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احلم���د لل���ه رب العاملني والصاة والس���ام على خ���امت النبيني 
وسيد ولد آدم أجمعني، أما بعد:
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إذا ب���ه يتغير تغيُّراً كاماًلَ في أيام مع���دودات؛ وكأن ذلك من َقِبيل 
األحالم وليس حقيقَة الواقع احملسوس! وهذه املشاهد متكررة على 
مدى التاريخ اإلنس���اني في بُعَديه )الزماني واملكاني(، وعلى الرغم 
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الناس يتعظون مما مير بغيرهم ويحاولون تالفي أس���باب التحوالت 
وذه���اب النعم وحلول النقم فيبتدرون ذلك قبل أن يَْفَجأهم؛ وهؤالء 
هم أصحاب القلوب احلية التي تدرك ما ال تدركه العيون ممن أراد 
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 وقد مرت ببعض دولنا العربية حتوُّالت وتغيُّرات جذرية لم يكن 
تص����وُّر وقوعها - حتى في مجال األح����الم واملنامات - ممكناً، ولكنَّ 
سنن الله غالَّبة ومن يغالبها غلبته وهزمته ثم ألقته مذموماً مدحوراً؛ 
َفلْيتعظ كل إنس����ان مما مر أمامه؛ َفلْيُقم العدَل، َولْيَحكم بشرع الله 
- تعالى - وليمن����ع الظلم بكل ما آتاه الله من قوة حتى ال يأتيه زمن 

فيندم ويقول: ليتني فعلت وفعلت... والت حني مندم.
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ي���ا أصحاب الفهوم واأللباب في عاقبة من خالف أمر الله وخالف أمر 
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وهذا بعض ما نراه في عاملنا اليوم؛ فهل من معتِبر؟

نصائح في العمل السياسي لإلساميين في مصر
د. وليد الطبطبائي

الورقة األخيرة

94

90

87

34

38

56

46

61

52

64

العصرانية  بين  العربي  )المثقف  لكتاب  عرض 
واإلسامية( تأليف أ. د. عبد الرحمن الزنيدي
إبراهيم بن عبدالرحمن التركي

ال��������������������������������������م��������������������������������������س��������������������������������������اف��������������������������������������ر
عبد الغني محمود

ج�����م�����اع�����ة؟ أم  م������ن������ه������ج،  ال�������س�������ل�������ف�������ي�������ة... 
فهد بن صالح العجالن
ت����������ج����������دي����������د ال������������خ������������ط������������اب ال�������س�������ل�������ف�������ي
د. أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي
السلفية الصفوف  ائتاف  في  شرعية  م��ق��ررات 
إبراهيم األزرق
أي���ه���ا ال���س���ل���ف���ي���ون! اس��ت��ق��ي��م��وا ي��رح��م��ك��م ال��ل��ه
أحمد فهمي 
ال���س���ل���ف���ي���ون وق������واع������د ال���ل���ع���ب���ة ال���س���ي���اس���ي���ة
حسن الرشيدي
ال���خ���ط���اب اإلع����ام����ي ال���س���ل���ف���ي... )ال���س���ي���اق، 
والمكونات، والمرتكزات(           أحمد عمرو

الغربي في مرحلة  السلفيين في اإلع��ام  صورة 
ما بعد الثورة             محمد سليمان الزواوي

قراءة

خاطرة أدبية

ملف العدد

المسلمون والعالم



العدد 287 4

] االفتتاحية [

القاعدة...
هل تعلن مبادرة لوقف العنف؟

د  ام على نبينا محمَّ اة والسَّ احلمد لله ربِّ العاملني، والصَّ
وعلى آله وصحبه، وبعد:

يتح���دث علم���اء السياس���ة ع���ن مس���ارات أربع���ة ممكن���ة للتح���دي 
الشعبي الذي يطالب بالتغيير: 

أولها: اليأس الذي يعقبه االستسام والرضا باألمر الواقع.
ثانيه���ا: اعتم���اد منه���ج الواقعي���ة السياس���ية باتب���اع طري���ق »الكف���اح 
التراكم���ي«؛ أي مراكمة املكتس���بات على أمل أن ي���ؤدي ذلك التراكم في 

يوم ما إلى التغيير الشامل.
ثالثها: اللجوء إلى العنف وسيلًة مباشرًة إلحداث التغيير املطلوب.

رابعه���ا: خيار االحتجاج الش���عبي الس���لمي، أو ما يطل���ق عليه بعضهم 
»حرب الاعنف«.

بع���د مرحل���ة االس���تقال م���ن االس���تعمار الغرب���ي، 
واجه���ت الش���عوب مرحل���ة زمنية انتعش���ت فيه���ا اآلمال 
بإقام���ة أنظم���ة حك���م ُترِس���ي معال���م احلري���ة والعدال���ة 
عاته���ا؛ لكن بعد م���رور بضعة  ���ق طموحاته���ا وتطلُّ وحتقِّ
ل���ت اآلمال  ل���ت األح���ام إل���ى كوابي���س وتبدَّ عق���ود حتوَّ
لتصبح أطااًل، وارتس���مت أمام الش���عوب تلك املس���ارات 
األربعة للتعبير عن إحباطها الش���ديد ليس من حكامها 
فقط، بل من النخب التي توراثت احلكم كابرًا عن كابر، 
حتى أصبح تغيير شخص الزعيم ال يؤدي إلى تغير في 

إستراتيجية احلكم وأساليبه مع ثبات النخبة.
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في البداية خضعت األغلبية لألمر الواقع ولم تستس���غ فكرة 
اخلروج على احلكم، أو لم تَر سبياًل لتحقيقه، بينما ارتأت شرائح 
أخرى أن تلجأ ملس���ار الكفاح التراكم���ي، أماًل في حتقق الهدف 

الشامل بزوال ديكتاتوريات ما بعد االستقالل، ولو بعد حني.
قب���ل 35 عاماً جلأت مجموع���ات منبثقة من اجلماهير إلى 
اتباع نه���ج العنف لتغيير الواقع السياس���ي، وكان النجاح األبرز 
الذي حتقق في هذا الصدد هو اغتيال الرئيس املصري األس���بق 
أنور الس���ادات، لكن بقيت املشكلة نفس���ها: تغيَّر الزعيم وبقيت 
النخبة، وم���ن ثَمَّ كان القادم اجلديد يحمل للش���عب واقعاً أكثر 

سوءاً من سابقه.
توسعت تطبيقات العنف في عدد كبير من الدول اإلسالمية 
وتنوعت اجلماعات التي متارسه، لكن كافة التجارب أخفقت في 
حتقيق نتائج ملموس���ة على صعيد تغيير الواقع السياسي؛ على 
الرغم من الدماء الغزيرة »احملرمة شرعاً« التي سالت واخلسائر 
املتراكمة على كاف���ة األصعدة، ولم تتحمل أغلب تلك اجلماعات 
س���وى دورة واحدة من العنف لتقدم بعدها مراجعات وتراجعات 

عن ذلك النهج؛ سواء على املستوى الفردي أو اجلماعي.
ف���ي العقد األخير ب���رز تنظي���م »القاع���دة« بوصفه أبرز 
اجلماع���ات التي ال تزال تتبنى العمل املس���لح منهج���اً للتغيي�ر، 
ودخلت القاعدة - س���واء بفكره���ا أو تنظيمها - في حالة عداء 
مستعرة مع عدد كبير من دول العالم )العربي والغربي( فتداخلت 
األهداف وتشوش���ت الرؤى ولم يعد بإمكان أي باحث أو مراقب 

منصف أن يجيب بدقة على سؤال: ماذا تريد القاعدة؟
وألن األهداف تَُعد من الناحي���ة املنهجية أهم معيار لتقومي 
األداء، فيكون مسدداً بقدر اقترابه من حتقيقها، أو منحرفاً بقدر 
ابتعاده ع���ن بلوغها؛ فكيف يكون احل���ال عندما تكون األهداف 

نفسها - كمعيار للتقومي - مشوشة وغير واضحة؟
كانت اجلماعات اجلهادية في السابق تعتمد بدرجة أساسية 
ف���ي خطابها الدعائ���ي على »املرئيات« التي يت���م تصويرها في 
مناطق القتال ض���د أعداء األمة في البالد اإلس���المية احملتلة 
)أفغانستان، الشيشان، البوس���نة( وكانت تلقى رواجاً ألن العدو 
مع���روف ومحدد، والهدف واضح غي���ر ملتبس، وعندما حتولت 
الدفة وتغيرت التوجهات لتصبح الدول اإلس���المية نفس���ها هي 
العدو، والهدف هم املس���لمون أنفس���هم، فقدت تلك اجلماعات 
قدراتها الدعائية مرة واح���دة، فليس معقوالً أن يتم الترويج في 
األوساط اإلس���المية لفيلم دعائي يصور كيف يسقط املسلمون 

ضحايا عمليات تس���تهدف - أو هكذا تزعم - تغيير واقعهم إلى 
األحسن.

في األش���هر األخيرة تعرض نهج العنف الذي تتبناه القاعدة 
إلى ضربة قاتلة؛ فقد بزغ في األفق العربي مرحلة ثورية جديدة 
تتب���ع منطاً غير مس���بوق في العمل الثوري، وفي أس���ابيع قليلة 
حقق���ت تلك الثورات - على أرض الواقع - نتائج مبهرة جتاوزت 
م���ا خططت له جماعات العنف الس���ابقة واحلالي���ة )في عالم 

التمنيات(.

ل���م تقتص���ر الضربة الت���ي تلقتها القاعدة م���ن الثورات 
العربي���ة عل���ى تداعي نهج العنف فقط، ب���ل تعدى ذلك إلى 
مام���ح ومعالم أخرى مي���زت أداء القاعدة، ومتكنت الثورات 

العربية من النجاح بأضدادها، ونذكر أهمها:
القائمون بالثورة العربية أش���خاص غير منظمني لم يلتق    
أغلبهم في عالم الواقع، ولم ينطلقوا من تصورات معمقة 

أو تخطيطات معقدة.
األدوات الت���ي اس���تخدمتها الثورة بس���يطة وغير مكلِّفة     

وبإمكان أي شخص أن يصل إليها.
ال توج���د مواصف���ات كثيرة لقبول الش���خص عضواً في    
الث���ورة، بل كل الش���باب وجميع فئات الش���عب مدعوون 

للمشاركة فيها.
    العلنية: هي الس���مة الرئيسية للعمل الثوري العربي؛ فال 

تنظيمات سرية وال عمل حتت األرض.
ال توجد وس���ائل غي���ر قانونية أو ممارس���ات عنيفة، بل    
الشعار األول للثورة هو »سلمية، سلمية«؛ ال استخدام ألي 

سالح من أي نوع.

إن تكرار استخدام هذا النمط الثوري في أكثر من بلد عربي؛ 
إمن�ا يثب�ت - بدون أدنى ش�ك - جن�اعة هذا األس�لوب وق�درته 
- بإذن الله - على تغيير الواقع السياسي إلى األحسن، مع أهمية 
االلتف���ات إلى فارق هائل بني نه���ج العنف وبني نهج »الال عنف« 
في التغيير؛ وهو أن األس���لوب األخير يتي���ح إلى حدٍّ كبير تغييَر 
رأس النظ���ام والنخبة احلاكمة أيض���اً، بينما يقتصر نهج العنف 
في أحس���ن حاالته على إرباك النظام أو إسقاط رأسه، دون أن 
تكون له القدرة على إزاحة النخبة الفاسدة احلاكمة؛ وهذا يعني 
أن التغيير قد يكون إلى األسوأ، والدليل على ذلك أن مجموعات 
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التغيير في حالة العن���ف غالباً ما تدخل في مرحلة »محنة« بعد 
تنفيذها لعملياتها، بينما ف���ي حالة »الالعنف«؛ فإن الثوار )بعد 
الثورة( يكونون في موضع التكرمي واالحترام وتتوفر لهم مجاالت 

رحبة للتأثير في الواقع السياسي اجلديد.
ولعلنا نذكر التصريح الذي أدلى به عبود الزمر )أحد العقول 
م اعتذاراً للش���عب  املخططة لعملية اغتيال الس���ادات(؛ حيث قدَّ
املصري؛ ألن هذا االغتيال أوقع املصريني في حقبة مبارك ثالثني 
عام���اً، وكان ملفتاً للنظر أن يكون العمل الثوري »الال عنفي« في 
مصر هو الس���بب الرئيس���ي في اإلفراج عن أب���رز معتقلي نهج 

»العنف« بعد ثالثني عاماً أمضوها في السجون.
���ت القاعدة ضربة أخرى  بعيداً ع���ن الثورات العربية، فقد تلقَّ
أيضاً، متثلت في اغتيال مؤسسها وزعيمها ورمزها األول )أسامة بن 
الدن(، ومع كون االغتيال كان متوقعاً بس���بب حالة املطاردة املستمرة 
منذ سنوات طويلة؛ إال أن تداعياته ال تخفى على النظر، وسواء كان 
ابن الدن في مرحلت�ه األخيرة قائداً رمزياً أو قائداً ميدانياً للتنظيم، 
فإن اختفاءه من الساحة يعد منعطفاً تاريخياً هاماً، وعند املنعطفات 
يُستحسن بالسالكني للدروب الشائكة أن يتمهلوا قلياًل ريثما يراجعون 

مواقفهم ويحددون مساراتهم على ضوء املتغيرات اجلديدة.
إن التزام���ن بني اإلخفاق املنهجي واختفاء الرمز املؤس���س، 
جدير بأن يدفع العقالء داخل التنظيم إلى إعادة النظر والتفكير 
في الوقائ���ع واملآالت، وصوالً إلى ط���رح القضية التي ينتظرها 
ويت���وق إليها كثيرون؛ وهي إعالن القاعدة مبادرة ش���املة لوقف 
العنف والتخلي عنه منهجاً للتغيير السياسي في الدول اإلسالمية.
إن النجاح الذي حققته الثورات العربية )الس���لمية( ضاعف 
ى ذلك: أن مواصلة  نفور الرأي العام من ممارس���ات العنف؛ ومؤدَّ
القاعدة ملمارس���اتها القدمية سوف تلقى رفضاً عارماً بني فئات 
املجتمع، وس���يكون على التنظيم أن يواج���ه ليس فقط األنظمة 

احلاكمة، ولكن الشعوب احملكومة أيضاً.
إن إع���الن القاعدة ع���ن مبادرة لوقف العن���ف، ليس عماًل 
عادياً، ولكنه قرار اس���تثنائي يحت���اج إلى إخالص لله - تعالى - 
وحده، وجرأة في احلق وقدرة على استيعاب املتغيرات السياسية؛ 
فقد أصبحت القاع���دة ملجًأ يلوذ به الرؤس���اء إذا ضاقت بهم 
احليل وتقطعت بهم الس���بل، وفقدوا الصديق واحلليف، عندها 
يكرر هؤالء الش���عار القدمي املتجدد: إما أنا وإما القاعدة! قالها 
القذاف���ي وأبناؤه في إصرار عجيب على أن قواته تقاتل القاعدة 
وليس الثوار املدنيني؛ وكأن القذافي س���يكون أسعد حاالً لو كان 

للقاعدة وجود فعلي في ليبيا أو مشاركة حقيقية في الثورة، لرمبا 
سيرقص عندها فرحاً بوجود التنظيم، وليس بغيابه.

ال نبالغ إذا قلنا: إن إعالن القاعدة تخليها عن العنف منهجاً 
للتغيير السياس���ي، سيحقن دماء املس���لمني، ويكف عن بالدهم  
ش���روراً كثيرة، ويخرجهم من دوامة الفنت واالضطرابات، ورمبا 
يحقق نتائج ال تقل أهمية عن التغيير السياسي نفسه؛ فهذا اإلعالن 
من ش���أنه أن يُحِدث تغيرات هائلة في التوازنات السياسية، وفي 
امليزانيات العس���كرية، وفي األعمال االستخباراتية، بل ستنعكس 
آثاره )الديني���ة واالجتماعية والثقافية( على أغلب الدول العربية 
واإلسالمية، وس���تختفي »الفزاعة« األولى للترهيب من األعمال 
الدعوية واخليرية، وس���يفقد املخطط السياس���ي الغربي أحد 
املس���وغات املهمة للتدخل واالختراق واإلفساد للواقع السياسي 

في الدول اإلسالمية.
لقد أصبحت التيارات اإلس���المية بكافة تنويعاتها وتفريعاتها 
حت���ت املجهر الغربي، بعد أن دلف الع���رب إلى عصر ثوري جديد، 
فال���كل خائ���ف ومتوجس من طموح���ات اإلس���الميني وتطلعاتهم 
السياس���ية؛ وال ينقصهم امل���ال أو التخطي���ط أو العمالء، اجلميع 
يتربص���ون ويترقبون في انتظار أي خطأ من هنا أو هناك ليتم على 
الفور توظيفه وإعادة تدويره من أجل إعاقة التقدم اإلسالمي؛ فهل 
تفعل القاعدة خيراً وتلقم أعداء األمة حجراً؛ بأن تعلن عن تراجعها 
النهائي والدائم عن نهج العنف، وحتولها للعمل التغييري الس���لمي، 

واالكتفاء مبقاومة االحتالل األجنبي لبعض الدول اإلسالمية؟ 
ه���ذا ما نتمناه ونأمله، واللَه نس���أل أن يُلهم املخلصني لهذا 

الدين السداَد والرشاَد.
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] العقيدة والشريعة [

احلم��د هلل ال��ذي هدانا لإلس��الم، وجعلنا من خري األن��ام، والصالة 
والس��الم عل��ى املبع��وث رمحًة للعب��اد نبينا حمم��د وعلى آل��ه وصحبه 

والتابعني، أما بعد:
فإن رسالة اإلعالم رسالة عظيمة، ورسالة لها وزنها وقيمتها قدمياً وحديثاً؛ 
لكنها في الزمن األول كانت محدودة بني األش���خاص، محصورة في من له حق 
التوجيه واإلرش���اد للناس، كما أمر النبي # معاذاً - رضي الله عنه - ملا بعثه 
إلى أهل اليمن مرشداً وداعياً لهم إلى اإلسالم بقوله: »فأعِلْمهم أن الله افترض 
د على فقرائهم...« احلديث))(، فاإلعالم  عليهم صدقة تؤَخذ من أغنيائه���م فترُّ

)*( كلمة ألقاها سماحة املفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية 
واإلفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، في مقر مجلة̂  في 18 ربيع األول 1432هـ.

)**( املفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء.
))( متفق عليه. 

هنا إبالغ احلق ونش���ره. لقد كان اإلعالمي 
في السابق له حدوده وخصوصيته، وفي هذا 
الزمن أصبح اإلعالم ذا ش���أن كبير، ومدى 
بعي���ٍد، وأصبح يؤثر عل���ى آراء الناس، وفي 
لذا كان  أخالقهم، وأعماله���م، وتصوراتهم؛ 
اإلس���الميني حقاً  اإلعالميني  الواجب على 
أن يكون���وا أهل نصيح���ة لألمة، وأهل دعوة 
صادقة، وأهل صدق في ما يقولون، وفي ما 
يطرحونه من قضاي���ا، وفي ما يعاجلونه من 

مشاكل.
فاألمة املس���لمة تواجه حتدي���ات كثيرة، 
حتديات ضد عقيدتها، وضد أفكارها، وضد 
مجتمعاتها، وض���د أمنها، وضد ِقَيمها، وضد 
اقتصادها، وضد وحدتها، وضد كل عمل فيه 
خير لألمة اإلسالمية، هي حتديات من إعالم 
فضائي، وإلكتروني، وغير ذلك، وهي حتديات 
قائم���ة ظاه���رة؛ فكي���ف يواجهه���ا اإلعالم 
املسلم؟  اإلعالميُّ  يواجهها  وكيف  اإلسالمي؟ 
كيف يواجه رج���ُل اإلعالم ه���ذه التحديات 
العظيم���ة؟ أيواجهها مبجرد قول ورأي فقط؟ 
أو أنه يواجهها ب���رأي، وحكمة، وبصيرة؛ بأن 

تش����رفت مجل����ة البي����ان بزي����ارة خاصة من س����ماحة الش����يخ عبد العزيز آل الش����يخ مفت����ي عام اململك����ة العربية 
الس����عودية ورئيس هيئة كبار العلماء، التقى خالها عددًا من الصحفيني العاملني في الصحافة اإلس����امية، 

وألقى سماحته كلمة توجيهية لهم، وأجاب عن بعض األسئلة، وقد حفنا سماحته بكتابة هذه املقالة:

رسالة 
اإلعالميِّ المسلم)*(

عبد العزيز بن عبد اهلل بن محمد آل الشيخ)**(
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يتصور ذلك الباطل املدس���وس، ويتصور هدَفه ومغزاه على األمة 
اإلسالمية، وهذه األراجيف واإلشاعات يتصورها تصوراً حقيقياً، 
ويدرسها دراس���ة متعمقة؛ لينظر ما وراء الس���طور، وما الهدف 
واملقصود من ما قيل ونُِش���ر؟ ث���م يعاجلها بحكمة، ونقاش هادف 
يقصد منه إيضاح احلق، ودح���ض الباطل. يقول الله - تعالى -: 
}َوُق���ْل َجاَء اْل�َحُقّ َوَزَه���َق اْلَباِطُل إَنّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوًقا{ ]اإلس���راء: ٨١[، 
نعم! احلق جاء، والباطل أمام احلق ال يثبت إذا جاء احلق مدعماً 
باألدلة على لسان إعالميٍّ مسلم ذا دين وتقوى يرجو الله ويخافه، 
ويتصور املوقف بني يديه، وينظر ملصدر املعلومة، ويستشعر حقيقة 
نفس���ه، وأنه مؤمن ُوِجد في هذه الدنيا ليعُمر األرض بطاعة الله، 
وُكلِّ���ف بالواجب���ات والفرائض ليقوم بنصرت���ه لدينه، وجهاد في 
س���بيله، وإنقاذ األمة مما لُبِّس عليها، ومما ُجِني عليها من أفكار 
منحرفة، وآراء ضالة؛ وذلك ألن اإلعالمي املسلم ينبغي عليه - في 
مناقش���ة الباطل - أن يدحض حجة املبطل���ني. قال الله - تعالى 
- عن املش���ركني: }َوال َيْأُتوَنَك ِبََثٍل إاَلّ ِجْئَناَك ِباْل�َحِقّ َوَأْحَسَن َتْفِسيًرا{ 
]الفرقان: ٣٣[. قال بعض املفس���رين: هذه عامة في كل زمان، ومع 
كل أه���ل الباطل؛ ألن الباطل ال ميك���ن أن يثبت أمام احلق. قال 
الله - تعالى -: }َبْل َنْقِذُف ِباْل�َحِقّ َعَلى اْلَباِطِل َفَيْدَمُغُه َفإَذا ُهَو َزاِهٌق َوَلُكُم 

اْلَوْيُل ِمَّا َتِصُفوَن{ ]األنبياء: ١٨[.
فاإلعالمي املس����لم ال بد أن يكون آمراً باملعروف، ناهياً عن 
املنك����ر؛ بأن ال يخط بقلمه إال أس����طراً مضيئ����ة ِملْؤها اخلير، 
والصدق، واألمانة، والدفاع عن األمة اإلس����المية وعن قضاياها؛ 
فال يخط بقلمه إال ما فيه خير لإلس����الم وأهله، ورحم الله امرأً 
نصر اإلس����الم ولو بش����طر كلمة، إنه يأمر باملعروف ألن كتاباته، 
ومناقشاته، وأطروحاته كلها تنضح باخلير، وكلها تهدي البشرية، 
وكلها تصلح األمة، وكلها تس����عى في تقومي ما اعوجَّ من السلوك؛ 
ذلك أن اإلعالم اليوم يقوم عليه علماء نفس واجتماع، وأناس لهم 
تفنن في ترويج الباطل، وخداع األمة، فإذا ُوِجد إعالمي مس����لم 
ذا طابع إمياني، وقدرة جيدة، ولغة سليمة، وفهم صحيح، وتصور 
للحق يحمل عل����ى اإلميان والهدى ليعال����ج قضايا األمة عالجاً 
صحيح����اً من خالل املجالت، ومن خ����الل الصحف، ومن خالل 
القنوات الفضائية، ومن خ����الل اإلنترنت في املواقع واملنتديات؛ 
ال يخلو من أن يناقش فكرة، أو يكتب قوالً س����ديداً، وينشر مقاالً 
مفي����داً، ويكون رحب الصدر، واس����ع األفق؛ يس����مع، ويقرأ، ثم 
يعاِلج وينش����ر؛ فكم من مواقع عل����ى أيدي بعض إخواننا نفع الله 
ال في دم����غ الباطل، وإيقاظ األمة  بها، وصار لها ش����أن ودور فعَّ
اإلس����المية مما يحاك ضدها؛ إذ إن ه����ذه املنتديات اآلن مليئة 

بأنواع من الشرور، وفي بعضها خير، ولكن اخلير يحتاج إلى حملة 
من رجال ذوي تقى وعلم؛ إعالميون إسالميون، متجردون لنصرة 
الدين والدفاع عن قضايا األمة، ويعملون على دمغ الباطل، وتبيني 
احلق، ويس����عون لزهق الضالل الذي ُروِّج له، وُكِذب به على هذه 
األمة اإلس����المية، ويحرصون على عدم إش����اعة األخبار الكاذبة 
ودفنها في مهدها، والتأكد من صدق املشكوك فيها قبل نشرها، 
وهل املصلح�ة في نش�رها، أو اإلع�راض عنه�ا امتثاالً لق�ول الله 
ُنوا َأن ُتِصيُبوا َقْوًما  َها اَلِّذيَن آَمُنوا إن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبَيّ - تعالى -: }َيا َأُيّ

ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِمنَي{ ]احلجرات: ٦[.
إننا في زمن بأمسِّ احلاجة إلى الدعوة إلى الله، وإن وسائل 
ا هي، واملس���لم يَِلج كل وس���يلة من  اإلعالم إذا اس���تقامت فنعمَّ
الوسائل النافعة املفيدة؛ يلجها بصدر رحب ليناقش، ويدعو إلى 
ر م���ن الباطل والضالل؛ فأنت  اخلي���ر، ويهدي إلى احلق، ويحذِّ
مسلم؛ فليس لدعوتك حدود، وليس لها أقاليم، أنت مسلم تدعو 
إل���ى الله هيئت لك فرص ما س���بقت ملن قبلك؛ فرص النش���ر 
السريع، والكلمة التي تكتبها اآلن خالل ثواٍن يقرؤها كثيرون في 

مشارق األرض ومغاربها.
فهي فرصة س���انحة هيئت لك - أيها اإلعالمي املسلم - لتقوم 
بواجبك داعياً إلى الله، مرش���داً عباد الله، متص���وراً للحق داعياً 
إليه؛ ألن اإلعالم اإلسالمي يحتاج إلى الرجال الصادقني، والرجال 
املخلص���ني، والرجال املتفانني في خدمة هذا الدين؛ ألن الله - جل 
وع���ال - فرض علين����ا القيام بهذه الدعوة، فق���ال الله - تعالى -: 
���اِس َتْأُم���ُروَن ِباْل�َمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َع���ِن اْل�ُمنَكِر  ٍة ُأْخِرَجْت ِللَنّ }ُكنُت���ْم َخْي���َر ُأَمّ
نُكْم  ���ِه...{ ]آل عمران: ١١٠[، وقال - تعالى -: }َوْلَتُكن ِمّ َوُتْؤِمُنوَن ِبالَلّ
���ٌة َيْدُعوَن إَل���ى اْل�َخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباملَْع���ُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْل�ُمنَك���ِر َوُأْوَلِئَك ُهُم  ُأَمّ

اْل�ُمْفِلُحوَن{ ]آل عمران: ١٠٤[.
إن القنوات الفضائية يلج إليه���ا من يأمر باملعروف، وينهى 
ه بنفسه، وال يرضاه،  عن املنكر، وإن كان يش���اهد ويرى ما ال يُِقرُّ
لكنه يتحمل كل ش���يء في س���بيل أن يوصل كلمة ومعلومة لعلها 
جتد أذناً صاغية، أو قلباً واعياً ينتفع بها، ويس���تفيد منها، ويؤثِّر 

بها على غيره.
إن ه���ذه القنوات املتع���ددة، ومواقع اإلنترن���ت، والتقنيات 
احلديثة هي من أقوى الوسائل لو استغلها املسلمون اإلعالميون 
في س���بيل الدفاع عن احلق، وفي سبيل تأصيل العقيدة، ونشر 
قيم اإلس���الم وأخالقه، والنتََفَع بها كثير من املسلمني، واهتدى 
بها غير املس���لمني، إن الغرب: إما أن يكون عند كثير منهم جهل 
باإلس���الم، أو يكون عندهم إعراض عن العلم واحلق؛ لكنهم إذا 
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ووجهوا باحلقيقة اعترف���وا بذلك من خالل هذه املواقع النافعة 
التي انبرى لها رجال نحسبهم - وال نزكي على الله أحداً - أنهم 
صادقون في ما يقولون؛ انب���روا غيرًة على دين الله ليدعوا إلى 
الله على بصيرة، وينش���روا احلق، ويدافعوا عنه فهكذا واجبنا؛ 
ألن اإلعالمي له مس���ؤولية، وعليه واجب؛ فمتى صلح واستقام 
وكان طريقه طريقاً س���ليماً، ومنهجه منهج���اً قيِّماً فعندها يتم 

اخلير والصالح.
إن األَْولى باإلعالميِّ املسلم أن يتذكر احلديث الذي رواه أبو 
هري���رة - رضي الله عنه - عن النبي # أنه قال: »من دعا إلى 
ه���دى كان له من األجر مثل أجور َم���ْن تَِبَعه من غير أن ينقص 
ذلك من أجورهم ش���يئاً، ومن دعا إلى ضاللة كان عليه من اإلثم 
مث���ل آثام َمْن تبع���ه ال ينقص ذلك من آثامهم ش���يئاً«))(؛ فأنت 
إذا دع���وت إلى الله وانتفع بك آالف الن���اس، وانتفع بانتفاعهم 
آخ���رون، وتواصل اخلير، وانتظمت سلس���لة االنتفاع فأنت على 
خي���ر وأجر كبير، وصدقة جتري ل���ك بعد موتك بعدد من انتفع 
واهتدى بس���ببك، ويدل لذلك ما رواه أب���و هريرة - رضي الله 
عنه - قال: قال النبي #: »إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من 
ثالث: صدقٍة جاريٍة، أو علٍم ينتفع به، أو ولٍد صالح يدعو له«))(. 
وف����ي املقابل والض����د عندما ينحرف اإلعالم عن مس����يرته، 
وينحرف عن منهجه القومي ويتَّجر به املتَّجرون، ويروجه املتسوقون، 
ويكون ال لله، وال ألجل الله، عند ذلك تقع املصيبة والبالء؛ فإعالم 
منحرف يس����معه الطفل والش����اب والكبير، هذا اإلعالم هو الذي 
يؤثِّر على مس����يرة الناس، ويكون سبباً في ضاللهم وهالكهم وعلى 
م����ن روَّجه إثُم ووزُر من اتَّبَعه، إذن فإن من واجب اإلعالميني ومن 
له اس����تطاعة على تغيير هذا املنكر إصالح هذا اإلعالم اجلائر، 
وعلينا أن نس����عى جميعاً خلدمة هذا الدي����ن، والدفاع عن قضايا 
األمة اإلسالمية، والسعي باخلير والصالح؛ فهكذا واجب املؤمنني. 
ِه َعَلى َبِصيَرٍة َأَنا َوَمِن  قال الله - تعالى -: }ُقْل َهِذِه َس���ِبيِلي َأْدُعو إَل���ى الَلّ

َبَعِني{ ]يوسف: ١٠٨[. اَتّ
ِه َعَلى َبِصيَرٍة{   يقول العلماء في قوله - تعالى -: }َأْدُعو إَلى الَلّ
]يوس����ف: ١٠٨[: البصيرة هنا عامة؛ تشمل العلم الذي يعلمه، فال 
يدعو عن جهل؛ بل ال بد أن يكون على حق ويقني مما يدعو إليه، 
وتش���مل أيضاً فهم الداعي حلقيقة َمن يدع���وه: ما أحواله؟ ما 

أخالقه؟ كيف التعامل معه؟
 ألن الداع���ي إلى الله إذا كان على بصيرة اس���تطاع أن يوظف 

))( أخرجه اإلمام مسلم، واإلمام أحمد، والنسائي، وابن ماجة، والترمذي وقال: حديث 
حسن صحيح. 

)2( رواه اإلمام مسلم، والنسائي. 

دعوته في سبيل اخلير؛ فيدرس، ويقرأ، وينظر، ويفتش ما املطروح 
في الس���احة من آراء وأفكار؟ حتى يستفيد من اخلير، ويعالج الشر 
والباطل، ويُعِلي كلمة احلق، هكذا املسلم يدعو إلى الله على بصيرة؛ 
ه النبي # معاذاً إلى اليمن في العام  عل���ى علم وهدى؛ ولهذا ملا وجَّ
العاش���ر من الهجرة قال: »يا معاذ! إنك تأت���ي قوماً أهل كتاب...« 
احلدي���ث)3(، قال العلماء: إمنا قال ملع���اذ ذلك ألن أهل الكتاب أهل 
علم ومناقشة، ومناقشُة أهل العلم ليست كمناقشة جاهلي نشأ على 
فكرة معيَّنة، لكنَّ ه���ؤالء الذين عندهم علم وانحرفوا عنه ال بد أن 
يكون اجلدال معهم مختلفاً عن اجلدال مع من ليس كذلك؛ فالوثني 
ضال، واملتمس���كون بدياناتهم بعد بعثة رسول الله # ضالون؛ لكن 

هناك من يحتاج إلى نقاش خاص، وهناك من يُدَعى دعوة عامة.
فاملهم أن الكاتب اإلعالمي عندما يكتب قصة، عندما يطرح 
موضوع���اً، عندما يناقش قضية يجب عليه أن يتقي الله، وينظر 
م���ا هو اخلير والصالح لألمة في كلماته، هل هذه الكتابة تخدم 
اإلسالم وأهله أم ال؟ جاء في األثر عن عمر - رضي الله عنه - 
أنه قال: »كلٌّ منا على ثغر من ثغور اإلس���الم، فاللَه اللَه! أن يؤتى 
اإلس���الم من ِقَبِلنا«؛ فكلٌّ منا على ثغر، والواجب علينا أن ندافع 
عن األمة اإلس���المية، واحلذر أن يكون منا خطأٌ، فيزلَّ بخطئنا 

أناس، ويغتر بخطئنا أناس، ونتحمل األوزار واآلثام.
فيا أيها اإلعالميون! وصيتي لكم ولنفسي تقوى الله في سرنا 
وعالنيتنا، وأن نصدق الله في ما نقول، فإن الله - سبحانه وتعالى 
ُه َوَيْعَلُم َما ِفي  - يق���ول: }ُقْل إن ُتْخُفوا َما ِف���ي ُصُدوِرُكْم َأْو ُتْبُدوُه َيْعَلْم���ُه الَلّ
ُه َعَلى ُكِلّ َش���ْيٍء َقِدي���ٌر{ ]آل عمران: ٢٩[،  ���َمَواِت َوَما ِف���ي اأَلْرِض َوالَلّ الَسّ
َه َلَكاَن َخْيًرا َلُّه���ْم{ ]محمد: ٢١[؛  ويق���ول - تعالى -: }َفَلْو َصَدُق���وا الَلّ
فالصدق مع الله حس���ن النية وحسن القصد، والتحرك على ضوء 
���نة حتى يكون املسلم على بصيرة من أمره، وعلى بيِّنة  الكتاب والسُّ

من أمره.
وفي اخلتام أس���أل الله - س���بحانه - لي ولك���م التوفيق، 
والهداية، والس���عادة في الدنيا واآلخرة، كما أسأله - جل وعال 
ق املسلمني ملا يحبُّه ويرضاه،  - أن ينصر دينه، ويُعِلَي كلَمتَه، ويوفِّ
وأن يوفق والة أمور املسلمني ملا فيه اخلير والصالح، وأن يجنِّب 
أمة اإلس���الم املزال���ق واملتاهات، وأن يحق���ن دماءهم، ويحفظ 
أعراضهم، ويص���ون أموالهم، ويجمعهم على اخلير والتقوى؛ إنه 

على كل شيء قدير.
وش���كراً ملجلة ^ على إتاحة هذه الفرصة، وأس���أل الله 
للجميع التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه 

والتابعني لهم بإحسان أجمعني.
)3( متفق عليه.
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] العقيدة والشريعة [

بيان السلف
وإلغاز الخلف 

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

w w w . a l a b d u l l t i f . n e t

َغلَب على املكتوب واملنش���ور في هذه األيام هشاشة العبارات وركاكتها، 
واستحوذ التكلُّف والتصنُّع في األلفاظ، وساد التشقيق في الكالم واإلسهاب؛ 
بل رمبا جتاوزوا ذلك إلى ابتذال األسلوب، ومقارفة كلمات سوقية وأشباهها، 

مة. ونال ذلك الرسائَل اجلامعية والبحوَث احملكَّ
قال الشيخ محمد رشيد رضا: »أتى على األمة العربية بضعة قرون وهي 
في تدلٍّ وضعف في اللغة، ال ميضي عليهم قرن وال عام إال والذي بعده شر 
منه، وما سببه إال تنكب س���بيل األولني في حفظ الكثير من الكالم العربي 

احلرِّ الفصيح وفهمه«))(. 
 ولق���د كان قدوتنا محم���د # أفصح الناس، كم���ا كان أنصح الناس 
وأعلمهم؛ فقد أوتي جوامع الكلم، فكان يبلِّغ املعاني الكثيرة اجلليلة بألفاظ 
ه عن التكلُّف ومجانبة وحشي  وجيزة بليغة، متتاز باجلزالة والس���بك، والتنزُّ

اللغة و شواذها))(. 
���نة واجلماعة على س���نة رس���ول الله #؛ ففي تقريراتهم:  وأهل السُّ
الوضوح والظهور، واإلفصاح والبيان، ومن ذلك: أن الس���لف الصالح أثبتوا 
أن صف���ات الله - تعالى - معلومة املعاني؛ فق���د أمر الله - تعالى - بتدبُّر 
القرآن كله في عدة آيات، والتدبُّر هو العقل والفهم. وَجانَب السلُف تأويالت 
املتكلم���ني و تكلفاتهم، وحتريفهم الكلم عن مواضع���ه، كما جانبوا جهاالت 
املفوِّضة وضالله���م، والذين جعلوا آيات الصف���ات - وهي ظاهرة الداللة 

)*( أستاذ مشارك في قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية - الرياض.
))( فتاوى محمد رشيد رضا: 1386/4.

)2( انظر: احلديث النبوي من الوجهة البالغية لكمال عز الدين ص62، ووحي الرسالة للزيات: 105/3.
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« ال تُفَهم وال تُعلَم. َفرضي أهُل  بيِّنة املعاني - مجرد »أمانيَّ
التجهيل بالسفسطة وإنكار احلقائق البديهة.

ومما يجدر ذكره أن مفوِّضة هذا العصر قد يش���غبون 
على أهل الس���نة، فيطالبون بتعريف م���ا كان بدهّياً جلياً 
)كالس���مع، والبصر، والنزول، واليد( مما ال يزيده التعريف 
إال خفاًء واشتباهاً، وكل ذلك من أجل أن يوقعوا مخالفيهم: 
إما ف���ي التمثيل والتكييف، أو التفوي���ض والتجهيل، وهذا 
ش���غب مكشوف وضالل مفضوح، وكما قال اإلمام الذهبي: 
؛ ألنه إمنا يكون الس���ؤال  »الس���ؤال عن النزول ما هو عيٌّ
عن كلمة غريبة في اللغة؛ وإال فالنزول، والكالم، والس���مع، 
والبصر، واالس���تواء، عبارات جلية واضحة للس���امع؛ فإذا 
اتصف بها من ليس كمثله شيء، فالصفة تابعة للموصوف، 

وكيفية ذلك مجهولة عند البشر«))(. 
وتعويل السلف الصالح على األلفاظ الشرعية، والعبارات 
الديني���ة حقق لهم بَْرد اليقني واإلجالل والتعظيم لش���عائر 
دين الله - تعالى - وش���رائعه، كما أورثه���م الفهم والبيان 
والبالغة واإليجاز؛ فإن ف���ي األلفاظ القرآنية والنبوية من 
الَغناء والش���فاء واحلرمة ما ليس لغيرها، وفيها من احِلَكم 

واملعاني ما ال تنقضي عجائبه))(. 
بخالف أهل الزندقة واألهواء فهم في ريبهم يترددون، 
وفيهم من االستخفاف بدين الله ما هو مبسوط في موضعه، 
دون اإللغاز والتلبيس، والتعمية، والتأس���ي  كما أنهم يتقصَّ
باملذهب الباطني في حتريفاته ونفاقه، وسرد ألفاظ طويلة 

ملعاٍن خفيفة)3(. 
ومهما يكن ف���إن االحتف���اء والتعويل عل���ى العبارات 
املجهولة الغامضة هو جادة سلكها املتكلِّمة واملتفلسفة ومن 
نحا نحوهم من منافقي ه���ذا الزمان؛ حتى قال ابن تيمية 
عنه���م: »كلما كانت العبارة أبعد عن الفهم كانوا لها أش���د 
تعظيماً، وهذا حال األمم الضالة؛ كلما كان الشيء مجهوالً 
���م الرافضة املنتَظر الذي  كانوا أش���د له تعظيماً؛ كما يعظِّ

ليس لهم منه حسٌّ وال خبر، وال وقعوا له عيناً وال أثراً.
وكذل���ك تعظيم اجلهال من املتصوف���ة ونحوهم للغوث 
وخامت األولياء، ونحو ذلك مما ال يعرفون له حقيقته، وكذلك 

))( العلو: 1229/2.
)2( ينظر: النبوات البن تيمية: 876/2.

)3( ينظر: االنحرافات العقدية في األدب العربي لسعيد الغامدي ص )690 - 691(.

م ما هو من هذا الباب، وهكذا الفالسفة«))(.  النصارى تعظِّ
ب���ل زعم الفخر الرازي أن وقوف الناس على معاني القرآن 
يُْس���ِقط وقعها عن القلب. وهذا كالم ف���ي غاية البطالن 
والتهافت؛ فإن الش���خص يجد في نفسه أنه كلما كان أكثر 
فهماً للقرآن كان أش���د تعظيماً وإج���الالً لكالم الله تعالى. 

َه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء{ ]فاطر: ٢٨[. َا َيْخَشى الَلّ قال - تعالى -: }إَنّ
ث ابن القيم عن منزلة التعظيم قال: »هذه املنزلة  وملا حتدَّ
تابع���ة للمعرفة، فعلى َقْدر املعرفة يكون تعظيم الربِّ - تعالى - 

في القلب، وأعَرف الناس به أشدهم له تعظيماً وإجالالً«)5(. 
ثم إن من دسائس املبتدعة ومن سلك سبيلهم من العصريني: 
أنهم يعشقون العبارات الغامضة الشائكة ويخدعون الناس بتلك 
موا  األلفاظ العويصة؛ فهذه األلفاظ املش���تبهة املشكلة قد عظَّ
لوا في نفوس من لم يفهمه���ا.. وإذا اعترض  من ش���أنها، وهوَّ
عليهم معت���رض قالوا: أنت ال تفهم ه���ذا، فعندئذ يلحق ذلك 
املعترض ما في النفوس من األنف�ة واحلميَّ�ة، فيسلِّم بألف�اظهم 

الغامض�ة حتى ال يتهم بنقص في فهمه وعقله))(. 
واس���ترواح الغموض والش���ذوذ نابع ع���ن ِكبْر وُعْجب 
د والتمايز عن اآلخرين؛ وإال فهذه األلفاظ التي  وحبِّ التفرُّ
لوها »من باب القعقعة بالش���نان ملن يفزعه  بهرجوه���ا وهوَّ

ذلك من الصبيان، وَمن هو شبيه بالصبيان«))(. 
واحلاصل أن هذه األلفاظ ال حقيقة لها عند اإلنسان، 
بل هي هذيان وإفك وبهتان، نظير منتِظِر الرافضة، وغوث 

الصوفية، ومعصوم النصيرية))(. 
لقد كان وضوح تقريرات الس���لف، وجالءُ عباراتهم من 
أعظم األس���باب في قبول مذهب الس���لف وانتشاره؛ حتى 
اعترف بعض املبتدعة بذلك قائاًل: »هذا إذا س���معه الناس 
���وه بالقبول، وظهر لهم أن���ه احلق الذي جاء به  قبلوه وتلقَّ
يناه  الرس���ول #، ونحن إذا أخذنا الش���خص فربَّيناه وغذَّ
ثالثني س���نة، ثم أردنا أن ننزل قولنا في َحلْقه، لم ينزل في 

َحلْقه إال بكلفة«))(. 

)4( الدرء: 315/5 - 316.
)5( مدار السالكني: 495/2.

)6( انظر: الدرء: )/295.
)7( الدرء: 181/4.

)8( ينظر: بيان تلبيس اجلهمية: 118/4.
)9( الدرء: 62/5. 
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ولي األمر...
واجباته وحقوقه

حممد بن ش��اكر الش��ريف
alsharif@albayan.co.uk

14

] السياسة الشرعية [

حتدث���ت في مقاالت س���ابقة عن ش���روط ول���ي األمر في 
الش���ريعة اإلس���امية، كم���ا حتدث���ت ع���ن رئاس���ة الدولة بني 
الش���ريعة والقان���ون الوضعي، وف���ي هذه املقال���ة أحتدث عن 

واجبات ولي األمر وحقوقه:
إن االجتماع اإلنس���اني يحتاج - من غير ش���ك - إلى قيادة 
يرجع الناس إليها في ما يرومونه من حتقيق مصاحلهم وفي 
م����ا يدرأ عنهم غ�وائل ما ين�زل بهم من نوازل؛ بحي�ث ال يحول 
تباي���ن اآلراء أو تع���ارض اإلرادات للجماع���ة اإلنس���انية في ظل 
ه���ذه القي���ادة دون س���ير اجلميع في خطى ثابت���ٍة متوازنٍة نحو 
حتقيق املصالح العامة، وهذه قضية كلية يشترك فيها بنو آدم 
كلهم، وليست خاصة بجنس دون جنس آخر، وال بأهل دين دون 
دي���ن آخ���ر، وال يكاد ُتعَرف جماعة إنس���انية عل���ى مدى التاريخ 
اإلنس���اني عاش���ت حياة راقي���ة حققت فيها ما تصب���و إليه دون 

وجود هذه القيادة التي يرجع الناس إليها.
يات متعددة عل���ى مدار  وق���د أخ���ذت هذه القي���ادة مس���مَّ
التاريخ اإلنس���اني باختاف البيئ���ات والثقافات، فمن ذلك: 
املِل���ك والس���لطان واألمي���ر والرئي���س. وأم���ا ف���ي الش���ريعة 
اخلامت���ة املنزل���ة عل���ى رس���ول رب العامل���ني محم���د # فقد 

أخذت اسم اخلليفة.

تعريف اخلليفة: 
ام، وجاء ِخالَف���ه؛ أَي بعده،  »َخلْ���ٌف نَِقي���ُض ُق���دَّ
واْس���تَْخلََف فالناً من فالن: جعله مكانه. وَخلََف فالن 

فالناً إذا كان َخِليَفتَه. يقال: َخلَفه في قومه ِخالفًة.
اخَللَ���ُف، بالتحريك والس���كون، كلُّ َمْن يجيء بعد 
من مضى، إال أَنه بالتحريك في اخلير، وبالتسكني في 
ه...  الشر... اخَلِليفُة َمن يقوم َمقام الذاهب ويَُسدُّ َمَسدَّ
واخَلِليفُة الذي يُْستْخلَُف ممن قبله، واخَلليفُة السلطاُن 

األَعظم«)1(.
ومن هنا يتبني أن اخلليفة يطلَق باعتبارين:

1 - جاء بعد واحد سبقه.
2 - أن���ه قام مقامه، وس���د مس���ده، ومضى على 

سيرته وسنته.
وهذا يق���ود إلى أن لفظ اخلليف���ة قد يطلق على 
ش���خص من الناحية الشكلية فقط؛ وذلك إذا جاء بعد 

))( انظر: لسان العرب، مادة )خ ل ف(.
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من س���بقه ولم يس���ر على س���نته. كما يطلَق عليه من الناحية 
احلقيقية؛ وذلك إذا تابع من سبقه وسار سيرته، ومن هنا يظهر 
أن اإلنس���ان قد يطلَق عليه هذا اللقب وق���د يُنَفى عنه؛ وذلك 
باعتباري���ن: فيطلق عليه باعتبار أنه جاء بعد من س���بقه وفي 
الوقت نفسه يُنَفى عنه باعتبار أنه لم يقم مقامه ولم يتَّبع سنته 
أو يَِسر سيرته، ومن املعلوم أن أول من تولى القيادة لدى املسلمني 
هو رس���ول الله #، وعلى ذلك فإن لفظ اخلليفة يستحقه على 
وجه احلقيقة من تولى األمر واتبع س���نة رسول الله # وسار 
سيرته في قيادة املسلمني، ولو جاء بعده بعدد من القرون، وأما 
من خالف س���نته ولم يسر س���يرته منهم فإمنا يطلَق عليه هذا 
اللقب باعتبار الش���كل فقط، وهو أنه جاء بعد من تقدمه، ولعل 
تعريف امل���اوردي لإلمامة يدعم ه���ذا التوجيه. يقول - رحمه 
الل���ه تعالى -: »فإن الله جلَّت قدرته ندب لألمة زعيماً خلف به 
النبوة، وحاط به امللة، وفوض إليه السياسة؛ ليصدر التدبير عن 
دين مشروع، وجتتمع الكلمة على رأي متبوع« ثم يقول: »اإلمامة: 
موضوعة خلالفة النبوة في حراس���ة الدين وسياسة الدنيا«)1(، 
وقال ابن خلدون: »اخلالفة نيابة عن صاحب الشرع في حفظ 
الدين وسياس���ة الدنيا«)2(، وفي املوس���وعة: » رئاسة عامة في 
الدين والدني���ا خالفة عن النبي #«)3(، و »رئاس���ة عامة في 
أمور الدين والدنيا نيابًة عن النبي #«)4(، فهذه مجموعة نقول 
من مذاهب فقهية متنوع���ة تبنيِّ أن اخلالفة نيابة عن صاحب 
الشرع، وهو مما يبنيِّ خطأ قول من يقول: إنها نيابة عن الشعب 

أو األمة ممن تأثر بالفكر الدميقراطي.

واجبات اخلليفة: 
لقد أوجبت الشريعة على اخلليفة كثيراً من الواجبات التي 
ينبغ���ي عليه اجلد واالجتهاد في حتصيله���ا حتى يكون لنَْصِبه 
فائدة. كما جعلت له حقوقاً على الرعية حتى يتمكن من القيام 

مبا وجب عليه على الوجه املرضي.
ب  هناك واجبان أساسيان يلزم اخلليفة القيام بهما وما نُصِّ

إال من أجل حتصيلهما، وهما:
 1 - حراسة الدين وحفظه: وهو أهم ما يعتنى به ويحاَفظ 

عليه.
 2 - سياسة الدنيا به: إذ ال متضي األمور على االستقامة 

))( األحكام السلطانية، ص 5 - 7،  ط دار ابن خلدون اإلسكندرية.
)2( مقدمة ابن خلدون، ص 244.

)3( املوسوعة الفقهية الكويتية: 216/6.
)4( الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي  زيد القيرواني )فقه مالكي(: )/324.

وتتحق���ق األهداف العام���ة إال بذلك، وهذه تتن���اول املصالح 
الدنيوية جميعه���ا، واتخاذ اخلطوات التنفيذي���ة والتنظيمات 
العملية لتحقيق ذلك حتى ينتقل األمر من مجرد وصايا نظرية 

إلى تصرفات وإجراءات عملية لتطبق في الواقع املَعاش.
 ويتف���رع عن هذين الواجبني أم���ور كثيرة أجملها املاوردي 

بقوله: »... والذي يلزمه من األمور العامة عشرة أشياء:
أحدها: حفظ الدين على أصوله املستقرة، وما أجمع عليه 
م مبتدع أو زاغ ذو ش���بهة عنه، أوضح له  س���لف األمة؛ فإْن جَنَ
احلجة، وبنيَّ له الصواب، وأخذه مبا يلزمه من احلقوق واحلدود؛ 

ليكون الدين محروساً من خلل، واألمة ممنوعة من زلل.
والثاني: تنفيذ األحكام بني املتشاجرين، وقطع اخلصام بني 
املتنازع���ني: حتى تعم النََّصفة؛ فال يتع���دى ظالم، وال يضعف 

مظلوم.
والثالث: حماية البيضة والذب عن احلرمي: ليتصرف الناس 
في املعايش، وينتشروا في األس���فار آمنني من تغريٍر بنفس أو 

مال.
والراب���ع: إقامة احلدود: لتَُصان محارم الله - تعالى - عن 

االنتهاك، وحُتَفظ حقوق عباده من إتالف واستهالك.
واخلامس: حتصني الثغور بالع���دة املانعة والقوة الدافعة: 
ماً، أو يس���فكون  ة ينتهكون فيها محرَّ حتى ال تظفر األعداء بِغرَّ

فيها ملسلم أو معاهد دماً.
والس���ادس: جهاد من عاند اإلسالم بعد الدعوة حتى يسلم 
أو يدخ���ل في الذمة؛ ليقام بحق الله - تعالى - في إظهاره على 

الدين كله.
والس���ابع: جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الش���رع 

نصاً واجتهاداً من غير خوف وال عسف.
والثامن: تقدير العطايا وما يُس���تَحق في بيت املال من غير 

سرف وال تقتير، ودفعه في وقت ال تقدمي فيه وال تأخير.
والتاسع: اس���تكفاء األمناء وتقليد النصحاء في ما يفوِّض 
إليه���م من األعم���ال ويكله إليهم من األم���وال؛ لتكون األعمال 

بالكفاءة مضبوطة، واألموال باألمناء محفوظة.
والعاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة األمور، وتصفح األحوال؛ 
لينهض بسياسة األمة وحراس���ة امللة، وال يعوِّل على التفويض 
تش���اغاًل بلذة أو عبادة؛ فقد يخون األمني ويغش الناصح، وقد 
ا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي اأَلْرِض َفاْحُكم  قال الله - تعالى -: }َي���ا َداُووُد إَنّ

ِبِع اْلَهَوى َفُيِضَلَّك َعن َسِبيِل الَلِّه{ ]ص: ٢٦[. َبنْيَ الَنّاِس ِباْل�َحِقّ َوال َتَتّ
فلم يقتصر الله - س���بحانه - على التفويض دون املباشرة 
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وال ع���ذره في االتب���اع حتى وصفه بالضالل، وه���ذا وإن كان 
مس���تحقاً عليه بحكم الدين ومنصب اخلالفة، فهو من حقوق 
السياس���ة لكل مس���ترع. قال النبي -عليه الصالة والسالم -: 

»كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته«)1(.
 مم���ا تقدم ذكره يتبني أن اخلليفة يج���ب عليه أمام األمة 
أمور ال يجوز له أن يتخلى عنها أو يتقاعس عن اإلتيان بها، وأن 
املس���ؤولية تقع عليه كاملة في القي���ام بها، فحتى إن أناب عنه 
ر القيام  لهم وفوَّض إليهم بعضاً م���ن مهامه لتعذُّ بعضه���م أو وكَّ
د  به���ا من ِقَبِله من غير ُمِعني يس���اعده، لكن عليه املتابعة وتفقُّ
األمور حتى يتبني له أنها تس���ير على النح���و املرضي املوافق 
للشريعة ويحقق املصالح العامة لألمة، وال يجوز له أن يتشاغل 
ع���ن ذلك ولو بزعم العبادة؛ ف���إن قيامه على أمر األمة وحفظ 
دينها وحتقيق مصاحلها ودرء الغوائل عنها: أفضل وأعظم أجراً 

من نوافل العبادات.
1 - وهذه الواجبات منها ما هو ديني صرف: كحفظ الدين 
على أموره املس���تقرة وما أجمع عليه س���لف األمة، ويتفرع عن 
ذلك: إقامة املدارس واملعاه���د والكليات التي تدرَّس فيها هذه 
األم���ور، ونصب املفتني الذين يفتون الن���اس في ما ينوبهم من 
قضايا ونوازل، وإزالة الش���به التي تق���ع لبعض الناس وردعهم 
عن التمادي في باطلهم بعد إقامة احلجة وإزالة العذر، والعناية 
باملساجد التي يؤدي فيها املسلمون صلواتهم: من نظافة وفرش 
وترميم عند احلاجة ونصب األئمة لها، وحتري أهلَّة الش���هور 
وخاصة ما تعلقت به العبادة كش���هري الصوم واحلج، وتيس���ير 
سبيل احلج واإلعانة عليه، وقبض الزكاة وصرفها في مصارفها 

الشرعية.
والدعوة إلى الله - تعالى - بكل س���بيل، وإعانة الدعاة إلى 
الله على ذلك، وجهاد من أبى وعاند بعد الدعوة إلى اإلس���الم 

وإقامة احلجة حتى يُسِلم أو يعطي اجلزية.
2 - ومنها ما هو أمني: س���واء مما يتعلق باألمن الداخلي: 
كتنفيذ األحكام بني املتش���اجرين وقطع اخلصام بني املتنازعني 
وإقامة احل���دود لتصان احملارم وحتفظ حق���وق العباد؛ وهذا 
يحتاج إل���ى نصب القضاة الذين يحكمون بالش���ريعة ويكونون 
مستقلني في ما يصدر عنهم من أحكام؛ بحيث ال يتأثرون بشيء 
في ما يُصِدرون من أحكام، وإيجاد جهاز شرطة قوي قادر على 

حتقيق املصالح املناطة به.
 أو األم���ن اخلارجي: كتحصني الثغور وحفظ حدود الديار 

))( األحكام السلطانية،ص 17 - 18.

