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] االفتتاحية [

بس��م اهلل، واحلم��د هلل، والصالة والس��الم على 
نبينا حمم��د وعلى آله وصحبه وم��ن اهتدى هبداه، 

وبعد:
فال تزال س���ن الله الكونية القدرية متضي بحكم الله 
وحكمت�ه في حياة البشر إلخضاع وإقناع الذين لم يس�لموا 
أو لم يس�تكملوا التس����ليم ألحكامه البش�رية، واألمر كما 
قال الل�ه - عز وجل -: }َسُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي اآلَفاِق َوِفي َأنُفِسِهْم 
ُه َعَلى ُكِلّ َش���ْيٍء  ُه اْل�َحُقّ َأَو َل���ْم َيْكِف ِبَرِبَّك َأَنّ َ َلُه���ْم َأَنّ ���ى َيَتَبَيّ َحَتّ
َش���ِهيٌد{ ]فصل���ت: ٥٣[. قال الشيخ السعدي في معناها ما 
مؤداه: إن قلتم وشككتم بصحة وحقيقة ما جاء به القرآن، 
فسيقيم الله لكم ويريكم من آياته في اآلفاق واألنفس بياناً 
ال يقبل الشك أنه هذا القرآن حق، وما اشتمل عليه حق)1).
 ولقد رأينا ورأى العالم في العقود والسنوات األخيرة، 
بل الش����هور األخي�رة م�ن آيات الل�ه في األنف�س واآلف�اق 
ما يُخِضع كلَّ القلوب لو كانت فيها حياة، ويقنع كل العقول 
لو كانت فيها بصيرة؛ فكم من أفكار تخالف دين الله صالت 
وجالت، وجادل العقالء واحلكماء أربابَها في بطالنها، فلم 
يستجيبوا أو يرجعوا، حتى كشفت حركة التاريخ عن فسادها 
وزيفها وهشاشة قواعدها وأصولها؟ وكم من قوًى علت في 
ن الله بسقوطها وهالكها بعد أن  األرض بالبغي والباطل تأذَّ
ته�م وقال�وا: لن تَِبيد ه�ذه أبداً،  جتبَّر أهله���ا واختال�وا بقوَّ
لكنهم س���رعان ما خرجوا من دائرة العل���و، بل من ذاكرة 
التاريخ بع���د أن ظن الناس أن لن يخرج���وا } َوَظُنّوا َأَنُّهم 

))) رواه الهيثمي مبجمع الزوائد: 6/17، ورجاله رجال الصحيح.

انتصار
اإلسالم

ة تاريخية حتميَّ
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ُه ِمْن َحْيُث َلْم َيْحَتِس���ُبوا َوَقَذَف ِفي  ِه َفَأَتاُهُم الَلّ َن الَلّ اِنَعُتُهْم ُحُصوُنُهم ِمّ َمّ
ْعَب{ ]احلشر: ٢[. إن انتصار احلق واندحار الباطل  ُقُلوِبِهُم الُرّ
ُسنة قدرية وحقيقة كونية وحتمية تاريخية. وقد درج املفكرون 
الغربيون على تس���مية قوانني سير التاريخ ب� )فلسفة التاريخ( 
أو )حتمية التاريخ(، ويقصدون بذلك: أن حركته على املستوى 
اإلنس���اني )الفردي أو اجلماعي( تخضع للتسلس���ل املنطقي 
لألس���باب التي يؤدي بعضها إلى بع���ض، َوْفَق قوانني محددة 
س���لفاً، يقولون هم: إنها قوانني الطبيعي���ة، ونقول نحن: إنها 

سن الله الكونية.
إنهم يقولون: إن لذلك التاريخ اإلنساني فلسفة، يشير إليها 
أنه ينقسم إلى دورات حضارية مستقلة؛ فهناك - مثاًل - دورة 
للتاريخ الفرعوني والقبطي في زمان موس���ى عليه الس���الم، 
ودورة للت�اريخ اليه�ودي قبل بعث عيس���ى عليه السالم، ودورة 
للتاريخ النصراني بعد بعثته عليه الس���الم، ث���م دورة للتاريخ 
اإلسالمي بعد بعثة محمد #، ولكل دورة فلسفتها وحتمياتها؛ 
فاألمم الوثنية فلس���فتها التاريخية هي مراقبة مس���يرتها في 
الوف���اء للطقوس الوثنية، وعدم الس���ماح بانقراض أتباعها أو 
اندثار آثارها، وفلس���فة التاريخ عند اليهود ترصد مسيرة ما 
يسمى ب� )الشعب املختار/ األول( منذ عهد التيه، وحتى عهود 
التمكني ثم التشرد والضعف، تطلعاً إلى عصر السيادة وامللك 
العاملي حتت قيادة مسيح اليهود املنتظر، وفلسفة التاريخ عند 
النصارى تنظر إلى تطور مس���يرة )الش���عب املختار / الثاني( 
وطريقة انتشاره في األرض، وتأثيره في املسار اإلنساني؛ حتى 
يصل به التاريخ إلى )عهد اخلالص( بعد عودة مسيح النصارى 

املنتظر الذي يقيم ألتباعه دولة القطب األوحد واألخير!
أما املس�لمون، فإن حتمية التاريخ عندهم تنتظم تاريخ كل 
أنص���ار احلق في كل زمان ف���ي مواجهة جنود الباطل في كل 
زمان ومكان، وهي تختلف عن كل فلسفات التاريخ عند األمم 
بأنه���ا ترقب انتصار أهل احلق للحق وباحلق، ال انتصار أهل 

الدنيا للدنيا، وعلوَّهم في األرض واستكباَرهم على الناس. 
وفلسفة التاريخ هذه )أو حتميته( هي ما يُطِلق عليه القرآن 
وصف )س���نة الله(؛ أي طريقته وعادته - سبحانه - في إجراء 
تصاريف الزمان ومقاديره، عل���ى مقتضى احلكمة اإللهية، كما 
قال - س���بحانه -: }َق���ْد َخَلْت ِمن َقْبِلُكْم ُس���َ�ٌ َفِس���يُروا ِفي اأَلْرِض 
َة  ِبَي{ ]آل عمران: ١٣٧[، وقال: }ُسَنّ َفانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْل�ُمَكِذّ

ْقُدوًرا{ ]األحزاب: ٣٨[،  ِه َقَدًرا َمّ الَلِّه ِفي اَلِّذيَن َخَلْوا ِمن َقْبُل َوَكاَن َأْمُر الَلّ
ِه َتْبِدياًل{.  ِة الَلّ َد ِلُس���َنّ َة الَلِّه ِفي اَلِّذيَن َخَلْوا ِمن َقْبُل َوَلن َتِ وقال: }ُس���َنّ
]األحزاب: ٦٢[ 
إن انتصار اإلسالم - وهو دين الرسل جميعاً - سنة إلهية، 
وِبلُغ���ة القوم: )حتمية تاريخية( وال مش���احة في االصطالح؛ 
ل حتمياِته، مهما بدا لقصار  فس���ن الله حتكم التاريخ، وتشكِّ
النظر أنها تسير بخالف ما يقوله الله وما يريده. فقد انتصر 
الرس���ل جميعاً على أعدائهم، حتى ج���اء خامتهم وأفضلهم 
محمد # ففتح الل���ه له فتحاً مبيناً ونص���ره نصراً عظيماً 
على صنوف األعداء من مشركني وكتابيني ومنافقني، وسجل 
القرآن الكرمي هذه السنة اإللهية و )احلتمية التاريخية( فقال 
- سبحانه -:  }ُهَو اَلِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْل�َحِقّ ِلُيْظِهَرُه 
ِه َوَلْو َكِرَه اْل�ُمْشِرُكوَن{ ]التوبة: ٣٣[، ولم ميت رسول  يِن ُكِلّ َعَلى الِدّ
الله # حتى حق���ق الله له النصر على كل من ناوأه، وُختَمت 
حياته # ببشارة النصر الذي اقترن بفتح القلوب بالتوبة قبل 
أن يقترن بفتح البلدان بالغزو، فقال - س���بحانه -: }إَذا َجاَء 
ِه َأْفَواًجا  ِه َواْلَفْت���ُح #!١!#( َوَرَأْيَت الَنّاَس َيْدُخُلوَن ِفي ِدي���ِن الَلّ َنْص���ُر الَلّ
اًبا{ ]النصر: ١ - ٣[. ُه َكاَن َتَوّ #!٢!#( َفَسِبّْح ِبَحْمِد َرِبَّك َواْسَتْغِفْرُه إَنّ
ومثلما وعد الله رسوله بالنصر، وعد أتباعه به ما استقاموا 
ُه اَلِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم  على دينه وسنته، فقال - سبحانه -: }َوَعَد الَلّ
اِل�َحاِت َلَيْس���َتْخِلَفَنُّهْم ِفي اأَلْرِض َكَما اْس���َتْخَلَف اَلِّذيَن ِمن  َوَعِمُلوا الَصّ
ْن َبْعِد َخْوِفِهْم  َلَنُّهم ِمّ َ�َّ َلُهْم ِديَنُهُم اَلّ���ِذي اْرَتَضى َلُهْم َوَلُيَبِدّ َقْبِلِهْم َوَلُيَمِكّ

َأْمًنا َيْعُبُدوَنِني ال ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيًئا{ ]النور: ٥٥[.
ولقد شهدْت أحداث التاريخ اإلسالمي في عهوده املتوالية، 
نة اإللهية وتلك احلتمية التاريخية في انتصار  على أن هذه السُّ
اإلسالم، هي قدر هذه األمة على قدر استجابتها واستقامتها؛ 
فمنذ أن كسر الله بهذه األمة ُملْك كسرى وَقَصر نفوذ قيصر، 
توالت انتصارات األمة في جنبات األرض األربع، فلم يستطع 
التتار قهرها، ولم يتمكن الصليبي���ون من إخضاعها، وكذلك 
قاوم���ت العداة من األوروبيني ف���ي العصر احلديث فلم تركع 
لهم، ولم تخضع ملشاريعهم االستعمارية التي استهدفت مسخ 
هويتهم وتبديل ش���ريعتهم، وقد كان آخر عهد القوة الفرنسية 
العاملي���ة باملجد بعد اجتياحها ملصر والش���ام ف���ي ما ُعِرف 
باحلملة الفرنسية التي أعقبها سقوط تلك اإلمبراطورية بعد 

عودة نابليون إلى بالده ملواجهة املصير احملتوم.
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وكذل���ك انتهت عهود القوة العظمى لبريطانيا بعدما قادت 
ضد مصر ما ُعِرف ب� )العدوان الثالثي( مع فرنسا و )إسرائيل( 

فبعدها أفل جنم قوة )بريطانيا العظمى( لترثها أمريكا.
وف���ي عصرنا الراه���ن - وعلى الرغم م���ن الوهن الذي 
أصاب اجلس���د اإلس���المي - فإن هذه األم���ة مبا بقي فيها 
من اخليرية أحرزت باإلس���الم انتصارات كبرى، لم مينع من 
إبرازه���ا أواملفاخرة بها إال أن أهلها ل���م يكونوا إال عصائب 
متفرقة في اآلف���اق من املطاردين واملس���تضعفني، الذين لم 

يحتف أو يحتفل بهم أحد .
- فم���ن كان يظ���ن أن الكيان الش���يوعي الضخم الذي 
أراد اكتس���اح العالم اإلس���المي وغيره نظرياً باملاركسية بعد 
اجتياحه عس���كرياً باجلحافل الروسية س���يتوقف سيره، بل 
سينتهي تاريخه على أيادي املسلمني املستضعفني بعد اجتياح 
الروس ألفغانس���تان عام 1980م، لتكون نهاية احتاد اإلحلاد 
على أيديهم، بعد عقد واحد من ذلك الغزو الذي عدَّ اخلبراءُ 
انتصار املجاهدين فيه أحَد أبرز أس���باب تفكُّك ذلك االحتاد، 

بل انهيار املعسكر الشيوعي بأكمله!
- ومن كان يصدق أن ذلك االندحار العس���كري امليداني 
سبقه أو صاحبه انهيار فكري نظري متثل في سقوط الفكرة 
الشيوعية املاركسية التي طاملا أراد الروس فرضها على بالد 
الشرق عامة وبالد املس���لمني خاصة، فكان اإلسالم أول من 

قهر كيانها، فأسقط بذلك فكرتها؟
- ثم من كان يتص���ور أن تكون أُولَى هزائم القطب األول 
واألوحد في العالم بعد س���قوط الش���يوعية - وهو الواليات 
املتحدة األمريكية - س���تجيء على أيدي أتباع محمد # من 
املسلمني املس���تضعفني في كلٍّ من أفغانستان والعراق؟ حيث 
تتوالى تصريحات اخلبراء العس���كريني والسياسيني الغربيني 
بأن ما حصل ألمريكا في أفغانس���تان وفي العراق لم يسقط 
هيبة جيوشها فحس���ب، بل أس���قط أحالمها اإلمبراطورية 
في الس���يادة على العالم لقرن جديد قادم، كما خطط لذلك 
أصحاب مش���روع )الق���رن األمريكي(؛ حي���ث كان ما حصل 
للجيش األمريكي على أراضي املس���لمني بداية العدِّ التنازلي 
النته���اء عصر القوة األمريكية، الذي ب���دأ يتطور إلى تراجع 
أمريك���ي عام لن يس���تطع )أوباما( وال م���ن يأتي بعده عالج 

مشكالته وال حل معضالته.

- وم���ن كان يتخي���ل أنَّ تََضْعُضُع الق���وة املادية ألمريكا، 
س���يتبعه تزلُزٌل في اجلوان���ب الفكرية النظري���ة للمنظومة 
الفكرية الغربية كلها، ال األمريكية فحسب؟ وذلك بظهور عوار 
النظرية الرأس���مالية في املجال االقتص���ادي؛ حيث أظهرت 
أزمات الس���نوات األخيرة االقتصادية أن املذهب الرأسمالي 
ف���ي االقتصاد قد قاد أمريكا والعال���م من ورائها إلى كوارث 
اقتصادي���ة برزت عام 2006م في صورة أزمة مالية عاملية، لم 
تكد أمريكا تتعافى منها حتى أوش���كت على الدخول في أشد 
منها، بسبب األزمة اجلديدة الطاحنة )أزمة الديون( التي قد 
ته�دد االقتص�اد الع�املي الرأسمالي القائم على الربا، بأزمات 

ال يعلم إال الله إلى أي شيء ستنتهي.
لق���د كان س���قوط النظرية الرأس���مالية بع���د النظرية 
الش���يوعية في املجال االقتصادي انتصاراً منهجياً لإلس���الم 
روه املناظ���رات في نق���د الفكرتني  ���م منظِّ ال���ذي طاملا نظَّ
الَعلمانيتني، وأظهروا مناقضتهما للمصلحة البشرية والفطرة 
الس���وية. وقد ب���دأ العالم اليوم في البح���ث عن نظام عاملي 
ها عليه  اقتصادي جديد يجنِّبه األزمات والك���وارث التي جرَّ
الشيوعيون والرأسماليون، ولو كان ألهل اإلسالم كيان ممكن 
يتحدث باسمه ملا ترددت الشعوب في قبول النظام اإلسالمي 
االقتصادي ال���ذي كثر احلديث مؤخراً حول���ه في املنتديات 

االقتصادية العاملية بعد إفالس النظرية الرأسمالية.

 الثورات العربية:
انتصارات جديدة في جوالت جديدة:

كش����فت الثورات العربية األخيرة عن أن املستقبل لإلسالم في 
أراضي����ه، وأبانت أن����ه ال بقاء في أرض اإلس����الم لنظام ال يحترم 
اإلس����الَم وكرامَة أهل اإلس����الم، وأظهرت أن األم����ة قد أعادت، 
أو هي في س�����بيل اس����تعادة اكتش����اف ذاتها بالع�ودة إلى هويته�ا 
وعقيدته�ا، وال ش����ك أن اإلسالم بذلك يس����جل انتصارات جديدة 

تتوالى مظاهرها:
• لقد انتصر اإلسالم عندما انتفضت شعوبه في عدد من 
البلدان وليس لها معقل تخرج منه وتفيء إليه إال املساجد التي 

عادت لها مكانتها بعد طول غياب.
• وانتصر اإلس���الم عندما اتخذت الشعوب املنتفضة من 
يوم اجلمعة موعداً تتقرر فيه وتتكرر وقفات املطالبات السلمية 
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بالعدالة واحلرية في ظل احلياة اإلس���المية، بعد اصطفاف 
املنتفضني جميعاً يصلون؛ حتى أولئك الذين لم يكونوا يصلون!
• وانتصر اإلسالم عندما تساقط الطغاة، واحداً تلو اآلخر، 
من الناحية الواقعية أو احلكمية؛ فحتى الذين ال يزالون يقاومون 
الس���قوط من الطغاة بأشد األساليب سقوطاً، قد سقطوا من 

أعني شعوبهم النكشاف خيانتهم لدنيا الناس ودينهم.
• وانتص���ر اإلس���الم عندما أذن الله للذي���ن أُخرجوا من 
ديارهم بغير حق إال أن يقولوا ربنا الله، أن تنفتح أمامهم سبل 
العودة للديار بعد طول انتظ���ار، ويُطَرد أعداؤهم ويخرجون 
منها مدحورين أو يدخلون السجون صاغرين، وتتبدل األحوال 
فيأم���ن اخلائفون، ويخ���اف اآلمنون، ويقوى املس���تضعفون 

ويضعف املتجبرون.
• وانتصر اإلسالم عندما فتحت بل ُكسَرت األبواب املؤصدة 
أمام الدعوة والدعاة في كثير من بلدان الش���عوب املنتفضة، 
وصدع الدعاة )آمنني( بكلم���ة احلق والتوحيد، وعادت منابر 
املس���اجد وأعمدة الصحف وشاشات القنوات متاحه مفتوحة 

على مصاريعها أمام كل صادع باحلق، ناطق بالصدق.
• وانتصر اإلس���الم عندما انكشف ُعوار الطابور اخلامس 
من املنافقني اخلائن���ني للدين، الذين كانوا يختالون ويحتالون 
فيحتل���ون مناصَب )األمن( فيحيلونه خوف���اً وإرهاباً، ومنابَر 
اإلعالم فيجعلونها إفس���اداً وخراباً، وكراسيَّ الفكر والثقافة 

فيشيعون منها االنحرافات والضالالت.
• وانتصر اإلس���الم عندما رأى املس���تضعفون أعداءهم 
الطغاة في بعض البلدان، يحلُّون مكانهم في غيابات السجون 
وأقبي���ة الزنازين، مع فارق أن املظلوم���ني كان الله معهم، أما 
اباً  الظاملون فليس معهم أحد إال من كانوا لهم ُحراس���اً وحجَّ

وخدماً من عسكر الطغيان.
• وانتصر اإلسالم عندما عادت قضية حتكيم الشريعة إلى 
الصدارة، وعندم���ا ظهرت احلقيقة املغيَّبة التي طاملا أخفاها 
العلماني���ون في الداخل، وتواطأ على تزييفها وتزويرها أعداء 
اإلس���الم في اخلارج، وهي أن الش���عوب املس���لمة ال ترضى 
بغير الله رباً واإلسالم ديناً ومحمد # نبياً ورسوالً، وشريعة 

اإلسالم أصل في التشريع تنص عليه الدساتير.
• وانتصر اإلس���الم عندما تبنيَّ للعالم أن اجليل اجلديد 
من شباب األمة الذي خطط أولياء الشيطان لشيطنته ومسخ 

عقيدته، ومسح شخصيته، لم مُيَس���خ ولم مُتَسح هويته، ولم 
تصاَدر رجولته، على الرغم من إفساد الشياطني، فكان طليعة 
الثائرين لكرامة األمة واملطالبني باس���تعادة عزتها، صامدين 
في ميادين التحدي األرقى واألنقى على مس���توى الثورات في 

العالم.
• وانتصر اإلس���الم عندما ظهرت ثم���رة جهود أجيال من 
الدعاة والعلماء واملفكرين من كافة اجلماعات في توعية عموم 
األمة، فص���ارت غالبية الناس متيِّز بني الغث والس���مني من 
القول، وبني الع���دو والصديق من الناس، وبني النافع والضار 

من األفكار والنظريات والنشاطات.
• وانتصر اإلس���الم عندما نتج عن كل ما س���بق أن األمة 
لم تعد عندها )قابلية لالستعمار(، وال استعداد للخنوع لعدو 
)خارجي أو داخلي( وال قبول للخداع حتت الشعارات البراقة 
املس���توردة من اخلارج أو املصنعة في الداخل؛ فاألمناء فقط 

هم أهل الثقة، وأهل اخلبرة هم أهل القبول.
• وانتصر اإلسالم عندما أدرك العوام واخلواص من الناس 
أن النصر من عند الله وحَده، مهما ضعف أصحاب احلق وجتبَّر 
أهل الباطل، وقد ظهر لهم ذلك جلياً، مما بدا من آثار إصرار 
الثوار وهم في غالبيته�م ع�زٌل مس����املون، وم�ع ذلك أطاح�وا، 

وال يزالون يطيحون بالعروش دون جحافَل أو جيوش.
وظه���رت للناس آية م���ن آيات الله؛ حي���ث ألقى الرعب 
واخل���ذالن في قلوب املتكبرين عل���ى الرغم من كثرة عددهم 
اهم وأيدهم على الرغم  وعدتهم، وثبَّت املستضعفني العزل وقوَّ

من ضعفهم وقلة إماكانتهم. 
إن انتص���ارات املاضي واحلاض���ر، موصولة بانتصارات 
املس���تقبل التي قال النبي # عنها: »ليبلغن هذا األمر ما بلغ 
الليل والنهار، وال يترك الل���ه بيت مدر وال وبر إال أدخله الله 
ه���ذا الدين بعزِّ عزيز أو ذلِّ ذليل؛ عزاً يعز الله به اإلس���الم، 
وذالً ي���ذل الله به الكفر«)1). وهك���ذا يثبت الزمان ما نطق به 
القرآن؛ فسبحان من َصَدَق وعده، ونََصَر عبده وهزم األحزاب 
ًة  َعَلُهْم َأِئَمّ َُنّ َعَلى اَلِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اأَلْرِض َوَنْ وحده: }َوُنِريُد َأن َنّ
َن َلُهْم ِفي اأَلْرِض َوُنِرَي ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن  ِكّ َعَلُهُم اْلَواِرِث���َي #!٥!#( َوُنَ َوَنْ

ا َكاُنوا َيْحَذُروَن{ ]القصص: ٥ - ٦[. َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهم َمّ

))) السلسلة الصحيحة، للشيخ ناصر الدين األلباني، رحمه الله.
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وما تدبُّر آياته
إال اتِّباُعه!

] الشريعة والعقيدة[ 

عبد اللطيف بن عبد اهلل التويجري
A 4 4 t @ H o t m a i l . c o m
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ى الس���لف الصالح القرآَن العظيَم بعقيدة راسخة  حني تلقَّ
ممل���وءة باإلميان اجلازم أن هذا الكتاب العظيم هو خطاب الله 
- ع���ز وجل - لهم في هذه األرض، كان���ت لهم عناية فائقة به 
)حفظاً وفهماً وعماًل(؛ يقتدون باألسوة احلسنة نبينا محمد # 

الذي كان ُخلُقه القرآن)1).
وإن املتأمل لتدبُّر هؤالء السلف للقرآن ليلحظ معنى جمياًل 
يُب���ِرز املنهجية العملية لتدبُّرهم ويدور ح���ول الزم هذا التدبُّر 

وأثره، وهو: االتعاظ والعمل مبا في القرآن.    
ولذل���ك ظهر هذا املعنى في مق���والت كثير من العلماء في 
أثناء حديثهم عن تدبر الق���رآن الكرمي؛ حيث بيَّنوا هذا املعنى 
وأكدوا عليه. يقول: س���يد التابعني احلسن البصري: )وما تدبُّر 

آياته إال اتِّباُعه()2). 
وهذا ش���يخ املفس���رين اإلمام الطبري يبني أن التدبر هو 
تدبُّر حجج الله التي في القرآن، وما ش���رعه فيه من الشرائع؛ 

لالتعاظ والعمل به)3).  
واإلمام ابن القيم ينقل عن بعض السلف قوله: )نزل القرآن 
ليُعَمل ب���ه فاتََخذوا تالوته عماًل؛ وله���ذا كان أهل القرآن هم 
العاملون به، والعاملون مبا فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، 
وأما من حفظه ولم يفهمه ول���م يعمل مبا فيه، فليس من أهله 

وإن أقام حروفه إقامة السهم()4).
والش���يخ محمد األمني الش���نقيطي يبني هذا املعنى أيضاً 
بقوله: )تدبُّر آيات هذا القرآن العظيم أي: تصفُّحها، وتفهُّمها، 

وإدراك معانيها، والعمل بها()5). 
فه���ذا التدبر - كما توحي عبارات هؤالء العلماء - له لوازم 
من أهمها: عمل القلب واجلوارح مبا يتدبره اإلنس���ان، وإال لم 
يعد تدبراً س���ليماً؛ ولذا جند أن الله – عزوجل - وبخ الكافرين 
ا  ���ُروا اْلَقْوَل َأْم َجاَءُهم َمّ َبّ واملنافق���ني في قوله – تعالى -: }َأَفَلْم َيَدّ
ِل���َي{ ]املؤمنون: ٦٨[ ، وقوله - تعالى -: }َأَفال  َل���ْم َيْأِت آَباَءُهُم اأَلَوّ
َيَتَدَبُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى ُقُلوٍب َأْقَفاُلَها{ ]محمد: ٢٤[  ألنهم لم يتعظوا 
ول���م يعملوا، وهذا من دقة البالغة اللفظية للقرآن حيث جاءت 

))) ثبت ذلك من كالم أم املؤمنني عائشة – رضي الله عنها – كما أخرجه مسلم في صحيحه 
في كتاب: صالة املسافرين وقصرها، حديث رقم: )1773( عن سعد بن هشام بن عامر 
– فقلت: يا أم املؤمنني! أنبئيني عن خلق رسول  قال: سألت عائشة - رضي الله عنها 

الله #. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت: فإن خلق نبي الله #  كان القرآن.   
))) مصنف عبد الرزاق: )5984).

)3) ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن: )3)/153).
)4) زاد املعاد، البن القيم: ))/3)3(. 

))) أضواء البيان: )9/7)4).

بهذا اللفظ )التدبر( في سياق خطاب توبيخي للكفار واملنافقني، 
ولم تأت مبصطلحات أخرى مش���ابهة مثل: النظر أو الفهم أو 
التفسير ونحوها؛ ألن هذه األمور قد يفعلها غير امللتزم بأحكام 
اإلسالم؛ فبعضهم قد ينظر في القرآن وقد يفهم وقد يفسر)6)؛ 
ه، وهو: االتعاظ والعمل. ولكنه لم يفعل ثمرة إنزال القرآن وأسَّ

فالعمل إذن شرط أساس للتدبر؛ ألنه الزم حصول التدبر، 
وه���ذا هو الذي مييز التدبر عن غيره من املصطلحات القرآنية 
األخرى املشابهة له، مثل: النظر أو التفكير أو الفهم... صحيح 
أنها قد تتداخل مع التدبر: إما مبعناه اللُّغوي كالنظر في عواقب 
األمور مثاًل، أو يدخل بعضها اآلخر باللزوم أو االقتضاء كمطلق 
التفكي���ر، أو إمعان النظر والتركيز، ونحوه؛ لكن التدبر ال بد له 

من االتعاظ والعمل كما سبق)7).

وبصورة أوضح فإن هذا املعن���ى العظيم يظهر في الطريقة 
العملي���ة لتلقي هؤالء الس���لف للقرآن، واملنهجي���ة العلمية التي 
يس���يرون عليها؛ حيث ج���اءت الروايات واألخب���ار عن عدد من 
الصحابة - رض���ي الله عنهم – منهم عثمان بن عفان وعبد الله 
ابن مسعود وأبي بن كعب - رضي الله عنهم أجمعني – أنهم كانوا 
يأخذون من رس���ول الله #  عشر آيات فال يأخذون في العشر 
األخ���رى، حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل قالوا: فتعلمنا 

ويدركون  ويفهمونها  اآليات  يسمعون  واملنافقون  فالكفار  كثيرة؛  ذلك  على  واألمثلة   (6(
إعجازها، ومع ذلك لم تزدهم إال إصراراً وعناداً؛ بل أعظم من ذلك بعض املستشرقني 
فسر واستنبط وترجم املعاني وعمل الفهارس؛ كاملستشرق الفرنسي ريجي بال شير 
اللغة الفرنسية، وله كتب عن القرآن واإلسالم،  الذي قام بترجمة معاني القرآن إلى 
القرآن!  تاريخ  عن  دكتوراه  رسالة  كتب  الذي  نولدكه  تيودور  األملاني  واملستشرق 
واملستشرق املجري الشهير: جولد تسيهر الذي كتب عدة دراسات عن اإلسالم، وعن 
تفسير القرآن! ولكن كل ذلك لم يغن عنهم شيئاً؛ بل هم داخلون في التوبيخ القرآني 
أَْقَفالَُها(؟ ينظر:  ُقلُوٍب  َعلَى  )أَْم  العظيم:  الله  امتثالهم له بعدما عرفوه؛ وصدق  لعدم 

موسوعة املستشرقني، للـدكتور: عبد الرحمن بدوي، دار العلم، بيروت. 
)7) ينظر كتاب: مفهوم التدبر في ضوء الدراسة التحليلية آلياته في القرآن، للدكتور: محمد 
زيلعي هندي، وكتاب: مفهوم التدبر..حترير وتأصيل، إشراف: مركز تدبر، ص )09)(. 

  برز معنى اتباع القرآن 
والعمل مبا فيه في مقوالت 

كثير من العلماء أثناء حديثهم 
عن تدبر القرآن الكرمي. يقول 

سيد التابعني احلسن البصري: 
باعه(  بر آياته إال اتِّ )وما تدُّ
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العلم والعمل)1).
قال ش����يخ اإلس����الم ابن تيمية معلقاً على ه����ذا األثر: )تدبُّر 
ا  ا َجَعْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبًيّ الكالم إمنا ينُتَفع به إذا ُفِهم، قال – تعالى -: }إَنّ
َلَّعَلُّكْم َتْعِقُلوَن{ ]الزخرف: ٣[ . فالرس����ل تبني للناس ما أنزل إليهم 
من ربهم، وعليهم أن يبلِّغوا الناس البالغ املبني، واملطلوب من الناس 
أن يعقلوا ما بلَّغه الرسل، والعقل يتضمن العلم والعمل؛ فمن عرف 

اخلير والشر، فلم يتَّبع اخلير ويحذر الشر لم يكن عاقاًل()2).
من هذا املنطلق يظهر أن هذا األثر الش���هير الذي دائماً نقرؤوه 
في الكتب، ونسمعه في احملافل العلمية والتربوية: أنه هو األسُّ الذي 
���ح لنا بصورة جليَّة الطريقة  تبن���ى عليه قضية التدبر؛ حيث إنه وضَّ
العملية املثلى لتدبُّ���ر كتاب الله، ممن عاصر التنزيل وعرف التأويل؛ 
حيث بينوا لنا أنهم يتدرجون في أخذ اآليات ويفرقونها على أوقات؛ 
من أجل أن يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، وبهذا يكونون قد تدبروه 

حق التدبر؛ فهم يقرؤون لكي يفهموا، ويفهمون لكي يعملوا.

 إن تعل���م الق���رآن وأخذه به���ذه الطريقة أدع���ى للفهم 
واالس���تيعاب من غيرها؛ فالله –عز وجل- يقول لنبيه: }َوُقْرآًنا 

ْلَناُه َتنِزياًل{ ]اإلسراء: ١٠٦[.  َفَرْقَناُه ِلَتْقَرَأُه َعَلى الَنّاِس َعَلى ُمْكٍث َوَنَزّ
وِحْرص س���لفنا الصالح على أخذ الق���رآن بهذه الطريقة 
قة؛ إمنا هو بس���بب إميانهم بأهمية ركن���ي التدبر )الفهم  املفرَّ
الس���ليم ثم العمل( ألنها الطريق���ة املثلى لتدبر كتاب الله؛ حيث 
يتالزم العل���م والعمل، وال تكون تالوته بح���ق إال بهذا كما بينه 

))) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: )117/6(، واإلمام أحمد في مسنده: )466/38(، 
والطحاوي في شرح مشكل اآلثار: )4/)8(، والبيهقي في سننه الكبرى: )119/3(، 

وابن جرير الطبري في تفسيره: ))/74( وغيرهم.
ومدار هذا األثر على عطاء بن السائب، وكان قد اختلط، وقد روى ابن وضاح في البدع: 
))/170(، والفريابي في فضائل القرآن: )ص: 41)(، والرازي في فضائل القرآن 
وتالوته ص ) 7)1(، وابن سعد في الطبقات الكبرى: )6/)17( هذا األثر من طريق 
حماد بن زيد عن عطاء، ورواية حماد عنه صحيحة؛ ألنها قبل اختالطه كما ذكر ذلك 
ابن حجر في تهذيب التهذيب: )))/07)(، ونصَّ عليه أيضاً بعض احلفاظ، منهم: 
االعتدال،  ميزان  )ينظر:  وغيرهم.  والنسائي،  والعقيلي  والبخاري  القطان  يحيى 
أمر  )وهذا   :)408/17( الفتاوى:  مجموع  في  تيمية  ابن  قال    .)71/3( للذهبي: 

مشهور رواه الناس عن عامة أهل احلديث والتفسير، وله إسناد معروف(. 
))) مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية: )))/108).

الصحابي اجلليل: عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - بقوله: 
)والذي نفسي بيده! إن حق تالوته أن يحل حالله ويحرم حرامه، 
ويقرأه كما أنزله الله()3). حيث بني - رضي الله عنه - الزم حق 

هذه التالوة وهو العمل مبا فيه، والعمل ال يكون إال بالفهم.
وإبرازاً له����ذه الصورة العملية فإنه يَحُس����ن ذكر بعض األمثلة 
دت هذا املعنى وأبانته من لدن السلف الصالح  والش����واهد التي جسَّ
األخي����ار، فلنتأملها ونتأمل كيف اقتض����ى عندهم العلُم العمَل، فمن 
ذلك ما رواه مال����ك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: 
)تعلم عمر - رضي الله عنه - البقرة في اثنتي عشرة سنة، ملا ختمها 
نح����ر جزوراً()4)، فهذا األثر يبني أن ط�����ول بق�اء عمر - رضي الله 
عنه - في تعلم س����ورة البقرة ليس عجزاً وال انشغاالً عن القرآن؛ بل 
إنه انش����غل بعلمها والعمل مبا فيها كما كان عليه عهد الصحابة من 

أَْخذ عشر آيات وتعلمها؛ وإال ملا جلس كل هذه املدة.
 يشهد لذلك أقواله وأفعاله - رضي الله عنه - فمن أقواله 
العظيمة قول���ه: )ال يغرركم من قرأ القرآن إمنا هو كالم نتكلم 

به، ولكن انظروا من يعمل به()5).
���ا أفعاله - رضي الله عن���ه - عنه فهي كثيرة نذكر منها  أمَّ
ش���اهداً مؤثراً ذكره البخاري في صحيحيه أن رجاًل دخل عليه 
في مجلس���ه فقال ل���ه: هه يا ابن اخلط���اب! فوالله ما تعطينا 
اجلزل، وال حتكم بيننا بالع�����دل، فغضب حتى همَّ به، فقال له 
احل����رُّ ب���ن القيس - رضي الله عنه -: يا أمي��ر املؤمن�������ني 
إن الل���ه - تعالى - قال لنبيه # }ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض 
َعِن اْل�َجاِهِلَي{ ]األعراف: ١٩٩[  وإن هذا من اجلاهلني. يقول ابن 
عباس – رضي الله عنهما -:  والله ما جاوزها عمر حني تالها 
عليه، وكان وقافاً عند كتاب الله()6). وهذا شاهد العملي وقوفه 

املباشر عند كتاب الله واالمتثال له، وهو من ثمرة التدبر.
وه���ذا األمر ليس خاصاً بعم���ر - رضي الله عنه - بل إنه 
عام في أفاضل الصحابة كما يحكيه ابنه عبد الله - رضي الله 
عنه - حني يقول: )كان الفاضل من أصحاب النبي # في صدر 
ه���ذه األمة ال يحفظ من القرآن إال الس���ورة أو نحوها، ورزقوا 
العمل بالقرآن، وإن آخر هذه األمة يرزقون القرآن منهم الصبي 

واألعمى، وال يرزقون العمل به()7).

)3) أخرجه الطبري في تفسيره: ))/567(، واملروزي في تعظيم قدر الصالة: ))/397).
)4) أخرجه البيهقي في شعب اإلميان: )346/3(، وينظر تفسير القرطبي: ))/40).

))) رواه اخلطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل: )71(. 
)6)  ينظر صحيح اإلمام البخاري، حديث رقم: ))464).

)7)  أخالق أهل القرآن لآلجري، ص )10(.  

  سلفنا الصالح كانوا 
قًا لكي  يأخذون القرآن مفرَّ

يتدبروه حق التدبر؛ فهم 
يقرؤون لكي يفهموا، ويفهمون 

لكي يعملوا 
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 وكم�����������ا يقوله أيض�����اً من أُمرنا بأخذ القراءة منه)1)، 
وهو الصحابي اجللي������������ل عبد الله بن مسعود - رضي الله 
عن���ه - حيث يقول في وصفهم: إنَّ���ا صعب علينا حفظ ألفاظ 
القران، وسهل علينا العمل به، وإن َمْن بعدنا يسهل عليهم حفظ 

القران، ويصعب عليهم العمل به)2).

ويبني أثَر هذا التس���اهل في ه�ؤالء اجلي�ل ال�ذي عن��اهم 
اق  - رض���ي الله عنه - األثُر الذي أخ���رج���ه اإلمام عبد الرزَّ
في مصنفه بس���نده إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 
قدم على عمر - رضي الله عنه - رجل فجعل عمر يس���أله عن 
الناس فقال: يا أمير املؤمنني! ق���د قرأ منهم القرآن كذا وكذا 
فقال ابن عباس فقلت: والله! ما أحب أن يتسارعوا يومهم هذا 
في القرآن هذه املس���ارعة قال: فزبرني )زجرني( عمر، فقال: 
ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا قال: فقلت: يا أمير املؤمنني! إن 
كنت أس���أت فإني استغفر الله وأتوب إليه، وأنزل حيث أحببت. قال: 
لتحدثني بالذي كرهت مما قال الرجل. فقلت: يا أمير املؤمنني! متى 
ما تسارعوا هذه املسارعة يحيفوا؛ ومتى ما يحيفوا يختصموا، ومتى 
ما يختصموا يختلفوا، ومتى ما يختلفوا يقتتلوا. فقال عمر: لله أبوك! 

لقد كنت أكامتها الناس حتى جئت بها)3).
وقد وقع ما خشي منه هذان الصحابيان اجلليالن - رضي الله 
عنهما - فخرج اخلوارج الذي ذكرهم # في عدة أحاديث متواترة)4)، 
وخرج أناس شابهوهم أيضاً يقرؤون القرآن ويقيمون حروفه وألفاظه 

ويأكلون به؛ لكنه ال يجاوز تراقيهم وال يعملون مبا فيه.
ويضيف على ذلك س���يد التابعني احلسن البصري بقوله: 

))) أخرج اإلمام مسلم في صحيحه )6488( عن مسروق قال: كنا نأتي عبد الله بن عمرو 
- رضي الله عنه -  فنتحدث إليه - وقال ابن منير عنده - فذكرنا يوماً عبد الله بن 
مسعود - رضي الله عنه - فقال: لقد ذكرمت رجاًل ال أزال أحبه بعد شيء سمعته من 
رسول الله # سمعت رسول الله #  يقول: )ُخُذوا اْلُقْرآَن ِمْن أَْرَبَعٍة: ِمِن اْبِن أُمِّ َعْبٍد 

أَبي ُحَذْيَفَة(. َمْوَلى  َكْعٍب َوَسالٍِم  ْبِن  َوأَُبي  ْبِن َجَبٍل  َوُمَعاِذ  ِبِه -  – َفَبــــــَدأَ 
القرطبي  املفيد مراجعتها؛ حيث ذكر  للقرطبي: ))/40(، ومن  القرآن،  ))) مقدمة أحكام 

أكثر من أثر يدل على أهمية العمل بالقرآن، وعقد باباً في ذلك. 
)3) مصنف عبد الرزاق )0368)(، باب: اخلصومة في القرآن. 

فتاوى شيخ  أوجه. مجموع  أحمد: صح احلديث في اخلوارج من عشرة  اإلمام  قال   (4(
اإلسالم ابن تيمية: )79/3)).

)إن ه���ذا القرآن قرأه عبيد وصبيان ال عل���م لهم بتأويله، ولم 
يأت���وا األمر من ِقَبل أوله. قال الله – تعال���ى -: }ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه 
َبُّروا آَياِتِه{ ]ص: ٢٩[ ، وما تدبُّر آياته إال اتِّباُعه؛ ما  إَلْيَك ُمَباَرٌك ِلَّيَدّ
هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قد 
قرأت القرآن كله، فما أسقط منه حرفاً وقد – والله - أسقطه 
كله؛ ما ت���رى القرآن له في خلق وال عم���ل وحتى عن أحدهم 
ليقول: إني ألقرأ الس���ورة في نََفس، والله ما هؤالء بالقراء وال 
العلماء وال احلكماء وال الورع���ة، ومتى كانت القراء تقول مثل 

هذا؟ ال أكثر الله في الناس مثل هؤالء()5).
إن منهج الس����لف الصالح في التدب����ر بُني على ركنني )الفهم - 
العم����ل( لكنه يبرز  ف����ي اجلانب العملي أكثر؛ ألنه����م كما قال ابن 
مسعود وابن عمر - رضي الله عنهما - في كالمهما السابق: )وسهل 
علينا العم����ل به(، )رزقوا العمل بالقرآن(، وه����ذا األمر الهام الذي 
تفقده األمة اليوم كما جاء في آخر كالمهما: )وإن َمْن بعَدنا يس����هل 
عليهم حفظ القران، ويصعب عليهم العمل به(، )وإن آخر هذه األمة 

يرزقون القرآن منهم الصبي واألعمى، وال يرزقون العمل به()6).

ويحسن اإلشارة هنا إلى أن حرص السلف - رضي الله عنهم 
- على أنهم يتعلمون العلم والعمل يحمل دالئل غاية في األهمية، 
تكم���ن في عدة أم���ور ومقاصد ال حصر له���ا؛ حيث إنهم بذلك 
امتثل���وا أمر الل���ه - عز وجل - وأمر رس���وله # في تدبر هذا 
الكتاب العظيم، الذي يهدي ألقوم س���بيل، وأهدى طريق، ثم إنهم 
استش���عروا بركته عليهم وعلى معاشهم ومعادهم، كما وعوها في 
َر ُأْوُلوا  َبُّروا آَياِتِه َوِلَيَتَذَكّ قوله - تعالى -: }ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه إَلْيَك ُمَباَرٌك ِلَّيَدّ
ُ َلُكْم  اأَلْلَباِب{ ]ص: ٢٩[،  وقوله - تعالى -: }َقْد َجاَءُكْم َرُس���وُلَنا ُيَبِيّ
ِه ُنوٌر  َن الَلّ َّا ُكنُت���ْم ُتْخُفوَن ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْعُفو َعن َكِثيٍر َق���ْد َجاَءُكم ِمّ َكِثي���ًرا ِمّ
���الِم َوُيْخِرُجُهم  َبَع ِرْضَواَنُه ُس���ُبَل الَسّ ُه َمِن اَتّ ِبٌي #^١٥^#( َيْهِدي ِبِه الَلّ َوِكَتاٌب ُمّ
ْس���َتِقيٍم{ ]املائدة: ١٥ -  ُلَماِت إَلى الُنّوِر ِبإْذِنِه َوَيْهِديِهْم إَلى ِصَراٍط ُمّ َن الُظّ ِمّ
ُك���ْم وُهًدى َوَرْحَمٌة ِلَّقْوٍم  ِبّ ١٦[، وقول���ه - تعالى -: }َهَذا َبَصاِئُر ِمن َرّ

))) مختصر قيام الليل، للمروزي، ص )176(، والزهد البن املبارك، ص )74)(. 
)6) أخالق أهل القرآن لآلجري، ص )10(. 

  يقول أمير املؤمنني عمر بن 
اخلطاب - رضي الله عنه -: )ال 

يغرركم من قرأ القرآن؛ إمنا هو 
كالم نتكلم به، ولكن انظروا من 

يعمل به( 

  عرف هؤالء األئمة أن في 
قلوبهم حاجة ال يسدها إال 

ر كتابه، وإن فيه  هذا األمر تدبُّ
وحشة ال يزيلها إال األنس 

بكالمه، والعيش في رحابه
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ُيْؤِمُنوَن{ ]األع���راف: ٢٠٣[ . وعرفوا أيضاً أن في قل�وبهم حاجة 
ال يسدها إال هذا األمر من تدبُّر كتابه، وإن فيه وحشة ال يزيلها 

إال األنس بكالمه، والعيش في رحابه.

ن  ْوِعَظٌة ِمّ َها الَنّاُس َقْد َجاَءْتُكم َمّ  وأيقنوا بقوله – تعالى -: }َيا َأُيّ

ُدوِر َوُهًدى َوَرْحَمٌة ِلّْلُمْؤِمِنَي{ ]يونس: ٥٧[ . ِبُّكْم َوِشَفاٌء ِلّ�َما ِفي الُصّ َرّ
وتعلموا من تدبُّرهم ثناء ربهم على من تدبر كتابه، وذمه على 

من تركه ولم يتأثر به، موقنني أن املدَح مدح الله والذمَّ ذم الله. 

ُه َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم  َا اْل�ُمْؤِمُنوَن اَلِّذيَن إَذا ُذِكَر الَلّ ففي الثناء واملدح: }إَنّ

ُلوَن{ ]األنفال:  ِهْم َيَتَوَكّ َوإَذا ُتِلَي���ْت َعَلْيِهْم آَياُتُه َزاَدْتُهْم إمَياًنا َوَعَل���ى َرِبّ
٢[، وقوله: }ُقْل آِمُنوا ِب���ِه َأْو ال ُتْؤِمُنوا إَنّ اَلِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم ِمن َقْبِلِه إَذا 
َنا إن َكاَن  ًدا #١٠٧#( َوَيُقوُلوَن ُسْبَحاَن َرِبّ وَن ِلأَلْذَقاِن ُس���َجّ ُيْتَلى َعَلْيِهْم َيِخُرّ
وَن ِلأَلْذَقاِن َيْبُكوَن َوَيِزيُدُهْم ُخُش���وًعا{  َنا َل�َمْفُعواًل #١٠٨#( َوَيِخُرّ َوْعُد َرِبّ
]اإلسراء: ١٠٧ - ١٠٩[، وفي الذم والتوبيخ: }َأَفال َيَتَدَبُّروَن اْلُقْرآَن َأْم 
ُس���وُل َيا َرِبّ إَنّ  َعَلى ُقُلوٍب َأْقَفاُلَها{ ]محمد: ٢٤[، وقوله: }َوَقاَل الَرّ

َقْوِمي اَتَّخُذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجوًرا{ ]الفرقان: ٣٠[.
أيقنوا أيض���اً أن اإلميان به وتعظيمه، وتدبر آياته هو عني 

النصيحة لهذا الكتاب العظي���م)1)، وأنهم إذا قرؤوه وعملوا به 

أصبحوا كاألترجة ذات الريح الطيب والطعم الطيب بتش���بيه 

))) كما في حديث متيم الداري - رضي الله عنه -  الذي رواه اإلمام مسلم في صحيحه، 
في كتاب اإلميان: حديث رقم: )95(  أن النبي #  َقاَل: »الدِّيُن النَِّصيَحُة«. ُقلَْنا مِلَْن؟ 
أبو عمرو بن الصالح:  تِِهْم«. قال  َوَعامَّ امْلُْسلِِمنَي  ِة  َوأَلِئمَّ َولَِرُسولِِه  َولِِكَتاِبِه  »لِلَِّه  َقاَل: 
والوقوف  تالوته،  حق  وتالوته  وتنزيهه،  وتعظيمه  به  اإلميان  لكتابه:  )النصيحة 
إليه، وذب حتريف  آياته، والدعاء  ر  م علومه وأمثاله، وتدبُّ مع أوامره ونواهيه، وتفهُّ

الغالني وطعن امللحدين عنه(. جامع العلوم واحلكم، البن رجب، ص )80).

