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ارات ونواٍد رياضية وصاالت ألعاب. بعضها إلى خمَّ
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وصف للقدس في عهد الهيكل الثاني«.
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متضامنون من أجلها...! 

] االفتتاحية [

د  ���الم عل���ى نبينا محمَّ الة والسَّ احلم���د لله ربِّ العاملني، والصَّ

وعلى آله وصحبه، وبعد:
لس���نا بحاجة لتكرار احلديث عن مكانة املرأة أو تكرميها في 
كتاب ربنا وُس���نة نبينا # الذي كان���ت ذريته الباقية من البنات، 
وأوَّل من آمن به زوج���ه، ومات بني يدي امرأته، وأوصى بالبنات 
ل الوحي بس���ور كرمية وآيات شريفة تخص  خيراً، فضاًل عن تنزُّ
املرأة في كافة مراحل عمرها وجميع شؤونها احلياتية، إضافة إلى 
مشاركتها الرجل في أكثر نصوص الوحيني الشريفني وأحكامهما.
ومع كث���رة ما تخطه األقالم، وتتناول���ه املنابر، وتزدحم به 
التغريدات عن امل���رأة وحقوقها وواجباتها، وما يراد لها ومنها، 
ط لها؛ إال أنه يجب علينا عدم االكتفاء  وما يحاك ضدها أو يخطَّ
مبا مضى من جهاد وبيان، واالس���تمرار في العمل قوالً وفعاًل 
حتى تكون املرأة في احلال الت���ي أرادها الله لها أمراً كما هي 
ها  قدراً، وحتى ال تقع النس���اء في املستنقعات اآلسنة التي يجرُّ
إليها َمْن يصنعون لها من الوهم أو احلاالت الشاذة قضية كبرى، 
أو يحتالون عليها بتضخيم الصغائر وخلخلة ترتيب األولويات.

»وقد كت���ب الكثير عن امل���رأة )أنص���اراً وخصوماً(، ومن 
مختلف النواح���ي؛ إال أن القلم يجب أال يجف حتى تعود املرأة 
إلى طبيعتها وإلى وظيفتها في احلياة، وحتى تعرف املجتمعات 

وضعها السليم«))(. 
وم���ن املتعني على أخي���ار األمة أن يربط���وا احلديث عن 

))) نقاًل عن عبد الله التليدي: املرأة املتبرجة وأثرها السيئ في األمة، ص6، دار ابن حزم، 
الطبعة الثالثة 1417هـ.

حقوق املرأة وواجباتها بالنصوص الش���رعية املقدسة، إضافة 
إلى مقاصد الش���ريعة وكلِّيَّاتها؛ فهي األساس الذي ينبني عليه 
شأن املس���لم رجاًل كان أم امرأة، وإن توافقت املواثيُق والعهوُد 
الدولية مع هذه النصوص واملقاصد، وتلك احلقوق والواجبات، 
فذاك ش���رف لواضعيها، وتُقَبل على أنها تابعة ألمر الله منقادة 
له، وإذا عارضتها فعرض احلائط أَُولَى بها! فنحن قوم ال نعطي 

الدنية في ديننا.
وربط ش���ؤون املرأة املس���لمة وقضاياها بنصوص دينها أمر 
تقتضي���ه العبودية لله رب العاملني، حتى ال تكون نس���اء املجتمع 
املس���لم كحال بع���ض النس���اء الكافرات: »صواحب الش���وارع، 
يستس���لمن لكل مغرض، يُخاِللْن من الرجال ماش���ئن، ساقطات 
وقح���ات ذاهبات احلياء، أمهات لقطاء، مفصوالت عن أوالدهن، 
منهكات باجلري وراء العمل، تعيسات شقيات«))(، وحتى ال نسمع 
في مجتمعات املسلمني عن »األمهات العزباوات« و »بنات الهوى«، 

ويالها من تسميات تقشعر لها أبدان ذوي املروءة والشهامة.
إن العمل الذي ينوء به املصلحون من اجلنس���ني ألجل بنات 
حواء ال يستثني أحداً من النساء؛ فهو للمرأة الكبيرة كما هو للفتاة 
الشابة، وهو للمريضة والصحيحة، وللجدة واألم والزوجة والبنت 
واألخت، وللعجوز الهرمة كما هو للطفلة الصغيرة، وللجميلة وغير 
اجلميلة، وبذلك يتفوق هذا اجلهد الصادق  على الدعوات املريبة 
التي يطلقها َم���ْن في قلبه مرض، ويحصرها في املرأة الش���ابة 

الله التليدي: املرأة املتبرجة وأثرها السيئ في األمة، ص)5)، دار ابن  )))  نقاًل عن عبد 
حزم، الطبعة الثالثة 1417هـ.
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اجلميلة، ليخرج بهذا احلصر َمْن عداها ممن ال تشتهيها نفسه!
»إن اإلصالح اإلس���المي احملمدي يقض���ي بأن يكون لكل 
مة،  ها لتك���ون بنتاً مكرَّ امرأة كافل ش���رعي يكفيه���ا كلَّ ما يهمُّ
م���ة، ومن ُحِرَمت  ة معظَّ فزوجاً صاحل���ة، فأّماً مربَِّي���ة، فجدَّ

الزوجية أو األمومة، لم ُتَرم الكفالة والكرامة...«))(.
لق���د حاول فئام م���ن أبناء جلدتنا العب���ث بعالم املرأة من 
ها دين وال منطق، وبَنَوا مآربهم على قاعدة  خالل قواعد ال يقرُّ
املساواة التي تأباها الفطر السليمة، وتنسفها الطبيعة احليوية 
خُللُق الرجل واملرأة، فضاًل عن الفروقات املعنوية بني اجلنسني، 
وقد حسم القرآن الكرمي هذه املسألة على لسان امرأة صاحلة 
من بيت اصطفاء ونبوة حني قال - سبحانه -: }إْذ َقاَلِت اْمَرَأُت 
ِميُع  ًرا َفَتَقَبّْل ِمِنّي إَنَّك َأنَت الَسّ ِعْمَراَن َرِبّ إِنّي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحَرّ
ُه َأْعَلُم ِبَا  ا َوَضَعْتَها َقاَل���ْت َرِبّ إِنّي َوَضْعُتَها ُأنَث���ى َوالَلّ اْلَعِلي���ُم #^٣٥^#( َفَلَمّ
َتَها  َيّ ْيُتَها َمْرَيَ َوإِنّي ُأِعيُذَها ِبَك َوُذِرّ َكُر َكاأُلنَثى َوإِنّي َسَمّ َوَضَعْت َوَلْيَس الَذّ

ِجيِم{ ]آل عمران: ٣٥ - ٣٦[. ْيَطاِن الَرّ ِمَن الَشّ
وال يعني فجور املفس���دين في اخلصومة أن نغمض أعيننا 
عن واقع املرأة املسلمة وما تتاجه؛ فاملرأة في بعض املجتمعات 
تقع أس���يرة عادات ما أنزل الله بها من س���لطان، أو تُلَزم بفهم 
خاطئ لنصوص الش���ريعة الغراء، وفي املقابل قد تقع املسكينة 
تت تس���لُّط َمْن يريد بها السوء من جميع أطرافه، وقد ُتَرم 
من حقوقه���ا الطبيعية في الزواج واألمومة، واملال واملش���اركة 
االجتماعية، إضراراً بها أو ُحْمقاً ممن يتولى أمرها؛ ثم ال جتد 
نصي���راً لها تأَمنُه، وقد يطول به���ا الطريق إلى أن تنتزع حقها 
الش���رعي، وفي احلديث احلسن عند ابن ماجة مرفوعاً: »اللهم 
ج حق الضعيفني: اليتيم واملرأة«، وفي هذا التحريج من  إني أحرِّ
التحذي���ر والزجر ما يكفي ألن ميتن���ع الرجال عن ظلمها، وأن 

يحتسب األخيار في الدفاع عن حقوقها الشرعية.
وعلى كل قادر واجٌب جتاه هذا األمر بحسبه؛ فعلى املفتني 
والعلم���اء والدعاة العناية مبوضوع امل���رأة وحقوقها، وتصحيح 
الفه���م اخلاط���ئ لبعض األحكام الش���رعية اخلاص���ة باملرأة 
كالش���هادة وامليراث؛ حيث تتس���اوى املرأة مع الرجل في بعض 
الصور، وتصير نصَف���ه في صور أخرى، وليس في هذا احلكم 
الش���رعي انتقاص منها، وإمنا مراعاة حلكمها القدري، وحكم 
الله القدري للمرأة صفة كمال لها؛ ألن الله أعلم بها؛ ومن أراد 
إخراجها من هذه اخلصوصية فقد أضرَّ بها وبالغ في العدوان 
عليها. ومما نأمل���ه من املجامع الفقهية وجلان الفتوى أن تعيد 
النظر في مستجدات املرأة، مبا يجعل الفتوى الشرعية اخلاصة 

))) نقاًل عن محمد رشيد رضا: نداء للجنس اللطيف في حقوق النساء في اإلسالم وحظهنَّ 
من اإلصالح احملمدي العام، ص 147، دار احلديث.

بالنساء واضحة ومراعية للمتغيرات دون متييع أحكام الشريعة 
أو تغيير ثوابتها.

وفي عنق خطباء اجلمعة الذين تش���رئب لهم أعناق الناس 
كل أس���بوع واجب حتمي القضاء جت���اه املرأة، وذلك باخلطابة 
عن حقوقها وواجباتها واألحكام املتعلقة بها، وتصحيح مفاهيم 
الن���اس حول القوامة التي طاش���ت إفراط���اً أو تفريطاً، وحثِّ 
الرجال على الرفق باملرأة، وتسهيل زواج الفتاة، وإحسان تربية 
البنات، وإن احلرائر قعيدات البيوت لََيتُْقَن إلى سماع اخلطباء 
، ويوصون املس���لمني بهن خيراً، كما فعل  وه���م يتحدثون عنهنَّ

سيد اخللق # في غير ما موضع.
ومن اجلهاد العملي أن يش���ارك احلقوقيون الش���رفاء في 
تطوي���ر األنظمة احمللية املتعلقة باملرأة مب���ا يتوافق مع أحكام 
اإلس���الم، إضافة إل���ى الدفاع عن املرأة املس���لمة في احملافل 
الدولي���ة التي تضغط على بالد املس���لمني لف���رض أحكامها 
املتعلقة باملرأة واألس���رة والطفل وتبدي���ل حكم الله فيها. ومن 
العناية باملرأة أن يتكفل األغنياء بإنش���اء كراٍس ومراكَز بحثيٍة 
تدرس أمور النساء من منطلقات شرعية، وأن تتولى اجلامعات 
واجلوامع الكب���رى إقامة الدورات العلمية املكثفة للنس���اء في 
ش���تى العلوم الشرعية، حتى يتخرج منها قيادات نسائية علمية 
ودعوية وفكرية، وأن ينصرف أثرياء املس���لمني نحو املشروعات 

االستثمارية التي تصنع بيئة آمنة للمرأة العاملة واملتسوقة.
وم���ن نافلة القول أال نقصر جهودن���ا على اجلانب الديني 
البحت من قضايا املرأة مع أولويته وأهميته، فللنس���اء مطالب 
وحاجات ميكن تلبيتها دون مس���اس بأحكام الشريعة، وبضمان 
مآالتها احلميدة وسدِّ أي منفذ للذرائع املشينة، ومن ذلك حاجة 
املرأة للتعليم، والعمل، والعالج، والتجارة، واملشاركة في األعمال 
اخليرية واالجتماعية، والترفيه البريء املالئم، فضاًل عن قيام 
الثقات بإنش���اء مؤسس���ات اإلعانة على الزواج، واالستشارات 
األس���رية والنظامية، وغيرها مما ميسُّ حياة املرأة، وتخشى أن 
تتناوله بنفسها مبا ميس ش���رفها؛ خاصة حني يقوم على هذه 

املصالح َمْن ال يُرتضى دينُه وال أمانتُه.
ومع الثورات العربية املباركة، تطم أمنوذج »السيدة األولى«؛ 
الذي كان���ت تتولى ِكبَْره زوجات وبنات الزعماء اآلفلني، ومبباركة 
وحماية أولئك النس���وة النافذات عبث مرضى القلوب بش���ؤون 
املرأة، وعاثوا فس���اداً في البالد وأنظمتها، واملرجو مع زوال هذه 
الغمة أن يُصِلح احلكام اجلُدد ما شانَه سابقوهم، وأن تتعظ نساء 
احلكام الباقني من مصير أس���الفهن، ويترك���ن حمل هذه الراية 

اجلاهلية التي ال مستقبل لها إال التنكيس ثم السقوط.
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احلمدلل���ه وحده، والصاة والس���ام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفقه ه���و احُلْكم عل���ى تصرفات اإلنس���ان وأحواله 
وحركات���ه، باملنع أو اإلباحة أو اإلل���زام؛ ولذا فهو يدخل في 
جميع مناحي احلياة، ويتغلغل في كل مجاالتها ومسالكها التي 
قد تَعِرض لإلنس���ان، ومن هناك كانت طبيع���ة الفقه التغيُّر 
والتط���وُّر؛ فهو يتغيَّر في أحكام���ه املرتبطة بالنظر املصلحي 
املقاص���دي بتغيُّر املصالح، وفي أحكام���ه املبنيَّة على العرف 
باخت���اف األعراف، وفي أحكامه املتعلقة بالذرائع مبدى قوة 
إيصالها ملا هي ذريعة له، وفي أحكامه املتعلقة بالتوس���ل بها 
لغيرها النفرادها في التوصيل ملقصودها وقوة التوس���ل بها، 
ده بط���روء نوازل وحوادث ال نص عل���ى حكمها، أو  م���ع جتدُّ
لم يذك���ر املتقدمون املوقف منها، وهذا كله يجعل الفقه ليس 
بالقالب اجلامد الذي ميكن تقدميه بالصورة نفس���ها في كل 
ح���ن وزمن. كما أن طبيعة الفقه خضوُعه لاجتهاد املتفاوت 
بن البشر بحسب قدراتهم الذهنية، وقواه الفكرية وَملَكاتهم 
الغريزي���ة؛ ولذا يختلف الفقهاء في حكم بعض املس���ائل، ثم 

يتضح لبعضهم ما يوجب رجوعه عما قرره سابقاً. 
ًا في مقال  وقد س���بق لنا أن تناولنا هذا األم���ر مفصَّ
سابق)))، واملقصود: أن الفقه ليس كقواعد علوم اللغة العربية 
التي ال يتغي���ر حالها وأحكامها، وملا ذك���ر بعض أهل العلم 

)*( قاٍض شرعي في محكمة مكة املكرمة.
))( بعنوان: )املفتي وتغيُّر األحكام(.

أقسام العلوم جعل منها: علماً نضج وهو األصول والنحو)))، 
قاصداً بذلك اس���تقرارها؛ مع أن عل���وم اللغة - وهي نقل 
مج���رد لطريقة العرب في الكام - يَعِرض لها التجديد في 
التسميات والتعليات؛ ولذا يختلف املتقدمون عن املتأخرين 
في تسمية بعض األبواب وطريقة عرضها، فضًا عن املوقف 
املعاص���ر من تعليات املتقدمن ف���ي اإلضمار املجعول علَّة 
النتصاب بعض األفعال مثًا))). وهذا األمر لم يكن غائباً عن 
فهم سلف هذه األمة، وفقهاء الصدر األول وَمْن بعَدهم، وما 
د املؤلفات وتطوُّر املذاهب إال أحد أفراد ما نتناوله. لهذا  جتدُّ
كله فقد ظهرت دعوات كثي���رة لتجديد الفقه لكنها دعوات 
يكتنفها عدة تس���اؤالت عن منهج هذا التجديد، وضوابطه، 
وس���بب الدعوة أصًا، وتوجه القائل بها بن كونه مغرضاً أو 
ون على ضرورة تقدمي فقه  مس���دداً. ومع ذلك فيتفق املهتمُّ
واقعي مناسب للحاضر واملستقبل املتوقع، وأن الفقه أصبح 
في كثير من ُدور العلم ومؤسساته صنعة متون ُتَفظ دون أن 
ر  يكون منهج حياة متكامل، يتواصل معها ويحيا معها، ويتطوَّ

بتطورها كما كان عند السلف الصالح، رحمهم الله. 
وهذا أم���ر ال يختص به الفقه وح���َده، بل يعيب بعض 
الباحثن أن كثيراً من العلماء في ش���تى علوم احلياة يُبُدون 
قدرة مشهودة على جتاهل كلٍّ من احلاضر واملستقبل وميلؤون 
عقول الطاب بثقافة املاضي، ويدرِّسونهم ما ال يفيدون منه 

))( مذكور في عدد من املؤلفات، منها: املنثور في القواعد للزركشي ))/6(، األشباه 
والنظائر البن جنم، ص )77)(.

))( انظر: النحو الوافي لعباس حسن ))/8(، وجتديد النحو لشوقي ضيف، ص 4 .

د. هاين بن عبد اهلل اجلبري)*(

الفقه 
التطبيقي

] العقيدة والشريعة[ 
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ش���يئاً إذا تركوا الدراس���ة؛ فيدرس���ون ما ال يحتاجونه في 
الواقع وال يلبي حاجاته���م)1(. وفي هذه الورق�ات نتن�اول ما 
نتطلع لوجوده قائماً من خالل توطئة تبنيِّ احلاجة إلى وجود 

هات ومعالم لهذا املطلب. هذا الفقه ثم موجِّ

التوطئة: 
ل���م يغب عن فهم س���لف األمة أن األح���وال إذا تغيرت 
ق���د يتغير معها احلكم الش���رعي، فرافع بن خديج - رضي 
الل���ه عنه - روى عن النبي # النه���ي عن كراء األراضي)2( 
–وهو تأجيرها – وملا سئل عن استئجارها بالنقود قال: )أما 
بالذه���ب والوِرق فال بأس به، إمنا كان الناس يؤاجرون على 
عهد النبي # على املاذيانات وإقبال اجلداول، وأش���ياء من 
الزرع، فيهلك هذا ويس���لم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم 
يكن للناس كراء إال هذا فلذلك زجر عنه، فأما ش���ي معلوم 

مضمون فال بأس به()3(.
فق����د فهم - رضي الله عن����ه - حصول الفرق باختالف 
احلال. والنبي # ملا فتح خيبر قسمها بني املسلمني)4(، فلما 
فتحت العراق في عهد عم����ر بن اخلطاب - رضي الله عنه 
- قالوا لعمر: اقس����مه بيننا فإنا افتتحناه عنوة. قال: فأبى، 
وقال: فما ملن جاء بعدكم من املسلمني؟ وأخاف إن قسمته أن 
تفاسدوا بينكم في املياه. ولم يقسم بينهم)5(. )وقد ألزم عمر 
بن اخلطاب - رضي الله عنه - من طلق زوجته ثالثاً »بكلمة 
واح����دة« بالثالث، م����ع أنه كان واحدة وق����ال: إن الناس قد 
استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة فلو أنَّا أمضيناه عليهم، 
فأمضاه عليهم()6(، وعائش����ة - رضي الله عنها - قالت: )لو 
أدرك رس����ول الله # ما أحدث النساء ملنعهنَّ املساجد، كما 

ُمِنعه نساء بني إسرائيل()7(. 
وُحك���ي عن ابن أبي زيد القيروان���ي - رحمه الله - أن 
حائطاً انهدم من داره، وكان يخاف على نفس���ه، فاتخذ كلباً 

))) املستقبلية، إدوارد كورنيش، ص 401.
))) صحيح مسلم )1548).

))) صحيح مسلم )1547(، وهذا لفظ ملتابعة األولى.
)4) صحيح البخاري )4)))). 

)5) السنن الكبرى للبيهقي )18/6)(، واألموال ألبي عبيد ))/0)1( وهو صحيح 
عنه، رضي الله عنه. 

)6) تضمني من الطرق احلكمية البن القيم ص ))، وذكر أيضاً أن بيع أمهات األوالد 
واختيار األفراد في احلج خالف لرأي أبي بكر رضي الله عنه. 

)7) صحيح البخاري )869(، صحيح مسلم )44)) 
)8( اختالف االجتهاد وتغيره، املرعشلي، ص 7)1. 

للحراس���ة وربطه في داره، فلما قيل له: إن مالكاً يكره ذلك، 
قال لو أدرك مالٌك زمننا ال تخذ أسداً ضارياً)8(!

قال القراف���ي: )إن إجراء األحكام التي ُمدركها العوائد 
م���ع تغيُّر تلك العوائد: خالف اإلجم���اع وجهالة في الدين، 
بل كل ما هو في الش���ريعة يتب���ع العوائد؛ يتغير احلكم فيه 
عن���د تغير العادة إل���ى ما تقتضيه الع���ادة املتجددة، وليس 
هذا جتديداً لالجتهاد من املقلدين حتى يش���ترط فيه أهلية 
االجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها، 
فنحن نتبعهم فيها من غير اس���تئناف اجتهاد. أال ترى أنهم 
أجمعوا عل���ى أن املعامالت إذا أُطِلق فيها الثمن يُحَمل على 
غالب النقود، فإذا كانت الع���ادة نقداً معيَّناً حملنا اإلطالق 
علي���ه، فإذا انتقلت العادة إلى غي���ره عيَّنا ما انتقلت العادة 
إليه، وألغينا األول، النتقال العادة عنه. وكذلك اإلطالق في 
الوصايا واإلميان وجميع أبواب الفقه احملمولة على العوائد؛ 
إذا تغيرت العادة تغي���رت األحكام في تلك األبواب. وكذلك 
الدعاوى إذا كان القول قول من ادَّعى ش���يئاً ألنه العادة، ثم 
تغيرت العادة: لم يبق الق���ول ملدعيه بل انعكس احلال فيه. 
بل وال يشترط تغير العادة، بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد 
إل���ى بلٍد آخر عوائدهم على خالف عادة البلد الذي كنا فيه 
أفتيناهم بع���ادة بلدهم، ولم نعتبر عادة البلد الذي كنا فيه. 
وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عادته مضادة للبلد الذي 

نحن فيه لم نفته إال بعادة بلده دون عادة بلدنا()9(.
ومعل����وم أن الفقهاء تختلف فتاواهم، فق����د يرجع العالم 
ع����ن رأي رآه ملوجب يقتضي ذلك، وم����ن ذلك املذهب القدمي 
واجلديد للش����افعي رحمه الله. وكذلك تختل����ف ُطُرقهم في 
نطاق كل مذهب في ترتيب كتب وأبواب ومسائل الفقه؛ فيكون 
للمذهب ترتيب متََّب����ع في زمن ثم يعدل عنه لغيره. وفي كتب 
الفقه مصطلحات ألش����ياء كانت دارجة ف����ي زمن مؤلِّفها ثم 
تالشت ولم تعد موجودة أو تغيَّر اسمها، فالقالنس والبرانس 
والساباط والشاذروان والدنيَّات والنوميات غير مستعملة لدى 
أكثر املس����لمني، واملقادير املذكورة في كتب الفقه ال تس����تعمل 
في األس����واق غالباً. وفي املقابل فكثير مما يقع بني املسلمني 
أو يَنُش����دون معرفة حكمه ال يوجد له ذكر في بيت الفقه إما 

مطلقاً أو على وجه التعيني الظاهر.

)8) اختالف االجتهاد وتغيره، املرعشلي، ص 7)1.
)9) األحكام في متييز الفتاوى عن األحكام، ص 18). 
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وال غرابة في ذلك فغالب هذه الكتب ُصنِّف من عصور 
س���ابقة، بل لعل أكثر الكتب الفقهي���ة التعليمية املعتَمدة في 
املذاه���ب األربعة ق���د أُلِّفت منذ قرابة س���بعة قرون، وهي 
موضوع���ة في األصل الختصار املس���ائل الكثيرة في اللفظ 
القصير توصاًل لتس���هيل حفظها؛ ولذا فه���ي ال تكاد تُفَهم 
وحَدها فتحتاج الى ش���رح والشرح محتاج حلاشية، وهي مع 
ذلك كله ِخلْو من االستدالل؛ فال فرق بني من تعلَّم منها ومن 
ل���م يتعلم؛ إذ ال إدراك لدليل املس���ألة وملحِظ احلكم فيها 
وحكمِت���ه)1(، مع ما يورث حفظه���ا وتكرارها من ضعف في 
ال�َملَكة اللغوية واملقدرة على حسن البيان وجمال التعبير)2(. 
ثم بعد ذلك فال�َملَكة احلاصلة من التعليم إذا مت على سداده 
ولم تعقبه آفة فهي َملَكة قاصرة عن امللكات التي تصل من 

املوضوعات البسيطة املطولة)3(.
كل هذا وغيره جعل جتديد الفقه أو تقدمي الفقه العملي 
من املس���ائل املطروح���ة، التي يتفاوت فيه���ا وصف العالج 
وتديد األس���لوب باختالف منزع املتكلم ونيته. وسأحاول 
هات لهذا الفقه التطبيقي املنش���ود، وهذه  هنا تق���دمي موجِّ
هات تنقس���م إلى ما يتعلق بالقائم بهذا الفقه، وإلى ما  املوجِّ

يتعلق باملوضوع نفسه.

موجهات الفقه التطبيقي:
1 - طبيعة القائم بتقدمي الفقه: 

َمه فقيه النفس، َحَس���ن  فأول َمْعلَم له�ذا الفقه أن يقدِّ
القصد.

وفقاهة النفس: صفة راسخه تُِعني اإلنسان على سرعة 
البديهة ومعرفة احلكم، الدالة على متام احلذق في الفقه.

ق���ال ابن خل���دون: )احلذق ف���ي العل���م والتفنن فيه، 
واالستيالء عليه، إمنا هو بحصول َملََكة في اإلحاطة مببادئة 
وقواع���ده والوقوف على مس���ائله، واس���نتباط فروعه من 
أصوله، وما ل���م تصل هذه امللكة، لم يكن احلذق في ذلك 
الفن()4(. وهو أمر يحتاج للمران وكثرة املدارسة؛ ولذا قال - 
يِن{  ُهوا ِفي الِدّ ْنُهْم َطاِئَفٌة ِلَّيَتَفَقّ تعالى -: }َفَلْوال َنَفَر ِمن ُكِلّ ِفْرَقٍة ِمّ

ف. ))) تاريخ التشريع اإلسالمي ص 71)، حملمد اخلفري. بتصرُّ
املقدمة البن خلدون، ص  العلوم صديق حسن خان )) /06)(، وانظر:  أبجد   (((

 .668
))) مقدمة ابن خلدون، ص 617.

)4) املقدمة، ص 75). 

ه: تكلُّف الفقهاهة، وملا  ]التوبة: ١٢٢[. قال ابن عاشور: )التفقُّ
كان مصير الفقه س���جيَّة ال تصل إال مبزاولة ما يبلغ إلى 

ذلك جاءت صيغة: التفعُّل. 
وف���ي هذا إمياء إل���ى أن فه�م الدين أمر دقيق املس���لك، 
ال يحصل بس����هولة؛ ول����ذا جزم العلم����اء أن الفق�ه أفض�ل 

العل�وم()5(.
ويحتاج هذا إلى أن يكون قد جمع الفقيه بني الدراس���ة 
النظرية واملش���افهة مع املمارسة، ولذا قال الشاطبي: )أنفع 
ة جعله���ا الله بني املعلم  طرق أخذ العلم: املش���افهة، خلاصَّ
واملتعلم، يش���هد به���ا كلٌّ من زاول العل���م والعلماء؛ فكم من 
مس���ألة يقرؤها املتعلم في كتاب، ويرددها فال يفهمها، فإذا 
ألقاه���ا إليه املعلِّ���م فهمها بغتة، وهذا من فوائد مجالس���ة 
العلم���اء؛ إذ يفتح للمتعلم منهم م���ا ال يفتح له دونهم ويبقى 
ذلك النور لهم مبقدار ما بقوا في مالزمة معلميهم، وقد كره 
مالك الكتابة، فقيل: ما نصنع؟ قال تفظون وتفهمون حتى 
تس���تنير قلوبكم، ثم ال تتاجون إلى الكتابة()6(. وكما يحتاج 
إل���ى فقاهة النفس بتمام امللكة والقدرة العلمية، فإن ذلك ال 
يتم إال بصفاء النفس وحس���ن القصد واالستعداد الروحي 
للقيام بذلك فإن العلم الش���رعي ن���ور يقذفه الله في قلوب 
عباده، وقد قال الله - تعالى -: }ُيْؤِتي اْل�ِحْكَمَة َمن َيَش���اُء َوَمن 
ُيْؤَت اْل�ِحْكَمَة َفَقْد ُأوِت���َي َخْيًرا َكِثيًرا{ ]البقرة: ٢٦٩[. وقال #: 

»من يُِرد الله به خيراً يفقهه في الدين«)7(.
يقول ابن تيمية: )إذا كان القلب معموراً بالتقوى اجنلت 
له األمور وانكشفت بخالف القلب اخلراب املظلم... فاملؤمن 
يتبني له ما ال يتبني لغيره وال س���يما في الفنت... وكلما قوي 
اإلميان في القلب قوى انكش���اف األمور له وعرف حقائقها 
من باطلها، وكلما ضعف اإلميان ضعف الكشف... وإذا كانت 
األمور الكونية قد تنكش���ف للعبد املؤم���ن لقوة إميانه يقيناً 

وظناً؛ فاألمور الدينية كشفها له أيسر بطريق األولى()8(.
2 - موضوع الفقه التطبيقي: 

املْعلَم الثاني أن هذا الفقه ال بد أن يجم�ع الفقه احملتاَج 
إلي���ه، املطبََّق في الواقع، فيحذف منه كل مس���ألة ال تطبَّق 

)5) التحرير والتنوير ))) /61). 
)6) املوافقات )) / 96). 

)7) صحيح البخاري )8 / 149).
يتعني  األمر  هذا  في  عظيم  كالمه  وكل   )47  -4(  /  (0( الفتاوى  مجموع   (8(

مراجعته.
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واقعاً وال يُعَمل بها. قال الش���اطبي: )كل مس���ألة ال ينبغي 
عليه���ا عم���ل فاخلوض فيه���ا خوض في ما ل���م يدل على 
استحس���انه دليل شرعي؛ وأعني بالعمل: عمل القلب وعمل 

اجلوارح املطلوب شرعاً.
والدليل على ذلك اس����تقرار الشريعة؛ فإنا رأينا الشارع 
يُعِرض عما ال يفيد عماًل مكلفاً به. وعدم االستحس����ان فيه 
لوجوه، منها: أنه ُش����ْغل عما يعني من أم����ر التكليف مبا ال 
يعني. ومنها: أن الش����رع قد جاء ببي����ان ما تصلح به أحوال 
العب����د في الدنيا واآلخرة؛ فما خرج ع����ن ذلك قد يظن أنه 
على خالف ذلك، وهو مشاهد في التجربة أن عامة املشتغلني 
بالعلوم الت����ي ال تتعلق بها ثمرة تكليفي����ة تدخل عليهم فيها 
الفتن����ة واخلروج عن الصراط املس����تقيم... ولم يكن التفرق 
بينهم إال بهذا السبب حيث تركوا االقتصار من العلم على ما 

يعني، وخرجوا إلى ما ال يعني()1(.
واملقصود أن يحذف من )مدون���ة الفقه التطبيقي( كلَّ 
مس���ألة ال يُعَمل بها في الواقع أو املتوق���ع، وأن يجمع فيه 
كلَّ مس���ألة واقعة أو متوقعة فال ينفص���ل الفقه عن الواقع 
وال يبتع���د عن احلياة. وهذا املعل���م يندرج تته عدة أمور، 
منها: أنه سيبعد عنه املسائل التي ُعلِّل احلكم فيها بعلل غير 
واقعية، فالفقهاء جعلوا السفر العارض للنزهة سبباً لسقوط 
احلضانة عن املس���افر أو جلعل احلضان���ة لألب بعلَّة كون 
السفر فيه مشقة، وخوف ضياع نسب احملضون إذا سافر. 

وهات���ان العلتان معلوم ع���دم واقعيتهما اآلن وقد صار 
السفر متعة، وحفظت األنساب بالوثائق الرسمية.

وكما عللوا لزوم كون احملضون الذكر بعد س���بع س���نني 
عن���د والده نهاراً ولو اختار أمه؛ بعله أنه يتعلم الصنعة منه، 
هك���ذا قالوا م���ع أن الواقع أن التعليم اآلن في مؤسس���ات 

ة بها غالباً. خاصَّ
فإذا أضيف لذلك كون باب احلضانة في اجلملة قد بُِني 
على اختيار األصلح للمحضون والنظر في ما من ش���أنه أن 
يكون أرفق به كان إعادة النظر في تقرير مسائله أحد أدوار 

الفقيه التطبيقي. 
ومنها: أنه س���يلبي حاج���ات املجتمع بإي���راده للنوازل 
واحلادثات املس���تجدة مبيناً حكمها ولو لم يذكر في الكتب 

املتقدمة.

))) املوافقات ))/46).

وهذا يعني أن يتناول واقع املجتمع فال يُغِفل منه مطلباً 
يحتاج لتقرير حكم إال ويورد فيه املرَفَق الش���رعي بحس���ب 

اجتهاده.
وهذا سيس���تدعي ف���ي الوقت ذات���ه أال توجد )مدونة 
واحدة( تكفي س���ائر املجتمعات الختالف عاداتها وطباعها، 
أو أن يب���ني احلكم مفرعاً له على حس���ب م���ا يقع فيه من 
اختالف واقعي مؤثر. وهذا أم���ر مهم؛ فربط احلكم بعادة 
معيَّنة أو طبيعة بلد خاص أو مصلحة مؤقته يس���توجب معه 
التنبيه إل���ى تفاوت ذلك واختالفه بتغي���ر ما ربط به. قال 
القرافي: )وكثير من الفقه���اء وجدوا األئمة األَُول قد أفتوا 
بفتاوى بناًء على عوائَد لهم وس���طروها في كتبهم بناء على 
عوائدهم، ثم املتأخرون وجدوا تلك الفتاوى فأفتوا بها وقد 
زال���ت تلك العوائد فكانوا مخطئ���ني خارقني لإلجماع، فإن 
القي���ام باحلكم املبني على مدرك بع���د زوال مدركه خالف 
اإلجماع... فتأمل ذل���ك يظهر لك ما عليه هؤالء املتأخرون 

من الفتاوى الفاسدة()2(.
وفي دراسات حديثة تبني أن العمليات املعرفية ميكن أن 
تتعدل ملج���رد أن يعايش املرء ثقافة أخرى لفترة من الزمن، 
وأن الثغرات البس���يطة في التوج���ه االجتماعي لها أثرها 
في الطريقة التي يفك���ر بها املرء، وأن التحول الطارئ على 
املمارس���ات االجتماعية من ش���أنه أن يؤدي إلى توُّل في 

األمناط القياسية لإلدراك والفكر)3(. 
فدور الفقه أن يقدم حاًل ملش���كالت الواقع واملس���تقبل 
املتوقع بشكل يناسب صالحية اإلس���الم لكل زمان ومكان، 
فال تبقى مسألة في حيِّز الفراغ الفقهي، وال يكون التطبيق 

الفقهي قاصراً أو مقتصراً على زمان أو مكان دون سواه.
م ه���ذا الفقه بأس���لوب عصري ولغة  ومنه���ا: أن يقدَّ
واضحة ومبعايير وحسابات تطبيقية سهلة ال تختص بأفراد 
من األمة. قال الش���اطبي: )ما يتوقف عليه معرفة املطلوب 
قد يكون له طريق يليق باجلمهور ]يقصد ع�موم املس����لمني[ 
ويكون له طريق ال يليق باجلمهور. فأما األول: فهو املطلوب، 
وعلى هذا وقع البيان في الشريعة، وقد بنيَّ - عليه الصالة 
والس���الم - الص���الة واحلج بفعل���ه وبقوله عل���ى ما يليق 
باجلمهور، وكذلك سائر األمور، وهي عادة العرب والشريعة 

))) الفروق )) /)16( و )) / 88)). 
))) جغرافية الفكر، ريتشارد إي. نيست، عالم املعرفة العدد )1)، ص 06).
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. عربية، وألن األمة أميَّة فال يليق بها من البيان إال األميُّ
وعلى هذا النحو مرَّ السلف الصالح في بث الشريعة... 

قصدوا أيسر الطرق وأقربها إلى عقول الطالبني)1(.
وقال أيضاً: )هذه الشريعة املباركة أميَّة... وينبني على 
ذلك قواعد، منها: أن تك���ون التكاليف االعتقادية والعملية 

لها ليسعه الدخول تت حكمها()2(.  مما يسع األميَّ تعقُّ
3 - مقصد الفقه التطبيقي: 

ال�َمعلَ���م الثالث من معالم هذا الفقه املنش���ود تقدميه 
ه اإلنسان؛  لألمة: أن يراعي املقصد األعظم املطلوب من تفقُّ
وهو أنه يتعبد لله - تعالى - ويتقرب له - سبحانه - ممتثاًل 

أمره متطلباً الزلفى لديه بأفعاله. 
قال الش���اطبي - رحمه الله -: )كل علم شرعي فطلب 
الش���رع له إمنا يكون حيث هو وس���يلة إل���ى التعبد به لله 

تعالى...( 
والشرع إمنا جاء بالتعبد، وهو املقصود من بعثة األنبياء 
ُقوا َرَبُّكْم{،  َها الَنّاُس اَتّ عليهم الس���الم. قال - تعالى -: }َيا َأُيّ
ُس���وَل{، }َوَما َأْرَس���ْلَنا ِم���ن َقْبِلَك ِمن  َه َوَأِطيُعوا الَرّ }َوَأِطيُعوا الَلّ
ُه ال إَلَه إاَلّ َأَنا َفاْعُب���ُدوِن{ ]األنبياء: ٢٥[.  ُس���وٍل إاَلّ ُنوِحي إَلْي���ِه َأَنّ َرّ
وروح العل���م هو العمل؛ وإال فالعل���م غير منتَفع به فقد قال 
َه ِمْن ِعَب���اِدِه اْلُعَلَماُء{ ]فاطر:  َا َيْخَش���ى الَلّ الله - تعالى -: }إَنّ
���ُه َلُذو ِعْلٍم ِلّ�َما َعَلّْمَناُه{ ]يوس���ف: ٦٨[. قال  ٢٨[، وقال: }َوإَنّ
قت���ادة: يعني لذو عمل مبا علمن���اه. وقد قال النبي #: »ال 
ت���زول قدما عبد يوم القيامة حتى يُس���أل عن أربع« ومنها: 
»عن علمه ماذا عمل في���ه«... واألدلة على هذا املعنى أكثر 
من أن تصى، وكل ذلك يحقق أن العلم وس���يلة إلى العمل، 
وكلُّ ما ورد في فضل العلم فإمنا هو ثابت للعلم من جهة ما 

هو مكلف بالعمل به.
والعلم الذي مدح الله ورس���وله أهلَ���ه هو الباعث على 

العمل)3(.
وهذا املعلَم يندرج تته أمور كلها تتفرع عن معناه، منها: 
أن يراعي عند بيان حكم من األحكام أن يذكر دليله الشرعي؛ 
فم���ا دام الغرض التعبُّد لله، فال يتحقق ذلك إال بظهور كونه 
محبوباً لله ِفعلُ���ه أو تَرُكه، وذلك يعرف بالدليل. وعلى هذا 
فالفقه التطبيقي فقه مستنَبط من األدلة الشرعية ويُعَرض 

))) املوافقات )) /59). 
))) املوافقات )) /90).

))) املوافقات )) / )6 – 69).

مصحوباً بدليله الش���رعي ليرتبط متلقيه باملقصد الذي هو 
التعبد لله تعالى، وال يغفل عنه. والغفلة عن ذلك من أسباب 
إخالل املكلَّف ببعض األحكام، والبحث عن الرخص، واإلتيان 

باحليل. 
، والفرعي بالضابط  ومنها: أن يربط اجلزئي منه بالكليِّ
العام ليس���تقيم فهمه ويعلم أنه ش���رع ربَّاني جاء مبصالح 

العباد ونفعهم. 
وقد كان النبي # يبني ذلك ألصحابه؛ فع�ن ابن عب�اس 
ج املرأة على  - رضي الله عنهما - قال: نهى النبي # أن تَُزوَّ
العمة واخلالة، وقال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم)4(. 
وعن جابر ب���ن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: قال 
رس���ول الله #: »لو بعَت من أخي���ك ثمراً فأصابته جائحة 
فال يحل لك أن تأخذ منه ش���يئاً؛ مب تأخذ مال أخيك بغير 

حق؟«)5(.
وفي رواية: أرأي���ت إذا منع الله الثمرة مب يأخذ أحدكم 
مال أخيه؟ فيكون بيان مقاصد التش���ريع، أو اندراج املسألة 

تت أصل كلِّي أدعى للفهم، وأسرع للقبول. 
ومنه���ا: أن ال يُغِف���ل اجلانب الروحاني في التش���ريع 
فالتشريع اإلس���المي ما دام مقصوداً به التعبد لله - تعالى 
- فلم ال يكون بيان احلكم الش���رعي مرتبطاً بالتعبدية فيه. 
إن بث الروح في الكتابات الفقهية جتعل القارئ ال يقف على 
ش���كل العبادة أو صفة املعاملة بل يتمثل البعد الروحي فيها، 
واملعنى الذي تنش���ده النفس عند امتثالها؛ فمعاني اخلشوع 
واإلخالص واإلحس���ان واس���تحضار النيات ال بد أن تكون 
حاضرة في املش���هد الفقهي ف���ال تُْقَصى كما هو واقع كثير 

من الكتابات.
ومنها: أن يعود الفقه كما كان في الصدر األول ش���اماًل 
مع األح���كام العملية لآلداب واألخ���الق، قبل أن تفرد بعلم 
مس���تقل وال شك أن في ذلك إحياًء لآلداب الشرعية وربطاً 
لها مع املمارس���ات احلياتية املذكورة في مدونات الفقه وهو 
يخدم تطبيقية الفقه ليقدم كل ما طلب من املكلف تطبيقه. 
وبع���د، فلعل ه���ذا املقال الوجيز يوض���ح الفكرة ويبلغ 

املقصود منه! والله املوفق.

بدون  هريرة  أبي  حديث  من  الصحيحني  وهو   )4(6  /  9( حبان  ابن  صحيح   (4(
التعليل.

)5) صحيح مسلم )554)). 
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مفهومه - مكانته - دوره
وعالقته بالسياسة الشرعية

الرأي العام

ر معَلن، إزاء مس���ألة أو مش���كلة هامة  تعري���ف ال���رأي العام: هو تصوُّ
ر  وعام���ة، يترت���ب عليه موقف عملي إزاء املس���ألة موضوع ال���رأي. فهو تصوُّ
ع���ام فاَرَق الش���خصية أو الفردية وانتقل ليصبح مس���ألة عامة تعم غالبية 
ِقطاع���ات املجتم���ع املعن���ي بذل���ك الرأي، وه���و تص���ور معَلن ف���اَرَق الصدور 
واحلناي���ا ليك���ون أم���رًا معَلنًا ُيجَهر به - س���واء عن طريق الق���ول أو العمل 
ر له واقع  ال���ذي ميثل���ه الُع���ْرف أو الع���ادة - ليحقق اله���دف منه، وهو تص���وُّ
َس���ة عليه،  عمل���ي ف���اَرَق التنظي���َر املج���رَد إلى مرحل���ة اتخ���اذ املواقف املؤسَّ
واألص���ل أن يكون الرأي الع���ام محدودًا بالزمان واملكان اخلاصني به؛ وذلك 
ا، لكنَّ هذا  أنه نشأ تفاعاًل مع وضع أو مشكلة حدثت في زمان ما ومكان مَّ
ال مين���ع أن يك���ون هناك رأي عام ممتد غير محص���ور الزمان واملكان، وذلك 
ف���ي ما ُيَع���د تعبيرًا منطلقًا م���ن الثوابت في مجتمع م���ا، أو موضوعًا يهم 
ه بجميع طوائفه وفئاته؛ فعلى ذل���ك يكون الرأي العام مبثابة  املجتم���ع كلَّ
املزاج الشعبي العام أو اإلرادة الشعبية العامة، والركن الفارق في عدِّ الرأي 
 ، رأيًا عامًا أن يكون قادرًا على ممارس���ة التأثير على قضية أو موضوع معنيَّ
ويش���به أن يكون الرأي العام في السياس���ة واالجتماع نظير اإلجماع أو قول 

اجلمهور أو العرف في مسائل الفقه

حم��م��د ب���ن ش���اك���ر ال��ش��ري��ف
a l s h a r i f @ a l b a y a n . c o . u k

] السياسة الشرعية [
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تقسيم الرأي العام حبسب مكانته:
ومن املمكن تقسيم الرأي العام إىل أنواع ثاثة:

رأي ع���ام قائ���د: وهذا الرأي يق���وم به قادة األمة 1 
والنابه���ون منها وهم النخبة، وه���ؤالء أقلية لكنهم 
يق���ودون املجموع ومثل هؤالء تخش���اهم الس���لطات احلاكمة 
د خطواتها بناء على رد الفعل املتوقع من هؤالء، والذي  وت���دِّ
ميكن أن يج���رَّ وراءه القوَم. روى اخلطيب البغدادي بس���نده 
وكذلك الذهبي في س���ير أعالم النبالء ع���ن يحيى بن أكثم 
قال: »قال لن���ا املأمون: لوال مكان يزيد ب���ن هارون ألظهرُت 
القرآن مخلوق، فقال بعض جلس���ائه: ي���ا أمير املؤمنني! ومن 
يزي���د حتى يكوَن يُتَّقى؟ قال فقال: ويحك! إني ال أتقيه ألن له 
سلطاناً أو سلطنة، ولكن أخاف إن أظهرته فيرد عليَّ فيختلَف 
الناس وتكوَن فتن���ة وأنا أكره الفتنة«، وال تكون هناك فتنة إال 
إذا كان هن���اك من يتابعه على رأيه، ورأيه في مثل هذه احلالة 
ال يَُعد رأَي فرد واحد بل رأي عامة توزن بعدد املتابعني الذين 
م���ون على متابعة ما يقول؛ فاملأم���ون وهو أمير املؤمنني  يصمِّ
يخاف م���ن مخالفة فرد ال حول له وال ق���وة، لكنه قادر على 
تكوي���ن رأي عام يجيِّش الناس ض���ده، وهو ما قد يهدد مركز 

اخلليفة. 
وق���د ظهر أثر الرأي العام القائ���د واضحاً في ما يقرره 
علماء السياس���ة الشرعية في العدد الذي يعقد الوالية لرأس 
النظ���ام؛ فقد اش���ترط العلماء أن يكون العقد م���ن ِقَبل أهل احلل 
والعق���د أو جمهورهم، وال يصلح أن يعقده���ا فرد أو فردان إال إذا 
كانت مواَفقتُ���ه تقتضي موافقة كثيرين مم���ن يتحقق بهم مقصود 
اإلمام���ة. قال إمام احلرمني اجلويني في بيان العدد الذي تنعقد به 
اخلالفة بعدم���ا ذكر األقوال في ذلك: » فالوجه عندي في ذلك أن 
يعتبر في البيعة حصول مبلغ من األتباع واألنصار واألشياع، تصل 
بهم ش���وكة ظاهرة، وَمنََعة قاهرة؛ بحيث لو فرض ثوران خالف، ملا 
غلب على الظن أن يصطلم أتب���اع اإلمام... ثم أقول: إن بايع رجل 
واحد مرموق، كثير األتباع واألش���ياع، مطاع في قومه، وكانت َمنََعته 
تفيد ما أش���رنا إليه، انعقدت اإلمام���ة«)1(، وقد قال بنحو ذلك ابن 
تيمية في منهاج أهل السنة النبوية حيث يقول: »... وامللك ال يصير 
مل���كاً مبوافقة واحد وال اثنني وال أربعة؛ إال أن تكون موافقة هؤالء 

تقتضي موافقة غيرهم؛ بحيث يصير ملكاً بذلك«.

))) غياث األمم في التياث الظلم للجويني، ص 107.

 2
رأي ع���ام تاب���ع: وميثل���ه الفئ���ة الفاهمة 
املثقفة، التي ميكنها إدراك األمور من خالل 
دالئلها، وهي شريحة أوسع من سابقتها، والفرق بني 
هذه الش���ريحة والتي تليها أنها تذهب إلى ما تذهب 

عليه عن علم ومعرفة واستدالالت ال عن تقليد.

 3
���د: وميثله األغلبية العظمى  رأي ع���ام مقلِّ
من الناس؛ حيث تكتف���ي بترديد ما يلقى 
على مس���امعها أو ما تش���اهده من خ���الل أجهزة 
العرض املرئي، وميثل هؤالء العوام من الناس العمال 
والصن���اع والفالح���ون وأصحاب احل���رف واملهن، 
والتحكم والسيطرة على أهل هذه الفئة صعب ليس 
م عندهم حتى يضطر  ميسوراً إذا كانوا مقلدين ملعظَّ
أهل الس���لطة إلى مجاراته���م ومداراتهم، لكن هذه 

الشريحة يسهل خداعها وتزييف وعيها.



العدد 14295

اخلصائ��ص: ال���رأي يكون عاماً عندم���ا يتعلق بقضية 
عام���ة، ويتميز الرأي الع���ام - إذا كان عفوياً غير مصنوع - 
عندما ينشأ استجابة لواقع معنيَّ بأنه مستقل غير تابع نتيجة 
خلطوات تبلوره وظهوره على الساحة عبر كثير من النقاشات 
من قوى املجتمع املختلفة، ومن ثَمَّ فإنه يتمتع بنوع من الثبات؛ 
بحيث ال يس���هل تغييره، لكن هذه االس���تقاللية تتاج إلى 
بيئة صاحلة لذلك؛ كأن تكون كل املس���الك التي تُس���تخَدم 
في التعبي���ر متاحة للجميع، وكذلك القدرة على التواصل مع 
اجلماهير عبر النوافذ املفتوحة، لكن هذا ال مينع من إمكانية 
صناع���ة الرأي العام وتزييفه؛ بحيث يكون رأياً عاماً صناعياً 
هاً ال يعبر عن حقيقة البيئة التي أنتجته؛ وذلك من خالل  موجَّ
امتالك بيئة تكوين الرأي العام والقدرة على التأثير فيها من 
خالل نش���ر أكاذيب وإذاعة بيانات وإحصاءات غير صحيحة 
واختالق بعض املشكالت، والرأي العام بحاجة إلى قادة؛ وهم 
الذين يتمتعون بالقدرة التأثيرية على قناعات الشعب لدرجة 
قد تصل إلى تغيير الرؤى والتصورات الشعبية؛ بحيث تتحكم 
ه دوراً كبيراً بال شك في  لها ويلعب اإلعالم املوجَّ فيها أو تعدِّ

تشكيل الرأي العام.
اجملاالت: الرأي العام قد يكون بالنس���بة ملؤسسة أو 
منشأة أو طائفة أو فئة، وقد يكون بالنسبة للمجتمع كله. 
وال���رأي العام في كل وحدة مما ذك�رُت يبدأ نخب�وياً لكنه 
ال يقف عند ذلك؛ بل ما يلبث أن ميتد وينساح حتى يشمل 
كلَّ )أو أغلبية( مكونات الوحدات املذكورة، كما أن الرأي 
العام ال يشترط أن يعم وحدته فيكون رأياً أحادياً؛ بل من 
اجلائز أن ينقسم إلى رأيني أو ثالثة؛ بحيث يعبر كل واحد 

منها عن رأي عام.
املؤث��رات: والرأي العام يتأث���ر بدرجة كبيرة بجودة 
وس���ائل االتصال وتشعُّبها ومن ثَمَّ فإن التمكن من وسائل 
االتصاالت شرط مهم لصناعة الرأي العام، كما أنه يتأثر 
بالفئة املجتمعية التي تنتج هذا الرأي من حيث مس���توى 
علمها وثقافتها ورش���دها؛ فالرأي الع���ام يَُعد في غالبه 
ابَن بيئته؛ فالرأي العام الذي يس���ود ه���و ما كان متآلفاً 
أو متجانس���اً مع النسق الفكري العام للوحدة االجتماعية 
املعنية بهذا الرأي، وهذا ما قد يفس���ر موقف األمم من 
دعوات الرس���ل الذين أرس���لهم الله - تعالى - ألقوامهم 
كي يخرجوهم من الظلمات إلى النور، وقد سجل القرآن 

الك���رمي مواقفهم فقال الله - تعال���ى -: }َوانَطَلَق اْل�َمأُل 
ِمْنُهْم َأِن اْمُش���وا َواْصِبُروا َعَلى آِلَهِتُكْم{ ]ص: ٦[، واملأل سادة 
املجتمعات، وهم األقدر على تكوين الرأي العام وحش���د 

البقية خلفه.
صناع��ة ال��رأي العام: والرأي الع���ام كما ميكن أن 
ينش���أ في أول أمره عفوياً نتيجة لواقع ما أو مش���كلة 
ضاغطة، فإنه من املمكن أن يُصنَع صناعة لكنه ال يكون 
ف���ي هذه احلالة حقيقياً بل مرتبطاً ومتقيداً ومعبِّراً عن 
توجهات ُصنَّاع���ه، والرأي العام ق���د يُصنَع عبر آليات 
كثي���رة؛ فمن ذلك وس���ائل اإلعالم املتنوع���ة )املقروءة 
واملسموعة واملرئية( وهذه األخيرة قد تتل أو تستحوذ 
على النصيب األوفى من التأثير ويدخل في ذلك ش���بكة 
املعلومات )اإلنترن���ت( عن طريق املنتدي���ات احلوارية 
ومواق���ع التواص���ل االجتماعي، ومن خ���الل األحزاب 
السياس���ية وجماعات الضغط وجماعات املصالح، ومن 
ذلك الن���دوات واالجتماعات الش���عبية التي تلقى فيها 
اخلطب واحملاض���رات، وكل اجتماع عام متكرر كخطبة 
اجلمعة، ولعل هذا يفس���ر ما تقوم به بعض األنظمة من 
السيطرة على خطبة اجلمعة حتى ال تخرج عن طوعها؛ 
ففي خطبة اجلمع���ة يرتبط العق���ل بالوجدان ويصير 
الرأي العام مرتبطاً بجناح���ني: جناح العقل الذي يؤكد 
على املعلومات املتعلقة بالقضية، وجناح القلب الذي ميد 
القضايا بالوقود النفس���ي الوجداني الالزم الس���تمرار 
القضية بحيث ال تنطفأ جذوتها، وهناك من األنظمة من 
يعمد إلى صنع رأي عام كي يتقبل القوانني أو القرارات 
أو السياس���ات التي تُزِمع الس���لطة احلاكمة على تبنِّيها 
وإقرارها، وهذا الرأي تعتمد مصداقيته على مصداقية 
السلطة التي أنتجته، كما أن هناك من يعمد إلى تضليله 
عن طري���ق التخدي���ر أو اإللهاء بص���رف األنظار عن 

القضايا احليوية وتوجيهها لقضايا هامشية. 
أثر الرأي العام: والرأي العام له قدرة تأثيرية كبيرة 
ر ش���عوبَها وتعت���دُّ بها؛ فقد يغير  في األنظمة التي تقدِّ
أو يعدل بعض القرارات أو القوانني أو السياس���ات، كما 
ميكنه أن يتجاوز ذلك إلحداث قوانني أو قرارات جديدة 
بل وسياسات، لكن أثر الرأي العام في الشأن السياسي 
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- س���واء السياس���ة الداخلية أو اخلارجية - يعتمد على 
مدى اعتداد النظام السياس���ي بحرية الشعوب وكرامتها 
وحقهم ف���ي أن يكون لهم دور مؤثر وفعال في كل ما مير 
مبجتمعاتهم، وفي حالة إهمال النظام السياسي وجتاهله 
ملكانة الش���عوب ودورها يتحول ال���رأي العام إلى موقف 
عدائ���ي كامن جتاه النظام ويظ���ل مكبوتاً ينتظر اللحظة 
املناسبة التي يجد فيها متنفساً حتى يخرج إلى العلن وقد 
يك���ون خروجه في بعض األحيان كخروج البخار احملتِبس 
في ِقْدر يغلي؛ ولعل ذلك يفسر ما حدث في الثورات التي 
نشأت في العديد من الدول العربية عام 2011م، فعندما 
شعرت الشعوب بقدرتها على التعبير عن نفسها وجاءتها 
الفرصة لم تتواَن أو تتقاع���س عن اقتناصها، ورمبا كان 
هذا االنفجار يش���به أال يكون إرادياً، ففي بعض األحايني 
حني تصل قدرة احتمال تلك الش���عوب احلدوَد القصوى 
التي لم تَُعد بعده���ا قادرة على االحتمال ولم يبَق أمامها 
غي���ر االنفجار، كم���ا ميكن للرأي الع���ام أن ميد النظام 
السياسي بقوة تعينه على عدم االستسالم والصمود أمام 
الضغوط اخلارجية؛ حيث يبني للقوة الضاغطة أن الرأي 
العام على الضد من مطالبهم وأن االس���تجابة ملا يطلب 
منه س���يثير الرأي العام ومن ثَمَّ تعرُّض النظام السياسي 

خلطر محدق.
مراعاة الرأي الع��ام: أنظمة احلكم احلكيمة ترص 
على التعرف على الرأي العام وقياس���ه إزاء أي قانون أو 
قرار تريد اتخاذه حتى تعلم ردَّ الفعل املتوقع حياله، وذلك 
عن طريق االس���تطالعات أو االس���تبانات والتحقيقات، 
ورمبا أحياناً من تسريب بعض املعلومات ونشر الشائعات 

بغرض معرفة ردِّ فعل الشعوب. 
ومن خ���الل املوازنة بني أهمية القانون أو القرار وردِّ 
فعل ال���رأي العام املتوَقع من خ���الل املعلومات املتوفرة، 
ميكن للس���لطة تديد اخلطوة التي يجب عليها سلوكها 
ومق���دار التغيير أو التعديل الذي ميك���ن أن جتريَه على 
القانون أو الق���رار املزَمع إصداره، بل قد يكون التصرف 
املناسب حس���ب املعطيات املتوفرة التأخير أو اإللغاء أو 
عمل خطوات قبل اإلصدار لتهيئ البيئة لتأييد القانون أو 
القرار أو قبوله من غير اعتراض، ومن ثَمَّ فإن للرأي العام 
صلة وثيقة بالسياس���ة الش���رعية التي تهدف إلى القيام 

على األمور مبا يصلحها وينفي عنها الفس���اد، والسائس 
مبقتضى السياسة الش���رعية يراعي الرأي العام؛ حتى 
وإن كان ال���رأي العام ليس رش���يداً أو تغيب عنه بعض 
املعطيات التي تؤثر في���ه، واملقصود باملراعاة هو تأخير 
التصرف حلني توفر أو توفير الظروف املناس���بة وليس 

إلغاؤه.

