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العدد 4300

باس��م اهلل واحلمد هلل، والصالة والس��الم على نبينا وعلى 
آله وصحبه ومن اهتدى هبداه، وبعد:

ف���إن العلمانية - كم���ا يعلم كل من يفهم معنى اإلس���الم - 
منظومة مناقضة للدين احلق، سواء أكانت علمانية )شاملة( تقوم 
على إقصاء الدين عقيدة وش���ريعة، أم كان���ت علمانية )جزئية( 
تقوم على إلغاء احلكم بالش���ريعة مع اإلبقاء على العقيدة - أْي 

عقيدة - محصورة في الصدور، محظورة األثر في الواقع.
كذلك يعلم كل من يفهم معنى العلمانية، أن »الدميقراطية« 
من أبرز إفرازاتها وإجنازاتها في صيغتها الغربية، وأنها لذلك 
فك���رة )ال دينية( ف���ي منبعها ومصبها، ف���ال دميقراطية بغير 
علمانية؛ بل إن الدميقراطية ه���ي النظام احلارس للمنظومة 
العلماني���ة الغربية كلها، برأس���ماليتها وليبراليتها ومناهضتها 

لهدايات الرسل. 
للدميقراطية - كما هو معل���وم - أدبيات ومبادئ يطلقون 
عليها )قيم الدميقراطية( مثل: حكم الشعب للشعب وبالشعب، 
وس���يادة األغلبي���ة - مرجعية القانون - إط���الق احلريات - 
املس���اواة - والعدالة. كما أن لها وسائل وأدوات يطلقون عليها 
)آليات الدميقراطي���ة( مثل: االنتخابات - التعددية احلزبية - 

تداول السلطة - املجتمع املدني.
والدميقراطي���ة ب� »قيمها« وبأكث���ر »آلياتها« تكرس إبعاد 
الدي���ن أو تهميش���ه على األق���ل، نظراً لتفرعه���ا عن األصل 
الالديني العلماني، فإذا كانت رسالة اإلسالم تنادي مبا نادى به 
الرسل، ومنهم يعقوب ويوسف - عليهما السالم - عندما قاال: 
}إِن اْلـُحْكُم إاَلّ ِلَلِّه{ ]يوسف: ٤٠[ فإن الدميقراطية جتعل احلكم 

والتشريع للشعب وحده ال شريك له. 
فحتى لو اختار الش���عب حكم الشريعة، فليس ذلك - في 
الدميقراطية - ألن  الش���ريعة وحي الل���ه، ولكن ألنها اختيار 
الش���عب، ومن احلق »األصيل« لهذا الش���عب أن يختار غيرها 

اإلسالميون...
بين أنغام الديقراطية

وألغـــــــامها

] االفتتاحية [

إذا أراد، ويحتكم لس���واها إذا ش���اء، وعندئذ 
تسلم للدميقراطية »قيمها«، وال عزاء بعدها ملن يؤمنون 

مبرجعية الدين القيِّم.
العلمانية عندما تسود في بلد - ولو كان إسالمياً - فإنها 
ب� »قيمها« تنشئ ِقَطاعات من الناس مجافية للدين، إن لم تكن 
معادية له، وتش���طر املجتمع إلى ثقافتني أو هويتني: إسالمية، 
وعلمانية، وذلك من خالل علمنة التعليم واإلعالم والسياس���ة 
واالقتص���اد واالجتماع والثقافة، فه���ذه القطاعات من الناس 
ثمار طبيعية وبدهية ال بدَّ أن تثمرها شجرة العلمانية، ويبقى 

في املجتمع قسم يظل متمسكاً بهويته اإلسالمية.
جت���يء الدميقراطي���ة محاولة تثبِّيت أق���دام القطاعات 
)املعلمنة( املقتطعة من الش���عوب املس���لمة، ولتُثبت أنهم أولى 
بالقيادة والريادة والسيادة من جميع الباقني من غير العلمانيني 
مهما حاول هؤالء الباقون جتري���ب حظهم مع الدميقراطية، 
ولذلك فإن جميع »املؤمنني« بالعلمانية، يقفون صفاً واحداً في 
مواجه���ة هؤالء »املتطفلني« من املتدينني على موائد مناهضي 
الدين!! مبعنى آخر؛ فإن كل من يظهر رغبته في إعالء ش���أن 
الدي���ن عن طريق آلي���ات الدميقراطية، جت���يء قيمها لتقَف 
ل���ه باملرصاد، فتحصد ما جنته اآلليات من مكاس���ب للدين، 
فتطحنها حتت رحى »مبادئ العلمانية«، حيث تدور تلك الرحى 
على مكاسب أنصار الدين، فتذرها فتاتاً تذروه الرياح... رياح: 
»مدنية الدولة«.... »علمانية الدستور«...، »التعددية احلزبية« 
على غير أس���اس ديني »واحت���رام اآلخر«، ول���و كان ملحداً 
كاف���راً... وقبل ذل���ك وبعده »حكم األغلبي���ة« ولو كانت هذه 
األغلبية في ذاتها ضحية للعلمانية وهوائية سطحية ودنيوية، 

ال تلقي باالً ألي قيم إسالمية!
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أما إن كانت تل���ك األغلبية حقاً.. إس���المية، فياويل من 
يريد أو يردد ش���عارات »إسالمية.. إسالمية« عن طريق آليات 
الدميقراطي���ة، حتى ل���و كانت مجرد هتاف���ات حنجورية في 

ميادين الثورات والتظاهرات!
مع ذلك فالدميقراطية ليس���ت شراً كلها؛ ولكن فيها أمور 
من اخلي���ر إذا ُطبقت، كاالحتفاء باحلريات، والش���فافية في 
االنتخابات، وعدم احتكار الس���لطة أو احتقار الرأي املخالف 
ولك���ن ما فيها من خي���ر أثمرته الفطرة اإلنس���انية الطبيعية 
الرافض���ة للظلم واجلور واخلداع واالحت���كار، ال نكاد نرى له 
وج���وداً حقيقياً في البلدان اإلس���المية الت���ي حاولت تطبيق 
الدميقراطي���ة وإنزال قيمها منزلة التدانيها فيها أي ش���رعة 
س���ماوية، فمهما كان ف���ي الديقراطية من أنغ���ام تطرب لها 
األس���ماع، فإن ما فيها من ألغام يظل مزروعاً في كل مش���روع 

مغاير من القمة إلى القاع.
لنتأمل ف���ي جترد وموضوعي���ة - ولكن مع اس���تحضار 
العقيدة اإلس���المية - تلك »القيم« الدميقراطية التي أصبحت 
على ألسنة كثير من اإلس���الميني فضاًل عن عوام املسلمني - 
أشبه بأغاني حداء وثنية، يهيم بسماعها وتردادها من ال يدرك 
معناه���ا وال يفهم مرماها، مع رفضه الت���ام ألي كلمة تخدش 

)مقام( الدميقراطية:
الدميقراطية والتجارب اإلسالمية:

ف���ي محاوالت بع���ض اإلس���الميني للصعود على س���لَّم 
ا سقوطاً  ���لم إال أن يُس���قطهم، إمَّ الدميقراطية، أبى ذلك السُّ

ا سقوطاً عملياً وحركياً. معنوياً منهجياً، وإمَّ
* فف���ي تركيا مثاًل، ج���اءت الدميقراطية باإلس���الميني 
فامتنوا لها معظمني لشأنها، وامتلكوا الشجاعة أن يقولوا: »لسنا 
إسالميني« لكنهم لم يجرؤوا قط أن يقولوا »لسنا علمانيني«، بل 
إنهم يدعون بقية الش���عوب العربية للعلمانية مبقني على تعظيم 
الصنم العلماني املقبور »أتاتورك« في الوجدان وعلى اجلدران.

* وفي أفغانس���تان التي التف الش���عب فيها حول جماعة 
لم األهلي بعد سنني من  الطالبان بعد جناحها في إرس���اء السِّ
احل���روب الداخلية وأعمال الفوضى واللصوصية، وجتبر جتار 
الس���الح واملخدرات، لم يرَض الغرب بذلك احلكم اإلسالمي 
السلمي، وعزموا على تصدير دميقراطيتهم املسلحة على ظهور 
الدبابات ليتوج )كرازي( رئيس���اً جلمهورية »دميقراطية« تقاتل 
أنصار الشريعة منذ أكثر من عشر سنوات، بالنيابة عن أمريكا 
الت���ي لم تكف طائراتها - بطي���ار أو بدون طيار - عن قصف 

األمل املتطلع إلى احلياة اإلس���المية التي ُفطر عليها ش���عب 
أفغانستان.

* وف�����ي باكس���تان، ل���م تس���مح آلي���ات الدميقراطية 
لإلس���الميني بالوصول للسلطة في تلك البالد التي تبلغ نسبة 
املس���لمني فيها 90٪، بينما سمحت بوصول علمانيني من شتى 
االجتاهات، كان بعضهم تابعاً لألقلية الش���يعية في تلك البالد 
نِّية، كآل بوتو )ذو الفقار وابنته ثم زوجها الرئيس احلالي(  السُّ
فباكستان بثقلها وحجمها في العال��م اإلسالمي، محظور عليها 
- دميقراطياً - أن حُتك�����م بالشريعة، وملا جهر أحد رؤسائها 
- وه���و ضياء احل���ق - بخوفه من املس���اءلة اإللهية عن عدم 
تطبيق الش���ريعة اإلسالمية، لم يطل به األمد، فقتل في حادث 

غامض لم تكشف أسراره حتى اليوم.
* أما في اجلزائر التي ش���هدت أولى الث���ورات العربية 
السلمية ذات الصبغة اإلسالمية في أوائل التسعينيات املاضية، 
فقد متكن اإلس���الميون »السلفيون« من اكتس���اح االنتخابات 
التش���ريعية، وتأهلوا لتش���كيل وزارة بقيادة اجلبهة اإلسالمية 
لإلنقاذ، لكن »قيم« الدميقراطية، أبت أن تس���لم بس���المة ما 
قامت به آلياتها، فقام االنقالب العس���كري الهمجي، مبباركة 
الغ���رب لإلنقاذ م���ن جبهة اإلنق���اذ، بعد أن ص���رح الرئيس 
الفرنس���ي وقتها بأن فرنسا ستعيد احتالل اجلزائر لو وصلت 
جبهة اإلنقاذ إلى سدة احلكم فيها، وتواصلت احلرب الداخلية 
في البالد نحو عش���ر س���نوات ذهب ضحيتها نحو مئتي ألف 

قتيل!
* وفي الصومال الذي عاش ش���عبه خمس���َة عشَر عاماً، 
بال حكومة، دميقراطية وال حتى ديكتاتورية، انطلقت جماعات 
محلي���ة حملاولة اإلص���الح باإلس���الم حتت اس���م )احملاكم 
اإلسالمية( وجنحت في معاجلة الكثير من األوضاع املختلة في 
البالد اخلالية من منصب الرئاس���ة لعقد ونصف، لكن ذلك لم 
يُرِض الغرب )الدميقراطي( فسلَّط اجلارة اجلبارة في حقدها 
)أثيوبيا( النصرانية لتغ���زو أراضي الصومال حتى ال حتكمها 
احملاكم، واضطرت فئات من الش���عب الصومالي أن تدافع عن 
حياض وطنها املس���تباح، فجاءت الفرصة لإليقاع بني التيارات 
اإلس���المية، بجذب بعضها إلى اخليار الغربي )الدميقراطي( 
رت  عالني���ة؛ لتقاتل ألجلها بقية التيارات اإلس���المية التي طهَّ
أرض الصومال من الهجمة احلبش���ية، وما تزال احلرب دائرة 
بني من نصبتهم الديقراطية الغربية، وبني من نُصب عليهم من 

عامة الفصائل اإلسالمية!
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* فإذا جئنا إلى فلسطني - وما أدراك ما فلسطني - تلك 
البالد املقدسة التي دنس���ها اليهود بدميقراطيتهم »الوحيدة« 
في الشرق األوسط، سنرى كيف نُزع سالح املقاومة )العلماني( 
في منظمة التحرير الفلس���طينية بوعود ال���دول الغربية، من 
أجل إقامة دولة فلس���طني »الديقراطية«، فلم تقم الدولة.. ولم 
تتحقق الدميقراطية داخل السلطة التي جاءت لذلك الغرض. 
ودل���ت على ذلك أحداث االنتخاب���ات التي جاءت بحماس عن 
طريق الدميقراطي���ة فأهلتها - افتراضاً - لتش���كيل حكومة 
جاءت باختيار ش���عبي س���لمي، لكن »الدميقراطيات« العاملية 
واإلقليمية واحمللية، أبت أن تسلم بشرعية تلك احلكومة لكونها 
ذات توجهات إس���المية، فأقيلت، ثم ُحب���س نوابها ووزراؤها، 
ثم فرض عليها حصار إس���رائيلي، حت���ول إلى حصار إقليمي 
وعامل���ي... ال يزال قائماً حتى الي���وم بانتظار غياب احلكومة 
)املقال���ة( عن األنظار، ليكون البديل املطروح اآلن، هو تنصيب 

عباس رئيساً للوزراء إضافة لرئاسة السلطة!
الثورات اجلديدة والدميقراطية:

ف���ي أولى محطات الثورات العربية في تونس، كان التحول 
»الدميقراط���ي« أنش���ودة، يرددها اجلميع بع���د عقود القهر 
والكبت، لكن عاطفة الش���عب التونسي كانت مع اإلسالم على 
الرغم م���ن طول إبعاده ع���ن مظاهر احلياة هن���اك، فانحاز 
الشعب لإلس���الميني، ولكن هؤالء اإلسالميني الذين جاء بهم 
اخليار اإلسالمي للش���عب، بدأ أنهم لم يحسموا خيارهم بعد، 
بني النهج اإلس���المي أو النهج العلماني، فتواترت عن رموزهم 
التصريح���ات احملابي���ة للعلمانيني واملجافية لإلس���الم، وكان 
أكثرها تأثراً باللوثه الدميقراطية تزكية ثم انتخاب ثم تنصيب 
رئيس )يس���اري(، تطبيقاً ل� »التعددية« ثم تناثرت تصريحات 
س���يئة على ألسنة رموز إس���المية، تصرح بأن احلزب احلاكم 
- اإلس���المي - لن يطبق الش���ريعة، بل لن يس���عى للنص في 
الدس���تور على مصدريتها في التقنني، بل تواترت التصريحات 
باس���تمرار التوجه نحول اإلبقاء على املظاهر غير اإلسالمية 

كاخلمارات والبارات وشواطئ العرى ومواخير »الفنون«!!
* أما في مصر، فقد حتول كثير من اإلسالميني إلى جوقة 
العزف على األنغام الدميقراطية التي سمحت لهم - في البداية 
- بالصعود السريع بأقل التكاليف، فظنوا أن الدميقراطية هي 
الطريق الوحيد إلعادة أمجاد التوحيد، فجاملوها وأهلها أكثر 
مما جتملوا في الكالم عن اإلس���الم وأهله، حتى إن الكثيرين 
لم يعودوا يجرؤن على مجرد )نقد( الدميقراطية التي يعرفون 
مناقضة مبادئها )املس���توردة( للمنهجية اإلس���المية األصلية، 

وتناس���ى هؤالء أن طريق النزول - بل الس���قوط - املنهجي أو 
النظامي من فوق السلم الدميقراطي، أسرع وأقصر من طريق 
الصع���ود، وهذا ما بدأ يحصل بانتظام، حيث يس���ير )التحول 
الدميقراطي( باإلس���الميني.. نحو التحول ش���يئاً فشيئاً عن 
ثواب���ت وأصول، كان من املأمول أن يعمل���وا على التحول إليها 

بدالً من التحول عنها.
* مثل هذا يقال عن اليمن وثورتها التي أجهضتها أو كادت 
جتهضها وعود )فل���ول( علي صالح، زعي���م جمهورية )اليمن 
الدميقراطية( ألكث���ر من أربعني عاماً، حيث ُوعد الثوريون من 
إس���الميني وغير إسالميني باملش���اركة في السلطة وفق اتفاق 
دول���ي غير مكتوب، يقض���ي بأن يظل اليمن غير س���عيد، إال 
بأوهام الوعود الدميقراطية التي ظلت مخزنة في أشداق علي 

صالح ألربعة عقود!
* وف���ي ليبيا الثائرة، انحاز رم���وز من ثوارها نحو خزان 
األلغام الدميقراطي في نوع من )دفع الضريبة( مقابل ضربات 
الغرب »النبيل« الذي س���اعد في إسقاط »الديكتاتور« ليخلفه 
نظام م���ن )الديك���ور( الدميقراطي، فاختار ه���ؤالء )حرية( 
االنفصال بإقليم برقة، بدعوى )تقرير املصير(، وكأنهم يقولون 
للقذاف���ي ال���ذي كان يحلم بوحدة - ولو قس���رية - مع بعض 
الدول العربي���ة أو اإلفريقية، لن نس���مح بالوحدة حتى داخل 
حدود األراضي الليبية، ألنها ببس���اطة، تتع���ارض مع أمانينا 
الدميقراطية، في »احلرية« و »املساواة« والعدالة االجتماعية!

* وفي س���ورية اجلريحة، يجري احلديث عن كل وسائل 
التغيي���ر حتت مظلة )الش���رعية الدولية(، لتظ���ل التظاهرات 
»السلمية« العزالء، هي األس���لوب )الدميقراطي( الوحيد لرد 
الع���دوان حتت اس���تمرار القصف والنس���ف، دون تدخل من 
»الناتو« اخلائف على أمن )إس���رائيل(، واملنتظر - فيما يبدو - 
إنضاج الطبخة اإلنش���اء دولة علوية نصيرية، تظل وفية - كما 

كانت - حلماية حدود دولة اليهود.
ال ينبغي أبداً أن يفهم نقد الدميقراطية أو نقضها على أنه 
دفاع أو حتبيذ للديكتاتورية، فالديكتاتورية أش���أم وأظلم؛ لكنَّ 

الفتنة بالدميقراطية أعمُّ وأصّم.
س���تظل »الدميقراطي���ة« بأدبياتها وآلياتها ه���ي )اللعبة( 
األقرب إلى )اللعنة( التي حتل على من يُحل ألجل سواد عيونها 

ما حرم الله، ويسوغ مجاملة ألهلها احلكم بغير ما أنزل الله.
مل���اذا ال نس���ارع - من اآلن - في صياغة نظام سياس���ي 
إسالمي بديل يرعى العقيدة ويعلي من شأن الشريعة... لنتحول 
شيئاً فشيئاً من »الشرعية« العلمانية، إلى الشرعية اإلسالمية؟
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م���ن يتتبع موجة الش���ك عبر عصورها الغاب���رة؛ يجد أّن 
مزاعمها التش���كيكية يجمعها أمٌر كليٌّ يْكمن في جعل اإلنسان 

نفسه مركزاً للمعرفة يُتحاكم إليه.
وقد صّيغت هذه الفكرة في عب���ارة كبيرهم)1( الذي تزعم 
موجة الشك في هذه احلقبة، حيث يقول: »اإلنسان مقياس كل 
شيء، فهو مقياس أّن األش���ياء املوجودة موجودة، وأن األشياء 

غير املوجودة غير موجودة«)2(.
وفي معنى مالزمة الشك لتلك النوعّية من التفلسف،  يقول 
زكي جنيب محمود: »مبالحظة تاريخ الفلسفة يتبنّي لنا أّن نوع 
الفلسفة الذي يعتمد التفكير الذاتي، أعني: تفكير اإلنسان في 
نفس���ه وعقله فقط يعقبه دائماً الش���ك؛ ذلك ألّن املعرفة هي 
عالقة بني العقل والش���يء اخلارجي، فإذا اقتصر الباحث على 
النظر إلى عقله ونفس���ه مهماًل ما في اخل���ارج؛ أّداه ذلك إلى 

إنكار ما في اخلارج من حقائق«)3(.
لن يعدم الباحث أن يجد نصوصاً هنا وهناك في الوس���ط 

)*( باحث شرعي في أصول الدين.
))( بروتاجوراس. انظر: تاريخ الفلسفة الغربية )الفلسفة القدمية(، برتراندرسل، ترجمة: 

زكي جنيب محمود، 2010، ص143.
)2( تاريخ الفلسفة الغربية )الفلسفة القدمية(، ص143.

