم: )هلك املرتابون، 
إن وراءكم فتناً يكثر فيه���ا املال، ويُفتح فيها القرآن حتى يقرأه 
املؤم���ن واملنافق واملرأة والصبي واألس���ود واألحمر، فيوش���ك 
أحده���م أن يقول: قد قرأت القرآن، فما أظن أن يتبعوني حتى 
أبتدع لهم غيره، وإياكم وما ابتَدع؛ فإن كل بدعة ضاللة، وإياكم 
وزيغة احلكيم؛ فإن الشيطان قد يتكلم على لسان احلكيم بكلمة 
ن جاء  وا احلق عمَّ الضاللة، وإن املنافق قد يقول كلمة احلق، فتلقَّ
به؛ فإن على احلق ن���وراً. قالوا: وكيف زيغة احلكيم؟ قال: هي 
كلم�ة تَُرْوُعك�م وتنك�رونها، وتقولون: ما هذه؟ فاحذروا زيغته وال 
تصدنَّكم عنه؛ فإنه يوشك أن يفيء وأن يراجع احلق، وإنَّ العلم 
واإلميان مكانَهما إلى يوم القيامة؛ فمن ابتغاهما وجدهما()10).

اخلامس: وازع الهوى اخلفي الذي قد ال يتبصره املفتي وال 

يعلمه؛ ألن للهوى خيطاً دقيقاً في النفوس يَْحكمها ويَْس���ري في 
أعماقها؛ حتى تظن حسناً ما ليس باحلسن. قال شيخ اإلسالم 
ابن تيمية - رحمه الله -: )وللش���ريعة أس���رار في سدِّ الفساد 
وَحْسم مادة الشر؛ لِعلْم الشارع مبا خفي على النفوس من خفيِّ 

ص  احمليط،  والقاموس   ،507/(( العرب  لسان  ينظر:  والداهية.  الهلكة  الُغول:   (7(
.(1344(

)8) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: )/3)).

)9) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: )/3)).
واحلاكم:  مختصراً،   )4611( رقم  داود،  وأبو   ،363/(( الرزاق:  عبد  أخرجه   (10(

460/4، وابن عبد البر: )/981.
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هواها الذي ال يزال يس���ري فيها حتى يقودها إلى الهلكة؛ فمن 
مات: إمنا حرمها لعلة  حتذلق على الشارع وقال في بعض احملرَّ
كذا، وهي مفقودة هنا. فاس���تباح ذلك بهذا التأويل، فهو ظلوم 

لنفسه جهول بأمر ربِّه()1).
وق���ال - رحمه الله -: )ما أكث���ر ما تفعل النفوس ما تهواه 

ظانَّة أنها تفعله طاعة لله()2).
ِبِع اْلَهَوى  وق���ال أيضاً معلقاً على قوله - تعال���ى -: }َوال َتَتّ
ِه َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد  ِه إَنّ اَلِّذيَن َيِضُلّوَن َعن َسِبيِل الَلّ َفُيِضَلَّك َعن َس���ِبيِل الَلّ
ِبَا َنُسوا َيْوَم اْل�ِحَساِب{ ]ص: ٢٦[: )فبنيَّ أن اتباع الهوى يُضلُّ عن 
سبيل الله؛ فمن اتبع ما تهواه نفسه أضلَّ عن سبيل الله؛ فإنه ال 
يكون الله هو املقصود، وال املقصود احلق الذي يوصل إلى الله؛ 
فال َقَص�د احل�ق، وال ما يوص�ل إل�ى احل�ق؛ بل قص�د ما يهواه 

من حيث هو يهواه()3).
الس���ادس: الظن بأن األخ���ذ مببدأ التيس���ير والرخصة هو 
األصلح دائماً، وغاب عنهم أن اإلس���الم هو اليسر، وليس اليسر 
هو اإلس���الم؛ فحدث جراء هذا تتبُّع الرخ���ص واجلري وراءها 
هروباً من التكاليف، وتخلُّصاً من الواجبات، وهدماً لعزائم األوامر 
والنواهي، وتوهيناً ملسير العبد في مدراج العبودية، ومنازل التألُّه 

والتذلل في مقام األلوهية، وهضماً حلقوق عباده.
وقد اعتب���ر العلماء هذا العمل فس���قاً)4)، وحكى ابن حزم 

اإلجماع عليه)5).
قال ابن عباس: )ويل لألتباع من زلة العالم()6).

وقال س���ليمان التيمي: )لو أخذَت برخصة كل عالم اجتمع 
فيك الشر كله()7).

وق���ال اإلمام أحمد: )لو أن رجاًل عم���ل بقول أهل الكوفة 
في النبيذ، وأهل املدينة في الس���ماع، وأهل مكة في املتعة كان 

فاسقاً()8).
وق���ال األوزاع���ي: )م���ن أخذ بن���وادر العلم���اء خرج من 

اإلسالم()9).
وروى اخلطيب بس���نده عن إبراهيم ب���ن أدهم، قال: )إذا 

))) شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل، ص )116).
))) مجموع الفتاوى: 8)/07).

)3) جامع املسائل: 143/6.
)4) املوافقات: 140/4، شرح التنقيح، ص )386).

)5) مراتب اإلجماع، ص )175).
)6) مدخل السنن، ص )687).

)7) أخرجه ابن عبد البر: )/7)9، وعلق عليه بقوله: »هذا إجماع ال أعلم فيه خالفاً«.
)8) جامع بيان العلم وفضله: )/7)9، إرشاد الفحول: )/454.

)9) رواه عنه البيهقي في سننه الكبرى: 11/10). 

حملت شاذَّ العلماء حملت شراً كثيراً()10).
وقال ابن ح���زم - رحمه الله تعالى - في كالمه على أنواع 
ة الدين،  االختالف: )... وطبق���ة أخرى، وهم قوم بلغت بهم رقَّ
وقل���ة التقوى إل���ى طلب ما وافق أهواءهم ف���ي قول كلِّ قائل؛ 
فه���م يأخذون ما كان رخصة من كل قول عالم مقلدين له، غير 
طالبني ما أوجبه النص عن الله - تعالى - وعن رسول #()11).
ويقول الذهبي - رحمه الل���ه -: )من تتبع رخص املذاهب 

وزالت املجتهدين فقد رقَّ دينه()12).
وقال الش���يخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حس���ن آل 
الش���يخ: من هجم على مثل هذه األقوال الشاذة واعتمدها في 
نَْقله وفتواه، فقد تتبع الرخص ونبذ األصل املقرر عند س���لف 

األمة وأئمتها... وما أحسن ما قيل: 
وال���ع���ل���ُم ل��ي��س ب��ن��اف��ٍع أرب���ابَ���ه

ر)13) تبصُّ وُحْسن  نظراً  يُِفد  لم  ما 
وف���ي هذا الصدد يجب اإلن���كار على كل من اتبع هواه في 
األخ���ذ بفتاوى املتس���اهلني من املفتني، ومن اتب���ع هواه بتبنِّي 
الفتاوى الش���اذة القائمة على حب املخالفة، وسعى لها سعيها، 

وجهر بها بني الناس.
والواجب على العامي أن يسأل أهل العلم الذين يثق بدينهم 
وعلمهم. وأما من ُعِرف بالتساهل وتتبُّع الرخص وعدم احلرص 
���نة، فال يجوز ألحد أن يستفتَيه، وال أن يعمل مبا  على اتباع السُّ

يفتيه به. 
ولي���س كل قول قاله عالم أو متعاِلم، صحيحاً، وليس كل ما 
قاله فقيه حقاً، إال قوالً له حٌظ من األثر أو النظر، وقدمياً قال 
اإلمام مالك - رحمه الل���ه -: )كلٌّ يؤخذ من كالمه ويترك، إال 

صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر املصطفى #()14).
ا، فإنه ينبغي أن  وإذا كثرت األقوال الشاذة من ش���خص مَّ
ر منه؛ لئال يغتر به العامة، من غير استرس���ال في الطعن  يَُحذَّ
بذاته، وينبغي الترفع عن القول املُِسف في شخصه أو الطعن في 
ذاته أو نسبه؛ فليس هذا سبيل أهل الرشد في هذه املواطن، بل 
سبيلهم بيان اخللل وكشف الزلل في القول دون الولوج في ذوات 
األشخاص واإلقذاع في العبارات، مع التأكيد الشديد على زجر 
من اختار هذه األقوال الش���اذة، واعتمدها، ونبذ األصل املقرر 

)10) اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع: )/160.
)))) اإلحكام في أصول األحكام: 645/5.

))1) سير أعالم النبالء: 81/8.
)13) الرسالة التاسعة من عيون الرسائل لإلمام عبد اللطيف آل الشيخ.

)4)) ينظر: سير أعالم النبالء: 93/8.
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عند سلف األمة وأئمتها.
ونحن نعلم أن من واجب اجلاهل أن يس���أل عن دينه، وأن 
يقلد من يستفتيه، ولكن هذا األمر ليس على إطالقه؛ وبخاصة 
إذا علمنا أن ذاك العامي اجلاهل يتقصد األخذ مبن ُعِرف عنه 
قلَّة العلم، أو قلَّة الدين، أو من اش���تهر بالش���ذوذ عن جماعة 
العلم���اء. قال اب���ن القيم - رحمه الل���ه -: )العالم قد يزل وال 
ل قوله  ب���د؛ إذ ليس مبعصوم، فال يجوز قبول كلِّ ما يقوله وينزَّ
ه كل عالم على وجه األرض  منزلة قول املعصوم؛ فهذا الذي ذمَّ
م���وه وذموا أهله، وهو أصل ب���الء املقلدين وفتنتهم؛ فإنهم  وحرَّ
يقل���دون العالم في ما زلَّ فيه وفي م���ا لم يزل فيه، وليس لهم 
متيي���ز بني ذلك، فيأخذون الدين باخلط���أ وال بد، فيحلُّون ما 
عون ما لم يشرع، وال  حرم الله، ويحرمون ما أحل الله، ويش���رِّ

ن قلدوه  بد لهم من ذل���ك؛ إذ كانت العصمة منتفية عمَّ
فاخلطأ واقع منه وال بد. 

وقد ذكر البيهق���ي وغيره من حديث كثير هذا عن 
ه مرفوع���اً: »اتَُّقوا َزلََّة الَْعاِل���ِم َوانْتَِظُروا  أبي���ه عن جدِّ
َفيْئَتَُه«)1)، وذكر من حديث مس���عود بن س���عد عن يزيد 
بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رس���ول 
تي ثاَلٌث: َزلَُّة َعاِلٍم،  الله #: »أََش���دُّ َما أَتََخوَّف َعلى أُمَّ

َوِجَداُل ُمنَاِفٍق ِبالُْقْرآِن، َوُدنَْيا تَْقَطُع أَْعنَاَقُكْم«)2). 
ومن املعلوم أن املخوف في زلة العالم تقليُده فيها؛ 
إذ ل���وال التقليد لم يَُخف من زلة العالم على غيره؛ فإذا 
عرف أنها زلَّة لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق املسلمني؛ 
فإنه اتباع للخطأ على عمد ومن لم يعرف أنها زلة فهو 

أعذر منه وكالهما مفرط في ما أُِمر به()3).
والش���ذوذ في الفتوى ليس جديداً بل هو قدمي قدم األيام، 
ولكنه في هذا الزمن يلقى رواجاً عريضاً من ش���رائح املسلمني 
بفعل اإلعالم الذي يحتفي فيه بعض س���دنته بالش���ذوذ لطيِّ 

صفحة احلق ومد ظل الباطل وضالله. 
د عمر بن اخلطاب - رضي الله عنه  وقد كان اخلليفة املسدَّ
- يدرك ما حُتِدثه الفتاوى املختلفة بني الناس، وكان موقفه منها 
صارماً، وأصرم منه موقفه جتاه من يأتي بالش���اذ من األقوال؛ 
ْدِريِّ - رضي الله  فقد روى ابن أبي ش����يبة َعْن أَِبي َس�ِعيٍد اخْلُ
اَلِة ِفي  عنه - َقاَل: »اْختَلََف أُبَيُّ بُْن َكْعٍب، َوابُْن َمْس���ُعوٍد ِفي الصَّ

))) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 11/10)، رقم )0706)).
))) أخرجه البيهقي في شعب اإلميان: )4/1)5، رقم )9)98)

)3) إعالم املوقعني: )/)19.

: ثَْوٌب، َوَقاَل: ابُْن َمْسُعوٍد: ثَْوبَاِن، َفَخَرَج  الثَّْوِب الَْواِحِد، َفَقاَل أُبَيٌّ
َعلَيِْهَما ُعَمُر َفاَلَمُهَما، َوَقاَل: ِإنَُّه لََيُس���وُؤِني أَْن يَْختَِلَف اثْنَاِن ِمْن 
ْيِء الَْواِحِد؛ َفَعْن أَيِّ ُفتَْياُكَما يَْصُدر  ٍد # ِفي الشَّ أَْصَحاِب ُمَحمَّ

.(4(» ا ابُْن َمْسُعوٍد َفلَْم يَْأُل، َوالَْق�ْوُل َما َقاَل أُبَيٌّ النَّاُس؟ أَمَّ
وروى اإلمام مالك َعْن َساِلِم بِْن َعبِْد اللَِّه أَنَُّه َسِمَع أَبَا ُهَريَْرةَ 
بََذِة،  ُث َعبْ���َد اللَِّه بَْن ُعَمَر: »أَنَُّه َمرَّ ِبِه َق���ْوٌم ُمْحِرُموَن ِبالرَّ يَُحدِّ
ِم َصيٍْد َوَجُدوا نَاس���اً أَِحلًَّة يَْأُكلُونَُه، َفَأْفتَاُهْم  َفاْس���تَْفتَْوهُ ِفي حَلْ
اِب َفَسَألْتُُه َعْن  طَّ ِبَأْكِلِه، َقاَل: ثُمَّ َقِدْمُت امْلَِدينََة َعلَى ُعَمَر بِْن اخْلَ
َذِل���َك، َفَقاَل: ِبَ أَْفتَيْتَُهْم؟ َقاَل: َفُقلُْت: أَْفتَيْتُُهْم ِبَأْكِلِه، َقاَل: َفَقاَل 

ُعَمُر: لَْو أَْفتَيْتَُهْم ِبَغيِْر َذِلَك أَلَْوَجْعتَُك«)5).
فكم يا تُرى من يس���تحق أن يُوَجع بسبب فتوى شاذة نسبها 
ر! وكم هم الذين يستحقون التأديب  لشرع الله - تعالى - املطهَّ

بسبب فتوى أحدثت شرخاً وصخباً وتهريجاً!
وليس املقصود هنا إنكار وجود خالف بني العلماء في مسائل 
الفقه، لكنا ننكر على املفتي تتبُّع األقوال الش���اذة واملهجورة منها، 
وننكر جعل ذلك اخلالف سبياًل الختراع أقوال باطلة ينسبها لدين 

الله - تعالى - وهي ليست منه.
قال الش���يخ بكر أبو زيد - عليه رحمه الله -: )ولم يفلح َمن 
جعل ِمن هذا اخلالف س���بياًل إلى تتبُّع رخ���ص املذاهب، ونادِر 
اخلالف، وندرِة املخالف، والتقاط الشواذ، وتبنِّى اآلراء املهجورة، 

والغلط على األئمة، ونصبها للناس ديناً وشرعاً()6).

)4) مصنف ابن أبي شيبة: )/77)، رقم )3188(، وقال األلباني في الثمر املستطاب، ص 
)95)(: »سند صحيح«.

)5) املوطأ: )/)35، رقم )783).
)6) املدخل املفصل: )/107.
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وفي مثل هذا املعترك الس���اخن ال���ذي تكثر فيه الزيغات 
والزالت يجب على أهل العلم والرسوخ، جتلية احلقائق واستبانة 
س���بيل احلق، ودفع إيهام املتعاملني املتحذلقني، وقد كان سلفنا 
- رض���وان الله عليهم - يردون على من نطق بالباطل باطلَه، ال 
يخافون في الله لومة الئم، وقد يكون األمر باطاًل محتَماًل، وقد 
يك���ون أمراً فيه اجتهاد أو راجعاً إلى مصلحة، لكنهم - رضوان 
ا بايعوا رس���ول الله على الس���مع والطاعة في  الله عليهم - لَ�مَّ
اليس���ر والعسر واملنش���ط واملكره بايعوه على أْن يقولوا باحلق 

أينما كانوا، ال يخافون في الله لومة الئم)1).
وملا خرج عمار بن ياس���ر - رضي الله عنهما - مع علي في 
وقعة اجلمل وعلم أنَّ عائش���ة - رضي الله عنها - خرجت مع 
اجليش اآلخر، وقف في الناس خطيباً وقال: )أيها الناس! والله 
إني ألعلم أنها زوجة نبينا في الدنيا واآلخرة! ولكن الله ابتالكم 
ليعلم أتطيعوه أم تطيعوها؟()2). لقد أثبت لها فضلها وَش���َرفها 
وِمزيَتها - رضوان الله عليه���ا - لكنه نطق باحلق وإن كان في 
خالف عائش���ة - رضي الله عنها - ألن احلق أعلى وأغلى من 

الرجال.
ق���ال رجل لإلم���ام أحمد: إن ابن املبارك ق���ال كذا، فقال 

اإلمام أحمد: )إن ابن املبارك لم ينزل من السماء()3).
وق���ال اإلمام القرطبي، وقد ذكر اخلالف في حكم ش���رب 
النبيذ: )فإن قيل: فقد أحل ش���ربه إبراهيم النخعي وأبو جعفر 
الطحاوي وكان إماَم أهل زمانه، وكان سفيان الثوري يشربه...( 
ْرنَا من زلة العالم، وال  ثم قال معلقاً: )هذه زلة من عالم وقد ُحذِّ

نة()4). حجة في قول أحد مع السُّ
ر صفو الس���احة في هذه األيام إال املجاملة، نغضُّ  وما عكَّ
الطرف، ونسكت مرة بعد مرة، حتى يُطلَّ الباطل برأسه، ويَنشَر 
عل���ى الناس رواقه، ويتَّبَع املبطَل فئ���اٌم ِمْن الناس ممن اغتروا 

بزخرف القول.
ولهذا كان من الوظائف الشريفة لألجلَّة ُمَقاَرَضة مجاهرة 
هؤالء بالشذوذات، باإلجهار الشجاع باحلق؛ ألن سكوت األكابر 
ر األصاغر، ومن ثَ���مَّ االمت�داد الفج في صناعة  يزي���د من ت�نمُّ
منهج للشذوذ العلمي، س���يكون له رموزه وأتباعه، ولرمبا تكون 
له احلماية والرعاية الكاملة، وهن���ا َمْكَمن الفتنة للناس الذين 

من   )1709( رقم   ،1469/3 ومسلم:   ،)6774( رقم   ،(633/6 البخاري:  أخرجه   (((
حديث عبادة بن الصامت، رضي الله عنه.

))) أخرجه البخاري: 600/6)، رقم )6687).
)3) ينظر: الفروع: 381/6.

)4) تفسير القرطبي: 131/10.

ق���د تخفى عليهم بدهيات العلم، وقد وجدنا مع األيام أن هؤالء 
ال يتورعون عن الفتيا بش���يء مهم���ا عظم، بل هم إلى القضايا 

الكبرى أسرع منهم إلى غيرها. 
وال يَْجُمُل العلم بالعاِلم إال إذا لزم نصوص الش���ريعة وحمى 
حماها وناهض ألجلها مجتنباً الغرائب من األقوال، والش���ذوذات 
ة في  من الفت�اوى، وما ال يُح�ِس���ن الناُس فهَمه، أو ما يس���بب رقَّ

الدين، أو فحشاً في السلوك.
ولذا ال يُتصوَّر صدور مثل تلك الفتاوى املفسدة لدين الناس 
من مفٍت يعلم ما وصلت إليه أحوال الناس من البُعد عن الشرع. 
ق���ال العالَّمة محمد بن إبراهيم - رحمه الله - في ش���أن من 
تطاول على العلم في أحكام املناسك وغيرها في هذه األزمان: 
)لقد انطلقت ألس���نة كثير من املتعلمني، وجرت أقالم األغبياء 
والعابث���ني، وط���ارت كلَّ مطار في اآلفاق كلمات املتس���رعني، 
واتخذت الكتابة في أحكام املناس���ك وغيره���ا جتربًة ألق�الم 
بعض، وجن�وح اآلخرين إل�ى إب���راز مقتضى ما في ضمائرهم 
وأفهامه���م، ومحبة آخرين لبيان احلق وهداية اخللق، لكنهم مع 
األسف ليس���وا من أهل هذا الشأن، وال ممن يجري جواده في 
ه���ذا امليدان، فنتج عن ذلك من القول على الله وعلى رس���وله 
بغير علم وخرق سياج الشريعة ما ال يسع أُوِلي األمر من الوالة 

والعلماء أن يتركوا لهم احلبل على الغارب. 
ولََعم���ري إلن لم يُض���َرب على أيدي هؤالء بي���د من حديد، 
وتُوقُّف أقالمهم عن جريانها بالتهدي���د والتغليظ األكيد، لتكونن 
العقبى التي ال حُتَمد، ولتأخذنَّ في متاديها إلى أن تكون املناس���ك 
أُلعوبَ���ة لالَّعبني، ومعبثة للعابثني، ولتكونن بش���ائَر بني املنافقني، 
ومطمعاً ألرباب الش���هوات، وس���لَّماً ملن في قلوبهم زيغ من أرباب 
الش���بهات، وفساداً فاش���ياً في تلك العبادات، ومصيبة ال يشبهها 
مصيبة، ومثار شرور شديدة عصيبة، ولََيقوَمن سوق غثِّ الرخص، 

ق فيه الزبى. وليبلغن سيل االختالف في الدين والتفرُّ
ولرمب���ا يقول قائل: أليس كتاب الل���ه العزيز فينا موجوداً، 

وحسام سنة رسول الله # فيما بيننا محدوداً.
قيل: نعم، ولكن ماذا تغني السيوف املغمدة، ولم ينل الكتاب 

العزيز مغزاه ومقصده.
حياً ن���ادي���َت  ل��و  أس��م��ع��َت  ل��ق��د 

ت��ن��ادي مل���ن  ح���ي���اةَ  ول���ك���ْن ال 
ول���و ن����اراً ن��ف��خ��َت ب��ه��ا أض���اءْت

ول��ك��ن أن���ت ت��ن��ف��ُخ ف��ي رم�����اِد)5)
)5) فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ: 47/3 - 48.
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ا احتس���اب في  وقد كان األئمة وأهل العلم يحتس���بون أميَّ
مناصحة املتعاملني الذين يتقصدون الش���ذوذ في الفتوى، ومن 
لطائف ما جاء في ذلك ما ورد في رس���ائل الش���يخ محمد بن 

إبراهيم:
)من محمد بن إبراهيم إلى املكرم... سلَّمه الله.

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالداع���ي إلى الكتابة لكم أنه تكرر منك تدخلكم في ما أنتم 
ا في���ه من التنافي مع ما يقتضيه التقى  في غنى عنه، فضاًل عمَّ
والورع من وجوب اس���تبراء العبد لدينه وعرضه، وذلك رأيكم في 
التص�ديق للع�امة بإفت�ائهم في مسائل الط�الق مب�ا هو خ�الف ما 
عليه الفتوى وما اشتهر القول به لدى جمهور العلماء، ومرجوحيته 

ظاهرة لدى احملققني من أهل العلم...
فنأم���ل منك - بارك الله فيك - الك���فَّ عن إرباك العامة 
م إليك من يطلب الفتوى  بفتاوى ش���اذة أو مرجوحة، ومتى تقدَّ
فعليك باإلش���ارة لهم إلى اجلهة املختصة بالفتاوى، ونرجو أن 
يكون لديك من أس���باب احترامك نفس���ك ما يغنينا عن إجراء 
ك، هذا ونس���أل الله لنا ولك ُحْسن اخلتام  ما يوقفك عند حدِّ

والتوفيق ملا يحبه ويرضاه. والسالم عليكم.
مفتي الديار السعودية

)ص/ف 8)8) في )8))/0)/))ه�())).
ولرمبا قال قائل: أبعدت النجعة وأمعنت خياالً حينما قرنت 
هذا العهد بذلك؛ ألن هذا هو عصر االنفتاح واالنفساح والعوملة 

وحرية الرأي! 
وب���كل بداهة يق���ال: نحن ال نتطلب عه���داً كعهد العالَّمة 
محمد بن إبراهيم، وحنانيك بعض الشر أهون من بعض، بل هو 
بيان للدين، وحديث باسم التشريع القرآني والنبوي، وهذا ليس 
إال ملن اختارهم الله ومنحهم علماً وفهماً ودركاً ملنازع النصوص 
ودالالتها، وتوفرت لديهم شرائط االجتهاد كما سبق، مع وجوب 
التزامهم بالدليل ومراعاة املصالح ومحاذرة الش���ذوذ واخلروج 

على اإلجماع واجلماعة.
ومعل���وم عن���د أهل العل���م واإلميان أن احلق ف���ي االتباع 
والدليل، وعدم مخالفة اجلماعة، واألخذ باألقوال الش���اذة من 
ِبْع َغْيَر  َ َلُه اْلُهَدى َوَيَتّ ُسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبنَيّ غير برهان، }َوَمن ُيَش���اِقِق الَرّ
َس���ِبيِل اْل�ُمْؤِمِننَي ُنَوِلِّه َما َتَوَلّى َوُنْصِلِه َجَهَنَّم َوَس���اَءْت َمِصيًر{ ]النساء: 
ن من اخلوض في الفتوى اجلاهلون  ١١٥[؛ ولهذا ال يجوز أن ميكَّ

))) فتاوى ورسائل اإلمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ: ))/36. وانظر في هذا املوضوع 
إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ: ))11 - 117)

مبقاصد الش���ريعة ومدارك األحكام، املتخرصون على معانيها 

بالظن، املتعاملون بال رس���وخ، اخلائضون في مظان االشتباه بال 

متييز، املقتحمون غمار الفتوى بال علم وال عدة وال تأهيل. 

نون م���ن درك أحكام  وف���ي األمة بحمد الل���ه علماء متمكِّ

الوقائع، بصيرون مبس���الك النظر واالس���تنباط، راسخون في 

التخريج والترجيح. وال تظهر األفكار الزائغة والعقائد املنحرفة 

واألقوال الشاذة إال بترك الصدور عن العلماء الراسخني، وأخذ 

العلم والفتوى عن أهل اجلهل والهوى. 

روى عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن 

رس���ول الله # قال: »ِإنَّ اللََّه اَل يَْقِبُض الِْعلْ���َم انِْتَزاعاً يَنْتَِزُعُه 

ِم���ْن الِْعَباِد َولَِكْن يَْقِبُض الِْعلَْم ِبَقبْ���ِض الُْعلََماِء؛ َحتَّى ِإَذا لَْم يُبِْق 

االً َفُسِئلُوا َفَأْفتَْوا ِبَغيِْر ِعلٍْم َفَضلُّوا  َعامِلاً اتََّخَذ النَّاُس ُرؤوساً ُجهَّ

َوأََضلُّوا«))). 

وعن عبد الله بن مس���عود - رضي الله عنه - قال: )لَيَْس 

َعام ِإالَّ والَِّذي بَْعده َش���رّ ِمنُْه، اَل أَُقول: َعام أَمَطُر ِمْن َعام، واَل 

َع���ام أَْخَصب ِمْن َع���ام، َواَل أَِمير َخيٌْر ِمْن أَِمي���ر، َولَِكْن َذَهاُب 

علمائكم وخياركم، ثُمَّ يَْحُدث َقْوم يَِقيُسوَن اأْلُُمور ِبآَراِئِهْم َفيُْهَدم 

ْساَلم ويُثلم())). اإْلِ

ق���ال أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال رس���ول الله #: 

ُق ِفيَها الَْكاِذُب،  اَعاُت، يَُصدَّ »َس���َيْأِتي َعلَى النَّاِس َس���نََواٌت َخدَّ

ُن ِفيَها اأْلَِمنُي،  اِئُن، َويَُخوَّ اِدُق، َويُْؤمَتَُن ِفيَها اخْلَ ُب ِفيَها الصَّ َويَُكذَّ

ُجُل التَّاِفُه  َويِْبَضُة؟ َقاَل: الرَّ َويِْبَضُة. ِقيَل: َوَما الرُّ َويَنِْطُق ِفيَها الرُّ

ِة«))).  يَتكلم ِفي أَْمِر الَْعامَّ

أليس هذا زمان الرويبضة؟ بلى والله! إن هذا زمانه، وإنها 

الس���نني اخلداعة التي نطق فيها الرويبضة، كما أخبرنا بذلك 

رس���ولنا # قبل مئات السنني. فال حول وال قوة إال بالله العلي 

العظيم.

ه إليك رّداً  اللهم من وقع في هذه الفتنة من املس���لمني فردَّ

جمياًل وافتح على قلبه وبصره باحلق، واكفه ش���ر نفسه وشر 

الشيطان، وأعوان الباطل.

))) أخرجه البخاري: )/50، رقم )100(، ومسلم: 058/4)، رقم )673)).
)3) أخرجه الدارمي: )/76، رقم )188).

)4) اإلسناد فيه ضعف، وقد أخرجه ابن ماجة: )/1339 رقم )4036(، وأحمد: 91/13) 
رقم ))791(، واحلاكم: 4/)51 رقم )8439(، وقال: »صحيح اإلسناد«، وصححه 

األلباني في السلسلة الصحيحة، رقم )1887).
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حكى امل���ؤرِّخ اجلبرتي أن الفرنس���يني ف���ي مصر أحيوا 
االحتفال باملولد النبوي سنة 1213ه� ودفعو تكالفيه، واجتمعوا 

في يوم املولد ولعبوا وضربوا طبولهم)1).
وأورد اجلبرتي في حوادث سنة 1214ه� أن )الفرنساوية( 
أِذنوا بإقام���ة املوالد »ِل�َما رأوا فيه من اخلروج عن الش���رائع 

مات«)2). واجتماع النساء واتباع الشهوات والتالهي وِفْعل احملرَّ
وأش���ار اجلبرت���ي إلى أن طبيع���ة )الفرنس���اوية( املجون 

ب. واخلالعة)3). وهذا متحقق في املولد كما شوهد وُجرِّ
ومن ش���واهد هذه األيام أن الس���فير األمريكي بالقاهرة 
ال يفوت���ه مولد البدوي)4). فالبدوي يحم���ي الوحوش في البر، 
واألس���ماك في البح���ر؛ فكيف يعجز عن حماي���ة من يحضر 

مولده؟ كما جاء في هذيان الشعراني في طبقاته)5).
وعندما يحتفي املستعمر النصراني باملولد َفأِلجل ما في هذه 
املوال���د من الغلو واإلطراء لألنبياء واألولي���اء، ودين النصارى قائم 
عل���ى ذلك الغلو واإلفراط، وقد ق���ال #: »ال تُْطُروني كما أطرت 
النص���ارى ابن مرمي«)6)، إضافة إلى أن االحتفال باملولد النبوي فيه 

تشبُّه بالكافرين في االحتفال مبيالد عيسى، عليه السالم.
واملقصود أن النصارى يفرحون مبا يفعله أهل البدع واجلهل 

من املسلمني مما يوافق دينهم، ويشابهونهم فيه)7).
ومن املعلوم أن االحتفال باملولد النبوي وَجْعلَه عيداً: من البدع 
احلادثة التي لم يشرعها الله ورس���وله # وال السابقون األولون 

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

))) تاريخ اجلبرتي: )/01).

))) تاريخ اجلبرتي: )/306.

)3) تاريخ اجلبرتي: )/44).
)4) التصوف حملمد املقدي، ص31.

)5) الطبقات الكبرى للشعراني: )/)16.
)6) أخرجه البخاري.

)7) مجموع الفتاوى البن تيمية: 17/)46.

من املهاجري���ن واألنصار؛ حتى قال الفاكهان���ي )ت 734ه�(: »ال 
أعل�م له�ذا امل�ول�د أصاًل ف�ي كت�اب وال سنة، وال يُنَقل عمل�ه عن 
أحد من علماء األمة الذين هم القدوة في الدين، املتمسكون بآثار 
الون، وشهوة نَْفس اغتنى بها  املتقدمني، بل هو بدعة أحدثها البطَّ

الون«)8). األكَّ
وقال ابن احل�اج )ت 737ه�(: »... ومن جملة ما أحدثوه من 
البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشعائر، 
ما يفعلونه في شهر ربيع األول من املولد، وقد احتوى على بدع 

مات«)9). ومحرَّ
وقد حرر اب���ن تيمية حكم املولد، وب���نيَّ وجه كونه بدعة، 
وما في االحتفال باملولد من عزوف عن الس���نن وفتور عن لزوم 
الش���رع، فقال: »وكذلك ما يحدثه بع���ض الناس: إما مضاهاة 
للنصارى في ميالد املسيح عيسى - عليه السالم - وإما محبة 
للنبي # وتعظيماً، والله قد يثيبهم على هذه احملبة واالجتهاد، 
ال على الب���دع )من اتخاذ مولد النب���ي # عيداً، مع اختالف 
الناس في مولده(؛ فإن هذا لم يفعله السلف، مع قيام املقتضي 
له وعدم املانع في���ه، ولو كان هذا خيراً محضاً أو راجحاً لكان 
السلف - رضي الله عنهم - أحقُّ به منا؛ فإنهم كانوا أشد محبة 
لرس���ول الله # وتعظيماً له منَّا. وأكث���ر هؤالء الذين جتدهم 
حرصاء على أمثال هذه البدع مع ما لهم فيه من ُحْسن القصد 
واالجتهاد الذي يُرجى لهم ب���ه املثوبة، جتدهم فاترين في أمر 

ا أُِمروا بالنشاط فيه«)10). الرسول عمَّ
واحلاصل أن االحتفال باملولد بدعة محَدثة؛ ألن الس���لف 
لة لم يفعلوه مع قيام املقتضي وانتفاء  الصالح من القرون املفضَّ
املانع، ولو فعل���وا ذلك لنُِقل، فلما لم يُنق���ل مع توفر الدواعي 

)8) املورد في عمل املولد ص 8 - 9.
)9) املدخل: )/9)).

)10) االقتضاء: )/615.

االستعمار
واالحتفاء

بالمــــولد!

] قضايا دعوية [

د. عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف)*(

w w w . a l a b d u l l t i f . n e t
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نة التي  والهمم على نقله، دلَّ على أن هذا الترك الراتب هو السُّ
ال محيد عنها.

���نة الذين  ة أئمة أهل السُّ ثم إن ابن تيمية - وهو على جادَّ
يرحم���ون اخللق ويعلمون احلق - بنيَّ أن بعض الذين يحضرون 
املولد قد يُثابون على محبة الرس���ول # وُحْس���ن النية، ولكن 
ال يثاب الش���خص على البدعة واإلحداث في دين الله، تعالى. 
فالبدعة ال تنفك عن اإلثم والعقوبة والذلِّ والصغار؛ فال يُحَكم 
بتأثي���م كل من حضر املولد، كما ال يق���ال بحصول الثواب ملن 
حضره. وكع���ادة ابن تيمية في قوة حجته وتنويع أدلَّته في الردِّ 
ل أو العقل الصريح أو  على املبتدعة؛ س���واء من الش���رع املن���زَّ
د - رحمه الله - أن االشتغال بالبدع  الفطرة الضرورية، فقد أكَّ
د في السنن، وحضوَر األعيادة املبتَدعة ينقص قدر األعياد  يزهِّ
املش���روعة )الفطر واألضحى(، وأن هذا أمر يجده اإلنسان في 
نفس���ه ضرورًة، فقال - رحمه الله -: »من شأن اجلسد إذا كان 
جائعاً فأخذ من طعام حاجته اس���تغنى عن طعام آخر، حتى ال 
ه أكله، أو لم  ���م، ورمبا ضرَّ يأكل���ه إن أكل فيه إال بكراهة وجتشُّ
ينتفع به، ولم يكن هو املغذي له الذي يقيم بدنه؛ فالعبد إذا أخذ 
من غير األعمال املشروعة بعض حاجته، قلَّت رغبته في املشروع 
وانتفاع���ه به، بقدر ما اعتاض عن غي���ره، بخالف من صرف 
ته إلى املشروع؛ فإنه تعُظم محبته له ومنفعته به«)1).  نهمته وهمَّ
إل���ى أن قال: »وأقل الدرجات أن���ك لو فرضت رجلني أحدهما 
قد اجتمع اهتمامه بأمر العيد على املشروع، واآلخر مهتم بهذا 
د للمش���روع أعظم اهتماماً  وهذا، فإنك بالضرورة جتد املتجرِّ
به من املش���رك بينه وبني غيره، ومن لم يدرك هذا فلغفلته أو 
إعراضه، وهذا أمر يعلمه من يعرف بعض أسرار الشرائع. وأما 
اإلحس���اس بفتور الرغبة فيجده كل أحد، فإنا جند الرجل إذا 
ع عليهم في بعض األعياد املسخوطة؛ فال بد  كسا أوالده، أو وسَّ

أن تنقص حرمة العيد املرضي من قلوبهم«)2).
وال بد أن نش���ير إلى أن أجدى وأبقى وس���يلة في مدافعة 
األعياد البدعي���ة ونحوها هي إظهار الس���نن النبوية ولزوُمها 
والدع���وةُ إليها؛ فالنف���وس ُخلَقت لتعمل ال لتُتْرك، واإلنس���ان 
بطبيعته حارث عامل. فاالعتصام باملش���روع مينع من السقوط 

في املمنوع، ولزوم السنن يحفظ املرَء من الولوغ في البدع.
ولئن كان املتكلمة قد اختاروا الس���لب والنفي في الصفات 
اإللهي���ة، وحلقهم املتصوفة فأصابهم الولع بالنفي والتروك في 
الس���لوك، فقد تأثر بعض املتسنِّنة بذلك؛ فاستحوذ على فريق 

))) االقتضاء: )/483.

))) االقتضاء: )/485.

منه���م تتبُُّع احملَدثات املغمورة واملش���هورة والظاهرة واملطمورة 
بدع���وى التحذير والتنبيه، وغلب عل���ى خطابهم الترك واملنع، 
واملتعنيِّ إظهار سنن سيد املرسلني #، وتبليغ رساالت الله في 

جميع األصقاع؛ فهذا مقدور ومشروع.
ومهم���ا يكن فإن بع���ض اآلراء الرخوة الت���ي قالها بعض 
نة من أسباب تسلُّط »عشاق« املولد وشغبهم  املنتسبني ألهل السُّ
غ بعض املتسنِّنة احتفاَل  نة احملضة؛ حيث سوَّ على عموم أهل السُّ

ز آخرون الذكريات الوطنية. الشخص مبيالده أو زواجه، وجوَّ
فقال عش���اق املولد النبوي لعش���اق مولد الصبيان واألوطان 
والزواج بالنسوان: أنتم تنكرون علينا االحتفال مبولد سيِّد الثقلني 
#، ثم أنتم هؤالء تس���وِّغون ما دون ذلك مبراحل ومراحل؛ فلئن 

جاز ِفْعلكم فإن فعلنا أَْولَى وأحرى باجلواز واالتباع.
إن املواق���ف الواضحة واحلازمة جتاه هذه األعياد احملَدثة 
راده واتساقه؛ فالعيد يوٌم  هو املسلك الس���ديد في براهينه واطِّ
يُعتَاد مجيئه كلَّ عام أو ش���هر. ويتحقق في���ه اجتماع وأعمال؛ 
كما في عيديِّ الفط���ر واألضحى، وما عدا ذلك فهو من البدع 
واحملدثات، ومن التش���بُّه بالكفرة واملشركني، وأما أن يتحذلق 
بعضهم ويس���وِّغ هذه األعياد بدعوى أن���ه ال يُتعبَّد بها، فليس 
كذلك؛ فاألعياد من جملة العبادات: كالِقبلَة والصالة والصيام. 
أو يتكل���ف بعضهم جواز االحتفال مبيالد ولده أو وطنه على أن 
ال يسمى عيداً؛ وإمنا هي ذكرى أو مناسبة. فهذا تأويل بارد؛ إذ 
العبرة باحلقائق واملعاني ال مبجرد األلفاظ واملباني، إضافة إلى 

ما فيها من مضاهاة األعياد الشرعية ومزاحمتها.
وأخيراً فهذه الدنيا مظلمة إال ما أشرقت عليه رسالة السراج 
َه َيا ُأْوِلي  ُقوا الَلّ ُه َلُهْم َعَذاًبا َشِديًدا َفاَتّ املنير #. قال - تعالى -: }َأَعَدّ الَلّ
ُه إَلْيُكْم ِذْكًرا #^١٠^#( َرُسواًل َيْتُلو َعَلْيُكْم آَياِت  اأَلْلَباِب اَلِّذيَن آَمُنوا َقْد َأنَزَل الَلّ
ُلَماِت إَلى الُنّوِر  اِل�َحاِت ِمَن الُظّ َناٍت ِلُّيْخِرَج اَلِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُل���وا الَصّ ِه ُمَبِيّ الَلّ
ِتَها اأَلْنَهاُر َخاِلِديَن  ِه َوَيْعَمْل َصاِل�ًحا ُيْدِخْلُه َجَنّاٍت َتِْري ِمن َتْ َوَم���ن ُيْؤِمْن ِبالَلّ
ُه َلُه ِرْزًقا{ ]الطالق: ١٠ - ١١[، وأحوال املوالد ال  ِفيَها َأَبًدا َقْد َأْحَس���َن الَلّ
تنف���ك عن ظلمات بعضها فوق بعض؛ فظلمة الش���راك الصراح، 
والرك���ون إلى ظلمة القبور، »وحمم الش���هوات التي تتفجر حتت 
سود ليالي املوالد«)3)، إضافة إلى سيل من احلماقات واخلرافات. 
فيستحيل أن يجتمع هذا النور املبني مع ذلك احلندس والظالم.

)3) هذه هي الصوفية، للوكيل، ص161.
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] قضايا تربوية [

االبتغاء: ُخصَّ باالجتهاد في الطلب؛ فمتى كان الطلب لشيء 

محمود فاالبتغاء فيه محمود نحو قوله - تعالى -: }اْبِتَغاَء َرْحَمٍة 

ِه  ِبَّك{ ]اإلس���راء: ٢٨[ وقوله - تعال���ى -: }إاَلّ اْبِتَغاَء َوْجِه َرِبّ ن َرّ ِمّ
اأَلْعَلى{ ]الليل: ٢٠[)1).

ومعنى ابتغاء وجه الله: ابتغاء رضاه)2).

ففي اإلنفاق: قال - تعالى -: }َوَمَثُل اَلِّذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَلُهُم اْبِتَغاَء 

ٍة ِبَرْب���َوٍة َأَصاَبَها َواِبٌل َفآَتْت ُأُكَلَها  ْن َأنُفِس���ِهْم َكَمَثِل َجَنّ ِه َوَتْثِبيتًا ِمّ َمْرَضاِت الَلّ
ُه ِبَا َتْعَمُل���وَن َبِصيٌر{ ]البقرة: ٢٦٥[،  ِضْعَفنْيِ َفإن َلّ���ْم ُيِصْبَها َواِبٌل َفَطٌلّ َوالَلّ

وقال - تعالى -: }َوَما ُتنِفُقوَن إاَلّ اْبِتَغاَء َوْجِه الَلِّه{ ]البقرة: ٢٧٢[.

قال س���يد قطب - رحمه الله -: )إن هذا هو ش�أن املؤمن 

ال س���واه، إنه ال ينفق إال ابتغاء وجه الله، ال ينفق عن ه�وى وال 

عن غرض، ال ينفق وهو يتلفت للناس يرى ماذا يقولون، ال ينفق 

ليركب الناَس بإنفاقه ويتعالى عليهم ويش���مخ، ال ينفق ليرضى 

عنه ذو س���لطان أو ليكافئه بنيشان، ال ينفق إال ابتغاء وجه الله 

خالصاً متجرداً لل���ه... ومن ثَمَّ يطمئن لقب���ول الله لصدقته؛ 

))) مفردات ألفاظ القرآن للراغب:  ص56.
))) التحرير والتنوير: 366/7.

ويطمئ���ن لبركة الله ف���ي ماله؛ ويطمئن لث���واب الله وعطائه؛ 

ويطمئن إلى اخلير واإلحس���ان من الله جزاء اخلير واإلحسان 

لعب���اد الله. ويرتفع ويتطهر ويزكو مبا أعطى وهو بَْعُد في هذه 

األرض. وعطاء اآلخرة بعد ذلك كله فضل()3).

وقال السعدي – رحمه الله - في تفسير اآلية: )هذا إخبار 

ع���ن نفقات املؤمنني الصادرة عن إميانهم أنها ال تكون إال لوجه 

الل���ه - تعالى - ألن إميانهم مينعهم عن املقاصد الردية ويوجب 

لهم اإلخالص()4).

نَْفاِق َفاِئَدتَاِن: وقال الشيخ رشيد رضا – رحمه الله – )َوِلإْلِ

اِت -: تَثِْبيُت نَْفِس امْلُنِْفِق  أُواَلُهَم���ا - َوِهَي امْلَْقُصوَدةُ ِبال���ذَّ

ْخاَلِص ِللَِّه ابِْتَغاَء َوْجِهِه. َوتَْرِقَيتَُها ِباإْلِ

نَْيا َواآْلِخَرِة َوِهَي ُدوَن اأْلُولَى  َواأْلُْخَرى: الثََّواُب َعلَيِْه ِفي الدُّ

ِعنَْد الَْعاِرِفنَي.

باً ِإلَيِْه  َوابِْتَغاءُ َوْجِه اللِه ِبالَْعَمِل ُهَو أَْن يَْعَمَل لَُه ُدوَن ِسَواهُ تََقرُّ

َوِإْرَضاًء لَُه ِلَذاِتِه اَل ِللتََّش���وُِّف ِإلَى َش���ْيٍء آَخَر، َكَأنَّ امْلَُراَد ِبَذِلَك 

)3) الظالل:)/ 95).
)4) السعدي: ص 116.

أعمال األبرار
زبادي علي  توفيق  د. 
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َعْرُض���ُه َعلَيِْه َوُمَقابَلَتُُه ِبِه َفَقْط، َواَل يَْفَهُم َهَذا َحقَّ َفْهِمِه ِإالَّ َمْن 

 : َعَرَف َمَراِتَب النَّاِس َوَمَقاِصَدُهْم ِفي ِخْدَمِة امْلُلُوِك؛ َذِلَك أَنَّ

ِمنُْهْم َمْن يَْعَمُل ِللَْمِلِك َخْوفاً ِمَن الُْعُقوبَِة َعلَى تَْرِك َما َفَرَضُه 

َعلَيِْه َقانُونُُه أَِو التَّْقِصيِر ِفيِه.

َوِمنُْهْم َمْن يَْعَمُل أِلَْجِل اْقِتَضاِء اأْلَْجِر الَِّذي ُفِرَض ِللَْعَمِل َفُهَو 

ُر ِفي َغيِْرِه. اَل يَُفكِّ

َوِمنُْه���ْم َمْن يَْعَمُل َفيُِجيُد الَْعَمَل أِلَْجِل ااِلْرِتَقاِء ِمْن َجَزاٍء ِإلَى 

أَْكَبَر ِمنُْه.

َس���َن  َوِمنُْه���ْم - َوُهَو أَْعاَلُهْم َمْرتََبًة - َمْن يَْعَمُل الَْعَمَل احْلَ

امْلُْرِض���ي ِللَْمِلِك أِلَْجِل أَْن يَُكوَن ِفي نََظِرِه ُمْحِس���ناً َعاِرفاً ِقيَمَة 

ْكَمِة الَِّتي َكانَْت ِعلََّة اأْلَْمِر  الَْعَم���ِل الَِّذي أََمَر ِبِه َوَما َوَراَءهُ ِمَن احْلِ

َفِمثْ���ُل َهَذا يَِصحُّ أَْن يَُقاَل ِفيِه: ِإنَُّه ُمبْتٍَغ َوْجَه امْلَِلِك؛ أَْي أَْن يَُكوَن 

ُض أِلَنَّ يَُرى  َهِة الَِّتي يََراهُ ِفيَها ُمْحِس���ناً، َفِإنَّ َم���ْن يَتََعرَّ ِفي اجْلِ

َا يَْأِتي ِمْن ِتلَْقاِء الَْوْجِه. َفِإمنَّ

َوِمَن النَّاِس َمْن يَْعَمُل الَْعَمَل اَل يَبْتَِغي ِبِه ِإالَّ أَْن يَُواِجَه النَّاَس 

ًة - مِبَا يَْعتَِقُدوَن أَنَُّه َكَماٌل اَل يَبْتَِغي َغيَْر َذِلَك  - اَل امْلُلُ���وَك َخاصَّ

نَْس���اَن أَْن يَُكوَن ِفي  ، َفَأْرَش���َد اللُه اإْلِ ِمْن َجلِْب نَْفٍع أَْو َدْفِع ُضرٍّ

اِل���ِح َمَع اللِه - تََعالَى - َكَذِلَك؛ أَْي أَْن يُْكِمَل نَْفَس���ُه  َعَمِلِه الصَّ

ِبالَْعَمِل َويَبْتَِغَي أَْن يََراهُ الل���ُه - تََعالَى - َكاِماًل يَْعَمُل الَْعَمَل أِلَنَُّه 

ُق ِبِه ِحْكَمتُُه - تََعالَى - َوتَُقوُم ِبِه ُسنَنُُه ِفي َصاَلِح  َحَس���ٌن، تَتََحقَّ

الَْبَشِر()1).

اٍص أَنَُّه أَْخَبَرهُ: أَنَّ  وعن َعاِمر بْن َسْعٍد َعْن َسْعِد بِْن أَِبي َوقَّ

َرُس���وَل اللَِّه # َقاَل: »ِإنََّك لَْن تُنِْفَق نََفَقًة تَبْتَِغي ِبَها َوْجَه اللَِّه ِإالَّ 

َعُل ِفي َفِم اْمَرأَِتَك«)2). أُِجْرَت َعلَيَْها َحتَّى َما جَتْ

الظاملون في مقام اإلنفاق:
َه  ْذٍر َفإَنّ الَلّ ن َنّ َفَقٍة َأْو َن���َذْرُت ِمّ ن َنّ ق���ال - تعالى -: }َوَما َأنَفْقُتم ِمّ

اِل�ِمنَي ِمْن َأنَصاٍر{ ]البقرة: ٢٧٠[. َيْعَلُمُه َوَما ِللَظّ
امِلُوَن ِفي َمَقاِم  قال الشيخ رشيد رضا - رحمه الله -: )َوالظَّ

ُروَها  نَْفاِق: ُهُم الَِّذيَن َظلَُموا أَنُْفَس���ُهْم؛ ِإَذ لَ���ْم يَُزكُّوَها َويَُطهِّ اإْلِ

يَاِء َوامْلَنِّ َواأْلََذى.  ِمْن َهِذِه الَْفْحَش���اِء )الْبُْخِل(، أَْو ِمْن َرَذاِئِل الرِّ

لََّة  َوَظلَُموا الُْفَقَراَء َوامْلََساِكنَي مِبَنِْع َما أَْوَجَبُه اللُه لَُهْم، َوَظلَُموا امْلِ

))) تفسير املنار: 3/)7.
))) صحيح البخاري: األعمال بالنية، ص54.

ِة، َومِبَا َكانُوا ُقْدَوًة َسيِّئًَة  نَْفاِق ِفي امْلََصاِلِح الَْعامَّ َة ِبتَْرِك اإْلِ َواأْلُمَّ

ِلَغيِْرِهْم.

َفُظلُْمُهْم َعامٌّ َش���اِمٌل؛ َفَهْل يَْعتَِبُر ِبَهَذا أَْغِنَياءُ امْلُْسِلِمنَي َوُهْم 

يِْر بَْعَد أَْن  تَُهْم َقْد َصاَرْت ِببُْخِلِهْم أَبَْع���َد اأْلَُمِ َعِن اخْلَ يَ���َرْوَن أُمَّ

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس؟  َكانَْت َخيَْر أُمَّ

أََم���ا ِإنَُّهْم اَل يَْجَهلُوَن أَنَّ امْلَاَل ُه���َو الُْقْطُب الَِّذي تَُدوُر َعلَيِْه 

َجِميُع َمَصاِلِح اأْلَُمِ ِفي َهَذا الَْعْصِر، َوأَنَُّهْم لَْو َش���اؤوا اَلنْتََشلُوا 

ِتَها()3). َة ِمْن َوْهَدِتَها، َوَعاُدوا ِبَها ِإلَى ِعزَّ َهِذِه اأْلُمَّ

وقال ابن عاشور - رحمه الله -: )َونَْفُي اأْلَنَْصاِر ِكنَايٌَة َعْن 

نَْيا أِلَنَُّهْم  نَْف�ِي النَّْصِر َوالَْغْوِث ِف���ي اآْلِخَرِة َوُهَو َظاِهٌر، َوِفي الدُّ

مَلَّا بَِخلُوا ِبنَْصِرِهُم الَْفِقيَر ِبَأْمَواِلِهْم َفِإنَّ اللََّه يُْعِدُمُهُم النَِّصيَر ِفي 

ي َعلَيِْهْم ُقلُوَب ِعَباِدِه، َويُلِْقي َعلَيِْهُم الَْكَراِهَيَة من  امْلََضاِئِق، َويَُقسِّ

النَّاس()4).

اجلزاء من جنس العمل:
إن من أغ���اث إخوانه اليوم في لهفاتهم، أغاثه الله في يوم 

ر الله له ف���ي الدنيا من أغاث لهافاته،  عبوس قمطرير، وس���خَّ

���س عنه ُكُرباته، وم���ن منع إغاثته عن إخوان���ه ُمنَعت عنه  ونفَّ

اإلغاثة في الدنيا واآلخرة.