بليغ من حبيبهم وقدوتهم #)2).
ي القرآن  وبعد: فإن هذه الطريق���ة العظيمة املثلى في تلقِّ
من أولئ���ك الصفوة األب���رار أظهرت آثاَر ه���ذا األمِر عليهم 
في معامالتهم وس���لوكياتهم، في بيعهم وش���رائهم، وحديثهم 
ومعاش���رتهم، وحلِّهم وترحالهم، وحربهم وسلمهم، وفي جميع 
أحوالهم؛ حتى أصبح واحدهم كأنه قرآٌن ميشي على األرض.

ورضي الله عن أس���ماء بنت أبي بكر حني قالت في وصف 
الرعي���ل األول منهم: كان أصحاب رس���ول الله # إذا قرىء 
عليهم القرآن كما نعتهم الله: تدمع أعينهم وتَُقشِعرُّ جلودهم()))، 
وهذا األمر عزيز ال يقوى عليه إال ذوو النفوس العالية، والهمم 

الرفيعة، والله املستعان.
فإنه���م ملا طبقوا هذا األمر، وحملوا راية العمل في تدبرهم 
تعدت بركتهم إلى غيرهم فأقاموا العدل ونشروه في أرض الله، 
فأرهبوا أعداء الله، وأخرجوا الناس من عبادة العباد، إلى عبادة 
رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة اآلخرة، ومن جور األديان 
إلى عدل اإلسالم؛ فحققوا اخلير والسعادة ألمتهم ومجدهم))).

وفي اخلتام: فه���ذا غيض من فيض ف���ي منهجية هؤالء 
���ي القرآن، قصدت اإلش���ارة، فقد يكفي من   األع���الم في تلقِّ
القالدة م���ا أحاط بالعن���ق! وإال فاملوضوع واس���ع وتتجاذبه 
عدة مس���ائل وأحكام، تدعو الباحثني والدعاة لعمل مزيد من 
البحوث والدراس���ات في هذا املجال الذي حتتاجه األمة اليوم 
في مس���يرتها اإلصالحية، وفيها أيض���اً حديث ملحٌّ للقائمني 
على املؤسس���ات واحملاضن التربوية من أجل إبراز دور هؤالء 
الق���دوات والتذكير مبواقفهم ف���ي التدبر وطريقتهم في ذلك؛ 
فهم خير القرون وبهم يقتدى بعد رس���ول الله #، فسرد ِسَيِر 
املتدبرين والتذكير بها في املناش���ط التربوية س���بُب مؤثر في 
غرس قيمة التدبر لدى الناش���ئة؛ فأس���لوب التربية بالقدوات 
من أهم األساليب التربوية وأكثرها مضاء، وهو أسلوب قرآني 
فريد؛ كما في سرد قصص األنبياء والصاحلني وتلك القدوات 
ُه َفِبُهَداُهُم  للرس���ول # وألمته من بعده: }ُأْوَلِئَك اَلِّذيَن َه���َدى الَلّ

اْقَتِدْه{ ]األنعام: ٩٠[ ))).

))) أخرج البخاري في صحيحه: )5059( عن أبي موسى عن النبي #  قال: )امْلُْؤِمُن الَِّذي َيْقَرأُ 
اْلُقْرآَن َوَيْعَمُل  ِة َطْعُمَها َطيٌِّب َوِريُحَها َطيٌِّب َوامْلُْؤِمُن الَِّذي اَل َيْقَرأُ  اْلُقْرآَن َوَيْعَمُل ِبِه َكاأْلُْتُرجَّ
ْيَحاَنِة ِريُحَها َطيٌِّب  ِبِه َكالتَّْمَرِة َطْعُمَها َطيٌِّب َواَل ِريَح َلَها َوَمَثُل امْلَُناِفِق الَِّذي َيْقَرأُ اْلُقْرآَن َكالرَّ

.) ْنَظلَِة َطْعُمَها ُمرٌّ أَْو َخبِيٌث َوِريُحَها ُمرٌّ َوَطْعُمَها ُمرٌّ َوَمَثُل امْلَُناِفِق الَِّذي اَل َيْقَرأُ اْلُقْرآَن َكاحْلَ
القرآن،  ألحكام  اجلامع  وينظر:   ،)18383( تفسيره:  في  حامت  أبي  ابن  أخرجه   (3(

للقرطبي: )))/49)(. 
)4) ينظر قصة الصحابي اجلليل: ربعي بن عامر - رضي الله عنه - ودخوله على رستم 

أمير الفرس قبل غزوة القادسية في كتاب: البداية والنهاية، البن كثير: )9/))6).
))) ينظر: كتاب: تعليم تدبر القرآن الكرمي، لألهدل: )ص: 8)1(. 

  َسْرد ِسَير املتدبرين 
والتذكير بها في املناشط 

التربوية سبُب مؤثر في غرس 
التدبر لدى الناشئة؛ فأسلوب 

التربية بالقدوات من أهم 
األساليب التربوية وأكثرها 

مضاء، وهو إسلوب قرآني 
فريد
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بعد انقسام مملكة بني إسرائيل إلى مملكٍة شمالية )إسرائيل( 
وأخ���رى جنوبية )يه���وذا( عام )930 ق. م( تقريباً، ش���رع الكهنة 
الالويُّون)1) املتنافسون في الشمال واجلنوب في تدوين ما حتصل 
لهم من تاريخ بدء اخلليقة واألنبياء. فكتب الكهنة املوَسويُّون)2) في 
»شيلوه« مبملكة الشمال ما يُعَرف بالنص أو املصدر »اإللوهيمي« 
Elohistic الذي يس���تعمل كلمة »إلُوِهيم« العبرانية لإلشارة إلى 
الرب، ويرمز لهذا النص باحلرف األول )E(. أما الكهنة الهارونيون 
 Jahwistic » في مملكة اجلنوب »يهوذا« فكتب���وا النص »اليْهويِّ

.(J( �الذي يشير إلى الرب باسم »يْهَوه«، ويرمز له ب
وملا س����قطت مملكة الش����مال ع����ام )722 ق. م( على أيدي 
اآلشوريني أخذ الالجئون من إسرائيل نسختهم اإللوهيمية )E( إلى 
اجلنوب؛ فكان ال بد من اجلنوح إلى التقريب بني فكر الش����ماليني 
واجلنوبيني ألن تعايش الطرفني أضح����ى حتماً. فقام أحد الكتبة 
املجاهي����ل بضم الروايتني في رواي����ة واحدة )JE( وجتنَّب احلذف 
منهما قدر اإلمكان. وقد متت هذه العملية بدقة متناهية، لكن آثار 
هذا الدمج لم ميكن إخفاؤها متاماً)3). بَيْد أن هذا النص املشتَرك 
أبقى على نصوٍص تقدح في عدالة نبي الله هارون، عليه السالم.

فلما تول���ى »حزقيا« املُلْك )715 - 687 ق. م( وش���رع في 
إصالحات���ه الدينية قام الكهنة الهاروني���ون بتلفيق وثيقة أخرى 

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

))) نسبة إلى سبط »الوي« أحد أبناء يعقوب - عليه السالم - حسب العهد القدمي. ومن 
نسله موسى وهارون، عليهما السالم.

))) هكذا يسميهم بعض علماء العهد القدمي، نسبة إلى موسى، عليه السالم.
)3) كما سأبيِّنه في مقال الحق إن شاء الله تعالى.

لتك���ون بدياًل عن الن���ص املش���ترك )JE( وتُواِكَب اإلصالحات 
القائمة. كما حذفوا من النص املشترك )JE( تلك القصص التي 
حتط من قدر هارون - عليه السالم - كقصة عبادة العجل التي 
تنسب ُصنَعه إليه! كما أدخلوا فيه شريعة الكهنة الهارونيني التي 
تشكل ُجلَّ »سفر الالويني«. وهنا نرى أن أهواء كهنة وأحبار بني 
إسرائيل هي التي حَكمت ش���ريعتهم وليس العكس. تعرف هذه 
 ،Priestly Source »الوثيقة البديلة باس���م »املصدر الكهنوتي

.(P( ويرمز لها باحلرف األول
بعد وفاة امللك »حزقيا« وارتكاس بني إس���رائيل في الوثنية 
ظهر مصلٌح جديد هو »يوِش���يَّا« الذي اعتلى العرش من )640 - 
609 ق. م( ملكاً على بني إسرائيل. رأى كهنة »شيلوه« املوسويون 
في ه���ذا العهد فرصة س���انحة لكتابة ش���ريعة جديدة تخدم 
كهنوتهم، واتفق الكهن���ة وامللك على وضع ما كتبوا داخل الهيكل 
وإعالن العثور عليه مصادفة وكأن���ه من آثار األنبياء. ُكتب هذا 
ع لإلصالح اجلديد  الس���فر ليالئم مذهب كهنة »شيلوه« ويش���رِّ
ر امللك »يوِشيَّا« كموس���ى آخر ينقذ مملكة »يهوذا«. يُرَمز  ويصوِّ

لهذا السفر ب� )Dtr1(؛ أي »التثنية 1«.
ط لها؛ فلم يطل باملَِلك العمُر ليكون  لكن األمور لم جتِر كما ُخطِّ
منقذاً لبني إس���رائيل كما كان موسى - عليه السالم - بل مات على 
إث���ر مواجهٍة مع اجلي���ش املصري ع���ام )609 ق. م( فانتقضت كل 
رت »مملكة يهوذا« على يد البابليني عام  إصالحاته م���ن بعده، ثم ُدمِّ
)586 ق. م(، وأُحرق الهيكل، وأُبيدت العائلة امللكية، ونُفي اليهود إلى 
باب���ل، وتبددت األحالم. فقام كاتب س���فر »التثنية 1« بإضافة بعض 

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

popedia@windowslive.com

] الغرب: قراءة عقدية [

تحريف التوراة...
متى وكيف؟ )2(
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التعديالت والتبري���رات ليعكس الواقع التاريخي ويتالفى ما كان قد 
وقع فيه من تصويره »يوِش���يَّا« مخلِّصاً ململكة »يهوذا«؛ فعلل سقوط 
»مملك���ة يهوذا« ببعده���ا عن إصالحات امللك الراح���ل. تُعرف هذه 
التعديالت النصية باس���م »التثنية 2« أو )Dtr2(. أما مجموع النص 
األصلي )Dtr1( وتعديالته )Dtr2( فتؤلف ما يُعَرف بسفر »التثنية« 
أو »تثنية االش���تراع« )D( وهو السفر اخلامس واألخير من األسفار 
اخلمسة التي تنس���ب كذباً وادِّعاء إلى موسى - عليه السالم - كما 

أشرُت في اجلزء األول من هذا املقال.
لك���ن حال اليهود تغي���ر بعد غزو امللك »قورش« الفارس���ي 
لبابل ع���ام )539 ق. م( وإعادة املأل من يه���ود يَقُدمهم »عزرا« 
املعروف بال� »كاتب« إلى بيت املقدس. فقد وجد »عزرا« نفس���ه 
أمام روايٍة مش���تركة )JE( تناقض الرواي���َة الكهنوتية )P( في 
 .)P( تنافس ش���ريعة الكهنة )D( تاريخها وعقيدتها، وش���ريعٍة
ولم تكن تلك املرحلة قابلة ملزيد تشرذم في صفوف الشعب الذي 
أذلَّه نير العبودية وقهر اجلالء. فكانت الفرصة س���انحة للكاهن 
ق بني قصص وش���رائع مختلفة بني دفتني.  ق ويوفِّ »عزرا« ألن يلفِّ
ففعل ذلك مع ش���يء من التعديل والتهذيب ثم قرأه على أتباعه 
من اليهود)1). فعزرا )اليهودي/ الفارس���ي( هو الذي أعد »العهد 
القدمي« في صورته امللفق���ة النهائية التي بني أيدينا. وقد ذهب 
إلى هذا املؤلُف الش���هيُر »ريتشارد فريدمان« في كتابه »َمن كتب 
التوراة؟« ونَقل مثلَه عن الكاتب النصراني »أندرياس فون مايس« 

الذي عاش قبل أكثر من أربعمائة عام)2).
لكنَّ ما توهم »فريدمان« أنه وليد أبحاثه وأبحاث من س���بقه 
من النصارى قد أش���ار إليه أبو محم�د بن حزم رحمه الله )ت. 
456 ه�( في »الِفَص�ل«؛ إذ قال: »وكان كت�ابة »ِعزرا« للتوراة بعد 
أزيد من سبعني سنة من خراب بيت املقدس. وُكتبُهم تدل على أن 
»ع���زرا« لم يكتبها لهم ولم يصلحها إال بعد نحو أربعني عاماً من 
رجوعهم إلى البيت، بعد الس���بعني عاماً التي كانوا فيها خالني، 
ولم يكن فيهم حينئ���ٍذ نبيٌّ أصاًل و ال الُقبَّة و ال التابوت... ومن 

ذلك الوقت انتشرت التوراة ونُسخت«)3).
وأصرح منه قوُل الس���موءل يحيى بن عباس املغربي )ت 570 
ه�( – وهو ممن أس���لم من أحبار اليهود –: »فلما رأى »عزرا« أن 
ق جمعهم وُرِفع كتابهم  القوم قد أُحِرق هيكلهم وزالت دولتهم وتفرَّ
ق منه  جمع من محفوظاته ومن الفصول التي يحفظها الكهنة ما لفَّ
هذه الت���وراة التي في أيديهم؛ ولذلك بالغوا في تعظيم عزرا هذا 

))) نحميا 8: )، 3.
(2) Richard E. Friedman. Who Wrote the Bible?, p. 242244-.
)3) أبو محمد بن حزم، الفصل في امللل واألهواء والنحل )القاهرة: مكتبة اخلاجني(: )/ 148 

]حسب ترقيم الشاملة 11.)[.

غاية املبالغة وزعموا أن النور إلى اآلن يظهر على قبره الذي عند 
البطائح بالعراق ألنه عمل له���م كتاباً يحفظ دينهم؛ فهذه التوراة 

التي في أيديهم على احلقيقة كتاب عزرا وليس كتاب الله«)4).
هذه قصة تلفيق اليهود للت���وراة أوردتُها موجزة. وقد جاءت 
هذه القصة مزخرفة عند بعض من ينقل عن أهل الكتاب، مباِلغة 
في تعظيم الفارس���ي »عزرا« الذي أسمته »عزيراً«. قال ابن كثير 
- رحمه الله - في تفس���يره: »وذكر السدي وغيره أن الشبهة التي 
حصل���ت لهم في ذلك ]أي حصلت لليهود في اتخاذهم عزيراً ابناً 
لله[ أن العمالقة ملا غلبت على بني إسرائيل فقتلوا علماءهم وَسَبوا 
كباره���م بقي العزير يبكي على بني إس���رائيل وذهاب العلم منهم 
حتى سقطت جفون عينيه. فبينما هو ذات يوم إذ مرَّ على جبانة، 
وإذا امرأة تبكي عند قبر وهي تقول: وا ُمطِعماه! وا كاسياه! فقال 
لها: ويحك م���ن كان يطعمك قبل هذا؟ قالت: الله. قال: فإن الله 
ح���ي ال ميوت. قال���ت: يا عزير! فمن كان يُعلِّ���م العلماء قبل بني 
إس���رائيل؟ قال: الله. قالت: فلم تبكي عليهم؟ فعرف أنه شيء قد 
ُوِعظ به. ثم قيل له: اذهب إلى نهر كذا فاغتسل منه وصلِّ هناك 
ركعتني فإنك ستلقى هناك شيخاً فما أطعمك َفُكلْه. فذهب ففعل 
ما أُِمر به فإذا الش���يخ، فقال له: افتح فمك ففتح فمه فألقى فيه 
ش���يئاً كهيئة اجلمرة العظيمة ثالث م���رات، فرجع عزير وهو من 
أعلم الناس بالتوراة. فقال: يا بني إس���رائيل! قد جئتكم بالتوراة. 
فقالوا: يا عزير ما كنت كذاباً. فعمد فربط على أصبع من أصابعه 
قلم���اً وكتب التوراة بأصبعه ُكلَّه���ا، فلما تراجع الناس من عدوهم 
ورجع العلماء أخبروا بش���أن عزير فاستخرجوا النسخ التي كانوا 
أودعوها في اجلبال وقابلوها بها فوجدوا ما جاء به صحيحاً فقال 

بعض جهلتهم: إمنا صنع هذا ألنه ابن الله«)5).
وهي رواية مزوقة – كما ترى – لتلفيق »عزرا« للتوراة، وقد تكون 
م���ن وضع بعض اليهود الذين أرادوا مبثلها أن يوهموا أهل اإلس���الم 
بصدق كتبهم، ولكن هيهات بعد أن فضحهم الله - عز وجل - بقوله:
ِه  ْنُهْم َيْس���َمُعوَن َكالَم الَلّ }َأَفَتْطَمُعوَن َأن ُيْؤِمُنوا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفِريٌق ِمّ
ُفوَنُه ِمْن َبْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم َيْعَلُم���وَن #^٧٥^#( َوإَذا َلُقوا اَلِّذيَن آَمُنوا  ُث���َمّ ُيَحِرّ
ُه َعَلْيُكْم  ُثوَنُهم ِبَا َفَتَح الَلّ ِدّ َقاُل���وا آَمَنّا َوإَذا َخال َبْعُضُهْم إَلى َبْعٍض َقاُل���وا َأُتَ
َه َيْعَلُم َما  وُك���م ِبِه ِعنَد َرِبُّكْم َأَفال َتْعِقُل���وَن #^٧٦^#( َأَوال َيْعَلُموَن َأَنّ الَلّ ِلُيَحاُجّ
ُيّوَن ال َيْعَلُموَن اْلِكَتاَب إاَلّ َأَماِنَيّ َوإْن  وَن َوَما ُيْعِلُنوَن #^٧٧^#( َوِمْنُهْم ُأِمّ ُيِس���ُرّ
َلِّذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب ِبَأْيِديِهْم ُثَمّ َيُقوُلوَن َهَذا  ُهْم إاَلّ َيُظُنّوَن #^٧٨^#( َفَوْيٌل ِلّ
َّا  َّا َكَتَبْت َأْيِديِهْم َوَوْيٌل َلُّهم ِمّ ِه ِلَيْشَتُروا ِبِه َثَمًنا َقِلياًل َفَوْيٌل َلُّهم ِمّ ِمْن ِعنِد الَلّ

َيْكِسُبوَن{ ]البقرة: ٧٥ - ٧٩[.

الدار  بيروت:  القلم/  دار  اليهود )دمشق:  إفحام  املجهود في  َبْذُل  املغربي،  السموءل   (4(
الشامية، 1410 هـ(، ص134.

))) أبو الفداء إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم )دار الفكر، 1414 هـ(: )/ 4)4.
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الدع���وة لإلصالح عب���ر التاريخ البش���ري تنازعتها الفرق 
والطوائ���ف املتناحرة ألنها دعوى براقة جميلة منش���ودة، فليس 
غريباً أن جتد متناقضي الوس���ائل واملقاصد كاّل يزعمها لنفسه 

وأنهم األحق بها وأهلها.
ولذلك نبهنا الله في الق���رآن إلى أنها مطية املنافقني حني 
َا َنْحُن  ْرِض َقاُلوا ِإنمَّ قال - سبحانه -: }َوِإَذا ِقيَل َلُهْم اَل ُتْفِس���ُدوا ِفي اأْلَ
ُمْصِلُح���وَن{ ]البقرة: ١١[، ولكن ه���ذه دعوى حتتاج لبيِّنة، وعرٍض 
على املعيار الذي به تُكَش���ف احلقائ���ق، ومعيارنا هو كتاب الله 
ُسوِل ِإْن  وُه ِإَلى اللمَِّه َوالرمَّ وسنة رس���وله # }َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َش���ْيٍء َفُردُّ
ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللمَِّه َواْلَيْوِم اآْلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَس���ُن َتْأِوياًل{ ]النساء: ٥٩[؛ 
ولذلك حني ُعرَضت هذه الدعاوى عليه كذبهم الله فقال بعدها 

}َأاَل ِإنمَُّهْم ُهُم امْلُْفِسُدوَن َوَلِكْن اَل َيْشُعُروَن{ ]البقرة: ١٢[.
واإلصالح احلقيقي هو سبيل األنبياء كما قال شعيب - عليه 
ْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت{ ]هود: ٨٨[  الصالة والس���الم -: }ِإْن ُأِريُد ِإالمَّ اإْلِ
ولكنه ال يتم إال بالتبرؤ من احلول والقوة الش���خصية إلى احلول 
ْلُت َوِإَلْيِه ُأِنيُب{ ]هود:  والقوة اإللهية }َوَما َتْوِفيِقي ِإالمَّ ِباللمَّ���هِ َعَلْيِه َتَوكمَّ
٨٨[، واإلصالح الديني هو األصل الذي ال بد أن يرتكز في قلوب 
وعقول املس���لمني ثم يأتي بعده اإلصالح الدنيوي ال العكس، كما 

هو واقٌع اليوم لألسف.
وإذا كان اإلصالح هو مهمة األنبياء، فهو مهمة ورثتهم أيضاً، 
وعند التخاذل عن القيام به يتخطفه املخالفون، وتقوم س���وقهم 
في املسلمني. وهذا اإلصالح الذي يقوم به الورثة ال بد أن يكون 

على سن املورِّثني، ال بدعاً في الدين.

واملتأمل اليوم في محاولة إصالح واقع األمة جتاه ما تعانيه 
م���ن أزمات ديني���ة ودنيوية، يجد أنها ال تختلف عما س���بق من 
تنازع الدعوى بني األغيار؛ لكن الالفت لالنتباه هو تطبيق الورثة 

لإلصالح )وأعني بهم اإلسالميني(.
فمع اش���تعال جذوة املرارة واأللم على واقع األمة في نفوس 
املخلصني وس���عيهم املش���كور للبذل والعمل، إال أن هذا ال يعني 

عدم تلمُّس مواضع اخللل وأماكن الزلل؛ للتقييم والتقومي.
ولست هنا ألرسم خريطة اإلصالح ملن هم أجدر مني بذلك، 
ولكن املؤمن مرآة إخوانه، ومن عظيم الدغل الصمت عن النصح 

الذي بويع عليه نبينا #.
إن من أعظم خلل املصلحني اليوم، هو محاولة تنظير ثم تطبيق 
إصالح ذهني ال وجود له في الواقع، وال ميكن تطبيقه إال مبحذور 
وتقدمي الفاني على الباقي، ومن بدهيات التغيير: الواقعية، والتدرُّج 
لتحقيقه، ولكننا عندما نتحدث عن خطوات ال ميكن تنفيذها فنحن 
حينئ����ٍذ ال بد أن نعي أن إصالحنا يحت����اج إلى إصالح، وهذا تكثر 

أمثلته، وحسبنا من القالدة ما أحاط بالعنق.
فمن يدعو اليوم للتعايش والتقريب، نسأله: ما هذا التعايش 
الذي ترجوه وتأمله؟ وبعد مناقشة وحوار تتقشع الغمائم وتشرق 

شمس احلقائق بأنها ليست سوى فكرة في الذهن.
وبعيداً عن س���ياط الطائفية والكراهية والعنف... إلخ، هذه 
السياط التي ألهبت ظهور الناصحني، وأخضعت املتخاذلني فإن 
من يطال���ب بالتعايش والتقارب اليوم مع م���ن يزعم أن لألئمة 
صفات ربوبية، ولهم تُص���َرف األلوهية، ويقول بتحريف القرآن، 

إصالح اإلسالميين بين 
الوجود الذهني والخارجي

] قضايا دعوية [

ب������در ب����ن س���ع���ي���د ال���غ���ام���دي
 badr.algamdy@gmail.com
   @b_algamdy
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ر الصحابة - رضي الله عنهم - ومن صاحبهم، ويقذف أم  ويكفِّ
املؤمنني عائش���ة - رضي الله عنها - وعن أبيها، إلى غير ذلك 

من الننت والعفن الذي هو أظهر من أن يشار إليه.
إن م���ن يطلب التعايش والتقارب مع هؤالء يفترض فيه أن 
يوافقك عل���ى قاعدة واضحة من الدين ال لبس فيها وال تعتيم 
وهي: أنه ليس ملس���لم أن يُظِهر هذا وإال كان مرتداً يقام عليه 

احلد، وإن لم يُظهُره فإلى الله السرائر.
وبع���د االتفاق على هذه القاعدة يأت���ي األمر اآلخر: أفمن 
يعتق���د هذه العقائد اليوم من أه���ل البدع ميكنه أن يخفيها في 
صدره لنَِكلَه إلى الله؟ أم أنه يرى تصدير الثورة أمراً ال مفرَّ منه؟
واجلواب الواضح، هو: ال ه���م ميتنعون اليوم عن تصدير 
ثورتهم وإشاعة عقائدهم الكفرية، وال نحن ميكننا السكوت عن 
ياً عليه  ذلك بال عقوبة وال دعوة، وكل فريق يرى فعل اآلخر تعدِّ
ناقضاً للتعايش والتقارب، فظهر أنها فكرة ليست واقعية، ومثل 

هذا في التعايش مع الكفار ذوي القوة والسلطان.
ن قبل ش���روط املسلمني وامتثلها،  و لست أحتدث هنا عمَّ
أو عن أكثريٍة حتك���م أقليًة فهي غالبة قاهرة واألخرى خاضعة 
كاره���ة، فإنه إن حصل هذا الي���وم فبَدهي أن األخرى تتربص 
تان والقوتان،  باألُولَى الدوائر، ولكن احلديث حني تتساوى الكفَّ
أميكن التعايش وكلُّ طائفة ترى األخرى تصادر حقها؟ وأن واجب 
هذا ال���ذي ال مفر من القيام به هو تعدٍّ على تلك، وواجب تلك 
التي ال مناص من فعلها هو تعدٍّ على هذه؟ وال ميكن التعايش إال 

بإسقاط الواجب وكال الفريقني يأبى إسقاط واجبه.
ثم يأتي اعتراض مهم وواقعي: ما البديل عن هذا التقارب 

والتعايش؟
و هذا ال يس���أله من نهل من الش���رع ثم علَّ حتى ارتوت 
أطرافه، وامتزجت ش���رائع اإلسالم بعصبه وحلمه، فال مُتَس 
إال وضجَّ باألنني، وهبَّ للدفاع عن روحه التي بني جنبيه؛ وإمنا 
يسأل عن هذا من ورد على موائد املذاهب الفكرية الكفرية أو 
بها قلبه حتى نضح، وكل إناء مبا فيه ينضح؛  البدعية، فتش���رَّ
ألنها مبنية على احلرية العقدية ليس مبفهومها اإلسالمي في 
يِن{ ]البقرة: ٢٥٦[، بل مبفهومها  قوله - تعالى -: }ال إْكَراَه ِفي الِدّ
الليبرالي الذي يقتضي التس���اوي في احلقوق والواجبات، ثم 
نة وأهل البدع واالنحراف؛ وكأنهم على صراط  التسوية بني السُّ
مستقيم، اختالفهم اختالف تنوُّع يجب قبوله واملصير إليه؛ إذ 

ال فرق بني اجلميع.

إن البدي���ل )بل هو األصل( حتكيم ش���رع الل���ه، وتطبيق 
مراد الله بدعوة الضال للصراط املس���تقيم، ومعاقبة من جترأ 
على الدين، والصبر عل���ى األذى في ذلك، ومواجهة ما يحدق 
باملس���لمني من أخطار، والتس���لح بالصبر عل���ى تلكم الدعوة، 
وُك���ْم إاَلّ َأًذى{ ]آل عمران: ١١١[،  واألذى الن����اجت عن�ها }َلن َيُضُرّ
ُه َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه{  َه َينُصْرُكْم{ ]محمد: ٧[، و }الَلّ و }إن َتنُصُروا الَلّ
]يوس���ف: ٢١[، وه���ذا َقَدر الله الذي ندفع���ه بَقَدر الله؛ فنحن 

نتقلب في مرضاة الله.
وليس خلانع أن يتحجج بالضعف، أو احلكمة، أو املصلحة؛ 
إذ القيام باملأمور مناط بالقدرة، والواجب يسقط بالعجز عنه، 
ولكنه ال يتحول عن كونه واجباً في األصل، ونحن مأمورون أبداً 

باألخذ باألسباب للقيام به، وفرق بني األمرين.
ومن هرول في زمن مضى ملوائ���د التقارب والتعايش عاد 
اليوم تسبق صرخاتُه خطواته؛ محذراً من الهجوم الذي يقوم به 
ري الثورة، وظهر له ما كان ظاهراً لغيره  أصدقاء التعايش مصدِّ

حينها بأن األمر ال يعدو كونه ذرائع للتغلغل ووسائل للتسلل.
و من وجد في نفسه مقاربة من مسالك اإلصالح العرجاء، 
أو طرائق التقومي اجلوفاء، َفلْيعد على نفس���ه باإلصالح، فهذا 
أحق وأَْولى وأهم وأجدى؛ فال بد أن يجد لديه خلاًل في أصوٍل 
محَكَم���ة كالوالء والب���راء، والتعامل مع أه���ل البدع واألهواء، 
وحتكيم ش���رع الله، ومنزلة الصحاب���ة، وأعظم من هذا وقبله 
وبعده: التوحيد الذي هو أص���ل األصول، وكل ما بعده متفرع 
عن���ه ونابع منه، ومن كان ه���ذا حاله فليس أهاًل ألن يكون من 

الورثة القائمني باإلصالح.
و م���ن أمثلة هذا اإلصالح الذهن���ي الذي ال وجود له في 
اخلارج ما يطرحه بعض الناس في قضايا واقع املرأة ومساواتها 
بالرج���ل، وقضايا التعددية واحلرية مبفهومها الغربي، واحلكم 
العادل من خالل الدميقراطية، وتنش���يط االقتصاد من خالل 
الرأس���مالية وغيرها من األمثلة الت���ي عند التمحيص: إما أن 
تبقى هي أو يبقى اإلس���الم، والشيطان والقرآن ال يجتمعان أو 

ميتزجان كما تريد طائفة أن تفعل.
وكل إصالح ال يجعل الش���رع احملَكم نبراسه ودليله، فحقه 
أن يُصلَح أو يُلقى في واٍد س���حيق أو يُنَسف في جلة اليم، وما 

على املصلحني – حقاً - في ذاك من لوم.
و صلى الله على نبينا محمد وسلم.
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 حينم���ا نتحدث عن مجتمع )عصر الرس���الة( الذي هو 
أفضل مجتمعات البش���رية )ألنه عاش فيه سيد البشر #( 
فقد يرى بعض الن���اس أن هذا املجتمع حلم طائر ال يتحقق، 
وإن س���لمنا أن الرجال الذين حول الرسول # كانوا منوذجاً 
للكم���ال ف���ي األداء العمراني، فإنهم تركوا لن���ا هذا العطاء 
لسعادة اآلخرين املقتدين بهم، ولو تصفحنا أحوالهم فسنجد 
أن أكبر أس���باب جناحهم هو يقينهم وإميانهم بالله والوضوح 
الش���ديد بني املنهج الذي يعتقدونه ويؤمنون به وبني املصلحة 
الشخصية وعدم اخللط بينهما، مع اعتبار االلتزام بالدستور 
الرباني )القرآن الكرمي( الذي أرس���ى هذه القواعد البشرية 
هاً ملا يعتور هذا  للنه���وض باملجتمعات؛ فكان القرآن ينزل موجِّ
املجتمع من عثرات في الطري���ق، فالقرآن كان موجوداً بينهم 
كما هو موجود بيننا وس���يظل كذلك، ولكن الفارق في الهبوط 

والصعود، هو األداء.
واملجتمع مره���ون بذلك؛ فحينما يخطئ املس���لمون في 
س���رية نخلة ينزل القرآن مصححاً للمس���ار وإرساء القواعد 
وق���د عقب اإلمام ابن القيم على هذه احلادثة فقال: )إن الله 
- سبحانه - حكم بني أوليائه وأعدائه بالعدل واإلنصاف. ولم 
يبرئ أولياءه من ارتكاب اإلثم بالقتال في الش���هر احلرام بل 

أخبر أنه كبير، وأن ما عليه أعداؤه املشركون أكبر وأعظم من 
مجرد القتال في الشهر احلرام())).

فقدس���ية املنهج في الش���رع أس���مى بكثير من املصالح 
الش���خصية، بل ُسُمو الرجال منوط باتباع قدسية املنهج، وقد 
علمنا الرس���ول # تقديس املنه���ج دون االلتفات إلى الذات؛ 
حتى ولو كانت ذاته الش���ريفة #؛ فحينما أشرف أبو سفيان 
في غزوة أُحد ونادى بأعلى صوته: أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه، 
أفيك���م ابن أبي قحافة؟ فلم يجيبوه، أفيكم عمر بن اخلطاب؟ 
فل���م يجيبوه، ثم قال أْعُل ُهَبل. فقال النبي # »أال جتيبون؟« 
«. ثم قال: لنا  وقالوا: وما نقول؟ قال: »قولوا: الله أعلى وأجلُّ
العزى وال عزى لكم . فق���ال: »أال جتيبون؟« قالوا: وما نقول 
قال؟ »قول���وا الله موالنا وال موال لك���م« فأمرهم # بجوابه 
عند افتخاره بآلهته وبشركه تعظيماً للتوحيد وإعالماً بعزة من 
َعَبَده املس���لمون وقوة جانبه وأنه ال يُغلَب، ونحن حزبه وجنده 
ول���م يأمرهم بإجابته حني قال: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي 

قحافة؟ أفيكم عمر؟ بل قد روي أنه نهاهم عن اإلجابة...))).
تا امليزان  فإذا كانت قدسية املنهج واملصلحة الشخصية هما كفَّ
للمجتمع بني الصعود والهبوط، فإن قيمة الرجال تظهر في ترجيح 

))) ابن القيم، زاد املعاد: )/141، املكتبة التوفيقية.
))) املصدر السابق، ص ))).

] قضايا دعوية [

ع�����ب�����د ال��������ق��������ادر وح����ي����د

قدسية المنهج وقدسية الذات المجتمع بين
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كفة الصعود على األخرى؛ فإننا نستطيع أن نقول: إن أكبر ما يكون 
هذا األمر في املراحل االنتقالية؛ وذلك ملا يعتور هذه املراحل من 
اضطرابات وقالقَل وإرجاف ونزعات ش���خصية؛ فيظهر الضمير 
ومكارم األخالق لتُبِرز الرجال املصلحني املخلصني. وأعني بفترة 
االنتقال ما يكون دائماً بني مرحلتي االستقرار واالضطراب، وقد 

يكون هذا االضطراب كلِّي أو جزئي.
فحينم���ا يغلِّب الش���خص املصلحة العام���ة على مصلحته 
الشخصية وقدس���ية املنهج على الذات، يبرز اإلميان احلقيقي 
والتجرد الناص���ع والضمير األخالقي واملعنوي الذي يكش���ف 
السموَّ الكبير ملن كانت هذه ِخاللُه، وتطالعنا كتب التواريخ بهذا 
املوقف الرائع لهذا الصحابي اجلليل الذي لو لم يكن له إال هذا 
املوقف لكفاه في مرحلة انتقالية من أكبر مراحل االنتقال، وهو 
الصحاب���ي عبد الرحمن بن عوف - رض���ي الله عنه - حينما 
كان من ضمن س���تة نفر مرشحني ألكبر منصب )وهو اخلالفة 
الراش���دة(، حينما عزل نفسه من األمر وقت الشورى، واختياره 
لألمة َمن أشار به أهل احلل والعقد، فنهض في ذلك أمت نهوض 
على جمع األمة على عثمان، ولو كان محابياً فيها ألخذها لنفسه 
أو لوالَّها ابَن عمه وأقرب اجلماعة إليه )سعد بن أبي وقاص()))، 

وعلى هذا فليكن العمل لله.
إنني أكتب هذه الس���طور لَ�َما مترُّ به أوطاننا العربية من 
التغيي���ر بعد الكب���ت والتغريب، وإذا كان هن���اك جناح لبعض 
الثورات في إس���قاط صخرات اجلمود، فإن متام جناحها في 
هذه املراح���ل االنتقالية هو الوعي الكافي واملثابرة في توضيح 
املنهج، والسموُّ فوق املصلحة الشخصية والذات ظاهراً وباطناً، 

واالهتمام باجلوهر دون الشكليات التي تعوق عجلة املسير.
فحينم���ا يطلب مل���ك الروم من الصحاب���ي عبد الله بن 
حذافة أن يقبِّل رأَسه مقابل إطالق أسرى املسلمني فلم يتردد 
في ذلك وقال: إمنا قبَّلت التاج. وهذا الفهم العميق هو ما دفع 
العبق���ري امللَهم عمر بن اخلطاب أن يقول: »كان حقاً على كل 

مسلم أن يقبِّل رأس ابن حذافة وأنا أبدأ«))). 
إن االهتمام بالش���كليات خطير وهو أشد خطورة في مثل 
هذه املراحل؛ بل رمبا تنازل الشخص عن حقوقه مقابل احلق 

األعظم وهو بناء وإصالح الوطن.
لعله يكون جلياً أيضاً في مراحل االنتقال عدم التميُّع في 

))) الذهبي: سير أعالم النبالء: )/ 88)، مكتبة الصفا.
))) املصدر السابق: 3/).

إبراز الصالح والفس���اد، وخاصة ما يكون فساداً مقنَّعاً ليس 
معلوماً لدى اجلميع فقد ذكر ابن اجلوزي في س���يرته ألمير 
املؤمن���ني عمر بن عبد العزيز حينما تولى اخلالفة أنه أبى أن 
يتوالها وهو في مرحلة انتقالية إال بعد تنفيذ شروطه الثالثة 
التي كان أحدها: عزل يزيد بن أبي مس���لم كاتب احلجاج ألنه 
كان غش���وماً يتألَّه )أي: يظهر العبادة والشك( وهو من أكبر 
العوام���ل التي تعرق���ل حركة اإلصالح وتفس���د املنهج وتعلي 
الذات، حينما يظهر الش���خص َحَسن الدين والسمت وهو في 
الباطن ليس له همٌّ إال س���موَّ نفسه دون االلتفات إلى قدسية 

منهج وال ضمير أخالقي.
ولعل اإلنس���ان يعجب من أحد قادة الغرب املشهورين في 
العصر احلديث )وهو نابليون بونابرت( حينما استخلف كليبر 
قائداً حلملة فرنس���ا االستعمارية على مصر على الرغم مما 
كتب���ه نابليون في مذكراته بعد ذلك في منفاه بعد مقتل كليبر 
بخمس عشرة سنة من أن كليبر لم يقلع عن التصريح بتخطئة 
نابليون في بعض تصرفاته أثناء تلك احلملة، لكنَّ اختيارنا له 
لَيخلُفنا في القيادة العامة عم���ل منطٍو على صدق الوطنية. 
إنه ضحى باالعتبارات الش���خصية في سبيل مصلحة فرنسا 
وأس���ند إلى كليبر هذا املركز اخلطير مع ما كان بينهما؛ ألنه 

رأى فيه أليق القواد لالضطالع بهذه املهمة)3).
يبقى لنا أن نقول: إن صعود املجتمع هو بقدر إجناح املجتمع 
ملنهجه ودس���توره، وإن األشخاص الوصوليني مهما كان دهاؤهم 
إذا نظروا إل���ى الذات فالنهاية معلومة وهي الفش���ل؛ فحينما 
عرض النبي # اإلس���الم على وفد عامر بن صعصعة فقال له 
رج���ل منهم يقال له بحيرى بن فراس: لو أني أخذت هذا الفتى 
من قري���ش ألكلت به العرب. ثم قال: أرأي���ت إن نحن تابعناك 
على أمرك ث���م أظهرك الله على من خالف���ك أيكون لنا األمر 
من بعدك؟ فق���ال له: »األمر لله يضعه حيث يش���اء«)4). فرغم 
إعجابه بفكرة اإلسالم نظر إلى الرئاسة وامللك، فكانت النهاية 
هي إقصاؤه الكامل وفوز األنصار باحتضان هذه الفكرة؛ ألنهم 

نظروا إلى املنهج وهو النبوة دون النظر إلى الرئاسة وامللك. 
فعند جناح الفكرة جت���د كثيرين يريدون احتضانها ولكن 
بشروط وأهواء شخصية، فيزولون وتبقى الفكرة، يبقى املنهج 

ويذهب اجلاه، ويصعد املجتمع باملخلصني.

)3) عبد الرحمن الرافعي: تاريخ احلركة القومية: )/ 93 مكتبة األسرة.
)4) السهيلي: الروض األُُنف: )/64) دار احلديث.

21 العدد 289



العدد 22289

أس����رار الص�يام وِحَكم�ه ال تك�اد تنقضي، وف�وائده وآثاره 
ال حتصى إال بكلفة؛ إال أن بعض الناس انهمك في إبراز فوائد 
الصيام الصحية واالجتماعية، واستغرق آخرون في آثار الصيام 
في تغيير الس���لوكيات واألخالق، وغفلوا عما هو أنفع وآكد من 
أث���ر الصيام في حتقيق اإلميان باليوم اآلخر، فقلَّ احلديث عن 
التالزم بني الصيام وبني مجافاة دار الغرور والتعلُّق بيوم البعث 
والنش���ور، ولعلنا في هذه الس���طور نُبِرز آثار الصيام ولوازمها 
في حتقيق اليقني باآلخرة، وتعلُّ���ق القلب بدار البقاء واخللود، 

واإلقبال على الله - عز وجل - وقصده.
رها املفكر الكبير سيد   وأس���تهلُّها بعبارات مشرقة س���طَّ
قطب - رحمه الل���ه - قائاًل: »لقد كان من الطبيعي أن يفرض 
الصوم عل���ى األمة التي يفرض عليها اجلهاد في س���بيل الله، 
لتقرير منهجه في األرض، وللقوامة به على البش���رية. فالصوم 
مجال االستعالء على ضرورات اجلسد كلها؛ إيثاراً ملا عند الله 

من الرضا واملتاع.
وذلك كله إلى جانب ما يُتكَش���ف على مدار الزمان من آثار 

نافعة للصوم في وظائف األبدان، ومع أنني 
ال أمي���ل إلى تعليق الفرائض - في العبادات 
بصف���ة خاصة - مبا يظه���ر للعني من فوائد 

حسية؛ إذ احلكمة األصيلة فيها هي إعداد هذا 
الكائن البشري لدوره في األرض، وتهيئته للكمال 

ر له في حياة اآلخرة«)1).  املقدَّ
ومن املعل����وم أن غ�اية الص�ي���ام التق�وى كم�ا 

َياُم  َها اَلِّذيَن آَمُن���وا ُكِتَب َعَلْيُكُم الِصّ ق���ال - تعالى -: }َيا َأُيّ
َكَما ُكِتَب َعَلى اَلِّذيَن ِمن َقْبِلُك���ْم َلَعَلُّكْم َتَتُّقوَن{ ]البقرة: ١٨٣[، 

والتقوى هي »العم���ل بطاعة الله إمياناً واحتس���اباً، أمراً 
ونهياً؛ فيفعل ما أُمر به إمياناً باألمر وتصديقاً بوعده، ويترك 

ما نُهي عنه إمياناً بالنهي وخوفاً من وعيده«)2).
فيُلَح���ظ أن التقوى )فع���اًل تركاً( ال تتحق���ق إال باإلميان 
باآلخرة واليقني بوعد الله ووعيده، وهو الذي يفتح باب الرجاء 
واخلوف اللَذين إن خال القلب منهما، َخِرب كلَّ اخلراب)3). وكما 

))) في ظالل القرآن: )/167 = باختصار.
))) الرسالة التبوكية البن القيم، ص17.

)3) انظر: تفسير السعدي: )/9).

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

)*( أستاذ مشارك في قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة في جامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية - الرياض.
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ق���ال طلق بن حبيب - رحمه الله - ملا س���ئل عن التقوى؟: »أن 
تعمل بطاعة الله على نور م���ن الله رجاء ثواب الله، وأن تترك 
معاصي الله على نور من الله خوف عقاب الله«)1). وفي حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله # قال: »الصيام 
ُجنَّة«)2). وزاد سعيد بن منصور: »ُجنَّة من النار«، وألحمد: »ُجنَّة 

وحصن حصني من النار«)3). 
ق���ال ابن العربي: »إمن���ا كان الصوم جنة م���ن النار؛ ألنه 
إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات«)4). فاحلاصل 
أنه إذا كفَّ نفس���ه عن الش���هوات في الدنيا كان ذلك ساتراً له 

من النار في اآلخرة)5). 
وقرر ابن القيم أن غاية الصيام هو حتقيق س���عادة النفس 
ونعيمها وزكاتها ألجل احلياة الدائمة الس���رمدية فقال - رحمه 
ا كان املقصوُد من الصيام َحبَْس النفس عن الشهوات  الله -: »لَ�مَّ
وِفطامها عن املألوفات، لتس���تعد لطلب ما فيه غاية س���عادتها 
ونعيمه���ا، وقبول ما تزكو به مما في���ه حياتها األبدية. فالصوم 
بني، وهو  جلام املتقني، وُجنَّة احملارب���ني، ورياضة األبرار واملقرَّ
لرب العاملني من بني سائر األعمال؛ فإن الصائم ال يفعل شيئاً، 
وإمنا يترك ش���هوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك 
ذاته���ا إيثاراً حملبة الل���ه ومرضاته«)6). محبوب���ات النفس وتلذُّ
واحلاص���ل أن فئام���اً من الدعاة قد اس���تحوذ عليهم احلديث 
عن املصالح الدنيوية والفوائد العاجلة للصيام والصالة وسائر 
العبادات؛ فالصيام ألجل تهذيب األخالق، والصالة ألجل راحة 
الب���ال من هموم الدنيا، بل احتف���ى بعضهم بفوائد الصالة في 
رياض���ة األبدان وصحتها، وصيَّ���ر األذكار ألجل حظوظ الدنيا 

وحفظ األجسام!
وال نزاع في أن ش���رائع اإلسالم وش���عائره حتقق مصالح 
الدنيا واآلخرة؛ لكن اخللل ف���ي اإلطناب واالحتفاء باحلظوظ 
الدنيوي���ة العاجلة، وضعف االلتفات إل���ى التعلق بالله وقصده، 
ورجاء ثواب الله وجنته ولذة النظر إلى وجهه الكرمي، سبحانه.
ر ابن تيمية من مسلك الفالسفة الذين أفرطوا في  وقد حذَّ
اجلوانب األخالقية، فجعلوا تهذيب األخالق غاية ومقصداً، 

))) أخرجه ابن بطة في اإلبانة الكبرى: )/598، )ت: نعسان(.
))) أخرجه البخاري: )1894).

)3) انظر: فتح الباري البن حجر: 103/4 - 104.
)4) فتح الباري البن حجر: 103/4 - 104.
))) فتح الباري البن حجر: 103/4 - 104.
)6) فتح الباري البن حجر: 103/4 - 104.