من االختراق من ِقبَل األعداء، وهذا يس���تلزم وجود جيش قوي 
وقادر مزود باألس���لحة املناس���بة مع ما ينضاف إلى ذلك من 

التدريب وحتديث األسلحة.
أو األمن الفكري: كحفظ عقول الناس من األقوال واألفكار 
املخالف���ة لصحيح املنق���ول أو صريح املعق���ول، ومنازلة الغزو 
الفكري القادم من خالل الفضائيات أو ش���بكة املعلومات، وما 
يتبع ذلك من إنشاء والية للحسبة الفكرية تُعنَى مبتابعة األفكار 
واألقوال التي تُتَداول في وس���ائل اإلع���الم املتنوعة والكتابات 

حتى يأمن الناس على عقائدهم وعقولهم.   
إن الذي ال ش���ك فيه أن القيام بذل���ك يحتاج إلى هيئات 
مساعدة وتنظيمات إدارية ومؤسسات إشرافية ورقابية، وبذلك 
يتب���نيَّ أن الواجبات املناطة بولي األمر كثيرة ومتش���عبة وقابلة 

لالتساع بحسب ما يلزم للقيام بالواجبات األساسية.
3 - ومنه���ا ما ه���و اقتصادي: حيث يُعنَ���ى بحفظ ثروات 
املس���لمني وتنميتها، وما يس���تتبع ذلك من إقامة املش���روعات 
الزراعي���ة والصناعية حس���ب بيئة املجتمع، وإنش���اء األجهزة 
واإلدارات الت���ي تعمل على حتقيق ذلك، ثم توزيع هذه الثروات 
بني املسلمني بالعدل؛ حتى ال تستأثر باخليرات فئة ويحرم منها 
مة كالرب���ا وكل ما جاء في باب  آخ���رون، ومنع املعامالت احملرَّ

البيوع احملرمة والعقود احملرمة كذلك.
4 - ومنها ما هو إداري: حيث يس���تعني باألَْكَفاء النصحاء 
القادرين على حتقيق خطة وطموحات الدولة؛ فيوليهم الواليات 
ويضع التنظيمات املناسبة التي تعني على ذلك، ثم هو بعد ذلك 
يتصفح األحوال وال يتش���اغل عن متابعة األم���ور ال بدنيا وال 

بعبادة، فهذا وما شاكله مما يجب على اإلمام القيام به 
ويستحدث من األنظمة والتدابير املوافقة لألحكام الشرعية 
م���ا يعني على القيام بكل ما وجب على أحس���ن حال من حيث 

الدقُة واألمانُة وسرعة إجناز األعمال.
5 - ومنه���ا ما هو سياس���ي: وهو القي���ام على أمور األمة 
ل  مبا يصلحها وما يترتب على ذلك: من إش���راك األمة في حتمُّ
مسؤولية أمانة احلفاظ على دين األمة وإصالح دنياها ومشاورة 
أهل الش���ورى في حتقيق ذلك وترك االستبداد باألمور، وكفالة 
ه أحكام الشريعة،  حرية األمة في اختيار ما تستريح إليه مما تُقرُّ

ومنع الفساد وتضييق ُسبُله إذا لم ميكن منعه كلّياً.
6 - ومنه���ا ما هو اجتماعي كرعاية أخ���الق الناس ودفع 
املنكرات وإش���اعة املعروف وباجلملة كل ما ورد في ما يقوم به 

أهل احلسبة مع تعيني احملتسبني األَْكَفاء لتلك املهمة.         
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حقوق اخلليفة: 
إذا قام ولي األمر مب���ا وجب عليه من حقوق األمة املتقدم 
ذكرها، فقد أدى حق الله - تعالى - في ما أوجبه عليه، ووجب 

ان:  له على األمة حقَّ
أوالً: الطاع���ة في ما يأمر به أو ينهى عنه كما وردت بذلك 
النصوص املتكاثرة: ويدخل في ذلك ترك اخلروج عليه، وطاعة 
اخلليفة ليس���ت مطلقة؛ وإمنا هي مقي���دة بكونها في املعروف 
لقول���ه #: »إمنا الطاع���ة في املع���روف«)1(، وبكونها في غير 
املعصية لقوله #: »ال طاعة في معصية الله«)2(. قال ابن خويز 
منداد: »وأما طاعة الس���لطان فتجب في ما كان لله فيه طاعة، 

وال جتب في ما كان لله فيه معصية«)3(.
ثاني���اً: النصرة: أي مناصرته واالنتص���ار له؛ ويدخل فيها 
نصيحته والذبُّ عنه وعدم القدح فيه وترك مساعدة اخلارجني 
عليه، ب���ل الوقوف معه لو جاء أحد ونازعه األمر ما دام أنه لم 

يخرج على الشريعة وقائم بتحقيق مصالح األمة.
وحق���وق ولي األمر على األمة ال تثبت له إال بس���بب قيامه 
مب���ا يجب عليه لهم، يدل لذلك م���ا روي عن الصحابي اجلليل 
رابع اخللفاء الراشدين علي بن أبي طالب، رضي الله عنه. قال 
القرطب���ي: »روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه 
قال: حقٌّ على اإلمام أن يحكم بالعدل، ويؤدي األمانة، فإذا فعل 
ذلك وجب على املس���لمني أن يطيعوه؛ ألن الله - تعالى - أمرنا 
بأداء األمانة والعدل، ثم أمر بطاعته«)4(، وقول املاوردي الفقيه 
الشافعي بعدما ذكر الواجبات على ولي األمر: »وإذا قام اإلمام 
مب���ا ذكرتُه من حقوق األمة فقد أدى ح���ق الله - تعالى - في 
ما له���م وعليهم ووجب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة ما لم 

يتغير حالة«)5(. 
ر اخلليفة ف���ي القيام مبا وجب عليه، أو  لك���ن ماذا لو قصَّ

جتاوز حدوده وحقوقه الثابتة له شرعاً؟
عل���ى الرغم من أن املأمول أن يقوم اخلليفة مبا وجب عليه 
ق الشروط  على أحسن الوجوه؛ وذلك للتدقيق الشديد في حتقُّ
املس���وِّغة الختياره عن غيره ممن يصل���ح لهذا املنصب، إال أن 
ق املأمول منه نظ���راً ملا يعتري  الش���خص املختار ق���د ال يتحقَّ
اإلنس���ان م���ن ضعف البدن أو ضع���ف الديانة، وم���ن ثَمَّ فإن 
بت لهذا األمر وبيَّنت ما ينبغي فعله في هذه  الش���ريعة قد حتسَّ

))( أخرجه البخاري ومسلم.
)2( أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم.

)3( تفسير القرطبي: 259/5.

)4( تفسير القرطبي: 259/5.
)5( األحكام السلطانية، ص 18.

احلالة، فمن ذلك:
1 - النصيح���ة: فقد ورد من طرق متع���ددة كما هو مبنيَّ 
���نة قوله #: »ثاََلٌث اَل يُِغلُّ َعلَيِْهنَّ َقلُْب ُمْس���ِلٍم:  في دواوين السُّ
ِة املُْسِلِمنَي، َولُُزوُم َجَماَعِتِهْم،  ِإْخاَلُص الَعَمِل ِللَِّه، َوُمنَاَصَحُة أَِئمَّ

يُط ِمْن َوَراِئِهْم«)6(. كما قال #:  ْعَوةَ حُتِ َف���ِإنَّ الدَّ
»إن الله يرضى لكم ثالثاً، وذكر من ذلك: وأن 
تُناِصح���وا من واله الله أمركم«، فينبغي على 
املس���لمني إذا رأوا في ول���ي أمرهم ما ينَكر 

عليه أن يبادروا إلى نصحه، وأن يكونوا 
عون���اً ل���ه على س���لوك الطريق 

املس���تقيم وال يكون���وا عون���اً 
للش���يطان عليه، وال يسعوا في 
تأليب العام���ة عليه وال ينزعوا 

يداً من طاعة ما لم يَر املس���لمون 
منه كفراً بواح���اً؛ كما روى عبادة 
ابن الصامت قال: )دعانا النبي 
# فبايعن���اه، فقال في ما أخذ 
علين���ا »أن بايعنا على الس���مع 

والطاعة في منش���طنا ومكرهنا، 
وعس�رنا ويس����رنا وأثرة علين�ا، وأن 

ال نن���ازع األمَر أهلَ���ه، إال أن تروا كفراً 
بواحاً، عندكم من الل���ه فيه برهان«()7(، 
ومعنى كف���راً بواح���اً: أي الكفر الظاهر 
ال���ذي ال خفاء به. قال اب���ن حجر: »قال 
اخلطابي: معنى قوله: بواحاً، يريد ظاهراً 

بادياً؛ من قولهم: باح بالش���يء يبوح ب���ه بوحاً وبواحاً إذا أذاعه 
وأظه���ره... قوله: عندكم من الله فيه بره���ان: أي نص آية أو 
خبر صحيح ال يحتم���ل التأويل؛ ومقتضاه أنه ال يجوز اخلروج 
عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل«)8( وقال ابن بطال: »فيه ترك 
اخلروج على أئمة اجلور، ولزوم الس���مع والطاعة لهم، والفقهاء 
مجمعون على أن اإلمام املتغلِّب طاعته الزمة، ما أقام اجُلُمعات 
واجلهاد، وأن طاعته خير من اخلروج عليه؛ ملا في ذلك من حقن 
الدماء وتسكني الدهماء«)9(، وقال الن�ووي: »ومعن�ى احلديث ال 
تُناِزع���وا والة األمور في واليتهم وال تعترضوا عليهم إال أن تروا 

)6( أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة واحلاكم وغيرهم. قال احلاكم: صحيح على شرط 
الشيخني. ووافقه الذهبي، وقال األلباني: صحيح.
)7( أخرجه البخاري، رقم7056، ومسلم، رقم 1709.

)8( فتح الباري: 8/13.
)9( شرح صحيح البخاري البن بطال: 8/10.
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قاً تعلمونه من قواعد اإلسالم؛ فإذا رأيتم ذلك  منهم منكراً محقَّ
فأنكروه عليهم وقول���وا باحلق حيثما كنتم، وأما اخلروج عليهم 
وقتالهم فحرام بإجماع املس���لمني وإن كانوا فسقة ظاملني، وقد 
تظاهرت األحاديث مبعنى ما ذكرته... قال العلماء: وسبب عدم 
انعزاله وحت���رمي اخلروج عليه ما يترتب عل���ى ذلك من الفنت 
وإراقة الدماء وفس���اد ذات البني فتكون املفسدة في عزله أكثر 
منها في بقائه«، وهذا في الوقوع في الظلم أو الفسق أما الوقوع 
في الكفر فأمر آخر، وترك اخلروج على الفاس���ق والظالم كما 
قرره أهل العلم ال يعني ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
بل األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجبان ال يسقطهما وجوب 

الطاعة والنصرة، أو حترمي اخلروج عليه.
2 - األمر باملع���روف والنهي عن املنكر: إذا ترك ولي األمر 
بعض ما يجب عليه من حقوق الرعية، أو قصر في حتصيلها، أو 
صدر منه ما منعت منه الشريعة، فإنه يؤَمر باملعروف ويُنَهى عن 
املنكر حسبما دلت على ذلك نصوص الشريعة وأقوال أهل العلم 
املستخرجة منها من حيث اإلسراُر أو اإلعالُن ومن حيث اللنُي أو 
الشدةُ حتصياًل للخير أو خلير اخليرين إذا لم ميكن حتصيلهما 

معاً، ودفعاً للشر أو لشر الشرين؛ إذا لم ميكن دفعهما معا.
3 - لك���ن إن َعُظ���َم اخلطب فالعزل أو اخل���روج هو آخر 
ال���دواء: وذلك إذا ما وقع في الكفر - والعياذ بالله - على َوْفِق 
م���ا جاء في حديث عب���ادة بن الصامت الس���ابق - رضي الله 
تعال���ى عنه - وقرره أهل العلم. قال إم���ام احلرمني اجلويني: 
»فأم���ا إذا تواصل منه العصيان، وفش���ا من���ه العدوان، وظهر 
الفس���اد، وزال الس���داد، وتعطلت احلقوق واحلدود، وارتفعت 
الصيانة، ووضحت اخليانة، واستجرأ الظلمة، ولم يجد املظلوم 
منتصفاً ممن ظلمه، وتداعى اخللل واخلطل إلى عظائم األمور، 
وتعطيل الثغور، فال بد من اس���تدراك هذا األمر املتفاقم«)1( ثم 
فصل كيفية االس���تدراك فكان مما قال: »إن تيسر نصب إمام 
مستجِمع للخصال املرِضية، واخلالل املعتَبرة في رعاية الرعية، 
تعنيَّ البَدار إلى اختياره؛ فإذا انعقدت له اإلمامة، واتس���قت له 
الطاعة على االستقامة، فهو إذ ذاك يدرأ من كان، وقد بان اآلن 
أن تقدمي درئه في مهمات أم���وره؛ فإن أذعن فذاك، وإن تأبى 
عاَملَه معاملة الطغ���اة، وقابله مقابلة البغاة... وإن علمنا أنه ال 
يتأتَّ���ى نصب إمام دون اقتحاِم داهي���ة وإراقِة دماء، ومصادمِة 
ة األهوال، وإه���الِك أنفٍس ونزِف أموال، فالوجه أن  أحوال جمَّ
يقاس ما الناس مدفوعون إليه مبتلَون به مبا يفرض وقوعه في 

))( غياث األمم في التياث الظلَم، ص 106.

ر وقوعه  محاول���ة دفعه، فإن كان الواقع الناج���ز أكثر مما يقدَّ
قع ل���ه لدفع البالء الناجز  ف���ي روم الدفع، فيجب احتمال املتوَّ
وإن كان املرتق���ب املتطلع يزيد في ظاهر الظنون إلى ما اخللق 
مدفوعون إليه، فال يسوغ التشاغل بالدفع، بل يتعني االستمرار 
على األمر الواقع«)2(، وقال النووي: »قال القاضي عياض: أجمع 
العلم���اء على أن اإلمامة ال تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه 
الكفر انعزل. قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها. 
قال: وكذلك عن���د جمهورهم البدعة... قال القاضي: فلو طرأ 
عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الوالية وسقطت 
طاعته ووجب على املس���لمني القياُم علي���ه وخلُعه ونصُب إمام 
ع���ادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إال لطائفة وجب عليهم 
القيام بخلع الكافر وال يجب في املبتدع إال إذا ظنوا القدرة عليه 
فإن حتققوا العجز لم يجب القيام وليهاجر املس���لم عن أرضه 
إلى غيرها ويفر بدين���ه«)3(، وقال ابن حجر: »فإن أحدث جوراً 
بع���د أن كان عدالً فاختلفوا في ج���واز اخلروج عليه والصحيح 
املن���ع إال أن يكفر فيجب اخلروج علي���ه«)4( وقال أيضاً: »ينعزل 
بالكفر إجماعاً فيجب على كل مسلم القيام في ذلك؛ فمن قوي 
عل���ى ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه اإلثم، ومن عجز وجبت 

عليه الهجرة من تلك األرض«)5(.
ويذك���ر اجلويني ضابطاً مهماً في القيام بذلك عند حدوث 
س���ببه، وهو أنه ال يطلق لألفراد القي���ام بذلك فيقول: »ومما 
يتصل بإمتام الغرض في ذلك أن املتصدي لإلمامة إذا عظمت 
جنايت���ه، وكثرت عاديته، وفش���ا احتكام���ه واهتضامه، وبدت 
د  فضحاته، وتتابعت عثراته، وخيف بسببه ضياع البيضة، وتبدُّ
دعائم اإلسالم، ولم جند َمْن ننصبه لإلمامة حتى ينتهض لدفعه 
حس���ب ما يدفع البغاة، فال نطلق لآلحاد في أطراف البالد أن 
يثوروا؛ فإنهم لو فعلوا ذلك الصطلموا وأبيروا، وكان ذلك سبباً 
في ازدياد احمل���ن وإثارة الفنت، ولكن إن اتف���ق رجل مطاٌع ذو 
أتباع وأش���ياع، ويقوم محتسباً؛ آمراً باملعروف ناهياً عن املنكر، 
وانتصب بكفاية املسلمني ما دفعوا إليه، َفلْيمِض في ذلك ُقُدماً. 
م في رعاية املصالح، والنظر في  والله نصيره على الشرط املقدَّ

املناجح، وموازنة ما يدفع، ويرتفع مبا يتوقع«)6(.
اللهم أبرم لهذه األمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل 

فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه باملعروف ويُنَهى فيه عن املنكر. 

)2( غياث األمم في التياث الظلَم، ص 109 - 110.
)3( شرح النووي على صحيح مسلم: 229/12.

)4( فتح الباري: 8/13.
)5( فتح الباري: 123/13.

)6( غياث األمم في التياث الظلم، ص 115 - 116.
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إن كثيراً من الدعاة إلى النصرانية يتَّبعون سياس���ة االستقواء 
باملجه���ول؛ فيزعمون - مثاًل - أن اختالف نس���خ التوراة املتداولة 
راجع إلى اختالف املترجمني في التعبير عن األصل العبراني الذي 
يجهله خصومهم، وأنه كاختالف ترجمات معاني القرآن في محاولة 
ع�ي في الن�ص  التعبي����ر عن األص�ل العربي. وقد جتد أح�دهم يدَّ
م���ا ليس فيه بحجة أن األصل يحتمل ذل���ك املعنى الذي ال يدرك 
كنهه إال اخلاصة؛ وهم بهذا يس���تغلون جهل أغلب املس���لمني، بل 
���ريانية. وحيث إني  أغلب النصارى، بالعبرانية أو اليونانية أو السُّ
قد بينت في مقال س���ابق أن »العه���د اجلديد« - وليس هو إجنيل 
عيس���ى عليه الس���الم - لم يكتب في أصل���ه باليونانية كما يزعم 
ريانية، فسأكتفي  حُت أنها السُّ علماء النصارى بل بلغٍة س���اميٍة رجَّ
باحلديث هنا عن العهد القدمي وأبنيِّ أن »أصله« العبراني املتداول 

فضاًل عن الترجمات ليس من عند الله بل هو قول البشر.
يعتمد جمهور علماء اليهود والنصارى النص املس���وريِّ للعهد 
القدمي )The Masoretic Text(؛ وهو الذي يقوم على التحقيق 
والضبط التقليدي املعروف بال� »َمسوراه« أو »ميراث« علماء اليهود 
الذين ُعرفوا باملسوريني نسبة إلى هذا التقليد. وقد بدأ املسوريون 
محاولة ضبط النص في القرن السادس امليالدي؛ أي بعد تدوينه 
بألف عام أو يزيد، ولم ينتهوا إال في القرن العاش���ر امليالدي في 
األكادمييات التلمودية ببابل وفلسطني))(.  كما أن أقدم املخطوطات 
التي حتوي النص املس���وري ال تعود إلى أبعد من القرنني التاسع 

والعاشر امليالديني))(. 
Bi - )من أش���هر طبعات النص املس���وري تلك املوسومة ب� 
lia Hebraica Stuttgartensia( وه���ي التي قال عنها العالم 
اليهودي »عمانوئيل طوف« بأن من سماتها »االنتقاء غير املوضوعي 
للقراءات املختلفة«)3(. فالقراءات التي اصطفاها املسوريون لم تكن 
وحياً بل هي اجتهاد بش���ري محض. مثال ذلك ما نقرؤه في سفر 

)((  Encyclopaedia Britannica 2002 Standard Edition CD-ROM، 
)Under “Masoretic text”(.
)2(  Freedman، David N. The Nine Commandments )New York: 
Doubleday، 2000( p. 87.
)3(  Emanuel Tov. Textual Criticism of the Hebrew Bible )Mi -
neapolis: Augsburg Fortress Publishers، 2001(، p. 375.

دعان���ي أحد األصدقاء ذات م���رة لصحبته في حواٍر مع 
أح���د قساوس���ة النصارى بإح���دى العواص���م الغربية. دخلنا 
مكت���ب القس فرحب بنا وأجلَس���نا ُقبالته بينما أخذ يحكي 
لنا بأسلوب درامي كيف تعرف على النصرانية فمألت خواء 
قلبه بعد عقود من الضياع واإلجرام )على حدِّ تعبيره(. ثم 
ران للحوار قبل الشروع فيه فكان مما  أخذ هو ورفيٌق له يؤطِّ
قال رفيقه: إننا – معشَر النصارى – منلك بني أيدينا األصل 
العبران���ي للعه���د القدمي واألصل اليونان���ي للعهد اجلديد، 
ا، أحضرُت األصلني اللَذين  فإذا ما اختلفنا في قراءة نٍص مَّ
أحتف���ظ بهم���ا في عربتي. ودار احلوار ح���ول املصادر إلى أن 
انته���ى بن���ا إل���ى ُنَس���خ العهد الق���دمي واختافاته���ا فطلبت 
منهما إحضار النس���ختني العبراني���ة واليونانية من العربة، 
وه���و ما ل���م يتوقعان���ه لظنهم���ا أن مجرد اإليه���ام بامتاك 
مص���ادر مكتوبة بلغات عتيق���ة كفيل بردع اخلصم وتخويفه 
من اخلوض فيها. فلما سقط في أيديهم اعتذرا عن إكمال 

احلوار بحجة انشغالهما فانصرفنا.

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

popedia@windowslive.com

] الغرب: قراءة عقدية [

»توراٌة أصليٌة«
في َعَربة
يس! الِقسِّ

)*( باحث سعودي متخصص في دراسة األديان - يعمل في مركز الدراسات 

والبحوث التابع ملجلة البيان.
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»صموئيل األول 3): )«: »ِبن ش���ناه شاؤل مباخلو وشتي شانيم 
ملخ عل يس���رائل« وتفسيره: »وكان ش���اول ابن سنة حني صار 
ملكاً، وملك سنتني على إسرائيل«. وهذا من عجائب الدهر؛ إذ 
كيف يتأتى لرضيع في عامه األول أن يحكم مملكة إس���رائيل. 
فلما كان النص حرجاً بالنس���بة ملترجمي »الكتاب املقدس« آثر 
بعضهم – كطبعة دار املش���رق اليس���وعية ))))م – أن يكتب 
»وكان ش���اول ابن ... سنة حني صار ملكاً، وملك ... سنة على 
إس���رائيل« دون ذكر لعدد الس���نني. فهذا خطأ ثابت في النص 
العبراني الذي يعد عندهم أصاًل، وليس من تصرُّف املترجمني.
وأعجب من���ه ما أورده ِس���فر »األخبار الثان���ي )): 0)« 
قائاًل: »بن شلوشيم وش���تامي هايا مباخلو وشموني شانيم ملخ 
بيروش���المي فيِِّلخ ِبلو ِحمداه« وتفسيره »وكان ]يورام[ ابن اثنتني 
وثالثني سنة حني ملك، وملك ثماني سنني في أورشليم، وذهَب 
غيَر مأسوف عليه«؛ أي أنه توفي في األربعني من عمره. وهذا 
معقول؛ لكن النص يعقبه بقوله: »فأقام س���كان أورشليم أحزيا 
ابن���ه ملكاً مكانه ... وكان أَحزيا ابن اثنتني وأربعني س���نة حني 
ملك« )في العبرانية: »ِبن أربعيم وشتامي شناه مباخلو«(. وهذا 
ا  يعن���ي أن »أَحزيا« كان قد بلغ الثاني���ة واألربعني من عمره ل�مَّ
توفي أبوه »يورام« في س���ن األربعني، فه���و بذلك أول ابن في 
التاري���خ يكبر أباه بعامني! وه���ذه مفارقة محفوظة في األصل 

العبراني وليست في الترجمات فحسب.
أختم مبثال من س���فر »صموئيل الثان���ي ): 3)« جاء فيه 
»ومليخال بَت ش���اؤل لو َهايا اله ياِلد َعد يوم موتاه«. وتفسيره: 
»ولم تلد ميكال ابنة شاول ولداً إلى يوم ماتت«. لكن هذا النص 
نه الس���فر نفس���ه »)): )« حول »حميشت  يتعارض مع ما يدوِّ

بني ميخال بَت ش���اؤل أش���ير يَلداه لعدريئل« ومعناه: »... بني 
ميكال ابنة شاول اخلمس���ة الذين ولَدتْهم لعدريئيل ...«. فهل 
كان مليكال خمسة أبناء من عدريئيل أم أنها ماتت عاقراً؟ سؤال 
أََدع اإلجاب���ة عنه ملن يدعي أن األص���ل العبراني للعهد القدمي 

من عند الله.
وملا كان علماء العهد القدمي عاجزين أمام هذه احلقائق، أقر 
كثير منهم بوجود نص أصيل غير الذي بني أيديهم، فاجتهوا إلى 
نَُسخ أخرى يس���تعينون بها إلعادة بناء أصل التوراة كما عرفها 
بنو إس���رائيل، من هذه النسخ: الترجمة الس���بعونية اليونانية، 
ومخطوطات البحر امليت التي ال تزال مثار جدل في األوس���اط 
 Ur-Text العلمية، وأطل���ق العلماء على هذا األصل املفترض

أي »النص األصلي«.
ولكن ينبغي أن يتنبَّه القارئ املس���لم إلى أن النص األصلي 
الذي يسعى علماء العهد القدمي إلى استعادته ليس هو الكتاب 
الذي أنزل على موس���ى - عليه السالم - بل هو نص مفتَرض 
يحوي كتب العهد القدمي بوضعها احلالي مع ش���يء يس���ير من 
االختالف، فال يعدو جهُدهم أن يكون س���عياً حلل االختالفات 
املوجودة بني نس���خ التوراة املختلفة. وهذا النص – وإن توصلوا 
إلي���ه – لن يرقى ف���ي مجمله إلى ما قبل القرن الس���ابع قبل 
امليالد؛ فهو نص س���طرته أيدي األحبار ليشتروا به ثمناً قلياًل، 

باستثناء بعض املواطن التي شهد القرآن بصحتها.
ِه  َلِّذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكَت���اَب ِبَأْيِديِهْم ُثَمّ َيُقوُلوَن َهَذا ِمْن ِعنِد الَلّ }َفَوْيٌل ِلّ
َّا َيْكِسُبوَن{.  َّا َكَتَبْت َأْيِديِهْم َوَوْيٌل َلُّهم ِمّ ِلَيْشَتُروا ِبِه َثَمًنا َقِلياًل َفَوْيٌل َلُّهم ِمّ
]البقرة: 97[ 
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فمن هذه املعوقات:
االستبداد بالرأي واإلعجاب به: 1  

فاملس���تبد برأيه املعَجب بنفس���ه ش���خصية يصعب 
ر رأيهم،  التعاون معها؛ ألنه يس���تصغر اآلخرين ويحقِّ

ويستعظم نفسه، وال يثق إال برأيه، وفي ذلك الهالك.
روى أبو داود الطيالس����ي بإسناٍد حسن)2( عن ابن عمر - رضي 
الله عنهما - أن رسول الله # قال: »ثالث مهلكات وثالث منجيات، 
وث����الث كفارات، وثالث درجات: فأما املهلكات فش����حٌّ مطاع، وهوًى 

متبع، وإعجاُب املرِء بنفسه...« احلديث.
وإلزالة هذا املعوق ينبغي ملن آنس في نفسه عدم االستماع 
لآلخرين وكان متش���بثاً برأيه: أن يتذكر خير البرية محمداً # 
وكي���ف كان يس���مع ألصحابه ويترك رأي���ه لرأيهم في ما ليس 
فيه وحي؛ كما في س���ماعه لرأي أم سلمة في احلديبية وأَْخذه 

))(  ضعيف: ضعيف األدب املفرد، حديث رقم 263/43 ضعيف اإلسناد، عمير ثقة، وفيه 
القاسم بن مالك، فيه لني.

)2( صحيح اجلامع: حديث، رقم )3045(.

مبشورتها في حلقه لرأسه ونحره لهديه #؛ ليقتدي به أصحابه 
بعد إحجامهم حزناً على عدم إمتامهم للعمرة. وكما أخذ برأي 
الس���عدين في األحزاب حني أراد أن يعط���ي غطفان ثلَث ثمار 
املدينة ويرجعوا، فقال الس���عدان: ال نعطيهم إال السيف.وكما 
أخذ برأي احُلباب بن املنذر في الرواية املش���هورة )وإن لم يكن 
س���ندها قوياً؛ حني أشار - رضي الله عنه - بتغيير مكان نزول 
جيش املس���لمني في بدر. وكما أخذ ب���رأي عمر - رضي الله 
ي، أَبََعثَْت أَبَا  عنه - حني قال له: )يا َرُس���وَل اللِه! ِبَأِبي أَنَْت، َوأُمِّ
ُهَريَْرةَ ِبنَْعلَيَْك؛ َمْن لَِقَي يَْشَهُد أَْن اَل ِإلََه ِإالَّ اللُه ُمْستَيِْقناً ِبَها َقلْبُُه 
نَِّة؟ َقاَل: »نََعْم«، َقاَل: َفاَل تَْفَعْل؛ َفِإنِّي أَْخَشى أَْن يَتَِّكَل  َرهُ ِباجْلَ بَشَّ
النَّاُس َعلَيَْها، َفَخلِِّهْم يَْعَملُوَن. َقاَل َرُسوُل اللِه #: »َفَخلِِّهْم«()3(.

وقد وعى عمر - رضي الله عنه - هذا اخُللَُق عن رس����ول الله 
ته يسمع للرجال والنساء، ورمبا ترك رأيه  ته وشدَّ #، فكان مع قوَّ
ْحَمِن بَْن َعْوٍف - رضي الله عنه - أن  لرأيهم؛ كما ورد عن َعبَْد الرَّ

)3( صحيح مسلم: حديث، رقم )52(.

معوقات في طريق التعاون

بين الدعاة
ه�������ش�������ام ع����ق����دة

] قضايا دعوية [

احلمد لله والصاة والسام على رسول الله #، وبعد:
إذا كان التعاون على البر والتقوى من قواعد اإلس���ام العظيمة، ومن األوامر اإللهية اجلليلة، والوصايا النبوية الش���ريفة؛ 
إال أن ه���ذا التع���اون ق���د يعكر صفَوه أو يحول دونه بعض املعوقات التي يجد الش���يطان فيها بغيته في صرف املس���لمني عن 
التعاون في ما بينهم، ال سيما الدعاة واملصلحني. فتتباعد قلوبهم وتتبعثر جهودهم وتذهب ُألَفُتُهم؛ فعن عمير ابن اسحق 

ل ما ُيرَفع من الناس اأُللفة()1(. قال: )كنا نتحدث: أن أوَّ
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رجاًل قال لعمر: »ِإنَّ ُفاَلناً يَُقوُل: لَْو َماَت أَِميُر املُْؤِمِننَي لََبايَْعنَا ُفاَلناً 
)واملعنى أنهم يثبون على األمر بغير عهٍد وال مشاورة(، َفَقاَل ُعَمُر: 
ْهَط الَِّذيَن يُِريُدوَن أَْن يَْغِصبُوُهْم،  َر َهُؤالَِء الرَّ أَلَُقوَمنَّ الَعِشيََّة، َفأَُحذِّ
ُقلُْت: الَ تَْفَعْل؛ َفِإنَّ املَْوِسَم يَْجَمُع َرَعاَع النَّاِس، يَْغِلبُوَن َعلَى َمْجِلِسَك، 
َفَأَخ����اُف أَْن الَ يُنِْزلُوَها َعلَى َوْجِهَه����ا، َفيُِطيُر ِبَها ُكلُّ ُمِطيٍر، َفَأْمِهْل 
نَِّة، َفتَْخلَُص ِبَأْصَحاِب َرُسوِل  َحتَّى تَْقَدَم املَِدينََة َداَر الِهْجَرِة َوَداَر السُّ
اللَّ����ِه # ِمَن املَُهاِجِريَن َواألَنَْصاِر، َفَيْحَفُظوا َمَقالَتََك َويُنِْزلُوَها َعلَى 

ِل َمَقاٍم أَُقوُمُه ِبامْلَِدينَِة«)2(. َوْجِهَها، َفَقاَل: َواللَِّه! أَلَُقوَمنَّ ِبِه ِفي أَوَّ
تُ��دَه��ى مبشكلٍة إن  احل��زِم  أخ��ا  ش��اور 

ون ال ي��خ��ل��ون م���ن ن���دِم ف��امل��س��ت��ب��دُّ
ُد ب������اآلراء مم��ت��َدح��اً ل��ي��س ال���ت���ف���رُّ

د م��ب��دي ال����رأي ب��احِل��َك��ِم ول���و ت��ف��رَّ
تُ��ب��دى م��ش��اورًة ف��احل��زُم ب��ال��رأي إن 

والهمِم اإلرش����اِد  أُوِل���ي  ال��ث��ق��اِت  إل��ى 
به م���ن  ش����اور  األم�����ُر  يُ��ش��ِك��ل  إن 

القدِم زلَّ���َة  فتأمن  وُرْش����داً  دي��ن��اً  ثقٌة 

���ق األتب���اع باآلخري���ن ح���ال  اخل���وف م���ن تعلُّ 2  
التعاون معهم:

فإن الرجل قد يكون له أتباع يحيطون به ويستفيدون 
منه ويأمترون بأمره؛ ولكنه يكره أن يجلسوا إلى غيره، ويخشى 
إذا تع���اون هو ومن معه مع آخرين أن يتم التعارف بني من معه 
وهؤالء فتكون لهم عالق���ات معهم ورمبا صداقات وإعجاب... 

نة. )2( صحيح البخاري: حديث، رقم )7323(، كتاب االعتصام بالكتاب والسُّ

إلى غير ذلك، وهذه اخلش���ية قد تش���وب اإلخالص، ويضيع 
بسببها كثير من املصالح؛ فليس من اإلخالص أن يغضب العاِلم 
أو الداعي���ة إذا وجد تلميذه يجلس مع آخرين من الدعاة وأهل 
العلم، وليس من اإلخالص التفاخر بكثرة األتباع؛ ففي احلديث 
»م���ن تعلَّم العلم ليباه���ي به العلماء أو مياري به الس���فهاء أو 

يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم«)3(.
وقد كان س���لفنا - رضوان الله عليهم أجمعني - يخش���ون 
على أنفس���هم الفتنة والُعْجب إذا تزاح���م عليهم الناس، ويرون 

ذلك ذلة للتابع وفتنة للمتبوع.
وكان أب���و العالية إذا جلس إليه أكث���ر من أربعة قام وترك 

احللقة.
وكان الشافعي - رحمه الله - يقول: )وددُت لو تعلَّم الناس 

هذا العلم ولم يُنَسب لَي منه شيء(.
وكان عب���د الرحمن بن أبي ليلى يقول: )أدركت عش���رين 
ومائة من أصحاب النبي # - قال عطاء بن السائب: أراه قال 
في هذا املس���جد - فما كان منه���م محدث إال ودَّ أنَّ أخاه كفاه 

احلديث وال مفٍت إال ودَّ أنَّ أخاه كفاه الفتيا(.
وعن إبراهيم النخعي قال: )إن كانوا ليكرهون إذا اجتمعوا 

أن يُخِرج الرجل أحسن حديثه أو أحسن ما عنده(.
ويقول بعض الس���لف: )إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما 
يشعر به جاره، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر 
ب���ه الن���اس، وإن كان الرجل ليصلي الص���الة الطويلة في بيته 
ور وما يش���عرون به، ولقد أدركنا أقواماً ما كان على  وعنده الزَّ
ظه���ر األرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في س���ٍر فيكون 

)3( صحيح اجلامع: حديث رقم )2048(.
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عالني���ة أبداً؛ أي أنه���م - رضوان الله عليه���م - كانوا يحبون 
َدْور اجلندي املجهول، وراحتُهم وس���عادتُهم في حصول املطلوب 
دون تنافس على ص���دارة، بخالف ما آل إليه احلال من تأثُّرنا 
بالصراع اإلعالم���ي من أجل الظهور حتى س���رى املرض إلى 

الدعاة وهو ما أورث صعوبة التعاون وحصول الفرقة.
إال ش����ك����واَك  أو  ش����ك����واَي  وم�����ا 

ل��ف��وض��ى ف���ي امل���ج���ام���ِع وان��ق��س��اِم
ت������رى ُك�������اًل ل����ه أم�������ٌل وس���ع���ٌي

وم�����ا الث���ن���ني ح���ول���ك م����ن وئ�����اِم
ل����ك����لِّ ج���م���اع���ة ف���ي���ن���ا إم������اٌم

ول����ك����ن اجل����م����ي����ع ب�����ال إم�������اِم
ش���تان ش���تان بني رأي اجلماعة العام���ة وآراء اجلماعات 

املتفرقة أو آراء األفراد، وما أجمل قول حافظ إبراهيم:
به ال��ب��الد  تشقى  ال  اجل��م��اع��ِة  َرأُْي 

يُشقيها الفرد  ورأي   - اخلالف  رغم   -
فال بد أن نحاس���ب أنفس���نا على التجرد وطلب املصلحة 
العامة ولو حتققت على يد من يخالفنا؛ فاملؤمن يفرح بحصول 
ما ينفع اإلسالم دون تعلُّق بالتفاف األتباع حوله، وإذا كان كذلك 

كان أجدر أن يكون إماماً قوي احلجة رفيع القدر.
قيل حلامت األصم: )أنت رجل أعجمي ال تفصح، وما ناظَرك 
أحٌد إال قطعته؛ فبأي ش���يٍء تغلب خصمك؟ فقال: بثالث: أفرح 
إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساني عن أن أقول 

ما يسوؤه. قال أحمد: ما أعقله من رجل()2(.
بهذه احلكمة تطيب النفوس، ويس���هل التعاون، وال يصعب 
عل���ى الناس الوصول ملا هو خيٌر وأنفع؛ فبصالح القلوب تصلح 

احلياة، وبفسادها تفسد األعمال وتفشل اجلهود.

الظ���ن أن التن���ازل ع���ن ال���رأي أو الرئاس���ة في  3  
س���بيل حص���ول التكام���ل والتع���اون ضع���ف أو 

هزمية:
وم���ا ذاك إال وهٌم محٌض من تزيني الش���يطان حتى ال تقوم 
ألهل اإلس���الم قائمة، ورمبا أتى الشيطاُن الدعاةَ واملصلحني من 
مدخل )أنتم أفضل من غيرك���م، وأنتم أصحاب الصورة املثالية؛ 
فال تس���محوا لهم أن يكون أحدهم ف���ي املقدمة... إلخ(، ومن ثَمَّ 

ون على مقاماتهم وصداراتهم على حساب مصلحة األمة. يصرُّ

النصيحة  بني  الفرق  عن   27  /6 البيان:   ،80  /8 األصفياء:  وطبقات  األولياء  حلية   )2(
والتعيير.

ولي���س أبلغ في ال���رد على هذا الفكر الس���قيم من تزكية 
الرسول # للحسن بن علي - رضي الله عنهما - بسبب تنازله 
عن مكانه مع فضله على من تنازل له، فقال #: »إن ابني هذا 
سيٌد، ولعل الله أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني)3(، 
وقد حدث ذلك بتنازل احلس���ن عن اخلالف���ة ملعاوية - رضي 
الله عنهما - مع كونه أفضل من معاوية؛ طلباً لوحدة املس���لمني 
ي ذلك العام بعام اجلماعة؛ الجتماع الناس  تهم، حتى س���مِّ وقوَّ

بعد هذا املوقف العظيم من احلسن، رضي الله عنه:
ل��ي��س ال���ش���ق���اءُ ب���زائ���ٍل ع���ن أم���ٍة

ُب ٌق وحت������زُّ ح���ت���ى ي�������زوَل ت����ف����رُّ
فهوِّن أخا اإلس���الم على نفس���ك، وال تنظر لآلخرين من 
الدعاة عل���ى أنهم هباًء ال فائدة له���م، وأن اآلمال معقودة بك 
دون غي���رك؛ فهذه هي النظرة العمياء الت���ي أضاعت التعاون 

في ما بيننا:
ك������لٌّ ي����ؤيِّ����د ح����زبَ����ه وف���ري���َق���ه

وي�����رى وج������وَد اآلخ����ري����ن ف��ض��وال

السماع عن اآلخرين أكثر من السماع منهم: 4  
فمن العجب أن جتد داعيًة أو مصلحاً يرفض التعاون 
مع فالن من الدعاة بحجة أنه سمع أن به كيت وكيت، 
ورمبا كان فالن هذا في املنزل املجاور له فال يفكر في السماع 
منه مباش���رة ويسمع من أناس في بلد آخر أو من صديق له في 
قارة أخرى، ثم يكون التراش���ق عبر اإلعالم؛ ولو كلف أحُدهما 
نفَس���ه االنتقاَل ألمتاٍر واجللوَس مع أخيه لقضي األمر. أليس 
هذا السماع املباشر أَْولى؟ أليس هذا هو التثبت والتحري الذي 

نة واحلديث؟ فما لنا عنه معرضون؟ مييز أهل السُّ
إن أه���م خطوات التعاون أن يس���مع بعضنا من بعض دون 
وس���اطة، وأن يرى بعضن���ا بعضاً في املجال���س ال من خالل 
الشاشات. وكم من مصالَح تعطلت بسبب سماع الدعاة بعضهم 

عن بعض، بدالً من سماع بعضهم من بعض.

مات أو الثوابت الوهمية التي ُينَظر من  املس���لَّ 5  
مبتدع���ة  أنه���م  عل���ى  لآلخري���ن  خاله���ا 

منحرفون َيحُسن االبتعاُد عنهم:
فالبع���ض درج على اعتبار بعض األمور من املس���لَّمات؛ 

)3( صحيح البخاري: 3/ 186، حديث رقم )2704(
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سواء في مسائل علمية أحلقوها بالعقيدة؛ أو في ممارسات 
وفروع عملي���ة، ومن اعتقد رأياً جعل مخالف���ه مبتدعاً، أو 
مطعوناً في دينه؛ م���ع أنها أمور لم يقع فيها إجماع صريح، 
وكله���ا في مح���ل االجتهاد؛ وغاية األم���ر أن يكون املخالف 
نة ومنهجهم، وال يكون  مخطئاً غير خارج عن عقيدة أهل السُّ
تبنِّيه الجتهاٍد مخالٍف مسوغاً ملنع التعاون معه أو التهكم عليه 
أو االس���تهزاء به؛ بل التعاون في بعض األم�ور مع العاصي 
واملبتدع جائز؛ فالكافر - مثاًل - يُدَفع باملبتدع؛ ومن ثَمَّ وجب 
علينا االنضباط بالش���رع ومبا عليه أه���ل العلم: من إقامة 
العذر بينن���ا في مواطن اخلالف، وم���ن االمتناع عن تبديع 
كل من أخطأ في مس���ألة خطًأ لم يخالف فيه إجماعاً ألهل 
���نة؛ ال س���يما إذا كان متابعاً في ذلك ألحد أئمة الدين  السُّ
املعروفني بسلوك منهج السلف. وإذا لم تتسع صدورنا لذلك 
فسيخسر بعضنا بعضاً، وتنسد أبواب التعاون والتكامل في 
ما بيننا دون سبٍب مقبوٍل )شرعي أو عقلي(. ونحن اآلن في 
وق���ٍت نقاتل فيه على أصول الدين وثوابت امللة وعلى هويتنا 
اإلسالمية؛ وتعاوننا في َقْدٍر ُمجَمٍع عليه وال خالف فيه. فال 
يس���وغ في هذا احلال التنطع في مس���ائل اخلالف ومتزيق 

األمة بسببها.

عل���ى  احلص���ول  وتق���دمي  للظامل���ني  الرك���ون  6  
رضاه���م وتزكيته���م عل���ى احلصول عل���ى رضا 

إخواننا والتعاون معهم:
وك���م عانينا من هذه اآلفة حيث جند من يُفتََرض أنه معك 
في اخلندق نفس���ه يس���ارع في إرضاء بعض خص���وم الدعوة 
بالقدح فيك وف���ي كثيٍر من الدع���اة واجلماعات ومبقاطعتهم 
وعدم التعاون معهم، في الوقت الذي ال يس���تنكر فيه شيئاً على 

هؤالء اخلصوم.
إن خصوم الدعوة اإلس���المية يحرصون على تقريب بعض 
الدع���اة وإبعاد بع���ض؛ للتمكن من زرع الع���داوة بني الفريقني 
والتمكن من ضرب بعضهم ببعض. وال شك أن الدعاة الصادقني 
حني يرون ارمتاء اآلخرين في أحضان اخلصوم يزدادون نفوراً 
َر نبيَّه # وهو  منه���م، وتتس���ع الهوة، والله - جلَّ وعال - ح���ذَّ
خير الب�رية من مج�رد االقت����راب م�ن الرك�ون ألع�داء دين�ه، 
فق�ال - تعالى -: }َوإن َكاُدوا َلَيْفِتُنوَنَك َعِن اَلِّذي َأْوَحْيَنا إَلْيَك ِلَتْفَتِرَي 

ْتَناَك َلَقْد ِكدَتّ َتْرَكُن  َتَّخُذوَك َخِلياًل #^٧٣^#( َوَلْوال َأن َثَبّ َعَلْيَنا َغْي���َرُه َوإذًا اَلّ
إَلْيِهْم َش���ْيئًا َقِلياًل #^٧٤^#( إذًا أَلَذْقَناَك ِضْعَف اْل�َحَي���اِة َوِضْعَف اْل�َمَماِت ُثَمّ 
ل في قوله -  ���ُد َلَك َعَلْيَن���ا َنِصيرًا{ ]اإلس���راء: ٧٣ - ٧٥[. وتأمَّ ال َتِ
تعالى -: }ِلَتْفَتِرَي َعَلْيَنا َغْيَرُه{ ]اإلس���راء: ٧٣[؛ أي إنهم يريدون 
طبعًة جديدة لإلس���الم غير ما ش���رعه الله: )إسالٍم حضاري، 
إس���الٍم مستنير، إسالٍم مرن، إسالٍم... إلخ( في حني أن سلفنا 
الصالح كانوا يرون التلون في الدين ِمْن ش���كِّ القلوب في الله، 
وقال حذيفة ألبي مس���عوٍد األنصاري ملا طلب منه الوصية: )إن 
الضاللة حق الضاللة: أن تعرف ما كنت تنكر، وأن تنكر ما كنت 
ل  تع���رف، وإياك والتلون في الدين؛ فإن دين الله واحد(. ثم تأمَّ
ف���ي قوله - تعالى -: }َلَقْد ِكدَتّ َتْرَكُن إَلْيِهْم{، ولم يقل لركنت، 
ل  وكذا تأمل قوله: }َش���ْيئًا َقِلياًل{ ]اإلس���راء: ٧٤[، ومع ذلك تأمَّ
الوعي���د بعَده في قوله - تعال���ى -: }إذًا أَلَذْقَناَك ِضْع���َف اْل�َحَياِة 

ُد َلَك َعَلْيَنا َنِصيرًا{. ]اإلسراء: ٧٥[ َوِضْعَف اْل�َمَماِت ُثَمّ ال َتِ
وبعض الناس يغتر حني يعطيهم اخلصم من القول معسولَه 
ويقابلهم بالبشاشة وميدح دعوتهم واعتدالهم ويفتح لهم األبواب 
بهم؛ فيعدُّ ذلك مكاسب وينسى قول احلق - تبارك وتعالى  ويقرِّ
وا َلْو ُتْدِهُن َفُيْدِهُنوَن{ ]القلم: ٩[، وقوله - تعالى  - لنبيه #: }َوُدّ
َتَّخُذوَك َخِلياًل{ ]اإلس���راء: ٧٣[، نعم! ستعطي وتأخذ؛  - }َوإذًا اَلّ
ولك���ن تكون قد وقع���ت في احملظور حني ترضيه���م بالباطل. 
فعليكم بإخوانكم الصادقني وإن كان فيهم من النقص ما فيهم؛ 
وال تُْؤِث���روا عليهم املنحرفني والَعلماني���ني مهما أبدوا لكم من 

معسول القول:
إخ���وانُ���ك���م ال ش����يء أغ��ل��ى م��ن��ُه��ُم

األش���ي���اءُ م���ن  ي��ع��دل��ه��م  ال ش����يء 
وإذا راعينا هذه األمور، واتقينا تلك املزالق، وجتاوزنا تلك 
املعوقات؛ فس���نحقق جناحاً عظيماً في طري���ق التعاون املثمر 

البنَّاء.
وع��س��ى ال���ذي أه���دى ل��ي��وس��ف أه��لَ��ه

ه ف���ي ال��س��ج��ن وه����و أس��ي��ُر وأع������زَّ
شملَنا وي��ج��م��ع  ل��ن��ا  ي��س��ت��ج��ي��َب  أن 

ق���دي���ُر ال����ع����امل����ني  ربُّ  وال����ل����ه 
هذا، والله - تعالى - أعل���م، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعني.
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] اإلسالم لعصرنا [

إدريس شيخ  جعفر  د.  أ. 
j s i d r i s@gmai l . com

الدولة الدينية والدولة المدنية

الدين باملعنى العربي الواسع:
الدين به�ذا املعنى هو كل ما يكون عادة مس���تمرة، وبهذا 

املعنى جاء قول الشاعر عن نفسه وعن ناقته:
َوِض��ي��ن��ي: ل��ه��ا  َدرأُْت  إذا  ت��ق��وُل 

أه������ذا دي����ن����ُه أب��������داً ودي���ن���ي؟ 
ه����ِر ح����لٌّ وارحت������اٌل أُك������لَّ ال����دَّ

ي��ق��ي��ن��ي؟ وال  ع���ل���يَّ  يُ���ب���ِق���ي  أم����ا 
وكما تكون العادة املس���تمرة لفرد - كم���ا في هذا املثال - 
فإنها تكون أيضاً جلماعة. قال - تعالى - عن نبي الله يوسف - 
عليه السالم -: }َما َكاَن ِلَيْأُخَذ َأَخاُه ِفي ِديِن اْل�َمِلِك{ ]يوسف: ٧٦[. 
ودي���ن امللك هنا: هو نظامه والقوانني التي تس���ير عليها دولته، 
والتي لم يكن ليوسف أن يأخذ أخاه مبقتضاها. ولكن مبا أن كلَّ 
دولة بل كلَّ جماعة متعايش���ة ال بد لها من قوانني أو تقاليد أو 
أعراف تس���ير عليها، فكل دولة هي بالضرورة دينية بهذا املعنى 
العربي الواسع للكلمة. فالدولة الدميقراطية دينية، والدكتاتورية 

دينية، وكذلك الشيوعية أو الَعلمانية، وهكذا.

املفهوم العلماني للدين:
الدين بهذا املعنى هو أمر محصور في الش���ؤون اخلاصة 
وال س���يما العبادات، وعليه فال ميك���ن أن تكون الدولة دينية 
بهذا املعنى. لكن بعض الَعلمانيني في البالد العربية يفترضون 
أن ه���ذا املفهوم الَعلماني للدين هو املفهوم الوحيد له. ولذلك 
ترى بعَضهم يعترض على مادة الدستور املصري التي تقرر بأن 
دين الدولة الرسمي هو اإلسالم بحجة أن الدولة ليس لها دين 

ألن الدين إمنا يكون لألفراد.
املعنى الثيوقراطي للدولة الدينية:

تك���ون الدولة دينية بهذا املعنى الغربي إذا كان حاكمها أو 
حكامه���ا يزعمون أنهم يصدرون في كل م���ا يقولون ويفعلون 
عن وحي من الله - تعالى - إليهم مباش���رة. ولذلك ال ميكن 
عي مثل هذه الدعوى ال  مناقشتهم أو محاس���بتهم. والذي يدَّ
يُش���تََرط فيه أن يكون َرُجَل دي���ن باملعنى املعروف في الغرب؛ 
عي مثل  فق���د ثبت عن الرئي���س بوش - مثاًل - أن���ه كان يدَّ
ه���ذه الدع���اوى. وبالرغم من أنه كان يتصرف على أس���اس 

طبيع���ة الدول���ة الدينية تعتمد على نوع الدين التي هي منس���وبة إليه، وعلى ه���ذا تعتمد اإلجابة عن كونها 
ميكن أن تكون إسامية أو غير إسامية. وأنواع الدين الذي ميكن أن ُتْنَسب إليه الدولة هي أربعة على األقل.
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هذه الدعاوى في حدود الس���لطات التي يتيحها له الدستور 
األمريك���ي؛ إال أن بع���ض املفكرين الغربي���ني وصفوا حكمه 

بالثيوقراطي وأطلقوا عليه اسم الثيوقراطية األمريكية.
هذا هو املعنى األس���اس للحك���م الثيوقراطي؛ لكن بعض 
فونه بأنه حك���م رجال الدين  الن���اس في بالدنا ص���اروا يعرِّ
ج في مؤسس���ات تعليمية  ويجعلون رجل الدين هو الذي تخرَّ
دينية، وهذا ليس بصحيح؛ ألن الشخص ميكن أن يدرس مثل 
هذه الدراسة ثم يكون مع هذا رجاًل َعلمانياً، وألن آخَر ميكن 
أن يتخرج في جامعات غي���ر دينية لكنه يكون مع ذلك مؤمناً 

بالثيوقرطية كما كان بوش. 
وإذا كان بع���ض الن���اس قد عرفوا الدول���ة الدينية بنوع 
الدراس���ة التي يتلقاها احلاكم، فقد صار الساس���ة الغربيون 
اآلن يوس���عون معناها لتشمل كل دولة تنتسب إلى الدين حتى 

لو لم تكن ثيوقراطية. 
املفهوم اإلسامي للدولة الدينية.

اإلسالم دين باملعنى العربي العام وباملعنى الشائع اآلن. وفيه 
أمر باحلكم مبا أنزل الله - تعالى - في كل شؤون احلياة؛ مبا في 
ذلك في األمور املتعلقة بالدولة من نظام حكم وقضاء وسياسات 
وغير ذلك. فالدولة اإلس���المية هي إذن بالضرورة دولة دينية؛ 
لكنها ليس���ت دولة ثيوقراطية ألن احلاك���م فيها ال يحكم فيها 

اها من الله - تعالى - مباشرة؛ وإمنا يحكم  بأوامر أو أخبار يتلقَّ
بنصوص مكتوبة يس���توي هو وغيره في إمكان معرفتها؛ ولذلك 
ميكن أن يحاَس���ب وميكن للناس أن يختلفوا معه. وهو في هذا 
يش���به احلاكم في الدولة التي تسمى باملدنية؛ ألن هذا األخير 
إمنا يحكم في إطار قوانني يستوي هو وغيره في معرفتها، وفي 

َدت له.  إطار صالحيات ُحدِّ
رمب���ا كان هذا ال���ذي ذكرناه هو الس���بب ف���ي قول بعض 
اإلسالميني في أيامنا هذه بأن الدولة اإلسالمية ليست دولة دينية 
مبعنى؛ وإمن���ا هي دولة مدنية. لكن ال���كالم بهذا اإلطالق ليس 
صحيحاً؛ بل رمبا كان فيه عدم بيان ملعنى الدولة املس���لمة. لذلك 
ح هذا األمر حتى ال يكون مثار خالف ال  كان من األحسن أن يوضَّ
ح بأن الدولة اإلسالمية  داعي له بني اإلس���الميني؛ يجب أن يوضَّ
ليس���ت دينية باملعنى الثيوقراطي للدولة الدينية، بل رمبا كان من 
األحسن أن تُس�تعَمل هذه الكلم�ة الغربية الت�ي ال مق�ابل له�ا في 
ما أعلم في اللغة العربية. ورمبا كان من األحس���ن أيضاً أن يبنيِّ 

معنى كونها دولة مدنية. 
إن إطالق القول بأن الدولة اإلس���المية ليست دينية جعل 
بعض اإلسالميني املصريني يتناقضون؛ ألنهم في الوقت الذي 
يؤكدون هذا يستمس���كون استمساكاً شديداً باملادة التي تقول: 

إن دين الدولة الرسمي هو اإلسالم.
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رام اهلل – نائل خنلة 

] حوارات [

د. أيمن ضراغمة: المصالحة همٌّ فلسطينٌي كبيرٌ 
والمجلس التشريعي لعب دوراً هامًا في تحقيقها 

في حوار مع ^

ال يبدو أن االنتظار سيكون طويًا لعودة احلقوق إلى أصحابها بعد أن 
بدأ ربيع زاٍه ينثر وروده في بلدان عربية عانت القمع واالستبداد طويًا، 
وكذلك هي فلسطني التي ترقب بعني األمل ماذا سوف يحدث في املستقبل 
مفقودة؛  كرامٍة  من  ج��زءًا  تستعيد  العربية  الثورات  بدأت  أن  بعد  القريب 

فهل هي بداية العودة للطريق الصحيح كما يرينا الواقع؟ 
الدكتور أمين حسني ضراغمة عضو املجلس التشريعي الفلسطيني عن 
كتلة حركة حماس البرملانية في الضفة الغربية لديه آمال كبيرة يعلقها 

على الثورة العربية؛ ففي نظره هي بداية نهاية ما يسمى ب� »إسرائيل«. 
الشدائد  فعند  االحتال؛  مقارعة  في  عطرة  سيرة  الرجل  هذا  لدى   
1963م،  عام  طوباس  مدينة  في  ولد  الرجال،  معادن  ُتعَرف   - يقال  كما   -
البلدي في مدينة  وهو متزوج وأب لثاث بنات، وكان أحد أعضاء املجلس 
طوباس، أكمل تعليمه في الهند عام 1983م؛ حيث التحق بجامعة »اليجار« 
1988م،  عام  الكيمياء  في  املاجستير  شهادة  على  منها  وحصل  اإلسامية، 
ثم انتقل للدراسة في جامعة دلهي وحصل منها على شهادة الدكتوراه في 
الكيمياء عام 1992م، ومنذ ذالك احلني وهو ناشط في العمل اإلسامي في 
فلسطني، اعتقل على يد قوات االحتال عدة مرات كان آخرها بعد فوزه 

في عضوية املجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006م.
خ���ال ح����وار أج��رت��ه م��ع��ه م��ج��ل��ة ^ ي��ق��ول ال��دك��ت��ور ض��راغ��م��ة: إن 
وحتقيق  الشعوب،  آالم  المس  الذي  البلسم  مبثابة  كانت  العربية  الثورات 
أن  أي��ض��ًا  وي��ذك��ر  امل��ث��م��رة.  ن��ت��ائ��ج��ه��ا  ُأوَل�����ى  ك��ان��ت  الفلسطينية  امل��ص��احل��ة 
االنقسام الفلسطيني كان عبئًا على القضية؛ لذلك كان ورقة رابحة للعدو 
الصهيوني. وأشار عضو املجلس التشريعي الفلسطيني إلى أن الثورة العربية 
منحت األمة ثوبًا جديدًا مع بداية هذه األلفية للعبور إلى مستقبل أفضل 
األوروب��ي��ة  ال���دول  م��واق��ف  ف��ي  امللموس  التغيير  م��ن خ��ال  ب��دأت عاماته 
اجتاه قضايا األمة اإلسامية. وحتدث ضراغمة عن تفاؤله بشأن حتقيق 

املصاحلة خال احلوار التالي: 

��ي ح��م��اس وف��ت��ح في  ^: م��ا ه��و دور ك��ت��ل��َتَ
امل��ج��ل��س ال��ت��ش��ري��ع��ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ف���ي إجن���اح 

املصاحلة؟
الدكت���ور ضراغمة: املصاحلة هي همٌّ فلسطيني كبير، 

وحتقي������ق ذلك كان يلزم مش������اركة جميع أطياف الش������عب 
الفلسطيني فيه. واملجلس التشريعي - بشكل خاص - بذل 
دوراً هاماً منذ بداية االنقسام لتوحيد الصف الفلسطيني؛ 
سواء كان ذلك من خالل املش������اركة في حوارات الفصائل 
الفلس������طينية أو رعاي������ة احل������وار الذي أدى إل������ى الوصول 
لوثيق������ة الوف������اق الوطني على أرضية وثيقة األس������رى عام 
2006م، وهي التي تعتَبر وثيقة القواسم املشتركة؛ وخاصة 
في جانبها السياس������ي. كذلك قام أعضاء املجلس بش������كل 
ش������خصي وجماعي بتأكيد مش������روع املصاحلة في جميع 
املناس������بات واللقاءات، ومن على جميع املنابر والشاش������ات 

ووسائل اإلعالم املتعددة.
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^: هل تعتقد أن مجرد توقيع 
هناك  أن  أم  بنجاحه،  كفيل  االتفاق 

شيئًا مختلفًا هذه املرة؟
متفائ������ل  أن������ا  ضراغم���ة:  الدكت���ور 

بح������ذر بخصوص االتف������اق، ومتفائل بيقني 
باملس������تقبل؛ وخاصة أن األج������واء اإليجابية 
بدأت تظهر مع ما يحدث في عاملنا العربي 
من َحراك شعبي وثورة جماهيرية تريد أن 
تغير الواق������ع، ومتضي في األلفي������ة الثانية 
بثوب جدي������د وعزمية وتوكُّل على الله، هذا 
أحد األس������باب. وأمر آخر: هو أن اجلميع 
ي������درك أن������ه ال مناص م������ن املصاحلة، وقد 
جربنا االنقسام واخلالف ولم نفلح، وثالثاً: 
الس�ياس�������ات الدولي�������ة ب������دأت تتغير - ولو 

ببطء - جتاه العالم العربي واإلسالمي.
واجلدي������د أن ه������ذا االتفاق ج������اَء بعد 
جتربة مريرة، وهناك تغيُّر في الواقع العربي 
الذي يشكل عمقاً وامتداداً آلمال وطموحات 
شعبنا، ونحن نتطلع لدور هام وفاعل لألخوة 
العرب )شعوباً، وحكاماً، وأحزاباً(، إن الواقع 
العربي يتجه نح������و التغير اإليجابي، وعندما 
تت������اح الفرصة للش������عوب لتحك������م من خالل 
عملي������ة دميقراطية؛ فإنها س������تكون منحازة 
للمشروع الفلسطيني وتتبنى آمالنا وتشاركنا 
آالمن������ا وهمومن������ا، ويقف الع������رب معنا في 

السراء والضراء.
وأيض������اً هن������اك إجماع وإص������رار لدى 
جميع األطراف إلجناح االتفاق؛ ولكن ال بد 
من موقف جماهيري يحمي املصاحلة، كما 
أن هذا االتفاق أمان������ة في أعناق القيادات 

الفلسطينية، واملصرية خصوصاً، والعربية 
عموماً.

