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الحقوق والمصالح الشرعية

إن من بشائر هذه املرحلة شيو ُع جملة من املفاهيم والقيم

الشرعية التي كانت تعيش حالة من الضمور والفتور قبل ذلك،
مثل معان���ي العدل ،وحفظ احلقوق ،وحتقي���ق مصالح الفرد

واملجتمع ،ورفض الظلم ومحاسبة املعتدين على مصالح األمة
وثرواتها ...وغير ذلك من األصول الش���رعية الضرورية التي

جاءت في كتاب الله وس���نة رسول الله  #وهي من خصائص
س���نَّة اخللفاء الراشدين؛ فهي من صميم اإلسالم وضروريات

بد أن تكون هذه املفاهيم
الش���ريعة؛ وأي دعوة لإلس�ل�ام فال َّ

واملعان���ي حاضرة ف���ي أدبياتها؛ ألنها ج���زء أصيل من دعوة
اإلس�ل�ام ،ومما يريده الله من عباده املصلحني الذين يبحثون
حسن التنبيه في هذا ألمرين:
عن مرضاته ،ويَ ُ

األمر األول :أهمية تبنِّي هذه األصول وإش���اعتها وتنشئة
املجتمعات عليه���ا ابتدا ًء؛ لكونها أص ً
ال من أصول اإلس�ل�ام
الذي نتعبد الله بالدعوة إليه ،وهو األس���اس الذي حت َّرك من

أجله املصلحون الغيورون على مجتمعاتهم ،لتس���تق َّر في عمق
ٍ
حلالة َّما
أصولنا ديانة وتقريراً وتطبيقاً ،وليس ألجل مسايرة
أو حتقيقاً ملصالح مع َّينة ،وف���ي املقابل يجب أن ال تكون هذه
املعاني مجاالً للمزايدة أو تش���ويه بعضن���ا لبعض؛ فك ُّل جهد
يصب في هذا املس���ار فهو جهد مش���كور مبرور ،يُفرِ ح قلب
ُّ
املسلم؛ ألنه في النهاية يحقق شيئاً مما يريده الله تعالى.
األم��ر الثاين :ض���رورة العناية به���ذه األصول من خالل

تاريخية
ُكتُ ب النوازل

[ كلمة صغيرة ]

ب�������ي�������ن ال������������راع������������ي وال��������رع��������يَّ��������ة
أحمد بن عبد الرحمن الصويان

مرجعية الشريعة؛ فالعدل واحلقوق واملصالح ليست مقتصرة

على الش���أن الدنيوي البحت أو اجلانب املادي احملض ،بل إن

املصالح تشمل مصالح الدنيا واآلخرة ،كما أنَّ لإلسالم تفسي َره
وقواع َده للعدل واملصلحة ونحوها؛ فليست هي أحكاماً مطلَقة
قد تركت الش���ريع ُة تفس���ي َرها للناس ،بل للشريعة اإلسالمية
رؤيتُها الش���املة لهذه املعاني ودرجة أهميتها ،فيجب أن تكون
الدعوة إلى هذه املعاني منطلق ًة من مرجعية اإلسالم وإال فك ُّل

الثقافات تقرر العدل وتدعو حلفظ احلقوق فأي شيء مت َّيزت

به الشريعة اإلسالمية إذن؟

[ االفتتاحية ]

إلى األحبة

في تونس الخضراء
احلم��د هلل رب العامل�ين ،والعاقبة للمتق�ين ،والصالة
والس�لام على خ��امت األنبي��اء وإم��ام املرس��لني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد:

لقد شهدت بالدكم إزاحة رأس القهر والفساد واالستبداد،
وبدأت – بحمد الله – خطوات متتابعة لتفكيك نظامه وتطهير
البالد من تاريخه اآلسن ،وما يزال أمامها خطوات أخرى مهمة
نحو االس���تقرار السياسي ،والعدل االجتماعي ،والتمكني لذوي
االعت���دال واألمانة واخلبرة واحلنك���ة التي متنع االلتفاف على
أهداف الثورة.

وإننا ف���ي مجلة البيان نهنئكم أوالً بانكش���اف تلك الغمة،

ونحمد الله – عز وجل – على فضله وإحس���انه ،ثم إننا نحب
لكم ما نحبه ألمة اإلس�ل�ام قاطبة من الس�ل�امة والتوفيق في
الدين والدنيا ،ونقول لكم  -وأنظار العالم مشدودة إليكم تنتظر

ٍ
مس���ؤوليات كبير ًة في املدى
برامجكم ومواقفكم  :-إنَّ أمامكم
القريب واملتوسط ،واألوليات التي ستتنازعكم كثيرة جداً ،وأنتم
4
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أدرى بال ش���ك في تقومي املرحلة التاريخي���ة التي مترون بها،
وأدرى بخريطة الطريق التي ينبغي أن تهتدوا بها ،وأحسب أنكم
تدركون أنه من الواجب التعامل مع هذه املرحلة التاريخية ليس
مبنط���ق احلزب املنغلق املنكفئ على رجاله وقواعده فحس���ب،
بل إن ق َّوتكم احلقيقية هي ف���ي حمل راية اإلصالح والتجديد
في تونس كله���ا ،وتوظيف جميع الطاق���ات مبختلف طبقاتها

وشرائحها (الفكرية واالجتماعية) ألجلها ،فأنتم أكبر من مجرد
حزب سياسي ،ومهمتكم أعظم من مشروع حركي؛ فواجبكم هو

تونس ...تونس كلُّها ،وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.

إن مم���ا نطمح أن تلحظوه في حاضركم وقابل أيامكم ،وما

نخالُك���م إال تدركونه وتعملون على حتقيق���ه؛ لكنها ذكرى لكم،
ونرجو أن نكون وإياكم من املتواصني باحلق املتواصني بالصبر:
أو ً
ال :أن رسالتكم (رسالة اإلسالم) هي أشرف الرساالت،

ومهمتكم الدعوية هي أحسن املهمات وأعالها منزلة عند ربكم.
{و َم ْن َأ ْح َس ُن َق ْو ًال ِمّ َّمن َد َعا إلَى ال َّل ِه َو َع ِملَ َصا ِل ًـحا
قال الله  -تعالى َ :-

َوقَ���الَ إ َّن ِني ِم َن ال ُْـم ْس��� ِل ِم َني} [فصلت .]٣٣ :وركيزة هذه الرس���الة
العظيمة :اإلخالص فيها لله – تعالى – وحده ال شريك له ،فال
تنفكوا عن ذلك إلى أي مغنم سياس���ي مجرد ،أو مكسب مادي
محض ،فكونوا مع الله في ش���أنكم كله؛ فإذا قلتم فإمنا تقولون
لله وحده ،وإذا عملتم فإمنا تعملون لله وحده ،وإذا س���عيتم إلى
نيل وظائف عامة فإمنا تس���عون لله وحده ،وإذا ش���اركتم في
أي نشاط سياس���ي أو اجتماعي فإمنا تشاركون لله وحده ،بل
اجته���دوا أن تكون حياتكم كلها لل���ه  -جل وعال – وحده ،كما
أمر الل���ه  -تعالى  -نبيه  #قائ ً
ال له{ :قُلْ َّإن َصال ِتي َو ُن ُس ِ
���كي
يك َل ُه َوبِذَ ِل َك ُأ ِم ْر ُت َو َأ َنا َأ َّولُ
ني  )#١٦٢#ال شَ رِ َ
َو َم ْح َي َ
اي َو مَ َما ِتي ِل َّل ِه َر ِّب ا ْل َعالمَ ِ َ
ال ُْـم ْس��� ِل ِم َني} [األنع���ام ،]١٦٣ - ١٦٢ :فاحتسبوا األجر عنده وحده،

إنه  -سبحانه ِ { -ن ْع َم ال َْـم ْولَى َو ِن ْع َم ال َّن ِص ُير} [األنفال.]٤٠ :

وفقهها في األصول والفروع.
لقد كاد يندرس العلم الش���رعي األصيل خالل العشر َّيتني

املاضيتني ،و ُم َ
سخت مراكزه العلمية التاريخية ،و ُهج َرت أصوله

ومحاضنه الش���ريفة ،وأمامكم مهمة عظيمة في جتديد ذلك،
وإحي���اء أمجاد الزيتونة ،ومآثر األئمة (س���حنون ،وأس���د بن
الفرات ،واملازري ،وابن عاش���ور ،رحمهم الل���ه جميعاً)؛ فالعلم
هو األس���اس واملنطلق ،وهو س�ل�اح األنبياء واملرسلني  -عليهم
���و ا َّل ِذي َب َع َث
الصالة والس�ل�ام  -كما قال الله – تعالى ُ { :-ه َ

اب
���م َو ُي َع ِّل ُـم ُه ُم ال ِْك َت َ
ِفي ا ُأل ِّم ِّي َ
���م َي ْتلُو َعل َْيهِ ْم آ َيا ِت��� ِه َو ُي َز ِّكيهِ ْ
ني َر ُس���و ًال ِّم ْن ُه ْ
َوال ِ
ْـح ْك َمة} [اجلمعة.]٢ :
وأَ ْولَ���ى الناس بحمل ل���واء العلم وتعلُّم���ه وتعليمه قيادات

الدعوة اإلس�ل�امية وأبناؤها؛ فبالعلم تَش��� ُرف الدعوات وتعلو

ثانيًا :ال يخفى عليكم أن جهودكم إمنا تنجح وتؤتي ثمارها
الطيب���ة وأ ُ ُكلَها املبا َرك إذا اعتمدت على العلم الش���رعي الذي

الرايات ،وبه وح َده تس���تقيم السبيل .قال الله – تعالى { :-قُلْ
َه ِذ ِه َس���بِي ِلي َأ ْد ُعو إلَى ال َّل ِه َعلَى َب ِص َيرةٍ َأ َنا َو َمنِ ا َت َّب َع ِني َو ُس ْب َحانَ ال َّل ِه َو َما َأ َنا

عنهم  -عن رسول الله  ،#وحمله عنهم من تبعهم بإحسان من
الس���ـنة خلفاً عـن سـلف ،وصلح به أول هذه األمـة ،التي
علماء ُّ

ثالثًا :لقد بذل النظام التونسي البائد منذ عهود االستقالل
جهوداً كبيرة لتغريب املجتمع ،ومسخ هويته ،وانتزاعه من جذوره

و َّرث���ه النبي  #ألمت���ه ،وفَقِ َهه الصحابة الك���رام  -رضي الله

ال يصلح آخرها إال مبا صلح به أولها؛ كما قال إمام دار الهجرة.
العلم
وال ش���ك أنكم تعلم���ون أن في مقدمة أس���س ذلك
ِ
وأدواتِ���ه :تعليم الق���رآن الكرمي ،وتفُّهم���ه ،وتد ُّبره ،وحتفيظه،
الس���نة النبوية املش��� َّرفة
والعم���ل بدالئله وأحكامه ،ونش���ر ُّ

وتعظيمها وتدا ُرس���ها وتطبيقها واالهت���داء بهداياتها ،وإقامة
الدورات التكوينية والدروس واحملاضرات في علوم الش���ريعة،
املوجهة لفئات املجتمع ،ونشر كتب العلماء
وفي التربية الربانية
َّ

املس���لمني املتخصصني الثقات ذوي الفهوم األصيلة في ش���تى
العلوم والفنون ،وتنفي���ذ البرامج واخلطط الثقافية واإلعالمية
والتربوية ،التي يكون عمادها صقل القلوب بالعقيدة الصحيحة،

وتهذيب الس���لوك با ُ
خللق الرباني ،وبن���اء الفكر على القواعد
الشرعية السليمة ،وإنشاء احملاضن الالزمة لكل ذلك ،والسعي
في نش���ر العلم النافع الشريف قصارى اجلهد؛ إذ إن َمن ف َّرط
فيه لم يكن ليعطيه ،بل س���يكون عاجزاً ع���ن إبانة احلق ،ور ِّد

ُّ
الشبه عن هذه الشريعة الغراء ،ولن تكون له قدرة على تصحيح
املفاهيم املغلوطة حوله ،بل س���يظل محاطاً بالبدع ،ويُخشى أن
تتالعب به األهواء واألغراض؛ ذلك أن من فقد العلم س���يلجأ

إلى معارضة القرآن بالعقل والرأي ،وسيقول فيه بالهوى والذوق
والوجد واملكاشفة ،ولن يزال يعارض ويقول جه ً
ال بأدلة الشريعة
ْ

ِم َن ال ُْـمشْ رِ ِك َني} [يوسف.]١٠٨ :

احلضارية ،واقتالع���ه من أصوله التاريخي���ة ،وعمل بأقصى
جهوده على صياغة مؤسسات الدولة كلها (التربوية ،والتعليمية،
واالجتماعية ،والتشريعية) لتتوافق مع الرؤية ال َعلمانية املعادية
للدين .فأنش���أ أجياالً من أبناء تون���س احلبيبة تربوا على تلك
املوائد الغريبة (فكراً وخلقاً ولس���اناً) ،وق���د آن األوان إلعادة

صياغة املجتمع ،وتش���كيل هويته وفك���ره وأخالقه من جديد،
وهذا – بال ش���ك – يتطلب جهداً مضاعفاً ،يجب أن تُستن َهض
له الطاقات ويُستنفَر له الناس خفافاً وثقاالً.

لقد ورث التونس���يون تركة مهترئة فكرياً وثقافياً ،وندرك

صعوبة تغيي���ر ذلك ،والتحديات الكبيرة الت���ي قد تواجهونها،
ولكننا نثق بعون الله ثم بفطرة الش���عب التونس���ي وحنينه إلى
محاضن���ه العزيزة الكرمية التي طاملا ُحرِ م منها ،كما نثق بوعيه

ووع���ي رجاله في ضرورة التصحي���ح والتغيير اإليجابي ،الذي
يبني أمة عزيزة في هويتها وق َيمها ،عزيزة في ثقافتها وفكرها،

عريقة في جذورها ،أصيلة في تاريخها.

ومشروع بناء الهوية وترسيخ قواعدها األصيلة في املجتمع
التونس���ي ينبغي أن يكون أولى األولويات ،فال يسوغ أن يشغلكم
عنه عمل سياسي ،أو نشاط حزبي ،أو عمل حقوقي.
ومما تنبغي اإلش���ادة به أن ثلة كرمية من أبناء تونس كانت
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لهم أدوار محمودة مشكورة خالل العقدين املاضيني في احلافظ

معاجلة إرث االس���تبداد السياسي والفساد اإلداري واملالي السابق،

على الدين وتعزيز األخ�ل�اق الفاضلة وتعليم القرآن العظيم...

وتفكيك مؤسساته ،على أس���س حتصيل املصالح العامة الصريحة

صابروا على ذلك ورابطوا؛ على الرغم من الظروف القاس���ية

وتكميلها ،وتعطيل املفاس���د وتقليلها؛ وذلك باألس���اليب احلكيمة

الت���ي كانت متر بها البالد ،فنس���أل الل���ه – تعالى – أن يرفع

املعروفة عنكم ،املقتضية للتمس���ك بالكلي���ات ،والعناية باملقاصد،

درجاتهم ويبارك في أعمارهم وأعمالهم.
رابعًا :كما أن هوية املجتمع التونس���ي بحاجة إلى جتديد،
فإن ميثاق الدعوة اإلس�ل�امية بحاجة إل���ى مراجعة وجتديد؛
فاملرحلة اجلديدة من تاريخ تونس تتطلب أفقاً ناضجاً ،وإدراكاً

وتقدمي خيـر اخليـرين عند تع ُّذر العمـل بهمـا ،ودفـع ش ِّر الشرين،

وحم���د احملمود ،وذم املذموم ،فقد ق���ال الله – تعالى – لنبيه :#
ِض َعنِ ال َْـج ِاه ِل َني} [األعراف.]١٩٩ :
ُ
{خ ِذ ا ْل َعف َْو َو ْأ ُم ْر بِا ْل ُع ْر ِف َو َأ ْعر ْ
وإن مما ينبغي أن تعتني به دعوتكم (عاج ً
ال) :بناء املؤسسات

واعياً ملتطلب���ات املرحلة وحتدياتها الكثي���رة ،والدعوات التي

االجتماعية التي تلتحم بالناس ،وتقترب منهم ،وتسهم بإيجابية

ال تتجدد وتعيد بناء نفس���ها تظل تتآكل حتى تأس���ن وتضعف،

في حل مش���كالتهم ،وتس���عى لتفريج كرباتهم ،والتخفيف من

ويُقع ُده���ا الوهن ،ثم ال تلب���ث أن تفقد فاعليته���ا وق َّوتها في

معاناتهم ،وهذا أمر عظيم حث عليه الشارع احلكيم.
لقد مارس النظام البائد أس���لوباً ممنهجاً في نهب الثروات

س���قوط النظام ،يجب أن تتبعها قوة التجديد والتصحيح؛ سواء

وإفق���ار املجتمع ،وزلزلـة أركـان���ه بالبطالـة؛ وها هنا يأتي دور

أكان ذلك في األص���ول الفكرية واملنطلق���ات الدعوية ،أم في

املصلحني والعقالء في استنقاذ الناس من مستنقع الفقر .نعم!

األهداف واألولويات ،أم في الوسائل والبرامج.

لن يتحقق ذلك في يوم وليلة ،ولن تس���تطيع دعوتكم مهما كانت

املجتم���ع .وقوة االنطالق التي قوبلت به���ا قيادات الدعوة بعد

خامس��ًا :ال شك أن استثمار املرحلة السياسية الراهنة في
ترس���يخ الوجود والفعل السياسي اإلسالمي يُ َع ُّد من األولويات

قوية أن تعالج إرث س���نوات طويلة ،لكن عندما نسلك السبيل،
ونبني املؤسسات ،ونبذل الوسع؛ يجعـل اللـه لنا من أمرنا يسراً،

واع
املهمة التي نش��� ُّد على أيديكم لرعايتها والعناية بها ،بأفق ٍ
للتحديات احمللية واإلقليمية والدولية التي حتيط بكم .واملجتمع

{و َمن َي َتّقِ ال َّل َه َي ْج َعل َّل ُه َمخْ َر ًجا َ )#!٢!#و َي ْر ُز ْق ُه ِم ْن َح ْي ُث ال َي ْح َت ِس ُب َو َمن
َ
ّ
ّ
َي َت َو َكلْ َعلَى ال َل ِه َف ُه َو َح ْس ُب ُه} [الطالق.]٣ - ٢ :

اإلس�ل�امي املتزن ،الذي يحوز قصب السبق في جتديد معالم

أبن���اء تونس الك���رام ،فتفرقوا في األمص���ار قريبها وبعيدها،
وفقدت تونس كثيراً من نبالئها وعقالئها .ومن أولويات الدعوة

التونسي أحوج ما يكون في هذه املرحلة إلى اخلطاب السياسي
العدل السياس���ي واإلنصاف االجتماعي ،ويترفع عن املناكفات
احلزبية ،والشعارات املصلحية ،ويسعى بكل صدق لتحقيق أكبر
قدر ممكن من املصالح ،ويدرأ ما ميكن من املفاسد التي أنهكت
األمة وعطلت من نهضتها.
ومع أهمية هذا امليدان السياس���ي وإمياننا بضرورته؛ فال
يخفى عليكم أنكم دعوة إسالمية ،ولستم مجرد حزب سياسي،
وهذا يعني أنكم حتملون رسالة اإلسالم بشمولها وكمالها ،كما
السل ِْم كَ ا َّفةً} [البقرة:
ين آ َم ُنوا ْاد ُخلُوا ِفي ِّ
قال – تعالى َ { :-يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ

 ،]٢٠٨فمسؤوليتكم السياسية جزء من مسؤوليتكم العظيمة في
رعاية الدين وإذكاء جذوته ف���ي املجتمع ،واحلرص على تعبيد
الناس لله رب العاملني ،وتربيتهم على أصول اإلسالم وقواعده.
والدع���وة التي تس���تطيع أن حتقق الش���مول والتكامل في
برامجها هي الدعوة التي متتد جذورها في عمق األمة ،وتكون
وح ْمل رايته.
بإذن الله  -تعالى  -قادرة على جتديد الدين َ

سادسًا :املشاركة اإليجابية مع جميع فئات املجتمع الوطنية في
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س��ابعًا :من جنايات النظام البائد أنه ش��� َّرد املصلحني من

اإلس�ل�امية أن تهيئ األجواء املناسبة إلعادة استقطاب أبنائها
وجمع ش���تاتهم ،لتس���تفيد من علومهم وخبراته���م ،ولتوظيف
إمكاناته���م الكبيرة في خدمة األمة ،ولتعيد بناء الدعوة وجتدد
دماءه���ا ،ليكونوا مع إخوانه���م في الداخل وحدة متماس���كة
متآلف���ة ،جتمع املتفرق ،وتوحد الص���ف .ورأس املال احلقيقي
ألي جت ُّمع بش���ري إمنا هو في الرواحل الش���داد التي تتحمل

املسؤولية وتأخذها بحقها ،ومن مقتضيات ذلك االعتصام بحبل
الله املتني ،واالئت�ل�اف على كلمة احلق ،والتطاوع في املعروف،
{و ْاع َت ِص ُم���وا ب َِح ْب ِل ال َّل ِه
امتث���االً لقول احلق  -تب���ارك وتعالى َ :-
َج ِم ًيع���ا َوال َتف ََّرقُوا} [آل عم���ران ، ]١٠٣ :وقول النبي « :#تطاوعا

وال تختلفا».

نسأل الله  -تعالى  -أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه
وينصر بكم اإلسالم واملسلمني في تونس اخلضراء .آمني!
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[ الشريعة والعقيدة] ]

د .عب��د العزي��ز البداح

تعريف اإلحلاد:

اإلحلاد لغة :أحلد مبعنى :ما َل ،وعدل ،ومارى ،وجادل ،وجار،
وظلم((( .وحلد الرجل في الدين حلداً ،وأحلد إحلاداً :طعن(((.

وقد ورد لفظ اإلحلاد في القرآن في ثالثة مواضع ،وهي:
ْـح ْس��� َنى ف َْاد ُعو ُه ِب َها َوذ َُروا
���م ُاء ال ُ
• قوله  -تعالى َ :-
{و ِل َّل ِه ا َأل ْس َ

ين ُيل ِ
ْـح ُدونَ ِفي َأ ْس َما ِئ ِه} [األعراف.]١٨٠ :
ا َّل ِذ َ
اب
ْـح ٍاد بِظُ ل ٍْم ُن ِّذ ْق ُه ِم ْن َعذَ ٍ
{و َمن ُيرِ ْد ِفي ِه بِإل َ
• وقوله  -تعالى َ :-

َأ ِل ٍيم} [احلج.]٢٥ :

ين ُيل ِ
ْـح ُدونَ ِف���ي آ َيا ِت َنا ال َيخْ ف َْونَ
• وقوله  -تعال���ى َّ :-
{إن ا َّل ِذ َ

َعل َْي َنا} [فصلت.]٤٠ :

واملراد باإلحلاد في هذه اآليات العدول ،وامليل ،والتكذيب،

والذنب.

اإلحلاد في االصطالح :ميكن تقس���يم تعريفات اإلحلاد

إلى قسمني:

أو ً
ال :تعريف عام بنا ًء على أصله اللغوي:

قال ابن اجل���وزي( :اإلحلاد العدول عن االس���تقامة)(((.
((( القاموس احمليط ،ص .404املصباح املنير.106/2 :
((( املصباح املنير.106/2 :
((( تلبيس إبليس ،ص (.)145
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وقال شيخ اإلسالم( :اإلحلاد يقتضي مي ً
ال عن شيء إلى شيء

باطل)((( .وقال الكفوي( :اإلحلاد :امليل عن احلق)((( .وقال ابن
عثيمني( :العدول ع َّما يجب اعتقاده أو عمله)(((.
ثانيًا :تعريفه كمذهب:

جاء في املعجم الفلس���في( :اإلحل���اد مذهب من ينكرون
األلوهي���ة ،وامللحد غي���ر مؤ ِّله ،وهذا معنى ش���ائع في تاريخ
الفكر اإلنس���اني)((( .وهذا الوضع إمنا جرى عليه االصطالح
لدى الكتَّ���اب املعاصرين؛ إذ قصروا اإلحلاد على إنكار وجود

اخلالق.

أنواع اإلحلاد:
النوع األول :اإلحلاد بإنكار وجود اهلل:

ل���م ينكر املش���ركون الذين بُعِ ث فيه���م النبي  #توحيد
{و َل ِئن َس َأ ْل َت ُهم
الربوبية ،بل كانوا مق ِّرين به كما قال  -تعالى َ :-
((( مجموع الفتاوى.124/12 :
((( الكليات ،ص.490
رب البرية بتلخيص ا َ
حل َموية ،ص.7
((( فتح ِّ
((( املعجم الفلسفي ،ص.20

���م َو ِ
يم} [الزخرف:
ات َوا َأل ْر َض ل ََيقُول َُّن َخ َل َق ُه َّ
الس َ
���ن ا ْل َعزِ ي ُز ا ْل َع ِل ُ
َّم ْن َخل ََق َّ
 .]٩قال ابن القي���م( :وع َّباد األصنام كانوا يثبتون ر ّباً ،خالقاً،

مبدعاً ،عاملاً ،قادراً ،ح ّياً)(((.

اإلحلاد يف القدمي واحلديث:

أم��ا الق��دمي :فقد أنك���رت طوائف من بن���ي آدم توحيد

الربوبية ،وعطلت املخلوق عن خالقه ،وهذه الطوائف هي:

 - 1الدهري���ة :ق���ال ابن القي���م( :وهؤالء ق���وم َّ
عطلوا

{و َقالُوا َما
املصنوعات عن صانعها ،وقالوا ما حكاه الله عنهمَ :
(((
الد ْه ُر} [اجلاثية. )]٢٤ :
ُوت َو َن ْح َيا َو َما ُي ْه ِل ُك َنا إ َّال َّ
ِه َي إ َّال َح َيا ُت َنا ُّ
الد ْن َيا مَن ُ

ـما رأى إبليـس قلَّة
 - 2الطبائعي���ون :قال ابن اجلوزي( :لَ َّ

موافقيه على جحد الصانع؛ لكون العقول ش���اهدة بأنه ال بد
حس���ن ألقوام أن هذه املخلوقات من فِ ْعل
للمصنوع من صانعَّ ،
الطبيعة)(((.

 - 3الفالس���فة :ذهب بعض الفالس���فة إلى أنه ال صانع
للعالَم ،وأطلق عليهم شيخ اإلسالم دهرية الفالسفة((( .قال ابن

القيم بعد حديثه عن فِ َرق الفالسفة( :وباجلملة فمالحدتهم:
هم أهل التعطي���ل احملض؛ فإنهم عطلوا الش���رائع ،وعطلوا

املصنوع عن الصانع ،وعطلوا الصانع عن صفات كماله)(((.

وأخب���ر الله  -تعالى  -عن فرع���ون جح َده لهذا التوحيد
ومنازعت���ه لله فيه كما ق���ال  -تعالى  -عنهَ { :ف َقالَ َأ َن���ا َر ُّب ُك ُم

ا َأل ْعلَ���ى} [النازعات ،]٢٤ :وقال  -س���بحانه  -عنه أيضاًَ { :ما

َع ِل ْم ُت ل َُكم ِّم ْن إلَهٍ غَ ْيرِ ي} [القصص.]٣٨ :
قال ش���يخ اإلسالم( :أش���هر من ُعرِ ف جتاهله وتظاهره
بإنكار الصانع فرعو ُن ،وقد كان مستيقناً في الباطن كما قال

���م َو ِ
ات
الس َ
له موس���ى [{ :]#قَالَ َلق َْد َع ِل ْم َت َما َأن َزلَ َه ُؤال ِء إ َّال َر ُّب َّ
َوا َأل ْر ِض َب َصا ِئ َر} [اإلسراء ،]١٠٢ :وقال  -تعالى  -عنه وعن قومه:

{و َج َح ُدوا ِب َها َو ْاس َت ْي َق َن ْت َها َأنف ُُس ُه ْم ظُ ل ًْما َو ُعل ًُّوا} [النمل.((()]١٤ :
َ
وأما اإلحلاد احلديث:

فقد ظهر اإلحلاد في احلديث من خالل ما يلي:

أو ً
ال :املذاهب الفلسفية التي ظهرت في الغرب ،ثم انتقلت

إلى الشرق ،ومنها:

 - 1الشيوعية :وهي مذهب فكري يقوم على اإلحلاد وإنكار

((( إغاثة اللهفان.1016/2 :
((( إغاثة اللهفان.999/2 :
((( تلبيس إبليس.307/2 :
((( شرح العقيدة األصفهانية ،ص.44
((( إغاثة اللهفان.1016/2 :
((( مجموع الفتاوى.245/4 :

أساس كل شيء .وقد ضع أسسه الفكرية
اخلالق ،ويعتبر املادة
َ

والنظرية (كارل ماركس) اليهودي األملاني (1883 - 1818م)(((.
 - 2الوجودية :وهي مذهب فكري يقوم على اإلحلاد وإنكار

اخلالق ،ويعتبر الوجود اإلنساني هو املشكلة الكبرى ،والتجربة
اإلنسانية هي منبع املعرفة وأساس البحث عندهم .
(((

ثانيًا :املذاهب الباطنية :والعلماء يطلقون اس���م الباطنية

على عدة ف���رق :كالقرامط���ة ،والنصيرية ،واإلس���ماعيلية،
والقاديانية ،والبهائية ...وغيرها.

قال البغدادي( :ذك���ر أصحاب التواريخ أن الذين وضعوا

أس���اس دين الباطنية ،كانوا من أوالد املجوس ،وكانوا مائلني
إلى دين أسالفهم ،ولم يَ ْجسروا على إظهاره خوفاً من سيوف
املس���لمني ،فوضع األغما ُر منهم أُسس���اًَ :من َق ِبلَها صار في

الباطن إلى تفضيل أديان املجوس ،وتأ َّولوا آيات القرآن وسنن
النبي  #موافقة على أصولهم)(((.

الن��وع الث��اين :اإلحل��اد يف أمس��اء اهلل  -تع��اىل -
وصفاته:

���م ُاء
وق���د جاء التصريح به في قوله  -تعالى َ :-
{و ِل َّل ِه ا َأل ْس َ
ال ُْـح ْس َنى ف َْاد ُعو ُه ِب َها َوذ َُروا ا َّل ِذ َين ُيل ِْـح ُدونَ ِفي َأ ْس َما ِئ ِه} [األعراف.]١٨٠ :

ُ
طوائف منتسبة إلى
وهذا النوع من اإلحلاد وقع في بعضه

هذه األمة :كاجلهمية واملعتزلة ...وغيرهم.

وقد ذكر ابن القيم خمس���ة أنواع لإلحلاد في أسماء الله

وصفاته ،وهي:

األول :أن يس ِّمي األصنا َم بها ،كتسميتهم الالت من اإلله،

والعزى من العزيز.

الث��اين :تس���ميته  -تعالى  -مبا ال يليق بجالله ،كتسمية
النصارى له أباً ،وتس���مية الفالس���فة له موجباً بذاته أو عل ًة

فاعلة بالطبع ...ونحو ذلك.

وتقدس  -بالنقائص؛ كقول اليهود:
صفه  -تعالى
َّ
الثالثَ :و ْ

إنه فقير .وقولهم :إنه استراح بعد أن خلق خلقه .وقولهم :يد
الله مغلولة .وأمثال ذلك مما هو إحلاد في أسمائه وصفاته.

الرابع :تعطيل األسماء عن معانيها وجحد حقائقها؛ كقول

من يقول من اجلهمية وأتباعهم :إنها ألفاظ مجردة ال تتضمن

معان.
صفات وال ٍ

اخلامس :تشبيه صفاته بصفات َخلْقه(.((1

((( املوسوعة امليسرة في األديان واملذاهب املعاصرة.929/2 :
((( املوسوعة امليسرة.978/2 :
((( الفرق بني ال ِف َرق ،ص.284
( ((1مختصر الصواعق املرسلة.110/2 :
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أسباب اإلحلاد:
انتش���ر اإلحلاد خالل القرون الثالثة األخي���رة (الثامن
عش���ر ،والتاسع عشر ،والعش���رين) ،وجاء نتيجة للصراع بني
العلم والكنيسة في أوروبا ،وانتهى ذلك الصراع بانتصار العلم
وانهزام دعاة الكنيس���ة ،وقد اتخذ مفك���رو تلك الفترة هذا
املوقف ذريعة لرفض الدين جملة وإنكار حقائقه ،وعلى رأسها
اإلميان بالله(((.
ومن ثَ َّم س���رى اإلحلاد (مبعنى إن���كار وجود اخلالق) في
املجتمعات اإلسالمية نتيجة أسباب عدة ،من أبرزها:
أو ً
ال :األخذ بالفلسفة ،وتعظيم الفالسفة:

بالعقل .قال الشهرستاني( :إن أول شبهة وقعت في اخلليقة:

ش���بهة إبليس ،ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص،
واختياره الهوى في معارضة األمر)(((.

وقال ابن أبي العز( :وكل من قال برأيه وذوقه وسياس���ته

مع وجود النص أو عارض النص باملعقول ،فقد ضاهى إبليس؛
حيث لم يس���لِّم ألمر ربه؛ حيث قالَ { :أ َنا َخ ْي ٌر ِّم ْن ُه َخ َل ْق َت ِني ِمن َن ٍّار
َو َخ َل ْق َت ُه ِمن ِط ٍني} [ص.((()]٧٦ :

رابعًا :اجلدال واخلصومة يف الدين:

الس���نة ترك اجلدال واخلصومات
قال ابن قدامة( :ومن ُّ

في الدين)((( ،وقال ابن عثمني( :ينقسم اخلصام واجلدال في
الدين إلى قسمني:

من املعلوم أن طائفة الفالس���فة هم من الطوائف املنكرة

األول :أن يك���ون الغرض من ذلك إثب���ات احلق وإبطال
الباطل؛ وهذا مأمور به :إما وجوباً ،وإما اس���تحباباً؛ بحسب

السفه واالنحالل،
س َّ
تزندق)((( .وقال ابن الصالح( :الفلسفة أ ُ ُّ

الثان���ي :أن يكون الغرض منه التعنيت أو االنتصار للنفس
منهي عنه لقوله  -تعالى َ { :-ما ُي َج ِادلُ
أو للباطل؛ فهذا قبيح
ٌّ
ِف���ي آ َي ِ
{و َجا َدلُوا بِال َْب ِاط ِل
ين كَ ف َُروا} [غافر ،]٤ :وقولهَ :
ات ال َّل ِه إ َّال ا َّل ِذ َ

لوجود الله؛ ولهذا كثر حتذير الس���لف من األخذ بالفلس���فة
والتل ِّق���ي عن أهل الكالم .قال اإلمام أحمد( :ال يفلح صاحب
الكالم أبداً)((( ،وقال أبو يوس���ف( :م���ن طلب الدين بالكالم
ومادة احليرة والضالل ،ومثار الزيغ والزندقة)(((.
ثانيًا :اإلعراض عن الوحي:

أنزل الله  -تعال���ى  -الكتاب والوحي نوراً وهدى للناس،
نت
وحا ِّم ْن َأ ْمرِ َنا َما كُ َ
كما قال  -سبحانه َ :-
{وكَ ذَ ِل َك َأ ْو َح ْي َنا إل َْي َك ُر ً
ـاء ِم ْن
���اب َوال اإل َمي ُ
َت ْ
���درِي َما ال ِْك َت ُ
ورا َن ّْه ِدي ِب ِه َمن َنّش���ـ َ ُ
ان َول َِكن َج َع ْل َنا ُه ُن ً
اب
{و َلق َْد جِ ْئ َنا ُهم ب ِِك َت ٍ
ِع َب ِاد َنا} [الشورى ،]٥٢ :وقال  -سبحانه َ :-

ف ََّص ْل َنا ُه َعلَى ِعل ٍْم ُه ًدى َو َر ْح َم ًة ِّلق َْو ٍم ُي ْؤ ِم ُنونَ } [األعراف.]٥٢ :

وملا أعرض فئام من الناس ع���ن الوحي ،وقعوا في احليرة

واالضطراب وأصابهم الشك واالرتياب .قال شيخ اإلسالم ابن

تيمية( :جماع الفرقان بني احل���ق والباطل ،والهدى والضالل،
والرش���اد والغي ،وطريق الس���عادة والنجاة ،وطريق الش���قاوة

والهالك :أن يجعل ما بعث الله به رسله ،وأنزل به كتبه هو احلق

الذي يجب اتباعه ،وبه يحصل الفرقان والهدى ،والعلم واإلميان،
فيصدِّق بأنه حق وصدق ،وما سواه من كالم سائر الناس يُع َرض
عليه؛ فإن وافقه فهو حق ،وإن خالفه فهو باطل)(((.
ثالثًا :تقدمي العقل على النقل:

كان أ َّول ض�ل�ال وقع في اخللق بس���بب معارضة الوحي
((( املوسوعة العربية.528/2 :
((( الصواعق املرسلة.1269/4 :
((( املصدر السابق.1266/4 :
((( فتاوى ابن الصالح ،ص.34
((( مجموع الفتاوى.135/13 :
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ِيل َر ِّب َك بِال ِ
ْـح ْك َم ِة َوال َْـم ْو ِعظَ ِة
{اد ُع إلَى َس���ب ِ
احلال لقوله  -تعالى ْ :-
ال َْـح َس َن ِة َو َج ِاد ْل ُهم بِا َّل ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن} [النحل.]١٢٥ :

ِل ُي ْد ِح ُضوا ِب ِه ال َْـح َّق َف َأ َخذْ ُت ُه ْم} [غافر.(((]٥ :

خامسًا :االسترسال مع وساوس الشيطان:

يسعى الشيطان إلى إضالل اإلنسان وصدِّه عن سبيل الله،

ومن ذلك ما يوسوس به في قلبه مما يؤدي إلى الكفر والضالل؛
فعن أبي هريرة  -رضي الله عنه  -قال :قال رس���ول الله :#

«يأتي الش���يطا ُن أح َدكم فيقول :من خل���ق كذا؟ من خلق كذا؟
حتى يقول :من خلق ربك؟ فإذا بلغه َفلْيس���تعذ بالله ولينتهِ »(.((1

فال يزال الشيطان يوس���وس للعبد ويقذف في قلبه الشكوك؛
فإن استعاذ منه خنس وو َّلَى ،وإن انقاد له أورده املهالك.
سادسًا :الغرور واإلعجاب بالنفس:

ـما حاز هؤالء الضالون شيئاً من العلوم ،وأدركوا قدراً من
لَ َّ

الفهوم ،اغت���روا مبا عندهم من العلم ،فتجرؤوا على اخلوض
في املغ َّيبات ،ولم يقفوا عند حدود ما أنزل الله على رس���وله
فضلُّ���وا .وقد ذكر الله  -تعالى  -عن أس�ل�افهم من الضالل

م���ا يبني هذا ويوضحه .قال  -تعالى َ { :-فل ََّما َج َاء ْت ُه ْم ُر ُس��� ُل ُهم
((( امللل والنحل.16/1 :
((( شرح الطحاوية ،ص.169
((( ملعة االعتقاد بشرح ابن عثمني ،ص.159
((( املصدر السابق ،ص.160
( ((1أخرجه البخاري ،رقم احلديث (.)3276

بِال َْب ِّي َن ِ
���ات َفرِ ُحوا بمِ َا ِع ْن َد ُهم ِّم َن ا ْل ِعل ِْم َو َحاقَ بِهِ م َّما كَ ا ُنوا ِب ِه َي ْس��� َت ْهزِ ئُونَ }
[غافر .]٨٣ :قال ابن س���عديَ {( :فل ََّما َج َاء ْت ُه ْم ُر ُس��� ُل ُهم بِال َْب ِّي َن ِ
ات}

م���ن الكتب اإللهية ،واخلوارق العظيم���ة ،والعلم النافع املبينِّ
للهدى من الض�ل�ال ،واحلق من الباطل { َفرِ ُحوا بمِ َ���ا ِع ْن َد ُهم ِّم َن

ا ْل ِعل ِْم} املناقض لدين الرس���ل .ومن املعلوم أن فرحهم به يدل
ومتس���كِ هم ،ومعاداة احلق الذي جاءت
على شدة رضاهم به
ُّ
وج ْعلِ باطلهم حقاً ،وهذا عا ٌّم جلميع العلوم التي
به الرس���لَ ،

نوقض بها ما جاءت به الرسل ،ومن أحقها بالدخول في هذا:

علوم الفلسفة ،واملنطق اليوناني ،الذي ُر َّدت به كثير من آيات
القرآن ،ونقصت قد َره في القلوب ،وجعلت أد َّلته اليقينية أد َّلة
ويقدم عليها عقول أهل السفه
لفظية ال تفيد شيئاً من اليقني،
َّ
والباطل ،وهذا من أعظم اإلحلاد في آيات الله واملعارضة لها

واملناقضة ،فالله املستعان).

سابعًا :اجلهل بعظمة اهلل ،سبحانه:

آثار اإلحلاد:
ميكن تقسيم آثار اإلحلاد إلى قسمني:
األول :آثاره على الفرد:

• اخل���روج عن الفطرة :إن إن���كار اخلالق  -جل

وعال  -مناقض للفطرة الس���وية؛ وله���ذا فامللحدون
خارجون عن الفطرة { َف َأ ِق ْم َو ْج َه َك ِل ِّلدينِ َح ِني ًفا ِفطْ َر َت ال َّل ِه
اس َعل َْي َها ال َت ْب ِديلَ ِلـخَ ْلقِ ال َّل ِه َذ ِل َك ِّ
ين ا ْل َق ِّي ُم َول َِك َّن
ا َّل ِتي فَطَ َر ال َّن َ
الد ُ
اس ال َي ْعل َُمونَ } [الروم.]٣٠ :
َأكْ َث َر ال َّن ِ

• العذاب النفسي :إن إنكار اخلالق  -سبحانه  -يُ ِ
لحق
بامللحد عذاباً نفس���ياً وقلقاً روحياً؛ كما قال  -تعالى :-
إلس��ل�ا ِم َو َمن ُير ِْد َأن ُي ِض َّل ُه
����ر ْح َص ْد َر ُه ِل ْ
{ف ََمن ُي ِر ِد ال َّل ُه َأن َي ْه ِد َي ُه َيشْ َ
����ما ِء كَ ذَ ِل َك َي ْج َعلُ ال َّل ُه
الس َ
َي ْج َعلْ َص ْد َر ُه َض ِّي ًقا َح َر ًجا كَ َأ مَّ َنا َي َّص َّع ُد ِفي َّ

يطرأ اإلحلاد على القلوب التي جهلت عظمة الله و َق ْدره،

ال ِّر ْج َس َعلَى ا َّل ِذ َين ال ُي ْؤ ِم ُنونَ } [األنعام ،]١٢٥ :وقال  -سبحانه
الط ْي ُر َأ ْو َت ْهوِ ي
الس َما ِء َف َتخْ طَ ُف ُه َّ
َ :{و َمن ُيشْ ر ِْك بِال َّل ِه ف ََك َأ مَّ َنا َخ َّر ِم َن َّ

ويدل عليه حديث جبير بن مطعم  -رضي الله عنه  -قال:
«ج���اء رجل إلى النبي  #فقال :يا رس���ول الله! نُه َكت األنفس

• العذاب املادي :يواجه املنحرفون عن س���بيل الله

وما له من صفات الكمال ونعوت اجلالل.

وجاع العيال وهلكت األموال؛ فاستس���ق لنا ربك؛ فإ َّنا نستشفع

بالله عليك ،وب���ك على الله .فقال النبي « :#س���بحان الله!

سبحان الله! فما زال يس ِّبح حتى ُعرِ ف ذلك في وجوه أصحابه،
ثم قال النبي  :#ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من

ذلك ،إنه ال يُستشفَع بالله على أحد من خلقه »...احلديث(((.

فبني  #أن السبب في وقوع هذا الشرك اللفظي إمنا هو
{و َما َق َد ُروا ال َّل َه
اجلهل بعظمة الله وقدره ،وقد قال  -تعالى َ :-
ات ب َِي ِمي ِن ِه
ات َمطْ وِ َّي ٌ
���م َو ُ
َح َّ
الس َ
���ق َق ْد ِر ِه َوا َأل ْر ُض َج ِم ًيعا َق ْب َض ُت ُه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َو َّ

���ب َحا َن ُه َو َت َعالَى َع َّما ُيشْ رِ كُ ونَ } [الزمر .]٦٧ :قال محمد بن كعب:
ُس ْ
لو َق َدروا الله حق َق ْدره ما َّ
كذبوه.
ثامنًا :سعي اليهود لنشر اإلحلاد يف العامل:

سعى اليهود لنشر اإلحلاد في العالم؛ حتى تسهل السيطرة

علي���ه وإخضاعه ملا يريدون .جاء ف���ي البروتوكول الرابع من

بروتوكوالت حكماء صهيون( :من احملتم علينا أن ننسف الدين
كلَّه لنمزق من أذهان الغوييم [يعني األميني] املبدأ القائل بأن
هناك إلهاً ر ّباً ،وروحاً ،ونضع موضع ذلك األرقام احلس���ابية

واحلاجات املادية)(((.

يح ِفي َم َك ٍان َس ِح ٍيق} [احلج.]٣١ :
ِب ِه ال ِّر ُ

العذاب في الدنيا قبل اآلخرة ،كما
 ومنهم املالحدة -َ
ق���ال  -تعالى  -عن طائفة منهم{ :فَ�ل�ا ُت ْعجِ ْب َك َأ ْم َوا ُل ُه ْم
َوال َأ ْوال ُد ُه ْم مَّ َ
الد ْن َيا َو َت ْز َه َق
ْـح َيا ِة ُّ
إنا ُيرِ ُ
يد ال َّل ُ���ه ِل ُي َع ِّذ َب ُهم ِب َها ِفي ال َ

���رونَ } [التوبة ،]٥٥ :وقال  -سبحانه :-
َأنف ُُس��� ُه ْم َو ُه ْم كَ ا ِف ُ
اب ا َأل ْد َن���ى ُدونَ ا ْل َعذَ ِ
{و َل ُن ِذي َق َّن ُه���م ِّم َن ا ْل َعذَ ِ
اب ا َألكْ َب���رِ َل َع َّل ُه ْم
َ

َي ْرجِ ُعونَ } [السجدة.]٢١ :

الثاين :آثاره على اجملتمعات:

• حرم���ان املجتمع���ات من هداية اإلس�ل�ام :إن

األنظمة امللحدة عندما تنكر وجود الله  -تعالى  -فإنها
ترفض هدايته تبعاً لذلك؛ ولذلك فاملجتمعات امللحدة

محروم���ة من هداية الله  -تعالى  -التي أنزل بها كتبه
وأرسل رسله املتضمنة للرحمة والعدل واحلكمة.

• نزول العذاب باملجتمعات امللحدة :إن املجتمعات

امللحدة تعاني نتيجة إحلادها وبُعدِ ها عن الله  -تعالى-
من البالء الذي س���حقها وأتى عليها ،ومن اطلع على

أحوال املجتمعات الش���يوعية امللحدة لم ي َر إال اجلوع

واخلوف ،والقهر والتسلط.

السنة ،باب في اجلهمية.
((( أخرجه أبو داود ،كتاب ُّ
((( بروتكوالت حكماء صهيون.201/1 :
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[ الغرب :قراءة عقدية ]

«سر الماسونية

األكبر»

(*)

ف��ي��ص��ل ب���ن ع��ل��ي ال��ك��ام��ل��ي

(**)

popedia@windowslive.com

لعل الراوي أخبرك كما أخبرني منذ نعومة أظفاري – وليته
س���كت – بذلك «الس���ر العظيم الذي لم يختلف حوله اثنان» أن
رحم يهودية .لكنني ملا كبرت وتس���نَّى لي
املاس���ونية خرجت من ٍ

البحث في أصولها ومصادره���ا أدركت أن الراوي الذي أراد أن
صرن���ي أعماني عن احلقيقة حيناً م���ن الدهر .لكنني ألتمس
يُ َب ِّ
ل���ه العذر؛ فقد اعتمد في حكايته مراجع عربية تعاني من عجز

ظاهر ميكن إيجاز مظاهره في ما يلي:
أو ً
ال :لم يطلع كثيرون ممن كتبوا عن املاسونية بالعربية على

املصادر األصلية التي ُكتبت بلغات غير العربية .ولو تيسر لهؤالء
الرجوع إل���ى املصادر األجنبية لوج���دوا احلضور األقوى للرأي
القائل بنس���بتها إلى أصول نصرانية رومية على وجه التحديد.
لك���ن الواقع هو أن هذا الرأي يُتجا َوز دون حتقيق .فعلى س���بيل

املث���ال يذكر الدكتور محم���د عبد الله عنان ف���ي كتابه «تاريخ
اجلمعيات الس���رية» اثني عشر قوالً في نشأة املاسونية نق ً
ال عن
«ألبرت ِ
تشرتْش���وارد»  .Albert Churchwardوهذه األقوال
(*) هذا املقال ُمستلُّ من كتاب «اليسوعية والفاتيكان والنظام العاملي اجلديد» ،ص 145
 .161(**) باحث سعودي متخصص في دراسة األديان  -يعمل في مركز الدراسات والبحوث
التابع ملجلة البيان.
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التي ال تكاد تخلو منها املراجع العربية تعزو نشأة املاسونية إلى
أحد هؤالء:

ومن اطلع على طالسم السحرة في بالد املسلمني – فض ً
ال عن
غيرها – وجد فيها مثل هذه الرموز ،فهل صاروا بذلك يهوداً؟

 - 1البطاركة (آباء الكنيسة).

رابعًا :من أس���باب ضعف الكتابات العربية حول املاسونية
أن خطرها لم يُل َمس إال متأخراً عندما حاول الغرب إس���قاط

 - 4الصليبيني.

والترقي» املاس���ونية ورموزها من يهود الدومنة الباطنيني .ومع

 - 2أسرار الوثنيني.
 - 3هيكل سليمان.

اخلالفة اإلسالمية؛ وكان ممن أعانهم على ذلك «جمعية االحتاد

 - 5فرسان املعبد (أو الهيكل).

أن املاس���ونية ظهرت كتنظيم سياسي سري قبل هذه األحداث
مبئتي عام تقريباً إال أنها اختُزلَت في هذه املرحلة ،كما نُ ِس���ب

 - 6جمعية الصناع الرومانية.
 - 7عمال البناء في العصور الوسطى.

زعماء الغرب النصارى إلى اليهودية رغم أنوفهم حتى تس���تقيم

 - 8إخوة الصليب الوردي.

النشأة اليهودية للماسونية.

 - 9أوليفر كرومويل.

إن درجات املاسونية كما نعرفها اليوم – باستثناء الدرجات

 - 10األمير «تش���ارلز س���تيوارت» الذي أنشأها ألغراض

الدنيا – نش���أت كر ِّد فعل من قِ َبل الكاثوليك اليس���وعيني في

 - 11السير «كريستوفر رِ ن» عندما بنى كنيسة (كاتدرائية)

من النف���وذ الكاثوليكي وأجل���أت امللك «جيم���س الثاني» إلى

 - 12الدكتور «ديزاغليه» وأصدقاؤه في سنة 1717م .

ال لنشر اليهودية .يقول «جون بالنش���ارد» في كتابه «ماسونية

سياسية.
القديس بولس.
(((

وكل هذه األقوال تش���ير إلى مصدر «رومي» أو «نصراني»

فرنس���ا على الثورة اإلجنليزية املجيدة (1688م) التي تخلصت
فرنسا .فكانت املاس���ونية أدا ًة الس���تعادة النفـوذ الكاثوليكـي

الطقس األس���كتلندي مصور ًة» ...« :جيم���س الثاني ،البابوي

باستثناء «أس���رار الوثنيني» و «هيكل سليمان»؛ فهذان القوالن

الصراح ،حكم ثالثة أعوام كمستبد ضعيف؛ ثم رمى الصوجلان
ُّ

إلى «أس���رار» الباطنية ،واآلخر يربطها بالهيكل الذي له مكانته

«االبن األكبر للكنيس���ة الكاثوليكية» .ظرفاءُ الفرنسيني يدعونه

يُعنَيان باالرتباط العقدي ال النش���أة السياسية :فاألول يعيدها

في نهر «التيمز» وف َّر من عرش���ه وشعبه إلى العاهل الفرنسي

ليس عند اليهود فحس���ب ،بل عند الروم كذلك باعتباره املوطن

«الس���اذج الذي خس���ر ثالث ممالك من أجل قداس» .أصبح
هذا الس���تيوارتي الضعيف – مثل أخيه تش���ارلز – ماسونياً؛

األول لفرس���ان الهيكل .فلِم أغفل ُكتابُنا عش���رة أقوال وتعلقوا
بقول غير صريح دون تعليق؟
ٍ

ثاني��ًا :لم يفرق كثير من الكتاب بني املاسونية كعقيدة وبني

املاس���ونية كتنظيم سياس���ي :فاملاس���ونية كعقيدة تُ َعد امتداداً

للباطني���ة الوثنية ،وهو ما يقر به أتباعه���ا قبل خصومها؛ لذا

أقام قاعدته في كلية «كليرمونت» اليسوعية .ولفترة من الزمن
خطط الستعادة عرشه لكنه مات بعد تخلِّيه عن العرش بثالثة
عشر عاماً في قصر «سانت جرمان» عام 1701م»(((.

وهذه العـالقة أق َّر بها «ألبرت ماكي» مع حرصـه الش���ديد

جتد الكتَّاب الذين لم يفرق���وا بني العقيدة والتنظيم يتخبطون

– كما يتضح ف���ي كتاباته – على نفي هذه «التهمة» عن عقيدته

في نسبتها ،فينسبها بعضهم إلى باطنية «فيثاغورس» وينسبها

املاس���ونية ،وهو ما جعل «جيم مارس» يص���ف إقراره بامللتف

آخ���رون إلى «أس���رار» الفراعنة أو إلى «القب���االه» ،وهي كلها

« .»convolutedيقول «ماكي» في موسوعته« :كلية كليرمونت:

تعبيرات ش���تى عن أصولها الباطنية التي مرت بأطوار عديدة.

كلية يسوعية في باريس أقام بها «جيمس الثاني» بعد فراره من

أما املاسونية كتنظيم سياسي – وهي املقصودة عند اإلطالق –

إجنلترا عام 1688م حتى انتقاله إلى «س���انت جرمان» .وأثناء

فهي رومية كاثوليكيـة .لكن موافقـة عقائد املاس���ونية ورموزها
للقب���االه اليهودي���ة الباطنية جعلت كثيراً م���ن الباحثني يجزم

مقامه هناك يقال بأنه حاول تأسيس نظام ماسوني هدفه إعادة
أس���رة ستيوارت لعرش إجنلترا .وال تزال آثار هذا النظام الذي

بيهوديته���ا .وه���و خلط بني أصل املعتقد وب�ي�ن ما تطور عنه.
((( راجع  -مث ً
ال  :-حسني عمر حمادة .األدبيات املاسونية (دمشق :دار الوثائق،
1415هـ1995/م) ،ص .32

(2) Blanchard, John. Scotch Rite Masonry Illustrated (Kessinger
Publishing, 2002), vol. I, p. 60.
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حاوله موجودة في كثير من الدرجات العليا [املاسونية]»(((.
كم���ا يَنقُل عن «لينينج»  -الذي يستش���هد به كثيراً جداً -

قوله« :بعد فراره [أي «جيمس الثاني»] إلى فرنسا وأثناء إقامته

«الطقس األسكتلندي» هو عمدة التنظيم املاسوني .أما «رامزي»
مخترع هذا الطق���س فكان  -على حد تعبير املؤرخ «ريبولد» -
«أداة لليسوعيني»(((.

في كلية كليرمونت اليس���وعية لفق أتباعه – ومنهم اليسوعيون

يؤيد هذا م���ا أقر به «ألبرت ماكي» م���ن أن «رامزي» اعتنق

– درجات [ماس���ونية] مع َّينة بغرض تنفيذ رؤاهم السياسية»(((.
ويقول ف���ي موضع آخر مح���اوالً نفي العالقة بني املاس���ونية

الكاثوليكي���ة على يد الكاثوليكي الرومي «فينيلون» كبير أس���اقفة
«كامب���ري» ،وأنه ُقلِّد درجة «فارس» ف���ي «تنظيم القديس إليعازر

واليس���وعية« :مع أنه لم تكن لليس���وعية يد في بناء املاسونية
األصيلة إال أنه ال ميكن إنكار أن ثمة أسباباً تدعو إلى التصديق
بأنه���م كانوا حريصني على اختراع بع���ض الدرجات واألنظمة

األورشليمي»((( ،بعدها أصبح معلماً خاصاً ومؤ ِّدباً الثنني من أحفاد

امللك املنفي «جيمس الثاني»! ثم قال – أعني «ماكي» –« :من غير
املستب َعد أن يكون [رامزي] قد أُشرب حب التأمل الباطني ثم ط َّوره

التي ُق ِصد منها دفع مصاحلهم .ولكن حيثما َم ُّس���وا املؤسس���ة

باعتباره مخترع الدرجات املاس���ونية ومؤسـس أحد طقوسـها...
ما من أحد لعب دوراً في تاريخ املاس���ونية في القرن الثامن عشر

وتس���امحها إلى كيد سياس���ي وتعصب ديني .م���ن هنا يُعتقَد

يفوق دور الف���ارس «رامزي» .وتأثير أرائه وتعاليمه ال يزال يُل َمس

[املاس���ونية] تركوا آث���ار أفعى .لقد حاولوا حتويل إنس���انيتها

أن له���م عالقة بتلك الدرجات التي كانت تهدف إلى مس���اعدة
أسرة ستيوارت املنفية في جهودها الستعادة العرش اإلجنليزي

تقس���م
ف���ي الدرجات العليا الت���ي تبنتها الطقوس العديدة التي َّ
إليها املاس���ونية اآلن[ ...كان] متعلقاً تعلقاً وثيقاً بأسرة ستيوارت

العتقادهم أن ذلك س���يضمن إعادة الدين الرومي الكاثوليكي

املنفية ...في ما يتعلق بتأثير جهود «رامزي» على املاسونية ،أعتقد

في إجنلترا»(((.

أنه ال ميكن للعقول النزيهة أن يكون لها رأيان .

وحت���ى ال أُتَّهم باالنتقائية س���أذكر رواية «فندل» في كتابه

(((

كان عميل اليس���وعية «رامزي» يَ ُعد املاس���ونية استمراراً

«تاريخ املاس���ونية» (ترجم���ة «لي���ون» ص  ،)209التي وصفها
«ماك���ي» بقول���ه« :رواية رزينة ومحايدة ج���داً حول ظهور هذه

لتراث فرس���ان الهيكل الصليبيني ،وهو ما ص��� َّرح به كثير من

املاس���ونية الستيوارتية» .يقول «فندل»« :منذ جالء آل ستيوارت

كتابها «اجلماعات السرية» عن املاسوني «بارون تشودي» قوله:
«إن األصل الصليبي للماسونية هو ما يُد َّرس رسمياً في احملافل

ال ُكتَّاب األعالم .فـ «نِستا وِ بستر»  -على سبيل املثال  -تنقل في

من إجنلترا عام 1688م ،اس���تمرت حتالفات س���رية بني روما
واسكتلندا [آل س���تيوارت]  ...لعب اليسوعيون دوراً مهماً جداً

[املاسونية]؛ حيث يُعلَّم املرش���ح لدخول التنظيم أن العديد من

جمعية املاسون خاضعة ألغراضهم»(((.