وأما عبادة الله وقصده فهو وسيلة لتهذيب األخالق)7)!
وقال في موطن آخر: »لي���س املقصود بالدين احلق مجرد 
املصلحة الدنيوية كما يقوله طوائف من املتفلس���فة في مقصود 
النب���وات أن املراد بها مجرد وضع ما يحتاج إليه معاش���هم في 

الدنيا من القانون العدلي الذي ينتظم به معاشهم.
ف���إذا لم يكن مقصود الدين املوض���وع إال جلب املنفعة في 
احلياة الدنيا، ودفع املضرة فيه���ا فليس لهؤالء في اآلخرة من 
خالق، وهؤالء املتفلس���فة الصابئة املبتدعة ومن سلك سبيلهم 
يجعلون الش���رائع من هذا اجلنس لوضع قانون تتمُّ به مصلحة 
احلي���اة الدنيا؛ ولهذا ال يأمرون فيها بالتوحيد )وهو عبادة الله 
وح���ده( وال بالعمل للدار اآلخرة، وال ينهون فيها عن الش���رك، 
ب���ل يأمرون فيها بالعدل والصدق والوفاء بالعهد ونحو ذلك من 

األمور التي ال تتم مصلحة احلياة الدنيا إال بها«)8).
����ل - رع����اك الله - هذا التحقيق املت����ني من هذا اإلمام  فتأمَّ
الربان����ي الكبير، وانظر ما عليه املتفلس����فة الصائبة وقارنه بواقع 
بعض املنتس����بني لإلسالم والسنة، ممن دأبهم أن يسهبوا في سرد 
مصالح وفوائد الش����رائع في احلياة الدني����ا؛ فال يكاد أن يتحدثوا 
عن مصاحلها األخروية ومنافعها األبدية من عبادة الله - تعالى - 
وقصده وابتغاء وجه الله والدار اآلخرة، فأضحت الشرائع واألخالق 
ألجل حتقيق مصالح الدنيا، واكتف�وا باحل�ديث عن األخ�الق التي 
ال تَصلُح الدنيا إال بها: كالص����دق والوفاء بالعهد... إلخ. وأقفرت 
أكث����ر املجالس من احلديث عن اليوم اآلخ����ر، وصار احلديث عن 
اآلخرة حكراً على بعض الوعاظ ممن قلَّ ش����أنهم وانتُِقص مقامهم 

بالنظر إلى الدعاة املشاهير.
واملقصود أن التذكير باآلخرة من واجبات الوقت وضرورات 
التربية اإلميانية والتزكية السلفية، وال سيما أن النفوس ُجِبلت 
عل���ى حب العاجلة والركون إليها، كما قال ابن اجلوزي - رحمه 
الله -: »جواذب الطبع إلى الدنيا كثيرة، ثم هي من داخل، وِذْكر 
اآلخرة أمر خارج عن الطب���ع، ثم هو من خارج، ورمبا ظن من 
ال عل���م له أن جواذب اآلخرة أقوى، ملا يس���مع من الوعيد في 
القرآن، فإن���ه يطلب الهبوط وإمنا رْفُعه إل���ى فوق يحتاج إلى 
التكلف، فالطبع جواذبه كثي���رة، وليس العجب أن يغلب؛ وإمنا 

العجب أن يُغلَب«)9). 

)7) ينظر: اجلواب الصحيح: 105/4.
)8) جامع الرسائل )قاعدة في احملبة(: )/131.

)9) صيد اخلاطر.
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إن الله - تبارك وتعالى - لم يخلق اخللق عبثاً، ولم يتركهم سدًى 
وهماًل، بل خلقهم لغاية عظيمة: }َوَما َخَلْقُت اْل�ِجَنّ َواإلنَس إاَلّ ِلَيْعُبُدوِن{. 
]الذاريات: ٥٦[ 
وقد تفضل - س����بحانه وتعالى - على عب����اده، ومنحهم لذة في 

العبادة ال تضاهيها لذة من لذائذ الدنيا الفانية. 
وهذه اللذة تتفاوت من شخص آلخر حسب قوة اإلميان وضعفه: 
َبًة َوَلَنْجِزَيَنُّهْم  ُه َحَي���اًة َطِيّ ن َذَكٍر َأْو ُأنَثى َوُه���َو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَيَنّ }َم���ْن َعِمَل َصاِل�حًا ِمّ

َأْجَرُهم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن{ ]النحل: ٩٧[. 
وهذه الراحة والطمأنينة والسعادة تكون بعبادة الله وحَده، وتعلُّق 
القل�����ب به، ودوام ذكره. قال ابن القيم: »واإلقبال على الله - تعالى - 
واإلنابة إليه والرضا به وعنه، وامتالء القلب من محبته واللََّهج بذكره، 
والفرح والس����رور مبعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش ال نس����بة لعيش 

امللوك إليه البتة«)1). 
وأم����ا من أعرض عن ه����دى الله، وما جاء به رس����ول الله #، 
فس����يعيش عيش����ة القلق والضنك: }َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري َفإَنّ َلُه َمِعيَشًة 
َضنكًا{ ]طه: ١٢٤[. فهو »ال طمأنينة له، وال انشراح لصدره، بل صدره 
م ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن  ضيِّق حرج لضالله وإن تنعَّ
حيث ش����اء؛ فإن قلبه ما لم يخلص إل����ى اليقني والهدى فهو في قلق 

د؛ فهذا من ضنك املعيشة«)2).  ؛ فال يزال في َريبه يتردَّ وحيرة وشكٍّ
فكيف يحصل العبد على لذة العبادة؟ وما صور ذلك؟ وما موانعه؟ 
هذا ما سيكون حديثنا عنه في هذه األسطر مبشيئة الله، تعالى. 

أسباب احلصول على لذة العبادة:

))) الوابل الصيب، ص 69.
))) تفسير القرآن العظيم: 169/3.

ثمة أسباب للحصول على لذة العبادة، منها: 
أواًل: جماه��دة النفس على العبادة وتعويدها، مع 

التدرج يف ذلك: 
قال ابن القيم: »الس���الك ف���ي أول األمر يجد تعب 
التكاليف، ومش���قة العمل لعدم أُنْس قلبه مبعبوده، فإذا 
حصل للقلب روح األنس زالت عنه تلك التكاليف واملشاق 
فص���ارت )أي الصالة( قرة عني له، وقوة ولذة«)3). وقال 
ثابت البناني: »كابدت الصالة عشرين سنة وتنعمت بها 
عش���رين سنة«)4). وقال أبو يزيد: »ُسْقُت نفسي إلى الله 
وهي تبكي، فما زلت أس���وقها حتى انس���اقت إليه وهي 
تضحك«)5). قال - تعالى -: }َواَلِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَيَنُّهْم 
َه َل�َمَع اْل�ُمْحِسِنَي{ ]العنكبوت: ٦٩[. فإذا جاهد  ُس���ُبَلَنا َوإَنّ الَلّ
العبد نفس���ه هداه الله وسهل له الوصول إلى ما جاهد 

نفسه إليه.
ثاني��ًا: اإلكثار م��ن النواف��ل والتنوي��ع فيها على 

اختالف صفاهتا وأحواهلا: 
حتى ال متل النفس، وحتى تُقِبل وال تدبر؛ فتارة نوافل 
الص���الة، وتارة نوافل الصوم، وت���ارة نوافل الصدقة... 
إلخ؛ فإن ذلك مما يورث محبة الله؛ كما جاء في احلديث 
القدس���ي عن أبي هريرة - رضي الل���ه عنه - وفيه أن 
الله يقول: »وما يزال عب���دي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى 

)3) مدارج السالكني: )/373.
)4) حلية األولياء: )/1)3، وصفة الصفوة: 60/3).

))) طريق الهجرتني: )/474.

ع��ب��ده ق��اي��د أمح��د ال��ذري��ي

ة ل������ذَّ
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أحبه...«)1). ف� »من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض، 
اه من درجة اإلميان إلى درجة  ثم بالنوافل قربه إليه، ورقَّ
اإلحس���ان، فيصير يعبد الله على احلض���ور واملراقبة 
كأن���ه يراه، فيمتلئ قلبه مبعرفة الل���ه ومحبته وعظمته 
وخوفه ومهابته وإجالله واألنس به والش���وق إليه؛ حتى 
يصير هذا الذي في قلبه من املعرفة مش���اَهداً له بعني 

البصيرة«)2). 
ثالثًا: التأمل يف سري الصاحلني: 

قال جعفر بن س���ليمان: »كن���ت إذا وجدت من قلبي 
قس���وة غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن واس���ع كأنه 
وجه ثكلى«)3)، وهي التي فقدت ولدها. وكان ابن املبارك 
د لي احلزن،  يقول: »إذا نظرت إلى فضيل بن عياض ُجدِّ

ومقتُّ نفسي«)4)، ثم يبكي. 
رابعًا: قراءة القرآن وتدبر معانيه، والوقوف عند 

عجائبه: 
فإن في القرآن ش���فاًء للقلوب من أمراضها، وجالًء 
لها من صدئها، وترقيقاً ملا أصابها من قسوة، وتذكيراً ملا 
اعتراها من غفلة، مع ما فيه من وعد ووعيد، وتخويف 
وتهديد، وبيان أحوال اخللق بطريَقيِْهم )أهل اجلنة، وأهل 
الس���عير(، ولو تخيل العبد أن الكالم بينه وبني ربه كأنه 
منه إليه النخلع قلب���ه من َعَظمة املوقف، ثم يورثه أُنَْس 
قلبه مبناجاة ربه، َولََوَجد من النعيم ما ال يصفه لس���ان 
أو يوضحه بيان، وخصوصاً تدبُّر ما يتال في الصلوات.

خامسًا: اخللوة باهلل - تعاىل - واألنس به: 
بحيث يتخير العبد أوقاتاً تناس���به في ليله أو نهاره 
يخلو فيها بربه، ويبتعد فيها عن ضجيج احلياة وصخبها، 
يناجي فيها ربه يبثه ش���كواه، وينقل إليه جنواه، ويتوسل 
فيها إلى سيده ومواله. فكم لهذه اخللوات من آثار على 
النفوس، وجتلي����ات على القل�وب؟ قي�ل ملالك بن مغف�ل 
- وهو جالس في بيته وحده -: أال تس���توحش؟ قال: أََو 
يستوحش مع الله أحد؟ وكان حبيب أبو محمد يخلو في 
بيته ويق���ول: »من لم تقرَّ عينه بك فال قرت عينه، ومن 

))) أخرجه البخاري ومسلم.
))) جامع العلوم واحلكم، ص 365.

)3) حلية األولياء: )/347.
)4) تاريخ اإلسالم: )/336.

ل���م يأن�س بك فال أَِن�س«)5). وق����ال ذو الن�ون - رحمه 
الله -: »من عالمات احملبني لله أن ال يأنسوا بسواه وال 

يستوحشوا معه«)6). 
سادسًا: البعد عن الذنوب واملعاصي: 

فكم من شهوة ساعة أورثت ذالً طوياًل، وكم من ذنب 
حرم قيام الليل س���نني، وكم من نظرة حرمت صاحبها 
نور البصيرة، ويكفي هنا قول وهيب بن الورد حني سئل: 

 .» »أيجد لذة الطاعة من يعصي؟ قال: ال، وال من همَّ
قال ابن اجلوزي: »فرب شخص أطلق بصره فحرمه 
الله اعتبار بصيرته، أو لس���انه فُحِرم صفاء قلبه، أو آثر 
شبهة في مطعمه، فأظلم سره وُحِرم قيام الليل، وحالوة 

املناجاة، إلى غير ذلك«)7). 
فالذن���وب داء القلوب. قال يحيى بن معاذ: »َس���َقُم 
اجلسد باألوجاع، وَسَقُم القلوب بالذنوب؛ فكما ال يجد 
اجلس���د لذة الطعام عند سقمه، فكذلك القلب ال يجد 

حالوة العبادة مع الذنوب«)8). 
سابعًا: التقلل من املباحات: 

قال أحمد بن حرب: »عبدُت الله خمسني سنة فما وجدت 
حالوة العب���ادة حتى تركت ثالثة أش���ياء: تركت رضا الناس 
حت���ى قدرت أتكلم باحل���ق، وتركت صحبة الفاس���قني حتى 
وجدت صحب���ة الصاحلني، وتركت حالوة الدنيا حتى وجدت 
حالوة األخ���رى... «)9). قال العالَّمة ابن القيم: »غض البصر 
ع���ن احملارم يوجب ثالث فوائد عظيمة اخلطر، جليلة القدر: 
إحداها: حالوة اإلميان ولذت���ه، التي هي أحلى وأطيب وألذ 
مما صرف بصره عنه وتركه لله - تعالى - فإن من ترك شيئاً 
لل���ه عوضه الله - عز وجل - خيراً منه، والنفس مولعة بحب 
النظر إلى الص���ور اجلميلة، والعني رائد القلب، فيبعث رائده 
لنظر ما هناك فإذا أخبره بحسن املنظور إليه وجماله حترك 
اش���تياقاً إليه، وكثيراً ما يتعب ويُتِعب رسوله ورائده. فإذا كف 
الرائد عن الكش���ف واملطالعة استراح القلب من كلفة الطلب 

واإلرادة فمن أطلق حلظاته دامت حسراته...«)10). 

))) جامع العلوم واحلكم، ص 38.

)6) جامع العلوم واحلكم، ص 38.
)7) صيد اخلاطر، ص 34.

)8) ذم الهوى: 68.
)9) سير أعالم النبالء: ))/34.

)10) إغاثة اللهفان: )/46.
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صور من لذة العبادة:
األص���ل أن املؤمن يجد لذة وحالوة لكل عبادة يتقرب بها إلى 
الله - تب���ارك وتعالى - ولكننا هنا س���نذكر بعضاً من صور لذة 

العبادة، فمن ذلك: 
أواًل: لذة اإلميان: فلإلميان لذة ال تعدلها لذة من لذائذ الدنيا 
الفاني���ة؛ فعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال النبي #: »ثالث 
م���ن كن فيه وجد بهن حالوة اإلمي���ان...«)1) ف� »اإلميان له حالوة 
وطعم يذاق بالقلوب كما تذاق حالوة الطعام والش���راب بالفم؛ فإن 
اإلمي���ان هو غذاء القلوب وقوتها كما أن الطعام والش���راب غذاء 
األبدان وقوتها، وكما أن اجلس���د ال يجد حالوة الطعام والشراب 
إال عند صحته، فإذا سقم لم يجد حالوة ما ينفعه من ذلك، بل قد 
يس���تحلي ما يضره وما ليس فيه حالوة لغلبة السقم عليه، فكذلك 
القلب إمنا يجد حالوة اإلميان إذا س���لم من مرض األهواء املضلة 
مة، وجد حالوة اإلميان حينئٍذ، ومتى مرض وسقم  والشهوات احملرَّ
ل���م يجد حالوة اإلميان، بل يس���تحلي ما في���ه هالكه من األهواء 

واملعاصي«)2). 
ثاني��ًا: لذة الصالة: فللصالة لذة عظيمة؛ وجدها رسول الله 
#؛ فق���د جاء في احلديث عن أن���س بن مالك - رضي الله عنه 
- قال: قال رسول الله #: »ُحبِّب إليَّ من دنياكم النساء والطيب 

وُجعلَت قرة عيني في الصالة«)3).
ولذل���ك كان النبي # يجد لصالته ل���ذة وراحة؛ حيث كان 
يقول لبالل: »قم يا بالل فأرحنا بالصالة«)4)، ولم يقل أرحنا منها 
كما هو ش���أن بعضنا. ووجدها عروة بن الزبير؛ فقد ُقطَعت رجله 
وهو في الصالة، ولم يش���عر)5)؛ فقد أنسته لذة الصالة وحالوتُها 

مرارة األلم.
ثالثًا: لذة قيام الليل: يروى في األثر عن نافع بن عمر قال: 
قالت أم عمر بن املنكدر لعمر: إني أش���تهي أن أراك نائماً؟ فقال: 
يا أم���اه! والله! إن الليل لَيِرد عليَّ فيهولن���ي، فينقضي عني وما 
قضيت منه أربي«)6). وقال بعض الس���لف: »إني ألفرح بالليل حني 
يقب���ل، ملا يلتذ به عيش���ي، وتقرُّ به عيني م���ن مناجاة َمْن أحب 
وخلوت���ي بخدمت���ه والتذلل بني يديه، وأغتم للفج���ر إذا طلع، ملا 

))) أخرجه البخاري ومسلم.
))) فتح الباري: )/45.

)3) أخرجه أحمد والنسائي، وصححه األلباني. 
)4)أخرجه أبو داود وأحمد، وصححه األلباني.

))) صفة الصفوة: )/87.
)6) صفة الصفوة: )/145.

اشتغل به بالنهار عن ذلك«)7). 
رابع��ًا: لذة قراءة القرآن وتالوته: قال عثمان بن عفان: »لو 
طهرت قلوبنا ملا شبعت من كالم الله«. قال ابن القيم: »وكيف يشبع 
احملب من كالم من هو غاية مطلوبه« إلى أن قال: »فلمحبي القرآن 
م���ن الوجد والذوق واللذة واحلالوة والس���رور أضعاف ما حملبي 
السماع الشيطاني«)8)، وقال ابن رجب: »ال شيء عند احملبني أحلى 

من كالم محبوبهم فهو لذة قلوبهم وغاية مطلوبهم«)9). 

خامس��ًا: لذة اإلنفاق يف سبيل اهلل: لإلنفاق في سبيل الله 
ل���ذة عظيمة، وجد هذه الل����ذة أبو طلحة - رضي الله عنه - وملا 
وجده���ا أنفق أعز ماله لديه في س���بيل الله؛ كم���ا في البخاري 
ومس���لم. ووجد هذه اللذة أبو الدحداح - رضي الله عنه - فجعل 
مزرعت���ه كلها لله؛ فعن أنس - رضي الله عنه - أن رجاًل قال: يا 
رسول الله! إن لفالن نخلة وأنا أقيم حائطي بها َفْأُمره أن يعطيني 
حت���ى أقيم حائطي بها، فقال له النبي #: »أعطها إياه بنخلة في 
اجلن���ة« فأبى، فاتاه أبو الدحداح، فق���ال: بعني نخلتك بحائطي. 
ففعل، فأتى النبي # فقال: يا رس���ول الله! إني قد ابتعت النخلة 
بحائطي. قال: فاجعلها له فقد أعطيتكها، فقال رس���ول الله #: 
»كم من عذق راح ألبي الدحداح في اجلنة« قالها مراراً. قال: فأتى 
امرأته، فقال: يا أم الدحداح! أخرجي من احلائط، فإني قد بعته 

بنخلة في اجلنة، فقالت: ربح البيع أو كلمة تشبهها)10). 

)7) طريق الهجرتني: )/474.
)8) اجلواب الكافي، ص 170.

)9) جامع العلوم واحلكم، ص 364.
املسند:  محققو  وقال  صحيحه،  في  حبان  وابن  مسنده،  في  أحمد  اإلمام  أخرجه   (10(

»إسناده صحيح على شرط مسلم«.
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س��ابعًا: لذة طلب العلم: قال الشاطبي: »في العلم باألشياء 
لذة ال توازيها لذة؛ إذ هو نوع من االس���تيالء على املعلوم واحلوز 
له، ومحبة االس���تيالء ق���د جبلت عليها النف���وس، وميلت إليها 

القلوب«)1).
وقد شهد بذلك أرباب العلم، واملشتغلني به. قال ابن اجلوزي 
حاكياً عن نفس���ه: »ولقد كنت في حالوة طل���ب العلم ألقى من 
الش���دائد ما هو أحل�ى عندي من العس����ل في س�بيل ما أطلب 
وأرجو، وكنت في زمن الصبا آخذ معي أرغفة يابس���ة ثم أذهب 
به في طلب احلديث وأقعد عند نهر عيسى ثم آكل هذا الرغيف 
تي ال ترى  وأش���رب املاء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها وَعنْي ِهمَّ

إال لذة حتصيل العلم«)2). 
وم���ن اللذة في طلب العلم في التألي���ف والتصنيف ما قاله 
أب���و عبيد: »كنت في تصنيف هذا الكتاب كتاب »غريب احلديث« 
أربعني س���نة، ورمبا كنت أس���تفيد الفائدة من أف���واه الرجال، 
فأضعها في موضعها من هذا الكتاب، فأبيت س���اهراً فرحاً مني 

بتلك الفائدة«)3). 
وأنشد بعُضهم شعراً رائعاً في هذا املقام، فقال: 

لَ�����ِم��ح��ب��رةٌ جت��ال��س��ن��ي ن��ه��������������اري
أح�����بُّ إل�����يَّ م���ن أُنْ������ِس ال��ص��دي��ِق

ورزم������ُة ك���اغ���ٍد ف���ي ال��ب��ي��ت ع��ن��دي
أح������بُّ إل������يَّ م����ن ع�����دل ال���دق���ي���ِق

ول��ط��م��ُة ع���اِل���ٍم ف���ي اخل��������دِّ م��نِّ��ي
أل����ذُّ ل����ديَّ م���ن ش����رب ال���رح���ي���ِق)4)

))) املوافقات: )/67.
))) صيد اخلاطر، ص 177.

)3) طبقات احلنابلة، البن أبي يعلى، ص 61).
)4) اجلامع ألخالق الراوي: )/106.

موانع لذة العبادة:
لذلك عدة أسباب، أهمها:

أواًل: املعاص��ي والذن��وب: يذكر اب���ن اجلوزي أن: بعض 
أحبار بني إس���رائيل قال: يا رب كم أعصي���ك وال تعاقبني؟ 
فقيل له: كم أعاقبك وأنت ال تدري؛ أليس قد حرمتك حالوة 
مناجاتي؟ فمن تأمل هذا اجلنس من املعاقبة وجده باملرصاد، 
حتى قال وهب بن الورد وقد س���ئل: أيج���د لذة الطاعة من 
. فرب ش���خص أطلق بصره فُحِرم  يعص���ي؟ قال: وال من همَّ
اعتبار بصيرته، أو لس���انه فُحِرم صفاء قلبه، أو آثر شبهة في 
مطعم فأظلم سره، وحرم قيام الليل وحالوة املناجاة، إلى غير 

ذلك)5). 
ثاني��ًا: كثرة خمالطة الناس: فذلك مما يفقد العبد لذة 
العبادة، فكث���رة املخالطة داء، والتوس���ط في ذلك هو احلق 

والعدل.
ثالث��ًا: حتوُّل العبادات إىل ع��ادات: فإذا حتولت العبادة 

إلى عادة ُفقَدت لذة العبادة وحالوتها، كما هو مشاَهد.
رابع��ًا: النفاق: فإذا كان في القل���ب نوع من النفاق، فإن 

ذلك يكون ماحقاً ومانعاً حلصول لذة العبادة. 
هذه أبرز موانع لذة العبادة.

ف���إذا أردت أن حتصل على لذة العب���ادة، وتتفيأ ظاللها، 
وتقط���ف ثمارها، وتنع���م بخيراتها؛ فعليك بعمل األس���باب 
اجلالبة لذلك - وقد سبق أن ذكرناها - وعليك أن تبتعد عن 

صوارفها وموانعها.
َقنا الله ملا يحبه ويرضاه. وفَّ

))) صيد اخلاطر: 34.
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] اإلسالم لعصرنا [

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

فكرة العقد االجتماعي:
كلم���ة اللبرالية تعني احلرية. ولذلك فإن املبدأ الذي ال يكاد 
اللبرالي���ون الغربيون يُجِمعون على مبدأ س���واه: هو الدعوة إلى 
احلري���ة الفردية. لكن من حق كل عاقل يُْدعى إلى اإلميان مببدأ 
جديد أو العمل به أن يسأل: ما الدليل على صحته؟ يعتمد مشاهير 
اللبراليني من أمثال جون لوك في القرن الس���ابع عشر امليالدي 
إلى جان جاك روس���و في القرن الثامن عشر إلى جون رولز في 
عصرنا على ما يسمى بنظرية العقد االجتماعي ليؤسسوا عليها 
القول بأس���بقية الفرد على اجلماعة، ومن ثَمَّ على أن األصل فيه 

أن يكون حراً يفعل ما يشاء.
ونظرية العقد االجتماعي - كما يقول أحد الكتاب - قدمية 
ِقَدم الفلسفة الغربية، وكان لها تأثير عظيم في مجال الفلسفة 

اخُللُقية والسياسية طوال التاريخ احلديث للغرب)1). 
ل في هذه النظرية في العصر احلديث ثم تبعه  أول من فصَّ
آخرون - وإن لم يوافقوه في كل ما ذهب إليه - هو الفيلس���وف 
اإلجنلي���زي ثومس هوب���ز Hobbes )1588 - 1679م(. رأي 
هوبز هو - باختصار -: أن الناس كانوا في حال يسميها بحال 
الطبيع���ة state of nature قبل أن يكون لهم مجتمع مدني. 
كان الناس في احلال الطبيعة تلك أنانيني، وكانوا متساوين، ولم 

تكن هنالك قوة قادرة على أن جتبرهم على أن يتعاونوا. 
احلياة ف���ي تلك احلال كانت حياة ال تط���اق؛ ألن كل فرد 

(1) Social Contract, Internet Encyclopedia Philosophy, http://
www.iep.utm.edu/soc-cont/

فيه���ا لم يكن يأمن على نفس���ه، ولم يكن يس���تطيع أن يحقق 
رغباته. فاحلي���اة في حال الطبيعة تلك أس���وأ حياة ميكن أن 
يحياها إنس���ان. لكن مبا أن الناس عقالء وأنهم حريصون على 
مصاحلهم فإن املخَرج من تلك احلال البائسة كان ممكناً؛ خرج 
الناس منها بأن عقدوا بينهم عقداً يتيح لهم حياة أفضل. يتكون 

هذا العقد من عقدين متميزين: 
في العق�د األول اتفق الناس في ما بينه�م على التنازل عن 

كل حق ألحدهم على اآلخر. 
وفي العقد الثاني خولوا أحدهم أو مجموعة منهم س���لطة 
نهم من تنفيذ العق���د األول؛ أي أنهم اتفقوا على أن  وق���وة متكِّ
يعيشوا سوياً حتت قوانني مشتركة، وأن ينشئوا آلية لتنفيذ بنود 
العقد االجتماعي. وبالرغم م���ن أن احلياة حتت احلاكم الذي 
يُعَطى تلك السلطات قد تكون شاقة، فإنه يجب أن يُعَطى سلطة 
مطلقة؛ ألن العيش حتت سلطانه خير من حال الطبيعة؛ ولذلك 
فإنه ال يكون لنا مسوغ في اخلروج عليه ألنه األمر الوحيد الذي 

يقينا من أكثر شيء نريد أن نتحاشاه؛ أال وهو حال الطبيعة. 
أما ج���ون لوك John Lock )1632 - 17049( الفيلس���وف 
اإلجنليزي الذي كان له تأثير كبير على واضعي الدستور األمريكي 
فقد كان له تص���ور مختلف عن تصور هوبز حلال الطبيعة ومن ثَمَّ 
لطبيعة العقد االجتماعي. رأى لوك أن حال الطبيعة - وهي احلال 
الطبيعية للبش���ر - هي احلال التي يكون فيها اإلنس���ان حراً حرية 
ل من اآلخرين،  كاملة ليتصرف في نفس���ه كيف يشاء ومن غير تدخُّ
لكنها ليس���ت حال إباحية يفعل فيها الفرد م���ا يريد. وبالرغم من 

نح���اول ف���ي هذا املق���ال أن نلقي نظرات نقدية على األس���س التي تقوم عليها األيديولوجي���ة اللبرالية الغربية 
وهي أسس ال يكاد املقلدون للفكر الغربي في بادنا ينظرون فيها أو يناقشونها. لكن نقدنا لألسس ال يعني رفضنا 

لكل ما أضيف إليها أو زعم أنه منبثق عنها كما سيتبني. 

نظرات نقدية في 
أُُسس األيديولوجية اللبرالية

الغربية 
)1(
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أنه ال توجد في حال الطبيعة س���لطة مدنية أو حكوم���ة تعاقب املعتدين؛ إال 
أنها ليس���ت حاالً تنعدم فيها القيم اخُللُقية؛ ألن الناس فيها ملتزمون بالقانون 
الطبيعي الذي هو أس���اس القيم اخللقية الذي منحه الله - تعالى - لنا، وهو 
قان���ون ينهانا عن أن نعتدي على غيرن���ا في حياتهم أو صحتهم أو حريتهم أو 
ممتلكاتهم. وعليه فإن حال الطبيعة هي حال س���الم. إنها ليس���ت في أصلها 
رها هوبز؛ لكنها ميك���ن أن تكون كذلك حني يعتدي فرد  ح���ال حرب كما تصوَّ
على آخر وال سيما بالنسبة ملمتلكاته: كأن يسرق منه، أو يلجأ إلى القوة ليسلبه 
حقه. ومبا أن القانون الطبيعي يس���مح لإلنسان بأن يدافع عن نفسه؛ فإنه قد 
يقت���ل من يعتدي على ممتلكاته وبهذا تبدأ احلرب. وهذا من أقوى األس���باب 
التي جتعل الناس يتركون حال الطبيعة ويتعاقدون على إنشاء حكومة مدنية.

رها هوبز؛ وإمنا هي حال  حال الطبيعة ليس���ت حال أفراد كما تصوَّ
أَُس���ر تتعاهد في ما بينها لتكون املجتمع املدني. فإذا فعلوا ذلك أصبحوا 

خاضعني إلرادة األغلبية.
أم���ا في عصرنا فإن جون رول���ز John Rawls )1921 - 2002م( 
الفيلس���وف األمريكي الذي يعدونه أكبر فالس���فة األخالق والسياس���ة 
الغربيني املعاصرين، والذي يعتبر فيلس���وف اللبرالية السياس���ية؛ فإنه 
يعتمد أيضاً عل���ى فكرة قريبة من فكرة العق���د االجتماعي في نظريته 
ع���ن العدل، لكن رولز يصرح منذ البداية بأن ما يقوله هو مجرد )جتربة 
ذهنية( thought experiment الغرض منها الوصول إلى تصور للعدل 
يقوم عليه النظام السياس���ي اللبرالي. تطلب منا هذه النظرية أن نتصور 
الناس يعيش���ون في حالة أولية، في هذه احلال يكون اإلنسان جاهاًل بكل 
ما ميك���ن أن يجعلَه متحيزاً؛ فهو ال يعرف جنس���ه )أذكراً هو أم أنثى؟( 
وال عنص���ره وال مواهبه الش���خصية وال معوقاته وال عم���ره وال مكانته 
االجتماعي���ة، وال تصوُّره اخلاص للحياة الطيب���ة وال حال املجتمع الذي 
يعيش فيه. هذه في رأي رولز هي احلال التي يس���تطيع فيها اإلنسان أن 
يختار مبادئ املجتمع العادل التي هي في نفسها مختارة من ظروف أولية 
يكمن فيها عدم االنحياز. اإلنس���ان في هذه احلال هو إنسان مجرد عن 

اجلسد، عاقل، وعاملي.
إذا سأل سائل: متى حدث هذا العقد؟ قيل له: 

إن القائلني بنظرية العق���د االجتماعي ال يلزمهم أن يفترضوا صحة 
هذا االتفاق من الناحية التاريخية؛ ألنهم - في الغالب - معنيون بالكشف 
ع���ن حدود االلتزام السياس���ي بالرجوع إلى ما ميك���ن أن  يكون الفاعل 

العاقل مستعداً ألن يوافق عليه مع وجود تلك املنافع واملضار)1). 
ما هذا املنطق؟ إذا س���ألنا عن الدليل على أن الفرد هو األس���اس قيل لنا: 
إنه  العقد االجتماعي. وإذا سألنا عن نظرية العقد االجتماعي قيل لنا: إنه ليس 

حدثاً تاريخياً؛ إمنا هي نظرية أُِتي بها للتدليل على أن الفرد هو األساس.

(1) Social contract, Oxford Dictionary of Politics, edited by Iain McLean and 
Alistair McMillan, Oxford University Press, 2003. 

إن نظري��ة العق��د االجتماعي تثري يف 
ذهن اإلنسان املتفكر عدة تساؤالت:

ف��أواًل: كيف تق���وم مبادئ نظام سياس���ي 
واقعي على دعوى هي من نسج خيال فلسفي؟

ثاني��ًا: إن الذي يق���وم بالتجربة إمنا يقوم 
به���ا ليعرف النتائج التي ت���ؤدي إليها أو ليتأكد 
منها. لكن جترب���ة رولز إمنا أجريت لتؤدي إلى 
نتيجة كان يريده���ا ويعرفها. لقد كان يعرف - 
كما يعرف غيره - أن اإلنس���ان ميكن أن ينحاز 
جلنسه أو عنصره أو سائر ما ذكر ولذلك جعله 
جاهاًل بأسباب االنحياز هذه ليكون عادالً. لكن 
َّاحلقيقة أن اجلهل الذي ذكره وإن عصم اإلنسان 
م���ن أن يكون متحيزاً فلن يجعله عادالً ألن عدم 
التحي���ز قد ال يعني أكثر م���ن معاملة الطرفني 
معامل���ة واحدة. وهذا يعني أن غير املتحيز هذا 
إذا وض���ع قانوناً فإنه سيس���وي فيه بني الذكر 
واألنثى، والصغير والكبير والغني والفقير. وهذا 
ق���د ال يكون عدالً. وعليه َفِلَكي يكون اإلنس���ان 
ع���ادالً فإنه ال يكفي أن يكون جاهاًل بأس���باب 
التحيز، بل ال بد أن يكون عاملاً باحلقائق املتعلقة 
بالطرفني الت���ي قد تقتض���ي معاملة أحدهما 
معاملة مختلف���ة عن اآلخر، معامل���ة قد تبدو 
للجاهل بتلك الفروق بينهما أنها ليس���ت عادلة 

بل متحيزة. 
ثالثًا: إن أصحاب نظرية العقد االجتماعي 
يحاول���ون أن يجعلوا اإلنس���ان ق���ادراً على أن 
يشرع تشريعاً مناسباً لكل الناس؛ ولذلك تراهم 
يتحدثون عن اإلنس���ان ذي النظرة العاملية، لكن 
هذا شيء مستحيل؛ ألن هذه النظرة تقتضي أن 
يكون لإلنسان علم بكل احلقائق املتعلقة بالناس، 

وهو أمر ال يعرفه إال خالقهم. 
وصدق الله العظيم: }َوَعَسى َأن َتْكَرُهوا َشْيًئا 
ُه  ُبّوا َشْيًئا َوُهَو َشٌرّ َلُّكْم َوالَلّ َوُهَو َخْيٌر َلُّكْم َوَعَس���ى َأن ُتِ

َيْعَلُم َوَأنُتْم ال َتْعَلُموَن{ ]البقرة: ٢١٦[.
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حينم���ا يقول أحد: )إن الكتاب والس���نة هما معيار 
وميزان احلقائق( فإن من الرائع حقًا أن يكون َثمَّ اتفاق 
قطع���ي على ه���ذه القاع���دة، فهو كام بده���ي ضروري 
ال ين���ازع في���ه أحد ذو ب���ال؛ فكتاب الله وس���نة حبيبنا 
محمد # هم���ا املعيار الذي توزن به األمور وتقاس به 
د املطلق  املفاهي���م، فنقبل الصحيح ونردُّ الباط���ل ونقيِّ
ز املش���تبه، فلدين���ا معيار صحيح  ���ل املجمل ومنيِّ ونفصِّ
واض���ح نتمك���ن م���ن خاله م���ن متييز األم���ور وفحصها: 
ُس���وِل{ ]النساء: ٥٩[  ِه َوالَرّ وُه إَلى الَلّ }َفإن َتَناَزْعُتْم ِفي َش���ْيٍء َفُرُدّ

}َوَما اْخَتَلْفُتْم ِفيِه ِمن َشْيٍء َفُحْكُمُه إَلى الَلِّه{ ]الشورى: ١٠[.
لكنَّ هذه القاعدة تبقى أحيانًا بدهية في اجلانب 
النظ���ري ويضع���ف أثرها في امليزان العمل���ي؛ إذ إن هذا 
املعي���ار واملي���زان الش���رعي ينكس���ر أحيان���ًا ف���ا يك���ون 
معي���ارًا، ب���ل يبقى ن���ورًا محجوبًا زاحمت���ه معايير ُأَخر 

وشاركته أحقيته في الوزن والقياس.
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من الذي كسر هذا املعيار؟
إن التس���ليم لله ولرسوله # ليس ش���أناً معرفياً محضاً 
ة كما يحسب املسائل الرياضية؛ بل هو  يحس���به الشخص بدقَّ
إميان وطاعة وانقياد وخضوع ألمر الله؛ فكلما ازداد إميان املرء 
وعظم الشرع في قلبه كان أكثر التزاماً وتطبيقاً لهذه القاعدة، 
وحينها َفثَّم عوامل كثيرة تأتي على هذا املعيار فتضغط عليه 
وتضعفه حتى تكس���ره، فيضعف أثر هذه القاعدة عملياً وإن 

كانت ما تزال ثابتة في املقياس النظري.

اكتف��ي منه��ا بعامل��ني،  العوام��ل كث��رية،  وه��ذه 
وسأحصرمها يف األحكام الشرعية السياسية:

أواًل: كاسر النسبية:
حني تقول: إن من بدهيات املفاهيم الشرعية األصيلة التي 
من أجلها قامت احلركات اإلسالمية هو إعادة احلكم لإلسالم 
ق لسعادة الناس وصالح دينهم  وشريعته، احلكم الشامل احملقِّ

ودنياهم، يأتيك االعتراض املشهور: الشريعة على فهم َمن؟
وح���ني تقول: احلقوق واحلري���ات واملصالح كلها مفاهيم 
رائعة ننطلق فيها من قيمنا وأصولنا الش���رعية؛ فهذه كليات 
عامة متلؤها كل ثقافة بحسب قيمها ومعاييرها، يالحقك ذات 

االعتراض: احلقوق واحلريات الشرعية على فهم َمن؟
وحني يغار املصلحون على أحكام الش���ريعة فيرفضون أي 
تعدٍّ عليها أو ردٍّ ألحكامها يأتيك ذات االعتراض: هذا التعدي 

على الشريعة مبفهوم من؟
وهكذا، يأتي )على فهم َمن؟( ليفكك املعيار الشرعي من 
قيمته، ويكس���ر امليزان اإلسالمي من اعتباره، لتكون الشريعة 
بناء خاماًل خاوياً على عروش���ه، ليس له إال القيمة الش���كلية 

الروحية، لكنه معيار محايد ال يقيس وال يزن.
فألننا ال ندري )على أي فهم تكون هذه الشريعة( نطالب 
باحلكم السياس���ي القائم على املساواة املطلقة وحكم الناس 
مبا يش���تهون، ويبقى الدين شأناً خاصاً ال اعتبار له في حكم 

الناس ألننا ال ندري ما هو!
وألننا ال ندري على )أي فهم تكون هذه الش���ريعة( فإنها 
تصبح مصمت���ة ال يُرَجع إليها في مفاهيم احلقوق واحلريات 

والعدل واملصالح؛ بل يُكتَفى باملصال���ح الدنيوية البحتة التي 
يتفق عليها اجلميع وال اعتبار للدين الذي ال يُدَرى ما هو!

وهك���ذا، أخرجن���ا العلمانية من الباب ث���م ذهبنا جنري 
خلفها، أُخرَجت ألنها تعارض حكم اإلس���الم وترفض أصوله، 
وذهبنا إليها ألننا أصبحنا ال ندري ما هو اإلس���الم وال على 
أي فهم تكون هذه الشريعة؛ فالنتيجة النهائية: جتاوز إشكالية 

رفض الدين إلى إشكالية القبول به هالمياً ال يُدَرى ما هو!
 )على أي فهم؟( هو س���ؤال النسبية الشهير، الذي ما زال 
يتكرر منذ قدماء الفالس���فة اليونان وم���رَّ في طريقه فجرف 
من أهل الضالل والبدع والتحريف َمن جرف وما يزال مس���يره 
اجل���ارف متواصل في إغراق القلوب بالش���ك واحليرة والتيه، 
حرمه���م من حالة الطمأنينة التي مينُّ الله بها على من يش���اء 
من عباده، وله أثر عميق الس���وء في ترك بعض الناس لدينهم 
ى  هم فيه، أو إضعاف يقينهم وطمأنينة قلوبهم، ورمبا أدَّ أو ش���كِّ
ببعض الناس إلى حالة انعدام املباالة فيمارس مع الشريعة حالة 
)اإلع���راض( من دون بحث عنها وال رفض لها، وهي صفة أهل 
الكفر، اإلعراض حني تيأس نفوس���هم من الوصول إلى اليقني 
ِهْم إاَلّ َكاُنوا َعْنَها ُمْعِرِضَي{ ]األنعام:  ْن آَياِت َرِبّ ْن آَيٍة ِمّ }َوَما َتْأِتيِه���م ِمّ

ا ُأنِذُروا ُمْعِرُضون{ ]األحقاف: ٣[. ٤[، }َواَلِّذيَن َكَفُروا َعَمّ
نعم، لو كان األمر متعلقاً مبسائل ظنية أو أحكام اجتهادية 
أو في املساحة التي ال نصوص قطعية فيها أو كان من الوقائع 
املتج���ددة التي حتتاج إلى اجته���اد جديد، ونحو هذا مما هو 
مندرج في مساحة االجتهاد والتقدير التي يتطلب املسلم فيها 
أرجح ما يراه حقاً، فاخلالف هنا أهون بكثير، مع أن س���ؤال 
النس���بية له تأثير سلبي هنا أيضاً؛ فبدالً من أن يسير املسلم 
ه من حيث ال يش���عر إلى حيث  خل���ف )األرجح دلي���اًل( يتوجَّ

)األيسر( حكماً أو األقرب للواقع؛ لكن اإلشكال فيه أهون.
إن اإلش���كالية أن يالحقك سؤال النس���بية في األصول 
القطعية وفي النصوص الظاهرة وفي األحكام املجَمع عليها، 
َا َكاَن َقْوَل  وبدالً من أن يقول املس���لم فيها ما يجب عليه: }إَنّ
ِه َوَرُس���وِلِه ِلَيْحُكَم َبْيَنُهْم َأن َيُقوُلوا َس���ِمْعَنا  اْل�ُمْؤِمِن���َي إَذا ُدُعوا إَلى الَلّ
َوَأَطْعَنا{ ]النور: ٥١[ أصبح بعض الناس يسأل ما هي الشريعة 
التي تريدون؟ فكأن ثمَّ اش���تراطاً مسبقاً في أن يعرف ما هي 

الشريعة قبل أن يسلِّم لها.
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ك إال حيث يجب اإلميان، ال أحد  س���ؤال النسبية ال يتحرَّ
يس���أل في مجاالت )الدميقراطية( أو )احلرية( أو )احلقوق( 

أو )العدالة( أو )اإلنسانية( عن أي فهم تكون؟ 
هذا هو كاس���ر النس���بية، يأتي على معيار االحتكام إلى 
مه، وكلما ضعف التسليم في القلب، زاد  الكتاب والسنة فيهشِّ

هذا املعيار في االنكسار.

هذا هو الكاسر األول، فأما الكاسر الثاين فسيأتيك 
بعد متابعة هذه األمثلة:

يرفض أن يقول مبش���روعية جهاد الطلب؛ ألنك إذا شرعت 
لنفس���ك غزو اآلخرين فإن هذا يعني مشروعية غزوهم وقتالهم 

لك.
ع لهم أن  وال يجوز لك أن تقول بقتل املرتد؛ ألن هذا يُش���رِّ

يقتلوا الذين يدخلون في اإلسالم في أوطانهم.
ع  وال يجوز أن تقول مبنع نشر الكفر والضالل؛ ألنك تُشرِّ

لهم أن مينعوا نشر اخلير واإلسالم
وال يجوز أن تدعم إخوانك املس���لمني املضطهدين؛ ألنك 

ع لآلخرين أن يدعموا إخوانهم في أوطان املسلمني. تُشرِّ
ويتس���اءل بحرارة: كيف جتيز لنفسك جهاد الطلب وقتل 
املرتد ونش���ر اخلير ودعم املضطهدين وال تبيح لآلخرين أن 

يفعلوا مثل ما تفعل؟
هذا هو الكاسر الثاين: مساواة احلقِّ بالباطل؛ فللباطل 
من املش���روعية مثل ما للحق سواء بسواء؛ فال يجوز أن تفعل 
أمراً مش���روعاً مستَمّداً من ش���ريعتك ألنَّ اآلخرين سيفعلون 
مثله، فيجب ترك فعل احلقِّ ألجل أن تكون عادالً مع الباطل؛ 
فكم���ا متنع الباطل يجب أن متنع احل���ق! وكما من حقك أن 
تفعل احلق فيجب أن جتعل للباطل مثله وإال وقعت في الظلم!
غفل في غمراِت َوْهِم املساواة املطلقة بني احلقِّ والباطل 

عن أمور عدة:
األول: غف���ل عن املعي���ار البدهي والض���روري وهو أن 
منطلقه هو الكتاب والس���نة، فمرجعيته في معرفة احلق هو 
الوحي وليس ما يفك���ر الناس فيه؛ فما قيمة معيارية الكتاب 

والسنة إذن؟
الث��اين: أن اآلخري���ن ال ينطلقون ف���ي تصوراتهم بناًء 

على مقارنته���ا بتصوراتنا، فهم ينطلقون بن���اء على ثقافتهم 
ومصاحله���م؛ فمن الوهم الكبي���ر أن يتخيل أحد أن اآلخرين 
يكيِّفون حياتهم ونُُظَمهم بحسب نظامنا؛ فإذا أبحنا لهم شيئاً 
موه، ال أحد يفكر به���ذه الطريقة، فهو خيال  أباح���وه وإال حرَّ

خاطئ رجع فأفسد وكسر املعيار.
الثالث: أنه ال وجود ملفاهيم كونية كلية متَفق عليها ينطلق 
منها الناس جميعاً؛ فح���ني تتحدث عن العدل والظلم واحلق 
واخلير والش���ر فكلٌّ له تفس���يراته وتقديراته لهذه املفاهيم، 
فه���ذه كليات ذهنية ال توجد مطلق���ة إال في الذهن، وأما في 
الواقع فكلٌّ له تفس���يره؛ فكلُّ قول تراه حقاً يوجد في املقابل 
م���ن يراه باطاًل، وكلُّ أمانة يوجد م���ن يراها خيانة، ال ميكن 
وضع قواعد كلية يتفق اجلميع في النظر إليها فيتوحدون في 

حكمها على اختالف زوايا نظرهم.
الرابع: أنه يس���اوي بني احلق والباطل، فيرى أن للباطل 
أن يفعل مثل ما يفعل احلق، وهذه مساواة بني أمرين قد فرق 
الله بينهما، فاحلق يجب نشره وحفظه والدفاع عنه، والباطل 
يجب ردعه؛ فال يُس���اَوى أبداً من ينش���ر كلمة الله مبن يريد 
نش���ر الباطل، هذه مساواة باطلة ومخالفة للعدل؛ فالعدل هو 
إعطاء كلِّ ذي حقٍّ حقه، وليس هو املساواة املطلقة بني األشياء 
ولو اختلفت؛ بل إن املس���اواة ب���ني احلق والباطل محض ظلم 
ُكُموَن{.  }َأَفَنْجَعُل اْل�ُمْس���ِلِمَي َكاْل�ُمْجِرِمَي #^٣٥^#( َم���ا َلُكْم َكْيَف َتْ
]القلم: ٣٥ - ٣٦[

وهكذا: تبقى قاعدة )الرجوع إلى الكتاب والسنة( ميزاناً 
ومعياراً منكسراً ال يؤدي غرضه في بعض القضايا؛ ألن املعيار 
العلماني القائم على حتييد الدين واملس���اواة التامة بني احلق 
والباطل كان مزاحماً وحاضراً، ورمبا يتبرأ كثير من الناس من 
هذه النتيجة لكنَّ العبرة بالواقع ال بالدعوى، فاملعيار الشرعي 
حني يكون مستقيماً فال بد أن يكون له أثر في الوزن والقياس.