مناذج من مراعاة الش��ريعة لل��رأي العام: ولعل من 
ذلك ما ورد أن الرس���ول # راعى ذلك في مسألة هدم 
الكعبة وإقامتها على قواعد إبراهيم - عليه الس���الم - 
فقال لعائش���ة - رضي الله تعالى عنها -: »يا عائش���ة! 
لوال قومك حديثو عهدهم بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت 
لها بابني: ب���اب يدخل الناس وباب يخرجون«)1(، فالناس 
حلداث���ة عهدهم بالكف���ر رمبا ال يقبل���ون نقض الكعبة 
وإع���ادة بنائها عل���ى قواعد إبراهيم - عليه الس���الم - 
ويرون في ذلك عدم تعظيم للكعبة ملا استقر في نفوسهم 
من تعظيم أمر الكعبة، ورغم أن إعادة بنائها على قواعد 
إبراهي���م هو الصواب إال أن الرس���ول الكرمي # راعى 
موقف الن���اس منه وهو الذي يَُعد ممثاًل للرأي العام، بل 
إن الرأي الع���ام من املمكن اعتباره واالعتداد به ولو كان 
من الكفار إذا كان ذلك مما تتعلق به مصالح املس���لمني 
فيجلب مصلحة أو يدرأُ مفس���دة. وم���ن ذلك عدم قتل 
الرسول # للمنافقني مع أن جرمهم أكبر من جرم الكفار 
املعلنني بكفرهم، فعندم���ا أراد عمر - رضي الله تعالى 
عنه - قتل عب���د الله بن أبي بن س���لول رأس املنافقني 
وقال: يا رس���ول الله: دعني أضرب عن���ق هذا املنافق، 

ب عليه بقوله: باب من ترك بعض االختيار،  ))) أخرجه البخاري، رقم 6)1 وبوَّ
مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه، فيقعوا في أشد منه
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فق���ال النبي #: »دعه، ال يتحدث الناس أن محمدا يقتل 
أصحابه«)1(، والناس الذين ميكن أن يقولوا: إن محمداً # 
يقتل أصحابه هم من الكفار، وأما املسلمون فال يعترضون 
على ما يقوله أو يفعله رسول الله #؛ ألن أقواله وأفعاله 
شرع يُتعبَّد به؛ ففي هذا احلديث اعتدَّ الرسول الكرمي # 
بتفس���ير الكفار لفعله وهو ما يؤكد االعتداد بالرأي العام 
الصادر من الكفار لو تعلق بذلك جلب مصلحة للمسلمني 
أو درء مفس���دة عنهم، وقد وجه الشارع احلكيم املسلمني 
لالس���تفادة من الرأي العام في تغيير منكر والقضاء عليه 
من غير جلوء إلى عقوبة أو استخدام قوة؛ ففي حديث أبي 
هريرة - رضي الله تعالى عنه -: )جاء رجل إلى النبي # 
يش���كو جاره، فقال: »اذهب فاصبر« فأتاه مرتني أو ثالثاً، 
فقال: »اذهب فاطرح متاع���ك في الطريق« فطرح متاعه 
في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل 
الن���اس يلعنونه: فعل الله به، وفعل، وفعل، فجاء إليه جاره 
فقال له: ارجع ال ترى مني ش���يئاً تكرهه()2(، فهذا التدبير 
من رس���ول الله # عمد فيه إلى صناعة رأي عام رشيد 
يضغط لتغيير الواقع السيئ، وكان الرسول في األمور التي 
تهم قطاعاً عريضاً يرجع فيتحسس موقف الرأي العام من 
التصرف الذي يريده؛ ففي قصة سبي هوازن عندما وافق 
الصحابة على رأي رسول الله # في ما رآه من ردِّ السبي 
إليهم لم يقبل ذلك حتى يتبني أن املوافقة متثل رأي املجموع 
وليس رأياً فردياً؛ فقد أخرج البخاري في صحيحه: »فقام 
رسول الله # في املسلمني، فأثنى على الله مبا هو أهله، 
ثم ق���ال: »أما بعد، فإن إخوانكم هؤالء قد جاؤونا تائبني، 
وإني قد رأيت أن أردَّ إليهم س���بيهم، فمن أحب منكم أن 
يطي���ب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه 
حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل« فقال 
الناس: قد طيبنا ذلك لرس���ول الله # لهم، فقال رسول 
الله #: »إنا ال ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، 
فارجع���وا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس، 
فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله # فأخبروه: 

))) أخرجه البخاري، رقم 4905.
))) أخرجه أبو داود في السنن وقال األلباني: حسن صحيح.

أنهم قد طيبوا وأذنوا«)3(، وهذا من السياس���ة النبوية في 
تعرُّف مواقف الناس واالعتداد مبا يرون في ما يحق لهم، 
وقد راعى الرس���ول الكرمي # الرأي العام من األنصار 
ملا وجدوا في أنفسهم شيئاً عندما أعطى قريشاً والعرب 
من الغنائم ولم يعطهم ش���يئاً، فجمعهم واستمع ملقالتهم 
وردَّ عليهم وطيَّب أنفس���هم ول���م يهمل موقفهم ولم يقل: 
إني رسول الله ويجب عليهم التسليم مبا حكمُت ولو قاله 
لكان حقاً، لكنه # آثر الطريق األولى التي فيها مراعاة 
الرأي العام والتصرف املناس���ب حياله؛ فعن أبي سعيد 
اخلدري قال: ملا أعطى رسول الله # ما أعطى من تلك 
العطايا في قري���ش وقبائل العرب، ولم يكن في األنصار 
منها شيء َوَجَد هذا احلي من األنصار في أنفسهم، حتى 
كثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم: لقي رس���ول الله # 
قومه، فدخل عليه س���عد بن عبادة، فقال: يا رسول الله! 
إن هذا احلي قد وجدوا عليك في أنفسهم ملا صنعت في 
هذا الفيء الذي أصبت، قس���مت ف���ي قومك، وأعطيت 
عطايا عظاماً ف���ي قبائل العرب، ولم يك في هذا احلي 
من األنصار ش���يء. قال: »فأين أنت من ذلك يا سعد؟«. 
قال: يا رس���ول الله! ما أن���ا إال امرؤ من قومي، وما أنا؟ 
ق���ال: »فاجمع لي قومك في هذه احلظيرة«. قال: فخرج 
سعد، فجمع األنصار في تلك احلظيرة. قال: فجاء رجال 
هم، فلما  من املهاجرين فتركهم، فدخلوا وجاء آخرون فردَّ
اجتمعوا أتاه س���عد فقال: قد اجتمع لك هذا احلي من 
األنصار، قال: فأتاهم رس���ول الله # فحمد الله وأثنى 
عليه، بالذي هو له أهل، ثم قال: »يا معش���ر األنصار! ما 
قالة بلغتني عنكم وِجَدة وجدمتوها في أنفسكم؟ ألم آتكم 
ضالالً فهداك���م الله؟ وعالة فأغناكم الله؟ وأعداء فألَّف 
الله بني قلوبكم؟«. قالوا: بل الله ورس���وله أََمنُّ وأفضل. 
قال: »أال جتيبونني يا معش���ر األنص���ار؟« قالوا: ومباذا 
جنيبك يا رس���ول الله، ولله ولرسوله املن والفضل؟ »أََما 
باً  ْقتُْم، أَتَيْتَنَا ُمَكذَّ َواللِه! لَْو ِش���ئْتُْم لَُقلْتُْم َفلََصَدْقتُْم َوُصدِّ
ْقنَاَك، َوَمْخُذوالً َفنََصْرنَاَك وطريداً فآويناك، وعائاًل  َفَصدَّ
فآس���يناك، أوِجدمُت في أنفس���كم - يا معشر األنصار - 
في لعاعة من الدنيا، تألَّفت بها قوماً ليس���لموا، ووكلتكم 

))) صحيح البخاري، رقم 07)).
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إلى إس���المكم؟ أفال ترضون - يا معش���ر األنصار - أن 
يذهب الناس بالش���اة والبعير، وترجعون برسول الله في 
رحالك���م؟ فوالذي نفس محمد بيده! ل���وال الهجرة لكنت 
امرأ من األنصار، ولو سلك الناس شعباً، وسلكت األنصار 
ش���عباً لسلكت شعب األنصار، اللهم ارحم األنصار، وأبناء 
األنص���ار، وأبناء أبناء األنصار« ق���ال: فبكى القوم، حتى 
أخضلوا حلاهم، وقالوا: رضينا برسول الله قسماً وحظاً، 
ثم انصرف رس���ول الله # وتفرقوا«)1(. فاستمع الرسول 
# ملقولتهم وأجاب عنها وأزال ما في نفوس���هم وزاد على 
ذلك بأن طي���ب خاطرهم بأجمل العب���ارات. كما متثلت 
مراعاة ال���رأي العام في غزوة بدر حينم���ا قال لهم كما 
روى أنس »... أن رس���ول الله # ش���اور حني بلغه إقبال 
أبي س���فيان. قال: فتكلم أبو بكر، فأعرض عنه، ثم تكلم 
عمر، فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة، فقال: إيانا تريد 
يا رس���ول الله؟ والذي نفسي بيده! لو أمرتنا أن نُخيَضها 
البحر ألخضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك 
الغماد لفعلنا«)2(، وفي لفظ في مصنف أبي ش���يبة: »فقام 
س���عد بن عبادة فقال: يا نبي الله! لكأنك تُعرِّض بنا اليوم 
لتعلم ما في نفوسنا، والذي نفسي بيده! لو ضربت أكبادها 
حتى برك الغماد من ذي مين لكنَّا معك«، وكذلك فعل في 
غزوة األحزاب عندما أراد أن يصرف األحزاب عن املدينة 
في مقابل ما يعطيه لهم من ثلث ثمار املدينة، لكنه # لم 
يفعل ذلك قبل أن يتعرف إلى رأي السعدين سعد بن معاذ 
وس���عد بن عبادة - رضي الله تعالى عنهما - وهما سيدا 

األنصار ورأيهما ميثل الرأي العام لألنصار.
ومن مراعاة خلفائه - رضي الله تعالى عنهم - للرأي 
العام وتأس���يس التصرفات بناء عليه: ما تكلم به أبو بكر 
- رضي الله تعالى عنه - في سقيفة بني ساعدة عندما 
اجتمع املهاجرون واألنصار الختيار خليفة رسول الله #، 
فعندما أراد بع���ض األنصار أن تكون اخلالفة فيهم قال 
أبو بكر: »إن العرب ال تعرف هذا األمر إال لهذا احلي من 
قريش، الذين هم أوسط العرب نسباً وداراً«، فأبو بكر ملا 
أراد أن يب���ني لألنصار خطأ قولهم جلأ إلى الرأي العام 

))) أخرجه أحمد في املسند، رقم 0)117.
))) صحيح مسلم.

املس���تفاد من قوله: »إن الع���رب ال تعرف هذا األمر...
إلخ«؛ فالرأي املس���تقر عند الع���رب أنها ال تعرف هذا 
األمر إال لقريش وال تقبل به إال أن يكون اخلليفة منهم، 
وأب���و بكر - رضي الله تعالى عنه - لم يكن حتى حلظة 
كالم���ه هذه قد بلغه حديث: »األئمة من قريش« وإال لو 

كان عنده الحتج به بدالً من أن يحتج بالرأي العام.
ومما ميكن حسبانه في هذا اجلانب موقف عمر بن 
عب���د العزيز - رحمه الله - فقد راعى ما ميكن أن يَُعدَّ 
من قبيل الرأي العام؛ وهو ضعف االلتزام الديني عندما 
آل إليه أمر املسلمني. روى اخلالَّل بسنده أن عبد امللك 
ابن عمر بن عبد العزيز، قال ألبيه: »يا أبت! ما مينعك 
أن متض���ي ملا تريده من العدل؟ فوالله ما كنت أبالي لو 
غلت بي وبك الق���دور في ذلك. قال: »يا بني! إني إمنا 
أروض الن���اس رياضة الصعب، إني أريد أن أحيي األمر 
م���ن العدل، فأؤخر ذلك حتى أُخِرج معه طمعاً من طمع 
الدني���ا، فينفروا من هذه، ويس���كنوا لهذه«)3(، فتصرُّف 
عم���ر - رحمه الله - يُعدُّ مراعاة للرأي العام؛ فقد علم 
منهم ضعف االلتزام ال���ذي يجعلهم قابلني ملا يأمر به، 
اه ذلك إلى إج���راء جديد حتى يحقق ما يريد، وهو  وأدَّ
م بني يدي األمر الذي قد ينفرون منه طمعاً من  أن يق���دِّ
طمع الدنيا يس���كتهم به، وهذا ف���ي حقيقته ليس رأياً 

عاّماً وإمنا هو سلوك عام نزل منزلة الرأي العام.

))) األمر باملعروف والنهي عن املنكر للخالَّل: )/6).
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 قريب���اً من أحوال العصر الذي نعيش���ه الي���وم كان العالم 
محتاجاً إلى حدوث عملية تغيير كبرى عند بعثة محمد #؛ حيث 
كان عموم البش���ر )عرباً وعجماً( يعيش���ون صراعات متواصلة، 
ظاهرها سياسي أو عسكري أو اقتصادي أو اجتماعي، وباطنها 
ديني واعتق���ادي؛ إنها كانت حروب أفكاٍر ب���ني عق��ول وقلوب، 
ينح���از كلٌّ منه�ا إلى ما يراه مقدس���اً وج�ديراً بأن يُفرض على 

اآلخرين.
كانت أمة الروم الكبيرة منقسمة إلى قسمني متخاصمني: 

قسم وثني ِصرف، يعبد األصنام على طريقة فالسفة اليونان 
واإلغريق، وقس���م يعبد عيسى - عليه السالم - على أنه إله أو 
ابن إله، أو ثالث ثالثة. وكان نصارى الروم أنفسهم على عداوات 
في م���ا بينهم، أججتها اخلالف���ات اجلوهرية ب���ني الكاثوليك 
واألرثودكس الذين تشاركوا في صفات االنحالل والفساد العظيم 
روا ذلك للبلدان التي  دينياً وسياسياً وأخالقياً واجتماعياً. وصدَّ

سيطروا عليها في الشام ومصر. 
أما الفرس - وهم ش���ركاء الروم ف���ي إدارة العالم - فكانوا 
أس���وأ حاالً، يقدس���ون امللوك بدعوى أن دماء اآللهة جتري في 
عروقهم، ويعبدون النار، فيحرقون بلهيبها الذي ال يخبو كل قيم 
الهداية والوحدانية التي جاءت بها الرسل. وأما في شرق األرض 
فقد كانت الش���عوب الصينية على عه���د الوثنية البوذية كما هو 
حالها اليوم، بينما كان الهنود يعددون اآللهة من كل صنف؛ حتى 
قدسوا البحار واألشجار واألحجار واألبقار، مع إهانتهم لإلنسان 
الذي ال ينحدر من الطبقات العنصرية املختارة، فينزلونه منازل 

أحط من البهائم.

وف���ي أط�راف متب�اعدة م���ن األرض كان اليهود - إال نفراً 
قلياًل - في ش���تاتهم ينتظرون اخلالص اإللهي، لكن عن طريق 
إيق���اد احلروب بني من س���واهم من البش���ر األمميني الذين ال 

يشاركونهم في عبادة اإلله اخلاص ببني إسرائيل )يهوه(.
وأم���ا بالد العرب - وس���ط كل هذا - فكان���وا في جزيرة 
تستورد مما وراء البحار حثاالت الديانات واألفكار، لتضيفه إلى 
م���ا عندها من إرث جاهلي عريق، يُذَكر فينَكر، ما أتاهم لتغييره 

من نذير وال بشير.
لقد صدق على س���كان العالم وقتها قول الله - تعالى - في 
احلديث القدسي: »إن الله نظر إلى أهل األرض فمقتهم، عربهم 

وعجمهم إال بقايا من أهل الكتاب« )صحيح مسلم( برقم )2865(.
جاء الرسول # مأموراً مبواجهة كلِّ هذا الباطل، ومجاهدة 
كلِّ ه���ذا الفس���اد الفكري والديني بالوحي املن���زل عليه؛ ليعيد 
البشر إلى العبودية التي تنادي بها الفطرة التي فطر الله الناس 
هم إلى الصالح  عليها، والتوحيد الذي جافاه ونحاه العبيد، ويردَّ
الدين���ي والدنيوي املوصل للفالح األخروي. وتلك - بالش���ك - 
مهمة كبرى وغاية عظمى، كانت جديرة بإرسال عشرات أو مئات 
الرسل في عش���رات أو مئات القرى واملدن. لكن الله - تعالى - 
اختارلها رجاًل واحداً من بلد واحد ليس���تقل بهذه املهام اجلسام 
ف���ي األرض كلها، وهو محم���د # حيث أمره الله - تعالى - أن 
يصدع مبا يؤمر، وأن يبلغ ما أنزل إليه، وأن يجاهد بهذا القرآن 
املنزل جهاداً كبيراً، يتناسب مع كبر مهمة الهداية، وكبر مسؤولية 

مواجهة الكفر والغواية، فأنزل عليه: 

السالح األمضى في )حرب األفكار(

}َوَجاِهْدُهم ِبِه ِجَهاًدا َكِبيًرا{ 
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ِذيًرا #^٥١^#( َفال ُتِطِع اْلَكاِفِريَن  }َوَلْو ِشْئَنا َلَبَعْثَنا ِفي ُكِلّ َقْرَيٍة َنّ
َوَجاِهْدُهم ِبِه ِجَهاًدا َكِبيًرا{ ]الفرقان: ٥١ - ٥٢[ 

 بن يدي اآلية:
ُكلِّ���ف النبي اخلامت # دون بقية الرس���ل برس���الة عامة، 
ليس���ت قومية وال إقليمية، بل عاملية كونية، ال تقتصرعلى البالغ 
حتى تضم إليه البيان، وال تنازل األس���اطير واخلرافات الفكرية 
االعتقادية؛ إال وتواجه معها االنحرافات التش���ريعية والسلوكية، 
وال تكتفي بأمور س���عادة الناس في اآلخرة، حتى تصلح بالدين 
دنياه���م. وكل ذل���ك انطالقاً من بقعة صغيرة م���ن األرض، َمْن 
يعاديه فيها ويحاصره أكثر ممن يؤيده ويناصره، وفي وسط أمة 
كانت في املؤخرة، ومجتمع ل���م تكن له مؤهالت أو تطلعات إلى 
قه وخذالنه عبئاً عليه.  ريادة أو قيادة فيكون عوناً له، بل كان بتفرُّ
ولم يكن # مطالب���اً بتغيير هذا الواقع وهو في برج عاجي من 
رين، أو صومعة نائية للمتأملني املنقطعني،  أبراج الفالسفة املنظِّ
أو حصن منيع من حصون امللوك احملروس���ني املتعالني، بل كان 
عليه # أن يغيِّر في أفكار الناس وعقائدهم وهو يعايش���هم في 
مجتمعاتهم، ويغش���ى مجالسهم، وميشي في أس���واقهم، مؤثراً 
فيه���م غير متأثِّر بهم، وهو # لم يكن في موقف اإللقاء والناس 
حوله ف���ي موقف اإلصغاء، كال؛ ب���ل كان أكثر خواصهم يجادل 
بالباطل ويغض���ب له، وعوامهم يهرفون مبا ال يعرفون في حمية 
جاهلية، ال يصبر على معاجلتها إال إنس���ان مؤيَّد منصور، وهو 
ما اس���توجب أن يجتمع في ش���خصه # ما تف���رق من مناقب 
وصفات جميع املرسلني الذين انتُدبوا ملعاجلة جميع أدواء األمم 
وأمراض البشر، من املرسلني واألنبياء السابقني قبله، فاجتمعت 
فيه عظيم الصفات والسمات: كثبات نوح، وجسارة هود، وهدوء 
صالح، وقنوت إبراهيم، وتقوى يوس���ف، وبسالة موسى، وصبر 
أيوب، وشجاعة داوود، وفطنة سليمان، وسماحة يحيى، ووداعة 

عيسى )عليهم جميعاً صلوات الله وسالمه(.
 ولنا اآلن وقفات مع ما يف اآلية من فقرات:

ِذيًرا{  }َوَلْو ِشْئَنا َلَبَعْثَنا ِفي ُكِلّ َقْرَيٍة َنّ
 املعنى - كما أورده الطبري)1( -: ولو شئنا يا محمد ألرسلنا 
ف���ي كل بلد أو قرية نذيراً ينذرهم بأس���نا، ويخوِّفهم من عاقبة 
الكفر والعصي���ان، فتخف بذلك أعباء القيام بالرس���الة للكافة 
لناك ثقل نذارة اجلميع، لتس���توجب جميع ما  وحدك، ولكنا حمَّ

أعد للمرسلني من الكرامة.
وفي تلك الفقرة من اآلية، أمور جديرة بأن جندد بها إمياننا 
))) سبق التنبيه في مقال سابق من هذه الزاوية، أن العزو إلى كتب التفسير ال أذكر فيه 
اسم  من  معروف  هو  ملا  باإلشارة  أكتفي  ولكن  الطبعات،  د  لتعدُّ الصفحة،  أو  اجلزء 
السورة، ورقم اآلية، التي هي موضوع املقال، كما أني ال أنقل حرفياً كالم املفسر في 

الغالب، ولكن املعنى الذي أشار إليه.

بعظمة الرسول #، وعظمة رسالته، منها:
• أن الله - تعالى - اختاره من بني األنبياء، ليكون رس���والً 
ل أعباء رسالة عامة، ال تخص  للعاملني مستقاًل بشخصه في تمُّ
زمانه وال مكانه، بخالف غيره من الرس���ل، ويدل على هذا مدار 
س���ورة الفرقان التي من ضمنها هذه اآلية؛ حيث ابتدأت بتقرير 
عموم الرسالة، وعاملية القرآن. )التحرير والتنوير البن عاشور(، )تفسير 

اللباب البن عادل احلنبلي(.

• ومنها: أن الله - تعالى - جعل عظمة ش����خصه # معادالً 
جلميع أشخاص الرسل، الذين كان ميكن إرسالهم إلى جميع القرى 
في حال لم يرس����له هو؛ ولذلك أعطاه من العلم والفهم، ومن القوة 
والق����درة على التحمل والصبر، ما كان ميكن أن يتحمله عش����رات 
األنبياء والرسل، في عش����رات املدائن والقرى، ولتتوحد الرسالة، 
وال تتفرق على ألسنة عشرات الرسل. )في ظالل القرآن لسيد قطب(. 
• ومنها: أن الله - تعالى - ملا بعثه رس���والً للعاملني، وبدياًل 
عن كثير من املرسلني؛ كانت له أجورهم جميعاً وأجور جميع من 
استجاب له إلى يوم الدين من اإلنس واجلن؛ فثقل بذلك ميزانه 
وعظمت منزلت���ه وارتفعت درجته، حتى كان جديراً بالوس���يلة 
والفضيلة، والدرجة العالية الرفيعة. )تفس���ير البغوي(، )تفسيرأضواء 

البيان للشنقيطي، اآلية 7 من سورة الرعد(.

• ومنها: أن رس���الته # ملا كانت ال تخص زمانه وال مكانه 
وال قومه، احتاجت كتاباً غير محدود في مكان، وال موقوت بزمان 
وال مخصوص بنوع إنس���ان، فجاء ه���ذا القرآن الذي هو أعظم 

الكتب تشريفاً ملن تنزل عليه، وملن قام به.

 }َفال ُتِطِع اْلَكاِفِريَن{ 
بعد أن بدأت اآلية بإظهار عظمة الرس���ول # وِرفَعة قدره 
ه على شكر  لت عليه في القرآن، جاءت بحضِّ بالرس���الة التي تنزَّ
تلك النعمة بأن يجاهد بهذا القرآن، وال يطيع فيه أهواء الضالني 
من جميع األصن���اف وفي جميع البالد؛ فاملعن���ى: إنا فضلناك 
بالرسالة إلى الكافة، فبلِّغها كافة، وال تطع في ترك أي شي منها 
أنواع املبطلني كافة. ونس���تفيد من هذه العبارة في اآلية جوانب 

عملية مهمة، ينبغي نلحظها في مسيرتنا الدعوية، منها: 
• كلما كبرت املنزلة العلمية والدعوية، عظمت املس���ؤولية، 
وكلما عظم الطمع ف���ي األجر، تطلب ذلك كثرة املجاهدة. فبعد 
أن أعلم الله رس���وله # بِعَظم منزلته ف���ي اآلية، أعلمه بعظم 

مسؤوليته، وكلفه بذلك التكليف الكبير. )البحر احمليط البن حيان(.
• الداعي إلى احل���ق عليه واجبان جتاه دع���وات الباطل: 
األول: أن يبطلها في نفس���ه فال يستجيب لها، والثاني أال يطيع 
أصحابها في حرصهم على الكف عن كش���ف زيفها والدعوة إلى 

ضدها من احلق. )القول املفيد على كتاب التوحيد البن عثيمني(.
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• أصحاب الض���الل والهوى يحبون أن يطاعوا في هواهم، 
ويتمنون ذلك، لكن املطلوب أن نطيع الله فيهم؛ وذلك مبخالفتهم 
وإبالغها، بأال نترك إبالغهم تبعاً ألهوائهم. )تفس���ير الس���عدي(، 

)تفسير البغوي(.

• نحن ال نطيع الكفار في ما كان ديناً صحيحاً في األصل ثم 
ف الذي كتبوه بأيديهم  نُسخ؛ فكيف بالباطل املخرِّف والدين احملرَّ
هم عليه؟ بل كيف مبا صاغوه من تش���ريعات  ويريدون منا أن نقرَّ
وأنظمة أرضية وضعية، وضعوها مضاهاة وِضراراً للتش���ريعات 
اإللهية، ويريدون منا أن نحكم بها ونتحاكم إليها؟ إن ذلك لو حدث 
لكان ش���ركاً في التشريع، كما قال الله - تعالى -: }َوال ُيْشِرُك ِفي 
ُحْكِم���ِه َأَحًدا{ ]الكهف: ٢٦[، وفي قراءة ابن عامر »فال تشرك في 

حكمه أحداً« )أضواء البيان الشنقيطي، اآلية / 26 من سورة الكهف(.
• الوص����ف ب� )الكافري����ن( هنا، داللة عل����ى العلة في األمر 
بترك طاعتهم، وهي علة تغطيته����م للحق وجحده، فينبغي احلذر 
م����ن طاعتهم ف����ي القضايا املتعلقة باالعتقاد؛ ألن من ش����أنها أن 
توِصل إلى الكفر إذا استمرت واستُْمرئت، كما قال الله - تعالى -: 
وُكْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َفَتنَقِلُبوا  َها اَلِّذيَن آَمُنوا إن ُتِطيُعوا اَلِّذيَن َكَفُروا َيُرُدّ }َي���ا َأُيّ
َها اَلِّذيَن آَمُنوا إن ُتِطيُعوا َفِريًقا  َخاِسِريَن{ ]آل عمران: ١٤٩[، وقال: }َيا َأُيّ
وُكم َبْعَد إمَياِنُكْم َكاِفِريَن{ ]آل عمران: ١٠٠[.  َن اَلِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َيُرُدّ ِمّ

}َوَجاِهْدُهم ِبِه {
هذا خطاب له # ومن بعده أهل الدعوة من أمته، باستغراق 
الوسع في مدافعة الباطل االعتقادي والفكري بهذا الكتاب املبني 
ومبنهجه القومي؛ فالضمير في )به( يعود على القرآن - كما قال 
ابن عباس )رضي الله عنهما( - أو يعود على اإلسالم - كما قال 

ابن زيد - )يراجع تفسير الطبري لآلية(. واألول أقرب.
 ونستفيد من هذه الفقرة من اآلية قواعد مهمة في الصدع 

بالدعوة واملنافحة عنها:
• الق���رآن الكرمي أعظم نعم الله، واجلهاد بآياته بعد االهتداء 
بهداياته من ُش���ْكر نعمته، واخلروج من هجره الذي شكاه الرسول 
ُسوُل َيا َرِبّ  # إلى ربه، كما ورد في سورة الفرقان نفسها }َوَقاَل الَرّ
إَنّ َقْوِمي اَتَّخُذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجوًرا{ ]الفرقان: ٣٠[. فمن هجر القرآن 
هجر اجلهاد به، واالقتصار على املقاالت والنقوالت والنظر العقلي. 
وكما تقابل نعمة القرآن بالش���كر جه���اداً به ودعوة إليه، فيجب أن 

تقابل بالصبر على مشاق تلك الدعوة واألذى في سبيلها.
• املجاهدة ف���ي قوله: }َوَجاِهْدُهم{ عل���ى وزن )مفاعلة( 
وه���ي ال تكون إال بني طرفني يجاهد كاًل منهما اآلخُر: أحدهما 
هنا يجاه���د بالوحي، واآلخر يجاِهد باله���وى، فال ينفك األمر 
ع���ن جهاد؛ فمهما تركنا أو أهملنا جهاد أهواء املبطلني بالقرآن، 
فلن يتركوا هم مجاهدتنا، وسيغزونا بها في عقر دارنا. )التحرير 

والتنوير البن عاشور(.

• عندما جناهد بالقرآن، فاألصل الدعوة بالرفق وبالتي هي 
أحسن. أما املعاند فتنبغي معه املفاصلة والشدة، وإظهار ما جاء 
به الوحي من أحكام وعقائد ومواعظ، بال تهيب أو مجاملة؛ فالباء 
في }َوَجاِهْدُهم ِبِه{ للمالبس���ة، واملعنى جاهدهم بالقرآن بإبالغ 
آياته واالحتجاج ببراهينه وبأحكامه وعقائده وما فيه من زواجر 
وقوارع، جهاداً مالبساً تَْرَك طاعتهم، وكأنه قيل: فجاهدهم في 
حال عنادهم بالشدة ومبا فيه مما يخالف أهواءهم؛ ال مبداراتهم 

ومجاملتهم. )تفسير أبي السعود(، )تفسير األلوسي(.
• األمر باجلهاد هنا منص���رف إلى جهاد الدعوة واحلجة، 
وهو جهاد اللس���ان ال السيف - كما هو الظاهر من سياق سورة 
الفرق���ان املكية - أما جهاد الس���الح فمأخوذ من نصوص أَُخر، 
واآلي���ة تدل على أن الدعوة واحملاجة بالوحي من جنس اجلهاد؛ 
إذ اجله���اد نوعان: جهاد دعوة يتضمن إبط���ال الباطل وإحقاق 
احلق ف���ي الصورة النظرية، وجهاد قت���ال ينصرف إلى الناحية 
العملية، وهذا ينقسم إلى جهاد دفع لصد املعتدين على حرمات 
الله، وجهاد طلب إلزالة بأس الصادين عن س���بيل الله. )زاد املعاد 

البن القيم: 3/5(، )تفسير ابن أبي زمنني(.

• جهاد الدعوة واحُلجة والبيان أسبق وأهم من جهاد السالح 
والس���نان، وهذا - كما قال ابن القيم -: »لعظيم منفعته، وشدة 
مؤنت���ه، وكثرة أعدائه«، وألنه لوال ق���وة احلجة، ملا أفادت حجة 
القوة، وملا أدت شرعة اجلهاد مقاصدها من الهداية واإلصالح. 
ودخ���ول الناس في دين الله أفوجاً، وألن املجاهد بلس���انه يكون 
جهاده أخوف على نفسه؛ ألنه يكون بني ظهراني من يجاهدهم، 

وتت سطوتهم في الغالب. )زاد املعاد: 3/5(، )تفسير البيضاوي(.
• من اجلهاد بالقرآن تالوته عل���ى املخالف، وهذا يتضمن 
إيصاالً ملعانيه التي يش���ترك في فهم معظمها أكثر الناس، لقوله 
ِكٍر{ ]القمر: ١٧[،  َدّ ْكِر َفَهْل ِمن ُمّ ���ْرَنا اْلُقْرآَن ِللِذّ - تعالى - }َوَلَقْد َيَسّ
فبلفظه املباش���ر في الغالب تقوم احلجة وتصل احملجة )تفس���ير 

القرآن املجيد البن عجيبة(، )تفسير إرشاد العقل السليم ألبي السعود( 

أما م���ن ال يعرفون لغة الع���رب، فيبلَّغون بأيس���ر التراجم 
الصحيحة للقرآن؛ فالقرآن ألفاظ ومعاٍن، وتلك املعاني تخاطب 
الفطرة بأي لس���ان. والوج���دان والعقل يُخاَط���ب باملعاني قبل 

األلفاظ. 
• املجاهدة بالقرآن تتاج منا إلى اس���تحضار واستقصاء 
ر معانيه وتقررها نصوص  وبحث؛ فالنص الواحد في القرآن تُكرِّ
قرآنية أخ���رى، وما لم تظهر معانيه رغ���م ذلك، تبينه نصوص 
الس���نة الصحيحة املوِضح���ة، فإن لم يَِرد من الس���نة ما يكفي 
للبيان؛ كانت أقوال الس���لف - من الصحاب���ة والتابعني - بياناً 

إضافياً، كما قرر ذلك ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير.
• ضمير الغائب في قوله: }َوَجاِهْدُهم ِبِه{ يعود على أصناف 
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الكافرين الظاهرين، فهم املقص���ودون أوالً بجهادنا بالقرآن في 
اآلية. وكل باطل يؤول إلى الكفر من االعتقادات واألفكار القدمية 
واملعاصرة، يوجد في القرآن رد عليه، علمه من علمه وجهله من 
جهله، لقول���ه - تعالى -: }َبْل َنْقِذُف ِباْل�َحِقّ َعَل���ى اْلَباِطِل َفَيْدَمُغُه{ 

]األنبياء: ١٨[ )نظم الدرر للبقاعي(.
ه أيضاً ألنواع املنافقني  • األم���ر بجهاد احلجة والدعوة يوجَّ
ه ألصناف  املتظاهرين باإلس���الم - وما أكثرهم - مثلما هو موجَّ
الكافرين الظاهرين في الكف���ر، وكال الفريقني يجاَهدان - في 
حال عنادهم - باحلجة مع الشدة، كما في قوله - تعالى -: }َيا 
اَر َواْل�ُمَناِفِقنَي َواْغُلْظ َعَلْيِهْم{ ]التوبة: ٧٣[، وقوله:  ِبُيّ َجاِهِد اْلُكَفّ َها الَنّ َأُيّ

}َوُقل َلُّهْم ِفي َأنُفِسِهْم َقْواًل َبِليًغا{ ]النساء: ٦٣[.
• ال ينبغ���ي أن نقلل م���ن أهمية جهاد املنافق���ني بالقرآن، 
فجهاده���م - كما قال ابن القيم -: »أصعب من جهاد الكفار، وهو 
جهاد خواص األمة وورثة الرس���ل، والقائمون به أفراد في العالم، 
واملش���اركون فيه واملعاونون عليه وإن كانوا هم األقلني عدداً، فهم 
األعظم���ون عند الله قدراً« وهو »أكبر اجلهادين، فإن املنافقني لم 
يكونوا يقاتلون املسلمني، بل كانوا معهم في الظاهر، بل رمبا كانوا 
ِبُيّ  َها الَنّ يقاتلون عدوهم معهم، ومع هذا فقد قال - تعالى -: }َيا َأُيّ

اَر َواْل�ُمَناِفِقنَي َواْغُلْظ َعَلْيِهْم{ )مفتاح دار السعادة: /70/1(. َجاِهِد اْلُكَفّ
• يدخل في جهادنا بالقرآن جهاد أهل األهواء والبدع الغليظة، 
وبخاص���ة الرؤوس منهم، وهؤالء ال أبل���غ وال أمضى في الرد عليهم 
من نصوص الوحي املعصوم، ومن تأمل مناظرات ومساجالت وردود 
األئمة من أهل العلم على املبتدعة؛ وجد أن ردودهم في الغالب تتفرع 

ه أو تكذيبه. عن معاني نصوص الوحي الذي ال حيلة لهم في ردِّ
• ينبغي أن نكون على ذكر بأن االنحرافات الفكرية املعاصرة 
املنحرفة عن هدايات الرسل، ال تصني للمسلمني من إضاللها 
وإغوائها، إال بنصوص القرآن احلاسمة، ثم نصوص السنة الثابتة؛ 
ش���رط أن يكون َفْهم هذه النصوص مأخوذاً عن س���لف األمة؛ 
فالفكر الَعلماني في ش���قه الشرقي: )الش���يوعية واالشتراكية( 
والفكر الَعلماني في وجهه الغربي: )الليبرالية( برأس���ماليتها في 
االقتص���اد، ودميقراطيتها في السياس���ة، وحرياتها املنفلتة في 
االجتماع؛ هذه العلمانية بتلوناتها وتقلُّباتها؛ ليس أجدر بكش���ف 
زيفها وفضح زيغها أمام املسلمني من القرآن. وكذلك كل األفكار 
الوافدة الباطلة وأصول البدع القدمية واملعاصرة؛ في القرآن ردٌّ 
عليها ملن بحث وتدبَّ���ر، لقوله - تعالى -: }َبْل َنْقِذُف ِباْل�َحِقّ َعَلى 

اْلَباِطِل َفَيْدَمُغُه َفإَذا ُهَو َزاِهٌق{ ]األنبياء: ١٨[)1(.
• كلما كان انتش����ار دعوة من الباطل أكثر، وكان تأثيرها في 
إضالل الناس أخطر، احتاجت من العلماء والدعاة إلى جهاد أكبر، 
وتع����نيَّ عليهم الصدع بإبطالها على قدر انتش����ارها، وذلك بتقرير 

))) وسوف تكون - بإذن الله - في هذه الزاوية منازالت قرآنية لألخطر من هذه األفكار.

املعاني القرآنية املض����ادة وتكريرها، أما البدع القدمية التي ماتت 
وال جتد من يجاهد بها أو ألجلها، فال حاجة ملزيد االنش����غال بها 
)إال للمتخصصني(؛ فاألعمار ال تتس����ع ألن تُنَفق في الرد على كل 

املقاالت التي كان الشيطان قد أوحى بها إلى من يصغون له.

}ِجَهاًدا َكِبيًرا{
وصف اجلهاد هن���ا بأنه )كبير( جاء العتبارات كثيرة، ال بد 

أن يستحضرها الدعاة، منها:
• أن جهاد الدعوة ال بد أن يش���تمل على ش���رطي اإلخالص 
والص���واب؛ فالدعوة بال إخالص ال تقبل، وهي بال صواب واتباع ال 
جتدي. واجلهاد بالقرآن ال يكون كبي���راً إال إذا كان ظاهراً وباطناً، 
)تفس���ير القرطبي( )تفسير حقي( فال بد من مجاهدة الباطل بالقلب قبل 

اللسان أو اليد، كما قال #: »فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء 

ذلك مثقال حبة خردل من إميان( )رواه مسلم، برقم 50(. 
• وجه���اد العلماء والدعاة بالقرآن يك���ون كبيراً حني يكون 
ش���اماًل للكم والكيف، فيكون ش���ديداً في ما يستوجب الشدة، 
وكثيراً مكرراً في ما يس���تدعي الكثرة والتكرار. )تفسير األلوسي(، 
ها  ونصوص اجلهاد بالق���رآن في مظانها كبي���رة وكثيرة في كمِّ
ن املدافع بها من جلم اخلصوم،  وكيفها، ولها قوة دفع خاصة متكِّ
وجذب املنصفني. )تفس���ير ابن عاشور( )تفس���ير الظالل(. واآلية تدل 
– كما قال األلوس���ي –: »على عظم جهاد العلماء ألعداء الدين، 
مبا يوردون عليهم من األدلة، وأوفرهم حظاً: املجاهدون بالقرآن 

منهم«.
• جهاد أهل العلم والدع���وة بالقرآن؛ يكون كبيراً على قدر 
ما يترتب عليه من آثار؛ فهو قد ُفِرض على الرس���ول #، وعلى 
القائم���ني بالدين بعده لوظائف عظام، يأتي على رأس���ها إقامة 
احلجة على التوحيد، ودحض شبهات الشرك والكفر، والتمكني 
للحق والس���نة، وإبطال مقوالت املبتدع���ة، وتكثير أتباع احلق، 
وتفري���ق صفوف الباطل، وكل ذلك وعل���ى قدره، تكون كلمة الله 
هي العليا وكلمة الذين كفروا الس���فلى. وقد كان جهاد الرسول 
# بالقرآن محقق���اً لكل ذلك، فكان جهاداً كبيراً حقاً؛ ألنه كان 
مواجهة للعالم في عصره، وظل نبراس���اً بعد عصره لكل الهداة 

املهتدين. )تفسير أبي السعود( )تفسير البحر احمليط(. 
وق���د ضمن الله - تعالى - بق���اء طائفة من أمة محمد # 
س���ائرة على نهجه في البقاء على احل���ق علماً وعماًل، تصياًل 
وإظه���اراً، انتصاراً للقرآن، وجهاداً به، وهو ما أخبر عنه # في 
قوله: »ال ت���زال طائفة من أمتي على احل���ق ظاهرين، لعدوهم 
قاهرين، ال يضرهم من خالفه���م وال من خذلهم حتى يأتي أمر 

الله وهم على ذلك«. )مسند أحمد، رقم 22302(.
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] كلمات في المنهج [

احلم���د لل���ه رب العامل���ني والصالة والس���الم على 
خ���امت النبيني واملرس���لني فال نبي بعده وال ش���رع باٍق 
غوا  غير شرعه، ورضي الله عن آله وأصحابه الذين بلَّ
الدي���ن واس���تقاموا عليه حتى جاءه���م اليقني: }ِمَن 
ن َقَضى  َه َعَلْيِه َفِمْنُهم َمّ اْل�ُمْؤِمِننَي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا الَلّ
ُلوا َتْبِدياًل{ ]األحزاب: ٢٣[،  ن َينَتِظُر َوَما َبَدّ َنْحَبُه َوِمْنُهم َمّ

وبعد: 
فقد رغب إليَّ أخي الشيخ أحمد الصويان )رئيس 
حتري���ر مجل���ة البيان( كتاب���ة مقال دوريٍّ ف���ي املجلة، 
فتم االتفاق على كتابة مقال كلَّ ش���هرين، حتت زاوية 
)كلم���ات ف���ي املنهج(؛ ذل���ك أن من أهم مع���ارك األمة 
اليوم هي معركة )املنهج(؛ حيث إن األعداء وجدوا أن 
معارك القتال تنتهي - غالبًا - بانتصار املسلمني ولو 
بعد حني، مع ما يتكبده األعداء من خس���ائر فادحة؛ 
زوا على املعركة داخل الصف اإلس���المي نفس���ه  لذا ركَّ
بني علمائه ودعاته؛ حيث آتت هذه اخلطة ُأُكَلها بأقل 
ي مناه���ج منحرفة تقاوم املنهج  اخلس���ائر؛ وذلك بتبنِّ
احل���ق، الذي س���ار عليه س���لف هذه األمة ف���ي القرون 
ل���ة، وتقاري���ر )ران���د( الدوري���ة تكش���ف ع���ن هذا  املفضَّ

ط املاكر. املخطَّ
لذا كان لزامًا على علماء األمة ودعاتها التصدي 
ل���ة؛ حي���ث وقع ف���ي َش���َركها دعاٌة  له���ذه املناه���ج املضلِّ
وط���الُب عل���م، فتبعه���م على ذل���ك فئام م���ن الدهماء 

واملثقفني.
وانطالقًا من هنا سأحتدث - بإذن الله - في كل 
مق���ال عن قضية من القضايا، وقد ال يبدو الترابط 
بينه���ا ظاهرًا، لكن في احملصل���ة النهائية هي معالم 
رئيس���ية من معالم الس���ير إلى الله عل���ى منهج أهل 
الس���نة واجلماع���ة، مم���ا يس���اهم ف���ي بيان���ه والثبات 
ار،  علي���ه ف���ي ظل ه���ذه احل���رب الشرس���ة واملك���ر الكبَّ
وَلْب���س احل���ق بالباط���ل، ممن ضل فأض���ل وضل عن 

سوء السبيل.
وأسأل الله التوفيق والسداد وُحْسن القصد، 

}ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا{أ. د. ناصر بن سليمان العمر
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عنوان املقال جزء من اآلية الثامنة واألربعني من سورة املائدة. 
قال - تعالى -: }ِلُكٍلّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا{ ]املائدة: ٤٨[.

قال ابن عباس: }ِش���ْرَعًة َوِمْنَهاًجا{ سبياًل وُسنة. وقال في 
القام���وس: النهج: الطريق الواضح كاملنه���ج واملنهاج، وقال ابن 

كثير هو: )الطريق السهل الواضح(.
قال ابن كثير - رحمه الله -: »هذا إخبار عن األمم املختلفة 
األديان، باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع املختلفة 
في األحكام، املتفقة في التوحيد، كما ثبت في صحيح البخاري، 
ع���ن أبي هري���رة - رضي الله عنه - أن النب���ي # قال: »نحن 
- معاش���ر األنبياء - إخوة لعالت، دينن���ا واحد«)1(- يعني بذلك 
نه كل كتاب  التوحيد الذي بعث الله به كل رس���ول أرس���له، وضمَّ
ُسوٍل إاَلّ ُنوِحي  أنزله، كما قال - تعالى -: }َوَما َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِمن َرّ
ُه ال إَلَه إاَلّ َأَنا َفاْعُبُدوِن{ ]األنبياء: ٢٥[، وقال - تعالى -: }َوَلَقْد  إَلْيِه َأَنّ
اُغوَت{ ]النحل: ٣٦[،  َه َواْجَتِنُبوا الَطّ ُس���واًل َأِن اْعُبُدوا الَلّ ٍة َرّ َبَعْثَنا ِفي ُكِلّ ُأَمّ
وأما الش���رائع فمختلفة في األوامر والنواهي؛ فقد يكون الشيء 
في هذه الشريعة حراماً ثم يحل في الشريعة األخرى، وبالعكس، 
وخفيفاً فيزاد في الشدة في هذه دون هذه. وذلك ملا له - تع�الى 

- في ذلك من احلكمة البالغة، واحلجة الدامغة«)2(.
قال س���عيد بن أبي عروبة، عن قت���ادة قوله: }ِل���ُكٍلّ َجَعْلَنا ِمنُكْم 
ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا{، يقول: »سبياًل وُسنة، والسنن مختلفة: هي في التوراة 
شريعة، وفي اإلجنيل ش���ريعة، وفي الفرقان ش�ريعة، يُِحل الله فيها 
م ما يشاء، ليعلم من يطيعه ممن يعصيه، والدين الذي  ما يشاء، ويحرِّ

ال يقبل الله غيره: التوحيد واإلخالص لله، الذي جاءت به الرسل«.

الفرق بني الشرعة واملنهاج:
فأمة محمد # لها شرعة ولها منهاج يخصها، واملنهاج أخص 
بهذه األمة من الشرعة؛ فالشريعة قد تتفق كأصل الصالة والصيام 
والزكاة ويختلف املنه����اج؛ فالصيام كتب علينا كما كتب على الذين 
من قبلنا، لكن الله أحل لنا ليلة الصيام الرفث، وجعل لصلواتنا من 
الشروط واألحكام ما لم تكن عند غيرنا، وهكذا كثير من الشرائع 
املشتركة في أصلها قد يتباين املنهاج املوضوع لألمة فيها عن سائر 

األمم، واملقصود أن منهاج هذه األمة أخص من مناهج غيرها.
واملنه���اج احلق الذي يجب أن يدين به املس���لم هو )املنهاج 

الذي كان على هدي السنن النبوية والطريقة األولى(.

))) صحيح البخاري، رقم ))44)). 
))) ابن كثير ))/9)1).
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فإن هذه األمة افترقت ِفَرقاً كما صح اخلبر عن الصادق 
املص���دوق # في حديث أبي هري���رة: »تفرقت اليهود على 
إحدى وسبعني أو اثنتني وسبعني فرقة والنصارى مثل ذلك، 

وتفترق أمتي ثالثاً وسبعني فرقة«)1(.
قال البيهقي: »ويشبه أن يكون اختالف هؤالء وأمثالهم أريد 
مبا روينا في حديث أبي هريرة، والذي يؤكده ما روي في حديث 
معاوي����ة في هذا احلديث أنه قال: )كله����ا في النار إال واحدة، 
وهي اجلماعة( وفي حديث عمرو بن عوف )إال واحدة اإلسالم 
وجماعتهم( وفي حديث عبد الل����ه بن عمرو )إال واحدة ما أنا 

عليه وأصحابي(«)2(.
»وإمنا اجتمع أصحابه على مسائل األصول؛ فإنه لم يُرَو 
عن أحد منهم خالف ما أش���رنا إليه في هذا الكتاب؛ فأما 
مس���ائل الفروع فما ليس فيه نص كتاب وال نص سنة، فقد 
اجتمعوا على بعضه واختلفوا في بعضه؛ فما اجتمعوا عليه 
ليس ألحد مخالفتهم فيه، وما اختلفوا فيه فصاحب الشرع 
هو الذي س���وغ لهم هذا النوع من االختالف؛ حيث أمرهم 
باالس���تنباط وباالجتهاد مع علمه ب���أن ذلك يختلف، وجعل 
للمصيب منهم أجرين وللمخط���ئ منهم أجراً واحداً، وذلك 

على ما يحتمل من االجتهاد ورفع عنه ما أخطأ فيه«)3(.
»قال عبد القاه���ر: للحديث الوارد ف���ي افتراق األمة 
أسانيد كثيرة، وقد رواه عن النبي # جماعة من الصحابة؛ 
كأن���س بن مالك، وأبي هريرة، وأب���ي الدرداء، وجابر، وأبي 
س���عيد اخلدري، وأُبَي ب���ن كعب، وعبد الل���ه بن عمرو بن 
العاص، وأبي أمامة، وواثله بن األس���قع، وغيرهم، وقد روى 
اخللفاء الراش���دين أنهم ذكروا افت���راق األمة بعدهم فرقاً 
وذكروا أن الفرقة الناجية منها )فرقة واحدة( وسائرها على 

الضالل في الدنيا والبوار في اآلخرة«)4(.

))) سنن أبي داود )5496(، والترمذي: )640)(، وقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة 
حديث حسن صحيح.

))) وهذه الزيادة حاول بعض املعاصرين الطعن فيها وهي ثابتة، فلفط )من كان على 
مفسر  حديث  هذا  وقال   ،)(641( الترمذي  رواه  وأصحابي(  عليه  أنا  ما  مثل 
غريب ال نعرفه مثل هذا إال من هذا الوجه، ورواه احلاكم ))/8)1( من حديث 
عبد الله بن عمرو، ورواه الطبراني في األوسط )8/))( من حديث أنس وقال 
املدني، وياسني  الله بن سفيان  لم يرو هذا احلديث عن يحيى بن سعيد إال عبد 
الزيات. أما لفظ )وهي اجلماعة( فرواه أحمد )4/)10(، وأبو داوود )4597) 
أنس  حديث  من   )(99(( ماجه  وابن   )(45/(( وأحمد  معاوية،  حديث  من 
وابن ماجه ))99)( من حديث عوف بن مالك. وصححه شيخ اإلسالم كما في 
مجموع الفتاوى ))/45)-59)( وعلق عليه بتعليق طويل وذكره الكتاني في 
)ومن  اآلية:  له  تشهد  املتواتر )ص57(. ومعناه  احلديث  املتناثر من  نظم  كتابه 
يشاقق الرسول من بعد ما تبني له الهدى ويتبع غير سبيل املؤمنني نوله ما تولى 

ونصله جهنم وساءت مصيراً(. 
))) االعتقاد )ص)))).

)4) الفرق بني الفرق )ص5).

ومما سبق نخلص إلى بعض النتائج: 
أواًل: قضاي���ا التوحيد واألص���ول الكلية مما جاءت به 
الرسل جميعاً، وكذا مكارم األخالق ومحاسن العادات على 

تفاوت بني التشريعات فيها.
ثانيًا: لهذه األمة شرعة ومنهاج اختصها الله به، وهذا 
من جملة إنعامه - سبحانه وتعالى - على هذه األمة، وهذا 

االختصاص ال مينع االشتراَك في بعض اجلوانب.
ثالث��ًا: بني الش���ريعة واملنهاج وبعض األصول الكبرى 
عالق���ة، غير أن املنه���اج أعم؛ فاملنهاج من���ه قضايا كبرى 
ليس���ت من أصول االعتقاد؛ ولكنه���ا مما اختصت به هذه 
األمة وأجمع عليه س���لفها، ومس���ائل االعتقاد فيها أصول 
رة في الش���رائع كلِّها؛ فمن ضل  كبرى لكنها مش���تركة مقرَّ
فيها من أهل اإلسالم فقد خالف احلق الذي عند أهل امللل 
قاطبة، ومن أصاب فيها ال يلزم أن تتعدى إصابتُه إلى كامل 
املنهاج الذي اختص الله به هذه األمة، وس���ار عليه سلفها، 

رضوان الله - تعالى - عليهم.
وإذا تق���رر هذا، ُعِلم أن الض���الل قد يكون في بعض 
مسائل االعتقاد؛ فإن حدث في األصول فهو ضالل عظيم 

يزداد بحسب اإليغال في الضالل، وبحسب األصل.
وقد يكون الضالل كذلك في مس���ائل املنهاج املختصة 

بها هذه األمة.
واملنهاج الذي يعظم خطر احليدة عنه بني أهل امللة هو 

هذا املنهاج الذي كان عليه الرعيل األول.
أما ما اختلف فيه أهل الس���نة وكانت لهم فيه مناهج 
مختلفة ككثير من مس���ائل الف���روع، فالصحيح أن املنهاج 
الذي رضيه الله وَشَرعه واحد منها، وتارة يكون مع طائفة 
أهل السنة وأخرى مع طائفة أخرى، غير أن العذر ملخاِلفه 

قد يكون قريباً.
أم���ا ما اجتمعت عليه األمة فال جتوز مخالفته، وكذا ما 
اجتمع عليه أهل السنة واجلماعة، فهو املنهاج القومي الذي ال 

تسوغ احليدة عنه، فإنهم هم الفرقة الناجية املنصورة.
وعل��ى هذا ميك��ن أن نقس��م املنهاج إىل ثاثة أقس��ام 

باعتبار خمالفته:
األول: منهاج عام ألهل اإلسالم اختلف فيه أهل السنة 
وغيرهم، فش���أن اخلالف في هذا قد يكون واس���عاً طاملا 
صدر عن اجتهاد س���ائغ، وال ينبغي أن يشنَّع على املخالف 

فيه.
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الثاين: منهاج خاص بالفرقة الناجية والطائفة املنصورة 
اجتمع���ت عليه، فمخالفه على خطر، وقد يُعَذر إن كان أهاًل 

للعذر، مع شناعة مخالفته.
الثالث: منهاج أجمعت عليه األمة قاطبة كشأن كثير من 

القطعيات، فهذه املخالَفة فيها قد تُخِرج عن امللة.
أم���ا األول: فمثل كثير من املس���ائل الفقهي���ة والفروع 

العملية، وبعض الفروع العملية التي اختلف فيها األئمة.
وأما الثاني: فمثل مخالفة أهل الفرق اإلسالمية، والبدع 

امللِّليَّة ألهل السنة واجلماعة من أتباع الصدر األول.
وأما الثالث: فمث���ل مخالفة بعض اللبراليني، وأصحاب 

البدع الكفرية من منتسبي اإلسالم.
ومن هنا يُعلَم أن بعض أهل الس���نة ق���د يخطئون في 
مس���ائل وال يخرجهم ذلك عن حد أهل الس���نة في اجلملة، 
وبعض أهل البدعة والفرقة قد يصيبون احلق في مسائل وال 

يدخلهم ذلك في زمرة الفرقة الناجية والطائفة املنصورة.
وطائف���ة أخرى على النقيض من هؤالء تَُعد كلَّ انحراف 
عن منهاج الس���نة مخِرجاً لصاحبه عن دائرة أهل الس���نة 
واجلماعة إلى إح���دى الفرق التي وافقها بانحرافه في تلك 

املسألة.
واحلق التوسط؛ فإن من التزم أصول طائفة مخالفة ملا 
كان عليه الس���لف الصالح فال ينبغي أن يَُعد من أهل السنة 
باإلطالق اخلاص، الذي يشير إلى االلتزام بهدي السلف وما 
أجم���ع عليه الصحابة - رضوان الل���ه عليهم - ولم ينطقوا 
بخالفه؛ فالذي يلتزم - مثاًل - مبذهب األشاعرة في اإلميان 
وفي الصف���ات وفي القدر ليس من أهل الس���نة باإلطالق 
اخل���اص وإن كان قد يطل���ق على أمثال هؤالء األش���اعرة 
واملاتريدية ونحوهم م���ن الفرق األقرب مخالفة من غيرهم 
أنهم من أهل الس���نة باإلطالق في مقابل الرافضة والقدرية 

ونحوهم ممن عُظَمت مخالفتهم من منتسبي اإلسالم.
أم���ا من غلط في بعض تلك املس���ائل ظناً منه أن هذا 
الذي نحا إليه هو مذهب الس���لف اجتهاداً غلط فيه لتأثُّره 
بالبيئة التي نش���أ فيها أو لغير ذلك مما يُعَذر به، فال يخرج 
عن دائرة أهل السنة واجلماعة، وينبَّه على غلطه ومخالفته 
سبيلَهم، ويَُرد الباطل الذي قاله مع علمنا أنه منا جملة أهل 
الس���نة، ما لم يتعدَّ غلُطه إلى جملة األصول التي جتعله بها 

الِفَرق األخرى من جملة أهلها ما دام قائاًل بها.
مع إثباتنا انحرافه عن منهاج احلق في تلك املسائل.