األحرار [املاسون] مشيرين بهذا إلى أن رغبتهم األساسية كانت

في هذه املؤمت���رات .والعتبارهم إعادة تنصيب آل س���تيوارت
ٍ
حينئذ َج ْعل
وتوسيع نفوذ الكنيسة الرومية شيئاً واحداً ،حاولوا
والنقول في عالقة أس���رة س���تيوارت باملاس���ونية وعالقة

الفرس���ان الذين كانوا قد خرجوا إلنقاذ البقاع املقدس���ة في
فلس���طني من أيدي املسلمني «شكلوا احتاداً حتت اسم البنائني

إعادةَ بناء هيكل سليمان»(((.

املاسونية باليسوعية كثيرة ،لكنني أود أن أكون أكثر دقة فأثبت

كما يذكر املاس���وني «ماكي» في موس���وعته أنه «كان ثمة

أن الدرجات املاسونية العليا على وجه اخلصوص هي من صنع
اليسوعيني فض ً
ال عن مجرد العالقة بينهما .يقول املاسوني من

بني املاس���ونية واحلمالت الصليبية عالق���ة أكثر حميمية مما

الدرجة « 33ألبرت ماكوي»( :درجات هذا الطقس [األسكتلندي]
ٌ
بس���ط للنظام الذي اخترعه «رامزي»)((( .علماً بأن
في أغلبها
(1) Mackey, Albert. Encyclopedia of Freemasonry, p. 169.
(2) Mackey, Albert. Encyclopedia of Freemasonry, p. 759.
(3) Mackey, Albert. Encyclopedia of Freemasonry, p. 382.
(4) Mackey, Albert. Encyclopedia of Freemasonry, p. 759.
(5) Macoy, Albert, General History, Cyclopedia, & Dictionary
of Freemasonry (New York: Masonic Publishing Company,
1872) p. 343.
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(6) Rebold, Emmanuel. A General History of Free-masonry in
Europe (American masonic publishing association, 1868), p. 161.
((( تشير موسوعة «ويكيبيديا» إلى أن هذا التنظيم «أنشئ كتنظيم عسكري صليبي مقره
فرنسا من أجل حماية احلجيج» وهذا يؤكد الربط بني املاسونية وفرسان احلروب
الصليبية .انظر:
Wikipedia “Andrew Michael Ramsay” <http://en.wikipedia.org/
wiki/Andrew_Michael_Ramsay>.
(8) Mackey, Albert. Encyclopedia of Freemasonry, p. 628.
(9) Webster, Nesta. Secret Societies and Subversive Movements,
p. 154.

يُتص َّور عادة»((( .وهذا إقرار غير مباشر بأن املاسونية ارتبطت

قِ َبل املاس���ون» الذي يحوي مقارنة للماس���ونية األس���كتلندية

العربية واإلسالمية.

عام 1790م بتنظيم الـ «إلوميناتي» وحصل على أعلى الدرجات

بالرومية الصليبية وليس اليهودية كما هو الشائع في األوساط
إن من كبار املاس����ونية من أقر صراحة مب����ا بينتُه من عالقة
املاس����ونية باليسوعية وأن األخيرة هي التي اخترعت – على األقل
– الدرجات العليا في املاس����ونية وأقامتها على أس����اس من عقيدة
فرس����ان الهيكل البعلية؛ سواء كان الس����ند بني املاسونية والهيكلية
(عقيدة فرسان الهيكل) متص ً
ال أم منقطعاً .وسأذكر مثالني لهؤالء:
أحدهم���ا« :نيك���والس دي بونيفي���ل» .تقول «املوس���وعة

بهيكلية [عقيدة فرس���ان الهيكل] القرن الرابع عش���ر ...التحق
في مرتبته���ا الثانية ،وفي مؤمتر «فيلهِ لْراس���باد» انتصر آلراء
«وايس���هاوبت» .لم يكن أحد في زمنه أكث َر تضلعاً منه في تاريخ
املاسونية أو حاز مكتبة أكثر قيمة أو شموالً من مكتبته .ولم يكن
أحد أكث َر اجتهاداً في زيادة حصيلته من علوم املاسونية وال أكثر
حرصاً منه على اإلفادة م���ن أكثر مصادر العلم نُدرة؛ لذا فقد
كان دائماً يتمتع مبكانة رفيعة بني علماء املاسونية في أملانيا».

املاس���ونية» ُمع ِّرفة به« :مؤرخ وأديب ولد في «إفرو» بفرنسا في
الثالث عشر من مارس عام 1760م ،كتب كتاباً نشر في 1788م

وبعد أن كال له «ماكي» كل هذا املديح واإلطراء حتى جعله
فريد عصره أضاف قائ ً
ال« :كانت نظريته التي تبناها حول أصل

بعنوان «اليسوعيون املطرودون من املاسونية وخنجرهم املكسور

املاس���ونية ...أن التنظيم [املاسوني] اختُرع من قِ َبل اليسوعيني

أدخل���وا في الدرجات املاس���ونية تاريخ وحياة وموت فرس���ان

إجنلت���را ،ودثروها لتحقيق أغراضهم بدث���ار الهيكلية [عقيدة

من قِ َبل املاس���ون» ...نظريتُه حول املاسونية هي أن اليسوعيني
الهيكل وعقيدة االنتقام جلرمية تدميرهم السياس���ية والدينية،

في القرن الس���ابع عشر كوس���يلة إلعادة الكنيسة الرومية في
فرسان الهيكل](((.

وأنه���م فرضوا على أربع من الدرجات [املاس���ونية] العليا نذور

إن هذه احلقيقة املريرة التي ُحج َبت عنَّا ثالثة قرون أش���ار

وهذا الذي ذهب إليه «نيكوالس دي بونيفيل» يفس���ر قول

جريلي» حني قال« :ال يزال من العجائز والرجال والنس���اء في

«تشارلز ِهكثورن» في كتابه «اجلمعيات السرية في كل العصور
واألقط���ار»« :إن هن���اك متاث ً
ال كبيراً بني الدرجات املاس���ونية

أنحاء البالد [أمريكا] من سيخبرك بنبرة املتجهم أنك إن تتبعت

جماعتهم األربعة»(((.

واليس���وعية»((( .وقوله« :إن بعض من كتب حول املاسونية يرى
ذات أصل يسوعي؛ فاحلِ رمان من
أن هذه الطقوس [املاسونية] ُ
املعادن يرمز إلى نذر الفقر ،وكشف الصدر والركبة يُقصد منه
منع قبول النس���اء ،واملش���ي على كعب احلذاء يذ ِّكر املري َد بأن

إغناطيوس لويوال [مؤس���س اليس���وعية] بدأ َح َّجه هكذا بقدم
مصاب»(((.

إليها «جيم���س بارتون» عام 1854م في كتاب���ه «حياة هوريس

املاس���ونية بكل تنظيماته���ا إلى أن تصل إل���ى الرئيس األعلى
املرعب
الشخص
للماسونية العاملية ستكتش���ف حينها أن ذلك
َ
َ
(((
وزعي َم جمعية يسوع [اليسوعية]((( هما الشخص نفسه!» .
هنا ميكن لنا أن نقول ما قاله «بالنشارد»« :وهكذا ثبت أن

أُولَى الدرجات العليا في املاس���ونية هي من اختراع اليسوعيني
الفرنسيني و «أدواتهم» .وهذا يفسر كيف أن البابوية قادرة في
محفل ما والس���ماح له ...فاملاسونية على حق
احلال على حظر
ٍ

أما الش���اهد اآلخ���ر فالع َّ
المة املاس���وني «جوهان يواقيم

ما س���عت إلى تتويج البابا ،لكنها على خط���أ إن تدخلت نذو ُر
الكتمان في االعترافات الكنسية»(((.

أبرز املاس���ون في زمنه ...أسهم للماس���ونية بإسهامات قيمة

إن أعظم أسرار املاس���ونية الذي يراد لنا أال نعلمه هو أن

كتاب «بونيفيل» الش���هي َر
كثيرة ،منها :أنه ترجم من الفرنس���ية
َ
«اليس���وعيون املطرودون من املاس���ونية وخنجرهم املكسور من

املاس���ونية مؤسس���ة كاثوليكية تعمل لصالح الكنيسة البابوية

كريس���توف بود» الذي يصف���ه «ماكي» بقول���ه ...« :واحد من

(1) Mackey, Albert. Encyclopedia of Freemasonry (Philadelphia:
Moss & Company, 1874), p. 198.
(2) Mackey, Albert. Encyclopedia of Freemasonry, p. 122.
& (3) Heckethorn, Charles W. The Secret Societies of All Ages
Countries (London: George Redway, 1897), vol. I, p. 285.
& (4) Heckethorn, Charles W. The Secret Societies of All Ages
Countries, vol. II, p. 21.

الرومي���ة بينم���ا تُخفي ه���ذه احلقيقة حتت س���تار اليهودية
والبروتوكوالت.
(5) Mackey, Albert. Encyclopedia of Freemasonry, p. 120121-.
((( زعيم اليسوعية احلالي املعروف بـ«البابا األسود» هو اإلسباني «أدولفو نيكوالس».
(7) Parton, J. The Life of Horace Greeley (New York: Mason
Brothers, 1855), p. 102.
(8) Blanchard, John. Scotch Rite Masonry Illustrated, vol. I, p. 61.
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[ قضايا دعوية ]

تأمالت
ُّ

في ِس َير القدوات
ن��اي��ف ب��ن حم��م��د اليحىي

بعد غزوة ُحنَ ني قس ��م النبي  #الغنيمة بني أصحابه،
فق ��ال رج ��ل( :م ��ا أراد محمد بهذا وج ��ه الل ��ه) فانطلق ابن
مس ��عود  -رض ��ي الل ��ه عن ��ه  -إل ��ى رس ��ول الل ��ه  #فأخب ��ره
فتمعر وجهه الش ��ريف وقال« :رحم الله موس ��ى قد
بذلك،
َّ
وذي بأكث � َ�ر م ��ن هذا فصب ��ر»(((؛ فما الذي أوذي به موس ��ى
ُأ ِ

علي ��ه الس�ل�ام  -حتى تعزَّ ى رس ��ول الهدى  #ب ��ه في مثلهذا املوقف من بني سائر األنبياء؟
((( أخرجه البخاري ( ،)3150ومسلم (.)1062

16

العدد 284

تأملت هذا في حاله  -عليه السالم  -مع قومه وما قص
ُ

الل���ه  -عز وج���ل  -علينا في كتابه من خب���ره فوجدت أمراً

انفرد به في ظهوره وجتلِّي���ه عن إخوانه من األنبياء  -عليهم

افتتحت مقالتي به ،وكثيراً
السالم  -وله ارتباط باخلبر الذي
ُ
ما عانى من هذا األمر الدعاة واملربون والسائرون على خطى
اإلصالح للمجتمع واألم���ة ،وكان عائقاً لبعضهم عن مواصلة

ضعِ فاً له.
السير أو ُم ْ

إذا كنا نتفق على أن جتاهل اجلميل ونسيان اإلنعام صعب

وش���اق على من وقع في حقه؛ فكيف إذا كان أسوأ من ذلك؛

مبقابلة اإلحس���ان باإلساءة والعدوان ،والكرم باللؤم والدناءة؟
ألن النفوس كثيراً ما تتعلق باملكافأة العاجلة والثناء احلاضر،
وحتب تثمني اجلهد ال���ذي قامت به ونصبت من أجله ،وهذا
ُّ
حق وواجب للمحسن ليُكا َفأ مقابل إحسانه.
ولكن هذا  -غالباً  -ال يتأتَّى ،وال يُنَال في عتبات اإلصالح،

ٍ
قدوات يستلهم من ِس َيرهم
وال بد ملن أراد الثبات والترقي من
ما يكون زاداً ووقوداً يقويه عند الضعف ،ويدفعه عند التباطؤ.
ولعلِّي أعرض َط َرفاً من حال الكليم  -عليه الس�ل�ام  -ثم

نع ِّرج عل���ى بعض ما فيها من ال���دروس والعبر .ويصور هذا
العنا َء موس���ى  -عليه الس�ل�ام  -في اللقاء العلوي السماوي

م���ع نبينا محمد  #فيقول« :وإني  -والله  -قد جربت الناس
قبلك ،وعاجلت بني إسرائيل أشد املعاجلة»(((.

هدوئه ،واستمر في منهجه ،ولم تهن عزميته.

متض إال فترة يسيرة ويذهب
ولم يقف األمر عند هذا ،فلم ِ
بعدها مليعاد ربه ،فيخبره الله  -تعالى { :-قَالَ فَإ َنّا َق ْد َف َت َّنا َق ْو َم َك
الس���ا ِمرِ ُّي} [ط���ه ،]٨٥ :فيرجع إليهم {غَ ْض َبانَ
ِم ْ
���ن َب ْع ِد َك َو َأ َض َّل ُه ُم َّ
َأ ِس ًفا} [طه ،]٨٦ :فهذه املرة لم يكتفوا بالقول ،بل عبدوا العجل

نب���ي الله هارون الذي نهاهم
بالفع���ل ولم يراعوا وجود أخيه
ِّ
َّ
وحذرهم ،وال التفتوا لتعاليم موس���ى  -عليه السالم  -الذي
أرش���دهم وعلَّمهم ،وما أقاموا وزناً حلق ربهم  -جل وعال -
الذي خلقهم وص َّورهم.

الصارخ واالس���تهتار البالغ يعالج األمر
ومع هذا االنتهاك َّ

ويدرؤه ،ويعظهم ويرهبهم ،ث���م يأتيهم بعد ذلك بالتوراة فيها
حك���م الله ،قد كتبها الله إكراماً م���ن لدنه وإنعاماً ،فيأمرهم

باتِّب���اع ما فيها فيأبَون وميتنعون حت���ى يبينِّ لهم ما فيها من
األحكام؛ فإن كانت سهل ًة قبلوها وإال رفضوها ،ولم يستجيبوا
ْـج َبلَ
{وإذْ َن َت ْق َنا ال َ
لمِ ا فيها حتى رفع الله فوقه���م اجلبل عقوب ًةَ :
���م كَ َأ َّن ُه ظُ َّل ٌة َوظَ ُّنوا َأ َّن ُه َوا ِق ٌع بِهِ ْم ُخذُ وا َما آ َت ْي َناكُ م ِبق َُّوةٍ َواذْ كُ ُروا َما ِفي ِه
ف َْو َق ُه ْ

���م َت َّتقُونَ } [األعراف ،]١٧١ :فيتوعدهم الله بإسقاط اجلبل
َل َع َّل ُك ْ
عليهم إن لم يقبلوا ويتوبوا ،فسجدوا كرهاً وهم رافعو اجلباه
يرمقون اجلبل خشية سقوطه عليهم .
(((

ثم ملا س���ار بهم إلى األرض املقدسة ،يبشرهم بوعد الله
لهم بفتحها مخاطباً إياهمَ { :يا َق ْو ِم ْاد ُخلُوا ا َأل ْر َض ال ُْـمق ََّد َس��� َة ا َّل ِتي
���ب ال َّل��� ُه ل َُك ْم} [املائدة ،]٢١ :لكنهم دفع���وا وعد الله ورفضوا
كَ َت َ

تأمل مع���ي حال بني إس���رائيل قبل بعثة موس���ى  -عليه
ين ْاس ُت ْض ِعفُوا ِفي ا َأل ْر ِض}
السالم  -وكيف وصفهم الله بأنهم{ :ا َّل ِذ َ
[القصص ]٥ :وفرعون { ُيذَ ِّب ُح َأ ْب َن َاء ُه ْم َو َي ْس��� َت ْحيِي ِن َس َاء ُه ْم} [القصص:

الدخول حتى يخرج اجل َّبارون منها ،وخاطبوا موسى بسفاهة
نت َو َر ُّب َك َفقَا ِتال إ َنّا َها ُه َنا َق ِاع ُدونَ } [املائدة،]٢٤ :
وحمق{ :فَاذْ َه ْب َأ َ

ذلك على يدي موس���ى  -عليه الس�ل�ام  -في آية باهرة وقدرة

وموس���ى  -عليه الس�ل�ام  -على الرغم من كل ما سبق

 ،]٤ثم مع كل هذا االس���تعباد والذل واملهانة ،ينجيهم الله من كل

قاه���رة ،ويهلك عدوهم الطاغية ،ثم ال جتف أقدامهم من البحر
{اج َعل
إال وقد رفعوا حناجرهم عند رؤية أولئك الوثنيني قائلنيْ :
َّل َنا إ َل ًها كَ َما َل ُه ْم آ ِل َهةٌ} [األعراف]١٣٨ :؛ فيالله ما أش���د وأقسى وقع

هذه الكلمة وهي تطرق س���مع موسى  -عليه السالم  -مناقضة

ألعظم املقاصد التي يحملها في دعوته ورسالته التي من أجلها
قارع فرعون وقاوم���ه ،ومع ذلك لم يزد على أن قال{ :إ َن ُّك ْم َق ْو ٌم
جَ ْت َهلُونَ َّ )#١٣٨#إن َه ُؤال ِء ُم َت َّب ٌر َّما ُه ْم ِفي ِه َو َب ِاطلٌ َّما كَ ا ُنوا َي ْع َملُونَ } [األعراف:
 ،]١٩٣ - ١٣٨ثم ذ َّكره���م نعم َة الله وفضلَه عليهم{ :قَ���الَ َأغَ ْي َر ال َّل ِه

َأ ْب ِغ ُ
���م َعلَى ا ْل َعا مَلِ َني} [األعراف ،]١٤٠ :فحافظ على
يك ْم إ َل ًها َو ُه َو ف ََّضل َُك ْ

«عاجلت بني إسرائيل» أي :مارستهم ولقيت منهم الشدة في ما أردت منهم من الطاعة،
(((
ُ
واملعاجلة مثل املزاولة واملجادلة .عمدة القاري.)129/17( :

فعاقبهم الله بالتيه.

من رذالتهم وإس���اءتهم صابر ألمر ربه يدعوهم ويصلحهم ،لم
يس���أم وميل من طلب هدايتهم .ثم وهم ف���ي التيه يُنعِ م الله

املن
عليهم بنعمة لم ينلها أهل املدن واحلواضر ،ويُنزِ ل عليهم َّ
والس���لوى ،ومع هذا تزداد جرأتهم ووقاحتهم فيقولون{ :لَن
َن ّْصب َِر َعلَى طَ َع ٍام َو ِاح ٍد ف َْاد ُع َل َنا َر َّب َك ُيخْ رِ ْج َل َنا مِ َّما ُت ْنب ُِت ا َأل ْر ُض} [البقرة:
 ،]٦١ويقولون{ :لَن ُن ّْؤ ِم َن ل ََك َح َّت���ى َن َرى ال َّل َه َج ْه َرةً} [البقرة]٥٥ :؛
أي :عياناً بأبصارهم((( ،فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.
بل وصل أذاهم له بلم���زه بأنه (آ َدر) {ف ََب َّر َأ ُه ال َّل ُه مِ َّما َقالُوا}.

[األحزاب]٦٩ :

((( انظر :البداية والنهاية.)163/2( :
((( انظر :جامع البيان للطبري.)358/9( :
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وتُدرك موسى  -عليه السالم  -املن َّي ُة وحتول دون أمنيته

في دخول األرض املقدسة ،فيس���أل الله أن يُدن َيه منها رمية
بحجر ،فاس���تجاب له ر ُّبه وحقَّق له س���ؤله فأدناه إلى حيث

طلب(((.

قصة نبي الله موس ��ى م ��ع قومه وم ��ا لقيه
ولن ��ا ف ��ي َّ

عبر ووقفات:
منهم من ٍ
عنت وسوء ٌ

1
أن موسى  -عليه الس�ل�ام  -لم ينل تلك املنزلة الرفيعة،
بأن جعله الله من أولي العزم من الرس���ل إال لعزميته وصدقه
م���ع الله ،وصبره عل���ى أذى اخللق؛ ولذا عف���ا اللـه عنه في
ح���وادث عدة :كفَقئه عني ملك املوت ،وكس���ره األلواح ،وج ِّره
رأس هارون أخيه وهو نبي ،وعتابه لربه في ليلة اإلس���راء في
محم���د  #ورفعه عليه( ،وربه  -تعالى  -يحتمل له ذلك كله،
ويحبه ويكرمه ويدللـه؛ ألنه قام لله تلك املقامات العظيمة...
فكانت هذه األمور [كالقطرة] في البحر)(((.
2
أنَّ ه���ذا طريق األنبياء واملصلحني وال ُّدعاة؛ فكلما قوي حظ
املؤمن من متابعتهم زاد نصيبه من البالء واالبتالء ،وما مضى من
َلح ُظ أن كلها إس���اءة من قِ َبل األتباع ال من األعداء؛ ولذا
مواقف ت َ
عز َو ْق ُعها على موس���ى  -عليه السالم { -غَ ْض َبانَ َأ ِس ًفا} ،ومثله:
(مت ُّعر وجه نبينا  #وتغ ُّيره) ملا سمع مقولة األنصاري ،فأنت ترى
أملها وش���دة أثرها عليه ،ما ال تراه حني ُو ِصم  #بأشنع منها من
املشركني بقولهم( :ساحر  -كاهن  -مجنون).
وظل ُم ذوي القربى أش� ُّد مضاض ًة
احلسام املهندِ
على امل��رءِ من َو ْق� ِ�ع
ِ

3
ترس���م خطى األنبي���اء  -عليهم الس�ل�ام  -واقتفاء
في ُّ
آثارهم ،واالقتداء بهم ،سلوة وعزاء ملن وقع في االبتالء ،والبن
بطال  -رحمه الل���ه  -تعليق جميل على قول النبي « #رحم
الله موس���ى ،لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر» يقول فيه« :في
مت ُّعر وجه النبي  -عليه السالم  -حني أُخبِر بقولة األنصاري
من الفقه :أن أهل الفضل واخلير قد يع ُّز عليهم ما يقال فيهم
م���ن الباطل ،ويكبر عليهم ،فإن ذلك جبلَّة في البش���ر؛ إال أن
أهل الفضل يتلقون ذلك بالصبر اجلميل اقتدا ًء مبن تقدمهم
من املؤمنني ،أال ترى أن الرس���ول ق���د اقتدى في ذلك بصبر
موس���ى»((( ،ويقول القش���يري« :وأجرى  -تعالى  -سنَّته في
((( أخرجه البخاري ( ،)1339ومسلم (.)2372
((( املستدرك على مجموع الفتاوي.)132/1( :
((( شرح ابن بطال على البخاري.)252/9( :
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قصة موس���ى  -عليه السالم  -في أكثر املواقع
كتابه أن يَذ ُكر َّ

التي يذكر فيها حديث نبينا  ،#فيعقبه بذكر موس���ى ،عليه
(((
َّ
{وكُ ًّال
الس�ل�ام»
ولعل ذلك ليتعزى به ويسلو مبا جرى لهَ ،
الر ُس ِل َما ُن َث ِّب ُت ِب ِه ف َُؤا َد َك} [هود.]١٢٠ :
َّنق ُّ
ُص َعل َْي َك ِم ْن َأ َنبا ِء ُّ

4
على الرغم من كل هذا العناء واالبتالء ،إال أن املؤمن يرقب
فجر األجر ،فيه���ون عليه في ذلك عبء التكليف ،ومن عرف
ن���ور النهاية هانت عليه ش���دائد البداية ،والنصر مع الصبر،
وتأم���ل في حديث ابن عباس  -رضي الل���ه عنهما  -يرفعه:
« َف ُرفع لي س���واد عظيم فقلت :أمتي هذه؟ قيل :بل موس���ى
وقومه»((( فلم يضيع الله سعي موسى وصبره ،فكانت مكافأته
أن تكون أمته ثاني أمة يوم القيامة ،وكما قال الشافعي( :اُذكر
نعيم َ
ترغب ،ومن أي ِعقاب ترهب،
ِرض���ى َم ْن تطلب ،وفي أي ٍ
(((
صغُر عنده عمله) .
فم ْن فكر في ذلك َ
5
مَّ َ
ورا} [اإلنسان،]٩ :
{إنا ُنطْ ِع ُم ُك ْم ِل َو ْج ِه ال َّل ِه ال ُنر ُ
ِيد ِم ُنك ْم َج َز ًاء َوال شُ ُك ً

الصادق هو الذي قد
هذا ش���عار املربي والداعية؛ َّ
فالداعي���ة َّ
قطع الطمع من اخلل���ق وتعلَّق بطلب األجر من اخلالق ،وعلى
َّصب يكون األج���ر ،وفي حديث الثالثة الذين انطبقت
قدر الن َ

عليهم الصخرة عظة وعبرة ،فأحدهم حفظ مال األجير الذي
ذهب عنه ،وأمناه له حتى رجع بعد زمن فإذا بأجرته الصغيرة
ق���د أصبحت وادياً من بهيمة األنعام ،فأعطاه إياها فس���اقها
جميعاً ولم ِ
شكر
يعط س���يده منها شيئاً ،بل ولم يقدم له كلمة ٍ
واحدةٍ مقابل حفظه ورعايته ،فكان ذلك عم ً
ال صاحلاً حفظه
الله له عند توسله به فأفرج عنهم جانباً من الصخرة.

6
أعظم زاد يحمله املصلح هو صدق اللَّ َجأ إلى الله  -سبحانه
����ب َل َنا
وتعالى  -وتصفية القلب والنية َ
{وا َّل ِذ َين َج َاه ُدوا ِفي َنا َل َن ْه ِد َي َّن ُه ْم ُس ُ
َو َّإن ال َّل���� َه ل ََـم َع ال ُْـم ْح ِس���� ِن َني} [العنكب����وت ،]٦٩ :وكما قال ابن تيمية -
رحم���ه الله ( :-ما ال يكون بالله ال يكون ،وما ال يكون لله ال ينفَع
وال يَدوم)(((.
نس���أل الله أن يرزقنا الثبات في األم���ر ،والعزمية على
وح ْس َن عبادته.
الرشد ،وشك َر نعمتهُ ،

((( لطائف اإلشارات.)447/2( :
((( أخرجه البخاري ( ،)5705ومسلم (.)220
((( سير أعالم النبالء.)43/10( :
((( مختصر الفتاوى املصرية.)174/1( :
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[ قضايا دعوية ]

آليات التبع َّية ...التماثل و اإلذعان

أ .د .حممـد أحمـزون

لقد لفت اإلسالم األنظار للتدبر والتفكر واالعتبار بصيغ

متع���ددة؛ تفيد لزوم إعمال العقل للتمييز بني اخلير والش���ر
واحل���ق والباطل .كما ر َّكز على املس���ؤولية والتبعية الفردية؛
إذ ال يغني عن اإلنس���ان أن يسير مع السائرين أينما اجتهوا:

{وال تَزِ ُر َواز َِر ٌة وِ ْز َر
اإلنس ُ
ان َعلَى َنف ِْس��� ِه َب ِص َيرةٌ} [القيامةَ ،]١٤ :
{ َب ِل َ
ُأ ْخ َرى} [اإلسراء.]١٥ :
وباملقابل رفض هذا الدين احلق التبعي َة الفكري َة والتقلي َد،

والس���ي َر مع الناس كيفما يكون املسير؛ بل ال بد من الوضوح
في املنطلق والهدف ،وفي الرؤية واالختيار .وفي هذا الصدد

يقول النب���ي « :#ال تكونوا إ َّمعة تقولون :إن أحس���ن الناس

أحس���نَّا وإن ظلموا ظلمنا ،ولكن ِّوطنوا أنفس���كم؛ إن أحسن

الناس أن حتسنوا ،وإن أساؤوا فال تظلموا»((( .وروي عنه #

قوله« :من تشبـه بقـوم فهـو منهـم»(((.

وكان مم���ا عابه الل���ه  -عز وجل  -على املس���تضعفني
أنهم َّ
حواس���هم ،ورضوا
عطلوا عقولهم ،ولم يس���تفيدوا من
ِّ

((( أخرجه الترمذي في سننه ،وضعفه األلباني في ضعيف اجلامع.
((( أخرجه أبو داود في السنن «كتاب اللباس» ،403/1 :وأحمد في املسند.11/1 :
وصححه الشيخ أحمد شاكر ،والشيخ األلباني في صحيح اجلامع الصغير.14/9 :
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مبتابعة املس���تكبرين والس���ير على دربهم في اإلفساد ،فأ َّدت
بهم العطالة واخلوف الذليل األعمى ،واالستس�ل�ام لألعراف

والتقاليد االجتماعية بدافع الشهوات والشبهات إلى مشاركة
املستكبرين في العذاب املقيم.

ويصور الق���رآن الك���رمي حقيقة هذا املش���هد بطرفني
يتحاوران في النارٌّ ،
كل منهما يحاول أن يتملَّص من املسؤولية،
ويلقي بالتبِعة على اآلخر ،ولكن بدون جدوى؛ إذ كان س���لوك
الطرف�ي�ن اختي���اراً ،فكلُّهم ظاملون :املس���تكبرون عليهم تبعة
مكرهم الذي ل���م يكن يفتر نهاراً وال لي ً
ال للصد عن س���بيل

الل���ه ،والتمكني للباط���ل ،وتلبيس احلق ،واس���تخدام النفوذ
والسلطان في التضليل واإلفساد .واملستضعفون أَلْغَوا عقولهم
جرياً على س���نَّة اآلباء واألجداد ،وخنوع���اً ورهبة من بطش

األقوياء واستجابة لداعي الشهوات؛ فكلهم في العذاب سواء.
{هلْ ُي ْج��� َز ْونَ إ َّال َما كَ ا ُنوا َي ْع َملُونَ } [س���بأ.]٣٣ :
ق���ال  -تعالى َ :-
ين كَ ف َُروا لَن ُن ّْؤ ِم َن ِب َهذَ ا ا ْلق ُْر ِآن َوال بِا َّل ِذي
وقال  -تعالى َ :-
{وقَالَ ا َّل ِذ َ
���م َي ْرجِ ُع َب ْع ُض ُه ْم إلَى
���رى ِإذ َّ
الظا ِل ُـمونَ َم ْوقُو ُفونَ ِع َند َر ِّبهِ ْ
َب�ْي�نْ َ َي َد ْي ِه َول َْو َت َ
ني
اس َت ْك َب ُروا ل َْوال َأن ُت ْم ل َُك َّنا ُم ْؤ ِم ِن َ
ين ْ
ين ْ
اس ُت ْض ِعفُوا ِل َّل ِذ َ
َب ْع ٍض ا ْلق َْولَ َي ُقولُ ا َّل ِذ َ

إن هذا البعد النفس���ي تع ِّبر عنه اآلي���ة الكرمية بوضوح:

{ َت َش���ا َب َه ْت ُقلُو ُب ُه ْم} [البق���رة]١١٨ :؛ أي هم متشابهوا القلوب في
التصور والتركيبة النفسية ،ولديهم جميعاً قابلية للش ِّر والفساد.

ويع ِّبر ابن تيمية  -رحمه الله  -عن التماثُل والتأ ُّثر والتأثير
احلاصل بني الناس بأوضح عبارة ،مب ِّيناً أن اإلنسان يتفاعل في
محيطه بالتشابه واملشاكلة .يقول« :إن الله  -تعالى  -جبل بني

آدم ،بل سائر املخلوقات على التفاعل بني الشيئني املتشابهني.

وكلما كانت املش���ابهة أكثر كان التفاعل في األخالق والصفات
أ َّ
مت ،حت���ى يؤو َل األم���ر إلى أن ال يتم ِّي���ز أحدهما عن اآلخر

إال بالع�ي�ن فقط ...وألجل هذا األصل وقع التأ ُّثر والتأثير في

بني آدم ،واكتس���اب بعضهم أخالق بعض باملشاركة واملعاشرة.
وكذلك اآلدمي إذا عاش���ر نوعاً من احليوان اكتسب من بعض
أخالقه .ولهذا صارت اخليالء والفخر في أهل اإلبل ،وصارت

الس���كينة في أهل الغن���م .وصار اجلمال���ون والبغالون فيهم
أخالق مذمومة من أخالق اجلمال والبغال ،وكذلك الكالبون؛

فاملش���ابهة واملش���اكلة [التماثل] في األم���ور الظاهرة :توجب
مش���ابه ًة ومشاكل ًة في األمور الباطنة؛ على املسارعة والتدريج
اخلفي .وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاش���روا املسلمني
هم أقل كفراً من غيرهم ،كما رأينا املس���لمني الذين أكثروا من

اس ُت ْض ِعفُوا َأ َن ْح ُن َص َد ْد َناكُ ْم َعنِ ا ْل ُه َدى
ين ْ
ين ْ
اس َت ْك َب ُروا ِل َّل ِذ َ
 )#^٣١^#قَالَ ا َّل ِذ َ
ين
َب ْع َ
���د إذْ َج َاءكُ م َبلْ كُ ن ُتم ُّم ْجرِ ِم َ
ين ْ
اس��� ُت ْض ِعفُوا ِل َّل ِذ َ
�ي�ن َ )#^٣٢^#وقَالَ ا َّل ِذ َ
اس��� َت ْك َب ُروا َبلْ َم ْك ُر ال َّل ْي ِل َوال َّن َها ِر إذْ َت ْأ ُم ُرو َن َنا َأن َن ّْكف َُر بِال َّل ِه َو جَ ْن َعلَ َل ُه َأ َنداد ًا
ْ

اإلسالم ...ونفس الفس���اد احلاصل من املشابهة قد ال يظهر
يتعذر زواله بعد حصوله لو ت ِّ
يتعس���ر أو َّ
ُفطن
وال ينضبط ،وقد َّ

فهو التخلي عن التبِعة ،واإلقرار باملس���ؤولية املشتركة في

والسنة ،إذ
إن ظاهرة املشاكلة واملشابهة التي ذ َّمها الكتاب ُّ

تبِعة الغواية من ذات أنفسهمَ { :بلْ كُ ن ُتم ُّم ْجرِ ِم َني} [سبأ.]٣٢ :
ٍّ
فلكل جرميته وإثمه :املس���تكبرون عليهم وزرهم ،وعليهم

واجتماعية ومادية – مع الس���لطة احلاكمة (املستكبرين) في
تقنينها للفس���اد ،وتكريسها للظلم في شتى صوره ،إنها تدخل

فهم مسؤولون عن اتِّباعهم للمأل (النخبة املفسدة) ،وال يعفيهم

والتماثل كما يع ِّرفه علم���اء النفس االجتماعي :هو إنتاج

ين كَ ف َُروا
���روا ال َّن َدا َم َة ل ََّـما َر َأ ُوا ا ْل َعذَ َ
اب َو َج َع ْل َنا ا َألغْ اللَ ِفي َأ ْع َناقِ ا َّل ِذ َ
َو َأ َس ُّ
َهلْ ُي ْج َز ْونَ إ َّال َما كَ ا ُنوا َي ْع َملُونَ } [سبأ.]٣٣ - ٣١ :

الغي والضالل واإلفس���اد؛ إذ يح ِّمل املستكبرون املستضعفني

ممن ج َّرد
معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إمياناً من غيرهم َّ

له .وكل ما كان سبباً إلى مثل هذا الفساد ،فإنَّ الشارع يح ِّرمه،
كما د َّلت عليه األصول املق َّررة»(((.
تتجاوب فيها أغلبية املجتمع (املستضعفون) – ألسباب نفسية

تبِعة إضالل اآلخرين وإغوائهم .واملستضعفون عليهم وزرهم؛

ضمن ما يسميه علم النفس االجتماعي احلديث بـ «التماثل».

م���ن التبعة أنهم كانوا في حال االس���تضعاف؛ ألن الله  -عز
وج���ل  -أكرمهم باإلدراك واحلريةَّ ،
فعطل���وا أدوات اإلدراك

س���لوكي مش���ابه ملصدر التأثير (املجتمع أو الس���لطة) ،وهو

فيهم ،وباعوا حريتهم بأبخس األثمان ،ورضوا ألنفسهم الذ َّلة

واخلنوع ،وقبلوا أن ميتثلوا ويغ ِّيروا أمناط س���لوكهم ومواقفهم
اختياراً لتتناسب مع س���لوكيات ومواقف املستكبرين ،وباعوا

آخرتهم بدنيا غيرهم؛ وذلك هو اخلسران املبني.

سلوك اختياري يحظى باملوافقة والرضى والرغبة.

أما الدوافع النفس���ية التي تتس���بب في التماثل السلبي

عدة عوامل ،منها:
فترجع إلى َّ

 -الطمع أو الرغبة في احلصول على مكافآت مادية ومعنوية.

((( ابن تيمية  :اقتضاء الصراط املستقيم مخالفة أصحاب اجلحيم ،ص . 220 ،219
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 -اخلوف م���ن عقوبة املجتم���ع وتهميش���ه عند إعالن

 إبداء املذعن مسؤولية َّأقل إزاء أفعاله اخلاصة.

 -أثر البيئة االجتماعية والعادات والتقاليد .

 -اخلوف من عقاب رئيسه.

املخالفة.

(((

 -القابلية للمتابعة مع وعي مبضا ِّر ذلك ومساوئه.

وهذه العوامل تعزز مواقف سلبية ،منها:
• تذلُّ ُل وخنـو ُع املتماثلني م���ن أجل احلصول على القبول

والترحيب داخل املجتمع أو اجلماعة.

 الطمع في أخذ مكافأة على ممارسته غير اإلنسانية.ولإلشارة أقول :إن اإلذعان يكون أحياناً طوعياً بفعل تأثير

العادات والتقاليد االجتماعية ،واألهواء ،والقابلية للمتابعة.

ونحن إذا وضعن���ا مفهوم «اإلذعان» في ميزان الش���رع،

فس���نرى أن هذا السلوك غير محمود وغير مرغوب فيه؛ ألنه

• اجلمود على املعايير والوس���ائل نفسها؛ على الرغم من

يع ِّود الناس على الذل واالستس�ل�ام للباطل ،وممارسة الظلم
على غيرهم؛ إرضا ًء لرؤس���ائهم وكبرائهم أو خوفاً منهم؛ كمن

لكن مع ذلك فإن للتماثل اإليجابي بعض املزايا :كتقليص

وقد حكى الق���رآن الكرمي قصة املس���تضعفني وهم في

عقيدة ربانية صحيحة ،وتش���جيع التنسيق بينهم عندما يكون

لتشريعاتهم وقوانينهم وس ُّووهم بالله  -عز وجل  -في الطاعة

تغ ُّير الظروف واملالبسات التي أنتجتها ،وهو ما يعود بالضرر

على اجلماعة واملجتمع.

النزاع وإزالة االختالف بني عناصر اجلماعة التي جتتمع على

أعضاء اجلماعة على ال َق ْدر نفس���ه م���ن الكفاءة واملبالغة في
احلماسة للمواقف واآلراء املشتركة.
ويفي���د التماثل أيض���اً عندما يحدث التنس���يق والتأثير
املتب���ادل بني أعضاء اجلماعة ،ال س���يما عندما يكونون على
مس���توى واحد من الكفاءة؛ متش���ابهني في طباعهم وأمناط

س���لوكهم ...وفي حالة أخ���رى عندما يكون الفرد مس���تعداً
القتب���اس أحكام نظرائه إذا كان���وا أكثر دراية وخبرة منه في
القضايا املطروحة.

وميكن للتماثل أيضاً أن يس���تعمله أشخاص مع نظرائهم

غير املذعنني كأداة لتوجيه حتدٍّ للس���لطة .كم���ا أن التماثل
في املعايير األساس���ية جوهري إذا كانت اجلماعة ترغب في

البقاء ،وتريد بلوغ أهدافها ومقاصدها.

وهناك ظاه���رة أخرى هي «اإلذعان» ،يع ِّرفها علم النفس

االجتماعي بأنها :تغيير الس���لوك للخضوع ألوامر مباش���رة
لسلطة عليا .وهو س���لوك إجباري تسعى السلطة من خالله

إلى ممارسة التأثير ومراقبة مدى خضوع الفرد ألوامرها.

ويعود فِ ْعل اإلذعان إلى جملة من العوامل ،منها:
ِ
املذعن أوامر قائده ظناً منه أنَّ َم ْن
 تنفيذ املستض َعف أوفوقه هو املسؤول عن أفعاله.
 -قبول التفس���يرات التي تعطيها السلطة لتبرير سلوكها

جتاه األحداث.

جلي أثر البيئة االجتماعية في التماثل؛ حيث يقول :#
((( نّ
ويبي احلديث الشريف بشكل ٍّ
«كل مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه ،»...رواه
أحمد في مسنده ،وقال شعيب األرنؤوط :إسناده صحيح على شرط الشيخني.
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باع آخرته بدنيا غيره.

النار يُلقُ���ون التبعة على املجرمني الذي���ن أطاعوهم وأذعنوا
والتعظيم والتشريع ،وهو ما يتعلق بشرك األلوهية ،فلم تنفعهم

حس���رتهم وندامتهم ومتنِّي العودة إلى الدنيا لتغيير السلوك
الل
واملواقفَ { :قالُوا َو ُه ْم ِفي َه���ا َيخْ َت ِص ُمونَ َ )#^٩٦^#تال َّل ِه إن كُ َّنا َل ِفي َض ٍ
���و ُ
ني َ )#^٩٨^#و َما َأ َض َّل َن���ا إ َّال ال ُْـم ْجرِ ُمونَ
ُّمب ٍِني  )#^٩٧^#إذْ ُن َس ِّ
ِ���ر ِّب ا ْل َعالمَ ِ َ
يكم ب َ
ني َ )#١٠٠#وال َص ِد ٍيق َح ِم ٍيم َ )#١٠١#فل َْو َأ َّن َل َنا كَ َّر ًة
 )#^٩٩^#ف ََما َل َنا ِمن شَ ���ا ِف ِع َ

َف َن ُكونَ ِم َن ال ُْـم ْؤ ِم ِن َني} [الشعراء.]١٠٢ - ٩٦ :
وجهت األحاديث الش���ريفة اإلنس���ان املسلم إلى
وكذلك َّ

توطني النفس على اإلحس���ان« :ال تكونوا إ َّمع���ة تقولون»...

احلديث(((.

على أن طاعة القيادة مشروطة باملعروف وتنفيذ تعاليم الشرع

لق���ول النبي « :#الطاعة في املع���روف»((( وقوله « :#ال طاعة
ملخلوق في معصية اخلالق» .
(((

إنها طاعة واعية مبصرة ال تسمح لألفراد أن تذوب شخصيتهم

في ش���خصية القيادة؛ ألن املؤمن يتعلق باملب���دأ ال بالقيادة ،التي
تُس َمع وتطاع بحسب امتثالها ألوامر الله ،عز وجل.

وحتى في أحلك الظروف؛ فإن اإلنسان ميلك قوة عظيمة
هي قوة الرفض بقلبه ،وهذه القوة س���ماها النبي « #جهاداً»
ف���ي قوله« :ما من نبي بعثه الل���ه في أ َّمة قبلي إال كان له من
أمته حواريون وأصحاب يأخذون بس���نَّته ويقتدون بأمره ،ثم
إنها تَخْ لُ���ف من بعدهم خلوف ،يقولون ما ال يفعلون ،ويفعلون

((( سبق تخريجه.
((( أخرجه البخاري في اجلامع الصحيح ،كتاب املغازي.101/5 :
((( أخرجه أحمد في املسند .66/5 :وذكره األلباني في الصحيحة وقال :رجال أحمد
رجال الصحيح.

م���ا ال يؤمرون ،فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ،ومن جاهدهم
بلسانه فهو مؤمن ،ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ،وليس وراء
ذلك من اإلميان ح َّبة خردل»(((.

وهذا احلديث وإن كان مس���وقاً ف���ي بيان أحوال األنبياء

الس���ابقني؛ إال أن الظاهر من لفظه أن هذه األمة داخلة فيه؛
إذ ميثل سنَّة اجتماعية َّ
مطردة وشاملة.

فال جتوز االس���تجابة لهذا التهديد واس���تقبال فتنة اإليذاء

اس َمن َي ُقولُ
{و ِم َن ال َّن ِ
باالستخذاء واالنقياد ،كما في قوله  -تعالى َ :-
اس كَ َعذَ ِ
اب ال َّل ِه} [العنكبوت.]١٠ :
آ َم َّنا بِال َّل ِه فَإذَا ُأو ِذ َي ِفي ال َّل ِه َج َعلَ ِف ْت َن َة ال َّن ِ

وف���ي ما يتعلق باحلال���ة الثالثة «اإلجل���اء»؛ حيث ينعدم

الرض���ى واالختي���ار ،وتُنفى اإلرادة والقص���د؛ بالوقوع حتت

طائلة التعذيب الشديد ،وهو ما يلغي اإلرادة ويسقط مسؤولية

إنَّ االنهزام الداخلي الذي يستطيل به الباطل ،مينعه املسلم

اإلنس���ان عن أفعاله وأقواله؛ بحيث تكون كأفعال العجماوات

وقد جاء الوعيد ش���ديداً في َمن يلتف حول أهل الباطل

 ،]١٠٦واختلفت فيها مواق���ف الصحابة  -رضي الله عنهم -

«أهل النار خمس���ة :الضعيف الذي ال َزبْ��� َر له((( ،والذين هم

التحم���ل وضعفه���ا .لكن ال تبعة على اإلنس���ان في مثل هذه

بالتماس���ك القلبي .واملواالة التي يحتاجها الباطل – حتى مع
ق َّوته َ -فلْيمنعها عنه .وهذا ما يطلَق عليه جهاد القلب.

ويذعن لهم ،ويتعلق قلب���ه بنصرتهم ،أو يتبعهم من غير رو َّية:
فيكم تبع »...احلديث(((.

واجلم���ادات((( :فهذه احلال هي الت���ي نزلت فيها آية النحل:
{ َمن كَ ف ََر بِال َّل ِه ِم ْن َب ْع ِد إ َميا ِن ِه إ َّال َم ْن ُأكْ رِ َه َو َقل ُْب ُه ُمطْ َم ِئ ٌّن بِاإل َمي ِان} [النحل:

كبالل وعمار وغيرهم بحس���ب قوة اإلميان وقوة اإلرادة وقوة
احلالة؛ إذ يُستخ َدم فيها كاآللة.

ومن املعلوم أن أفعال اإلنس���ان من حي���ث اعتبا ُر اإلرادة

وهكذا م���ن منطلق التأصيل الش���رعي ،ينبغي أن نفرق

 - 1ثبوت الرضى واالختيار (وهو ما يتناوله هذا البحث)،

التي تتزاوج فيها مشاعر الرجاء والتعظيم واالتِّباع (اإلذعان)،

 - 2انعدام الرضى وبقاء االختيار.

الهزمية النفسية واالستكانة لتقاليد وأعراف املجتمع ،والركون

والقصد على ثالثة أحوال:
وهذه ليست حالة إكراه.

 - 3انتف���اء اإلرادة والقص���د بانتفتاء الرض���ى وانتفاء

االختيار(((.

بني اإلكراه (التهديد واإلجلاء) وبني مش���اعر اخلوف والطمع

كما يجب أن نفرق بني االس���تضعاف مع الرفض القلبي وبني
إليها ،وفقدان الثقة في الله ،وترك التوكل عليه.

وفي اخلتام ميكننا القول بأن الفكر الغربي قد بلغ ش���أواً

بعيداً في تفكيك وحتليل الظواهر االجتماعية؛ بالكش���ف عن

أما احلال���ة األولى :فقد حتدثنا عنها مب���ا فيه الكفاية،
ويتحمل
واملذعن ها هنا يكون مس���ؤوالً عن موقفه وس���لوكه،
َّ

أس���بابها والعوامل املؤثرة فيهـا وما يتمخـض عنها من نتائج

وأم���ا بالنس���بة للحال���ة الثانية؛ حيث يتع���رض املذعن
«للتهدي���د» ،وينعدم رضاه وال ينعدم اختي���اره متاماً :فاملؤمن

للمش���اكل الناجمة عن الظواهر االجتماعية املستعصية؛ ألنه

يـن آ َم ُنوا َم َع َك ِمن َق ْر َي ِت َنا َأ ْو َل َت ُعو ُد َّن ِفي ِم َّل ِت َنا
َق ْو ِم ِه َل ُنخْ رِ َج َّن َك َيا شُ َع ْي ُب َوا َّل ِذ َ

حقيقة النفس اإلنس���انية ،وطبيعتها ،ودروبها ،وتش���عباتها،
ووس���ائل عالجها ،ومن ثَ َّم لم يحالف���ه النجاح في ضبط بِن َية

تبعة أفعاله.

َّ
أخف الضررين وأهون الشرين ،كما هو
يختار في هذه احلالة
اس َت ْك َب ُروا ِمن
ين ْ
حال نبي الله شعيب  #مع قومه{ :قَالَ ال َْـم ُأل ا َّل ِذ َ
ني َ )#^٨٨^#ق ِ
���د ا ْف َت َر ْي َنا َعلَى ال َّل ِه كَ ِذب ًا إنْ ُع ْد َنا ِفي ِم َّل ِت ُكم
قَ���الَ َأ َو ل َْو كُ َّنا كَ ار ِِه َ
���اء ال َّل ُه َر ُّب َنا َو ِس َع
َب ْع َد إذْ جَ َّنا َنا ال َّل ُه ِم ْن َها َو َما َي ُك ُ
ون َل َنا َأن َّن ُعو َد ِفي َها إ َّال َأن َي َش َ

نت
ْـح ِّق َو َأ َ
َر ُّب َنا كُ َّل شَ ْيءٍ ِعلْم ًا َعلَى ال َّل ِه َت َو َّك ْل َنا َر َّب َنا ا ْف َت ْح َب ْي َن َنا َو َبينْ َ َق ْو ِم َنا بِال َ
َخ ْي ُر ا ْلف حِ ِ
َاتني} [األعراف.]٨٩ - ٨٨ :

( )3أخرجه مسلم في كتاب اإلميان ،باب كون النهي عن املنكر من اإلميان.27/2 :
( )4وفي رواية« :ال دين له» .ال زبر له :أي ال عقل له مينعه مما ال ينبغي .انظر  :صحيح
مسلم بشرح النووي.199/17 :
((( أخرجه مسلم في كتاب اجلنة ،باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل اجلنة وأهل
النار .198 - 197 /17 :وأحمد في املسند.162/4 :
((( عبد املجيد الشاذلي :ح ُّد اإلسالم وحقيقة اإلميان ،ص .575

وآثار ،وذلك بفعل التجارب املختبرية والدراسات امليدانية.
لكن يبقى ه���ذا الفكر عاجزاً عن إيج���اد حلول حقيقية
مقط���وع الصلة بالوحي ،وهو ما يجعله غي���ر قادر على فهم

العالقات اإلنس���انية والنفسية املجتمعية في سيرورتها اآلنية

واملستقبلية.

ولي���س َّ
أدل على ذلك مما تعاني���ه املجتمعات الغربية من
انحطاط خُ لُق���ي وأمراض اجتماعية ونفس���ية تنذر بحتمية
{س��� َّن َة ال َّل ِه ا َّل ِتي َق ْد َخل َْت ِمن َق ْبلُ َولَن جَت َِد
االنهيار مهما يكن بطيئاًُ :
ِل ُس َّن ِة ال َّل ِه َت ْب ِدي ًال } [الفتح.]٢٣ :

((( عبد املجيد الشاذلي ،املرجع السابق ،ص.575
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[ قضايا تربوية ]

ط ِّيب الكسب
وصالح األبناء

ع��ب��د ال��ع��زي��ز م��ص��ط��ف��ى ال��ش��ام��ي

Omarez1973@hotmail.com

ِحت فيه الدني���ا على الناس،
ال يخف���ى أننا في زم���ن ُفت َ

في ُر ِ
وعي أن نَفْساً لن متـوت حتى تستكمل أجلها ،وتستوعب

ح َّيرت الناس ول َّبس���ت عليهم ،وق���د أخبر النبي  #أنه يأتي

اس���ـتبطاءُ الرزق أن يطلبـه مبعصيـة الله؛ فإن الله  -تعالى -

وكثُرت جتاراتهم ،وتعددت مكاسبهم ،وكثرت صور البيوع التي
عل���ى الناس زمان ما يبالي الرجل م���ن أين أصاب املال؛ من

ح�ل�ال أو حرام؛ فعن أبي هريرة  -رضي الله عنه  -قال :قال
رس���ول الله « :#يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من
أين أصاب املال؛ من حالل أو حرام»(((.

نقي القلب ال يتأثر مبا يتأثر به الناس،
وإن العبد الصالح ُّ

وال يتابعهم في ما يخالفون فيه هدي رس���ول الله  #الذي لم
يأكل التمرة؛ ألنه يخش���ى أن تكون من متر الصدقة ،وقد قال

« :#أربع إذا ك���ن فيك فال عليك ما فاتك من الدنيا :حفظ
وح ْسن خليقة ،وعفَّة ُطع َمة»(((.
أمانة ،وصدق حديثُ ،
والعبد إذا اطمأن قلبُه بربه؛ َوثِق في تدبير ربه له في أمر

راض عن ربه ،غي ُر متطلع ملا
رزقه ،بني بس���طه وتقديره؛ فهو ٍ
في يد غيره ،قان ٌع برزقه ،واث ٌق في ُح ْس���ن اختيار الله له؛ فقد
وصدق بقول احلبي���ب محمد « :#إن روح القدس نفث
آمن
َّ

((( سنن النسائي ،4454 :وصححه األلباني.
((( مسند أحمد ،6652 :وصححه األلباني.
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يحملن أح َدكم
رزقه���ا ،فاتقوا الله ،وأجملوا في الطل���ب ،وال
َّ
ال يُنَال ما عنده إال بطاعته»(((.

وال يتطلع للكسب احلرام موقناً بتأكيد النبي « :#ال تسـتبطئوا

الرزق؛ فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له ،فأجملوا

في الطلب :أخذ احلالل ،وترك احلرام» .
(((

وحذر النبي  #العبد من أكل احلرام ،مب ِّيناً آثاره الضارة

على دين العبد وس�ل�امة عبادته ،فقال « :#أيها الناس! إن
الله ط ِّيب ال يقبل إال ط ِّيباً ،وإن الله  -تعالى  -أمر املؤمنني مبا
الط ِّي َب ِ
ات َو ْاع َملُوا
الر ُس���لُ كُ لُوا ِم َن َّ
أمر به املرسلني ،فقالَ { :يا َأ ُّي َها ُّ
ين آ َم ُنوا
َصا ِلـح���اً} [املؤمنون ،]٥١ :وقال  -تعالى َ { :-ي���ا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ

كُ لُ���وا ِمن طَ ِّي َب ِ
ات َما َر َز ْق َناكُ ْم} [البق���رة ،]١٧٢ :ثم ذكر الرجل يطيل

الس���فر ،أشعث أغبر ميد يديه إلى الس���ماء :يا رب! يا رب!
ومطعمه حرام ،ومشربه حرام ،وملبسه حرام ،وغذي باحلرام؛

فأنى يستجاب لذلك؟»(((.

((( أبو نعيم في حلية األولياء ،27 /10 :وصححه األلباني.
((( السلسلة الصحيحة.2607 :
((( رواه مسلم.1015 :

قال ابن رجب  -رحمه الله  -في ش���رحه لهذا احلديث:

«في هذا احلديث إش���ارة إلى أنه ال يُق َبل العمل ،وال يزكو إال
بأكل احلالل ،وأنَّ أكل احلرام يفسد العمل ،ومينع َقبُوله؛ فإنه
ق���ال بعد تقريره« :إن الله ط ِّيب ال يقبل إال ط ِّيباً وإن الله أمر
الر ُس���لُ كُ لُوا ِم َن
املؤمنني مبا أمر به املرس���لني ،فقالَ { :يا َأ ُّي َها ُّ
الط ِّي َب ِ
���ات َو ْاع َملُوا َصا ِلـحاً} [املؤمنون ،]٥١ :وقال  -تعالى َ { :-يا
َّ
ين آ َم ُنوا كُ لُوا ِم���ن طَ ِّي َب ِ
ات َما َر َز ْق َناكُ ْم} [البقرة ،»]١٧٢ :واملراد
َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ

ممهم مأمورون باألكل من الط ِّيبات التي هي
بهذا أن الرسل وأ َ
احلالل ،وبالعمل الصالح؛ فما دام األكل حالالً فالعمل صالح
مقبول؛ فإذا كان األكل غير حالل؛ فكيف يكون العمل مقبوالً؟

وما ذكره بعد ذلك من الدع���اء ،وأنه كيف يُتَق َّبل مع احلرام؛
فهو مثال الستبعاد قبول األعمال مع التغذية باحلرام»(((.

وق���ال إبراهيم بن أدهم( :ما أدرك من أدرك؛ إال من كان

يعقل ما يدخل جوفه).

إلي من أن
وقال ابن املباركَ ( :ر ُّد درهم من ش���بهة أحب َّ

أتص���دق مبائة أل���ف درهم ومائة ألف ومائ���ة ألف حتى بلغ

ستمائة ألف).

لقد كانوا  -رحمهم الله  -يؤكدون على هذا املعنى كثيراً؛

الس���نة
حتى إن الفضيل  -رحمه الله  -ملا أراد أن يع ِّرف أهل ُّ
السنة َمن عرف ما يدخل بطنه من حالل).
قال( :أهل ُّ

يج���ب على من يحرص على دينه إذا التبس عليه أم ٌر بني

ٍ
وحرمة أن يسأل إذا لم يعلم ،كما كان سلفنا ،رضوان الله
ِح ٍّل
عليهم.

إنَّ كل معاملة ليس���ت على أصل شرعي واضح :هي من

وقال أبو عبد الله النباجي الزاهد  -رحمه الله « :-خمس

أكل أم���وال الناس بالباطل الذي ح َّرم���ه الله ونهى عنه .وكم

السنة ،وأكل
ومعرفة احلق ،وإخالص العمل لله ،والعمل على ُّ

عل���ى وجه صحيح ،و َر ُّب عمل يقتطع من حق أجيره ،وموظف

خص���ال بها متام العمل :اإلميان مبعرف���ة الله  -عز وجل -
احل�ل�ال؛ فإن ُفق َدت واحدة لم يرتف���ع العمل؛ وذلك أنك إذا

عرفت الله  -عز وجل  -ولم تعرف احلق لم تنتفع ،وإن عرفت
احل���ق ولم تعرف الله لم تنتفع ،وإن عرفت الله وعرفت احلق

ول���م تُخلِص العمل لم تنتفع ،وإن عرف���ت الله وعرفت احلق
السنة لم تنتفع ،وإن َّ
متت األربع
وأخلصت العمل ولم يكن على ُّ
ولم يكن األكل من حالل لم تنتفع).

قمت مقام هذه الس���ارية لم
وق���ال وهيب بن الورد( :لو
َ

ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك؛ حالل أم حرام؟).
ويقول ميمون بن مهران( :ال يكون الرجل تق ّياً حتى يكون
لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه ،وحتى يعلم من أين

ملبسه ومطعمه ومشربه؟).

وقال يوسف بن أس���باط( :إذا تع َّبد الشاب يقول إبليس:

انظ���روا من أين مطعمه؟ فإن كان مطعمه مطعم س���وء قال:

دعوه ال تشتغلوا به ،دعوه يجتهد وينصب؛ فقد كفاكم نفسه).
وقال س���هل بن عبد الله( :من نظر في مطعمه دخل عليه

الزهد من غير دعوى).