أما حني يكون ساكناً جامداً فإنه معيار منكسر ما عاد معياراً 
ى كذلك. وللمفاهيم الغربية معتمدة  وإن كان وما يزال يس���مَّ
تها السياس���ية واإلعالمية ضغ���ٌط رهيٌب على عقل  على قوَّ
املسلم وقلبه؛ يضغط عليهما حتى يضعف )معيارية( الشريعة 
لديه فيضعف وقد ينكس���ر أو يكون أكث���ر اعتزازاً وثقة؛ فال 

تزيده هذه اإلشكاالت إال إمياناً وتسليماً.
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مناجاة
] نص شعري [

نللاجلليللُتللك اللللللللُه عللنللد اللللفلللجلللِر مللبللتللهللاًل
نللاجلليللُتللك اللللللللُه أرجلللللو مللنللك مللغللفللرًة
خلصت إذا  والللنللجللوى  اللللللللُه  نللاجلليللُتللك 
وللللسلللُت آملللللُل غللليلللَر الللعللفللو فلللي زملللٍن
فللللإمنللللا الللللعللللبللللُد ملللللأخلللللوٌذ بللفللعلللللتللِه
أتللليلللُت بللالللذنللب علللن جلللهلللٍل وعللللن خطأ
أنللللا الللفللقلليللر إلللللى ُرْحللللمللللاك يلللا َأَملللللللي
أنلللللا اللللفلللقللليلللر وملللللا لللللي حللليلللللللٌة أبلللللدًا

مغلقًة  األبللللللواُب  دونلللللَي  ُأوِصلللللللَدت  قلللد 
وأظلللللللللمللللت بلللعلللدهلللا دنلللليللللا حلللاللللكلللٌة
عجب؛ وال  رأسلللي  فللي  يضحك  والللشلليللب 
مبتغيًا الللعللفللَو  أرجللللو  جللئللُتللك  والللليلللوم 
يللا ذا اجلللللالل! ويللللاذا اإلكلللللرام! يللا أملللللي!
ِمللَحللٌن ملللا جلللللجلللللْت  إذا  للللي سلللللواَك  ملللن 
نزلت إن  واألسلللقلللام  الللضللر  يللكللشللف  مللن 
تلللبلللارك اسلللملللك مللللن  اسللللم لللله خللضللعللْت
ُتلللللِقلللللرُّ شلللللاهلللللدًة دومللللللللًا مللللا بللصللرت
وملللللن تلللكلللن بلللإلللله اللللللكلللللوِن عللصللمللُتلله
 أعللطلليللتللنللا اخلللليلللر أنلللللواعلللللًا مللنللوعللًة
حلللللم ذو  اجللللللللوَد  هلللللذا  يللنللكللر  ولللليلللس 
الللثللنللاَء وال نللحللصللي  الللللله ال  سللبللحللانللك 

بلللدال بلللله  أرضللللللى  َنللللللواَلللللللَك ال  أرجللللللو 
لللللكلللللِّ ذنلللللللٍب ملللضلللى قللللارفللللُتلللله ُقلللُبلللال
للللبلللارئ اللللكلللون كللللان الللعللفللو مللحللَتللَمللال
للتللنللي بلللله ُظلللَللللال سلللحلللائلللب اإلثللللللم غللطَّ
عللمللال أو  قلللللال  قللللد  مللللا  اللللعلللبلللُد  وإمنللللللا 
جللهللال؟ إن  فلليلله  علللبلللدًا  تللللؤاِخللللُذ  وهللللل 
أملللال بللللله  ألللللقللللى  ال  وجلللللهلللللَك  وغللللليلللللُر 
مبتهال جللئللت  قلللد  وهللللا  ابلللتلللهلللاللللي،  إال 
وبللللاُبللللك الللللواسللللُع امللللفلللتلللوح ملللا ُقللِفللال
أفلللال! ملللا   - ربلللللاه  يلللا   - نلللللورك  للللكلللنَّ 
فللمللعللظللم الللعللمللر قلللد ولللللى وقللللد رحللال
لللال الللزَّ متللحللَو  أن  أو  اللللذنلللب  تللغللفللر  أن 
ُسلللئلللال إذا  ملللللسلللللؤول  أكللللللللرم  ألنللللللت 
وأطلللبلللق اخللللطلللب يلللللقللانللي بللهللا جلللللال؟
وُيللللذِهللللب اللللهلللمَّ واللللبلللأسلللاء والللعلللللال؟
كللللل اخلللللالئللللق وانللللسللللاقللللْت للللله ُذَللللللال
األمللللللال بللللللك  إال  أبلللللللللللدًا  تلللللللرى  وال 
َسلللُهلللال جلللللللاءه  مللللا  إذا  صلللعلللب  فلللكلللل 
بلللدال لللللله  نلللللللقلللى  فلللللللن  ملللنلللعلللت  وإن 
خلللللال حلللللللمللله  فلللللي  لللللله  وجللللللللدت  إال 
ِحلللَوال  - أبللعللدتللنللا  وإن   - عللنللك  نلللللروُم 

د. حيدر البدراني

ع��ن ابن عب��اس - رضي اهلل عنهما - أن الني الكرمي  # خ��رج إىل الصالة بعد مساع األذان وهو 
يق��ول: »اللهم اجعل يف قلي نورًا، ويف لس��اين ن��ورًا، واجعل يف مسعي نورًا، واجع��ل يف بصري نورًا، 

واجعل من خلفي نورًا، ومن أمامي نورًا، اللهم أعطين نورًا«.
وقد أعطاه اهلل ما سأل؛ فكان »داعيًا إىل اهلل بإذنه وسراجًا منريًا«.
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من أبرز مظاهر هذه احلالة )في مصر( ذلك الود املباَلغ فيه 
من ِقَبل اإلس���اميني جتاه املجلس العس���كري احلاكم، الذي قيل 
فيه أبيات من الشعر وال يزال، وهذا خطأ كبير في عالم السياسة؛ 
ألن املجلس ليس خيرًا محضًا وكذلك ليس ش���رًا محضًا، بل هو 
يجم���ع ب���ني هذا وذاك، له م���ا له وعليه ما عليه، وف���ي النهاية هو 
قوة سياس���ية حاكمة في مصر تعمل انطاق���ًا من توازنات معقدة 
تغي���ب فيه���ا املفاهيم القيمية إلى حد كبير؛ لي���س لرغبة قياداته 
بالض���رورة، ولك���ن ألن ه���ذه ه���ي طبيع���ة املرحل���ة، وألن ه���ذه هي 

موروثات النظام البائد وتوزانات الوضعني )اإلقليمي والدولي(.
����نة في  إن تقلي����م األظف����ار من س����ن الفطرة املؤكدة، ولكن السُّ
السياس����ة إطالته����ا؛ فا بد من إش����هار املخالب ب����ني احلني واآلخر، 
ومن يفقد مخالبه لن يلتفت إليه أحد؛ فاأليدي الناعمة ال يجب 
أن تك����ون حال����ة ُمْطَلق����ة، ب����ل يتحتم أحيان����ًا العضُّ عل����ى النواجذ 
وإب����راز املخال����ب والتلويح مبوارد القوة؛ ألنه ال فرق بني من ميتلك 
القوة ثم ال يس����تخدمها أو يلوح بها، وبني من ال ميلكها أصًا. كما 
أن الق����وة احلاكمة - من التحكي����م وليس احلكم - متيل مع الوقت 
)والضغ����ط( إل����ى إرض����اء الطرف األضعف املش����اِغب، على حس����اب 
الطرف األقوى الطيب، ولو في بعض القضايا اجلزئية التي ميكن 

أن يكون لها َوْقع سلبي على التيارات اإلسامية.
وف���ي بع���ض املواقف قد يحتاج املجلس العس���كري إلى أن ُيظِهر 
ته���م م���ن أج���ل توظي���ف ذل���ك ف���ي احت���واء وتهدئة  اإلس���اميون قوَّ

املش���اغبني وإع���ادة األمور إل���ى نصابه���ا الصحيح؛ لك���نَّ الذي حدث 
طيل���ة األش���هر املاضي���ة كان فاص���ًا متواص���ًا من الغزل السياس���ي 
والثناء املس���تمر على املجلس، املصحوب - عجبًا - بنفي أي تنس���يق 

بينه وبني اإلساميني.
وف���ي كثير م���ن األحي���ان يكون اإلع���اُن عن قرارات سياس���ية 
مثل: تشكيل جلان، أو تعيني أشخاص في مناصب عليا، أو إصدار 
قوان���ني مح���لِّ ج���دل... إل���خ، هدفه اختب���ار الرأي الع���ام ومواقف 
القوى السياس���ية؛ ف���إذا كانت هناك معارضة قوي���ة يتم التراجع، 

وإال ميضي القرار في طريقه.
كذل���ك م���ن املمكن أن تلجأ اجلهة احلاكم���ة إلى تكوين ُجَمل 
سياس���ية به���دف موازنة الضغ���وط، فتقوم بإبداء اس���تجابة أولية 
ملطالب أحد األطراف من أجل إتاحة الفرصة أمام القوى األخرى 
األكث���ر وجودًا لكي تبدي معارضتها الش���ديدة على ذلك، ومن َثمَّ 
تضط���ر الق���وة احلاكم���ة حتت تأثي���ر ه���ذه املعارضة إل���ى تعطيل 

االستجابة لتلك املطالب.
إن���ه م���ن احملتَم���ل ج���دًا أن ُتعِلن الق���وة احلاكم���ة عن اتخ���اذ قرارات 
سياس���ية ال ترض���ى ه���ي عنه���ا، ولكنه���ا تضطر إل���ى املضي ُقُدم���ًا في هذا 
تها احلقيقية في  املس���ار من أجل إعادة ترتيب القوى الضاغطة حس���ب قوَّ
الش���ارع من خال جتربٍة عمليٍة واقعيٍة، ولعل االس���تفتاء على التعديات 
الدس���تورية يصل���ح أن يكون مثااًل على ذلك؛ فتط���ورات األحداث احلالية 
تثبت أن الهدف األول منه كان حصول املجلس العسكري على دعم شعبي.

تقليم األظفار
من سنن الفطرة

ال السياسة

] عاجل إلى اإلسالميين [

يعجز اإلس���اميون حتى اآلن عن بلوغ حالة من »التجرد السياس���ي« من كل املؤثرات واخللفيات التاريخية، ومن كونهم تيارات 
مغضوب���ًا عليه���ا م���ن القوى السياس���ية العلماني���ة داخليًا والق���وى اإلقليمي���ة والدولية خارجي���ًا؛ لذلك تصدر كثير م���ن مواقفهم 

مة«؛ وكأنهم »عاملني حاجة غلط«، أو يخشون من ضياع الفرصة من بني أيديهم. وقراراتهم عن »حالة ضعف متوهَّ

أمح�������������د ف����ه����م����ي
afahmee@hotmail.com
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وق���د أكس���بت نتيج���ة االس���تفتاء كّا من املجلس العس���كري 
والتي���ارات اإلس���امية قوة وحصانة مؤقتة، ل���م تلبث أن تراجعت 
مع ضغوط القوى الَعلمانية التي سعت حملو مكاسب االستفتاء 
ع���اء ب���أن الرأي الع���ام ليس بالضرورة مصطّف���ًا مع املجلس  واالدِّ
أو اإلس���اميني؛ وذل���ك م���ؤداه: أن التي���ارات اإلس���امية حتت���اج 
إل���ى تنفي���ذ اس���تعراض جديد للق���وة إلعادة األمور إل���ى نصابها 
األول، وس���تظل ه���ذه التبادلي���ة قائم���ة حت���ى تس���تقر األوض���اع 
بإجراء االنتخابات الختيار املؤسس���ات الث���اث الكبرى )البرملان، 

واحلكومة، والرئاسة(.
ه���ذه الظاه���رة »تقلي���م األظف���ار« ال ميارس���ها اإلس���اميون ف���ي 
مص���ر فق���ط، ب���ل هي موج���ودة ف���ي عدد م���ن ال���دول العربي���ة؛ حيث 
تها  مت���اِرس بعض التيارات عملية »تش���ذيٍب« دوريٍّ ملخالبها فتفقد قوَّ
وتأثيرها، وهناك عدة صور تتجلى من خالها هذه الظاهرة من ِقَبل 

اإلساميني، نذكر أهمها باختصار:
• تق���دمي التن���ازالت قب���ل املس���اومة عليه���ا، أو دون مس���اومة 

مطلقًا.
• اخللط بني الدورين )الدعوي والسياس���ي(، دون متييز بني 

ما يجب أن يكون عليه األول من ثبات ووضوح، وما يجب أن يتسم 
به الثاني من مرونة وقدرة على املناورة.

• إغف���ال القيام باس���تعراضات محدودة للقوة تدفع اخلصوم 
إلى إعادة حساباتهم بناء على تقديرات قوة اإلساميني.

به وتعقده  • الوق���وع ف���ي تناق���ض ب���ني تضخم العم���ل وتش���عُّ
واتس���اع نطاق���ه م���ن ناحي���ة، وبني ضآل���ة األه���داف وغموضها في 

بعض األحيان من ناحية أخرى.
إن التي���ارات اإلس���امية بش���هادة األع���داء قبل اخلص���وم، ُتَعد 
حاليًا هي القوى السياس���ية واالجتماعية األكثر تأثيرًا في العالم 
العرب���ي، وينبغ���ي أن تتص���رف ه���ذه التي���ارات عل���ى هذا األس���اس، 
�م«؛ وال يعن���ي ذلك التهوَر  وأن تتخل���ص م���ن ِرْبقة »الضع���ف املتوهَّ
أو االندف���اَع دومن���ا حس���اب أو حكم���ة؛ ولكن ما أقصده هو الس���عي 
لتفعي���ل م���وارد القوة اإلس���امية، وإع���ادة صياغة مع���ادالت توازن 
���م اآلخ���رون إمكاناته���م وقدراتهم  جدي���دة؛ فمن احمل���زن أن يضخِّ
فيكس���بون مواقع���ًا ال يس���تحقونها، بينما يربض اإلس���اميون في 
د َيقُرضون أظفارهم حتى تضيع منهم  ظ وتردُّ مكانهم ما بني حتفُّ

الفرصة تلو الفرصة.
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الشيمي  حسني  أمح��د  احل��وار:  أج��رى 

] حوارات [

التيارات اإلسالمية قادرة على رسم المستقبل المصري.

ج الضطهاد األقباط في مصر.  الكنيسة القبطية في كندا تروِّ

خاص - ^ 
د. ط��ارق عبد احلليم: التحق مبعهد الدراس��ات اإلس��المية بالزمالك عام 1971م، مث اخنرط يف العمل اإلس��المي ورافق عددًا 

م��ن الدع��اة، وألَّف عددًا من الكت��ب يف العقيدة واألصول، غادر مص��ر يف بداية الثمانينيات، وطاف بعددٍ م��ن البالد العربية مث 

بريطانيا. وأخريًا اس��تقر به املقام يف كندا منذ ربع قرن تقريبًا؛ حيث أنش��أ معهدًا للدراسات اإلسالمية، خترَّج منه عدد كبري من 

الطلبة بالتعاون مع اجلامعة األمريكية املفتوحة. كذلك أصدر جملة »أمة اإلسالم« بالعربية واإلجنليزية، وأصدر كتابَي »مفتاح 

الدخول إىل علم األصول« بالعربية، و »أدعياء السلفية« باإلجنليزية.

ذك��ر املفكر اإلس��المي الدكتور طارق عب��د احلليم أن التيارات اإلس��المية يف مصر ال زالت يف طور اخل��روج من القمقم، الفتًا 

االنتب��اه إىل أن كث��ريًا منها ال يزال يترنح من وطأة الضربات الس��ابقة، كما أن أكثرها ال خربة هلا بالسياس��ة، بل معرفتها بالواقع 

جدُّ سطحية، وهو ما جيعلها فريسة سهلة للعلمانيني يف حلبات اإلعالم. 

 المفكر اإلسالمي الدكتور  )طارق عبد الحليم( لـ ^:
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ت���ن���ظ���رون إل����ى ال���ث���ورة  ك��ي��ف   :^
شهور  أرب��ع��ة  م��ن  أكثر  م��رور  بعد  املصرية 

عليها؟ 
د. ط��ارق: ال ش���ك أن الثورة املصرية 
قد قلب���ت موازين احلس والعق���ل والتصور 
مبش���يئة الله سبحانه، وقد أثبتت أن الباطل 
زهوقاً وأن كيد الش���يطان ضعيفاً. وال شك 
أن األم���ور في مص���ر وما حوله���ا لن تعود 
إل���ى ما كانت عليه من َقبْ���ل، لكنني ال أحب 
أن أصفه���ا بالنجاح بعد؛ فالث���ورات تنجح 
حني تتحقق مطالبها عل���ى األرض، والثورة 
املصرية ال زالت بعي���دة كل البعد عن ذلك؛ 
فم���ا حتقق منها أقل مما هو مأمول. وهناك 
كثير من القوى التي تريد لها أن تخِفق، كقوى 
الَعلمانية الالدينية، كما أن مش���كالت القبط 
أصبحت عبئاً عليها وعلى الشعب، مبا يحيكه 
أقباط املهج���ر من مؤامرات. كذلك فإن دور 
اجليش ليس له مالمح ثابتة في هذه املرحلة، 
وسترينا األيام إن كانت أحداث 25 يناير متثل 
ثورة أم س���تكون مجرد انقالب آخر كانقالب 
ع���ام 1952م الذي كنا نس���ميه ث���ورة حتى 

املاضي القريب.

ال��ث��ورة املصرية  م��ا ه��و ص��دى   :^
في  املسلم  املجتمع  في  العربية  وال��ث��ورات 

كندا؟ 
د. ط��ارق: كأي مجتمع مس���لٍم كانت 
البهجة عارمة، واألمل ناطحاً للسحاب. وال 
زالت اجلالية تترقب بش���وق ما يجري في 
مصر من مسلسالت محاكمات الفاسدين، 
وبألم ما يجري على ت���راب ليبيا احلبيبة 
وما يعانيه شعبها، وكذلك الشعب السوري 
واليمنيُّ على أيدي الطغاة الذين ال يعتبرون 
مبا يجرى أمام أعينهم؛ فهم له مشاهدون، 
ولعواقبه راصدون، لكن هؤالء هم طواغيت 

األرض وفاسقوها.

التيارات  لواقع  رؤيتكم  هي  ما   :^
اإلسامية في مصر بعد الثورة، وهل ترى 
مامح  رسم  في  كبير  دور  لها  سيكون  أنه 

املستقبل املصري؟ 
د. ط��ارق:  التيارات اإلس���المية في 
مصر ال زالت في طور اخلروج من القمقم، 
ويج���ب أن نعترف بأن كثي���راً منها ال يزال 
يترنح من وطأة الضربات الس���ابقة. كما أن 
أكثرها ال خبرة لها بالسياس���ة، بل معرفتها 
بالواقع جدُّ سطحيَّة، وهو ما يجعلها فريسة 
س���هلة للَعلمانيني في حلبات اإلعالم، كما 
روا له���ذه املرحلة؛ ولذلك جتد  أنهم لم ينظِّ
كثيراً من التضارب ب���ني آرائهم قبل الثورة 
وبعدها، وهو ما يَجعل العلمانيني يهاجمونهم 
ويصفونه���م بالنفاق للثورة بعد متامها، وهو 
أمر يجب أن تتخل���ص منه هذه اجلماعات 
بأسرع وقت ممكن، وأن تخرج للناس باجتاه 
واح���ٍد: إم���ا اعترافاً بخطأ في الس���ابق، 
أو بالرج���وع عن احلقل السياس���يِّ بكامله 
إخالص���اً لفتاويهم. كذلك ف���إن بعضهم ال 
يزال لم ينظم نفسه، ولم يختر طريقاً للعمل 
العلن���ي بعد، وذلك بعد فت���رة كموٍن دامت 
عقوداً. واألكثر تنظيماً هم اإلخوان املسلمون 
إن طرحنا الصوفية جانباً؛ فهم األكثر قدرة 
على التأثير في األحداث اليوم، وهو ما قد 
يقلق بعض التيارات اإلس���المية، التي وإن 
ناصرتهم على اجلملة، إال أنها تختلف معهم 
مظهراً وحركة. وهذه التيارات مجتمعة متثل 
قوة هائلة للتأثير على سير احلياة السياسية 
في مصر. إال إنن���ا يجب أن نذكر أن غالب 
الش���عب املس���لم ال ينتم���ي أليٍّ م���ن هذه 
اجلماعات، لكنه مسلم ُمِحب لدينه كما ظهر 
ع أحٌد أن نسبة  من نتيجة االستفتاء؛ إذ ال يدَّ
78% كانت من املنتمني للتيارات اإلسالمية. 
إذن أعتقد أنَّ التحدي األكبر أمام احلركات 
اإلس���المية اآلن ليس في العمل السياسي؛ 

بل هو في اله���م الدعوي؛ فيجب على هذه 
احلركات أن تنسى أنها »حركات« كما كانت 
أيام الطاغية، وتع���ود مجموعًة من الدعاة 
العاملني معاً في س���بيل هداية الناس، ومن 
ثَمَّ إعالء كلمة اإلسالم، ال العكس. هذا هو 

التحدي األكبر.

^: م���ا ه���ي ال��ن��ص��ي��ح��ة ال��ت��ي ت��ود 
في  س���واء  اإلس��ام��ي��ة؛  ل��ل��ق��وى  توجيهها 

مصر أو تونس؟
د. ط��ارق:  كما ذك����رت، يجب أن تبدأ 
هذه احلركات بالتقارب مع الش����عب املسلم، 
وحم����ل الدعوة إليه����م، دون الس����عي إلى 
اش����تراط »الوالء للجماع����ة« أو »البيعة« أو 
مثل هذه املفاهيم التي جتوز شرعاً في عهود 
الطغيان، والتي ال جت����دي نفعاً اآلن إال في 
خلق حدود نفس����ية بني الدعاِة وبني الناس 
الذي����ن هم مادة الدع����وة. التنظيم ضروري 
للدعوة؛ لكن الدعوة ال تعمل لصالح التنظيم. 

تبديه  ال���ذي  للقلق  بالنسبة   :^
قوة  وأمريكا من  أوروب��ا  الدوائر في  بعض 
اإلساميني في مصر بعد الثورة، هل هذه 
الهواجس م��وج��ودة ف��ي ك��ن��دا؛ س��واء على 

املستوى الرسمي أو الشعبي؟
د. طارق:  هذه الهواجس من اإلسالم 
عامة موج�ودة في الغ�رب على ال�دوام، وه�ي 
- أساساً - موجودة على املستوى الرسمي 
الكاره لإلسالم، ومن ثَمَّ في اإلعالم، الذي 
ينتقل أثره إلى املس����توى الشعبي. أما عن 
الثورة املصرية فالتخ����وف منها والكره لها 
يأتي على املستوى الرس����مي؛ إذ إن رئيس 
وزراء كندا، ستيفن هاربر، ينتمي إلى اليمني 
املسيحي املتطرف، وهو تلميذ وفيٌّ للرئيس 
األمريكي  السابق )جورج بوش االبن(. أما 
على املستوى الش����عبي، فالناس في دهشة 
وإعج����اٍب مبا حدث في مصر، بل يضربون 
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بها املثل اليوم في التحرر واحلق.

^: يرى بعض املراقبني أن الغرب ال 
يريد حكمًا إساميًا في مصر، وفي الوقت 
اإلخ���وان  ح��رك��ة  أن  املعطيات  ت��ؤك��د  نفسه 
تيار  أي  من  تنظيمًا  األكثر  هي  املسلمني 
أن  تستطيع  فإنها  َث���مَّ  وم��ن  آخ��ر  سياسي 
حت��ق��ق م��ك��اس��ب ه��ائ��ل��ة ف���ي االن��ت��خ��اب��ات 
البرملانية والرئاسية القادمة، ما تعليقكم؟ 
حقيق���ة ال يجب أن نلق���َي أي بال ملا 
يريده الغرب بنا أو لنا، واإلخوان أو غيرهم 
من املس���لمني في مصر يجب أن ينطلقوا 
في طريقهم للحكم وإلقامة اإلسالم )عدالً 
ورحمة وهداي���ة( دون النظر إلى الغرب. 
وهذا ف���ي حقيقة األمر ما يقلق من بعض 
التيارات اإلسالمية أنها تعمل حساباً ليس 
للغرب فحس���ب، بل ألي ق���وة داخلية أو 
خارجية معارضة لإلسالم، 

وهو ما يجعله���ا تخرج بفتاوى حتاول بها 
التالؤم مع هذه الق���وى، أو بالتالعب في 

املفاهيم الثابتة مبا يقدح في الشريعة. 

^: هل أكذوبة االضطهاد الديني 
املهجر  أقباط  لها  ي��روج  التي  مصر  في 
ِقَبل  رواج��ًا من  وأمريكا جتد  أوروب��ا  في 

املنظمات املسيحية في كندا؟
د. طارق:  بالطبع، فإن لهؤالء نشاطاً 
كبي���راً في كندا، والكنيس���ة القبطية في 
كن���دا هي أكب���ر الكنائ���س القبطية في 
القارة األمريكية، وتدعم النشاط القبطي 
املهج����ري؛ لك�ن ال يعني ه���ذا أنَّ كافة 
األقباط املصريني هنا يكرهون املس���لمني 
أو يخونون مصر، لكنهم مضلَّلون من قبِل 

الكنيسة كما هو احلال في مصر.

^: ن��ري��د م��ن��ك��م إع��ط��اءن��ا ن��ب��ذة 
كندا.  في  اإلسامية  احلركات  واق��ع  عن 

وكيفية تعامل السلطات معها؟ 

أعتق���د  ال  ط��ارق:  د. 
أن احل���ركات اإلس���المية هنا 
تختلف عنه���ا في عاملنا العربي، 
لك���ن الف���ارق الرئيس���ي هو أن 
عمل اجلماع���ات هنا يختلف في 
طبيعته ع���ن عملها هناك؛ إذ هي 
هنا - إلى حدٍّ كبي���ر - تنظيمات 
واإلكنا  اإلس���نا  مثل:  اجتماعي���ة، 
)ISNA – ICNA(، أو العديد من 
م خدماٍت  املراكز اإلسالمية التي تقدِّ
تعليمي���ٍة أو اجتماعي���ة أو دعوي���ة، 
والتواصل  الصدقات،  وجمع  بالصالة 

مع األهل بالبالد. 
والس���لطات هن���ا تع���رف أن هذه 
التجمع���ات ال خطر منها؛ لكنها إذ تريد 
تروي���ج أجندة خاصة به���ا، فإنها تراقب 
هذه املراكز بصفة دائمة عن طريق جتنيد 
ون  عدد من س���اقطي الديانة ممن يتسمَّ
بأس���ماء املس���لمني؛ حيث يندس���ون بني 
الناس في هذه املراكز، ثم يبعثوا بالتقارير 
التي يؤجرونها عنهم بالقطعة. وهم يتعللوا 
في هذا التضييق مب���ا افتعلوه مما عرف 
بقضية اإلرهاب )Torornto 18(، التي 
حكم فيها على عدد من ش���باب املسلمني 

بأحكام تتراوح بني 8 سنوات واملؤبد. 
وم���ا كان ه���ذا إال بفعل جاس���وس 
من هؤالء اندسَّ بني الش���باب وزين لهم 
احلديث والتخطيط، وهم غافلون عن أنها 
َمصيدة مدبَّرة. هكذا حتاول السلطات أن 
تضيق على املسلمني في هذا الصدد، كما 
حتاول التضيي���ق عليهم في تصاريح بناء 
املدارس اإلس���المية أو املراكز، وإن كان 
القانون عادة ما تكون له الكلمة األخيرة.
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نداء من الناتو إلى العرب:  
ثورة... ِقـْف

أحمد سعد

على  األمريكية  الحرب 
)اإلرهاب( خسائر بدون جدوى
د. أكرم عبد الرزاق املشهداني

السودان  جنوب  انفصال 
نتيجة؛ فما أسبابه؟

أسماء عبد الرازق

خيرًا  يريدوا  إن  الفرقاء 
يوفق اهلل بينهم

د. مصطفى يوسف اللداوي

من  الصهيونية...  الدولة 
النبذ إلى الدعم!

كرمي خشبة

مرصد األحداث
جالل سعد الشايب
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] المسلمون والعالم [

العدد 48289

)*( كاتب وأكادميي عراقي.

الواليات  تها  شنَّ التي  االنتقامية  احل��روب  إن 
أيلول/سبتمبر   11 هجم���������ات  املتح�����دة عق��������ب 
2001م حت������ت ش��ع��ار »م��ك��اف��ح��ة اإلره������اب« كلفت 
الواليات املتحدة خسائر هائلة باألرواح واألموال؛ 
في  وأغراضها  أهدافها  احل��روب  فهل حققت هذه 

استئصال شأفة اإلرهاب؟ 
من املؤكد أن العكس متامًا هو الذي حصل. 

دتها  ويبق���ى الس���ؤال: هل اخلس���ائر الت���ي تكبَّ
أمري���كا وغيره���ا م���ن دول العال���م ف���ي األرواح وفي 
األموال تس���تحق ه���ذا الثمن؟ وه���ل أصبح العالم 
الي���وم بفضل )تضحيات( أمري���كا أفضل أمنّيًا مما 

كان عليه قبل هجمات سبتمبر 2001؟ 
 بالتأكي���د ال، وال���كام لي���س م���ن عندن���ا ب���ل 
ب���راون  جامع���ة  نش���رتها  أظهرته دراس���ة  م���ا  ه���و 
األميركية مؤخ���رًا تبنيِّ أن احل���روب التي خاضتها 
الوالي���ات املتح���دة إثر هجمات 11 س���بتمبر 2001م 
أس���فرت عن س���قوط ما ال يقل عن  225 ألف قتيل 
وبلغت كلفتها املادية 3700 مليار دوالر على األقل. 
الدراسة املذكورة أجنزها باحثون في اجلامعة، 
بإش���راف البروفيس���ورين )بيتا كراوف���ورد، وكاثرين 
لوتز(، تضمنت أرقام حرَبي أمريكا على أفغانستان 
والع���راق إضافة إلى حملة مكافح���ة اإلرهاب التي 
تش���نها الوالي���ات املتحدة في باكس���تان؛ وال س���يما 

بواسطة طائرات من دون طيار. 

بإعتراف 
دراس������ة 
يكية مر أ

الحرب األمريكية على )اإلرهاب(
خسائر بدون جدوى

امل����ش����ه����داين)*(  ال��������رزاق  ع���ب���د  أك������رم  د. 



وجاء في الدراسة أن »حصيلة الضحايا املباَشرين لهذه احلروب 
ر في ه���ذه املرحلة ومبنتهى احلذر ب���� 255 ألف قتيل وحوالي  تقدَّ
365 ألف جري���ح«. أما عن توزيع هؤالء القتلى فأظهرت الدراس���ة 
أن بينه���م حوالي 6000 جندي أمريكي، و1200 من القوات احلليفة، 
و 10000 جن���دي عراقي، و 8800 جن���دي أفغاني، و 3500 جندي 
باكستاني، و 2300 من موظفي الشركات األمنية اخلاصة )املرتزقة(. 
ولك���ن الفاتورة األكبر هي التي دفعه���ا املدنيون خالل تلك احلروب؛ 
حيث أزهقت احلروب األمريكية أرواح 125 ألف قتيل مدني ع�راقي 
جراء العملي�ات احل�ربية، و 35 ألف قتيل باكس���تاني و 12 ألف قتيل 
أفغاني. وباملقابل فإن عدد )املتمردين أو اإلرهابيني( حس���ب وصف 
اإلدارة األمريكية الذين ُقتلوا في احلرب على اإلرهاب املزعوم يتراوح 

حسب تقديرات الباحثني بني 20 و 51 ألفاً.   
ويبدو أن الباحثني ركزوا على اخلسائر العسكرية واملدنية 
خالل األعمال احلربية، ولم يش���ملوا بها اخلس���ائر باألرواح 
في ظل االحتالل األمريكي للعراق وأفغانس���تان التي جتاوزت 
املليوني ضحية من القتلى وأربعة ماليني من اجلرحى واملعاقني، 

وتخريب البنية التحتية للبلدين.
ليس هذا فحس���ب - حسب الدراسة املشار إليها - بل إن 
احل���رب األمريكية أودت بحي���اة 186 صحافياً و 266 موظف 

إغاثة إنسانية في العراق وأفغانستان والباكستان.
وأما املهاجرون من الالجئني والنازحني هرباً من أتون احلرب 
األمريكية على العراق وأفغانس����تان فقد بلغ عدد هؤالء النازحني 

أكثر من 8 ماليني شخص غالبيتهم من العراق وأفغانستان.
أم���ا الكلفة املالية لهذه احل���روب فكانت خيالية ومفجعة 
بحسب الدراس���ة؛ فقد بلغت اخلسائر 3700 مليار دوالر )أي 
ين العام األمريكي( وتتضم���ن امليزانيات التي  حوال���ي ربع الدَّ
رصدها البنتاغ���ون للعمليات والنفقات اإلضافية إلدارة األمن 

الداخلي وتلك الناجمة عن مكافحة اإلرهاب.
تُرى أليس من حقنا ومن حق كل البش���رية أن نتس���اءل: 
ماذا لو مت إنفاق هذه املليارات من الدوالرات ملساعدة الفقراء 
والدول الفقيرة في العالم؟ هل كان هناك فقير في العالم؟ ولو 
مت هذه األموال ابتداء ملش���اريع الحتواء العاطلني، هل كان  ُقدِّ

هناك بطالة تبقى في العالم؟
واألدهى من كل ذلك أن اإلرهاب باعتراف أمريكا والدول 
احلليفة لها لم يتم القضاء عليه، بل قويت شوكته وانتشر وامتد 

إلى مواقَع وساحات لم يكن يصلها من َقبْل. 
ثم يبقى الس���ؤال: هل العالم الي�وم بات بفض�ل احلروب 
األمريكي���ة في وضع أمني أحس���ن مما كان علي���ه قبل عام 
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2001م؟ بالتأكيد: ال، وألف ال.
لقد ش���ن جورج بوش االبن )الرئيس األمريكي الس���ابق( حروبه 
على العراق وأفغانس���تان لالنتقام من هجمات 11 سبتمبر بادعاء أنه 
كانت للنظ���ام العراقي ِصالٌت بالقاعدة وقد ثبت مبا ال يقبل الش���ك 
للحظة واحدة كذب هذه االدِّعاءات. كما ادَّعى بوش أنه ش���ن احلرب 
ل تهدي���داً لألمن القومي  على العراق لك���ون النظام العراقي يُش���كِّ
األمريكي )وه���ي أكذوبة مضحكة يضحك منها الطفل الصغير(. كما 
ادعى بوش وإدارته أنها للخالص من أس���لحة العراق للدمار الشامل 
وثب���ت عدم وجود هذه األس���لحة وال أي أثر له���ا. وثبت كذب التهم 
واألس���انيد التي س���اقتها اإلدارة األمريكية املتغطرسة لشن احلرب 

العدوانية على العراق.
بع���د 10 أعوام من ش���ن الواليات املتح���دة حلروبها على 
اإلرهاب انتقاماً وثأراً من أحداث سبتمبر 2001م املشبوهة، أو 
اه )املؤمن جداً( جورج بوش حسب ادعائه  تلبية لنداء رباني تلقَّ
في إحدى خطبه من أن الربَّ أَمَره بغزو أفغانس���تان والعراق. 
وبعد كل هذه اخلس���ائر في األم���وال واألرواح وتخريب املدن 
وإنهاك االقتصاد العاملي، وإنعاش كلٍّ من جتارة السالح، وجتارة 
املخدرات التي انتعش���ت بفضل احلروب األمريكية، هل ستبقى 
إدارة الش���ر األمريكية بعيدة عن متن���اول يد العدالة اجلنائية 
الدولي���ة، ومتى يحاَكم جورج بوش عما اقترفه من جرائَم حرب 

وجرائَم ضد اإلنسانية وجرائَم إبادة جماعية؟
لقد افتضحت مزاعم احلرب على اإلرهاب التي لم تقِض على 
اإلره���اب ولم جتعل العالم أكثر أماناً، ول���م حتقق رفاهاً وال عدالً 
وال دميقراطية، وال أمناً وال س���الماً؛ بل أنهكت االقتصاد وأضاعت 
املليارات هباء بني حروب فاش���لة وصفقات فاس���دة وأعمال فساد 
منظم مارس���ه احملتلون وعمالؤهم، وأزهقت أرواح املاليني؛ فمتى 
يعاَقب املجرمون الذين أزهق���وا األرواح ودمروا املمتلكات وبعثروا 

املليارات في مغامرات غير محسوبة العواقب؟
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 ولو سلَّمنا جدالً بصحة هذه الدعاوى، فليس السودان ببدع من 
كثير من دول العالم؛ فكثير مما س���لف موجود في بعض ما يسمى 
دول العال���م األول وكذلك الثاني والثالث. ولم يكن متزيقها وتفتيتها 
خياراً مطروحاً حلل مش���كالتها، والتقسيم في احلقيقة ليس حاًل 
لتلك املشكالت، بل قد يكون طريقاً لتفاقمها وبدء عصر جديد من 

احلروب الدولية بسببها.  
أما عبارة احتقار الش���ماليني للجنوبيني واضطهادهم ففيها 
مبالغة، والصحيح أن املجتمع فيه ثقافة قبائلية ال يُستغَرب معها 
تعال���ي القبائل بعضها على بعض، وه���ذا معروف بني اجلنوبيني 
في ما بينهم. بل رمبا كان اجلنوبيون أس���وأ من غيرهم في هذا 
اجلانب، ومثل هذا ُعِرف بني بع���ض القبائل العربية في القدمي 
واحلديث في الس���ودان وغيره، كما أن التمازج بني الش���ماليني 
واجلنوبي���ني، وتزاوَجهم موجود وإن كان محدوداً نظراً ألس���باب 
دينية وثقافية وطبعي���ة كتلك التي حتد من التمازج مع الصينيني 
مثاًل. كما أن مس���اواتهم في التعليم والعمل والعالج وغيرها من 
اخلدم���ات دليل على ع���دم تفريق الدولة بينهم منذ اس���تقالل 
السودان، وأما قلة اجلنوبيني النسبية في اخلدمة العامة فمردُّها 

رهم في االهتمام بالتعليم احلديث ألسباب ليست عرقية. لتأخُّ
أما فرية فرض الثقافة اإلسالمية والعربية على اجلنوبيني، 
فهي من باب الكذب الصريح الذي ال ميكن ترقيعه، ولم يحدث 
ه���ذا في تاريخ الس���ودان إال ملدة محدودة أي���ام حكم الفريق 
إبراهيم عبود - رحمه الله - كردِّ فعل للنشاط الكنسي األجنبي 
الساعي لفرض واقع معنيَّ في اجلنوب، ولو أن ثمة ديناً وثقافة 

انفصال جنوب السودان نتيجة؛
فما أسبابه؟

أمس����اء ع��ب��د ال����رازق

الساس���ة  وأق���وال  لكتاب���ات  املتاب���ع  إن 
واملثقف���ني اجلنوبي���ني ياح���ظ أنهم ي���كادون 
دعوته���م  أس���باب  أه���م  أن  عل���ى  ُيجِمع���ون 
لفص���ل اجلن���وب ع���ن الس���ودان ه���ي اضطهاد 
اجلنوب���ي  واعتب���ار  للجنوب���ي،  الش���مالي 
مواطنًا م���ن الدرجة الثاني���ة، وفرض الثقافة 
العربي���ة اإلس���امية على األفارق���ة )النصارى 
والوثني���ني(، وإهم���ال مش���اريع التنمي���ة ف���ي 
اجلنوب وقصرها على أهل الش���مال والوسط. 
وال مي���ل كثي���ر م���ن كتابهم م���ن ت���رداد مزاعم 
حت���ى  للجنوبي���ني  الش���ماليني  اس���ترقاق 
خلصهم م���ن ذلك احملتل اإلجنلي���زي، مع أن 
هذا احملتل كانت شركاته في وقت من األوقات 
ر للرقي���ق م���ن أفريقي���ا! فقد بلغ  أكب���ر مص���دَّ
رت الشركات اإلجنليزية وحدها  جملة ما صدَّ
م���ن الرقي���ق م���ا ب���ني س���نتي 1680م - 1786م 
م���ا يبلغ ع���دده 2.130.000 زجني، واس���تمرت 

األعداد في التصاعد بعد ذلك)1(.

))) ضرار صالح، تاريخ السودان احلديث، ص76.

] المسلمون والعالم [
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ُفرَضت على اجلنوبيني فه���ي النصرانية والثقافة الغربية وما 
في ذلك شك. 

ولو كان آخر هموم املس���لمني نش���ر ثقافتهم ودينهم بني 
أبن���اء اجلنوب ملا حدث الذي حدث؛ فالدعوة اإلس���المية في 
اجلنوب اقتصرت - في الغالب - على جهود أفراٍد من التجار، 
وه���ؤالء ما كان بينهم وبني أبناء اجلنوب إال الود والتقدير؛ بل 
رمبا ش���هدوا لهم بالفضل عليهم، وقد أش���ار جوزيف القو)1) 
في مذكراته إل���ى أنه من عادة قبيلتهم تس���مية املولود بعدد 
من األس���ماء، وأنه اختار ألحد أبنائه اس���م حسن )باإلضافة 
ألسماء أخرى( على اسم الفكي حسن، التاجر املسلم الذي كان 
يدرِّس أبناء القري���ة القرآن في أوقات فراغه دون مقابل، وأن 
خلوته)2) أسهمت في محو أمية أولئك األطفال. وذكر القو في 
مذكراته قصة زواجه من آمنة املسلمة التي تنتمي ألب شمالي 
وأم جنوبية، وحماية أقاربها له أيام االنتفاضة الش���عبية سنة 
1985م)3). وأش���ار كذلك في مذكراته إلى أن أحد األس���باب 
التي مكنته من اإلمس���اك بزمام األمور في الغابة أيام التمرد 
رغم أنه م���ن قبيلة ضعيفة أنه كان قادراً على احلديث بعربية 
جوبا، وهي عربية مكسرة تَُعد لغَة التخاطب بني أبناء اجلنوب 
على اختالف قبائلهم ومشاربهم. وأشار في مذكراته كذلك إلى 
ارتباط الدراسة في املدارس الكنسية التي لم يكن في اجلنوب 
غيرها بالتعميد، وذكر التنافس بني الكاثوليك والبروتس���تانت 
وكي���ف تنازل الكاثوليك عن حترمي تع���دد الزوجات الذي كان 
ش���ائعاً بني اجلنوبيني، ومن ثَمَّ تس���هيل تعميد أبناء املعددين 
واعتبارهم أبناء ش���رعيني، ثم َقبُولهم في مدارس���هم، ونشر 
املذهب بينهم، كما أش���ار إلى أن دافعه إل���ى التعميد بجانب 
 Pagan )حرص���ه على التعليم كان التخلص م���ن كلمة )وثني
دين على سبيل التعيير، وأن الدخول  التي تطلَق على غير املعمَّ
في إحدى الديانتني )اإلسالم أو النصرانية( واستبدال األسماء 

احمللية بأخرى عربية أو نصرانية كان موضة.
ومعروف أن اإلجنليز بذلوا جهوداً وأمواالً جلعل اإلجنليزية 
لغة التخاطب في اجلنوب، وإحالل النصرانية مبذاهبها املختلفة 
مكان الديانات املوجودة، فُجعلت اإلجنليزية لغة التعليم، وُمِنع 
احلديث بغيرها في أي ش���يء رسمي، حتى التلغرافات لم يكن 
يُقبَل إرس���الها أو استقبالها ما لم تكن باإلجنليزية، وقد أشير 

السم -  أنيانيا تعني  األنيانيا - وهي حركة مترد تكونت سنة )196م، وكلمة  قائد   (((
الذي وقع على اتفاقية مع احلكومة السودانية سنة )197م توقفت بعدها احلرب بني 

اجلانبني عشر سنوات، وهو ضابط نصراني.
))) ُكتَّاب، ُيقتصر فيها على تدريس القرآن والقراءة والكتابة ومبادئ احلساب.

)3) ألنه كان جزءاً من النظام الذي أسقتطه االنتفاضة، وال يخفى ما في زواجه مبسلمة من 
مخالفة للشريعة تنم عن جهل كثير من مسلمي تلك األصقاع بالشريعة.

إلى ذلك في الوثيقة التي قدمها وفد الس���ودان إلى مصر سنة 
1946م بعنوان )مآس���ي اإلجنليز في السودان()4). أما البطش 
بالعرب والتنكيل باملس���لمني ومنعهم من اجلهر بشعائرهم فكان 
 .anti- arabication م���ن أهم أس���اليب مقاومة التعري���ب
كم���ا كان يذكر في املكاتبات الرس���مية، وقصة إعدام اخلياط 
الش���مالي ألنه خاط ثوباً عربياً ألحد أبناء اجلنوب مذكورة في 
الكتب التي تناولت سياسة املناطق املقفلة التي انتهجها اإلجنليز 

في كثير من مناطق السودان.
أم���ا جلوء حكوم���ة الفريق إبراهيم عبود إلى س���نِّ قانون 
التبشير وطرد القس���س األجانب فكان سببه سياسياً ال دينياً؛ 
فقد رأى خطر هؤالء ونش���اطهم السياس���ي املع���ادي للدولة، 
فوافقت سياس���ته احلكيمة في ذلك الش���أن مقتضى الشريعة 

فحمد الناس ثمرتها زماناً. 
وأما حتوي���ل العطلة من يوم األحد إل���ى يوم اجلمعة فال 
ينبغي أن يكون محل استغراب، بل الغريب أن يكون لكل جزء في 
القطر يوم عطلة؛ ال سيما أن حرية العبادة مكفولة، والنصارى 
أقلية في اجلنوب، ش���أنهم شأن األقليات املسلمة في كل مكان 
في الدنيا. ولو كان ثمة تصرُّف يثير الريبة فهو قرار السكرتير 
اإلداري اإلجنليزي سنة 1917م القاضي بتحويل العطلة من يوم 
اجلمعة إل���ى يوم األحد في اجلنوب فقط، ثم أتبع ذلك بقانون 
املناطق املقفلة سنة 1921م، وإطالق يد املنظمات الكنسية في 

اجلنوب قبيل ذلك.
أما اإلشارة إلى اجلنوبيني ب� »األفارقة النصارى والوثنيني« 
فحق ُم���ِزج بالباطل؛ فالكثرة الغالبة م���ن اجلنوبيني وثنيون أو 
أصحاب معتقدات )أرواحية( كما يقولون عن أنفس���هم، وِنَسب 
املس���لمني والنصارى متقاربة، وهؤالء في الغالب من املتعلمني 
الذين درس���وا في مدارس اإلرس���اليات أو نزحوا إلى الشمال 

واختلطوا باملسلمني.
أما قصة استرقاق الشماليني للجنوبيني، وربط ذلك بالعرب 
املس���لمني فتلك دعاية كنسية اس���تعمارية جلأت إليها الكنيسة 
واالحت���الل اإلجنلي���زي للمباعدة بني أبناء الش���مال واجلنوب، 
وللحيلولة دون انتش���ار اإلس���الم والثقافة العربية في اجلنوب. 
واحلقيقة أن أول من ابتدر جتارة الرقيق في السودان هو محمد 
علي باش���ا املؤيد باإلجنليز، وهو لم يكن س���ودانياً ش���مالياً بل 
وال عربياً أصياًل، ولم يفعل ذلك باس���م اإلس���الم؛ بل ألغراض 
اقتصادية، وأطماع ش���خصية، وقد استبس���ل املسلمون من أهل 
الشمال في صد جيوشه لكن تغلَّبت عليهم األسلحة احلديثة. كما 
)4) وهي وثيقة مهمة فيها تبيان لسياسة اإلجنليز في فصل مصر عن السودان، وتقسيم 

السودان، وهي دليل على أن التقسيم همٌّ غربي قدمي.
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ش���ارك اإلجنليز والتجار من الرومان والسوريني وغيرهم ممن 
عملوا بالتجارة في تلك املناطق في ذلك، وش���ارك كذلك أبناء 
الش���مال واجلنوب، بعضهم مضطراً لذلك وبعض آخر متكسباً. 
ه���ذا غير أن جتارة الرقيق كانت نش���اطاً اقتصادياً قانونياً في 
ذلك الزمان في كل الدنيا ش���أنه ش���أن جت���ارة العاج والذهب 
له كثير من التجار والدول على غيره لقلة كلفته  وغي���ره وقد فضَّ
وكثرة أرباحه، وأثره املباش���ر على التنمية الصناعية، والنهضة 
العمرانية، وكما هو معروف فق���د قامت الواليات املتحدة على 
أكتاف العبيد، وشاع االسترقاق عند الرومان واليونان ومارسته 
إس���بانيا وبريطاني���ا والبرتغال وغيرها من الق���وى املتغلبة في 
ذلك الوقت، وما حتمس���ت بريطانيا إللغائه إال لضرب الواليات 

املتحدة وإسبانيا والبرتغال اقتصادياً.
وأما قضية تهميش اجلنوب واستثنائه من مشاريع التنمية 
فيشهد الواقع بخالفها؛ فحال اجلنوب رغم احلروب املتطاولة، 
وطبيعة الغابات واألدغال يش���ابه إن لم يك���ن خيراً من حال 
كثير من مناطق السودان في الشمال والغرب والشرق. صحيح 
أن املش���اريع التنموية التي أُنِش���أت في اجلنوب كانت نتيجة 
التفاقية الس���الم سنة 1972م ولم تنش���ئها احلكومات ابتداًء، 
لكن لم يكن سبب اإلهمال والتقصير هو التحيز ألهل الشمال 
أو غيرهم، بل حقيقة األمر فس���اد مالي وسوء إدارة، وتوسيد 
األم���ور إلى غير أهلها من املتخصص���ني واملخلصني. َفَضْعف 
األداء احلكومي، وس���وء اخلدمات االجتماعية، وقلة مشاريع 
التنمية التي تلبي حاجات الناس األساس���ية، والفقر، كل تلك 

أسباب رئيسية في كل مترد أو ثورة في كل أجزاء البالد.