)3( قصة الفلسفة اليونانّية، زكي جنيب محمود، ص306.

ن تأثر مبوجة الشك هذه، سواء أكان الشك مطلقاً  اإلسالمي ممَّ
أم منهجّياً، وتلك النصوص املتكاثرة كثرًة ملحوظة في جملة من 
الدراسات ال تدلُّ إن دلت إال على رشح الشك مبا فيه من نسبّية 
س لها كتَّابها كل الس���بل في بث هذه الس���موم في  مطلق���ة كرَّ
األوساط الثقافّية حتت ظل العلمانّية في اخلطاب العربي. وهم 
يهدفون من هذا التكريس إلى زعزعة الثوابت والتشكيك فيها، 
ومسخ قداستها؛ بل تفريغها واالستبدال بها ما يالئم أهدافهم 

االستعمارّية، وضرب األمة في فلذات أكبادها.
وال يخف���ى على أولي األلباب مقدار خطر الريبة على عقل 
املسلم في هذا الوس���ط الثقافي الذي أصبح من امليسور لدى 
ش���بابه أن يتناولوا هذه الفلسفات الش���كّية بعقلّية فارغة من 
التأصي���ل وجامحة إلى التغيير؛ فيحص���ل الزيغ والضالل عن 
الصراط املس���تقيم إثر تدفق هذه الفلسفات الشكّية املنحرفة؛ 
ولذلك وج���ب التصدي لهذه احلملة الش���كّية باليقني املعرفي 
عند علٍم من أعالم األمة ورجاالتها، له صولة وجولة مع أولئك 
الذين نّظروا للشك بأنواعه في سابق الدهر، فجاء على جذوره 
فاجتثها اجتثاث العالم البصير، فلم يدع ال للمتقدمني منهم وال 
للمتأخرين من حجة يحتجون بها، وتركهم أصفاراً ال قيمة لهم. 

احلصيين)*( حممد  بن  مجعان 
jjalhusaini@gmail.com

موجة الشك واليقين المعرفي 
)ابن حزم أنموذجًا(

] العقيدة والشريعة[ 
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اليقني املعرفي في املنهج احلزمي:

إّن م���ن ينطلق ف���ي املعرفة م���ن اليقني أولى 
ن يجعل الش���ك طريقاً لليقني ثم يبرهن  باالتباع ممَّ

على املعرفة بعد ذلك.
ومّمن جعل اليقني أساساً في املعرفة ولّباً لها؛ 
ابن ح���زم الظاهري؛ ذلك أّن اليقني عنده مصطلح 
معياري تخضع له س���ائر املعارف أصوالً وفروعاً، 
فهو فيصل التفرقة بني املعرفة املقبولة واملرفوضة، 
فما لم يؤسس من املعارف على اليقني؛ فال وزن له 
وال اعتداد به وال وجه له، وما بُني من املعارف على 
اليقني؛ فهو البرهان واحلج���ة والدليل واحلقيقة، 

وعليه يدور احلكم القطعّي وجوداً وعدماً.
هك���ذا يكون اليق���ني حاكماً عل���ى قواعد ابن 
حزم وُرؤاه، من حيث التأس���يس لسلَّم الوصول إلى 

املعرفة.
وفي املعنى السابق نفسه يقول أبو محمد: )... 
ولك���ن الله تعالى لم يجعل لغي���ر اليقني حكماً()1(. 

وقال: )... وصح أن ال حكم إال لليقني وحده()2(.
ولعل من املناسب قبل احلديث عن مصادر املعرفة 
اليقينية عند ابن حزم أن تس���بق مبفهوم اليقني في 

اللغة واالصطالح ومدى عالقتهما في املعنى.

مفهوم اليقني في اللغة: 

أص���ل مادة )ي ق ن( ف���ي املعجم اللُّغ���وي)3( تفيء - عند 
التحقي���ق - إلى معنى: اس���تقرار العلم وثباته، وزوال الش���ك 

َقُه)4(.  قَّ وإزاحته. ويقَن األمَر أي: َعِلَمُه وحَتَ

مفهوم اليقني في االصطالح:

يأتي مفه���وم اليقني في الدرس االصطالح���ي على عّدة 
معاني، من أهمه���ا تعّريفات اجلرجان���ي – والتي هي مبنزلة 
اخلالصة ملن تقدمه في هذا الفن - لهذا املفهوم، وفيه يقول: 

- )اعتقاد الش���يء بأّنه كذا مع اعتقاد أّنه ال ميكن إال كذا 
مطابقاً للواقع غير ممكن الزوال()5(.

))(  اإلحكام ،6 / 188.

)2(  اإلحكام ،6 / 189.
الوسيط، 1066/2،  املعجم  التعريفات، ص332،  اللغة،  6 / 157،  انظر: مقاييس    )3(

الصحاح في اللغة، 30/2،.لسان العرب، 13 / 457، العني، 5 / 220.
))( القاموس احمليط، )/1601، تاج العروس، 36 / 300.

)5(  التعريفات، ص332.

- )طمأنينة القلب على حقيقة الشيء()6(. 
- )حتقيق التصديق بالغيب بإزالة كل شك وريب()7(.

 - )العلم احلاصل بعد الشك()8(.
وعّرفه الراغب بقوله: )سكون الفهم مع ثبات احلكم()9(.

واملالحظ أّن سكون الفهم عند الراغب هو معنى: طمأنينة 
القلب عند اجلرجاني؛ وهو ما يعرف باليقني الذاتي. ومطابقة 
الواقع عند اجلرجاني هو معنى ثبات احلكم عند الراغب؛ وهو 

ما يعرف باليقني املوضوعي.
وأورد التهاون���ي تعريفاً للتّيقن واليقني يفيد: )عدم احتمال 
النقيض، أي: ع���دم احتماله ال في نفس األمر وال عند العاِلم، 
ال في احلال وال في املآل، وحاصله: اجلزم املطابق الثابت()10(.
واملالحظ أّن التعريفات جميعها تش���ير إلى موطن اليقني 
املرتبط بذاتّية اإلنسان جتاه الواقع اخلارجي، ومدى التطابق بني 
اجلانبني: النظري االعتقادي، والعملي الواقعي؛ مبعنى: حصول 
العلم الضروري املفيد للتطابق بني االعتقاد واحلقيقة اخلارجّية 
للشيء املُعتقد، وأّن اليقني بالش���يء في الواقع اخلارجي وفي 

ذات العارف يكون في حقيقته على اجلزم والثبات.
ويقول ابن تيمية ف���ي معنى مصطلح اليقني: )... واليقني: 

استقرار اإلميان في القلب علماً وعماًل()11(.
ومن خالل العرض الس���ابق ملفهوم اليقني اللُغوي ومفهومه 
االصطالح���ي يظهر لل���ّدارس صبغة التعري���ف اللُّغوي، وأثره 
في املفهوم االصطالحي لليق���ني، وذلك من حيث إفادته داللة 
التحق���ق والثبات، فاجلذر اللُغوي هو األصل واألس���اس لذلك 

املعنى في هذا املصطلح بالذات.

مدارك اليقني عند ابن حزم:

يُقص���د مبدارك اليق���ني عند أبي محم���د؛ املصادر التي 
يحصل بها التصديق اليقيني؛ وهي تنقسم إلى قسمني:

األول: املص��ادر الضرورية؛ الت���ي تذعن النفس لها إذعاناً، 
وتوق���ن يقيناً ال ميكن دفعه وال التش���كيك في���ه. واليقني بهذه 

احلقائق البدهية: يقنٌي مباشر ال دخل لوسط ثالث فيه.
الث��اين: املصادر النظري��ة؛ التي يحصل بها اليقني حصوالً 

نظرّياً استداللّياً.

)6(  التعريفات، ص332.

)7(  التعريفات، ص332.

)8(  التعريفات، ص332.
)9(  املفردات، ص892.

 ،1432 ط)،  حزم،  ابن  دار  التركماني،  حتقيق:  والفروع،  األصول   )10(
ص69. 

)))( جامع املسائل، 260/3.
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 : ودليل هذا التقس���يم؛ قوله في مواطن ع���دة من كتبه إنَّ
»املعلوم قس���مان: معل���وم باألصل املذكور، ومعل���وم باملقدمات 

الراجعة إلى األصل«)1(.
ويقص���د ابن ح���زم باألصل املذكور: األص���ل الذي يُدرك 
م بها بني الناس،  بأول العقل وباحلّس)2(؛ مبعنى: القضايا املس���لّ

وليست موضعاً للمناقشة، بل هي من املمتنع برهانّياً.
يق���ول في ه���ذا »... وإذا تيقن ذلك بالن���ص وبالضرورة 

وباملشاهدة...«)3(.
فالض���رورة في املصطلح احلزمي؛ ض���رورة العقل أو أول 

العقل، واملشاهدة في ذلك؛ احلّس املباشر.
أم���ا املقدم���ات الراجعة إلى األصل الت���ي تدخل في باب 
اليقني؛ فهي: املصادر النظرّية االس���تداللّية، واملصطلح عليها 
باملعارف املكتسبة من األدلة النقلّية )الكتاب والسنة( وما يتفرع 
عنهما من اإلجماع والقياس املنطقي والدليل واالس���تصحاب، 
كقوله في بعض ه���ذه املقدمات: )وكل ما نقل بتواتر عن النبي 
#، أو أجمع عليه نقل جميع علماء األمة عنه عليه السالم، أو 
نقله الثقة عن الثقة حتى يبلغ إليه عليه السالم؛ فداخل في باب 

ما تيقن ضرورة باملقدمات املذكورة()4(.
والنص الس���ابق قد تضم���ن بعضاً من املع���ارف اليقينّية 
النظرّية املكتس���بة التي يس���ميها ابن ح���زم باملقدمات، وهي: 

األحاديث املتواترة، واإلجماع، واآلحاد. 
وال فرق عند ابن حزم ف���ي الطريق املؤدي لليقني املعرفي 
إْن كان اس���تداللّياً أو ضرورّياً فهما في إفادتهما العلم على حدٍّ 

سواء في التيّقن ، ليس بينهما تفاوت في الرتبة.
 مبعنى: أّن العلم بالش���يء ف���ي منهاجه يؤول إلى أّنه: علم 
يقينّي ضروري بغضِّ النظر عن الطريق املوصل إليه، فقد يكون 
أولّياً ال يحتاج إلى استدالل، وقد يكون نظريََّاً بالنظر إلى الدليل 
الصحيح في نفسه، أو إلى الدليل املشتمل على مقدمات – وإن 
بَُع���دت – ولكّنها أفادت العلم اليقينّي؛ حيث يكون إدراكنا للعلم 
يقّينّياً على حدٍّ سواء وعلى الرغم من تنّوع طرق العلم واملعرفة 

املؤدية إلى اعتقاد الشيء على ما هو عليه.
وف���ي هذا املعنى يق���ول: »وال نبال���ي إن كان ابتداءُ علمنا 
استدالالً أم ُمدركا باحلواس؛ إذا كانت نتيجة كل ذلك سواء في 

تيّقن صحة الشيء املعتقد«)5(.
وفي معنى أصول اليقينّيات املعرفّية املفيدة للعلم يقول ابن 

))( اإلحكام ،) / 43.
)2( انظر: اإلحكام ،) / 43.

)3( الفصل، )/74.
))( اإلحكام،)/43.
)5( الفصل، 89/3.

حزم: »والعلم: تيّقن الشيء على ما هو عليه عن برهان أولي، أو 
راجع إلى أولي، أو عن اتباع صادق قام البرهان على صدقه«)6(.
والبرهان األولي في مصطلح ابن حزم؛ أوائل العقل واحلس، 
والراجع إلى األولي؛ املقدمات النظرّية، أما اتباع الصادق الذي 
ق���ام البرهان على صدقه فبيانه؛ أّن ثب���وت املعجزات باآليات 
احلسّية واملعنوّية لألنبياء كان بالعقل؛ وهذا يفيد شهادة صدق 
من الله - تعالى - أنهم مرسلون من عند الله - تعالى -؛ وعليه 
فقد وجب اإلذعان لهم، ولزم تيّقن ما أتوا به من الوحي دون أن 
تتوقف يقينّي���ة الدليل النقلي واّتباعه – اعتقاداً وعماًل - على 
دلي���ٍل عقلي بعد ثبوت هذه املعج���زات - وهذا قيد مهم؛ لكون 
كل دلي���ل ثبت عند ابن حزم فإّنا يؤول إلى العقل في ثبوته من 
خالل وس���ائط متعددة -؛ وهذه إحدى املقدمات اليقينّية التي 

يكرر ذكرها ابن حزم في تقريراته)7(. 
فالتيّقن احلزمي للش���يء؛ هو العلم به عل���ى ما هو عليه 
إما بأّول احلّس وبدهية العقل، مبعنى: حصول العلم الضروري 
الذي ال يحتاج إلى اس���تدالل ونظر؛ بل مبجرد التصور يتحقق 
هذا العلم، أو عن مقدمات حادثة عن البرهان األّولي أو راجعة 
إليه؛ وهذا هو موطن االس���تدالل والنظر، أو بالتسلّيم ملن قام 
ته، وهذا يدخل في���ه جميع املعارف  البره���ان على ص���دق نبوَّ

الدينية بأصولها وفروعها)8(.
وتلك املقدمات املنتجة للمعرف���ة يجب أن تكون في منهاج 
اب���ن حزم يقينّيًة بذاته���ا ويقينّيًة في ُطرق ثبوته���ا؛ بل يقينّيًة 
في فروع مس���ائلها؛ لتطمئّن النفس وتعتق���د اعتقاداً مطابقاً 
ملخرجاتها ونتائجها، وفي هذا يقول: )وإّنا ينبغي أن يوثق مبا 

قد تُيقن أّنه ال يخون أبداً()9(.
وهذا النص - املذكور آنفاً - قد أتى بعد حديث أبي محمد 
عن املقدم���ات املتغّيرة أو املتغّيرات – بحس���ب اصطالح ابن 
ح���زم- ؛ التي قد تنتج نتاج���اً صحيحاً في حني، وال تنتج ذلك 
ف���ي حني آخر، وما كان على ه���ذه الصفة من عدم الثبات في 
صدق النتائج وصحتها؛ فال يوثق به وال يستند عليه، وإّنا يعّول 
على من ال يخون في نتائجه البتة؛ فتأتي نتائجه مس���تقرة في 

صدقها وصحتها.
وإذا م���ا أراد الّدارس أن يضرب مثاًل يجلّي فيه معرفًة من 
ا لم  مع���ارف ابن حزم اليقينّية بذاتها؛ ليمثل بها عن غيرها ممَّ
يذك���ر من املعارف األخرى التي يجب أن تك���ون يقينّية كذلك؛ 

)6( رسائل ابن حزم، )/413.
)7( الفصل ،) / 67.

)8( انظر: اإلحكام ،)) / 39.
)9( التقريب، ص107.
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لتحظ���ى بالقبول عند أبي محمد، فيكفي مثاًل لهذا : اإلجماع، 
وم���ا ينبغي أن يكون عليه من الصفات التي تؤهله ملرتبة اليقني 
املعرف���ي، إذ ال ب���دَّ أن يتوفر في اإلجماع جملة من الش���روط 
مجتمعة لتحقيق ذلك؛ كمعرفة جميع األصحاب له، وقولهم به، 
وعدم اختالفهم عليه، كما هو احلال في حصول اإلجماع بأّنهم 

صلّوا خلف النبّي # الصلوات اخلمس.
وبذلك يتحقق اإلجماع يقيناً في ذاته؛ فينتُج فروعاً يقينّيًة 

من فروع معارفه؛ إذ اليقينّي ينتج يقينّياً.
وف���ي معنى حتقق الش���روط الالزمة ألن يك���ون اإلجماع 
َن أَنَّ َجِميَع  يقينّي���اً بذاته يقول أبو محمد: )َواإِلْجَماُع ُهَو َما تُيُقِّ
أَْصَحاِب َرُس���وِل اللَّ���ِه # َعَرُفوهُ َوَقالُوا ِبِه َولَ���ْم يَْختَِلْف ِمنُْهْم 
ِننَ���ا أَنَُّهْم ُكلُُّهْم - رضي الله عنهم - َصلَّْوا َمَعُه - عليه  أََحٌد،َكتََيقُّ
ْمَس َكَما ِهَي ِفي َعَدِد ُرُكوِعَها  لََواِت اخْلَ الصالة والسالم - الصَّ

َوُسُجوِدَها()1(.
وأما كون الطريق املؤدي���ة للمعرفة اليقينّية؛ يقينّية، فخير 
مثال يوضح ذلك: نقل الكاف���ة؛ أي: النقل املتواتر الذي ال يقع 
بني املس���لمني خالف في وجوب اإلذع���ان له، بل إّن العقل قبل 
ذلك يحيل التكذيب به، وفيه يقول ابن حزم: )حتى صار منقوالً 
نق���ل كافة: يقطع العذر، ويرفع الش���ك، ويوقع اليقني، ويوجب 

العلم الضروري()2(.
وأما كونها يقينّيًة في فروع مس���ائلها فهذا منهج ابن حزم 
في األخ���ذ بالزائد حكماً عند تعارض األدلة فيما يرى الناظر، 
حيث يرى أبو محمد في مثل هذه احلال أن يس���تجيب املُستدُل 
للنص���ني املتعارضني لو َقِدر على ذلك بأن يس���تثنى األقل من 
األكثر؛ ليقينّيته ، فإن لم يس���تطع؛ فعليه بالزائد منهما؛ لكونه 

اليقنَي الذي يجب األخذ به كذلك.
فاحلال ح���االن: حال ميكن أن يُعملهما جميعاً ؛ فهنا يعمل 
باالس���تثناء؛ ألنه يق���نٌي، واحلال األخرى ال ميك���ن أن يُعملهما 

جميعاً؛ فيعمل بالزائد؛ لكونه اليقني أيضاً.
وفي هذا املعنى يقول أب���و محمد: »فإن تعارض فيما يرى 
املرء آيت���ني أو حديثني صحيح���ني أو حديث���اً صحيحاً وآية، 
فالواجب اس���تعمالهما جميعاً؛ ألن طاعتهما على حدٍّ سواء في 
الوجوب، فال يحل ترك أحدهما لآلخر ما دمنا نقدر على ذلك، 
وليس هذا إال بأن يستثنى األقل معاني من األكثر؛ فإن لم نقدر 
عل���ى ذلك وجب األخذ بالزائد حكم���اً؛ ألّنه متيقن وجوبه، وال 

يحل ترك اليقني بالظنون«)3(.

))( احمللى،) / )5.
)2( حجة الوداع، )/391.

)3( احمللّى، )/)5.

