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اإلسالميني في بعض الدول معركة الهوية بسهولة؟!

إنَّ ثمة حقيقة مهمة وهي أنَّ النظم االس���تبدادية َّ
جذرت
املب���ادئ والقيم العلمانية في معظم مفاصل الدولة ،وفرضتها

بكل جبروت في احلياة السياس���ية واالقتصادية واالجتماعية
ونحوها ،ورعتها مبنظومة متكاملة من التش���ريعات والقوانني،

ومن املهم أن يستحضر دعاة اإلصالح أمرين في غاية األهمية:

األول :أنَّ األحزاب العلمانية والليبرالية لن تقف مكتوفة
األيدي وهي تنظر إلى تلك القالع العلمانية التي عاش���وا في
كنفها لعقود طويلة تتهاوى وتترنح بحجة الدميقراطية والتداول
السلمي للسلطة؛ بل سيفتعلون جميع العراقيل لتعطيل مسيرة
اإلصالح ،وسيجدون دعماَ ونصرة من أسيادهم في الغرب.
الث��اين :أنَّ الفس���اد الذي اصطنعت���ه النظم واألحزاب
العلمانية ليس أش���واكاً س���طحية متناثرة ميكن إماطة أذاها

عن الطريق بسهولة ،بل هي أش���جار نكدة ترسخت جذورها
في أعماق الدولة ومؤسس���اتها وفي محاضن معظم املجتمع،

وامتدت أغصانها لتؤثر على اإلعالم والتعليم والفكر والثقافة،
وهذا يعني أن حتديات اإلصالح والتنمية ال ينبغي النظر إليها

بعني املرحلة العابرة؛ بل ينبغي أن تتحول إلى مش���اريع علمية
ارتيادية (إس���تراتيجية) طويلة النفس ،محكمة الدراسة ،تعيد
بن���اء املجتمع عقدياً وتربوياً وثقافي���اً ،وهذا عمل كبير جبار،
ولكن على قدر أهل الع���زم تأتي العزائم ،وتأمل قول عمر بن
عب���د العزيز – رحمه الله ( :-إن الناس لو كان إذا كبر عليهم
أمر تركوه؛ ما قام لهم دين وال دنيا)(  .
(

البداية والنهاية.)329/9( :

[ االفتتاحية ]

احلمد لله والصالة والسالم على رسول الله:
{و َأ ِطي ُعوا ال َّل َه َو َر ُس���و َل ُه َوال َت َنا َز ُعوا َف َتف َْش���لُوا
ق���ال  -تعالى َ :-
���م} [األنف���ال ]٤٦ :قال اب���ن جرير الطبري في
���ب ر ُ
َو َتذْ َه َ
ِيح ُك ْ
تفسير اآلية« :وال تختلفوا فتفرقوا وتختلف قلوبكم { َف َتف َْشلُوا}
ِيح ُك ْم} وتذهب قوتكم وبأسكم،
{و َتذْ َه َب ر ُ
فتضعفوا وجتبنواَ ،
فتضعفوا ويدخلكم الوهن واخللل»..
وعن عبد الله بن مس���عود ـ رضي الله عنه ـ قال :سمعت
رج ً
ال قرأ آية ،وسمعت النبي  #يقرأ خالفها ،فجئت به النبي
 #فأخبرت���ه ،فعرفت في وجهه الكراهي���ة ،وقال« :كالكما
محس���ن ،وال تختلفوا؛ فإن من كان قبلك���م اختلفوا فهلكوا»..
رواه البخاري..
الفشل ،الوهن ،اخللل ،الهالك ..إنها الكلمات التي تصف
حال االختالف عندما تنتش���ر في أوس���اط املس���لمني وبني
صفوفهم ،إنها تلك احلال التي َّ
قل أن ينجو منها مجتم ٌع مسلم
{وال َي َزا ُلونَ ُمخْ َت ِل ِف َني} [هود،]١١٨ :
في أي بقعة من بقاع األرض َ
إنها تلك اآلفة التي لم يس���لم منها حتى التيارات اإلس�ل�امية
التي ترفع شعار الدعوة إلى الله وتطبيق شريعته وحتكيم دينه
في األرض..
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قدمها اإلسالميون في العقود
إن مناذج احلكم التي َّ
تعد عل ��ى أصابع اليد الواحدة ،لكن محاوالت
املاضيةُّ ،
الوص ��ول إل ��ى احلك ��م يصعب حصره ��ا لكثرته ��ا ،وهذا
يعني أن نس ��بة اإلخفاق مرتفعة للغاية ،بل تكاد تصبح
هي األصل..

فما أسباب اإلخفاق؟
ماذا حدث في أفغانس���تان بعد حترير كابل من االحتالل

السوفيتي؟ وماذا حدث في اجلزائر عندما انقلب اجليش على
نتائج االنتخاب���ات التي أظهرت فوز اجلبهة؟ وماذا حدث في

السودان ،عندما تصارع شريكا احلكم فيما بينهما من ناحية،
ومع بقية التيارات اإلسالمية من ناحية أخرى؟ ماذا حدث في

العراق في مرحلة ما بعد االحتالل؟

إن املتأم ��ل في النماذج اإلس�ل�امية املعاص ��رة للوصول إلى
احلك ��م ميك ��ن أن يلح ��ظ عدة أمن ��اط ثابتة متك ��ررة في أغلب
النماذج ،وأهمها:
تع���دد التيارات اإلس�ل�امية املش���اركة في محاولة

الوصول للحكم.

عج���ز كثير من التيارات عن صياغ���ة رؤية متوازنة

لبناء عالقات إيجابية فيما بينها لتحقيق األهداف املشتركة.
س���بب اإلخفاق األكثر تك���راراً هو تصاعد اخلالف

بني اإلسالميني وصوالً إلى مستوى الصراع ،ورمبا القتال في
بعض األحيان.

ال ش���ك أنه توجد أس���باب كثيرة حالت بني اإلسالميني

وس���عت للمش���اركة بقوة في العملية السياس���ية ،وأدى ذلك

إلى تعدد االجتهادات واملواقف السياس���ية ،ومع تعقد املشهد

السياسي وتسارعه ،فق َد اإلسالميون القدرة على إدارة التعدد
فيما بينهم في اجتاه التعاون؛ لكنهم حافظوا على احلد األدنى

من العالقة وهو :احليلولة دون بلوغ مستوى الصدام املباشر،
مع وجود جهود تنسيقية في قضايا تفصيلية بعيدة عن السياق

العام..

وق���د أدى إقبال الس���لفيني على العمل السياس���ي عن

طريق تأسيس األحزاب واملشاركة في االنتخابات ،إلى ترسخ
«الذاتية» لدى التيارات اإلس�ل�امية كانعكاس لنشأة األجنحة

السياسية ،إذ يهدف احلزب السياسي -بطبيعته  -إلى حتقيق
رؤيته السياسية عن طريق السعي للوصول إلى احلكم منفرداً

وجناحهم في الوصول إلى احلكم في أغلب الدول اإلسالمية،
لكن الس���بب األكثر إحلاحاً هو «اخلالفات بني اإلسالميني»،

في املق���ام األول ،فإذا عجز عن بلوغه منف���رداً ،حتالف مع

حزب العدال���ة التركي ،وأبرز ما مييز الس���احة التركية ،هو

إذن ميكن تلمح النمطني األول والثاني في احلال املصرية،

ورمبا يعضد هذا التوجه أن التجربة األكثر جناحاً هي جتربة
خلوها من منافس إس�ل�امي سياسي حقيقي حلزب العدالة،
فهل نق���ول إن التعدد هو س���ر اإلخف���اق؟ أم إن اخلالفات

الناجمة عن التعدد هي اخلطر األكبر؟..

ال نري���د االس���تغراق في قضي���ة افتراضي���ة بعيدة عن

الواقع ،فاألصل في أغلب الدول اإلسالمية هو تعدد التيارات
اإلسالمية السياسية ،وهذا يجعلنا بحاجة للتركيز على قضية

«إدارة التع���دد بني اإلس�ل�اميني» ،إذ يكش���ف البحث املتأني

عن وجود خلل كبير في التعام���ل مع هذه احلقيقة الواقعية،

س���واء أكان في مجال العمل الدعوي املباش���ر ،أم في املجال
السياسي..

ولع���ل املالحظ���ة األكثر أهمية في ه���ذا املجال ،هي أن

مناهج التغيير التي صاغتها التيارات اإلس�ل�امية ،بُنِي أغلبها
عل���ى افتراض أن منهج كل منه���ا هو املنهج احلق ،وأن حتقق
األهداف اإلس�ل�امية الكبرى إمنا يكون عن طريق هذا املنهج

وحده ،وبالتالي ينطلق كل تيار من قاعدة أن التطور اإليجابي

للمشهد هو أن كافة التيارات األخرى تتحول إلى منهجه؛ لذا
لم تعبأ أكثر التيارات بقضية إدارة التعدد ،أو بوضع تصورات
للتعاون والتنس���يق م���ع التيارات األخ���رى لتحقيق األهداف
املشتركة..

وفي مصر ،س���اهمت ثورة  25يناير في ازدحام الساحة

السياسية باملزيد من القوى اإلس�ل�امية التي أسست أحزاباً

أحزاب أخرى ،قد ال تكون إسالمية بالضرورة..

فهناك تعدد للتيارات اإلسالمية ،وكذا يوجد قصور في إدارة
ه���ذا التعدد ،ولو اس���تمرت هذه احلال عل���ى نفس املنوال،

سيكون عليها أن تصطدم بالنمط الثالث وهو :إخفاق التجربة
بسبب اخلالفات»...

ما يفاقم من خطورة الوضع هنا ،أن األحزاب اإلسالمية،
وحتديداً حزبي «احلرية والعدالة» و «النور» ،متكنا من حتقيق
أغلبية برملانية بنسبة  ،%70وهذا يعني أنهما الكتلة السياسية

األولى ف���ي مصر ،مبعنى أن النج���اح أو اإلخفاق الذي يبدر

منهما عل���ى صعي���د إدارة العالقة بينهم���ا ،ينعكس بصورة
مباشرة على مسار الثورة املصرية..

نقول :إن إدارة العالقة بني اإلسالميني -اإلخوان

والس���لفيني -في مصر ال تتعلق فقط باملش���روع

اإلس�ل�امي ،بل بالثورة نفس���ها ،وبكل تداعياته���ا الداخلية
واخلارجية ،وال يخفى أن كثيراً من األقالم العلمانية ش���رعت
منذ فترة في اتهام التيارين بالتس���بب في تراجع مسار الثورة

وتقلص املكاسب السياسية..

وإذا كان اختيار مرش���ح الرئاسة األحق بالدعم ،كان آخر

محطات اخلالف بني اإلخوان والسلفيني ،فإن قطار اخلالف
السلفي -الس���لفي ،ما يزال س���ائراً في طريقه أيضاً ،فعلى
الرغم من مرور نحو  16شهراً على جناح الثورة ،فإن الداخل
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الس���لفي ما يزال متفرقاً ،وما يزال العقد منفرطاً بني تيارات
ومجموع���ات كثيرة حتمل أفكاراً متباين���ة حول الواقع وطرق
التعام���ل معه ،وهذه املجموعات متجددة ومتمددة ،وتس���تقل
بآلياتها في تكوين الرؤى والتص���ورات ،وفي اتخاذ القرارات
والتحركات ،وف���ي غالب األحيان حتتفظ بعالقات متوترة مع

الكيانات اإلس�ل�امية الكبيرة ،بل أحيانا تكون نش���أتها على

قاعدة اخل�ل�اف مع تلك الكيانات ،واملؤس���ف أن بعض هذه
املجموعات تتبنى تصوراً هادماً للتيارين األكبر على الساحة..
وعلى اجلان���ب املقابل ،فإن اإلس���تراتيجية التي تتعامل

بها الكيان���ات الكبيرة مع هذه املجموعات يش���وبها القصور
الش���ديد ،فهي ليس���ت احتوائية ،بل رمبا كانت إقصائية في

بعض جوانبها ،كما أنها ال تراعي وجود قطاعات واس���عة من

اإلسالميني خارج األطر التنظيمية للتيارين ،وهذه القطاعات
مما يفاقم
تتحول مع الوقت إلى مراكز ج���ذب ملنتمني جددَّ ،

من األزمة..

إن وضعا شائكاً بهذه الصورة ،يسمح خلصوم اإلسالميني

بتمرير العديد من املؤام���رات واملخططات الرامية إلبعادهم

عن الساحة ،إذ تسمح لهم هذه الوضعية باالختراق والتحريك

واملناورة واالحتواء ...إلخ وف���ي النهاية ينعكس ذلك كله على
شعبية اإلس�ل�اميني في الش���ارع الذي ال ميلك القدرة على
التفرق���ة والتمييز بني ه���ذه التنوعات اإلس�ل�امية الكثيرة،

وبالتالي ينعكس أخطاء بعضهم على كلهم ،ويخسر اجلميع...
إن خط���ورة األزمة وإن كانت تتجل���ى أكثر مع التفريعات

الصغي���رة في اخلارطة اإلس�ل�امية ،إال أن عالج هذه احلال

الس���لبية يبدأ من القم���ة ،حيث العلماء الثق���ات ،والقيادات
اإلس�ل�امية البارزة ،والكيانات الكبيرة ،فه���م الذين ميلكون
القدرة على اتخ���اذ القرارات الصعبة ،وه���م القادرون على

تذليل الصعوبات في طريق مللمة الش���مل ،وبأيديهم إمكانية
املبادرة واتخاذ اخلطوة األولى..

انطالق���اً من هذه الثقافة ،فقدم كل ط���رف تنازالً جزئياً من

جانبه ،القتربت املسافات وتعانقت الرؤى ،ورب خالف يستعر
وال يهمد ،يزول ويتالشى مع تقدمي تنازالت يسيرة جداً.
لق���د بلغت الثورة املصرية عن���ق الزجاجة ،فإن تضخمت

اخلالفات اإلس�ل�امية فلن متر الثورة ،ولن تكون نتيجة عملية

التحول السياس���ي إيجابي���ة ،لإلس�ل�اميني أو لبقية القوى

السياسية على حدٍّ سواء.
إن التاري���خ يُكت���ب اآلن في مصر ،وب�ي�ن أيدينا جتارب
اآلخرين ترفع راية النذير ،ولي���س احلل بأن يقدم كل طرف
مقاربات نظرية عن دوره في توحيد الصف ،ثم تنتهي املقاربة

بالكلمة املكررة «ولكن ،»..فتُلقى التهمة على «اآلخرين» الذين

أحبطوا جهود التقريب وليس علينا «نحن»..

إن مثل هذه املقاربات ال تنفع وال تشفع إذا ما خسرت الثورة

وتراجعت التجربة ،ولنتذكر قوله  -سبحانه وتعالى  -في كتابه
الكرمي { َأ َو ل ََّـما َأ َصا َب ْت ُكم ُّم ِص َيب ٌة َق ْد َأ َص ْب ُتم ِّم ْثل َْي َها ُق ْل ُت ْم َأ َنّى َهذَ ا قُلْ ُه َو ِم ْن
ِع ِند َأنف ُِس ُ
���ك ْم} [آل عمران ،]١٦٥ :قال الطبري في التفسير« :قل

لهم :أصابكم هذا الذي أصابكم من عند أنفس���كم ،بخالفكم
أمري وترككم طاعتي»..

{ول َْو شَ َاء
وروى الطبري عن احلسن في قوله  -تعالى َ :-
ني  )#١١٨#إ َّال َمن َّر ِح َم َر ُّب َك
اس ُأ َّم ًة َو ِاح َد ًة َوال َي َزا ُلونَ ُمخْ َت ِل ِف َ
َر ُّب َك ل َ
َـج َعلَ ال َّن َ

َولِذَ ِل َ
���ك َخ َل َق ُه ْم} [ه���ود ،]١٩٩ - ١١٨ :قال« :وأما أهل رحمة الله
فإنهم ال يختلفون اختالفاً يضرهم».

فال ميكن بحال أن ننفي مسؤولية كل فصيل وكل تيار وكل

مجموعة إسالمية عن الفرقة احلاصلة ،قال شيخ اإلسالم ابن

تيمية  -رحمه الل���ه « :-وهذا التفريق الذي حصل من األمة
علمائها ومشايخها ،وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط

األعداء عليها .وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورس���وله كما
ين َقالُوا إ َنّا َن َص َارى َأ َخذْ َنا ِمي َثا َق ُه ْم َف َن ُس���وا َح ًّظا ِمّ َّما
قال تعالىَ :
{و ِم َن ا َّل ِذ َ
���و َف ُي َن ِّب ُئ ُه ُم
ذ ُِّك ُروا ِب ِه َف َأغْ َر ْي َنا َب ْي َن ُه ُم ا ْل َع َد َاو َة َوال َْب ْغ َض َاء إلَى َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة َو َس ْ
ال َّل ُه بمِ َا كَ ا ُنوا َي ْص َن ُع���ونَ } [املائدة ،]١٤ :فمتى ترك الناس بعض ما

وكلهم مدعو إلى الترويج لثقافة التنازل بني اإلس�ل�اميني،
امتث���االً لقول النب���ي « :#تطاوعا وال تختلف���ا» .وال نقصد

أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء ،وإذا تفرق القوم

واالجتهادات السياسية واملكاسب التكتيكية ،ولو تعامل اجلميع

رحمة ،والفرقة عذاب» ( ..مجموع الفتاوى.)421/3 ،

التن���ازل عن الثوابت املنهجية ،بل نعن���ي التنازل عن املواقف
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[ العقيدة والشريعة]

روح أعمال القـــــلوب
هاين بن عبد اهلل اجلبري

(*)

haniam@gmail.com

قد أم���ر الله  -تعال���ى  -الناس باإلمي���ان ،وهو أول أمر
{و َلق َْد َب َع ْث َنا ِفي كُ ِّل ُأ َّمةٍ َّر ُس���و ًال َأ ِن ْاع ُب ُدوا ال َّل َه َو ْاج َت ِن ُبوا
يوجه للمكلفَ :
���وت} [النحل .]٣٦ :فمن متسك به نا َل الفوز والسعادة في
َّ
الطاغُ َ
َاع َة إ َّال َمنِ ا َّتخَ ذَ ِع َند
الدنيا واآلخ���رة قال تعالى{ :ال مَ ْي ِل ُكونَ َّ
الش���ف َ

الر ْح َمنِ َع ْه ًدا} [مرمي.]٨٧ :
َّ
قال ابن عباس  -رضي الله عنهما  -العهد :ش���هادة أن ال
إله إال الله ،وهي احلسنى قال  -تعالى َ { :-ف َأ َّما َم ْن َأ ْعطَ ى َوا َّتقَى
ْـح ْس َنى  )#!٦!#ف ََس ُن َي ِّس ُر ُه ِلل ُْي ْس َرى} [الليل.(((]٧ - ٥ :
َ )#!٥!#و َص َّدقَ بِال ُ
ْـح َس��� َن ِة َف َل ُه َخ ْي ٌر ِّم ْن َها َو ُهم ِّمن َف َز ٍع
وقال  -تعالى َ { :-من َج َاء بِال َ
ين آ َم ُنوا َول َْم
َي ْو َم ِئ ٍ
���ذ آ ِم ُنونَ } [النمل .]٨٩ :وقال  -تعال���ى { :-ا َّل ِذ َ
َي ْلب ُِسوا إ َميا َن ُهم بِظُ ل ٍْم ُأ ْو َل ِئ َك َل ُه ُم ا َأل ْم ُن َو ُهم ُّم ْه َت ُدونَ } [األنعام.]٨٢ :

ومعن���ى الش���هادة بالوحدانية :االعتقاد اجل���ازم  -املع ّبر

باللس���ان  -بهذه القض ّية ،كأنه من ش���دة جزم���ه مبضمونها

مشاهد لها(((.

فاإلميان اعتقاد جازم ال يش���وبه شك ،وال تخالطه ريبة،
ولذا وصف الله أهل اإلميان بأنهم :مَّ َ
ين آ َم ُنوا
{إنا ال ُْـم ْؤ ِم ُنونَ ا َّل ِذ َ
ِيل ال َّل ِه}
بِال َّل ِه َو َر ُسو ِل ِه ث َُّم ل َْم َي ْر َتا ُبوا َو َج َاه ُدوا ِب َأ ْم َوا ِلهِ ْم َو َأنف ُِسهِ ْم ِفي َسب ِ

[احلجرات .]١٥ :فاشترط في صدق إميانهم كونهم لم يرتابوا،

عن األمم الس���ابقة التي كفرت برس���لها بأنّ الشك كان من
وح َو َع ٍاد
ين ِمن َق ْب ِل ُك ْم َق ْ
أس���باب كفرهمَ { :أل َْم َي ْأ ِت ُك ْم َن َب��� ُأ ا َّل ِذ َ
���و ِم ُن ٍ
ين ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم ال َي ْعل َُم ُه ْم إ َّال ال َّل ُه َج َاء ْت ُه ْم ُر ُس��� ُل ُهم بِال َْب ِّي َن ِ
ات
َوث َُم َ
���ود َوا َّل ِذ َ
ف ََر ُّدوا َأ ْي ِد َي ُه ْم ِفي َأ ْف َو ِاههِ ْم َو َقالُوا إ َنّا كَ ف َْر َنا مِ َبا ُأ ْر ِس��� ْل ُتم ِب ِه َوإ َنّا َل ِفي شَ ٍ ّك
يب َ )#!٩!#قال َْت ُر ُس ُل ُه ْم َأ ِفي ال َّل ِه شَ ّ ٌك ف ِ
الس َم َو ِ
ات
ِمّ َّما َت ْد ُعو َن َنا إل َْي ِه ُمرِ ٍ
َاطرِ َّ
ض َي ْد ُعوكُ ْم ِل َي ْغ ِف َر ل َُكم ِّمن ُذ ُنوب ُِك ْم َو ُي َؤ ِّخ َركُ ْم إلَى َأ َج ٍل ُّم َس ًّمى}
َوا َأل ْر ِ

[إبراهيم.]١٠ - ٩ :

وم���ع وضوح هذا وظهوره ألهل اإلمي���ان الصادق ،والفطر

الس���ليمة ،والعق���ول الصحيحة ،إال أن الس���احة املعاصرة قد
ظهر فيها من تأثر في طرق حتصيل املعرفة بالطرق الفلس���فية

(القدمي���ة) في أوروبا وأس���اليبها في البح���ث العقلي ،والتي
اس���تندت بعض رؤاها إلى أن الش���ك ه���و أول طريق حتصيل
املعرفة ،فمث ً
ال فرانس���يس بيك���ون (1561م 1626 -م) .ينصح
َّ
كل طالب علم بأن يضع موضع الش���ك :كل شيء يحتجزه عقله
ّ
ليحطم
ويقتنع به ،ويغس���ل عقله من كل التصورات الس���ابقة

بذلك ،أوهام العقل .
(((

ويقول( :إن مش���اكلنا ناجمة ع���ن العقائد التي حتول بيننا
وبني الوصول إلى احلقيقة ...إننا نأخذ هذه القضايا املسلّم بها
نقطة االبتداء في البحث ،وال نف ِّكر أبداً في وضع هذه القضايا

أي :لم يشكوا((( ،فأما املرتاب فهو املنافق كما قال  -تعالى :-
ين ال ُي ْؤ ِم ُنونَ بِال َّل ِه َوال َْي ْو ِم ِ
مَّ َ
اآلخرِ َو ْار َتا َب ْت ُقلُو ُب ُه ْم
{إنا َي ْس��� َت ْئ ِذ ُن َك ا َّل ِذ َ

املس���لم بها موضع الفحص واملالحظة والتجربة ،ألن اإلنسان
َّ

(*) ٍ
قاض في احملكمة الكبرى في الرياض.
( )1تفسير ابن كثير (.)355/4( ،)145/3
((( نبذة في العقيدة اإلسالمية للشيخ محمد بن صالح عثيمني ص .4
((( معارج القبول للشيخ حافظ حكمي (.)405/2

((( قصة الفلسفة ،ول ديورانت ص .163
((( املرجع السابق ص .167

���م َي َت َر َّد ُدونَ } [التوب���ة .]٤٥ :وأخبر الله  -تعالى -
���م ِفي َر ْيبِهِ ْ
َف ُه ْ
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عندما يبدأ باليقينيات فإنه سينتهي بالشك؛ ولكنه عندما يبدأ
راضياً بالشك فإنه سينتهي باليقينيات)(((.

ومثله رينيه دي���كارت (1596م 1650 -م) الذي قرر أنه ال

بُ َّد أن منحو كل شيء من أذهاننا ونشك في كل شيء ونبدأ من
الصفر(((.

ويقول( :قررت أن أحرر نفس���ي جدياً من جميع اآلراء التي
آمنت بها قب ً
ال ،وأن ابتدئ األش���ياء من أسس جديدة ،إذا كنت
أريد أن أقيم في العلوم قواعد وطيدة ثابتة مستقرة)(((.

َّ
ش���ك
(وكذلك من أضاف لنبينا الكذب فيما بلَّغه وأخبر به ،أو
في صدقه ..فهو كافر بإجم���اع)((( ..وقال أيضاً( :ولهذا نكفر
من دان بغير ملة املس���لمني من امللل أو توقف فيهم ،أو ش���ك
في مذهبهم أو صححه ،وإن أظهر مع ذلك اإلس�ل�ام واعتقده،

واعتقد إبطال كل مذهب س���واه  -فهو كافر بإظهاره ما أظهر

من خالف ذلك)(((.

وهذا املذهب الذي ط ّبقة أح���داث عصرنا على عقائدهم
ممن ذكرنا ،مع كونه منهجاً قدمياً في الغرب ،كما
مس���تمدينه َّ

(ومن شك في كفر هؤالء بعد معرفة قولهم فهو كافر كمن يشك

أن تناوله علماء اإلسالم بالنقد ملا أخذت به بعض علماء الكالم

وحاصل ما سبق أن الشك يناقض اإلميان ،وال يجتمع في

يالحظ من تواريخ حياة أولئك املفكرين إال أنه منهج قد س���بق
الضالة.
في بعض الفرق َّ

فهو مذهب أبي هاش���م اجلبائي من املعتزلة ،وأخذ بعض
األش���اعرة ومضمونه أنه يجب على املكلف أوالً أن يش���ك ،ثم

يس���تعمل النظر العقلي ليصل إلى احلقائق((( ،والذي ر َّد عليهم
مما دخل هذه األمة
أهل السنة وبينوا خطأ كالمهم ،وهو أيضاً َّ
من علوم األمم السابقة(((.
ونظراً لظهور هذه الفكرة ،وتداولها في عدد من املنتديات،

وتبني جملة من ناش���ئة اإلس�ل�ام لها ،فقد أحببت أن أتناولها
ببيان شرعي يجليها من خالل الفقرات املتعاقبة التالية.
1

اإلقرار الجازم ركن في اإليمان:

فمن ش���روط قبول شهادة أن ال إله إال الله :اليقني املنافي

للش���ك ،قال ( :#أش���هد أن ال إله إال الله وأني رسول الله ،ال
يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إال دخل اجلنة)(((.

وقال  #ألبي هريرة  -رضي الله عنه « :-اذهب فمن لقيت
من وراء هذا احلائط يشهد أن ال إله إال الله مستيقناً بها قلبه؛
َّ
فبشره باجلنَّة»(((.

وقد تقدم في أول املقال اآليات الدالة على هذا.

قــ���ال ابن القي���م  -رحمـــه الل���ه ( :-اليقني  -وهو ض ُّد
الش���ك  -روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال اجلوارح..
ومتى وصل اليقني إلى القلب امتأل نوراً وإش���راقاً ،وانتفى عنه
كل ريب وشك وسخط)(((.

والش���ك في الله  -تعالى  -أو في رسوله  #أو ما جاء به

كفر وخروج عن اإلس�ل�ام ،قال القاضي عياض  -رحمه الله :-
((( عالم صوفي ،رواية حول تاريخ الفلسفة  -غوستاين غاردر ص .240
((( تأمالت متا فيزيقية .ديكارت ص .74
((( مجموع فتاوى ابن تيمية ()202/20؛ درء التعارض (.)353/7
((( انظر :تاريخ الفلسفة اليونانية ،يوسف كرم ص .234
((( صحيح مسلم (.)224/1
((( صحيح مسلم (.)237/1
((( مدارج السالكني (.)413/2

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رحمه الله  -عن الباطنية:

في كفر اليهود والنصارى واملشركني)(.((1

قلب إنسان إميان وش���ك ،ومن ضرورة اإلميان حصول اليقني

املنافي للش���ك ،واليقني اعتقاد جازم ،وتصديق قوي ،فهو ضد
الش���ك .فالشاك في الش���يء واملكذب له :كالهما غير مصدق

الصحة ،والشاك غير جازم بشيء.
به ،لكن املكذب جازم بعدم
ّ
2

النظر العقلي ال يتعارض مع اليقين:

وهو ملحظ مهم وهو س���ر مس���ألتنا ،ف���إن املريد للبحث

والنظ���ر العقلي ال يلزمه االبتداء من الصف���ر ،وتكذيب كل ما
س���بق في ذهنه .ولذا يقول اب���ن تيمية  -رحمه الله ( :-النظر

في الدليل ال يس���تلزم الش���ك في املدلول ،بل قد يكون القلب
ذاه ً
ال عن الش���يء ،ثم يعلم دليله ،فيعلم املدلول وإن يتقدم ذلك

ش���ك وطلب ،وقد يكون عاملاً به ،ومع هذا ينظر في دليل آخر
لتعلّقه بذلك الدليل ،فتوارد األد ّل���ة على املدلول الواحد كثير،

لك���ن هؤالء لزمهم احملذور ،ألنهم أوجب���وا النظر لكون املعرفة
ال حتص���ل إال به ،فلو كان الناظر طالب���اً للعلم ،فيلزم أن يكون
ش���اكاً ،فصاروا يوجب���وا عليه النظر ،فإذا أوجب���وه لزم انتفاء
العلم باملدلول ،فيكون الناظر طالباً للعلم ،فيلزم أن يكون شاكاً،
فصاروا يوجبون على كل مسلم أنه ال يتم إميانه حتى يحصل له
الشك في الله ورسوله بعد بلوغه ،سواء أقالوا بوجوبه أم قالوا

هو من لوازم الواجب) .
(((1

وعلى هذا فيمكن في كل مسألة أن يكون لدى اإلنسان يقني

مع�ي�ن ،وهو مع ذلك يبحث بتج���رد وينظر في األدلة ،وحاصل
نظره! ما زيادة تأكيد ملا عنده ،أو رجوع ملا قرره س���ابقاً دون أن
ينزع إلى الشك ابتداء ّ
ويطرح كل قناعاته أوالً.
ويظهر هذا بالفقرة التالية.

((( الشفاء (.)1069/2
((( الشفا (.)1071/2
( ((1مجموع الفتاوى (.)368/2
( ((1درء تعارض العقل والنقل (.)420/7
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3

ال يلزم في اليقين أن يسبق شك:

فإنه ميكن أن ينظر اإلنس���ان وقد اس���تقر رأيه كما
تقدم.
بل الش���ك مؤد لفوات العلم وعدم صحة النظر ولذا
س���أل التوحيدي ابن مس���كويه عن هذا فقال( :ل َم صار
اليقني إذا حدث وطرأ ال يثبت ،والشك إذاً َع َرض َربَض؟

يدلك على هذا أن املوقن بالش���يء متى شككته نزا فؤاده،
والشاك متى أرش���دته وأهديت احلكمة إليه ال يزداد إال
جموحاً وال ترى منه إال عتواً ونفوراً).

وقد أجاب ابن مس���كويه مصححاً نظرته لليقني أوالً

فقال( :الس���ائل عن اليقني لم يع���رف حقيقتهَ ،
وظ َّن أن

لفظة اليقني تدل على املعرفة املرسلة ،أو االقتناع اليسير،
وليس األمر كذلك ،فإن مرتب���ة اليقني أعلى مرتبة تكون
ف���ي العلم ،وليس يجوز أن يطرأ عليه ش���ك بعد أن صار
يقيناً ...وإذا كان األمر كذلك فليس ير ُد على قلب املتيقن
أبداً ش���ك ينزو منه فؤاده ،بل هو مق��� ٌر وادع ،ال حترك

منه الش���كوك بتَّة) .ثم أجاب عن مس���ألة كون الشاك ال
يزداد إال ش���كاً وتردداً بأن قوى الهوى أغلب فينا من قوى
العقل(((.
وقد قرر عدد من أهل العلم أن الشك ال يزيد اإلنسان
إال شكاً((( ،وأنه ال يؤدي لعلم( ،بل حصول العلم في النفس

قد يحصل حصوالً ضرورياً ،مع توهمه أنه لم يحصل؛ ألن
وجود الشيء في النفس شيء ،والعلم بوجوده شيء آخر..
وهكذا عامة املؤمنني إذا حصل أحدهم في س���ن التمييز
يحصل له من األس���باب التي توجب معرفته بالله ورسوله

4

الواجب على اإلنسان الجزم باإليمان:

ومن لم يجزم به فليس مبؤمن كما سبق.

وال ف���رق في حصول اجلزم باإلميان واليقني به أن يكون مبعث
ذلك الفطرة الس���ليمة ،أو تقليد اآلباء واملربني ،أو التأمل في الكون
واألش���ياء ،أو النظر في القرآن الكرمي وآياته ،أو االستدالل العقلي،
إذ امله���م هو حصول املقصود وهو اإلميان جازماً ،وإن كانت درجات
اإلميان تتفاوت بني الناس.
والشك وإن كان ضد اإلميان إال أنه يستعمل عند الناس للداللة
على معنيني قد يختلطان في الذهن:
أولهما هو :الريبة وهو عدم اليقني املقتضي لكمال التصديق..
وهذا الشك هو املنافي لإلميان؛ ملنافاته لتصديق القلب املطلوب(((.
وثانيهما هو :الوسوس���ة وهي ما يهجم على القلب بغير اختيار
اإلنس���ان ،فإذا كره���ه العبد ونفاه كانت كراهيت���ه صريح اإلميان،

ما يحصل بها في نفس���ه علم ضروري ويقني قوي ،والعلم

مما رف���ع الله املؤاخذة
والوسوس���ة ال يؤاخذ عليها اإلنس���ان فهي َّ

فالفطرة راسخة في نفس اإلنسان فطر الله  -تعالى

لي���س بيقني وإن كان هناك دالئل وش���واهد عليه ،حتى قد قيل في

والشعور بألوهيته ،وليست مسبوقة بنظر وال استدالل وال

قوله« :نحن أحق بالش���ك من إبراهي���م» ،إنه جعل ما دون طمأنينة
القلب التي طلبها إبراهيم شكاً ،مع أن إبراهيم كان موقناً ليس عنده

احلاصل في النفس ال تنضبط أسبابه)(((.
 الن���اس عليها من معرفة وجود الل���ه واإلقرار بربوبيتهشك.
فاألدل���ة الدالة على احلق مع تنوعها واختالفها ليس
ش���يء منها يشترط في االس���تدالل به انعدام اإلميان أو
االعتقاد السابق.
((( الهوامل والشوامل ص .288
((( درء تعارض العقل والنقل (.)420/7
((( تضمني من املصدر السابق (.)424/7
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عليها .قال ابن تيمية  -رحمه الله ( :-لفظ الش���ك يراد به تارة ما

يم َر ِّب َأ ِر ِني
شك يقدح في يقينه ،ولهذا ملا قال له ربهَ :
{وإذْ قَالَ إ ْب َر ِاه ُ
���ف حُ ْتيِي ال َْـم ْو َتى قَالَ َأ َول َْم ُت ْؤ ِمن قَالَ َبلَى َول َِكن ِّل َيطْ َم ِئ َّن َق ْلبِي قَالَ ف َُخذْ َأ ْر َب َع ًة
كَ ْي َ

الط ْيرِ ف َُص ْر ُه َّن إل َْي َك ث َُّم ْاج َعلْ َعلَ���ى كُ ِّل َج َب ٍل ِّم ْن ُه َّن ُج ْز ًءا ث َُّم ْاد ُع ُه َّن َي ْأ ِتي َن َك
���ن َّ
ِّم َ
يم} [البقرة.((()]٢٦٠ :
َس ْع ًيا َو ْاعل َْم َأ َّن ال َّل َه َعزِ ي ٌز َح ِك ٌ

((( مجموع الفتاوى ( ،)108/14تفسير ابن كثير (.)71/1
((( مجموع الفتاوى (.)11/23

وم���ن قرأ كالم أه���ل العلم احملققني في امل���راد من طلب
إبراهيم عليه الس�ل�ام وقولهَ { :بلَى َول َِكن ِّل َيطْ َم ِئ َّن َق ْلبِي} علم أن
املراد إما ورود الوس���اوس على قلب إبراهيم كما قال عطاء ابن

أبي رباح ،وإما طلبه ملرتب���ة أرفع في اليقني ،فاإلميان واليقني
ونحوهما من أعمال القلب قد تتفاوت.
ق���ال ابن عط َّية( :الش���ك يَبْ ُعد على م���ن ثبتت قدمه في

اإلميان ،فكيف مبرتبة النبوة واخللّوة ،واحلديث الذي ورد فيه:
«ذل���ك محض اإلميان» .إمنا هو ف���ي اخلواطر اجلارية التي ال
تثبت ،أما الش���ك فهو توقف بني أمرين ال مزية ألحدهما على
اآلخر وذلك منفي عن اخلليل عليه السالم)(((.
وملا جاء احلافظ ابن حجر  -رحمه الله  -لشرح قول النبي
« :#نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال :رب أرني كيف حتيي
املوتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي»(((.
قال( :اختلف السلف في املراد بالشك هنا ،فحمله بعضهم
على ظاه���ره ،وقال :كان ذلك قبل النب ّوة ،وحمله الطبري .على
وسوس���ة الشيطان التي لم تس���تقر ،ولم تزلزل اإلميان الثابت
عنده ،واس���تند في ذلك إلى ما أخرجه عن ابن عباس  -رضي
الله عنهم���ا  -قال :هذا ملا يعرض في الصدور ويوس���وس به

الش���يطان ..ث���م ذكر ما قيل في أس���باب طلبه وذكر أس���باباً
اس���تبعدها ثم قال :وقيل :أراد طمأنين���ة النفس بكثرة األدلة،
وقيل محبة املراجعة في السؤال ،ثم اختلفوا في معنى قوله :#
(نحن أحق بالشك) فقال بعضهم :معناه نحن أشد اشتياقاً إلى
رؤية ذلك من إبراهيم ،وقيل معناه :إذا لم نشك ،نحن فإبراهيم
أولى ألاَّ يشك ،أي :لو كان الشك متطرقاً إلى األنبياء لكنت أنا
أحق به منهم ،وقد علمتم أني لم أش���ك فاعلموا أنه لم يشك،
وإمن���ا قال ذلك تواضعاً ،فقد قيل :إنه ملا نزلت اآلية قال بعض
الناس :شك إبراهيم ولم يشك نبينا ،فقاله ،وحكى بعض علماء
العربي���ة أن صيغة «أفعل» رمبا تأتي لنفي املعنى عن الش���يئني
نحو قوله تعالىَ { :أ ُه ْم َخ ْي ٌر َأ ْم َق ْو ُم ُت َّب ٍع} [الدخان .]٣٧ :أي ال خير
في الفريقني ،ونحو قول القائل :الش���يطان خي ٌر من فالن :أي

ال خير فيه)(((.

وإمن���ا ذك���رت ذلك لئال يك���ون هذا النص محل إش���كال
فالواجب على اإلنسان اجلزم باالعتقاد الصحيح والله املوفق.

((( احملرر الوجيز ص .239
((( صحيح البخاري (.)2733
((( فتح الباري (.)474/6

 5كل من س ��لك للمعرفة طريقًا غير صحيح فحاصله
التعب والضالل:

وطرق املعرفة في الشريعة هي ما أق َّرها الشارع من الوحي

بنوعيه :القرآن والسنة ،والفطرة السليمة والعقل الصحيح ،فمن
أراد أن يسلك للمعرفة طريق الشك في اليقينيات ،أدخله ذلك
في س���خافة اآلراء من السفس���طة واحليرة ،ولذا وصل ببعض
الفالس���فة أن نفوا أن يكون لألشياء وجود موضوعي متحقق،
وأنكر بعضهم حجية االستدالل باحلواس اخلمس ،ولذا فإن من
اطلع على مناقشاتهم وأدلتهم ليعجب من ضياع أعمارهم فيما
ال طائل من ورائه.
وهذا ما جع���ل طائفة منهم تعود فتوقن أن من األمور ماال
ي���درك إال باإللهام اإللهي وطريق إع�ل�ام الله تعالى لنا بذلك.
في مشاعر ال أبعثها في نفسي كلما شئت،
فيقول ديكارت( :إنَّ َّ
في ،وقد يُقال :إن الله هو الذي يبعث
بل إن هناك شيئاً يبعثها َّ

فينا إحساساً بوجود هذا الشيء.((()...

وكذلك الرازي بعد تتبعه لطرائق الفالسفة ،وحجج املتكلمني
وكثرة مطالعته لها  -وهو من القائلني بلزوم الشك كأول واجب
على املكلف  .(((-عاد فق���ال في وصيته( :لقد اختبرت الطرق
الكالمية واملناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة
التي وجدتها في القرآن)(((.
وقال أيض���اً( :واعلم أني بعد التوغل ف���ي هذه املضائق،
والتع ّمق في االستكش���اف عن أس���رار ه���ذه احلقائق :رأيت

األص���وب واألصلح في ه���ذا الباب :طريقة الق���رآن العظيم،
والفرقان الكرمي)(((.
اللهم إني أس���ألك أن ترزقنا تدبر كالمك ،والعمل مبا فيه،
أحيينا على ذلك وأمتنا عليه.
((( بواسطة :املعرفة في اإلسالم مصادرها ومجاالتها .د .عبد الله القرني ص .359
((( مواقف ابن تيمية من األشاعرة .د .عبد الرحمن احملمود (.)670/2
((( طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (.)90/8
((( اجتماع اجليوش اإلسالمية البن القيم ص .194
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[ العقيدة والشريعة]

م���ن م��ع��ال��م
االنحراف
األص��ول��ي
م����ش����اري ال���ش���ث���ري

ٍ
انحراف في التعامل مع
ثمة إشارات مبكرة تستشرف وجود
َّ

امللف األصولي ،من ذلك ما جاء في س�ن�ن أبي داود من حديث
رافع  -رضي الله عنه  -أن رس���ول الله  #قال( :الَ أُلفِ ينَ َّ
أبي ٍ
رت ِبهِ
أَ َح َد ُكم ُمتَّكِ ًئا َعلَى أَرِ ي َكتِهِ يَأتِي���هِ األَم ُر مِ ن أَمرِ ي ممِ َّ ا أَ َم ُ
َاب اللَّهِ ا َّت َبعنَاهُ).
يت َعن ُه َف َيقُو ُل الَ نَدرِ ي َما َو َجدنَا فِ ى كِ ت ِ
أَو نَ َه ُ
مصدر من
ه���ذا التوجيه النب���وي املبكر يقضي بصيان���ة
ٍ
حتج���ر من وظيفته ،وعلى
مصادر االس���تدالل من أي محاولة ِّ
ذل���ك  -أعني صيانة مص���ادر االس���تدالل  -درج أهل العلم،

إحكام فصوله ومسائله،
فأقاموا علم (أصول الفقه) وج ُّدوا في
ِ

وسأس���عى هنا  -بإيجاز  -في تقييد بع���ض معالم االنحراف
األصولي.

توصل
علم أص���ول الفقه من أج ِّل علوم الش���ريعة ،إذ به يُ َّ

إلى معرفة أدلة الش���ريعة وكيفية اس���تثمارها لكشف األحكام

وب�ي�ن هذه الثالثة ق���د ٌر من التداخل ،فم���ن األول َجع ُل
اخلالف دلي ً
ال على اإلباح���ة ،وع ُّد اإللهام واملنامات من أدلة
األحكام ،ومن الثاني إس���راف بعض أهل الرأي في استعمال

دليل القياس ،ومبالغ���ة بعض الـ ُمح َدثني في إعمال املقاصد
ٍ
جملة م���ن األحكام
حت���ى أفضى بهم احل���ال إلى إبط���ال
النص مبسلك التأويل ،وإبطال
املنصوصة ،ومن الثالث حس ُر
ِّ
القياس واإلجماع ..ولدفع غائلة هذه املداخل ُعني أهل العلم
ببيان ما كان معتب���راً من األدلة ،وأقاموا ش���روط إعمالها؛

ليس���تقيم بناء احلكم الش���رعي عليها ،كما أوضحوا مراتب
وفصلوا القول
األدلة وخطوا س���بيل النظر حال تعارضه���اَّ ،

فيمن يس���وغ له التكلم في دين الله ،ورسموا حدود االجتهاد

وبينوا املشروع منه واملمنوع.

الشرعية وتوليدها ،ولواله (لم يثبت من الشريعة قليل وال كثير،

ودليل يدل عليه
فإن كل حكم شرعي ال بُ َّد له من سبب موضوع
ٍ
وعلى س���ببه ،فإذا ألغينا أصول الفق���ه ألغينا األدلة ،فال يبقى
لنا حك ٌم وال س���بب ،فإن إثبات الش���رع بغي���رِ أدلته وقواعدِ ها
ُ
خالف اإلجماع)((( ،ومن هنا تبرز ضرورة صيانة
مبجرد الهوى
ه���ذا العلم من كل دخيل ،فإنه مبنزلة املقدمات لبيان مراد الله

اعوجت النتائج ..وللخلل إلى
ورسوله ،وإذا فس���دت املقدمات
َّ

أخصها:
هذا العلم مداخل ،من
ِّ
ٍ
 1إقامة ٍ
محدثة لم يرد في الوحي ما يدل على اعتبارها.
أدلة
 2توظيف األدلة املعتبرة توظي ًفا فاسدًا.
3

تضييق العمل باألدلة املعتبرة وإبطالها.

((( نفائس األصول في شرح احملصول للقرافي (.)100 :1
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ينبوع االحنراف األصويل:
وأس���ها :الكتاب
اجله��� ُل باألدلة املعتبرة ومراتبها ُّ -

والس���نة واإلجماع والقياس  -ينبوع االنحراف األصولي،
ٍ
واح���د منها فقد اقتبس
قصر الناظر في دراية
فمهم���ا َّ
شعبة من االنحراف ،واضط َّره احلال إلى سوء استثمارها،
أو اجترار ما ليس معتبراً ،وفي املقابل فإن من اس���تحوذ
عليه���ا أغناه ذلك عن غيرها ،و ُوق���ي ز َّل َة النظر ،فـ ( َمن
كان متبحراً في األدلة الش���رعية أمكنه أن يس���تدل على
غالب األحكام بالنصوص واألقيس���ة)((( ،ولم يحتج معها

((( مجموع الفتاوى البن تيمية ()289 :19

اس���تحداث ٍ
ِ
أدلة لم يعتبرها الش���ارع..
إلى تكلُّ ٍف في الرأي أو

تيمي���ة  -رحمه الل���ه « :-فال يوجد قط مس���ألة مجم ٌع عليها

نازلة إال وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها) ،وليس
يعن���ي  -رحمه الله  -دالل َة الن���ص القرآني على عني النازلة،

النص الدال على حكم عني املس���ألة نُظر في
ث���م إن ُعدِ م
ُّ
ش���مول مدلول النصوص للمس���ألةِ مح ِّل البح���ث ،فإن لم يلح

وه���ذا املعنى طاف حوله اإلمام الش���افعي  -رحمه الله  -في
ٍ
بأحد من أهل دين الله
صدر رس���الته حني قال( :فليست تنزل

ولكنه يش���ير إلى مركزية القرآن الكرمي ف���ي تقرير األحكام،

وذلك أن املس���ألة تكتسب حكمها من كتاب الله بتنصيصه على
خصوصها ،أو بإحلاقها مب���ا كان منصوصاً ،أو باندراجها في
نص عام ،أو من خالل دليل آخ���ر َّ
دل الكتاب احلكيم
مدل���ول ٍّ
على اعتباره.

إال وفيها بيان من الرس���ول  ،#وقد استقرأنا موارد اإلجماع
فوجدناها كلَّها منصوصة»(((.

للفقيه هذا الشمول بحث لها عن حكم منصوص يضارعها في
متد حبالها إلي���ه ،وذلك القياس ،فالقياس
من���اط احلكم حتى َّ
إمنا يس���تقيم تركيبه بعد انتفاء الن���ص املعني ،ولذا قال اإلمام
الش���افعي  -رحمه الله « :-وال يكون ألحد أن يقيس حتى يكون
عاملاً مبا مضى قبله من الس�ن�ن وأقاويل السلف وإجماع الناس

وامل���راد أن العلم بدالئل الوحي يعص���م من الزيغ ،واجلهل

واختالفهم ولس���ان العرب»((( ،ثم هو مفتقر بعد ذلك إلى فهم

بعدها عن رح���اه ،فكلما ابتعد املرء عن دائرة الوحي س���ارت

إمكان تعديتها أو يُصار إلى قصرها على محلها .
فإن لم يك للمس���ألة أص ٌل تش���اركه العل���ة اجلزئية انتُقِ ل
بها إلى إطار أوس���ع ،وهو ما كان من املس���ائل مشاركاً لها في

بها جس���ر موصل إلى سلسلة انحرافات يتفاوت خطرها بقدر
به أهواؤه ،ليبني أحكامه عل���ى أنقاض النصوص ،وهكذا ترى
العالقة بني احلق والباطل عالق َة مدافعة ومغالبة ،وليس للحق

اخلالص َقرا ٌر بجوار الباطل اخلالص ،فكما أن ضمور الس�ن�ن
قاض بظهور البدع ،فكذا األدلة الصحيحة إذا انطمرت صالت
ٍ

األدلة الفـــاسدة وراجت سوقها ..قال اإلمام الشافعي  -رحمه
الل���ه ( :-لو جاز تعطي���ل القياس جاز أله���ل العقول من غير
أه���ل العل���م أن يقولوا فيما ليس فيه خب��� ٌر مبا يحضرهم من

االستحس���ان)((( .واالستحسان  -في اصطالح الشافعي  -من

القول بالباطل ،إذ هو تشريع من قائله ،وملا قصرت طوائف من
أهل الس���لوك عن درك بعض دالئ���ل الوحي نزع أصحابها إلى

االعتماد على األذواق واملواجيد واملنامات ،وملا بعدت الشقة بني

أهل الكالم والسنن املروية كان من سمت مقاالتهم الشطط عن
نهج السابقني األولني.

من النص إىل املقاصد:

مخارج كالم الشارع ،وقابليته الستخراج العلل من عدمه ،ثم في
(((

جنس املعن���ى ،وذلك ما يدعونه باملصلحة املرس���لة ،فاملصالح
معتب���رةٌ فيم���ا ال يزاحم الن���ص ،إذ إنه ينطوي ض���رور ًة على

حكم مبني
املصلحة املعتبرة املقص���ودة ،فإعمال النظر لتلمس ٍ
ٍ
ض���رب من العبث ،ولتقرير
مصلحة ما؛ مع وجود النص
عل���ى
ٌ

عزيز مخبوء« :وال ش���ك
نص
ٍ
ذل���ك يقول الطوفي احلنبلي في ٍّ

أننا وغيرنا من املذاهب وإن قلنا باعتبار املصالح واملناس���بات
لكنها مناسبات شهد لها الشرع َّ
ودل عليها الدليل ،فأما مجاوزة
احلد في اعتبار املناس���بات إلى أن يعتبر منها ما الشاهد له أو

ال دلي���ل عليه بل قد يخالف النص���وص ،فليس ذلك من اعتبار
املصالح» .
(((

فإن َّ
احملصلة
تعذر قياس اجلن���س نُظر في املعاني الكلِّية
َّ

من مجموع نصوص الش���ريعة ،فيس���عى املجته���د في ر ِّد تلك
املسألة إلى أقرب معنى كلِّ ٍّي يط ِّوقها ،وتلكم املعاني هي مقاصد

وثمة إش���كالية أخرى تتعلق بسوء التوظيف الداللي ،تتو َّلد

الش���ريعة ..فإعما ُل املقاصد مق َّي ٌد بش���روط ثقال ،من تَخلُّ ِف
القياس على املنصوص،
النص  -جزئي���اً كان أو عاماً  -وتعذر
ِ

ٍ
مقدمة ضروري���ة ،وهي أن الدليل الش���رعي إمنا يؤتي ثمرته
بإعماله في موقعه ،وإال كان أرضاً خصبة ألحكام باطلة ،فدراية

مرتب���ة الدليل كان إعماله أكثر ُعرض���ة للخطأ ،ولذا قال ابن

من إج���راء الدليل املعتبر في غير س���ياقه  -وفي ضمن ذلك
إبط���ا ٌل ألدلة معتبرة أخرى  -ولفقه ذلك يحس���ن التنبيه على

مراتب األدلة من أج ِّل مقامات الناظر في مس���ائل الش���ريعة،
وذلك لئال تضط���رب آراؤه ويضرب بعضها بعضاً ،فالوحي من
ٍ
وسنة أس���اس األدلة ،وبه تُعلم أحكام املسائل ،واإلجماع
كتاب
ٍ
متكئ على أحدهما فال اس���تقالل له ،يقول شيخ اإلسالم ابن

((( الرسالة.505 :

وقياس اجلنس (املصلحة املرس���لة) ،فتُدفع املسألة بعد انعدام
ِ
ُ
ُ
ِ
ظرف مقاصد الش���ريعة ،وكلما تأخرت
هذه األطر لتُطوى في

العامي أن يتلقَّى الشريعة بدون معرفة املقصد؛
عاش���ور« :حقُّ
ِّ
ألنه ال يُ ِ
توسع للناس في تعريفهم
حس���ن ضبطه وال تنزيلَه ،ثم يُ َّ
((( مجموع الفتاوى (.)196-195 :19
((( الرسالة.510 :
((( انظر :الواضح في أصول الفقه البن عقيل (.)53-49 :1
((( درء القول القبيح بالتحسني والتقبيح.123 :
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املقاص��� َد مبقدار ازدي���اد حظهم من العلوم الش���رعية ،لئال
يضعوا ما يُلقَّنون من املقاصد في غير مواضعه فيعود بعكس

املراد»(((.

بد م���ن حذقها؛ لينضب���ط للفقيه ر ُّد
ه���ذه املقامات ال َّ
املس���ألة إلى الظرف الالئقِ بها ،واملدلو ُل يأخذ في الضعف
بقدر بُعد املس���ألة عن دائرة الدليل اخلاص ،فكلَّما انزاحت
املس���ألة عن دليل الكتاب والس���نة تراها تسعى في التشبث

بأق���رب داللة حتكمه���ا ..إذا تق َّرر هذا فم���ن أعظم اخللل
تقدمي الدليل اإلحلاقي (القياس  -املصلحة  -املقاصد) على
خاص فال
النصي ،وما دامت املسألة قد ظفرت بدليل
الدليل ِّ
ٍّ
بد من ضمور العملية االجتهادية بقدر
من���اص من لزومه ،وال َّ
َ
ظه���ور داللة نصوص الوحي على حكم أعيان املس���ائل ،ومن
هنا افت���رع العلماء قاعد ًة ضابطة لذل���ك ،وهي( :ال اجتهاد
في مورد النص) ..وهذا مف َّر ٌع عن حقيقة التس���ليم حلكم الله

ورسوله ،فما دام النص جاء بالبيان ،فال داعي إلطالق العقل
في ميدان االجتهاد ،إذ الغاية من االجتهاد :الوصول إلى حكم
الله ورس���وله  ،#فإذ قد الح احلكم قري ًبا فمن العبث إعمال

املطي للوصول إليه!