إيتاء حقوق ذي القربى واملسكني وابن السبيل: 
���ِبيِل  ُه َواْل�ِمْس���ِكنَي َواْبَن الَسّ  قال - تعالى -: }َفآِت َذا اْلُقْرَبى َحَقّ

ِه َوُأْوَلِئَك ُه���ُم اْل�ُمْفِلُحوَن{ ]الروم:  َلِّذيَن ُيريُدوَن َوْج���َه الَلّ َذِل���َك َخْيٌر ِلّ
٣٨[. أي: )فأع���ِط القري���ب منك - على حس���ب قربه وحاجته 
ه الذي أوجبه الش���ارع أو حض عليه: من النفقة الواجبة،  - حقَّ

والصدقة، والهدية، والبر، والس���الم، واإلكرام، والعفو عن زلَّته، 

واملس���امحة عن هفوته. وكذلك آِت }اْل�ِمْس���ِكنَي{ الذي أسكنه 

الفقر واحلاجة ما تزيل به حاجته وتدفع به ضرورته من إطعامه 

وسقيه وكسوته.

���ِبيِل{: الغريب املنقطع به في غير بلده الذي في  }َواْبَن الَسّ
مظنة شدة احلاجة؛ ألنه ال مال معه وال َكْسب قد دبَّر نفسه به 

في سفره، بخالف الذي في بلده؛ فإنه وإن لم يكن له مال ولكن 

ال بد - في الغالب - أن يكون في حرفة أو صناعة ونحوها تسد 

)3) تفسير املنار: )/ 67.
)4) التحرير والتنوير: 3/ 66.
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حاجته؛ ولهذا جعل الله في الزكاة حصة للمسكني وابن السبيل. 

}َذِلَك{: أي: إيتاء ذي القربى واملس���كني وابن الس���بيل. 
َلِّذي���َن ُيريُدون{ بذلك العمل }َوْجَه الَلِّه{ أي: خير غزير  }َخْيٌر ِلّ
وثواب كثير؛ ألنه م���ن أفضل األعمال الصاحلة والنفع املتعدي 

الذي وافق محله املقرون به اإلخالص.

فإن لم يُِرد به وجه الله لم يكن خيراً ِللُْمْعِطي وإن كان خيراً 

َواُهْم  ْ ن َنّ ونفعاً ِللُْمْعط���ى؛ كما قال - تعالى -: }ال َخْيَر ِفي َكِثيٍر ِمّ

إاَلّ َم���ْن َأَمَر ِبَصَدَق���ٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو إْصالٍح َبنْيَ الَنّاِس{ ]النس���اء: ١١٤[، 
مفهومه���ا أن ه�ذه املثبت�ات خير لنفعه�ا املتعدي ولكن من يفعل 

ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً()1).

إيتاء الزكاة: 
بًا ِلَّيْرُبَو ِفي َأْمَواِل الَنّاِس َفال َيْرُبو  ���ن ِرّ قال - تعالى -: }َوَما آَتْيُتم ِمّ

ِه َفُأْوَلِئَك ُه���ُم اْل�ُمْضِعُفوَن{  ن َزَكاٍة ُتِري���ُدوَن َوْجَه الَلّ ���ِه َوَما آَتْيُتم ِمّ ِعنَد الَلّ
]ال���روم: ٣٩[. )فهذه هي الوس���يلة املضمون���ة ملضاعفة املال - 
إعطاؤه بال مقابل وبال انتظار ردٍّ وال عوض من الناس - إمنا هي 

إرادة وجه الله: أليس هو الله الذي يبس���ط الرزق ويقدر؟ أليس 

هو الذي يعطي الن���اس ومينع؟ فهو الذي يضاعف إذن للمنفقني 

ابتغاء وجهه؛ وهو الذي ينق���ص مال املرابني الذين يبتغون وجوه 

الناس... ذلك حساب الدنيا، وهناك حساب اآلخرة وفيه أضعاف 

مضاعفة؛ فهي التجارة الرابحة هنا وهناك()2).

والزكاة  تطهر النفس وتزكيها؛ كما قال - تعالى -: }ُخْذ ِمْن 

يِهم ِبَها َوَصِلّ َعَلْيِهْم إَنّ َصالَتَك َس���َكٌن َلُّهْم  ُرُهْم َوُتَزِكّ َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطِهّ
َوالَلُّه َسِميٌع َعِليٌم{ ]التوبة: ١٠٣[. قال ابن عاش�ور - رحمه الله -: 

ُر َوتَُزكِّي()3). َدَقَة تَُطهِّ )َفاآْليَُة َدالٌَّة َعلَى أَنَّ الصَّ

وعن  أم سلمة أن النبي # بينما هو في بيتها وعنده رجال 

ى زكاة ماله طيبة بها نفسه يريد به  من أصحابه... قال: »من أدَّ

وجه الله، والدار اآلخرة لم يغيب شيئاً من ماله«)4). )أي: ابتغاء 

النظ���ر إلى وجه الله في اآلخ���رة أي ال للنجاة من النار والفوز 

باجلنة فإن هذا أمر أجلُّ وأعظم من ذلك()5).

))) السعدي: ص)64.
))) الظالل: 493/5.

)3) التحرير والتنوير: ))/ )).
)4) املستدرك على الصحيحني: ))14. قال األلباني: صحيح. انظر » السلسلة الصحيحة«: 

.3(6 / 6
)5) فيض القدير: 59/6).

يٍم  وَع���ْن أَنَِس بِْن َماِلٍك أَنَّ���ُه َقاَل: )أَتَى َرُجٌل ِم���ْن بَِني مَتِ

َرُس���وَل اللَِّه # َفَقاَل: يَا َرُسوَل اللَِّه! ِإنِّي ُذو َماٍل َكِثيٍر َوُذو أَْهٍل 

َوَولٍَد َوَحاِضَرٍة َفَأْخِبْرِني َكيَْف أُنِْفُق َوَكيَْف أَْصنَُع. َفَقاَل َرُس���وُل 

ُرَك َوتَِصُل  َكاةَ ِمْن َماِل���َك؛ َفِإنََّها ُطْهَرةٌ تَُطهِّ اللَِّه #: »تُْخِرُج الزَّ

اِر َوامْلِْسِكنِي«()6). اِئِل َواجْلَ أَْقِربَاَءَك َوتَْعِرُف َحقَّ السَّ

وفي مقصد زكاة الفطر ورد َعْن ابِْن َعبَّاٍس أنه َقاَل: )َفَرَض 

َفِث،  اِئِم ِم���ْن اللَّْغِو َوالرَّ َرُس���وُل اللَِّه # َزَكاةَ الِْفْطِر ُطْهَرًة ِللصَّ

اَلِة َفِهَي َزَكاةٌ َمْقبُولٌَة َوَمْن  اَها َقبَْل الصَّ َوُطْعَمًة ِللَْمَساِكنِي؛ َمْن أَدَّ

َدَقاِت()7). اَلِة َفِهَي َصَدَقٌة ِمْن الصَّ اَها بَْعَد الصَّ أَدَّ

وفي اإلطعام: قال - تعالى - مخبراً عما في نفوس املؤمنني: 

ورًا{ ]اإلنسان: ٩[  َا ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه الَلِّه ال ُنِريُد ِمنُكْم َجَزاًء َوال ُش���كُ }إَنّ
. ق���ال ابن عباس - رضي الله عن���ه -: )كذلك كانت نياتهم في 

الدنيا حني أطعم���وا()8). وقال مجاهد –رحمه الله -: )أما إنهم 

ما تكلموا به، ولكن علمه الله من قلوبهم، فأثنى به عليهم ليرغب 

في ذلك راغب()9).

وفي األمر بالصدق���ة واملعروف واإلصالح بني الناس: قال 

َواُهْم إاَلّ َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف  ْ ن َنّ - تعال���ى -: }ال َخْيَر ِفي َكِثيٍر ِمّ

ِه َفَس���ْوَف ُنْؤِتيِه  َأْو إْص���الٍح َبنْيَ الَنّاِس َوَم���ن َيْفَعْل َذِلَك اْبِتَغاَء َمْرَضاِت الَلّ
َأْج���رًا َعِظيمًا{ ]النس���اء: ١١٤[. قال الطبري- رحمه الله -: )وال� 
}َمْعُروٍف{:  هو كل ما أم�ر الل�ه به أو ندب إلي�ه من أعمال البر 
واخلير. ال���� }إْصالٍح َبنْيَ الَنّاِس{: وهو اإلصالح بني املتباينني أو 

املختصمني، مبا أباح الله اإلصالح بينهما؛ ليتراجعا إلى ما فيه 

األُلفة واجتماع الكلمة، على ما أذن الله وأمر به()10). واإلصالح 

بني الناس مقصد أس���مى من مقاصد الشريعة لتحقيق األُلفة 

بني املسلمني.

وفي الصبر على ما يتعرض له املنفق: من تكذيب واتهام لنواياه، 

وإيذاء بالقول والفعل ابتغاء مرضاة الله قال - س���بحانه وتعالى 

الَة َوَأنَفُقوا ِمَّا َرَزْقَناُهْم  ِهْم َوَأَقاُموا الَصّ -: }َواَلِّذي���َن َصَبُروا اْبِتَغاَء َوْجِه َرِبّ

اِر{ ]الرعد:  َئَة ُأْوَلِئَك َلُهْم ُعْقَبى الَدّ ِيّ ا َوَعالِنَيًة َوَيْدَرُءوَن ِباْل�َحَسَنِة الَسّ ِسًرّ
بَْر َمْأُموٌر ِبِه ِمَن اللَِّه  ٢٢[. )َوامْلَْعنَ���ى أَنَُّهْم َصَبُروا أِلَْج���ِل أَنَّ الصَّ

)6) مسند اإلمام أحمد: مسند أنس بن مالك: )11945).
)7) سنن أبي داود، زكاة الفطر: )1371).

)8) القرطبي: 19/ 130.
)9) الطبري: 4)/ 98.

)10) الطبري: 9 / )0).
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يَاِء ِليَُق���اَل: َما أَْصَبَرهُ َعلَى  اَل ِلَغ���َرٍض آَخَر َكالرِّ

َداِئِد. َواِلتَِّقاِء َشَماتَِة اأْلَْعَداِء()1). الشَّ

م العلِم وتعليمه ابتغاء وجه الله: تعلُّ
ورد َع���ْن أَِبي ُهَريَْرةَ - رض���ي الله عنه - 

أنه َقاَل: )َقاَل َرُس���وُل اللَِّه #: »َمْن تََعلََّم ِعلْماً 

���ا يُبْتََغى ِبِه َوْجُه اللَِّه - َعزَّ َوَجلَّ - اَل يَتََعلَُّمُه  مِمَّ

نَْيا لَْم يَِجْد َعْرَف  ِإالَّ ِليُِصي���َب ِبِه َعَرضاً ِمْن الدُّ

نَِّة يَْوَم الِْقَياَمِة« يَْعِني ِريَحَها()2). اجْلَ

)فالعلم الَِّذي يُبْتََغى ِب���ِه َوْجه اللَّه - تََعالَى 

ي َصاِحبه ِإَذا َقِبلَُه اللَُّه تََعالَى؛ وهو العلم  - يُنَجِّ

الذي يعمل به صاحبه، ويعلِّمه اخللق، واحلديث 

دليل على: أَنَّ اأْلَْخَيار ِسيََّما الُْعلََماء ِإَذا َوَرُدوا يَْوم 

نَّة َقبْل أَْن يَْدُخلُوَها  الِْقَياَمة يَِج���ُدوَن َراِئَحة اجْلَ

تَْقِويَة ِلُقلُوِبِهْم َوتَْسِلَية ِلُهُموِمِهْم َعلَى ِمْقَدار َمَراِتبهْم()3).

الصدقة ابتغاء وجه الله:
يِّ أنه َقاَل: )َقِدَم َوْفُد  ْحَمِن بِْن َعلَْقَمَة الثََّقفِّ ورد َعْن َعبِْد الرَّ

ثَِقيٍف َعلَى َرُسوِل اللَِّه # َوَمَعُهْم َهِديٌَّة َفَقاَل: »أََهِديٌَّة أَْم َصَدَقٌة؟ 

َا يُبْتََغى ِبَها َوْجُه َرُس���وِل اللَِّه # َوَقَضاءُ  َف���ِإْن َكانَْت َهِديٌَّة َفِإمنَّ

 » َا يُبْتََغى ِبَها َوْجُه اللَِّه، َعزَّ َوَجلَّ اَج���ِة، َوِإْن َكانَْت َصَدَقٌة َفِإمنَّ احْلَ

َقالُوا: اَل بَْل َهِديٌَّة َفَقِبلََها ِمنُْهْم َوَقَعَد َمَعُهْم يَُس���اِئلُُهْم َويَُساِئلُونَُه 

ْهَر َمَع الَْعْصِر()4). َحتَّى َصلَّى الظُّ

وَعْن ُحَذيَْفَة َقاَل: أَْس���نَْدُت النَِّبيَّ # ِإلَى َصْدِري َفَقاَل: ... 

نََّة«)5).  َق ِبَصَدَقٍة ابِْتَغاَء َوْجِه اللَِّه ُخِتَم لَُه ِبَها َدَخَل اجْلَ ومن تََصدَّ

وهنا تساؤل: هل يُْطلَب من الفقير الدعاء للُمنِْفْق أو الثناء عليه؟

ق���ال ابن تيمية - رحم���ه الله -: )َوَمْن َطلََب ِم���ْن الُْفَقَراِء 

���ا ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه الَلِّه ال  َ َع���اَء أَْو الثَّنَاَء َخَرَج ِمْن َهِذِه اآْليَِة: }إَنّ الدُّ

ُنِريُد ِمنُكْم َجَزاًء َوال ُشُكورًا{ ]اإلنسان: ٩[؛ فَعْن َعبِْد اللَِّه بِْن ُعَمَر 
َقاَل: َقاَل َرُس���وُل اللَِّه #: »َمْن اْستََعاَذ ِباللَِّه َفَأِعيُذوهُ َوَمْن َسَأَل 

ِباللَِّه َفَأْعُط���وهُ َوَمْن َدَعاُكْم َفَأِجيبُوهُ َوَمْن َصنَ���َع ِإلَيُْكْم َمْعُروفاً 

))) التحرير والتنوير:13/ 9)1.
))) سنن أبي داود: في طلب العلم لغير وجه الله - تعالى -: )3179).

)3) حاشية السندي على ابن ماجه: )/ 35).
)4) سنن النسائي، عطية املرأة بغير إذن زوجها: )3698).

)5) مسند أحمد، مسند حذيفة، )35)))).
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ُدوا َما تَُكاِفئُونَُه َفاْدُعوا لَُه َحتَّى تََرْوا أَنَُّكْم  َفَكاِفئُوهُ، َفِإْن لَ���ْم جَتِ

َقْد َكاَفْأمُتُوهُ«)6). 

َوِلَهَذا َكانَْت َعاِئَش���ُة – رضي الله عنها - إَذا أَْرَس���لَْت إلَى 

ُسوِل: )اْس���َمْع َما َدَعْوا ِبِه لَنَا؛ َحتَّى نَْدُعَو  َق�ْوٍم ِبَهِديَِّة تَُقوُل ِللرَّ

ثِْل َما َدَعْوا َويَبَْقى أَْجُرنَا َعلَى اللَِّه(. لَُهْم مِبِ

ْس���ِكنَي َفَقاَل: بَاَرَك اللَُّه  ���لَِف: إَذا أَْعَطيْت امْلِ َوَقاَل بَْعُض السَّ

َعاِء َفاْدُع لَُه  َعلَيْك. َفُقْل: بَاَرَك اللَُّه َعلَيْك. أََراَد أَنَُّه إَذا أَثَابَك ِبالدُّ

ئاً. َهَذا َوالَْعَطاءُ  َعاِء َحتَّى اَل تَُكوَن اعتضت ِمنُْه َش���يْ ثِْل َذِلَك الدُّ مِبِ

لَ���ْم يُْطلَْب ِمنُْه���ْم. َوَقْد َقاَل النَِّبيُّ # »َما نََفَعِن���ي َماٌل َكَماِل أَِبي 

بَْك���ٍر«)7) أَنَْفَقُه يَبْتَِغ���ي ِبِه َوْجَه اللَِّه َكَما أَْخَبَر اللَّ���ُه َعنُْه اَل يَْطلُُب 

َزاَء ِمْن َمْخلُوٍق؛ اَل نَِبيٍّ َواَل َغيِْرِه، اَل ِبُدَعاِء َواَل َشَفاَعٍة()8). اجْلَ

وعن قت���ادة – رحمه الله – في تفس���ير قوله - تعالى -: 

ِه اأَلْعَلى #^٢٠^#(  ْعَمٍة ُتَْزى #^١٩^#( إاَلّ اْبِتَغاَء َوْجِه َرِبّ }َوَم���ا أَلَحٍد ِعنَدُه ِمن ِنّ
َوَلَسْوَف َيْرَضى{ ]الليل: ١٩ - ٢١[. يقول: ليس به مثابة الناس وال 

مجازاتهم، إمنا عطيته لله.

وع���ن عامر بن عبد الله عن أبيه قال: )نزلت هذه اآلية في 

يق()9). أبي بكر الصدِّ

وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني.

اك  زمَ ٍد: جمَ مَحمَ المَ ألأِ ْن قمَ لمَى أمَنَّ ممَ دأِيث عمَ ا احْلمَ ذمَ لَّ همَ )6) سنن أبي داود، عطية من سأل بالله، )4)14(. مَدمَ
ثأِيراً. )انظر عون املعبود: 4/ 79). ّقه كمَ انمَ حمَ أِْن كمَ إ ى اْلعأِومَض ومَ ْد أمَدَّ قمَ ة فمَ دمَ احأِ ة ومَ رَّ ْيراً. ممَ اللَّه خمَ

)7) سنن الترمذي، مناقب أبي بكر: )3594).
)8) مجموع الفتاوى: ))/ ))).

)9) الطبري: 4)/ 479.
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اللسان العربي؛ ألنه ما من سلوك - حسناً 
كان أم سيئاً - إال وهو ُخلُقي كما رأينا.

نع���ود إل���ى موضوعنا: م���ا العالقة 
بني اإلميان وم���كارم األخالق: كالصدق 

واألمانة والوفاء؟
هنالك طرفان ووسط في اإلجابة عن 

هذا السؤال: 
طرف يق�ول: إن م�ن ال يؤم�ن بالله ال 
يلتزم بش���يء من مكارم األخالق، بل رمبا 

قال: إنه ال يعرف لها معنى. 
وط���رف مقابل يق���ول: إنه ال عالقة 
ألبتة بني اإلميان بالله ومكارم األخالق. 

أما الوسط - وهو الصواب - فيقول: 
إن م���كارم األخالق له���ا أصل في فطرة 
اإلنس���ان؛ ولهذا يق���ول رّداً على الطرف 
األول: إن معرفة ه���ذه املكارم واعتبارها 
ش���يئاً حس���ناً أم���ر يبني علي���ه الدين 
مخاطبتَه لإلنس���ان. فكما يفترض الدين 
أن م���ن يخاطب���ه مخلوق ل���ه عقل، فهو 
يفت���رض أيضاً أنه مخل���وق يعرف معنى 
املكارم واملس���اوئ اخُللُقية؛ فالدين يدعو 
اإلنسان إلى عبادة الله - س�بحانه وتعالى 
- ويعلل هذا الطلب بأن الله - س���بحانه 

وتعال���ى - هو املنع�م على اإلنس���ان بكل 
أنواع النعم. وجوهر العبادة هو الش���كر. 
فإذا كان املرء ال يعرف للشكر معنى، فإنه 
لن يعقل خلط���اب الوحي معنى؛ فالله - 
َها الَنّاُس اْعُبُدوا  تعال���ى - يقول مثاًل: }َيا َأُيّ
َرَبُّكُم اَلّ���ِذي َخَلَقُكْم َواَلِّذيَن ِم���ن َقْبِلُكم َلَعَلُّكْم 
ُق���وَن #^٢١^#( اَلّ���ِذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض ِفَراًش���ا  َتَتّ
���َماِء َم���اًء َفَأْخَرَج  ���َماَء ِبَناًء َوَأنَزَل ِمَن الَسّ َوالَسّ
ِه َأنَداًدا  َعُل���وا ِلَلّ ِبِه ِم���َن الَثَّمَراِت ِرْزًقا َلُّكْم َفال َتْ
َوَأنُت���ْم َتْعَلُموَن{ ]البقرة: ٢١ - ٢٢[. إذا ك�ان 
املخ�اَط��ب ال يعرف للشكر معنًى، فرمبا 
ق���ال: إنني معترف بأن الله - س���بحانه 
وتعال���ى - هو الذي أنع�م عليَّ بك�ل ه�ذه 
النعم ولكن ما معنى كوني أشكره وأعبده؟
وإذا قال الله - تعالى - في أول آيات 
من وحي���ه يخاطب بها اإلنس���ان: }اْقرْأ 
ِباْس���ِم َرِبَّك اَلِّذي َخَلَق #!١!#( َخَلَق اإلنَساَن ِمْن 
َعَلٍق #!٢!#( اْقَرْأ َوَرُبَّك اأَلْكَرُم #!٣!#( اَلِّذي َعَلَّم 
ِباْلَقَلِم #!٤!#( َعَلَّم اإلنَساَن َما َلْم َيْعَلْم{ ]العلق: 
١ - ٥[، فرمب���ا ق���ال - إذا لم يكن ملكارم 
األخالق أصل ف���ي قلبه -: إنني معترف 
بأن الله - تعالى - هو الذي خلق اإلنسان 
من عل���ق، ولكن ما معن���ى كونه األكرم، 

وملاذا يكون َخلُْقه لي سبباً لعبادتي له؟

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

] اإلسالم لعصرنا [

اضطراهبم يف العالقة بن
اإلميان ومكارم األخالق:

أودُّ قبل الدخول ف���ي هذا املوضوع 
أن أقول كلمة قصيرة عن املفهوم العربي 
اإلس���المي لألخالق: اخللق )بضم اخلاء 
وال���الم( ف���ي االس���تعمال الع�ربي هو 
الطريقة التي يعاِمل به���ا الواحد غيَره. 
ومبا أنه ال بد ل���كل أحد من التعامل مع 
غيره، فال بد إذن أن يكون لكل أحد ُخلُق. 
وهذا أمر يش���مل حتى بعض احليوانات؛ 
فعندما بركت ناقة رس���ول الله # وهم 
في طريقهم إلى مكة في غزوة احلديبية، 
قال بعض أصحاب���ه: »خألت القصواء«، 
فأجابه���م الرس���ول # بقول���ه كما في 
صحي�ح البخ����اري: »ما خألت القصواء 

وما ذاك لها بخلق«.
ومب���ا أن املعاملة ال تكون إال حس���نة 
أو س���يئة، فإن اخُللُق ال يكون إال حس���ناً 
أو س���يئاً؛ ولذلك جتد اخُللُق في التعبير 
العربي وفي الش���رع اإلس���المي ال يكون 
إال موصوفاً باحُلْس���ن أو السوء. من ذلك 
َوْصُفه - تعالى - رسولَه الكرمي بأنه على 
ُخلُق عظيم، وقوله # في احلديث الذى 
رواه مالك ف���ي املوطأ: »إمنا بعثت ألمتم 
مكارم األخ���الق«. وَمْدحه ف���ي أحاديث 
ه لسوئها. لكننا  كثيرة حُلْس���ن اخللق، وذمُّ
صرن���ا اآلن نقول للس���لوك الذميم: إنه 
سلوك ال أخالقي؛ ترجمة للكلمة الغربية 
immoral، وه���و تعبي���ر ال معنى له في 

اضطراب الملحدين

)4-4(
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ولك���ن إذا كان مل���كارم األخالق هذا 
األصل الثابت في الفطرة البشرية، فإنه 
ال يعني أنه ليس بينها وبني اإلميان بالله 
عي امللحدون من  - تعال���ى - صلة كما يدَّ

أمثال دوكنز؛ وذلك أنه: 
أواًل: إذا كانت مكارم األخالق في أصل 

الفطرة، فإن اإلمي���ان بالله - تعالى - هو 
اآلخر ف���ي أصلها، بل في أص���ل أصلها؛ 
ولهذا فإنه مما يقويها ويثبِّتها؛ فكلما قوي 
اإلميان بالل���ه - تعالى - كانت هذه املكارم 
أحيا في قلب اإلنس���ان وكانت مراعاته لها 

أشد.
ثاني��ًا: امل�ؤم�ن بالل�ه تع�الى يعلم أنه 

- سبحانه - يحب هذه املكارم فهو يحبها 
بحبه لله، تعالى.

ثالث��ًا: كما أن���ه يحبها بح���ب الله 

- س���بحانه وتعالى - له���ا، فإنه يحبه�ا 
ويح�اول االس�تمس����اك بها بحب رس���ل 
الله لها واستمس���اكهم به���ا كما قال الله 
- س���بحانه وتعالى - عن رسوله الكرمي: 

}َوإَنَّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم{ ]القلم: ٤[.
رابعًا: إذا كان اإلنس���ان يعلم بفطرته 

مبادئ األخالق الفاضلة، فإنه ال يعلم كلَّ 
مقتضياتها، الوح���ي هو الذي يهديه إلى 
كثير م���ن هذه املقتضيات. إن اإلنس���ان 
يعل���م بفطرته - مثاًل - أن العدل ش���يء 
َحَس���ن، ولك�ن ه�ل يص�ل علم�ه به إل�ى 
َها اَلِّذيَن  ما وصفه الوحي مبثل قوله: }َيا َأُيّ
ِه َوَلْو َعَلى  اِمنَي ِباْلِقْس���ِط ُشَهَداَء ِلَلّ آَمُنوا ُكوُنوا َقَوّ
ا َأْو  َأنُفِس���ُكْم َأِو اْلَواِلَدْيِن َواأَلْقَرِبنَي إن َيُكْن َغِنًيّ
ِبُعوا اْلَهَوى َأن َتْعِدُلوا  ُه َأْوَلى ِبِهَما َفال َتَتّ َفِقيًرا َفالَلّ
���َه َكاَن ِبَا َتْعَمُلوَن  َوإن َتْل���ُووا َأْو ُتْعِرُضوا َفإَنّ الَلّ

َخِبيًرا{ ]النساء: ١٣٥[؟
وإذا كان اإلنس���ان يعلم أنه من اخلير 
للناس أن يعيش���وا متحابني؛ فهل يعلم كل 

ما يتنافى مع هذا الهدف، وهل هو مستعد 
َا  ألن يخال���ف داعية هواه ليحقق���ه؟ }إَنّ
���ْيَطاُن َأن ُيوِقَع َبْيَنُك���ُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء  ُيِريُد الَشّ
ِه َوَعِن  ُكْم َعن ِذْكِر الَلّ ِفي اْل�َخْمِر َواْل�َمْيِس���ِر َوَيُصَدّ

نَتُهوَن{ ]املائدة: ٩١[. الِة َفَهْل َأنُتم ُمّ الَصّ
ينقل دوكنز في إعجاب عن آينشتاين 
قوله: »إذا كان الناس إمنا يكونون خيِّرين 
ألنهم يخش���ون العق���اب ويرجون الثواب 

فإننا أمة يرثى لها«))).
كان���ت احلياة  كي���ف  ت���درون  فهل 
الش���خصية لهذا الفيزيائي الشهير قائل 
ه���ذا القول؟ أجن���ب أوَّل طف���ل له من 
ا تزوجها  امرأة قبل أن يتزوجه���ا! ثم لَ�مَّ
وأجنب منها طفلني طلقته بسبب اخليانة 
الزوجي���ة!))). أما زوجته الثانية التي كان 
عمرها اثنتني وأربعني سنة، فقد رضيت 
باألمر الواقع وعاش���ت معه، رغم اعترفه 

لها بأن له عالقة  بست نساء غيرها!
الغربيون  املفك���رون  يكاد  خامس���اً: 
يُجِمع���ون على أن طلب اجلزاء على عمل 
اخلير مم���ا يتنافى مع القي���م اخُللُقية، 
ويرون لذلك أن من شرط العمل اخُللُقي 
أن ال يكون عليه جزاء.  لكن الدين احلق 
يقرر أن جزاء اإلحس���ان باإلحس���ان هو 
نفس���ه أمر يقتضيه اإلحسان: }َهْل َجَزاُء 

اإلْحَساِن إاَلّ اإلْحَساُن{ ]الرحمن: ٦٠[.
نعم إن طل���ب اجل���زاء الدنيوي على 
اإلحس���ان أمر يتنافى مع مكارم األخالق، 
لكن هذا ال يعني أن كل جزاء على اإلحسان 
يتناف���ى معها وإال كان عم���ل اخلير عبثاً، 
وكان َمثَل���ه كمثل من يلقي مباله في البحر 

))) ص 6)).
حياة  عن  فيديو  شريط  في  املعلومات  هذه  جتد   (((

آينشتاين الشخصية هو:
Einstein Revealed, WGBH, Educational Foundation, 

Boston 2004.

كما جتدها في مواقع كثيرة منها:
http://seedmagazine.com/content/article/einstein_in_lust/

أو يحرقه؛ ألنه ال معنى للعبث إال أن يعمل 
اإلنسان عماًل ال يحقق له أي نوع من النفع؛ 
ولذلك كان من األدل���ة على وجود اخلالق 
ضرورًة وجود دار آخرى يثاب فيها احملِسن 
ويعاق���ب املس���يء، وإال كان احملس���ن هو 
اخلاسر؛ ولذلك قال - تعالى -: }َأَفَنْجَعُل 
اْل�ُمْس���ِلِمنَي َكاْل�ُمْجِرِم���نَي #^٣٥^#( َم���ا َلُك���ْم َكْيَف 

ُكُموَن{ ]القلم: ٣٥ - ٣٦[. َتْ
هل معن���ى ذلك أن امللح���د ال ميكن 
أن يُحِس���ن أب���داً؟ كال. لكنه إذا أحس���ن 
فإن إحس���انه ال يكون مبني���اً على إحلاده  
وإمنا عل���ى دوافع أخرى؛ فقد يصدق ألن 
من مصلحت���ه أن يفعل ذل���ك في موقف 
؛ ولذلك فإن أبا سفيان - رضي الله  معنيَّ
عنه - علل صدق���ه لهرقل بقوله كما في 
صحيح البخاري: »فو الله لوال احلياء من 
أن يأثروا عليَّ كذباً لكذبت«. فأبو سفيان 
الذي لم يكن ملحداً ولكنه كان مش���ركاً لم 
يعل���ل امتناعه عن الص���دق اعتماداً على 
ش���ركه، وإمنا اعتماداً على مصلحته؛ ألنه 
كان يعيش في مجتمع يرى رغم شركه أنه 
من العيب أن يكذب رجل من سادة قومه. 
وكذل���ك امللحد قد يص���دق؛ ألن الصدق 
ف���ي مصلحته الدنيوي���ة، وألن الكذب أو 
السرقة أو اخليانة تعرِّضه إلشانة السمعة 
أو للعقوبة أو ألي نوع من أنواع اخلس���ارة 
املادي���ة. أال ميكن أن يص���دق امللحد ألنه 
بش���ر يجد ُحْسن الصدق في فطرته؟ نعم 
ق���د يصدق إذا لم يك���ن الصدق ضاراً به 
���ا أن يصدق رغم أن الصدق  كما قلنا. أمَّ
يكلفه نوعاً م���ن التضحية، فإنه إن صدق 
يكون قد فعل فعاًل يتنافي مع معتقده. إن 
فطرته قد تق���ول له: اصدق رغم أنك إذا 
صدقت تخس�ر ألف دوالر مث�اًل، لكن فكره 
اإلحلادي - إذا ك����ان واعي�اً به ومنطلق�اً 
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اًل  من���ه - يقول له: إنك تك�ون حينئ�ٍذ مغفَّ
ال عقل لك. إنك تؤمن بأن هذه احلياة هي 
فرصتك الوحيدة لالستمتاع مبا فيها من 
لذات؛ فلماذا تضحي بها إذن؟ إن مشكلة 
الذي ال يؤم���ن بالله وال بالدار اآلخرة أنه 
يجد في نفسه نزاعاً بني فط�رته )إذا كان 
ما يزال محتفظاً بش���يء من نقائها( وبني 
معتقداته؛ ففطرته تدعوه لفعل اخلير وإن 
كان يقتضي شيئاً من تضحية، لكن معتقده 
يجعل هذا الفعل فعاًل غير عقالني. وإذن 
فال يغرنك عمل خير يصدر عن ملحد أو 
عن منكر لوج���ود اآلخرة؛ فتظن أن عمله 
دلي���ل على صحة معتق���ده أو على أنه ال 
منافاة بني هذا املعتقد وبني فعل اخلير. 

قد يق����ال: إذا كان امللحد ال يلتزم دائماً 
مبكارم األخالق، فإن املؤمن أيضاً قد يرتكب 
ما يتنافى معها؟ الفرق بني االثنني أن امللحد 
حني يفعل فعاًل يتناف����ى مع مكارم األخالق 
ال يك����ون قد فعل فع����اًل يتنافى مع معتقده، 
بل رمبا كان معتقده هو الذي يس����وغ له هذا 
الفعل. أما املؤمن فإن����ه إذا ما وقع في مثل 
هذا الفعل، فإنه يعلم أنه أذنب؛ ولذلك فإنه 
- إذا كان صادق اإلميان - يحزن ويس����تغفر 

ويتوب، ويعزم على أن ال يعود.
م���كارم األخالق  كانت  إذا  سادس��ًا: 

من الفطرة، فم���ا كل ما في الفطرة مما 
يظل اإلنسان له ذاكراً، وإذا كان اإلنسان 
ر بالله، فمن باب أَْولى  محتاجاً إلى أن يُذكَّ
ر مبكارم  أن يك���ون محتاجاً إل���ى أن يذكَّ
األخ���الق ويَُحثَّ على االستمس���اك بها. 
ره  وهذا ال���ذي يفعله الدين احلق؛ إذ يذكِّ
َها  بالعالقة القوي���ة بينه وبني دينه: }َيا َأُيّ
اِدِقني{  ُقوا الَلَّه َوُكوُن���وا َمَع الَصّ اَلِّذي���َن آَمُنوا اَتّ

]التوبة: ١٩٩[. 

»البر ُحْسن اخُللُق«))).
»إن م���ن أحبِّكم إل���يَّ وأقربك�م مني 
مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخالقاً«))). 
»إياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى 
الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن 
الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يُكتَب 
عند الل���ه كذاباً. وعليك���م بالصدق؛ فإن 
الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى 
اجلنة وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق 

حتى يكتب عند الله صديقاً«))).
ومما اس���تدل به دوكن���ز على عدم 
الفرق بني املؤمن بالله واملنكر لوجوده في 
مس���ألة األخالق جتربٌة قال: إنه أجراها 
ش���خصان: أحدهما عالم أحياء، واآلخر 
فيلس���وف أخالق، ملخصها: أنهما جمعا 
عدداً من املواطنني م���ن املؤمنني بوجود 
الله واملنكرين لوجوده وس���أالهم أس���ئلة 
افتراضية، وطلبا منه���م أن يجيبوا عنها 
مبعايي���ر ُخلُقي���ة فيختاروا م���ا إذا كان 
العمل املفترض واجباً فعله، أم مباحاً، أم 
ممنوعاً. وهذا ملخص األسئلة ونتائجها:

• قطار إذا تُِرك يس����ير في خطه املعتاد 
قتل خمسة أشخاص، وإذا ما ُحوِّل قتل شخصاً 
واحداً؟ أجاب تسعون باملئة بأنه يجوز حتويله 

إلنقاذ اخلمسة والتضحية بالواحد.
• ترى طفاًل يكاد يغرق في بركة لكنك 
إذا أنقذته خسرت بنطالك؟ أجاب سبعة 

وتسعون باملئة بأن إنقاذه واجب. 
• خمس���ة أش���خاص في مستشفى 
يحت���اج كلٌّ منهم لعضو إلنق���اذ حياته، 
وهنالك شخص سليم في حجرة االنتظار؛ 
فهل يُقتَل وتؤخذ أعضاؤه إلنقاذ اخلمسة؟ 
أجاب سبعة وتسعون باملئة بأنه مُينَع قتله.

))) رواه مسلم.
))) رواه الترمذي.

)3) رواه البخاري ومسلم.

قال الل����ذان أجريا هذه التجربة: إنهما 
لم يج�دا فرق����اً كبي�راً ف����ي األج�وبة بني 
املؤمنني وغير املؤمنني؛ فاستنتجا من ذلك: 

أنه ال عالقة لإلميان مبسألة األخالق.
لكن على هذه التجربة وما استنتجه 

اللذان أجرياها مالحظات، منها:
أن ك���ون غير املؤمن له معرفة ببعض 
مكارم األخالق وتطبيقه لها أمر ال يحتاج 

إلى جتربة كما قررنا من َقبْل.
ومنها: أنه من الس���هل على اإلنسان 
مؤمناً كان أم غير مؤمن أن يلتزم باملعيار 
اخُللُقي الكرمي إذا لم يقتض منه تضحية. 
واألسئلة التي س���ألها أصحاب التجربة 
كلها من هذا النوع ما عدا قصة البنطال 
الذي كان ميكن أن تضحي به حتى بعض 
نت األس���ئلة  احليوانات. م���اذا لو تضمَّ

سؤاالً، مثل: 
إذا اتُّهم شخصان بسرقة شيء وكان 
أحدهما بريئاً وكن���َت تعلم أن املجرم هو 

ابنك؛ فهل تشهد بأنه هو السارق؟ 
إذا ارتكبت جرماً يعرضك للحبس  أو 
الغرامة الكبيرة وقال لك محاميك: إنه ال 
مخرج لك إال أن تك���ذب؛ فهل يجوز لك 

ذلك، أم يجب، أم مينع؟
ومنها: أن اآلثار الس���لوكية واخللقية 
احلس���نة لإلميان بالل���ه ال تكون مبجرد 
اإلميان بوج���وده. لق���د كان العرب في 
جاهليته���م يؤمنون بوج���ود اخلالق، بل 
بكونه هو الذي يحي ومييت ويرزق وينجي 
لك���ن بعضهم كان مع ذلك يئد البنات. إن 
اإلمي���ان احلق هو اإلميان بخالق متصف 
بصف���ات الكم���ال، وبأنه يبع���ث الناس 
ويحاسبهم، وبأنه يرسل رساًل وينزل كتباً 

لهدايتهم.
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] معركة النص [

بين صورتين

ثمة صورتان مختلفتان تكشفان عن حالة ت�ثير الدهشة:
الصورة األولى: يظهر فيها )س���عيد بن املس���يب والشعبي 
وسفيان واألوزاعي وأحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة وبقية 
أئمة اإلس���الم الكبار(، يخافون من الش���بهات ويحذرون منها 
ويخشون من آثارها في مش���هد عريض أثمر تراثاً ضخماً من 
األق���وال واملواقف؛ تتفاوت في م���ا بينها لكنها تتفق على أصل 

)التحذير من الشبهات واالبتعاد عنها(.
ك فيها كثير من املعاصرين، يتواصون  الصورة الثانية: يتحرَّ
فيها على البحث واالس���تغراق في الكت���ب والبرامج واحلوارات 
املتخصصة في إثارة الش���بهات وحتريك املس���لَّمات، يشعرون 
بَق���ْدر من االرتياح حلالة التميُّز واالنفتاح على الثقافات والرؤى 
ل���ع جيداً على  املختلف���ة، ال يحفظ كثير منه���م القرآن ولم يطَّ
نصوص السنَّة وثقافتهم في اجلملة محدودة في علوم الشريعة، 
ولع���ل ما لديهم ف���ي عدد من األبواب الش���رعية قد ُغِرف من 

األوعية املتخصصة في جمع الشبهات.
ر في أصول الش���ريعة  فيا له م���ن تباين: )اإلم���ام املتبحِّ

وفروعها( يخاف من الش���بهات ويحذر منها و )الشاب محدود 
اإلطالع على علوم الش���ريعة( يُقِدم على الشبهات ويغرف منها 
ة مع قدرته على التمييز  وال يفهم سبب التخوُّف من مثلها خاصَّ

واختيار األصلح.
ال أظ���ن أننا بحاجة للمفاضلة ب���ني الصورتني؛ إمنا الذي 
نريد أن نتمع���ن فيه ونكثر التأمل وإدارة الفكر حوله، هو: ملاذا 
كان الس���لف يتحاشون الشبهات؟ وما سرُّ هذا احلذر واخلشية 

والفرار من الشبهات و أهلها ومواردها؟ 
إن أدنى قراءة ألي كتاب موسوعي يجمع آثار السلف يكشف 
لنا عن جملة من األسباب التي كانت وراء هذا املوقف الشرعي 
من أولئك األئمة، وهو يدل على أن خوفهم هذا كان قائماً على 

وعي وفقه وعمق؛ فهو ترك واٍع وليس مجرد ترٍك محض.
إن أول س���بب يجب أن ننفيه هنا هو أن خش���ية الس���لف 
من الش���بهات كانت بس���بب )ضعفهم عن مواجهتها( أو )عدم 
قدرتهم على تفكيك إشكالياتها( أو )كونها جديدة عليهم وعلى 
معارفهم؛ فلم يتمكنوا منها( أو أنه )راجع لطبيعة عصرهم وما 

ف��ه��د ب���ن ص����احل ال��ع��ج��الن
Fsalehajlan@hotmail.com
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ر لديه���م من معطيات محدودة( فكلُّ هذا هراء وتخريف ال  توفَّ
لع على آثارهم؛ فإن  يس���تقرُّ في عقل َمْن سبر حاَل القوم أو اطَّ
)األئم���ة( ملا رأوا املصلحة في دخول معترك الش���بهات ظهرت 
عبقرياتهم وقدراتهم البارعة في فهم الش���بهة وتفكيكها وقلب 
طاولة احلجج على أصحابها، وانظر إن شئت: النتفاض اإلمام 
الدارم���ي على اجلهمية في )نقض عثمان بن س���عيد( و )الردِّ 
عل���ى اجلهمية(، أو في الدالئل املهيبة في ردِّ اإلمام أحمد على 
اجلهمية والزنادقة، أو طالع محمد ابن نصر املروزي في تعظيم 

َقْدر الصالة أو غيرها كثير.
إذن، مل���اذا كانوا يخافون من الش���بهات ويح���ذرون منها 

ويشددون املوقف من أصحابها؟
أوالً: لتعظيمه�م كالم الل�ه - تعالى - وك�الم رسوله #؛ فكانوا 
م بني يدي الله  ينفرون وتش���مئز نفوس���هم من أي كالم أو رأي يتقدَّ
َها  ورس���وله #؛ فكأنهم يس���معون الله في جالله يقول لهم: }َيا َأُيّ
ِه َوَرُس���وِلِه{ ]احلجرات: ١[، فهذا إمام  ُموا َبنْيَ َيَدِي الَلّ اَلِّذي���َن آَمُنوا ال ُتَقِدّ
ث عن النبي # فيعترض ش���خص فيقول: أرأيت  دار الهجرة يحدِّ
ل���و كان كذا؟ فيقرأ عليه اإلم���ام قوله - تعالى -: }َفْلَيْح���َذِر اَلِّذيَن 
ُيَخاِلُف���وَن َعْن َأْمِرِه َأن ُتِصيَبُهْم ِفْتَنٌة َأْو ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب َأِليٌم{ ]النور: ٦٣[، ثم 
ق���ال: )أفكلما جاء رج�ل أج�دل م�ن اآلخ�ر ُردَّ ما أنزل جبريل على 

محمد #؟()1).
وحني يستمتع بعض الناس لبعض الشبهات أو يتتبَّع مجالس 
أصحابه���ا فإنَّ الفضيل بن عياض ال يراها إال خوضاً في آيات 
الله. فيقول: )ال جتادلوا أهل اخلصومات؛ فإنهم يخوضون في 
آيات الله()2). ولعلَّه كان يستش���عر َفَرقاً ق���ول الله - تعالى -: 
}َوإَذا َرَأْيَت اَلِّذيَن َيُخوُضوَن ِف���ي آَياِتَنا َفَأْعِرْض َعْنُهْم َحَتّى َيُخوُضوا ِفي 

َحِديٍث َغْيِرِه{ ]األنعام: ٦٨[.
ثانياً: لرس���وخ يقينهم وقطعهم بأنهم على احلق والصراط 
���نة ال���ذي أخذوه عن  املس���تقيم باتباعهم ملنهج الكتاب والسُّ
مش���ايخهم عن صحابة النبي #؛ فالطري���ق واضح أمامهم؛ 
فلن يضلَّ الصحابة وجمهور التابعني واألسالف من بعدهم في 
قضايا اإلميان واالعتقاد ث���م يعثر عليه مغمور قد جاء بعدهم 

بقرون.
فهذا اإلمام احلس���ن البصري يأتيه رجل فيقول: أريد أن 

نة واجلماعة لاللكائي: )/168. ))) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السُّ
)))املصدر السابق، ص )/146. 

أخاصم���ك، فق���ال: )إليك عني فإني قد عزم���ت ديني؛ وإمنا 
يخاصمك الشاك في دينه()3). 

إنه تفس���ير عميق حلقيق���ة كثير من املبتلني بالش���بهات؛ 
فَضْع���ف يقينه���م بأصولهم وثوابتهم هو ال���ذي دفعهم للبحث 
مينة ويسرة عن األجوبة التي متسك اليقني في قلوبهم، فكانوا 
مندفع���ني لالطالع على األفكار والرؤى األخرى لعل اإلنس���ان 
يجد فيها ما هو خير مما لديه، ويبقى اإلنس���ان بهذا في حال 
شكٍّ دائم وحيرة مستمرة؛ فكلُّ شيء قابل ألن يوجد ما هو خير 
من���ه، وهذا ما يجعل ثَمَّ ترابطاً وثيق���اً بني )تتبع اخلصومات( 
وبني )التحوُّل واالنقالب( وهو ما نبَّه عليه الس���لف قدمياً. قال 
عمر بن عبد العزيز: )م���ن جعل دينه عرضة للخصومات أكثر 

التحول()4).
وق���ال عمرو بن قيس: )قلت للحكم ب���ن عتبية: ما اضطر 

الناس إلى هذه األهواء أن يدخلوا فيها؟ قال: اخلصومات()5).
ثالثاً: ألنهم كانوا مدركني حلقيقة الش���بهات، فهي ليس���ت 
لع عليها اإلنس���ان ثم يقبلها إن شاء ويتركها  د معلومات يطَّ مجرَّ
إن ش���اء، بل قد تَْعلق بقلب اإلنس���ان وهو كاره لها فتؤدِّي إلى 
هالكه؛ فعن مجاهد قي���ل البن عمر: إنِّ جندة يقول كذا وكذا. 

فجعل ال يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء)6).
ودخل رجالن على محمد بن سيرين من أهل األهواء فقاال: 
ثك بحديث؟ فقال: ال. قاال: فنقرأ عليك آية من  )يا أبا بكر نحدِّ
كتاب الله؟ قال: تقومان عني أو قمت؟ فخرجا، فقال بعضهم: ما 
كان عليك أن يقرآ آية؟ فقال: إني كرهت أن يقرآ آية فيحرفانها 

فيقع ذلك في قلبي()7).
وقال عبد الرزاق: )إن القل���ب ضعيف وإن الدين ليس ملن 

غلب()8).
وأدخل اب���ن طاووس أصبعيه في أذنيه ملا س���مع أحدهم، 
وقال البنه: أدِخل أصبعيك في أذنيك واشدد ال تسمع من كالمه 

شيئاً قال معمر: )يعني أن القلب ضعيف()9).
فموضوع الشبهات ليس معادلة رياضية قائمة على القدرة على 

)3) املصدر السابق، ص )/44).

)4) املصدر السابق، ص )/44).

)5) املصدر السابق، ص )/45).

)6) املصدر السابق، ص )/138.

)7) املصدر السابق، ص )/)5).

)8) املصدر السابق، ص )/)15.
)9) املصدر السابق، ص)/)15.
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نقضها أو االنهزام أمامها، بل لها تعلُّق وثيق 
مبا في قلب املس���لم: م���ن خضوع وتعظيم 
وانقياد للش���رع؛ ألجل ذلك ج���اء االمتنان 
بالهداية كثي���راً في القرآن: }َوَل���ْوال َفْضُل 
ْن َأَحٍد َأَبًدا{  ِه َعَلْيُك���ْم َوَرْحَمُتُه َما َزَكى ِمنُكم ِمّ الَلّ

]النور: ٢١[.
واستش���عار هذا املعنى يجعل املسلم 
يلتجئ إل���ى الله أن يعصم���ه ويحفظه 
ويثبِّت قلبه، وال يتعامل مع الشبهات على 
اعتبارها معلومات يستطيع اإلجابة عنها، 
وانظر إلى جانب مش���رق في هذا الفقه 
عند محم���د بن النض���ر احلارثي حني 
يق���ول: )من أصغى س���معه إلى صاحب 

بدعة وه���و يعلم أنه صاحب بدعة نزعت من���ه العصمة ووكل 
إلى نفسه()1).

وم���ن ِفقِههم هنا: أن الش���بهة إذا دخلت القلب فإن املبتلى 
به���ا ال يرجع عنها؛ ألنه يراها هي احلقُّ والصراط املس���تقيم، 
فيستمر فيها، وألجل هذا قال سفيان: )البدعة ال يتاب منها()2).
 وكي�ف يتوب منه�ا وهو ال يقب�ل فيه�ا نصحاً وال وعظاً وال 

إنكاراً، بل يستنكر ويستغرب ممن ينكر عليه.
رابعاً: ألنهم كانوا ينصحون ويريدون اخلي�ر له�ذه األمة ويكرهون 
ها في دينه�ا ودني�اها، ويعلم�ون أن أكث�ر الن�اس ال  لها ك�لَّ م���ا يض�رُّ
يس���تطيعون التمييز بني الش�بهات؛ فم�ن األمانة واملس�ؤولية عليهم - 
روا وينصحوا. قال قتادة: )إن  ألنهم َحَملة هذه الش���ريعة - أن يح���ذِّ

الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تُذَكر حتى حُتَذر()3).
خاصة أنَّ أصحاب األهواء يستدلون كثيراً بالقرآن و )القرآن 
مهيب ج���داً؛ فإن جادل به منافق على باط���ل أحاله حقاً، وصار 
مظنَّ���ة لالتباع على تأويل ذلك املج���ادل()4) فكان من نصحهم أن 
روا من جدال املناف���ق بالقرآن؛ كما ورد ذل���ك عن عدٍد من  ح���ذَّ

صحابة النبي #.
خامساً: ألنهم كانوا أهل ِجدٍّ في احلياة، يبحثون عن العمل 
والطاعة والعبادة وما فيه نف���ع في الدين والدنيا، وأما الكالم 

))) املصدر السابق، ص )/153.
))) املصدر السابق، ص )/149. 
)3) املصدر السابق، ص )/54).
)4) املوافقات للشاطبي: )/83).

ف���ي ما ال ثمرة له فكان مذموماً ممقوتاً، قال جعفر بن محمد: 
)إياكم واخلص��وم���ات في الدين؛ فإنها تش���غل القلب وتورث 

النفاق!()5). 
وق���ال مالك: )الكالم في الدين أكرهه كله وال أحب الكالم 

إال ما حتته عمل()6).
هذا تلمُّس حملاولة اس���تخراج بعض ما في هذا املوقف من 
فق���ه وحكمة، وإن كنُت أعترف بأنَّني ما زلت بعيداً عن الغوص 

في أغوار هذا الفقه العميق.
طبع�����اً، ال ميك�����ن أن ينته��ي ه��ذا ال���كالم إال ويأتيه 
االعتراض املش���هور )هذه دعوة إلى االنغالق، حترم اإلنس���ان 
نفس���ه من االنفتاح على املعارف واالستفادة من ثورة املعلوماتية 
الهائل���ة، كم���ا أنَّ صورة االنغ���الق غير ممكنة ف���ي مثل هذا 

العصر؟(.
كال، فبإمكان املس���لم أن ينفتح ويس���تفيد م���ن املجاالت 
املتعددة: في االقتصاد، والسياسة، واإلدارة، والتربية، والثقافة، 
واإلب���داع، والقانون... وال حاجة ألن ينفت���ح فيفتح قلبه لتيار 
الش���بهات ليفس���ده ويُظِلمه، كما أن حال����ة االنفتاح ال تؤدِّي 
ضرورة إلى كسر خاصية الشموخ واالعتزاز باألصول والثوابت 

لدى الشاب املسلم.
 