أم�����ا األس����ب����اب احل��ق��ي��ق��ي��ة امل���ه���م���ة ل��ت��ص��وي��ت ُج����لِّ 
اجلنوبيني لانفصال فمنها:

أواًل: التعبئة العنصرية والكنسية، وشحن اجلنوبيني على 
الع���رب املس���لمني، وتصويرهم على أنهم مس���تعمرون، وهذا 
الش���حن يروج على املثقف���ني؛ فكيف بغيرهم؟ وقد ش���هدُت 
حتول إحدى الزميالت اجلنوبيات املس���لمات في اجلامعة إلى 
النصرانية، وكانت تنتمي للجبه���ة الوطنية اإلفريقية ANF؛ 
وهي تنظيم عنصري كان يناص���ر حركة التمرد في اجلامعة، 
ودافعها األساس���ي لالرتداد عن اإلسالم هو َشْحنُها بأنه دين 
َمن اس���تعبدوا أجدادهم، وهضموا حقوقه���م. فهذه الدعاوى 
راجت على مثل هذه التي كان أهلها مس���لمني. وكذلك مجزرة 
سنة 1955م التي ارتُكَبت في اجلنوب، أبيد فيها الشماليون في 
اجلنوب ملجرد أنهم ش���ماليون )أطفاالً ونساء ورجاالً(، فكانت 

دلي���اًل على عنصرية متم���ردي األمس ورغبته���م في االنتقام 
والتشفي جراء الشحن الغربي. واملؤسف أن اجلماعات املسلحة 
املتمردة، أو بعض اجلماعات املدنية املعارضة املتبنية النقس���ام 
مناطقهم عن الس���ودان في الغرب أو الشرق أو الشمال تضرب 
على الوتر نفسه، وتتحزب على األساس نفسه، وال سبيل لعالج 
هذا اإلش���كال وإزالة ذلك اإلسفني إالَّ بتقرير مبادئ اإلسالم: 
ِه َأْتَقاُكْم{ ]احلجرات: ١٣[، و »كلكم آلدم وآدم  }إَنّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد الَلّ

من تراب«)1)، ال بالفلكلور واملهرجانات السخيفة.
ثاني��ًا: الضغ���وط اخلارجية والتدخالت األجنبية س���واء 
م  م���ن دول اجلوار التي كانت تنطلق منها حرك���ة التمرد، وتُقدِّ
لها األسلحة ومعس���كرات التدريب وغير ذلك، وتستخدم هذا 
األسلوب ورقة ضغط على احلكومة للوصول التفاقات تستفيد 
منها في حل مش���اكلها الداخلية، أو املؤسس���ات الكنس���ية، أو 
املنظمات الطوعية واخليري���ة التي متثل في حقيقتها واجهات 
لوكاالت استخباراتية، باإلضافة إلى الدول الغربية البعيدة التي 

كانت تدعم وترفد وتعلم وتخطط.
ثالث��ًا: س���وء اإلدارة الذي بليت به البالد منذ االستقالل، 
وه���و الذي أهدر م���وارد البالد، وأفقر الن���اس، وحرمهم من 

اخلدمات التعليمية والصحية واالجتماعية.
رابعًا: إن فقدان الثقة بني أبناء الشمال واجلنوب جعل كل 
طرف ينظر بعني الريبة لكل تصرُّف، ولعل األخطاء السياس���ية 
منذ استقالل السودان عمقت اإلحس���اس بعدم اطمئنان أحد 

الطرفني إلى اآلخر.
وثمة س���وى ما ذكر كثي���ر، لكن املهم أن مش���كلة دارفور 
وجنوب كردفان والنيل األزرق تتكرر فيها العوامل نفسها، وشرق 
السودان مرشح للسيناريو نفسه، وإننا لنرجو أن تفيق حكومتنا 
وتتعظ من هذه التجربة احملزنة؛ لتقي البالد من شر االحتراب 
والتمزق، وال يكون ذلك بغير رؤية إسالمية تسوي بني املسلمني 
ش���ا، والوالءات التنظيمية  وجتمع كلمتهم. أما التعويل على الرِّ
ال الشرعية، واالستجابة لضغوط الغرب، وتقريب من يجب أن 
يقصى، وكذلك العكس، والتساهل في اإلدارة، وعدم سماع كالم 
النصحة؛ وال س���يما من أهل العلم، وتقدمي آراء الساس���ة على 
مقررات الش���ريعة بدعوى املصلحة، وإيثار التنازل باملجان على 
إراقة الدماء في جهاد يحمل غايات اجلهاد السامية؛ فكل ذلك 
عاقبته س���تكون وخيمة على البالد وقد كانت، }َفاْعَتِبُروا َيا ُأْوِلي 

اأَلْبَصاِر{ ]احلشر: ٢[.

))) أورده الشيخ األلباني - رحمه الله - في السلسلة الصحيحة بلفظ: »الناس ولد آدم 
وآدم من تراب«.
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اللداوي يوسف  مصطفى  د.   

���ُه َبْيَنُهَما{ ]النس���اء: ٣٥[، آيٌة في  ِق الَلّ }إن ُيِري���َدا إْصالًحا ُيَوِفّ
كت���اب الله - عز وجل - وهي قاعدة أساس���ية في أصول َفضِّ 
النزاع���ات واخلالفات وإنهاء التش���تت واالنقس���ام، والقطيعة 
واخلصام، وعلى أساس���ها تُبْنَى نتائج احل���وارات واملفاوضات؛ 
فهي تضع الش���روط الضامنة حلل أي مشكلة وجتاوز أي أزمة، 
وتنبئ احملاورين مس���بقاً بنتائج احلوار، وترسم حقيقة املآالت 
والنهاي���ات، وفيه���ا تأكيٌد من الله - جلَّ في ع���اله - أن يوفق 
ب بني وجهات نظره���م، وأن يلقَي في  ب���ني الفرقاء، وأن يق���رِّ
قلوبهم احملبة والس���كينة والوف���اق، وأن ينزع ما في قلوبهم من 
غلٍّ وحقٍد وش���حناء، ويزيل كل أسباب القطيعة واخلالف. ولكن 
البارئ - عز وجل - يشترط في املفاوضني حسن النية، وسالمة 
الطوية، ونقاء الصدر، وش���فافية القل���ب، وأن تكون مقاصدهم 
من احلوار نبيلة وشريفة، وغاياتهم صادقة وأمينة؛ فال مصالح 
ذاتي�ة وغاياٍت ف�ردية، وال مح�اوالٍت كي�دية ومس����اٍع تغ�ريرية، 

وال مفاوضاٍت س����رية وقنواٍت خلفي���ة، وال محاوالٍت لاللتفاف 
وجهوٍد لإلفش���ال، وال رعاة مخادعني، ووسطاء غير نزيهني، وال 
أجواء شحناء ومناخات فتنة؛ وإمنا قلوٌب صافية، وضمائر حية، 

ونوايا صادقة.
فهل ي���درك احملاورون الفلس���طينيون ف���ي القاهرة هذه 
القاعدة الربانية، ويعرفون أن الله - عز وجل - يرقبهم ويتابعهم 
ويعرف خبايا نفوسهم وخفايا عقولهم، ويسجل عليهم خطواتهم 
وس����كناتهم وكلم�اتهم وهمساتهم؛ فال يس�تطيعون الكذب عليه 
- عز وجل - وال خداعه ونفاقه، وال تضليله واملناورة عليه، وأن 
نتيجة حواراتهم ولقاءاتهم منوطة مبدى صدقهم وإخالصهم؛لذا 
فإن عليهم أن يكونوا صادقني مع الله أوالً ثم مع أنفسهم وجتاه 
أهلهم وشعبهم، وأن يكونوا لهم خير مندوبني ومفوضني، فالرائد 
ال يك���ذب أهله، وال يخون عش���يرته، وال ينقلب على مصاحلهم 
وش���روطهم، كما ينبغ���ي أن تكون غايته���م املصاحلة، وهدفهم 

الفرقاء إن يريدوا خيرًا 
يوفق الله بينهم

] المسلمون والعالم [
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إنهاء االنقس���ام، واس���تعادة الوحدة الفلس���طينية، ولمَّ ش���مل 
الشعب الفلسطيني، وجمع شتاته الذي أصابه التشرد والضياع، 
واستعادة صورته النقية وسيرته البهية ومقاومته الشريفة األبية؛ 
علَّ الله يبارك في مساعيهم، ويكلل جهودهم بالنجاح والتوفيق، 
ويحقق لهذا الش���عب آمانيه وطموحات���ه، ويلبي آماله وغاياته، 
ويستجيب إلى دعوات نس���ائه وأطفاله، ونداءات املخلصني من 
أبنائه، ويحفظ دم ش���هدائه، ومعاناة أس���راه وجرحاه، ويعوض 

أهلهم عما أصابهم خيراً. 
والشرط الرباني لنجاح املفاوضات واحلوارات واضٌح جليٌّ 
ال لَبْس فيه وال غموض: فهو النية الصادقة، واملسعى اخلالص، 

والله هو الشاهد على ذلك واحلكم عليه.
إن النية الصادقة والرغبة في االتفاق تعني أن جنرد أنفسنا 
من حظوظ النفس وحسابات الذات واملصالح اخلاصة واملكاسب 
الفئوية، وأن نبدأ من ساعتنا في وأد كل أسباب الفتنة واخلالف، 
وجتاوز كل معوق����ات املصاحلة واالتفاق، ولنتفق على رجٍل جامٍع 
حكيٍم صادٍق مشهود له بالس����يرة احلسنة ونقاء الصفحة، وخلو 
ماضيه من التآمر والتحايل والفس����اد، ويكون محل إجماٍع من كل 
األطراف، ويحوز رضا كل األهل، والش����عب الفلسطيني فيه كثير 
من الش����رفاء األطهار األنقياء، من ذوي اخلبرة والكفاءة والسيرة 
العطرة احلس����نة، ممن لهم س����ابقة في املقاومة واملعاناة، قدموا 
تضحياٍت باملال والنفس والولد، ولديهم االس����تعداد الصادق ألن 
يكونوا في خدمة شعبهم كله، وأن يرفعوا عنه املعاناة ما استطاعوا 
إلى ذلك س����بياًل، ممن ال يلتزمون بغير العهد مع شعبهم، وامليثاق 
مع أهلهم، وال يلجؤون إلى عدوهم وال يستنصرون به على شعبهم، 
فهؤالء ال نتش����رف بهم وال نقبل أن يكونوا على س����دة احلكم في 
أرضنا، ونخجل من طرح أس����مائهم قادًة لنا، ورؤساء حلكوماتنا. 
وفي الش����عب الفلس����طيني من ال يرى في املنصب تش��ريفاً بل 
تكليف����اً، ومن يعتبره أمانًة ومتحيصاً وابتالًء واختب�اراً، وم�ن يراه 
مغرماً ال مغنم����اً، ومضماراً للتنافس في خدمة الش����عب وليس 

مجاالً للكسب واإلثراء واملنفعة الذاتية الشخصية.
أما الني���ة الصادقة فتعني املباش���رة الفورية في وقف كل 
احلم���الت التحريضية والدعائي���ة ضد اآلخر الفلس���طيني، 
والتخلص من كل األوهام والش���روط السابقة، واالنعتاق من كل 
املرجعيات املتآمرة، وااللتفات إلى مصالح الش���عب الفلسطيني، 
الذي دفع وحده دون غيره ضريبة االنقس���ام: حصاراً وحرماناً، 
وقتاًل وعدواناً، وجوعاً ومرضاً وموتاً، وتشويهاً للصورة، وحرفاً 
للبوصلة، وتش���تيتاً للجه���ود، وضياعاً للف���رص، وليكن وقف 

حمالت التحريض هو اخلطوة األولى في مس���يرة الوفاق؛ فال 
أبواق فضائية تتهم وتخوِّن وتشحن وحترِّض، وال أقالم وصحافة 
ر نار الفتنة، وال قادة ومسؤولني يخربون  ه وتس���عِّ جتدف وتش���وِّ
ويفسدون حرصاً على مصاحلهم، وخوفاً على مناصبهم، وأماًل 
في بقاء احل���ال على ما هو ليكون لهم دور ووظيفة؛ إذ ال قيمة 

لوجودهم في ظل معافاة الوطن وسالمة صفه واتفاق أهله.
والنية الصادقة تعني توفير العيش الكرمي لكل أبناء الش���عب 
الفلس���طيني، وع���ودة جمي���ع العاملني واملوظفني إل���ى أعمالهم 
ووظائفهم، وإعادة رواتبهم ومس���تحقاتهم، والتوقف عن إجراءات 
الفصل التعسفي، واحلرمان الوظيفي على قاعدة االنتماء احلزبي 
والتنظيمي؛ فال محاربة ألبناء الش���عب في لقمة عيش���هم، وفي 
قوت أس���رهم وحليب أطفالهم؛ فهؤالء جميعاً هم أبناء الش���عب 
الفلسطيني، وكرامتهم كرامة لنا جميعاً، وعزتهم عزة للوطن كله، 
ومهانتهم ضعٌف للشعب وكسٌر لشوكته وإضعاٌف لصموده وإرادته، 
ولعل عودة جميع العاملني م���ن كل القوى والفصائل إلى أعمالهم 
يعيد رس���م الصورة اجلميلة للش���عب الفلس���طيني، تلك الصورة 
القائم���ة على الوحدة والتفاهم وااللتقاء ف���ي ظل التنوع والتميز 

واالختالف، وهي التي تعني القوة والتحدي واإلرادة.
إن الني���ة الصادقة تعني تبييض الس���جون كلها، واإلفراج عن 
املعتقلني جميعاً، فال شيء يؤلم النفس ويدمي القلب ويخز الضمير 
أكثر من املعتقلني في السجون الفلسطينية، وال شيء يرضي أهلنا 
ويدخل الفرحة واملس���رة في قلوبهم س���وى رؤي���ة أبنائهم أحراراً 
طلقاء؛ فال أمٌن يالحقهم، وال محققون يجلسون معهم، وال سجانون 
يعذبونهم ويس���يئون إليهم، وال مالحقات واستدعاءات أمنية لهم، 
وال شهادات س���المة تبرئوهم وأخرى تدينهم، وال معلومات أمنية 
م إلى العدو عنهم؛ فال مكان في ظل املصاحلة ملكاتب التنسيق  تقدَّ
األمني وتبادل املعلومات املش���تركة؛ وإمنا جلاٌن وطنية مش���تركة، 
تضم كل القوى الفلس���طينية، وأطياف الشعب كله، ممن يحرصون 
على الوطن، ويؤمنون بوحدة األرض والشعب، ويسعون إلى التحرير 

واالنعتاق وبناء الدولة واالستقالل.
كالم الله اخلالد هو احلق الفاصل املبني، وهو الصدق والعدل 
واليقني. فإن كانت النوايا صادقة كانت النتائج مرضية وسيباركها 
الل���ه، وإن كانت النفوس خبيثٌة مريضة تس���عى ملصاحلها وتخدع 
ش���عبها وأهلها، فإن النتيجة ستكون انقساماً أعمق، وخالفاً أشد، 
وفرقًة أبعد، وس���ينزع الله البركة منهم، ولن تكون فيهم اخليرية، 
وس���يأتي ِمن بعدهم َمن ينقلب عليهم ويرفضهم ويستبدلهم؛ ألنهم 

يكذبون وال يصدقون، ويتآمرون وال يخلصون.
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وف���ي عام 1917م بدأ يش���يع علن���اً الدعم الغربي 
إلقامة دولة لليهود على أرض فلس���طني، بعد أن كانوا 
في تردٍد أي���ن تقام الدولة: في إفريقي���ا )أوغندا(، أم 
آس���يا )العراق(، أم أمريكا الشمالية )كندا(، أم أمريكا 
الالتيني���ة )األرجنتني(؟ حتى اس���تقر به���م احلال في 
فلسطني. فاستقرارهم على أن تكون أرض فلسطني هي 
عون: أرضاً بال ش���عب - جعل  موطنهم - كونها كما يدَّ
بع���ض الناس يرى في ذلك أن���ه بداية لصراع عقائدي 
بني اليهودية في ثوبها الصهيوني وبني اإلس���الم؛ لكون 
املسلمني أصحاب أرض فلسطني؛ ففي عام 1917م بدا 
أمر غريب؛ فعلى الرغم مما عاناه اليهود من مضايقات 
ف���ي دولهم األوروبية، فقد وجدوا من األوروبيني من هو 
عون لهم. ومن ذلك ص���دور تصريح بلفور عام 1917م 
على يد وزي���ر اخلارجية البريطاني آنذاك )أرثر بلفور( 
ل فترات  ال���ذي كان يَِدين بالنصرانية الصهيونية، في أوَّ

)االنتداب( البريطاني لفلسطني. 
ويَُعدُّ الس���بب الثان���ي للتحول من النب���ذ الغربي 
لليهود إلى دعمهم: هو بروز القي���ادات املؤمنة بالرؤية 

الصهي�ونية في الدول الغربية.

من النبذ إلى الدعم!
الدولة الصهيونية...

ك��������رمي خ��ش��ب��ة

كل م���ا يخال���ف ُس���نة الل���ه ف���ي األرض فه���و مخالف 
للطبيع���ة الكونية؛ لذلك اس���تحال أن تتقبل الطبيعة ما 

ر لها الله أن تعتاد عليه.  لم يقدِّ
هات���ان جملت���ان خفيفتان على اللس���ان، ثقيلتان في 
حق إسرائيل والعرب واملسلمني؛ فإسرائيل دولة ولدت من 
ال شيء؛ ليس لها إرث حضاري وال ثقافي يساعدها لتقيم 
دول���ة. وليس ألهلها )اليهود( القابلية في أن يعيش���وا مع 
جن���س من دون جنس���هم؛ ذلك ملا تن���صُّ عليه توراتهم من 
عقيدة )الترانسفير(وهي طرد اجلوييم)1( من أراضيهم. 

لذلك كثيرًا ما نبذتهم ش���عوب أوروبا؛ نظرًا ملا وجدوا 
فيه���م م���ن عنصري���ة ف���ي املعامل���ة؛ ذل���ك بأنه���م يؤِثرون 
أنفسهم ويعتبرون أنفسهم األعلني. ويكأن الدعم الغربي 
ال���ذي الق���اه اليهود منذ تي���ودور هرتزل من���ذ مؤمتر بازل 
1897م وحت���ى يومنا هذا، ج���زٌء منه هو إلبعاد اليهود عن 
املجتمع���ات الغربية. فكان هذا هو الس���بب األول للتحول 

من نبذهم إلى دعمهم. 

))) اجلوييم: كل من هو غير يهودي. 

] المسلمون والعالم [
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وفي وقتنا احلاضر، أرى س���بباً ثالثاً يدفع الغرب لزيادة 
ل له  املدد لدعم دولة العدوان أو يهود الش���تات، وهو ما توصَّ
م؛ خاصة في مجاالت البحث  هذا الكي���ان الصهيوني من تقدُّ
ن هذا الكيان  العلمي والتكنولوجيا وصناعة األسلحة. فقد متكَّ
لت من العداء املطلق له إلى الدعم  من ربط عالقاته بدول حتوَّ
غير املتناهي: إما بطريقة مباشرة حلماية الدولة نفسها، وإما 
بطريقة غير مباش���رة بكف األذى عنها، من أمثال أستراليا، 
التي رفضت في بادئ األمر االعتراف بها حتى سنة 1988م. 
ن  ة سبب رابع للدعم الذي تتلقاه تلك الدولة: هو متكُّ وثمَّ
يهود الش���تات من التأثير على دوائر اتخاذ القرار ليس فقط 
في الدول النامية، وإمن���ا في الدول املتقدمة والعظمى منها؛ 
فأملانيا - على س���بيل املثال - بدأت تشعر بالندم والرغبة في 
التكفير عما ارتكبته النازية في حق اليهود؛ فمنذ عهد كونراد 
أديناور )املستش���ار األملاني عام 1949م( حتى أجنيال ميركل  
)املستشارة احلالية( كلهم يش���عرون باألسف ويعوضون ذلك 
في أشكال مختلفة من التعاون )سياسياً واقتصادياً وثقافياً(. 
إضافة إل���ى اللوبي الصهيوني في الوالي���ات املتحدة املتمثل 
باألساس في جلنة الشؤون العامة )األمريكية - اإلسرائيلية( 
AIPAC وغيرها من املنظمات التابعة للمسيحيني الصهاينة. 
فال يخفى مدى تأثير هذا اللوبي على الس���لطتني )التنفيذية 
والتش�ريعية( في ال�واليات املتح�دة، وأقرب دلي�ل جن�ده في ما 

جرى من مناقش���ات في الكونغرس األمريكي لرغبتهم 
في ربط حق العودة للفلسطينيني بنظيره لليهود. 

وسبب خامس أراه مهماً في هذا الصدد: 
هو وجود دافع عقائدي عند بعض ساس���ة 
تتبنَّى  الت���ي  الضغط  الغرب وجماع���ات 
املذهب اإلجنيلي الصهيوني، أو املسيحية 
الصهيونية؛ فكالهما يش���ترك في رؤية 
ون وبناء هيكلهم  ق���دوم معركة هرَمج���دُّ

املزعوم على أنقاض اإلرث اإلس���المي املتمثل في املس���جد 
األقصى. 

أردُت في البداية أن أوضح أس���باب حتوُّل سياسات الغرب 
م���ن النبذ لليهود، قبل قي���ام دولتهم وبع���ده، ألنتقل إلى نقطة 
مظاهر دعم الدول العظمى ودول كانت مناوئة ثم باتت بعد ذلك 

حليفة مؤيدة. 
أواًل: تَُعدُّ الواليات املتحدة األمريكية من أقدم الدول تأييداً 

للكيان الصهيوني )سياسياً واقتصادياً( على وجه اخلصوص. 
أما سياس���ياً، فقد كانت بدايات جتمعات املنظمة الصهيونية 
تت���م في واليات أمريكية. ونتيجة الضغوطات س���مح الرئيس 
األمريك���ي ترومان بهج���رة أعداد كبيرة من يه���ود الواليات 
املتحدة إلى أرض فلسطني؛ حتى يتسنَّى للكيان الصهيوني أن 

تكون له دميوغرافية تساعد على قيام الدولة. 
ولع���ل التأييد األمريكي غير املتناه���ي للكيان الصهيوني 
ترج���ع أصوله إلى أيام والدة الدولة األمريكية بهجرة كثير من 
البروتستانت نتيجة االضطهاد الديني في أوروبا إلى أمريكا؛ 
حيث واجه البروتستانت مقاومَة أهل البلد األصليني )الهنود 
احلم���ر( وأخذوا يذبحونهم، ولم يجدوا ما يضفي الش���رعية 
على أفعالهم إال في )العهد القدمي(؛ ولذلك لم يكن غريباً أن 
حتمل أول مجلة أمريكية صدرت عنوان )اليهودي(، وأن تكون 
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أول درج���ة دكتوراه منحتها جامعة هارف���ارد بعنوان )العبرية 
اللغة األم( عام 1842م. 

وكان لظه���ور املذهب البروتس���تانتي تأثيره على نش���أة 
النص���ارى الصهاينة )املس���يحيني اإلجنيليني(؛ فهم أصحاب 
ديانة يش���تركون مع الصهاينة في نبوءاته���م التوراتية. وكان 
بعض الباحثني يرى في املذهب البروتستانتي الذي ظهر على 
يد مارتن لوثر بداية للتعاون النصراني اليهودي )الصهيوني(؛ 
حيث كانت الكنيسة الكاثوليكية آنذاك تصف لوثر بأنه يهودي، 
فقد كتب كتاب )املسيح ولد يهودياً( قائاًل فيه: )إن اليهود هم 
أبناء الرب ونحن الضيوف الغرباء وعلينا أن نرضى بأن نكون 

كالكالب التي تأكل ما يتساقط من فتات مائدة أسيادها(.
فكان لهذا املذهب البروتس���تانتي بصماته الواضحة على 
الرؤس���اء األمريكيني؛ فهذا الرئيس كالف���ن كولديج في عام 
1924م أبدى إميان���ه بالوطن القومي لليهود في فلس���طني، 
وكذلك كارتر الذي وصف نفسه بأنه نصرانٌي مؤمٌن بأن هناك 
أمراً إلهياً بإنشاء دولة يهود. وأخيراً بوش االبن الذي عبَّر في 
إح���دى تصريحاته عن بعض ما يُخف���ي في صدره قائاًل: إنه 

أراد منح السياسة األمريكية رؤية مستوحاة من التوراة. 
وبذلك توضح الس���طور الفائتة أصل وواقع ومدى التأييد 
األمريكي للكيان الصهيوني. فلألمر إذن بُْعد ديني، وهو ليس 
البُعد الوحيد الذي هو بطبيعة احلال معتَقد يُعَقد به إدراكهم 
ومن ثَمَّ أفعالهم التي تنبثق من إدراكهم؛ فترى الواليات املتحدة 

في إسرائيل حليفاً أساسياً، عاملياً وإقليمياً.
ولذلك – حفاظاً على أمن تلك الدولة املعتدية - تس���عى 
الوالي���ات املتحدة إلدماجها في املنطقة العربية. ولكي يتحقق 
اإلدم���اج )وليس االندماج( يج���ب أن يتغير مصطلح )املنطقة 
العربية( لينطبق على املس���مى الذي يضم دولة )أو دوالً( غير 
عربية. فظهرت في تس���عينيات القرن املنصرم مبادرة الشرق 
األوس���ط الكبير من ِقبَل ش���معون بيريز )الرئيس الصهيوني 
احلالي(. هدفت تلك املبادرة إلى التعاون بني دول املنطقة على 
أن تقدم دولة الصهاينة الدعَم التقني مقابل الدعم املادي من 
ِقَبل العرب. وفي هذا إشارة ضمنية إلى غياب العقل العربي. 
لم تأخذ الدول العربية هذه املبادرة في االعتبار، فتبعتها 
مبادرة من الرئيس األمريكي األس���بق بوش االبن عام 2004م 
سميت مببادرة الش���رق األوسط الكبير. بدا ظاهراً في بادئ 

األمر أنها مبادرة إصالحية إلصالح منطقة الش���رق األوسط 
الكبير )التي تضم دوالً من أجن���اس وثقافات مختلفة(؛ فقد 
جاءت رّداً على التقرير العربي للتنمية اإلنسانية التابع لألمم 
نت املبادرة محاور ثالثة  املتحدة ع���ام 2002 - 2003م. تضمَّ
لإلصالح، هي: تش���جيع الدميقراطية، وبناء مجتمع املعرفة 
)حتسني التعليم(، وتوسيع الفرص االقتصادية. ولو أننا نظرنا 
إل���ى محور التعليم - على س���بيل املثال - لوجدنا أنه: لو كان 
بحق هدف الواليات املتحدة التنمي���ة في مجال التعليم - إذ 
إنها هدفت إل���ى إبعاد املن�اهج التعليمي�ة التي تؤدي للتطرف 
الفك���ري - لكان حريٌّ به���ا أن تنظر إلى املناه���ج التعليمية 
اإلس���رائيلية؛ حيث يوصف الفلس���طيني باإلرهابي في كتب 

األطفال. 
تلك املبادرة التي نادى بها بوش األبن عام 2004م، أعادت 
ذكره���ا كونداليزا رايس وزي���رة خارجيته عام 2006م أعقاب 
حرب لبنان معتبَرًة احلرب هي )آالم مخاض( والدة الش���رق 
األوسط الكبير. إال أن ردَّ الدول العربية )أو بعٍض منها( كان: 
أن اإلصالح هو ش���أن داخلي فال يجوز ألحد اختراق سيادة 

الدول بادعاء )اإلصالح(. 
ثانيًا: جاءت أوروب���ا ودولها العظمى لتبدي تأييداً أعمى 

للكيان الصهيوني من َقبِْل نشأته حتى يومنا هذا. وقد وصفتُه 
باألعمى ِل�َما بدا عليه من تناقض. 

وتَُعدُّ بريطانيا من أبرز الدول التي ساعدت على قيام هذا 
الكيان سياسياً ودميوغرافياً وعسكرياً: 

ل إعالن  أما سياس���يا فقد كان وعد بلفور عام 1917م أوَّ
عاملي رس���مي يعطي لليهود احلق في أن تقوم لهم دولة على 

أرض فلسطني. 
وأما دميوغرافياً فقد )انتدبت( بريطانيا على فلس���طني 
وكان عدد اليه���ود بها آالفاً، وتركته�ا عام 1948م وق�د وصل 
عدده�م إلى مئ�ات األالف؛ وذلك مبا كانت تقدم من مساعي 

لتشجيع هجرة اليهود لفلسطني. 
وأما عسكرياً فقد كانت ال تس���تخدم جيشها وعسكرها 
لصد )الهجم���ات اإلرهابية( – كما س���ماها اإلعالم الغربي 
آنذاك - الت���ي كانت تقوم بها املنظم���ة الصهيونية وجماعة 
الهاغانا ضد القوات البريطاني���ة إلجبارها على الرحيل من 

فلسطني، وقد كان ذلك. 
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وكذلك النمس���ا فه���ي املطبخ الذي كان تَُع���دُّ فيه وجبة 
املش���روع الصهيوني؛ ذل���ك أن تيودور هرت���زل )متبنِّي فكرة 

الدولة( كان موطنه النمسا. 
وكذلك سويسرا التي ُعِقد فيها مؤمتر بازل عام 1897م؛ 
وهو أول مؤمتر إعداد رس���مي لقيام الدولة. ففي تلك الفترة 
كان الصهاينة وأعوانهم قد دبروا لقيام الدولة بعد 50 س���نة 

من ذلك التاريخ، وقد كان ذلك عام 1948م. 
أوروبا  إلى شرق  انتقلنا  ولو 
فس���نجد َمْن أُطلق عليهم يهود 
اليديش���ية، الذين برز وجودهم 
في روماني���ا وبولندا: أما بولندا 
فظه���ر نَبْذ اليه���ود والصهاينة 
فيه���ا في ص���ورة دع���ٍم لدولة 
إس���رائيل؛ فبعد احلرب العاملية 
الثانية حلت األحزاب الصهيونية 
البولندي���ة وُس���ِمح للصهاين���ة 
بالهجرة، إل���ى أن بلغ عدد يهود 
إس���رائيل البولنديني 470 ألفاً، 
احلاكمة  النخبة  أعضاء  ومعظم 
ف���ي إس���رائيل هي م���ن أصل 

بولندي. 
وأم���ا رومانيا، ففاض الكيل 
عانوه  مِلا  الروماني���ة  بالقيادات 
من أذى اليهود إلى أن وصل بهم 

احلال عام 1938م إلى إصدار قانون يَحِرم ثلث اليهود من حق 
املواطنة؛ فدفع ذلك يهود رومانيا للهجرة إلى إسرائيل؛ حيث 
بلغ عددهم 320 ألفاً؛ فهم يشكلون ثاني أكبر مجموعة سكانية 

بعد يهود املغرب.
وعلى غرار مبادرة الش���رق األوسط الكبير ظهرت مبادرة 
الش���راكة )األوروبية - املتوس���طية(، وهي رغبة ومبادرة بادر 
بها االحتاد األوروبي عام 1995م، كانت قد س���بقتها أشكال 
تعاون مختلفة بني ش���مال املتوسط )أوروبا( وجنوبه )عدد من 
الدول العربية، وإسرائيل، وتركيا(. وكانت محاور هذه الشراكة 
)سياسية، وأمنية، واقتصادية، وجتارية، واجتماعية، وثقافية( 
بهدف لَمِّ ش���مل دول جنوب املتوسط واملساعدة للحاق بركب 

التق���دم الغربي، وبدأ التفوق اإلس���رائيلي في احلصول على 
دعم أوروبي أكبر من ذل���ك الذي حتصل عليه الدول العربية 
الث���الث )مصر واملغرب وتونس(؛ فعلى س���بيل املثال: هدفت 
االتفاقية مع إسرائيل اقتصادياً إلى توسيع حجم التجارة بني 
الطرفني وإجراء مزيد من حترير أس���واق الشراء احلكومية 
وتوثي���ق التعاون العلم���ي والتقني. في ح���ني أن ما ورد في 
االتفاقي���ات الثالث األخرى هو التحري���ر التدريجي للتجارة 
التعاون  وتعزي���ز  الطرفني،  بني 

اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. 
ث  فحدِّ سياسياً،  الدعم  أما 
عن���ه وال ح���رج؛ فف���ي إط���ار 
 - اإلس���المي  )العربي  الصراع 
إال  االحتاد  يرفض  الصهيوني(، 
أن ينتهج سياسة اإلقناع مع دولة 
األوروبي  فاالحت���اد  الصهاينة؛ 
يرفض إدان���ة الكيان الصهيوني 
في احملافل الدولي���ة، وال يقوم 
التي  املس���اعدات  باس���تخدام 
يقدمها إلس���رائيل كأداة ضغط 
عليه���ا للعدول عن سياس���اتها 

االستعمارية. 
ذروته  األوروبي  الدعم  وبلغ 
حينما درس صيغة ملنح إسرائيل 
صفة )ش���بة عضو( في االحتاد 
األوروب���ي؛ كان ذلك بناًء على طلب تقدمْت به تلك الدولة عام 
2007م أبدت فيه رغبتها في إشراكها في السياسة اخلارجية 
األوروبي���ة، كاملهمات العس���كرية التي يضطل���ع بها االحتاد، 
إضافة ملش���اركة ممثليها في مجالس االحت���اد للبيئة والعدل 

والصناعة والعلوم والشؤون املالية. 
وينطبق على االحتاد وصف )الشيزوفرينيا(؛ ففي الوقت 
الذي يدعو فيه لتقدم عملية السالم على الساحة )الفلسطينية 
- الصهيوني���ة( وحماية حقوق اإلنس���ان، جن���ده يرتقي في 
عالقاته مع الكيان الصهيون���ي لدرجة أن بعض املراقبني قد 
يفسر هذه العالقة على أنها مكافأة إلسرائيل؛ لدعمها عملية 
الس���الم في املنطقة. واألغرب من ذلك هو تفكير االحتاد في 

“ جللاءت أوروبللا ودولهللا 
العظمللى لتبللدي تأييللدًا أعمى 
للكيللان الصهيونللي مللن َقْبللِل 

نشأته حتى يومنا هذا ”
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ة األوروبية بعد أن ضاقت  دمج أو )احتضان( إسرائيل في القارَّ
عليه���ا املنطقة العربية مبا رحب���ت. وأرى في هذا الدمج أن 
معايير العضوية في االحتاد لم تعد من ضمنها اجلغرافيا، بل 

السياسة واملصلحة.
الط���رف الثالث واألخير الذي حتول م���ن العداء املطلق 
للكيان الصهيوني إلى عالقات س���الم أحياناً وعالقات جافة 
أحيان���اً أخرى، هو الطرف العربي. ويب���دو ذلك في التحول 
ال���ذي طرأ على مواقف القيادات العربية عبر الس���نني، منذ 
انطالق أول مؤمتر قم���ة للجامعة العربية عام 1946م عندما 
سة للجامعة مبنع تسرُّب  نادى قرار قمة الدول الس���بع املؤسِّ
األراضي العربية إلى أي���دي الصهاينة، إلى أن ظهرت نقطة 
حت���ول عام 1978م بتوقيع مص���ر اتفاقية )كامب دايفيد( مع 
إسرائيل)1)، وصوالً إلى مبادرة السالم العربية عام 2002م)2)، 

التي اعتبرتها الواليات املتحدة استعداداً عربياً للتطبيع.
لع���ل لهذا التحول الص���ارخ في املوقف العربي أس���بابه 

ودوافعه العديدة التي منها: 
أواًل: تَُع���دُّ هزمية عام 1967م أحد أه���م نقاط التحول 

ف���ي املوقف العرب���ي؛ وذلك النقالب موازي���ن القوى لصالح 
نْت من حتقيق جزء ال بأس به من النبوءة  إس���رائيل؛ حيث متكَّ
التوراتية القائلة بقيام دولة إس���رائيل من النيل إلى الفرات؛ 
وذلك باحتاللها سيناء املصرية، واجلوالن السورية، ومساحات 
صغي�رة من األراض�ي الت�ابعة لألردن ولبن�ان، ومجمل أراضي 
ة التي قصمت ظهر  فلسطني. فكانت هذه الهزمية مبثابة الَقشَّ

البعير. 
ل املوقف العربي من موقف قومي يسعى  بهذه الهزمية حتوَّ
لتصفية االس���تعمار نهائياً إلى مجرد ن���زاع بني )دول( على 
أرض محتلَّة. ومبا أنه اعتبر النزاع نزاعاً قائماًَ بني دول، فقد 
ل معها إلى تسوية.  اعتُِبَرت إسرائيل ضمنياً دولة يجوز التوصُّ
كان هذا املوقف واضحاً في مؤمتر القمة العربية العاشر 
املنعقد عام 1974م؛ حي���ث ظهر في القرار الصادر عن هذه 
القمة ألول مرة عبارة )األراضي العربية احملتلة عام 1967م(. 
ثاني��ًا: التح���ول في موق���ف )القائد( املجيِّش ملش���اعر 

))) كان رئيس الوزراء آنذاك مناحيم بيغن الذي اعتبرته الصحافة الغربية فترة »االنتداب« 
البريطاني  اجليش  ضد  إرهابية  أعمال  من  به  يقوم  كان  ملا  إرهابي؛  بأنه  البريطاني 

في فلسطني.
))) تلك املبادرة بادرت بها اململكة العربية السعودية.

اجلماهي���ر العربية لصالح )القومي���ة العربية(؛ فقد اعترف 
عبد الناصر بوجود الدولة الصهيونية ضمنياً؛ وذلك باعترافه 
بقرار مجلس األمن )242( ال���ذي دعاهم للعودة حلدود عام 
1967م، وأن لكل الدول احلق في أن تعيش في س���الم وأمان، 

)وإن اعتبره قراراً غير عادل(. 
ثالثًا: يتمثل في معاهدة السالم )املصرية - اإلسرائيلية( 

)كام���ب دايفيد( عام 1978م. فكانت مص���ر في نظر الدول 
العربية دولة رائدة وقائدة للتحركات العربية؛ خاصة في عهد 

عبد الناصر وَرْفِعه شعار )القومية العربية(. 
عل���ى الرغم من غراب���ة تصديق املقاطع���ة العربية ملصر 
لتوقيعها معاهدة سالم مع )العدو( اإلسرائيلي )باستثناء عمان 
وجيبوتى والصومال(، فقد كان أغرب منه تصديق عودة العالقات 
)العربية - املصرية(. وكان ذلك في مؤمتر القمة الثامن عش���ر 
عندما بدأت الدول تعيد عالقاتها مع مصر)3). ومبا أن دساتير 
الدول العربية لم تنص على حترمي أو جترمي إقامة عالقات مع 
الع���دو، لم يكن هناك حرج في أن تس���لك مجموعة من الدول 
العربية مس���لك مصر في )تسوية( الصراع والدخول في سالم 
مع إسرائيل؛ ففي عام 1993م ُعِقَد مؤمتر أوسلو الذي اعترف 
فيه كلٌّ من الطرفني )الفلس���طيني واإلسرائيلي( بوجود اآلخر 
ألول م���رة؛ فكان من الغريب التغير في املوقف الصهيوني الذي 
كان يؤمن بأن فلسطني )أرض بال شعب لشعب بال أرض(. وفي 
َعت معاهدة سالم )أردنية - إسرائيلية(. وقطعت  عام 1994م ُوقِّ
سوريا ش���وطاً كبيراً في هذا الش���أن؛ إال أنها تعطلت باغتيال 

رابني، ولكنها عادت لتُْستَأنَف اآلن. 
فكان���ت هذه املعاه���دات، الواحدة تلَو األخ���رى، مبثابة 
الرصاص���ات املتتالية في املخ العربي، وهو ما أصابه بش���لل 

فكري تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى. 
ختاماً: لقد أظهرت السطور الفائتة مدى دهاء الصهاينة 
هم، وكشفْت أساليَبهم  وقدرتهم على اكتساب قوى العالم لصفِّ
املختلفة التي اس���تطاعوا بها التحول من نَبْذ غيرهم لهم إلى 
أن يدعمه���م. بل متكنوا من كس���ب مناوئيهم تطبيقاً للمقولة 
البريطاني���ة: )بط���يء، ولكنه أكي���د املفع���ول(؛ فتمكنوا من 
أن يُخِرجوا م���ن أصالبنا من يدافع عنه���م ويلبِّي، بل ينادي 

مبطالبهم بدالً منهم. 

)3) بدءاً بالعراق، نتيجة للمساعدات املصرية لها في حرب السنوات الثماني مع إيران.
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ج������������الل س������ع������د ال�����ش�����اي�����ب

ga la l_ e l shayp@hotmai l . com جندي سوري: ُأمرنا بقتل 
المدنيين بدرعا

أك���د جندي منش���ق ع���ن اجليش 
وا أوامر من الوحدة  الس���وري أنهم تلقَّ
العس���كرية التي يتبع لها بإطالق النار 
عل���ى املتظاهرين ببل���دة درعا مبجرد 
وصوله���م إلى هناك، وه���و ما أصابه 

بذهول وصدمة.
وقد أكد »واصد« اجلندي املنش���ق، 
أن���ه انطلق إلى بلدة درعا اجلنوبية في 
أواخر أبريل املاضي، ليحارب اإلرهابيني 
هن���اك كما قيل لهم، ولكن بعد أقل من 
يوم عل���ى وصولهم البلدةَ تبينوا حقيقة 
أنه ال وجود لتلك اجلماعات اإلرهابية 

املسحلة التي ذهبوا حملاربتها هناك.
ويُفَه���م من تصريح���ات واصد: أن 
االنتفاضة في  ر  الس���وري صوَّ النظام 
درعا عل���ى أنها صراع بني جيش مواٍل 
ومجموعة كبيرة ومتنقلة من املتمردين 
واملدعوم���ني  بالس���الح،  املدجج���ني 
خارجي���اً، جت���وب البلَد ف���ي محاولة 

إلشعال فتنة طائفية.
ويق���ول »اجلن���دي«: إن���ه »مبجرد 
وصولنا إلى هناك أخبرنا الضباط بعدم 
إطالق النار على الرجال الذين يحملون 
األس���لحة - يقصدون الشبيحة - ألنهم 
معن���ا«، ويكمل ش���هادته قائاًل: »خالل 
الش���هر الذي قضيناه هناك لم أشاهد 
أي متظاهر يحمل س���الحاً في درعا أو 

بلدة إزَرع املجاورة«. 
وذكرت صحيفة أجنبية أن شهادة واصد 
ستُستخَدم في اإلح�الة إلى احملكمة اجلنائية 

الدولية التي تُِعد لها مجموعة حقوقية. 

]جريدة القبس الكويتية، بتصرف 2011/6/29م[

] مرصد األحداث [

مرصد األخبار

اعتقال صحفيين أمريكيين بالسويس
اعتقلت السلطات املصرية أربعة صحفيني أمريكيني أثناء تصويرهم الحتجاجات 
ح العميد عمر إمام - وهو من القوات  مناهضة للحكومة أمام قناة السويس، وقد صرَّ
املسلحة املصرية - بأن املتظاهرين املصريني هم من اعتقلوا هؤالء الصحفيني بعد 

الشك فيهم، ثم قاموا بتسليمهم لالستخبارات العسكرية بالسويس.
ويعمل ثالثة من الصحفيني - بينهم منتج الفيديو )جيسون موخيكا( صحفي 
ها نيويورك، ورابعهم  سابق بقناة اجلزيرة - في مجلة »فايس« اإللكترونية، ومقرُّ
هو استش���اري الطاقة األمريكي من أصل مصري )ش���ريف حلوة( الذي يعمل 
لصالح دورية »بالتس« Platts، املعنيَّة بتوفير معلومات بشأن الطاقة والصناعات 

املعدنية، كان قد انضم إلى فريق »فايس« لتغطية االضطرابات في السويس.
وعند س���ؤالهم من ِقبَل املتظاهرين؟ أكد الصحفيون األربعة أنهم يعملون 
لصالح اجلزيرة اإلجنليزية، مع عدم حملهم ملا يؤكد ذلك، وهو ما بعث الريبة 

والشك في نفوس املتظاهرين.
وق����د اعتُقلوا أمام املجرى املالحي لقناة الس����ويس مبدينة بور توفيق؛ وذلك 

أثناء قيامهم بتصوير املجرى املالحي لقناة السويس.   ]موقع أخبار مصر 2011/7/11م[

مبادرُة »مسلم لمدة شهر« التركية، شكل دعوي جديد
بدأت مؤسس����ة اجتماعية تركية في تنظيم رحالت إلى تركيا لغير املسلمني كي 
يختبروا احلياة في مجتمع مسلم؛ وذلك من خالل مبادرة »مسلم ملدة شهر« الرائدة. 
مون لتوضيح الصورة احلقيقية عن اإلسالم بعيداً عن َوْصف اإلعالم  ويسعى املنظِّ

واتهامه لإلسالم بالصورة النمطية التي تربطه بالتطرف والعنف واإلرهاب.
وجاء املش���اركون في رحلة »مسلم ملدة شهر« إلى مدينة إسطنبول التركية 
م���ن الواليات املتحدة وبريطانيا والهند، وغير ذلك من بلدان العالم املختلفة، 
وشارك معظمهم لكي يكتشفوا اإلسالم ألول مرة، وليتعرفوا بشكل أكبر على 

التراث اإلسالمي في مدينة قونية التركية.
ويتضمن البرنامج صيام يوم واحد، يتناول فيه املشاركون طعام اإلفطار مع 
مضيفيهم من العائالت التركية، كما يستمع املشاركون كذلك إلى محاضرات 

دينية من ِقَبل علماء ومشايخ مسلمني.
وقد قال أحمد محرم مدير البرنامج: »إذا حاول أحد أن يفهم طريقة حياة 
املس���لمني، فهناك - من وجهة نظري - وسيلة واحدة هي: تعال إلى مجتمع 

مسلم وشارك الناس حياتهم واْفَهم كيف يعيشون«. ]جريدة اليوم السابع 2011/7/3م[
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إخوان مصر: نرفض الديمقراطية بصناعة 
أمريكية

أعلن الدكتور محمد البلتاجي )أمني حزب العدالة واحلرية بالقاهرة 
التابع جلماعة اإلخوان املس���لمني( في ح���وار له مع موقع قناة العربية 
على أن اإلخوان املسلمني يرحبون بأي حوار أمريكي؛ شريطة أن يكون 
احلوار مبني���اً على قواعَد وعالقات جدي���دة، وأن تكون أمريكا لديها 
قناع���ة تامة بأن مصر بعد الثورة غير مصر قبلها؛ ومن ثَمَّ وجب عليها 
االتصال بالكيانات السياس���ية القائمة واملوجودة في الش���ارع املصري 

بهدف وضع قواعد جديدة حلواٍر جادٍّ وهادف.
كما أك���د على أنه ال توجد هناك أي أجندة قضايا إخوانية أمريكية، 
ل  ولكن توجد قضايا مصرية. وإذا حدثت اتصاالت فعلية لبدء احلوار فأوَّ
قضية توضع على مائدته س���تكون »هل اإلدارة األمريكية لديها استعداد 
للتسليم بقواعد اللعبة السياسية اجلديدة في املنطقة العربية، وأن تتعامل 
مع تلك الشعوب َوْفَق أجندتهم هم وليس أجندتها هي، وأن حتترم الشأن 
الداخلي لتلك الش���عوب، وال تقترب منه، وأن حتترم إرادتها احلرة وعدم 

توظيف املساعدات األمريكية مبا يخدم مصاحلها اخلاصة«.
وعن موقف اإلخوان من التمويل األمريكي لبعض القوى والشخصيات 
املصرية، أكد البلتاجي رفض اإلخوان التام الستمرار هذا التمويل الذي 
يأتي حت���ت عناوين التطور الدميقراطي ودع���م الدميقراطية حملاولة 

التأثير على اخلريطة السياسية املصرية اجلديدة.