وسأل رجل سفيا َن الثوري عن فضل الصف األول فقال:

(انظر كس���رتَك التي تأكلها من أي���ن تأكلها؟ وقم في الصف

األخير).

((( جامع العلوم واحلكم ،ص .100

جترأ الناس على الكس���ب احلرام؛ فهذا عامل ال يؤدي عمله
ال ينهض مبسؤولية وظيفته ،وتاجر يغش في سلعته ،ومتجرئ

على التعامل بالربا ،ومتاجر مبا يفس���د عقول الناس ويدمر

حياتهم ...والكسب احلرام ينعكس على صالح األوالد.

التربية بالقدوة واملثل األعلى:
مما ال ش���ك فيه أن احلديث عن املث���ل األعلى والقدوة

الط ِّيبة ش���يء ضروري في هذه األيام؛ حتى ينش���أ ش���باب
املس���لمني مقتدين ِ
بس��� َير العلماء وأه���ل الفضل واخلير من
ه���ذه األمة؛ ممن جمعوا بني العمل الصالح وحب اخلير ونفع
ٍ
حقيقية أ َّث َرت
اخلل���ق ،وحتى يتطل���ع اجلميع إلى ُمثُل ُعلْي���ا
في حياة الن���اس ،وغ َّيرت االهتمام���ات والطموحات .فكثير
من ش���باب هذه األيام ال يجد قدوة له إال العباً مش���هوراً ،أو

ممث ً
ال مغموراً ،أو حضارة غربية مفلس���ة مظلمة؛ فهؤالء في
حاجة ضرورية إلى أن يشاهدوا مناذج مشرقة ،ورجاالً نبالء
فض�ل�اء ،وما أكث َرهم في تاريخ هذه األم���ة العريقة التي قد

مترض ولكنها ال متوت!
فبدالً من تعلُّق القلوب بأق���دام االعبني أو لَ ْهـوِ ال َّ
الهني،
وتفري���ط املفرطني ،ال بد من إبراز هذه القمم العالية؛ لتكون
منارات في طريق احلق واخلير؛ يقتدي بها احليارى ،ويبصرون

سبيل احلق واخلير.
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إن إنارة الطريق للش���باب الغريق ،وبثَّ األمل في القلوب

والنف���وس ،ملن األعمال املو َّفقة التي تع���ود على األمة بالنفع
واخلي���ر؛ فيتخلص أبناؤه���ا من الهزمية النفس���ية ،ويعتزوا

بإميانهم ودينهم العظيم ،وتاريخهم املش���رق ،ورجالهم النبالء
وقادته���م العظماء ،ويعرفون أن تاريخ أمة اإلس�ل�ام فيه كنوز

عظيمة؛ فيها القدوة واألسوة احلسنة ملن قرأ وتد َّبر.

تعظيم الشرع احلنيف ،وهذا النبت هو أساس الشجر الوارف
الظ�ل�ال الذي ينتج لألمة ثماراً نافعة ،وأطفال اليوم هم قادة
الغد .فيا ليتنا ننتبه إلى بداية الطريق الصحيح حتى ال نضل
وال ننسى.

وعن أس���لم قال :بينما كنت مع عمر بن اخلطاب  -رضي

يعس باملدينة إذا هو قد أعيا فاتَّكأ على جانب
الله عنه  -وهو ُّ

جدار في جوف الليل؛ فإذا امرأة تقول البنتها :يا بنتاه! قومي

إلـى اللنب فامذقيـه بامل���اء (أي اخلطيـه) ،فقالت لها ابنتهـا:
ي���ا أُمتاه! أما علمـت ما كان من عزمة أمير املؤمنني اليوم ،أال
يُشاب اللنب باملاء ،فقالت األم :قومي إلى اللنب فامذقيه باملاء؛

َط ِّيب الكسب وعفة املطعم
من أسباب صالح األوالد:
مما ال ش���ك فيه أن الش���جرة الط ِّيبة ذات اجلذور الراسخة
التي تُسقَى مباء ٍ
صاف ال تُنبِت إال خيراً ،وكان عمر بن عبد العزيز

غرس���ـاً ط ِّيبـاً ألس���رة كرمية طاهرة؛ فوالده هو عبـد العزيز بن
مروان بن احلكم ،من خيار أمراء بني أمية ،ش���جاعاً كرمياً ،وكان
من متام ورعه وصالحه أنه لَـ َّما أراد الزواج قال خلازنه :اجمع لي

أربعمائة دينـار من ط ِّيب مالـي؛ فإني أريد أن أتزوج إلى أهـل بيت

لهم صالح ،فتزوج أم عاصم بن���ت عاصم بن عمـر بن اخلطـاب،
رضي الله عنه ،حفيدة أمير املؤمنني(((.

إن زواج���ه من آل اخلطاب ما كان ليتم لوال علمهم بحاله
وح ْسن س���يرته وخُ لُقه؛ فقد كان َح َسن الس���يرة في شبابه،
ُ

ً
فض�ل�ا عن التزام���ه وحرصه عل حتصيل العل���م واهتمامه

باحلديث النبوي الشريف؛ فقد جلس إلى أبي هريرة  -رضي

الله عنه  -وغيره من الصحابة وس���مع منهم ،وواصل اهتمامه

باحلديث بعد واليته مصر ،فطلب من كثير بن ُم َّرة في الشام
أن يبعث إليه ما يس���معه من حديث رسول الله  #إال ما كان

من طريق أبي هريرة  -رضي الله عنه  -فإنه عنده.

لذل���ك ال ب���د أن ننتبه إل���ى أن ص�ل�اح األوالد والذرية

مسؤولية وأمانة ،وأن لهـذا الصالح  -بعد توفيق الله  -تبارك

وتعالى  -سببني ظاهرين:

أولهما :احلرص على احلالل الط ِّيب في املطعم واملنكح.

فإن���ك في موضع ال يراك فيه عم���ر وال منادي عمر ،فقالت
البنت ألمه���ا :والله! ما كنت ألطيعه عالنية وأعصيه س��� ّراً،
وكان أمير املؤمنني في استناده إلى اجلدار يسمع هذا احلوار
إلي يقول :يا أس���لم! ضع على هذا الباب عالمة ،ثم
فالتفت َّ
مضى أمير املؤمنني في َع ِّس���ه ،فلما أصبح ناداني :يا أسلم!

وضعت عليه العالم���ة ،فانظر من
ام���ض إلى البيت ال���ذي
ِ
َ
القائلة ،ومن املقول لها؟ انظر هل لهما من رجل؟ يقول أسلم:
فمضي���ت ،فأتيت املوضع؛ فإذا ابن���ة ال زوج لها ،وهي تقيـم
مع أمها وليس معهما رج���ل ،فرجعت إلى أمير املؤمنني عمر

فأخبرته اخلبر ،فدعا إليه أوالده ،فجمعهم حوله ثم قال لهم:

ه���ل منكم من يحتاج إلى امرأة فأزوجه؟ لو كان بأبيكم حركة
إلى النساء ،ما س���بقه أحد منكم إلى الزواج بهذه املرأة التي

أعرف نبأها ،والتي أحب ألحـدكم أن يتزوجهـا .فقال عاصم
يا أبتاه! تعلم أ ْن ليس لي زوجة؛ فأنا أحق بزواجها .فبعث أمير
املؤمنني من يخطب بنت بائعة اللنب البن أمير املؤمنني عاصم،
فزوج���ه بها ،فولدت له بنتاً تزوجه���ا عبد العـزيز بن مروان،

فولدت له خامس اخللفاء الراشدين اخلليفة الزاهد عمر بن
عبد العزيز ،رضوان الله عليهم أجمعني(((.

كان مِ ���ن يمُ ْنِ هذا التصرف الك���رمي أن كانت ثمرة هذا
الزواج ،خليف ًة لم تعرف اإلنسانية بعده نظيراً له في عدالته،

وزهادته ،وسعادة رعاياه به ،رضي الله عنه ورحمه.

إن هذا مثال على ثمرة احلالل في صالح األوالد.

عمن
اللهم اكفن���ا بحاللك عن حرامك وأغنن���ا بفضلك َّ

وثانيهما :البحث عن األسر الصاحلة الط ِّيبة عند الزواج،
ليُخرِ ج الله لنا أبنا ًء بررة ُغ ُّذوا باحلالل ،ونش���ؤوا عليه وعلى

سواك.

((( ابن سعد في الطبقات.331 /5 :

((( الدولة األموية ...عوامل االزدهار وتداعيات االنهيار.110 /3 :
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[ معركة النص ]

الخصم األكـبر!
ف��ه��د ب���ن ص����احل ال��ع��ج�لان
Fsalehajlan@hotmail.com

لطامل���ا طرق أذني هذا املعنى ،وكثيراً م���ا يعاد ترداده في

علي وال أظنُّها تخفى على أحد؛ لكن ميزة
بجالء ،لم تكن جديدة َّ

مناس���بات عديدة ،هذا املعن���ى يتلخَّ ص في العب���ارة التالية:

النظ���ر في القرآن أنه يرتِّب األولويات في عقل املس���لم ويعيد

(ض ��رورة تقدمي خطاب عقالني وبرهان ��ي وعلمي لدعوة الناس

تشكيل نظرته إلى األمور لتبد َو في وضعها الصحيح.

وأن س ��بب جفولهم عن اإلس�ل�ام راج ��ع إلى ضعف
إل ��ى اإلس�ل�امَّ ،

املوجه إليهم).
اخلطاب
َّ
صحة هذا املعنى ،لكنني كلما
ميس َّ
ليس ل���ي حتفُّظ كبيـر ُّ

سمعت هذه العبارة قفز إلى ذهني املناظرات العلمية واإلعجاز
ُ

العلمي فأجد أن دورها في دعوة الناس إلى اإلس�ل�ام ،وأثرها
ُ
أضعف وأبع ُد مبراحل كثيرة
على أعداد الداخلني في اإلس�ل�ام
من دور املوعظة احلسنة أو التعامل اللطيف أو اخلطاب العقلي

امليس���ر ،وهو ما جعلني أش���ك في حقيقة هذه الضرورة التي
َّ
ً
تك َّرر علينا في كل حني ،ليس انتقاصا ألهمية احلديث العقالني
والعلمي أو ش���كاً فيه؛ وإمنا أش���عر أنه يتضخَّ م أمام ناظرينا

فيتشكل بأكب َر من صورته احلقيقية.

عدت إلى كتاب الله  -تعالى  -وبدأت في قراءته من فاحتته
ُ

ألتلمس الطريق الصحيح ف���ي التعامل مع هذه األمر ،ولم أكد
َّ

أنه���ي بعض أجزاء منه حتى ذهلت من احلقيقة التي ظهرت لي
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ب ��دت ل ��ي حقائ ��ق ش ��رعية ناصع ��ة البي ��ان يجب أن
تكون أمام أنظارنا في قضية اإلميان:

احلقيقة
األولـ ــى

أن الهداية إلى اإلس�ل�ام نعمة ومنَّة من الله على
أهل اإلسالم {كَ ذَ ِل َك كُ ن ُتم ِّمن َق ْبلُ ف ََم َّن ال َّل ُه َعل َْي ُك ْم}
ص ب َِر ْح َم ِت ِه َمن
[النساء ،]٩٤ :يختار الله لها و { َيخْ َت ُّ

َي َش ُاء} [البقرة ]١٠٥ :وأمرها إلى الله فـ {ل َْي َس َعل َْي َك ُه َدا ُه ْم َول َِك َّن
���اء} [البقرة]٢٧٢ :؛ فلن يدخل أحد في اإلسالم
ال َّل��� َه َي ْه ِدي َمن َي َش ُ

إال بعد أن يش���رح الله صدره لذلك {ف ََمن ُيرِ ِد ال َّل ُه َأن َي ْه ِد َي ُه َيشْ َر ْح
إلس�ل�ا ِم} [األنعام ،]١٢٥ :وهذا م���ا يجعل من ثناء أهل
َص ْ
���د َر ُه ِل ْ
{و َما كُ َّنا ِل َن ْه َت ِد َي ل َْوال َأنْ َه َدا َنا ال َّل ُه} [األعراف،]٤٣ :
اإلميان قولهم َ

حتى من دخل في اإلسالم فلن يستقيم على أحكام الشريعة إال
���يطَ انَ إ َّال
ٍ
{ول َْوال ف َْضلُ ال َّل ِه َعل َْي ُك ْم َو َر ْح َم ُت ُه ال َت َّب ْع ُت ُم َّ
بفضل من الله َ
الش ْ
َق ِليالً} [النساء.]٨٣ :

وهذه احلقيقة توصلنا إىل

احلقيقة
الثانية

أن الل���ه يح���ول دون وص���ول بع���ض الناس إلى
اإلس�ل�ام؛ فال يتمكن مِ ن فهم احلقِّ وال ينش���رح
���م ِعه ِْم َو َعلَى
صدره له َ
{خ َت َم ال َّل ُه َعلَى ُقلُو ِبه ِْم َو َعلَى َس ْ

{و َج َع ْل َنا َعلَى ُقلُو ِبه ِْم َأ ِك َّن ًة َأن َي ْف َق ُهو ُه َو ِفي
َأ ْب َصار ِِه ْم ِغ َش َاوةٌ} [البقرةَ ،]٧ :
ين كَ ا َن ْت َأ ْع ُي ُن ُه ْم ِفي ِغطَ اءٍ َعن ذِكْ رِي
آذَا ِنه ِْم َو ْق ًرا} [اإلسراء{ ،]٤٦ :ا َّل ِذ َ

َوكَ ا ُنوا ال َي ْس��� َت ِطي ُعونَ َس ْم ًعا} [الكهف .]١٠١ :وجاء في ذلك التحذير
{و ْاعل َُموا َأ َّن ال َّل َه َي ُحولُ َبينْ َ ال َْـم ْر ِء َو َق ْل ِب ِه} [األنفال.]٢٤ :
املخيف َ

إنس���ان إلى اإلسالم فلن ميلك أحد
ٍ
فإذا لم يُرِ د الله هداية
يدونَ َأن َت ْه ُدوا َم ْن َأ َض َّل ال َّل ُه} [النساء ،]٨٨ :وقال نوح
له شيئاً { َأتُرِ ُ
نص َح ل َُك ْم إن كَ انَ
���م ُن ْص ِحي إنْ َأ َر ُّ
دت َأنْ َأ َ
مخاطباً قومهَ :
{وال َين َف ُع ُك ْ
يد َأن ُيغْوِ َي ُك ْم} [هود]٣٤ :؛ ألن القاعدة الشرعية الراسخة
ال َّل ُه ُيرِ ُ

{و َمن ُيرِ ِد ال َّل ُه ِف ْت َن َت ُه َفلَن مَ ْت ِل َك َل ُه ِم َن
في نفوس املس���لمني جميعاً أنه َ
ال َّل ِه شَ ْي ًئا} [املائدة]٤١ :؛ فهم محجوبون عن الهداية ،بل يصرفهم
ين َي َت َك َّب ُرونَ
الله عنها لِـ َما علم من حالهم َ
{س��� َأ ْصرِ ُف َع ْن آ َيا ِت َي ا َّل ِذ َ

الرشْ ِد
ِفي ا َأل ْر ِض ِب َغ ْيرِ ال َ
ْـح ِّق َوإن َي َر ْوا كُ َّل آ َيةٍ َّال ُي ْؤ ِم ُنوا ِب َها َوإن َي َر ْوا َسبِيلَ ُّ

ال َي َّت ِخذُ و ُه َسبِيالً} [األعراف.]١٤٦ :

هاتان احلقيقتان تزيحان الس���تار عن ناظ َري املسلم بأنَّ فه َم
اإلسالم واالقتنا َع به ال يعني الدخول فيه ،وأن من يرفض الدخول
في اإلس�ل�ام فليس ألنه لم يفهم الدليل ولم يقتنع به ،لكن ث َّم أمر
آخر فوق هذا كلِّه ،هو إرادة الله ومشيئته؛ فالهداية ليست مرتبطة

ش���خص اإلسالم بحثنا عن املزيد
آلياً بالدليل العقلي؛ فإذا رفض
ٌ
من الدالئل العقلية واجتهدنا في اإلقناع تلو اإلقناع ،بل هي هداية

وانش���راح قبل ذلك وبعده ،وهذا يضع (الدليل العقلي) في مكانه
الصحيح فال يطغى ويتضخَّ م ليُ ْربك املفاهيم واألولويات الشرعية.

احلقيقة
الثالثة

أن الدالئل العقلية ليست على الوجه الذي يريده

الكفار؛ فإنهم يقترح���ون دالئل مع َّينة فال تحُ قَّق
وحى إل َْي َ
لهم { َف َل َع َّل َ
���ك َو َضا ِئ ٌق ِب ِه
���ك َتار ٌِك َب ْع َ
ض َم���ا ُي َ

���اء َم َع ُه َمل ٌَك} [هود،]١٢ :
َص ْ
���د ُر َك َأن َيقُولُوا ل َْوال ُأنزِ لَ َعل َْي ِه كَ ن ٌز َأ ْو َج َ

وعا َ )#^٩٠^#أ ْو
{و َقالُوا لَن ُن ّْؤ ِم َن ل ََك َح َّتى َتف ُْج َر َل َنا ِم َن ا َأل ْر ِض َي ْن ُب ً
وطالَبُوا َ
َت ُكونَ ل ََك َج َّن ٌة ِّمن َن ِّخ ٍيل َو ِع َن ٍب َف ُتف َِّج َر ا َأل ْن َه َار ِخال َل َها َتفْجِ ًيرا} [اإلسراء:

]٩١ - ٩٠؛ فهذه دالئل طلبوها حتى يقتنعوا باإلسالم فلم حتصل
لهم ،وهو ما يعني أن الدالئل العقلية ال يجب أن تكون بحس���ب
ما يريد الكافر.

احلقيقة
الرابعة

أنَّ الكفار يعتقدون أنهم على حقٍّ {إ َّن ُه ُم ا َّتخَ ذُ وا
ني َأ ْو ِل َي َاء ِمن ُد ِ
ون ال َّل ِه َو َي ْح َس ُبونَ َأ َّن ُهم ُّم ْه َت ُدونَ }
َّ
الش َي ِاط َ

الد ْن َيا
ْـح َيا ِة ُّ
ين َض َّل َس ْع ُي ُه ْم ِفي ال َ
[األعراف{ ،]٣٠ :ا َّل ِذ َ
���بونَ َأ َّن ُه ْم ُي ْح ِس ُنونَ ُص ْن ًعا} [الكهف،]١٠٤ :
َو ُه ْم َي ْح َس ُ

ني
{و َّإن َّ
الش َي ِاط َ
ولديهم قدرة على احملاججة واملجادلة عن باطلهم َ
ين
ل َُي ُ
وح���ونَ إلَى َأ ْو ِل َيا ِئهِ ْم ِل ُي َج ِادلُوكُ ْم} [األنع���امَ ،]١٢١ :
{و ُي َج ِادلُ ا َّل ِذ َ

ْـح َّق} [الكهف.]٥٦ :
كَ ف َُروا بِال َْب ِاط ِل ِل ُي ْد ِح ُضوا ِب ِه ال َ
فبقاء الكافر معتقداً أنه على حق ويسير في طريق صحيح،

س��� َّن ٌة كونية أرادها الله وال مبدِّ ل ملا أراد؛ فاإلنسان ليس بقادر
على أن يقدِّم دلي ً
ال عقلياً يك���ون قاطعاً ألي أحد ولكل مجادل
ويكون حا ُل منكره كحال من ينكر األرض التي ميشي عليها ،بل
اس َول َْو
{و َما َأكْ َث ُر ال َّن ِ
ُس���نة الله أن يبقى أكثر الناس على ضالل َ
َح َر ْص َت بمِ ُ ْؤ ِم ِن َني} [يوسف.]١٠٣ :

احلقيقة
اخلامسة

كثير من الناس ليس لعدم فهمهم
أن سبب ضالل ٍ
لدالئل اإلميان والتوحيد ،بل ملا في نفوس���هم من

أه���واء وأدواء :وفي (القرآن) ذِ ْكر لكثير من هذه
{وال تَشْ ��� َت ُروا بِآ َيا ِتي ث ََم ًن���ا َق ِليالً} [البق���رة,]٤١ :
األهواء :امل���ال َ

ْـح َّق َو َأن ُت ْم َت ْعل َُمونَ }
ْـح َّق بِال َْب ِاط ِل َو َت ْك ُت ُموا ال َ
{وال َت ْلب ُِس���وا ال َ
والتلبيس َ
[البقرة ,]٤٢ :واإلعراض {ث َُّم َت َو َّل ْي ُت ْم إ َّال َق ِلي ًال ِّم ُ
نك ْم َو َأن ُتم ُّم ْعرِ ُضونَ }

ير ِّم ْن َأ ْه ِل ال ِْك َت ِ
اب ل َْو َي ُر ُدّو َن ُكم ِّم ْن َب ْع ِد
[البقرة ,]٨٣ :واحلسد َ
{و َّد كَ ِث ٌ

والتعصب
���دا ِّم ْن ِع ِند َأنف ُِس���هِ م} [البق���رة,]١٠٩ :
إ َميا ِن ُك ْم كُ َّف ًارا َح َس ً
ُّ

لآلب���اء { َقالُوا َأجِ ْئ َت َنا ِل َت ْل ِف َت َن���ا َع َّما َو َج ْد َنا َعل َْي��� ِه آ َب َاء َنا} [يونس،]٧٨ :

الد ْن َيا} [البقرة...]٢١٢ :
ْـح َي���ا ُة ُّ
ين كَ ف َُروا ال َ
وح���ب الدنيا { ُز ِّي َن ِل َّل ِذ َ

وغيرها كثير.

احلقيقة
السادسة

قيام الدنيا على االبتالء والتمحيص :فمِ ن سنَّة
الله أن يُجري على أهل اإلميان االبتالء واالختبار
ين
���ب ُت ْم َأن َت ْد ُخلُوا ال َ
ْـج َّن َة َول ََّـم���ا َي ْأ ِت ُكم َّم َثلُ ا َّل ِذ َ
{ َأ ْم َح ِس ْ

الض َّر ُاء} [البقرة ,]٢١٤ :وقد بينَّ الله
َخل َْوا ِمن َق ْب ِل ُكم َّم َّس ْت ُه ُم ال َْب ْأ َس ُاء َو َّ
ني َعلَى َما َأن ُت ْم
حكمة هذه الس���نَّة الر َّبانية { َما كَ انَ ال َّل ُه ِل َيذَ َر ال ُْـم ْؤ ِم ِن َ
الط ِّي ِب} [آل عم���ران ،]١٧٩ :فقضية
���ن َّ
َعل َْي��� ِه َح َّتى يمَ ِي��� َز ا ْلـخَ ب َ
ِيث ِم َ

اإلميان ليست مسائل عقلية تُف َهم أو ال تُف َهم ،بل حتتاج النفوس
وامتحان ليظه���ر الثبات والصبر وتقدمي
ٍ
اختبار
مع ذل���ك إلى
ٍ
معان شرعي ٌة عظيم ٌة هي أسمى بكثير من َف ْهم
مراد الله ،وهذه ٍ
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صف املؤمنني
الدلي���ل أو عدم فهمه؛ ولذلك يتكرر في القرآن َو ْ

بالتزكية والثب���ات واإلخبات واالنقياد ،وهو ما يعني أن اإلميان
رب العاملني،
ليس َف ْهماً للدليل بل خضوع وانقياد وتس���ليم لله ِّ

وهو ما تأن���ف عنه كثير من النفوس وال يكف���ي فهمها للدليل
لتصل إلى هذه املنزلة.

{وإن َّل ْم َين َت ُهوا َع َّما َيقُو ُلونَ
ان َت ُهوا َخ ْي ًرا َّل ُك ْم} [النس���اء ،]١٧١ :وقوله َ
يم} [املائدة ]٧٣ :بل إن من حكمة
ين كَ ف َُروا ِم ْن ُه ْم َعذَ ٌ
ل ََي َم َّس َّن ا َّل ِذ َ
اب َأ ِل ٌ

{و َما ُن ْر ِسلُ بِاآل َي ِ
ات إ َّال َتخْ وِ ي ًفا} [اإلسراء:
الله في إرسال اآليات َ
األنفس ويعلم ما حتتاج
]٥٩؛ فه���ذا خطاب الله الذي خلق هذه
َ
إليه ،وهو معنى يغف���ل عنه كثيراً َم ْن يغرق في العناية بالدالئل

العقلي���ة فيكون ج��� ُّل تفكيره وحديثه في محاول���ة اإلبداع في

م ��ا ال ��ذي نخل ��ص إلي ��ه بع ��د اس ��تحضار ه ��ذه احلقائ ��ق

اس���تخراج الدالئل التي تقنع املخالف  -وهو مطلوب حس���ن -

نخلص إل���ى أنَّ موضوع اإلميان لي���س قضية عقلية
ِصرف���ة ،تتو َّقف عل���ى مدى قدرتنا عل���ى تقدمي خطاب

 3االعت����دال ف����ي تقري����ر وتق����دمي الدالئ����ل العقلي����ة:

عقالني مذهل ،وأنَّ كثرة املعادين لإلسالم وعل َّو أصواتهم
ليس ناجتاً بالض���رورة عن ضعف الدلي���ل العقلي الذي

فدورها أن تبينِّ احلق للش���خص وليس أن تدخله في اإلسـالم،

عدة تفتح
يس���معونه من املس���لمني ،بل وراء ذلك أسباب َّ
لذهن الداعية فضا ًء واسعاً للتفكير في كيفية الدعوة إلى

وحينما ال ينش���رح صدره لإلسالم فإنه قادر على املجادلة وإثارة
امللف���ات املختلفة إلى م���ا ال نهاية ،وكثيراً م���ا تختفي األهواء

اإلس�ل�ام؛ فال يغلق ذهنه على صورة واحدة تتضخَّ م في
الذهن بس���بب عوامل خارجية .إن ه���ذا  -قطعاً  -ليس

واألمراض واحلظوظ الشخصية في قوالب الدالئل العقلية التي
يقدِّمه���ا املجادل ،فتكون غالفاً ألهواء النفوس من حيث يش���عر

تقلي ً
ال م���ن الدالئل العقلية أو تهويناً م���ن قدرها ،بل إن

أو ال يش���عر؛ ولهذا يكثر في خطاب القرآن تسمية حجج الكفار
���اء َك ِم َن ا ْل ِعل ِْم} [البقرة:
{و َل ِئنِ ا َت َّب ْع َت َأ ْه َو َاء ُهم ِّم ْن َب ْع ِد َما َج َ
باأله���واء َ

 ]١٤٥بل ك ُّل م���ن يُعرِ ض عن اتباع الرس���ول  #فهو متَّبع لهواه
{فَإن َّل ْم َي ْس��� َتجِ ُيبوا ل َ
َاعل َْم َأ مَّ َنا َي َّت ِب ُع���ونَ َأ ْه َو َاء ُه ْم} [القصص،]٥٠ :
َ���ك ف ْ

القرآنية؟

القرآن مليء بالبرهنة واالستدالل العقلي واستحثاث أهل
ونعي على أهل الشرك تعطيلهم لعقولهم.
العقول
ٌ
إن حضور هذه احلقائق يفتح أمام أنظارنا النتائج التالية:

 1أن اخلصوم���ة احلقيقي���ة واملش���كلة األكب���ر الت���ي
تصد الناس عن اإلسالم ليست الدالئل العقلية بقدر ما هي
ُّ
وحب للمال
النفوس :من كِ بْر وحسد
(األمراض) التي تس���كن
ٍّ
َ
التعصب لِـ َما عليه املجتم���ع واإلرث ،أو اإلعراض
واجل���اه ،أو
ُّ

يفس���ر أن أكثر الداخلني في اإلس�ل�ام
وحب الدنيا ،ولعل هذا ِّ
ينقادون إليه م���ن دون حاجة خلطاب ذي مواصفات عالية في

البرهنة والعقالنية.

 2أهمي���ة العناي���ة بالوس���ائل الت���ي تعال���ج أم���راض
النف���وس وأدوائها :فالوعظ ،والترغي���ب ،والترهيب ،والتذكير
بالبع���ث واملصير له دور عظيم في دخ���ول الناس في دين الله
أفواجاً ،وس���يلفت نظرك حني تق���رأ دالئل القرآن أن اخلطاب

الوعظي حاضر بق��� َّوة في مجادلة الكفَّ���ار ،فتأمل في اآليات
اس
���م َت ْف َعلُوا َولَن َت ْف َعلُ���وا فَا َّتقُوا ال َّن َار ا َّل ِت���ي َوقُو ُد َها ال َّن ُ
التالي���ة{ :فَإن َّل ْ
َوال ِ
{وال َتقُولُوا ثَال َث ٌة
ْـح َج َارةُ} [البقرة ،]٢٤ :وقوله  -س���بحانه َ :-
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لكنه يغفل عن أثر الوعظ في هداية الناس.

وح�ي�ن يكون بعض الناس بحاجة للدالئل العقلية املعقَّدة واملر َّكبة
والدقيقة فيجب أن يكون ذلك بحس���ب احلاجة؛ ألن أكثر الناس

في غنى عنها.

 4مراع���اة النف���وس الت���ي ُيع َرف م���ن حالها الصدق
���ب اخلير للن���اس أو الضعفة منه���م :فمثل هؤالء
والب���ذل وح ُّ

{ول َْو َع ِل َم ال َّل ُه ِفيهِ ْم
أقرب ألن تكون نفوس���هم مه َّيأة لقبول احلق َ
���م َع ُه ْم} [األنفال]٢٣ :؛ ألن سوء بعض الناس يكون سبباً
َخ ْي ًرا َأل ْس َ
ألن يحرمه الله م���ن الهداية ،فكما قال  -تعالى َ { :-فل ََّما َزاغُ وا
َأ َزاغَ ال َّل��� ُه ُقلُو َب ُه ْم} [الص���ف ،]٥ :حتى لو جاءتهم الدالئل العقلية

الواضحة البينة فإنهم ال يستفيدون وال ينتفعون ،بل قد يزيدهم
{ونُخَ ِّو ُف ُه ْم ف ََما
س���ماع احلقِّ ضالالً وفساداً كما قال  -تعالى َ :-

{و َلق َْد
َيزِ ُ
ِيرا} [اإلسراء ،]٦٠ :وقال  -سبحانه َ :-
يد ُه ْم إ َّال طُ ْغ َيا ًنا كَ ب ً
ُورا} [اإلس���راء،]٤١ :
َص َّر ْف َنا ِفي َهذَ ا ا ْلق ُْر ِآن ِل َي َّذ َّك ُروا َو َما َيزِ ُ
يد ُه ْم إ َّال ُنف ً
بل حتـى لــو أتاهـم الدليــل عيـاناً بيـاناً وحتقَّــق لهم حس���ـب

���ما ِء فَظَ ُّلوا
ما يريدون فلن ينتفعـوا به َ
الس َ
{ول َْو َف َت ْح َنا َعل َْيهِ م َب ًابا ِّم َن َّ
ِفي ِه َي ْع ُر ُجونَ َ )#^١٤^#لقَالُوا مَّ َ
ورونَ }.
إنا ُس ِّك َر ْت َأ ْب َص ُار َنا َبلْ َن ْح ُن َق ْو ٌم َّم ْس ُح ُ

[احلجر]١٥ - ١٤ :

[ نص شعري ]

عبد العزيز بن صالح العسكر

ُق� ْ
����ه
����ام� ُ
������ل ل����ل����ذي ت����اه� ْ
���ت ب����ه أوه� ُ

ال�������ردى ُ
����ه:
������وم
وأض���� َّل����ه ُب
����راب� ُ
وغ� ُ
ُ
َّ

س���ق� َ
أوك������ار ُه
��������رت
ود ِّم
ْ
��وم ُ
��ط ال���ظ���ل� ُ
ُ
ي��ح��ك��ي ل��ن��ا ال���ت���اري� ُ
���ر ٍة
���ر ِع��� ْب َ
��خ َأكْ ����ب� َ

���ه
����ران ل����ه
وج����ف����اه ج�����ي� ٌ
وص���ح���اب ُ
ُ
���ه
���راب� ُ
ف����ي ب���ي���ت ِع������زٍّ ق����د َع���ل��اه خ� ُ

����د ِم ال ي����ك����ون مب��ن��ه��جٍ
إنَّ ال�����ت�����ق� ُّ

����و َّق�����د ض���وؤه���ا
�����ار إن َت� َ
ال���ظ���ل� ُ
��م ن� ٌ
إنَّ ال� ُّ
�وب  -وإن ت��ط� َ
�اول صمتُها -
�ش��ع� َ

��ه
��اب� ُ
ُي���ع� َ
رب ال��س��م��ا وك���ت� ُ
��ص���ى ب���ه ُّ

ف� ُ
�����ه
����وده�����ا ل��ل��م��س��ت��ب�� ِّد َع����� َذ ُاب ُ
����وق� ُ
���ه
ي�ن مل����ن ب������ َدت
ل����ن ت���س���ت���ك� َ
أن���ي���اب ُ
ُ

إنَّ ال� ُّ
لمها -
�ش��ع� َ
�وب  -وإن ت��ب � َّدى ِح ُ

ك��ال��ب��ح��ر ُي��ف��ن��ي َم����ن ط��غ��ى وي��ج��اب� ُ�ه

ق���ل ل��ل��ذي ي��ب��غ��ي ال���ك���رام� َ
��ة ج���اه���د ًا:

���ه
���راب ُ
ال ي��خ��دع � َّن��ك م���ن ال��� ُّن���ه���وض َس ُ

��ع�ل�ا:
ق���ل ل���ل���ذي ي��ب��غ��ي ال���ت ُّ
َّ���ق���د َم وال� ُ

���ه
رب ال���س���م���ا
أس���ب���اب ُ
ل���ل���ع���زِّ م����ن ِّ
ُ

إنَّ ال� ُّ
��ش���ع���وب ع����زي� ٌ
���زة ال ت��رت��ض��ي
ق���ل ل��ل��ذي ي��ب��غ��ي ال���ن���زاه� َ
��ة ص���ادق��� ًا:
ق���ل ل��ل��ذي ي��ب��غ��ي ال���ق���ي� َ
��ادة ُم��خ��ل��ص � ًا:

���ه
���اب� ُ
َو ْع������� َد ال��� َّل���ئ���ي���م؛ ف��ل��ل��ف��دى أرب� ُ

إن ال���� َّن����زي����ه (ن���ظ���ي���ف� ٌ
����ه
��ة)
أث����واب ُ
ُ

���ه
ل��ل � َّن��ص��ر ف���ي أرض ال���ه���دى
أب���واب ُ
ُ
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[ حوارات ]

رئيس الحركة اإلسالمية
في الداخل الفلسطيني

الشيخ رائد صالح
في حوار خاص مع ^

فرج عنه من
كشف الشيخ رائد صالح (رئيس احلركة اإلسالمية في فلسطني احملتلة عام 1948م) الذي ُأ ِ
س���جون االحتالل الصهيوني قبل أس���ابيع ،أن دولة العدو ماضية في تنفيذ خطة «زاموش» لهدم املس���جد
األقصى وبناء الهيكل املزعوم.
تعرض األس���رى في س���جون االحتالل إلى
وحت���دث الش���يخ رائ���د في مقابلة خاصة مع مجلة ^ عن ُّ
مضايقات شديدة جداً؛ أخطرها التحرش اجلنسي ،واالعتداء على احلريات الدينية.

حاوره^ :
^ :أش� ��رمت س��اب �ق � ًا إل���ى ال �ظ��روف
ال �ص �ع �ب��ة ال��ت��ي مي ��ر ب �ه��ا األس� � ��رى داخ ��ل
ال �س �ج��ون ،ه��ل ل�ك��م أن ت��وض �ح��وا امل�ع��ان��اة
اليومية التي يعيشها األسرى في السجون
الصهيونية؟

الش ��يخ رائ ��د ص�ل�اح :بداية أؤكد أن

املعاناة تختلف من سجن آلخر؛ فما يعانيه
األسرى السياسيون (أو من يجب أن يطلَق
عليهم أس���رى حرب) في سجن «جلبوع»

عما يعانونه في
على سبيل املثال ،يختلف َّ
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س���جن «نفحة» ،أو في سجن «الرملة» ،أو
في سجن «بئر السبع» ،ولكن جامع صور

ه���ذه املعاناة واحد ،إل���ى درجة أنَّ بعض
األس���رى يتعرضون إل���ى التفتيش عراة،
واألطفال منهم قد يتعرضون لالغتصاب،
واألس���يرات ق���د يتعرضن أيض���اً إلى
س���جانات ،وقد
التفتيش عاريات من قِ َبل
َّ
تُقمع احلق���وق الديني���ة للجميع ،وجرى

االعت���داء على الق���رآن الكرمي في بعض

السجون ،وهناك مئات من هؤالء األسرى

يعانون من أم���راض خطيرة مزمنة تهدد
حياتهم ،وهم في عداد من يعاني من املوت

البطيء التدريجي في هذه األيام ،وهناك
ُقتحم ُغ َرفهم بعد
بعض األس���رى الذين ت َ
منتصف الليل ،وتدخل فرق س���يئة الذكر
تس���مى «متس���ادا» تقوم بتفتيش غرفهم
والعبث فيها عبث���اً فوضوياً تخريبياً عن
سبق إصرار ،فيخلطون األَ ُرز مع العدس

مع السكر ،وينثرون لوازم األسير (سجني
احلرب) بشكل مقصود لتخريبها ،وخالل

التفتيش قد يُك َره األس���رى على االنتظار
في الساحات في البرد القارس لساعات
طويلة ،واألبش���ع من ذل���ك أنَّ هناك من
األس���رى َم���ن يتعرضون إل���ى التحرش
اجلنس���ي من قِ َبل بعض السجانات ،وأنا

ثالث في س���جن ثالث وهكذا ،فاملأس���اة
كبيرة واملعاناة مؤمل���ة جداً ،وأنا ال أحتدث

الس���جانات بدوافع التحرش اجلنس���ي
َّ

عن قرابة سبعة آالف سجني (أسير حرب)

أعلم روايات مخزي���ة صدرت عن بعض

باألسرى السياسيني ،والله  -تعالى  -هو
احلافظ واللطيف بهم.

باإلضاف���ة إلى ذلك يمُ نَع دخول الكتب
 وبشكل خاص الكتب الدينية  -على كثيرمن األس���رى ،وهناك أوام���ر متنع إدخال

الصح���ف على كثير من األس���رى ،وهناك

بعض األس���رى ممن يعانون من سياس���ة
العزل لس���نوات طويلة ،لدرجة أنَّ بعضهم
قد جتاوز أكثر من عش���ر سنوات وهو في
عزل ،وهناك من األسرى من يُعا َقبُون وهم

داخل الس���جن؛ مبعنى أن يج���ري نقلهم

عقوبة لهم من غرف الس���جن إلى زنازين
ذات ظروف قبيحة ج���داً ،تفوق كل تصور
في مأس���اويتها؛ فقد يعيشون مع الفئران

في ه���ذه الزنازين التي ال يوجد فيها أدنى
الظروف الصحية؛ فال يوجد مرحاض ،بل
يس���تخدمون دلواً كبيراً لقضاء حوائجهم،
وذلك في هواء مننت بارد في الظالم ،فكل

م���ا أذكره هو جوانب م���ن املعـاناة التي ال
ت���زال سياس���ة ملديرية الس���جون ،ولكنها

 -كم���ا قلت  -يطبق قس���م منها في هذا

ثان ،وقسم
الس���جن ،وقسم آخر في سجن ٍ

عن مائة سجني وال عن ألف؛ إمنا أحتدث
من شعبنا الفلس���طيني ومن عاملنا العربي

واإلس�ل�امي ،يعيش���ون اآلن وراء قضبان
الس���جون الصهيونية على خلفية الصراع
(الفلس���طيني  -الصهيوني) ،أو (الصراع

اإلسالمي العربي  -الصهيوني).

^ :كيف تتعامل شرطة السجن

م��ع األس �ي��رات واألط �ف��ال وامل��رض��ى ،وه��ل
م�ع��ان��ات�ه��م م�ض��اع�ف��ة ع��ن بقية زمالئهم
األسرى؟

س���نوات ،يعيش���ون في ظروف مأساوية،

يكبرون داخل السجون مع اآلالم واحلصار
بدون أي رعاية طبية أو نفس���ية؛ ولذلك

قد يبلغ هذا الطفل وهو يعاني من أزمات
وصدمات نفسية خطيرة جداً على مسيرة
حيات���ه في بيته ومجتمع���ه ،إلى درجة أن
من النساء ُسجنَت وكانت حام ً
ال ،فقُيدت
ووضع���ت طفلها وهي
داخ���ل الس���جن،
ْ
مق َيدة ،فهذا الرضيع ولد سجيناً دون أي
ذنب ،وعاش س���جيناً منذ نعومة أظفاره،

ورضع من أمه وهو س���جني ،وبلغ سنوات
أيض���اً وهو على ه���ذا احلال بال أي ذنب

اقترف���ه .هذا هو النهج الصهيوني الظالم
القبيح الرديء مع كل أس���رانا السياسيني

الش��يخ رائد صالح :دعني أقول :إنَّ
املرضى يعانون م���ن خطر املوت البطيء،

كافة سجونهم؟

الس���جون ،وح���دث أن استش���هد بعض

متكنت من كسر
يومه في السجن ،وه��ل
َ

وح���دث أن م���ات بعض األس���رى داخل
األس���رى داخل الس���جون ،وهم ش���هداء

احلركة األس���يرة ،هكذا يع َّرفون .والنساء
يؤ َذين بكل الوسائل التي يُؤذى بها الرجال
بدون متييز ،والش���يء نفسه يقال بالنسبة

على اختالف س���نوات محكومياتهم ،وفي
^ :كيف ك��ان يقضي الشيخ رائد

ح��ال��ة ال �ع��زل ال�ت��ي ف��رض��تْ �ه��ا عليك إدارة
السجون؟

الشيخ رائد صالح :أنا  -واحلمد لله

رب العاملني  -ح َّولت العزل إلى نعمة كبرى،

لألطف���ال؛ فه���م يعانون مم���ا يعاني منه
السجناء والس���جينات أيضاً ،مع خطر أن

ال يكفي لكل برنامج حياتي اليومي الذي

األطف���ال َمن ال تتجاوز أعمارهم عش���ر

أفصل برنامجي
العامل�ي�ن  -إن أردت أن ِّ

يتعرض بع���ض األطفال لالغتصاب ،ومن

لدرجة أنني كنت أشعر بضيق الوقت وأنه

وضعته لنفس���ي؛ فأن���ا  -بحمد الله رب
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بإع���داد ثالثة كتب :الكتاب األول كان عبارة

عن ديوان ش���عر باسم «أس���طول احلرية»
س���يصدر عما قريب؛ فق���د انتهت مرحلة

التنقيح وبقي���ت مرحلة الطباع���ة ،وأيضاً
هناك كتاب سأس���ميه «خواطر سجني» وهو

اليومي ،فهو هكذا :كنت أس���تيقظ قبل

صالة العشاء ،فأصلي العشاء ثم أواصل

ما ش���اء الله  -تبارك وتعالى  -ثم أقرأ

أن أشاهد األخبار في أكثر من فضائية

صالة الفجر في الوقت املبارك ،فأصلي

املأث���ورات ،وبع���د ذل���ك أصلي صالة
الفجر ،ثم أن���ام لوقت قصير ،وبعد أن

القراءة ،وفي ه���ذه الفترة كنت أحرص
مما تيس���ر م���ن الفضائي���ات العربية
املوج���ودة ،وهي محدودة ج���داً ،وكنت

أس���تيقظ أصلي صالة الضحى ،وأقرأ
وِ ردِ َي القرآن���ي وأب���دأ بكتابة ذكريات
علي في داخل الس���جن،
ك ِّل ي���وم مي ُّر َّ

بال���ذات القناة الثاني���ة ،بعد ذلك كنت

ق���د بدأت به ،بعد ذلك أخرج إلى جولة

على ه���ذا احلال إلى منتص���ف الليل،

ثم أنتقل إلى ق���راءة الكتاب الذي كنت

يومية لوحدي للس���احة بحكم أني في

عزل ،وتستغرق هذه اجلولة عادة ساعة،

ثم أعود إلى الغرفة أمس���ح الغرفة ،ثم
أغسل ما أحتاج لغس���له من ثيابي ،ثم

أحرص بشكل خاص ومقصود أن أسمع
األخبار في إحدى احملط���ات العبرية،
أواصل القراءة أو نظم الش���عر ،وأبقى
حي���ث أقوم فأتوضأ وأن���ام بحمد الله

رب العامل�ي�ن ،إلى ما قبل صالة الفجر؛
حيث يبدأ برنامجي م���رة ثانية ،وكنت
خالل هذا الس���رد الذي ذكرته أحرص

أغتسل ،ثم أصلي صالة الظهر ،ثم بعد
ذلك أنام القيلولة لوقت قصير جداً ،ثم

عليها خالل جولتي في الس���احة ،وكنت

ص�ل�اة العصر ،عادة ما أبدأ قبل صالة

التجول على قد َمي ط���وال الوقت مدة

أقوم وأواص���ل القراءة في الكتاب حتى

عل���ى أوراد أخرى م���ن الذكر ،أواظب

في معظم احلاالت كان هناك من يؤذن
من اإلخوة في قسم العزل ،جزاهم الله
خيراً .ثم أصلي صالة املغرب ،وإذا كنت

صائماً كنت أسبق ذلك بتناول ح َّبات من
التمر وشربة ماء ،ثم أصلي املغرب ،ثم

بعد ذلك أتناول وجب���ة اإلفطار ،وبعد
ذلك أواصل كتابة ذكرياتي اليومية إلى
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وأس���تطيع أن أقول :إنَّ واقع السجن الذي
عش���ته كان «خيراً» بال حدود ،ونعمة كبرى

أحمد الله  -تعالى  -عليها طوال الوقت.

^ :ت �ع��رض �ت��م ق �ب��ل ش �ه��ور إل��ى
م �ح��اول��ة اغ �ت �ي��ال ع �ل��ى ظ �ه��ر سفينة
مرمرة ،ثم تبعها تغييبكم في السجن،
واس �ت �م��رار َم�ن� ِ�ع�ك��م م��ن زي� ��ارة املسجد
األق �ص��ى وال��ق��دس ...ه��ل تعكس هذه
اإلج � � � � ��راءات ال �ص �ه �ي��ون �ي��ة جت��اه �ك��م
امل� ��ؤام� ��رة ال� �ت ��ي حت� ��اك ض���د امل �س �ج��د
األقصى املبارك؟

س���اعة ،وكنت أم ُّر على كل أوراد الذكر

وجبة اإلفط���ار أواصل القراءة ،ثم أقرأ

أؤذن بنفس���ي في بعض األوقات ،ولكن

ش���اء الله تعالى  -إلى النور مع بقية الكتب.

وحش���ية االحتالل ضد القدس وضد
املسجد األقصى احملتلَّني؛ ألنَّ االحتالل

موس���وعة البداية والنهاي���ة البن كثير،

عند صالة املغ���رب بطبيعة احلال كنت

ه���و اآلن حت���ت الطباعة ،وس���يخرج  -إن

عندما أخرج إلى الس���احة أحرص على

اليومية ،بحم���د الله رب العاملني ،وهذا

املأثورات مرة أخرى إلى صالة املغرب،

س���ميته «تأمالت في مواقف مشرقة» أيضاً

الش ��يخ رائ ��د ص�ل�اح :نعم ،هذا

العصر بقلي���ل بإعداد وجب���ة طعامي
اليومي���ة ،وإذا كنت صائماً فهي بطبيعة
احل���ال عبارة عن إفطار ،وخالل إعداد

في مرحلة الطباعة كذلك ،وثمة كتاب ثالث

صحيح هي تعكس حجم املؤامرة ومدى

ما جعلني  -بتوفيق الله  -أجنح بقراءة

اإلس���رائيلي يح���رص أن يُعاقب كل
واحد من أهلنا يرى فيه عام ً
ال لنصرة

الش���يخ الش���عراوي ،وبدأت باخلامس

هناك مئ���ات من أهلنا يعيش���ون في

وقرأت أول أربع مجلدات من تفس���ير

القدس واملس���جد األقص���ى؛ ولذلك

ولكن لم أستطع إكماله .لقد قرأت كتباً

السجون ،وهناك من هم ممنوعون من

فترة ما ،بدأت أقرأ ما تيسر من الكتب

من دخول القدس وهم باملئات كذلك،

مختلفة ،وعندما ُمنِعت عني الكتب في

دخول املس���جد األقصى ،أو ممنوعون

كتب
املوجودة في مكتبة السجن ،قرأت َ
أدب عاملي ،وقرأت أيضاً قصصاً لكتَّاب

وهناك من ج���رى ترحيلهم من بيوتهم

املوجودة بالقدس على الرغم من أنهم

وخالل كل هذه الفترة التي حتدثت

من أمواله���م احلالل ،م���ع ذلك قام

عرب وعامليني.

عنها جنحت  -بحمد لله رب العاملني -

هم الذين بنوا ه���ذه البيوت بأيديهم

االحتالل اإلسرائيلي بإبعادهم ،وآخر

^ :كي��ف كان الش��يخ رائ��د
صالح يتابع أخبار القدس واملس��جد
األقصى م��ن داخل س��جنه ويتفاعل
معها؟

الش��يخ رائد صالح :لقد تابعت
أوضاع الق���دس واألقصى من خالل
ما تيس���ر من الفضائي���ات العربية
محدودة العدد ،التي كان يُس��� َمح ببث
برامجها في قس���م العزل الذي كنت

من أُبعِ د عضو املجلس التش���ريعي الشيخ

محمد أب���و طير ،وتبعه إبع���اد أحد أهل
سلوان يس���مى عدنان غيث ،وهناك اآلن

مهددون باإلبعاد ،وهم عضوان في
من هم َّ

املجلس التش���ريعي ووزير القدس السابق

الذي كان في فترة احلكومة الفلس���طينية
التوافقية بني حماس وفتح وبقية الفصائل
الفلس���طينية ،هؤالء من ذكرت أسماؤهم

حت َّول اإليذاء في حياتنا إلى وضع عادي؛

لذلك لن يكسر معنوياتنا ،بل على العكس
سيزيدنا صالبة ،ومتسكاً بعدالة القضية
التي ننتصر لها ،قضية القدس واملس���جد
األقص���ى احملتلَّ�ي�ن ،التي متث���ل احلق

اإلس�ل�امي العربي الفلس���طيني املنتصر
رغم أنف االحتالل اإلسرائيلي ،بإذن الله

تعالى.

عن املخطط املذكور ،الذي يس����عى
إلى الس����يطرة الكلِّية على املس����جد

األقصى ،وعلى احلياة في املس����جد

األقصى ،وعلى كل أبواب املس����جد
األقص����ى؛ بهدف تغيي����ر واقعه ،من
مبنى إس��ل�امي عربي فلس����طيني،

األردنية ،وفضائية فلسطني ،وفضائية

مبان وأس����وار ،ونحن
يقع حوله من ٍ

العبري���ة :رق���م  ،1ورق���م  ،2وكنت

زام����وش ،ونقلنا ما قرأناه في مذكرة

هناك فضائية «العربية» ،والفضائية
الـ  ،mbcباإلضافة إلى ذلك القنوات

شرحنا في حينه عن خطورة مخطط

أحرص لدى زيارة األهل واحملامني أن
أسمع َّ
كل ما هو جديد ،وبهذه الصورة

عمن يقفون م����ن وراء هذا
صدرت َّ

 بفضل الله رب العاملني  -اجتهدتأن أتابع كل التفصي�ل�ات التي كانت

ف���ي القدس ،زيادة عل���ى ذلك هناك من

الذين تعرضوا لإليذاء ،وأؤكد وأقول لقد

والعالم العربي والشعب الفلسطيني

ملبن����ى احتاللي إس����رائيلي ،هو وما

الفلسطيني عامة ،ثم احمليط العربي

أنهم ينتصرون لقضية القدس واملس���جد
األقصى ،فأنا ش���خصياً من ضمن هؤالء

عندما كش����فنا لكل األمة اإلسالمية

فيه والذي يعرف باسم «أيالون» ،كان

مهددون باإلبعاد ،وهم اآلن يعيش���ون في

يتعرضون للضرب واألذى الش���ـديد ،وقد
ينقَلون إلى املسـتش���ـفيات ،ال لسبب إ َّال

األساليب العدوانية منذ ذلك الوقت

إلى طمع أس����ود كيما يكون جتسيداً

جتري على أرض القدس واملس���جد

خيمة االعتصام ،في مق ِّر الصليب األحمر

االحتاللي����ة ،حذرنا م����ن مثل هذه

األقصى احملتلَّني ،أو حتى في احمليط

واإلسالمي بشكل أع َّم.

^ :مل��اذا تقوم إس��رائ�ي��ل اليوم

باستبدال بعض حجارة أس��وار احلرم
ب� �ح� �ج ��ارة م��ن��ق��وش ع �ل �ي �ه��ا ع� �ب ��ارات
عبرية؟

الش��يخ رائ��د ص�لاح :نح����ن

حذرن����ا من مث����ل هذه األس����اليب
العدوانية ،منذ ع����ام 2006م عندما
كش����فنا لكل األمة اإلسالمية والعالم

العربي والش����عب الفلس����طيني عن

مخطط يس����مى «مخطط زاموش»،
أو مخط����ط «الق����دس أوالً» ،الذي
تقوم عليه املؤسس����ة اإلس����رائيلية

املخط����ط ،نقلناه����ا بالتفصيل بعد

ترجمتها ترجمة دقيقة ،وأرس����لناها

إلى كل العناوين الرسمية ،واملنظمات
العاملية في العالم اإلسالمي والعربي،

واجتهدنا أن نتحدث عنها عبر مؤمتر
صحفي عقدناه مرة ،ثم عبر لقاءات

صحفية ف����ي فضائيات كثيرة م َّرات
كثيرة ،ومرة أخ����رى أقول :ما يجري

حتت أرض املسجد األقصى ،أو حول
املس����جد األقصى ،أو داخل املسجد

األقصى ،أو ما يجري اآلن ألس����وار
القدس القدمية :ه����و جزء من هذا

املخط����ط املعروف باس����م «مخطط

زاموش» الذي يطمع في آخر مراحله

السوداوية  -التي لن تتحقق إن شاء
الله تعالى  -مبا يطمع به املش����روع

الصهيون����ي منذ الق����دمي ،وهو بناء
هيكل أس����طوري كاذب على حساب

املسجد األقصى.
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^ :ه� ��ل ب� ��اإلم � �ك� ��ان أن ي �ق��دم

فضيلتكم ل�ق��راء مجلة البيان ملخص ًا
عن أخطر وأهم االعتداءات الصهيونية
ع��ل��ى امل��س��ج��د األق� �ص���ى خ�ل��ال ال��ع��ام
قلت عنه :إنه سيكون عام ًا
املاضي ،الذي َ
حاسم ًا في تاريخ القدس؟

الش��يخ رائ��د ص�لاح :دعني أوالً

 حتى نبقى على وع���ي كامل في هذهالقضي���ة  -أقـ���ول :إنَّ أخطـر اعتــداء
ال يزال قائماً رابضاً بأذاه على املس���جد
األقص���ى :ه���و اس���تمرار االحت�ل�ال
الصهيوني ،ه���ذا أخطر اعت���داء ،فما

دام هنـاك احتالل فإن الش���ر يقع يومياً
في كل ثانية مت ُّر على القدس واملس���جد

األقصى ،ولكن من نتائج اس���تمرار هذا
االحتالل مشاهد عدوانية غير مسبوقة

وقعت في عام 2010م ،وأنا أقول :كانت

أخطر بكثير مم���ا توقعنا حدوثه؛ فعلى
سبيل املثال :ألول مرة القضاء الصهيوني
واحملاكم الصهيونية تُص���دِ ر حكماً بكل

صراحة يقول :يج���ب على قوات األمن
اإلس���رائيلية أن تو ِّفر احلماية لطوائف
اليهود لدى دخولهم إلى املسجد األقصى.

هذا حدث في عام 2010م ،وفي ما قبل

ذلك كان القضاء اإلس���رائيلي واحملاكم
اإلسرائيلية تصدر قرارات ضبابية غير

واضحة .أما اآلن أصبح على املكش���وف
إعالن احل���رب  -حتى باس���م القضاء

اإلسرائيلي  -على املسجد األقصى.

الش���يء الثاني :الفت���اوى الدينية

اليهودية التي أصبحت تصدر بزخم كبير
جداً بجواز الدخول إلى حرم املس���جد
األقصى والتجول فيه ،في الوقت الذي
كان كثي���ر منهم في م���ا مضى يح ِّرمون
مبدأ الدخول على اليهود إلى املس���جد

األقصى املبارك ،وأن���ه ال يجوز لهم أن
يدخلوا إ َّال إذا قام احللم األس���ود الذين
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يطمعون به ،وهو بناء هيكل أس���طوري
كاذب على حس���اب املس���جد األقصى

املبارك.

الشيء الثالث :أن اقتحامات طوائف

من اليهود للمس���جد األقصى املبارك،
أصبحت علنية مكش���وفة برعاية قوات

االحتالل اإلسرائيلي ،باإلضافة إلى أن
هذه الطوائف بدأت تؤدي طقوساً دينية

يهودية تلمودية داخل املسجد األقصى.

وأؤك���د بكلمات واضحة مرة بعد مرة أن

اإلس���رائيلي بدأ يش���عر أنه يتصرف في
الق���دس واملس���جد األقص���ى احملتلَّني
أي ردع (إعالمي ،أو سياس���ي ،أو
ب�ل�ا ِّ
دبلوماس���ي) .إن فقدان الردع نهائياً مما
يُج��� ِّرئ االحتالل الصهيوني يوماً بعد يوم

على تصعيـد اعتـداءاته ،وعلى التش���ـعب
مبئات الوسـائل مـن أجـل مواصلـة هـذا

العـدوان على القدس واملس���جد األقصى
احملتلَّني.

الطقوس الديني���ة اليهودية بدأت تؤ َّدى

داخل املسجد األقصى.