والباحث يخل���ص إلى أّن ابن حزم يش���ترط القطعّية في 
املعرف���ة من جهتني: األولى: من جهة الثبوت، والثانية: من جهة 
الداللة. وما لم يكن قطعّياً في ذاته أو في داللته فهو من عداد 

املعارف املطروحة.
واحلاصل من التحليل السابق أّن رؤية ابن حزم لليقني رؤيٌة 
متماسكٌة ومتعّمقٌة؛ ملا تضفيه من سيماء القّوة للبراهني والثقة 
باألدلة؛ ولذلك فال ميكن – بنظر أبي محمد - أن تخضع هذه 
الرؤية ألّي أث���ر يقلل من هذه املعيارّية له���ذا القانون املعرفي 
األس���مى عنده؛ وعليه فال بّد من الرجوع إلى حتقق اليقني في 

أّي محاولة معرفّية منضبطة.
وهذا اليقني احلزمي له شواهده األولّية التأصيلّية )احلّس 
+ العقل(، وله مقدماته املعرفية )املصادر االستداللّية املكتسبة 

من األولّية(.
وهذه املصادر بش���قيها؛ واملؤدية لليق���ني؛ يلزمها أن تكون 

برهانّيًة بذاتها أو بغيرها.
موقف ابن حزم من الشّكاك في معرفتنا بالواقع اخلارجي:
النظرة البس���يطة للعالم املوجود ال حُتدث إشكاالً في نظر 
الناظ���ر إلى الواق���ع اخلارجي من جهة اس���تقالله عن الذات 
الناظرة، بل إّن مجرد احتمال التفكير في مثل هذه القضية يُعد 
جتاوزاً للموقف الطبيعي لإلنس���ان. ولو أّن اإلنسان جتاوز هذه 
النظرة بنوع من الغلُّو – كما حصل لكثير من الفالس���فة - ؛ ملا 
وقف على ساحل النجاة، ولوقع في تعدد االحتماالت والتحليالت 
التي تنتهي ب���ه – غالباً - إلى القول بقول السفس���طائية في 

التشكيك في هذا العالم وعدم اليقني بوجوده)4(.
ولكي يكون لإلنس���ان موقفاً طبيعّياً في نظرته للَعالَم اخلارجي 
فعليه أّن يُ���درك أّن احلّس بأنواعه قّوة فطرّية في اإلنس���ان متى 
ما اس���تعملها في الواقع اخلارجي وجد أّنه ينطبع بطابع املعطيات 
احلّس���ية انطباعاً مباش���راً ضرورّياً ال يحتاج معه إلى وسط ثالث 
يستدل به على هذا االنطباع الذي حدث له، بل إّن حتقق إحساسه 
بهذا الواقع اخلارجي يتوقف على سالمة احلّس ووجود احملسوّس)5(.
وبُعد اإلنس���ان عن املوقف الطبيعي من الواقع اخلارجي، 
وع���دم إقراره بفطرّية هذا املوقف؛ يُدخله في زمرة الش���كاّك 
املنكرين للمعرفة اإلنسانّية، أو في املشككني في اعتبار املعرفة 
وقيمته���ا. ومجم���ل اجتاهات ه���ؤالء تعود إلى إن���كار الواقع 
اخلارجي كما فعل السفس���طائيون القدماء، أو تشّكك في عدم 
قدرة أدوات املعرفة على إدراك الواقع اخلارجي، أو تقول: بتغّير 

العلم وعدم ثباته، أو بنسبّيته وعدم إطالقه)6(.

))( انظر: نظرية املعرفة، فؤاد زكريا، ص5)
)5( انظر: املعرفة في اإلسالم، عبد الله القرني، ص341.

)6( انظر: أصول املعرفة واملنهج العقلي، أمين املصري، ص36.
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ولعل موقف ابن حزم من الش���كاّك ف���ي معرفتنا بالواقع 
اخلارجي يُظه���ر لنا جواب االنطباعات احلّس���ّية لهذا الواقع 
وأصولها اخلارجّي���ة من خالل التفريق بني اعتقادنا للش���يء 
املُدرك الذي ندركه بحواسنا وما مدى استمراره في الوجود في 
حلظة غياب احلّس عنه؟، وهل االنطباع احلّس���ي الذي أحدثه 
هذا املُعطى خارج حدود ذواتنا أم هو مجرد انطباع لشيٍء ليس 
له كياٌن مس���تقٌل في حقيقة األمر؟مبعنى: هل هذا االنطباع ال 

مقابل له في الواقع اخلارجي؟)1(.
وأج���در النص���وص بالتحليل في ه���ذا الب���اب؛ لتجلية 
املنه���ج املعرفي احلزم���ي؛ هو رده على مبطل���ّي احلقائق وهم 
السوفس���طائيون، وفيه يقول أبو محمد يقول أبو محمد: »... 
إّنهم )= مبطل���و احلقائق( ثالثة أصن���اف: فصنف منهم نفى 
احلقائق جملة، وصنف منهم ش���ّكوا فيها، وصنف منهم قالوا: 
ه���ي حق عند من هي عنده حق، وهي باطل عند من هي عنده 

باطل.
 وعمدة ما ذكر م���ن اعتراضهم فهو اختالف احلواس في 
احملسوسات كإدراك املبصر من بعد عنه صغيراً ومن قرب منه 
كبي���راً، وكوجود من به حمى صفراء حلو املطاعم مّراً، وما يرى 
في الرؤيا مما ال ش���ك فيه لرائيه أّنه ح���ق من أّنه في البالد 

البعيدة...«)2(.
والذي يظهر للمتأمل في منهج ابن حزم عموماً خاصة في 
مجادلته للخصوم؛ االّط���راد الواضح في إبطال دعوى املّدعي، 
وذلك في ج���ودة ترتيبه لرأي اخلصوم، حيث يبدأ عادًة بتفنيد 
األشد غلُّواً من أقوالهم أوالً، وذاك سبيل لهدم ما هو أدنى قّوًة 

من باب أولى وأحرى.
ومبطلو احلقائق – بحس���ب نص ابن حزم السابق - على 

أقسام ثالثة:
فمنه���م من نفى تلك احلقائق جمل���ة )= نفي وجود الواقع 
اخلارجي(، وهذا القول ال يُثبت وجود احملسوسات مستقلة عن 
اإلدراك احلّس���ي. ومنهم من شك في وجودها، والقسم الثالث 
منهم : من نظر إلى احلقيقة بحس���ب اعتقاد الناظر إليها؛ أي: 
أّن احلقيقة على قولهم هذا: نس���بّية عّندّية تدور وجوداً وعدماً 

مع ُمعتَقد الناظر.
وهذه األقوال التي أوردها الشّكاك تستند إلى أمر مشترك 
أجمع���وا عليه، حيث يزعمون أّن اخت���الف احلواّس يؤدي إلى 

))( انظر: ديفد هيوم، زكي جنيب محمود، ص53 وما بعدها.
)2( انظره بتمامه : الفصل، )/)) وما بعدها.

اخلطأ في نقلها للواقع اخلارجي، وأّن هذا اخلطأ احلاصل من 
هذه احلواّس ال يجعُل اإلدراَك احلّسي يقينّياً.

وق���د ذكر أبو محمد ما هو جديٌر بنقض قولهم هذا عندما 
بنيَّ أّن عملّية اإلدراك احلّس���ي ال حتتاج إاّل إلى وجود املوضوع 
اخلارجي، وس���المة املدركات احلّس���ّية؛ لكي يتحقق اإلدراك 
احلّس���ي على وجه الضرورة؛ )وهذه هي البداية واملش���اهدات 
التي ال يجوز أن يطلب عليها برهان()3(؛ ألّن من طلب ألس���اس 
البرهان برهاناً؛ لزمه الدور املمتنع، وكانت األشياء في وجودها 
- بناء على ذلك - ال نهاية لها، وهذا ال يتشكل في العقل البتة.

كم���ا أّن أبا محمد أوضح أّن اخلطأ الذي قد يقع في أثناء 
العملّي���ة اإلدراكّية يكون خًطأ كذلك؛ لس���ببني: األول: فيما له 
َعالقة بآف���ة تصيب احلواّس؛ فال تكون م���ع وجود تلك اآلفة 
سليمًة. والثاني: فيما له عالقة بتغّير الواقع املوضوعي للشيء 
���ي  املُ���دَرك. وكال األمرين ال يقدحان في عملّية اإلدراك احلسِّ
وم���دى حصول التطابق في هذه العملّي���ة اإلدراكّية بني الذهن 
ا السبب األول  املنطبع باملعطى احلّسي والواقع احملسوس. فأمَّ
فقد أحال احل���واّس عن وضعها الفطرّي؛ فحصل اخلطأ منها 
تبعاً لذلك. وأما الس���بب الثاني فإّن تغير الواقع املوضوعي ال 
عالقة له بخطأ احلواّس، بل احلواّس في هذه احلالة قد نقلته 
في حال تغّيره عل���ى ما هو عليه، وهذا دورها الذي ُخلقت من 

أجله.
وفي هذا املعنى يقول أبو محمد: »... وكذلك يشهد احلّس 
أيضاً بأن تبّدل احملس���وّس عن صفته الاّلزمة له حتت احلّس؛ 
إّنا هو آلفة في حّس احلاّس له ال في احملسوّس، جار كل ذلك 

على رتبة واحدة ال تتحول«)4(.
ا نقَم به أبو محمد على هؤالء الشكاّك؛ خلّو قولهم من  وممَّ
البرهان الثابت الذي يُنطلق منه في إثبات احلقائق، حيث تبّدى 
ل���ه أّن قولهم هذا قول من ال معرفة له أصاًل بش���يء، ومن ال 
معرفة له ال أساس له، ومن ال أساس له، ال يصلح النقاش معه.
وفي هذا املعنى يقول: »... فإنَّ كان ال يثبت برهاناً فال وجه 

لطلبه ما ال يثبته لو وجده...«)5(.
وم���ع هذا كل���ه إال أّنه أبطل تس���ويتهم حلدود األش���ياء 
املس���تقرة في اخلارج وما هي علي���ه من الصفات بالتفريق بني 
ح���ال اليقظة، وحال املنام، وبنيَّ أن توهم اختالف احلواس في 

)3( الفصل، )/)).

))( الفصل، )/)).

)5( الفصل، )/)).
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احملسوسات ال يرجع إلى احملسوّس وإنا آلفة في حّس احلاّس 
بدليل الضرورة واملش���اهدة التي ال حتتاج إلى برهان، ولو ُطلب 
على هذه الضرورات برهان للزم التسلسل وهذا محال ال سبيل 

إليه ألبتة وقد تقدم ذكر هذا.
ويتحّص���ل من هذا؛ أّن نفي احلقائق مكابرة للعقل واحلّس 

معاً.
ن أنكر  وي���ورد ابن حزم عل���ى أصحاب القس���م األول ممَّ
احلقائق= جملة أسئلة فيها إلزام لهم وإذعان؛ فال مفرَّ لهم من 
أمرين ال ثالث لهما، فعندما يُس���ألون عن قولهم: أنَّه ال حقيقة 
لألش���ياء، يقال لهم: هل قولكم هذا ح���ق أم باطل؟ فإن قالوا: 

حق؛ أثبتوا حقيقة ما، وإن قالوا: باطل؛ أقروا ببطالن قولهم.
ويقال للشكاك منهم: أشككم موجود وصحيح منكم؟ أم أّنه 
بخالف ذلك؟ فإن قالوا باألول؛ أثبتوا حقيقة ما، وإن لم يقولوا 

به؛ أبطلوا الشك ونفوه؛ وفي إبطالهم للشك؛ إثبات لليقني.
أما النس���بّيون منهم والقائلون بارتب���اط احلقائق باعتقاد 
الناظر إليها؛ فليسوا على شيء؛ إذ احلقيقة للشيء في اخلارج 
ليست متوقفة على اعتقاد ُمعتقد، وال إبطال ُمبطل؛ بل حقيقة 
الشيء موجودة وثابتة في نفس األمر ال ميكن أن يفصلها فاصٌل، 
فما أدركه اإلنسان هو  مجرد االنطباع احلّسي دون إضافة ذلك 
إلى اعتقاد معتقد أو إبطال ُمبطل، ومن جعل احلقيقة للش���يء 
ال تكون حقيقة إاّل باعتق���اد، وال تكون باطلة إاّل باعتقاد آخر؛ 
فقد جمع بني النقيضني؛ الذي هو عني احملال الذي ينتهي عنده 

العقل وال يصدقه.
والذي ّيقّر بأّن األش���ياء ح���ٌق عند من هي عنده حٌق؛ فقد 
أبطل ق���ول القائلني: إنَّ احلقائق باطلة، والعكس وارد على من 
جعل األش���ياء باطلة عند من هي عن���ده باطلة؛ فقد أحق قول 
القائل���ني: إنَّ احلقائق حٌق. وصنيع الش���كاك هذا إّنا لكونهم 
ربطوا وجود األش���ياء بإدراكها، واحلق أن التالزم بني اإلدراك 
ووجود املُدرك؛ باطل. وفي هذا املعنى يقول ابن حزم: »... وإّنا 
يكون الش���يء حقاً بكونه موجوداً ثابتاً سواء أعتقد أّنه حق، أم 
اعتقد أنه باطل، ولو كان غير هذا؛ لكان الشيء معدوماً موجوداً 

في حال واحدة في ذاته؛ وهذه عني احملال...«)1(.
وبعُد، فهذا هو منهج ابن حزم في احلّس املباش���ر، ُعرف 
من خ���الل رده على الش���ّكاك، حيث مت نق���ض وتفكيك قول 
أصحاب الشك الّسفسطّي وفق بدهية احلّس املؤسسة للمعرفة 

))( الفصل، )/)).

الصحيح���ة بجعل احلقيق���ة متطابقة مع الواق���ع؛ مبعنى: أّنه 
أقرَّ التطابق بني حكم العق���ل الذهني )اإلدراك( وبني العني أو 
الش���يء في اخلارج )املُدَرك( وأك���د ثباته على خصائصه التي 
هي عليها، ولم يجعل اإلنسان مقياساً وأساساً للمعرفة؛ مبعنى: 
أّنه لم يجع���ل املعرفة متعلقة بال���ذات العارفة فقط كما صنع 
السفس���طائيون، بل جعل طرائق إدراك احلقيقة والكشف عنها 
منوط���ة بثنائية احلس والعقل والتي تقض���ي بفك التالزم بني 
عملية إدراك الش���يء امل���درك ووجوده في اخل���ارج. فاحلّس 

والعقل مكّمالن لبعضهما في حصول املعرفة للّنفس. 
واجلدير بالذكر في ه���ذا املقام أّن القول بفطرّية اإلدراك 
احلّسي؛ يجعل اخلطأ في عملّية اإلدراك احلّسي ال يُنسب إلى 
احلواّس – متى ما كانت س���ليمة من أي آفة - ؛ لكونها فطرّية 

يقّينّية أمينة في نقلها.
واحلاص���ل أّن احلصوَل على املعرف���ِة عند ابن حزم يكون 
مبجموع املوضوع املعروف وال���ذات العارفة دون أن تكون هذه 
العالقة حاكمة على وجود الشيء في الواقع اخلارجي في حال 
إدراكها له، وعدم وجوده في حال عدم إدراكها له؛ بل إّن الوجود 
مستقٌل في وجوده عن عملّية اإلدراك احلّسي؛ مع التسليم بأّن 
متام املعرفة احلّس���ية ال يحدث فيها انفكاك احلّس عن العقل 
في حصول املعرفة؛ وهذا هو املوقف الطبيعي لإلنس���ان الذي 
يجعل اإلدراك احلّسي يقّينّياً ال احتمال فيه؛ العتبار األولّية في 

قضاياه؛ وهذا هو قول ابن حزم نفسه.
وختاماً، فال ش���ك أّن للش���ّك ناراً محرقًة، يقاسي حّرها 
وعذابها من عاش معاناتها. فالش���اكُّ ف���ي ريبه يترّدد ويحتار، 
ويطفئ بش���كه نور إميانه؛ فهو بهذا ينقلب على وجهه }َخِســـَر 

ْنَيا َواآلِخَرَة َذِلَك ُهَو اْلـُخْسَراُن اْلـُمِبنُي{ ]احلج: ١١[. الُدّ
أّم���ا صاحب اليقني؛ فهو في طمأنين���ة تضفي على روحه 
سعادة غامرة وفرحة ساّرة، يأنس بربه ويسلِّم األمر إليه، ويعود 
في شأنه كله إلى الوحي املنّزل والشرع املطّهر، هكذا هو اليقني 
الذي تتعطش له الّنفس كلما مّر بها طيف من أطياف الش���ك. 
فمن ش���ك واحتار فلي���س له دواء كاٍف ش���اٍف إال في اليقني. 

فباليقني ينتظم للعبد أمران: )علم القلب، وعمل القلب()2(.
ق���ال - تعالى -: }َواَلِّذيـــَن ُيْؤِمُنوَن ِبَا ُأنِزَل إَلْيـــَك َوَما ُأنِزَل ِمن 
ِهْم َوُأوَلِئَك ُهُم  ِبّ ن َرّ َقْبِلَك َوِباآلِخَرِة ُهْم ُيوِقُنوَن #!٤!#( ُأوَلِئَك َعَلى ُهًدى ِمّ

اْلـُمْفِلُحوَن{ ]البقرة: ٤ - ٥[.

)2( الفتاوى، 329/3
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احلمدلله وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، 
أما بعد:

فقد امنت الله على عباده بتعليمهم البيان، فقال - تعالى 
ْحَمـــُن #!١!#( َعَلَّم اْلُقْرآَن #!٢!#( َخَلَق اإلنَســـاَن #!٣!#( َعَلَّمُه  -: }الَرّ

اْلَبَياَن{ ]الرحمن: ١ - ٤[.
وامت���دح الله تعال���ى كتابه الكرمي بالبي���ان واإلفصاح، 
ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَياًنا  وبحسن التفصيل واإليضاح، فقال: }َوَنَزّ

ِلُّكِلّ َشْيٍء{ ]النحل: ٨٩[.
وموسى عليه السالم طلب من ربه أن يفك احُلبْسة التي 
ن ِلَّســـاِني #^٢٧^#( َيْفَقُهوا  كانت في بيانه، فقال: }َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمّ

َقْوِلي{ ]طه: ٢٧ - ٢٨[.
وأنبأنا الله تعالى أن فرعون ش���ّغب على موسى: فقال: 
ْن َهَذا اَلِّذي ُهَو َمِهنٌي َوال َيَكاُد ُيِبنُي { ]الزخرف: ٥٢[. }َأْم َأَنا َخْيٌر ِمّ
فالبيان ميَّز الله به اآلدمي عن غيره، وهو من أجلِّ النعم 
ا في ضميره، وبه يعبر  وأكبرها عليه، فبه يبني اإلنس���ان عمَّ

عن حاجته، ويفصح عن حجته، ويبلّغ للناس مراده.
وكلم���ا كان ال���كالم أمت بياناً كانت العق���ول عنه أفهم، 
واألعن���اق إليه أميل، والنفوس إليه أس���رع، ولهذا بعث الله 
تعالى لكل أمة رس���والً من بني جنسها ينطق بلسانها: }َوَما 

َ َلُهْم{ ]إبراهيم: ٤[. ُسوٍل إاَلّ ِبِلَساِن َقْوِمِه ِلُيَبنِيّ َأْرَسْلَنا ِمن َرّ

وقد أمر الل���ه تعالى بتفادي ما يحص���ل به اللِّبس في 
املعنى، أو خلط احلس���ن بالقبيح في ذهن الس���امع، فذلك 
خالف البيان املقصود، قال تعالى: }َوال َتْلِبُســـوا اْلـَحَقّ ِباْلَباِطِل 

َوَتْكُتُموا اْلـَحَقّ َوَأنُتْم َتْعَلُموَن{ ]البقرة: ٤٢[.
وأّية كلمة تتسبب في خفاء املعنى املقصود، أو توهم غير 
َها اَلِّذيَن آَمُنوا ال  املراد، فال بدَّ من حذفه���ا، قال تعالى: }َيا َأُيّ

َتُقوُلوا َراِعَنا َوُقوُلوا انُظْرَنا{ ]البقرة: ١٠٤[.
وقال ابن كثير: )نهى الله تعالى عباده املؤمنني أن يتشبهوا 
بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أنَّ اليهود كانوا يغيرون 
من ال���كالم ما فيه تورية ملا يقصدونه م���ن التنقيص، فإذا 
أرادوا أن يقولوا: اسمع لنا. يقولون: راعنا. يودون بالرعونة 
َواِضِعِه  ُفوَن اْلَكِلـــَم َعن َمّ كم���ا قال تعالى: }ِمَن اَلِّذيَن َهـــاُدوا ُيَحِرّ
ا ِبَأْلِسَنِتِهْم َوَطْعًنا  َوَيُقوُلوَن َسِمْعَنا َوَعَصْيَنا َواْسَمْع َغْيَر ُمْسَمٍع َوَراِعَنا َلًيّ
يِن{ ]النســـاء: ٤٦[، وكذل���ك جاءت األحاديث باإلخبار  ِفي الِدّ
عنه���م أنهم كانوا إذا س���لَّموا إنا يقولون: الس���ام عليكم، 

والسام: هو املوت، ولهذا أُمرنا أن نردَّ عليهم بعليكم()1(.
وكذلك ينهى الش���ارع عن كل كلمة تفهم مدح ماذمه الله 
تعالى، فقد نهى النبي # عن تس���مية العنب: كرماً، وقال: 

»الَكْرم قلب املؤمن«)2(.