]موقع قناة العربية 2011/7/6م[

عامة تعجب

أول حفل للمثليين بدولة إسالمية!
ن����ددت جماعات إس����المية ومس����ؤولون 
باكستانيون باحتفال أقامته السفارة األمريكية 

في إسالم أباد دفاعاً عن حقوق املثليني.
ووصفت اجلماعة اإلسالمية - وهي أكبر 
األحزاب اإلسالمية في باكستان - االحتفاَل 
ومنظميه بقولهم: »إن هؤالء الناس هم لعنة 
املجتمع وحثالته«، ُمظهرة في بيان أصدرته 
نيابة ع���ن مجموعة من الهيئات الدينية، أن 
هذا احلفل هو ثاني أكثر الهجمات األمريكية 
خطورة على باكستان بعد هجمات الطائرات 

من دون طيار.
وقد طالب مسؤولون إسالميون احلكومة 
الباكستانية باعتقال املشاركني في االحتفال، 
ووصف���وه بأنه »طعن���ة في ص���در العالم 

اإلسالمي«.
شارك في االحتفال نائب السفير األمريكي 
)ريش����ارد هوغالن����د(، الذي أك����د خالله أن 
املثلي����ني واملتحولني  أمريكا س����تدعم حقوق 
جنس����ياً وثنائيي اجلنس في باكستان، مؤكداً 
عل����ى ذلك بقول����ه »أريد أن أك����ون واضحاً؛ 
السفارة األمريكية هنا لدعمكم والوقوف إلى 

جانبكم في كل خطوة على الطريق«.

]موقع مسلم نت، نقاًل عن bbc 2011/7/4م[

حصار غزة )قانوني(! 
 اعتبر تقريٌر لألمم املتحدة مت تس���ريبه قبل اإلعالن عنه، أن حصار إس���رائيل البحري لغزة )قانوني(؛ لكن هجومها على 

سفينة مرمرة التركية التي حاولت كسر احلصار العام املاضي استخدمْت فيه قوة مفرطة.
جاء ذلك َوْفقاً لنتائج اللجنة األممية التي ترأَّسها جيفري باملر )رئيس وزراء نيوزيلندا السابق(.

أها من أي ُجْرم دولي، ولقد طلب التقرير من إسرائيل مجرد التعبير  وقد أش���ادت إس���رائيل بهذا التقرير األممي؛ ألنه برَّ
عن أسفها )وليس االعتذار(. وفي املقابل انتقد التقرير تركيا لعدم بَْذلها جهوداً كافية لوقف القافلة، ولصلتها مبؤسسة حقوق 

اإلنسان واحلريات واإلغاثة اإلنسانية التركية.
وقالت صحيفة »ديلي تلغراف«: إن التقرير خلص إلى أن حصار غزة كان قانونياً، وأنَّ فعل إس���رائيل كان مبرراً في وقف 

السفن حتى خارج مياهها اإلقليمية.       ]صحيفة »ديلي تلغراف« 2011/7/8م[
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)س( و )ج(

س: هل من الممكن أن ينهار اليورو، وهو ما قد يعني بالضرورة انهيارَ أكبر 
اتحاد اقتصادي ونقدي في تاريخ االقتصاد الحديث؟

ج: ثمة دراسة أعدها مركز األبحاث االقتصادية والتجارية في اململكة املتحدة توقعت أن ينهار اليورو ويختفي من الوجود 
بحلول عام2013م .

وأك���د دوغالس ماك وليامز )الرئيس التنفيذي لهذا املركز( في معرض تفس���يره ملبررات االنهيار احملتَمل لتلك العملة 
املوحدة أن أزمة الديون السيادية اليونانية ستتفاقم - على األرجح - إلى موقف غاية في التعقيد والغرابة في الوقت نفسه ؛  
إذ س�يش���عر املدين  ) أي الدولة اليونانية (  والدائن  ) أي املس���تثمرون األجانب من حائزي السندات السيادية اليونانية (  بأنهم 
متورطون في معركة خاس���رة ، وهو ما سيؤدي في نهاية املطاف إلى خروج اليونان من نادي اليورو وهو ما يعني من الناحية 

العملية انهيار تلك العملة املوحدة .
ولع���ل هذه املخاوف ميكن أن جند صدًى لها لدى مس���ؤول اقتصادي أوروبي كبير هو )ج���ان كلود يونكر( الذي يرأس 
ر من أن أزمة الديون السيادية ميكن أن تنتشر عدواها سريعاً لتضرب  مجلس وزراء مالية دول مجموعة اليورو، والذي حذَّ

اقتصاديات دول أوروبية قوية مثل إيطاليا وبلجيكا .
وأضاف يونكر أنه من احملتمل أن يكون لهذه األزمة تأثير كارثي على اليورو ،  وحذر من أن ما يجري في أوروبا حالياً هو 
مبثابة لعب بالنار على حد تعبيره .  وتابع يونكر قائالً :  إنه إذا أعلنت اليونان إفالس���ها وعجزها عن سداد الديون املستحقة 

عليها؛ فإنه سيكون لهذا األمر تداعيات جذرية بالنسبة لبقية الدول األعضاء في نادي اليورو . 
وهو ما دفع كثيراً من السياس���يني في أوروبا إلى املطالبة بطرد اليونان من نادي العملة األوروبية املوحدة كي تس���تريح 

مجموعة اليورو منها إلى األبد . 
وفي املقابل هناك من يقول: إن هناك إش���كالية ضخمة ف���ي هذا الصدد تتمثل في أنه ال توجد - أصاًل - أي آلية في 
نادي اليورو حتدد طريقة طرد أو خروج أي عضو فيه ؛  ومبعنى آخر فإن نادي اليورو هو ناٍد ميكن االلتحاق به َوْفق شروط 

بعينها، ولكن ال يوجد باب للخروج منه .
ومن ش���أن انهيار اليورو أن يؤدي إلى فوضى عارمة في املنظومة االقتصادية العاملية؛  إذ س���يؤدي إلى إفالس مؤسسات 
مالية ومصرفية ضخمة في أوروبا ، وتهاوي معدالت النمو االقتصادي في تلك القارة العجوز ،  وتش���ريد املاليني من العمال 
واملوظفني في الش���وارع ، ورمبا يتطور األمر إلى أزمة مالية عاملية جديدة تضارع في شراس���تها تلك األزمة التي عصفت 

باملشهد االقتصادي واملالي والسياسي العاملي في خريف عام  2008م .   ]جريدة األهرام املسائي املصرية 7/3 /2011م[

عامة تعجب

نجمة داوود بقلب ميدان تحرير مصر!
متكنت اللجان الش���عبية املؤلَّفة من ش���باب الثور بهدف تأمني مداخل ومخارج ميدان التحرير بالقاهرة خالل مظاهرة 
جمعة )الثورة أوالً( من توقيف أربعة بلطجية يحملون أس���لحة بيضاء ومبالغ مالية، وأحدهم على جس���ده وش���ٌم ل� »جنمة 

داوود«.
وأفادت قناة »النهار« املصرية أنه مت اقتياد البلطجية املوقوفني إلى إحدى اخليام داخل ميدان التحرير، وبتفتيش���هم من 
عوا أن امليدان في حاجة إلى حماية؛ ولذلك قرروا أن  ِقَبل اللجان الش���عبية مت اكتشاف األسلحه معهم، وبس���ؤالهم عنها ادَّ

يأتوا ليحموا امليدان.           ]موقع مفكرة اإلسالم 2011/7م[
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مرصد األرقام

أصدرت محكمة إيطالية حكماً بتغرمي إحدى الشركات 
اململوكة لرئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني، مببلغ يصل إلى 
560 مليون يورو؛ أي ما يزيد على 800 مليون دوالر، على 
خلفية اتهامات بالرشوة، في قضية تعود إلى عام 1991م.
ويُلِزم احلكم الش���ركة بدفع مبلغ الغرامة إلى ناش���ر 
صحيفة »الريبوبليكا« الشهيرة، كارلودي بينيديتي، لثبوت 
تهمة الرشوة في قضية شراء بعض وسائل اإلعالم التابعة 
لبينيديت���ي قبل 20 عام���اً، َوْفق ما ذك���رت وكالة األنباء 

اإليطالية »أنسا« السبت.

]موقع CNN العربي 2011/6/10م[

أشار تقرير »إحصاء األس���لحة الصغيرة« الذي أعده 
معهد الدراسات الدولية ودراسات التنمية بجامعة جنيف، 
إل���ى أن الواليات املتح���دة ظلت تتربع عل���ى قمة الدول 
املستوردة واملصدرة لألسلحة الصغيرة واخلفيفة في عام 
2008م، وهو آخر عام جمعت فيه بيانات، واحتلت أميركا 

املركز األول في أعوام سابقة.
ر التقرير، ارتفاع عدد األمن اخلاص في الواليات  كما قدَّ
املتحدة إلى 20 مليوناً، بنس���بة تت���راوح بني 200 - %300 
ف���ي العقدين أو العقود الثالثة املاضية، كما بنَيَّ أن احلجم 
اإلجمالي لتجارة األس���لحة الصغيرة واخلفيفة يبلغ سبعة 

مليارات دوالر سنوياً.

]موقع أخبار اجلزيرة 2011/7/7م[

قال الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي في زيارة غير معلنة 
مدتها خمس ساعات ألفغانستان، في خطاب ألقاه أمام جنود 
فرنسيني في قاعدة قرب كابل: »سنسحب ربع فرقتنا )أي ألف 
جن����دي( اعتباراً من اآلن وحتى نهاي����ة عام 2012م؛ وذلك في 

إطار تسريع اجلدول الزمني النسحابها مع الواليات املتحدة.

 ]رويترز واألملانية 2011/7/12م[

قالت صحيفة غارديان: إن رسالة وجهها وزير الشؤون 
احمللي���ة إيريك بيكلز إلى رئيس ال���وزراء البريطاني ديفد 
رت من ارتفاع عدد األسر املشردة إلى أربعني  كاميرون حذَّ
ألف أس���رة بس���بب تعديل قانون الرفاه االجتماعي، ورد 
فيها: أن 40 ألف أس���رة س���تصبح مشردة بسبب إصالح 
قانون الرف���اه االجتماعي، وهو ما س���يضع عبئاً إضافياً 

عل���ى اخلدمات، ونحو 270 مليون جنيه إس���ترليني التي 
يوفرها تطبيق مبدأ سقف اخلمسمائة جنيه سيتم إنفاقها 
ملساعدة املشردين اجلدد، ونصف ال� 56 ألف مسكن التي 
تتوقع احلكومة بناءها بحلول ع���ام 2015م لن تُنجز؛ ألن 
الشركات املكلفة بالبناء ستقتنع بأنها لن تكون قادرة على 

تعويض 80 % من أسعار السوق من املستأجرين.

 ]صحيفة ال�� »غارديان« البريطانية 2011/7/3م[

أَظَهر اس����تطالع للرأي أجرته مؤسسة غالوب أنه ال يوجد 
تغيي����ر جوهري ف����ي رأي اليهود األمريكيني جت����اه أوباما منذ 
خطابه حول أزمة الشرق األوسط في مايو املاضي؛ حيث كانت 
نس����بة تأييد اليهود األمريكيني ألوباما قبل ش����هر ونصف على 
كلمته التي ألقاها في التاس����ع عشر من مايو املاضي، تصل إلى 
65 ف����ي املائة، في حني أنها تبلغ اآلن 62 في املائة؛ أي أنها لم 
تتراجع س����وى 3 في املائة فقط، وهو ليس بالتراجع اجلوهري، 

إذا عرفت نسبة اخلطأ زيادة أو نقصاناً في صحة النتائج. 
وأوض���ح أنه من بني أكثر م���ن 300 يهودي دميقراطي 
مَتَّ اس���تطالع رأيهم قبل اخلطاب وبعده، كانت نس���بة من 
يؤيِّدونه 86 % منهم قبل اخلطاب وتراجع إلى 85 % بعده.

 ]موقع اإلسالم اليوم 2011/6/6م[

وأوضح���ت وزارة التجارة األمريكية أن العجز التجاري 
األمريك���ي ارتفع من 43.6 مليار دوالر في ش���هر أبريل؛ 
حيث قف���زت واردات البترول إلى ثاني أعلى مس���توياتها 
املسجلة في الوقت الذي سجلت فيه الصادرات األمريكية 

انخفاضاً طفيفاً عن رقمها القياسي في شهر أبريل.
وس���جلت الواردات األمريكية زيادة غير متوقعة بنسبة 
2.6 ف���ي املائة لتصل إلى 225.1 مليار دوالر في ش���هر 
مايو، وهو ما دفع اخلبراء إلى إعادة النظر في تقديراتهم 

ملعدالت النمو في االقتصاد األمريكي.
كم���ا أوضحت أرقام وزارة التجارة األمريكية أن العجز 
التجاري مع الصني قد ارتفع بنس���بة 15 في املائة ليصل 
إلى 25 مليار دوالر؛ حيث اس���توردت الشركات األمريكية 
ما قيمته 32.8 مليار دوالر من الس���لع الصينية بينما لم 

تتجاوز الصادرات األمريكية للصني 7.8 مليار دوالر.

 ]موقع ال� BBC العربي 7/12 /2011م[
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األقليات اإلسامية

ليبيريا دول���ة ف���ي غ���رب إفريقية جت���اور س���يراليون 
وغينيا وساحل العاج. 

نش���أت ليبيريا نتيجة جهود جمعيات وهيئات حترير العبيد؛ 
وبخاصة جمعية االس���تعمار األمريكية التي نشأت في الواليات 
املتحدة في أوائل القرن التاسع عشر عندما تطورت فكرة إنشاء 
رين في وطنه���م األصلي في إفريقيا ليقيموا  مأوى للعبيد احملرَّ
فيه بعد أن كانو يعملون أرق���اء في املزارع األمريكية؛ إذ أوفدت 
احلكومة األمريكية بعثات استكشافية إلفريقيا للبحث عن مناطق 
مالئمة إلقامة هؤالء األفارقة، ووقع االختيار على منطقة ليبيريا، 
وكانت تعرف آنذاك باس���م س���احل اجلنوب، ووصلت إليها أول 

دفعة من العبيد األمريكيني احملررين عام 1820م.
وكانت البداية بتأس���يس مدينة منروفيا )العاصمة( س���نة 
)1237ه� - 1821م( على الساحل ثم التوغل نحو الداخل على 
حساب الدولة اإلس���المية التي نشأت في مرتفعات فوناغالون 
في غينيا حالي���اً، وهي التي امتدت إلى ليبيريا احلالية. وكانت 
دولة قوية ساهم في تأسيسها قبائل الفوالني لتضم دول غرب 
إفريقيا وخاصة غينيا، وغينيا بيس���او، وس���يراليون، وليبيريا، 
وس���احل العاج، وحتى اآلن تتركز السلطة في أيدي األمريكيني 
الس���ود الذين هاجروا إلى هذه املنطقة رغم أنهم يشكلون %5 
من جملة السكان، وحرمت منها األقلية املسلمة التي تكاد تصل 
نس���بتها إلى حد الثلث وفي بعض املص���ادر أن عددهم تعدى 

النصف. 
أصيب���ت بحرب���ني أهليتني بني عام���ي 1989 - 1996م و 
1999 - 2003م، فخ���رج منها مئات اآلالف الجئني، وهي أقدم 
دولة استقالالً؛ حيث حصلت على استقاللها في سنة )1263ه� 

- 1864م(. 

ع��دد س��كان ليبرييا: يتعدى 3.500.000 نس���مة حسب 
تقديرات يوليو 2006م. 

وتوزيعهم كاآلتي: 25%  من الس���كان مسلمون، 65 % أديان 
محلية، 10 % نصارى. 

اجلماعات العرقي��ة: تشكل اجلماعات اإلفريقية األصلية 
نحو 95 % من الس���كان، وتضم عدداً من القبائل يصل عددها 
إلى 35 قبيلة أهمها: الكبيلي 20 %، والباسا 14 %، واجليو 9 %، 
واجلريبو 8 %، والكرو 8 %، واملانو 7 %، واملاندجنو 4 %. ويشكل 

األفارقة األمريكيون )العبيد احملررون( نحو 5 % من السكان. 

مشكالت املسلمني يف الوقت احلاضر: 
في مقدمة هذا املش���اكل انتشار الفقر واجلهل بني القبائل 
املس���لمة التي ال متتلك سوى مدرس���ة أهلية واحدة كانت قد 
أسس���تها رابطة العالم اإلسالمي مؤلفة من ثالثة طوابق لتعليم 
الق���رآن واللغة العربية، بينما يس���يطر املبش���رون على معظم 
املدارس األخ���رى التي يرفض معظمها إحلاق املس���لمني بها، 
وتش���ترط اعتناق املس���يحية مقابل التعليم باملجان، وال ميتلك 

املسلمون أي مستشفيات خاصة بهم.
هناك أيضاً مشكلة قلة عدد املساجد في العاصمة منروفيا؛ 
حيث ال ميتلكون سوى 5 مساجد فقط، بينما يبلغ عدد الكنائس 

43 كنيسة.
ومن العقبات أيضاً شدة التغلغل األمريكي واإلسرائيلي في 
البالد ومحاربتهم للمس���لمني؛ حيث حتتكر شركة »فاير ستون« 
األمريكية محصول املطاط الذي يشكل جزءاً كبيراً من صادرات 
ليبيريا، ويتركز االقتصاد الليبيري كله في يد أمريكا وإسرائيل 
التي ينتش���ر خبراؤها في البالد ويقفون مع األنظمة احلاكمة 

لوقف املد اإلسالمي. 
ومؤخراً ب���دأت أوضاع املس���لمني في التحس���ن في ظل 
مجاورتهم دوالً ذات أكثرية إس���المية مثل غينيا وس���يراليون، 
وظهور بعض القيادات القوية مثل السيد محمد كروماه )رئيس 
احت���اد الروابط الليبيرية األمريكية(، كما أس���س املس���لمون 
منظمتني إسالميتني مبنروفيا، هما: املنظمة العربية للدراسات 
ومهمتها نشر الدعوة بني غير املس���لمني، واملنظمة اإلسالمية 
للتعلي���م التي أنش���أت مركزين لتخريج األئم���ة وتعليم القرآن 
الكرمي واللغة العربية للمس���لمني اجل���دد، وتوفير مصدر دخل 
له���م في ظل وضعهم االقتصادي اجلدي���د. ولكن يبقى اهتمام 
اجلماعات اإلسالمية واملنظمات اإلس���المية مبسلمي ليبيريا 
ضعيفاً وال يوازي ما ينتظره القائمون على نش���ر اإلس���الم في 

غرب إفريقيا.
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• د. محمد عاشور مهدي، دليل الدول اإلفريقية، جامعة القاهرة، 

معهد البحوث والدراسات اإلفريقية، 2007م، ص 345 – 346. 
• د. حس���ن أحمد محمود، اإلسالم والثقافة العربية في إفريقيا، 

دار الفكر العربي، القاهرة 1986م.
• التقرير اإلستراتيجي اإلفريقي 2001 - 2002م، معهد البحوث 

اإلفريقية، القاهرة، 
 fact book •

ال��س��ي��داألقلية المسلمة في ليبيريا  حم���م���ود  أمح����د  د. 
mr.ah54@hotmail.com
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] خاطرة أدبية [

ع�����������ن�����������ده ي���������������������وم���������������������ًا  إنَّ 
م�����������ث�����������ل أع��������������������������������داد ال�������س�������ن�������ني

م�����������ث�����������ل�����������ُه  إال  ل�����������������ي�����������������س 
ي��������ح��������م��������ل احل������������������������زن ال����������دف����������ني

ي�����ح�����ي�����ا ك���������ي���������ف  ل�������������ي  ت���������ق���������ل  ال 
ي�������ل�������ني ال  ع����������������������������زم  ف��������������ي��������������ه 

ت���������س���������ِري احل�����������������ب  روح  ف���������ي���������ه 
م�����������������ن ض��������������ي��������������اء امل����������رس����������ل����������ني

إن���ه هو، ب���ه يتأس���ى املبتلون، ويتصب���ر الصاب���رون، ويترحم 
علي���ه املترحمون. آت���اه الله ثباتًا ف���ي القلب، وحكم���ة في العقل 
وعزم���ًا على الش���دائد، وبأس����ًا في الس���يطرة على النف���س. قانعًا 
ال يتش���كى راضيًا ال يتسنى؛ ترى حياته بؤسًا ويراها نعيمًا، قد 
ش���قي لينع���م غيره. إذا افتقر إلى ش���يء تعفف ع���ن معطيه، وإذا 
ُطِلب منه شيُءٌ تعقب سائله. ال يرى سعاته إال في سعادة غيره.
يعلم أنه عما قريب مفارق وباألنبياء الحق؛ فسعادة باقية 
خيٌر له من حياٍة فانية. إذا ابُتلي في ماله ونفسه َحِمد الله، وإن 
أصيب في ولده احتس���ب بالله، وإن أصابه مكروه صبر، وإن جاءه 

خيٌر شكر.
يرس���م للدني���ا طريقه���ا وتهون علي���ه أهواله���ا. صمُت���ه فكرًا 
ونظ���ره عب���رًا، إذا م���ات ظلت ذك���راه باقية وإن عاش ي���رى حياته 

فانية.
ده كل مكان تركه. يأمتُّ به َخَلفه، ويقتدي بسلفه، ويخلِّ

إنه شهيد احلياة ال يؤبه به وهو عند الله عظيم.
احلاقدون عليك قليل، والشامتون فيك كثير.

ك����ل امل���ص���ائ���ب ق����د مت������رُّ ع���ل���ى ال��ف��ت��ى
��������اِد وت�������ه�������ون غ�����ي�����ر ش�����م�����ات�����ة احُل��������سَّ

فم���ا أعظ���م االبت���اء للمؤم���ن الصاب���ر! يرف���ع الله ب���ه ِذكَره 
ويض���ع عنه وزره؛ فا خير في جس���م ال يبتلى ونفس لم تختبر. 
لك على كثير ممن خلق؛ فأكثر الناس  اك الله فاصطفاك، فضَّ نقَّ

ابتاًء األنبياء ثم األمثل فاألمثل.
ابتل���ي األنبياء - عليهم الس���ام - بأقوامه���م فصبروا على ما 

ُكذُبوا به حتى أتاهم نصر الله.
وابُتل���ي أي���وب - عليه الس���ام - ف���ي بدنه وماله وأهل���ه فصبر ودعا 
ربه فاستجاب الله له وكشف ما به من ُضرٍّ وآتاه الله أهله ومثلهم معهم.

إن ُكّا من���ا يك���ره االبتاء م���ن حيث هو ابت���اء، ال من حيث 
هو فعل.

ولعظيم أجر االبتاء غلط من ظن أنه يدعو الله به.
س���مع رسول الله # علّيًا يقول: »اللهم! إني أسألك الصبر«. 

فقال #: »لقد سألَت الله الباء فاسأله العافية«)1(.
وم���ن وقع عليه االبتاء فصبر نال ما يرجى من الثواب على 
الصبر، ومن حصل له النعيم فش���كر نال من الثواب على الش���كر. 

وُربَّ غني شاكٍر أفضل من فقيٍر صابر.
يق���ول اإلم���ام الغزالي: )ب���ني الصبر والش���كر ارتب���اط وثيق؛ 
ف���إذا وقع بصره عل���ى حرام فصبر كان ش���اكرًا لنعمة العينني وإن 

أْتَبع النظر كفر نعمة العينني(.
وحكي عن سمنون الزاهد أنه قال:

؛ ول�������ي�������س ل��������ي ف��������ي س�������������واك ح��������ظٌّ
ف����ك����ي����ف����م����ا ش������ئ������ت ف�����اخ�����ت�����ب�����رن�����ي.

فأصي���ب بعد هذا البي���ت بعلة خطيرٍة كان بعدها يدور على 
األب���واب ويقول للصبيان: )ادعوا لعمكم الكذاب(. فليكن لنا في 

األنبياء قدوٌة حسنة.
ْنَيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة{ ]البقرة: ٢٠١[. َنا آِتَنا ِفي الُدّ }َرَبّ

))) أخرجه الترمذي.

يس عبد الوهاب نبيه مسعد
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] عين على العدو [

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

 )*( كاتب فلسطيني.

بينم���ا يترق���ب الس���ودانيون والعرب والعالم بأَس���ِره تبعات قي���ام دولة جديدة في خاصرة الس���ودان اجلنوبي���ة، وكلٌّ منهم تنتابه 
ب وحذر َوْفقًا لتوجهاته السياسية وأصوله القومية ووالءاته الفكرية واأليديولوجية، تبدو »إسرائيل« من بعيد تغمرها  مشاعر ترقُّ
سعادة ال توصف، وهي تشهد مياد دولة أعدت لها العدة والدعم منذ سنوات بعيدة، ومن املتوقع بني احلني واآلخر أن يعلن الكيان 
الصهيوني اعترافه بدولة جنوب الس���ودان كدولة س���يادية، بعد اعتراف الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي؛ ألنه يرى فيها »خطوة 

مهمة«؛ حيث ُيجري اتصاالت سرية مع القيادة هناك منذ فترة طويلة.
يأت���ي ذل���ك ف���ي ض���وء أن لدى تل أبيب مصال���ح كثيرة في تلك املنطق���ة، منها: أن آالف الاجئني الس���ودانيني يعمل���ون فيها، إضافة 
للمصالح األمنية، خصوصًا في ما يتعلق بنقل األسلحة لقطاع غزة، فضًا عن أن السودان مبوارده ومساحته الشاسعة ميكن أن يصبح 
دولة إقليمية قوية منافس���ة ملصر والعراق والس���عودية، كما يش���كل عمقًا إس���تراتيجيًا ملصر، وهو ما يعني عدم الس���ماح له بأن يصبح قوة 
مضافة إلى العالم العربي، وهو ما يتطلب العمل على إضعافه، وانتزاع املبادرة منه لبناء دولة قوية موحدة؛ ألن »سودانًا ضعيفًا ومجزًأ 

د وفاعل، وهو ما ميثل من املنظور اإلستراتيجي ضرورة من ضرورات األمن القومي الصهيوني. وهشًا، أفضل من سودان قوي وموحَّ

تقديرات صهيونية:
أكد وزير األمن الداخلي الس���ابق »آفي ديختر« أن انفصال 
جنوب الس���ودان يش���كل مصلحة صهيونية بالدرجة األولى؛ ألن 
كل الزعم���اء الصهاينة بدءاً ب� »بن غوريون، ثم ليفي أش���كول، 
وغولدا مائير، وإسحاق رابني، ومناحيم بيغني، وإسحاق شامير، 
وأريئيل ش���ارون، وإيهود أوملرت«، تبنوا خطاً إستراتيجياً واحداً 
في التعامل مع السودان يقضي بالعمل على تفجير أزمات مزمنة 
ومستعصية، وقد حان الوقت للتدخل في غرب السودان، وباآللية 
والوس���ائل نفس���ها لتكرار ما حصل في جنوب���ه، معلناً النجاح 

الصهيوني في تغيير مجرى األوضاع فيه باجتاه التأزم والتدهور 
واالنقس���ام، وهو ما س���ينتهي عاجاًل أم آجاًل إلى تقسيمه لعدة 
كيانات ودول كيوغوس���الفيا، التي انقسمت إلى عدة دول، هي: 
البوس���نة والهرسك وكرواتيا وكوسوفو ومقدونيا وصربيا؛ بحيث 
ال يعود دولة إقليمية كبرى قادرة على دعم الدول العربية املواِجهة 

ل� »إسرائيل«.
ومن جهة أخرى قال���ت مجلة »كيفونيم«: إن انفصال جنوب 
ل نتيجة طبيعية لتفكُّك هذه الدولة التي تتكون من  الس���ودان شكَّ
4 مجموعات س���كانية غريبة عن األخرى، ب���دءاً بأقلية عربية 
مس���لمة ُسنية تس���يطر على أغلبية غير عربية إفريقية، تنقسم 
إلى وثنيني ومس���يحيني، كاشفة النقاب عن الدور الصهيوني في 

الفوائد
الصهيونية

من إقامِة دولِة
»جنوب السودان«
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إشعال الصراع جنوب السودان انطالقاً من مرتكزات أقيمت في 
أثيوبي���ا وأوغن�دا وكيني�ا والكونغ�و، وهو ما جنح في إعاق�ة قيام 
دولة سودانية متجانسة قوية عسكرياً واقتصادياً، قادرة على تبوء 

موقع صدارة في البيئتني )العربية واألفريقية(.
وقال »تس���في بارئيل« املعلق الصهيوني في الشؤون العربية: 
إن »إس���رائيل« تس���تعد لتطبيع العالقات مع جنوب الس���ودان؛ 
زاعماً أن التقديرات تش���ير إلى أن جنوب الس���ودان س���يصبح 
بة للصهاينة بالفعل، وكاش���فاً عن أن اتصاالت  دولة صديقة مقرَّ
اجلانبني ب���دأت من القنصلية الصهيونية ف���ي أديس أبابا منذ 
سنوات عديدة، وكانت شركاتها )أي الدولة الصهيونية( »واجهة« 
استُخِدمت لالتصاالت، ووقع االختيار على قبيلة »الدينكا« أقوى 
قبائل املنطقة لتكون الباب الذي تتسلل منه »إسرائيل« إلى جنوب 

السودان، وتتغلغل فيه.
أدوار استخبارية:

وأضاف: مرت العالقات الصهيونية مع جنوب السودان بعدة 
مراحل، أهمها:

1 - تقدمي املس���اعدات اإلنسانية: كاألدوية واملواد الغذائية 
واألطباء والدعم اإلغاثي. 

2 - استثمار التباين القبلي بني اجلنوبيني أنفسهم، وتعميق 
هوة الصراع مع الشماليني.

3 - تدفُّق صفقات األسلحة الصهيونية على جنوب السودان، 
واتس���اع نطاق تدريب املليش���يات اجلنوبية في أوغندا وإثيوبيا 

وكينيا.
4 - اس���تئناف دع���م التمرد املس���لح، وتزوي���د احلركات 
االنفصالي���ة اجلنوبي���ة بأس���لحة متقدمة، وتدريب العش���رات 
من طياريها عل���ى قيادة مقاتالت خفيفة للهج���وم على املراكز 
احلكومية في اجلنوب، وتوفير صور عن مواقع القوات احلكومية 

التقطتها أقمارها الصناعية. 
5 - إيفاد بعض اخلب���راء الصهاينة لوضع اخلطط والقتال 
بجانب االنفصاليني، ومش���اركة بعضهم في العمليات التي أدت 

الحتالل بعض مدن اجلنوب السوداني.
6 - اس���تقبال حزمة جديدة من األس���لحة شملت صواريخ 
ومض���ادات طائرات وعربات مدرع���ة وصواريخ )أرض - جو(، 

وتدريب طيارين من عناصرها حتت إشراف صهيوني.
ويكش���ف »بارئيل« عن مالحظة ذات أهمية فائقة تتعلق بأن 
جملة من قام بهذه االتصاالت والتدريب من طرف »إس���رائيل« 
هم رجال املوس���اد واالستخبارات العس���كرية، مبعنى أن الدعم 

السياس���ي الذي حصل عليه اجلنوبيون كان باألساس استخبارياً 
أمني���اً، وه���ي حقيقة تكش���ف املرامي الصهيوني���ة من حتقيق 

االنفصال.
كم���ا يتم احلديث حالياً عن فت���ح مطار »جوبا« أمام طيران 
شركة »العال« الصهيونية، وقد افتتحت مجموعة »شالوم املتحدة« 
عت أنش���طتها، وتولَّت إقامة فندق  ش���ركة صيرفة هناك، وتوسَّ
خمس جنوم ف���ي عاصمة اجلنوب؛ وخاص���ة أن قطاع الفنادق 
من أكثر القطاعات ربحية في جنوب السودان، مع العلم أن هذه 
املصال���ح االقتصادية الصهيونية في جنوب الس���ودان ال تتغلب 
إطالقاً على املصالح السياس���ية واألمنية الكبرى؛ ال س���يما في 
مواجهة احتمال عودة مصر لالضطالع بدورها العربي الفعلي. 

استهداف النيل:
وتعتقد »إس���رائيل« أن مراميها السياس���ية واإلستراتيجية في 
تش���جيعها النفص���ال جنوب الس���ودان، تتجاوز كثيراً ه���ذه البقعة 
اجلغرافية لتصل إلى عواصم عربية مجاورة، ترى أنه ال بد من بقائها 
حتت مجهرها؛ تخوفاً من أي تغير قد يطرأ على أوضاعها الداخلية، 
وهو ما قد يُحِدث منعطفاً كبيراً ليس في صاحلها، ورمبا تبدو مصر 
- دولة ودوراً وتاريخياً، وليس نظاماً بالضرورة - األكثر استهدافاً في 
ذلك. ال س���يما إذا كان املدخل األكثر خطورة ل� »إسرائيل« يتمثل في 
مياه نهر النيل، فليس من شكٍّ أن أهميته ملصر تصل درجة أن يكون 
شريانها احليوي الذي إذا انقطع فقد ُفصل )األوكسجني( عنها، وإذا 
كانت كينيا وإثيوبيا وأوغندا تشكل دول املنبع فإن السودان هي دولة 
املمر الرئيس���ية، وهنا يأتي العبث الصهيوني؛ حيث تشير معلومات 
إلى أنَّ هناك مش���روعاً صهيونياً غربياً لبناء سدٍّ جنوباً في إثيوبيا، 
بوساطة ش���ركة إيطالية؛ وذلك بهدف حتديد موارد مصر من املياه 
بش���كل يرغمها مستقباًل على قبول شروط لتزويد »إسرائيل« باملياه، 
ناهيك عن بيع مي���اه النيل الحقاً إلى مصر في حال احتاجت مصر 

إلى ما هو أزيد من حصتها وهو أمر محتَّم بحلول عام 2016م.

أخ��ريًا فإن مصالح »إس���رائيل« في املفهوم اإلس���تراتيجي 
لدولة جنوب السودان، أنها لن تكون إال شوكة أخرى في خاصرة 
دولة عربية؛ ال س���يما أن حقيقة انفصال اجلنوب جتد مساندة 
قوية من اليمني املس���يحي املتصهني في الواليات املتحدة للحدِّ 
من املد العربي واإلسالمي داخل القارة اإلفريقية، وهو ما يعني 
أن القادم بعد االنفصال س���يكون لصالح »إسرائيل« بصورة أكثر 
خطراً وأبعد أثراً، لدرجة أن دولة اجلنوب س���تتحول إلى »قاعدة 

عسكرية« إسرائيلية في نهاية املطاف.
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الدراسات االستشرافية 
في العالم اإلسالمي

رش��دي طومان ب��ن  أمح��د 

] في دائرة الضوء [

متهيد:
م���ن أبرز س���مات العال���م املعاصر أنه عالم ميوج بالتغي���رات املتاحقة في 
ش���تى ميادين العل���م والتقنية واالقتصاد واالجتماع والسياس���ة والثقافة. إن 
أنواع���ًا كثيرة من التش���ابكات والتداخات بني الظواه���ر واألحداث املختلفة، 
ص���ارت جت���ري في العالم متج���اوزة للحدود الوطنية. وم���ع ازدياد كثافة هذه 
األن���واع م���ن التش���ابكات والتداخ���ات، أصبح���ت هن���اك نس���بة غي���ر صغي���رة 
َخذ  ومتزاي���دة من الق���رارات التي متس حياة الناس في مختل���ف األوطان، ُتتَّ
على نطاق غير وطني من جانب كيانات مختلفة؛ ال س���يما املنظمات العاملية 
والش���ركات متعدية اجلنس���يات. وتلك بع���ض خصائص ما أصبح يش���ار إليه 

بزمن العوملة أو الكوكبة ))(.
ومم���ا ال ش���ك في���ه أن األم���ة الت���ي ال متتل���ك خريط���ة واضح���ة املعال���م 
والتضاري���س له���ذا العال���م س���ريِع التغي���ر ش���ديِد التعقيد، والت���ي ال متتلك 
بوصلة دقيقة تعينها على حتديد مسارها الصحيح على هذه اخلريطة، هي 
ض مس���تقبلها ألخطار عظيمة وتتحكم في تش���كيل هذا املس���تقبل  أم���ة ُتع���رِّ
ق���وى خارجية ال يهمها من مس���تقبل هذه األم���ة إال أن يخدم مصاحلها هي؛ 
س���واء أكان���ت ه���ذه املصالح متوافقة م���ع مصالح الناس في ه���ذه األمة أم لم 

تكن كذلك. 
))) للمزيد انظر: إسماعيل صبري عبد الله، توصيف األوضاع العاملية املعاصرة، الورقة )3( من أوراق مصر 

0)0)م، منتدى العالم الثالث، القاهرة، يناير 1999م.
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احلديث عن املستقبل))) من منظور شرعي:
عندم���ا يذكر القرآن تداوَل األي���ام، فإمنا يبذر في نفس 
املس���لم إحساس���اً عميقاً من اليقظة التاريخية املس���تقبلية. 
وقصص األنبياء في القرآن هي إعالم مبا س���تراه هذه األمة 
بعد عصر الرس���الة، وعندما قال ورقة بن نوفل لرسول الله 
#: )ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك(، إمنا كان يبني على 
ر رسول  التجربة املستخلَصة في تاريخ دعوة األنبياء، وقد بشَّ
الله # أصحابه بفتح بالد كس���رى وقيصر، وكان املس���لمون 

يومئٍذ في قلة مع املكابدة لألعداء من كل جانب.
إن هذا العلم الذي يسمونه )املستقبليات( ليس غريباً على 
الثقافة اإلس���المية؛ فق�د كتب ابن خلدون عن )علم العمران( 
فنا مبا هو واقع ومنتَظر(؛ فالذي يتقن  وذكر من فوائده: ) يعرِّ
هذا العلم ب���رأي ابن خلدون ميكن له أن يستش���رف ويتوقع 

القادم.
راً إثب���ات املصالح  واألص���ل العام في الش���ريعة جاء مقرِّ
للمكلَّفني في احلاضر واملستقبل، كما يقول الشاطبي: »إن وضع 

الشرائع إمنا هو ملصالح العباد في العاجل واآلجل معاً«.)3)
ل س����ن احلياة فإنه يدرك قوانينها الثابتة التي  ومن تأمَّ
ال تنخرم عند تكامل موجباتها السببية؛ لذا وجب على املسلم 
أن يدافع القدر بالقدر م���ن خالل فهم تلك النواميس الثابتة 
والعمل على مقتضاها الشرعي، فشيوع الظلم - مثاًل - مؤذن 
بخراب املجتمعات ونزوعها للث���ورات، ومن أجل تفادي وقوع 
هذا القانون اإلنساني وجب على أهل احللِّ والعقد احملافظة 
على موازين احلق والعدل من باب دفع األقدار باألقدار، وهي 
عات املستقبل. وِسيَر األنبياء  ال شكَّ استلهام عملي لتفادي توقُّ
وشرائُعهم مناذج حيَّة مليئة بالشواهد االستشرافية للمستقبل 
ال���ذي كانوا يتص���ورون وقوعه؛ فهذا نوح - عليه الس���الم - 
أمضى ألف س���نة إال خمس���ني عاماً يدعو قومه، وحني رأى 
بحكمت���ه ونف���اذ بصيرته أن ال فائدة تُرج���ى منهم دعا على 

))) محمد العبدة، موقع اإلسالم اليوم
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content. 
 cfm?id=37&catid=185&artid=952

)3) من دراسة د. مسفر القحطاني، منشورة على موقع اإلسالم اليوم:
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content. 
cfm?id=37&catid=185&artid=11273

الدول املتقدمة والنظر للمستقبل:
يندر أن جتد دولة متقدمة ال تس���تند إلى 
دراسات الستشراف املستقبل في صنع قراراتها 
)االقتصادية، أو السياسية، أو العسكرية(. كما 
يندر أن جتد شركة كبرى - وبخاصة إذا كانت 
تنتمي إلى فصيلة الشركات متعددة أو متعدية 
اجلنسيات - ال يشتمل بنيانها التنظيمي على 
مركز أو قسم للدراسات املستقبلية والتخطيط 
اإلس���تراتيجي. إن هذه الدراسات وإن كانت 
تتطل���ب بالضرورة قدراً م���ن اخليال والقدرة 
الذاتية على التصور املسبق ملا هو غير موجود 
أو غير معروف اآلن، إال أن أنش���طتها تختلف 
نوعياً عن األنشطة التي تقع في حقل اخليال 
العلمي أو في ميدان التنجيم والرجم بالغيب؛ 
فما يطلق عليه اليوم الدراس���ات املس���تقبلية 
إمنا يتمثل - على العموم - في دراسات جادة 
تقوم عل���ى مناهج بحث وأدوات درس وفحص 
مقننة أو ش���به مقننة، وحتظى ِبَقْدر عاٍل من 
االحترام في األوس���اط العلمي���ة، وتنهض بها 
معاهد ومراكز بحثي���ة وجمعيات علمية ذات 

سمعة راقية))).

األولى  جمعيتان:  املجال  هذا  في  العلمية  اجلمعيات  أشهر  من   (((
 The مجلة  تصدر  التي   ،World Future Society هي: 
 ،Futures Research Quarterly ودورية   ،Futurist
املستقبلية  البحوث  مجال  في  والدوريات  للمنظمات  ودليل 
 Futures Research Directory: Organizations
املشتغلني  لألفراد  دليل  وكذلك   ،and Periodical
 Futures Research Directory املستقبلية:  بالدراسات 
اإلنترنت:  على  اجلمعية  موقع  راجع  للمزيد   .Individuals

 www.wfs.org
 World Future Studies فهي:  الثانية  اجلمعية  أما 
 Futures بعنوان:  سنوية  ربع  نشرة  ولها   ،Federatrion
 World Future بعنوان  دوري  كتاب  وكذلك   Bulletin
Studies Federation Newsletter وعنوان موقعها على 

www.world futures.org : اإلنترنت هو



قومه قائاًل: }إَنَّك إن َتَذْرُهْم ُيِضُلّوا ِعَباَدَك َوال َيِلُدوا إاَلّ 
ارًا{ ]نوح: ٢٧[ . فكانت الرؤية املستقبلية  َفاِج���رًا َكَفّ
واضحة عند نوح - عليه السالم - لذا كان القرار 
ع اإلميان منهم  بالدع���اء عليهم حكيماً لع���دم توقُّ
َرر من وجودهم، واستجاب الله - عز  ولِعظم الضَّ
وجل - لدعائه. واملثل املش���ابه واملعاكس هو قول 
الرس���ول # ل�َملَك اجلبال ال���ذي أراد أن يُْطبق 
األخشبني على أهل الطائف: »بل أرجو أن يخرج 
م���ن أصالبهم من يعبد الله وحده ال يش���رك به 
ش���يئاً« نظراً لتوقع اإلميان من ذراريهم في قادم 

األيام.
ر  وهذا يوس���ف - عليه السالم - فعندما فسَّ
رؤي���ا العزيز بوجود كارث���ة اقتصادية في البالد 
وحصول املجاعة، فقد قام بالتخطيط املستقبلي 
للخروج من هذه األزمة بخطة ُمْحَكمة ملدة خمسة 
عش���ر عاماً تنجو فيها البالد من كارثة املجاعة. 
وقد قصَّ القرآن الكرمي وقائعها في سورة يوسف، 

عليه السالم.
يق���ول اإلمام الش���اطبي - رحم���ه الله - في 
أهمية اعتبار هذه القاعدة عند النظر واالجتهاد: 
»النظر في مآالت األفعال معتََبٌر مقصوٌد ش���رعاً 
كانت األفعال موافقة أو مخالفة؛ وذلك أن املجتهد 
ال يحكم على فعل من األفعال الصادرة عن املكلفني 
باإلق���دام أو باإلحجام إال بع���د نظره إلى ما يؤول 
إليه ذلك الفعل، فقد يكون مش���روعاً ملصلحة قد 
تُس���تَجلَب أو ملفس���دة قد تُدَرأ ولكن له مآل على 
خ���الف ما قصد في���ه، وقد يكون غير مش���روع 
ملفس���دة تنش���أ عنه أو مصلحه تندفع به ولكن له 
م���آل على خالف ذلك، فإذا أطلق القول في األول 
ى استجالُب املصلحة فيه إلى  باملشروعية فرمبا أدَّ
مفسدة تساوي املصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا 
مانعاً من انطالق القول باملش���روعية، وكذلك إذا 
ى  أطلق القول في الثاني بعدم املش���روعية، رمبا أدَّ
استدفاُع املفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فال 
يصحُّ إطالق القول بعدم املش���روعية. وهو مجال 
للمجتهد صعب املورد؛ إال أنه َعْذب املذاق، محمود 

، جاٍر على مقاصد الشريعة«. الِغبِّ

الدراسات املستقبلية وعلم الغيب:
إذا كان اإلحصاء من دالئل الطريقة العلمية فالتخطيط كذلك، بل هو 
أوضح داللة عليها، والتخطيط إمنا يعتمد على اإلحصاء. ويراد بالتخطيط 

وضع خطة ملواجهة احتماالت املستقبل وحتقيق األهداف املنشودة. 
وف���ي القرآن الكرمي قصة جعلها الله عبرة ألولي األلباب، وهي قصة 
نبي الله يوس���ف - عليه السالم - وفيها يذكر القرآن لنا مشروع تخطيط 
لالقتصاد الزراعي ملدة خمس���ة عش���ر عاماً ملواجهة أزمة غذائية عامة، 
عرف يوس���ف - عليه السالم - مبا ألهمه الله وعلَّمه من تأويل األحاديث 
أنها س���تصيب املنطقة كلها، وقد اقترح يوسف - عليه السالم - مشروع 
اخلطة وُوكل إليه تنفيذها، وكان فيها اخلير والبركة على مصر وما حولها: 
َّا َتْأُكُلوَن #^٤٧^#( ُثَمّ  ْ َفَذُروُه ِفي ُسْنُبِلِه إاَلّ َقِلياًل ِمّ }َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنَي َدَأبًا َفَما َحَصدُتّ
ِصُنوَن #^٤٨^#( ُثَمّ َيْأِتي ِمْن  َّا ُتْ ْمُتْم َلُهَنّ إاَلّ َقِلياًل ِمّ َيْأِتي ِمْن َبْعِد َذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد َيْأُكْلَن َما َقَدّ

َبْعِد َذِلَك َعاٌم ِفيِه ُيَغاُث الَنّاُس َوِفيِه َيْعِصُروَن{ ]يوسف: ٤٧ - ٤٩[. 

التخطيط والتوكل على اهلل:
راح األسباب أو إغفال  بنيَّ الرسول # أن التوكل على الله ال يعني اطِّ
السن، التي أقام الله عليها نظام هذا الوجود، وال يكاد مسلم يجهل قصة 
األعرابي الذي جاء إلى النبي # وترك ناقته أمام املسجد قائاًل: يا رسول 
الله! أأعقل ناقتي وأتوكل أم أطلقها وأتوكل؟ فقال له: »اعقلها وتوكل«)1).

وق���ال اإلمام الطبري يرد على من زعم أن تعاطي األس���باب يؤثر في 
كمال التوكل: »احلق أن َمْن َوِثَق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماٍض، لم يقدح 
في توكله تعاطيه األس���باب اتباعاً لسنته وسنة رسوله، فقد ظاهر # بني 
َعب، وخندق حول  درعني ولبس على رأسه املغفر، وأقعد الرماة على فم الشُّ
املدينة، وأذن في الهجرة إلى احلبش���ة وإلى املدينة، وهاجر هو، وتعاطى 
أسباب األكل والش���رب، وادَّخر ألهله ُقْوتهم ولم ينتظر أن ينزل عليه من 

السماء، وهو كان أحق اخللق أن يحصل له ذلك« أ ه�)2). 