ال���ث���ورات  ك��ي��ف س��اه��م��ت   :^
العربية في إنهاء االنقسام؟

الدكت���ور ضراغم���ة: الث������ورات العربية 

كانت مبثابة البلسم الذي المس آالم شعبنا، 

الذي يتطل������ع لنصير وموق������ف ودور عربي 

ريادي؛ لذا فنحن مستبش������رون، وقد ملسنا 

أُولَ������ى ثمرات ه������ذا التغير بإجن������اح احلوار 

والوصول إلى اتفاق، بع������د تغيُّر احلال في 

مصر، كما أن الفلسطينيني شعروا باحلرج 

أمام إخوانهم العرب والعالم.

^: هل الثورة السورية ضغطت 
من  مل��وق��ف��ه��ا  ح��م��اس  تغيير  ب��اجت��اه 

املصاحلة؟
الدكت���ور ضراغمة: كم������ا هو معلوم فإن 

سوريا احتضنت قيادات حماس وغيرها من 

الفصائ������ل، وحماس - كما أعلم - ال تتدخل 

في ش������ؤون الدول العربي������ة وال غير العربية 

وهذه سياس������ة أكدت عليها حم������اس مراراً، 

وترى أن املصلحة الوطنية تتطلب االستفادة 

م������ن كل اجله������ود، ومن كل ق������وى الدعم في 

كسب القوة أمام املشروع الصهيوني املتسلح 

بدع������م أمريكي ودول������ي؛ ولذا فإنن������ا نتمنى 

لس���وريا األم�ن واالس�������تقرار والوص�ول إل�ى 

ما يحقق آمال ومصالح شعبها.
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ال��رب��ح  مب����وازي����ن  ق��س��ن��ا  إذا   :^
واخل����س����ارة: أي����ن رب��ح��ت ح��م��اس وأي���ن 

خسرت أيضا في هذه املصاحلة؟
الدكتور ضراغمة: ربح الش������عب الفلس������طيني 

وربح������ت حماس وخس������ر االحتالل. إن املش������روع 
الفصائلي أّياً كان فإن هدفه املعلَن عنه: هو حتقيق 
حلم الشعب الفلس������طيني بالتخلص من االحتالل، 
ووح������دة ش������عبنا وقواه م������ن أُس������س إدارة الصراع 
بنج������اح؛ ول������ذا فإن األم������ر الطبيعي ه������و الوحدة، 
والشراكة والعمل املش������ترك، وال ميكن لفصيل أن 

يحقق أهدافه بعيداً عن األهداف الوطنية.

مكة  اتفاق  في  األمني  امللف   :^
فهل  االتفاق؛  نسف  ال��ذي  الصاعق  كان 
وفتح«  »ح��م��اس  الطرفان  ب��رأي��ك جت��اوز 
نضمن  حتى  امللف  ه��ذا  في  خافاتهما 

جناحه؟
الدكتور ضراغمة: ال زلنا في مرحلة البدء، 

ومل������ف األمن من أصع������ب امللف������ات لتعقيداته 
الناجتة عن االحتالل، واالتفاقيات التي أُبرَمت 
مع������ه، وإصراره على إفش������ال بناء مؤسس������ات 
الدولة والعمل على كل ما يضعف قوة ش������عبنا؛ 
ول������ذا املعاجلة احل������ذرة والواعية له������ذا امللف 
هامة، وال بد من االس������تعانة بجهود األش������قاء 
الع������رب في هذا املجال، وااللتزام بتنفيذ ما مت 

التوافق عليه وعدم التراجع.

^: ما هي أبرز القضايا التي من 
املمكن أن ُتفِشل هذا االتفاق؟

الدكت���ور ضراغم���ة: إذا كان هناك إصرار 

عل������ى النجاح فل������ن يقف أي مل������ف عائقاً أمام 
اإلرادة الصادقة الواعي������ة؛ ولذا لنحرص على 
العمل ب������روح الفريق؛ وخاصة في املؤسس������ات 
َوْفق������اً للقوان������ني واالتفاق������ات، وأن ال نس������مح 
ل عائقاً، وأن نعالج  للخالفات بأن تتراكم وتشكِّ
كل مش������كلة في الوقت املناسب حتى ال تتطور 

ر االتفاق. األزمة، وتفجِّ

إن امللف األمني ملف حساس وفيه مداخل 
وثغرات تس������مح مل������ن يريد اللعب في الس������احة 
الفلس������طينية باالندساس والدخول من خالله؛ 
وخاصة أن امللف األمني تأثيره س������ريع وشائك 

ومباشر على اجلمهور.
كذل������ك في ما يخص العالقة بني املرجعية 
القيادي������ة املتف������ق عليه������ا واللجن������ة التنفيذية 
بحاجة لتوضي������ح أيضاً حت������ى ال يحدث تنازع 
ح������ول الصالحيات واألدوار، وكذلك املش������روع 
السياس������ي )مفاوضات أو وق������ف املفاوضات(، 
ميك������ن أن يُح������ِدث ج������دالً عينف������اً ف������ي أروقة 
املؤسس������ات الفلس������طينية مثل املجلس الوطني 
الفلسطيني املنتخب، لكن مهٌم أن نطبِّق فلسفة 

الدميقراطية بكامل مستحقاتها.

ملف  ال��س��ي��اس��ي  االع���ت���ق���ال   :^
شائك، هل تعتقد أنه سيسهم في جناح 

آو فشل اتفاق املصاحلة؟
الدكت���ور ضراغم���ة: هذا امللف أحد ملفات 

اخل������الف، وه������و نت������اج اتفاقيات الس������لطة مع 
������ر الذرائع لهذه  االحتالل أوالً، واالنقس������ام وفَّ
املخالفات. نعم، النجاح في بنود االتفاق: خطوة 
خطوة وبنداً بن������داً كفيل بوقف هذه االنتهاكات 

وغيرها.

^: هل وضع االتفاق حلواًل ملسألة 
ب��ني أج��ه��زة السلطة  ال��ت��ع��اون األم��ن��ي 

الفلسطينية واجليش الصهيوني؟
الدكت���ور ضراغم���ة: حت������ى اآلن ل������م يت������م 

التطرق للتفاصيل، لقد مت تش������كيل جلنة أمنية 
ُعليا س������تنظر ف������ي امللف األمن������ي؛ لكن هناك 
م التنس������يق  في النصوص الفلس������طينية ما يحرِّ

األمني، ويجرم التعاون مع العدو.

^: هل تتوقع أن يكون هناك بنود 
س��ري��ة ف��ي ات��ف��اق امل��ص��احل��ة ل��م تعلنها 

حماس وفتح؟
الدكتور ضراغمة: حسب ما هو معلَن ال يوجد، 

وال أعلم عن بنود سرية.

^: كيف سيكون الدور املصري في 
أم  هل سيكون محايدًا،  املقبلة؟  املرحلة 

سيتدخل في حال وجود خافات؟
والع������رب قاموا  مصر  الدكت���ور ضراغم���ة: 

برعاية هذا االتف������اق، والقاهرة بُحلتها اجلديدة 
أه������ل ألن ترعى االتفاق وتتاب������ع االلتزام بتطبيق 
بنوده. إن جناح املصاحلة، مصلحة فلس������طينية 
ومصري������ة وعربي������ة؛ ل������ذا إذا ح������دث خ������الف، 
ل األشقاء العرب واملصريني  فسيكون احلل بتدخُّ

والغيورين من الدول، مثل تركيا وغيرها.

االت���ف���اق معضلة  ع��ال��ج  ه��ل   :^
االخ���ت���اف ال��ق��ائ��م ب���ني ال��ط��رف��ني في 

موضوع البرنامج السياسي؟
������ع اجلميع  الدكت������ور ضراغم������ة: لق������د وقَّ
على وثيق������ة الوفاق الوطني »وثيقة األس������رى« 
التي رس������مت إطاراً للبرنامج السياس������ي يقوم 
على أس������اس القواسم املش������تركة في حدودها 
الدنيا، وكذلك سيمثل تشكيل »املرجعية العليا« 
مخرجاً لدراس������ة آفاق العمل الوطني املشترك 
وُس������بل التوافق على برنامج مرحلي بعد فشل 

برنامج املفاوضات ووصولها لطريق مغلق.
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على  ال��ق��ائ��م��ون  سينجح  ه��ل   :^
التناقض  بحل  املصاحلة  اتفاق  تنفيذ 
ال��ص��ارخ ب��ني ال��ت��زام��ات السلطة ف��ي رام 
الُبنى  وتفكيك  »اإلره��اب«  مبحاربة  الله 
ال��ت��ح��ت��ي��ة »ل���إره���اب« ك��م��ا ن��ص��ت عليه 
خ��ري��ط��ة ال��ط��ري��ق، وب���ني ح��ق امل��ق��اوم��ة 
فتح  وإع���ادة  السياسي  االعتقال  وإن��ه��اء 

اجلمعيات واملؤسسات املغلقة؟
الدكت���ور ضراغم���ة: ه������ذه م������ن القضاي������ا 

الش������ائكة واملعقدة الت������ي حتتاج إل������ى إحداث 
اخت������راق، وه������ذا رمبا يحتاج ملزي������د من الوقت 
م في قضايا  حتى يتض������اءل أمام إحداث تق������دُّ
وطني������ة هام������ة مثل إع������ادة إص������الح )منظمة 
التحري������ر الفلس������طينية( وإج������راء االنتخابات، 
والتق������دم بنجاح في تبنِّي مش������روع وطني يقوم 

على الثوابت الوطنية املتفق عليها.
الرأي العام الفلسطيني أصبح مقتنعاً بعدم 
جدوى املفاوضات ووقف التعامل مع االحتالل 
َوْف������َق خريطة الطريق؛ ألنه يتناقض مع املبادئ 
والقيم الوطنية التي يريد االحتالل من خاللها 
حتقي������ق أهدافه األمنية بأيٍد فلس������طينية على 

حساب حقوقنا.

احل��ك��وم��ة  أن  ت��ع��ت��ق��د  ه����ل   :^
ات��ف��اق  إف��ش��ال  ع��ل��ى  ق����ادرة  الصهيونية 
املصاحلة؟ وكيف سيواجه الفلسطينيون 

مخططات صهيونية مثل هذه؟
املس������تفيدين  أكث������ر  ضراغم���ة:  الدكت���ور 

م������ن االنقس������ام كان الكي������ان الصهيون������ي؛ ألن 
سياس������ة فرق تسد المست حاجاتهم وعقليتهم 
االس������تعمارية االحتاللية ف������ي إضعاف اجلبهة 
ن  الفلس������طينية، والس������يطرة والتمكُّ الوطني������ة 
والتحك������م واالس������تغالل؛ كل ذل������ك تواف������ق مع 
إجراءات احتاللية على األرض، مرفقة بحملة 
إعالمية ودبلوماس������ية لتبرير سياس������اتها؛ ولذا 
ات فع������ل مباش������رة ظهرت في  كان لالتف������اق ردَّ
تصريح������ات نتنياهو وليبرم������ان وغيرهما، وقد 
ة الفعل الصهيوني دائماً مبا  دنا أن تكون ردَّ تعوَّ

يتناقض مع املصالح الفلسطينية، فطبعاً يجب 
أن نكون حذرين جداً من مخططات االحتالل، 
وااللت������زام مبقررات االتفاق وتطبيقها يش������كل 

أكبر سياج حلمايتها وضمان جناحها.

قضية  تكون  أن  تستبعد  ه��ل   :^
امل��وظ��ف��ني مرتبطًة  روات����ب  ع���دم ص���رف 
راضية  غير  داخلية  فلسطينية  بأطراف 
عن االتفاق، أم أن املسألة متعلقة فقط 

باحلكومة الصهيونية؟
الدكت���ور ضراغم���ة: وض������ع الس������لطة املالي 

يعاني من عجز منذ زمن طويل زيادة على مشاكل 
ف������ي الص������رف، ومحاص������رة مكون������ات االقتصاد 
الوطن������ي وعجزها ومعاناتها م������ن آثار االحتالل؛ 
لذا فإن أحد أس������باب مش������كلة السلطة ارتباطها 
مالياً باملس������اعدات، والدكتور سالم فياض صرح 
بنفس������ه في لقائه بالصحفيني ب������أن هناك ديوناً 
للبن������وك تصل إل������ى 890 ملي������ون دوالر وأكد أن 
مجموع الديون قد يصل إلى 3 مليار دوالر بشكل 
إجمال������ي، لكن الس������ؤال الذي يدور في الش������ارع 
وهو س������ؤال مشروع وبحاجة إلجابة من د. سالم 

فياض: ملاذا اآلن فقط ظهرت مشكلة الرواتب.

^: ه���ل س��ي��م��ن��ح ن�����واب ال��ت��غ��ي��ر 
واإلصاح الثقة للحكومة القادمة؛ حتى 

لو كان على رأسها سام فياض؟
الدكت���ور ضراغم���ة: أن������ا ش������خصياً انتظر 

برنامجه������ا  وبن������اء عل������ى  تش������كيل احلكوم������ة 
وشخوصها س������أحدد موقفي مبا فيه مصلحة 

الشعب الفلسطيني وتطلعاته.

امل��ص��احل��ة على  ات���ف���اق  ن���ص   :^
بحسب  التشريعي  املجلس  تفعيل  عودة 
العمل؟  املجلس  سيبدأ  متى  ال��ق��ان��ون، 
وك��ي��ف س��ي��س��اه��م ف��ي ت��ع��زي��ز امل��ص��احل��ة 
ب��ح��س��ب م���ا ص����رح ب���ه رئ���ي���س امل��ج��ل��س 

)الدكتور عزيز دويك(؟
الدكت���ور ضراغم���ة: نح������ن ننتظ������ر التئام 

اللجان املكلفة مبناقش������ة امللف������ات ومن ضمنها 

تش������كيل احلكوم������ة، وحل������ل تعطي������ل املجلس 
التش������ريعي، وعندم������ا نبدأ وتتاح لن������ا الفرصة 
الكافي������ة للقي������ام بدورنا التش������ريعي والرقابي 
فس������يكون انعكاس ذلك واضحاً ومباشراً على 

احلياة السياسية واحلياتية للمواطن.

^: إذا منعت احلكومة الصهيونية 
ال��س��ل��ط��ة ت��ن��ظ��ي��م ان��ت��خ��اب��ات رئ��اس��ي��ة 
وتشريعية في القدس واملناطق اخلاضعة 
لسيطرتها في الضفة الغربية، فهل من 

املمكن تأجيل االنتخابات؟
الدكتور ضراغمة: هذا س������يكون مس������ؤولية 

املؤسس������ات الرس������مية الفلس������طينية؛ )املرجعية 
القيادي������ة، املجل������س التش������ريعي، الفصائل( من 
خالل مناقشة الوضع والوصول لرؤيا مستقبلية.

ف����ي ح�����ال جل�����أت احل��ك��وم��ة   :^
املجلس  ن��واب  اعتقال  إل��ى  الصهيونية 
البرملانية،  األغلبية  لتعطيل  التشريعي 

كيف ستواجهون ذلك؟
الدكتور ضراغمة: هذه السياسة لم تتوقف، 

وال زال هناك 14 نائباً في السجن، عشرة منهم 
أُعيد اعتقالهم ومت حتويلهم لالعتقال اإلداري، 
فمعضلتن������ا أن كل ما نتكلم عنه: من )س������لطة، 
وتش������ريعي، وحكومة( يعيش حت������ت االحتالل، 
ويتعرض ملمارساته. وبخصوص غياب أعضاء 
املجل������س املنتخب������ني ف������ي س������جون االحتالل، 
فإن املجل������س عند انعقاده س������يناقش الطريقة 
الصحيحة حلف������ظ حقوقه������م ودورهم، وقطع 
الطريق على االحتالل أال يحقق أحد أهدافه؛ 
وه������و حجب صوت النائب م������ن خالل اعتقاله، 
وتعطيل دوره، وهذا منوط بالتوافق حول اآللية 
املمكنة تش������ريعياً؛ حيث الوضُع الفلسطينيُّ له 
خصوصية حتتاج البتكار وإبداع حلول مناسبة 

ملعاجلة مثل هذه االنتهاكات.
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ق��ص�����������������������������������������اب ول��ي��������������د  د. 
dr.kassab46@gmail.com

ساهٌر ذات مساٍء
نا حولي رقوُد والدُّ

والفضاء الرحُب ِشعٌر 
يزدهي فيه القصيُد
أْتَرَعت روحي صفاًء

شفَّ من َحولي الُوجوُد

زاَرني َوجٌه حييٌّ
ناِضٌر، َسمٌح، ودود
ناصُع اجلبهة بدٌر

ثغُرُه ُدرُّ نضيٌد
َحقل عينيه خصيٌب
ضِحكْت فيِه الُوروُد

قال لي: تعرُفني أم...؟
قلُت وجٌه

ليس هذا الوجُه عني بالغريب

إّن فيه َشَبهًا فيَّ
شَبهًا جدُّ قريب

نحن ال شكَّ التقينا؟
قال: مهًا

إنني وجٌه قدمُي
بيننا قد كان يومًا 
ذلك الودُّ احلميُم

لم تكْن تعرُف غيري
لم تكن غيري تروُم

قد حتاَدثنا طويًا
وتعاتبنا سنينا

قَت شمااًل ثم شرَّ
بت ميينا ثم غرَّ

ُرحَت تنسى عهدنا
وغدا وجهي هجينا

قلُت: ُعذرًا
إن طول العهد ُينسي

أين - يا هذا - التقينا؟
قال: إني... إننا
ذات يوٍم ُكنَت أنا

كنَت مثلي
نا كان يغشاك السَّ

ُكنَت  نبعًا من صفاِء
كنَت نهرًا من وفاِء

كنَت معطاًء مبا جتني اليمنْي
كنت حقل املتعبني

مرَّ عهٌد
غاب وجه األمس في قلب السننْي

نزلْت من قلبك الدنيا
نزوَل العاشقني

أصبَح الدرُب بعيدًا بيننا
لْم تعْد أنَت - كما ُكنَت - أنا
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عق����دة )اخل����وف من اإلس����ام( عق����دة فكرية 
����رت ف����ي صياغ����ة املوقف الغرب����ي جتاه  مزمن����ة أثَّ
العالم اإلس����امي، وجعلته يتعامل معه مبوازين 
ه����ذه  وانتقل����ت  ومضطرب����ة.  متناقض����ة  وقي����م 
الع����دوى بص����ورة متازمة َمَرضية إل����ى األحزاب، 
واالجتاه����ات الليبرالي����ة والَعلماني����ة ف����ي عاملن����ا 
الواق����ع  تق����رأ  وأصبح����ْت  خصوص����ًا،  العرب����ي 
اإلس����امي بتش����نج ش����ديد طغى على املوضوعية 

واإلنصاف.
أش����كااًل  أخ����ذت  املتازم����ة(  )العق����دة  ه����ذه 
وش����عارات متع����ددة، تب����رز ت����ارة باس����م )اإلخ����وان 
)الس����لفية(...  باس����م  أخ����رى  وت����ارة  املس����لمون(، 
وهكذا، واحملصل����ة واحدة لم تتغير؛ وهي اخلوف 
م����ن تصاع����د املد اإلس����امي في الش����ارع العربي؛ 

وخاصة بعد الثورات العربية.
إنَّ ه����ذه املرحل����ة تتطل����ب أفق����ًا واس����عًا م����ن 
السلفيني وبقية إخوانهم من الدعاة واملصلحني، 
يس����توعب املتغي����رات اإلقليمي����ة، وي����درك أبع����اد 
احلملة السياس����ية واإلعامية، وينطلق بخطاب 
دع����وي أصي����ل يعت����ز بثواب����ت الش����ريعة ويع����ض 
عليه����ا بالنواجذ، ويس����تدرك ما ميكن اس����تدراكه 

لتصحيح املسيرة وجتديد اخلطاب الدعوي.
ومجل����ة البي����ان إذ تقت����ح ه����ذا املل����ف، ت����درك 
صعوب����ة اس����تيعاب كاف����ة أبواب����ه في مل����ف واحد، 
لكنن����ا نرح����ب بتعليقات الق����راء، وإثرائهم لبقية 

األبواب)1(.

السلفي  التيار  عن احلملة على  ملفاً خاصاً  أن نشرت  للمجلة  ))( سبق 
بعنوان: )السلفية بني الدعاة والعداة(، العدد رقم )221(.

السلفيون وآفاق المستقبل
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] معركة النص [

السلفية... منهج، أم جماعة؟

تش���هد الس���احة اإلعامي���ة هذه األي���ام هجوم���ًا عنيفًا 
ومتاحق���ًا ض���دَّ الس���لفية ف���ي مناط���ق مختلف���ة م���ن العال���م 
اإلس���امي، ف���ي ظاه���رة ملفت���ة أثارت انتب���اه املتابع���ني لبدء 
حلول موس���م الهجوم على الس���لفية، واحلقيق���ة: أن الهجوم 
عل���ى الس���لفية متواصل أبدًا ال يتوقف صريره، يش���تعل في 
أوق���ات ويخف���ت لهبه ف���ي ُأَخر؛ فلي���س َثمَّ موس���م للطعن في 
الس���لفية؛ ألن���ه غذاء يوم���ي لكثير من احلانق���ني واخلائفني 

من اخليار اإلسامي.

هل السلفية منهج، أم جماعة وحزب معني؟
أكثرية املشاركني في إشعال احلرائق ضد السلفية ال مييزون 
ب���ني األمرين؛ ألن لديهم خصومًة عميقًة مع املنهج اإلس���المي 
عموماً، ومن ثَ���مَّ فال أثر لهذا التمييز لديه���م ألن النقد متَّجه 

بشكل أساسي إلى املنهج اإلسالمي.
السلفية: هي منهٌج في طريق السير على هدي اإلسالم: 

فحني تتفاوت األفهام في تفس���ير اإلس���الم ومعرفة أحكامه 
وحتديد املنهجية الصحيحة فيه تأتي الس���لفية معتمدة على 
منهج الس���لف الصالح: من الصحابة والتابعني وتابعيهم؛ فهم 
خير هذه األمة، وأزكاها ديناً، وأعالها مقاماً، وأعمقها فهماً، 
وأعلمه���ا مبا كان علي���ه النبي #؛ فمن اجتهد في س���لوك 

طريقهم فهو سلفي أّياً ما كانت اجلماعة التي ينتمي إليها.
يرتكز قوام السلفية على احترام هذا اجليل اإلسالمي 
الفريد واالقتداء به، وتربي���ة النفس واألجيال على تقديرهم 
وبي���ان فضلهم؛ ليس تنزيه���اً لهم عن اخلطأ؛ بل اس���تهداء 

بفهمهم وسيٌر على خطاهم.
تسير السلفية على خطا هؤالء األسالف في ما أجمعوا 
عليه، وعلى اتِّباع منهجيتهم في التلقي ومصادر االس���تدالل 
وكيفيت���ه، وفي مس���الك التعبد واألخالق؛ فه���م أَْولى الناس 
باحلق فلن يخرج احلق عن قولهم إن أجمعوا، وال عن أقوالهم 

إن اختلفوا.
م الس���لفية من ش���أن النص الشرعي - كتاباً وُسنة  تعظِّ

ف��ه��د ب���ن ص����احل ال��ع��ج��الن
Fsalehajlan@hotmail.com
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السلفية... منهج، أم جماعة؟
صحيح���ة - وجتعله هو األصل الذي تعتمده وتس���تهدي به، 
ال تردُّ أي ن���ص صحيح لذوق أو ه���وى أو معقول، وال تضع 
أمامه عراقيل القيود والشروط؛ بل تنقاد إليه وتسلِّم له حني 
يتبني أنه مراد الله ومراد رسوله #؛ فالنص هاٍد ودليٌل تتَّبعه 
النفوس، وليس تابعاً ومنقاداً يس���ير خل���ف ما تريد النفوس 

والقراءات املختلفة منه.
تؤمن الس���لفية بشمولية اإلسالم في العبادات واألخالق 
واملعامالت وش���وؤن احلياة كلها؛ شموالً يضم الفرد واملجتمع، 
احلاكم واحملكوم واحُلْكم، والدنيا واآلخرة، واملصالح العاجلة 
واآلجلة، في رؤية متكاملة ِل�َما يُسِعد املسلم في دينه ودنياه. 

تش���هر السلفية بوضوح تام ضرورة إخالص العبادة لله 
- تعال���ى - وأولوية تطهير النفوس من اخلرافات واملعتقدات 
الفاس���دة والبدع احملدثة؛ التي تخالف ما كان عليه الصحابة 

وتابعوهم.
هذه هي األصول العامة للسلفية؛ فهي منهج ورؤية؛ من التزم 
بها ودعا إليها واجتهد في حتقيقها فهو س���لفي أّياً ما كان، ومع 
أي جماعة سياسية سلك. ومن خالف أصولها خرج عن السلفية.

إذن: ما معنى أن تكون السلفية منهجًا ال جماعة؟
1 - أن���ه ليس ثَمَّ ناطق أو ممثل للس���لفية يعبِّر عن رأيها 
ومنهجها؛ بحيث يكون من خالفه فهو مخالف للس���لفية ومن 
وافقه فهو موافق للس���لفية، ال يوجد ش���خص وال جماعة وال 
حزب كذلك؛ فهي منهجية استدالل حتاكم األفراد واجلماعات 
وال حتاَكم هي إلى أحد، فليس ثم جماعة متثل السلفية؛ وإمنا 
يوجد أفراد وجماعات ينتسبون إلى السلفية ويسعون لتحقيق 
منهج الس���لف؛ فال ميكن اختزال السلفية في جماعة محددة 
وال في قضايا معيَّنة. وهذا ما يفس���ر لك التباين الشديد بني 
اجلماعات املنتسبة إلى الس���لفية في كثير من الوقائع؛ حتى 
إنك لتجد التعامل مع األنظمة السياسية املعاصرة يختلف من 
أقصى اليمني إلى أقصى الش���مال في رؤية بعض اجلماعات 
التي تنتس���ب إلى الس���لفية؛ فهذا التناف���ر التام واالختالف 
اجلذري يثبت أن الس���لفية ليست جماعة محددة؛ وإمنا منهج 
ورؤية قد يُحِس���ن املسلم تطبيقها وقد يسيء فهمها فيقع في 

اخلطأ واالنحراف.

2 - أن مجرد االنتس���اب إلى السلفية ال يكفي ألن يكون 
الشخص سلفياً، وكون الشخص ال يتسمى بالسلفية ال يخرجه 
ذلك عن الس���لفية؛ ألنها ليست جماعة تقتصر على أفرادها 
املنتسبني إليها؛ يكتفي الش���خص مبجرد االنتساب إليها؛ بل 
هي منهج ورؤية تقوم على اقتناع بضرورة معرفة وتطبيق منهج 

الصحابة ومن جاء بعدهم من األئمة والعلماء الكبار.
3 - أن وق���وع بعض املنتس���بني إلى الس���لفية في بعض 
األخطاء ال يجوز أن يُُنَسب إلى السلفية؛ وإمنا تُنَسب األقوال 
واألفع���ال إلى قائلها أو إلى اجلماعة الت���ي تقررها، وحينئٍذ 
ه إلى الس���لفية بشكل عام هو نقد  فالنقد اإلعالمي الذي يوجَّ
مأزوم غير موضوعي؛ ألن الناقد يقصد شخصاً معيَّناً أو فئة 
محددة، ويتكلم بخطاب عام، ثم يكرر في كل مرة اعتذاره أنه 
ال يقصد اجلميع؛ وإمنا يقصد بعضهم. وس���بب اخللط نشأ 

لديه من عدم متييزه من كون السلفية منهجاً ال جماعًة.
4 - أن الس���لفية ال تعني االتفاق على املس���ائل الفقهية 
اخلالفية أو املواقف السياس���ية املبني���ة على تقدير املصالح 
واملفاس���د؛ فاتفاقهم على األصل الكلي واملنهج العام ال يؤدي 
بالضرورة إلى اتفاقهم في الفروع والتفاصيل، وقد كان السلف 
الصال���ح يختلفون كثيراً في املس���ائل الفقهية وفي تقديرهم 
للمصالح واملفاس���د، ولم يكن هذا سبباً للطعن في أحد منهم 
ما دام أنه مستمس���ك باألصول واملنه���ج الكلي، بل هذا دليل 

على ثراء املنهج السلفي وتنوعه.
5 - أن األخط���اء التي يقع فيها الش���خص ال تخرجه عن 
الس���لفية ما دام أنه ملتزم بها ومستمس���ك بأصولها ومجتهد 
في تطبيقها ومراعاته���ا في الواقع، اللهم إال أن يخالف أصاًل 
رد في عدد من  ���نة، أو تكث���ر مخالفته وتطَّ كلّياً من أصول السُّ
القضايا اجلزئية مما يصل حلد االنحراف في األصل الكلي)1(، 
م���ع أهمية التأكيد على أن هذا حك���م على الوصف ال العني؛ 
إذ في احلكم على أعيان األش���خاص من الضوابط ما يقتضي 

شديد التورع واالحتياط فيه.
6 - وك���ون الس���لفية منهجاً ال جماعة يعن���ي بداهة أن 
املنتسبني للس���لفية هم ِقَطاع واس���ع جداً من العالم العربي 

))( انظر: االعتصام لإلمام الشاطبي: 140/3.
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واإلس���المي، بل هم األصل في عموم املسلمني؛ فاألصل في 
املسلم أن يتبع الدليل ويس���ير خلفه مبنهجية فهم الصحابة، 
ومن شذَّ عنه فهو املخالف؛ فالس���لفية هي القاعدة واألصل 
وليس االس���تثناء؛ فمحاولة تقزميها ف���ي جماعة محددة أو 
اختزالها في قضايا معيَّنة هو جهل من بعض الناس أو أسلوب 

ماكر من بعض املنحرفني ملآرب ال تخفى.
7 - وك���ون الس���لفية منهجاً ال جماع���ة ال يعني أنه كل 
االجتهادات والتفس���يرات مقبولة ومعتبرة في املنهج السلفي؛ 
فالس���لفية منهج له أصوله وثَمَّ مس���احة واسعة لالجتهاد في 
محيطه، فس���عة منهجه وثراء مقوالته ال تؤدي إلى النس���بية 
املطلقة وغي���اب احلدود الفاصلة التي تكش���ف االجتهادات 

املقبولة داخل املنهج السلفي واالجتهادات املخالفة له.
ق فيه بني  ه للس���لفية يج���ب أن يفرَّ 8 - إن النق���د املوجَّ
ه للجماعات واألفراد املنتسبني للسلفية؛ فهذا نقد  النقد املوجَّ
مقبول ومعتَبر شريطة أن يكون عادالً وأن يكون النقد ألفعال 
الس���لفيني ال إلى نفس السلفية، والس���لفيون هم أَْولى الناس 
بضرورة الوعي بأهمية االس���تفادة من نصح الناس ونقدهم 
وتقوميهم؛ حتى لو بدر ممن يحمل مواقف عدائية أو بطريقة 

هم قصُده. خاطئة فيستفاد من نقده ولن يضرَّ
ه���ل س���يتوقف الهج���وم عل���ى الس���لفية ح���ني تتميز 

)منهجًا( ال )جماعة(؟
بالتأكيد ال.

فإن اعتماد املنهج السلفي على )النص الشرعي( محوراً 
مركزي���اً لالنطالق، وارتباطه ب� )الس���لف الصال���ح( في فهم 
هذا النص وتفس���يره، يجعله املنهج الصحيح لفهم اإلس���الم 
وتطبيقه، وهو ما يجعل النفوس تهفو وتنجذب إليه؛ فالنفوس 
املسلمة متعطشة إلى الرجوع إلى هويتها ودينها وقيمها بفهمه 
ا يريده الله وتس���أل عن  الصحي���ح؛ فأكثرية الناس تبحث عمَّ
املنهج واملس���لَك الذي ينجيها في اآلخرة، وليس���وا مهمومني 
مبنهجية )التكيف مع الواقع( و )تبرئة اإلسالم من الشبهات( 
ومحاولة إقناع املسلمني )بصالحية دينهم لكل زمان ومكان(، 
فأكثرية املسلمني ليسوا بحاجة إليها كثيراً، وما هي إال زيادة 
بصيرة ونور، وهذا )الوضوح( و )العمق( هو ما يجعل )املنهج 

السلفي( مخيفاً ومرعباً لكثير من املنحرفني والزائغني الذين 
لن تتوقف مراجل احَلنَق في قلوبهم من الغليان.

املنهج الس���لفي يربي في أتباعه خصائص الشموخ والعزة 
باإلس���الم رس���الًة وحضارًة؛ فش���تَّان بني من )يقرأ النص 
ليع���رف مراَده ليس���ير على هدي���ه( كما هي خاصية املنهج 
الس���لفي، وبني من يبح���ث عن )حتقي���ق مراده م���ن خال 
النص( كما هي خاصية كثير من املناهج الَعلمانية والتلفيقية.

وش���تان بني من )يبحث في النص وهو يعتق���د أن َثمَّ 
معن���ى ش���رعيًا مح���ددًا يري���ده الل���ه(، وب���ني من يرى )أن 
احلقائ���ق نس���بية، وأن���ه ال وج���ود مل���ن ميتل���ك احلقيق���ة 
املطلق���ة( كما هي حال���ة التيه التي تعبث بكثير من أهل هذا 

العصر.
وش���تان بني من يضع )منهجًا محددًا وأصواًل واضحة 
ف���ي التعام���ل م���ع النص(، وبني م���ن )يتقلب ب���ني املناهج 

واألفكار بحسب كل واقعة(.
وشتان بني من )يتخ���ذ الصحابة والتابعني دليًا بني 
يدي���ه(، وبني من )يس���ير خلف فاس���فة وضال الش���رق 

والغرب(.
إنه منهج يتسم بالوضوح واالطراد، والتناسق والتماسك، 
وهو ما يجعل أثره عميقاً في نفوس املستمس���كني به، ودوَره 
فاعاًل ف���ي التأثير على املخالفني، وهو أيض���اً أقدر املناهج 
على الدفاع عن أحكام اإلسالم؛ ألنه ال يسلِّم للمخالف بباطل 

لون من خالله للطعن في اإلسالم. يتوصَّ
ه س���هاَمه إلى السلفية فينتقدها  إن بعض املنحرفني يوجِّ
على أمور هي من صميم اإلس���الم؛ فه���و ينتقد في الظاهر 
اجلماع���ات الس���لفية لكنه في احلقيقة يطعن في اإلس���الم 
نفس���ه؛ كمن ينتقدهم في أصل )احلج���اب( أو )التوحيد( أو 
)احلكم اإلسالمي( فهو في احلقيقة يطعن في اإلسالم نفسه؛ 
وإن زعم أنه يقصد اجلماعات الس���لفية؛ فمن اخللل ونقص 
احلكم���ة أن يتعامل بعض الناس مع ظاهرة النقد هذه وكأنها 
هة إلى جماعة محددة؛ فمن املهم أن يس���توعب الشخص  موجَّ
األس���باب التي تدع���و للنقد وحقيقة النق���د حتى يدرك من 
خاللها، هل هو نقد ل� )جماعة( أم طعن في )منهج ورسالة(؟
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احلمد لله وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، 
أما بعد:

فليس ثمَّ ش���ك أنه لن يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح 
نة واجلماعة: في االعتقاد والعمل  لَها، وأن طريقة أهل السُّ أوَّ
والس���لوك واألخالق، هي الطريقة املثلى املطابقة ملا كان عليه 
النب���ي # وأصحاب���ه، وأن اتِّباع آثار الس���ابقني األولني من 
الصحابة والتابعني والس���لف الصاحلني، هو املنهج الرشيد، 
واملس���لك الس���ديد، املوصل إلى النصر والتمكني في الدنيا، 
والنجاة والف���الح في اآلخرة. قال - تعالى -: }َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن 
ْرِض َكَما اْس���َتْخَلَف  اِت َلَيْس���َتْخِلَفنَُّهْم ِفي اأْلَ احِلَ آَمُنوا ِمْنُك���ْم َوَعِمُلوا الصَّ
َلنَُّهْم ِمْن َبْعِد  َنَّ َلُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم َوَلُيَبدِّ الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِه���ْم َوَلُيَمكِّ
َخْوِفِهْم َأْمنًا َيْعُبُدوَنِني اَل ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيئًا َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذِلَك َفُأوَلِئَك ُهُم 

اْلَفاِسُقوَن{ ]النور: ٥٥[.
وميثل املنهج الس���لفي منهج النق���اء العقدي والعملي بني 
مناهج اإلس���الميني املوصوفني ب� )أهل القبلة(. وال ريب أن 
االنتساب إلى اإلس���الم والتس���مي به كاٍف في الداللة على 
وصف العبودية، التي ألجلها خلق الله اإلنس واجلن، كما قال 
اُكُم امْلُْسِلِمنَي ِمْن َقْبُل َوِفي َهَذا  - تعالى -: }ِملََّة َأِبيُكْم ِإْبَراِهيَم ُهَو َس���مَّ
اَلَة  ُسوُل َشِهيدًا َعَلْيُكْم َوَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َفَأِقيُموا الصَّ ِلَيُكوَن الرَّ
َكاَة َواْعَتِصُموا ِباللَِّه ُه���َو َمْواَلُكْم َفِنْعَم امْلَْوَل���ى َوِنْعَم النَِّصيُر{  َوآُت���وا ال���زَّ

]احلج: ٧٨[. ولكن احلاجة أجلأت إلى التخصيص. قال ش���يخ 
تُُه  اإلسالم ابن تيمية - رحمه الله -: )مَلَّا أَْخَبَر النَِّبيُّ # أَنَّ أُمَّ
َستَْفتَِرُق َعلَى ثاَلٍث َوَس���بِْعنَي ِفْرَقًة، ُكلَُّها ِفي النَّار إالَّ َواِحَدًة؛ 
َماَع���ُة . َوِفي َحِديٍث َعنُْه أَنَُّه َقاَل: »ُهْم َمْن َكاَن َعلَى  َوِهَي اجْلَ
ُكوَن ِباإلْسالِم  ِمثِْل َما أَنَا َعلَيِْه الَْيوَم َوأَْصَحاِبي«، َصاَر ال�ُمتََمسِّ

َماَعِة()1(. نَِّة َواجْلَ ْوِب ُهُم أَْهُل السُّ اِلِص َعِن الشَّ ِْض، اخْلَ احمْلَ
نة واجلماعة واضحة بيِّنة،  واخلصائص اجلامعة ألهل السُّ
والعالمات الفارقة للسلفيني عن غيرهم من الفرق املنحرفة، 

ظاهرة شهيرة. وأبرزها أصالن عظيمان:
• التوحي���د اخلالص لل���ه رب العامل���ني، بأنواعه الثالثة: 

)الربوبية، واأللوهية، واألسماء والصفات(.
• االتِّباع الصحيح لُس���نة خامت النبيني، والعناية بها )رواية 

وا: )أهل احلديث( و )أهل األثر( .  ودراية(؛ ولذلك ُسمُّ
فمن الت���زم بهذين األصلني، وبِرئ من طرائق املبتدعة: من 
خوارج، وقدرية، ومرجئة، وجهمية، ومعتزلة، وصوفية، وضم إلى 
ذلك صالح األعمال، ومكارم األخالق، استحق وصف )السلفية(.
وامللتزمون بهذين األصلني العظيمني وتوابِعِهما، َجْمٌع كثير 
في األمة، أوسع مما قد يتوهمه بعض الناس، على تفاوت في 
األخذ بهما، كما هي ُسنَّة الله في عباده املصطَفني: }ُثمَّ َأْوَرْثَنا 
اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمْنُهْم َظاِلٌم ِلَنْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمْنُهْم 

))( الواسطية. 
)*( أستاذ العقيدة واملذاهب املعاصرة في جامعة القصيم، واملشرف على موقع العقيدة 

واحلياة.

تجديد
الخطاب السلفي 

د. أمحد بن عبد الرمحن بن عثمان القاضي)*(

] ملف العدد [
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ْيَراِت ِبِإْذِن اللَِّه َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبيُر{ ]فاطر: ٣٢[. َساِبٌق ِباْلَ
وكان من رحمة الله املذخورة لهذه األمة في قدر الله: أن 
يقي���ض لها على رأس كل قرن من يتصدى إلحياء ما اندرس، 
وجتديد ما تقادم؛ فع���ن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
قال رس���ول الله #: »إن الله يبعث لهذه األمة على رأس كل 
مائة س���نة من يجدد لها دينها«)1(، وما زال أهل العلم والسير 

يعدون أسماء املجددين جياًل بعد جيل.
ويبتدئ )التجديد( احملمود بعاِلٍم فرٍد، أو جملة من العلماء 
واملصلحني؛ يفتح الله بصائرهم عل���ى حال أمتهم، فيدركون 
درجة انحرافها ع���ن )الصراط املس���تقيم(، فيطلقون دعوة 
مخلصة لتجديد العهود، وتوثيق العرى، وإحياء الدنيا بالدين.
وقد جرى في مطلع هذا القرن اخلامس عش���ر الهجري، 
انتع���اش وإحي���اء للمنهج الس���لفي، بعد عقود م���ن الوهن، 
والضمور، وبلغ مواطَن من العالم اإلس���المي لم يكن قد بلغها 
من قبل، واكتس���ح معاقل عريقة للبدع���ة واخلرافة والكالم 
املذموم لم يكن قد وطئها بَْعد، وحصل تنويٌر غير مسبوق في 
األوساط العلمية والشعبية، ومتحوٌر حول املرجعيات السلفية، 

وتراجٌع للمرجعيات البدعية والطرقية والكالمية.
ولكن سرعان ما دبَّ في بعض األوساط السلفية الواعدة 
داء األمم قبله���م: م���ن االخت���الف، والنزاع، واالنقس���امات 
املتالحقة؛ أفس���د س���رائر العاملني، وأطفأ أَلَق النقاء، الذي 
كان���ت األمة ترمقه، وتعلِّق عليه آمالها. فال تكاد حتل بلداً من 
ع���اً من جتمعات أقلياتهم  بلدان املس���لمني، اليوم، بل وال جتمُّ
في اخلارج، حتى جتد حتزباً وانقس���اماً وفرقًة بني املنتسبني 
ياً من الطرائق  للس���لفية، بصورة أش���د عنفاً ومقتاً وتش���ظِّ

األخرى. وال حول وال قوة إال بالله.
ورمبا تس���اءل بعض املراقبني: هل طبيعة املنهج تستدعي 
ذلك؟ هل الولع العلمي يس���تلزم هذه االنشطارات؟ هل عقيدة 
الوالء والبراء، ونبذ االبتداع تفرض هذه املمارسات؟ واجلواب: 
نة، تدعو،  - قطعاً - ال، وحاش���ا، وكال؛ فنصوص الكتاب والسُّ
وتؤس���س، وتربي، على الوح���دة واالئتالف، وتنب���ذ الفرقة 

واالختالف.
إذن من أين أُتينا؟ ال ش���ك أن ثمة )حزمًة( من األسباب 

املشاركة في تشكيل هذه احلالة الشاذة، من أهمها:
• قصور العلم، وترؤس أنصاف الفقهاء.
ر حدثاء األسنان. • قصور العقل، وتصدُّ

))( رواه أبو داود وغيره، وصححه األلباني.

• حظوظ النفس، وتنامي األثرة واحلسد.
• الظلم والبغي، وحصول العدوان. 

والواقع القريب يش���هد بوجود قيادات س���لفية تقية نقية 
عاقل���ة واعية؛ أدارت دفة الدعوة الس���لفية مبهارة واعتدال، 

وحتاشت كثيراً من مزالق الفنت، ومسائل الشغب.
وال أرى من املفيد اخلوض في التجارب السلبية، وتوسيع 
رقعة الس���واد بالقيل والق���ال والتالوم، فضاًل ع���ن التنابز، 
وتسقُّط الزالت. بل ثَمَّ حاجة ماسة إلى أن يتداعى السلفيون 

على وجه البسيطة إلى )كلمة سواء(.
إن احلاجة ماسة إلى صياغة خطاب سلفي يحافظ على 
أصالة املنهج، ويواجه املس���تجدات، ويتخلص من اآلفات؛ وإال 
بقينا نتردى في مهاوي اخلالفات، وجنترُّ مسائل وأغلوطاٍت، 
أفرزته���ا حالة معيَّنة، أو نتجت عن خطأ بش���ري ال يجوز أن 
تبق���ى األجيال مرتَهنة ل���ه، أو ممتحنة به؛ فق���د خلقنا الله 

أحراراً، ال نعبد سواه، وال نتبع غير نبيِّه ومصطفاه.
ق���د يجد بع���ض الناس تناقض���اً بني مدلول���ي )التجديد( 
و )الس���لفية(؛ باعتبار الثاني يدل على الق���دم املنافي للجديد. 
واألمر ليس كذلك؛ فالتجديد الذي ننشده ليس انقالباً أو تغييراً 
للثوابت؛ بل ه���و نوع من إعادة تفعيلها لت���ؤدي دورها وتقتضي 
آثارها في الواقع؛ ذلك أن )اجلمود( والتش���بث برس���وم محلية، 
اقتضته���ا مرحلة زمنية معينة، يعط���ل أداء النص، ويحجر على 

العقل أن يُْعِمله في النوازل، واملستجدات. 
ولهذا صار يعتور مشروَع التجديد محذوران: 

أحدهما: الوقوع في أس���ر اجلم���ود؛ بدعوى احملافظة 
نة واتباع السلف.  والتمسك بالسُّ

والثان���ي: االنفالت والتمرد على النقل، وتس���ييد العقل؛ 
بدع���وى التجديد. فال بد م���ن ضبط املعادل���ة، مبا يحقق 

املصالح، ويدرأ املفاسد.
وقد ُمِنيَت األمة من دعاة التجديد املذموم من )العقالنيني( 
و )العصراني���ني( بباليا ورزايا، أش���د مما بلي���ت به من أهل 
التعص���ب واجلمود؛ فق���د ركب موجة التجدي���د في العصور 
األخيرة التي ش���هدت انفراط عقد اخلالفة اإلسالمية ونشوء 
الدول���ة املدنية احلديثة على النمط الغرب���ي، أفراد مفتونون 
مبهورون، أرادوا جر األم���ة إلى حظيرة الغرب بعمامة الفقيه 
ودعوى التجديد، وهو في الواقع ضرب من االنسالخ واالبتداع؛ 

فال بد من التمييز بني التجديد احملمود، والتجديد املذموم.
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واملقصود ب�مصطلح )اخلطاب(، أمران:
أحدهما: جملة األصول واملبادئ التي ينادي بها املتصدون 

ملشروع ما.
الثان���ي: جمل���ة اآلداب اللغوية، والوس���ائل العملية التي 
يتذرعون بها، لتبليغ دعوتهم؛ فاخلطاب حالة بش���رية تتمثل 
املبادئ، وتتمظهر بالس���لوك، دون أن ينفص���ل أحدهما عن 

اآلخر؛ كما كان اإلميان نفسه قوالً وعماًل.
والساحة اإلسالمية اليوم تعج بأنواع )اخلطابات( التليدة 
والطارفة؛ فهناك )اخلطاب الصوفي(، و )اخلطاب العقالني( 
و )اخلطاب الش���يعي( و )اخلطاب السياس���ي( و )اخلطاب 
الليبرالي( وغيرها. ولم ينقطع )اخلطاب الس���لفي( أبداً عن 
مس���امع األمة، إال أن صوته يعلو حين���اً، ويخفت حيناً آخر، 

ألسباب يجريها الله بحكمته.
 وحني نتقدم - إلى املس���لمني خاص���ة، وإلى الناس كافة - 
بدعوتنا، فال بد أن نصوغ خطاباً يجمع عناصر القبول املختلفة 
التي حواها اخلطاب )القرآني - النبوي( واس���تعمله املجددون 
قون من سلف هذه األمة. وال بد أن يكون اخلطاب املقتَرح،  املوفَّ
بحجم املش���روع؛ فإن دين اإلس���الم مش���روع احلي���اة الدنيا، 
املستوِعُب لكافة مناش���طها، املنتظُم جلميع تفاصيلها، املفضي 
إلى سعة الدنيا واآلخرة. إن من شأن هذا اخلطاب، إذا اتضحت 
معامله، واستبانت مقاصده، أن يثمر ثمرات عظيمة، من أهمها:

• وحدة املسلمني، الجتماع دعاتهم على كلمة سواء.
• انتشار اإلسالم، لكونه يردُّ الروح إلى الدعوة، ويخلصها 
ًة طري���ًة، ذاَت أَلَق ووهج  م���ن آفاتها املتراكمة، فتع���ود غضَّ

وجاذبية، كما كانت أول مرة.
ومن أبرز الس���مات الت���ي يجب أن يتس���م بها اخلطاب 
بَه الناطقون به، على اختالف مواقعهم  السلفي املتجدد، ويتشرَّ

وتخصصاتهم:

أواًل: االعتصام بالكتاب والسنة:
إن كثيراً من اآلفات في اخلطاب الدعوي ناش���ئة عن البعد 
عن فهم مراد الله ورسوله، واالحتفاء بأقوال الرجال، والوقوع في 
أسر التعصب، من حيث يش���عر صاحبه أو ال يشعر. ورمبا جرى 
ذلك لبعض من يعيب التقليد، ويذمُّ التعصب، فيقع له ش���يء من 
مه، من املتبوعني الثقات، ويغفل عن  ذل���ك في حق من يجلُّه، ويعظِّ
كونهم غير معصومني. إننا بحاجة ماسة إلى صلة حميمة، وعالقة 
وثيقة، وثقة مطلَقة بالنص؛ جتعلنا نستهدي به، ونقبس من ضوئه 

مباشرة، فال تعشوا أبصارنا أقوال الرجال - وإن عظم مقدارهم 
َا َأِضلُّ َعَلى َنْفِسي  - بجنب كالم الله وكالم نبيه #: }ُقْل ِإْن َضَلْلُت َفِإنَّ
َوِإِن اْهَتَدْيُت َفِبَما ُيوِحي ِإَليَّ َربِّي{ ]سبأ: ٥٠[، وفي احلديث اإللهي: »يَا 

ِعَباِدي! ُكلُُّكْم َضالٌّ ِإالَّ َمْن َهَديْتُُه َفاْستَْهُدوِني أَْهِدُكْم«)1(.
إن م���ن ضرورات صياغة اخلطاب الس���لفي املتجدد: أن 
يبنى على النص والدليل، رس���ماً ومعنى؛ فيس���تمد تصوراته 
وأحكامه من هدي الوحي املعصوم، ويضمخ سياقاته باألدلة؛ 

حتى يتربى املخاطب على التأصيل، والتعبُّد لرب العاملني. 
ويلحظ امل���رء في كثير من املعاجل���ات املعاصرة، طغيان 
الرأي، وغياب الدليل. ورمبا ُس���وِّدت صفحات كثيرة لم تُذَكر 
فيها آية أو حديث؛ وإن ذكرت فعلى سبيل االستهالل والديباج، 

ال على سبيل االستدالل واالحتجاج.
إن للنص س���لطاناً وتأثيراً في القلوب، واملسامع ال تبلغه 
فصاحة فصيح، وال تنظير متكلم؛ فال بد للخطاب الس���لفي 
ته وغلبته،  املعاصر أن يأوَي إلى ركن ش���ديد؛ فذاك س���ر قوَّ
واكتس���احه لكافة الط�روحات الهزيلة. ولي�س م�ن الزم ذلك 
راح النتاج العلمي،  - كما قد يتوهمه بعض طلب���ة العلم - اطِّ
والتراث الفقه���ي للمذاهب املتبوعة، ونصب مجانيق اخلالف 
بني )السلفية( و )املذهبية(، وافتعال الصراعات الداخلية. بل 

يتم النظر إليها بوعي سلفي يحترم النص، ويظفر بالفهم.
فعلى الدعاة إلى الله أن يعتصموا بالوحي املعصوم، ويبتعدوا 
عن جميع صور االستزالل والتأويل والتجهيل التي ميارسها دعاة 
العقالنية والعصرانية، الذين ينزعون إلى )بش���رية( الدين، ونزع 
ميزة )الربانية( من خطابه وهدايته.قال #: »تََرْكُت ِفيُكْم َما لَْن 

تَِضلُّوا بَْعَدهُ ِإِن اْعتََصْمتُْم ِبِه ِكتَاَب اللَِّه«)2(.

ثانيًا: الوضوح:
من أبرز أوصاف الق���رآن أنه )بيان( و )تبيان( و )مبني(، 
كما نطقت بذلك آيات كثر؛ كقوله - تعالى -: }َهَذا َبَياٌن ِللنَّاِس 
ْلَنا َعَلْيَك  َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة ِلْلُمتَِّق���نَي{ ]آل عمران: ١٣٨[، وقوله: }َوَنزَّ
اْلِكَتاَب ِتْبَيانًا ِلُكلِّ َش���ْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْش���َرى ِلْلُمْسِلِمنَي{ ]النحل: 
ِب���نٌي #^١٥^#( َيْهِدي ِبِه  ِه ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمّ ���َن الَلّ ٨٩[، وقوله: }َقْد َجاَءُكم ِمّ
ُلَماِت إَلى الُنّوِر ِبإْذِنِه  َن الُظّ الِم َوُيْخِرُجُهم ِمّ َبَع ِرْضَواَنُه ُس���ُبَل الَسّ ُه َمِن اَتّ الَلّ
ل كيف يرتب  ْسَتِقيٍم{ ]املائدة: ١٥ - ١٦[. وتأمَّ َوَيْهِديِهْم إَلى ِصَراٍط ُمّ

الله الهدى، في كلٍّ من هذه اآليات الثالث على البيان! 

))( رواه مسلم.
)2( رواه مسلم، وفي بالغات مالك في املوطأ: »وُسنة نبيه«.
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إن ذلك يدل داللًة جلية على أن اخلطاب الدعوي يجب أن 
يتسم بالوضوح، ويجتنب التلبيس واإلجمال واإلبهام. إن مقام 
اإلميان والتوحيد والعبادة ال يحتمل باطنية اخلطاب الصوفي، 
وال غموض اخلطاب الفلس���في، وال تعقيد اخلطاب الكالمي، 
ال بد أن ميتح اخلطاب الس���لفي املعاصر م���ن بيان القرآن، 

نة.  ويرتشف من وضوح السُّ
هكذا ينبغي أن تكون لغة الدعاة؛ فال يستبدلون الذي هو 
أدنى بالذي هو خير، وال يستعيضون عن بيان القرآن ووضوح 
الس���نة بأمناط من األس���اليب املولدة، الرمزي���ة، الغامضة، 
يج���ارون بها بلديِّيه���م أو معاصريهم، معتقدي���ن بذلك أنهم 
ثون القوم مبا يعرفون،  ميارسون )جتديداً( في األداء، أو يحدِّ
كال! إنه���م في احلقيقة ينخلعون من ثوب قش���يب، ويلتفعون 
مبرط تنكري غريب. ولو س���اغ ذلك في بعض أبواب الش���عر 

واألدب، ملا ساغ في أبواب االعتقاد، والعبادة، والعمل.