كل ما قلت���ه حدث في عام 2010م،
وحدث في���ه ما هو أبعد من ذلك أيضاً؛
فق���د بدأ اإلع�ل�ان عن األنف���اق التي
تحُ فَ���ر اآلن ،وق���د ك َّونت ش���بكة أنفاق

حتت املس���جد األقصى .ف���ي املاضي

كان االحتالل اإلسرائيلي يعتم على مثل
هذه اجلرائم ،أما اآلن فقد بدأ يتحدث

عنها على املكشوف ،ويبثها في القنوات
العبرية ،ومن يتاب���ع ذلك يعرف حقيقة

ما أقول ،وأصبح يتحدث على املكشوف
عن نواياه اخلبيثة السوداء عن قرب تلك
املرحلة التي س���يقوم فيها ببناء الهيكل

األس���طوري املزعوم ،وب���دأ االحتالل

اإلس���رائيلي كذلك على ألس���نة بعض

مس���ؤوليه يوهم العالم أنَّ مبنى املسجد
األقصى على حافة االنهيار ،بعضهم قال

^ :إذا ك�ن��ت ت �ق��رأ أح� ��داث ع��ام
2010م ب� �ه ��ذه ال��ص��ع��وب��ة ب �خ �ص��وص
ال � �ق� ��دس وامل� �س� �ج ��د األق� � �ص � ��ى ،ك�ي��ف
سيكون برأيك ع��ام 2011م ال��ذي شهد
في أيامه األولى تصعيد ًا كبير ًا جد ًا في
االعتداءات على القدس ،ومنها عملية
هدم بيت احلاج أمني احلسيني وقصر؟

ذلك عن املصلى املرواني ،وبعضهم قال

يظن أنَّ
الشيخ رائد صالح :الذي ُّ
عملية هدم فندق ش���يبرد في القدس
مم���ا ميكن أن يندرج حت���ت هدم ٍ
بيت

أذكر ذلك مع أملي الش���ديد وأسفي

ف���إن عملية ه���دم بيت احل���اج أمني

اختفى شيء اس���مه الردع على صعيد

بداية تنفيذ خطة هدم مدينة القدس؛

العربي واإلسالمي؛ مبعنى أن االحتالل

القدس ب���كل معنى الكلم���ة ،يهدم كل

ذلك عن كل املس���جد األقصى ،وكأنهم

يهيئون العالم إل���ى حلظة التي قد يقع
فيها املسجد األقصى وينهار.

هنا أو هناك فهو مخطئ ،وفي تصوري

أن يق���ع عل���ى املس���جد األقصى وقد

احلسيني املعروف بفندق «شيبرد» هو

الفلس���طيني ،أو الردع عل���ى الصعيد

فاالحتالل اإلسرائيلي اآلن يهدم مدينة

بصمة للتاري���خ واحلضارة اإلس�ل�امية

العربي���ة الفلس���طينية ،إنه���م حلقدهم
التـاريخي علـى احلـاج أميـن احلسـيني

 رحم���ة الله عليه  -ال يريدون أن يُبقُواله أي أثر في مدينة القدس ،وقبل سنوات

الش��يخ رائد ص�لاح :نعم بدأت جلنة

الواق���ع قرب مقبرة مأم���ن الله ولم يبق
منه إال حائط خارجي ،أيضاً هذا من آثار

(وهي أعلى هيئة في الداخل الفلس����طيني)
بخطوات أُولَى نحو الوصول إلى املصاحلة

إنهم يهدمون فندق «شيبرد» بحجة كاذبة

إلى تنس����يق فلس����طيني فلس����طيني؛ ألنَّ
هذا االنقس����ام قد أضعف م����ن قوة الردع

عذر أقبح من ذن���ب ،وا ِّدعاء قبيح كعادة

وكأنه ال يوج����د ردع ،لدرجة أن الواقع امل َّر
الذي تعيش����ه القدس اآلن يف����رض عليها

هدموا مبنى املجلس اإلس�ل�امي األعلى

املتابعـة العليـا فـي الداخـل الفلس����ـطيني

احلاج أمني احلس���يني ،رحمة الله عليه.

الفلس����طينية ،أو عل����ى األق����ل الوص����ول

دنيئة قبيحة ،وهي أن���ه بناء يقف حجر
عثرة أمام بناء اس���تيطاني يهودي ...إنه

الفلس����طيني ،وأتاح لالحتالل أن يتصرف

االحتالل اإلس���رائيلي؛ لذلك أقول بألم
وحس���رة ُم َّرة جداً :إن الذي يجري اليوم

قطيعة ما بينها وبني قطاع غزة ،وما بينهـا

عل���ى أرض الواقع في مدينة القدس ،كنَّا
ِّ
محذرين م���ن التطهير العرقي.
نتحدث

بني املسيرة الفلس����ـطينية بشكلها الرسمي
والفصائل����ي تقريب����اً ،وفي تص����وري فإن

تطبيق التطهير العرقي في مدينة القدس

رب العامل��ي�ن  -في حال ب����دأ احلديث عن

وأما حول مصير املس���جد األقصى،

الفلس����طيني الفلس����طيني ،ولتكن قضية

هو ه���دم مدينة القدس ،وبدايات تطهير

وبني الضفة الغربية ،بل ما بني القدس وما

أما اآلن فنتح���دث مح ِّذرين من بدايات

اخلروج من هذا املأزق س����يكون  -بإذن الله

احملتلة.

التفاهم الفلسطيني الفلسطيني ،والتنسيق

فواحس���رتاه! نحن نقول :إنَّ كل اجلنون
(املر َّكب واملعقَّد والش���ائك) الذي ِّ
يعشش

عـربي فلس����ـطيني) ،باكـ����ورة ما ميكن أن

في املس���جد األقصى ،هذا ما أسمعه أنا

غ����زة ،إلى الضف����ة الغربية ،إلى الش����تات

أن يك���ون عام 2011م ه���و عام احلرب

هذا التع����اون على الثواب����ت للوصول إلى
مرحلة مصاحل����ة فلس����طينية أيضاً على

الق����دس التي هي محل إجماع (إس����ـالمي

داخل االحتالل اإلسرائيلي بدأ ينفَّذ اليوم

نتفـ����ق أن نتعـاون عليـ����ه ،ابتدا ًء من قطاع

من تسريبات إعالمية عبرية ،وما يسمعه
غيري إنه لم يعد سراً ،وأخشى ما أخشاه

الفلس����طيني في اخلارج ،على أمل أن يقود

اإلقليمية في املنطق���ة ،التي قد يختلط

الثوابت الفلسطينية.

ضبابية ألشهر طويلة ،وعندها قلبي على

من السجن ،تعليق ًا على الوضع اإلسالمي

فيها احلاب���ل بالنابل ،وتس���ودها أجواء

املسجد األقصى ،بكل معنى الكلمة.

^ :م��ا ه��ي تفاصيل امل �ب��ادرة التي

أط �ل �ق �ه��ا ال �ش �ي��خ رائ�� ��د ص�ل��اح ل�ت�ح�ق�ي��ق
امل �ص��احل��ة الفلسطينية؟ وه ��ل سنشهد
حت��رك � ًا م��ن طرفكم ب�ه��ذا االجت ��اه خالل
األيام القادمة؟

^ :كنتم قد ذكرمت بعد خروجكم

العربي ال��راه��ن :أن التغيير ق��ادم بأسرع
مم��ا ي �ت��وق��ع ك �ث �ي��رون ،ه��ل م��ا ح ��دث في
تونس ،جزء مما توقعتم؟

الش��يخ رائد صالح :أنا ال زلت أؤكد

م���ا قلته قب���ل ما حدث ف���ي تونس ،قلت

جملت�ي�ن ،وال زلت أرددهم���ا؛ ألنني أعت َّز

وأفتخر بأنني مس���لم عربي فلس���طيني،
ومعنى هذا االعتزاز واالفتخار :أنني أعت ُّز
بانتمائي إلى األمة اإلسالمية وإلى العالم

وأحب
العربي ،وإلى ش���عبنا الفلسطيني،
ُّ
وأحب اخلير
وأحب له اخلير،
هذا االنتماء،
ُّ
ُّ
للجميع بدون استثناء ،وأمتنى دائماً وأبداً
أن نصل إلى مرحلة تت���م فيها املصاحلة؛
ليس فلس���طينياً فقط ،ب���ل تتم املصاحلة

اإلسالمية ،ما بني احلكام والشعوب عربياً

وإسالمياً ،كم هو جميل أن نصل إلى هذه

املرحلة من املصاحل���ة؛ أن ينحاز احلكام
على الصعيدين اإلسالمي والعربي إلى آالم
وآمال شعوبهم! كم هو جميل أن نصل إلى

مرحلة يستمع احلكام ودوائر صنع القرار

في العالم اإلسالمي والعربي؛ على صعيد
البرملانات واحلكومات إل���ى رؤية العلماء
الرباني�ي�ن الصادقني الذين ال يزالون على
م���دار تاريخنا وحاضرنا ه���م ملح الواقع
اإلس�ل�امي ،هم نبض األم���ة ،هم روحها،
هم ه َّمتها! ك���م أمتنى أن يحدث ذلك! إنَّ
أخش���ى ما أخش���اه - ،إذا لم يحدث هذا

التغيير مببادرة عاقلة وواعية راش���دة من

احلكام ودوائر صن���ع القرار  -أن يتح ُّرك

الشارع اإلسالمي والعربي ،ولعل األحداث
األخيرة أصبح���ت مش���هداً وواقعاً يؤكد
ذهبت إليه في السابق،
بش���كل ملموس ما
ُ

وأقول باختصار :املس���تقبل القريب للواقع

اإلس�ل�امي والعربي ،وأمتن���اه أن يحدث
مببادرة القوى التي هي أصول ق َّوته ،وهم

احلكام واحلكومات من جهة ،والعلماء من
جهة ثانية ،والشعوب من جهة ثالثة ،أن تت َّم
بينه���ا املصاحلة ،وإ َّال أح ِّذر إذا تأخر ذلك
ال شك أن الشارع املسلم والعربي سيتحرك
من ذاته.
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إىل أين يتجه العرب؟
ٌ
ح��دث رمب��ا يك��ون عاب��رًا يف مدينة (س��يدي
بوزي��د) ،لكن��ه مل يك��ن كذل��ك يف ه��ذه املرحلة،

األول :الش��باب الذي��ن أثبت��وا أهنم طاق��ة هائلة،
وخمزون كبري قادر على إعادة كتابة التاريخ.

فقد اش��تعلت املدين��ة ُّ
كله��ا ،مث انتق��ل هليبها إىل

الثانــي :اإلعــالم ،فــ��إذا كانـت الصحافة الورقيـة

تونس ِّ
كلها ،وسط ذهول مجيع املراقبني يف الداخل
َ
قالئ��ل ح�تى عصفت
واخل��ارج ،وم��ا ه��ي إال أي��ام

تس��مـى بالس��لطة الرابعة يف م��ا مضى ،فقــ��د أثبـت
اإلعالم االجتماعي يف األحداث األخرية أنه الس��لطة

باملنطقة العربية تغريات فاقت َّ
كل التوقعات!
ُ
قالئ��ل يف تاري��خ العرب غيَّ��رت كثريًا من
أي��ام

األوىل.

ً
مـوجة متالحقة
أثـارت هـذه املشـاهد املتس��ـارعة

املوازين ،وأعادت بناء كثري من املعادالت السياس��ية

من األس��ئلة ،وفتحت سلسلة من امللفات املغلقة ،حناول

واالجتماعي��ة ،وأدخل��ت بعض ش��عوب املنطقة يف

يف جملة ^ اإلجابة عن بعضها ،مع يقيننا أن تسارع

ص��راع إرادات م��ع حكوماهت��م .كان الفاع��ل األقوى

األحداث سيكش��ف مزيدًا من اإلجاب��ات ،واأليام حبلى

فيها أمرين:

مبشاهد جديدة ال يعلم أحد هنايتها إال اهلل سبحانه.
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[ ملف العدد ]

العـــدل

قيمة إسالمية ُم ْط َلقة
حممد بن ش��اكر الش��ريف
alsharif@albayan.co.uk

العدل صفة من صفات اإلنسانية املستقيمة،
جاء في لسان العرب :ال َع ْدل :ما قام في النفوس
أَنه ُم ْستقيم ،وهو ِض ُّد ا َ
جلـ ْور ،وفي أَسـماء الله
ي ُ
يل به الهوى
 سبحانه  :-ال َع ْدل هو الذي ال مَ ِف َيجو َر في احلكم ،وال�� َع ْ��د ُل من الناس :امل َ ْر ِض ُّي
وح��كْ ُ��م��ه ،و َر ُج ٌ
وم ْ��ق�� َن ٌ��ع في
����د ٌلِ :رض��� ًا َ
����ل َع ْ
ق��و ُل��ه ُ
الشهادة.
وم���ن األل���ف���اظ ال���دال���ة ع��ل��ى ال���ع���دل لفظ
القسط؛ فمعناهما واحد ،وضد العدل ونقيضه:
الظلم واجل���ور ،وال ُّ��ظ��ل ُْ��مَ :و ْض��ع الشيء في غير
موضعهُّ ،
والظلْم :امل َ ْي ُل عن القَصد.
ِ

العدل والتوحيد:
إن مما يدل عليه القيام بالعدل وترك الظلم :التسوية
بني املتمـاثالت والتفـرقـة بني املختـلفـات ،وملـا كـان اللـه
 تعالى  -ال مِ ثْل له وال ن َِّد له وال كفؤ له كما قال  -سبحانهوتعالى { :-فَال جَ ْت َعلُوا ِل َّل ِه َأ َندا ًدا َو َأن ُت ْم َت ْعل َُمونَ } [البقرة،]٢٢ :

الس ِ
يع ال َْب ِص ُير} [الش���ورى:
���م ُ
���ي ٌء َو ُه َو َّ
وقوله{ :ل َْي َس كَ ِم ْث ِل ِه شَ ْ

]١١؛ فكان التفريق بني اخلالق واملخلوق  -وهو التوحيد -
من العدل؛ لذا كان توحيد الله  -تعالى  -وإفراده بالعبادة
أعلى مرات���ب العدل وأوضح صوره ،وكانت املس���اواة بني
الل���ه  -تعالى  -وخلقـه مـن أب�ي�ن صـور الظلـم وأقبحـه.
40
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ْـح ْم ُد ِل َّل ِه
قـال الله  -س���بحانه وتعالى  -في ذم املش���ركني{ :ال َ
الظل َُم ِ
���م َو ِ
ين كَ ف َُروا
ات َوا َأل ْر َض َو َج َعلَ ُّ
���ور ث َُّم ا َّل ِذ َ
ات َوال ُّن َ
الس َ
ا َّل ِذي َخل ََق َّ

���م َي ْع ِد ُل���ونَ } [األنعام ،]١ :يثني الله  -تعالى  -على نفس���ه
ب َِر ِّبهِ ْ
معجباً خلقَه املؤمنني من َكفَرة عباده؛ حيث يعدلـون
ويحمده���ا ِّ

(يس���وون) بربهـم ما يعبدون من األصن���ام واألوثان وهو الذي
خلق الس���موات واألرض وجعل الظلم���ات والنور مبا في ذلك
م���ن املنافع واحلِ َكم التي ال حتصى؛ لذا كان العدل اس���ماً من
أسماء الله احلسنى ،وكان الكفر بالله  -تعالى  -والشرك أقوى
{وال َْكا ِف ُرونَ
مراتب الظلم وأظهر صوره .ق���ال الله  -تعالى َ :-
{إن ِّ
���ر َك لَظُ ل ٌْم
ُه ُم َّ
الظا ِل ُـمونَ } [البقرة ،]٢٥٤ :وقال  -تعالى َّ :-
الش ْ
يم} [لقمان ،]١٣ :والعدل في النصوص الش���رعية جاء على
َع ِظ ٌ

عدة أوجه من التصرف؛ فمنه���ا النصوص اآلمرة به أو املبينة

لفضل���ه ،ومنها النصوص الزاجرة ع���ن ضده أو املبينة لقبحه.
قال  -تعالى َ { :-لق َْد َأ ْر َس��� ْل َنا ُر ُس��� َل َنا بِال َْب ِّي َن ِ
اب
ات َو َأن َز ْل َن���ا َم َع ُه ُم ال ِْك َت َ
اس بِا ْل ِق ْس ِ
���ط} [احلديد ]٢٥ :فأرس���ل الله رسله
َوال ِْـمي َزانَ ِل َيقُو َم ال َّن ُ

املفصالت الواضحات وأنزل معه���م الكتاب وامليزان
بالبين���ات
َّ

ليعم���ل الناس بينه���م بالعدل؛ فكان العمل بالع���دل من الثمار
املرجوة من بعثة الرس���ـل  -عليهـم الصـالة والس���ـالم  -على
امتداد التـاري���خ؛ إذ ال تصلح احلياة وال تس���تقيم إال بالعدل؛
«فع���ن عبد الله بن رواحة  -رضي الله عنه  -ملا بعثه النبي #
يخ���رص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم ،فأرادوا أن يرش���وه
إلي،
ليرف���ق بهم ،فقال :والله! لقد جئتكم من عند أحب اخللق َّ
إلي من أعدادكم من القردة واخلنازير وما يحملني
وألنتم أبغض َّ

حبي إي���اه ،وبغضي لكم على أن ال أع���دل فيكم ،فقالوا :بهذا
قامت السموات واألرض»((( ،وقال ابن تيمية ...« :وأمور الناس
تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه االشتراك في أنواع اإلثم
أكثر مما تستقيم مع الظلم في احلقوق وإن لم تشترك في إثم،
ولهذا قيل :إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ،وال يقيم
الظاملة وإن كانت مسلمة .ويقال :الدنيا تدوم مع العدل والكفر،
وال تدوم مع الظلم واإلس�ل�ام .وقد قال النبي « :#ليس ذنب
أس���رع عقوبة من البغي وقطيعة الرح���م»؛ فالباغي يصرع في
الدني���ا وإن كان مغفوراً له مرحوماً في اآلخرة؛ وذلك أن العدل
نظام كل ش���يء ،فإذا أقيم أم���ر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن
لصاحبه���ا في اآلخرة من خالق ،ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن
((( تفسير ابن كثير ط1419 1هـ ،دار الكتب العلمية ،384 - 383/2 :وأخرجه أحمد في
املسند ،رقم  ،14953وقال األرنؤوط  :إسناده صحيح على شرط مسلم.

كان لصاحبها من اإلميان ما يجزى به في اآلخرة»(((.
والعدل كما يتناول التوحيد فإنه يتعدى ذلك ليشمل السلوك
اإلنس���اني كله :في الفكر والتصورات ،وفي القول والعمل ،مع
الذك���ر واألنثى ،والكبير والصغي���ر ،والقريب والبعيد ،واملوافق
واملخال���ف ،والصديق والعدو ،والغني والفقي���ر؛ فالعدل قيمة
مطلق���ة ال يدخلها تقييد ،وقد دلت النصوص الش���رعية على
ذلك كله.
العدل مع األوالد :أخرج مس���لم في صحيحه بس���نده عن
الش���عبي( :حدثني النعمان بن بشير أن أمه بنت رواحة ،سألت
أب���اه بعض املوهبة من ماله البنها ،فالتوى بها س���نة ثم بدا له،
فقالت :ال أرضى حتى تُشهِ د رسول الله  #على ما وهبت البني،
ٍ
يومئذ غالم  -فأتى رس���ول الله ،#
فأخذ أبي بي���دي  -وأنا
فقال :يا رس���ول الله! إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك
على الذي وهبت البنها ،فقال رسول الله « :#يا بشير ألك ولد
س���وى هذا؟» قال :نعم .فقال« :أكلهم وهبت له مثل هذا؟» قال:
ال .قال« :فال تشهدني إذاً؛ فإني ال أشهد على جور»)(((.
العـ��دل مع الغنـ��ي والفقيـر ،والقـري��ب والبعيد :قال اللـه
ني بِا ْل ِق ْس ِ
���ط شُ ��� َه َد َاء ِل َّل ِه
ين آ َم ُنوا كُ و ُنوا َق َّوا ِم َ
 تعالى َ { :-ي���ا َأ ُّي َها ا َّل ِذ ََول َْو َعلَى َأنف ُِس ُ
ِ�ي�ن إن َي ُك ْن غَ ِن ًّيا َأ ْو َف ِق ًيرا فَال َّل ُه َأ ْولَى
���ك ْم َأوِ ال َْوا ِل َد ْينِ َوا َأل ْق َرب َ
بِهِ َما فَال َت َّت ِب ُعوا ا ْل َه َوى َأن َت ْع ِدلُوا} [النس���اء .]١٣٥ :قال ابن كثير في

تفس���يرها« :يأمر  -تعالى  -عب���اده املؤمنني أن يكونوا قوامني
بالقس���ط؛ أي بالعـدل ،فـال يعدلـوا عنـه ميينـاً وال ش���ــماالً،
وال تأخذهم في الل���ه لومة الئم وال يصرفهم عنه صارف ،وأن
يكونوا متعاونني متساعدين متعاضدين متناصرين فيه ...قوله:
{ول َْو َعلَى َأنف ُِس ُ
���ك ْم}؛ أي :اش���هدِ احلق ولو عاد ضررها عليك
َ
وإذا س���ئلت عن األمر فقل احلق في���ه؛ وإن كان مضرة عليك؛
فإن الله س���يجعل ملن أطاعه فرجاً ومخرجاً من كل أمر يضيق
عليه .وقولهَ { :أوِ ال َْوا ِل َد ْينِ َوا َأل ْق َر ِب َني}؛ أي :وإن كانت الش���هادة
على والديك وقرابتك ،فال تراعهم فيها ،بل اش���هد باحلق وإن
مقدم
عاد ضرره���ا عليهم ،فإن احلق حاكم على كل أحد ،وهو َّ
على كل أحد .وقوله{ :إن َي ُك ْن غَ ِن ًّيا َأ ْو َف ِق ًيرا فَال َّل ُه َأ ْولَى بِهِ َما}؛ أي:
ال ترعاه لغناه وال تشفق عليه لفقره؛ الله يتوالهما ،بل هو أولى

بهما من���ك ،وأعلم مبا فيه صالحهما .وقوله{ :فَال َت َّت ِب ُعوا ا ْل َه َوى

َأن َت ْع ِدلُوا}؛ أي :ف�ل�ا يحملنكم الهوى والعصبية وبغضة الناس
((( األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ص ،29ط 1وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف.
((( أخرجه مسلم ،رقم  1632بلفظه وأخرج البخاري نحوه.
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إليكم ،على ترك العدل في أموركم وش���ؤونكم ،بل الزموا العدل
آن َق ْو ٍم
{وال َي ْجرِ َم َّن ُك ْم شَ ��� َن ُ
على أي حال كان ،كما قال  -تعالى َ :-
َعلَى َأ َّال َت ْع ِدلُوا ْاع ِدلُوا ُه َو َأ ْق َر ُب ِلل َّتق َْوى} [املائدة.(((»]٨ :

العدل مع األعداء واألصدقاء :قال الله  -تعالى َ { :-يا َأ ُّي َها

آن َق ْو ٍم َعلَى
ني ِل َّل ِه شُ َه َد َاء بِا ْل ِق ْس ِط َوال َي ْجرِ َم َّن ُك ْم شَ َن ُ
ين آ َم ُنوا كُ و ُنوا َق َّوا ِم َ
ا َّل ِذ َ
ِير بمِ َا َت ْع َملُونَ }
َأ َّال َت ْع ِدلُ���وا ْاع ِدلُوا ُه َو َأ ْق َر ُب ِلل َّتق َْوى َوا َّتقُوا ال َّل َه َّإن ال َّل َه َخب ٌ

{وال َي ْجرِ َم َّن ُك ْم
[املائ���دة .]٨ :قال ابن جرير الطبري« :وأما قولهَ :
آن َق ْو ٍم َعلَ���ى َأ َّال َت ْع ِدلُوا} [املائ���دة ]٨ :فإنه يقول :وال يحملنكم
شَ ��� َن ُ

عداوةُ قوم على أال تعدلوا في حكمكم فيهم وس���يرتكم بينهم،
{اع ِدلُوا}
فتجوروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العداوة ْ
أيه���ا املؤمنون ،على كل أحد من الن���اس ول ّياً لكم كان أو عد ّواً،

فاحملوهم علـى م���ا أمرتُكـم أن حتملـوهم عليه من أحكـامي،
وال جتوروا بأحد منهم عنه ،وأما قولهُ { :ه َو َأ ْق َر ُب ِلل َّتق َْوى} فإنه

���و} العد ُل عليهم أقرب لكم  -أيها املؤمنون -
يعني بقولهُ { :ه َ
إلى التقوى؛ يعني :إلى أن تكونوا عند الله باس���تعمالكم إياه من

أه���ل التقوى ،وهم أهل اخلوف واحلذر من الله أن يخالفوه في
شيء من أمره ،أو يأتوا شيئاً من معاصيه»(((.
العدل مع القوي والضعيف ،والش��ريف والوضيع :س���رقت
امرأة قرش���ية م���ن بني مخ���زوم فطلب أهلها من أس���امة بن
زيد(حب رس���ول الله  )#أن يتوس���ط لهم عند رسول الله في

ُت َؤ ُّدوا ا َأل َما َن ِ
���اس َأن حَ ْت ُك ُموا بِا ْل َع ْدلِ }
ات إلَ���ى َأ ْه ِل َها َوإذَا َح َك ْم ُتم َبينْ َ ال َّن ِ

[النس���اء ،]٥٨ :وقد أثنى الرس���ول  #عل���ى احلاكمني بالعدل
فقال« :املقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور ،عن
مي�ي�ن الرحمن عز وجل  -وكلتا يديه ميني  -الذين يعدلون في
حكمهم ،وأهليهم وما ولوا»((( .وقد بينَّ رس���ول الله  #فضيلة

احلاكم العادل فقال« :سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله ،يوم
ال ظل إال ظله :إم���ام عادل »...احلديث((( ،وقال« :وإمنا اإلمام
ُجنَّ���ة يقاتَل من ورائه ويُتقَى به؛ فإن أمر بتقوى الله وعدل ،فإن
له بذلك أجراً وإن قال بغيره فإن عليه منه»(((.
َاع ِدلُوا}
���م ف ْ
وق���ال  -تعالى  -آمراً بقول احل���قَ :
{وإذَا ُق ْل ُت ْ
[األنع���ام ،]١٥٢ :وق���ال آم���راً بالعدل في الصلح ب�ي�ن الفئات

املتقاتلةَ { :ف َأ ْص ِل ُحوا َب ْي َن ُه َما بِا ْل َع ْدلِ َو َأ ْق ِسطُ وا} [احلجرات ،]٩ :وقال
���ب بِا ْل َع ْدلِ } [البقرة،]٢٨٢ :
{ول َْي ْك ُتب َّب ْي َن ُك ْم كَ ا ِت ٌ
في كتابة الدينَ :

وقال في إمالء الدينَ { :فل ُْي ْملِلْ َو ِل ُّي ُه بِا ْل َع ْدلِ } [البقرة ،]٢٨٢ :وقال
{وقُلْ
آمراً رس���وله  #في ما يقوله في دعوت���ه ألهل الكتابَ :
اب َو ُأ ِم ْر ُت َأل ْع ِدلَ َب ْي َن ُك ُم} [الش���ورى،]١٥ :
ن���ت بمِ َا َأن َزلَ ال َّل ُه ِمن ِك َت ٍ
آ َم ُ
{إن ال َّل َه َي ْأ ُم ُر بِا ْل َع ْدلِ
وقال آمراً بالعدل في كل شيء أمراً مطلقاًَّ :

اإلح َس ِان} [النحل.]٩٠ :
َو ْ

وهك���ذا جند العدل ق���د انتظم كل أحوال املس���لمني :في
سلوكهم وأنشطتهم ،في أقوالهم وأفعالهم مع اخللق طراً.

ترك إقامة احلد عليها فأبى الرس���ول العظيم ذلك وقال قولته

وق���د منع الله  -تعالى  -ما يقابل الع���دل ويناقضه وهو الظلم

كل أحد بال تفـرقة بني ش���ـريف ووضيـع أو قوي وضعيف علـى

فقال في احلديث القدسي« :يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي،
وجعلته بينكم مح َّرماً ،فال تظاملوا»((( ،وقال الرسول الكرمي  #محذراً

املش���هورة التي تبينِّ إصرار الرسول  #على إنفاذ احلدود على
م���ا تبينه الرواية التالية؛ فعن عائش���ة  -رضي الله عنها « -أن
قريشاً أهمهم ش���أن املرأة املخزومية التي سرقت ،فقالوا :ومن
يكلم فيها رس���ول الله #؟ فقالوا :ومن يجترئ عليه إال أسامة

من الظلم« :اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» .
(((

وقد أثبت التاريخ القدمي واحلديث أن غياب العدل وشيوع
الظلم كان س���بباً رئيساً في انهيار احلضارات ،وسقوط أنظمة

بن زيد ،حب رسول الله  #فكلمه أسامة ،فقال رسول الله :#

َ
دول ٍ
سقوطها بسهولة
قوية لم يكن يتصور أحد من الناس
ُح ْكم ٍ

أهلك الذين قبلكم ،أنهم كانوا إذا س���رق فيهم الش���ريف تركوه،

تاماً ول���م ينفعها ما حتصنت به من الس�ل�اح والرجال؛ وذلك

أتش���فع في حد من حدود الله ،ثم ق���ام فاختطب ،ثم قال :إمنا
وإذا س���رق فيهم الضعيف أقاموا عليه احل���د ،وأمي الله لو أن
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»(((.
وقد أمر الل���ه بالعدل في أكثر من موضع من كتابه الكرمي
{إن ال َّل��� َه َي ْأ ُم ُركُ ْم َأن
فق���ال  -تعالى  -آم���راً باحلكم بالع���دلَّ :
((( تفسير ابن كثير مرجع سابق.383/2 :
((( تفسير ابن جرير الطبري ط1420 1هـ ،مؤسسة الرسالة.96 - 95/10 :
((( أخرجه البخاري ،رقم  ،3475وأخرج مسلم بنحوه ،رقم .1688
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ف���ي أيام معدودات ،وفي هذه األيام انهارت أنظمة حكم انهياراً
لش���يوع الظلم في جنباتها وغياب العدل فباءت باخلسران في
الدنيا مع ما ينتظرهم من عقاب الله اجلبار املنتقم في اآلخرة.
((( أخرجه أحمد في املسند برقم  ،6492وقال األرنؤوط :إسناده صحيح على شرط
الشيخني.
((( أخرجه البخاري ،رقم .6806
((( أخرجه البخاري ،رقم .2957
((( أخرجه مسلم في صحيحه ،برقم .2577
((( خرجه مسلم في صحيحه ،رقم .2578
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[ ملف العدد ]

النظام التونسي

واإلسالم...
القصة الكاملة
محَّ����اد ال��ق��ب��اج

(*)

تونس بني كيد فرنسا وخيانة العمالء:
ملا علمت فرنسا أنها ستغادر تونس ال محالة ،وأن استعمارها
إلى زوال ،أدركت أن املرش���حني حلكم تونس بعد انسحابها أحد
رجلني :إما (فرحات حشاد) ،وإما (بورقيبة) .وكانت تعرف جيداً
الفرق بينهما؛ حيث إن (حش���اداً) كان معتزاً إلى ح ِّد ما بانتمائه
اإلس�ل�امي ،بينما ُع���رِ ف (بورقيبة) عندها بعداوته لإلس�ل�ام
وشريعته(((.
كما أن (فرح���ات) كان قريباً من هموم املواطن ،مناض ً
ال من
أجل عيشه الكرمي .أما (بورقيبة) فكان يظهر الصورة نفسها لكنه
كان مؤمناً بالتفوق الفرنس���ي إلى درجة االس���تعداد التام خلدمة
(اإليديولوجية) الفرنسية واستنساخ منط احلياة الفرنسي ليقلده
التونسيون حذو الق َُّذة بالق َُّذة.
ومن هنا عملت فرنس���ا على قتل (حشاد) ووضعت مخططاً
أوكلت تنفيذه إلى منظمة (اليد السوداء) اإلرهابية.
وجرى اغتياله يوم  5ديس���مبر سنة 1952م في كمني وهو في
طريق أحد أسفاره.
وبه���ذا م َّكنت فرنس���ا لبورقيبة ،وأعطت تونس اس���تقاللها
الصوري يوم  20مارس 1956م مطمئنَّة إلى أنها ستبقى تابعة لها
(ثقافياً ،واقتصادياً ،وسياسياً) مبا يحقق مصاحلها؛ وعلى رأسها
وضع حدٍّ للمد اإلسالمي.
وهكذا عم���ل (بورقيبة) وبعده (بن علي) طيلة  54س���نة (من
يناير 1953م إلى يناير 2011م) على مسخ الهوية اإلسالمية العربية
(*) املشرف العام على موقع( :منزلة املرأة في اإلسالم).
((( كان في أول األمر ُيظهِر املنافحة عن اإلسالم مراعاة ملشاعر الناس ،واتقاء محاربتهم
ملشروعه ،كما فعل (أتاتورك).
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التونسية ،وصهرها بنيران نظام َعلماني مستبد.
االحتكار السياسي:
أس���س (بورقيبة) حزب (الدس���تور اجلديد) سنة
1934م ،مستعيناً ببقايا احلزب (االشتراكي الدستوري).
ومن خالله بسط – بدعم من املستعمر  -هيمنته الكاملة
دجن كل األصوات السياس���ية
على احلكم ،وخن���ق أو َّ
والنقابي���ة واحلقوقية ،وقد ُو ِصف بأنه كان مولعاً بحب
السلطة واحلكم ،ويرى العظمة في االستبداد وبطر احلق
وغمط الناس .فلما انقلب عليه نائبه بن علي الذي وعد
بإطالق (احلريات) وبَ ْع���ث (الدميقراطية) ،لكنه أخلف
الوعد ،وواصل منهجية احلزب الوحيد املس���تبد لتنفيذ
أجندة مرس���ومة؛ فأس���س حزب (التجمع الدستوري
الدميقراطي) سنة 1988م بعد خمسة أشهر من قيامه
باالنقالب الطبي على الرئيس املريض بورقيبة ،وسيطر
بدوره على املجال السياسي بكل أنواعه وألوانه.
وقد ركز (الرئيس���ان) بش���كل خاص على إقصاء
(احلركة اإلس�ل�امية) التي أعلنت ع���ام 1981م قيام

سمته (االجتاه اإلسالمي) ،وهو الذي رفضت
حزب إس�ل�امي َّ
سلطات (بورقيبة) الترخيص له ،ثم دشنت حملة مكثفة ضده
بتهمة العمالة إليران.
وعندما اس���تولى (بن علي) على السلطة يوم ( )7نوفمبر
عام 1987م رحبت به (احلركة اإلس�ل�امية) ،وأصدرت بياناً
بذلك في اليوم نفس���ه ،وقبلت بقانون (األحوال الش���خصية)
الذي شرعه (بورقيبة) ،والذي عارض أحكاماً شرعية قطعية؛
بل شاركت في بلورة ما سمي (امليثاق الوطني) الذي يجعل من
ذلك القانون أحد أُس���س اجلمهورية التونس���ية ،وقد منحتها
وزارة الداخلية في فبراير 1989م وص ً
ال مؤقتاً للعمل.
إال أنه سرعان ما انقلب عليهم النظام وأعلن (بن علي) في
خطاب���ه يوم  7نوفمبر 1989م عن رفض���ه القاطع لقيام حزب
إسالمي ،ولم تجُ ْدِ محاوالت احلزب في بيانِ أنه حزب سياسي
وليس إسالمياً ،وأنه يؤيد احلريات والدميقراطية ...إلـخ.
ل���م يكن موقف النظ���ام ال َعلماني من اجلناح السياس���ي
للحركة اإلس�ل�امية مجرد موقف يحمي هيمنته على احلكم،
ويريد إقصاء املنافس السياس���ي الذي قد يستقطب خطابُه
ش���رائح واس���عة من الش���عب؛ بل كان هذا املوقف جزءاً من
مش���روع كامل حملاصرة اإلسالم واس���تبعاد أي دور ميكن أن
يقوم به في توجيه احلياة العامة.
احلرب على اإلسالم:
لقد وضع (بورقيبة) سياس���ة شبيهة بسياسية (أتاتورك)
في تركيا ،وق���اد حملة إعالمية وقانونية لترس���يخ ال َعلمانية
املتطرفة وتغييب الشريعة ومظاهر اإلسالم.
وهكذا (كان أول قرارات دولة (االستقالل) :اإلقدا ُم على
ارتكاب ما لم جترؤ عليه فرنسا نفسها :من غلق جامع الزيتونة
الش���هير ،ومصادرة القضاء الش���رعي ،وتأميم األوقاف التي
كان���ت متثل ثلث امللكية في الب�ل�اد مخصصة خلدمة التعليم
اإلس�ل�امي والنفع العام ،والتهجم على فريضة الصيام ،وكذا
اإلجهاز على ش���رائع ثابتة في مجال األسرة؛ كتحرمي التبني
ومش���روعية التعدد ،والوعد بإصدار قانون يسوي بني الذكور
واإلناث في اإلرث بزعم حق أولياء األمور أن يطوروا األحكام
بحسب تطور مفهوم العدل ومنط احلياة(((.
ولم تتوقف حملة بورقيبة على اإلسالم وعقائده وشرائعه
عند هذا احل���د ،بل بلغت جرأته إلى حد رمي القرآن الكرمي
بالتناقض والسخرية من اجلنة والنار ومن شعيرة احلج ،أثناء
((( تونس ،اإلسالم اجلريح ،ص.49

محاضراته التي كان يلقيها عل���ى الطلبة حول تاريخ كفاحه،
وكانت تُنقَل على الهواء مباشرة(((.
كما سخر من ش���خص النبي الكرمي  ،#ووصف شعيرة
اجلمعة بأنها تؤخر عجلة االقتصاد.
وقد س���جل التاري���خ (خطبته على امل�ل�أ محرضاً على
الس���فور ،التي دعا فيه���ا متحجب ًة إلى املنص���ة ومزق أمام
احلاضري���ن حجابها ،فضج���ت القاعة بالتصفي���ق ،وبذلك
انتهى أمر احلجاب حتى ظهر مجدداً في بداية الس���بعينيات؛
فاس���تأنف بورقيبة احلرب عليه؛ حي���ث أصدر القانون (رقم
 )108يحظر في���ه ارتداء احلجاب في املدارس وفي س���ائر
املؤسسات الرسمية.
وكان تطبيقه يش���تد أحياناً ويتراخى أحياناً أخرى ،فلما
تولى األمر (بن علي) جرى تطبيقه بشكل حديدي حتى لُوحق
داخل البيوت ذاتها و ُمن َعت املتحجبات من دخول املستشفيات
للع�ل�اج ووضع احلمل ،وحظ���ر حتى على س���يارات األجرة
حملهن).
وس���خَّ ر النظام الس���لطات للتضييق على املواظبني على
صالة اجلماعة؛ إلى درجةِ َج ْعل هذه املواظبة س���بباً العتقال
صاحبها والتحقيق معه ورمبا س���جنه ،ووصل التضييق على
الناس في أمور دينهم إلى درجة منع الرجال من إعفاء اللحى
إال برخصة تمُ نَح مبوجبها (بطاقة اللحية).
وه ُّموا بف���رض بطاقة أخرى للمصلي يطلبها املواطن من
مركز األمن ،قد تمُ نَح له بعد بحث طويل في شخصه ،وال يحق
دخول املسجد والصالة فيه إال حلامل هذه البطاقة.
أم���ا احلرب على احلجاب في عهد (بن علي) فبلغت إلى
درج���ة مطاردة الدمية (فلَّة) ومصادرتها من األس���واق؛ ألنها
تلبس لباساً ساتراً.
وقد أكدت (الهيئة العاملية لنصرة اإلسالم في تونس) في
بيانها الصادر في شوال (1427م) على أن احلكومة التونسية
تنتهج سياس���ة تتنك���ر (لعادات الن���اس وتقاليدهم وثقافتهم
ودينهم؛ وذلك من خالل تش���جيعها على كل مظاهر التغريب
والتبعيـة في األمنـاط املعيش���ية واملس���الك احلياتية للنـاس؛
تفرضها مكراً بالليل والنهار .ولم تدخـر تلك الس���لطة جهداً
في احلـرب ضــد كـل ما يش���د التونس���ــيني إلـى هـويتهـم
بذريعة مقاوم���ة التخلف واالنحطاط واللح���اق بركب األمم
املتقدمة).
((( جريدة الصباح التونسية 21 ،مارس 1974م.
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العلماء والنهي عن املنكر:
وجتدر اإلش���ارة هنا إلى أن الع َّ
المة اب���ن باز وعدداً من
العلماء أص���دروا فتاوى في ر َّدة (بورقيب���ة) لتبنِّية افتراءات
املستش���رقني احلاقدين على اإلس�ل�ام وكتابه ونبيه  ،#هذا
الرس���ول الذي شهد بعظمته املستشرقون املنصفون ،والعلماء
والق���ادة املتجردون ،وأك���دوا نُبْل رس���الته وأثره اإلصالحي
منقطع النظير على العالم.
فقد زعم (بورقيبة) أنه  #إنس���ان بس���يط يسافر كثيراً
في الصحراء ويس���تمع للخرافات الس���ائدة الت���ي نقلها إلى
القرآن ،وهو افتراء قدمي زعمه املشركون وكرره املستشرقون،
وأشاعه في األمة املستغربون من أمثال (طه حسني) .قال الله
{و َلق َْد َن ْعل َُم َأ َّن ُه ْم َيقُو ُلونَ مَّ َ
ان
إنا ُي َع ِّل ُـم ُه َب َش ٌر ِّل َس ُ
 سبحانه وتعالى َ :-ا َّل ِذي ُيل ِ
ني} [النحل،]١٠٣ :
ِ���ي ُّم ِب ٌ
ْـح ُدونَ إل َْي ِه َأ ْع َج ِم ٌّي َو َهذَ ا ِل َس���انٌ َع َرب ٌّ
���ن ا ْلق ََص ِص بمِ َا َأ ْو َح ْي َنا
وقال  -س���بحانه َ { :-ن ْح ُن َنق ُّ
ُص َعل َْي َك َأ ْح َس َ

نت ِمن َق ْب ِل ِه ل َِـم َن ا ْل َغا ِف ِل َني} [يوسف ،]٣ :وقال:
إل َْي َك َهذَ ا ا ْلق ُْرآنَ َوإن كُ َ
���يءٍ
{ َم���ا كَ انَ َح ِدي ًثا ُي ْف َت َرى َول َِكن َت ْص ِد َ
يق ا َّل ِذي َبينْ َ َي َد ْي ِه َو َتف ِْصيلَ كُ ِّل شَ ْ
َو ُه ًدى َو َر ْح َم ًة ِّلق َْو ٍم ُي ْؤ ِم ُنونَ } [يوسف.]١١١ :
وقد أ َّلف الشيخ ابن باز  -رحمه الله  -رسالة في دحض
ش���بهات الرجل ،وتأكيد دعوته إل���ى التوبة النصوح وإعالنها
بطرق اإلعالن الرسمية ،وتأكيد االعتقاد اإلسالمي الصحيح.
وقد ُطب َعت الرس���الة ونُ ِش َرت وجرى توزيع عشرات آالف
النس���خ منها على احلج���اج مجاناً لتوعية املس���لمني بخطر
التط���اول على حرمات اإلس�ل�ام وحتصني األم���ة من هذه
الضالالت وردع أصحابها .كما نصح الشيخ ابن باز خلفه (بن
علي) ،لكن األمر كان على حد قول الشاعر:
ن���ادي���ت ح��ي �اً
أس��م��ع��ت ل���و
ل��ق��د
َ
َ
ول����ك����ن ال ح����ي����اةَ مل����ن ت���ن���ادي
ول����و ن�����اراً
أض����اءت
ن��ف��خ��ت ب��ه��ا
َ
ْ
أن�����ت ت��ن��ف�� ُخ ف���ي رم����ادِ
ول���ك���ن
َ
فقد زين له ش���يطانه غمط العلم���اء ،والوالء للغرب الذي
دعمه وأغراه ،وأغرقه في بحر ش���هوة املال والسلطة .قال الله
وس���ى
 تعالى  -عن أحد جبابرة العالمَّ :{إن َق ُارونَ كَ انَ ِمن َق ْو ِم ُم َ
ف ََب َغ���ى َعل َْيهِ ْم َوآ َت ْي َنا ُه ِم َن ال ُْك ُنو ِز َما َّإن َمف حِ َ
وء بِا ْل ُع ْص َب ِة ُأ ْو ِلي ا ْلق َُّو ِة إذْ قَالَ
َات ُه َل َت ُن ُ
َل ُه َق ْو ُم ُه ال َتف َْر ْح َّإن ال َّل��� َه ال ُي ِح ُّب ا ْلفَرِ ِح َني َ )#^٧٦^#وا ْب َت ِغ ِف َيما آ َت َ
الد َار
اك ال َّل ُه َّ
ِ
���ن ال َّل ُه إل َْي َك َوال َت ْب ِغ
نس َن ِص َيب َك ِم َن ُّ
الد ْن َيا َو َأ ْح ِس���ن كَ َما َأ ْح َس َ
اآلخ َر َة َوال َت َ
ا ْلف ََس���ا َد ِفي ا َأل ْر ِض َّإن ال َّل َه ال ُي ِح ُّب ال ُْـمف ِْس ِ
ين  )#^٧٧^#قَالَ مَّ َ
إنا ُأو ِتي ُت ُه َعلَى
���د َ
ِعل ٍْم ِع ِندي َأ َو ل َْم َي ْعل َْم َأ َّن ال َّل َه َق ْد َأ ْهل ََك ِمن َق ْب ِل ِه ِم َن ا ْلق ُُر ِ
���د ِم ْن ُه
ون َم ْن ُه َو َأشَ ُّ
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ق َُّو ًة َو َأكْ َث ُر َج ْم ًعا َوال ُي ْس َألُ َعن ُذ ُنوبِهِ ُم ال ُْـم ْجرِ ُمونَ َ )#^٧٨^#فخَ َر َج َعلَى َق ْو ِم ِه
ون
الد ْن َيا َيا ل َْي َت َل َن���ا ِم ْثلَ َما ُأو ِت َي َق ُار ُ
ْـح َيا َة ُّ
ين ُيرِ ُ
ي���دونَ ال َ
ِف���ي زِي َن ِت ِه قَالَ ا َّل ِذ َ
إ َّن ُه لَذُ و َح ٍ ّ
اب ال َّل ِه َخ ْي ٌر
ْ���م َو ْيل َُك ْم ث ََو ُ
���ظ َع ِظ ٍيم َ )#^٧٩^#وقَالَ ا َّل ِذ َ
ين ُأو ُتوا ا ْل ِعل َ
الصاب ُِرونَ َ )#^٨٠^#فخَ َس��� ْف َنا ِب ِه َوب َِدا ِر ِه
ِّل َـم ْن آ َم َن َو َع ِملَ َصا ِل ًـحا َوال ُي َل َّق َاها إ َّال َّ
نص ُرو َن ُه ِمن ُد ِ
ين}.
ا َأل ْر َض ف ََما كَ انَ َل ُه ِمن ِف َئةٍ َي ُ
ون ال َّل ِه َو َما كَ انَ ِم َن ال ُْـمن َت ِصرِ َ
[القصص]٨١ - ٧٦ :

نفاق (رعاة حقوق اإلنسان) وانكشاف املؤامرة:
إن سياس���ة العداء لإلسالم التي انتهجها (النظام التونسي)
طيلة نصف قرن؛ تفس���ر لنا ملاذا س���كت رعاة حقوق اإلنس���ان
ودعاة املواثيق الدولية من الساس���ة الغربيني عن مصادرة هذا
النظام حلقوق املواطـن (السـياسـية ،واالقتصـادية ،والثقافيـة)
بشـكل ال نظير له ،بل منحوه مركزاً متقدماً على مستوى حقوق
اإلنسان ،ووصفوا إجنازه املزعوم باملعجزة األمنية واالقتصادية،
وفي املقابل تدخلوا بقوة في ش���ؤون الس���ودان وغيره من الدول
التي تستعصي بش���كل أو بآخر على تطبيق األجندة املفروضة.
واخلطة املرس���ومة الس���تعباد الش���عوب وجتريدها من هويتها
وكرامتها باسم الدميقراطية وحقوق اإلنسان.
وانظر كيف دعموا (بل خططوا) لفصل جنوب الس���ودان
مهمش ،في
وأش���رفوا على ذلك إشرافاً مباش���راً بزعم أنه َّ
الوقت الذي كتموا تهميش النظام التونسي جلنوب تونس على
حس���اب الشمال الذي جعله منتجعاً يتنعم فيه السياح وأثرياء
البالد.
وهكذا فإن الغرب املعادي لإلسالم يدعم النموذج التونسي
في كافة الدول اإلسالمية ،وينقص دعمه بقدر تقصير الدولة
في تطبيق تلك القناعات .فلما أحرق البوعزيزي نفسه – غفر
الله له  -فضح نفا َق النظام وحماتِه ،وكش���ف حقيقة املعجزة
االقتصادي���ة ،وأنها مج���رد صورة يروجها اإلع�ل�ام الغربي
احلكومي دعماً لنظام يخدم مصاحله.
وقد التزم الساسة الغربيون الصمت في أحداث (سيدي
بوزيد) ظ ّناً منهم أن القمع سيئد الثورة في مهدها كما اعتادوا
على ذلك ،فلما رأوا أن عص���ا اجلوع أطول من عصا القمع،
ورأوا أن اخلرق يتس���ع وعدد الضحايا يرتفع ،أش���هروا وجه
النف���اق مرة أخرى؛ وجعلوا يل ِّمحون بإنكار األوضاع في تونس
ودعوة احلكومة إلى مزيد من املرونة في التعامل مع األحداث،
ريثما يتم حبك فصول مس���رحية حتتوي الوضع دون خسائر
إستراتيجية.
لق���د علل أحد احلقوقيني الفرنس���يني تخ���اذل احلكومات

الغربي���ة عن إنكار القمع الوحش���ي الذي مارس���ه النظام ضد
ال( :إن تونس قطعت شوطاً كبيراً
انتفاضة الش���عب التونسي قائ ً

في محارب���ة التطرف ومتتيع امل���رأة بحقوقه���ا واالنفتاح على
الغ���رب) .وأكدت ذلك رش���يدة داتي وزيرة العدل الس���ابقة في
حكومة (ساركوزي) بقولها( :بن علي حمى أوروبا من التطرف).
وقد استمر الدعم الفرنسي لهذا التوجه املستبد إلى آخر
حلظة؛ حيث كش���فت يومية (لوموند) الفرنس���ية في موقعها
يوم اإلثنني  12صفر 1432هـ 17 /يناير 2011م أن احلكومة
الفرنس���ية حاولت تفادي سقوط النظام التونسي ،وقدمت له
الدعم (اللوجس���تيكي) لقمع ثورة الشعب((( ،وهو الدعم الذي
عرضته وزيرة اخلارجية (إليوت ماري).
ومبجرد أن تأكد س���قوط النظام الذي خدم فرنسا أكثر
من نصف قرن؛ تنكرت له كأنها ال تعرفه ،وكانت هي أول من
رفض استقبال زعيمه ،وإظهار استنكار سياسته ونهب أسرته
ومقربيه لثروات البالد ،وطالبت بتجميد أرصدته ،ودعت ابنته
للخروج من فرنس���ا .وس���رعان ما حاولت التخندق في صف
الشعب اتقاء أن يثور على والئه لثقافتها ومبادئها ومصاحلها
االقتصادية كما ثار على عميلها الوفي.

الت�ل�ازم ب�ي�ن الضي ��ق االقتص ��ادي والتضيي ��ق على
الشريعة والتدين:
لعل من نافلة القول أن نذكر هنا أن الش���ريعة اإلسالمية
تضمن للمجتم���ع الذي يطبقها عدال���ة اجتماعية ،وازدهاراً
اقتصادياً يضمن���ان حقوق الناس ويحقق���ان مصاحلهم في
املع���اش واملعاد .ومن هن���ا فإن إقصاءها ميث���ل جناية على
املس���لمني ،ويجعل حقوقهم في مهب رياح االقتصاد امل ُ َس َّيس
واألطماع الشخصية للحكام الذين ال تهمهم مصـالح شعوبهم
بقدر ما يهمهم توس���يع ثرواتهم وإش���باع نهمهم البشع للمال
وحياة البذخ والترف.
واحلقيقة أن احلاكم التونس���ي الفا َّر أخذ من هذا احلال
أوفر احلظ وأعظم النصيب ،وكان حاله مع شعبه كحال ذلك
احلاكم األس���طوري الذي كان ي���أكل الكعب (نوع من احللوى
اجليدة) بعد إزالة القشر املكون من الدقيق ،ويكتفي بأكل اللب
((( انظر عن الثورة (مفهوماً وحكماً) ملخصاً مفيداً في مقدمة الشيخ مشهور بن حسن
آل سلمان لكتاب (اإلجناد في أحكام اجلهاد).

الذي هو عبارة عن خليط مسحوق (اللوز) ،فلما اشتكى شعبه
من املجاعة؛ قال لوزرائه :قولوا لهم :يأكلوا (الكعب) بقش���ره،
مع أنهم ال يعرفون منه لُ ّباً وال قشراً.
وقد صرح (بن علي) نفسه في خطابه األخير بأن بطانته
كانت تخفي عنه حالة الشعب؛ وهو اعتذار أقبح من الزلة.
أما احل َّكام املقس���طون فيعتبرون مصالح ش���عوبهم الدينية
والدنيوي���ة أمانة عظمى وواجباً كبيراً .قال ابن س���عد( :أخبرنا
عبيد الله بن موسى قال أخبرنا هشام بن عروة  -قال عبيد الله
أظنه عن أبيه  -قال :مل���ا ولي أبو بكر خطب الناس فحمد الله
وأثنى عليه ثم قال :أما بعد أيها الناس! قد وليت أمركم ولس���ت
بخيركم ،ولكن نزل القرآن وس���ن النبي  #السنن ...اعلموا أن
أكي���س الكيس التقوى ،وأن أحمق احلم���ق الفجور ،وأن أقواكم
عن���دي الضعيف حتى آخذ له بحقه ،وأن أضعفكم عندي القوي
مببتدع؛
حتى آخذ منه احلق .أيها الناس! إمنا أنا متَّبع ولس���ت
ٍ
فإن أحسنت فأعينوني وإن زغت فقوموني) اهـ(((.
إن الدين عند املس���لمني ميثل عام ً
ال أساس���ياً من عوامل
االس���تقرار وحفظ الت���وازن ،والدين يبعث في اإلنس���ان روح
األم���ل ويجعله قادراً عل���ى حت ُّمل صعاب احلي���اة وجتاوزها.
والذي ينصب نفس���ه حاكماً على املسلمني يتعني عليه أن يوفر
حاجياتهم املادية من خالل نظام اقتصادي متوازن وعادل ،كما
يتعني علي���ه أن يوفر حاجياتهم املعنوية وعلى رأس���ها التوازن
الروحي الذي يوفره الدين دون غيره ،فإذا حصل التقصير في
أحدهما فهو ضرر بليغ يلحق بالناس ،فإذا حصل التقصير في
األمرين فهي طامة كبرى ستؤدي ال محالة إلى ما شاهدناه في
تونس ومصر وليبيا.
فسياسة التجهيل الديني ،والتضييق على التدين ،وغياب
الثقاف���ة الدينية هي  -ف���ي احلقيقة  -التي حملت مئات من
الناس على االنتحار منذ مطلع الثمانينيات.
لق���د صدق (بن علي) حني وصف املنتحرين بالهشاش���ة
النفسية ،لكنه نسي أن نظامه ال َعلماني املتطرف هو الذي أدى
بهم إلى ذلك احلال.
اس ال َي ْعل َُمونَ }.
{وال َّل ُه غَ ا ِل ٌب َعلَى َأ ْمرِ ِه َول َِك َّن َأكْ َث َر ال َّن ِ
َ

((( الطبقات الكبرى.182/3 :
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[ ملف العدد ]

رسالة من تونس والجزائر ومصر:

تهمــيش
المـــواطن...

معركة خاسرة ولو بعد حين
السنوس��ي حممد السنوسي

(*)

Elsenosey_writer@yahoo.com

إن املظاهرات واالحتجاجات التي بدأت في تونس وامتدت
إل���ى اجلزائر ،ثم إلى مصر أخذت في البداية طابعاً احتجاج ّياً

على األوضاع املعيشية وارتفاع األسعار ،ثم تطورت إلى املطالب
السياس���ية ...وهي تطرح كثيراً من عالمات االس���تفهام حول

طبيعة التحوالت االجتماعية التي متر بها بعض الدول العربية،

ومدى جناح السياس���ات االقتصادية املتبع���ة في حتقيق قدر
مناسب من التوازن االجتماعي ،ومن ثَ َّم «االستقرار» السياسي،
أو مبعنى أدق« :النضج» السياس���ي .كما تطرح تساؤالت حول
طريقة تعبير الش���عوب العربية عن معاناتها وطموحاتها وكيفية

تعاطي األنظمة احلاكمة مع هذه أو تلك.

وكانت املظاهرات في تونس قد اندلعت في  19ديس���مبر

املاضي بعد أن أشعل البائع املتجول محمد البوعزيزي النار في
نفسه احتجاجاً على تع ُّرضه للصفع والبصق على وجهه من قِ َبل
ُشرطية تشاجر معها بعد أن منعته من بيع اخلضروات والفواكه
دون ترخي���ص من البلدية ،وعجزه عن مقابلة أي مس���ؤول في

بلدية والية سيدي بوزيد إلبالغ شكواه.

ثم امتدت مظاهر االحتجاج إلى واليات أخرى حتى وصلت

(*) باحث وصحفي.
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إل���ى العاصمة ،وتط���ورت إلى إحراق بع���ض املمتلكات العامة

ومصادمات عنيفة مع الشرطة التي استخدمت القنابل املسيلة

للدموع والرصاص احلي ،وهو ما أس���فر عن وقوع عش���رات

القتلى واجلرحى ،ومغادرة الرئيس التونس���ي زين العابدين بن
علي البالد يوم  14يناير 2011م بعد أربعة أس���ابيع تقريباً من
اندالع الثورة.

أما في اجلزائر فقد تسبب ارتفاع األسعار املفاجئ والكبير

(بني  ،)%30- 20وزيادة الضرائب والرس���وم على بعض السلع

الغذائية األساسية في تفجير موجة من االحتجاجات و «أعمال
بيان حكومي لها.
شغب» حسب وصف ٍ

ورغ���م أن احلكوم���ة اجلزائرية تراجعت ع���ن الزيادة في

بعض الس���لع وأعلنت أنها وافقت على تخفيض أس���عار بعض

الس���لع الضرورية بنسبة كبيرة ،إال أن االحتجاجات أخذت في

التصاعد ،وانتش���رت في عدد كبير من الواليات ،وأسفرت عن

نفس���ه قب���ل أن يتنحى الرئيس
وقد أدان النظا ُم
ُّ
املصري َ

حس���ني مبارك في  11فبراير ،حني أح���ال أربعة من الوزراء

إل���ى التحقيق بتهم الفس���اد ،في محاول���ة المتصاص غضب
املتظاهري���ن ،فض ً
ال عن هروب عدد كبي���ر من رجال األعمال

وبعض املسؤولني خارج مصر ،وهو ما يؤكد فسادهم وخشيتهم
من احملاكمة.

ورغ���م أن املتظاهري���ن لم يلجؤوا إلى العن���ف للتعبير عن
مطالبهم ،وكانوا يرفعون ش���عارِ :
«س���لْميةِ ...سلْمية» إال أن رد

الش���رطة وقوات األمن كان عنيفاً؛ أس���قط أكثر من  300قتيل

إضافة إلى  3آالف جريح وآالف املعتقلني.

السطور التالية حتاول أن تقف على مجموعة نقاط مع تلك

األحداث في مالمحها العامة ،وما ميكن أن نقرأه فيها.