من فوائد وثمرات هذا التقسيم:
أواًل: معرف���ة ما جتب للمرء من احملبة والنصرة: فأهل 
السنة باإلطالق اخلاص يجب لهم من احلب والوالء والنصرة 
ر أن احلَب في الله  أعظ���م مما يجب لغيرهم؛ فإنه من املتقرَّ
والبغَض في الله أوثُق عرى اإلميان، ومن كان إلى منهج الله 

أقرب وجب له من احلب والوالية ما ال يجب لغيره.
وأم���ا من ابتع���د عن الس���نة ومنهاج الفرق���ة الناجية 
والطائفة املنصورة فيضعف هذا احلب والوالء معه بحس���ب 
( فال يبقى له والء وال تكون له في القلب  ابتعاده حتى )ينبتَّ

محبة، ككثير من أصحاب البدع الكفرية املغلَّظة.
ثانيًا: عدم إخراج فئات من أهل السنة مبخالفات وقعوا 
فيها أو أخطاء في منهاجهم تلبَّس���وا بها جراء نظر واجتهاد 

مع التزامهم سائر أصول أهل السنة.
ثالث��ًا: عدم اخللط كذلك بني أهل السنة وغيرهم ممن 
انحرف عن أصولهم وسلك مناهج غيرهم، فال يستوي داعي 
اله���دى الذي ميش���ي على نور من الله، م���ع غيره وإن كان 

مخطئاً معذوراً.
رابعًا: معرفة من كان خارج دائرة أهل السنة اخلاصة أو 
العامة، والعلم بأقسام الناس في قربهم وبعدهم عن املنهاج 
السوي والصراط املس���تقيم له أثر في تقسيمهم إلى أربعة 
مجموعات من حيث البرامُج العمليُة والدعويُة، وهذه الفئات 
هي: صاحب املنهاج املستقيم، وقريب منه من وقع في خطأ 
لم يبعده، وبعدهما من خرج عن دائرة أهل السنة واجلماعة 
���م هدي الس���لف واقتفى أثر الصحابة،  اخلاصة مبن ترسَّ
وأبعد من هؤالء أصحاب البدع الغليظة كالرافضة وأمثالهم.
فالقس���م األول والثاني: قد يجتمع على مشاريع كثيرة 

تخدم منهاج أهل السنة.
والثال���ث: ال يصلح أن يجتمع مع أهل الس���نة على رفع 
منهاج الس���نة، إال في قضايا محددة، أو في ظروف معينة؛ 
كأن يكون هؤالء هم أهل الس���نة باعتبار من س���واهم، أما 
في املش���اريع اإلسالمية األعم في مقابل غير املسلمني فقد 
تقتضي املصلحة التعاون معهم، ومن ذلك اجلهاد بضوابطه 

حسب ما قرره أهل السنة واجلماعة.
أما القس���م الرابع: فينبغي أن يُحَذر ويُعلَم أنه ال التقاء 
مع���ه إال إن كان التقاًء من جنس ال���ذي يكون مع أهل امللل 

األخرى كما قرره السلف.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعني.
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قواعد
التربية الناجحة

] قضايا تربوية [

)دراسة منهجية في وصايا لقمان الحكيم(
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إن احلكي���م هو ال���ذي يتعهد ولده بالتربي���ة والرعاية في 
الصغر، رجاء أن يجني البر واإلحس���ان في الكبر. وهناك كثير 
من النم���اذج التي حقق فيها اآلباء جناح���اً ملحوظاً في تربية 
أبنائهم، ومن أفضل النماذج التي ننصح بها اآلباء ليس���تخلصوا 
منه���ا القواعد املثل���ى في التربية، هي وصاي���ا لقمان احلكيم 
لول���ده؛ تلك الوصايا التي بلغ من قدرها عند الله - تعالى - أن 
ته البش���رية، وزاد من قدرها  خلَّد ذكره���ا في أعظم كتاب تلقَّ
أن صاحبها ل���م يكن رجاًل عادياً؛ بل كان رجاًل ش���هد الله له 
باحلكمة، وهي شهادة عظيمة كونها من أحكم احلاكمني، وجعل 
اس���م هذا الرجل عنواناً للسورة التي ذكرت فيها هذه الوصايا، 
والت���ي يتلوها ماليني اآلباء في كل جي���ل من هذه األمة لتكون 
لهم منهجاً في القيام باملسؤولية التي أوكلْت إليهم، واملتمثلة في 

إعداد األجيال القادمة لتولِّي زمام اخلالفة في األرض. 
ودراس���تنا لهذه الوصايا ليست ش���رحاً لها، فهذا جهد 
ق���د كفانا إياه املفس���رون أجزل الله ثوابهم؛ وإمنا دراس���تنا 
هي اس���تخراج للقواعد التي قامت عليه هذه الوصايا، والتي 
- في رأينا - ال تقل أهمية عن ش���رح ه���ذه الوصايا بل قد 
تزي���د؛ اعتقاداً منَّا أن التربية الناجحة ليس���ت مجرد وصايا 
ومواعظ ال تقوم على أس���اس، يتلقاه���ا اآلباء عن أبائهم ثم 
يلقنونها ألبنائهم؛ بل ال بد أن تكون وصايا قائمة على قواَعد 
صحيحٍة ينتهجها اآلباء في تنشئة أبنائهم عند الطفولة حتى 
تؤتي التربية ثمارها، وتتالءم مع املستجدات واملتغيرات التي 
طرأت على زمانن���ا وزادت فيها احتياجات أبنائنا إلى وصايا 
أخرى مناسبة جتعلهم قادرين على العيش في زمانهم بفاعلية، 
والقيام بواج���ب اخلالفة التي ُخلقوا له���ا. لكل ذلك كان ال 
هة لهذه الوصايا  ب���د من ذكر هذه القواعد الضابط���ة واملوجِّ
وكش���فها؛ ليدرك اآلباء احلكمة في وصايا لقمان فيضعوها 
في موضعها املناس���ب وفي الوقت املناسب مبا يحقق الغاية 
املنش���ودة واألهداف املقص���ودة من التربي���ة، وقد قيل عن 
احلكمة: إنها )وضع الش���يء املناس���ب في املكان املناس���ب( 

وميكن إجمال هذه القواعد في ما يلي:

���د األِب ابنَ���ه بالنص���ح والتوجي���ه، وهو ما  أواًل: تعهُّ
يزال تت كنفه؛ وباألخص ف���ي املراحل األولى من العمر 
الت���ي يتهيأ فيها األبناء الكتس���اب القيم، وتبدأ فيها وضع 
البصمات األولى في تكوين الش���خصية؛ فالتربية الناجحة 
ليس���ت نظراٍت خاطفًة، ولقاءاٍت عاب���رًة ينتظر اآلباء أن 
يجنوا من ورائه���ا ثماراً ناضجة؛ بل ه���ي مراحل طويلة، 
ومجال���س متعددة، يلتق���ي فيها اآلباء باألبن���اء ليُراجعوا 
، وينظروا  املاضي فيصلحوا ما فس���د، ويقوِّموا م���ا اعوجَّ
في احلاضر واملس���تقبل فيضعوا لَِبنَاٍت جديدًة من املعارف 
النافعة، واألخالق الفاضلة بحس���ب حاجات أبنائهم، وهذا 
ما ذكره الله - تعالى - عن لقمان: }َوإْذ َقاَل ُلْقَماُن الْبِنِه َوُهَو 
َيِعُظُه{ ]لقم���ان: ١٣[ فجملة }َيِعُظُه{ جملة فعلية وهي دالة 
عل���ى احلدوث والتجدد؛ فقد كان لقم���ان يتعهد ابنه بتلك 
الوصايا بني حني وآخر بحسب احلاجة، وقد ذكر املفسرون 

في كتبهم بعض هذه املجالس.
ثاني��ًا: انط���الق وصايا لقمان م���ن احلكمة: فهي لم 
تك���ن اعتباطاً، بل كانت عن معرفة وخبرة. قال - تعالى -: 
}َوَلَق���ْد آَتْيَنا ُلْقَماَن اْل�ِحْكَم���َة{ ]لقمان: ١٢[. وترى في اآليات 
أن الل���ه قد جعل احلكمة هي املقدم���ة التي ابتدأ بها قبل 
ذك���ر وصايا لقمان، وهي املقدم���ة املطلوبة من اآلباء، قبل 
أن ينزلوا ميدان التربية، فعليهم أوالً أن يرحلوا إلى مصادر 
املعرفة املتاحة لتلقي أسس التربية الناجحة، وهي مصادر 
قد صارت في زماننا متعددة ومتنوعة نذكر منها )الدورات 
- والكتب - وس���ؤال أهل االختصاص - واالس���تفادة من 

أصحاب التجارب... وغيرها(.
ثالث��ًا: أن يستخدم فيها وس���ائل اإلقناع املتنوعة: فال 
يجعل توجيهاِته ألبنائ���ه أوامَر جافًة غيَر معللٍة، بل يقرنها 
مبا يغري بااللتزام بها، ومن هذه الوسائل تعليل األمر وبياُن 
سببه، وتقبيح املنكر وتعظيُم خطره، وتسني املعروف وذكُر 
فضله، وربط هذه التوجيهات باآلخرة، ومبحبة الله ورضاه، 

وبرقابة الله وحسابه.
• تعليل األمر وبيان س���ببه: فعندما أوصى لقمان ولده 
ُه َوْهًنا َعَلى  باإلحس���ان لوالديه علل الوصية فقال: }َحَمَلْتُه ُأُمّ
َوْه���ٍن َوِفَصاُلُه ِفي َعاَمنْيِ{ ]لقمان: ١٤[ َفَحْملُها لولدها تس���عة 
أش���هر عانت فيهم���ا أالم احلمل والطل���ق، وإرضاُعها له 
عامني، كل ذلك يستوجب منه مكافأة اإلحسان باإلحسان: 

}َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك إَلَيّ اْل�َمِصيُر{ ]لقمان: ١٤[.
• تقبيح املنكر وتعظيم خطره: وعندما نهاه عن الشرك بنيَّ 
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ْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم{ ]لقمان:  ِه إَنّ الِشّ له خطره فقال: }َيا ُبَنَيّ ال ُتْشِرْك ِبالَلّ
١٣[ وذكر له قباحة وش���ناعة رفع الص���وت من غير حاجة فقال: 
}َواْغُضْض ِمن َصْوِتَك إَنّ َأنَكَر اأَلْصَواِت َلَصْوُت اْل�َحِميِر{ ]لقمان: ١٩[.
• تس���ني املعروف وذكر فضله: وعندما أمر ولده بالصبر 
على مشاق اإلصالح والتغيير ومحاربة الفساد واملفسدين، ذكر 
له محاسن هذا السلوك وأنه من خلق ذوي العزم فقال: }َوْأُمْر 
ِباْل�َمْع���ُروِف َواْنَه َعِن اْل�ُمنَك���ِر َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَب���َك إَنّ َذِلَك ِمْن َعْزِم 

اأُلُموِر{ ]لقمان: ١٧[. 
• ربط هذه التوجيهات باآلخرة: فعندما أوصى ولده بش���كر 
الله املنعم األول، وش���كر والديه )س���بب النعمة( قرن كل ذلك 

باآلخرة: }َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك إَلَيّ اْل�َمِصيُر{ ]لقمان: ١٤[. 
• رب���ط التوجهات برقابة الله وحس���ابه: فعندما طلب منه 
صحبة والديه باملعروف - وإن كانا حريصني على ش���ركهما بل 
ويجتهدان في رده عن دينه - قرن ذلك برقابة الله - س���بحانه 
- وحس���ابه: }َوإن َجاَهَداَك َعَلى َأن ُتْش���ِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال 
ِبْع َس���ِبيَل َمْن َأَن���اَب إَلَيّ ُثَمّ إَلَيّ  ْنَيا َمْعُروًفا َواَتّ ُتِطْعُهَم���ا َوَصاِحْبُهَما ِفي الُدّ
ْن  ٍة ِمّ َها إن َتُك ِمْثَقاَل َحَبّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنِبُّئُكم ِبَا ُكنُتْم َتْعَمُلوَن #^١٥^#( َيا ُبَنَيّ إَنّ
َه  ُه إَنّ الَلّ َمَواِت َأْو ِفي اأَلْرِض َيْأِت ِبَها الَلّ َخْرَدٍل َفَتُكن ِفي َصْخَرٍة َأْو ِفي الَسّ

َلِطيٌف َخِبيٌر{ ]لقمان: ١٥ - ١٦[.
• رب���ط التوجهات مبحبة الل���ه ورضاه: فعندم���ا نهى ولده عن 
َك ِللَنّاِس  ْر َخَدّ مظاهر الكبر قرن تَْرك ذلك مبحبة الله ورضاه }َوال ُتَصِعّ

َوال َتِْش ِفي اأَلْرِض َمَرًحا إَنّ الَلَّه ال ُيِحُبّ ُكَلّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر{ ]لقمان: ١٨[.
ثالثاً: وصايا تسعى إلى بناء الشخصية املتوازنة بني اإلفراط 
والتفريط، فال جتنح إلى طرف على حساب الطرف اآلخر فال 
طاعة للوالدين في دعوتهما للش���رك، وفي الوقت ذاته ال قطع 
لهذه العالقة حفظاً للمعروف الذي كان منهما في صغره: }َوإن 
َجاَهَداَك َعَلى َأن ُتْش���ِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما ِفي 
ْنَي���ا َمْعُروًفا{، وإذا مشى فمشيته قصد )بني البطء واإلسراع(  الُدّ
)بني التبختر والتماوت( }َواْقِصْد ِفي َمْش���ِيَك{ ]لقمان: ١٩[، وإذا 
تكلم فه���و يغض من صوته وال يرفعه إال بق���در ما يحتاج إليه 
السامعني }َواْغُضْض ِمن َصْوِتك{ و )من( للتبعيض؛ فأحياناً قد 
يحتاج اإلنس���ان لرفع صوته لبعد السامع أو لثقل سمعه، وإذا 
الَة َوْأُمْر  فعل اخلير فهو يقرن ذلك بالدعوة إليه: }َيا ُبَنَيّ َأِقِم الَصّ

ِباْل�َمْعُروِف َواْنَه َعِن اْل�ُمنَكِر{ ]لقمان: ١٧[. 
التربية بالقدوة احلسنة قبل املوعظة احلسنة، وباحلال قبل 
املقال، وبالسلوك احلسن قبل الكالم احلسن، وبإصالح النفس 
قبل إصالح األبناء، كما قال أحد احلكماء ملربي أبنائه: )وليكن 
أول م���ا تبدأ به من إصالح بنيك إصالح نفس���ك، فإن أعينهم 

معقودة بعينك، فاحلسن عندهم ما استحسنَت والقبيح عندهم 
ما استقبحَت( وفي قصة لقمان افتتح تلك الوصايا بأمرين: 

أولهما: وصفه باحلكمة وه���ي تعني العلَم كما تعني العمَل 
بذلك على قدر االستطاعة.

وثانيهم���ا: أن الله وعظ لقماَن قبل أن يع���ظ لقماُن ولَده 
وأمره ونهاه قبل أن يفعل ذلك مع ولده، ودعاه إلى ش���كر النعمة 
قبل أن يدعو إليها ولده }َوَلَقْد آَتْيَنا ُلْقَماَن اْل�ِحْكَمَة َأِن اْشُكْر ِلَلِّه َوَمن 
َه َغِنٌيّ َحِميٌد{ ]لقمان: ١٢[،  َا َيْشُكُر ِلَنْفِس���ِه َوَمن َكَفَر َفإَنّ الَلّ َيْش���ُكْر َفإَنّ
وكل ذلك حتى يكوَن له قدم الس���بق ف���ي العمل بتلك الوصايا 
فيكون مثاالً لالقتداء فيوافق احلاُل املقاَل، ويكون أدعى للطاعة 
واالمتثال، وكما قيل )حال رجل في ألف رجل خير من قول ألف 

رجل لرجل(.
رابع��ًا: توجيهات تراع���ي األولويات، َوْفق ميزان الش���رع، 
فتقدم ما هو أَْولى بالتقدمي، وتؤخر ما حقه التأخير: فحق الله 
في التوحيد اخلال���ص، وإفراده بالعبادة أَْولى بالتقدمي من حق 
الوالدين في الطاعة ولذلك بدأ بحق الله - تعالى - فقال: }َيا 
ْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم{ ]لقمان: ١٣[، ثم ثنَّى بحق  ِه إَنّ الِشّ ُبَنَيّ ال ُتْش���ِرْك ِبالَلّ
ْيَنا اإلنَس���اَن ِبَواِلَدْي���ِه{ ثم أكد هذا املعنى  الوالدين فقال: }َوَوَصّ
فقال: }َوإن َجاَهَداَك َعَلى َأن ُتْش���ِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما 

ْنَيا َمْعُروًفا{ ]لقمان: ١٥[. َوَصاِحْبُهَما ِفي الُدّ
وُش���ْكر الله ألنه املنعم األول بتهيئة أس���باب الرعاية، أَْولى 
بالتقدمي من شكر الوالدين الذين هما سبب الرعاية }َأِن اْشُكْر 

ِلي َوِلَواِلَدْيَك{ ]لقمان: ١٤[.
وإصالح النف���س أَْولى بالتقدمي من إصالح املجتمع ولذلك 
أوصى ولده بإقامة الصالة التي هي وسيلة إلصالح النفس قبل 
أن يوصيه باألمر باملعروف والنهي عن املنكر التي هي وس���يلة 
الَة َوْأُمْر ِباْل�َمْعُروِف َواْنَه َعِن اْل�ُمنَكِر  إصالح املجتمع: }َيا ُبَنَيّ َأِقِم الَصّ

َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك إَنّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اأُلُموِر{ ]لقمان: ١٧[. 
ر من املس���اوئ إال بقدر ما تعرِّف  خامس��ًا: توجيهات ال تذِّ
باحملاس���ن، وال تنهى عن املنكر إال بقدر ما تأمر باملعروف، وال 
ب في الفضيلة، فهي ليس���ت  ب من الرذيلة إال بقدر ما ترغِّ ترهِّ
ر من الشر ثم تترك الداللة على اخلير؛ فالتربية  تربية سلبية تذِّ
هي التنمية ومن يكتفي بالتحذير من املساوئ والنهي عن املنكر 
والترهيب من الرذيلة والتخويف من الشر، ثم ال نرى منه تعريفاً 
باحملاس���ن وال أمراً باملعروف وال ترغيباً في الفضيلة وال داللة 
على اخلير، ه���و في احلقيقة يقتصر على اله���دم دون البناء؛ 
والتربية الناجحة تقوم على الهدم والبناء، على التخلية والتحلية، 
على التطهير والتنمية؛ فهي إزالة وهدم لألخالق السيئة وتنمية 
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وبناء لألخالق احلسنة، وهنا نرى لقمان يجمع بني األمرين )فهو 
ر من الش���رك ومظاهر الكبر وفي هذا هدم للمساوئ، وهو  يحذِّ
في الوقت ذاته يدعو إلى طاعة الوالدين وإقامة الصالة وإصالح 

املجتمع؛ وفي هذا تنمية لألخالق الفاضلة(.
سادس��ًا: توجيهات تقوم على اقتراح البدائل وعلى كش���ف 
الداء ووصف الدواء؛ فهو يكش���ف املظاهر الس���يئة التي هي 
عنوان ودليل الرذائل، ويصف البديل عنها من املظاهر احلسنة 
املؤدية إلى اكتس���اب محاسن األخالق، وانظر معي قول لقمان 
ْر  ص الداء من مظاهره الدالة عليه فيقول: }َوال ُتَصِعّ وهو يشخِّ
َك ِللَنّاِس َوال َتِْش ِفي اأَلْرِض َمَرًحا إَنّ الَلَّه ال ُيِحُبّ ُكَلّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر{  َخَدّ
]لقم���ان: ١٨[ وهذه كلها مظاهر ت���دل على أن صاحبها مصاب 
بداء الكبر، ثم انظر إليه وهو يضع احللول والوس���ائل والدواء 
للش���فاء من هذا املرض والظفر بنقيضه فيق���ول: }َواْقِصْد ِفي 
َمْش���ِيَك َواْغُضْض ِمن َصْوِتَك{ ]لقم���ان: ١٩[ فكما أن التبختر في 
املشَي، وتصعيَر اخلد، ورفَع الصوت طلباً للظهور ولفتاً لألنظار 
كلها دالة على الكبر ووسيلة إليه، فإن القصد في املشي وغضَّ 

الصوت وسيلة الكتساب التواضع ودالة عليه.
سابعاً: استخدام كل الوسائل التوضيحية املتاحة التي تتقرب 
بها املعاني، وتتضح بها التوجيهات؛ وخاصة للناش���ئة الذين ما 
ي  زالوا يحتاجون إلى الصور املشاهَدة احملسوَسة واملألوفة لتلقِّ
املعرف���ة وإدراك املعاني أكثر من حاجتهم إلى املعرفة النظرية، 
ولقد اس���تخدم لقمان عدة وسائل في تعليم هذه الوصايا، من 
ضرب األمثال واس���تخدام الكنايات والتش���بيهات، فكان مما 
ْن َخْرَدٍل َفَتُك���ن ِفي َصْخَرٍة َأْو  ٍة ِمّ َها إن َتُك ِمْثَق���اَل َحَبّ قال: }َي���ا ُبَنَيّ إَنّ
َه َلِطيٌف َخِبيٌر{ ]لقمان:  ُه إَنّ الَلّ ���َمَواِت َأْو ِفي اأَلْرِض َيْأِت ِبَها الَلّ ِفي الَسّ
َك ِللَنّاِس{ ]لقمان: ١٨[. قال ابن كثير:  ْر َخَدّ ١٦[، ومنها: }َوال ُتَصِعّ
)وأصل الصعر داء يأخذ اإلبل في أعناقها أو رؤوسها حتى تلفت 
أعناقها عن رؤوسها فشبه به الرجل املتكبر(، ومنها: }َواْغُضْض 
ِمن َصْوِتَك إَنّ َأنَكَر اأَلْصَواِت َلَص���ْوُت اْل�َحِمير{ ]لقمان: ١٩[. وهذه 
الوس���ائل التي اس���تخدمها لقمان في وعظه البنه )حبة خردل 
- صخرة - تصعر - صوت احلمير( كلها وس���ائل محسوس���ة 
ومشاهَدة ومألوَفة في ذلك الزمان، وال شك أن املدنية احلديثة، 
والثورة التقنية، واحلض�ارة املعاصرة جاءتنا بكثير من الوسائل 
التي ميكن استخدامها في تقريب املفاهيم وتوضيح املعاني إلى 

عقول الناشئة.
ثامن��ًا: وصايا شاملة لكل ما يحتاج إليه األبناء، في حياتهم 
الفردية، واألسرية، واالجتماعية، مبا يجعل كاًل منهم صاحلاً في 
نفسه مصلحاً لغيره، فاعاًل للخير وحاّضاً عليه، متمسكاً بالقيم 

وطريقاً إليها، عارفاً بحق الله وحق نفس���ه وحقوق الناس عامة، 
وحق احملس���نني إليه خاصة؛ فهي تس���عى إلى إصالح حاله مع 
الله بالتوحيد الصافي وإقامة الشعائر، وإصالح حاله مع نفسه 
بالتزام مكارم األخالق واجتناب مس���اوئها، وإصالح حاله داخل 
نطاق األس���رة باإلحسان إلى والديه، وإصالح حاله داخل نطاق 
املجتمع بأن يكون فاعاًل فيه باألمر باملعروف والنهي عن املنكر.
تاس���عاً: أن تك�ون وصايا نابع�ة م�ن ح�ب اآلباء ألبن�ائه�م 
وحرصهم على صالحهم: ولعلك ملس���ت ه���ذا في نداء لقمان 
البنه فهو لم يناده باس���مه، بل تس���معه يناديه بكلمة )يا بني!( 
ويكررها في أغلب وصاياه، وهي كلمة تزول عندها املس���افات، 
وتتحاضن القلوب، وتتفجر كلُّ معاني العطف واحلنان، ويلمس 
ة، وجتعلهم أكثر استجابة لوصايا  األبناء في جرس���ها دفء األبوَّ
أبآئه���م وعماًل بها، وهل هناك أجم���ل من أن ينادي األب ولده 
بأعظم رابطة جتمع بينهما؟ ويشعر الولد بأن حق هذه الرابطة 
احلميمة هو الذي دفع والده إلى هذه الوصايا التي فيها صالحه 
في دينه ودنياه، في حاضره ومستقبله، في عاجل أمره وآجله.

أخريًا: بعد دراس���تنا لهذه الوصايا رأينا أن من خصائص 
التربية الناجحة التي أشاد بها القرآن وخلَّدها إلى آخر الزمان، 
وجعلها ثم���رة احلكمة التي وهبها الله لعب���ده لقمان وصارت 
دس���توراً لآلباء لتربي���ة أبنائهم: هي التربية الت���ي يتعهد فيها 
اآلب���اء أبناءهم بالنصح والتوجيه، وينطلق���ون فيها من املعرفة 
واخلب���رة، ويقترن بها ما يغري بااللت���زام، وجتمع بني التحذير 
من املس���اوئ والتعريف باحملاسن، وتضع البدائل وتكشف الداء 
وتصف الدواء، وتبدأ بالقدوة احلس���نة قبل املوعظة احلسنة، 
وتضع كل شيء في موضعه وتزنه مبيزان الشرع، وتستخدم كل 
الوس���ائل املتاحة لتقريب املعاني وتوضيح املفاهيم، وتسعى إلى 
بناء الش���خصية املتوازنة، وتش���مل كل ما يحتاج إليه الفرد في 
حياته العام���ة واخلاصة، وتكون نابعة من حب اآلباء وحرصهم 
على إصالح أبنائهم. وعلى قدر التزام اآلباء بالنهج الذي سارت 
عليه هذه الوصايا يكون جناحه���م في التربية، وتكون فرحتهم 
وس���عادتهم بجني ثمارها في أبنائهم الذين هم أغلى ما ميلكون 
في حياتهم من رجاء البر واإلحسان منهم عند الكبر، وأغلى ما 
يتركون بعد موتهم من بق���اء الذكر ودوام العمل؛ ففي احلديث 
»إذا مات ابن آدم انقط���ع عمله إال من ثالث: صدقة جارية أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له«)1( وصدق رس���ول الله # 
عندما قال: »ما نحل والد ولده نحاًل أفضل من أدب حسن«)2(؛ 

أي أن أفضل ما يهديه الوالد لولده إحسان أدبه.

))) أخرجه مسلم. 
))) مسند اإلمام أحمد.
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قصة العلمانية
التي ال تعارض اإلسالم

أم���ا كالم »القراف���ي« فهو يقرر أن م���ا صدر عن النب���ي # باعتباره إماماً 
للمسلمني؛ فهو خاص باألئمة وال يقوم به عموم الناس، وما صدر عنه # باعتباره 
قاضياً فهو للقضاة وال يقوم به عموم الناس، وما صدر عنه باعتباره تبليغاً وفتوى 
فهو لعموم الناس، فمثاًل توزيع الغنائ���م وجتهيز اجليوش فعله النبي # باعتباره 
ز اجليوش إال إن كان إماماً. وليس  إماماً فال يس���وغ ألحد أن يوزع الغنائم أو يجهِّ
هذا مثل الفتوى الصادرة عن النبي # التي تكون لعموم املسلمني، وما فعله النبي 
# باعتباره قاضياً فهو حكم قضائي ال يش���مل عموم الناس، مثاًل قول النبي # 
لهند بنت عتبة: »خذي ما يكفيك وولدك باملعروف«)1(، هو حكم قضائي فال يجوز 
للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إال بعد حكم القاضي؛ ألن تصرُّف الرسول # كان 
باعتباره قاضياً على رأي بعض أهل العلم، وقال آخرون: يجوز للمرأة أن تأخذ بال 

إذن قضائي؛ ألن تصرف النبي # هنا كان إفتاء لها وليس قضاء على زوجها.

))) أخرجه البخاري: )/769، رقم )095)).

] معركة النص [

ف��ه��د ب���ن ص����احل ال��ع��ج��ان
Fsalehajlan@hotmail.com

هل كان يدور بخلد الفقيه املالكي شهاب الدين القرافي )ت684 ه�( أن اسمه سيتردد بعد وفاته بقرون في محاولة 
التلفيق بني النظام السياسي اإلسالمي والَعلماني؟

ه���ل كان »القراف���ي« يريد في حديثه عن تصرفات النبي # باإلمام���ة والقضاء ما ذكره بعض املعاصرين عنه أنه دليل 
على أن »األحكام الشرعية السياسية تصرفات غير ُملِزمة؛ وإمنا هي مرتبطة باألئمة يقيمونها بحسب األصلح«؟

ال بأس، لنلملم أطراف هذا املوضوع، ونعيد ترتيب املش���هد من جديد، ولنش���رح القصة بالكامل؛ لنعرف أين يقع 
»القرافي« وأين يقع بعض املعاصرين الذين يستشهدون ب�� »القرافي« كثيرًا.

 لدينا إذن ثاثة أمور:
 ماذا قال »القرافي«؟ 

وماذا فهم بعض املعاصرين منه؟
 وما مدى صحة هذا الفهم؟
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فأحكام اإلمامة والقضاء والفتيا كلها قضايا تش���ريع، لكن 
منها ما هو تش���ريع لعموم الناس يقومون به من دون إذن إمام 
وال ُحْك���م قاٍض، ومنه ما هو تش���ريع خاص باإلمامة ال يصدر 
إال عن إمام، وتش���ريع خاص بالقضاء ال يصدر إال عن قاض، 
فما صدر عن الرس���ول # باعتباره قاضياً أو إماماً فأحكامها 
متعلقة باألئمة والقضاة؛ سواًء كانت واجبة أو مندوبة أو مباحة، 

وإال فاألصل هو كونها أحكاماً تشريعية عامة جلميع الناس.
هذه خالصة نظرية »القرافي« في التصرفات)1(.

وأما في عصرن���ا احلاضر فقد ُفهم القراف���ي من عدٍد من 
املعاصرين بشكل مختلف متاماً ، وأصبح رأي »القرافي« يتكرر في 
بعض الدراسات السياسية بتفسير ال ميت لتنظير القرافي بأي صلة.

ماذا فهم بعض املعاصرين من نظرية »القرايف«؟
يقولون: إن أفعال النبي # وأقواله الواردة في باب احلكم 
الدستوري والسياسي ليست ملزمة، بل هي أمور فعلها النبي # 
باعتباره إماماً، ومبا يحقق املصلحة املقصودة في ذلك الزمان؛ 
وله���ذا فاألئمة من بعده يجتهدون في بناء األحكام السياس���ية 
بحس���ب املصلحة التي بنى عليه النب���ي # تلك األحكام التي 
ليس���ت ملزمة لهم كأحكام العبادات واملعامالت واملقدرات التي 

جاء فيها نصوص ملزمة لعموم الناس.
هذه خالصة تلك اآلراء.

فهل هذا هو كام »القرايف«؟

بالتأكيد: ال.
إذن، أين اخللل؟

اخللل دخل عليهم من حمورين:

األول: عملي���ة النقل اخلطيرة التي مارس���وها على كالم 
القراف���ي؛ فهو يتحدث عن تصرفات محددة من الرس���ول # 

فجعلوه يقصد كل األحكام السياسية؟
 فالقراف���ي يتحدث عن فعل صدر عنه # باعتباره إماماً، 
ولم يقل: كل أحكام السياسة، فهو يتحدث عن أفعال معيَّنة قام 
بها الرسول # باعتباره إماماً: كإقامة احلدود وجتهيز اجليوش 
وقس���مة الغنائم ونحوها، ولم يقل هذا عن كل باب السياس���ة؟ 
وكان يتحدث عن تصرفات، وليس عن كل األقوال واألفعال في 

الباب، فهذا تريف سيئ لكالمه.
كم���ا أن النبي # له تصرفات باعتب���اره قاضياً، وال يقول 

للقرافي  واإلمام،  القاضي  وتصرفات  األحكام  عن  الفتاوى  متييز  في  اإلحكام  انظر:   (((
.49 - 45

أحد: إن كل أحكام القضاء اجتهادية مصلحية ال نصوص فيها! 
فمث���اًل حني يق���ول النبي #: »لن يفلح ق���وم ولَّوا أمرهم 
امرأة«)2( هل يقول عاق���ل: إن هذا تصرف منه - عليه الصالة 
والس���الم - باعتب���اره إمام���اً؟ فمن حق احل���كام أن يحددوا 

باجتهادهم هل يفلح القوم إن ولَّوا أمرهم امرأة أو ال يفلحوا؟
وحني يقول النبي # ملن س���أله: أف���ال نقاتلهم؟ قال: »ال 
م���ا صلوا«)3(. ه���ل يقول أحد: إن هذا حك���م لالئمة أو للناس 
فهم الذين يح���ددون اعتبار الصالة هنا أو عدم اعتبارها؟ وما 
احلاج���ة لس���ؤال الصحابة للنبي # إذن إن كانت كل ش���ؤون 

السياسة مصلحية بحتة؟
لهذا قال القرافي )فما فعله - عليه السالم - بطريق اإلمامة: 
كقس���مة الغنائم، وتفريق أموال بيت امل���ال على املصالح، وإقامة 
احلدود، وترتيب اجلي���وش، وقتال البغاة، وتوزيع اإلقطاعات في 
األراض���ي واملعادن ونحو ذلك، فال يجوز اإلق���دام عليه إال بإذن 
إمام الوقت احلاضر؛ ألنه - عليه الصالة والسالم - فعله بطريق 

اإلمامة وما استبيح إال بإذنه فكان ذلك شرعاً مقرراً()4(
فاملوضوع عن تصرف معنيَّ وليس عن كل أحكام الباب، فهذه 
عملية نقل قفزت على مفازات عدة حتى تصل إلى هذه النتيجة!
فتصرفات اإلمامة هي جزء من السياس���ة، وليست هي كل 
السياس���ة؛ فثمَّ أحكام كثيرة ش��رعية هي من صميم السياسة 

وال عالقة لها مبوضوع التصرفات.
الث��اين: أن القرافي جعلها أحكام���اً خاصة باألئمة، ولم 
يخرجها عن التش���ريع؛ فهي تشريع حسب تأصيله لكن ال يقوم 
بها إال اإلمام، وأما هذا الفهم العصري فقد ألغى عنها التشريع 
ة فجعلها أحكاماً مصلحية متغي���رة، وهذا بعيد جداً عن  بامل���رَّ
تقرير القرافي؛ فتصرفات اإلمامة املختصة باألئمة منها ما هو 
واجب على اإلمام كإقامة احلدود، ومنها ما هو مندوب أو مباح 
حس���ب كل حكم؛ ولهذا اختلف العلم���اء في جملة من األحكام 
السياس���ية ، وما خطر ببال أحد منهم أن كل أحكام السياس���ة 
خارجة عن التش���ريع، ول���و كان هذا وراداً عنده���م ملا أتعبوا 
أذهانهم في احلديث ع���ن كونها واجبة أو مباحة أو مندوبة أو 
منسوخة... إلخ؛ ألنها في النهاية ستكون خاصة بعصر الرسول 

# وال تُلِزم أحداً، كما هو هذا الفهم العصري املغلوط!
فتا برأي القرافي وقلبتاه رأس���اً فخرج  فهاتان غلطتان حرَّ

))) أخرجه البخاري: 8/6، رقم ) 5)44).
))) أخرجه مسلم: )/1480، رقم )1854).

)4) اإلحكام في متييز الفتاوى عن األحكام، ص 49.
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رأي جدي���د لم يعرفه القراف���ي وال كان يدور في خلد أحد من 
عصره، فالقرافي يتحدث عن جزئية معيَّنة في السياس���ة وهم 
جعلوه يتحدث عن كل السياس���ة! والقرافي يتحدث عن تشريع 
وإلزام لكنه خاص باألئمة والقضاة فأخذوا برأيه بعد أن سحبوا 

قضية التشريع ووضعوها عند الباب.
فصار رأيهم احملدث يقول: السياس���ة لي���س فيها أحكام 
وتش���ريعات ملزمة؛ وإمنا تقوم على مب���ادئ كلية عامة، تعتمد 

على املصلحة املتغيرة.
ه���ي نتيجة وصلوا إليها عن طريق »الق��رايف« ووصل إليها 

آخرون من مسار مصلحة »الطويف« وغيرهم من جهة مقاصد 
»الشاطيب«.

تق���ول هذه النتيجة: إن باإلمكان جت���اوز كثير من األحكام 
الش���رعية التفصيلية التي يجري عليها اخلالف املعاصر؛ حيث 

لم تعد ملِزمة كما كان اإلسالميون يفهمونها سابقاً.
سيخطر في ذهنك س���ريعاً بعد قراءة هذا التفسير سؤال 

مشروع يقول:

فاخلالف مع الَعلمانية حول النظام السياس���ي املعتِمد 
على تش���ريعات وأحكام ثابتة، وحني تكون أبواب السياسة 

خارجة عن التشريع فاخلالف إذن على أي شيء؟
وهو سؤال محرج يتطلب جواباً واضحاً عن الفرق الذي 
مييز هذا الطرح اإلسالمي عن الطرح الَعلماني، وقد ذكروا 

في التفريق أمرين:
الفرق األول: أن أصحاب هذا التفسير يؤمنون باملبادئ 
الكلي���ة واألصول العامة للش���ريعة، ويؤمنون بقيام األحكام 
على املصلحة كما راعتها الشريعة بخالف الفكر الَعلماني.

وهذا فرق غي���ر كاٍف وال مقن���ع؛ ألن األصول العامة 
واملبادئ الكلية تتميز بالعمومية املطلََقة مبا ميكن إدراج كافة 
التفس���يرات فيها، ولن يكون لدى الفكر الَعلماني حساسية 
من مبادئ العدل واحلرية والش���ورى واملس���اواة حني تكون 
مج���رد مبادئ كلية عامة، وأما املصلح���ة فالفكر الَعلماني 
إمن���ا يدعو من قدمي ألن تعتمد املصلحة بعيداً عن األحكام 

التشريعية التفصيلية.
الفرق الثاين: أن العلمانية ليس���ت ش���يئاً واحداً وال 
فكراً محدداً، فيمكن مبثل هذه الرؤية التقريب والتوافق مع 
تفسير معنيَّ للَعلمانية ال يحمل عداًء لإلسالم وأهله؛ فهؤالء 
ميكن تبنِّ���ي موقفاً قريباً من موقفهم ألن رؤيتهم ال تعارض 

اإلسالم وإمنا اخلالف مع الَعلمانية املعادية لإلسالم.
ة مشكلة كبيرة مع الفكر الَعلماني املعتدل  إذن، ليس ثَمَّ
ال���ذي ال يعادي الدين؛ ألنه في النهاي���ة حصل اتفاق على 
إبعاد أي أحكام ش���رعية ملِزمة من احلكم، وصار االعتماد 

على املصلحة املتغيرة؛ فأس���اس اخلالف بني اإلسالميني 
والَعلماني���ني هو في اإللزام بأحكام بن���اًء على رؤية دينية، 
وحني ال يعتمد النظام السياس���ي اإلسالمي على أي أحكام 
ش���رعية محددة فقد حصل االتفاق والتق���ارب بني الفكر 

الَعلماني واإلسالمي.
رمب���ا يفرح بع���ض الناس بهذا التق���ارب على أنه حل 
وس�ط وخيار جديد للعم�ل اإلسالمي املع�اص�ر، لكن واقع 
األمر – بكل أس���ف - أنه ليس خياراً جديداً، بل هو تويل 
للنظرية اإلس���المية لتكون متوافقة مع املنظومة الَعلمانية 
التي لم تغير شيئاً من منهجها، بل بقيت في مكانها وجاءت 
إليها املنظومة اإلس���المية بعد أن حققت احلد األدنى من 

الشرط الَعلماني املقبول.
يتوهم أن الصراع )اإلس���المي - العلماني( قدمياً كان 
م���ع الَعلمانيني املتطرف���ني الذين يعادون الدين ويس���عون 
الستئصاله، فيش���عر بارتياح ألنه استطاع أن يكسب بعض 
الَعلمانيني، وما علم أن الصراع - أساساً - كان مع الَعلمانية 
التي ال تعادي الدين، وأن النزاع - تديداً - كان في كيفية 
ف���رض منوذج ديني عل���ى الناس، وأم���ا الَعلمانية املعادية 
للدين فهؤالء خالف اإلس���الميني معهم لم يكن في النظام 
السياسي أصاًل، فال معنى اآلن الستثنائهم ألنهم كانوا من 

األصل خارج النزاع!
فقصة الَعلمانية التي ال تعارض اإلسالم – باختصار - هي 
ذاتها العلمانية التي حاربها اإلسالميون سابقاً ثم أصبحت مع 

مرور األيام ال تعارض اإلسالم!

ما فرق هذا الكالم عن الَعلمانية؟
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] مسارات فكرية [

التداول الحداثي
لنظرية المقاصد

تَُع���د هذه احللق���ة امتداداً للحلقة األولى التي كش���ف فيها 
الباحث عن بعض اإلشكاليات املنهجية في النظرة املقاصدية لدى 
اخلطاب احلداثي. في احللقة الثانية يستمر الباحث في التحليل 

املنهجي لتلك النظرة، ويقدم مزيداً من الفحص املعرفي لها.
األمر الثالث: االنتقاء البنائي: فاخلطاب احلداثي حني 
أراد االعتماد على نظرته املقاصدية وأخذ يبحث عن املس���تند 
الذي تتأسس عليه تلك املش���روعية، انتقى نوعاً من النصوص 
الش���رعية التي يظهر فيها مراعاة املصالح بش���كل ظاهر، مثل 
قوله #: »ل���وال أن قومِك حديثوا عهد بكف���ر لهمدت الكعبة 
ولبنيته���ا على قواعد إبراهيم«)1(، وس���حب حكمها على جميع 
الشريعة، وتوصل من خاللها إلى أنه إذا تعارضت املصلحة مع 
األحكام الش���رعية القطعية والنص الشرعي القعطي أيضاً في 

م هو املصلحة بال ريب. داللته، فإن املقدَّ
وكذل���ك انتقى بعَض العلم���اء ممن ظن أن���ه يقول بقوله 
ك� )الطوفي والش���اطبي( وأخذ يبرزهم عل���ى أنهم الذين أتوا 
بحقيقِة ما جاءت به الش���ريعة، وأنهم هم الذين فهموا الشريعة 

حق الفهم دون غيرهم من علماء اإلسالم.
وهذه املنهجي����ة متنافية مع املنهجية العلمي����ة الصادقة، وهي 
عادًة ما توِقع ف����ي اإلحراج املعرفي؛ فإنا لو أخذنا مبنطق اخلطاب 
احلداث����ي، فإنه ميكن أن نتوصل إلى نتائج مناقضة ملا توصلوا إليه؛ 
فبن����اًء على االنتقاء ميكن أن يتم التوصل إلى أن الش����ريعة لم تراع 

))) أخرجه: مسلم، رقم )08))). 

املصلحة ولم تلتفت إليه�ا، وأنه����ا تُلِزم الن�اس ملجرد اإلل�زام فق�ط 
ال لشيء آخر، ومن النصوص التي ميكن أن توَرد لتأكيد هذا الرأي، 
���ا َيْفَعُل َوُهْم ُيْس���َأُلوَن{ ]األنبياء: ٢٣[،  قوله - تعالى -: }ال ُيْس���َأُل َعَمّ
اٌل ِلّ�َم���ا ُيِريُد{ ]البروج: ١٦[ وقوله - تعالى -:  وقوله - تعالى -: }َفَعّ

َب ِل�ُحْكِمِه َوُهَو َسِريُع اْل�ِحَساِب{ ]الرعد: ٤١[. ُه َيْحُكُم ال ُمَعِقّ }َوالَلّ
وهذا القول وإن كان خطًأ بال شك إال أن املنطق االنتقائي 
الذي مارسه اخلطاب احلداثي يقتضيه ويؤدي إليه ويفتح الباب 

أمامه على مصراعيه.
ر القرآن نفُس���ه من االنتقائية في االستدالل وبنيَّ  وقد حذَّ
أنه���ا من أخالق الظاملني الذين ال يري���دون الوصول للحقيقة؛ 
حيث يقول الل���ه - تعالى -: }َأَفُتْؤِمُنوَن ِبَبْع���ِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن 
ْنَيا َوَيْوَم  ِبَبْع���ٍض َفَما َجَزاُء َمن َيْفَعُل َذِل���َك ِمنُكْم إاَلّ ِخْزٌي ِفي اْل�َحَي���اِة الُدّ
ا َتْعَمُلوَن{ ]البقرة:  ُه ِبَغاِف���ٍل َعَمّ وَن إَلى َأَش���ِدّ اْلَعَذاِب َوَما الَلّ اْلِقَياَمِة ُيَرُدّ
٨٥[. فاإلميان بالنصوص الش���رعية ومب���ا تضمنته من دالئل 

وأحكام ومبادئ ال يتحقق مع األخذ ببعضها دون بعض.
وبنيَّ القرآن أيضاً أن من صفات املنافقني أنهم ال يحتكمون إلى 
النصوص الشرعية إال إن ظنوا أنهم سيجدون فيها ما يريدونه وما 
يحقق لهم مصاحلهم فقط؛ حيث يقول الله - تعالى -: }َوَيُقوُلوَن 
ْن َبْع���ِد َذِلَك َوَما ُأْوَلِئَك  ْنُهم ِمّ ُس���وِل َوَأَطْعَنا ُث���َمّ َيَتَوَلّى َفِريٌق ِمّ ِه َوِبالَرّ آَمَنّا ِبالَلّ
ْنُهم  ِه َوَرُس���وِلِه ِلَيْحُك���َم َبْيَنُهْم إَذا َفِريٌق ِمّ ِباْل�ُمْؤِمِننَي #^٤٧^#( َوإَذا ُدُعوا إَلى الَلّ
ْعِرُضوَن #^٤٨^#( َوإن َيُكن َلُّهُم اْل�َحُقّ َيْأُتوا إَلْيِه ُمْذِعِننَي{ ]النور: ٤٧ - ٤٩[. ُمّ
وقد حذر عدد من العلماء في القدمي واحلديث من العملية 

سلطان العميري

 )2( دراسة نقدية
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االنتقائي���ة مع النصوص، ومن هؤالء ابن حزم حيث يقول: »فال 
تأخ���ذ بعض الكالم دون بعض فتفس���د املعارف، وأحذرك من 
ش���عب قوم في هذا املكان إن ناظروا أطبقوا على آية واحدة أو 

حديث واحد، وهذا سقوط جديد وجهل مفرط«)1(.
واملنهجي���ة العلمية تأبى هذا كلَّه، وتوجب على الباحث عن 
احلقيق���ة أن يجمع كل ما يتعلق بالقضية التي يريد دراس���تها 
وتليلها، ويراع���ي كل ما ورد فيها من أدل���ة، حتى يصل إلى 

النتيجة املطلوبة بشكل صحيح وواضح.
األمر الرابع: االختال يف البدائل: فاخلطاب احلداثي 
حني ذهب إلى افتراض التعارض بني املصلحة والنص الشرعي 
أو إلى فقدان التشريعات التفصيلة لقيمتها لم يأِت مبثال واحد 
سالم من املعارضات، فكل ما ذكره من بدائل وحدده من مصالح 
وَحَكَم بتقدميها على النص الشرعي يَِرد عليه من االعتراضات 
والتس���اؤالت شيئ كثير، فضاًل عن أن الطريقة التي سلكها في 
تديد ما ي���راه من مصالح لم تكن مبنية على أس���س علمية 
صحيحة، وليس���ت قائمة على املقارنات املستوعبة التي تراعي 
جميع املالبس���ات احمليطة بالقضية وباحلكم الش���رعي، وهي 
مع ذلك تتصف بضي���ق األفق في تليل الواقع واملمارس���ات 

اإلنسانية.
وقد قام عدد م���ن الباحثني باس���تعراض أمثلة كثيرة من 
األحكام الت���ي دعا اخلطاب احلداثي إلى إلغائها بناًء على أنها 
معاِرض���ة للمصلحة التي توجبها احلالة االجتماعية في العصر 
احلاضر: كالصوم في رمضان، وكأنصبة الزكاة، وحجاب املرأة، 
وإقامة احلدود، وبيَّن���وا كيف أن كل هذه األحكام ال تتنافى مع 
املصلح���ة؛ وإمنا تققها على أكمل وجه، وكش���فوا عن مقدار 
االخت���الل في البدائل التي قدمها احلداثيون عن تلك األحكام، 

وأبانوا عن اإلشكاليات العميقة التي تعترض طريق ما قدموا.
ولو قمنا باس���تعراض مثال واحد وهو »حد الس���رقة« فإنَّا 
جند أن دعوة اخلطاب احلداثي الستبداله بالسجن ألنه يحقق 
املصلح���ة منه غي���ر صحيحة؛ ألنَّا جند في قطع يد الس���ارق 
مصالح كبرى تقق للمجتمع فوائد عظيمة ال يحققها السجن؛ 
فإن مجرد اإلعالن عن إقرار عقوبة القطع يؤدي إلى زجر عدد 
كبير من الس���راق بخالف ما لو أعلن عن عقوبة السجن فقط، 
وكذلك فإن عقوبة القطع إراحة للمجتمع من تكاليف حراستهم 
وإطعامهم ودوائهم في الس���جن، ثم إن قطع يد الس���ارق فيه 

))) التقريب حلد املنطق، ابن حزم )81)).

تعطيل جلزء منه أما حبس السراق لسنوات ففيه تعطيل ملنافع 
أكثر مما لو قطعت يده، يضاف إلى ذلك أن الس���جن يشكل في 

كثير من األحيان مدرسة ممتازة لتعليم اإلجرام والفساد)2(.
األمر اخلام��س: املناقضة جلوهرية الدي��ن: فالنظرة 
املقاصدية التي اعتمدها اخلطاب احلداثي تؤدي بالضرورة إلى 
إزالة مرجيعة الشريعة في احلياة؛ فبدل أن تكون الشريعة هي 
احلاكم���ة على حياة الناس تكون تابعة لها في مصاحلا، فتتغير 
لها، وهذا احلال  أحكامها بتغيُّ���ر مصالح الناس وتتب���دل بتبدُّ
متناٍف بص���ورة قاطعة مع حقيقة الدي���ن ومتناقض مع هدفه 
األصلي، فإن احلقيقة الكبرى التي يقوم عليها الدين وتتأس���س 
عليها فكرة التدين هي تنظيم حياة اإلنس���ان وضبط تصرفاته، 
فاألديان كلها - حتى الوضعية منها - تنخرط في هذا الهدف؛ 
بحيث يكون اإلنسان خاضعاً لتعاليم الدين ومنضماً حلياته َوْفقاً 
ألحكامه، ولكن اخلطاب احلداثي قلب القضية في اإلس���الم، 
فجعل أحكام اإلسالم خاضعة حلياة اإلنسان، تتكيف بتكيفاتها 
املتغي���رة، فإذا لم يكن في ه���ذه العملية إلغاء للدين ونس���ف 

ملرجعيته وإزالة لهيبته فكيف يكون ذلك إذن؟
ويش���رح أبو احلس���ن الندوي اللوازم التي تترت���ب على الدعوة 
احلداثي���ة في املقاصد ويكش���ف عن الش���ناعات املعرفية والدينية 
الناجتة عنها في أس���لوب أدبي راٍق فيقول: »باعتباري مريداً وتابعاً 
لدي���ن ال ميكنني أبداً أن أقبل وضعاً يس���تجيب فيه هذا الدين لكل 
تغيُّر، وال ميكن أن توافق أنت على ذلك أيضاً؛ ألن الدين ليس مقياس 
حرارة يقتصر عمله على تس���جيل درجة احلرارة، وال هو باألداة التي 
ترصد اجتاه هبوب الرياح... ال ميك���ن تعريف الدين بهذه العبارات 
وال ميكن أن يصي���ر إلى أداة آلية غريبة، وليس بيننا واحد يريد من 
القرآن أن يتحول إلى سجل للمخترعات واملكتشفات الغربية، وإن ديناً 

وضعياً مزعوماً ال ميكن أن يتحمل هذا الوضع فكيف بدين منزل؟ 
الدين يتقدم م���ع احلياة يداً بي���د وال يواكبها فقط كتابع 
له���ا... ووظيفته هو أيضاً أن مييز بني تغيير س���ليم وآخر غير 

سليم، ونزعة هدامة وأخرى بنَّاءة«)3(.
وعند التأمل في العملية املقاصدية التي مارس���ها اخلطاب 
احلداثي مع تعاليم اإلس���الم فس���نجد أنها ستؤدي - حتماً - 
إلى احتقار الش���ريعة اإلس���المية وذهاب هيبتها، وتنتهي إلى 
مس���اواتها بأدنى اخلطابات منزلة وأقلها قدراً؛ وذلك أن القول 
ل املصالح وتطورها ال يجعل لها ميزة  بأنها تتبدل وتتطور مع تبدُّ

))) االجتهاد، النص الواقع املصلحة، أحمد الريسوني )8) - 49).
))) اإلسالم في عالم متغير، أبو احلسن الندوي )57).
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على غيرها ويزيل عنها العظمة والبراعة والقدس���ية والكمال 
والهيب���ة واالحترام؛ ألن أي طالب في أي مرحلة يس���تطيع أن 
يضع مسودة قانون تسير مع تطور األزمنة والقوانني)1(، وتتكيف 
معها كيف سارت، وتتماشيا مع الواقع ومتطلبات الناس اليومية.
 وما انتهى اخلط���اب احلداثي في التأويل املقاصدي حتى 
يصير حال الش���ريعة اإلسالمية كهذا احلال؛ فأي عظمة تبقى 
وأي براعة تظهر، وأي روعة تستمر؟ وهذا أمر غير مقبول عند 

أي مسلم يعتز بدينه ويفتخر بشريعته.
األم��ر الس��ادس: أن اخلط��اب احلداث��ي تعاط��ى م��ع 
التشريعات اإلسامية بسطحية بالغة: فهو لم يراِع الطريقة 
بة التي تعاملت بها الش���ريعة في تشريع تلك األحكام، ولم  املركَّ
يقف مع التفصيالت الدقيقة التي تكش���ف عن فلسفة اإلسالم 
وعن عمق تدابيره، ولم يراع أيضاً االعتبارات الواقعية الختالف 

تفاصيل األحكام وتنوعها وتشعبها.
فاملس���تقرئ لتفاصي���ل الش���ريعة اإلس���المية وأحكامها 
وضوابط شعائرها وشروطها، يجد أنها شرحت الكيفيات التي 
يتحق���ق بها االنقياد والتعبُّد لله بش���كل تفصيلي؛ فالصالة لها 
هيئة مخصوصة مح���ددة، والوضوء له صفات محددة، والزكاة 
���ارات لها أنصبة محددة،  لها أوصاف وش���روط محددة، والكفَّ
وكذلك احلال في كثير من التش���ريعات التفصيلية، وش���ددت 
الشريعة على االلتزام بها، ووصفتها بأنها حدود الله ومحارمه، 
وح���ذرت من التفلُّت منها أو االفتيات عليها، وحددت لها أوقاتاً 
وصوراً محددة بش���كل قاطع، وأمرت بااللت���زام بها في أحلك 
ها، كما هو احلال في احلفاظ على الصالة في  الظروف وأشدِّ
اها أو  هت اللوم الش���ديد على من تعدَّ أوقاتها حال احلرب، ووجَّ
جتاوزها، وُرتِّبَت العقوبة الش���ديدة على من خالفها، وملا ُطِلب 
من النبي # أن يتنازل عن بعض احلدود ملصلحة القبيلة رفض 
بش���دة وغضب غضباً شديداً، وقال: »لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها«)2(. والش���ريعة مع كل تلك التأكيدات لم 
تُلِمح إلى أنه���ا إمنا جاءت بتلك التش���ريعات مراعاة لظروف 
العصر، بل أكدت في نصوص كثيرة إلى أن تش���ريعاتها ملزمة 

إلى يوم القيامة.
وكل ه���ذه التش���ريعات التفصيلية منطوي���ة تت كليات 
مقاصدية، تكوِّن نس���يجاً متكاماًل، وتكوِّن منظومة تش���ريعية 
منسمجة ومطردة عبر العصور، وقد كشف الشاطبي - مهندس 

))) انظر: ضوابط املصلحة، البوطي، ص )0)).
))) أخرجه: البخاري، رقم )475)).