نة واجلماعة لاللكائي: )/45). )5) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السُّ
)6) املصدر السابق، ص )/168.
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حاوره: ^

] حوارات [

األستاذ د. مصطفى حلمي لـ )^(:

 الدين محرك للسلوك
الســـياسي الغربي

مصطفى محمد حلمي، ولد عام 1932م.
حصل على الليسانس في الفلسفة من كلية اآلداب 
بجامعة اإلسكندرية، ثم على درجة املاجستير من الكلية 
نة  السُّ أهل  عند  )اإلمامة  في  أطروحته  وكانت  نفسها، 
واجلماعة(، ثم حصل على الدكتوراه في الكلية، وكانت 

رسالته عن )موقف املدرسة السلفية من التصوف(.
ع��م��ل أس���ت���اذًا ف��ي ع���دد م��ن اجل��ام��ع��ات اإلس��الم��ي��ة: 
القرى  أم  وجامعة  سعود  امللك  وجامعة  القاهرة،  كجامعة 

بالسعودية، واجلامعة اإلسالمية بباكستان.
��ن��ة واجلماعة  ال��سُّ أه��ل  ع��ن عقيدة  ب��ال��دف��اع  اه��ت��م 
مخالفات  من  املسلمني  واق��ع  على  يطرأ  ما  وتصحيح 
منهجية لها، وقد اعتنى في بحوثه التي قاربت ال� 30 بني 
الفكر  التصوف،  )السلفية،  بحث وحتقيق مبوضوعات: 
السياسي اإلسالمي، الغزو الثقافي، أسلمة العلوم(، وأهم 
جائزة  بها  نال  التي  السلفية  عن  دراساته  هي  دراساته 

امللك فيصل العاملية للدراسات اإلسالمية عام 1987م.
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ع�����ام�����رة ح��اف��ل��ة  ف�����ي ح����ي����اة   :^
ب����امل����واق����ف وال���ش���خ���ص���ي���ات واألح��������داث 
مجتمعاتنا...  في  حدثت  التي  العاصفة 

متك احلياة؟  ماذا علَّ
الش��يخ مصطفى حلم��ي: بادئ ذي 
بَْدء أش���كركم على هذه الثقة بشخصي 
الفقير إلى الله، وأس���أله - سبحانه - أن 

يغفر لي ما ال تعلم�ون. 
انقالبات  نزل���ْت مبجتمعاتن���ا  نعم، 
كان له���ا أثرها البالغ في احلياة الثقافية 
والسياس���ية،  واالقتصادية  واالجتماعية 
ة لنجاح االس���تعمار في  وكان���ت ثمرة مرَّ
تهميش الدين ف���ي حياتنا، بينما ينغرس 
الغرب حتى النخاع في مذاهبه الفلسفية 
أنا وأبناء  وأهدافه السياسية. وعانيت – 
جيلي – م���ن آث�ار الغ�زو الثق�افي ال�ذي 
ى إل���ى تش���ويه تاريخنا اإلس���المي،  أدَّ
وجتزئة أمتنا بأف���كار الوطنية والقومية، 
واس���تيراد النظم املس���توردة لتحل محل 
النظم اإلسالمية في االجتماع واالقتصاد 
والسياسة والتعليم والتربية، َفَعقدُت العزَم 
على تصحيح املفاهيم لش���باب الصحوة؛ 
إنقاذاً لهم من البلبلة في املفاهيم واحليرة 

التي عشناها وكابدناها. 

ه���ل مي��ك��ن أن ت��وج��ز ل��ن��ا أه��م   :^
ال��ص��راع بني  ال��غ��زو، وطبيعة  م��ع��ال��م ه���ذا 

املسلمني وبني أعدائهم؟ 
الش��يخ مصطف��ى حلم��ي: لقد آن 
األوان ألن يدرك املس���لمون طبيعة هذا 
الصراع الطوي���ل؛ إنه صراع بني اإلميان 
والطغيان: بني اإلميان الذي حمل أمانته 
نبينا # لتحرير اإلنسان ورفض اخلضوع 
لقيم احلياة املادية واملعنوية، وبني حترير 
العباد من عبودية العباد إلى عبودية رب 

العباد؛ لتبقى العبودية لله وحَده. 
الغربي ضمن  االستعمار  ارتكب  لقد 

جرائم�ه الكثي�رة ثالث ج�رائم ك�ان له�ا 
أثر بالغ في حتطي���م األمة وإبعادها عن 

مسارها: 
العثمانية  اخلالف���ة  إلغ���اء  األولى: 
عام 1924م، وف���رض الَعلمانية الفاجرة 
على أغل���ب الدول العربية واإلس���المية 

مستخدمة كافة ألوان البطش والقمع. 
اليهودية  الدول���ة  الثاني���ة: غ���رس 
اللقيط���ة ف���ي األرض اإلس���المية عام 
1948م، ودعمه���ا عس���كرياً واقتصادياً 
وسياس���ياً، وإجهاض أي حركة إسالمية 

للنهضة َوْفَق النموذج اإلسالمي.
الثالث���ة: تغيير مناه���ج التعليم في 
امل���دارس واجلامع���ات، ومن ثَ���مَّ تربية 
عناصر من الساس���ة والقادة َوْفَق ثقافة 
املس���تعمر ونُُظم���ه، فتش���تت األمة بني 
الرأس���مالي،  الدميقراطي  منوذج���ني: 

واالشتراكي.

^: ما تقييمكم جلدوى ما يسمى 
محاولة  مجرد  هو  وهل  الدين�ي،  باحلوار 

لتخدير املسلمني؟
الش��يخ مصطف��ى حلم��ي: لم يعد 
خافياً أن الدين أصبح محركاً للس���لوك 
السياسي الغربي من وراء ستار، وأسفرت 
الروح العدائية ع���ن وجهها القبيح؛ على 
الرغم من محاولة إخفائها حتى ال توقظ 
احلمية الدينية لدى املسلمني. وإمعاناً في 
التغرير والتخدير وخداع املس���لمني نادى 
الغرب مبا س���ماه »احلوار الديني«؛ بينما 
هو ف���ي الواقع يخطط إلبادة اإلس���الم 
وتشويه صورته بكل وسيلة. فبعد تساُقط 
األنظمة الشيوعية كسقوط أوراق الشجر 
في فصل اخلريف، أخذت العقائد الدفينة 
في القلوب تظهر بقوة على األلسنة وفي 
الدوائر السياس���ية، والكتابات الصحفية 
الغربية. وحسبنا في ذلك شهادة )د. مراد 

هوفمان( الذي أمضى أربع سنوات مديراً 
إعالمياً حلل���ف األطلنطي وهو يعلن أنه 
رأى بعينيه كيف يخططون إلبادة اإلسالم 
وتشويه صورته. ويتبني من هذه الشهادة: 
أن دع���اوى احل���وار ما ه���ي إال نوع من 
تخدير الضحية ليس���هل اإلجهاز عليها، 
عم( الذي يس���تدرج املس���لمني  وهو )الطُّ
للخ���روج عن دينهم، وهو م���ا فطن إليه 
ش���يخ األزهر السابق جاد احلق - رحمه 
الل���ه - من أن هذه احلوارات بال جدوى؛ 
فكيف يُطلَب من الضحية أن تقيم سالماً 
مع اجلان���ي؟ فالتعصب الكنس���ي يتخذ 
من احلوار ذريعة لكس���ب الوقت لعمليات 
التبش���ير. إن دعوات احلوار - باختصار 
كها: إما أصاب���ع صهيونية خفية؛  - حُترِّ
وإما مساٍع تفتح العالم العربي واإلسالمي 

لعمليات التبشير. 

تنادي  مراوغة  أص��وات  تعالت   :^
بالتجديد وحتديث اإلسالم ليتالءم مع 
العصر؛ فما دوافعها يا ترى، وما تقييمكم 

ألهدافها ومراميها؟ 
د. مصطف��ى حلم��ي: إن الس���ؤال 
اجلدي���ر بالطرح، هو: ما معنى التجديد، 

وما منطلقاته؟ 
إن التجدي���د مبعن���اه الصحيح يعني 
رد املس���لمني إلى حقيقة اإلسالم؛ فدور 
املجددي���ن احلقيق���ي هو إفه���ام الناس 
وتوعيتهم كلما انتكسوا في جاهلية عدِم 
التجديد  الفهِم الصحيح لإلسالم؛ فإمنا 
يكون في فهم اإلس���الم ال في اإلس���الم 
نفسه. أما الالهثون وراء التجديد حسب 
مفاهيمهم؛ فه���ذه الدعوى حتمل خطراً 
عظيماً نخش���ى أن يتحول اإلسالم على 
أثرها إلى كائن ش���به »هالم���ي« تُفِقده 
حقائق���ه وأصول���ه وقيم���ه الثابتة التي 
أجمعت عليه���ا األمة منذ أن أش���رقت 
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شمس الرسالة احملمدية. وكم كانت أختنا 
مرمي جميلة - وهي أمريكية اهتدت إلى 
اإلسالم - على حق حني رأت أن التجديد 
بهذه الكيفية هو نزع حلم اإلس���الم حتى 
و عظمه، ثم يس���لبون العظم أيضاً إن  يَُعرُّ
استطاعوا، إن حقيقة التجديد هي هدم 
كل مظاهر اإلس���الم التي حتمل ميزات 
ثابتة وثقافة مستقلة فريدة. وهي دعوى 
ت���ؤدي في حقيقتها  التغريبيون،  يتبناها 
إلى تخريب اإلس���الم وإذابة الشخصية 
اإلس���المية في بوتقة احلضارة الغربية. 
وإن العج���ب ال ينقض���ي ممن يحرصون 
على هوية أمتهم وقيمها الرفيعة املستَمدة 
م���ن تراثه���ا؛ كيف رضي هؤالء مبس���خ 
ش���خصيتها وتدميرها بتقلي���د حضارة 
العص���ر املدمرة؟ فكل محاولة لتفس���ير 
اإلس���الم بتقريبه إلى قي���م العصر )أي 
الغرب( س���تفضي إلي التنازل عن هويتنا 

وعن اإلسالم أصاًل. 

املنهج  ح��ت��م��ي��ة  ب��ع��ض��ه��م  ي���رى   :^
السلفي لقيام النهضة اإلسالمية في حني 
ج آخرون أنه عودة إلى الوراء وَسير في  يروِّ

اجتاه معاكس للعصر؛ فما تعليقكم؟ 
د. مصطف��ى حلمي: ه���ذه الفكرة 
تتكرر بش���كل مم���لٍّ على ألس���نة بعض 
واملس���تغربني  واحلداثي���ني  الَعلماني���ني 
املتش���بعني ب���آراء املستش���رقني املعادية 
لعقائد اإلسالم، والكارهة لشريعته عامة 
وملذهب الس���لف خاصة؛ ألن���ه الدعامة 
التي قامت عليه���ا احلركات اإلصالحية، 
واملنطلق للريادة واحلض�ارة اإلس���المية، 
وبق���در ما انحل���ت رابط���ة االلتزام بني 
تقهقره���م  كان  واإلس���الم  املس���لمني 
وصيرورتهم فريس���ة لغيره���م. فاملذهب 
الس���لفي هو ال���ذي حافظ عل���ى النقاء 
التام للعقيدة اإلس���المية )عقيدة السلف 

الصالح(؛ ألن هذه األمة لن يصلح آخرها 
له���ا. وميكننا أن نقرر  إال مبا صلح به أَوَّ
أن ثمة تالزم���اً ثابتاً بني الدين والنهضة؛ 
إذ إن أي إهمال لتعاليم اإلسالم فسيرجع 
باألمة إلى الوراء ومن ثَ���مَّ تتكالب عليها 
األم كما نش���اهده في عصرنا احلاضر 

مصداقاً خلبر الرسول #. 
وبذل���ك نفهم الس���ر الكام���ن وراء 
لإلس���الم  وأذنابهم  املستش���رقني  عداء 
وخاصة منهج الس���لف؛ لذا تعرَّض ألشد 
الهجمات ضراوة، وفي الوقت نفسه اهتم 
واملذاهب  بالش���خصيات  املستش���رقون 
السلفي  فاملنهج  السلف؛  لعقائد  املخالفة 
ضرورة لقيام النهضة اإلسالمية احلديثة 
وهذه احلقيقة أعلنها اللورد هادلي بقوله: 
»قد كنت أعجب دائماً مما كنت أقرؤه عن 
أبطال اإلسالم وعن أوالئك الذين خرجوا 
من العراء حفاة األقدام فاس���تطاعوا أن 
نوا أعظ���م قوات العالم وأعدل قضاة  يكوِّ
األرض، وأشهر املشرعني على اإلطالق«. 
ولقد لفتت ظاهرة إم���كان إحياء نهضة 
املسلمني من جديد نظر العاِلم األمريكي 
جورج سارتون، فقال: »إن املسلمني ميكن 
أن يع���ودوا إلى َعَظمته���م املاضية وإلى 
زعامة العالم السياسية والعلمية كما كانوا 
من قبل، إذا عادوا إلى فهم حقيقة احلياة 
في اإلسالم والعلوم التي حث اإلسالم على 
األخذ بها... وإن تلك الهزائم السياس���ية 
ُمِني بها املسلمون عندما حادوا عن منهج 
السلف«. فكل باحث موضوعي يوقن بأن 
أحد أسباب انهيار حضارتنا – إن لم يكن 
لها – هو إهمال مذهب الس���لف. وفي  أوَّ
دراسة مستفيضة لتاريخ السالم يالحظ 
)محمد أسد( أن س���بب الركود والتأخر 
في املجتمعات اإلسالمية إمنا هو بسبب 
هج���ر تطبي���ق تعاليم اإلس���الم. وهذه 
اقتناعاً  أكثر  الدقيقة جتعلن���ا  املالحظة 

بأن املنهج السلفي كفيل بتحقيق النهضة 
ة بإذن الله؛ ألن الركيزة األساسية  املرجوَّ

في السلفية هي العناية بأمرين: 
األول: تصحيح العقيدة إلعادتها إلى 

صفاء التوحيد اخلالص. 
تعاليم اإلس���الم في  والثاني: إحياء 
ش���ريعته،  وتطبيق  واملعامالت  العبادات 
وإزال���ة التراخي والرك���ود اللذين أصابا 
إل���ى عصر االنحدار.  املجتمعات فهوت 
أيش���كُّ عاقل ُمنِصف بعد هذا البيان أن 
هدف الس���لفية هو إحياء األمة لتباش���ر 
رسالتها مضياً نحو املستقبل، ال إعادتها 

إلى املاضي؟ 

^: وس��ط ه��ذا ال��ت��ل��وث اإلع��الم��ي 
واحلرب على قنوات الفضيلة اإلسالمية؛ 
كيف السبيل إلى النجاة من طوفان الغزو 

الثقافي واإلعالمي الضاغط؟ 
د. مصطف��ى حلمي: مع األسف أن 
العالَم اإلس���المي يتعرض اليوم حلمالت 
تشويه وتشكيك وطعن بدينه بواسطة البث 
واحملطات  الصناعية،  لألقمار  اإلعالمي 
الفضائية الدولية، وال يدفع هذا التشويه 
ويبطل مفعولَه إال وس���ائل مشابهة؛ فقد 
أصب���ح ذلك ضرورة من ضرورات احلياة 
فمسؤولية  اإلس���المية.  لألمة  املعاصرة 
تكبي���ل اإلعالم  ليس���ت في  احلكومات 
اله���ادف ومحاربته بل ف���ي دعم أجهزة 
اإلعالم للحفاظ على مقومات الشخصية 

اإلسالمية إزاء سموم الغزو العدائي. 
كم���ا يجب علين���ا أن ال ننتظر نحن 
نكتف���ي  أن  وال  ومجتمع���ات(  )أف���راًد 
بالفرج���ة والس���لبية متذرع���ني مبوقف 
احلكومات، ومن ثَمَّ نعلق املس���ؤولية على 
غيرن���ا. هذا املوقف الس���لبي يتنافى مع 
أوامر الش���رع الذي يحتم علينا التحرك 
إزاء هذا التل���وث اإلعالمي الكريه، لقد 
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أصبح���ت اليد الطولى ف���ي عصرنا مع 
األس���ف لألعلى صوتاً، ال لألقوى حجة؛ 
بفعل أجه���زة اإلعالم اجلب���ارة التي لم 
يعرف العال���م لها مثياًل من قبل، وأصبح 
في قدرة من ميلكه���ا فرض ثقافته على 
اآلخرين في ظل ما يس���مى ب� )العومل�ة(. 
إن الغزو الثقافي ه���و حرب فكرية، وال 
مياري في ذلك إال مماحك؛ فماذا أعددنا 
لها؟ وماذا فعلنا لنجعل املس���لم املعاصر 

يصمد في هذه احلرب؟ 
إن أعظ���م س���الح للصم���ود ه���و 
االستمس���اك بكتاب الل���ه - عز وجل - 
وُس���نة نبيِّه #. ومن أس���لحة الصمود 

أيضاً: ثبات املسلم على عقائده ومبادئه. 
وكذل���ك على املس���لم أن ال يهت���ز أمام 
حمالت التش���كيك في أنظمة اإلس���الم 
وتشريعاته. وكذلك واجب على املسلم أن 
يتس���لح باجلهاد العلمي املتواصل، لتسلَم 
له ثقافته ويحتفظ بأصالة شخصيته لكي 
ال ت���ذوب بفعل أجهزة اإلع���الم اجلبارة 
القائم���ة على فكرة العومل���ة الهادفة إلى 
صه���ر الثقافات كلها في أت���ون الثقافة 

الغربية. 

^: ب����رزت ف��ي ع��ص��رن��ا م��ؤس��س��ات 
فهل  التربية؛  في  األسرة  زاحمت  تربوية 

َدْوَره�����ا  األس����رة  تستعيد  ألن  س��ب��ي��ل  م��ن 
املنشود في التأثير والتربية اجلادة؟ 

الش��يخ مصطف��ى حلم��ي: في ظل 
غي���اب التربي���ة الدينية ف���ي املدارس، 
وتهمي���ش املادة الدينية وع���دم إعطائها 
حقها؛ فإنه على األس���رة املسلمة احلذر 
واليقظ���ة؛ ألنهم مس���ؤولون أم���ام الله 
- تعال���ى - ع���ن أوالده���م، وألن أغلب 
املؤسسات قد تنازلت عن دورها التربوي؛ 
فَم���ْن غيُرنا يرب���ي األوالد على العقيدة 
الصحيح���ة ومحبة النب���ي #، ومعرفة 

العبادات وأدائها على هدى النبي#؟ 
فاألسرة مسؤولة مسؤولية كاملة عن 
تربية األوالد، َفلْيتِق اآلباءُ اللَه في أبنائهم 
فلم يعد هناك - مع األسف - مؤسسات 

تربي أو تنشئ التنشئة اإلسالمية؟

^: ف��ي ع��ص��ر ال��ع��ومل��ة واالن��ف��ت��اح 
ال��ث��ق��اف��ي وامل���ع���ل���وم���ات���ي: ه���ل م���ن سبيل 
ف��ري��س��ة  أوالدن�������ا  وق�����وع  ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة دون 

لطوفان الغزو الثقافي الغربي املدمر؟ 
الش��يخ مصطف��ى حلم��ي: ال ب���د 
م���ن مراقبة األوالد، ف���ال يُتَركون هكذا 
أمام »اإلنترنت« ب���ال مراقبة، وعلينا أن 
نُْحسن توجيههم إلى َش���ْغل أوقاتهم مبا 
ينفع؛ ألن ه���ذه األجهزة وإن كانت حتمل 
الفوائد إال أنها حتمل في طياتها س���ّماً 
ت إل���ى خراب بيوت كانت  قاتاًل؛ فكم أدَّ
باألم���س عام���رة، وحتطيم ش���باب كان 
باألمس ملتزم���اً، فاحلذر احلذر حتى ال 
ننخدع بهذه التكنولوجيا. نعم، قد تعطيك 
معلومات لكن العلم ليس مجرد معلومات 
باردة. علينا انتق���اء املعلومات وغربلة ما 
يبثه اإلعالم، ومعرفة الصالح من الطالح، 
ومتييز الض���ار من الناف���ع؛ فال بد من 
االنضب���اط، وأي قيمة للعلم دون العمل؟ 
والش���أن كله أن يُرزَق العبد العلم النافع 

والعمل الصالح. 

تقوم  ال��ذي  للدور  تقيمكم  ما   :^
ب���ه ال��ق��ن��وات ال��ف��ض��ائ��ي��ة اإلس��الم��ي��ة في 

الدعوة والتربية؟
الش��يخ مصطف��ى حلم��ي: ميك���ن 
االس���تفادة منها بشروط، منها: أن توضع 
خطة متكاملة متوازن���ة؛ بحيث تتفق هذه 
القن���وات عل���ى املوضوعات الت���ي يراد 
عالجها، ثم تُقَس���م األدوار؛ فهذه فضائية 
متخصصة ف���ي الدعوة، وأخ���رى معنيَّة 
بالتاريخ اإلسالمي، وثالثة تتصدى لكشف 
الشبهات والرد على أهل البدع... وهكذا.

إننا بحاجة إلى املنهجية ال الفوضوية 
التي قلَّما تثمر؛ فال بد أن يجد املش���اهد 
جديداً كل يوم، ويعثر على الفائدة املركزة 
ب���دالً م���ن االرجتالية والعش���وائية التي 
نراها. ونس���أل الله له���م جميعاً التوفيق 

والسداد.

^: ث��م��ة م��ق��ول��ة ي���دن���دن ح��ول��ه��ا 
بعضم، بأن َدْور املسجد قد انتهى أو ضعف 
فما  والفضائيات؛  اإلع���الم  ث��ورة  ظ��ل  ف��ي 

رأيكم؟ 
د. مصطفى حلمي: سيبقى املسجد 
بال شك هو قلعتنا األُولَى واحلصن األول 
لشباب األمة، وشتان شتان بني من يجلس 
متكئ���اً على أريكته ليس���تمع إلى العلماء 
عبر الفضائيات، وبني إنس���ان يجلس في 

املسجد يصغي بقلبه وجوارحه للشيخ. 
إن أث���ر التربية في املس���اجد جليل 
وخطي���ر؛ فعلى إخوانن���ا الدعاة وطالب 
العلم االهتمام باملساجد بالدعوة الهادفة، 
قراني  وإخراج جيل  الصحيحة،  والتربية 
متخلق بأخالق الق���ران، معتصم بهويته 

اإلسالمية، يفخر بها ويزهو ويعتز. 

ص��ارت هوية مصر مسار جدل   :^
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ب����ني اإلس���الم���ي���ني وخ���ص���وم���ه���م؛ ف��ك��ي��ف 
لهذه  مرتكزات  من  وه��ل  امللف؟  ه��ذا  ت��رى 

القضية؟ 
د. مصطف��ى حلم��ي: هذه القضية 
ليس���ت وليدة اليوم، إمن���ا هي قضية لها 
ارتب���اط وثيق جداً باالس���تعمار الغربي؛ 
فهو ال���ذي دأب على متك���ني التغريبيني 
من الوصول إل���ى مراكز القيادة والتأثير، 
وعم���ل عل���ى إقصاء أصحاب املش���روع 
اإلس���المي وحجب أصحابه عن الناس، 
فحظ���ي املش���روع التغريب���ي وس���دنتُه 
بالس���لطة والنفوذ والتلميع والتش���جيع. 
إن صح التعبير  أما املشروع اإلسالمي – 
ى دوراً ال ينَك���ر عل���ى الرغم  – فلق���د أدَّ
من محاربتهم له بال ه���وادة؛ فكان بحق 
ي الصحوة  تغ���ذِّ التي  الش���رايني  مبثابة 
اإلسالمية، يس���اعدها على الفرقان بني 
احلق والباطل. والعجيب أن أكثر املفكرين 
الَعلماني���ني الذين حملوا ل���واء التغريب 
ودافعوا عن املش���روع التغريبي، قد رجع 
أكثرهم إلى احلق؛ فرجع طه حس���ني عن 
بعض آرائ���ه، وكذلك زكي جنيب محمود، 
ومصطفى محم���ود، ومحمد عمارة. نعم 
هنالك أف����راخ للعلم�اني�ة ال زال�ت تنفث 
س���مومها في عصرنا وحتت���اج إلى وعي 
وكش���ف لهؤالء ليحذَره���م الناس، وعلى 
الرغم من انعزال هؤالء عن الواقع إال أنهم 
يحسنون – مع األس���ف – تفريخ تالميَذ 
في اجلامعات واإلعالم والصحافة؛ حيث 
ويغرسون االجتاهات  الش���بهات،  ينثرون 
املنحرف���ة أينم���ا حلُّوا؛ فال ب���د إذن من 
الوعي واليقظة مع عدم تش���تيت اجلهود 
ف���ي الرد على هؤالء. وعلينا أن ننش���غل 
بالتربي���ة والتأصي���ل وبناء اجلي���ل بناًء 
إميانياً وعقدي���اً وتربوياً متوازناً؛ فنكتفي 
باإلش���ارات البسيطة والرد على شبهاتهم 
بحسب قيمتها وأهميتها؛ ألن من أساليب 

املخطط العدائي املاكر هو تفريق اجلهد 
في الفع���ل وردِّ الفعل، وتش���تيت الطاقة 
َفلْنحذر من هذا االستدراج وعدم الوقوع 
في َشَرك هذا املخطط الغربي اخلبيث. 

ال��ش��رس��ة  ال��غ��رب��ي��ة  ال��ه��ج��م��ة   :^
املنظمة على ثوابتنا باتت أمرًا مستِفزًا ال 
يطاق؛ فما تفسيركم لهذا العداء لإلسالم 

واملسلمني؟ 
الش��يخ مصطف��ى حلم��ي: إن هذه 
الهجم���ة املش���اَهدة عس���كرياً وفكري���اً 
واقتصادياً وإعالمياً ليست عقداً منفرطاً؛ 
إنها خطة إستراجتية ُمحَكمة تظهر في بلد 
ثم تنتقل إلى آخر، ويتولى ِكبْرها دولة هنا 
ودويلة هناك في ما يش���به توزيع األدوار، 
وهي وثيق���ة الصلة باحل���رب الصليبية، 
ب���ل إنها - حقاً - حرب صليبية بش���هادة 
مفكرين غربيني أمناء ال بشهادة املسلمني، 

وهذه احلرب لها شقان: 
األول: الغزو العس���كري كما نرى في 
العراق وأفغانس���تان وغيرهما من البالد 

واحلواضر اإلسالمية. 
النفس���ية خللخلة  احل���رب  الثاني: 
ثواب���ت أجيال جهلت  العقي���دة، وزلزلة 
فصل  وهدفهم  الصحيح���ة.  عقيدته���ا 
األم���ة وإبعادها عن دينه���ا؛ ألنهم علموا 
من خالل دراسات مس���تفيضة أن األمة 
متى استمسكت بدينها استحالت عليهم، 
وكانت َعصيَّة أبية؛ فال سبيل إلى غزوها 
إال بإبعادها عن دينها، وعزلها عن الفهم 
الصحيح لإلسالم. قال - تعالى -: }َوَدّ 
ْن َبْعِد  وَنُك���م ِمّ ���ْن َأْهِل اْلِكَتاِب َل���ْو َيُرُدّ َكِثي���ٌر ِمّ
ْن َبْعِد َما  ْن ِعنِد َأنُفِسِهم ِمّ اًرا َحَس���ًدا ِمّ إَياِنُكْم ُكَفّ

{ ]البقرة: ١٠٩[. َ َلُهُم اْل�َحُقّ َتَبنَيّ
 ورمبا يخفى عل���ى كثيرين أن الغزو 
االستعماري بنوعيه )العسكري والثقافي( 
هو سر تردِّي أحوالنا. إن السبب الرئيس 

في هذا العداء الس���افر لإلس���الم: أنه 
يشكل بعقيدته وعباداته وشريعتيه وقيمه 
نقطة املقاومة الرئيس���ية إذا تسلَّحت به 
األمة دفاعاً عن نفس���ها ودينها؛ وهكذا 
سيبقي اإلس���الم في أعماق األمة يؤدي 
َدُوره امل���زدوج؛ أي: احملافظة على ذاتية 
األمة، كما أنه ه���و الدرع الذي به تدافع 
أمتنا عن كيانها في الوقت نفس���ه. وُربَّ 
ض���ارة نافعة؛ فداللة حمالت التش���ويه 
واإلس���اءة لإلس���الم اعتراف بأن العالم 
اإلسالمي ليس جثة هامدة أو كّماً مهَماًل. 

ال��ه��وي��ة  ف���ق���دان  ظ���اه���رة  إزاء   :^
وعادات  ثقافات  في  والذوبان  اإلسالمية 

وافدة: ما أسباب ذلك، وكيف العالج؟ 
د. مصطف��ى حلم��ي: ق���د ال يعلم 
كثيرون أن االس���تعمار البريطاني ملصر، 
لم  واملغرب  وتونس  للجزائر  والفرنس���ي 
يك���ن مج���رد احتالل عس���كري عفوي، 
ه اس���تئصال هوية األمة،  إمن���ا كان همُّ
الفرنس���يون  فقام  عقيدتها؛  واجتث���ات 
بتحرمي اللغ���ة العربية ومحاربتها وفرض 
اللغة الفرنس���ية وهدم املساجد وتعذيب 
املجاهدين. وال يخفى ما قام به »دنلوب« 
املبشر األس���كتلندي من تخريب وتدمير 
ملناهج التعليم؛ فقام بتدريس جميع املواد 
باللغة اإلجنليزي���ة، وعمل على اضطهاد 
أساتذة اللغة العربية وعلماء األزهر وشنَّ 
حرباً ال هوادة فيها على الش���عور الديني 
املسلم.  للش���باب  الوطني  واإلحس���اس 
فس���ادت املجتمعات اإلس���المية الغربُة 
الفكرية والثقافية »فكان التصدع الثقافي 
وأث���ر الغزو الثقافي لي���س على مظاهر 
احلياة اإلسالمية فحسب، بل على عقول 

املسلمني ومناهجهم التربوية. 
وباختص���ار فقد اس���تغرقت عملية 
التغريب س���نوات طويلة، فعلينا أن نبذل 
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جهداً جهي���داً، ونصبر ف���ي البناء دون 
عجلة، وال ب���د من ط���ول النََّفس وعدم 
الهزمي���ة؛ فعل���ى الرغم م���ن احملاوالت 
املس���عورة، واملؤام���رات الت���ي حاكه���ا 
االس���تعمار خللع األمة ع���ن دينها؛ فإن 
األم���ة ما زالت معتزة متمس���كة بدينها. 
لقد ظن أتاتورك اليهودي أنه أبعد تركيا 
عن اإلسالم إلى األبد، وُخيِّل للذين تابعوا 
خططه الش���يطانية أنه لن تقوم لإلسالم 
قائمة؛ ولكن هذا الطاغية اليهودي خاب 
وخسر ومات في أس���وأ حال، ولو عاش 
ورأى عودة اإلسالم إلى تركيا ملات حسرة 

وكمداً.
وهكذا لن تستطيع الَعلمانية أن تزيح 
اإلس���الم؛ ألن مبادئ اإلسالم الراسخة 
أق���وى واتقى وأبق���ى أثراً في ش���غاف 
القلوب. وسبيلنا للحفاظ على الهوية هو 

التصدي للعوملة ويكون بأمور، منها: 
عامٍّ  إس���المي  إح���داث وعي  أوالً: 
بواسطة تعاون أجهزة اإلعالم بكافة الدول 
اإلس���المية؛ ألن مسؤولية احملافظة على 
الهوية مش���تركة بني األفراد واملجتمعات 

والدول.
ثانياً: التس���لح بعقيدة التوحيد التي 
تُظِهر أصالة أمة اإلسالم وحتمي هويتها 
اخلاص���ة التي ال تش���اركها فيها أمة من 

األم. 
ثالثاً: التأس���ي برسول الله #؛ ألنه 
األسوة احلسنة في كل العصور وهو وحَده 
# ال���ذي ضرب املثل األعلى للس���لوك 
اإلنس���اني، وحني نتخذه أس���وة لنا فإن 
ذلك يعصم املس���لمني )شباباً وشيباً( من 

االفتتان بكل ناعق.
رابعاً: إعالء ش���أن اللغ���ة العربية، 
واالعت���زاز به���ا؛ ألنها إح���دى مفردات 
الهوية اإلس���المية فضاًل ع���ن أنها لغة 
دْت األمَة عبر تاريخها  الق���رآن، ولقد وحَّ

املش���رِّف. وما إهمال اللغ���ة العربية في 
الس���نوات األخيرة إال نذي���ر خطر على 
أمتنا، وتس���هيل َدْور العومل���ة في ابتالع 
أجيال تتخطفها اللغات األجنبية ال سيما 

اإلجنليزية. 
خامساً: لإلعالم والقنوات الفضائية 
التي ألغت احلدود دور حاسم؛ فهي بحق 
ال إذا استطعنا استنفار أجهزة  س���الح فعَّ
اإلعالم بالدول العربية واإلسالمية كافة 
وتوحيد اخلطة العامة نحو هدف واحد، 

ضد تيار العوملة. 

ت��رى أن اخل��ط��اب السلفي  ه��ل   :^
امل���ع���اص���ر ق���د جن���ح ف���ي ع��ص��ر ال��ت��ع��اي��ش 
إلى  النفاذ  في  الديني  اخلطاب  وجتديد 

القلوب، أم أنه بحاجة إلى جتديد؟ 
د. مصطف��ى حلم��ي: ال ش���ك أن 
املنهج السلفي قد جنح وحقق جناحاً باهراً 
إل���ى اآلن؛ فها نحن نرى إقبال الش���باب 
الدعاة  ودروس  حلق���ات  على  وحرصهم 
واملشايخ السلفيني، والسر في ذلك أنهم 
سلكوا الطريق الصحيح الذي يثمر حتماً 
ق  ة. َولْيحذر إخواننا من تفرُّ ثمراته املرجوَّ
الكلمة، واالخت���الف املذموم الذي يؤدي 
إلى الفشل وذهاب الريح؛ فليست املنابر 
للش���تائم وذكر اخلالفات؛ إذ املس���تفيد 

األول من هذه األمور هم خصوم الدعوة، 
واخلس���ارة الكبرى تعود عل���ى الصحوة 
وأبنائه���ا الذين يتوراث���ون هذا اخلالف 
فيشقون بناره املستعرة. فإذا صح االتفاق 
على األصول كان ما سواها سهاًل، ونسأل 
الله ان يحفظ األم���ة ويصونها من هذه 

الفتنة، )فتنة التفرق والتخريب(. 
إننا في أم���سِّ احلاجة إل���ى البناء 
املس���لم واملجتمعات  للف���رد  الصحي���ح 
اإلسالمية؛ إذ ال تنقصنا السواعد والعقول 
كما يقول مالك بن بني، رحمه الله؛ ولكننا 
في حاجة إلى حشدها وجتميعها لتجديد 
مج���رى التاري���خ نحو الهدف املنش���ود؛ 
لذا أنصح إخوانن���ا الدعاة وطالب العلم 
باحلذر م���ن أن يجرفنا تي���ار التباغض 
والتدابر املرسوم لنا مبكر ودهاء؛ حتى ال 
نحق���ق - دون قصد منا - رغبات أعداء 
اإلسالم الساعني لبث الفرقة واخلصومة 
بني املسلمني. فال سبيل لنهوض املسلمني 
إال بوح���دة جماعته���م، ووحدة اجلماعة 
ليس لها من سبيل إال اإلسالم الصحيح، 
واإلس���الم الصحي���ح مص���دره القرآن 
���نة، وهذه خالصة االجتاه السلفي؛  والسُّ
أنه عودة باإلسالم إلى معينة الصافي من 

كتاب الله وُسنة رسوله #. 

اإلس������الم  ف�����ي  ل���ل���م���ج���ددي���ن   :^
دع�����اوى  وراء  ف����م����اذا  ع��ظ��ي��م��ة؛  م���ك���ان���ة 
جتديد اإلسالم التي تعاظمت في اآلونة 

األخيرة؟ 
الش��يخ مصطف��ى حلم��ي: نريد أن 
نصح���ح املفهوم الذي راج أخي���راً ونعلن: 
»أن التجدي���د يكون في املس���لمني ال في 
اإلسالم«، وهذه حقيقة يجهلها هؤالء، كما 
نؤكد أن التجديد في اإلسالم يختلف جداً 
ع���ن التجديد عند النص���ارى؛ فالتجديد 
عندهم إمنا هو جتديد في العقيدة نفسها، 
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من املس���لمني، الذي كان يُعِلي من شأن 
التجربة. فال نطلب من الناس أن يعيشوا 
بوس���ائل السلف نفس���ها؛ وإمنا نريد أن 
نرتقي إلى مس���توى الس���لف األخالقي 

والعملي والدعوي املدهش.

^: الصراع الذي عاشه جيلكم بني 
تقاليد  وبني  الراكدة،  والتقاليد  العادات 
ة؛  م��رَّ ثمرته  كانت  ال��واف��دة  ال��غ��رب  ونظم 
بحلوها  التجربة  هذه  جليلنا  تنقل  فهال 

ها؟ ومرِّ
الشيخ مصطفى حلمي: لقد كابدنا 
كثيراً حتت وط���أة التعليم التغريبي، وكم 
تعبن���ا من االزدواجية ومحاوالت س���حق 
هويتنا وُصِهرنا في بوتقة التغريب اآلثمة؛ 
ولكن قيض الله لنا جياًل من األس���اتذة 
األوفي���اء لتاريخهم املعتزين بإس���المهم 
فتح���وا عيوننا ونبَّهونا إلى هذه املصيدة، 
رون���ا باملنهج الس���لفي وبكتابات  ثم بصَّ
شيخ اإلس���الم ابن تيمية - رحمه الله - 
فأبصرنا الطريق، وزالت الغشاوة، وعلمنا 
يقيناً أن منهج السلف هو األعلم واألحكم 
واألسلم وما أحوج هذا اجليل احلائر إلى 
هذا الطراز من األس���اتذة وإلى املعاهد 
واملناهج الصحيح���ة؛ لتضع لهم خريطة 
الطريق نحو البصيرة والسالمة والقناعة 

نة واجلماعة.  مبنهج أهل السُّ

املشوهة  النمطية  ال��ص��ورة  إن   :^

ال��ت��ي روج��ت��ه��ا اآلل���ة اإلع��الم��ي��ة الغربية 
ذك���رت  ك��م��ا  ع��ن��ف��ًا  ازدادت  ق���د  اجل���ب���ارة 
عقب أحداث 2001/9/11م؛ فكيف ميكن 
ه��ذه  إزاء  م��س��ؤول��ي��ت��ن��ا  وم����ا  م��واج��ه��ت��ه��ا؟ 
العربي  ل��إلع��الم  دور  م��ن  وه��ل  الهجمة؟ 
واإلس����الم����ي ل���ص���دِّ اف�����ت�����راءات وأك���اذي���ب 

اإلعالم الغربي؟ 
د. مصطفى حلمي: بداية ال بد لنا 
الصحوة  والدعاة وشباب  العلماء  معاشَر 
أن ننتب���ه إلى نقطة غاي���ة في األهمية. 
وهي أن القصة الرسمية ألحداث احلادي 
عش���ر من س���بتمبر ما هي إال أكذوبة، 
وأرج���و أن ترجعوا إل���ى بحثي املتواضع 
)خواطر حول كتاب اإلس���الم بني الشرق 
والغ���رب(؛ ففيه ناقش���ت هذه املس���ألة 
باملصادر، وقد أثبت أن الرواية الرسمية 
رواية كاذبة واستندُت إلى علماء وباحثني 
غربيني وأمريكيني، فأرجو الرجوع إليها؛ 
حيث الرد املقن���ع باألدلة على أن الرواية 
الرس���مية كاذبة، فهذه املعلومة ال بد من 
إشاعتها بني املسلمني حتى ال تكون ذريعة 
التهامن���ا باإلره���اب كما أنص���ح بكتاب 
الفيلس���وف الفرنسي الذي أسلم )روجيه 
جارودي( بعنوان )إرهاب الغرب(؛ فال بد 
أن نكون مدركني لهذه احلقيقة، وأن هذه 
التهمة باطلة وأن الرواية نفَس���ها أكذوبة 
ح أنها من صنع املخابرات األمريكية  ويرجَّ
التي تسيطر اآلن على فكر الغرب؛ حتى 

كم���ا غير »بول���س« العقي���دة النصرانية، 
وهذا أمر معروف ف���ي تاريخ النصرانية. 
وأكبر طعنة أصابت النصرانية باس���م هذا 
التجديد املزع���وم هي تبرئة اليهود من دم 
عيسى - عليه الس���الم - في حني توجد 
فة على لس���ان  نصوص ف���ي كتبهم احملرَّ
عيس���ى - عليه الس���الم - تقول: إن دمي 
في أعناق هؤالء؛ وأعجبني جداً كلمة ملراد 
هوفمان  تقول: »اإلسالم كالبلورة الالمعة، 
يأتي املس���لمون ببدعه���م فيهيلون التراب 
فوق ه���ذه البلورة املصقولة، فيأتي املجدد 
فينفض عنها الت���راب ويعيد إليها نقاءها 
ورونقها؛ هذا هو التجديد عندنا، وش���تان 
بني مفه���وم التجديد واملجدد عندنا وعند 

النصارى. 

ك��ي��ف ال��س��ب��ي��ل ب���رأي���ك���م إل��ى   :^
وهل  هويتها؟  اإلسالمية  األم��ة  استعادة 
ث���م���ة ت����ع����ارض ب����ني ح���ف���اظ األم������ة ع��ل��ى 
هويتها وبني مسايرتها للنهضة العصرية 

كما يزعم التنويريون؟
الشيخ مصطفى حلمي: إن احلفاظ 
على الهوية ال يتع���ارض ألبته مع األخذ 
بأس���باب التق���دم التقن���ي؛ فاحلضارة 
كالطائ���ر لها جناحان: جناح عقدي ديني 
وروحي، وجن���اح مادي علمي تقني، ولقد 
جمعت احلضارة اإلس���المية بينهما في 
انسجام عجيب لم يشهد له التاريخ مثياًل؛ 
فحضارة اإلسالم هي التي علَّمت الدنيا: 
أن���ه بالدين يرتقي اإلنس���ان إلى الثريا. 
والغرُب َمِدين حلضارة اإلسالم الزاهرة؛ 
ألن الغ���رب ما عرف التقدم والنهضة إال 
ح���ني أخذ منَّا املنه���ج التجريبي بعد أن 
َعِلموا كم كان املنهج األرس���طي عقيماً، 
وظل هذا املنه���ج مخيماً على األوروبيني 
طيلة ألف س���نة، وما بلغ���وا ما هم فيه 
اآلن إال بعد أن أخذوا منهج أصول الفقه 
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يش���كلوا جبهة ويوح���دوا صفوفهم ضد 
اإلس���الم؛ بينما يُطلَب منَّا اآلن أن نطرح 
الدين جانباً، م���ع أن الغرب ما تقدم إال 

ا متسك بالدين. لَ�مَّ
)منهج  كتابنا  إل���ى  بالرجوع  وأنصح 
الس���لف ال احلداثة طريق النهضة(؛ وهو 
عبارة عن ع���دة مقاالت وآخر مقالة فيه 
أعطيتها هذا العن���وان )خدعونا فقالوا: 
إن الغ���رب تخلى عن دينه(، وها هو مراد 
هوفمان يعلن أن مجابهة اإلسالم لم تعد 
مجرد ش���عار ولكن هناك إس���تراتيجية 

ُمْحَكمة من أجل حرب اإلسالم. 

ه����ذا ال����ع����داء ال���س���اف���ر ال���ذي   :^
أشرمت إليه واضح جدًا، ويظهر حينَاً بعد 
وه��ل  ال���ع���داء؟  ل��ه��ذا  م��ا تفسيركم  ح���ني. 
مرجعيتها  إسالمية  نهضة  إل��ى  ع��ودة  من 

نة؟  الكتاب والسُّ
د. مصطفى حلم��ي: ال بد أن نعلم 
أن الع���داء بيننا لن ينته���ي ما دام هناك 
حياة عل���ى األرض. والق���رآن يقرر هذا 
ل هذه احلقيق���ة ونُِعدَّ  فينبغ���ي أن نتأمَّ
أنفس���نا لذلك. أما فكرة احل���وار التي 
يخدعوننا به���ا أتدرون م���ا معنى كلمة 
احل���وار؟ معنى احلوار أن يكون بني اثنني 
متكافئ���ني؛ فكيف وه���م مغتصبون غزاة 

متسلطون علينا؛ فمن نحاور إذن؟

حقيقة  أن  ي����رى  ط����رح  ث��م��ة   :^
ال��ص��راع ب��ني املسلمني وأع��دائ��ه��م إمن��ا هو 
صراع بني اإلميان والطغيان وبني احلرية 
وال��ع��ب��ودي��ة. م��ا م��دى صحة ه��ذا الطرح؟ 

وما أدلته من وجهة نظركم؟
د. مصطفى حلمي: الصراع له عدة 
أس���باب: فقد يكون عقائدياً، وقد يكون 
صراع مصالح وس���يطرة وَف���ْرض نفوذ، 
ولكن في ضوء القرآن الكرمي نستطيع أن 
نفهم أن الص���راع بيننا وبينهم هو صراع 

عقائدي ترتب عليه صراع املصالح ونهب 
الثروات والسيطرة على الشعوب؛ فهو في 
جوهره صراع قائم على العقيدة؛ ولذلك 
جاءت سنة الدفع في القرآن الكرمي التي 
اعتبرها )ماركس( صراعاً بني الطبقات، 
وإن ُس���نة املدافعة بني احل���ق والباطل 

ستظل إلى قيام الساعة. 

نرتِو من هذا  لم  في احلقيقة   :^
إلى  نتطلع  اخلتام  في  ولكن  الثر،  اللقاء 
بعض الدرر نختم بها هذا احلديث املاتع؛ 
توجهون بها أبناءكم الدعاة وطلبة العلم 
الباحثني عن التأصيل العلمي، واملشتغلني 

بالقضية اإلسالمية؟
د. مصطفى حلمي: 

أوالً: أنا دائماً أذك���ر لطالبي عبارة 
منسوبة ألحد علمائنا ال يحضرني اسمه 
اآلن. يقول فيه���ا: »إن العلم يطلب منك 

عمرك كله وأنت من بعضه في شك«. 
فعلينا أن نحتس���ب عن���د الله - عز 
وجل - طل���ب العلم حتى نؤجر؛ فال يُطلَب 
العلم لش���هرة، وال لشهوة، وال ملكسب، فإن 
ُوِج�دت الش�هرة عرض�اً ف�ال بأس ولك�ن ال 
تكن غايته حلديث النبي # املخيف الذي 
رواه أبو هري���رة - رضي الله عنه - وفيه: 
»ورجل تعلم العلم وعلَّمه وقرأ القرآن فأتى 
فه نعمه فعرفه���ا. قال: فما عملت  به فعرَّ
فيها؟ ق���ال: تعلَّمت العل���م وعلَّمته وقرأت 
في���ك القرآن. قال: كذب���ت ولكنك تعلمت 
العلم ليقال: عال���م. وقرأت القرآن ليقال: 
هو قارئ. فقد قيل، ثم أمر به فُسحب على 

وجهه حتى أُلقي في النار«)1). 
ثانياً: يواصل الليَل بالنهار، وأنا أذكر 
أنن���ي ملا كنت اكتب حياة اجلويني قال ما 
معناه: أنا أقضي وقتي كله في طلب العلم 
وأظل أقرأ وأكتب فال أنام إال إذا غشيني 

))) رواه مسلم.

النوم. 
فه���ذه حياة علماء األمة وإال ملا ألَّفوا 
هذه الكتب الكبيرة. فليت شبابنا يقتدون 
بعلمائنا األف���ذاذ هؤالء؛ فيواصلون الليل 
بالنهار مع الصبر واالحتساب؛ فإن العلم 

يحتاج إلى الصبر اجلميل! 

^: م���ن ال����واض����ح ض��ع��ف م��س��ت��وى 
وهناك  الزمان،  هذا  علم  طالب  من  كثير 
نوع من ضحالة علمية. فهل من وصايا أو 

معالم منهجية؟ 
الشيخ مصطفى حلمي: 

أوالً: على طالب العلم أن يقرأ كثيراً 
ويكتب قلياًل. 

ثاني���اً: عليه أن يعي���د النظر قبل أن 
يدوِّن ويكتب؛ فيراجع نفسه مرة بعد مرة 

حتى يتثبت.
ثالثاً: أن يُكِثر من األدلة. 