ثالثًا: العدل:
الع���دل )قيمة( و )ُخلٌُق( ألهل اإلس���الم؛ قيمة من حيث 
هو، وخلق م���ن حيث التطبيق في القول والعمل واحلكم. قال 
َه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإلْحَس���اِن َوإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى  - تعالى -: }إَنّ الَلّ
ُروَن{ ]النحل: ٩٠[،  َعِن اْلَفْحَش���اِء َواْل�ُمنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعَلُّكْم َتَذَكّ
���ِه َأْوُفوا َذِلُكْم  وق���ال: }َوإَذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوا َوَل���ْو َكاَن َذا ُقْرَبى َوِبَعْهِد الَلّ
���ُروَن{ ]األنعام: ١٥٢[ ، وقال: }َوال َيْجِرَمَنُّكْم  اُكم ِبِه َلَعَلُّكْم َتَذَكّ َوَصّ
َه َخِبيٌر  َه إَنّ الَلّ ُقوا الَلّ َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َأاَلّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللَتّْقَوى َواَتّ
ُكُموا  ِبَا َتْعَمُلوَن{ ]املائ���دة: ٨[، وقال: }َوإَذا َحَكْمُتم َبنْيَ الَنّاِس َأن َتْ

ِباْلَعْدِل{ ]النساء: ٥٨[.
ال ب���د أن يتحل���ى اخلطاب الس���لفي املعاص���ر بالعدل 
واإلنصاف، ويتحاشى جميع صور احليف والظلم. ومن العدل 
أن يعترف ألهل الفض���ل بفضلهم، ويثني باخلير على باذليه؛ 
دون أن يكون ذلك منافياً للش���هادة لله، والقيام بالقس���ط، أو 
َها  القيام لله، والش���هادة بالقس���ط، كما قال - تعالى -: }َيا َأُيّ
ِه َوَلْو َعَلى َأنُفِسُكْم َأِو اْلَواِلَدْيِن  اِمنَي ِباْلِقْسِط ُشَهَداَء ِلَلّ اَلِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقَوّ
اِمنَي  َها اَلِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقَوّ َواأَلْقَرِبنَي{ ]النس���اء: ١٣٥[، وقال: }َيا َأُيّ

ِلَلِّه ُشَهَداَء ِباْلِقْسِط{ ]املائدة: ٨[.
يجن���ح اخلطاب الس���لفي في كثي���ٍر من بيانات���ه ونقده 
للمخالفني - بس���بب حماس���ه للحق - إلى ن���وٍع من الظلم 
واإلجح���اف، وإهدار فضائل اآلخري���ن. وليس ذلك من أصل 
املنهج؛ لكنه طارئ عليه م���ن بعض مؤيديه الغاضبني له، في 

أجواء محمومة، وحتت ضغوٍط ومظالم أش���د من مخالفيهم. 
ح اخلطأ بخطأ  وال ري���ب أن املنَكر ال يقابَل مبثل���ه، وال يصحَّ
ح اخلطأ بالصواب، والرد إلى كلمة سواء. مماثل؛ وإمنا يصحَّ

وقد جرى ف���ي مطاوي التاريخ العقدي ش���يء من ذلك، 
نة عموماً  ويجري اآلن بني اجلماعات املنتس���بة إلى أهل السُّ
أكثر من ذلك، بل ويجري بني اجلماعات املنتمية إلى السلفية 
أعظم من ذلك؛ وم���ا ذاك إال لغياب عنصر )العدل(، ودخول 
الهوى واملواقف الشخصية في امليزان، أو مقابلة اخلطأ بخطأ 
مثله، وقد قال نبي الله شعيب -  عليه السالم -: }َوَما ُأِريُد َأْن 
َطْعُت َوَما َتْوِفيِقي  ْصاَلَح َما اْس���تَ ُأَخاِلَفُكْم ِإَلى َما َأْنَهاُكْم َعْنُه ِإْن ُأِريُد ِإالَّ اإْلِ

ْلُت َوِإَلْيِه ُأِنيُب{ ]هود: ٨٨[. ِإالَّ ِباللَِّه َعَلْيِه َتَوكَّ
ومن صور الظلم املنافي للعدل، اجلاري على بعض ألسنة 

املتحدثني، أو الكاتبني:
ا: إنه لم  1 - بخ���س الناس حقوقهم: فيقال ع���ن عالٍم مَّ
ا:  ثني. أو عن طائفة مَّ يأِت بجدي���د، ورمبا كان من كبار احملدِّ
إنها أفس���دت الدين، ورمبا كانوا من عظماء الفاحتني. أو عن 
ا: ما صنعت لإلس���الم ش���يئاً، ورمبا كانت من أبلغ  جماعة مَّ
الدعوات تأثيراً وإنتاجاً )ولو مع شائبة(. وكان يسعه أن يقول 

في هذا، وذاك، وتلك: )فيه تفصيل(. 
2 - التس���وية بني املختلفات: بأن يحش���د املخالفني في 
ا:  خندق واحد، ويصمهم بتهمة س���واء؛ كأن يقول عن فرقة مَّ
إنهم أضر على اإلس���الم من اليهود والنصارى واملش���ركني؛ 
ورمبا انطبق ذلك على ُغالِتهم دون مقتصديهم. أو يصم عاملاً 
���ا ببدعة، دون نظر إلى تفاوت املقاالت، أو التماس املعاذير،  مَّ
أو كون ذلك اخلطأ نزراً يس���يراً مغم���وراً في جنب فضائله. 

فالعدل قامت به السماوات واألرض.   
ال بد للخطاب الس���لفي من التج���رد للحق، وقول احلق، 
واحلكم عل���ى الذوات واألح���داث باحلق. وال ب���د أن يكف 
بعض دعاة الس���لفية عن إهدار حق���وق مخالفيهم، والضرب 
على فضائلهم ومنجزاتهم. ال بد أن نقول للمحسن: أحسنت، 
وللمسيء: أسأت. وال مينعنا ذلك أن نقول للمحسن: أحسنت 
في كذا، وأسأت في كذا، وللمسيء: أسأت في كذا، وأحسنت 
في كذا. فذلك أدع���ى أن يقبل منا. وال ينقضي العجب ممن 
ينكر هذا املس���لك العادل، وينس���ب السلف إلى غمط احلق، 

وازدراء الناس! 
دي امللة، كش���يخ  ومن تتب���ع أقوال أئمة الس���لف ومجدِّ
ل في حكمه على كثير  اإلس���الم ابن تيمية - رحمه الله - وتأمَّ
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���نة احملضة من أهل األه���واء والبدع على  ممن حاد عن السُّ
اخت���الف مراتبهم: من أمراء، وعلماء، ومصنفني، وجد ميزاناً 
عادالً، ونَفس���اً مطمئناً غير مشحون؛ ومع ذلك فقد أبلى بالًء 
نة وردِّ البدعة، دون أن يخرج به ذلك عن  حس���ناً في بيان السُّ
ا تصدى ملناقشة تهمة َوْصِف بعض  القسطاس املستقيم. ولَ�مَّ
أهل احلديث باحلش���و، قال منصفاً: )وال ريب أن هذا موجود 
في بعضهم؛ يحتجون بأحاديث موضوعة، في مسائل األصول 
والف���روع، وبآثار مفتعلة، وحكايات غي���ر صحيحة، ويذكرون 
لوه على  من الق���رآن واحلديث، ما ال يفهمون معناه، ورمبا تأوَّ
غي���ر تأويله، ووضعوه على غير موضعه. ثم إنهم بهذا املنقول 
عون  رون ويضلِّلون ويبدِّ الضعيف، واملعقول الس���خيف، قد يكفِّ
لونهم. ففي بعضهم من التفريط  أقواماً من أعيان األمة، ويجهِّ
في احلق والتعدي على اخللق، ما قد يكون بعضه مغفوراً، وقد 
يكون منكَراً من القول وزوراً، وقد يكون من البدع والضالالت 
التي توجب غليظ العقوبات. فهذا ال ينكره إال جاهل أو ظالم. 

وقد رأيت من هذا عجائب()1(.
فما أح���رى دعاة الس���لفية، في خطابه���م املعاصر الذي 
يتقدمون به إلى أهل ملَّتهم وإلى الناس كافة، أن يستعملوا هذا 
ُه اَلِّذي  امليزان؛ فإن الله جعله قريناً للقرآن. قال - تعالى -: }الَلّ
اَعَة َقِريٌب{ ]الشورى:  َأنَزَل اْلِكَتاَب ِباْل�َحِقّ َواْل�ِميَزاَن َوَما ُيْدِريَك َلَعَلّ الَسّ
َناِت َوَأنَزْلَنا  ١٧[، وبعث بذلك رس���له، فقال: }َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُس���َلَنا ِباْلَبِيّ

َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْل�ِميَزاَن ِلَيُقوَم الَنّاُس ِباْلِقْسِط{ ]احلديد: ٢٥[.  

رابعًا: الرحمة:
وصف الله إرس���ال نبيه # بالرحمة، فقال: }َوَما َأْرَسْلَناَك 
اناً،  إاَلّ َرْحَم���ًة ِلّْلَعامَلنَِي{ ]األنبياء: ١٠٧[، وقال #: »إني لم أبَعْث لَعَّ
وإمنا بُعثُْت رحمة«)2(. قال ابن كثير - رحمه الله -: )أي أرسله 
رحم���ة لهم كلهم؛ فمن َقِبل هذه الرحمَة وش���َكر هذه النعمَة، 
ها وجحدها، خسر في الدنيا  َسِعد في الدنيا واآلخرة، ومن َردَّ

واآلخرة()3(. 
وبن���اًء عل���ى هذا األص���ل العظيم، فال ب���د أن يصطبغ 
اخلطاب الس���لفي بصبغة الرفق، وأن تس���كنه الرحمة، وأن 
يُش���ِعر املخاَطبني بروح النصح والش���فقة، وينأى عن الشدة 
والغلظة. وهكذا كان ُخلُق���ه #. قال - تعالى -: }َفِبَما َرْحَمٍة 
وا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف  ا َغِليَظ اْلَقْل���ِب النَفُضّ ِه ِلنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفًظّ ���َن الَلّ ِمّ

))( مجموع الفتاوى: 24/4.
)2( انفرد بإخراجه مسلم.
)3( تفسير القرآن العظيم.

َعْنُهْم َواْس���َتْغِفْر َلُهْم َوَش���اِوْرُهْم ِفي اأَلْم���ِر{ ]آل عمران: ١٥٩[، وبهذا 
ى؛ فَعْن َعاِئَشَة - َرِضَي اللَُّه َعنَْها - َقالَْت: )اْستَْأَذَن َرْهٌط  وصَّ
���اُم َعلَيَْك. َفُقلُْت: بَْل  ِم���ْن الَْيُهوِد َعلَى النَِّبيِّ #، َفَقالُوا: السَّ
���اُم َواللَّْعنَُة. َفَقاَل: »يَا َعاِئَشُة! ِإنَّ اللََّه َرِفيٌق، يُِحبُّ  َعلَيُْكْم السَّ
ْع َما َقالُوا؟ َقاَل: »ُقلُْت:  ْفَق ِفي اأْلَْمِر ُكلِِّه«. ُقلُْت: أََولَْم تَْس���مَ الرِّ
ْفِق َما الَ يُْعِطي َعلَى  َوَعلَيُْكْم«()4(. وفي رواية: »َويُْعِطي َعلَى الرِّ

الُْعنِْف، َوَما الَ يُْعِطي َعلَى َما ِسَواهُ«.
فيج���ب أن يراعي اخلط���اب املعاصر اس���تعمال الرفق 
»في األمر كله«؛ ف���ي القول والفعل، مع النفس ومع اآلخرين، 
م���ن املؤمنني واملبتدع���ة والكفار؛ إال أن يكون���وا محاربني أو 
متمحض���ني لبدعتهم، لقوله - تعال���ى - في صفة الصحابة: 
اِر ُرَحَماُء َبْيَنُهْم{ ]الفتح: ٢٩[. وتلك قضية يدل  اُء َعَلى اْلُكَفّ }َأِش���َدّ
عليه���ا العقل، كما يدل عليها النق���ل؛ إذ ال ميكن القبول من 

غليظ، معنِّف.
ويالحظ كثيراً على بعض اخلطاب السلفي املعاصر، نوع 
ش���دة، رمبا كانت نابعًة من الطبيع���ة القوية لبعض معتنقيه، 
وحماس���هم للحق الذي أبصروه. وقد وقع من بعض الس���لف 
نة، وفشوِّ  غلظة على املخالفني من أهل البدع؛ إما لظهور السُّ
العلم، مبا ال يحتمل عذراً للمخالف، كما جرى من عمر - رضي 
الل���ه عنه - مع صبيغ بن عس���ل، أو ما جرى من اإلمام مالك 
- رحمه الله - مع الس���ائل عن كيفية االستواء، وإما لشناعة 
بدعتهم، وعدم املس���وِّغ احملتمل، كما وقع من اإلمام الدارمي 
- رحمه الله - في نقضه على بش���ر املريسي واجلهمية، وقد 
اَر َواْل�ُمَناِفِقنَي  ِبُيّ َجاِه���ِد اْلُكَفّ َها الَنّ ق���ال - تعالى - لنبيه #: }َيا َأُيّ

َواْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم َجَهَنُّم َوِبْئَس اْل�َمِصيُر{ ]التوبة: ٧٣[.
ر بقدرها،  ورمبا حصل تش���نيع زائد، ألسباب وقتية، تقدَّ
وتُقَرأ في س���ياقها، كما وقع من السجزي - رحمه الله -  في 
ه على األشاعرة. وهذا تفسير، ال تبرير؛ فخير الهدي هدي  ردِّ

محمد #؛ فهو اإلنسان الكامل، واملعيار املعصوم.
وقد آل احلال لدى بعض السلفيني املعاصرين إلى فظاظة 
ش���ديدة في تعامله مع من يراهم حائدين عن منهج السلف؛ 
فاس���تعمل أقذع الس���باب، وكال أش���د التهم، ثم حمله هذا 
املس���لك الطائش على االنقضاض عل���ى مخالفيه من خاصة 
د الصفحات،  أصحابه، حني اختلفوا في جزئيات وفروع؛ فسوَّ
ل خاليا الشبكة العنكبوتية بألوان الردود.  ومأل املكتبات، وحمَّ
وقابل���ه املوتورون مبثله، فصاروا ُس���بة عند العقالء، ضحكة 

)4( متفق عليه.
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إن دي���ن الله أوس���ع من ذلك؛ فهو يس���توعب البش���ر، 
والطاق���ات، واألذواق، والطبائع، ويوجه كل ذي فضل وَمنَْقَبة، 

لسد ثغرة ال يسدها غيره، ويستعمله في إصالح يليق به.
إن على اخلطاب الدعوي الش���امل أن يس���تجمع عناصر 
الدين الواس���ع ومفرداته، وال يُجتَزئ، وال يُبتَسر، وال يُنتَخب، 
َوْفَقاً إلسقاطات شخصية أو محلية. وبعبارة أخرى: يجب أن 
يتضمن جميع مقاصد الدين الكامل، والشريعة التامة، ويرتاد 

آفاق الدنيا، بسعة ورحابة وقدرة على االستيعاب.
ورمب���ا وقع م���ن بعض الدع���اة )ضيق أف���ق(؛ َفَقَصروا 
مفهوم الس���لفية على بعض املمارس���ات، واألعمال التي هي 
منها، وليس���ت كلها، وفاصلوا عليها، ووالَوا، وعاَدوا، وأحبوا، 

وأبغضوا، فضيقوا واسعاً.
ورمبا وقع من بعض الدع���اة )ضيق َعَطن(، فلم يحتملوا 
املخالف، دون متييز ب���ني درجات املخالفة، وضاقوا به ذرعاً، 
وطلبوا مواصفات دقيقة، رمبا كان مبناها على الذوق واملزاج، 

أكثر من العدل واإلحسان.
لقد استطاع هذا الدين من خالل َحَملته األوائل الواعني، 
من الصحابة والتابعني، أن يستوعب شعوباً، وأعراقاً، وأمماً، 
 ، وحضارات برفق وسالس���ة، وأن يذيبهم ف���ي بحره اخِلَضمِّ
ملتزمني بعقيدته الصحيحة، وشريعته العادلة، دون أن يسلبهم 
خصائصهم النوعية، ويحجر عليهم عاداتهم املباحة، فعاشوا 
قروناً متصاحلني، كما تعيش جماعات األس���ماك املتنوعة في 

احمليط العظيم.
وليس من الزم هذا التقرير، وهذا التصوير، أن يس���تحيل 
، كال!  الدي���ن َمضاَفًة لكل عابر، وعباءًة جتلل كلَّ من هبَّ ودبَّ
ولكنه اخلطاب العام الواس���ع الذي يطالب الناس أن يشهدوا 
أن ال إله إال الله وأن محمداً رسول الله؛ فإن هم أجابوا لذلك، 
غ لتفقيههم وتربيتهم،  وانضووا حتت هذا اإلط���ار الكبير، تفرَّ

وتتبُّع مواطن اخللل فيهم، وإصالحهم.
ثُت عن رجل أس���ترالي قصد أحد بالد املسلمني  لقد ُحدِّ
ليعتن���ق اإلس���الم، فتنازعته جماعتان )ش���افعية، وأحناف(؛ 

كلتاهما تُِلحُّ عليه أن يكون على مذهبها. وال تعليق.
وتتصدى جماعة إس���المية مجاه���دة لقضية من قضايا 
املس���لمني الكبرى، الت���ي تهم عامتهم وخاصته���م، فال تكاد 
تتخلص من اخلطاب احلزبي اخل���اص في أدبياتها وبياناتها 
وبرامجها، فضاًل عن تش���كيالتها، وقياداتها، وهو ما يسلبها 

كثيراً من االمتداد والقبول.

نة وأهلها. وإلى  للس���فهاء، كمداً في نفوس الغيورين على السُّ
الله املشتكى، وهو املستعان.

وقد أثبت التاريخ، والواقع، أن الله كتب القبول لذوي الرفق 
ل في س���يرة الش���يخ عبد الرحمن  واللط���ف والتودد؛ فمن تأمَّ
السعدي، وابن باز، وابن عثيمني، وغيرهم - رحمهم الله - وجد 
الدليل العمليَّ على صواب هذا املنهج. كما أن من اعتبر بسيرة 
بعض أهل العنف واجلفاء، وجد أنهم أفسدوا مشروعهم العلمي 
واإلصالحي بافتعال الشغب والتحريش بني الناس باسم اجلرح 
والتعديل، وتنزيل طريقة الس���لف في معاملة املبتدع تنزياًل غير 
نة،  ���نة، بأهل السُّ حكيم. والله يغفر للجميع. فرفقاً يا أهل السُّ

وارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء.   

خامسًا: السعة والشمول:
أس���لفنا الق���ول بأنه ال ب���د أن يكون اخلط���اب بحجم 
املشروع. ودين اإلسالم مشروع احلياة الدنيا، املستوعُب لكافة 
مناش���طها، املنتظُم جلميع تفاصيلها، املفضي إلى سعة الدنيا 
واآلخرة. قال - تعالى -: }ُقْل إَنّ َصالِتي َوُنُس���ِكي َوَمْحَياَي َوَمَاِتي 
ِه َرِبّ اْلَعامَلنَِي{ ]األنعام: ١٦٢[. ورس���الة نبينا محمد # جلميع  ِلَلّ
ِه إَلْيُكْم  َها الَنّاُس إِنّي َرُس���وُل الَلّ الن���اس. قال - تعالى -: }ُقْل َي���ا َأُيّ
ًة ِلّلَنّاِس َبِشيرًا  َجِميعًا{ ]األعراف: ١٥٨[، وقال: }َوَما َأْرَسْلَناَك إاَلّ َكاَفّ
َوَنِذيرًا َوَلِكَنّ َأْكَثَر الَنّاِس ال َيْعَلُموَن{ ]سبأ: ٢٨[، وقال: }َوَما َأْرَسْلَناَك 

إاَلّ َرْحَمًة ِلّْلَعامَلنَِي{ ]األنبياء: ١٠٧[.
ف���ال يصح بحال اختزال هذا اخلطاب، ليكون مش���روعاً 
علمياً )فقهياً، أو حديثياً، أو أصولياً( وحسب، وال أن يستحيل 
خطة إصالح أَُس���ري، مجتمِعي فق���ط، وال أن يصاغ مرافعًة 
حقوقية، وبرنامجاً سياسياً، وكفى؛ فضاًل عن أن يُقَصر على 

التهذيب الروحي، والسلوك الشخصي... إنه كل ذلك. 
ال بد م���ن التفريق بني )التخصص( الش���خصي لفرد ما، 
ومضم���ون الدعوة التي ينخرط فيها ذل���ك الفرد. ال حرج أن 
، أو مصلح اجتماعي، في ما ُفِتح  يشتغل عاِلم، أو فقيه، أو مربٍّ
له فيه من أن���واع التخصصات، دون أن يخل باحلد األدنى من 

الواجبات الشرعية، وااللتزام العام مبقاصد اإلسالم.
 كما ال يصح اختزال هذا املش���روع في خطاب حزبي ل� 
)جماع���ة(، أو بيان مناقبي ل� )طريق���ة(، أو تقريظ متعصب 
ل� )مذهب(، وال أن يُحَمل الكافة على نس���ق واحد، ويُساُقون 
في س���ياق واحد، ويَُصبُّون في قالب واحد، ويُستنسخون من 

شخصية واحدة، يعتريها القصور والتقصير. 
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وينش���طر كثير من املنتسبني للتيار الس���لفي في مناطق 
كثيرة إلى ش���طرين متناحرين - ورمب���ا أكثر - تبعاً لفالن أو 
عالن أو اتِّباعاً لبعض املتشابه من املسائل احملَدثَات، وينَسون 
وه من األصول الس���لفية العظيم���ة في توحيد القصد،  ما تلقَّ

وتوحيد االتِّباع.
كل هذه اآلفات والس���لبيات، نش���أت من ج���راء تضييق 
اخلطاب، والهبوط من األف���ق األعلى إلى احلضيض األدنى، 
والتشاغل باملتشابه عن احملكم. وكان من نتيجة ذلك االنكفاء 
على الذات، واالس���تغراق في اخلصوم���ات، وتوقُّف الدعوة 
ع���ن الوصول إلى املجتمعات الكاف���رة؛ النصراف اجلهد إلى 

االحتراب الداخلي.
إن عل���ى اخلطاب الس���لفي املتج���دد - وأعني صاغته 
والناطقني ب���ه - أن يفتحوا أعينهم م���لء أحداقها، وآذانَهم 
ملء أسماعها، وأيديَهم وس���ع باعها، وأرجلَهم َقْدَر خطوها، 
وقبل ذلك عقولهم وقلوبهم وصدورهم؛ لتتسع إلفًة للمؤمنني، 
ورحمًة للعاملني، وينعتقوا من أسر املشاريع الضيقة، والنظرات 
احملدودة، والقضايا الش���خصية. كم���ا أن عليهم - أمام هذه 

السعة واالستقصاء - أن يتنبهوا لقضيتني:
إحداهما: العناي���ة بترتيب األولوي���ات، والبداءة باألهم 

فاملهم.
والثاني���ة: الواقعي���ة: وذل���ك بإعطاء القضاي���ا العقدية 
املعاص���رة العنايَة التي تس���تحقها؛ كاحلديث ع���ن التيارات 

الفكرية احلديثة.
وهذه الس���مة، سمة الشمول والسعة، تُس���ِلُمنا إلى ِسَمة 

أخرى، ضرورية في مشروع التقومي والتجديد، وهي:

سادسًا: االئتاف، واالجتماع:
���نة واجلماعة، الدع���وة إلى الوحدة  من أصول أهل السُّ
واالئت���الف، ونبذ الُفرقة واالخت���الف. وقد جاء بذلك ناطق 
الكتاب، وصحيح الس���نة. قال - تعال���ى -: }َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل 
ُقوا{ ]آل عم���ران: ١٠٣[، ثم أردفه بقوله: }َوال  ���ِه َجِميعًا َوال َتَفَرّ الَلّ
َناُت َوُأْوَلِئَك َلُهْم  ُقوا َواْخَتَلُفوا ِمْن َبْعِد َم���ا َجاَءُهُم اْلَبِيّ َتُكوُن���وا َكاَلِّذيَن َتَفَرّ
يِن َما  َن الِدّ َعَذاٌب َعِظيٌم{ ]آل عمران: ١٠٥[، وقال: }َش���َرَع َلُك���م ِمّ
ْيَنا ِبِه إْبَراِهيَم َوُموَس���ى َوِعيَسى  ى ِبِه ُنوحًا َواَلِّذي َأْوَحْيَنا إَلْيَك َوَما َوَصّ َوَصّ
ُقوا ِفيِه{ ]الشورى: ١٣[. وقال نبيه #: »الََ  يَن وال َتَتَفَرّ َأْن َأِقيُموا الِدّ
اَسُدوا، َوالَ تََدابَُروا، َوُكونُوا ِعَباَد اللِه ِإْخَواناً،  تََباَغُضوا، َوالَ حَتَ

ٍم أَْن يَْهُجَر أََخاهُ َفْوَق ثاََلِث لََياٍل«)1(. وأمثال هذه  َوالَ يَِحلُّ مِلُْس���لِ
النصوص كثير.

وتأس�يس����اً على ه�ذه األصول، وس�عياً نحو هذه املق�اص�د، 
ال بد أن يكون اخلطاب الس���لفي التجديدي مسكوناً بروح الوحدة 
والتألي���ف، بريئاً م���ن لوثة الفرقة والتحزيب. ف���ال بد أن ينعتق 
دعاة الس���لفية من كل والء وانتماء يتنافى مع ال�والء لل�ه ولرسوله 
ُه َوَرُسوُلُه َواَلِّذيَن آَمُنوا اَلِّذيَن  ُكُم الَلّ ا َوِلُيّ َ وللمؤمنني. قال - تعالى -: }إَنّ

َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن{ ]املائدة: ٥٥[. الَة َوُيْؤُتوَن الَزّ ُيِقيُموَن الَصّ
لقد كان مذهب أهل السنة واجلماعة مستقراً على طاعة 
والة األم���ر - أب���راراً كانوا أم فجاراً - وعل���ى ترك اخلروج 
على السالطني، والسمع والطاعة باملعروف، والصبر على جور 
نة من  الوالة؛ حقناً للدماء، وتسكيناً للدهماء. والتزم أهل السُّ
بعد فتنة ابن األش���عث بهذا املبدأ الصارم، وأثبتوه في متونهم 
العقدي���ة، واعتصموا بوصية النب���ي #: »َوأَْن الَ نُنَاِزَع األَْمَر 

أَْهلَُه؛ ِإالَّ أَْن تََرْوا ُكْفراً بََواحاً، ِعنَْدُكْم ِمَن اللِه ِفيِه بُْرَهاٌن«)2(.
وحني انفرط نظام اخلالفة اإلس���المية الش���املة وتكونت 
الدول املدنية احلديثة، اختل���ط األمر، وصار الدعاة في حيص 
بيص، مع أنفس���هم وم���ع األنظمة احلاكمة؛ بس���بب االختالف 
ف���ي تكييف األوضاع اجلديدة. فنش���أت خصومة، وقطيعة بني 
)اإلسالميني( واألنظمة من جهة، وبني التوجهات اإلسالمية من 
جهة أخرى. وأعقب ذلك قالقل، وفنت، وضعف، وفشل، واحتراب 
رات. قال - تعالى -: }َوال  داخلي، استنفذ الطاقات، والْتهم املقدَّ
َتَناَزُعوا َفَتْفَش���ُلوا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم{ ]األنف���ال: ٤٦[. وتكونت )أدبيات( 
محتقنة متوت���رة في اخلطاب الدعوي؛ س���واء مع األنظمة، أو 
م���ع املخالفني من الدعاة. وال زالت األم���ة جتتر هذه الويالت، 
وتهدر األرواح والطاقات، ويغذي ذلك أطراٌف خارجية متربصة، 

وجهات داخلية مندسة.
ال بد من اخل���روج من )عنق الزجاج���ة(، والتخلص من 
هذه الدوامة التي تلفُّ في إعصارها كثيراً من ش���باب األمة، 
وعلمائه���ا أحياناً. وال ريب أن االجتاه الس���لفي جزء في هذه 
املعضلة، يش���ارك بعض أفراده في تعقيدها، من حيث يشعر، 

أو ال يشعر.
قال شيخ اإلس���الم، ابن تيمية - رحمه الله -: )َقاَل # 
َحابَِة:  ، ِمْن ِرَوايَِة َفِقيَهْي الصَّ نَنِ ِديِث امْلَْش���ُهوِر ِفي السُّ ِفي احْلَ
َعبْ���ِد اللَِّه بِْن َمْس���ُعوٍد، َوَزيِْد بِْن ثَاِبٍت: »ثَ���اَلٌث اَل يَِغلُّ َعلَيِْهنَّ 

))( متفق عليه.

)2( متفق عليه.
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َقلُْب ُمْس���ِلٍم: إْخاَلُص الَْعَمِل ِللَِّه، َوُمنَاَصَحُة ُواَلِة اأْلَْمِر، َولُُزوُم 
يُط ِمْن َوَراِئِهْم«. َوِفي َحِديِث  َجَماَعِة امْلُْسِلِمنَي؛ َفِإنَّ َدْعَوتَُهْم حُتِ
ُْفوِظ: »إنَّ اللََّه يَْرَضى لَُك���ْم ثاََلثاً: أَْن تَْعبُُدوهُ  أَِب���ي ُهَريَْرةَ احمْلَ
َواَل تُْش���ِرُكوا ِبِه َش���يْئاً، َوأَْن تَْعتَِصُموا ِبَحبْ���ِل اللَِّه َجِميعاً، َواَل 
هُ اللَُّه أَْمَرُكْم«. َفَقْد َجَمَع ِفي َهِذِه  ُقو، َوأَْن تَنَاَصُحوا َمْن َوالَّ تََفرَّ
َصاِل الثَّاَلِث: إْخاَلِص الَْعَمِل ِللَِّه، َوُمنَاَصَحِة  اأْلََحاِديِث بنَْيَ اخْلِ
َمُع أُُصوَل  أُوِلي اأْلَْمر، َولُُزوِم َجَماَعِة امْلُْسِلِمنَي. َوَهِذِه الثَّاَلُث جَتْ
ُقوَق الَِّتي ِللَّ���ِه َوِلِعَباِدِه، َوتَنْتَِظُم  َمُع احْلُ يِن َوَقَواِع���َدهُ، َوجَتْ الدِّ
ُقوَق ِقْسَماِن: َحقٌّ ِللَِّه  نَْيا َواآْلِخَرِة. َوبََياُن َذِلَك أَنَّ احْلُ َمَصاِلَح الدُّ
َوَحقٌّ ِلِعَباِدِه؛ َفَحقُّ اللَِّه أَْن نَْعبَُدهُ، َواَل نُْشِرَك ِبِه َشيْئاً، َكَما َجاَء 
؛ َوَهَذا َمْعنَى إْخاَلِص الَْعَمِل ِللَِّه، َكَما  ِديثنَْيِ لَْفُظُه ِفي أََحِد احْلَ
، َوَعامٌّ ؛  ِديِث اآْلَخِر. َوُحُقوُق الِْعَباِد ِقْسَماِن: َخاصٌّ َجاَء ِفي احْلَ
، َفِمثُْل ِبرِّ ُكلِّ إنَْس���اٍن َواِلَديِْه، َوَحقِّ َزْوَجِتِه َوَجاِرِه ؛  اصُّ ا اخْلَ أَمَّ
يِن؛ أِلَنَّ امْلَُكلََّف َقْد يَْخلُو َعْن ُوُجوِبَها َعلَيِْه؛  َفَه���ِذِه ِمْن ُفُروِع الدِّ
ُة َفالنَّاُس  ُقوُق الَْعامَّ ���ا احْلُ ٌة َفْرِديٌَّة. َوأَمَّ َوأِلَنَّ َمْصلََحتََه���ا َخاصَّ
َع���اِة ُمنَاَصَحتُُهْم؛ َوُحُقوُق  نَْوَعاِن: ُرَع���اةٌ، َوَرِعيٌَّة؛ َفُحُقوُق الرُّ
ِعيَّ���ِة لُُزوُم َجَماَعِتِهْم؛ َفِإنَّ َمْصلََحتَُهْم اَل تَِتمُّ إالَّ ِباْجِتَماِعِهْم،  الرَّ
َوُهْم اَل يَْجتَِمُعوَن َعلَى َضاَللٍَة؛ بَْل َمْصلََحُة ِديِنِهْم، َوُدنَْياُهْم ِفي 

اْجِتَماِعِهْم، َواْعِتَصاِمِهْم ِبَحبِْل اللَِّه َجِميعاً()1(.
يجب صياغ���ة خطاب )مصاحلة( ب���ني املؤمنني، والكف 
عن الش���جار، والدعوة إلى الوح���دة واالئتالف، ونبذ التفرق 

واالختالف، على ثالث مستويات:
وا عن التنقير، وتلقُّط الزالت،  األول: مع أنفس���هم: فيكفُّ
وافتعال اخلصومات، ويس���تعيذوا بالله من ش���رور أنفسهم 
وسيئات أعمالهم، ويحذروا من )الشهوة اخلفية(، وهي: )حب 

الترؤس(، و )تكثير األتباع(. 
وِم���ن الِزم ذلك: الك���فُّ عن الس���جال الكالمي، وتدبيج 
الردود، ذات العناوين املسجوعة، التي تعج بها رفوف املكتبات، 

وغرف الصوتيات.
وِمن الِزم ذل���ك: التالقي، والتغاف���ر، والتعافي، وتوحيد 
املواقف، وترتيب األولويات، وعدم التش���اغل باملتش���ابهات، 
يَن  والتعاون على إقامة الدين، وعدم التفرق فيه: }َأْن َأِقيُموا الِدّ

ُقوا ِفيِه{ ]الشورى: ١٣[.   وال َتَتَفَرّ
الث��اين: مع املخالفني، من املش���مولني بوصف الس���نة: 
بالتناصح، والتعاون على البر والتقوى، والرد إلى الله والرسول 
وُه  في قضايا النزاع، كما أم���ر الله: }َفإن َتَناَزْعُتْم ِفي َش���ْيٍء َفُرُدّ

))( مجموع الفتاوى:  ) /18 - 19.

ِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن  ُس���وِل إن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالَلّ ِه َوالَرّ إَلى الَلّ
َتْأِوياًل{ ]النساء: ٥٩[.

وِمن الِزم ذلك، أن ينأى اخلطاب الس���لفي عن املخاشنة، 
كما تقدم في س���مة )الرحمة(، ويتخفف من العبارات احلادة، 

ويضبط معادلة )القوة في احلق، والرفق باخللق(.
وِمن الِزم ذلك، أن مييز اخلطاب السلفي بني ألوان الطيف، 
م في س���مة )العدل(، وال يحشر املخالفني في  بدقة، كما تقدَّ
خندق واحد، وال يستعدي املساملني، وال يستكثر من اخلصوم.
الثال��ث: مع احلكوم���ات واألنظمة القائم���ة: باملناصحة 
واألم���ر باملع���روف والنهي ع���ن املنكر، وق���ول كلمة احلق، 
واالنخ���راط في الهم املجتمعي العام، وع���دم االقتصار على 
)أجندة( معينة، بل املس���اهمة مع أجهزة الدولة احلديثة في 
إص���الح املجتمع وتقويته؛ لننهض جميع���اً؛ فنحن من البداية 
وحتى النهاية شركاء في الدين، واللغة، والتاريخ، واجلغرافيا. 
وال ميكن أن يتم هذا االلتحام املنش���ود مع بقاء روح الش���ك 

والتربص بني الطرفني.
وِم���ن الِزم ذلك: البعد عن املصادمة املس���لحة، والتنظير 
للتكفير، واخلروج على ذي الس���لطان، ولكن العمل في وضح 
النهار، وجتنُّب تكوين التنظيمات املس���لحة، التي حتمل أُوِلي 
الس���لطان على اإليقاع بها واعتقال أفرادها، وخسران األمة 

ملكوٍِّن مميز من مكوناتها.
وِمن الِزم ذلك: الصبر على ما يقع من منكرات ومكروهات، 
والنظر في عواقب األمور ومآالته���ا، مع دوام بذل النصيحة 
واإلصالح، واجلهر بكلمة احلق، واحلذر من تس���ويغ الباطل، 
كما قال ش���عيب - عليه الس���الم -: }إْن ُأِري���ُد إاَلّ اإلْصالَح َما 

ْلُت َوإَلْيِه ُأِنيُب{ ]هود: ٨٨[. ِه َعَلْيِه َتَوَكّ اْسَتَطْعُت َوَما َتْوِفيِقي إاَلّ ِبالَلّ
قال ش���يخ اإلسالم، ابن تيمية - رحمه الله -: )َفَظَهَر أَنَّ 
يِن َوالَْعَمُل ِبِه ُكلِِّه ، َوُهَو ِعَباَدةُ  َسَبَب ااِلْجِتَماِع َواأْلُلَْفِة َجْمُع الدِّ
اللَِّه َوْحَدهُ اَل َش���ِريَك لَُه ، َكَما أََمَر ِبِه بَاِطناً َوَظاِهراً . َوَسَبُب 
، َوالَْبْغُي بَيْنَُهْم. َونَِتيَجُة  ا أُِمَر الَْعبُْد ِب���هِ الُْفْرَقِة: تَْرُك َحظٍّ مِمَّ
نَْيا  َماَعِة: َرْحَمُة اللَّ���ِه، َوِرْضَوانُُه، َوَصلََواتُُه، َوَس���َعاَدةُ الدُّ اجْلَ
َواآْلِخَرِة، َوبََياُض الُْوُجوِه. َونَِتيَجُة الُْفْرَقِة: َعَذاُب اللَِّه، َولَْعنَتُُه، 

ُسوِل # ِمنُْهْم()2(.  َوَسَواُد الُْوُجوِه، َوبََراَءةُ الرَّ
هذا، والله املسؤول وحده: أن يعز دينه، ويعلي كلمته، وما 
النص���ر إال من عنده، وإليه يرجع األمر كله، وهو الهادي، وهو 

املعني. واحلمد لله رب العاملني.

)2( مجموع الفتاوى ))/ 17(.
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احلمد لله الذي أبدل الصدر األول بعد االختالف وفاقاً، 
وإثر االفتراق اجتماعاً واتفاقاً، }َوَأَلَّف َبنْيَ ُقُلوِبِهْم َلْو َأنَفْقَت َما ِفي 
ُه َعِزيٌز َحِكيٌم{  َه َأَلَّف َبْيَنُهْم إَنّ ا َأَلّْفَت َبنْيَ ُقُلوِبِهْم َوَلِكَنّ الَلّ اأَلْرِض َجِميًعا َمّ
]األنفال: ٦٣[، وصلى الله وس���لم على محمد نبي الهدى، الذي 
ة الردى، وعلى آله وصحبه ومن تال  أنق���ذ الله به األمة من ُهوَّ
واقتدى، أما بعد: فقد ألََّف العالَّمُة الوزير أبو يحيى بن عاصم 
ر الله وقضى«؛  اه: »جنَّة الرضا في التس���ليم ملا قدَّ كتاباً س���مَّ
وذلك ملَّا رأى أمر الديار األندلس���ية ق���د اضطرب، وأواصر 
اإلخوة اإلس���المية فيها قد انفصم���ت، وكان مما قال فيه: 
»من اس���تقرأ التواريخ املنصوصة، وأخبار امللوك املقصوصة، 
رهم الله - لم يدركوا في املس���لمني  عل���م أنَّ النصارى - دمَّ
بوا من اجلزيرة  ثاراً، ولم يَْرَحُضوا عن أنفسهم عاراً، ولم يخرِّ
منازَل ودياراً، ولم يس���تولوا عليها بالداً جامعًة وأمصاراً؛ إالَّ 
بعد متكينهم ألسباب اخلالف، واجتهادهم في وقوع االفتراق 
بني املس���لمني واالختالف، وتَْضِريبه���م باملكر واخلديعة بني 
ملوك اجلزيرة، وحتريش���هم بالكيد واخِلالبة بني ُحَماِتها في 
الفنت املُبيرة؛ ومهما كانت الكلمة مؤتلفة، واألهواء ال مفترقة 
وال مختلفة، والعلم���اء مبعاناة اتفاق القلوب إلى الله مزدلفة؛ 

فاحلرب إذ ذاك سجال، ولله بإقامة اجلهاد في سبيله رجال، 
وللممانعة في غ���رض املدافعة ميدان رحب ومج���ال، َوَرِويَّة 

وارجتال«)1(. 
ل تاريخ اإلس���الم تعلم، والواقع  وص���دق رحمه الله، وتأمَّ
املعاصر يش���هد، وقول الله - جل ذك���ره - أصدق: }َوَأِطيُعوا 
َه َمَع  َه َوَرُس���وَلُه َوال َتَناَزُعوا َفَتْفَش���ُلوا َوَتْذَهَب ِريُحُك���ْم َواْصِبُروا إَنّ الَلّ الَلّ
اِبِري���َن{ ]األنفال: ٤٦[ . وال خفاء مبا كان مللوك املس���لمني  الَصّ
في األندلس والُعْدَوِة)2( على النصارى من االستطالة والغلبة، 
حتى وق���ع التخاذل والتدابر، فانعك���س األمر. ومن العجيب 
أن امل���آل احملتوم للتفرق والنزاع متق���رر معلوم، ومع ذلك لم 
يفلح كثير من األفاضل على مر التاريخ في وقاية أنفسهم من 
أ املسلِم إلى ربه، وسؤالَه أن  تلك العاقبة. وهذا يس���توجب جَلَ

ره ويهديَه، وأن يعصمه من الفنت ويحفَظه. يبصِّ
وإذا كانت نخب البالد من أتباع سلف األمجاد بينهم ما صنع 
احلداد، فألن تعظم الشقة بني هؤالء أو بعضهم مع غيرهم أحرى.
واخلوف على أهل اإلس���الم من ه���ذا وال حيلة لعدوهم 

))( ينظر أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض ألبي العباس املقري التلمساني: )/50 - 51.
)2( قبالة األندلس من أرض املغرب وفيها بلدان شتى كان لها ذكر مثل: سبتة، وأصيلة، 

ورصيف العدوة، ولواتة وغيرها.

مقررات شرعية
في ائتالف الصفوف السلفية

] ملف العدد [

األزرق إب��راه��ي��م 
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بدونه؛ ففي الصحيح: »إن ربى قال يا محمد! إني إذا قضيت 
ٍة  قضاء فإنه ال يُرد، وإني أعطيتك ألمتك أن ال أهلكهم بَس���نَ
بعامة، وأن ال أس���لط عليهم عدواً من سوى أنفسهم يستبيح 
بيضتهم ول���و اجتمع عليهم من بأقطارها؛ حتى يكون بعضهم 

يهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً«)1(.
وعاقبة التفرق فشل ونزاع، وذلك مقرر عند العقالء؛ ولهذا 
َسُبُهْم  وصف الله - تعالى - متفرقي القلوب بأنهم ال يعقلون: }َتْ

ُهْم َقْوٌم اَلّ َيْعِقُلوَن{ ]احلشر: ١٤[ . َجِميًعا َوُقُلوُبُهْم َشَتّى َذِلَك ِبَأَنّ
وال خ���الف بني املس���لمني في وجوب إقامة ش���رع الله، 
وكذلك ال خالف بينهم في وجوب االئتالف معتصمني بكتاب 
الله، وتتأكد الدعوة إلى ذلك في ظل الفنت واالضطرابات التي 
جتتاح عاملنا اإلس���المي، وما يُدَرى ماذا يكون وراءها، وأّياً ما 
نة من  كان فإنها تتطلب وحدة الكلمة؛ وال سيما كلمة أهل السُّ

أتباع السلف واألئمة.
وفي هذه العجالة جملة مقررات شرعية تعني على حتقيق 
هذا املقصد، واس���تحِضر - رعاك الل���ه - وأنت تقرأها أن 
���نة، وأن احلديث ف���ي هذا الصدد  اجلماعة صفة أهل السُّ
���نة، املبجلني  مني للكتاب والسُّ متوج���ه ألتباع الس���لف، املعظِّ
لألئمة، من أي الطوائف كانوا؛ وإمنا نبهُت على هذا ألن أهل 
الف���رق املخالفني للكتاب املختلفني فيه لهم ش���أن آخر، وفي 

التعامل معهم تفصيل ليست املقالة بصدده.
فمن املقررات الش���رعية التي يساعد استحضارها على 

نة ما يأتي: ائتالف صف أهل السُّ
أواًل: رد العام���ة ف���ي مس���ائل اخل���اف ب���ني اإلخ���وة إلى 
العلماء الراس���خني الذين تبرأ ذمة العامة بتقليدهم، دون 
افتئات ممن هم دون أولئ���ك عليهم، والنأي عن تعبئة العامة 
بفتاوى األقران في بعضهم. وذلك ألن االختالف في املس���ائل 
والنوازل ال بد منه؛ لتباي���ن األفهام، واختالف مناهج النظر، 
وتف���اوت الناس في املدارك ومعرفة حقائق النوازل، وتفاوتهم 
كذلك في العلم بالش���رع وأص���ول األحكام، إلى غير ذلك من 
األس���باب، لكنه لم يكن لينجم عن ذلك ما تش���هده الساحة 

اإلسالمية في كثير من أقطار األرض، لو اتُِّبع أمر الله.
والل���ه - تعالى - ق���د أمر عند التنازع بال���رد إلى كتابه 
- س���بحانه - وس���نة نبيه #، ثم بنيَّ أن من النوازل ما قد 
يخفى على غير أولي األمر ِمن العلم���اء، فقال: }َوإَذا َجاَءُهْم 

))( صحيح مسلم )2889(.

ُسوِل َوإَلى ُأْوِلي اأَلْمِر  وُه إَلى الَرّ َن اأَلْمِن َأِو اْل�َخْوِف َأَذاُعوا ِبِه َوَلْو َرُدّ َأْمٌر ِمّ
َبْعُتُم  ِه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه الَتّ ِمْنُهْم َلَعِلَمُه اَلِّذيَن َيْسَتنِبُطوَنُه ِمْنُهْم َوَلْوال َفْضُل الَلّ
ْيَطاَن إاَلّ َقِلياًل{ ]النساء: ٨٣[، فخص بالعلم الذين يستنبطونه  الَشّ
دَّ إليهم فقال: }َفاْسَأُلوا  من أولي األمر، وأوجب على العامة الرَّ
ْكِر إن ُكنُتْم ال َتْعَلُموَن{ ]النحل: ٣٤/األنبياء: ٧[، بل أمر أهل  َأْهَل الِذّ
العلم ببيان احلق ابتداًء، وتوعد كامته فقال: }إَنّ اَلِّذيَن َيْكُتُموَن 
���اِس ِفي اْلِكَتاِب ُأْوَلِئَك  َنّاُه ِللَنّ َن���اِت َواْلُهَدى ِمْن َبْعِد َما َبَيّ َم���ا َأنَزْلَنا ِمَن اْلَبِيّ
ُنوا  ِعُن���وَن #١٥٩#( إاَلّ اَلِّذيَن َتاُب���وا َوَأْصَلُحوا َوَبَيّ ���ُه َوَيْلَعُنُهُم الاَلّ َيْلَعُنُهُم الَلّ

ِحيم { ]البقرة: ١٥٩ - ١٦٠[ . اُب ال�َرّ َوّ َفُأْوَلِئَك َأُتوُب َعَلْيِهْم َوَأَنا الَتّ
والل���ه - عز وجل - ما أمرهم بالبيان إالَّ ليتَّبَع، وما توعدهم 
على الكتم إال خلطر عاقبت���ه؛ فاملوفق من ردَّ األمر إلى من أمر 
الله بالردِّ إليهم، واملس���دد من شاورهم وعرض بحثه عليهم؛ فقد 
قيل: رأي الشيخ خيٌر ِمْن َمْشهد الغالم، ومن استغنى برأيه خاطر، 
ورأي الَفذِّ ال تستغني به اخلاصة، وال يصلح للعامة. واالغترار مبا 
عن���د املرء من العلم س���بيل أمم أضلهم الله على علم؛ وقد كانوا 
يحس���بون أن ما معهم من الفهوم فضلوا به على من سواهم، وأن 
ما عندهم من العلوم قد س���بقوا به غيرهم، فاغتروا بعلم إن لم 
ا َجاَءْتُهْم ُرُسُلُهم  يكن باطاًل فهو ال يغني عنهم من الله ش���يئاً، }َفَلَمّ
ا َكاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُئوَن #^٨٣^#({  َن اْلِعْلِم َوَحاَق ِبِهم َمّ َناِت َفِرُحوا ِبَا ِعْنَدُهم ِمّ ِباْلَبِيّ
]غافر: ٨٣[، فحري بك - أخا اإلس���الم - أن تراجع علماءك، وأن 
حتس���ن الظن بهم، وأن ترد األمر إليهم؛ وال س���يما في القضايا 

التي تكون مظنة فرقة.
ومت���ى ترك الن���اس أمر الله له���م بالرد إل���ى علمائهم 
الراس���خني، تفرق���ت كلمته���م، وتبعثرت جهوده���م، وضاع 
مقصودهم؛ فالتنازع ُمذِهٌب لريح أهل احلق كما عِلمَت، وبهذا 
جرت س���نته - س���بحانه - في خلقه. فإذا تباينت اآلراء بعد 
وا األمر ألهل العلم  القراءة والبحث، فحري باملس���لمني أن يردُّ
الراس���خني، وأن يصدروا عن قوله���م راضني؛ فالله إمنا أمر 
العامة بالرجوع إلى أهل العلم، فال ينازعنهم في األمر غيرهم 
ممن ال تبرأ الذمة بتقليدهم! وال يكفي الس���لفي أنه س���لفي 
لين���درج في زمرة طالب العلم فضاًل عن املش���ايخ دعك من 
العلم���اء املجتهدين الذين لهم قدم صدق في األمة وبتقليدهم 
تبرأ الذمة، وإن قرأ بضعة كتب وحضر عند األش���ياخ عدداً 
من احملاضرات والدروس، بل »قيل: إمنا يفسد الناس نصف 
متكلم، ونص���ف فقيه، ونصف نحوي، ونص���ف طبيب؛ هذا 
يفسد األديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد اللسان، وهذا 
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يفسد األبدان«)1(.
ثاني���ًا: ترك امل���راء واملجادل���ة التي تفضي إلى الش���قاق 
والنزاع: والناس في هذا الش���أن طرفان ووسط؛ فمن الناس 
من يفهم أن ترك املراء واجلدل، يقتضي ترك البحث الشرعي، 
واملناظرة العلمية، والنأي عن الردود الش���رعية، وهذا غلط، 
ومناظرات الس���لف واألئمة مع بعضهم، ومؤلفاتهم، وما أُثِبت 

في سيرهم كل ذلك ينفي أن تكون هذه خطة سلفية. 
واملراء املنهي عن���ه، هو »طعن في كالم الغير إلظهار خلل 
فيه، من غير أن يرتبط به غرض س���وى حتقير الغير«)2(، كذا 
قال صاحب التعريفات، وتبعه عل���ى ذلك املناوي وغير واحد 
م���ن أئمة اللغة)3(، وقال صاحب الف���روق: »الفرق بني اجلدال 
وامل���راء قيل: هما مبعنى، غير أن املراء مذموم؛ ألنه مخاصمة 
في احلق بعد ظهوره وليس كذلك اجل���دال«)4(؛ ولهذا فاملراء 
مذم���وم في أصله إال املراء الظاهر في مواضع بقيود، بخالف 
اجلدال ففيه احملمود وفيه املذموم، فاجلدل ولو طال والردود 
وإن كث���رت ال تَُذم، إذا كان الكالم ف���ي ذلك مبقتضى العدل، 
والقصد منه تقرير احلق وكشف الشبهة وردُّ الباطل؛ وإمنا يذم 
اجلدل إذا خرج عن حدود الشريعة، إلى أضرب من االستطالة 
ِر بطالنه، ولهذا قال  أو التحقي���ر، أو الدفع عن الباطل املق���رَّ
اِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب إاَلّ ِباَلِّتي ِهَي َأْحَسُن إاَلّ اَلِّذيَن  الله - تعالى -: }َوال ُتَ
َظَلُموا ِمْنُهْم{ ]العنكبوت: ٤٦[، وقال الله - تعالى -: }َقاُلوا َيا ُنوُح 
َقْد َجاَدْلَتَنا َفَأْكَثْرَت ِجَداَلَنا{ ]هود: ٣٢[، }َوَجاِدْلُهم ِباَلِّتي ِهَي َأْحَسُن{ 
اِدُلَك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي إَلى  ُه َقْوَل اَلِّتي ُتَ ]النحل: ١٢٥[، }َقْد َسِمَع الَلّ

الَلِّه{ ]املجادلة: ١[.
واملقصود التنبيه على ت���رك املراء، وكذا اجلدال الذي ال 
يراد منه الوص���ول إلى احلق أو بيانه، لك���ن يراد منه إظهار 
مذه���ب أو االنتص���ار لقول أو قائل غير معصوم، قال ش���يخ 
اإلسالم - رحمه الله -: )وقد كره النبيُّ من املجادلة ما يفضي 
إلى االخت���الف والتفرق، فخرج على قوم م���ن أصحابه وهم 
يتجادلون في القدر فكأمنا ُفِقئ في وجهه حب الرمان، وقال: 
»أبهذا أمرمت؟ أم إلى هذا ُدعيتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه 
ببع���ض! إمنا هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه 

))( الرد على البكري: 730/2.
)2( التعريفات للجرجاني، ص266.

)3( ينظر التوقيف على مهمات التعاريف ص647، واملادة في تاج العروس.
)4( الفروق اللغوية للعسكري، ص159.

ببع���ض«)5(، قال عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -: فما 
أغبط نفسي كما غبطتها أال أكون في ذلك املجلس()6(.

ثم ق���ال: »وقد كان العلماء م���ن الصحابة والتابعني وَمن 
بعده���م إذا تنازعوا في األمر اتبع���وا أمر الله - تعالى - في 
ُسوِل إن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن  ِه َوالَرّ وُه إَلى الَلّ قوله: }َفإن َتَناَزْعُتْم ِفي َش���ْيٍء َفُرُدّ
ِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَس���ُن َتْأِوياًل{ ]النس���اء: ٥٩[، وكانوا  ِبالَلّ
يتناظ���رون في املس���ألة مناظرة مش���اورة ومناصحة، ورمبا 
اختلف قولهم في املس���ألة العلمية والعملي���ة مع بقاء األُلفة 
والعصم���ة وأخوة الدي���ن. نعم من خالف الكتاب املس���تبني، 
والسنة املس���تفيضة، أو ما أجمع عليه س���لف األمة، خالفاً 
ال يعذر فيه؛ فه���ذا يعامل مبا يعامل به أه���ل البدع... وأما 
االختالف في األحكام فأكثر م���ن أن ينضبط ولو كان كل ما 
اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بني املسلمني عصمة 

وال أخوة«)7(.
ثالث���ًا: حس���ن الظ���ن باألفاض���ل وحم���ل كامه���م عل���ى 
َها اَلِّذي���َن آَمُنوا  أحس���ن م���ا ميكن: ق���ال الله - تعالى -: }َي���ا َأُيّ
ُس���وا َوال َيْغَتب َبّْعُضُكم  َسّ ِنّ إْثٌم َوال َتَ ِنّ إَنّ َبْعَض الَظّ َن الَظّ اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمّ
َه إَنّ  ُقوا الَلّ َبْعًض���ا َأُيِحُبّ َأَحُدُك���ْم َأن َيْأُكَل َل�ْحَم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُم���وُه َواَتّ
ِحيٌم{ ]احلجرات: ١٢[، وتأمل س���ياق اآلية فبعد أن  اٌب َرّ ���َه َتَوّ الَلّ
أثب���ت الله - تعالى- للمقتتلني اإلميان فقال: }َوإن َطاِئَفَتاِن ِمَن 
اْل�ُمْؤِمِننَي اْقَتَتُل���وا{، أمر املؤمنني باإلصالح، }َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما{، 
َه َلَعَلُّكْم ُتْرَحُموَن{  ُقوا الَلّ َا اْل�ُمْؤِمُنوَن إْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم َواَتّ }إَنّ
]احلجرات: ١٠[، ثم خص بع���د أن أمر بالتقوى فنهى املؤمنني 
عن الس���خرية واللمز والتنابز باأللقاب، وتلك أمور ينتج عنها 
���رُ  البغي، فاألنفاس احملمومة تنم عن اتقاد جمر القلب، والشَّ

كثيراً ما تقدح شرارته األلِسنة الرطبة:
تُ��������ْذَك�����ى ب��ال��ُع��ودي��ن  ال��نَّ�����اَر  وإنَّ 

ال��ك�����الُم ل�������ُه���ا  أوَّ ال�����ح��رَب  وإنَّ 
وبعد أن َخصَّ الله - تعالى - النهي عن آفات اللسان التي 
قد يقع بها الش���ر بني املسلمني، نهى عن اشتمال القلب على 
ِنّ إَنّ َبْعَض  َن الَظّ َها اَلِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُب���وا َكِثيًرا ِمّ الباعث، فقال: }َيا َأُيّ
ُس���وا َوال َيْغَتب َبّْعُضُكم { ]احلجرات: ١٢[، فحسم  َسّ ِنّ إْثٌم َوال َتَ الَظّ
مادة الشر من أصلها، وفي صحيح ابن حبان: »ِذْكُر الزجِر عن 

)5( رواه اإلمام أحمد في املسند: 178/2 )6668(، وابن ماجة في سننه )85(، وصححه 
األلباني في صحيح ابن ماجة )69(، وأصله في صحيح مسلم )2666(.