املقاص���د – عن هذه احلقيقة التكاملية فقال: »إذا ثبتت قاعدة 
كلية في الضروريات أو احلاجيات أو التحس���ينات، فال ترفعها 
آحاد اجلزئيات كذلك نقول: إذا ثبت في الش���ريعة قاعدة كلية 
في هذه الثالث���ة أو في آحادها، فال بد م���ن احملافظة عليها 
بالنس���بة إلى ما يقوم به الكلي وذل���ك اجلزئيات؛ فاجلزئيات 
مقصودة معتبرة في إقام���ة الكلي أن ال يتخلف الكلي فتتخلف 

مصلحته املقصودة بالتشريع«)3(.
وحذر من األخذ بالكليات املقاصدية دون اعتبار اجلزئيات 
التشريعية، وكأنه يقصد اخلطاب احلداثي فيقول: »من الواجب 
اعتب���ار تلك اجلزئيات بهذه الكليات عند إجراء األدلة اخلاصة 
من الكتاب والس���نة واإلجم���اع والقياس؛ إذ مح���ال أن تكون 
اجلزئيات مس���تغنية عن كلياتها، فمن أخذ بنص - مثاًل - في 
جزئ���ي معرضاً عن كليه فقد أخطأ، وكما أن من أخذ باجلزئي 
معرض���اً عن كليه فهو مخطئ، كذل���ك من أخذ بالكلي معرضاً 

عن جزئيه«)4(.
 فمن املس���تبَعد عقاَل بعد ذلك أن يكون تش���ريع تفاصيل 
العب���ادات واحلدود واألح���كام إمنا جاء ملجرد االنس���جام مع 
الس���ياق التاريخي واالجتماعي في عصر النب���وة فقط، وأنها 
له كما يصور ذلك اخلطاب احلداثي،  تتغير بتغير الس���ياق وتبدُّ
ومن املس���تبَعد عقاَل أال يكون لتلك التحديدات قيمة تشريعية 
في نفس���ها وإمنا جاءت لتحقيق مقاصد معيَّنة متى ما تققت 
بدونها فإنه ال داعي لاللت���زام بها كما توهم النظرية احلداثية 

في املقاصد.
فإذا جاز أن تتغير تلك التشريعات وتصبح تابعة للمصلحة 
وللس���ياق التاريخي، فإنه يجوز في العقل أن يغير املقصد األول 
في الش���ريعة وهو إفراد الله بالعبادة؛ إذا ال مانع مينع من ذلك 
ف���ي العقل، ويجوز في العقل أيضاً أن تخالف الش���ريعة ما هو 
مقرر في العقل، وكل هذه األمور غير مقبولة عند املسلم املطلع 

على حقيقة دينه.
وإذا ج���از أن تتغير التش���ريعات التفصيلية ألجل مخالفة 
املصالح الطارئة في حياة اإلنس���ان، فمعنى ذلك أنه يجوز في 
العقل إبطال جملة الشريعة؛ ألنه إذا جاء أن تأتي الشريعة مبا 
يخال���ف املصلحة في بعض أحكامها فإن���ه ال يوجد مانع مينع 
من حدوث ذلك في كل الش���رائع واألحكام؛ إذ هي متساوية في 
املأخذ الش���رعي؛ ألن كل أحد ميك���ن أن يقدم ما يراه مصلحة 

))) املوافقات، الشاطبي: ))/96).
)4) املوافقات الشاطبي: ))/174).
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على أي حكم شرعي.
وقد أشار الش���اطبي إلى قريب من هذا املعنى حينما بني 
أن أحكام الشريعة ال تَبُطل بالعقل، وأن النقل ال يكون تابعاً له، 
فقال مستدالً على ذلك: »إنه لو كان كذلك جلاز إبطال الشريعة 
بالعقل، وهذا محال باطل، وبيان ذلك أن معنى الش���ريعة أنها 
حتدُّ للمكلَّفني حدوداً في أفعالهم، وأقوالهم، واعتقاداتهم، وهو 
ي ح���د واحد، جاز له  جمل���ة ما تضمنت���ه، فإن جاز للعقل تعدِّ
تعدي جميع احلدود؛ ألن ما ثبت للش���يء ثبت ملثله، وتعدي حد 
واح���د هو معنى إبطاله؛ أي: ليس هذا احلد بصحيح، وإن جاز 
إبطال واحد جاز إبطال الس���ائر، وهذا ال يقول به أحد لظهور 
ُمحاله«)))، فتقدمي املصلحة على النص بالصورة التي دعى إليها 
اخلطاب احلداثي إذن يستحيل أن يكون مقبوالً عند املسلم ألن 

ذلك سيؤدي إلى إبطال كل الشريعة.
واخلطاب احلداثي تبنَّى ق���والً يثير كل تلك اللوازم، وأنكر 
على املسلمني عدم أخذهم مبا توصل إليه، وشن حمالت شديدة 
عل���ى الفقهاء واألصوليني الذين لم يتوصلوا إلى ما انتهى إليه، 
وهو مع ذلك لم يقدم اجلواب املقنع عن تلك اللوازم الش���نيعة، 
ولم يح���اول اخلوض فيها، وإمنا أعرض عنه���ا وأغفلها وكأنه 

ليس لها وجود.
األمر الس��ابع: جيد القارئ للمنتَ��ج احلداثي فقدانًا 
للمصداقي��ة يف التعام��ل مع النظرة املقاصدي��ة: ألنه إذا 
كان املقصد من حدِّ الس���رقة احلفاظ على أموال الناس، فإن 
هذا يعني أنه إذا ازداد الفس���اد في املجتمع وازدادت معدالت 
السطو على املمتلكات أن يزداد مقدر العقوبة ال أن يغير شكلها 
ويخفف منها، وكذل���ك إذا كان املقصد من حدِّ الزنى احلفاظ 
عل���ى أعرض الناس، فإن هذا يعني أنه إذا ازداد الفس���اد في 
م���ة أن يزداد مقدار  املجتم���ع وازدادت معدالت العالقة احملرَّ
العقوبة ال أن يغيَّر شكلها ويخفف منها، وكذلك إذا كان املقصد 
من الصالة الس���مو الروحي، فإن هذا يعني أنه: إذا ازداد تعلق 
الناس باملاديات وازدادت مع���دالت اجلفاف الروحي أن يزداد 
مق���دار العبادة ال أن يدعى إل���ى التقلل منها، وإذا كان املقصد 
من الزكاة حتقيق العدالة وتقس���يم الث���روة، فإن هذا يعني أنه 
إذا ازداد ش���جع األغنياء أو ازدادت حاجة الفقراء أن نزيد في 

أنصبة الزكاة. 
واملس���تقرئ للخطاب احلداثي يج���د تطبيقاته املقاصدية 

)1( املوافقات، الشاطبي: )131/1(.

كلِّها متيل إلى إلغاء األحكام الش���رعية والتخلص منها والتفلت 
من االلتزام بها، ولم نًر أح���داً من أصحاب اخلطاب احلداثي 
ينادي بناء على النظرة املقاصدية لديه بزيادة في العقوبة لكون 
احلالة املجتَمعية تتطلبها، ولم ن���َر أحداً منهم يدعو إلى مزيد 
من العبادات والصالة والصيام لكون الناس يعانون من اجلفاف 
الروح���ي في هذا العصر؛ وإمنا - بالعكس - ال ترى إال مطالبة 

بالتقلل منها وحثاً على التخلص من تكاليفها.
وهذا كله يؤكد على أن اخلط���اب احلداثي ليس جاداً في 
احتفائه بنظرية املقاصد؛ وإمنا هو من باب التوظيف واالستثمار 

فقط.
األم��ر الثام��ن: الوق��وع يف التناقض املنهج��ي: فمن 
املقرر لدى علماء املنطق واملنهجيات العملية: أنه ال يكفي في 
بن���اء القول واإلقناع به مجرد ادع���اء الصحة له؛ وإمنا ال بد 
من أقامة األدلة الصحيحة عليه، مع اإلجابة عن اللوازم التي 
ة عليه،  تنافي القول وحُتِدث التناقض فيه، وتثير األسئلة امللحَّ
ومتن���ع األخذ به واالقتناع بصحت���ه، واخلطاب احلداثي قرر 
أص���والً تتنافى مع القول بأن الش���ريعة لها مقاصد ال بد من 
اعتبارها واألخذ بها وحتكيمها، ومن أجلى صور التناقض: أن 
بعض اخلطاب احلداثي ال يفتأ يكرر صباح مساء أن نصوص 
الش���ريعة ليس لها معنى ثاب���ٌت وال معنى كامن فيها، وأنها ال 
تؤدي إلى معنى محدد، وأن القراءة احلديثة ليس���ت بحثاً عن 
مقاص���د قائل النص؛ وإمنا هي بحث عما يفهمه القارئ منه، 
وحكم مب���وت املؤلف والقائل، ف���إذا كان األمر كذلك فكيف 
يق���ال: إن نص���وص الش���ريعة تدل على مقاص���د ال بد من 
اعتبارها في األحكام التفصيلية؟! وكيف يقال: إنها متضمنة 
حِلَك���م ومصالح كلية هي املتحكمة ف���ي أنظمتها، أليس هذا 

تناقضاً منهجياً تنفر منه العقول؟ 
فه���ذه األمور تكش���ف للقارئ الكرمي ع���ن مقدار اخللل 
املنهجي ف���ي تعامل اخلطاب احلداثي م���ع نظرية املقاصد، 
وتقدم ل���ه مبررات منهجية وعقلية يس���تطيع من خاللها أن 
يحكم على املمارس���ة احلداثية لنظرية املقاصد بحكم رشيد 
مبني على أسس منهجية وعلمية رفيعة، ويستطيع أن يتوصل 
إلى احلك���م على طريقته���م باالختالل املعرف���ي، املناقضة 
للحقيقة الش���رعية والبعد عن املنهجية الصحيحة التي تقدم 

فكراً ناضجاً بنَّاًء. 
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األزدي ح��وار: ح��ارث 

] حوارات [

الشيخ الدكتور حارث الضاري: 
في حوار مع ^

أكد الش��يخ الدكتور )حارث س��ليمان الض��اري( أن املقاومة العراقية هي الب��در املنري يف مساء العراق 

املظلمة على مدى 9 س��نن، مش��يدًا ب��دور املقاومة اليت صنعت هذا النصر العظي��م؛ فهي اليت رفعت رأس 

العراقين عاليًا وجعلتهم يشمخون مبا حققه أبناؤهم املقاومون.

وأوضح الش��يخ يف ح��وار خص به جملة ^ أن االحت��ال األمريكي مل يترك الع��راق كليًا؛ فلديهم 

3000 آالف عس��كري مت تدريبه��م يف الوالي��ات املتح��دة كق��وات خاصة وأعادهت��م إىل الع��راق؛ ليقوموا 

مبهمات خاصة وهم ميتلكون األسلحة الازمة للقيام بالواجبات املوكلة إليهم يف مساندة القوات األمنية 

احلكومي��ة، مبينًا أن االنس��حاب األمريكي من العراق هو انس��حاب جزئي وليس تامًّا كما أعلن رئيس��هم، 

فاألمريكان مل يتركوا العراق متامًا؛ حيث إن هلم عددًا ميكن وصفه بالكايف حلراسة مصاحلهم وحلفائهم 

يف العراق. 

ووصف الش��يخ الضاري دع��اة الفدرالية بأهنم القابضون أمثان خياناهتم وأن مش��روع الفدرالية الذي 

جاء به بايدن )نائب الرئيس األمريكي( هو خس��ارة لكل العراقين ملا س��يؤدي إليه من إمارات دكتاتورية 

عائلية تريد أن تبين ألنفسها جمدًا، ولو على بؤس وشقاء أبناء العراق.

املقاومة العراقية
البدر املنير في سماء العراق املظلمة
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ويف ما يلي نص احلوار:

^: ما هي رؤيتكم في هيئة علماء 
األمريكي  االنسحاب  إلع��الن  املسلمني 

من العراق؟

االنسحاب  ال��ض��اري:  ح��ارث  الشيخ 

األمريكي من العراق هو انسحاب جزئي 
وليس تاّماً كما أعلن رئيسهم؛ فاألمريكان 
عدد  لهم  إذ  متاماً؛  العراق  يتركوا  لم 
ميكن وصفه بالكافي حلراسة مصاحلهم 
وحلفائهم في العراق؛ فلديهم 3000 آالف 
عسكري مت تدريبهم في الواليات املتحدة 
العراق؛  إلى  وأعادتهم  خاصة  كقوات 
ميتلكون  وهم  خاصة  مبهمات  ليقوموا 
بالواجبات  للقيام  ال��الزم��ة  األسلحة 
القوات األمنية  إليهم في مساندة  املوكلة 
 3500 قرابة  هناك  أن  كما  احلكومية. 
حماية  مهمة  إليهم  ستُعَهد  عسكري 
 (6000 عن  فضاًل  العراقية،  األج��واء 
ألف أمريكي منهم رجال املخابرات ومنهم 
السفارة  حلراسة  اخلاصة،  القوات  من 
احملافظات.  في  والقنصليات  األمريكية 
التدريب واملساندة  ليقوموا مبهام  وأيضاً 
ذلك.  إلى  وما  واالستشارة  واملساعدة 
تاماً  ليس  إن االنسحاب  نقول:  ومن هنا 
عون! نعم، انسحبت أغلب قواتهم  كما يدَّ
الله ثم بفضل  لله، وهذا بفضل  واحلمد 
للشعب  كبيراً  إجن��ازاً  ويعد  املقاومة، 

العراقي ومقاومته الباسلة.

الرئيس  ^: مباذا تفسرون إعالن 
وهل  ال��ع��راق،  م��ن  االنسحاب  األمريكي 

مردُّ هذا إلى اجلهل أم اخلداع؟

الش��يخ حارث الض��اري: هو يتجاهل 

أو يري���د أن يتجاه���ل؛ ليغط���ي جرائم 
األميركيني في العراق، وليبرر انس���حاب 

قوات���ه م���ن الع���راق أم���ام خصوم���ه 
ومعارضيه؛ وإال فه���و أعرف مبا يجري 
في العراق؛ فله عيون كثيرة؛ له عس���كره، 
ومخابراته وعم���الؤه، وله أيضاً ُزَمر من 
أصحاب العملية السياسية الذين يتعامل 
معهم أو تتعامل معهم سفارته ومخابراته 
لع بال  ومخابرات الدول األخرى. وهو مطَّ
ش���ك على ما تكتبه وما تنش���ره وسائل 
اإلعالم نقاًل عن جلان حقوق اإلنس���ان 
ومنظمة العف���و الدولية ومنظمة »هيومن 
رايتس« املعنية بحقوق اإلنس���ان وغيرها 
مما يجري في العراق من انتهاك واس���ع 
ومنظم حلقوق اإلنس���ان العراقي على يد 
قواته وعلى يد األجهزة األمنية للحكومة 
التي يقوم بدعمه���ا؛ فالرئيس األمريكي 
متجاهل وليس بجاهل؛ وبذلك يَُعد كاذباً 
ومزيف���اً وغير صادق مع ش���عبه وال مع 
العال���م، ومن ثَمَّ فهو كس���لفه )بوش( في 

اخلداع وتزييف احلقائق. 

االنسحاب  خطوة  أهمية  م��ا   :^
هذه  ف��ي  األمريكية  للسياسة  بالنسبة 

املرحلة؟

تقديري  في  الضاري:  ح��ارث  الشيخ 

استخدمها  فقد  مهمة؛  ورق��ة  تكن  لم 
قال  حينما  االنتخابات،  في  سابقاً  أوباما 
سأسحب القوات األمريكية سحباً مباشراً 
بعد تعييني رئيساً، وها هو اآلن وبعد نحو 
املتحدة  للواليات  رئيساً  تعيينه  من  عامني 
فاالنسحاب  هذا  ومع  االنسحاب،  يعلن 
يخرج  ولم  جزئي  هو  وإمنا  كلياً  يكن  لم 
أن  سبق  كما  العراق  من  كاماًل  االحتالل 
األول؛  السؤال  عن  اإلجابة  في  ذك��رت 
فلذلك ال يَُعد هذا االنسحاب في تقديري 
ورقة ناجحة كما كانت يوم استخدمها عند 

ترشيحه النتخابات الرئاسة. 

إل���ى  ال�����دع�����وة  م����ا ح��ق��ي��ق��ة   :^
الفيدرالية في العراق، ومن يقف وراءها؟

الشيخ حارث الضاري: ليست الدعوة 

إلى  تعود  فهي  جديدة؛  الفدرالية  إلى 
القرن  من  والستينيات  اخلمسينيات 
إليها بعد  الدعوة  املاضي، ولكن جتددت 
احتالل أمريكا للعراق من شركاء العملية 
)فدرلة(  على  اتفقوا  الذين  السياسية 
سنة  مؤمتراتهم  في  وتقسيمه  العراق 
)00)م ، وسنة )00)م في صالح الدين، 
ثم بعد ذلك في مؤمتر لندن عام )00)م؛ 
حيث اتفقوا جميعاً على )فدرلة( العراق 
سعياً من بعض األطراف إلى تقسيمه في 
التقسيم؛  وراء  هم  واألمريكيون  النهاية، 
فالكل سمع مبشروع بايدن الذي ما يزال 
أظهر  وإن  ونشاط،  بجد  يتابعه  صاحبه 
تأجيله  أو  تراجعه  املراحل  بعض  في 
بالتقسيم؛  مهتمة  فأمريكا  جتميده.  أو 
ومطلب  بريطاني  مطلب  التقسيم  ألن 
من  األمريكيني  لبعض  ومطلب  صهيوني 
رجال اإلدارة السابقة وغيرهم في احلزب 
اجلمهوري، وكذلك احلزب الدميقراطي، 
الدول  ولبعض  إليران  مطلب  أيضاً  وهو 
املجاورة األخرى ومطلب داخلي للقيادات 
السياسية  والقيادات  الكردية  السياسية 

)املقاومة هي التي 
صنعت هذا النصر 

العظيم وهي 
التي رفعت رأس 
العراقيني عاليًا(.



العدد 40295

يطالب  أن  املؤسف  من  لكن  الشيعية، 
رفضوا  أو  البداية،  في  رفضوه  أناس  به 
بعد  به  أقروا  ثم  يشرعه  الذي  الدستور 
يطالب  أن  أيضاً  املؤسف  وم��ن  ذل��ك، 
أناس ما كنا نظن أن يجرؤوا  بالفدرالية 
أن يقولوا هذا مع علمهم أن التقسيم هو 

مشروع ألعداء العراق.

بعد ذلك نقول: هل التقس���يم عالج 
ملا ف���ي العراق؟ التقس���يم ليس عالجاً؛ 
وإمنا هو هروب وإنشاء إلمارات يرأسها 
الفاش���لون الذين كانوا وال يزالون أدوات 
قبله )اجلعفري(،  ومل���ن  للمالكي  وخدماً 
وثمة آخرون خ���دم للخدم، خلدم أمريكا 
وإيران، هؤالء البائسون عندما علموا أن 
املالكي يتجه إلى تركه���م وإلى إقصائهم 
وإلى االعتماد رمب���ا على غيرهم طالبوا 
بالفدرالي���ة بحجة إقصاء )أهل الس���نة( 
أو إي���ذاء )أهل الس���نة( أو حماية )أهل 
السنة( الذين همشهم املالكي ولم يعلموا 
العراقيني جميعهم مهمش���ون )سنة،  أن 
وش���يعة، وحتى األكراد( واليوم كثير من 
األكراد في الش���مال ليسوا أقل بؤساً من 
بؤس إخوانهم العراقيني في الوسط وفي 

اجلنوب، أما علم���ت أن هذه الفدراليات 
اجتمع هؤالء الدعاة لها وقس���موها في 
���موا العراق وإمنا  ما بينهم؛ فهم لم يقسِّ
موا )أهل الس���نة( علماً أن الفدرالية  قسَّ
إجماالً هي خسارة لكل العراقيني؛ خسارة 
للسنة وخس���ارة للش���يعة وخسارة حتى 
لألكراد؛ ألنها ترمز إلى إمارات دكتاتورية 
عائلية تريد أن تبني ألنفسها مجداً، وكما 
يقول العراقي���ون: )حلوة اإلمارة ولو على 
احلجارة(، بل ولو على بؤس وشقاء أبناء 

العراق سنة وشيعة. 
أقولها بصراحة: هؤالء قبضوا أثمان 
تقس���يم العراق، وموته ودفنه وإلغائه من 
ع���دة جهات؛ قبضوها نق���داً وعّداً، بعد 
نوا  أن رتب���وا أحوالهم في اخل���ارج و)أَمَّ
مستقبلهم( كما يقول بعضهم في اخلارج؛ 
لذلك هم ال يس���ألون عمن في الداخل، 
ولم يس���ألوا عن العراق ووال عن ش���عبه 
وإن تباكى بعضه���م على العراقيني وعلى 
األهل كما يقول بعضهم: )أهلنا، وأهلنا(؛ 
فهل يعترف هؤالء بأهلهم الذين عاش���وا 
على رقابهم وباس���مهم نحو تس���ع سنني 
ولم يقدموا لهم ش���يئاً إال اخليبة والفشل 

والدمار.    

^: املتابع للشأن العراقي يالحظ 
ملاذا  للفدرالية!  املالكي  رفض  باستغراب 
يرفض املالكي الفيدرالية برأيكم؟        

كاذب  املالكي  الضاري:  الشيخ حارث 

العراق  وحدة  على  احلرص  ادعائه  في 
أن  ذلك:  على  والدليل  تقسيمه،  وعدم 
اشتركوا  ممن  كان  الدعوة  حزب  حزبه 
وممن  سابقاً  ذكرتُها  التي  املؤمترات  في 
اتفقوا على الفيدرالية وتعهدوا بها جلهات 
االحتالل  جاء  ملا  ثم  خارجية،  أجنبية 
وشارك حزب الدعوة كان املالكي هو من 
الدعوة وكان  املتصدرين من رجال حزب 

في  احلكومي  الرسمي  االئتالف  يرأس 
 (005( سنتي  في  العراق  الوفاق  مؤمتر 
- 006)م( في القاهرة، وكان هو املتكلم 
العملية  عن  يدافع  وكان  اجلميع،  باسم 
السياسية ويدافع عن الدستور، وهو من 
واملتمسكني  الدستور  عن  املدافعني  أشد 
به؛ ألن الدستور خدمه وأعطاه كثيراً من 
الصالحيات، فهو متمسك بهذا الدستور 
والتقسيم.  الفدراليات  على  نص  الذي 
اإلخالص  عي  ويدَّ الوطنية  عي  يدَّ وهو 
العراق  على  واحل��رص  الطائفية  وعدم 
وهو من كل هذا بريء؛ ألنه يأمتر بأمر 
أمريكا وبأمر إيران ولم يعمل للعراق شيئاً 
األقاليم  من  يخشى  فهو  للعراقيني؛  وال 
تتفلت  أن  مخافة  منها:  عديدة،  ألسباب 
وتنشأ  أيضاً  اجلنوب  في  محافظات 
وتضيع  سلطته  تتبدد  ثَ��مَّ  ومن  أقاليم 
قبضته على العراق كله، هذا العراق الذي 
أسلمته مقاليد حكمه أمريكا وأكدتها له 

إيران.

ش��ي��خ��ن��ا  م����وج����زة  ب���ك���ل���م���ات   :^
ال��ف��اض��ل! م���ا ال����ذي ي��ج��ري ال���ي���وم في 

العراق؟

يجري  ما  ال��ض��اري:  ح��ارث  الشيخ 

في العراق اليوم هو امتداد ملا جرى في 
السنوات السابقة، وكان البعض يتوقع أن 
األوضاع رمبا تتحسن بعض الشيء أو أن 
ون بالسياسيني  السياسيني )أو ممن يسمَّ
السياسية(  العملية  أرباب  من  العراقيني 
أو  مقبولني  ليكونوا  فأكثر  أكثر  يتعقلون 
لينظر إليهم الشعب العراقي نظرة تختلف 
عن النظرة السابقة، وإذا بهم - وهذا ما 
كنا نتوقعه - ينتقلون باألوضاع من سيئ 
إلى أسوأ ومن شر إلى شرٍّ منه، ومن بؤس 
إلى بؤس؛ إذ رأينا املالكي بعد إعالن أوباما 
االنسحاب وقبل أن يعلنوا إمتام انسحابهم 

)التقسيم ليس عالجًا؛ 
وإمنا هروب وإنشاء 

إلمارات يرأسها 
الفاشلون الذين كانوا 

وال يزالون أدوات 
وخدمًا للمالكي وملن 

قبله »اجلعفري«(.
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واالغتياالت  االعتقاالت  من  بحملة  يقوم 
على  العراق  أبناء  من  لكثير  واملطاردات 
شيباً  ونساًء،  رج��االً  توجهاتهم  مختلف 
ومن  املوصل  إلى  البصرة  من  وشباباً، 
القائم إلى العمارة شرقاً، نراه يقوم بهذه 
اليوم،  إلى  يتوقف  ولم  املسعورة  احلملة 
قتلت  واألطفال.  املرضى  حتى  واعتقل 
من  العراقيني،  من  كثيراً  األمنية  قواته 
اجلهات  جميع  من  ومدنيني  عسكريني 
والفئات العراقية التي يُعتَقد أنها ليست 
املشاركة  أو حتى  له  معارضة  أنها  أو  له 
تصريحاته  يوالي  به  وإذا  احلكم،  في  له 
يعبِّر فيها عن إصراره على إقصاء  التي 
الغير وعلى تقليص حجم اخلصوم وعلى 
لك�ل  والته�ديد  والوعيد  اإلزباد واإلرعاد 
منذ  نهجه  في  يسير  ال  أو  يخالف�ه  من 
ذلك اإلعالن وإلى يومنا هذا. وقد أعاد 
بعد  واإلرهاب  التكفير  نغمة  أيضاً  اليوم 
حدثت  التي  الدامية  األخيرة  التفجيرات 
في  أخرى  عراقية  مدن  وفي  بغداد  في 
كثي�ر من احملافظ�ات. وال يختل�ف اثنان 
- إال من كان له مصلحة مع هذا النظام 
أو يؤيدهُ - أن ما جرى وال يزال يجري من 
افتعاالت أمنية ومن تفجيرات واغتياالت 
املالكي  بتدبير  إال  إلى ذلك؛ ما هي  وما 
تخدمه  التي  وأجهزته  األمنية  وسلطاته 
وتخدم حزبه وتخدم املشروع الذي أوكل 
االحتالل(  )مشروع  عليه  احملافظة  إليه 

وكذلك املصالح اإليرانية. 

العراق لألجنبي  رهنوا  الذين  السياس���ية 
وخدموا األجنبي على حساب بلدهم وأبناء 

شعبهم. 
وسيس���تمر هؤالء عل���ى هذا النهج 
من إثارة الش���حن الطائفي، وسيبتكرون 
العراقي  الكثيرة إلبقاء اجلو  الوس���ائل 
مشحوناً بكل االحتماالت وبكل األحداث 
ظن���اً منهم أن ه���ذا س���يعطيهم وقتاً، 
وس���يعطيهم أماًل ف�ي االس���تمرار أكثر 
حت���ى يصلوا إل���ى نهاية ه���ذه املرحلة 
االنتخابي���ة،  ويش���اركوا ف���ي املرحلة 
االنتخابي���ة القادمة؛ فآماله���م بالبقاء 
كبيرة عل���ى الرغم من س���وء أفعالهم، 
وعل���ى الرغم من كره الش���عب العراقي 
لهم وإظهاره العداوة لهم فهم سيبتكرون 
كثي���راً من الوس���ائل الت���ي تبقي اجلو 
في الع���راق مضطرباً ومش���حوناً بكل 

االحتماالت.

)إذا كانت األسباب 
الدافعة على الثورة 

لبعض الشعوب 
العربية هي ظلم 

بعض احلكام لها، فإن 
ما يعانيه العراقيون 

من ظلم هو أكثر بكثير 
مما فعله كل احلكام 
العرب الذين ثارت 

عليهم شعوبهم(.

^: ه���ل ت��خ��ش��ون م���ن ال��ت��ش��ظ��ي 
بني  اليوم،  ع��راق  في  والعرقي  الطائفي 
أهل السنة والشيعة من جهة وبني العرب 

واألكراد من جهة ثانية؟
 

الش��يخ حارث الض��اري: أنا بكل تأكيد 

أقول: ال يوجد انقسام طائفي اآلن بالذات 
على املستوى الشعبي؛ نعم رمبا كان هناك 
ج لهذا في بداي���ة االحتالل ووجد  م���ن روَّ
ش���يئاً من القبول لترويج���ه بحكم ظروف 
تل���ك املرحل���ة؛ لكن اآلن وبع���د أن عرف 
أبناء ش���عبنا من الش���مال إل���ى اجلنوب، 
ش���يعة وس���نة، وعرباً وأك���راداً وتركماناً 
وغيرهم أن أعداءهم ه���م أمريكا وإيران 
والق���وى املتحالف���ة معهما ف���ي الداخل 
املتمثلة بأرباب العملية السياس���ية الذين 
يساهمون - علموا بذلك أم لم يعلموا - في 
صناعة املش���روع األمريكي لتدمير العراق 
وتقسيمه واس���تعباده وإلغائه من خريطة 
منطقة الش���رق األوس���ط، فإنه ال يوجد 
انقسام طائفي كما يشاع؛ فالسنة والشيعة 
واألكراد يعرف���ون أعداءهم اآلن ويعرفون 
مصلحتهم، وهي تكم���ن في وحدة العراق 
وفي االتفاق الشعبي في التسامح والتالقي 
والوحدة من أجل تري���ر العراق وعودته 
الطائفي احلقيقي  واالنقس���ام  أهله.  إلى 
اآلن هو بني  أصحاب العملية السياس���ية، 
الطائفة غطاًء  اس���تخدموا  الذين  فهؤالء 
ألعمالهم وملصاحلهم، فال يوجد انقس���ام 
طائفي شعبي حقيقي؛ وإمنا يوجد انقسام 
سياس���ي بني أطراف أو بني دمى العملية 
السياس���ية؛ فه���م عندم���ا يختلفون على 
قضي���ة من القضايا أو إذا أراد أحدهم أن 
يقصي اآلخرين أو أقصي من ِقَبل اآلخرين 
فإمنا يلجأ إلى إثارة هذا املوضوع، فالسنة 
والش���يعة كلهم ِب���َراء من أرب���اب العملية 
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في  العراقية  املقاومة  دور  ما   :^
ظل هذه األوضاع الصعبة واملتداخلة؟

ال��ض��اري:  ح���ارث  ال��دك��ت��ور  الشيخ 

املقاومة هي البدر املنير في سماء العراق 
املظلمة على مدى 9 سنني، املقاومة هي 
وهي  العظيم  النصر  هذا  صنعت  التي 
التي رفعت رأس العراقيني عالياً وجعلتهم 
أبناؤهم  حققه  مب��ا  عالياً  يشمخون 
املقاومون الذين واجهوا أعتى قوة عاملية 
التراب  في  أنفها  ومرغوا  وأرغموها 
وأحلقوا فيها ما أحلقوا من اخلسائر التي 
املقاومة  األصدقاء،  قبل  األعداء  ذكرها 
وهي  شرفهم،  وهي  العراقيني  عز  هي 
ولذلك  العراق؛  وعن  عنهم  ذادت  التي 
هؤالء الذين يدعون إلى التقسيم يريدون 
أن يهربوا من استحقاقات ترير العراق؛ 
على  العراق  استحقاقات ترير  من  ألن 
والعمالء  املقصرين  املقاومة محاسبُة  يد 
وصلوا  الذين  االحتالل  مع  واملتعاملني 
الذي  املأساوي  الوضع  هذا  إلى  بالعراق 
في  فيه  أصبح  وال��ذي  العراق،  يشهده 
وغير  والفقيرة  البائسة  ال��دول  مؤخرة 

املستقرة في العالم.

في  كان  كما  املقاومة  دور  سيبقى 

يتحرر  حتى  املاضية  التسع  السنيني 
يتحرر  بقايا االحتالل، وحتى  العراق من 
شؤونه،  من  اخلارجية  التدخالت  من 
وفي  االح��ت��الل  مشاريع  تنتهي  وحتى 
السياسية  والعملية  الدستور  مقدمتها 
شعب  أب��ادت  التي  ونتائجها  البائسة 
املستويات  هذه  إلى  به  ووصلت  العراق 
البؤس  من  وللمراقبني  ولكم  لنا  املعروفة 

والشقاء والدمار.

وتأثير  تأثر  هل هناك عالقة   :^
ب��ني ال��ش��ع��ب ال��ع��راق��ي وب��ق��ي��ة ال��ش��ع��وب 

العربية في الثورات ضد الدكتاتوريات؟

تأثر  بالتأكيد  الشيخ حارث الضاري: 

الشعب العراقي فعاًل، لوال بطش املالكي 
الذين  السياسية،  العملية  في  وشركاؤه 
الشعبي  احَلراك  كلهم إلخماد هذا  هبُّوا 
الذي بدأ يوم 5) شباط من العام املاضي، 
واالنتفاضة  الشبابية  ال��ث��ورة  وإن��ه��اء 
من  محافظة   (6 ت  عمَّ التي  الشعبية 
اليوم  في  واستشهد  العراق؛  محافظات 
 (5 املنتفضني  الثائرين  هؤالء  من  األول 
املئات  واعتقل  املئات  جرح  كما  شهيداً، 
استطاع  األيام  ومع  يطاَردون.  زالوا  وال 
املالكي بأجهزته األمنية وإغراءاته املالية 

لضعفاء النفوس من بعض رؤساء القبائل 
والسياسيني تهدئة الشوارع. وساعده في 
ذلك دعاة األقاليم؛ حيث انتشروا في كثير 
الوجهاء ومن  من احملافظات وطلبوا من 
رؤساء القبائل ومن علماء الدين )أو من 
بذل  منهم  طلبوا  الدين(،  بعلماء  ون  يسمَّ
الوسع في تهدئة الشارع الثائر ما أمكن؛ 
صالح  في  تكون  ال  قد  املظاهرات  ألن 
يستغلها  قد  وإمن��ا  السياسية  العملية 
لذلك  ق��ال��وا.  كما  وك��ذا  لكذا  بعضهم 
أقول: دعاة اإلقليم أو اإلقليمية لو كانوا 
صادقني في أن الدافع األساسي لهم هو 
شوارعهم  أو  ناخبيهم  أو  أهلهم  مصلحة 
كما يزعمون، لتركوا هذه الشوارع تتظاهر 
وتعتصم وتثور حتى تصل في النهاية مع 
غيرها من احملافظات األخرى إلى تقيق 
العراقيون  تأثر  أقول:  هنا  ومن  التغيير. 
يسمى  مبا  أو  العربي  الشعبي  باحَلراك 
بالربيع العربي، كما أن الربيع العربي تأثر 
اجلبار  العراقية  املقاومة  بفعل  قبل  من 
العربية قناعة بأن  الذي أعطى الشعوب 
الشعوب إذا صمدت تستطيع أن تفعل كل 

ما تريد.

بني  امل��ق��ارن��ة  ميكننا  كيف   :^
ال���واق���ع ال��ع��راق��ي احل���ال���ي، وب���ني ما 
تعانيه شعوب املنطقة التي ثارت ضد 

الظلم؟

الش��يخ ح��ارث الض��اري: إذا كان���ت 

األسباب لبعض الشعوب العربية والدافع 
لها عل���ى الثورة هو ظل���م بعض احلكام 
لها؛ فإن ما يعانيه العراقيون من ظلم هو 
أكثر بكثير مم���ا فعله  كل احلكام العرب 
الذي���ن ثارت عليهم ش���عوبهم، وما جرى 
في الع���راق يعدل في تقديري 80 ٪ مما 
جرى من ظلم ومظال���م وإقصاء من ِقَبل 
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هؤالء احلكام، كما أن العراقيني ليس���وا 
أقل حاجة إلى احلرية وإلى الكرامة وإلى 
امتالك اإلرادة وحكم بلدهم بأنفسهم بال 

وصاية وبال احتالل وبال استعباد. 

واض��ح��ًا  وخ���وف���ًا  ارت��ب��اك��ًا  نشهد   :^
يعتري املنخرطني في العملية السياسية في 

ظل االحتالل في العراق، ُتَرى ما السبب؟

الش��يخ حارث الضاري: لهم أن يخافوا 

اق وداللون  ولهم أن يرتبكوا؛ ألنهم قتلة وسرَّ
لألجنبي وللغريب على بلدهم وعلى أبناء 
جلدتهم؛ فقد ارتكب���وا من اجلرائم ما ال 
يحصى وما ال يَُعد وارتكبوا من اآلثام شيئاً 
بوا ومتالؤوا  كثيراً، أكلوا وشربوا ونهبوا وكذَّ
على العراق وأبنائه وعلى مقاومته؛ لذلك 
لهم أن يخافوا ألن الش���عب أحصى عليهم 
كل هذا وألن الش���عب يريد أن يثور عليهم 
وس���يثور عليهم في الوقت املناسب بعون 
الله تعالى، وس���يُِطيح به���م كما أطاحت 

الشعوب األخرى بغيرهم من الظلمة.

^: فضيلة الشيخ! كلمة أخيرة عن 
الع���راق، ه���ل تراه س���يعود قوي���ًا مؤثرًا في 
املنطقة بعد زوال االحتالل بشكل كامل؟ 

الش��يخ ح��ارث الض��اري: ه���ذا هو 

العراق في كل تاريخه قبل اإلسالم وبعد 
اإلس���الم؛ كلم���ا ُغزي من ِقَب���ل أعدائه 
اخلارجي���ني يبق���ى صامداً بع���د كل ما 
يج���ري في���ه من خ���راب ودم���ار وقتل 
وتشريد وتهجير، ولعلك تالحظ أن أغلب 
املش���اهد احلالية في الع���راق قد جرت 
على الع���راق والعراقيني قبل اإلس���الم 
وبعد اإلس���الم. ويهمنا هنا احلديث عما 
جرى بعد اإلس���الم؛ فقد تعرَّض العراق 
الت  ألربعة احتالالت كبي���رة عدا التدخُّ

واالحتالالت اجلزئية. 
االحتالل األول كان من ِقَبل البويهيني 
الذي���ن احتلوا العراق وحكم���وه فترة ثم 
نه���ض العراقيون وغيرهم من أبناء األمة 
الذين انتصروا لهم واستجابوا لدعواتهم 
وشاركوهم في ترير العراق، فعاد العراق 
موح���داً. إال أن أهله كانوا ال يفكرون في 
التقسيم والتمزيق؛ ألن التقسيم والتمزيق 

يعد خيانة عظمى وإثماً شرعياً. 
وحينم���ا ذهب البويهي���ون بعد ذلك 
بفت���رة جاء التتار بقي���ادة هوالكو فدخل 
بغ���داد وفعل ما فعل مما ح���كاه التاريخ 
مم���ا يُدمي القلوب، ثم بع���د ذلك تنادى 
املس���لمون م���ن عراقي���ني وغيرهم من 
سوريني ومصريني وفلسطينيني وغيرهم؛ 
ملواجهة هذا اخلطر الداهم فمزقوا التتار 
ش���رَّ ممزق حتى انتهت موجتهم الكبيرة 
في دار اإلس���الم واملس���لمني بني العراق 
والش���ام، وانتهى التتار إلى اليوم؛ فمنهم 
من أس���لم ومنهم من ُقِتل ومنهم من أقام 
ف���ي كثير من الدول في منطقة الش���رق 

األوسط وفي غيرها. 
ث���م جاء غيره���م وغيرهم حتى جاء 
أرادوا  4)9)م؛ حيث  البريطانيون ع���ام 
أن يحتل���وا الع���راق وُصدوا منذ س���نة 
4)9)م حتى س���نة 6)9)م وُقِتل كثير من 
قواتهم وحوص���روا احلصار املعروف في 
الكوت )محافظة واس���ط(؛ حيث حوصر 
)5000)( ألف عس���كري بريطاني ومات 
كثير منهم جوعاً واستس���لم الباقون، ثم 
ته���م وعَدَده���م وُعددهم في  قوَّ أعادوا 
س���نة 6)9)م واس���تمروا حت���ى احتلوا 
بغ���داد ع���ام 7)9)م وبقوا ف���ي العراق 
إلى س���نة 0)9)م، وهم يَِعُدون العراقيني 
بأنهم جاؤوا محررين ال فاتني؛ ولكنهم 

فعل���وا الفعل عينَه الذي فعله األمريكيون 
حني قالوا: جئن���ا نحرركم من صدام أو 
من النظام الس���ابق، وبئس هذا التحرير 
عوا. وبعد مضي ثالث سنني  وبئس ما ادَّ
طالبهم العراقي���ون بالرحيل فأبَوا وثاروا 
عليهم من الش���مال، من زاخو والعمادية 
ودهوك واملوصل وحت���ى اجلنوب مروراً 
بالوس���ط والش���رق والغرب، في ديالى 
وكرب���الء والنجف والناصري���ة والبصرة 
وبغداد واألنبار، كل ه���ذه املناطق ثارت 
على االحت���الل البريطاني وأرغمته على 

تقيق بعض املطالب لهم.
 لن يطالب العراقيون ال ُسنة وال شيعة 
وال عرباً وال أكراداً بع���د رحيل االحتالل 
بتقس���يم العراق، علماً أن الشعب العراقي 
أو   3.000.000 ع���دده  يتج���اوز  ال  كان 
حت���ى 3.500.000 نس���مة، واليوم عندما 
وصل الش���عب العراقي إلى 30.000.000 
- وأكثره���م مثقفون وأغلبهم من أصحاب 
الغيرة، وكلهم عرب ومسلمون - جند بعض 
من ج���اء مع االحتالل أو من ش���ارك في 
مشروعه بعد مجيئه من الداخل؛ يطالبون 
بتقسيم العراق وما دروا، أو لعلهم يدرون، 
بل هم يدرون أن التقسيم هو أحد أهداف 
أمريكا بعد احتالل العراق وتسريح جيشه 
وتدميره، فهو املطلب املهم بعد انس���حاب 
االحتالل األمريك���ي وحلفائه في العراق. 
فتب���اً له���ؤالء الدعاة، وه���ؤالء ال ميثلون 
الس���نة، كما أن دعاة األقاليم في اجلنوب 
ال ميثلون الش���يعة؛ ولذلك أقول: الشعب 
العراقي بأجمعه بس���نته وش���يعته بعربه 
وأكراده وتركمانه ومسلميه ومسيحييه ِبَراء 
من هؤالء؛ ألنه ال يثق بهم وألنهم لم يعملوا 
شيئاً يُذكرون عليه بخير لبلدهم وشعبهم.
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] نص شعري [

وجت����وُد  - رب���ن���ا   - وُت���ن���ع���ُم  ت��ع��ط��ي 
أرواِح���ن���ا  ف���ي  احل����ِق  روَض  أس��ق��ي��َت 
������ت رك���ائ���ُب���ن���ا ال���ه���دى  ل������والك م����ا أمَّ
ف����دُروُب����ن����ا م����ن غ���ي���ر ن�������وِرك جُل����ٌة 
��ي��َت أي�����ات ال���ن���ج���اِة ألم�����ٍة ك����ادْت  ج��لَّ
خلجاتها  ف��ي  ال���وه���ُم  ي��ط��وُف  َح��ي��رى 
أن������ت ال�������ذي أج���ل���ي���َت م����ن أف���اق���ه���ا
 ف�����إذا ال����وج����وُه ب����ش����ارٌة ون���ض���ارٌة

إَل���َه���َن���ا  رض���ي���َت  إذا  احل����ي����اُة  ت���زه���و 
ل���ك ُت��س��لِ��م ال���ي���وَم ال���ق���ل���وُب زم��اَم��ه��ا
ون������دوُر ف���ي َف���َل���ك احل���ي���اة وح��س��ب��ن��ا

 وُب�����ُح�����وُر ف���ض���لِ���ك م���ال���ُه���َن ح�����دوُد 
 ف��ن��م��ا ال���ي���ق���نُي وأزه���������َر ال���ت���وح���ي���ُد 
 وَل�������َم���ا أط������لَّ ص���ب���اُح���ن���ا امل���ن���ش���وُد 
ب��ي��ُد  ِذْك��������رك  دوِن  م����ن   وق���ل���وُب���ن���ا 

�������وي حت���ي���ُد   ع������ن ال�������������درِب ال�������سَّ
 وي���غ���ي���ُب ع����ن أل���ب���اِب���ه���ا امل���ق���ص���وُد 
 ُس���ُح���َب ال����ظ����الِم، ف���أش���رَق احمل���م���وُد 
ون���ش���ي���ُد  ب����الب����ٌل  ال������وج������وُد   وإذا 
 وي���ط���ي���ُب ف��ي��ه��ا احل������ُب وال���ت���غ���ري���ُد 
وت���ع���وُد   - رب���ن���ا   - ت������أوي   وإل����ي����ك 
�����������ا ل���������رب ال�����ع�����امل�����ني ع���ب���ي���ُد  أنَّ

ش��������ع��������ر: أس���������ام���������ة احمل������������وري
 Osamh12@maktoop.com 

إَلَهَنا...!
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هويته  ــار  ــت اخ الــشــعــب 
إرادتها  واستقال  اإلسامية 
السياسية      محمد جمال عرفة

حصاد الثورة الليبية
د. علي رحومة احملمودي

فتنة الحوثي مع دماج بين 
الماضي والحاضر

د. محمد بن موسى العامري

اإلســامــيــة...  الحركات 
ولعبة الزعيم

طلحة محمد املسير

الــتــدخــل األجــنــبــي في 
الثورات العربية

أ. د. عالء الدين األمني الزاكي

بين  العــراق  فلسطينيو 
المطرقة والسندان

أمين الشعبان

مرصد األحداث
جالل سعد الشايب
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 بإج���راء املرحل���ة الثالث���ة م���ن االنتخاب���ات 
تركيب���ة  مالم���ح  وظه���ور  املصري���ة  البرملاني���ة 
ف���ي  برمل���ان  أول  معال���م  تتض���ح  ب���دأت  البرمل���ان، 
مص���ر بع���د »ث���ورة 25 يناي���ر« بعد ف���وز التيارات 
واألح���زاب اإلس���المية املختلف���ة بقراب���ة ثلث���ي 
املقاعد تقريب���ًا، وظهرت طبيعة مزاج التصويت 

العام للمصريني في هذه االنتخابات.
ه����ذه  ف����ي  للمصري����ني  الع����ام  فامل����زاج 
املراح����ل  نتائ����ج  أش����ارت  كم����ا  االنتخاب����ات 
الث����الث لالنتخابات، هو الس����عي نحو الهوية 
احلضاري����ة اإلس����المية، والبح����ث ع����ن منه����ج 
ب املصري����ون والعرب  حكم جدي����د بعدما جرَّ
األفكار االش����تراكية والليبرالية ولم يجربوا 

َبْعُد النموذج احلضاري اإلسالمي للحكم.

] المسلمون والعالم [

الشعب اختار هويته اإلسالمية 
واستقالل إرادتها السياسية 

عرفة مج���ال  حم��م��د 

مصر: الفوز بأغلبية البرلمان يطرح 
تحديات أخطر على التيارات اإلسالمية 
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فعلى الرغم من إرجاء انتخاب���ات 6) مقعداً َوْفقاً ألحكام قضائية، 
واإلعادة على قرابة 30 مقعداً في املرحلة الثالثة واألخيرة، فقد أظهرت 
نتائ���ج )470 مقع���داً( من مقاعد البرملان ال� 498 – حتى س���اعة كتابة 
هذا التقرير – فوز حزب احلرية والعدالة »اإلخوان املس���لمني« باألكثرية 
في البرملان ب���� )07) مقاعد( وهي مرش���حة ألن تصبح )30) مقعداً( 
عل���ى األقل بعد التصويت على اإلعادة عل���ى )30 مقعداً( أخرى. ويليه 
حزب »النور« سلفي التوجه الذي حصد )))) مقعداً(، ثم حزب »الوفد« 
الليبرال���ي )45 مقعداً( وهو الذي حقق مفاج���أة وأطاح بتحالف »الكتلة 
املصرية« الذي يضم أح���زاب: »املصريني األحرار« الليبرالي و »املصري 
الدميقراطي« و »التجمع« اليس���اري وقد فاز هذا التحالف بحوالي )43 

مقعداً(.
وحصلت أحزاب إس���المية تابعة للجماعة اإلس���المية وجماعة 
اجله���اد وتي���ارات أخرى على مجم���وع مقاعد بلغ���ت )67 مقعداً(، 
ومجموعة أحزاب ثورية وصغيرة أخرى )54 مقعداً(، وحزب الوس���ط 

)إسالميون إخوان منشقون على اجلماعة األم( ))) مقعداً(.
ومن األرقام امللفتة لألنظار فوز )9)( مرش���حاً ممن يطلَق عليهم 
)الفلول( نسبة إلى نواب احلزب الوطني املنحل السابق الذين انضموا 
إلى أربعة أحزاب جديدة، و )9( مرشحني من تالف )الثورة مستمرة( 

وغالبيتهم من شباب الثورة. 
أيضاً من املهم اإلش���ارة إل���ى أن قائمة حزب احلري���ة والعدالة 
)التحالف احلضاري( فازت به���ذه املقاعد ال� 30) كتحالف يضم )) 
���ق »التحالف الدميقراطي من أجل مصر« الذي  حزباً، فبحس���ب منسِّ
يقوده حزب »احلرية والعدالة« الدكتور وحيد عبد املجيد فإنه سيكون 
نصي���ب التحالف - عل���ى األرجح - في ح���دود )30) مقعداً(، منهم 
نح���و 0)) من حزب »احلرية والعدال���ة« والباقون من مختلف أحزاب 
التحالف، وهي نس���بة ال ترتقي إلى نصف مقاعد البرملان )49)( على 
الرغ���م من أن التحالف كان يس���تهدف الفوز ب���� )60) مقعداً( »لكن 
القف���زة غير املتوقعة لتحالف حزب الن���ور غيََّرت اخلريطة االنتخابية 

لكل القوى«.
أم���ا الناطق باس���م حزب »النور« فتوقع أن يف���وز حزبه ب� )0)) 
مقعداً( في البرملان اجلديد »بعد حس���م املقاعد الفردية التي يُتَنَاَفس 
على )4) مقعداً( منها في جولة اإلعادة األخيرة« ليش���كل ثاني أكبر 
كتلة ف���ي البرملان ويصبح رمانة امليزان ف���ي أي تالفات حزبية في 
البرملان وال ميكن جتاهله في حس���ابات تشكيل جلان البرملان اجلديد 

أو تشكيلة أي حكومة مقبلة.

دالالت الفوز:
أبرز دالالت مؤشرات هذه االنتخابات، هي: 

أن من يش���يعون اخلوف بني املصريني من حكم 
اإلس���الميني، خس���روا هذا الرهان اخلاسر أصاًل، 
وأظهر التصويت أن هذا اخلوف غير مبرر ألن أجواء 
املرحل���ة اجلديدة تختلف متاماً ع���ن أجواء األنظمة 
ك وخرج للشارع  الس���ابقة، والش���عب املصري ترَّ
وص���وَّت بحرية عندما اتيحت له الفرصة وأصبح هو 

الرقيب على احلياة السياسية.
وعلى الرغ����م من حالة التفزي����ع التي قام بها 
خصوم التيار اإلسالمي فإنه يرى خبراء سياسيون 
أن امت����الك حزب احلري����ة والعدال����ة أغلبية في 
البرمل����ان وفوز حزب النور باملرك����ز الثاني - وهما 
ال منذ عدة أش����هر فقط - يُعدُّ ميزة  حزبان تش����كَّ
جعلت منهما ما يش����به العمود الفقري الش����رعي 
الثابت والصل����ب لألغلبية داخل البرمل����ان، وأُنِقذ 
البرملان واحلكومة من التفتت والعشوائية التي قد 
جتهض التجربة احلضارية كلها بس����بب اخلالفات 
واملطامع السياسية لكل فصيل سياسي مشارك في 

احلكومة.
أيضاً م���ن دالالت هذه االنتخاب���ات أنها أثبتت 
أن األغلبي���ة الصامتة تركت وبنَس���ب تفوق بأربعة 
أضعاف من كانوا ينتخبون س���ابقاً وتذهب أصواتهم 
هدراً بالتزوير )نس���بة التصويت قرابة 60 - 70 ٪(، 
وهو ترُّك حسم الصراع لصالح األغلبية الصامتة، 
وأنه على النقيض مما كان يقوله مسؤولون في نظام 
حكم الرئيس املخلوع حس���ني مبارك من أن ش���عب 
مصر غير مؤهل أو غير ناض���ج للدميقراطية! لقد 
أثبت املصري���ون قدرتهم على تقدمي منوذج حضاري 
وا كلَّ الصع���اب ومؤامرات  حقيق���ي ذاتي، بل ت���دَّ
تأجي���ل االنتخابات عبر العن���ف املفتعل هنا وهناك، 
وجاء اإلصرار على االنتخاب���ات والتصويت الكثيف 
فيها ليس���َحب البس���اط من تت أقدام التحرير أو 
ل تأجيل االنتخابات خشية فوز  القوى التي كانت تفضِّ

اإلسالميني بها.



العدد 48295

خريط��ة التحالف��ات احملتمل��ة، وس��يناريوهات 
املستقبل:

ألنه لم يَُفز أي حزب أو تالُف بالنسبة الغالبة للسيطرة 
عل���ى البرملان أو ف���رض قرارها في غالبي���ة قوانينه وحتى 
احلكومة املقبلة - وهي نس���بة )50 ٪ + )( - فسوف يُفَرض 
على البرملان املقبل عدة سيناريوهات تتعلق بالتحالفات؛ سواء 
في ما يخص قرارات البرملان أو تشكيل احلكومة املقبلة، وإن 
كان التحالف احلضاري الذي يقوده احلرية والعدالة فسيكون 
هو محور هذه التحالفات كلها؛ ألنه حصل على )07) مقاعد( 

)يتوقع أن تزيد إلى 30) أو )3) مقعداً(.
ويقول خبراء ومحللون سياسيون: إن هناك عدة تالفات 
ل أغلبي���ة برملانية أبرزها س���تة  افتراضي���ة ميكن أن تش���كِّ

سيناريوهات:
األول: تال���ف بني احلرية والعدالة، وأحزاب إس���المية 

)غير ح���زب النور(، وهي: البناء والتنمي���ة، واألصالة، وعدد 
آخر من األحزاب الصغيرة واملس���تقلني، حيث س���يصل عدد 

املقاعد إلى )74) مقعداً(.
الث��اين: تالف »احلري���ة والعدالة« م���ع »تالف النور 

اإلسالمي« وهو ما يعني س���يطرة الكتلتني اإلسالميتني على 
ع���دد مقاعد قد يصل إلى )345 مقعداً( )حالياً 3)3 مقعداً( 
بواق���ع )07) مقاعد( للتحالف احلض���اري و )06) مقاعد( 

للتحالف اإلسالمي. 
الثال��ث: تالف »احلرية والعدالة« )07) مقاعد(، مع الوفد 

الذي ميتلك 45 مقعداً، ويصل إجمالي املقاعد إلى )5) مقعداً.
الراب��ع: تالف »احلري���ة والعدال���ة« )07)( مع »الكتلة 

املصري���ة« الليبرالية – وهي قائمة مدعومة من الكنيس���ة - 
متتلك )45 مقعداً( ليصل عدد املقاعد إلى ))5) مقعداً(.

اخلام��س: »احلري���ة والعدالة« م���ع »الثورة مس���تمرة« 

واألحزاب الصغيرة واملس���تقلني؛ ففي هذه احلالة يصل عدد 
املقاعد إلى ))6) مقعداً(.

 السادس: وهو تالف يبدو مستحياًل بني جميع األحزاب 
والتحالفات األخرى في مواجهة »احلرية والعدالة«، وهو األمر 
املستحيل حدوثه؛ إذ من املستبعد - على سبيل املثال - تالف 
الكتل���ة الليبرالية مع النور؛ إال أنه لو حدثت املعجزة ومت هذا 

التحالف فسيكون عدد مقاعده )80) مقعداً(. 