رابعاً: اس���تخدام البالغة؛ ألن اللغة 
هي ثوب الفكر وكلم���ا كان بليغاً وصلت 

فكرته إلى القلب. 
وأخ��رًا عليه باإلخالص؛ ألنه جماع 

األمر كله. 
^: في اخلتام نشكركم - فضيلة 
الشيخ - على هذا اللقاء املاتع سائلني الله 
أن يبارك لكم ف���ي علمكم وجهدكم، وأن 

يجعله مثاقيل ِبرٍّ في موازين حسناتكم. 
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رياُح الحــــقِّ
] نص شعري [

*          *          *

��ُن��وَن ثِ���َوان ال ت��ْق��ِض مّه��ًا َف��ال��سُّ
َكائٌِن الِقَياَمِة  َي���ْوَم  ي  الَّ���ذِ إالَّ 
َفإنَّ�َنا َزَم���اُن  َي��ا  َعَلْيَنا  َواْش��َه��ْد 
ُحوَبُه َيْغِسُل  اُن  جَّ السَّ بَِنا  َيْلُهو 
َوَيْنَحنِي اْل�َمِقيَت  َك  ْ الشرِّ َلَنا  َيْرَض 
َغَدا ْكَوى  بِالشَّ ْوَت  الصَّ َرَفْعَنا  َوإَذا 
َلُه َن���ا  ِصْ َوإْن  َلَنا  َيْسَتِقيُم  ال 
َأْب��َن��ائِ��َن��ا ِم���ْن  َأنَّ  ِم��نَّ��ا  ُي��ْغ��ِري��ِه 
َأْقَسُموا ِعيَنِة  اللَّ »اْلَكَوالِيِس«  َخْلَف 
َنا َوَحظُّ اْلَيِمنِي،  ِمْلُك  َلُكْم  َهِذي 
ِرْفَدُكْم َنْحَمْد  اْلَعْطَف  َتَْنُحوَنا  إْن 

َنا َفإنَّ َزم���اُن  َي��ا  َعَلْيَنا  اِْش��َه��ْد 
ُمَداِفعًا اْلُوُجوِد  ُدْنَيا  ِف  َيْب�َق  َلْم 
ًة ِقصَّ بِيَهِة  النَّ بِ��ِري��َش��تِ��ِه  َأْم���َ� 
ُحُتوِفَنا َنْحَو  اجِل��ْل��واُز  َيْقَتاُدَنا 
َها َفَحدَّ َفاَر  الشرِّ َس��يرِّ��ُدُه  َأْع��َط��اُه 
َها زُّ َيُ َق��اِب  ال��ررِّ َنْحَو  ��ا  ِبَ َوَم��َ� 
اْلِحَمى َب��اَع  إَذا  َي��رَدُع��ُه  َء  َشْ ال 

َأَم��ان َمْحُض  ْعَمِء  النَّ ِف  َواْلُخْلُد 
ْض��َواِن لِ��ْل��ُم��ْؤِم��نِ��نَي بِ��َج��نَّ��ِة ال��ررِّ
ْغَياِن َوالطُّ اْل��َق��ْه��ِر  َعبِيَد  َن���ا  ِصْ
اْل��ُب��ْه��َت��اِن ِف  َوَيِ����دُّ  بِ��ِدَم��ائِ��َن��ا 
��ْل��َب��اِن ��اُغ��وِت َوال��صُّ ��ِة ال��طَّ ألَئِ��مَّ
َج��َب��ًا َع��َل��ْي��َن��ا َث��ائِ��َر ال��ُب��ْرَك��اِن
اْلَفْيَناِن اْلِحَمى  َعِن  َن��ُذوُد  ُجْندًا 
َه��َواِن لُِكلرِّ  َرْم���زًا  َغ���َدْوا  َرْه��ط��ًا 
بِاْلِميَزاِن: اأَلْوَط���اَن  َيْقِسُموا  َأْن 
اْل��ُب��ْل��َداِن َس��ائِ��ِر  ِم��ْن  ِشئُتُموا  َم��ا 
اْلُع�ْدَواِن َع�ِن  َمَقاِص�َدُكْم  َوَنُص�ْن 

��ط��آِن ُه��نَّ��ا َع��َ� اأَلْع��َم��اِق َوال��شُّ
َع��نَّ��ا ِس���َوى َم��ا َك���اَن ِم��ْن َف��نَّ��اِن
��ُن��وَن��ُة اْل��ُع��ْن��َواِن َأْح��َداُث��َه��ا َمْ
اْس��تِ��ئ��َذاِن َوال  َذْن���ٍب  بِ��ا  ُظ��ْل��ًم 
��ا لِ��ِط��َع��اِن َح��تَّ��ى َأَس����اَل ُل��َع��اَبَ
اْل��َه��ْذَي��اِن اْل��َح��انِ��ِق  اْلَمِغيِظ  َح��زَّ 
اإلْث��َخ��اِن َع��نِ  َيْمَنُعُه  َء  َشْ ال 



39 39العدد 273 العدد 273

، رحمه الله. )*( ُسلِّمت القصيدة للمجلة قبل أن توافي املنيَّة الشاعرمَ

*          *          *

*          *          *

َضْت َتَقوَّ َواْلِعَماُد  َد  ُقيرِّ ْعُب  َفالشَّ
اْلِعَدى َيْرَض  َأْن  َيْرُجوُه  الَِّذي  ُكلُّ 
ُه َيزفُّ اْل�ُمَراِق،  َدِمَنا  َعَلى  َيْمِش 
اأُلل �َواِغي�ِت  الطَّ َبْغُي  وُطُه  َوَيُ
َضَراِغٌم ُبوِع  الرُّ تِْلَك  ِف  َي�ْب�َق  َلْم 
ُطْعَمًة َباُتوا  لَّ  ال��ذُّ اِف��ُض��وَن  َوال��رَّ
َمَسائهم بِ��ْدَء  َي���ْدُروَن  ال  ُيْمُسوَن 

ِمْنَهاِجِهْم ِف  اْلَحقَّ  َغاُة  الطُّ َزَع��َم 
ِسْفُرُهْم ُيْنَشُ  َغ��َداَة  َجاُل  الررِّ بِْئَس 
َنا َفإنَّ َزَم���اُن  َي��ا  َعَلْيَنا  َف��اْش��َه��ْد 
َوِدَم���اُؤَن���ا َط��ْوع��ًا َل��ُه َم��ْب��ُذوَل��ٌة
ِع��َمُدُه اْلَحنِيِف  يِن  للدرِّ َوَت��ُق��وَم 
اْلُهَدى ُق��ْرآُن  اْل��َك��ْوَن  َه��َذا  َوُينرَِي 
َها النَّ َب��َل��َغ  ما  ي��ُن  ال��درِّ َوَلَيْبُلَغنَّ 
َبا الصَّ َفَلَق  َواْنَتِظْر  َك  لَِهمرِّ َفاْصِبْ 
ُه�برِّ�ي اْلَح�قرِّ  ِرَي��اَح  َيا  َأْكَبُر  �ُه  اللَّ
ُمسَتْضَعٍف: ٍب  ُم��َع��ذَّ لُِكلرِّ  ُق��وِل 

ئ�َباِن الذرِّ َم�ْرَت�َع  َأْضَح�ْت  �اُح  والسَّ
اأَلْرَداِن َس��الِ��َم  َوَي��ْب��َق��ى  َع��ْن��ُه 
واْلِخصَياِن اِذ  ��ذَّ ال��شُّ ِم��َن  َجْيٌش 
َواإلْحَس�اِن اْلَخْيِر  ُزُه��وَر  َقَصُفوا 
اأَلْوَط��اِن ��ى  ِحَ ِمي  َيْ َجْحَفٌل  َأْو 
�اِن �جَّ والسَّ َوالتَّ�ْع�ِذي�ِب  لِْل�َق�ْه�ِر 
اِن ِسيَّ َوَص��َب��اُح��ُه��ْم  َف��َم��َس��اُؤُه��ْم 

ْبَياِن َكالصرِّ بِ��اْل��َوْه��ِم  ُق��وا  َوَت��َش��دَّ
لِِعَياِن َواِض��ح��ًا  اْل��َخ��ائِ��ِق  َب��نْيَ 
يَّ��اِن ��ا ال��دَّ َ ��ُف��وَس لِ��َربرِّ بِ��ْع��َن��ا ال��نُّ
اأَلْك��َواِن ِف  اْل��َع��ْدُل  َيِفيَض  َحتَّى 
َوَدَوان َأَباِعٍد  َب�ْي�َن  اأَلْرِض  ِف 
َح��َن��اِن َوُروُح  َع���ْدٌل  َوَي���ُس���وَدُه 
َدَوَراِن ِم��ْن  ��ْي��ُل  وال��لَّ بِ��ُن��وِرِه،  ُر 
َأَذاِن: َوَص�ْوِت  ى،  بِالُبْشَ َيِيُء  ِح 
َم��َك��اِن بكل  اْل��ُي��ْ�ى  ي  َواْن����ُشِ
َوَث����َوان َدَق���ائِ���ٌق  ��اَم  ال��ظَّ إنَّ 

شعر: مروان ُكُجك)*( )رحمه الله(
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ها َوْقعاً على النفس التغيُّر  ال شك أن من أعظم الِعَبر وأشدِّ
املفاجئ لألحوال؛ فاملوت أو امل���رض بعد الصحة، والفقر بعد 
الغنى، والذل بعد العز، والضعف بعد القوة، وعكسها كلُّها ِعَبر، 
وما يَْصدق على الفرد يصح تطبيقه على اجلماعة أو احلزب أو 

الدولة وعلى األمة كذلك. 
ر في تعاقب الليل والنهار املس���تمر َفِهم أن تتابع  إن من تفكَّ
األضداد ُس���نة كونية ثابتة؛ فالتوحيد يعقبه الشرك، والتمكني 
يعقب���ه الذل واله���وان، والغنى يعقبه الفقر عن���د التفريط في 
أس���باب هذه النعم؛ فال يركنَنَّ أحد إلى ما في يده؛ ألنها كلها 
على س���بيل العارية واالختبار. وباملقابل؛ فمن كان ابتلي بشيء 
م���ن املصائب املؤملة: من بدعة تلبَّس���ها، أو ذنب أدمن عليه، أو 
، فال ييئس وال يركن إلى واقعه الذي ميكن  فقر، أو جهل، أو ُذلٍّ
تغييره إذا اتخذ األسباب والسبل التي بيَّنها الله لعباده وهداهم 
إليها. ومن أعظم اخلزي أن ميهل الله العبد وميد له في العمر 
ويبسط له في الدنيا ومع ذلك يتمادى في ظلم نفسه باملعصية، 
ب���ل يتعدى ظلُمه إلى اآلخرين، بل يتج���اوز إلى أن يتحمل وزر 
محاولة إضالل أمة وإبعادها عن منهج الله مستغاًل في ذلك ما 

أعطاه الله من جاه وسلطة.
 لقد وصل )بورقيبة( إلى احلكم في تونس وهو يحمل لقب 
املجاهد األكبر، في مرحلة كان الش���عار هو تصفية االستعمار، 
ولم يكن أحد يتصور أن مرحلة ما بعد االس���تعمار ستكون أشد 

د. يوسف بن صاحل الصغر)*(

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

] حدث وحديث [

الفهَم الفهم!
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وط���أة وأكثر إيالماً؛ فقد اختيرت تون���س لتكون محاًل لتطبيق 
عملية إعادة التش���كل االجتماعي؛ فهناك شبه تقديس رسمي 
لرأس الهرم، وكان هناك تناقض بني الواقع والش���عارات؛ فمن 
يتس���مى باملجاهد األكبر يأمر العمال بالفطر في رمضان حتى 
ال يتأث���ر اإلنتاج. وف���ي الواقع كانت نظرية النظ���ام أن البقاء 
بالس���لطة رهن بتكوين شعب فاقد للمبادئ وأن مظاهر التدين 
واالنتماء تتناقض مع س���مات الدولة املتحض���رة؛ ولذلك فقد 
س���بقوا اآلخرين بشعارات جتفيف املنابع وحترير املرأة وتكميم 
األفواه والتضييق على رواد املساجد وترهيبهم... وتفاَقم الوضع 
م���ع عزل بورقيبة على يد ربيب نعمت�ه )زين العابدين ابن علي( 
حت���ى مت تفريغ البلد من جميع قيادات���ه التي ال تنتمي للحزب 
احلاكم. وكانت اليد الطولى في إدارة البالد تقوم على استغالل 
النفوذ مع ما يصاحب ذلك من فساد مالي وإداري وقبضة أمنية 
حديدية، وهو ما يسمح لنا أن نطلق على تونس بحق أنها الدولة 
الس���جن؛ أي أنها مبنية على أساس أن النزالء هم األعداء وأنَّ 

التحكم بهم هو املهمة الرئيسة والوحيدة.
لقد متت���ع النظام التونس���ي برعاية غربي���ة وتغطية لكل 
اجلرائ���م الت���ي كان يرتكبه���ا؛ ألنه يق���ود مس���يرة التغريب: 
فاحلرية هي الش���عار، ويُقَصد بها الفهم الليبرالي للحرية، إنها 
حرية االنعت���اق من كل الضوابط الش���رعية واالجتماعية. أما 
الدميقراطية فهي الدثار؛ فهن���اك أحزاب ومجلس نواب ولكنَّ 
هن���اك فقط حزب واحد يحكم، وهناك نظ���ام جمهوري معلَن 
ولكن البلد حتكمه أس���رة رئاس���ية. وهذا كله ال بأس به عند 
الغرب بشرط النجاح في املهم؛ وهو كما قال السفير األمريكي: 
»مكافحة التطرف«. فحسب تس���ريبات ويكيليكس التي حتمل 
عن���وان )تونس املضطربة... م���اذا ينبغي أن نفع���ل؟(، والتي 
صدرت عن السفارة األمريكية في تونس في ))/ )/ 009)م، 
يقول الس���فير األمريكي في تونس )روبرت جوديك(: »التغيير 
احلقيقي في تونس س���وف يحتاج إل���ى انتظار رحيل ابن علي« 
وأض���اف جوديك في البرقية: »معظم املواطنني هناك )أي: في 
تونس( يش���عرون باإلحباط بس���بب غياب احلريات السياسية، 
وارتفاع مس���توى البطالة، والفساد في السلطة، وعدم املساواة، 

بينما يش���كل التط���رف تهديداً متواص���اًل، والرئيس ابن علي 
على أعتاب الش���يخوخة، ونظامه متصلب، وال توجد مؤشرات 
واضح���ة حول خليفت���ه املنتظر، والنتيج���ة: تونس مضطربة، 
وعالقاتن���ا معها أيضاً«. إنها إش���ارة واضحة إلى أن الفس���اد 
والبطال���ة وغياب احلريات اجتمعت م���ع منو التطرف وضعف 
رأس اله���رم وعدم قدرته على مواجه���ة التحديات؛ ولذا فمن 
األفضل غي�ابه؛ فالفاش���ل أو الع�اج���ز ال قيمة له. واملثير في 
األمر أن الرئيس إلى آخر حلظه لم يتوقع تسلس���ل األحداث؛ 
ف���ردود أفعالة متأخرة دائماً؛ فف���ي البداية وصف املتظاهرين 
باإلرهاب، ثم وعد بتوفير العمل، ثم وعد باحلرية وعدم ترشيح 
نفس���ه مدى احلياة في تتابع سريع حسب سقف املطالب التي 
يرفعه���ا املتظاه���رون، وعندما هرب اجته إل���ى من عمل من 
أجلهم وأفنى ُعُمره في خدمة مصاحلهم ولكن اكتشف متأخراً 
أيضاً أنه ال قيمة لش���خص زين العابدين الذي حتول من رئيس 
إلى كبش ف���داء؛ لذلك فإن تداُرك األوض���اع وإنقاَذ ما ميكن 
إنقاذه يحتِّم أن يبقى النظ���ام ويذهب الرئيس وتذهب عائلته؛ 
فلم يُس���َمح لطائرته بالهبوط في باري���س، بل ُطِلب من عائلته 
الالجئة املغادرة، وأخيراً اجته الرئيس إلى الش���رق في رحلته 
األخيرة متذكراً أنه فهم الوضع في تونس بعد فوات األوان، وقد 
يكون متحسراً على أن الشخصيتني الوحيدتني اللتني أشادتا به 

ومتنَيتا بقاءه علناً هما: )العقيد القذافي ونتنياهوا(.
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هل انتهت أزمة السودان؟ 
أم حنن أمام بداية أزمات جديدة؟

وهل طوي ملف االنفصال؟ 
أم س��تتداعى احل��ركات االنفصالي��ة لي��س يف 
الس��ودان فحس��ب، بل يف ع��دد من ال��دول العربية 

واإلسالمية؟
من العس��ر جدًا أن نقرأ أحداث السودان مبعزل 
عن حميطه��ا اإلقليمي والعريب، ومن العس��ر جدًا 
أن خنتزل املس��تقبل الس��وداين يف دول��ة جنوبية. 
إننا أمام ملفات غاي��ة يف التعقيد والتداخل، وهذا 
يتطلب منَّا رؤية عميقة لواقعنا، واستشرافًا بصرًا 

ملستقبلنا.

نع��م! أمر حمزن ما ح��دث... لك��ن ال ينبغي أن 
يك��ون ذلك نفقًا خانق��ًا من االحباط واالستس��الم، 
ب��ل نرجو أن يك��ون منطلق��ًا للتصحي��ح والبناء؛ إذ 
االس��تدراك ما ي��زال باإلمكان. والعق��الء هم الذين 
يصنعون من األزمات فرص��ًا جديدة للعمل والعطاء 

وجتديد احليوية.
وها حنن يف جملة̂  نفتح هذا امللف الشائك، 
يف  ش��ركاء  إنن��ا  الس��ودان:  يف  إلخوانن��ا  لنق��ول 
احلاضر، وش��ركاء يف املس��تقبل؛ فنحن أمة واحدة، 

مهما سعى األعداء لتفريق مشلنا، ومتزيق صفنا.
ُك���ْم َفاَتُّقوِن{.  ���ًة َواِح���َدًة َوَأَن���ا َرُبّ ُتُك���ْم ُأَمّ }َوإَنّ َه���ِذِه ُأَمّ
]املؤمنون: ٥٢[

نهاية أزمة... أم بداية أزمات؟
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السودان...
ِمْن شدِّ األطراف إلى البتر

] ملف العدد [

ع��الم)*( شفيق  مصطفى 

ليس أدلَّ على واقع األمة اإلس���المية وم���ا يحاك لها من 
مخططات ومشاريع تستهدف تفتيتها ووأد كل محاولة لنهوضها 
ووحدتها: مما يش���هده الس���ودان من أزمات متالحقة تعصف 
بوحدته وتعبث بأمنه؛ فمنذ أن نال الس���ودان استقالله في عام 
1956م، دخل���ت البالد في حالة من الصراع الداخلي املرير لم 
تنقط���ع إال قلياًل؛ حيث كانت أوضاع الص���راع وحلقاته تتعقد 
مب���رور الوقت وتتش���ابك روابطها الداخلي���ة بأخرى خارجية 
)إقليمية ودولية(، تؤججها وتس���عى إلذكائها حتقيقاً ملصاحلها 

وإستراتيجياتها اآلنيِة منها واملستقبلية.
ولقد اش���تدت وطأة التدخل األجنبي في السودان استغالالً 
ملشكالته الداخلية، منذ أن تسلمت حكومة اإلنقاذ مقاليد السلطة 
أواخ���ر ثمانينيات الق���رن الفائت وأعلنت ع���ن توجهات فكرية 
وحضارية حاولت أن تعكس من خاللها قيماً إس���المية رغبة في 
األصالة والتحرر، وبُْعداً عن موروثات احلقبة االستعمارية الغربية 
وم���ا خلَّفت�ه من نظريات وممارس���ات ال تتفق وحاضنَة الش���عب 

السوداني الدينية والثقافية والسياسية واالجتماعية.

ولقد عمدت اإلستراتيجيات الغربية منذ نهاية اخلمسينيات 
من الق���رن املاضي، ومع دخول ُجلِّ الدول اإلس���المية مرحلة 
االس���تقالل عن االس���تعمار الغربي املباش���ر، عم���دت تلك 
 Peripheral »اإلستراتيجيات إلى تطويع مبدأ »شد األطراف
doctrine في تعاملها مع الدول اإلس���المية، الذي يعني َوْفقاً 
للدكت���ور حامد ربيع: »عدم قدرة اجلس���د على احلركة بكامل 
قدرات���ه وقواه«)1)، ويتلخ���ص هذا املبدأ ف���ي إقامة حتالفات 
غير رس���مية مع الدول الواقعة على أطراف العالم اإلس���المي 
الستخدامها كأداة للضغط على تلك الدول في الوقت والسياق 
املناس���بني، وكذلك خلق حالة من االضطرابات والقالقل على 
تخ���وم مناطق التماس ب���ني بلدان العالم اإلس���المي وجيرانه 

احمليطني به على نطاق رقعته اجلغرافية املمتدة.

))) انظر في تفصيل هذا املبدأ وتطبيقاته: حامد ربيع، الثقافة العربية بني الغزو الصهيوني 
وإرادة التكامل القومي، القاهرة، دار املوقف العربي، 1983م. 

)*( مدير وحدة العالقات الدولية باملركز العربي للدراسات اإلنسانية بالقاهرة.
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السودان جسر للتواصل احلضاري:
ال ش���ك أن ما يشكله السودان من بُْعد حضاري يتمثل في هويته 
اإلس���المية العربية اإلفريقية، يؤهله أن يكون جسراً فعاالً للتواصل 
بني إفريقيا ش���مال الصحراء وإفريقيا جنوبها، وبني ش���رق إفريقيا 
وغربها، ومن ثَمَّ يعد السودان حلقة اتصال بني القارة اإلفريقية )قارة 
ل طريق احلج القدمي  اإلس���الم( وقلب العالم اإلسالمي؛ حيث يش���كِّ
الذي يبدأ من األطلس���ي غرباً وحتى اجلزيرة العربية ش���رقاً مروراً 
مبصر والس���ودان، رباطاً من التواصل االجتماعي والثقافي بني أبناء 
شعوب وحواضر إسالمية عدة، ومن ثَمَّ فإن استقرار السودان ووحَدته 
يعني متدده احلضاري ش���رقاً وغرباً وجنوباً، وهو ما يعني: أن حالة 
ل اإلسالم جوهرها  التمازج الثقافي التي ش���كلت السودان والتي يشكِّ
نها الرئي���س، ميكن أن تعم هذه املناطق وتعيد صياغتها لتندرج  ومكوِّ
في إطار األمة اإلس���المية وكيانها القيمي اجلامع، وهذا ما ال تريده 
الق���وى الغربية الكبرى املناوئة لتوجهات األمة الوحدوية اجلامعة ولو 

في إطارها الشكلي والشعائري.
وملا كانت معظم أزمات الس���ودان الرئيسة ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
مبحيط���ه اإلقليمي العربي واإلفريقي ومن ثَمَّ اإلس���المي؛ لذا فإنه 
ميكن القول: إن التحديات املتعددة الت���ي يواجهها ذلك البلد، والتي 
يتداخل فيها العس���كري والسياس���ي مع االقتص���ادي واالجتماعي 
والثقافي؛ إمنا تنعكس على مرتكزات أمن األمة اإلس���المية باتساع 

نطاقها وأبعادها ومراميها.
إن ما يواجهه الس���ودان من حتديات - وال سيما قضية انفصال 
اجلنوب - إمنا هو في التحليل األخير محاولة لتغيير هوية الس���ودان 
احلضارية اإلسالمية في إطار تنافس قيمي بني رؤيتني متضادتني)1): 
األولى: ترى الس���ودان ج���زءاً من محيطه احلض���اري )العربي 

اإلفريقي اإلسالمي(. 
والثانية: ترمي لربطه بإفريقيا فقط في إطار ما يسمى ب� »أفرقة 
الوجه احلضاري للس���ودان« ومن ثَمَّ ربط���ه بالعالم الغربي ومنظومته 

الفكرية ذات الصبغة املسيحية األجنلوسكسونية. 
وإذا ما جنحت الرؤية األخيرة في مترير تلك املخططات التفتيتية 
بتغيير الهوية احلضارية للس���ودان، ف���إن ارتباط هذا البلد مبحيطه 
)العربي اإلس���المي( سيضعف ومن ثَمَّ يبقى خيار االنفصال والتفتت 
في مناطق أخرى مشابهة من العالم اإلسالمي أمراً قائماً، بل مرغوباً 
من ِقَبل الق���وى الغربية املهيمنة على مجمل تفاعالت النظام الدولي 

الراهن.

))) ملزيد من التفاصيل بشأن هاتني الرؤيتني انظر: حسن احلاج علي، »أزمات السودان وحتديات 
أمن املنطقة العربية«، في »األمة في مواجهة مشاريع التفتيت«، التقرير اإلستراتيجي السابع 

ملجلة البيان، يناير 010)م، ص 163. 

واشنطن... وتهيئة املناخ للبتر:
في يناير من عام 2004م أصدر مركز الدراسات 
 Center For اإلس���تراتيجية والدولية بواش���نطن
 Strategic & International Studies
تقريراً مهّماً عن الس���ودان بعنوان: »لضمان السالم: 
 To .»إس���تراتيجية ما بع���د الصراع في الس���ودان
 Guarantee The Peace: An Action

Strategy For A post-conflict Sudan
ن رؤية الواليات املتحدة األمريكية ملس���تقبل  تضمَّ
الس���ودان في إش���ارات رمبا لم يفطن له���ا كثيرون 
آنذاك؛ وال سيما أنها سبقت اتفاقية نيفاشا الشهيرة 
عام 2005م الت���ي وضعت لَِبن���ة االنفصال وأعطت 
مآالته ش���رعية ف���ي أطر قانونية زائف���ة، ولعلنا في 
هذا اإلطار ننقل بعض املقتطف���ات من هذا التقرير 
نظراً ألهميته وداللته اإلس���تراتيجية للتحول باجتاه 
بتر جنوب السودان عن دولة الوحدة اجلامعة. يقول: 
)إن السودان يشكل بلداً رئيساً في احلرب األمريكية 
ضد األنظمة »الفاشلة« والنزاعات املتصلة واإلرهاب 
ر  في القرن اإلفريقي ومنطقة البحر األحمر، وإذا ُقدِّ
للواليات املتحدة أن تفش���ل في اتخاذ خطوات كفيلة 
مبنع السودان من االنزالق في إطار الدول »الفاشلة«، 
فإن عدم االستقرار في اإلقليم سوف يؤدي إلى تهديد 
املصالح األمريكي���ة احليوية فيه...( وميضي التقرير 
قائاًل: )... كما أن السودان يعتبر ُقْطراً مهماً لتطبيق 
إستراتيجية واشنطن الهادفة إلى إدخال الدميقراطية 
واالنفتاح في الشرق األوسط وال سيما بني املجتمعات 
املسلمة؛ فإنهاء احلرب في الس���ودان يهيئ الفرصة 
مع الش���ركاء العرب واألصدق���اء واحللفاء اآلخرين 
للترويج لرؤية واش�نطن وإس�تراتيجيتها في املنطقة، 
وإن االلتزام بس���ودان ما بعد النزاع س���يتردد صداه 
في م���ا وراء اخلرطوم؛ خاصة في ظ���ل الصعوبات 
الدبلوماسية التي تواجهها واشنطن في الدول العربية 

واإلسالمية بشكل عام()2).
وميكن الق���ول اس���تناداً ملا س���بق: إن انفصال 

)(( John Love، Daniel Werbel-Sanborn، Lance Lesher، To 
Guarantee The Peace: An Action Strategy For A post-
conflict Sudan، Center For Strategic & International 
Studies، January، 2004.
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جنوب الس���ودان لم يكن وليد نتيجة االستفتاء، َوْفق الراجح من 
الش���واهد والدالئل، ولكنه بدأ مع إقرار اتفاق نيفاش���ا للسالم 
عام 2005م؛ حيث ج���اءت جتليات هذا االتفاق في إطار تهيئة 
املن���اخ لالنفصال ولع���ل الفترة االنتقالية الت���ي أقرها االتفاق 
تها س���تة أعوام ليس���ت إال فترة تدريبية للجنوبيني إلدارة  ومدَّ
دولته���م املنتظرة مبباركة غربية وأمريكية وصمت وعجز عربي 
وإس���المي مريب؛ لذلك فال غرو أن حكومة جنوب الس���ودان 
املتمخضة عن نيفاش���ا ال تستخدم الرمز الدولي السوداني في 
شبكتها التليفونية، وعوضاً عن ذلك فإنها تستخدم رمز أوغندا، 
كما أنها تقيم شبكة عالقات سياسية وجتارية بالعالم اخلارجي 
دون امل���رور ببوابة اخلرط���وم؛ إذ متتلك احلركة مكاتب اتصال 
ومتثيل سياس���ية في العديد من ال���دول األجنبية، وال تختلف 
ه���ذه املكاتب اخلارجية عن الس���فارات م���ن حيث اجلوهر أو 
الوظيفة إال في املسمى فقط، وتبلغ صالحيات حكومة اجلنوب 
حّداً يصل إلى إصدار تأش���يرات الدخول لإلقليم؛ ورمبا يجري 
ذلك في كثير من األحيان بدون علم وزارة اخلارجية السودانية 

ذاتها)1).
وعلي���ه فإن الواق���ع احلالي يؤكد أن جنوب الس���ودان قد 
أضحى شبه دولة، بل هناك رموز دولة بالفعل، مثل علم احلركة 
الذي يخفق فوق عدد من املؤسسات احلكومية باجلنوب وليس 
علم الدولة السودانية األم، واملنهج التعليمي املختلف عن نظيره 
في الش���مال، واالس���تقاللية الكبيرة ع���ن احلكومة االحتادية 
في اخلرط���وم في مجاالت التمويل والتخطي���ط واإلدارة، كما 
تتجل���ى التعبئة اجلماهيرية باجتاه االنفصال في حثِّ املواطنني 
اجلنوبيني عل���ى التصويت للحرية )مبعن���ى االنفصال( وقيام 
شباب احلركة الشعبية مبسيرات تطالب باالنفصال صراحة)2).
وقد قامت احلركة الشعبية بتكوين جلنة إلعداد النشيد الوطني، 
وإنش����اء وكالة أنباء جنوب الس����ودان، والتخطيط إلنشاء اخلطوط 
اجلوية جلنوب السودان. ونظراً لوجود تخوُّف وقلق من حدوث عنف 
واضطرابات بعد االنفصال فقد عمدت احلركة إلى تقوية جيش����ها 
وتطوير قدراته ملجابهة احتماالت حرب قد تنجم مع الش����مال. وفي 
هذا املسعى قامت احلركة بدعم من وزارة اخلارجية األمريكية بعقد 
اتفاق مع شركة دين كورب األمريكية اخلاصة لتدريب قوات احلركة 
الش����عبية وحتويلهم لقوة عس����كرية محترفة، وبلغت قيمة العقد 40 

))) انظر: عبد الوهاب األفندي، االنزالق نحو االنفصال والكوابح املعطلة: املشهد السوداني 
في نهاية عام 009)م، اجلزيرة. نت، 3)/)009/1)م.

نت.  اجلزيرة  الشمال«،  عن  السودان  جنوب  بانفصال  تطالب  »مسيرات   (((
)010/8/1)م.

مليون دوالر إلجناز هذه املهمة بهدف حتقيق االس����تقرار في جنوب 
الس����ودان، كما قامت احلركة بعقد اتفاق آخر مع شركة بالك ووتر 
لتوفير حماية أمنية لكبار مسؤولي احلركة، وتدريب جيشها الوليد؛ 
وذلك مبس����اعدة ديك تش����يني نائب الرئيس األمريكي الس����ابق)3). 
وقد س����عت احلركة إلى التزوُّد بالعتاد العسكري الثقيل وخاصة في 
السنتني األخيرتني؛ ففي أكتوبر 2008م احتجز قراصنة صوماليون 
سفينة أوكرانية حتمل دبابات كانت في طريقها للحركة الشعبية عبر 
كينيا، كما أن احلركة ش����رعت في ش����راء 11 طائرة حربية متقدمة 
من املفترض أن تكون قد تس����لَّمتها بنهاية أغس����طس 2010م، وقد 
جرى تدريب الطيارين في أوغندا وأمريكا، على أن يكون دخول هذه 
الطائرات اخلدمة نهاية ع����ام 2010م مع اقتراب االنفصال الفعلي 

لدولة اجلنوب)4).

كرة الثلج... وتأثير العدوى:
وإذا كانت بعض االس���تطالعات املس���تقلة ح���ول توجهات 
الناخبني في جنوب السودان قد أكدت أن نحو 70 % منهم أو يزيد 
يفضلون االنفصال وتأسيس دولة مس���تقلة)5) في استفتاء تقرير 
املصير )الذي قد يكون أُعِلن عن نتائجه أثناء طباعة هذا املقال(، 
فإن السؤال الذي يجب أن يطرح بقوة خالل املرحلة احلالية إمنا 
يتعلق بتأثيرات االنفصال املنتظر على األمة اإلس���المية، وكيف 
ميك���ن مجابهة زيادة كرة الثلج التي متثلها س���ابقة االنفصال في 
املنطق���ة؛ بحيث ال تنتق���ل العدوى إلى دول أخرى رمبا تتش���ابه 
ظروفها وأزماتها م���ع كثير مما يعانيه الس���ودان، مثل: العراق، 
واليمن، وباكس���تان، ورمبا تركيا... وغيرها من الدول التي تتكون 
من عرقيات أو إثنيات مختلفة. األمر الذي ميكن تسميته مبنطق 
»التفجير الذاتي« للعالم اإلس���المي. ولع���ل التقاليد األمريكية 
ف���ي التعام���ل الداخلي مع أزمات العالم اإلس���المي تس���ترجع 
منطق التفتيت نفس���ه الذي برعت فيه دبلوماسية اإلمبراطورية 
البريطاني���ة اآلفلة في أثناء الثورة العربي���ة ضد العثمانيني زمن 
احلرب العاملية األولى، والذي يس���تند إلى مقولتهم الشهيرة: »ال 
حتاول أن تفعل بنفسك معظم األشياء ضد الدولة العثمانية، فمن 
األفضل أن يحاول العرب فعل ذلك بدالً من أن تفعله أنت بإتقان، 

اإلخباري.  العالم  موقع  السودان،  جنوب  النيل«  »دولة  إلعالن  تخطط  »أميركا   (3(
 .(01/8/(

http://www.alalam-news.com/node/263089
)4) »اجليش الشعبي يشتري )) طائرة عسكرية متقدمة«، األحداث. )) أغسطس 010)م.
(5( See: Samuel Hillary Gama، Speculations on Security in South 

Sudan’s Post Referendum، ISS Today، Pretoria: The institute 
for Security Studies، September 2009.
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إنها حربهم ونحن هناك ملساعدتهم وليس من أجل كسبها لهم«)1).
لذلك فإن الواليات املتحدة لن تقول: إنها س����تفتت هذه الدولة 
أو تلك من دول العالم اإلسالمي، ولكنها ستقوم بذلك عبر سياسة 
إشعال األزمات وإثارة النعرات األولية الطائفية واملذهبية والعرقية 
في إطار إستراتيجية الفك والتركيب التي تنتهجها بشأن مفردات 
األمة اإلس����المية لتحويلها إلى كيانات فسيفسائية غير متجانسة 
قابلة لالنفجار الذاتي َوْفقاً للخبرة البريطانية سالفة البيان، بينما 
تبدو واش����نطن في صورة املدافع عن حقوق اإلنس����ان وراعية حق 

تقرير املصير ملن يبتغي إلى ذلك سبياًل.
إن ما يحدث اليوم في الس���ودان رمبا يحدث غداً في غيره 
من البلدان اإلس���المية، ومخطئ من يظن أن واشنطن تتحرك 
في سياساتها العتبارات قيمية أو أخالقية أو إنسانية. ومن ثَمَّ 
فإن االهتمام الواسع الذي تبديه اإلدارة األمريكية بدفعها باجتاه 
انفصال اجلنوب؛ إمنا يهدف باألساس إلعادة صياغة السودان 
على أسس جديدة تتضمن القضاء على نظام اإلنقاذ، والتخلص 
من كل أطروحاته اإلسالمية التي ما زال يحتفظ بها على الرغم 
من الضغوط الغربية واألمريكي���ة على اخلرطوم، والعمل على 
تغليب الوجه اإلفريقي للس���ودان على وجهه العربي اإلسالمي، 
والعمل على اس���تغالله اقتصادياً من قبل الش���ركات النفطية 
األمريكي���ة، مع جتزئت���ه من الداخل إلى كيانات فسيفس���ائية 
متعددة تتيح لواش���نطن، إدارتها جميعاً بس���هولة بواسطة أحد 
موظفي اخلارجية األمريكية، وبعد ذلك َربْط جنوب الس���ودان 
بالقرن اإلفريقي وش���رق إفريقيا وسلخه من سياقه اإلسالمي. 
وتسعى واش���نطن في رؤيتها البعيدة إلى تطويق الدول العربية 
- وخاص���ة مص���ر - وحرمانها من أي نفوذ قائ���م أو محتَمل 
داخ���ل القارة اإلفريقية، واحتواء الدول���ة املصرية من اجلنوب 
والعمل عل���ى إضعافها باعتبار أن ضع���ف مصر يلقي بظالله 
على جل الدول العربية ملا لها من ثقل سياس���ي وتأثير تاريخي 
على محيطها اإلقليمي، هذا األمر سيلقي بظالله ال على األمن 
القومي في مصر والسودان فحسب، بل إن األمر سيتعدى ذلك 
إلى املساس مبنظومة أمن املنطقة العربية واإلسالمية مبفهومها 

الشامل.
وختاماً؛ فإن مخططات تفتيت العالم اإلس���المي ليس���ت 
باألمر اجلديد، ولرمبا يوحي انفصال جنوب الس���ودان املنتظر 
ببدء موج���ة جديدة من موجات تنفيذ وتفعيل هذه املخططات، 

 Mahdi Nazemroaya، America’s “Divide and Rule” strategies in (((
.the middle east، Global research، January 17، 2008

ولعلنا في هذا السياق نستدعي دراسة إسرائيلية قدمية نسبياً 
رمبا لم يلتفت لها أحد في حينها، بيد أن الوقائع املُعاشة تؤكد أن 
القوى )الصهيوأمريكية( تس���عى جاهدة لتفعيل تلك املخططات 
التفتيتية لألمة؛ ففي عام 1982 نشرت مجلة )كيفونيم( - التي 
تصدر بالعبرية، وتعد لس���ان حال الصهيونية العاملية - دراسة 
تَُعد مبثابة وثيقة مهمة حتت عنوان »إس���تراتيجية إسرائيل في 
الثمانينيات« أكدت أن هدف إسرائيل هو تقسيم املنطقة العربية 
إلى دول صغيرة وكذلك العمل على تفكيك الدول القائمة وتفتيتها 
ومن ثَمَّ إعادة ترتيب األوراق في منطقة الشرق األوسط لتصبح 
منطقة فسيفسائية تذوب الدولة العبرية في إطارها؛ بحيث ال 
تش���عر إسرائيل باالغتراب في محيطها اإلقليمي وتصبح مكوناً 

من مكونات فسيفساء املنطقة ككل)2).
إن القوى )الصهيوأمريكية( على قناعة راس���خة بأن العالم 
اإلسالمي تتنازعه االنقس���امات العرقية والطائفية واملذهبية، 
ومن ثَمَّ تعمل بش���تى الطرق على اختراقه وإضعافه من الداخل 
من خ���الل التآمر م���ع األقليات املتضمنة داخل جس���د األمة 
واس���تقطابها وتش���جيعها على التمرد على دولها األم وإقامة 
دوي���الت منفصلة أو كيانات هش���ة ميك���ن احتواؤها في إطار 
كيان���ات إقليمية أخرى غير إس���المية. ومن ثَ���مَّ تصبح ورقة 
األقليات هي الوسيلة املثلى إلنهاك األمة اإلسالمية من الداخل 

ومن ثَمَّ يسهل جتزئتها وتفتيتها وانتهاب خيراتها.
وفي هذا السياق، فإن السودان يَُعد َوْفقاً لهذه الرؤية مبثابة 
البداية املثالية الناجحة حللقات التفتيت؛ حيث يرى وزير األمن 
الداخلي اإلسرائيلي الس���ابق آفي ديختر)3) أن الهدف الرئيس 
من اهتمام إس���رائيل بالتدخل في ش���ؤون السودان يتمثل في 
تفتيت السودان وشغله باحلروب األهلية؛ ألنه مبوارده ومساحته 
الشاس���عة وعدد س���كانه ميكن أن يصبح دول���ة إقليمية قوية، 
وإنه يجب أن ال يُس���مح لهذا البلد - رغم بُعده عن إسرائيل - 
ب���أن يصبح قوة مضافة إلى ق���وة العالم العربي؛ ألن موارده إن 
استُثمرت في ظل أوضاع مستقرة فستجعل منه قوة يُحَسب لها 
ألف حس���اب؛ ولذلك ال بد من أن تعمل إسرائيل على إضعاف 
الس���ودان، وهذا من ض���رورات دعم وتعظي���م األمن القومي 

اإلسرائيلي ببُعِده اإلستراتيجي. 

)(( The Zionist conspiracy to divide the arab states into small units، 
the free arab voice، July22، 20. At. www.freearabvoice.org. 

)3) أنظر في ذلك: محمد جمال عرفة ، جنوب السودان يتسلح ... والوحدة تترنح، إسالم 
أون الين، 3) ديسمبر 008)م.
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الصهيونية العالمية في إفريقيا
] ملف العدد [

الفريق أول ركن )م( العباس عبد الرحمن خليفة)*(

مقدمة:
يتميز السودان مبوقعه اجلغرافي متوسطاً القارة اإلفريقية، وميثل بذلك 
َمْعَبراً للحضارات والثقافات ش���ماالً وجنوباً، وشرقاً وغرباً. وساعد السودان 
بهويته العربية اإلفريقية اإلس���المية على أن يكون جسراً للثقافة اإلسالمية 
- حتدي���داً - إلى قلب القارة اإلفريقية ومش���رقها وغربها، وحقق رباطاً من 
التواصل االجتماعي والثقافي بني إفريقيا والدول العربية شماالً وشرقاً، وقد 
انتبهت دول االس���تعمار قدمياً لهذا املوقع الفريد؛ فقامت اإلدارة البريطانية 
بقفل مناطق جنوب السودان عن شماله مبا عرف ب� )قانون املناطق املقفلة(، 
مت حركة مواطني الشمال إلى اجلنوب، ومواطني اجلنوب إلى الشمال؛  وحرَّ
لتضع حاجزاً للتواص���ل الثقافي االجتماعي بينهما بذلك القانون، ثم أوقفت 
إنشاء الطرق بني جنوب أوغندا وشمالها الذي وصلته رسالة اإلسالم واعتنقها 
ج���زء من مواطنيه؛ لتحقيق منع انتقال ه���ذه احلضارة جنوباً. ولم يغْب هذا 
الهدف عن إس���تراتيجية محاربة اإلس���الم في إفريقيا؛ فوضعت السياسات 
واخلطط لتحقيقه مس���تقباًل؛ فما ش���هدناه من أحداث عدم االستقرار في 
السودان منذ استقالله توِّج بانفصال جنوب السودان عن شماله في االستفتاء 

الذي عقد في التاسع من يناير 2011م. 
ومما ال شك فيه أن هذه اإلستراتيجية لن تنتهي بانفصال جنوب السودان 
عن شماله، بل ستستمر حتقيقاً لكل أهداف اإلستراتيجية التي سنتعرض لها 
في ما بعد؛ وذلك لوضع نهاية للثقافة اإلس���المية كما يتصورون في إفريقيا 
وغيرها من بالد اإلسالم؛ إذ إن كل التحديات التي تواجه السودان ال بد أنها 

مؤثرة في محيطه اإلقليمي والعربي واإلسالمي.
وقد أثبتت الدراس���ات وما تنش���ره وس���ائل اإلعالم الغربية والصهيونية 
ارتباط أهداف تلك اإلس���تراتيجية بغاية واضحة، هي: إنهاء الوجود واملظهر 
ا بتغيير هويته العربية اإلسالمية  اإلسالمي في إفريقيا ممثاًل في السودان: إمَّ
إلى )األفريقانية املسيحية(، أو بتقسيم هذا البلد إلى عدة دويالت وخلق حالة 
من عدم االستقرار متنعه من بناء دولة قوية تستطيع نشر ثقافتها وحضارتها 
إلى ما حولها من دول، ويدخل هذا في ظل مخططات ومشاريع تقسيم وجتزئة 

الدول اإلسالمية في ما يُعَرف مبشروع الشرق األوسط اجلديد أو الكبير. 

)*( مدير أكادميية منيري العسكريـة )سابقاً(.

ومآالت انفصال جنوب السودان
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محاوالت انفصال جنوب السودان عبر التاريخ:
بدأ تاريخ السودان بإنش���اء ممالك متفرقة لم تأخذ شكل 
الدول���ة القطرية إال بدخول االس���تعمار التركي املصري، الذي 
د السودان وتضم إليه أجزاء من جنوب  تلته الثورة املهدية لتوحِّ
الس���ودان احلالي، ثم جاء االس���تعمار اإلجنليزي املصري عام 
1898م حتى نال الس���ودان استقالله في يناير 1956م بحدوده 

احلالية. 
اندلع النزاع بني ش���مال الس���ودان وجنوبه في أغسطس 
من عام 1955م؛ أي قبل نيل الس���ودان الستقالله الرسمي من 
املس���تعمر، واس���تمر حتى عام 1973م؛ حيث مت توقيع اتفاقية 
سالم في أديس أبابا بني حكومة الرئيس جعفر النميري وحركة 
متمردي جنوب السودان بقيادة )جوزيف القو(، ونَُعمت املنطقة 
بهدوء األحوال ووقف االقتتال حتى اندلع التمرد مرة أخرى في 
عام 1983م، واس���تمر حتى توقيع اتفاقية السالم الشامل في 
نيفاش���ا بكينيا بني حكومة جمهورية السودان واحلركة الشعبية 

لتحرير جنوب السودان بقيادة )جون قرنق(.

األهمية اإلستراتيجية:
يحتل الس���ودان موقع���ه على اخلريطة السياس���ية للقارة 
اإلفريقية بني خطي العرض ) 4 و 22 درجة( ش���ماالً، وخطي 
الطول )22 و 25 درجة( ش���رقاً، مبس���احة قدرها مليون ميل 
مربع؛ ممثِّ���الً بذلك أكبر دولة في إفريقيا، والدولة العاش���رة 
من حيث املس���احُة في العالم، وله حدود مع تسع دول إفريقية 
وش���اطئ على س���احل البحر األحمر الغربي بط���ول أكثر من 
700 كم، والس���ودان مبوقعه هذا ميثل رابطاً بني شمال القارة 
اإلفريقية وجنوبها، ويصل غربها بشرقها، وانتشرت على أرضه 

احلضارات اإلفريقية والعربية واألديان السماوية.
حتتوي أرض الس���ودان عل���ى كثير من امل���وارد الطبيعية 
املتنوعة واملس���احات الزراعية الواس���عة )أكثر من 200 مليون 
ر املي���اه )أنهار، أمطار، مياه اجلوفية(،  فدان(، إضافة إلى توفُّ

وأكثر من 120 مليون رأس من املاشية.
وميثل موقع الس���ودان أهمية إس���تراتيجية باعتباره عمقاً 
إس���تراتيجياً لألمة العربية اإلسالمية عامة، وجلمهورية مصر 
بصف���ة خاصة، وهو - كم���ا ذكرنا - اجلزء ال���ذي تعبر عليه 
الثقافات واحلضارات بني الشمال واجلنوب أو الشرق والغرب، 
كما أن هذا الوضع ميثل أهمي���ة قصوى للدول الكبرى خاصة 
أمريكا وأوروبا التي تس���عى إليجاد موطئ قدم لها للوصول إلى 

امل���وارد اإلفريقية الطبيعية والبش���رية، وللتأثير على األوضاع 
السياس���ية في اإلقليم، وللحدِّ من نشر الثقافة اإلسالمية في 
القارة اإلفريقي���ة أو أي أفكار إيديولوجية أخرى ال تتماش���ى 
مع فكرها، كما أن س���احل البحر األحم���ر يجعله محط أنظار 
القوات البحرية الدولية؛ لتجنيده أو الس���يطرة عليه للسيطرة 
على املمرات البحرية والق���رن اإلفريقي وضمان حرية البوارج 

البحرية.
هذا املوقع اإلس���تراتيجي أوقع السودان في دائرة اهتمام 
ال���دول العظمى وإس���رائيل أو الصهيوني���ة العاملية منذ قدمي 
الزمان؛ باعتبار أن القارة اإلفريقية ككل محط ألنظارهم. غير 
أن للسودان وضعه اخلاص في دائرة االهتمام؛ فقد استهدفت 
إس���رائيل إفريقيا منذ نش���أة الكيان الصهيون���ي موقعاً بدياًل 
للوطن املزمع إنشاؤه في حالة تهديد املقترح األول )فلسطني(، 
فكانت البدائل اإلفريقية هي إثيوبيا وش���مال أوغندا والسودان 
لياً، ثم نيجيريا بدياًل ثاني���اً، وجنوب إفريقيا بدياًل  مقتَرح���اً أوَّ
ثالثاً، ليش���كل هذا املثلث قاعدة الحتواء وإيقاف املد اإلسالمي 

متهيداً للقضاء عليه.
ركزت الدراس���ات التي ش���ملت األهداف اإلسرائيلية في 
إفريقيا على وجود بيئة محيطة ببيئة الكيان الصهيوني لتض�من 
ه�ذا ال��وج�ود وتدعم��ه، باإلض�افة لك�ونه َمِعين�اً ال ينضب؛ ملا 
متيزت به القارة اإلفريقية من موقع إس���تراتيجي وثروات غير 
محدودة. وبالفعل أتاحت البيئة اإلفريقية إلسرائيل كسر حاجز 
العزلة العربية والطوق الذي ُفِرض عليها سياس���ياً واقتصادياً، 
فنف���ذت إلى إفريقيا للحصول على تأيي���د دولي أكبر، إضافة 
إل���ى تهديد مصادر املياه العربية في إفريقيا للتأثير على األمن 
املائي العربي؛ خاصة مياه النيل، وكذلك السيطرة على املالحة 

في البحر األحمر. 
ودخلت قضية الس���يطرة على اقتصادي���ات الدول العربية 
عبر هذا اله���دف لعرقلة منوِّها، إضافة خللق تيارات مناهضة 
لت إفريقيا سوقاً  للعرب ومؤيدة إلس���رائيل في إفريقيا؛ إذ شكَّ
لصادرات إس���رائيل الصناعية، ومورداً هاماً للخامات املعدنية 
وتصدي���ر الطاقات الصناعية الفائضة لديه���ا، ولتحقيق ذلك 
كان ال بد من كس���ب الكيان الغربي في أوروبا وأمريكا لضمان 
الدعم والتموي���ل ومواجهة التكتل الش���يوعي في إفريقيا مما 
ساعد على ذلك ِقَصر النظر العربي في األهداف اإلسرائيلية؛ 
إذ تركز املعتَقد في اهتمام إس���رائيل مبنطقة الشرق األوسط 
ر االهتمام العربي اإلسالمي بإفريقيا؛ وهو ما أتاح  فقط؛ فقصَّ
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إلس���رائيل فرصة التمدد فيها وتطوي���ق األمن العربي والتأثير 
على العالقات اإلفريقية العربية وعرقلة املد اإلسالمي.

أش���ارت دراس���ات كثير إلى أن ما يقارب 15 - 17 % من 
س���كان إس���رائيل قدموا من إفريقيا في فترة م���ا بني عامي 
1948م – 1967م، وأن االس���تعمار الغرب���ي إلفريقيا قد مهد 
نها من التغلغل إلى تلك املس���تعمرات منذ نهاية  إلس���رائيل ومكَّ
احلرب العاملية الثانية، ومن التبشير مبشروعها والسيطرة على 

مقدرات تلك البالد بعد نيلها االستقالل.
فاالهتمام اإلس���رائيلي بإفريقيا كانت ل���ه خلفيات كثيرة 
وقدمية، أهمها ما ارتبط باألمن القومي اإلس���رائيلي والهيمنة 
عليها؛ حيث أش���ار )ناحوم غولدمان( في كتابه )إس���رائيل إلى 
أين؟( إلى أن اهتمام املفكرين اإلس���رائيليني واملؤسس���ني لتلك 
الدولة ل���م يقتصر على إنش���اء وطن يضم اليه���ود فقط، بل 
استخدام هذه الرقعة من األرض لتطبيق األفكار األساسية في 
التاريخ اليهودي، وذكر أن دولة إسرائيل ال ميكن أن تبقى إال إذا 

شكلت ظاهرة )فريدة( ال مثيل لها في الوجود. 
ويؤكد الدكتور علي مزروعي »أن مؤسس الصهيونية واصل 
التفكير في إفريقيا على أنها امتداد إلس���رائيل أكثر من كونها 
وطناً لليه���ود، وملا كانت هناك أعداد كبي���رة من اليهود الذين 
أرادوا االس���تقرار معاً في مناطق يستطيعون فالحتها بأنفسهم 
ويس���مونها وطناً مش���تركاً فقد اعتبرت فلس���طني مكاناً غير 
مناس���ب لكل اليهود الذين أرادوا االستقرار معاً بهذه الطريقة، 
ولذلك فإن )هرتزل( رأى أن ش���رق إفريقيا يعتبر مكاناً مناسباً 
للموجة الثانية من االس�تعمار اليه�ودي ال املوجة األولى«، هكذا 

تظهر فكرة اهتمام إسرائيل بإفريقيا والوجود املكثف فيها.