وتبرز في هذا الس���ياق إش���كالية العالق���ة بني الكليات

واجلزئيات وأيهما املقدم ،وهي من أبرز اإلش���كاليات حضوراً

في السجال الفكري املعاصر ،ومصدر اخللل في التعاطي مع
ه���ذه القضية كام ٌن في عدم فهم طبيع���ة العالقة بني الكلي

واجلزئ���ي ،فطائفة من املعاصرين ت���رى أن الكلي مقدم على
اجلزئ���ي ،وجعلت م���ن ذلك مطي ًة إلهدار ش���ريحة عريضة

من اجلزئي���ات املنصوصة بحجة رعاي���ة الكليات! وهذا من
محص ٌل من اجلزئيات
الكلي
قلة الفقه في ش���ريعة الله ،فإن
َّ
َّ
املنصوصة ،فهو يس���تمد قوته واعتباره منها ،وبالتالي َ
فخ ْر ُم
اجلزئي خر ٌم للكلي بداه ًة( ،وبيان ذلك :أن تل ِّقي العلم بالكلي
إمنا ه���و من َع ْرض اجلزئيات واس���تقرائها ،وإال فالكلي من

معلوم لنا قبل العلم باجلزئيات ،وألنه ليس
كلي غي ُر
ٍ
حيث هو ٌّ
ٍ
مضم ٌن في اجلزئيات حس���بما
مبوجود في اخلارج ،وإمنا هو
َّ
تقرر ف���ي املعقوالت ،فإ ًذا :الوقوف م���ع الكلي مع اإلعراض
ٌ
وقوف مع ش���يء لم يتقرر العلم به بع ُد دون العلم
عن اجلزئي
واجلزئي هو مظهر العل���م به ،وأيضاً فإن اجلزئي
باجلزئي،
ُّ

ل���م يوضع جزئ ًّيا إال لكون الكلي في���ه على التمام وبه قوامه،
فاإلعراض عن اجلزئي من حيث هو جزئي إعراض عن الكلي

نفسه في احلقيقة ،وذلك تناقض)(((.
((( مقاصد الشريعة.51 :
((( املوافقات للشاطبي (.)175-174 :3
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أصول الفقه ..ومآرب أخرى:
ٌ
نظر
املس���لك األصولي
مس���لك دقي ٌق يحتاج فق ُهه إلى ٍ
فاحص ،وليس ٍ
ألحد من الناس أن يس���عى في بناء األحكام
ورأسها ِّ
االطالع
إال بعد استيفاء الشروط املؤهلة لالجتهاد،
ُ

احملصلة
على الكتاب والسنة وتراث السلف؛ لتتحقق امللكة
َّ
من الدربة واملمارس���ة ،وفي هذا من العنت ما حدا بطائفة

م���ن املفكرين املعاصري���ن إلى املناداة باس���تئناف العملية
األصولية ،وعزَّز ذلك أن الوضع األصولي ال يُسعف بتحقيق

مآربهم ..فصار من املطلوب عند هؤالء (إعادة بناء منهجية
التفكير في الشريعة انطالقاً من مقدمات جديدة ومقاصد
معاص���رة ،وبعبارة أخ���رى :إن املطلوب الي���وم هو جتدي ٌد
ينطلق ال من مجرد اس���تئناف االجتهاد في الفروع ،بل من
إعادة تأصيل األصول ،من إعادة بنائها)((( ،بل بلغ ببعضهم
أن ص���ار يتعامل مع النص كما ل���و كان صائ ً
ال يُتد َّرج في

دفعه ،فإن لم يستقم مراده إال بإبطاله فليكن ،وعليه (فإذا
قررنا مث ً
ال إلغاء امللكية الفردية لوسائل اإلنتاج علينا تأويل
األحكام التي يناقض ظاهرها هذا االختيار ،وإذا اس���تحال
التأويل وجب تعطيل ه���ذه األحكام ،وذلك ألن االختيارات
الكبرى هي التي حتدد طبيعة القوانني ال العكس)(((! ولهذه

النكس���ة األصولية ش���واهد كثيرة في كت���ب العصرانيني،

والش���أن عندهم ليس في انضباط منه���ج البناء األصولي
بقدر ما هو حتقيق ملرادات النفوس ،وقد تس���رب ذلك إلى

الداخل اإلسالمي ،فصرت ترى من يدعو إلى (اعتماد الفهم
املقاصدي لإلس�ل�ام بدل الفهم النصي ،فالنصوص يجب

أن تُفه���م وتؤ َّول على ضوء املقاص���د «العدل  -التوحيد -

احلرية  -اإلنسانية» ونصوص احلديث يُحكم على صحتها
أو ضعفها ال بحس���ب منهج احملدثني في حتقيق الروايات،
وإمنا بحسب موافقتها أو مخالفتها للمقاصد)((( ،وحسبك

من ش ٍّر سما ُعه ،وإن ترد املزيد من أمثال هذه االنحرافات

فلن تخطئها عينُك ف���ي حديثهم عن قضايا العقل والنقل،
والظن واليقني ،وفهم الس���لف ،واعتبار املصالح واملقاصد،
وح ِّرفت
وحتكيم الواقع ..ومن مائها نبت إبطال حد الردةُ ،
أحكام أهل الذمة ،و ُغ ِّيبت ش���ريعة الوالء والبراء ،ووجدت

وجعلِت األهواء أمارة
املرأة طريقها إلى الواليات العام���ةُ ،
على حكم الله من بني األقوال املنثورة.

((( وجهة نظر للجابري.59 :
((( ظاهرة اليسار اإلسالمي حلسن حنفي.37-36 :
ٍ
بحث لـ د .راشد الغنوشي بعنوان( :حتليل للعناصر املكونة للظاهرة
((( من
اإلسالمية بتونس).
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[ الغرب :قراءة عقدية ]

«تفجيرات لندن 2012م»
بين الحقيقة والوهم

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

(*)

popedia@windowslive.com

مؤسس ��ة روكفل ��ر  ،Rockefeller Foundationاس ��م الم ��ع ف ��ي عال ��م «العوملة
الذكية» كما تسميها املؤسسة ،ومن أثرى املنظمات غير احلكومية في العالم.
تأسس ��ت عام 1913م على أيدي أجيال من عائلة روكفلر ال َق َّبالية الصهيونية،
ومقرها نيويورك.
ليس حديثي هنا عن مؤسس���ة روكفلر بل

عن تقريرها الذي أصدرته بالتعاون مع «شبكة
األعمال العاملية» في ش���هر ماي���و عام 2010م

بعنوان «س���يناريوهات مستقبل التقنية والتنمية

الدولي���ة» .تقرير يتألف م���ن  54صفحة ،وهو
جدير بالقراءة والتأمل .لك���ن الذي يعنينا منه

هنا م���ا ورد في ص 34حت���ت عنوان (Hack
 )Attackأو «هجوم اختراقي» .يقول التقرير:

(*) باحث سعودي متخصص في دراسة األديان  -يعمل في
مركز الدراسات والبحوث التابع ملجلة البيان.
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«إن الصدمات املدمرة كاحلادي عش ��ر من س ��بتمبر،
وتس ��ونامي 2004م في جنوب ش ��رق آسيا ،وزلزال هايتي
لكن
2010م ،ق ��د ه َّيأت العال ��م فع ًال للنكب ��ات املفاجئةَّ .
أح ��د ًا لم يكن متهيئ ًا لعالم تتوالى فيه القوارع العظام
بهذه السرعة املثيرة .لقد أطلق على األعوام 2010م إلى
2020م اس ��م ِ«عقد الهالك» ألس ��باب وجيه ��ة :تفجيرات
أوملبي ��اد 2012م الت ��ي ذه ��ب ضحيته ��ا  13ألف� � ًا ،أعقبها
زل ��زال ف ��ي إندونيس ��يا أودى بحياة  40ألف ًا ،وتس ��ونامي
كاد أن ميحو نيكاراجوا ،ونش ��وء مجاعة الصني الغربية
م ��ن جراء جفاف يحدث مرة في كل ألف س ��نة ،مرتبط
(((
بالتغير املناخي».
ه���ل لفت ناظريك ما لفت ناظري؟ كال إنها ليس���ت خطأ
عد منذ عامني مِ ن قِ بل مؤسس���ة روكفلر
مطبعي���اً! إنه تقرير أ ُ َّ

في محاولة من قبل بعض العومليني الستش���راف املستقبل الذي
ال يعلمه إال الله  -ع َّز َّ
وجل  -في ذلك الس���ياق يتحدث التقرير
بصيغ���ة املاضي عن «تفجي���رات أوملبي���اد 2012م التي َذ َهب
ضحيتها  13ألفاً».
ولكن هل هذا يعني أننا منس���ك بخيط مؤامرة جديدة من

قبل تنظيمات نخبوية للز ِّج بالعالم في أتون فتنة عظيمة شبيهة
مبا حدث في نيويورك قبل عش���رة أعوام؟ هذا ما أحملت إليه

صحيفة الـ «ديلي تلجراف» البريطانية في نسختها اإللكترونية
مقال نش���ر في األول من مايو م���ن العام اجلاري بعنوان
حتت ٍ

«صواريخ الدفاع عن األوملبياد ال تعمل في األجواء السيئة».

يش���ير اخلبر إلى حالة االس���تنفار التي تعيشها احلكومة
البريطانية حتس���باً ألي اعتداء على أراضيه���ا في أثناء دورة

األلعاب األوملبية ،كما يص ِّرح باحتمال االستعانة بنظام( (Sta r

 )streak and Rapierالصاروخ���ي إذا اس���تدعى األم��� ُر
«إسقاط أي طائرة حتلق على ارتفاعات منخفضة وتعتزم القيام
بعملية انتحارية على غرار هجمات احلادي عش���ر من سبتمبر
في أحد ُمد َّرجات األلعاب األوملبية».
نحن إذاً أمام سيناريو «إرهابي» ،وهو األول في سيناريوهات
(((

عدة يستعرضها تقرير وزارة الداخلية البريطانية الذي نشر في
(1) http://www.rockefellerfoundation.org/uploads/files/
bba493f7-cc97-4da3-add6-3deb007cc719.pdf
(2) http://www.telegraph.co.uk/sport/olympics/news/9236915/
Olympic-defence-missiles-dont-work-in-bad-weather.html

ش���هر يناير 2011م ويعرف اختصاراً باسم ( .)OSSSRAمن
هذه السيناريوهات:

• «الهجم���ات اإلرهابية» :وتش���مل الهجم���ات التقليدية على
األماك���ن املزدحمة ،أو نظام املواص�ل�ات ،أو الهجمات غير
التقليدية بأسلحة كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية.

• اجلرائم املنظمة.

• التطرف الداخلي على أيدي نشطاء يسعون من خالل احلدث

•
•

إلى مترير أجندات معينة.

االضطرابات اجلماهيرية :كاملسيرات احلاشدة ونحوها.

هجوم إلكتروني على املواقع املرتبطة باألوملبياد.

(((

وعلى الرغم من أهمية هذه الس���يناريوهات جميعاً إال أن

الس���يناريو األول – أعني «الهجمات اإلرهابية» – يبقى األكثر
احتماالً عند كثير من املتابعني وهو الذي يحتفي به «العومليون»
عادة ألن ُفرص االستفادة منه أكبر بكثير من مجرد تظاهرة أو

جرمية ميكن السيطرة عليها.

إن الذي يعنينا من تقرير «مؤسسة روكفلر» وما يعضده من
ٍ
وحتليالت أمو ٌر منها:
تقارير وأخبار

ً
أوال :األح���وط لكل مس���لم حصيف أن ينأى بنفس���ه عن

مواط���ن الفتنة في دينه ،فال يأتي تلك الديار في أثناء «الثورة»
األوملبية إال مضطراً.
ثاني� � ًا :إن صدقت هذه التقارير واألخبار ولم تكن إرجافاً

ُعلِم من كان وراء «هجمات س���بتمبر» التي كثر حولها لغط كبير
– وأحس���ب أنها م���ن صنع أمريكا وحده���ا ،وليس هذا موطن

إيراد األدلة – فقد تس���ربت حينها وثائق وإشارات شبيهة مبا
ذكرت أعاله حتدث���ت أو أحملت إلى هجم���ات «إرهابية» ،ولم
ُ

يُتفطن لتلك اإلشارات إال بعد التفجيرات بسنني.

ثالث� � ًا :رداً عل���ى أحداث س���بتمبر حترك���ت أمريكا على

الصعيدين احمللي والدولي ،فأما على الصعيد احمللي َ
فضيقت
على احلريات في أمريكا عموماً ،واتهمت املس���لمني باإلرهاب
إال «املعتدلني» منهم بناء على فتاوى مجلس «الشيوخ» .أما على

الصعي���د الدولي فأعلنت أمريكا الرومي���ة «حملتها الصليبية»
ضد املسلمني في العراق وأفغانس���تان على يد قائدها «جورج
و .بوش» ،االبن ُع ِّذب املس���لمون ف���ي محاكم التفتيش في «أبو

غريب» وغيره ،وال تزال احلرب على اإلس�ل�ام باسم «اإلرهاب»
قائمة .فهل ميكن أن تتحول بريطانيا إلى حال مماثلة؟

(3) http://www.homeoffice.gov.uk/publications/counter-terrorism/olympics/osssra-summary?view=Binary
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يجدر بنا أن نس���تعيد إلى األذه���ان مقالة «ديفيد روكفلر»

العوملي الباطني عندما قال في خطاب ألقاه أمام مجلس العمل

من حتت خوذة الش���رطي البريطاني بنفس الدور؟ إن االرتباط
واضح ال يفتقر إلى تعليق.

التاب���ع لألمم املتحدة عام 1994م« :نحن على مش���ارف حتول
مم
عاملي .ك ُّل ما نحتاجه هو األزم ُة الكبرى املناس���بة ،فتَقب ُل األ ُ

النظام العاملي اجلديد (((».فاألزمات هي التي تولد لدى الضحية
استعداداً نفسياً لقبول سياط اجلالد دون مقاومة .وميكننا أن
نش���تَ َّم هذا الواقع في مقال صحيفة الـ «جارديان» الذي يؤكد
أن لندن في عام 2012م «ستش���هد أكبر تعبئة لقوات الشرطة

واألم���ن البريطانية منذ احلرب العاملي���ة الثانية ،وأن آثار ذلك
س���تبقى طوي ً
ال بعد مغادرة الرياضيني املشاركني ».وهو يذكرنا
بحدي���ث «بوش» عن «احلرب الطويلة عل���ى اإلرهاب» .كما أن
ألفاً من عمالء االستخبارات األمريكية سيشاركون في الرقابة.
أي أن بريطانيا قد تتحول إلى حكومة فاشية حتاكم أهلها

بتهمة وبغير تهم���ة ،كما أصبح احلال في الواليات املتحدة بعد
أحداث س���بتمبر .وهذا بدوره يصيب الكثيرين بالهلع فيفرض

عليهم اخلنوع للنظام االس���تبدادي العاملي الذي يس���تفيد من
األزم���ات الطبيعية واملفتعل���ة لتمرير أجندات���ه كما في إقرار

«ديفيد روكفلر» أعاله.

بقي أن أش���ير إلى م���ا قد يع ُّده بعضهم م���ن قبيل هوس

«املؤامراتي�ي�ن» وهو الرمزي���ة الباطنية الغريب���ة التي يوظفها

القائمون على هذه املناسبة .من ذلك شعار األوملبياد الذي يصور
العدد 2012م أش���به ما يكون بالكلمة اإلجنليزية ( )ZIONأي
«صهيون» .كما أن الـ «ماس���كوت» أو الشخصية الرمزية التي

اختيرت لألوملبياد تظهر بص���ورة دمية ذات عني واحدة ،وهي

متثيل للعني التي تبص���ر الكل ( ،)All-Seeing Eyeأو «عني
ح���ورس» إله املصري�ي�ن الذي ميجده الباطنيون من الساس���ة

الغربيني كما فصلته في غير هذا املوضع .وهذا ليس من قبيل
املبالغة في قراءة الرم���وز ،فصحيفة الـ «جارديان» علَّقت على
توظيف هذه الشخصية الرمزية الغريبة قائلة:

«في صورة مخيفة مقلقة تذكرنا عينه الواحدة التي تبصر

الرب [حورس] التي
الكل وتُطل من حتت خوذة الش���رطي بعني
ِّ
تبصر َّ
الكل وتص َّور عادة متس���نِّم ًة لوح���ات عصر التنوير .في
ه���ذه اللوحات قامت عني الرب بدور الرقابة الكلية على رعاياه
املتمردين هناك على األرض (((».فهل س���تقوم العني التي تطل
(1) Jim Hunt. They Said What?: Astonishing Quotes on
American Democracy, Power, and Dissent (Sausalito, CA:
PoliPointPress, LLC., 2009), p. 40.
(2) http://www.guardian.co.uk/sport/2012/mar/12/london-olympics-security-lockdown-london
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مثل ه���ذه التقارير والنتف اإلخبارية املهمة التي تس���ربها

الصحف جتعل املرء يتساءل – في حال حدوث تفجيرات – عن

مدى ارتباط وسائل اإلعالم الغربية باملشروع العوملي الذي تع ُّد
عائلة روكفلر الصهيونية من أقطابه .يجيب عن هذا التس���اؤل
تصري ٌح آخر لـ «ديفيد روكفلر» عام 1991م جاء فيه:

«نحن ممتنون لـ «واشنطن بوست» و«نيويورك تاميز» و«تامي
ماجازي���ن» وصحف أخرى حضر مديروه���ا اجتماعاتنا وو َّفوا
بوع���ود الكتمان ألربعني عاماً تقريباً .لق���د كان من احملال أن

نط ِّور خطتنا للعالم ل���و أننا تعرضنا لألضواء اإلعالمية خالل
تلك األعوام .لكن العالم اآلن أكثر وعياً واستعداداً ليسير باجتاه
حكومة عاملية» .
أخيراً فالقصد من هذا املقال حتذير أهل اإلسالم مما قد
(((

يؤول إليه احلال في بريطانيا ،وهو أمر محتمل ال يجرؤ بش���ر
عل���ى اجلزم به ،وال أقصد من ذك���ره التهويل واإلرجاف ،ولكن

لئال يُصدق أهل اإلسالم هذه املرة – إذا ما حلت قارعة – أنهم

هم من ق���ام بها أو دعمها ،فاملؤمن ال يل���دغ من جحر مرتني.
وإن من املؤس���ف حقاً أن جتد من أحرار الغربيني من ينفي عن

املس���لمني تهمة تفجيرات برجي التجارة في نيويورك ،ثم يص ُّر
بعض املسلمني على أنها من بطوالتهم!
(3) Mark Rich. Hidden Evil (Morrisville, NC: Lulu Enterprise,
Inc., 2008), p. 49.
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[ ب ِّلغوا عني ولو آية ]

وقفات مع حديث

د .ع��م��ر امل���ق���ب���ل

(*)

أو ً
ال :إن احلق ال يعرف بكثرة أتباعه:

إن في أحاديث النبي  ،#وس���يرته الش���ريفة من

فهؤالء الس���تُمئة أو السبعمئة إذا ما قارنت عددهم بعدد
الكفار ف���ي اجلزيرة ،فض ً
لوجدت
ال عن بقية الكفار في العالم
َ

ه���ي غضة طرية من في رس���ول الله #؛ مما يوجب

درس ـ أيضاً ـ في عدم االغترار بالكثرة ،وخاص ًة
وفي هذا ٌ

(((

املواقف املليئة بالدروس والعب���ر ،التي تتجدد وكأمنا

البون شاسعاً!

على محبي هذا النبي الك���رمي أن يبذلوا جهدهم في

في أزمنة الفنت ،واختالط احلابل بالنابل ،وتب ُّدل املفاهيم عند

عب���ر ،وتقدميها لعم���وم األمة؛ ليقتبس���وا من نورها،

واملوفق من يطلب األقوى واألصح منهجاً وقوالً وعم ً
ال ،وال

ومن تلكم املواقف :ما رواه الشيخان عن حذيفة -

ومما يتصل بهذا ال���درس ،أن اإلعجاب بالكثرة لذاتها قد

اس���تنباط تلكم الدروس ،ويبين���وا ما انطوت عليه من

كثير من الناس.

ويهتدوا بهديها.

يكون ذلك إال باقتفاء منهج سلف األمة في االعتقاد والسلوك!

رضي الله عنه  -قال :كنا مع رس���ول الله  ،#فقال:

يعاقب عليه اإلنسان ،كما استنبط ذلك بعض العلماء(((.

الله! أتخاف علينا ونحن ما بني الستمئة إلى السبعمئة؟

ثانيًا :إن حال الرخاء والقوة ال تدوم:

«أحصوا لي كم يلفظ اإلسالم؟» ،قال :فقلنا :يا رسول

قال« :إنكم ال تدرون لعلك���م أن تبتلوا» ،قال :فابتلينا،
حتى جعل الرجل منا ال يصلي إال سراً(((.
إن هذا احلديث مع كون���ه قليل الكلمات ،ويحكي
قصة قصير ًة ،إال أن له دالالت إميانية وفقهية وتربوية،

أقف معها باختصار:

(*) أستاذ احلديث املشارك في كلية الشريعة بجامعة القصيم.
((( البخاري ( ،)3060مسلم (.)235
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فهذا حذيفة  -رضي الله عنه  -الذي مات في أول خالفة

علي  -رضي الله عنه  ،-أي :سنة  36هـ ـ يقول :فابتلينا ،حتى
جعل الرجل منا ال يصلي إال سراً! وكأنه يشير بذلك إلى الفتنة
احملزن���ة اخلبيثة التي تبناها البغاة على أمير املؤمنني عثمان -

رضي الله عنه !(((-

((( وقع اختالف في الروايات في التحديد ،وليس هذا موضع حترير ذلك ،ألن هذا ليس
مقصوداً هنا ،بل املقصود هنا :بيان قلتهم ،ولتوجيه هذا االختالف ينظر :شرح
النووي على مسلم ( ،)179 /2فتح الباري البن حجر (.)178 /6
((( شرح صحيح البخارى البن بطال (.)221 /5
((( ينظر :فتح الباري البن حجر (.)178 /6

وحذيف���ة  -رضي الله عنه  -يقول هذا وهو لم يدرك زمن

احلج���اج ،الذي أهان من أهان من صحابة حصلت منه مواقف

ال تليق بأصحاب رسول الله !#

ويقول هذا ،على الرغم من أنه كان أحد الذين أوردوا على

بعد املسلمني :أتخشى علينا
النبي  #الس���ؤال ـ حينما طالبهم ّ

ونحن ما بني الستمئة إلى السبعمئة؟

درس عظيم في اغتنام أوقات األمن ،والصحة والفراغ
وهذا ٌ

للقيام بكل ما ميكن من صالح األعمال اخلاصة واملتعدية ،فإن

اإلنسان ال يدري ما الذي يستقبله من أمور.

إلى النار ،فهل يعي املرب���ون واملصلحون هذا املعنى؟ وهل يعي
الشباب هذه احلقيقة؟

حقيقة أن السرف من دواعي الترف وأن الترف من أسباب

التلف.

وفي الوقت ذاته ،ففي احلديث إش���ارة إل���ى اغتنام حالة

النش���اط والفرصة املواتية قبل تغير احلال في نفس���ك أو في
الظروف التي حولك.

كم من شاب وشيخ كبير في السن س َّوف في التوبة وس َّوف
وس َّوف حتى فاجأه املوت وهو لم يصنع شيئاً!

ممن تولى تربيتهم :في
درس للمؤمن ومل���ن حتت يده َّ
وفيه ٌ
االس���تعداد للمتغيرات التي ال ميلك اإلنسان أمامها خياراً ،وال

كم من ش���اب قال :س���أطلب العلم ..س���أحفظ ..سأفعل
وأفعل ،ومضى الوقت ولم يصنع شيئاً!

أو يأتي���ه أمر الله وهو ثابت على ما يح���ب الله ويرضاه ،ومن

عليهم األوقات باألماني الكاذبة!

ميلك أمامها إال الصبر ،والسعي في إصالح ما ميكن إصالحه،

أعظم الزاد لهذه األحوال :التربية اجلادة وقت الرخاء.

ولهذا كان النبي  #يهتبل الفرص ،ويغتنم املناسبات؛ لتربية

أصحابه على املتغيرات التي ستواجههم؛ ليكون تلقيها أيسر من

مفاجآتها ،ولعل من أش���هر تلك املواقف خطبته الشهيرة التي

خاطب فيها األنصار  -رضي الله عنهم  -بعد غزوة حنني ،حني
وجد بعض األنصار في نفوسهم من عدم إعطائهم من الغنائم ـ

فقال لهم« :إنكم ستلقون بعدي أثرة ،فاصبروا حتى تلقوني على
احلوض» متفق عليه(((.

ومما هيأهم له النبي  :#أن الدنيا ستفتح عليهمَّ ،
وحذرهم

وخص بعضهم ممن يتوقع أن يجد شدة أكثر
من االفتتان بالدنيا،
َّ

من غيره كما سبق في خطابه لألنصار  -رضي الله عنهم .-

وكم من ش���اب من أصحاب الطموح���ات اجليدة ضاعت

وم���ا أجمل أن جنعل حديث اغتن���ام الفرص نُصب أعيننا:
«اغتنم خمس���اً قبل خمس :حياتك قب���ل موتك ،وصحتك قبل
سقمك ،وفراغك قبل شغلك ،وشبابك قبل هرمك ،وغناك قبل

فقرك»(((.

ثالثًا :مشروعية اإلحصاء:

فقد ب��� ّوب البخاري على هذا احلدي���ث بقوله ـ في كتاب
اجله���اد ـ «ب���اب كتابة اإلمام الن���اس»((( ففيه أص ٌل ش���رعي
لإلحصاء ،الذي يترتب عليه أمو ٌر كثيرة في التخطيط ،كما هو
معلوم في موضعه ،وتزداد احلاجة له ،كلما قوي أثر اجلهة التي

يطبق عليها اإلحصاء ،كما في اجلهات العس���كرية ،والتعليمية

إن احلالة التي يعيشها ش���بابنا اليوم عامة ،من االنغماس

والصحية.
ّ
وهذا وإن كان من أمور العادات التي أصلها احلل ،وال تفتقر

املنزل ومروراً باملس���جد واملدرس���ة ـ فقد تخرج أجيال يحتاج
ٍ
جهود مضاعفة في إزالة هذه اآلثار السيئة.
املربون معها إلى

أس���أل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه ،والبصيرة فيه،

الش���ديد في الترف ،واالنهماك في توافه األمور ،وسفاسفها ال
تبش���ر بخير ،وآثار الترف على األمة في تاريخها وحاضرها ال
يخف���ى ،وإن لم تكن هناك وقفات ج���ادة في التربية ـ بدءاً من

ومن قرأ في تاريخ األندلس فس���يدرك هذه احلقيقة ،وأن

انغماس األمة في الترف كان من أسباب سقوط الدول ،والتاريخ

لن���ص خاص ،إال أن وجود أمثال ه���ذه األحاديث جتعل املؤمن
يزداد يقيناً بشمولية هذا الدين.
واحلمد لل���ه رب العاملني ،وصلى الله وس���لم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعني.

شاهد ال يكذب.

أم���ا من قرأ القرآن فإنه س���يجد أن الت���رف لم يذكر في
الق���رآن إال مذموماً في ثمانية مواضع ،بل هو بوابة مش���رعة

((( البخاري ( ،)4330مسلم ( )1061واملتتبع أللفاظ احلديث في الصحيحني يجد أن
النبي  #قال ذلك في أكثر من مناسبة.

((( يروى من حديث ابن عباس  -رضي الله عنهما  ،-لكنه خطأ ،كما نبه على ذلك البيهقي
في «الشعب» ،وأن الصواب في حديث ابن عباس« :نعمتان مغبون »...واملعروف في
إسناد هذا احلديث كونه من رواية َع ْم ِرو ْب ِن َم ْي ُمونٍ الأْ َ ْو ِد ِّي ،عن النبي  ،#وعمرو بن
ميمون تابعي ،فاحلديث مرسل.
((( صحيح البخاري ( )72 /4ك :اجلهاد ،باب كتابة اإلمام الناس.
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[ قضايا دعوية ]

المؤشرات:
قوة وضبط
ع��اص��م م��ح��م��د حسن

تش���يع عند املش���تغلني بالتخطيط عب���ارةُ“ :ما ال ميكن

قياس���ه ،ال ميكن إدارته!” عند ذكرهم لألهداف ،وهي عبارةٌ
صائب ٌة إلى حدٍّ كبير ،ذلك أن لألهداف أبعاداً واسعة ،يصعب
اإلحاطة بها كلها ،وال تتمكن جهة ما من إدارتها ما لم تحُ طها
بإش���ارات تبني غاية امل���راد منها .إن أهدافاً -على س���بيل

املثال -كتعزيز ثقافة اإلنفاق ،أو القضاء على الفقر ،أو نش���ر
حتد بدالئل تشير إلى
الفضيلة ،تظل مفتوحة اجلوانب إال أن َّ

راض يوصل في فضاء السفر القاصد إليها ،وعالمات
مستوى ٍ
الطريق((( هذه هي املؤشرات التي أعني .قال َّ -
قائل
جل مِ ن ٍ
ات َوبِال َّن ْج ِم ُه ْم َي ْه َت ُدونَ } [النحل.]١٦ :
{و َعال َم ٍ
سبحانه َ :-

إنّ التخطيط في ختام األمر إمنا هو س���لوك طرق مثلى
لالنتقال من وضع معينّ إلى وضع مرغوب ،إجاب ًة عن السؤال

املشهور اجلامع ألطراف التخطيط كلها :أين نحن اآلن؟ وماذا
نري���د؟ وكيف نصل إلى م���ا نريد؟ ورحل���ة اإلجابة عن تلك

األسئلة تتطلب عالمات طريق ،ومنهجية واضحة للقياس.

((( يشار أحياناً إلى املؤشرات مبصطلح ،Milestones :أو عالمات الطريق (حرفياً:
أحجار الطريق) ،وهي تلك العالمات التي يجدها املسافر على جنبات الطريق حتدد
كم من الكيلومترات أو األميال تبقى من أقرب حاضرة إليه.
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وقد ظهرت في فترات متباعدة أهمية أن تكون األهداف
محددة ومقيس���ةَّ ،
تدلل
الفن اختصارات ّ
ّ
ونظ َم أصحاب هذا ّ
وجلُّهم يتفق على أن���ه عند غياب
على أهمي���ة القي���اس(((ُ .
املنظومة القياس���ية التي تس���تند إليها املؤسس���ة في وصف

أهدافها؛ ينشأ –بالتزامن -قل ٌق حيال النتائج.

إلى ج���وار االحتياج إلى القياس كمعيار على جودة العمل
وإحكام���ه ،فإن حاج ًة إلى التقييم الصادق للعاملني وأعمالهم
تبرز كذلك ،إذ س���يظل حاضراً أمامه���م دوماً ما يد ّلهم على

تقدمهم أو تأخرهم  ،وحاجة أخرى تتعلق بتصديق ما تدعيه
ش���ك أن حسماً
ّ
املؤسس���ة من جناح في عملها أو قصور ،وال
(((

ناجز يوفره م���ا يُقرأ من نتائج
لالدعاء س���يفتقر إلى برهان ٍ

للمؤشر.

ال للقياس  -قاب ً
((( مثل  :SMARTلإلشارة إلى أن يكون الهدف :محدداً  -قاب ً
ال للتحقيق
 معقو ًال  -محدداً بزمن.((( خاصة إن عمدت املؤسسة إلى تصميم نظام لوحات قياس األداء Dashboards
وهي قارئات إلكترونية ترتبط بها املؤشرات من خالل نظام حاسوبي وتعطي قراءات
مستمرة ،ويشيع منها ما هو متدرج بألوان ثالثة أحمر وأصفر وأخضر للتدليل على
خطورة املوقف أو استقراره ،بطريقة أشبه ما تكون بقارئات الوقود والسرعة
واحلرارة في لوحة السيارة.

المعايير:

ماهية المؤشرات:

بعد هذا ميكن القول :إن املؤش���رات هي مجموعة

من الدالالت التي تظهر عند حدوث شيء معينّ أو عند
يدل على املس���ير ،والظ ّل الذي ّ
وجوده ،كاألثر الذي ّ
يدل
على وجود جس���م ما ،أو تغيب عند وج���وده أو غيابه،

وهنالك مفاهيم تدور في فلك واحد مع املؤشرات مثل:

اآلثــــار:

واملعايير هي النماذج العل ّية التي تقاس عليها األش���ياء،
فيحكم على جودتها قرب���اً أو بعداً منها((( ،وإن احلاجة إلى

املعيار الذي تحُ اكم إليه جودة األش���ياء أمر ركي ٌز في الفطرة
البش���رية؛ التي تنحو دوماً إلى تأكي���د تفوقها ،وتربيتنا في
ه���ذا االجتاه ال تصادم ما فطر البارئ  -س���بحانه  -عليه
وتوجهه إلى ما ينبغي أن يكون ،ولع ّل
الناس ،غير أنها تهذبه
ّ

الدقيق واجلليل من الشأن،
األم َر بالتأس���ي
بالنبي  #في ّ
ّ

يدل���ك على عمق هذا املفهوم في ثقافة املس���لمَ { :لق َْد كَ انَ
ل َُك ْم ِفي َر ُسولِ ال َّل ِه ُأ ْس َو ٌة َح َس َن ٌة ِّل َـمن كَ انَ َي ْر ُجو ال َّل َه َوال َْي ْو َم ِ
اآلخ َر َوذَكَ َر

واآلثار دالالت على وجود الشيء أو عدمه  ،وتقفي
اآلثار من طرق اإلثبات كما قال الناظم -وهو يد ّلل على
(((

أهميته في اإلميان:-

وط � �ـ � �ـ� ��رقُ امل � �ع� ��رف� � ِ�ة ال� �ك� �ب ��ا ُر
ِعيـــَــانٌ أو م ٌ
ـــثال أو آثــــــــا ُر
ف � � ��األ ّو ُل م �ن �ع��هُ اجل�ـ�ـ� َـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ� ّب��ا ُر
ـــصا ُر)
إذ قال( :ال ُت ْد ِر ُكهُ األبـــْ َ
بالنقل
وال�ث��ان��ي أي�ض� ًا منعه
ِ
إذ ليس له سبحانه من مث ِــل
ل��م ي �ب��قَ ب �ع��د ذا ِس� � � َوى آث � ِ�ار
(((
ُقدرتــــــه في العالم الســ ّيار

ال َّل��� َه كَ ِث ًيرا} [األحزاب ،]٢١ :وأم���ره  #الناس بالصالة على

طريقته( :صلوا كم���ا رأيتموني أصلي)  ،وبالنس���ك على
نهجه( :خذوا عنّي مناسككم)(((ّ ،
دال على ذلك.
(((

وتظهر أهمية املؤش���رات في عال���م اليوم في مجاالت

الدراس���ات االجتماعية ،التي حت���اول إدراك ظواهر بعينها
محددة من خالل إحصاءات تُع ّد وأرقام
تشير إلى اجتاهات
ّ
تُقرأ ،ويُستنبط املؤشر من هذه اإلحصاءات ،كأن يُقسم عد ُد
ٍ
ٍ
مخصوصة على مجموع األح���داث من ذات النوع؛
أح���داث

لتنتج نسبة احلدث إلى مجموعه ،فيكون الناجت (قلة أو كثرة)
مؤشراً على حالة ما،وتُصدر املؤسسات اليوم ك ّماً هائ ً
ال من
املؤشرات الرئيس���ة والفرعية ،من منظور ثقافتها .وسيظ ّل
املؤشر يفتقر إلى الصدق ّية دوماً ،مبعنى هل ّ
يدل هذا املؤشر

فع ً
ال على االجتاه املقصود أم ال؟
يعرض القرآن كثيراً أمناطاً من اختالل املعايرة لدى أهل

وأج��� ّل من ذلك وأجلى ،قول���ه َّ -
جل وعال { :-ق ُِل
الس َم َو ِ
ات َوال ُّنذُ ُر َع ْن َق ْو ٍم
ات َوا َأل ْر ِض َو َما ُت ْغ ِني اآل َي ُ
انظُ ُروا َماذَا ِفي َّ

الضالل عندما يقايس���ون اجتاهات مع ّينة مبؤشرات ال ّ
تدل

َو ُه َو َعلَى كُ ِّل شَ ٍ ْي َق ِد ٌير} [الروم.]٥٠ :

 - 1اعتراض املأل من بني إس���رائيل من بعد موس���ى
ضروري في
على تولية طالوت عليهم ملكاً بافتراض مؤش���ر
ّ

َّال ُي ْؤ ِم ُن���ونَ } [يونس ،]١٠١ :وقوله سبحانه{ :فَانظُ ْر إلَى آثَا ِر
َر ْح َم ِت ال َّل ِه كَ ْي َف ُي ْحيِي ا َأل ْر َض َب ْع َد َم ْو ِت َها َّإن َذ ِل َك ل َُـم ْحيِي ال َْـم ْو َتى

((( يراجع لالستزادة :معجم مقاييس اللغة ألبي احلسني أحمد بن فارس بن
األول ،باب الهمزة،
زكريا ،دار اجليل -بيروت1420 ،هـ 1999 /م ،اجلزء ّ
ص54 :
مفرغ حملاضرة بعنوان« :معرفة الله» للعالمة محمد احلسن
((( جزء من ّ
نص ّ
الددو الشنقيطي والنظم حملمد الفالو املَتّالي:
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullCont
ent&audioid=152689

عليها! ومن ذلك – على سبيل املثال :-

{وقَالَ َل ُه ْم َنب ُِّي ُه ْم َّإن ال َّل َه َق ْد َب َع َث ل َُك ْم
نظرهم للملك :سعة املال!َ :
ون َل ُه ال ُْـمل ُْك َعل َْي َنا َو َن ْح ُن َأ َح ُّق بِال ُْـمل ِْك ِم ْن ُه َول َْم
ُوت َم ِل ًكا َقالُوا َأ َنّى َي ُك ُ
طَ ال َ
اصطَ فَا ُه َعل َْي ُك ْم َو َزا َد ُه َب ْس���طَ ًة ِفي ا ْل ِعل ِْم
ُي ْؤ َت َس��� َع ًة ِّم َن ال َْـمالِ قَالَ َّإن ال َّل َه ْ
َوالْـجِ ْس ِم َوال َّل ُه ُي ْؤ ِتي ُمل َْك ُه َمن َي َش ُاء َوال َّل ُه َو ِ
يم} [البقرة.]٢٤٧ :
اس ٌع َع ِل ٌ
((( يراجع لالستزادة :ابن فارس ،مرجع سابق ،اجلزء الرابع ،ص191 :
والبخاري
((( رواه
ّ
((( رواه أحمد ومسلم والنسائي.
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 - 2تكذيب املش���ركني لرسل الله تعالى وأنبيائه ملؤشرات افترضوها

النبي تشمل:
هم لتصديق
ّ

ين كَ ف َُروا َوكَ َّذ ُبوا
أ  -مؤشر بشرية
النبي ابتدا ًءَ :
{وقَالَ ال َْـم ُأل ِمن َق ْو ِم ِه ا َّل ِذ َ
ّ
ِب ِلقَ���ا ِء ِ
���ر ِّم ْثل ُُك ْم َي��� ْأكُ لُ مِ َّما َت ْأكُ لُونَ ِم ْن ُه
ْـح َيا ِة ُّ
���ر ِة َو َأ ْت َر ْف َنا ُه ْم ِفي ال َ
الد ْن َيا َما َهذَ ا إ َّال َب َش ٌ
اآلخ َ

���ر ُبونَ َ )#^٣٣^#و َل ِئ ْن َأطَ ْع ُتم َب َش ًرا ِّم ْثل َُك ْم إ َن ُّك ْم إذًا خَّل ِ
َاس ُرونَ } [املؤمنون:
َو َيشْ َر ُب مِ َّما تَشْ َ
.]٣٤ - ٣٣
{ول ََّـما
ب  -مؤش���ر الق ّوة واملُكنة الس���ابقة
للنبي من رياسة أو زعامةَ :
ّ

كيف نصمم المؤشرات؟

إن مجموعة القياس���ات الت���ي ّ
تدل على

حالة ما ،تسمى “باملنظومة القياسية” ،فدرجة

احلرارة ومستوى ضغط الدم ،وعدد النبضات
في الدقيقة ،ميكن أن تكون منظومة قياس���ية
له���دف التأكد م���ن توافر الصح���ة األولية
للشخص ،ومع تط ّور العلوم ،صار هناك الكثير

ْـح ُّق َقالُوا َهذَ ا ِس ْح ٌر َوإ َنّا ِب ِه كَ ا ِف ُرونَ َ )#^٣٠^#و َقالُوا ل َْوال ُن ِّزلَ َهذَ ا ا ْلق ُْر ُآن َعلَى َر ُج ٍل
َج َاء ُه ُم ال َ
ِّم َن ا ْلق َْر َي َتينْ ِ َع ِظ ٍيم} [الزخرف ،]٣١ - ٣٠ :وقوله تعالىَ { :قالُوا َيا شُ َع ْي ُب َما َن ْف َق ُه كَ ِث ًيرا
ِمّ َّما َت ُقولُ َوإ َنّا َل َن َر َاك ِفي َنا َض ِعي ًفا َول َْوال َر ْهطُ َك ل ََر َج ْم َن َ
نت َعل َْي َنا ِب َعز ٍِيز} [هود.]٩١ :
اك َو َما َأ َ

على ما أعنيه هنا.

وحى إل ََّي إ ِنّي َأ َخ ُ
ي���م} [يونس ،]١٥ :وقوله
���اف إنْ َع َص ْي ُت َر ِّبي َعذَ َ
َم���ا ُي َ
اب َي ْو ٍم َع ِظ ٍ
{وإن كَ ا ُدوا ل ََي ْف ِت ُنو َن َك َعنِ ا َّل ِذي َأ ْو َح ْي َنا إل َْي َك ِل َت ْف َترِ َي َعل َْي َنا غَ ْي َر ُه َوإذًا َّال َّتخَ ذُ َ
وك
تعالىَ :

إليه مجموع ٌة أخرى من املؤش���رات ،كفقدان

���م آ َيا ُت َنا َب ِّي َن ٍ
ين ال َي ْر ُجونَ
ت  -مؤش���ر املوافقةَ :
ات قَ���الَ ا َّل ِذ َ
{وإذَا ُت ْتلَى َعل َْيهِ ْ
ون ِلي َأنْ ُأ َب ِّد َل ُه ِمن ِت ْلقَا ِء َنف ِْس���ي إنْ َأ َّتب ُِع إ َّال
َاء َن���ا ائ ِْت ِبق ُْر ٍآن غَ ْيرِ َهذَ ا َأ ْو َب ِّد ْل ُه قُلْ َما َي ُك ُ
ِلق َ

َخ ِليالً} [اإلسراء.]٧٣ :

���ونَ َأال َي َّتقُونَ }
���و َم ِف ْر َع ْ
ث  -مؤش���ر املكانة االجتماعي���ة لألتباعَ { :ق ْ
ين كَ ف َُروا ِمن َق ْو ِم ِه َما َن َر َ
���را ِّم ْث َل َنا َو َما َن َر َ
اك
[الش���عراءَ { ،]١١ :ف َقالَ ال َْـم ُأل ا َّل ِذ َ
اك إ َّال َب َش ً
ني}
الر ْأ ِي َو َما َن َرى ل َُك ْم َعل َْي َنا ِمن ف َْض ٍل َبلْ َنظُ ُّن ُك ْم كَ ِاذ ِب َ
ا َت َّب َع َك إ َّال ا َّل ِذ َ
ين ُه ْم َأ َر ِاذ ُل َنا َب ِاد َي َّ

[هود.]٢٧ :

من املنظومات القياس���ية اجلاهزة ،وما ظهور
األجهزة الطبية س���هلة االس���تخدام إال أمثلة

وال يكف���ي مؤش��� ٌر واحد-ف���ي الغالب-
للقياس ،فمؤشر درجة حرارة اجلسم ال يكفي
وحده لتأكيد وجود املالريا مث ً
ْ
تضف
ال ،ما لم

الش���هية ،أو ظهور جرثومة املالريا في الدم،
واحد مضل ً
ٍ
ال في
بل يع ّد االعتماد على مؤشر
كثير من األحيان.

ويكمن التحدي في أنَّ من يضع هدفاً ما،
سيكون مسؤوالً عن وضع مؤشرات تدله على

(العوملي) َف ْرض مؤشرات عديدة للحكم
واليوم يجد املتأمل في الهجوم
ّ

التقدم جتاهه ،أي س���يحتاج إلى تصميم حزم
ّ

يصادم عقيدته ،ولكن التيار اجلارف للقوة الناعمة التي يعول عليها الغرب
في مرحلة صراعه القادم جتعل كثيراً من الدول  -فض ً
ال عن املؤسس���ات

عل :سيظل من املعقول أن يكون
لنبدأ من ٍ
ٌ
أهداف عا ّمة تنطلق من رؤية ،تنتج
للمؤسس���ة

ملموس فيها ،على الرغم من التهاوي الظاهر ملؤشراتهم من خالل احلراك

يحقق هذه الرؤية؟
مث ً
ال :مؤسسة خير ّية ما ،تعمل في مجال

ومثقفينا اليوم واجب ج ّم في محاوالت اس���تخالص مؤشرات من شرعنا
ّ
احلكيم،تدل قطعاً على مراداتها ،وينتفي عنها زيغ أهل اإلبطال والتحريف،

 1450هـ -إن ش���اء الله -منطقتنا خالية من

الصالح ،أو مؤش���رات للتنمية ،وغيرها ،منها ما يرضاه املس���لم ،وأكثرها

تفسر الهدف وتشير إلى درجة حتققه.
ّ
خاصةّ ،

 -تذعن صاغرة إلى تلك املؤش���رات((( ،ب���ل ويحتفي بعضهم بإجناز تق ّدم

منطقي :ما الذي
ه���ذه األهداف من تس���اؤل
ّ

اإلسالمي اليوم ،األمر الذي يجعلهم
 الذي لم يتصوره الغرب  -في العالمّ

يعيدون حساباتهم حول ما زعموا قطعيته من قبل((( .إنه ليقع على علمائنا

وتكسب صدقيتها وثباتها من صدقية مصدرها وثباته.

((( انظر كتاب :القوة الناعمة ،وسيلة النجاح في السياسة الدولية .جوزيف س .ناي ،ترجمة محمد توفيق
البجيرمي ،العبيكان للنشر ،الطبعة العربية األولى 2007م ،ص 92 :وما بعدها.
((( من ذلك على سبيل املثال قطعهم بأن مؤشر الدميقراطية ضروري حلدوث التنمية وقد اثبت الواقع
اليوم عدم ضرورة ذلك ،بل وانقالب ذلك رأساً على عقب فقد ذكر جاك أتالي وهو من أبرز املختصني
في شؤون التنمية ،معلقاً على ما حدث في تونس( :إن االنخراط في نظام السوق ،كما فعلت تونس،
يخلق اإلمكان لوالدة الدميوقراطية)! انظر كتاب :ثورات القوة الناعمة في العالم العربي :نحو تفكيك
األصوليات والديكتاتوريات ،علي حرب ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،الطبعة األولى2011 ،م ،ص:
.33-32
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التنمي���ة االجتماعية ،رؤيته���ا“ :بحلول العام

الفقر”

يُش��� َرع مهن ّياً أن يتس���اءل امل ُ َخ ِّط ُطون :ما

املس���ائل الضرورية التي بتحققها تتحقق هذه

الرؤية ،أال وهي القضاء على الفقر في املنطقة
ف���ي تلك الفترة احمل���ددة؟ يتو ّقع أن تكون من
نتائج عصفها الذهني ملسببات الفقر في تلك

املنطقة ما يلي:

1
2
3
4

ضعف التد ّين وانتشار الربا والفواحش.

معدل التعليم (اجلهل).
انخفاض ّ
الصحي.
انهيار الوضع
ّ

سوء سياسة إدارة املوارد.

ومن معاجلاتها املعقولة التي ميكن طرحها:
1
2
3
4

رفع مستوى التدين.

تعزيز التعليم.

تهيئة وضع صحي مالئم.

إدارة رشيدة للموارد.

تصير ه���ذه املعاجلات األرب���ع مبنزلة األهداف

العام���ة لهذه املؤسس���ة ،ويصطلح عليه���ا في عرف
التخطيط :األهداف اإلستراتيجية ،أو الغايات.

 - 1نسبة العاطلني عن العمل من جمموع اخلرجيني :بافتراض
أن التعليم اجل ّيد يحدث كفاءة في اخلريج ،وبالتالي تتو ّفر له وظيفة.

متقدمة:
 - 2مقارن��ة املناه��ج التعليمي��ة م��ع مناطق أخ��رى
ّ

بافت���راض أنّ التعليم اجل ّيد يقوم على منهج ج ّيد ،وال س���بيل ملعرفة
التق���دم في معاجلة الفقر ،م���ا لم نقارنه
ج���ودة منهج ما في إطار
ّ

باملعايي���ر املعتمدة جلودة املناه���ج في الدول الت���ي أحدثت رفاهية
منضبطة لش���عوبها ،وهو ما يس���مى أحياناً في أدبي���ات التخطيط

باملقارنة املعيارية .Benchmarking

 - 3درج��ة ّ
توفر البىن األساس��ية للتعلي��م :عدد املعامل -عدد
املراجع املهمة لكل قس���م وكلية وجامعة ومدرسة -نسبة تو ّفر الكتاب

املدرسي لكل طالب ،بافتراض أنها أساسيات حاسمة لتعليم ج ّيد.

وس���تحتاج املؤسسة إلى قياس وضع املس���تهدفني احلالي جتاه

ثم يجب على املخططني أن يتعمقوا في كل هدف

كل مؤش���ر من التي وضعته���ا ،ومن ث ّم حتديد الوض���ع الذي ترغب
في الوصول إليه :فعندما تنتدب املؤسس���ة فريقاً بحثياً ملعرفة نسبة

ليتحقق الهدف الثاني( :تعزيز التعليم) ،فإن علينا

-على سبيل املثال %40 :-من مجمل اخلريجني .وهو ما يسمى بالوضع

إس���تراتيجي ليح ّد ُدوا بالضبط ما املطلوب ليتحقق،
مث ً
ال:
التفكير في التالي:

أ  -تعميم التعليم األساسي لثمانني في املئة ()٪80

على األقل من غير املتعلمني بحلول العام 1440هـ.

ب  -وضع مؤسس���ات التعليم العام والعالي على

أسس اجلودة احلديثة املعتمدة في التعليم.

هذان األمران املقترحان لتحقيق (تعزيز التعليم)

يس���م ّيان في أدبيات التخطي���ط باألهداف الفرعية،
أو املرحلية ،أو التكتيكية .ولكن ليس هذا ك ّل ش���يء،
احلد
وإشكال كثير من املؤسسات أنها تقف عند هذا
ّ
وتظن أنها قد أكملت تخطيطه���ا ،وأن وثيقة خطتها
ّ
وافية وكافية.

لنتذكر أن ما ال ميكن قياسه ،ال ميكن إدارته! كيف
ميكننا أن نعرف أننا منضي ُقدماً في هدفنا الفرعي؟

العاطلني عن العمل من اخلريجني في تلك املنطقة  ،جتد أن نس���بتهم

احلالي للمؤشر .وتستهدف املؤسسة – بحسب حتليلها إلمكاناتها -أن

تقلل النس���بة إلى النصف خالل فترة الرؤية أي تصير نسبة العاطلني
في مجتمع تلك املنطقة  ،%20وهو ما يس���مى بالوضع املس���تهدف،
عندها يبرز س���ؤال مهم جداً ،وهو :كيف ستسهم املؤسسة في تقليل
نسبة العاطلني عن العمل إلى النصف خالل خمس سنوات؟

في هذه املرحلة تأتي أهمية طرح برامج ومش���روعات تقلل نسبة
العاطلني من  %40إلى  ،%20ولعلها تقترح مث ً
ال:
1
2
3

برنامج املشروعات الصغيرة للخريجني.

مشروع التدريب االحترافي والفنّي للخريجني.

تصميم قاع���دة بيانات عن اخلريج�ي�ن وإمكاناتهم العلمية

واملعرفية والفن ّية ونشرها في الصحف املجانية.

كيف ميكننا أن ندرك أن جودة مس���توى التعليم العام

والعالي قد ارتفعت؟ هنا ،ولإلجابة عن هذه األس���ئلة
تبرز أهمية املؤشرات:

لنقيس تقدمن���ا في هدف :رفع مس���توى جودة

التعليم العام والعالي ،ميكن تتبع ما يلي على س���بيل
املثال:
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وسنفصل في هدف واحد فقطَ ،م َث ًال لبقية األهداف:
ولنلخص ما ذكر في جدول واحد،
ّ
الرؤية( :بحلول العام  1450هـ منطقتنا خالية من الفقر)
األهداف اإلستراتيجية

األهداف الفرعية

املؤشرات

االستهداف
احلالي املستهدف

البرامج واملشروعات

رفع مستوى التدين
 -1تعميم التعليم األساسي
لـ %80لغير املتعلمني

تعزيز التعليم

 -2رفع مستوى جودة
التعليم في مؤسسات
التعليم العام والعالي

نسبة العاطلني عن
العمل من اخلريجني
اعتمادية املناهج
توفر البنى األساسية
للتعليم

تهيئة وضع صحي مالئم

ً
مه�ل�ا! هل انته���ى األم���ر؟ كال ،ليس
ولكن
بعد ،ألن املؤش���رات التي وضعت تظ ّل افتراضية،

وانبنت على هذه املؤش���رات االفتراضية البرامج
ملحاً سؤا ٌل مهم :هل حققت
واملشروعات! وسيظ ّل ّ
تلك البرامج واملش���روعات تق ّدماً في املؤش���رات

املوضوعة؟ وهل تعكس تلك املؤشرات االفتراضية
فع ً
ِ
الهدف من عدمه؟ ولإلجابة عن هذين
ال حت ّق ُق
الس���ؤالني ،يجب أن تس���تصحب املؤسس ُة أهمية
إنشاء وحدة مهمتها الرئيس���ة :متابعة مسار هذه

املؤشرات وتقييم املشروعات والتأكد من جدواها.
لقد أخذن���ا مثاالً واحداً له���دف واحد فقط
ومؤش���ر واحد ،وعندم���ا جنري ه���ذه الطريقة
على األهداف كلها س���تتوفر منظومة متكاملة من

مؤش���رات القياس ،ومجموعة متآزرة من البرامج
واملش���روعات التي يفترض أن حتق���ق تقدماً في
املؤش���رات املوضوعة ،ومن ث َّم تقدماً في األهداف

الفرعي���ة ،والتي يحقّ���ق التقدم فيه���ا تق ّد ٌم في
األهداف اإلستراتيجية ،التي لو حتققت ،ستتحقق

الرؤية بإذن الله .هكذا بذات الترابط.
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 -1برنامج املشروعات الصغيرة خلريجني.
 -2مشروع التدريب االحترافي.
 -3تصميم قاعدة بيانات.