حتديات اإلسامين
مع ق���رب انتهاء تش���كيل أول برملان مصري 
حقيقي منذ عهد الفراعنة اتضحت إلى حد كبير 
خريطة القوى السياسية املمثلة في مجلس الشعب 
اجلدي���د، ومع اقتراب يوم افتتاح برملان الثورة يوم 
3) يناي���ر والذكرى األولى للثورة ي���وم 5) يناير 
تبرز تدياٌت كثيرة وسيناريوهات عديدة متوقعة 

ملستقبل مصر. 
فبانته���اء املرحلة الثالث���ة لالنتخابات أصبح 
على اجلميع أن يتكاتف حلل مشاكل مصر والعبور 

بالثورة إلى مرحلة بناء الدولة واالستقرار.
داخلي��ًا: هناك ثالثة تديات كبرى ستواجه 

البرملان املقبل واإلسالميني خصوصاً: 
أوهلا: التحدي االقتصادي أو )التركة الثقيلة(: 

وهي من السلبيات التي خلَّفتها احلكومات السابقة 
مدة أكثر من نص���ف قرن واختالل برامج التنمية 

بني املدن الكبرى واملناطق الريفية. 
بإنه���اء عالقة  السياس���ي:  التحدي  ثاني��ًا: 

االس���تبداد التي غلبت عل���ى العالقة بني احلاكم 
واحملكوم طوال األع���وام املاضية، وتديد هدف 
قومي يتجم���ع حوله املصري���ون، وأن يكون هذا 
البرملان معبِّراً عن كل قوى الثورة مبا فيهم من لم 

قوا بالفوز في االنتخابات. يوفَّ
ثالث��ًا: هناك التحدي األمن���ي: بالتغلب على 

االنفالت األمني من ناحية وإعادة العالقة الطيبة 
بني املواطن والش���رطة على أس���س من االحترام 

املتبادل. 
خارجيًا: هناك أيضاً تديات كثيرة ستواجه 

هذا البرملان: 
أوهل��ا: عودة مصر لدورها الريادي في املنطقة 

العربية بعدما انسحبت وانطفأ دورها. 
الوطني والتصدي  ثانيه��ا: تدي االس���تقالل 

للهيمنة األمريكية والغطرس���ة الصهيونية، وتديد 
طبيعة العالقة مع تل أبيب.
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ال يختلف عاقالن في أن الثورة الليبية لها خصوصيتها 
الت���ي متيزه���ا ع���ن غيرها من الث���ورات؛ فقد خاض الش���عب 
الليب���ي حرب���ًا ال هوادة فيه���ا من أجل حريت���ه وكرامته، وقد 
فت���ه ه���ذه احل���رب آالف الش���هداء واجلرح���ى واملفقودين،  كلَّ
ناهي���ك ع���ن التدمي���ر واخل���راب ال���ذي حل���ق بط���ول البالد 
وعرضه���ا، فح���ريٌّ بنا أن نتأمل في هذه الثورة وما نتج عنها 
الس���تخالص الِعَب���ر وتصحيح املس���ار. ومما ينبغي اإلش���ارة 
إلي���ه: أن ه���ذا التقري���ر مجرد ق���راءة في املش���هد الليبي من 
قت في���ه لبعض القضاي���ا التي قد  وجه���ة نظ���ري، وق���د تطرَّ
تب���دو لغي���ر الليبي���ني أنها ليس���ت بتل���ك األهمي���ة، كقضية 
االس���تعانة بالتحال���ف الغرب���ي، أو التط���رق لبع���ض جرائم 
القذاف���ي أو نح���و ذل���ك؛ إال أن حقيق���ة هذه األم���ور ُتَعدُّ من 

األهمية مبكان بالنسبة للداخل الليبي.

] المسلمون والعالم [

حصاد
الثورة
الليبية

احمل���م���ودي رح���وم���ة  ع��ل��ي  د. 
almahmoudi@yahoo.com

أواًل: حملة عامة عن الشعب اللييب:

على الباحث الذي يهمه الشأن الليبي أن يكون على بيِّنة 
من تركيبة هذا الش���عب، من حيث معتقُده، وتقاليُده، ونحُو 
ذل���ك؛ إذ الغفلة عن هذه القضية س���وف تؤدي في النهاية 
إلى تليل خاطئ، أو غير واقعي على أحسن تقدير، وميكن 
حصر النقاط املهمة املتعلقة بهذه القضية على النحو التالي:

1 - الش���عب الليبي شعب مسلم ُس���ني على مذهب 
اإلم���ام مالك في عمومه)1(. والفتوى الش���رعية لها تأثير 
كبير على عموم الناس؛ ال سيما إذا كانت هذه الفتوى من 

علماء لهم مكانتهم العلمية ومواقفهم الصادقة والثابتة.

2 - السمة العامة التي يتسم بها الشعب الليبي هي سمة 
البداوة والبس���اطة: فالش���عب الليبي في عمومه عبارة عن 
مجموعة من القبائل املتوزعة هنا وهناك)2(، وهذه القضية ال 
يس���ع املهتم بالشأن الليبي الغفلة عنها إطالقاً؛ فكل املشاريع 
السياسية والثقافية والدعوية ونحو ذلك من التي يُراد إقامتها 

في ليبيا يجب أن تسب لهذه القضية حسابات دقيقة.

3 - مم���ا يتميز به الش���عب الليبي أيض���اً نفوره من 
األجنبي؛ س���واء كان هذا األجنبي غربي���اً أو عربياً؛ فإذا 
شعر الناس أن هذه البالد أو تلك جاءت إلى بالدهم لتنهب 
خيراتهم، أو لتتدخل في قرارتهم أو نحو ذلك، نفروا منها، 
ورمبا استعدوا لقتالها إن لزم األمر. وهذا األمر تغفل عنه 
)أو تتغافل( دولة قطر في سياساتها العامة نحو ليبيا هذه 

األيام، وقد يكلِّفها كثيراً وهي ال تشعر.

ثانيًا: عهد القذايف:

يعجز اإلنس���ان في عجالة كه���ذه أن يحيط بجرائم 
القذافي نحو ش���عبه، ونحو الش���عوب األخرى، وقد ظهر 
لكافة الناس بعٌض من تلك اجلرائم في األحداث األخيرة، 

))) يوجد أقلية من إخواننا األمازيغ تنتهج املنهج اإلباضي، ولكن دون تعمق في 
املذهب أو التزام به.

))) احلديث هنا عن العموم، وإال فإنه يوجد بعض الناس ال ينتمون إال قبائل معينة 
ال سيما في العاصمة طرابلس، ولكن هؤالء - لألسف - كثير منهم متعصب 

ب أولئك لقبيلتهم!  ألهل مدينتهم أكثر من تعصُّ
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وحتى يكون القارئ على بينة من تلك اجلرائم س���أذكر بعضها 
على وجه اإلجمال:

1 - صادر القذافي أموال الليبيني وممتلكاتهم تت مقولة: 
)من أين لك ه���ذا؟(، وتت مقولة: )البيت لس���اكنه(، وتت 
مقولة: )ش���ركاء ال أَُجَراء(. ونهبت ما تُس���َمى باللجان الثورية 

البيوَت واملصانَع والشركاِت اخلاصة.

2 - تت مس���مى الثورة الثقافية أح���رق القذافي جميع 
الكتب واملؤلفات التي تخاِلف فكَره ومعتَقَده، وقام بتصفية وقتل 
النخب الفكرية والسياسية في امليادين العامة بل في اجلامعات 

والكليات العلمية.

3 - لم يتنعم الشعب الليبي بثرواته على اإلطالق طيلة حكم 
القذافي، وقد كانت خزائن الش���عب وأمواله ونفطه حكراً على 

القذافي وعائلته واملقربني من زبانيته.

4 - ذه���ب كثير من أبناء الش���عب الليبي ضحية احلروب 
واملعارك التي أش���علها القذافي مع الش���عوب األخرى، كما في 
حرب تش���اد، وأوغندا، ولبنان، ولم يس���لم من طيش القذافي 

وجنونه حتى األشقاء من مصر وتونس.

5 - كل الشعب الليبي كان حمى مستباحاً للقذافي وزبانيته؛ 
فال يستطيع أي أنس���ان أن يأوَي إلى بيته وهو آمن، فقد تتعقبه 
الزبانية بالسالسل واألغالل وتخفيه في مكان ال يعلم به إال الله، 
وال يجرؤ ذووه حتى على السؤال عنه، وقد مُيضي سنوات عديدة 
على هذا احلال، وقد كان القذافي يتوعد معارضيه في اخلطابات 
الرس���مية وعلى مرأى ومس���مع اجلميع فيقول: )إذا وجدمتوهم 

فارموهم بالرصاص في الطرقات(.

6 - قاد القذافي حملًة ش���عواء ضد التدين واالس���تقامة، 
ولم يتردد الهالك في إنكار الس���نة النبوية، وانتقاص نبينا # 
وصحابته الكرام في غير مناس���بة، ناهيك عن قتله وس���جنه 

للشيوخ والعلماء وطلبة العلم.

7 - أما الفساد اإلداري والتعليمي واالقتصادي ونحو ذلك 
ث وال حرج؛ فقد أجمع جمي���ع العقالء في ليبيا على أن  فح���دِّ

الفساد ممنهج ومقصود في جميع األصعدة.

أما القضية التي من أجلها قامت ثورة 17 فبراير، فهي القضية 
الش����هيرة التي ُعرفت بقضية )سجن أبو سليم(؛ حيث إن القذافي 
أمر زبانيته - وعلى رأسهم املجرم عبد الله السنوسي - بقتل ألف 
ومائتني وتسعة وستني نزياًل من نزالء السجن، وقد استغرقت هذه 

املذبحة بضع ساعات فقط حتى أتوا عليهم جميعاً.

ماحظة جيب الوقوف عندها:

من األم���ور التي ال يتطرق لها اإلعالم وم���ن يُطلُّون علينا 
ف���ي القنوات الفضائي���ة: أن هؤالء القتلى الذين س���قطوا في 
ه���ذه املذبحة هم جميعاً من التيار اإلس���المي، بل تديداً من 
نة منهجاً ودلياًل، فلم  التيار السلفي الذين اتخذوا الكتاب والسُّ
يكن من هؤالء الش���هداء األبرار ليبرالياً أو شيوعياً أو قومياً أو 
نحوهم، بل ل���م يكن منهم حتى من أبناء التيارات اإلس���المية 
األخرى، بل كلهم جميعاً كانوا على الكتاب والس���نة وعلى منهج 
الس���لف رحمهم الله، وقد كان لنا منهم إخوة وأصدقاء وجيران 
عل���م الله أنهم كان���وا صفوة الناس ُخلُقاً وديان���ة وعلماً وأدباً، 

نحسبهم كذلك والله وحسيبهم.

ثالثًا: الثورة على القذايف:
بعد أن اعترف القذافي وابنه )سيف اإلسالم( رسمياً بهذه 
املجزرة الرهيب���ة، خرجت بعض العائالت ف���ي مدينة بنغازي 
لالعتص���ام واملطالبة بالتحقيق والقص���اص في هذه املذبحة، 
واجلميع يعلم أن الس���فاح واملج���رم األول في هذه القضية هو 
القذافي نفس���ه، تزامن مع هذه االعتصامات تديد موعد 17 
فبراير عبر موقَعي »فيس بوك« و »تويتر« وغيرهما من »املواقع 
اإللكترونية« للخ���روج في املظاهرات ضد نظام القذافي، وكان 
من قدر الله أن تخرج عائالت الضحايا في يوم 15 فبراير؛ أي 
قبل موع���د املظاهرات بيومني، فما كان من زبانية القذافي إال 
أن قابلوا هؤالء املتظاهرين بالنار واحلديد، فسقطت الضحايا، 
وكان ذلك سبباً في انتشار املظاهرات في طول البالد وعرضها، 
ب���ل وفي خارجها أيضاً من أبناء اجلاليات الليبية، واس���تمرت 
املظاهرات والتمرد على القذافي ش���هراً ويومني قبل أن يتدخل 
الغ���رب في ليبيا بدعوى حماية املدنيني، وقد س���قط في هذه 
الفترة آالف الشهداء على مرأى ومسمع العالم كله مبا في ذلك 

الغرب نفسه!



العدد 52295

رابعًا: التدخل الغريب )حلف الناتو(:
ال ش���ك أن التدخل الغربي في الث���ورة الليبية كانت له آثار 
إيجابي���ة على الثوار والثورة، ولكن باملقاب���ل أيضاً كانت له آثار 
سلبية على كثير من الليبيني، وقد ذكرت سابقاً أن عموم الليبيني 
ينفرون من التدخل األجنبي، وقد كانت هذه القضية س���بباً في 
توقف كثير من الليبيني عن دعم الثورة، بل الوقوف ضدها، وقد 
أسهم القذافي وإعالمه املخادع في تعميق هذه الهوة بني الثورة 
والثوار من جهة وبني كثي���ر ممن يرفضون التدخل األجنبي في 
شؤون بالدهم من الليبيني من جهة أخرى، ولعله من املناسب أن 

نتوقف عند هذه القضية لنتناولها عبر النقاط التالية:
1 - بيَّنا س���ابقاً أن جرائم القذافي في حق الشعب الليبي 
يصعب حصرها، وهذه قضية ال ينكرها إال صنفان من الناس: 

صن���ف منتفع غاي���ة االنتفاع من نظ���ام القذافي، كاللجان 
الثورية، وبع���ض القبائل وزعمائها املوال���ني له، وبعض ضعاف 

النفوس من حثالة املجتمع. 
والصنف الثاني: هم أولئك البس���طاء السذج الذين تنطلي 

عليهم أالعيب القذافي وأفعاله وتصريحاته الزائفة.
2 - حينما خرج الناس للمظاهرات خرجوا مس���املني؛ أي 
بدون إشهار السالح، فقابلهم القذافي بالرشاشات والبنادق، 

وهذه مسألة ظاهرة ال تتاج إلى دليل إلثباتها.
3 - من األمور التي يجب أن ال نهملها في هذا الس���ياق 
أن جميع القوة العسكرية في ليبيا كانت تتبع للقذافي وأبنائه 
د القذافي  وبعض املوالني له من عمالء بعض القبائل، وقد جرَّ
جميع شرائح املجتمع من جميع أسباب القوة؛ فاجليش الليبي 
مت تفريغه من محتواه إلى كتائب القذافي وأبنائه، فاس���تحال 
كياناً من ورق ال غير. أما عامة الشعب فال جتد عند أحدهم 
حتى بندقية صيد، ووجود السالح في زمن القذافي عند فرد 

من أفراد املجتمع تَُعد جرمية ومن عظائم األمور.
4 - أضف إلى ما تقدم، أن القذافي له معسكرات منتشرة 
في ط���ول البالد وعرضها من املرتزقة؛ فمعس���كرات األفارقة 
من النيجر وتشاد والس���ودان وموريتانيا وغيرهم يعلمها غالب 
الليبيني، وقد كانت مدينة طرابلس محاطة مبعس���كرات هؤالء 
امي، ومعسكر  املرتزقة إحاطة الس���وار باملعصم، كمعس���كر ُجدَّ
الس���واني، ومعس���كرات تاجوراء و »البيفي« وغيرها. وقد كان 
لهؤالء املرتزقة دور جوهري في األحداث؛ فقد استعان القذافي 
بهم إلخماد الثورة قبل أن يس���تعني الشعب الليبي بحلف الناتو، 
فكان القذافي هو أول من جاء باملستعمر لليبيا، واملستعمر ليس 
بالضرورة أن يكون أوروبياً، فاملس���تعمر اإلفريقي الذي استعان 

به القذافي كان ش���راً علينا من الناتو، وهذه القضية لو تأملها 
العقالء بتجرد ألنهت اجلدل القائم حول التدخل األجنبي.

إذًن يجب استحضار كل النقاط املتقدمة عند احلديث عن 
التدخل األجنبي، وليس من اإلنصاف واملوضوعية في شيء أن 
نتحدث عن التدخل األجنبي واالستعمار ونحو ذلك مع إغفال 
ما تقدم. وإضافة إلى ذلك يجب علينا أن نس���تحضر النقاط 

ل الغربي في ليبيا: التالية عند احلديث عن التدخُّ
1 - نعتق���د نحن املس���لمني أن الله - ج���ل جالله - هو 
املتصرف الوحيد في هذا الكون الفس���يح، وما من شيء يقع 

في هذا الكون إال بقدره، جل جالله.
2 - أن الله - جل جالله - يُعزُّ من يشاء كيفما شاء، ويذل من 
يش���اء كيفما شاء؛ فقد ينصر الله املستضعفني بسبب استعدادهم 
وقوتهم، وقد ينصرهم بدون ذلك كما نصرهم بالريح يوم األحزاب، 
وق���د ينصرهم بالرجل الفاجر والكافر أحياناً، كما نصر الله نبينا 

محمد # بعمه أبي طالب الكافر، وباملطعم بن عدي وغيرهما.
3 - الغرب له وجهان: 

الوج���ه األول: ه���و الوج���ه الداخلي؛ أي عام���ة الغربيني 
واملنظمات احلقوقية والنقابات ونحو ذلك؛ فهذا الوجه يس���عى 

إليجاد العدل واحلفاظ على احلقوق ونحو ذلك. 
أما الوج���ه الثاني: وهو الوجه اخلارج���ي الذي يتعاطى به 
الغرب مع القضايا اخلارجي���ة، كاحلكومات والبرملانات ومجلس 
األمن وأجهزة املخابرات ونحو ذلك، فهذا الوجه قبيح جداً، وهذا 
الوجه ال يهمه - إطالقاً - احلريات واحلقوق والدفاع عن املدنيني 

ونحو ذلك؛ إمنا الذي يهمه مصاحله وأطماعه االستعمارية.
4 - بناء على ما تقدم فإنه من الس���ذاجة مبكان اعتقاد 
أن تل���ك األيادي التي ال زالت تقطر م���ن دماء أطفال العراق 
وأفغانس���تان جاءت لتمس���ح دموع األطف���ال وتضمد جروح 

املصابني على ضفاف املتوسط.
ملاذا جاء الغرب إلى ليبيا؟

ال يختلف عاقالن في أن الغرب ال يتحرك خارج حدوده إال 
ألطماعه ومصاحله االستعمارية، وهذه قضية عليها أدلة كثيرة 
وال تت���اج إلى إثبات، ولكن ما ه���ي تلك املصالح - تديداً - 
التي يسعى الغرب لتحقيقها في ليبيا؟ هذا ما سنحاول اإلجابة 

عليه عبر النقاط التالية:
أواًل: النفط ومشتقاته: يعتقد كثيرون أن الدافع الرئيسي وراء 
التدخل الغرب���ي في ليبيا هو النف���ط، أو بصفة عامة مصاحله 
املادية، وه���ذا األمر وإن كان ظ�اهره صحي�ح���اً إال أنه ال ميكن 
اخت���زال التدخل الغربي في ليبيا في هذه القضية؛ إذ من املعلوم 
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للقاص���ي والداني أن النفط الليبي في زم���ن القذافي كان حكراً 
ه معهد ستراتفور األمريكي  على الشركات الغربية؛ ففي تقرير أعدَّ
للدراسات االستخباراتية ونقله موقع اجلزيرة نت بتاريخ 25 - 3 - 
2011م يتضح أن عالقة نظام القذافي باألنظمة الغربية في مجال 
النفط والطاقة كانت قوية جداً. يقول التقرير: )وال يختلف اثنان 
عل���ى أن املصالح األوروبية مع معمر القذافي على صعيد الطاقة 
ومبيعات السالح كانت - بلغة األرقام - دلياًل قاطعاً على العالقة 
اجلدية بني الطرفني؛ حيث باعت الدول األوروبية خالل الفترة ما 
بني عامي 2004م و 2011م لنظام القذافي أس���لحة بقيمة مليار 
ل في  و56 ملي���ون دوالر()1(. فهذا ينفي متاماً أن يكون الغرب تدخَّ
ليبيا من أجل النفط والطاقة؛ ذلك أن الغرب كان مس���تفيداً جداً 
من نظام القذافي. يقول التقرير: )إن إيطاليا وفرنس���ا كانتا أكثر 
الدول األوروبية اس���تفادة من العالقات التجارية مع ليبيا، آخرها 
الصفقة التي مت االتفاق عليها العام املاضي بني باريس وطرابلس 
لبي���ع األخيرة 14 طائرة مقاتلة من طراز مي���راج. أما روما فقد 
كانت تتفاوض مع طرابلس بصفقات عس���كرية تصل قيمتها إلى 
مليار دوالر عندما انطلقت احتجاجات 17 فبراير/شباط املاضي 
)2011م(، في حني لم تسلَم بريطانيا نفسها من االنتقادات التي 
اتهمتها باملوافقة على إطالق س���راح املتهم الليبي بتفجير طائرة 
لوكرب���ي )عبد الباس���ط املقرحي( مقابل حصول ش���ركة النفط 
البريطاني���ة بي بي على تس���هيالت خاصة ف���ي القطاع النفطي 
الليبي(. ويص���ل التقرير إلى نتيجة مفادها: )أن مثل هذه العقود 
كان من املفترض أن توفر الدعم الغربي للقذافي ال العكس(. وهذا 

الذي قرره التقرير األمريكي هو ما يوافق العقل واملنطق.
ثاني��ًا: ضم��ان اس��تمرار اهليمن��ة الغربي��ة عل��ى ش��عوب 
ل  املنطق��ة: وهذا في ظني هو الس���بب الرئيس���ي وراء تدخُّ
الغرب في ليبيا، ولكن قد يتس���ائل بع���ض الناس: أليس من 
مصلحة الغرب دعم القذافي لضمان اس���تمرار هيمنته على 

ليبيا؟ واجلواب على هذا السؤال يكون عبر النقاط التالية:
• من مكر احلكومات الغربية في تعاملها مع ش���عوبنا أنها 
تقهر الشعوب وتنهب خيراتها عبر صفقات تتم سراً مع األنظمة 
الدكتاتورية الفاس���دة، ومع ذلك ال تس���تحي على اإلطالق أن 

))) بتصرف.

عي في العلن أنها تدافع عن حقوق اإلنس���ان وتسعى لنشر  تدَّ
احلرية والدميقراطية بني تلك الشعوب املقهورة.

• الثورات العربية على وجه العموم، وثورة ليبيا على وجه 
اخلصوص، نتائجها فاجأت الش���رق والغرب؛ ففي بضعة أيام 
تررت معظم البالد من قبضة القذافي، وصار اجلزء األكبر 

من النفط الليبي خارج السيطرة.
• الطريقة الوحشية التي استخدمها القذافي لقمع الثورة 
أحرجت الغرب إحراجاً كبيراً؛ سواء الطريقة العسكرية حيث 
أرس���ل كتائبه ومرتزقته املدججني بالسالح لقمع املدنيني، أو 
الطريق���ة اإلعالمية حيث وصف ش���عبه بأنه يتناول احلبوب 
ده بالسحق والدمار ونحو ذلك. هذا األمر جعل  املهلوسة وتوعَّ
الغ���رب بني خياري���ن ال ثالث لهما: إما أن يس���فر عن وجهه 
الكالح ويصط���ف - علناً في هذه احلالة وليس س���راً - مع 
القذافي ضد ش���عبه، وإما أن يصطف مع الشعب ظاهراً ضد 

القذافي، فاختار ُمكرهاً اخليار األخير.
أ شهراً  ومما يؤكد النقطة الس���ابقة أن الغرب تباطأ وتلكَّ
كاماًل قبل أن يتخذ قرار حماية املدنيني املزعوم، وهذا التباطؤ 
الغرب���ي الغرض منه إعطاء الفرصة الكافية للقذافي للقضاء 
على الثورة، فلما تبني للغرب عجز القذافي عن إخماد الثورة 
بصورة س���ريعة وحاسمة، هنالك فقط تذكر أن هناك مدنيني 

في ليبيا بحاجة للحماية!
فإذن لو أردنا أن نضع عنواناً محدداً للغاية احلقيقة التي من 
أجلها اتخذ الغرب قراره فس���وف يكون: )مصادرة الثورة وضمان 
الهيمن���ة الغربية على ليبيا بعد أن عجز القذافي عن فعل ذلك(. 
هذا العنوان الرئيسي، أما العناوين الفرعية فهي وإن كانت تدخل 

ضمناً في هذا العنوان إال أننا ميكننا اإلشارة إليها سريعاً:
1 - ال يخفى على الغرب أن الش���عب الليبي شعب متدين 
محافظ، كما ال يخفى عليه أيضاً أن نفس���ية الش���عب الليبي 
في عمومه ترف���ض الضيم والذل)2(، فه���ذا املناخ مهيأ جداً 

القذافي  جبروت   - منهم  اإلسالمية  التوجهات  ذوو  وخاصة   - الليبي  الشعب  قاوم   (((
 17 ثورة  قبل  عسكرياً  عليه  واالنقالب  الغتياله  محاوالت  عبر  بسالة  بكل  وطغيانه 
نتيجة هذه احملاوالت  النجاح، وقد ذهب  لتلك احملاوالت  الله  يكتب  لم  فبراير؛ ولكن 
آالف الضحايا، وفي هذا جواب على تساؤل من بعض الناس من غير الليبيني: كيف 

رضي الشعب الليبي بحكم القذافي طيلة هذه الفترة الطويلة؟ واجلواب كما بيناه.
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النتشار الفكر اجلهادي)1(؛ وال سيما أن ليبيا محاطة باجلزائر 
م���ن جهة حيث القاعدة هن���اك، ومصر من جهة أخرى حيث 
التنظير والتأصيل لهذا الفكر؛ فاحتواء الثورة مبكراً أَْولَى من 

انتشار الفكر »القاعدي«.
2 - استقرار ليبيا يَُعدُّ هدفاً إستراتيجاً للغرب عموماً، ولدول 
اجلنوب األوروبي ك� )إيطاليا وفرنس���ا( عل���ى وجه اخلصوص 

ق النفط والغاز. لضمان تدفُّ
3 - وضع أسس ولَِبنَات الدولة اجلديدة التي ستقوم على 

أنقاض نظام القذافي العميل.
4 - املوقع اجلغرافي اإلستراتيجي لليبيا: فليبيا تقع بني 
بلدي )تونس ومصر( اللذين تررا من الدكتاتورية، وال ميكن 
بحال من األحوال التنبؤ مبس���تقبل هذين البلدين سياس���ياً؛ 
فانفراط العقد في ليبيا مم���ا يزيد األمور تعقيداً في هذين 
البلدين املتجاورين؛ الس���يما أن ليبيا متتل���ك كّماً كبيراً من 

األسلحة والعتاد العسكري.
خامسًا: الدور الَقَطري:

يتصور كثي���ر من الليبيني أن الدافع وراء التدخل القطري 
في ليبيا هو دافع إنساني، بل ذهب بعض من هو محسوب على 
الدعوة والدعاة أن عدَّ الدافع وراء التدخل القطري هو املروءة 
والنخوة العربية! ونس���ي أن قطر ساهمت بشكل كبير وبنخوة 

عربية منقطعة النظير! في تدمير العراق وتشريد شعبه! 
على كل حال سوف أتناول املوقف القطري عبر النقاط التالية:

))) جهاد الطلب والدفع من الثوابت التي أجمعت عليها األمة، ووقوع بعض اجلماعات في 
أخطاء في باب اجلهاد ال يعني بحال من األحوال التنكر لهذا األصل العظيم من ديننا.

1 - ال بد من االعتراف بأن قطر كان لها دور بارز في دعم 
الثورة الليبية، ولس���ت ممن يغمط الناس أش���ياءهم أو يتنكر 
لفضائلهم، ومن ال يشكر الناس ال يشكر الله؛ إمنا خالفنا مع 

غيرنا في تديد الدافع وراء هذا التدخل.
2 - مما هو معلوم للقاصي والداني أن قطر من أكبر حلفاء 
الواليات املتحدة األمريكية وحلفائها، وحس���بك أن تعلم أن مقر 
القيادة املركزية األمريكية في الش���رق األوسط قاعدة )العديد( 
م وال تؤخر في  ف���ي ضواحي الدوحة؛ وهذا يعني أن قطر ال تقدِّ
عالم السياس���ة واتخاذ القرارات إال بع���د موافقة ومباركة من 
الس���يد األمريكي، وكل ما يروجه اإلعالم العربي والعاملي حول 
السيادة الوطنية والدور العربي واإلقليمي للحليف القطري فهو 

من باب الثرثرة اإلعالمية واستغفال الشعوب الغافلة أصاًل.
3 - ومما يؤكد أن التدخل القطري في ليبيا مدفوع من ِقَبل 
القوى االس���تعمارية: أن قطر نفسها كانت تدرك جيداً جرائم 
القذافي في حق ش���عبه قبل ثورة 17 فبراير، ومع ذلك كانت 
على عالقة حميمة معه، ولكن حينما قرر السيد األمريكي غزو 

ليبيا كما بينَّاه سالفاً قلبت قطر ظهر املجن للقذافي. 
4 - الس���يد األمريك���ي وحلفاؤه الغربي���ون يدركون متام 
اإلدراك أن التدخل املباش���ر في ش���ؤون الدول اإلسالمية ال 
يجدي نفعاً، وقد يعود بنتائج عكس���ية وغير متوقعة؛ ال سيما 
بعد جتربة أفغانس���تان والعراق؛ ف���ال بد إذن من إيجاد بديل 
يكون قناعاً يستر به الغرب وجهه الكالح، ومن هنا كان اختيار 

قطر لهذه املهمة.
5 - لي���س من مصلحة األمري���كان - خاصة بعد جتربة 
أفغانس���تان والع���راق - قطع قنوات االتص���ال مع احلركات 
اإلسالمية الرافضة للمشروع األمريكي في العالم اإلسالمي، 
فبن���اء على ذلك ال بد من إيجاد حلقة وصل أو ضابط اتصال 
يقوم بهذه املهمة بعد س���قوط نظام القذافي، وهذا ما يفسر 
س���رَّ الدعم املادي واإلعالمي الكبير الذي تقدمه قطر لبعض 

منسوبي التيار اإلسالمي في ليبيا.
سادسًا: القوى والتيارات اإلسامية الليبية:

في ه���ذه العجالة س���وف أس���تعرض بع���ض التيارات 
اإلسالمية)2( املوجودة على الس���احة الليبية، ولن أتطرق إلى 
تاريخ ونش���أة هذه التيارات؛ إمنا ال���ذي يهمنا هو واقع تلك 

التيارات اليوم بعد سقوط القذافي.

))) التيارات الليبرالية املدعومة غربياً ال جتد قبواًل عند عامة الناس، وهم في عمومهم مجموعة 
من األفراد إال أنهم مدعومون من الشرق والغرب ولهم جهد كبير ال ُيستهان به عبر اإلعالم 

واجلامعات واملؤمترات وغير ذلك من القنوات لنشر فكرهم ومذهبهم الباطل.
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اجلماعة اإلسالمية املقاتلة:
الهدف الرئيسي الذي من أجله تأسست هذه اجلماعة)1( هو 
إسقاط القذافي عسكرياً، وأحسب أن عامة أفراد هذه اجلماعة 
مخلصون صادقون - في ما أحس���بهم والله حسيبهم - وجتمعني 
بكثير م���ن قياداتهم صداقة وصحبة قدمي���ة، لكن لنا على هذه 
اجلماعة بعض املالحظات، أمتنى من عقالء اجلماعة أن يقرؤوها 

د، فإنها نصيحة أخ ناصح محب: بتمعُّن وجترُّ
أواًل: تاري���خ هذه اجلماعة مل���يء باألحداث، وهذه األحداث 
ال ميكن الغفل���ة عنها إطالقاً في واقعنا اليوم؛ ففي ذهن املواطن 
الليبي أن هذه اجلماعة هي وجه آخر للقاعدة، وفي ذهن املواطن 
الليبي أن هذه اجلماعة مرتبطة بالعنف والقتل، وفي ذهن املواطن 
الليبي أن هذه اجلماعة مرتبطة بأفغانس���تان واجلزائر والبوسنة 
ونحو ذلك، وفي ذهن املواط���ن الليبي أن قادة هذه اجلماعة هم 
أمراء حرب وزعماء تنظيمات »إرهابية«، هذا الذي كرسه اإلعالم 
احمللي والعاملي في أذهان عامة الناس على مدار س���نني عجاف، 
ومن السذاجة إطالق القول بأن هذه اجلماعة قد أعلنت عن حل 
نفس���ها وصارت جماعة مدنية تقبل اآلخر وتتعايش معه؛ فمهما 
دندنت هذه اجلماع���ة حول هذه القضية، واس���تعملت مفردات 
���تَر وربطات العنق  عصري���ة في خطابها، وتزيَّ���ن قادتها ب� )السُّ

اجلميلة(، فستظل تلك الصورة النمطية في ذهن أكثر الناس.
ثاني��ًا: ومما يؤكد م���ا ذكرناه في النقطة الس���ابقة، أن 
الناظر إلى واقع اجلماعة اليوم سيجد أن الهيكلية التنظيمية 
الت���ي كانت عليها اجلماعة هي نفس���ها املوجودة اليوم، وهي 
نفس���ها التي تقود العمل العس���كري في طرابلس، وقد نُِصح 
بعض قيادة اجلماعة بأن يعيدوا تش���كيل املجلس العس���كري 
بطرابلس ويدمجوا فيه عدداً من أفاضل الثوار من سائر املدن 

والقبائل احمليطة بطرابلس ولكن دون جدوى.
اإلخوان املسلمون:

مم���ا يجب االعتراف به أن اجلماعة اإلس���المية الوحيدة 
املهيأة تنظيمياً وسياسياً في ليبيا هي جماعة اإلخوان املسلمني، 
وقد يؤهلهم هذا األمر حلكم البالد؛ ال سيما أن الغرب ال يجد 
إشكاالً في التعايش مع أفكار بعض اإلخوان ومنهجهم »املعتدل« 

حسب املعايير الغربية كما يوصي تقرير راند األمريكي. 
السلفيون:

ف���ي ظني أن أكثر الناس قبوالً في األوس���اط الليبية هم 
))) منطلقات هذه اجلماعة منطلقات سلفية؛ أي املرجعية عندهم الكتاب والسنة واإلجماع 
والقياس والتقيد بتقريرات علماء السنة قدمياً وحديثاً، وال أعلم - على حسب اطالعي 
ومن خالطُت منهم - أن عندهم غلواً في التكفير أو استهانة بالدماء، وأصل اخلالف 

معهم كان في توقيت اخلروج على القذافي وما جر من مفاسد كنا نراها متحققة.

هؤالء. فالسلفيون يجمعون بني االس���تجابة للدليل الشرعي 
واملنهج الشمولي، فتجد منهم طالب العلم الشرعي، والطبيب، 
واألس���تاذ اجلامع���ي، والطالب، واملهندس ونح���و ذلك، وقد 
كان لهم دور بارز في الثورة الليبي���ة تريضاً وقتاالً وإمداداً 
وإعالماً؛ إال أن هناك بعض املالحظات يجب الوقوف عندها:
1 - ما يؤخذ على كثير من هؤالء قوة اقتدائهم بالعلماء ومتسكهم 
بآرائهم، وخاصة علماء »اململكة العربية الس���عودية«، وهذا وإن كان 
ظاهره حس���ناً إال أنه جتاوز احلد الطبيعي في بعض احلاالت حتى 
صار االس���تفتاء في أمور ال يجهلها طالب العلم املبتدئ. ومن جانب 
آخر أن الذي يسير على منهج السلف يجب أن يكون الدليل الشرعي 

رائده، أما أقوال العلماء فيُستأنس بها فقط ال غير.
مني، وال  2 - ومم���ا يُؤخذ عليه���م أيضاً أنهم غي���ر ُمنظَّ
يجمعهم إطار ش���امل، ولذلك ال يراه���م كثير من الناس في 

الداخل واخلارج.
3 - بعض هؤالء الش���باب تلوَّث في فت���رة من عمره مبنهج 
ج له أصحاب املنهج املنحرف، والذي  »اجل���رح والتعديل« الذي روَّ
يتسمى زوراً باملنهج السلفي، فهؤالء الشباب وإن كان أكثرهم قد 
تخلَّص من ه���ذا املنهج، بل ناصبه العداء؛ إال أن ش���وائب ذلك 
املنهج الس���يئ ال زالت تلقي ببعض ظاللها على سلوكيات هؤالء 

الشباب وتصرفاتهم.
سابعًا: اجمللس االنتقايل واحلكومة املؤقتة:

اجمللس االنتقايل: عبارة عن خليط غير متجانس، ويضم تت 
مظلته كثيراً من املتسلقني وذوي التوجهات املنحرفة، وهو ال يحظى 
بقب����ول عند كثير من الليبيني، ول����و أجرينا مقارنة بني التضحيات 
التي قدمها الش����عب الليبي وبني ما قدمه املجلس االنتقالي لوجدنا 
أن املجلس االنتقالي مجرد عبء ثقيل على الثورة، ولوال أن الله قيد 
لهذا املجلس بعض الش����خصيات الطيبة التي تاول أن تصلح قدر 
املس����تطاع لَ�َما اس����تمر هذا املجلس طيلة هذه الفترة. وفي اآلونة 
األخيرة بدأت تخرج املسيرات واالعتصامات ضده، وأسأل الله أن 

يكلل تلك االحتجاجات بالنجاح.
احلكومة املؤقتة: ف���ي عمومها جيدة؛ فهم مجموعة من 
ذوي الكف���اءات والتخصصات املتع���ددة، ال نعلم أحداً منهم 
يحمل فكراً منحرفاً، بل في عمومهم متدينون وطنيون، أسأل 

الله لهم التوفيق والسداد.
هذا ما تيس���ر جمعه في ه���ذا التقرير، وهي وجهة نظر 
وقراءة شخصية قابلة لألخذ والرد عسى الله أن ينفع بها من 

شاء من عباده.
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مقدمة:
في نهاية القرن الهجري املنصرم )1397 - 1398ه�( عاد 
ى  ش���يخنا مقبل بن هادي الوادعي - رحمه الله - بعد أن تلقَّ
ج من اجلامعة  تعليم���ه في دار احلديث مبكة املكرم���ة، وتخرَّ
اإلسالمية باملدينة النبوية، وحصل منها على شهادة املاجستير 

في احلديث)1(.

)*( عضو رابطة علماء املسلمني، نائب رئيس هيئة علماء اليمن.
))) حتقيق رسالة »اإللزامات والتتبع لإلمام الدار قطني«.

اج« من ب���الد وادعة  واس���تقر به املق���ام في بلدت���ه »دمَّ
»همدان«، وقبل ذلك بعدة س���نوات كان الش���يخ عبد املجيد 
الزنداني - بعد خالف سياس���ي بينه وب���ني الرئيس اليمني 
األسبق »القاضي عبد الرحمن اإلرياني« - قد أقام في منطقة 
���نة ويحاضر  ���اج( يعلِّم فيها ويدعو إلى السُّ وائلة )ش���رق دمَّ
القبائل مع مجموعة من طالبه ومحبيه، وأس���س فيها معهداً 
وكان لهذا النش���اط تأثير كبير في نش���ر السنة في املنطقة، 
وفي هذه الفترة أو بعدها بقليل قدم الش���يخ زاهر بن قاسم 

] المسلمون والعالم [

د. حممد بن موسى العامري)*(
amaamery@gmail.com

فتنة الحوثي مع دماج
بين الماضي والحاضر 
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العمري من منطقة »كنى« )شمال صعدة( عائداً من السودان، 
وهو أحد دعاة أنصار الس���نة، وأسس في بلدته معهداً علمياً 
تابع���اً للمعاهد العلمية، وقد كتب الل���ه لهذا املعهد قبوالً بني 
الناس؛ إضافة إلى معاهَد علميٍة أخرى منها معهد في »مدينة 
���اج كان يديره  صع���دة«، ومعهد في »غ���راز«، ومعه�د في دمَّ
الش����يخ مقب����ل - رحمه الله - قب���ل أن يختلف مع اإلخوان 
املسلمني، وكانت كثير من قبائل صعدة قد نفرت نفوراً شديداً 
من دعاة التش���يع نظراً ملمارس���تهم العنصرية االس���تعالئية 
خالل حكم األئمة الزيدية لليمن، وبس���بب انتشار اخلرافات 
والشعوذة على أيديهم مع ما صاحب ذلك من حرمان القبائل 
من التعليم، واعتبار هذا احلق من خصوصيات بعض األس���ر 
الهاشمية! وأما القبائل فال حظ لهم في التعليم إال من ندَّ عن 
هذه القاعدة ولم يستس���لم لها، ومنهم الشيخ مقبل الوادعي، 

والشيخ زاهر، وقلة قليلة.
وحينما ترك الش���يخ مقب���ل إدارة املعه���د التابع للمعاهد 
غ في منزله للراغبني في طلب العلم )وأغلبهم ممن  العلمي���ة تفرَّ
س���مع بالش���يخ مقبل من خارج محافظة صعدة واليمن(، فبدأ 
الط���الب يتوافدون وال س���يما احلريصون عل���ى علم احلديث 
النبوي الق���ادرون على التضحية والصبر على ش���ظف العيش 
والقناعة؛ وكان للشيخ اإلمام عبد العزيز بن باز - رحمه الله - 
تواصل جيد مع الشيخ مقبل؛ إذ كان يرعى هذه املجموعة رعايًة 
نة في  خاصة وش���خصية لعدة سنوات حرصاً منه على نشر السُّ
هذه املنطقة، ومواساة للشيخ مقبل الذي لم يكن لديه أي تواصل 

مع أي جهة أخرى.
وقد رحبت جملة من القبائل بدعوة الش���يخ مقبل، وفتحت 
قلوبه���ا لدعوته ولطالب���ه الذين كانوا يخرج���ون للمحاضرات 
واخلطب؛ سواء في »رازح« أو »خوالن عامر« أو »كنى« أو »املهاذر« 

أو »بني عوير« أو غير ذلك من مناطق سحار وهمدان ووائلة.
ولم يبَق على التعصب املذهبي سوى مناطق محدودة مثل: 
»ضحيان« و »رحبان« و »الطلح« وبعض مناطق »س���اقني« في 

خوالن عامر.
وال ش���ك أن مثل هذا التحول واالنتشار للسنة في منطقة 
صع���دة التي تَُعدُّ قلعة الزيدي���ة الهادوية ومنطلقها في اليمن 
ق���د أثار حفيظة بعض املتعصبني فيهم ممن تأثَّر بزخم الثورة 
اإليرانية اخلمينية في مطل���ع الثمانينات من القرن املاضي، 

غير أن التعايش الس���لمي ظل هو السائد بني اجلميع كما هو 
احلال في بقية مناطق اليمن.

وف���ي هذه املرحلة خالل ع���ام )1986م( - تقريباً - قرر 
مجموع���ة من علماء الزيدي���ة؛ ومنهم مج���د الدين املؤيدي 
)أحد أكاب���ر علماء الزيدي���ة(، وصالح فليت���ة، وبدر الدين 
احلوث���ي وآخرون أن يقوموا بتدري���س مناهج الزيدية حفاظاً 
على املذهب من االنقراض م���ع إضافة تدريس مبادئ الثورة 
اإليرانية، واس���تمر هؤالء في نش���اطهم تت مسمى »اتاد 
الشباب« حتى عام )1990م( عندما قامت الوحدة اليمنية بني 
ش���مال اليمن وجنوبه، وفتح املجال بعدها للتعددية احلزبية، 
والقيام على النظام الدميقراطي، وهو ما أعلن الش���يخ مقبل 
عن رفضه له، وتذيره من مغبته وويالته على املجتمع اليمني.
بوا بهذا النظام، وتضامنوا مع احلزب  وأما هؤالء فق���د رحَّ
االش���تراكي اليمني، وتولوا من املجال التعليمي إلى االنخراط 
في حزب سياس���ي وهو »حزب احلق« الذي كان يترأسه »أحمد 
محمد الش���امي«؛ ومن خالل هذا احل���زب وفي عام )1993م( 
وصل إلى البرملان »حس���ني بدر الدين احلوثي« ممثاًل ملنطقته 
»حي���دان«، وأصبح أحد الش���خصيات البارزة في احلزب، وفي 
هذه األثناء حصل���ت خالفات وتصدعات ب���ني علماء الزيدية 
ح���ول فتوى أصدرها مجموعة من علم���اء الزيدية منهم »مجد 
الدين املؤيدي«، حاصلها: أن اشتراط النسب الهاشمي لإلمامة 
ل���م يعد مقبوالً اليوم، وأن هذا كان لظ���روف تاريخية؛ وهو ما 
رفضه بدر الدين احلوثي بش���دة نظ���راً لتطرفه وميله إلى آراء 
اجلارودي���ة)1( التي تتوافق في بع���ض آرائها مع اإلمامية اإلثني 
عشرية؛ يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية - رحمه الله -: »الزيدية 
خير من اإلمامية وأش���بههم باإلمامية هم اجلارودية أتباع أبي 
اجل���ارود الذين يزعمون أن النبي# ن���ص على عليٍّ بالوصف 
ال بالتس���مية فكان هو اإلمام من بعده وأن الناس ضلوا وكفروا 

بتركهم االقتداء به بعد رسول الله #«)2(.
وبعد هذه اخلالفات بني بدر الدين احلوثي ومن معه من 
جهة، وبني علماء الزيدية من جهة أخرى، يظهر أن الس���فارة 
اإليرانية كانت ترقب هذه التوت���رات بني الفريقني؛ وذلك ما 
جعلها متدُّ حبال َش���َرِكها لبدر الدي���ن احلوثي وبخاصة بعد 
أن ألَّ���ف كتاباً بعنوان: »الزيدية في اليمن« يش���رح فيه أوجه 

))) نسبة إلى »أبي اجلارود زياد بن املنذر الكوفي الهمذاني، ت 150هـ«
))) منهاج السنة: )/9 - 10.
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التقارب بني الزيدية واإلمامي���ة، ويقلل من اخلالفات بينهما 
متجاهاًل نظرة اإلثني عشرية إلى الزيدية وتضليلها وتفسيقها 

بل وتكفيرها والعكس)1(.
يقول بدر الدين احلوثي: »أنا عن نفس���ي أؤمن بتكفيرهم 
)أي الصحابة( كونهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله«)2(.
وأما ولده حس���ني فلم يكن أقل تطرفاً وغلواً من والده إذ 
يقول: »كل س���يئة في هذه األمة... كل ظلم وقع لهذه األمة... 
وكل معان���اة وقعت األمة فيها... املس���ؤل عنها أبو بكر وعمر 

وعثمان، وعمر بالذات هو املهندس لهذه العملية كلها«.
ويقول عن بيعة الصحابة ألبي بكر: »ش���ر تلك البيعة ما 

زال إلى اآلن«.
ويقول: »إن مشكلة أبي بكر وعمر مشكلة خطيرة، هم وراء 

ما وصلت إليه األمة، وهم وراء العمى عن احلل«.
ويقول: »السلف الصالح هم من لعب باألمة، هم من أسس 
ق األمة؛ ألن أبرز ش���خصية تلوح في ذهن من  ظلم األمة، وفرَّ
يقول الس���لف الصالح يعني أبا بكر وعم���ر وعثمان ومعاوية 
وعائش���ة وعمرو بن العاص واملغيرة بن شعبة، وهذه النوعية 

هم السلف الصالح هذه أيضاً فاشلة«.
وقال: »معاوية س���يئة من سيئات عمر، في اعتقادي ليس 
معاوية بكلِّه إال سيئة من سيئات عمر بن اخلطاب وأبو بكر هو 

واحدة من سيئاته، عثمان واحدة من سيئاته«)3(.
ول���ه كثير من املنش���ورات التي يتهكم فيها س���اخراً من 
الزيدي���ة، وتعلُّقهم بعلم أصول الفق���ه، مع ما كان يقوم به من 
نة وتعبئة أنصاره ضد الوهابية  التحريض ضد دعوة أهل السُّ
وال س���يما بعد ع���ودة والده من طهران الت���ي بقي فيها عدة 
سنوات زاد فيها تأثُّره بفكر اإلمامية ومبادئ الثورة اإليرانية.

وقد أصدر علماء الزيدية بياناً في الرد على آراء احلوثي، 
ومما جاء فيه: »وبناء على ما تقدم رأى علماء الزيدية التالية 
أس���ماؤهم)4( التحذير من ضالالت املذكور )احلوثي( وأتباعه 

))) انظر: نظرة اإلمامية اإلثني عشرية إلى الزيدية تأليف محمد اخلضر، ص )4 - 45، 
تقدمي الشيخ محمد املهدي، والزيدية نشأتها ومعتقداتها للقاضي إسماعيل األكوع.

))) نقله عنه جعفر املبخوت في لقاء معه على املوقع الشيعي املسمى املعصومني األربعة عشر.
))) انظر: دروس من هدي القرآن، محاضرات حسني احلوثي، سورة آل عمران، الدرس 
وكتاَبي  )1/)/)00)م،  األول  الدرس  املائدة  وسورة  19/)/)00)م،  الثاني 
خلفية الفكر احلوثي واحلرب في صعدة، ص 65 - ))1كالهما لعبد الله الصنعاني.
)4) منهم حمود عباس املؤيد، وأحمد الشامي، ومحمد بن محمد املنصور، وصالح فليته، 

وآخرون.

وعدم االغترار بأقواله وأفعال���ه التي ال متتُّ إلى أهل البيت 
وإلى املذهب الزيدي بصلة، وأن���ه ال يجوز اإلصغاء إلى تلك 
البدع والضالالت، وال التأييد لها، وال الرضا بها }َوَمن َيَتَوَلُّهم 
ُه ِمْنُهْم{ ]املائ���دة: ٥١[، وهذا براءة للذمة وتخلُّص أمام  نُك���ْم َفإَنّ ِمّ

الله من واجب التبليغ«)5(.
ومنذ عام )2002م( برز تيار ش���يعي غاٍل مييل كثيراً إلى 
اجلعفرية اإلثني عش���رية، ويتبنى طقوس الرافضة مثل إحياء 
احلسينيات، وعيد الغدير، وعاشوراء، وفرض اخُلمس، وسب 
الصحابة الكرام، وترديد ش���عارات الرافضة في إيران ولبنان 
»املوت ألمريكا، املوت إلسرائيل... إلخ«، ونشر كتب الرافضة 
اإلثني عش���رية، وإرسال وابتعاث الطالب للدراسة في إيران، 
ولق���ي هذه التوجه دعماً س���خياً من احلوزات الش���يعية في 
اخلليج وإيران وكذلك احلكومة اليمنية بعد تأسيس ما سمي 
ب� »الشباب املؤمن« نكاية في التجمع اليمن لإلصالح املعارض 
للس���لطة وتقيقاً لسياس���ة التوازن املذهبي إلى أن توسعت 
أطم���اع احلوثيني فق���رروا الدخول في مواجهات مس���لحة 
ومع���ارك مع الدولة ع���ام 2004م؛ إلقامة كي���ان طائفي في 
ش���مال اليمن على غرار حزب الله في لبنان، وقد اس���تمرت 
احل���روب بني احلوثي والدولة حتى بلغت س���تة حروب كانت 
تنته���ي بالصلح بينهما، ويرى كثير من املراقبني السياس���يني 
أنها كانت حروباً مدعومة من نظام صالح لتصفية حس���اباته 
مع خصومه العس���كريني )علي محس���ن األحم���ر ومن معه( 
الذين يقفون ضد نظام التوريث من جهة والستدرار املعونات 
اخلليجية بالتخويف من شبح الوجود اإليراني في املنطقة من 

جهة أخرى.

)5) انظر كتاب تاريخ اإلمامة الزيدية في اليمن، لعبد الفتاح البتول.
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بعد قيام الثورة الش���بابية في اليمن 2011/2/11م ضد 
النظام والدعوة إلى إس���قاطه سارع احلوثيون باالنضمام إلى 
ساحات التغيير بصنعاء وغيرها طمعاً في توجيه ثورة الشباب 
َوْفَق رؤيتهم املذهبية وحرصاً منهم على توس���يع نفوذهم في 
اليمن بعد أن س���لمهم النظام إدارة محافظة صعدة؛ وانشغل 
مبجابهة االعتصامات واملظاهرات املطالبة بإس���قاط النظام، 
ن احلوثيون بالفعل من السيطرة على أغلب مديريات  وقد متكَّ
صع���دة، وأقاموا فيها محاكمهم ومعس���كراتهم وس���جونهم 
ونقاطهم العس���كرية، وقاموا بجمع الزك���وات واجلبايات من 
الن���اس، ورأوا أن الفرصة س���انحة لهم للتوس���ع في املناطق 
املجاورة »كاجلوف« و »حجة« وبعض مناطق »عمران« فعمدوا 
إلى التخلص من مخالفيهم بقوة السالح، وجعل املنطقة مغلقة 
على مذهبهم فحسب، رافضني مبدأ التعايش السلمي مع أي 
مذهب أو جماعة تخال���ف مذهبهم غير أنهم وجدوا مجابهة 
عنيفة لم يكونوا يتوقعونه���ا بعد أن عمت مهابتهم في اآلفاق 
بس���بب حروبهم مع الدولة التي أبرزتهم كقوة عسكرية تعجز 
الدولة بإمكانياتها عن حس���م املعركة معهم؛ وكذلك سعوا إلى 
اج، واملتابع لسير املباحثات التي  التخلص من دار احلديث بدمَّ
كانت تدور بينهم وبني الدولة يرى أن واحداً من أهم شروطهم 
اج وبقية املراكز التي  للتصال���ح مع الدولة هو إلغاء املركز بدمَّ

يصفونها بالوهابية في منطقة صعدة.
ويوضح هذه الرغبة اجلامحة لدى احلوثيني أحد الش���يعة 
املتعصبني للحوثي وهو »إبراهيم الوزير« صاحب صحيفة االمتياز 
في مقابلة له بقوله: »وصع���دة للزيدية مبثابة قم للجعفرية في 
إي���ران فهي مركز نش���ر املذهب الزيدي، ووجود مراكز لنش���ر 

األفكار السلفية بها من الطبيعي أن يضيق بها أهل صعدة«)1(.
اج  ومما س���اعد احلوثيني وأغراهم للتخلص من مركز دمَّ
عدة أم���ور، يرى احلوثيون أنها كافية حلس���م األمر مع هذا 

املركز ومنها:
أواًل: غرور احلوثني بأنفسهم وامتالكهم لألسلحة الثقيلة 
من صواريخ، وهاون، وكاتيوش���ا، ودبابات، وأنواع األس���لحة 

اج. املختلفة التي ال يوجد شيئ منها مع طالب العلم بدمَّ
ثانيًا: س���يطرتهم التامة عل���ى كل مرافق الدولة األمنية 

))) املقابلة مع »الوطن العربي« بتاريخ 4)/007/10)م.

واإلدارية في محافظة صع���دة، وانفرادهم بالتحكم في هذه 
املفاصل.

ثالث���ًا: انش���غال الدول���ة مبجابه���ة س���احات التغيي���ر 
واالعتصام���ات واملظاهرات مع إمداده���م ودعمهم من قبل 

بعض النافذين في الدولة.
اج ومش���ايخها إلى جانب النظام  رابع���ًا: وقوف طالب دمَّ
ض���د مخالفيه من الثوار؛ وهو ما جعل احلوثيني يطمئنون من 

نقمة الثوار عليهم إن لم يباركوا أعمالهم.
اج، وشدة  خامس���ًا: كثرة اخلالفات بني أتباع مدرس���ة دمَّ
النزاع���ات في ما بينه���م؛ فاحلجوري يتهج���م على كثير من 
رفاقه كعبد الرحمن العدني وأتباعه، ومحمد اإلمام وأتباعه، 
وقبل ذلك مع الش���يخ أبي احلسن السليماني املأربي وأتباعه، 
ثم الش���يخ الوصابي وأتباعه إضافة إلى مواقفهم احلادة مع 
بقية الدعاة واجلماعات اإلس���المية... وهكذا في سلسلة من 
النزاعات والردود، واملهاترات التي ال تكاد تنتهي حتى تبدأ من 
ون  جديد؛ وال شك أن احلوثني يرقبون مثل هذه األمور، ويتشفَّ
بها، ويرون أن املركز قد أصبح معزوالً متاماً عن كل من ميكن 

أن يقف إلى جانبه.
لهذه األسباب وغيرها رأى احلوثيون أن الفرصة سانحة، 
وهم ال يشكون أبداً أن املسألة لن تتجاوز يوماً أو يومني حتى 
يسقط املركز ويغادر طالبه متاماً من هذه املنطقة، وقد أقسم 
قائد احلمل���ة احلوثية »أبو علي احلاكم« بأنه س���وف يصلي 
ن()2(، ويؤذن ب�� »حي على خير  اج و )يخزِّ عش���اء في مركز دمَّ

العمل« في دار احلديث كما تواردت بذلك األنباء.
وكانت املفاجأة التي لم يحسب لها احلوثيون حساباً ذلك 
الصم���ود والثبات والتنادي للجهاد دفاعاً عن النفس، مع َجلَد 
ومصابرة دامت أكثر من شهرين ذهب ضحيتها ما يقارب مائة 
اج وخسائر  وس���بعني شهيداً وجريحاً من طالب وس���اكني دمَّ

كبرى في صفوف احلوثيني.
وبالرغم من ضعف أو انعدام وس���ائل اإلعالم لدى طالب 
اج إال أن مؤسس���ات إعالمي���ة وحقوقية، ومنظمات  العلم بدمَّ
أهلي���ة، ومؤمترات قامت في اليم���ن للتنديد بهذه املجازر التي 
أق���دم عليها احلوثيون، وأصب���ح الذين كان���وا يتعاطفون معه 

))) أي: يتعاطى القات.