أمن المجتمع وأمن األنظمة:
• ال بد أن نش���ير بداية إلى أن األنظم���ة العربية بوجه عام

كانت لفترة طويلة تعتبِر أن من أكثر ما يهدد أمنها واستقرارها:
اجلماعات اإلس�ل�امية؛ التي اتخذت من العنف والقوة س���بي ً
ال
لتحقي���ق أهدافها ،والوصول لس���دة احلكم ،والتي انطلقت في

ذلك من رفض النظم احلاكمة وتكفير املجتمعات؛ ألن األنظمة
 حسب رأيهم  -تستمد حاكميتها وتشريعاتها من نُ ُظم جاهليةمتت لإلسالم ب ِ
ِصلة ،وتقف حجر عثرة أمام حتكيم الشريعة.
ال ُّ

مقتل وإصابة عش���رات م���ن الناس ،وما زالت أع���داد القتلى
واجلرحى مرشحة للزيادة مع استمرار االحتجاجات التي تأخذ
منحنى متعرجاً حتى اآلن.
ً

وف���ي مصر كانت الدعوة إلى إقامة تظاهرات في  25يناير
فجرت مخزوناً متراكماً من اختالل
املاضي هي الش���رارة التي َّ

العدالة االجتماعية والسياس���ية؛ حيث يقبع أكثر من  % 40من

الش���عب املصري في مس���توى خط الفقر وحتته ،إضافة إلى

مصادرة احلياة السياس���ية لصالح احلزب احلاكم الذي لم يكن
 حسبما يؤكد كثير من املراقبني  -حزباً باملعنى السياسي ،بلكان «جت ُّمعاً» لرجال املال واملمسكني مبقاليد السلطة التنفيذية
بش���ـكل جعـل ثروات البالد نهباً مباحاً لهـم .وفي الوقـت الذي

ال يتعدى فيه الدخل اليومي لشريحة كبيرة من املجتمع املصري
ُقدر ثرواتهم  -التي حتوم حولها
دوالرين أو ثالثة ،جند آخرين ت َّ

الشبهات  -باملاليني واملليارات.

ِصمتها وسكوتها مع مشاريع التغريب
كما أن املجتمعات تتواطأ ب َ
والعلمنة ،وال تقوم بالدور املن���وط بها في إنكار املنكر ،ورفض

التحاك���م إلى القوانني الوضعية ...إل���ى غير ذلك من املبررات

التي تستند إليها تلك اجلماعات.

وقد وضعت النظ���م احلاكمة مواجهة هذه اجلماعات على

رأس أولوياته���ا ،وجعلتها في مقدم���ة ما يحيط بها من أخطار
داخلية وخارجية على الس���واء .فحش���دت ملواجهتها كل ما في

جعبتها من إمكانات :من قوانني اس���تثنائية ،وتعبئة للرأي العام
ضدهم ،إلى االعتقاالت املفتوحة ،واحملاكمات العسكرية ...غير
عابئ���ة  -في أكثر األحوال  -بكرامة اإلنس���ان ،وحقه الطبيعي

في احملاكمة العادلةِّ ،
نس���ب إليه من
بغض النظر عن حجم ما يُ َ

تُ َهم وجرائم.

لكن التناقض أنه خالل الس���نوات األخي���رة ،ومع انعدام
عمليات العنف تقريباً (خاصة في مصر واجلزائر ،مع حتفظنا
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على طريقة تعامل النظامني مع هذه اجلماعات املسلحة) ،فإن

• وهنا يثور تس���اؤل مهم :أال يدل «جناح» النظام اجلزائري
واملصري  -مث ً
ال  -في القضاء على املعارضة اإلسالمية املسلحة

البس���يط الذي ليـس له في السـياس���ـة ناقة وال جمل ،وهذا
يعني في ما يعني أن كثيراً من هذه األنظمة لم تضع املواطن في

(وج ْعلها بني معتقل أو مطرود) ،في مقابل «فشلهم»
مع املعارضة َ

في حتقيق رفاهي���ة املواطنني ومواجهة األزمات االقتصادية...

املعارضة أو تقليم أظافرها ،ولم تكن لديها رؤية شاملة ملعاجلة

أمن األنظم���ة وحمايتها ،وتتجاهل (األم���ن االجتماعي) الذي

حجــم االحتـجـاجات واملظـاهرات ،بس���ب األوضـاع املعيشـية

(ال السياس���ة) ق���د تضاعف بصورة تنبئ ع���ن معاناة املواطن

أولوياتها مبثل ما عملت على تثبيت س���يطرتها ،وإزاحة القوى

هموم املجتمع املتعددة؛ فانشغلت تلك األنظمة بأمنها وجتاهلت
ال اجتماع ّياً ،وتر ِّدياً مروعاً
أمن املجتمع ،األمر الذي أحدث خل ً

في البُنَى التحتية ،وتس���بب في انعدام احلد األدنى من احلياة
الكرمية ،وعمل على تفاقم األزمات االقتصادية لدرجة أن يكون
إقدام مواطن على إحراق نفسه كافياً إلشعال احلرائق في طول

(التي شكلت لهما امتحاناً عسيراً) وكذا سلوك نظيرهما التونسي

أال يدل عل���ى أن األنظمة العربية حتص���ر مفهوم (األمن) في
يقوم على حتقيق العدالة االجتماعية وإطالق احلريات العامة،

وتتغاف���ل عن أن اإلضرار بهذا األم���ن االجتماعي أكثر خطورة
مما تسميه :اإلرهاب ،على الدولة واملجتمع معاً؟

البالد وعرضها.

• إن هذا التردي الذي يلمس���ه املواط���ن في أداء قِ طاعات

كبيرة في تونس واجلزائر ومصر وغيرها  -كما تش���ير تقارير
دولية تتصل بالش���فافية ورصد الفساد  -يوضح أن أزمة تلك
النظم أصبحت تتس���ع شيئاً فش���يئاً متجاوزة الصراع مع قوى
املعارضة ومعها اجلماعات اإلسالمية إلى املواجهة مع املجتمع

ذاته ،وهذا يصب  -كما يرى عدد من املراقبني  -في دفع عجلة
اإلصالح ،وتس���ريع وتيرة التغيير؛ حيث تفقد هذه األنظمة أهم

مقومات الش���رعية؛ مبا أنها لم تستطع توفير حياة كرمية آمنة
للمواطن.

ونح���ن نالحظ في ه���ذا الصدد أن���ه :إذا كانت األنظمة

العربية في معركتها مع ما يسمى اإلرهاب ،تلقى الدعم والتأييد

من بعض ش���رائح املجتمع ومن ال���دول الغربية ،فإنها اآلن في
مواجهتها مع املجتمع في موقف ال تحُ َس���د عليه؛ س���واء على
الصعيد الداخلي أو اخلارجي.

• وأظن أننا لس���نا بحاجة في هذا املقام إلى تأكيد أن (ألِف

باء) الوطنية واالنتماء تتطلب أن يشعر املواطن أن هناك من يهتم
به ،ويس���هر على راحته ،ويصون حياته وكرامته ،ويحترم إرادته

ٍ
وحينئذ تغدو العالقة بني الوطن واملواطن متماسكة
واختياره...

متمازجة ،ال حتكمها املنفعة فقط ،بل يحوطها العش���ق والهوى
واحلب والذوبان؛ لهذا ليس غريباً أن يجد العنف مرتعاً خصباً
املهمش���ة ،الذين يرون
بدرجة أكبر بني أبناء الطبقات الفقيرة
َّ
بأعينهم أن خيرات بالدهم باتت حكراً على شريحة مع َّينة ،أما

هم فليس لهم إال ال ُفتَات القليل ،وليتهم يجدونه!
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تشابه مذموم:
• تكش���ف طريقة تعامل النظام احلاكم  -س���واء في تونس

أو اجلزائر أو مصر  -مع االحتجاجات عن درجة من التش���ابه
(أو التطابق) بني كثير من النظ���م احلاكمة العربية؛ حيث إنها
تتعامل مع مجتمعاتها من منظور أمني ال سياس���ي ،ومن منطق
االس���تعالء وصوابية املوق���ف احلكومي دائم���اً .فقد صدرت

تصريحات في هذه الدول تتهم أطرافاً داخلية وخارجية بإثارة
تل���ك االحتجاجات واملتاجرة بها وتش���ويه س���معة البلد ،وهي

االتهامات نفسها التي تصدر في بالد عربية أخرى في مواجهة

املطالبات الداخلية باإلصالح والتغيير.

ففي تونـس اته���م ابن علي في البداي���ة أطـرافاً وصفها بـ

«املأج���ورة» وبأنها تتلقى تعليمات م���ن اخلارج للعمل على إحلاق

الضرر بتونس ،وإثارة «أعمال الشغب» .كما أدان البرملان التونسي
قناة «اجلزيرة» مبحاولة «زعزعة اس���تقرار» تونس و «بثِّ الفتنة»،

وأنَّ تغطيتها اإلعالمية تهدف إلى «تش���ويه سمعة تونس وبثِّ روح
احلقد والبغضاء» ،وأن للقناة «أهدافاً مغرضة تنطلق منها لصياغة

مؤآمراتها» التي تس���تهدف «حالة الس���لم املدني واالستقرار
والتنمية في تونس» حسب البيان الصادر عن البرملان.

وفي مصر  -إضافة إلى اتهام املعارضة بالتبعية للخارج -

جرى إغالق مكتب «اجلزيرة» في األيام األولى للثورة ،ومصادرة
التراخيص املمنوحة لفريق مكتبها ،وجرى تخويف الصحفيني

األجانب والضغط عليهم ،ب���ل االعتداء على بعضهم وحتطيم
كاميراتهم ،وبالفعل قامت بعض الس���فارات األجنبية بترحيل

صحفيني من رعاياها.

وهنا نالح���ظ أيضاً أن اته���ام اإلع�ل�ام  -خاصة قناة
«اجلزيرة»  -ي���كاد يكون عنصراً مش���ت َركاً بني معظم الدول
العربية التي تسعى للتغطية على فشلها في التعامل مع أزماتها

الداخلية ،فتتهم اإلعالم باإلث���ارة والتحريض والتهويل؛ بينما

يج���ب أن نعترف بأن الواقع هو أبلغ من يتحدث عن نفس���ه،
واإلعالم ال ينقل إال جزءاً يسيراً من هذا الواقع األليم.

أم���ا في اجلزائ���ر فقد َّ
حذر وزير الدول���ة عبد العزيز

بلخادم «من الشعارات التي يرفعها املتظاهرون في الشوارع،
والتي تطالب برحيل الرئيس بوتفليقة» مشيراً إلى أن «شيئاً
َّما يطبخ ضد الرئيس»(((.

• م���ن ناحية أخ���رى ف���إن املصادمات الت���ي وقعت بني

املتظاهرين ورجال الشرطة في هذه البالد الثالثة ووصلت في

بعض املناطق إلى حرق البنايات احلكومية ،وما يش���به «حرب

العصابات» على حد وصف بعض التقارير ،وهو ما أوقع جرحى
بني الطرفني ...كل هذا يوضح أن املواطن العربي اكتسب درجة

من «اخلبرة» في تنظيم اإلضرابات واالحتجاجات تصل أحياناً
إل���ى حد «العنف» ،وهذا أمر – م���ع خطورته  -يراه املراقبون
طبيع ّي���اً ومنطق ّياً؛ إذ كلما زادت القبضة األمنية الضاغطة من

النظ���ام احلاكم ،يلجأ املواطن إلى ابتكار وس���ائل في التعبير

والتنفيس عن غضبه املكبوت دون األخذ في االعتبار إذا كانت
طرق التعبير مشروعة أو غير مشروعة.

ومعاجلة هذا الوضع تستدعي  -ابتدا ًء  -من احلكومات
أن تفسح املجال واسعاً أمام القنوات الشرعية إلبداء الرأي

والتعبي���ر وتكوين األح���زاب وتفعيل النقاب���ات ومنظمات

ُس���توعب طاق���ات الغضب تلك،
املجتمع���ات املدني؛ حتى ت
َ
وتتحول إلى تيار للبناء ال الهدم.

((( لم أستطع فهم العالقة بني اندالع مظاهرات ضد الغالء وبني وجود مؤامرة ضد
الرئيس.

هروب من المسؤولية والمساءلة:
• إن االتهام املوجه للمعارضة من قِ َبل بعض املسؤولني
باس���تغالل األزمات االقتصادية سياس ّياً يدل على خطأ

واضح في تصور هؤالء املسؤولني من زاويتني:

فهم يعلق���ون إخفاقهم على غيره���م وال يريدون أن

يعترفوا بفشل سياساتهم.

ث���م هم يجهلون أو يتغافلون ع���ن طبيعة العالقة بني
النظ���ام احلاكم واملعارضة؛ إذ يفترضون ضمناً أن جتري
التعمية على أخطائهم ،وأن تقف املعارضة مكتوفة األيدي

وال تتجاوب مع تطلعات املجتمع وما يحيط به.

وهذا يرجع باألس���اس إل���ى أن النخب احلاكمة في
معظم البلدان العربية ال متارس عملها أص ً
ال على أرضية
سياس���ية تؤمن بإمكانية اخلضوع للمراقبة واحملاس���بة
واملساءلة ،ومن ثَ َّم تدا ُول السلطة ،بل هي ترى نفسها فوق
املساءلة والقانون .وتتصور ثباتها في مواقعها إلى األبد؛
ولذلك نرى اجتاهاً عاماً في هذه البلدان  -كما حاول بن
عل���ي قبل مغادرته  -نحو حذف النص على تقييد الـ ُم َدد

الرئاس���ية من الدس���تور .بل إلى توريث احلكم في نظام

جمهوري كما كان سيحدث في مصر.
• ويبقى أن نش���ير إل���ى أن دوالً عربية أخرى بدأت
مس���يرتها في طري���ق االحتجاجات بع���د تونس ومصر
اللتني يبدو أنهما ليس���تا إال مج���رد بداية؛ فمن الواضح

أن املجتمع���ات العربية مقبلة على حت���والت جذرية بعد

أي من التطور السياس���ي
عقود من اإلخفاق في حتقيق ٍّ

أو العدال���ة االجتماعية ،خاصة بعدما ثبت باليقني أنهما
(أي :احلرية والعدالة االجتماعية) أمران مترابطان غير
قابل�ي�ن لالنفصال؛ ألنهما وجه���ان لعملة واحدة ..وليس

أمام األنظم���ة العربية إال أن تق���وم بخطوات إصالحية
اس���تباقية ،ال أقول لتقطع الطريق عل���ى االحتجاجات؛

بل لتأخذ بزمام املبادرة نحو حتقيق املطالب املش���روعة
لش���عوبها التي قبعت ردحاً طوي ً
ال من الزمن حتت القهر
والكبت واحلرمان.

• إن األنظمة الديكتاتورية قد تكس���ب «املعركة» ضد

املعارضة ،لكنها بتأكيد ستخسرها أمام املواطن ،ولو بعد

حني.

العدد 284

51

[ ملف العدد ]

اإلعالم االجتماعي إعالم التغيير
ب���������اس���������ل ال�������ن���ي���رب

basilnerab@gmail.com
إن م���ا يج���ري بكل بس���اطة هو أن مجموعة من الش���باب
اجلامع���ي مم���ن يجي���دون لغة االتص���ال في مختلف وس���ائل
اإلع�ل�ام اجلدي���د ،أوق���د ش���علتهم محم���د البوعزي���زي ،وفي
تكتله���م جت���اوزوا لغة اخلطاب السياس���ي ألح���زاب املعارضة،
وقف���زوا برغب���ات اجلماهي���ر إل���ى مرحل���ة الث���ورة؛ من خالل
التعبير الش���امل عن مش���اغلهم في مختلف وس���ائل اإلعالم
لطرح مطالب اجتماعية وسياس���ية واقتصادية ،وشكلت هذه
احلركة وضع ًا جديد ًا في املنطقة العربية تتشابه أحداثه مع
أحدث عام 1989م وما جرى في املعسكر االشتراكي.
وتقدم
أصبح لإلعالم اليوم دور أساسي في نهوض األمم
ُّ
الشعوب نحو حتقيق أهدافها ،ووصل األمر باإلعالم احلديث
إلى مس���توى أصبح ه���و الفاعل واملؤثر األق���وى في العالقات
االجتماعي���ة واالقتصادي���ة واإلنس���انية عل���ى وج���ه العم���وم،
وأوجد معيار ًا أخالقي ًا عالي املس���توى ،يدخل بش���كل مباش���ر
في املبادئ اإلنسانية ِّ
ويشكل سلطة معرفية وأخالقية.
وق���د نب���ه الرئي���س األمريكي جيرال���د فورد في س���بعينات
القرن املاضي إلى النفوذ املتزايد لتأثير هذه الوسيلة اإلعالمية
اجلدي���دة في احلياة السياس���ية ،فق���ال في وص���ف التلفزيون:

اإلعالم التونسي بداية التغيري:

(إن التلفزي���ون ه���و اآللة اجلديدة التي يتم بواس���طتها عملية

يدرك أهل تونس أن العالم االفتراضي لش����بكة اإلنترنت هو

لوس���ائل اإلع�ل�ام عل���ى اختالفه���ا ،فاإلع�ل�ام احلر لي���س غاية

موقع (فيس بوك) بتجاوز خطاب أحزاب املعارضة وقفز باحلركات

إن ق����درة اإلع��ل�ام االجتماع����ي عل����ى الوص����ول إل����ى دائ����رة

فف���ي تونس يوج���د أكثر من مليون مس���تخدم ملوقع (فيس
بوك) ،وفي احلالة التونس���ية شهد موقع (فيس بوك) حتوالً في

إقناع الشعب األمريكي) ،فال ميكن جتاهل التأثير االجتماعي

َمن صنع ثورة (الياس����مني)؛ حيث ساهم احلشد اجلماهيري على

وحسب؛ ولكن وسيلة لتحقيق التحول االجتماعي.

الشعبية إلى مرحلة متقدمة من التخطيط أنضجت ثورة الياسمني.

التأثي����ر والتغيي����ر دفع����ت بش����معون بيري����ز في افتت����اح مؤمتر
هرتزلي����ا لألم����ن القومي للتنويه بهذا ال����دور في ثورتي تونس
ومصر.
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وظيفته من موقع للتواصل االجتماعي إلى س���لطة خامسة بعد
انسداد الفضاءات الواقعية ،كما لعب دوراً مه ّماً في فك احلصار

عن الثورة التونسية عندما كانت في بداياتها.

متيسرة
إنه وعلى امتداد الس����نوات العشر األخيرة ،لم تكن املعلومة
ِّ

اإلعالم االجتماعي املؤثر:
إن االستعانة بوس���ائل اإلعالم االجتماعية في التعبير

للتونسيني سوى عبر موقع نشرية تونس نيوز ،www.tunisnews.net

عن االحتجاجات ودع���وة اجلماهير إلى املطالبة بحقوقهم

الذي اس���تفاد من عملية احلجب احلكومي التي شملته عام 2007م ثم
القرار الرئاسي آنذاك بإعادة فتحه ،وهو ما زاد من شعبيته تونسياً.

لدى بحث قضية تنحية الرئيس الفلبيني جوزيف إسترادا؛

وكذلك موقع ن���واة  ،nawaat.orgثم أتى بعدهما موقع (فيس بوك)

وبالنس���بة ملوقع تويتر ففي يوم سقوط النظام شارك أكثر من 50

وإس���قاط حكومات يعود تاريخه إل���ى ( 17يناير) 2001م،
حيث ص َّوت املوال���ون له في الكونغ���رس الفلبيني لصالح
جتاهل أدلة ضده ،وفي أقل من س���اعتني وزعت رس���ائل

وس ِّجل في املوقع نحو
ألف شخص في الكتابة عن تونس عبر «تويتر»ُ ،

نصية تقول« :اذهب إلى «إسدا»((( .ارتدِ األسود» ،وقد جرى

وم����ن امل����دون����ات ال��ن��ش��ي��ط��ة م���دون���ة ف��اط��م��ة أرب��ي��ك��ا
 ،freearabicca.wordpress.comالتي أُوقفت بسبب التعليقات

إسترادا عن احلكم ،وشكلت تلك احلادثة أول سابقة تتمكن

مليون مشاركة في األيام التي تلت األحداث.

نحي
إرسال سبعة ماليني رسالة نصية ،وبحلول ( 20يناير) ِّ
فيها وس���ائل اإلعالم االجتماعي من املساعدة على إجبار

صدى كبيراً في األوساط اإلعالمية
املنتقدة للحكومة ،وأحدث إيقافها
ً

نفس���ه اللو َم
زعيم دولة على ترك احلكم ،وألقى إس���ترادا ُ
على الرسائل النصية.

كاريكاتورية شجعت الشباب على املساهمة في موجة االنتقادات ،كذلك

نُ ِّظمت بواسطة الرسائل النصية إلى إسقاط رئيس الوزراء
اإلس���باني خوس���يه ماريا أزنار ،ونُ ِّظ َمت احتجاجات ضد

وعبر موقع (فيس بوك) ،وهو ما أدى إلى تراجع السلطة واإلفراج عنها.
ومدونة الكاريكاتوري ( ،).zالذي ساهم في انتقاد رموز السلطة برسوم

صفحة «الشعب يحرق في روحو يا سيدي الرئيس» ،وهي صفحة نشر
أخبار االنتفاضة ،وغيرها من املدونات.

وفي إس���بانيا عام 2004م ،أفض���ت املظاهرات التي

قوانني التعليم في تش���يلي في ع���ام 2006م ،واحتجاجات
اللح���م املعلب في كوريا اجلنوبية في ع���ام 2008م ،وفقد

مصر االنتصار االفتراضي:
يوج���د في مصر م���ا يقرب من  16مليون مس���تخدم

لإلنترن���ت ،ومنذ  25يناير ،حت��� َّول املد ِّونون املصريون إلى
مص���در للمعلوم���ات ،وخاصة بعد التعتي���م املفروض على

وسائل اإلعالم؛ حيث متتلئ صفحات اإلنترنت مبداخالت
يومية لناش���طني إلكترون ِّيني ،وأفالم فيديو حول السيارات
التي تدعس احملتش���دين بوحش���ية وحاالت القتل من قِ َبل
رجال األمن واالعتقاالت ،وموقف احملتجني في الشارع من

التطورات السياسية املتالحقة ...وغيرها من األخبار.

وم����ن امل����دون����ات ال��ن��ش��ي��ط��ة ص����وت ن����وارة

 tahyyes.blogspot.comالتي كتبت ...« :لقد

سمعتهم بأذني يتح َّدثون عن املبلغ الذي تقاضوه لالعتداء على

املتظاهرين» .ومدونة حسام حمالوي www.arabawy.org
الذي يتابع التطورات وينقلها ف��وراً على موقعه ،وعلى
صفحته على «فيس بوك» و «تويتر» .كذلك وائل عباس
 misrdigital.blogspirit.comالذي سلَّط الضوء على

ضد املوقوفني في
عمليات التعذيب التي متارسها أجهزة األمن َّ
السجون املصرية .وكان أسرع في نقل األحداث من «تويتر».

احلزب الش���يوعي الس���لطة في مولدوفا في عام 2009م

عندما انفج���رت املظاهرات بعد انتخابات مزورة بش���كل

واضح ،واستُخد َمت وس���ائل اإلعالم اجلديد في كثير من
حركات االحتجاج مبا فيها ضد احلراس الس���يخ في الهند
في ع���ام 2009م ،وخالل انتفاضة «احلركة اخلضراء» في

إيران في (يوليو) 2009م اس���تخدم الناش���طون كل وسيلة
تنسيق تقنية ممكنة من أجل االحتجاج على إساءة إحصاء
األصوات التي أيدت حس�ي�ن موسوي ،لكنه جرى إجبارهم
على الركوع في النهاية بس���بب القمع العنيف ،وفي تايلند

اتبع���ت حركة «القميص األحمر» في عام 2010م مس���اراً
مش���ابهاً؛ حيث سيطر احملتجون على وسط مدينة بانكوك

وفرقت احلكوم���ة التايلندية املتظاهرين وقتلت عش���رات
منهم.

إن تنظي���م االحتجاجات بواس���طة الرس���ائل النصية

والـ «فيس ب���وك» و «التويتر» ،وغيرها من مواقع التواصل

االجتماعي يأتي خطوة من املش���اركني م���ن أجل إحداث
التغيي���ر االجتماعي من خالل نش���اطات قليل���ة الكلفة؛

حيث يعكف مس���تخدِ م وس���ائل اإلعالم االجتماعي على
((( مختصر اسم ميدان «إيبافنيو دي لوس سانتوس» ،وهو تقاطع طرق رئيسي
في العاصمة مانيال.
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استخدامها وسيلة لتنسيق الفعل؛ ونتيجة لذلك ع َّرضت كل تلك

يعجان باالحتجاجات،
من كورنيش النيل والتحرير اللذي���ن كانا َّ
فض ً
ال عن إعطاء مس���احة من الوقت ألص���وات بعض املثقفني

اس���تخدام تلك األدوات طريقة لتنسيق وتوثيق الفعل في العالم؛
يرجح كثيراً أن يكون جزءاً من عمل احلركات السياس���ية
بحيث َّ

التظاه���رات املؤيدة للرئيس مبارك ،ه���ذه النوعية من التغطية

االحتجاجات املش���اركني فيها خلطر التهديد بالعنف ،وفي بعض
احلاالت الس���تخدامه الفعلي ضدهم .وفي حقيقة األمر ،يبقى

في املستقبل.

خطوات الفعل اإلعالمي:

قدمت النظريات والدراسات اإلعالمية كثيراً من االجتهادات

حول مفه���وم اإلعالم االجتماعي ودائ���رة التأثير ،ومنها نظرية
التسويق االجتماعي التي تتناول كيفية ترويج األفكار التي تعتنقها

والفنانني والسياس���يني املطالبني بالتهدئة وتسليط الضوء على
دفعت بإحدى مذيعات التلفزيون املصري الرس���مي لالس���تقالة
الفتقاد التلفزي���ون ألخالقيات املهنية في تغطيته لالحتجاجات،
وسبقها اإلعالمي محمود سعد لتضامنه مع التظاهرات.

إن التلفزيون املصري الرس���مي لم يك���ن أداؤه مفاجئاً لكن
كان مس���تفزاً ،وهناك م���ن القنوات اخلاص���ة التي وقفت ضد
التظاهرات ومن أكثرها استفزازاً قناة (احملور) التي استضافت
ضمن برنامج « 48س���اعة» فتاة مصري���ة َّ
غطت وجهها ،وجرى

النخب���ة في املجتمع ،لتصبح ذات قيم���ة اجتماعية معت َرف بها.
وإسقاطاً على التجارب العاملية في احلالتني (التونسية واملصرية)

إلثارة الشغب في الشارع املصري .وأضافت أن من د َّربوها كانوا

اجلمهور من خالل احلمالت اإلعالمية التي تس���تهدف تكثيف

حترق أقس���ام الشرطة ،ومقا َّر احلزب الوطني مع زمالئها إلثارة

باالتصاالت الشخصية ،كذلك االستمرار في عرض الرسائل في
وس���ائل االتصال ،عندها يصبح اجلمه���ور مهتماً بتكوين صورة

املؤسس���ات احلقوقية التي أرسلتنا إلى أميركا فحصلت كل منها

على  50ألف دوالر».

باالتص���ال إلى تكوين ص���ورة ذهنية لرب���ط املوضوع مبصالح

الذين اعترفوا بأنهم كانوا مش���اركني ف���ي الثورة ،لكنهم غادروا

وفي خطوة الحقة تبدأ اجلهة املنظمة بتصميم رسائل جديدة
للوصول إلى نتائج س���لوكية أكثر حتديداً كاتخاذ قرار ،ثم تأتي

الشغب .أما احلقيقية التي انكشفت فكانت أن الصوت والصورة

متوي���ه صوتها لتقول :إنه���ا تلقَّت تدريباً ف���ي الواليات املتحدة

تقوم وسائل اإلعالم َوفْق نظرية التسويق االجتماعي بإثارة وعي

إس���رائيليني ،فطلبوا منها في حال حدوث حركة جماهيرية أن

املعرفة لتعديل الس���لوك بزيادة املعلومات املرس���لة ،للتأثير على
القطاعات املس���ته َدفة من اجلمهور؛ وتدعم الرسائ َل اإلعالمية

الفوضى .أما عن املبالغ املادي���ة التي كانت تتقاضاها ،فأجابت
بصراحة « 500دوالر يومياً ،وقد استم َّر التدريب ملدة شهر ...أما

ذهنية من خالل املعلومات واألفكار ،وهنا تس���عى اجلهة القائمة
اجلمهور وتطلعاته.

مرحلة صناعة أحداث مع َّينة لضمان استمرار االهتمام باملوضوع
وتغطيته���ا إعالمياً وجماهيرياً ،ثم حثِّ اجلمهور على اتخاذ فعل
مح���دد مع ِّبر عن الفكرة ،من خالل الدع���وة لتبنِّي األفكار التي

تركز عليها الرسائل االتصالية.

تقييم الفضاء الواقعي:

إن جولة على الفضائي���ات العربية تظهر تفوق اجلزيرة بال

مناف���س في التغطي���ة املهنية ،وأنها حازت قصب الس���بق منذ

البداية ،ول���م يحتل احلدث على القنوات املصرية والعاملية حيزاً
يذ َكر في بداياته ،ولكن مع حلول مساء ( 25يناير) .تن َّبه اجلميع

وبثت الفضائيات تغطيات مكثفة على مدار الس���اعة مع التركيز

على التطور امليداني وتطورات املوقف املصري والدولي.
أما التلفزيون املصري الرس���مي فقد أخ���ذ حظاً وافراً من
الهجوم لتجاهله التظاهرات ،وإلصراره على إبراز البقع الهادئة
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وركب التلفزيون املصري املوجة فاس���تضاف بعض الشبان

امليدان بعدما تأكدوا من دخول عناصر أجنبية بني الشبان إلثارة
(مموهان) يع���ودان للصحافية جناة عب���د الرحمن التي تعمل
في صحيفة « 24س���اعة» ،وقد أ َّكد رئيس التحرير سمير رجب

احلقيقة وأن���ه وزمالءه في الصحيفة فوجئ���وا مبا قالته بعدما
مت َّكن���وا من التع ُّرف إلى هويته���ا ،واعترفت الصحافية املصرية

مب���ا فعلته ،مؤكدة أن كل كالمها كان مج َّرد كذب .وفي قناة درمي
كانت تغطية منى الش���اذلي أكثر انحيازاً للشارع من تغطية خالد
الغندور.

لقد خصصت الصحف املصرية مس���احات واسعة لتغطية

االحتجاجات في مص���ر ،مع نقل احلدث كما ت���ورده الوكاالت

ومحط���ات التلفزة؛ إذ نش���رت صحف مس���تقلة مثل :املصري
اليوم والشروق (األكثر انحيازاً للش���ارع) ،من األهرام و األخبار

و اجلمهورية ،نش���رت تقاري���ر خبرية ومق���االت رأي عن تطور

األحداث في مصر تأرجحت بني التأييد واملعارضة.

فيه العمل السياس���ي؛ ولكن لو جلس اجلميع صباح مس���اء على

مواق���ع التواصل االجتماعي بدون وجود مس���ببات ملا قامت أي
من الث���ورات؛ فاإلعالم ال يغير وح َده عق���ول الناس؛ حتى وإن

بث اآلراء ،بل يجـب لهذه اآلراء أن تُت َداول في وس���ط اجلمهور،

من يصنع التغيري:

إن الس���ؤال الذي يجب اإلجاب���ة عنه بعد تكرار املش���هد

التونسي في مصر وتوسع (أطلس االنتفاضات الشعبية العربية)
هو :هل تلعب وسائل اإلعالم ،دوراً داعماً في التغيير االجتماعي
عن طريق تقوية املجال اجلماهيري؟

يقول الفيلسوف األملاني يورغن هيبرماس في كتابه «التحول

الهيكلي للمجال العام» (1962م) :س���اعدت الصحافة املطبوعة

وفي اخلطوة الثانية يتم تش���كيل اآلراء .وهذه هي اخلطوة التي
يس���تطيع بها اإلنترنت بش���كل عام ،واإلعالم االجتماعي بشكل
خاص أن يُحدِ ثوا فرقاً.
وكم���ا كان حال الصحافة املطبوعة ،ف���إن اإلنترنت ال يقوم

فقط بنشر االستهالك اإلعالمي؛ وإمنا يقوم بإنتاج اإلعالم فهو
يسمح للناس بأن يناقشوا على املستويني اخلاص والعام طيفاً من
القضايا املتعارضة.

لهذا أصبح من املمكن للجماعات أن تطبق نوعاً من الس���لوك

على جع���ل أوروبا دميقراطية عن طريق توفي���ر فضاء للنقاش
واالتفاق بني املواطنني املنخرطني سياسياً ،وغالباً قبل أن تصبح

املنس���ق لالحتجاج وإنش���اء حمالت جماهيرية تتطور ببطء؛ حيث
ِّ
يعتمد الرأي العام على اإلعالم واحلوار معاً ،وفي احلالة التونسية

ال ميك���ن اجلزم متام���اً بصحة تل���ك النظري���ة؛ فاحلرية

احملافظة عن طريق تقدمي غطاء الستخدمات سياسية أكثر لوسائل

تقدم إلى اجلمهور.
ومتص���ل بكثافة كافية ليناقش القضايا التي َّ

االس���تثمار في وس���ائل اإلعالم االجتماعي باعتبارها أدوات عامة

الدولة دميقراطية متاماً.

واملصري���ة قام���ت الثقافة الش���عبية بدورها ف���ي مفاقمة النزعة

السياس���ية ينبغي أن تترافق مع مجتمع متعلم مثقف مبا يكفي،

اإلع�ل�ام االجتماعي؛ ولهذا يصبح من األكث���ر منطقية أن يحصل

فاجلمهور التونس���ي متعل���م؛ حيث خص���ص بورقيبة ٪ 30من
ميزانية تونس للتعليم ،وتونس األكثر تطوراً عربياً من حيث نسبة

للتوجي���ه وطرح اآلراء ،أكثر من كونها أدوات سياس���ية ،مع التأكيد
على أنه ليست كل حركة سياسية تستخدم هذه األدوات سوف تنجح

الفرنسية ،وما س���اعد الثورة التونسية  -على سبيل املثال  -أن

أو احلجب اجلزئي أو املراقبة واإلش���راف ،والطريقة األكثر أهمية

رقم في إفريقيا ومن أعلى النِّس���ب في العالم العربي ،وأضاف

فيها تلك األدوات تقوية الشعور العام ومؤسسات املجتمع.

التعليم العالي ،وهي أول دولة مغاربية تنفتح على اإلجنليزية مع

طاملا أن الدولة لم تفقد قدرتها على الرد ،وأبس���طها املنع باملطلق

عدد مستخدمي فيس بوك في تونس يتجاوز مليونني ،وهو أكبر

ملس���تخدمي اإلعالم االجتماعي هي املتعلقة بالكيفية التي تستطيع

أن ٪ 75 :من مستخدمي موقع الـ (فيس بوك) التونسيني تتراوح

وبعد :فإن استخدام أدوات اإلعالم ال يفضي بالضرورة إلى
نتيجة واحدة؛ فرمبا ال تس���بب ضرراً على املدى القصير ،ورمبا

وبأبسط وس���ائل التعبير مستخدماً ش���عارات املرحلة الراهنة

اإلعالم في املستقبل من خالل سرعة نشر األخبار ومصداقيتها

أعمارهم بني  18و 34سنة.

وفي مصر ما م َّيز الثورة الشعبية عملية التنظيم والدقة في
التوقيت ،فقد َّ
نظمها الشباب الثائر بكل ِح َرفية ودقة ومسؤولية

تفيد على املدى البعيد ،ولك���ن يبقى القول :إن اإلعالم اجلديد
وما يحتويه من شبكات اجتماعية سيصنع فارقاً كبيراً في صناعة

املع ِّبرة عن طموحات اجلميع :احلرية في التعبير ،واحترام الرأي

املدعمة بالصوت والصورة ،وزيادة مس���توى الوعي ورفع مستوى
املعرفة؛ لذلك فالثورة في ٍّ
كل من تونس ومصر نستطيع أن نطلق

لقد أس���همت مواقع التواصل االجتماعي في تأصيل الثورة

ومع جناح الثورة في إدارة احلالة املصرية والتونس���ية إال أن دور

ف���ي الفعل اجلمعي ،وله���ا طريقة في توجيه س���لوك أفرادها،

والص���وت (احلدث) ويبق���ى دور الفضائي���ات عموماً أقوى في

اآلخر ،والدميقراطية ،والتوزيع العادل لثروات البالد ،والنزاهة،

والقضاء على الفساد.

عليها ثورة الـ (فيس بوك ،والتويتر ،وماليني املدونات الشبابية)،

في تونس ومصر؛ فاجلماعات املنضبطة واملنس���قة متتلك ميزة
على اجلماعات غي���ر املنضبطة؛ فهي متتل���ك وقتاً لالنخراط

اإلعالم الفضائي هو األكثر شمولية من اإلعالم االجتماعي الذي
ميك���ن أن يطلَق عليه إعالم اللحظ���ة الراهنة التي تنقل الصورة

واإلع�ل�ام اجلديد هو جزء م���ن الواقع اجلدي���د الذي يجري

التأطير بسبب مصداقيتها وكونها جماهيرية تستعني باخلبراء.
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[ ملف العدد ]

ثــورات العــودة إلى اإلســالم
حم������م������ود امل���������ب���������ارك

(*)

mmobarak1@hotmail.com

في الوقت الذي يحبس فيه الغرب أنفاس���ه جراء ما حدث
في تونس ومصر ،ويحاول عابثاً تدا ُرك ما ميكن تدا ُر َكه من أجل
تالفي (س���يناريوهات) رعب تشير إلى وصول «اإلسالمني» إلى
س���دة احلكم ،ورمبا كان على عقالء الغرب أن يقفوا مع أنفسهم

وقفة مراجعة لألحداث القريبة والبعيدة.

خوف الغرب من وصول َمن يكرهون إلى س���دة احلكم في هذين

البلدين العربي�ي�ن أو غيرهما من البلدان التي قد تتبعهما .فقد
حاولت الش���عوب العودة إلى اإلس�ل�ام عب���ر صناديق االقتراع

«الدميوقراطية» ،ولكن رغبات حكوماتهم لم تتقبل نتائجها ،ولم
يعد سراً أن انتخابات الدول العربية التي فاز فيها «اإلسالميون»

فمنذ هروب الرئيس التونس���ي املخلوع (بن علي) والسؤال

ز ِّورت بخالف ذلك .كل ذلك كان بعلم من الغرب وحتت س���معه

ماذا لو وصل «اإلس�ل�اميون» إلى احلكم؟ وكأن اإلس�ل�ام وحش

بل إن���ه حتى ف���ي احلاالت الت���ي فاز فيها اإلس�ل�اميون

الذي ال يكاد ينفك عنه الناس في الساحة السياسية الغربية هو:

رابض يتربص بالغرب ،وينتظر حلظة االنقضاض عليه!
وغن���ي عن القول اليوم :إن الثورة في ٍّ
كل من مصر وتونس لم
تكن ثورة جياع بقدر ما هي ثورة ضد الوضع السياسي القائم في

البلدين ،وأن التغيير الذي تطلبه شعبا مصر وتونس هو العودة إلى
اإلسالم بعد التغريب الذي جرى خالل ستة عقود مضت.
واحل���ق أن للغرب منَّ��� ًة على «اإلس�ل�اميني»؛ إذا ما حتقق
(*) أستاذ القانون الدولي في جامعة امللك فيصل  -السعودية.
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وبصره.

باالنتخاب���ات «احلرة النزيه���ة» ،تدخلت الي���د الغربية لرفض

نتائجها كما حدث في اجلزائر عام 1991م ،وفي فلس���طني عام
2006م .ويبدو أن الغرب أس���دى هدية ثمينة لإلسالميني ،حني
قام بإجهاض نتائج االنتخاب���ات اجلزائرية ،ورفض التعامل مع
حكومة حماس (املنتخبة ش���رعياً) من حيث ال يعلم؛ ففي احلالة

اجلزائرية أنقذ الغرب اإلس�ل�اميني من جتربة أُولَى رمبا كانت
نتائجها كارثية على العمل السياس���ي اإلسالمي بر َّمته لو تُر َكت

لهم الفرص���ة يومها؛ كونها األُولَى من نوعه���ا .وأما في احلالة

بني االشتراكية أو الدميوقراطية واإلسالم ،ليتم قبولها من عامة

مكان مع احلركة اإلس�ل�امية الفلس���طينية مبنعه لها من العمل

وتبعاً لذلك جرى استخدام الدين لترويج وقبول تلك األفكار،
متاماً كما استُخدِ م الدين من قِ َبل الطرف اآلخر لدحضها؛ أي أن

الفلس���طينية فقد استدر الغرب عطف الشارع اإلسالمي في كل
السياسي.
ً
أخطاء الغرب إذا كانت وراء بعض أس���باب انتش���ار شعبية

اإلسالميني بطريق مباش���رة وغير مباشرة؛ فسكوت احلكومات
الغربية عن قمع احلكومات العربية للحركات اإلس�ل�امية وعدم
وقوف احلكومات الغربية مع الشعوب العربية في احلصول على

حقوقها عبر الوس���ائل الدميوقرطية املش���روعة ،أفقد الشارع

الناس.

املعارضني لتلك املفاهيم السياسية عارضوها من باب مخالفتها
الدينية لتعاليم الش���رع؛ فالنتيجة إذاً أن الدين كان هو «املعيار»
في قبول أو رفض كثير من األفكار السياسية واالقتصادية خالل
ثمانني عاماً املاضية ،إن صدقاً وإن كذباً.
الس��بب الثاين لرغبة الش���عوب في العودة إلى «اإلس�ل�ام

العربي واملسلم ثقته في الغرب ،وجعله يتعلق بخيار اإلسالميني،
ظناً منه أنه اخليار األكثر وطنية كونه خياراً يغضب الغرب.

فحني أخفقت جتربة القومية في البالد العربية واإلسالمية (مبا

كمصطلح لوصف احلركات اإلس�ل�امية املعاصرة ،كونه ترجمة

الرفاه االقتصادي املنش���ود للش���عوب التي لبست ثوبها ،وحني

السياس���ي» في املجتمعات املس���لمة :هو فشل البدائل األخرى:

وعلى رغم من حتفظي على اس���تخدام تعبير «اإلسالميني»

ف���ي ذلك تركيا وإيران) ،وحني لم تثمر االش���تراكية في حتقيق

لبع���ض املصطلحات التي جاء بها االستش���راق احلديث ،وكونه
أيضاً دخي ً
ال على اللغة العربية ،إال أنني أقبل استخدامه بصفته

فشلت اإلمبريالية الرأسمالية في جلب احلرية للمجتمعات التي

مصطلحاً ش���ائعاً عند كثيرين لوصف م���ا نحن بصدد احلديث

ِّ
وبغض النظر عن االخت�ل�اف في املصطلحات،
عنه لي���س إال.
فإن الواضح اليوم أن هناك ش���عوراً قوياً في األوساط املصرية

نادت بها ،عادت الش���عوب املس���لمة أدراجها القدمية كالتاجر

املفلس.

الس��بب الثالث واألخير في ش���عبية «اإلس�ل�ام السياسي»

العارمة بني الش���عوب املس���لمة :هو أنه نتيج���ة للثقافة العالية

والتونس���ية إلعطاء «اإلسالم السياس���ي» فرصة إلثبات نفسه.
خصوصاً أن احلكومتني الس���ابقتني ف���ي تونس ومصر ،حظرتا

جذاب ،استطاعوا من خالله استقطاب الناس ملشروعهم املقت َرح.

املكفولة ف���ي كل الدس���اتير الدميوقراطية .ومبا أن اإلنس���ان

العمائم واجلالبيب الواس���عة ،ويفكرون بعقلية القرن الس���ابع

والنق���اش املنطقي فقد بدا «اإلس�ل�اميون اجل���دد» في مظهر

العمل السياس���ي اإلسالمي رس���مياً ،وحرمتاه من حق املشاركة

فاإلس�ل�اميون اليوم لم يعودوا مجرد مجموعة دروايش يلبسون

العرب���ي بعناده الفطري يحب أن يخالف م���ا تأمره به حكومته،
فإن احلكومتني السابقتني تستحقان شيئاً من العرفان أيضاً إذا

امليالدي .بل إنه���م يحملون ثقافة عالية في جميع التخصصات،

ما حقق اإلس�ل�اميون جناحاً في مس���تقبل العمل السياسي في

وعند بعضهم جتارب ناضجة في العمل السياسي في بالد الغرب،

وأكثرهم من أصحاب املؤهالت العالية في مختلف التخصصات،

هذين البلدين.
فإضاف ًة إلى األخطاء التي ارتكبها الغرب  -بطريق مباش���ر

صرها.
الرغم من قِ َ

مبحاربته إياه ،توجد ثالثة أسباب تشير إلى أن «اإلسالميني» هم

البالد اإلسالمية اليوم ليس���ت سوى واحدة من مظاهر متعددة

الس��بب األول :هو التصاق هذه الشعوب بتراثها :فالشعوب

لعامة الش���عوب املسلمة إلى التراث اإلس�ل�امي .هذه العودة أو

أن حكومات الش���عوب اإلسالمية اعتنقت املذاهب املتناقضة من
ش���يوعية واشتراكية ورأس���مالية ،إال أنها كانت تقبل كثيراً منها

جوانب أخرى ،بعضها اجتماعي كانتشار احلجاب بني
«أس���لمة»
َ

وغير مباش���ر  -في إذكاء روح العودة إلى اإلس�ل�ام السياس���ي

من سيفوز في أي انتخابات قادمة:

اإلس�ل�امية ما زالت حتن إلى تاريخه���ا العريق .وعلى رغم من

من باب أنها مقبولة إس�ل�امياً .ويدل على ذلك :أنه حني أرادت

القيادات الثقافية في العالم العربي تس���ويق مفهوم االشتراكية
أو الدميوقراطية ،كانت هذه الطبقة املثقفة جتد نفس���ها تربط

يضاف إلى ذلك بُع ُدهم عن الفساد ،وجناح جتاربهم الباهرة على
ولعله من املفيد القول :إن ظاهرة اإلس�ل�ام السياس���ي في

متثل عودة أو «صحوة»  -كما يطيب لإلس�ل�اميني تس���ميتها -

«الصح���وة» لم تقتصر على اجلانب السياس���ي؛ وإمنا ش���ملت
الفتيات ،وبعضها اقتصادي كظاهرة انتش���ار البنوك اإلسالمية،

واليوم تنتظر الشعوب دور اإلسالم السياسي.
النظام العربي اجلديد القادم إذاً هو العودة إلى اإلس�ل�ام؛
فهل «يفهم» الغرب الدرس ،أم أنه س���يظل يكرر أخطاءه؟ بعض
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الغربي�ي�ن يزعم أن مصالح األحزاب اإلس�ل�امية تتعارض جملة
ال مع مصالح الغرب .ومن هذا الباب حاول الغرب مراراً
وتفصي ً

التحذير من أن «اإلس�ل�اميني» خطر على الدميوقرطية .واحلق
أن هذا الزعم  -الذي لم يعد ينطلي على العقالء َّ -
كذبه الواقع
العملي .فليس في التاريخ حالة واحدة انقلب فيها اإلس�ل�اميون
على نتائج انتخابات دميوقراطية ،في حني انقلب ال َعلمانيون في
تركيا مراراً وفي اجلزائر وفلس���طني عل���ى نتائج الدميوقراطية
احلرة والنزيهة ،مبساندة مباشرة وغير مباشرة من الغرب.

بكثير من حرص دول االحتاد األوروبي.

وفي جانب آخر من عقالنية اإلس�ل�اميني ،كانت حماس قد

أعلنت بعد فوزها في االنتخابات التشريعية عام 2006م ،أنها لن

تعارض االتفاقية املوقعة بني السلطة الفلسطينية وإسرائيل دون
أن تتنازل عن مبادئها املتمثلة في عدم االعتراف بإس���رائيل ،من

خالل تفويضهم للس���لطة الفلسطينية في التعامل مع املعاهدات

الدولية ،وأحسب أن هذا من العقالنية السياسية مبكان؛ بحيث
ال جترؤ أحزاب أخرى على تقدمي هذا التنازل.
اإلس�ل�ام إذاً ليـس خطـراً علـى الغـرب ،واإلسـالميون إذا
وصلوا إلى احلكم يجب أال يش���كلوا خوف���اً على الدول الغربية؛

ألنهم مس���تعدون للتعايش مع الغرب من أج���ل حتقيق املصالح
املش���تركة .كل ما على الغرب هو أن يتعامل مع العالم اإلسالمي

بالعدالة نفسها التي يتعامل بها مع نفسه .ولكن السؤال هو :هل
الغرب مستعد للتعايش مع اإلسالم؟

لقد آن للغرب أن يتعلم من أخطائه وأن يبدأ صفحة جديدة

مع الدول العربية واملس���لمة تقوم على أساس املصالح املشتركة

بعض الغربيني يخ ِّوفون من تكرار التجربة اإليرانية ناسني أو

متناسني أمرين هامني:

بني الش���عوب الغربية واإلس�ل�امية ،ال أن يبني سياس���اته على

أساس املصالح ذات اجلانب الواحد.

ألي���س في كل م���رة تتغير أوض���اع العال���م يتحفنا الغرب

أما األمر األول فهو :الف���رق املذهبي الذي يجب أال يخفى
على رجل الشارع الغربي فض ً
ال عن املثقفني الغربيني.

ج���اء الدور على الغرب اليوم أن يتكي���ف هو مع «النظام العربي

الكالمية املعارضة في الظاهر  -استطاع أن يتعامل مع احلكومة

فإن َقبِ���ل الغرب بهذا الوض���ع اجلديد ،فل���ه أن يرى يداً

وأما األمر اآلخر فهو :أن الغرب  -وبغض النظر عن املواقف

اإليرانية الثيوقراطية ف���ي كل ما يهمه كما يريد .واألمثلة كثيرة

بنصائحه :أنه علينا أن نتكيف مع «النظام العاملي اجلديد»؟ رمبا

اجلديد».

ممدودة من الش���عوب قبل احلكومات العربية واملسلمة .أما إذا

تعود إلى س���نوات الثورة األولى ،حني قبل آي���ة الله التعامل مع
(الش���يطان األكبر) في فضائح ما ُعرِ ف الحقاً بـ «إيران غيت»،

وسياساته املزدوجة في ما له وما عليه ،فإنه بذلك سيكون سبباً

يعد يخفى على أحد.

كما كان سبباً في صنع هذه الثورات.

وكذلك في التآمر مع واش���نطن ضد أفغانستان والعراق ،مما لم
ف���ي واقع األمر يجب أال يكون املس���تقبل مخيفاً بالنس���بة

للغ���رب ،ولكن إذا كانت الكراهية ه���ي التي تقود العالم الغربي،
فذلك داء ال دواء له!

بل إنه ليس من املبالغة القول :إن «اإلسالميني» أكثر عقالنية

من الغربيني في التعامل السياس���ي الدولي؛ فاإلسالم السياسي

في تركيا حقق لألمة التركية م���ا لم حتققه عقود من ال َعلمانية

أي من األس���س ال َعلمانية ،أو في
األتاتوركي���ة ،دون تفريط في ٍّ

املصالح السياس���ية العليا مع الغرب .بل إنه من املثير للسخرية
أن يك���ون حرص تركيا على االنضمام إلى االحتاد األوروبي أكثر
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أصر الغرب على تعامله مع العالم العربي واإلس�ل�امي بغطرسته

في رس���م مستقبل عداء مع العالم العربي اجلديد القادم ،متاماً
وف���ي مقال حتت عن���وان «عالم قانوني جدي���د بعد نهاية

احلرب على غزة» نش���ر ف���ي صحيفة احلي���اة اللندنية بتاريخ

حاولت أن أوصل رس���الة استش���رافية للتغيير
2009/1/19م،
ُ

القادم بعد احلرب اإلسرائيلية على غزة بهذه الكلمات:

«واقع األمر أن الدول الغربية بانتهاكها القوانني الدولية في

تعاملها مع األمم األخرى ،تكون قد أسس���ت لعهد غير س���عيد

س���وف جتني حصاد ذل���ك ...وأن احلكوم���ات العربية ،بعدم
مقدرتها تغيير ذلك الواقع األليم ،س���وف تش���هد انتهاء عصر

احتكارها للمشهد الرسمي».
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[ ملف العدد ]

في ضوء المتغيرات العربية

ع���ل���ي ح���س�ي�ن ب��اك�ير

عاصفة من الغضب الش���عبي تهب هذه األيام على األنظمة العربية ،كانت رياحها
قد بدأت في تونس ثم انتقلت س���ريع ًا إلى مصر مبا لها من ثقل إقليمي .األمر الذي
أثار موجة من ردود الفعل اإلقليمية والدولية؛ ٌّ
كل من منطلقاته اخلاصة على اعتبار
حتو ًال في املشهد املصري قد يغ ِّير املشهد اإلقليمي كل ّي ًا.
أن ُّ
وق���د بدا واضح ًا أن ك ًال من إس���رائيل وإي���ران وتركيا باعتبارها قوى إقليمية معنية
بش���كل مباش���ر بهذا املش���هد أكثر من غيرها من باقي الدول في املنطقة .فهذه الدول
تتنافس في ما بينها إقليمي ًا اعتماد ًا على املعطيات احلالية للواقع املزري في الساحة
العربية .وفي ظل عدم اليقني ،وهو ما سيؤول إليه الوضع في ظل االنتفاضة التونسية
وعم���ا إذا كان ذلك س���يجر معه أنظمة أخرى َوفْ ق ًا لنظري���ة الدومينو ،فقد
واملصري���ةَّ .
ش���رعت كل دول���ة من ه���ذه الدول باتخاذ إجراءات ومواقف تس���مح له���ا بإعادة متوضع
س���ريعة اس���تغال ًال للحدث من جه���ة ،ودرء ًا لتداعياته الس���لبية إن وجدت ،واس���تعداد ًا
ملواجهة التحديات القادمة من جهة أخرى.
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حسابات الالعب اإليراني:
للحسابات اإليرانية وجهان مما يجري على الساحة العربية

اليوم:

الوج��ه األول :هو وجه اخلائف من أش���كال هذه الثورات

والشعارات التي حتملها والسبب الذي انفجرت من أجله؛ املتمثل

في املطالبة بالعدالة االجتماعية ،واحلرية في التعبير ،والتداول

في الس���لطة ،واألهم من هذا مقاومة الديكتاتورية والتس���لط
والنظام األمني والقمعي ،والتزوير في إرادة الشعب وأصواته.

التوجه :أنَّ هذه الش���عارات قد
ومكم���ن التخوف من هذا
ُّ
تعي���د إحياء احلركة اخلضراء اإليراني���ة ،التي كان النظام قد
خاض معها معركة كس���ر عظم عبر احلرس الثوري وميليش���يا
الباس���يج واألجهزة األمنية بُ َعيد االنتخابات الرئاسية اإليرانية

عام 2009م ،التي أوصل النظا ُم من خاللها (أحمدي جناد) إلى
الرئاسة مرة أخرى بالتزوير رغماً عن إرادة الناس الذي طالبوا

مبعرفة أين ذهبت أصواتهم؟

ويقوم اإلعالم الرس���مي اإليراني منذ أيام بحملة إعالمية

دعائي���ة قوية غير مس���بوقة في الداخل اإليران���ي؛ يعمل من

خاللها عل���ى إيهام اإليرانيني بأنَّ الذي يحصل في مصر اليوم
هو «ثورة إسالمية» على أمريكا وإسرائيل للتورية عن أ َّنها ثورة
ضد الديكتاتورية.

أمَّا الوجه الثاين :فهو يس���عى إلى توظيف احلدث وما قد

ينجم عنه في ما يخدم املشروع اإليراني اإلقليمي؛ فمن مصلحة
إيران نش���وء أنظمة في املنطقة العربية على شاكلتها تدور في

فلكها ،وتكون ذات توج���ه ثوري أيديولوجي مماثل ،وإن لم يكن
ذلك ممكناً فأقلُّه أن ال يكون مناقضاً لها؛ ألن من ش���أن نشوء
مثل هذه األنظمة أن تش��� ِّكل حزاماً حامياً للنظام اإليراني من
جهة ،وأن تس ِّهل اختراقه للرقعة العربية مبساحتها األوسع من
جهة أخرى؛ فيصبح عملياً هو القائد احلقيقي والفعلي إقليمياً؛

ال سيما إذا جاء التح ُّول املصري لصاحله.
فمص���ر  -كما هو معروف تاريخياً مبا لها من ِثقَل إقليمي -
تعت َبر قاطر ًة للدول العربية ،وألنها تقع في مثلث (عربي ،إسالمي،
إفريقي) ،فإنها ستكون مكسباً عظيماً ال مثيل له إليران في حال
كان التح ُّول يصب في خدمة املشروع اإليراني.

ولذلك فقد كان من الواضح من خالل خطبة املرشد األعلى

علي خامنئي يوم اجلمعة 2011/2/4م ،أنه يستبق األمور ،وأنه
يش���ارك في اللعبة من خالل التحريض على والدة هكذا نظام
مستثمراً في حركة اإلخوان املسلمني ،ومح ِّرضاً اجليش املصري

على االنقس���ام .وكان أحد األذرع التابعة له في املنطقة (حزب
الله اللبنان���ي) قد بدأ حت ُّركه قبل ه���ذا  -أص ً
ال  -وبعده في

محاولة الس���تغالل األوضاع والترهل العربي واالنشغال الدولي
من أجل بسط سيطرته ْ
املطلَقَة.
ولعل بعض احلس���ابات اإليرانية تشير إلى أ َّنه حتى إذا لم

ِ
يأت نظـام أيديولوجي قريب من إيران ،فيكفـي أن يكون النظام
الوليد ثورياً حتى يصطدم بإس���رائيل مباشرة فتكون الفرصة

اإليرانيـة س���انحة للتخلـص من جميع اخلصـوم دفعـة واحدة

وال سيما أنَّ هزمية عربية أخرى نتيجة لعدم االستعداد ملواجهة
العدو اإلس���رائيلي بش���كل جيد قد تقضي نهائياً على العالم
العربي في الواقع اجليوبوليتيكي واجليوسياسي اإلقليمي.

حسابات الالعب اإلسرائيلي:

في املقاب���ل بدا واضحاً أن الالعب اإلس���رائيلي من أكثر

املتأثرين بالزلزال (اجليوسياس���ي) العربي الذي يحصل اليوم؛

إذ حتدث هذه التغييرات التي تشهدها املنطقة في وقت يعاني
فيه هو من تدهور في قيمته اإلس���تراتيجية بالنس���بة للغرب
وم���ن حتديات وأزمات داخلية وخارجي���ة كثيرة يصفها اخلبير

السياس���ي األمني «إيتمار يخنر» بـ «الضائقة اإلس���تراتيجية»
التي تش���مل عالقتها مع جميع الدول مبا في ذلك الدول التي
من املفترض أ َّنها مو ِّقعة على اتفاقية س�ل�ام (أي األردن) الذي
ال يثق بإس���رائيل؛ خاص���ة من ناحية حتويله إل���ى وطن بديل
للفلس���طينيني ،وأيضاً مصر التي يصف بعضهم الس�ل�ام معها

بأنه سالم على ورق؛ فال تعاون في املجال الثقافي أو األكادميي،
وال سياحة مصرية في إسرائيل ويوجد قليل جداً من العالقات
االقتصادية ،هذا ناهيك عن مش���اكل إسرائيل مع دول املنطقة

ككل وآخرها مع تركيا.