))( تفسير القرآن العظيم )5/2(. 
)2( صحيح البخاري )6182(، صحيح مسلم )2247(.

اجل��ب��ر)*( اهلل  عبد  ب��ن  ه��اين 
h a n i a m @ g m a i l . c o m

)*( قاٍض في احملكمة الكبرى في الرياض.

المصطلحات

] العقيدة والشريعة[ 
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فق���د قيل: )إن النهي عن تس���مية العنب بهذا مع 
اتخاذ اخلمر احملرم منه وصف بالكرم واخلير واملنافع 
ألصل هذا الش���راب اخلبيث احملرم، وذلك ذريعة إلى 

مدح ما حرم الله وتهييج النفوس إليه()1(.
ونه���ى النبي # عن تس���مية الِعش���اء بالعتمة)2(، 
ى الله بها، فال  محافظة منه على األس���ماء التي س���مَّ

تُهجر، ويُؤثر عليها غيرها)3(.
وكان النبي # يتخير في خطابه، ويختار أحس���ن 
األلفاظ وأبعدها من ألفاظ أهل اجلفاء والفحش، وكان 
يكره أن يُس���تعمل اللفظ الشريف املصون في حق من 
ليس كذلك، وأن يس���تعمل اللفظ املهني املكروه في حق 
من ليس من أهله. فقد منع أن يُقال للمنافق: ياس���يد، 
ونهى امللموك أن يقول لس���يده: ربي، ونهى الس���يد أن 

يقول للمملوك: عبدي.
وكذلك نهى أن يقول الرجل: خبثت نفسي.)4(

وف���ي هذه الورق���ات عرض لقضي���ة فكرية وهي 
التعامل م���ع االصطالحات عرضاً وتقعيداً ش���رعياً، 

أسأل الله تعالى فيه التوفيق والسداد.

))( تضمني من زاد املعاد )319/2(.
)2( صحيح مسلم )644(.

)3( زاد املعاد )320/2(.
األحاديث  لهذه  تخريج  املرجع  وفي   )325-320/2( املعاد  زاد  ))( انظر: 

وأمثلة ضافية أخرى.

أواًل: تعريف املصطلحات وأنواعها:

املصطلح���ات: جم���ع مصطلح، وهو اس���م مفعول من 
اصطلح، واالصطالح في اللغة: مطلق االتفاق)5(.

ويُقال في تعريفه: اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء 
املعنى)6(.

فهو اتفاق على تسمية شيء باسم محدد، أو وضع لفظ 
معني للداللة على مقصود محدد)7(.

وهذه االصطالحات منها ما اس���تعمله الشرع - وهي 
املصطلحات الش���رعّية - أو األسماء الشرعية الدالة على 
معان ش���رعية، س���واء أكانت هذه املعاني مما استعمل في 
اللغة العربية بنفس املعنى كاجلزية واخلراج، أم اس���تعملها 
في معن���ى جديد كالصالة واحلج والطهارة والزكاة واألذان 
ونحوها فإنها مستعملة عند العرب سابقاً لكن ليس بنفس 

الداللة واملعنى الذي جاء به الشرع.
فالنوع األول من املصطلحات هو: املصطلح الشرعي.

وأما الثاني: فهو املصطلح احلادث، أي االسم املستعمل 
في معنى اتفاقي وليس مستفاداً من القرآن والسنة.

واملصطلح احلادث قد يكون مس���تورداً من خارج األمة 
اإلس���المية، آتياً من حضارة خارجية، وقد يكون ناشئاً في 

احلضارة اإلسالمية نفسها.
وقد يستعمل أهل العلم في التعريف ببعض املصطلحات 
احلادثة كلمة املصطلح الش���رعي، ويريدون به أنه من كالم 
الفقه���اء مثاًل وه���و وإن لم يكن متلّقًى من الش���رع إال أنه 

اصطالح حملة الشرع)8(.

ثانيًا: خصائص املصطلحات:

املصطلحات ضرورة علمية، ووس���يلة مهمة من وسائل 
التعليم ونقل املعلومات، وبها يبدأ التعليم، وينتش���ر العلم، 
وتلتق���ي أفكار العلم���اء، وينتفع اخللف مبجهود الس���لف، 

لكونها جتمع الفكر على داللة محددة واضحة)9(.
فاملصطلح له أهميته العلمية وأبرز خصائصه أنه وضع 
للتعري���ف وبيان املفهوم، ولذا قي���ل املصطلح: لغة التفاهم 

بني العلماء.
)5( املصباح املنير للفيومي )ص ل ح(.

)6( التعريفات للجرجاني ص )).
)7( انظر: دراسات في تأصيل املعّرب واملصطلح، د. حامد قنببي ص 163.

)8( حاشية الباجوري علي بن القاسم ))/20(.
)9( املواضعة في االصطالح بكر أبو زيد ضمن فقه النوازل ))/148(.
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واخلصيصة الثاني���ة للمصطلحات أنه���ا مرتبطة بالبيئة 
التي نش���أ فيها املصطلح داللًة، واتساعاً، فكل صياغة ملصطلح 
له مقصد، وه���ذا املقصد هو الذي يعط���ي الداللة احلقيقية 
للمفهوم، فاملفهوم ال يكتس���ب معنى ذاتياً، بل بحسب ما يقصد 
إليه، ولذا شاع بني أهل العلم قولهم: ال مشاّحة في االصطالح، 
مبعن���ى أنه ال ضي���ر أن يختص كل عل���م مبصطلحه الذي قد 
يوافق���ه أو يخالفه مصطلح آخر في علم آخر، وهو طبعاً ما لم 
يتضمن املصطلح معنًى سيئاً أو اقتضى مفسدة، قال ابن القيم: 

)واالصطالحات ال مشاحة فيها إذا لم تتضمن مفسدة()1(.
وقال الشوكاني: )إذا جرى اصطالح على ما يخالف املعنى 

الشرعي هو مدفوع من أصله()2(.
فاملصطلح إذاً قد ال تثبت داللته على وتيرة واحدة.

وتأسيس���ًا على ماس���بق جن���د أن املصطلحات الش���رعية 
متتاز مبا يلي:

1 - الربانية:
املصطلحات )واألسماء( الشرعية: وحي أوحاه الله إلى رسوله 
#، والتشريع حق الله تعالى، ال معقب حلكمه، وال مبدل لكلماته، 
وليس ألحد أن يبدل هذه األسماء وال أن يغير معانيها، بل يجعلها 
مبراداتها الشرعية حاكمة على التصورات، ضابطة للعلوم)3(، يقول 
ابن تيمية - رحم���ه الله - عن هذه املصطلحات: )فالنبي # قد 
ب���نيَّ املراد بهذه األلفاظ بياناً ال يحتاج معه إلى االس���تدالل على 
ذلك باالش���تقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك، فلهذا يجب 
الرجوع في مسميات هذه األسماء إلى بيان الله ورسوله فإنه كاف 
ش���اف، بل معاني هذه األسماء معلومة من حيث اجلملة للخاّصة 
والعاّمة، ب���ل كل من تأّمل ما تقوله اخل���وارج واملرجئة في معنى 

اإلميان علم باالضطرار أنه مخالف للرسول()4(.
ولكونه���ا ربانية املصدر فإنها ال تتبدل وال تتغير في لفظها 
وال ف���ي داللتها، فتمتاز بالثبات املطل���ق الذي يجعل أي تدخل 
ف���ي تبديل لفظها أو معناها حتريفاً للكلم عن مواضعه قال ابن 
تيمي���ة - رحمه الله -: )فما أطلقه الله من األس���ماء، وعلق به 
األحكام من األم���ر والنهي والتحليل والتحرمي لم يكن ألحٍد أن 

يقيده إال بداللة من الله ورسوله #()5(.
وكذلك فإنها لربانيتها فإن التزامها يتضمن مصالح البشر، وحسن 
توجههم إذ التشريع الرباني قد تضمن مصالح العباد في العاجل واآلجل.

))( مدارج السالكني )306/3(.
)2( السيل اجلرار ))/326(.

)3( انظر: موقف أهل السنة واجلماعة من املصطلحات احلادثة، د. عابد السفياني ص 37.
))( مجموع الفتاوى )286/7(.

)5( مجموع الفتاوى )236/19(.

2 - البيان والوضوح واالنضباط:
وهذا من خصائص التش���ريع اإلسالمي املستفاد من كتاب 
ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتـــاَب ِتْبَياًنا ِلُّكِلّ َشـــْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة  الل���ه تعالى: }َوَنَزّ

َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمنَي{ ]النحل: ٨٩[.
فإن داللة ومفهوم املصطلح الش���رعي واضح بنيِّ منضبط 
ال يختل���ف باختالف البيئات والثقافات، فهو لفظ الوحي الذي 
ال يأتي���ه الباطل، ولذا يتفق املتمس���كون بداللتها وال يختلفون 

باختالف العصور والبيئات.
يق���ول ابن تيمي���ة - رحمه الله - عن أه���ل األهواء: )ولو 
اعتصم���وا بالكتاب والس���نة ال تفقوا، كما اتفق أهل الس���نة 
واحلديث، فإن أئمة الس���نة واحلديث لم يختلفوا في شيء من 

أصول دينهم()6(.
وهذا االنضباط ملعاني املصطلحات والوضوح فيها ال مينع 
من تنوع تطبيقاته���ا ووقوع التفاوت فيها، فإن ذلك ليس عائداً 

ملفهوم املصطلح، بل ألمر خارج عنه.
وكما امتازت املصطلحات الشرعية بهذه املزايا فقد متيزت 

املصطلحات احلادثة أيضاً مبا يلي:
1 - ارتباط مفهومه���ا باملقصد الذي يراد منها، أو بالبيئة 
التي نش���أ فيها، أو بالتطور العلمي، فاملصطلح كثيراً ما يعتريه 
االستبدال والسعة والضيق، فال تثبت داللته على وتيرة واحدة.

)لكلِّ مفهوم صياغ���ة نظرية لها مقصد، وهذا املقصد هو 
الذي يعطي الداللة احلقيقية للمفهوم، فاملفهوم إذاً ال يكتس���ب 

معنى لذاته؛ بل بحسب ما يقصد إليه()7(.
ولذا ينش���أ عنه الثاني مما تتميز به املصطلحات احلادثة 

وهو:
2 - عدم وضوح املعنى وانضباطه لعدم إدراك مدلوالته حق 
املعرفة، لكونها تس���مية مبنية على أصول مرجعية، وحضارية 

وبيئية معينة البدَّ من إدراكها ملعرفة املعنى املقصود.
)فاملصطلحات قد تكون مس���تقرة في سياقها احلضاري، 
وتفي بالغرض الذي وضعت من أجل���ه لدرجة مقعولة، ولكنها 
تصبح ال معنًى لها تقريب���اً، بل تصبح أداة تضليل، حينما تنقل 

إلى سياق آخر()8(.
3 - إنه���ا ال تلتزم قاعدة اللغ���ة العربية، فقد تكون وافدًة، 

)6( درء تعارض العقل والنقل )306/10(.
)7( اإلصالحية العربية والدولة الوطنية، على أو مليل 82 بواسطة االصطالحية الغربية 
في الفكر اإلسالمي املعاصر سعيد شبار ص 703 ضمن ندوة الدراسات املصطلحية.

)8( إشكالية التحيز، عبد الوهاب املسيري ص 103.
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أُسئ تعريبها، أو نُِحتت على خالف قاعدة اللسان العربي)1(.
ومعلوم أن اللجوء للعربية وإحياءها، وإخراجها إلى س���وق 
التداول العلمي: من أقوى عوامل اتصال حاضر األمة مباضيها، 

وثباتها على دينها)2(.
)وال ميك���ن االهتمام بفنٍّ من الفن���ون، وال بعلم من العلوم، 
دون العناية بترس���انة مصطلحاته، وخزان معاني ودالالت تلك 
املصطلحات، ومراقبة مفعولها في األذهان، ومتابعة س���ريانها 
داخل منظومة ونس���ق املفردات، واملصطلحات التي يتم تداولها 
داخل املجتمع املعني باألمر من خالل لغة اخلطاب والتخاطب... 
وقد أصيبت أمتنا.. بتخليها بش���كل واضح وملموس عن العناية 
باللغة العربية، وعدم بذل اجله���د إلحاللها املكانة الالئقة بها 
داخل املجتم���ع.. مما يقطع التواصل مع ت���راث األمة وكنزها 
التاريخ���ي، بل ويقط���ع الطريق بينها وب���ني قواعدها املعرفية 

واحلضارية()3(.
4 - ومما يرتبط مبا س���بق أن هذه املصطلحات قد يفسر 
بها النص الش���رعي أو املصطلح الشرعي على املعنى احلادث 
فتختلط املفاهيم، وذلك أن املصطلح إذا خوطب به العوام أخذ 
عدة معان طبقاً ملس���توى املخاطب فيفسر كل واحد منهم هذا 
املصطلح تفس���يراً عشوائياً، وكيف إذا كان هذا املصطلح أصاًل 

بحاجة للتنقيح؟!
يقول ابن تيمية - رحمه الله -: )ومن أعظم أسباب الغلط 
في فهم كالم الله ورسوله أن ينشأ الرجل على اصطالح حادث 
فيريد أن يفّس���ر كالم الله بذلك االصطالح ويحمله على تلك 

اللغة التي اعتادها()4(.
5 - املصطلح���ات احلادث���ة قد يؤدي اس���تعمالها إلبطال 

املقاصد واملرادات الشرعية.
فاملصطل���ح قد ميوه على الن���اس ويلّبس عليهم، وفي قوله 
#: )إن من البيان لسحراً()5(، تشبيه بليغ؛ إذ البيان يعمل عمل 
السحر فيجعل احلق في قالب الباطل، والباطل في قالب احلق، 

فيستميل قلوب اجلهال حتى يقبل الباطل وينكر احلق)6(.
وقد قال اإلمام أحمد - رحمه الله -: ال نزيل صفة عن الله 

ص  اخلطأ  على  واملبنّية  )باملوسوعات(  التسمية  قصة  االصطالح  في  املواضعة  ))( في 
.105

)2( املرجع السابق ص ))).
الدراسات  ندوة  ضمن  بريش،  محمد  املستقبلي،  للمصطلح  معاصرة  صياغة  )3( نحو 

املصطلحية ص 716.
))( مجموع الفتاوى )107/12(.

)5( صحيح البخاري )5146( عن ابن عمر، صحيح مسلم )769( عن عمار بن ياسر.
)6( فتح املجيد، عبد الرحمن بن حسن )487/2(.

ألجل قناعة املشنعني)7(.
أي أن وصف املعطلة م���ن أهل البدع ملن يثبت صفات الله 
تعالى بأنهم مشبهة أو مجس���مة، ال مينعنا عن أن نثبت لله ما 

أثبته لنفسه.
وقد درس بعض الكتاب مفهوم التس���امح، وقرر أن القوى 
األوروبية في القرن التاسع عشر امليالدي سعت باسم التسامح 
وح���ق االختالف في االعتقاد إلى تفكيك الدولة العثمانية، وأن 
تنزع منها احلماية على األقليات غير املسلمة، وأنه لهذا السبب 
وقف جمال الدين األفغاني ضد مفهوم التسامح ملعرفته بداللته 

وما يقصد منه)8(.
واملقص���ود أن املصطلح احلادث الب���دَّ من متييزه وضبطه 
شكاًل ومضموناً، مع احلذر عند استعماله ملا قد يؤدي إليه من 

تعطيل ملقصد شرعي.

ثالثًا: قاعدة التعامل مع املصطلحات:

الواجب نحو املصطلحات ميكننا أن جنمله في ثالثة محاور:
1 - احملافظ���ة على املصطلحات الش���رعية لفظاً ومعنى، 

قلباً وقالباً.
فيس���تمل املصطلح الشرعي للداللة على مراده، وال يسمى 
بغير اس���مه، سواء أكان املراد حس���ناً أم قبيحاً، وقد تقدم في 
بداية هذا املقال شواهد من الشرع على ذلك قال ابن القيم في 
تعليقه على النهي عن تس���مية الِعشاء بالعتمة: )وهذا محافظة 
ى الله بها العبادات فال تُهجر،  منه # على األس���ماء التي سمَّ
ويُؤث���ر عليها غيره���ا، كما فعل املتأخرون ف���ي هجران ألفاظ 
النصوص، وإيثار املصطلحات احلادثة عليها، ونشأ بسبب ذلك 

من اجلهل والفساد ما الله به عليم()9(.
وقال أيض���اً: )كان الصحاب���ة والتابعون يتح���رون ألفاظ 
النص���وص غاية التحري، حتى خلف م���ن بعدهم خلوف رغبوا 
عن النصوص، واش���تقوا لهم ألفاظاً، ومعلوم أن تلك األلفاظ ال 
تف���ي مبا تفي به النصوص... فألفاظ النصوص عصمة وحجة 

بريئة من اخلطأ()10(.
وفي املقابل فإن إطالق اس���م غير االس���م الشرعي على 
الش���يء ال يغ�يِّر حكمه، إذ املصطلح كم���ا يَُحافظ على لفظه 
يحافظ على معناه، وفي هذا اخلصوص يقول ابن القيم: )معلوم 

)7( مدارج السالكني البن القيم )359/2(.
)8( االصالحية العربية، علي أو مليل ص 110.

)9( زاد املعاد )320/2(.
)10( اعالم املوقعني ))/170(.
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أن حترمي اخلمر للحقيقة واملفس���دة ال لالس���م والصورة، فإن 
إيق���اع العداوة والبغضاء والصدِّ ع���ن ذكر الله وعن الصالة ال 
تزول بتبديل األس���ماء والصور عن ذلك، وهل هذا إال من سوء 
الفهم وعدم الفقه عن الله ورسوله... ولو أوجب تبديل األسماء 
والصور لتبدلت األحكام واحلقائق، ولفسدت الديانات، وبدلت 
الش���رائع، واضمحل اإلسالم، وأي ش���يء نفع تسمية األشياء 
بغير اس���مها؛ بل هؤالء حقيق أن يتلى عليهم: }إْن ِهَي إاَلّ َأْسَماٌء 

ُه ِبَها ِمن ُسْلَطاٍن{ ]النجم: ٢٣[)1(. ا َأنَزَل الَلّ ْيُتُموَها َأنُتْم َوآَباُؤُكم َمّ َسَمّ
2 - تعريب املصطلح غير العربي، ولزوم إحس���ان الصناعة 

العربية فيه.
فالب���دَّ من )تنزيل املواضعات عل���ى مقاييس اللغة العربية 
وقواعدها لتحقيق سالمة املفردات، وصحة الداللة، واستقامة 
تألي���ف املركب���ات منها على وج���ه مقبول في لس���ان العرب 

ومنهجها()2(.
وه���ذا البدَّ منه إذ اللغة مرآة تنعك���س فيها أحوال الثقافة 
واحلضارة، واللس���ان يزدهر أو يضمحل بحسب جتدد اللغات 

االصطالحية وتعدد الرموز العلمية)3(.
ومن املعلوم ما ترج���م كيفما اتفق ال كيفما يجب أن يكون، 
بينما املتعني أن )ننظر إلى الظاهرة ذاتها، وندرس املصطلح في 
س���ياقه األصلي، ونعرف مدلوالته حق املعرفة، ثم نحاول توليد 
مصطل���ح من داخل املعجم يطابق املراد، فتكون تس���مية توافق 
وجهة نظرنا ونتجاوز بذلك تسميات اآلخر وأوهامه، وهذا ليس 
انغالقاً على الذات، بل هو انفتاح حقيقي بديل للخضوع التام.
فاالنفتاح: عملية تفاعل مع اآلخر، نأخذ منه ونعطيه()4(.