أسباب اهتمام اليهود بإفريقيا:
أوالً: املوقع اإلستراتيجي: حيث إن إفريقيا تطل على البحر 
األحمر واألبيض املتوس���ط واحمليط األطلس���ي، وبها تقع أهم 
ثالثة مضايق تؤث���ر على حركة التج���ارة العاملية، وقد ظهرت 
بالنس���بة لها أهمي���ة البحر األحمر ومضيق ب���اب املندب بعد 
السيطرة البحرية املصرية واليمنية عليه في حرب عام 1973م.
ثانياً: احلد م���ن الوجود العربي واإلس���المي في إفريقيا 
ومحاصرة املصالح املشتركة بني الدول العربية جنوب الصحراء 

وشمالها والوصول إلى منابع النيل.
ثالث���اً: وجود جاليات كبيرة م���ن اليهود في عدد من الدول 
اإلفريقي���ة، مثل: جنوب إفريقيا، وإثيوبي���ا، وزميبابوي، وكينيا 

والكنغ���و الدميقراطية. وقد قالت )غول���دا مائير( عن أهمية 
وجود اجلاليات اليهودية: »إن على إسرائيل في مواجهتها للدول 
العربي���ة داخل حدودها وعلى املس���رح الدولي أن تبذل جهوداً 
نها من اختراق احلصار  فائقة الكتش���اف مس���الك جديدة متكِّ
املف���روض عليه���ا وأن تذكر أن لها حليفاً مخلص���اً وأخوياً في 

يهود العالم«. 
رابعاً: ربط الوجود اليهودي في إفريقيا بأرض املعياد عبر 
الزيارات والتبرعات املالية مقدمة ملجيئهم إلى إس���رائيل: وقد 
عبَّر )ليفي شكوك( عن زيارة اليهود للدولة العبرية قائاًل: »نعمل 
معهم ليعود كل واحد منهم حاماًل معه ش���يئاً من روح إسرائيل 

وصدى منجزاتها وبهجة كالمها«. 
من خالل األه���داف اإلس���رائيلية في إفريقي���ا َوَضَحت 
ضرورة دعم الدول الغربية في أوروبا وأمريكا للنشاط اليهودي 
لتحقيق تلك األهداف، ومن املعلوم أن الس���يطرة اليهودية على 
أوروبا نفس���ها نبعت في الفكر اليهودي أصاًل لتحقيق األحالم 
واأله���داف اليهودية ف���ي إيجاد الوطن والتم���دد عبر العالم؛ 
إلحكام الس���يطرة، وحتقيق أهداف األمن القومي اإلسرائيلي؛ 
لذلك ش���كلت مس���اهمات مختلف الدول الغربية دعماً للوجود 
اإلس���رائيلي في إفريقيا؛ حيث ش���جعت الدول التي استعمرت 
إفريقي���ا - مثل فرنس���ا وبريطانيا والبرتغ���ال - هذا الوجود، 
وهيأت القارة لقبول إس���رائيل والسماح لها بفتح قنصليات في 
مدن إفريقية قبل االس���تقالل، ومتكينها من حرية احلركة من 
تلك الدول وإليها، إضافة إلى تسهيالت ُمنَحت إلسرائيل خلدمة 
مصاحلها. واستغلت الدولة اإلسرائيلية نفوذ الدول االستعمارية 
القدمي واحلديث لدعم عالقتها مع دول إفريقيا، وهو ما يؤكده 
قرار السوق األوروبية املشتركة بأن تكون إسرائيل مقراً لتدريب 
املبعوثني القادمني من الدول اإلفريقية، وسعت الواليات املتحدة 

إلدخالها في إفريقيا عبر وكاالت األم املتحدة املتخصصة.
أيضاً ب���رز االرتباط األيديولوجي ب���ني الصهيونية وحركة 
اجلماعة اإلفريقية والزجنية من خالل التعامل بخصوصية مع 
جماعات إفريقية بعينها؛ تدعيماً الس���تمرارها في السلطة إن 
كانت حاكمة، أو توس���يعاً لدورها في نشر حالة عدم االستقرار 
السياسي في بعض دول إفريقيا، كما في حالة السودان. ويرى 
الباحث���ون أن هذه اخلصوصية تنطلق من عدة أوجه، منها زعم 
تعرُّض كلٍّ من اليهود واألفارقة الضطهاد مش���ترك؛ فكالهما 
ضحاي���ا لالضطهاد والتميز العنصري، وأن الش���عب اإلفريقي 
عانى من املآس���ي مثل ما عانى اليهود، وأن الشعبني اعتُِبرا من 
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األجناس املنحطة عبر تاريخ املدنية الغربية.
دت الروابط اإلفريقية اإلس���رائيلية وقويت بشكل  لقد توحَّ
أعمق في العقدين األخيرين من القرن العشرين، وهو ما يفسر 
تعزيز املخطط اإلس���رائيلي في إفريقيا على حساب السالمة 
اإلقليمي���ة لبعض الدول اإلفريقية مثل الس���ودان ونيجيريا من 
جهة. كم���ا عملت على تكريس التفرق���ة العنصرية ضد بعض 

الشعوب اإلفريقية من جهة أخرى. 
وتخدم العالق���ات أو الوج�ود اإلس���رائيلي ف���ي إفريقيا 
املصال���ح الغربية االقتصادية والسياس���ية، بل اإلس���تراتيجية 
الغربية كلها؛ حيث إن أصل وجود دولة إسرائيل بُِني على أساس 
ل الدعم الغربي  حماية املصالح الغربية والدفاع عنها؛ لذا ش���كَّ
أساساً في النشاط اإلسرائيلي؛ حتقيقاً لتلك املصالح املتقاطعة 
واملش���تركة، فأصبح من الطبيعي توجه إس���رائيل إلى إفريقيا 

لتحل محل االستعمار الغربي.
كما أن موقع السودان الفريد في القارة اإلفريقية ال بد أن 
يجعله موضع اهتمام الفكر اإلسرائيلي الصهيوني الغربي، وأن 
تش���َمله تلك املخططات التي تهدف إلى متزيقه أو حتويله إلى 
دولة إفريقية زجنية، وتنهي ارتباط���ه بالدول العربية ،وتقضي 
على اإلس���الم فيه، ومتنع عبوَره إلى الدول اإلفريقية املجاورة 
كما حدث في السابق؛ حيث خوطب )اللورد كرومر( حاك�م عام 
الس����ودان في العه�د البريطاني من ِقَب���ل )هرتزل( و )حاييم 
وايزمان( إلقامة وطن قومي لليهود في السودان في عام 1903م، 
وهو ما يعد مؤشراً لهذا االهتمام منذ الِقَدم به وبإفريقيا. ومن 
هنا ظهر اهتمام إس���رائيل باجلاليات اليهودية ودورها في قيام 
الوطن القومي واليهود اإلش���كناز في ش���مال إفريقيا وشرقها، 
واليهود الس���فاردمي في الش���مال اإلفريقي، وجن���د أن اليهود 
الفالشا قد جرى ترحيلهم من إثيوبيا عبر السودان، وقد لعبت 
اجلاليات اليهودية دوراً كبيراً في تنفيذ األهداف اإلس���رائيلية 
من حيث الدعُم امل���ادي منذ قيام املؤمتر األول في )بازل( عام 
1897م، ومثل���ت مركزاً لإلمداد باملعلومات عن القارة اإلفريقية 
التي تعتبر بع���ض مناطقها مناطق اهتمام يهودي: كمنابع النيل 

في منطقة البحيرات والهضبة اإلثيوبية ومجرى نهر النيل.
اتخذت إس���رائيل ع���دة آليات للتدخل ف���ي إفريقيا منها 
املدخل األيديولوجي؛ باعتبار مرور الشعبني بظروف االضطهاد 
العنصري نفس���ها، فأوهمت األفارقة بأنها تق���وم بحماية كل 
الش���عوب التي مرت مبث���ل تلك الظروف، ث���م مدخل املجتمع 
املدن���ي والتنمية؛ فأش���اعت أنها تقوم بدع���م املجتمع املدني 

والدميقراطية في إفريقيا، واتخذته مدخاًل للنفاذ داخل نسيج 
كها في مكافحة  املجتمعات املدنية اإلفريقية، باإلضاف���ة لتحرُّ
األمراض الوبائية املس���توِطنة في القارة عبر إقامة مراكز طبية 

في بعض البلدان اإلفريقية.
لت إسرائيل في إفريقيا عبر اكتساب مصداقية  أيضاً تدخَّ
كبيرة ل���دى الدول اإلفريقية في مجال التعاون العس���كري، أو 
م���ا يُعَرف باملدخ���ل األمني؛ خاصة في مجال االس���تخبارات 
والتدريب العس���كري، متثَّل ذلك في شكل شركات أمنية تتبنَّى 
تدريب عناصر ومليش���يات غالبها َقَبلي إلشعال الصراع داخل 
األقطار اإلفريقية؛ إلس���قاط بع���ض األنظمة أو لدعم بعضها، 
وإلحكام الس���يطرة السياسية واالقتصادية واإلستراتيجية، كما 
تقوم بتوس���يع دور ح���ركات املعارضة في ال���دول غير املوالية 
إلسرائيل؛ لنش���ر حالة من عدم االستقرار السياسي، والتعامل 
ع لهم مستقبل سياسي  مع األشخاص أو ذوي النفوذ الذين يُتوقَّ

في بلدانهم. 
وضعت إسرائيل إستراتيجية ُمْحَكمة ملواجهة الدول العربية 
واإلسالمية واحلد من املد اإلس���المي في إفريقيا التي يشكل 
املسلمون نصف سكانها عن طريق الدعاية واإلعالم، بتصويرهم 
اراً للرقي���ق، وأقامت حتالفاً مع  غ���زاة في أذهان األفارقة وجتَّ
اليمني املس���يحي ملواجهته���م بالتعاون مع املنظمات الكنس���ية 
وال���وكاالت اليهودية، وظهر أثر هذا في الس���ودان في ش���كل 

ضغوط عاملية بشأن قضيتَي دارفور واجلنوب سابقاً. 
كما س���اعدت اتفاقية )كامب ديفيد( وإقامة مصر وبعض 
الدول العربية عالقات مع إس���رائيل وتطبيعها وتبادل السفراء 
معها، س���اعد ذلك إس���رائيل وش���جعها على أن تقدم نفسها 
إلفريقي���ا، وعلى أن تقيم عالقات مع األفارقة الذين س���اعدوا 
العرب سابقاً ودعموهم في حربهم ضدها بقطع العالقات معها 
بعد احتالل سيناء، باعتبار أنه ليس هناك مبرر لقطع العالقات 

معها بعد اتفاقية )كامب ديفيد(.
نت إس���رائيل من بن���اء عالقات مع دول اجلوار  وبذلك متكَّ
ها بخبراء  السوداني. فتمثلت عالقتها مع إثيوبيا - مثاًل - مبدِّ
ومستشارين في املجال العسكري واألمني والزراعي، ومساعدتها 
في بناء الس���دود على النيل األزرق. ثم الوجود اإلسرائيلي في 
جيبوتي في القاعدة الفرنس���ية منذ سبعينيات القرن املاضي، 
والقاعدة األمريكية التي أنش���ئت مؤخراً ملراقبة الدول العربية 
املطلة على البحر األحمر. أما في منطقة البحيرات فقد كثفت 
إس���رائيل وجودها في أوغندا؛ حي���ث أصبحت العالقة بينهما 



عالقة إستراتيجية في كل املجاالت. كما بَنَت إسرائيل عالقات 
مع النخ���ب احلاكمة في كينيا ونََفَذت م���ن خاللهم إلى مواقع 
صنع القرار. وإلس���رائيل وجود مكثف في الكنغو الدميقراطية 

عبر الوجود الفرنسي.
وبذلك أصبحت إسرائيل حتاصر السودان عبر دول اجلوار 
أو احمليط اإلقليمي جلنوب الس���ودان، ثم توَّجت هذا بالدخول 
إل���ى اجلنوب الس���وداني قبل االس���تفتاء من خ���الل التجارة 
واملستشارين، وهو الذي سيزداد في حالة االنفصال عن الشمال 
داً لألمن القومي الس���وداني، وأمن مصر املائي ثم  ليصبح مهدِّ
أمنها القومي، ويظهر تهديد األمن القومي الس�وداني حالي�اً في 
تأليب هذه الدول ضد السودان، وهو ما أدى ببعض هذه الدول 

لقطع عالقاتها مع السودان.
وس���ابقاً قامت إثيوبيا وإرتريا بدع���م جماعات املعارضة 
السودانية )التجمع الوطني( عام 1995م، وقامت أوغندا بالدعم 
اللوجستي والعس���كري للحركة الشعبية ضد حكومة السودان. 
ل محور )إرتريا، إثيوبيا، أوغندا( ضد الس���ودان بدعم  وتش���كَّ
)أمريكي - إسرائيلي( من أجل تنفيذ سياسة االحتواء األمريكية 
إلس���قاط حكوم���ة اإلنقاذ في الس���ودان، وتوت���رت العالقات 
السودانية التشادية بتأليب )أمريكي - إسرائيلي( وقام�ت بدعم 

املعارضة السودانية ممثَّلة في احلركات املسلحة بدارفور.
رت  بقي���ام التمرد في عام 1983م بقي���ادة )جون قرنق( وفَّ
إسرائيل اخلبراء في مجال التدريب العسكري للحركة الشعبية 
تهم بالس���الح عبر دول اجلوار، إضاف���ة للِمنَح اجلامعية  وأمدَّ
للعناصر الشعبية، واستمر ذلك حتى توقيع اتفاقية نيفاشا في 

عام 2005م.
من خالل ما ظهر من الدور اإلسرائيلي في القارة 

اإلفريقية عامة وفي الس���ودان خاصة في السابق، 
فإن قي���ام الدولة اجلديدة في جنوب الس���ودان 

بعد االستفتاء س���يؤدي إلى استمرار الدور اإلسرائيلي؛ تنفيذاً 
لألهداف الصهيونية واألمريكية، وس���تقوم بتنفيذ سياسة شد 
األطراف إلنه���اك املركز ثم القضاء عليه، وه���و ما يؤدي إلى 
تقس���يم الس���ودان إلى دويالت كما هو مخط���ط أمريكياً بعد 
فش���ل حتويل السودان إلى دولة إفريقية زجنية مسيحية بقيادة 
جنوبية مبوت )جون قرنق(، وفش���ل مخطط السودان اجلديد، 
وبذل���ك تضمن أمريكا الصهيونية حتقي���ق أهدافها في إيقاف 
املد اإلس���المي إفريقي���اً، والقضاء على احلكومة اإلس���المية 
في اخلرطوم، واس���تمرار حالة عدم االس���تقرار في السودان، 
واحملافظة على املوارد الطبيعية؛ وخاصة البترول واملعادن دون 

استغالل حتى يحني قطافها أمريكياً.

مآالت االنفصال على شمال السودان:
س���ينتج عن االنفصال دولة ضعيف���ة واهية إدارياً، ال تتفق 
قاعدتها وال قيادتها على أهداف ومصالح عامة، وستعاني هذه 
الدولة من ضع���ف املوقف االقتصادي عل���ى الرغم من وجود 
امل���ورد الوحي���د - وهو البترول - الذي: إم���ا أن يعبر خطوط 
أنابيب الش���مال كما ه���و حادث اآلن إلى موانئه ثم األس���واق 
العاملية، وستدفع مقابل ذلك جلَّ عائدها حلكومة الشمال، وإما 
أن تضطر إلى إنشاء أنابيب لها عبر كينيا إلى األسواق العاملية، 
وتش���ير الدراسات إلى أن التكلفة س���تكون عالية جداً تستهلك 
ج���زءاً كبيراً من عائد البت���رول مقارنة بالتصدير لو جرى عبر 
موانئ الس���ودان الش���مالي، إضافة إلى أن عمر الفترة املتبقية 
لبت���رول اجلنوب قد ال تتعدى عش���رة أعوام كم���ا تتناول ذلك 

األجهزة اإلعالمية.
وال ش���ك أن ه���ذه املعلوم���ات ال تغيب عن أذه���ان قادة 
املنطقة اجلنوبية الذين ين���ادون باالنفصال، والواقع يقول: إن 
ُجلَّ اجلنوبي���ني ال يرغبون في حرب جديدة بعد احلصول على 
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دهم على حكومة الش���مال، وقد  كلِّ م���ا أرادوه من إعالن مترُّ
آن أوان قط���ف الثمار؛ فال ض���رورة وال رغبة في الدخول في 
ق وتذهب بكل نتائج النضال السابقة،  حرب جديدة متزق املمزَّ
مها في مصير من يكون في  ولكن تبقى السياس���ة العاملية وحتكُّ
معيَّته���ا؛ فعليهم دفع فاتورة باهظة الثم���ن مقابل ما نالوه من 
دعم في السابق، وسيضطرون إلى دخول حرب مفروضة عليهم 
استجابة للرغبة األمريكية الصهيونية التي لن تدعم بأكثر مما 
هو مطلوب من تنفيذ حرب ال حتس���م الص���راع، ومن حتقيق 
االنفصال إلقامة القواعد األمريكي���ة في اجلنوب. وهذا حال 
األمريكي في معظم املواقع التي تشهد قيام القواعد العسكرية؛ 
حيث ال تنمية، وال نهضة، وال اهتمام بأهل البلد، بل س���يطرة 

وحتقيق للمآرب األمريكية والصهيونية.
أما بالنس���بة للش���مال ال���ذي ال يرغب ف���ي دخول حرب 
جديدة بعد التنازل الكبير في اتفاقية الس���الم )نيفاش���ا( ثمناً 
إليق���اف احلرب، فليس احلال هنا بأحس���ن منه في اجلنوب؛ 
حيث سيضطر إلى الدفاع عن نفسه بعد حترش جيش احلركة 
الش���عبية في بؤر الصراع التي تولدت عن )نيفاشا(، متمثلة في 
عدم ترس���يم احلدود أو االتفاق علي���ه، والصراع على مناطق 
)أبيي(، وجنوب كردفان وجنوب النيل األزرق من خالل املشورة 
الش���عبية التي جاءت في االتفاقية، ولم يت���م االتفاق أو وضع 
التفاصي���ل التي تزيل غموض مفهومها إلى غير ذلك من نقاط 
اخل���الف والنزاع؛ وبناًء عليه س���تضطر حكومة الش���مال إلى 
راتها ضد العدوان اجلديد، ولكن في  الدفاع عن سيادتها ومقدَّ
ظروف اقتصادية متردية؛ لعدم وجود تهيئة حلرب جديدة منذ 

إيقاف إطالق النار عام 2003م.
وبذلك ستنش���ب احلرب كما هو مخطط لها؛ ال لتحس���م 
الص���راع أو حتقق أهداف أيٍّ من الطرف���ني املتنازعني، ولكن 
إليجاد )فوضى خالَّقة(، وخلق حالة عدم االس���تقرار وإيقاف 
التنمي���ة، وحتقيق اله���دف األمريكي املعل���ن أمريكياً املخفي 
صهيونياً، وتكتم���ل بذلك الدائرة احمُلِرق���ة ليبدأ عندها دعم 
احلركات املس���لحة في دارفور، وتزداد حدة الصراع، لتستنزف 
ة اجلذب والش���د من  مزي���داً من موارد الش���مال، وتزداد حدَّ
األط���راف. وقد تتفاقم حدة الصراع في مناطق جنوب كردفان 
وجن���وب النيل األزرق كما ه���و مخطط لها الكتم���ال الدائرة 
اجلهنمية. وستبقى مشكلة دارفور تراوح مكانها لتأجيج الصراع 
بدعم احلركات املس���لحة كما تش���ير األخبار حالياً، ويؤدي كل 
ذلك إلى عدم االس���تقرار وتوقف التنمي���ة، وعدم القدرة على 

التصدي للعدوان؛ وذلك على خلفية عدم إنش���اء قوات مسلحة 
برؤي���ة جديدة وأهداف مقِنع���ة وعقيدة قتالية بنَّاءة؛ بس���بب 
ضعف املورد املادي االقتصادي، وبسبب طول املواجهة املطلوب 
حمايتها؛ إذ س���تمثل حدود الدولة اجلديد أطول حدود مع أيٍّ 
من اجلارات القدميات، كما س���تطول خطوط اإلمداد وستزداد 
املعارضة الداخلية ش���ططاً على ش���ططها مما يصعِّب الوحدة 

والتماسك الداخلي، وهو مطلوب جداً في هذه احلالة. 

م���آالت االنفصال على الوض���ع اإلقليمي وتأثيره على 
السودان:

ستس���عى الدولة اجلدي���دة بدعم )أوروب���ي - أمريكي - 
صهيوني( لكسب ودِّ البالد واألقطار اإلفريقية املجاورة للسودان 

للتأثير على الوضع في السودان، وذلك كالتالي: 
أواًل: توثي���ق العالقات مع تش���اد وإفريقيا الوس���طى من 
خالل فرنسا وبدعم منها؛ لزيادة عزلة السودان واستمرار دعم 
احلركات املسلحة في دارفور التي تأثَّر نشاطها كثيراً بتحسني 
العالقات مع تش���اد وإفريقيا الوس���طى، وإعادة العالقات إلى 

مربع الصدام الذي توقف في اآلونة األخيرة مع تشاد. 
ثاني��ًا: جتميع حركات دارفور في تش���اد وأراضي الدولة 
اجلديدة لتوس���يع جبه���ة القتال بالنس���بة للقوات املس���لحة 
السودانية، وخلق منطقة عازلة في جنوب دارفور مما يحقق لهم 
السيطرة على املناطق املتناَزع عليها في حفرة النحاس وغيرها، 

ومناطق املعادن الهامة ك� )اليورانيوم(، والبترول في دارفور. 
ثالث��ًا: تقوية العالقات األزلية م���ع أوغندا وكينيا والكنغو 
الدميقراطي���ة لتأمني احلدود اجلنوبي���ة وإيجاد عمق دفاعي، 
وفتح االختناق وإيجاد منفذ إلى البحر عبر كينيا لالستغناء عن 
خط أنابيب البترول عبر شمال السودان، والتخلص من بطاقة 

الضغوط السودانية عبر احلاجة مليناء بورتسودان. 
رابع��ًا: التأثي���ر على العالق���ات مع إثيوبي���ا على خلفية 
العالقات القدمي���ة بينها وبني احلركة الش���عبية؛ خاصة عند 
توقُّف ضخ البت���رول وانتفاء املصالح االقتصادية بني ش���مال 
السودان وإثيوبيا التي ميثل البترول عصبها وتشير األخبار إلى 
بدء إنشاء خط حديدي بني إثيوبيا وجنوب السودان، وقد يجدد 
ذلك أطماع اإلثيوبيني في األراضي الزراعية السودانية املجاورة 
لها )مناطق الفشقة( التي تبخر أملها فيها لقوة العالقات بينهما 

مؤخراً. 
خامس��ًا: العالقات )اإلرترية - اإلس���رائيلية( قدمية جداً 
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وميكن جتديدها؛ وخاصة أن العالقات بني إرتريا وحكومة 
الش���مال متذبذبة وغي���ر ثابتة على ضوء ع���داء القيادة 
ه احلكومة في الس���ودان،  اإلرترية للمد اإلس���المي وتوجُّ
وهو ما سيُصب في خانة دعم الدولة اجلديدة في اجلنوب 

ويزيد اخلناق والضغط والعزلة الدولية على الشمال. 
سادس��ًا: من املعلوم تاريخياً دع���م حكومة القذافي 
ملتمردي اجلنوب منذ الِقَدم، وكان لذلك أثره في نشاطها 
ه العقيد القذاف���ي باالنتماء  بفاعلي���ة. إضافة إل���ى توجُّ
إفريقياً والبعد عن املنطقة العربية التي فشل في زعامتها، 
وتن���اُزِل القذافي في اآلونة األخيرة واس���تجابِته للضغط 
األمريكي بعد أن كان يتزعم ِقطاع املواجهة للسياس���ات 
األمريكي���ة، كل ذلك قد يدعم الدول���ة اجلديدة في ظل 
دعم القذافي للحركات املسلحة في دارفور كسباً للعنصر 
احلاكم في تش���اد ومحاربة للعناصر املناوئة للسياس���ات 

الليبية في تشاد وطمعه في إقليم أوزو التشادي.
سابعًا: من املعلوم واملؤسف إستراتيجياً أن السياسات 
املصري���ة تُبْنى على املصلحة اآلني���ة )بعد اتفاقية كامب 
ديفيد(، ويتمثل ذلك في الدعم األمريكي ملصر وخضوعها 
للرؤية األمريكية اخلاضعة بدورها للمصالح اإلسرائيلية، 
إضافة إلى تهديد مصر والتلويح لها بتعديل اتفاقية مياه 
س���ها  الني���ل الذي ميثل عصب حياتها، وإضافة إلى توجُّ
ه النظام ف���ي اخلرطوم. كل ذلك  اإليديولوج���ي من توجُّ
ق���د يصب في مصلحة الدولة اجلديدة في ظل العالقات 
املصرية املتنامية مع أوغندا وَخْطِب ودِّ اجلنوبيني بتجاوز 

الشمال. 
ثامنًا: بقي���ة دول اإلقليم في املنطقة اإلفريقية: من 
املؤكد أنها س���تتفق مع الدولة اجلديدة الش���تراك الرؤى 
واس���تجابة لإلعالم الغرب���ي والصهيوني ال���ذي أظهر 
الس���ودان مبظهر الدولة األصولية املتطرفة التي تسعى 
لغ���رض هيمنتها عل���ى األفارقة والقضاء عليهم ونش���ر 

اإلسالم الذي يرفضونه.
تاس���عاً: أما الدول العربية واإلسالمية في املنطقة: 
فقد تستمر في سياسات املهادنة للرغبات األمريكية في 
ن من مترير كل السياسات  املنطقة )عدا بعضها(، وقد مُتكِّ
الغربي���ة عبر املنظم���ات الدولية، ويتحقق بذلك س���حق 
الس���ودان في نهاية الصراع بعد تدويله وتقطيعه أش���الًء 

ر الله. ومتزيقه شر ممزق، ال قدَّ

املخَرج من األزمة:
أخي����راً: في مواجه����ة ذلك ال بد من إيجاد احلل����ول لتفادي كل 
النتائج القامتة الناجتة عن خلق دولة في جنوب السودان، ويظهر من 
القراءة األولية لألمر أن احلل الناجح ملشاكل السودان األزلية كالتالي: 
1 - قبل كل ش���يء ال بد ألهل الشمال الس���وداني املسلم من 
العودة إلى الله عودة حقيقة، وإعداد ما استطاعوا من قوة والتوكل 
د القامت، مصداقاً  عل���ى الله؛ إليجاد املخرج من هذا املوق���ف املعقَّ
َه َيْجَعل َلُّه َمْخَرًجا #!٢!#( َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث  لقوله - تعالى -: }َوَمن َيَتِّق الَلّ

ال َيْحَتِسُب{ ]الطالق: ٢ - ٣[.
2 - توحيد اجلبهة الداخلية وتفعيلها، وتغيير الواقع السوداني 
احلزبي في السودان، وظهور قيادات حزبية تؤمن باملصلحة العامة 

للوطن قبل احلزب واجلبهة. 
3 - البناء الداخلي لإلنس���ان السوداني وتفعيل برامج التربية 
الوطنية في مسعى إليجاد قيادات حقيقية تؤمن بوطنها ومصاحله، 

ثم تعمل على تأمينه وتنميته وتطويره.
4 - االهتمام بالِبنية التحتية للدولة وتطويرها، والتوزيع العادل 
للثروة والس���لطة وتنمية أقاليم الس���ودان املختلف���ة َوْفق املصلحة 

العامة. 
5 - إيجاد سياسة خارجية متوازنة وحترُّك فاعل في االرتباط 
بال���دول ذات املصالح املش���تركة في املجال االقتص���ادي أو ذات 

األهداف اإلستراتيجية املتفق عليها. 
) - التفكي���ر اجل���اد في ع���دم مواجهة التخطي���ط الغربي 
الصهيوني بردود أفعال آنية؛ بل االنتقال إلى مرحلة إستراتيجيات 
مسبقة، أو تغير إستراتيجيات الصراع في املنطقة، واالستفادة من 
املعطيات الواقعية حلال اإلقليم وأحوال الدولة اجلديدة ومكوناتها 
وتركيبتها الس���كانية وعالقتها الداخلية واخلارجية وقدراتها على 
بناء وتسيير دفة احلكم، أو إدارة الصراع املسلح في ظل عدم قناعة 
كه عناصر أجنبية وقلة  الدولة اجلدي���دة بذلك الص�راع الذي حت�رِّ
ال تستش���عر مصاحلة املواطن اجلنوبي، وضرورة العمل على كسب 
ودِّ املواطن اجلنوبي العادي أو القيادي الذي يؤمن مبصالح اجلنوب 
ك  وُمواِطن���ه قبل مصلحت���ه أو مصلحة القوى الدولي���ة التي حترِّ
الصراع وحتدد اجتاهات السياس���ة في العالم. وهؤالء ميثِّلون أكثر 
م���ن ثلثَي مواطني اإلقليم اجلنوبي، ولهم من االس���تعدادات املادية 
واملعنوي���ة ما ميكنهم من قيادة املنطق���ة وتوجيه دفة الصراع فيها، 
وهذا يتطل���ب اجلرأة والثقة بالنفس، واخل���روج من التقليدية في 

إدارة الصراع، ولكن ليس على طريقة )نيفاشا(.
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انفصال الجنوب...
عودة الثيران الملونة

في أول أيام االس���تفتاء، بثت قناة اجلزيرة تقريراً يصور ردود األفعال في الش���ارع 
السوداني، وكان الفتاً لالنتباه التناقض احلادُّ في املواقف؛ فقد ظهر أتباع بعض األحزاب 
وهم »يرقصون« و »يهتفون« فرحاً باخلالص من »الصداع اجلنوبي«، بينما ظهر فريق آخر 
وهم يلفُّون منزل إس���ماعيل األزهري رئيس الوزراء الس���وداني األسبق بالقماش األسود 

ِحداداً على انفصال اجلنوب.
إنها مش���كلة خطيرة؛ فما بني »التعزية« و »التهنئة« بون شاس���ع؛ فكيف اس���تطاع 
السودانيون جتاوز هذه املس���افة الهائلة ليظهر هذا التناقض الصارخ في مواقفهم جتاه 

أزمة قومية كبرى؟
إن بناء وتكوي���ن ردود األفعال وتصورات املعاجلة في األزمات الكبرى، يكون مرتكزاً 
د الرؤى حول ماهية األزمة وطبيعتها. أما أن يصل اخلالف إلى درجة  أساس���ياً على توحُّ
ه بعضهم شفاًء وبعضهم سقماً، فهذا يعني أنه لدينا  التباين في تش���خيص احلدث فَيعدُّ
أزمة رمبا تكون أخطر من انفصال اجلنوب؛ هذه األزمة هي: هل توجد لدى السوادنيني 

مصلحة قومية واحدة؟

لن����ا أن نتخيل – اس����تطراداً مع هذه 
الظاه����رة - أن تخ����رج تظاه����رات ف����ي 
اخلرطوم تعبِّر ع����ن فرحها باخلالص من 
»صداع« اس����مه »دارف����ور«، أو أن يتظاهر 
بتأس����يس دولة لألقباط  مصريون ترحيباً 
خالصاً من مشكالتهم، أو أن يُعِرب سكان 
اجلزائ����ر العاصمة ع����ن بهجتهم بانفصال 

األمازيغ في دولة خاصة بهم... 
إن االنقس���ام يحدث في النفوس قبل 
أن يظهر في الواقع، ولعل في ذلك تفسيراً 
للتس���اؤالت التي تس���تنكر ضعف اجلهد 
املبذول على اجلانب الس���وداني منذ عام 
2005م  للحيلولة دون بلوغ مشكلة اجلنوب 
إلى هذه املرحلة. ليس���ت هناك مصلحة 
قومية واحدة يتمسك بها كل السودانيني؛ 
الكي�انات واألح�زاب  ل�ذل�ك جن�د بع�ض 
تنظر إلى احل���دث على أنه فرصة ذهبية 
للقفز على النظام وإس���قاطه بثورة شعبية 
ن  بغضِّ النظر عما سيكون بعد ذلك، وعمَّ
س���يحكم الس���ودان بعد الث���ورة، وهكذا 
انس���حبت أحزاب املعارضة ف���ي دارفور 
من مباحثات الدوحة وأعلن الشيخ حسن 

الترابي دعوتَه إلى الثورة الشعبية.
إن أوض���اع الس���ودان ق���د تتجه نحو 
االحتماالت األس���وأ دون أن تب���دو هناك 
بارقة أم�ل - س����واء على املس�توى العربي 
أو احملل���ي - إذا لم يُس���تدَرك ذلك. وهذه 
االحتم���االت مث���ل: الفوضى السياس���ية، 
احل���رب األهلية )األفغنة( اختفاء البش���ير 
ألي س���بب خارجي أو داخلي، انهيار الدولة 
ك املناطق بعيداً عن املركز  )الصوملة(، تفكُّ
وتراجع سيطرة احلكومة )العرقنة(... إلخ.
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أزمة الوعي العربي:
يبدو الوع����ي العربي دوماً متأخراً ع����ن احلدث بخطوة أو 
ل الكتابات والتصورات  خطوت����ني، وميكن فهم ذلك من خالل تأمُّ
التي ُطِرحت حول األزمة السودانية؛ إذ إن أغلبها يعالج قضايا لم 
يعد باإلمكان تداركها، ويطرح حلوالً تتطلب تغيراً جذرياً في حالة 
األنظم����ة العربية، أو أن يتحول الرؤس����اء العرب إلى »مجددين« 

لهذه األمة.
أه����م عالمات »تأخر الوعي« أن يلتص����ق ب� »حلظة انفجار 
احلدث«، حيث تُعالَج قضايا األمة احليوية وكأنَّ عقالءها يديرون 
قناة فضائية ال تهتم إال بالس����اخن من األح����داث، وال تُعالج إال 
املتفج����ر من األزمات؛ بينما الوعي احلقيقي يختلف عن »الوعي 
اإلعالمي«؛ حيث تنبغي املبادرة إلى معاجلة األزمات في مرحلة 

مبكرة قبل أن تتحول إلى عناوين رئيسة في وسائل اإلعالم.
من العوارض الس����لبية أيضاً، تلك اإلس����قاطات التي يُِصرُّ         
كثيرون على استخدامها ملعاجلة قضايا األمة غافلني عن تأثيراتها 
الس����لبية على الرأي العام، مثل قصة »الثيران امللونة« التي تظهر 
في األزمات الكبرى مثل انقسامات الدول واحتاللها، وهي قصة 
ت����دور حول ثالثة ثيران »أبيض، أحمر، أس����ود« على خالف في 
حتديد األلوان وترتيبها، يتحالف الثالثة مع أس����د منَهك القوى 
لكنه واس����ع احليلة، يس����تميل أحَدهم إلى صفه مستعيناً به في 
التآمر على رفيقيه حتى ينتهي منهما ثم يس����تدير إليه، فيصيح 

الثور األخير صيحته الشهيرة: »أُكلْت يوم أُِكل الثور األبيض«.
وهك����ذا يتبدد الوعي بهذا اإلس����قاط املأس����اوي والتحليل 
الس����اذج لألحداث؛ فلم نَر حاكماً مُيسي حكيماً فيصيح وهو في 
صاً جتربت����ه لآلخرين، وال تكمن  حلظات اإلفاق����ة األخيرة ملخِّ
املعضلة أساس����اً في جهالة احلاكم أو احملك����وم بأبعاد املؤامرة، 
تها عن الفت����ك بثالثة ثيران في  وال الق����وى الكبرى تتقاعس قوَّ

وقت واحد.
بعي����داً عن »قصة الثيران امللونة«؛ فإن تصوُّر إس����تراتيجية 
صائب����ة للتعامل مع األزمة الس����ودانية رمبا يكم����ن في معرفة 
اإلمكانات والقدرات املتاِح اس����تخداُمها في معاجلة هذه األزمة، 

وال أعتقد أن حال األمة يخرج عن هذه الثالثية:
في املرحلة احلالية قد ال منتلك قدرة على إحداث تغيير.

في املرحلة التالية منتلك قدرة ضعيفة على التغيير.
في املرحلة الثالثة ميكن أن منتلك قدرة كبيرة على التغيير.

ينبث����ق عن هذه الرؤية عدة تطبيقات عملية مهمة، منها: أن 
احللول الكبيرة التي يجري طرحها وتس����تغرق وقتاً في تبلورها 

وبلوغها حالة التأثير في األحداث - مثل تأسيس كيانات سياسية 
جديدة - ينبغي أن تستهدف التعامل مع تطورات املستقبل وليس 
معطيات احلاضر؛ فهي عندما تبلغ مس����توى العنفوان س����يكون 
احلاضر قد حتول إلى ماٍض وأصبح املس����تقبل واقعاً، وال يصلح 

أن تعالج األزمات احلالية مبعطيات جتاوزتها األحداث.
ومنه����ا أن اجلهود والطاق����ات يجب أن تترك����ز على جتنُّب 
مواطن اخلسارة املستقبلية والبدء املبكر في إعداد إستراتيجيات 
لتجاوزه����ا أو على األقل التقلي����ل من تداعياته����ا؛ فاملعاجلات 
اآلنية غالباً ما تعجز ع����ن احتواء األزمات املتفجرة، وفي احلالة 
الس����ودانية تواجه الدولة منعطفات خطيرة في السنوات املقبلة 
تتمثل في االحتماالت األس����وأ التي أش����رُت إليها، ورمبا يتوجب 
على القوى السياس����ية املخلصة في السودان أن تبدأ التفكير من 
اآلن في مرحلة ما بعد البشير أو ما بعد حكم اجلبهة اإلسالمية.

عل����ى الرغم م����ن خطورة احلدث وِعَظ����م اخلطب فإن 
احلضور اإلسالمي في األزمة السودانية يبدو خافتاً للغاية؛ 
فباس����تثناء بعض البيانات وردود الفعل الكالمية فإن قضية 
تقسيم السودان ال حتتل مكانها الالئق في األجندة اإلسالمية 

العربية.
قد يفس����ر بعضهم ذلك بأن »اجلدول« مزدحم وال يكاد 
يوجد مكان ش����اغر ألزمات جديدة، وبالكاد تُعَطى كل أزمة 
قلياًل من االهتمام بحس����ب األولويات؛ فال مجال للبحث عن 
معاجلات مكتملة أو اهتمامات طويلة األمد، كما أن االنكفاء 
اإلس����المي على ال����ذات احمللية أصبح س����مة الزمة ألغلب 
التيارات اإلس����المية في العقد األخير، وتراجعت املس����احة 
ها األدنى الذي يقتصر  املتاحة ل� »اآلخر اإلسالمي« إلى حدِّ

أحياناً على واجب التعزية أو التهنئة في املناسبات.
ر الفعل اإلسالمي هو افتقاد  لكن السبب األهم في تأخُّ
نهم من  اإلس����الميني آلليات التحريك السياس����ي التي متكِّ
معاجلة القضايا الطارئة بأس����لوب مؤثِّر وفعال، وأهم هذه 

اآلليات:
أوالً: الزعام����ات اجلماهيرية: يفتقد اإلس����الميون في 
العقود األخيرة إلى رموز علمية أو سياسية أو فكرية حتظى 
نه����ا من توجيه ال����رأي العام مبجرد  بَقب����ول جماهيري ميكِّ
اإلفتاء أو إبداء الرأي، وأغلب الزعامات ينحصر تأثيرها في 
نطاق املناصرين واملريدين من التيار نفس����ه؛ فال يتعدى إلى 

الدور اإلسالمي... تقدم اخلطاب وتأخر الفعل:
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ده إلى الدائرة  غيرهم من التيارات اإلسالمية فضاًل عن متدُّ
الشعبية الواسعة.

ثانياً: وس����ائل اإلعالم املؤثرة: ال توجد حتى اآلن وسيلة 
إعالم إسالمية – انتماًء وليس تخصصاً - لديها القدرة على 
صياغة الرأي العام العربي إلى مس����توى التحريك السياسي 
للنخبة أو للجماهير، وحتى بعض الوسائل التي بلغت مستوى 
مقبوالً من الش����عبية ليس����ت لديه����ا اإلرداة أو القدرة على 

ممارسة هذا التحريك إال في القضايا قليلة األهمية.
ثالث���اً: املب���ادرات: في بعض األحيان ميكن لإلس���الميني 
ممارس���ة دور فعال – على األقل جماهيرياً - عن طريق القيام 
مببادرات سياس���ية في اجتاه األزمات وأطرافها األساس���يني، 
مثل: تش���كيل جلان للوساطة أو املتابعة، أو إقامة املؤمترات، أو 
حتى عرائض املطالبات التي يُدعى اجلمهور للتوقيع عليها، مثل 
هذه األس���اليب حُتدث َحراكاً سياس���ياً، ولكن املشكلة أن حالة 

»االستغراق احمللية« تُعرقل أي جهود مؤثرة في هذا السياق.
واحلال هكذا فإن أزمة مثل »انفصال اجلنوب السوداني« 
ال جتد جتاوباً إسالمياً مناسباً؛ ألن اإلسالميني يفتقدون إلى 
آليات التحريك السياس����ي التي ميكنها التأثير في احلدث، 
وعوضاً عن ذلك يتمدد اخلطاب اإلسالمي محاوالً تعويض 
تراجع الفع����ل، وحتى في هذا املج����ال تتفوق جهات أخرى 
على اإلس����الميني في تغطية احلدث ومتابعته، ويكون على 
اجلماهير العربية أن تُلقي بزمامها إلى وسائل إعالم مؤثرة 

لها توجهاتها اخلاصة التي تنطلق منها.

السودان... قراءة جديدة:
يحتاج الس����ودان إلى إع����ادة قراءته من جدي����د على كافة 
األصعدة )السياس����ية واالقتصادية والديني����ة والثقافية(، وهذه 
مهمة مراكز األبحاث والدراس����ات اإلس����المية والعربية، يجب 
تكوين مجموعات وِفَرق بحثية تضطلع بهذه املهمة لتقدم السودان 

في صياغة جديدة:
• من حيث إمكاناتُه االقتصادية، وما حتمله من فرص مغرية 
للمستثمرين يجري عرضها وتوفير قواعد بيانات يستطيع هؤالء 
أن يتعرفوا من خاللها على مجاالت االستثمار الواعدة؛ فإن تهيئة 
املناخ لالس����تثمار وجذب رؤوس األموال من شأنه أن يُحدث نوعاً 

من التوازن الداخلي حفاظاً على املنافع االقتصادية.
• ومن حيث واقُعه الديني: فإن ما يُجَهل من حال املسلمني في 
الس����ودان أكثر مما يُعلَم. وأبسط وسائل حتفيز الرأي العام على 

ا، هو إيجاد القواسم املشتركة مع هذه القضية  االهتمام بقضية مَّ
وتعميقه����ا. واإلطالع على الواقع الديني في الس����ودان بجوانبه 
اإليجابية والس����لبية من ش����أنه أن يُحدث تط����وراً في التعاطف 
العربي مع قضايا الش����عب السوداني وأزماته ويفسح املجال أمام 
املنظمات الدعوية واخليرية للمارسة دور أكبر في هذا املجتمع.

• ومن حي����ث واقُعه السياس����ي: من خالل كش����ف اجلانب 
التآمري على السودان من قوى دولية متتلك قدرات استخباراتية 
على اختراق هذا البلد والتالعب مبكوناته السياسية واالجتماعية، 
من خ����الل أبحاث معمقة وتوثيق دقيق ينطل����ق من أرض الواقع 

وليس نقاًل عن الصحف األجنبية واألبحاث املترجمة.
إن نظرية »الفوضى اخلالَّقة« وتفكيك العالم العربي لم مَتُت 
بذهاب إدارة جورج بوش؛ فال يزال مش����روع »الش����رق األوسط 
اجلديد« مقبوالً من إدارة باراك أوباما، وتوجد شواهد كثيرة على 
أن املش����روع قيد التنفيذ منذ وقت طويل، منها إصرار الصهاينة 
عل����ى إقرار »يهودية« دولتهم في س����ياق تفكيك دول املنطقة إلى 

مكوناتها الدينية والعرقية.
 يذك����ر الباحث مايكل شوسودفيس����كي ف����ي موقع غلوبال 
ريسرش أن »خريطة الش����رق األوسط اجلديد - على الرغم من 
أنها ليس����ت رسمية -  قد جرى اس����تخدامها من ِقبَل أكادميية 
احلرب األمريكية، وُطِبعت في مجلة القوات املس����لحة األمريكية 
) يونيو 2006م(، في ه����ذه اخلريطة جرى متزيق الدول القومية 
احلالية وإعادة رسم حدودها الدولية بشكل عرقي أو مذهبي... 
واس����تُخِدمت هذه اخلريطة في برنامج تدريب كبار الضباط في 

كلية الدفاع في حلف شمال األطلسي«)1). 
ال مبالغة في قولنا: إن انفصال اجلنوب السوداني أخطر في 
دالالته وتداعياته م����ن احلرب الصهيونية على غزة عام 2009م، 
ولكن شتان بني تغطية وسائل اإلعالم العربية في احلالتني؛ فقد 
جاءت تغطية االنفصال بحيادية تعرض األحداث وكأنها صراع بني 
طرفني يقع كليهم�ا خارج نط�اق التحيُّز العربي، بينم�ا االنفصال 
- حقيقة - خطوة كارثية ستنش����أ في إثرها مضاعفات خطيرة، 
لع����ل أقربَها تكوُّن حزام من الدول التي يحكمها النصارى ش����رق 
وجنوب وغرب الس����ودان لتَُحول بينها وبني االمتداد اإلس����المي 
في وسط القارة، وهي دول: إريتريا )أغلبية مسلمة تخضع حلكم 

نصراني(، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وإفريقيا الوسطى.
فهل يتدارك العرب خسارتهم في السودان، أم يكتفون مبرثية 

الثيران امللونة؟

))) مايكل شوسودوفيسكي، تقرير: تصوير املسلمني كشياطني واملعركة من أجل النفط، 
موقع غلوبال ريسرش: 7/)/007)م.
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مستقبل السودان

] ملف العدد [

ل���م يكن من بد ألمتيس���ي ملك أوغندا س���وى الطلب من 
احلكومة املصرية تقدمي دعم عس���كري لفرض سلطته املوالية 
للخديوي إس���ماعيل مبصر، والقبول بالدخول في الس���لطان 

املصري املمتد حتى بحيرة فيكتوريا. 
ولم متِض أعوام كثيرة على ذلك العام )1876م( حتى أعلنت 
القاهرة عن حدودها اجلديدة املهيمنة على تلك البالد من مضيق 
باب املندب جنوباً إلى س���احل املتوسط شماالً، ومن أوغندا في 

الغرب حتى احلدود الغربية للدولة املصرية.
منذ ذلك احلني - ولم تكن »إسرائيل« قد ُزِرعت بَْعد - وحتى 
عقود ثالث����ة تلته رنا الغرب وزعماء احلركة الصهيونية بأبصارهم 
نحو أوغندا كدولة يبدأ من عنده����ا تفكيك املنطقة، وخنق الدول 
اإلس����المية. لم تكن إستراتيجية »ش����د األطراف« قد ُعرَفت بهذا 
املصطل����ح بَْعد، لكنها بدأت من ذلك احلني. صحيح أن فلس����طني 
قد اختيرت لش����قِّ املنطقة العربية، لكن أوغندا لم تكن غائبة عن 
احلس����ابات؛ ففي عام 1997م كانت املعارك تدار ضد السودان من 
ِقَبل جيوِش ثالث دول مجاورة أسهمت بشكل فعال في تقوية نزعة 
االنفصال ودعمها عسكرياً، حينها كانت غرفة العمليات في عنتيبي 

األوغندية والقيادة لعميد »صهيوني«.
لم يبدأ التخطيط لتفكيك الس���ودان مع اتفاق نيفاش���ا، وال 
مع بداية التمرد اجلنوبي الذي انطلق قبل االس���تقالل بعام )أي: 
1955م(، وهو الذي صار دولة منذ أن أعلنت مفوضية االس���تفتاء 

على »تقرير املصير« ميالَد دولة اجلنوب رس���مياً في نهاية ش���هر 
يناي���ر املاضي، وعلي���ه فإن إعادة النظر في م���ا آلت إليه األمور 
ومحاول���ة إرجاع األمور إلى مربعه���ا األول ال بد أن مير بخريطة 
طريق معاكس���ة ملا اس���تهدف الس���وداَن خالل قرن ونصف من 
الزمان، بل إن التفكير في متاسك الس�ودان »الشمالي« احلالي ال 
بد أن يأخذ بحس���بانه قائمة األسباب الطويلة التي تكاثرت حتى 
رس���مت حدود االنفصال املتعرجة على امتداد عرض الس���ودان، 
وهي نفس���ها التي ميكنها أن متهد الطريق لرس���م عدة خطوط 

جديدة في الشرق والغرب »الشمالي«.
وتلك األس���باب هي التي إذا م���ا ُعِكس خط األحداث من 
التفكيك والع���زل إلى الوحدة واالس���تقالل، ألمكنها أن تُخِرج 
الس���ودان »الشمالي« احلالي من نفق مظلم يبدو أنه مقبل عليه 
في ظل غياب مقومات عدة ال بد من وجودها وتناسقها لصناعة 
التماسك الوحدوي املطلوب على األقل في تلك املرحلة الدقيقة 

التي مير بها السودان احلالي. 
وثمة حزمة من االس���تحقاقات املقبلة بعد إعالن االنفصال 
ترسم مخططات املستقبل السوداني ومحيطها اإلقليمي، وتأخذه 
���ت، وتعتمد على عوامل  نحو مزيد من الت���أزم أو االنفراج املؤقَّ
داخلية وأخرى خارجية س���تؤثر بال ش���ك في تشكيل سودان ما 
بعد االنفصال بش���قيه )الشمالي واجلنوبي(، لكن علينا أن نصف 

باختصار احلالة السودانية بعد إعالن نتيجة االستفتاء. 
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السودان الشمالي:
ثمة عدة أزمات بانتظاره: 

لها: تبدو منطقي���ة على خلفية العالقة بينه وبني »اجلار  أُوَّ
الس���وداني اجلنوبي«، ال���ذي ال يُتَوقع أن يُحِج���م عن التدخل 

املدروس في الشمال، الذي قد يأخذ أطواراً مختلفة. 
وثانيها: ملف دارفور املرشح للتفاقم أو احلل؛ بعد أن أنعش 
االنفصال آمال بعض القوى املتمردة في دارفور في تكرار الذي 

حدث نفسه، وكذلك في الشرق السوداني أيضاً ملفاً ثالثاً. 
وإن احلكومة الس���ودانية قد أخفقت عل���ى ما يبدو في نقل 
تأييد االنفصال في الش���مال إلى خارج حيِّز النخبة التي ال يظهر 
ع أن  أنها هي األخرى متحمس���ة خلط���وة االنفصال، وهو ما يُتوقَّ
يلق���ي بظالله على مس���تقبل النظام احلاك���م واحتماالت تزايد 
الضغوط عليه إلطاحته من ِقَبل القوى الش���مالية املعارضة على 
أرضية »اإلخفاق في حتقيق وحدة البالد وفقدان الشرعية الثورية 
اإلنقاذية التي اكتس���بها من مناهضة وح���رب متمردي اجلنوب 
الس���ابقني، فضاًل عن التشكيك في ش���رعية االنتخابات«، وهذا 

ملف رابع.
واخلامس يتعل���ق بقضيتَي تطبيق الش���ريعة وردود أفعال 

اجلهات الرافضة لها في الشمال.

السودان اجلنويب: 
من جان���ب آخر يعاني البلد الولي���د من تداعيات 
ما بعد فرح���ة االنفصال، التي تعززه���ا قلة اخلبرات 
ة للش���مال ف���ي بعض امللفات  اإلدارية، واحلاجة امللحَّ
االقتصادية؛ ال سيما في قطاع النفط ذاته، الذي يُنَظر 
إلي���ه على أنه املورد األساس���ي للدولة اجلديدة؛ حيث 
لم يزل اجلنوب يعتمد على الش���مال في تصدير 80 % 
من النفط السوداني املوجود باجلنوب، وعلى الرغم من 
هذه الثروة الهائلة قياساً إلى عدد سكان اجلنوب الذي 
يقدر بنحو ثماني���ة ماليني جنوبي، فإن البلد قد يعاني 
من أزمة اقتصادية فور ميالده في وقت ال يتوفر لرعاة 
االنفصال الغربي���ني النََّفس الطويل الس���تمرار تدفق 
املساعدات إليه إن بدأت؛ إذ يفتقر اجلنوب الذي عانى 
عقوداً من احلرب بش���كل كبير إلى الِبنية التحتية مبا 
في ذلك الطرق واملدارس واملستشفيات. كما أن هناك 
»القنبلة اإلس���المية املوقوتة« املتمثلة باألقلي�ة املس�لمة 
في اجلن�وب، التي تت�راوح نس����بتها ما بني 20 - 35 % 
بحسب معطيات غير رس���مية أوردتها دراسة جلماعة 
اإلخوان في الس���ودان، وهي التي يبدو أن التش���كيلة 
عة واملناصب الرئيس���ة في  احلكومي���ة اجلنوبية املتوقَّ
احلكم ل���م تأخذ ثقلها بعني االعتبار، وهو ما قد يفجر 
أزمة مس���تقبلية، تُذِكيها مشاعر س���لبية جنوبية جتاه 
الشمال بسبب تهميش اجلنوبيني في ال�دولة الس�ودانية 
املوحدة الس�ابقة. وال ميكن إغفال تأثير الصراع الَقَبلي 
املتوقع في اجلنوب ببلد متتلك قواه السياسية ميليشيات 

مسلحة ويحوي أكثر من مائتي إثنيَّة.
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املخططات املتوقعة ِل�َما بعد االنفصال:
1 - حتويل اجلنوب إىل أداة لتحويل أو تفكيك الشمال: 
هناك بالفعل أسباب تدعو للتفكير في أن الواليات املتحدة 
قد تُقِدم على تنفيذ ذلك، عبر وكالئها اجلنوبيني؛ وال سيما في 
ظل إدارة أمريكية دميقراطية تضع تفكيك الس���ودان على سلَّم 
أولوياتها؛ غير أن األمر ليس بهذه البس���اطة، ودونه عدم قدرة 
اجلن���وب على إحداث هذا التغيير في الش���مال؛ خصوصاً أن 
الش���مال دولة مستقرة إدارياً وِبنَية احلكم فيها أصيلة بينما لم 
تزل الدولة اجلنوبية في طور التكوين. كما أن للش���مال أوراقه 

املعروفة في اجلنوب مثلما لدى اجلنوبيني كذلك.
إال أن ثمة مؤش���رات بعضها يرتقي إلى مصافِّ األدلة على 
ضلوع اجلنوب قبل أن يتكون رس���مياً في تهديد االستقرار في 
الش���مال؛ فالتصريح الذي أطلقه ياس���ر عرمان )نائب األمني 
العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، ومسؤول ِقطاع الشمال 
باحلركة( قبل أيام قليلة من إعالن نتيجة االستفتاء، والذي قال 
في���ه: »لن نذهب مجاملة مع اجلنوبي���ني؛ ألن هناك قضايا في 
جبال النوبة وش���مال السودان، وس���نبني حركة جديدة ستكون 
رؤيتها الس���ودان اجلديد، وس���وف نعمل على شمال قائم على 
العدالة االجتماعي���ة، وعلى الدميقراطية« الفتاً االنتباه إلى  ما 
تُزِمع احلركة تنفيذه في الش���مال، وسياس���تها التي تبدو كأنها 
س���تبدأ من نقطة الصفر التي بدأ عندها ج���ون غارانغ زعيم 
اجلبهة الشعبية الراحل مسيرته حول »السودان اجلديد«؛ إذ كان 
عليه أن يغيب للتمهيد لالنفصال كآلية لم تتبنَّها احلركة س���ابقاً 
في أدبياتها، ثم هو يع���اود التذكير من جديد بخطوة »الوحدة« 

لكن عبر فرض الَعلمانية على الشمال أيضاً. 
وما أكدته الدوائر احلكومية الس���ودانية قبل االنفصال من 
إيواء املتمردين الدارفوريني في اجلنوب وتسليحهم: كان العالمة 
األبرز على أن العالقات اجلنوبية الش���مالية قد تشهد تصعيداً 

كبيراً لم تشهده السنوات اخلمس املاضية. 
كما أن املظاه���رات التي اندلعت في جب���ال النوبة بوالية 
جنوب كردفان، والتي ش���ارك فيها متمردون مسلحون شاركوا 
إلى جانب احلركة الشعبية ضد احلكومة في السودان، ورفعت 
شعارات احلركة مطالبة باالنفصال تشي بأن طموحات احلركة 
ال تقف عند حد االنفصال، وال حتى »السودان اجلديد«، عنوان 

للتفتيت.