وعلى الرغم من أنَّ اجلانب اإلس���رائيلي لم يُصدِ ر تقييماً
إس���تراتيجياً الستعداداته املستقبلية إزاء هذا الوضع املستجد،
إال أننا نس���تطيع أن نخمن ر َّده بناء على (السيناريوهات) التي

وضعها ملستقبل مصر ،وهي:

• س���يناريو (مصر دميوقراطية)َ :وفْق���اً لبعض التقييمات

اإلسرائيلية ،فقد تَخ ُرج من هذه األحداث مصر دميقراطية ،وقد

تكون موالية للغرب ،وهو ما يس���اعد على بقاء معاهدة السالم
املوقعة بني الطرفني.

• س���يناريو (مصر ثورية إسالمية)َ :وفْقاً للنموذج اإليراني،

يس���يطر اإلخوان في���ه على احلكم مبصر وال ب���د أن معاهدة
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السالم س���تكون س���اقطة عملياً في هذا الوضع .وقد تضطر
إسرائيل في هذه احلالة إلى:

إما اإلسراع لتوجيه ضربة عسكرية ملا تعتبره خطراً عليها

(دون حتديد مصدره) .وقد تكون جبهات لبنان وإيران وفلسطني
بل حتى مصر نفس���ها خياراً متاحاً لضربة عسكرية خاصة إذا

وف���ي هذا املجال ف���إن النموذج التركي قد يك���ون هو النموذج

األكث���ر جاذبية في املنطقة؛ خاصة أن اجلميع يالحظ تزايداً
مضط���رداً في تأثير القوة الناعمة التركية واالنعكاس���ات التي
تركتها أنقرة على املنطقة خالل السنوات القليلة املاضية؛ نظراً

للنجاحات الباهرة والعظيمة التي حققها النظام التركي بقيادة

حصل انهيار في مصر؛ إذ من شأن ذلك أن يُضعِ ف مصر ومن
ثَ َّم تصبح الفرصة سانحة لتدمير واحد من أقوى جيوش الشرق

مدة حكمه.

اجلديد مبا يخدم األجندة اإلس���رائيلية .لكن في تقييمنا لهكذا
خيار ،ميكننا تصنيفه على أ َّنه خيار متط ِّرف في التوقع.

ما يتعلق بخمس���ة محاور أساس���ية على األقل ميكن االستثمار
فيها إقليمياً مبا يرفع من مكانتها ويخلق االنس���جام والتكاتف

األوس���ط .وقد تضمن هكذا حرب فرض ش���روط على النظام

وإما أن تندفع باجتاه عملية س�ل�ام مع س���وريا واالعتراف

بدولة فلس���طينية على حدود عام 1967م لتع���زل التداعيات

حزب العدالة والتنمية على الصعيد الداخلي واخلارجي خالل
ويراهن األتراك على أنهم تركوا تأثيراً قوياً في املنطقة في

والتحالف املطلوب بني دول املنطقة ،وهي:

• الدميقراطية واإلسالم في منوذجها السياسي.

اخلارجية ،وه���و خيار كانت إس���رائيل حتى اآلون���ة األخيرة
تتفاداه وتضغط عكسياً على الواليات املتحدة لتنفيسه ،رافضة

• تعايش احلضارات واألديان في منوذجها الثقافي.

األوساط اإلسرائيلية تعتبر أن حصول سالم (وليس استالم) مع

• الس�ل�ام واالس���تقرار واألم���ن اإلقليمي ف���ي منوذجها

في الوقت نفس���ه املوافقة على املب���ادرة العربية؛ ألن كثيراً من

العرب من شأنه أن يؤدي إلى نسف إسرائيل من الداخل لعوامل
كثيرة لعل أقلَّها مسالة القنبلة الدميوغرافية الفلسطينية.

لكن ال يجب أن ننس���ى أن مستقبل مصر قد ال يكون رهناً

بالضرورة بأحد الس���يناريوهني الس���ابقني؛ إذ قد تنشأ مصر

دميقراطية لها استقالل سياس���ي وال تعادي الغرب؛ أي مصر
بنموذج تركي مبا يحمله من مضامني قوة على الصعيد اإلقليمي
والعاملي ،وتطور اقتصادي ،وإصالح سياس���ي ،واستقاللية في
القرار؛ وهو النموذج األكثر حرجاً إلسرائيل في حال حصوله.

حسابات الالعب التركي:

لالع���ب التركي حس���ابته أيض���اً في كل ه���ذه املعطيات

واملتغيرات اليوم على الساحة العربية؛ لكنه يبدو الالعب األكثر
تق ُّدماً عل���ى اآلخرين في هكذا وضع .صحي���ح أنَّ حالة عدم

االس���تقرار التي متر بها املنطقة في هكذا ظروف قد تؤ ِّثر على

سياسة تركيا العامة وال سيما اخلارجية التي تقوم في األساس
على حتقيق األمن واالس���تقرار للجميع ،لكن الصحيح أيضاً أن

هذا الوضع قد يفتح الباب واسعاً أمام تبنِّي النموذج السياسي
التركي أو ما يشبهه على األقل.

إذ ال بد أن األتراك يعلمون أن حالة عدم االس���تقرار هذه

ه���ي حالة مؤقتة ،وال ميكن أن تكون دائمة إذا ما كانت منابعها

داخلي���ة وتهدف إلى حتقي���ق إصالح وانفت���اح ودميوقراطية.
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• االعتدال اإلسالمي في منوذجها الديني.

• االصالح والنزاهة والعمل في منوذجها االقتصادي.
الديبلوماسي.

وبخ�ل�اف النم���وذج اإليراني ال���ذي يعتمد عل���ى أحزاب

أيديولوجية دينية تابعة للولي الفقيه من أجل الترويج لنموذجه،
يكتسب النموذج التركي ق َّوته من داخله ومن إجنازاته مبا ميثله

من إسالم حضاري مع مناذج أخرى كماليزيا.

هذا النموذج التركي الذي صنع���ه حزب العدالة والتنمية،
ترك وال ش���ك تأثيراً كبيراً لدى ش���رائح واس���عة من املجتمع

العربي مبختلف أطيافه���اٌّ ،
كل ينظر إليه من اجلهة التي يراها

ويحبذها .وال ش���ك أنَّ اإلسالميني مبا يشكلون من ثقل ومتثيل
ف���ي العالم العربي تأثروا بدورهم بهذا النموذج  -وإن كان ذلك
ِس���ب مختلفة من مجموعة إلى أخرى  -وهو ما سيترك من
ِبن َ
دون ش���ك بص َمته بش���كل أو بآخر على شكل النظام السياسي
واالقتصادي واالجتماعي حال وصولهم إلى السلطة خاصة في

ما يتصل مبمارس���ة الواقعي���ة والبراغماتية واالعتدال ملواجهة
األوضاع الداخلية في بلدانهم ،وفي ما يتعلق أيضاً بقدرة الهوية
اإلسالمية على التك ُّيف وتقدير القيم األساسية في املجتمع :من
وح ْكم القانون والعدالة واإلصالح والشفافية.
حرية ُ
وفي هكذا وض���ع ال بد أن تركيا ترى ف���ي هذه األحداث

فرص���ة لتفعيل دوره���ا الريادي في املنطقة؛ مبا ينس���جم مع
سياس���ة حـزب العـدالة والتنميـة ومـن ثَ َّم برنامجـه ورؤيته في
ما يتعلق بوضع تركيا واملنطقة إقليمياً ودولياً.
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[ ملف العدد ]

مصر...
ماذا بعد

؟

طلعت رميح

بإعالن من نائ ��ب الرئيس املصري جاء في
انته ��ت س ��اعات ليلة اجلمعة العصيب ��ة ( 11فبراير 2011م)،
ٍ

س ��طور قليل ��ة :مبارك تخ َّل ��ى عن احلكم ،ف ��ي واقعة ِّ
تذكرن ��ا بحالة الرئي ��س املصري الس ��ابق (جمال عبد
الناص ��ر) ال ��ذي أعل ��ن التنحي عن الس ��لطة بعد ع ��ام 1967م .وحتول ��ت الش ��وارع املصرية إلى حال ��ة الفرح
واالبتهاج ،لكن دون أن تخرج مظاهرات ترفض تنحي مبارك على غرار ما حدث مع عبد الناصر.

لقد انتهت مرحلة م���ن تاريخ مصر وبدأت مرحلة جديدة،

بع���ض الناس إلى أن ملخ���ص ما جرى لم يكن س���وى خطوة

على اعتبار أن النظم الفردي���ة تطبع احلقب والدول والعصور

ورمبا خطة اس���تباقية تقطع الطريق على حدوث تغيير حقيقي
يؤسس لوضع جديد كلياً في مصر .وقابلهم آخرون بأن الطريق

إلى أين تذهب مصر؟

واضح ،وأن مصر أمام تأسيس حالة أقرب إلى النموذج التركي،

واملجتمعات بطابعها .وثمة سؤال عن حتديد اجتاهات التغيير:
قيل :إننا أمام تأسيس اجلمهورية الرابعة؛ باعتبار أن ك ً
ال من

فقابلهم أناس بقولهم :ال .إنها حالة من حاالت الفوضى البناءة.

عبد الناصر والس����ادات ومبارك قد ش����كل جمهورية متميزة عن
اآلخر .وقيل :إننا أمام بداية حت ُّول تاريخـي يقوم  -أساساً  -على

وفي كل ذلك كان األكث���ر إثارة ،هو ذاك «التماهي» الذي جرى

حضور الش����عب في السياس����ة وصناعة القرار وصياغة احلاضر

ف���ي أجهزة الدولة م���ع تلك األطروح���ات واحلركة التي ظلت
محاص��� َرة محا َربة في ميدان التحري���ر ،بني يومي ( 25يناير و

واملس����تقبل؛ على اعتبار أن الشعب وحركته هي من أسقط احلكم

 11فبراير) .لقد حتولت أجهزة الدولة باخلطوة السريعه لتبنِّي

الق����دمي؛ ألن القادم هو الدميوقراطي����ة واحلرية .ونظر آخرون ملا

تلك األقوال والشعارات واألفكار التحريرية؛ حتى بات بعضهم
ال يكاد يصدق ما جرى ،ويكاد يقرر البقاء حيث كان معتبراً أن

التغييرية م����ا يزالون مجهولي الرؤى والبرام����ج ،وعلى اعتبار أن
الدس����اتير مهما تغيرت وكانت في منتهى احلرية ،تظل حبراً على

التامل والتريث في متابعة املشهد «وتوابعه» أمر مغري أكثر من

جرى بتش����اؤم وعيون قلقة؛ على اعتبار أن َمن أداروا تلك احلركة

ورق ،إن لم تس����تند إلى إرادة شعبية واعية وقوية وناضجة .وذهب
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حالة االنغماس في الوضع اجلديد اجلاري.

ماذا جرى؟

إن رواي���ة ما جرى أم���ر مهم؛ إذ املعرف���ة املتأنية تتطلب
تفحص مشاهد حركة الصراع الذي جرى بأسرع مما تستطيع
ُّ

العقول سبر أغواره ومعرفة أبعاده.

لقد كانت البداية دعوة لتظاهرة جرى اختيار يوم  25يناير
2011م النطالقها ،وهو ما أثار حفيظة بعض من حتدث وقتَها
ع���ن أن اختيار اليوم الذي تواجهت فيه الش���رطة املصرية مع
قوات االحتالل البريطانية في مطلع اخلمس���ينيات ،قد يعطي
دالالت سلبية الختيار هذا اليوم.
ثم اش���تعلت املظاهرة ،التي بدا أنها ليس���ت إال واحدة من

تلك التظاهرات التي ش���هدتها القاهرة من َقبْل خالل العامني

املاضيني؛ إال أن «املشاهدين» س���رعان ما الحظوا أنها ليست
مظاهرة واحدة بل عشرات املظاهرات .إنها مظاهرات عديدة
خرجت في ش���وارع القاهرة ،صب س���يل جمهورها في ميدان

التحرير ،ومظاهرات متعددة في اإلسكندرية صبت سيلها أيضاً

في ميدان مسجد القائد إبراهيم ،ومظاهرات في أغلب عواصم
محافظات مصر ،جتمعت س���يولها في امليادين العامة .عندها
ظهر أن ثمة قدرة للمظاهرات على تشتيت جهاز الشرطة.
ثم جرت االش���تباكات املعتادة بني الش���رطة واملتظاهرين،
لكن املظاهرات ل���م تنتهِ ؛ إذ أظهر الغاضب���ون صموداً وقدرة
على االستمرار في مواصلة احلدث ،بشكل جعل املتابعني يرون
أن الش���رطة في طريقها لإلنهاك بعد التش���تت ،حتى كان يوم
اجلمعه التالي في أيام تلك املظاهرات فتدافعت س���يول جارفة
من املتظاهرين في مختلف الشوارع الرئيسية في الوقت نفسه
في معظم احملافظات فقذفتها الش���رطة ب���كل أدوات العنف
وبعض من أدوات القتل ،ولم تنتهِ تلك
والقمع والقسوة واإلرهاب
ٍ
الليلة إال وكانت الش���رطة قد تبعثرت قدرتها وق َّوتها ،فلم يجد
بداً من الدفع بالقوات املسلحه في الشوارع ،بعد
النظام احلاكم ّ
انكسار الش���رطة وانسحابها كل ّياً من املعركة .هنا بدأت تتكاثر

األحداث والتطورات التي حكمت املشهد حتى نهايته.

البيوت اآلمنة من هجمات (البلطجية) ،فس���ادت حالة ارتباك
حد اقتحام أحد أهم املتاحف
وفوضى شاملة حتى وصل األمر َّ

املصرية ،وكل ذلك دون أن تتحرك الدولة ملواجهة ما يجري.

ومن ناحية ثانية :فقد استقبل جمهور املتظاهرين والشعب

كلُّه قوات اجليش بترحاب شديد ،دون وقوع أية حادثة من النوع
الذي جرى ضد الشرطة.
وم���ن ناحية ثالثة :بدأ النظام محاوالت مس���تميتة لترتيب
صفوفه ،فجرت إقالة احلكومة وتش���كيل أخرى ،وعني حسني
مبارك (الرئي���س املخلوع) نائباً له ،ومن بَع ُد جرى اإلعالن عن

بدء حوار وطني مع التيارات والقوى السياسية ...إلخ.

وكان الالف���ت للنظر في كل تلك األح���داث :أن ثمة قوى
داخلية وخارجية كانت تعمل بش���كل واضح لقطع الطريق على
احتماالت الوصول إلى حل يحفظ االنتقال التدريجي للسلطة.
وم���ن جانب آخر كانت الواليات املتحدة وأوروبا هم من يدفعون
نح���و التغيير الف���وري أو كانت تضغط على النظام للتس���ليم

الفوري .وكانت قوى مرتبط���ة بالنظام حتركت من َقبْل إللهاب
املوق���ف وقطع الطريق على تقدمي تن���ازالت أخرى ،وفي ذلك

كانت معركة اجلمال واخليـول التي ش���ـهدها ميدان الش���ـهيد
عب���د املنعم ري���اض؛ إذ هاجمت مجموعات م���ن (البلطجية)
ومحترفي اإلجرام والقتل حش���و َد املتظاهرين لساعات طوال،
وهو ما جرى في اليوم التالي إلعالن مبارك عن أول تنازالته.

وسادت حالة انفالت خطيرة في املجتمع؛ إذ احترقت أقسام

وفي جانب ثالث :عملت مجموعات من املتظاهرين – وهي
األكثر قرباً من الواليات املتحدة  -على تصعيد األمور واملطالبات

الوطني واقتُح َمت الس���جون في املدن وف���ي جوف الصحراء،
ووصل عدد من أُخرجوا من املجرمني نحو  23ألف س���جني في

كلما الح في األفق احتمال الوصول إلى حلظة مساومة مقبولة

وسل َبت األس���لحه من داخلها ،واحترقت مقا ُّر احلزب
الشرطة ُ

أكبر حركة فرار جماعي ش���هدتها السجون املصرية ،ولم تسلم

من قِ َبل قِ طاعات أخرى.

وفي يوم اجلمعه األخير ،سارت األحداث وكأنها فيلم تسجيلي
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سبق إعداده عن أحداث ستجري .ففي ليلة اخلميس ألقى مبارك
خطاباً أعلن فيه تفويض سلطاته لنائبه ،فطالب املفكرون والكتاب

املواجه���ة وانهيار قدرتها في ميدان التحرير ،بدا أن خطة أخرى

ضامن من اجليش الذي هو محل الثقة،
وقيادات املتظاهرين ببيان
ٍ

أو مرحلة أخرى جرى اعتمادها تقوم على «االستيعاب والتفكيك»

مرتكنني إلى بيان سابق أعلنت فيه القوات املسلحه انعقاد املجلس

ال املواجه���ة؛ فمن جانب جرى نزول القوات املس���لحه واحلرس

األعلى للدفاع وإصداره البي���ان األول وبقاءه في وضع االنعقاد،

اجلمهوري ،حلماية املنش���ات احليوية للدول���ة؛ خاصة (اإلذاعة

لكن املتظاهرين بدؤوا التحرك في الوقت نفس���ه حملاصرة مقا ِّر

ومجلس���ي الش���عب والشورى،
والتليفزيون ،وقصر الرئاس���ة،
َ

املصرية .ومنذ الصباح الباكر توافدت احلشود لتعزز وجودها في
كل أماك���ن االختراق اجلديدة اخلطيرة ،ول���م يجد مبارك أمامه

املتظاهري���ن وتركهم يع ِّبرون بحرية عن مطالبهم إلى درجة كتابة
شعارات بس���قوط الرئيس (القائد األعلى للقوات املسلحة) على

من بدٍّ أن يعلن على لس���ان نائب���ه عن التخلي عن احلكم وتكليف

دبابات ومجنزرات اجليش .كما بدأ حت ُّول في لغة عدد واسع من

مجلس الشعب والشورى ،وذهبوا بالفعل إلى محيط مقر الرئاسة

املجلس األعلى للقوات املسلحة بإدارة البالد.

وف���ي املرحلة الثاني���ة بعد ثبوت عدم قدرة الش���رطة على

ومجلس ال���وزراء)؛ وفي ذلك اعتُم َدت فك���رة عدم املواجهة مع

املعروفني مبواقفهـم املتحيزة «بفجاجة للحكم» ،فصاروا يتحدثون
بلغة متسامحة مؤيدة ملطالب الشباب املتظاهرين ،مع اإلشارة إلى

وج���ود تيارات عديدة في صفوفهم ،وصار بعضهم يركز األضواء
على فكرة وجود خالف واختالف بني املتظاهرين يتطلب الفصل
في التقـدي���ر وطريقة التعـامل بني املتظاهرين وبعضهم ،وحت َّول
األمر باجت���اه إدانة مواقف بعض األحزاب باعتبارها متس���لِّقة
حلركة شبابية طاهرة ،كما جرى حتميل حركة اإلخوان املسلمني

مس���ؤولية ما يجري .وهكذا بدا أن كل من في مصر صار مؤيداً
ً
ألفكار التغيير ومتقارباً
وداخ�ل�ا في إطـار العمـل والتفكيـر من
أجل إحداث التغييـر ،وهـو ما ترافق مع تعيني نائب الرئيس وبدء
احلوار الوطني وتقدمي بعض املس���ؤولني في احلكومة الس���ابقة
وأم�ي�ن تنظيم احلزب الوطن���ي إلى النيابة العام���ة ومنعهم من
السفر ...إلخ.
لقد كان األساس الذي بُن َيت عليه اخلطة في تلك املرحلة،

هو إعالن الرئيس مبارك عن عدد من القرارات كان أولها تعيني
الوزير عمر س���ليمان مدير املخابرات العام���ة نائباً له ،وتعيني

مراحل الصراع:
لق���د اعتمدت الدولة في بداي���ة األزمة خطة «للمواجهة»
املباش���رة والقمعَ ،وفْق تقدي���رات كانت لديه���ا (أو رمبا َوفْق

تقدي���رات معت���ادة وخطط قدمية) لم تكن تتناس���ب مع حجم
احلدث .وكان���ت قوة املواجهة أو الصف األول في املواجهة هي
قوة الش���رطة ،ولم تظهر في الدولة أية قوة أخرى :ال إعالمية
وال سياس���ية؛ إذ لم يجد احلزب الوطني لنفسه أي دور ،وكذا
أجهزة اإلعالم وال مجلس الوزراء وال املؤسسات ...إلخ.
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الفريق أحمد ش���فيق وزير الطيران املدني رئيساً للوزراء ،وهو

ما استُتبِع بتش���كيل الوزارة وتغيير بعض احملافظني .لقد كانت
مرحل ًة الس���تعادة الدولة لذهنيتها ومتاسكها ووجودها لتظهر
ف���ي ثوب جديد يُبنَى عليه مرحل ٌة جديدةٌ من اخلطة .وفي تلك

املرحلة عاش���ت مصر حالة تطور غريب���ة؛ ففترة الصباح كان
القلق يس���ودها ،وعند الظهر كان املتظاهرون يبدؤون فعالياتهم
فتتح���ول األمور إلى حالة اإلضطراب حتى يحل املس���اء فتبدأ
عجلة الدولة في الدوران عل���ى نحو هجومي حتى كادت حالة
ميدان التحرير تتحول إلى نوع م���ن التعبير عن الرأي ال حالة

ضغط ش���عبي من أجل التغيير .لقد بدا أن النظام قد استعاد
عافيته وأنه قرر تقدمي تنازالت لكسب أرضية مت ِّكن من استعادة
زمام املبادرة في الش���ارع وعلى صعيد قِ طاع أوس���ع من الرأي
العام.

دورها في احلكم وإدارة الدولة.
نائب له،
وفي التجديد الثان���ي :خطى مبارك خطوة تعيني ٍ
ليصبح عمر سليمان مدي ُر املخابرات العامة املصرية في موقع

ِّ
وبغض النظر
ثم عاد احلكم إلى مرحلة الهجوم في الشارع،

القيادة ،كان مبارك قد امتنع سنني طويلة عن أن يكون سليمان
نائباً له فجاءت األحداث ليجد نفس���ه في موضع املوافق على

عن أن ما جرى ف���ي ميدان التحرير كان مجزرة أضعفت تق ُّدم

ه���ذا التعيني حتت ضغط احلركة الش���عبية التي خاصمته هو

احلكم وهجومه ولم حت ِّركه لألم���ام ،كما تصور من رتَّبها ،فإن
املش���هد العام في الش���ارع أصبح متغيراً؛ صار هناك من يقف
ض���د مبارك وفي مواجهتهم صار هناك من يهتف لبقاء مبارك
ويخترق احلاجز السياسي الذي طوق احلكم منذ يوم  25يناير
الذي كان يوم بداية ان���دالع ثورة الغضب .وهنا  -وعلى الرغم
م���ن كل ذلك  -تب���دو القضية الالفة للنظر ف���ي كل ما جرى
وس���يجري :أن حركة الش���ارع قد جتاوزت َّ
كل األطر القدمية

وطالبت برحيله.
وف���ي التجديد الثال���ث :جرت عملية تطهي���ر في احلزب
احلاك���م ،وكان الالفت للنظر في ذل���ك أن الرجل الذي اختير
ليحل محل ٍّ
كل من األمني العام الس���ابق صفوت الشريف وأمني

جلنة السياسات السابق جمال مبارك الطامح (سابقاً) للحلول
مكان والده في رئاسة الدولة ،هو الدكتور حسام بدراوي الذي
مهمش���اً ومحاربَاً داخل احل���زب الوطني إلى درجة التآمر
كان َّ

وتقدمت باألوضاع السياس���ية في مصر وأوجدت واقعاً جديداً

عليه وإسقاطه في انتخابات مجلس الشعب.

داخل الدولة وجهازها التنفيذي وعلى صعيد احلركة السياسية،

وفي التجدي���د الرابع :بدأت «حملة» ملالحقة الفاس���دين
وعلى رأس���هم وجبة أُولَى من وزراء في حكومة د .أحمد نظيف

أسبوع الصمود في املقابل ،وما إن جرى حشد واستعراض قوة
املتظاهرين وتواصل مظاهراتهم وتوس���ع أع���داد املتظاهرين،

الـ ُمق���ال بعد بداية األحداث ،إضاف���ة إلى أمني تنظيم احلزب
الوطني ،وهو ما حمل دالالت على أن مواجهة الفساد جاءت في

بدخول فئات اجتماعية ذات مطالب اقتصادية واجتماعية ،حتى

حدود وضمن إطار جتديد الس���لطة لذاتها ولم ترتقِ إلى حملة

بدأ النظام يوقن أن احلل هو تنفيذ ما يطلبه املتظاهرون الذين

شاملة على الفساد املستش���ري في أروقة الدولة وأجهزتها؛ إذ

بدؤوا احلركة والتظاهر؛ حت���ى ال تنقلب الثورة الدميوقراطية

لم يذهب النظام نحو حتريك الدعوى اجلنائية أو التحقيق ،أو

إل���ى ثورة اجتماعية؛ لذلك دخل النظام في مرحلة التماهي مع

إع���ادة التحقيق في بالغات وملفات س���بق للصحافة املصرية

ولك���ن األمور حتولت حني جرى إق���دام املتظاهرين على إقامة

املتظاهرين ،وهو ما ش َّكل املرحلة اخلتامية للصراع التي انتهت

واألجهزة الرقابية كشفها خالل السنوات املاضية ،ومنها ملفات

إلى تس���ليم النظام وإدارة عجلة الدول���ة كلها لتحقيق مطالب

فساد أ َّدت إلى تدمير صحة املواطنني من خالل إدخال مبيدات

لقد جددت الدولة املصرية نفس���ها بعد  25يناير على نحو

لكن «دولة ميدان التحرير» س���عت إلى جتديد نفسها هي

الفت لالنتباه ،ورمبا كبير ومؤثر خالل املرحلة الثانية من خطة

األخرى ضمن حالة شعبية متطورة؛ إذ شعرت تلك الدولة بأنها
ال تس���تطيع االحتفاظ بكامل مجتمعها التظاهري منفص ً
ال عن

املتظاهرين.

املواجهة.

مسرطنة لألسواق املصرية.

كان التجديد األول – وهو إجباري  -أن أُطيح بوزارة أحمد

دولة مصر؛ إذ ال تكفي مس���احتها اجلغرافي���ة ملبيت كل هذه

نظي���ف ورجال أعماله الذين نهبوا وس���لبوا أم���وال املواطنني
واألراضي ،و ُكلِّف رئيس الوزراء اجلديد أحمد ش���فيق خللفيته

اآلالف ،فصارت تهيء أوضاعه���ا َوفْق حالة فريدة؛ حيث يعود
املتظاهرون القادمون إلى داخل حدودها إلى حدود دولة مصر

العس���كرية ولس���ابق إجنازاته في وزارة الطيران املدني .وبهذا

بعد انتهاء ساعات التظاهر؛ ولذلك شددت مطالبتها وضغطها

التغيير س���قطت «دول���ة عصابات املال الع���ام» وانتهت عملية

على عدم مالحقة الس���كان القادمني إليها أو اخلارجني منها.

اختطافهم جلهاز الدولة الذي استعادته الكتلة الصلبة في هذا

وش���عرت بأنها دخلت في مواجهة حتتاج إلى طول ال َّنفَس حتى

اجلهاز ،الت���ي كان جلمال مبارك أخط���ر األدوار في إضعاف

تتمكن من حتقيق أهدافها ،فقررت إعطاء املتظاهرين راحة بعد
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يوم التظاهر لتعود املظاهرات في اليوم التالي .قررت تلك الدولة

يسمح بتش���كيل أحزاب بأقل قيود ،ومينح احلريات السياسية
واإلعالمية ويحقق إشرافاً قضائياً .وتشير دالئل كثيرة إلى أننا

جتري املظاهرات فيه ثالثة أي���ام فقط ثم يحصل املتظاهرون

بالفعل أمام إعادة صياغة نظام احلكم في مصر.

التحول م���ن حالة التظاهر اليومي إلى حالة أس���بوع للصمود
على يوم إجازة بعد كل يوم تظاهر؛ حتى ال يتعرض املتظاهرون

لإلنهاك .وهك���ذا مت َّكنت «دولة مي���دان التحرير» من جتديد

ثانيًا :تبدو حركة التظاهر محتفظة بلياقتها وعوامل ق َّوتها

حركته���ا؛ إذ صار الوافدون اجلدد إليها م���ن فئات اجتماعية

وضغطه���ا ،بل ه���ي جنحت في حتويل املجتم���ع كله إلى حالة

أخرى لم تكن مم َّثلة ضمن مواطني الدولة َوفْق تشكيلها في يوم

التظاهر واملطالب���ة باحلقوق ،وهو ما صار يهدد بحالة فوضى
وإنه���اك للمرحل���ة االنتقالية وإن كان دافعاً في الوقت نفس���ه

 25يناير املاضي ،وهو ما حس���م املعركة ملصلحتها .لقد صارت
الدولة اجلديدة تس���تقبل املوظفني املتضررين من الظلم وفئات
س���كانية لها مطالب تتعلق باإلس���كان ،كما صارت تستقبل كل
من يريد التعبير بح ِّرية عن رأيه وفنه وش���عره من مواطني دولة
مصر .فانتهت األمور إلى انتصارها.

للتعجيل بإجراءات صياغة الدستور وإجراء االنتخابات ...إلخ.
ثالثًا :تعيش البالد حالة انكسار جلهاز الدولة والقائم األساسي
في قيادة مؤسسات الدولة ،وهو ما يطرح احتماالت استمرار حالة
االضط���راب لفترة طويل���ة ،وخاصة أن «الث���ورة» انتهت إلى وضع
الضغط ال إلى حالة إحالل سلطة جديدة محل سلطة قدمية.
رابعًا :تبدو الفترة االنتقالية ال تس���مح حني انتهائها حسب
املوع���د «املضروب» حالي���اً بإتاحة فرص���ة حقيقية للحصول
على نتائج «للدميقراطي���ة» التي تدخل ح ِّيز التنفيذ خالل تلك
املرحلة ،وهو ما سيعكس أوضاع ما قبل سقوط مبارك مع بعض

التعديالت في توازنات القوى َو ْف َق ما أنتجت حركة التغيير.
واملعنى أننا أمام مجموعة سيناريوهات:

أوهلا :القدرة على االلتزام باملواعيد لتحقيق التغيير املنشود
في النظ���ام؛ وهو ما يعني أن الدميقراطي���ة اجلديدة واحلكم
القادم على أساسها لن تتمكن من اإلفالت من تأثير القدمي إال
ِسب مع َّينة؛ خاصة في ظل حالة التماهي اجلارية بني مكونات
بن َ

النظام القدمي وفعاليات وأهداف الثورة.

وثانيها :احتمال سيادة منط من الفوضى مينع القدرة على
إجن���از التغيير في املواعيد احملدة .وإن كان الغالب في خطاب
املجلس األعلى للقوات املس���لحه أن الب�ل�اد ماضية في طريق

ماذا عن القادم؟

التغيير َوفْق املواعيد املضروبة.

ثمة مجموعة جوانب حاكمة للنظر في اجتاهات ما يجري،

الفوضى ميكن أن تتصاعد إلى درجة اخلطر ،وهو ما قد يدفع

أو ً
ال :نح���ن اآلن أمام مرحل���ة انتقالية ،ف َوفْق���اً ملا أعلنه

لالنتكاس اخلطير حلالة الدميقراطية التي لم تولد بعد.
إن احلزب الوطني الذي َرأَ َس���ه مب���ارك وحت َّكم فيه وحكم

وفي حتديد النتائج و(السيناريوهات) احملت َملة:

املجلس األعلى للقوات املس���لحه احلاك���م ،فإننا أمام مرحلة 6
أشهر يجري خاللها إعادة تأسيس النظام السياسي في مصر،
فمجلسي الش���عب والشورى قد جرى حلُّهما ،والدستور املعطل
َ
س���يجري تعديل مواد فيه ومن ثَ َّم س���تجري صياغة دس���تور
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وثمة سيناريو ثالث ،رمبا تدفع إليه األحداث دفعاً؛ اذ حالة

باس���تخدام تش���كيلته التنظيمية قد انتهى وج���وده التنظيمي
وأُحر َقت مقراته ،كما سقطت محاولة مبارك إلنقاذه من خالل

تعيني أمني عام جديد بعد إقالة رموزه السابقة مبن فيهم جنله
الطامح للرئاسة (كما كان مبارك).
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[ ملف العدد ]

التصريح��ات اإليراني��ة ع��ن الث��ورة المصرية...

والمرايا العاكسة

أمح���������د ع����م����رو

وصف املرش���د األعلى للثورة اإلس�ل�امية ف���ي إيران علي
خامنئي في حديث له املظاهرات التي كانت جتري في مصر
بأنها صحوة إس�ل�امية ،وأنها مستلهمة من الثورة اإليرانية،
وأش���ار اإلعالم الرسمي في إيران بصورة دعائية قوية إلى أن
ال���ذي يحدث في مصر ه���و «ثورة إس�ل�امية» .ومثل خامئني
أدل���ى ع���دد م���ن املس���ؤولني الرس���ميني بسلس���لة تصريحات
وبيانات مركَّ زة في هذا السياق ،ومنهم اجلنرال يحيى رحيم
صفوي املستش���ار العس���كري خلامنئي الذي قال في تصريح
لوكال���ة ف���ارس ش���به الرس���مية« :إن مصي���ر مب���ارك س���يكون
كمصير الشاه؛ تطيح به قوى الثورة اإلسالمية».

وتونس وش���عاريهما التقليديني «املوت ألمريكا» و «املوت
إلسرائيل»(((.

كم���ا رك���ب تلك املوج���ة أيض���اً اإليران���ي الهوى

واملذه���ب زعيم ح���زب الل���ه اللبناني (حس���ن نصر
الله) ال���ذي أطل بكلم���ة ألقاها في مهرج���ان نظمته
ق���وى متحالف���ة مع احلزب دعم���اً للث���ورة في مصر،
اعتب���ر فيها أن ما يجري في مصر ه���و «ثورة وطنية»،
وأك���د أنه يض���ع إمكان���ات حزبه حتت تص���رف احملتجني).

كما أك���د الرئيس اإليران���ي محمود أحم���دي جناد على
أن الش���رق األوس���ط «س���يتخلص قريباً من الواليات املتحدة

وإسرائيل» ،متطرقاً في خطابه ملناسبة الذكرى الثانية والثالثني

والتقط اإلعالم املصري وقتها اخليط وظل يدندن حول عالقة

النتصار الثورة اإلس�ل�امية باإلضافة إلى ثورت َْي تونس ومصر.

إيران مبا يحدث ف���ي مصر ،في محاولة لربط كل ما يحدث
بقوى خارجية مم َّثلة بـ (إيران) واصفاً إياه بأنه مؤامرة خارجية

وقال أحمدي جناد« :أقول للشعوب والشباب في الدول العربية
واإلسالمية وخصوصاً املصريني :كونوا متيقظني؛ من حقكم أن

تستهدف أمن مصر ،وفتح اإلعالم املصري لكثير من احلناجر
الصارخة من (مشايخ ،وصحفيني ،وسياسيني) أبوابه مشرعة

تكونوا أحراراً وأن تختاروا حكومتكم وقادتكم» .وألقى أحمدي

لينفخوا في تلك النار؛ فاملش���ايخ حتدث���وا عن خطر املذهب

جن���اد خطابه أمام حش���د هائل في س���احة أزادي (احلرية)

الش���يعي على عقيدة األمة ،والسياس���يون حذروا من اخلطر

في وس���ط طهران .وردد احلش���د هتافات دعم لثورتَي مصر
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((( جناد« :الشرق» سيتخلص من أمريكا و (إسرائيل) ،خبر على موقع فلسطني أون الين،
اجلمعة  11فبراير 2011م.

التمدد الن���ووي اإليراني الذي يريد أن يجت���اح املنطقة ،حتى
وصل باإلعالم الرسمي املصري إلى إيراد شهادات تفيد برؤية

اإليراني الش���عبي ما اس���تطاعت أمريكا أن ت ُْسقط طالبان».
ومبث���ل تلك التصريحات أكد محمد على أبطحي نائب الرئيس

أشخاص يحملون مالمح إيرانية؛ وكأن اإليرانيني أتوا من كوكب

اإليراني للش���ؤون القانونية والبرملانية ال���ذي وقف بفخر في

آخر ،لهم مالمح مميزة على بقية البشر!

ختام أعم���ال مؤمتر اخلليج وحتديات املس���تقبل الذي ينظمه

فهل صحي���ح أن النظام اإليراني يدعم ثورة املصريني على

مركز اإلمارات للدراس���ـات والبحـوث اإلس���ـتراتيجيـة سـنوياً

ظل���م حكامهم ،وأنه يريد أن يرى مصر دولة تس���ودها احلرية
واألمن وتتمتع بقدرات اقتصادية وسياسية وعسكرية كبيرة في
ً
فع�ل�ا ما تريده إيران؟ وكيف ميكن لنا قراءة
املنطقة؟ هل هذا

بإمـارة أبو ظبي مس���اء الثالثاء 2004/1/15م ليعلن أن بالده
«قدمت كثيراً من العون لألمريكيني في حربيهم ضد أفغانستان
والع���راق» ،مؤكداً أنه «لوال التعاون اإليراني ملا س���قطت كابول

مثل تلك التصريحات؟

وبغداد بهذه السهولة».

املرايا العاكسة وعربة اإلسعاف:

َصب إال في مصلحة إسرائيل؛ بحيث
فتلك التصريحات لم ت ُ

كنت وأنا صغير ال أستطيع قراءة كلمة (إسعاف) املكتوبة فوق

تُظه ُرها أمام العالم عل���ى أنها دولة مضطهدة ومهددة؛ لذا فهي

لكي أس���تطيع أن أقرأ الكلمة بشكل سليم ،ال بد من النظر إليها

التكنولوجيا النووية هو في النهاية يعطي ش���رعية أكبر إلسرائيل

سيارات املستشفيات التي حتمل املرضى ،ثم تبينَّ لي بعد ذلك أنه

من خالل مرآة عاكسة؛ لذلك فكلمة (إسعاف) كتبت بهذا الشكل
خاصة ألصحاب الس���يارات ،حتى إذا نظروا في مرآة سياراتهم

تس���تحق كل الدعم ،حت���ى حديث النظ���ام اإليراني عن امتالك

النووية.
وم���ن التناقضات العجيبة أنه ف���ي توقيت متزامن مع تلك
التصريح���ات أوردت وكاالت األنب���اء خبراً ع���ن اقتحام قوات

استطاعوا قراءة كلمة إسعاف بشكل سليم؛ فيفسحوا لها الطريق.
فأحياناً ال نس���تطيع رؤية احلقيق���ة إال إذا نظرنا لها في

السنة في طهران وأغلقته بالشمع
األمن اإليرانية
مصلى ألهل ُّ
ً

بشكل كبير على التصريحات اإليرانية األخيرة.

الذي يؤم الناس فيه.

املرآة؛ بحيث نعكس مكوناتها فنتبني مرادها .وهذا األمر ينطبق

األحمر ،إضاف���ة إلى اعتقال «مولوي عبيد الله موس���ى زاده»

فلن���ا أن نتمثل تصريح���ات خامئني عن إس���رائيل بأنها

ونسب موقع (العربية نت) إلى مصاد َر قولَها :إن السـلطات

تدعو حملو إسرائيل من اخلريطة .أو هتافات اجلموع مع جناد

السنة منذ انتصار الثورة اإلسالمية،
املس���اعي التي بذلها أهل ُّ

اندالع الثورة اإليرانية عام 1979م وحتى اآلن ما هي إال مواقف

الس���نة ،والواقع في منطقة س���عادت آباد في طهران ،وختمته
ُّ

كثير من أبناء العاملني العربي واإلسالمي تلك الشعارات وظنوا

موسى زاده» .

فإيران الثورة التي تنادي باملوت إلسرائيل لم تطلق رصاصة
واحدة جتاه الصهاينة ،بينما عرفت كثيراً منها [أي الرصاصات]

الس���نة في العاصمة اإليرانية أي مس���جد لكي يقيموا فيه
أهل ُّ

الس���نة في العراق وأفغانستان؛ فقد نقلت صحيفة
صدور أهل ُّ

صلواتهم اخلمس ،ال يتحمل املسؤولون فيها وجود حتى مصلَّيات

«الشرق األوسط» اللندنية في 2002/2/9م عن الرئيس اإليراني

الس���نة؛ بحيث تواجه هذه املصليات خطر إغالقها بالشمع
ألهل ُّ
األحمر؛ وذلك خالفاً للقانون والش���ريعة اإلس�ل�امية ،هذا في

س���رطان يجب اس���تئصاله ،أو تصريحات جناد العنترية التي

الس���نة بإنشاء مس���اج َد لهم في طهران رغم
ال تس���مح ألهل ُّ

باملوت ألمريكا واملوت إلس���رائيل كل تلك التصريحات من لدن

وأنه���ا أوعزت إلى قوات األم���ن باقتحام املصلى اخلاص بأهل

صدق
إعالمية ساخنة تس���عى خلداع جماهير املسلمني حتى
َّ
أنها حقيقة ،دون أن يتنبهوا إلى نظرية املرآة التي أوردناها.

بالش���مع األحمر ،واعتقلت إمام املصلى وهو «مولوي عبيد الله
(((

وذكر املوقع أيضاً« :أنه ملن املؤسف في الوقت الذي ال ميتلك

السابق علي أكبر هاشم رفسنجاني قوله« :إن القوات اإليرانية

الوق���ت الذي ال تتص���رف الدول غير اإلس�ل�امية مع األقليات

ف���ي قتال طالبان لغ���رق األمريكيون في املس���تنقع األفغاني».

املسلمة مبثل هذه الطريقة».
الس���نة في
ألي���س تناقض���اً عجيباً أن تغلَق مصليات أهل ُّ

قاتلت طالبان ،وساهمت في دحرها ،وأنه لو لم تساعد قواتهم
وأض���اف« :يج���ب على أمري���كا أن تعل���م أنه ل���وال اجليش

السنة في طهران بالشمع األحمر واعتقال إمامه ،العربية نت،
((( إغالق مصلى أهل ُّ
األربعاء  6ربيع األول 1432هـ  9 -فبراير 2011م.
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متفاخراً وهو يخاطب الش���عب اإليراني بقوله( :إن هذه الثورة

طهران الذين ليس لديهم مسجد واحد في العاصمة الصفوية،
ف���ي حني أن الذين يتظاهرون في مص���ر خرجوا رفضاً للظلم

السنة
من أصدائكم) يريد أن يقول بذلك :إن ثورات املس���لمني ُّ

والس���ؤال الذي يطرح نفس���ه هو :ما ال���ذي يريده النظام

رابع��ًا :من���ع الش���عب اإليراني م���ن التضامن م���ع الثورة

والذل وإهدار احلقوق.
اإليراني من وراء تلك التصريحات؟
نس���تطيع أن نق���رأ التصريحات اإليرانية األخيرة بش���أن
النظام املصري في ضوء عدد من النقاط:

هي مستلهمة من ثورة إيران وانتفاضتها ضد الشاه.

املصري���ة .ول���م يتوق���ف األم���ر عند املن���ع؛ ب���ل ترافق مع
موج���ة اعتق���االت جديدة ف���ي أوس���ـاط املعارض���ة ،بينمـا
حوص���ر أح���د أب���رز ش���ـخصيات اإلصالحي�ي�ن الرئي���س

أو ً
ال :إذا جنحت الثورة فس���يكون للنظ���ام اإليراني فضل

الس���ابق ملجل���س الش���ورى مه���دي كروب���ي في منزل���ه .

السبق في الترحيب بالثورة في الوقت الذي تتواتر فيه األخبار

وقام���ت الس���لطات اإليرانية في نهاية املطاف بس���حق حركة

عن صمت معظم األنظمة العربية ،بل أش���ارت تقارير إخبارية

االحتج���اج ه���ذه وقمعها بش���دة ،وه���و ما أدى إلى س���قوط

كثيرة إلى أن بعض دول املنطقة كانت تقوم بالفعل بالضغط على
أمريكا لكي ال تنحاز للشعب املصري وتتخلى عن مبارك سريعاً،

عش���رات القتلى واعتقال كثيرين بينما صدرت عقوبات قاسية
في بع���ض األحيان بحق سياس���يني ومثقفني م���ن املعارضة.

فيكون للنظام اإليراني بذلك يد عند النظام اجلديد ،والس���بق

واجلمعة املاضية ُسمِ ح فقط ملناصري السلطة بالتجمع بكثافة

إن النظ���ام اإليراني كان يالقي فتوراً في العالقات بينه وبني

حذرت السلطات املعارضني من أي محاولة للمساس بـ (الوحدة

باالنحياز إليه.

النظام املصري [السابق] منذ فترات طويلة ،وصل هذا الفتور إلى
ذروته إبان الكشف عن خاليا حلزب الله الشيعي في مصر ،وهو
يري���د أن يحجز له مقعداً متقدماً في الصفوف األولى ،على أمل
أن تتغير معادلة العالقات بينه وبني النظام املصري اجلديد.
ثاني��ًا :إن األمر ال���ذي أرى أن النظام اإليراني يهدف إليه
حقيق���ة ،هو إعطاء غط���اء إعالمي حلم�ل�ات التخويف التي
يطلقه���ا النظام املصري من صعود قوى إس�ل�امية إلى منصة
السلطة في مصر في وجه القوى الدولية؛ فكثير من السياسيني
أعربوا عن خشيتهم من قفز اإلسالميني على السلطة ،وإعالم
النظام املصري يلوح بعملية تخوين جماعية للمتظاهرين بربطهم
بجماع���ة اإلخوان ومن ثَ َّم إيران .ومن ثَ��� َّم جاءت التصريحات
اإليرانية كأنها تقول :إن كل تخوفاتكم من اإلسالميني صحيحة،

واحلدي���ث عن مؤامرة خارجية من خ�ل�ال اليد اإليرانية ليس
مستب َعداً.

(((

والنزول إلى الش���وارع لالحتفال بذكرى الثورة اإلسالمية بعدما

الوطنية).
فف���ي الوقت الذي ج���رى فيه قمع املظاه���رات اإليرانية
(احلركة اخلضراء) التي نزل���ت فيها ماليني تابعة للحركة إلى

الشارع هاتفني «أين صوتي؟» مطالبني بحقوقهم ،التي َّ
مت سلبهم
إياها م���ن قِ َبل النظام ،وهو األمر األقرب َش��� َبهاً بواقع الثورة

املصرية ،من وص���ف خامئني لها بالثورة باإلس�ل�امية؛ لذلك
حرص النظام اإليراني وإعالمه على أن يسحب تلك الثورة إلى
رصيده با ِّدعائه أنها مستل َهمة من الثورة اإليرانية.
وأخيراً نستطيع أن نقول :إن النظام املصري لم يكن في حالة
من التوافق التام مع النظام اإليراني ،إال أن اإليرانيني يش���عرون
باخلوف من حدوث هزة إقليمية قوية تفتح أمام الشعوب املنطقة
السنية أبواب احلرية ،وهو ما سيكدر الوسط
العربية ذات األغلبية ُّ

املالئم الذي يعمل من خالل���ه النظام اإليراني الذي يتحدث عن
مظلومية الشعوب وقهرها ويلعب كثيراً على هذا الوتر.

وقد أعجبني رأي أحد احملللني عندما أش���ار إلى أنه لو قدِّر

كم���ا أن مصر القوية ذات النفوذ  -على األقل في محيطها
اإلقليمي  -س���تكون خصماً وال ش���ك للنفوذ اإليراني املتنامي،

إلى التبرؤ منها ،خاصة في الظرف الدولي احلالي؛ حتى ال يجري
إجهاضها سريعاً.

وفي ه���ذا إحباط للمخططات اإليراني���ة الرامية للهيمنة على
اإلقلي���م؛ لذا يبتعد كثيـراً من يظ���ن أن النظام اإليراني يرغب

أن تلك الثورة في مصر ش���يعية حقيقة؛ ألس���رع النظام اإليراني

ثالث��ًا :نس���تطيع أن نقرأ أيضاً تلك التصريحات في ضوء
أنها رسالة موجهة للداخل اإليراني أيضاً؛ فخامنئي الذي وقف
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حقيقة في جناح تلك الثورة الوليدة.
((( طهران متنع املظاهرات املؤيدة ملصر ،اجلزيرة نت ،األحد  1432/3/10هـ -
 2011/2/13م.
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[ ملف العدد ]

النفاق الغربي
ودروس لمن يفهم!
ع�������ام�������ر ع������ب������د امل����ن����ع����م
aamermon@alarabnews.com

كشفت مواقف الدول الغربية جتاه الثورتني في تونس ومصر

دخول فرنسا ،ويعرض تقدمي املساعدة للشعب التونسي الثائر.

عن أزمة حقيقية يعيشها زعماء أوروبا وأمريكا جتاه ما يحدث

وس���ار األوروبيون على خطى ساركوزي وقررت احلكومات

من انقالب ش���عبي إستراتيجي ،س���يترتب عليه تغيير خريطة

الغربي���ة جتمي���د األموال الت���ي ه َّربها بن عل���ي إلى اخلارج،
أش���د نفاقاً؛ إذ أصب���ح بن علي الذي
وكان املوق���ف األمريكي
َّ

ظ���ل مفروضاً على البلدين منذ عق���ود ،وأربكت الثورتان قادة

أجلهم ،وح َّول بلده إلى رأس حربة ومفرزة متقدمة حملاربة املد
اإلس�ل�امي ،أصبح ديكتاتوراً ش���ريراً ،وامتدح أوباما وكلينتون

املنطقة والعالم؛ إذ لم يُس���قِ ط الثوار نظامني يحكمان البلدين
فقط؛ وإمنا أسقطوا أيضاً جانباً كبيراً من سياج الهيمنة الذي
الغرب الذين أصبحوا عاجزين أمام انقالب الشعبني في تونس
ومصر.
لق���د فقد زعماء الغ���رب صوابهم وانقلبواعلى أنفس���هم،
و ُف ِض َحت املواقف الغربية انتهازي ًة ونفاقاً فاق كل احلدود؛ لقد

س���اندوا حلفاءهم حتى النهاية ،ومبجرد سقوطهم تنكروا لهم
وانقلبوا عليهم وزعموا أنهم مع الشعوب يناصرون احلرية.

ق���دم لألمريكيني خدمات ال تقدر بثمن ،وحارب اإلس�ل�ا َم من

والقادة األمريكيون الشعب التونسي وحيوا جميعاً الشاب محمد
بوعزيزي مشعل الثورة واعتبروه رمزاً للحرية.
ولم يس���توعب الرئيس املصري الس���ابق حس���ني مبارك
الدرس وطمأن الغرب ،وعاش في وهم مفا ُده :أن مصر ليس���ت

ففي تونس س���اندت فرنس���ا الطاغية بن علي حتى الرمق

كتونس ،وأن رياح الثورة التي ضربت تونس لن تصل إلى مصر،
ولكن لم ميتد به الزمان طوي ً
ال حتى قام الشعب املصري بثورته

األخير ،وأعلنت احلكـومة الفرنس���ـية عن اسـتعدادها لتقـدمي

العظيمة وأطاح بفرعون مصر الذي دام حكمه  3عقود ،ويتكرر

ما يلزم من أس���لحة وعتاد لقمع الث���ورة ،ولكن مبجرد فرار بن

السيناريو الغربي نفسه جتاه ثورة الشعب.

علي ،وركوبه الطائرة انقلبوا عليه ومنعوا طائرته من الهبوط في
األراضي الفرنسية ،وتركوه يحوم في السماء حتى َّ
تعطفت عليه

بذل ساس���ة الغرب محاوالت مضنية النق���اذ مبارك ،ثم
الضغط علي���ه لاللتفاف على الثورة ونقل الس���لطة الى نظام

السعودية واس���تقبلته على أراضيها ،وفوجئنا بساركوزي الذي
كان صديقاً حميماً البن علي وقبلها بأيام اس���تقبله باألحضان

السلطة ،ولكن فور تنحيه بقرار من اجليش حتول مبارك (أقرب

يتملق الشعب التونس���ي ويتبرأ من الرئيس املخلوع ومينعه من

ورمز للفس���اد ،وحت َّول
احللف���اء في نظر الغرب) إلى
ٍ
ديكتاتور ٍ
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موال ،وطالبوه بالبقاء في مص���ر حتى آخر حلظة لنقل
حك���م ٍ

الش���عب املصري إلى بطل ،وأنه «يكتب التاريخ» ،وقال أوباما:

يجدوا مالذاً آمناً هناك؛ إذ ثبت أن الغربيني يتبرؤون من هؤالء

وجمدت سويسرا
إن املصريني أثبتوا «قوة الكرامة اإلنس���انية»َّ .

العمالء ويديرون لهم ظهورهم ويرفضون دخول الطغاة العمالء
إلى بالدهم حتى ولو كانوا ميلك���ون قصوراً وعقارات في هذه

األوروبية استعدادها لتجميد األموال املهربة ور ِّدها إلى مصر.

الدول.

حس���اباته البالغة أكثر م���ن  3ملي���ارات دوالر وأعلنت الدول
هذا النفاق الغربي وخيان���ة أمريكا وأوروبا ألقرب حلفائهم

• من يطغى ويستبد تضيق عليه األرض مبا رحبت ،ولن يجد

يؤكد أنهم انتهازيون يبحثون عن مصاحلهم ،وأنهم أول من يتنكر

مأوى إال بش���ق األنفس أو االختباء كاجلرذان املذعورة وانتظار
املوت رعباً وخوفاً.

للحكام الذين يخونون شعوبهم؛ فمثلهم واحلكام العمالء {كَ َم َث ِل
إلنس ِ
���ان اكْ ف ُْر َفل ََّما كَ ف ََر قَالَ إ ِنّي َبرِي ٌء ِّم َ
نك} [احلشر:
َّ
الش ْ
���يطَ ِان إذْ قَالَ ِل َ

 .]١٦لي���س لهم صديق مقرب وال حلي���ف حميم ،ولديهم القدرة

على التل ُّون في الساعة الواحدة بني موقف ونقيضـه ،واالنقالب
يدعونه من مبادئ زائفة والتنكر ملا يعلنونه من قيم كاذبة.
على ما َّ
وه���ذا النفاق الغرب���ي بقدر ما يفضح أمري���كا وحلفاءها
األوروبيني فإنه يقدم دروساً مفيدة للحكام في العالم اإلسالمي

الذين قد يفهمون هذه الدروس التي أهمها ما يلي:
• أن الغرب ليس له صاح���ب أو صديق ،وأي حاكم يحارب
الله ورسوله ويخون شعبه من أجل أمريكا والدول األوروبية؛ فإنه
كمن يتعلق بزبد البحر.
• لم تعد خزائن الغرب آمنة لتهريب أموال الشعوب وسوف
جتري مصادرتها ،وستتحول األموال املسروقة إلى حسرة وندامة
جتلب الع���ار واحملاكمة؛ ولذلك من األول���ى أن يتوقف احلكام
اللصوص عن السرقة ويهتموا بتنمية بالدهم.
• من يبيعون أوطانهم للغرب لن يحصدوا غير الندامة ،ولن

• من يضعون أموالهم في دول الغرب عليهم أن يس���حبوها
بأنفس���هم ويعيدوها إل���ى بالدهم؛ ألنهم لن يس���تفيدوا منها
ومصيرها الضياع.
إن على احلكام املس���تبدين في العالم اإلسالمي استيعاب
الدروس من الثورتني التونس���ية واملصري���ة ،والتوبة عن النهج
اخلاطئ ،وعليهم اإلس���راع بالكفر بالغرب والعودة إلى اإلميان
بالله والتمسك بالثوابت التي ضيعوها ،فليس لهم ملجأ من الله
إال إلي���ه ،فالعاقل من يعي الدرس ويس���رع بالنجاة ويبتعد عن
طريق التهلكة الذي سار فيه بن علي وحسني مبارك ،فال زالت
هناك فرصة ومتسع من الوقت.
إننا أمام ريح ربانية تعيد تش���كيل العالم ،وتس���قط أركان
ٌ
تصريف فوق تصور البشر ،وآيات
الباطل ،وما رأيناه ما هو إال
وعبر ملن يعتبر ،فاعتبروا يا أولي األلباب.
أما من ال يريد أن يفهم واليريد أن يستوعب ،فهو كمن يرى
اإلعصار املدمر يسرع نحوه وال يريد أن يتحرك.
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[ مرصد األحداث ]

مرصد األخبار
ج������ل�����ال س������ع������د ال�����ش�����اي�����ب

استقالة عريقات بعد
حزمة التنازالت
ق���دم رئيس دائ���رة املفاوضات في
َّ
منظم���ة التحرير الفلس���طينية صائب
عريق���ات اس���تقالته م���ن منصبه بعد
أن أظه���ر التحقيق ال���ذي أجرته جلنة
ش���كلتها القيادة الفلسطينية أن الوثائق
الت���ي حصل���ت عليها اجلزيرة بش���أن
املفاوضات الفلس���طينية اإلس���رائيلية
أُخ َذت من مكتب دعم املفاوضات الذي
يترأسه عريقات.
وش���ارك عريقات في املفاوضات مع
إس���رائيل على امتداد نحو من عشرين
عاماً ،مش���يراً إلى أن املوقف من قضايا
القدس والالجئني واحلدود استندت إلى
قرارات الش���رعية الدوليةَ ،وفْق ما ُسلِّم
من وثائق إلى اجلانب اإلسرائيلي واإلدارة
األمريكية وجامعة الدول العربية.
وفي املقابل علق���ت حركة املقاومة
اإلس�ل�امية حماس بقولها :إن استقالة
عريقات عملت على تأكيد فشل عملية
التس���وية ،ودلي���ل واضح عل���ى تورط
الس���لطة .كما أكد د .س���لمان أبو ستة
(املنس���ق العام ملؤمتر ح���ق العودة) أن
مضم���ون الوثائق وليس تس���ريبها هو
أس���اس املشكلة ،معتبراً أن ما جرى هو
بداية النهاية لنه���ج التفريط في اتفاق
أوس���لو الذي وقعته القيادة الفلسطينية
مع إس���رائيل ع���ام 1993م .مضيفاً أن
املطل���وب ه���و إقالة كل فريق أوس���لو،
ومحاسبتُهم قانونياً بالتفريط باحلقوق
الفلسطينية ،وهدر املال العام ،والتواطؤ
مع العدو.
[موقع اجلزيرة2011/2/12 :م]
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المالكي ِّ
يخفض مرتبه إلى النصف

وجه رئيس الوزراء العراقي (نوري املالكي
جتنباً ملا وقع في تونس ومصر َّ

بخفض راتبه بواقع النصف ،مساهمة منه لتقليل التفاوت احلاصل بني رواتب
املوظفني في مؤسسات الدولة ،ورمبا يساعد في تقليص الفوارق في املستوى

املعيش���ي ملختلف طبقات املجتمع ،وجاء ذلك مع تنامي الس���خط الشعبي في
الدول العربية جراء تر ِّدي األوضاع املعيش���ية وللمطالبة بالدميقراطية وتزايد

معدالت الفقر والبطالة وتهالك اخلدمات العامة وانقطاع املياه.