ختام ًا:

يتض���ح من هذا الس���رد املختصر أنّ املؤسس���ات
اخليرية حتتاج ما يلي إلحكام هذه الطريقة:
1

أن يستصحب القياس من حلظة البدء في التخطيط،
باختيار املنهجية املالئمة ،وتخصيص وقت لتحديد
املؤشرات املناسبة .إنّ أحد األسباب اجلوهرية التي
جتع���ل نتائج قياس األثر ضامرة ،ال تعكس الصورة
احلقيقية للمجهود ،هو عدم اس���تصحاب منهجية

القياس مع مرحلة البدء في وضع خطة ،وفي أثناء
التنفيذ ،على الرغم من تشديد اإلداريني دائماً على
مبدأ “الرقابة“ ،وعلى الرغم من وجود قسم “املتابعة

والتقييم” في بعض املؤسس���ات اخليرية؛ ولكن ال
تغني هذه املبادئ أو األقسام شيئاً إن لم تستصحب

فنية تحسن مراعاتها عند وضع المؤشرات:
أمور ّ

القضية منذ البدء.

 - 1تبنى املؤشرات وفق إطار منطقي يحقّق فع ً
ال قياس
الهدف املطل���وب ،ويذكر املختصون في التخطيط أموراً من

والدراسات ،ألن معرفة الوضع احلالي من املؤشرات

أ  -القابلية للقياس :ويعني ذلك أن يكون املؤشر  -قدر
املستطاع  -عدداً ،أو نسبة ،أو مع ّدالً ،أو حجماً ،أو قيمة.

معرفة نس���بة األمية احلالية أو الفقر ،أو تفش���ي
بد لها إذاً من تخصيص
اجلرائم التي حتاربها فال ّ

التي يقيسها.

ب ّينة.

2

املهم توفرها في املؤشر وهي:

يتطلب دراسة اس���تقصائية ،فإذا أرادت املؤسسة

ب  -احلساس���ية :أي أن يكون املؤشر حساساً للقضية
ج  -االرتب���اط :أي أن يكون املؤش���ر مرتبطاً باملوضوع

املراد قياسه ،فال يعقل أن يوضع مؤشر من مؤشرات سوق

موازنة للبحث والدراس���ة لتضع مش���روعاتها على

3

مدينة مع ّينة.

إشارات مع ّينة ،وتبذل املؤسسة نفقات واضحة جتاه

ث  -القابلية للتعميم :بحيث ميكن قياس الغرض في ك ّل

املهني أن نضع
 - 2املؤش���ر في ذاته محايد ،فليس من
ّ
مؤشراً موصوفاً بقلة أو كثرة ،كأن يُقال مث ً
ال :من مؤشراتنا:
تقليل نس���بة الذين ال يجيدون الكتابة والقراءة إلى النصف

بحلول عام كذا ،بل املؤش���ر هو :نس���بة الذين ال يجيدون

الكتابة والقراءة ،ثم يكون االستهداف تقليلهم إلى النصف،
إذ سيظ ّل املؤشر – إن توافرت فيه الشروط الالزمة -قائماً

ّ
التقدم أو التأخر ف���ي الهدف احمل ّدد ،ومن هنا
لي���دل على
ّ
جاءت أهمية أن يكون املؤشر محايداً.

وعلى هذا يجب أن تدرك املؤسس���ات اخليرية أن

بناء املؤش���رات نفس���ه أمر مكلف ،ولكنه في نهاية
س���توجه اجله���ود بناء على
األم���ر مربح جداً ،إذ
ّ

األوراق املالي���ة (البورصة) ونحن نري���د قياس تقدمنا نحو

م ّرة أردنا أن نقيسه فيها.

تخصص املؤسس���ات اخليري���ة موازنة للبحوث
أن
ّ

قضايا قابلة للقياس.
4

سيحتاج األمر وال ّ
شك قدراً من االبتكار في صياغة

5

الربحي.
غيرها من معهود املؤشرات في العمل
ّ
يظهر بوضوح أن إنتاج مؤش���رات صادقة ّ
تدل على

املؤشرات ،وذلك لتميز مؤشرات العمل اخليري عن

إله���ي يُلزم احلريصني
توفيق
األهداف ،ه���و أمر
ٍ
ّ
على وضع مؤش���رات جيدة بسؤال ودعاء لله العليم

احلكي���م أن يلهمهم الرش���د في ذل���ك ،إذ هو نوع
هداية ،ومن يهدِ الله فهو املهتدي.

والله املوفق وعليه التكالن.
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[ قضايا دعوية ]

وإشكـــالية التطـــــــبيق
د .أم�������ي�������ن ال������دم������ي������ري

amindemery51@hotmail.com

من قوى اإلسالم الدافعة ،ومن س���ننه الباعثة على قبوله

وبقائه س���نة التدرج؛ وهي سنة ربانية في كل شيء؛ في اخللق

والتكوين ،وفي التربية واإلعداد ،وفي الدعوة والتش���ريع ،وهي

في ذلك تنسجم مع فطرة اإلنس���ان؛ كما أن البلوغ إلى التمام
وحتقي���ق الكمال ال يكون بجرة قل���م ،وال بالطفرة؛ وإمنا يكون
البد من التهيئة والبدء باألهم
خطوة خطوة ،وش���يئاً فشيئاً؛ إذ َّ

البخاري في كتاب املغازي ومسلم في كتاب اإلميان).

وفي احلديث بيان أن الدعوة في األصل هي الدعوة إلى
توحيد الله  -ع َّز َّ
وجل -؛ ألن التوحيد هو األس���اس للبنيان؛

كما جاء ف���ي حديث ابن عمر  -رضي الل���ه عنهما “ :-بُني
اإلس�ل�ام على خمس ”...أخرجه البخ���اري في باب (دعاؤكم

إميانكم) ومسلم في باب (أركان اإلميان)؛ فإذا خلص التوحيد

واألساس ،وفي الدعوة إلى الله  -ع َّز َّ
وجل -؛ فإن األساس هو
توحيد الله  -ع َّز َّ
وجل  ،-ولهذا ملا بعث رسول الله  #معاذاً إلى

ملعاذ“ :فأعلمهم“.

وألن معــرفة بيئة الدع���وة وتوصيفها هو الذي يحدد نقطـــة

الدليل على اإلميان .....ومن حكمة العليم اخلبير – سبحانه –

اليمن أمره أن يبدأ بالدعوة إلى التوحيد ،ألن البيئة بيئة شرك،

البـــدء؛ روى البخاري ومس���لم من حديث أبي هريرة _ رضي
الله عنه  -أن رس���ول الله  #ملا أرس���ل معاذاً إلى اليمن قال:

واس���تقر في القلب ،كان االنقياد مبجرد اإلعالم؛ لذا قال #
ومن هنا كان العمل بش���رائع اإلسالم فور العلم بها ،هو

أنه لم يفرض التكاليف إال بعد أن استقر التوحيد في القلوب،
وصار سلطان اإلميان أقوى من سلطان الهوى والنفس!! وفي

“إنك تأتي قوماً أهل كتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه ش���هادة
أن ال إله إال الله وأنَّ محمداً رسول الله ،فإ ْن هم أجابوك لذلك

نزل من القرآن آيات من املفصل فيها ذكر اجلنة والنار،

والليل���ة ،فإن أجابوك؛ فأعلمهم أن الل���ه تعالى افترض عليهم

أخرجه البخاري في باب (أركان اإلميان) ،وقولها  -رضي الله

فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في اليوم

صدق���ة تؤخذ من أغنيائهم فتر ُّد عل���ى فقرائهم( ”...أخرجه
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هذا تقول الس���يدة عائشة  -رضي الله عنها « :-كان أول ما
فلما ثاب الناس إلى اإلس�ل�ام ن���زل احلالل واحلرام»...

عنها  -يفس���ر لنا أن مرحلة الدعوة املكية كانت معنية بشرح

1
التوحي���د ،وبيان مقتضياته؛ وأهمها االنقياد ألوامر الله
َّ
وجل  -والرضا بحكمه ،و ترويض النفوس لقبول
 ع َّزالتش���ريعات والتكاليف ،والتي َعن َِي بها القرآن املدني؛
وهاجر املس���لمون إلقامة الدين؛ ألنه ال قيام للدين إال
بإقامة الدولة ،و في أقل من عامني (سبعة عشر شهراً)
وقبل غزوة بدر ،نزلت حزمة من التشريعات منها؛ فرض

ال���زكاة ،والصيام ،والتوجه ناحية الكعبة (حتويل القبلة؛
لالستقاللية والتم ّيز؛ فال يشترك املسلمون واليهود في

ف ��رض الصيام :فق���د كان احلكم على التخيير أوالً ،في
وموا َخ ْي ٌر َّل ُك ْم}
���ر َّل ُه َو َأن َت ُص ُ
قوله تعالى{ :ف ََمن َتطَ َّو َع َخ ْي ًرا َف ُه َو َخ ْي ٌ

[البقرة]١٨٤ :؛ ثم على س���بيل احلتم واإللزام ،في قوله تعالى:
ات ِّم َن ا ْل ُه َدى
���اس َو َب ِّي َن ٍ
���ه ُر َر َم َضانَ ا َّل ِذي ُأنزِ لَ ِفي��� ِه ا ْلق ُْر ُآن ُه ًدى ِّلل َّن ِ
{شَ ْ
َوا ْلف ُْر َق ِان ف ََمن شَ ���هِ َد ِم ُ
يضا َأ ْو َعلَى َسف ٍَر
نك ُم َّ
���ه َر َفل َْي ُص ْم ُه َو َمن كَ انَ َمرِ ً
الش ْ
يد ب ُِك ُم ا ْل ُع ْس َر َو ِل ُت ْك ِملُوا ا ْل ِع َّد َة
يد ال َّل ُه ب ُِك ُم ال ُْي ْس َر َوال ُيرِ ُ
َف ِع َّد ٌة ِّم ْن َأ َّي ٍام ُأ َخ َر ُيرِ ُ
َو ِل ُت َك ِّب ُروا ال َّل َه َعلَى َما َه َداكُ ْم َو َل َع َّل ُك ْم تَشْ ُك ُرون} [البقرة.]١٨٥ :

توجه واحد حتى لو كان في الصالة!!)،

2

ومنها فرض القتال ور ُّد عدوان مشركي مكة – بعد

{و َقا ِتلُو ُه ْم َح َّتى ال
جناة عير أبي س���فيان – بقوله تعالىَ :

َت ُكونَ ِف ْت َن ٌة َو َي ُكونَ ِّ
ين ِل َّل ِه} [البقرة ،]١٩٣ :وبعد انتصار بدر
الد ُ
���م َح َّتى ال َت ُكونَ ِف ْت َن ٌة َو َي ُكونَ ِّ
ين
نزل قوله تعالىَ :
الد ُ
{و َقا ِتلُو ُه ْ

كُ ُّل ُه ِل َّل ِه} [األنفال]٣٩ :؛ فقد كان من أهداف هذه املرحلة؛

توطيد أركان الدولة الناش���ئة ،وحتقيق أمن ومتاس���ك

ف ��رض احل ��ج :كان الفرض على م���ن نوى وجتهز؛ فعليه
ْـح َّج َوا ْل ُع ْم َر َة
{و َأ مِ ُّتوا ال َ
اإلمتام ،في قوله تعالى في س���ورة البقرة َ

ِل َّل ِه} [البقرة ،]١٩٦ :ثم كان اإللزام في قوله تعالى في سورة آل
اع إل َْي ِه َسبِيالً}
{و ِل َّل ِه َعلَى ال َّن ِ
اس َتطَ َ
اس ِح ُّج ال َْب ْي ِت َمنِ ْ
عمرانَ :

[آل عمران.]٩٧ :

اجلبهة الداخلية؛ وكيفية التعامل مع املعارضني س���واء
أكانوا يهوداً أم منافقني أم مش���ركني؛ وقد مت ذلك مبا

3

يلي:

 -1بناء املسجد.

 -2املؤاخاة بني األنصار ،وبني املهاجرين واألنصار.

 -3كتاب���ة الوثيق���ة التي نظمت العالقة بني املس���لمني
وغيرهم.

 -4إرسال سرايا االستطالع (سبع سرايا) لتأمني الطرق
حول املدينة املنورة (على منورها الصالة والسالم)
والتي كان آخرها س���رية عبد الله بن جحش؛ والتي

نزل بش���أنها – بحس���ب ما جاء في كتب التفاسير
ْـح َرا ِم ِق َت ٍال
والسير -قوله تعالىَ { :ي ْس َألُو َن َك َعنِ َّ
الش ْهرِ ال َ
ِفي ِه[ }...البقرة!]٢١٧ :

ثم تتابع نزول التش���ريعات والتكاليف بحسب سنة

التدرج؛ وإذا كان ترتيب النزول (من اقرأ حتى النصر!!)
ه���و منهج تربية عل���ى العقيدة واألخ�ل�اق؛ فإن ترتيب

املصحف هو منهج تش���ريع قائم على التدرج سواء أفي
ف���رض التكاليف أم في حترمي احملرم���ات؛ وبيان ذلك

فيما يلي  -على سبيل املثال ال احلصر :-

حت ��رمي اخلم ��ر :فقد حرمت عل���ى مراحل متدرجة –

بحسب ترتيب املصحف – كما يلي:
أ -في سورة البقرةَ { :ي ْس َألُو َن َك َعنِ ا ْلـخَ ْمرِ َوال َْـم ْي ِسرِ قُلْ ِفيهِ َما
اس َوإث ُْم ُه َما َأكْ َب ُر ِمن َّن ْف ِعهِ َما} [البقرة.]٢١٩ :
ِير َو َم َنا ِف ُع ِلل َّن ِ
إث ٌْم كَ ب ٌ
الصال َة
ين آ َم ُنوا ال َتق َْر ُبوا َّ
ب -في س���ورة النس���اءَ { :يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
َو َأن ُت ْم ُس َك َارى} [النساء.]٤٣ :

ج -في سورة املائدة :مَّ َ
اب َوا َأل ْزال ُم
نص ُ
{إنا ا ْلـخَ ْم ُر َوامل َْي ِس ُر َوا َأل َ
َاج َت ِن ُبو ُه} [املائ���دة ،]٩٠ :واحلديث عن
���ن َع َم ِل َّ
���يطَ ِان ف ْ
ر ِْج ٌس ِّم ْ
الش ْ

التدرج ل���ه أبعاد كثيرة ومجاالت متعددة؛ كالتدرج في الدعوة

(البدء باألهم وباألقربني ،ومراتب االحتس���اب ،واملرحلية،)..

والتدرج في التربية (على أس���اس املراح���ل العمرية ،وتزكية
النف���س للوصول إل���ى أعلى درجات اإلميان واإلحس���ان،)..

وغير ذلك؛ غي���ر أن احلديث عن التدرج قد ش���اع في هذه
األيام ،خاصة في قضية تطبيق احلدود الشرعية ،التي غابت
وأقصي���ت في معظم البالد اإلس�ل�امية منذ حوالي قرن من

الزمان!!
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واختلف ��ت الرؤى ح ��ول كيفي ��ة التطبيق؛ هل يك ��ون فوري ًا
أم متدرج� � ًا وعل ��ى مراحل؟ وه ��ل اآلن أم بعد مرور هذه املرحلة
علي أن أدل َو بدلوي
التى يس ��مونها انتقالية؟ ....وج ��دت لزام ًا َّ
املتواض ��ع في ه ��ذه القضية؛ خاصة أنها كانت موضع دراس ��تي
واهتمامي على مدى عشر سنوات (فقد كانت رسالة التخصص
“املاجس ��تير“في الدعوة عام 2004م بعنوان “خصيصة التدرج
َّ
ف ��ي الدع ��وة إلى الله  -عزَّ
وجل  ،)-وما أريد أن أش ��ير إليه اآلن

قضية األخذ باحلكم النهائي أو احلكم املرحلي عند التطبيق؛
خاصة بعد أن اس���تحلت اخلمور في كثير من بالد املسلمني؛

وس���محت بعض األنظمة بتعاطيه���ا وتصنيعها واالجتار فيها
وجمع ضرائبها!! وعاد الناس يسألون عن اخلمر؛ كيف نطبق

التحرمي؟ وهل نأخذ بالتدريج؟

خاصة مع ضياع الوازع الديني ،وانعدام التربية اإلميانية؛

فقد أفرزت األنظمة الغاش���مة ،في كثير من البلدان ،أجياالً

هو ما يلي:

يصعب إعادتها إلى رشدها – إال بقدرة الله وهدايته – وهي

 1توصي���ف املرحلة (بيئة الدعوة كما في حديث معاذ”:
إن���ك تأتي قوماً أهل كتاب)“ ..؛ فهل املرحلة مرحلة متكني أم

يسير في اجتاهني:

غير ذلك من املراحل؟ (فمراحل الدعوة أربع :التكوين التبليغ
– االس���تضعاف – التمك�ي�ن)؛ وقد أحلت مس���ألة التوصيف

لالجتهاد اجلماعي!!

 2األخ���ذ باحلك���م النهائي؛ ففي مس���ألة اخلمر كان
الصال َة َو َأن ُت ْم ُس َ���ك َارى}
احلكم الثاني في قوله تعالى{ :ال َتق َْر ُبوا َّ

[النس���اء ،]٤٣ :هو حكم مرحلي؛ مع أنه حكم نهائي للصحابي

“فقط “وق���ت نزول هذا احلكم؛ ألن م���ن الصحابة من مات

في حاجة إلى إصالح الرأس واجلسد!! وأرى أن التطبيق هنا
األول :إلغ���اء التراخي���ص ومنع املس���لمني من االجتار

باخلمور!!

(ثمة قوانني وضعية – كما في مصر؛ وهو قانون رقم 63

لس���نة 1976م مادة  – 11حتظ���ر اخلمور في األماكن العامة
أو احملال العامة ،ويستثنى من هذا احلكم :الفنادق واملنشآت

السياحية!!..

أما العقوبة؛ فينص قانون العقوبات املصري – احلالي – في
الفقرة ثانياً من امل���ادة  ،385على أن يعاقب بعقوبة املخالفة؛

وهي الغرام���ة التي ال تتجاوز جنيهاً مصرياً ،أو باحلبس مدة

في هذه املرحلة ولم يعش حتى ن���زل احلكم النهائي؛ وفيمن
ين
مات���وا في ه���ذه املرحلة نزل قوله تعال���ى{ :ل َْي َس َعلَ���ى ا َّل ِذ َ

ال تزيد على أس���بوع؛ كل من وجد بحالة سكر بينّ في الطرق

الصا ِل َـح ِ
ات[ }...املائدة ،]٩٣ :وهذه اآلية جاء موضعها بعد آية
َّ

للمستش���ار محمد بهجت عتيبة 1991م ط .معهد الدراسات

عمن ماتوا وقد شربوا اخلمر
كما جاء في التفاس���ير  -سألوا َّ

الثاني :إقامة معسكرات للمدمنني (عالج .تعليم .تثقيف.

الصا ِل َـح ِ
َ���وا َّوآ َم ُنوا َو َع ِملُوا
آ َم ُنوا َو َع ِملُ���وا َّ
ات ُج َن ٌ
اح ِف َيما طَ ِع ُموا إذَا َما ا َّتق ْ

التحرمي (املائدة“ )90 :احلكم” النهائي؛ ألن بعض الصحابة –

لعدم نزول احلكم النهائي إال بعد وفاتهم  -رضي الله عنهم !-
فكان حكمهم رفع احلرج والعفو عنهم ..ومن هنا نش���أت
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العام���ة أو في احمل�ل�ات العامة“ :الفقه اجلنائي اإلس�ل�امي
اإلسالمية ص.)”347.

رياضة .مزاولة أنش���طة إنتاجية وخدمية)...؛ لتحويلهم إلى

صاحلني مصلحني ومنتجني!!

 3ب�ي�ن التدرج واألولويات --:التدرج هو تأصيل ملرحلية
العمل؛ وهو فقه االنتقال من مرحلة إلى أخرى؛ وقرار (أو فتوى)

االنتقال إمنا هو قرار محوري (إستراتيجي)؛ يتوقف عليه حتويل
األهداف إلى وسائل وبالعكس ،كما يتوقف عليه مدى ما تقدمه

احلرك���ة من تضحيات ومن ثم���ن!! إذ إن لكل مرحلة أهدافها
ووسائلها (املوافقة للشرع)؛ وقد تتحول األهداف في مرحلة ما

إلى وسائل في مرحلة أخرى؛ كما في حال مرحلة االستضعاف؛
ف���إن الصبر م���ع التهيئة املعنوية للجهاد؛ يُع���د هدفاً ،ثم يكون
اجلهاد  -مع الصبر -في مرحلة تالية وس���يلة لغاية أخرى؛ هي
إقامة الدين ،وإعالء كلمة الله  -ع َّز َّ
وجل .-
أم���ا األولويات فه���ي تأصيل لنوعية العم���ل داخل املرحلة

الواح���دة (بعد توصيفها)؛ بحس���ب قاع���دة“ :واجب الوقت “و
“أفض���ل األعمال؛ أفضلها لوقتها“ ،كم���ا هو معلوم ..ففي حال
عدم التمكني يكون الصبر وحتمل األذى وضبط النفس ،مع ترك

االنش���غال باألهداف اجلزئية ،واالهتمام – فقط – باألهداف
الكلية ،كما يكون اإلعداد والتهيئ���ة لقبول التكاليف ،وفي حال

التمكني يراعى – في الناس وفي البيئة – حداثة العهد بالشرك

وباملعاصي؛ فقد ألف الناس – على مدى ثالثة أجيال – األحكام
البش���رية الوضعية ،وقضية التحول م���ن النظام «الدميقراطي

البد أن يراع���ى فيه ما ألفه
املدن���ي»؛ إلى النظام اإلس�ل�امي؛ َّ
الناس وتش���ربوه على مدى س���نني طويلة ،ودرجت عليه أجيال
متتابعة ،ولع���ل ما قاله وأراده النبي  #لعائش���ة كان من هذا

القبيل؛ فقد ب���وب البخاري – رحمه الله تعالى  -في باب (من
ت���رك بعض االختيار مخافة أن يقصر فه���م بعض الناس عنه،

فيقعوا فيما هو أش���د منه) كقول النبي “ :#يا عائشة؛ لوال أن

قوم���ك حديث عهدهم _ أي بكف���ر _ لنقضت الكعبة فجعلت لها
بابني ،باباً يدخل منه الن���اس ،وباباً يخرجون منه “؛ يقول ابن
حج���ر – رحمه الله تعالى ( :-وفي احلديث معنى ما ترجم له،
ألن قريشاً كانت تعظم أمر الكعبة جداً ،فخشي  #أن يظنوا –
ألجل قرب عهدهم باإلس�ل�ام – أنه غ ّير بناءها لينفرد بالفخر

عليهم في ذلك..؛ ويس���تفاد منه ت���رك املصــلحة ألمن الوقوع
في املفس���دة ،وفيه ترك إنكار املنكر خشية الوقوع فما هو أشد
نكراً (واإلمام  -ولو كان مفضوالً  -إمنا يس���وس رعيته مبا فيه
إصالحها ما لم يكن محرماً )..انظر :فتح الباري جزء 1ص181

– دارإحياء التراث العربي بيروت.

ومن هنا نـتبني أهمية مراعاة حال الناس وما

درجوا عليه ،وك���ذا حال الفئة املؤمنة؛ وهي التي
تتحمل تبعات التغيير ،ويناط بها إمكانية االنتقال
من مرحلة إل���ى مرحلة؛ وهو فقه املرحلية؛ وهي
(أي املرحلية) سنة التدرج ..وأختم مبا ذكرته من
حكمة التدرج:

 1تسهيل قبول الدعوة؛ وهو تيسير من الله
تعالى على عباده؛ ألنه يعلم طبائعهم وضعفهم..
 2اإلعان���ة على اإلعداد واإلحكام؛ فما من
دع���وة أو جماعة تقوم بنش���ر فكرة أو مذهب أو
عقيدة بني الن���اس أو تريد إقامة نظام ،إال وهي

حتت���اج إلى إعداد كبير وتهيئ���ة للبيئة التي تريد

أن تغ���رس فيها بذور دعوته���ا؛ لتنبت منها خيراً
وتوفيقاً..

 3عالج النفور من كثرة التكاليف؛ فال يغيب
عن بال قليل اخلبرة بالناس أن التكاليف بالكثرة

مم���ا ال يطيقه الناس ،وال يتحملونه؛ فيدعو ذلك
َّ
للنفور واإلدبار ...فكانت احلكمة قاضية بالتدرج.
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[ قضايا تربوية ]

برب العـ ــالمين
ع����ب����د ال����ع����زي����ز ال�����ش�����ام�����ي

(*)

Omarez1973@hotmail.com

عندما ينظر اإلنسان في نفسه وأحوال الناس من حوله يجد
أموراً عجيبة ،فكثير م����ن الناس قد ال يجد من الدنيا كثير مال،
راض مطمئن القلب،
وال كثير متاع ،ومع ذلك فهو س����اكن النفسٍ ،
مستريح البال ،بينما غيره ممن ملكوا األموال والوظائف واألرصدة

واحلسابات ،جتدهم أصحاب أنفس قلقة ،وقلوب وجلة ،فواعجباً

من اطمئنان مع القلة ،وذلك طريق من طرق اليقني ،وواعجباً من

قلق مع الكثرة ،وذلك من أسرع طرق الشك والريبة.

حكى أحد العاملني في احلقل الدعوي عن نفس���ه قائ ً
ال:
قدمي���اً كنت أخرج مع مجموعة م���ن أقراني ونحن فتية نعمل

ف���ي أعمال املزارع واحلقول باألجرة ،وكنا نعمل يوماً بيوم ،كنا
ملكان ما يجتمع فيه الفتي���ان وأصحاب املزارع ،فيأخذ
نخ���رج ٍ

اليقني بالذي ك ّل يوم هو في شأن :يغفر ذنباً ،ويف ّرج كرباً،
ويرفع قوماً ،ويضع آخرين ،يحي���ي ميتاً ،ومييت حياً ،ويجيب
داعياً ،ويشفي س���قيماً ،ويعز من يشاء ،ويذل من يشاء ،يجبر
كس���يراً ،ويغني فقي���راً ،ويعلّم جاه ً
ال ،ويهدي ضاالً ،ويُرش���د
حيران���اً ،ويغيث لهفاناً ،ويفك عانياً ،ويش���بع جائعاً ،ويكس���و
عارياً ،ويش���في مريضاً ،ويعافي مبتل���ى ،ويقبل تائباً ،ويجزي
محس���ناً ،وينصر مظلوماً ،ويقصم جباراً ،ويقيل عثر ًة ،ويستر
عور ًة ،ويؤمن روع ًة.
اليقني ف���ي الذي أضحك وأبكى ،وأمات وأحيا ،وأس���عد

وأشقى ،وأوجد وأبلى ،ورفع وخفض ،وأعز وأذل ،وأعطى ومنع،

ورفع ووضع .وحده ال شريك له.

أصحاب احلقول من العمال ما يريدون ،ثم ينصرفون بهم إلى
مزارعه���م ،يقول :ومع أن العم���ل كان يوماً بعد يوم ،كنت جتد

تلقاه من بعيد ،ومن أعرض عنه ناداه من قريب ،ومن ترك من

للفرد الوظيفة والراتب ،ال أجد هذا اليقني الذي كنت أجده في

ذكره هم أهل مجالس���ته ،وأهل ش���كره هم أهل زيادته ،وأهل

حسن توكل على الله ،ورضاً ويقني في الله ،واليوم  ..يوم صار

الشباب أيام العمل في احلقول!!

ما أحوج األمة في هذه األزمان إلى اليقني في الله الواحد

اليق�ي�ن في التواب الرحيم رب العاملني الذي َمن أقبل إليه

أجل���ه أعطاه فوق املزيد ،ومن أراد رض���اه أراد ما يريد ،أهل

طاعت���ه هم أهل كرامته ،وأهل معصيته ال يقنطهم من رحمته؛
إن تابوا إليه فهو حبيبهم ،وإن لم يتوبوا فهو رحيم بهم ،يبتليهم

األحد الفرد الصم���د ،الذي لم يلد ولم يولد ،ولم يكن له كفواً

باملصائب ليط ّهرهم من املعايب ،احلس���نة عنده بعشر أمثالها

بناها ،واجلبال أرس���اها ،واألرض دحاه���ا ،أخرج منها ماءها

فإن ندم عليها واس���تغفر غفرها له ،يشكر اليسير من العمل،

أحد ،الذي خلق فس���وى ،وقدر فهدى ،وأخرج املرعى ،السماء
ومــــــرعاها ،يبس���ط الرزق ،ويغـــــدق العطاء ،ويرسل النعم

 -سبحانه وتعالى .-

() باحث شرعي وكاتب ومدقق لغوي -مصر.
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إلى سبعمئة ضعف ،إلى أضعاف كثيرة ،والسيئة عنده بواحدة،

ويغفر الكثير من الزلل ..سبحانه وتعالى.

وعندما يستس���لم العب���د لله َّ -
جل وع�ل�ا  ،-ويوقن به،

وق���ام أبو بكر أول خليفة لرس���ول الل���ه  #مذكراً األمة

صمد ،ال ش���ريك له وال ولد ،ع َّز عن النظير والشبيه ،ما اتخذ

بكى ،فقال :قام رسول الله  #عامه األول على املنبر ،ثم بكى،
فقال :اسألوا الله العفو والعافية ،فإن أحداً لم يعط بعد اليقني

ويستشعر الع َّز في وحدانيته ،والقوة في أن ربه واحد أحد فرد
من ولد وما كان معه من إله ،يستش���عر الفخر والعزة؛ إذ ليس
فيه شركاء متشاكسون ،بل هو َسلَم لسيد واحد ورب واحد ،فال
آمر له س���واه ،وال متصرف فيه غيره ،وال مدبر لألمور إال الله

الواحد األحد - ،سبحانه وتعالى وعز وجل .-
بد لنا من اليقني بأن في القلب ش���عثاً ال يل ّمه إال اإلقبال
ال َّ

على الله ،وفيه وحش���ة ال يزيلها إال األنس به في خلوته ،وفيه

حزن ال يذهبه إال السرور مبعرفته وصدق معاملته ،وفيه قلق ال
يسكنه إال االجتماع عليه والفرار منه إليه ،وفيه نيران حسرات

ال يطفئها إال الرضا بأمره ونهيه وقضائه ،ومعانقة الصبر على
ذل���ك إلى لقائه ،وفيه فاقة ال يس��� ّدها إال محبته واإلنابة إليه،
ودوام ذكره وصدق اإلخالص له ،ولو أُعطي الدنيا وما فيها لم

تسد تلك الفاقة منه أبداً  -سبحانه وتعالى .-
وكثي����راً ما توقظ آي����ات القرآن الكرمي القلب البش����ري للتأمل

والتدبر ،واستجالء العجائب في هذا الكون الهائل ،غير أنه ال يدرك
هذه العجائب ،وال يس����تمتع بالرحلة في هذا املتاع ،إال القلب العامر
ات ِّلل ُْمو ِق ِن َني} [الذاريات. ]٢٠ :
{و ِفي ا َأل ْر ِض آ َي ٌ
باليقني؛ قال رب العاملنيَ :

منـزلة اليقني وعالماته:
إن اليقني ،والرضا بقضاء الله وقدره من أعظم األس���باب

املعينة على الثبات؛ ذلك أن اليقني هو جوهر اإلميان ،فاليقني

روح أعمال القلوب ،التي هي روح أعمال اجلوارح .ومتى وصل
اليقني إل���ى القلب امتأل نوراً وإش���راقاً ،وانتفى عنه كل ريب
وشك ،وكل سخط وحيرة ،وكل ه ّم وغ ّم .وإذا وصل اليقني إلى
القلب امتأل مبحبة الله ..واخلوف منه ..والرضا به ..والشكر

له ..والتوكل عليه ..واإلنابة إليه ..والتوجه إليه ..واألنس به..
وعدم االلتفات إلى غيره .واليقني ال يس���اكن قلباً فيه س���كون

���دونَ ِب َأ ْمرِ َنا ل ََّـما
{و َج َع ْل َنا ِم ْن ُه ْم َأ ِئ َّم ًة َي ْه ُ
لغير الله .قال الل���ه تعالىَ :
َص َب ُروا َوكَ ا ُنوا بِآ َيا ِت َنا ُيو ِق ُنونَ } [السجدة.]٢٤ :

بأهمية اليق�ي�ن ،فقد قام على املنبر بع���د وفاة النبي  ،#ثم

خيراً من العافية”(((.

وكان  #يوصي أصحابه باس���تصحاب اليقني في العمل،

فكان يقول“ :واعمل لله بالش���كر في اليقني ،واعلم أن الصبر

على ما تك���ره خير كثير ،وأن النصر مع الصبر ،وأن الفرج مع
الكرب وأن مع العسر يسراً”(((.
وكان  #كثي���راً ما يدع���و ربه بصحة اليقني وس�ل�امته

ودوامه ،فعن أبي جعفر أن رسول الله  #كان يقول“ :اللهم إني

أعوذ بك من الشك بعد اليقني” .
َّ
وح���ذر  #من ضعف اليقني الذي يؤدي باإلنس���ان إلى
(((

إرضاء املخلوق مبا يس���خط الله ،فعن أبــي ســــعيد اخلدري
 رض���ي الله عنه  -قال :قال رس���ول الله “ :#إنّ مِ ْن َض ْع ِف
ِس ِ
خط الله تَعالى ،وأ ْن تحَ ْ َم َده ْم على
ني أ ْن تُ ْر ِض َي
ال َيقِ ِ
الناس ب َ
َ
رِ زْقِ الله تعالى وأ ْن تَ ُذ َّم ُه ْم على ما ل ْم يُ ْؤت َ
ِك الله تعالى ،إنَّ رِ ز َق
اهي ُة كارِ هٍ ،
ص َحرِ ٍ
يص ،وال يَ ُر ُّدهُ عنك َك َر َ
الل���ه ال يَ ُج ُّرهُ إلَيْ َك ِح ْر ُ
ني،
وجاللِهِ َج َع َل ال َّر ْو َح وال َف َر َج في ال ِّرضا وال َيقِ ِ
وإنّ الله بِح ْك َمتِهِ َ
(((
وج َع َل ال َه َّم وا ُ
حل ْز َن في َّ
والسخْ ِط” .
الش ِّك
َ
ُّ
وكان النبي  #يرش���د أصحابه إلى س���ؤال الله اليقني،

فاليق�ي�ن بالله والثق���ة به تخفف املصائب ،فع���ن ابْنِ ُع َم َر -
رضي الله عنهما َ -قا َلَ “ :قلَّ َما َكا َن َر ُس���و ُل اللَّهِ  #يَقُو ُم مِ ْن
الد َع َو ِ
ص َحا ِبهِ  :اللَّ ُه َّم ا ْق ِس ْ���م لَنَا
َم ْجل ٍِس َحتَّى يَ ْد ُع َو ِب َه ُؤلاَ ءِ َّ
ات لأِ َ ْ
اعت َ
اص َ
مِ ْن َخ ْش��� َيت َ
ِك َما يَ ُحو ُل بَيْنَنَا َوبَ�ْي�نْ َ َم َع ِ
ِك َما
يكَ ،ومِ ْن َط َ
ني َما تُ َه ِّو ُن ِبهِ َعلَيْنَا ُم ِصي َب ِ
ات ال ُّدنْ َيا،
تُ َبلِّ ُغنَا ِبهِ َج َّنت ََكَ ،ومِ ْن الْ َيقِ ِ
اج َعل ْ ُه الْ َوارِ ثَ
َو َم ِّت ْعنَا ِب َأ ْس��� َم ِ
اعنَا َوأَبْ َ
صارِ نَا َو ُق َّو ِتنَا َما أَ ْح َييْتَنَا َو ْ
مِ نَّا. ”...
(((

والصبر على املصائب من مقامات اليقني ،فأحسن الناس
صبراً عند املصائب أكثرهم يقيناً ،وأكثر الناس جزعاً وسخطاً
في املصائب أقلّهم يقيناً .فش���دة الغ��� ّم على فوت الدنيا دليل

على ح ّبها ،وعالمة ضعف اليقني مبحبوبه ،وس���هولة الغ ّم على

وقد ذكر النبي  #اليقني ،وحض عليه ،ورفع من ش���أنه

فوتها دليل على الزهد فيها وقوة اليقني بر ّبه .وقد قال سفيان
الثوري“ :اليقني ألاَّ تتهم موالك في كل ما أصابك”(((.

واألمة كلها حصول اليقني ،فعن عمرو بن ش���عيب عن أبيه عن

((( أخرجه الترمذي ( ،)3558وابن ماجه ( ،)3849والنسائي في الكبرى ()10718
وصححه األلباني.
((( أخرجه أحمد ( )2804والطبراني (.)11243
((( أخرجه ابن أبي شيبة في املصنف (.)29144
((( أخرجه أبو نعيم في احللية ( ، )106/5وضعفه األلباني.
((( أخرجه الترمذي ( ،)3502وحسنه األلباني في الكلم الطيب ( .)225
((( حلية األولياء .9/7

ف���ي كثير من األحاديث ،فجعل من أهم أس���س صالح األفراد
جده قال :قال رس���ول الله “ :#صالح أول هذه األمة بالزهد

واليقني ،ويهلك آخرها بالبخل وطول األمل”(((.

((( أخرجه أحمد في الزهد (ص  ،)10والبيهقي في شعب اإلميان ( )10844وصححه
األلباني.
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وإذا اس���تحكم اليقني في القلوب ،ف���إنَّ صاحبه ال يعرف
اليأس مهما طال الليل ،وأهل اليقني ال يعرفون اليأس ،وبالتالي

الرضا ،وحظهم من الرضا على قدر رغبتهم في الله”(((.
وحصول اليقني في القلوب علماً وعقيدة وثقة واطمئناناً،

ومحن ونكبات ،وتس���لط األعداء ،ومهما امت���د الظالم ،فهم

السلف يقولون“ :بالصبر واليقني تُنَال اإلمامة في الدين” ،قال
الل���ه  -ع َّز َّ
���م َأ ِئ َّم ًة َي ْه ُدونَ ِب َأ ْمرِ َن���ا ل ََّـما َص َب ُروا
وجل َ :-
{و َج َع ْل َنا ِم ْن ُه ْ

فمهم���ا وقع عليهم كأفراد أو األم���ة كلها من مصائب ،وباليا،
يثقون في الل���ه ،ويوقنون بربهم ،فالليل مهما طالت س���اعاته

ومهما اش���تدت ظلمته ،فإنه ي���زول وينفلق عن بياض الصبح،
املرض عافي ٌة ،وبعد احلزنِ سرو ٌر ،وبعد
فمع الفقر غنى ،وبعد
ِ

اجلوع شب ٌع ،فسوف
احلبس انطالقٌ ،وبعد
الضيق َس��� َع ٌة ،وبعد
ِ
ِ
يبدل احلال ،وتهدأ ُ
النفس ،وينش���ر ُح الصدر ،ويس���هل األم ُر،
ُ
وحتل العق ُد ،وتنفر ُج األزم ُة.

وإن اليقني يورث صاحب���ه أموراً جليلة عظيمة ،ويؤثر في
سلوكه فوائد جمة :فهو يزيد العبد املسلم قرباً مــن الله  -ع َّز

َّ
وجل  ،-وح ّباً ،ورضاً مبا قدره وقضاه ،وهو لُ ُّب الدين ،ومقصده
األعظم ،ويزيد صاحبه اس���تكانة وخضوعاً لربه وخالقه َّ -
جل

جالله  ،-كما أنه يكسبه رفعة ،وعزة ،ويبعده عن مواطن الذل
والضعة ،كما أنه يحمل صاحبه دائماً على اإلخالص والصدق،
وحت ّري ذلك في كل أعماله ،واليقني يضبط العالقة بني العبد

وربه ،ويجعل العبد يلتزم اإلخالص ،والصدق ،واملراقبة ،وفعل
ما يليق ،وترك ما ال يليق في تعامله مع ربه ،ومع اآلخرين.

اليقني عند السلف:
وقد عظم الس���لف  -رضوان الله عليهم  -اليقني ورفعوا

من ش���أنه ،فعن عبد الله بن مسعود  -رضي الله عنه  -قال:

“الصبر نصف اإلميان ،واليقني اإلميان كله”(((.

وكان عبد الله بن مسعود  -رضي الله عنه  -يقول“ :وخير

يجعل بعض الناس أئمة وس���ادة وقادة ب�ي�ن الناس ،فقد كان

َوكَ ا ُنوا بِآ َيا ِت َنا ُيو ِق ُنونَ } [السجدة. ]٢٤ :
(((

مفسدات اليقني:
مم���ا ينافي اليقني أن يكون القلب متطلعاً إلى غير الله
إنَّ َّ
ً
ً
َّ
 ع َّز وجل  ،-متعلقا به ،ملتفتا إليه ،ولهذا قال بعض السلف:“حرام على قلب أن يش���م رائحة اليقني ،وفيه السكون إلى غير
الله  -ع َّز َّ
وجل  ،-وحرام على قلب أن يدخله النور وفيه ش���يء

مما يكرهه الله َّ -
جل جالله .(((”-
َّ

ومما يضعف اليقني في القلوب :اإلصغاء إلى الش���كوك،

والريب ،واألمور التي جتلب ذلك :بس���ماع الشبه ،وسماع كالم
املخذلني ،واملثبطني الذين يثبطون عزائم املؤمنني ،ويوهنونهم،
ويحثونه���م على القعود عن التزام ص���راط الله  -ع َّز َّ
وجل -

املس���تقيم ،فهؤالء الذي���ن َق َّل يقينهم إذا اس���تمع العبد منهم؛
فرمبا س��� ّببوا له ش���يئاً من ضعف اليقني ،ح�ي�ن ذلك يورثه
قلقاً ،وانزعاج���اً ،واضطراباً ،وهذا يخالف اليقني؛ ألن اليقني

طمأنينة ،وثبات واس���تقرار ،كما قال ابن القيم  -رحمه الله :-
“الشك مبدأ الريب كما أن العلم مبدأ اليقني”(((.

فكن -أخي -على يقني بربك ،وثقة فيه ،فال حتمدَنَّ أحداً
تذمن أحداً على ما لم يؤتك الله ،فإن رزق
على فضل الله ،وال
َّ
الله ال يسوقه إليك حرص حريص ،وال يرده عنك كراهية كاره.

ني ،وخير الغنى غنى النفس ،وخير العلم
ما أُلقي في القلب اليق ُ
ما نفع ..وإمن���ا يصير أحدكم إلى موضع أربع أذرع ،فال تمُ ِ لُّوا

يسأله مخلوق عن علة فعله ،وال يعترض عليه ذو عقل بعقله!!

وكان س���فيان الثوري  -رحمه الل���ه  -يقول“ :لو أن اليقني
اس���تقر في القلب كم���ا ينبغي لطار فرحاً وحزناً؛ ش���وقاً إلى

تأتي العطايا على ظه���ور الباليا ،وقد تأتي الباليا على ظهور
العطايا .وعس���ى أن تكرهوا ش���يئاً وهو خير لكم ،وعسى أن

قال ابن القيم –رحمه الله“ :-إن أفضل األحوال :الرغبة

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حتول بيننا وبني معاصيك،

ولهذا قال س���هل :حظ اخللق من اليقني على قدر حظهم من

مصائب الدنيا ،ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا.

الناس وال تسأموهم”(((.

اجلنة ،أو خوفاً من النار”(((.

ف���ي الله ولوازمها ،وذلك ال يت���م إال باليقني والرضا عن الله،

((( أخرجه البيهقي في شعب اإلميان (.)74/1
((( أخرجه الطبراني في املعجم الكبير (.)98/9
((( أخرجه أبو نعيم في احللية (.)18/7
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سبحانه ،يعطي من يش���اء بفضله ،ومينع من يشاء بعدله ،وال
س���بحانه ،قد يعطي وهو مينع ،وقد مينع وهو يعطي ،وقد

حتبوا شيئاً وهو شر لكم ،والله يعلم وأنتم ال تعلمون.

وم���ن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ،ومن اليقني ما ته ّون به علينا
((( مدارج السالكني (.)222/2
((( مدارج السالكني  ، 196/2والفوائد ص .199
((( روضة احملبني ص.439
((( بدائع الفوائد .913/4
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[ معركة النص ]

ضغــط

اللحظة الراهنة

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

ٍ
زمنية قريبة من أسخن
كانت قضية (املعجزات) في مرحلة
القضاي���ا التي أربكت عدداً من املؤلف�ي�ن واملفكرين في الفكر

الغربي ،فه���ي لديهم أقرب لفكر اخلرافات واألس���اطير التي

قبل هذه املرحلة ،لم يكن مكوث قضية املعجزات في دائرة

وتقديس الفكر املادي التجريبي ،غدت معه املعجزات مادة تن ُّدر

اإلسالمي املعاصر.

القضايا الشرعية البدهية يثير أي إشكال ،حيث إنها من دالئل
صدق الرسل  -عليهم الصالة والسالم  -كما قال ربنا  -تعالى
{وإن َي َر ْوا كُ َّل آ َي���ةٍ َّال ُي ْؤ ِم ُنوا ِب َها}
 عن موقفٍ
كثي���ر من الكفار َ

املثقفني الغربيني عن حال املعجزات التي ما عادت جذابة للعقل

جتاوزها الزمان ،فما عادت مستس���اغة في زمن تأليه العقل،
واس���تهجان من رجاالت الغرب ،وكنز أس���ئلة يالحقون بها من

يلتقون به من العلماء واملثقفني املسلمني.

هذا املزاج الغربي صاحبه ح���ال إحلاد وجحود عن الدين

قص الله  -تعالى  -في القرآن الكرمي عدداً
[األنع���ام ]٢٥ :وقد َّ

كثير من املثقفني املسلمني ،مبا عزز في وعي كثير
لدى أوساط ٍ

موس���ى وعيس���ى  -عليهما الصالة والسالم  -قال  -تعالى :-
َف َما َص َن ُع���وا} [طه ]٦٩ :وقال أيضاًَ { :أ ِنّي
{و َأ ْل���قِ َما ِفي مَيِي ِن َك َت ْلق ْ
َ
ّ
ّ
ّ
َ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
طَ
َ
ون ْي ًرا بِإذْ ن ال َله َوأ ْبرِ ئُ
َأ ْخل ُُق لَكم ّم َن الط ِني كَ َه ْي َئ���ة َ
الط ْيرِ فأنف ُُخ فيه ف ََيك ُ
���ر َص َو ُأ ْحيِي ال َْـم ْو َت���ى بِإذْ ِن ال َّل��� ِه} [آل عمران ]٤٩ :كما
ا َألكْ َم��� َه َواأل ْب َ

فيه الدين اإلس�ل�امي من سياط النقد الغربي ،ويحمون شباب

معيبة في تلك اللحظة.

الروايات الصحيحة.

ج َّرد فيه س���يرة النبي  #من كافة اآلثار والس�ن�ن الواردة في

م���ن معجزات األنبي���اء  -عليهم الصالة والس�ل�ام  -كمعجزة

اخت���ص نبينا محمد  #مبعجزات كثيرة تضافرت في تأكيدها
كان القل���ق ناجتاً من هبوب موجة اس���تنكارات عنيفة من
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م���ن املؤلفني ضرورة تقدمي خطاب عقالني مناس���ب يحفظون
بد من إعادة قراءة
اإلسالم من حال التفلت عن الدين ،فكان ال َّ

التراث اإلس�ل�امي؛ لتخليصه من قصص املعجزات التي غدت
كتب حينها محمد حسني هيكل كتابه الشهير (حياة محمد)

معجزاته  ،#وجعل معجزته الوحيدة هي القرآن الكرمي فقط،

قدم له أحد العلماء املشهورين ووافقه فيما ذهب إليه.
وقد َّ

وأم���ا الروايات الصحيح���ة فال اعتبار له���ا ألن (مضرة

الرواي���ات الت���ي ال يق ُّرها العقل والعلم ق���د أصبحت واضحة
فضرورة الواقع تفرض جتاوز مثل هذه األخبار

ملموس���ة).

(((

(ولو أنهم – أي رواة احلديث -عاش���وا إل���ى زماننا هذا ورأوا

كيف اتخذ خصوم اإلس�ل�ام ما ذكروه منها ُح َّجة على اإلسالم
وأهله اللتزموا ما جاء به القرآن الكرمي)(((.

والعل���م والعالم من رب العاملني وعباده املرس���لني) ومن امللفت
للنظر أن أغلب مباحث هذا الكتاب كانت في مناقش���ة قضايا

الغيب واملعجزة مبا يكش���ف عن حجم تأثير وقلق هذه القضية

في تلك املرحلة.

ل���م تكن احلركة النش���طة آنذاك لتأوي���ل املعجزات نابعة

رفض للش���ريعة أو انتقاص من مكانتها؛ ب���ل ظاهر جداً
م���ن ِ
أن احلفاظ على اإلس�ل�ام والدفاع عن حرماته ،واخلوف عليه

وكان امل���زاج العصري الرافض لقضي���ة املعجزات حاضراً

وضرورة تقدمي صورة حس���نة إلى الغرب هو الهاجس العميق

معجزات س���ابقة يتم التعامل معه���ا بطريقة تزيل عنها وصف
اإلعج���از حتى تكون حكم���اً معتاداً على وفق س�ن�ن الطبيعة،

كما يقول الس���يد رش���يد رضا« :إن املعجزات هي من منفرات

حتى في تفس���ير آيات القرآن الكرمي ،فاآلي���ات التي تتضمن

كمثل تفس���ير هالك الفيل بالطير األبابيل الوارد في كتاب الله
���ج ٍيل )#!٤!#
{و َأ ْر َس���لَ َعل َْيهِ ْم طَ ْي ًرا َأ َبابِيلَ َ )#!٣!#ت ْر ِميهِ م ب ِِح َج َارةٍ ِّمن ِس ِّ
َ
ْ
ول} [الفيل ]٥ - ٣ :بأنها جراثيم الطاعون إذ
ف ََج َع َل ُه ْم كَ َع ْص ٍف َّمأكُ ٍ

ال مانع من تسميتها طيوراً ،أو أنهم قد أصيبوا مبرض اجلدري

أو احلصبة حتى ماتوا ،فالطير األبابيل إمنا هو بعوض أو ذباب
ناقل لألمراض.

(((

وحت���ى ما لم يصبه التحريف من املعجزات الس���ابقة ،فلم

يس���لم من حال التهوين منها كتفس���ير املعجزات السابقة بأنها

أدلة مناس���بة لضعفاء العقول؛ فكانت املعجزات (جلذب قلوب
أقوامهم الذين لم ترتق عقولهم إلى فهم البرهان).

(((

وعلى نفس املنوال جرى الكالم على بقية املعجزات الواردة

ف���ي القرآن الكرمي ،وتبع ذلك تأوي���ل عدد من املغيبات التي ال

يتقبلها املزاج املادي الغرب���ي كتأويل املالئكة بأنها قوى وأرواح
مودعة في الكائنات احلية وهي قوى الطبيعة ،وتأويل الشيطان

بأنه ما يدفع إلى الش���ر ،ومن النتيج���ة البدهية بعدها أن يتم

تأويل وإنكار أخبار الدجال والس���حر ونزول عيسى وأشراط
الساعة وغيرها (((.

هذه احلال آملت عدداً من العلماء الذين ش���عروا أنها حال

عبث وحتريف ألحكام اإلسالم ،وجزموا بأنها ثمرة انهزام أمام

مدِّ الثقافة الغربية ،فكتب في تلك احلقبة بكل قوة وثبات شيخ
اإلس�ل�ام مصطفى صبري موسوعته الش���هيرة (موقف العقل
((( حياة محمد .54
((( حياة محمد .54
((( انظر بعض هذه األقوال في منهج املدرسة العقلية احلديثة في التفسير للدكتور فهد
الرومي .724-722
((( تفسير املنار .315/1
((( انظر عدداً من هذه التأويالت في :التجديد في الفكر اإلسالمي لعدنان أمامة -394
.400

ممن تأثر بهذه املوجة ،فهم يشعرون
الذي كان يسكن قلوب ٍ
كثير َّ
العلماء عن الدين في هذا العصر»

(((

وكانت قلوبهم معلقة بهداية الغربيني ،ولو وصل ذلك إلى

حد الق���ول« :إنه لوال حكاية القرآن الكرمي
جتاوز خطير بلغ َّ

آليات الله التي أي َد بها موس���ى وعيس���ى  -عليهما الس�ل�ام

 لكان إقبال أحرار اإلف���رجن عليه أكثر واهتداؤوهم به أع ُّموأسرع)(((.
طبعاً هذا ال ينفي خضوع العقل لس���طوة املفاهيم الغربية
(مما يد ُّل على أن هذه القرون األخيرة ال تروج فيها
حلد القول َّ
مس���ائل املعجزات تكذيب علماء أوروبا بكل املعجزات السابقة
وهو وإن كان تهوراً منه���م إال أنهم مصيبون في قولهم إننا في
زمان ال يجدي فيه لالعتقاد إال النور العقلي والدليل العلمي).

(((

ومضت تلك احلقبة ،ورصد التاريخ مقوالتها وإش���كاالتها

التي تكش���ف ع���ن طبيعة املؤث���رات التي كان���ت توجه الفكر
اإلسالمي.

فتش اآلن عن حضور قضية املعجزات في الفكر اإلسالمي

املعاصر ،هل س���ؤال املعجزة م���ن القضايا القلقة واألس���ئلة

املشكلة التي تتزاحم الدراسات واملؤمترات في مناقشتها وإزالة
الشبهات عنها؟

املس���لم املعاصر اآلن يدرك بوضوح أن هذا السؤال – وإن
بقي حاضراً عند بعض الفئ���ات -فما عاد له ذاك التأثير ،وال

تكاد كثير من البحوث والدراس���ات اإلسالمية املعاصرة تتطرق
للموضوع من األس���اس ،وربمَّ ا يش ُّد املسلم حاجبيه متعجباً من
حال التحفز والتعسف في تأويل املعجزات ،فال يجد في األمر

ما يستحق كل هذا.

((( تفسير املنار .155/11
((( تفسير املنار .159/11
((( اإلسالم واملدنية لفريد وجدي  72-71نق ً
ال عن منهج املدرسة العقلية احلديثة .549
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إنه قلق مرحلة زمنية ،وضغط ح���ال مؤقتة ،ضعف دافعه

مفهوم الطائفة املستمس���كة باحلق الت���ي( :ما تزال طائفة من

وعاش الفكر اإلسالمي بعده مراحل زمنية أخرى انتعشت

الل���ه) ومن مأثور الصحابة ( :اجلماعة ما وافق احلق ولو كنت

تلك الفترة ،فجاءت قضية االشتراكية والقومية وغيرها ،وتكرر

احل���ق هو املعيار الوحيد الذي يب���دد كل املؤثرات التي تضغط

فذهبت معه كافة اإلشكاالت املصاحبة له.

فيه قضاي���ا أخرى وأحدثت من اإلرباك ما أحدثته املعجزة في
في كل قضية منها نفس املشهد :تشكيك في األحكام الشرعية

املعارضة لهذه الهزات املؤقتة ،يتبعه اس���تنكار شائع ،ثم حركة
تأويل وتعسف من قبل بعض الناس ،ثم ال يسلم من اخلطأ فيها

بعض أهل العلم والفضل.

حني تضع هذه الصور التاريخية أمام عينيك وتدقق النظر

فيها يتجلى لك هذا املعنى العظيم:

أمتي ظاهرين على احلق ال يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر

وحدك) فرس���وخ هذا املعنى في وعي املسلم يجعل البحث عن
على العقل املسلم.