وإحس���ان الصناعة املصطلحية يدخل فيها عدم استعمال 
لفظ أو تركيب نهى عنه الش���رع أو أفهم معنى يخالف الش���رع 

أو مقاصده.
ومن إحس���ان الصنعة املصطلحية أن م���ا كان توقيفياً فال 
يجوز أن يدخ���ل فيه أي تعديل، فإن التغيي���ر فيه إحداث في 

الدين، ومخالفة ملقصد التوقيف.
ومنها: انطباق االس���م على املسمى فقد قال تعالى: }َوإَذا 

ُقْلُتْم َفاْعِدُلوا{ ]األنعام: ١٥٢[.
واملراد أن إحس���ان توظيف اللغة مطل���وب متأكد )فنحن 

))( إعالم املوقعني )127/3( بتصرف يسير.
)2( املواضعة في االصطالح ))/147(.

)3( ندوة الدراسة املصطلحية )704/2(.
))( إشكالية التميز، عبد الوهاب املسيري ص 110.

مأم���ورون أمر إيجاب أو أمر اس���تحباب أن نحف���ظ القانون 
العربي، ونصلح األلس���نة املائلة عن���ه، فيحفظ لنا طريقة فهم 
الكتاب والسنة... وما زال السلف يكرهون تغيير شعائر العرب 
حتى في املعامالت، وه���و التكلم بغير العربية إال حلاجة... بل 
قال مالك: من تكلم في مس���جدنا بغير العربية أُخرج منه، مع 

أنه يجوز النطق بها ألصحابها()5(.
3 - املصطلح احلادث ال يستعمل وال يطلق فيما فيه إطالق 
أو تسمية شرعية، ومدلوالت املصطلحات احلادثة ال يسلّم بها 

حتى يتحقق من مرادها فيقبل الصحيح ويُردُّ الفاسد.
فقد سبق أن املصطلحات الشرعية ال تستبدل، واحلادثة ملا 
قد يشوبها من عدم تنقية املعنى فال بدَّ من وضعها حتت مجهر 

الشريعة ليكشف أي دخيل على الشريعة.
يقوم ابن تيمية - رحمه الله -: )من تكلم بلفظ يحتمل عدة 
معان، لم يُقبل قوله، ولم يُرد، حتى نستفس���ره ونستفصله حتى 
يتبنّي املعن���ى املراد. ويبقى الكالم في املعان���ي العقلية، ال في 

املنازعات اللفظية..()6(.
فس���بيل أهل الس���نة: التعبير عن احلق: بألفاظ شرعية: 
إلهية أو نبوية كلما أمكن ذل���ك وعدم العدول لغيرها ولذا كّره 
الس���لف التكلم باجلوهر واجلسم والعرض ونحوها ليس لكونها 
اصطالحاً حادثاً فقط، بل الش���تمالها على أمور كاذبة مخالفة 
للحق، ولذا كان الواجب في هذه األلفاظ أالَّ يطلق معناها حتى 
ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحاً ُقبل؛ لكن قيل 
ل���ه ينبغي التعبير عن احلق بلفظ ش���رعي دون اللفظ املجمل، 
وعند احلاجة يس���تعمل مع قرائن تب���ني املراد وتوضح احلاجة 

له)7(.
واحلاص���ل أن املصطلح���ات احلادثة )يج���ب أن توقفها 
اجلمارك عند االس���تقبال في حدود األمة احلضارية للسؤال 
والتثبت من حسن النية ودرجة النفع واملالئمة للهوية فاملصطلح 
الوافد في العلوم اإلنسانية ظنني حتى تثبت براءته، واملصطلح 
التراثي في هذا الشأن له األس���بقية واألولوية على غيره متى 

وجد()8(.
والله املوفق والهادي للصواب ال إله إال هو.

)5( تضمني من مجموع الفتاوى البن تيمية )252/32(.
)6( درء تعارض العقل والنقل ))/173(.

)7( شرح الطحاوية البن أبي العزِّ - ص 7055 بتصرف.
)8( نظرات في املنهج واملصطلح، الشاهد البوشيخي ص )5.
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لقد وعد الله – س���بحانه - عباده املؤمنني بجزيل الشكر، 
وواس���ع الرحمة، وذلك في الدنيا قبل اآلخرة، وقد يجد عباد 
ا قد يظنه كثير من  الل���ه املخلصون ذلك فيما يجري حولهم ممَّ
الن���اس ابتالءات تلو ابتالءات، وإن كان ذلك في الظاهر حقيقة 
إال أن من وراء الستار ما تطيب به نفس املؤمن؛ فإنه ليعلم يقيناً 
ا ينتظره عند ربه، وكما  أن ما يلقاه في الدنيا ش���يء يسير عمَّ
روى أبو هريرة – رضي الله عنه – عن النبي # قوله: )الدنيا 
س���جن املؤمن وجنة الكافر()1(، وهذا يعني أن الدنيا مهما عظم 
نعيمه���ا وطابت أيامها، وزهت مس���اكنها فإنها للمؤمن مبنزلة 
الس���جن؛ ألن املؤمن يتطلع إلى نعيم أفضل وأكمل وأعلى، وأما 
بالنسبة إلى الكافر فإنها جنته؛ ألنه ينعم فيها وينسى اآلخرة.

وإن كان الل���ه – القدير – س���يجازي املؤمنني يوم القيامة 
بالعط���اء اجلزيل، فإن املؤمنني بقدر أعمالهم، وما قاموا به في 
ا  الدنيا من أعمال صاحل���ات، وما أصابهم من أذى؛ وغيره ممَّ
يتق���رب به العبد من ربه – تعالى – لهو س���بب لرفعة درجات 
العب���اد في جنات عدن، يوم ال ينفع م���ال وال بنون إال من أتى 
الل���ه بقلب س���ليم، وإنَّ من أعظم تلك األعم���ال اقتران العمل 
الصالح مبا يالقيه املسلم جراء ذلك العمل، وهذا يظهر بجالء 
حني يتعامل احملتس���ب مع أفراد مجتمعه مع اختالف مشاربهم 

واجتاهاتهم.
)�( ماجستير إعالم.

))(  صحيح مسلم )2956(.

إن األعم���ال الصاحل���ة متفاوتة في األج���ر؛ وذلك يرجع 
لع���دة معايير من أعالها الصبر فكما َق���اَل: ِابِْن ُعَمَر -َرِضَي 
اَللَُّه َعنُْهَما - َقاَل َرُس���وُل اَللَِّه # “امَْلُْؤِمُن اَلَِّذي يَُخاِلُط اَلنَّاَس، 
َويَْصِبُر َعلَى أََذاُهْم َخيٌْر ِمْن اَلَّ���ِذي اَل يَُخاِلُط اَلنَّاَس َواَل يَْصِبُر 
َعلَى أََذاُهْم“ أَْخَرَجُه ِابُْن َماَجْه ِبِإْس���نَاٍد َحَس���ٍن؛ فإن مخالطة 
الناس ال بدَّ أن يكون فيها بعض من الش���قاء والعناء، وال بدَّ أن 
يكون فيها بعض من النك���د والضيق، ولكن على املؤمن عموماً 
واحملتس���ب على وجه اخلصوص أن يصبر على مخالطة الناس 
وعل���ى ما يصدر منهم من أذى، وأن يحتس���ب األجر في ذلك، 
وأن ينظر دائماً إلى الناس بع���ني الرأفة والرحمة، فإن الناس 
محتاجون إلى احملتسب؛ فهم أشد حاجة للمحتسبني من األكل 
والشرب، فباحملتسبني يحفظ الله – تعالى – األمة من املؤثرات 
اخلارجي���ة، والعوامل الداخلية، وقد كثُرت كل من تلك املؤثرات 
وهذه العوامل في مجتمعات املس���لمني، وس���تبقى تزداد كلما 

ابتعدنا عن عصر النبوة.
ولقد قال س���عيد بن جبير – رحمه الله -: الصبر اعتراف 
العبد لله مبا أصابه منه، واحتس���ابه عند الل���ه ورجاء ثوابه، 
وقد يجزع اإلنس���ان وهو متجلد ال ي���رى منه إال الصبر، وقال 
شيخ اإلس���الم ابن تيمية - رحمه الله -: الصبر على املصائب 
واج���ب باتفاق أئم���ة الدين، وإنا اختلفوا ف���ي وجوب الرضا 
)أ.ه�(، وهذان القوالن هما أقرب حلال احملتسب في زمننا من 

إس�������الم ال���س���ي���د ع����ل����ي)*(

بين مطرقة الصبر
وسندان المجتمع

الحسبة
] قضايا دعوية [
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غيرهما؛ فإن ما يالقيه احملتسب في املجتمع من صدٍّ ونكران 
جلميل ما يصنعه من أجل مجتمعه لهو أمر مرير، وقد ال يشعر 
م معروفاً آلخر ثم  بتلك املرارة إال من ذاقها، فلو أن إنس���اناً قدَّ
م له املعروف لم ينكر املعروف، ولكنه لم يش���عر أصالة  إن املُقدَّ
م له معروفاً فهذا أمر صعب، وتزيد الصعوبة عندما  أن آخر قدَّ
ا يريده ويرجوه، دون النظر إلى  يُشعر اآلخر أنه يريد إبعاده عمَّ
الضرر الواقع عليه، فال نلك إال أن نقول للمحتس���ب اصبر 
فإن أجرك على الله، واعلم أيها احملتسب أن ما تلقاه من بعض 
أفراد املجتمع لهو خير، وليس شراً وذلك مصداق قول ربنا – 
سبحانه وتعالى -: }َوَعَســـى َأن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخْيٌر َلُّكْم َوَعَسى 
ُه َيْعَلُم َوَأنُتْم ال َتْعَلُموَن{ ]البقرة: ٢١٦[. ُبّوا َشْيًئا َوُهَو َشٌرّ َلُّكْم َوالَلّ َأن ُتِ
فاألصل ه���و املخالطة، واملجالس���ة، واالجتماع، هذا هو 
األصل، اجتماع أهل اإلسالم واختالطهم وتالقيهم في املجالس 
واملجامع واملساجد والطرقات، هذا هو األصل يبذلون السالم، 
ويحس���نون الكالم، ويأم���رون باملعروف، وينه���ون عن املنكر، 
ويدلون على اخلير، ويتناصح���ون ويزيلون األذى عن الطريق، 
وينفعون ويأمرون ويصلحون بني االثنني؛ ولهذا قال ابن الوزير 
الصنعان���ي - رحمه الل���ه-: “العزلة عب���ادة الضعفاء وصيد 
الش���ياطني” ألن األصل عدمها، فالضعيف الذي يعتزل ويكون 

صيداً للشياطني ما لم يحصن بعلم ويكون اعتزاله لسبب.
وملا كان االحتساب يُعنى بنش���ر اخلير بني أفراد املجتمع 
وحفظه���م من الفنت واملتقلبات، كان ذلك أقرب لفعل الرس���ل 
واألنبياء - عليهم السالم - وقد ضربوا - صلوات الله عليهم - 
أروع األمثلة في الصبر وحتمل األذى من أجل الدعوة واحتساب 
األجر على الله، والقوا في س���بيل الدع���وة إلى الله – تعالى 
- م���ا ال يوصف، من األذى القول���ي والفعلي والطرد واإلهانة 
والقتل، ومع ذلك فما زال األنبياء على دعوتهم والصبر عليها، 
وقد حتمل رس���ول الله # املشاق في سبيل االحتساب ونشر 
اإلسالم، وكان أهل قريش يرفضون دعوته لإلسالم ويسبونه، 
وال يس���تجيبون له، وكان جيرانه من املش���ركني يؤذونه ويلقون 
األذى أم���ام بيته، فال يقابل ذل���ك إال بالصبر اجلميل. يق��ول 
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن صبر الرسول # 
وحتمله لألذى: )كأني أنظر إلى رس���ول الله # يحكي )يُْشِبه( 
نبّيًا من األنبياء - صلوات الله وس���المه عليهم - ضربه قومه 
فأدموه )أصابوه وجرحوه(، وهو ميسح الدم عن وجهه، ويقول: 

اللهم اغفر لقومي فإنهم ال يعلمون()1(.
وعلى صعيد آخر: فإن على احملتسب الذي يخالط الناس 

))(  متفق عليه.

أن يتمت���ع بصفات جتعله يتقرب إل���ى الناس، وأال يصدر منه 
ما يُنفر أفراد املجتمع منه؛ فعليه البُعد عن الفظاظة والغلظة 
والقسوة والغضب وصدق الله – عز وجل – حيث يقول: }َوَلْو 
وا ِمــــْن َحْوِلَك{ ]آل عمران: ١٥٩[ ومقابلة  ا َغِليَظ اْلَقْلِب النَفُضّ ُكنــــَت َفًظّ
الس����يئة باحلس����نة من أبدع األخالق وأحبها إلى الله – تعالى - 
ق���ال – أيضاً -: }َوَلـَمن َصَبـــَر َوَغَفَر إَنّ َذِلَك َلـِمـــْن َعْزِم اأُلُموِر{ 
َه  ]الشـــورى: ٤٣[، وقال – أيضاً -: }َفاْعُف َعْنُهـــْم َواْصَفْح إَنّ الَلّ
ُيِحُبّ اْلـُمْحِســـِننَي{ ]املائدة: ١٣[ وقال - تعالى -: }ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر 
ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلـَجاِهِلنَي{ ]األعراف: ١٩٩[، إن تلك الصفات 
هي األدوات النورانية التي يجب أن يس���تخدمها احملتسب في 

تعامله مع أفراد املجتمع.
ويجب على احملتس���ب احلرص على نفسه من االختالط 
احملظور؛ فقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية - رحمه الله -: “أن 
املخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بها، 
وإن كان فيها تعاون على اإلثم والعدوان فهي منهي عنها، وذكر 
أن العبد ال بدَّ له من انفراد بنفسه: في دعائه، وذكره، وصالة 
ا يختصُّ به من  النافلة، ومحاسبة نفس���ه، وإصالح قلبه، وممَّ
األمور التي ال يشركه فيها غيره فينبغي للداعية أن يراعي هذه 
ا سبق يظهر  الضوابط، ويعمل باألصلح املش���روع أ.ه�)2(، وممَّ
جلياً أن اإلس���الم دين اخللطة وليس دين العزلة؛ فاألصل في 
اإلس���الم اخللطة بالناس، مع الصبر على ما يالقيه احملتسب 
في ذلك من أذى الناس، ويتجلى ذلك في حياة املصطفى #؛ 
فمنذ أن نزلت عليه الرس���الة وهو يخالط الناس ويصبر على 

آذاهم ويحتسب ذلك عند املولى سبحانه.
إن احملتس���ب ليستش���عر واجبه جتاه مجتمعه، ويس���عى 
ويُق���دم قصارى جهده ليحفظ أف���راد مجتمعه، ويحافظ على 
الض���رورات اخلمس التي بدونها يصبح املجتمع املس���لم مثل 
باقي املجتمعات التي ال يأمن أفرادها على دينهم، وأنفس���هم، 
وأعراضهم، وأموالهم، أو حتى عقولهم، إن املجتمع الذي يفقد 
تلك الضرورات اخلمس له���و أقرب إلى حياة البهائم منه إلى 
حياة البش���ر، وكلما ابتعد أو اقترب املجتمع من احلفاظ على 
تلك الضرورات كان بعده أو قربه من إنس���انيته احلقيقية التي 
أرادها خالقه؛ لذا كان لزاماً على احملتس���ب أن يخالط الناس 
ليعينه���م على ذلك، وفي الوقت ذاته أال يضيع حقوق نفس���ه، 
باجنراره وراء أهواء آحاد املجتمع، وإن كثرت تلك الفئة، وعلى 
ُه  احملتسب أن يضع نُصب عينيه قوله - تعالى -: }َوَلَينُصَرَنّ الَلّ

َه َلَقِوٌيّ َعِزيٌز{ ]احلج: ٤٠[. َمن َينُصُرُه إَنّ الَلّ

)2(  انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية )425/10- 426(.
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إّن توحيد الله - تعالى - وإفراده بالعبادة هو الغاية التي 
من أجلها خل���ق الله اإلنس واجلّن، ق���ال - تعالى -: }َوَما 
َخَلْقُت اْلـِجَنّ َواإلنَس إاَلّ ِلَيْعُبـــُدوِن{ ]الذاريات: ٥٦[، وهو الغاية 
التي أرس���ل الله من أجلها الرسل أجمعني، قال - تعالى -: 
اُغوَت{  َه َواْجَتِنُبوا الَطّ ُســـواًل َأِن اْعُبـــُدوا الَلّ ٍة َرّ }َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكِلّ ُأَمّ
]النحـــل: ٣٦[، وهو النعمة الكبرى واملنة التي امنت الله - عزَّ 
وجلَّ - بها على هذه األمة، فهو سبب سعادة العبد في الدنيا 

واآلخرة 
 كما أنه س���بب العصمة في الدنيا، فبه يُعَصم دم املسلم 
وماله ويثبت له عقد اإلس���الم؛ لقوله #: »أمرت أن أقاتل 
الن���اس حتى يقولوا: ال إله إال الل���ه، فمن قال ال إله إال الله 
عصم مني ماله ونفس���ه، إال بحقه، وحسابه على الله”-)1(. 
ُه  وهو سبب النجاة في اآلخرة من النار، لقوله - تعالى -: }إَنّ
اِلـِمنَي ِمْن  َة َوَمْأَواُه الَنّاُر َوَما ِللَظّ ُه َعَلْيِه اْلـَجَنّ َم الَلّ ِه َفَقْد َحَرّ َمن ُيْشـــِرْك ِبالَلّ

َأنَصاٍر{ ]املائدة: ٧٢[.
 وحتقيق إخالص العبادة لله - تعالى - وحده هو الشرط 
لصحة وقبول س���ائر الطاعات، كما قال - عزَّ وجلَّ -: }َفَمن 
ِه َأَحًدا{  ِه َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصاِلـًحا َوال ُيْشـــِرْك ِبِعَباَدِة َرِبّ َكاَن َيْرُجو ِلَقاَء َرِبّ
]الكهـــف: ١١٠[، وقال - تعالى - أيضاً: }َوَلَقْد ُأوِحَي إَلْيَك َوإَلى 
اَلِّذيَن ِمن َقْبِلَك َلِئْن َأْشَرْكَت َلَيْحَبَطَنّ َعَمُلَك َوَلَتُكوَنَنّ ِمَن اْلـَخاِسِريَن{ 

]الزمر: ٦٥[.
وهو كذلك أول م���ا يجب أن يُخاطب به الناس من أمور 
ه النبي # معاذ بن جبل - رضي الله  دينه���م، وإلى ذلك وجَّ
عنه - عندما أرَس���له إلى اليمن داعي���اً إلى الله - تعالى -، 
فقال له: “يا معاذ: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول 
ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله 
فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم.. احلديث«)2(.
وهو كذلك آخر ما يخرج به العبد من الدنيا بسالم: من 
كان آخ���ر كالمه من الدنيا ال إل���ه إال الله دخل اجلنة”، فهو 

أول واجب وآخر واجب.
وملا كانت سعادة املؤمنني في الدنيا واآلخرة موقوفة على 
توحي���د ربهم، كان أول ما يجب على املكلَّفني أن يعلموه، وأن 

حتيا به قلوبهم، ومن ثّم يتخذونه منهاجاً حلياتهم. 