وشهدت العراق احتجاجات تنادي بتحس�ي�ن اخلدمات العامة واألوضاع

املعيشية واالقتصادية مس���توحاة من انتفاضات شهدتها تونس دفعت خلروج

الرئي���س املخلوع (زي���ن العابدين بن علي) ،وأخرى في مص���ر تنادي برحيل
الرئيس ،حسني مبارك (وهو ما حتقق بالفعل).

وكان العراقيون قد خرجوا إلى ش���وارع بغداد منددين بتفش���ي الفقر وارتفاع

معدالت البطالة التي بلغت  45في املائة ونقص املواد االستهالكية واملياه والكهرباء.
[موقع سي إن إن بالعربي2011/2/5 :م]

اعتزام اإلخوان تأسيس حزب سياسي
أكدت جماعة اإلخوان املس���لمني ف���ي مصر ،اعتزامها تأس���يس حزب
سياسي ،وذلك مبجرد رفع القيود التي حالت دون حتقيقها وجماعات أخرى
ذلك ،أثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
بيان لها نشر على موقع اجلماعة على اإلنترنت ،أنها أعلنت
وأضافت في ٍ
رغبتها في تأس���يس حزب قبل سنوات ،ولكن قانون األحزاب الذي كان أحد
القيـود املفـروضة على النش���اط السـياس���ي أثناء حكـ���م مبـارك حال دون
حتقيق ذلك.
وتابعت في البيان نفس���ه «عندما يتحقق املطلب الش���عبي بحرية تكوين
األحزاب سوف تنشئ اجلماعة حزباً سياسياً».
[وكالة رويترز اإلخبارية (بتصرف) 2011/2/15م]

مرصد األخبار

إذا كنت مصري ًا فال تقرأ
هذا المقال!
حتت هذا العن���وان كتب الصحفي محمد
سعيد محفوظ مستنكراً موقف كل من يجلس
في بيت���ه ويقرأ مقاله ،وإخوانه في الش���ارع
وفي ميدان التحري���ر .وكان محفوظ قد بدأ
مقاله بقول���ه« :ماذا تفعل هن���ا؟ ملاذا جتلس
هكذا ،وتقرأ األعمدة واملق���االت في أريحية
واستس�ل�ام؟ ليس هذا هو وقت القراءة ،هذا
هو وقت الفع���ل ،هذا هو وق���ت اجلد ،هذا
ه���و وقت التحرك ...مكانُك في الش���ارع مع
إخوانك وأخواتك الذي���ن غادروا بيوتهم وهم
ال يعلمون متى سيعودون إليهاَّ ،
حطموا حاجز
اخلوف والفزع من أس���لحة وقنابل الش���رطة
واألمن املركزي ،ن���ذروا دماءهم ثمناً لتحرير
مصر من قيد الظلم وقبضة الفساد».
مؤكداً على أن «هذه الكلمات التي تقرأها
اآلن ليست بأفضل من الهتافات العفوية التي
تنطلق من احلناجر .لن تدخل التاريخ بقراءة
مقال���ي ،ولن حتظى بالكرامة إذا بقيت تقلب
في اإلنترنت عن أخبار املصابني والقتلى ،كي
تبرر خنوعك وتخاذلك ،لن تستحق مصريتك
إال باالنغم���اس في تيار التغيي���ر والتطهير،
واالنخراط في الثورة الكاس���حة التي ستبدل
وج���ه بالدن���ا ...مباذا س���تجيب أبناءك إذا
س���ألوك :أين كنت وقت الثورة؟ كيف ستنظر
إلى نفسك في املرآة إذا أصيب جارك أو ُقتلَت
زميلتك ،وأنت جتلس في غرفتك مسترخياً؟
بأي وجه س���تقابل أصدق���اءك الذين قضوا
الليل أمام عربات األمن املصفحة ،يستنشقون
الغاز املس���يل للدموع ،ويصبرون على البرد
واجلوع ،بينما أنت تنام على فراشك ،وتعانق
وسادتك؟».
[موق���ع الدس���تور املصري ثان���ي أي���ام الث���ورة املباركة:

صندوق إنقاذ دائم بقيمة  500مليار يورو
وافق وزراء مالية دول منطقة اليورو خالل اجتماعهم في بروكسل على
إنشاء صندوق دائم ملس���اعدة دول املنطقة بقيمة  500مليار يورو (673.2
مليار دوالر).
ً
وس���يطلق على الصندوق (آلية االس���تقرار األوروبي) وسيحل بدال من
الصندوق األوروبي لتحقيق االس���تقرار املالي الذي استُحدث العام املاضي
ملساعدة دول املنطقة املتعثرة.
ويأتي ذلك االتفاق في إطار حزمة ش���املة م���ن اإلجراءات التي يأمل
القادة األوروبيون االتفاق عليها قبل نهاية مارس املقبل ملواجهة أزمة الديون
األوروبية التي أضرت باقتصاديات املنطقة العام املاضي.
وس���يقوم صندوق النقد الدولي باملساعدة في متويل الصندوق اجلديد
من خالل مس���اهمات تطوعية من الدول غير األعضاء في منطقة اليورو؛
على أن تصل مساهمته في الصندوق اجلديد إلى  250مليار يورو وهو املبلغ
نفسه الذي يساهم به في اآللية احلالية التي جرى من خاللها مساعدة دول
مثل اليونان وإيرلندا.
[موقع بي بي سي العربي2011/2/15 :م]

عالمة تعجب

سبحان مُغيِّر الحال
أحال النائب الع���ام املصري عبد املجيد محم���ود بالغاً لنيابة أمن
الدول���ة العليا يتهم وزير الداخلية الس���ابق حبي���ب العادلي بالتورط في
تفجير كنيسة القديسني باإلسكندرية ليلة رأس السنة.

وكان احملام���ي ممدوح رمزي قد قدم بالغ���اً للنائب العام يتهم فيه

العادل���ي بالتورط ،والتس���بب في التفجير الذي أدى ملقتل  23ش���خصاً
وإصابة  97آخرين.
وقال رمزي« :إننا كمحامني ال نتقدم ببالغ إال إذا كان دليلنا بيميننا»،

مضيف���اً
«قدمت البال َغ بنا ًء على ما نُ ِش���ر ف���ي صحف ومدونات من أن
ُ

املفجرين جلؤوا إلى السفارة البريطانية».

وأوضح رمزي أن معلوماته تفيد بأن هناك تشكي ً
ال يعمل منذ ست سنوات،

وأن الرائد فتحي عبد الواحد املقرب من الوزير هو املسؤول عن التفجير.
[اليوم السابع2011/2/8 :م]

2011/1/26م]
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عالمة تعجب

يطالب الفلسطينيين بالثورة ،ويتسعد إلجهاضها على أرضه!
طالب الزعيم الليبي معمر القذافي الالجئني الفلس���طينيني أن يستفيدوا من الثورات الشعبية في الشرق األوسط عن طريق
التظاهر السلمي على حدود األراضي الفلسطينية احملتلة حتى تستسلم إسرائيل ملطالبهم.
وجاءت تصريحات القذافي في ذكرى االحتفال باملولد النبوي الشريف ،وبعد انتفاضة شعبية في مصر أجبرت الرئيس السابق
حسني مبارك على التنحي.
وف���ي فارقة من فوارق الزمن أن الزعيم القذافي في الوقت الذي ينادي للثورة بفلس���طني يح ِّرم اس���تخدام الفيس بوك في
ليبيا ،فقد أعربت الش���بكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان عن دهشتها الستمرار الزعيم الليبي في التحذير من موقع الشبكات
االجتماعية «فيس بوك» واعتقال بعض نشطائه و نشطاء اإلنترنت في ليبيا.
وأوضحت الش���بكة أن موقف الزعيم الليبي جاء بسبب دعم هؤالء للثورة الدميقراطية في مصر ،ودعوتهم إلجراء إصالحات
دميقراطية واقتصادية هناك.
وأضافت« :أنه س���يراً على خطى الرئيس التونسي املخلوع زين العابدين بن علي ،اعتقلت أجهزة األمن الليبية الناشط الليبي
وس���جني الرأي السابق جمال احلجي بتهمة ملفقة وهي ارتكابه حلادث سيارة ،وهي االتهامات نفسها التي اعتاد بن علي تلفيقها
[جريدة األهرام ومواقع2011/2/12 :م]
				
للمعارضني والنشطاء السياسيني أثناء فترة حكمة».

مفاهيم سياسية
أف���رزت األحداث املعاصرة التي متر به���ا بالدنا العربية
العزي���زة ،مفاهيم فكري���ة متباينة حول نوع الش���رعية التي
يفرضها الواقع ،ومنها:
أو ً
ال :الشرعية الدستورية (الدستور):

وهو القانون األعلى الذي يحدد القواعد األساسية لشكل
الدولة (بسيطة أم مركبة؟) ونظام احلكم (ملكي أم جمهوري؟)
وشكل احلكومة (رئاسية أم برملانية؟) وينظم السلطات العامة
والعالق���ات التي بني
واالختصاص
فيه���ا من حيث التكوي��� ُن
ُ
ُ
الس���لطات ،وحدود كل سلطة ،والواجبات واحلقوق األساسية
لألفراد واجلماعات ،ويضع الضمانات لها جتاه السلطة.
ويش���مل اختصاص���ات الس���لطات الثالث (الس���لطة
التشريعية ،والسلطة القضائية ،والسلطة التنفيذية) ،وتلتزم به
كل القوانني األدنى مرتبة في الهرم التشريعي؛ فالقانون يجب
أن يكون متوخياً للقواعد الدس���تورية ،وكذلك اللوائح يجب أن
تلت���زم بالقانون األعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفس���ه
متوخياً القواعد الدستورية .وفي عبارة واحدة تكون القوانني
واللوائح غير ش���رعية إذا خالفت قاعدة دس���تورية واردة في
الوثيقة الدستورية.
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ثانيًا :الشرعية الثورية (الثورة):

للثورة عدة تعريفات معجمية تتلخص بتعريفني ومفهومني،
التعري���ف التقليدي القدمي (الذي وضع مع انطالق الش���رارة
األول���ى للثورة الفرنس���ية) ،وهو :قيام الش���عب بقيادة نخب
وطالئع من مثقفيه لتغيير نظام احلكم بالقوة.
أما التعريف أو الفهم املعاصر واألكثر حداث ًة فهو :التغيير
الذي يُحدثه الش���عب من خالل أدواته كـ (القوات املسلحة) أو
من خالل شخصيات تاريخية لتحقيق طموحاته ،لتغيير نظام
احلك���م العاجز عن تلبية هذه الطموحات ،ولتنفيذ برنامج من
املنجزات الثورية غير االعتيادية.
واملفهوم الدارج أو الش���عبي للثورة فه���و االنتفاض ضد
احلكم الظالم.
وقد تكون الثورة ش���عبية ،مثل :الثورة الفرنس���ية عام 1789م
وثورات أوروبا الش���رقية عام 1989م وثورة أوكرانيا املعروفة بالثورة
البرتقالي���ة ف���ي نوفمبر 2004م ،أو عس���كرية وهي التي تس���مى
انقالب���اً ،مثل :االنقالبات التي س���ادت أمريكا الالتينية في حقبتي
اخلمسينيات والستينيات من القرن العشرين ،أو حركة مقاومة ضد
[مصادر]
مستعمر مثل الثورة اجلزائرية (1962 - 1954م).

مرصد األرقام
قال رئيس اجلهاز املركزي للمحاس���بات جودت امللط :إن
الدي���ن العام ملصر بلغ  1080مليار جنيه في يونيو 2010م مبا
َّ
يعادل  % 89.5من الناجت احمللي اإلجمالي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق األوس���ط عن جودت امللط قوله:
إن الرقم يش���مل الدين احمللـي البالغ  888مليـار جنيـه ،ويعادل
 % 73.6من الناجت احمللي .ولم يذكر أرقاماً للمقارنة ،لكنه أوضح
الدين العام قد جتاوز احلدود اآلمنة.
أن البيانات تُظهِ ر أن َّ
وأكد امللط أنه أرس���ل خالل املدة من يوليو2004م حتى
يولي���و2010 وهي مدة حكومة الدكتور أحمد نظيف نحو ألف
تقرير رقابي إلى الرئاسة ،ومجلس الشعب، ومجلس الوزراء،
والرقابة اإلدارية ،واحملافظني.
ت عن أن عدد َمن ينتمون
وكش���ف اجلهاز املركزي للمحاسبا 
إلى خط الفقر األدنى يصـل إلي16.232 مليـون نس���ــمة بنســبة
% 21.6 على مستوى اجلمهورية، وترتفع نسبة الفقر في محافظات
الصـعيـد لتصـل إلى  61 %في أسيـوط ،و 47.5 %في ســوهاج، و
[موقع اإلسالم اليوم2011/2/15 :م]
% 41.4 في بني سويف.
حذرت منظمة الصحة العاملية من أن املشروبات الكحولية
تتس���بب في حوالي  ٪ 4من الوفيات حول العالم ،وهي نسبة
تزيد عن عدد الوفيات باإليدز أو السل أو حوادث العنف.
كما أك���دت املنظم���ة في تقريرها الس���نوي ع���ن آثار
الكحولي���ات على الصحة في العالم أن  2.5مليون ش���خص
تقريباً ميوتون كل عام ألسباب متصلة بالكحوليات.
وقال التقرير« :االستخدام الضار للكحوليات يؤدي للوفاة
بش���كل خاص بني املجموعات من الفئة العمرية األصغر سناً،
والكحوليات هي عامل اخلطر الرئيسي للوفاة في العالم بني
الذكور الذين تتراوح أعمارهم من  15إلى  59عاماً».
[محطة أخبار سوريا2011/2/12 :م]

قال مكتب امليزانية بالكونغرس األمريكي :إنه يتوقع عجزاً في
امليزانية األمريكية في السنة املالية احلالية  1.48تريليون دوالر،
ارتفاعاً عن توقعات سابقة بلغت  1.07تريليون دوالر.
ويواج���ه الرئيس األمريك���ي (باراك أوبام���ا) معارضة
لسياساته االقتصادية ،داخل الكونغرس الذي أصبح يسيطر
الدين األمريكي للمرة األولى
عليه اجلمهوريون ،بينما يقترب َّ
من احلد األقص���ى القانوني؛ إذ فاق  14تريليون دوالرَ ،وفْقاً
لبيان وزارة اخلزينة األمريكية.
وبلغ حجم الدين  14.001تريليون دوالر ،وهو ما يعني أنه
يقل عن الس���قف احملدد البال���غ  14.294تريليون دوالر بنحو
 300مليار دوالر فقط ،وهو السقف الذي يعني مقدار ما ميكن
للحكومة الفيدرالية أن تقترضه بصورة قانونية.

قالت راضية خان ،رئيسة قسم البحوث اإلفريقية في بنك
س���تاندرد تشارترد« :اعتقد أننا بصدد توقع منو بني ،٪ 7 - 6
في عدد من اقتصادات إفريقيا .وهذا هو التوقع الرئيسي لنا».
وحول مس���تقبل إفريقيا في عام 2011م قالت« :عموماً
هو إيجابي .نحن في بنك س���تاندرد تشارترد نعتقد أن اجتاه
النمو في إفريقيا س���وف يعود .وبطبيع���ة احلال بعد األزمة
االقتصادية العاملية في عام 2009م رأينا معدالت منو أفضل
[موقع 2011/12/12 :CNNم]
في عام 2010م».
تقدم ما يزيد على  1.5مليون أمريكي بطلبات إلش���هار
َّ
اإلفالس خالل العام املاضي بارتفاع بلغت نسبته  ٪ 9عن عام
2009مَ ،و ْف َق ما أفادت منظمات متخصصة.
وذكر «معهد إشهار اإلفالس األمريكي» و «املركز القومي
املقدمة من
ألبحاث اإلفالس» أن طلبات إش���هار اإلف�ل�اس
َّ
األفراد تواصل االرتفاع بثب���ات منذ عام 2005م ،العام الذي
عدل فيه الكونغرس قانون اإلفالس.
َّ
َ
ويُذكر أن أكثر من  1.7ملي���ون أمريكي تقدموا بطلبات
إلش���هار اإلفالس آنذاك ،في تدافع إلعالن إفالس���هم قبيل
سريان التعديالت.
وفاقت أرقام املس���جلني لإلفالس الع���ام املاضي البالغة
 1.53مليون طلبات ع���ام 2009م التي بلغت  ،788 .407في
توجه َعزَته املعاهد املتخصصة إلى ارتفاع الديون واالقتصاد
الراكد.
وم َّثل ديسمبر املاضي ،أس���وأ شهور العام بشكل خاص؛
حيث تقدم  146 .118مس���تهلكاً بطلبات إفالس ،بزيادة ٪ 3
عن مستويات شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
[جريدة األمان اللبنانية2011/2/11 :م]

أعلن بكري ن���داي رئيس بعثة املفوضي���ة العليا حلقوق
اإلنس���ان لدى األمم املتحدة اليوم في تونس أن  219شخصاً
قتلوا و 510آخرين أصيبوا بجروح في أعمال العنف التي أدت
إلى سقوط الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
كما أعلنت منظمة هيوم���ن رايتس ووتش األمريكية غير
احلكومية املدافعة عن حقوق اإلنس���ان أن  302شخصاً على
األقل قتلوا خالل األحداث األخيرة اجلارية في مصر؛ إال أنها
حذرت من أن هذه احلصيلة قد تكون أعلى.
وقال���ت الباحثة هبة مري���ف على موق���ع املنظمة على
اإلنترنت :إن هيومن رايتس ووتش أكدت وقوع  232قتي ً
ال في
القاهرة و  52في اإلسكندرية و  13في السويس.
[مواقع مختلفة من البلدين]

[االقتصادية اإللكترونية]2010/1/26 :

العدد 284

79

األقليات اإلسالمية

األقلية المسلمة في موريشيوس
تقع موريش���يوس في جنوب قارة إفريقيا ،وهي جزيرة بركانية
في احمليط الهندي تبلغ مس���احتها  2045كيلو متر مربع ،حتيط بها
احلواجز املرجانية ،تقع إلى الش���رق من جزيرة مدغشقر وعلى بعد
 300كم منها.
يبلغ عدد الس���كان حوالي  2مليون نسمة (حسب تقديرات عام
2008م) ،وينقسم السكان على أربع جماعات إثنية:
الهندو موريشيوس ( ،)% 68الكريول ( ،)% 27الصينو موريشيوس
( ،)% 3الفرانكو موريشيوس (.)% 2
أما األديان فتتوزع على ثالثة أديان هي :الهندوس ( ،)% 52والرومان
الكاثوليك ( ،)% 3.28واملسلمون ( ،)% 16 .6وآخرون (.)% 3 .1
وص���ل الع���رب إليه���ا قب���ل أي أحد ،ولكنه���م لم يس���توطنوها
لكث���رة أعاصيره���ا ،وألنه���م قدِ موا للتج���ارة ال للبق���اء .وفي مطلع
الق���رن العاش���ر وصله���ا البرتغاليون أي���ام فاس���كو دي جاما وأطلق
عليه���ا اس���م (دارس���كارين) غي���ر أنه���م ل���م ينـزل���وا به���ا أيضاً،
ث���م نزله���ا الهـولنديون ع���ام 1060هـ ،وه���م الذين أطلقـ���وا عليهـا
اس���م (موريش���يوس) نس���بة ألح���د عظمائه���م ويدع���ى (موريس)
ث���م غادروه���ا ،ووف���د إليه���ا الفرنس���يون بع���د ج�ل�اء الهولنديني
واس���ـتعمروها قريب���اً م���ن ق���رن م���ن الزم���ان (1225 - 1127هـ)
وأسس���وا مدين���ة (ب���ورت لوي���س) التي غ���دت عاصم���ة اجلزيرة.
ثم لم تلبث إجنلترا أن طردت فرنس���ا منها س���نة 1225هـ ،وتسلطت
عليها ،وبقيت موريشيوس تابعة إلجنلترا حتى عام 1967م؛ حيث أعلنت
دولة مستقلة ولكن االستقالل الفعلي لم يتم إال سنة 1992م حيث أُعلنَت
جمهورية (موريشيوس) مع بقائها عضواً في مجموعة الكومنولث.
يتحدث معظم السكان لغة (الكريول) وهي مشتقة من الفرنسية
والهندية ،وأما اللغة الرسمية للبالد فهي اإلجنليزية.
وفي وس���ط هذا اجلو ،وبني ه���ذه التفريعات م���ن األجناس
الس���نة واجلماعة
والديان���ات يعيش املس���لمون الذي���ن ميثل أهل ُّ
الهدامة
غالبيتهم ،ويوجد قليل من الشيعة ،كما أن طائفة القاديانية َّ
تقوم بنش���اط ملحوظ هناك خاصة في دعوة الفقراء؛ حيث تغريهم
باملال ألجل أن ينضموا إليها.
يعيش أكثر املسلمني اليوم في العاصمة (بورت لويس) التي تعد
مدينة إسالمية؛ حيث يشكل املسلمون فيها  % 60من عدد السكان ،ويبلغ
عدد مساجدها خمسة عشر مسجداً .أما عدد املساجد في موريشيوس
كلها فيزيد على مائة مس���جد ،أكبرها (املسجد املركزي) بالعاصمة
وكذلك مسجد املدينة املنورة ويصدِ ر املسلمون جريدة تسمى (ستار).
ويُقبِل املسلمون في موريشيوس على التعليم أكثر من غيرهم ،وتوجد
له���م بعض املدارس واملعاه���د اخلاصة بهم ،منها :مدرس���ة إمداد
اإلسالم ،واملدرسة اإلسالمية العالية (تأسست سنة 1375هـ) ،وكلية
الثقافة اإلس�ل�امية (تأسست س���نة 1374هـ 1953 -م) .كما توجد
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ثالث مدارس ابتدائية ومدرس���ة متوسطة وخمسة معاهد لتحفيظ
القرآن الكرمي ،كما تنتشر الكتاتيب التابعة للمساجد التي تعلم أبناء
املسلمني مبادئ اإلسالم ،واللغة العربية ،والقرآن الكرمي .مثل احللقة
اإلسالمية ،وهي أقدم منظمة إسالمية في موريشيوس ،أُنشئت في
عام 1988م حتت اس���م دار القرآن ،وهناك خمس���ة معاهد أخرى
لتحفيظ القرآن .وتقوم هذه املعاهد وكذلك املدارس واملساجد ٌّ -
كل
حسب دوره  -مبهمة التوعية باإلسالم.
وكان لبناء أكادميي���ة الدوحة الثانوية للبن�ي�ن والبنات  -وهي
مدرسة بنيت على نفقة أهل اخلير من دولة قطر  -أثر كبير في نشر
العقي���دة الصحيحة في البيوت ونب���ذ البدع واخلرافات التي دخلت
عليهم من عدد من الفرق في مجتمعاتهم.
وتوجد في موريشيوس بعض املؤسسات اإلسالمية ،منها:
• املجلس األعلى للشؤون اإلسالمية.
• املركز اإلسالمي.
• حركة املرأة املسلمة تأسست سنة 1394هـ.
• رابطة موريشيوس اإلسالمية في بوباسني.
• ويوجد في العاصمة مركز لرابطة العالم اإلسالمي.
وهناك حزب (العمل اإلس�ل�امي) الذي حصل على مقعدين في
مجلس النواب سنة 1394هـ.
ح���ال املس���لمني الي���وم :ال يزال املس���لمون في موريش���يوس
يعيش���ون ظروف���اً اجتماعي���ة صعبة؛ فه���م أقلي���ة محرومة من
تطبي���ق ش���رائع اإلس�ل�ام ،وخاصة األح���كام املتعلق���ة باألحوال
الش���خصية( :من زواج وطالق وميراث) ،وتط ِّبق عليهم الس���لطات
القان���و َن الفرنس���ي الذي يحظر تع���دد الزوجات ،ومينع تقس���يم
املي���راث بينه���م طبق���اً للش���ريعة اإلس�ل�امية ،ويش���جع الزواج
املختل���ط الذي أصبح يش���كل أكثر من ألفي حالة بني املس���لمني.
كما حتظر السلطات في موريشيوس على املسلمات ارتداء احلجاب
خاصة على الطالبات الالتي يدرسن في املدارس واملعاهد احلكومية.
وما تزال األقلية املس���لمة في موريش���يوس تنتظر من املسلمني أن
ينتبه���وا إليهم ،ويهتموا بهم ومبش���كالتهم ،ويرس���لوا إليهم الدعاة
لتثقيفهم وتعليمهم شرائع اإلسالم ،وأن يناصروهم سياسياً ودعوياً؛
حتى ال يضيعوا مع من ضاع من األقليات املسلمة.

املصادر واملراجع:

• د .محمد عاش���ور ،دليل ال���دول اإلفريقي���ة ،معهد البحوث
والدراسات اإلفريقية ،جامعة القاهرة2007 ،م ،ص.585
• موقع طريق اإلميان.
• موقع قصة اإلسالم.
• fact book
• African muslim directories

[ قصة قصيرة ]

على هامش القمع
م���ع���ت���ز أب�������و ع�ين
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ماجمه���م يوم ًا بع َد
َدخل إلى َج ِ
لكن الثور َة حدثت في حلظة!
يوم ،حتى كادوا َيه َلكونَّ ،
ني شَ تم ًا
 grvعا َد
فيه املساج َ
ُ
ليل طويل أشبع ِ
اجلالد بعد ِ

البلدة ُك ِّلها َ
وجوع ًا ُ
لنال َّ
الرض َع ِمنها
كان
وذ ًال لو ُق ِّس َم على ُس ِ
ِ
���ب! ع���ا َد إلى ِفراش ِ���ه ا َ
���جن
نصي ٌ
حلري���ري الذي كا َن داخل الس ِ
نفس���ه ،ث���م َ
طاو ِلة
وضع زُجاج��� َة اخلم ِ���ر و َق���د َح
الذهب عل���ى ِ
ِ
الفضة أما َمهُ  ،ثم تَلفَع با َ
نوم َعميق.
ِ
حل ِ
رير وغرق في ٍ
بصعوبة بالغة،
تنفس���ونَ
ٍ
كان���وا ُمعلقنيَ ،لكنَّهم أحياءَ ،ي ُ
لوده���م ،إال أنه���م بق���وا يتَهامس���ونَ ِف���ي م���ا
لق���د تمَ زق���ت ُج ُ
���وت صدى وقع ُخطى ا َ
َبينهم ،و َكانَ ص ُ
وضحكاتهم
جلالدينَ
ِ
فعم السكون في أرجاءِ
َ
ورائح ُة س���جائرهم قد َهمدت َقلي ًالَّ ،
أكثر
���احة ،وما هي إال حلظات وإذا بأحد ا ُملع َّلق َ
الس ِ
ني  -وهو ُ
قد َس���ق َ
رعوب��� ًا ال َيدري
َط عل���ى
األرضَ ،فقَا َم َم ُ
م���ن ُج��� ِّوع ْ -
ِ
َ
بالقيد
َغمر ُه ،فإذا
ماذا َحدث? َفنظ َر
ِ
وتأمل قلي ًال والسعاد ُة ت ُ
وثقتان َقد َصغُ رت على ِمعصميهَ ،لقد
الذي كانت َيداه به َم
ِ
حل ُمهُ ِمن ُ
���ف َ
َض ُع َ
اجلوع حت���ى نَفذ ،نَعم! لم َيبقَ ِمن اللحم
���قط .لقد س َ
َيد ِبه ي َدهَ ،فس َ
���قط إلى
والدهن ما ميس���ك الق ُ
ُ
اجللد إلى باقي
عليه من
هب
ِ
بهيكله وما تَبقى ِ
ِ
احل ِ
ريةُ ،ثم َذ َ
بالسر الذي جَنا ُه ،فنظ َر
خبرهم
���ور ُي
ُ
ِ
املوثقني على ذلك الس ِ
عض ،تأمل���وا حاَله���م ،وإذا ِبهم ُكله���م َيفكونَ
بعضه���م إل���ى َب ٍ
���ور
���وع ،ويس���قُ طونَ إل���ى ِ
���ن م���ن س ِ
أرض الوط ِ
َقيوده���م باجل ِ
اجلالد،
باب
باملئات
ويهرعون
الوطن الدام���يُ ،
ِ
ِ
ِ
كاألموات إلى ِ
(اجلوع عاجلن���ا ...الذل
ذاته���ا:
ويهتفُ ���ونَ ِبش
ُ
���عارات اجلالد ِ
ِ
الفقر خلصنا) ،وإذا بهم يجرفون في طريقهم كل
أنقذنا...
ُ
رفة اجلالد ،فأخذو ُه
احلراس والسجانني ،حتى وصلوا إلى ُغ ِ
(اإلصالح والتجدي���د) ،أخذوه إلى
ول���م َيس���معوا وعوده ف���ي
ِ
احلدائد تلك ،ثم طافوا
الساحة وعلقوه بإحدى
َطاولته في
ِ
ِ
الطعام والش���راب حت���ى امتال َء بطنهُ  ،ثم
بكل أصناف
علي ِ���ه ِ
ِ
طاولته
الغرفة عل���ى
���قف
ِ
ِ
ق���ادو ُه إل���ى ُغرفت ِ���ه ،وعلقو ُه في س ِ
احلريري.
الفضية ،ثم شَ نقو ُه في دثاره
ِّ
ِ
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[قضايا فكرية ]

إشكال العلمانية
في فكر المسيري...
رؤية أخرى

أ .د أحمد محمد الدغشي

(*)

addaghashi@yemen.net.ye

بتت ُّبع مسار عالم األفكار تأ َّكد أن األفكار احل َّية ال متوت بوفاة

أصحابها ،بل إن بعض األفكار الفاعلة لم جتد طريقها إلى الفعل
والتنفيذ إال بعد غياب ذويها غياباً (فيزيقياً) عن عاملنا الدنيوي،
ولعل من هذا القبيل بعض أفكار الفيلسوف الراحل عبد الوهاب
املسيري  -رحمه الله  -حيث فرضت بعض أطاريحه على جمهرة
الباحثني نقاشاً لم ينته  -وال أحسبه سينتهي  -في جملة قضايا

فصل الدين عن عالم السياس���ة ،ورمب���ا االقتصاد ،ورمبا بعض

اجلوانب األخ���رى من احلياة العامة ،وهو م���ا يع َّبر عنه أحياناً
الصمت
بعبارة (فصل الدين عن الدولة) ،ومثل هذه الرؤية تلزم
َ
بش���أن املجاالت األخرى من احلياة ،كما أ َّنها ال تنكر بالضرورة

وجود ُمطلَقات وكلِّيات أخالقية وإنس���انية ورمبا دينية ،أو وجود
ما ورائيات وميتافيزيقا؛ ولذلك ال تتفرع عنها منظومات معرفية

ومس���ائل ش���ائكة ،بعضها رمبا أخذ حكم املس���لَّمات ردحاً من

أو أخالفية.(((»...

الزمـن ،حتى جاء املسـيري فأبدى حول بعضهـا من املعطيـات ما

أما ال َعلمانية الشاملة فهي عنده« :رؤية شاملة للعالم ذات بُ ْعد
معرف���ي ( كلِّي ونهائي) ،حتاول بكل صرامة حتديد عالقة الدِّ ين

أحالها كغيرها أطروحة تقبل األخذ والعطاء ،ولعل من أشهر هذه
املس���ائل حقيقة (بروتوكوالت حكماء صهيون) ،ومسألة (اللوبي
موجهاً أساساً لصانع القرار األمريكي،
الصهيوني) ،وما إذا كان َّ
أم أن الكي���ان الصهيوني بر َّمته مج َّرد أداة اس���تعمارية للواليات

املتحدة ،ملساعدتها في إحكام قبضة هيمنتها على املنطقة؟ كما
أن من أشهر تلكم املسائل بالغة التعقيد – وهي محل نقاش هذه
املقالة  -تقسيم املسيري ال َعلمانية إلى مستويني :علمانية جزئية
و أخرى كل ِّية ،فاألولى  -بحس���ب املسيري  -مج َّرد «رؤية جزئية

ْ
واملطلَقات واملاورائيات (امليتافيزيقية) بكل مجاالت احلياة؛ وهي
رؤية عقالنية مادي���ة تدور في إطار املرجعية الكامنة والواحدية
املادية التي ترى أن مركز الكون كامن فيه غير مفارق أو متجاوز
بأس���ره مك َّون أساساً من مادة واحدة ،ليست لها
له ،وأن العالم ْ
أية قداس���ة وال حتوي أ َّية أسرار ،وفي حالة حركة دائمة ال غاية

لها وال هدف ،وال تكترث باخلصوصيات ،أو التف ُّرد أو املطلقات
أو الثوابت ،هذه املادة تش ِّكل ك ً
ال من اإلنسان والطبيعة.(((»...

للواقع (إجرائية) ،ال تتعامل مع أبعاده الكل َّية والنهائية (املعرفية)،

ومن ث َّم ال تتس���م بالش���مول ،وتذهب في هذه الرؤية إلى وجوب
(*) أستاذ أصول التربية وفلسفتها  -جامعة صنعاء  -اليمن (كاتب وأكادميي ميني).
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((( املسيري ،ال َعلمانية حتت املجهر (حوار بني املسيري وعزيز العظمة)1421 ،هـ 2000 -م،
الطبعة األولى ،دمشق :دار الفكر  -بيروت :دار الفكر املعاصر ،ص .120 - 119
((( املرجع السابق ،ص .120

ومع أن وجهة نظر الدكتور املس����يري تظل رأياً كأي رأي قابل
للنق����اش واألخذ والعطاء ،ب����ل القبول والرفض؛ غي����ر أن انتماء
املس����يري إلى دائرة الفكر اإلس��ل�امي ،ونظراً مل����ا يحظى به من

مناقش���ة أكث َر تفصي ً
ٍ
ال للمسألة ذاتها ولكن
لكن ه َّيا بنا إلى

في ما يتصل بذلك التقس���يم لل َعلمانية من زاوية فكر املس���يري

اخلاص وموقفه الشخصي من ال َعلمانية اجلزئية بوجه خاص.

مكان����ة مرموقة ،واحت����رام ملحوظ لدى اجلمي����ع ،بوصفه مف ِّكراً

ح ّراً مس����تنيراً ح ّق����اً ،ذا تأثير في النخ����ب جميعها ،داخل مصر
وخارجها ،وفي مقدِّمتهم اإلسالميون ،كل ذلك منح رأيه قبوالً في

تأ َّّمل – على س���بيل املثال – في هذا النص من هذا احلوار
الذي يبدو ألول وهلة مش���ك ً
ال ،لكن بتتبع إجاباته التفصيلية بعد
ذلك يظهر موقف املس���يري املؤ ِّكد ملا س���بقت اإلشارة إليه في

الوس����ط ال َعلماني ،عن قناعة من بعضهم وعن تكتيك وبراغماتية

مستهل مناقشة فكره.

حجة
املسيري هذه من قِ َبل بعض اإلسالميني؛ وكأنه استحال إلى َّ

احتلت اجلزء األساس���ي في مش���روعي الفكري ،فقد قيل لنا :إن

م����ن بعضهم اآلخر؛ كما أ َّنه ال يُس����تب َعد أن ث َّمة متابعني ألطروحة
على اإلس��ل�اميني كآفة ال يس����عهم س����وى اإلذعان له ،أو أ َّنه غدا

يجيب املسيري على سؤال مباشر بهذا الصدد قائ ً
ال« :ال َعلمانية

ال َعلماني���ة تعني فصل الدين عن الدولة ،وهذا تعريف قوي ال بأس

حجة بذاته ال مبستنداته العلمية وحججه البرهانية ،ولكن املنهجية

به ،وأنا ال مانع عندي من فصل الدين عن الدولة ،إذا كانت الدولة

العلميـة التـي يُع ُّد املس����ـيري مـن أبرز رموزهـا تفـرض علينـا أن
ال يدفعنا اإلعجاب بفيلسوف أو مف ِّكر أو عالم أو باحث مهما عال

تعني مجموعة اإلجراءات السياس���ية واالقتصادية واإلستراتيجية؛

قدره وارتفعت مكانته ألن نأخذ رأيه مسلَّمات تستعلي على النقد؛
فهذه إس����اءة إلى الفيلس����وف أو املف ِّكر أو العالم أو الباحث إن هو
وافق على ذلك ،وحاشا الفيلسوف املسيري أن يقع في َش َرك ذلك؛
وال سيما أن بعض النقاد قد واجهه في مجلسه الفكري ( صالونه)

فال أحب أن أرى املش���ايخ يهرولون في طرقات وزارتَي اخلارجية
والدف���اع ،وال أحب أن أجلس في جلنة تناقش إس���تراتيجية مصر
القادمة ،خالل القرن احلادي والعشرين ،ويجلس إلى جواري أحد
الش���يوخ» فقاطعه احملاوِ ر قائ ً
ال« :معنى ذلك أنك ترفض س���يادة
الدولة الدينية ،كما كان سائداً في أوروبا ،إ َّبان العصور الوسطى؟»

���دة ولكنها في املس����ار املنهجي الذي
بوجهة أخرى ال تخلو من ش� َّ

مح���ددة؛ فهي تعن���ي اإلجراءات
فأج���اب املس���يري« :كلمة دولة
َّ

ذلك ،حسب رواية صاحب النقد األستاذ محمد إبراهيم مبروك(((.

الش���ـامل ،تثـار هنا قضيـة املرجعية؛ م���ا مرجعيـة هـذه الدولـة؟
مرجعيـ���ة الدولـة األمريكية  -مث ً
ال  -ه���ي املنظـومة الداروينيـة،

ُعرِ ف املس����يري به طيلة مسيرته العلمية والفكرية ،فلم ينزعج من
توفيق أم تلفيق؟

السياس���ية واالقتصادية املباش���رة ،لكن إذا أخذنا الدولـة باملعنى

بعد إنعام النظر في حديث املس����يري بهذا الشأن خلصت إلى أن

مبعنى أن القـ َّوة هي املع َّول عليه األساسي لإلستراتيجية األمريكية؛

بني ما يصفه بال َعلمانية الكل َّية الش����املة ،وال َعلمانية اجلزئية احملدودة؛

هي أن الش���عب اليهودي له حق مطلق في أرض فلسطني ،وأن من
يتج���اوز هذا احلق يجب القضاء علي���ه مبرماً ،فما مرجعية عاملنا

رأيه ال يس����لم من نقاش مع َّمق؛ إذ إنه يحوي جوانب من أوجه التداخل
واالضطراب بل التلفي����ق أحياناً؛ من خالل محاولته الفصل املوضوعي
بل أجدني مع جوهر رأي األستاذ محمد إبراهيم مبروك في نقده لذلك
تفسير لذلك
الفصل؛ نظراً للس����بب املش����ار إليه آنفاً((( ،ولم أجد من
ٍ

س����وى أن املس����يري  -كأي مف ِّكـر توفيقي كبير  -كان يحلم بالتقريب

أي أن عقيدتها وديانتها هي الق َّوة ،وإسرائيل عقيدتها أو مرجعيتها:

العرب���ي؟ أعتقد أن مرجعيتنا يجب أن تكون إس�ل�امية ...ألننا إذا
لم نؤمن باملرجعية اإلس�ل�امية فسوف نأخذ بالداروينية ،ومن هنا
يأتي التمييز بني ما أس���ميه بال َعلمانية اجلزئية ونظيرتها الشاملة،

بني االجتاهني :اإلسالمي املعتدل الوس����طي ،ومن يصفهم بال َعلمانيني

ال َعلمـاني���ة اجلزئية تعني فصـل الـدين ع���ن الدولـة ،والدولـة هنا
 -كما قلت  -تعني كياناً صغيراً ينصرف إلى السياس���ة واالقتصاد

تخصصات (رجال الدين) أو
فصل بني إجراءات مؤسسات الدولة وبني ُّ

باملعنى املباشر .أما ال َعلمانية الشاملة فهي ليست فصل الدِّين عن

اجلزئيني؛ وذلك من خالل محاولته تصوير أن األمر ال يزيد عن عملية
علماء الشريعة((( ،وهذا رأيه اخلاص على كل حال.

((( راجع :محمد إبراهيم مبروك ،نقد مفهوم ال َعلمانية اجلزئية والشاملة عند الدكتور عبد
الوهاب املسيري ،ن ُِشر في مجلة البيان  -السعودية ،وأعيد نشره في موقع إخوان نت.
-7127?http://www.ikhwan.net/forum/showthread.php
((( محمد إبراهيم مبروك ،املرجع السابق.
املفصل بهذا اخلصوص في حواره في :ال َعلمانية حتت املجهر ،مرجع
((( راجع رأيه
ََّ
سابق.

الدول���ة ،وإمنا فصل القيم الدينية واألخالقية واإلنس���انية ال عن
الدولة فحسب؛ وإمنا عن حياة اإلنسان بجانبها العام واخلاص»(((.
ٍ
ومناقشة ذاتية له في
وإني بعد تأ ُّمل في حديث املس���يري

((( حوار مع عبد الوهاب املسيري( ،أجراه في القاهرة رجب الدمنهوري) ،مجلة
نوافذ(صنعاء) ،العدد الثاني ،سبتمبر 1997م ،ص  ،21 - 20وانظر :تأكيد ذلك
التعريف في ال َعلمانية حتت املجهر للمسيري ،مرجع سابق ،ص .122 - 119
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(نصاً مباشراً ،أو حواراً
أكثر من مناسبة ،وفي غير ما مصدر له ّ

املس���يري لطبيعة هذا الفصل ،وبني آخرين يتبنون مسألة الفصل

االضطراب في خطاب املس���يري بسبب النزعة التوفيقية عنده؛
ال أرى موقع���اً ممكناً ،أو منطقاً مقنعاً ،أو وجاهة الس���تخالص

اإلجرائية في اجلانبني االقتصادي والسياس���ي ،في الوقت نفسه
الذي يؤ ِّكد فيه على عدم شمول ذلك الفلسف َة واملضامني ،ناهيك

مباش���راً أو غير مباش���ر بهذا الش���أن)؛ ومع تأكيدي على ذلك

أن املسيري يش���ايع وجهة النظر ال َعلمانية التي ينادي بها بعض

األصدقاء والزمالء املفتون�ي�ن بالنموذج ال َعلماني الغربي الرامي

إلى فصل الدين عن الس���لوك احلياتي جميعِ ه ،وإن شئت فقل:

ذاته���ا ،وليس َّ
أدل على ذلك من كونه يؤكد على اجلوانب الفنية أو

عن املجاالت األخرى تربوياً وأخالقياً وقيمياً .ويعزز هذا االعتقاد
أكثر في فكر املس���يري؛ أي أنه ال يؤمن بشمول ال َعلمانية اجلزئية
سوى للجـوانب اإلجرائيـة في االقتصـاد والسـياسية  -على سبيل

فصل اإلنس���ان عن روح���ه وقيمه وهويت���ه احلضارية وكينونته

املثال  -دون انفص���ال ذلك في نهاية املطاف عن اإلطار املرجعي

يتحدثون عن فصل الديني عن السياس���ي
ومصيره؛ إذ إنهم إمنا
َّ

والقيمي ،أقول :يعزز ذلك ما ص َّرح به في حواره مع الدكتور عزيز

بالكامل؛ وإن لم يعلن بعضهم عن ذلك صراحة ،أو يدرك بعضهم
اآلخر مآل منادات���ه بال َعلمانية ،أو تق ُّبله له���ا نظاماً حاكماً في
املجتمع املسلم ،وهو ما ال يؤمن به املسيري شخصياً؛ بل هو ض ُّد

قناعاته ،ولكنه يحاول أن يق ِّرب الشقَّة بني االجتاهني املتضادين
كما سلف القول.

إنَّ املن���اداة بالصيغ���ة ال َعلمانية حلل مش���كالت مجتمعاتنا

املس���لمة حتى بصيغتها اجلزئية ال ب���د أن تفضي  -وإن لم يرِ د

قصى جانب أو جوانب من جوهر الدين
املسيري ذلك  -إلى أن يُ َ

وليس (إجراءات السياسة وتقنياتها التنفيذية) من شؤون الدولة

العظمـة؛ إذ إنه بعد أن يس���تعرض جملة من التعريفات اخلاصة
ببع���ض الباحثني العرب (بصرف النظر عن مس���احة االتفاق أو

االختالف معه حول رأيه اإليجابي في بعضها) يخلص بعدها إلى
القول ...« :والتعريفات السابقة للعلمانية لم جتعل منها رؤية شاملة
للعالم ،ولم تعطها صفة العاملية والشمول ،كما قلَّصت من نطاقها
متتد بأية
لتش���ير إلى املجال السياس���ي ورمبا االقتصادي ،ولم
َّ
حال لتش���مل املجاالت األخرى للحياة ،أو اجلوانب النهائية (القيم
األخالقي���ة  -القيم الدينية) ،ومن ثَ َّم فهي ال تش���مل كل جوانب
الواقع ،وال كل تاريخ البش���ر ،وتس���مح بوجود ح ِّيز غير َعلماني
(مطلق ،كلِّي ،نهائي ،غائي ،غير مادي) يس���مح بانفصال اإلنسان

بش���تى مجاالتها واختصاصاتها أو في بعضها ،وهو ال يخرج عن
ذلك املستوى اجلوهري؛ سواء أكان ذلك سياسياً باملعنى املباشر

عن الطبيعة وبإمكانية جتاوزه لها ،ويترك مجاالً واسعاً
ْ
للمطلَقات

حيث حاكميتُها على روح النظام السياس���ي وقوانينه في إطارها

(اإلنسانية واألخالقية والدينية) ،ولفكرة اجلوهر والكل َّيات؛ ولذا
فهذه ال َعلمانية تتسم بقدر من الثنائية؛ (غير املادي مقابل املادي،

أم سياس���ياً باملعنى غير املباشر؛ أي عالقة الدولة بالسياسة من
جوانب االجتم���اع والتربية
الداخل���ي واخلارج���ي ،أم من حيث
ُ
روحها
والسلوك األخالقي والقيم املجتمعية واالقتصاد من حيث ُ

وفلسفتُها إلخ...

اإلنساني مقابل الطبيعي ،املطلق مقابل النسبي ،األخالقي مقابل
غير األخالق���ي ،الكلّي مقابل اجلزئي ،الثابت مقابل املتغ ِّير) ،كما
تتس���م بقدر من التع ُّددية احلقيقية وال تتبن���ى النماذج الواحدية

احترام التخصَّصات ...ماذا يعين؟

املادية الساذجة؛ فالرؤية املادية احلقة رؤية شاملة للكون (الطبيعة

أدركت أن املس���يري رغم تش���عبه في التفصي���ل ،ومحاولته

واإلنس���ان) ،ال تقبل التجزئة وال الثنائية وال التجريد ،وال جتاوز

حريص أكثر
إيجاد فرص االلتقاء بني فريقي السياس���ة والدين:
ٌ

سطح احلركة الدائمة ،بل ترى أن قانون املادة يسري على اإلنسان

التخصصات  -وهذا ليس رأيه وح َده
أي ش���يء على احترام
من ِّ
ُّ

في حقيق���ة األمر  -بحيث ال ينبغي أن يُ َ
حش���ر علماء الدين في
تخصصاته���م ،دون أن يعني أن ال عالق���ة للدين  -بوصفه
غي���ر
ُّ

مرجعية املجتمع  -باحلاكمية على جوهر سياسة الدولة في شتى

( في كل مجاالت احلياة) سريانه على األشياء والطبيعة» .
(((

على الرغم من تأكيد اخلالف مع املس���يري حول س�ل�امة
تقس���يمه ودرجة انضباطه ودق���ة موضوعيت���ه؛ إال أن حديثه
الس���ـالف ينفي عنـه مطلقـاً ذلك املعنى الذي ينادي بفصـل كل

مجاالتها .وأحسب أن حرص املسيري على التمييز بني اإلجراءات
التنفيذية والعملية للدولة في جانبي االقتصاد والسـياس���ـة :أمر

صح الوصف) ،وأحسب
ما هو ديني عن كل ما هو سياس���ي (إن َّ

أن ذلك ٍ
كاف في كون املسيري ال يذهب ذلك املذهب الذي ينادي

ال يتع���ارض مع اإلطار الفكري واملرجعي لالقتصاد والسياس���ة،

به من يتبنى مقولة (فصل الدين عن الدولة أو السياس���ة)؛ إذ إن

عدا غيرهما من املجاالت ،وهنا يكمن الفرق اجلوهري بني تبرير
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حديثه الس���ابق من أقوى الشواهد على أن ذلك عنده غير مراد

ألبتة .بل لقد ص َّرح في حوار آخر يُ َعد من أحدث حواراته نسبياً
مبا ال يدع مجاالً للش���ك في رأيه املخالف لل َعلمانية السائدة في

الواقع  -دعك من فرضياته املثالية أو أمنياته البعيدة بالنس���بة
حتدث ع���ن ال َعلمانية فقال« :إن هذا
ل َعلماني���ة اآلخرين  -حني َّ

املصطلح ال بد أن يُف َهم في س���ياقه وتط ُّوره التاريخي فهو ُعرِ ف

في القرن التاسع عش���ر على أنه فصل الدين عن الدولة ،وكان
ذلك حينما كانت الدولة كيان���اً صغيراً ترك رقعة احلياة العامة

لم يكن له مرجعية نابعة من تراثه ،فسيستورده من اآلخر»(((.
وصف���وة القول هنا :إن رؤى املس���يري وأطاريح���ه اإلجمالية
والتفصيلية في أكثر من دراسة وكتاب وحوار ومحاضرة ونحو ذلك؛
فك���ر َعلماني يفصل الدين عن احلياة ،أو
جتعله أبعد ما يكون عن
ٍ
املعتقد عن الس���لوك ،بل إن أطاريح���ه األخرى في ما يتصل باملرأة

والطفول���ة ،وأصالة املعرفة وهويتها ووق���وع التح ُّيز ال َعلماني فيها،

واإلنس���ان ،والقيم ،والكون ونحو ذلك ،التي برز بعضها في حتريره
لكتاب (إشكالية التح ُّيز)  -على س���بيل املثال  -ومقدِّمته الضافية

ومنظومة القي���م واملرجعية النهائية لألفراد يحددونها حس���ب

له ،التي احتلت اجل���زء األول بكامله ،عالوة على بحثه اخلاص في

رؤيته���م؛ ولذلك ف���إن ما مت علمنته في ه���ذا اإلطار هو أجزاء

الكتاب ،ال���ذي ض َّمنه بعض صفحات اجلزء اخل���اص بالتح ُّيز في
موحداً مؤمناً بش���مول
األدب والنق���د؛ كل ذل���ك ليجعل منه مف ِّكراً ِّ

الصم���ت بخصوص األخ�ل�اق واحلياة اخلاص���ة؛ ولذلك أميل

املجتمع.

مع َّينة من احلياة العامة التي ميكن أن نحصرها في بعض جوانب

السياس���ة واالقتصاد وليس كلها .ونالحظ أن هذا التعريف يلزم

الفكر اإلس�ل�امي لكل قضايا اإلنسان والكون واملعرفة والقيم ونظم

للق���ول :إن ه���ذا التعريف يعني فصل القي���م الدينية عن بعض

جوهر املفارقة:

اإلجراءات السياسية واالقتصادية وليس عن املرجعيات النهائية

وهن���ا يكمن جوه���ر املفارقة؛ إذ كيف يس���تقيم اجلمع بني

للمجتمع»(((.
ويقول في تأكيد هذا املعنى في احلوار نفس���ه« :أنا كمفكر
إس�ل�امي ال أرى غضاضة في قبول ما أسميه ال َعلمانية اجلزئية

إن كان يعني بعض اإلجراءات السياسية واالقتصادية ذات الطابع
الفني ،والتي ال متس من قريب أو من بعيد املرجعية النهائية وهو
ٍ
حديث لرس���ول « :#أ ِّبروا أو ال تؤبروا ..أنتم أعلم
ما أفهمه من
بأمور دنياك���م»(((؛ أي أن الفصل هنا بني الدين والدنيا ينصرف

ذلك املوقف الواضح للمسيري وبني تل ُّمسه املب ِّررات والتأويالت
(املتعسفة) لبعض رموز املدرسة ال َعلمانية املتط ِّرفة أمثال :حسني
ِّ
ومحمد رضا
أحم���د أمني ،وفؤاد زكريا ،ومحمود أم�ي�ن العالم،
َّ

مح��� َّرم ،بوصف هؤالء على نح���و أو آخر ال يزال���ون في إطار
ال َعلمانية اجلزئية(((؛ وذلك لَ َعم ُر الله ضرب من األمنيات البعيدة
أو اخليال العجيب! ولس���ت أدري س َّر قسوته بعد ذلك على مراد
وهبة؛ حيث وصفـه من بني آخـري���ن بـ (ال َعلماني الكلِّي)؛ إذ لو

إلى تفصيلة مادي���ة محددة (تأبير النخ���ل) وال ميس املرجعية

أعمل املس���يري منه���ج (التبرير) أو (االعت���ذار) الذي ال ندري
ضـابط���اً موضـوعياً له؛ أللفـى مقولة َّما تدرأ عنـه ذلك الوصـم

يجسد رؤية بعض املف ِّكرين الذين
إن« :شعار اإلس�ل�ام هو احلل
ِّ
يقودون تياراً سياس���ياً مهماً ،يؤمن بأن املرجعية اإلسالمية هي

قول املس���يري بعد إخراج وهبة من دائرة (ال َعلمانني اجلزئيني)

النهائية الدينية املتجاوزة لسطح املادة»(((.
وعن ش���عار إحدى أكبر اجلماعات اإلس�ل�امية الش���هير
(اإلس�ل�ام هو احلل) يعلن املس���يري رأيَه املؤ ِّيد للش���عار قائ ً
ال

املجال أو الطريق حل ِّل مش���اكل هذا املجتمع ،وهو ما أتف ُق عليه

أي مجتمع ال بد أن يكون له مرجعية نهائية واحدة ،ومن
معه؛ ألن َّ
((( حوار مع عبد الوهاب املسيري( ،أجراه في القاهرة حسام متام ،حول التدين والتفسير
ال َعلماني) ،موقع إسالم أون الين2006/1/15،م.
((( أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة  -رضي الله عنها « -أن النبي  #مر بقوم
يلقحون ،فقال :لو لم تفلعوا لصلح .قال :فخرج شيصاً .فمر بهم فقال :ما لنخلكم؟
قالوا :قلت :كذا وكذا .قال :أنتم أعلم بأمر دنياكم» ،اجلمع بني الصحيحني البخاري
ومسلم ،حملمد بن فتوح احلميدي ،دار ابن حزم  -بيروت1423 ،هـ 2002 -م الطبعة
الثانية ،حتقيق د .علي حسني البواب .والشيص :التمر الذي ال يشتد نواه ويقوى .وقد
ال يكون له نوى أص ً
ال^ .
((( حوار مع عبد الوهاب املسيري (أجراه في القاهرة حسام متام ،حول التدين والتفسير
ال َعلماني) ،موقع إسالم أونالين2006/1/15 ،م.

بـ (ال َعلماني���ة الكل َّية) ،لكني أزعم أني أدركت جانباً من الس��� ِّر
(وأرجو  -قارئي العزيز  -أن حتاول معي إدراك ذلك) ،وذلك في

بسبب مقولته عن ال َعلمانية« :هي املسار اإلنساني في حضارتنا»
فيعلِّق املسيري «أي :حضارة كل البشر ،في كل زمان ومكان( ،هل
العوملة وال َعلمانية هما الشيء نفسه؟) ومن هذا املنظور قام ( أي
مراد وهبه) بال ِّدفاع عن التطبيع مع إس���رائيل( ،ألس���نا حضارة
مادي���ة واحدة؟) ،كما قام بتأييد حتـال���ف كوبنهاغن بقوله« :إن
ما دفعه هذا [هكذا في املصدر ورمبا األدق هو] إميانه بفلس���فة

التنوي���ر القائلة :إ َّنه «ال س���لطان على العق���ل إال العقل وحده»،
((( املرجع السابق.
((( املسيري ،ال َعلمانية حتت املجهر ،مرجع سابق ،ص .69 - 64
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(وهذا هو أحد تعريفاته للعلمانية)»(((.
واآلن هل أدركت معي – قارئي العزيز -جانباً من ذلك الس���� ِّر
املتم ِّثل في املوقف السياس����ي لوهبة من الكيان الصهيوني قبل أي
عامل آخر ،أ َّم أن ذلك انعكاس مباشر بالضرورة ملفهومه لل َعلمانية

(الكل ِّي����ة) املتم ِّثلة في افتراض العوملة وال َعلمانية ش����يئاً مترادفاً أو
واحداً؟ أو في كون وهبة يعتقد  -بنا ًء على مفهومه للعلمانية  -أننا
والصهاين����ة احملتلني حضارة مادية واحدة؟ ناهيك عن املقولة التي
تكاد جتمع عدداً ممن يع ُّدهم املسيري من ذوي ال َعلمانية اجلزئية.

ورحم����ك الله أيه����ا املف ِّكر العظيم! هل كنت ج����ا ّداً في جعل هذه
املقولة« :ال س����لطان على العقل إال العقل» الس����بب احلقيقي في
إخراج الفيلس����وف وهبة من الدائ����رة اجلزئية إلى الكلِّية؟ دون أن

لزوم ما ال يلزم:

وفي األخير اس����توقفني حديث املف ِّكر املس����يري عن املوقف
مما يصفه بـ (ال َعلماني����ة اجلزئية)؛ حيث يبدي تف ُّهماً لها ،وتق ُّب ً
ال

تقدم؛ بيد أن
للمنادي����ن به����ا ،وهذا ما لم يعد جديداً بع����د كل ما َّ
اجلديد املثير هو أن يستش����هد املس����يري ببعض رموز مدرس����ة

الوس����طية اإلس��ل�امية أمثال :فهمي هويدي ،ويوسف القرضاوي،
العسال ،ومحمد س����ليم العوا ،وعبد الغفار عزيز ،وسيف
وأحمد َّ
عبد الفتَّاح ،وراش����د الغنوش����ي ،وطه العلواني ،وعبد احلميد أبو
س����ليمان ،ومدرس����ة املعهد العاملي للفكر اإلسالمي وسواهم على
موقفهم م����ن ال َعلمانيني اجلزئيني حس����ب وصفه ،من حيث قبول
التعايش معهم ،وع ُّدهم جزءاً أساس����اً م����ن أبناء الوطن الواحد(((،
ول����م أدرك حتى اللحظ����ة وجه العالقة العض����وي بني االختالف

ينطبق الشيء نفسه على الفيلسوفني اآلخرين :محمود أمني العالم
وفؤاد زكريا ،اللذين اشتهرا مبناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني

مع مفهوم ال َعلمانية واجتاه املؤمنني بها بش����قيها  -وهو املش����كل
احلقيقي في أطروحة املسيري لدى كل من جاء على ذكر أسمائهم

ب����كل قوة وصالبة وثبات ،ولكن  -مع كل التقدير لهما  -ليس ذلك

حسب متابعتي ألطاريحهم ،وفي مقدِّمتهم رمز الوسطية املعاصرة

مؤه ً
ال وح َده للبق����اء في دائرة ال َعلمانية اجلزئي����ة ،متاماً كما أنَّ

ورائدها اإلمام يوس����ف القرضاوي  -وبني املوقف الش����خصي أو
اجلماعي ممن يحملون تلك اآلراء بشقيها اجلزئي والكلِّي.