ثم إن عوارض كثيرة تصرف املس���لم عن إصابة احلق ،ومن

املهم أن يجتهد كل مسلم في محاولة التخلص من كافة دوافعها

قدر املس���تطاع ،ومنها العوارض املتعلقة بالواقع الذي ال يتقبل
بعض األحكام الش���رعية ،فمثل هذا الواقع يدفع املس���لم لئن
َ
يتخفف م���ن بعض الصرامة العلمي���ة الواجبة ،وهو من جنس

ضرورة (االستمس���اك باألص���ول الش���رعية واحملكمات

{وال َت َّتب ِِع ا ْل َه َوى
الهوى الذي نهت الشريعة عنه قال  -تعالى َ :-
ْـح ِّق َوال َت َّتب ِِع
َاح ُكم َبينْ َ ال َّن ِ
ف َُي ِض َّل َك َعن َس���ب ِ
ِيل ال َّل ِه} [ص{ ]٢٦ :ف ْ
اس بِال َ
ِيل ال َّل ِه} [ص:
ين َي ِض ُّلونَ َعن َس���ب ِ
ا ْل َه َوى ف َُي ِض َّل َك َعن َس���ب ِ
ِيل ال َّل ِه َّإن ا َّل ِذ َ

التلفيق بني مفاهيم اإلسالم واملفاهيم املزاحمة ،فالعبرة باتباع

إن الدفاع عن اإلس�ل�ام ،وضرورة تقدمي صورة حسنة له،

اإلس�ل�امية) وأهمية (التماس���ك املنهجي ف���ي األخذ بأحكام
اإلس�ل�ام) وألاَّ يخضع املس���لم لضغط مرحلة زمنية ما ،فتكون

س���بباً لتحريف األحكام والعبث بالتصورات وإحداث أش���كال

.]٢٦

احل���ق وليس مبوافقة امل���زاج العام ،فهذا امل���زاج واجلو العام
مبن ِّ
يعظم
عرضة للتقلبات الس���ريعة والهزات العنيفة فال يليق َ

وضرورة حماية الش���باب من االنحراف مقاصد نبيلة وغايات
ش���ريفة؛ لكنها ال تبرر التهاون في حتريف أي حكم ش���رعي،

كتاب الله وسنة رسوله - #خاصة من أهل العلم املؤمتنني على
بيان الشريعة -أن يكون ضغط هذا املزاج مؤثراً على تصوراته

االجته���اد املبني على املنهج الفقهي في الوقائع املتجددة للنظر

إنك ح�ي�ن تتحدث عن قضايا ش���رعية فأنت تتحدث في
الدين الذي يريده الل���ه للناس جميعاً ،فال تكن حبيس اللحظة

راهنة.

من يقرأ كتابك ممن يعيش في أزمنة الحقة وأمكنة مختلفة هم
أضعاف من قرأه وكان متفهماً حلالة القلق التي عاشها الكاتب،

دافع عميق لتجاوز عدد من األحكام الش���رعية التي ال تنجسم
مع اللحظة الراهنة ،ليس ألن الدليل ال يد ُّل عليها ،وال ألن العقل

ومفاهيمه الشرعية.

الراهنة التي تعيشها ،وأس���ير الفضاء الذي يحيط بك  ،فلعل

ولعل هذا يفس���ر بعض حاالت الش���ذوذ الفكري والفقهي التي
نستنكرها ونتعجب من صدورها.

كم���ا أن التحرز من ضغ���ط اللحظة الراهن���ة ال يعني إهمال
في متغيراتها وأوصافها املؤثرة ،وما يطرأ عليها من ضرورة أو
حاجة ،فهذا اجتهاد ف���ي الواقع وليس خضوعاً لضغط حلظة
ضغط اللحظة الراهنة موجود ف���ي كل زمان ومكان ،وهو

ال ينصره���ا؛ بل ألن املزاج الع���ام ال يجعل لدالئلها ذاك الوهج
املقبول ،فيجد املس���لم ضغطاً عميقاً في نفسه ،يجعله يتخفف

إن الرؤي���ة التي تكون أمام منظار املس���لم هي (البحث عن

م���ن الصرامة العلمية ومنهجية التحري والتدقيق املطلوبة ،فإ ْن
كانت ملن قبلنا حلظات مع املعجزات واالشتراكية والقومية ،فإن

عارضة.
ً
فاملنهج الش���رعي ف���ي إصابة احلق لي���س مرتبطا بكثرة

عبثها في عقول كثير من املسلمني ،فأعملوا عقولهم في أحكام
اإلسالم تلفيقاً وتأوي ً
ال وتغييراً برؤية غير علمية ،وال منسجمة

مراد الله ومراد رس���وله  )#وخارط���ة التفكير لديه يجب أن

تكون الس���ير خلف الدالئل الشرعية ،واالبتعاد عن أي صوارف

���ع َأكْ َث َر َمن ِفي ا َأل ْر ِض ُي ِض ُّل َ
ِيل
وك َعن َس���ب ِ
{وإن ُت ِط ْ
ق���ال  -تعالى َ :-
���اس َول َْو َح َر ْص َت
{و َما َأكْ َث ُر ال َّن ِ
ال َّل��� ِه} [األنعام ]١١٦ :وقال أيض���اًَ :
�ي�ن} [يوس���ف ]١٠٣ :ومن املفاهيم املتقررة في وعي املسلم
بمِ ُ ْؤ ِم ِن َ
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حلظتنا الراهنة قد اندفعت نحو مفاهيم أخر ،ما زالت متارس

بد أن
مع األصول والقواعد الش���رعية ،وه���ي مرحلة زمنية ال َّ
ممن
تنتهي فيتضح من كان س���ائراً مع النص وبراهينه ودالئله َّ

ٍ
ٍ
راهنة قد انتهت!
حلظة
وقع حتت أسر ضغط

االنتخابات المصرية ...رئيس أم مرؤوس؟
كلمة رئيس ،مأخوذة من (الرأس) والرأس
دائم ًا هو الذي يقود اجلس ��د إلى ما يصلحه،
أم ��ا إذا كان اجلس ��د أو بع ��ض أعضائ ��ه ه ��و
القائ ��د املس ��ير لل ��رأس ،فهذه ص ��ورة تخيلية
هزلي ��ة ،ولكنه ��ا  -ولألس ��ف  -كانت في بعض
مواضع التاريخ واجلغرافيا حقيقة واقعية!
ه ��ل س ��يكون املس ��ؤول الكبي ��ر الق ��ادم
عل ��ى ق ��در املس ��ؤولية ،ه ��ل س ��يكون رأس� � ًا في
األم ��ر ،يستش ��ير ث ��م يدي ��ر ،أم أن ��ه س ��يكون
ناق ��ص الصالحية مائع الش ��خصية ،يس ��يره

أصحاب الرتب العس ��كرية ،أو الش ��باب الثائر
ملج ��رد الثورة بال روي ��ة؟ أم توجهه كيانات لها
عالقاتها ومصاحلها في الداخل أو اخلارج؟!
االنتخاب ��ات القادم ��ة ف ��ي مص ��ر ،ه ��ي
ا َ
حل َكم الفاصل عل ��ى جناح الثورة املصرية أو
عدمه ،وهذا احلكم  -بال ش ��ك  -س ��يظل سر ًا
مكتوم ًا يكتب بحروف قليلة داخل الصناديق
الش ��فافة ،أو الت ��ي ينبغ ��ي أن تك ��ون ش ��فافة،
حت ��ى يت ��م اإلعالن عن مس ��تقبل الث ��ورة في
مصر ،ورمبا في غيرها يوم  21يونيو 2012م.
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[ ملف العدد ]

من أحكام السياسة الشرعية

في االنتخابات الرئاسية المصرية
حم��م��د ب��ن ش��اك��ر ال��ش��ري��ف
alsharif@albayan.co.uk

من النتائج املهمة التي أسفرت عنها الثورات العربية
املعاصرة بعث احلياة في علم كاد أن يذبل ويُ ْقتَصر الكالم
فيه على قاعات الدرس ف���ي اجلامعات واملعاهد العلمية
وهو علم السياسة الش���رعية ،فبعد أن طغى الدخيل من
مما
السياس���ات وغيرها على الساحة في بلدان املسلمني َّ
حجم من االلتفات إلى علم السياس���ة الشرعية واالعتناء

به ،إذا بالثورات تعيده إلى صدارة األولويات فصرنا نسمع
عنه في الدروس العلمية واحملاضرات والندوات واألسئلة

واالستفس���ارات وفي البرامج الفضائية بعد أن كان نسياً
منسياً.

من املس���ائل التي حتتاج اليوم للنظر إليها من وجهة

نظر السياسة الش���رعية مسألة االنتخابات الرئاسية في

مصر.

االنتخ ��اب الرئاس ��ي :يعني اختيار ش���خص من بني

عدة أشخاص يس���بقه قبل ذلك وجود أكثر من طالب أو
مرش���ح للرئاس���ة يكون االختيار من بينهم ،وهذه املسألة

تعني وجود أكثر من قضية متعلقة بأحكامها فمن ذلك:
أوالً :حكم طلب الوالية.
ثانياً :صفات من يجوز توليته.
ثالثاً :صفات من يختار أو ينتخب.

رابع���اً :ما العم���ل إذا تعارض الواق���ع املعمول به مع

احلكم الشرعي.

40

العدد 299

ً
أوال :حك ��م طل ��ب الوالية أو الترش ��ح لرئاس ��ة
اجلمهورية:
األصل الذي تد ُّل عليه النصوص الشرعية أن املسلم

ليس ل���ه أن يطلب الدخول في الوالية؛ ألنه باختياره هذا

األمر يُع ِّرض نفسه لبالء قد ال يطيقه ثم ال يجد على ذلك
عوناً من الله تعالى:
وإذا لَ ْم ي ُك ْن َع��و ٌن من اللهِ للفَتى
اج � ِت��ه��ا ُدهُ.
ف���أ َّو ُل ما يَجني عليه ْ
أما إذا ُطلِب له���ا أو ُفرضت عليه فإنه ما يزال معه

من الله معني:

وإذا ك��ان ع��ون الله للمرء شام ً
ال

تهيأ ل��ه م��ن ك��ل ش���يء م���راده.

ف���ي األركان وإما في الواجبات وإم���ا في كليهما ،أما إذا

كان التفاوت في مزيد الصالح بعد أن يس���تويا في أركانه

وق���د َّ
دل على ذل���ك احلديث املش���هور عندما قال

وواجباته فإن املزيد في الصالح ال يجيز ألحد الصاحلني

« :-يا عبد الرحمن بن س���مرة ،ال تس���أل اإلمارة ،فإنك

على أنه ال ينبغي أن يقتصر رؤية انحصار الصالح للوالية

الرس���ول  #لعبد الرحمن بن س���مرة  -رضي الله عنه
إن أوتيتها عن مس���ألة وكلت إليه���ا ،وإن أوتيتها من غير

مس���ألة أعنت عليه���ا»((( ،وقوله ألب���ي ذر  -رضي الله

طلبها ما دام أن هناك من يش���اركه في الصالح الواجب،

في ش���خص على مجرد رؤية الشخص نفسه ألن اإلنسان
قد يرى في نفس���ه ما ليس حقيقياً لفرط ثقته في نفسه

تعالى عنه « :-يا أبا ذر ،إني أحب لك ما أحب لنفس���ي،
ني مال
وإن���ي أراك ضعيفاً ،فال تأم���رنَّ على اثنني ،وال تل َّ

هو من البراهني واألدلة التي يقتنع بها الناس على صدق

ق���ال :فضرب بيده على منكبي ،ث���م قال« :يا أبا ذر ،إنك

 -عليه الس�ل�ام  -من ملك مصر ف���ي زمنه الوالية التي

يتيم» ،وقوله  #ألبي ذر عندما س���أله« :أال تس���تعملني؟
ضعيف ،وإنها أمانة ،وإنها ي���وم القيامة خزي وندامة إال
من أخذها بحقها ،وأدى ال���ذي عليه فيها»((( ،وقال لعمه

العباس  -رضي الله عنه  -حينما قال له« :يا رسول الله،
أال تستعملني؟ فقال :يا عباس يا عم رسول الله #؛ نفس

تنجيها خير من إمارة ال حتصيها»(((.
كما د َّلت النصوص عل���ى أن من طلبها فال ينبغي أن
يُجاب طلبه كما جاء في حديث أبي موس���ى« :قال :دخلت
عل���ى النبي  #أن���ا ورجالن من بني عم���ي ،فقال أحد

ومزيد تقديره لها ،بل ينبغي أن يراه الناس كذلك أو يقدم

رؤيته لنفس���ه ،واألصل في هذا االس���تثناء طلب يوسف
مبقتضاها يتص���رف باجتهاده في خزائن مصر ،وقد كان

امللك وقتها يراه كذلك أي أن الصالح منحصر فيه لسابق
تأويله للرؤيا التي تد ُّل على علمه وكفاءته ،وقد ذكر هو من
الدليل على مقدرته وكفاءته أنه حفيظ عليم قال يوس���ف

 عليه الس�ل�ام  -عندما قال له امللك{ :إ َن َّ���ك ال َْي ْو َم ل ََد ْي َنا
ني  )#^٥٤^#قَالَ ْاج َع ْل ِني َعلَى َخ َزا ِئنِ ا َأل ْر ِض إ ِنّي َح ِف ٌ
يم}
ني َأ ِم ٌ
َم ِك ٌ
يظ َع ِل ٌ

[يوس���ف ،]٥٥ - ٥٤ :وم���ن هنا ف���إذا كان من هؤالء الذين
أظهروا رغبتهم في الترشح من انحصر الصالح فيه فهو

الرجلني :يا رس���ول الله ،أمرنا على بعض ما والك الله -
ع َّز َّ
وجل  ،-وقال اآلخر مثل ذلك ،فقال« :إنا والله ال نولي
على هذا العمل أحداً س���أله ،وال أح���داً حرص عليه»(((،

فال ينبغي له أن يتقدم ألنه فقد مس���وغ مخالفة األصل،

بتولية صاحب الوالية الكبرى له ،وأما الوالية الكبرى التي

س���نامها اإلميان الكامل التام بصالحية الشريعة ،ووجوب

ومنهج اإلس�ل�ام في ذلك أن الوالية الصغرى يتوالها املرء

هي الرئاس���ة العليا للدولة فال يطلبها املرء وإمنا تعرض
عليه ممن له احلق في إس���نادها إليه ،ومن هذا يتبني أن

طلبها أو الترشح لها  -سواء أكانت صغرى أم كبرى؛ ليس
طريق���اً مقبوالً من وجهة النظر الش���رعية ،غير أن هذا
احلكم ترد عليه بعض االستثناءات فمن ذلك:

الذي يجوز له الترشح ،أما إن كان الصالح لم ينحصر في
واح���د منهم؛ بل الصالح موجود في أكثر من واحد منهم،
وال ش���ك أن ميادين الصالح كثيرة وعلى رأس���ها أو ذروة
حتكيمها والتمسك الصريح بها ،وعقد العزم على إنفاذها
وحتكيمها ،وه���ذا ليس كلمة تقال أو وعد يعطى من غير

أن تكون هناك دالئل على صدق التمس���ك به والعزم على
إنفاذه ،ويتبني ذلك من خ�ل�ال الكالم التفصيلي الذي ال

يناقض الكالم العام أو املجمل بالتمس���ك بالشريعة ،كما

 -1عندما ينحصر الصالح للوالية في شخص واحد

يتبني بع���دم صدور أقوال ورؤى تخال���ف الكالم املجمل،
وإذا كانت لبعض املرش���حني كلمات سابقة تد ُّل على بعده

ولكنه تفاوت في أصل الصالح كأن يكون أحدهما جامعاً

تك���ون كلماته الالحقة املخالفة للمتقدمة من باب الدعاية

((( أخرجه البخاري في صحيحه رقم  6248ومسلم في صحيحه رقم .1652
((( أخرجه مسلم في صحيحه رقم .1825
((( مصنف ابن أبي شيبة رقم  ،32544والسنة ألبي بكر اخلالل رقم .69
((( أخرجه مسلم في صحيحه رقم  1733والبخاري في صحيحه رقم .7149

عما س���بق أن قاله مناقضاً ملا يعلنه حالياً،
فيعلن رجوعه َّ
فال ميكن ملن كان يقول سلفاً إن الشريعة كانت مطبقة في

بحيث يكون هو الصالح الوحيد لها وما عداه ال يصلح لها،
وال ينبغ���ي أن يكون التفاوت هنا تفاوتاً في مزيد الصالح
ألركان الص�ل�اح وواجباته ،ويكون ما عداه ناقصاً عنه إما

عن التمس���ك الصريح الصحيح بالش���ريعة ،فالغالب أن

االنتخابية أو لكس���ب األصوات اإلسالمية ،وال يكون هذا
عما قاله سابقاً إال أن يعلن ذلك
من قبيل التوبة والرجوع َّ
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زم���ن النظام البائد وما كان من أمور ال حتمد ال يعدو أن
يكون خل ً
ال إدارياً ،وأن الداعني إلى تطبيق الش���ريعة إمنا

ثم أخذها خالد بن الوليد ع���ن غير إمرة ففتح عليه» ،

تطبيق الشريعة على املعنى احلسن إال أن يتراجع عن قوله

من غير إمرة إذا خاف العدو» ،فهو بذلك يش���ير إلى حال

هم يزاي���دون بذلك ،ال ميكن أن يحم���ل قوله اليوم على
السابق ،كما ال ميكن ملن كان يقول :إنه ليس بني املسلمني
والنصارى خالف في العقي���دة أن يحمل قوله اليوم على
تطبيق الش���ريعة على املعنى احلس���ن إال أن يتراجع عن

قوله السابق ،وال ش���ك عندي في أن من خال كالمه عن
التصريح بالتمسك بالش���ريعة وحتكيمها قوالً وفع ً
ال فق ْد
َف َق َد ركناً ركيناً م���ن أركان الصالح للمنصب حتى لو كان
مستكمال لبقية األركان.
وانطالقاً من هذا االستثناء ميكن القول :إنه لو تقدم
رج���ل للمنصب وانحصر الصالح فيه وكان ممن حصل له

قبول أو ركون ظاهري م���ن جمهور الناس ،فإنه ال ينبغي
ألحد بعده أن يتقدم؛ ألن استثناء طلب الوالية مبني على

ع���دم وجود م���ن يصلح لها لذا أجي���ز للصالح أن يتقدم
له���ا فإذا تقدم من هو صالح له���ا؛ وظهر ركون الناس له
وقبولهم له ،فإن تقدم الثان���ي من بعده يكون تقدماً بغير

مسوغ يجيزه.

 -2احلال الثانية التي يجوز فيها التقدم لطلب الوالية

جعفر فأصيب ،ثم أخذها عب���د الله بن رواحة فأصيب،
(((

وقد بوب عليه البخاري بقوله« :باب من تأمر في احلرب
الضرورة الت���ي حملت القائد الهم���ام خالد على التقدم
وحتمل املس���ؤولية من غير أن يسبق تأميره وهو مما يبني

جواز اإلقدام على ذلك في مثل تلك األحوال.

 -3احلال الثالثة التي يجوز فيها التقدم لطلب الوالية

أن يكون النظام غير ملتزم بالضوابط الشرعية في تولية
الواليات حيث يتيح لكل أحد أن يتقدم لطلب الرئاسة مما
يترت���ب عليه إمكانية أن يتول���ى األمر من ليس هو صالح

له ،وحينئذ يكون تقدم املس���لم لها من باب دفع من ليس
صاحلاً لها عن توليها وإن لم يكن صالح املس���لم لها تاماً

فهو من باب احتمال أخف الضررين ،فلو لم يتقدم مسلم
له���ا وإن لم يكن كامل الص�ل�اح؛ ألدى ذلك إلى تقدم َمن
ليس صاحلاً لها أص ً
ال وحينئذ يكون إحجام املسلمني عن

التقدم لطلبها مبنزلة تيس���ير الطريق وتسهيلها أمام غير

الصاحلني لها.

ومن خالل هذه االس���تثناءات يتبني لنا أن تقدم بعض

املس���لمني لتولي هذا األمر مما يج���وز اإلقدام عليه في
ظ ِّل الظروف القائمة في مصر ،فإذا كان االس���تثناء األول

أن يخل���و مكان اإلمارة مبوت مفاج���ئ أو نحوه ،وال يكون
هناك مجال الختي���ار األمير بالطري���ق االعتيادي نظراً

يقص���ر جواز التقدم على م���ن انحصر الصالح فيه ،فإن

على القيام مبهام اإلمارة أن يطلبها ممن ميلك إعطاءها؛

فيه للتقدم له���ذا األمر وذلك حتى مينع من ليس صاحلاً

لظرف طارئ باألمة فإنه يجوز ملن آنس من نفس���ه قدرة

بل يجوز له أن يس���تولي عليها إذا ش���غر املكان وكان في

تقاعس���ه عن التقدم لهذا املنصب إضاع���ة للناس ،فإنه

يجوز له التقدم بل رمبا يجب ،لكن هذا ال مينع من محاولة
احلصول على موافقة من يتيس���ر اجتماعهم ممن له حق

االستثناء الثالث يوسع الباب أمام من لم ينحصر الصالح
أص ً
ال لتولي هذا األمر.

ثاني ًا :صفات من يجوز توليته:

التولية بغير إخالل مبتطلبات الظرف الطارئ ،ودليل ذلك

الصفات املطلوبة فيمن يتولى أمر األمة تنقس���م إلى

والهم رسول الله  #وبقي اجليش في أرض بعيدة بدون

 -منه ��ا ما يتعلق باحلواس :كالبصر والس���مع ونطق

الطارئ العصيب ال يك���ون طلب اإلمارة من باب احلرص

املذكورة كي يتمكن الوالي من القيام بواجباته التي نصب

وليس من باب املغامن ،أخرج البخاري في صحيحه وغيره

كأن يكون أعمى أو أصم أو أخرس فإنه يعس���ر عليه جداً

فيم���ا كان من غزوة مؤتة عندما استش���هد األمراء الذين

عدة أقسام:
َّ

قائد أو أمير في مواجهة جيش محارب ،وفي هذا الظرف

اللسان فمما ال يخفى على الناظر ضرورة سالمة احلواس

على املنص���ب؛ ألن اإلمارة في تلك احلال من باب املغارم

من أج���ل حتقيقها ،وإن اإلخالل بتلك احلواس أو أحدها

عن أنس بن مالك  -رضي الله عنه  -قال :خطب رس���ول

القيام بتلك الواجبات مما ميتنع معه تولية من هذا حاله.

الل���ه  ،#فقال« :أخ���ذ الراية زيد فأصي���ب ،ثم أخذها
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 ومنه ��ا م ��ا يتعل ��ق باألعض ��اء :كفق���د الرجلني أومما ينزل منزلة العمى والصمم واخلرس ألنه
اليدين فهذا َّ

عائق كبير لولي األمر ع���ن القيام مبا يجب عليه ،ويكون
مانعاً من قيامه بواجباته التي نصب من أجل القيام ،فيها
فال ينبغي أن يُو َّلى واحلال هذه.

 -ومنه ��ا ما يتعلق بالصف ��ات الالزمة :وهي أن يكون

اإلمام من قريش ،وهذا الشرط إمنا هو في حق اإلمام أو
أمير املؤمنني ،ورئيس مصر ليس أميراً للمؤمنني جميعهم
فال يش���ترط فيه هذا الش���رط وال يع ُّد تخلفه قادحاً في

واليته.

ملا يقوم به من أعمال وتصرفات جس���يمة فإنه في حاجة
أكيدة إلى الرأي النافذ ،والقدرة على استش���راف القادم،
والنظ���ر في مآالت األحداث التي رمبا تكون مباديها غير
ظاهرة للعيان.
 -4ويأت���ي على رأس هذه الصفات الدين فيش���ترط
باإلجماع أن يكون الرئيس في بالد املس���لمني مس���لماً،
واملقصود بكونه مس���لماً ليس أن يكون له اسم من أسماء

املس���لمني أو يكون مولوداً ألبوين مسلمني أو يكون مدوناً
أمام خانة الديانة في ش���هادة امليالد أنه مسلم؛ بل املراد
بذلك أن يكون منسوباً حلقيقة اإلسالم في أصوله وفروعه

 -وم���ن الصفات الالزمة املجمع عليه���ا :الذكورة -

وعقيدته وش���رائعه وهذا يقتضي منه االنحياز التام إلى
ش���ريعة الله تعالى كلِّها واليقني اجلازم بكمالها وعمومها،

لعبد ،وال رئاسة لفاقد أو ناقص العقل ،وال رئاسة لصبي،

وأنها العالج التام لكل أدواء املجتمعات سواء أفي السياسة

احلرية  -العقل  -البلوغ ،فال رئاس���ة المرأة ،وال رئاسة
ومم���ا يلحق بالصفات الالزمة الش���جاعة :فال يصلح أن
َّ
يكون الرئيس والقائد األعلى للبالد خواراً جباناً ،وكذلك
الش���هامة فال يصل���ح أال يكون عنده صب���ر وال جلد وال
صالبة في مواجهة الشدائد واألزمات.
 -ومنها ما يتعلق بالصفات املكتسبة :وهي:

ح���د ألكثره وأما أقل م���ا يُعت ُّد به
 -1العل���م وهو ال
َّ

من قدر العلم ما يتمكن به الرئيس من اس���تقالله بنفسه
في تدبير األمور الدينية ،والدنيوية ،والقدرة على فهم ما
مما هو متعلق بتلك األمور والنظر فيه على نحو
يحال إليه َّ

أم االقتص���اد أم القضاء أم احلق���وق واحلريات ،واجلهر
بذلك في كل مناس���بة وال يكون ذلك مجرد عقيدة يس ُّرها

في نفسه والسعي بكل طريق في سبيل حتكيمها في أرض
الواقع.
وعندما ننظر اليوم في واقع املرش���حني اليوم سواء
ممن يُقال عنه إنه مرش���ح إس�ل�امي أم ال يُقال عنه
أكان َّ
ذلك؛ ال جند واحداً منه���م تتحقق فيه كل هذه الصفات،
ومن ثَ َّم ف�ل�ا مناص من املوازنة بني املرش���حني واختيار
أكثرهم قرباً من هذه الصفات.

يس���تطيع معه املوازنة بني األقوال املختلفة والوصول إلى
رأي هو أقرب ما يكون إل���ى الصحة والصواب ،وحتقيق

هذا احلد م���ن العلم ال ميانع أو يع���ارض وجود مجلس
ش���ورى للرئيس في مختلف التخصصات يستشيره فيما
البت فيه.
يريد َّ

ثالث ًا :صفات من يختار:
طاملا أن احلديث عن دولة إس�ل�امية ينص دستورها
على أن مبادئ الشريعة اإلس�ل�امية هي املصدر الرئيس

 -2التق���وى وال���ورع وهي صفة ف���ي النفس حتمل

للتش���ريع فكان مقتض���ى ذلك أن يجري كل ش���يء فيها
وفقاً ملا تقضي به الش���ريعة ،ومنها ما يتعلق بنظام احلكم

التظاهر بصغاره���ا ،فمن لم يقدر على ِّ
كف نفس���ه عن

وإقامة النظام السياس���ي ،لكن الواقع بخالف ذلك حيث

صاحبها على مجانب���ة كبائر الذنوب واحلياء ،والبعد عن
الوقوع في هذه األمور فلن يقدر على سياس���ة أمة خاصة

عما لم يقدر على ِّ
كف نفسه
وهو في حاجة إلى أن يكفها َّ

عنه فأ َّنى له ذلك.

 -3توقد الرأي في عظائم األمور ،والنظر في مغبات

العواقب (كما يقول اجلويني في الغياثي) :فالرئيس نظراً

يتيح النظام لغير املسلم وللمرأة الترشح ملنصب الرئاسة،
وم���ن باب أولى إعطاؤهم احلق في اختيار من يتقلد هذا
املنصب ،واألحكام الشرعية في هذا اجلانب واضحة وهي
معلومة مذكورة في النصوص الشرعية وفي مصنفات أهل
العلم في كتب السياس���ة الشرعية أو األحكام السلطانية،
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حي���ث من يحق لهم االختيار هم طائفة من الناس لهم

رابع� � ًا :ما العمل إذا تع ��ارض الواقع املعمول به مع
احلكم الشرعي:

للوالية على نحو أكمل من غي���ره ،ومن حيث العدالة

ليست مرتبطة بالشريعة في كثير من األحيان ،فإنه من املتوقع

الطائفة معروفة في كتب السياس���ة الش���رعية بأهل

جوانبها ليس���ت متفقة مع األحكام الشرعية التي جاءت في

صفات تؤهلهم لالختيار الصحيح من حيث العلم الذي
ميكنهم م���ن معرفة من توجد في���ه الصفات املؤهلة

نظراً ألن األمور تدار في غالب البالد اإلسالمية مبوازين

الت���ي حتجزهم عن اتباع الهوى ف���ي االختيار ،وهذه

أن تكون التنظيمات املتعلقة ب���إدارة االنتخابات في كثير من

احلل والعقد ،واألمر في األنظمة املعاصرة التي تؤخذ

النصوص ،والت���ي أوردها أهل العلم في مصنفاتهم ،ومن هنا

بالنظام االنتخابي لي���س كذلك حيث تتيح أغلب هذه

األنظمة ملن بلغ سن الثامنة عشرة من مواطنيها املسلم

ظهر من يقول بعدم خوض هذه االنتخابات واملش���اركة العامة
في العملية السياسية؛ ألن ذلك سوف يوقع حتماً في مخالفات
شرعية أو على األقل املوافقة عليها واإلقرار بها.

منهم والكافر الرجل واملرأة على حدٍّ سواء ،احلق في
اختيار من يشغل منصب الرئيس.

وهذا القول ال ش���ك له حظ من النظر وهو خالف معتد

تصور بعض اجلماعات اإلس�ل�امية أن لها احلق في

مما فيها من املخالفات الشرعية،
تلك االنتخابات على الرغم َّ

وهنا نقطة نو ُّد أن نثيره���ا في هذا الصدد وهو

أن متل���ي على أفرادها اختيار من تراه اجلماعة أهال
ملنصب الرئاس���ة ،ويعدون ذلك داخ ً
ال حتت الس���مع
والطاعة التي ب�ي�ن إمارة اجلماع���ة وأفرادها ،ومن
غير دخول في مناقش���ة القضية األصل أعني مسألة
الس���مع والطاعة بني اجلماع���ة وأفرادها فإ َّنا نقول:
إن مس���ألة اختيار رئيس البالد ليس���ت داخلة حتت

السمع والطاعة فليس يلزم أحد ينتمي جلماعة ما أن
يتقيد مبا تختاره اجلماعة لهذا املنصب ،ألن االختيار
هنا يعبر عن رأي عض���و اجلماعة عن مدى اقتناعه

به ،لك���ن هناك أكثر من محدد يدعو إلى املش���اركة وخوض
فمن ذلك:

ال ميسراً
 -1أن عدم املشاركة س���وف يجعل الطريق سه ً

لوصول من ال يس���تحق لهذا املنصب الذي س���يكون له تأثير
كبي���ر على املجتمع في كافة جوانب���ه وقضاياه ،واملوازنة اآلن
بني منكرين:

أ -منكر املشاركة في ظل نظام به مخالفات شرعية.

ب -منكر وصول ش���خصية غير إس�ل�امية لهذا املنصب

تفس���د البالد والعباد وتبعدهم عن االلتزام بالشرع في كثير

من اجلوانب ،وعلى أقل تقدير لن يكون من اهتماماته حتكيم

مما يعني ضياع حتكيم الشريعة على املدى الطويل
شرع الله َّ

بصالحية ذلك املرش���ح لهذا املنصب ،وهذا ال يدخل
فيه السمع والطاعة ،فال ميكن ألحد أياً كان أن يأمر

كما حدث من قبل.

فاالقتناع والتصور والرؤية ليس���ت مس���ألة تنفيذية

املجتمع في النهاية إلى وجهة غير إس�ل�امية ،ويوقع املجتمع

أحداً بأن يقتنع بصالحية مرشح ما ملنصب الرئاسة،
يتص���ور فيها األمر والنهي ومن ثم الس���مع والطاعة،

واملتكلم���ون في التكييف الفقه���ي لالنتخاب بعضهم
يقول  :إنه من باب الش���هادة والشاهد ال يجوز له أن
يشهد إال مبا يراه هو صواباً ،ومن ثم فال معنى للسمع

والطاعة في الشهادة ،وبعضهم يقول عن االنتخاب إنه

من باب الوكالة أو اإلنابة واملس���لم ال يوكل أو ينيب إال
من ي���راه هو ويرتضيه ليكون وكي ً
ال أو نائباً عنه ،ومن
ثم فال يدخل في ذلك أيضاً السمع والطاعة ،فكيفما

كان تكييف االنتخاب فال يدخله األمر والنهي من أمير

اجلماعة ومن ثم السمع والطاعة.
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واملنكر الثاني بال ش���ك أكبر وخطره أش���د حيث سيقود

في مخالفات ش���رعية أكبر بكثير من املخالفات التي حتدث
نتيجة االنتخابات الرئاسية في ظ ِّل نظام به مخالفات شرعية،
ً
فض�ل�ا عن أن مخالفات املش���اركة ف���ي االنتخابات ال يلزم

املرش���ح أو املنتخب أن يعلن عن موافقت���ه عليها أو االلتزام
به���ا ال تصريحاً وال كتابة ،وأكثر ما فيها ما ميكن أن يفهم من
املوافقة الضمنية التي ت���زول بالتصريح بالصواب الذي تدل
عليه النصوص وقبوله ونبذ ما خالفه.
 -2أن املش���اركة تتم في ظ ِّل نظام لم يستقر بعد ومن ثم
فإمكانية التغيير أو البناء اجلديد أبوابها مشرعة ومن املأمول

أن يح���دث تغيير حقيقي في االجتاه ال���ذي نريد وعلى ذلك

تكون املشاركة إلحداث التغيير املنشود في االجتاه الصحيح.
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بعد ثورة يوليو 1952م دخل جمال عبد الناصر ورفاقه

م���ن الضباط الذين لم تتج���اوز أعمار أكثرهم منتصف
الثالثين���ات ،عالم إدارة الدولة واحلكم مرة واحدة ودون

س���ابق إنذار أو إعداد مس���بق ،فالنجاح الساحق الذي
حققته الثورة لم يكن متوقعاً بهذه الصورة ،لذا لم يفكر
أح���د قبل الثورة في كيفية إدارة الدولة بعد الثورة ،وعن

هذه املرحلة يقول عبد الناصر نفس���ه« :ماكنش مطلوب
من���ي أبداً في يوم  23يوليو إني أطلع معايا كتاب مطبوع
وأق���ول :إن هذا الكتاب هو النظرية ..مس���تحيل لو كنا

قعدن���ا نعمل الكتاب ده قبل  23يوليو ماكناش عملنا 23

يوليو ألن مكناش نقدر نعمل العمليتني مع بعض»(((.

((( أزمة املثقفني وثورة يوليو ،عادل حمودة ،مكتبة مدبولي ،القاهرة ،الطبعة
األولى ،ص .77
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وهكذا حتول الش���عب املصري إلى س���احة جتارب

تعلم فيها األش���اوس كيف يدي���رون الدولة ،على األقل

حلسابهم..

ثم جاء الس���ادات ،وهو أيضاً م���ن فصيل الضباط

األح���رار الذين تقلدوا في زمن عب���د الناصر مناصب
متتالية ال َعالقة بينها ،فقد كان مس���ؤوالً عن صحيفة

قومي���ة ،كما ش���ارك في محكمة الث���ورة التي أصدرت
أحكامه���ا على جماعة اإلخوان ،وتس���لَّم منصب رئيس

مجلس األمة  -الش���عب  -وأخي���راً أصبح نائباً لرئيس
اجلمهورية ،ثم رئيساً ،فما خبراته في السياسة واحلكم
واإلدارة؟..

قدم محمد حسنني هيكل
في كتابه «خريف الغضب» َّ

جميع األح���زاب التي تتولى احلكم في مختلف دول

كبير من العشوائية والتخبط والبعد التام عن املؤسسية
والقرارات املدروس���ة ،فض ً
ال ع���ن الفقر في املؤهالت

الصدمة عند تولي املس���ؤولية للمرة األولى ،ولو أنَّ كل

حزب حاز أغلبية أصوات الناخبني واضطلع مبس���ؤولية

ثم جاء بعدهما ،مبارك ،بالطريقة نفسها ،ويحكـي

االتهامات ،لظل احلكم في كاف���ة أنحاء العالم خاضعاً

صورة لشخصية السادات كرئيس دولة ،تكشف عن قدر

األكادميية والعلمية..

العالم ،كان لها س���ابقة أولى ،وم َّرت دون ش���ك مبرحلة

مباش���رة ف���ي إدارة أجه���زة الدولة ،واج���ه مثل هذه

د .يحيى اجلمل عن بداية اختيار الس����ادات «مبارك»
نائباً للرئيس ،فيقول »:جمعتنا جلس����ة مشتركة تضم

السلطة»..

وجه السادات كالمه لكل من احملجوب والباز
اجللس����ة ّ
قائ ً
ال« :حس����ني أهو ،ما يعرفش حاجة ،وعليكو إنكم

بل مج���رد وضع النقاط على احل���روف ،إذ الهدف من
املقال أساس���اً تقوية معنويات اإلس�ل�اميني في خضم

ك ً
ال من السادات ومبارك والباز واحملجوب ،وفي أثناء

تعلّموه وتف ّهموه» .ثم قال ملبارك« :وأنت يا حسني اللي

يقولك عليه الباز واحملجوب تعمله ،فاهم؟؟؟»(((.

لس���يطرة احلزب الواحد ،ولتالش���ى مفه���وم «تداول
ال أستهدف الدخول في تعقيدات سياسية أو علمية،

الهجمات اإلعالمية التي يواجهونه���ا ،والتي ترمي إلى
إضعاف ثقتهم بالله – أوالً  -ثم بأنفسهم..

ش����رع مبارك ف����ي بداية توليه احلك����م إثر مقتل

فما املقومات األساسية الواجب توفرها لكي نقول:
إن حزباً ما قادر على تولي احلكم؟ ..

رئيس معهد التخطيط القومي في ذلك الوقت ،ويقول

ف���ي البداية ،يج���ب أن نفرق ب�ي�ن األنظمة

الس����ادات ،في تلق����ي محاض����رات ودورات تدريبية،

شارك فيها د .كمال اجلنزوري الذي كان يشغل منصب
د .حمدي الس����يد نقيب األطباء الس����ابق « :أذكر في

1

السياس���ية ،فهن���اك نظام رئاس���ي ،برملاني،

أحد اللقاءات مع مبارك في بداية حكمه وكان معنا د.

مختلط ...والذي يفرق بينها هو كيفية توزيع الصالحيات

والرئيس مبارك يس����تمع ،وفي وس����ط الكالم قال له

ال يبدأ احلزب من الصفر ،حيث يكون له سابقة جتارب

اللي أنت بتقوله»(((.

اإلخوان املس���لمني متتلك خبرة واس���عة متتد ملا يقرب
من ثالثني عاماً في العمل البرملاني ،ولو أخذنا الواليات

كمال اجلن����زوري ،وكان يقدم محاضرة فى التخطيط،

مبارك« :بس كلمني على قدي علش����ان أنا مش فاهم
بعد ث����ورة  25يناير تولى احلكم في مصر املجلس

األعلى للقوات املس����لحة ،وهم ضباط عس����كريون ال
سابقة لهم في العمل السياسي وإدارة شؤون الدولة..

هذه املقدمة الطويلة ،أس����ردها في س����ياق الر ِّد

على من يس����تفرغ الوسع واجلهد في اتهام اإلسالميني

بالعجز عن إدارة الدولة في مصر ،وإنهم غير مؤهلني
لذل����ك وال ميلكون القدرات وال الكفاءات الالزمة ،وقد

ص����رح بذلك كثير م����ن الرموز والقي����ادات العلمانية،

ولألس����ف بدأت هذه املقولة تتسرب إلى عقول بعض
اإلسالميني فتأثروا بها ،واقتنعوا فع ً
ال أن اإلسالميني
غير قادرين..

((( حوار د .يحي اجلمل مع صحيفة الشرق األوسط 2011-9-10م.
((( حوار د .حمدي السيد مع صحيفة الشروق2011-2-22 ،م.

بني رئيس احلكومة ورئيس الدولة ..وفي جميع احلاالت
برملانية ،عل���ى األقل في احلال املصري���ة ،فإن جماعة

املتحدة كمثال ،س���نجد أن نسبة كبيرة من رؤساء الدولة
كانوا نواباً سابقني..

2

العنصر األهم ف���ي حتديد قدرة احلزب على

إدارة الدولة ،هو امتالكه لبرنامج قوي ومشروع
سياس���ي مقنع ،وقد جتلَّى ذلك بوضوح في االنتخابات

البـــرملانية -الشعب والشورى -ثم في مرشحي الرئاسة

املنتم�ي�ن إلى املرجعية اإلس�ل�امية ،وف���ي كل احملافل
االنتخابية يبرز اإلس�ل�اميون بوصفهم أصحاب الرؤية
األقوى والبرنامج األكثر وضوحاً..
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3

أثبتت األحزاب اإلسالمية قدرتها الفائقة على
التطور الس���ريع والتكيف مع متغيرات الواقع،

ويكفي اإلش���ارة إلى قدرة «الدعوة السلفية» وهي التيار

الس���لفي األبرز في مصر ،على تأسيس حزب سياسي

واملشاركة ،في االنتخابات وحتقيق نتائج مبهرة ،في مدة

زمنية يسيرة ،عجزت األحزاب العلمانية عن مجاراتها...

وهذا مؤش���ر قوي يصلح لقياس كفاءة القوى السياسية

اإلسالمية في مجال إدارة احلكم..

4

تضم التيارات اإلسالمية بني صفوفها أعداداً

هائلة من املتخصصني في كافة املجاالت ،بدءاً

من املهن الصغيرة ،وانتهاء بأس���اتذة اجلامعات ،ويكفي

للدالل���ة على ذلك نتائج انتخابات النقابات املهنية ،فإما
أن يكتسحها اإلسالميون وإما أن يكونوا املنافس األبرز.

5

التواجد التنظيمي القوي للتيارات اإلسالمية
في األوس���اط املجتمعية ،تكف���ل لهم أمرين:

التواصل املباشر مع فئات املجتمع ،والشمول اجلغرافي

لكافة مناطق الدولة ،وهذي���ن األمرين يترجمان عملياً
في قدرة سياس���ية على التأثير املجتمعي والتعرف على
مشكالته وطموحاته..

6

لم يقل أحد :إن احل���زب احلاكم يكون ملزماً

بتغيي���ر كافة القي���ادات اإلداري���ة العليا عند

توليه احلكم حتى نتساءل عن امتالكه للعدد الكافي من

الكفاءات ،ويبلغ عدد القيادات في البنية السياسية العليا
ف���ي مصر نحو  4000تقريباً ،فال يعقل أن يبادر احلزب
املتقل���د للحكم حديث���اً إلى تنحية هؤالء ف���وراً وتعيني

بدالء ينتم���ون إليه ،على األقل يجب أن يتم ذلك بصورة
تدريجية حتى ال يختل العمل في مؤسسات الدولة ،وحتى

إن حدث التغيير على صعيد تبني «سياس���ة تطهير» من
البد أن يراعى في هذا
فلول النظام املخلوع ،فإن التدرج َّ

األمر من ناحية ،ومن ناحية أخرى فال يشترط أن يكون
البدالء منتمني إلى حزب األغلبية..
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7

مؤسسات الدول تخدم جميع األحزاب والقوى
السياس���ية ،وهي مهيأة أساس���اً للعمل حتت

قيادة أي نظام سياس���ي ،أو أي ح���زب أغلبية ،وبالتالي

فإن احلزب الذي يشكل حكومة جديدة ،لن يكون مكلفاً

بإنش���اء مؤسس���ات جديدة موازية ،فهو يستعني بصورة

مباش���رة بكافة القدرات املتاحة في تلك املؤسسات في
كافة املجاالت التنفيذية واالستش���ارية ،من أجل خدمة

مشروعه السياسي..

8

ميك���ن حل���زب األغلبي���ة أن يس���تعني بـ���ـ

«التكنوق���راط» ،وهم املتخصصون في ش���تى
املجاالت ،وغير املنتمني سياس���ياً ،وهذه االس���تعانة ال

حدود لها ،فهي تشمل شغل كافة املناصب القيادية بدءاً

من رئاسة احلكومة وحتى املناصب القيادية األخرى..

9

ليس من العجلة مقارنة أي حزب إسالمي يفوز
باألغلبية ف���ي مصر ،باحلزب الوطني املنحل،

من حيث اإلمكانات والكفاءات ،فاحلزب الوطني نش���أ
حزباً لكنه ابتلع الدولة ،فتماهت الدولة في داخله ،وهذه
حال ال يقبل أحد تكرارها ،ال لإلسالميني ،وال لغيرهم...
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[ ملف العدد ]

ماذا يريد

العســــكر
من الرئيس؟
ح����س����ن ال�����رش�����ي�����دي

(*)

istratigi@hotmail.com

«أكث ��ر ش ��خصية ذكي ��ة اآلن ف ��ي الش ��ارع
املصري هو املشير طنطاوي»
هذا تعليق سمدار بيري محررة الشؤون العربية
في صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية ،وتعلل
الصحفي ��ة اإلس ��رائيلية قولها ه ��ذا بأنه جنح حتى
الي ��وم ف ��ي إح ��راز األه ��داف الت ��ي حدده ��ا لنفس ��ه
بحنكة كبيرة.

ال يس���تطيع أحد أن يقول :إن املجلس العس���كري
يرغب في البقاء بالس���لطة طمع���اً فيها؛ وذلك من عدة

وأضافت بيري :أن ما يجري في مصر اآلن يجعل

اعتبارات:
أوالً :إن السلطة في مصر لم تعد مغنماً فالصعوبات

غيرها من األجهزة األمنية يشعرون بالضياع قائلة:

االقتصادية والتحوالت االجتماعية والفورة الثورية التي

قادة وخبراء االستخبارات اإلسرائيلية «املوساد» أو
«إن جمي ��ع ه ��ؤالء اخلب ��راء ال يعرف ��ون أو يتوقعون
م ��ا الذي س ��يجري ف ��ي مص ��ر اجلديدة بع ��د تنحية
مبارك ومحاكمته وتواص ��ل الثورة بهذه الصورة في
الشارع».
فهل جنح املجلس العسكري بقيادة
امل �ش �ي��ر ح �س�ين ط �ن �ط��اوي ف ��ي حتقيق
األه��داف التي حددها لنفسه بالفعل
ك �م��ا ت� �ق ��ول ال �ص �ح �ي �ف��ة االس��رائ �ي �ل �ي��ة
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جتتاح قِ طاعات كبيرة من الغاضبني واحملبطني جتعل من
حكم مصر أشبه مبن يريد اخلوض في مستنقع ال يدري
أيغرق به أم ينجو منه؟
ثانياً :إن املجموعة التي في قيادة املجلس العسكري
ليست قيادات شبابية فمعظمها تخطى الستني ،وليسوا
كمجموعة يولي���و  52فقد كان متوس���ط أعمارهم في
الثالثينات والشباب له طموح ورغبات ،وهذا ماال يتوافر
في املجلس العس���كري احلالي؛ بل غالبيتهم على وشك
التقاعد و َمن في هذا العمر أقصى طموحاته هو تقاعد
مريح يحتفظ فيه مبا حققه قبل ذلك.

فإذا كان املجلس العسكري ال يرغب في البقاء في السلطة
فماذا يريد إذاً؟

اجليش تبلغ من  %10إلى  %40تقريباً من االقتصاد املصري.
بينما يفص���ل تقرير غربي آخر

(((

حج���م االقتصاد الذي

يقع احمللل الذي يحاول اس���تنباط األهداف اإلستراتيجية

يش���رف عليه اجليش ويقول :إنه ومبوجب معاهدة كامب ديفيد
كان على اجليش أن يقلص قواته .وبدالً من تسريح مئات اآلالف

تص���در عن قادة املجلس ،وتعمدِّهم ف���ي نفس الوقت اإلصرار

من الرجال أقام اجليش مصانع لتوظيفهم .وتنتج هذه املصانع
اآلن كل شيء بدءاً من الذخيرة وانتهاء بقدور الطهي وطفايات

للمجلس العس���كري ف���ي حيرة بالغة؛ لقل���ة التصريحات التي
على أنهم ماضون في طريق واحد لتسليم السلطة إلى املدنيني؛
ولكن في أثناء تصريحاتهم ومواقفهم والتسريبات املتعمدة عن

احلريق وأدوات املائدة .ويدير اجليش أيضاً مصارف وعمليات

املقربني منهم ،ث���م التقارير الغربية التي تتناول خفايا املجلس،

س���ياحية ومزارع ومحطات ملعاجلة املياه وسلسلة من محطات

وكذلك مقارنة أمنوذجهم بنماذج شبيهة في بلدان أخرى ميكن

البنزين وش���ركات مقاوالت وشركات استيراد .والشركات التي
ميلكها اجليش منفرداً معفاة من الضرائب ،ويعمل بها املجندون

تتبع ماذا يريد هؤالء؟
ولكن األمر ال يخلو من إرسال رسائل مباشرة على ندرتها:

الذين يتقاضى الواحد منهم ما بني  17و 28دوالراً في الش���هر؛

من بينها التصريحات اخلطيرة للواء محمود نصر مساعد

غير ان اجلي���ش يتولى إطعامهم ويقدم له���م الرعاية الطبية.

وزير الدفاع للش���ؤون املالية في مؤمتر صحفي غير مس���بوق

و يؤك���د لواء ف���ي اجليش املصري على ع���دم الثقة في كفاءة

عق���ده في  27مارس املاضي حيث كش���ف الل���واء وألول مرة

املدنيني إذا أداروا الشأن العسكري بقوله لوكالة األنباء رويترز

أن حجم ميزانية القوات املس���لحة ال تتع���دى  % 5من ميزانية
الدولة املصرية ،وحتدث أيضاً عن النشاط االقتصادي للجيش

ف���ي  14إبريل املاضي :إن اجليش هو املؤسس���ة الوحيدة التي

الذي يجعله مكتفيا ذاتياً ومعيش���ياً عن الدولة ،والفائض يبيعه
للمدنيني ،وه���ذا الفائض هو الذي يخضع فقط ملراقبة الدولة
ويدف���ع عنه الضرائ���ب ،واعترف بأن بعض الق���رارات طوال
املرحلة االنتقالية لم تكن س���ليمة حيث إنها اتخذت في الوقت
غير املناس���ب؛ ولكن أخطر ما قاله ه���و تأكيده على أن أموال
اجليش ليس���ت من أموال الدولة ،ولن نس���مح للدولة بالتدخل
فيها ألنها س���تخربها وسنقاتل دفاعاً عن مش���روعاتنا ،وهذه

تتمتع بالكفاءة الثابتة منذ فترة طويلة ،والتي تس���تطيع احلفاظ
على العالقات الثنائية مع الدول األخرى.
وهذه اجلملة األخيرة تنقلنا إلى الهدف الثاني والذي يسعى

إليه املجلس العسكري وهو حت ُّكمه في العالقات الدولية؛ خشية
أن تتأثر بتولي قيادة غير مقدرة لضرورات األمن القومي.
وق���د حتدثت بعض قيادات اإلخوان ع���ن أن قادة املجلس
العسكري سألوا اجلماعة عن رؤيتها للعالقات مع إسرائيل.
فقيادة اجليش على ما يبدو ال تريد قيادة سياسية تورطها

معرك���ة لن نتركها والعرق الذي ظللنا  ٣٠س���نة لن نتركه ألحد
آخر يدمره ،ولن نسمح لغيرنا أياً كان باالقتراب من مشروعات

مكانها ،فمسألة األمن القومي هي مسألة أساسية لدى املجلس

القوات املسلحة.

ومما يؤكد على هذه الرغبة مقاومة اجليش املصري
العسكريَّ ،

ه ��ذا التصري ��ح ين ��م ع ��ن بع ��ض ما يصب ��و إلي ��ه املجلس

العسكري وهو:

أن ميزانية اجليش ومشروعاته مستقلة ،وال يسمح بتدخل
النظام السياسي اجلديد في هذه امليزانية.
و يب���رر املجلس ذلك بعدم الثقة ف���ي قدرات املدنيني على
إدارة هذه امليزانية ،وعلى الرغم من أن نسبة ال %5من ميزانية
الدولة نس���بة مختلف عليها ،ورمبا كانت رداً على تقرير نشرته
صحيفة لوس أجنلوس تامي���ز األمريكية قبل تصريحات اللواء
نصر بيوم�ي�ن والذي ُذكر فيه أن االس���تثمارات التي يقوم بها

في أم���ور وتعقيدات قد ت���ؤدي إلى حرب في غي���ر وقتها أو

محاوالت الواليات املتحدة توظيفه في اإلستراتيجيات اخلاصة
بها مثل مكافحة اإلرهاب فتقول إحدى برقيات ويكيليكس املسربة
التي تعود إلى ديس���مبر 2008م :إن واشنطن قد سعت إلقناع
القيادة املصرية بتوسيع مهمة اجليش بطريقة تعكس التهديدات
األمنية اإلقليمية اجلديدة مثل القرصنة وأمن احلدود ومكافحة
اإلرهاب ،وأضاف���ت الوثيقة أن القيادة املصرية قاومت جهودنا
وهي راضية عن املضي فيما تقوم به منذ سنوات :التدرب على
ن���زاع تتواجه فيه قوتان مبزيد من الق���وات البرية واملدرعات،
((( رويترز 2012/4/14م.
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و لكن ماذا يفعل اجمللس العسكري لتحقيق تلك األهداف؟
استند املجلس العسكري إلى تنفيذ أهدافه على ركيزتني أساسيتني:
الدستور والرئيس.
فوض���ع اجليش في الدس���تور ،وصالحيات تنفيذي���ة لرئيس موال
ال وحيداً
للعس���كر هما الضمانتان اللتان يراهما املجلس العسكري سبي ً
لصون مصاحله.
كانت أول إش���ارة لوضع خاص للجيش في الدس���تور فيما س���مي
بوثيقة مبادئ حاكمة وفوق دس���تورية ،ثم جاءت وثيقة الس���لمي والتي
حتدث���ت ألول مرة عن مادتني في الدس���تور هما امل���ادة  9و 10وتنص
املادة التاس���عة على اختصاص املجلس األعلى للقوات املسلحة دون غيره
بالنظر في كل ما يتعلق بالش���ؤون اخلاصة بالقوات املس���لحة ،ومناقشة
بن���ود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقم واح���د في موازنة الدولة ،كما
يختص دون غيره باملوافقة على أي تش���ريع يتعلق بالقوات املسلحة قبل
إصداره ،وهذا يضمن الهدف األول للمجلس وهو احلفاظ على مصاحله
تنص املادة العاش���رة على
االقتصادية  -وهذا ما قلناه س���ابقاً  -بينما ُّ

إنش���اء مجلس يس���مى مجلس الدفاع الوطني يتولى رئيس اجلمهورية
رئاس���ته ،ويختص بالنظر في الش���ؤون اخلاصة بوس���ائل تأمني البالد
وسالمتها وهذا يحقق الهدف الثاني اخلاص باألمن القومي.
وتقول الواليات املتحدة :إن املسؤول عن ذلك
هو وزير الدفاع محمد حسني طنطاوي الذي
تصف���ه بأنه العقبة األساس���ية لتحويل مهمة
اجليش بحسب ويكليكس.
وتتجلى احلساسية في أن يراقب املدنيون
اجليش أو أن يتحكموا في الترقيات واملناصب
العس���كرية ،وفي رواية لقائد سابق للحرس
اجلمهوري ((( إن املش���ير باغت���ه بعد العودة
من اجتماع عاصف ف���ي مجلس الوزراء بعد
فترة قصيرة من تولي أحمد نظيف رئاس���ته:
هل يعقل أن أؤدي التحية العسكرية مستقب ً
ال
لنظيف الذي بهدلته اليوم.
و بالرغم م���ن أن أحمد نظيف وهو آخر
رئي���س للوزراء في عهد مب���ارك يختلف عن
رئيس وزراء أو رئيس جمهورية يجيء باختيار
شعبي ،ولكن هذا األمر لم يتعود عليه ضباط
اجليش في مصر من قبل.
((( عبد الله السناوي-صحيفة العربي الناصري2012/4/23-
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و لكن أقوى إشارات جاءت في تصريحات صريحة للواء مختار املال
عضو املجلس األعلى للقوات املس���لحة احلاكم في مصر حيث شدد في
مقابلة مع صحفيي اجلارديان وبع���ض وكاالت األنباء على بقاء ميزانية
اجلي���ش بعيداً ع���ن الرقابة البرملانية مؤكداً أن ذلك س���ببه احلال غير

املس���تقرة للبالد حالياً باإلضافة إلى أن البرملان ال ميثل الشعب املصري
كله ،وأضاف أن املجلس العس���كري س���يحتفظ بصالحيات كاملة على
البرملان املقبل واحلكومة وعلى الرغم من أن املجلس العسكري تنصل من
هذه التصريحات بعد صدامات شارع محمد محمود ومجلس الوزراء فقد
كانت هذه التصريحات نقطة االنطالق للصراع بني املجلس واإلخوان.
وبع���د احتجاجات وخوفاً من انفجار أزمة جديدة ال يحتملها الزمان
واملكان ص َّرح طنطاوي أن وضع اجليش في الدس���تور القادم لن يختلف
عما كان عليه في الدساتير السابقة.
َّ

و عند النظر في الدس���اتير الس���ابقة جند أنه منذ دستور 1954م

وحت���ى آخر دس���تور في ع���ام 1971م ،قد نصت هذه الدس���اتير على
وجود مجلس الدفاع الوطني ،وال تتكلم هذه الدس���اتير عن طبيعة هذا
املجلس أو طريقة تش���كيله أو كيفية اتخاذ القرار فيه ،وما حجم املدنيني
والعس���كريني فيه؟ وما اختصاصاته؟ إال إش���ارة في دستور  54أنه دور
استش���اري ويختص باتخاذ التدابير الدفاعية وفي إعالن احلرب وعقد
الصلح.