دوافع احلصار على دمَّاج وسبب التوقيت؟
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باألم���س في حروبه مع الدولة، ويرون���ه مظلوماً ينظرون إليه 
اليوم عل���ى أنه ظالم، وتركت مجامي���ع وقبائل من مختلف 
مناطق اليمن للس���عي في فك هذا احلصار الظالم، واجتمعت 
ف���ي وائلة »كتاف« ودارت هناك رح���ى احلرب بني الفريقني، 
ووجد احلوثي نفس���ه في ورطة ال يحس���د عليها بسبب بغيه 
وعدوانه، ونكثه للعهود الس���ابقة، وتركت جهات ووساطات 
للصلح إال أنها باءت بالفش���ل في ظل صمت وتخاذل من ِقَبل 
الدولة ليس له أي تفس���ير إال التواطؤ مع احلوثي، وإفس���اح 
املجال له للعبث والشغب والقرصنة التي يرى كثير من املراقبني 
أنها تأتي في إطار إشعال احلرائق التي يسعى النظام الفتعالها 
قبل سقوطه، لتكون دلياًل على أن أوضاع اليمن كانت في عهده 
أفض���ل؛ وبخاصة بعد أن ظهر للناس أن احلوثي ليس صادقاً 
في وقوف���ه مع الثورة من خالل إيجاد وخلق االضطرابات في 
الس���احات، ومحاولته افتعال منابر وس���احات أخرى مضارة 
للس���احات القائمة؛ فهو إذن ميارس في العلن ما يناقضه في 

اخلفاء؛ وفي ظاهر األمر مع الثوار وباطنه مع السلطة.
وبكل تأكيد فإن احلوثيني غي���ر قادرين على أن يكونوا 
مش���اركني في العملية السياس���ية؛ وإمن���ا حريصون غاية 
احلرص على زراع���ة الفنت والفوضى التي لن يترعرعوا إال 
في ظلها؛ لهذا جندهم يرفضون املبادرة اخلليجية، واملشاركة 
ف���ي حكومة الوفاق الوطني لعلمهم بأن حجمهم احلقيقي ال 
نهم من تقيق أطماعهم السياسية التي يريدون فرضها  ميكِّ

على الشعب اليمني باحلديد والنار.
اج! فحس���ب  وقد تذبذب احلوثي في تبرير حصاره لدمَّ
رواية جاءت على لس���ان محافظ احملافظ���ة »فارس مناع« 
املتعاط���ف مع احلوثي يقول: إن س���بب احلص���ار يعود إلى 
التعدي بالضرب على أحد أطفال احلوثيني عمره ما بني 14 
اج، وتارة يدغدغ احلوثي  - 18 عاماً من ِقَبل بعض شباب دمَّ
مش���اعر الثوار بأن حربه مقدسة بس���بب وقوف احلجوري 
ومن معه ضد الثورة السلمية، وتارة يتهمهم بأنهم تكفيريون، 
اج... وهكذا جملة  وأخرى بس���بب وجود أجانب في مركز دمَّ
م���ن املغالطات التي لم تعد تنطلي على أحد، ولم يعد هناك 
من هو قادر على حجب رؤية الشمس، والتغافل عن األسباب 
احلقيقي���ة القائمة عل���ى النعرات اجلاهلي���ة، والعصبيات 

املذهبية والساللية، واألطماع السياسية.

مساٍع للصلح ومخاوف من نقضه:

بعد أن أفلس احلوثي سياسياً، وتعثر عسكرياً في حسم 
اج احملاصرة، وكتاف املناصرة؛ وتناقلت وسائل  معركة دمَّ
اإلعالم املختلفة ش���ناعة األعمال التي قام بها احلوثيون 
اج من الغذاء والدواء  في هذا احلصار، ومنعهم أهالي دمَّ
والتنقل، والقيام بأعمال القصف والقنص ألهالي منطقة 
���اج، ودار احلدي���ث، وبعد أن عقد العلم���اء والوجهاء  دمَّ
مؤمترات لالعتص���ام والنصرة في صنعاء واحلديدة وإب 
وغيرها، وما حصل من االستنكار والتنديد بهذه األعمال، 
ودعوة اجلهات الرسمية وكافة شرائح املجتمع إلى القيام 
بنصرة املظلوم، وردع املعتدين احلوثيني، وأصبح احلديث 
اج يتجه إلى أنها كارثة إنس���انية، وعقاب  عن مأس���اة دمَّ
جماع���ي، وانتهاك صارخ حلقوق اإلنس���ان، يتم تصنيفه 

ضمن جرائم احلروب اجلنائية.
ب احلوثي بجه���ود املصاحلة التي  بعد ذل���ك كله رحَّ
دعا إليها الشيخ حس���ني بن عبد الله األحمر )أحد أبناء 
الش���يخ الراحل عبد الله بن حسني األحمر شيخ مشايخ 
حاشد رحمه الله(، وقد كان لهذه املساعي احلميدة أثرها 
���اج، ودخول األغذية  امللم���وس في ف���ك احلصار عن دمَّ
واألدوي���ة إلى الن���اس رغم مماطلة احلوث���ي وتعنُّته في 
املفاوضات، وبقائه متمترس���اً ف���ي مناطق مختلفة جتعل 
من قبوله للصلح مجاالً الس���تمرار احلذر، واملخاوف من 

نقضه، وانقالبه عليه كعادته في السابق.
اج وهم  وأم���ا على اجلبهة األخرى التي جاءت لنصرة دمَّ
قبائ���ل وائلة ومن انضم إليهم م���ن مناطق وقبائل اليمن في 
منطق���ة كتاف، فقد أجاب أهل املنطقة ومن معهم على طلب 
م من الش���يخ حس���ني األحمر كحل شامل  رفع اجلبهة املقدَّ
للقضية، بأنه ال مانع لديهم من التخلي عن جبهتهم شريطة 
أن يبق���ى احلوثي مواطناً من جملة املواطنني، وأن ال ميارس 
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فيها صالحيات الس���لطة احمللية من إحداث النقاط العسكرية، 
واحملاكم والسجون، والسطو على مرافق الدولة، أو القيام بأعمال 

اخلطف والعدوان على الناس، وهي شروط موضوعية وعادلة.
ويبقى الس���ؤال الذي ال بد من���ه: هل صحيح أن احلوثي 
ج���اد في مصاحلته مع مخالفية الس���لفيني وغيرهم، وإقامة 
التعايش الس���لمي الذي دأب عليه الشافعية مع الزيدية طيلة 

قرون من الزمن؟
وهل س���يتخلى عن املجاهرة بس���ب الصحابة الكرام في 
منابره، ومنش���وراته التي أفرزت له في املجتمع اليمني عداوة 

وبغضاً مبا في ذلك كثير من ساكني صعدة وما حولها؟
وهل سيس���لم احلوثي هذه القوات العسكرية التي أخذها 
أو أعطيت له من الدولة م���ن الدبابات والصواريخ واملعدات 

الثقيلة إلى الدولة اجلديدة؟
رون من القبائل التي خالفت احلوثي  وهل س���يعود املهجَّ
في حروبه السابقة مع الدولة إلى ديارهم دون أن يتعرض لهم 

احلوثي باألذى والتنكيل؟
وهل سيقوم بردِّ املساجد التي أخذها من أهل السنة إلى 

أصحابها؟
وهل سيُفَرج عن السجناء الذين احتجزهم احلوثي ظلماً 

وعدواناً من أهل السنة؟
وهل سيلتزم بتعويض املتضررين من جراء ظلمه وعدوانه؟
وهل س���يتخلى عن النقاط التي أحدثها للتحكم في املارة 

من الناس؟
وهل سيترك أخذ اجلبايات والزكوات من الناس؟

أسئلة كثيرة ال بد من اإلجابة عليها، والقيام بتطبيقها إذا 
كان احلوثي صادقاً في أن يكون مواطناً له حقوق وعليه حقوق 
كبقية أبناء الشعب اليمني؛ إذ احلصار قائم في حقيقة األمر 
اج إال حصار  على محافظ���ة صعدة بكاملها، وما حص���ار دمَّ

ضمن حصار عام للمحافظة.

اج دروس وعبر:  حصار دمَّ

كانت احملنة التي تعرض لها الطالب خالل ما يقارب 
اج؛ بل  س���تني يوماً هي األشد في تاريخ دار احلديث بدمَّ
ال أبال���غ إن قلت: إنها من أن���در الوقائع التي تدث في 
اليمن، ومع ذلك فقد كانت تمل في طياتها من األلطاف 
والعطايا الربانية شيئاً كثيراً، وفيها من الدروس والعبر ما 
تتاج إلى ِسْفر خاص أو أكثر الستخالص الفوائد التي 
لن يتحصل عليها لو ل���م توجد مثل هذه األحداث، وهنا 
يتذكر املرء قول الله - س���بحانه وتعالى -: }ُكِتَب َعَلْيُكُم 
اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُّكْم َوَعَس���ى َأن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخْيٌر َلُّكْم َوَعَسى 
ُه َيْعَلُم َوَأنُتْم ال َتْعَلُموَن{ ]البقرة:  ُبّوا َشْيًئا َوُهَو َش���ٌرّ َلُّكْم َوالَلّ َأن ُتِ

ا{ ]النور: ١١[. َسُبوُه َشًرّ ٢١٦[، وقوله - سبحانه -: }ال َتْ
ولعلِّي أكتفي في ه�ذا املقام ببعض الدروس والعبر 
تاركاً بقيتها إلى وقت آخر، أو إلى من يفتح الله عليه في 

عرضها ونشرها للفائدة وفي ما يأتي أبرزها:
أواًل: خط���ورة البدع���ة على األمة؛ وال س���يما بدع 

نة وأهلها، والنيل من  الرافضة التي تقوم على معاداة السُّ
ن جاء  خيار هذه األمة وصحابة رسول الله # فضاًل عمَّ
بعده���م؛ وال ريب أن تاريخ الرافض���ة ومناصرتهم ألهل 
الباط���ل في القدمي واحلديث خير ش���اهد على أن هذه 
ه سهامها إال ألهل اإلسالم والسنة؛ وما  الفئة ال تكاد توجِّ
حدث في العراق، وما يحدث اليوم في سورية، وقبل ذلك 

في أفغانستان وإيران لهو أكبر دليل على صحة ذلك.
ثاني��ًا: أهمية اجتماع أهل الس���نة ونصرة بعضهم 

قهم وتناُزعهم لقوله - س���بحانه  بعضاً، وخط���ورة تفرُّ
َه َوَرُس���وَلُه َوال َتَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب  وتعالى -: }َوَأِطيُعوا الَلّ

اِبِريَن{ ]األنفال: ٤٦[. َه َمَع الَصّ ِريُحُكْم َواْصِبُروا إَنّ الَلّ
وق���د رأينا برك���ة التعاون على الب���ر والتقوى، وما 
أثمرت هذه الفريضة من كب���ح جماع املعتدين، ونصرة 
املظلوم���ني؛ إذ الدفاع عن النفس يعد من جنس اجلهاد 
في س���بيل الله كما ف���ي قوله - س���بحانه وتعالى -: 
ن َسِبيٍل{ ]الشورى:  }َوَل�َمِن انَتَصَر َبْعَد ُظْلِمِه َفُأْوَلِئَك َما َعَلْيِهم ِمّ
٤١[، وقوله: }َذِلَك َوَمْن َعاَقَب ِبِْثِل َما ُعوِق���َب ِبِه ُثَمّ ُبِغَي َعَلْيِه 
َلَينُصَرَنُّه{ ]احلج: ٦٠[، وقوله #: »َمْن ُقِتَل ُدوَن َماِلِه َفُهَو 
َشِهيٌد، َوَمْن ُقِتَل ُدوَن أَْهِلِه َفُهَو َشِهيٌد، َوَمْن ُقِتَل ُدوَن ِديِنِه 
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حظ من النظر عند أهل العلم؛ إال أنه قد يس���وغ في حاالت 
الضرورة واالستثناء ما ال يسوغ في غيرها.

كذلك احلال بالنس���بة للعمل السياسي، وأهمية أن يكون 
هناك أذرعة سياس���ية، أو إقامة كيانات سياسية تنضبط في 
سيرها مبعالم السياس���ة الشرعية، وتتجنب املزالق التي وقع 
فيها كثير من الس���الكني في العمل السياسي، وال سيما بعد 

قيام ثورة الشعوب أو ما يسمى ب� »الربيع العربي«.
ومث���ل ذلك العم���ُل ضمن املنظمات األهلي���ة، والنقابات 
املختلفة، واملناش���ط اخليرية، وتطوير أداء التعليم الشرعي، 
مع العناية باجلانب اإلمياني والتربوي، واالستفادة من الفرص 
املتاحة بإذن الله، في قادم األيام كتأسيس اجلامعات والكليات 

املختلفة، وإنشاء القنوات واإلذاعات وغير ذلك.
وباجلملة فإن التواصل مع جمهور الناس، وإقامة جس���ور 
التع���اون على البر والتقوى مع ش���رائح املجتمع املتعددة بات 
من األهمية مب���كان؛ وفي مقدمة هؤالء العاملون لإلس���الم 
من مختل���ف ألوان الطيف الس���ني، على أن���ه يوجد هناك 
علماء معتدلون ينتس���بون للمذهب الزيدي ويستنكرون أفعال 
الرافضة، كما يوجد بعض العلماء املنتسبني إلى التصوف وهم 
بعيدون عن الغلو وش���طحات الصوفية وخرافاتهم؛ فمثل هذه 
الفئات من املفي���د أن يعتنى بهم، وأن يكون بينهم وبني علماء 
السنة تواصل وتعاون في األمور العامة التي تتاج إلى تضافر 
أبناء الش���عب كافة. وقد أص���درت هيئة علماء اليمن في يوم 
���ع عليه كثير من العلماء  اإلثن���ني غرة صفر 1433ه� بياناً وقَّ
من مختل���ف االجتاهات في اليمن، أك���دوا فيه على ضرورة 
التعاون بني أبناء اليمن إلقامة الشريعة اإلسالمية وتكيمها، 
ورفض أي قان���ون يتعارض معها، كما دع���وا في بيانهم إلى 
جملة من النصائح والتوجيهات التي يتحتم على اجلميع وفي 
مقدمتهم حكومة الوفاق الوطني إلى سرعة العمل بها لتحقيق 
األمن واالس���تقرار، وتفويت الفرص على املتربصني من جميع 
العابث���ني واملتورطني ف���ي تنفيذ أجندة خارجي���ة تفرق أبناء 
الش���عب اليمني، وتزرع فيهم بذور الفتنة الطائفية واملناطقية 

خلدمة أعداء اإلسالم واملسلمني.
 والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون.

َفُهَو َشِهيٌد، َوَمْن ُقِتَل ُدوَن َدِمِه َفُهَو َشِهيٌد«)1(.
ولعل في هذه األحداث ما يدعو جميع أهل السنة في اليمن 
إلى إعادة النظر في عالقة بعضهم ببعض، والعمل على جتاوز 
اخلالفات الوهمية أو القائمة على س���وء الفهم وقالة السوء 
ووشاية الواش���ني، واالجتماع على كلمة سواء، وما اتفق عليه 
س���لف األمة يجب أن يكون هو امليزان الذي تضبط به مسائل 
اخلالف، وما اختلف فيه الس���لف الصالح ففيه فس���حة مع 
ي احلق والتناصح بني اجلميع، وما كان هناك من النوازل  ترِّ
املعاص���رة فيترك اخلوض فيها للراس���خني في العلم، وتعقد 
لذلك الندوات واملؤمترات، وتناقش بتجرد وموضوعية ليخرج 
اجلميع من ذلك بآراء قريبة من الرش���د والصواب، والبعد ما 
أمكن عن لغة التجريح والتسفيه للمخطئ، ومناصحته مع بقاء 

حبل املودة وحسن الظن بني الدعاة إلى الله وطالب العلم.
ثالثًا: ضرورة االس���تفادة في هذه املرحلة العصيبة التي 

مي���ر بها اليمن من جميع املعطيات التي تبنيِّ ألبناء الش���عب 
اليمني محاس���ن دعوة أهل الس���نة وخيره���ا، وبركتها على 
الن���اس، وقد لوحظ في خضم هذه األح���داث أهمية العناية 
بوسائل اإلعالم املختلفة، ومدى تأثيرها، وقد كان احلوثييون 
يراهنون على أنهم س���وف يقومون بجرميتهم هذه بعيداً عن 
اج من  كش���فها للرأي العام؛ ملا يعلمونه من مواقف اإلخوة بدمَّ
حرمة التعاطي مع وس���ائل اإلع���الم املرئية، وهي آراء تتاج 
إلى مناقشة، وإعادة النظر فيها، مع التقدير لكل رأي يكون له 

))) أخرجه أحمد ))165(، والترمذي )1)14( من حديث سعيد بن زيد، ولفظة )َمْن ُقتَِل 
/87/(( (، ومسلم  )البخاري ))/877/رقم480)  رواها  َشِهيٌد(  َفُهَو  َمالِِه  ُدوَن 

رقم78)( من حديث عبد الله بن عمرو.
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لم تكن الثورات العربية وليدة صدفة أو جاءت فجأت؛ إمنا هي 
نتاج طبيعي للكبت الذي مورس على الشعوب، وللقهر الذي أصاب 

تلك الشعوب، ومن الطبيعي أن الكبت والقهر يولِّدان االنفجار.
وقد ثبت عن نبينا محمد # أنه قال: »اش���تكِت النار إلى 
ربها فقالت: يا رب! أكل بعضي بعضاً. فإذن الله لها بنََفَس���ني 
نََفس في الشتاء فهو أشدُّ ما جتدون من الزمهرير، ونََفس في 
الصيف فهو أشد ما جتدون من احلر«)1(، والنفسان خشية أن 
يأكل بعُضها بعضاً من ش���دة الكب���ت، قال الصنعاني: )أي أن 
ها وأُواُرها قد اشتد فطلبت من ربها أن يخفف عنها فسمح  حرَّ
لها بنََفَس���ني()2(. فكذا الكبت ال يولِّد في املجتمع إالَّ انفجاراً؛ 
فكان ال بد للش���عوب أن تتنفس احلري���ة وهذا ما حصل في 

الثورات العربية.
واجلدير بالذكر هنا أن الثورات العربية احلالية املس���ماة 
)بالربيع العربي( لم تكن األُولَى من نوعها في التاريخ، بل كانت 
هناك ثورات م���ن قبل؛ ولكن اجلديد ف���ي الربيع العربي هو 
التدخل األجنبي املباش���ر الذي ظهر مبظهر املساند للشعوب 
املنتفضة على الرغم من أنه كان قبل فترة وجيزة مناصراً لهذه 
األنظمة وُمِعيناً لها، ولم يكن التدخل سياس���ياً فحسب بل كان 

عسكرياً كما في حالة ليبيا. 

)*( جامعة اخلرطوم.
))) متفق عليه.

))) انظر: سبل السالم.

لت في هذه الثورات   وميكن القول بأن الدول الغربية إمنا تدخَّ
بهذا الش����كل الس����افر جلملة من األسباب، وهي في نظري تدد 

السيناريوهات احملتملة، ومن هذه األسباب ما يلي:
1 تس���ني صورة الغرب عند الش���عوب؛ خاصة بعد أن 

أصبحت الشعوب تنظر إليه على أنه مستعِمر ومعاٍد لها؛ وذلك 
ملمارساته جتاهها، ومن ذلك:

• عون الغرب لهذه األنظمة فترة من الزمن في كل املجاالت 
على ظلم الشعوب وكبتها.

• والع���دوان الذي مارس���ه الغرب على األمة اإلس���المية 
والعربية تت ما يس���مى مبكافح���ة اإلرهاب! األمر 

الذي ولَّد حقداً وكراهية للغرب. 
2 رجحان كفة الش���عوب على كفة احل���كام، وهذا يدفع 

الغرب للتعاون مع األقوى واألرجح بس���بب املصالح؛ ألن الغرب 
ال تكمه األخالق بل املصالح الضيقة. 

3 استباق األحداث ومحاولة كسب ودِّ احلكومات القادمة 

التي ستقوم على الثورية الشعبية.
4 تنامي التيارات اإلسالمية - خاصة السلفية - وانحسار 

التيارات الَعلمانية واليس���ارية والقومية، وانتشار حب اإلسالم 
بني أفراد الشعوب العربية وصعود التيارات اإلسالمية للواجهة 

في شتى املجاالت.
هذه األسباب وغيرها دفعت الدول الغربية ومنظماتها إلى 

ل املباشر في هذه الثورات بصورة ملفتة للنظر . التدخُّ

] المسلمون والعالم [

في الثورات
العربية

التدخل األجنبي

أ. د. عاء الدين األمن الزاكي)*(



65 العدد 295

السيناريو األول: 
وه���و عندي أق���وى االحتماالت؛ فبحس���ب املعطيات 
املطروحة على الس���احة التي تؤكد أن الدول الغربية بصفة 
عام���ة والواليات املتحدة بصفة خاصة اقتنعت باإلس���الم 
واقع���اً يجب التعامل معه ال معاداتُه كما حصل س���ابقاً، أو 
إيجاد إس���تراتيجة جديدة للتعام���ل معه خاصة بعد تنامي 
الش���عور بضرورة االحتكام للشرع، وأصبح التيار اإلسالمي 
من القوة مبكان رغم ما بُِذل من جهود عس���كرية وإرهابية 
وخطط ثقافية واجتماعية إلضعاف���ه؛ فاملعاداة الصريحة 
لإلس���الم واالزدواجية ف���ي املعايير التي مارس���تها الدول 
الغربية ومنظماتها التي باتت واضحة للعيان بني املس���لمني 

واليهود والنصارى زادت من ذلك الشعور.
 فباألمس تعت���رض الدول الغربية عل���ى فوز اجلبهة 
اإلس���المية لإلنق���اذ باجلزائر؛ بل وجُتِم���ع على ضرورة 
إبعادها على الرغم من فوزها عن طريق صناديق االقتراع 
)احملترمة في الغرب( بسبب برنامجها اإلسالمي، وتعترض 
على فوز حركة حماس للسبب ذاته، وتضرب حصاراً على 
الس���ودان للس���بب ذاته، وتدعم قمع احلركات اإلسالمية 
رف عن انتهاكات حقوق  في العالم اإلس���المي وتغضُّ الطَّ
اإلنس���ان في الس���جون العربية في حق اإلسالمني. وغير 

ذلك كثير ال يسع املقام لذكره.
ِري ألول م���رة مباحثات مع  ون���رى اليوم أمريكي���ا جُتُ
حرك���ة اإلخوان في مصر الثورة، وتبارك فوز حركة النهضة 
اإلس���المية في تونس وتبعتها كل ال���دول الغربية في ذلك، 
وتب���ارك فوز اإلس���المني في املغرب وفي مصر، وتش���رع 
في رفع العقوبات عن الس���ودان. وتدع���و وزيرة اخلارجية 
اإلس���بانية في تصري���ح لقناة اجلزيرة الليب���ني إلى تطبيق 
الش���ريعة اإلس���المية، وباجلملة تبدي الدول الغربية عدم 
ممانعتها من وصول التيار اإلس���المي إلى الس���لطة وهذا 
يدفعنا إلى السيناريو األول احملتمل: )وهو أن الدول الغربية 
تريد أن تتعامل مع اإلس���الم ولكنه إس���الم من نوع خاص 
بأفكار تخلو منها عقيدة الوالء والبراء، يُعتَرف فيه باألديان 
فة على أنها أديان صحيحة )على قاعدة قبول اآلخر(،  احملرَّ

وغير ذلك مبعنى اإلسالم املعروف باملعتدل الوسطي.
. وأخف الضررين،  فالدول الغربية بني خيارين أحالهما مرٌّ
ين هو التعامل مع اإلسالم املسمى ب� )الوسطي(  وأهون الش����رَّ

خشية وصول اإلسالم املتشدد - على حدِّ قولهم - إلى السلطة 
مع مالحظة تنامي التيارات السلفية في الساحات اإلسالمية. 

وفي نظري أن هذا يحقق لهم عدة مكاسب:
أولها: الوصاية على التيار املس���مى بالوس���طي بحكم 
قابليته للتعاون بعد إغراقه في معمعة السلطة وما فيها من 
متعة وغرور يُسِقط كلَّ من تعلق قلبه بها وقصدها لذاتها.

ثانيها: جعُل املعركة بني اإلس���المني أنفسهم، وضرُب 
بعضه���م بعض���اً، وتأجيج الص���راع بينهم بع���د أن كانوا 
متفق���ني على عداوة الغرب؛ فينتقل الصراع من صراع بني 
اإلس���المني مع الغرب الى صراع بني اإلسالميني أنفسهم؛ 
إما ألس���باب تتعلق بالكرسي أو ألسباب فكرية أو ألسباب 
تتعل���ق بكيفية تطبيق الش���رع؛ وخاصة أن بعض حكومات 
الثورات ورثت تركة ثقيلة في كل املجاالت وقد استرش���د 

الغرب في ذلك بعدة شواهد في الساحة، منها ما يلي:
1 ما حصل في أفغانس���تان ب���ني املجاهدين الذين 

وصلوا إلى مرحلة رفع الس���الح في وج���ه بعضهم بعضاً، 
األمر الذي أدى إلى سقوط دولتهم.

2 ما حصل في السودان من انشقاق أضعف احلكومة 

وجعل اجلناح املنش���ق يقاتل في دارفور تت مظلة )خليل 
إبراهي���م)1(( املع���روف بانتمائه للترابي الذي انش���ق عن 

اد. احلركة األم وأصبح بينهم ما صنع احلدَّ
3 ما يحصل من صراع في قطاع غزة بني اإلسالمني 

الذي يقل قلياًل عن نظائره لوجود عدو مباشر يتفقون عليه.
لذلك سعى الغرب لعسكرة الثورة الليية ليكون اخلالف 
أقوى وأس���رع في حسم الصراع وقتل اإلسالميني بعضهم 
بعضاً، ومتاَطل في موضوع اليمن لتنتقل الثورة إلى السالح، 
وهو م���ا قد يضطرهم إل���ى الترافع إلى ال���دول الغربية 
ومنظماته���ا، وهذا يَُعد اعترافاً به من ِقبَل اإلس���الميني، 
ويصبح الغرب هو صاح���ب الترجيح بني األقوال واألفعال 

وِمن ثَمَّ يضمن السيادة على العالم. 
ثالثًا: إثبات فش���ل اإلس���الميني في إدارة الدول إذا 
هي فش���لت في اس���تمالتهم أو إيقاعهم في حرب داخلية؛ 
وذل���ك بالتضييق عليهم وحصارهم حتى تقتنع الش���عوب 
بعدم جدوى ترشيحهم مرة أخرى أو سرقة ثورتهم وإعداد 

ت بالفعل.  بدائل، هذا إن لم تكن قد أُِعدَّ

 (5 في  حتفه  لقي  دارفور،  إقليم  في  املتمردة  واملساواة  العدل  حركة  قائد   (((
ديسمبر/كانون األول 011)م، خالل اشتباكات مع اجليش السوداني. 
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حلول عاجلة:
أوالً: إذا كان الغ���رب يراه���ن عل���ى اخلالف بني 
اإلسالميني، فال بد لإلسالمني من تفويت هذه الفرصة، 

وذلك بجملة من األمور، منها:
1 سعة صدر املسلم ألخيه املسلم وقبوله له: فاحلفاظ 

على أخوة اإلسالم أَْولَى من احلفاظ على الكرسي.
2 ضرورة تعلُّم أدب اخلالف ومنهج املوالة للمسلم: 

حيث إن املس���لم ال يوالى جمل���ة واليعادى جملة؛ يوالى 
بقدر ما فيه من الطاعة ويعادى بقدر ما فيه من املعصية.
3 الوقوف عل���ى أحاديث التعامل بالس���الح بني 

املسلمني ومنها:
• قوله #: »ال يشر أحدكم إلى أخيه بالسالح...«)1(.
• قوله #: »إذا التقى املس���لمان بسيفيهما فالقاتل 
واملقتول في النار...«)2(، وغيرها من هذه النصوص.

4 قوله # ملعاذ بن جبل وأبي موسى األشعري ملا 

بعثهما إلى اليمن: »تطاوعا وال تختلفا...«)3(.
ثاني���اً: ال بد م���ن رفع وعي الش���عوب بخطورة ما 
ط لها، وال بد من غرس روح العزة فيها لكيال تكون  يخطَّ

ق به املصالح ويتسلقي على ظهره. ذنباً يقاد ُتقَّ
هذا والله املوفق. 

))) أخرجه الشيخان.
))) أخرجه مسلم.

))) أخرجه البخاري. 

السيناريو الثاني: 
هناك احتمال آخر أن احلكومات الغربية أدركت عودة 
العالم إل���ى احلرب الباردة بدخول الص���ني العباً جديداً 
في الس���احة العاملية، وصعود روسيا من جديد إلى القمة 
وتش���كيلها مع الصني قوة جديدة يدفع الدول الغربية إلى 

إيجاد حلفاء في املنطقة.
فكل املؤشرات تشير إلى أن احلرب الباردة قادمة فهي 
باجلملة حالة اس���تقطاب؛ فمن يُحِس���ن قراءة الواقع من 
الدول الكبرى ويتحني الفرص هو الذي يجمع من احللفاء 
أكثر؛ فالغرب اختار املراهنة على الشعوب وروسيا والصني 
اخت���اروا املراهنة على احل���كام، وفي نظري أن روس���يا 
والصني خس���رتا الرهان في ليبيا، وهو م���ا دفعهما إلى 
مباركة سقوط القذافي بعد الوقوف معه فترة من الزمن.

السيناريو الثالث: 
أن ال����دول الغربية دعمت األنظمة مب����ا فيه الكفاية، ولم 
يوفر له����ا ذلك حماية حت����ى في عقر دارها، ول����م تقم هذه 
األنظمة بدورها كما يجب ف����ي حماية مصالح الدول الغربية 
وقمع ومحاربة التيارات اإلس����المية في بلدانها، وهو ما دفعها 
ملساندة التغيير القسري الذي جاء من الشعوب لتكون الشعوب 
نفس����ها هي التي تقوم بالدور؛ وهو حماي����ة األنظمة الغربية 

وحماية مصاحلها؛ وذلك لعجز األنظمة عن ذلك.

السيناريو الرابع )وهو املشهور بني الناس(: 
أن الغرب دفعته املصال���ح الضيقة؛ فهو ال يعرف 
معن���ى الع���دل أو احلري���ة وال تكم���ه األخالق وال 
يع���رف الرحمة وال تس���تفذه الدماء واألش���الء؛ فقد 
فعل في بالد اإلس���الم ما هو أش���د م���ن ذلك؛ ولكن 
ملا ش���عر بضعف احلكومات س���عى من أجل احلفاظ 
على مصاحل���ه املوجودة في الب���الد العربية وخاصة 
االقتصادية؛ فاألرض العربية مليئة بالثروات الظاهرة 
والباطنة، والس���باق أصبح شديداً عليها ومحموماً من 
أجل الظفر بها فيتوقع أن يكون للدول الغربية نصيب 
األس���د في هذه الثروات، يوازي ما قدمته هذه الدول 

من نصرة لهذه الثورات.  
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املش��هد األول: ف���ي يوم اجلمع���ة )) فبراير 
954)م ف���ي ما يس���مى بالذكرى اخلامس���ة لوفاة 
األس���تاذ حس���ن البنا - رحمه الله - في )) فبراير 
949)م، وقف جمال عبد الناصر مع وفد من مجلس 
قيادة الثورة وس���ط احلش���ود العريض���ة أمام قبر 
األس���تاذ حس���ن البنا - رحمه الله - ليعلن التزامه 
بالعهد قائاًل: )إنني أذكر هذه الس���نني واآلمال التي 
كنا نعمل م���ن أجل تقيقها... نع���م أذكر في هذا 
الوق���ت وفي مثل هذا املكان كيف كان حس���ن البنا 
يلتقي مع اجلميع، ليعمل اجلميع في س���بيل املبادئ 
العالية واألهداف الس���امية، ال في سبيل األشخاص 
وال األفراد وال الدنيا... وأُشهد الله أني أعمل - إن 
كنُت أعمل - لتنفيذ هذه املبادئ، وأفنى فيها وأجاهد 

في سبيلها())(.

))) ينظر في ذلك مجلة التحرير، عدد 44 بتاريخ 16/ )/ 1954م، وكتاب: 
التصويب األمني، حملمود الصباغ، ص 66.

املش��هد الث��اين: ف���ي صباح ي���وم اإلثنني 9) 
أغس���طس 966)م خرجت صحيف���ة األهرام بخبر 
تقول فيه: )مت صباح اليوم تنفيذ حكم اإلعدام في كلٍّ 
من: سيد قطب، عبد الفتاح إسماعيل، محمد يوسف 
ه���واش، قادة التنظيم اإلرهابي لإلخوان املس���لمني، 
وقد أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قراراً بتخفيف 
عقوبة اإلعدام بالنس���بة لألربع���ة اآلخرين؛ مراعاة 
لصغر سنهم، واستبدالها باألشغال الشاقة املؤبدة())(.
وبني هذين املش���هدين ظلت األج���واء الثقافية 
املعاصرة مش���حونة بكثير من احلكايات والتحليالت 
والرؤى واخلبرات واملراجعات، كلٌّ يحاول استخالص 
الِعَبر م���ن هذه التجرب���ة الثريَّة، واالس���تفادة من 

التراكمات احليوية لهذه األحداث.

))) ينظر في قصة إعدام األستاذ سيد قطب - رحمه الله - كتاب: سيد قطب 
صاحب الظالل، لتوفيق الواعي وإبراهيم منير. وكتاب: سيد قطب من 

امليالد إلى االستشهاد، لصالح اخلالدي.

] المسلمون والعالم [

الحركات اإلسالمية... 

ولعبة الزعيم
ط��ل��ح��ة حم���م���د امل��س��ري
talha133@gmail.com

ظه���رت حركات االس���تقالل في بالد العرب منذ س���تة عق���ود، وتعددت أدوار احلركات اإلس���المية في ذلك الوقت، 
وتوالت األحداث واملس���تجدات حتى أصبحت تلك احلقبة متثل في وجدان األمة جتربة عميقة لها أثرها وتأثيرها، 

صان لكثير من العاملني لإلسالم خالصة هذه التجربة، وهما: ران، يلخِّ ولكن يظل هناك مشهدان معبِّ



69 العدد 295

وم���ع بزوغ جنم الربيع العربي وع���ودة ظاهرة الثورات إلى 
صدارة املش���هد، واضطالع احلركات اإلسالمية بدور أساسي 
ف���ي دفع عجلة التغيير، يظل الهاجس الذي يراودنا جميعاً: هل 
ميكن أن نُس���اق مرة أخرى إلى املصير نفس���ه الذي سيق إليه 

الرواد األوائل؟
واإلجابة اجلازمة على هذا السؤال غيٌب، نسأل الله اللطف 
بأمة اإلس���الم، ولكن تبدو في األفق ظواه���ر تدل على وجود 
ر من تكرار  فروق جوهري���ة بني التجربتني، وظواهر أخرى ُتذِّ

التجربة نفسها والنتيجة نفسها، ومن ذلك:

أواًل: الظواهر التي تدل على وجود فروق جوهرية 
بني ثورات الربيع العربي احلالية وحركات التحرير 

السابقة:
1 أنَّ حركات التحرير في العالم العربي أتت ملتحفًة روح 
الهزمية النفسية في األمة؛ فاخلالفة قد أُلغَيت، وفلسطني قد 
احتُلت، وأعلن اليهود قيام دولتهم، وأطراف العالم اإلس���المي 
أصبحت تت ُحْكم أقلياتها غير املسلمة... إلخ. أما اليوم فقد 
ارتدى كثيرون روح���اً جديدة تعلوها العزمية، وتدوها اآلمال؛ 
ذلك أنَّ هزائم أمتنا الس���ابقة َفَقدت تأثيرها الس���لبي لتقاُدم 
عهدها، إضافة إلى ظهور ب���وادَر قد تقود للنصر في كثير من 
البقاع امللتهب���ة، تقاِبلها أعراض الهزمية لقوى الش���ر العاملية 

مبعسكريها )الشرقي والغربي(.
2 أنَّ اجليل ال���ذي قاد حركات التحرير َكثُرت في أفراده 
االنحراف���ات الفكرية والعقدية، وتداخلت الروح الدينية بالروح 
القومية والوطنية، وسادت انحرافات املتصوفة وأقوال املرجئة 
وآراء املعتزل���ة، كلُّ ذلك وغي���ره أفقد كثيراً م���ن قادة العمل 
اإلس���المي الرؤي���ة الواضحة التي جتابه التحدي���ات الكثيرة. 
امة  أما اليوم فعلى الرغم من وج���ود كثير من هذه األمور الهدَّ
إال أنَّ كثيراً من ش���يوخ الصحوة وش���بابها قد ميَّزوا بني العمل 
لإلسالم والنعرات القومية، وسئموا من البدع العقدية والعملية، 
وانزوى كثير ممن ال يزال متلبِّساً بتلك العقائد في زوايا اخلمول 
والكس���ل، ولم يعد لتلك األطروح���ات ذاك الرونق الذي كانت 

تتحلى به قدمياً.
3 أنَّ اخلبرة التي كانت لدى اجليل السابق تََولَّد معظمها 
من ثنايا األحداث، واصطبغ كثير منها بالتلقائية وردود األفعال. 
���ا اليوم فلدى جماعات العمل اإلس���المي تراكمات ضخمة،  أمَّ
ت بها  وثراء فكري، ورؤي���ة متكاملة لكثير من التجارب التي مرَّ

األمة في العقود الستة املنصرمة، وهو ما قد يكون أكسَبها بُعداً 
في النظر، وعمقاً في التأمل والتحليل.

4 أنَّ ق���وى الش���رِّ العاملية كانت في الق���رن املاضي قريبة 
العهد بالقتال، تضحي بفلذات أكبادها بال عدٍّ وال حصر من أجل 
تلبية غرور قادتها املس���تكبرين، ول���م تكن تعبأ مباليني الضحايا 
الذين س���قطوا من رعاياهم في احل���رب العاملية األولى والثانية 
وفي الدول التي احتلوها في مش���ارق األرض ومغاربها. أما اليوم 
مع بُْعد عهدهم نس���بّياً بتلك املجازر البش���عة، فقد دخلهم - مع 
تطاُول العهد واتس���اع رقعة التزوُّد من متع الدنيا وزخرفها - ما 
يَدُخل األمم - غالباً - ِمن فتور وحرص على تصيل الش���هوات 
اآلنية، وهلع إذا أصابتهم أدن���ى املصائب، وقد عاتب الله - جل 
وعال - َمن تخلَّف عن رس���ول الله # في غزوة تبوك حني طابت 
َها اَلِّذيَن آَمُنوا َما َلُكْم إَذا  ؛ فقال: }َيا َأُيّ الثمار والظالل في شدة احلرِّ
ْنَيا ِمَن  اَقْلُتْم إَلى اأَلْرِض َأَرِضيُتم ِباْل�َحَياِة الُدّ ِه اَثّ ِقيَل َلُكُم انِفُروا ِفي َس���ِبيِل الَلّ
ْنَيا ِفي اآلِخَرِة إاَلّ َقِليٌل{ ]التوبة: ٣٨[))(، فإذا  اآلِخَرِة َفَما َمَتاُع اْل�َحَياِة الُدّ
كان املؤم���ن قد يتثاقل إذا ُفتَحت علي���ه الدنيا، فما بالنا بالكافر 

الذي يتقلب في أتون الشهوات والنزوات؟
5 أنَّ الصدم���ة احلضاري���ة التي أصابت كثي���راً من أبناء 
املس���لمني قدمياً، وكانت تأخذ بلُبِّ كثير مم���ن وطئت أقدامهم 
بالد الكفار فأْرَدتهم صرعى ألول وهلة، فعادوا ناقمني على األمة 
اإلس���المية وتاريخها وثقافتها وحضارتها: لم يَعد لهذه الصدمة 
ت يُد الُعمران في كثير من  احلضاري���ة ذاك التأثير بعد أن امت���دَّ
بقاع املسلمني، وانتش���رت في األمة الكفاءات الفنية التي فككت 
طالس���م احلضارة الغربية؛ ليرى اجلميع أنَّ ما وصل إليه الغرب 

ليس مبعجز لنا إن صدقت النوايا وَحُسن العمل. 

ثانيًا: الظواهر التي تدل على تشاُبه بني ثورات 
الربيع العربي احلالية وحركات التحرير السابقة:

1 أنَّ س���يطرة اجليش تظ���ل في املش���هدين باديًة 
بوضوح، وعاماًل مؤث�راً ف�ي تديد هوية الط�ريق ال�ذي تسير 
إلي�ه الدولة؛ بل قد ال جنانب احلقيقة إن قلنا: إن ِبنَية اجليوش 
العربية في واقعنا املعاصر أسوأ بالنسبة آلمال األمة املسلمة من 
بناء اجليوش قبل س���تة عقود من الزمن؛ ذلك أن بنية اجليوش 
املعاصرة أحيطت بقدر كبير من احليطة واحلذر أثناء تكوينها؛ 
خشية أن تتخللها عناصر تناوئ احلكومات املعاصرة، وأصبحت 
اختبارات الهيئة التي يُستَدل بها على التكوين الثقافي للمتقدم 

))) ينظر تفسير ابن كثير لسورة التوبة، آية 8).
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لتلك اجلي���وش نقطة جوهرية في قبول اجلن���ود، ويجري مع 
ترقيات الضباط تدي���ث للمعلومات اخلاصة بالضابط، مثل: 
أحوال أفراد عائلت���ه، وصداقاته، وموقف زوجته من احلجاب، 
وعدد أوالده، وعالقته بالصالة واملس���جد... إلخ، فنش���أ جيل 
م���ن قيادات اجليوش يغلب عليه اجله���ل بأمور الدين، والتقيد 
بالتعليمات العسكرية مهما كانت، وهذا يخالف تكوين اجليوش 
في احلقبة الس���ابقة؛ حيث لم تكن اإلج���راءات اإلدارية بهذه 
الصرام���ة، وكان اجليش يجمع في طيات���ه مختلف التوجهات 
واألف���كار، وهذا ما كان يؤدي س���ابقاً لكثير من االنقالبات في 
اجليش، واحملاكمات العس���كرية في صفوف اجلند بتَُهٍم تتعلق 
مبحاول���ة قلب النظام، خالفاً ملا اس���تقر علي���ه حال كثير من 

اجليوش اآلن.
وعندما يحكم اجليش بلداً ما فإن سياس���ته تتسم - غالباً - 
بالروح التي تربى عليها، والتي ال يُتقن غيرها؛ وهي روح املناورة 
والهجوم الكاس���ح عند التقدم، والكمون واالنقضاض على العدو 

عند التقهقر.
وال ميكن بحال ملن تدبَّر األمور أن يركن حلكم هذه اجليوش 
التي ترعرعت في قبضة القهر واالستبداد مهما أظهرت من ودٍّ 
طاملا لم تعلن صراحة وقوفها بجانب اإلس���الم والشريعة؛ ألنَّ 
الس���لوك احلميد لم يكن يوماً من األيام س���لعة تباع وتشترى، 

يتزيَّا بها من أراد وقت ما شاء. 
2 ازدياد اخلالف والشقاق بني جيل الصحوة اإلسالمية، 
بص���ورة تفوق ما كان مالحظاً في املش���هد العام أثناء حركات 
التحرير الس���ابقة؛ فقد أُجِهد شباب الصحوة من عبء التنازع 
الفك���ري لكثير من القضايا املتراكمة عبر عش���رات الس���نني، 
ول���م تعد حال���ة االس���تقطاب يتنازعها طرف���ان أو ثالثة، بل 
أصبحت معتَركاً بني عشرات اجلماعات واجلمعيات واألحزاب 
واحلركات التي تقترب من بعضها وتبتعد ألسباب كثيرة وأحياناً 

بال أسباب.
3 استمرار مسلسل صناعة )البطل( وتصديره إلى شعوب 
املس���لمني؛ بل إن صناعة )البطل( كانت تتم س���ابقاً بناًء على 
تخطيط س���ابق وعمل دؤوب مستمر؛ ذاك )البطل( الذي تلتفُّ 
حوله اجلماهير وترفعه فوق األعناق، ثمَّ ما يلبث أن يُسِفر عن 
ا  عداوته لإلسالم وأهله، ويذيَقهم ألواناً من األذى والعذاب. أمَّ
اآلن فلم يُعد )البطل( يحتاج إلى سجل معارك ليسمى )الغازي(، 
وال تاريخاً نضالّياً ليس���مى )الزعي���م(، وأصبحت صناعة هذا 
)البطل( ال تس���تغرق اآلن س���وى أيام مع���دودة، تتكاتف فيها 

وس���ائل اإلعالم مع رؤوس األموال م���ع مراكز القوى؛ لتمجيد 
هذا )البطل( الذي يهبط على األمة فجأة قادماً من واش���نطن 
أو باريس أو لندن، وميس���ك بتقاليد احلكم دون سابق مقدمات 

أو معرفة لألمة به.
4 ظهور نوع من الركون إلى عاطفة الش���عوب، واالغترار 
بالكثرة الزائفة التي تهتف باسم اإلسالم، وتتسابق للظهور في 
املش���هد اليومي للعمل اإلسالمي؛ ولكن اخلشية أن نتوانى عن 
اس���تثمار هذه الطاقات وتوجيهها التوجيه السليم، فنجَدها قد 
ر أكثرها عند أول مفترق للطرق، وعند احتدام األمور، كما  تبخَّ
رت ِمن َقبْ���ُل جماهيُر أكثر عدداً من اجلماهير التي نراها  تبخَّ

اليوم.
5 على الرغم من وضوح هوية كثير من احلركات اإلسالمية 
منذ ستة عقود، إال أنَّ بعض الناس اآلن يحاول ُمواَراة اخلطاب 
العقدي للحركات اإلس���المية، مح���اوالً االقتراب من اخلطاب 
السياس���ي للقوى املناوئة للحركات اإلس���المية؛ حتى ال يظهر 
ا يس���مى بالقوى الوطنية، والعوملة الفكرية،  مبظهر الش���اذ عمَّ
وحقوق اإلنس���ان، وهذه الطريقة في اخلطاب ِمن ش���أنها أن 
تُذِه���ب بريق النور الذي تمله احلركات اإلس���المية، وتُخِمد 
ك األفراد العاملني لإلسالم، إضافة إلى  روح اإلميان الذي يحرِّ
ه ال ميثل حقيقة اإلسالم وال  أنه قد يؤدي لتقدمي خطاب مش���وَّ

حقيقة دعوته. 

أخ��ريًا: إننا اليوم في أول الطريق، وبني أيدينا أمانة يجب 
أن نؤديَها إلى َمن بعدنا، وليس لنا من س���بيل إال أن نس���تعني 
ل كثيراً من املسؤولية في  بالله - جل وعال - ثم نصبر على تمُّ
سبيل تقيق العبودية التي أمرنا الله - جل وعال - بتحقيقها؛ 
تلك العبودية مبعناها الشامل الكامل الذي يأخذ من الدنيا زاداً 

إلى اآلخرة.
ونحن وإن كنا قد متازجت الصورة املعاصرة للثورات العربية في 
بدايتها بالصورة قبل س���تة عقود؛ فرأينا اليوم مصطفى عبد اجلليل 
رئي���س املجلس االنتقالي الليبي يوم األح���د 5) ذو القعدة )43)ه� 
يس���جد شكراً لله - جل وعال - أمام العالم كله، ويعلن أنَّ )أي قانون 
ل قانوناً(، فإنَّ  يعارض املبادئ اإلسالمية للشريعة اإلسالمية فهو معطَّ
الصورة النهائية للمس���تقبل س���تظل غيباً إلى أن تستعرضه األجيال 
القادمة، لكنَّ املس���لمني دوماً موقنون أنَّ النصر املبني والفوز العظيم 
ُه َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه َوَلِكَنّ َأْكَثَر الَنّاِس  ه���و قدُرهم الذي كتبه الله لهم }َوالَلّ

ال َيْعَلُموَن{ ]يوسف: ٢١[.
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] المسلمون والعالم [

فلسطينيو
العــــــــراق
بين المطرقة والسندان

أمي�����������ن ال����ش����ع����ب����ان

يكاد يكون الشعب الفلسطيني ضحية أكبر عملية 
تهجي���ر قس���ري عرفه���ا التاري���خ؛ حي���ث اس���َتخدمت 
العصابات الصهيونية ش���تى وس���ائل القم���ع والتنكيل 
واملج���ازر والتطهي���ر العرق���ي، رافقتها سياس���ة احلرب 
النفس���ية م���ن خ���الل نش���ر أخب���ار القت���ل اجلماع���ي، 
وعملي���ات اله���دم واالغتص���اب وغيره���ا؛ لنش���ر الذعر 
والهل���ع في نف���وس األهال���ي؛ لترك قراه���م واحلفاظ 

على أرواحهم.
بذل���ك مت اقت���الع أكث���ر م���ن 800 ألف فلس���طيني 
ع���ام 1948م م���ن مدنه���م وقراهم ومس���اكنهم من أصل 
925 أل���ف ف���ي تل���ك األماك���ن، واالس���تيالء عل���ى %77 
م���ن أرض الوط���ن، وتدمي���ر 478 قري���ة م���ن أصل 585، 
ف���ي أكبر وأضخم عملية س���رقة واغتصاب لألرض في 
العال���م، ليحت���ل الالج���ئ الفلس���طيني الص���دارة بني 
دول العالم في عدد الالجئني، بعد اس���تيالء شعب بال 
أرض عل���ى أرض ميلكه���ا ش���عب، من هنا ب���دأت النكبة 
واحملنة واالنعطافة اخلطيرة، بشتى اجلوانب الدينية 
والتعليمي���ة  واالجتماعي���ة  والسياس���ية  والثقافي���ة 

والصحية واالقتصادية والتراثية وغيرها.
إن حرمان الالجئ الفلسطيني من أبسط حقوقه، 
م���ن العيش بأمن وأمان واس���تقرار وكرامة على أرضه، 
مأس���اة كبي���رة وفاجعة عظيم���ة، وله���ا تداعياتها على 
جمي���ع األصع���دة؛ فم���رارة التهجي���ر ولوع���ة الش���تات 
وحرق���ة الغرب���ة لي���س له���ا ح���دود، واملش���كلة تتعق���د 
واملأس���اة تتضاعف، إذا ضاقت السبل وانقطعت احليل 
���ت اخليارات وانعدمت البدائ���ل، واألدهى من ذلك  وقلَّ
واألم���رُّ تك���راُر عملي���ة التهجي���ر واس���تمرار التش���تيت 

وتوالي الغربة حتى لو كانت نسبية إلى املكان السابق
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نبذة تاريخية عن فلسطينيي العراق:

تق���ع قرية إجزم على بعد 19 كم جنوب حيفا، ومس���احتها 
46.9 كم2، وعدد سكانها آنذاك 4000 نسمة، وقرية جبع على 
بعد 18 كم جنوب حيفا، ومساحتها 7.01 كم2، وسكانها 2000 
نسمة، وتقع عني غزال على بعد 21 كم جنوب حيفا، ومساحتها 

18.1 كم2 وعدد سكانها 3000 نسمة)2(.
بعد ترير القوات العراقية مدينة جنني من أيدي العصابات 
الصهيوني���ة، قام األمير عبد اإلله الوص���ي على عرش العراق 
وشقيقته امللكة عالية بتفقد قطعات اجليش وسط فلسطني في 
مثلث )نابلس طولكرم جنني(، عندها شاهدوا أهالي قرى مثلث 
الكرمل وما حولها من نساء وأطفال وكبار السن، وعندما سمعوا 
عن صمودهم وشجاعتهم ومدى تنسيقهم مع اجليش العراقي، 

أبدت امللكة عالية استعداداً الستضافتهم في العراق.
اختلفت املصادر في تقدير عدد الفلسطينيني الذين قدموا 
إلى العراق عام 1948م، ولكن ميكن القول: إن عددهم تراوح في 

سنة 1948م بني أربعة آالف إلى خمسة آالف)3(.
تولَّت مهمة إس���كان الفلسطينيني عند قدومهم إلى العراق 
وزارة الدفاع العراقية، وقد أُس���ِكن الفلس���طينيون في األشهر 
األولى لقدومه���م في امل���دارس، مثل: دار املعلم���ني الريفية، 
ودار املعلم���ني العالية، وكلية الهندس���ة، وبعض الدور األخرى، 
وبانقض���اء العطلة الصيفية نُِقل قس���م كبير منهم إلى البصرة 
حيث أعيد إس���كانهم في معسكر الش���عيبة كما نُِقل قسم آخر 
منهم إلى املوصل، وأعيد إسكان الباقني في بنايات كانت متََّخذة 
نواٍد، منها: نادي الرافدين ونادي العلوية ونادي الزوراء والرشيد 

وغيرها)4(.

أثر  من   ، حيفا  مدينة  قصة  الدباغ،  مصطفى   ،)(/7( فلسطني«  »بالدنا  كتاب  ينظر   (((
النكبة - ط 1951- محمد منر اخلطيب، موقع » فلسطني في الذاكرة«.

))) الفلسطينيون في العراق – هدى حمودة.
)4) »الفلسطينيون في العراق مدخل دميوغرافي اجتماعي اقتصادي«، هدى حمودة، مجلة 

دفاتر عربية.

تعود أصول وج���ذور الالجئني الفلس���طينيني في العراق 
إلى عام 1948م عندما احت���ل الكيان اليهودي الغاصب أرضنا 
فلسطني، بعد أن ُسلِّمت إليهم على طبق من ذهب من ِقَبل احملتل 
البريطاني آنذاك؛ إذ بعد س���قوط مدينة حيفا بيد العصابات 
الصهيونية في 23 أبريل/ نيس���ان 1948م اشتد قصف القرى 
التابعة لقضاء حيفا، التي صمدت بدورها صموداً أس���طورياً، 
ومع اس���تمرار القصف البري والبحري واجلوي اضطر أهالي 
قريتَي جبع وعني غزال تت هذا الدمار واخلراب إلى مغادرتها 
إل���ى قرية إجزم وجتمعوا في بي���ارة نايف املاضي تت حماية 

األمم املتحدة.
اس���تمر القصف بش���كل كثيف، حتى بعد إع���الن اليهود 
دولتهم، وبعد ش���هرين ونص���ف وبعد الهدنة الثانية س���قطت 
القرى الثالث في 22 - 1948/7/24م بعد استخدام الصهاينة 
طائرات بريطانية ومت تدمير القرى بأكملها، وكانت قرية إجزم 
من آخر القرى س���قوطاً بتاريخ 1948/7/27م، عندها أعلنت 
اإلذاعة اليهودية باللغة العبرية في ذلك اليوم نبأ سقوط إجزم 
وقالوا: )لقد أس���قطنا احلمامة البيضاء وكس���رنا جناحيها(. 
واحلمامة البيضاء هي قرية إجزم وجناحاها جبع وعني غزال، 
وذلك بحس���ب الرواية اليهودية التي تسمي هذه القرى )القرى 

اجلريئة والعنيدة(.
ولم تدخل الق���وات اليهودية إلى قرية إجزم إال بعد التأكد 
من أن القرية خالية من املس���لحني؛ حي���ث كان آخر املقاتلني 
املنس���حبني من القرية هما )يوس���ف مفل���ح الفياس ومحمد 
اإلنكليزي( بحس���ب ما ذكر الكاتب والباحث لبيب قدس���ية إذ 
ش���اهدهما عندما وصال إلى البيارة وهم���ا ميتطيان جوادين 

أصيلني ويحمالن أسلحتهما وذخيرتهما)1(.
قريب���اً من 92٪ من الالجئني يعودون إلى قرى قضاء حيفا 
وجزء يس���ير منهم إلى مدينة حيفا، وم���ن تلك القرى )إجزم، 
وجبع، وعني غزال، والصرفند، وعتليت، وأم الزينات، وكفر الم، 
وطيرة حيفا، والطنطورة، وبلد الش���يخ، وعني حوض، واملزار، 
ودالية الروحاء، وعارة، وأم الفحم، والفرديس(، لكن بنسبة ٪83 
منهم من قرى مثلث الكرمل )إجزم، جبع، عني غزال(، وما تبقى 
م���ن مدن وأقضية أخرى مثل )يافا، وع���كا، واخلليل، ونابلس، 

والقدس، وجنني، وطولكرم، والرملة، والناصرة(.
))) ينظر منتدى إجزم، سقوط قرية إجزم قضاء حيفا بأيدي العصابات الصهيونية، لبيب 

قدسية.
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فلس���طينيو العراق قبل االحت���الل األمريكي عام 
2003م:

نتيجة للخطأ الفادح والكارثة التاريخية في عدم تس���جيل 
الفلس���طينيني ضمن س���جالت وكالة غوث وتشغيل الالجئني 
)األونروا(، أصبح وضع الفلس���طيني مرتبط بسياسة احلكومة 
العراقي���ة التي تكم الب���الد، وهو ما جعل وضع���ه القانوني 
واالقتصادي واالجتماعي واملعيش���ي وغيره���ا مضطرباً وغير 

مستقر؛ نتيجة تغيُّر وتقلُّب القوانني واألحوال املتعلقة بهم.
وعليه فإن الوضع ينعكس س���لباً وإيجاباً بحس���ب األحوال 
العام���ة في البالد؛ حتى أصبحوا جزءاً م���ن املجتمع العراقي، 
لكن األمر املتميز - مقارنة مع ما حصل بعد عام 2003م - هو 
قضية األمن وعدم االس���تهداف املباش���ر بشكل سافر وواضح 

ومكشوف على الهوية أو خلفية طائفية أو عنصرية.
قد تكون هنالك بعض املضايقات الفردية وسماع كالم ينم 
عن حقد س���واء من ِقَبل بعض األف���راد أو املوظفني؛ لكنه كان 
عش���وائياً ولم يصل إلى حد القتل والتعذيب واالنتقام بوسائل 
وحشية، والتحريض اإلعالمي والتهديد والوعيد الشديد؛ الذي 

جنم عنه تهجير غالبية الفلسطينيني خارج العراق!