))( أخرجه البخاري: 1400 ومسلم: 20 واللفظ ملسلم من حديث أبي هريرة.
)2( رواه البخاري: 1425.

شعرة أب��و  سحر 

تدريـس
العقيدة

على طريقة
الربـــــانيين!

] قضايا تربوية [
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وهذه مهمة العلماء والدعاة، من خالل الدروس واخلطب 
والتصانيف العلمية، وغيرها من وسائل التعليم والدعوة إلى 

الله - تعالى -.
وملا كان���ت العقول ودرج���ات الفهم تتف���اوت، كان من 
الصواب أن يقوم الدعاة بتعليم العقيدة للبسطاء على طريقة 
�����ر به اب��ن ع�باس -  الربانيني، على وفق املعنى الذي فسَّ
رضي الل���ه عنهما - هذا الوصف، في قول الله - تعالى -: 
نَي ِبَا ُكنُتْم ُتَعِلّـُموَن اْلِكَتاَب َوِبَا ُكنُتْم َتْدُرُسوَن{  اِنِيّ }َوَلِكن ُكوُنوا َرَبّ
]آل عمـــران: ٧٩[ قال ابن عب���اس - رضي الله عنهما - في 
تفس���يرها: الرّباني هو الذي يعلّ���م الناس بِصغار العلم قبل 

ِكَباره.
وصغار العلم يعني املس���ائل الواضح���ة، فالداعي يبدأ 
الناس بالكليات الواضحات من املس���ائل قبل اجلزئيات وما 

غمض من مسائل العلم.
وليس من احلكم���ة أن يخاطب الدعاةُ الناس في درس 
العقيدة باملصطلحات األصولي���ة والتعريفات، واالختالفات 
التي وقعت بني الِفَرق في بعض مسائل العقيدة مثل: اإلميان 

بالقدر، واألسماء والصفات وغير ذلك، ألكثر من سبب: 
- أن النب���ي # أمرن���ا أن نخاطب الن���اس على قدر 
عقولهم، وهذا اخلطاب يناسب أهل التخصص العلمي وليس 
املسلم البس���يط الذي يأتي إلى املسجد لكي يستمع إلى ما 

يحيي قلبه من الذكر.
- أنَّ عام���ة املس���لمني ليس���وا ف���ي حاجة لدراس���ة 
املصطلحات العلمية بقدر ما يحتاجون إلى إش���عال اجلذوة 

التي خبت في قلوبهم وبث الروح فيها من جديد.
فهناك فرٌق بني خطاب طلبة العلم وخطاب العامة، ولكل 

مقام مقال.
وليعل���م الداع���ي أّن بداية إصالح النف���وس إنا تكون 
بزيادة مس���احة اإلميان فيها، وارتفاع مس���تواه إلى الدرجة 
التي يعلو فيها على حجم الهوى داخل تلك النفوس، وهذا ما 

يصبو لئن يصَل إليه في دعوته.
 ويس���ير الداعية في أثناء خطاب���ه للناس، في محاور 
متوازية تؤدي كلها إلى األخذ بيد املدعوين إلى الله - تعالى 
- ومعرفته واإلذعان الكامل له س���بحانه، واتخاذ ش���رعه 

منهجاً متكاماًل حلياتهم.

ال��ي متث��ل  الرئيس��ة،  النق��اط  وه��ذه بع��ض 
مرتكزات يستند إليها الداعي يف طريقه، مثل: 

1- تربية الناس على منهج أهل الس��نة واجلماعة يف 
تلقي العقيدة والي من أمهها: 

أوالً: حصر مصدر تلقي العقيدة في الكتاب والس���نة، 
فطريقة أهل الس���نة واجلماعة هي االعتصام بكتاب الله 
- عزَّ وجلَّ - وس���نة رسوله  الصحيحة، والتسليم مبا جاء 
عن رس���ول الله # من دون حتري���ف أو تعطيل أو تكييف 
أو متثيل، وأي عقيدة مس���تمدة من غير الكتاب والس���نة 
الصحيحة وم���ا بُني عليهما من إجم���اع إنا هي عندهم 

ضاللة وبدعة.
ثاني���اً: فهم النص���وص بفهم الصحاب���ة الذين علَّمهم 
النبي # وكذا التابعني وتابعي التابعني أهل القرون الثالثة 

املفضلة.
فعن قتادة قال: س���معت أبا السوار يحدث عن عمران 
ابن احلصن يحدث عن النبي  أنه قال: ”احلياء ال يأتي إال 
بخير” فقال بُشير بن كعب: إنه مكتوب في احلكمة أن منه 
وقاراً ومنه س���كينة، فقال عمران: أحدثك عن رسول الله  

وحتدثني عن صحفك؟؟”
فصفة التسليم للنصِّ الش���رعي من أهم صفات أهل 
اإلميان، فكلُّ ما أمر به الش���ارع أو نهى عنه أو دلَّ عليه أو 
أخبر به، حقه التصديق والتس���ليم مع اإلجالل والتعظيم، 

فاالمتثال بال تردد واالتباع بال هوى.
كم���ا أّن تربية الناس على هذا األصل فيه حتصني لهم 
من خطر الشبهات واألفكار املنحرفة، والتي باتت قريبة من 

كلِّ أحد في عصر الفضائيات املفتوح.
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2- تناول قضايا التوحيد الرئيسة مثل: 

- توحيد الربوبية: 
يبدأ الداعية بتعريفهم بالله - جلَّ وعال - وربط قلوبهم به، 
وأحسن الس���بل في ذلك هو تناول اآليات التي تتكلم عن بديع 
صنع الله في خلقه، وما في الكون من إعجاز بالشرح والتفسير، 
وإحياء عبادة التفكر بالنظر في الكون وفي أنفس���هم، والتفكر 

في كثرة نعم الله - تعالى - التي ال تُعدُّ وال حُتصى.
- توحيد العبادة وسدُّ الطرق املوصلة إىل الشرك: 

وه���ذه هي القضية الكبرى التي دع���ا إليها جميع األنبياء 
والرس���ل، ودارت حوله���ا جهودهم ومن أجله���ا أوذوا وحتملوا 

تبعات التكليف الشاقة، واستغرقت منهم أعمارهم كاملة.
ويشمل هذا احملور التعريف مبعنى العبادة، ووجوب إخالص 
العب���ادة لله وحده، وبيان الش���ركّيات القولية والعملية التي من 
املمكن أن يتلبس بها املس���لم، خاصة ما هو معاصر منها، يقول 

الشيخ محمد خليل هّراس: 
“وملا ك��ان ه��ذا الن��وع من التوحيد - يعني توحيد األلوهية - 
هو أخطر أنواع التوحيد وأشرفها، فقد احتاط له الشرع أعظم 
م كل وس���يلة مفضية إلى  احليطة، ونفى عنه كلَّ ش���ائبة، وحرَّ
اإلخالل بقواعده حتى يبقى مص���ون احِلَمى بعيداً عن عوامل 
الزيغ واالنحراف، فنهى عن األلفاظ التي توهم الندية واملساواة 
ب���ني الله وأحد من خلقه، كقول: ما ش���اء الله وفالن، وبنيَّ أن 
« ال بال��واو، ونهى عن األلفاظ  املخ���رج ه���و أن يع���طف ب� »ثُمَّ
الت���ي فيها تعظيم لغ���ير الله مث���ل احللف بغير الله - تعالى -، 
وقول لوال فالن لكان كذا، ونهى عن اتخاذ املساجد على القبور؛ 
ألن ذلك ذريعة إلى تعظيمها وعبادتها، قال #: ”لعنة الله على 
اليود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مس���اجد”، كما نهى عن 
الصالة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها حتى ال يتشبه املصلون 

بعّبادها، وغير ذلك من الشركيات التي حّذر منها  أمته.
  - توحيد األمساء والصفات: 

إّن لتوحيد األس���ماء والصفات ش���أن عظيم وأثر كبير في 
القلوب، فعلى الداعي أن يوليه عناية كبيرة، لتعلّمه وتعليمه وبّثه 
في الناس. والقرآن الكرمي تضمن احلديث املباش���ر عن الله  - 
تعالى -، عن ذاته، وأس���مائه، وصفاته، ومنه يس���تقي الداعي، 
فيعلّم املدعويني معاني األس���ماء والصفات، وآثارها في النفس 
والكون والواقع الذي نعيش���ه، ومعنى إحصائها، وكيفية التعبد 
لله - تعالى - بها، وقط���ع الطمع عن إدراك كيفيتها، واإلميان 

مبا ورد عنها في القرآن والس���نة كما وردت في النصوص دون 
تشبيه أو تكييف أو تعطيل أو حتريف.

إن من أعظم ثمار معرفة أسماء الله - جالَّ وعال - واإلميان 
به���ا هو الفهم الصحيح ملدلوالته���ا، والتجاوب مع هذا اإلميان 
وهذا الفهم، بحيث ال تصبح مجرد مفاهيم ذهنية ال رصيد لها 

في واقع احلياة على الفرد واألمة. 
إن معرفة االس���م، وم���ن ثم معرفة الصفة جتعل املس���لم 
يتجاوب مع تلك احلقائق ويتأثر بها، إنه ال بدَّ من العلم الذهني، 
واإلميان القلبي، والتفاعل الواقع���ي، ماذا يفيد معرفة أن الله 
هو الرزاق، وهو يطلب الرزق من غيره، ويعلم أنه العزيز القوي 
اجلبَّار، ويطلب العزة من س���واه، ويدرك أنه الس���ميع البصير 
الَعِليٌم، وال يس���تحي منه - جل وع���ال - في صغيرة وال كبيرة، 
ويقول: إنه الواحد وصفته الوحدانية، ويشرك معه في الطاعة 

والعبادة، وغير ذلك من أنواع الشرك من األحياء واألموات. 
ولذلك يقول ابن القيم - رحمه الله -: 

واألس���ماء احلس���نى والصفات العلى مقتضية آلثارها من 
العبودية واألمر، اقتضاءه���ا آلثارها من اخللق والتكوين، فلكلِّ 
صفة عبودية خاصة، هي من موجباتها ومقتضياتها، أعني من 
موجبات العلم بها والتحقق مبعرفتها. وهذا مطرد بجميع أنواع 
العبودي���ة التي على القلب واجلوارح، فعل���م العبد بتفرد الرب 
- تعال���ى - بالضر والنفع، والعطاء، واملن���ع، واخللق، والرزق، 
واإلحياء، واإلماتة، يثمر ل���ه عبودية التوكل عليه باطناً، ولوازم 

التوكل وثمراته ظاهراً. 
وعلمه بسمعه - تعالى - وبصره، وعلمه أنه ال يخفى عليه 
مثقال ذرة في السموات وال في األرض، وأنه يعلم السرَّ وأخفى، 
ويعلم خائنة األعني وما تخفي الصدور، يثمر له حفظ لس���انه 
وجوارحه وخطرات قلبه ع���ن كل ما ال يرضي الله، وأن يجعل 
تعلق هذه األعضاء مبا يحبه الله ويرضاه، فيثمر له ذلك احلياة 

باطناً، ويثمر له احلياة اجتناب احملرمات والقبائح. 
ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحس���انه ورحمته توجب 
له س���عة الرجاء، ويثم���ر له ذلك من أن���واع العبودية الظاهرة 

والباطنة بحسب معرفته وعلمه. 
وكذلك معرفته بجالل الله وعظمته وعزته تثمر له اخلضوع 
واالس���تكانة واحملبة، وتثمر له تلك األحوال الباطنة أنواعاً من 
العبودي���ة الظاهرة هي م���ن موجباتها، وكذل���ك علمه بكماله 
وجمال���ه وصفاته العلى، يوجب له محب���ة خاصة مبن�زلة أنواع 
العبودية، فرجعت العبودية كلُّها إلى مقتضى األسماء والصفات، 
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وارتبطت بها ارتباط اخللق بها، فخلقه - س���بحانه - وأمره هو 
موجب أسمائه وصفاته في العالم وآثارها ومقتضاها.

ف���ال ينقطع حديث الداعية عن أس���ماء الل���ه - تعالى - 
وصفاته، حتى ميتلئ قلبه وقلوب مس���تمعيه من محبة خالقهم 
وموالهم، وتعظيمه وخشيته واخلضوع له، فيثمر لهم ذلك عدم 
التردد في طاعته، واجتناب ما يسخطه، وحب من يحب وبغض 
م���ن يبغض، فوالله إنهم حينئذ وقد قّرت أعينهم مبوالهم، لفي 
أطيب عيش وأكبر نعيم، وحالهم يصدقه قول ابن القيم - رحمه 

الله تعالى -: 
)في القلب ش���عث ال يلمه إال اإلقبال على الله، وفيه وحشة 
ال يزيلها إاّل األنس به، وفيه حزن ال يذهبه إاّل السرور مبعرفته 
وصدق معاملته، وفيه قلق ال يس���كنه إاّل الفرار إليه، وفيه فاقة 
ال يسدها إاّل محبته واإلنابة إليه ودوام ذكره وصدق اإلخالص 

له ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تُسّد تلك الفاقة أبداً. 

3- تأصيل عقيدة الوالء والرباء يف نفوس املدعوين: 

ألنه من أصول العقيدة اإلس���المية، ومعن���اه أنه يجب على كل 
مس���لم يدين بهذه العقيدة أن يوالي أهله���ا ويعادي أعداءها، 
فيحب أهل التوحيد واإلخالص ويواليهم ويبغض أهل اإلشراك 

ويعاديهم.
ونظ���راً ملا لعقيدة ال���والء والبراء من أهمي���ة، فإن أعداء 
اإلس���الم ما فتئوا منذ زمن طويل يس���لطون معاولهم لهدمها 
في نفوس املس���لمني، وذلك ليقينهم بعدم جدوى خططهم للنيل 
منه���م ما دام هذا احلاجز املنيع من الش���عور ببغض الكافرين 
واالستعالء عليهم موجوداً عند املسلمني، ولقد جنحوا إلى حٍد 

بعيد في إضعاف هذه العقيدة والتهوين من شأنها.
والدليل على ذلك واضح بنّي في رضا الكثير من املس���لمني 
بأحوال الكافرين بداية من ملبس���هم ومأكلهم ومش���ربهم إلى 
االحتف���ال بأعيادهم ذات األص���ل العقدي الفاس���د، ومروراً 

باتخاذهم قدوة ورمزاً للتقدم واحلضارة..!
فإذا كان هذا هو فهم املس��لم؛ فق��د َرِضَي لنفس��ه مبركز 
الَذنَِب لس�����فلة الن��اس وأحقرهم.. وه���و الذي رفع��ه الله - 
تعالى - بإميانه وتوحيده؛ ليقود العالم بأس���ره ويَُعِبّده ملواله - 
جلَّ وعال -، فجعله األعلى بإميانه، وجعل ُعلُّوه هذا مقتٍض لعزٍة 
وف���رٍح دائمني مالزمني له ما دام مع���ه إميانه بالله - تعالى -، 
ْؤِمِننَي{  َزُنوا َوَأنُتُم اأَلْعَلْوَن إن ُكنُتم ُمّ قال - تعالى -: }َوال َتِهُنوا َوال َتْ

]آل عمران: ١٩٣[.

هك���ذا أراد الله لعب���ده املؤمن أن يكون رأس���اً في الناس 
بإميانه قوالً وعماًل واعتزازاً، وجعل ذلك س���بباً رئيس���اً لنفي 
الذلة واحلزن عنه، وبالتالي إذا تخلى عن هذه املكانة السامقة 

ورضي بالدون حلَّت به األحزان وركبته الذلة.
هذا الكالم لي���س وعظاً مؤثراً نخاطب ب���ه الناس، وإنا 
قوانني وسنن ربانية ال تشذُّ وال تخطئ. هكذا ينبغي أن نعلمهم 

إياها. 
وم���ن أفضل األوق���ات لطرح هذه القضية عند مالبس���ة 
املسلمني ملواطن غيابها أو ضعفها، مثل وقت االحتفال باألعياد 
الدخيلة، مثل: عيد احلب، عيد النيروز أو ما يس���مى ب�)ش���مِّ 

النسيم(.
وكذلك يطرح الدعاة قضية الوالء والبراء عند تفنيد مظاهر 
التغري���ب التي غزت ديار املس���لمني، في األف���كار والتوجهات 
واجلوانب العملية مثل التشبه بالكافرين وتقليدهم في املالبس 

وغيرها. 
فعليه���م إذاً أن يوّل���وا هذا اجلانب م���ن العقيدة االهتمام 
الالئق به في دعوتهم، فهو اجلدار الصلب والس���ور املنيع الذي 
يحمي الله به املجتمعات املسلمة من الذوبان في ثقافات الكفار 

وأفكارهم ونُُظِمهم وعاداتهم.
وما أحس���ن م��ا أوصى به الشيخ محمد بن عبد الوهاب - 

رحمه الله - حيث قال: 
“إّن الواجب على الرجل أن يعلِّم عياله وأهل بيته احلب في 
الله والبغض في الله وامل���واالة في الله واملعاداة فيه مثل تعليم 
الوضوء والصالة؛ ألنه ال صحة إلسالم املرء إال بصحة الصالة 
وال صحة إلسالمه أيضاً إال بصحة املواالة واملعاداة في الله.” 

4- التأكي��د عل��ى مع��اين االعت��زاز بالدين، واالس��تعالء 
باإلميان والتوحيد: 

واالس���تعداد التام لبذل األرواح واملهج في سبيلها، والتأكيد 
على أن نهض���ة األمة تكمن في عودتها للتمس���ك بدينها، وأن 
املس���لمني لم يتأخروا إال يوم فّرطوا في دينهم وانهزمت معاني 

العّزة في نفوسهم.
ومن املمك���ن عرض ه���ذا املوضوع من خ���الل القصص 
القرآني والنبوي )قصة أصح��اب األخ��دود - مؤمن آل فرعون 
- مراحل الدع���وة املكية وعرض ما حتّمله النبي # وأصحابه 

في سبيل دينهم وعقيدتهم(.
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5- ربط العقيدة بالسلوك: 

وهذا احملور مهم ج���داً، ألّن مهمة األنبياء لم تقتصر على 
مجرد بيان العقيدة وتبليغه���ا، إذ إّن املعرفة الذهنية مجردة ال 
تصنع ش���يئاً مهما كانت قوية وباهرة؛ ب���ل ال بدَّ أن تنتقل من 
الذه���ن إلى القلب، فتصبح وجداناً حي���اً ميلؤه، ثم تفيض آثار 
ذلك الوجدان على اجلوارح، فيتحول إلى س���لوك عملي ينبض 
بروح التوحيد في واقع احلياة، فيصير سلوك املسلم هو التطبيق 

العملي لشريعة اإلسالم؛ منطلقاً فيه من عقيدته وتوحيده.
إذ ال ميك���ن حتقي���ق االنضباط الش���رعي في الس���لوك 
واألخالق، إال باستحضار األثر املترتب عليه في اآلخرة ثواباً أو 
عقاباً، وهذا هو منهج الق���رآن الكرمي في األمر والنهي؛ لذلك 
جتد الق���رآن الكرمي يربط بني اجل���ذور العقدية والتطبيقات 
ِفنَي #!١!#( اَلِّذيَن إَذا اْكَتاُلوا  الش���رعية. قال - تعالى -: }َوْيٌل ِلّْلُمَطِفّ
َزُنوُهْم ُيْخِسُروَن #!٣!#( َأال  َعَلى الَنّاِس َيْسَتْوُفوَن #!٢!#( َوإَذا َكاُلوُهْم َأو َوّ
ْبُعوُثوَن #!٤!#( ِلَيْوٍم َعِظيٍم{ ]املطففني: ١ - ٥[، فعند  َيُظُنّ ُأْوَلِئَك َأَنُّهم َمّ
مخاطبة من يطفف املي���زان ونهيه عن هذا الفعل احملرم، البدَّ 
من التذكير وإثارة الشعور بقضية عقدية مهمة، وهي هنا قضية 

البعث بعد املوت ثم احلساب على كلِّ ما سبق.
وقال #: ”من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فليكرم ضيفه، 
ومن كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فليحس���ن إلى جاره، ومن كان 

يؤمن بالله واليوم اآلخر فليقل خيراً أو ليصمت”.
الربط واضح متاماً في احلديث الشريف كذلك بني العمل 
والعقي���دة، فمن كان مؤمناً حقاً مصدقاً بالله - تعالى - واليوم 
اآلخر وما فيه من جزاء األعمال، فس���يدعوه ذلك اإلميان إلى 

االلتزام بتلك املكارم رغبًة في ثوابها. 
هذا هو نهج القرآن الكرمي، والس���نة النبوية في اإلصالح، 
فعالج االنحرافات اخللقية واالجتماعية وغيرها ال يأتي إال تبعاً 
لتحقيق التوحيد واالستس���الم التام لله - عزَّ وجلَّ - واخلضوع 

ألمره وتعظيم شريعته والرضا بها كمنهج متكامل للحياة.  