إذاً مجلس الدف���اع الوطني أو مجلس األمن القومي أو أياً
كانت مسمياته هو ما يطمح له املجلس من خالل الدستور على
أن تتوافر فيه شروط تخدم أهداف اجليش منها :أن يكون دوره
تنفيذياً وليس استشارياً ضمن هيكلة اإلدارة التنفيذية للدولة.
ثم جتيء قضية الرئيس القادم حيـــث ينقل الصحفي عبد
الله السناوي عن قيادة عس���كرية رفيعة أنه ال يصح أن نتسلم
دولة بها دس���تور جرى تعطيله ،ثم نس���لِّمها لرئيس منتخب بال
دستور لن نترك البلد لفراغ دستوري ،أو أن يتحول الرئيس إلى

 األمن. احلال املعيشية.كانت األداة الرئيس���ة لتنفيذ تلك اإلستراتيجية هي أجهزة
املخاب���رات التابعة للدولة ب���دءاً من جهاز املخاب���رات العامة

واملخابرات العسكرية وجهاز األمن الوطني (أمن الدولة سابقاً).

املش���كلة احلقيقية هي أن أجهزة املخاب���رات تلك حترك
تنظيماً للبلطجية ،وقد كش���فتها الوثائق الت���ي عثر عليها في

أم���ن الدولة أخيراً فمع بداية تول���ي اللواء حبيب العادلي وزير

دمية في يد البرملان وحزب األكثرية فيه .هذا التصريح تواترت

الداخلية األسبق املس���ؤولية عام 1997م اجتهت إدارتا مباحث

مفرداته من قائد عسكري آلخر بحسب السناوي.

أمن الدولة واملباحث العامة بوزارة الداخلية إلى اتباع سياس���ة

وص��� َّرح بعض رؤس���اء األحزاب في إح���دى االجتماعات

التي عقدها معهم املش���ير طنطاوي في أعقاب انهيار اجلمعية
التأسيسية أنه أكد على أنه ال انتخابات رئاسية قبل الدستور.
ويؤكد على ذلك الرأي ما قاله عصام س���لطان نائب رئيس
حزب الوس���ط نق ً
ال عن رئيس احلزب أبو العال ماضي من أن
أحد أعضاء املجلس العس���كري اتصل ب���ه داعياً احلزب إلى

احلضور لتأجيل االنتخابات حلني كتابة الدس���تور ،ثم حصلت
مذبحة العباسية فتم الغاء األمر.

جتنيد فئة من البلطجية واملسجلني  -خطر  -في نقل املعلومات
عن حركة بيع املخدرات واألس���لحة ،وكذلك أماكن الفارين من
األحكام القضائية ،وهم من عرفوا بني العامة باسم (املرشدين)
ويكون املرش���دون غالباً من املجرمني الذين يعملون في معاونة
رج���ال املباحث مقابل ِّ
غض النظر ع���ن حتركاتهم ومصاحلهم
الشخصية.
وقد شاهدت بنفسي في األيام األخيرة قبل مذبحة العباسية

وبالطب���ع فإن كتابة الدس���تور ووضع صالحيات واس���عة

بيوم واحد وعند باب أحد أقس���ام الشرطة القريبة من ميدان
العباسية سيارة خاصة بالشرطة تق ُّل أفراداً يلبسون ثياباً مدنية

للرئي���س فيه يضمن س���يطرة للرئيس املتحال���ف مع املجلس

فقلت في بادئ األمر :إنهم مخبرون ش���رطة ولكن بالتدقيق في

العسكري أن يحقق اجليش أهدافه.
ويعتقد قائد بارز دوراً مؤثراً في املطبخ السياسي للمؤسسة

مالمحهم وما يرتدون من سالس���ل ذهبية في رقابهم تبني لي
أنهم من فئة البلطجية الذين يجمعونهم ألمر ما.

العس���كرية أن مصر في حاجة إلى فترة قد تطول إلى عش���ر

والوض���ع في مص���ر اآلن من تدبير احلرائ���ق ومحاوالت

سنوات على األقل تترسخ خاللها التجربة الدميقراطية ويتراجع

إس���كات امل ِّد الثوري بتدبير املذابح في ماسبيرو وشارع محمد

بعدها الدور السياسي للجيش.

محمود ،وبورس���عيد وتطور األمر في العباسية عندما توجهت

وفي هذه الفترة االنتقالية ذات العش���ر سنوات يتم إسناد

مجموعات م���ن البلطجية التابعني ألجهزة املخابرات ،وبعضهم

امله���ام التنفيذية لرئيس اجلمهوري���ة إلى رئيس احلكومة الذي
املهام الس���يادية في الدفاع واألم���ن واخلارجية والقضاء .هذا

يطلق حليته إلطالق النار على كل من سكان العباسية والشباب
مما تس���بب في فتنة بينه���م ظناً أن كل طرف يقوم
املعتصمني َّ

مبهاجمة الطرف اآلخر في أمنوذج أشبه مبا حدث في اجلزائر

مقترح طرحه قضاة في احملكمة الدستورية على اللواء ممدوح

في بداية التسعينات.

يس���تند إلى أغلبية برملانية على أن تبقى في يد الرئيس وحده

شاهني مسؤول الشؤون القانونية في املجلس العسكري.
ولكي يحقق املجلس العسكري هاتني الركيزتني(وضعه في
الدستور والرئيس املوالي)

قد يجد املجلس العسكري وأدواته املخابراتية مبررات لهذه
األفعال خاصة عندما يتم���ادى املتظاهرون ويحاصرون مباني
وزارات الداخلي���ة والدفاع وهي منش���آت حكومية ،أو يقومون

بنى إستراتيجيته على عدة عناصر أهمها:

بتوجيه سباب ال يحتمله أحد إلى قيادات عسكرية؛ أو يحاولون

 -استخدام التيار اإلسالمي وتطويعه.

فرض مرشح رئاسي مس���تبعد بأسباب قانونية؛ ولكن كل هذه
املبررات ال تعطي صكاً ألحد الرتكاب مجازر أو نحر أو قتل في

 -زرع اخلالفات بني القوى السياسية.

الشوارع بدون محاكمات قانونية وتفعيل لدولة القانون.

 -تبريد احلال الثورية.
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اخلروج من هذا املأزق:
إرادة غربية:
بالتوازي مع اإلرادة الداخلية للمجلس العسكري
هناك منوذج حتلم به الدوائر الغربية  -وعلى رأسها
الوالي���ات املتحدة  -أن يطبق في مص���ر بعد الثورة
وهذا النموذج ش���بيه بالنموذج التركي والباكس���تاني
القائم على ركيزتني :العس���كري املتخفي ،واإلسالمي
املهادن وتختلف التفاصيل داخل ك ِّل مش���هد بحسب

الظ���روف والبيئة في ٍّ
كل من تركيا وباكس���تان ولكن
يبقى مضمون عام يش���ترك فيه ٌّ
كل م���ن الدولتني،
ولذلك في أعق���اب الثورة عين���ت الواليات املتحدة
سفيرة لها في القاهرة آن باترسون ،وقد كانت تشغل
لفترة طويلة سفيرة ألمريكا في باكستان وخاصة في
ذروة احل���رب غير املعلنة والتي كانت تش���نُّها أمريكا
على باكس���تان بالتوازي مع حربها في أفغانس���تان،
وحتى املبعوث األمريكي الس���يناتور جون كيري الذي
كان عل���ى َعالق���ة وثيقة بجنراالت باكس���تان ودائم

الزيارة إليها أصبح منذ ش���هور جنم الساحة املصرية
والذي يجتمع بجنراالت مص���ر وقادة اإلخوان حتى
كانت آخر زياراته في أوائل شهر مايو احلالي للقاهرة
في قمة تصاعد التوتر بني العسكر واإلخوان.

البد من ثالث طرق يجب أن يس ��لكها التيار اإلسالمي وفي
َّ
القلب منه جماعة اإلخوان املس ��لمني باعتباره القوة الشعبية
األكب ��ر وصاح ��ب مش ��روع يتج ��اوز إط ��اره احمللي لك ��ي ينهض
باألمة كلها:
أو ًال :ض ��رورة إع ��ادة اللحم ��ة وااللتئ ��ام بالق ��وى الثوري ��ة
الش ��ريفة مهما كانت اجتاهاته ��ا الفكري ��ة أو أفعالها املتهورة،
والت ��ي خاض ��ت مع االس�ل�اميني غم ��ار ث ��ورة  25يناي ��ر فكانوا
كاجلس ��د الواح ��د ،ولن تتم هذه اللحم ��ة إال ببعض التنازالت
التكتيكية من جانب االسالميني.
ثاني� � ًا :احلف ��اظ على الش ��علة الثورية متق ��دة بالنزول إلى
مليونيات أو غيرها من الوسائل الثورية طيلة الفترة القادمة
حت ��ى موع ��د تس ��ليم الس ��لطة ف ��ي أواخر ش ��هر يوني ��و القادم
فاحل ��ال الثوري ��ة تلك جتع ��ل املجلس العس ��كري حتت ضغط
كبير.
ثالث� � ًا :أن يس ��ود منط ��ق التف ��اوض والسياس ��ة وتب ��ادل
األوراق ب�ي�ن الطرف�ي�ن القوي�ي�ن ف ��ي مصر:الطرف االس�ل�امي
والعسكريني فالصراع السياسي اآلن صراع إرادات بني املجلس
العس ��كري والقوى االسالمية ،وكل طرف يضع أوراقه ما ظهر
منها وما بطن ويس ��تعرضها اس ��تعداد ًا للحظة فارقة..حلظة
تسليم السلطة والتي في الغالب لن تكون مكتملة؛ بل تتوقف
على حنكة اإلس�ل�اميني في انت ��زاع أكبر قدر من التنازالت من
الط ��رف اآلخر؛ حتى ال تصل األمور إلى حلظة صراع صفرية
يكس ��ب فيها الطرف األقوى مادي ًا ويخرج منها الطرف اآلخر
خالي الوفاض.
س ��تجتاز مص ��ر أزمته ��ا ...مص ��ر احلائ ��رة ب�ي�ن أي طري ��ق
تس ��لكها ...مصر املترددة ب�ي�ن الواقعية والثورية ...ولكن مصر
الشباب الطاهر املؤمن هي القادرة على عبور كبوتها.
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[ ملف العدد ]

كيف يراقب الصهاينة
مستق ــبل مصر بعد
االنتخابات الرئاسية
د .ع����دن����ان أب�����و ع����ام����ر

(*)

adnanaa74@hotmail.com

الهوس والهستيريا:

وعلى الرغ���م من أن هناك دعوة لعدم إبداء مزيد من

تعيش تل أبيب حالة من القلق الش���ديد ،واالنزعاج املتزايد،

حد «الهس���تيريا والهوس»  -من تطورات
القلق  -الذي بلغ َّ

التشريعية ،والتقديرات الكبيرة بنجاح مرتقب لهم في االنتخابات

تتحسب ألي تطور مفاجئ مبا في ذلك أسوأ االحتماالت،

دفعهم للتحذير من خطورة األوضاع فيها على األمن الصهيوني،

مصر.

بعد جناح اإلس�ل�اميني املصريني في الوصول إلى سدة السلطة

االنتخاب���ات املصرية ،لكن املس���تويات العليا في تل أبيب

مما
الرئاسية ،ما يعني إمساكهم بزمام األمور الكاملة في مصرَّ ،

والبحث عن الفرص الكامن���ة في التغيرات التي مت ُّر على

ومستقبل «إسرائيل» في املنطقة ،الذي بات غير مضمون ومظلم.

في ذات الس���ياق ،طرحت أجهزة األم���ن الصهيونية

تؤكد أن األخطار األمنية تتزايد ،وعليها التحرك بسرعة قبل متكن

احملتملة ملس���تقبل الوضع في مصر ،ج���اءت على النحو

ومما يزيد من هذا القلق املتفاقم أن نتائج االنتخابات املصرية

اإلسالميني من حكم مصر ،مما يجعل التحرك ضد القوى املعادية
في املنطقة أمراً مس���تحي ً
ال ،خاصة وأن اإلس�ل�اميني املصريني
يتمتعون بعالقات جيدة مع من يوصفون بـ»أعداء إسرائيل».

التخ���وف الصهيوني له ما يبرره بنظ���ر دوائر صنع القرار،

خاصة وأنه يعني نهاية معاهدة السالم ،وصعود حكومة ملتزمة،
لها أيديولوجية إس�ل�امية ،تضع نُصب عينيها تدمير «إسرائيل»،

وإذا تواجد اإلسالميون في منطقة معينة ،فإن «إسرائيل» ستشهد
كارثة وكابوس���اً كبيرين ،وفي احلد األدنى فإن الوضع بالنس���بة

إليها سيكون غير مستقر ،ويجب متابعة التطورات اجلارية حالياً.
أكثر من ذلك ،ف���إن النتائج املتوقعة لالنتخابات الرئاس���ية

املصرية ،س���تدفع باجت���اه احتاد القوى اإلس�ل�امية هناك ،مما
سيكبل أيدي «إس���رائيل» في قطاع غزة ،كما أن توجهاً متطرفاً

سيسود منطقة الشرق األوس���ط ،وعلى الرغم من أن هذا ليس
أمراً مفاجئاً ،بل متوقعاً ،لكن القوى اإلسالمية األكثر تنظيماً في

الش���ارع املصري ،قد حصلت على مس���اعدات كثيرة من جهات

إسالمية عربية ودولية.
(*) كاتب فلسطيني.
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املتابعة مللف االنتخابات املصرية جملة من الس���يناريوهات
التالي:

1

تس ��ارع األس ��لمة :حيث س���ينجح اإلسالميون
بصياغة دس���تور جديد يجعل الش���ريعة مصدر

التشريع الرئيس ،وحتول النظام املصري إلى برملاني ،وينزع
وس���ن قوانني إس�ل�امية في
القوة من أيدي قادة اجليش،
َّ
املراحل األولى ،بحيث يدخل اإلس�ل�ام ف���ي كل مجاالت

عال.
احلياة ،وهذا احتمال ٍ

2

ذوبان اإلجناز :من خالل اتخاذ القوى العسكرية

واالقتصادية في مصر  -التي تخشى أكثر من أي

ش���يء آخر صعود اإلسالميني  -سلس���لة من اخلطوات
للمس بقوتهم ،وحتاول دقَّ إسفني بني السلفيني
السياسية
ِّ
واإلخوان ،بحيث جتعل إجناز القوى اإلسالمية أمراً عقيماً،
وال يبق���ى أمام اإلخ���وان ،الذين ال يرغب���ون في الدخول

مبواجهة ،س���وى املس���اومة على الس���يطرة في السلطة

التشريعية ،وهو احتمال متوسط.

سيطرة اجليش:

فيما أعربت محافل سياس���ية عن اعتقادها بأن «إس���رائيل»
ل���ن تواجه تهديداً حربياً من جهة مصر خالل الس���نوات القريبة
القادمة ،حتى لو تس���لَّم اإلسالميون سدة الرئاسة؛ ألنها منشغلة
حالياً مبش���اكلها الداخلية ،آملة أن تصان معاهدة السالم بينهما

في املس���تقبل كونها مصلحة مش���تركة للجانبني ،لكن «إسرائيل»
ملزمة بأن تكون دائماً على أهبة االستعداد ملواجهة أي طارئ ،في
ضوء التصريحات املقلقة للجماعات اإلسالمية املصرية.

أكثر من ذلك ،فقد أش���ار املستش���رق البارز البروفيس���ور

«إيال زيس���ر» إلى أن نتائج االنتخابات الرئاسية املصرية ستتأثر
حتم���اً بفوز اإلس�ل�اميني في الكويت وتون���س واملغرب ،في حني
الوض ��ع الراه ��ن :اإلس�ل�اميون يفوزون في

3

االنتخابات الرئاس���ية ،لكنهم يحافظون على

طبيع���ة مصر ،وال يخلطون بني الدي���ن والدولة ،الذي
يتغلغ���ل على نحو أعمق ،ويحرص���ون على عدم جتاوز
اخلط���وط احلمراء كيال يصطدموا باجليش ،بحيث إن

الدميقراطية في مص���ر تتثبت ،واالنتخابات جترى كل
بضع سنوات بشكل سليم ،وهو احتمال منخفض.

ح ��رب أهلي ��ة :بع���د أن يفش���ل اجليش في

4

صد صعود اإلسالميني للحكم ،يعلن
محاوالته َّ

إلغاء االنتخابات ،كما حصل في اجلزائر ،واإلسالميون
يخرجون للش���وارع؛ ليقمعهم اجليش والش���رطة بعنف

متعاظم ،مما يؤدي إلى انشقاق في صفوفه ،وفي نهاية
املطاف نشوب حرب أهلية ،وهو احتمال منخفض.

ومما يزيد من احتماالت التخوف والقلق الصهيوني،
َّ

أن نتائ���ج االنتخاب���ات املصرية قد تس���فر عن «حتول
إستراتيجي» لألسوأ ،ألن جميع عالقات إسرائيل مبصر
تقريباً ،قائمة مع األجهزة العس���كرية واالستخباراتية،
بينم���ا ال متتلك عالقات مع املؤسس���ات السياس���ية

قدم اإلسالميون مرشحاً
املعادية ،خاصة وأنه في حال َّ
معتدالً للرئاسة ،فإنه سيفوز فيها ،وبنسبة تأييد مرتفعة
جداً.

وما يزي���د األمر خوفاً داخل إس���رائيل أن تطبيق

العملي���ة السياس���ية في مص���ر يفتح الطري���ق أمام
اإلس�ل�اميني للتحول إلى قوة سياس���ية مركزية ،ألنهم

ميتلكون نس���بة التمثيل األكب���ر للغاية ف���ي البرملان،
وفرصهم جيدة للفوز في االنتخابات الرئاسية أيضاً.

يوجهون تلقائياً أنظارهم عل���ى املدى البعيد ،نحو
أنَّ املصري�ي�ن ّ
العمليات اجلوهرية املس���تقبلية ،برؤيتهم لتقوية وترسيخ موقفهم

أكثر في الشارع املصري؛ لذلك فهم مستعدون لإلذعان حتى اآلن
لسيطرة اجليش ،والوضع الذي تكون فيه الدميقراطية في مصر
مس ّيرة شيئاً فشيئاً على مدى فترة متواصلة ،وليس دفعة واحدة.
ولذلك فإن ما توصف بـ»العاصفة» االنتخابية التي تش���هدها

القاهرة في هذه األيام تثير حالة من القلق الكبير في تل أبيب ،مما

يدفعها ألن ترصد بقلق متزايد ما يدور ،وتعترف بأن حالة فقدان
اليقني والفوضى في مصر من ش���أنها أن تنذر قريباً بعهد جديد
خطير ،كما تطرح بعض التوقعات الس���وداء حول وضع «إسرائيل»
مع جيرانها :من مواجهة مس���تقبلية مع مصر ،عبر جمود تام في
العالقات الت���ي حددتها اتفاقية «كامب ديفيد» ،وصوالً إلى خطر
يهدد أمن «إسرائيل» مع األردن ،ومستقبل اتفاقية «وادي عربة».

ولذل���ك ف���إن الوض���ع اجلديد ال���ذي حتياه مصر عش���ية
االنتخابات الرئاس���ية ميثل لـ»إسرائيل» زلزاالً حقيقياً ،وليس من

الواضح أنه س���ينتهي في املستقبل القريب ،وبأي صورة سيتم حل
مما سيقلب األمور رأساً على عقب ،وستواجه «إسرائيل»
املشكلةَّ ،
مصر أخرى ،حيث س���تجد نفسها في وضع سيء جداً ،وقبل كل

شيء ،س���يحدث برود في اتفاق السالم لدرجة اجلمود التام في
العالق���ات ،وبعد ذلك مخاطر متوقعة ،وس���تطرح عندهم الكثير

من عالمات االس���تفهام ،هذا الوضع من ش���أنه أن يصبح معقداً
ومركباً جداً.

وي���زداد ه���ذا اخلط���ر املتفاق���م إذا ما اتض���ح أن االتفاق

اإلس���تراتيجي الصهيوني مع مصر ،يُع��� ُّد الثاني في أهميته بعد
العالقات مع الواليات املتح���دة األمريكية ،ومع ذلك ،وعلى ضوء
السيناريوهات ،ميكن التقدير بأن وضع احتمال الدخول في حرب

مع مصر يجب أن يؤخذ في احلسبان.
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[ حوارات ]

في حوار مع ^
األمين العام للهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح لـ (^):
الدكتور محمد يسري :األصل أال يتوقف تطبيق الشريعة على
شيء وال على أحد بعد اكتمالها.

ح����������اوره :ج���ل��ال ال���ش���اي���ب

ما رؤيتكم في املشهد السياسي املصري
ليس ألحد أن يقول بالتدرج في تطبيق الشريعة؛ إال في الضرورة
واالضطرار.

اآلن ،وخاصة بعد أن جلستم مع معظم
التيارات املتفاعلة في األجواء املصرية؟

لسنا مع تثوير الناس ضد مؤسستي العسكر والقضاء ألنهما

بسم الله الرحمن الرحيم احلمد لله رب

على املصريني أن يبحثوا عن األتقى لله واألرضى له  -سبحانه-

النبي محمد وعلى آله صحبه أجمعني:

متثالن أعمدة نظام الدولة.
واألنفع لعباده.
قضية الرئاسة من قضايا الشأن العام التي ينبغي أن يتجرد فيها
الناس لله في تقدمي من هو األنفع واألصلح واألفضل.
ُعد الهيئة الشرعية للحقوق واإلص�لاح أول هيئة إسالمية متَّ
ت ُّ
إنشاؤها عقب سقوط النظام البائد ،وفيها ممثلون لكل اجلماعات
والتيارات اإلسالمية بأسمائهم وصفاتهم ،وتلعب دور ًا كبير ًا في تسيير
دفة األحداث في مصر سواء أكان فيما يتعلق باالنتخابات الرئاسية –
وهي احلدث األبرز على الساحة املصرية اآلن -أم غيرها من القضايا
املطروحة وما حتتمله من صدامات مستقبلية استناد ًا إلى احتقانات
ماضية وحالية؛ ومن هنا جاءت أهمية احلوار مع أمينها العام الدكتور
محمد يسري إبراهيم؛ لنطرح معه بعض التساؤالت املهمة في شأن
االنتخابات الرئاسية؛ وخاصة بعد أن أظهرت الهيئة دعمها للدكتور
محمد مرسي ،مرشح حزب احلرية والعدالة؛ فإلى احلوار:

العامل�ي�ن وصلى الله وس���لم وبارك على

هذه اللق���اءات التي ج���رت بني اللجنة

التي ش���كلتها الهيئة الش���رعية للحقوق
واإلصالح ،ومرش���حي الرئاس���ة انتهت
إلى جملة نتائج ،وحتققت من خالل هذه

اللقاءات مجموعة أهداف؛ فلقد هدفت
الهيئة إلى حتقيق ه���ذا القدر املهم من

التواصل بني رموز احلياة املصرية ورموز

املش���اركني في العملية السياسية ،وقد
حتق���ق -بحمد الله -ه���ذا الهدف من

خالل االتصال بعشرة من كبار املرشحني

املوجودين على األرض؛ وقد عنيت الهيئة
بلقاء كل من ينتس���ب إلى ه���ذه البالد
بوطنية وصدق واشترطت أال يكون ممن

ش���ارك في احلياة السياسية ،أو انتسب

سمي بـ (فلول)
بش���كل أو بآخر إلى ما
َّ
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معايير االختيار
دع�م��ت الهيئة الشرعية م��ؤخ��ر ًا ال��دك�ت��ور محمد م��رس��ي رئيس ًا جلمهورية
مصر العربية ،فما احملاور الرئيسة التي وضعتها الهيئة كآليات في نقاشها
للمرشحني التي قابلتهم؟
مضت الهيئ���ة لتحقيق هذه األهداف عبر خط���وات ،اخلطوة األولى :قامت
بتش���كيل جلن���ة إلدارة هذه العمليةُ ،
وش���كلت باألصالة م���ن أعضاء الهيئة

الش���رعية؛ ولقد قامت مبراجعة املختصني؛ وعملت على وضع املعايير التي
على أساسها ميكن أن يُختار رئيس البالد.

ه���ذه املعايير متعلق���ة مبختلف القضايا واحملاور الش���خصية واملنهجية
والعملية اخلاصة بالش���خصية ،ووضعت أوزاناً نس���بية ل���كل معيار من هذه
املعايي���ر ،كما وضعت قيماً ودرجات إلى آخره بحيث إن اللقاء يخرج عن كونه

كلمة يلقيها املرش���ح ،أو إبداء وجهات نظره في بعض القضايا ،إلى ُمراجعة
ش���املة في كل محاور التفكير ،وكل مسائل السياس���ة الداخلية واخلارجية،
وبالتالي تعرض املرش���ح لنقاش���ات تفصيلية حول محاور س���تة رأت الهيئة
أهميتها وأولوياتها ،فناقش���ت الهيئة املرشحني في املوقف من قضية تطبيق

النظ���ام البائد أو بـ (فلول) احلزب

الوطني الذي ساد البالد في مرحلة

من مراحل الضعف والفساد.

وق���د اس���تطاعت الهيئ���ة أن

تكتس���ب ثق���ة واحت���رام ه���ؤالء
املرش���حني نظراً مل���ا قامت به من

مقابالت كشفت عن حرفية ومهنية
عالية ،حيث إن الهيئة شكلت جلنة
من كبار املتخصصني في اجلوانب

السياس���ية واالقتصادية وما يتعلق
بالشأن العام ،كانوا يهتمون مبقابلة
هؤالء املرشحني إضافة إلى أعضاء
مجل���س أمن���اء الهيئة الش���رعية

للحقوق واإلصالح ،كما استطاعت

من خالل هذا التواصل -أن تفتحباباً من أبواب التفاهم ،وتسعى إلى
إحداث ه���ذا القدر م���ن التناغم،

وتصحي���ح الص���ورة املغلوطة عند

بعض املرش���حني ع���ن االجتاهات
الوطنية أو اإلسالمية املوجودة في
بالدنا.

الشريعة ،ومن املؤسسات واجلهات الرسمية الدينية كمؤسسة األزهر ومجمع

البحوث اإلس�ل�امية؛ والواجب نحو هذه املؤسسات .وكيف ميكن العمل على
تطويرها؟ وما اآلليات واإلجراءات والتصورات املوجودة عند املرش���ح لتطبيق

الش���ريعة اإلسالمية؟ ،ثم املوقف من الكنيسة املصرية واألقباط ،وكيف ميكن

التعامل مع الفتنة الطائفية التي تطل برأس���ها ب�ي�ن حني وآخر؟ وما موقف
مما يسمى بالتوافق
املرشح من الدستور املقبل؟ وكيف ينظر إليه؟ وما موقفه َّ
حول الدس���تور املصري هذا كله كان في محور اس���تكمال تطبيق الش���ريعة

اإلسالمية.

حمور السياسة الداخلية
ثم ننتقل مع املرشح إلى محور السياسة الداخلية فنسأله :كيف ميكن أن

يعود اجليش إلى ثكناته مرة أخرى؟ وكيف ميكن أن تستعيد مؤسسات الدولة
هيبته���ا؟ وكيف ميكن أن يُعاد هيكل���ة وزارة الداخلية؟ وكيف ميكن لألمن أن

يعود؟ وكيف ميكن القضاء على حالة االنفالت املوجودة في الش���ارع املصري
ليس فقط عملياً ولكن أيضاً تنظيرياً؟ وكيف ميكن إعادة حالة االنضباط إلى
احلياة املصرية؟ وغير ذلك من ملفات الشأن الداخلي للدولة.
حمور احلكم وشؤون الدولة
ثم نذهب معه إلى محور آخر وهو ملف احلكم وش���ؤون الدولة ،فنس���أل

املرش���ح :ما موقفه من قضية املركزية والالمركزية في احلكم؟ وما رؤيته في
الدولة املقبلة؛ هل تكون دولة رئاس���ية أم برملانية أم دولة مختلطة؟ ثم ننتقل

إلى احلديث عن محور السياسات اخلارجية ،وكيف يراها املرشح؟ وما املوقف
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الصحيح واملنضبط من قضية االتفاقات واملعاهدات

الدولية التي أبرمتها مصر مع العالم اخلارجي سواء
أكان منها املعاهدات اإلقليمية أم الدولية وما يتعلق

باملعاهدات اخلاصة كاتفاقية كامب ديفيد مثال؟.
حمور دور مصر اإلقليمي

ونتح���اور بعد ذلك ح���ول دور مصر اإلقليمي؛
فنناقش مصر ُقطرياً ،وأفريقياً ،وعربياً ،وإسالمياً،

وعاملياً ،وننظر كيف ميكن أن تس���تعيد مصر دورها

اخلارج���ي؟ وكيف تعود إلى س���ابق عهدها وأثرها
امللم���وس في العالم بأس���ره؟ ونناق���ش معه بعض

القضايا الدولية ذات الصلة بالشأن املصري كقضية
مياه النيل واملش���اكل التي تتعل���ق بها ،وتأثيرات ما

يجري في السودان على احلياة في مصر؟.
ملف التنمية

كما نسأله عن ملف التنمية في مصر؛ لنناقش

بعد انتهاء اللجنة ال�ت��ي وضعتموها الختيار مرشح
الرئاسة القادم؛ هل حتققت تلك األهداف املرجوة قب ًال؟
بفضل الله تعالى -حققت ه���ذه اللجنة أهدافها التيمد جس���ور التواصل مع هؤالء املرش���حني،
توختها من َّ
وتصحي���ح الص���ورة عن���د بعضهم عن اإلس�ل�اميني،

وتصحي���ح الصورة عنه���م وعن مواقفهم أنفس���هم من
القضاي���ا املختلفة ،ومحاولة وزن كل مرش���ح من خالل
املعايير التي وضعتها الهيئة وإعطائها تقومياً دقيقاً لكل
ش���خص من هؤالء؛ والنتيج���ة أن كل ذلك  -بحمد الله

تبارك وتعالى  -قد حتقق.

ويبق���ى أن أذكر في هذه النقطة أمراً مهماً؛ وهو أن

املشهد متغير ،وما كان من قرار قد يتغير بتغير الظروف
واملآالت.

رجل رفع سقف الدعوة

كي���ف تخلفت مصر؟ وكيف ميك���ن أن تنهض؟ وما

مشاريع املرش���ح وخططه التي سوف يقوم بها في
حال فوزه بانتخابات الرئاس���ة؟ كيف يس���تطيع أن
يعود مبصر لسابق عهدها في االزدهار االقتصادي؟

تابع العالم كله تقريب ًا؛ قضية الشيخ حازم صالح أبو إسماعيل
مع جلنة االنتخابات ،والتي انتهت باستبعاد الشيخ من سباق
الرئاسة ،وأظهرته في صورة الرجل الكاذب املتجرئ على أمته

كيف يحقق لها الرواج التجاري؟ كيف ينهض مبلف

باخلداع؟ فما رأيكم فكيف تقرؤون هذه القضية؟

العهود السابقة؟

فضيلة الش���يخ حازم أحد الدعاة املعروفني ،وأحد املتحدثني

تنمية اإلنسان واستعادة خصائصه التي فقدت عبر
كما نتناق���ش معه تفصي ً
ال ف���ي بعض امللفات

املهمة كمل���ف الصحة والعالج املجان���ي ،والتعليم؛
والتعليم املجاني ،والتربي���ة؛ والرؤية التي يجب أن

تُعتمد لتربية النشء وتهيئته لغد مشرق  -بإذن الله
تبارك وتعال���ى  ،-ورؤيته حول اخلروج من األزمات

االقتصادية احلقيقية واملفتعلة.
وأخيراً :مل���ف أولويات الرئي���س في املرحلة

األولى من رئاس���ته وهي القضايا األخطر بالنسبة
إليه ،فمث ً
ال :ما املس���ائل التي سوف يبدأ بها؟ وأين
سيتوجه في أول زيارة سيقوم بها خارج البالد؟ وما

أجنداته في أول مئة يوم لرئاسته؟.

كل ما س���بق وأكثر هو ما نديره في حوار طويل

ميتد مع كل مرش���ح إلى بضع س���اعات في اللقاء
الواحد.
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وممن ساهم في الدعوة
الذين يُش���هد لهم بالكفاءة في القولَّ ،
اإلس�ل�امية بإس���هامات واضحة جداً في الفترة األخيرة من
خ�ل�ال لقاءاته الفضائي���ة والتلفزيونية املصورة واملس���موعة؛
فلقد استطاع من خالل سباق الرئاسة أن يحقق أهدافاً كثيرة

للدعوة إلى الله  -ع َّز َّ
وجل  -حيث إنه اس���تطاع أن ينشر هذا
املنهج اإلسالمي ويكسب له أنصاراً كثيرين ،وأ ْن يبشر بقضية
الشريعة وأن يجمع الناس حولها ،وهذه من أكبر احلسنات التي
حتققت من خالل الش���يخ للدعوة إلى الله ،وقضية الش���ريعة

مما ينبغي أن يذكر فيش���كر ،ولو لم يك���ن له من هذه
وه���ذا َّ
احلملة االنتخابية املوس���عة إال نش���ر قضية القناعة واإلميان
العميق بقضية الش���ريعة ،وبقضية املنهج اإلسالمي لكفاه عند
الله  -ع َّز َّ
وجل  ،-وفي النهاية :إن الهيئة الشرعية تُكِ ُن لعضو

جمعيتها العمومية الشيخ حازم صالح كل التقدير وتثمن كثيراً
هذه املواقف التي قام بها في املرحلة السابقة.

افتراء إعالم

ومن واجب القول :إن بعض الهيئات أحس���نت

في مواقف وأس���اءت في أخرى ،واس���تطاعت أن

ما تعليقكم على تصوير اإلعالم ملواقف أنصار الشيخ

تكس���ب اجلولة في قضية وأن تخسرها في أخرى؛

فينقلون األك��اذي��ب ع�ن�ه��م ،وي��ؤول��ون ع�ل��ى ألسنتهم

واجلماعات كانت على قدر املس���ؤولية ،وهذا حكم

هذه قضية ال نقبلها؛ ألن احمليطني بالش���يخ حازم أبو

القه���ر واالس���تبداد الذي كان يجث���م على صدور

ح� ��ازم ،ب��أن�ه��م إره��اب �ي��ون ي�س�ع��ون ف��ي األرض ف �س��اداً،

لكن التقيي���م العام واإلجمالي هو أن هذه الطوائف

التصريحات واالفتراءات؟

عام ألبناء احلركة اإلس�ل�امية الي���وم برفع غطاء

إسماعيل فئات متعددة ومتنوعة منهم من عامة الشعب
املصري ،ومنهم من املنتسبني إلى املنهج السلفي ،ومنهم

من ينتس���ب إلى جماعه اإلخوان ،ومنهم من ينتسبون

إل���ى جماعات الغل���و والتطرف ،فال يصل���ح أن يُع َمم
احلكم على هؤالء جميعاً بأنهم على هذا النحو املذكور؛
ممن ينتسب إلى
وذلك ألن الشيخ حازم بشخصه ليس َّ
طوائف الغلو بحال ال في تاريخ وال في خطابة.

وقل���وب اجلميع ،والكل اآلن في مس���يرة من البناء
والتنمية ومس���يرة م���ن املواجه���ة واملدافعة ،فهم
يواجهون ويدفعون كثيراً من اإلش���كاالت وكثيراً من
االفتراءات وكثيراً من الش���بهات؛ وفي نفس الوقت
يعملون على بناء أنفس���هم وتنمية قدراتهم وإقامة

هياكلهم وإنش���اء حياتهم املعاصرة على شكل يحقق
ملص���ر ما تصبو إلي���ه من التقدم والرق���ي والنماء
واالستقرار  -بإذن الله تبارك وتعالى  -األداء العام

للتيارات واجلماعات والطوائف اإلسالمية باجلملة

أداء سياسي
ما تعليقكم على أداء اإلسالميني السياسي منذ اندالع
ثورة اخلامس والعشرين من يناير؟
هذا موضوع كبير جداً يحتاج إلى تفصيل وبس���ط في

الكالم ،كم���ا يحتاج إلى بحث طوي���ل؛ إمنا احلركات
اإلس�ل�امية املصرية  -بحمد الله تبارك وتعالى  -في
اجلملة أبلت بالء حسناً وأدت دوراً جيداً ،واستطاعت

التأثي���ر في مجري���ات األحداث ،وال نس���تثني أحداً
من هذا ،فاإلخوان واجلماعات الس���لفية ،واجلماعة

أداء محمود؛ ولهذا اس���تثناءات لكن االستثناء كما

يقال يثبت القاعدة.

ملحوظات على األداء
هال م َّثلتَ لنا بعض النماذج من تلك االستثناءات
التي تثبت القاعدة كما ذكرمت؟
ميكن أن نرص���د بعض ه���ذه امللحوظات على
أداء هذه التيارات منه���ا :أوالً :التأثر باخللفية
الس���ابقة والتاريخية في العالق���ات التي كانت

اإلسالمية وجماعة أنصار السنة احملمدية ،واجلمعية

بني تل���ك اجلماعات ،وقد كان ه���ذا من عمل
النظ���ام البائد؛ كأجهزة أم���ن الدولة مث ً
مما
ال؛ َّ

اإلسالمية األخرى.

جعلت الكلمة مفترقة ،والصف منقسم ،والرايات

الش���رعية –على الرغم من انقطاعها للعمل الدعوي

فقط  -وجماعة التبليغ والدع���وة ...إلخ من الهيئات

ترتب عليه وجود حساسيات بني هذه الطوائف

فلقد اس���تطاعت هذه اجلماعات أن متأل املشهد
وأن مت�ل�أ الف���راغ ،وأن حتقق كثيراً م���ن اإلجنازات

متعددة؛ واستمرار هذه احلال أمر ال ينبغي.

واإليجابيات :بعضها يتعلق باجلانب الدعوي والشرعي،
وبعضها يتعل���ق باجلانب السياس���ي ،وبعضها يتعلق
بجانب إدارة احلياة بش���كل ع���ام ،ومعظمها جماعات
لم يظهر لها مشروع سياسي في الفترة السابقة فبدا

اآلن.

واألم���ر الثاني :هو أن احلركة اإلس�ل�امية

التي متارس العمل السياس���ي أو احلزبي اليوم
تستش���عر قدراً من عدم النضج؛ ولتحقيق هذا

النضج وحتصيله يحتاج إلى أس���باب وإجراءات
متع���ددة بدءاً م���ن التثقيف السياس���ي مروراً
بالتربية السياس���ية وانته���اء باجلهاد واحلراك
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بد من إيجاد ثقافة سياسية عند مختلف أبناء
السياس���ي ،فال َّ

احلركة اإلس�ل�امية ،وأن يربى أبناء احلركة اإلس�ل�امية على
كيفية وقوف الفرد منهم موقفا سياسياً صحيحاً من قضيه من
القضايا السياسية املعاصرة أو املطروحة .وكيف تقوم الطائفة

أو الفئ���ة أو اجلماعة به���ذا الدور بني أبنائها حني حتس���ن
تربيتهم سياس���ياً؟ ثم كيف ميكن أن متارس هذه اجلماعة أو

هذا احلزب اجتهاده السياس���ي برش���د من خالل املواجهات
السياسية واملنازالت السياسية والوسائل السياسية املختلفة؟

مجلس رئاسي
نعود لقضية الرئاسة املصرية ،ه��ل ت��رون إمكانية
التفاوض على فكرة عمل مجلس رئاسي أو رئيس
توافقي إسالمي ،وذلك جلمع الشمل؟
هذه فكرة مطروحة طبعاً؛ وهي موضع بحث اآلن من

مختلف األطراف كيف ميكن أن يجمع بني املرشحني

والعمل اإلسالمي يحتاج اليوم إلى هذا املعنى للحرص على

اإلس�ل�اميني في نس���يج واحد وقوي ومتماس���ك

أو ف���ي تصريح���ات أو في رؤى أو في حتالف���ات ،وهذا يبدو

املجتم���ع ومتثيلها بش���كل معتبر في ه���ذا املجلس

النضج السياس���ي ،والبعد عن املراهقة السياسية في مواقف

ومتناس���ق؟ ،وكيف ميكن احتواء القوى األخرى في

لي من األهمية مبكان حتقيق وحتصيل النضج في املمارس���ة
السياس���ية ،طبعاً حداثة هذه التجربة وقلة الكفاءات والكوادر

الرئاس���ي؟؛ الذي قد يتكون م���ن رئيس ومن نواب
ومن مجموعة من املساعدين واملستشارين في نفس

اآلتية  -بإذن الله تبارك وتعالى .-

على خلفية هذه الش���ريعة اإلس�ل�امية  -بإذن الله

مما ينبغي االعتناء به واالهتمام به في املرحلة
املدرب���ة ،وهذا َّ

الوقت ،وفي حال يبنى من خاللها مش���روع للنهضة
تبارك وتعالى  -وهذا مم���ا يجري فيه العمل اآلن،

كمال الشريعة
كيف ترون قضية تدرج تطبيق الشريعة خاصة أننا رأينا في

ونرجو أن تُسفر األيام القليلة القادمة عن وجود هذا
املجل���س واالتفاق عليه والتوافق علي���ه  -بإذن الله

تبارك وتعالى.-

النموذج التونسي تصريحات تنادي بعدم تطبيقها؟
هــــذه الش���ــريعة انتهــت  -بحمد الله تبارك وتعالى -
َّ
وج���ل  -قوله{ :ال َْي ْو َم
كامل���ة مكمله حني أنزل الله  -ع َّز

اإلس�ل�ا َم
ْ���ت ل َُك ْم ِدي َن ُك ْم َو َأ مْت َْم ُت َعل َْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِض ُ
َأكْ َمل ُ
يت ل َُك ُم ْ
ِدي ًنا} [املائدة.]٣ :

فاألصل أال يتوقف تطبيق الشريعة على شيء ،وال على

أحد بعد اكتمالها ومتامها ،وحتكيمها بالكامل ،خالل ثالثة
عشر قرناً متعاقبة من الزمان ،فليس ألحد أن يقول بالتدرج
في تطبيق الشريعة؛ لكن احلال التي ميكن القبول فيها هي

حال الضرورة واالضط���رار؛ فقط في هذه احلاالت :إذ ال
محرم مع االضطرار ،والض���رورات تبيح احملظورات؛ لكن
الضرورة تقدر بقدرها ،فاألصل أن تطبق الشريعة بكمالها

الدستور والرئاسة
ما رأيكم في قضية وضع الدستور والرئاسة أيهما
أو ًال؟ ،ث��م م��ن وجهة نظركم مل��اذا يتمسك املجلس
العسكري بالدستور قبل الرئاسة؟
ف���ي احلقيقة إن املجلس العس���كري ه���و جهة من
اجلهات املؤثرة ف���ي احلياة السياس���ية اليوم؛ ألن
اجليش املصري حك���م وملدة  60عاماً ،وخروجه من

الس���لطة بهذه السهولة ليس أمراً ميسوراً؛ وقد قال
الل���ه  -تعالى { :-ق ُِل ال َّل ُه َّم َما ِل َ
���ك ال ُْـمل ِْك ُت ْؤ ِتي ال ُْـمل َْك

وبجملته���ا إال إذا تع���ذر هذا التطبيق ،وامتن���ع فإنه يبقى

���اء َو ُت ِع ُّز َمن َت َش ُاء َو ُت ِذ ُّل َمن
���اء َوتَنزِ ُع ال ُْـمل َْك مِ َّمن َت َش ُ
َمن َت َش ُ
َت َش ُاء ب َِي ِد َك ا ْلـخَ ْي ُر إ َن َّك َعلَى كُ ِّل شَ ْيءٍ َق ِد ٌير} [آل عمران:

حكمها حتى يتهيأ املجتمع لتطبيق الشريعة بكاملها  -بإذن

ال يكون إال مبش���قة فال شك أن فيه مشقة حقيقية

والنصوص الشرعية ما يشهد لهذا املعنى بتمامه وكماله.

احلكم ويغادروه ،ولهذا أستطيع أن أفهم قلق املجلس

هذا موضع من مواضع الض���رورة التي يقدرها أهل العلم

وينظرون فيها ويهيئون األسباب لتالفي حال الضرورة ورفع

 ]٢٦فهنا نازع للملك والنزع ال يكون بس���هولة؛ النزع

الله تبارك وتعالى -ولدينا من القواعد الفقهية واألصولية

على الذين عاشوا يحكمون لعقود متصلة أن يتركوا
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العس���كري على وضعه في الدستور ،قلقه على املوقف من ميزانية

الذين يقولون :إن اجلي���ش كان مجبراً وكان مضطراً

ثلث االقتصاد املصري .كل هذا قد يدعو إلى القلق باإلضافة إلى

فلقد رأينا خي���ارات أخرى للجيش في اجلزائر وليبيا
كن
واليمن ،ونرى له اآلن خياراً آخر في سورية ،نحن نُ ُّ
تقدي���راً واحتراماً للجيش املص���ري الذي وقف وقفة

اجليش ،قلقه على استثمارات يقوم بها اجليش حلسابه؛ رمبا متثل
االمتيازات الشخصية التي قد توجد ألعضاء هذا املجلس .كل هذا

مما يحمل اجلميع على القلق ،ماذا سوف تؤول إليه األمور؟
َّ

وينبغي على احلكماء والعقالء أن يوجهوا هذه الرس����ائل التي

البد أن يفع���ل مافعل وأنه لم يكن له خيار آخر؛
وكان َّ

معتبرة في هذه الثورة.

تطمئن املجلس العس����كري أننا لس����نا بصدد ثورة تطيح باملجلس

اجليش أخطأ في بعض املواقف ،نعم أخطأ .كانت

املؤسسة العسكرية ،وتعطيها قدرها ،وليست في احلقيقة اخلصومة

أس���اء التصرف في بعض القضايا ،نعم أخطأ أخطاء

العس����كري ،وإمنا بصدد ث����ورة حتترم اجليش املص����ري ،وحتترم

عليه مؤاخذات ،نعم عليه مؤاخذات .املجلس العسكري

واملنازعة والثورة على اجليش املصري أو على املؤسسة العسكرية.

سياسية وميدانية .كل هذا ميكن التسليم به .لسنا مع
تفجير املوقف مع اجليش ،ولسنا مع تثوير الناس ضد

الرئيس والعسكري

هذه املؤسس���ة الكبرى ،وكذلك ضد مؤسسة القضاء؛
التي ال نراها ممثلة في هذه اللجنة الرئاس���ية والتي
عليها مؤاخذات كثيرة في مواقفها.

كيف ترون سيناريوهات الرئيس القادم واملجلس العسكري؟
ب���د على كل حال من األحوال أن تقوم َعالقة متوازنة بني
ال َّ

الرئيس وهذه اجلهات التي يقوم على رئاس���تها ،فهو رئيس
لكل املصريني العسكريني واملدنيني على حد سواء .وهو رئيس

فالبد أن يجد الرئيس املصري
القضاة ورئيس احملامي�ي�ن،
َّ
هذه الوس���ائل التي من خاللها يحقق التوازن في التعامل مع

هذه القوى املوجودة في املجتمع ،وأن يس���تطيع العمل على

معايير التصويت
أخ� �ي ��ر ًا ه��ل ي �ك��ون ت �ص��وي��ت ال �ن��اخ��ب ملرشحي
الرئاسة م��ؤي��د ًا النتمائه احلزبي أم لضميره؛
ألنها شهادة يسأل عنها أمام الله؟

هذا القدر املطلوب من التوازن بني السلطات ،وينبغي لرئيس

املصريون ليس���وا كلهم أعض���اء في جماعات،

التي متكن���ه من إدارة املرحلة التي مت ُّر بها البالد بقدر عال

على أصحابهم ،وليس���ت البيعة ملزمة لكل أحد

اخلصوصي���ة املوجودة من غير أن يفضي ه���ذا إلى تفريغ

عن األتقى لله واألرضى له  -س���بحانه وتعالى

هامشية.

املصريون بتحقيقه بغض النظر عن االنتماءات

اجلمهورية أن يكون بهذه القوة وهذه الصالحية وهذه القدرة

ولي���س كل أعضاء اجلماعات ق���د أخذوا بيعة

م���ن الهدوء ،وقدر عال من الت���وازن ،وقدر عال من مراعاة

ف���ي كل قضي���ة ،وينبغي أن يبح���ث املصريون

الثورة م���ن محتواها ،أو حتويلها إلى ث���ورة غير حقيقية أو

مم���ا ينبغي أن يعتني
 -واألنف���ع لعباده ،فهذا َّ

ما تقييمكم للتعامل بني اإلسالميني واملجلس العسكري في
الفترة املاضية؟

والوالءات؛ ألن قضية الرئاس���ة هذه من قضايا
الش���أن العام التي ينبغي أن يتجرد فيها الناس
لله  -تعالى  -في تقدمي من هو األنفع واألصلح

في اجلمل���ة؛ اإلس�ل�اميون ال يريدون أن يدخل���وا صراعاً

واألفضل ،وينبغ���ي أن تتحرر فيها إرادة الناس،

إلى املؤسس���ة العس���كرية وإلى أفرادها وإل���ى قيادتها بأن

أن يأخذ بهذا واحلمد لله؛ وإن خالف فعليه أن
يس���تفتي إماماً في دائرة جماعته ،أو في دائرة

به هذه املؤسسة في الثورة نظرة تقدير واحترام ،وليسوا مع

األفراد واجلماعات والطوائف على حدٍّ سواء.