التخطيط للمستقبل يف سرية الرسول:
من قرأ سيرته # وجد أنه كان يُِعد لكل أمر عدته، ويهيئ له أسبابه 
وأُهبَت���ه ويدل على ذلك: موقفه # من حرب الفرس والروم، وما كان من 
جدل بني املس���لمني واملش���ركني في هذا مما نزلت فيه أوائل سورة الروم 
ْن َبْعِد َغَلِبِهْم َس���َيْغِلُبوَن #!٣!#( ِفي ِبْضِع  وُم #!٢!#( ِفي َأْدَنى اأَلْرِض َوُهم ِمّ }ُغِلَب���ِت ال���ُرّ
ِه َينُصُر َمن َيَشاُء  ِه اأَلْمُر ِمن َقْبُل َوِمْن َبْعُد َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح اْل�ُمْؤِمُنوَن #!٤!#( ِبَنْصِر الَلّ ِسِنَي ِلَلّ

ِحيُم{ ]الروم: ٢ - ٥[.  َوُهَو اْلَعِزيُز الَرّ
وم���ن ذلك موقفه # في هجرته إلى املدينة؛ ففيها يتجلَّى التخطيط 
العلمي والت���وكل اإلمياني جنباً إلى جنب. فلقد أعد # من جانبه كل ما 

))) أخرجه الترمذي وابن حبان وابن خزمية. 
))) نقله الشوكاني في نيل األوطار. 
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يستطيع البش���ر إعداده من الوسائل واالحتياطات واملعينات. 
ولق���د اطمأن إلى املهجر الذي س���ينتقل إلي���ه، بعد أن بايع 
املؤمن���ني من األوس واخل���زرج بيعة العقبة األول���ى والثانية، 
واشترط لنفسه أن مينعوه مما مينعون منه أنفسهم وذراريهم. 
واطم���أن إلى الرفيق الذي س���يصحبه، واطمأن إلى الفدائي 
الذي س���يبيت مكانه، ورتب الدلي���ل الذي يدله على الطريق، 
وهيأ الرواحل التي سيمتطيها هو وصاحبه ودليله في سفرهم 
الطويل، واتفقوا على املكان املوعود الذي سيلتقون به الركائب. 
ة  وتخيَّ���ر املخبأ الذي يختفي فيه أياماً معدودة حتى تخف حدَّ
الطلب ويتملكَّ القوَم الي���أس، واختاره في غير طريق املدينة 

زيادة في التعمية على القوم فكان غار )ثور(. 

ما قبل الدراسات املستقبلية:
رغم ما يُعتَقد للوهلة األولى من أن الدراسات املستقبلية 
رمبا تكون أكثر س���هولة نس���بية من مثيلتها الواقعية، إال أن 
العك���س هو الصحي���ح، ولتوضيح ذلك نق���ول: إنه على خط 
الزم���ن ال ميكن اس���تيعاب مرحلة م���ا إال بتحقيق قدر كاٍف 
من االستيعاب ملا يس���بقها؛ فلن نفهم احلاضر إال باستيعاب 
املاض���ي، ولن نقرأ املس���تقبل إال بفهم املاضي واحلاضر؛ أي 
أن البحث في املس���تقبل أكثر مش���قة؛ ألنه يحتاج إلى جهود 

مضاعفة، ومما ينبغي مراعاته: 
أواًل: البيئ��ة القانوني��ة: تعاني املجتمعات العربية من تدنٍّ 
ق املعلومات بسبب عدم وجود قوانني كافية لتحقيق  في سرعة تدفُّ

ذلك، بينما تكفل الدول الغربية حرية املعلومات بقوة القانون.
ثاني��ًا: مص��ادر املعلوم��ات: يتمتع الباحث���ون في الدول 
الغربية بتوفر عدد هائل من مصادر املعلومات، التي تش���مل 
مراكز البحوث والدراسات، واملكتبات العامة املتاحة للجميع.

ثالث��ًا: ضع��ف الق��درات البحثية: العجي���ب أن مراكز 
البحوث والدراس���ات العربية الكثيرة الت���ي يُعلَن عنها ليس 
لها عالقة بالبحث أو الدراس���ة؛ فأغلبها عبارة عن ُدوٍر لنشر 
الكت���ب أو مجرد مواقع على اإلنترنت، كما أن حركة الترجمة 
ع���ن املصادر األجنبية تعاني من ضع���ف واضح وتقتصر في 

األغلب على ترجمة )األكثر مبيعاً(.
رابع��ًا: التكوين النفس��ي: التكوين النفس���ي للشخصية 
العربية يعطي مساحة واسعة ومتقدمة للعاطفة، وتلك مشكلة 
مزدوج���ة عند الرغبة في حلها؛ إذ نحتاج إلى تخفيض جرعة 

العاطفة، وإلى حتديد دقيق ملواطن إظهارها أيضاً.

مراكز الدراسات االستشرافية)1):
منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية بدا واضحاً أن احلروب 
التالي���ة هي حروب أف���كار، وأن املنتصر ف���ي هذه احلروب 
الفكري���ة هو املنتصر عل���ى جميع األصع���دة األخرى؛ فبدأ 
ظهور مراكز الدراسات السياس���ية واإلستراتيجية باعتبارها 
مصانع ألسلحة الفكر، وليس أدلَّ على جناح مراكز الدراسات 
اإلس���تراتيجية في قيادة الواليات املتحدة إلى ما وصلت إليه 
اآلن من ش���به انفراد بالس���يطرة على العال���م، من أن عدد 
هذه املراكز األمريكية الت���ي أُطِلق عليها منذ ظهورها )بيوت 
اخلبرة( يتجاوز )1750( مركزاً منتش���رة في جميع الواليات 
األمريكية، وحتتضن العاصمة واش���نطن وحدها ما يزيد عن 
مائة منها، ولنا أن نتصور حجم امليزانيات الضخمة التي تُنَفق 
عل���ى هذه املراكز التي تضم خيرة الباحثني واملتخصصني في 
العلوم السياسية واإلستراتيجية، وهي مبالغ طائلة، يؤكد ذلك 
أن الواليات املتحدة عندما قررت خفض نس���بة 2% فقط من 
موازنة املؤسس���ة القومية للعلوم، كانت هذه ال� 2% تزيد عن 
)105( ملي���ون دوالر، وهو ما يعني أن موازنة هذه املؤسس���ة 
تتج���اوز )4( مليارات، واألهم من ذل���ك أن هذه املراكز تعمل 
بحرية كاملة ال متنعها من انتقاد بعض السياسات واملمارسات 
م األدلة املوضوعية  احلكومية، وتطرح البدائل الصحيحة وتقدِّ

على خطأ هذه املمارسات وصحة البدائل.

استش��راف  أو  املس��تقبلية  الدراس��ات  أه��داف 
املستقبل:

الهدف الرئيس���ي للدراسات املستقبلية توفير إطار زمني 
طويل املدى ملا قد نتخذه من ق���رارات اليوم. ومن ثَمَّ العمل، 
ال على هدى املاضي، وال بأسلوب )من اليد إلى الفم( وتدبير 
أم���ور املعاش يوماً بيوم، وال بأس���لوب إطفاء احلرائق بعد ما 
تق���ع، بل العم���ل َوْفَق نظرة طويلة امل���دى وبأفق زمني طويل 
نسبياً. فهذا أمر متليه س���رعة التغير وتزايد التعقد وتنامي 
)غي���ر اليقيني( في كل ما يحيط بنا. ومن جهة أخرى فإن ما 
تتيحه الدراس���ات املستقبلية من إضفاء طابع مستقبلي طويل 
املدى على تفكيرنا، إمنا هو عالمة مهمة من عالمات النضج 

العقلي والرشادة في اتخاذ القرارات. 

))) من مقال د. محمد بن سعود البشر، موقع اإلسالم اليوم:
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content. 
cfm?id=37&catid=185&artid=4864



العدد 78289

مهام الدراسات املستقبلية:
حتقق الدراسات املستقبلية أغراضها من خالل إجناز 
عدد م���ن املهام احملددة. وقد يكون من املناس���ب أن نبدأ 
مه أحد أعالم الدراس���ات املس���تقبلية  بالتعريف الذي قدَّ
)ويندل بي���ل( للمهام التي ينش���غل بها حقل الدراس���ات 
املس���تقبلية، وهي: )اكتش���اف أو ابتكار، وفحص وتقييم، 
واقتراح مستقبالت ممكنة أو محتملة أو مفضلة(. وبشكل 
أكث���ر حتديداً يذكر )بيل( تس���ع مهام محددة للدراس���ات 

املستقبلية، وهي)1):
1 - إعم���ال الفكر واخليال في دراس���ة مس���تقبالت 

ممكنة.
2 - دراسة مستقبالت محتملة.

3 - دراسة صور املستقبل.
4 - دراسة األسس املعرفية للدراسات املستقبلية.

5 - دراسة األسس األخالقية للدراسات املستقبلية.
6 - تفسير املاضي وتوجيه احلاضر.

7 - التكامل ب���ني املعارف املتنوعة والقيم املختلفة من 
أجل تصميم الفعل االجتماعي.

8 - زيادة املش���اركة الدميقراطية في تصور وتصميم 
املستقبل.

9 - تبني صورة مستقبلية مفضلة والترويج لها.

منهجيات وأدوات الدراسات املستقبلية:
ثم���ة مجموعة من اخلصائص املنهجي���ة املرغوب في 
توفرها في الدراسات االستشرافية اجليدة. ومن أبرز هذه 

اخلصائص ما يلي:
1 - الشمول والنظرة الكلية لألمور.

2 - مراعاة التعقد.
3 - القراءة اجليدة للماضي باجتاهاته العامة السائدة.
4 - املزج بني األساليب الكيفية واألساليب الكمية في 

العمل املستقبلي. 
5 - احليادية والعلمية. 

6 - عمل الفريق واإلبداع اجلماعي.
7 - التعل���م الذات���ي والتصحيح املتتاب���ع للتحليالت 

والنتائج. 

))) انظر الفصل الثاني في املجلد األول من كتاب:
 Wendell Bell، Foundations of Futures Studies، Transaction
                                                           .Publishers، New Jersey، 1997

طرق البحث يف املستقبل:
وميكن تقس���يم طرق البحث املستقبلي َوْفَق معايير متنوعة. 
فقد تصنَّف هذه الطرق حس���ب درجة اعتمادها على قياس���ات 
كمي���ة صريحة إلى طرق كمية وط���رق كيفية. كذلك قد تصنف 
م صوراً  طرق البحث املس���تقبلي إلى طرق اس���تطالعية تق���دِّ
م صوراً ملستقبالت  مستقبلية احتمالية، وطرق اس���تهدافية تقدِّ
مرغوب فيها. وقد مييز بني طرق نظامية أو موضوعية من جهة، 

وطرق غير نظامية أو ذاتية من جهة أخرى. 
ويكتفي بتقدميها في عشر مجموعات تغلب على كل مجموعة 

منها سمة منهجية معينة)2)، وذلك على النحو التالي:
1 - طرق السالس���ل الزمنية: ومنها طرق إس���قاط االجتاه 
العام trend extrapolation باملتوس���طات املتحركة وحتليل 

االنحدار. 
2 - طرق اإلس���قاطات السكانية: ومن أش���هرها ما يُعَرف 
بطريقة األفواج واملكونات cohort-component method؛ 
حيث يتم حس���اب النمو في عدد الس���كان من مكونات محددة 

كاملواليد والوفيات والهجرة إلى الدولة والهجرة من الدولة.
3 - النم���اذج الس���ببية causal models: وهنا يتم التنبؤ 
بقي���م متغيرة ما أو مجموعة متغيرات باس���تعمال منوذج يحدد 

سلوك املتغيرات املختلفة استناداً إلى نظرية ما. 
4 - األلعاب أو املباريات gaming، وهي طريقة تعتمد على 
احملاكاة ليس فقط من خالل الباحث في الدراسات املستقبلية، 
بل وكذلك بإشراك الناس فيها على أنهم العبني يقومون بأدوار 

role playing يتخذون فيها قرارات أو تصرفات
5 - حتليل اآلثار املقطعية cross impact analysis وهو 
أسلوب لفهم ديناميكية نس���ق ما، والكشف عن القوى الرئيسية 

احملركة له.
6 - الطرق التش���اركية participatory methods: تتيح 
املجال ملش���اركة القوى الفاعلة أو األط���راف املتأثرة بحدث ما 
في عملية تصميم البح���ث وجمع املعلومات الالزمة له وحتليلها 

واستخراج توصيات بفعل اجتماعي معني بناء على نتائجها.

))) لالستزادة حول الطرق املذكورة راجع كتاب Wendell Bell، مرجع سبق ذكره الفصل 
السادس من املجلد األول. انظر أيضاً:

 R. Slaughter، Futures Tools and Techniques، Future Study Centre
.and DDM Media Group، Melbourne/Australia، 1995

انظر عرضاً أكثر تفصياًل لبعض هذه الطرق في عملني لكاتب هذه الورقة : 
) - نظرة عامة على أساليب التنبؤ، ورقة ضمن املطبوعات التدريبية للمعهد العربي للتخطيط 

بالكويت، قدمت في برامج تدريبية متعددة خالل املدة بني عامي )199 - 1995م.
) - السيناريوهات، الورقة رقم ))( من أوراق مصر 0)0)م، منتدى العالم الثالث، القاهرة، 

يوليو 1998م.
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7 - طرق التنبؤ من خالل التناظر واإلس���قاط بالقرينة: وتقوم 
على استخراج بعض جوانب الصور املستقبلية استناداً إلى أحداث 

أو سوابق تاريخية معيَّنة. 
8 - طرق تتبُّ���ع الظواهر وحتليل املضم���ون: يقصد بطريقة 
تتبُّع الظواهر monitoring استخدام طائفة متنوعة من مصادر 
املعلومات في التع���رف على االجتاهات العامة ملتغيرات معيَّنة، مع 
افت���راض أن االجتاهات العامة التي يتم الكش���ف عنها هي التي 

ستسود في املستقبل.
9 - حتليل آراء ذوي الشأن واخلبرة: ومن هذه األساليب طريقة 
املس���وح surveys التي يتم فيها اس���تطالع رأي أو توقعات عيِّنة 
من األفراد؛ س���واء من خالل استبيان يرسل بالبريد أو يتم تعبئته 
عن طريق املقابلة الش���خصية أو االتصال التليفوني. ومنها طريقة 
ندوة اخلبراء panel discussion، وطريقة االس���تثارة الفكرية 
 Delphi وطريقة دلفي ،brain storming أو القدح الذهن���ي

method التي يتم فيها استطالع اآلراء والتحاور بشأنها.
10 - الس���يناريوهات Scenarios: الس���يناريو وصف لوضع 
مس���تقبلي ممكن أو محتمل أو مرغوب فيه، واألصل أن تنتهي كل 
الدراس���ات املستقبلية إلى س���يناريوهات؛ أي إلى مسارات وصور 

مستقبلية بديلة.

مفهوم املراكز الفكرية)1):
يعرف معجم وبس���تر webster dictionary املركز 
الفكري بأنه: )مجموعة م���ن الناس وعادة من األكادمييني 
مني من أجل  أو مدي���ري األعمال، أو موظفي احلكومة املنظَّ

البحث ودراسة املشكالت االجتماعية والعلمية وغيرها(.
 American heritage أما معجم الت���راث األمريكي
ف املركز الفكري بأنه: )جماعة أو هيئة  dictionary فيعرَّ
مة تقوم بأبحاث متعمقة حلل املشكالت، خصوصاً في  منظَّ
مجاالت التكنولوجيا واملجاالت اإلستراتيجية أو االجتماعية 

أو السياسية أو التسلح(.
ف معجم العالقات الدولي���ة املركز الفكري بأنه:  ويع���رَّ
ل على نحو مس���تقل ويهتم بدراس���ة  )معه���د أبحاث مموَّ

العالقات الدولية ومجاالت قضايا السياسة اخلارجية(.

باسل  د.  عام 008)م،  والتأثير  والدور  الظاهرة  بأمريكا...  الفكرية  املراكز  كتاب   (((
رؤوف اخلطيب، مركز امللك فيصل للبحث والدراسات اإلسالمية - السعودية.

ف املوسوعة الدولية للعلوم االجتماعية والسلوكية  وتعرَّ
املركز الفك���ري بأنه: )هيئة أو منظمة تتمتع باس���تقاللية 
نسبية وتتعاطى مع األبحاث والتحليالت اخلاصة بالقضايا 
املعاصرة )االجتماعية واالقتصادية والسياس���ية( بعيداً عن 

احلكومات واألحزاب السياسية وجماعات الضغط(.
ومن هنا فاملرك���ز الفكري مصطلح يصف - حتديداً - 
املنظمات التي تدعم أصحاب نظري���ات املعارف املتداخلة 
ودعاته���ا، وكذلك املفكرين الذي���ن يحاولون وضع األبحاث 

والتوصيات املتعلقة بالسياسة.
وبعد هذا الع���رض املوجز واإلحص���اءات احملفزة، ال 
زال الرج���اء قائماً في أن ننقل العناية مبراكز الدراس���ات 
املستقبلية من حيز األُمنيات والنظريات، إلى دائرة الطبعيات 
واملألوفات، وأن تصبح ثقافة عامة لدى العموم تنش���أ َوْفَق 
أس���س منهجية إس���المية علمية يتربى عليها الصغار قبل 

الكبار، والله املوفق. 



ال يس���تطيع أح���د أن يش���كك ف���ي م���دى س���طوة اإلعام بوس���ائله املتع���ددة عل���ى العقول 
واألفكار واألذواق؛ بل حتى على املش���اعر التي لم تس���لم من عبث اإلعام بها، وهو ما س���اهم 
���ي ظواه���ر كثيرة ثقافي���ة وغي���ر ثقافية، ولعل م���ن أب���رز الظواهر الثقافي���ة ظاهرة  ف���ي تفشِّ
اجل���دل بكافة أنواعه وفنونه وعلى جميع املس���تويات )السياس���ية والثقافي���ة واالقتصادية 
واالجتماعية والفكرية(؛ بل كل ما ميتُّ لإلنسان بِصَلة امتدت إليه ظاهرة اجلدل؛ فأصبحت 
كل قضية - جليلة كانت أم حقيرة - ُتطَرح من منظور جدلي وُتعاَلج بطريقة سجالية؛ وكأن 
اإلعام يعيد صياغة منهجية التفكير لدى اإلنسان؛ فيصبح ال يأخذ قضية أو يتناول فكرة 
لة بالشكوك واجلداالت. وفي خضم هذا كله كيف يصل إلى الصواب أو يهتدي  إال وهي محمَّ

إلى احلقيقة وهو ال يجد أمامه إال أن يختار اختيارًا اعتباطيًا؟

الثقافة
الجدالية

] فكرية [

د. محمد الفقيه الغامدي
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لقد أصبح اجلدال أحد أهم أُُس���س الصناعة اإلعالمية؛ 
ف���ال تكاد تخلو منه قن���اة مهما اختلف ن���وع املعروض فيها، 
بل يُعتَبر ِس���مة ب���ارزة في بعض القنوات التي س���اهمت في 
انتش���ارها؛ فحينما تطرح قضايا مش���تعلة تتنازعها أطراف 
متعددة، وه���و ما يجع���ل املهتمني بهذه القضاي���ا ينجذبون 
���عت دائرة  ملث���ل هذه البرامج اجلدالية التي في حقيقتها وسَّ
اخلالف وأضعفت الثواب���ت والقناعات، حتى أصبح الوصول 
للصواب أو األقرب للصواب أمراً يشبه املستحيل عند املتلقني 
الذين بدورهم حتوَّل منهج التفكير لديهم إلى أسلوب جدالي، 
وأصبحت النفسيات مشبعة بحب اجلدال والغلبة؛ فال تبتغي 
سبيل احلق مبقدار ما يكون تفكير صاحبها ُمنْصباً نحو الغلبة 
وفرض الرأي وإسقاط أراء اآلخرين؛ وذلك عن طريق البحث 
عن أي س���قطة أو خلل ينفذ منه إلى آراء خصومه فيبطلها أو 

يشوش الرؤية عليهم في أقل األحوال.
والنتيج���ة ضياع الثقاف���ة العميقة واألف���كار الرصينة، 
ها  واالنتقال لثقافة س���طحية حتمل كل ألوان الطيف غاية همِّ

إرباك اخلصم ومحاصرته ومن ثَمَّ التغلُّب عليه.
وانظ���ر إلى أي برنامج جدالي مهما طالت مدته ثم انظر 
إلى الفوائ���د املجتناة من ذلك اجلدل؛ ف���ال أظن أنك تظفر 
بفائ���دة تذكر إال عنوان القضية املطروحة أوالً، وبعض النُّتَف 

الثقافية الهزيلة التي ال تُسِمن وال تغني من جوع.
ثم ألِق نظرة فاحصة على عقائد الناس وقيمهم وثوابتهم: 
كم تزعزعت، وأخذت التساؤالت والشكوك تتسرب إليها بقوة 
بعد ش���يوع هذه الظاهرة؛ حيث لم تس���لم من طاولة النقاش 
عقيدة مهما َعُظمت، وال مبدأ مهما َعلَت قيمته؛ إذ يعرض في 
مقابلها الض���د الذي هو مرفوض أصاًل وغير معتَرف به لدى 
أصحاب تلك العقيدة أو ذلك املبدأ، وتكون بداية االعتراف به 
على أنه خصم يسمع منه أول خطوة لقبوله، فيأخذ من خالله 
مساحة - ولو يسيرة أو هامشية - من إنصاتهم ومن رسوخهم 
في عقائدهم وقيمهم، ومع مرور الوقت وتتابع النقاش���ات تلو 
النقاش���ات تبدأ تلك املساحة الضئيلة في االتساع مع انكماش 
في مساحة الثابت والراسخ إلى أن يتساويان، وفي هذه احلالة 
يكون األكثر متسكاً مببادئه واألقوى رسوخاً في عقيدته هو َمن 
يستطيع أن يقول: هذا مبدأي أو عقيدتي أو قيمي وأنا أمتسك 

بها وألزمها كتمسكك والتزامك بقيمك، وهذا أقل حقوقي.
بينما يداخل الكثيرين شكٌّ في أن ذلك الضد املقابل وقد 
يكون على حق وهذا بعكس حالهم الس���ابقة؛ حيث لم يكونوا 

يعترف���ون بعقيدته أو ِقَيمه ويرون أنها باطٌل، وليس أمامه من 
طريق إال أن يتخلى عنها جملة وتفصياًل.

وقد يقال: ملاذا ال ننظر إلى اجلانب اإليجابي 
ف���ي ثقاف���ة اجل���دل؛ فبواس���طتها نس���تطيع 

إزاحة العقائد الفاسدة أو إضعافها؟
وقد يُقَبل هذا التساؤل نظرياً، لكن إذا 
نظرنا للواقع املماَرس فسنجد أن الطع�ن والتشكيك والشغب 
داً متطرف���اً على العقيدة  وإثارة اخلصوم ُصبَّ���ت صّباً معتمَّ

الصافية والقيم اإلسالمية الراسخة.
حتى أصبح يتردد على ألس���نة الكثيرين قولهم: كنا نعتقد 
كذا فبان خالفه، وكنا نتشدد في كذا فظهر أن األمر أيسر مما 
م كل ش���يء، وكنا أصحاب نظرة قصيرة  كنا نعتقد، وكنا نحرِّ
وأفق ضيق، وكنا نظن أنَّا وحَدنا املسلمون... وهكذا من ُعَقد 
الذنب غير املتناهية التي فتح���ت الباب على مصراعيه لكل 
عاب���ث بدين الله ولكل باحث عن األضواء، فانتش���رت اآلراء 
الغريبة والفتاوى الش���اذة وكثرت التخبطات واالنتكاس���ات.

ولكن: هل يحدث هذا األمر هكذا فجأة ودفعة واحدة؟
ولعلنا ال نستغرب أنه إذا تزعزعت الثوابت فماذا ستكون 
النتائج؟ قطعاً س���تكون شكوكاً وتردداً وتذبذباً ومحاولة بحث 
عن شيء ثابت، وأين الثابت وسط كل هذه الفوضى، وكل هذا 

الطوفان من الشكوك؟
ونظراً إلى ما قاله الصحابي اجلليل حذيفة - رضي الله 
عن���ه - وكأنه يحكي ما يحدث ف���ي أيامنا هذه حينما قال له 
. قال: ألم يأتك اليقني؟ قال: بلى. قال:  أبو مسعود: اعهد إليَّ
»فإن الضالل���ة حق الضاللة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما 

كنت تعرف، وإياك والتلون؛ فإن دين الله واحد«. )1)
وليس���ت كما يتوهم بعض الناس أنه���ا ظاهر صحية في 
الوعي حتى ال يحدث جمود ف���ي الفكر وتكلُّس في التفكير؛ 
بحيث يكون انتقال األفكار وتداُولها عن طريق التقليد دون أن 
تُعَرض على مشرحة النقد والتنقيح والتمحيص والنقاش. بل 
هو ظاه���رة َمَرضية تصيب األمم في فترات اخلمول وأوقات 
الهزائم والتراجع، فيس���عون ملأل فراغهم النفس���ي بش���يء 
يش���عرهم بدور يقومون به؛ فال يوجد أشقُّ على النفوس من 
اإلحس���اس بضآلة القيمة وضياع العمر في األمور الصغيرة 
دون الكبيرة، فإذا لم يس���تطيعوا القيام باألمور الكبيرة سدوا 
هذا الفراغ بكثرة اجلدال والنقاش باعتباره نوعاً من اإلشباع 

))) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم: )1775).
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النفس���ي. وتخيل في مثل هذا اجل���و من التقاعس واخلذالن 
ع الهزائم ماذا سيطفو على السطح من أفكار؟ وجترُّ

ال ميك�ن أن تك�ون أفك����اراً عظيم�ة؛ فاألفك�ار العظيم�ة 
ال تنتج إال في األزمنة العظيمة واألفكار الهابطة نتاج األزمنة 
الضائعة. وهو مصداق قول النبي # »ما ضل قوم بعد هدى 
إال أوت���وا اجلدل« ثم ق���رأ }َما َضَرُبوُه َل���َك إاَلّ َجَداًل َب���ْل ُهْم َقْوٌم 

َخِصُموَن{ ]الزخرف: ٥٨[)1).
فثقافة اجلدال هي البديل أو العقوبة التي تُسلَّط على َمْن 

أعرض عن كتاب الله وهدي نبيِّه # علماً وعماًل. 
واجلدال يعطي صاحبه شعوراً باالمتالء الكاذب والتفوُّق 
الزائف؛ فهو إذا أسكت فالناً، وانقطع عنده آَخُر َشَعر بالتميز 
الذي ما بعده متيُّز! ورمبا لم يعلم املس���كني أن أكثر من يكف 
عن نقاش���ه إمنا يستنكف استخفافاً به وتعالياً عليه أو توفيراً 

لعقٍل وجهٍد مهدوَرين في نقاش ال فائدة جتتنى من ورائه.  
وال تَُع���د الغلب���ة متي���زاً في مج���ال اللج���اج؛ فهي نوع 
م���ن اخلصومة ال يظه���ر فيها إال إذا كان أكثر س���وءاً. يقول 
الشاطبي: »وال ترى أن ظهور حجة من يخاصمك نعمٌة عليهم 

بل هو استدراج والعياذ بالله«)2).
وليس هناك من هو أكثر هشاشة وقابلية للكسر في مبادئه 
وثوابت���ه من املجاِدل، وم���ن ينظر إلى القوة الت���ي يتحدث بها 
والثقة املبالَغ فيها ومحاصرة اخلصوم وتفنيد حججهم، وقمعهم 
باحلجة ِتلْو األخرى ظن فيه قوًة قي املبدأ ال يتطرق لها الضعف 
وصالبة في اليقني ال تعرف اللني؛ بينما ليس أسهل من املجادل 
في تبنِّي أقوال اخلصوم، فهو حني يجادل اخلصم يتمثل مقولتَه 
ليستوعبها بغية الوصول ملواطن الضعف واخللل فيها حتى يجد 
فيه���ا منف�ذاً قاتاًل يه�اجم من خالله خصمه املعاند حتى يُلِزمه 
بُها وهو ال يشعر.  ويقهره، وخالل جتواله في فكر اخلصم يتش���رَّ
يقول عمر بن عبد العزيز - رحمه الله -: »من جعل دينه غرضاً 

للخصومات أكثر التنقل«)3).
كم���ا أن أي عقيدة أو مبدأ أو فكرة تقوم على االحترازات 
اللفظية وتتبُّع سقطات اخلصوم تكون في غاية الهشاشة وترى 
صاحبها دائم الترحال بني األفكار واألقوال ال يقر له قرار وال 
ي���كاد يُعَرف بقول. يقول اإلمام مالك: »أرأيت إن جاءه من هو 

))) أخرجه الترمذي )53)3(، وابن ماجه )48(، وابن عبد البر في اجلامع )1811(، وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح .

))) فتاوى الشاطبي، ص )183).
)3) أخرجه ابن عبد البر في اجلامع )1770).

أجدل منه أيدع دينه كل يوم لدين جديد؟«)4).
وغالباً ما تتم مقارعة اخلصم ومصاولته بإحدى وسيلتني: 
إم���ا حتميل كالمه ما ال يحتمل، أو االنتقاء من كالمه ما يكون 
حجه علي���ه. ومن املعلوم أن األلفاظ مهم���ا علت درجتها من 
الفصاحة ال ميكن أن تأتي مفصلة على املعنى متاماً ال تتجاوزه 
وال يتجاوزها؛ وإمن���ا اللفظ يدل على املعنى وتختلف األلفاظ 
بعد ذلك في قوة داللتها. ولعسر هذا األمر لم يتفق علماء فن 

على احلدود في ما بينهم.
فيج���د املقابل فيها من املداخ���ل والثغرات ما يخلخل به 
املعنى املراد ويهز داللته علي���ه، وقد يخرج به إلى مواطن لم 
يقصدها، بل لم تخطر عل���ى باله أصاًل؛ وإمنا اضطره إليها 

اضطراراً، وهذا يحصل بالتمرس في اجلدال.
وقد تكون الفكرة املقابل���ة حقاً خالصاً، وقد تكون باطاًل 
خالص���اً، وهذا ال يكون إال في اإلمي���ان والكفر والقطعيات، 
وقد تش���تمل الفكرة على حق وباطل ورمبا غلب أحدهما على 
األخ���ر وكان املقابل قلياًل أو نادراً، كما أن بني الناس اختالف 
واسع في حتديد احلق والباطل، فيسعى املجاِدل جلعل فكرته 
حقاً محض���اً وفكرة خصمه باطاًل محضاً، ويتخذ من الباطل 
الذي تضمنته فكرة اخلصم وسيلة للنفوذ إلى خصمه وتوسيع 
دائرة الباطل لديه ليجعلها باطاًل خالصاً ال حق فيها أبداً؛ إذ 
لو كانت حقاً ملا تضمنت مثل ه���ذا الباطل مبقاييس العقلية 

اجلدالية. 
فتصبح هذه العقليات تتناول األفكار، بل واألخبار بجدية 
تام���ة: إما احلق اخلالص الذي ال يش���وبه ك���در الباطل، أو 
الباطل اخلال���ص الذي ليس فيه من احلق. وهذا ينتج مزيداً 
من التباعد ويرسخ الفرقة واخلصومة؛ ألن االلتقاء بني أمثال 
هؤالء ومن سار على س���ننهم يكون فقط بأن يتخلى أحدهما 
عن فكرته ويتركها تركاً كاماًل ويتبرأ من تبعاتها ويغتسل مما 
علق منها، ث���م يعتمد إلى فكرة خصمه فيتبناها كما هي دون 

حذف أو تعديل.
كما أنها حتجب أصحابها عن الرؤية السليمة العميقة النافذة 
لألمور. يقول الشاطبي: »تدقيق األمور غير مطلوب شرعاً؛ ألنه 
تكليف وتنطع، وَمن تعس���ف وطلب احملتمالت والغلبة باملشكالت 
وأع�رض ع�ن الواض�حات فيَُخ�اف عليه التش���بُّه مب�ن ذم�ه الل�ه 

ا اَلِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ{ ]آل عمران: ٧[)5). - تعالى - بقوله: }َفَأَمّ

)4) أخرجه ابن عبد البر في اجلامع )1797).
))) حمادي العبيدي: الشاطبي ومقاصد الشريعة، ص )16).
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وكان أبو حامد اإلس���فراييني ينه���ى أن يعلق عنه كل ما 
يس���مع في مجالس اجل���دال ويقول: إن ال���كالم يجري فيها 
عل���ى ختل اخلصم ومغالطته ودفع���ه ومغالبته. وكان من أثر 
اجلداالت وتتبع االحترازات وج���ود األقوال املنحرفة واآلراء 
املبتَدع���ة، وانظر إلى كثير من العقائد واملقاالت املنحرفة في 
تاريخ اإلس���الم جتد أنها نتاج جداالت؛ حيث أنزلوا اإلسالم 
ملجريات العقليات التي اخترعوها واجلدليات التي ابتدعوها، 
ثم حاولوا إخضاع اإلس���الم لها وتس���ييره في مساراتها وأنى 
يخضع أو يس���ير في مس���اراتها وهو املهيمن عليها، فتكلفوا 
وتنطع���وا فأخرجوا أقواالً ما هي من اإلس���الم بس���بيل وإن 

كسيت لبوساً إسالمياً.
وال ت���كاد فكرة منحرفة - غالب���اً - إال ووراؤها اجلدل؛ 
حي���ث يحاول حتوير الفكرة وإقفال املنافذ على اخلصم: فإما 
أن يحذف، وإما أن يزيد، وإما أن يغيِّر صورتها، وكلها تش���ويه 

لنصاعتها وصفائها، وحتريف حلقيقتها.
حتى الفكر اإلس���المي املعاصر لم يكن مبنأى عن األخطاء 
وبعض االنحرافات بس���بب اجلداالت مع اخلصوم، وكان الهدف 
من اجلدال خدمة اإلس���الم ودحر أعدائ���ه، ولكن كم من مريد 
للخي���ر ال يبلغ���ه، ومما زاد األمر س���وءاً أنه ق���د صاحب هذه 
اجلداالت إعجاب باخلصم املتحضر وإعالء من شأنه مع تضاؤل 
أمامه، وشعور بأن اقتناعه أكبر غنيمة لإلسالم واملسلمني، وهذا 
اخلص���م العنيد لم يدع فرصة لنأخذ من احلق وندع الباطل، بل 
يري���د أن نأخذ بالباطل في ذيل احل���ق، فاضطر بعضهم حتت 
ضغط هجوم اخلصم وتهمه التي ال نهاية لها للتحريف والتبديل 
حتى يشعره بعدم وجود اختالف معه في القضايا الكبرى الهامة 
التي يطرحها ويبش���ربها، وأن ما يراه مخالفاً أو خطأ فاإلسالم 
منه براء، فهو يحاول تقدمي إسالم خاٍل من هذه املداخل والتهم، 
ولكنه في النهاية يقدم إسالماً مشوهاً؛ ومع ذلك لن يرضى هذا 
اخلصم منه إال بالتخلي التام عن اإلس���الم: }َوَل���ن َتْرَضى َعنَك 

َتُهْم{ ]البقرة: ١٢٠[. ِبَع ِمَلّ اْلَيُهوُد َوال الَنَّصاَرى َحَتّى َتَتّ
وصدق الله - تعالى - فبعد كل هذه السنني من التنازالت 
والتحريف���ات لتحقي���ق رضاهم لم نحصل منه���م على أدنى 

درجات الرضا.  
يق���ول ألبرت حوراني: »وكانت إح���دى غايات محمد عبده 
الرئيسة أن يُظِهر إمكان التوفيق بني اإلسالم وبني الفكر احلديث، 
وأن يبنيِّ كيفية حتقيق ذلك، وقد اش���ترك في مناقشتني حول 
هذا املوضوع: إحداهما مع املؤرخ الفرنس���ي هانوتو، واألخرى 

مع اللبناني املس���تمصر فرح أنطون. وكان اجلدل من مقومات 
فكره، غير أن اجلدال ل���ه أخطاره: ففي الدفاع عن النفس قد 
يصبح املج���ادل أقرب إلى خصمه مم���ا كان يظن، ومما يلفت 
النظر أن محمد عبده لم يهتم في كلتا املناقشتني مبسألة صحة 
اإلسالم أو خطأه، بل حصر اهتمامه بأمر اتفاقه مع ما يفترض 
بأن���ه من متطلبات العصر احلديث. ولعل نظرته إلى اإلس���الم 
ق���د تأثرت في ذاتها أثناء املناقش���ة بنظرته إلى ما يفتقر إليه 
الفكر احلديث؛ فقد تابع النه���ج الذي عهدناه لدى الطهطاوي 
وخير الدين واألفغاني في التوحيد بني بعض املفاهيم التقليدية 
للفكر اإلس���المي وبني األفكار الس���ائدة في أوروبا احلديثة، 
وعلى هذا النهج انقلبت احملصلة تدريجاً إلى املنفعة، والشورى 
إلى الدميقراطي���ة البرملانية، واإلجماع إلى الرأي العام وأصبح 
اإلس���الم نفس���ه مرادفاً للتمدن والنش���اط اللذين كانا قاعدة 

التفكير االجتماعي في القرن التاسع عشر«)1).

واجلدل أحد أساليب أهل الباطل لترويج باطلهم وإشغال 
أهل احلق، وهو أحد أسلحتهم خلتل خصومهم، وقد يرضون 
منه مبجرد الدخول في اجلدال والعراك الفكري الذي يثيرونه 
ة تلو الكرة فيرمون له  باستمرار، ويشغلون اآلخر بقضاياه الكرَّ
احلبائل ويزيدون في متديدها حتى يطوقونه بها ثم يحصرونه 
ف���ي مناطق ضيقة وحت���ى لو تنبَّه لكمينه���م؛ فكل اخليارات 

املتاحة لديه بعد ذلك تصبُّ في صاحلهم.
وال يقال بعد كل هذا: إن اجلدال كله باطل وإال وقعنا في 
ما نحذر منه؛ ولكنه كالدواء يؤخذ عند احلاجة وعلى قدرها، 
اًل  فإذا لم جند وس���يلة لقمع الباط���ل إال اجلدل ووجدنا مؤهَّ

متمرساً فال مانع من ذلك. 

))) الفكر العربي في عصر النهضة، ص)15.
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َ

رمضــــــان 
غ��ازي)*(                         شهر االنتصارات عل��ي  عفيف��ي  عل��ي 

)*(  صحفي وأكادميي مصري.

لقد أظلنا شهر عظيم مبارك نزلت فيه آيات القرآن الكرمي، 
ش���هر ارتفعت فيه رايات املس���لمني عالية خفاقة، شهر فيه ليلة 
خير من ألف شهر؛ فما أعظمه من شهر! وما أعظم فضله! شهر 
انتصارات املس���لمني التي ما زالوا يفاخرون بها، ومينون أنفسهم 
بالرجوع إلى زمنها، ليس فقط في ش���هر رمضان بل في الشهور 
كلها. ولم تأت هذه االنتصارات إال بعد أن متس���كوا بش���رع الله 

القومي، وبكتابه احلكيم، وسنة رسوله الكرمي #.
أول حلقة في سلس���لة االنتصارات الرمضانية وأول معركة 
وقعت بني املس���لمني واملش���ركني، هي معركة الفرقان بني احلق 
والباط���ل بدر الكبرى، وقعت بالقرب من م���اء بدر صبيحة يوم 
اجلمعة 17 رمض���ان 2ه� )13 م���ارس 624م(. ورغم قلة عدد 
املس���لمني مقابل املش���ركني فقد كان النصر حليفاً لهم، وخرج 
املس����لمون من هذه املوقع�ة بكثي�ر من املغ���امن. وق�د قال الله 
َه  ُقوا الَلّ ُه ِبَبْدٍر َوَأنُتْم َأِذَلٌّة َفاَتّ - تعالى - في ش���أنها: }َوَلَقْد َنَصَرُكُم الَلّ

َلَعَلُّكْم َتْشُكُروَن{ ]آل عمران: ١٢٣[.
وكان من خبر هذه الغزوة أن رس���ول الله # س���مع أن أبا 
س���فيان بن حرب مقبل من الشام في قافلة عظيمة لقريش فيها 
أموالهم وجتارتهم، وفيها ثالثون أو أربعون رجاًل من قريش، ولو 
أن أه���ل مكة فقدوا هذه الثروة لكان���ت ضربة مؤملة لهم، وفيها 
ِعَوض عمَّ حلق باملسلمني من خسائر أثناء هجرتهم إلى املدينة، 
كما أنها فرصة للنَّيل من هيبة قريش وَصلَفها، وكان األمر اإللهي 
ُه ِبَأْيِديُكْم َوُيْخِزِهْم َوَينُصْرُكْم َعَلْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر  ْبُهُم الَلّ }َقاِتُلوُهْم ُيَعِذّ

ْؤِمِنَي{ ]التوبة: ١٤[. َقْوٍم ُمّ
لذلك ندب رسول الله # الناس للخروج إليها، وأمر من كان 
حاضراً بالنهوض قائاًل: »هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا 
لعل الله ينفلكموها«؛ أي يجعلها غنيمة لكم. فخرجوا ال يريدون 
إال أبا س���فيان والركَب الذي معه وال يرون قافلته إال غنيمة لهم، 

] تاريخية [

وال يظن���ون أن يك���ون قتال كبير إذا لقوهم، وه���ذا ما عبَّر عنه 
اِئَفَتْيِ  القرآن الكرمي في قوله - تعالى -: }َوإْذ َيِعُدُكُم الَلُّه إْحَدى الَطّ
ُه َأن ُيِحَقّ  ���ْوَكِة َتُكوُن َلُك���ْم َوُيِريُد الَلّ وَن َأَنّ َغْيَر َذاِت الَشّ َه���ا َلُكْم َوَتَوُدّ َأَنّ

اْل�َحَقّ ِبَكِلَماِتِه َوَيْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفِريَن{ ]األنفال: ٧[.
ولم يَ���ُدر بخلد أحد منهم أنه مقبل على يوم من أخطر أيام 
اإلس���الم، ولو علموا التخذوا أهبتهم كاملة وملا ُس���ِمح ملسلم أن 
يبقى في املدينة. واس���تعد رسول الله # للخروج ومعه ثالثمائة 
وبضعة عش���ر رجاًل: 82 أو 83 أو 86 رجاًل من املهاجرين، و61 
من األوس و170 من اخلزرج. واس���تخلف رس���ول الله # على 
املدين���ة وعلى الصالة ابن أم مكتوم، فلم���ا كان بالروحاء ردَّ أبا 

لبابة ابن املنذر واستعمله على املدينة.
ولم يتخذ املسلمون أهبتهم كاملة؛ فلم يكن معهم إال فرسان 
)فرس للزبي���ر بن العوام، وثانية للمقداد بن األس���ود الكندي(، 
وكان معهم س���بعون بعيراً يتعاقب الرج���الن والثالثة على بعير 
واحد، وكان رس���ول الله # وعل���ي بن أبي طالب ومرثد بن أبي 
مرث���د - رضي الله عنهم - يتعاقبون بعيراً واحداً، فإذا ما كانت 
ُعْقبة النبي # قاال: اركب حتى منش���ي عنك فيقول: »ما أنتما 

بأقوى مني وما أنا بأغنى من األجر منكما«.
وكان اخلروج من املدينة يوم اإلثنني لثماٍن أو تسٍع أو الثني عشر 
خلون من رمضان، ودفع الرسول # اللواء إلى مصعب بن عمير وراية 
املهاجرين إلى علي بن أبي طالب، وراية األنصار إلى سعد بن معاذ.

وبلغ أبا س���فيان خروج الرسول #، وعلم مبقصده فأرسل 
إلى مكة ضمضم بن عمرو الغفاري مس���تصرخاً قريش ليمنعوه 
هم ونهضوا  من املس���لمني، وبل���غ الصريُخ أهَل مكة، فج���دَّ جدُّ
مسرعني فكانوا بني خيارين: إما خارج الرجل بنفسه، وإما باعث 
مكانه رجاًل، ألن معظمهم كان له في القافلة نصيب، وخرجوا من 
وَن َعن  ديارهم كما وصفهم الله - تعالى - }َبَطرًا َوِرَئاَء الَنّاِس َوَيُصُدّ

ُه ِبَا َيْعَمُلوَن ُمِحيٌط{ ]األنفال: ٤٧[. ِه َوالَلّ َسِبيِل الَلّ
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وفيها قال الرسول # مقولته املشهورة ملشركي قريش: »ما 
تظن���ون أني فاعل بكم؟«، قالوا: أخ ك���رمي وابن أخ كرمي، فقال: 
»اذهبوا فأنتم الطلقاء« كلمات تتجلى فيه عزة اإلس���الم في هذا 

املوقف العظيم، وكرم الرسول # في هذا املوقف العصيب.
أم���ا أبرز املع���ارك التي انتصر فيها املس���لمون إبَّان عصر 
اخللفاء الراش���دين، فهي معركة القادس���ية على الضفة الغربية 
لنهر الفرات التي وقعت في شعبان واستمرت إلى رمضان 6)ه� 
)7)6م( بني املس���لمني والفرس، وكان قائد املسلمني الصحابي 
اجلليل س���عد بن أبي وقاص، رضي الل���ه عنه، وبلغ عدد جيش 
املس���لمني فيها نحو عش���رة آالف، وكان قائد الفرس رستم ذو 
احلاجب، ويتكون جيشه من مائة وعشرين ألف مقاتل، وقد مات 
املثنى بن حارثة الذي جرح في موقعة اجلس���ر قبل املعركة، ومن 
الصحابة الذين كانوا يس���اعدون سعد بن أبي وقاص: املغيرة بن 
ش���عبة، وقيس بن هبيرة، وطليحة بن خويلد الذي كان قد ادَّعى 
النب���وة ثم تاب وأناب، وقبيل املعركة مت االتصال بني املس���لمني 
والفرس بُغَية الوصول إلى اتفاق مينع احلرب، ولكن هذا االتصال 
لم يس���فر عن نتيجة فقامت املعركة، وهي من املعارك الهامة في 
تاريخ الصراع بني املسلمني والفرس؛ إذ فرَّ فيها رستم وعشرات 
اآلالف من جنوده إلى املدائن عاصمة الساس���انيني، وغنم فيها 

املسلمون مغامن كثيرة.
وكانت موقعة القادس����ية املعركة احلربية احلاس����مة التي 
ساعدت األمة اإلسالمية الفتية على أن تنعطف انعطافة جديدة 
في مس����يرتها التاريخية؛ وكان ذلك انعكاس طبيعي النتصارها 
الظافر عل����ى الفرس، الذين كانوا يهيمن����ون هيمنة كاملة على 
اجلناح الش����رقي للوجود البش����ري آنذاك، ومن ثَمَّ تسنَّى لألمة 
اإلس����المية في هذه املوقعة احلاس����مة تغيير مالم����ح التاريخ 
البش����ري؛ وذلك بعد أن اس����تطاع املس����لمون أن ينهوا الوجود 
الفارسي وس����يطرته على تلك املناطق الهامة من العالم حينئٍذ، 
وفي موقعة القادس����ية تبلَور أيضاً مدى اإلعجاز الفريد للجانب 
ر ينابيعه اإليثار الفيَّاض واإلميان الصادق في  العقدي الذي فجَّ
نفس����يات املس����لمني؛ وذلك عبر احلوار الذي دار بني واحد من 
أبناء احلضارة اإلس����المية البازغة، وبني ممثل لتلك احلضارة 
الفارس����ية الغاربة، وهذان املتحاوران هما: الصحابي ربعي بن 
عامر - رضي الله عنه - ورستم قائد الفرس، وذلك عندما دخل 
ربعي بن عامر على رستم، فقال رستم له: ما الذي جاء بكم إلى 
هن����ا؟ قال: جئنا لنُخِرج الناس من عب����ادة العباد إلى عبادة ربِّ 
العباد، ومن َجْور األديان إلى عدل اإلس����الم، ومن ضيق الدنيا 

إلى سعة اآلخرة.