)6( مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية: 171/24.
)7( من رسالة شيخ اإلسالم إلى أهل البحرين وهي في مجموع ابن قاسم: 170/24 - 174.
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س���وِء الظنِّ بأحٍد ِمن املسلمني«، وأورد فيه حديَث أبي هريرة 
- رضي الل���ه عنه - املتفق عليه: »إياك���م والظن؛ فإن الظن 
أكذب احلديث«)1(. قال سعيد بن املسيب: كتب بعض إخواني 
من أصحاب رس���ول الله #: أن ضع أمر أخيك على أحسنه، 
ما لم يأتك ما يغلبك، وال تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم 

شراً وأنت جتد لها في اخلير محماًل)2(.
ومن أحس���ن الظن بإخوته، لم يعتس���ف حمل التصرفات 
واألفعال على أس���وأ وجوهها، ولو حققنا ه���ذا في ما بيننا 

الرتفع شر كثير.
رابعًا: ينبغي حمل كام الفضاء على أحس���ن احملامل: 
والفاض���ل يحتمل في حقه من التأويل ما قد ال يحتمل لغيره، 
فمن ُعِرف باخلير، ثم ب���درت منه بادرة تخالف ما ُعِهد عنه 
وع���رف به، فيجب التماس العذر له فيها مهما أمكن، بخالف 
الذي لم يُعَرف بخير، وإمنا عرف بالشر؛ ولهذا جتد احملققني 
م���ن أهل العلم يعذرون بعض الغالط���ني في تفوُّههم بعبارات 
وألفاظ مجملة أو مطلقة حتتمل معاٍن ش���نيعًة عند إطالقها، 
ويلتمس���ون لهم املخارج منها، ومع تغليطهم كلمات وإطالقات 
فإنهم ميهدون لبعض املتحدثني بها من األعذار ما ال ميهدون 
لغيرهم؛ وذلك ملعرفتهم مبا سبق وثبت من فضل من التمسوا 
له العذر، وتأمل تفريق ش���يخ اإلس���الم اب���ن تيمية - رحمه 
الله - بني عب���ارات من ُعِرف باإلحلاد م���ن أصحاب وحدة 
الوجود كابن عربي، أو ابن الفارض، أو ابن س���بعني، وعبارات 
من ُعِرف بتعظيم الش���ريعة كأبي إس���ماعيل الهروي، أو أبي 
سعيد اخلراز، ونحوهما، وذلك فرع عن معرفته مبا كان عليه 
أمره���م، ومبن ثبت له الفضل منهم، فيحمل مجمل كالم هذا 
على مبين���ه، ومطلََقه على مقيَّده. وتفس���يُر تصرفات الناس 
وأقوالهم املجملة على ما ُعِهد منهم، أَْولى من اعتساف حملها 
على وجه س���يء. قال السبكي: إذا كان الرجل ثقة مشهوداً له 
باإلميان واالستقامة، فال ينبغي أن يُحَمل كالمه وألفاظ كتابته 
عل���ى غير ما تُعوِّد منه ومن أمثاله، بل ينبغي التأويل الصالح، 
وحس���ن الظن به وبأمثاله)3(، ولو كان هذا التأويل بحمل قوله 
الع���ام على معنى خاص، فقد حت���دث العلماء عن تخصيص 

))( البخاري )5719(، ومسلم )2563(، وانظر صحيح ابن حبان: 499/12 )5687(.
)2( روي نحوه عن عمر، انظر تفسير سورة احلجرات للحافظ ابن كثير.

)3( قاعدة في اجلرح والتعديل، ص93.

كالم املتحدث بالعادة والعرف والش���رع وغيرها)4(، في أبواب 
األميان والطالق وغيرهما.

وكذلك اعتبار احلال وما ُعِهد من املرء الزم ملعرفة الظاهر 
من قوله، قال ش���يخ اإلسالم: »واعلم أن من لم يحكم دالالت 
اللف���ظ ويعلم أن ظهور املعنى من اللفظ ت���ارة يكون بالوضع 
اللغوي أو العرفي أو الش���رعي... وتارة مبا اقترن باللفظ من 
القرائن اللفظية... وتارة مبا يدل عليه حال املتكِلم واملخاَطب 
واملتَكلَم فيه وسياق الكالم الذي يعنيِّ أحد محتمالت اللفظ... 
إلى غير ذلك من األس���باب التي تعطي اللفظ صفة الظهور؛ 

وإال فقد يتخبط في هذه املواضع«)5(.
خامس���ًا: جت���ب مراع���اة س���ابقة الفضل ملن ب���درت منه 
هف���وة: فيغتفر لهذا ما ال يغتفر لغيره، »ومن جعل من أخطاء 
الثقات س���بباً في التجريح واالطراح فقد أخطأ«)6(، وقد قال 
ش���يخ اإلس���الم - رحمه الله -: »من اتبع ظنَّه وهواه، فأخذ 
يش���نع على من خالفه مبا وقع فيه من خطأ ظنه صواباً بعد 
نة، فإنه يلزمه نظيُر ذلك،  اجتهاده، وهو من البدع املخالفة للسُّ
أو أعظم أو أصغ���ر في من يعظمه هو من أصحابه، فقلَّ من 
يسلم من مثل ذلك في املتأخرين؛ لكثرة االشتباه واالضطراب، 
وبُْعد الناس عن نور النبوة وش���مس الرسالة الذي به يحصل 
الهدى والصواب، ويزول به عن القلوب الشك واالرتياب«)7(. 

وق���د روي: »أقيل���وا ذوي الهيئات عثراته���م«)8(، وصححه 
بعضه���م)9(. قال الطحاوي: »هم ذوو الصالح ال من س���واهم، 
ولم يخرجهم ما كان منهم من الزالت والهفوات عما كانوا عليه 
قبل ذلك من املروءات والهيئات التي هي الصالح«)10(، قال ابن 
القيم - رحمه الله -: »وسمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية - رحمه 
الله - يقول: وكذلك لطم موس���ى عنَي ملك املوت ففقأها ولم 
يعتب عليه ربه، وفي ليلة اإلس���راء عاتب ربَّه في النبي # إذ 
رفع���ه فوقه، ورفع صوته بذلك ولم يعاتبه الله على ذلك. قال: 
ألن موسى - عليه الس���الم - قام تلك املقامات العظيمة التي 

)4( تقرير هذا جتده في كتب أصول الفقه كالتمهيد لألسنوي، وكتب األشباه، كما في غمِز 
عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر، وكتب القواعد الفقهية كما في قواعد ابن 

رجب، باإلضافة إلى كتب الفقه.
)5( الفتاوى الكبرى: 155/5.

)6( ينظر اآلداب الشرعية: 145/2 )فصل في خطأ الثقات وكونه ال يسلم منه البشر(.
)7( درء التعارض: )/283.

)8( رواه أبوداود في سننه )4375(، والنسائي )7253(، وابن حبان في صحيحه )94(، 
وغيرهم.

)9( كاأللباني واألرناؤوط وغيرهما.
)10( بيان مشكل اآلثار: 51/6.
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أوجب���ت له هذا الدالل، فإنه قاوم فرع���ون أكبر أعداء الله - 
تعالى - وتصدى له ولقومه، وعالج بني إسرائيل أشد املعاجلة، 
وجاهد في الله أعداء الله أش���د اجلهاد، وكان شديد الغضب 
لرب���ه، فاحتمل له ما لم يحتمله لغيره. وذو النون ملا لم يكن في 
هذا املقام: س���جنه في بطن احلوت من غضبة، وقد جعل الله 
لكل ش���يء قْدراً«)1(، هذا مع أن الله أك���رم يونس، ولم يعامله 
املعاملة التي يستحقها غيره، فجعل في بطن احلوت كرامة له، 
ُه َكاَن ِمَن اْل�ُمَسِبِّحنَي #١٤٣#( َلَلِبَث ِفي َبْطِنِه إَلى َيْوِم  جزاء فضله، }َفَلْوال َأَنّ
ُيْبَعُثوَن{ ]الصافات: ١٤٣ - ١٤٤[، وقال - رحمه الله -: )من قواعد 
الش���رع واحلكمة أيضاً أن من كثرت حسناته وعُظمت، وكان له 
في اإلس���الم تأثير ظاهر، فإن���ه يحتمل له ما ال يحتمل لغيره، 
ويعف���ى عنه ما ال يعفى عن غيره؛ فإن املعصية َخَبٌث، واملاءُ إذا 
بلغ قلتني لم يحمل اخَلَبث، بخالف املاء القليل، فإنه يحمل أدنى 
خبث، ومن هذا قول النبي # لعمر: »وما يدريك لعل الله اطلع 
على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم«)2(، وهذا 
هو املانع له # من قتل من جسَّ عليه وعلى املسلمني، وارتكب 
مثل ذلك الذنب العظيم، فأخبر # أنه ش���هد بدراً، فدلَّ على 
أن مقتضى عقوبته قائم، لكن منع من ترتُّب أثره عليه ما له من 
املشهد العظيم، فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتفرة في جنب 
ما له من احلسنات، وملا حضَّ النبي # على الصدقة، فأخرج 
عثمان - رضي الله عنه - تلك الصدقة العظيمة، قال: »ما ضرَّ 
عثم���ان ما عمل بعدها«)3(، وقال لطلح���ة ملا تطأطأ للنبي # 
حتى صعد على ظهره إلى الصخ���رة: »أوجب طلحة«)4(، وهذا 
موسى كليم الرحمن - عز وجل - ألقى األلواح التي فيها كالم 
الله الذي كتبه له، ألقاها على األرض حتى تكسرت، ولطم عني 
ملك امل���وت ففقأها، وعاتب ربه ليلة اإلس���راء في النبي #، 
وقال: ش���اب بعث بعدي يدخل اجلنة من أمته أكثر مما يدخلها 
م���ن أمتي! وأخذ بلحية هارون وج���ره إليه، وهو نبي الله! وكل 
هذا لم ينقص من قدره ش���يئاً عند ربه، وربه - تعالى - يكرمه 
ويحب���ه، فإن األمر الذي قام به موس���ى، والعدو الذي برز له، 
والصبر الذي صبره، واألذى ال���ذي أوذيه في الله أمر ال تؤثر 
فيه أمثال هذه األمور، وال تغير في وجهه، وال تخفض منزلته.

))( مدارج السالكني: 456/2.
)2( صحيح البخاري )3007(، ومسلم )2494(.

صحيح  في  األلباني  وحسنه  اليوم«،  بعد  عمل  »ما  بلفظ:   )3701( الترمذي  رواه   )3(
البيهقي  رواه  املذكور  وباللفظ   ،)6018( املصابيح  مشكاة  تخريج  وانظر  الترمذي، 

في الدالئل: 215/5، وغيره.
)4( رواه الترمذي )1692(، وابن حبان )6979(، وصححه جمٌع من أهل العلم.

وهذا أمر معلوم عند الناس، مستقر في فطرهم، أن من له 
ألوف من احلسنات، فإنه يسامح بالسيئة والسيئتني ونحوها؛ 
حتى إنه ليختلج داعي عقوبته على إساءته، وداعي شكره على 

إحسانه، فيغلب داعي الشكر داعي العقوبة كما قيل:
واح���ٍد ب��ذن��ٍب  أت���ى  احل��ب��ي��ُب  وإذا 

ج�����اءْت م��ح��اس��نُ��ه ب���أل���ِف ش��ف��ي��ِع
 وقال آخر:

واح��داً س��اَء  ال��ذي  الفعُل  يكِن  ف��إن 
ف��أف��ع��ال��ه ال���الت���ي َس�������َررَن ك��ث��ي��ُر

والل���ه - س���بحانه - يوازن ي���وم القيامة بني حس���نات 
العبد وس����يئاته، فأيهم�ا غلب كان التأثي���ر له، فيفعل بأهل 
احلس���نات الكثي�رة، والذين آثروا مح�ابَّه ومراضيه، وغلبتهم 
دواعي طبعهم أحي�اناً من العف�و واملس����امحة ما ال يفعله مع 

غيرهم()5(.
سادس���ًا: جتب مجاهدة النفس على إنصاف املخالفني: 
وال أقل من اإلنصاف، فهو واجب تظاهرت عليه النصوص. قال 
ِه ُش���َهَداَء ِباْلِقْس���ِط  اِمنَي ِلَلّ َها اَلِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقَوّ الله - تعالى -: }َيا َأُيّ
َه  ُقوا الَلّ َوال َيْجِرَمَنُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َأاَلّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللَتّْقَوى َواَتّ
���َه َخِبيٌر ِبَا َتْعَمُل���وَن{ ]املائدة: ٨[، وقال في اآلية قبلها: }َوال  إَنّ الَلّ
وُكْم َعِن اْل�َمْسِجِد اْل�َحَراِم َأن َتْعَتُدوا َوَتَعاَوُنوا  َيْجِرَمَنُّكْم َش���َنآُن َقْوٍم َأن َصُدّ
َه إَنّ الَلَّه َشِديُد  ُقوا الَلّ َعَلى اْلِبِرّ َوالَتّْقَوى َوال َتَعاَوُنوا َعَلى اإلْثِم واْلُعْدَواِن َواَتّ
اْلِعَق���اِب{ ]املائدة: ٢[، وقال: }َوإَذا ُقْلُت���ْم َفاْعِدُلوا{ ]األنعام: ١٥٢[، 
َه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإلْحَس���اِن َوإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْحَش���اِء  }إَنّ الَلّ
ُروَن{ ]النحل: ٩٠[، فانظر كيف  َواْل�ُمنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُك���ْم َلَعَلُّكْم َتَذَكّ
أمر بالعدل، ثم لم يقتصر عليه فجاوزه لإلحسان، ثم لم يقتصر 
على مطلقه حتى خص باإليت���اء قوماً، ثم لم يقتصر حتى أكد 

بالنهي عن البغي وقول الفحش والنكر.
وحري بالسلفي أن يس���ير على خطى سلفه في هذا، وقد 
سجل اجليل األول من سلفنا الصالح في ذلك صفحات مشرقة، 
رغم ما وقع بني بعضهم؛ فعن محمد بن س���يرين قال: قال رجٌل 
لعل���ي - رضي الله عن���ه -: أخبرني عن قريش، ق���ال: أْرَزنُنَا 
أحالماً إخوتُن���ا بنو أُمية)6(، فتأمل هذا مع ما كان بينهما، وعن 
جعفر بن محمد بن علي بن احلس���ني، عن أبيه، قال: ُذكر عند 
علي يوم صفني )أو ي���وم اجلمل( فذكرنا الكفر، قال: ال تقولوا 

)5( مفتاح دار السعادة: )/176.
)6( رواه معمر في اجلامع: ))/56، وعنه عبد الرزاق: 451/5 بسند صحيح.
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ذلك، زعموا أنَّا بغينا عليهم، وزعمنا أنهم بغوا علينا، فقاتلناهم 
على ذلك)1(.

وفي املقابل مل���ا جاء معاويَة نعُي علٍي ق���ال: إنا لله وإنا إليه 
راجع���ون، ماذا فقدوا م���ن العلم واخلير والفض���ل والفقه! قالت 
امرأت���ه: باألمس تطعن في عينيه، وتس���ترجع الي���وم عليه؟ قال: 
ويلك، ال تدرين ما فقدنا من علمه وفضله وس���وابقه)2(، وقد كان 
معاوي���ة - رضي الله عنه - يس���تفتي علياً - رضي الله عنه - مع 

ما كان بينهما)3(.
وعن عاصم بن كليب عن أبيه قال انتهينا إلى علي - رضي 
الله عنه - فذكر عائشة فقال: خليلة رسول الله # قال الذهبي 
بعد أن س���اق اخلبر: »هذا حديث حس���ن، ومصعب فصالٌح ال 
بأس به، وهذا يقوله أمير املؤمنني في حق عائش���ة مع ما وقع 

بينهما، فرضي الله عنهما«)4(.
وجاء رجل فوقع في عمار - رضي الله عنه - عند عائشة، 
فقالت: ... أما عمار فإني س���معت رسول الله # يقول: »ال 

يخير بني أمرين إال اختار أرشدهما«)5(.
فحري بنا أن نأتسى بسلفنا في إنصافهم مخالفيهم الذين 
خرج اخلالف بهم إلى حدِّ القتال، وهذا اإلنصاف تبقى ثمرته 
لألجيال التالية؛ فمعرفة الصحابة - رضوان الله تعالى عنهم 
- قدر بعضهم، مما أوجب ملن جاء بعدهم من أهل السنة عدم 

االغترار مبا شجر بينهم، ومعرفة فضلهم.
ومن اإلنصاف إثبات األعذار التي يظهر قيامها باملخالف 
من أهل الس���نة، وفي هذا الش���أن كثيراً ما يدخل الشيطان 
ليوهم املس���لم بأن ما هو فيه من الشقاق مع إخوانه مقتضى 
الشرع، وإمنا هو لله، وأن أخاه املخالف له ليس معه من احلق 
ش���يء، وليس له من التأول ما يسوِّغه عالم، وأن احلق الذي 
ل على العبد  معه ال يخفى إال على خفافيش البصائر، ثم يَُسهِّ
أن يبكع أخاه بالبوائق، كالعمالة ألهل الكفر، أو البغي واخلروج 
عن الطاعة، فتستعر العداوة، وتعظم الفتنة بني اإلخوة، وكثير 

))( ورواه ابن عساكر: )/343 وغيره بسند صحيح.
في  والسقطي   ،)19( معاوية  ِحلم  وفي   ،)106( علي  مقتل  في  الدنيا  أبي  ابن  رواه   )2(
فضائل معاوية )29(، وابن عساكر: 142/59، من طريق جرير بن عبد احلميد، عن 
مغيرة بن ِمْقَسم، وسنده صحيح إليه، وهو يروي عن جمع من ثقات أصحاب معاوية 

وعلي رضي الله عنهما.
 ،402/9 شيبة:  أبي  وابن   ،433/9 الرزاق:  وعبد   ،137 و   30/6 للشافعي:  األم   )3(
 ،)37( معاوية  وحلم   ،199/2 للخطابي:  والغريب   ،40/( منصور:  بن  وسعيد 

والكالباذي في بحر الفوائد: )/466 رسالة دكتوراة، ابن عساكر: 415/42.
)4( سير أعالم النبالء ترجمة أم املؤمنني عائشة - رضي الله عنها -: 177/2.

)5( واألثر مختصر انظر السلسلة الصحيحة، لأللباني: 489/2 رقم )835(.

منهم يخادع نفس���ه، ومينِّيها أماني مبوافقة الش���ريعة، ورمبا 
دخلت على قصد ضعيف اإلميان دواخل أخرى. وال يُس���تكبر 
وقوع بعض الفضالء في هذا فق���د وقع فيه على مر التاريخ 
أفاضل من بني اإلس���الم، فأريقت دماء زكية، وأهدرت أموال 
محترم���ة، وضعفت الدولة، وكادت ريح املس���لمني أن تذهب، 
وما بان األمر لكثير من ذوي األفهام إال بعد أن وقع أمر الله، 
ت به األق���الم، وانطوت عليه الصحف، ليقضي  وظهر ما جفَّ

الله أمراً كان مفعوالً. 
ختامًا: احلديث ذو ش���جون واملقام ال يتس���ع، وقد رميت 

الدعوة الس���لفية بس���هام املنون على مر عصور اإلسالم منذ 
عهود الصدر األول وهلمَّ جراً، لكن ش���أن أهلها ظل كما قال 

األول:
َف��َب��ق��ي��ن��ا َع��ل��ى ال���َش���ن���اَءِة تَ��ن��ِم��ي���

ةٌ َق��ع�����س��اءُ ن���ا ُح����ص����وٌن َوِع���������زَّ
َق��ب��َل م��ا ال��َي��وِم بَ��يَّ��َض��ت ِب��ُع��ي��وِن ال�

ن�����اِس ف��ي��ه��ا تَ���َع�������يُّ���ٌط َوِإب�������اءُ
أَر ِب�����ن��ا  تُ������رِدي  املَ���ن���وَن  َوك������َأنَّ 

َع���َن َج����وٍن يَ��ن��ج��اُب َع��ن��ُه ال��َع��م��اءُ
َع��ل��ى ال�������َح���واِدِث ال تَ��ر ُم��ك��َف��ِه��راً 

��اءُ ه���ِر ُم���وئ���ٌد َص��������مَّ ت�����وهُ ِل���ل���دَّ
وس���تبقى الدعوة الس���لفية كذلك ما شاء الله - تعالى - 
ش���امخة؛ فال ت���زال طائفة من األمة عل���ى احلق ظاهرة، ال 
يضرها من خالفها وال خذلها، وه���ذه الطائفة متفرقة اليوم 
ب���ني أفراد وجماع���ات وجمعيات ومؤسس���ات، فيهم الظالم 
لنفس���ه، ومنهم املقتصد، وفيهم السابق باخليرات، وعلى أهل 
احلج���ا والعلم من تلك الطوائف كله���ا أن يعملوا على توحيد 
صفوفهم، لتنتج اجلهود الس���لفية غاياته���ا املرجوة، وتنهض 
باألمة في ش���ؤون احلياة املختلفة؛ وال سيما في هذه اآلونة، 

التي حتتاج فيها األمة إلى جهود هؤالء مجتمعة.
وق���د قال ربنا - س���بحانه -: }َوال َتُكوُنوا ِمَن اْل�ُمْش���ِرِكنَي 
ُقوا ِديَنُهم َوَكاُنوا ِشَيًعا ُكُلّ ِحْزٍب ِبَا َلَدْيِهْم َفِرُحوَن{  #^٣١^#( ِمَن اَلِّذيَن َفَرّ
]ال���روم: ٣١ - ٣٢[، »ومن نصب ش���خصاً كائناً من كان، فوالى 
ُقوا  وع���ادى على موافقته في القول والفعل فهو }ِم���َن اَلِّذيَن َفَرّ

ِديَنُهم َوَكاُنوا ِشَيًعا{«)6(، والله أعلم.

)6( الفتاوى: 8/20.
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يحمل الروائي املصري املعروف جمال الغيطاني مش���اعر 
خاصة جتاه التيارات الدينية عموماً، والس����لفيني خصوصاً. 
وال عجب في ذل���ك؛ فالرجل َعلماني حت���ى النخاع، وجتلَّت 
مشاعره الفياضة في تعليقه على الظهور السلفي في مرحلة 
م���ا بعد ثورة 25 يناي���ر. يقول الغيطاني: »لس���ت خائفاً من 
النشاط السلفي، ولست منزعجاً من السلفيني؛ فالثورة كشفت 
ع���ن احلفر التي تعيش بها الثعاب���ني، وميكننا مقاومتهم بكل 

سهولة«)1(. 
ال أدري حقيق���ة كيف سيس���تفيد األس���تاذ غيطاني من 
هذا الكش���ف املذهل حول »ثعبانية« السلفيني؛ هل ميكن أن 
يقترح - مثاًل - تعليق نبات »الش���يح« على اللجان االنتخابية 
ومبنى مجلس الشعب إلبعاد السلفيني؟ أم سيلجأ إلى السحرة 
الش���عبيني لصرفهم؟ أم تراه سيؤذنهم ثالثاً خشية أن يكونوا 

من اجلن؟
ف���ي مواجهة هذا االتهام »الثعبان���ي« يبدو االتهام اآلخر 
للس���لفيني ب� )أنهم خرجوا من الكهوف( مهذباً ورقيقاً؛ فعلى 
األقل في هذه احلالة يحتفظ الس���لفيون ب� »إنسانيتهم«؛ فقد 
أصب���ح نفي التهم ع���ن التيارات الس���لفية اآلن يتضمن هذا 
املعنى؛ حتى إن الدكتور محمد س���ليم الع���وا على الرغم من 
اخلالفات الفكرية بينه وبني السلفيني في بعض القضايا، إال 

))( اليوم السابع: 2011/4/19م.

إنه اضطر لتوضيح هذه احلقيقة فقال: »إن الس���لفيني ليسوا 
غيالناً«)2(. أما وقد ثبت ذلك باألدلة القاطعة، وأن الس���لفيني 
لم يأتوا من املريخ، وأنهم يس���كنون األرض منذ مئات السنني، 

فقد جلأ العلمانيون إلى حتليالت أخرى للفكر السلفي.
نظ���م املجلس األعلى للثقافة )وهو هيئ���ة حكومية تابعة 
لوزارة الثقافة( ندوة موس���عة حتت عنوان »اجلماعة السلفية 
ف���ي مصر«، حتمل���ت تكلفته���ا - طبعاً - ميزاني���ة الوزارة، 
وش���هدت الندوة هجوماً ضارياً على الفكر الس���لفي، وتبارى 
باحثون وأكادمييون في توجيه التهم وإلصاق األفكار الش���اذة 

بالسلفيني.
حتدث ف���ي الندوة باحث تاريخ���ي يُدعى محمد حافظ 
دياب، فقال: إن الس���لفية تعد بالنسبة للواليات املتحدة خطاً 
أحمر؛ نظراً ملا تعانيه من جماعات س���لفية أخرى مثل حزب 
الله اللبناني! وقال دياب: إن الس���لفيني حولوا قبر النبي # 
إل���ى »دورة مياه«، وإنهم يصفون الرس���ول # بأنه »س���اعي 
م���ون النوم على البطن،  القرآن«، وأضاف: إن الس���لفيني يُحرِّ
والسفر إلى بالد الش���رك، وارتداء النظارة، وترك السواك، 
وقراءة الصح���ف، وإنهم يلزمون املرأة بعدم اس���تعمال اليد 
اليس���رى، وأنها يجب أن تسير في الطريق وراء محرمها، وأن 
تبتعد عن وس���ائل اإلعالم، لكنه في الوقت نفس���ه يقول: إن 

)2( اليوم السابع: 2011/5/17م.

أيها السلفيون! استقيموا يرحمكم اهلل

] ملف العدد [

أمح�������������د ف����ه����م����ي
afahmee@hotmail.com



53 العدد 287

السلفيني ميلكون 36 قناة فضائية)1(. 
لقد كان الظهور السلفي بعد الثورة مفاجئاً وقوياً وصادماً، 
حتى أنه اصطدم ب� »رأس« الَعلمانيني فأصابها ب� »هلوس���ة« 
فكرية جتلَّت مظاهرها لكل متابع ومراقب للش���أن املصري، 
وهي »هلوس���ة« موروثة ومعهودة تتكرر دوم���اً عندما يُصاب 
أعداء الدي���ن بصدمة عصبية جراء رؤيتهم تنامي اإلس���الم 
وارتفاع رايت���ه، فينصرفون عن االتعاظ بعلو الدين إلى تكلُّف 
أسباب زائفة لظهوره ورفعته، وهذه »الهلوسة« وصفها القرآن 
َر  َر #^١٨^#( َفُقِتَل َكْيَف َقَدّ َر َوَقَدّ ُه َفَكّ الكرمي في قوله - تعالى -: }إَنّ
َر #^٢٠^#( ُثَمّ َنَظَر #^٢١^#( ُثَمّ َعَبَس َوَبَس���َر #^٢٢^#( ُثَمّ  #^١٩^#( ُثَمّ ُقِتَل َكْيَف َقَدّ
َأْدَبَر َواْس���َتْكَبَر #^٢٣^#( َفَقاَل إْن َهَذا إاَلّ ِسْحٌر ُيْؤَثُر #^٢٤^#( إْن َهَذا إاَلّ َقْوُل 

اْلَبَشِر{ ]املدثر: ١٨ - ٢٥[.
لإلنصاف أقول: ال ميكن إنكار أن الس���لفيني لعبوا دوراً 
كبيراً في مس���اعدة الَعلمانيني على مهاجمتهم؛ فمن املس���لَّم 
به أن كيان���ات الَعلماني���ني وأفرادهم يتغ���ذون على أخطاء 
اإلس���الميني، فتنمو أجس���ادهم وتكبر أفكارهم بها، وإذا ما 
توقف اإلسالميون عن ارتكاب األخطاء فستحدث للَعلمانيني 

مجاعة فكرية قد ال يستقيم لهم عود بعدها.
إن واقع األمر أن القوى الَعلمانية ال تخشى من إخفاقات 
أو س���لبيات التيارات السلفية؛ لكنها تخشى من جناحها، ومن 
اعتداله���ا، ومن بُعِدها عن التطرف، ومن إقبال الناس عليها؛ 
فهم يطالبون الس���لفيني باالعتدال والتس���امح ثم يتمنون في 
أنفس���هم أال يفعلوا؛ ألنهم لو فعلوا فستزيد شعبيتهم ويرتفع 
مس���توى إقبال اجلماهير عليهم، وس���يكون ذلك خصماً من 
رصيد الَعلمانيني املتدهور أصاًل، وقطعاً للطريق السياس���ي 
عليهم، وهذا اخلوف ال يش���مل السلفيني وحَدهم، بل يتعداه 

إلى التيارات اإلسالمية جميعها.
القطاعات السلفية الرخوة:

هناك ظاه���رة خطيرة تعِرض للتيارات الس���لفية عندما 
تنتقل من حال���ة التضييق واخلنق الدعوي، إلى حالة االنفتاح 
واحلري���ة، هذه الظاهرة تتس���بب في إف���راز أغلب األخطاء 
الصادرة عن التيارات السلفية، حيث تظهر للعيان مجموعات 
متفرقة - قدمي���ة أو حديثة - حتمل أجندات مطالَب جزئية 
ال تتناس���ب مع أولوي���ات املرحلة ومتطلباته���ا، وتنطلق هذه 
املجموع���ات دون وعي واقعي أو اس���تيعاب ملا هو ممكن أو 

))( الوفد 2011/5/17م.

غير ممكن من الناحية السياس���ية؛ فتتحرك َوْفَق رؤى تستند 
مباش���رة على املبادئ والقيم؛ بغ���ضِّ النظر عن كون القضية 
املتبنَّ���اة ُكلية أو ُجزئية، كبيرة أو صغيرة؛ فكل ما يندرج حتت 
مبدأ ديني ُكلِّي يكتس���ب بدوره صفة »الكلَِّية« بغض النظر عن 

قيمته الواقعية.
هذه املجموعات التي يكثر عددها ويتسع نشاطها في مناخ 
االنفتاح السياسي، ميكن وصفها ب� »القطاعات الرخوة« داخل 

بنية التيارات السلفية، ويعود ظهورها إلى عاملني رئيسيني:
العامل األول: هو الطبيعة الفطرية للتدين الس��لفي: فهو 

تدين تلقائي ميكن حدوثه بدون أي تدخالت خارجية، مبجرد 
االط���الع على املصادر األصلية لإلس���الم متمثلة في الكتاب 
رة لهما؛ وذلك مقارنة بتيارات إسالمية  نة، مع الكتب املفسِّ والسُّ
أخرى مثل جماعة اإلخوان املس���لمني على سبيل املثال؛ حيث 
ل خارجي وإعداد  ال بد أن يس���بق االنتماَء إلى اجلماعة تدخُّ
فك���ري ممنهج، بينما في احلالة الس���لفية حتى عندما يكون 
ل خارجي يدفع إلى التدين، فإنه - غالباً - ال توجد  هناك تدخُّ

أي إعدادت تتعلق باالنتماء.
هذه التلقائية في التدين )واالنتماء( السلفي، لها مميزاتها 
وس���لبياتها، وأبرز الس���لبيات هو ضعف األُُطر الفكرية لعدد 
كبير من املنتمني إلى السلفية، وهو ما يجعلهم قطاعات رخوة 
يس���هل اندفاعها أو اختراقها أو توجيهه���ا؛ على الرغم مما 

يحمله أفرادها من عواطف مخلصة ونيات صادقة.
العامل الثاين: ضعف األطر التنظيمية: توجد عدة أشكال 

تنظيمية للمجموعات السلفية في مصر:
• منوذج الش���يخ واألتباع: وميكن تشبيهه بنقطة )الشيخ( 
أمامه���ا خط مس���تقيم )األتباع(؛ فكلما ابتعد الش���خص أو 
ب من الشيخ، كان تأثُّره أضعف  األش���خاص عن القطاع املقرَّ
؛ فيكون األش���خاص الذي���ن هم على طرفي  وارتباطه متدنٍّ
اخلط من اجلانبني مبثاب���ة قطاعات رخوة، وميكن أن يجمع 
عدد كبير من أفراد الس���لفيني بني االنتماء ألكثر من »نقطة« 

)شيخ( في الوقت نفسه.
• منط التي���ار العام: الذي ميتلك منطقة تنظيمية مركزية 
يحي���ط بها دوائر من األتباع املرتبط���ني )أدبياً أو علمياً( مع 
هالمية االرتباط التنظيمي؛ فيكون االنتماء هنا أشبه بالغطاء 
الذي يتمدد ليش���مل مجموعات سلفية متفرقة؛ يتوفر لديهم 
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االلتزام األدبي واملنهجي بتبعيتهم للمركز دون أن يكون هناك 
هياكل تنظيمي���ة أو إدارية واضحة مُياَرس العمل من خاللها، 
وه���ذا النموذج يُنِتج أيضاً ِقطاع���ات رخوة، ولكن بدرجة أقل 

من سابقه. 
• منوذج اجلماعة ذات اإلطار الفكري والتنظيمي احملكم: 
وهي تش���به املركز الذي حتيط به دائرة، فيكون ارتباط كافة 
القطاعات باملركز على درجات متس���اوية من القوة، وفي هذا 
الش���كل تكون القطاعات الرخوة في حدها األدنى؛ ولكن هذا 

النموذج هو األقل انتشاراً في األوساط السلفية.
االنكشاف السلفي:

هن���اك ظاهرة أخرى تُصاحب التيارات الس���لفية عندما 
تنتقل من الضيق إلى الس���عة؛ وهي »حالة انكش���اف« شاملة 

لها ثالثة مجاالت:
1 - انكش��اف فكري منهجي: حيث يواجهون ظروف معقدة 

ومتشابكة دون غطاء فكري، ومن املعروف أن شكل التالزم بني 
الفكر واحلركة يؤثر بدرجة كبيرة على أداء اجلماعة أو التيار؛ 
فالوضع السليم أن يسبق الفكُر احلركة بقدر مناسب فتنطلق 
اجلماع���ة َوْفَق رؤى واقعية مس���بقة دون ارتباك أو غموض؛ 
لكن ف���ي بعض األحيان يتأخر الفكر ع���ن احلركة فيصطبغ 
األداء بالعش���وائية والتذبذب، وفي أحيان أخرى يسبق الفكُر 
مبسافة أطول من الالزم، فتُغرق اجلماعة في التنظير وتبتعد 

عن الواقع.
2 - انكش��اف إعالمي: حيث لم تس���تطع التيارات السلفية 

حتى اآلن صياغة خطاب إعالمي يتناسب مع خطورة املرحلة 
التي مير بها العمل اإلس���المي؛ فال يزال اخلطاب اإلعالمي 
الس���لفي مفتق�داً ل� »اجلدلية« والق�درة عل���ى اإلقناع؛ فهو 
خطاب يُناسب في األساس املوالني واألنصار وليس املخالفني، 
كم���ا أنه خطاب ال يفرق بني الداعية الذي يجلِّي احلق للناس 
دون مواربة، وب���ني اإلعالمي الذي يجب أن يجيد فن املناورة 

واملداراة.
3 - انكش��اف تنظيمي: فالنماذج التنظيمية التي س���بقت 

اإلش���ارة إليها، والتي تصف الواقع السلفي املصري، ال يتوائم 
منها مع الواق���ع احلالي إال النموذج الثالث األقل انتش���اراً؛ 
عل���ى الرغم من أنه النموذج الوحيد الذي يضمن أُُطراً فكرية 
وتنظيمية قوية للمنتمني إلى التيارات السلفية، بالدرجة التي 

تقلل من ارتكاب األخطاء والزالت واالجتهادات الفردية املغردة 
خارج السرب.

إن الس���لفيني يُفترض به���م أن يكونوا م���ن أكثر الناس 
حفاظاً على الصالة في املس���اجد؛ حيث يصطفون في مشهد 
عجيب مهما كثر عددهم وتباعدت صفوفهم، ومبجرد أن يبلغ 
مسامعهم نداء اإلمام: استقيموا... يبادرون على الفور الكتف 
في الكتف والقدم في القدم؛ فال بروز مخالف إلى األمام، وال 

ثغرة ينفذ منها الشيطان.
 ما أش���د حاج���ة الس���لفيني اآلن إلى محاكاة مش���هد 
الصالة في أدائهم الدعوي، وَحراكهم السياس���ي، وتواصلهم 
مع املجتمع. إن نداء »اس���تقيموا« يجب أن يبقى حاضراً في 
أذهانه���م دوماً وفي كل حني؛ فال يب���رز منهم بارز إلى األمام 
فيشوش على الصف، وال يتأخر أحدهم إلى اخللف أو ينكمش 
في مكانه فيفتح مبس���لكه ثغرات لشياطني اإلنس كي ينفذوا 

منها إلى الصف اإلسالمي.
إن القطاع���ات الرخوة واألش���كال التنظيمية الباهتة لم 
تعد تناس���ب هذه املرحلة الي مير بها العمل اإلس���المي في 
مص���ر؛ فيجب على القادة والرموز والعق���الء أن يبادروا إلى 
تقوي���ة وتدعيم األطر الفكرية والتنظيمية للتيارات الس���لفية 
ومتديدها؛ لكي تس���توعب كافة املجموعات املتفرقة املوجودة 
على الس���احة؛ وهذه املهمة لها أولوية على تأسيس الكيانات 
والهيئات واملؤسس���ات التي تنطلق من جتمعات جزئية؛ ألنها 
ق الس���لفي، كما أنها تركِّز على النخبة دون  تعيد إنتاجاً للتفرُّ
اهتمام باألغلبية الس���لفية »الصامتة«، بينما األولوية املطلقة 

يجب أن تكون للتجميع ال التفريق.
وال يعني ذلك بالضرورة أن يندمج السلفيون في إطار واحد؛ 
فال بأس من تعدد الكيانات؛ إذ الهدف من ذلك هو اس���تيعاب 
املجموعات »الس���ائبة« واألفكار »الشاردة« حتى ال تؤثر بأدائها 
وعملها على املجموع الس���لفي؛ فقبل أكثر من ثالثني عاماً، لم 
ل  تكن املجموعة التي اغتالت الرئيس السابق أنور السادات تشكِّ
أغلبية وسط الس���لفيني؛ ولكنها باجتهادها املنفرد – بعيداً عن 
السلفيني واإلسالميني بصفة عامة - وضعت التيارات اإلسالمية 

جميعها في حالة من الضيق واالختناق استمرت ثالثني عاماً.
ما أشد حاجتنا اآلن إلى دعاة ورموز ينطلقون في أوساط 

السلفيني وهم يحملون نداًء واحداً: استقيموا يرمحكم اهلل.
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قواعد اللعبة السياسية:
اصطلح املمارس���ون للعمل السياسي على تسمية األسس 
التي حتكم الصراع بني األطراف السياسية املختلفة بقواعد 
اللعبة؛ حيث يتم تشبيه ساحة الصراع أو البيئة التي متارس 
فيه���ا األط���راف املختلفة ضغوط���اً لتحقيق أكب���ر قدر من 

األهداف بس���احة األلعاب التي يطِلق عليها بعُضهم مس���مى 
الطاولة السياسية.

هذه األسس أو القواعد أو دعائم الطاولة تشمل: حتديد 
أطراف الص���راع املختلفة، وطبيعته، ونوعه؛ وعلى ضوء هذه 
القواع���د ميكن ألي طرف في هذا الص���راع اتخاذ املواقف 

السياسية واخليارات األقرب لتحقيق أهدافه.
ولعل نظرية األلعاب أو The Theory of Games هي 
إحدى التطبيقات العلمية ملمارس���ة السياسة بهذه القواعد، 
رها عدد من علماء السياس���ة أمثال مارتن ش���وبيك  وقد طوَّ
وفون نيومان؛ حيث بيَّنا أن هناك نوعني من هذه األلعاب: لعبٍة 
صفرية: وفيها يحاول أح���د أطراف الصراع حتقيق أهدافه 
فقط، وال يسمح للطرف اآلخر بتحقيق أهدافه. وهذه اللعبة 
لها قواعدها التي تختلف عن اللعبة غير الصفرية التي يسمح 

فيها كل طرف لآلخر بتحقيق جزء من أهدافه. 

»اإلس���ام ميل���ك جوه���رًا ثابت���ًا تتوالى علي���ه الدهور 
فيتغي���ر املظه���ر دون اجلوهر؛ ومعنى ذل���ك: أن األصولية 
أصيل���ة فيه، وفي ظروف األزمات تع���ود للظهور باعتبارها 

اجلزء األصيل من ماهيته«. 
ه���ذا ق���ول املستش���رق الغربي أرنس���ت جلن���ر، وهذا ما 
يحدث فعًا على أرض الواقع؛ فاملزاج العربي واإلس���امي 

بات في السنوات القليلة املاضية سلفيًا.
ونح���ن نش���هد اآلن م���ن وس���ائل اإلعام الت���ي يهيمن 
عليه���ا قطاع كبي���ر م���ن الليبراليني هجومًا كاس���حًا على 
الس���لفيني ف���ي كثي���ر من ب���اد الع���رب، ويتزام���ن هذا مع 
الصع���ود الثوري للجماهير وجناحه���ا في تغيير األنظمة 

ل قواعد اللعبة السياسية. في أكثر من دولة، وتبدُّ

)*( مدير املركز العربي للدراسات االنسانية بالقاهرة.

السلفيون
وقواعد اللعبة السياسية

حسن الرشيدي)*(
istratigi@hotmail.com

] ملف العدد [
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كذلك يدرك السياسيون أن اللعبة السياسية قد تكون لها 
أبعاد دولي���ة أو إقليمية ومحلية، وفي الغالب فإن اخلصائص 

الثالث السابقة قد تشترك في مكوِّن اللعبة السياسية.
وحتديد أيٍّ من األبعاد الثالثة الس���ابقة داخل في اللعبة، 
يس���مح لنا بتحديد من يتحكم في قواعد اللعبة. وهذه أخطر 
درجات الصراع السياس���ي وأهمها؛ حيث تتنافس األطراف 
السياسية املختلفة الداخلة في الصراع - سواء كانت محلية أو 
إقليمية أو دولية - على وضع قواعده، وحتديد معالم الطاولة 

السياسية وأبعادها، وإنشاء دعائمها املختلفة. 
ولذلك في أعقاب س���قوط النظم السياسية ونشوء نظام 
جديد، فإن القوى السياس���ية تتصارع إلعادة إرس���اء قواعد 
اللعبة اجلديدة، وتشييد دعائم للطاولة. فبينما حتاول أطراف 
في الصراع السياسي إبقاء قواعد اللعبة القدمية التي تخدم 
أهدافها تعم���ل األطراف األخرى التي تض���ررت من قواعد 
اللعبة القدمية على أن تهدم القواعد التي أعاقتها عن حتقيق 

أهدافها قبل أن تشرع في حتقيق هذه األهداف.
هذه القواعد قد تكون قانونية، مثل: قانون دولي أو دستور 
محل���ي، وقد تكون متج���اوزة الصيغة القانوني���ة َوْفقاً إلرادة 

الطرف األقوى في الصراع. 
وف���ي النهاية يحاول الطرف األق���وى في الصراع احمللي 
- مث���اًل - ف���رض قواعده في اللعبة مراعي���اً قواعد تضعها 
األطراف األقوى منه )دولياً وإقليمياً( حلني تغيُّر موازين القوى 
اإلقليمي���ة والدولية، بينما يحاول الط���رف األضعف االلتزام 
بقواعد اللعب التي رسمها الطرف األقوى، وفي الوقت نفسه 
ته ويغير بالتدريج قواعد اللعب لتكون في  يس���تكمل أدوات قوَّ

صاحله في نهاية املطاف.
ي في بدايات الرسالة كان طرف اجلماعة  ففي الواقع املكِّ
املس���لمة هو األضعف فلم يأذن الرسول # للصحابة بالقتال؛ 
ألن الصراع حينئٍذ كان صفرياً؛ فال يسمح املشركون للمسلمني 
بتحقيق أهداف الدعوة إلى الله؛ لذلك حاول الطرف املس���لم 
اس���تكمال دعوته مبد الدعوة إلى أماكن أخ���رى )الطائف(، 
وقبائ���ل غير قريش )األوس واخلزرج (، حتى جنحت اجلماعة 
املس���لمة في إيجاد موطئ قدم لها ف���ي املدينة ومن ثَمَّ أُعِلنت 
الدول���ة، وهن���ا أصبح مي���زان القوى ميي���ل تدريجياً جلانب 
املس���لمني حتى وقعت حادثة مفصلية في الصراع الدائر بني 

املسلمني واملش���ركني؛ متثلت في صلح احلديبية؛ عندما أراد 
املس���لمون الذهاب إلى مكة ألداء احلج وعلم املشركون باألمر 
فحاولوا إيقاف املس���لمني عن مسعاهم. وهنا في هذا الصراع 
السياس���ي أثبت النبي # حساً إس���تراتيجياً رائعاً في إدارة 
الصراع، وقدرته على التحكم في اللعبة السياسية؛ فهو مدرك 
أن قوة املس���لمني تنامت بحيث إنها أثرت في طبيعة الصراع 
؛ يس���مح كل ط���رف فيه لآلخر بتحقيق  فأضحى غير صفريٍّ
ج���زء من أهدافه، ومن ثَمَّ دخل املس���لمون في مفاوضات مع 
مش���ركي قريش انتهت بتحقيق كل فريق جل���زء من أهدافه؛ 
فاملشركون جنحوا في منع املسلمني من أداء عمرتهم وجنحوا 
أيضاً في اس���ترداد من يأتي من املشركني مسلماً، بينما جنح 
املس���لمون في حتقيق اإلجناز األكبر الذي يتمثل في اعتراف 
املش���ركني - للمرة األولى - بالدولة اإلس���المية؛ بل وجنحوا 
أيض���اً في بعض األه���داف األقل مث���ل أداء العمرة في العام 
التالي، وجنحوا في حقن دماء املس���لمني؛ بل وازدادوا ثقة في 
دعوتهم أنها ستكتسح املشركني إن طال الزمن أو قصر وليس 
بالسالح فقط. ولم يخضع النبي # لضغوط الصحابة الذين 
لم يروا هذه األبعاد من اللعبة السياسية واعترضوا على ما بدا 
لهم تنازالً في استبدال )بسم الله الرحمن الرحيم( ب� )باسمك 
( و )محمٍد رسول الله( ب� )محمٍد بن عبد الله(. فقد كان  اللهمَّ
النب���ي # يرى أن هذا املوقف ال يحتمل مزيداً من الضغوط، 
وم���ن ثَمَّ فإنه ليس من املصلحة فرض مزيد من األهداف مما 
ال ميكن للطاولة السياس���ية أن تتحمل���ه في هذه اللحظة إلى 
ل املوقف عن���د فتح مكة، وأصبحت اللعبة صفرية مرة  أن تبدَّ
أخرى؛ ولكن هذه املرة لصالح املسلمني؛ فلن يُقبل من املشركني 
إال الدخول في اإلس���الم أو الدخول في قتال الطرف األقوى 

هم املسلمون.
وتب���رز أيضاً االنتفاضة الفلس���طينية ف���ي عام 2000م 
مثاالً للعبة السياس���ية الصفرية؛ فالطرف الفلس���طيني في 
الص���راع ال ميتلك كثيراً من األوراق ف���ي صراعه مع الدولة 
الصهيونية، فحاول جاهداً اس���تجالب مزيد من أدوات القوة 
عب���ر االنتفاض���ة وبالتدريج كان الط���رف الصهيوني يحاول 
أيضاً انتزاع تلك األدوات ليظ���ل الصراع في مرحلة صفرية 
يعجز فيها الفلس���طينيون عن حتقيق أيٍّ من أهدافهم. ولكن 
مع دخول حماس اللعبة السياس���ية املسموح بها وجناحها في 



العدد 58287

الس���يطرة على قطاع غزة تغيرت قواعد اللعبة؛ لذلك حاولت 
آلة احل���رب الصهيونية تغيير تلك القواع���د في أواخر عام 
2008م وحتديدها بأنه ال ميكن للس���يطرة احلماس���ية على 

القطاع أن تدير الدولة فتصبح دولة فاشلة. 
وفي مصر قبل الث���ورة كانت اللعبة السياس���ية صفرية 
ب���ني النظام املصري املنهار وبني قوى املع�ارضة اإلس���المية؛ 
بحيث ال يس���مح بتش���كيل أحزاب ذات مرجعية إس���المية، 
ومت منع أي من القوى اإلس���المية م���ن حتقيق أهدافها، ومع 
انهيار النظام في ثورة في 25 يناير انهارت معه قواعد اللعبة 
السياس���ية، وبدأت البالد في مرحلة لتشكيل قواعد جديدة 
للعبة السياسية وحاولت الثورة صبغ سماتها في قواعد اللعبة 

السياسية في مصر، ومنها: 
القانون: ليصبح سيد املوقف في املجتمع املصري. 

احلرية: وفي مقدمتها احلرية السياسية.
الدين املنفتح على التيارات الفكرية األخرى.

ولكن اخلارج كان له أيضاً إطاللته وتأثيره على املش���هد 
السياس���ي املصري؛ سواء إقليمياً متمثاًل في إيران وإسرائيل 

والدول العربية أو دولياً، وبالذات الواليات املتحدة.
لذلك حاولت القوة الرئيسية الداخلية متمثلة في اجليش 
املصري - التي كان لها الدور األكبر في مترير سيناريو الثورة 
وتغيير النظام بهذا الش���كل األقل دموية؛ مقارنة بنظيره في 
الدول املجاورة – َوْضع قواعد جديدة للعبة، مراعية العوامل 
اخلارجي���ة وفي الوقت نفس���ه عدم جت���اوز دور اجلماعات 
اإلس���المية ذات النصيب األكبر في ثب���ات الثورة، فظهرت 
اللعبة السياس���ية غير الصفرية التي تس���مح بوجود أحزاب 
ذات مرجعية إس���المية؛ ولكنها في الوقت نفسه ال تستطيع 
النزول بثقلها الكام���ل لتفرض خياراتها على املجتمع بالطرق 

السياسية مع قدرتها على ذلك مراعاة للضغوط اخلارجية. 
السلفية:

عند احلديث عن السلفية يجب أن نفرق بني مستويني في 
التعامل مع هذا املصطلح؛ بني الفكرة نفس���ها وبني تطبيقاتها 

في املجال الواقعي والعملي.
ففي املس���توى األول: جند أن الس���لفية هي منهج فكري 
لفهم اإلس���الم، له قواعد وأصول. واملقصود به رؤية القرآن 
���نة وتطبيقهما مبنظ���ور وفهم الس���لف الص�الح وه�م  والسُّ
الصحابة - رضوان الله عليه���م - والتابعون وتابعو التابعني؛ 

أي القرون الثالثة األولى ومن تبعهم وس���ار على نهجهم إلى 
يوم الدين. وتقوم الفكرة السلفية على مجموعة قواعد يطلَق 
عليه���ا منهج التلقي، ومنها: كل ما وافق الكتاب والس���نة يتم 
إثباته وما خالفهما يُبَطل، وال معصوم إال الرسول #، كما أن 
إجماع السلف حجة ش���رعية ملزمة للخلف، وال تُِقرُّ السلفية 
ق���والً وال تقبل اجتهاداً إال بعد عرضه على الكتاب والس���نة 
واإلجماع، وال تعاِرض القرآن والس���نة بعقل أو رأي أو قياس، 

وغير ذلك من القواعد.
وه���ذه القواعد الواضحة ف���ي التعامل م���ع النصوص 
الشرعية جتعل األس���اس في املنهج السلفي جلّياً نقياً، وهذا 
الوض���وح يجعله في مقدم���ة املناهج على س���احة الصحوة 
اإلسالمية. كما أن منهج التلقي هذا يجعله مبثابة إطار جامع 

لكل من ينتسب للسلفية.
لقد كان املنهج الس���لفي هو املنه���ج الذي تلجأ إليه األمة 
اإلس���المية طيلة تاريخها في اللحظة الفارقة؛ عندما يختلط 

فهم اإلسالم النقي مبفاهيم متعددة وافدة، أو مفروضة. 
والس���مة الثانية لهذه اللحظة أيض���اً: أنها حلظة صدام 
مادي مرتبط بالرؤية الس���لفية؛ ففي الصعود الس���لفي األول 
زم���ان اإلمام أحمد ب���ن حنبل ارتبط هذا احلدث بش���يئني، 
هما: فتنة خل���ق القرآن التي كان يقول به���ا املعتزلة، وأصرَّ 
اإلمام أحمد على إظهار عقيدة السلف؛ فهنا تعرَّضت الرؤية 
العقيدية الس���لفية إلى التش���ويه. كما ارتبط���ت بتعذيب من 

يتمسك بها ومحاولة إجبار الناس على رؤية مخالفة.
و نلمح صعوداً س���لفياً آخر في زم���ن ابن تيمية عند املد 
عون  التتري الثاني على العالم اإلسالمي، وكان التتار حينئٍذ يدَّ
اإلسالم، وامتنع املسلمون عن قتالهم، فخرج ابن تيمية للناس 
يذبُّ عن منهج اإلس���الم النقي الذي يرفض التحاكم الى غير 
القرآن كقانون )الياس���ق( الذي كان يتحاك���م إليه التتار، مع 
مالحظِة أن تلك اللحظة التاريخية ارتبطت أيضاً بصدام بني 

نة واحلكام. املسلمني والتتار، وبني علماء أهل السُّ
وف���ي انبعاث الس���لفية عص���َر دعوة ابن عب���د الوهاب 
ارتبط ظهور السلفية بالش���وائب التي شابت اإلسالم بالبدع 
واخلرفات واملمارسات الشركية، فجاءت السلفية لتجلو وجه 
اإلس���الم الناصع مرة أخرى مع وجود الصدام املسلح أيضاً؛ 

سواء مع املناوئني للدعوة من داخل اجلزيرة أو خارجها.
وجنيء إلى اللحظ���ة الراهنة في أعقاب أحداث احلادي 
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عشر من سبتمبر 2001م فلم تكن نظرة الغرب لتلك األحداث 
أن مجرد مجموعة من الشباب العرب املسلمني الغاضبني قد 
هاجموا بعض املنش���آت االقتصادية السياس���ية في الواليات 
املتحدة )طليعة الغ���رب وزعيمته، ومنوذجه املبهر للعالم كله( 
ولك���ن الرؤية لتلك األحداث كانت أعمق من هذا بكثير؛ حيث 
رة  اعتبروه انتفاضة إسالمية على مسيرة حضارة غربية مظفَّ
تس���ود العالم وتنتش���ر قيُمها في كل بقعة وصقع، وهي التي 
ظنت أنها حس���مت منذ فترة طويلة صراعها مع املسلمني أو 

بدا لها ذلك.
وإذا كان السياس���يون والعسكريون قد شرعوا في إعداد 
اإلستراتيجيات للرد العسكري والسياسي على تلك الهجمات، 
فإن املفكرين اإلس���تراتيجيني والباحثني الغربيني - وخاصة 
في الوالي���ات املتحدة - أخذوا يفنِّدون خلفيات وجذور الفكر 
الذي استقى منه هؤالء املهاجمون قيَمهم وأفكاَرهم ليصوغوا 
إس���تراتيجيات جديدًة للمواجهة الفكرية مع العالم اإلسالمي 
لتتبلور في ما بعد في ش���كل سياس���ات يح���اول التنفيذيون 
تطبيقها في الواقع، وكان أكثر هذه اإلستراتيجيات خطورة ما 
اصطلح عليه في األدبيات األمريكية ب� )إعادة بناء اإلسالم()1(.
إذن الصعود السلفي احلالي في العالم اإلسالمي يرتبط 
مبحاولة فرض فهم جديد لإلس���الم، مثل: اإلسالم الليبرالي 
واإلسالم الفرنسي واإلسالم األمريكي، كما أنه أيضاً مرتبط 

بتصعيد احلرب العسكرية على بالد املسلمني.
أما املس��توى الث��اين يف فه��م الس��لفية: فهو احلديث عن 

تطبيقاتها املعاصرة على أرض الواقع، فيجيء االختالف عند 
وصف الواقع وكيفية التعامل مع هذا الوصف.

ونتيجة لهذا االختالف ظهرت السلفيات املتعددة؛ فهناك 
م  الس���لفية اجلهادية: وهي ترى أن اجلانب العس���كري مقدَّ
للتعامل مع الواقع واستحضرت النصوص الشرعية التي تثبت 
به نظرتها ه���ذه، وكذلك احلال عند احلديث عن الس���لفية 
العلمية والس���لفية اإلصالحية، وحتى السلفية اجلامية التي 
ينظر إليها أنها موالية للحكومات؛ فإن شرعيتها واألدلة عليها 
تستخرجها بالطريقة نفسها التي تتلقاها السلفيات األخرى؛ 
ولكنه���ا تنظر إل���ى النصوص التي توجب طاع���ة ولي األمر 

وتغلبها وهكذا. 

))( يرجع في تفصيل ذلك لدراسة )حملة للترويج إلسالم جديد(، التقرير اإلستراتيجي 
ملجلة البيان، العدد الثامن.