مع العس���كريني ،بل يوجه���ون خطاباً دعوياً هادئ���اً رقيقاً
اإلس�ل�اميني يقدرون ويثمنون دور اجلي���ش املصري ،ودور
املؤسس���ة العس���كرية املصرية ،وأنهم ينظرون إلى ما قامت

فمن وافقت إرادته إرادة طائفته أو جماعته فله

أوسع وهي دائرة العلم الشرعي الذي يحكم على
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[ قصة قصيرة ]

الصعود
للقاع
حم��م��ود ح��س�ين عيسى

استيقظ على صوت السجان الغليظ ..وهو ينادي عليه
من شراعة باب الزنزانة؛ بعد أن قرع الباب بقوة :قم للخروج
للتري ��ض؛ بدل ما تتلف عضالت ��ك ..إن كان عندك عضالت
أص ًال ..أكيد كل جسمك حلم ودهون من أكل اللحوم ..التي
حرمته ��ا علين ��ا؛ بع ��د م ��ا وصل س ��عر الكيلو منه ��ا أكثر من
نصف راتبي !..قم وانهض!..
لم يحرك سعيد ساكن ًا!..
الس ��جان :قم ..منذ أن جئت أول أمس؛ لم تأكل ش ��يئ ًا..
ول ��م تغ ��ادر الزنزان ��ة ..ول ��م أرك إال والدم ��وع منهم ��رة م ��ن
عينيك!..
لم يعره سعيد اهتمام ًا!..
أغلق السجان الباب ..وهو يتمتم احلكمة الشعبية(:اللي
يأكل على ضرسه ينفع نفسه).
•••
جلس س ��عيد جلس ��ة القرفصاء ..ودفن رأسه بني ركبتيه
وراح ينتحب ويشهق !..إلى أن أعياه البكاء ..وتورمت عيناه..
فأسند رأسه إلى جدار خشن أصابه بألم خفيف فتذكر رأس
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كرسيه الوثير في مكتبه ،وسيارته ،وقصره ،فصرخ في نفسه
صرخ ��ة مدوي ��ة أيقظت بقاي ��ا ضمير حاول القض ��اء عليها
س ��نني ط ��وا ًال ليس ��تريح منه متام� � ًا إال أنه أخف ��ق في ذلك،
بل فش ��ل فش ًال ذريع ًا ..رآه واقف ًا أمامه في صورة غير صورته
املعهودة لديه!..
س ��أله س ��عيد وهو يرجتف من اخلوف :م ��اذا حلّ بك ؟!
كيف حتولت من مارد إلى قزم..؟!
 أنت!..سعيد مستنكراً :أنا!..
 نعم ..أنتسعيد مستفهم ًا :كيف ؟
 أنس ��يت م ��ا فعل ��ت ب ��ي ..كن ��ت ف ��ي ش ��بابك تأخ ��ذبنصيحت ��ي ..وتتبن ��ى رأي ��ي ..وحتاف ��ظ لي عل ��ى حيويتي..
وكنت تش ��نف أذان ��ي دائم ًا بقول ��ك ملن يغري ��ك ويرغبك في
طري ��ق احلرام ،واالنح�ل�ال :ال ..أنا أخاف الل ��ه ..ثم تتبعها
بقولك :ضميري ال يسمح لي بذلك!..
وكنت أعمل جاهد ًا على استمراري يقظ ًا كيال تتسلل

إلي ��ك نفس ��ك األم ��ارة بالس ��وء ،أو وس ��واس خن ��اس
م ��ن اجل ��ن أو الن ��اس ..وكنت ُأ َصبـِّر ،وأش ��جع نفس ��ي
وأهنئها في الوقت ذاته أن جهادي هذا يأتي بالنتائج
املطلوب ��ة ..وكن ��ت أتغافل عن الهن ��ات واألخطاء التي
كنت تقع فيها ..فالتغافل عالج في مواقف ما!..
وجتاوزن ��ا س ��وي ًا مرحل ��ة الش ��باب اخلط ��رة،
وانتقلنا إلى مرحلة ما بعد اجلامعة ..وقد مت تعينك
معي ��د ًا ف ��ي إح ��دى كلياته ��ا املرموقة ..كي ��ف ال وأنت
املتفوق ..املتميز ..وكانت سعادتي كبيرة عندما قررت
أن ��ت إكم ��ال نصف دين ��ك ..عصمة لنفس ��ك ..وغض ًا
لبصرك !..وكنت أكثر سعادة بتقدمك العلمي؛ الذي
مكنك من حتصيل الدرجات العلمية في فترة زمنية
قياسية ..مما ساعدك على تبوء املناصب اإلدارية في
الكلية ثم اجلامعة حتى وصلت إلى قمتها!..
وليتك ما وصلت!..
ب ��دأت األنظ ��ار تتج ��ه حولك ..واألضواء تس ��لط
عليك ..واحل ��وارات التليفزيونية ،والصحفية تنهال
�تاء وصيف� � ًا !..فب ��دأت تدير ظهرك
علي ��ك كاملطر ش � ً
لنصائحي ..وال تبالي حلديثي ..واستبدلته بحديث
نفسك ..وأنصت لوسواسك اخلناس الذي جثم على
ص ��درك ..بع ��د أن رحبت به ،وأفس ��حت ل ��ه الطريق..
وبعد أن ش ��غلك هواك ..وبهرتك األضـواء ..وغـيرتك
الش ��هرة ..وانقطع ��ت ع ��ن ذك ��ر الل ��ه ..فل ��م يخن ��س
وسواسك !..فأخذ مكاني بجوارك!..
فق ��ررت أال أنس ��حب وأت ��ركك فريس ��ة له ��م..
وأعلنته ��ا أمامهم :حرب بيني وبينكم ال هوادة فيها..
وعزم ��ت أن أنتص ��ر ..وظنن ��ت أن ��ك س ��تفيق وتنح ��از
ل ��ي ،وتقف في صفي ملواجهته ��م ..ولكن خاب ظني..
وانحزت لهم ..ووجدت نفسي وحيداً ..أمامكم!..
وتس ��اءلت ف ��ي نفس ��ي :م ��اذا أفع ��ل ؟ خذلن ��ي
رفي ��ق دربي ..هم أق ��وى منّي ..أأترك ��ه يتحمل نتيجة
اختياره ..وأنزوي كما أراد لي؟
لكن كيف أتركه وهو منِّي وأنا منه ؟!
ال ..لن أتركه فريسة سهلة لهم!..
•••

رأيته ��م يغرون ��ك ب ��كل م ��ا ميلك ��ون ..يزينون لك
احلرام!..
نصحتك...
أشحت بوجهك عنّي!..
رأيت ��ك تقت ��رف جرمي ��ة رش ��وة مبطن ��ة ..بعد أن
أوهموك أنها مجاملة بس ��يطة من ش ��ركة اإلنشاءات
الت ��ي أرس ��يت عليها عملي ��ة صيانة مراف ��ق اجلامعة
باألمر املباش ��ر !..وأنت في زهو بس ��لطتك !..وسعادة
برصيد نقدي لم تكن حتلم بامتالكـه بهـذه السرعة!..
انتحيت بك جانب ًا ..ذكرتك بأن الراشي واملرتشي
ملعونان ..وذكرتك مباضيك املشرف!..
علي ..ونهرتني أمامهم ..وأعطيتهم
ع�ل�ا صوتك ّ
فرصة الهمز واللمز بي ..والسخرية منّي!..
•••
ورأيتك تتبوأ املنصب تلو املنصب ..وتزداد رغبتك
في االمتالك ..وي ��زداد طغيانك وظلمك للعباد ..لم
ترع في مرؤوس لك كرامة ..ولم ترع في مال س ��طوت
علي ��ه حرمة ..ولم يع ��د همك إال امت�ل�اك القصور..
والس ��يارات الفاره ��ة ..وكم أصبح رصي ��دك في بنوك
الداخل واخلارج الذي تسأل عنه كل ساعة!..
•••
م ��رت الس ��نون بب ��طء ش ��ديد عل � ّ�ي ..وبس ��رعة
فائق ��ة علي ��ك !..كن ��ت أزداد إص ��رار ًا عل ��ى الظه ��ور
أمام ��ك ..ونصح ��ك غي ��ر عاب ��ئ مب ��ا يصيبن ��ي منك
وم ��ن أعوان ��ك !..وكن ��ت تزداد إص ��رار ًا عل ��ى التخفي
م ّن ��ي ..وازدراء قول ��ي ..وكان النص ��ر حليف ��ك أن ��ت
وأعوان ��ك عل � ّ�ي ..فبدأت تقزمني في نفس ��ك !..حتى
ص ��رت كما تراني !..وصرت أنت كم ��ا أراك !..ال وجود
لك !..ستقضي كما يقضي كل شيء ..وسأحاجك في
املوقف املش ��هود !..ال عذر لك عندي !..دمرت حياتك
وآخرتك !..فال تلومن إال نفسك ووسواسك!..
ينخرط سعيد في بكاء حاد ..يكاد يزهق روحه!..
 اب ��ك عل ��ى نفس ��ك وارثه ��ا ..فل ��ن تب ��ك عليكالبواكي!..
•••
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السنِّي
المشروع
ُّ
سباق المشاريع
د .عبد العزيز كامل
في

الشريعة في دستور تونس
شعار المرحلة
فتحي السعيدي

مرصد األحداث
جالل سعد الشايب
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تعقيدات األزمة السورية
وآفاق الحل
محمد سليمان الزواوي

[ المسلمون والعالم ]

ّ ِّ
المشـروع السـني

في سباق المشـاريع
د .ع��ب��د ال��ع��زي��ز كامل
d.amk@hotmail.com

في مقال س���ابق – عدد ( - )298من مجلة ^ ،حتدثت

عن مجريات (مئة عام من احلصار) الذي فرض على املش���روع

اإلسالمي اجلامع لشعوب أهل السنة ،منذ إسقاط آخر صيغة
عاملية له ،ممثلة في دولة اخلالفة العثمانية ،امللغاة عام 1924م
بعد هزمي���ة تركيا في احل���رب العاملية األولى ع���ام 1914م،

وتناولت التفاعالت الواقع���ة واملتوقعة من جراء ذلك احلصار
السنِّي من وقتها وحتى اآلن ،الفتاً النظر
املتواصل على املشروع ُّ
إل���ى خطأ التجاهل أو التغافل عن ذلك اخلطر عند قادة الرأي

سباق أو حلبة مصارعة ،وقد أكسبها األمريكيون مؤخراً أبعاداً

دولية أهم ،بعد أن جرى توس���يع مفهوم ذلك (الشرق األوسط)
إستراتيجياً ،ليضم باكس���تان وأفغانستان وتركيا حتت مسمى

«الشرق األوسط الكبـــير» أو اجلديد!

إن أبعاد الصراع االقتصادية والسياس���ية والعسكرية على

أراضي العالم اإلسالمي – وخاصة في املراكز األربعة األهم فيه
تاريخياً وجغرافياً وهي( :بلدان اخلليج العربي واليمن والش���ام
ومصر والع���راق) هذه األبعاد؛ تزداد حدتها وش���دتها بدخول

وأصحاب القرار من اإلس�ل�اميني ،خاص���ة بعد موجة الثورات
العربية ،التي ستُصور حتماً على أنها ميكن أن متثل قفزة هائلة

من الرؤى فيما يس���مى بـ (احلتمي���ة التاريخية) عند أصحاب

بني املش���اريع املتصـــارعة منذ عق���ود طويلة في قلــب العالم

الدولية واإلقليمية واحمللية املتنافسة فوق أراضي هذه املنطقة،

للخروج من ذلك احلصار ،للمش���اركة بقوة في مضمار السباق
اإلسالمي املسمى منذ مطلــع القــرن التاسع عشر بـ (الشرق

األوسط).

البُعد الديني عليها ،لتظل تلك املنطقة ملتقى تصورات متباينة
التجارب احلضارية ،حيث إن أصحاب كل مشروع من املشاريع
يرون أنها بذاتها ستش���هد (نهاية التاريخ) بانتصار مشروعهم

احلضاري ،أو بتعبير أدق :مسلكهم االعتقادي ،حيث إن الصراع

مصطلح «الش���رق األوس���ط» ،يش���مل مناط���ق اجلزيرة

في جوهره بني كل املش���اريع على أرض احلضارات والنبوات؛

ألغرض تاريخية .فبالد الشرق األوسط مساحة جغرافية ذات

حضارات) أو (حرب أفكار) .لكن تخدمه احلروب السياس���ية

العربية وأقاليم الش���ام والعراق ومص���ر ،وأضيفت إليها إيران
خصوصية ،متيزت بني سائر بقاع العالم بأنها مهد احلضارات،

ومهبط الرس���االت ،وملتقى الق���ارات ،ومطمع القوى العظمى
الطامحة إلى اإلبقاء على قوتها وس���يطرتها بضمان السيطرة

عل���ى مقدرات تل���ك املنطقة ،ومس���تودعات كنوزها العظيمة،

وممراتها املتحكمة في التجارة العاملية ،ومواقعها اإلستراتيجية
الفريدة ،ولذلك كانت عبر التاريخ – وال تزال – أش���به مبيدان

هو في جوهره صراع اعتقادي ،أو باملصطلح األمريكي( :صراع

والعسكرية واالقتصادية ،بهدف هزمية املشروع املقابل ،أو على
األقل حتييده وتهميشه .ولذلك فإن أصحاب كل مشروع يعدون
أنفسهم بالفعل في «س���باق» قد اليتدارك ،إذا سبقهم مشروع

آخ���ر منافس ،وهذا فيه مافيه من جريان األحداث وفق س���نة

{ول َْوال
التداف���ع التي قررها القرآن الكرمي في أكثر من موضعَ :
اس َب ْع َض ُهم ب َِب ْع ٍض َّلف ََس َد ِت ا َأل ْر ُض} [البقرة.]٢٥١ :
َد ْف ُع ال َّل ِه ال َّن َ
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لذلك؛ ف���إن َح َملة املنه���ج الصحيح الينبغ���ي – في هذا

املشروعات املتناقضة حضارياً وعقائدياً؛ كانت – وال تزال – ال

يضموا إلى ذلك املس���اهمة في (الريادة الشرعية لألحداث)،

دون عودته في أية صيغة ،وحتت أي قيادة؛ عربية أو أعجمية.

الس���باق  -أن يكتفوا مبسلك (الرؤية الشرعية لألحداث) حتى
ألن الف���راغ الريادي هنا؛ س���وف ميلؤه من ليس���وا واضحني
الس���نِّي)
في الرؤية ،أو مؤهلني للقيادة .صحيح أن (املش���روع ُّ

لم يتبلوربعد بصورة واضح���ة في الواقع على األرض ،بل حتى
االس���م لم يشتهر في التداول لسبق الوصف العام له( :املشروع

اإلسالمي) .لكن األيام تثبت والتطورات تؤكد؛ أن هناك بالفعل
الس���نِّي القائم على اإلسالم الصحيح؛
ضرورة لتمييز املشروع ُّ
ً
عن بقية املشروعات الهجني املنتسبة زورا للدين.
إن املراح���ل املفصلية في التاري���خ حتتاج دائماً إلى تقومي

صحيح ،ثم مبادرات مدروس���ة ،ثم خط���وات جريئة .واملرحلة
الراهنة من حي���اة األمة هي مرحلة تأس���يس عملي النطالق
مش���روع قائم على الدين الذي بعث الله به محمداً  #ال على

األه���واء التي َّ
حذره الله  -تعالى  -منها ومن أهلها عندما قال:
{ث َُّم َج َع ْل َن َ
ين ال َي ْعل َُمونَ
اك َعلَى شَ رِ ي َعةٍ ِّم َن ا َأل ْمرِ فَا َّت ِب ْع َها َوال َت َّتب ِْع َأ ْه َو َاء ا َّل ِذ َ
 )#^١٨^#إ َّن ُه ْم لَن ُي ْغ ُنوا َع َ
ني َب ْع ُض ُه ْم َأ ْو ِل َي ُاء َب ْع ٍض
نك ِم َن ال َّل ِه شَ ْي ًئا َو َّإن َّ
الظا ِل ِـم َ
�ي�ن} [اجلاثي���ة ]١٩ - ١٨ :وواجب املتقني في هذه
َوال َّل��� ُه َو ِل ُّي ال ُْـم َّت ِق َ

الس���نِّي ،مشروع الشريعة،
املرحلة أن يصطفوا حول املش���روع ُّ
الس���تعادة االعتبار لها في التحاك���م أوالً ،ثم إلعادة احلكم بها
ثانياً.

التأسيس النظري للمشروع اإلسالمي اخلاص بأهل السنة،

ق���د بذلت فيه جهود عمومية البأس بها ،في املراحل التي حيل

فيها بني اإلسالميني واملشاركة الفعلية في مجريات األمور في

بلدانهم ،لكن املنحى العملي النطالق ذلك املشروع يحتاج أيضاً

لتحسس مواقع األقدام ،قبل اإلقدام أو اإلحجام ،واليكون ذلك

إال باستشراف املشهد اإلجمالي خلريطة سباق املشاريع املغايرة
على األرض ،بامتداداتها املاضية املتصلة باحلاضر واملس���تقبل
اتصاالً وثيقاً.

خريطة املشروعات املنافسة واملتنافسة:

السنِّي ،واالستماتة
يجمعها ش���يء سوى العداء ملشروع اإلسالم ُّ
فمن العجيب أن كل تلك املشروعات – على الرغم من أجنداتها
املختلفة  -كانت كلها تتنافس فيما بينها على أمرين؛ أحدهما:
من يحقق املغنم األقصى والفائدة األعظم حلس���اب مشروعه

السنِّي الغائب أهله ،والثاني :من يلحق
خصما من تركة املشروع ُّ

املغرم األكبر والضرر األش���د بأهل ذلك املش���روع ،في هويتهم
وشرعتهم وأرضهم ومقدراتهم ومستقبل أجيالهم!

واملالحظ كذلك أن بداخل كل مشروع من تلك املشروعات
ٍ
أدوات مساعدة
الرئيسية ،مشاريع أخرى صغيرة ،يتم استعمالها

في املناكفة واملناهضة ،مثل مش���اريع األقباط واملوارنة والدروز

والنصيرية العلوية والزيدية احلوثية والزجن الوثنيني وأصحاب
األجندات العرقية االنفصالية.

ولنل���ق نظرة مختص���رة على تفاعالت تلك التنافس���ات

املتواصلة ضد اإلس�ل�ام الصحيح ،واملتواصي���ة على إقصائه
وعزل���ه ،وه���ي نظ���رة؛ وإن كان بعضها من املاض���ي؛ إال أن

موضوعها هواملستقبل:

أوال :املشروع الصلييب التغرييب

ينطلق أصحاب هذا املش���ــروع من «حتمية تاريخيـة» تقول

– باختصــار -بأن حركة التاريخ تتجه نحو تفرد حضارة الرجل

األبيض بالس���يادة والتفوق على بقـي���ة األمم ،مبا لهذا الرجل
م���ن خصائص َخلْقية وحضارية ،زاده���ا تألقاً – في زعمهم -
انتسابه إلى القيم الدينية التي جاء بها املســيح  -عليه السالم

– وعمل لنشرها ونصــرها ،وسينتهي التاريخ – كما يتوهمـــون
 بتفـــوق أهلها ،بل بتــزعم ذلــك املس���ـــيح – ش���خصياً -ألتباعه في الفصل األخير من التاريخ؛ ليخلصهم من كل األنداد

واملنافس�ي�ن واملعادين الذين يأتي على رأسهم :املسلمون ،ألنهم

وضعوا أيديهم على أرض املس���يح ،وجعلوا قداستها وحتررها
جزءاً من اعتقادهم!

إن املتأمل في تلك اخلريطة ،سيرى أنه خالل القرن امليالدي

وحتت هذه النظرة – العنصرية والدينية  -لسير « التاريخ

بقيادة اخلالفة التركية؛ كانت تتحرك على أراضيها املقس���مة

واملس���لمني وس���تجري إلى يوم الدين ،كما قرر القرآن العظيم:
{وال َي َزا ُلونَ ُيقَا ِتلُو َن ُك ْم َح َّتى َي ُر ُّدوكُ ْم َعن ِدي ِن ُك ْم} [البقرة.]٢١٧ :
َ

السنِّي العاملي
املاضي الذي ش���هدت بداياته إسقاط املش���روع ُّ

أربعة مش���اريع ،أحدها :املش���روع الصليبي التغريبي ،والثاني:

املش���روع اليهودي الصهيوني ،والثالث :املش���روع االش���تراكي
الشيوعي ،والرابع :املشروع العلماني العربي .ثم دخل على خط

املنافسة مشروع خامس هو؛ املش���روع الشيعي الفارسي .هذه
68
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املس���تقبل»؛ جرت معظم أحداث التاريخ املاضي بني النصارى

لكن هذا الغرب النصران���ي َع َ
رضت له فترة إعراض عن

الدي���ن ،فبعد صراع طوي���ل مع العالم اإلس�ل�امي في حروب
صليبية متواصلة على أرض الش���ام وما حولها؛ أس���س الغرب

األوروبي مش���روعاً ذاتياً خاصاً به ،ولك���ن نتائجه لم تبعد عن
التأثير الكارثي على أوطان املس���لمني ،وقد بدأ ذلك املش���روع

اإلفالس القيمي واجلش���ع املادي؛ عرف الغرب مبكراً أنه ليس
(السنِّي) ،فلن يقوى على
شيئاً آخر إال مشروع اإلسالم الصحيح ُّ
مقاومتهم اعتقادياً وحضارياً ال مش���روع شيعي وال صوفي وال

الغربي في بالده في القرن الس���ادس عش���ر باسم (النهضة)
متخلصاً من الكنيس���ة وخرافاتها ،وفي القرن الثامن عش���ر:

قومي ،ولن يقف في وجههم ما يس���مى بـ (اإلسالم الليبرالي)،

الشاغر عندهم ،بعد إقصاء فكرالالهوت الكنسي ،وفي القرن

(حرب األفكار) التابعة للبنتاجون!

أخ���ذ منحى (التنوير) ،بتنصيب «العق���ل» في منصب األلوهية
التاس���ع عش���ر :حتـــول املش���ــروع الغــربي – باسم التفوق
العقلي  -إلى التوس���ع على حس���اب الشعوب األخرى ،وخاصة

شعوب العالم اإلس�ل�امي ،ضمن سياس���ة إعمار قارة أوروبا،
بإفقار غيرها وجتريف مواردها ،فيما س���مي بـ (االستعمار).

أما في القرن العش���رين؛ وبعد أن أضاف الغ���رب الى ثرواته

التي تكفيه وتغنيه ،الكثير من ثرواتنا ومقدراتنا؛ قاده التوحش
الرأسمالي إلى تقنني هذه الهيمنة وتثبيتها ،عن طريق اصطناع
نظام دولي «دائم» ،يضمن قوة الس���يطرة واستقرارها ،أو على

األقل تقاسمها مع بقية األقوياء واألثرياء ،ليتقرر على مشارف
القرن احلادي والعشرين تطوير للحتمية التاريخية الغربية يقول

ب���ـ (نهاية التاريخ) بانتصار الفكر الليبرالي الغربي ،وإمس���اكه
مبقالي���د العالم من خالل (العوملة) االقتصادية ،أو الس���يطرة

العس���كرية ،فالليبرالية اعتمدت أداة فكرية خلدمة تلك النظرة
اجلديدة للحتمية التاريخية.

وال حتى اإلسالم «املعتدل» مبعايير االعتدال املصنعة في مراكز
السنِّي كل عوامل االنطالق والتحدي ،من باب
ميلك املش����روع ُّ

(الق����وة) إن لم يكن من باب (الفعل)  -كم����ا يقول املناطقة  -فهو

ميل���ك إمكانات هائلة تؤهله للمنافس���ة احلضارية في مضمار
السباق الواجب دخوله .وألنه ميلك إمكانات املشروع الناجح ،من

(الرؤية) و (الرسالة) و(الغاية) و(األنصار) و(ووسائل االنتصار)،

يحولوا دون حتوله
فقد استمات أعداء الرس���ل املعاصرين كي ُ

إلى واقع حي ،يحيا به احلق ويزهق الباطل ،فضد قيامه تُصاغ
اخلطط ،ولصدِّ قدومه تُرسم اإلستراتيجيات ،وتُدبر التكتيكات،
وتُقام التحالفات ،وتُبث الفنت ،وتُوقد احلروب .يكفينا في هذا
املقام أن نراجع إستراتيجيات وأطروحات ومصطلحات املواجهة

الغربية بشكل عام ،واألمريكية بوجه خاص ،والتي اشتهرت في
العقدي�ي�ن املاضيني فقط ،كي ندرك ك��� َّم وحجم احلرص على
السنِّي غائباً ،تأمل في البعد املتعلق باإلسالم في
بقاء املشروع ُّ
أطروح���ات مثل (نهاية التاريخ) و (ص���راع احلضارات) وراجع

س���قط املش���روع الغربي على أراضي املس���لمني في شقه

إس���تراتيجيات مثل (حرب األفكار) و (بناء ش���بكات لإلسالم

لقيم الغرب الرئيسة التي تشدق بها منذ جناح الثورة الفرنسية،

األمريكي) ومشروعات التقس���يم لـ (الشرق األوسط الكبير)،
وتفحص أيضاً مصطلحات مثل( :اإلسالم املدني الدميقراطي)

القيمي ووجهه احلضاري جراء التوجهات غير اإلنسانية املنافية

أما الشق املادي من ذلك املش���روع ،فالنجاح الظاهر فيه ،إمنا
كان في جزء كبير منه ،مبنياً على ثروات مس���روقة ،ومقدرات

املعت���دل) و (احلرب العاملية على االرهاب) و (مش���روع القرن

(اإلس�ل�ام الليبرالي) و (اإلس�ل�ام العلماني)!! و(الدولة املدنية

منهوبة ،وإرادات مس���لوبة .وأكثر ذل���ك كان يجري في العالم
النامي ،وأغلبه إسالمي! وقد جتلَّى ذلك كله من خالل سياسات

الس���نِّي،
منه ،تدرك أن (اإلس�ل�ام الصحيح) الذي ميثله النهج ُّ

في بالدها ومقادة بقادة يتكلمون بألس���نتها ،لكنهم يتجهون إلى

األطروحات واإلستراتيجيات واملصطلحات.

فرض التغييب باس���م (التغريب) حتى تظل تلك الشعوب غريبة
غير وجهتها.

«الالديني���ة») وغير ذلك؛ تأمل في ذل���ك كله وابحث عن املراد
حاض���ر بقوة ومقصود بإصرار وموض���وع بتعمد في عمق تلك
الكالم يطول عند الوقوف مع كل مفردة من تلك املفردات

كان واضحاً منذ البداية أن أي مش���روع إسالمي مستقل
ومقاوم ومتطلع إلى األمام ،س���يمثل خطراً على مشروع الغرب

لكن احلقيقة احلاضرة فيها كلها ،أن املشروع الصليبي التغريبي

توفير احلد األقصى من الرفاهية – بأي س���بيل  -لإلنس���ان

بدء التاريخ اإلسالمي وحتى نهاية التاريخ اإلنساني ،مع حقيقة

املفلس في قيمه ،واجلشع في تطلعاته وطموحاته ،واملص ُّر على
الغربي «الس���وبر» الذي لم يعد يتذكر من دينه إال{ ..ل َْي َس َعل َْي َنا
ِفي ا ُأل ِّم ِّي َني َسبِيلٌ } [آل عمران.]٧٥ :
إن املش���روع املفت���رض أن يكون مناهض���اً ومقاوماً لهذا

في املش���روع الصليبي التغريبي على أرضنا في الوقت الراهن،
السنِّي منذ
هو أقدم وأشرس وأطول املشاريع املصارعة للوجود ُّ

أخرى ماثلة؛ وهي أن كافة املشروعات املعادية األخرى للمشروع
السنِّي ،هي إحدى س���يئات ذلك املشروع الصليبي
اإلس�ل�امي ُّ

التغريبي املخضرم في الفساد واإلفساد.
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ثانيًا :املشروع اليهودي الصهيوين:

يس���تمد ذلك املش���روع خطورته من كونه يس���تهدف أهم

مناطق العالم اإلسالمي حساس���ية وأهمية ،فمنطلقه :األرض

املقدسة في الش���ام ،مبا لها من دالالت دينية وتاريخية .ومداه
اجلغرافي أو الس���يادي املستقبلي :في األرض املمتدة من النيل
غرباً إلى الفرات ش���رقاً ،ومن جنوب تركيا ش���ماالً إلى شمال
املدين���ة املنورة جنوب���اً ،وتدل على ذلك – بإس���هاب  -أدبيات

وإستراتيجيات ذلك املش���روع منذ بدأ ،ومعلوم أن تلك املناطق

السنِّي في القدمي واحلديث.
متثل قلب وعقل الوجود ُّ

لذلك فإن «احلتمية التاريخية» عند أصحاب ذلك املشروع

تقول :إن التاريخ يتجه في مس���ار انتصار «الشعب املختار» بعد
متكن���ه من العودة إلى األرض املقدس���ة ،معيداً فيها بناء قوته،
ومس���تعيداً فيها مقدس���اته ،ومنتصراً فيها على أعدائه ،حتى
تتأه���ل هذه األرض وماحولها لزمن مت ُّكن اليهود ،وس���يطرتهم
عل���ى كل العالم من (أورش���ليم القدس) حتت قيادة املس���يح

اليهودي املنتظر!

مرة أخرى؛ نرى تلك املنطقة م���ن العالم ،منطقة الوجود

السنِّي العربي أو (الشرق األوسط) ،محط أنظار مشروع منحط
ُّ

آخر ،هو مش���روع من ضربت عليهم الذلة واملس���كنة ،املشروع
الذي قام أساس���اً على أنقاض مش���روع اخلالفة ،وكان لليهود
اليد الطولى في إس���قاطها ،وهو مش���روع في حقيقته صناعة

غربية نصرانية بروتس���تانتية وكاثوليكي���ة ،أراد نصارى الغرب
منه تأس���يس قاعدة متقدمة ملواجهة أي مشروع إسالمي وليد،

ولذلك ث َّبتوا ف���ي املنطقة على مدى عقود طويلة أنظمة موالية

لهم م���ن املنافقني الذين وافقوا اليهود على دعوى مش���روعية

مش���روعهم ،ووقف���وا معهم أو بالنيابة عنه���م ضد أي محاولة
إلقامة مشروع إسالمي ناشئ.

حقق مش���روع اليه���ود منذ ب���دأ العديد م���ن القفزات

والنجاحات ،وعلى رأس���ها بناء كيان حديث ،ميلك خامس أكبر

قوة عس���كرية في العالم ،وقف العالم الغربي بأس���ره وراءها،

وال ي���زال ،لكنه – مع ذل���ك  -وقع في كثير م���ن اإلخفاقات

واالنتكاسات ،التي سببتها صالبة املوقف االعتقادي اإلسالمي
الش���عبي من مهادنة ذلك الكيان أوالصل���ح معه أوقبول تطبيع

العالقات مع مش���روعه املعادي املرتبط وجوده وصعوده بغياب
املشروع اإلسالمي أوضعفه.

لقد صاغ املش���روع اليهودي لنفس���ه نظرية لألمن القومي

بدأت في الظهور والعمل منذ األربعينيات في عهد «بن جوريون»
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على تقسيم العالم اإلسالمي والعربي احمليط إلى دوائر خطر،

ينبغ���ي العمل على مواجهتها كلها بحس���ب درجة ذلك اخلطر،
فالدائ���رة األولى؛ هي دائ���رة (وادي الني���ل) وتقودها مصر،
والدائرة الثانية هي دائرة (الش���ام) التي كانت تتناوب س���ورية

والعراق على زعامته���ا ،والدائرة الثالثة دائرة (اخلليج العربي)
ومركزها السعودية ،والدائرة الرابعة :هي (الدائرة اإلسالمية)

التي تبرز فيها قوى كبيرة مثل باكستان وتركيا وإيران ،والدائرة
اخلامس���ة هي( :الدائرة اإلفريقية) ومتثله���ا دول منابع النيل،

إضافة إلى الدول ذات التأثير على البحر األحمر.

ووفق هذا التقسيم؛ تقيم النظرية أمن الكيان اليهودي على

األسس التالية:

 -منع التقارب أو التنس���يق بني الدول الرئيس���ة في تلك

الدوائر ،وخاصة دائرتي وادي النيل والشام.

 -تش���جيع عمليات االنش���قاق والتقس���يم داخل كل دائرة

وخاصة دائرة الشام.

 -عرقل���ة أي تنس���يق بني الدائ���رة اخلليجي���ة والدائرة

اإلسالمية.

 -إقامة عالقات وثيقة مع دول منابع النيل غير اإلسالمية،

لضمان الضغط على كل من مصر والسودان في مسألة حصص
املياه ،مع تهيئة أوضاع تس���مح بحرية املالحة اإلس���رائيلية في
البحر األحمر.

وفي ظل متلك أش���د الناس ع���داوة للذين آمنوا ،ألحدث
أنواع األس���لحة ردعاً وفتكاً؛ يريد هؤالء اليهود حتقيق هدفني

إس���تراتيجيني بالنس���بة إلى أمنهم القوم���ي؛ أحدهما :توفير
احلماية للدولة اليهودية وضمان قدرتها على التوسع ،والثاني:

تضييق اخلناق على العرب حتى يرضوا باالعتراف بتلك الدولة،
وتطبيع العالقات معها.

ثالثًا :املشروع الشيعي الفارسي:

خامسا :املشروع العلماين العريب:

الس���نِّي ،متربصني
وأصحابه يضعون أعينهم أيضاً على قلب العالم ُّ

هذا املش���روع مش���روع مس���خ هجني ،ألنه –

الذين ناصبوا آل البيت العداء! والعجيب أن املش���روع الش���يعي الفارسي
الس���نِّية العربية األهم التي يستهدفها اليهود ،ال
يستهدف أيضاً األقاليم ُّ

مش���روع ؟! نعم بل مش���اريع ،لك���ن يجمعها جميعاً

بأي مش���روع ناجح ملن يوصفون عند ش���يعة اليوم واألمس بـ (النواصب)

بغرض حمايتها منهم ،بل بغرض تقاسمها معهم ،والشيعة الفرس يجمعون
– مثل اليهود – ب�ي�ن العداوة الدينية والعنصرية ،فه���م يحتقرون العربي
ولوكان ش���يعياً مثلهم ،لكنهم لفرط حقدهم املزدوج على العرب الس���نة،
يعدون الشيعة العرب أدوات لضربهم وإذاللهم ،كما دلت على ذك الوقائع

التي تل���ت غزو األمريكيني للع���راق ،ثم ماتالها من أح���داث في اليمن

والبحرين وغيرها.

باختصار -هو مش���روع املنافقني .وه���ل للمنافقني
أنها مش���روعات ض���رار ،تنطلق من كلم���ة خبيثة
اجتث���ت من فوق األرض مالها من قرار ،مرة باس���م

القومية العربية ،ومرة باسم التعصب للجذور الوثنية
الوطنية ،فرعونية كانت أو فينيقية أو آشورية ،ومرة

باس���م اخلصوصيات العرقية والعنصــرية ،وأكــثر
هذه املشاريع جـــاءت استلهاماً لـ «مبادئ» العلمانية

الغربية ،س���واء أكان في صورتها الغربية (الليبرالية)

خطورة املش���روع الشيعي بقسميه :الفارسي والعربي؛ أنه موجه ضد

أم في صورها الش���رقية الت���ي جتمعها االجتاهات

في النهاية األماكن املقدس���ة في مكة واملدينة .ومشروعهم يسير بانتظام

االضطراب ازدواجية ف���ي املعايير ،أثمرت ازدواجية
{مذَ ْبذَ ِب َني َبينْ َ َذ ِل َك ال إلَى
في االنتماء والوالء ،فهم لهذا ُ

الس���نة ومنهجهم على وجه اخلصوص ،ودون تقية أو مواربة ،ويس���تهدف
ُّ
في مخطط خطير لتطويق جزي���رة العرب كلها ألجل الزحف إليهما ،في
مقابل اس���تهداف اليهود لألماكن املقدسة في الشام وسيناء ،ولذلك يبني

الشيعة خططهم اإلستراتيجية املس���تقبلية ،وفق «حتمية تاريخية» مبنية
على أساس أن أحداث التاريخ جتري باجتاه خروج من شايعوا أهل البيت
من «املظلمة» التاريخية ،حتت ش���عار (يالثارات احلسني)! ..تنتهي – كما
يعتق���دون  -بانتصارهم على «أعداء» أهل البيت ،وحترير «مراقد األئمة»
واألماكن املقدسة منهم ،بعد االنتقام من هؤالء (األعداء) أحيا ًء وأمواتاً!!

رابعًا :املشروع االشتراكي الشيوعي:

اليسارية :الش���يوعية واالش���تراكية .ونتج عن ذلك

َه ُؤال ِء َوال إلَى َه ُؤال ِء} [النساء.]١٤٣ :

ليس ملشاريع النفاق العلمانية «حتمية تاريخية»

ألنها ليس لها منهج أو مذهب تسعى لنشره في العالم،

وحتى املش���روع العربي في صورته القومية ،لم يحلم
بأكثر من وحدة العرب حتت أي راية علمانية ،فليس له

بعد عاملي كما هو الشأن في املشروع الغربي الرامي
إلى تسييد (ش���عب الله املختار األجنلوساكسوني)،
و لي���س لديه كذلك دين يرى عصم���ة أهله ،كماهو

وهو مشروع سقط في بالده بسقوط الشيوعية السوفيتيية واحتادها

حال املش���روع اليهودي الهادف إلى إخضاع الناس لـ

الستئناف مسيرته في بالد املس���لمني ،متعللني بأن ما سقط هو النموذج

املنافقني األعداء هو األخطر بني كل هؤالء ،ألنه يقوم

اإلحل���ادي ،غير أن هذا املش���روع له أنصار ال يزال���ون يكافحون بجنون
التطبيقي الس���وفييتي ،أما النظرية فإنها ال ت���زال بانتظار من يقوم بها.
وما انبعاث األحزاب اليسارية وجتديد نشاطها في بالد الثورات العربية،
ودخوله���ا حرباً ضروس���اً معلنة ضد قوى ورموز املش���روع اإلس�ل�امي،
ووصول بعضها إلى س���دة احلكم ،إال دلي ً
ال على أن املش���روع االشتراكي
السنِّية في اخلمسينيات والستينيات
اليساري الذي كاد يغزو أكثر البلدان ُّ
السنِّي في ساحاته
امليالدية ،ال يزال يكافح للبقاء نداً للمشروع اإلسالمي ُّ

ومخصصاته.

هل س���تحاول بقاي���ا املنظومة االش���تراكية – خاص���ة بعد إخفاق

الرأسمالية – بعث الروح في احلركات اليسارية امليتة في البالد العربية؟

هذا احتمال ال ينبغي استبعاده ،في سياق السباق احملموم من حولنا ،وفي

(الشعب املختار الصهيوني) .لكن مع ذلك ،فمشروع
على الهدم من الداخل القريب ،ال من اخلارج البعيد،
وعمن يحملون مشروعهم:
ولهذا قال الله تعالى عنهم َّ
َاحذَ ْر ُه ْم} [املنافقون.]٤ :
{ ُه ُم ا ْل َع ُد ُّو ف ْ

السنِّ ي :أين ..؟ وإلى أين..؟
املشروع ُّ
ه ��ذا س ��ؤال املرحل ��ة ،وعن ��وان الظ ��روف

الراهن ��ة ،ولك ��ن احلدي ��ث في ��ه يط ��ول،
ولذلك فإنه س ��يكون عن ��وان املقال القادم
بإذن الله.

عقر دارنا.
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الشريعة في
دستور تونس
شعار المرحلة
فتحي السعيدي

(*)

“الش ��ريعة اآلن بالنس ��بة إلينا ه ��ي برنامجنا
االنتخاب ��ي” – راش���د الغنوش���ي – جري���دة
الش���روق األحد  1إبري���ل 2012م املوافق /9جمادى

األولى1433/هـ.

“ البرنام ��ج االنتخاب ��ي حلرك ��ة النهض ��ة ال
يتضمن تطبيق الشريعة ...فاألولية تبقى إلقامة
نظام دميقراطي حقيقي يضمن احلريات جلميع
أي أس ��اس” .من
املواطن�ي�ن م ��ن دون متيي ��ز عل ��ى ِّ

“بس ��م الل ��ه الرحمن الرحي ��م – ُجمعة نصرة الش ��ريعة – نصرة
لدينن ��ا احلني ��ف ومطالب ��ة بجع ��ل الش ��ريعة اإلس�ل�امية ه ��ي املصدر
األساس ��ي والوحي ��د للتش ��ريع ف ��ي تون ��س ،تدع ��و اجلبهة التونس ��ية
للجمعي ��ات اإلس�ل�امية إل ��ى مظاه ��رة حاش ��دة أم ��ام مق ��ر املجل ��س
التأسيس ��ي ي ��وم اجلمعة ف ��ي  23ربيع اآلخر 1433هـ ،إن ش ��اء الله ،إثر
صالة اجلمعة .ه ّبوا عباد الله صف ًا واحد ًا لنصرة دين الله”.
إذاً! كي���ف يُفهم ه���ذا التباين في إزدواجية اخلط���اب لدى النهضة،

والواضح بجالء بني موقفي راش���د الغنوشي ومجموعته ،وموقف احلبيب
اللوز والذين معه من الشريعة؟

هل هو صراع أطياف داخل النهضة؟

القول بوجود صراع أطياف مردود مبا ص ّرح به راشد الغنوشي من أن

ندوة صحفية عقدها راش���د الغنوشي رئيس حركة

عملية الرجوع عن طلب إدراج الشريعة في الدستور متت عبر تصويت من
 74قيادياً في النهضة .ع ّبر  53منهم عن رغبتهم في رفض إدراج الشريعة

باملجلس التأسيسي.

يعني من كان مع إدراج الش���ريعة في الدستور  13قيادياً من مجموع
 .74هل ميثل هؤالء ،الثالثة عشر طيفاً داخل النهضة؟

النهض���ة ،وفتحي العيادي رئيس الهيئة التأسيس���ية
للحركة والصحبي عتيق رئيس الكتلة النيابية للحركة،

باملقاب���ل ،وفي ن���داء لتظاهرة جلعل الش���ريعة

وامتنع  8عن التصويت.

رمبا! ولكن مس���ألة مثل الشريعة داخل تنظيم مسمى على اإلسالم،

املصدر األساس���ي والوحيد للتشريع ،أطلقه عدد من

ُعد مبدئية ،حياتية وال ميكن أن تكون بحال
مثل النهضة ،من املفروض أن ت َّ
من األحوال ،وحتت أي ظرف ،ورقة للعبة تكتيكية ،سياسياً.

احلبيب اللوز عضو املجلس التأسيس���ي عن النهضة

الس���تقالوا أو النش���قوا .فاألمر إ ّما أن هذه القيادة ليست لها الشخصية

اجلمعيات اإلس�ل�امية الغالب عليها الوجه السلفي؛

باإلضافة لبعض جمعيات النهضة ،وقد كان الش���يخ
من املنظم�ي�ن والداعمني واحملرض�ي�ن لهذا النداء،
جند:

(*) رئيس جمعية اخلير اإلسالمية.
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ل���و كان هؤالء الثالثة عش���ر طيفاً ميثل ه���ذه املبدئية في النهضة

القوية ألخذ قرار احلس���م في موضوع مفصلي مثل الش���ريعة ،وإما أنّ
مس���ألة الشريعة عندهم ليست باملبدئية التي نعتقد ،وإمنا هي قراءة من
ضمن قراءاتهم.

الشريعة بني النهضة والسلفيني:

ال���ذي وقع ،أن خ���ذالن النهضة جلانب كبير من الش���عب

التونس���ي يحلم مبصدرية الش���ريعة لقوانينه ،آل َم قسمني من
اإلسالميني:

 - 1قس���م كبير م���ن الس���لفيني امليالني للمش���اركة في

االنتخابات ،ومساندة النهضة على أساس أنها الوجه اإلسالمي

في هذه االنتخابات ،كان هذا القسم يخالف ،في الرأي ،جانباً
آخر فاع ً
ال من السلفيني يرى بعدم شرعية االنتخابات واآلليات
الدميقراطية.

الس���لفيون الذين س���اندوا النهضة في االنتخابات وجدوا

أنفس���هم محبطني من النهضة .وكانت النتيجة أن انقسموا إلى

ثالثة أجنحة:

أ  -جناح سئم اللعبة السياسية وانسحب إلى العمل الدعوي

واملدني.

ب  -جناح اقتنع برؤى املناهضني لالنتخابات وهم أقلية
ج  -جناح قرر إنش���اء أحزاب ،والعم َل من ناحية البرامج،

مبعزل عن النهضة .وهذا ما س���نراه عملياً قريباً إن شاء الله.
العدة إلنشاء
تعد مجموعتان من الس���لفيني ،على األقلّ ،
حيث ّ

حزبني .أمر ،إن مت ،س���يفرض على النهضة رفع سقف طرحها
الديني كيال تُس���حب من حتتها صورة التنظيم اإلسالمي البارز
في البلد.

 - 2القسم الثاني ،من املصدومني من قرار النهضة التخلي

عن مطلب الش���ريعة ،هم جانب كبير من قواعد حركة النهضة

نفس���ها ،وبعض قياداتها امليدانية الذين اهتزوا لعدول النهضة
عن مطلب الش���ريعة ،ولم يعودوا يفهم���ون حركتهم كما لم يعد

مبقدورهم تسويغ سياساتها .هذه القاعدة تنتظر مؤمتر احلركة

كي تقول كلمتها.

ملاذا انس���حبت النهضة من هذا الطرح بشكل فجائي وفظ

جداً ،جعل حتى قيادات الصف الثاني فيها يهتزون؟

ليس السلفيون هم من بادروا باملطالبة بإدراج الشريعة في

الدستور ولكن جمعيات وقيادات من النهضة ،وساند السلفيون

هذا املطلب .ملاذا تراجعت النهضة؟

في بداية الثورة وقع���ت هجمة من بقايا اإلحلاد واالنبتات

في تونس على املادة األولى في الدستور التونسي“ :تونس دولة

حرة مستقلة ،ذات سيادة .االسالم هو دينها ،العربية هي لغتها
واجلمهوري���ة نظامها” حيث أرادوا حذف “اإلس�ل�ام هو دينها،
العربي���ة هي لغتها” .بعدها بقلي���ل أخبرنا بعض رموز النهضة

بس���عيهم إلدراج الش���ريعة في الدس���تور وأنهم ميررون األمر

بصمت ويُعدون له األرضية داخل املجلس التأسيسي.
وفع ً
ال أعدت هذه القيادات اخلطة وشاركت في التظاهرات
واملس���يرات واألنشطة الش���عبية حلث املجلس التأسيسي على

إدراج الشريعة في الدستور التونسي.

اآلن وبعد التحلل الفجائي م���ن هذا املطلب ،يرى بعضهم

أن النهضة لم تفعل إال تهييج عواطف الش���عب جتاه شرع الله

واإلس�ل�ام كي ترفع سقف املطالب أعلى من املادة األولى ،حتى
يتمسك العلمانيون بهذه املادة كسقف لهم.
 - 3وه���ذا ما ّ
مت .من كان يص���رخ ،من العلمانيني ،بتغيير
املادة األولى أصبح ينادي عالياً بقدسية هذه املادة.
أي ،اس���تعملت النهضة شرع الله كتكتيك في لعبة سياسية

رخيصة.

 - 4بالطب���ع ال ميك���ن جتاهل الضغ���ط اخلارجي وعمل

السفارات األجنبية في تونس خاصة الفرنسية واألمريكية التي
أقامت مؤخراً دورة مدفوعة األجر للصحافيني التونسيني.
واالعتم���اد على تبرير ضغط الق���وى اخلارجية غير كاف؛

قامت النهضة بالتحريض لتحركات تنادي بتطبيق الشريعة

ألنه متى كانت هذه القوى ترضى بالشريعة ،أل ْم ِتع النهضة قول
الله - ،ع ّز َّ
{ولَن َت ْر َضى َع َ
نك ال َْي ُهو ُد َوال ال َّن َص َارى َح َّتى َت َّتب َِع
وجل َ :-
ِم َّل َت ُه ْم قُلْ َّإن ُه َدى ال َّل ِه ُه َو ا ْل ُه َدى َو َل ِئنِ ا َت َّب ْع َت َأ ْه َو َاء ُهم َب ْع َد ا َّل ِذي َج َاء َك ِم َن

في مسبح السياس���ة ملا جاءت اإلشارة من النهضة للعمل على

 - 5فه���ل يعقل أن تن���ادي النهضة بإدراج الش���ريعة في

عبر بعض رموزها .مس���ألة لم تكن للحركة الس���لفية املبادرة

السياس���ية فيه���ا .وقد نأى الس���لفيون بأنفس���هم عن العمل
السياسي بشكله احلزبي و“الدميقراطي”و لكنهم رموا كل ثقلهم

إدراج الشريعة في الدستور.

ا ْل ِعل ِْم َما ل ََك ِم َن ال َّل ِه ِمن َو ِل ٍ ّي َوال َن ِص ٍير} [البقرة.]١٢٠ :

الدس���تور دون أن تكون واعية بر ّد فع���ل اليهود والنصارى و َم ْن
واالهم؟
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النهضة بني السلفيني وأعداء الدين.

“لم أكن أتوقع أن الس���لفيني به���ذا العدد وهذا احلجم في

تونس” قالها الش���يخ س���عد احلميد في أثناء زيارته إلى تونس
إلقام���ة دورة علمية ،ث ّم أضاف مازحاً “أمر يجعلك تطمئن على
باقي الدول”.

نعم .يقبل الش���باب أفراداً وجماعات على املنهج الس���لفي
وأصبحوا ميثلون رقماً مهماً في البالد ،في حني أن َمن يسمون

بالعلمانيني واحلداثيني يندثرون ش���عبياً ويتقلص حجمهم يوماً

بعد يوم .ويبقى اإلعالم آخر أسلحتهم.

ما الذي يجع���ل النهضة تراهن على أعداء الدين وتعطيهم
حجماً أكبر منهم ينفخ فيهم روحاً؟
قد تكون ذاتية بعض العناص���ر القيادية في النهضة ف َّرت

لس���نوات خارج تونس إلى بريطانيا وفرنس���ا وغيرها ،حاملة

معها صورة عن الواقع التونس���ي تنتمي إل���ى عقود الثمانيات
والتس���عينات من القرن املاضي .واقع كان فيه ألعداء اإلسالم
وللش���ذوذ الفكري املاركس���ي ،وغيره من أطروحات التغريب،

وفي املدى املتوس���ط ،ال ميكن أن نخت���م هذه الكتابة دون

بعض وزن .واقع كان فيه لفرنس���ا ق���درة على الفعل في تونس

اإلش���ارة إلى خبر م َّر مرور الكرام في اإلعالم ،على الرغم من

عادوا إلى تونس بعد الث���ورة ،وهم يعتقدون أن األمر على

تونس بإعادة فتح جامع الزيتونة ونزع األقفال عن باب إدارته،

وس���عهم إدراك أن تلك الوحوش الكاس���رة انكسرت ،بعون الله

تكمن الرمزي���ة القوية لهذا احلدث في هزمية املاس���وني

ل���م ِتع كثير من قيادات النهضة التي خرجت من تونس ،إال
مؤخراً ،حجم التيار الس���لفي املترامي على كامل تراب البالد.

أمام احلتمية التاريخية التي تقول :إن تونس س���تبقى إلى قيام

الس���اعة ،بإذن الله ،منارة لدين الله .هزمية أمام إرادة وأصالة

أجه���زة قمع النظام التونس���ي بثبات مبهر ف���ي حني أن جانباً

وتكمن أهمية هذا احلدث في أن هذا الصرح سيعود  -إن

أوروبا .بينما اجلانب اآلخر الذي اختلط بالسلفيني في السجون

الصراعات العقدية واالختالف���ات العلمية داخل جدرانه وبني
علمائه .وهذا ه ّو احل ّل حلالة الفوضى داخل اجلسد اإلسالمي.

أكبر مما هو عليه احلال اآلن.

أهميته ورمزيته التاريخية ،أال وهو حكم احملكمة االبتدائية في

حاله .عادوا وفي كوابيس���هم نفس الوحوش الكاسرة .ليس في

وبالتالي سيعود التعليم األكادميي األصلي الزيتوني كما كان.

وفضله ،ث ّم بإرادة وأصالة هذا الشعب التونسي املسلم.

“بورقيبة” الذي أقفل جامع الزيتونة كصرح لإلس�ل�ام .هزمية

تي���ار ولد وترعرع ومنا في زم���ن غيابهم عن تونس .تيار واجه

من قيادات النهض���ة تراقب ،ما يجري في البلد ،من بعيد ،من
مثل الشيخ صادق شورو واحلبيب اللوز يقيمون عالقات دعوية

وسياسية جيدة ومثمرة وذكية مع السلفيني.
 - 6س���تُولد خيبة األمل  -امل ُ ّرة  -التي زرعتها النهضة في

أنفس الشعب التونس���ي بتخليها عن الشريعة ،رغبة قوية لدى

النخب اإلسالمية في البحث ،عن بديل سياسي إسالمي آخر،
يُع��� ِّوض حركة النهضة .بدي ً
ال ،يك���ون على قدر ٍ
كاف من النقاء
العق���دي وله “مهنية مبدئية” سياس���ياً .وهذا ما يجب أن نراه،
قريباً ،بإذن الله.

الشعب التونسي املسلم.

ش���اء الله  -املرجعية الشرعية للشعب التونسي حيث سيمتص

فوضى مرتبطة بغياب املرجعية العلمية املوحدة .س���يعود

عامة الناس واملؤسس���ات إلى الزيتونة في خالفاتهم ومطالبهم
الشرعية.

في هذا املدى املتوسط نرجو من الله أن يعيد الزيتونة درعاً

لعقيدة أهل السنة واجلماعة على نهج السلف الصالح .سيكون
للزيتونة  -إن شاء الله  -وزن ديني وسياسي قوي ،كما هو وزن

األزهر في مصر .نسأل الله لتونس وألمة اإلسالم العزّة واألمن

واألمان.

74

العدد 299

[ المسلمون والعالم ]

تعقيدات األزمة السورية

وآفاق الحل

فرهان األس���د هو كسب الوقت لكسر ش���وكة اجليش الوطني

تؤدي املذابح البش���عة إلى استسالم املعارضة في النهاية
احلر ،وأن
َ

كما استس���لمت ألبيه م���ن قبل في مجزرة حم���اة؛ لذلك فإنه يظل
يتالع���ب باألطراف اإلقليمية والدولية معتمداً على كل من روس���يا
وإيران والصني ،ومس���تفيداً من تش���ابك العالقات بني تلك الدول
والغرب وتركيا ودول مجلس التعاون اخلليجي ،من أجل كسب الوقت

حممد سليمان الزواوي

(*)

متثل األزمة الس���ورية واحدة م���ن أكبر األزمات

التي م َّرت به���ا األمة العربية ف���ي تاريخها احلديث
بس���بب تش���عباتها اإلقليمي���ة والدولي���ة واملذهبية

والعرقية؛ فالش���عب الس���وري األعزل يذبح باآلالف

على ي���د الطائف���ة العلوية التي ك َّرس نظام األس���د

إلنهاء مهمته بتركيع الش���عب السوري ،كما يعتمد كذلك على انقسام

املعارض���ة ما بني الداخ���ل واخلارج ،وما بني الذراعني السياس���ي
سخر آلته اإلعالمية داخلياً
والعسكري ،ويحاول في الوقت ذاته أن يُ ِّ
من أجل توصيف ما يحدث بأنه مؤامرة خارجية؛ ليكسب مزيداً من
التعاطف الداخلي لتقوية موقفه في حال اضطراره إلى وقف القتال

واللجوء إلى احللول السلمية في النهاية.

األب س���يطرتها على مفاصل الدولة السورية بأذرعها

األمنية واالس���تخباراتية والعس���كرية ،وأصبحت تلك
األزمة تهدد بابتالع املنطقة بأس���رها بسبب تشعباتها
غير احملدودة بنطاق القطر الس���وري ،فقد اجتذبت

تل���ك األزمة العديد من األطراف الدولية من روس���يا
إل���ى تركيا إلى إيران إلى الغرب وإس���رائيل .كما أنه

من غي���ر املتوقع على األمد املنظ���ور أن يرخي نظام

األس���د قبضته عن احلكم؛ ألن تشبثه بالسلطة يعني

ل���ه احلياة ،وما دون ذلك يعني ل���ه املوت ،فال مخرج
أمام نظام األسد سوى التشبث بالسلطة والرهان على

داعميه الدوليني ـ روس���يا والص�ي�ن وإيران ـ لتأمني

بقائه في لعبة الدماء تلك.
(*) باحث في العالقات الدولية.
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وعلى اجلانب اآلخر جند أن “أصدقاء الش���عب السوري”
يحاول���ون هم أيضاً باالجتاه املعاك���س :بذل مزيد من الضغط

االقتصادي���ة والتجاري���ة حيث يراه���ا القوة الدافع���ة لنفوذه

بحقِّ املدنيني ـ وكس���ر ش���وكته ووقف تالعبه بالوقت ،فهناك

الثالثة األساسيني للنظام الس���وري ـ الصني وإيران وروسيا ـ

على نظام األس���د من أجل حتييد س�ل�احه الرئيس ـ املذابح
أط���راف ثالث���ة له���ا

م��ن أه���م أس��ب��اب
ت��ل��ك��ؤ ت��رك��ي��ا ه���و أن
ال����داع����م��ي�ن ال���ث�ل�اث���ة
األس���اس���ي�ي�ن ل��ل��ن��ظ��ام
السوري ـ الصني وإيران
وروس��ي��ا ـ ه��م م��ن بني
أكبر الشركاء التجاريني
لتركيا

مصلحة ف���ي اإلطاحة

بنظام األس���د ،أولها هو
الواليات املتحدة والغرب
لتضيي���ق اخلن���اق على
إيران وبرنامجها النووي،

ثم تركيا التي استثمرت

بقوة في توس���يع عمقها

هم من بني أكبر الش���ركاء التجاريني لتركيا ،فأي تورط تركي

واضح بتدخل عسكري يستهدف األسد ميكن أن ميثل مخاطر
جس���يمة لعالقات تركيا مع تلك الدول الثالث���ة بتكلفة كبيرة
على االقتصاد التركي .فروسيا وإيران من أكبر مصدري الغاز

الطبيعي لتركيا ،ففي 2009م كان الغاز الروسي ميثل  %54من

إجمال���ي واردات تركيا من الغاز ،بينما جاءت إيران في املرتبة
الثانية بنس���بة  ،%14كما أن صادرات الغاز اإليراني لتركيا قد

زادت بنس���بة  %50في 2010م ،مما جع���ل تركيا أكثر اعتماداً
كما أن تركيا تعتمد على روس���يا وإيران بالتس���اوي فيما

التعاون اخلليجي ،التي

كانت إيران أكبر مصدر للنفط اخلام لتركيا بحصة وصلت إلى

س���ورية ،ثم دول مجلس

األسد هو مقدمة لكس���ر النفوذ اإليراني في املنطقة ،ومن ثم
نزع فتيل األزمة التي تلوح في األفق س���حبها املتراكمة مع الع ِّد

التنازلي المتالك إيران للسالح النووي.