وهن���اك قوات لم ت���زل حتتفظ بها اجلبهة الش���عبية في 
الشمال بوس���عها أن تساند حركات مترد ش���مالية أو ائتالف 
يسعى إلسقاط نظام البش���ير عبر إحداث فوضى في الوسط 

والشرق والغرب بالدولة الشمالية.
ومن خارج الس���ودان كله، وبالتزامن مع االنفصال شرعت 
مراكز البحوث الغربية واملجالت املتخصصة تسوِّق لفكرة ميالد 
دول جديدة استناداً إلى جتربة اجلنوب، و )مصادفة( فقد كان 
معظمها يقع في دول إس���المية: كإقليم دارفور وشرق السودان 

وأرض الصومال... إلخ.
والواقع أن التأثير األمريكي في كل ما سبق شديد الوضوح 
بس���بب تبنِّي الواليات املتحدة لتلك الدول���ة االنفصالية الوليدة 
مها الظاهر في سياس���تها منذ أن كانت حركة »مترد« إلى  وحتكُّ

أن صبغتها واشنطن والعواصم األوروبية ب� »الشرعية«.
2 - إنشاء عالقة متوازنة بن الشمال واجلنوب: 

يركز ه���ذا املخطط على العالق���ات التاريخي���ة واملصالح 
العريضة املش���تركة بني الشمال واجلنوب التي ال ميكن جتاهلها، 
���ة للتعاون بني الدولتني ف���ي صناعة النفط  وعلى احلاجة امللحَّ
املستخرج في معظمه من اجلنوب وتكريره وتصديره عبر الشمال، 
وعلى حالة التفكيك االصطناعية واحلدود غير املنطقية واتصال 
القبائ���ل على طرَفي احلدود، ووج���ود »جالية« جنوبية كبيرة في 
الش���مال، واس���تثمارات ش���مالية في اجلنوب، وكذلك االنطباع 
السائد بأن طرَفي النزاع قد سئما من احلرب، وأن قادة اجلنوب 
رتها حالة الس���لم التي  أنفَس���هم قد ركنوا إلى حالة من الثراء وفَّ
أفضت إلى تدفق استثمارات في اجلنوب على أرضية االكتشافات 
النفطية في اجلنوب، بل في الشمال أيضاً، الذي يتوقع هو اآلخر 
غه للنمو واالستثمار... وما إلى ذلك؛  معدالت منو باهرة؛ بعد تفرُّ
وهو ما س���يجعل من العسير على القادة في »البلدين« تقبُّل عودة 
حالة احلرب مرة أخرى؛ إذ يدرك الساس���ة على جانبَي احلدود 
أن كاًل منهما قادر على إش���عال النار في هش���يم اآلخر، وهو ما 
دعا الوسطاء األفارقة إلى طرح خيار الكونفيدرالية بني الدولتني، 
وه���و وإن بدا أنه يعيد ش���يئاً من اللحمة لألش���قاء؛ إال أنه على 
النقيض يفتح الباب واس���عاً أمام تكهنات بخي���ار قاتل يرنو إلى 
التمهيد إلحداث فوضى في الش���مال من خالل استحقاقات تلك 
الكونفيدرالية التي ميكن أن تفتح شهية اجلنوبيني للحصول على 
»ضمانات« بل امتيازات في الش���مال تعيد احلديث من جديد عن 
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فكرة »السودان اجلديد« مبا تستلهمه من فوضى تضمن حتقيقها.
غير أن ارتهان اجلبهة الشعبية للغرب ووجود كثير من أوراق 
الضغط لديه، وكذلك »إس���رائيل«، والفك���ر الَعلماني الرافض 
لإلسالم والعروبة لدى احلركة، النازع إلى املصادمة ال التوافق، 
والش���حن املعنوي الذي جنحت القوى الغربية في تعزيزه ضد 
الش���ماليني، والترويج ملظالم تاريخية وآنية حلكم »الشمال« في 

اجلنوب، تعود بهذا املخطط خطوات إلى الوراء.
ثمة أمر آخر يضاف إلى استبعاد هذا املخطط، هو استنساخ 
احلالة التي حكمت العالقات بني السودان وجيرانه في السابق، 
والتي قامت على احتف���اظ كل طرف بأوراق ضغط ضد اآلخر، 
وتقدمي الدعم العسكري واللوجس���تي ملعارضي الطرف اآلخر، 
وهو م���ا أوجد دائماً حال���ة من العداء املكتوم ب���ني تلك الدول 
املتج���اورة، وهو ما يتوقع أن يتكرر ب���ني دولتني قامت إحداهما 

باالنفصال عن األخرى عبر االستقواء باخلارج.
3 - احلرب املباشرة: 

لم تزل بَعُد واردة، وإرهاصاتها بدأت مع االش���تباكات التي 
حصلت في منطقة آبيي املتنازع على تبعيتها للشمال أو للجنوب 
بني مسلحني من قبيلتي املس���يرية والدينكا، ومعلوم أن الدعم 
العس���كري الذي تقدمه الواليات املتح���دة األمريكية وعدد من 
دول اجل���وار كإثيوبيا وأوغندا الذي جتاوز حدود ملياري دوالر، 
ويشتمل على إنشاء قوات جوية وبحرية وبرية وقواعد عسكرية، 
هذا إضافة إلى تقاس���م عوائد النفط خالل السنوات اخلمس 
املاضية وهو ما أتاح للجنوبيني حتديث جيشهم بنحو مليار دوالر 

َوْفقاً لبعض التقديرات.
وغن���ي عن البيان أن ظ���روف ما بعد االنفصال س���تمنح 
اجلنوبي���ني مزية التعام���ل دولياً كدولة ذات س���يادة »تعرضت 
لعدوان« وليس كحركة مترد، وتقدمي الدعم العس���كري الفوري 
سيكون أيسر بكثير؛ وال سيما مع وجود قوات دولية في اجلنوب 

مثلما هو حاصل اآلن. 
وإذا كان���ت توقعات احلرب قد تراجع���ت كثيراً بعد مرور 
االس���تفتاء »بس���الم«، إال أن بعضه قد يقفز إلى فكرة تصدير 
احلرب إلنقاذ نظام احلكم في السودان إن تعرض لهزة عنيفة، 
وهو مخطط ليس مس���تبعداً بطبيعة احلال بالنظر إلى إمكانية 
تأجي���ج املعارض���ة ضده على خلفي���ة »التخلي« ع���ن الوحدة 
زه توقعات بتراجع شعبية  السودانية، والسماح باالنفصال، وتعزِّ

البش���ير واملؤمت���ر الوطني، وتصعيد حزب األمة في الش���رق، 
ومتمردي حركة العدل واملس���اواة في دارفور التي يدعمها )د. 
حس���ن التراب���ي(، وتفجير قضية احملكم���ة الدولية من جديد 
في وجه البش���ير؛ إذ املالحظ أن الوالي���ات املتحدة لم تقايض 
بتل���ك الورقة الرئيس الس���وداني في مقابل موافقة الش���مال 
عل���ى انفصال اجلنوب، وإمنا اكتفت بتفعي���ل ورقة إلغاء إدراج 
اس���م السودان من الئحة الدول الراعية لإلرهاب، وتركت ورقة 
أوكامبو ملرحلة دارف���ور على ما يبدو، إضافة إلى كونها لم ترِم 
بثقلها خلف مفاوضات دارفور التي رعتها قطر مؤخراً، واكتفت 
ب� »تعريب« احلل مؤقتاً متهيداً إلفش���اله، ومن ثَمَّ ستدخل على 
خط دارفور عبر مفاوضات رمبا تتيح للجنوب استقراراً وتنمية 

حتضيراً لتدخله في الشمال الحقاً. 
إن تل���ك املخططات وإن بدا بعضها أق���وى من بعض؛ إال 
أنها جميعاً مرش���حة للحصول في ظ���ل ضبابية حتكم الظرف 

السوداني الراهن.
واألهم ه���و التأثير املتوقع النفصال اجلنوب س���لمياً بهذه 
الطريق���ة الهادئة على مجمل دول املنطقة في أعقاب مرحلة لم 
تعرف  قبلها تلك املنطقة هذا التش���قق السهل غير املمتنع في 
دولها، بل على العكس شهدت عكسه من رواج الفكرة الوحدوية 
التي كونت اإلمارات العربية املتحدة والسعودية من قبل، واليمن 
املوحد قبل نحو عقدين... أما اآلن فنحن نعاني تش���ققاً حاداً، 
ظهرت مفاعيله مع مطالبات الزعيم الكردي مس���عود البرزاني 
ب� »حق تقرير املصير في كردس���تان«، وبع���ده هذيان احلديث 
عن دولة »مس���يحية« في العراق، واألكثر غرابة في مصر أيضاً؛ 
كاحلديث الذي تردد على لسان )د. البرادعي( عن »حقوق« أهل 
النوبة. وم���ا تفكيك اليمن املوحد مرة أخ���رى، اجلاري بخطى 

متسارعة عنا ببعيد.
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هناك في جزيرة مالطة، موطِن الفرساِن اإلسبتارية، كان أح�د 
القس�اوس���ة الكاثولي�ك – »أنيتو كاس�والني« – يَجم�ع ما استطاع 
من أخبار حول أعالي النيل. كان مشروعه يهدف إلى إرسال حملة 
تنصيرية جتعل من النِّيل طريقاً سريعاً لتنصير إفريقيا الوسطى. 
عرض »كاسوالني« مشروَعه على البابا »جريجوري السادس عشر« 
عام 1846م فاستحس���نه؛ بل أمر بإقامة »األس���قفية التبشيرية 
]التنصيرية[ في إفريقيا الوس���طى« حتت إشراف البابا مباشرة. 
أما »كاسوالني« فُكلِّف مبهمة نشر النصرانية في السودان وحوض 

النيل ومناطق شاسعة إلى اجلنوب والغرب)1).
حط����ت أول البعث����ات التنصيرية رحالها ف����ي اخلرطوم عام 
1848م. أما في جنوب السودان فتأسست أول إرسالية عام 1852م 
رين؛ فقد  ف����ي »ُغندكرو«)2). لم يرحب جوُّ الس����ودان بأولئك املنصِّ
هلك منهم س����تة وأربع�ون بني عاَمي 1848 و 1862م. فلما خشي 
البابا على ُرسله أمر بإيقاف اإلرساليات ولم يتبَق منهم سوى اثنني 
رين،  من أعضاء التنظيم الفرانسيس����كاني حلماية ممتلكات املنصِّ

أما البقية فانسحبوا إلى األراضي املصرية.
لكن مش����روع »كاس����والني« لم ينت����ِه بذل����ك؛ ففي عام 
ر الكاثوليكي القديس »دانيال  1864م اس����تأنف املشروَع املنصِّ
رين الذين أُعيدوا إلى أوطانهم بعد  كمبوني« وهو أح����د املنصِّ
أن أس����قمهم َحرُّ الس����ودان. لقد تعلَّم »كمبوني« درساً عملياً 
رها األوروبي����ون مبفردهم دون  أن إفريقي����ا ال ميكن أن يُنَصِّ
توظي����ف الطاقات احمللية. وفعاًل نش����ر فكرته بعد أن باركها 

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

(1)  Nthamburi, Zablun. From Mission to Church (Uzima Press, 
1991), p. 48.

في  نصرانية  إرساليات  البابا  أقام  عندما  1671م  عام  البابوية  مساعي  أول  بدأت   (((
النصراني  الوجود  النعدام  ولكن  البقاع.  تلك  في  أتباعه  مع  للتواصل  مصر  صعيد 
جمعت  املرحلة  تلك  خالل  إثيوبيا.  إلى  التوجه  البابوية  اإلرساليات  آثرت  هناك 

اإلرساليات معلومات قيمة عن السودان.
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البابا، وبدأت مراكز تدريب الكاثوليك األفارقة على السواحل 
رون. وفي عام 1867م أنش����أ معهداً  الت����ي كان يقيم بها املنصِّ
رين  في مدينة »فيرونا« اإليطالية لتدريب القساوس����ة واملنصِّ
الذين يعملون في إفريقيا الوسطى، كما أنشأ مدارس وكليات 
في القاهرة واخلرطوم. وكان من تالميذه »ِدينق س����رور« أول 
قس����يس كاثوليكي من جنوب الس����ودان)1). و »بخيتة كواشي« 
 Fortunata »التي صارت تع����رف ب� »فورتوناتا كواس����كي(

Quasce(، أول راهبة كاثوليكية سودانية)2).
رين بني مدٍّ وجزٍر بعد أن جنحوا إلى  استمرت جهود املنصِّ
حد كبير في توظيف سياس���ة »كمبون���ي« القائمة على تنصير 
إفريقي���ا من ِقَب���ل األفارقة. لكنَّ جنوب الس���ودان الذي طاملا 
رين بطبيعته الطاردة أصبح محط أنظار  اس���تعصى على املنصِّ
الكنيس���ة الكاثوليكية التي رأت فيه حلم إقامة دولة كاثوليكية 
رومي���ة تك���ون قاعدة للبابوي���ة في إفريقيا. وق���د صرح بهذا 
 Reginald Wingate »اجلنرال الصليبي »ريجينالد وينجيت
- خليفُة اجلنرال »هربرت كيتِش���نَر« وأحُد فرس���ان »التنظيم 
املبجل للقديس يوحنا« املتفرع عن فرسان مالطة - عندما أشار 
إلى »رغبته ف���ي رؤية جن���وٍب نصران���يٍّ يعادل قوة اإلس���الم في 

الشمال«)3)، يعني شمال السودان.

ليست هذه املرةَ األولى التي حتاول فيها روما عزل منطقة 
ا لتقيم عليه�ا »دولة كاثوليكي�ة« »تَُدرُّ لبناً وعساًل«؛ فقد كانت  مَّ
له���ا جتربة مماثلة في »الباراغواي« الت���ي هي اليوم كاثوليكية 
رومية بامتياز. يحدثنا »ثيودور جرايس���ينجر« في كتابه »تاريخ 
رين اليس���وعيني  اليس���وعية« أنه بع���د أن حطت ركائب املنصِّ
الكاثوليك في الباراغواي قادمة من إس���بانيا والبرتغال اجتمع 
بهم األب »س���تيفان بايز« ع���ام 1602م وبلَّغهم وصية جنرالهم 
في روما بضرورة »إقامة دولة نصراني���ة ]كاثوليكية[ حقيقية 
ومس���تقلة ف���ي الباراغ���واي، يحكمها اجلنرال اليس���وعي في 

روما«)4).
كان س���كان الباراغواي يتألفون من قبائل تعبد األس���الف 
وتتعلق التمائم وتقدس السحرة والعرافني متاماً كما هو احلال 
بني القبائل الوثنية في جنوب السودان. أما عن طباعهم فيقول 

(1) Hill, Richard Leslie. The Opening of the Nile Basin (Barnes & 
Noble Books, 1975), p. 196.

(2) http://www.dacb.org/stories/sudan/bakhita_kwashe.html
(3) Nthamburi, Zablun. From Mission to Church, p. 59.
(4) Griesinger, Theodor. The Jesuits: A Complete History, p. 136.

ل  »إدمون���د باريس«: »كان س���كان تلك البالد م���ن الهنود الُرحَّ
م له كف�ايته  الطيِّعني؛ يركع أحدهم ألي س���لطة ما دام���ت تقدِّ
رون  من الطع�ام وش�يئاً من التبغ«)5). فك�ان أول ما قام به املنصِّ
أن تألَّف���وا قلوب هؤالء البس���طاء متظاهري���ن باحلرص على 
مصاحلهم، والدفاع عن حقوقهم، ومواجهة خصومهم املستبدين 

من اإلسبان والبرتغاليني.
رون في س���بيل الس���يطرة عل���ى الباراغواي  اعتمد املنصِّ
وإقامة الدولة الكاثوليكية على سياس���ة املناطق املقفلة؛ حيث 
ُع���زل الهنود احلمر الوثنيون عن اإلس���بان والبرتغاليني بحجة 
أن اختالطهم بهم قد يفس���دهم ويتس���بب ف���ي إقالق أمنهم. 
كما ُمِنعوا من احلديث بغي���ر اللغة احمللية »الغوارانية«. ثم بدأ 
رين فَجنَوا من كدحهم  استغالل هؤالء البس���طاء من ِقَبل املنصِّ

أمواالً طائلة حتى غارت منهم ممالك أوروبا حينئٍذ.
إن هذا املشهد بتفاصيله يتكرر في أحداث جنوب السودان. 
فاالس���تفتاء ليس خياراً وإمنا هو تتويج للمش���روع البريطاني 
الصليبي الساعي إلى »رؤية جنوٍب نصرانيٍّ يعادل قوة اإلسالم 
رون بطبيعة احلال. فسياسة  في الشمال«؛ وهو ما نشط له املنصِّ

رين اليسوعيني في الباراغواي إلقامة دولة كاثوليكية هي  املنصِّ
السياسة التي س���ارت عليها بريطانيا إلقامة دولة صليبية في 

جنوب السودان.
لقد ب���دأت بريطانيا منذ ع���ام 1910م بالعمل على عزل 
سكان جنوب السودان عن املؤثرات العربية واإلسالمية كما ُعزل 
الهنود احلمر في الباراغ���واي عن التأثيرات اخلارجية املتمثلة 
في اإلس���بان والبرتغاليني. وفي ع���ام 1922م صدر ما يعرف 
م دخوَل غير الس���ودنيني إلى  ب�»قانون املناطق املُقَفلة« الذي حرَّ
داخل مناطق معيَّنة، بل منع انتقال مواطني الشمال إلى اجلنوب 

ومواطني اجلنوب إلى الشمال)6).
وكما ُمِنع س���كان الباراغواي من احلديث باإلسبانية التي 
تربطهم بأوروبا أصدر السكرتير اإلداري البريطاني واملستشرق 
»هارولد ماكمايكل« عام 1930م مذكرة أكد فيها على أن القبول 
باس���تمرار العربية في اجلنوب سيؤدي إلى انتشار اإلسالم؛ وهو 

ما يضي�ف إلى الش���مال املتعصب – عل���ى حد قوله - منطقة 
ال تقل عنه في املس���احة. ليس هذا فحسب، بل زعمت مذكرة 
أخ���رى أن اللغ���ة العربي���ة املنتش���رة في اجلن���وب عس���يرة الفهم 

(5) Paris, Edmond. The Secret History of the Jesuits, p. 56.
(6) Sudan Almanac, (Republic of the Sudan, 1951), vol. 1937, p. 63.
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ع املوظفون على دراس���ة  وأق���رب إلى الرطانة، وبناء عليه ُش���جِّ

اللهجات احمللية، ومن لم يحس���نها جلأ إلى اإلجنليزية)1). وهذا 
رون في الباراغ���واي؛ حيث فرضوا على  عني ما صنع���ه املنصِّ

الهنود األصليني احلديث باللغة الغوارانية احمللية فقط.
إن املتتبع للَحراك التنصيري في جنوب السودان يدرك أن 
االستفتاء الش���عبي القائم ليس إال إضفاَء ش���رعيٍة على دولة 
كاثوليكية في جنوب السودان وإعالناً لقاعدة صليبية حتقق حلم 
البابوية في جعل النِّيل طريقاً سريعاً لتنصير إفريقيا الوسطى 
واحلد من انتشار اإلسالم. لقد كتب »اللورد كيتِشنر« في مذكرٍة 
عام 1892م قائاًل: »ما لم تعضَّ القوى النصرانية بنواجذها على 
نصيبها من إفريقيا فإن العرب احملمديني ]املسلمني[ سيخطون 
هذه اخلطوة، وس���يصبح لهم مركز في وسط القارة يستطيعون 
منه طرد كافة التأثيرات احلضارية إلى الساحل، وستقع البالد 

في عبودية وفوضى كما هو احلال في السودان«)2).
إن قساوس���ة الروم ال يريدون للس���ودان أن يتوحد؛ فهذا 
 Jesuit Refugee »املكتب اليس���وعي خلدم���ة الالجئ���ني«
Service ينقل عن كبير األس���اقفة األملان���ي الكاثوليكي »إروين 
جوزيف إن���در« قوله أثناء زيارته جلنوب الس���ودان: »قد تكون 
هذه املرةَ األخيرةَ التي أزور فيها س���وداناً موحداً... إن الشمال 
لم يقدم للجنوب ش���يئاً«)3). كما صرح األسقف »أرَكنِييلو واني« 
التابع إلرسالية إفريقيا الداخلية أن »زمان الوحدة قد ولَّى«)4). 
أما األسقف »هيالري قرنق ِدينق« فعبِّر عن الوضع بقوله: »لقد 
حاوَل���ت اخلرطوُم بل���ع اجلنوب، لكن النصراني���ة وقفت معترضة 

في حلقها فأجبرتها على التقيؤ«)5).

إن ُرُس���ل الباب���ا الذين غيروا معال���م الباراغواي هم اآلن 

في جنوب السودان للغرض نفس���ه. فها هو »املكتب اليسوعي 

خلدم���ة الالجئني« يتح���دث عن جهوده قائ���اًل: »عندما توجه 

»املكتب اليس���وعي خلدمة الالجئني« إلى جنوب الس���ودان في 

نهاية التس���عينات من القرن املاضي شارك أفراُده في احلديث 

رون الذي���ن حصرتهم احلرب  ع���ن الرعب الذي يعيش���ه املهجَّ

(1) Collins, Robert. Civil War and Revolution in the Sudan (Tsehai 
Publishers, 2005), p. 276.

(2) Zeleza, Tiyambe. The Roots of African Conflict (Ohio Univer-
sity Press, 2008), p. 87.

(3) http://www.jrsusa.org/news_detail?TN=NEWS-20101221110224
(4) http://www.bibleleague.ca/news-detail-inter.php?id=194
(5) http://www.booksandculture.com/articles/webexclusi-

ves/2010/november/surprisessudan.html

األهلية. ومع بزوغ عام 2011م ال يزال »املكتب اليسوعي خلدمة 

الالجئني« في جنوب الس���ودان يصحب الش���عب في زمن الس���الم 

كم���ا ف���ي زمن احلرب ... إن الس���ودان على مفترق سلس���لة من 

اخِليارات ميكن أن تكون تدشيناً ملؤسسة ذات مستقبل واعد«)6)؛ 

فهل هذه املؤسسة الواعدة هي الدولة الكاثوليكية اجلديدة؟

لقد افتتح اليس���وعيون قبل ثالثة أعوام »مدرس���ة لويوال 

الثانوية« Loyola Secondary School في مدينة »واو«)7). 

وها هم يعلنون افتتاح أول جامعة كاثوليكية يسوعية في جنوب 

السودان يؤسس���ها األب اليسوعي »ش���ولتيز«)8) بعد دعوة من 

البابا »بندكت الس���ادس عش���ر« الذي أس���رَّ إلى كبير أساقفة 

اخلرط���وم »ُزبير واكو« قوله: »إن معاناة جنوب الس���ودان التي 

تخفى عل���ى كثيرين ال ميكن التغلب عليه���ا إال بالتعليم...«)9). 

وهذا التعليم ليس إال حلقة في مش���روع استعمار اجلنوب قال 

عن مثيله »إدموند باريس«: »لقد قام تعليم س���كان الباراغواي 

األصليني على املبادئ نفس���ها التي طبقه���ا اآلباء ]الكاثوليك[ 

قونها في كل زمان ومكان«)10). ويطبقونها اآلن وسيطبِّ

ختاماً، عل���ى الرغم مما اكتنف الوحدة م���ن عوائق وحروب 

���رون أكب���َر املروج���ني له���ا، إال أن احلقيقة هي أن  أهلي���ة كان املنصِّ

السودان تنازل لروما – طوعاً أو كرهاً – عن مقاليد أرٍض مسلمٍة 

»تدر لبناً وعساًل« سرعان ما تنهض دولًة كاثوليكيًة يقودها »سلفا 

كير« »النصراني املتش���دد واخلطيب املأل���وف بالكاتدرائية الرومية 

.(11(BBC �الكاثوليكية في »جوبا«« كما وصفته ال

إن مش���هد االس���تفتاء يبعث الس���رور في قلوب الروم من 

أمثال »كارتر« و »كيري« و »كلينتون«، لكنه بال ش���ك يَحُزن أهل 

اإلس���الم؛ فقد فرط الدعاة إلى الله في دعوة بسطاء اجلنوب 

الوثني���ني يوم كانوا يُقِبلون على دين الل���ه أفواجاً، حتى ُضرب 

بينهم بسور له باب ال يلجه إال أهل الصليب.

(6) http://www.jrsusa.org/Prayers_Detail?TN=DTN-20101216111903
(7) http://www.nwjesuits.info/ACTS/archives/52
(8) http://ncronline.org/news/global/catholic-university-launches-

sudan
(9) http://www.gurtong.net/ECM/Editorial/tabid/124/ctl/Article-

View/mid/519/articleId/1761/categoryId/4/Pope-Benedict-
XVI-to-Support-Education-in-South-Sudan.aspx

(10) Paris, Edmond. The Secret History of the Jesuits, p. 58.
(11) http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12107760
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م��اه��ر س��ال��م ق��وي��در)*( م. 

مسلمو جنوب السودان...
إستراتيجية دعوية وأُُطر عملية

] ملف العدد [

في الَبدء:
تتسارع األحداث وتتش���ابك املواقف أثناء كتابة هذا املقال 
إزاء قضية تقرير مصير جنوب السودان، ولعله عند نشره تكون 
قد اتضحت الرؤية وبان األمر وظهرت نتيجة االس���تفتاء حول 
ذلكم املصير، ويظهر لكل ذي عينني أن انفصال جنوب السودان 
عن س���ائره واقع وال بد، وتكثر التساؤالت عن مصير العالقات 
بني الش���مال واجلنوب كدولتني ناشئتني عن ذلك، ولكن ال أحد 
يتحدث عن مس���تقبل )مسلمي جنوب السودان( الذين يشكلون 
ربع سكان اجلنوب وأغلبية السكان من حيث العقيدةُ)1)، ويتردد 
في النفوس كثير من املخاوف حول ذلك املس���تقبل؛ ف� )احلركة 
الشعبية( القابضة على زمام األمور في جنوب السودان يسيطر 
عليها طاب���ع نصراني وارتباطات بالكنيس���ة، ومتلؤها أضغان 
وأحقاد تاريخية نحو اإلسالم وَمْن ميثله غرستْها يد االستعمار 
البريطاني، إضافة إلى عالقاتها التاريخية منذ نشأتها باحلركة 

الصهيونية العاملية.
ينقس���م مس���لمو جنوب الس���ودان إلى حركات )صوفية 
وس���لفية وأخرى حركية ذات صلة بإسالميي السودان  عموماً(، 
ومع قرب االس���تفتاء واحتماالت انفصال اجلنوب قرروا عقد 
مؤمترهم التأسيس���ي في اجلنوب وتدشني   »املجلس اإلسالمي 
دهم  العام جلنوب السودان« ليشرف رسمياً على شؤونهم ويوحِّ

)*( املدير العام إلذاعة وقناة طيبة الفضائية السودان.
))) محمد جمال عرفة، مسلمو جنوب السودان... كيف يواجهون االنفصال؟ مقال مبوقع 
)إفريقيا اليوم( اإللكتروني، 30 يونيو 2010م. مع التحفظ على أن املسلمني يشكلون 
ربع سكان اجلنوب، فبعض اإلحصائيات تشير إلى أنهم 35 % من مجمل السكان، 

بينما ميثل النصارى 30 %، والنسبة املتبقية هم من الوثنيني.

في حال أصبحت هناك  دولة جنوبية مس���تقلة عن الشمال في 
مؤمتر جامع.

وهك���ذا تدرجت مواقف املس���لمني في جنوب الس���ودان 
جت���اه االنفصال: م���ن رفضه في ظل املخاط���ر احملتملة، إلى 
احلياد والوقوف موقف املتف���رج، واالنكفاء إلى الداخل ومللمة 
الصف املس���لم؛ لتحقيق مصالح احلفاظ على حريتهم الدينية، 
واإلش���راف على األوقاف والهيئات اإلس���المية باجلنوب. كل 
ذلك نتيج���ة التجاهل الذي تعرضوا ل���ه خالل معاجلة قضية 
اجلن���وب، واخلذالن والتخاذل العام وتراخي القبضة احلكومية 

عن اجلنوب ككل.
ويبدو تكوين ذلك املجلس خطوة مهمة على  طريق االعتراف 
الرسمي بحقوق مس���لمي اجلنوب وفتح الطريق أمامهم للعمل 
بُحرية ودون عوائ���ق بعدما كانت  مؤسس���اتهم تتعرض للنهب 
واالعتداء عليها من ِقَبل متطرفي احلركة الشعبية أو جماعات 

جنوبية أخرى نصرانية متطرفة)2).
وف���ي ظل هذا الواقع املضطرب واملس���تقبل الذي يكس���وه 
الَغَبش، ال بد من رؤية إس���المية ملعاجلة األمر، تُخِرج املسلمني 
من املأزق الذي أدخلوا أنفس���هم فيه بغي���اب أنظارهم عن هذا 
اجلزء من جس���د األم���ة. وفي ما هو آٍت محاول���ة لوضع إطار 
ه جلنوب السودان،  لية لعمل إسالمي دعوي موجَّ نظري وخطة أوَّ
يخدم املسلمني هنالك، بإعداد ودعم أفرادهم وكياناتهم، وترقية 
طرحهم، أخذاً بسنن الله - تعالى - الكونية في التغيير، وبسننه 

الشرعية في اتباع منهج احلق.

النفصال  ون  يستعدُّ هل  مؤمترهم:  في  السودان  جنوب  مسلمو  عرفة،  جمال  محمد   (((
ل؟  مقال مبوقع السودان اإلسالمي، 29 مارس 2010م. محتممَ
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من البرامج واخلطط والكيانات والتوجهات لكنها ال تس���تهدي 
بإستراتيجية شاملة، وغاب عن معظمها اإلبداع والتطوير فجاءت 
في أكثرها فوقية أو س���طحية منفصلة عن الواقع أو مستغرقة 
في جزء ضئيل منه؛ فحققت في أحسن األحوال جناحاً محدوداً 
ى في احملافظة على جذوة الدعوة مش���تعلة، ولعل هذا من  تبدَّ
س���ت أغلب اجلهد في األعمال  حكم���ة الله البالغة. كما أنها كرَّ
املوسمية أو املشاريع الفردية: كفالًة ليتيم أو حفراً لبئر أو توزيعاً 

ألضاٍح، وما واقع العمل اإلسالمي بخاٍف على ذي بصيرة.
غير أن هذه اإلس���تراتيجية الدعوية ينبغي أن تختلف عن 

البرامج واخلطط األخرى املعمول بها من حيث إنها:
أوالً: خطة أصيلة كبرى لتفجير طاقات الدعوة اإلسالمية 
املبدعة كلها واالعتم���اد على الذات باملعان���ي املجتمعة ملوارد 
الدعوة ولقدرات الروح والش���مائل، ولقوى املعرفة واملهارة في 
العمل الدعوي في إفريقيا التي حبا الله بها دعاة السودان بغير 

انغالق أو عزلة أو استسالم للضغوط واإلكراهات.
وثانياً: حركة الفعل الدع���وي بأطيافه املختلفة للتخطيط 

لنفسه وليست حركة فئة معيَّنة أو مذهب محدد.
وثالثاً: إس����تراتيجية تهتم باإلنسان املس����لم بكل أبعاده كمحور 
أساس����ي تدور حوله اخلطط والبرامج، وال تقتص����ر على القوالب 
النمطية والوسائل التقليدية، وال تنحاز إلى التوجه اإللقائي والوعظي 

وحَده، بل متزج بني حاجات الروح وضرورات املعيشة والتقدم.
ورابعاً: إستراتيجية قد حددت أهدافاً واضحة )كّماً ونوعاً( 
ينبني عليها التخطيط، ورسمت إطاراً زمنياً معلوماً يجري فيه 
اإلجناز، وأقامت املؤشرات واملعايير لقياس العمل وتقييم األداء.
وخامس���اً: متتاز عن غيرها باتساق برامجها وخططها في 
���دة، تربط األصول  املج���االت املختلفة َوْف���َق رؤية جامعة موحَّ
باحلاضر واملس���تقبل، وتصل الدنيا باآلخ���رة، وتعبِّئ طاقات 

الدعاة لبلوغ غاياتها املرسومة.
ومل���ا كان التخطيط اإلس���تراتيجي ال ينطلق من فراغ؛ فإن 
كلَّ إيجابيات العمل الدعوي املاضي واحلاضر وكلَّ ما َشابَُه من 
س���لبيات وخلل وكلَّ ما أجنز في تأسيسه؛ اعتُِمد قاعدة متينة 

إلستراتيجيتنا هذه.
واس���تناداً إلى ذلك كله حددت هذه اإلس���تراتيجية الغاية 
هات العام���ة كما يلي:  الدعوية واأله���داف الرس���الية واملوجِّ
استشرافاً ملس���تقبل واعد جلنوب الس���ودان، واستلهاماً لروح 
د؛ تأتي خطتنا بأربع غاياٍت  جديدة في التعاطي مع واقعه املعقَّ
اها املنش���ود »بسط الدعوة اإلسالمية في جنوب السودان«  مؤدَّ

بحول الله وقوته.

هذه اإلستراتيجية:
إن اإلستراتيجية التي نحن بصددها ينبغي أن تكون: 

أوالً: البدايَة الش���املة للنهضة الدعوية والتنمية اإلسالمية 
هة إليه، وحتريك الِقطاعات  في جنوب الس���ودان وكذلك املوجَّ
الدعوي���ة وتعبئ���ة قواها في إطار عمل إس���المي خالقَّ يفجر 

الطاقات الكامنة ويستنهض الهمم املستكينة.
وثانياً: تخطيطاً ش���اماًل يس���توعب كل اجله���ود الدعوية 
في اتس���اق وتناغم وتكامل لتحقيق النهض���ة الدعوية والتنمية 

اإلسالمية والتمكني لإلسالم الذي يشتاقه كل مؤمن.
وثالثاً: خطًة شاملة للتوظيف األمثل ملجمل املوارد والطاقات 

التي تزخر بها الساحة الدعوية.
ورابعاً: خطًة طموحة حتيي األمل، وجتدد الثقة في قدرات 
الصحوة اإلس���المية املعطاءة وترسم صورة ملا ميكن أن يتحقق 
بجهد أبنائها إذا ما أُحِكم التخطيط وصدق العزم وعلت الهمة 

وأُتِقن العمل.
وسادس���اً: هادية للتحول نح���و التمكني للواقع الذي نصبو 

إليه، وهو: »بسط الدعوة اإلسالمية في جنوب السودان«.
إن الساحة الدعوية في ش���تى أصقاع األرض تشهد كثيراً 

ضرورة التخطيط اإلستراتيجي:
التخطيط اإلس���تراتيجي س���مة مميزة للمجتمعات 
املتحضرة، تضع للناس غايات س���اميًة لبلوغها وحتقيقها 
تتمثل فيها األشواق التي تَنُْشدها تلك املجتمعات وحتشد 
طاقاتها كلها للوصول إليها، وترس���م لها الطريق لبلوغها، 

وحتدد نقاط تفاعلها مع عاملها وبيئتها.
إن جوهر الفكر اإلستراتيجي واحللول اإلستراتيجية هو 
القدرة على إنتاج املستقبل التاريخي املختار، وليس املستقبل 
الذي فرضه الغير، أو متليه املصادفات العمياء، أو تشكله 
املضاعفات العارضة، وهو )أي الفكر اإلستراتيجي( ينطوي 
على معاني الرؤية التنبؤية للمستقبل والبصيرة باجتاهات 
له وتطوُّر وقائعه، واإلبصار لألخطار القادمة ودرئها  تش���كُّ
في الوقت املناسب، وحس���اب اآلثار واالنعكاسات الوقتية 
لبعض البرامج أثناء صناعة ذلك املستقبل املختار وتفاديها 
أو تخفي���ف وقعها. وه���ذه الرؤية املس���تقبلية هي نقيض 
الغفلة والتخمني االعتباطي، وال س���بيل معها لالرجتاالت 
واملفاج���آت إال مبا تفرضه - جبراً - أق���دار الله وحينها 

يتصل دفع أقدار الله بأقدار الله.
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الغايات الدعوية اإلستراتيجية:
انبثق���ت من قراءتن���ا لواقع اجلنوب أربع غايات رئيس���ة، 
يتمحور حولها العمل الدعوي في املستقبل القريب مبشيئة الله 

- تعالى - وعونه، وهي كالتالي:
ه،  • تنمية العنصر البش���ري املس���لم وزيادة مع���دالت منوِّ
واحملافظة الكمية والنوعية على املسلمني وتقليص َكمِّ الوثنيني 

والنصرانيني في اجلنوب لصالح اإلسالم.
• توطني العمل اإلس���المي، والترقي بواقعه، وبناء املجتمع 

املسلم بأيدي أكفياء.
• التنمية املستدامة للدعاة، وبناؤهم وتطويرهم.

• تفعيل النخب املس���لمة، وتعزيز االنتماء لإلسالم، وتنمية 
الوازع الديني للمثقفني واملؤثرين وصناع القرار من املسلمني.

إن الغ�اي���ات األربع املذك�ورة قد بُنَيت بن�اًء مت�درجاً لتص�ل 
- بإذن الله - بالدعوة اإلسالمية في جنوب السودان إلى مرحلة 
التمكني لإلسالم، وهي الرؤية الش���املة التي تنطلق منها هذه 

الغايات.
تنمية العنصر البشري املسلم:

يعاني جنوب السودان من مشكالت حادة تؤثر بالضرورة في 
ه؛ فاحلرب الطويلة  العنصر البش���ري املسلم وزيادة معدالت منوِّ
التي شهدها اإلقليم، والواقع الذي فرضته هذه احلرب متمثاًل 
في ضعف البُنَى التحتية وتخلُّف اخلدمات الصحية والتعليمية، 
أنت���ج وضعاً أقل ما يوصف به: أنه بائس؛ إذ تعتََبر املؤش���رات 
الصحية في جميع أنحاء املنطقة س���يئة جداً)1). ويعاني الوضع 
ع؛ حيث تبلغ حاالت  الغذائي س���وءاً حاّداً بني احلوام���ل والرضَّ
الوفاة 50 حالة وفاة طفل رضيع من ك�ل 1000 مول�ود، إض�افة 
إل�ى أن م�ا ال يق�ل عن 45 % من س���كان اجلنوب ال يستطيعون 
احلصول على مياه شرب نقية؛ فالتدابير واالحتياطات الالزمة 
للصح���ة البيئية ف���ي التعامل مع املوارد املائية الش���حيحة في 

أصلها قليلة. 
ورغ���م أن هذه اإلحصاءات عامة ل���كل اجلنوب إال أننا إذا 
علمن���ا أن أغل���ب املنظمات العاملة في اجلن���وب - إن لم تكن 
كلها - هي منظمات نصرانية الس���تطعنا أن نستنتج كيف َوْضُع 
املسلمني هناك، األمر الذي يس���تلزم اإلسهام في حلِّها لتقليل 
عدد غير املس���لمني ف���ي واقع يعتبر الزيادة الس���كانية معياراً 
لتقسيم الثروات والسلطات والصالحيات ويتفاخر بكثرة البنني 

والبنات.

http://www.unicef.org/sudan/arabic/reallives_5372.html (((

ويعد الوثنيون رصيداً مخزوناً ملن يس���بق إليهم في جنوب 
الس���ودان؛ لذا كانت ق���رى ومناطق الوثنيني مضماراً لس���باق 
محموم بني املسلمني والنصارى: أيهم يسبق فتنحاز أعداد منهم 
ه. ورغم تناقص الوثنية في جنوب الس���ودان  إل���ى جانبه وصفِّ
حلساب اإلس���الم والنصرانية، إال أنه ال تزال نسبتهم مرتفعة؛ 
حيث تتراوح نس���بتهم ب� 65 % في عام 1983م حسب تقديرات 

مجلس الكنائس العاملي.
إن اخلب���رة التراكمية الكبيرة في العمل وس���ط الوثنيني في 
إفريقيا، وإدخال كثير منهم في دين الفطرة، جتعل العمل وس���ط 
هذه الفئة مثمراً بإذن الله. لقد اس���تطاعت منظمة مثل )املنتدى 
اإلس���المي( في توغو وحدها - بفضل من الله - إدخال 12950 
نسمة في دين الله احلق خالل 6 سنوات فقط)2)، وذلك في منطقة 
محصورة في الدولة، وهذا يعني أنه قد أضيفت نس���بة %0.233 
لصالح املس���لمني من جملة الس���كان بالدولة الذين يبلغ عددهم 

5.548.702 نسمة.
إن توجي���ه برامج ُمحَكَمة تدور في مح���ور تنمية العنصر 
ه، بتقليص كم الوثنيني لصالح  البشري املسلم وزيادة معدالت منوِّ
املسلمني؛ لَ�ِمن املهمات في املرحلة القادمة؛ لتمكني اإلسالم في 

جنوب السودان.
وإن من املنح التي تلفعت بأثواب احملن مؤخراً على املسلمني 
والعمل اإلس���المي: احَلراُك الكبير ف���ي املجتمعات النصرانية 
لتتعرف على اإلسالم، وليست إفريقيا ببدع من دول العالم التي 
دخل���ت في دوائر االندياح الكبيرة للقيم واملفاهيم اإلس���المية 
التي أُبِرزت لتعكس الص���ورة احلقيقية لهذا الدين العظيم. إن 
أعداد النصارى الداخلني في اإلسالم في ازدياد؛ غير أن كثيراً 
من األحداث واملسالك التي تنتهجها الفئات املسلمة تفتقر إلى 
التوجيه السليم وحتتاج إلى كثير من املراجعات. لقد أثبت التاريخ 
أن للتعايش واالندماج واملخالطة للمجتمعات غير املسلمة دوراً 
كبيراً في نشر اإلس���الم ومتكينه بينهم مبجرد املعاملة العادية 

واألخالق التي يتصف بها املسلم فطرًة.
وليزداد نور الفطرة التي فطر الله - سبحانه - عليها الناس: 
يتطلب األمر إشاعة نور الوحي وقيم الهدى بني املسلمني بتزكية 
املجتمع أفراداً وجماعات وتربيتهم تربية إس���المية راشدة عبر 

برامج هادية حتافظ على رأس املال، وتؤهل لربح جديد.
إن االهتمام بالفرد املسلم )طفاًل ومرأًة وشاباً( ومبؤسسات 
املجتمع املسلم )أسرًة وِقطاعات(، والعمل على حمايته وتنشئته 

))) تقرير: قرى املهتدين، املنتدى اإلسالمي- جمعية املنتدى اإلسالمي، توغو، 2005م.
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راته  وحتريره من املشكالت االجتماعية، وإعانته على تنمية مقدَّ
وتزويده باالجتاهات اإليجابية التي متكنه من املساهمة الفاعلة 
في شؤون مجتمعه ومن ثَمَّ أمته، وإشباع حاجاته املادية واملعنوية 
والروحية: لَ�ِمن أولى أولويات هذه اإلستراتيجية؛ فاإلنسان هو 

وسيلة التنمية وغايتها.
توطني العمل اإلسالمي:

تنام���ت - بحم���د الله وفضل���ه - القدرات املس���لمة في 
جنوب الس���ودان خالل العقود املاضي���ة بفضل الوجود املكثف 
للمس���لمني خالل احلرب، وقبل ذلك بفضل الوجود اإلسالمي 
القدمي فيه، فينبغي ضرورًة س���دُّ الفجوات املعرفية والسلوكية 
للدعاة احملليني؛ إذ هم األحرص على أهلهم، واألعرف بالواقع، 

واألجدر ببذل اجلهد.
غير أن العمل في جملته ال يزال في طور البناء والتأسيس 
إن لم يكن في طوٍر قبل ذلك، ويحتاج تأصياًل وترس���يخاً بعمق. 
وإن االجت���اه إلى تعميق الدعوة اإلس���المية، وإعداد جملة من 
القيادات تنطلق باقتدار في املجتمع املس���لم ال تعيق وال تعاق، 
لتنق���ل جيل الصحوة الناهض في جنوب الس���ودان من مرحلة 
التلقي املس���تمر واالنتظار الدائم للهبات واملنَح )ماديًة كانت أو 
معنوية(، إلى جيل معطاء قادر على قيادة املجتمع املسلم بكفاية 

وفاعلية؛ لَ�ِمن األوليَّات.
وإن املخاطر الكبيرة على العمل اإلسالمي في ظل التغيرات 
ارة التي ميرُّ بها العالم جتاه اإلس���الم واملس���لمني، تفرض  املوَّ
بالضرورة إس���تراتيجيات تناس���ب املرحلة، وتنقل مراكز الثقل 
إلى وحدات طرفية، فيقل التركيز وتتس���ع املساحة. َفلْتكن من 
السياسات التي ننتهجها: االنتقال من املمارسة إلى املساندة، ثم 
التوطني؛ بع���د ضمان الكفاية والفاعلية في العاملني والكيانات 

اإلسالمية في اجلنوب.
إن إيجاد جمعيات ومنظمات محلية متخصصة ذات كفاية 
وفاعلية في العمل الدعوي سيحقق قدراً كبيراً من النجاح لهذه 
الغاية. كما أن إش���اعة روح العمل املؤسسي البعيد عن الفردية 
والشخصية من أهم أولويات هذه الغاية. وتقوم هذه الغاية على 
إيج���اد أفراد وكيانات قادرة على العمل، جديرة بامليراث الكبير 
الذي خلفته منظمات العمل اإلسالمي في إفريقيا عامة، وهو ما 
يصطلَح عليه ب� )توطني اخلبرات( في هذا املسار اإلستراتيجي.
ويقتض���ي النهوُض بالواقع اإلس���المي وتوطني العمل فيه 
ل بغير أَْس���ٍر أو تضييق عليها مبا قد  وجوَد عناصر قائدة، تفعَّ
يفرضه واقع العمل اإلسالمي في هذه املرحلة. إن حتسني وضع 

القيادات من اإلستراتيجيات املهمة في هذه الغاية.
يجب السعي إلى ترس���يخ التخصصية وتوفير مقتضياتها 
للجمعيات واملنظمات والكيانات العاملة باجلنوب وسدِّ الثغرات 
بجمعيات متخصصة في املجاالت األكثر احتياجاً وفي املناطق 

ية. األكثر أهمِّ
التنمية املستدامة للدعاة:

إن قضية التطوير والترقية املستمرة للدعاة من أولى الغايات 
التي ينش���دتها العمل اإلس���المي الدعوي؛ حي���ث يجب تنفيذ 
ال���دورات التطويرية والتأهيلية، وتوزيع ومدارس���ة اإلصدارات 

الفكرية واملنهجية بهدف بناء الدعاة بناًء متكاماًل.
تعاني الدعوة اإلس���المية في الس���ودان عموماً من نقص 
تربوي كبير وس���ط الش���باب الذين درس���وا في كليات شرعية 
أو معاهد إس���المية، في دولة ال توفر الش���هادة الشرعية فيها 

التوظيف احلكومي أو اخلاص إال النزر اليسير.
إن العم���ل على بناء دعاة املس���تقبل وتهيئتهم للدور الكبير 
املنوط بهم في مجتمعهم، بتربيتهم تربية إسالمية متكاملة: يعد 

من القضايا املهمة في هذه الغاية.
يحت���اج الدعاة وَحَملة لواء البالغ إلى التطوير في اجلوانب 
الفكرية واالحترافية لضمان أداء أمثل يرتقي بواقع املس���لمني 

في اجلنوب نحو الغاية الكبرى، )متكني اإلسالم فيه(.
إن توفي���َر االحتياجات األساس���ية للدعاة، وكفالَة س���بل 
العي���ش الكرمي لهم لَ�ِمن األمور املهم���ة؛ إذ ال تزال املعاناة من 
قلة املخصصات وعدم كفايتها لالحتياجات األسرية واملجتمعية 
قائمة أحياناً، في منطقة ه���ي األفقر في العالم )ليس طبيعياً 
وال مواردي���اً(؛ ولكنها منهكة بواقع قبلي تس���وده روح االقتتال 
واالحتراب: من املش���كالت التي تعيق عمل الدعاة وتشغلهم عن 

واجباتهم األساسية.
تفعيل النخب:

ته���دف هذه الغاية إلى التمكني لإلس���الم عبر الش���رائح 
املس���لمة ذات النفوذ ف���ي املجتمع: من تش���ريعيني وتنفيذيني 
ورجاالت اخلدمة املدنية واملثقفني وطالب اجلامعات املسلمني 

في جنوب السودان.
إن التج���ارب التاريخية قد أثبتت مدى النجاح الذي يتحقق 
لصالح اإلس���الم عندما يكون صاحب القرار املسلم مستمِسكاً، 

يزُع الله بسلطانه ما ال يزُع باملواعظ واخلطب.
إن نقل النخب املسلمة في اجلنوب من مجرد االنتماء االسمي 
لإلس���الم إلى العطاء الفعلي: هو إستراتيجية هذه الغاية، األمر 
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زاً في تنمي���ة الوازع الديني وتغذية روح  الذي يتطلب جهداً مركَّ
االنتماء احلقيقي لإلس���الم، وتقدمي البدائل الش���رعية لألسس 
ن لإلسالم في جنوب السودان  واملفاهيم الوضعية، وهو ما سيمكِّ

عبرهم بإذن الله.
وإن جتسير الفجوة بني الدعاة والنخب، والعمل مع النخب 
رة، بصياغة مجموع���ة من الطالب اجلامعيني  م���ن أوقات مبكِّ
الن�ابغني ألداء أدوار قي�ادية في مجتمعاتهم من اإلستراتيجيات 

املهمة لهذه الغاية كذلك.
من األطر العملية:

ل  ال بد لتلك اإلس���تراتيجية النظرية من قوالب عملية تُنَزَّ
عليها، وال بد لها أن تراعي احملاور املختلفة مبا يحقق األهداف 

املرجوة.
محور الدعاة:

الدع���اة هم ركيزة الدعوة األساس���ية وعمادها، واالهتمام 
بهم ورعايته���م وتطويرهم )علمياً وإعالمياً ومادياً( ضرورة من 

ضرورات الدعوة، وواجب على كل مهتم بها.
أهداف احملور:

نهم من ضمان  • تأهيل الدعاة اجلنوبيني شرعياً بصورة متكِّ
سالمة الرسالة وتأثير األسلوب.

• تدريب الدعاة اجلنوبي���ني تقنياً وإعالمياً؛ بحيث يبدعون 
أخذاً وعطاًء: أما أخذاً: فبمعرفة أساليب االستفادة من التقنيات 
احلديثة واملصادر اإللكترونية واإلعالمية املتطورة، وأما عطاًء: 
فباالطالع على ما من شأنه االستفادة من إيصال رسالتهم عبر 
الوس���ائل احلديثة. )حتقيق الكفاف والُغنية للدعاة اجلنوبيني 

وأسرهم ليتفرغوا لبالغ الدعوة(.
مشروعات احملور:

• تدريب الدعاة اجلنوبيني: ويش���مل تدريب األئمة والدعاة 
اجلنوبيني وتأهيلهم؛ حلاجتهم املاس���ة للعل���م واملعرفة، ويركز 
املشروع على تدريب الدعاة املؤثِّرين واملتميزين، ويراعي املشروع 
أيضاً خصوصيات املناطق وفهم الدعاة من أهلها ملش���كالتهم، 
إضافة إلى االهتمام بالتأهي���ل العلمي خلريجي )اخلالوي()1) 

التقليدية من حفظة القرآن الكرمي.
• الكف���االت والدع���م املباش���ر: دعماً الس���تقرار الدعاة 

وتنشيطهم وتفريغهم.
• املس���اعدات املوس���مية: يرمي هذا املش���روع إلى إدخال 

))) اخلالوي: يقصد بها املكان الذي يخلو فيه الطالب لنهل العلم النافع من القرآن وشيء من 
التفسير واحلديث، إضافة إلى علوم اللغة العربية الفصحى والرياضيات... إلخ.)^)

السرور إلى نفوس الدعاة اجلنوبيني في املواسم املختلفة، بتوزيع 
مستلزمات املناسبات املختلفة، مثل السالل الرمضانية، وكسوة 

العيدين، واألضاحي.
محور الدعوة:

ال ت���زال الدعوة العامة هي األس���لوب املفضل واملؤثر لدى 
كثيري���ن من الدعاة؛ من خالل التفرغ املعنوي واجلس���دي لها، 
إضافة إلى أنها أوقع في النفس، وأقرب إلى االستفادة املباشرة 

بالنقاش واحلوار.
أهداف احملور:

• نشر آداب اإلسالم وتعامليه في أوساط املسلمني اجلنوبيني 
وتعريف���م بالعقائد وأحكام العب���ادات وغيرها حتى تتحقق لهم 

العبادة على بصيرة.
• بس���ط املعرف���ة احلقة بدين اإلس���الم في أوس���اط كل 
املجتمع���ات اجلنوبي���ة، وإزالة الش���بهات واألكاذيب حول دين 

اإلسالم.
• دعوة غير املس���لمني من اجلنوبي���ني إلى الدخول في دين 

الله تعالى.
مشروعات احملور:

به  ل العلم وتقرِّ الدورات الش���رعية والتأهيلية: وهي تس���هِّ
للدعاة اجلنوبيني؛ حيث إنها تركِّز على الكتب العلمية املختصرة 

وعرض أمهات املسائل، وأساليب الدعوة واحلوار.
احملاضرات الدعوية: وتسعى إلى التركيز على موضوعات 
مح���ددة، وعلى موضوع���ات التعري���ف باإلس���الم وأخالقه 

ومعامالته.
رعاية املهتدين )املسلمني اجلدد(: ببيان الَقْدر املفروض من 
العبادات والعقائد؛ من خ���الل احملاضرات والندوات والتأهيل 
العلمي، وتوزيع املواد الدعوية من أشرطة سمعية، وأسطوانات، 

وكتب، ورسائل دعوية، بلغات مناسبة لهم.
محور التواصل:

التواص���ل مع الفئات واملناطق املختلف���ة من أهم متطلبات 
الدعوة ونش���ر العلم الش���رعي، ومن خالله يتمكن الدعاة من 
صقل جتاربهم وزيادة خبراتهم، ووصول دعوتهم ورسالتهم إلى 

كافة املجتمعات.
أهداف احملور:

• ربط اإلخوة املسلمني في اجلنوب مع إخوانهم في الشمال، 
وتقوية أواصر األخوة اإلميانية بينهم.

• دعم تواصل الدعاة اجلنوبيني وسائر املسلمني في اجلنوب 
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بالعلماء الراسخني لالستفادة من علمهم وجتاربهم ووسطيتهم 
وتأهيلهم للدعوة على بصيرة وباحلكمة واملوعظة احلسنة.

• ربط الدعاة اجلنوبيني بعضه���م ببعض ليقوموا بواجبهم 
الدعوي.

• عكس واقع الدعوة اإلس���المية في اجلنوب لبقية العالم 
اإلسالمي عبر علمائه ودعاته.

• إعداد عناصر مؤهلة لتنظيم األعمال الدعوية باجلنوب.
مشروعات احملور:

القواف���ل الدعوية: تتيح القواف���ل الدعوية لألئمة والدعاة 
اجلنوبي���ني فرصة االلتق���اء باملش���ايخ وأس���اتذة اجلامعات 
واملتخصصني مما له األثر الطي���ب في االرتقاء بامَللَكة العلمية 

للفئتني والوقوف على الواقع احلياتي والديني في اجلنوب.
االستضافات اخلارجية: يتيح الفرصة للعلماء واملتخصصني 
من مختلف أنحاء العالم اللقاء والتفاكر حول القضايا التي تهم 

الدعوة اإلسالمية في إفريقيا.