ولكن السلفيني في مجموعة بلدان جتنَّبوا العمل السياسي 
ألس���باب كثيرة مختلفة؛ والواق���ع أن خبرتهم في هذا املجال 
محدودة، وعلى الرغم من أن هناك جتارَب سلفية في الكويت 
والبحرين، ولكن التجربة السياسية - أصاًل - في هذه البلدان 
ضعيفة، كم���ا أن مفهوم الدولة ال ينطب���ق على هذه املناطق 
فنفترض أنها ال تصح معياراً جدّياً، ودلياًل على فشل أو جناح 

هذه التجارب السياسية.
وفي أعق���اب جناح الث���ورات العربية ف���ي بعض الدول 
سارعت كثير من التيارات الس���لفية فيها إلى محاولة الولوج 
إلى العمل السياس���ي الذي بدت آفاقه مفتوحة، ولكن هناك 
مجموعة إش���كاليات تعوق في نظرنا بني هذه التيارات وبني 

جني ثمار هذا العمل:

أواًل: إشكاليات مفاهيمية منهاجية: 
ه���ذه املفاهيم تتعلق بأفكار التيارات الس���لفية وعالقتها 

بالسياسة.
بني فقه االستضعاف وفقه التمكني:

ل���م يحظ هذا الفق���ه باالهتمام والتأصيل قبل س���قوط 
اخلالف���ة العثمانية عام 1928م لعدم احلاج���ة إليه في تلك 
األزمنة إال قلياًل، وتلمح في كتابات ابن تيمية إش���ارات لهذا 
الفق���ه عندما يق���ول: )فالعاِلم في البي���ان والبالغ قد يؤخر 
ن؛ كما سكت  البيان والبالغ في بعض األش���ياء إلى وقت التمكُّ
الش���ارع في أول األمر عن األمر بأش���ياء أو النهي عنها حتى 
عال اإلس���الم وظهر، وال يكون ذلك من باب إقرار احملرمات 

وترك األمر بالواجبات...()2(.
واملثير لالنتب���اه أنه حتى بعد س���قوط اخلالفة لم يجِر 
االهتمام ب���ه بطريقة جدية من ِقبَل العلم���اء في بيان معنى 
املصطلََحني، والفروق بينهم���ا، وحدودهما، وأحكام كل حالة 

منهما، واحلد األدنى لالستضعاف... وهكذا.
لذل���ك يحدث اخللط بينهما؛ ففي مرحلة االس���تضعاف 
ٍن فيش���رع في أفعاٍل  قد يظ���ن املرء أنه في مرحلة قوة ومتكُّ
وأقواٍل تعارض ذلك املفهوم مما يعرِّض البيئة السياس���ية إلى 
النفور من هذا الش���خص أو االجتاه )غزوة الصناديق، وهدم 
األضرحة(؛ ولذلك فإن الفرق بني هذين الفقهني يحتاج ملزيد 

من الدراسة والبحث والتأصيل.
)2(  مجموع الفتاوى: 20/ 59.
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التفرقة بني الثوابت واملتغريات:

إن أكبر ثوابت األمة في املجال السياسي هو التحاكم إلى 
الش���رع وجعل مرجعية اإلسالم هي األصل، ولكن يجب علينا 
العلم بأن مساحة االجتهادات واملتغيرات في السياسة واسعة 
وأن ما جاء به الوحي في تفاصيل النظام اإلسالمي قليلة وأن 

أغلبه يندرج حتت املقاصد والقواعد العامة.
فقوُل تياٍر ما - مثاًل -: إن نظاَم احُلكم اإلس���المي ال يحدد 
مدة معيَّنة للخليفة، فهذا لم يرد فيه نص ووحي؛ فلماذا التشديد 

فيه واعتباُره من الثوابت؟
ولك���ن هناك فرق بني ما يردده بعض الناس في وس���ائل 
اإلعالم من أن هذه املس���ائل السياس���ية ك� )االس���تفتاء أو 
االنتخاب���ات( ال عالق���ة لها بالدين و ب���ني أن نقول: إن هذه 
املس���ائل داخلة في املباح ش���رعاً؛ فأفعال اإلنس���ان وأقواله 
وتوجهاته يج���ب أن يكون مصدرها الدين والش���رع }ُقْل إَنّ 

ِه َرِبّ اْلَعامَلنَِي{ ]األنعام: ١٦٢[. َصالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَاِتي ِلَلّ
مفهوم العامل الشرعي يف زمننا املعاصر:

ضرب علماء األمة في القرون الس���ابقة املثل األعلى للعالم 
الفقيه املتبحر في مس���ائل الش���ريعة، اخلبير بتحقيق مناطات 
املس���ائل؛ وخاصة في ما يتعلق منها باملجال السياسي. أما هذه 
د املناطات وحتريره���ا وحتقيقها، وقد أصبح  األزمان م���ع تعقُّ
من س���مات العصر التخصص في املس���ائل والفروع، وأضحت 
السياس���ة لها معاهده���ا ومراكزها البحثية الت���ي تضع أمام 
صانع القرار السياس���ي كثيراً من اخليارات واالجتهادات مما 
ال يس���تطيع العالم الش���رعي في زماننا اإلملام بها والتبحر في 
مس���ائلها، فقد لزم علماء الشرع اللجوَء إلى املتخصصني بهذه 
املسائل، ومع مالحظة أن العلماء في هذا الزمان مت إبعادهم عن 
املطبخ السياس���ي وصناع القرار السياسي، ولألسف فإن بعض 
علمائنا يعتب���رون أن اإلملام بالسياس���ة ال يحتاج إلى مثل هذه 
ل بس���ماع نشرة في قناة  التخصصات؛ فإن األمور ميكن حتصَّ
فضائية أو قراءة صحيفة، وال حتتاج إلى التعمق فيها واستشارة 
املتخصصني بالرغم من أن السياسة أصبحت ِعلماً له علماؤه.

ثانيًا: إشكاليات إستراتيجية:
اإلس���تراتيجية في بعض اس���تخداماتها ه���ي تعبير عن 
التوج���ه العام أو املس���ار الذي يربط بني األه���داف العامة 
املرتب���ط منها بالغايات وبني النقط���ة التي نقف عندها؛ أي: 

هي انتقال بني واقع حالي وواقع مأمول، وكل ذلك مبني على 
تشخيص حقيقي للواقع يس���تفيد من الفرص ويعزز مواطن 
الق���وة ويح���ارب التهديدات ويعالج مواط���ن الضعف، كذلك 
تتوافر فيه رؤية وغاية نهائية وحالة متيز الوحدة عن غيرها، 

مبجموعة من األهداف والغايات حتقق هذه الرؤية. 
فدراسة اإلستراتيجية في حقيقتها تتطلب معرفة النقطة 
الت���ي أنت فيه���ا، والنقطة الت���ي تريد أن تتح���رك إليها ثم 
املس���ارات التي ميكن أن تس���لَكها للوصول بني النقطتني مع 
إدراك املعوق���ات واحملفزات للوصول إلى امل���راد، أو الهدف 
والبيئة التي جت���ري فيها هذه العناصر مع عدم إغفال الفكر 

والفلسفة والنظرية التي وراء حتديد هذه العناصر. 
فاحلركة اإلس���تراتيجية تقتضي دراسة أطراف الصراع 
وعناصر الق���وة والضعف فيها وترتيب األهداف للوصول إلى 

الغاية املنشودة وحتديد مسارات العمل.
وح���ني تكون احلركة عبارة ع���ن تكتيتكات حلظية وردود 
أفعال وتخطيط يعتمد على حل املشاكل اليومية واآلنية، ميكن 

أن نعتبر أن ذلك نوع من الفشل اإلستراتيجي.

ثالثًا: إشكاليات سلوكية:
ال يصح للتيارات الس���لفية أن يكون لها في إحدى البلدان 
نواة خمسة أو ستة أحزاب حتت التأسيس. فما بالنا بتنسيق 
هذه التيارات مع جماعات إسالمية أخرى كاإلخوان املسلمني 

وغيرهم؟
إن هذه االشكالية ذات شقني:

: يتعلق باإلخالص والتجرد من الهوى وحب الزعامة؛  قلبيٍّ
وإحساس الفصائل الكبرى بأن اجلماعات الصغيرة يجب أن 

تنضوي حتتها. 
علمي: يتعلق بفقه اخلالف؛ ومحاولة إيجاد مظلة إستراتيجية 
تنطلق فيها التيارات الس���لفية للعمل السياسي حتت راية واحدة 

مع بقاء جماعاتها الدعوية متضي في عملها مستقلة.
إن احلركات الس���لفية في العال���م العربي متر مبنعطف 
خطير في هذه املرحلة احلرجة الدقيقة؛ والتحدي األكبر لها: 
هو التكيف مع الواقع احمليط، وكسر جدار الشرنقة التي كانت 
تعي���ش فيها أو أُرغَمت على احلياة فيها مع االحتفاظ بثوابت 

السلفية وضوابطها.  
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ال تكاد تخطئ ع���ني أي متابع لألحداث أنه منذ بدأ عهد الثورات العربية 
أصبحت التيارات اإلس���المية في بؤبؤ النش���اط اإلعالمي؛ فمع تغيُّر األنظمة 
السياس���ية العربية تغيرت كثير من املعادالت داخل تلك املجتمعات؛ سواء منها 

السياسية أو االجتماعية أو األمنية أو اإلعالمية.
ففجأة أصبح النش���اط السياسي واحلزبي وحرية التعبير عن الرأي متاحًة 
للجميع، وفجأة اختفى الكابوس األمني الذي كان يكمم األفواه ويعتقل املصلحني 

ويَُغيِّب كل من يعترض عليه في غياهب السجون. 
نستطيع أن نقول: إننا بصدد سياق جديد نشأ في مجتمعات ما بعد الث�ورة، 
يلعب اإلعالم فيه الدور الرئيسي لتوجيه الرأي العام، وتسيير احلالة االجتماعية 
والسياسية وتشكيل وعي اجلماهير؛ خاصة في ظل حالة االنهيار التي تعرَّضت 
لها املجتمعات العربية واإلسالمية؛ فقد حرصت األنظمة الديكتاتورية السابقة 

على تغييب هوية مجتمعاتها وحرمت اإلنسان من قيمه الذاتية والشخصية .
هنا نش���أت حالة جديدة من الص���راع أصبحت فيها كل التيارات - س���واء 
اإلسالمية منها أو الَعلمانية والليبرالية - في حالة سباق مع الزمان إلثبات الوجود 
على الساحة، عندها انبرت وسائل اإلعالم - التي هي في مجملها َعلمانية الهوى 
والنشأة - للهجوم على التيارات اإلسالمية - خاصة السلفية - لتشويه صورة تلك 

القوة اإلسالمية الصاعدة. 

)*( مدير وحدة احلركات اإلسالمية باملركز العربي للدراسات اإلنسانية.

الخطاب اإلعالمي
السلفي... 

)السياق، والمكونات، والمرتكزات(

أمحد عمرو)*(

] ملف العدد [
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وأصبحت السلفية هي الفزاعة التي استخدمها الليبراليون 
والَعلماني���ون اخلائفون من عودة اإلس���الم ش���ريعة ومنهجاً 
للسلطة كلياً أو جزئياً؛ بحيث أصبحت الصورة الذهنية لرجل 
الشارع العادي: أن الشريعة اإلسالمية هي تقطيع آذان وأيدي 
وأرجل الناس، وحرق املتبرجات وتشويههن، وما إلى غير ذلك 
من االدِّعاءات واألكاذيب. وتصب���ح مكونات الصورة النمطية 
يس���تدعي بعضها بعضاً؛ فلفظة الشريعة اإلسالمية تستدعي 
في الذهن صورة الش���خصية الس���لفية ذات اللحية الطويلة 
واجللباب القصير، وبدورها هي أيضاً تستدعي صورة القهر 

والسلطوية وقطع آذان وألسنة وأيدي الناس.
وإذا كنَّا بصدد احلديث عن اخلطاب اإلعالمي فال بد ابتداًء 
من التفريق بني وس���يلة اخلطاب )التي ما هي إال أداة لتوصيل 
الفكر(، وبني الفكر نفس���ه، ومناط التفري���ق هنا يرجع إلى أن 
ضعف اخلطاب ال ينس���حب بالضرورة على ضعف األفكار؛ فقد 
يكون الفكر قوياً وناضجاً ولكن يضيعه خطابه، والعكس صحيح.
لذل���ك ابت���داء يجب اإلق���رار بأن اخلط���اب اإلعالمي 
اإلسالمي بصفة عامة والسلفي بصفة خاصة يواجه حتديني 

خطيرين: 

التحدي األول:
مكونات ووس��ائل اخلطاب اإلعالمي اليت تبدأ من 

املسجد وال تنتهي بالفضائيات:
ه���ذا التحدي هو من األهمية مب���كان، بل يَُعد من 
واجبات الوقت؛ فقد أورد ابن القيم ضابطاً عظيماً في 
ها بواجب الوقت؛  أفضل األعمال تقرباً إلى الل���ه وحدَّ
ف���إذا حضرت الصالة فأفضل العب���ادات هي الصالة، 
وإذ دعا داعي اجلهاد صار اجلهاد فريضة الوقت، وإذا 
حضر املسلم منَكراً واس���تطاع أن يزيله بضوابط إنكار 
املنكر صار أفضل العبادات إنكار املنكر... وهكذا؛ لذلك 
قد ال يكون في األم���ر مبالغة إذا قلنا: إن امتالك قناة 
ح املفاهيم  فضائية أو صحيفة إس���المية تنافح وتصحِّ
املغلوط���ة عند كثي���ر من الناس، لهو أفض���ل من إيواء 
اليتامى وإطعام املس���اكني، والتبرع للفقراء واحملتاجني؛ 
ففي مصر اآلن - على سبيل املثال - عشرات املطبوعات 

ه سهام النقد  اليوميَّة واألسبوعيَّة، وكلها - تقريباً - توجِّ
لتعاليَم إسالمية بشكل أو بآخر في معظم األوقات، كما 
أنه���ا ال تكاد تخلو من مادة أو أكثر حترِّض على تيارات 
احلركة اإلسالميَّة عامة والسلفية منها خاصة؛ فال بد 
من السعي المتالك عدد من وسائل اإلعالم ومكوناته؛ 

سواء املقروءة منها أو املسموعة.
• إضافة إلى ذلك ينبغي االهتمام بتشكيل فريق عمل 
إعالمي يتضمن أصحاب االختصاص في اإلعالم وعلم 
النفس وعلوم االجتماع والعلوم السياس���ية إذا اقتضت 
الضرورة، تك���ون مهمتهم إعداد الدراس���ات امليدانية 
والبح���وث املتخصصة املس���تنطقة أله���م احتياجات 
املجتمع املعنيِّ بالبث اإلعالمي، بدالً من الواقع احلالي 
لكثير من املش���اريع اإلعالمية الت���ي تعتمد على التيار 
واجلماعة لتش���كيل فريق من اخلبراء واالستش���اريني 
واإلداري���ني والتنفيذيني؛ فاإلعالم ال يحتمل املجامالت 

والعواطف واحلزبية الضيقة.
ين  رب من الفنيني: من كتاب أو معدِّ • إعداد فريق مدَّ
)مذيع���ني أو مخرجني(، تتملكهم الرغب���ة في اإلبداع 
والتميز، ولديهم القدرة عل���ى فهم احتياجات املرحلة، 
واجل���رأة على خ���وض غمار التطوير املس���تمر للمواد 

املطروحة وطرق بثِّها والتوقيت املالئم لذلك.
• هيكلة البرامج من جديد بصورة جذرية، والتفكير 
بصورة إبداعية علمية بنوعية املواد اإلعالمية والبرامج 
الصاحلة للعرض، وانتقاء األفضل منها حس���ب رسالة 
الوس���يلة اإلعالمية ومبا يحقق رؤيتها العامة وأهدافها 

املستقبلية. 
•  بالنسبة إلى الفضائيات والوسائل اإلعالمية التي 
تصل إلى الدول الغربية أو تنطلق منها ملخاطبة املغتربني 
من املس���لمني هناك، فينبغي أن تولي اهتمامها إليصال 
أفكار وقضايا العالم اإلس���المي إل���ى الغرب بدالً من 
االنش���غال في نقل برامج بعيدة عن اهتمامات اإلنسان 

الغربي)1(.

))(  أحمد شهاب، اإلعالم اإلسالمي واخلطاب اجلديد، شبكة النبأ املعلوماتية.



63 العدد 287

التحدي الثاين:
مضمون اخلطاب نفسه وسيطًا إليصال الفكرة:

ن���ا لإلجابة عن  فاحلدي���ث عن مضم���ون اخلطاب يجرُّ
سؤالني هامني: من نخاطب؟ ومباذا نخاطب؟

فالسؤال األول يتمحور حول شخصية مستقِبل الرسالة 
اإلعامية، التي من املمكن أن نقسمها إلى عدد من األنساق 

والدوائر املتداخلة: 
فالنس���ق األكب���ر ه���و: عامة الناس؛ س���واء كانوا مسلمني 
أوغير مس���لمني، مؤمنني أوكفاراً؛ ألن الوس���ائط اإلعالمية 
اآلن تش���مل الكرة األرضية، ثم الدائرة الثانية وهي اجلمهور 
اإلسالمي خاصًة، تليها الدائرة الثالثة وتشمل أبناء احلركات 

اإلسالمية على تنوعاتهم املختلفة.
النسق الثاني: النخب الفكرية والقوى السياسية املختلفة، 
التي من الضروري أن يتوجه اخلطاب اإلعالمي اإلس���المي 
عامة والس���لفي بصفة خاصة، إلى العمل على كس���ب قطاع 
ال ب���أس به من نُش���طاء النخب الَعلمانيَّ���ة: فإما أن يصيروا 
في خندق املدافع���ني عن احلركة اإلس���الميَّة وأطروحاتها، 
أو على األق���ل يقفون على احلياد ويكف���ون عن صبِّ أذاهم 
على احلركة اإلس���الميَّة وأطروحاتها؛ وذلك يحقق مزيداً من 
التأثير اإلعالمي والسياسي اإلسالمي؛ ألن هذه النخب ذات 
صوت عاٍل، ورأيها مسموع في الداخل واخلارج، كما أنها متثل 

قطاعاً من قطاعات املجتمع الذي نعمل فيه)1(.
النسق الثالث: العالم اخلارجي الذي يرصد بدقة اخلطاب 
اإلعالم���ي للحركات اإلس���المية؛ ليحدد موقف���ه منها، ويضع 
خططه للتعامل معها، خاصًة في حال مش���اركتها املنتظرة بقوة 
في البرملانات التي تلع���ب دوراً خطيراً في البالد الدميقراطية 
أو حتى مش���اركتها في احلكومات املرتقبة بعد حني، وهنا ال بد 
هة إلى  للخط���اب اإلعالمي أن يتبنَّى رؤية إس���المية عاملية موجَّ
العالم احلذر والقلق واملترق���ب. ومن املفيد أن ندرك أن الغرب 
نفسه ليس كتلة واحدة متناغمة؛ بل يحوي في داخله تنوعاً كبيراً 
وتبايناً في اآلراء ونس���تطيع أن نكسب من خالل خطاب إعالمي 
متزن من يدافع ع���ن قضايانا من بني جلدتهم، َولْنراجع - على 

سبيل املثال - موقف جورج غالوي من القضية الفلسطينية.
والسؤال الثاني يتمحور حول حتديد مضمون اخلطاب 

العربيَّة، موقع  الثورات  الرؤية اإلستراتيجية ضرورة حلصد ثمار  املنعم منيب،  ))( عبد 
مفكرة اإلسالم.

ومرتكزاته:
ال ش���ك أنه لكل خطاب ورس���الة إعالمي���ة مرتكزاتها، 
ولكل مرحلة زمنية طبيعتها. والس���لفية وأخواتها من التيارات 
واحلركات اإلس���المية جميعها متر مبرحلة غاية في الدقة، 
تس���تلزم وضع أط���ر ومرتكزات وا�ضح���ة، تضبط اخلطاب 

اإلعالمي بضوابط محددة.
• فمن الض���روري أن يكون اخلطاب اإلعالمي الس���لفي 

راً.  عاً ال تصادمياً منفِّ خطاباً تسامحياً مجمِّ
• مع تس���امحية اخلطاب ينبغي أن يكون مزياًل للشبهات؛ 
سواء منها التي تتعرض لإلسالم كمنهج أو تلك الشبهات التي 
تساهم في تشويه َحَملَة رسالة اإلسالم من الدعاة واملصلحني. 
• أن يكون اخلطاب مطمئناً للمسلمني واألقليات، للداخل 

وللخارج، للتيارات كافة )اإلسالمية منها وغير اإلسالمية(. 
• التركيز على القضايا ذات البعد اجلماهيري التي حتظى 
باهتمام شعبي قوي. وأن يبتعد عن القضايا التي تَظهر للناس 

باملظهر الفئوي.
• أن يكون ش���اماًل لكافة مناحي احلي���اة ومجاالتها، وأن 
يكون اخلطاب اإلس���المي قادراً على ترسيخ قيمة الشمول، 

وأنه جاء لسعادة الفرد في كافة مناحي احلياة. 
•  أن يكون اخلطاب اإلعالمي اإلسالمي عاِل�ماً مبتطلبات 
العصر وتطبيقات املرحلة، ويتبنَّى هموم األمة، ويش���عر رجل 
الش���ارع بأن من يتحدث ميلك حاًل إس���المياً عملياً ال مجرد 

نظريات ال حياة فيها)2(.
• أن يكون مهتماً بعملية التغيير احلقيقي، تغيير السلوكيات 

واألخالق على املستوى العام واخلاص.
• املساهمة في صناعة الرأي العام )اإلسالمي والعربي(، 
واالنتقال باجلمهور اإلس���المي إلى وعي أكبر وحضور مؤثر؛ 

خاصة على الصعيد السياسي واإلعالمي.

)2( دكتور عبد الرحمن عبد البر، مستقبل اخلطاب اإلعالمي للحركات اإلسالمية.
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انتبه اجلميع إلى الوجود السلفي في مصر مع التصويت على 
التعديالت الدس���تورية التي جرت في مارس املاضي، ومنذ ذلك 
احلني أصبحت احلركة الس���لفية املصرية مادة ش���هية لإلعالم 
املصري والغربي على حد سواء، وانطلقت حمالت ممنهجة تدعو 
إلى التخويف من دورهم املستقبلي في السياسات املصرية وأثِر 
ذلك على شكل البالد في السنوات املقبلة، واإلعالم الغربي بدوره 
اس���تلم العصا في سباق التتابع ذلك، ونقل الصحفيون الغربيون 
املوج���ودون في القاهرة معظ���م املزاعم التي تناقلتها وس���ائل 
اإلعالم املصرية ب���دون التأكد منها، وط���اروا بها في صحفهم 
وفضائياتهم في حملة تفزيع جديدة من أجل حتريض الساس���ة 
وصناع القرار في الغرب للضغط على الدولة املصرية )التي هي 
في طور التكوين( من أجل إعادة قمع احلركات اإلسالمية عامة، 
ومن أجل إعادة إخراج فزاعة اإلس���الميني مرة أخرى، تلك التي 
كان يستخدمها النظام السابق في إظهار اخليار الثنائي املشؤوم 

أمام الغرب: )مبارك أو الفوضى(.
فبعد احلمالت اإلعالمية املمنهجة لتشويه صورة اإلسالميني 
عموماً والس���لفيني خصوصاً في وسائل اإلعالم املصرية، جاءت 
وس���ائل اإلعالم الغربية لتحمل الراية وتنقل الصورة املش���وهة 
التي رس���مها اإلعالم املصري عن الس���لفيني، ف���ي ما يبدو أنه 

امتداد لعملية التشويه املمنهجة للتيارات اإلسالمية ولدفع أجندة 
الليبرالي���ني داخل القطر املصري، الذي���ن تتقاطع أهداف كثير 
منهم مع أهداف غربية ف���ي نقل مكونات احلضارة الغربية إلى 
احلضارة العربية واإلس���المية؛ فبعد غزو العوملة والرأس���مالية 
االقتصادية الطاحنة للفقراء لبالد املس���لمني، فإن أنظمة احلكم 
بدأت تتش���كل من جديد في كثير من الدول العربية، وهنا جتيء 
أهمية الفكرة الليبرالية الغربية وتصدير صورتها ألنظمة احلكم 
إلى العالم اإلس���المي، وكل ذلك يتصادم بالضرورة مع التيارات 
اإلس���المية التي تريد تطبيق رؤيتها للدولة اإلسالمية الراشدة؛ 
لذا فإن التفزيع من اإلسالميني هو هدف لكثير من األطراف في 

الداخل املصري وفي اخلارج أيضاً.
فقد نشرت جريدة الكريستيان ساينس مونيتور)1( األمريكية 
مقاالً لكريس���تني ش���يك بتاريخ 10 مايو 2011م قالت فيه: إن 
املصادمات الدامية بني املس���لمني واملسيحيني التي اندلعت في 
القاهرة حول أحداث كنيس���تي إمبابة أكدت على مدى تصاعد 
التوتر ب���ني اجلانبني، وعلى ما وصفته بأنه »دور اإلس���الميني 
األصوليني املعروفني باس���م الس���لفيني في مصر ما بعد الثورة 
ف���ي ذلك التوتر؛ فبالرغم من أن الس���لفيني لي���س لديهم بنية 

)(( http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/10/05/2011/
Egypt-violence-heightens-concern-about-growing-Salafi-role
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تنظيمي���ة جامعة، وطاملا كانوا بعيدين عن السياس���ة في مصر؛ 
إال أنه مع سقوط نظام الرئيس السابق )محمد حسني مبارك(، 
الذي قام نظامه الَعلماني بقمع اإلسالميني واملتطرفني من كافة 
األطياف، بدأ الس���لفيون في الدخول فعلياً في قافلة السياسة، 
ولك���ن اخلطب النارية الطائفية التي أطلقوها، وكذلك الهجمات 
على النصارى، جعلت كثيراً من املصريني يشعرون بالقلق من أن 
القوى املتطرفة ميكن أن جتد لها دوراً أكبر في مصر اجلديدة«.
ونقل���ت الصحيفة عن إح���دى املتظاه���رات النصرانيات، 
اسمها منى، وكانت قد انضمت للمحتجني ضد ما أسمته العنف 
ضد كنيس���ة إمبابة، قولها: »إن الس���لفيني ال يريدون النصارى 
ف���ي مصر، إنهم يريدون دولة إس���المية«، وكان���ت تقف بجوار 
منى امرأة مس���لمة ترتدي احلجاب وحتمل صليباً خش���بياً هي 
األخرى، وانضمت إلى التظاه���رت تضامناً مع النصارى وتطلق 
معهم الهتافات ضد الس���لفيني، وقالت منى - وهي حتمل صورة 
مفترضة للمس���يح -: »إننا نخش���ى مما س���وف يحدث لنا في 
املستقبل عندما يسمح ألناس مثل هؤالء مبهاجمتنا وبأن يكونوا 

جزءاً من احلكومة اجلديدة«.
وقد صورت اجلريدة أن السلفيني هم الذين قاموا بالهجوم 
على الكنيس���ة بالرغم من أن كاف���ة املصادر - مبا فيها املصادر 
الكنسية ذاتها - نفت ذلك الحقاً، وقالت: إنهم لم يكونوا مسلحني، 
واس���تمرت اجلريدة في قولها: إن األحداث الدامية أسفرت عن 
مصرع 12 ش���خصاً في حي إمبابة؛ بعدما جتمع السلفيون حول 
لت من املسيحية إلى  كنيس���ة إمبابة زاعمني أنها تأوي امرأة حتوَّ
اإلس���الم، ويطالبون الكنيسَة بإطالق سراحها، وتضيف أن »مثل 
تلك املزاعم بالتحول إلى اإلس���الم واختطاف املس���لمات، كانت 
ذريعة إلشعال التوتر الطائفي؛ باستغالل السلفيني على األخص 
لتلك القضاي���ا«. على الرغم من أن األح���داث أكدت بعد ذلك 
صحة تلك املزاعم؛ وأن الكنيس���ة كانت بالفعل قد اختطفت تلك 
املرأة واحتجزتها دون إرادتها داخل إحدى املباني التابعة للكنيسة 
ف���ي إمبابة، ولك���ن اجلريدة أغفلت ذلك واس���تمرت في دورها 

لتشويه صورة اإلسالميني في مصر ما بعد الثورة.
ثم تنتقل اجلريدة بعد ذلك لترصد الدور السياس����ي املتنامي 
للس����لفية، وتقول: إن كثيراً من زعماء احلركة الس����لفية كانوا ضد 
املش����اركة في الثورة املصرية التي أطاحت بنظام الرئيس املصري 
الس����ابق حس����ني مبارك، على الرغم من أن األتباع األصغر سناً 
من الس����لفيني ش����اركوا في تلك الثورة، وتنق����ل اجلريدة عن  د. 
ضي����اء رش����وان )الباحث مبركز األهرام للدراس����ات السياس����ية 
واإلستراتيجية( قوله: »إن الفكر السلفي يتطور اآلن ليتبنى مزيداً 

من املشاركة السياس����ية بعد الثورة. والتفاعل املتزايد مع املجتمع 
رمب����ا يكون له أثر اعتدالي عليهم؛ على الرغم من أنهم لن يحاولوا 
أن يدمجوا أنفسهم في الساحة السياسية؛ ألن هذا سوف يستغرق 

وقتاً؛ إال أننا سنحظى بتغيير إيجابي على احلركة السلفية«.
ويقول رش���وان: »إن األعداد احلقيقية للس���لفيني في مصر 
غير مؤكدة«، ولكنه يقول: »إن األرقام ليس���ت ضخمة، وس���وف 
يكونون فقط قوة هامش���ية في السياسات املصرية«، ولكن هذا 
لم مينع اجلريدة من قولها: إن ذلك أدى إلى إثارة مخاوف بعض 
األطراف؛ ففي مظاهرة للس���لفيني لتأبني أس���امة بن الدن بعد 
صالة اجلمعة، قال أحد املارين - واس���مه أحمد، واصفاً نفسه 
بأنه مسلم ليبرالي، وقف ليشاهد بضع مئات من السلفيني وهم 
يهتفون ضد الواليات املتح���دة ويحملون الفتات تقول: »كلنا ابن 
الدن« -: إن���ه م���ن أجل أن نعرف إذا كانوا س���يلعبون دوراً على 
الس���احة السياسية املصرية أم ال؟ فيجب علينا أن نعلم عددهم، 
ويقول أحمد: إنه جاء ليفهم السلفيني، وقال: إن أعدادهم كانت 
ضئيلة لدرجة أنه ال يعتقد أنهم سيصلون إلى احلكم، ولكنه شعر 
بالقلق من تأثيرهم، وقال: إنهم يقولون إنهم مساملون، ولكن فجأة 
يقومون ببعض األفعال العنيفة. وتنقل الصحيفة عن امرأة أخرى 
قالت إنها من الس���لفيني واسمها حنان: أن ابن الدن كان »شهيداً 
وبط���اًل ولم يكن له أبداً أن يقتل أبري���اء«، وأنها ال تؤيد العنف، 
ولكنها ش���عرت بالسعادة ألن الثورة أطاحت مببارك من السلطة 
وتقول: إنها متحمسة للمشاركة السياسية، وتضيف: »لكننا نريد 
حكومة إسالمية، فال نريد مزيداً من العمالء للواليات املتحدة أو 

إسرائيل مثلما كان مبارك؛ فال نريد الَعلمانيني«.
والقال���ب العام للمقال جاء هجومياً على الس���لفية وتفزيعاً 
منها، بدون حترٍّ للدقة أو تثبُّت من احلوادث التي وقعت ونُسَبت 

إلى السلفيني. 
إن ذلك يلقي مس���ؤولية كبيرة على احلركة السلفية املصرية 
إذا أرادت أن تدخل السياس���ة ف���ي مرحلة ما بعد مبارك؛ حيث 
إن خطواته���ا باتت مرصودة وكل خطأ يت���م تضخيمه وتصويره 
على أنه اعتداء على احلقوق املدنية واإلنس���انية، وأن السلفيني 
بحاجة إلى شرح أنفسهم بصورة أعمق وكذلك وضع إستراتيجية 
سياس���ية لهم وإعادة تنقيح اخلطاب اإلعالمي مبا يتناسب مع 
رغبتهم في املنافسة على املش���اهد والناخب في مرحلة ما بعد 
مبارك، وإدراكهم أنهم يخوضون حرباً إعالمية مع أطراف تريد 
تشويه صورة اإلسالميني؛ وذلك بالتحالف مع أصحاب املصالح 

في ذلك داخلياً وخارجياً.
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وفي مقال آخر ل� )نيل ماكفاركوهار( من النيويورك تاميز)1( 
من القاهرة بعنوان »حتول األصوليني اإلس���الميني للدميقراطية 
يزع���ج مصر« قال فيه: إن عودة عبود الزمر، املش���ارك في قتل 
السادات، إلى احلياة العامة في مصر ونيته تشكيل حزب سياسي 
تقلق املصريني، وقال: إن االس���تفتاء على تعديل مواد الدس���تور 
الذي جرى في 19 مارس املاضي يعد مثاالً على القوة السياسية 
لإلسالميني، الذين صوروا أن التصويت ب� »نعم« هو واجب ديني؛ 
حيث قال الزمر في حديث تليفزيوني: »إن صناديق االقتراع هي 
التي سوف حتدد من يفوز في النهاية، فلم تعد هناك حاجة إلى 
استخدام العنف ضد أولئك الذين مينحونا حريتنا ويسمحون لنا 

أن نكون جزءاً من احلياة السياسية«.
ويقول الكاتب: إن اجلماعة اإلسالمية وأشباَهها تسعى إلى 
إنشاء دولة إس���المية خاصة؛ ولذا تستخدم الدميقراطية مطية 
للوصول إلى ذلك، ويقول: إن هذا أقلق أولئك الذين يعتقدون أن 
األصوليني اإلس���الميني يريدون أن يطبقوا الشريعة اإلسالمية 
حرفياً م���ن خالل صناديق االنتخاب���ات والعملية الدميقراطية، 
التي كانوا يصفونها في الس���ابق على أنه���ا اختراع غربي كافر 
يهدف إلى تقويض ش���ريعة الله. ويقول الكاتب: إن الزمر يسعى 
إلى تكوين أحزاب سياس���ية وعقد حتالفات مع جماعة اإلخوان 

املسلمني لتعظيم قدرة التصويت اإلسالمي.
وينقل عن شريف عبد الناصر 24 عاماً - وهو مصري يحمل 
اجلنسية األمريكية وينتمي إلى التيار السلفي - قوله: »إن غالبية 
الشباب السلفي عارضوا شيوخ احلركة السلفية الذين دعوا إلى 
عدم املشاركة في املظاهرات، وقال الشباب أنهم يجب أن يكونوا 
جزءاً من تلك القضية العادل���ة والتظاهر ضد نظام مبارك في 
ثورة اخلامس والعش���رين من يناير«، وينخرط شريف حالياً في 
دورة للتثقيف السياسي، تقام ثالثة أيام في األسبوع في املسجد 
الذي يحاضر فيه الش���يخ عبد املنعم الش���حات املتحدث باسم 

الدعوة السلفية في اإلسكندرية.
واس���تخدم املق���ال كل الفزاع���ات التي يثيره���ا اإلعالم 
املصري للتخويف من الس���لفيني، مثل: حادثة قطع أذن نصراني 
في الصعيد، وه���ي التي ثبتت براءة الس���لفيني منها بعد ذلك، 
وتصريحات محمد حس���ني يعقوب عن غزوة الصناديق وغيرها 
التي مت نقلها حرفياً عن وس���ائل اإلع���الم املصرية التي طافت 
بتل���ك احلوادث للتفزيع من اإلس���الميني، ونقل أحداثها بصورة 

) ( (  h t t p : / /w w w .n y t i m e s .c o m / 2 /4 /2 0 1 1 /w o r l d /
middleeast/02salafi.html?_r=(&pagewanted=print

درامي���ة محبوكة للق���ارئ الغربي وصانع الق���رار، بصورة كفيلة 
بشحذ س���يوف أعداء مصر باخلارج من أجل التحرك للضغط 
من أجل وأد احلريات الناشئة في مصر واالرتداد إلى عصر قمع 

اإلسالميني في عهد مبارك.
كما يش���ير املقال إلى إفراج احلكومة املصرية عن كثير من 
اإلسالميني الذين كانوا معتقلني في عصر نظام مبارك، ويحذر 
من أن ذلك س���وف يؤدي إلى تقوية آراء املتش���ددين في مصر 
الذي���ن يبدؤون في جتميع صفوفهم م���ن أجل االنقضاض على 
احلياة السياس���ية املصرية، ويختم الكاتب مقاله بواقعة حدثت 
داخل جامعة اإلسكندرية؛ حيث عقد خمسة من الشباب السلفي 
ندوة مصغرة للتعريف بالسلفية ومميزات الدولة اإلسالمية داخل 
كلية التجارة، وعندما اعترض أحد الطلبة املسيحيني على الدولة 
اإلس���المية رد عليه السلفيون: أن املسلمني عندما يشنون حروباً 
»فإننا نفعل ذلك لتقوية ديننا؛ فهل س���تقاتل في صفوفنا لنش���ر 
ديننا؟« فرد املس���يحي: »بالطبع ال، وسوف أكون غاضباً من ذلك 
وسأعارضه«، فرد عليه إبراهيم محمد 21 عاماً )أحد السلفيني( 
قائاًل: »إننا ال ميكن أن نطرح أوامر الله على االستفتاء«، باجتزاء 
واقتط���اع واضح للعب���ارات التي تؤدي فقط إل���ى التخويف من 
اإلس���الميني، وختم بها مقاله ليكون لها الصدى األكبر إلحداث 

الفزع بني القراء وصناع القرار الغربيني.
م���ن الواضح أن املرحلة القادمة ستش���هد تعاوناً وثيقاً بني 
الليبرالي���ني وبني املنظم���ات الغربية التي ت���روج للدميقراطية 
ر من تصاعد السياسات اإلسالمية في مصر، وأن اإلعالم  وحتذِّ
الليبرالي املصري الذي تس���يطر عليه أط���راف لها اراتباطات 
باخلارج وبالكنيسة املصرية سيكون رأس احلربة في تلك املعركة 
اإلعالمية القادمة، والواقع يشير إلى سيطرة الليبراليني بالفعل 
على الصح���ف واملواقع اإلخباري���ة اإللكترونية ذات الش���عبية 
وعل���ى القنوات والبرامج احلوارية بصورة كاس���حة، وأن صوت 
ه في كثير  اإلس���الميني على الس���احة اإلعالمية خافت ومش���وَّ
من األحيان؛ فعندما يتم اس���تضافة إس���الميني يتم اختيارهم 
بصورة انتقائية من الذين دعموا النظام الس���ابق لتشويه صورة 
اإلس���الميني جميع���اً، وكل ذلك يضع على اإلس���الميني مهمة 
جسيمة لتطوير اخلطاب اإلعالمي اإلسالمي ولفتح آفاق جديدة 
لالتصال اجلماهيري ليس���ت بالضرورة إس���المية الصبغة من 
أجل مخاطبة الشرائح التي ال تتقاطع توجهاتها مع اإلسالميني؛ 
فاإلعالم أحد أهم أذرع السياسة، ومن يخسر احلرب اإلعالمية 

فسوف يخسر بالضرورة املعركة السياسية القادمة.
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في )أبريل/ نيس���ان( املاضي ش���هدت إيران أزمة 
عميقة بني أركان الس���لطة متمثلة برئاسة اجلمهورية 
عبر أحمدي جناد وأنصاره من جهة، وبني والية الفقيه 
املتمثلة باملرشد األعلى وأنصاره من جهة أخرى؛ وذلك 

على خلفية إقالة وزير االستخبارات حيدر مصلحي.
إن املتابع للملفات اإليرانية - س���واء ما يتعلق منها 
باالقتصاد أو املجتمع أو السياسية أو الدين - يستطيع 
أن يالحظ بكل وضوح مدى التعقيد الذي يكتنفها نظراً 
د احملاور واجلبهات  ة التداخل بني امللفات ولتعدُّ لش���دَّ

ولتنوع املصادر والتوجهات. 
وال تخ���رج هذه احلالة املتعلق���ة بالنزاع بني جناد 
ومعس���كره من جهة، وبني املرش���د ومعسكره من جهة 
ا سبق ش���رحه؛ لذلك نحاول في هذا املقال  أخرى عمَّ
أن نعطي فكرة مقتضب���ة عن طبيعة النزاع، والعناصر 
املؤثرة فيه، والتفسيرات املتعلقة به، واحملاور املنخرطة 
فيه وأيضاً انعكاس���اته على طرفي النزاع وعلى النظام 

السياسي في إيران.

الفروع واألصول في األزمة بني »النجادية« ووالية الفقيه:
في الفروع: تقدم مصلحي باستقالته حتت ضغط الرئيس 
أحمدي جناد الذي س���رعان ما قبل االستقالة؛ إال أنَّ املرشد 
ل فرفض االس���تقالة، ولم يكتِف بذل���ك؛ بل أمر بإعادة  تدخَّ
مصلحي إلى منصبه. َوْفقاً للدس���تور اإليراني فإن املرش���د 

األعل���ى ميتلك صالحيات مطلقة. ورغ���م ما يقال عن وجود 
»شيء من الدميقراطية« في النظام اإليراني إال أنَّ هذا أبعد 
ما يكون عن الواقع؛ فاملرش���د ميتل���ك صالحيات جتمع بني 
»الس���لطتني املدنية والدينية« مبا يفوق ما ميتلكه أي ديكتاتور 

في العالم.
َوْفقاً للمادة 110 من الدستور اإليراني، فإن مرشد الثورة 
هو الذي يضع كافة املس���ائل الرئيسية اخلاصة برسم وتعيني 
السياس���ات العامة للنظام، وهو الذي يقود القوات املسلحة، 
ب ويعزل رؤساء املؤسسات واملجالس  وهو الذي ميلك أن ينصِّ
الرئيسية في الدولة، وهو الذي يعنيِّ رئيس السلطة القضائية، 
ورئيس اإلذاعة والتليفزيون، ورئيس أركان القيادة املش���تركة 
للجي���ش، والقائد العام لقوات حرس الث���ورة، وميلك - فوق 
كل ذل���ك - ع���زل رئي���س اجلمهورية املنتَخب مباش���رة من 
ِقبل الش���عب. كما أنَّ املجالس األخرى الرئيس���ية في النظام 
السياسي: من مجلس اخلبراء، إلى مجلس تشخيص مصلحة 
النظام، إلى مجلس صيانة الدستور كلها تابعة له بشكل مباشر 

أو غير مباشر أو خاضعة لنفوذه.
أما دينياً فاملرشد ميثل »اإلرادة اإللهية« ويتمتع بهالة من 
»القدس���ية« كونه ينوب عن اإلمام املنتَظ���ر، ويتمتع بنوع من 

العصمة التي تفرض على اجلميع إطاعته واالمتثال له.
حاول الرئيس أحمدي جناد إظهار اعتراضه على موقف 
املرش���د من خالل االعتكاف؛ حيث غاب عن مقر الرئاس���ة 
وعن اجتماعات الوزارة ألكثر من أسبوع. لكن سرعان ما عاد 

] المسلمون والعالم [

محـددات فهم الصراع على السلطة في إيران...
تحالف النجادية مع »العقيدة المشائية« ضد والية الفقيه

باكري حسني  علي 
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عن اعتكافه بعد اش���تداد حملة الضغوط عليه من املرش���د 
وأنصاره. ونُِقل حينها عن حجة اإلسالم مرتضى آقا طهراني 
تخيير املرش���د لنجاد بني إعادة مصلح���ي إلى منصبه أو أن 

يقوم الرئيس بتقدمي استقالته.
في األصول: فإن هذه املعركة تعتَبر امتداداً ملعارك سابقة 
ة؛ خاضها أحمدي جناد مع املرش���د بعد االنتخابات  أقل حدَّ
الرئاس���ية ع���ام 2009م. ويعود ذلك إلى تخوُّف املعس���كرين 
اليمينني )جناد وأنصاره( و )املرشد وأنصاره(؛ من أن يقضي 
أحدهما على اآلخر في النظام السياسي بعد أن خلت الساحة 
لهم إثر قيامهم معاً بإقصاء كل املنافسني احملتملني سابقاً دون 
استثناء؛ سواء من اإلصالحيني أو البراغماتيني أو اليساريني.
لعة على اخلالف  وعلى الرغم من أنَّ كثيراً من األوساط املطَّ
بني »النجادية« ووالية الفقيه حتبُّ أن تفس���ر النزاع احلاصل 
بينهم���ا اآلن من باب املنظور الطبقي؛ أي صراع الطبقات في 
املجتمع اإليراني )الفقراء، والطبقة املتوسطة، واألغنياء(، إال 
ج له الطرفان  أنه تفسير غير صحيح في هذا السياق، وكان روَّ
سابقاً في مواجهة التيار اإلصالحي للتقليل من أثره من خالل 
الق���ول: إنه ال ميثل كل فئات املجتم���ع اإليراني، وإنه يقتصر 
على بعض األغنياء وش���يء من الطبقة الوس���طى وال يشمل 
األغلبية الساحقة من الفقراء، وهو تفسير تبنَّته لألسف كثير 
من األوساط العربية املوالية للمرشد وأيضاً املناصرة للرئيس 
جناد. ما ه���و حاصل في إيران اليوم يتجاوز هذا التفس���ير 
الس���طحي »املصلحي« إلى ما هو أعمق من ذلك؛ مبا يعكس 

الصراع داخل اجلبهة احملافظة في أقصى اليمني.

بروز »احلالة النجادية« في النظام اإليراني:
ف���ي عام 2005م، كان املرش���د بحاجة إلى رجل قوي في 
الرئاس���ة، قادٍر على التعامل مع الغرب، وعلى تنشيط جبهات 
إيران اإلقليمية وأذرعها كخط دفاع أول عن اجلمهورية وقادٍر 
على إطالق برنامج إيران النووي بس���رعة. لق���د كان التيار 
اإلصالحي - وعلى رأس���ه خامتي - مناقضاً لكل ذلك؛ فقد 
قلَّص الدعم ألذرع إيران اإلقليمية، وأطلق آلية حوار مع الدول 
املجاورة وال س���يما اخلليج، كما دعا إل���ى نهج تصاحلي مع 
الغرب وإلى حوار احلض���ارات، وعليه فقد كان جناد الرجل 

املناسب للمرشد في املكان والزمان املناسبني.

في املقابل، س���عى جناد إلى توسيع دائرة نفوذه في النظام 
السياس���ي اإليراني مبا يس���مح له بتطبيق سياساته الداخلية 
واخلارجية دون عراقيل تذَكر؛ لكنه كان يواجه عدداً من املشاكل 
من ِقَبل منافسني ُكثُر )اإلصالحيني، احملافظني والبراغماتيني، 
واحملافظني والتقليديني، واألصوليني(. فقرر التقرب من املرشد 
األعلى خالل واليته األولى، وأخذ يزايد في إعالن الوالء والطاعة 
له؛ األمر الذي أتاح له تهميش اإلصالحيني، وفي الوقت نفس���ه 
اتقاء شر أنصار املرشد من األصوليني واحملافظني التقليديني؛ 
باإلضاف���ة إلى تعيني عدد كبير من املس���ؤولني املوالني له ومن 
األنصار في مفاصل أساسية ورئيسية في النظام اإليراني، وهو 

ما خلق »حالة النجادية«.
وف���ي االنتخاب���ات الرئاس���ية ع���ام 2009م، رأى أركان 
النظام اإليراني - وعلى رأس���هم املرشد األعلى - في احلركة 
ته، فقرر هو  اخلض���راء بوادر ثورة مخملية ته���دد النظام برمَّ
ومعس���كره دعم أحمدي جناد حتى النهاية. لقد أسفرت هذه 
املعركة عن سحق احلركة اخلضراء وذهب ضحيتها أيضاً إلى 
جانب اإلصالحي���ني كثير من احملافظني البراغماتيني ورجال 
الثورة احلقيقيني الذي لعبوا دوراً رئيسياً في ثورة عام 1979، 
فتوسعت »احلالة النجادية« داخل النظام اإليراني على حساب 

كل هذه األطراف.  

معارك »احلالة النجادية« مع املرشد األعلى:
لم يس���لم املرشد األعلى ومعس���كره من انعكاسات هذه 
احلملة التي قادوها لدعم جناد ف���ي انتخابات عام 2009م، 
فنظر إليه كثي���ر من اخلصوم على أنه حتول إلى »رئيس تيار 
حزبي« وخرج عن موقعه مرشداً حاكماً للتوازنات في النظام 
السياس���ي اإليراني وحكماً بني املؤسسات. في هذه اللحظة 
بالذات، ونظراً ملا أسفرت عنه هذه املعركة القاسية من نتائج، 
اعتقد جناد أن تياره أو »احلالة النجادية« أصبحت قادرة على 
التحرك باستقاللية من دون املرشد. لقد أدى ذلك إلى صدام 
ب���ني أركان النظام متمثلة باحلالة النجادية في مواجهة الولي 

الفقيه، ومن أبرز معاملها:
ي جناد للمرشد وأنصاره بعد انتخابات 2009م  1 - حتدِّ
مباش���رة، من خالل تعيني صهره »إس���فنديار رحيم مشائي« 
- س���نتحدث عنه الحقاً - في موقع النائ���ب األول للرئيس. 
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وقد أثارت ه���ذه اخلطوة عاصفة من ردود األفعال من رجال 
الدين املتشددين ومن اليمني احملافظ في النظام اإليراني في 
���نت املعركة بني املعس���كرين، ودفعت املرشد  وجه جناد، وَدشَّ
األعلى إلى كتابة فتوى في هذا الش���أن تفرض عليه التخلي 
عنه. فاستقال »مشائي« بعد ثالثة أيام من تعيينه في منصبه 
آنذاك، لكن جناد ع���اد وعينه في منصب رئيس مكتبه )كبير 
املوظفني(، واحتل في ما بعد قرابة 19 منصب في النظام َوْفَق 

بعض املصادر.
2 - معركة تعي���ني مبعوثني خاصني لنجاد )عام 2010م( 
ملنطقة الشرق األوسط وآلسيا وأفغانستان وبحر قزوين، وكان 
من بينهم أيضاً مشائي وعدٌد من املقربني جداً منه. وقد أدى 
ب جداً من املرش���د  ذلك إل���ى اعتراض وزير اخلارجية املقرَّ
ح قائاًل: »إنَّ هذه اخلطوة تس���مح  »منوش���هر متكي«، فص���رَّ
بإنشاء سياسات خارجية مس���تقلة للرئيس وموازية لسياسة 
الوزارة؛ وهو ما س���يؤدي إلى إضعاف اجلهاز الدبلوماس���ي 
اإليراني وتضارب في الصالحيات«. لكن جناد انتظر س���فر 
متكي إلى الس���نغال حتى يقوم بإقالته مما حال دون إفس���اح 
املجال ألحد بالتدخل، وقد ُعدَّ ذلك انتصاراً للحالة النجادية 

في النظام، ومبثابة حتذير للمحافظني األصوليني.
 

مخاطر »العقيدة املشائية« على املرشد األعلى:
أما ملف اخلالف الثاني بني املعس���كرين؛ فهو شخصية 
صهر الرئيس وما يحمله من أفكار. فاملرش���د األعلى وتياره 
وأنصاره ميقتون »مشائي« إلى أقصى حد، وعادة ما يرمزون له 
ولتياره ب� »املجموعة املنحرفة«، ويوصف من ِقَبل بعضهم بأنه 
»ليبرال���ي النزعة« وِمن ِقَبل آخرين بأنه »قومي األيديولوجيا« 

ويعرف مبواقفه املستهجنة عادة، ومنها:  
1 - س���بق له أن أعلن في عام 2008م - عندما كان في 
منصب نائب الرئيس اإليراني لشؤون السياحة والثقافة - أنَّ 

»إيران صديقة للشعب اإلسرائيلي«.
2 - سمح بإقامة حفل حملت فيه اثنتا عشر فتاة إيرانية 
كن يرتدين اللباس التقليدي وهن يرقصن نسخة من املصحف 
على طبق، وأث���ار جدالً ملوقفه »املتراخ���ي« وغير املبالي من 

احلجاب اإلسالمي كما يتَّهمه بذلك احملافظون.
ح عام 2010م بأنَّ الرس���ول محمد # من أصل  3 - صرَّ

فارسي وليس عربي.

لكن كل ذل���ك ال يكفي لتبرير مخ���اوف وكره األصوليني 
واحملافظني التقليديني ملشائي، أو لتبرير هذه املعركة احلالية 
مع الرئيس. إن ما يخيف معسكر املرشد هو ما ميكن تسميته 
بال� »عقيدة املشائية« التي يدعو من خاللها إلى إيران إسالمية 
ولكن بش���كل مغاير عما هو موجود اليوم وتكون نزعة التشيع 

فيها أكثر قومية. 
فمشائي رجل مدني ليس من رجال الدين من جهة، وليس 
من رجال الثورة من جهة أخرى، وهو يؤمن بالتشيع »اإليراني« 
من جهة وبالقومية الفارسية من جهة أخرى. إن جناح حتالف 
»احلال���ة النجادية مع العقي���دة املش���ائية« ومتهيد أحمدي 
جناد لصهره في منص���ب الرئيس النتخابات عام 2013م قد 
يطيح كلّياً مبعس���كر املرشد األعلى، بل قد يغيِّر شكل النظام 
السياس���ي باجتاه تقييد صالحيات الولي الفقيه ودور املرشد 

األعلى املطلق في النظام السياسي اإليراني.
وتعتمد احلالة النجادية على بعض الشخصيات املزروعة 
ف���ي مفاصل النظام باإلضافة إلى نفوذ داخل احلرس الثوري 
وش���ريحة واس���عة من طبقة الفقراء التي يحرص جناد على 
الفوز به���ا من خالل الدعم املالي االقتص���ادي أو من خالل 
الترويج للصور املرتبطة باتصاله مع اإلمام الغائب واحلصول 

على بركته ودعمه والتحضير لظهوره.
ا املش���ائية، فه���ي تراهن على جتيير الكتلة الش���عبية  أمَّ
املوجودة خارج اللعبة السياس���ية: م���ن )قوميني وَعلمانيني ال 
يرون به رجل دين، ومن إسالميني معتدلني ال يرون به محافظاً 
متش���دداً، ورمبا م���ن فئات أخرى ترى في���ه نقطة التقاء مع 

توجهاتها(.
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نتائج املعركة بني املعسكرين وانعكاساتها:
إن حرص جناد على إقالة صاحلي أو دفعه لالستقالة 
كان يتعل���ق مبدى تقييمه لدور وزارة االس���تخبارات في 
االنتخاب���ات املقبلة - س���واء البرملانية أو الرئاس���ية - 
وبضرورة أن يك���ون املركز ألحد املقرب���ني لدائرته مع 
مشائي. ولعل استفحال »حالة النجادية« وإدراك املرشد 
ل بجعل ملف مصلحي معركة  وتي���اره لهذه املعطيات عجَّ
كس���ر عظم بني املعسكرين، فاس���تنفر املرشد األعلى 
وتياره وأنص���اره والتابعني له في املؤسس���ات مبا فيها 

البرملان الذي يرأسه الريجاني خصم جناد ملواجهته.
لقد أس���فرت هذه املعركة حتى ع���ن أضرار كبيرة 

لنجاد وحلفائه، كان منها:
1 - اضطرار الرئيس للع���ودة عن اعتكافه بعد 11 

يوماً، مع بقاء موضوع صاحلي.
2 - اعتق���ال عدد كبير من أنصار الرئيس واملقربني 
ومن دائرته اخلاصة )ما يقرب من 25 ش���خصاً( ، تردد 
أن من بينهم الشيخ عباس أميري فار الذي يرأس الدائرة 
الدينية في القصر الرئاسي الذي أنتج فيلم »ظهور إمام 
الزمان«، بذرائَع ش���تى، منها ترويجهم للخرافة وتقديس 
نف���س الرئيس بزع���م أنه من املمهدي���ن لظهور املهدي 

املنتظر.
3 - تقيي���د الرئي���س والتقليل م���ن دوره من خالل 
تقليص حجم حكومت���ه بإخراج عدد من الوزراء املوالني 
له في وزارات أساسية مثل النفط و »الصناعة واملناجم« 
ر ذلك على  و »الش���ؤون االجتماعية«، مع أن الرئيس فسَّ
أنه اس���تجابة للمخطط اخلماس���ي اخلامس )2010 - 

2015م(.
4 - تعرُّضه حلملة كبيرة جتبره على وجوب »الطاعة 

العمياء« للمرشد وعدم املناقشة أو املجادلة.
واحلقيق���ة هي: أنَّ جناداً يبدو غير مستس���لم إلى 

اآلن، فه���و مراوغ وعني���د؛ إذ أعاد التصري���ح بأنَّه من 
أش���د املدافعني عن املرشد األعلى وأن هناك من يحاول 
ه وأن هناك من يحبون  استخدام والية الفقيه كأداة ضدَّ
املرش���د، ولكن ال يعرفون كيف يدافعون عنه فيروجون 
خلوارقه. )كان إمام جمعة قم »محمد سعيدي« زعم أنَّ 
آية الله علي اخلامنئي نطق عند والدته عبارة »يا علي!« 

مكرراً إياها عدة مرات(.
ى الرئيس رسالة تأييد ودعم له ولصهره من  كما تلقَّ
13 حاك���م محافظة في إيران، مما جاء فيها: »إن هناك 
مجموعة منحرفة )استخدموا مصطلحهم( حتاول إيذاء 

احلكومة من خارج السلطة«.
يح���اول بعض املراقبني والكت���اب العرب أن يقولوا: 
أن الوض���ع عادي؛ فق���د حصلت معارك س���ابقة بني 
الرئيس واملرش���د وأدت في النهاية إلى إقصاء الرئيس 
كما في حالة بني صدر، واستمر النظام اإليراني بشكل 
طبيعي. في الش���كل هذا صحيح، لكن في املضمون كان 
النظام اإليراني في الثمانينات يتمتع مبش���اركة واسعة 
من مختلف األطياف والتيارات الدينية والسياسية التي 
تعم���ل حتت عباءت���ه وتصلح بدياًل له. أم���ا اليوم وكما 
ش���رحنا، فقدأصبحت جميع التيارات واألطياف خارج 

النظام باستثناء أنصار املرشد وجناد.
���ة عرجاء إذا  صحيح أن جن���اد قد يتحول إلى بطَّ
ما اس���تمر ضغط املرش���د وأنصاره عليه وتقييده من 
صالحيات���ه وحتركاته، لكن وإن حص���ل ذلك أن انتصر 
تيار املرش���د األعلى فإن النظ���ام اإليراني بكافة أركانه 
ومؤسس���اته س���يتحول إلى اليمني املتط���رف بعدما مت 
إقصاء جميع التيارات وهو األمر الذي سيهدد بانفجاره 
داخلياً، ومن غير الواضح ما إذا كان س���يتم اللجوء إلى 
اللعبة الس���ابقة عبر اإلتيان بإصالحيني في االنتخابات 

القادمة وهو أمر مستبعد إلى اآلن.
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شهد العراق َحراكاً شعبياً مبطالب سياسية وخدمية وأمنية 
صه شعار: )الشعب يريد التغيير(، وذلك بالتزامن  ومجتمعية خلَّ
مع ثورات عربية اجتاحت املنطقة، سقطت فيها أنظمة وال تزال 
أخرى على الطريق؛ ولكن األس���ئلة املثارة: من هو الشعب؟ وما 

هي اإلرادة؟ وما هي ماهية التغيير املطلوب؟
إن طوف���ان التغيير الذي عم بلدان املنطقة ميكن قراءته من 

وجهني ال ثالث لهما: 
األول: هو ازدي���اد الكم املتراكم م���ن النقمة والغضب لدى 
امها، ومتترسهم خلف أجهزة أمنية  شعوب املنطقة بعد تغوُّل حكَّ
أحكمت اخلناق على الشعوب، ومارست أبشع طرق التعذيب مع 
معارضيها فجاءت حلظة االنقالب التاريخية ضد هذا الطغيان .
أما الثاني: فإن اجلو العام العاملي وتعامله بإيجابية جتاه هذه 
الثورات ألمور س���وف نتطرق إليها في ثنايا هذا املقال؛ تتماشى 
مع دفع الدول الكبرى بدماء جديدة لتس���تبدل الوجوه القدمية 

بوجوه أخرى شبابية رمبا تعد بوالء وانقياد أكثر من السابقني.
هذا العام���الن هما احملركان جلميع الث���ورات التي جتتاح 
املنطقة وهي قد بدأت بدول احملور قبل دول املمانعة؛ كما قسمها 
املش���روع األمريكي االحتاللي للمنطقة إبَّان غزو العراق، فدول 
محور اخلير - َوْفَق التس���مية األمريكية - هي تلك الدول التي 
اختارت الترحيب مبش���اريع االحتالل ف���ي املنطقة للتخلص من 
أنظمة املمانعة س���عياً منها لإلبقاء على نفسها حاكمة لشعوبها 

مدى احلياة.