 وكلمة أخيرة للدعاة ولكل من ُعِهَد إليه أو حمل على عاتقه 
تعليم العقيدة والتوحيد: 

إّن قضية العقيدة ال تنحص����ر في بعض القضايا العلمية 
فق����ط، ولكنها طاقة حية وقوة دافعة، ولذلك مّثل الله - تعالى 
- لها بالش����جرة الطيبة، عميقة اجلذور، وفيرة الثمار، وارفة 
َبًة  ُه َمَثـــاًل َكِلَمًة َطِيّ الفروع والظالل، ق����ال - تعالى -: }َضَرَب الَلّ
ـــَماِء #^٢٤^#( ُتْؤِتي ُأُكَلَها ُكَلّ  َبٍة َأْصُلَهـــا َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي الَسّ َكَشـــَجَرٍة َطِيّ
ُروَن{ ]إبراهيم:  ُه اأَلْمَثاَل ِللَنّاِس َلَعَلُّهْم َيَتَذَكّ َها َوَيْضِرُب الَلّ ِحنٍي ِبإْذِن َرِبّ

.]٢٤ - ٢٥
فالكلمة الطيبة، كلمة التوحي���د -ال إله إال الله- لها أصل 
ثابت في قلب العبد املؤمن م���ن العلم واالعتقاد، ولهذا األصل 
فروع باس���قات تثمر كلماً طيباً وعماًل صاحلاً وأخالقاً مرضية 

وآداباً حسنة.
فليس���ت العقيدة هى دروس نظري���ة يعلمها الدعاة للناس، 
وإنا عليهم أن يعلموهم كيف يقيمون احلياة كلَّها على مقتضى 

هذا العلم.
إّن حاجتنا إلى العقيدة فوق كل حاجة، وضرورتنا إليها فوق 
كلِّ ضرورة، ألنه ال س���عادةَ للقلوب، وال نعيم، وال سرور إال بأن 

تعبد ربها وخالقها.
و دعوة الن���اس إلى توحيد الله علم���اً وعماًل ومعرفة في 
القلب والضمير، وعبادة وتوجهاً بالعمل والس���لوك؛ هي السبيل 
الوحيد لنصر املس���لمني على عدوهم، ولعودة األمة إلى سالف 
مجده���ا وعّزها، وإلى دوره���ا املنوط بها في قيادة البش���ر، 

وتعبيدهم لله - تعالى - وحده ال شريك له.
ولذل���ك فإن عل���ى الدعاة اليوم تبعة ثقيل���ة، إّن عليهم أن 
يعيدوا لدروس العقيدة شحنتها احلية املتدفقة بقدر ما حتمله 
من قوة احلق، كما كانت أول مرة، يوم أن كانت نوراً تس���تضيء 

به األمة، وروحاً حتيا بها. 
وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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احلمد لله رب العاملني، وصلى الله وس���لم على نبين���ا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني، 
أما بعد: 

فإن الدميقراطية بضاعة غربية املصدر واملضمون، تعارض محكمات ش���رعية، بجعلها حق 
التشريع مكفوالً للش���عب أو ممثليه، ومن مقاصدها التس���وية وكفالة التعددية واحلريات وفقاً 
ملقررات األكثرية املقيدة بحدود احلقوق األساس���ية، وهذه احلقوق تفسرها وترعاها مؤسسات 
أممية ومنظمات معنية باملراقبة والتقومي، وليس ش���أن احلريات واحلقوق األساسية متروكاً لكل 

أمة تفسره وفقاً لدينها.
وأما آلياتها االنتخابية فش���أنها أهون، وإن كنَّا ال نراها نظاماً شرعياً في اختيار احلاكم 
بون عرفاءه���م بهذه الطريقة، لكن النظر فيها يبقى اجتهادياً،  أو النُّ���واب، وال كان الناس ينصِّ
فإن لم يكن ثمة خيار غير االس���تبداد أو تلك اآلليات االنتخابية فلعل تلك اآلليات تكون سبباً 
يانة، وغدا بعض أهلها يستَْخُفون من  ت فيها الدِّ في دفع مفس���دة أكبر، خاصة في عصور رقَّ

الناس وال يستخفون من الله.

العمر)**( بن سليمان  ناصر  د.  أ. 
@naseralomar 

حكم تكوين األحزاب والمشاركة في االنتخابات)*(

] كلمات في المنهج [

)*( وهو جواب عن سؤال ورد من بعض مشايخ موريتانيا، عن مشروعية تأسيس األحزاب واملشاركة السياسية في البرملان، بغرض 
التمكني للدين، وحماية الدعوة وتبليغها.

)**( األمني العام لرابطة علماء املسلمني، واملشرف العام على موقع املسلم.
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وأما س���ؤالكم عن إمكانية فصل جانبها النظري والفكري 
ع���ن جانبها اإلجرائي، فال يصلح له ج���واب مجمٌل بنفي أو 
إثب���ات، بل ال بدَّ من تفصيل؛ ف���ال ميكن عند التزام مقاصد 
النظام الدميقراطي القائم على إطالق احلريات واملس���اواة، 
وميكن باعتبار األخ���ذ باآلليات االنتخابية في ظروف معينة، 
والعمل على أسلمتها بفرض قيود ال تتعداها طريقة االختيار، 
وال م���ا يقرره ال�ُمْختَ���ار عبرها؛ كأن تس���تبعد في االختيار 
النس���اء من مناصب معينة مثاًل، أو تستبعد مشاركة األحزاب 
الكافرة وكذا الفاجرة التي تدع���و إلى الرذائل مثاًل، أو تُقيِّد 
من يُْطلَق عليهم بال�ُمَش���رِّعني أو ال�ُممثِّلني بحدود الشريعة، 
كل هذا ممكن حتققه لكن الشأن في تسمية مثل هذا النظام 
)دميقراطية(، فلو ُفرض وجود نظام كهذا فال ميكن أن تسلم 
املنظم���ات األممية واملعنية مبراقبة الدميقراطيات واحلريات 
بأنها دميقراطية حقيقية، ولن تُغني عن املس���لمني تسميتهم 
لها )دميقراطية( ش���يئاً عند املتحكمني املقوِّمني، وألجل هذا 
كان النظام اإليراني مثاًل من أسوء األنظمة في نظر الغربيني 
واملؤسسات األممية، حتى إن بعض املؤسسات العريقة املعنية 
باحلكم على األنظمة السياسية تصنفه أردأ من أكثر األنظمة 
عى أنه إس���المٌي  امللكي���ة. وهو كذلك فالنظ���ام اإليراني يُدَّ
دميقراط���ي لكنه في حقيقته ال إس���المي وال دميقراطي، بل 

قمعي طائفي ِعرقي شعوبي.
وأما الدس���تور املبيَّنة مواده فليس بالدس���تور الشرعي 
وإن ن���ص على أن اإلس���الم دين الش���عب والدولة، ألن املواد 
األخ���رى تدل عل���ى أن هذا النص ال يقتض���ي اإللزام به في 
احلكم والتشريع، وأن القانون أعلى مرتبة من مقرراته، أشبه 
طريقة النصارى الذين تنُصُّ بعض دس���اتيرهم العلمانية على 
دي���ن الدولة، لكنهم يجعلون محلَّه الكنائس والبيع! وش���ريعة 
ُموَك  اإلس���الم ال يصحُّ فيها ذلك، }َفال َوَرِبَّك ال ُيْؤِمُنوَن َحَتّى ُيَحِكّ
َّا َقَضْيَت َوُيَســـِلّـُموا  ِفيَما َشـــَجَر َبْيَنُهْم ُثَمّ ال َيِجُدوا ِفي َأنُفِســـِهْم َحَرًجا ِمّ
نَّة القطعية املتواترة  َتْسِليًما{ ]النساء: ٦٥[، ودالئل الكتاب والسُّ
دالة على وجوب حتكيم ش���رع الله وإن خالف األهواء التي ال 

تهتدي بهدى الله.
ومع ذلك فإن املش���اركة ف���ي العملي���ة االنتخابية ألجل 
تخفي���ف منكرات النظام، ومعارضة كلِّ تش���ريع يخالف حكم 
الله، والدعوة إلى إعادة صياغة الدس���تور صياغة إسالمية، 
جائزة، وليس���ت من الرضا بالدستور املذكور في شيء، وعلى 

ه���ذا فتاوى جلِّ أكابر املعاصرين من أهل العلم، فقد س���ئلت 
اللجن���ة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء: هل يجوز التصويت 
في االنتخابات والترش���يح لها؟ مع العلم أن بالدنا حتكم بغير 

ما أنزل الله.
فأجابت: ال يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم 
في سلك حكومة حتكم بغير ما أنزل الله، وتعمل بغير شريعة 
ن يعملون في  اإلسالم، فال يجوز ملسلم أن ينتخبه أو غيره ممَّ
هذه احلكومة، إال إذا كان َمْن رش���ح نفسه ِمن املسلمني، ومن 
ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى حتويل 
احلكم إلى العمل بش���ريعة اإلسالم، واتخذوا ذلك وسيلة إلى 
التغلب على نظام احلكم، على أالَّ يعمل من رش���ح نفسه بعد 
متام الدخول إاّل في مناصب ال تتنافى مع الشريعة اإلسالمية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 

وسلم)1(.
وس���ئلت أيضاً: كما تعلمون عندنا في اجلزائر ما يسمى 
ب� )االنتخابات التش���ريعية(، هناك أحزاب تدعو إلى احلكم 
اإلسالمي، وهناك أخرى ال تريد احلكم اإلسالمي. فما حكم 

الناخب على غير احلكم اإلسالمي مع أنه يصلي؟
م  فأجابت: يجب على املس���لمني في الب���الد التي ال حتكِّ
الشريعة اإلس���المية، أن يبذلوا جهدهم وما يستطيعونه في 
احلكم بالش���ريعة اإلسالمية، وأما مس���اعدة من ينادي بعدم 
تطبيق الشريعة اإلس���المية فهذا ال يجوز، بل يؤدي بصاحبه 
ُه  إلى الكفر؛ لقول���ه - تعالى -: }َوَأِن اْحُكـــم َبْيَنُهم ِبَا َأنـــَزَل الَلّ
ُه إَلْيَك َفإن  ِبـــْع َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأن َيْفِتُنوَك َعْن َبْعـــِض َما َأنَزَل الَلّ َوال َتَتّ
َن الَنّاِس  ـــُه َأن ُيِصيَبُهم ِبَبْعِض ُذُنوِبِهْم َوإَنّ َكِثيًرا ِمّ َا ُيِريُد الَلّ َتَوَلّْوا َفاْعَلْم َأَنّ
ِة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن الَلِّه ُحْكًما ِلَّقْوٍم  َلَفاِســـُقوَن #^٤٩^#( َأَفُحْكَم اْلـَجاِهِلَيّ
ُيوِقُنوَن{ ]املائدة: ٤٩ - ٥٠[، ولذلك ملا بنيَّ الله كفر من لم يحكم 
بالشريعة اإلسالمية، حذر من مساعدتهم أو اتخاذهم أولياء، 
وأم���ر املؤمنني بالتقوى إن كان���وا مؤمنني حقاً، فقال - تعالى 
َن  َها اَلِّذيَن آَمُنوا ال َتَتِّخـــُذوا اَلِّذيَن اَتَّخُذوا ِديَنُكْم ُهُزًوا َوَلِعًبا ِمّ -: }َيـــا َأُيّ
ْؤِمِننَي{  ُقوا الَلَّه إن ُكنُتم ُمّ اَر َأْوِلَياَء َواَتّ اَلِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلُكْم َواْلُكَفّ
]املائـــدة: ٥٧[، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله 

وصحبه وسلم)2(.

والفتوى   ،407/23 األولى  املجموعة   ،)4029( رقم  الفتوى  من  اخلامس  السؤال   )((
بإمضاء أصحاب الفضيلة العلماء: عبد العزيز بن باز، عبد الرزاق عفيفي، عبد الله بن 

غديان، عبد الله بن قعود، رحمهم الله أجمعني.
)2( فتوى رقم )14676(، املجموعة الثانية ))/373(، والفتوى بإمضاء املشايخ: عبد 

العزيز بن باز، وعبد الرزاق عفيفي، وعبد الله بن غديان - رحمهم الله أجمعني -.
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احلم���د لل���ه، أؤيد ما جاء في ه���ذه الفتوى من جواز 
املشاركة بالشروط املذكورة.

اك أماله  : عبد الرحمن بن ناصر البرَّ
1433/6/15ه�

وس���ئل الش���يخ عبد العزيز بن باز - رحمه 
الله -: عن ش���رعية الترش���يح ملجلس الشعب، 
وحكم اإلسالم في اس���تخراج بطاقة انتخابات 
بنية الدعاة واإلخ���وة املتدينني لدخول املجلس، 

فأجاب:
)إن النبي # ق���ال: »إنا األعمال بالنيات، 
وإن���ا لكل ام���رئ ما نوى«؛ لذا ف���ال حرَج في 
االلتحاِق مبجلِس الش���عِب إذا كان املقصود من 
ذلك تأييد احلق، وعدم املوافقة على الباطل، ملا 
في ذلك من نصر احلق، واالنضمام إلى الُدعاة 

إلى الله.
كما أنه ال َحَرَج كذلك في استخراج البطاقة 
التي يُستعان بها على انتخاِب الُدعاة الصاحلني، 

وتأييد احلق وأهله، والله املوفق()1(.
وأجاب الش���يخ محمد بن عثيمني - رحمه 
الله - س���ائاًل ع���ن حكم االنتخاب���ات املوجودة 
عندهم في الكويت وادَّعى الس���ائل أن أغلب من 
دخلها من اإلس���الميني ورجال الدعوة فتنوا في 

دينهم؟
فقال: )أنا أرى أن االنتخابات واجبة، يجب 
أن نع���ني من نرى أن فيه خيراً، ألنه إذا تقاعس 
أهل اخلير م���ن يحل محلهم؟ أهل الش���ر،  أو 
الناس السلبيون أتباع كل ناعق()2( وذكر أنه يرى 

ذلك ولو كان اإلسالميون قلة.

وفت���اوى أه���ل العل���م بالتجويز واإليج���اب كثيرة، 
واملشارك ما شارك إال ليصل إلى إبطال الدستور 
املخال���ف للش���ريعة أو تغيي���ر منك���ره أو تخفيفه، 
يعل���ن ذلك ويؤي���ده عمله، ف���ا ُيق���ال: إن دخوله 
لإلصاح واإلنكار دليل رضى، فبناء على ما سبق، 
فإن املش���اركة بقصد اإلصاح جائزة بشروط من 

أهمها:

))( مجلة لواء اإلسالم العدد )3( ذو القعدة 1409، وانظر كذلك مجلة 
اإلصالح العدد 241-17 بتاريخ 1993/6/23م.

)2( تسجيل صوتي، جتده في موقع الشيخ على الرابط أدناه:
http://www.ibnothaimeen.com/all/sound/

artice_1623.shtml

أن تكون املش���اركة خالصًة لوجه الله، إلعالء كلمة الله تعالى 
ورف���ع الظلم والطغيان، وإنهاء احلك���م بغير ما أنزل الله في 

حدود الطاقة والوسع.

أن تكون فعليًة بحيث ينهض املشاركون مبهمتهم التي قصدوا 
إليها.

أالَّ يتضمن دخولهم محظوراً من نحو القس���م الصريح على 
احترام الدس���تور أو التزامه، ف���إن كان ذلك ال بدَّ منه ألجل 
املش���اركة ففي املعاريض عند املضاي���ق مندوحة عن احللف 
الكاذب، ولها وجه في مثل هذا املقام، وقد يتيس���ر االستثناء 
الصريح في املجلس نفس���ه كما فعله ويفعله كثير من النواب 

في الكويت ومصر إبَّان الثورة.

أن يكون املش���اركون على قدٍر من العلم والفهم، أو يصدرون 
ع���ن رأي طائفة من أهل العلم والنظر، بحيث ال تروج عليهم 

مخالفة الشريعة، وال يخدعون بالتأويالت.

أال يركن الداخل إلى الذين ظلموا، وأن تبقى جذوة الوالء على 
الدين والبراء بس���ببه متقدة في قلب���ه، ال تطفئوها مخالطة 

اآلخرين، وأالَّ يألَو جهداً في اإلصالح واإلنكار.

أالَّ يكون العمل السياس���ي على حس���اب الدعوة إلى توحيد 
الله، ومحاربة البدع، ونش���ر العلم، ف���ال يزاحم املهم األهم؛ 
ولكن لتتصدى لهذا ش���ريحة حتس���نه ترجع إلى العلماء أو 
ليك���ن من العلماء فيهم نفر ال يخل بالدعوة والتعليم ونش���ر 

السنة في البلد.

فهذه جملة ش���روط إن توافرت فنرى جواز املش���اركة لتحقيق 
مصلحة أعلى، ودفع مفسدة أعظم.