ختامًا:
تبقى ه���ذه الرؤى واألفكار في إطار اجلهد البش���ري 
املعرَّض للخطأ، وهي عرضة للتغير حس���ب ما يستجد من 
أحوال، مع كونها رهينة بإمكانية التنفيذ على أرض الواقع. 
ولعله���ا أن تكون نواة للتفكير في اخلروج مبس���لمي جنوب 
الس���ودان من أزمتهم، وقادحاً ألفكار أخرى يُكتَب لها مزيد 
من البحث والنظ���ر، ولعلها كذلك أن تكون منبهة للمهتمني 
بالدعوة اإلسالمية ونشرها ورعايتها لبعض ما يجب عليهم.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

• الرقي بفكر املس���لمني ف���ي اجلنوب، وإش���اعة الثقافة 
اإلسالمية مببادئها السامية، وقيمها الرفيعة، والسعي لتوحيد 
األمة )فكراً ووجداناً ووالًء(، مع بث روح األُلفة واملودة والتعارف 

والتآلف واالنسجام ونبذ العنصرية.
• إبراز الدعاة اجلنوبيني، وتس���ليط الض���وء على القضايا 

احمللية.
مشروعات احملور:

البث الفضائ���ي: باللغتني العربي���ة واإلجنليزية وبلهجات 
محلية، ملتزماً نهج اإلسالم اإلعالمي الدعوي، برؤى عصرية، 
وبرام���ج نوعية. وال بد من توفير )بث أرضي( لهذا املش���روع؛ 

ن الِقطاعات الفقيرة من االستفادة من برامجه. ميكِّ
البث اإلذاعي: الذي يس���تهدف الواليات اجلنوبية، ويلتزم 

نهجاً دعوياً معتدالً، وتراعى فيه خصوصيات املناطق.
اإلنترنت: واحدة من أوس���ع الوس���ائط اإلعالمية احلديثة 
انتش���اراً، وقدرًة على تخطي احلواجز، وتأثيراً في املجتمعات، 
ويتزاي���د ارتباط الناس بها يوماً بعد يوم، وأصبح تقدمي الدعوة 
ة،  ونش���ر املفاهيم اإلسالمية عبر الش���بكة ضرورة دعوية ملحَّ
وواقعاً ال ميكن جتاوزه. ويتس���ع طي���ف نوعية املواد املعروضة 
ة )مقاالت، دراس���ات، محاضرات، خطب،  ليش���مل أشكاالً عدَّ
أخبار...(، ومستهَدفني كثر )باحثني، شباب، نساء، أطفال...(، 

ويشكل اإلنترنت وسيلة اتصال سريعة ومضمونة.
ن من  النش���ر اإللكتروني: يش���مل اس���تحداث برامج متكِّ
انتشار الدعوة عبر الوسائط احلديثة: برامج اجلوال، األقراص 
املدمجة للبرامج الدعوية العام���ة واخلاصة، واإلنتاج الدعوي 

احلديث، خدمات الرسائل النصية املتخصصة.

محور اإلعالم:
اإلعالم وسيلة لتحقيق غاية مقصودة، واحلكم عليه مرتبط 
بطبيعة االستخدام، وبطبيعة الغاية املرجوة منه. وقد أصبح في 
زماننا ضرورة ال ب���د منها على الصعيد العاملي واحمللي، وعلى 
صعيد األفراد واجلماعات أو املؤسسات، يخدم األفكار واملبادئ 

واالجتاهات.
أهداف احملور:

• مخاطبة جماهير املس���لمني في اجلن���وب، وبيان األحكام 
والتعاليم اإلسالمية، ومواجهة ما يبرز من قضايا بني حني وآخر، 

وحل مشكالت تلك اجلماهير، ومتابعة همومها.
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ج������������الل س������ع������د ال�����ش�����اي�����ب

ga la l_ e l shayp@hotmai l . com مأساوية االعتقال 
لسلفيي المغرب

»الس���لفية  معتَقل���و  ق���رر 
اجلهادية« في س���جن وجدة بشرق 
املغرب تعليق إضرابهم عن الطعام 
إلفس���اح املج���ال أمام مس���ؤولي 
الس���جن لتلبية مطالبهم بتحسني 
ظروفهم االعتقالية، في حني أعلن 
معتقلون آخرون في س���جن طنجة 
بشمال البالد خوضهم إضراباً عن 

الطعام لألسباب نفسها.
وم���ن جه���ة أخرى اس���تنكر 
معتقلون س���لفيون في سجن سال 
التعسفيَة  املمارساِت  الرباط  قرب 
التي يعانون منها؛ وخاصة »س���وء 
واملراقب���ة  والتضيي���ق  املعامل���ة 
���ا اعتبروه  الدائم���ة«، زي���ادة عمَّ

»ممارسات مخلَّة«.
واحتجاجاً على احلالة التي يعيشها 
املعتقلون السياس���يون واإلسالميون في 
مت وقف���ة احتجاجية أمام  املغ���رب، نُظِّ
املندوبية العامة للس���جون بالرباط آخر 

شهر ديسمبر 2010م.
ن بيان  وفي اإلطار نفسه، تضمَّ
املعتقلني اإلسالميني في سجن سال 
تفاصي���ل ظروف اعتق���ال كلٍّ من 
)ضحى أبو ثابت( و )فوزية أزوكاع(. 
كما أف���اد البيان وجود س���جينات 
مصاب���ات بأمراض عقلية يصرخن 
ليل نهار وال يسأل عنهن أحد، كما 
نبَّه إلى أن االكتظاظ الذي تعيش���ه 
املؤسسات الس���جنية مينع من أداء 

الشعائر الدينية البسيطة. 
]موقع اجلزيرة )بتصرف(: 2011/1/1م[

] مرصد األحداث [

مرصد األخبار

حتى الطيور لم تسلم! 
احتجزت الس���عودية نس���راً ُعِثر عليه في إحدى مناطق ش���مال البالد بشبهة 
اس���تخدامه ألغراض رصد لصالح إس���رائيل بعد أن ُعِثر على شارة ُعلِّقت بإحدى 

رجليه ُكِتب عليها: جامعة تل أبيب.
ويؤكد بعض املسؤولني السعوديني أن النسر كان يحمل جهازاً لتحديد املواقع اجلغرافية 
عبر األقمار الصناعية؛ قادراً على بث اإلش���ارة الس���لكياً. كما نشرت مواقع عربية تقارير 

تشير إلى أن دخول النسر إلى األراضي السعودية عبارة عن »مؤامرة صهيونية«.
ونفى مس���ؤولون إس���رائيليون في مجال »احلياة البرية« ه���ذه املزاعم مبدين 

مخاوف بشأن سالمة الطير.
وأشارت صحيفة معاريف اإلسرائيلية إلى أن األشخاص الذين عثروا على الطير 
شعروا بالريبة بعد أن ش���اهدوا جهاز حتديد املواقع عبر األقمار الصناعية فقاموا 

بتسليم الطير واألجهزة للسلطات احمللية.
وأش���ارت الصحف الس���عودية وعدة صحف عربية إلى احتمال استخدام جهاز 

االستخبارات اإلسرائيلي، املوساد، للطيور جلمع املعلومات.

]موقع بي بي سي )بتصرف(: 2011/1/5م[

تهيُـّب أمريكا من التقدم العسكري الصيني
أعرب وزي���ر الدفاع األمريكي، روبرت غيتس، ُقبَي���ل وصوله إلى بكني عن أن 
التقدم العس���كري الذي أحرزت���ه الصني مؤخراً »لديه الق���درة على وضع قدرات 
الواليات املتحدة في احمليط الهادئ في خطر«. وفي تصريحات أدلى بها للصحافيني 
ماً أكثر مما توقعت االس���تخبارات  أكد غيتس أن الصني تبدو كأنها قد حققت تقدُّ
األمريكية في مجال تطوير طائرة من طراز جي J( 20 -20(، وهي أول طائر شبح 

نفاثة مقاتلة مزودة بصواريخ مضادة للسفن تقوم الصني بتطويرها. 
ح وزير الدفاع الصيني ليانغ غوانغلي عقب احملادثات التي  وم���ن جهة أخرى صرَّ
أجراها م���ع نظيره األمريكي الزائر غيتس بأن التقنية العس���كرية الصينية متخلِّفة 
بعقود عن تلك التي متتلكها الدول املتقدمة، وأن اجليش الصيني ال يهدد أي بلد آخر.

كما قال ليانغ للصحفيني: »إن اجلهود التي نبذلها في تطوير األنظمة التسليحية 
ل مصدر تهديد ألحد«. ال تستهدف أي بلد آخر بأي حال من األحوال، وال تشكِّ

دت عالقاتها العسكرية مع الواليات املتحدة  ويُش���ار إلى أن بكني كانت قد جمَّ
رت قيمتها مبليارات الدوالرات. العام املاضي بسبب بيع بكني أسلحة إلى تايوان ُقدِّ

]مواقع: 2011/1م[
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مرصد األخبار

فلسطينيات مقاتالت... خطر يهدد إسرائيل!
أماطت شبكة »سي إن إن« اللثام عن قيام ألوية الناصر صالح الدين )اجلناح العسكري للجان املقاومة الشعبية( بفلسطني 

بتدريب أعداد من النساء للقيام بعمليات استشهادية ضد جيش االحتالل الصهيوني.
بْن على فنون القتال بأماكن صحراوية بقطاع غزة، واللواتي  وسط صيحات »الله أكبر« التي تطلقها هؤالء النسوة اللواتي يتدرَّ

أعربن عن استعدادهن خلوض معارك ضد الكيان الصهيوني.
وتتدرب هؤالء النسوة على استخدام أسلحة متنوعة، مثل الكالشينكوف وقذائف اآلر بي جي وزرع األلغام.

بة وجاهزة لتنفيذ عملية استشهادية ضد اجلنود الصهاينة، رافضة أي تشكيك فيما إذا كان  وأكدت إحداهن على أنها مدرَّ
اإلس���الم يس���مح للمرأة بالقتال، قائلة: إن املرأة كانت تقاتل إلى جانب الرسول محمد #، ولذلك ليست هناك أي مشكلة لها 

في ذلك.

]موقع سي إن إن، واإلسالم اليوم: 2011/1/12م[

المحمول يتسبب في 25 % من حوادث الطرق
أك���دت الدكتورة ناهدة الزهير )رئيس���ة حملة »لنحميهم« واملديرة العامة ملكتب مع���ارف الصحة املنظمة للحملة(؛ على أنه 
ر من مخاطر استخدام اجلوال من النواحي الصحية واالجتماعية واالقتصادية  ليس هناك دراسات وإحصائيات س���عودية حتذِّ
على األطفال خصوصاً والكبار بشكل عام، مؤكدة أن 25 % من حوادث السيارات كانت بسبب استخدام الهواتف احملمولة أثناء 

القيادة.
وأش���ارت إلى أن اس���تخدام اجلوال أثناء القيادة ال يكون إال للضرورة القصوى أو في حاالت الطوارئ للحفاظ على السالمة 
العامة، منوِّهة إلى أهمية التعاون مع األفراد واملؤسس���ات احلكومية، داعية املؤسسات احلكومية املهتمة بالبحوث بعمل دراسات 

محلية وخليجية لدراسة ظاهرة استخدام اجلوال أثناء القيادة وعمل إحصائية علمية باألضرار الناجمة إزاء ذلك.

 ]اليوم السعودية: 2011/1/15م[

وشهد شاهد من أهلها 
قالت رئيس���ة حزب كادميا تس���يبي ليفني: »إن من يؤمن بحل الدولتني لشعبني يعرف جيداً أن هذا يخدم مصالح إسرائيل 
ولي���س منَّة من أحد على اجلانب اآلخر، وعلينا أن نق���رر اآلن من أجل منع فرض حلٍّ علينا«. كما أضافت خالل محاضرة في 
جامعة تل أبيب أنه: »يجب العمل من أجل التوصل إلى حل الدولتني؛ ألننا س���نجد أنفس���نا أمام خيارات أخرى منها إقامة دولة 
واحدة من النهر إلى البحر، عندها ستصبح احلركة الصهيونية فقط جزءاً من كتب التاريخ«. مهاجمًة رئيس احلكومة، بنيامني 
نتنياهو، بأن إس���رائيل حتولت إلى دولة منبوذة في العالم بسبب سياس���ة حكومة نتنياهو ووزير خارجيته ليبرمان؛ ف� »نتنياهو 
وحزبه السبب في أن وضع إسرائيل في العالم ال حتسد عليه؛ ألن العالم كله اليوم ضد إسرائيل، ونتنياهو وحزبه ضد العالم«.

]القدس: 2011/1/17م[
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عامة تعجب

رعاية اآلباء بالقانون!
تدرس الس���لطات الصينية مشروع قانون يجعل زيارة 
الن���اس آلبائهم املس���نني ورعايتهم لهم أم���راً واجباً من 
الناحية القانونية؛ فبموجب مسودة القرار الذي أُعلن عنه 
عبر وسائل اإلعالم احلكومية، س���يكون بإمكان املسنني 
الطلب من احملاكم والقضاء ف���رض حقهم في احلصول 

على رعاية معنوية وفعلية من أبنائهم.
وخاصة بعد أن شعرت السلطات بالقلق من القصص 
املتكررة عن املس���نني الذي ميوتون من دون أن ينتبه إليهم 
أح���د؛ وذلك على الرغ���م من ارتفاع ع���دد دور الرعاية 

االجتماعية في الصني. 
ويوجد في الصني حالياً نحو 176 مليون نسمة ممن 
هم فوق الس���تني من العمر، منهم قرابة مليون ش���خص 

جتاوزوا ثمانني سنة.
وذلك في الوقت الذي أوجب فيه اإلس���الم االهتمام 
بالوالدين ورعايتهم من قبل أربعة عشر قرناً وزيادة، وهو 

نة. ما جاء في القرآن والسُّ

]تليفزيون CCTV العربية: 2011/1/12م[

مَنْع األذان أمر رئاسي!
للمرة األولى منذ نصف قرن بدأت القنوات التونس���ية 
الرس���مية تبث صوت األذان بعد أن منعه الرئيس الهارب 

ابن علي مع بداية توليِّه أمور البالد عام 1987م.
وقام���ت قناة )تونس 7( الرس���مية، بقطع النش���رة 
اإلخباري���ة لبثِّ األذان بعدما متي���ز عهد الرئيس املخلوع 
زين العابدين بن علي بعدم بث األذان نهائياً في التليفزيون 

الرسمي.
وفي غضون ذلك جتمع عدد كبير من الشباب وأقاموا 
الص���الة جماعة بأحد الش���وارع العامة في مش���هد غير 
معهود في تونس، كما ارتدت جماعات من النساء احلجاب 

الشرعي دون أن تتعرض لهن اجلهات األمنية.  
وذكرت مص���ادر صحفية أن الرئي���س املخلوع كتب 
وثيقة بخط ي���ده يأمر فيها ببث عناص���ر أمنية خاصة 
بات التونسيات ومتابعة رواد املساجد  تقوم مبراقبة احملجَّ

والقادمني من اجلزائر.

]جريدة الشروق اجلزائرية: 2011/1/16م[

أحداث تونس في عناوين الصحافة 
• في 2010/12/19م مواجهات بني قوات األمن ومحتجني في تونس.

• في 2010/12/25م تونس: قتيل مبواجهات بني شبان والشرطة.
د املواجهات في والية سيدي بوزيد. • في 2010/12/26م تونس: جتدُّ

• في 2010/12/27م حتذير من »عصيان مدني«.
• في 2010/12/28م ابن علي: االحتجاجات ضد البطالة غير مقبولة.

• صمت دولي مطبق إزاء تونس.
• في 2010/12/29م محامو تونس ينتفضون.

• في 2010/12/31م تضامن بباريس مع احتجاجات تونس.
• في 2011/1/1م جراح تونس اخلمسة.

• في 2011/1/4م احتجاج واشتباك مبدينة تالة التونسية.
ر احتجاجات تونس. • في 2011/1/5م وفاة البوعزيزي مفجِّ

ر االحتجاجات. • في 2011/1/6م تونس تشيِّع مفجِّ
• جنازة البوعزيزي أكبر من جنازة بورقيبة

• في 2011/1/8م انفجار محدود بقنصلية تونسية قرب باريس.
• في 2011/1/9م تونس: 14 قتياًل في املصادمات بني األمن واملتظاهرين.

• في 2011/1/10م 25 قتياًل سقطوا في احتجاجات تونس.
• احلكومة تغلق املدارس واجلامعات.

• إضراب عشرات الصحفيني بتونس.
• في 2011/1/11م أوروبا تدعو تونس إلطالق املعتقلني.

• االحتجاجات في تونس تلقى صدى في الشارع العربي.
• االضطرابات متتد إلى ضواحي العاصمة التونسية.

• في 2011/1/12م االضطرابات متتد إلى ضواحي العاصمة التونسية.

• في 2011/1/13م تدهور الوضع األمني بتونس، تونس ِعبْرة للعرب.
• في 2011/1/14م تونس تنهي حجب مواقع إلكترونية.

• تونس: إعالن حالة الطوارئ وإقالة احلكومة.
• في 2011/1/15م اعتصام تضامني مع تونس بالنرويج.

• ابن علي غادر، ولكن هل ميكن أن تتغير تونس؟ 
• فيس بوك وتويتر يكسران حاجز الصمت في تونس. 

• تونسيو لندن يحتفون بسقوط ابن علي.
• أزمة تونس درس للقادة العرب.

• في 2011/1/16م مساٍع لتشكيل حكومة وحدة بتونس .
• مشاورات لتشكيل احلكومة بتونس.

• مظاهرات مبصر احتفاًء بثورة تونس. 
• مظاهرة بإيطاليا حتية النتفاضة تونس. 

• حتذير من منوذج تونسي باليمن.
• دعوة موريتانية لالعتبار بثورة تونس.

• ابن علي يستبعد سيناريو تونس عربياً.
• هل تُلِهم الثورة التونسية الشعوب؟ 

• تونس أفرحت الشعوب وأخافت احلكام.
• االضطرابات تُلِحق خسائر جسيمة بصناعة السياحة. 

• تونس: اعتقال مدير األمن الرئاسي السابق. 
• آالف السياح يغادرون تونس بسبب الوضع األمني. 

• الرئيس الليبي ينتقد أحداث تونس.
• تونس: مشاورات حلكومة وطنية وسط هدوء حذر. 

• تخوُّف من أزمة غذاء في تونس.
• في 1/17 /2011م تونس: أول ثورة يشعلها ويكيليكس.

• عدوى »االحتجاج حرقاً« تنتقل من تونس للجزائر.
• مصر تستبعد انتقال أحداث تونس.

• إسرائيل تخشى إسالميي تونس.
• مراقبون: النموذج التونسي قابل للتطبيق مبصر.

• حكومة وحدة تُعلَن في تونس اليوم.

من هنا وهناك
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صادق مجلس النواب األمريكي على تخصيص مبلغ بقيمة 
200 مليون دوالر ملس����اعدة إسرائيل في نش����ر منظومة القبة 

احلديدية العتراض القذائف الصاروخية وقذائف الهاون.
ويقول مس���ؤولون إسرائيليون: إن ش���بكة الدفاع اجلوي 
اإلس���رائيلية متعددة املراحل س���تكتمل بحلول عام 2015م، 
وستضم صواريخ اعتراضية متوسطة املدى وأقماراً صناعية 

ر الصواريخ بعيدة املدى في الفضاء. تدمِّ

]تليفزيون روسيا اليوم: 2010/12م[

تكبَّ���د االقتصاد العاملي خالل عام 2010م ما يعادل 222 
مليار دوالر نتيجة للكوارث التي تعرَّض لها العالم؛ سواء كانت 
طبيعية أو من صنع البش���ر وهو ما يزي���د على ثالثة أمثال 

خسائر الكوارث في عام 2009م، وكانت 63 مليار دوالر.
وَوْفقاً لألرقام التي رصدتها شركة إعادة التأمني السويسرية 
العمالقة )س���ويس ري(؛ فإن صناع���ة التأمني في العالم دفعت 
تعويضات خ���الل العام احلالي قدرها 36 ملي���ار دوالر بزيادة 

نسبتها 34 في املائة عن تعويضات عام 2009م.
وفي الوقت نفس���ه فإن حجم اخلس���ائر البشرية نتيجة 
كوارث الع���ام املنصرم كان األعلى منذ عام 1976م؛ حيث بلغ 
260 أل���ف قتيل مقابل 15 ألف قتيل فق���ط في كوارث عام 
2009م بحسب )سويس ري(. وكان زلزال هايتي الذي وقع في 
كانون الثاني )يناير( املاضي صاحب نصيب األسد من ضحايا 
الكوارث عام 2010م . وفي روسيا أدَّت موجة احَلر واحلرائق 
الت���ي ضربت البالد الصيف املاضي إل���ى وفاة نحو 15 ألف 
شخص في حني قتلت فيضانات الصني وباكستان نحو 6225 
شخصاً.                                  ]االقتصادية: 2010/12/31م[
ه قسم األديان واحلياة االجتماعية ملركز  َوْفقاً لتقرير أعدَّ
»بيو« األمريكي لألبحاث؛ فإن عدد املس���لمني في العالم بلغ 

1.57 مليار مسلم.
وق���ام باحثو املرك���ز بإعداد ه���ذا التقري���ر على مدى 
ثالث س���نوات. وإلخراج هذه املعلومات اس���تخدم الباحثون 
1500 مصدر، ودرس���وا معطيات اإلحصاء السكانية، وقاموا 
بدراسات سكانية، مع إجرائهم الستطالعات للسكان في 232 

دولة ومنطقة في العالم.
وحسبما أشارت إليه نتائج البحث؛ فإن 60 % من مسلمي العالم 

يعيشون في آسيا، و20 % في املنطقة العربية وشمال إفريقيا.
أما في أوروبا فيبلغ عدد املس���لمني فيها 38 مليوناً؛ وهو 
ما نس���بته حوالي 5 % من إجمالي عدد س���كان أوروبا. ومن 

460 مليون مسلم يعيشون في األمريكيتني، يعيش نصفهم في 
الواليات املتحدة األمريكية.

وللتذكير مبا جاء في صحيف���ة التلغراف البريطانية في 
شهر أغسطس املاضي فإن عدد املسلمني في القارة األوروبية 
س���يتضاعف أربع مرات ليصل عام 2050 إلى نسبة 20 % من 
عدد سكان القارة.                    ]شبكة نور اإلسالم: 2011/1/1م[

ها الدكتور  أشارت دراسة حول مدينة القدس احملتلة، أعدَّ
جه���اد أبو طويلة )وهو باحث فلس���طيني( إلى أن س���لطات 
االحت��الل ص�ادرت 86 % من مس���احة ش�رق الق�دس، وهو 
ما يعني فرض أمر واقع، ال ميكن ألي عملية تسوية أن ت�غيره.

]موقع املركز الفلسطيني لإلعالم: 2011/1/5م[

أوضحت صحيفة »اإلندبندنت« البريطانية أنَّ قتل املسلح 
الواح���د على أيدي قوات االحت���الل األمريكية في العراق أو 
ر بنحو 250 ألف رصاصة؛ بحيث  أفغانستان يحتاج إلى ما يقدَّ
إن ش���ركات صناعة الرصاص األمريكي���ة لم تعد قادرة على 
تلبية احتياجات القوات األمريكية من الرصاص، األمر الذي 

دفعها إلى استيراد الرصاص اإلسرائيلي.
ففي تقرير حكومي ورد أن القوات األمريكية استعملت 1.8 
مليار رصاصة لألس����لحة اخلفيفة في السنة، وهو ما يعني أنَّ 

الرقم تضاعف عدة مرات في السنوات اخلمس األخيرة.
كما أش���ار التقرير إلى أن الواليات املتحدة اشترت 313 
مليون رصاصة من عيار 5.56 م، و 7.62 م العام املاضي، 
ودفعت ما قيمته 10 ماليني دوالر ثمناً لذلك، وهو رقم يفوق 

تكلفة إنتاج الرصاص في مرافقها.

]جريدة النهار اللبنانية: 2011/1/10م[

ته ش���ركة كي بي أم جي للمحاسبة أن  أظهر اس���تطالع أعدَّ
احملاك���م البريطانية الع���ام املاضي ش���هدت 314 قضية احتيال 
تس���ببت في خس���ائر قد تصل قيمته���ا إلى 1.4 ملي���ار جنيه 
إسترليني. وأوضح مؤشر الشركة اخلاص برصد قضايا االحتيال 

أن 42.5 في املائة من هذه القضايا كان يتعلق باملال العام.
كما س���جلت هذه القضايا ارتفاعاً بنسبة 20 في املائة؛ 
حيث وص���ل عدد القضايا إلى 70 قضية عام 2010م مقارنة 
بالعام الذي س���بقه، ورصد التقرير أهم ثالث قضايا احتيال 
م صيادون  في أس���كتلندا تتعلق بصيد األس���ماك؛ بعد أن قدَّ
أوراقاً مزيفة إلخفاء الكمية التي قاموا باصطيادها محققني 

مكاسب تصل إلى 37 مليون جنيه إسترليني.

]موقع محيط: 2011/1/11م[

مرصد األرقام
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األقليات اإلسامية

تق���ع دولة ماالوي في اجلنوب الش���رقي م���ن إفريقيا جنوب خط 
ها تنزانيا من الش���مال الش���رقي، وزامبيا من اجلنوب  االس���تواء، حتدُّ

الغربي، وحتيط موزامبيق بنصفها اجلنوبي. 
يبلغ عدد سكانها 15 خمسة عشر مليون نسمة )طبقاً لتقديرات عام 

2008م(، وتوزيع األديان فيها على النحو التالي : 
بروتس���تانت )55 %(، روم كاثولي���ك )20 %(، مس���لمون )20 %(، 
معتقدات تقليدية )3 %(، آخرون )2 %( . هذا معناه أن املس���لمني يتجاوز 

عددهم ثالثة ماليني نسمة. 
وقد ُرسَمت السياس���ة االجتماعية احلكومية َوْفقاً لنسبة السكان. 
فنسبة املس���لمني في السجالَّت الرس���مية 12 %؛ ولذلك فإن السياسة 
تطبَّق َوْفقاً لهذه النس���بة، ومثال ذلك: تقسيم املساعدات التي تأتي من 

اخلارج يكون َوْفَق هذه النسبة، واحلقيقة أن شيئاً ال يُعطى للمسلمني. 
كما أنه ال توجد دروس دينية في مدارس الدولة؛ باعتبار أن النسبة 
ه���ي 12 % فقط، واحلكومة املاالوية ترفض قب���ول طلب تدريس العلوم 
الدينية في املدارس متذرِّعة بأن عدد املسلمني »غير كاٍف«. أما املسلمون 

املاالويني فإنهم يؤكدون أن نسبتهم ال تقلُّ هناك عن40 %.
وتنقسم اجلماعات اإلثنية إلى: التشيوي والنياجنا والتومبوكو والياو 
ل جماعة التيشيوي 90 %  واللوموي والس���نيا والتوجنا والنجوندا. وتشكِّ
من س���كان الوسط، ويعيش النياجنا في اجلنوب والتومبوكو والتوجنا في 

الشمال، أما الياو املسلمون فيتركزون على احلدود اجلنوبية الشرقية. 
اللغات الرس���مية هي األندليزية والشيشيوا ويتحدث املسلمون )لغة 

الياو ولغة النياجنا(.
وملعرفة بدايات اإلس���الم في م���االوي يجب الرج���وع إلى التاريخ 
ال���ذي دخل فيه اإلس���الم إلى موزمبيق؛ ذلك أن قبيل���ة الياو - وأصلها 
م���ن موزمبيق - هي التي أدخلت اإلس���الم إلى م���االوي، وكان ذلك بني 
عامي 1850م - 1870م؛ حيث اعتنقت هذه القبيلة اإلسالم حوالي القرن 
اخلامس عشر ملا أسس جتار العرب من شرق إفريقيا مركزهم التجاري 

في موزمبيق عند منطقة تيتي.
وتعتبر مدينة منغوش من املدن اإلسالمية املوجودة في ماالوي، وهي 
مهددة بالنشاطات التبشيرية من كل اجلهات لتحويل املسلمني عن دينهم 

احلنيف إلى الكفر. 
تعيش دولة ماالوي أقصى درجات البؤس؛ في حني أنها متتلك جميع 
هة؛ وذلك بس���بب االستعمار اإلجنليزي  املقومات التي جتعلها غنيَّة مرفَّ
ال���ذي نهب الثروات حتى بعد خروجه من الب���الد بفضل عمالئه الذين 

يشرفون على النهب املنظم خليراتها.
وتتجلى صورة البؤس هذه أكثر ما تتجلى لدى الس���كان املس���لمني؛ 
ذل���ك أن اإلدارة بي���د النص���ارى، وواضح لكل ذي عين���ني الظلم وعدم 
املس���اواة في التعامل مع املسلمني، ومبش���رو النصارى أحاطوا بهم مثل 
خيوط العنكبوت. وباإلضافة إلى ذلك يزيد اجلهل والفقر املنتشرين بني 

املسلمني حالهم بؤساً على بؤس. 
وحيثما اجتهت جتد أثراً من آثار املبش���رين؛ فلهم مدارس بدءاً من 
التعليم االبتدائي وحتى املس���توى اجلامعي، ولهم دور أيتام ومستشفيات 
ق  ولهم أيض���اً مراكز صحية حتى في القرى... فالش���عب املاالوي مطوَّ
م���ن كل اجلهات. وحتى الكوريون جاؤوا إلى ماالوي يحاولون اس���تمالة 

املاالويني إلى دينهم. 
إ ن من أكبر املشكالت التي يعيشها املسلمون في ماالوي هي مشكلة 
التعليم؛ فنس���بة من يعرف الق���راءة والكتابة في البالد هي 58 %، وتنزل 
هذه النس���بة بني املس���لمني إلى 30 %؛ بيد أن حال املسلمني في ماالوي 
ليس كلُّه على هذا النحو؛ فهناك َمْن هم على درجة كبيرة من الغنى ممن 
يعيش���ون في القصور، وهؤالء من الهنود املسلمني، وعددهم خمس مائة 

ألف نسمة؛ أي ما يعادل 10 % من عدد املسلمني في البالد. 
هؤالء املس���لمون الهنود، جاء بهم اإلجنليز وأس���كنوهم في البالد، 

والتجارة بأيديهم. ومنهم من ميارس الفالحة في حقول كبيرة. 
أه���م املنظمات العاملة في ماالوي: تَُعدُّ رابطة املس���لمني املاالويني 

املنظمة األم. 
وهناك منظمات إسالمية إمنائية ودعوية عربية تعمل، مثل: الوكالة 
اإلفريقي���ة املس���لمة، وهي منظمة دعوية كويتية تعم���ل في مجال كفالة 

األيتام ورعايتهم وبناء املساجد وتوزيع الكتب اإلسالمية. 
وهن���اك أيضاً الندوة العاملية للش���باب اإلس���المي، التي تعمل في 
مجال الدعوة واإلغاثة وتركِّز على برامج تربية النشء وحتفيظهم القرآن 
ورعايته���م صحياً وتعليمياً، كما توزع الكتب اإلس���المية باللغة املاالوية، 
وتعق���د املؤمترات والندوات، ويوزعون الطعام خاصة في ش���هر رمضان 
كما يعملون في مجال حفر اآلبار لتوفير املياه للمس���لمني، وكذلك تنظيم 

دورات إلعداد األئمة.
واملطلوب حاليا حتويل املس���اعدات املالية إلى استثمارات حقيقية 
ينتفع بها املس���لمون عماًل وإنتاجاً وتنمية، وحتويل بعض االس���تثمارات 
اخليرية كمش���اريع دائمة لدعم املسلمني. وأن تتفاوض الدول اإلسالمية 
مع احلكومة احلالية بخصوص إعطاء املسلمني قدراً من االهتمام مقابل 
ما تق�دمه ه�ذه ال�دول م�ن مس���اعدات ملاالوي. مع ض�رورة وض�ع خطة 
إس���تراتيجية للدعوة، والتنس���يق بني املنظمات العامل���ة هناك لتكامل 

ة.  الرعاية و تغطية األهداف املرجوَّ
املراجع واملصادر: 

• د. محمد عاش���ور مهدي، دليل الدول اإلفريقي���ة، معهد البحوث 
والدراسات اإلفريقية جامعة القاهرة، 2007م، ص551. 

• موقع الفاكت بوك. 
• مجلة الوعي اإلسالمي عدد 532 بتاريخ: 2010/9/3م.

• هيئة اإلغاثة واملساعدات اإلنسانية.
• موقع حنني أنفو.

ال��س��ي��داألقلية المسلمة في ماالوي حم���م���ود  أمح����د  د. 
mr.ah54@hotmail.com
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»ُسنٌَّة َحَسَنٌة«

أمح����د أب����و ش���اور

] قصة قصيرة [

م بعد انقض���اء صالة  ع���اد أبو س���عيد إل���ى منزل���ه امله���دَّ
العش���اء، كان يعرف أن الذهاب من اجلو واألرض لم يتوقف 
حلظة واحدة منذ ثمانية عش���ر يومًا، كان يعرف أن املس���جد 
ر، وأن الطريق محفوفة  ال���ذي اعتاد على الصالة فيه قد ُدمِّ
باملخاط���ر، لكن���ه أص���رَّ كغي���ره م���ن رج���ال احلي عل���ى إقامة 
الصالة على أنقاضه، غير آبهني بقذائف الفوسفور األبيض 
التي تس���قط عليهم فتحرق األخض���ر واليابس، إنها اإلرادة 
القوي���ة واإلمي���ان العمي���ق في حت���دي آلة احل���رب الهمجية 

الشرسة، وتأدية الصالة على أمت وجه.
أبن���اء أب���ي س���عيد وأحفاده تنفس���وا الصع���داء حني رأوه 
عائ���دًا بُيمن الل���ه ورعايته، وكالعادة في كل مس���اء فقد هرع 
األحفاد الس���تقبال جده���م، وعناقه، وتفتي���ش جيوبه بحثًا 

عن احللوى التي كان يحضرها لهم في األيام السابقة.
احل���ال تغي���ر من���ذ ب���دأت احل���رب؛ فالباع���ة املتجول���ون 
اختف���وا ولم يعودوا يظهرون أو يبيعون عند أبواب املس���جد، 
ال أحد منهم يريد أن يغامر بنفس���ه، بحياته أو بدمائه؛ مع 

أن بعضًا منهم قد التحق فورًا باملقاومة، األحفاد لم يدركوا 
أن جده���م أصب���ح معدمًا، وأصبحت جيوب���ه فارغه متامًا إال 
هه  م���ن بع���ض الهواء ال���ذي يحمل ال���دفء ليديه عن���د توجُّ

لصالة الفجر.
وأبن���اء أبي س���عيد األربعة عاطلون ع���ن العمل؛ فمزرعة 
الدواج���ن الت���ي كان���وا يديرونه���ا ويكس���بون عيش���هم منه���ا 
أصبح���ت أث���رًا بع���د ع���ني؛ إذ امت���دت إليه���ا آل���ة اإلره���اب 
رته���ا قب���ل نح���و عام أثن���اء أح���د التوغالت،  الصهيون���ي ودمَّ
اف���ات االحت���الل البغيض أتت عليها، فس���وتها باألرض،  وجرَّ

واختلطت حلوم الدواجن بركام األبنية.
لق���د قضى احلصار اجلائر عل���ى آخر آمالهم باحلصول 
على ف�رص العم�ل، وأصب�ح وض�ع األس�رة مأس�اويًا؛ فاحلي�اة 
ف���ي نظ���ر أبن�اء أبي س����عيد ل���م يع�د له����ا معن����ى، والقن�وط 
س����بيل م���ن ال يعرف معنًى للف���رج، لكنهم ل���م يقنطوا، ولم 
ل  وا ونشؤوا على حتمُّ يستسلموا لليأس، وخصوصًا أنهم تربَّ
األذى، واالنتكاسات التي كانت حتدث لهم في بعض املواسم 
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فتذرهم صفر اليدين، فيلوذون بالله - تعالى - ثم إلى أمهم 
»أم س���عيد« التي كانوا يطلقون عليه���ا »باب الفرج« فتمدهم 
خرته لهم وهي تردد قولها املشهور »ال  بأفكارها وببعض ما ادَّ

يظمأ أبدًا من يسكن بجوار البحر«.
أم سعيد في هذه اللحظات حتتضن أحفادها وتداعبهم، 
ْوع والف���زع ال���ذي تس���ببه االنفجارات  حت���اول أن ُتْذه���ب ال���رُّ
���ة، الت���ي تزل���زل األرض وتهز ج���دران الغرف���ة األخيرة  املدويَّ

التي لم تصلها يد الدمار.
لها، ثم يتوس���ل إليها  أح���د األطفال يتعلق برقبتها، يقبِّ

أن تسقيه بعض املاء.
يكرر الطلب طفل آخر:

- وأنا أيضًا يا »تيتا« أكاد أموت من العطش.
أطرقْت أم سعيد طوياًل، ك�ان تفكي�رها ينصب على فكرة 
واح���دة، هي احلصول على املاء، الذي أصبح من غير املمكن 
العث���ور علي���ه، بعد أن دم���رت احلرب محطة املياه وش���بكتها، 
وثقبت الش���ظايا خزانات املياه الفارغة أصاًل بسبب احلصار 

وانقطاع التيار الكهربائي.
أم���ا أب���و س���عيد فكعادت���ه ف���ي مواجه���ة األزم���ات صب���ور 
متفائل، ومن أجل الترويح على األنفس واألعصاب املشدودة 

كأوتار القوس، فقد عقب ممازحًا زوجته:
ي مشكلة املياه؟ - أليس بإمكانك أن حتلِّ

ألست من كان يقول »ال يظمأ من يسكن جوار البحر«؟
لم جتب أم س���عيد بش���يء، لكنها ُبِهتت، تعمق تفكيرها، 
وب���دت مهتمة بكلم���ات زوجها، ثم ارتس���مت مالمح االرتياح 
على وجهها، وفجأة نهضت من مكانها بسرعة، واجتهت نحو 

سطل املاء الفارغ.
- إلى أين يا أم سعيد؟ سأل زوجها.

- ُأحِضر املاء من البحر.
- إنه مالح... ال يصلح لشيء.

- سأحاول حتليته.
- كيف؟

- قلت: إنني سأحاول... لن نخسر شيئًا إن لم أجنح.
هبَّ األوسط من أوالدها قائاًل:

- بل أنا من سُيحضر ماء البحر.
- ال ي���ا ول���دي، أنا عش���ت م���ن عمري كثير. أم���ا أنت فما 

زلت في ريعان الشباب، ولن أسمح لك بأن تفقد حياتك من 
أجل سطل ماء.

- املوت برصاص األعداء أشرف من املوت عطشًا يا أمي!
ري في اخلطوة التالية. هاتي السطل، وفكِّ

أخذ ابنها األوسط السطل وخرج، بينما سأل األصغر:
- ماذا ميكنني أن أفعل يا أماه؟

- أحضر »طنجرة الضغط« الكبيرة.
- تريدين أن تسخني مياه البحر؟

ر. - أجل يا ولدي... سأجعله يغلي، حتى يتبخَّ
- أحسنِت يا أماه... ولكن كيف جنمع البخار؟

- ال ب���د م���ن وجود طريق���ة... جرة الفخار ق���د تصلح... 
على كل حال سأحاول.

ر إلشعال  - هيأت أم سعيد مكانًا مناسبًا في البيت املدمَّ
النار، وس���كبت م���اء البحر في طنجرة الضغ���ط ثمَّ وضعتها 
عل���ى الن���ار، وحني بدأ امل���اء يغلي أخذ البخ���ار يتصاعد من 
امل���كان املخص���ص خلروج���ه؛ ولك���ي ال يضي���ع البخار س���دًى 
ق���ام ابنها األصغ���ر بتثبيت خرطوم مي���اه على مصدر خروج 
البخ���ار، ليت���م نقل���ه إل���ى ج���رة الفخ���ار؛ حيث أخ���ذ البخار 

يتكثف ويتحول إلى قطرات ماء تتجمع في َقعر اجلرة.

أف���راد  جمي���ع  ش���رب  كم���ا  األطف���ال،  ش���رب 
األس���رة... أعادت أم س���عيد احملاولة، فجمعت َقْدرًا 
كافي���ًا إلع���داد عجين���ة اخلبز؛ حيث ج���رى إعداده 

على نيران احلطب.
إن محاول���ة أم س���عيد ه���ذه لم تعد س���ّرًا؛ فقد 
انتقلت إلى اجليران، اجلار تلَو اجلار حتى شملت 

احلي بأكمله.
و كان���ت أم س���عيد فرح���ة مغتبط���ة بإجنازه���ا 
الرائع الذي اس���تطاعت به أن تنقذ العش���رات من 

املوت ظمًأ أو جوعًا بسبب احلصار اجلائر.
وص���ل اخلب���ر إل���ى أذن���ي إم���ام املس���جد فدع���ا 
ألم س���عيد بخير، وعدَّ محاولتها ُس���نًة حس���نة لها 

أجُرها وأجُر من عمل بها.
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] عين على العدو [

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

 )*( كاتب فلسطيني.

تهديدات صهيونية:
لق���د أكد رئيس الوزراء بنيام���ني نتنياهو قائاًل: »إنه 
يوجد وضع يتصاعد من جانب قطاع غزة ضد إس���رائيل، 
وس���نضطر خالل األس���بوع احلالي إلى التعبير عن رأي 
حيال ذلك«، وهو ما يُعدُّ مؤش���راً على إمكانية اتخاذ قرار 

بشن هجمات شديدة على قطاع غزة.
إلى جانب ذلك، رأى وزير اإلعالم )يولي أدلش����تاين( أن 
من الواضح متاماً أن الوضع في اجلنوب بات »ال يطاق«، وأكد 
وزير الدفاع السابق وعضو الكنيست عن حزب »العمل«، )عمير 
بيرتس( م����ا وصفه ب� »تراجع« ق����وة ردع اجليش الصهيوني، 
وهو ما يستدعي قيامه بعمليات عسكرية ضد حماس، بشكل 
مختلف عما يجري اآلن. ودعا بيرتس املس����توى السياسي إلى 
حتذير حماس، التي تتحمل املسؤولية الكاملة عن قطاع غزة، 
من أن استمرار إطالق الصواريخ والقذائف سيقود بالضرورة 

إلى توجيه ضربات لها.
إال أن مس���ؤولني كبار في املس���توى العسكري أبَدو 
د  رغبتهم بتوجيه ردود قاس���ية ضد قطاع غزة؛ حيث توعَّ
قائد املنطقة اجلنوبية في اجليش الصهيوني، تال روسو، 
مبحاس���بة كافة املسؤولني عن إطالق قذائف الهاون على 

النقب.

أحاديث صهيونية
عن ب����دء الع�����د التنازلي
حلرب جديدة ضد قطاع غزة

استمرت حالة التوتر على احلدود مع قطاع غزة، واتسعت 
دائ���رة التهدي���دات الصهيوني���ة م���ع تزاي���د إط���الق الصواريخ 
وقذائ���ف اله���اون خ���الل األي���ام األخي���رة، وب���دأت تقدي���رات 
األوساط األمنية في »إسرائيل« تشير إلى أن قوة ردع اجليش 

الصهيوني إثر عملية »الرصاص املصبوب« بدأت بالتراجع.
وترى تلك األوس���اط أن كثيرًا من املنظمات الفلسطينية 
حت���اول تنفي���ذ عمليات ض���د اجليش اإلس���رائيلي، في الوقت 
ال���ذي حت���اول في���ه حركة حماس الس���يطرة عل���ى الوضع في 
غ���زة، ومنع ه���ذه التنظيمات من تنفيذ عمليات قد تؤدي إلى 
تدهور خطير في املنطقة، رغم أنها تتغاضى أحيانًا عن بعض 
نش���اطاتها؛ وخاصة أنه ليس حلرك���ة حماس أي مصلحة في 
حص���ول تده���ور خطي���ر للوضع هن���اك؛ ألنها ال زال���ت تدرك 
متامًا ما قد ُيقِدم عليه اجليش اإلسرائيلي في حال االنهيار 

التام لتفاهمات وقف إطالق النار.
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وقد أوضح قائد فرقة غزة سابقاً )شموئيل زاكي( أنه ليس 
هن���اك مصلحة لدى حماس في تصعي���د الوضع، والدفع نحو 
عملية أخرى على ش���اكلة عملية »الرصاص املصبوب«، معتبراً 
أن املش���كلة تكُمن في إطالق قذائف هاون وصواريخ، مع عدم 

قدرة أحد على السيطرة على هذا األمر. 
ونبَّه إل���ى أن ضرب ه���ذه املقذوفات لري���اض األطفال، 
وس���قوطهم قتلى سيدخل األوضاع في منعطف خطير، مشدداً 
على ض���رورة أن تقوم »إس���رائيل« بالتوضي���ح حلماس ليس 
باألقوال، بل باألفعال: أنها بتواصل إطالق النار س���تدفع ثمناً 
باهظاً، إلى جانب مواصلة حتصني البلدات بإنشاء غرف أمنية 
نة من أجل خلق شعور األمن لدى السكان، وتطوير أنظمة  محصَّ
تقني���ة على ش���اكلة منظومة »القبة«، وإن ل���م تنفع جميع هذه 

األمور فيجب القيام بعملية أخرى في غزة«.
وضع هش قابل لالنفجار:

رأى محللون وخبراء صهاين���ة أن الوضع هش في املنطقة 
وه���و قابل لالنفج���ار، مؤكدين أنه ليس م���ن مصلحة حكومة 
نتنياهو شنُّ حرب على قطاع غزة أو لبنان، لكنها قد ترتكب ما 

أسموها )حماقة( ضد إيران.
أما محلل الش���ؤون السياس���ية في صحيف���ة »هآرتس«، 
ر من خطورة نش���وب حرب على لبنان  عكيف���ا )ألدار( فقد حذَّ
نة اجلارية، مشيراً إلى أن وضع انعدام  أو قطاع غزة خالل السَّ
���لم في املنطقة وفش���ل األطراف املعنيَّة في إحراز تسوية  السِّ
للصراع يش���ير على تدهور األوضاع نحو األسوأ، منبهاً إلى »أن 
ش���رارة واحدة فقط تكفي لتفجير األوضاع«. وأوضح ألدار أن 
احلك�ومة الصهي�ونية احلالي�ة ال تتع�رض لضغ�وط داخلي�ة وال 
خارجي���ة من أمريكا أو االحتاد األوروبي، معتبراً أن ذلك »يزيد 
من مخاط���ر حريق جديد وال س���يما أن الوضع الراهن يخدم 

محور املقاومة املتمثل في حماس وحزب الله.
وأما املعل���ق البارز )جدعون ليفي(، فقد اس���تبعد ش���نَّ 
»إسرائيل« حرباً على غزة أو لبنان، مشيراً إلى أن نتنياهو يفرِّط 
في األقوال وال يفعل ش���يئاً، لكنه ال يستبعد احتمال التورط في 
حرب نتيجة تدهور طارئ كس���قوط صاروخ قسام في مدرسة 
إسرائيلية تردُّ عليه إسرائيل بقسوة؛ تؤدي إلى اشتعال جديد. 

ويضيف: »ال ننسى أن احلكومة احلالية أقالت قائد اجليش 
الصهيوني غابي أش���كنازي مبكراً ملعارضته املثابرة الستهداف 
عة«.  إيران عسكرياً، وهذا يزيدنا قلقاً حيال هذه األحداث املتوقَّ
ويس���تبعد املتحدث إقدام إسرائيل على توجيه ضربة عسكرية 

لطهران دون إذن واضح من أمريكا.
واس���تبعد املعلق العسكري الصهيوني )عاموس هارئيل( أن 
تكون لدى »إسرائيل« اليوم مصلحة في شن حرب على أي جهة 
رغم وجود ثالثة مح���اوَر نزاع هي: حماس وحزب الله وإيران، 
قائ���اًل: »إن الوضع هش وقابل لالنفجار نتيجة »أحداث طارئة: 
كأس���ر »حزب الله« جلنود، أو تنفيذ عملية ثأرية انتقاماً لعماد 
ل تهديداً  مغنية، أو حيازة س���الح جديد يخرق التوازن ويُش���كِّ
إلس���رائيل«. وزعم هارئيل أن حماس ال تس���يطر بشكل شامل 
على بقي���ة الفصائل في قطاع غزة، وهو م���ا يفتح الباب أمام 
اس���تمرار إطالق الصواريخ نحو »إسرائيل«، رغم أن »مصلحة 

الطرفني تقتضي استمرار الهدوء«.
أما قائد وح���دة قصاِصي األثر في اجلي���ش الصهيوني، 
)يوس���ي هاداد( فيزعم أن اجليش أحبط ف���ي اآلونة األخيرة 
عدة محاوالت تقوم بها فصائل املقاومة في قطاع غزة لتهريب 
مقاتليها من القطاع إلى »إس���رائيل« عبر سيناء. وادَّعى هاداد 
أن تهديد أنفاق رفح يستوجب اس���تعداداً أكبر من »إسرائيل«، 
مش���يراً إلى أن اجلدار مع مصر سيُحل املشكلة، أو على األقل 
س���يخفف من عمل جنود وحدة قصاصي األثر ملعرفة املتسللني 

إلى الكيان.
واعتب���ر ضابط كبي�ر في اجلي�ش الصهي�وني أن هن�اك ما 
وصفه ب� »ت���آكاًل معيَّناً« في ترتيبات وق���ف إطالق النار على 
عياً أن حماس حت���اول منع إطالق النار  ح���دود قطاع غزة، مدَّ
على األراضي »اإلس���رائيلية«، ولكنها تواجه صعوبات في كبح 
جماح آالف من أفرادها، باإلضافة إلى أنها تتغاضى أحياناً عن 
نشاطاتهم، مس���تبعداً في الوقت ذاته وقوع مواجهة واسعة مع 
ر من احتمال نش���وب مثل هذه املواجهة بسبب  حماس، لكنه حذَّ

حادث محلي خطير قد يقع على حدود القطاع.
أخي���راً: فقد زعم���ت القي���ادة العس���كرية الصهيونية أن 
حماس مس���تمرة في فحص مدى صبر »إس���رائيل«، وال سيما 
في ضوء خشية اجلهات العس���كرية اإلسرائيلية من أن حماس 
حتاول التقلي���ل من عملية الردع التي أنتجتها عملية »الرصاص 
املصبوب«، من خالل غض الطرف بشكل مقصود عن املنظمات 
الصغيرة التي تطلق الصواريخ على املناطق احمليطة بقطاع غزة، 
وهو ما دفع س���الح اجلو اإلس���رائيلي لقصف سلسلة أهداف 
زة مس���بقاً بهدف التلميح حلماس بأن الواقع املوجود غير  مجهَّ

مقبول. 
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ِسرُّ العداء الغربي
لإلسالم ونبيِّه#!

حممد عبد الشايف القوصي

] في دائرة الضوء [

جمي���ع الديانات الس���ماوية كانت هدفاً ألل���وان كثيرة من 
العداء الديني والسياس���ي، ولم يتورع أعداؤها أن يس���تخدموا 
ضدها كل الوس���ائل املادية واملعنوية بهدف عزلها، وتهميشها، 
أو القضاء عليها متاماً. وملَّا أش���رق اإلسالم واجه كذلك شتى 
أل���وان العداء؛ مع أن���ه دين ال يهاجم أحداً على س���بيل الظلم 
واالعت���داء، ولكنه قادر على الدفاع عن نفس���ه. لكن في اآلونة 
األخيرة تعرض حلملة شرسة س���ببها أنه العدو اجلديد الذي 
ينبغي محاربته، واستغلَّ املغرضون بعض التصرفات الشاذة في 
بعض بلدان املسلمني، محاولني تعميمها على أُمة كاملة؛ مع أن 
حقيقة اإلس���الم ناصعة، كالشمس في ضحاها. ومع ذلك فإن 
هناك من يغمض عينه عنها، أو يحاول إغماض عيون اآلخرين.
واملرء يتس���اءل بحزن وأسى: ملاذا يسيء الغربيون إلى رجٍل 
د #( تس���امى ش���أنُه وَقْدره أبعد مما  جليل الَقْدر مثل )ُمحمَّ
يخطر على بال أحد من الشرف واملجد واملثالية منقطعة النظير 

بشهادة أحبارهم وفالسفتهم وزعمائهم؟
ملاذا يكره���ون َمْن يدعوهم إلى الرش���د والصالح ومكارم 
األخ���الق؟ ملاذا يحاربون الذي يأمره���م باملعروف وينهاهم عن 
م عليه���م اخلبائث؟ ملاذا  املنكر، ويُِح���لُّ لهم الطيب���ات، ويُحرِّ
قاً ملن سبقه من األنبياء  يرفضون )نبيَّ الرحمة( الذي جاء مصدِّ
والرس���ل؟ أال يعلم هؤالء املكابرون واملعاندون أن اإلس���اءة إلى 

د( إمنا هي إس���اءة إلى جميع األنبياء، وأن تكذيبه يعني  )ُمحمَّ
تكذيباً ألسفارهم وكتبهم التي يتعبَّدون بها؟ 

إننا ف���ي حيْرة من حال هؤالء القوم! فدينهم يش���هد على 
جهلهم وس���وء أخالقهم، ومخالفتهم لشرع نبيهم. ألْم يقل لهم 
اإلجنيل: »ال تكافئوا أحداً بس���يئة، ولكن من لطم خدك األمين، 
فانصْب إليه األيسر. ومن أراد مغالبتك وانتزاع قميصك، فاخلع 
له الرداء كله«)1). فهذا إجنيلهم يش���هد عليهم بأنهم ليسوا على 

شرعه، بْل َردُّوا حكمه ورفضوه.
ومما يؤَس���ف له: أن الكارهني لإلسالم، لم يكلِّفوا أنفسهم 
مؤون���ة القراءة والبحث في ما كتبه العقالء واملنصفون من كبار 
فالس���فتهم وعلمائهم؛ فقد شهد املؤرخ الفرنسي أرنست رينان 
renan )1823-1892( - على الرغم من تعصبه الش���ديد ضد 
د  اإلس���الم - على حتامل أبناء جنس���ه وملَّته على النبيِّ ُمحمَّ
#، فيقول في كتابه )دراس���ات في تاريخ األديان(: »لقد كتب 
د. إنه تاريخ مملوء باحلقد  املس���يحيون تاريخاً غريباً عن ُمحمَّ

والكراهية له«.
إننا ن���درك أن اجلهل بحقيقة اإلس���الم يق���ف وراء هذه 
االفت���راءات؛ فمن جِهَل ش���يئاً عاداه. وهذا ال���ذي دفع املفكر 
الهولندي الكبير أدريان روالند Hadrian reland الذي كان 

))) متَّى: اإلصحاح اخلامس.
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عاملاً باللغات الش���رقية والفارسية، وهو أول كاتب أوروبي يكون 
عادالً في حديثه عن اإلسالم ونبيِّه #، أقول: دفعه إلى القول 
في كتابه )اإلس���الم(: »إن أغلبي���ة األديان قد وصفها أعداؤها 
بشكل س���يِّئ. وكل األديان ُفِهمْت بشكل خاطئ، ومن ثَمَّ تعامل 
معها أعداؤها بشكل خاطئ أيضاً؛ ولذلك يجب أال نندهش إذا 

حدث الشيء نفسه مع اإلسالم«.