ورأس احلربة في جهود اإلطاحة باألسد هي تركيا ،وذلك

ملصالح نفوذها السياس���ي واالقتصادي ف���ي املنطقة ،وكذلك
ألنها الدولة الوحيدة التي استقبلت املعارضة السورية وفتحت

أراضيها لالجئ�ي�ن الذين وصل عددهم إل���ى  25ألف الجئ،

فاخليار اآلخر في حال فش���ل الوس���ائل السلمية هو التحرك

العس���كري ،الذي من املتوقع أن يك���ون له تداعيات كبرى على
املنطقة وعلى تركيا باألخ���ص ،لذلك حتاول تركيا أن تضغط

بوس���ائلها الناعمة والصلبة من أجل إجبار األس���د على وقف
املذابح بحقِّ الش���عب الس���وري األعزل ،لكي تتجنب اخليارات

األس���وأ ،والتي من املتوقع أن يكون له���ا تداعيات كبرى على

الدولة التركية ،فلكي نفه���م تعقيدات املوقف التركي يجب أن

نفهم روابطه االقتصادية مع الدول املعارضة الس���تخدام القوة
في مواجهة نظام األسد،

فمن أهم مقومات تف���وق الدولة التركية في العقد األخير

كان صع���ود اقتصاده���ا املنفت���ح واحلر ،وال���ذي أصبح فيه
االس���تثمار األجنبي عام ً
ال مهماً في ذلك التفوق االقتصادي،
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اإلقليم���ي؛ لذا من أهم أس���باب تلكؤ تركيا ه���و أن الداعمني

اإلستراتيجي في املنطقة
العربي���ة انطالق���اً من

ترى أن كس���ر ش���وكة
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فح���زب العدالة والتنمي���ة قد أعطى أولوية كب���رى للمصالح

على الغاز اإليراني.

يتعل���ق بواردات النفط اخلام ،ففي الربع األول من عام 2011م
 %30م���ن إجمالي واردات تركيا ،ويأتي بعدها العراق بنس���بة
 ،%12وروس���يا بنس���بة  .%11فمعدل التجارة البينية بني تركيا

وكل من روس���يا وإيران قد ارتفع بصورة كبيرة في الس���نوات
املاضية ،ووصلت إلى  26.2مليار دوالر مع روسيا و 10مليارات
دوالر م���ع إيران في 2010م .كما ارتفعت أيضاً جتارة تركيا مع
الصني لتتضاعف  12ضعفاً في 2010م لتصل إلى  19.5مليار
دوالر .كما أن تركيا تس���تفيد من التدفق الكبير للسياح الروس

واإليرانيني ،مبا يقرب من  2مليون روسي ومثلهم من اإليرانيني

الذين زاروا تركيا في 2010م ،مقارنة بأقل من  2مليون س���ائح
من كل الدول العربية مجتمعة.
وال شك أن َّ
كل تلك األرقام ستؤثر بصورة كبيرة على حسابات
تركيا في األيام القادمة ،فإيران التي تتعرض إلى تهديد احلرب

م���ن الغرب ،في بقاء نظامها الثوري قضية وجود بالنس���بة إلى

طهران ،وسقوط األسد لن يعني فقط خسارة سورية وحزب الله
كحلفاء كبار إليران ،ولكنه أيضاً سيش���جع الغرب على مزيد من
الضغوط على الدولة اإليرانية من أجل إسقاط نظامها احلالي،
وكل ذلك يجعل الر َّد حاسماً من حلفاء إيران إذا ما اختارت تركيا

أن تشارك في حتالف عس���كري ضد سورية ،فروسيا والصني
تعلمان النيات األمريكية لقلب النظام اإليراني؛ ليكون لها الهيمنة

في املنطقة وتقليص س���وق السالح الروس���ي بعد القضاء على

ليبيا وحتويلها إلى حليف غربي ،كما أن سقوط النظام السوري

وبن���اء جبهة قوية أمام حلفاء س���ورية ش���رقاً وغرباً ،كما أن
تلويح ك ً
ال من الس���عودية وقطر بدعم اجليش الس���وري احلر

للصني مصالح متش���ابكة مع إيران وسورية ،حيث إن إيران من

وميكن أن يجبر األس���د في النهاية على وق���ف مجازره بحقِّ

الصيني في الفترة القادمة ،والصني تعلم متام العلم نية الواليات

مثل ش���رعنة اتخاذ األسد لوسائل عسكرية ،ووصف ما يحدث

سيعني عدم قدرة روسيا على استغالل قاعدة طرطوس البحرية
التي تُع ُّد املعقل األخير لروس���يا على البحر املتوس���ط ،كما أن

أهم موفري النفط اخلام للصني ،وهو عماد التفوق االقتصادي

املتحدة لتقليص الصعود االقتصادي الصيني الذي ينذر بتحول
التن�ي�ن األصفر إلى قوة عاملية في العقدي���ن القادمني؛ لذا من
املتوقع أنه إذا أرادت تركيا أن تتحرك عسكرياً ضد نظام األسد
فستضع في حسبانها كل تلك التشابكات االقتصادية والعسكرية
والسياسية املعقدة.

بالسالح يُع ُّد عام ً
ال أساسياً في عكس سير املعارك في سورية،
ال ُع���زل من املدنيني ،على الرغم مم���ا يحمله ذلك من مخاطر
بأنه مؤامرة خارجية على بالده ،ومن ثم استعمال القوة املفرطة

ضد املدنيني ،إال أن تلك اخلطوة من نظام األس���د س���تعطي
ش���رعية أيضاً للتدخل العسكري الشامل وفرض مناطق حظر
طيران وإنشاء ممرات آمنة للمدنيني بالداخل ،وميكن أن يدخل

الصراع إلى املرحلة الثانية من اللعبة.

لذلك فإن تركيا حتاول أن تلعب باألوراق التي في حوزتها

لذلك فإن الوضع في سورية ،اآلن دخل املرحلة األخيرة من

عس���كري ضده ،ليصبح املالذ األخير ،والذي ال تريد تركيا

في حال رؤيته خلطوات ملموس���ة إلنهاء سيطرته على البالد،

من أجل الضغط على النظام السوري بدون التورط في عمل
اللج���وء إليه إال في ظل منظوم���ة متكاملة من العمل الدولي
تكون تركيا جزءاً منه وليس���ت القائدة فيه ،فلدى تركيا خيار
أخير ميكن اس���تغالله وهو اتفاق أضنة املوقع مع سورية عام

عض األصابع ،فنظام األسد لن َّ
لعبة ِّ
يكف يده عن املدنيني إال

والتي سيترتب عليها إنهاء حكمه وتدمير جيشه وتقدمي األسد
وأقط���اب حكمه إلى احملكمة اجلنائي���ة الدولية بتهمة ارتكاب
جرائم حرب ،أو تصفيته جس���دياً واستهداف مقراته بضربات

1998م ،فالهجمات على األراضي التركية التي تأتي انطالقاً

جوية ،مع فتح املمرات

هرب���وا باجتاه احل���دود التركية أدت إل���ى إصابة مواطنني

من كافة أنحاء الدولة

من س���ورية ،ومنها عمليات إطالق نار على الجئني سوريني

أتراك ،ميك���ن أن تكون الورقة القانوني���ة التي ميكن لتركيا

أن تلعب بها في مواجهة نظام األسد وحلفائه ،فتركيا كعضو
بحلف األطلسي ميكن أن تطلب مساعدة احللف بسبب ذلك
االعتداء عليها من قوى خارجية ،فميثاق احللف يع ُّد االعتداء

على إحدى دوله مبنزلة االعتداء على جميع األعضاء ،وميكن
أن تظ���ل تلك هي الورقة التي ميك���ن للغرب بقيادة تركيا أن

يحش���دوا الضغوط على النظام الس���وري م���ن أجل القبول
بوقف إطالق النار في النهاية ،والبدء في تنفيذ خطة السالم

املقدمة من كوفي عنان بدعم من اجلامعة العربية.

فاجلان���ب العربي وخاصة دول مجل���س التعاون اخلليجي

يرى مصلحة كبرى في انهيار نظام األس���د واس���تبداله بنظام
السنة في البالد ،وبذلك يتم كسر احللقة الشيعية
تهيمن عليه ُّ
في املنطقة وتقليم أظافر النفوذ اإليراني املتنامي الذي يطمح

ف���ي غطاء نووي له ،لذلك فإن جولة أردوغان اآلس���يوية التي
اشتملت على زيارة الصني والس���عودية قد ركزت على تسريع
الضغط الدبلوماسي على نظام األسد من أجل وقف مذابحه،

اآلمنة خلروج املدنيني
الس���ورية؛

للنج���اة

بأنفسهم من آلة القمع

اجلهنمية لنظام بشار،

أو اخليار اآلخر ،وهو
الوس���ائل الس���لمية
ووقف مذابحه والبدء

في تنفيذ خطة كوفي
عن���ان مرغم���اً ف���ي
النهاي���ة ،فق���د بدأت

س��ق��وط ال��ن��ظ��ام
ال�����س�����وري س��ي��ع��ن��ي
ع�����دم ق������درة روس���ي���ا
ع��ل��ى اس��ت��غ�لال ق��اع��دة
ط���رط���وس ال��ب��ح��ري��ة
عد املعقل األخير
التي ُت ُّ
ل��روس��ي��ا ع��ل��ى البحر
املتوسط

تظهر مؤشرات تصدع

كتائب بشار األسد مع زيادة أثر الضغط االقتصادي عليه وعلى

نظامه ،وأش���ارت تقارير إلى أن قواته لم تع ْد فاعلة في الكثير
من املناطق ،وأن اس���تغالل تركيا لنقض س���ورية التفاق أضنة

ومن ثم البدء في توجيه ضربات انتقائية ملعاقل النظام السوري
ميكن أن متثل بداية النهاية حلكم عائلة األسد.
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[ مرصد األحداث ]

مرصد األخبار
ج����ل����ال س�����ع�����د ال������ش������اي������ب

(*)

مهدي عاكف :ال أخشى الفلول
وال أتمنى فوز اإلسالميين..
أكد املرشد السابق جلماعة اإلخوان املسلمني محمد مهدي

عاكف أنه على ثقة بأن االنتخابات س���وف جتري في موعدها
ولكن املجلس العسكري من البداية ال يرغب في تسليم السلطة
لإلسالميني ،ولكن الش���عب هو صاحب القرار مثلما فعل في

انتخابات مجلسي الشعب والشورى ،والشعب هو صاحب تقرير

املصير وليس املجلس العسكري.

وقال عاكف خالل حديثه مع مراس���ل فارس بالقاهرة :إنه

مس���تاء من تصرفات أنصار حازم صالح أبو إسماعيل مؤكداً

أنه كان يجب عليهم االلتزام بق���رار اللجنة العليا لالنتخابات
احتراماً للقانون ،مثلما فعل خيرت الش���اطر الذي مت استبعاده

واحترم القانون ولم يفعل شيء مثلما فعل أبناء أبو إسماعيل.

وعن ف���رص محمد مرس���ي مرش���ح اجلماعة يقول

عاكف :إني ال أرجو أن يفوز مرش���ح إس�ل�امي بالرئاسة
ف���ي تلك الدورة ،ألن أي خطأ س���وف يحدث من الرئيس

اإلسالمي س���يضر بأمن مصر وباحلركة اإلسالمية على
شتى املستويات العربية والدولية ،لذلك فأنا أدعو الله ألاَّ
ينجح مرشح إسالمي في الرئاسة.

وعن ترش���يح عمرو موس���ى وأحمد ش���فيق يقول عاكف:
قضية الفلول ال تعني لي ش���يئاً وال نحتاج إلى قانون عزل لكي

نقصيهم ،فالش���عب أكثر وعياً ويس���تطيع إقصاء الفلول مثلما

حدث في انتخابات مجلسي الش���عب والشورى ،فالشعب قام
بإقصاء الفلول عن طريق صندوق االنتخاب.
ً
وعلق عاكف على األحداث التي وقعت مؤخرا في مصر بأن

السبب هو التخبط الشديد في أداء املجلس العسكري وحكومة
اجلن���زوري؛ لذلك أطالب حكومة اجلنزوري بالرحيل فوراً ألن
أداء احلكومة غير ملموس في الشارع.

وأضاف عاكف أن هناك بعض القوى تريد أن يعود األخوان

إلى الس���جون وأن يحدث صدام  54من جديد ولكني أريد أن
أطمئن الشعب بأنه أكثر وعياً من املجلس العسكري وأكثر وعياً
من األحزاب.

[وكالة أنباء فارس2012-05-7-م]

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

78

العدد 299

galal_elshayp@hotmail.com

فرنسوا هوالند أو فوز التغيير
إنه فوز التغيير لرئاس���ة طبيعية .فرنسوا هوالند متكن
أخيراً من حتقيق حلمه :خالفة فرنسوا ميتران بعد سبعة
عشر عاماً على حكم اليمني في فرنسا.

الرجل تولى رئاس���ة احلزب اإلشتراكي ما بني 1997م

و 2008م لكنه لم يتولى أي���ة حقيبة وزارية ،واختار مدينة
تول ،في منطقة الكوريز لإلعالن عن دخوله في الس���باق

الرئاسي.

وإعالن الترشح من ناحيته القروية لم ِ
يأت صدفة كما
الوصول إلى السباق الرئاسي ،هوالند م َّثل اجلناح الوسط

في احلزب االش���تراكي ،فاز بتمهيدي���ات احلزب ما مكنه

من حشد منافسي األمس للتعبئة حلملته الرئاسية وإعطاء
احلزب وجه���اً متضامناً افتقده في األعوام األخيرة .ليبدأ
بحملة رئاس���ية تهيأ لها سياسياً وجس���دياً ،وانطلق للقاء
الناخبني ميدانياً.
االش���تراكي اقت���رح برنامج���اً إلعادة إط�ل�اق عجلة

االقتص���اد ،خاصة مع عق���د تضامن األجيال؛ لتش���جيع

املؤسس���ات التي حتتفظ بعمالها القدام���ى على توظيف

الش���باب ،كما وعد بفرض ضريبة على أصحاب الثروات
الضخمة ،وخلق ستني ألف فرصة عمل في مجال التعليم.

واألهم م���ن ذلك هو تأكيده على نقض االتفاقية املالية
األوروبية معلناً عن نيته إعادة مناقشتها في حال انتخابه:

“س���أعيد مناقش���ة االتقافية التي وقعها املرشح املنتهية

واليته مع رؤس���اء الدول واحلكومات .وأنا أؤيد احلزم في

امليزاني���ة ،والنظام .فأنا أعلنت منذ أكثر من عام أنه علينا
حتقيق التعادل في امليزانية قبل نهاية 2017م“.

وي���رى مراقبون أن���ه يريد إعادة الت���وازن االجتماعي

في فرنس���ا ،كما أنه يريد احلفاظ عل���ى َعالقة حميمية

مع املغرب العربي ،وال يري���د خوض مواجهة مع املطالبني
بالدميقراطية في العالم العربي.

[أخبار أوروبا 2012/5/07م]

مرصد األخبار

الخرطوم :أوغندا تمثل قاعدة
العمل العسكري ضد السودان
أكد أحمد إبراهيم الطاهر  -رئيس البرملان السوداني  -أن

«الضاري» :المالكي يقود
العراق نحو الهاوية والبد
من ثورة تصحيح

«أوغندا» متثل قاعدة العمل العس���كري ضد السودان ،وتدعم

هاجم األمني العام لهيئة علماء املس���لمني في

رئيس البرملان األوغندي لكشف حتركات أوغندا ضد السودان.

ن���وري املالكي ،ووصفه باالس���تبدادي واملغرور،

احلركات املس���لحة في «دارفور» ،وذلك ف���ي اجتماع عقده مع

العراق الش���يخ حارث الضاري ،رئيس احلكومة

وبحس���ب صحيفة «الرأي العام» أك���د الطاهر :أن «وضع

واتهمه بالسعي لتحويل العراق إلى إيران جديدة،
مؤكداً على أن مش���روعه غي���ر ٍ
خاف على أحد،

إس���تراتيجية أمنية للبالد أمر مهم ،جلهة أن احلركة الشعبية

تنفذ أجندة خارجية ،واملعركة ليست معركة محلية بل حتركها

وأنه يقود البالد إلى الهاوية ،وذلك لسعيه إنشاء

وأضاف الطاهر أن «أوغندا اآلن تتعهد بإصدار الشهادات

الواح���د ،كما هو احلال في إيران ،وهذا ما يثبته

العدائي يق���وده الرئيس األوغندي ،فالوض���ع االقتصادي ال

وشدد على أن املالكي وحكومته مدعومان من

عناصر خارجية».

دولة احلزب الواحد والشخص الواحد واملذهب

لكل أس���لحة احلركات املس���لحة واحلركة الش���عبية ،واخلط

الواقع نفسه.

يسمح للجنوب حتى بتجهيز كتيبة واحدة».

أمريكا وإيران ،ولذا هم ساكتون على كل تصرفاته

وبعد انقس���ام السودان إلى شمال وجنوب ،استحوذت دولة

جنوب الس���ودان على  %75من عائ���دات النفط ،ويعد هجليج
حق ً
ال نفط ّياً إستراتيج ّياً وله أهمية كبرى لالقتصاد السوداني،
فهو ينت���ج نصف نفط الش���مال تقريب���اً ،وردت دولة جنوب

السودان أن جارتها الشمالية قصفت منطقة هجليج في والية
جنوب كردفان ،وقالت :إنها تعرضت للهجوم أوالً وإن احتاللها
هجليج هو إجراء دفاعي.

وأكدت جلنة الش���ؤون العربية في مجلس الشعب املصري

وسياساته الفاشلة واملدمرة واملقسمة للعراق.

وأكد الضاري أن العراق يس���ير نحو املجهول

املخيف ،ودعا الش���عب العراقي للثورة السلمية
عل���ى حكومة املالك���ي ،ألنه وصل إل���ى مرحلة

استكمال املش���روع الذي يسعى وأس���ياده إليه،

وإن���ه لغروره يعتقد أنه وصل إلى املرحلة التي ال
يخاف فيها من إعالن مشروعه ،وال من مسؤولية

تصرفاته الهوجاء ضد شركائه السياسيني.

وجود مخطط (أمريكي إس���رائيلي) إلشعال حرب بني شمال

بد من
وأش���ار الش���يخ الضاري إلى أن���ه ال َّ

وقالت اللجنة :إن هذا املخطط يرمي للسيطرة على مناطق

انتقالي���ة من رجال العراق ،الذين يثق بهم أبناؤه،

اإلس���رائيلي الكامل حلركات التمرد في الس���ودان كان وراء

على انتخابات حرة ونزيهة« ،تأتي ببرملان عراقي

وأضافت اللجنة« :ذلك التحرك يهدف ملس���اندة اجلنوبيني

متفقاً عليه من قبل كافة فئات ومكونات الشعب

[مفكرة اإلسالم 2012/4/17م]

[شبكة الدفاع عن السنة 2012/4/21م]

وجنوب السودان.

إنهاء العملية السياسية احلالية؛ وتشكيل حكومة

النفط املش���تركة بني البلدين ،مشيرة إلى أن الدعم األمريكي

تقوم بتصريف األمور لس���نة أو سنتني ثم تشرف

الدفع بهذه احلركات.

وطني حر تنتج منه حكومة وطنية ،ويضع دستوراً

على احتالل منطقة إنت���اج النفط في منطقة هيجليج لضرب

اقتصاد شمال السودان في مقتل».

العراقي».
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وثائق سوفيتية تكشف تفاصيل الحرب المزيفة عام 1973م
يكشف السفير السوفيتي السابق فالدميير فينوغرادوف (عمل في فترة 1970م1974-م في القاهرة) في مذكرته
املوجهة الى القيادة السوفيتية وغير املنشورة سابقاً خفايا حرب اكتوبر (تشرين االول) عام 1973م بني مصر وسورية
من جهة وإس���رائيل من جهة أخرى ،والتي وصفتها وس���ائل اإلعالم بـ «احلرب املزيفة» .ونظراً لوجوده في العاصمة
املصرية طوال فترة احلرب فقد كان فينوغرادوف على اتصال دائم باألركان العامة والقيادة الس���وفيتية ،كما التقى

أعد السفير مذكرة من أجل تقدميها الى املكتب السياسي
بوزير اخلارجية األمريكي  -آنذاك  -هنري كيسنجر .وقد َّ

للحزب الش���يوعي السوفيتي واحلكومة الس���وفيتية في كانون الثاني (يناير) عام 1975م فور عودته إلى موسكو بعد
ترك منصبه كس���فير في مصر .وبقيت هذه الوثيقة في األرش���يف الشخصي لفينوغرادوف ،و َّ
مت الكشف عنها بعد

وفاته .ويتبني من املذكرة التي حصلت عليها «روسيا اليوم» أن السادات خان سورية في أثناء احلرب من أجل كسب
و َّد أمريكا ،بينما ضحت «غولدا مائير» في هذه احلرب بحياة ألفني وخمس���مئة جندي وضابط إس���رائيليني دون أن

يرف لها جفن إرضاء لرغبات األمريكيني في الهيمنة على الشرق االوسط.

[روسيا اليوم –2012/05/04م]

عالمة تعجب

خامنئي :جيش إيران هو جيش إلهي!!

قال مرش���د الثورة اإليرانية علي خامنئ���ي :إن اجليش اإليراني
يع ُّد مبنزلة جيش إلهي وإسالمي ويعمل في خدمة املصالح الوطنية.
وتفق���د خامنئي مع���رض األنش���طة التعليمي���ة والبحثية
والهندس���ية والقتالية للقوات البرية للجيش ،ومن بينها مشروع
مح���اكاة تدريب املظليني الذي مت تصميم���ه وتصنيعه من قبل
املتخصصني اإليرانيني.
وجه اتهاماً
وكان الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد قد َّ
للقي���ادة الدينية في إيران بتعمد إثارة الصراع مع الغرب ،رغبة
منها في أن يؤدي ذلك إلضعاف مركزه.
ووفق دبلوماس����يني غربيني عادوا من طهران وحتدثوا إلى صحيفة
ديلي تلجراف البريطانية ،فقد أعرب جناد عن إدانته ملستشارين مقربني
من املرجع األعلى خامنئي ،ووصفهم بأنهم مجموعة من املجانني.
واعتاد الرئي���س اإليراني في الفترة األخي���رة على توجيه
انتقاد سياس���ات متبعة من قبل مقرب�ي�ن من خامنئي وقياديني
في ميليشيا الباسيج شبه العسكرية ،حيث يتهمهم بالعمل على
إثارة اخلالف���ات مع القوى الغربية من أج���ل إضعاف مركزه،
[قصة اإلسالم – وكاالت 2012/4/24م]
ليستطيعوا استبعاده.
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«المسلمون الصهاينة»
يحتفلون بقيام «إسرائيل»!!
نش���رت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن «املسلمني

الصهاينة» يحتفلون بقي���ام الكيان الصهيوني ويؤمنون
بأن السالم س���يتحقق مع العالم العربي ،ويعول عليهم

الكيان الصهيوني إلنهاء ما أسماه بـ «الكراهية» جتاهه.
وقد عرفتهم الصحيفة بأنهم مسلمون منحدرون من
أصول عربية يعيش����ون في أوروبا ،وحتديداً في بريطانيا

وإيطاليا وعدد من الدول في شمال وغرب أوروبا ،يؤمنون
باحلركة الصهيونية وحقِّ الكيان الصهيوني في الوجود.

وأكدت الصحيفة أن هؤالء أسسوا «جماعة املسلمني

املتصهين���ة» ،وهي حترص على زيارة الكيان الصهيوني

واألماكن التاريخية أو الديني���ة به ،مثل متحف جرائم
النازية أو مقابر القتلى العسكريني الصهاينة أو غيرها،
معتبرة أن من املمكن أن يساهم هؤالء في تغيير «أجواء

الكراهية» التي يعيشها الكثير من الشباب العربي.

[األهرام املصرية 2012/4/26م]

(س) و (ج)

مرصد األرقام
أعلنت منظمة التعاون اإلسالمي أن ما يقرب من  24ألف
الجئ سوري متواجدون حالياً في تركيا ،وأن السلطات احمللية
هن���اك وف َّرت لهم اخلدمات املطلوب���ة ،فض ً
ال عن اخلدمات
الطبية ،وذلك وفقاً ملا جاء في تقرير البعثة اإلنسانية التابعة
ملنظمة التعاون اإلس�ل�امي ،والتي أنهت زيارتها هناك بهدف
االط�ل�اع على األوضاع املعيش���ية لالجئني الس���وريني على
[اإلسالم اليوم 2012/4/24م]
احلدود التركيةـ السورية.
بينَّ اس���تطالع للرأي أجراه «مركز الدراسات العربي-
األوروب���ي» ومقره باري���س ،أنَّ أغلبي���ة املصريني يؤيدون
قيام نظام إس�ل�امي ،فوفقاً لالس���تطالع ق���ال ٪ 48.1
من املس���تطلعة آراؤهم :إن مص���ر بحاجة اليوم إلى نظام
إسالمي قائم على النزاهة والشفافية واحملاسبة.
فيما أ ّيد  ٪36.8قيام نظام ليبرالي في مصر ،معتبرين
أنَّ هذا األس���لوب هو األفضل إلدارة الدولة ،خصوصاً في
املجتمعات املتعددة العقائد واألعراق ،وأيد  %15.1نظام
مختلط ب�ي�ن النظامني اإلس�ل�امي والليبرالي معاً ويكون
قريباً من النظام املوجود في تركيا أو ماليزيا أو إندونيسيا.
[اإلسالم اليوم 2012/4/29م]

نشرت صحيفة «البينة» تقريراً أعدته وزارة التخطيط
العراقية حتت عنوان «خارطة احلرمان ومستويات املعيشة
في العراق لعام 2011م» ،إن  ٪30من العراقيني يعيش���ون
حتت خط الفقر ،منهم ما يقارب  ٪4يعيش���ون في مستوى
جداً.
معيشي منخفض َّ
وأوضح التقرير أنه بالنس���بة لألسر ،فإن حوالي ٪28
منها تعيش في مس���توى متدن ،وما يقارب  ٪3منها تعيش
جداً.
في مستوى معيشي منخفض َّ
ً
وأفادت النتائج بأن أقل احملافظات حرمانا هي األنبار
وبغداد وكركوك والبصرة ومحافظات كردس���تان ،حيث ال
تتجاوز نسبة الس���كان احملرومني في أي منها  ٪30بينما
أكثر احملافظات حرماناً هيميسان واملثنى والقادسية وذي
قار جنوبي البالد حيث تتراوح نس���بة السكان احملرومني
فيها ما بني  48و.٪56
ً
وقالت الصحيفة« :التقري���ر نفذ ميدان ّيا جلمع بيانات
اجتماعية واقتصادية على مستوى املدن والبلدات والقرى
واألرياف ف���ي جميع احملافظات م���ن ضمنها محافظات
[شبكة أخبار الناصرية 2012/4/30م]
إقليم كردستان».

ُّ
يُستغل اإلسالموفوبيا ..كمادة
س :كيف
للمزايدة في االنتخابات األوروبية؟

ج :باتت ظاهرة العداء لإلس�ل�ام “اإلسالموفوبيا” تتنامى
في أوروبا بشكل كبير وملحوظ ،وخاصة مع موسم االنتخابات
في أكثر من دولة أوروبية ،واس���تغالل التمييز ضد املس���لمني
كعام���ل جذب للناخب�ي�ن؛ وهو ما جعل األم�ي�ن العام ملنظمة
التعاون اإلس�ل�امي يحذر من تزايد ظاهرة العداء لإلس�ل�ام
هناك ،واستخدامها مادة للمزايدة في االنتخابات ،كما يحدث
في فرنسا ،وهو نفس ما ّ
حذرت منه منظمة العفو الدولية.
وأكد أكمل الدين إحس����ان أوغلو األم��ي�ن العام ملنظمة التعاون
اإلسالمي أن ظاهرة العداء لإلسالم آخذة في التصاعد في بعض
الدول األوروبية ،محذراً من صعود اليمني املتطرف في االنتخابات،
ف����ي الدول التي اتهمتها منظمة العفو الدولية بأنها ال تبذل جهوداً
كافية ملكافحة التمييز ضد املسلمني ،بل إنها تشجعه.
وأوضح أن ظاهرة اإلس�ل�اموفوبيا دخلت بالفعل مرحلتها
الثالثة ،مش���يراً إلى أن املرحلة األولى متثلت في اس���تغالل
حرية التعبير لإلس���اءة إلى اإلس�ل�ام كما حدث في الرسوم
الكاريكاتورية ،أما الثانية فتمثلت في مأسسة العداء للمسلمني،
كما جرى في االستفتاء الشعبي الذي شهدته سويسرا وأسفر
عن قرار منع بناء املآذن.
وشدد على مسؤولية اجلانبني في العالقات املتوترة بينهما،
حيث قدمت ممارسات املتطرفني في العالم اإلسالمي “صورة
خاطئة عن اإلس�ل�ام” ،في املقابل جتسد التطرف الغربي في
إنكار قيم اإلس�ل�ام الس���محة مع التركيز على املظاهر التي
يقدمها املتشددون من اجلانب املسلم.
وقال “فرنس���وا لورس���يري” أحد علم���اء االجتماع“ :لم
يعد مبقدور مس���لمي فرنس���ا أن يتحملوا أكثر من ذلك ،فقد
س���ئموا من تلك النقاشات الدائرة بش���أن الهوية القومية أو
اللح���م احلالل أو النقاب أو األصولي���ة في كل مكان ،كما أن
مصطلحات “اإلس�ل�ام والهجرة واألصولية” تس���تخدم بشكل
متبادل دون اهتمام مبش���اعر الفرنس���يني وذل���ك من أناس
مس���تهدفني ومتهجمني ومس���تغلني في االنتخاب���ات” ،وفقاً
لصحيفة “واشنطن تاميز” األمريكية.
[مواقع العرب أون الين – صحيفة السبيل-املفكرة ،إبريل2012م]
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األقليات اإلسالمية

األقلية المسلمة في تايوان

د .أمح����د حم���م���ود ال��س��ي��د

mr.ah54@hotmail.com

املوق��ع  :تايوان جزيرة توجد في جنوب ش����رقي آس����يا ،في
احملي����ط الهادي ويفصلها عن الصني مضيق فورموزا ،وال تتجاوز
املس����افة بينها وبني الص��ي�ن 140كم ،وتتكون تاي����وان من جزيرة
فورموزا وعدد آخر من اجلزر الصغيرة
التاريخ :ظلت تايوان تتبع الصني حتى سنة 1323هـ 1895 -م،
ثم استولت عليها اليابان وفقاً ملعاهدة «سيمونسكي» وبعد هزمية
الياب����ان في احلرب العاملية الثانية ع����ادت تايوان إلى الصني في
س����نة 1365هـ 1945 -م ،وعندما زاد النفوذ الش����يوعي الصيني
بحيث س����يطر عليها ،هاجر إلى تايوان قسم من اجليش الصيني
بقيادة اجلنرال ش����ياجن في س����نة 1370ه����ـ 1950 -م وتكونت
جمهورية الصني الوطنية بزعامته.
أهم املدن :مدينة تايبيه العاصمة ويس����كنها أكثر من  3مليون
نسمة ،وتايشينج وكاوثينج
الس��كان :يصل عدد سكان تايوان حس����ب احصائية  2012م
حوالي  23مليون نسمة ،وعدد املسلمني حوالي  160ألف نسمة

إلى جانب العديد من تراجم الكتب اإلسالمية ،ويصدر املسلمون
في تايبيه مجلة إسالمية ش����هرية بعنوان «املسلمون في الصني»
تصدر بالعربية والصينية.
وتوج����د اجلمعية اإلس��ل�امية الصينية في تايبيه ،وتش����رف
على املس����اجد والتعليم اإلس��ل�امي إال أن احلاجة ماسة ملدارس
ابتدائية إس��ل�امية ،فتعليم أبناء املس����لمني قاص����ر على دروس
دينية باملساجد أو دراس����ات صيفية تعقد في أثناء العطلة يتلقى
فيها أبناء املس����لمني مبادئ اإلس��ل�ام ،وتقوم اجلمعية اإلسالمية
الصينية بدراس����ة مشروع إنشاء مركز ثقافي إسالمي في تايبيه،
وإعادة بناء مس����اجد تايبيه ،وبعض املس����اجد في املدن األخرى،
ويتبع اجلمعية جمعية الش����باب املسلم الصيني ،وجمعية الثقافة
اإلس��ل�امية الصينية ،وللجمعية عدة مشاريع منها :ترجمة معاني
القرآن الكرمي إلى لغة ماندرين الصينية،ويتواجد املس����لمون في
تايبيه عاصمة تايوان ،وفي كاوثنج في جنوبي تايوان ،وفي وس����ط
البالد ،وفي تشوجن لي ،وفي تايشنج.

الهكا ( ،)% 48صينيون ( ،)% 14هنود (.)% 2
اللغات  :اللغة الصينية لهجة ماندرين ،التايوانية ،لهجة الهكا
الديان��ات  :خلي����ط من البوذي����ة والتاوي����ة ( ،)%93نصارى،
(50و ،)%4أخرى (تشمل األقلية املسلمة)50و.% 2

يوج����د بها  5مس����اجد ،موزعة على مدن تايبي����ه العاصمة،
تايشنج ،وكاوهيش����يوجن .ومن أبرز األنشطة للدعوة في تايبيه ما
يقوم به املجلس احمللي ملساجد تايوان.
في تايوان  11مؤسسة إسالمية معظمها في تايبيه ،وأهمها:
 -1رابطة الشباب املسلم الصينية.
 -2املؤسسة الثقافية والتعليمية اإلسالمية الصينية.
 -4اجلمعية اإلسالمية الصينية.
 -5جمعية املسلمني الصينيني.
ويحتاج املسلمون إلى إنشاء إذاعة أو فضائية إسالمية تتناول
مبادئ الدين ،والتعريف بقيمه السمحة ،ويحتاجون إلى بناء بعض
املدارس اإلسالمية تتعلم فيها األجيال من أبناء املسلمني مبادئ
اإلس��ل�ام .ويحتاجون إلى الدعاة الذين يجي����دون اللغة الوطنية
واللغة العربية ،وكتب التفاس����ير القرآنية وكتب فيها شرح مبسط
ملبادئ اإلسالم فض ً
ال عن مشروعات وقفية للصرف على الدعوة

التوزيع العرقي (اإلثين) للسكان:

تاريخ اإلسالم يف تايوان
كيف وصل اإلسالم إليها؟

وصلها اإلس��ل�ام حديثاً عندما هاجر إليها  20ألف مسلم من
الصني الشيوعية في س����نة 1369هـ 1949 -م ،في إبان سيطرة
احلزب الش����يوعي على الصني ،واملس����لمون في الصني الوطنية
في وضع جيد بس����بب حرية العقيدة ،فمنهم أعضاء في املجالس
التش����ريعية ،ونواب وزراء ،وبعض جنراالت باجليش،لكن االغلبية
في أوضاع اقتصادية صعبة ،وينتشر املسلمون في تايبيه العاصمة،
وفي بعض املدن األخرى في شوغلي ،وتايشنج وكاوثنج.
ويتكون املس����لمون في الصني الوطنية م����ن الهوي ،واألتراك،
واألويفور ،والكازاك ،هذا إلى جانب عدد آخر من الصينيني.
أحوال املسلمني:

لق����د صدرت عدة تراجم ملعاني القرآن الكرمي باللغة الصينية
(ماندرين) وتكرر طبع بعضها ،ومنها ترجمة قام بها املرحوم احلاج
خالد شيخ ،وطبعت سنة 1381هـ ـ 1961م وترجمة أخرى قام بها
احلاج ش����يخ شاي واجن وطبعت في سنة 1384هـ 1964 -م ،هذا
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املساجد يف تايوان:

املراجع واملصادر :

• موقع التبيان.
• موقع اإلسالم.
• موقع األلوكة.
• موقع الندوة.
• Factbook

[ نص شعري ]
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[ قراءة ]

أيديولوجيا المجتمع السعودي والتغيير
قراءة في كتاب (مقاومة التغيير في المجتمع السعودي)
(افتتـــــاح مدارس تـعــــليم البنات أنمــــــوذجًا)
د /عبد الله بن ناصر السدحان

د .محمد بن عبد اهلل السلومي

(*)

اإليديولوجيا التي تحُ ��� ِّرك عموم املجتمع
السعودي وتُس��� ِّكن ُه هي عقيدته السلفية التي
اكتسبها عموم املجتمع من خالل مناهج التعليم

واملوحدة ،وم���ن خالل برامج
املوحدة
العام���ة
ِّ
َّ
الدعوة العامة من العلماء والدعاة ،وبالوس���ائل

الدعوية القدمية واملعاصرة ،واملنهج الس���لفي
أكب���ر من األش���خاص واجلماعات الس���لفية

واملؤسس���ات الدينية وغيرها ،وألجل ذلك فإن
املجتمع الس���عودي يُع ُّد مجتمعاً محافظاً يصعب توجيهه أو تغيير قناعاته
الثقافية إال من خالل الدين والعلماء وفتاواهم ،فالتغيير من خالل العلماء
وبتش���ريعات اإلس�ل�ام موضع ثقة واطمئنان ،وهذا ما حدث في موضوع

(الهجر والتوطني)((( كأبرز مشروع في عملية التغيير االجتماعي والثقافي

زمن امللك عبدالعزيز ،وكمش���روعات (اإلذاع���ة والتلفزيون) التي واجهت
بعض املمانعة خوفاً من أن تكون نسخ ًة مكررة من اإلعالم العاملي والعربي،

وس���أكتفي هنا باملثال بـ (تعليم البنات) كأمنوذج لرفض التغيير وقبوله في
آن واحد مما يعكس قوة املرجعية العقدية والفقهية للمجتمع السعودي.
ومن املس���لَّم به لكل مسلم أن التش���ريعات اإلسالمية تستوعب معظم

املصطلحات اجلديدة والوس���ائل احلديثة وتوظفها وفق خصوصيات وقيم
املجتمعات اإلس�ل�امية ،وأن العجز إذا وجد فهو من معتنقي الفكرة وليس
() هذه القراءة مقتصرة على إيراد النصوص املعنية من الكتاب املذكور ،والتعليق فيما بني النصوص،
وربط بعضها ببعض ،إضافة إلى أن عناوين هذه القراءة من وضع وترتيب القارئ لتكوين الوحدة
املوضوعية ملوضوع القراءة.
((( انظر كتاب األميرة /موضي بنت منصور بن عبد العزيز( الهجر ونتائجها في عصر امللك عبد العزيز)
1419هـ جامعة أم القرى.
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من الفكرة ذاتها ،ألن اإلس�ل�ام رحمة للعامل�ي�ن إلى يوم الدين،
وبالنس���بة إلى تعليم البنات كأمنوذج للتغيير فإن معظم املمانعة
والرفض لم يك���ن ألصل فكرة تعليم البنات  -كما س���نرى في

اس���تعراض صفحات هذا الكتاب ،-وإمنا كان حول وسائل هذا
التعلي���م التي يجب أن توفر حماية األع���راض واحملافظة على
القيم –كما سيأتي.-

ليتج���اوز املجتمع رفض ذلك التعليم م���ن بعض فئات املجتمع،
وه���م الفئة املتخوفة م���ن نتائجه ،وبذلك حت���ول الرفض إلى
ٍ
واطمئنان إليه ،حينما التزمت الرئاس���ة املعنية
ٍ
وقناعة به
قبول
ٍ

حتت إشراف العلماء وبالضوابط الشرعية التي ترعى وتراعي
قيم املجتمع���ات احملافظة بدءاً من إدارة مس���تقلة عن البنني
ومناهج مستقلة متميزة مبوادها وموضوعاتها وملبس طالباتها

إن تعلي���م البنات يُعد من أق���وى عمليات التغيي���ر الثقافي
واالجتماعي خاص ًة مع تخوف املجتمع احملافظ والعلماء والدعاة

إن قبول التغيير عن طريق إيديولوجيا املجتمع نفس���ه قف َز

للبنات بتميزها عن س���ائر األوطان مبا فيه���ا دول العالم العربي

واخل���ارج حينما س���جلت اإلحصائيات التطور املش���هود لهذا

م���ن هذا الوافد اجلديد ،وجتربة هذا التعليم النظامي املس���تقل
واإلس�ل�امي تستحق البحث والدراس���ة والتحليل لالسترشاد بها

ومعلماتها ،وانتها ًء بالنقل العام املتخصص بالطالبات.

بهذا التعليم إلى مس���توى لم يكن يتوقعه الراصدون في الداخل

التعليم املستقل احملافظ حتى أصبح جتربة فريدة على مستوى

في أية عملية تغيير اجتماعي أو ثقافي أو سياس���ي ،ومما يُسجل
للعلماء أن لديهم القدرة العلمية والعملية على اإلس���هام بالتجديد

اخلاص باملرأة بكليات أشبه ما تكون (بجامعات ذات تخصصات

الدور م���ن العلماء ما حدث من تالمذتهم (املط ِّوعني) الذين كانوا
عام ً
ال رئيس���ياً من عوامل جناح مش���روع الهجر وتوطني الوحدة

مدن بعيدة أو ما شابهها ،وما يترتب على ذلك من سلبيات على

وقد أفاد وأجاد الدكتور عبدالله السدحان في عرض هذا

املذهلة بحس���ب اإلحصائيات قد فاقت تعليم البنني في بعض

لقد اكتفيت في هذا املوضوع باقتباسات منه لشمول بحثه

املجتمع من عوامل اإلسهام في تقوية السيادة للدولة.
وما س���بق ٍ
كاف للحك���م على دور الدين ذات���ه في التغيير

والتغيير واإلصالح كما حدث في عملية تعليم البنات ،ومياثل هذا

الفكرية التي انبثقت منها الوحدة السياسية للدولة السعودية.

املوضوع في كتابه القيم( ،مقاومة التغيير في املجتمع السعودي
– افتتاح مدارس تعليم البنات أمنوذجاً).
وقوة حتليالته وكثرة نقوالته املتعددة عن الباحثني.

يقول الس���دحان ”:كان تعليم البنات في املجتمع السعودي
حس���ب تعبير (الغذامي2004 :م ،ص  )140حدثاً اجتماعياً من

العالم من حيث قوته ونتائجه ومخرجاته ،وقد تُوج هذا التعليم
مختلفة زادت عن مئة ( )100كلية) في جميع مدن اململكة وهذا
ما و َّفر على املجتمع عناء إيفاد بناتهم خارج نطاق األس���رة في
احلياة األس���رية واالجتماعية ،بل إن تطور هذا التعليم ونتائجه

الس���نوات ،وأصبح بتميزه عن غيره وقبول���ه لدى جميع فئات

والتحدي���ث من خالل علمائه وفتاواهم ،وليس من خالل فرض

برامج ومشاريع التغيير التي تتصادم مع قيم املجتمع وتشريعات
الدي���ن وفتاوى العلماء ،ومن يطالع الق���رار التالي يدرك حجم

حيث إنـه أعـ���اد صياغة املنزل والتفكي���ر العائلي ..فقد كان
حتوالً ف���ي ذهنية املجتمع كله” .على الرغ���م من كونه للجانب

نفس���ه قبول ذلك التغيير والتحديث ،مما يلفت انتباه كل باحث

بكل ما يحمله املصطلح من مدلول(((“.

املستقلة التي تستمد قوتها من الوحيني( :الكتاب والسنة).

التعليم���ي أو الثقافي أقرب ،ولكنه حتول إلى ظاهرة اجتماعية
لقد كان إنش���اء كيان إداري مس���تقر يعرف بـ (الرئاس���ة

الرفض واملمانعة لهذا املشروع التغييري ،كما يدرك في الوقت
إلى قوة أثر فتاوى العلم���اء ومواقفهم العملية في عصر قوتهم

القرار التاريخي:

العامة لتعليم البنات) في عهد امللك س���عود بن عبد العزيز عام
1379هـ1959/م بصفته كيانا مستقال عن البنني إشرافاً وإدار ًة
نتيج ًة طبيعية لطبيعة املجتم���ع احملافظ وحلجم املمانعة التي

1379/4/20ه���ـ 1959م ،ومت نش���ره في صحيف���ة أم القرى

وبالع���ودة إل���ى إيديولوجية املجتمع والتغيي���ر ،فقد اجتاز

اآلتي“ :احلمد لله وحده وبعد ،فلقد صحت عزميتنا على تنفيذ

يكون���وا هم أو تالميذهم على رأس الهرم اإلداري واإلش���رافي

البنات العلوم الدينية كإدارة املنزل وتربية األوالد وتأديبهم مما
ال يخش���ى فيه عاج ً
ال أو آجال أي تغيير على معتقداتنا؛ لتكون

صحبت نشوء الفكرة.

العلماء بفتاويهم مس���ألة تعليم البنات وموضوع إقراره إلى أن
((( انظر :الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان مقاومة التغيير في املجتمع السعودي ،ص.11

ص���در البيان امللكي عن تعليم البنات بتوقيع امللك س���عود،

وأذاعت���ه املديرية العام���ة لإلذاعة والصحاف���ة يوم اخلميس

العدد  ،1790الص���ادر يوم اجلمعة 1379/4/21هـ على النحو
رغبة علماء الدي���ن احلنيف في اململكة في فتح مدارس لتعليم
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هذه املدارس في منأى عن كل شبهة في املؤثرات التي تؤثر على

وغالباً ما يكون هذا التغ ّير مخططاً له ومقصوداً لذاته .ويكون
قائماً على تخطيط مس���بق قب���ل التنفيذ للوصول إلى أهداف

الدين والش���فقة على نشء املس���لمني في تنظيم هذه املدارس

م���ا تقوم به الدولة أو أي جهة تابعة لها ،وخير مثال على ذلك:

النشء في أخالقهم وصحة عقيدته���م وتقاليدهم ،وقد أمرنا

بتش���كيل هـيـئـة من كبار العلماء الذي���ن يتحلون بالغيرة على
ووضع برامجها مبراقبة حس���ن سيرها فيما أنشئت له ،وتكون

هذه الهيئة مرتبطة بوالدهم حضرة صاحب الس���ماحة املفتي
األكبر الش���يخ :محم���د بن إبراهيم آل الش���يخ على أن تُختار

امل ُّدرسات من أهل اململكة وغيرهن اللواتي يتحقق فيهن حسن

محددة ومعروفة .ويكون نتيجة جلهود اإلنس���ان اإلرادية وعادة
افتتاح مدارس تعليم البنني النظامية في عهد امللك عبد العزيز،

ومثل إنش���اء الهجر وتوطني البدو ف���ي وقته كذلك ،ومن ذلك
أيض���اً البدء بتعليم البنات في عهد امللك س���عود ،أما (التغير
االجتماعي) فإنه يكون تلقائياً وعشوائياً وليس مقصوداً نتيجة

العقيدة واإلميان ،ويدخل هذه املدارس ما قد س���بق فتحه من
م���دارس للبنات في عموم اململكة ،وتك���ون جميعاً مرتبطة في

يقول السدحان “ :كما يذكر (غنيم وزمالؤه1410:هـ ،ص)127

أن هذا التشكيل يتقدم الوقت الكافي بتهيئة وسائل التأسيس،

الدولة مدرس���ة للبنات عام (1375هـ 1955 /م) ولم تقبلها معظم

التوجيه والتنظيم بهذه اللجنة حتت إشراف سماحته ،مع العلم
ونأم���ل أن يك���ون ذلك في وقت قريب ،والل���ه املوفق وال حول

والقوه إال بالله(((”.

تأثير خدمات وبرامج أحدثها اإلنسان في واقعه االجتماعي(((“.
إن تعليم البنات واجه معارضة شديدة في دولة قطر عندما افتتحت
العائالت ،فكانت الفتوى الش���رعية من العوام���ل الدافعة للعوائل

القطرية للتراجع عن معارضتها لهذا النوع من التعليم “.
(((

وعلى الرغم من هذا البيان امللكي – س���ابق الذكر  -الذي

“واملش���هد نفس���ه يتكرر في دولة البحري���ن ،حيث تذكر

املجتم���ع احملافظ ،فإن التوجس والترقب من املجتمع احملافظ
بقي قائماً إلى حد مع�ي�ن ،حتى عايش الناس عملياً تطبيقات
َ

عارض���وا وبش���كل عملي افتتاح امل���دارس النظامي���ة للبنات
واس���تخدموا املنابر وخطب اجلمعة ،كما ق���ام األهالي الذين

االطمئنان بعد ذلك.

عملية متثلت في إخراج بناتهم من املدرس���ة حني قامت مديرة

أكد دور الدين والعلماء في ه���ذا النمط التغييري وراعى بنية

الضوابط الش���رعية واألخالقية لهذا الن���وع من التعليم فجاء
يقول السدحان “ :وعلى الرغم من الرضا بالقرار في بعض

املناط���ق أو اجلهات ،إال أنه من املؤك���د أن املقاومة في بعض
املناطق كانت حادة جداً(((“.

حجم املمانعة والرفض:

تحَ ُكم جميع املجتمعات العاملية إيديولوجياتها وثقافاتها في

القبول أو الرفض لعمليات التغيير ،وقد كان للدين اإلس�ل�امي

أث���ر في رفض بعض فئات املجتمع الس���عودي هذا النمط من

(الس���ليطي1988 :هـ ،ص )18أن بعض رجال الدين البارزين

أدخلوا بناتهم في املدرس���ة الوحيدة بضج���ة كبيرة ومعارضة

املدرس���ة باس���تدعاء فرقة موس���يقية لكي تعزف في إحدى

املناس���بات ،وكان هناك شبه تعطل في املدرسة ألكثر من عام،

وفي الكويت بقيت املعلمات التس���ع اللواتي جئن للتدريس دون

عمل ،إذ قوبلت فكرة مدرس���ة البنات باملعارضة الشديدة من
املجتمع(((”.

“(وذك���ر) ( الوش���مي2009:م،ص  )89 /38/35أن تعليم
البنات في دبي واجه كثيراً من الصعوبات ،كما صاحب افتتاح

التعليم حني رأى البعض أنه يحمل سمات التغيير القسري ،وال
توجد جتربة ُم َط ْمئِنة معروفة ،وفي الوقت نفسه كان للدين أثر

من :ليبيا ،واملغرب ،وبوركينا فاسو .إضافة إلى دول أخرى غير

وم���ن املهم توضيح الفرق بني مصطلح���ي التغ ُّير والتغيير

يعترض بعض أف���راد املجتمع الس���عودي ،أو بعض العوام في

في قبول هذا التعليم ،بل وفي وتأسيس���ه واحتضانه وتطويره،
والقفز به إلى أن أصبح جتربة عاملي ًة متميزة.
يقول السدحان“ :هناك فرق بني مصطلحي (التغ ُّير) و(التغيير)،

وكما يوضح ذلك (الس���يف1418 :هـ ،ص )12فإنه كلما تدخل
اإلنس���ان في إح���داث التغ ّير أطلق على ه���ذه العملية تغييراً،
((( انظر السابق ،ص .106 -105
((( انظر السابق ،ص.109
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مدرس���ة البنات في القاهرة ضجة كبيرة ،واألمر يتكرر في كل

عربية وال إسالمية مثل :جمايكا ،والبرتغال ،ومنغوليا(((“.
“ومن هن���ا فليس األمر بدعاً في الق���ول أو الفعل عندما
املجتمع السعودي على افتتاح مدارس لتعليم الفتيات(((”.
((( انظر السابق ،ص.34
((( انظر السابق ،ص.127
((( انظر السابق ،ص.128
((( انظر السابق ص.128
((( انظر السابق ص.129

ويؤكد السدحان أن املمانعة أو الرفض لم يكن عاماً وشام ً
ال

ب���ل كانت هناك مطالبات من بعض أفراد املجتمع بهذا التعليم:
“وما من ش���ك أنه ق���د ظهرت مطالبات متناث���رة هنا وهناك

ف���ي بقية مناطق اململك���ة ولكنها محدودة ،خاص���ة في بداية
السبعينيات الهجرية ولكن لم يصل إليها الباحث(((”.

وعن نوعي���ة االعتراض يقول الس���دحان“ :ومما ذكر آنفاً

ميكن التوكيد على أن املعارض���ة لتعليم الفتاة إمنا خرجت من

بع���ض طلبة العلم ،أو من بعض العوام املتحمس�ي�ن ،ولم تتبنها
املؤسس���ة الدينية الرس���مية في اململكة ،وعلى رأسها سماحة
املفتي بدليل قبوله شخصياً لرئاستها واإلشراف عليها ،ولو كان

يعارضها لرفض تولي اإلشراف عليها ابتدا ًء ،وقد كان يستطيع
االعتذار عن اإلشراف عليها(((”.
ويقول الس���دحان أيضاً“ :ومما حتس���ن اإلش���ارة إليه أن

املعارضة كانت على نوعني فيما يظهر من النظرة األولية ،ولكن

هناك فئة ثالثة كما س���نرى ،فمنهم من كان يعارض املبدأ جملة
ً
وتفصي�ل�ا ،أي وجود مدارس نظامية تُعلِّ���م الفتاة ،مطالباً في
الوقت نفس���ه باالكتفاء بالطريقة السابقة ،وهي نظام الكتاتيب
للفتيات ف���ي بعض املنازل ،وهذه الفئة ه���ي األقل عدداً فيما
يظه���ر وأضعف تأثي���راً ،وفئة أخ���رى كان اعتراضها على أن
تتولى وزارة املعارف اإلشراف على تعليم الفتيات ،مطالباً بجهة

مستقلة لتعليم الفتاة لضمان عدم اختالط اجلنسني في التعليم
إن حاضراً أو مستقب ً
ال (الزهراني1427هـ ،ص.”((()492

ويق���ول أيضاً“ :ومن هنا ميكن النظ���ر إلى تلك االعتراضات

الت���ي متت في حينها على فتح مدارس البنات أنها كانت وس���يلة
غير مباشرة لضبط هذا الوافد اجلديد ليتواءم مع طبيعة املجتمع

حول تعليم املرأة ،والتطبيقات املطمئنة لوسائل هذا التعليم.

وقد يسأل سائل كيف حدث هذا التحول الكبير من الرفض

إلى القبول؟ يجيب السدحان بقوله“ :االحتكام للشرع هو املظلة

العامة التي استطاعت الدولة من خالله احتواء املوضوع بشكل
عملي تنفي���ذي ،وليس تنظيرياً مجرداً م���ن قبل صانع القرار
السعودي(((”.