أماكن الوجود في العراق:
بداية األمر مت إس���كانهم في معسكرات ومدارس ومعاهد 
ونواٍد ودور أيتام ودور مجمدة ومس���اكن ومعابد اليهود، ثم بعد 
سنوات مت نقلهم لعدة أماكن وجتمعات على شكل مالجئ ومباٍن 
قدمية في مناطق: احلرية والطوبجي )حي السالم( والزعفرانية 

والكفاح والفضل والشورجة وغيرها من أحياء بغداد.
وقسم آخر، منهم في احلويجة في محافظة كركوك شمال 
العراق، ومعسكر الش���عيبة في البصرة وكذلك باب سنجار في 
املوصل، وكان نظام الس���كن جماعي ومشترك وليس فيه أدنى 

مقومات السكن.
ل تبعات إسكان اجلميع؛ إال أن مشكلة  كان من املفترض تمُّ
السكن لم تل إلى هذه اللحظة، وكان الفلسطينيون يستفيدون 
من س���كن وزارة العمل بنسبة 50 ٪ فقط والبقية يتحملون ذلك 

على نفقتهم اخلاصة!
ثم بعد ذلك توس���عت أماكن اإلقامة؛ ففي مطلع السبعينيات 
من القرن املاضي مت إنش���اء مجمع البلديات، وهو عبارة عن 16 
بناية في كل منها 48 شقة، لكن منذ ذلك احلني لم يجِر أي توسع 
إضافي وبقيت مش���كلة السكن قائمة، وهنالك أماكن أخرى، مثل: 
بغ���داد اجلديدة وحي الصحة في ال���دورة وحي األمني والبتاوين 

وشارع النضال والوزيرية وغيرها من العاصمة بغداد.
ومما يدل على رداءة وتعاسة مساكن الفلسطينيني، زيارة وزير 
العمل والش����ؤون االجتماعية أحمد احلبوبي، في عام 1967م مللجأ 
الزعفرانية، ورفع تقريراً ملجلس الوزراء مما جاء فيه: )... فهالني 

ما رأيت! وال أبالغ لو شبهتها بقبور يسكنها أحياء(.
اآلن ونح���ن مع بداية ع���ام 2011م يعدُّ مجم���ع البلديات 
الثقل األكبر لوجود الفلس���طينيني، بعد تهجير واضطهاد كثير 
من العائالت في األماكن ذات الغالبية الش���يعية: كالبصرة في 
اجلنوب، ومناط���ق احلرية والدورة واألم���ني وبغداد اجلديدة 
والطوبج���ي والغزالي���ة واملعالف والس���يدية وغيرها، وهنالك 

عائالت في محافظة املوصل.

الوضع القانوني:
لم تك���ن هنالك قرارات واضحة تنظم ه���ذا امللف وكيفية 
التعامل في كثير من اجلوانب مع الفلس���طيني في العراق مدة 
طويلة لغاية صدور قرار عام 1964م، ثم بدأت تصدر القرارات 
تباعاً ومنها معاملة الفلس���طيني معامل���ة العراقي بالواجبات 
واحلقوق باستثناء اجلنس���ية والترشيح، وكان آخرها قرار رقم 

202 لسنة 2001م ، ومنحهم اإلقامة الدائمة.

األعداد:
حس���ب تقرير األمم املتحدة في حزي���ران عام 1949م 
مت تقدير الع���دد ب� )5000 فلس���طيني(، وفي عام 1970م 
ب� )14000(، وفي عام 1979م ب� )19000( حس���ب دراس���ة 
الباحثة هدى حمودة، وحس���ب إحصائي���ة منظمة التحرير 
الفلسطينية يقال بأن 34000 فلسطيني كانوا في العراق عام 
2002م ، لكن في عام 2003م كان العدد - تقريباً - 25000 

فلسطيني بحسب إحصائية مفوضية شؤون الالجئني.
وفي آخر إحصائية بش���هر مارس 2009م من ِقَبل 
وزارة الداخلية العراقية وصل العدد إلى )13476( مبا 
فيهم مخيم الوليد الصح���راوي عند احلدود العراقية 
الغربية مع سورية؛ حيث بلغ عددهم فيه 1500 الجئ. 
هذه اإلحصائية اعتمدت العوائل املسجلة ضمن اللجنة 
الدائمة لش���ؤون الالجئني، ومنه���م من هو فعاًل خارج 
الع���راق، والتقديرات اآلن تقول بأن قرابة 8000 آالف 
فق���ط املوجودين حالياً في العراق غالبيتهم في مجمع 

البلديات شرق بغداد.
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وكان لق���رار رقم 23 ع���ام 1994م األثر الكبير في تكريس 
ن  معاناة مضاعفة في كثير م���ن اجلوانب؛ إذ يقضي بعدم متكُّ
الفلس���طيني من العمل أو الس���كن أو اإليجار أو حتى امتالك 
خط هاتف، وعلى الرغم من التصريحات مبعاملة الفلس���طيني 
معاملة العراقي في السنتني املاضيتني؛ إال أن اضطراباً واضحاً 

وتضييقاً كبيراً وصعوبات يجدها الفلسطيني في العراق!

الوضع االقتصادي:
انعكس االضط���راب في الوضع القانون���ي على الالجئني 
الفلس���طينيني في الع���راق في جميع مجري���ات احلياة، ومنها 
الوضع االقتصادي، فنسبة قليلة منهم كان لديهم وضع معاشي 
جي���د ووظائف ومه���ن. أما البقي���ة والغالبية ف���كان وضعهم 

االقتصادي ضعيفاً.

الوضع االجتماعي:
نتيجة لنظام الس���كن اجلماعي الذي اتخذته وزارة العمل 
والش���ؤون االجتماعية، فقد ظهرت كثير من اآلثار االجتماعية 
السلبية بطبيعة احلال، لكن بقي الفلسطيني في العراق محافظاً 
على مبادئه وتراثه وعاداته، واتصفوا باحلشمة واحملافظة على 
دينهم ووالئهم ألرضهم املغتصبة وقضيتهم، وكانوا أش���به بكتلة 

واحدة وعائلة متماسكة؛ ال سيما في أماكن جتمعاتهم.

فلسطينيو العراق بعد عام 2003م:
احتالل العراق كان فاجعة كبيرة للفلس���طينيني في العراق، 
وكان حدثاً مفاجئاً ومباغتاً، حتى بدأت الصدمة نوعاً ما تخف 
بع���د أن أصبح أمراً واقعاً؛ إال أن حي���اة جديدة بدأت ومعاناة 

ليست باحلسبان حلَّت على عموم الفلسطينيني.
وحتى يتم تصوُّر ما حصل بدقة، ومالبسات األحداث بشكل 
مختصر، ميكن تقس���يم املراحل التي مر بها فلسطينيو العراق 

بحسب السنوات إلى:
)ع��ام 2003م( مرحل��ة ترقب: حيث ب���دأت مرحلة ترقُّب 
جديدة لعموم الفلس���طينيني، وعلى جمي���ع األصعدة )األمنية 
والسياسية والدينية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية(، بعد 
أن حصل���ت فوضى عارمة في البالد، وال يعلم ما هو مخبَّأ لهم 

في املستقبل القريب .
)عام 2004م( مرحلة حيطة وحذر: في هذه املرحلة بدأت 
تتضح معالم احلكومة اجلديدة، وبروز بعض الفئات والقوميات 

والطوائف والتكتالت على حس���اب األخرى، والفلسطيني ليس 
مبنأى عن تلك التش���كيالت بحكم تعايشه، فكان مؤشراً لبداية 

معاناة وحقبة جديدة تلوح مخاطرها في األفق القريب.
)ع��ام 2005م( بداي��ة االس��تهداف: ظه���رت موج���ة من 
التحري���ض اإلعالمي املكثَّف، ض���د الوجود العرب���ي عموماً 
والفلسطيني خصوصاً، تكللت باعتقال أربعة فلسطينيني أبرياء، 
وإظهاره���م على قناة العراقية، وإجباره���م بالقوة على اإلدالء 
باعترافات انعكست بشكل سلبي وكبير على عموم الفلسطينيني 
في العراق؛ حيث بدأ التضييق واالس���تهداف واملالحقة وبدأت 

مرحلة جديدة تختلف عن سابقاتها.
)عام 2006م( عام النكبة: من أشد األعوام ضراوة، وأكثرها 
قس���اوة، وأصعبها على النفوس؛ حيث تضاعف���ت االنتهاكات 
وكث���رت االعتق���االت وازدادت ح���االت اخلط���ف والتعذيب، 
والدوافع طائفية محضة؛ ال س���يما بعد أحداث املس���اجد في 
2006/2/22م ، واش���تد اخلناق على عموم الفلس���طينيني في 
شتى املجاالت، وضاقت عليهم األرض مبا رحبت وانعدمت أدنى 

وسائل املعيشة اإلنسانية.
)ع��ام 2007م( ع��ام اهلج��رة والش��تات: نتيج���ة طبيعية ملا 
تعرض���ت له ه���ذه األقلية من ظل���م واضطهاد وممارس���ات 
وتضييقات ومضاعفة للمعان���اة، وعدم وجود بصيص أمل في 
حل املشكلة، التجأت الغالبية خليار االنتقال والهجرة والشتات 
بحثاً عن حلول فردية، مع أن نس���بًة منهم أجبروا على املغادرة 
وطردوا من مس���اكنهم، وبدأت دائرة وخريطة وأماكن وجودهم 

تتوسع وتزداد وتكثر شيئاً فشيئاً.
ن نسبي  )ع��ام 2008م وما بعده( جَنْي الرماد: حصل تسُّ
في امللف األمني في بغداد؛ إال أن اآلثار املترتبة واملتراكمة بسبب 
ما مضى من جروح ومحن، بلغت ذروتها؛ فهنالك أشبه باحلصار 
وخطورة في التنقل ودخول املؤسس���ات العراقية، وارتفاع نسبة 
البطالة، ناهيك عن أوضح مظهر وأبرز َمعلَم للفلسطينيني، هو 
خ النسيج العائلي والروابط األسرية؛ إذ  التشرذم والتشتت وتفسُّ
ال تكاد جتد عائلة فلس���طينية تقيم في مكان واحد أو حتى في 
مكانني؛ لذلك ال بد من معرفة أمر هام للغاية، وهو أن املشكلة 
اآلن غير مقتصرة على امللف األمني، فبس���بب هاجس اخلوف 
وعدم االطمئنان واضطراب الوضع القانوني، وعدم توفر أدنى 
مقومات احلياة اإلنس���انية )صعوبة في العمل والتنقل وإظهار 
د املسألة ويزيد من املأساة  الهوية الفلس���طينية...( كل ذلك يعقِّ

على املدى القريب والبعيد.



العدد 76295

انتهاكات فاقت التصورات:
تعرضت )األقلية الفلس���طينية( املوجودة في العراق ملجازر 
وحش���ية واضطهاد غير مس���بوق وتنكي���ل متواصل، وحمالت 
عدائية وظلم وترهيب لم يسبق لها مثيل، اشتدت هذه األعمال 
اإلجرامية بعد عام 2005م؛ حيث كان لإلعالم الطائفي متمثاًل 
بالسياس���يني والرموز الصفوية الت���ي دخلت مع احملتل وبعض 
الصحف والقن���وات الفضائية، كان لهم الدور البارز في تأجيج 
الرأي العام ضد العرب عموماً والفلس���طينيني خصوصاً، وهذا 
انعكس بشكل كبير على عمليات االستئصال والتهجير واملالحقة 

للعرب وخصوصاً الفلسطينيني.
كان للميليش���يات الطائفية الصفوي���ة املدعومة من إيران، 
الدور الكبير في تلك االستهدافات؛ ال سيما ما تُعَرف بعصابات 
جيش املهدي، والتهمة جاهزة )وهابي، بعثي، صدامي، إرهابي، 
ناصبي... وهكذا(، ومت قصف جتمعات الفلسطينيني والتركيز 
عل���ى أكثرها كثافة )مجمع البلديات( واختطاف بعض العاملني 
واملوظفني وأصحاب رؤوس األموال والكفاءات وقتلهم، والبعض 
مت تعذيبهم وتصفيتهم وأخذ فدية من ذويهم، ثم تس���ليم جثثهم 
ملشرحة الطب العدلي، وهنالك جثث لم يتم استالمها إلى اآلن، 
في الوقت الذي يس���لِّم فيه الصهاينة جثث ورفات فلسطينيني 
قام���وا بعمليات بطولية وقتل يهود قب���ل أكثر من ثالثة عقود! 
ونحن ضيوف على العراق ويتم التنكيل بنا بال ذنب ثم تختطف 
عون نصرتهم للقضية الفلس���طينية! فأي  اجلثث! وبعد ذلك يدَّ
دي���ن وأي عقيدة وأي مذه���ب يبيح ألولئ���ك الطائفيني هذه 

الشناعات، لكن إذا ُعرف السبب بطل العجب.
كما رافقت هذه املمارس���ات اعتقاالت عش���وائية من ِقَبل 
األجهزة األمني���ة العراقية، وتضييقات في معظم املؤسس���ات 
والوزارات، بل تهديدات واغتي���االت في بعض املناطق، وبدأت 
األمور تتدهور وأصبح الفلس���طيني في حال ال يحس���د عليها، 
ليكون تفكير جديٌّ بإيجاد بدائل واخلالص من هذه االنتهاكات 
املتكررة واملس���تمرة، التي نتج عنها أكثر من 300 ش���هيد بإذن 
الله، وأكثر من 500 جريح، وعدد من املفقودين، وقرابة عشرين 
جثة لم تسلَّم لذويها، وتهجير أكثر من ثلثي الالجئني؛ أي يقارب 
)18 ألفاً( ولم يتبقَّ اآلن إال قرابة 8 آالف فلس���طيني يعيشون 
د االعتقاالت العشوائية في  ظروفاً س���يئة للغاية، في ظل جتدُّ
شهر أغس���طس/ آب 2011م، وهنالك أنباء عن تعذيب شديد 
وتنكيل باملعتقلني الفلس���طينيني، حتى أدلَى بعضهم باعترافات 
وجرائم لم يقترفها، ثم يتم تصويرهم على قناة الفتنة الطائفية 

)قناة العراقية الفضائية(، ثم يتم تأجيج الرأي العام والش���ارع 
العراقي ضد الفلسطينيني في إشارة واضحة لتنفيذ مخططات 
وأجندة لتقليص عدد الفلسطينيني في العراق خدمة للمصالح 

الصهيونية في املنطقة.

مخيمات البؤس واللجوء والصمت العربي!
بُعيد احتالل العراق ع���ام 2003م تهجر قرابة 400 عائلة 
فلس���طينية من عدة مناطق في بغداد والبصرة بدوافع طائفية، 
���س أول مخيم لالجئني الفلس���طينيني في العراق، بساحة  وأُسِّ
لك���رة القدم في نادي حيفا الرياض���ي مبجمع البلديات، لتبدأ 
محنة جديدة لم تكن باحلس���بان، اس���تمر ه���ذا املخيم حتى 
منتصف عام 2005م، ومع بداي���ة االحتالل اضطرت كثير من 
العائالت الفلسطينية نظراً خلطورة الوضع إلى مغادرة العراق 
باجتاه احلدود األردنية، وبقيت عائالت بني احلدين في مخيم 
الكرامة، وأخرى دخلت احلدود األردنية لتمكث عدة سنوات في 
مخيم رويشد الصحراوي، ثم يتم تهجير تلك العائالت إلى كندا 
وأميركا ونيوزيلندا والبرازيل وغيرها من دول الش���تات اجلديد 
في حني الصحراء العربية تشتكي التصحر، واملساحات شاسعة 
لم تتسع ملئات الفلس���طينيني الفارين من بطش امليليشيات في 

العراق! 
مع اس���تمرار التضييق والتنكيل بالفلس���طينيني، اضطرت 
عائالت نهاية عام 2005م إلى التوجه للصحراء في ظل صمت 
دولي وإس���المي وعربي مخٍز أمام م���ا يحصل، لكن هذه املرة 
ُمِنَع���ت العائالت من دخ���ول احلدود األردني���ة، لتنتقل باجتاه 
املنفذ الس���وري، ليتأس���س مخيم التنف بني احلدين )السوري 
- العراقي(، اس���تمر قرابة خمس سنوات، ومت تهجير أكثر من 
2000 فلس���طيني إلى كثير من الدول األجنبية منها: )السويد، 
الدمنارك، هولندا، بريطانيا، أميركا، النرويج، تش���يلي، كندا، 

فنلندا، إيطاليا، وغيرها من الدول(.
وخالل العام 2006م تأس���س أيضاً مخي���م طريبيل قرابة 
ش���هرين لعدة عوائل، ثم بعد ذلك أُنش���ئ مخي���م الوليد الذي 
ال يزال ش���اخصاً إلى هذه اللحظات داخ���ل احلدود العراقية 
في املنطق���ة الغربية التابعة ملنطقة الرطب���ة، ومت تهجير أكثر 
من 2000 فلس���طيني لكثير من الدول الس���ابقة باإلضافة إلى 
)آيسلندا وفرنسا وغيرها من الدول(، واآلن بقي فيه قرابة 200 
فلس���طيني لهم قرابة خمس سنوات في الصحراء، قضى منهم 
ى يتم تهديدهم اآلن  قرابة 28 فلس���طينياً نحبه فيه، وم���ن تبقَّ
بإرجاعهم إلى العراق، مع أنهم فروا منه لعدم شعورهم باألمان.
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وهناك عائالت أخرى متكنت من دخول سورية بطرق مختلفة، وقامت بالتسجيل 
ضمن مفوضية ش���ؤون الالجئني، ومت تأسيس مخيم الهول منتصف عام 2006م في 
محافظة احلس���كة عند املثلث الس���وري التركي العراقي، ومت تهجير أكثر من 2000 
فلس���طيني لعدة دول أجنبية منها )أس���تراليا(، وال زال هناك أعداد ينتظرون إعادة 
تهجيرهم وإنهاء معاناتهم، في الوقت الذي لم تس���تقبل أي دولة عربية أياً من هؤالء 
رين على غرار استقبال الدول األجنبية، وهو ما يشير إلى تعرُّض هؤالء خلطورة  املهجَّ
االندماج في تلك املجتمعات وضعف مطلب حق العودة لدى األجيال القادمة، وبذلك 
تكون تلك امليليشيات املدعومة من إيران قدمت خدمة ذهبية مجانية للكيان اليهودي، 

بإبعاد فئة مهمة في دفة الصراع، ستظهر عواقبها بعد عدة عقود.

نتيجة لش���ظف العي���ش والضنك وتوال���ي االنتهاكات 
تشرذمت وجتزأت وانش���طرت العائالت الفلسطينية التي 
كانت تعيش في الع���راق؛ في أكثر من ثالثني دولة معظمها 
أجنبية، ولو أضفنا املس���احات الشاسعة لبعض الدول التي 
تتك���ون من واليات ومقاطعات وم���دن كبيرة، لنتج عن ذلك 
فعلياً تشتُّت وتبعثُر الفلسطينيني ألكثر من ستني أو سبعني 
دول���ة، إذا علمنا أن أكثر من 3000 فلس���طيني توزعوا في 
الواليات املتحدة األمريكية، وقرابة ألف في أستراليا، وألف 
أخرى في كندا، لكن حصة األس���د كانت ململكة الس���ويد 
مبدنها املتباعدة؛ حيث استوعبت أكثر من 4000 فلسطيني، 
ويخبرن���ي أحد أقربائ���ي هناك في حينها: ب���أن له قرابة 
عش���ر شهور وعدد من قرابته في مدينة أخرى لم يتسنَّ له 
زيارته���م! وهذا األمر يكاد يكون طبيعياً في تلك املجتمعات 

اخلالية من احلياة االجتماعية.
ف���ي النرويج توزع أكثر من 1000 فلس���طيني، وكذلك 
احتضن���ت فنلن���دا وهولن���دا والدمنارك أع���داداً أخرى، 
لتستوعب الدول اإلسكندنافية جميعاً تلك األقلية املنكوبة، 
ولم تكن بقية الدول األوروبية مبعزل؛ حيث استقبلت فرنسا 
عدداً من العوائل، وبريطانيا قرابة 250 فلسطينياً، ومن َقبْل 

تشيلي والبرازيل عدد مقارب.
أما جزيرة قبرص فقد وصلها أكثر من 3000 فلسطيني 
مبغامرات عبر البحر األبيض املتوس���ط، وقصص مذهلة، 
لكن تبددت األحالم، واآلن هنالك هجرة عكسية من قبرص 

إلى دول أخرى نتيج���ة للمصير املجهول فيها لتلك العوائل 
التي بحثت عن بصيص أمل، في العيش اآلمن واالس���تقرار 

النسبي. وعائالت تنتظر إعادة تهجيرها في تركيا.
ولو ذهبت مييناً أو ش���ماالً وُجبْت قارات العالم، لعلمت 
أن الفلس���طيني بذل جهوداً مضنية، في سبيل الوصول إلى 
برِّ األمان بعد إغالق احلدود العربية أمامه، فتخيل أن عدداً 
من العوائل اس���تقر بها احلال في شبه القارة الهندية حتى 
يع���اد تهجيرهم لدول أخرى، وال زال���ت أعداد منهم هناك 
إلى حلظة كتابة هذه الس���طور، وأعداد أخرى في ماليزيا 
وإندونيس���يا وتايلن���د، وعدد قليل ذه���ب للبحث عن لقمة 
العيش في الصني وروس���يا وبلغاري���ا واليونان، وحتى مير 
الفلس���طيني مبعظم الدول كان لرومانيا وسلوفاكيا نصيب 
كذلك كمحطات ترانزيت قبل االنتقال لدول املهجر اجلديد!
وحتى يش���هد التاريخ مبحتلف تسطيراته على تلك املأساة 
اس���تقبلت بلجيكا وإس���بانيا أعداداً أيضاً، واتس���عت الرقعة 
وترامت أطراف اخلريطة، حتى أصبحت بال حدود، وبناًء على 
ذلك يعجز القلم عن تخطيطها وتلوينها بل حتى اإلشارة إليها.
إن أخط���ر ما في هذا التش���رذم، ه���و ضعف األواصر 
ر الروابط العائلية واالجتماعية، واندثار كثير  األَُسرية، وتكسُّ
م���ن التقاليد واألع���راف واألخالق والع���ادات، في ظل هذا 
الشتات املميت املقيت، وتلك هي النكبة التي فاقت نكبة اآلباء 

واألجداد عند اقتالعهم من أرضهم احلبيبة فلسطني!

خريطة فلسطينيي العراق احلالية:



العدد 78295

ج���������ال س�����ع�����د ال������ش������اي������ب)*(

ga la l_ e l shayp@hotmai l . com

] مرصد األحداث [

مرصد األخبار

النيابة المصرية: مبارك خرب حياة المصريين ألجل نجله
قال املستشار مصطفى سليمان )ممثل النيابة في محاكمة الرئيس املخلوع ومعاونيه(: إن املتهم األول حسني مبارك صنع 
نظاماً فاسداً دمر احلياة السياسية، وكرَّس جميع جهوده في العقد األخير من واليته إلمتام مشروع توريث جنله، وترك الفساد 
ر االنتخابات البرملانية واحمللية وأطاح بكل من يتمتع بقدرة شعبية وذهبت النزاهة  ينتش���ر في ربوع الوطن بدون محاسبة، وزوَّ

والشفافية عندما فضل املتهم واليته الشخصية على املصلحة العامة. 
وطالب ممثل النيابة في مرافعته - التي أبكت جميع احلاضرين - باس���تعادة الكرامة والعدالة االجتماعية التي س���لبها نظام قمعي 
مس���تبد، تعامل مع أبناء الوطن بقلب قاٍس مثل احلجارة؛ وذلك حملاولة الرئيس الس���ابق احلفاظ على س���لطانه وعدم زوال عرشه، وأننا 
جئنا أمام احملكمة لنضع بني يديها املاضي واحلاضر واملس���تقبل في ظل الظروف التي نعيش���ها، نتيجة االنفالت األمني والغياب الواضح 
َرطية، وقال: إن هذه احملكمة مستقبل مصر وتكون عبرة ملن يتقلد موازين احلكم بعد ذلك.    ]جريدة األهرام املصرية 2012/1/3م[ للمؤسسات الشُّ

ندوة عالمية تطالب بتفعيل إدانة 
العنصرية اإلسرائيلية

خرج املش���اركون في ن���دوٍة ُعقدت بالعاصم���ة األملانية برلني 
بضرورة املطالب���ة بتفعيل قرارات محكمة راس���ل بجنوب إفريقيا 
دة باملمارسات العنصرية اإلسرائيلية ضد الفلسطينيني، ودعوة  املندِّ
جلنة مناهضة التمييز العنصري باألمم املتحدة الس���تخدام )53( 
قانوناً لديها ملواجهة سياس���ات االحتالل اإلسرائيلي التي ال تترم 

القانون الدولي.
وناقش���ت الندوة اجلولَة الثالثة حملكمة راسل الشعبية العاملية، 
الت���ي ُعقدت مبدين���ة الكاب في جنوب إفريقي���ا في اخلامس من 
نوفمبر املاض���ي، والتي أفضت إلى اتهام إس���رائيل بتطبيق نظام 
فصل عنصري على الشعب الفلسطيني واضطهاده بشكل جماعي، 

وهو ما يشكل جرمية ضد اإلنسانية.
كما يذكر أيضاً أن تأسيس محكمة راسل لفلسطني جاء بعد احلرب 
اإلسرائيلية على قطاع غزة نهاية عام 2009م، وقالت: إن هذه احملكمة 
عقدت جولتني ببرشلونة ولندن في مارس وأكتوبر عام 2010م، وجولتها 
الثالثة في جنوب إفريقيا كانت في نوفمبر املاضي، ومن املقرر أن تعقد 

جولتها الرابعة في سبتمبر القادم في نيويورك.
]مواقع 2011/12/16م[

معدات عسكرية من العراق 
إلى مخازن الجيش اإلسرائيلي

كش���فت صحيفة يديع���وت أحرون���وت أن اجليش 
ع قريباً عل���ى صفقة كبيرة مع اجليش  األمريكي س���يوقِّ
اإلسرائيلي يتم مبوجبها تزويد األخير مبعدات وسيارات 
جي���ب من ط���راز »هامر« وش���احنات وغيره���ا، التي 

استعملها اجليش األمريكي في العراق وأفغانستان.
وكان مس���ؤولون رفيعو املس���توى في قيادة األركان 
اإلسرائيلية قد خرجوا للواليات املتحدة إلكمال تفاصيل 
الصفقة، بع���د إكمال اجليش األمريكي انس���حابه من 
الع���راق نهاية العام املاضي وقلص بش���كل كبير وجوده 

في أفغانستان.
وأوضح���ت مصادر أمنية إس���رائيلية أنه من ناحية 
التكلف���ة فإن احلديث يدور عن صفقة جديرة باالهتمام 
بالنس���بة للجيش اإلس���رائيلي؛ ألن معظ���م الدفعات 
س���تكون من أموال املس���اعدات األمريكي���ة، وإذا متت 
الصفقة فس���تصل جيبات الهامر إلى إس���رائيل وسيتم 
تخزين غالبيتها في مخازن الط���وارئ التابعة للجيش.                     
]مركز عكا للدراسات 2012/1/10م[

)�( نرحب مبقترحاتكم البنَّاءة في باب مرصد األحداث على بريد الكاتب.
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عامة تعجب

مرصد األخبار 

تباين إسالميي مصر حول كامب ديفيد
نفى إبراهيم منير قيادي العضو مبكتب إرش���اد جماعة اإلخوان املس���لمني مبصر؛ أن تكون اجلماعة قدمت أي ضمانات 
لواشنطن بشأن احترام اتفاقية كامب ديفيد للسالم مع إسرائيل، مؤكدا على انها ستعرض القضية على الشعب املصري في 

استفتاء ليقرر موقفه منها بنفسه.
وذلك ردا على ما ذكرته فيكتوريا نوالند، املتحدثة باسم اخلارجية األميركية »أن اإلخوان في مصر قدموا للواليات املتحدة 

ضمانات تقضي باحترام اتفاقية السالم مع إسرائيل، مشيرة إلى أنهم قطعوا تعهدا بذلك«.
وفي املقابل أكد حزب النور السلفي رسميا أنه لن يعمل على إلغاء االتفاقية، ُمشيراً إلى أنه سيكافح جاهداً على تعديل »بنودها 
اجلائرة« بكافة السبل املشروعة، مشددا على الوقوف »بقوة ضد محاوالت التطبيع واحلوار بكافة صوره، وضد إقامة عالقات حزبية 

أو شعبية مع كيان يريد طمس هويتنا، فضال عن احتالله ألرضنا، ومحاصرته إلخواننا، ودعمه جلالدينا حتى آخر نفس«. 
ويذكر أنه وفي أول تعليق له على هذا األمر؛ قال رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامني نتنياهو »نأمل أن تعترف أي حكومة 
قادمة في مصر بأهمية احلفاظ على معاهد السالم مع إسرائيل كما هي، وكأساس لألمن اإلقليمي واالستقرار االقتصادي«.
]شبكة رصد ومواقع إخبارية 2012/1/6م[

)القتل والدمار( هو أعظم إرث تركه األمريكيون في العراق!
اعترف اجلنرال فرانك هيلميك )نائب قائد القوات األمريكية في العراق( بأن العراق ال يزال ضعيفاً، وأكد أن العراقيني 

يعرفون أن لديهم فجوة كبيرة في القدرة على الدفاع عن مجالهم اجلوي، وهذا أمر يرجع إليهم.
كما أكد أنه ال تزال هناك بعض الثغرات األمنية مثل سيادة العراقيني على أجوائهم، وقدراتهم على الدفاع اجلوي، وحماية 
منصات النفط، والقدرة على القيام بعمليات مسلحة مشتركة للدفاع اخلارجي، وتنسيق عمل قوات املشاة والدروع واملدفعية.. 

مشيراً أنهم لم يصلوا بعد إلى تلك القدرات.
وعن عمل القوات األمريكية طيلة الس���نوات الثماني املاضية، قال هيمليك: إذا كان لي تديد ما هو أعظم إرث تركناه، 
فإنه س���يكون: مفاهيم الثقة، واملهنية وروح العمل اجلماعي التي كانت تغرس داخل قوات األمن العراقية، وكذلك الصداقات 
والعالقات التي أقمناها معهم.                 ]شبكة CNN اإلخبارية 2012/1/7م[

سيلفاكير: شعرت بسعادة غامرة لوجودي بأرض الميعاد!
نقل مراسلون عن سيلفاكير أنه »ش�عر بس�عادة غامرة« عندما وطأت قدماه ما أس��ماها بأرض امليعاد؛ وذلك في إش�ارة 
ل� )إس���رائيل( التي وصلها مؤخراً برفقة وفد يضم وزير اخلارجية والدفاع واألمن القومي لدولة جنوب الس���ودان، ورئيس 

غرفة الصناعة والتجارة.
وقد أجرى رئيس دولة جنوب السودان )سيلفاكير ميارديت( مباحثات مع الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز في مقر إقامته 

بالقدس الغربية، وذلك ضمن زيارة مفاجئة ُوِصَفت بالتاريخية يقوم بها سيلفاكير ألول مرة إلى )إسرائيل(.
وفي الوقت نفس���ه أكد بيريز عقب اللقاء الذي جمعه بسيلفاكير على أن إس���رائيل مستعدة لتقدمي الدعم لدولة جنوب 
السودان على كافة األصعدة، واصفاً زيارة سيلفاكير بأنها تاريخية بكل املقاييس.                      ]اجلزيرة ووكاالت 2011/12/20م[
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ذكر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية 
احملتلة »أوتشا« أن سلطات االحتالل الصهيوني تظر على نحو 

3.7 مليون مواطن فلسطيني دخول مدينة القدس. 
وجاء في التقرير: أن نحو 270 ألف فلسطيني يعيشون 
في »القدس الش���رقية«، بينهم 55 ألفاً معزولون مادّياً عن 
املركز احلضري بواس���طة اجلدار احمليط باملدينة، فضاًل 
عن حوالي 200 ألف مستوطن يهودي يقطنون املستوطنات 
املقامة على أراضي القرى والبلدات الفلس���طينية الواقعة 

شرقي القدس.
وأضاف أن���ه متَّت مصادرة 35٪ م���ن أراضي القدس 
الشرقية لصالح مشاريع توسعة املستوطنات اليهودية، وأن 
م���ا ال يَِقل عن 32٪ من منازل الفلس���طينيني غير حاصلة 
عل���ى تراخيص بناء »إس���رائيلية« يصعب احلصول عليها، 
وهو األمر الذي يعرِّض ما ال يقل عن 86.5 ألف فلسطيني 

خلطر التهجير.
]موقع فلسطينيو ال� 1948، 2011/12/06م[

 )Iraq Body Count( جاء في تقرير نشرته منظمة
غير احلكومي���ة: أن 4095 مدنياً ُقِتلُوا جراء أعمال العنف 

في عام 2011م مقارنة ب� 3976 في عام 2010م.
وبذل���ك يرتفع عدد املدنيني الذي���ن ُقتلُوا جراء أعمال 
العن���ف في الع���راق منذ الغزو واالحت���الل األمريكي عام 

2003م إلى أكثر من 144 ألف قتيل.
ويذكر أن احلكومة العراقي���ة كانت قد أعلنت أن عدد 
القتلى املدنيني في عام 2011م بلغ 1578 حسب إحصاءات 
وزارة الصحة.            ]شبكة BBC اإلخبارية 2012/1/2م[
كش���ف رئيس احلكوم���ة اإليطالية اجلدي���دة )ماريو 
���ف تصل قيمتها إلى 30 مليار يورو؛  مونتي( عن خطة تقشُّ
أي حوال���ي 41 ملي���ار دوالر، في ش���كل ضرائب جديدة، 
وتخفيض اإلنفاق على مدى عامني، وتتضمن أيضاً إصالح 
نظام املعاش���ات، في خطوة تهدف إلى إنهاء األزمة املالية 

التي جتتاح عدداً من دول منطقة اليورو.     
]شبكة CNN اإلخبارية 2011/12/14م[

أعلن إس���ماعيل محفوظ وكيل وزارة املالية في حكومة 
حم���اس أن إجمالي املوازنة العامة لعام 2012م بلغ حوالي 
769 مليون دوالر، بزيادة نحو 140 مليون دوالر عن ميزانية 
العام الذي سبقه، وذلك مقابل 630 مليون دوالر في موازنة 

عام 2011م«.
وأوضح أنه خصص من املوازنة »مبلغ 405 ماليني دوالر 

للرواتب مقابل 298 مليون في موازنة العام املاضي«.
]جريدة الشروق 2011/12/6م[

قالت منظم���ة »صحفيون بال ح���دود« التي تتخذ من 
باريس مقراً لها: إن 66 صحفياً قتلوا في أنحاء العالم في 
عام 2011م، وإن كثيري���ن منهم قتلوا أثناء قيامهم بتغطية 
الثورات العربي���ة أو خالل عنف عصاب���ات اجلرمية في 

املكسيك أو االضطرابات السياسية في باكستان.
]موقع دويتشة فيله األملاني 2011/12/22م[

ائه حول  قام موقع »اليوم الس���ابع« باس���تطالع آراء قرَّ
التفكير في إصدار مشروع قانون الستثناء أعضاء املجلس 
العس���كري من املساءلة في سؤال بعنوان: هل تؤيد مشروع 
قانون اس���تثناء أعضاء املجلس العس���كري من املساءلة؟ 
وجاءت النتيجة كالتالي: 53.31٪ من القراء أجابوا ب� »ال«، 
في حني أج���اب 45.68٪ منهم ب� »نعم«، في حني لم يهتم 
1.01٪ من املشاركني.            ]موقع اليوم السابع 2012/1/8م[

ذك���رت كتائب الش���هيد ع���ز الدين القس���ام )اجلناح 
العس���كري حلركة حماس( في إحصائية رسمية أصدرها 
املكتب اإلعالمي لكتائب القسام مبناسبة الذكرى السنوية 
ال� 24 النطالقة حركة حماس، ذكرت أن حصيلة العمليات 
اجلهادي���ة التي قامت به���ا منذ االنطالق���ة املباركة هي 
)1117(، منها )87( عملية استش���هادية، وأنها استهدفت 

الكيان الصهيوني ب� )11093( صاروخاً وقذيفة.
وكشفت أن مجمل قتلى وجرحى العدو برصاص القسام 
بلغ )7776( صهيونّياً، بينهم )1365( قتياًل و )6411( جريحاً، 
ونفذت )24( عملية أس���ر جلنود صهاين���ة منذ االنطالقة 
املباركة حلركة »حماس«.  ]املركز الفلسطيني لإلعالم 2011/12/14م[

مرصد األرقام 
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)س( و )ج(

بعثة املراقبن العرب لسورية يف عناوين األخبار:
2011/11/24م اجلامع����ة العربية متهل دمش����ق حتى ظهر 

اجلمعة لتوقيع بروتوكول املراقبني.
11/25 سورية توافق على توقيع البروتوكول العربي الستقبال مراقبني.

11/26 مهلة عربية أخرى تنتهي دون ردٍّ سوري.
11/28 العرب يعيدون النظر في معاقبة احلكومة الس����ورية 

إذا وقعت بروتوكول املراقبني.
12/2 اجلامع����ة العربية متهل س����ورية حت����ى األحد لتوقيع 

بروتوكول بعثة املراقبني.
12/5 دمشق تردُّ )بإيجابية( على بروتوكول اجلامعة العربية 

لنشر املراقبني.
 12/6 سورية تشترط الستقبال مراقبني.

ح لرفع العقوبات املفروضة على سورية بعد  12/7 العربي يلمِّ
توقيع بروتوكول املراقبني.

12/14 العربي ينفي التصريحات املنس����وبة إليه حول فرض 
احلظر اجلوي على سورية.

12/17 تأجي����ل اجتم����اع وزراء اخلارجية الع����رب واالكتفاء 
باللجنة الوزارية في الدوحة لبحث أزمة سورية.

ع رسمياً على بروتوكول اجلامعة العربية  12/18 س����ورية توقِّ
إلرسال مراقبني.

12/20 العربي يتوقع وصول بعثة املراقبني إلى سورية خالل 
10 أيام.

12/20 اخلارجية الروس����ية ترحب بتوقيع س����ورية برتوكول 
)بعثة مراقبي( اجلامعة العربية.

12/12 شخصية عسكرية سودانية ترأس بعثة املراقبني إلى سورية.
12/21 معارضة الداخل ترحب بتوقيع دمشق على بروتوكول 

ر من عرقلة عملها. بعثة املراقبني وتذِّ
12/22 رئيس بعثة املراقبني: مهمتنا في سورية ليست قتالية.

12/23 غرفة عمليات للبعثة العربية بسورية.
12/24 خمسة عشر قتياًل ودعوة املراقبني لزيارة حمص.

12/25 بعثة املراقبني لسورية ماضية بدورها.
12/25 دع����وة مراقبي اجلامعة العربي����ة للتوجه إلى حمص 

لتوثيق االنتهاكات.
12/25 العربي يدين التفجيرين اإلرهابيني في دمشق، ويؤكد 

أنهما لن يعيقا عمل بعثة املراقبني.
12/26 بعثة املراقبني تصل إلى سورية اإلثنني.
12/27 بعثة املراقبني تزور )حمص( الثالثاء.

12/27 مص����ادر في )املجلس الوطني( تتهم اجلامعة العربية 
باالنحياز للنظام السوري.

12/27 رئي����س بعث����ة املراقبني الع����رب: الوضع في حمص 
مطمئن حتى اآلن.

ع عملها. 12/28 قتلى بسورية واملراقبة توسِّ
12/28 تسعة عشر قتياًل واملراقبون يغادرون حمص.

12/29 ثمانية وعشرون قتياًل، وبعثة املراقبني تتجه إلى حماة.
12/29 رئيس بعثة املراقبة في س����ورية: لم يكن هناك شيء 

مخيف في حمص.
12/29 رؤية بعثة املراقبة العربية حلمص الس����ورية تغضب 

كثيراً من سكانها.
12/29 اجتماع طارئ ل� )املجلس الوطني السوري( واتهامات 

خطيرة لوفد اجلامعة.
12/31 رئي����س البرملان العربي يدع����و اجلامعة العربية إلى 

سحب بعثة املراقبني من سورية فوراً.
2012/1/1 دعوة الستبدال رئيس وفد العرب بسورية.

1/1 نبيل العربي: نرحب بتصريحات الدقباسي حول سحب 
املراقبني العرب من سورية.

1/1 اإلندبندنت تفضح تالعب دمشق باملراقبني العرب.
1/2 وف����د )املقدمة( من املراقبني الع����رب يعود إلى القاهرة 

بعد إمتام عمله.
1/2 نبيل العربي يؤكد انسحاب اجليش السوري من املدن.

1/2 رئيس بعثة املراقبني في إدلب: ال وجود ملظاهر مسلحة 
في املدينة... ويصفها ب� )امليتة(.

1/3 فرنسا )تُشكك( في جناح بعثة املراقبني إلى سورية.
1/3 املعارضة الس����ورية بالقاهرة تطالب بس����حب مراقبي 

جامعة الدول العربية.
1/3 أمريكا: سورية لم تِف بالتزاماتها للجامعة العربية.

1/4 انتقادات ملراقبي اجلامعة العربية لعدم إحراز تقدم في 
سورية.

1/5 دمشق ترفض انتقاد واشنطن بشأن املراقبني.
1/5 قطر تُِقر بأخطاء بعثة املراقبني بسورية.

1/5 اجلامعة العربية: بعثة املراقبني مستمرة في مهمتها بسورية.
 1/7 ابن جاسم: عمل البعثة انحرف عن هدفه.

1/7 فاينايش����يال تاميز: دور اجلامعة العربية إزاء ما يحدث 
فى سورية قيد املساءلة.

1/7 انتقادات للمراقبني قبيل مناقشة تقريرهم.
1/7 الدابي بالقاهرة لتقدمي تقريره بشأن سورية.

1/8 اللجنة الوزارية املعنية بس����ورية جتتمع اليوم لبحث أول 
تقرير لبعثة املراقبني.
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األقليات اإلسامية

تقع جمهورية موزمبيق على الش���واطئ الش���رقية جلنوب 
إفريقيا. يحدها احمليط الهندي شرقاً، وتنزانيا وماالوي وزامبيا 
ش���ماالً، وزميبابوي وجنوب إفريقيا غرباً وس���وازيالند جنوباً. 

العاصمة مابوتو وعدد السكان 20 مليون نسمة. 
اجلماع��ات اإلثني��ة: املاك���وا والتوس���وجنا واملاكوندي 

والشاجنوان والشونا والنداو.
األديان: مس���يحيون )30 ٪(، مس���لمون )17 ٪(، معتقدات 

تقليدية )45 ٪(. 
اللغات: البرتغالية )لغة رسمية( مع وجود عدة لغات محلية 
يتمركز املسلمون في الواليات الشمالية، )متبوال، وزمبزيا، ونياسا(، 
ويعمل���ون بالزراعة )جوز الهند والقطن والس���كر( وصيد األس���ماك 

والتعدين في مناجم الفحم والذهب واملاس واملنغنيز واليورانيوم.
كان وصول اإلسالم إلى موزمبيق مرتبط بوصوله إلى شرقي 
إفريقي���ا، فلقد ازدهرت التجارة بني العرب وش���رقي إفريقيا، 
وحدثت هجرات عربية إلى املدن الس���احلية على طول الساحل 
اإلفريقي، فكان للمس���لمني نقاط ارتكاز على الساحل الشرقي 
للقارة اإلفريقية، وعرف املس���لمون هذه املنطقة بجزيرة موسى 
الس���مبيق، وزادت الهجرات اإلس���المية إلى بر الزجن، ونشط 
املهاجرون املسلمون في تشييد املدن الساحلية. ولم يكد القرن 
السابع الهجري ينتصف حتى كانت املدن اإلسالمية قد انتشرت 
على طول الس���احل الش���رقي إلفريقيا من سواكن في الشمال 

حتى موزمبيق في اجلنوب.
يتلخص تاريخ انتشار اإلسام يف موزمبيق يف ثاث مراحل:
املرحلة األوىل: بدأت من انتش���ار اإلس���الم في موزمبيق 
بتأسيس املسلمني ملدينتي موزمبيق وسفالة، وكانت سلطنة كلوة 
اإلسالمية صاحبة نفوذ على هذه املدن اإلسالمية، وهكذا كان 
نفوذ بني نبهان أصحاب الس���يادة على سواحل شرقي إفريقيا 

طيلة القرنني السادس والسابع الهجريني.
املرحلة الثانية: بدأت بظهور البرتغاليني أمام سواحل شرقي 
إفريقيا، فش���نوا بتعصبهم الصليبي حرباً ض���د اإلمارات واملدن 
اإلسالمية. ودمروا مدينة كلوة ومساجدها الثالثمائة، ومدن المو، 
انيون وقف  وباتي. واس���تمر الصراع قرابة قرنني. واس���تطاع العمَّ
التقدم البرتغالي؛ بل أنهوا نفوذ البرتغال في معظم سواحل شرقي 
إفريقيا، وأسس أحمد بن سعيد سلطنة عمانية ضمت معظم شرقي 

إفريقيا؛ إال إن البرتغاليني متس���كوا مبوزمبيق، ودام احتاللهم من 
القرن العاشر الهجري حتى االستقالل في سنة 1395ه�.

املرحل��ة الثالثة: بدأت هذه املرحلة مع اس���تقالل موزمبيق 
بعد احت���الل طال أمده، ومتثَّل في صراع املس���لمني مع األنظمة 
االستبدادية الش���يوعية التي حكمت البالد منذ تاريخ االستقالل 
واضطهدت املسلمني وعاملتهم معاملة مواطنني من الدرجة الثالثة.

مشكات املسلمن: 
• الفقر والتخل���ف نظراً لعدم اهتم���ام احلكومة بهم، فال 
يوظفون في وظائف الدول���ة، وال يحصلون على املميزات التي 

يحصل عليها غيرهم من باقي الديانات.
• نق���ص امل���دارس العامة واملدرس���ني في جم���ع املراحل 
التعليمية، والذي���ن يتخرجون على قلتهم يعانون من عدم وجود 
فرص مناسبة إلكمال التعليم واالستمرار فيه، وهو ما يعني قلة 

اخلريجني من املسلمني احلاصلني على مؤهل عاٍل.
• املستش���فيات قليلة جداً، والكثير من السكان يعتمد على 
الوصفات الشعبية لعدم قدرته على الذهاب إلى املستشفيات. 

• املساجد بسيطة متواضعة، أحلقت بها مدارس يدرس الدين 
اإلسالمي بها معلمون غير مؤهلني لذلك، ويتلقون أجوراً زهيدة.

متطلبات العمل اإلسامي يف موزمبيق:
1 - تشكيل هيئات إسالمية في مناطق جتمعات املسلمني.

2 - إنشاء معهد إلعداد املدرسني والدعاة.
3 - تأم���ني االحتياجات املادية للدعاة واملدرس���ني وتأمني 

الكتاب املدرسي باللغة البرتغالية.
4 - تأم���ني الكتب الدينية، وترجم���ة معاني القرآن الكرمي 

باللغة البرتغالية.
6 - العناية باملدارس القرآنية.

7 - مشروع للتعليم املتوسط العالي واملهني.
8 - ِمنَح دراسية باجلامعات اإلسالمية ألبناء املسلمني. 

املصادر واملراجع: 
• موقع اإلسالم الدعوي. 
• موقع منارات إفريقية.

.Fact book •
• د. محمد عاش���ور، دليل الدول اإلفريقية، معهد البحوث 

اإلفريقية، القاهرة، 2007م، ص637.

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

كان يسير في شرود وسط الزحام، هذه هي املرة األولى التي 
لم يتضجر فيها ولم يكيَل س���يَل السباب واللعن... كانت عيناه 
ش���اخصتان نح���و القمة، الكلم���ة التي ألهبت وجدانه ورس���مت 
خطاه، وبس���طت له كل عقبة، وس���هلت له كل صعب... فجأة مرَّ 
َب جبينه، توقف، تصبب عرقًا، انكمشت  ش���يء في مخيلته، قطَّ
ي���ده أكث���ر ثم عاد يبس���طها، تأم���ل ما في يده، حتركت ش���فتاه: 
نع���م، لقد حان���ت حلظة االنتق���ام. نظر مرة أخ���رى، ثم جالت 
عين���اه املجهدتان في الس���ماء، فبرق الدم���ع على صفحتيهما، 
ض���م ي���ده إلى صدره يح���اول جاه���دًا احلدَّ من تس���اُرع نبضات 

قلبه، فجادت سحائب عينيه وانهمر الدمع مدرارًا!
إنها املرة اأُلولى التي لم يخجل فيها من دمع عينيه، رمبا 
ل���م يط���ق ما يعتم���ل داخله! رمب���ا ألن الكون اكت���ظ بالقادمني 
والذاهب���ني، وال أح���د يكت���رث ب���ه! أو رمب���ا هناك من يش���اطره 
الدم���ع ب���ني هذه اجلم���وع! لك���ن دموعه تختل���ف! جلس حتت 
ش���جيرة عل���ى كومة م���ن التراب، وع���اد يتفحص ما ف���ي يديه، 
عبس وأدار ش���ريط حياته، وأخذ يتساءل: أليس هو من أحاط 
حياتي بسدمي التيه، وصبغها بالعتمة والظالم؟ هو من قادني 
في رحلة بال وطن، فال أرى إال ما يراه! وال أعقل إال ما يش���ير! 
اش���تد َحَنَق���ه فرفع يده وق���ال: هل تكفي هذه لت���روي صحارى 
روح���ي، تذي���ب اجلليد م���ن قلبي، وتس���دل الس���تار عل���ى... لم 
يس���تطع املتابع���ة. انتابت���ه غصة، فطأطأ رأس���ه ف���ي خزي من 

صفحاته املاضية.
مال���ت الش���مس للمغيب، فماج���ت الدنيا حول���ه بالزحام. 
الوجوه كاحلة لكن يش���ع منها النور... تهادت ملس���امعه عبارات 
الرض���ا والقبول، فغ���اص في األلم أكثر وهمس: ال أحد يش���عر 
به���ذا البركان داخلي، باللهيب يحرقني، إنهم ال يذوقون املرارة 
الت���ي أجترعها، لم يش���هدوا كيف ُيقتل املرء ف���ي اللحظة ألف 

مرة! أغمض عيني محدثًا نفس���ه: السعادة في الوصول للقمة 
مهم���ا يكن الثمن، مهما بلغت التضحية – هذه كلماته – َصم 
به���ا آذناي، آٍه ه���ل للطريق من عودة فأرمت���ي في أحضان أمي.
أع���ود صغي���رًا ب���ني ذراعيه���ا، ألث���م جبه���ة أبي، أعي���ش حلظات 

ل أعينهم البريئة؟ األخوة، أُضم أبنائي وأقبِّ
تس���اقطت الدمعات مع ذكريات السقوط واالنحدار، مسح 
عيني���ه بظاهر كفيه يحاول جاهدًا أن يجد إجابة حليرته: ملاذا 
اآلن يكبلني التردد؟ أليس هو محرك تعاس���تي؟ كم يكفي من 
الطلقات والرش���قات ألرديه صريعًا؟ عندها أتخلص من ندمي 

الهوى، وقرين الشر والظالل... 
آذن���ت الش���مس باملغي���ب، أدرك حينها أن الزم���ن ال ينتظر 
فعلي���ه أن يتعل���ق بخيوطه���ا الذهبية قبل األف���ول، ملعت عيناه 
ببري���ق جديد، وأخذ َنَفس���ًا عميق ليحرر باقي أنفاس���ه من كل 
القيود الس���ابقة، ويخلع عنه ثوب الوه���ن، فهب واقفًا، وخطى 
خطواته الواثقة في ما يريد... صعد اجلبل الشامخ منذ األزل 

نحو القمة.
ات ه���ي فيصل بني احلق  هت���ف صوت بداخله: س���بع َحصيَّ
والباط���ل، ب���ني الن���ور والظ���الم... من هنا س���أقطع كلَّ وش���ائج 
وعالئ���ق اله���وى والعصي���ان... م���ن ه���ذه اللحظ���ة ل���ن يك���ون 
للش���يطان إل���يَّ س���بيل، ل���ن اتخ���ذه وكياًل، ول���ن يعود م���ا دمت 
ُس���وِل  ِه َوِللَرّ حيًا خلياًل. حياتي من اآلن وصاعدًا: }اْس���َتِجيُبوا ِلَلّ
ُه  ���َه َيُحوُل َبنْيَ اْل�َم���ْرِء َوَقْلِبِه َوَأَنّ إَذا َدَعاُك���ْم ِل�َم���ا ُيْحِييُكْم َواْعَلُموا َأَنّ الَلّ
َي الَلُّه{  َش���ُروَن{ ]األنف���ال: ٢٤[. وش���عاري فيه���ا: }إَنّ َوِلِيّ إَلْيِه ُتْ
]األع���راف: ١٩٦[. قدوت���ي محم���د # وصحبتي ه���م املؤمنون، 
أخالئ���ي ه���م الصاحلون ودليل���ي فيها }َوُقِل اْعَمُلوا َفَس���َيَرى الَلُّه 
َعَمَلُكْم َوَرُس���وُلُه َواْل�ُمْؤِمُنوَن{ ]التوب���ة: ١٠٥[، وغاية أملي رضا رب 

العاملني.         

مجيلة حب������ر
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] عين على العدو [

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

أث���ار قرار اجليش اإلس���رائيلي تش���كيل 
قيادة العم���ق اجلديدة جملًة من التس���اؤالت 
عن مبرراتها ومس���وغاتها ألنها جاءت بش���كل 
مفاجئ، وقد أقيمت للتنس���يق والسيطرة على 
العمليات املشتركة بني األذرع ذات املدى البعيد، 
طارحة كثيراً من عالمات استهجان واستفهام؛ 
ملاذا بالضب���ط اآلن؟ وهل هناك اعتبارات غير 
مناسبة؟ وهو ما يتطلب الفصل بني الهدف من 
عمليات في العمق، وإقامة تنظيم جديد كقيادة 
خاصة؛ وال سيما أن اجليش عمل في السنوات 

األخيرة في مناطق بعيدة جداً.
كما أن أحد القواسم املشتركة بني العمليات 
بعيدة امل���دى، هو الدمج ب���ني األذرع لألجهزة 
االس���تخبارية املختلفة )ق���وات جوية، وحدات 
بحرية، وحدات خاصة(، والقيادة والسيطرة في 
كل عملي���ة على ما يبدو مختلف���ة؛ أحياناً تُلَقى 
عل���ى عاتق مواقع الس���يطرة التي تعمل في كل 
مجاالت العمليات العسكرية، وأحياناً يتم تشكيل 
هيئة س���يطرة مرجتلة، مذكراً بأنه في سنوات 
الثمانيني���ات من الق���رن املاض���ي عمل موقع 

السيطرة في العمليات اخلاصة بشكل جاٍر.
بينما ميكن استخالص الدرس الذي ميكن 
س���ه من إعالن اجليش أنه يؤس���س قيادة  تلمُّ
إس���تراتيجية للعملي���ات البعي���دة داخل أرض 
العدو، وهو اإلشارة إلى نوع احلرب التي تتوقع 
أن تواجهها »إس���رائيل«، وأنه���ا حرب طويلة 

وصعبة ال ميكن االنتصار فيها ببس���اطة عبر 
القت���ال عند احلدود، وهو م���ا يعني أن قيادة 
العمق ستشهد عمليات تنفذها القوات اخلاصة 
في محاولة للس���ماح لكل وح���دة باالحتفاظ 
بقدراتها الفريدة، وفي الوقت نفس���ه ضرورة 

العمل ضمن تعاون أفضل مع منافسة أقل.
مع العلم أن تأس���يس القيادة اجلديدة كان 
قيد الدرس خ���الل العقد املاضي في اجليش، 
لكنه ُدِفع على نحو متك���رر إلى الواجهة جراء 
ة، وما تغي���ر هو طبيعة التهديد  القضايا امللحَّ
الذي تواجهه »إس���رائيل«، الذي يتطلب تنفيذ 
وح���دات النخبة عمليات بعي���دة عنها، وداخل 
عمق أرض العدو؛ بحيث تك���ون مهمة القيادة 

منقسمة لنوعني:
األول: س���تعمل مع القوات اخلاصة، وفي 
الوقت نفس���ه تش���رف على عملياتها السرية 
التي قد تكون ضد تهريب األس���لحة إلى حزب 
الله وحماس، أو مباش���رة ضد إيران ومنشآتها 
النووي���ة، مع العلم أن للق���وات اخلاصة بعض 
النجاح���ات املبهرة ف���ي الس���نوات األخيرة، 
معظمها ال ميكن نش���ره؛ حيث برز شعور لدى 
هيئة األركان العامة منذ حرب لبنان الثانية بأن 
الوحدات قادرة عل���ى فعل املزيد إذا ما عملت 
م���ع بعضها بعضاً، وإن حصل تعاون أفضل بني 

أفرعها اخلاصة.
الثاني: س���يكون الدور الثان���ي للقيادة هو 
اإلشراف على العمليات العسكرية واسعة النطاق، 

ماذا يقف خلف
إعادة هيكلة اجليش
الصهيوني من جديد

 )*( كاتب فلسطيني.
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ذ في عمق أرض العدو، سواء في لبنان أو سورية، وبينما  التي تُنفَّ
لكل جبهة قيادتها املس���ؤولة عنها، فإن القيادة الشمالية مخولة 
بالعمل خلط محدد في لبنان وسورية وليس أبعد من ذلك، وكذلك 

الوضع بالنسبة للقيادة اجلنوبية في سيناء.