الجهل بحقيقة 
اإلسالم وراء 

تحامل الغربيين 
وعداوتهم.

 Sigrid ت املستش���رقة األملانية سيغريد هونكه وقد تصدَّ
hunke لهذه اإلس���اءات، فقالت في كتابها )فضل العرب على 
أوروبا(: »إن هذه النظرة األوروبية للعرب واملس���لمني تدلُّ على 
ضيق األُفق وعدم الرغبة في االعت���راف بفضل العرب عليهم 

وعلى العالم الذي نعيش فيه«.
ولعلَّ اجلهل املْطِبق باإلس���الم ونبيِّه الكرمي #، هو الذي 
جعل املفكر القبط���ي )نظمي لوقا( يندهش من تلك احلماقات 
ويس���تنكرها، ويتساءل: »أيُّ الناس أَْولى بنفي الكيد عن سيرته 
ل املاليني من عبادة األصنام  من )أبي القاس���م ]#[( الذي حوَّ
املوبق���ة إلى عبادة الله رب العاملني، ومن الضياع واالنحالل إلى 
الس���موِّ واإلميان، ولم يُِفد من جهاده لشخصه أو آله شيئاً مما 
يقتت���ل عليه طالب الدنيا من زخ���ارف احلطام؟ ماذا بقي من 

مزعم لزاعم؟ 
إمياٌن امتحن���ه البالء طوياًل قبل أن يَُف���اء عليه بالنص�ر، 
وما كان النصر متوقعاً أو ش���به متوق���ع لذلك الداعي إلى الله 
في عاصمة األوثان واألزالم. ونزاهٌة ترتفع فوق املنافع، وس���موٌّ 
يتعفف عن بهارج احلياة، وس���ماحة ال يداخلها زهو أو استطالة 
بس���لطان مطاع. لم يُِفد. ولم يورِّث، ولم يجعل لذريته وعشيرته 
م على نفسه ما  ميزة من ميزات الدنيا ونعيمها وسلطانها. وَحرَّ
أح���لَّ آلح�اد الن�اس من أتباعه، وألغى ما كان لقبيلته من تقدم 
على الناس في اجلاهلية حتى جعل العبدان واألحابيش سواسية 

وإمياننا أن مثل هذه االفتراءات واحلمالت اإلعالمية التي 
يفتعلها خصوم اإلس���الم بني حني وآخر، ال ميكن أن تَُردَّ أحداً 
كه في دينه الذي اعتنقه بقوة،  من املسلمني عن معتقده، أو تشكِّ
وآمن به عن قناعة تامة، ولن يس���تطع أحد أن يَُحول بينه وبني 
اإلسالم القائم على احلجج الدامغة، والبراهني الناصعة. بل إنَّ 
تهم،  عاءات الكاذبة تزيد املس���لمني قوة في العقيدة إلى قوَّ االدِّ
ودفاعاً مستميتاً عن مقدساتهم؛ ألن الناموس الكوني يؤكد دوماً 
ر له  أن احلق ال يُهَزم أب���داً مهما ضعفت مقاومته؛ حتى لْو تنكَّ

اجلميع.
فاإلس���الم منذ ب���زوغ فجره ال���ذي ابتدأ برج���ل واحد 
ته  د #( ل���م يعتمد على قوة مادية، إمن���ا كانت قوَّ ه���و )ُمحمَّ
الروحية وراء انتش���اره الس���ريع وانتص���اره العجيب على قوى 
الش���ر وإمبراطوريات الفس���اد. حدث كل ذلك في حقبة زمنية 
وجيزة مع قلة اإلمكانيات املادية وصعوبة احلياة؛ ألن اإلس���الم 
- كم���ا يقول املؤرخ العاملي أرنول���د توينبي في اجلزء اخلامس 
من قصة )احلضارة( -: »فاجأ العالَم مببادئ س���امية رأى فيها 
الناُس إنقاذاً للبشرية املعذبة؛ ففي الوقت الذي كان فيه امللوك 
واحلكام س���ادة أو آلهة، وكانت الش���عوب عبيداً لهم، في هذا 
د ]#[( على الناس مببدأ املساواة بني  الوقت ظهر )النبيُّ ُمحمَّ
احلاكم واحملكوم، وامللك والسوقة. وفي الوقت الذي كانت أقوال 
املل���وك وأفعالهم هي القانون وهي العدالة، إْذ باإلس���الم يأتي 

بقانونه السماوي فيخضع له العظيم واحلقير.
إنَّ مثل هذه املبادئ أو املفاجآت هي التي أدهش���ت العالَم 
وجذب���ت الناس أفواجاً له���ذا الدين العظي���م، وعندما جذب 
اإلسالم الناس إليه لم يََدْعهم في حيرة من أمور دينهم ودنياهم، 
هم بأرقى نُُظم احُلْكم، وأرق���ى نُُظم االقتصاد، ووضع  ب���ْل أمدَّ

أسمى األسس حلياة اجتماعية صاحلة«. 
هذا صحيح، والدليل على ذلك أن املسلمني كانوا يضعفون 
ويق���وون، وينهِزم���ون وينتصرون، ولكن اإلس���الم كان قوياً في 
احلالتني، ومنتصراً دائماً. وأساس انتصاره هو أُسُسه ومبادئه 
الراقية. وقد آمن بهذه احلقيقة وش���هد بها كثير من املفكرين 
 Montet( 1856 – واملؤرخني الغربيني. يقول مس���يو مونت���ه
))9)( أس���تاذ اللغات الش���رقية في جامع���ة جنيف في كتابه 
ق أنَّ اإلسالم  )حاضر اإلسالم ومستقبله(: »لقد صار من احملقَّ
ظافر ال محالة عل���ى غيره من األديان التي تتنازع العالم. ومن 

ذلك أن عدد املسلمني في منوٍّ وتزايد على الدوام«. 
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ال غرابة في أن يُسيء جهالء الغرب إلى نبيِّ اإلسالم 
# م���ا دامت كتبهم )املقدس���ة( فتحْت ش���هيتهم التهام 
األنبياء والنَّيْل من الرس���ل الكرام؛ فق���د رأينا منهم من 
ادَّعى أن الس���يد املس���يح - عليه السالم - كان قد تزوج 
من مرمي املجدلية، وهو احلدث الذي تستَّرْت عليه كنيسة 
روما حتى اآلن. كما َسِخر الشاعر الفرنسي )آرثر رامبو 
Arthur rimbaud( م���ن املس���يح - عليه الس���الم – 

خاصة عندما خاطبه قائاًل: »يس���وع! يا لصاً أزلياً يسلب 
البشر نشاطهم...«.

واألغرب من ذلك ما زعمه عالم النفس اليهودي )بن 
أشنون( الذي وصف موس���ى - عليه السالم - بأنه كان 
حتت تأثير نوع من املخدرات حني رأى النار عند الشجرة 

ى الوصايا العشر.  بالوادي املقدس، وحني تلقَّ
ما هذه اإلس���اءة املتكررة إلى األنبياء؟ وما هو ِس���رُّ 

العداوة للرسل الكرام؟
ر يكمن في كتبهم )املقدسة( التي يتعبَّدون  إنَّ هذا السِّ
أتهم على االس���تهانة بش���خوص األنبياء  به���ا؛ ألنها جرَّ
والرس���ل بصفة عامة، كما جعلتهم يتجرؤون على الذات 

اإللهية.   
فكثيراً ما نراهم يصوِّرون األنبياء في أبش���ع صورة؛ 
ة  فالعه���د القدمي يرس���م صوراً ال تليق أب���داً مبقام النبوَّ
وال بأخالق الرس���ل الكرام؛ فقد جاء فيه: »س���ليمان في 
ش���يخوخته لم يكن قلبه كاماًل مع ال���ربِّ إلهه كقلب داود 
أبيه، فذهب س���ليمان وراء عش���تروث آلهة الصيدونيني. 
وعمل سليمان الشر في عيني الربِّ ولم يتبع ال�ربَّ متاماً 
كداود أبيه«))). وأس���وأ من ذلك ما ذكروه عن لوط - عليه 
السالم - وابنتيه)))، وما ذكروه عن داود، عليه السالم))).

نوها بأيديهم  وقد استمرؤوا هذه االفتراءات التي دوَّ
في كتبهم  عبر تاريخهم الطويل، وأُش���ِربُوها في قلوبهم؛ 

حتى حتولوا إلى مخلوقات شريرة وعدوانية.    
فنقرأ – مثاًل - في العه�د القدمي أن إس���رائيل )النبيَّ 
يعقوب عليه السالم( أصرَّ على محق العرب الكنعانيني وعدم 

ْفر امللوك: ))/ ) - 3. ))) سأِ
ْفر التكوين: 30/19 - 38.  ))) سأِ
)3) صموئيل الثاني: ))/ ) - 7).

ن لنفسه وال لذويه، وكانت لذويه - بحكم  وملوك قريش. لم مُيكِّ
اجلاهلية - صدارة غير مدفوعة، فسوَّى ذلك كلَّه باألرض. أيُّ 
قامة بعد هذا تنهض على قدمنْي لتطاول هذا املجد الش���اهق 
أو تدافع هذا الصدق الصادق؟ ال ِخيرة في األمر، ما نطق هذا 
الرس���ول عن الهوى. وما ضلَّ وما غوى. وما َصَدق بشر إْن لم 

يكن هذا الرسول بالصادق األمني«.
إن املالَحظ أن غالبية الذين يس���يئون فهم اإلسالم تتفاوت 
بواعثهم ونيَّاتهم؛ فمنهم ُطالَّب املعرفة اجلاهلون بلغاتهم وآدابهم 
ومعتقداتهم، فضاًل عن جهلهم بلغة القرآن وش���رائع اإلسالم. 
ومنهم أُنَاس يتعاملون مع اإلسالم بالكراهية وروح االنتقام ذاتها 
رون الذين  التي ينظرون بها إلى أديانهم ومذاهبهم. ومنهم املبشِّ
ينحرف���ون عن الصواب اضطراراً واختياراً بباعث من التعصب 
للصنعة واحلرفة؛ ألن التبشير عندهم مصلحة ومنفعة يعيشون 
عليها، ويحرصون عليها ِحرَصهم على القوت واجلاه واملناصب؛ 
د، والكذب املقصود. ومنهم أُنَاس  فيضطرون إلى التلفيق املتعمَّ
يخدمون السياس���ة الغالبة على دولهم ويصطنعون لها الدعاية 

تارة والدبلوماسية تارة أخرى.
 world وأخطر من هؤالء جميعاً جنود )الصهيونية العاملية
Zionism( وربائبُه���ا وم���ا ميتلكون���ه من وس���ائل الدعاية، 
كاس���تيالئهم على صناعة الس���ينما التي برعوا في تسخيرها 
وإخفاء مراميها، وامتالكهم كثيراً من شركات اإلعالن الكبرى، 
فتحسب لهم الصحف ووسائل اإلعالم حسابَهم، وال تتورع عن 
خدمتهم أو السكوت عنهم على األقل وكتمان مآربهم، كما متلَّك 
الصهاينة ُدوَر النشر العاملية، وكثيراً ما يتبرع املؤلِّف إلرضائهم 
ونش���ر دعايتهم متهيداً لقبول كتبه ونشرها والترويج لها، وخلق 
ر وسائلهم أحياناً عن ترشيحها  جوٍّ صالح لالهتمام بها، وال تقصِّ

ألكبر اجلوائز العاملية. 
وإلى جان���ب الوس���ائل الفني���ة واملالية، فلهم وس���ائلهم 
وراء الس���تار وأمامه بني الساسة واملرش���حني ملراكز الزعامة 

واملتنازعني على األصوات في مواسم االنتخابات.
إذن، فما الظن إذا اجتمعت قوة الدعاية وس���لطة املال مع 
مآرب القوى املسخرة لسياس���ة االستعمار والتبشير؟ ليس من 
املنتظر أن يتصدى الكبار املستعمرون إلعالن حقائق اإلسالم، 
وروعة شريعته، واالعتراف بأنه سبيل احلق والعدل والنجاة!          

 وصايا الكتاب املقدَّس:
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االعتراف لكنعان بحق احلياة )حت���ى لو اعتنق العرب اليهودية(؛ 
ألنها دين إس���رائيل وحَده. وه���ذا - بالطبع - ليس وحياً. بْل من 
تأليف )أوالد األفاعي( و )قتلة األنبياء(؛ ألنَّ يعقوب نبيٌّ كرمي، وال 

ميكن أن يصدر عنه هذا التصرف الظالم.
وفيه أيضاً، أن كل البشر غير اليهود )كالب( وخدم اليهود 

في أصل الديانة.
أم���ا التلم���ود talmud - وهو كتابهم املق���دس الثاني - 

فيقول: »استيالء اليهود على ما 
ميلك الغويي���م )أي غير اليهود( 
ة  ح���ق، ووع���د تصحبه املس���رَّ

الدائمة«.
وجاء فيه أيضاً: »يس���تحق 
القت���ل كل الغويي���م حت���ى ذوو 

الفضل منهم«.
ولم ينتِه موقفهم عند مجرد 

ل  اإلساءة اللفظية ورميهم ألنبيائهم بارتكاب الفواحش، بْل تُسجِّ
كتبه���م التاريخية أنهم قتلوا من األنبياء )حزقيال، وأش���عيا بن 
آموس، وآرميا، وزكريا، وابنه السيد احلصور يحيى... وغيرهم، 
د - عليهما  عليهم الس���الم( كما أنهم حاولوا قتل عيسى وُمحمَّ

السالم - وتواطؤوا ضدهما وضد أتباعهما.
لذل���ك وج�دنا الت�وراة نفس���ها - واإلجنيل والق�رآن أيضاً - 
تصفهم في مواضع عديدة بأنهم )قتلة األنبياء( و )أوالد األفاعي( 
: ها أنذا  و )الضال���ون العميان( و )امللعونون بكفرهم(: »قال الربُّ
جالٌب ش���راً على أورش���ليم ويهوذا، وأدفعهم إلى أيدي أعدائهم 
غنيمة ونهب���اًً جلميع أعدائهم؛ ألنهم عملوا الش���ر في عيني«)))، 
وجاء في توراتهم: »ها أنذا جالٌب الشرَّ على هذا املوضع وسكانه 
م���ن أجل أنهم تركوني، وأوقدوا آلله���ة أخرى، لكي يغيظوني بكل 

عمل أيديهم فيشتعل غضبي على هذا املوضع وال ينطفئ«))).
ويكشف طبيعتهم )ِسْفر إشعيا(؛ إذ ورد فيه: »إن الله قال: 
اذهب، وقل لهذا الش�عب: اس�معوا س�معاً وال تفقه�وا، وأبصروا 
إبصاراً وال تعرفوا، غلظ قلب هذا الشعب، وثقل أذنيه، واطمس 

عينيه؛ لئال يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه«. 

ْفر امللوك الثاني: 1)/)1 - 5).   ))) سأِ
ْفر امللوك الثاني: 1)/16، 17. ))) سأِ

ويقول )ِسْفر املكابيني الثاني(: »وصار مرشدو هذا الشعب 
مضلِّ���ني، ألجل ذلك ال يف���رح الربُّ بفتيان���ه وال يرحم يتاماه 

وأرامله، ألنَّ كل واحد منهم منافق وفاعل شر«. 
وتعالوا نتساءل بعد عرض هذا اجلانب مما حوته أسفارهم 
وكتبهم )املقدس���ة( وبعد معرفة موقفهم من األنبياء، لعله يكون 
ق���د بَطَل العجب، وظه���رت احلقيقة كلها، نتس���اءل: هل مثل 
هذه الكتب اململوءة بالس���خرية واالس���تهزاء بالرسل واألنبياء، 
واالس���تهانة بالبشر، والتحريض 
ارتكاب اجلرائم، هل ميكن  على 
أن تكون وحياً سماوياً؟ وهل هي 
جديرة باالحترام؟ وهل ميكن أن 
قها أحد أْو يؤمن مبا فيها؟ يصدِّ

 وه���ل ميكن ألُن���اس هذه 
موقفهم  هو  وهذا  كتبهم،  طبيعة 
م���ن األنبياء، هل ذل���ك يؤهلهم 
قهم الن���اس في مزاعمهم؟ أو يطمِئن أحٌد إلى الكتب  ألْن يصدِّ
الت���ي بأيديهم؟ وهل يُؤمَتن مثل هؤالء عل���ى التراث الديني أْو 
على احلضارة البش���رية؟ وهل يجوز أن مينحهم العالم أيَّ لون 
من ألوان الهيمنة على أي مقدس���ات دينية، أو احلماية لتراث 

األنبياء؟
َمْن يا تُرى أَْولَى بالتصديق واالحترام: الذين يس���خرون من 
�رونهم ويؤمنون بهم جميعاً، وال  األنبياء ويقتلونهم، أْم الذين يوقِّ

قون بني أحٍد منهم؟ يفرِّ
وَمْن أَْولى بحفظ التراث وحماية املقدسات ورعايتها: الذين 
ع الس���جود  حولوها إلى بؤرة للرذائل، ومغارة لصوص، أْم الركَّ

سون خالقهم بالليل والنهار؟ الذين يُقدِّ
أخيراً: على العالم كله أن يفهم أن اإلس���الم ال يُكِره أحداً 
على اعتناقه، لكنن�ا نط�اِلب اآلخرين أن يبحث�وا عن احل�ق، وال 
شيء س���واه. وال يزال ِرهاننا األكبر على الوعد واإلباء اإللهي 
ُه إاَلّ َأن ُيِتَمّ ُنوَرُه  الصارم الذي نصَّ عليه القرآن الكرمي: }َوَيْأَبى الَلّ

َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن{ ]التوبة: ٣٢[.

كتُبُهم )المقدسة( 
فتحْت شهيَّتهم التهام 

األنبياء والتجرُّؤ على 
الذات اإللهية.
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 احت���ل الفقي���ه مكانة عالي���ة يعرفها كل من يس���تقرئ التاريخ 
اإلس���المي من جميع جوانبه )السياس���ية أو االجتماعية أو العلمية 
أو االقتصادية(؛ فهو يس���تند إلى تاريخ طويل كان فيه صاحب الكلمة 
ات والقضايا  األُولَ���ى في املجال العلم���ي، كما كان املرجع ف���ي امُلِلمَّ
كبيرها وصغيرها، ويحتاج إليه الناس على اختالف مس���توياتهم في 
قضاياهم العامة واألش���د خصوصية، حتى الق���رارات الكبرى كانت 
اًل عن واقع  تُصَبغ بفتوى الفقيه؛ لذلك َحَملت لنا الفتاوى تاريخاً مفصَّ
احلياة االجتماعية واالقتصادية والعلمية في التاريخ اإلس���المي في 

ن َحْملَه. كافة مراحله مما لم يستطع التاريخ املدوَّ
لكن هل بدأت ه���ذه املكانة تتقلص وتضيق مس���احتها في هذا 

العصر تاركة األمر لشخصيات أخرى: كشخصية املثقف أو املفكر؟
الواقع أن ش���خصية الفقيه ل���م تَْخُل من املقاب���ل أو املضاد أو 

املخالف، أو من له منهجية فكرية مغايرة ملنهجية الفقيه.
فعندم����ا ننظر في عهد التابع����ني وأَتَْباعهم جند املقابلة بني الفقهاء 
ثني، أو أهل األثر وأهل النظر، أو مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل  واحملدِّ
احلديث، وقد كان احلجاز مس����تََقر مدرس����ة أهل احلديث )أهل األثر(، 
والعراق مس����تََقر مدرسة الفقهاء )أصحاب الرأي(؛ ولعل السبب في ذلك 
وف����رة املرويات احلديثية في احلجاز بس����بب كث����رة الصحابة فيه، وقلة 
األحاديث بالعراق حت����ى اضط�روا - في بع�ض القض�ايا التي لم يجدوا 

الفقيه
ر  والمفكِّ

د. حممد الفقيه 

]قضايا فكرية [
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الفقيه لديهم.
ال ش���ك أننا نعيش في واقع معقد متداخل متشابك، وقد 
حدثت في���ه تطورات فكرية وفلس���فية وعقائدي���ة بصورة لم 
تعهدها األمة من َقبْل، تزامنت مع وجود االستعمار الذي أنهك 
أها واس���تهلك ثرواتها وزرع فيه���ا من الفنت ما زرع  األمة وجزَّ
قبل رحيله، وهو ما ولَّد أس���ئلة وإشكاالت ُطرَحت بلغة مغايرة 
مل���ا كان معروفاً في الطرح العلم���ي أو الثقافي لدى املجتمعات 
اإلسالمية، وهي إشكاالت ونقاشات شاملة للتصورات واألفكار، 
متغلغل�ة حتى في التك�وين الفك�ري والعقائدي حلامليها، وهو ما 
جعلهم يسعون لطرٍح مخالٍف لإلسالم، بل يحملون على اإلسالم 
حملة نك���راء تدعو إلقصائه من حياة الن���اس، وإحالل إحدى 
األيديولوجيات الش���ائعة مكانه، وهو ما ولَّ���د احلاجة لوجود 
ٍر تكون مرجعيته إس���المية من جهة، ويكون لديه استيعاب  مفكِّ
للصراعات الفكرية احلادثة وإملاٌم مبصطلحاتها وإدراك للغتها 
وأساليب نقاش���ها من جهة أخرى، فُوِجد لدينا مفكر إسالمي 
كم���ا وجد كذلك - نتيج���ة للتأثر بالتي���ارات العاملية - مفكر 
اش���تراكي أو مفكر قومي، وكان كلٌّ يط���رح آراءه تبعاً خللفيته 

الفكرية ومرجعيته الثقافية.
ر باالشتراكية داعياً الناس  فكان االش���تراكي - مثاًل - يبشِّ
التِّباعه���ا؛ فهي اجلنة املوعوده عل���ى األرض، وفي الوقت ذاته 
ال يكف عن مهاجمة اإلس���الم وَكيْل الته���م الباطلة إليه، بينما 
كان املفكر اإلس���المي يقف في وجه هذه التهم يفنِّدها ويناقش 
أصحابها ويبنيِّ عوار كالمهم. ورمبا تأثَّر بعض الناس بش���يء 
من تلك اجلداالت، فتبنَّى وجهة نظر اش���تراكية أو غيرها وهو 
ال يش���عر، وهذه طبيعة اجلدال؛ فق���د يتبنَّى املرء بعض أقوال 
خصمه؛ ألنه يقت���رب منها كثيراً وقت النقاش فيتلبس بها وهو 

ال يشعر.
ف���كان املفكرون الذين ينتمون لهذه األيديولوجيات املخالفة 
يهاجمون الفقهاء ضمن خطة هجومهم على اإلسالم، وعدائهم 
لهم ضم���ن عدائهم للدين؛ ففي القضاء على ش���خص الفقيه 
إضعاف للدي���ن، وكيف يعرف الناس دينه���م إذا لم يكن بينهم 
فقهاء؟ وقتها تُلْبَ���س أي قضية لبوس الدين وتقدم للناس على 

أنها من دينهم فيأخذون بها وهم ال يشعرون.
حتى املفكر اإلسالمي لم يسلم منه الفقيه، مع أن عالقتهما 
ينبغ���ي أن تكون عالقة تكامل ال تضاد؛ ف���كلٌّ يعمل في حقله، 

فيها نصوصاً - الستعمال 
القي����اس، حتى ج����اء اإلمام 
املدرستني  على  فدرس  الش����افعي 
ووجد أن عند كلٍّ منهما مزايا ليست عند 
ل كتاب في  األخرى، ومن واقع هذه الرؤية ألَّف أوَّ

أصول الفقه، وهو )الرسالة(.
فالتقابل هن���ا تقابل تنوُّع وليس تقاب���ل تضاد؛ فكال 
نة مصدَرين أساسيني،  املدرس���تني جتعل نصوص الكتاب والسُّ

كما تتفقان في عدد كبير من القضايا األصولية.
كما حصل تقابل بني الفقيه والصوفي، وقد اش���تمل هذا 
التقابل على تضادٍّ وتنوُّع في آن واحد. والصوفية الذين حصل 
بينه���م وبني الفقه���اء تضادٌّ هم الذين اعتم���دوا مصادر غير 
املصادر الش���رعية التي يعتمدها الفقهاء؛ فهم يعتمدون على 
الذوق والرؤى والَوْجد مصادر تش���ريعية. كما حصل اخلالف 
بني الفريقني في معاجلة قضايا املجتمع؛ فبينما يرى الصوفية 
أن احلل ف���ي التزهد املطلق، وترك االنغماس في حياة الناس 
ومشكالتهم، واالنعزال النفس���ي والبدني َقْدر املستطاع، تأتي 
مع�اجل�ة الفقه�اء مختلف�ة؛ حيث يفس����رون الزه�د تفس�يراً 
ال يُخِرج اإلنس���اَن عن معاركة احلياة واخلوض فيها، ويجعلونه 
مراتب، لكْن حت���ى أعالها ال يُخِرج اإلنس���اَن عن العيش مع 
البش���ر والتعامل بتعامالتهم، ثم تنص���بُّ معاجلة الفقهاء على 
تصحي���ح التعامالت اخلاطئة في حياة الن���اس، وبيان أحكام 

الشرع فيها.
فهل حص���ل اختالف في هذا الزم���ان؟ وهل ضعف دور 
الفقي���ه وقلَّ تأثي���ره؟ هل تغير الزمان لدرج���ة أن الفقيه مبا 
ميلك من أدوات معرفية لم يعد قادراً على مواجهة املستجدات 
واملتغي���رات، وهو ما يعني احلاجة لوجود ش���خصيات أخرى 

قادرة على استيعاب املتغيرات؟
إن غرب���ة الفقيه من غربة الدين ف���ي حياة الناس؛ فعلى 
َقْدر قربهم م���ن الدين أو بُعِدهم عنه ترتفع أو تنخفض منزلة 
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واحملصلة النهائية خدمة هذا الدين، وال أعمم القول على جميع 
املفكرين اإلسالميني؛ فهناك أفراد منهم هاجموا الفقهاء، وقد 
غالى بعضهم في هجومه؛ فجعل عقليَّة الفقهاء ومنهجيتهم هي 
السبب األكبر في تخلُّف األمة؛ ولذلك ال مخرج لألمة إال بتغيير 
ة  هذه العقلية ومنهجيتها ف���ي التفكير، ومنهم من كان أقل حدَّ
لكنه اتهم الفقهاء بالبعد ع���ن قضايا األمة املفصلية والعكوف 
عل���ى قضايا جزئية؛ حتى وصفوا الفقهاء بأنهم علماء احليض 

والنفاس، وأنهم بعيدون كلَّ البعد عن قضايا العصر.
وقد كان سبب هذا الهجوم تأثُّر بعض املفكرين اإلسالميني 
باجلداالت مع املخالفني، وانغماس بعضهم في القضايا الفكرية 
حتى يراها كلَّ شيء، بينما غيرها يكون هامشياً من وجهة نظره، 

حتى كانت لبعضهم آراء غريبة حول جتديد الفقيه وتكوينه.
إن تب���ادل األدوار والتكامل ب���ني املفكر والفقيه هو املطلب 
ال�ُمِلحُّ ملعاجلة مش���كالت الواقع املعقدة املتش���ابكة، ولكن من 

يستطيع فهم هذا أو استيعابه.
ينبغي لكلٍّ منهما أن يتوجه لدائ���رة اختصاصه التي يتقن 
عالجه���ا؛ فإذا تداخ�لت الدائرتان ع�رف���ا بحنكة كيف يديران 
هذه املنطقة املش���تركة بينهما، وأيهما أَْولى بأن يبدي رأيه فيها 
إن احت�اج ل�رأي واحد، أو يب�دياه سوياً بدون تض�اد بينهم�ا ما 

استطاعا إلى ذلك سبياًل.
وقد يقال: أال ميكن تقابلهما في مناطق مشتركة، أم أنهما 

على طرفي نقيض ال ميكن أن يلتقيا أصاًل؟
أو يقال: أال ميكن أن يك���ون املفكر فقيهاً أو الفقيه مفكراً 

فيكون تناول القضايا يحمل البعدين فيزول اإلشكال؟
احلقيق���ة أن الفقي���ه يختلف عن املفكر م���ن حيث أدواتُه 
املنهجية وتكوينه املعرف���ي؛ فالفقيه مأخوذ من الفقه الذي هو 
مصطلح ش���رعي باألس���اس وقد أخذ هذا اللقَب لكونه مبيِّناً 
لألحكام موضحاً للحالل واحلرام؛ فوظيفته بيان حكم الشريعة 
على املسائل النازلة بالناس واحلوادث الطارئة فيهم، حتى سماه 
عاً عن رب العاملني، َولْنرجع لشروط املجتهد الذي  ابن القيم موقِّ
ميث���ل الذروة في املرتبة الفقهية لنع���رف التكوين املعرفي لدى 
الفقيه فإننا س���نجد أن األس���اس واألصل واألهم في ذلك هو 
نة، وحتى العلوم األخرى املطلوب من الفقيه  علمه بالكتاب والسُّ
���نة كعلوم اللغة  حتصيله���ا؛ إمنا الغرض منها فهم الكتاب والسُّ

وأصول الفقه، وغيرها.
ثم إن علم أصول الفقه قد رس���م له املنهجية التي يس���ير 
عليها في تناول األحكام؛ فالفقيه ال يس���ير عبثاً أو كلما ارتأى 
أمراً أفتى به؛ فهو ال يصدر إال عن منهجية شرعية ال عن مجرد 

ل.  هوى أو تأمُّ
بينما التكوي���ن املعرفي لدى املفكر قد يس���اهم فيه عدد 
م���ن العل�وم الت�ي تثري ثقافت�ه ح����ول القضايا التي يتن�اولها، 
وه���و غالباً يالم���س املعلومة دون الغوص فيه���ا؛ ألن هذه هي 
وظيفته، وقد تتش���كل ِبنَيته املعرفية من معارف متعددة: كعلوم 
السياس���ة واالجتماع والفلسفة واألدب... وغيرها؛ حتى تكتمل 
لديه الصورة حني يريد وص���ف قضية معاصرة أو يقوم بطرح 

حلول لها.
كما أن األدوات املنهجي���ة والتحليلية قد تختلف من مفكر 
ألخر؛ فبينما يعتمد بعض املفكرين على بعض املناهج الفلسفية، 
يح���اول آخرون إيجاد منهجيتهم اخلاص���ة في تناول القضايا. 
أما املفكر اإلس���المي فيحاول تأصيل فكرته مبنهجية شرعية، 

وهكذا.
وأيض���اً قد ال ينطلق من منهجية وهذا هو حال كثيرين، بل 
يتأم���ل في القضية ثم يَصُدر ع���ن قناعته اخلاصة أو ما متيل 

إليه نفسه.
إن مجرد التأمل والتفكر أيس���ر مبراحل من التعلم والبحث 
عن االستدالالت واحلجج والبراهني، ومن السهولة مبكان على 
أي إنسان مهما كانت إمكاناته الثقافية متواضعة أن ينتقي رأياً 
من بني آراء متعددة أو ينش���ئ رأياً مستقاًل طاملا كان مبنأى عن 

املطالبة باألدلة والبراهني التي عنها صدر رأيه.
كما أن من إش���كاليات الفلسفة أنها متنح دارسها إحساساً 
بالقدرة على تقدمي رأيه في كل قضية، وأنه بأدواته الفلس���فية 
أق���در على تقدمي الرأي األصوب، كيف ال وهو يتكلم في أعقد 

األمور؟ فما بالك مبا هو دونها؟
���نة، فالفوضى  لذلك إذا ل���م ينضبط الفكر بالكتاب والسُّ
نتيجة حتمية له، كما أن���ه بانضباطه بنصوص الفقيه ورجوعه 
للفقهاء في ما يتعلق بأمور الش���ريعة، وجعل���ه العاِلم والفقيه 

عضداً ونصيراً له، يحقق بإذن الله الرؤية السليمة.



93 العدد 283

احلمد الله العظيم، والصالة والسالم على الرسول الكرمي، 
أما بعد:

فإن داء الغفلة هو ذهول القلب عن ذكر الله - تعالى - سواء 
بالقلب أو اللس����ان أو اجلوارح، وضده اليقظ����ة التي يصفها ابن 
القيم في مدارج الس����الكني بقوله: »أول منازل العبودية اليقظة؛ 
وهي انزعاج القلب لروعة االنتباه من رقدة الغافلني، ولله ما أنفع 
هذه الروعة وما أعظم َقْدرها وخطَرها، وما أش����د إعانتها على 
الس����لوك؛ فمن أحس بها فقد أحس - والله - بالفالح؛ وإال فهو 
ر لله بهمته إلى السفر إلى منازله  في سكرات الغفلة فإذا انتبه شمَّ

األُولَى وأوطانه التي سبي منها«.
فإذا وجدنا إنس���اناً يَُجد الس���عي في س���بيل اخلير ابتغاء 
مرضاة الل���ه ورغبة في ما عنده فهو متيق���ظ. أما اآلخر الذي 
يعي���ش في اللهو والضياع غافاًل عن طاعة الله وعبادته والتقرب 
له، منغمس���اً في قضاء أوطاره وشهواته، دون أن يحدد هدفه من 

هذه احلياة، فهو الغافل.
وإذا ك�ان اإلس�����الم أباح للم�ؤمن التمت�ع مبا أحل الل�ه له م�ن 
ال�دنيا، فال بد أن ننتبه إلى كون هذه املتع إمنا هي وس����يلة لآلخرة 
وعون لنا في الطريق، وليست هي الغاية وال املراد. قال - تعالى -: 

}َوَما َخَلْقُت اْل�ِجَنّ َواإلنَس إاَلّ ِلَيْعُبُدوِن{ ]الذاريات: ٥٦[.
أم���ا داء ط���ول األمل، فهو غفل���ة املرء عن امل���وت والبعث 
والنش���ور؛ فيعيش في الدنيا كأنه ُخِلق للدنيا؛ فال يعجل بنفسه 
إلى الطاعة بل جتده عند الطاعات شأنه التأني والتسويف زاعماً 
احلكمة والرزانة، وتالله إن هي إال اخلفة واحلماقة. وأما ش���أنه 
في املل���ذات العجلة واإلقبال زاعماً اغت���ام الفرص؛ فإن الدنيا 
تؤخذ غالباً، وم���ا أجمل قول ابن القيم ف���ي الفوائد: »كم جاء 

ه بواب سوف ولعل وعسى«.  الثواب يسعى إليك فردَّ
لة  فكم يترك املرء من الط�اع���ات من واجب�ات ونوافل م�ؤجَّ
معلَّق�ة؛ ألنه ال يش���عر بدنوِّ أجله؛ بل احلياة أمامه ممتدة جميلة 

َخِضرة لن تنتهي. نسأل الله العفو والعافية والسالمة.
 وأم���ا قليل األمل، فهو الذي يصبح وميس���ي في طاعة الله 
خش���ية أن يباغته املوت وهو على غي���ر الطاعة؛ صمته وحديثه 
ه في اآلخرة  ب حاجبيه عبادة، قد جمع همَّ طاعة، بس���مته وتقطُّ

فجمع الله عليه شملَه وأتته الدنيا وهي راغمة.
به  فهذا يتعجل الطاع����ات ويُكِثر ومهما زاد، فه����و قليل يقرِّ
لعظي����م. ويتقلل من الدنيا ويؤجلها غير متش����رِّف لها وال متعجل 
ني النابع من داخله؛ ألنه يُعِمل  فيها، وهذا الش����عور هو الزهد السُّ
فكَره فيرى حقارة الدنيا وش����رف اجلنة، فيض����نُّ بوقته وجهده 
 في حتصيل احلقي����ر ويجود بوقته في حتصي����ل اخلير الوفير.
وخير مثال لهذا قصة الصحابي اجلليل عمير بن احلمام في غزوة 
بدر وقد دنا املش����ركون. فقال رس����ول الله #: )»قوموا إلى جنة 
عرضها السماوات واألرض«. قال الراوي: يقول عمير بن احلمام 
األنصاري : يا رسول الله! جنة عرضها السماوات واألرض؟ قال: 

»نعم«. قال: بخ بخ. فقال رس����ول الله #: »ما يحملك على قولك 
بخ بخ؟«. قال: ال والله يا رس����ول الله إال رجاء أن أكون من أهلها! 
ق����ال #: »فإنك من أهلها« فأخرج مترات من قرنه. فجعل يأكل 
منهن. ثم ق����ال : لئن أنا حييت حتى آكل متراتي هذه، إنها حلياة 
طويلة. قال فرمى مبا كان معه من التمر. ثم قاتل حتى ُقِتل()1). 

تنا َفنََمل الطاعة  وأما امللل، فهو الفتور الذي يعترينا لقلة همَّ
وال نش���عر بحالوته���ا في أجوافنا، وال جند له���ا اللذة التي تَُعد 
حافزاً لالس���تمرار؛ وما هذا إال لضعف عمل القلب أثناء العمل، 
وغفلتنا عن اس���تحضار النوايا الطيبة، وغفلتنا عن تعلُّق القلب 

بالله - تعالى - قبل العمل وأثنائه.
إن كل هذه األمراض لها العديد من األدوية؛ فيتخير املرء ما 
يستطيع منها وما ينشط له ويعتبره عماًل إضافياً مع ما ميارسه 

من طاعات، وفي كلٍّ خير.
فيبدأ بالتدرب واالس���تمرار على الطاعة ومجاهدة النفس 
مهما ش���قت عليه. قال - تعالى - : }َواَلِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَيَنُّهْم 
َه َل�َمَع اْل�ُمْحِس���ِننَي{ ]العنكب���وت: ٦٩[، وهذا يَُعد من  ُس���ُبَلَنا َوإَنّ الَلّ

األساسيات.
 ثم مطالعة قصص األنبياء والس���لف الصالح من الصحابة 

والعلماء والوقوف على همتهم وعلوِّ شأنهم وثباتهم.
ل به إل���ى مجاهدة  كذل���ك طلب العل���م من أهم م���ا يُتَوصَّ
النفس؛ فيس���تمع امل���رء إلى احملاض���رات التي تتن���اول ُطُرق 
زي���ادة اإلمي���ان وأعم���ال القلوب: م���ن رضى وصب���ر ومحبة 
وإناب���ة وتوب�ة وخش���ية، أو الت�ي تتن��اول ش���رح أس����ماء الل�ه 
 - تعالى - فيعرف العبد َقْدر نفس���ه وَقْدر مواله وس���يده وربه، 
ويعتني بالقراءة في كتب التفس���ير املبس���طة كتفسير السعدي، 

وكذلك إدمان النظر في كتب ابن القيم. 
وم���ع ذلك فال بد من االهتمام مبعرف���ة ثواب األعمال التي 
يُق���ِدم عليها فيعينه ذلك على أن ينش���ط لها، مع مراعاة أعمال 
القلب واجلوارح وأعمال العبادات واألخالق بحسب املواقف التي 
يتعرض لها اإلنس���ان في حياته؛ فإذا وجد موقفاً يحتاج للتواضع 

تواَضع، وإذا صدر منه إعجاب بالنفس أو ِكبْر تراجع.
أَو ال أدلكم على مالك األمر وزمامه وخطامه؟

إنه الثبات على تدبُّر ِوْرد من كتاب الله يومياً والقيام بني يدي 
الله خاشعاً ذلياًل في األسحار؛ فكما قال ابن القيم  في الفوائد: 

مَت عبير األسحار ألفاق منك قلبُك املخمور«. »لو تنسَّ
واملرء في كل ما سبق ال بد أن يعرف أن هذه احلاالت درجات، 

وأن عليه أن يتدرج فيها ويتخير منها حتى يسدد ويقارب.
أسأل الله - تعالى - أن يرزقنا علوَّ الهمة وحب الطاعة.

سارة بنت حممد حسن

))) رواه مسلم.

] منتدى القرّاء [

بين الفتور والملل، وبين اإلقبال واألمل
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شعبية اإلسالميين... متى تساوي صفراً؟

ه األعلى؛ أي أنه يعطي تقديراً أقل  ولكنه قياس غير دقيق في حدِّ
من احلقيقي بسبب اإلشكاالت املعهودة حول نزاهة االنتخابات، 
وقدرة اإلس���الميني على تقدمي مرش���حني في جمي���ع الدوائر، 

وتدنِّي نسب املشاركة اجلماهيرية.
إن التفس���ير البس���يط لغياب )أو تغييب( املعلومات اإلحصائية 
ح���ول هذه القضي���ة، هو أن هذه املعلوم���ات ال تدعم موقف خصوم 
اإلسالميني، وإال فلن يكون هناك أي فائدة في حجبها أو منع الوصول 
احلر إليها؛ فإذا كانت احلقيقة هي تواضع شعبية اإلسالميني، فإن ردَّ 
فعل خصومهم س���وف ينطلق من مفهوم: )انشر تؤجر(. أما إذا كانت 

العكس، فإن القاعدة الذهبية هي: )ليس كلُّ ما يُعَرف يقال(.
بدالً من القياس احليادي يلجأ خصوم اإلسالميني - خاصة 
في مواس���م االنتخابات - إلى اس���تخدام مصطلحات وعبارات 
تقليصية مثل: أقلية، ال يعبِّرون عن الشعب، اجلماهير أصبحت 

واعية بأهدافهم ومقاصدهم... إلخ.
ويستخدم هؤالء معيار االنتخابات بطريقة ال تخلو من طرافة؛ 
فنتيجة االنتخابات تعكس شعبية اإلسالميني في اجتاه واحد، هو 
خس���ارة املقاعد تعني تدهور الشعبية؛ بينما الفوز بعدد كبير من 
املقاعد ال يعني تزايد ش���عبيتهم، بل كل ما في األمر أنهم يجيدون 
التنظيم والتنس���يق وَحْشَد األتباع، أو بتعبير محمد حسنني هيكل 
فإن اإلس���الميني يفوزون ألن »بحر السياسة فاضي ما فيش فيه 
حاجة أبداً، راحوا لإلسالم هو احلل.. اجتهوا إلى امللكوت اآلخر 
الذي يَِعد بهذا«)1)؛ فإذا فازوا في دورة انتخابية فألن منافس���يهم 
تكاس���لوا وهم نشطون، ثم إذا خس���روا في الدورة التالية؛ فألن 
الش���عب أدرك حقيقتهم. إن املأزق هنا أنه لو فاز اإلسالميون في 

دورة ثالثة؛ فماذا سيكون التفسير؟
من التفسيرات املتكررة خلسارة اإلسالميني في االنتخابات: 
أنه���م ال ميلكون برنامجاً انتخابياً واضحاً؛ ولذلك أدرك الناخب 

مدى َخوائهم السياسي فأعرض عنهم.
تل���ك هي النكتة؛ فهم يفترض���ون أن الناخب العربي يجلس 
متربعاً في بيته معه كوب من الش���اي وأمام���ه برامج األحزاب 
ح بناًء على  املترش���حة، وبعد قراءة متأنية يقرر أيَّ حزب سيرشِّ
البرنام���ج الذي قرأه. لي���س ذلك فقط، بل إن ه���ذا »الناخب 
األملعي« يعيد تلك اجللس���ة من جديد بعد أربع س���نوات بغرض 
التقومي ومعرفة أي األحزاب التزم بالبرنامج وأيها كان مخادعاً.

إن هذه الصورة اخليالي���ة ال حتدث حتى في الدميقراطيات 

))) محمد حسنني هيكل، املشهد الدولي والعربي، ج3، اجلزيرة نت 16 - )1 - 010)م.  

أمح�����������������د ف�����ه�����م�����ي
afahmee@hotmail.com

] الورقة األخيرة [

كيف تقاس ش���عبية اإلسالميني على اختالف توجهاتهم في 
الدول اإلسالمية؟

على الرغ���م من التقني���ة واإلنترنت وث���ورة »امليديا«، فإن 
قياس توجهات الرأي العام في العالم اإلس���المي ال يزال قابعاً 
ف���ي العصر احلجري، إذا ما قورن مب���ا يحدث في دول غربية؛ 
حيث تصل دقة اس���تطالعات الرأي إل���ى إعطاء نتيجة تقريبية 

لالنتخابات قبل انتهائها.
وفي املقاب���ل فإنه حتى نتيجة االنتخابات نفس���ها في دول 
عربية، ال تعطي تقديراً حقيقياً لتوجهات الرأي العام؛ وإمنا تعبِّر 

عن تفضيالت القوى السياسية املسيطرة.
في هذا اخلضم تبدو ش���عبية اإلس���الميني لغزاً غير قابل 
للقياس في الوقت احلالي؛ إذ ميكن فقط  تلمُّس بعض املؤشرات 
من هنا وهناك، مثل: التجمعات الشعبية، وانتشار سمات التدين، 
واإلقبال على الكتب الدينية في معارض الكتاب، وش���عبية بعض 

الدعاة والعلماء... إلخ.
وتع���د نتائج االنتخابات من أهم املؤش���رات التي ميكن من 
خاللها قياس ش���عبية اإلسالميني، أو على األقل بعض تياراتهم، 
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الغربي���ة؛ فعندم���ا يتنافس املرش���حون في انتخابات الرئاس���ة 
األمريكي���ة - على س���بيل املثال - فإن املفاضل���ة بينهم تكون في 
نُها برنامَجه، وتتمحور حولها  بن���ود معيَّنة يَِعُد بها كل رئيٍس ويَُضمِّ
التغطي���ة اإلعالمية واهتمام الرأي العام، مثل: التعليم، الضرائب، 
التأمينات، احل���رب في العراق وأفغانس���تان، تأمني فرص عمل 
جدي���دة، اإلجهاض... إلخ.  نعم، قد تهتم ش���رائح مثقفة نخبوية 
بالنس���خة الكاملة من البرنامج السياس���ي، لكنه���م يظلون أقلية 
واألغلبي���ة حتكم من خالل املؤش���رات الس���ابقة، ولذلك يُبِرزها 

مرشحو الرئاسة ويجعلونها محوراً حلمالتهم االنتخابية.
احلقيقة الغائبة إذن: هي أن اإلس���الميني يتمتعون بشعبية 
واسعة متزايدة؛ سواء خسروا االنتخابات أم كسبوها، وهذا يصل 

بنا إلى السؤال التالي: ما هي أسباب شعبية اإلسالميني؟
ترتكز شعبية اإلسالميني على ثالثة عوامل أساسية، هي: تبنِّي 

قضية اإلسالم، والتضحية واالضطهاد، وحسن السيرة والسلوك:
• فألنهم يحملون قضية مش���تركة مع اجلماهير، هي قضية 
الدي���ن الذي هو أس���اس احلياة، فإنهم يكس���بون محبة الناس 
وتعاطفهم؛ س���واء كان الناس قريبني من التدين، أم بعيدين عنه؛ 
فكثير من املس���لمني يجدون في تأييدهم لإلس���الميني ودعمهم 
ف���ي صناديق االنتخابات - مثاًل - نوعاً من التعويض عن ضعف 

تديُّنهم، وهذه مزية تفتقدها األحزاب الَعلمانية.
• أم���ا االضطهاد الناجم عن التضحية من أجل القضية، فإن 
تأثُّر الرأي العام وتعاطفه مع املضطهدين أمر مالَحظ ومشهود؛ 
سواء مع اإلسالميني أو غيرهم؛ خاصة إذا كان االضطهاد بسبب 

التمسك بعقيدة أو مبدأ أو قيم أّياً كان مصدرها.
• أما ُحْسن السلوك، فال مجال إلنكار أن اإلسالميني يحظون 
بسمعة جيدة في مختلف املجاالت التي يشاركون فيها، وأي مقارنة 
حيادية بني أدائهم وأداء منافسيهم فستثبت جدارتَهم؛ على الرغم 

من السلبيات واألخطاء التي يقعون فيها.
بينما عل���ى اجل�انب اآلخ�ر املناف�س، فأننا جند عكس ذلك 

متاماً في ما يتعلق بأسباب اكتساب الشعبية:
فهم ال يكتفون بنبذ الدين من برنامجهم، بل ينكرون على من 
يرفع رايته بحجة أنه ال دين في السياسة، وأن الدين أشرُف من 
أن يُهتَك ِس���تْره بدسائس السياسة وخبائثها، وهذا اعتراف بأن 
السياس���ة احلالية تفتقد إلى معايير الشرف، وليس أفضل من 

الدين لغسل وتطهير من َفَقد شرفه.
وبعضهم يقدم أعذاراً واهية لنفي الدين من الواقع السياسي، 
ففي مصر - على س���بيل املثال - يقولون: إنه ال ميكن الس���ماح 
برفع شعارات دينية مثل: )اإلسالم هو احلل(؛ لوجود أقلية قبطية 
ترفض أن يكون اإلس���الم حاًل ملش���اكلها؛ فماذا يكون احلل إذن؟ 
الَعلماني���ة هي احلل... )الال ديني����ة( هي احلل... لكن أليس في 

ذلك إهدار وجتاوز الختيار األغلبية مراعاة الختيار األقلية؟ 
إن الدميقراطية كما يطبقه���ا مخترعوها في الدول الغربية 

تعني أن  يقول الش���عب كلمته من خالل نوابه، وأن تلتزم احلكومة 
وكلُّ مؤسس���ات الدولة بتنفيذ كلمة الش���عب؛ ف���إذا جاء البرملان 
الفرنس���ي - مثاًل - وقرر بأغلبية ساحقة أن يسحب اجلنسية من 
املسلمني في فرنسا ويطرَدهم إلى بالدهم األصلية، فلن يستطيع 
أحد االعتراض، حتى الدستور ميكن تغييره بهذه النسبة؟ وإذا جاء 
برملان جديد في العام الذي يليه وقرر إعادة هؤالء مرة ثانية، فال 

ميكن االعتراض أيضاً... هذه هي الدميقراطية.
إن القضي���ة باختصار: ه���ي »كراهية للدين« بدع���وى »احترام 
الدين«. يقول محمد حسنني هيكل: »اإلسالم ملك كل الناس، اإلسالم 
ملك التقدم، ملك اإلنسانية، ملك البشرية؛ لكن أرجوك ال تدخله في 
قضايا اخلالف«)1). إن هذا القول يتناقض متاماً مع كون اإلسالم هو 
احلل للقضايا اخلالفية واملنازعات، كما قال - تعالى -: }َفإن َتَناَزْعُتْم 
ُسوِل{ ]النس���اء: ٥٩[، وقال - جل شأنه -:  ِه َوالَرّ وُه إَلى الَلّ ِفي َش���ْيٍء َفُرُدّ

}َوَما اْخَتَلْفُتْم ِفيِه ِمن َشْيٍء َفُحْكُمُه إَلى الَلِّه{ ]الشورى: ١٠[.
إنهم جعلوا اإلس����الم كامليت، إكرامه في التعجيل بدفنه، بينما 
إكرام اإلس����الم حقيقًة في التعجيل بنشره وتطبيقه. إنهم يرفضون 
التعاطي مع أي منوذج إس����المي مهما بلغت درجة »اعتداله« حتى 
النموذج التركي الذي يقبل بالدور السياسي للمرأة، ويقيم عالقات 
مع الكيان الصهيوني، ويحترم الَعلمانية، ويس����عى لعضوية االحتاد 

األوروبي، هو منوذج مرفوض متاماً بالنسبة للَعلمانيني العرب.
أما احلديث عن التضحية واالضطهاد فال مجال له. واحلال 

أن هؤالء هم من يضطهدون اإلسالميني.
العامل الثالث في اكتس���اب الش���عبية هو: حس���ن الس���ير 
والس���لوك. ومظاهر الفس���اد املستش���رية في كثير من الدول 

اإلسالمية خير شاهد على ِسَيرهم وسلوكهم.
إذن: متى تساوي شعبية اإلسالميني... صفرًا؟ 

احلل س���هل وميس���ور، والدعوة مفتوحة أم���ام الَعلمانيني 
لتطبيقه على الفور:

تهم الرئيسة،  أواًل: عليهم أن يس���لبوا اإلس���الميني نقطة قوَّ
وهي: حمل قضية اإلس���الم، أو على األقل يزاحموهم فيها بأي 

شعار يريدون وَوْفَق أي منوذج موجود في الساحة.

ثاني��ًا: ليس مطلوباً منهم أن يتعرض���وا لالضطهاد، وهذه 
مزية مشمولة ضمن العرض.

ثالثًا: مطلوب منهم أن يتوقفوا عن الفساد فترة زمنية كافية 
حتى يقتنع الناس بهم ويصدقوا توبتهم.

في هذه احلالة إذا نُفِّذت الش���روط السابقة، فأتوقع جازماً أن 
يتح���ول الناس في أي انتخابات - برملانية أو رئاس���ية - الختيارهم، 
ُمعِرضني في الوقت نفس���ه عن اإلسالميني الذين سيفقدون بريَقهم 
وشعبيتهم، لكنهم لن يخسروا، بل سيكونون هم الفائزون؛ ولكن على 

طريقة غالم األخدود: )إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك(.

))) املرجع السابق.
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