لقد بدأت التظاهرات بحرق البوعزيزي نفس���ه اعتراضاً 
َهت له من شرطية حاسبته على عربة اخلضار  على لطمة ُوجِّ
غير املرخصة ومنعتها عنه، ومن هنا اندلعت الشرارة لتنقلب 
املوازين وتصبح األنظمة احلاكمة املستبدة مطاَردة من شعوبها؛ 
فيطلب رئيس الدول���ة من اجليش إطالق النار جتاه الصدور 
العارية للشباب فيرفض قادة هذا اجليش: إما لضمان بطاقة 
التأهل للمرحلة الالحقة، أو أنه���م أدركوا انتهاء عهد القمع 
تصديقاً منه���م لرياح التغيير القادمة؛ فاليوم وقد تخلت دول 
الغرب عن عمالئها وس���حبت يدها من إسنادهم صار القرار 
إلى الشارع يُسِقط من يش���اء منهم، ثم يحتكم إلى انتخابات 
تش���مل جميع احلركات واألحزاب املجتمعية والس�ياس����ية؛ 
ولكن من املؤكد أنه لن يص�ل إلى الس����لطة من ال ترضى عنه 
هذه الدول الغربية املساندة للَحراك الشعبي، وإذا حدث ذلك 

فبالتوقيع على املعاهدات واالتفاقيات الضامنة ملصاحلهم.
تبعت تونَس مصُر بَحراك ص���ار أعجوبة للمتابعني وملهماً 
لشعوب أخرى بسلوك الطريق نفسه للوصول إلى الغاية املنشودة، 
وال ش���ك أن رئيس تونس لم تشفع له بطاقاته املمغنطة للدخول 
ره للدفاع  إلى املساجد، ومنعه األذان، ومحاربته للحجاب، وتصدُّ
عن املصالح الغربية؛ بل تصاعدت نبرة الش���جب الغربي له حد 
املطالب���ة بالتنحي وإعطائه فرصة البح���ث عن مكان يؤويه من 

غضب شعبه.
ومثل ذلك وأكثر فعل شعب مصر، في تالحم وإصرار وثبات 

] المسلمون والعالم [

المظاهرات العراقية
حراك سياسي في مواجهة االحتالل األمريكي وحكوماته

األزدي ح������������ارث 
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تاريخي سلب من حاكميه الشرعية فاضطرهم إلى التنحي وهم 
كارهون؛ بل زاد بأن حاكَمهم وأوَدعهم الس���جن على ما اقترفوه 
بحق شعوبهم من موبقات وآآلم ومآٍس على مدى عقود من الزمن 

ولم ينفعه كذلك جتهيز الغاز إلسرائيل وال محاصرة غزة.
كانت مصر وتونس من دول مح���ور التحالف الغربي، بينما 
تغير احلدث واملسار في ثورتي )اليمن وليبيا(؛ ففي األولى تنتظر 
احلل اخلليجي مبب���ادرة تنحي الرئيس، بينما الثانية س���محت 
بعض األنظمة العربية بالتدخل الغربي بحدوث مجزرة بطائرات 
وقنابل وقتال ضار بني طرفي املعادلة املؤيدين للس���لطة والثوار 
عليها، فدخلت ليبيا منعطفاً خطيراً ال ميكن رس���م نهاياته على 
ضوء املعطيات املتش���ابكة: من تسخير املرتزقة، ومساندة غربية 

سترهق كاهل الليبيني.
إن تغي���ر التعاطي مع الثورات في املرحلة األخيرة لينبئ عن 
���م املصالح الغربية في املنطقة، وحرصها الش���ديد على أن  حتكُّ
عملية التغيير لن تأتي مبن يهدد مصاحلها؛ وهي نتيجة ال ميكن 
أن يقبله���ا أي متابع للحدث ما دام التعاطي الغربي باإليجاب مع 
هكذا تغييرات؛ إن لم يأخذ القائمون على هذه الثورات حذرهم 
من االختراقات والتدخالت واملساعدات التي تبدو مجانية؛ لكن 

وراءها ما وراءها من التحكم مبصير الشعوب.
نأت���ي إلى احلدث العراق���ي في احَلراك الش���عبي بنمطه 
السياسي الذي ش���مل كل فئات املجتمع لتقول قولتها: )الشعب 
يريد التغيير(. نعم، فالشعب كل الشعب العراقي: من كرد وعرب 
في الشمال من أقصاه إلى أبعد نقطة في اجلنوب، وحتركت جموع 
الشعب من بس���اتني الشرق في ديالى إلى أقصى بادية الرمادي 
ف���ي  األنبار، فهذا هو الش���عب بكل مكونات���ه. أما اإلرادة فهي 
انصهار العراقيني ببوتقة مطالبهم احلقة لتكون إرادة حرة، وأما 
التغيير فهو اخلالص من احملتل وأعوانه ونبذ التبعية لألجنبي... 
بهذا الفهم بدأ العراقيون َحراكهم احلرُّ يوم اخلامس والعشرين 
من شباط فبراير، واتخذوا من اجُلَمع واأليام زماناً لإلعالن عن 
الرفض الش���عبي العارم، وكان لساحة التحرير في وسط بغداد 
مكاناً النطالق الثورة الش���عبية ضد االحتالل ومن جاء معه. إن 
جميع من ش���ارك في التظاهرة يطالب بالتغيير؛ فهم على دراية 
تامة ببواطن األمور وكيفية س���رقة وطن بحجة االدِّعاء بالتمثل 
، ورفع املظالم عن مكوِّن آخ���ر، وحتقيق حلم بعيد  ملكوِّن مع���نيَّ
املنال بالكذب واخلداع ملكوِّن ثالث. تلك القس���مة البرميرية)1(. 
فتقسيم العراق إلى مكونات وفئات بغية تسهيل االنقياد مضاف 

))( نسبة إلى برمير سيئ الصيت، احلاكم املدني السابق للعراق بعد االحتالل. 

إليه التخويف من عدو وهمي ومالحقة املخلصني من أبناء العراق 
بتهمة ما يس���مى اإلرهاب، فكل العراقي���ني الرافضني للمحتل 
مدَرج���ون حتت طائلة املادة )4 إره���اب( التي يقبع حتت بندها 
آالف العراقيني في السجون واملعتقالت السرية منها والعلنية عبر 
منظومة املخبر الس���ري مدفوع األجر غير املسؤول عن أي تهمة 
ينسبها إلى هذا الشخص أو ذاك... هذا احلال األمني املتدهور، 
واالعتقاالت العش���وائية، والتغييب القسري، والتهجير، وتفشي 
ي في العراق َوْفَق آخر إحصائية(، وانعدام  األمية )تسعة ماليني أمِّ
اخلدمات واملتطلبات األساس���ية، وتالشي احلصة التموينية، كل 
ذلك - ناهيك عن وجود احملتل الس���بب األول والرئيسي - دفع 
العراقيني إلى اخلروج إلى الش���وراع معلنني رفضهم لوجوده أو 
التمديد له من احلكومة االحتاللية اخلامسة، وفي املقابل تهيأت 
احلكومة بكامل استعدادها وجاهزيتها القمعية لقمع التظاهرات 
بتقطيع الطرق ومنع الناس من املش���اركة في التظاهرة الكبرى؛ 
وم���ع ذلك فاحلضور كان الفت���اً للنظر في إش���ارة إلى إصرار 
العراقيني على طرد احملتل ومحاصرة عمالئه وس���قط في هذه 
التظاهرة كثير من املتظاهرين بني قتيل وجريح في عموم املناطق 
التي اجتاحتها التظاه���رات نتيجة تصدي قوات املالكي ملطالب 
املتظاهرين بالعصي والهراوات وقاذفات املياه، وحتى الرصاص 
احلي، وحاصروا املتظاهرين، وطاردوهم من شارع آلخر بدءاً من 
س���احة التحرير في بغداد ومروراً مبظاهرات الفلوجة وكركوك 
والس���ليمانية وديالى وغيرها من املناط���ق. املثير في األمر أن 
إدارة االحت���الل األمريك���ي )وحتى الدول الغربية( س���كتت عن 
هذه االنتهاكات ضد املتظاهرين؛ على الرغم من وجود شهادات 
حية تناقلتها قنوات فضائية عراقية، مثل: )الرافدين والش���رقية 
والبغدادي���ة(، بل التزمت إدارة االحت���الل ومعها عواصم الدعم 
الغربية للتغيير في املنطقة الصمَت جتاه انتهاكات حكومة املالكي 
ض���د املتظاهرين في الع���راق؛ فهل هذا يعن���ي أن العراق غير 
مش���مول بالتغيي�ر احلاصل في املنطق�ة؟ أم أن حكومة املنطق�ة 
اخلض�راء املس�تندة إل�ى االحت�الل األمريك�ي ال تزال ضمن حيِّز 
الصالحية االحتاللية في البقاء وغير مش���مولة بالتغيير؟ أم أن 
احتالل العراق - وهو ما يطِلق عليه العمالء حتريراً - ميثل حجر 
الزاوية في الفوضى التي يريد الغرب تعميمها على املنطقة؟ فإذا 
كانت الثورات س���تنتج دوالً مس���خاً كما حدث في العراق طيلة 
السنوات الثماني األخيرة، فإن املنطقة ستشتعل متزيقاً ونزاعات 
قة جلس���د هذه األمة، وإذا كان احَلراك  وابتعاثاً لألقليات املفرِّ
س���ينتج حترراً إلرادة الش���عوب وخالصها من ربقة الفاس���دين 
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الدائرين في فلك االستعمار فحيهاًل.
إن اإلص���رار عل���ى التحرير يدفع العراقي���ني إلى أن تكون 
ثورته���م التغييري���ة كمقاومته���م: نابعة من داخله���م وإميانهم 
بقضيته���م؛ فاملقاومة العراقية أطلق عليها املتابعون أنها مقاومة 
يتيم���ة؛ ال لفقرها وال لتواضعها ف���ي مواجهة احملتل؛ فهي التي 
حازت قصب السبق في اندالعها كأسرع مقاومة يشهدها العالم 
في العص���ر احلديث، أطلقوا عليها اليتمة ليتمها من مس���اندة 
خارجي���ة تعينها على مواجهة احملتل ومع هذا فقد اس���تطاعت 
املقاومة العراقية أن تكون نّداً مكافئاً لقوات االحتالل فضاًل عن 
ابتكارها ألساليب جديدة كبَّدت احملتل اخلسائر الكبرى وأجلأته 
إلى االنسحاب حتت جنح الظالم؛ وبهذا تكون املقاومة قد قطعت 
الش���وط األصعب في حترير العراق. غير أن مش�روع االحتالل 
ال يزال قائماً بهذه العملية السياس���ية؛ فال بد من َحَراك شعبي 
يستثمر انتصارات املقاومة وإجنازاتها ويسير على ثوابتها بحراك 
ش���عبي سياسي كاش���ف لترهات احملتل وفساد عمالئه، فكانت 
جمع���ة البداية )جمعة الغضب العراق( في 2011/2/25م، تلتها 
جمعة الشهداء يوم 2011/3/4م التي خرج العراقيون فيها وفاء 
ملن نالتهم أيادي الغدر في جمعة البداية، واختار املتظاهرون يوماً 
غير اجلمعة أطلقوا عليه يوم الندم 2011/3/7م مبناسبة مرور 
عام على االنتخابات األخيرة؛ ليعلنوا ندمهم على املشاركة فيها، 
وكان يوماً له أثره في احلراك السياس���ي الشعبي العراقي فقد 
أعلن من ُخدع بهؤالء عن ندمه على ما فعل بانتخابه الفاس���دين 
املس���تقوين باحملتل على أبناء العراق، بعد ي���وم الندم هذا وما 
صاحبه من فعاليات تعبِّر عن مكنون أبناء العراق جتاه ش���راذم 
احملتل اختار العراقيون اس���ماً جلمعته���م فكانت )جمعة احلق( 
2011/3/11م، وتوالت بعدها ُجُمَعات العراقيني بإصرار وثبات 
فكانت جمعة )املعتقل العراقي( 2011/3/18م، وجمعة )الرباط(  
2011/3/25م، وجمعة ربيع الكرامة 4/1/ 2011م، وستتواصل 
تظاهرات اجُلَمع بتس���ميات ذات داللة ومعن���ى كجمعة الوحدة 
الوطنية، وجمعة الرحيل، وجمع���ة الثبات؛ حتى حتقيق مطالب 

العراقيني .
ه���ذه اجُلَمع وتلك األي���ام أثبت العراقيون فيه���ا انتماءهم 
لقضيته���م في التخلص م���ن االحتالل وَمن ج���اء معه، وأثبتت 
كذلك كسرهم للطوق األمني املفروض عليهم في التعبير وحرية 
عات تولَّت التحضير للمظاهرات  الرأي؛ فظهرت ائتالفات وجتمُّ
لت بدميومتها واس���تمراريتها برصد االنتهاكات واملواجهات  وتكفَّ
م���ع القوات القمعي���ة احلكومية؛ فكان ائت���الف ثورة اخلامس 
والعش���رين من ش���باط والثورة العراقية الكبرى، وثورة الغضب 

العراقي، ورابطة ش���هداء ثورة اخلامس والعشرين من شباط.. 
وغيرها كثير؛ تولَّت الدف���اع عن العراقيني وإدامة زخم احلراك 
؛ اتَّخذ من ثوابت القوى  الشعبي َوْفَق منظور سياسي واضح جليٍّ
املناهضة لالحتالل نبراس���اً له في احَل���راك؛ وهو ما أدى إلى 
التفاف كثير من ش���رائح املجتمع حول هذا احَلراك الش���بابي: 
من أمهات املعتقل���ني وضحايا االحت���الل والعاطلني عن العمل 
واملتضررين من املمارس���ات االحتاللية واحلكومية، ولم يقتصر 
األمر على هؤالء؛ فقد انضم إليهم احملامون واملثقفون وش���يوخ 
العش���ائر، فصار ميدان َحراكهم ال يقتص���ر على بغداد وبعض 
احملافظات؛ بل بادر العراقيون في املوصل إلى حتويل اسم ساحة 
السجن القدمي في املوصول إلى ساحة األحرار لتشهد اعتصاماً 
ى إيجاد  مفتوحاً حلني حتقي���ق مطالب الثائري���ن، وانتقلت حمَّ
الس���احات إلى األنبار لتكون ساحة التحرير في الرمادي شاهدة 
ق العش���ائر العراقية بكامل أبنائها، يتقدمهم شيوخهم  على  تدفُّ

معلنني تأييدهم املطلق ملطالب العراقيني.
كل هذا حدث وما يزال في الع���راق، وليس هناك أحد يعير 
ون للمش���روع األمريكي  اهتماماً ملعان���اة العراقيني؛ ألنهم يتصدَّ
أ فتُ���ِرك َحراكهم من  ���م وجتزئة املجزَّ الداعي إلى تقس���يم املقسَّ
دون تغطي���ة إعالمية، ومن دون تفاعل غربي أو حتى عربي، ولكنَّ 
اإلصرار العراقي عل���ى مواصلة التصدي لتحقيق أهداف ثورتهم 
ضد االحتالل ومن جاء معه، وثباتَهم على موقفهم عدَم االعتراف 
مبا نتج عن االحتالل يبقى هو الداعم األساسي للَحراك السياسي 

العراقي مبنطلقات شعبية تشمل اجلميع .
بقي أن نقول: إن النخب السياسية املناهضة للمحتل العاملة 
على الساحة العراقية، ال بد لها أن جتد الرابط واإلطار للتحرك 
من دون االس���تناد إلى قوى الحتالل األمريكي أو الغربي أو من 
يدور في فلكهما، وأن تدمي زخم احَلراك بكش���ف الفساد الذي 
نخر العراق ووضعه في مصاف الدول األش���د فقراً في العالم؛ 
بل احتل العراق املراتب األولى في الفس���اد اإلداري في العالم. 
وعليها أن تضع حتت الضوء انتهاكات احملتل النفسية واجلسدية 
واإلداري���ة واملالية، وكذلك م���ن َخلََفه في إدارة مش���روعه في 
ى العراقيون بكل عزم وثبات  الصفحة السياس���ية، ومثلما تخطَّ
صفح���ات االحتالل بالتقتيل واالعتقاالت والتصفية اجلس���دية 
والش���حن الطائفي والتقس���يم على أس���س العرقية واملذهبية، 
فسيتخطى العراقيون - بإذن الله - مرحلتهم هذه نحو اإلمساك 
بزمام أمور البلد وطرد احملتل ومحاسبة العمالء والفاسدين، وما 

ذلك على الله ببعيد.
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 حملة تاريخية عن التنصير في الصومال:
يتعرض الصوم���ال حملاوالت التنصير منذ زمن بعيد، من 
َقبْل أن يقع فريسة لقوى االستعمار األوروبي البغيض؛ فكانت 
احلبش���ة )إثيوبيا حالياً( حتاول استعادة األراضي الصومالية 
مرة أخ���رى إلى س���يطرتها؛ حتى إن اإلمبراطور احلبش���ي 
)يوحنا( أصدر قوانني لتنصير املسلمني قسراً، وقامت حروب 
ل  بني الصوماليني املس���لمني واألحباش الصليبيني، ولوال تدخُّ
البرتغاليني داعمني لألحباش الختفت من اخل�ريطة احلبشُة 

الصليبيُة ولصار أهل احلبشة كلهم مسلمني.
ولم يكن الصومال بعيداً عن أطماع الدول االس���تعمارية 
الغربي���ة؛ وذلك ملا يتمتع به ذلك البلد من مكان إس���تراتيجي 
عل���ى احمليط الهندي والبحر األحمر وإش���رافه على مضيق 
باب املندب؛ فقد احتله البرتغاليون من سنة 1506م إلى سنة 
1660م، ولكن خالل هذه الفترة الطويلة لم يتمكنوا من تنصير 
أح���د من املس���لمني، وفي النصف الثاني من القرن التاس���ع 
عش���ر حينما بدأت الدول الغربية في احتالل البالد العربية 
واإلس���المية لم يكن الصومال بعيداً ع���ن أعني هذه الدول؛ 
فقد احتلت بريطانيا شمال الصومال، واحتلت إيطاليا جنوبه، 
وقام���ت إثيوبيا باحتالل مدينة هرر والصومال الغربي، وهذه 
الدول الصليبية الثالث عل���ى الرغم من اختالف مصاحلها، 
إال أنه���ا تالقت واتفقت عل���ى العمل على تنصير الش���عب 
الصومالي املس���لم، وليس أدلَّ على ذلك من قيام اإلرساليات 
الكاثوليكية بالعمل في شمال الصومال الذي حتتله بريطانيا 

] المسلمون والعالم [

الصـــومال
رين بين نشاط المنصِّ
وغفـــلة المسلمين!

داود جم�����������������������������������������������������دي 
 Mdaoud_88@hotmail.com

ال يزال النصارى يسعون جاهدين إلى تنصير 
املس���لمني في كل مكان، ينفقون في س���بيل ذلك 
ملي���ارات من األموال، ويبذلون كثيراً من اجلهود، 
وال يتركون وس���يلة إال ويستخدمونها، وال باباً إال 
ويطرقونه، وال فرصة إال ويس���تغلونها. وبحسب 
معلومات موثقة عرضه���ا موقع )طريق اإلميان( 
اإللكتروني، فإن هن���اك حوالي 24.580 منظمة 
تنصيرية في العالم، أكثر من عش���رين ألف منها 
تُغلِّف نشاطها التنصيري باخلدمات العامة، مثل: 
التعليم والعالج. ويعمل في هذه املنظمات حوالي 
���رة، تفرغو للعمل خارج  ر ومنصِّ 273.770 منصِّ
املجتمع���ات النصرانية. وهن���اك 1.900 محطة 
تبش���يرية تبث برامجها إلى أكثر من 100 دولة، 
رون تبرعات سنوية  بلغاتها احمللية. ويتلقى املنصِّ

قد تصل إلى 150 مليار دوالر.



77 العدد 287

التنصير بعد خروج احملتل:
حصلت الصومال على االستقالل في عام 1960م، 
لكن املس���تعمر خرج وخلَّ���ف وراءه ما هو أس���وأ من 
االستعمار في كثير من األحيان؛ فقد خلَّف وراءه آالف 
رين واملؤسس���ات التنصيرية التي أمضى بعُضها  املنصِّ
أكثر من نصف قرن في الصومال؛ حتى تغلبت على كثير 
من املشاكل التي كانت تواجهها في البداية واستطاعت 
االندماج في الوسط الصومالي، فكانت الفترة التي تلت 
خروج االستعمار من أفضل الفترات التي مارست فيها 
هذه املؤسس���ات عملها التنصيري الهادم لكل األخالق 
والقيم وقبل ذلك العقيدة اإلسالمية، وكان أهم عاملني 
ساعدا هذه املؤسس���ات على تكثيف العمل خالل هذه 

الفترة، هما:
• التوج��ه العَلم��اين ال���ذي انتهجت���ه احلكومات 
الصومالية التي تعاقبت على الس���لطة، والتي توجهت 
نحو الغرب وصارت تتودد إليهم، وبالطبع كان عليها أن 
تقدم خدمات ملموسة لهذه الدول الغربية كي تدعمها، 
وكانت هذه اخلدم���ات هي العطف عل���ى رعايا هذه 

رون. الدول ومساعدتهم، ورعايا هذه الدول هم املنصِّ
• اعتم��اد احلكوم��ة الصومالية اللغ��ة اإلجنليزية 
لغة رمسية يف البالد، وهو ما دفع كثيراً من الصوماليني 

إلى التوج���ه إلى مدارس اإلرس���اليات التنصيرية كي 
يحصلوا على وظيفة مناسبة.

وم���ن الغريب أنه ف���ي هذه الفت���رة مت وضع أول 
دس���تور صومالي، وذلك في عام 1961م، وقد تضمن 
هذا الدس���تور ِفْقرة تتحدث عن حري���ة العقيدة لكل 
���ن ِفْقرة أخرى متنع  املواطن���ني، وفي الوقت ذاته تضمَّ
الدعوة إلى غير اإلس���الم، وهذا من التناقض الكبير؛ 
فكيف يجري منع الدعوة إلى غير اإلسالم، بينما تباح 
حرية االعتقاد في بلد كل أهله مسلمون؟ وهذه الِفْقرة 
تعلقت بها اإلرس���اليات واملؤسسات التنصيرية، وكانت 
تشجع أتْبَاعها على الذهاب إلى اجلهات املعنيَّة إلعالن 

ر. رغبتهم في التنصُّ

البروتس���تانتية، كما كانت إرساليات بروتس���تانتية تعمل في 
اجلنوب الواقع حتت س���يطرة إيطالي���ا الكاثوليكية والغرب 
الواقع حتت س���يطرة إثيوبيا األرثوذوكس���ية، ولعل املساعدة 
العس���كرية التي قدمتْها بريطانيا وإيطاليا وفرنس���ا للقوات 
اإلثيوبي���ة التي احتلت مدينة هرر وغ���رب الصومال تؤكد أن 

هذه احلروب كانت صليبية بامتياز.
ومبج���رد أن مت احتالل الصومال من ِقَب���ل هذه القوى، 
فقد توافدت عليه عش���رات املؤسس���ات التنصيرية؛ س���واء 
كانت كاثوليكية أو بروتستانتية، وبدؤوا في استغالل الظروف 
الصعبة للشعب الصومالي في بث السموم؛ فأنشؤوا املدارس، 
���رون يتجولون بني الق���رى واألرياف ويتنقلون مع  وكان املنصِّ
ر  ت باسم املنصِّ البدو الرُّحل؛ حتى إن بعض العش���ائر تس���مَّ

الذي الزمها.
وانتش���رت اإلرس���اليات التنصيري���ة في كاف���ة أنحاء 
الصومال، وكل هذا مبعاون���ة احملتل الغاصب، وكان التنصير 
في بداية االس���تعمار خفياً عن عيون العلماء؛ ففي الش���مال 
اكتشف ذلك السيد محمد عبد الله حسن، فثارت ثائرته ونبَّه 
الناس إلى خطورة األمر وأخذ يخطب بالناس ويجمعهم حوله 
فأدرك الناس خطورة هذه املدارس التنصيرية؛ وأنها تس���عى 
إلى هدم دينهم، فثارت ثائرتهم أيضاً، فحملوا الس���الح ضد 
هذه اإلرس���اليات واملدارس التابعة له���ا وكذلك ضد احملتل 
الصليبي وكان للس���يد محمد عبد الله حس���ن دور كبير في 
هذا حتى اس���تطاعوا طرد اإلرساليات التنصيرية من شمال 
الصومال الذي كانت حتتله بريطانيا، وذلك عام 1912م. وكان 
عدد من اس���تطاعوا تنصيَره خالل عقود من الزمن هو 375 
متنصراً جرى نقلهم إلى جيبوتي ولم يُعَرف عنهم ش���يء بعد 
رون من الشمال  ذلك. وبخروج هذه اإلرس���اليات خرج املنصِّ
الصومال���ي ولم يعودوا إلي���ه أبداً في فت���رة االحتالل. أما 
اجلنوب فقد كان التركيز فيه أقوى من التركيز في الش���مال 
كما أنه لم تقم انتفاضة قوية كتلك التي قام بها السيد محمد 
عبد الله حسن ومن معه، وكانت هذه اإلرساليات تتلقى دعماً 
م���ن احملتل اإليطالي، وكذلك من احلكومة الصومالية؛ بحجة 

مساعدتها على اخلدمات االجتماعية التي تقدمها.
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اجلهود الش���عبية وجهود العلماء في مقاومة التنصير 
بعد االستقال:

إن التنصير في الصومال لم يتوقف وال تزال املؤسس���ات 
التنصيري���ة متارس عمله���ا منذ أن وط���أت أقدامهم أرض 
الصومال، وفي الفترات التي كانت جتد فيها بعض املضايقات 
م���ن ِقَبل احلكومات الصومالية كانت تقوم بتجميد نش���اطها 
لفترة قصيرة ثم ال تلبث أن تعاود نش���اطها بضراوة بعد ذلك، 
لكن كان للعلماء دور كبير بعد االستقالل في التصدى لهجمات 

رين، نذكر من ذلك:  املنصِّ
عندما تسربت أنباء عن توزيع موادَّ حتتوي على شعارات 
فة على طالب  نصرانية ومقتطفات من قصص األناجيل احملرَّ
املدارس سارعت رابطة علماء الصومال - وهي مظلة جامعة 
لفصائل العمل اإلس���المي في الصوم���ال مبا في ذلك التيار 
الصوفي - إل���ى التأكد من صحة اخلب���ر وقد حصلت على 
عيِّنات من هذه املواد وعقدت مؤمتراً صحفياً في مقديش���و 
أذاعت فيه بياناً يرفض املمارسات التنصيرية ويدعو الشعب 
الصومال���ي إلى التصدي لها، ودعوا إلى اجتماع في س���احة 
مي���دان التربون الش���هيرة في وس���ط مقديش���و، وذلك في 
2004/4/12م، وحضر ه���ذا االجتماع عدد كبير من العلماء 
الصوماليني، حتدثوا فيه عن أحكام الردة واملرتدين وعن حكم 
بيع هذه املواد وتوزيعها وحذروا من اخلطر الذي تس���ببه هذه 
املؤسس���ات التنصيرية، وقاموا بإحراق بعض املواد التي كانوا 

قد حصلوا عليها.

أه���م املؤسس���ات واإلرس���اليات التنصيري���ة التي عملت 
في الصومال:

وم���ن أهم املنظمات واملؤسس���ات التنصيرية التي عملت 
في الصومال: اإلرس���الية الكاثوليكية واإلرسالية السويدية، 
ومنظمة املينونايتيون التي يتركز نش���اطها في الصومال منذ 
خمسني عاماً من خالل برنامج )طريق يسوع بني الصوماليني( 
عبر الوس���ائل اإلغاثية، ومنظمة كاثولي���ك ريليف التي تقدم 
املس���اعدة للمنظمات التنصيرية املختلف���ة منذ عام 2002م، 
باإلضافة إلى )البرنامج العائلي العاملي( الذي يهتم بالنس���اء 
 )CRDE( واألطفال، ومنظم���ة التطوير اإلغاثية الكنس���ية
م الدعم  التي تهدف إلى الدعوة الصريحة إلى النصرانية وتقدِّ
اإلغاثي للصوماليني عبر مشاريَع إمنائيٍة زراعيٍة شمال غربي 
الصوم���ال، ويجري فيها إيواء م���ا يزيد عن 300 ألف الجئ، 
ومنظمة مجتمع التوراة وإرسالية السودان الداخلية، ومنظمة 
آباء كونس���والتا التي متارس عملها التنصيري في ثوب إغاثي 
عبر إدارة وحدات طبية، وُدوِر أيتام ومدارس، ومنظمة أخوات 
كونس���والتا التي تقدم برنامجاً لإلغاثة الكاثوليكية منذ عام 
2002م، بالتعاون م���ع منظمة الصحة العاملية، يتضمن برامج 
غذائي���ة لألطفال، ويهدف هذا املش���روع إل���ى الوصول إلى 

تنصير 300 طفل سنوياً.
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التنصير واالنتشار في الفراغ ومطاردة هيئات اإلغاثة 
اإلسامية:

بعد سقوط احلكومة املركزية عام 1991م، وبعد األحداث 
التي ش���هدتها الصومال، توجهت هيئ���ات اإلغاثة التنصيرية 
واإلس���المية إلى الصومال؛ لكن ملا كانت املنظمات اإلسالمية 
أقرب إلى الصوماليني؛ حيث إن الشعوب متيل إلى من مياثلها 
ف���ي العقائد واألخالق والقيم؛ وخاصة في بلد مثل الصومال 
كافة س���كانه من املسلمني؛ لهذا فقد رحب الشعب الصومالي 
باملنظمات اإلس���المية وتقبَّلوا منها املعون���ة وكذلك الدعوة 
والنصيحة، وبهذا تكون املنظمات اإلسالمية قد مألت فراغاً 
أرادت املنظمات التنصيرية أن تستأثر به كي متارس نشاطها 
التنصي���ري بال أية مش���اكل أو عقب���ات أو منغصات؛ لذلك 
اس���تَْعَدْت املنظماُت التنصيري���ة اإلدارةَ األمريكية على هذه 
املنظمات اإلغاثية اإلسالمية، وهو ما جعل اإلدارة األمريكية 
تُلِصق بهذه املنظمات تهمة دعم املنظمات اإلرهابية، وعلى أثر 
ذلك جرى منُعها من ممارس���ة عملها بالصومال، وهو ما جعل 
الس���احة فارغة متاماً للمنظمات التنصيرية كي تنشر الفساد 

وتبث السموم دون حسيب وال رقيب.
وع���ن خط���ورة الهجوم عل���ى منظمات العم���ل اخليري 
اإلسالمي يقول الباحث محمد النجار )اخلبير مبركز اخلليج 
للدراس���ات اإلس���تراتيجية( خالل ندوة )مستقبل مؤسسات 
العم���ل اخليري اخلليج�ي في ض�وء االته���ام األمريك�ي له�ا 
بتمويل اإلرهاب(: »احلمل��ة األمريكي��ة عل�ى ه�ذه اجلمعي�ات 
ترغب في القض����اء عل�ى املك�وِّن الدين����ي لهذه اجلمعيات 
وإفساح الطريق أمام جمعيات تنص�ي�رية غربي�ة لتحل محلها 
خصوصاً في أفغانس���تان والبوسنة«، وهو الوض�ع نفس�ه في 
الص�ومال أيضاً. إن احل�رب عل�ى منظم�ات اإلغ�اثة والعم�ل 
اخلي�ري اإلس����المي ه���ي جزء من اإلس���تيراتيجية الغربية 

للتنصير.
ومن���ذ ع���ام 1991م والهيئات التنصيري���ة تنه�ش حل�وم 
الصوماليني وحت���اول فرض التنصير عليهم مس���تغلة بذلك 
الظروف الصعبة التي تعيشها البالد: ِمْن تسلُّط أمراء احلرب 
على مقدرات البالد، وكذلك الفقر واملجاعة التي يتعرض لها 
الصومال؛ ففي مطلع عام 2000م أعلنت اخلارجية األمريكية 
لني  عن إرس���الها 70 فرقة تنصيرية الى جنوب إفريقيا، مؤهَّ

ومدرَّبني عل���ى العمل في أحلك الظروف ف���ي قلب الغابات 
واحلروب واألم���راض وبالطبع كان للصومال نصيب كبير من 
هذه الِفَرق التنصيرية، وظلت الس���احة مواتيًة متاماً ألعمال 
نت احملاكم اإلس���المية عام  ري���ن ونش���اطهم حتى متكَّ املنصِّ
2006م من السيطرة على العاصمة الصومالية وهزمية أمراء 
رون الذين  احلرب، هنالك أدرك املستعمرون القدامى واملنصِّ
يش���كلون ذراعاً لالستعمار في الصومال خطورة وج�ود نظ�ام 
إس����المي في الص�ومال؛ فه�ذا النظ�ام اإلس�المي - حتماً - 
سيوقف نشاط املؤسسات التنصيرية في الصومال ولو بالقوة؛ 
ه���ذا باإلضافة إلى أنها كانت قد عمل���ت فعاًل عل�ى القي�ام 
ب���دور إغاثي كبير في العاصمة الصومالية وغيرها من املدن، 
فما كان من إثيوبيا الصليبية إال أن تقوم بحرب بالوكالة على 
احملاكم اإلس���المية، وهو ما أدخل الصومال في حقبة جديدة 

من االستعمار والتنصير كذلك.
وفي س���ابقة خطيرة حتدث ألول مرة في تاريخ الصومال 
أفرغت منظمة َكنَس���ية هي )Swiss church( حمولة تزن 
أطناناً في مدينة مركا )جنوب غرب مقديش���و على بعد 100 
ك���م تقريباً(؛ وهي عبارة عن عل���ب كرتونية حتتوي على لعب 
أطفال وعالَّقات مفاتيح عليها صلبان، باإلضافة إلى نَُسخ من 
فة، وكذلك بطاقات تهاٍن حتمل أسماء  قصص األناجيل احملرَّ
العائ���الت ال�ُمهِدية وعناوينها، ودع���وة صريحة إلى االرتداد 
ر، ووزعت هذه املواد الس���امة على طلبة املدارس في  والتنصُّ
م���ركا في 2004/4/1م على أنها هداي���ا قيمة، وهذا التوزيع 
العلن���ي لألناجيل احملرفة والصلبان هو م���ا لم يكن يحلم به 

التنصير في الصومال قط.
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تنصير الاجئني:
ل���م تتوقف احلملة التنصيرية عند تنصير الصوماليني في 
الصومال فقط، بل استهدفت الالجئني الصوماليني أيضاً؛ ففي 
األول من نوفمبر 2010م نقل موقع مفكرة اإلسالم اإللكتروني 
خبراً عن قيام املؤسس���ات اإلغاثية الغربية باستغالل الظروف 
القاسية لالَّجئني الصوماليني في كينيا؛ من أجل إبعاد املسلمني 
عن دينهم وقال الداعي���ة محمد عمر جامع )أحد أبرز الدعاة 
في مخيمات الالجئني( َوْفقاً ملوقع )اجلزيرة نت(: »هناك أكثر 
من 15 هيئة إغاثة غربية في املخيمات، تعمل على إبعاد اجليل 
الصومالي اجلديد عن دينه اإلس���المي(، كما نقل موقع مفكرة 
اإلس���الم أيضاً على لس���ان أحمد عبد الله محمد )مس���ؤول 
اجلمعي���ة اخليرية ملس���لمي كينيا( قول���ه: »إن إغالق مكاتب 
مؤسس���ة احلرمني اخليرية في كينيا شجع كثيراً من احملسنني 
الكينيني على العمل اخليري بدعم املعاهد اإلسالمية، ومراكز 
األيتام، وبناء املس���اجد، وحفر اآلبار، غير أن جهودهم لم تصل 
ر  إلى مخيمات الالجئني الصوماليني في كينيا، وهم الذين يقدَّ

عددهم بأربعمائة ألف شخص«.

ا يدور في الصومال: الغفلة اإلسامية والعربية عمَّ
إن الصوم���ال - على الرغم من كل ما يح���دث فيه - بعيد كلَّ 
البعد عن محلِّ اهتمام العرب واملسلمني؛ فبالكاد نسمع عن الصومال 
حينما تش�تد وتي�رة املع�ارك بني املتنازعني املتقاتلني، وبالكاد نسمع 
عن�ه حينم�ا يك�ون هن�اك بعض التط�ورات الس�ياس���ية اله�امة، وما 
عدا ذلك فال نس���مع عن الصومال ش���يئاً؛ فاجلامعة العربية نسيت 

)أو تناس���ت( أن الصومال دولة عربية له���ا مقعد في هذه اجلامعة 
قة، وليس���ت املنظمات اإلسالمية - كمنظمة املؤمتر اإلسالمي  املتفرِّ
وغيره���ا - بأفضل حاالً من اجلامعة العربية؛ إذ يبدو أن الداء الذي 
أصابه���م جميعاً واحد، ب���ل إن الصومال غائب ع���ن مجال اهتمام 
العلماء والدعاة واملفكرين اإلسالميني، وقليل منهم من يتذكره، وقليل 
منه���م من يدرك ما الذي يحدث في الصوم���ال؛ حتى عندما قامت 
القوات اإلثي�وبي�ة باحتالل الص�ومال ل�م تتح�رك اجلامع�ة العربي�ة 
وال املنظمات اإلسالمية إلجبار إثيوبيا على االنسحاب من الصومال، 
وكأن الصومال جزء من روس���يا أو الصني؛ ال يهمنا وال يعنينا الذي 

يجري فيه من أحداث؛ وهذه مصيبة وربِّ الكعبة! 

مقترحات ملواجهة التنصير في الصومال:
إن الواق���ع الصومال���ي بتعقيداته هو فرص���ة كبيرة جداً 
رين، وعلى هذا فال بد من ُس���بٍُل ذاِت تأثيٍر قوي تشترك  للمنصِّ
فيها كل التيارات اإلسالمية واملؤسسات احلكومية والوطنية في 
الصوم���ال، خصوصاً في ظل وجود حكوم���ة كانت ضمن قوات 
احملاكم اإلس���المية التي عملت على ص���د التنصير لوقت كبير 
وقامت بَدور إغاثي ف���ي العاصمة وغيرها من املدن حتى أرَّقت 

لت بالغزو اإلثيوبي للبالد، ومن هذه السبل: رين وعجَّ املنصِّ
أواًل: السياسة: 

فالسلطة الصومالية احلالية برئاسة شيخ شريف شيخ أحمد 
يجب أن يكون لها دور فعال وقوي في مواجهة التنصير؛ من خالل 
إصدار القوانني والتشريعات الالزمة لوقف هذا اخلطر الذي يهدد 
الصومال بأكمله، وعليها أن تقوم مبراقبة البعثات الدبلوماس���ية 
وهيئ���ات اإلغاث���ة األجنبية، وعلى 
هذه الس���لطة الصومالية أن تُثِبت 
بح���ق أنها تعمل خلدمة اإلس���الم 
في الصومال؛ وذلك من خالل صد 

هذه الهجمة التنصيرية.
ث��ان��ي��ًا: ه��ي��ئ��ات اإلغ��اث��ة 

اإلسالمية العاملية: 

فيج���ب على هيئ���ات اإلغاثة 
اإلس���المية العاملية أن تعمل على 
الدخ���ول مج���دداً إلى الس���احة 
الصومالية للحدِّ من تأثير ووجود 
هيئ���ات اإلغاث���ة النصرانية التي 
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تستغل هذا الفراغ في التأثير على احملتاجني وفرض النصرانية 
عليهم، وألن هذه الهيئات متهمة دائماً بدعم اإلرهاب، فعليها أن 
تعمل على تغيير هذه الرؤية عنها. ونحن ال نطالبها بالدعوة إلى 
اإلس���الم بل باحلضور فقط؛ فبمجرد حضورها ينحسر وجود 
مها هذه الهيئات، وفي  رين؛ وهذا في ذاته خدمة جليلة تقدِّ املنصِّ
الوقت نفسه فإن هذه الهيئات بحاجة إلى دعم إسالمي وعربي 
رس���مي خصوصاً من الدول الصديقة لإلدارة األمريكية؛ بحيث 
تس���عى إلى رفع تهمة اإلرهاب عن هذه الهيئات وإيجاد موطئ 

قدم لها في الصومال.
ثالثًا: مجعيات وهيئات اإلغاثة احمللية: 

يجب أن تكون هناك جمعي���ات وهيئات إغاثة محلية يكون 
متويله���ا من أهل الثراء في الصومال؛ بحيث تعمل هذه الهيئات 
على سدِّ الفراغ الذي تركته الهيئات اإلغاثية العاملية، واألهم أن 
ُم خدمات مقبولة  تكون هذه اجلمعيات على مستوى مقبوٍل تقدِّ
من الناس حتى تستطيع تضييق مجال عمل الهيئات التنصيرية.

رابعًا: العلم بالنصرانية واحلوار مع النصارى: 

وهذا دور الشباب وطالب العلم وكذلك املنظمات اإلسالمية 
العاملية، مثل: )منظمة املؤمتر اإلسالمية والندوة العاملية للشباب 
اإلس���المي(؛ فهذه املنظم���ات مطالََبة بأن تق���وم بعمل دورات 
تأهيلية لتدريب الشباب الصومالي على محاورة النصارى؛ حيث 
يجري استقطاب عدد من هؤالء الشباب خارج الصومال وجُتَرى 
لهم دورات مكثفة على أيدي أهل العلم املتخصصني في محاورة 
النصارى؛ وهذه معرك���ة إن جرى اإلعداد لها جيداً فإن النصر 

فيها والتوفيق من الله - عز وجل - للشباب املسلم.
خامسًا: العلماء وتوعية الناس خبطر التنصري: 

إن العلم���اء ه���م رأس حرب���ة األمة ف���ي مواجهة كافة 
التحديات؛ فبهم يقتدي الناس وعلى خطاهم يسيرون.

والعلماء هم أصحاب الصوت املس���موع وأصحاب األفكار 
البنَّاءة التي تؤرِّق العدو وجتعله يتخبط.

والعلم���اء هم الذين ميلكون القدرة على التأثير في الناس 
وتنبيههم بخطورة التنصير وخطورة منظمات اإلغاثة وخططها 
املشبوهة للتأثير على هوية وعقيدة الشعب الصومالي؛ ولهذا 
فالعلماء مطالَبون بأن يعيش���وا وس���ط الن���اس ليل نهار ال 
يفارقونهم؛ يحدثونه�م عن اخلط����ر احمل�دق به�م ويدعونهم 
إلى الثب���ات على دين الل���ه ويبيِّنون لهم كيفي���ة التعامل مع 

رين ويبينون لهم أيضاً فس���اد العقيدة النصرانية؛ وأنها  املنصِّ
عقيدة هشة سرعان ما تهتز إذا اقترب منها املتخصصون في 
النصرانية من املس���لمني، ومهما حتدثُت عن دور العلماء فلن 
تكفينا املصنفات؛ لكننا نؤك���د على أهمية دورهم ونترك لهم 

اختيار الوسيلة املناسبة للقيام بهذا الدور.
سادسًا: الدوريات والبحوث: 

وهذه مهمة املجالت والصحف التابعة للهيئات أو األش���خاص 
الذي���ن يؤمنون بخطورة التنصي���ر في الصومال؛ فه���ذه مطالََبة 
رين في  بأن تُصِدر دراس���ات وبحوثاً ودوريات حول نش���اط املنصِّ
الصومال، وأسماء املنظمات التنصيرية، وكيفية عملها واستقطابها 
للناس، واألماكن املنتشرة بها، وهو ما يؤدي إلى أن يصير جزء كبير 

رين. من الشعب مدركاً لتطورات نشاط املنصِّ
س��ابعًا: حماولة مل مشل الفِرَق املتنازعة على كلمة س��واء: 

لن أكون م���ن املتفائلني أكثر من ال���الزم وأط�الب املتخاصمني 
الصوماليني بالوحدة ونبذ اخلالف؛ بل فقط أطالبهم بأن يكون 
بينهم تنس���يق في بعض القضايا املهمة؛ وخاصة قضية مواجهة 
التنصير؛ فهذا التنسيق لن يضرَّ أّياً من هؤالء املتخاصمني لكنه 
سيؤدي إلى توحيد اجلهود في مواجهة التنصير، وإنشاء هيئات 
إغاثية مستقلة ال تتبع أّياً من هؤالء املتنازعني، وتكون بعيدة عن 
النزاعات بينهم. ويكون من شأن هذه املنظمات تقليص املساحة 

التي متلؤها املنظمات اإلغاثية التنصيرية.

أهم املصادر
السياسات الثقافية في الصومال الكبير، د. حسن مكي محمد.• 
اإلسالم واحلبشة، لفتحي غيث.• 
بحث: التنصير في الصومال، بقلم حسن محمد إبراهيم.• 
مقال: حملة مقاومة التنصير في الصومال، بقلم حسن محمد  إبراهيم.• 
تاريــخ التعليم في الصومال، حملمـد علي عبد الكرمي، وعبد القادر شــيخ عبد الله، • 

وعبد القادر شيخ يوسف، وعمر علسو، وأحمد جمعالة.
النزاع الصومالي اإلثيوبي، لعلي أحمد نور.• 
مقال: التنصير في القرن اإلفريقي ومقاومته، لسيد أحمد يحيى.• 
مقال: التنصير وإستيراتيجية االنتشار في الفراغ، لعمرو توفيق.• 
مقال: الدور املشبوه ملنظمات اإلغاثة الغربية في الصومال، حملمد شافعي.• 
  مقال: غزو تنصيري إلفريقيا، ألحمد أبو زيد.• 

موسوعات ومواقع إنترنت.
موقع املسلم.• 
شبكة الصومال اليوم لإلعالم.• 
شبكة محيط لإلعالم.• 
موسوعة البيان اإللكترونية.• 
مفكرة اإلسالم.• 
شبكة األلوكة.• 
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] مرصد األحداث [

مرصد األخبار

سلسلة االستعانة ببالك ووتر
نشرت صحيفة نيويورك تاميز األمريكية تقريراً أكدت فيه أن وليَّ عهد أبو ظبي 
)الش����يخ محمد بن زايد آل نهيان(، كلف إيريك برنس )مؤس����س شركة بالك ووتر 
األمنية األمريكية( بتش����كيل قوة س����رية من املرتزقة مؤلَّفة من 800 عنصر أجنبي 

ملساعدة اإلمارات على التصدي ألي تهديد داخلي أو خارجي.
ونقلت الصحيفة عن مس����ؤولني أمريكيني لم يكش����فوا هويتهم: أن برنس الذي 
انتقل لإلقامة في اإلمارات العام املاضي بعد سلس����لة مشكالت قانونية تعرَّضت لها 

ى 529 مليون دوالر إلجناز مهمته. شركته في الواليات املتحدة، تلقَّ
وبحس����ب الصحيفة، فإن هدف تشكيل هذه القوة هو القيام مبهامَّ خاصة داخل 
اإلم����ارات وخارجها، وحماي����ة أنابيب النفط وناطحات الس����حاب من أي هجمات 

إرهابية، وإخماد أية ثورة داخلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن اإلمارات ميكن أن تستعني بهذه القوة ملواجهة أي اضطرابات 
داخل املخيمات املزدحمة بالعمال في احلقول النفطية، أو مظاهرات مطالبة بالدميقراطية 
على غرار تلك التي اجتاحت العالم العربي هذا العام، كما يأمل حكام اإلمارات أن تتمكن 

هذه القوة من التصدي ألي عدوان إقليمي تشنه إيران. ]جريدة الشروق املصرية 2011/5/15م[

القاعدة بين عوامل القوة و الضعف
حتاول الدراسة التي كتبها احمللل اإلسرائيلي )أساف موغادم( َفْهم مكامن القوة 

ونقاط الضعف عند تنظيم القاعدة من وجهة نظر إسرائيلية.
ويع���دد الكاتب النقاط التي يعتبرها نق���اط قوة، مثل: متركز قيادته في منطقة آمنة 
نسبياً على احلدود األفغانية الباكستانية، كما أن فكر تنظيم القاعدة ما زال له قوة تأثير 
عند بعض املس���لمني، باإلضافة إلى سهولة حتوُّل املسلم إلى نصير أو عنصر في تنظيم 

القاعدة، وأخيراً استخدام القاعدة لوسائل اإلعالم احلديثة للتواصل مع عناصرها. 
أما نقاط الضعف بالنس����بة للكاتب؛ فهي اغتيال واعتقال كثير من رموز وقيادات 

القاعدة، فضاًل عن عن االنشقاقات التي حدثت في صفوفها.
ويرى )أساف موغادم( أن إيران وحزب الله متثل مشكلة للقاعدة؛ ألنهما بالرغم 
من كونهما من الطائفة الشيعية )التي تعاديها القاعدة( إال أنهما يقفان ضد األطماع 

األمريكية، وميارسان القتال ضد الكيان الصهيوني وهو ما يحرج القاعدة.
ويؤكد الكاتب أن القاعدة خس����رت كثيراً من شعبيتها؛ جراء العلميات التي تقوم 

بها، وتؤدي إلى قتل كثير من األبرياء.
ويخلص )أس����اف موغ����ادم( إلى أن نتائج احلرب بني القاعدة وأمريكا س����تكون 
لصالح الطرف الذي يس����تطيع أن يثبت أنه يعمل لصالح األمة، والذي يكشف نقاط 

الضعف عند الطرف األخر.  
]أساف موغادم - معهد دراسات األمن القومي اإلسرئيلي 2011/5/10م[

حسين يعقوب: مصر 
بحاجة لقائد ال يستخفُّ 

به أحد
القاهرة  جامع����ة  ط����الب  اس����تقبل 
الش����يخ محمد حس����ني يعق����وب بتقبيل 
األيدي، وس����ط حضور مئات من الطالب 
والطالبات مبس����جد املدين����ة اجلامعية. 
وافتتح محاضرته مب����ا مترُّ به مصر من 
أحداث الفنت قائ����اًل: »الظروف احلرجة 
حتتاج إلجراءات حرجة، وإن مصر تعيش 
منذ ش����هور فترة اختلط����ت فيها اآلمال 
باآلالم، واألمل في الش����باب. واملخرج هو 
أن يكتب الله النج����اة ويرد كيد األعداء، 
����داً أن األم����ة مس����تهدفة، وتتعرض  مؤكِّ
ألح����داث تتالعب مبصي����ر الوطن، وأن 
هذه األحداث وراءه����ا أياٍد خفية، قائاًل: 
»أدعوكم أن نكون على املستوى في الهدوء 
وعدم االستجابة لالستفزازات لتمرَّ األمة 

لبر األمان«.
»مص����ر بحاجة لرجل على مس����توى 
املس����ؤولية، وأال يك����ون همه الش����هوات 
وال����كالم الفارغ، وأن تك����ون إرادته قوية؛ 
ال يتالعب به وال يستخف به أحد« كانت 
هذه كلمات الش����يخ يعقوب حول أَمِله في 
م����ن يحكم مصر خالل الفت����رة القادمة، 
مضيفاً: أن النجاة من الفنت هي أن يكون 
اإلنسان واحداً وليس بوجهني قائاًل: »أنا 
عمري ما ش����وفت حدِّ بوشني بل بعشرة 
وشوش: وش في اجلامع، ووش مع البنات، 
ووش مع األكابر، وآخر مع الفقراء، وآخر 
في البيت والعمل. مؤكداً أن يكون اإلنسان 
عب����داً لواحد ه����و الله وأال يك����ون عبداً 

لشهوة أو مال«.
]اليوم السابع/ اإلثنني، 16 مايو 2011م[
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هيئة أمريكية: اضطهاد األقليات الدينية في مصر!
أوصت اللجنة األمريكية حلماي���ة احلريات الدينية في العالم )وهي هيئة تابعة للحكومة 
األمريكية( - للمرة األولى - بإدراج اسم مصر على الئحة البلدان املتهمة بانتهاكات وممارسات 

خطيرة ضد احلريات الدينية.
وقال���ت اللجنة: إن هناك تدهوراً ملموس���اً في أوضاع األقلي���ات الدينية في مصر، وإن 
احلكومة املصرية ضالعة، وتتقبل االنتهاكات التي متاَرس على حرية املعتقد الديني، قبل عهد 

الرئيس املصري السابق حسني مبارك وبعده.
ا يحدث لألقليات الدينية في كل دول أوروبا بدءاً من فرنس���ا  ْرف عمَّ وغضت الهيئة الطَّ
وقانون احلجاب الغاش���م، مروراً بسويس���را وقانون منع بناء املآذن، إلى بقية الدول الغربية؛ 

وخاصة بعد حالة التأهب القصوى، والقيام بعلميات اعتقال للمسلمني بعد مقتل ابن الدن.
عته الهيئة األمريكية يقول احمللل السياس���ي محمد جمال عرفة في  وفي إطار ال���رد على ما ادَّ
دراسة أجراها في أواخر التسعينيات: إن األقباط في مصر ميتلكون نسبة »35 - 40%« من االقتصاد 
املصري؛ حيث ميثلون نس���بة »5.22%« من الش���ركات التي تأسس���ت ما بني سنة 1974 - 1995م، 
وميلكون »20%« من ش���ركات املق���اوالت في مصر، و »50%« من املكاتب االستش���ارية، و »60%« من 
الصيدلي���ات، و »45%« من العيادات الطبية اخلاص���ة، و »35%« من عضوية غرفة التجارة األمريكية 
وغرفة التجارة األملانية، و »60%«« من عضوية غرفة التجارة الفرنس���ية، و »20%« من رجال األعمال 
املصريني، و »20%« من وظائف املديرين بِقَطاعات النش���اط االقتصادي في مصر، وأكثر من »%20« 
من املس���تثمرين مبدينتي )الس�ادات والعاش����ر من رمض�ان(، و »9.15%« من وظ�ائف وزارة املالي�ة، 
و »25%« من املهن املميزة مثل الصيادلة واألطباء واملهندس���ني والبيطريني واحملامني، وكذلك صناعة 
الدواء ومكاتب التمثيل العلمي لش���ركات األدوية األجنبية، ومكاتب االستش���ارات الهندسية بجانب 

جتارة الذهب والتوكيالت التجارية. 
عاءات تظهر في رسالة البابا شنودة نفسه إلى أقباط املهجر، ُموثِّقاً  كما أن كذب هذه االدِّ
فيها بخط يده: »إن الرئيس مبارك ميثل التوازن الس���ليم في كل سياسة مصر، وسياسة كل 
جيرانها وأش���قائها، وهو في مصر يبذل كل جهده من أج���ل وحدتها الوطنية، ويتعامل معنا 
بروح س���محٍة نبيلٍة، وفي كل مرة نلجأُ إليه في مشكلة حتيط بنا، يحلها بكل سماحة وعدل، 
وقد اختبرت هذه الروح الطيبة بنفسي في كل تعاملي معه«.     ]بتصرف من مواقع مختلفة 2011/4م[

مرصد األخبار

دفن بن الدن على الشريعة األمريكية، وليست اإلسالمية!
ح مس����ؤول رفيع املستوى في وزارة الدفاع األمريكية، أن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن  صرَّ
الدن ُدفن في البحر من على منت حاملة طائرات أمريكية في بحر العرب، َوْفقاً ألحكام الشريعة 

اإلسالمية.
وقال املسؤول: »عندما ال ميكنكم الدفن في اليابسة، فإن الشريعة اإلسالمية تقضي بوجوب 

دفن اجلثة في غضون 24 ساعة وهذا ما حصل«.
وأضاف املسؤول »جرت الشعائر الدينية على سطح حاملة الطائرات كارل فينسن وفي بحر 
����ل املتوفى ثم لُفَّ في كفن أبيض، ووضع اجلثمان في كيس ثم تال ضابط كلمات  العرب، وُغسِّ

دينية ترجمها آخر إلى العربية، ووضع اجلثمان على لوح مسطح وألقي في البحر«.
وقال مس����ؤول دفاعي آخر: »ال يوجد بلد راغبة أو قادرة على قبول اجلثة لدفنها، والقوات 
األمريكية حرصت كل احلرص على مراعاة الشريعة اإلسالمية.«    ]دويتشه فيله )DW( 2011/5/3م[

عامة تعجب

نبيل العربي... وزير 
خارجية العرب الجديد

ُعنَي وزي���ر اخلارجية املص���ري )نبيل 
العربي( أميناً عاّم���اً جلامعة الدول العربية 
بتواف���ق َقَط���ري مصري بعد أن س���حبت 
القاهرة ترش���يحها للدكتور مصطفى الفقي 
بن���اًء على طلب من قط���ر. ويعتبر اإلعالم 
الصهيون���ي األمني الع���ام اجلديد للجامعة 
العربية معادياً في مواقفه للكيان الصهيوني. 
ول���د العربي في 15 م���ارس 1935م، 
ج م���ن كلية احلقوق بجامعة القاهرة  وتخرَّ
عام 1955م، وحصل على ماجس���تير في 
القان���ون الدولي، ثم عل���ى الدكتوراه في 
القضائية من مدرس���ة احلقوق  العل���وم 

بجامعة نيويورك. 
وترأس وفد مصر في التفاوض إلنهاء 
الصراع حول طاب���ا مع الكيان الصهيوني 
من )1985 - 1989م(، وعمل سفيراً ملصر 
لدى الهند من )1981 - 1983م(، وممثاًل 
دائماً ملصر لدى األمم املتحدة في جنيف 
م���ن )1987 - 1991م(، وفي نيويورك من 
)1991 - 1999م(. كما عمل مستش���اراً 
للحكومة الس���ودانية في التحكيم بش���أن 
حدود منطقة أبيي بني حكومة الس���ودان 

واحلركة الشعبية لتحرير السودان.
وعم���ل قاضي���اً في محكم���ة العدل 
الدولي���ة م���ن )2001 - 2006م(، وكان 
عضواً بلجنة األمم املتحدة للقانون الدولي 

من )1994 - 2001م(.
مت تكليفه في ديسمبر 2009م بإعداد 
القانوني الس���تعادة متثال  امللف املصري 
امللكة نفرتيتي م���ن برلني. وفي 4 فبراير 
2011م مت تعيينه عضواً في جلنة احلكماء 
التي مت تشكيلها أثناء اندالع ثورة 25 يناير 

عام 2011م.      
 ]إعداد مجلة البيان[
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مرصد األرقام

قالت املفوضية العليا لش���ؤون الالجئ���ني التابعة 
لألمم املتحدة: إن أكثر من 30 ألف ليبيٍّ عبروا احلدود 
الغربي���ة نحو تونس هرباً م���ن القتال بني قوات العقيد 
معمر القذاف���ي والث���وار الذين يطالبون بإس���قاطه، 
ف���ي حني دعت تركيا إلى وقف إط���الق النار، وتوقعت 
املفوضي���ة ارتفاع عدد ه���ؤالء الالجئني ليصل إلى 50 

ألفاً على األقل مع نهاية الشهر احلالي.
واتهم���ت املنظمة ف���ي تقرير لها ق���وات القذافي 
بشن »هجمات عشوائية ال تتوقف« على مناطق سكنية 
باملدين���ة، مبا في ذلك اس���تخدام صواريخ غراد عيار 
122مم تطلق من خيام على بعد عشرات الكيلو مترات، 
واس���تخدام قذائف الهاون والقذائف املدفعية من عيار 

155مم.
]موقع األمم املتحدة باللغة العربية )بتصرف( 2011/5/7م[

أكد اجله����از املرك����زي للتعبئة العام����ة واإلحصاء 
املص����ري، أن املتعطلني عن العم����ل بلغ عددهم 2.351 
مليون متعطل بنس����بة بطال����ة 9.0% من إجمالي القوى 
العاملة، كما بلغت نسبة البطالة بني النساء إلى 22.6 % 

مقابل 4.9 % بني الرجال.
وَوْفقاً إلحصائيات سوق العمل في مصر من خالل 
بحث الق���وى العاملة لعام 2010م تترك���ز البطالة بني 
الشباب من الذكور واإلناث؛ حيث توجد أعلى نسبة من 
املتعطل���ني في الفئة العمرية من 20 - 24 س���نة؛ حيث 
بلغت 46.9 % من إجمالي املتعطلني تليها الفئة العمرية 
من 25 - 29 سنة، بنسبة 24.4 %، ثم الفئة العمرية من 

15 - 19 سنة بنسبة 12.2 %.
وتوجد أعلى نس���بة بطالة بني اخلريجني من َحَملة 
املؤهالت املتوس���طة وفوق املتوس���طة بنسبة 53.2 % 
من إجمالي املتعطلني يليه���ا املتعطلون احلاصلون على 
مؤهالت جامعية وما فوقها بنسبة 39.7 % من إجمالي 

املتعطلني. 
 ]بوابة الوفد اإللكترونية 2011/5/1م[

أظهرت دراسة عراقية أعدتها هيئة النزاهة العامة 
أن تعاطي الرش���وة في النجف أكثر من كل احملافظات 
بني أبريل 2009 ومارس 2011م وبلغت نسبتها %13.51، 
تليها محافظتا البصرة وذي قار. وسجلت أقل نسبة في 

تعاطي الرشوة في محافظة املثنى )%2.27(.
وأشارت الدراسة التي ش���ملت كلَّ احملافظات عدا 
إقليم كردس���تان إلى أن »دائ���رة الضريبة في محافظة 
النجف س���جلت نسبة فس���اد كبيرة بالقياس إلى عموم 
العراق؛ إذ وصل���ت إلى 37.31 %، تلتها دائرة اجلمارك 
في أم قصر في البصرة )34.29 %(، ثم دائرة الضريبة 
ف���ي ذي قار«. أما ف���ي بغداد فس���جلت مديرية املرور 
العامة أعلى نس���بة تعاطي للرش���وة )17.43 %(، تلتها 

دائرة اجلوازات.
وبني الوزارات س���جلت وزارة النفط نسبة 7.72 % 

تلتها التربية، ثم البلديات. 
]دار احلياة 2011/5/13م[

أوضح ريتشارد فولك )املقرر األممي املعني بأوضاع 
حقوق اإلنس���ان في األراضي الفلس���طينية احملتلة(، أن 
ق���وات االحتالل قتل���ت 1335 طفاًل فلس���طينياً خالل 
عمليات عس���كرية مباش���رة وعمليات إطالق رصاص 
بش���كل تعس���في منذ عام 2000 لغاية اآلن، مشيراً إلى 
أن سبعة عشر طفاًل من هؤالء قتلوا خالل العام املاضي 
)2010م(، بينما كانوا يقومون بجمع احلصى في املنطقة 
احلدودية بقطاع غزة ملساعدة عائالتهم في إعادة إعمار 
منازلهم، في ظل رفض سلطات االحتالل السماح بإدخال 

مواد البناء إلى القطاع احملاصر.
]أخبار فلسطني 2011/5/2م[
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الموسوعة السياسية

 )Empirical Research( ف الدراسات اإلمبريقية تعرَّ
- باعتباره���ا أحد روافد النظرية السياس���ية اإلمبريقية - 
)Political Empirical Theory( بأنها الدراس���ات التي 
تعتمد على أدوات البحث امليدانية، مثل: )املالحظة، واملقابلة، 
واالس���تبيان، وحتليل املضم���ون(. ويهدف ه���ذا النوع من 
الدراسات إلى حتقيق إحدى النتائج البحثية الثالث التالية: 
اختبار صحة )Testing( بعض املقوالت التحليلية املتعارضة، 
 ،)Verification( أو التأك���د من مدى صحة مقولة حتليلية

.)Confirmation( أو التأكيد على صحة مقولة حتليلية
ومن ثَمَّ فإن العلوم االجتماعية بش���كل عام والسياس���ية 
بشكل خاص تقوم على ساقني ال يفترقان أولهما: )التنظير( 
أو ما يس���مى في العلوم السياس���ية النظريات السياس���ية 
املعيارية والتحليلية، وثانيهما: )اختبار( التنظير أو ما يسمى 
بالدراس���ات اإلمبريقية؛ وذلك عبر جتميع معلومات وبيانات 
منتظمة بش���أن النظرية أو املقولة املراد اختبارها إمبريقياً 

َوْفقاً لألهداف البحثية الثالثة سالفة البيان.