السيطرة املناطقية:
إن املش���كلة أنه في أي حرب مس���تقبلية قد يتطلب األمر 
بالنس���بة للجيش - مع امتالك حزب الل���ه وحماس لصواريخ 
متوس���طة وبعيدة املدى - أن يعمل في عمقه، وليس فقط في 
اجلن���وب كما فعل صيف 2006م؛ بحيث إذا اندلعت احلرب مع 
سورية، وأراد اجليش شنَّ عملية )جوية، برية، بحرية( مشتركة 
شمال دمشق، فستلعب القيادة اجلديدة دوراً أساسياً في توجيه 
القوات، وهو ما يجعل مخاوف اجليش تس���هم بش���أن تغيرات 
إقليمية محتملة في س���ورية ومصر والعراق في قرار تأس���يس 
القيادة اجلديدة، ناقاًل عن أحد الضباط رفيعي املستوى قوله: 

نبني القدرات لتقدمي احللول في أوضاع مضطربة.
وستس���تطيع القي���ادة اجلديدة املس���اعدة في املس���تقبل 
ط  بتش���غيل قواٍت خاصة بالش���أن اإليراني، ويفترض أن تخطِّ
وتقود عمليات في املناطق املوجودة بعيداً وراء احلدود، متعلقٍة 
باملعركة الس���رية التي تدار ضد املنظمات املس���لحة، وبشكٍل 
غير مباش���ر ضد إيران، في الفترة املمت���دة بني احلروب من 
املمك�ن التفكي�ر - على س���بيل املثال - بالعمليات التي تُنَس���ب 
ل� »إسرائيل« كهجمات س���الح اجلو، وتشغيل مقاتلي الوحدات 

اخلاصة في السودان، أو اغتيال اجلنرال السوري في بيته.
وقد أعطى رئي���س األركان »بيني غانتس« تعليمات للقيادة 
اجلديدة لفحص التطورات والتغييرات اإلستراتيجية في املنطقة، 
والتأك���د إن كان يتطلب تغييراً في اس���تعدادات اجليش؛ حيث 

ش���خصت احلاجة لقيادة بني األذرع تهتم بعملياٍت مشتركة في 
العمق، بني احلروب وبالتأكيد خاللها، مُتاَرس ضد »إس���رائيل« 
قوة أساسها في املناطق البعيدة عن حدودها، واملواجهة ليست 
طولية؛ فيلق مدرعات يتقدم في اجلوالن باجتاه دمش���ق، على 
س���بيل املثال، وإمنا متزامنة، في حني أن العمق - على س���بيل 
املثال - في���ه قواعد إطالق قذائف صاروخي���ة، متورط طيلة 

الوقت في القتال، ويتطلب اهتماماً خاصاً.
هذا التشكيل اجلديد للقيادة العسكرية، يشير بصورة واضحة 
إلى أن الصهاينة ال يهدؤون، وهذا هو حالهم على املستويني األمني 
والعس���كري، وتهديدات بكل اجتاه لشن حملة عسكرية الستعادة 
قوة الردع التي تالشت، ولكن في املقابل هناك تخوفات صهيونية 
من أن صواريخ املقاومة ستصل »تل أبيب«، وسيكون على السكان 
النزول إلى املالجئ في أي عملية عسكرية؛ حيث زعم رئيس هيئة 
األركان العامة »بيني غانتس«، أن ما وصفها ب� »قوة الردع الكبيرة« 
الت���ي حصل عليها اجليش جراء عملية الرصاص املصبوب، باتت 
متحققة، ولذلك من حني آلخر نقوم بالتعامل مع إطالق للصواريخ 
م���ن قطاع غزة، ونحن واعون أن مس���ارات التعاظم تتواصل من 
األنفاق؛ لذلك لن نقدر على مواصلة العيش تت تهديد متواصل 

وناشط حلركة حماس في غزة. 
من جهة ثانية أكد »شاؤول موفاز« )رئيس هيئة أركان اجليش 
األس�بق، ورئي�س جلنة اخلارجية واألمن التابعة للكنيست( أنه 
»ال بد من العمل بحزم ضد املسلحني في غزة، ويجب اإلضرار 
بها بش���كل رادع وأكثر قسوة، مثنياً على ما يقوم به اجليش من 
هجمات دورية، مش���دداً على ض���رورة أن يكون هناك رد أكثر 

شمولية ضد رؤساء هذه املنظمات ومنفذي التفجيرات«. 
وقال قائد قيادة اللواء اجلنوبي التابع لفرقة غزة العسكرية 
»تال روسو«: »إن اجليش مستعد وجاهز لتنفيذ عملية عسكرية 
ثانية ض���د غزة، رغ���م أن املنطقة اليوم بصورة نس���بية أكثر 
هدوءاً، والطرف الثاني يرد بطريقة مدروس���ة، لكن إذا اتسعت 
ما وصفتها ب� »الشقوق« في جسم التهدئة، فإننا سننفذ عملية 
عسكرية مختلفة عن الرصاص املصبوب ومتنوعة بهدف جتديد 
قوة الردع، وهو ما يعني أن عملية غزة القادمة س���تكون أقصر 

من سابقتها، لكنها ستستخدم قوة عسكرية أكبر بكثير«. 
ولذلك أوضحت أوساط عسكرية أنه في حال اخلروج إلى 
عملية عسكرية واس���عة ضد حماس في غزة، فإن األخيرة لن 
جتد بّداً من تهديد مدينة »تل أبيب« واملدن املجاورة لها بإطالق 
الصواري���خ، وهو ما س���يدفع التخاذ قرار بوضع س���كانها في 
املالجئ، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ مواجهاتها العسكرية.
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م���ا إن ش���اهد األس���د ثورين  وعج���ًا صغيرًا يته���ادون نحوه، 
حت���ى افت���رش األرض وم���د قائمتي���ه األماميت���ن، وثن���ى قدمي���ه 
حتته متخذًا من أعواد احلطب اليابس���ة ساترًا يحجزه عن عيون 
الفرائس القادمة على غير موعد، وسرع�ان م�ا تبعته أنثاه وثاثة 

أشبال كانوا خلفها. 
التف���ت األس���د إلى أنثاه هامس���ًا: انتبهي إلى أش���بالك كي ال 
يتحرك أحدهم فيلفت انتباه الفرائس فتشعر بوجودنا وتهرب. 

طمأنته بصوت حازم هامس: ال تخف، فأنت قد دربتها كثيرًا 
على مثل هذه الظروف التي ال حتتمل اخلطأ.

- ولكني أخشى أن ترانا قبل أن نهجم عليها؛ فأعواد احلطب 
- كما ترين - قصيرة ومتباعدة بعضها عن بعض.

- ال تخَش من شيء؛ فالفرائس ال تنظر أمامها، أمعن النظر 
إليها فهي تتبختر في مش���يتها، وتناست أنها تسير في الغابة. بل 

واألعجب أنها ال تأبه لوجود األسد وأتباعه.
عاجلها بنظرة تطايرت منها سهام احلزم فرشقت رأسها، وأومأ 

لها برأسه في إشارة إلى الفرائس التي اقتربت كثيرًا من الكمن.
نظرت إلى أشبالها واطمأنت على التزامهم الهدوء.

- رم���ش األس���د وتس���اءل باضط���راب ولهف���ة: مل���اذا  توقف���ت 
الثيران؟

أردف: إنه���ا تنظ���ر إلين���ا... لق���د اكتش���فت الكم���ن... إنه���ا 
تستدير... تهرب.

زأر األسد وصرخ: هجوم... هجوم...
جرى األس���د في اجتاه الثور األكبر، وجرت أنثاه باجتاه الثور 
الثاني، وطارد األش���بال  العجل الصغير. واس���تمرت املطاردة فلم 
تفل���ح مطاردة األس���د وكذل���ك أنثاه ف���ي اللحاق بالثوري���ن وعادا 
أدراجهما يجران خزي الهزمية وعارها، ولسان حال األسد ينطق: 

كيف يدخل األسد وأنثاه معركة ويخرجان منها مهزومن؟
نظرت إليه أنثاه وقد قرأت ما قاله في عينيه، وأجابته بصوت 
ملؤه األمل: أشبالنا بالتأكيد انتص�رت؛ فأنا أرى غبارًا كثيفًا يأتي 
من قبلهم! وأس���مع زئير النصر ينطلق من حناجرهم، هيا أس���رع 

لتحتفل بنصر أشبالك. 
انطلق األسد وأنثاه نحو أشبالهما، وما إن رأيا أشبالهما وهي 
تتع���اون في إخراج العجل من النهر الصغير  الذي يش���طر الغابة 
ويب���ث فيها احلي���اة حتى فرح���ا باالنتصار، وفرحا ب���روح التعاون 

العالية، التي وجداها في الظفر بالفريسة.
قال األس���د: انظري كيف يقضم الشبان الواقفان على شط 
ه إلى خارج  النه���ر بأنيابهم���ا رقبة العج���ل الصغير ويحاوالن ج���رَّ

النهر.
أجابت���ه أنثاه بفخر: بل انظر إلى ش���بلنا الذي ألقى بنفس���ه 

في النهر ليرفع العجل الصغير غير عابئ مبقاومته الشديدة.
ثم���ة حلظ���ات كان العجل الصغير بعدها خ���ارج النهر، ولكنه 

ما زال يقاوم.

حم����م����ود ح���س���ن ع��ي��س��ى

مستوحاة من مقطع فيديو ُبثَّ على اإلنترنت.

] قصة قصيرة [
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أت األم أش����بالها، ونظرت إلى األس����د منتظرة أن يبدأ  هنَّ
بالتهام ما يش����اء من الفريس����ة، فه�ي حت�اف����ظ على النظام؛ 

األسد يأكل حتى التخمة ثم تأكل هي ويتبعها األشبال.
وم���ا إن همَّ األس���د بغ���رس أنيابه في جس���د العج���ل الصغير 
املم���د عل���ى األرض، واملكبل بأنياب األش���بال حتى صرخت األنثى 
من هول ما رأت! انتبه األس���د لصرختها التي أزعجته، فوجه لها 

نظرات تط�اير منها الشرر صائحًا: ماذا دهاك؟
 قال���ت ل���ه بصوت مرجت���ف بعد أن م���أل الرعب قلبه���ا: انظر 

خلفك؟
 وم���ا أن اس���تدار حتى أخذته املفاجأة التي أنس���ته من هولها 

شهوة بطنه! تساءل بصوت خافت سمعته أنثاه: ماذا أرى؟
قالت أنثاه في عجب متس���ائلة: هذا ش���يء ال ميكن تصديقه! 
ف���ي أي زم���ن نعي���ش؟ مت���ى كان���ت الفرائ���س تتجمع به���ذا العدد 

الكثيف وتأتي إلى حيث نكون؟
وقف األس���د رافعًا رأس���ه إلى أعلى في استكبار معتاد، ووقفت 
خلف���ه أنث���اه. وما زالت األش���بال تكب���ل العجل الصغير بأس���نانها 

وأنيابها احلادة، وما زال العجل الصغير يقاوم.
قال���ت األنثى لألس���د بحدة: ما ل���ك ال ت���زأر؟ ازأر كي يتملك 
اخل���وف قلوبها فتنصرف خائبة، ب���ل هاربة طالبة احلماية... وال 

حماية لهم منك اليوم.
أجابه���ا األس���د رافض���ًا رأيه���ا: اصمت���ي... دعين���ي أس���مع ما 

يتهامسون به.
قال���ت أم العج���ل الصغي���ر لقائ���د القطي���ع - وه���ي منفط���رة 

بالبكاء -: ال بد - يا قائدنا - أن تنقذ ابني مهما كان الثمن.
ق���ال ص���وت خفي من اخللف: ال، يا قائدن���ا! كفى بنا أن أتينا 
إلى هنا فهذا إجناز كبير أن يرانا األسد واقفني هكذا؛ فقد يوح�ي 

له موقفنا هذا بأن ال يهجم على أحدنا بعد اليوم.
ق���ال صوت جهوري: ال، يا قائدن���ا! ال بد لنا من إثبات موقف 
أشد؛ علينا أن نعلي أصواتنا ونحرك أجسادنا معبرين عن رفضنا 

لهذا االعتداء.
وقال صوت آخر: ال بد من املواجهة، كفانا خنوعًا واستسالمًا. 
وإذا انس���حبنا اآلن فل���ن يتركن�ا عدونا؛ فه���و ال يعرف منطقًا غير 

ع قد ال يتحقق ثانية.  القوة. ونحن اآلن في جتمُّ
 وعلت األصوات وتداخلت، وتباينت اآلراء حول االكتفاء بهذا 
احلد من املواجهة وبني املواجهة الكاملة، وحتقيق النصر للعيش 

في أمن وكرامة.

وح����دث ه����رج ل���م يوقف���ه إال ن���داء القائ���د يأمره���م بالت���زام 
الهدوء، والكف عن اجلدال.

صم���ت القائ���د، ودارت ف���ي رأس���ه األف���كار؛ فق���د حتم���س في 
البداي���ة حلدي���ث الثوري���ن الناجي���ني من املط���اردة، واتخ���ذ قرارًا 
بالس���ير إل���ى حيث يكون األس���د، وها ه���م اآلن وجه���ًا لوجه: فإما 
الع���ودة بع���د تس���جيل املوق���ف، وإع���الء الص���وت، وه���ز األجس���اد، 
والنج���اة م���ن عواقب املواجه���ة. وإما املواجهة وخس���ائرها التي ال 

يعلم مداها، وال يستطيع أن يقدر حجمه�ا. 
 دارت عين���اه لتش���مل كل القطي���ع، وتس���اءل ف���ي نفس���ه: هل 
يستحق املوقف ارتفاع الصوت، وهز األجساد؟ وإن سجلنا املوقف: 

ة؟  ألن يعيد األسد الَكرَّ
أجاب���ه ص���وت م���ن داخل���ه: ال، بل س���يعيد الكرة م���رة ومرات. 
ال مج���ال اليوم لتس���جيل موق���ف... اليوم يوم مواجهة وتس���جيل 
انتص���ار... اتِخ���ذ الق���رار وال تخ���ف... خلِّص ه���ذا العجل من يد 
ه إلى أمه... أنت اليوم بقطيعك أكثر... ال تلتفت إلى  األس���ر... ُردَّ

أصوات اجلبناء... اهجم على األسود، فالكثرة تغلب الشجاعة.
انتب���ه قائد القطيع إلى الصوت اآلتي من أعماقه: س���أله من 

أنت؟ 
أجابه: أنا، أنت. 

صاح قائد القطيع مرددًا: نعم! إنها املواجهة... إنها املواجهة.
ل���م يتردد قائ���د القطيع في بدء الهجوم على األس���د، وكانت 
ت أنث���ى األس���د من اخل���وف، فطارده���ا عجل من  املفاج���أة أن ف���رَّ
القطيع، وما إن رأت األشبال أمها جتري حتى الذت بالفرار تاركة 
وراءها العجل الصغير الذي ازدادت مقاومته بعد أن س���مع صوت 
قائده مرددًا: إنها املواجهة. فنهض واقف�ًا على قدميه، نافضًا غبار 
األسر عن جسده، رافعًا رأسه عالي�ًا، متناس�يًا جراحه التي ما زال 
ال���دم يتدف���ق منه���ا، ناظرًا بعزة إل���ى قائده، وبفخر إل���ى قطيع�ه.  
وأخ���ذت عيناه تذرفان الدموع عندم���ا وقعت نظرته على عني أمه 
التي لم يتوقف دمعها، فانطلق كالس���هم ليس���تقر في حضنها... 
وش���عرا بلحظ���ة دفء ع���ادا بعدها إل���ى الصف، واِقَف���نْي مع جنود 

القطيع على أهبة االستعداد للمواجهة القادمة.
ولم يبق في ساح املعركة إال األسد الذي أخذ يرجع القهقرى 
كلم���ا همَّ )قائد القطيع( بالهجوم علي���ه، حتى الذ بالفرار يتبعه 

)قائد القطيع( إلى أن توارى عن نظره.
فعاد )قائد القطيع( وفرحة االنتصار متأل وجهه، فاستقبلته 

صيحات النصر التي هزت املكان هزًا.   
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متهيد:
إذا كانت مس���ألة إعداِد جيٍل جديٍد تُعدُّ أولوية في انش���غاالت 
ة املوجودة بني أجيالنا  املهتم���ني بالتربية والتكوين؛ وذلك لردم اله���وَّ
احلالي���ة والتط���ور الذي يعرف���ه العصر على املس���توى االقتصادي 
واالجتماعي والثقافي؛ وذلك إليج���اد مخَرج للتأخر التاريخي، الذي 
تعاني منه مجتمعاتنا العربية واإلس���المية )واملغرب جزء منها(، وإذا 
كان حقل التربية والتكوين واملدرس���ة كمؤسس���ة للتنشئة االجتماعية 
ه���و املجال الذي يُطلَب أن تَُعدَّ فيه هذه األجيال اجلديدة: فإن الفعل 
التربوي التعليمي هو املس����تهَدف - أساساً - بعملية التجديد هذه، 

وأساساً ِفْعُل القراءة والكتابة. 
���ل من اجليل اجلديد الذي نروم بن���اءه جياًل قارئاً  فكيف نحصِّ
وكاتباً بامتياز؟ عن أي قراءة وكتابة نتحدث؟ ماذا يتطلب ِفْعل القراءة؟ 
وماذا يتطلب فع���ل الكتابة؟ وهل تخدم مناهجنا احلالية هذا الفعل؟ 
كي���ف جنعل منها فض���اءات معرفية للقراءة والكتابة؟ كيف نُكِس���ب 
تالمذتنا آليات القراءة والكتابة؟ كيف نحفزهم لينخرطوا بجدية في 

هذا الفعل؟
إن بن���اء جيٍل يق���رأ ويكتب يتطلب - ال محالة - توفيَر ش���روط 
ن من تقيق  ملمارس���ة القراءة والكتابة، وإيجاد الفض���اءات التي متكِّ
���ن من التربية على  ذلك؛ فالفضاء املالئم لهذه املمارس���ة الذي ميكِّ
القراءة والكتابة ه���و املكتب�ة بكل أصنافها، املكتبة العادية التي تضم 
، واملكتبة متعددة الوس���ائط الت���ي تفتح آفاقاً معرفية  الكتاب العاديَّ
رحبة، والتي تتضمن م���ا أصبح يُصَطلَح علي���ه بالكتاب اإللكتروني 
القابل للتحميل والتخزين، إضافة إلى مربٍّ ومدرس متجدد ومجدد، 

منشغل بالقراءة والكتابة.
فخارج هذين الشرطني يصعب تعويد أطفالنا وشبابنا على القراءة 
والكتابة، وال ش���ك أن القراءة والكتابة تتطلب مهارات تقتضي جهداً 

لكي تكتسب وتصبح ممارسة اعتيادية مألوفة لدى من ميارسها.

د. العريب حممد اإلدريسي)*(

)*) عضو هيئة التدريس في جامعة امللك سعود كلية التربية.

] في دائرة الضوء [

نحو جيل
يقرأ ويكتب
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أواًل: داللة القراءة:

د القراءة على أنها - أساساً - مهارة لغوية أساسية في  تدَّ
اكتساب وتعلُّم اللغة وَجْمع املعلومات واستيعابها، وأنها عمليات 
إدراكية تشتغل على رموز خطية َقْصَد تويلها إلى كالم يُسَمع 
ويُستوَعب من طرف املتلقي. إنها بوابة أساسية لفهم واستيعاب 
اخلطاب الذي نتلقاه من اآلخر؛ سواء كان شفهياً أو عبر وثائق 
مكتوبة أو مس���موعة أو بصرية. إنها الفص���ل الذي يتيح أمام 
الذات إمكانية التفاعل مع اآلخرين، ومع األش���ياء، ومع العالم 
من أجل بلورة رؤًى فكريًة، أو استخالص أفكار جديدة عبر نقد 

األفكار القائمة.
وكيفم���ا كانت نظرتنا إلى القراءة فإنها تتطلب قارئاً ومادة 
قرائية، وأهدافاً ومقاصَد يتوج���ه إليها فعل القراءة. إننا نقرأ 
لنفه���م، ولنعرف، ولنبل���ور مواقف... قد تص���ل املتعة أثناء 
القراءة؛ خصوصاً حينما يصل القارئ إلى اس���تيعاب حقائق أو 
امتالك معارف أو اس���تنباط خالصات مما يقرأ، وتكون لهذه 
ة. وس���واء اعتبرنا القراءة فعاًل معرفياً بامتياز  اخلالصات جدَّ
أو اعتبرناها مجاالً لتجزئ���ة الوقت الفارغ وتقيق املتعة ليس 
إال، فإنها عنصر أساسي في العمل الثقافي والتربوي، فبدونها 

يصعب بناء معارَف ونقلها إلى اآلخرين.
ثانيًا: احلاجة إىل القراءة:

ن ِمن لمِّ ش���تات احلروف ويستطيع التهجي فهو  كل من متكَّ
قادر - ولو في احلدود الدنيا - على القراءة كيفما كانت طبيعة 
وقيمة املادة القرائية، إنها تؤش���ر على إدراكنا ملا تمله الرموز 
املبثوثة في كل مكان من معاٍن وإشارات وتوجيهات سلوكية. نقرأ 
م���ا يُكتَب على جدران احملالت التجارية واملنش���آت الصناعية 
وعل���ى الالفتات أو س���بورات اإلش���هار أو اجلرائد واملجالت 
والكتب أو شاش���ات التلفزيون، وندرك عبرها ما تمله الكتب 
د في دالالت ومقاصد ما يكتَب، مع ما يترتب على ذلك  من تعدُّ
د مقاص���د القارئ وانتظاراته من القراءة، وكيفما كانت  من تعدُّ
طبيعة القراءة ومستوى املقروء فإنها تُنِتج املعنى ويكون لها أثر 
في القارئ؛ سواء من حيث بناءُ الرأي أو اكتساُب سلطة معنوية 
أو االعت���زاُز بالذات وتقديرها. إننا في حاجة إلى القراءة لكي 
نفهم ما يحيط بنا، ولكي ندرك داللة ما يُتداَول من رموز؛ سواء 
كانت لغوية أو اتخذت ش���كل صور وإشارات وعالمات مبثوثة 

في الشارع. 
إن الق���راءة - بدون ش���ك - مدخل أساس���ي لبناء املعنى 

ولترويجه، ومن ثَ���مَّ فإن تعلِّمنا كيف نس���تقبل اخلطاب الذي 
يرَس���ل إلينا من اآلخر كيفما كانت طبيعة هذا اآلخر واخلطاب 
الذي يوجهه إلينا والهدف منه، وهو ما ميكننا من إدراك معناه 
واس���تيعابه، وهو فع���ل يتطلب التوفر على ق���درات ومهارات، 
فاالستقبال يتطلب حصول مهارة االستماع التي تعدُّ أول مهارة 
يكتس���بها الطفل عندم���ا يخرج إلى الوجود، وتتش���كل فطرياً 
���ل األبوين، أو من يتكلف برعايته، فيتعود تلقائياً على  دون تدخُّ
ي املعلومات وفك رموزها  االستماع الذي يتيح أمامه إمكانية تلقِّ
ليحص���ل التواصل مع اآلخرين وليتمكن من القيام بالفعل الذي 
يقتضيه هذا التواص���ل، كما أن القراءة متكنن���ا من التواصل 
الذي تفرض���ه الضرورات االجتماعية واحلياتية عموماً، فحتى 
األشخاص الذين يعانون من إعاقة سمعية، ومن إعاقة في النطق 
أبدعوا أبجدية للتخاطب والتواصل وهي أبجدية اإلشارات التي 

يستعملها الصم والبكم. 
وإذا كانت القراءة مهارة تُتَعلم في املؤسس���ة التربوية َوْفق 
طرٍق وأساليَب وخطواٍت تتيح أمام القارئ التفاعَل اإليجابيَّ مع 
ن القارئ من  املادة القرائية، فإنه كلما مت متلُّك هذه املهارة، متكَّ
توسيع أفقه الفكري ومكتسباته املعرفية، ومن ثَمَّ فاحلاجة إلى 
القراءة تستدعيها متطلبات احلياة - وخصوصاً الراهنة - التي 
لم تعد تقبل بأن يحيى الش���خص ال���ذي يعاني من األمية َوْفق 
ن من امت���الك املعرفة ومواجهة  ما ه���و مطلوب. فالقراءة متكِّ
احلي���اة والفعل فيها، وإذا كانت القراءة تقود إلى هذا املس���عى 
فإنها تس���اعدنا كذلك على التحكم في س���يرورة الوجود َوْفق 
طموحاتن���ا وأهدافنا؛ فالقراءة هي املفتاح ل���كل ما هو منغلق 
في هذا الوج���ود، وبدونها لم يكن م���ن املمكن تقيق التطور 
التقني الذي يعرفه عصرنا، كما أنه بدونها ال يس���تطيع األفراد 
أو اجلماعات إحداث التطور املطلوب في العالقات االجتماعية 

والسياسية وفي الذات. 
ثالثًا: أمهية االهتمام بالقراءة يف اجملتمع:    

تعدُّ القراءة ضرورة في عصرنا احلالي فبدونها س���نصبح 
خارج���ه، فضعف املقروئية يقود إلى تدهور املس���توى املعرفي 
لإلنسان، وعبره تدهور العالقات االجتماعية وانهيار األخالق، 
وما يترتب عن ذلك من سلوكات ال ضابط لها، وهو الشيء الذي 
يُضِعف قدرات اإلنسان داخله، وشعوره بالدنيوية وضعف األفق، 
م���ع ما ينجم عن ذلك من تبخي�س للعمل واجلهد، وتبلور اجتاه 

سلبي جتاه الذات، وعدم جدوى التعاون والتآزر. 
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إن تراجع معرفة اإلنسان يترتب عليه ضعف الثقة في النفس، 
وكلما ش���عر الناس داخل املجتمع بفراغ داخلي، وغياب للحوافز 
وأال ج���دوى من بذل اجله���د، تراجع املجتمع برمت���ه، وانغلقت 
أمامه سبل التقدم؛ فالصراع حالياً هو صراع حول متلُّك املعرفة 
والتحك���م فيها؛ فالذي يبني مهارات التعل���م والنقد عبر القراءة 
يهدف من وراء ذلك إلى اكتس���اب املعلومات التي تفيد في ارتياد 
فضاء التطور العلمي التقني، الذي بدونه ال ميكن حدوث التطور 

املطلوب داخل املجتمع.
إن ش���عباً يقرأ ويكتب س���يكون - ال محالة - شعباً يتفهم، 
ويتح���اور َوْفق الضوابط العلمية للحوار، وس���يكون متس���امحاً، 
ومنتجاً ف���ي كل املجاالت. صحيح أن الق���راءة تتطلب مهارات، 
ومكتسبات معرفية سابقة، وأنه كلما تقدمنا في استيعاب املقروء 
وإدراك���ه أصبحت القراءة أكثر ج���دوى، وأكثر فاعلية. لكن هذه 
القراءة تختلف حس���ب طبيعة املادة القرائي���ة واألهداف منها، 
وانتظارات القارئ واملجتمع من القراءة؛ فاملجتمع الذي يس���عى 
إلى إعداد أجيال متشبعة باملعرفة، وخصوصاً املعرفة التي تقود 
إلى متلُّك أدوات ومنهجيات التفكير العلمي الذي تتطلبه التقنية 
في كل احلقول )اخلدماتية واملنتجة(، هي املعرفة املطلوبة حالياً.
املجتم���ع يزخر بعدد كبير من امل���واد القرائية التي تتيحها 
الكتب واملج���الت واجلرائد وأدوات الثقافة اإللكترونية، ويكفي 
لتحقيق مبتغى القراءة أن تضطلع كل املؤسس���ات مبسؤوليتها 
ف���ي تربية الناس على الق���راءة، ومتهيرهم على التعامل مع كل 
مصادر املعرفة وآلياتها، واالنتقال إلى إنتاج خطابات مسموعة 
ن من تقي���ق التراكم الالزم لتجاوز  ومكتوب���ة وإلكترونية، متكِّ
أسباب التخلف والتأخر الذي يعاني منه، وذلك عبر املؤسسات 

التربوية والثقافية وعلى رأسها املدرسة.
رابعًا: املدرسة وتطوير االهتمام بالقراءة والكتابة:

تعدُّ املدرس���ُة املؤسس���َة التربويَة التي يعهد إليها املجتمع 
بالعملية التربوية وتكوين الطالب، ويوجد في صلب اهتماماتها 
مس���ألة متكني املتعلم من مهارات الق���راءة والكتابة؛ فاملناهج 
املتوفرة في املدرس���ة تتيح متلُّك مه���ارات، وذلك عبر دروس 
مخصصة لذلك تس���تهدف إقدار الط���الب على التمرس على 
القراءة في كل أش���كالها )الصامتة أو اجلهرية(؛ قصد تقيق 
املرجوِّ منها، وهو املتمثل في اس���تيعاب املق���روء والقدرة على 
التص���رف فيه، وإيصال املعنى والتأثير ف���ي املتلقي وعبره في 
املجتم���ع، وهذا ال يتم إال بتخصيص ُحص���ص لتملُّك مهارات 

القراءة والكتاب���ة؛ وذلك بتنويع املق���روء ومتهيد الطالب على 
االس���تماع والتعبير. ويقر الباحثون أن هناك تقنيات تالئم كل 

فئة عمرية ميكن حصرها في ما يلي: 
• بخص���وص الق���ارئ: يطلب منه أن يتم���رس على طريقة 

الوقوف أثناء القراءة.
• التخلص م���ن اخلجل، واعتدال الوقفة لتجنُّب التش���تت 

الذهني.
• التركيز على املخاطب بالنظر إلى عينيه.

• جتويد الصوت.
وتعلمنا دروس الق���راءة العادية للنصوص: كيف تتدرج من 
املبن���ى إلى املعنى، وكيف نوظف مكتس���باتنا املعرفية، من أجل 
فهم واس���تيعاب املقروء، وكيفية تلخيص النص وضبط قضيته 
األساس���ية، والقضايا التي يعرفها عبرها، وكيفية تقدمي هذه 
القضية منهجياً، واستدالل النص عليها )حجاجة( كما يشترط 
في املادة املقروءة أن تتميز بالس���هولة واليسر، وبساطة تركيبها 
وأس���لوبها ليتمكن املتعلم من التمرس عبرها على القراءة، وأن 
ن من تفيز الطالب على اإلقبال  تستجيب مليوالت املتعلم لتمكِّ

على القراءة. 
أكيد أن َخلْق أُلَفة بني القارئ واملقروء تشترط مادة قرائية 
ق لديه االستدامة في القراءة؛ وذلك  تلبِّي حاجات القارئ وتقِّ
ص ملا يقرأ،  بتقدمي جزاء يتمثل في جائزة تقديرية ألحسن ملخَّ
أو اصطحابه���م إلى املكتبات واملعارض، وإنش���اء مكتبة خاصة 
في البيت، وتسيسهم بأن القراءة انشغال جوهري في حياتهم 
وليس هواية متاَرس أثناء أوقات الفراغ، وهناك من يلتجئ إلى 
العقاب بالقراءة. وإذا كانت القراءة تعدُّ مدخاًل أساسياً للتعلم، 
فإن الكتابة هي بُعٌد آخر فيها؛ ألننا ننتقل بواسطة القراءة إلى 
تدوي���ن املقروء والتصرف فيه، بالتلخيص أو التعليق أو التحليل 
أو املناقشة أو إنتاج نص على غرار النص املقروء؛ سواء من حيث 
محاكاةُ أس���لوبه، أو بناءُ نص على شاكلته، وإذا كانت الوظيفة 
األساس���ية للمدرس���ة هي توفير الش���روط التربوية الالزمة 
للقراءة، ف���إن الكتابة تعدُّ مالِزمة له���ا، وتتطلب كذلك متهيراً 
عبر حصص تُدَرج في الزمن املدرس���ي تتعلق باإلنشاء والتعبير 
الكتابي والش���فهي، إن لم نقل بأن الكتابة مرتبطة باألنش���طة 
ص، وأن  اليومية داخل املدرس���ة؛ فعلى التلمي���ذ أن يكتب امللخَّ
يجي���ب عن التمارين، وأن يأخذ النقاط أحياناً، ويدوِّن بش���كل 
مسترسل ما يتلقاه وما يقرؤه، فنحن نقرأ لنكتب ونكتب لنقرأ.
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ثمرات االحتالل الفكري
بين الغزو الفكري واالحتالل العسكري

السخرة الفكرية

رح��������������اب ح�����س�����ان

لقد عانى أجدادنا كثيرًا من االحتالل العس���كري الذي فش���ا 
في الدول اإلس���المية، خاصة بعد انهي���ار اخلالفة العثمانية عام 
���أ له الغزو الفكري بوجهيه  د لهذا االحتالل وهيَّ 1924م، وق���د مهَّ
القبيحني املتمثلني في االستش���راق والتنصير؛ ذلك الغزو الذي 
اتخذ أشكااًل عدة ومنافَذ مختلفة للسيطرة على عقول املسلمني 

متهيدًا لالحتالل األوروبي وانسجامًا معه.
تدافع���ت احملن على األمة اإلس���المية وأصب���ح كل ُقطر يفكر 
ف���ي ذات���ه كيف يهرب من القصع���ة ويتجنب اأَلَكَل���ة احملتلني بعد 
معاه���دة س���ايكس بيك���و؛ الت���ي مت مبقتضاه���ا تقس���يم الَتِرَك���ة 
العثماني���ة في ما بينهم؛ فس���يطرت بريطانيا على مصر واألردن 
والع���راق وفلس���طني، واس���تأثرت إيطالي���ا بليبيا، وأخذت فرنس���ا 
سورية ولبنان وسيطرت على تونس واجلزائر، ولم تنُج بعض دول 
رت فيها  اخلليج خالل القرنني املاضيني من إرساليات تبشيرية أثَّ

إلى حدٍّ ما، كالبحرين والكويت وقطر واإلمارات.
لم يبُدَ حينها االحتالل نزيها أو رحيمًا في الدول التي وطأت 
فيها أقدامه ولم ترفع ش���عارات كثيرة ع���ن الدميقراطيات كما هي 
عليها اآلن، ولم ال والوضع في دولة اخلالفة كان األس���وأ من نوعه 
ح���ني أعلن كمال أتات���ورك )يهودي األصل( عن القومية الطورانية 
الت���ي ال عالق���ة له���ا بالعال���م اإلس���المي، وألغ���ى اللغ���ة العربي���ة 
ل املساجد إلى مسارح، وألغى  واس���تبدلها باحلروف الالتينية، وحوَّ
كتاتي���ب حف���ظ القرآن... إلخ؟ فبادلته بريطانيا املغازلة واش���تدت 

الوطأة على بعض الدول العربية خالل هذا العصر.

] بأقالمهن [

السخرة اجلسدية:
ومما عاناه املس���لمون اس���تغاللُهم في ما يسمى 
بنظام السخرة؛ وهو استخدام العمال والفالحني كعبيد 
للسيد احملتل في أعمال شاقة للتشييد والزراعة، تخدم 

أهدافهم في مقابل األكل والشرب فحسب.
هذا التشييد في جميع أحواله لم يكن الهدف 
منه هدفاً سامياً؛ فقد أُجبر اآلالف - بل قيل: إنهم 
أكثر من مليونَي ونصف من أبناء مصر - تت قهر 
الس���ياط على أعمال ال تصلُ���ح أن تقوم بها حتى 
احليوانات - أعزكم الله - كما حدث في حفر قناة 

السويس وبعض أعمال املزارعة. 
وحينما خرج احملتل خلَّف وراءه مفسدين يعيثون 
في األرض فس���اداً، بداية من إفساد حركة التعليم 
وَعلَمنَتها وزرع مدارس تنصيرية، مروراً بش���بهات 
ري���ة وإهدار كرامة اللغ���ة الفصحى، وانتهاء  التحرُّ
بإلغاء احملاكم الش���رعية وإحالل احملاكم الوضعية 
محلَّها. نتج عن هذه التغي���رات جياًل جديداً يركن 
بعُضه للباطل ويترعرع على عشبه الضار. وال ننكر 
وال نستصغر دور اإلسالميني واملؤسسات اإلسالمية 
ف���ي إعادة تدعيم ثوابت األمة مرة أخرى في القرن 
العشرين؛ إال أن دورهم في هذه املرحلة كان يوصف 
بس���مات متباينة: من عدم وحدة الصف، واختالف 
د  الرؤى بني التيارات اإلس���المية، واإلقصاء املتعمَّ
م���ن احلكام الع���رب، وغيرها م���ن املصاعب التي 

واجهها اإلسالميون بشكل عام. 
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السخرة الفكرية:
لكنَّ األمر لم يس���لم؛ فتحت س���ياط اإله���دار الفكري 
واالنحط���اط اخُللُقي ونش���ر الفكر الَعلمان���ي املتطرف فإن 
بعضاً من أبناء عاملنا اإلسالمي - ولألسف الشديد - كان قد 
اس���تعذبهم مبدأ السخرة واستهوتهم سادية األوروبي، وجرت 
في عروقهم مجرى الدم فش���عروا بأنهم ال بد أن يكونوا دوماً 
ت���ت رحمة األوروبي طوعاً أو كرهاً، واعتقدوا أن البعد عن 

ر والضياع. منهجه يعني الفشل والدمار والتأخُّ
والس���خرة الفكرية هي على الطريقة العصرية األنيقة؛ 
ة  فهي تاكي دعايات احلرية واإلخاء واملساواة، إنها أقل حدَّ
وأش���دُّ وطأة، وتتمثل في اس���تغالل فكر بعٍض من املولَعني 
باحلض���ارة األوروبية وادخار قدراتهم خلدمة أهداف أجنبية 

لتشييد وبناء مطامع الغرب في بالد العرب. 
رون تتضح مالمحهم من خالل س���مات  ه���ؤالء املس���خَّ

مشتركة في ما بينهم تدل داللة واضحة على ما نزعمه.
وهذه السمات باتت تفضحهم وجتعلهم في قائمة التاريخ 
السوداء؛ فلقد حمل هؤالء أدواتهم التي أصبحت عالمة لهم، 
ر وهو يحفر  وباتت مميَّزة متيُّز الفأس على كتف العامل املسخَّ

ليمهد ويشيد ليس له وال ألبنائه بل للسيد احملتل األصفر.
إنها أدوات مكررة أكل عليها الدهر وش���رب وفاح ريحها 

الكريه.

السمات املشتركة لعمال السخرة الفكرية:
من هذه السمات املشتركة في ما بينهم:

1  ترديد دعاوى املفكرين املتأثرين بالفكر االستش���راقي: 

التي عفا عليها الزمان وامت���ألت املكتبات ردوداً عليها، وقد 
س���بقهم إليها أس���الفهم، ومنهم من تاب ومنهم من ردَّ عليه 
رون يفتحون  العلم���اء ردوداً مفحمة، وال يزال هؤالء املس���خَّ
الكت���ب الصفراء نفس���ها لينقلوا ما فيه���ا وكأنهم يتح�دثون 
إل���ى أحجار ال تع���ي؛ فال تزال مزاعم طه حس���ني في كتابه 
)مس���تقبل الثقافة في مصر(، ومزاع���م علي عبد الرازق في 
كتابه )اإلس���الم وأصول احلكم(، وس���المة موسى في كتابه 
)ما هي النهضة؟( وقاس���م أمني في كتابه )املرأة اجلديدة(... 
وغيرهم، ال تزال تتكرر وكأننا نعود لنقطة الصفر مرة أخرى 
لنقول: إن اإلس���الم عقيدة ال ش���ريعة وندعو بدعاوى القرن 
رية املزيفة! وال أدري هل يريدوننا أن  التاس���ع عشر من التحرُّ
نعيد كرة الذل والعار مرة أخرى؟ ألم يكتِف العالم اإلس���المي 
من ويالت تلك الش���عارات البائدة؟ ألم يتنبه شباب األمة إلى 
أن التغيي�ر ال�ذي يحمله هؤالء هو تغيير فقط في املس���ميات 

ال في األفكار والرؤى؟
2  الربط بني التقدمية واحلرية وبني التخلي عن اإلسالم: 

من خالل عقد مقارنات زائفة بني احلضارة األوروبية املتقدمة 
رها من الكنيسة، وبني تخلُّف املسلمني والتزاِمهم بدينهم،  وترُّ
مقتبس���ني قضايا وحججاً عانى منها الغ���رب النصراني من 
تسلط الكنيسة ومن ثَمَّ إسقاطها قسراً على اإلسالم للتلبيس 
على عامة املس���لمني، ومن املعروف البون الشاسع بني فكرتَي 

الدولة الدينية الثيوقراطية واخلالفة اإلسالمية.

3  رفع الش���عار األتاتورك���ي مرة أخرى بع���د أن ظهر زيفه 

وحقارته؛ وهو أن اخلالفة اإلسالمية هي احتالل عربي أو تركي، 
وأنه���ا بأفكارها القدمية باتت كالرج���ل املريض الذي ال يُرجى 

برؤه، وتهييج احلس القومي واملؤثرات العرقية في كل قطر

4  تكرار بع���ض القضايا القدمية التي ُقتلَ���ت بحثاً ورّداً، 

وأثبتْت في تطبيقها على املسلمني فشلها احملض، بل واعترف 
الغرب احلديث بأهمية العودة ملبادئ اإلسالم في مثل: قضايا 
ترير املرأة، وسياحة العري، وقضية االقتصاد الربوي البديل 
عن االقتصاد اإلسالمي، والقضايا املتعلقة باجلنس والترهيب 

من تطبيق احلدود.
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ويحدونا األمل: 
إن األم���ل ف���ي الل���ه كبي���ر؛ فخذالنه���م بات س���هاًل 
على املجتمعات اإلس���المية، ولقد أثبتت لنا الش���عوب 
اإلس���المية ف���ي اآلونة األخي���رة أن اخلب���رة املجتمعية 
والعقل اجلماعي للش���عوب اإلس���المية اكتس���ب خبرة 
عريضة خالل جتربة القرن السابق، ولم يعد مخدوعًا 
رين  كس���ابق عه���ده؛ رغ���م اش���تداد وط���أة هؤالء املس���خَّ
نهم من  ���ن نتاجه���م وأدائهم ع���ن الس���ابق، ومتكُّ وحتسُّ

أدوات عصرية حديثة ليست في أيدي غيرهم.
س���ات من التفاٍف حول  ومهما يكن من مخاوف وتوجُّ
الثورات املعاصرة، فلن يضر كثيرًا العقَل املسلَم في القرن 
ال���� 21 ب���إذن الله، وهو الذي ظهر حجم���ه الطبيعي للمرة 
األول���ى بع���د مضي ق���رن م���ن التعتيم والتكت���م واإلقصاء 
���د، لقد كانت جتربة الغ���زو الفكري مريرة بحق وال  املتعمَّ
���خرة الفكرية أش���د مرارة  ن���زال نعاني منها، وأضحت السُّ

لكنها أيضًا أشد متايزًا عن احلقيقية واحلق. 
يه،  وكم���ا يقال: إن الضربة التي ال تقصم الظهر تقوِّ
ه في يوم  ونح���ن عل���ى يقني أن م���ا ال يأتي باحلوار س���يفلُّ
م���ا احلدي���د والن���ار؛ وذل���ك إذا انكش���ف الوج���ه القبي���ح 
���ر ف���ي إع���ادة ك���رة  لالحت���الل احلدي���ث م���رة أخ���رى وفكَّ
االستعمار العسكري، نسأل الله العفو والعافية واملعافاة.

5  إثارة الشبهات بالطعن في الثوابت ونشر ثقافة التعددية 

في اإلسالم: مبعنى أن االسالم ليس فقط اإلسالم السني؛ بل 
هناك فكر معتزلي عقالني قومي )املدرسة العقالنية احلديثة(، 
وآخر صوفي متبتل، وثالث ش���يعي معتدل! واللعب على أوتار 
التزوير في القصص التاريخية بنقل روايات متهافتة تس���تند 
إلى الوضع والتدلي���س، للطعن في الصحابة وفي أعالم أهل 

السنة بطريقة ال متتُّ ملنهج علمي صحيح بصلة. 

6  إلقاء ش���بهات مكررة ضد التيارات اإلس���المية: وكأننا 

نرجع القهقرى ثالثني عاماً أو يزيد، لنتهم التيارات اإلسالمية 
باالس���تغالق واإلرهاب وانعدام الوع���ي والصلف واجلمود، 
والتعامل مع القضايا احلياتية واملعامالت االجتماعية بالقسوة 
والتعص���ب، ونح���ن ال نطالب بأكثر م���ن التعامل مع اجلميع 

بحيادية دون احلكم املسبق واملعقود على اآلخرين.

7  محاول���ة تبنَّي الفك���ر العقالني املس���تعلي على النقل 

والغيبي���ات، وتكيم العقل محل الش���رع، ووضع ذلك وكأنه 
اخليار األول واألخير في تكيمهم للقضايا الشرعية والعقدية 
وتغليف احلوار مبقولة الرأي والرأي اآلخر، رغم أنه ال يوجد 

في معظم أطروحاتهم إال رأي آخر. 

8  ظه���ور بعٍض من هؤالء امللح���وظ في اإلعالم مبجاالته 

املختلفة، وارتفاع صوتهم ب���ال مبرر، ومنحهم دورات ابتعاثية 
في بعض ال���دول األوروبية، وتدعيم آرائهم الش���اذة من ِقَبل 
جهات معروف تاريخها في التعاون مع الغرب رغم عدم متيُّز 
هؤالء العلمي، وال قدراتهم السياسية في بعض األحيان، وهو 
ما يجعلنا نفس���ر األمر ونربطه بأس���بابه احلقيقية، والعجب 
يبلغ أش���ده حني جتد منهم من َخَفَت ذكره ورس���مه، وما إن 
يحارب دين الل���ه إال وتنافح عنه املنظمات احلقوقية العاملية، 
بل قد يصل األمر لوزراء بعض الدول الغربية أن يدافعوا عنه 

ْفر والناب!  بالظُّ

هذا غيض من فيض:
إن م���ا يحدث اآلن - خاصة في الب���الد التي بدأت فيها 
الث���ورات املعاصرة أو الربي���ع العربي - ال ميكن بحال وصفه 
بأنه حالة من )الغزو الفكري( كما حدث س���ابقاً في احتالل 
الق���رن املاض���ي؛ فلقد س���اعدت هذه الث���ورات على متييز 
الصفوف واتضاح الرؤى املتباين���ة، ولكننا ميكننا القول بأنها 

مرحل���ة متقدمة عن هذا املصطلح؛ حي���ث مت انتقاء العيِّنات 
املناس���بة من جتربة الغزو الفكري وتصفيتها الستخدامها في 

)السخرة الفكرية(.
فلم تَُعْد كما بالس���ابق مجرد منش���ورات ومقاالت وكتب 
تكتب على اس���تحياء م���ن املتأثرين بالفك���ر الغربي، يصاَدر 
بعضها ومتنَع من النش���ر ويَُردُّ على بعضها ويتراجع اآلخرون 
عن بعض أقوالهم، بل أصبحت مناهَج مدروس���ة متاأل عليها 
مفكرو الس���خرة، وعمال الشاش���ات اإلعالمية، وبعض ممن 
ون بالنشطاء اإلنسانيني في امللتقيات الثقافية والصحف  يسمَّ

وشبكة التواصل االجتماعي.
وثمة كثير من األدل���ة املصورة التي تبرهن صدق حديثنا 
وتوض���ح كيف يتواطأ هؤالء على رواية اخلبر وتليل احلدث 
في أوق���ات متزامنة جتعلنا نضع حوله���م كثيراً من عالمات 

االستفهام. 
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األلفاظ الشرعية واملصطلحات الدينية فيها الشفاء والَغناء واحلرمة والتعظيم ما ليس في غيرها، 
كما أنَّ فيها من احِلَكم واملعاني ما ال تنقضي عجائبه))(.

اً هائاًل من املصطلحات احلاِدثة،  واالنفتاح على الثقافات األخرى، وعل���وم األمم املختلفة َجلَب ك�مَّ
واأللفاظ املس���تجدة، التي ال تنفك عن إجمال واش���تباه، وتلبيس وأغاليط؛ وال سيما أن نفوساً تعتريها 

السآمة من األلفاظ الشرعية الراتبة! ويسارقها طبع امليل إلى املستجد واحلديث.
ل يحقق صالحاً للعقل، وزكاًء للفكر، وس���عة في األفق و »إذا اتس���عت العقول  ولزوم الش���رع املنزَّ
وتصوراتها اتس���عت عباراته���ا، وإذا ضاقت العقول والتص���ورات بقي صاحبها كأن���ه محبوس العقل 

واللسان«))(.
ة تعبيراتها؛ وإمنا  والس���لف الصالح لم ينكروا هذه األلفاظ املس���تجدة ألجل حدوث ألفاظها، وحدَّ

ألجل اشتمالها على باطل وضالل.
بل إن األلفاظ واملصطلحات الشرعية يلحقها التحريف وسوء الفهم ألجل ظروف ومالبسات البيئة 
التي تظهر فيها تلك املصطلحات؛ فقد ينش���أ الش���خص وهو ال يعرف من مصطلح »التوسل« - مثاًل - 
إال التوس���ل إلى الله باجلاه والذات، فيتوهم أن هذا معنى التوس���ل في نصوص الوحيني، وليس األمر 

كذلك)3(؛ وإمنا التوسل املشروع هو التوسل إلى الله باإلميان والعمل الصالح.
وإذا كان اللَّبس واقعاً في األلفاظ الش���رعية فكيف بألفاظ ومصطلحات أجنبية النش���أة والوالدة؟ 

)*( أستاذ مشارك في قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية - الرياض.
))) انظر: النبوات البن تيمية: )/876.

))) الرد على املنطقيني البن تيمية ص 166.
))) انظر: قاعدة جليلة في التوسل ص )15، وبيان تلبيس اجلهمية: 99/7).

د. عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف)*(
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فاأللفاظ املتداَولة - كاإلنس���انية واملجتم���ع املدني واحلريات 
وغيرها - ال تنفك عن مالبس���ات فكري���ة وعقدية؛ فال ميكن 
ر هذه املصطلحات بعلم وعدل إال باستصحاب هذه النشأة  تصوَّ

وتلك املالبسات.
واحملققون في مذهب الس���لف - كابن تيمي���ة وابن القيم 
ونحوهم���ا - يذكرون األلفاظ املجملة ف���ي االعتقاد كاجلوهر 
واجلهة عن���د املتكلمة، واأللفاظ املجملة في الس���لوك كالغناء 
ف���ة، ويقررون أن ال���كالم فيها  وأح���وال القل���وب عند املتصوِّ
دون االس���تفصال يوقع في اجلهل والض���الل، والقيل والقال، 
وأن أكثر االخت���الف باعثُه اإلجمال واالش���تراك في األلفاظ 

واملصطلحات))(.
يقول ابن القيم: »أص���ل بالء أكثر الناس من جهة األلفاظ 
املجملة التي تش���تمل على حق وباطل، فيطلقها من يريد حقها 
فينكره���ا من يريد باطلها، فيردُّ عليه من يرد حقها. وهذا باب 
إذا تأمله الذكي الفط���ن رأى منه عجائب، وخلَّصه من ورطات 

تورَّط فيها أكثر الطوائف«))(.
واحلاص���ل أن���ه ال بد مع تل���ك املصطلحات م���ن التبيني 
والتفصيل، فال نقبلها بإطالق، كما ال نردُّها بإطالق؛ إذ قد نقبل 
باطاًل أو نردُّ حقاً. بل جنع�ل األلفاظ الش���رعية واملصطلحات 
الدينية هي األصل وامليزان لتلك املصطلحات احملَدثَة املجَملَة؛ 
ف���إن كان املراد به���ذه املصطلحات صواب���اً مواِفقاً لنصوص 

. الوحيني ُقِبل. وإن كان مراده باطاًل ُردَّ
لكن قد يحتاج إلى تلك األلفاظ املجملة في مخاطبة بعض 
الناس؛ كالشخص الذي ال يعقل إال هذه األلفاظ، فإنه يُخاطب 

بها عند اللزوم واحلاجة، كما حرره أبو العباس ابن تيمية)3(.
واملقصود أن لزوم العبارات الش���رعية واالعتزاز بها يتسق 
مع املوقف م���ن األلفاظ احلادثة واملصطلح���ات املجملة؛ فال 

انفالت وال جمود، وال ذوبات وال انقباض.
ومما يحُسن التنبيه عليه أن جملة من املصطلحات احلادثة 
املجَمل���ة إمنا هي مج���رد ألفاظ وتعبيرات، ف���ال ينبني عليها 
حقائق علمية أو عقلية »واالصطالحات اللفظية ليس���ت دلياًل 

على نفي احلقائق العقلية«)4(.
»واملعاني العقلية ال يعتبر فيها مجرد االصطالحات«)5(.

))) انظر: منهاج السنة النبوية البن تيمية: )/17).
))) شفاء العليل البن القيم ص 89)، وانظر: نقض التأسيس البن تيمية: )/4). 

))) انظر: منهاج السنة النبوية: )/554.
)4) التدمرية البن تيمية ص0)1. 

)5) الدرء: )/))).

وهذا واقع قدمياً وحديثاً؛ فالفالس���فة املشاؤون - مثاًل - 
أحدثوا اصطالحات وفروقاً فلسفية لكنها ال تغير من احلقائق 

شيئاً، وال دليل عليها.
وإذا كنا ف���ي عصر االنفتاح وث���ورة املصطلحات الوافدة، 
وركام التعبيرات واأللفاظ، فال بد من إش���ارة إلى ما في جملة 
هذه األلفاظ من زخرف وتزويق، وبهرجة وتنميق، قد يس���تهوي 

ضعاف العلم والتحقيق)6(.
ا َش���َياِطنَي اإلنِس  قال - تعالى -: }َوَكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكِلّ َنِبٍيّ َعُدًوّ
َواْل�ِج���ِنّ ُيوِحي َبْعُضُهْم إَلى َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروًرا َوَلْو َش���اَء َرُبَّك َما 

َفَعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما َيْفَتُروَن{ ]األنعام: ١١٢[.
خاص���ة إذا كانت ه���ذه األلفاظ املس���تجدة ه���ي ثقافة 
س���ائدة ومكرورة بكرًة وعش���ياً، إضافة إلى زخم اإلعالم بتلك 
املصطلحات، وتهويل املجتم���ع واحتفائه بها، فرمبا أن بعضهم 
ال يس���وِّغ هذه املصطلحات املوهمة املشتبهة، لكن تبقى حظوظ 
النف���س لها أثرها وتأثيرها؛ فقد ينس���اق في اس���تعمال هذه 

األلفاظ بُعجرها وبُجرها، لئال يُتَهم بالتخلُّف والقصور!
وهذه اآلفة احلاضرة قد كشفها ابن تيمية وحررها بأسلوب 
مت���ني يجمع بني التأصيل الش���رعي والدراية بأه���واء النفوس 
وكمائنه���ا، فق���ال - رحمه الله -: »عمدوا ]أي الفالس���فة[ إلى 
ألفاظ مجملة مش���تبهة تتمل في لغ���ات األمم معاني متعددة، 
وص���اروا يدخلون فيها من املعاني م���ا ليس هو املفهوم منها في 
لوه في نفوس من لم  موا قولهم، وهوَّ بوها، وعظَّ لغات األمم، ثم ركَّ
يفهمه، وال ريب أن فيه دقة وغموضاً ملا فيه من األلفاظ املشتركة 
واملعاني املش���تبهة، فإذا دخل معهم الطالب وخاطبونه مبا تنفر 
عنه فطرته، فأخذ يعترض عليه���م، قالوا له: أنت ال تفهم هذا، 
وه���ذا ال يصلح لك، فيبقى ما في النف���وس من األنفة واحلميَّة 
يحملها على أن تسلِّم تلك األمور قبل تقيقها عنده، وعلى ترك 

االعتراض عليها خشية أن ينسبوه إلى نقص العلم والعقل«)7(.
وأخيراً فإن األلفاظ الشرعية لها حرمة وتعظيم، ومن متام 
ف على معانيها وحدودها؛ فمن أشرف العلوم علم  ذلك أن نتعرَّ
احلدود املش���روعة )املأمورات واملنهيات(، ومعرفة ذلك دراية، 

والقيام بها رعاية)8(.
والله املوفق ال إله غيره.

)6) انظر: الصواعق املرسلة البن القيم: )/6)4. 
)7) الدرء: )/95). 

القيم:  البن  السالكني  ومدارج   ،(5/(  ،11(/( تيمية:  البن  الفتاوى  مجموع  انظر:   (8(
)/140، والفوائد ص ))1.
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