وفي 28 رمضان سنة 92ه� )8) يوليو ))7م( نشبت معركة 
ة( بني املسلمني بقيادة طارق بن زياد والقوط  شذونة أو )وادي لكَّ
بقيادة لذريق، وكان النصر حليف املسلمني، وقد هيأ ذلك النصر 
أن يدخل اإلس���الم إلى أسبانيا، التي كانت تسمى بشبه اجلزيرة 
األيبيرية، وأن تُفتَح األندلس وتَُضم إلى كيان الدولة اإلسالمية، 

وأن تظل دولة مسلمة ثمانية قرون.
ومت التق���دم في فتح األندلس به���ذا النوع املتميز من أجناد 
العقيدة اإلس���المية في أجواء رمضان املعطرة بش���ذا اإلميان 
وبندى اإلس���الم. فبدا ذلك س���هاًل أمام هذا النوع من اجلند، 
فقد اس���تهانوا بالصعاب وبذلوا النف���وس رخيصة من أجل رفع 
شأن اإلسالم وحضارته احلقة؛ فأمام هذا النوع من اجلند كانت 
التضحيات كثيرة واجلهد كبير، والدروب ش���اقة، واملناخ شديد، 
واجل���و غريب، واألرض صخرية عنيفة، وكان مس���توى العقيدة 
أعلى من ذلك وأكبر، فانس���اب الفاحتون بهذه الس���رعة، فبدت 
لهم كأنها نزه���ة روحية من أجل إعالء كلم���ة الله في األرض، 
وهي س���بب راحة املؤمن وفرحته بنصر الله إن عاش، وبجنته إن 
استش���هد. وفي هذا يقول احلق - سبحانه -: }ُقْل َهْل َتَرَبُّصوَن 
ِبَن���ا إاَلّ إْحَدى اْل�ُحْس���َنَيْيِ{ ]التوب���ة: ٥٢[. ولقد نتج عن هذا الفتح 
املبني أن انطلقت األمة اإلسالمية انطالقتها احلضارية، ووصل 

إشعاعها إلى أوروبا املظلمة آنذاك.
ومن أعظم املعارك اإلس���المية الرمضانية تلك التي تسببت 
فيها امرأة صرخت: وامعتصماه! فحركت نخوة اخلليفة العباسي 
املعتصم بالله فحرك جيشاً عرمرماً من قصر اخلالفة إلى مدينة 
عمورية - التي هي إح���دى مدن الدولة البيزنطية - وحاصرها 
اس���تجابة لنداء املرأة املسلمة التي استغاثت به، إنها معركة فتح 

عمورية.
حيث اقتحم املعتصم بالله العباس���ي حص���ون عمورية في 
مائة وخمس���ني ألفاً من جنوده ليجعل من غزوته غرة في جبني 
الدهر، ودرة وتاجاً في تاريخ اإلسالم، وتعود أسباب تلك املعركة 
إلى أنه قد نقل إلى اخلليفة املعتصم أن امرأة مس���لمة حرة قد 
وا بس���بيها نادت: وامعتصماه!  وقعت في يد جند الروم، فلما همُّ
وامعتصماه! فهز النداء نخوته وأثار رجولته، وقال: لبيك، لبيك، 
فنهض املعتصم ولبس ألمته وتقلد سالحه ثم ركب حصانه وصاح 
بالنفير وهو على أبواب قصره، وأقس���م أال يعود إليه إال شهيداً 
محموالً عل���ى األعناق، أو ظافراً منتقماً للمدينة الغالية املنكوبة 
واملرأة املسلمة املغصوبة، وفي أرض املعركة قاتل اجليش املسلم 
الروَم، ولم تغب ش���مس يوم 7) رمضان )22ه� )2) أغس���طس 
8)8م( إال واملدينة العريقة العتيدة بأيدي املس���لمني، وش���وهد 
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املعتصم بن هارون الرش���يد يدخلها على صهوة جواده األصهب، 
وقد نكس رأسه خضوعاً لله وشكراً على نعمائه؛ فأين من يسمع 
صرخات النساء املستغيثات؟ وأين من يسمع استغاثات األطفال 

والعجائز؟
ثم كانت املعركة التي أنقذت اإلسالم واملسلمني، تلك املعركة 
التي قامت أمة اإلس����الم بعدها من غفلتها واختالفها، وقامت 
حت����ت قيادة واحدة، هذه املعركة هي معركة عني جالوت في )2 
رمضان 8)6ه� )) س����بتمبر 260)م( واح����دة من أكثر املعارك 
حس����ماً في التاريخ، أنقذت العالم اإلسالمي من خطر داهم لم 
يواَجه مبثله من َقبْل، وأنق����ذت حضارته من الضياع واالنهيار، 
وحم����ت العالم األوروبي أيضاً من ش����ر لم يكن ألحد من ملوك 

أوروبا وقتئٍذ أن يدفعه.
فقد ظهر جنكيز خان في ش���مال الص���ني ومن ورائه جاء 
هوالكو يقود جيوشاً جرارة من املغول تلك التي تقدمت في البالد 
تقتل وتخرب وتدمر كل ش���يء؛ دمرت احلض���ارة ودور العبادة 
وأصبحت خطراً على البش���رية جمعاء، واندفعت هذه اجليوش 
الهمجية عبر إيران إلى الع���راق وجاءت بغداَد فهدمت القصور 
وس���فكت الدماء وأحرقت الكتب ودمرت كل شيء، وبدأت مدن 
الشام تتس���اقط في أيديهم حتى وصلوا إلى غزة، وازداد غرور 
املغول وتوحش���هم. ولكن الله جنَّد من يتصدى لهم، وهو القائد 
)س���يف الدين قطز(. زحف جيش املسلمني إلى عني جالوت في 
املنطقة التي تقع بني بيسان ونابلس بفلسطني، وقاد املظفر قطز 
املس���لمني، وكان املغول بقيادة )كتبغا(، ووجه اجليش اإلسالمي 
هجوماً قوياً ش���ديداً على جموع التتار، وكس���ر شوكتهم، وعلت 
راية اإلسالم، وانتهى اليوم اخلالد بانتصار املسلمني نصراً هائاًل 
أوق���ف زحف املغ���ول، بعدما لم يكن يظن أحد ف���ي تلك األيام 
أنه س���تقوم لإلسالم قائمة؛ فقد رثا الشعراء واألدباء واخلطباء 
اإلس���الم واملسلمني، ولم يَُدر في خلد أحدمنهم أن عبداً مملوكاً 

سيعيد لإلسالم واملسلمني هيبتهم ومجدهم الغابر.
وف�ي 0) رمض���ان )6))ه� )6 أكت�وب���ر )97)م( عب�ر 
اجليش املصري قناة الس���ويس وحطم خ���ط بارليف وأحلق 
الهزمي���ة بالقوات الصهيونية، في يوم من األيام اخلالدة التي 
سطرها التاريخ في أنصع صفحاته بأحرف من نور؛ ففي هذا 
اليوم وقف التاريخ يس���جل مواقف أبطال حرب أكتوبر الذين 
تدفقوا كالسيل العرم يستردوا أراضيهم، ويستعيدوا كرامتهم 
ومجدهم؛ فهم الذين دافعوا عن أرضهم وكافحوا في س���بيل 
تطهيرها وإعزازها فضربوا بدمائهم املثل، وحفظوا ألنفسهم 
ذكراً حس���ناً ال ينقطع، وأثراً مجيداً ال ميحى. فبعد أن احتل 

اليهود س���يناء احلبيبة واجلوالن والضف���ة الغربية والقدس 
وغزة في ) يونيو 967)م أخذوا يتغنون بأس���طورة جيش���هم 
ال���ذي ال يقهر، لكن مص���ر جنحت في أعادة بناء جيش���ها 
وجهزته بالعت���اد وخيرة جنود األرض، وبالتخطيط اجليد مع 
أشقائها العرب وبإرادة صلبة قوية وإميان قوي عظيم، وبخطة 
دقيقة محكمة فاجأت إس���رائيل والعالم كله الس���اعة الثانية 
بع���د الظهر، وانطلقت أكثر من 220 طائرة تدك خط بارليف 
احلصني ومطارات العدو ومراكز سيطرته، وفي الوقت نفسه 
س���قطت أكثر من عش���رة آالف وخمس���مائة فوهة مدفعية 
وتعالت صيحات: الله أكبر، ومت عبور القناة واقتحام حصون 
الع���دو وحتطيمها واندحر العدو وُهِزم ش���ر هزمية، ورجعت 
أرض س���يناء كاملة بعد ذلك نتيجة لهذه احلرب املجيدة، في 
هذا الش���هر العظيم، شهر عزة املسلمني والذلة ألعداء احلق 

أعداء الدين.

وبعد: فهذه انتصارات رفعت من قدر األمة اإلس���المية 
ن الله لها ف���ي األرض؛ وما ذلك إال  على بقية الش���عوب ومكَّ
دهم وجلوس���هم حت���ت مظلة واح���دة وخالفة واحدة،  لتوحُّ
فامتدت تل���ك االنتصارات منذ بزوغ نور النب���وة بإنزال الله 
- تعالى - على رس���وله القرآن الكرمي في غار حراء يوم 7) 
رمضان، عندما بلغ النبي # أربعني عاماً، مروراً بعهد الدعوة 
السرية والهجرة، ثم اخلالفة الراشدة إلى نهاية خالفة الدولة 
العثمانية التي انهارت بس���بب احتاد القوى األوروبية ضدها. 
وهذه ليس���ت كل االنتص���ارات؛ بل إن القارئ ف���ي التاريخ 
اإلسالمي س���يجد غيرها كثيراً مما ال تتسع الستيعابه هذه 
الصفحات القليلة؛ فهو بحاجة إلى مجلدات كثيرة لنس���تفيد 

من نتائجه في حاضرنا ونستشرف به مستقبلنا.
إن م���ن ينظر إلى هذه االنتصارات س���ينتابه العجب؛ 
كيف استطاع هؤالء القيام مبثل هذه االنتصارات في وقت 

الصيام، وقد تكون في أيام صيف حار! 
إن ذلك ليس بعجيب والغريب من أناس جعلوا اإلسالم 
موا إعالء رايته على كل ش����يء؛ فهو شهر عظيم  هم وقدَّ همَّ
جعله الله ش����هر انتصارات وعزة لإلسالم واملسلمني. وها 
نحن اليوم نذكر تاريخاً كان باألمس ليكون عبرة لنا نستفيد 
من����ه في حياتنا؛ بالتزامنا احلق وم����ا يدعو إليه الدين من 

العلم والعمل. 
نسأل الله - تعالى - أن ينصرنا على أعدائنا إنه على 

ما يشاء قدير وباإلجابة جدير.
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] قراءة [

جنح كتاب )عدوانية الغرب( في كش���ف حقيقة الصراع 
بني الغرب واإلس���الم، بْل جنح بامتياز في الوصول إلى أصل 
الصراع وجذوره التي متتد منذ نش���أة الدولة اإلسالمية في 
عهد الرسول األكرم #؛ حيث أوضح املؤلف أن اإلمبراطورية 
الرومانية لْم تتس���امح مع اإلس���الم، بْل تعاملت معه على أنه 
عدو منذ البداية؛ فهي التي بادرت املسلمني بالعداء وواجهت 
الدعوة اجلديدة بالرفض واملعاداة. وارتكبت تلك اإلمبراطورية 
آنذاك جرمية تنكرها جميع األعراف واملواثيق الدولية قدمياً 
وحديثاً، وذلك بقتلهم مبعوث رس���ول الل���ه! وهو األمر الذي 
تس���بب في معركة نشوب )مؤتة( في جمادى األولى من العام 

الثامن للهجرة!

عرض: حممد عبد الشايف الُقوصي

عدوانية الغرب
بين غريزة سفك الدماء

وتصدير الكراهية!
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أشكال الص�راع: 
 إنَّ كت���اب )عدوانية الغرب( الص���ادر عن مكتبة مدبولي 
الصغي���ر بالقاهرة ملؤلفه عامر عبد املنعم، يعد وثيقة تاريخية 
مهم���ة، وحجة دامغة ملن أراد أن يقف على خلفية الصراع بني 

الغرب واإلسالم. 
  فق���د أوض���ح املؤلف أن صراع الغرب مع اإلس���الم لْم 
يكن عس���كرياً فقط إمنا اتخذ أشكاالً أخرى؛ فقد مت تشويه 
صورة اإلسالم باختالق كثير من األكاذيب التي ساقها الُكتَّاب 
الغربيون، كما كان الهجوم على اإلس���الم هدفاً لإلمبراطورية 
الغربية؛ س���واء على الصعيد العقدي أو الصعيد الدعائي من 
جانب املؤرخني واملستش���رقني املدعومني بعلماء الالهوت في 
البالد اخلاضعة لسيطرة املسلمني، وقد تبعهم في املنهج  نفسه 
أحباٌر وقساوس���ٌة بدءاً من القرن الثاني عشر امليالدي وحتى 
يومنا هذا. كانت هذه الدعاية قائمة على أس���اطير وأكاذيب 
جدي���دة لكتَّاب لْم يعدموا اجلهل باألحاديث التاريخية، كما لْم 
يُحَرموا موهب���ة تلفيق األكاذيب، وكانت ثمرة هذه الدعاية ما 

د. اصُطِلح على تسميته في أوروبا باسم أسطورة ُمَحمَّ
إنَّ ما كتبه املستش���رقون ضد الرسول األكرم # يوضح 
بجالء َكمَّ الكراهية وس���وء النية املبيتة، وقد ش���هد »أرنيست 
رينان« على حتامل أبناء جنس���ه وملَّته من املستش���رقني على 
اإلس���الم ونبيِّه #. يقول رينان: »لق���د كتب الغربيون تاريخاً 
د ]#[، إنه تاريخ مليء باحلقد والكراهية له«.  غريباً عن ُمحمَّ
ولم يحدث أن سعى الغرب ملراجعة مواقفه وتغيير أسلوب 
تعامله مع املس���لمني، فموقفه العدائي هو األصل الراس���خ، 
وصراع الغرب مع اإلس���الم هو ص���راع ال ميكن أن يصل إلى 
حل؛ ألنه صراع بني مواقف نهائية. فالغرب يرى في اإلسالم 
خطراً عليه، ثم إنه ال يعترف بأنه دين سماوي! وذلك يجعلهم 

يعتقدون أن اإلسالم عدو يجب مواجهته واحلد من أثره.

مراح�ل العدوان الغربي:
يقول املؤلف: لقد اندف���ع األوروبيون لغزو العالم في ظل 
تفوقهم العسكري، واس���تخدموا القوة حلكم الدول الرافضة 
لهم. وقد ش���هد التاريخ املعاصر ظهور ثالث موجات متتالية 
م���ن الهجمات الغربية على العالم، تتلخص هذه الهجمات في 
)احلروب الصليبية(، و )احلمالت االستعمارية(، ثم )احلروب 
االس���تباقية(. وما حدث في هذه احملطات من خس���ائر كلَّف 
البش���رية كثيراً على حساب عقائدها وأمنها ومصيرها؛ فقد 
أش���اعت تلك احلروب الكراهية والع���داوات الدينية، وبذرت 

التقسيمات اجلغرافية والسياسية في حروب بني اجلغرافيات 
واألعراق ال زالت ترهق الشعوب حتى اليوم.

كان الداف���ع الديني ه���و احملرك األب���رز وراء احلروب 
���دت أوروبا حتت راي���ة الصليب. أما في  الصليبي���ة؛ إذ توحَّ
املوجة التالية - وهي املوجة االستعمارية - فقد اختلط الدافع 
الديني باالقتصادي. وفي املواجه���ة املعاصرة اختلط الديني 
باالقتصادي مع الرغبة في الهيمنة والسيطرة على العالم في 

احلروب االستباقية.
 لقد حرص الغرب منذ احلمالت االستعمارية على الهيمنة 
على العالم اإلسالمي كما يقول املؤلف، ورغم سحب وتخفيف 
الوجود العس���كري إبَّان حركات االستقالل في اخلمسينيات 
والستينيات، فإن الغرب نفذ كثيراً من اإلجراءات التي حافظت 
على استمرار الهيمنة السياسية واالقتصادية والثقافية. لكن 
مع ظه���ور وتنامي احل���ركات اإلس���المية، وتصاعد الدعوة 
لالس���تقالل عن الغرب، وإعادة بناء الدولة اإلس���المية، بدأ 
الغرب يكثف من وجوده العس���كري لفرض سيطرته. وتطور 
األمر إلى املبادأة باالعتداء على املس���لمني إلجهاض أي قوة 

ناشئة ميكن البناء عليها.

سياسة احلروب االستباقي�ة: 
يشير املؤلف إلى أن الغرب بدأ في البحث عن عدو جديد 
مع نهاية احلرب الباردة وتفكُّك االحتاد الس���وفييتي )سابقاً( 
فلم يجد س���وى اإلس���الم. من أجل ذلك عق���دت املؤمترات 
والندوات، وص���درت التصريحات تلو التصريحات، ثم أُعلنت 
اإلس���تراتيجيات واخلطط حلش���د التأييد الغربي للمواجهة 
مع الع���دو اجلديد، الذي بالغوا ف���ي تضخيم خطره لتجهيز 
حلبة املصارع���ة للقضاء عليه، وتوج ذلك كله بنظرية صمويل 

هنتنغتون »صدام احلضارات«.
ح هنتنغتون بخطر احلركات اإلس���المية، والدعوة  فقد لوَّ
إلى مواجهتها قبل أن متتلك أدوات القوة العسكرية. وقد لقيت 
ه���ذه الدعوى الكاذبة تأييداً من أصحاب القرار في الواليات 
املتحدة، فسيطرت بش���كل كبير على تفكيرهم، وانتقلت هذه 
التصورات إلى وس���ائل اإلعالم الغربية الت���ي بدأت بتعزيز 
صورة منطية عن احلركات اإلسالمية في املخيلة االجتماعية 

الغربية ضد اإلسالم واملسلمني. 
وكان لروح الصراع دورها في تطوير الهجوم واس���تهداف 
الدول اإلسالمية التي ترفض التبعية الكاملة للغرب وتضييق 
اخلن���اق عليها. وفي هذا اإلطار وضعت أمريكا قائمة حمراء 
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لهذه الدول أطلقت عليها اس���م »الدول املارقة«. ومت ضم 
دولتني غير إس���الميتني هم���ا »كوبا، وكوريا الش���مالية« 
دهما على الهيمنة الغربية وللضغط عليهما،  للقائمة، لتمرُّ
ومنعهم���ا من تق���دمي أي دعم في مجال التس���ليح للدول 

اإلسالمية.
 وقد بدأت أمريكا هذه الدول بالعدوان بحش���د الدول 
الغربية املتحالف���ة معها حلصارها وتضييق اخلناق عليها. 
وفي هذا اإلطار هاجمت أمريكا ليبيا والسودان وأفغانستان 
والع���راق بالصواريخ خالل الثمانينيات والتس���عينيات، ثم 
غ���زو الدولتني األخيرتني واحتاللهما عس���كرياً مع بداية 

األلفية اجلديدة. 
وملَّا كان الغرب ال يستطيع شن حروب عسكرية ضد كل 
ع أساليب احلرب  الدول اإلسالمية في وقت واحد، فإنه نوَّ
حت���ت االضطرار، وَجيَّش كلَّ ما ه���و متاح في اإلجراءات 
االس���تباقية. وفي هذا اإلطار ابتكر الغرب احلرب على ما 
يسمى »اإلرهاب« الحتواء ظاهرة عودة املسلمني إلى الدين، 
ومواجهة احلركات اإلس���المية الت���ي تريد إعادة اخلالفة 

اإلسالمية مرة أخرى كوعاء يستعيد القوة اإلسالمية.
وبالفعل فقد س���عت الواليات املتحدة حلش���د حتالف 
عاملي للصراع مع املد اإلس���المي حتت ش���عار »مكافحة 
اإلرهاب«، ورصدت ميزانيات ضخمة وش���كلت منظمات 
أمنية وأطراً مؤسس���ية لتجنيد العالم في معركة املطاردة 
واحملاصرة. وحرَّضت أمري���كا دوالً وحكومات لالنخراط 
مت املعونات واخلبرات الفنية  معها في هذه احل���رب، وقدَّ
إللزام دول العالم وإجبارها على املشاركة. كما استطاعت 
الوالي���ات املتحدة إدخال املنظم���ات الدولية في الصراع، 
واس���تخدمت األمم املتحدة إلصدار التشريعات واملواثيق 

إللزام العالم بالتورط في املعركة.
 يرى املؤلف أن احلروب األخيرة التي أش���علها الغرب 
عقب أحداث س���بتمبر )200م ال ميك���ن النظر إليها على 
أنه���ا ردُّ فعل، أو عزلها عن املعتقد والس���لوك الصراعي 
للغرب مع املس���لمني. فالعداوة س���ابقة على هذا التاريخ، 
واالستعداد للحرب كان ُمَبيَّتاً؛ سواء وقعت أحداث سبتمبر 
أْم لم تقع. لكن التوقيت رمبا كان سيتأخر قلياًل. وأما هذا 
االنتقام من دول وش���عوب املنطقة بالشكل املأساوي الذي 
حدث ال جند له تفس���يراً إالَّ أن روح الصراع جتعل الغرب 

ينزع إلى االعتداء واإلبادة في كل األحوال.

حصاد العدوان الغربي ونتائجه: 
إن تفوُّق الغرب العس���كري أغ���راه بالعدوان، وتس���ببت عقلية 
الصراع في توريط الغرب في مغامرات عس���كرية، فوجئ أنها فاقت 
قدرته على حتمل اتس���اعها وامتدادها؛ فم���ع كثرة اعتداءات الغرب 
على املس���لمني ظهرت نقاط الضعف لديه، في الوقت نفس���ه الذي 
جتلت فيه عناصر القوة لدى الط���رف اآلخر. وقد ثبت أن اإلفراط 
في استخدام القوة يضعف تأثيرها مع الوقت، وال جتلب النصر دوماً.
لق���د دفعت روح الص���راع الغرَب لغزو العراق وأفغانس���تان 
لتقدمي عبرٍة لباقي املس���لمني، فإذا بالنتائج تأتي عكس���ية؛ فقد 
تسبب هذا التقطيع في أوصال الدولتني وجتريب أسلحة الدمار 
الفتاكة في ش���عبيهما، وانكش���اف الوجه العدائي للغرب، تسبب 
في ردة فعل في اجلانب اإلس���المي؛ فأيقظ روح املقاومة وأحيى 
فكرة اجلهاد. ووجدت أميركا نفسها متورطة في مستنقع ال مثيل 
له. وحتول النصر الس���ريع في البداية إلى انكس���ار واستنزاف 
في ما بعد. وبدالً م���ن االحتفال باالنتصار أصبحت األُمنية هي 

االنسحاب والفرار.
نعم، لقد تسببت روح الصراع العدائية لدى الغرب في والدة 
روح املقاومة في اجلانب اإلسالمي، وقوبلت القوات الغازية بروح 
قتالية لم تكن تتوقعها، ولم تس���تطع ترسانة األسلحة األمريكية 
كس���ر عزمية املقاومني الذين يقاتلون بأسلحة ال تُقارن مبا لدى 
اجليوش الغربية املتحالفة. ولم يرهبهم الهجوم الغربي املسلمني 
بق���در ما قوَّى قدرتهم على التحمل وامتصاص الضربات، وأفقد 
اجليوش الغازية هيبتها. ومقابل حشود اجليوش الغربية املتدفقة 
على مناطق القتال، احتش���دت حركات املقاومة اإلس���المية هي 
األخرى، التي تشكلت من جنسيات عربية وإسالمية عدة وكونت 
جبهة مضادة، وقد تس���بب توس���يع س���احة الصراع في خروج 

املعارك عن السيطرة. 
إن القدرة على شن احلروب ال تعني القدرة على إنهائها. رمبا 
كانت الص�ورايخ والقنابل والقصف من اجلو مؤملة للخصم لكنها 
غي���ر كافية إلنهاء املعركة؛ فهناك عوامل أخرى حتس���م املعارك 
بجانب األسلحة والتخطيط العسكري؛ فقد ظهر العنصر البشري 
عاماًل حيوياً في حتقيق النصر. هذا الصمود البش���ري والتفاني 
ف���ي القتال رمبا ال يظه���ر في بداية املعارك لكن مع اس���تمرار 
واتس���اع احلروب التي حتركها عقلية صراعية ال هدف لها سوى 
قهر اآلخرين، تولد عناصر بشرية ال تتأثر بقوة اخلصم وال تبالي 
بقدرته التس���ليحية، وتفرض حقائق جديدة تقلب املتعارف عليه 

في احلسابات اإلستراتيجية. 
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وصفة عاج: 
ص املؤلف ِعَلَل الغرب وأمراضه، ثم يقدم وصفة  يشخِّ
ع���اج ناجعة، فيقول: إنَّ التاري���خ القدمي واحلديث يثبت 
أنن���ا أم���ام كيان يعان���ي من مرض مزم���ن. فالغرب مريض 
ب���داء الول���ع بالص���راع م���ع اآلخ���ر والع���دوان علي���ه، وهذا 
امل���رض ال���ذي أل���مَّ به تس���بب ف���ي اس���تنزافه،  واس���تنزاف 
العال���م مع���ه، ومن َثمَّ على العالم أن يس���اعد هذا املريض 
ك���ْي يتعافى. وأول مرحلة للعاج أن نش���خص املرض، وأن 
نوض���ح للمريض حقيقة مرضه. وف���ي حالة رفض الغرب 
االعت���راف بجرائم���ه ف���ي ح���ق البش���رية وفي حق نفس���ه، 
ليس أمام ش���عوب العالم إالَّ التكاُتف والتصدي له، ووقف 

عدوانه وعزله ووقف خطره.
إن اس���تمرار مرض الغرب ال يعني أنه س���يظل يواصل 
تأثي���ره العدائ���ي إلى األبد، فه���ا نحن نرى اتس���اع ظاهرة 
التم���رد عل���ى الهيمنة الغربي���ة في أمري���كا الاتينية وفي 
آس���يا. لك���ن التم���رد اإلس���امي ه���و األه���م بالنس���بة لن���ا 
وللعالم؛ فهو الكفيل بردع هذه الروح الش���ريرة. وها نحن 
ن األجسام  نش���عر بأن جسد العالم اإلس���امي قد بدأ ُيَكوِّ
ي جه���ازه املناع���ي لكب���ح جن���ون »في���روس  املض���ادة وُيَق���وِّ
الصراع«. وتبدو إرهاصات عودة اإلسام مرة أخرى محركًا 
وقائدًا الس���تعادة الدولة اإلسامية التي أصبحت ضرورة 
حتمية حلماية املسلمني وغيرهم، وإلعادة التوازن العاملي 

املختل.
ف���ي املقاب���ل ل���م يعد ل���دى الغ���رب القوة الق���ادرة على 
مواصلة الصراعات، بس���بب االنهيار الذي أصاب اإلنس���ان 
الغربي الذي س���يطرت عليه املادية وملكت كيانه، وجعلته 
غير قادر على التضحية والقتال بسبب ظهور إرادة املقاومة 
وحب املوت عند املس���لمني. وهنا الفرق ب���ني إرادتني: إرادة 
محبة املتعة واحلياة، وإرادة محبة القتال والشهادة. وعند 

الصدام تنهار اإلرادة األولى أمام اإلرادة الثانية. 
وف���ي س���بيل مواجهة امل���رض العضال ال���ذي ابُتِلي به 
الغرب )الصراع العس���كري( يطالب املؤلف بضرورة كش���ف 
روح الص���راع عن���د الغ���رب وإظه���ار مرض���ه املزم���ن حت���ى 
يتعام���ل مع���ه اآلخرون مب���ا يفيدهم ومبا ي���ؤدي إلى عزل 

الكيان املريض واحلد من خطره.
وي���رى أيضًا ضرورة وقف انتش���ار روح الع���داء الغربية 
ومنع تصديرها إلى شعوب العالم؛ بتقوية املقاومة ضدها، 

وإحياء حالة املمانعة )فكريًا واجتماعيًا وسياسيًا(، ووقف 
حمات حتس���ني صورة الغرب التي يقوم بها بعض الناس 
عن عمد وس���وء نية، أو عن جهل وس���ذاجة بإظهار مزاياه 
فقط، والتكتم على املشكات احلقيقية التي يعاني منها.
كذل���ك الب���دء بتحرير الب���ؤر التي تعان���ي من تصدير 
الص���راع إليها في العالم اإلس���امي؛ س���واء م���ن تدخات 
���ات غير  خارجي���ة في ص���ورة احت���ال أو هيمن���ة، أو تدخُّ
ُظم  مباش���رة ف���ي صورة مح���اوالت تغيي���ر السياس���ات والنُّ

االجتماعية.
الكي���ان  إلع���ادة  اجله���ود  لتوحي���د  الس���عي  وأيض���ًا 
اإلس���امي لرد االعتداء وص���د العدوان الغربي واحلد من 

أثره وإعادته إلى حدوده القدمية والسيطرة عليه. 
وال ب���د من التواصل م���ع الكيانات احلضارية األخرى 
في آس���يا وأمري���كا الاتينية وإفريقيا لبناء جبهة واس���عة 

للتصدي لروح الصراع الغربية.
 وي���رى التحاور والتفاهم في الوقت ذاته مع الغربيني 
الذين يش���عرون بخطورة املرض، ويش���اركون في أداء أدوار 

إيجابية ضد روح الصراع السائدة في الغرب. 
احل���ق أقول: إنَّ كتاب )عدوانية الغ���رب( ملؤلفه )عامر 
عب���د املنع���م( غاي���ة ف���ي األهمي���ة للباحث���ني واملفكري���ن 
اإلس���تراتيجيني عل���ى وج���ه اخلص���وص؛ للوق���وف عل���ى 
حقائ���ق الص���راع احلض���اري بني اإلس���ام والغ���رب، أو بني 
الش���مال واجلن���وب. ومعرف���ة ج���ذور الع���داوة التاريخي���ة، 
وكيفي���ة التعام���ل م���ع ه���ذا املل���ف الش���ائك، إنه���ا معركة 

الوجود بني القرآن والتلمود!
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] منتدى القرّاء [

منذ أن أرسل الله - جل شأنه - رسوله # بالهدى ودين 
د له وألمته من بعده ببقائها ودميومتها واستمراريتها  احلق تعهَّ
إلى يوم الدين ولو كره الكافرون }ُهَو اَلِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى 
ِه َوَلْو َكِرَه اْل�ُمْشِرُكوَن{ ]الصف:  يِن ُكِلّ َوِديِن اْل�َحِقّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الِدّ
٩[. ومنذ انطالقة هذه الرس���الة اإللهية السامية حملت في 
ثناياها العدالة املطلقة والتسامح البنيِّ واالحترام اجلليَّ للعقل 
البش���ري مع الوضوح التام في املعتقدات والشرائع؛ فجاءت 
سامية املبادئ شاملة البيان سهلة التكيف مرنة االندماج مع 
املتغيرات البشرية واحلياتية، متناغمة بتآلف ودود مع الفطرة 
والطبيعة اإلنس���انية، محملة بالوصايا الربانية للنبي # ثم 
ل���كل من ولي أمراً لبني البش���ر بالتزام الرفق وإحقاق احلق 
ومحاربة الظلم ورفع العنت واإلصر واألغالل عن رقاب طاملا 
ناءت بحملها الثقيل وأنَّت حتت نير اجلهل والقهر واالستعباد 

من اإلنسان ألخيه اإلنسان.
وألن لكلِّ خير وحق أعداًء يحاولون طمس���ه وإضعافه، 
فإن اإلس���الم - وهو أصدق احلقائق وأجالها - له أعداؤه 
الكثر ابتداء من كفار قريش مروراً بكل حمالت التش���كيك 
القدمية واملعاص���رة وإلى قيام الس���اعة؛ ولذالك بات من 
املأل���وف أن ال تهدأ وتيرة الغمز اخلف���ي أو احلرب املعلنة 
ترتفع هنا أو هناك على كافة الصعد وفي مختلف امليادين، 
ومنها تلك التهمة التي تصور )بقاء اإلسالم فكراً قوياً ومؤثراً 

محتفظاً بكل قوته وكيانه بأنه نتاج تقوقعه وعزلته وانفراده( 
بحس���ب قول أحد أعمدة التبش���ير وهو )شاتلييه( وكذلك 
املبش���ر )زومير( الذي دعا إلى اعتماد أس���لوب التشكيك 
بشريعة اإلسالم وتغذية وتعميق امليل بل االتباع لتلك األفكار 
كة - كما يقول - لعقائد اإلسالم ومبادئه اخُللُقية )َوْفَق  املفكِّ
ميزتي الهدم والبناء لإلرساليات التبشيرية(. وهم يرون أن 
بهم يح���ول بينهم وبني محبة  املس���لمني متعصبني وأن تعصُّ
وتقبُّل اآلخر. يقول املبش���ر رايد: )إن ذلك احلاجز العظيم 
الذي يُدعى عادة بالتعصب؛ وهو ذلك اجلدار الش���اهق من 
الش���ك واالعتزاز بالذات ومن الكره، قد بناه اإلسالم حول 

أتباعه ليحميهم من داخله ويترك املبشر خارجه(.
إن دع���اة الفرنكفونية ينهجون النهَج ذاته وهم ما زالوا 
يحاولون اقتالع جذور القيم اإلس���المية متمثلة باحلجاب 
واملظهر اإلس���المي - مثاًل - ويعتب���رون قيمنا أمراً غير 
���ب به في بالده���م؛ حيث يقول الرئيس الفرنس���ي  مرحَّ
س���اركوزي: )إن البرقع الذي يغطي املرأة من رأس���ها إلى 
ب به في فرنسا. الفرنسيون  أخمص قدميها أمر غير مرحَّ

ال يحبون رؤيته في بالدهم(.
إن محاوالت طمس الهوية اإلس����المية والسعي إلى احلد 
من انتش����ار اإلسالم ومحاربة وجوده وجتفيف شرايني اتصاله 
باآلخر بكل وس����يلة: هو أكبر دليل عل����ى أنه دين حيٌّ متجدد 
سريع التأثير منفتح القنوات يُخَشى من انتشاره بسهولة ويسر 

وليس فيه صفة واحدة تدل على االنعزالية والتقوقع.
فهل ي���درك أولئك الذي���ن يلصقون تهم���ة االنعزالية 
باإلسالم ويعتبرونها الس���بب في دميومته وبقائه، أو الذين 
يصفون���ه باجلم���ود والتخلف وعدم صالحيت���ه لكل زمان 
وم���كان، هل يدركون م���دى اخلطأ املقص���ود غالباً وغير 
املقصود أحياناً وهم يرون ويلمسون حكمة وعملية وسعة أفق 
احللول اإلسالمية لكل مش���كالت البشرية قدمياً وحديثاً؟ 
أم أنهم يخش���ون يقظة املارد النائم على حس���ب تعبيرهم 
فيوغلون باالس���تخفاف بعقول البشر وتفكيرهم مستمرين 
رة غافلة عن احلق وهي تلهث  في محاوالت إبقاء األمم مخدَّ
خلف سراب املادية واإلباحية محقونة بجرعات متتابعة من 
ِه ِبَأْفَواِهِهْم  االفتراءات على ش���رع الله }ُيِريُدوَن ِلُيْطِفُئوا ُنوَر الَلّ

ُه ُمِتُمّ ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن{ ]الصف: ٨[. َوالَلّ
رقية القضاة

عزلـة وانفـــراد،
أم تميز وتفرد؟
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هذا الفصام العجيب يثير سؤاالً في غاية األهمية، وهو: هل 
التدين الشخصي له أثر في استقامة الفكر وسالمة التوجه، أم 
أنَّ الفكر ميكن أن يستقيم مبعزل عن االلتزام بأحكام الشريعة؟
واجل���واب الذي ال ش���ك فيه: أنَّ العلم الصحيح س���يقود 
بالضرورة إلى خشية الله - تعالى - وتعظيم أمره ونهيه، وتأمل 
ْيِل َس���اِجًدا  ْن ُهَو َقاِنٌت آَناَء الَلّ قول احلق - تبارك وتعال���ى -: }َأَمّ
ِه ُقْل َهْل َيْس���َتِوي اَلِّذيَن َيْعَلُموَن  َوَقاِئًم���ا َيْح���َذُر اآلِخَرَة َوَيْرُجو َرْحَم���َة َرِبّ
َا َيْخَشى  َواَلِّذيَن ال َيْعَلُموَن{ ]الزمر: ٩[. وقوله - س���بحانه -: }إَنّ

َه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء{ ]فاطر: ٢٨[. الَلّ

فالعلم الذي ال يقود إلى اخلش���ية واإلنابة ما هو إال بضاعة 
ْنَيا  دنيوية كما قال - س���بحانه وتعالى -: }َمن َكاَن ُيِريُد اْل�َحَياَة الُدّ
َوِزيَنَتَها ُنَوِفّ إَلْيِهْم َأْعَماَلُهْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها ال ُيْبَخُسوَن #^١٥^#( ُأْوَلِئَك اَلِّذيَن 
ا َكاُنوا َيْعَمُلوَن{  َلْيَس َلُهْم ِفي اآلِخَرِة إاَلّ الَنّاُر َوَحِبَط َما َصَنُعوا ِفيَها َوَباِطٌل َمّ
]هود: ١٥ - ١٦[، وقد بسَط القوَل في تقرير ذلك جمٌع من العلماء 
منهم اإلمام الشاطبي في مقدمة املوافقات، ومن ذلك قوله: )روح 
العلم هو العمل، وإال فالعلم عارية وغير منتَفع به())). وقوله )كل 
���ل به إليه، وهو  علم ش���رعي ليس مبطلوب إال من جهة ما يُتَوسَّ

))) الشاطبي، املوافقات: ))/)6).

أحم��د ب��ن عب��د الرحم��ن الصويان 
alsowayan@albayan.co.uk

] الورقة األخيرة [

زرت قبل عدة س����نوات أحد رموز ما يس����مى باليس����ار اإلس����امي في بيته، فلما حان وقت صاة املغرب، اس����تأذنته للصاة 
جماعة، فاعتذر ألنه ال يصلي، فلما رأى عامات االستغراب على وجهي أراد أن يلطف اجلوَّ قائًا: املهم عبادة القلب!

تأمْل هذا املوقَف، ثم اق�رأ مع�ي ما كتب�ه أحد كبار املثقفني - وهو جال أمني - عن والده األديب أحمد أمني، الذي مأل 
الدنيا مبؤلفاته ومقاالته عن اإلس����ام وتاريخ التراث اإلس����امي، حيث يقول: )رغم أنَّ أهم كتاباته كانت تدور حول اإلس����ام، 
ل����م يك����ن متدينًا مبعظم املعاني الش����ائعة اليوم؛ إني ال أتذكر - مث����ًا - أني رأيت أبي وهو يصلي، وال أذكر أني رأيته وهو يقرأ 
في املصحف، إني أتذكر اعتذاره عن الصوم بسبب مرض أو آخر كان يفرض عليه نظامًا معينًا في األكل، أو بسبب التدخني، 

ولكني ال أتذكره وهو ينتظر حلول املغرب ليتناول إفطاره في رمضان...()*(.

)*( جالل أمني، ماذا علمتني احلياة؟: )ص 303(، ولوال أن من كتب هذا ونشره على املأل 
هو الولد عن أبيه ملا استحسنت ذكر األسماء.
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العم���ل())). وقوله: )العلم الذي هو العلم املعتبَر ش���رعاً - أعني 
الذي مدح الله ورس���وله أهله عل���ى اإلطالق - هو العلم الباعث 
عل���ى العمل، الذي ال يخلي صاحبه جاري���اً مع هواه كيفما كان؛ 
ب���ل هو املقيد لصاحبه مبقتضاه احلام���ل له على قوانينه طوعاً 
أو كرها()2). ويقرر الش���اطبي قاعدة كلية محكمة، وهي: )علماء 
الس���وء هم الذين ال يعمل�ون مبا يعلم���ون، وإذا ل�م يكونوا كذلك 
فليس����وا في احلقيقة من الراس�خني في العلم؛ وإمن��ا هم رواة 
- والفقه في ما رووا أمر آخر - أو ممن غلب عليهم هوى غطى 

على القلوب، والعياذ بالله())).
لت حال بعض املنتس���بني إلى الفكر اإلسالمي من  وقد تأمَّ
���ن ال تظهر في آرائه���م وأعمالهم عالمات  حي���ث اجلملة، ممَّ
تعظيم النص الشرعي والوقوف عند حدوده وااللتزام بهداياته، 
فوجدت أن من أعظم أس���باب ذلك، ضع���ف ما في القلب من 
االستس���الم واخلش���ية، وبيان ذلك في قول الل���ه - تعالى -: 
ِبَّك َفُيْؤِمُنوا ِبِه َفُتْخِبَت َلُه ُقُلوُبُهْم  ُه اْل�َحُقّ ِمن َرّ }َوِلَيْعَلَم اَلِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َأَنّ
ْس���َتِقيٍم{ ]احلج: ٥٤[، وفي قوله  َه َلَهاِد اَلِّذيَن آَمُنوا إَلى ِصَراٍط ُمّ َوإَنّ الَلّ
وَن  - ج���ل وعال -: }إَنّ اَلِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم ِمن َقْبِلِه إَذا ُيْتَلى َعَلْيِهْم َيِخُرّ
ًدا{ ]اإلسراء: ١٠٧[، وفي قوله - سبحانه -: }ُأْوَلِئَك  ِلأَلْذَقاِن ُسَجّ
ِة  َيّ ِة آَدَم َوِمَّْن َحَمْلَنا َمَع ُنوٍح َوِمن ُذِرّ َيّ َي ِمن ُذِرّ ِبِيّ َن الَنّ اَلِّذيَن َأْنَعَم الّلُه َعَلْيِهم ِمّ
وا  ْحَمِن َخُرّ إْبَراِهيَم َوإْسَراِئيَل َوِمَّْن َهَدْيَنا َواْجَتَبْيَنا إَذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُت الَرّ

ًدا َوُبِكًيّا{ ]مرمي: ٥٨[. ُسَجّ
فأه���ل العلم الرباني���ون يخبتون للنص الش���رعي إجالالً 
واستسالماً، ويخرون لألذقان سجداً تعظيماً وامتثاالً، ويلتزمون 
ُه  قول الله - تعال���ى -: }َوَما َكاَن ِل�ُمْؤِم���ٍن َوال ُمْؤِمَن���ٍة إَذا َقَضى الَلّ

َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأن َيُكوَن َلُهُم اْل�ِخَيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم{ ]األحزاب: ٣٦[.
ولكي تكتمل الصورة قارن ه���ذه األوصاف الكرمية، بحال 
أهل الزيغ والضاللة املعرضني عن هدايات القرآن العظيم؛ فقد 
وصفهم الله - عز وجل- في قوله: }َفَما َلُهْم َعِن الَتّْذِكَرِة ُمْعِرِضَي 
ْت ِمن َقْسَوَرٍة{ ]املدثر: ٤٩ - ٥١[،  ْسَتنِفَرٌة #^٥٠^#( َفَرّ ُهْم ُحُمٌر ُمّ #^٤٩^#( َكَأَنّ
فس���رعة اخلضوع واالمتثال عند أهل احلق يقابلها شدة النفور 
واإلعراض عند أه���ل الباطل، وبقدر ما ف���ي القلب من هوى 
وفساد تكون ش���دة النفرة. وفي مثل هؤالء يقول شيخ اإلسالم 
ابن تيمية: )ولهذا يوجد في هؤالء - يعني: العبَّاد الذين عبدوا 

))) املرجع السابق: ))/67).

))) املرجع السابق: ))/69).

)3) املرجع السابق: ))/76).

رون عن القرآن والشرع  الله بآرائهم وذوقهم - وأتباعهم من ينفِّ
كما تنفر احلمر املس���تنفرة التي تفر من الرماة ومن األس���د؛ 

ولهذا يوصفون بأنهم إذا قيل لهم: قال املصطفى. نفروا())).
وبع���ض هؤالء تراه يلهث في أعش���اش الغرب ومس���تنقعاته 
اآلس���نة، فإذا ُذِكر عنده بع���ض رموز الفكر الغربي، وأس���اطني 
الفلس���فات املادية، احتفى به واستبش���ر برأيه! وأخشى أن يكون 
صنيع بعض هؤالء داخل في دالالت قول احلق - تبارك وتعالى -: 
ْت ُقُلوُب اَلِّذي���َن ال ُيْؤِمُنوَن ِباآلِخَرِة َوإَذا ُذِكَر  ُه َوْحَدُه اْش���َمَأَزّ }َوإَذا ُذِكَر الَلّ

اَلِّذيَن ِمن ُدوِنِه إَذا ُهْم َيْسَتْبِشُروَن{ ]الزمر: ٤٥[.
ووالله لقد رأينا فئاماً من أهل األهواء يعرضون عن النصوص 
الشرعية احملكمة، ويفرون منها بكل صلف وعناد، وقد يتكلفون 
ف���ي تأويلها وجتريدها من مقاصده���ا، ويزعمون مع ذلك أنهم 
متبعون للشرع، وما ذلك إال من الَعَشا الذي ُضرب عليهم والعياذ 
ْحَمِن ُنَقِيّْض َلُه  بالل���ه. قال الله - تعالى -: }َوَمن َيْعُش َعن ِذْك���ِر الَرّ
ِبيِل َوَيْحَسُبوَن َأَنُّهم  وَنُهْم َعِن الَسّ ُهْم َلَيُصُدّ َش���ْيَطاًنا َفُهَو َلُه َقِريٌن #^٣٦^#( َوإَنّ
ْهَتُدوَن{ ]الزخرف: ٣٦ - ٣٧[، وقال الل�ه - عز وجل - في وصف  ُمّ
ِه َفَأْعَرَض َعْنَها َوَنِس���َي َما  َر ِبآَياِت َرِبّ صني���ع هؤالء: }َوَمْن َأْظَلُم ِمَّن ُذِكّ
ًة َأن َيْفَقُه���وُه َوِفي آَذاِنِهْم َوْقًرا َوإن  ���ا َجَعْلَنا َعَلى ُقُلوِبِهْم َأِكَنّ َم���ْت َيَداُه إَنّ َقَدّ

َتْدُعُهْم إَلى اْلُهَدى َفَلن َيْهَتُدوا إًذا َأَبًدا{ ]الكهف: ٥٧[.
وقد كنت زماناً طوياًل أعجب أش���د العجب من قول عمرو 
بن عبي�د - وهو من أئم�ة املعتزلة - عندما ذكر حديث الصادق 
املص���دوق: »إن أحدكم يُجَمع خلُقه في بط���ن أمه أربعني يوماً 
نطفة...« احلديث: »لو س���معت األعمش يقول هذا لكذبته، ولو 
س���معته من زيد بن وهب ملا صدقته، ولو س���معت ابن مسعود 
يق���ول هذا ملا قبلته، ولو س���معت رس���ول الل���ه # يقول هذا 
لرددته، ولو س���معت الله يقول هذا لقلت: ليس على هذا أخذَت 
ن تطلَق  ميثاقنا«)))! فلما اس���تمعت وقرأت لبعض املعاصرين ممَّ
عل���ى بعضهم أوصاف الثناء والتبجيل، أدركت أنَّ من لم يطمئن 
قلبه بكتاب الله - عز وجل - ولم تخالط بشاشة اإلميان نفسه، 
فإنَّه س���يُعِرض عن الشرع، بل س���ينفر نفور املستكبرين، وهذا 
من قلة التوفيق والبركة، نس���أل الله الس���المة، قال الله - عز 
ا َعَلى ِصَراٍط  ن مَيِْشي َسِوًيّ وجل -: }َأَفَمن مَيِْشي ُمِكًبّا َعَلى َوْجِهِه َأْهَدى َأَمّ

ْسَتِقيٍم{ ]امللك: ٢٢[. ُمّ

)4) ابن تيمية، مجموع الفتاوى: )4/13))).
))) الذهبي، ميزان االعتدال: )78/3)(، وسير أعالم النبالء: )104/6).
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