]مصادر مختلفة 2011/4م[

الدراسات اإلمبريقية
)Empirical Research(

مرصد األرقام

أملح تقرير البنك التنمية اآلسيوي )ADB(، الذي 
يتخذ من العاصمة الفلبينية )مانيال( مقراً له، والصادر 
حتت عنوان »تضخم أسعار املواد الغذائية العاملية وتنمية 
آسيا«، أملح إلى أن أس���عار الغذاء العاملية والنفط التي 
بدأت ارتفاعها بقوة مع بداية عام 2011م وستظل على 
هذا االرتفاع لبقي���ة العام، وهو األمر الذي قد يخفض 

النمو في املنطقة بحوالي %1.5.
وأكد التقرير على أن ارتفاع أس���عار الغذاء احمللية 
بنس���بة 10% في بلدان آسيا النامية من املمكن أن يدفع 

حوالي 64 مليون شخص إلى الفقر املدقع.
 )ADB( وكال���ة األنب���اء األملانية د ب أ ع���ن بنك التنمية اآلس���يوي[

2011/4/26م[

أجمع مسؤولون صحيُّون على أن مكافحة التدخني 
تش���كل حتدياً كبيراً ينبغي مواجهته مبختلف الوسائل؛ 
ملا يس���ببه من أمراض وأضرار على املجتمع والفرد وما 
ر في الكويت بحوالي 72 مليون  يكبده من خس���ائر تقدَّ

دينار تنَفق عليه سنوياً.
وأضافوا ف���ي تصريحات متفرق���ة لوكالة األنباء 
الكويتية »كونا«: »إن نس���بة املدخنني في الكويت وصلت 
إلى حوال���ي 3 %؛ وإن وزارة الصحة تعي جيداً مخاطر 
التدخ���ني وتعمل جاه���دة على التصدي له���ذه اآلفة 
وللمشكالت املتفاقمة الناجمة عن تعاطي التبغ بأشكاله 

كافة«.
وذكرت مصادر أن تقديرات منظمة الصحة العاملية 
حتى عام 2020م تش���ير إلى أن التدخني يتسبب بقتل 
عش���رة ماليني شخص س���نوياً، وأن أكثر من 15 ألف 

نسمة ميوتون في اليوم الواحد بسببه.
وذك���رت أن منظم���ة الصحة العاملي���ة حذرت ِمن 
تعرُّض نحو 175 مليون نس���مة للوفاة من تبعات تعاطي 
»النيكوتني« في الدول النامية بحلول عام 2030م؛ وذلك 
في وقت تؤك���د املنظمة إصابة ملي���ون ونصف املليون 
نسمة سنوياً بس���رطان الرئة منهم 900 ألف نسمة في 

الدول النامية.
 ]شبكة اإلعالم العربية )محيط( 2011/5/15م[
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األقليات اإلسامية

 بوروندي: دولة من دول وسط إفريقيا، يحدها من الشمال رواندا، 
ومن الغ�رب الكونغ�و، ومن الش����رق واجلن�وب تنزاني�ا. وهي دولة داخلية 

ال سواحل لها، وتقع ضمن هضبة البحيرات. 
عدد س����كان بوروندي حوالي 10 ماليني نس����مة )بحسب إحصائية 

عام 2007م(.
تتوزع األديان على النحو التايل:

60 % كاثوليك، 10 % مسلمني، 30 % ديانات تقليدية محلية. وترتفع 
نسبة املسلمني بني األجانب، ويقدر عدد املسلمني بحوالي )1.288.000 
نس����مة(. وصل اإلسالم بوروندي من ش����رقي إفريقيا؛ حيث كانت قوافل 
الدعاة والتجار تتحرك بني الساحل والداخل، وازدهرت الدعوة اإلسالمية 

في بوروندي في عهد سالطني زجنبار. 
وينتمي السكان إلى ثالث مجموعات عرقية: األولى هي اجلماعات 
الزجنية من قبائل الهوتو ويش���كلون أكثر من ثالثة أرباع سكان بوروندي 
85 %. واملجموعة الثانية تتكون من قبائل التوتس���ي وتنتمي إلى أصول 
حاميَّ���ة اختلطت بالزنوج، وتش���كل حوالي 14 % من جملة الس���كان. 
واملجموعة الثالثة من األقزام ونس���بتها ضئيل���ة 1%، وهناك جماعات 
تش���كل أقلية مهاجرة من مالي والس���نغال وغينيا ومن الهند وباكستان 
وعربية أيضاً. وتعد السواحلية لغة التجارة في بوروندي ويلم بها معظم 

السكان، والفرنسية هي اللغة الرسمية. 
ويعم����ل معظم أفراد ه����ذه القبائل في الزراع����ة لتوفير احملاصيل 

الضرورية ألسرهم، وبعضهم يُعنَى بتربية األبقار وزراعة النب. 
بحلول القرن اخلامس عشر امليالدي غزا التوتسي بوروندي من جهة 
إثيوبيا. وكانوا أكثر قوة من الهوتو الذين وافقوا على زراعة احملاصيل من 
أجل التوتسي، وباملقابل وافق التوتسي على حماية الهوتو؛ إال أن مجموعة 
صغيرة من طبقة النبالء تعَرف باس����م اجلانوا، ظلوا يحكمون بوروندي. 
وينحدر اجلانوا من س����اللة التوتس����ي غير أنهم لم يعتَبروا من التوتسي 
أو الهوتو. ولقد حكموا كاًل من التوتس����ي والهوتو، وحازوا ثراء عريضاً. 
ولبوروندي ملك يطلق عليه اسم املوامي، غير أن اجلانوا يقيِّدون سلطاته. 
في 1897م احتل األملان بوروندي ورواندا. وفي عام 1923م أصبحت 
روان����دا أوروندي إقليماً حتت االنتداب تدي����ره بلجيكا، وفي عام 1946م 
صوت����ت أوروندي لتصبح مملك����ة بوروندي املس����تقلة. واقترعت رواندا 
لتصبح جمهورية رواندا، ثم أصبحتا دولتني مستقلتني في األول من يوليو 

1962م. وكان التوتسي حينئٍذ قد سيطروا على بوروندي. 
عقب استقالل بوروندي أدى سوء الظن املتبادل بني الهوتو والتوتسي، 
إلى اضطراب مس����تمر في املنطقة؛ حيث عارضت الهوتو حكم التوتسي. 
وفي عام 1965م اغتال متعصبون رئيس الوزراء بيير جننداندوموي. وفي 
وقت الحق من العام نفس����ه أطلق متمردون من اجليش النار على ليوبولد 
بيه����ا، خليفة جننداندوموي. ثم ُش����في ليوبولد، ولك����ن حل محله مايكل 

مايكامبيرو قائد اجليش في بوروندي. وفي عام 1966م أطاح مايكامبيرو 
بامللك وأعلن بوروندي جمهورية، ونصب نفس����ه رئيساً. وفي عام 1972م 
أدت ثورة فاش����لة قام بها الهوتو ضد التوتسي إلى مقتل حوالي مائة ألف 
شخص، معظمهم من الهوتو. وفي عام 1976م أصبح العقيد جان باتيستا 
باجازا رئيس����اً؛ بعد أن قاد مجموع����ة من ضباط اجليش ضد احلكومة. 
وفي عام 1981م أقر الناخبون دس����توراً جدي����داً للبالد، نص على قيام 
مجلس وطني. وفي 1982م انتخب املجلس باعتباره أول هيئة تش����ريعية 

في بوروندي منذ عام 1965م. 
تدهورت العالقات حتت قيادة باجازا بني حكومة بوروندي والكنيسة 
الكاثوليكي����ة ذات النفوذ؛ حيث أصبح����ت إقامة الصلوات حتتاج إذناً من 
احلكوم����ة. وأدى عدم الرضا في صفوف اجليش، بس����بب العالقات مع 
الكنيس����ة، إلى اإلطاحة بباجازا في س����بتمبر 1987م. َخلَف الرائد بيير 
بيوي����وا باجازا وعمل م����ن أجل إتاحة حريات ديني����ة أكبر في بوروندي. 
أقرت بوروندي دستوراً دميقراطياً جديداً في مارس 1992م. وجرت أول 
انتخابات رئاس����ية بالبالد في يوني����و 1993م، فاز فيها زعيم اجلبهة من 
أجل الدميقراطية ملتش����ور نداداي، من الهوتو، وأصبح رئيساً لبوروندي. 
وفي أكتوبر من العام نفس����ه اغتاله بعض اجلنود التوتس����ي في محاولة 
انقالبية. أعقب هذه احملاولة حرب أهلية عرقية واس����عة قتل فيها أكثر 
من نصف مليون ش����خص وألقيت جثثهم في النيل، وهو ما أدى إلى تلوث 

مياه النيل بدرجة كبيرة. 
أهم مشاكل املسلمينفي بوروندي: 

يعاني املسلمون في بوروندي من الفقر، واجلهل، واملرض، والتبشير، 
وعدم وجود دعاة يعلمونهم أصول دينهم، وعدم وجود مدارس إس����المية 
فضاًل عن انتش����ار األمراض األكثر فتكاً في إفريقيا مثل اإليدز واملالريا 

وغيرها من األمراض. 
يحتاج املس����لمون إلى كتب تعلمهم ش����ؤون دينهم باللغة السواحلية 
أو الفرنس����ية ويحتاجون إلى املس����اجد واملصاحف والوقوف بحزم أمام 
حمالت التنصير والتبشير التي تتبناها الكنيسة الغربية )أمريكا وأوروبا(. 

املراجع واملصادر: 
• د. محمد عاشور، دليل الدول اإلفريقية، معهد البحوث اإلفريقية، 

جامعة القاهرة، 2007 م. 
• األقليات املسلمة في إفريقيا، سيد عبد املجيد بكر. 

• موقع املعرفة. 
• ش����عبان عبد الرحمن، مثلث الرعب اإلفريق����ي )زائير – رواندا – 

بوروندي(، مكتبة األسرة، 2001م. 
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] خاطرة أدبية [

كيف حالك؟ بجميع مشتقاتها، واجلواب واحد غير 
متعدد؛ بل هو محصور في كلمة واحدة: مسافر.

ر أصدقاءه املقربني! أجل، ويفتح دائرة  ذلك ما كان ُيحيِّ
هم - وأنا واحد  االستغراب عندهم على مصراعيها لكنَّ

منهم بالطبع - لم يعودوا يستغربوا سماع هذه الكلمة وقد 
اقتربو منه أكثر.

إن أنسى ال أنسى ذلك املساء، وقد تاقينا في الزقاق 
املوصل إلى احليِّ في املدينة، كان يبدو عليه االنهماك 

وهو يسير على عجلة من أمره. اقتربت منه راسمًا مشروع 
دنا عليها،  ابتسامٍة حتاكي ابتسامته العذبة التي عوَّ

وعندما الحظني سرعان ما اتسعت دائرة ابتسامته تغمر 
وجهه املتعرق.

فاجأته مداعبًا:
• يبدو أنك مسافر اليوم أيضًا؟

ارتبك لسماع كلماتي، وأخذ يعلو ويهبط وهو ينظر 
من حواليه متمتمًا وفراشة االبتسامة ترفُّ فوق وجنتيه 

بجناحيها العريضني.
• ال أدري - والله - متى يحنُي املوعد يا صديقي!

• ولكني مسافر زادي اخليال؛ فهل تراني غير هذا؟
كلماته القليلة النابرة فتحت نوافذ الدهشة عندي بل 

االشفاق. اقتربت أكثر وقلت مداعبًا:
نا - يا أبا حسان - على هذا الدرب  • ال عليك فكلُّ

د النفقات في هذا  ا هو من ُيرشِّ سائرون؛ وإمنا املفلُح منَّ
ته وعتادة التي جعلت لنا شواخص  السفر، ويعتدُّ بعدَّ

نهتدي بها. 
اختصرت قاطعًا محاضرتي، حتى ال أبدو ثقيًا ممًا.
ان من  كنت علمت خبر عقد قرانه لولده الوحيد حسَّ

ه له  خال بطاقة الدعوة، فأحسست بفرحتي له؛ ِل�َما أكنُّ
من ودٍّ وتقدير، واستأنفت معه فبادرته:

• ولك�ن يا أبا حس�ان! ليهن�ك فرُحك بحس�ان؛ فما بالك 
خرَتها ليوم كهذا؟ ال تغمرك فرحة فلذتك التي ادَّ

د طويًا، وعيناه ترسان الرضا حلسان، قائًا: تنهَّ
• الله يرضى عليه، لقد كان صاحب مسيرة معي جنبًا 

إلى جنب، وها هو يستعد خلوض غمار احلياة بإكمال 
نصف دينه والعقبى ألبنائك يا أخي راشد. وقبل أن أنكفئ 

مبتعدًا عنه، أضفت:
• ولكن قل لي يا أبا حسان: وهل حسان من آل مسافر 

أيضا؟
قلتها بخباثة حتمل روح املداعبة؛ إذ ال غرابة وقد كنت 
من أقرب أصدقائه إليه. بادلني النظرات هاّزًا رأسه الذي 

ب بالقول: وخَطهُ  الشيب، فندف عليه البياض، وعقَّ
• )ذرية بعضها من بعض( وهل ذلك الشبل إال من ذاك 

األسد.
استلطفُت ما سمعُته منه؛ إذ لم أتفاجأ، وراحت الكلمات 

ات ُسْبَحة تدحرجت هنا وهناك. تكرُّ كما لو كانت حبَّ
• يا لك من مسافر أعددَت )زوادتَك( ليوم الرحيل! 

اكتفى ُمغرقًا رأسه بني كتفيه، مؤمنًا بتواضٍع بدا لي 
حتى في عينيه الغائمتني بالرضا واالطمئنان بقوله:

• احلمد لله، احلمد لله.
عدوت مستودعًا إياه.

نحن مسافرون إزاءه؟ مستبشرًا بالهالة التي نرسمها 
كلما تاقينا معًا، لنصوغ أنشودة اإلميان فتعلوا غيمة فوق 
ى شاءت وكيف شاءت برضا الرحمن الذي  رأسينا متطرنا أنَّ

التقينا حول مائدته، وتعاهدنا بعهده املتني.

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

 )*( كاتب فلسطيني.

فوج���ئ الصهاينة بتوقيع اتفاق املصاحلة الفلس���طيني بني 
حركتي )فتح وحماس(، وجاءت تقييمات هذا االتفاق على النحو 

التالي:
االجتاه األول: أن هذا االتفاق س���ينهار قبل استحقاق أيلول 

ه محمود عباس إلى األمم املتحدة للمطالبة  املقبل؛ أي قبيل توجُّ
بالدولة؛ لذا يجب عدم التدخل؛ ألن »فتح« وحماس س���تتقاتالن 
مجدداً. وهذا االجتاه ميثله كثير من الصحافيني واحملللني وحتى 

األكادمييني »اإلسرائيليني«.
االجتاه الثاين: متيَّز برفض الصلح ومهاجمته بش���دة، دون 

انتظار تش���كيلة احلكومة ومواقفه���ا وبرنامجها. وهذا االجتاه 
يتزعمه الرئيس الصهيوني »ش���معون بيري���ز« ورئيس احلكومة 

»بنيامني نتنياهو«.
االجت��اه الثال��ث: يريد التريث وانتظ���ار اإلعالن عن رئيس 

احلكوم���ة اجلدي���د؛ ألن الهجوم عليها بعد ذلك س���يكون أكثر 
إقناعاً ألوروبا وأمري���كا والغرب عموماً، وهو ما صدر عن كثير 

من الوزراء »اإلسرائيليني« وقادة أجهزة األمن.
وفي ما يلي جملة من املواقف الرسمية الصهيونية:

رأى رئي���س جلنة اخلارجي���ة واألمن البرملانية، »ش���اؤول 
موف���از« أن توقيع اتفاق املصاحلة بش���رى إيجابية، مقتِرحاً أن 
تعلن »إسرائيل« اعترافها بالدولة الفلسطينية في إطار ما أسماه 
»حاًل مؤقتاً«، وأشار إلى أن »إسرائيل« أضاعت عامني اعتبرهما 
ثمين���ني، وأن الوق�ت ليس في صاحله���ا، وأنه ال ميكنها انتظار 
راً م���ن أن يُعرِّض اجلموُد  ش���ريك تعتبره مريحاً لها أكثر، محذِّ
مستقبَل »إسرائيل« للخطر، مؤكداً أن عليها اإلصرار على قبول 

أي حكومة فلسطينية بشروط الرباعية الدولية.
بينما ندد رئيس احلكومة العبرية، »بنيامني نتنياهو« باتفاق 
املصاحلة، ورفض التعاون مع احلكومة القادمة ملشاركة حماس، 
باعتبارها حركة »إرهابية«، واصف���اً املصاحلة ب� »ضربة هائلة 
للس���الم وانتصار كبير لإلرهاب«، قائاًل: »عباس عانق حماس«، 

وتدعو للقضاء على »إسرائيل«، وتُطلق الصواريخ جتاه ُمُدنها.
نافذة الفرص:

ومع ذلك، فقد وصف وزير اجلبهة الداخلية، »ماتان فلنائي« 
اتف���اق املصاحلة بأنه »ذر للرماد في العيون«، ولن يتغير ش���يء 
بعده، ألن حماس وفتح لن تتفقا على شيء، كما أن عباس ارتكب 
خطًأ في مترير االتف���اق، ألن حماس في موقف ضعيف، وهذا 
ما يبرر تقاربها مع »فتح«، وكان من املفترض االش���تراط عليها 
أن تصدر إعالناً واضحاً لالعتراف بإسرائيل، وإدانة العنف قبل 

التوقيع.
أما نائب وزير اخلارجية، »داني أيالون«، فقد اعتبر املصاحلة 
ضربة قوية للسالم في املنطقة، الفتاً النظر إلى أنه على الدول 
األوروبية - بصفتها املمول الرئيس���ي للسلطة الفلسطينية - أن 
توضح لها أن أي مخالفة لشروط الرباعية الدولية من شأنها أن 

تفرض عليها عقوبات شديدة.
لكن النائب العمالي، »بنيامني بن اليعيزر« رأى أن »نتنياهو« 

الصهاينة
واملصاحلة...

ع االنهيار، واالنتظار بني الرفض وتوقُّ
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أخطأ عندما خيَّر عباس بني »إس���رائيل« وحماس، ونظر وزير 
األمن الداخلي، »يتس���حاق أهارونوفيت���ش« بخطورة بالغة إلى 
املصاحلة، مطالباً بفرض عقوبات اقتصادية على فتح وحماس، 

وعدم نقل األموال للسلطة الفلسطينية.
وق���د اعتبر رئيس إدارة االئتالف احلكومي، »زئيف إيلكني« 
أن املصاحلة تدل على اختيار عباس ملا وصفه »طريق اإلرهاب«، 
مطالباً ب� »دفن« فكرة إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة، ألنها 
س���تتحول إلى »حماستان« كما حدث في غزة، وستجعل املناطق 
»اإلس���رائيلية« عرضًة للعمليات مثل »سديروت«، أو في احلالة 

األسوأ كما حدث مؤخراً في مستوطنة »إيتمار«. 
وطالب حزب »إس���رائيل بيتنا« احلكومة واملجلس الوزاري 
ر للش���ؤون السياس���ية واألمنية بقط���ع كافة االتصاالت  املصغَّ
مع الس���لطة، وَوْق���ف حتويل أموال الضرائ���ب إليها؛ بزعم أنه 
ال ميك���ن املوافقة على حتويل »إس���رائيل« األموال إلى حماس 
لتمويل العنف ضد مواطنيها، ودعا إلى تطبيق أحد بنود االتفاق 
االئتالف���ي بني احلزب والليكود، الذي ين���ص على أن اإلطاحة 
بحماس تعتَبر هدفاً إس���تراتيجياً إلس���رائيل؛ وهو ما يعني أنه 
ينوي خلق أزمة سياسية مع الليكود، قد تهدد بإسقاط احلكومة 

ما لم تتم اإلطاحة بحماس.
واعتبر وزير املواصالت، »يس���رائيل كاتس« املصاحلة »سد 
ي���ة، وليس فتح »نافذة ف���رص«؛ ألن حماس  ب���اب« بصورة مدوِّ
س���تبقى في غزة حاملة الس���الح، وأيديولوجية تدعو للقضاء 
على »إسرائيل«، وسيس���تمر عباس في إطالق تصريحات ليس 
مبق���دوره تنفيذها، زاعم���اً أن الفلس���طينيني يحاولون تضليل 

العالم، ويرسلون مندوبيهم إللقاء خطابات تهكمية. 
وأكد النائب العمالي، »يتس���حاق هرتصوغ« أنه ال يخش���ى 
املصاحلة؛ ألنه إذا أراد الفلسطينيون توحيد صفوفهم فال بأس، 
ومن احملب���ذ أن تكون هناك دولة فلس���طينية واحدة، بدالً من 
دولتني؛ ومع ذل���ك يتوجب على أي حكومة فلس���طينية القبول 
بشروط الرباعية الدولية بخصوص االعتراف بإسرائيل، وقبول 

االتفاقات املوقعة، ونبذ العنف.
حتويل األموال إىل السلطة:

وقد أخذ املوقف الصهيون���ي من املصاحلة أبعاداً ميدانية؛ 
لة للس���لطة الفلس���طينية؛ حيث  من خالل جتميد األموال احملوَّ
انتقد وزي���ر اجلبهة الداخلية الصهيونية، »ماتان فلنائي« القرار 

»اإلسرائيلي« بوقف حتويل األموال للسلطة الفلسطينية، باعتباره 
موقفاً خاطئاً؛ ألنها أموال الفلس���طينيني التي جنمعها بالنيابة 
عنهم؛ وهو ما يعني أن قرار التجميد يش���كل انتهاكاً لالتفاقات 
املوقع���ة، وقال: »إننا في هذه احلالة قمن���ا »بوضع العربة أمام 
احلصان«، وكان علينا االنتظار لرؤية كيفية استخدامهم لألموال 

قبل أن نتصرف«.
بينما أبدى رئيس جهاز »الشاباك«، »يوفال ديسكني« حتفُّظه 
من االقتراحات حول ضرورة جتميد أموال الضرائب الفلسطينية 
وعدم تسليمها للسلطة، وقال: »من حيث املبدأ يجب منح السلطة 
أمواالً، وإذا لم نقدم نح���ن واألوروبيون والعرب واألمريكان تلك 
األموال فلن تكون هناك سلطة فلسطينية، وهذا األمر يعود لقرار 
إستراتيجي، وحالياً طاملا لم تتغير السلطة ال يوجد سبب لتغيير 

سياستنا اجتاهها أو تغيير التنسيق األمني.
كما رف���ض وزير الدف���اع، »إيهود ب���اراك« جتميد حتويل 
األم���وال، باعتب���اره ق���راراً »متس���رعاً«؛ ألنها ليس���ت أمواالً 
»إسرائيلية«، بل فلسطينية جتمعها »إسرائيل« مبوجب اتفاقيات 
دولي���ة، ويجب مراقبتها، وبلورة تفاهم���ات مع الواليات املتحدة 
والس���لطة للتأكد أنها لن تُس���تخَدم لتمويل »العنف«؛ علماً بأن 
غالبية الوزراء اإلس���رائيليني يؤيدون موق���ف وزير املالية الذي 

قرار جتميد األموال.
إن األمر األكثر غرابة في املوقف الصهيوني من املصاحلة، 
متثَّل في التهجمات على نواب الكنيس���ت العرب ملشاركتهم في 
احتفال املصاحلة؛ فقد اعتبر عضو الكنيست الصهيوني، دافيد 
روتيم، من حزب »إس���رائيل بيتنا« أن أعضاء الكنيس���ت العرب 
الذين حضروا مراسم توقيع اتفاق املصاحلة في القاهرة: أحمد 
الطيبي ومحمد بركة وطلب الصانع، »مخلصون« حلركة حماس 

أكثر من إخالصهم إلسرائيل.
ووص���ف رئيس فري���ق حزب الليك���ود، »أوفي���ر اكونيس« 
حضورهم مبثابة جتاوز »اخلط األحمر«، ويضع عالمة استفهام 
بالنس���بة لوالئهم. أما عضو الكنيس���ت، آرييه إلداد، من حزب 
»االحتاد الوطني، فقد لفت النظر إلى أن اجلميع سيفهمون في 
نهاي���ة املطاف أن النواب العرب يؤيدون حماس، ويتضامنون مع 
أخطر عدو ل� »إسرائيل«. وزعم وزير اإلعالم، »يولي ادلشتاين« 
أن حضور النواب العرب قد »أزال القناع« عن أوجههم احلقيقية؛ 

ألنهم يثبتون حالياً أنهم يؤيدون القضاء على »إسرائيل«.
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] قراءة [

ر ح���ق قدرها رغم أننا في عصر  من الكتب التي لم تقدَّ
اإلع���الم كتاب )املثقف العربي بني العصرانية واإلس���المية( 
تألي���ف أ. د. عب���د الرحمن بن زيد الزنيدي أس���تاذ الثقافة 
بجامعة اإلمام )الطبعة األولى 1430- دار كنوز إشبيليا(، وقد 
سألت أكثر من 50 مثقفاً وأستاذاً جامعياً فأجمعوا على عدم 
ق���راءة هذا الكتاب أو معرفته؛ ول���ذا قمت بتلخيصه في 35 
صفحة، وهذا عرض تعريفي له في ثالث صفحات، وملن أراد 
مطالعة مختصر الكتاب فس���يجده مبوقع املختصر على النت 
وه���و ال يغني عن قراءة الكت���اب ذي الثالثمئة صفحة؛ وإمنا 
يعرض ألفكاره األساس���ية وقراءة الكتاب متنح القارئ عمقاً 

وتشبُّعاً بُحْكم كثرة التفاصيل واألمثلة والشروح.
وقد متيز الكت���اب برصد وحتليل واق���ع املثقف العربي 
ومس���اراته خالل هذا العصر، كما متيز بعمقه مع بس���اطة 

عباراته واختصاره وتوازنه واعتداله.
كتاب املثقف العربي يقع في فصلني: 

األول: عن الثقافة نظري���اً )مفاهيمها وعناصرها(، وعن 

الثقافة تطبيقياً وعملياً وواقعي���اً؛ من خالل التأمل في واقع 
النخبتني املثقفتني في العالم العربي )اإلسالمية والليبرالية(.

والثاين: عن مرتكزات العمل الثقافي للمثقف املسلم.

يف بداي��ة الفصل األول ي���ورد املؤلف تعاريف الثقافة 
ويحدد عناصرها األساس���ية في: تفس���ير الوجود، والقيم، 

والنظم، ويبني عالقة الثقافة بالدين وبالعلم.
ويف املبح��ث الث��اين: يعرِّف املثقف ويحدد عناصر املثقف 

مبيناً أنها: الصنعة الفكري���ة )وهي القاعدة التي يقوم عليها 
متي���ز املثقف عن غيره(، والتكيف الش���خصي )العملي( َوْفَق 
املس���توى املعرفي )الفكري( الذي يحمل���ه، وامتالك رؤي����ة 
تش���تمل على منظومة مفاهيم في تفسير الوجود، والواقعية 

االجتماعية، والنزعة النقدية قدرة وفعاًل.
ثم يحدد مواصفات املثقف املس���لم؛ بأنه ش���خص ميلك 
صنعة فكرية، وسمتاً ش���خصياً متسقاً معها، ورؤي��ة شمولية 
ف���ي اإلصالح، وواقعية اجتماعية، ونزع�ة نقدية. وأنه منطِلق  )*( املشرف العام على موقع املختصر.

عرض لكتاب

)المثقف العربي بين
العصرانية واإلسالمية(
تأليف أ. د. عبد الرحمن الزنيدي

إبراهيم بن عبدالرمحن التركي)*(
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من اإلسالم منهجاً وموضوعاً.
ويوضح وظيفة املثقف من خالل مجموعة تصورات وآراء.
كما يبني الفرق بني املس���لم واإلسالمي ويعرض عدداً من 
ر والداعية  األلقاب املتداخلة مع لقب مثق���ف؛ كالعاِلم واملفكِّ

مبيناً الفروق بينها وبني وصف املثقف.
ث عن النخ���ب املثقفة في  ويف املبح��ث الثال��ث: يتح���دَّ

العالم العربي واحتكاكاها بالغرب عن طريق االبتعاث وغيره، 
وانقس���امها ما بني منبهر ومتماس���ك، ويصف عموم النخب 
املتأثرة بالغرب بالعصراني���ني منطلقاً من أن هذا العصر هو 

عصر الغرب.
ه احلضارة  ثم يش���ير إلى أب���رز ثوابت الرؤية الت���ي توجِّ

الغربية املعاصرة. 
ج على سلبياتها؛  ثم يعدد إيجابيات النخبة العصرانية ويعرِّ
وعلى رأسها أنها لم حتقق لألمة التقدم في املسيرة النهضوية 
خطوة لألمام؛ مدلِّاًل باالعترافات، وبالواقع املتمثل: بس���قوط 
حضاري واجتماعي )قيم(، وثقافي )هوية(، وسياسي )حرية(، 

وعسكري )إسرائيل(، ومعنوي )ذل(.
ومن شواهد فشل النخبة العصرانية الليبرالية: عقم إبداعهم 
في كتاباتهم، وضعف سمتهم الشخصي أخالقياً، وانعزالهم عن 
املجتمع، واضطراب عالقتهم باإلس���الم وتفاوته���ا تفاوتاً بيِّناً؛ 
فكان���ت النتيجة لكل ذلك ه���ي: اإلفالس، والفش���ل، وافتقاد 
ثق���ة املجتمع، واألزمة، والغربة، وش���لل الفاعلية )تهوُّر - هزائم 
عس���كرية - حكم منفرد مس���تبد - فشل الوحدة - النزاعات - 
انتهاك حقوق اإلنسان - تفشي الفقر - تفكك سياسي - تغرب 

ثقافي - حروب إقليمية - تبعية اقتصادية(.
ثم يعِرض ملسار ما بعد السقوط للنخبة العصرانية مبيِّناً 
لَهم لعدة مس���ارات طرائق قدداً؛ م���ا بني تائب، ومتعولم  حتوُّ
ومنسحب، ومنتحر، ومهاجر للغرب، وملتحق بطوابير العمالة 

الصريحة، ودارس للتراث من منطلقات غربية.
ثم ينتقل للحديث عن النخبة اإلس���المية مبيِّناً مسارها 
التاريخي املعاصر بدأً من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
والسنوس���ية واملهدية ثم املدرسة اإلحيائية )األفغاني، وعبده، 
ورضا، واب���ن باديس(، ثم احل���ركات واجلمعي���ات والعلماء 
والدعاة التي تش���كلت في تيارات إخوانية وس���لفية وعلمية 

وفكرية، ويحدد خمسة قواسم مشتركة بينها.

بعد ذلك ينتقل لبيان مميزات النخبة املثقفة اإلس���المية، 
وه���ي: اإلخالص لألم���ة باالنطالق من اإلس���الم، والقناعة 
الكاملة باإلس���الم، وأنها خلقت ثقافة شرعية، وأوجدت أماناً 
نفس���ياً، وقاومت الغزو الثقافي، وسعت نحو النهوض باألمة، 
وبعث���ت االجتهاد، وخطابها جامع بني النخبوية واجلماهيرية، 
والت���درج نحو التوازن ب���ني املثالية والواقعي���ة، ورد االعتبار 

العلمي للنص الديني األساسي )القرآن والسنة(. 
كما يكش���ف أبرز سلبيات النخبة اإلس���المية، وهي: اجلمود 
املنهج���ي ف���ي التحول الذي تقتضي���ه ضرورات التط���ور، وتغير 
من���ط التحديات وجم���ود منط االس���تجابة لت���ل���ك التغيرات، 
وتآكل القطعيات االجتهادية، اضط���راب املفاهيم في التعامل مع 
املصطلح���ات املعاصرة كالدميقراطية، ومعاناة التعامل مع الواقع، 
والضمور الشديد لإلبداع، ونقص العلمية والتحليلية، ونقص النقد 

الذاتي، والتطاوح بني الثنائيات، واجلمود على اجتهادات سابقة.
ثم يتناول النخبة اإلسالمية واملستقبل مبشراً أن املستقبل 
داً أسباب ذلك )كفشل العصرانيني، وفشل التنمية بال  لها ومعدِّ
ثقافة، واألصالة مرتكزها وهو الوحي، ولتجاوب اجلماه����ير 
معها، ولتطورها وإن كان بطيئ���اً في منهج َحراكها، ولقدرتها 
على توليد قيادات متوالية ومتنوعة والستجابتها للمستجدات، 

وللمبشرات على مستوى األمة والعالم.
ورغ���م أن الكتاب قد ُكِتب في مرحلة من أس���وأ مراحل 
األمة؛ إال أنه يفيض بالتفائل الذي نش���اهد واقعنا هذه األيام 
قه بعد ثورات تونس ومصر وغيرها. وهو ما يشير لبعد  يصدِّ

نظر املؤلف وحسن قراءته للواقع.
 ث���م بنيَّ ضمان���ات حتقيق املس���تقبل املنش���ود للنخبة 
اإلس���المية: مثل حترير منه���ج العالق���ة باملرجعية - وهي 
الكتاب والسنة - بصورة محكمة، ومللمة التشتت في األهداف 
والبرامج نحو التقارب والتنسيق، وجتاوز السلبيات، والشجاعة 
في االجتهاد والتجديد، والفرز بني األشياء املختلفة، واالنفتاح 

على مختلف قوى األم���ة وحتديد القواسم املشتركة.
الفصل الثاين: يتناول مقومات ثقافة املثقف املسلم التي 

جتعل جهد هذا املثقف إسالمياً وواقعياً ومعاصراً.
ويع���دد أهداف املثقف املس���لم بأنها: التذكي���ر، والبناء، 

واملساوقة، واملغالبة، واستثمار املنجز اإلنساني.
ثم يبنيِّ األسس املنهجية لثقافة املثقف املسلم وهي:
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1 – الصنعة الفكرية.
2 – اإلميان باإلسالم مرجعية للثقافة. 

3 – فقه الدين.
4 – فقه الواقع.

وي���رى املؤلف أن الصنعة الفكري���ة تتجلى في أمور، هي: 
املعرفة التخصصية في فن من فنون العلم، واملنهجية العلمية 
في تخصصه بإتقان، وفي املناهج األخرى باالستيعاب، واإلبداع 

واالجتهاد، والبناء العلمي على قواعد وحقائق صحيحة.
���نة يبنيِّ أن  وفي حديث املؤلِّف عن مرجعية القرآن والسُّ
خلل االنتماء الثقافي لإلسالم هو منطلق األزمات التي يعاني 

منها املثقف املسلم العصراني.
وأزمة العصران���ي جهلُه بجوهر اإلس���الم ال بتفاصيله، 
ل  والنتيجة أنه يرى إسالمه من خالل رؤية استشراقية، أو تأمُّ
في التدين الش���عبي في مجتمعه، أو قياس على أديان أخرى 

خاصة النصرانية.
ويحدد جتليات االنتماء الثقافي لإلس���الم في خمس���ة 

محاور:
األول: تفس���ير الوجود: دنيا وآخرة، غيب وشهادة، عقل 

ووحي، أصل اإلنسان وحكمة وجوده ومصيره.
الثاني: التوحيد: وهو التوضيح التطبيقي لتفسير الوجود.

الثالث: هيمنة الوحي على التفكير.
الراب���ع: الش���مولي��ة ف���ي مقاصد الش���ريعة وميادينها 

وعناصرها.
اخلامس: ثبات املعيارية واإلطالق؛ ألنه يرتكز في نظرته 

لألشياء على حقائق الوحي.
ويف املبح��ث الثال��ث: يتحدث املؤلف عن فقه الدين مبيِّناً 

أن الفقه في اإلسالم جهد بشري يتجلى في ثالثة أنواع:
فقه النصوص الش���رعية، وفقه الك���ون واحلياة والوجود 

اإلنساني، وتكييف احلياة َوْفَق منهج الله.
ل منهج الفقه في الدين؛ مبيِّناً ارتكازه على صحة  ثم يفصِّ
النص وصحة الداللة، مح���ذراً من حتريفات دالالت األلفاظ 
الشرعية املعاصرة والقدمية، كما يحذر في حديثه عن االجتهاد 
من بعض املنهجيات املعاصرة في دراسة النصوص والقراءات 
التأويلية املعاصرة للنص، الهادفة إلى حتطيم الوحي أن يكون 

دة للعقيدة. هه وتفتيت الرؤية املوحِّ مرجعية موجِّ

 وداعياً في الوقت نفسه إلى تفاعل إيجابي مع الدراسات 
اللغوية املعاصرة التي وضعت مناهج لدراسة النصوص دراسة 

استيعابية نقدية.
ويف املبحث الرابع: يتحدث املؤلف عن فقه الواقع، ويحدد 

لفقه الواقع ثالث صور، هي:
1 - التصور الصحيح املتماسك ملجريات احلياة.

2 - التصور الصحيح للواقع كما هو قائم بأنساقه الفكرية 
والتنظيمية: ثم صياغة هذا األنس���اق صياغة إسالمية؛ ففقه 
الواقع هن���ا في الصورة الثانية ينزل إلى الس���احة فيصبغها 
بفعل احل���الل ومنع احلرام؛ في مقابل فق���ه الصورة األولى 
الذي يس���ير خلف املجتمع في حتوالته ويصدر أحكامه على 

هذه التحوالت باحِلل واحلرمة والصحة والفساد.
3 - العلم بسنن الله في اآلفاق واألنفس؛ في الكون املادي 
واحلياة اإلنسانية: وهو الذي من خالله يتعرف اإلنسان على 

التغيرات وطبائعها وآلياتها.
وفقه السنن هو أقرب املعاني ملدلول اللفظة في القرآن إذا 

جاءت منفية عن الكفار واملنافقني.
ثم يلقي املؤلف نظ���رة تاريخية على فقه الواقع من حيث 
االعتقاُد وسنُن الله، مالحظاً انفصال الفقه عن الواقع العملي 

شيئاً فشيئاً بعد عهد الصحابة.
كما يالحظ محاوالت التجديد في فقه الواقع منذ عصر 
النهضة احلديث: بدءاً من جهود فكرية لرواد مدرسة اإلحياء 

إلى رسائل علمية جامعية ومجامع فقهية ومؤسسات.
ويشير املؤلف إلى عدد من العناصر املهمة في فقه الواقع 

للمثقف املسلم، وهي:
العلم بحقيقة الطبيعة اإلنس���انية، والعلم بالسنن الربانية 

الكونية واإلنسانية.
كم���ا يدعو إلى توازنات مطلوبة ف���ي التعامل مع الواقع؛ 
مبراعاة ش���رائح املجتمع والت���وازن بني املْطلََق���ات التعبوية 

والبرامج العملية ورعاية التوازن بني العلم وقدرات العمل.
ثم يختم املؤلف باحلديث عن إشكاليات فقه الواقع.

هذا عرض س���ريع لكت���اب املثقف العرب���ي وهو يهدف 
للتعريف بقيمة هذا الكتاب وبي���ان أهمية قراءته لكل مثقف 

عربي.
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 فتحت ثورة الش����عب املصري املباركة األبواب واس����عة أمام 
اإلسالميني في مصر للمشاركة السياسية على نحو لم يكن متخياًل 
قبل بضعة شهور فقط، ومبا أن أرض الكنانة حاضنة كبرى للفكر 
اإلسالمي وللعلم الشرعي وللدعوة؛ فإن مسؤولية اإلسالميني في 
مصر عل����ى اختالف فصائلهم تصبح مضاعف����ة؛ فهم ال يحملون 
مس����ؤولية جناحهم كجماعات فحسب بل مسؤولية سمعة اإلسالم 

نفسه باعتباره ديناً صاحلاً حلمل وأداء املسؤوليات السياسية.
 وتتفاوت حظوظ اإلسالميني املصريني من اخلبرة واالحتكاك 
السياسيني؛ فمدرسة اإلخوان املسلمني - مثاًل - لها جتربة ضاربة 
في عمق تاريخ مصر املعاصر؛ وإن لم تخل التجربة من مالحظات 
وأخط����اء رمبا هم أدرى الناس بها، بينما املجموعات اإلس����المية 
األخرى أقل حظاً من ناحية اخلب����رة لعوامل تاريخية وموضوعية 
كثيرة؛ لذا فإنني أحب أن أخص التيار السلفي املصري مبجموعة 
م����ن النصائح واملالحظات؛ أقدمها بكل تواضع من منطلق جتربتنا 

في العمل السياسي والبرملاني الكويتي.
أواًل: ليكن اإلخالص وابتغاء وجه الله - س����بحانه - حاضراً 
في كل ما يفعلون؛ ألن دنيا املؤمن هذه دار ابتالء وليست دار جزاء، 
ماً على كل هدف )ش����خصي أو جماعي(، ولن  فليكن رضا الله مقدَّ
ق أهل الدعوة في حقل الس�ياس����ة أو غيره إال بالصل�ة باملولى  يوفَّ

- عز وجل - وحسن االتكال عليه.
ثاني��ًا: العمل السياس����ي يجل����ب معه كثيراً م����ن اإلغراءات 
الشخصية واجلماعية ومزالقه كثيرة؛ فالوجاهة واملناصب وفرص 
الكسب املادي تتكاثر على املش����تغل بالسياسة مينة ويسرة؛ فعلى 

صاحب الدعوة أن يتفقد دائماً نيته ويتأكد أنها لله وليس����ت حلظ 
النفس.

ثالث��ًا: حقل السياس����ة هو ميدان اخلالف����ات واالحتكاكات 
وتضارب اآلراء واصطدامها؛ سواء داخل اجلماعة الواحدة أو بني 
الصف اإلسالمي أو مع الصفوف األخرى، َفلْيحذر املسلم املشتغل 
في السياسة أشد احلذر؛ فإن لهوى النفس في هذا احلقل صوالت 
وجوالت، فلتكن معان����ي الوالء والبراء واحلب في الله حاضرة في 
الذه����ن والقلب؛ ألن من أعط����ى لله وترك لله... فقد اس����تكمل 

اإلميان.
رابع��ًا: لزوم اجلماعة واجب في العمل السياسي: فإذا حصل 
االتفاق على ش����يء في أيٍّ من حقول العمل السياس����ي ومشاريعه 
فعل����ى جميع أف����راد اجلماعة التزام����ه؛ ألن اجلماعة قوة ورحمة 
والفرقَة ضعف وع����ذاب، وينبغي أن يتق����دم احلرص على وحدة 
الص����ف نزعَة االعتداد بالنفس واإلعجاب بالرأي؛ فإن الفرد قليل 

بنفسه مهما قوي، وكثير بجماعته. 
خامس��ًا: ليحرص اإلس����الميون عموماً - وأخص السلفيني 
هنا - على حس����ن بناء اجلهاز الذي يقود العمل السياس����ي؛ ألن 
قب����ول القاعدة بالقيادة واقتناعها به����ا ضروري جداً لنجاح العمل 
ه  اجلماعي، وهذا يس����تلزم تطوير مبدأ الشورى ليكون قرار وتوجُّ
القيادة معبِّراً على توجهات القاعدة مع آلية واضحة للنقد الذاتي 
والتصحي����ح، وهذه اآللية ضعيف����ة أو رمبا مفق����ودة عند معظم 
جماعات العمل السياس����ي في عاملنا الغربي؛ سواء كانت إسالمية 

أو غيرها. 
سادسًا: ثبت بالتجربة أنه من األفضل أال تخوض رموز العمل 
الدعوي والفقهي للجماعة اإلسالمية العمل السياسي املباشر؛ بل 

نصائح في
العمل السياسي
لإلسالميين

في مصر
الطبطبائي)*( ولي��د  د. 

] الورقة األخيرة [

)*( عضو مجلس األمة الكويتي.
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األفضل أن تلعب دور القيادات املعنوية التي تس����اعد على ترشيد 
العمل السياسي ونقده وتصحيح اعوجاجه وتوجيه اجلماهير.

س��ابعًا: ليكن فقه االخت����الف حاضراً عند املش����تغلني في 
العمل السياس����ي، فالتطابق في اآلراء غير قائم بني الناس عموماً 
والسياس����يني خصوصاً؛ فال يجوز أن يفسد اخلالُف للود قضية، 
وعلى السياسي أن يبحث عن املتفق عليه ويوسعه ال أن يذهب إلى 
اخلالفات يعظمها؛ س����واء كان اخلالف داخل الصف الس����لفي أو 

اإلسالمي عموماً أو خارجه.
ثامن��ًا: يجب أيض����اً أن يكون فق����ه األولي����ات عنصراً في 
التوجهات والقرارات واختيار البدائل؛ فال يتم االش����تغال بالفروع 
عن األصول، وال يت����م اإلصرار على أمٍر تغلُب مضارُّه على فوائده 
حتى لو كان في أصله صحيحاً، والسياسة ميدان أساسيٌّ في غلبة 

درء املفاسد على جلب املصالح.
تاس��عًا: من أهم مس����ائل العمل اإلس����المي اختيار اخلطاب 
املناس����ب للجمهور، والتدقيق على ما يصدر م����ن قيادة وأعضاء 
اجلهاز السياس����ي من تصريحات وبيانات وم����ا يعلَن من مواقف، 
روا«؛  ����روا وال تعسِّ روا ويسِّ ����روا وال تنفِّ وقد جاء في احلديث: »بشِّ
وخصوصاً أن وس����ائل اإلعالم املعادية غالبة على املشهد املصري 
ومعظ����م الدول العربية، وهي تبحث عن املثالب على اإلس����الميني 
س����واء وجدت أم ل����م توجد، والغال����ب عليها اتهام اإلس����الميني 
بالتعس����ير والتضييق على الناس واالفتقار إلى املرونة في التعايش 
مع املخالفني، فال يجب أن نساعد هذه الوسائل مبا يروج دعاياتها 

املغرضة.
عاش��رًا: السياس����ة هي فن املمكن: ويج����ب االنتباه إلى ذلك 
خصوصاً في احلمالت االنتخابية؛ فنزول مرشحي اجلماعة يجب 
أن يدَرس على أسس موضوعية من كفاءة املرشح وإمكاناته ومدى 
صالحيته للنزول في هذه الدائرة أو تلك، ويراعى أال يتم التنافس 
بني مرشحي اجلماعة فيكسر بعضهم بعضاً، وحتى مع إسالميني 
ر أن فرصة مرش����ح اجلماع����ة األخرى أفضل، وإذا  آخرين إذا ُقدِّ
ر أن فرص����ة النجاح في دائرة ما ضعيف����ة؛ فاألفضل االتفاق  ُقدِّ
مع جماع����ة أو حزب آخر على دعم مرش����حه إذا كان أفضل من 

منافسيه.
أح��د عش��ر: السياس����ة هي فن املمكن أيضاً: فبعد الدخول 
إلى البرملان، يجب أن توزن األولويات في املواقف كما يوزن الذهب 
والفضة؛ ألن الطاقة السياس����ية ألي حزب أو جماعة لها حدودها 
ر املبادرات  كم����ا أن البرملان له وقته وجهده ح����دود؛ فيجب أن تقدَّ

واملشاريع بذكاء.

إثنا عش��ر: }ُقْل َهْل َيْس���َتِوي اَلِّذيَن َيْعَلُموَن َواَلِّذيَن ال َيْعَلُموَن{ 
]الزمر: ٩[: فيجب أن تتس����لح اجلماعة بأفضل الكفاءات القانونية 
والدستورية حتى يحس����ب نواب اجلماعة موضع أقدامهم في كل 
خطوة برملانية يخطونها؛ وخصوصاً أن املمارس����ة البرملانية اجلادة 
لم تُعَرف في مصر من قبل، واآلن لم تعد القوانني ومواد الدستور 

حبراً على ورق بل هي خطة طريق العمل السياسي.
ثالثة عش��ر: من أكثر جوانب العمل السياس����ي حساس����ية 
هي املش����اركة في احلكومة؛ ألن النائب ناقد وفي العادة ال يحمل 
مس����ؤولية العمل التنفيذي للدولة بينما الوزير موضع نقد اجلميع؛ 
ف����إذا رأت اجلماعة مصلحة في دخول الوزارة، فيجب اختيار أكثر 
نواب اجلماعة صالحية لذل����ك ومن يُعَرف عنه صالبة في الدين 

والشخصية؛ ألن للمناصب سكرة أشد من سكرة اخلمور.
رابع عش��ر: في دخول العمل ال���وزاري يجب انتقاء احلقائب 
املناس���بة، وأول ما يجب أن يحرص عليه اإلس���الميون هو وزارات 
التوجيه )التربية، والتعليم العالي، واألوقاف، واإلعالم( فإذا لم يروا 
مناسباً أن يأخذوها فيجب أن يحرصوا أال تذهب للمعادين للتدين 
بني فكرياً والبعيدين عن الهوية اإلسالمية العربية ملصر.  من املغرَّ

خامس عش��ر: لتكن قضايا الدي����ن والدفاع عن ثوابت وقيم 
املجتمع على رأس اهتمام اإلس����الميني، مع ع����دم إغفال قضايا 
الفس����اد واخلدمات طبعاً؛ ألنهم إذا لم يهتم����وا بها فلن يهتم بها 

غيرهم.
س��ادس عشر: على مس����توى العمل السياسي والبرملاني فإن 
العام����ة من الناس في املجتمع املس����لم ال يُحَملون على التورع وال 
يطلب منهم االلتزام باملس����توى الس����لوكي الذي يطلب الداعية من 
نفس����ه االلتزام به؛ وإمنا يطلَب منه����م ترك املقطوع بحرمته وأداء 

أركان اإلسالم.
س��ابع عشر: في مجال السياسة اخلارجية: على اإلسالميني 
املصري����ني - خصوصاً - العم����ُل على أن تس����تعيد مصر دورها 
الريادي والقي����ادي الذي ُغيَِّبت عنه على م����دى عقود؛ خصوصاً 
في ما يتصل باخلطر الصهيوني على العرب واملس����لمني، ومعاناة 

الشعب الفلسطيني حتت االحتالل.
ثام��ن عش��ر: يجب أال ينس����ى اإلس����الميون - وخصوصاً 
الس����لفيون - أنهم جماعة إصالح ودعوة في األس����اس، فيجب أال 
يشغلهم العمل السياس����ي عن إعطاء العمل الدعوي واالجتماعي 
حق����ه؛ ألنه هو األس����اس، وأال يقعوا في م����ا وقعت به اجلماعات 
اإلسالمية في الكويت - مثاًل - في االشتغال بالسياسة عن مسيرة 

الدعوة إلى الله.
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