املوقف املغاير ال يس����تأهل أن يكون س����بباً وحيداً أو كافياً كذلك

في الز ِّج بصاحب املوقف في أتون ال َعلمانية الشاملة وإقصائه من
األولى ،وكل ذلك بحسب التقسيم اخلاص باملسيري.
اعذرني قارئي العزيز! إن أنا  -على غير عادتي في منهجية
التوثيق  -أعرضت عن ذكر األدلة والشواهد على مصداق زعمي
في كون األمر ال يختلف لدى العالم وزكريا ،في مس���ألة مرجعية

بتعبير أكثر وضوحاً :ما وجه الربط بني مس���ألتني ال تالزم

بينهما  -حس���ب اعتقادي  :-األولى :مفه���وم ال َعلمانية ودالالته

وانعكاس���اته الفكرية والعملية ،واألخ���رى :املوقف من املؤمنني
بال َعلمانية بقسميها؟

وباملناس����بة فإن صاحب هذه السطور  -ويزعم أ َّنه ال يختلف

أي
العق���ل (املطلقة) ،وأزعم أن كل من درس مق��� َّرراً على يدي ٍّ
ألي منهما يدرك
من الفيلس���وفني ،أو قرأ ولو مقالة ذات عالقة ٍّ

في موقفه هذا مع املثقفني اإلسالميني كافة ومن وردت أسماؤهم
آنف����اً بوجه أخص  -يتبنَّى املوقف الرافض للمفهومني ،وما ينبني

بال لبس أن مقولة :إن املرجعي���ة النهائية للعقل (وليس للوحي)

عليهما من دالالت فكرية وانعكاسات عملية؛ لكن ذلك ال يستلزم
موقفاً مماث��ل� ً
ا من حيث مب����دأ ُ القَبول بالتعاي����ش مع املؤمنني

م���ن ذلك ،إذا ما ذ َّكرت بأنه حت���ى بعض من ير ِّدد مقولة (فصل

االجتماعي واملك ِّون الوطني؛ فذلك موقف مستقل ،واآلخر موقف
ٌّ
أي منهما اإلميان باآلخر ،ال ضرورة
مستقل كذلك ،وال يس����تلزم ٌّ

قاس���م مشترك بني ثالثتهم بوجه خاص .بل إني أذهب إلى أبعد
الدي���ن عن الدول���ة) ،على نحو من الفصل التام بني السياس���ة
والدين( ،ولي���س الفصل اإلجرائي الذي ال ي���كاد يوجد إال في
الوحي املرج َع النهائي
أمنية الفيلس���وف املسيري وخياله) ال يع ُّد
َ
من خصائص الفكر؛ إذ لو كان يع ُّده كذلك ملا وس���عه إال التسليم
بنصوص الوحي ذات الصلة مبجاالت احلياة املتنوعة ،وتلك أبرز

بال َعلمانية ،بقسميها  -حسب املسيري  -وعدِّهم جزءاً من النسيج

وال تبع����اً .ومن ثَ َّم فالربط بينهما تعس����في ومندرج حتت قاعدة

(لزوم ما ال يلزم).

مرة أخرى م���ا كان لهذا اجلدل أن يثور ل���و لم يكن املفكر
املسيري على تلك الدرجة من األهمية والتأثير.

السمات األبجدية في االجتاه ال َعلماني بك ِّل مك ِّوناته ومدارسه.
((( املسيري ،املرجع السابق.70 - 69 ،
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((( املسيري ،ال َعلمانية حتت املجهر ،مرجع سابق ،ص .149 - 146
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[ تاريخية ]

مصدرًا للدراسات التاريخية والفقهية
في المغرب واألندلس
أن�����ور حم���م���ود زن������ايت

(*)

anwer1122@yahoo.com

تزخر كتب الن���وازل((( مبادة تاريخي���ة وفقهية غاية في
ال حاف ً
األهمية ،وتُ َعد س���ج ً
ال جلوانب كثيرة من حياة األفراد
واجلماعات ،وتعمل على كش���ف كثير م���ن القضايا الفكرية
واالجتمـاعية والتش���ريعية؛ فالنوازل تعني ما يَعـرِ ض ألفراد
املجتم���ع من قضايا ومنازعات قضائي���ة تُط َرح على القضاة؛
وله���ذا األمر قيمة عظيمة بال ش���ك ال م���ن الناحية الدينية
فقط؛ بل ألنها كذلك تُلقي الضوء على كثير من دقائق احلياة
االجتماعي���ة واالقتصادية ،كما ت ُْطلعنا على مدى األصالة في
التشريع املغربي واألندلسي ،ومدى آثار البيئات اإلقليمية في
هذا التش���ريع ،كما تعمل على التعرف على النُّظم القضائية،
ودور املفتني واملش���ا َورِ ين في إرش���اد املتقاض�ي�ن ومناصرة
املظلوم�ي�ن وتنوي���ر رأي احلاكمني ،والتعرف على منش���آت
املجتمع احلبس���ية ،وم���ا قدمت من دعم دائم للمؤسس���ات
الدينية والتعليمية واجلهادية.
ومن أبرز مميزات كتب النوازل :الواقعية ،والتجدد ،وتنوع
التألي���ف ،ومن ثَ َّم تكون كتب الن���وازل منجماً غن ّياً مبعلومات
موازية يس���تفيد منها املؤرخ والقانون���ي واالجتماعي .وتقول
املس���تعربة الفرنسية رايل آريه« :تش���كل هذه الفتاوى أهمية
(*) كلية التربية  -جامعة عني شمس.
((( النوازل هي :الواقعات واملسائل املستجدة التي تنزل بالعالِم الفقيه ،فيستخرج لها
حكماً شرعياً .ويطلق عليها «النوازل» و «الفتاوى» و «األجوبة» و «األحكام» و «املسائل»،
وكلها مصطلحات تعكس مفاهيم متقاربة .راجع :محمد بن شريفة :وقائع أندلسية في
نوازل القاضي عياض ،مجلة دعوة احلق ،عدد  ،264أبريل مايو 1987م ،ص.94
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عظمى ليس فقط في مجال الفقه اإلسالمي((( في األندلس،
إمنا أيضاً في غ���زارة املعلومات التي تقدِّمها لنا حول احلياة
االقتصادي���ة واالجتماعية فيه ،هذه املعلومات تكاد تخلو منها
 تقريباً  -كتب املؤرخني»(((.والنازل���ة الفقهية تعكس صورة املجتمع اإلس�ل�امي في
خصوصياته وفي مشاكله وتعقيداته .كما أن غنى مادتها مي ِّكن
من كش���ف ما عجزت احلوليات التاريخية عن كشفه .فالفقه
اإلس�ل�امي ليس مجرد نظريات ميتة في الكتب فقط؛ بل هو
فقه للحياة ،أو كما يقول ابن سهل« :التجربة أصل كل فن»(((.
من املعروف أنه منذ أن وصل املذهب املالكي إلى األندلس
وأهلُها على رأي هذا املذهب ،وما انقطعت صلتهم به ،والفقه
املالكي فقه (علمي  -عمل���ي) ،يَعت ُّد بالواقع ،ويأخذ بأعراف
املرسلة التي هي من
الناس وعاداتهم ،ويس���تند إلى املصالح
َ
أج ِّل قواعده ،وهكذا انطلـق الفقـه األندلس���ـي يبـدع في غير
ما مجـال م���ن مجاالت املعرفة ،وأطلق لنفس���ه حرية الفكر
والبحث وتفجرت فيه ينابيع النبوغ؛ فأبدع حضارة َّ
قل نظيرها
تقصى
بني األمم التي عاصرته؛ إذ كان أكثر قبوالً للتمدن ،لقد َّ
((( الفقه في اللغة :مبعنى العلم بالشيء والفهم له ،ومدار الفقه في لغة العرب على
الفهم ،يقال :أوتي فالن فقهاً في الدين ،أي :فهماً فيه .أما الفقه اصطالحاً ،فهو :العلم
باألحكام الشرعية العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية ،راجع ،سيف الله صرامي:
الفقه والقانون مقاربات في خطا َبي احلق والواجب ،مركز احلضارة لتنمية الفكر
اإلسالمي2009 ،م.
 ((( R. ARIÉ: España musulmana (siglos VIII - XV): Historia de Epaña dirigida por Manuel Tuñón de Lara, III, Barcelona 1989,
p.100.
((( ابن سهل :ديوان األحكام الكبرى ،حتقيق :يحيى مراد ،دار احلديث ،القاهرة 2007م،
ص .26

فقهاء هذا القُطر أحول زمنهم ،وأوضاع مجتمعهم؛ فاستنبطوا
لهـا من التقنيـات املالئمـة لظروفهـا وأحوالهـا ومس���ـتواها،
ما يكشف عن دقائق األحداث واملواقف واألوضاع ،ليس هذا
تقصوه من جزيئات ،جاوزوا حدود
فحس���ب؛ بل إنهم في ما َّ
(((
زمانهم في رؤية ثاقبة نحو املستقبل .
ويوض���ح خ���وان مارت���وس كيص���ادا Juan Martos
 Quesadaأن« :األدب القانوني األندلس���ي يُعد بدرجة أُولَى
أدباً تطبيقياً براغماتياً يروم حل مش���اكل مع َّينة وإيجاد حلول
ملموس���ة ودقيقة»((( .وهو ما عكس���ته (كت���ب النوازل) وفي
مقدمتها كتاب (النوازل) البن سهل األندلسي و (كتاب املعيار)
للونشريسي ،باإلضافة إلى رسائل (احلسبة) التي تعد مبثابة
أعمال تطبيقية يتخذها نظار الس���وق كدليل ملساعدتهم في
القيام مبهمتهم((( ،من منطلق أن القانون اإلس�ل�امي هو فقه
وشريعة ،وبذلك فهو لصيق باخلاصية الدينية(((.
وس���وف نح���اول في ه���ذا املبحث أن نق���ف على مدى
أهمية كتب النوازل كمصدر هام يثري الدراس���ات التاريخية
والقانونية ،وكيف أن دراسة تلك النوازل تكشف لنا ُح ُجب كثير
مما جنهله في فترة العصور الوسطى اإلسالمية بصفة عامة
واملغرب واألندلس بصفة خاصة.

نوازل ابن سهل ( ت 486هـ 1093 -م )(((.
أج ِّل الكتب
يُعت َبر كتاب (األحكام الكبرى البن س���هل) من َ
الت���ي تنتمي إلى هذا اللون من املؤ َّلفات((( ،ويقدم لنا بش���كل
عملي تطبيقي م���ا كان يجري في املجتمع من منازعات مت ِّثل
حياة الن���اس خير متثي���ل((( .وتأتي أهمية نوازل���ه في أنها
كانت ش���اهد عيان على تلك القضايا (االجتماعية والقانونية
والتاريخي���ة) ،كما تضمنت وثائ َق غاية في األهمية عن أحكام
القضاء اجلنائي في األندلس ف���ي القرنني الرابع واخلامس
((( عمر عبد الكرمي اجليدي :األندلسيون واستحداث مصدر تشريعي جديد ،ندوة
األندلس قرون من التقلبات والعطاءات ،القسم اخلامس ،العلوم الشرعية ،مكتبة امللك
عبد العزيز العامة1996 ،م ،ص .89
((( خوان مارتوس كيصادا :الفقه والقانون اإلسالمي في األندلس ،منشورات ما بعد
احلداثة ،فاس 2008 ،م ،ص.117
((( املصدر السابق ،ص .125 - 120
((( املصدر السابق ،ص .10
((( هو عيسى بن سهل بن عبد الله األسدي ُي ْكنَى أبا األصبغ ،ولد بج َّيان
سنة413هـ1022/م ،والده يتولى الصالة واخلطبة بحصن القعلة وبها سكناه،
وكان معدوداً في أهل العلم ،مع الصالح واخلير ،راجع :الصلة البن بشكوال ،ترجمة
رقم  ،942الديباج املذهب ،البن فرحون ،70/1 :ترجمة رقم .3
((( راجع :مقدمة نشرة ديوان األحكام الكبرى البن سهل ،ص .19
((( ابن سهل :وثائق في شؤون احلسبة في األندلس ،مستخرجة من مخطوط األحكام
الكبرى للقاضي أبي األصبغ عيسى بن سهل ،دراسة وحتقيق محمد عبد الوهاب
خ َّ
الف ،مراجعة محمود علي مكي ،مصطفى كامل إسماعيل ،القاهرة ،املركز العربي
العاملي لإلعالم1985،م ،ص .6

الهجريني ،وتُلْقي الضوء على التاريخ االجتماعي لألندلس في
تلك احلقبة التاريخية احلساس���ة ،وعلى اإلجراءات وأسلوب
البحث القانوني والتحقيق والتدقيق الذي كان يتواله القاضي
قبل الفصل في القضايا املعروضة عليه.
وتضمن���ت نوازله أيضاً التحقيق ف���ي جرائم مثل :القتل
َّ
العم���د ببواعثه املختلف���ة ،واالغتص���اب ،والضرب ،واجلرح
املفضي إلى املوت أو القتل اخلطأ في عرف القوانني الوضعية
السب والقذف والتهديد ،وجرائ َم أخرى ،مثل
وجرائم
الراهنة،
ِّ
ِ
تعكير األمن والعبث به وتهديد سالمة األرواح ،واالعتداء على
حرمة الـ ُملكية اخلاصة((( .وقد استفاد من هذه النوازل ليفي
بروفنس���ال؛ حيث رج���ع إليه [أي إلى الكت���اب] في كثير من
املواضع التي ُكت َب���ت عن نُ ُظم احلكم في األندلس ،وعن حياة
املجتمع األندلسي وأوضاعه االقتصادية واالجتماعية(((.
كما وجدنا وثائق تتعلق بقضايا عدة ،منها :قضايا خاصة
بالسوق ورقابة احملتسب على أعمال الصناع والتجار ،ومنها:
أن بعض اخلرازين( ((1تأ َّلبوا على احملتسب وأرادوا إخراجه من
الس���وق ومن َعه من إعمال رقابته عليهم ،وا َّدعوا عليه بإحلاق
األذى بهم والتسلط عليهم؛ ألنه كشف غشهم ونبههم إلى سوء
عملهم ور ِّدهم ابن عت���اب( ،((1وأكد على أنه ال يباح لهم ذلك،
واألَ ْولى باإلخراج املعترِ ض ال احملتسب(.((1
وجند وثيقة أخرى توضح استيالء ابن السقاء (مد ِّبر احلكم
ا َ
جله َوري) على أموال املس���لمني؛ فأصبح ذا ثروة طائلة وابتنى
َّ
ِّ
محل
والضي���اع ،وكانت وقائع القضي���ة واحلكم فيها
القصور
تش���اور بني صاحب أحكام قضاء اجلماعة بقرطبة (سراج بن
عبد الله) ،وبني املشا َورِ ين (محمد بن عتاب ،وأحمد بن محمد،
وموسى بن هذيل) من فقهاء قرطبة ،وتؤكد الوثيقة على أن ابن
الس���قاء َقبْل تولي املنصب لم يكن ميلك من حطام الدنيا شيئاً،
وعندم���ا توفي عام  455هـ خلَّف تَرِ كة واس���عة وتبينَّ أنها من
أموال ملسلمني .ومت التوصل إلى أن جميع ما تركه هو للمسلمني
صحت ملكيته له(.((1
إال ما َّ
كما أفادت نوازله في قضايا كثيرة ،منها :قضايا اجلواري
((( املصدر السابق ،ص .64
((( راجع ،ليفي بروفنسال  :تاريخ إسبانيا اإلسالمية ،القاهرة ،املجلس األعلى للثقافة،
2002م.
( ((1اخلرازون :هم محترفو اخلرازة ،وهي صناعة اجللد واألحذية.
( ((1ابن عتاب ( ت  462هـ  1069 -م ) :هو محمد بن عتاب بن محسن ،مولى عبد امللك
ابن سليمان بن أبي عتاب اجلذامي ،من أل قرطبـة ،وهو كبيـر املفتني بها ،يكنـى :أبا
عبد الله ،دعي إلى القضاء مراراً فأبى راجع ،الصلة :ترجمة رقم  ،1194املغرب في
حلى املغرب ،165 /1 :ترجمة رقم .111
( ((1وثائق في شؤون احلسبة في األندلس ،مرجع سابق ،ص .21
( ((1املصدر السابق ،ص.44
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واإلماء ،و َرفْع ِب َيع النصارى ،واملعامالت اليومية بني املسلمني
واليهود في األندلس في بداية عصر املرابطني .وكشفت نوازله
عما كان يحدث في األندلس من (تدليس في الش���هادة على
اخلط)((( من خالل ما ذكره ألحد أعالم املذهب املالكي ،وهو
الفقي���ه محمد بن عبد احلكم ،الذي قال عن هذه الش���هادة:
«ال أرى أن يُقضى في دهرنا بالش���هادة على اخلط ملا أحدث
الناس من الفجور والضرب على اخلط»((( ،وكانت الش���هادة
على اخلط ترتبط في حاالت كثيرة بالتدليس(((.

ابن احلاج ( ت  529هـ 1134 -م )(((:
وابن احلاج الشهيد((( ،شخصية علمية ،عاصرت املرحلة
املرابطيـة حتى (529هـ 1134 -م) ،ومتيـزت فتـاواه بالتنـوع،
فض ً
ال عن معاصرته لكبار العلماء :كابن رش���ـد اجلد (- 450
 520هـ1126 - 1058 ،م) ،وابن عتاب ،والقاضي ابن حمدين،
وقد أورد نصوصاً ع َّبرت عن مظهر هام من مظاهر التحوالت
الكبرى ،في كيفية تعامل السياس���ي والفقيه مع ميراث ملوك
الطوائف املالي والعقاري ،وهي من املسائل اخلطيرة أثناء قيام
أنظمة سلطانية جديدة تتجدد معها العقود والوثائق واألحكام
بحس���ب ظروف العصر؛ فقد كان ابن احلاج واضحاً مع حق
بيت مال املسلمني في أموال احلكام املتغلبني (أموال َّ
الظلَمة)،
وقد أ َّدت جرأة ابن رش���د اجلد الذي استُفتِي في هذا األمر
إلى محنة كبرى ،انتصر فيها السياس���ي الظرفي على احلكم
الشرعي ،وهذا من خالل تدخُّ ل ابن حمدين قاضي اجلماعة
بقرطبة وواحد من أشهر وجوه العصر أيضاً.
ومن بني النصوص النادرة ن���ص هام يتحدث عن قضايا
اجل���واري واإلم���اء والعبي���د ومحاكم العصر ف���ي حواضر
املرابطني؛ حيث أظهر ابن احلاج ِ
س الفتوى) الذي اكتسبه
(ح َّ
من خ�ل�ال تعامله مع واقعه املجتمعي كما أفاد ابن احلاج من
ضع البس���اتني
خالل فتاويه اخلاص���ة بالـ ُملْكية العقارية و َو ْ
والنزاع���ات القائمة بني األقارب ،ومس���ائل املياه؛ خاصة في
عنصر الفالحة ،وتنهض حصيلة النصوص الكثيرة حج ًة قائمة
على أهمية املصادر الدفين���ة وكتب النوازل خاصة في إعادة
كتابة تاريخ الغرب اإلسالمي الديني والثقافي واالقتصادي.
((( محمد عبد الوهاب خ َّ
الف :تاريخ القضاء في األندلس ،القاهرة ،ص.256 ،255
((( ابن سهل :السفر األول والثاني ،ورقة .133 ،132
((( عادل يحيى عبد املنعم :النقد االجتماعي عند املؤرخني والكتَّاب األندلسيني ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة الزقازيق ،ص .118
((( هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خلف بن إبراهيم التجيبي ،فقيه فاضلَ ،ح َسن
الضبط ،جيد الكتب ،مطبوع في الفتيا ،مق َّدم في الشورى .راجع ،الغنية ،ص .47
((( للمزيد راجع :أحمد اليوسفي شعيب :أهمية الفتاوى الفقهية في كشف وقائع التجربة
األندلسية ( نوازل ابن احلاج منوذجاً ).
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وكان الكتش���اف نوازل ابن احلاج ،وطبع نوازل ابن رش���د
والش���عبي املالقي والبُ ْرزُلي أن قدمت خدمة معرفية ال مثيل
لها؛ فقد كش���فت وثائ���ق ابن احلاج زيف ا ِّدعاءات املدرس���ة
االستعمارية حول مس���ائل القبيلة والتراتب االجتماعي ،كما
كش���فت امللكيات العقارية والنزاعات في الريف األندلس���ي
واملغرب���ي أهمي َة إعادة النظر في نظرية علماء األنثروبولوجيا
من أساس���ها ،وأدعياء أن نهضة األندلس قائمة على امليراث
الروماني حول تقنيات السقي وتوزيع املياه في البساتني.
وفي نوازله جند نصوصاً حول وسائل غير شرعية ساهمت
في تكوين امللكيات الفردية :كالبيع بالغنب واحملس���وبية الذي
س���اد خالل املرحلة املضطربة من العصر املرابطي األخير(((،
وكذلك عمليات االغتصاب والس���طو واالستحواذ بالقوة على
بعضها .وفي هذا الصدد وردت نازلة حول زعيم منطقة قروية
استحوذ على أرض رجل((( ،فض ً
ال عن نازلة أخرى تكشف عن
مقدم القرية لنفوذه بقصد احلفاظ على أرض حصل
استغالل َّ
(((
عليها بوسيلة غير شرعية .
إن نصوصه تكش���ف مبا ال يدع مجاالً للش���ك عن وجود
ملكيات غير شرعية في بوادي املغرب واألندلس خالل احلقبة
املرابطية(((؛ وذلك من خالل نازلة حول شخص دفعه قوم عن
أرضه وش���جره ،وهو نص غني عن كل بيان؛ إذ كما أن غياب
بعض األش���خاص عن أراضيهم لسبب من األسباب قد يؤدي
 حس���بما تب ِّينه النصوص البن احلاج  -إلى هضم حقوقهم،وفي هذا السياق وردت نازلة حول رجل ترك ابنني وترك لهما
قري���ة يعمرونها ،فغاب أحدهما غيب���ة متصلة ثم َقدِ م فوجد
األخ قد توفي وترك ابناً له يعتمر القرية ،فقال له العم :يا بن
أخ���ي! هذه القرية حصتي فيها ،فقال له الصبي :يا عم ليس
فيها شيء(.((1
وبَ َديهي أن تُس���فِ ر عمليات االستحواذ عن نشوب نزاعات
ش���ملت س���كان القرية أحياناً لتش���مل األقرباء أنفسهم؛ بل
امتدت لتشمل األخوة داخل العائلة الواحدة .وفي هذا املنحى
ورد في إحدى نوازله أن رج ً
ال توفي عن قرية كان له فيها ُملْك
وفي غيرها فاس���تغل ابنه امللْكني جميعاً مدة ثالثني عاماً بعد
وفاة ابيه ،ثم قامت عليه أخته تطلب حظاً فيها؛ كان ألبيها في
((( إبراهيم القادري بوتشيش :إضاءات حول تراث الغرب اإلسالمي ،دار الطليعة،
بيروت2002 ،م ،ص .37
((( نوازل ابن احلاج :ص .117 - 116
((( نوازل ابن احلاج :ص .280
((( إضاءات ،مرجع سابق ،ص .38
( ((1نوازل ابن احلاج :ص.215

القرية التي توفي فيها(((.
ومن نوازل ابن احل���اج ميكن للبحث التاريخي اإلفادة منها
ورب األرض،
في رصد ش���كل من أش���كال العالقة بني املزارع ِّ
وهو ما يُع َرف بـاملغارسة التي تقتضي أن يستأجر املالك زارعاً
يتقن غراسة األش���جار ملدة يتفق عليها اجلانبان ،قد تصل إلى
عشر س���نوات .ومبقتضى العقد يسلِّم صاحب األرض املساحة
املغروس���ة وما يستلزمها من س���قي وزريعة ،بينما يقدم املزارع
عمله فيتعهد األش���جار بالغراس���ة والس���قي ،على أن يتقاسم
الطرفان احملص���ول مناصفة((( .غير أنه في بعض األحيان كان
يترتب على ذلك مش���اكل بينهما ،خاصة عن���د حدوث كوارث
طبيعية أو حريق يأتي على األشجار .وهذا ما يتضح من خالل
النازلة اآلتية(((« :سئل ابن احلاج ع َّمن غارس رج ً
ال إلى اإلطعام
مغارس���ة صحيحة؛ فإذا بلغته ،كان بينهما بنصفني يقتسمانه.
رب األرض من إعطائه نصفها»(((.
فلما بلغ ذلك ،احترق ،فامتنع ُّ
وف���ي نوازل���ه أيضاً يتض���ح لنا وجود عالق���ة وطيدة بني
أصحاب النفوذ والنظام املرابط���ي الذي منحهم اجلاه وحظوا
برعايته رغبة أو رهبة ،ومنه���ا ما ورد في إحدى نوازله من أن
رج ً
مقدم القرية ،وكان للرجل
ال عاوض فداناً ب َك ْر ٍم((( كان بحوزة َّ
أخت لها نصيب في الفدان ،فلما علمت بذلك أرادت أن تطالب
مقدم القري���ة بحقها ،فلم جترؤ عليه حت���ى زال من خطته(((.
َّ
(((
ً
وأبرزت نوازله كثيرا من صالحيات احملتسب وحدود سلطته .
وف���ي ميدان الصناعة تختزن نوازل اب���ن احلـاج معلومات
متنوعة؛ فبالنس���بة للتعدين تحُ دِّثنا نازلة عن حاجة األندلسيني
إل���ى املعادن ،وتؤك���د «ضرورتهم إلى التح ُّرف فيه���ا»((( ،وكان
الفقه���اء «يفتون في احلديد الذي يس���اق من املعادن ويباع في
سوق احلدادين ثم يُش���تَ َرى من التجار ...لعمل اآلالت منه»(((،
وتعرضت نوازله ملشاكل خاصة بسبب سوء جودة بعض املعادن(.((1
وفي ميدان التجارة تع َّرض ملسـائل متعددة تخص العقارات

((( إضاءات ،مرجع سابق ،ص .37
((( النوازل الفقهية ،مرجع سابق.
((( املرجع السابق.
((( نوازل ابن احلاج :ص .31
((( أخرج مسـلم بسـنده عن أبي هـريرة  -رضي اللـه عنه  -قال :قال رسول الله :#
«ال يسب أحدكم الدهر؛ فإن الله هو الدهر ،وال يقولن أحدكم للعنب الكرم؛ فإن الكرم
الرجل املسلم» ^.
((( نوازل ابن احلاج :ص .114 – 113
((( نوازل ابن احلاج :ص .280 - 279
((( نوازل ابن احلاج :ص .177
((( نوازل ابن احلاج :ص .20 - 19
( ((1نوازل ابن احلاج :ص .20

املثم���رة( ((1والبيوع واالس���تدانة( ،((1ومس���ائل القروض(،((1
َّ
(((1
والتس���عير على أهل األس���واق  ،وما ح���دث للعمالت من
تقلُّب���ات ،مثل تع ُّرضه النقراض ُع ْملة اب���ن َجه َور في قرطبة
ومنافسة سكة ابن عباد لها(.((1
أما من الناحية االجتماعية ،فق���د رصـد لنـا ابن احلاج
ما وص���ل إليه عدد كبير من النصارى م���ن مكانة اجتماعية
مرموق���ة؛ فنج���ده يصف أح���د النص���ارى بأن���ه «ذو جاه
ومقدرة»( ،((1وكيف أن بعضهم كسب ثروات طائلة بطرق غير
ش���رعية في عصر ملوك الطوائف ،ومت َّكن من االحتفاظ بها
لنفس���ه عن طريق االحتماء وراء «أصحاب النفوذ واجلاه»(،((1
وكي���ف حظوا أيضاً برعاية الدول���ة خاصة في عهد علي بن
يوسف بن تاشفني الذي كان يش���ملهم بعطفه ورعايته ،حتى
إن إحدى الوثائق املس���يحية أك���دت أن تعلُّقه بالنصارى فاق
تعلُّق���ه برع َّيته ،وأنه أنعم عليهم بالذهب والفضة وأس���كنهم
القصور( .((1كما تضمنت نوازله أخباراً عن اليهود وإش���ارات
ع���ن َد ْورهم في احلياة األندلس���ية( .((1وفي نوازل ابن احلاج
نراه يُبرِ ز التدرج الطبقي في األندلس؛ حيث قسم الناس إلى
ثالث طبقات :األغنياء ،ومتوس���طو احلال ،واملقلُّون( ،((2وفي
ما يخص طبقة احلكام واألعيان يش���ير إلى ِّ
تفش���ي ظاهرة
(((2
استغالل النفوذ والش���طط في استعمال السلطة  ،وغيرها
من اآلفات االجتماعية؛ حتى إن بعضهم كان يرغم الناس على
بيع ممتلكاتهم( ((2كم���ا أن بعضهم مت َّكن من تنمية ثرواته عن
طريق التسليف بالفوائد(.((2
وهكذا يتضح لنا أن كتب النوازل اش���تملت على أحداث
(تاريخي���ة وفقهية واقتصادية واجتماعي���ة) قد ال تتو َّفر في
كتب التاريخ أحياناً؛ وذلك ألن النوازل تُعتَ َبر انعكاس���اً صادقاً
ألحداث املنطقة وظروفها.

( ((1نوازل ابن احلاج :ص .36
( ((1نوازل ابن احلاج :ص .32 ، 7
( ((1نوازل ابن احلاج :ص .280 - 279
( ((1نوازل ابن احلاج :ص .290 - 289
( ((1نوازل ابن احلاج :ص .295
( ((1نوازل ابن احلاج :ص .119
( ((1نوازل ابن احلاج :ص .252
( ((1إبراهيم القادري بوتشيش :مباحث في التاريخ االجتماعي للمغرب واألندلس خالل
عصر املرابطني ،ط ،1دار الطليعة1998 ،م ،ص .74
( ((1راجع  -على سبيل املثال  -نوازل ابن احلاج :ص .293
( ((2نوازل ابن احلاج :ص .91 – 90
( ((2نوازل ابن احلاج :ص .253 - 252
( ((2نوازل ابن احلاج :ص .35 ،16
( ((2نوازل ابن احلاج :ص .277

العدد 284

91

[ الباب المفتوح ]

اللغ��ات
األجنبية
وأثرها على الهوية اإلسالمية
ع����ب����د ال������ك������رمي ال����ق��ل�ايل
Karim_kallali@targuistcity.net

مي����دان الفكر والثقافة من أه����م ميادين الصراع احملتدم بني

احلق والباطل ،وقد برزت املواجهة الفكرية أكثر فأكثر في العصر
احلاضر بعد أن َخف ََت صوت األسلحة نسبياً ،وما تزال دول البطش

واالستكبار تشن حروبها على الدول والبلدان ،وتُغرِ ق العالم بزبَدها
اخلاثر وسيلها اجلارف؛ لتشكيل العقول َو ْف َق النمط الذي تريد.
ومل���ا كان للغة أثرها البالغ في صياغة التفكير ،وتش���كيل

الثقافة ،بذل املس���تخرب ما في وس���عه لعزل لغة املس���لمني
عن واقعهم وتهميش���ها في حياتهم؛ بتع ُّمد إقصائها وإش���اعة

اللهجات األجنبية والعامي���ة احمللية محلها؛ حتى يهيمن الغزو
الفكري على اللغة واملعتقد والفكر والسلوك.

وكثير من البلدان اإلسالمية تئن من هذا األَ ْسر والقيد الفكري

باجلبر والتس����يير الثقافي املفروض؛ وال أدل ذلك من اعتماد كثير
ِ
اللغات األجنبي َة في مدارس����ها وإعطائها
من الدول اإلس��ل�امية
األولوية على العربية في املراحل األولية والنهائية من التعليم.
وليست املشكلة في تعلُّم هاته اللغات بقدر ما هي املشكلة

في ضعف اإلرادة ،وسلبية الفكر ،واختالل املقاييس ،واضطراب
املوازي���ن املتمثل في العجز عن اعتماد لغة األمة لغة أُولَى؛ لها
األولوية في كل املجاالت.

واملعرك����ة اللغوية التي يخوضها الغرب الغالب مع الش����عوب

اإلسالمية املغلوبة هي في احلقيقة حرب لغوية وفكرية وعقائدية

في آن واحد ،جذرها :الصراع بني احلق والباطل.

(*) أستاذ التعليم العتيق مبعهد اإلمام مالك بتطوان.
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ويخطئ من يظن أن اللغة وسيلة خطاب وتواصل فقط ،بل

اللغة عنصر هام من عناصر تش���كيل الهوية؛ ذلك أن األلفاظ
لها دورها وأثرها ،في منط الفكر.

ومما يدعو لألس���ى واألس���ف أن جتد بعض أبناء جلدتنا

إن أخط���ؤوا في لفظ أو كتابة كلمة بلغ���ة من اللغات األجنبية
املنتش���رة ونُ ِّبهوا لذلك أب َدوا أس���فهم واعتذارهم ،وإن حصل

اخلطأ نفس���ه مع لغتهم األم (العربي���ة)؛ جتدهم ال يبالون؛ بل
بعضهم يتباهى قائ ً
ال :ال أ ُ ِ
حسن العربية.
واله���دف من وراء فرض اللغ���ات األجنبية علينا هو هجر
اللغـ���ة العربيـة ،ومـن ثَ َّم اجلهـل بالـدين ،ثم ضعـف الش���عور

توحدهم وجتمعهم؛
باالنتماء إليه ،ولكي ال تبقى للمسلمني لغة ِّ
فتذوب هويتهم وتسهل السيطرة عليهم.

ومن سياس���ة االس���تخراب فرض منطه الفكري والثقافي

والس���لوكي واللغوي ،على البلدان التي احتلها وما يزال؛ لتبقى
أثراً بعد رحيله عنها ش���ك ً
ال ،ومت له بعض ذلك؛ ففي كثير من

الدول اإلس�ل�امية اللغات األجنبية هي الش���ائعة في التواصل

واإلدارة ،وف���ي ذلك تذويب للهوية اإلس�ل�امية بطمس إحدى
مكوناتها.

وعل����ى الدول اإلس��ل�امية التي اعتمدت العربي���� َة لغ ًة لها في

دستورها أن تكون هي أول من يسعى لتطبيق هذا الدستور وتنزيله

عل����ى أرض الواقع؛ وتف����رض على جميع املؤسس����ات  -مبا فيها

األجنبية املوجودة على ترابها  -أن تعتمد العربية لغة لها في جميع
وثائقها ،وأن ِّ
تسخر هيآت لرقابة ذلك والسهر على تنفيذه.

ويجب إنش���اء مؤسسات لدعم اللغة؛ فاجلهود الفردية وإن

وثقافتنا ،وحفظ َزبَدِ هم وتضييع نفعنا؟ إن من رضي بذلك فقد غالط
طبيعة األشياء ،ورضي لنفسه أن يكون تابعاً ذلي ً
ال بال مبدأ وال منهج؛

األمة بدعم من الدول الس���اعية إلى ف���رض هيمنتها الفكرية

انظر كيف هو الصراع قائم بني دول كبرى بس���بب اللغة؛

كان���ت مهمة فإنها تبقى محدودة األثر ،وإمكانات األفراد مهما

بلغت ،س���وف تبقى دون مستوى مواجهة املشكلة التي تواجهها
على الشعوب املستضعفة؛ فاملواجهة ال بد أن يكون طرفها دولة
مواجه ًة متكافئ ًة.
وراءها أفراد؛ حتى تكون
َ

ولق���د أصبح من الض���رورة مبكان وض���ع خطة واضحة

دقيقة ألسلمة العلوم وتعريبها من أجل احلفاظ على لغة األمة
الت���ي هي جزء من هويتها؛ مثلما فع���ل الغربيون مع احلضارة

اإلسالمية؛ حيث نقلوها إلى لغاتهم ،ود َّرسوها ألبنائهم بلغاتهم
حفاظاً عليها وس ّداً لباب انتشار العربية ببلدانهم.

كما ال بد أن تقوم دراس���ات ناقدة ببيان أثر هاته اللغات
على الناش���ئة ،وتضع خط ًة لترش���يد املتعلمني وحتذيرهم من

الس���موم الفكرية واألخالقية الت���ي حتتويها كثير من نصوص

فاحلفاظ على اللغة العربية حفاظ على الدين والتاريخ والهوية.

كل دولة تسعى لبسط لغتها أكثر في مختلف األصقاع؛ وترصد
لذلك ميزانيات ضخمة؛ ملا للغة من أثر في الهيمنة والتبعية.
إن ثمة بعض الشاذين فكرياً يظنون أن اللغات األجنبية ِس َمة
تق���� ُّدم وازدهار؛ بينما ه����ي تبعية وتن ُّكر للهوي����ة؛ فكيف يحافظ
اإلنس����ان الصيني والياباني على لغته؛ ويحرص على فرضها في

مختلف احملافل واملناس����بات ،ويتنكر العرب����ي للغته التي هي لغة

قرآنية ربانية ،ويحسبها وصمة عار على لسانه إن هو تف َّوه بها.

إن إهمال العربية تنتج عنه سلبيات شتى ،يكفي من ذلك ما قاله
َّ
الرافع����ي« :ما ذ َّلت لغة ش����عب إال َّ
انحطت إال كان أَ ْم ُره في
ذل ،وال
ذهاب وإدبار ،ومن هنا يفرض األجنبي املس����تعمر لغته فرضاً على

األمة املس����تع َمرة ،ويركبهم بها ،ويُشعِ ُرهم عظمته فيها ،ويستلحقهم
من ناحيتها ،فيحكم عليهم أحكاماً ثالثة في عمل واحد:

املقررات التعليمية ،والتي يراد من خاللها زحزحة عقيدة أبناء
األمة حتت ذريعة تعلُّم اللغة.
فمن أُش���رِ ب لغة ف���ي صباه فإنه يش���رب أيض���اً ثقافتها

فحبْس لغتهم في لغته سجناً مؤبداً.
أما األولَ :

بعض الناشئة للبلدان األجنبية أكثر من والئهم لوطنهم وأمتهم.

وأما الثالث :فتقييد مستقبلهم في األغالل التي يصنعها؛

وأما الثاني :فاحلكم على ماضيهم بالقتل محواً ونسياناً.

وجذورها ،ويحاكي أهلها ولو نأت به الديار؛ لذا جند الوالء لدى
لقد آن لألمة أن تنفك من قيود التحكم الثقافي ،واملعس���كر

الفكري الذي عطل فاعلية أمة املس���لمني اليوم ،وش���ل نشاطها
نداآت
في التجديد واالبتكار .ومن البش���ائر التي نسمعها اليوم
ٌ
ومطالبات العتماد العربية لغة رسمية في املدارس ببعض البلدان
ٌ
ً
األجنبية؛ ش���عورا من املغتربني في املهج���ر باخلطر الذي يهدد

أبناءه���م .ومتثل تلك املطالبات حركة وعي ،وهي ثمرة من ثمار
الصحوة اإلسالمية املعاصرة اليوم.

وملا شعر الغرب ببداية صحوة ،ورأى لغته مهددة عمد إلى

أبواق تدعو إلى لهجات محلية ،ووضع لذلك مؤسسات
إنش���اء ٍ
ومتخصصني يتولون الدعوة والتنفيذ؛ فاملشكلة لم تعد مشكلة

لغة فحسب؛ ولكنها في احلقيقة مش���كلة فكر وتبعية وانقياد

أعمى في شتى اجلوانب.

والتوازن الفكري واللغوي أمر ال بد منه في املعادلة لفرض

ال���ذات ،وبقدر هذا التوازن تكون الق���وة والقدرة على العطاء

اإلنساني الذي يكسب االحترام والوجود املتميز .والناشئة من

أبنائن���ا أحوج في هذا العصر أكثر من أي عصر مضى ،إلى أن
يرتبطوا بلغتهم ح ّباً ووال ًء.

فهل يليق بنا احلفاظ على لغات اآلخرين وثقافاتهم وإهمال لغتنا

ف َأ ُم ُرهم من بعدها ألمره تبع».

ونحن بهذا ال نريد أن نغمط حق أي ش���خص في تعلُّم أي

لغة ،وال أن نقلل من شأنها ،لكن بضوابط وقيود؛ خاصة أولئك
الذين يتعلمونها حلاجات تعوزهم لذلك.
وما أسلفناه ال يعني أنَّ تعلُّم لغات اآلخرين مذموم إطالقاً،
َّ
ومرغب فيه؛ لكن مع احملافظة على اللغة العربية
بل هو مطلوب
لغة القرآن؛ فقد أمر النبي  #زيد بن ثابت أن يتعلم لغة يهود
فتعلمها في خمسة عشر يوماً(   .وفي هذا دليل على جوازِ تعلُّم

أي لغة عندما تقتضي احلاجة ذلك.

واملنطق الس���ليم يقتضي أن ال يُنتقَ���ل إلى أي لغة إال بعد
إتقان اللغة األم؛ فكيف يستس���اغ أن يس���عى املسلم إلتقان ٍ
لغة

غي���ر لغته ،فيبذل قصارى جهده في تعلمها ،و يهمل في الوقت

نفسه لغته.
( 

أخرج األلباني  -رحمه الله  -في السلسلة الصحيحة  364/1قوله « :#تعلَّم كتاب
اليهود؛ فإني ال آمنهم على كتابنا» ،وقال :رواه أبو داود ( ،)3645والترمذي (/2
 ،)119واحلاكم ( )75/1وصححه ،وأحمد ( ،)186/5والفاكهي في «حديثه»:
( )2/14/1واللفظ له .كلهم عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة
ابن زيد عن أبيه قال« :ملا َق ِدم النبي  #املدينة ،أ ُ ِتي بي إليه  ،فقرأت عليه ،فقال لي:
(فذكره) .قال :فما مر بي خمس عشرة حتى تعلمته  ،فكنت أكتب للنبي  ،#و أقرأ
كتبهم إليه» .وقال الترمذي« :حديث حسن صحيح» ^.
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[ الورقة األخيرة ]

بين الراعي

والرع َّية

أمحد بن عبد الرمحن الصويان

ملا اش���ـتكى بعض أهل الكـوفة أميـرهم س���ـعد بن

أهل الشورى الس���تة الذين يختارون اخلليفة من بعده،

أبي وق���اص  -رضي الله عنه  -عزله عمر بن اخلطاب

ويق���ول بأنه( :لم يعزله عن عج���ز أو خيانة)((( .فانظر

 -رضي الله عنه  -مع أنه كان يعلم كذب تلك الش���كوى،

إل���ى فقه عمر وبُ ْعد نظره وعمق بصيرته ،وحرصه على

فس���عد بن أبي وقاص  -رضي الله عنه  -من السابقني

االس���تقرار السياسي والتماسك االجتماعي بني الراعي
والرعية؛ فبمقدار األُلفة واحملب���ة والثقة بني الطرفني

رسول الله  #بوالديه .ومع ذلك رأى عمر بن اخلطاب
 -رض���ي الله عنه  -أن يعزله من اإلمارة درءاً للفتنة في

يتحقق االطمئنان والس���لم االجتماعي ،وفي هذا الباب

وفداه
األولني إلى اإلسالم ،ومن العشرة املبشرين باجلنةَّ ،

املجتم���ع ،وقطعاً ملادة اجلدل والقيل والقال .وحتى يعلم
الن���اس أن عمر  -رضي الله عنه  -لم يعزل س���عداً ملا
ـما طعن يذكره في
قيل عنه ،فإننا جنده بعد س���نوات لَ َّ
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يقول النبي « :#خيار أئمتكم الذين حتبونهم ويحبونكم،

ويصلُّ���ون عليكم وتصلون عليهم .وش���رار أئمتكم الذين
تبغضونهم ويبغضونكم ،وتلعنونهم ويلعنونكم» .
(((

((( أخرجه :البخاري في فضائل الصحابة ،رقم (.)3700
((( أخرجه :مسلم في كتاب اإلمارة ،رقم (.)1855

ه���ذا الترابط الوثيق املبني على التراحم والش���فقة وليس

إي وال���ذي نفس عمر بيده إذاً ألقصن���ه منه ،أ َّنى لي ال أقصه

على املغالبة واملش���احنة :هو السبيل الوحيد الستقرار املجتمع،

منه وقد رأيت رس���ول الله  #يقص من نفسه؟ أال ال تضربوا

ومتاس���ك بنيانه؛ ولهـذا نرى النبي  #يقطع الطـريق علـى كل

املس���لمني فتذلوه���م ،وال جتمروهم فتفتنوه���م ،وال متنعوهم

ما يكدر هذه الصلة ،ويبينَّ أن أس���اس العقد السياس���ي الذي
جتتمع عليه األمة هو التراضي واألُلفة؛ ففي احلديث الصحيح
أن رس���ول الله  #ق���ال« :من أ َّم قوماً وهم ل���ه كارهون ،فإن

صالت���ه ال جتاوز ترقوته»((( ،ف���إذا كان هذا في إمامة الصالة
لعدد محدود من املسلمني ،فكيف باإلمامة العظمى؟
ومن ألطف ما قرأته في هذا الس���ياق ما رواه مس���لم في
صحيحه أن عبد الرحمن بن شماسة قال :أتيت عائشة – رضي
الله عنها  -أس���ألها عن ش���يء ،فقالت ممن أنت؟ فقلت :رجل

حقوقه���م فتك ِّفروهم ،وال تنزلوهم الغياض فتضيعوهم) ؛ ومن
(((

ر َّقة عمر  -رضي الله عنه  -وش���فقته على رعيته أنه استعمل
رج ً
ال من بني أسد على عمل ،فدخل ليُسلِّم عليه ،فأتى عمر -

رضي الله عنه  -ببعض ولده فق َّبلـه ،فقـال له األسدي :أتق ِّبـل
ه���ذا يا أميـر املؤمن�ي�ن؟ فوالله ما ق َّبلت ول���داً لي قط! فقال
عمر  -رضي الله عنه « :-فأنت – والله! – بالناس أقل رحمة،
ال تعم���ل لي عم ً
ال» ،فـر َّد عه���ده((( .فعمـر  -رضي الله عنه -
في هذين النصني العزيزي���ن كان واضحاً في خطابه مع الوالة
والرعي���ة ،حازماً في رعاية حق���وق الناس ،حريصاً على تعزيز

م���ن أهل مصر ،فقالت :كيف كـان صاحبكـم  -يعني معاوية بن
خدي���ج  -لكم في غزاتكم هذه؟ فقال :ما نقمنا منه ش���يئاً ،إن

كرامتهم وإنس���انيتهم؛ فمهمة الوالي ليست التسلط والتطاول

كان ليم���وت للرجل منا البعير فيعطي���ه البعير ،والعبد فيعطيه

على الناس وسلبهم أموالهم؛ بل اإلحسان إليهم ،واحلفاظ على

العبد ،ويحتاج النفقة فيعطيه النفقة .فقالت :أما إنه ال مينعني

حقوقهم ،وإخراجهم من دواعي العبودية والذلة لغير الله تعالى؛

ال���ذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما س���معت

وله���ذا توعد النبي  #الوالي ال���ذي يُعرِ ض عن حقوق الناس،

من رس���ول الله  #يقول في بيتي هذا« :اللهم من ولي من أمر
أمتي شيئاً فش���ق عليهم ،فاشقق عليه ،ومن ولي من أمر أمتي
ش���يئاً فرفق بهم فارفِ ق ب���ه»((( .فعمرو بن العاص  -رضي الله

وال يغلق بابه دون
ويس���تهني بحاجاتهم ،بقوله« :ما من إمام أو ٍ
ذوي احلاجة واخللة واملسكنة؛ إال أغلق الله أبواب السماء دون

حاجته وخلته ومسكنته»(((.

عن���ه  -عرف واجبه نحو رعيته فكان لهم نعم النصير والرفيق،

ومن األخبــار العجيبة التـي تس���ـتحق التـأمـل والدراسـة،

وعائش���ة – رضي الله عنها  -ب���كل إنصاف وجت ُّرد تبني منهج

ما رواه أبو قبيل قال( :خطبنا معاوية  -رضي الله عنه  -في يوم

اإلس�ل�ام في ترسيخ أواصر الرحمة والشفقة السياسية؛ ولهذا

جمعة فقال :إمنا املال مالنا ،والفيء فيؤنا ،من ش���ئنا أعطينا،

كان ش���ر الوالة الذي يحطم الناس بعنفه وشدته ،وحتميله لهم

ومن ش���ئنا منعنا .فلم ير َّد عليه أحد .فلما كانت اجلمعة الثانية

الرعاء احلطمة»(((.

ممن ش���هد املسجد فقال :كال ،بل
قال مثل مقالته ،فقام رجل َّ

ما ال يطيقون؛ فقد صح عن رس���ول الله  #أنه قال« :إن شر

ق���ال مثل مقالته ،فلم ير َّد عليه أحد .فلما كانت اجلمعة الثالثة

ومن الصور العملية الرائعة التي حتقق هذه الغاية العظيمة
أن عمر بن اخلطاب  -رضي الله عنه  -خطب في رعيته قائ ً
ال:

املال مالنا ،والفيء فيؤنا ،من حال بيننا وبينه حاكمناه بأسيافنا.
فلما صلى أمر بالرجل فأُدخل عليه ،فأجلسه معه على السرير،

(أال إني  -والله  -ما أرس���ل عمالي إليكـم ليضـربوا أبشـاركم،
وال ليأخ���ذوا أموالكم ،ولكن أرس���لهم إليك���م ليعلِّموكم دينكم

ثم أذن للناس فدخلوا عليه ،ثم قال :أيها الناس! إني تكلمت في

إلي؛ فوالذي
ُ
وس���نَّتكم؛ فمن فُعِ ل به شيء س���وى ذلك َفلْيرفعه َّ
ً
نفس���ي بيده إذا ألقصنه منه .فوثب عمرو بن العاص  -رضي

علي أح���د ،وفي الثانية فلم ير َّد علي أحد،
أول جمعة فلم ير َّد َّ
فلما كانت الثالثة أحياني هذا أحياه الله ،سمعت رسول الله #
يقول« :سيأتي قوم يتكلمون فال يُ َر ُّد عليهم ،يتقاحمون في النار

الل���ه عنه  -فقال :يا أمير املؤمن�ي�ن! أَ َو رأيت إن كان رجل من

علي
تقاحم القردة» ،فخشيت أن يجعلني الله منهمَّ ،
فلما ر َّد هذا َّ

((( عزاه األلباني إلى ابن عساكر ،وصححه مبجموع طرقه في السلسة الصحيحة ،رقم
(.)2325
((( أخرجه :مسلم في كتابة اإلمارة ،رقم (.)1828
((( أخرجه :مسلم في كتابة اإلمارة ،رقم (.)1830

ياض :جمع غَ ْيضة؛ وهي الشجر املُلْت َُّف؛ َألنهم إذا
((( أخرجه :أحمد ،رقم ( .)286وال ِغ ُ
العدو .لسان العرب ،مادة (غيض)
تفرقوا فيها فتم َكَّن منهم
ُّ
ن َزلُوها َّ
((( أخرجه :هناد بن السري في الزهد ،)619/2( :رقم (.)1332
((( أخرجه :أحمد ،رقم ( ،)18033ونحوه برقم ( ،)15652والترمذي في كتاب األحكام،
رقم ( .)1332وصححه لغيره األرنؤوط في حتقيقه للمسند.

املسلمني على رعية ،فأدب بعض رعيته ،أئنك ملقتصه منه؟ قال:
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أحياني أحياه الله ،ورجوت أن ال يجعلني الله منهم)(((.
فانظر إلى سرعة فيء معاوية  -رضي الله عنه  -ورجوعه
إلى الصواب وإنصافه من نفس���ه ،واعترافه باحلق أمام رعيته
دون استنكاف أو تكبر.

الله هو املنهاج الذي يعتصم به الرعاة .قال ش���يخ اإلسالم ابن
تيمية( :إن انفرد الس���لطان عن الدين ،أو الدين عن السلطان،
فسدت أحوال الناس)(((.
تأمل ه���ذا كله ثم قارنه بتلك القطيع���ة املتجذرة والفجوة

اخلالصة :إن الوالي بهذا املفهوم أجير عند الناس ،يسعى

الهائلة في عاملنا العربي بني كثير من احلكومات وشعوبها ،فهي

في حاجاتهم ويحوطهم برعايته ومسؤوليته ،وهذا ما فهمه أبو

عالقة تأسس���ت بِنيتها السياسية على األثرة واألنانية واألهواء

مس���لم اخلوالن���ي ،رحمه الله؛ فقد دخل عل���ى معاوية بن أبي

الش���خصية ،وصيغ نسيجها االجتماعي على التنافر والتعانف.
وال أجد لذلك تفس���يراً يوضحه إال الغش واخليانة التي تتدثر

فقال الناس :األمير يا أبا مس���لم! ثم قال :الس�ل�ام عليك أيها

به���ا بعض األنظم���ة واحلكومات ،التي لم تلتف���ت إلى مصالح

األجير! فقال الناس :األمير! فقال معاوية :دعوا أبا مس���لم هو

الشعوب ولم تقدر حقوقهم وتطلعاتهم .

سفيان – رضي الله عنهما – وقال :السالم عليك أيها األجير!

أعلم مبا يقول .قال أبو مس���لم( :إمنا مثلك مثل رجل استأجر
أجيراً فواله ماش���يته ،وجعل له األجر على أن يُ ِ
حس���ن الرعية،

ويوفر جزازها وألبانها ،فإن هو أحس���ن رعيتها ووفر جزازها

وإن تعجب فلن ينقضي عجبك عندما ترى اس���تئثار بعض
الرؤساء بالسلطة ،وتضحيتهم بحقوق الشعب ومبقدرات الدولة،
ومبستقبل األجيال ،مع أن أكثر الناس أعلنوا كراهيتهم ورفضهم

وألبانها حتى تلحق الصغيرة ،وتسمن العجفاء؛ أعطاه أجره وزاد

ل���ه ،ومع هذا فال يرتد إليهم إال صدى القمع والعناد واإلصرار

من قِ َبله زيادة .وإن هو لم يُ ِ
حس���ن رعيتها ،وأضاعها حتى تهلك

على البقاء في كرس���ي احلكم وإن كره���ه من كرهه ومات من

العجفاء ،وتعجف الس���مينة ،ولم يوفر جزازها وألبانها؛ غضب
عليه صاحب األجر ،فعاقبه ولم يعطه األجر)(((.

مات بسبب بغضه!
وسنة الله – تعالى – التي ال تتغير في جميع الفراعنه عبر

لكن متى تتحقق هذه الشفقة من الراعي؟

التاريخ :أن علوهم في األرض واس���تكبارهم فيها ال يتحقق إال

إنها الش���فقة التي ه���ي محصلة ص���دق الراعي في أداء

باستضعاف الناس وتفريق كلمتهم وازدراءهم واالستخفاف بهم،
{إن ِف ْر َع ْونَ َعال ِف���ي ا َأل ْر ِض َو َج َعلَ َأ ْه َل َها
كما ق���ال الله  -تعالى َّ :-

األمان���ة ،وإخالصه ف���ي خدمة رعيته؛ ذل���ك أن غش الرعية
والتفري���ط في حقوقها بال ُغ اخلطورة وخي��� ُم العاقبة ،كما جاء

في صحيح مسلم أن رسول الله  #قال« :ما من عبد يسترعيه
الل���ه رعية ،ميوت يوم ميوت وهو غ���اش لرعيته ،إال حرم الله
علي���ه اجلنة»((( .وكما جاء فيه أيضاً من قوله « :#ما من أمير
يلي أمر املس���لمني ،ثم ال يجهد لهم وينصح؛ إال لم يدخل معهم
اجلنة»((( .وقد بينَّ رسول الله  #أنه يخاف على أمته من بعض

األئمة املضلني ،فقال« :إمنا أخاف على أمتي األئمة املضلني»(((.
وإمام���ة الضالل ها هنا جامعة لكل م���ن يقود الناس إلى غير
الطريق املس���تقيم والسبيل الس���وي الذي يصلح به حال الدين
مس���ددة إال إذا كان شرع
والدنيا ،ولن تكون تلك القيادة موفقة
َّ
((( أخرجه :أبو يعلي ،برقم ( ،)7382وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (( :)236/5رواه
الطبراني في الكبير واألوسط ،وأبو يعلى ،ورجاله ثقات) .وصححه محقق مسند أبي
يعلى ،وحسنه األلباني في السلسلة الصحيحة ،رقم (.)1790
((( أبو نعيم ،في حلية األولياء.)125/2( :
((( أخرجه :مسلم في كتابة اإلمارة ،رقم (.)1829
((( أخرجه :مسلم في كتاب اإلمارة ،رقم (.)1829
((( أخرجه :أبو داود في كتاب الفنت واملالحم ،رقم ( .)4252والترمذي في كتاب الفنت،
رقم ( ،)2229وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة ،رقم (.)1582
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���ي ًعا َي ْس َت ْض ِع ُف طَ ا ِئ َف ًة ِّم ْن ُه ْم ُيذَ ِّب ُح َأ ْب َن َاء ُه ْم َو َي ْس َت ْحيِي ِن َس َاء ُه ْم إ َّن ُه كَ انَ ِم َن
ِش َ
َاس َتخَ َّف
ين} [القصص ،]٤ :وقال  -سبحانه وتعالى { :-ف ْ
ال ُْـمف ِْس ِد َ

َق ْو َم ُه َف َأطَ ُاعو ُه} [الزخرف .]٥٤ :لكـن س���ـنة الله – تعالى – أيضاً

ال تتبدل في أمثال هؤالء؛ فعن أبي موسى األشعري  -رضي الله
عنه  -قال( :قال رس���ول الله « :#إن الله – عز وجل – يمُ لِي
{وكَ ذَ ِل َك َأ ْخذُ َر ِّب َك إذَا َأ َخذَ
للظالم ،فإذا أخذه لم يفلته» ،ثم قرأَ :
يم شَ ِ
���دي ٌد} [هود .((()]١٠٢ :يقول شيخ
ا ْلق َُرى َو ِه َي ظَ ا ِل َـم ٌة َّإن َأ ْخذَ ُه َأ ِل ٌ

اإلس�ل�ام ابن تيمية( :وغاية مريد الرياس���ة أن يكون كفرعون،
���يروا
وجامع املال أن يكون كقارون ،فقال – تعالى َ { :-أ َو ل َْم َي ِس ُ
���د
ين كَ ا ُنوا ِمن َق ْب ِلهِ ْم كَ ا ُنوا ُه ْم َأشَ َّ
ِفي ا َأل ْر ِض ف ََينظُ ُروا كَ ْي َف كَ انَ َعا ِق َب ُة ا َّل ِذ َ
���م ق َُّو ًة َوآث ًَارا ِفي ا َأل ْر ِض َف َأ َخذَ ُه ُم ال َّل ُه بِذُ ُنوبِهِ ْم َو َما كَ انَ َل ُهم ِّم َن ال َّل ِه ِمن
ِم ْن ُه ْ

َو ٍاق} [غافر.((()]٢١ :

((( ابن تيمية ،في السياسة الشرعية (ص .)460
((( أخرجه :البخاري في كتاب التفسير ،رقم ( ،)4686ومسلم في كتاب البر والصلة،
رقم (.)6524
((( ابن تيمية ،في السياسة الشرعية( ،ص .)456