واجب عليها
“ويرى علماء املسلمني أن تعلم املرأة أمور دينها
ٌ
مع تفاوت فيما كان فرض عني أو فرض كفاية ،وذلك أخذاً من
آي���ات عديدة وردت في القرءان الكرمي مثل قول الله عز وجل:
ين آ َم ُنوا ِم ُ
ين ُأو ُتوا ا ْل ِعل َْم َد َر َج ٍ
ات َوال َّل ُه بمِ َا َت ْع َملُونَ
نك ْم َوا َّل ِذ َ
{ َي ْرف َِع ال َّل ُه ا َّل ِذ َ
ِير} [املجادلة.”(((]١١ :
َخب ٌ

وفي هذا التعليم “اقتدا ٌء بحديث الرس���ول « :#طلب العلم

فريضة على كل مسلم» ولكنهم فرقوا منذ البداية بني ما يجب أن
تتعلمه املرأة وما يتعلمه الرجل ،وهذا موضع اخلالف بينهم(((”.

يقول الس���دحان“ :ومن الواضح أن التحفظ ليس على ذات

التعليم بقدر ما كان على جهة اإلشراف وطبيعته ودرجة الضبط

في���ه والقائمني عليه ،بدليل أنه خالل أقل من خمس س���نوات
فقط أصبح املفتي هو املش���رف على ذلك النوع من التعليم في
اململكة ،وليس هذا فحس���ب ،بل كان وجود سماحته على رأس

هذا اجلهاز عامل اس���تقرار واستمرار ملسيرته ،ولو كان حتفظ

س���ماحة املفتي في املؤسس���ة الدينية على املب���دأ ذاته ملا قبل
اإلشراف ابتداء عليه ،أو ال س���تطاع من خالل اإلشراف عليه

حتجيمه أو تعطيله ،أو تأخيره سنوات أخرى(((“.

وألجل إنه���اء كل أنواع الرفض واملمانع���ة كانت مصداقية

التطبيقات العملية من قبل العلماء وأصحاب القرار السياسي،

وثقافته ،وتتفق مع رغبة القوى املجتمعية والقيادات الشرعية التي
كانت متثل ثق ً
ال في بنية املجتمع والدولة بشكل عام(((“.

بوضع املفتي العام للبالد الش���يخ محمد بن إبراهيم على رأس

حينما كان مصدر التلقي ملنهج حياة املس���لم واضحاً وقوياً

شك أن هذا اإلش���راف من قبل املفتي أعطى بعض االطمئنان

حجم القبول:

لدى املجتمع السعودي احملافظ قاوم بعض أفراده عملية التغيير
في تعليم البنات ،وتوجس املجتمع منه خيف ًة بأنه سيكون نسخ ًة

يقول الس���دحان“ :ولقد استطاعت الدولة جتاوز تلك املعارضة
هرم هذه املؤسسة الوليدة –الرئاسة العامة لتعليم البنات– وال

ملن كان يعارض تعليم املرأة مببررات ش���رعية ،أو يخش���ى أن
يصل األمر إلى ما وصل إليه في الدول املجاورة بالنس���بة إلى
املرأة ،خاص ًة أن رؤس���اء الرئاس���ة العامة لتعليم البنات الذين

مكرر ًة من تعليم البنات في بعض دول العالم العربي ،لكن جهد
العلم���اء كان مؤثراً وناق ً
ال لهؤالء من الرف���ض إلى القبول من

تول���وا أمرها في البداية كانوا من العلم���اء أو طلبة العلم (ابن

((( انظر السابق ص.98
((( انظر السابق ص.188 ،187
((( انظر السابق ص.110
((( انظر السابق ص.153 ،152

((( انظر السابق ص.13
((( انظر السابق ص.33
((( انظر السابق ص.101 ،100
((( انظر السابق ص.144

خالل عاملني أساسيني وهما :تشريعات اإلسالم وفتاوى العلماء

دهيش1428:هـ ،ج ،8ص )108ومنهم :الش���يخ عبد العزيز ابن
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ناصر بن رشيد ،ثم الش���يخ ناصر بن حمد الراشد ،ثم الشيخ
راشد بن صالح بن خنني ،ثم الشيخ محمد بن عودة ،ثم الشيخ

عبد العزيز املس���ند ،ثم الشيخ عبد امللك بن دهيش ،ثم الشيخ
علي املرشد .كما أخذت الرئاسة العامة لتعليم البنات في حينه

األمر بحزم في موضوع متطلبات املجتمع املس���لم احملافظ من

حي���ث التأكيد على التس���تر ،وإلزام جمي���ع العامالت بارتداء
املالبس الس���اترة والبعد عن السفور ،واملنع الشديد ألي مظهر

من مظاهر التبرج أو الس���فور بني الطالبات ،إضافة إلى عدم
اختالط الطالب بالطالبات في جميع املراحل(((”.

“إن معارضة سماحة مفتي عام اململكة السابقة لم تكن على

املبدأ بقدر ما كانت على الطريقة واآللية ،من حيث اإلش���راف،
وضمان عدم تداخل تعليم البنات مع البنني في بوتقة واحدة مع

مرور الزمن ،مما استلزم إحداث جهاز إداري مستقل لكل واحد
منهما ،وفق نظرة كان يراها شخصياً.
ومن هنا ميكن القول :إنه ال عبرة ببعض احلوادث الفردية

التي خرج���ت معارضة متلبس���ة بالثوب الش���رعي أو تبناها

بعض طلب���ة العلم ،فاحملك احلقيقي هو رأي العلماء املعتبرين،
واملؤسسة الدينية بشكل عام وعلى رأسها سماحة املفتي(((”.

“وحتى لو افترضنا أنه إمنا قب���ل بهذه املهمة مجاملة للملك

سعود فإنه كان بإمكانه تعطيل مسيرتها ،أو تأخير عمل ذلك اجلهاز
اجلديد –الرئاس���ة العامة لتعليم البنات– عندما كلف باإلشراف

عليه ،ومن هنا ميكن القول :إن مجرد موافقة س���ماحته على تولي
اإلش���راف على الرئاسة إش���ارة كافية إلى نوع املعارضة التي كان

يبديها س���ماحته وإنها لم تكن في يوم من األيام منطلقة من مبدأ
رفض تعليم البنات لذاته .بقدر ما كانت ألسباب أخرى(((”.

ومما يُبرز أثر العقيدة على املجتمع احملافظ ،ويكشف عن

دور الوحدة الفكرية على املجتمع الس���عودي في تغيير املمانعة

والرفض ،من الرفض إلى القبول لدى املجتمع الس���عودي ،أن

املعاصرين للحدث وبحسب تعبيره “فاملمانعة كانت قوية ،ولكنها

متت في إطار الدولة ومن باب التعامل مع ولي األمر ،لذلك كان
املوقف الذي اتخذته احلكومة موقفاً س���لمياً يُبالغ في الهدوء

والتأن���ي في إقن���اع املمانعني .فحركة املمانعة س���لمية بجميع
مناشطها ،وأعضاء الوفد الذي قابل امللك طلبوا من ولي األمر
أن يع���دل عن ه���ذا األمر ،وإن قبل فجزاه الل���ه خيراً ،وإن لم

يقبل فالس���مع والطاعة ،وال أسلحة وال حرب أعصاب ،وكانوا
ف���ي غاية الهدوء والقناعة“ .وهذا األس���لوب الهادئ في األمر

باملعروف والنهي عن املنكر هو دين علماء هذه البالد في اإلنكار
عل���ى ما يرون أنه منكر ،يد ُل على ذلك ،ختام نقاش العلماء مع

(حافظ وهبة) في أثناء مناقشته لهم بأمر من امللك عبد العزيز
ع���ن تدريس بعض العلوم العصرية ،فقد قالوا هذه العبارة التي
تنطلق من عقيدة أهل الس���نة واجلماع���ة ،وهي عقيدة علماء

اململكة العربية الس���عودية في التعامل م���ع احلاكم وهو“ :لقد

بينا لإلمام عبد العزيز األدلة واملفاس���د التي تترتب على تقرير
هذه العلوم ..ولس���نا بحاجة إلى اجلدل املنهي عنه شرعاً ،فإن
قبل اإلمام رأينا فاحلمد لله ،وإن خالفنا فليس���ت هذه أول مرة

يخالفنا فيها( .اجلاسر1427 :هـ،ج ،ص.” )596
(((

وللتأكي����د على أن الرفض لم يكن ل����ذات التعليم فقد كان من
أبرز من ُع َ
رف باملمانعة أو الــرفض في بـــريدة الش����يخ عبد الله

بن سليمان بن حميد((( ومع تلك الشهرة في الرفض من قبل الشيخ
املذكور فإنه لم يكن معارضاً ملبدأ تعليم البنات حيث يقول السدحان
عنه ش����خصياً“ :كان يؤكد على ض����رورة أن يكون على املنهج الذي
يق����ره الدين ،ويُح ِّذر من أن يكون القص����د من تعليم الفتاة مجاراة

األمم املنحلة عن الدين .كما ينص في أحد مقاالته التي نش����رها
على أنه ال مانع من توسيع تعليم املرأة على املنهج الذي يقره الدين

وتعاليمه ،مع التمسك باحلجاب ،وباألخالق الفاضلة ”.
(((

أسباب الرفض والقبول:

الرفض لم يأخذ أي ش���كل من أش���كال العنف أو الفتنة بسبب
وحدة بني احملك���وم واحلاكم حتى مع
دور العقيدة الس���لفية امل ُ ِّ

التحرر في بعض دول العالم العربي ،ومن أشهرها حركة قاسم

االستدالل الفقهي.

السعودية احملافظة.

االختالف���ات ف���ي وجهات النظ���ر بينهم���ا ،أو االختالف في
يقول الس���دحان“ :وقد دفع هذا القول بش���دة (الوشمي:
2009م ،ص  )42مستش���هداً برواي���ات ش���فاهية من عدد من
((( انظر السابق ص.124 ،123
((( انظر السابق ص.189 ،188
((( انظر السابق ص .188
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َ

أمني ودعوته لتحرير املرأة فكان عنصر تخوف عند املجتمعات

((( انظر السابق ص.126 ،125
((( يلحظ أنه من الدعاة املشهورين بالقصيم وكان متحفظاً بقوة على أهمية الوسائل
التعليمية احملافظة ،وقد خلط أحد الكتَّاب بينه وبني سماحة الشيخ عبدالله بن محمد
بن حميد الذي تولى القضاء في بريدة ،حيث اعتبر الكاتب األول هو الثاني ،أنظر
السدحان مقاومة التغيير ص .113
((( انظر :الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان مقاومة التغيير في املجتمع السعودي
ص.111

يقول الس���دحان عن أثر دعوات حتري���ر املرأة املصاحب

يستوردوا جتارب تعليمية كان للمستعمر األجنبي جهد كبير في

في السعودية“ :فلقد كانت دعوة (قاسم أمني) املشتهر باملطالبة

العقدية والتاريخية واجلغرافية الت���ي جعلت من أرضه مركزاً
مقدساً للعالم اإلسالمي وقبل ًة لشعوبه.

لتعليمه���ا في معظم الدول العربية عل���ى قوة املمانعة والرفض
بتحرير املرأة ترتكز ف���ي خطابها التحرري على (تعليم املرأة)،
فمن ذلك وغي���ره من الدعوات التحرري���ة جعل مناطق أخرى
م���ن الوطن العربي متانع من تعليم املرأة خوفاً من وصول املرأة

لديهم إلى ما وصلت إليه أختها هناك(((”.
ومن األس���باب التي قد تكون أخَّ رت قبول هذا التعليم عند
فئة قليلة من املجتمع ما ذكره الس���دحان بقوله“ :كون الطالئع
األولى من املعلمات واملش���رفات على املدارس كانت من البالد

التي ظهرت فيها دعوات حترير املرأة وتفلتها من قيود اإلسالم
بدءاً من احلجاب وانتها ًء بإلغاء بعض أحكام الشرع في امليراث

وأحكام ال���زواج وغيرها ،وتتص���ادم مع املجتمعات املس���لمة
وعقائدها وثقافاتها الشرعية(((”.
“فقد كانوا يخش���ون أن يُ َق َّر تعلي ُم البنات لدينا على احلال

الت���ي كانت عليها ف���ي الدول العربية األخ���رى؛ خاصة مصر
التي كانت أوائل املدرس���ات لدينا قادمات منها .فلهذا خش���ي
املعارضون أن يصبح التعليم بعيداً عن الدين والفضيلة(((”.

وعن دور االستعمار في تش���ويه تعليم املرأة يرى السدحان:

“أن االستعمار في ليبيا قام بنشر أوهام وأفكار خاطئة عن تعليم

البن���ات لكي ميتنع اآلباء عن تعلي���م بناتهم ،وقد حتقق لهم ذلك
بالفعل”“ ،وإن الش���عب اجلزائري وقف موقفاً حذراً من املدارس
التي قامت بإنشائها فرنسا ألنها تتعارض مع مقومات الشخصية

العربية اإلسالميـة للشعب اجلزائري ،وبالتالي لم يكن ثمة إقبال
على هذه املدارس ،كذلك وجود التعليم املختلط بني اجلنس�ي�ن،

حيث ظه���ر مثل هذا النظام على املس���توى االبتدائي في بعض

الدول العربية ،وكذلك في بعض الدول اإلسالمية ،وهذا النظام
أوجد إحجاماً من قبل الكثير من اآلباء عن دفع بناتهم للتعليم ملا
فيه من احملاذير الشرعية كما ال يخفى(((”.

ومن األس���باب الرئيس���ة املهم���ة طبيعة عالقة الش���عب

السعودي بعلمائه ودعاته ،فمواقف العلماء وفتاواهم هي مؤشر

القبول أو الرفض ،كما أن املجتمع الس���عودي احملافظ بعلمائه
ودعاته يعتقدون بوجوب تصدير التجارب واملش���اريع والبرامج

املنضبطة بضوابط الش���رع إلى دول العالم اإلسالمي ،بدل أن
((( انظر السابق ص.38
((( انظر السابق ص.150
((( انظر السابق ص.110
((( انظر السابق ص.37

تأسيس���ها ،كما أن املجتمع الس���عودي يعتز بخصوصية هويته

وكما يذكر [أبوزيد142هـ ،ص ]76عن املجتمع الس���عودي بأن

بلدهم “هي معقل اإلسالم واملس���لمني ،وعاصمته اخلالدة ،وقلب

العالم اإلس�ل�امي كمركز القلب في اجلسم اإلنساني ،ورأس مال
املس���لمني واخلط األخير ف���ي الدفاع عن الوجود اإلس�ل�امي..

بد لها من مركز
فالرسالة اإلسالمية مهمـــا كـــانت عـــاملية ،فال َّ
يُع ُّد مقياس���ـاً وميزاناً لعمليتها وواقعيتها ،وأس���وة وقدوة جلميع

املدن والقرى واملجتمعات التي تؤمن بهذه الرس���الة وحتتضن هذه
العقيدة والدعوة” ،بل قد يصل األمر إلى أكبر من ذلك وهو الرغبة

في بقاء هذا السمت احملافظ للمجتمع السعودي ،لدرجة أن هناك
من يرى أن املجتمع الس���عودي أشد املجتمعات العربية محافظ ًة،
وبحس���ب تعبير (الغذامي2004 :م ،ص  )10فإنه “مجتمع أُتُفِ َق ال
على محافظته فحسب ،ولكن على الرغبة في أن يظل كذلك ،ولو
عمل اس���تفتاء عربي لوجد إجماعاً عند كل العرب واملسلمني في
أن يظل املجتمع الس���عودي محافظاً ،وكأمنا ذلك مصدر تطمني

تاريخي وحضاري ال ميكن التفريط فيه(((”.

ويضاف لألس���باب الس���ابقة الوحدة العقدي���ة للمجتمع

الس���عودي ،يقول الس���دحان“ :ومما ميتاز ب���ه مجتمع اململكة
عقيدته اإلسالمية ،وهي دين جميع أفراد الشعب ”،وتُع ُّد اململكة

العربية السعودية من الدول النادرة في العالم التي يعتنق جميع
سكانها ديناً واحداً وهو اإلسالم بنسبة ( ،)%100وهذه الوحدة

الديني���ة في الواق���ع هي نقطة القوة الكبرى ف���ي بناء الوطن”
(الفقي���ر1419 :هـ ،ص ،)242كما أن اللغ���ة العربية هي اللغة

الوحيدة والرسمية في اململكة “.
(((

ومن األسباب الدافعة للرفض والقبول في ٍآن واحد قوة أثر

الدين على املجتمع في مجال الثوابت واملتغيرات ،فحينما يكون
هذا التحديث والتغيير أو التجديد مرتبطاً باإلسالم وتشريعاته
يصبح موضع قبول وترحيب كم���ا حدث في تعليم البنات ،كما

أن أي محاولة للتغيير أو التحديث في اإلسالم ذاته مرفوضة.

يقول السدحان“ :تأثير الدين اإلسالمي في جميع مناحي

احلياة في املجتم���ع وانصباغ املجتمع بصفة التدين العام ”.
(((

((( انظر السابق ص.56 ،55
((( انظر السابق ص.60 ،59
((( انظر السابق ص.61
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“وهذا أس���هم بدرجة كبيرة وملموس���ة في استقراره ،فالدين

اإلسالمي ساهم في صهر كافة ش���رائحه في بوتقة واحدة،
كما س���اعد على القبول اجلماعي بدرج���ة كبيرة بني أفراد

املجتمع ملرئيات وقرارات الس���لطة نحو قضايا التنمية ،كما

أن مجريات األمور اخلاصة والعامة تتقاطع بشكل واضح مع

مواعي���د وأوقات وفترات أداء الواجبات الدينية من الصلوات
والصي���ام واحلج ،كم���ا أن عادات امللبس واملأكل واملش���رب

وكذلك مراسم الزواج واملناسبات العامة ال ميكن فهمها بعيداً
عن املعاني واملقاصد الدينية((( “.

اآلثار احلسنة (اإليجابية) للرفض:

عن تعليم البنات احتوى على أربع مواد خاصة بتعليم الفتاة وهي
املواد.” ) 156-153:
(((

ومن اآلثار احلسنة (اإليجابية) للرفض ،يقول السدحان“ :كما
أن تلك املعارضة أوجدت نظاماً تعليمياً يتمثل في االس���تقاللية

التام���ة لتعليم البنات عن تعليم البن�ي�ن ،وهذا ما أجناه من بلية
االختالط الذي بليت به العديد من الدول العربية واإلس�ل�امية،
سواء أكان في التعليم االبتدائي ،أم التعليم اجلامعي ،وهو أمنوذج

لم يوجد مثله على مستوى العالم بهذا الشكل املنظم واملقنن على

مستوى أعلى جهة تشريعية في الدولة(((”.

ومن اآلثار احلس���نة (اإليجابية) للرفض واملمانعة كذلك:

تستفيد الدول الدميقراطية بأحزابها املعارضة وتوجهاتها املتعددة

“منهج خط التطمينات الذي اختطته الرئاس���ة لنفس���ها ،حيث

املوحدة ،وقد
والنقاش حتت مظلة دس���تور الدولة وفكرتها األساسية ِّ

وجميع منس���وبات املدارس باحملافظة على املالبس احملتشمة،

من الرأي والرأي اآلخر فيما ال يتعارض مع دستورها ،ويكون احلوار
كان ملوضوع تعليم البنات والرأي اآلخر فيه في الس���عودية دور كبير

في نضج آليات هذا التعليم ووس���ائله اإلدارية والتعليمية احملافظة،
فتطوره وجناحه وجناح القبول به ومتيزه ٍ
كاف لقياس اآلثار احلسنة
(اإليجابية) التي نتجت عن تلك املمانعة أو الرفض.
ً
كتب الدكتور عبدالله الس���دحان في كتابه الق ِّيم كثيرا من

اآلثار احلسنة (اإليجابية) التي لم تكن لتتحقق لوال تلك املمانعة

والرفض ،وكان مما قال“ :لق���د نتج عن هذه االعتراضات في
املجتمع نشوء نظام تعليمي فريد على مستوى العالم وهو وجود

اس���تقاللية إدارية تامة لتعليم البنات عن تعليم البنني ،إضافة
إلى اس���تقاللية تربوية وتعليمية نسبية عن تعليم البنني ،وكانت

هذه التجربة هي الوحيدة على مستوى العالم ،أي انفصال تعليم
البنني عن البنات من حي���ث التنظيم اإلداري والتنفيذي ،ومما

الش���ك فيه أن هذا الزخم االعتراض���ي من قبل بعض قيادات
املجتمع كان له أثره الواضح حينما صيغت سياس���ة التعليم في
اململكة ،التي صدرت عام (1389ه���ـ1969 /م) ومن املؤكد أن
البداية كانت قبل ذلك التاريخ ،وهي مرحلة متأثرة فكرياً باآلراء

الشرعية والفكرية التي كانت مطروحة في الساحة آنذاك.

جند أنه���ا قامت بالتوكيد املتواصل عل���ى الطالبات واملعلمات
كم���ا قامت بتعيني حارس لكل مدرس���ة م���ن الرجال كبير في
الس���ن ،وال بد أن تكون معه زوجته ،لتكون وس���يطة بينه وبني

القطاع النسائي في داخل املدرسة .مع التأكيد القوي على عدم

افتتاح أي مدرسة بنات بجوار مدرسة للبنني(((”.

ومن تلك اآلثار احلسنة (اإليجابية) للرفض“ :الفصل الكامل

بني تعليم البنني والبنات ،في اإلش���راف واإلدارة ابتدا ًء ،وكذلك
في املباني ،وأخيراً في املناهج ،فلكل مناهجه اخلاصة(((”.
ومن اآلثار احلسنة (اإليجابية) للرفض استحداث نظام نقل

الطالبات بسيارات خاصة بهن من املنازل إلى املدارس والعكس،

مما أس���هم في التطمني واحلماية ،بالوقت الذي ال يوجد فيه
نقل عام للطالب أو نقل ع���ام لعموم الناس داخل املدن ،وهذا
النقل بحد ذاته كما هو من اآلثار الطيبة للممانعة ،فإنه يعكس

جناح التجربة التعليمية املتميزة.

ومن اآلثار احلس���نة (اإليجابية) بروز آثار الدعوة والتعليم

على اآلباء واملجتمع في تعاطيه مع هذه القضية التي انعكس���ت
ف���ي معاجلة األزمات“ :ومن هنا ميكن القول :إن هذه احلوادث

التي ش���كلت بعض املنعطفات في مسيرة املجتمع نحو التكامل

وقد كان موض���وع تعليم الفتاة أحد األس���س العامة التي

واالستقرار تبرهن ما يؤكد عليه علماء االجتماع الديني املتمثل
ف���ي أن الدين يصبح أمراً أكثر أهمي���ة ومصداقية في أوقات

ويُع ُّدها ملهمتها في احلياة ،على أن يتم هذا بحشمة ووقار وفي

يعتمد على التفس���ير الديني ،وعلى من يقوم بعملية التفسير إذ

تقوم عليها وثيقة سياس���ة التعليم ف���ي اململكة ،وهي املادة رقم

( )9ونصه���ا“ :تقرير حق الفتاة ف���ي التعليم مبا يالئم فطرتها

ضوء الشريعة اإلس�ل�امية ،فإن النساء شقائق الرجال” (وزارة
ال خاصاً
املعارف1416 :هـ ،ص .)6كم���ا تضمنت الوثيقة فص ً
((( انظر السابق ص.61
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الضغوط واألزمات والصراعات؛ ولهذا السبب فإن جزءاً كبيراً
((( انظر السابق ص.155 ،154
((( انظر السابق ص.157
((( انظر السابق ص.183
((( انظر السابق ص.184

يش���كل ذلك محدداً أساس���اً في إعادة األمور إلى مجاريها أو

س���بباً في تأخر املجتمع مبواقفهم الرافضة لتطويره ،وكثيراً ما

للنظام (اخلليفة1428 :هـ :ج ،1ص.”((()484

كان���وا هم املعترض�ي�ن عليه ،نعم كان هن���اك معارضة ولكن من

إلى اس���تفحال هذه اآلراء أو املواقف وحتولها إلى حركة مناوئة
وأقول :إن التاريخ ش���هد ويشهد أنها جتربة تستحق اإلشادة

والتصدير لدول العالم ال���ذي يعيش مرارة التعليم املختلط ،وإن
وقفة يس���يرة أمام األرقام واإلحصائيات تكشف احلقيقة وتُظهر

بجالء مؤش���رات التجربة التاريخية للتغيي���ر والتحديث بالدين

حيث األرقام عن املدارس وطالباتها ومعلماتها مبراحلها الثالث،
إضاف ًة إلى كليات البنات التابعة للرئاس���ة في ذلك الوقت ،قبل
دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات ،ودمج الكليات في اجلامعات.

املنهج السلفي والتغيير:

في عرض هذا املوضوع يتأكد لكل ذي بصيرة دور العقيدة

وعلمائها في التغيير والتجديد.

يستش���هدون مبوضوع تعليم الفتاة ،وأن املؤسسة الدينية والعلماء
الظلم حتميل املؤسسة الدينية ،أو كبار العلماء هذه املعارضة ،بل
كانت من بعض طلبة العلم ،ومن أفراد ،ومن بعض عوام املجتمع،
وكثيراً ما تتخذ هذه املعلوم���ة التاريخية املغلوطة متك ًأ للمطالبة

مبش���روعات فيها مخالفات ش���رعية واضحة ،ومطالبة الدولة
بإقرارها وع���دم االلتفات إلى االعتراضات التي يطرحها العلماء

م���ن منطلق ش���رعي بحت .جاعلني من قضية تعلي���م الفتاة وما
صاحبها من اعتراضات دلي ً
ال على عدم صحة هذه االعتراضات
اجلديدة متناسني أن (الدين اإلسالمي في املجتمع السعودي كان
وال يزال عام ً
ال مهماً ليس في فهم مظاهر االس���تقرار والتوازن
والتنمية والتكامل فحس���ب ،ب���ل في اس���تيعاب مظاهر التغير

الباحث الس���دحان في كتابه املعن���ي مبقاومة التغيير في

والصراع ،ومن ذلك يتبني مدى أهمية الدين اإلس�ل�امي في كونه
بنا ًء وإطاراً مرجعياً وإيديولوجياً ليس فقط في مس���ألة تأسيس

القول :إن س���ماحة املفتي العام ومع���ه عدد من العلماء لم يكن

من األمور التنظيمي���ة واالجتماعية والتنموية املختلفة في الواقع

املجتمع الس���عودي ،أش���اد بدور العلماء في التغيير من خالل
عملي���ة تعليم البنات فق���ال“ :إن اإلنصاف التاريخي يس���تلزم

من املتحفظني على املبدأ بقدر ما كان على اآلليات والوس���ائل

وجهة اإلش���راف ،ويؤكد ذلك ما ورد في فتوى لسماحته حول
تعليم البنات وهل له حد ومتى تكف عن الدراس���ة إذا بلغت من

العمر؟ ذكر إجابة عن تلك األسئلة اآلتي“ :ليس للدراسة حد في
ابتدائها وال في انتهائها ،فما دامت الفتاة تستفيد من دراستها
علماً نافعاً وال يترتب عليه أي مفس���دة فال مانع من مواصلتها

املجتمع ومتاس���كه ،ب���ل أيضاً في إضفاء الش���رعية على الكثير

االجتماعي (اخلليفة1428 :هـ :ج ،1ص.” ))487
(((

فالتغيير بالدين وبضوابطه الشرعية وتعاليمه الشاملة عامل

قوة واستجابة في التغيير االجتماعي والتطوير الثقافي واإلصالح
اإلداري والسياس���ي ،لكن التغيير أو التحدي���ث أو التجديد في

الدين ه���و األمر املرفوض عند عموم املجتمع الس���عودي الذي
ٍ
ٍ
حتكمه أيديولوجيا مرتبطة بعقيدةٍ
سماوية.
ربانية
(((
عد كثي��� ٌر من املؤرخني (احلرك��� َة الوهابية) – كما
وقد َّ

الدراس���ة ،وإذا كانت الدراس���ة ال تزيدها إال نقصاً في دينها
ً
وتبرج���ا وتهتكاً تعينَّ حينئذ منعها” (ابن
وانحالالً في أخالقها

يس���مونها -من أقدر احلركات اإلس�ل�امية في عملية التغيير

ومما س���بق يتضح كيف جتاوزت احلكومة واملجتمع املوافق

دولة بنظم وتشريعات كاملة شاملة ،كما متتلك عوامل اإلصالح

من أن هذا التعليم متغير كبير على املجتمع السعودي ،كما يتضح

في بعض فتراتها التاريخية من تفكك وانقسام ،وحتولت بفضل

قاسم 1399هـ ،ج ،13ص.”((()222

واملعارض منهم عملية تعليم البنات بضوابط الشريعة ،على الرغم

السياسي واالجتماعي ،فالعقيدة السلفية متتلك مقومات إقامة
والتغيير ،وهذا ما ح���دث بالفعل في جزيرة العرب التي عانت

حجم بعض املغالط���ات اإلعالمية التي تتحدث عن هذا احلدث،
ِّ
وتوظ���ف احلدث واملعارضة له توظيفاً خاطئاً ،يقول الس���دحان:

من نوعها ،قابلة للتجديد واإلصالح والتغيير ،لكن بإيديولوجية

الكت���اب في الصحاف���ة أو في غيرها من وس���ائل اإلعالم على

التي ال تتعارض مع تش���ريعات وقيم املجتمع الس���عودي .قال
{إن ال َّل َه ال ُي َغ ِّي ُر َما ِبق َْو ٍم َح َّتى ُي َغ ِّي ُروا َما ِب َأنف ُِسهِ ْم} [الرعد.]١١ :
تعالىَّ :

“ومن هنا يس���تغرب املتابع لبعض الطروحات في وقتنا املعاصر،
والتي حتمل في طياتها تلميحاً أو تصريحاً تش���نيعات من بعض

املؤسسة الدينية السعودية أو على علمائها ورموزها ،وأنهم كانوا
((( أنظر السابق ص.187
((( أنظر السابق ص.189

الل���ه ثم بفضل تلك العقيدة إلى وحدة فكرية سياس���ية فريدة
املجتمع -دون سواه ،-مستفيدة من كل النظم اإلدارية احلديثة

((( انظر السابق ص.192 ،191
((( انظر جالل كشك (السعوديون واحلل اإلسالمي) ص  .6 ،5وانظر الباحث الفرنسي
محمد ُملني (علماء اإلسالم) ص .230 ،229 ،208 ،207 ،206
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[ الباب المفتوح ]

نظـرات تربـــوية
في الخــــــالف
همام بن عبدالرحمن الحارثي
hah989@gmail.com

إن الله َّ -
جل وعال  -ملا خلق آدم عليه السالم ،جعل ذريته

مختلفة في ألوانها وأش���كالها وأجناسها ،وذلك حلكم كثيرة،

لعل من أظهرها :أن هذا التنوع يلبي حاجات أكثر مما لو كان

هناك لون واحد للحياة.

و لهذا اقتضت س���نة الله  -س���بحانه وتعالى  -أن يكون
اس ُأ َّم ًة
{ول َْو شَ َاء َر ُّب َك ل َ
َـج َعلَ ال َّن َ
هذا اخلالف موجوداً بني الناسَ :
ني  )#١١٨#إ َّال َمن َّر ِح َم َر ُّب َك َولِذَ ِل َك َخ َل َق ُه ْم َو مَ َّت ْت
َو ِاح َد ًة َوال َي َزا ُلونَ ُمخْ َت ِل ِف َ

اس َأ ْج َم ِع َني} [هود.]١٩٩ - ١١٨ :
كَ ِل َم ُة َر ِّب َك َأل ْم َأل َّن َج َه َّن َم ِم َن الْـجِ َّن ِة َوال َّن ِ
البد أن يكون موج���وداً في حياة
و ه���ذا اخلالف ال���ذي َّ

البد أن يكون لنا معه وقفات يس���تفيد منها املسلم في
الناس َّ
حياته مما يجعله يعيش متناغماً في هذه البسيطة:

92

العدد 299

الوقفة األوىل :أنه ليس كل خالف يجب أن نسلِّم به ،وأن

نقبله وأال نر َّد عليه أو نعارضه ،بل ما كان خالف في احلقيقة
هو الذي يقبل من صاحبه ،ويرحب بقائله ،ولهذا قيل:
فليس ك��ل خ�ل�اف ج���اء معتبراً

إال خ�ل�اف ل��ه ح��ظ م��ن النظر

بد لنا ألاَّ نأخذ هذا اخلالف بظاهره ،وهذا يربي
لهذا ال َّ

فينا أن نعلم ما وراء اخلالف ،أو ما الدوافع من هذا اخلالف؟،
دون جتسس أو تتبع أو تقول على شخص ما لم يقل.

ألن املرء ق���د يعتقد في موقف ما هو خالف الواقع ،ومن

ذلك أن رس���ول الله  :#ملا كان في احلديبية والتأم األمر ولم

يب���ق إال الكتاب ،وثب عمر بن اخلطاب ،فأتى أبا بكر فقال :يا

أبا بكر ،أليس برسول الله؟ قال« :بلى» ،قال :أولسنا باملسلمني؟

الوقفة الرابعة :اخلالف يربي املسلم على تعدد اخليارات
التي يراها ،فيعلم أن هذا الدين جاء ليكون ديناً خالداً صاحلاً

أش���هد أنه رسول الله ،قال عمر :وأنا أش���هد أنه رسول الله،

عندنا ق���د ال يصلح لغيرنا ،وما كان لغيرنا ال يصلح لنا ،وكله

قال« :بلى» ،قال :أو لسنا باملسلمني؟ قال« :بلى» ،قال :أوليسوا

لالنتقاء ،وال بحس���ب الهوى ،بل هــي مذاهب وأقوال للعلماء
 -رحمهم الله  -توصلوا إليها باجتهادهم { َأف ََر َأ ْي َت َمنِ ا َّتخَ ذَ إ َل َه ُه

عم���ر  -رضي الله عنه  -لم يكن يعلم ما يعلم الرس���ول

والراج���ح في حال تعدد األقوال من كالم علماء األصول:

جائرة ،لكن نظرة الرس���ول  #وثقته برب���ه ،جعلت من هذه
الشروط فتحاً {إ َنّا َف َت ْح َنا ل ََك َف ْت ًحا ُّمبِي ًنا} [الفتح.]١ :

ولعل من أظهر األمور التي اختلف فيها الصحابة ولم يثرب

قال« .بلى» ،قال :أوليسوا باملشركني؟ قال« :بلى» ،قال :فعال َم
نعطي الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر :يا عمر ،الزم غرزه ،فإني

ل���كل زمان ومكان؛ حتى يرث الله األرض ومن عليها ،فما كان

ثم أتى رس���ول الله فقال :يا رس���ول الله .ألست برسول الله؟

من صلب ديننا العظيم ،مع التنبيه أن هذه اخليارات ليس���ت

باملش���ركني؟ قال:؟ «بلى»؛ قال :فعال َم نعطي الدنية في ديننا؟

قال( :أنا عبد الله ورسوله ،لن أخالف أمره ،ولن يضيعني)(((.

وال أبو بكر ،لهذا خالفهم في هذه الش���روط التي كان يظنها

الوقفة الثانية :اخلالف يربي في املسلم أن في كل إنسان
جانب خطأ وجانب صواب ،فما كان صواباً ُقبل منه ،وما كان

خط��� ًأ ال يقبل منه ،مع األخذ بحق النصح لألخ ،وتبيني احلق
والص���واب له ،وأمره باملعروف ونهيه عن املنكر .وقد قال الله
 ع َّز َّوجل  -لنبييه{:إنْ َعل َْي َك إ َّال ال َْبالغُ } [الش���ورى ]٤٨ :وقوله

 َّجل شأنه { :-ل َْس َت َعل َْيهِ م بمِ ُ َس ْي ِط ٍر} [الغاشية.]٢٢ :

الوقف��ة الثالثة :اخل�ل�اف يربي فينا ألاَّ جنبر أحداً على

اتباع ما عندنا إن كان اخلالف له مساحة من األخذ والعطاء،
مما جاء في الوحي والسنة وإجماع
أما ما كان من املس���لّمات َّ

علماء املس���لمني فه���ذا ال يناقش فيه ،ألن���ه ال يقبل إال قوالً

واحداً ،كأم���ور العقيدة وما اتفق عليه علماء املس���لمني من

َه َوا ُه[ }...اجلاثية.]٢٣ :

أن املؤم���ن يرجع إلى من يث���ق بدينه وعلمه م���ن أهل العلم
املعتبرين إذا كان مقلداً(((.
عليهم الرس���ول حادثة بني قريظة ،فقدء جاء عن عبدالله بن
عمر  -رضي الله عنهما  :-قال رسول الله  #يوم األحزاب:

ني أحد العص���ر إال في بني قريظة) .فأدرك بعضهم
(ال يصل َّ
العصر في الطريق ،فقال بعضهم :ال نصلي حتى نأتيها ،وقال

بعضهم :بل نصلي ،ثم يرد منا ذلك .فذكر ذلك للنبي  #فلم
يعنف أحداً منهم(((.

الوقف��ة اخلامس��ة :اخل�ل�اف يربي في املس���لم احترام

الط���رف اآلخر ،وعدم إقصائه ،وتبني احلق له لعل الله  -ع َّز
َّ
وج���ل  -ينقذه على يديك ،فقد روي ع���ن جـابـر بن عـــبد
الله  -رضي الله عنهما  -قال :اجتمعت قريش يوماً ،فقالوا:
انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر ،فليأت هذا الرجل

ال���ذي ف َّرق جماعتنا ،وش���تت أمرنا ،وع���اب ديننا ،فليكلمه
ولينظ���ر ماذا ير ُّد عليه .فقالوا :م���ا نعلم أحداً غير عتبة بن

األمور الفقهية :كوجوب الصالة ،والصيام وغيرها.
ومن ذلك حديث عبدالرحمن بن يزيد« :صلَّى عثمان مبنى

أنت خير أم عبد الله؟ فس���كت رس���ول الله  ،#فقال :أنت

مع النبي  #ركعتني وم���ع أبي بكر ركعتني ومع عمر ركعتني،

تزع���م أن هؤالء خير منك ،فقد عبدوا اآللهة التي عبت ،وإن

متقبلتني قال األعمش :فحدثني معاوية بن قرة عن أش���ياخه
عبت على
أن عبد الله بن مس���عود صلى أربعاً .قال :فقيل لهَ :

ما رأينا سخلة قط أش���أم على قومه منك ،ف َّرقت جماعتنا،
وش���تت أمرنا ،وعبت ديننا ،وفضحتن���ا في العرب حتى لقد

((( صحيح مسلم 1785
((( سنن أبي داود 1960

((( لالستزادة :راجع مبحث التقليد في كتب أصول الفقه.
((( رواه البخاري 4119

ربيعة ،فقالوا :أنت يا أبا الوليد ،فأتاه عتبة ،فقال :يا محمد

أربعاً ،فقال عبد الله بن مس���عود  -رضي الله عنه  -صليت

خير أم عبد املطلب؟ فس���كت رسول الله  ،#قال :فإن كنت

ث���م تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتني

كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نس���مع قولك .إنا والله

صليت أربعاً قال :اخلالف شر(((.
عثمان ثم
َ
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طار فيهم أن في قريش س���احراً ،وأن في قريش كاهناً ،والله

الوقفة السابعة :اخلالف يربي في املسلم اتباع اجلماعة،

بالس���يوف حتى نتفانى .أيها الرجل إن كان إمنا بك احلاجة
جمعنا لك حتى تكون أغنى قري���ش رج ً
ال ،وإن كان إمنا بك

السائد خالف ما تبني لك من احلق ،فتجبر نفسك على اتباع

ما ننتظر إال مثل صيحة احلبل���ى أن يقوم بعضنا إلى بعض

وهض���م حق النفس ،فقد يخالفك كثير من الناس؛ ألن الرأي

الباه فاختر أي نس���اء قريش ش���ئت فلنزوجك عشراً ،فقال

اجلماعة ،وترك ما كان لك من أجل هدف أعلى وغاية أسمى
{و ْاع َت ِص ُموا ب َِح ْب ِل ال َّل ِه َج ِم ًيعا
وهي :اجتماع الكلمة وعدم الفرقة َ

رس���ول الله  :#فرغت .قال :نعم فقال رسول الله  :#بسم
يم )#!٢!#
الر ِح ِ
الر ْح َمنِ َّ
الله الرحمن الرحيم {حم»  )#!١!#تَنزِ يلٌ ِّم َن َّ
���اب ف ُِّصل َْت آ َيا ُت��� ُه ق ُْرآ ًنا َع َرب ًِّي���ا ِّلق َْو ٍم َي ْعل َُم���ونَ } إلى أن بلغ { َفإنْ
ِك َت ٌ

َأ ْع َر ُض���وا َف ُقلْ َأنذَ ْر ُت ُك ْم َص ِاع َق ًة ِّم ْثلَ َص ِاعقَ��� ِة َع ٍاد َوث َُمو َد} فقال عتبة:

حس���بك .أما عندك غير هذا؟ ق���ال :ال .فرجع إلى قريش،
فقالوا :م���ا وراءك؟ قال :ما تركت ش���يئاً أرى أنكم تكلمونه

إال كلمت���ه ،قالوا فهل أجابك؟ فق���ال :نعم ،ثم قال :ال والذي
مما قال ،غير أنه أنذركم صاعقة
نصبها بنية ما فهمت شيئاً َّ

مث���ل صاعقة عاد وثمود .قالوا :ويلك يكلمك الرجل بالعربية
ال تدري ما قال .قال :ال والله ما فهمت ش���يئاً مما قال غير
ذكر الصاعقة(((.

َوال َتف ََّرقُوا} [آل عمران.]١٠٣ :

ولعــل م���ن أظهر األمثلة ما حدث ب�ي�ن معاوية بن أبي

س���فيان  -رضي الله عنهما  -وبني احلسن بن علي  -رضي
الله عنهما  :-فقد روى عمر بن دينار ،أن معاوية كان يعلم أن

احلس���ن أكره الناس للفتنة ،فلما مات علي بعث إلى احلسن،
يدعوه إلى إصالح ما بينهما س���راً ،وأعطاه معاوية عهداً إن
وليجعلن األمر إليه،
حدث به حدث واحلس���ن حي ليسمينه،
َّ

فلما توثق منه احلسن قال ابن جعفر :والله إني جلالس عند

احلسن ،إذ أخذت ألقوم ،فجذب بثوبي ،وقال :يا هناه اجلس!
فجلس���ت ،فقال :إني قد رأيت رأياً ،وإن���ي أحب أن تتابعني
علي���ه! قلت :ما ه���و؟ قال :قد رأيت أن أعم���د إلى املدينة،

فأنزلها ،وأخلي بني معاوية وهذا احلديث ،فقد طالت الفتنة،

الوقفة السادسة :اخلالف يربي عند املسلم احلرص على

املنهج احلق ،سواء أكان في التلقي أم االستدالل أم االستباط،
فه���و حني يرى الناس قد اختلفوا في هذه احلياة ،ورمبا َّ
ضل

أشد
بعضهم عن الطريق املس���تقيم .هذا كله يجعل املس���لم َّ
يقيناً ،وأعظم إمياناً .إن أعظم ما يحتاج إليه هو املنهج احلق.

وسفكت الدماء ،وقطعت األرحام والسبل ،وعطلت الفروج.
ق���ال ابن جعفر :جزاك الله خيراً ع���ن أمة محمد ،فأنا
معك.

فقال :اد ُع لي احلس�ي�ن! فأتاه ،فقال :أي أخي! قد رأيت
كيت وكيت فقال :أعيذك بالله أن تكذب علياً ،وتصدق معاوية.
فقال احلسن :والله ما أردت أمراً قط إال خالفتني ،والله

واملنهج احلق الذي ال ريب فيه :هو ما كان عليه الرس���ول

لق���د هممت أن أقذفك في بيت ،فأطينه عليك ،حتى أقضي

وروي كثير من اآلثار عن الصحابة والسلف في حرصهم

فلما رأى احلسني غضبه ،قال :أنت أكبر ولد علي ،وأنت

 #والصحابة  -رضوان الله عليهم  -والسلف الصالح.
على السنة ،وبعدهم عن كل ما يشوبها ،فمن ذلك:

قال الزهري  -رحمه الله  :-االعتصام بالسنة جناة .
(((

وقد قال األوزاعي  -رحمه الله  :-عليك بآثار من سلف

وإن رفض���ك الناس ،وإياك وآرا َء الرج���ال! وإن زخرفوه لك

أمري.

خليفته ،وأمرنا ألمرك تبع(((.
اللهم أرنا احلق حقاً وارزقنا اتباعه ،وأرنا الباطل باط ً
ال
وارزقنا اجتنابه ،اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم
الغيب والش���هادة فاطر الس���موات واألرض أنت حتكم بني

بالقول ،فإن األمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم(((.

عب���ادك فيما كانوا فيه يختلفون ،اهدن���ا ملا اختلف فيه من

((( البداية والنهاية .60/3
((( سير أعالم النبالء .337/5
((( سير أعالم النبالء .120/7

((( سير أعالم النبالء .245/3

احلق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم...
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[ الورقة األخيرة ]

النجـــــاة
من

كمـين الشبهــات

د .عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف(*)
www.alabdulltif.net

@dralabdullatif

«احلمد لله الذي جعل أقوال امللحدين يظهر فس���ادها لك ِّل
ذي عقل ،كما علم إحلادهم َّ
كل ذي دين»(((:

رقيق الديانة قد ُحرِ م برد اليقني ،فهو في جلج الشبهات ليس

فالكذبات الصلعاء ،واإلفك املكشوف ال يستحق أن يلتفت

يق���ول ابن تيمية  -في هذا املقام « :-وقد يكون الرجل من
أذكياء الناس ،وأح ِّدهم نظراً ،ويعميه الله عن أظهر األش���ياء،

إليها ،فاخلوض في إبطالها تضييع للزمان ،وإتعاب للحيوان(((،
ثم إن الش���غب على العلوم الضروريات يوقع في السفسطات،
وإنكار احلقائق اجلليات((( ،وإمنا الكالم بش���أن الشبهات التي
يش���تبه فيها احلق بالباطل ،إذ ال يش���تبه على الناس الباطل
احملض ،بل ال ُّب َد أن يشاب بشيء من احلق(((.

يقول ش���يخ اإلس�ل�ام ابن تيمية  -رحمه الله « :-وكل ذي

مقال���ة [من مقاالت امللل والنحل] ف�ل�ا ُّبد أن تكون في مقالته
شبهة من احلق ،ولوال ذلك ملا راجت.(((»..

ويق���ول الفيومي« :الش���بهة في العقي���دة :املأخذ املل ِّبس،

سميت شبهة ألنه تشبه احلق(((.

* والتعلق بالله  -تعالى  ،-واالنطراح بني يديه ،واالفتقار
إل���ى الله في جميع األحول ،يحفظ العبد من بريق الش���بهات
وتزويقه���ا ..فكم من عبد ُمخْ بِت قد س��� ّدد الله ش���أنه ،وأنار
بصيرته ،وإن كان متوس���ط الذكاء ،أو دون ذلك ،وكم من ذكي

(*) أستاذ مشارك في قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة في جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية  -الرياض.
((( درء تعارض العقل والنقل البن تيمية .45/10
((( انظر :مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب .93/5
((( انظر :درء تعارض العقل والنقل .311/3
((( انظر التدمرية البن تيمية ص  ،106ومجموع الفتاوى .37/8
((( جامع الرسائل .401/2
((( املصباح املنير .358/1

بخارج منها..

وقد يكون م���ن أبلد الناس ،وأضعفهم نظراً ،ويهديه ملا اختُلف

فيه من احلق بإذنه ،فال حول وال قوة إال به.

فمن اتكل على نظره واس���تدالله ،أو عقله ومعرفته ،خُ ذِ ل،
ولهذا النبي  #ف���ي األحاديث الصحيحة كثيراً ما يدعو ر َّبه:

«يا مقلِّب القلوب ث ِّبت قلبي على دينك.(((»..
ني
���ي ِاط َ
قال الله  -تعال���ى َ :-
{وكَ ذَ ِل َك َج َع ْل َنا ِل ُك ِّل َنب ٍ ِّي َع ُد ًّوا شَ َ
اإلنس َوالْـجِ ِّن ُي ِ
ورا َول َْو شَ َاء َر ُّب َك
ِ
وحي َب ْع ُض ُه ْم إلَى َب ْع ٍض ُز ْخ ُر َف ا ْلق َْولِ غُ ُر ً
ين ال ُي ْؤ ِم ُنونَ
َم���ا َف َعلُو ُه فَذَ ْر ُه ْم َو َما َي ْف َت ُرونَ َ )#١١٢#و ِل َت ْص َغى إل َْي��� ِه َأ ْف ِئ َد ُة ا َّل ِذ َ
ب ِ
ِاآلخ َر ِة َو ِل َي ْر َض ْو ُه َو ِل َي ْق َترِ فُوا َما ُهم ُّم ْق َترِ ُفونَ } [األنعام.]١١٣ - ١١٢ :

{و ِل َت ْص َغى إل َْي ِه} ،أي متيل إلى ذلك
قال الشنقيطي« :وقولهَ :
القول املزخرف املزين الباطل؛ ليكون سبباً للضالل ،فتميل إليه
قلوب الذين ال يؤمنون باآلخ���رة؛ ألن املؤمنني يعرفون زخارف
الشيطان ووسوسته ،فيتباعدون منه ويجتنبونه.(((»..
واحلاصل أن التعل���ق بالله والدار اآلخرة يحفظ العبد من
شراك الشبهات وزخرفها« ،واالستقراء يد ُّل على أنه إذا خلص
اإلميان إلى القلب لم يرجع عنه.(((»..
((( درء تعارض العقل والنقل .34/9
((( العذاب النمير  = 584/2باختصار يسير.
((( مختصر الفتاوى املصرية البن تيمية ص .562
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وال ُّب���د من العبادة واإلميان ،من العلم والرس���وخ في

الشرع ،والتفقه في دين الله ،فهما أمران متالزمان :العلم بالله
وخش���يته ،والعلم بأحكام الله وش���رائعه ،وبهما يتحقق الثبات
على دين الله ،والسالمة من الش���بهات ..كما حرره ابن تيمية
بقوله« :فإن اإلنسان قد يؤتى إمياناً مع نقص علمه ،فمثل هذا
اإلمي���ان قد يرفع من صدره ،وأما م���ن أوتي العلم مع اإلميان
فهذا ال يرفع من صدره ،ومثل هذا ال يرتد عن اإلس�ل�ام قط،
بخالف مجرد القرآن أو مج���رد اإلميان ،فإن هذا قد يرتفع،
فهذا هو الواقع»(((.
ترسخ العلم الشرعي في األجيال،
فعلى احملاضن التربوية أن ِّ

وحتقق البُلغة من التفقه في دين الله ،كما أن عليها أن تس���عى

إلى ترويض نفوس الناش���ئة بالتع ّبد املشروع والسمت النبوي،
وإعداد برام���ج علمية وعملية في تزكي���ة النفوس ..فالقلوب

اخلاوية من روح اإلمي���ان ،ونور البصيرة ،والعقول الفارغة من
علوم الشريعة هي املرتع الفسيح للشهوات والشبهات.
علينا أن نشرع ابتدا ًء في تقرير املسائل الدينية بدالئلها
النقلية والعقلية والفطرية ،ويكون الر ُّد على الشبهات تبعاً لتلك

التقريرات ،وهذا ما أملح إليه ابن تيمية بقوله« :ونحن نذكر ما
يُستفاد من كالم النبي  #مع ما يستفاد من كالم اللهَ ،فيص ُل

املؤمن إلى ذلك [مس���ائل اإلميان واإلسالم] من نفس كالم الله
ورس���وله  ،#فإن هذا هو املقصود ،فال نذكر اختالف الناس
ابت���دا ًء ،بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يس���تفاد من كالم

الله ورسوله.(((»..

وقال  -في موط���ن آخر « :-وإمنا يذك���ر [القرآ ُن] احل َق
واألدل َة املوصل َة إليه لذوي الفطر الس���ليمة ،ثم إذا اتفق معاند
أو جاهل كان من يخاطبه من املس���لمني مخاطباً له بحسب ما

تقتضيه املصلحة»(((.
احلكم على الشيء فرع عن تصوره ،فال ُّبد من توصيف

الواقع احلاضر بعلم وعدل ،وما يكتنفه من الش���بهات ،ومدى
ظهوره���ا ،بال تهويل وال تهوين ..ثم ينظر في الش���بهات التي
هي أكثر ظهوراً وتأثيراً ،وأما تتبع جميع الش���بهات ،ومالحقة
االعتراضات فليس مشروعاً وال مقدوراً..

((( مجموعة تفسير ابن تيمية ص .149
((( كتاب اإلميان ص .1
((( تعارض العقل والنقل .88/8
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حد
يبينّ ابن تيمية ذلك بقوله« :ومعلوم أن الباطل ليس له ّ

محدود ،فال يجب أن يخطر ببال أهل العقل والدين كل باطل،
وأن ير ّدوه ،فإن هذا ال نهاية له.(((»..
ثم إن لزوم الش���رع ،واالعتصام بالسنة يحتاج إلى رؤية
وتؤدة ،بخالف الش���بهات فإنّ لها وثْب ٌة ِ
وخفَّة ،فال يس���تخفنَّك

الذين ال يوقنون.

ً
قائ�ل�ا« :الفقهاء
وهذا ما أش���ار إليه ابن عقيل احلنبلي

يقصرون عن إزالة الشبه؛ ألنهم عن النقل يتكلمون،
واحملدِّ ثون ِّ
وللخ���وف عل���ى قلوب العوام من الش���كوك يقص���رون القول
ويقلِّلون ،فهم حال األجوبة عنها ينظرون في العاقبة ،واملبتدعة
يتهجمون ،فعلومهم فرح ساعة ،ليس لعلومهم ثبات.(((»..
فما أكث َر ركا َم الش���بهات ،وزخ��� َم االعتراضات! ومع ذاك
املك���ر ال ُك َّبار فالدين منصور ،وحجج���ه ظاهرة ،واإلقبال عليه

يفوق الوصف ،فالعاقبة للمتقني.

ينبغي أن تراعى أح���وال النفس وكمائنها في اجلواب
عن الشبهات ،فهناك نفوس تعزف عن األجوبة الظاهرة اجللية،
حب التف ّرد والتمايز
وتؤثر األجوبة الدقيقة اخلفية ،ملا فيها من ّ
على سائر النفوس..

وهذا ما اكتش���فه ابن تيمية قائ ً
ال« :األدلة التي فيها دقة

وخفاء ،ينتفع بها من تع ّودت نفس���ه الفكرة في األمور الدقيقة،
أحب إليه من الطرق الواضحة التي يشركه فيها اجلمهور ..ملا
ّ
حب الرياسة»(((.
في النفوس من ّ

وفي املقابل فإن لدد النقاش مع صاحب الشبهات ،قد يدفعه

إلى العناد ومزيد من اإلصرار ..فأهواء النفوس ال ح ّد لها.

وهذا ما أش���ار إليه أبو حامد الغزال���ي ..ملا حت ّدث عن

آف���ات علم الكالم وما فيه من خصوم���ة وجدال ..فقال« :فيه
مض ّرة من إثارة الش���بهات ،وتأكيد اعتق���اد املبتدعة ،وتثبيته
ف���ي صدورهم ،بحيث تنبعث دواعيهم ،ويش���تد حرصهم على

اإلصرار عليه ،ولكن هذا اإلصرار بواسطة التعصب الذي يثور
عن اجلدل» .
(((

فاللهم إ َّنا نسألك الثبات على الدين ،وبرد اليقني ،اللهم

ارزقنا اليقني الذي ال تسكن النفوس إال إليه.
(((
(((
(((
(((
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