واللَه أسأل أن يكتب إلخواننا ما فيه خير الدنيا والدين، وأن يوفقهم 
ملا يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وصلى الله على 

نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
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] اإلسالم لعصرنا [

إدري����س)*( ش��ي��خ  جعفر  د.  أ. 
j s i d r i s @ g m a i l . c o m

في س���بيل الدعاية ألنفس���هم ليكونوا رؤساء لبعض الباد 
أو ليكون���وا أعض���اء في مجالس تش���ريعية يق���ول بعض الناس 
على س���بيل التزكية ألنفس���هم إنهم »ال ينتم���ون إلى جماعة أو 
فكرة« وإنهم إذا ما انتخبوا فس���يكونون حريصني على مصلحة 

البلد ال غير..
وهذه الدعاي���ة مبنية على افتراض أن هنالك تناقضًا بني 
االنتم���اء إلى الوطن أو االنتم���اء إلى فكرة أو عقيدة معينة أيًا 

كانت وهذا افتراض غير صحيح. 
أواًل: ألن االنتم���اء إل���ى الوط���ن يل���زم عن���ه االنتم���اء إل���ى 
عقيدة قد ال يش���عر بها صاحبها، فإنه إن عرضت عليه مشكلة 

ها ملصلحة وطنه فكيف سيفكر فيها؟  فأراد حلَّ
ثاني���ًا: ألن االنتماء إلى فك���رة أوعقيدة معينة ال يلزم عنه 
أن يكون الشخص متعصبًا غير عاقل وال متجرد؛ بل إن الفكرة 
التي ينتمي إليها قد تكون هي نفس���ها مبنية على الدعوة إلى 
م���كارم األخاق التي م���ن بينها الصدق واألمانة والتجرد، وقد 
كان هذا في اإلسام فحني سرق أحد املنتمني إلى هذا الدين   
أه���ا عند يهودي فُوجدت عنده فحلف أنه ما س���رقها  درع���ًا وخبَّ
ئه أنزل الله تعالى:  فس���أل قومه النبي # أن يجادل عنه ويبرِّ
ـــاِس ِبَا َأَراَك الَلُّه َوال َتُكن  ا أنَزْلَنـــا إَلْيَك اْلِكَتاَب ِباحَلِقّ ِلَتْحُكَم َبنْيَ الَنّ }إَنّ

رأ القرآن الكرمي اليهودي.  ِلّْلَخاِئِننَي َخِصيًما{ ]النساء: ١٠٥[  فبَّ

لس���ت أدري ماذا كان سيكون موقف الذين يجعلون الوطن 
ه���و األس���اس فيقدمون���ه عل���ى م���كارم األخ���اق في مث���ل هذه 

احلال؟ 
ثالثًا: من أقوى األدلة على أن االنتماء إلى فكرة أو عقيدة 
معين���ة ال يل���زم عنه التنك���ر للوطن؛ بل إن اإلنس���ان قد ينتمي 
إل���ى عقيدة معينة ويظل مستمس���كًا باحلن���ني إلى وطنه، قول 

رسول الله # حني أجبره الكفار على الهجرة من مكة: 
���ِك ِإَل���يَّ ، َوَل���ْوال أَنَّ َقْوَم���ِك   »َم���ا أَْطَيَب���ِك ِم���ْن َبْل���َدٍة َوأََحبَّ
أَْخَرُجوِني َما َس���َكْنُت َغْيَرِك«. قال احلاكم في املستدرك َحِديٌث 

َجاُه. َصِحيُح اإِلْسَناِد ، َوَلْم ُيَخرِّ
وكذل���ك كان أصحابه يعبرون عن ه���ذا احلنني إلى الوطن 

ومن ذلك قول بال بن رباح - رضي الله عنه -: 
ل��ي��ل��ة أب���ي���َت�������نَّ  ل���ي���ت ش����ع����ري ه����ل  أال 

 ب������������واد وح��������ول��������ي إذخ������������ر وج����ل����ي����ل
م��ج��ن��ة م�����ي�����اه  ي������وم������ًا  أرْدَن  وه��������ل 

وه��������ل ي������ب������دون ل������ي ش�����ام�����ة وط���ف���ي���ل
رابع���ًا: أن حت���ول الوطن إلى عقيدة تعل���و على كلِّ العقائد 
واألف���كار األخ���رى فإن هذا قد يؤدي باملؤمن بهذا االعتقاد إلى 
أن يجعل���ه كارهًا لكلِّ املعتق���دات واألفكار التي يراها متناقضة 
مع فكرته هذه فيصير كما كان هتلر عدوًا لكلِّ من يراه معتقدًا 

لغير ما يعتقد، ومحاربًا له بكلِّ الوسائل.

االنتمـــــاء
إلى الوطن

أم إلى المبدأ

)*( هذه املقالة هي أول مقالة يتيسر لفضيلة الشيخ جعفر شيخ إدريس كتابتها بعد الوعكة 
ت به، نسأل الله - تعالى - له متام الصحة والعافية. الصحية التي ألـمَّ
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] مسارات فكرية [

تحــرير موقف الصحــــابة من

ت بالصحاب���ة، وهي من احلوادث  تع���د ظاهرة الردة من أكبر احل���وادث التي مرَّ
التاريخية املهمة التي لها أبعاد معرفية وشرعية وسياسية عديدة، وهي عبارة عن حال 
ارتداد واس���عة وقعت من بعض قبائل العرب في اجلزيرة عن قبولهم اإلسالم أو بعض 
ش���رائعه، وقام الصحابة – رضي الله عنهم- مبقاومته���ا ومواجهتها، ودامت احلروب 
فيها سنة كاملة، وذكر بعض الباحثني أنه قتل فيها من الطرفني ما يُقارب ستون ألفا)1(.
وُكتبت في تاريخها ومش���اهدها كتابات تاريخية كثيرة ف���ي القدمي واحلديث؛ بل 
إن بعض املؤرخني أفرد له���ا مؤلفات خاصة، مثل كتاب: الردة، للواقدي، وكتاب: الردة 

للمدائني، وكتاب: حروب الردة، للكالعي، وغيرها)2(.
واهتم بأخبار الردة وتفاصيلها كبار املؤرخني من علماء املس���لمني، وقد تتبعوا كثيراً 
من تفاصيلها، ورصدوا قدراً من مش���اهدها، فتناولوا بداية تاريخها والقبائل املش���اركة 
فيها واألوطان التي ظهرت فيها، واألسباب التي أدت إلى حدوثها، والقيادات املؤثرة فيها.
ولكن أكثر املش���اهد التفصيلية املنقول���ة عن حادثة الردة ج���اءت على رواة غير 
موثوقني، فإن أكثر من اعتُِمد عليه في نقل مش���اهدها: س���يف بن عمر التميمي، وأبو 
مخنف لوط بن يحيى بن سعيد، وهشام بن محمد الكلبي، وهؤالء مقدوح في عدالتهم 
ومطعون في أخبارهم)3(، وهذه احلال توجب االحتياط الش���ديد في التعامل مع أخبار 
الردة، وحتوِّل مهمة البحث في كتابة مشاهدها ودالالتها إلى صعوبة بالغة تتطلب قدراً 

من اجلهد والهدوء في استخالص النتائج.
ومع ذلك فأخبار أهل الردة متفاوتة فيها بينها، وقد نبه شيخ اإلسالم ابن تيمية - 
ا نقل عن تلك احلادثة: »فمن ذلك ما هو متواتر  رحم���ه الله - على ذلك حيث يقول عمَّ
عند اخلاصة والعامة، ومنه ما نقله الثقات، ومنه أش���ياء مقاطيع ومراسيل يحتمل أن 

تكون صدقاً وكذباً، ومنه ما يعلم أنه ضعيف وكذب«)4(.

))( انظر: حروب الردة، محمد أحمد باشميل )5(.
)2( انظر: عصر اخلالفة الراشدة أكرم العمري )391(، وأثر التشيع على الراويات التاريخية، عبدالعزيز محمد نور ولي )317( 

.
)3( انظر في دراسة أحوال هؤالء وغيرهم: أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن األول الهجري  عبدالعزيز محمد نور 

ولي )130-67(.
))( منهاج السنة النبوية، ابن تيمية )325/8(.

سلطان العميري
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وأه��م القضاي��ا الي ينبغ��ي فيه��ا كتابة موقف 
الصحابة ثالث قضايا، وهي:

األوىل: كتابة موقف الصحابة يف حكم املرتدين، وهل 

كانوا يكفرون كل أصنافهم أم ال؟!

والثانية: كتابة موقف الصحابة يف قتاهلم، وهل كانوا 

جممعن على ذلك أم ال؟!!

والثالث��ة: كتابة الس��بب املؤثر واملن��اط احلقيقي الذي 

دعا الصحابة لقتاهلم.

وم���ن أهم املصادر الت���ي ميكن من خالله���ا توثيق قدر 
من مش���اهد حادثة الردة، ومعرفة طبيع���ة عدد من املواقف 
الغامضة فيها: األشعار التي قيلت في تلك املرحلة، فهي عادة 
تتصُف بالصدق مع أنها لم تس���لم م���ن التحريف والكذب أو 
الضياع، وقد أش���ار املؤرخون إلى ش���يء منها، وجمع األدباء 
بعضها، وقام بعض املعاصرين، وهو د/ علي العتوم، برصد ما 
نُقل إلينا منها، وأخرجها ف���ي كتابه )ديوان الردة(، جمع فيه 
ا قيل في  أكثر من س���تمئة بيت، مع أنه أشار إلى أن كثيراً ممَّ

الردة ضاع ولم يصل إلينا)1(.
وقد اهتم العلماء بكتابة أصن���اف املندرجني في ظاهرة 
االرتداد وبيان الفروق بينها، فمنهم من يجعلهم ثالثة أقسام، 
ومنهم من يجعلهم أربعة أقسام، ومنهم من يجعلهم ستة أقسام.
وه���ذه احلادثة لها تعليق���ات مختلفة، وفيه���ا تفاصيل 
مطولة ومس���ائل متفرعة، ونتيجة لذلك كان حلادثة املرتدين 
ومشاهدها حضور كثيف ومتنوع في البحث العقدي والفقهي 

في املدونات اإلسالمية املعتمدة.
وق���د اختلفت ت���داوالت العلم���اء ملش���اهدها، وتنوعت 
استدالالتهم بها واس���تحضارهم لها، فإن القارئ لكتب الفقه 
يجد حلادثة الردة ذكراً في أبواب الزكاة وفي أبواب املواريث، 
وحض���وراً في كتاب ال���ردة وفي أحكام القت���ال وفي أبواب 

األسماء واألحكام لدى علماء العقيدة.
وم���ع طغيان التفس���ير امل���ادي وضغط مفه���وم احلرية 
الليبرالية؛ بدأ يطفو على السطح البحث في حادثة الردة وفي 
مواقف الصحابة منهم، وغدونا نش���هد تقريرات وتفسيرات 
أخرى ملواقف الصحابة من املرتدين، حتاول تفسيرها بطريقة 

تنسجم مع املستجدات التفسيرية احلديثة.
وه���ذا كله يدعو بإحلاح إلى الكتاب���ة من جديد في بيان 
موق���ف الصحابة من حادث���ة الردة، ومحاولة الكش���ف عن 

أبعادها الشرعية.
وليس امل���راد من هذا البحث ذكر تفاصيل األحداث التي 
ت بها حادثة الردة، وال رص���د تفاصيل مواقف الصحابة  مرَّ
منها، وإنا القصد منه دراسة أبرز املواقف الشرعية التي لها 

تعلق بالفكر واملعرفة.

))( انظر: ديوان الردة، علي العتوم )5)(.

أما القضي��ة األوىل: وه��ي كتابة موقف 
الصحابة من حكم املرتدين:

 فالوق���وف على حقيقة موق���ف الصحابة من 
جميع األصناف التي ش���ملها اسم الردة في زمنهم 
تكتنف���ه صعوبات عديدة؛ وذل���ك أن اآلثار املنقولة 
تتصف باإلجم���ال واالقتضاب الش���ديد، وال تقدم 
جواباً بيِّناً في حتديد موقفهم من جهة احلكم عليهم 

بالكفر واخلروج من اإلسالم.
وقد اش���تُهر عند كثير من املتأخرين القول: إن 
الصحابة كانوا مجمعني عل���ى كفر كل من قاتلوهم 
في أحداث الردة، وإذا رجعن���ا إلى مواقف العلماء 
املتقدمني جند أنهم لم يتفقوا على نقل موقف واحد، 
وإنا اختلف���ت أقوالهم في حتديد موقف الصحابة 

من هذه القضية على قولني: 
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ن نصَّ على ذلك: أبو يعلى الفراء حيث يقول: »وأيضاً  وممَّ
فإنه إجماع الصحابة، وذلك أنهم نسبوا الكفر إلى مانع الزكاة، 
وقاتلوه وحكموا عليه بالردة، ولم يفعلوا مثل ذلك مبن ظهرت 
منه الكبائر، ولو كان اجلميع كفاراً لَسّووا بني اجلميع«)2(، ومع 
ه���ذا فال بد من التنبيه على أن أب���ا يعلى له تقريرات أخرى 

تخالف في ظاهرها ما قرره هنا)3(.
ن يدلُُّّ ظاهر كالمه على نقل إجماع الصحابة على كفر  وممَّ
اص، فإنه قال معلقاً على قوله - تعالى -:  كلِّ املرتدين: اجلصَّ
ُموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم{ ]النساء: ٦٥[:  }َفال َوَرِبَّك ال ُيْؤِمُنوَن َحَتّى ُيَحِكّ
»وفي هذه اآلية داللة على أن َمن ردَّ شيئاً من أوامر الله تعالى 
أو أوامر رسوله # فهو خارج من اإلسالم، سواء أكان رّده من 
جهة الشك أم ترك القبول واالمتناع من التسليم، وذلك يوجب 
صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع عن 
أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم؛ ألن الله تعالى حكم بأن من 

لم يُسلم للنبي # وحكمه فليس من أهل اإلميان«)4(.
ن ي���دلُُّّ ظاهر بعض كالمه عل���ى أن الصحابة كانوا  وممَّ
مجمعني على تكفي���ر كل املرتدين: ابن تيمية، حيث يقول في 
بعض تقريرات���ه: »وقد اتفق الصحاب���ة واألئمة بعدهم على 
قتال مانعي الزكاة، وإن كانوا يصلون اخلمس ويصومون شهر 
رمضان، وهؤالء لم يكن لهم شبهة سائغة، فلهذا كانوا مرتدين، 
وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله«)5(.

وهناك تقرير آخر أصرح من السابق، ولكن إنا أُخر ألنه 
لم يوجد في ش���يء من كتب ابن تيمي���ة املطبوعة، وإنا نقله 
عنه علماء الدعوة النجدية، وهو قوله: »والصحابة لم يقولوا: 
أأن���ت مقرٌّ لوجوبها أو جاحد له���ا؟ هذا لم يعهد عن اخللفاء 
والصحاب���ة، بل قد قال الصديق لعمر - رضي الله عنهما -: 
والله لو منعوني عقاالً أو عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله # 
لقاتلته���م على منعها، فجعل املبيح للقتال مجرد املنع ال جحد 
الوجوب، وقد روى أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن 
بخلوا بها، ومع هذا فسيرة اخللفاء فيهم جميعاً سيرة واحدة، 
وهي قتل مقاتلتهم وس���بي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة 

)2( مسائل اإلميان، أبو يعلى )330(.
)3( انظر: األحكام السلطانية، أبو يعلى )53(.

))( أحكام القرآن، اجلصاص )268/2(.
)5( مجموع الفتاوى، ابن تيمية )519/28(.

القول األول:

م���ن يق���ول: إن الصحابة كانوا مجمعني على أن كل 
من دخل حتت اسم الردة كافر خارج عن اإلسام، وإنهم 
كانوا يحكم���ون على كلِّ من قاتلوهم بالكفر والردة عن 
اإلس���ام، إما ألنه���م خرجوا عن جملة اإلس���ام وتركوا 
الدي���ن واتبع���وا املتنبئ���ني، وإما ألنهم طوائ���ف ممتنعة 

وقاتلوا الصحابة على أمر ظاهر في الدين. 

ومن أقدم من ي���دلُُّّ ظاهر كالمه على أن الصحابة كانوا 
مجمعني على كفر كلِّ م���ن اندرج في ظاهرة الردة: أبو عبيد 
القاسم بن سالم، فإنه ملا ذكر قضية اإلقرار بالزكاة واالمتناع 
عن أدائها وحكم عليهم بالكفر قال:«واملصدق لهذا جهاد أبي 
بك���ر – رضي الله عنه - باملهاجرين واألنصار على منع بعض 
العرب للزكاة، كجهاد رس���ول الله # أهل الش���رك سواء، ال 
فرق بينهما في س���فك الدماء وسبي الذرية واغتنام األموال، 
فإن���ا كانوا لها غير جاحدين به���ا«)1(، فهذا التقرير من أبي 
عبي���د يدلُُّّ في ظاهره على أنه يرى أن الصحابة – املهاجرين 
واألنص���ار – كانوا يعدون مانعي الزكاة كفاراً؛ ألنهم عاملوهم 

معاملة الكفار.

))( كتاب اإلميان، أبو عبيد القاسم سالم )17(.
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على قتالهم بالنار، وسموهم جميعاً أهل الردة«)1(.
ولكن ابن تيمية له تقريرات أخرى تقتضي في ظاهرها 
أنه ي���رى أن الصحابة كانوا يفرقون بني أصناف املرتدين، 
فيجعلون بعضهم كفاراً، كأتباع مس���لمية الكذاب، وبعضهم 
مس���لمني لهم أحكام أهل القبلة، ومن تلك التقريرات: أنه 
جعل قتال مانعي الزكاة من جنس قتال أهل القبلة، فقال: 
»والعلماء لهم في قتال من يس���تحق القتال من أهل القبلة 
طريقان: منهم من يرى قتاالً على يوم حروراء ويوم اجلمل 
وصفني كله من باب قت���ال أهل البغي، وكذلك يجعل قتال 
أبي بك���ر ملانعي الزكاة، وكذلك قتال س���ائر من قوتل من 
املنتس���بني إلى القبلة، كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب 
أبي حنيفة والش���افعي ومن وافقهم م���ن أصحاب أحمد 

وغيرهم«)2( - رحمهم الله -.
وهو كثيراً ما يقرن بني مانعي الزكاة واخلوارج، ويجعل 
قتالهم من جنس واحد، وقد استحضر هذين الصنفني في 
مقام���ات عديدة، وأكد على أن ن���وع القتال فيهما مختلف 
عن قتال أهل البغي، وكرر االس���تدالل بهما على تأسيس 
مش���روعية قتال الطائفة املمتنعة في عدة مواطن)3(، فإذا 
ضممنا هذا االط���راد في االقتران مع تصريحه بعدم كفر 
اخلوارج فإنه يفيد في ظاهره أن مانعي الزكاة ليسوا كفاراً 

كاخلوارج ألنه جعل قتالهم من جنس واحد.
ومن النصوص الداخل���ة في هذا االجتاه قوله:: »فعمر 
وافق أبا بكر على قتال أهل الردة مانعي الزكاة وكذلك سائر 
الصحابة، وأقرَّ أولئك بالزكاة بعد امتناعهم منها ولم تسب 
له���م ذرية، وال حبس منهم أحد«)4(، فهو يقتضي في ظاهره 
أن الصحابة لم يعاملوا مانعي الزكاة معاملة باقي املرتدين.

وهذه االعتبارات جتعل نس���بة القول إلى ابن تيمية - 
رحمه الل���ه - بأنه يرى إجماع الصحاب���ة على تكفير كل 
املرتدي���ن محل تردد، وتؤكد عل���ى أن كتابة رأيه في هذه 
القضية يحت���اج إلى مزيد بحث وكتاب���ة وجمع للنصوص 

وحتليل دقيق لها.

والدرر   ،)(5(( عبدالوهاب  بن  محمد  التوحيد،  جاهل  حكم  في  املستفيد  مفيد   )((
السنية )131/8(.

)2( مجموع الفتاوى، ابن تيمية )5/28)5(.
)3( انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية )512/28، 5)5، 557(.

))( منهاج السنة النبوية، ابن تيمية )348/6(.

ومن أشهر من تبنى القول بإجماع الصحابة على تكفير كلِّ 
من قاتلوهم في ظاهرة الردة: كثير من أئمة الدعوة النجدية، 
���وا في مواطن عدي���دة عل���ى أن الصحابة كانوا  فإنه���م نصُّ
مجمعني على تكفير من قاتلوه���م على منع الزكاة، وفي هذا 
يقول الش���يخ محمد بن عبدالوهاب بعد نقله عن بعض كالم 
ابن تيمية: »ومن أعظم ما يحلُّ اإلش���كال في مسألة التكفير 
ن قصده اتباع احلق: إجم���اع الصحابة - رضي  والقت���ال عمَّ
الله عنهم - على قتال مانعي الزكاة، وإدخالهم في أهل الردة 
وسبي ذراريهم«)5(، وكرر التنصيص على نقل اإلجماع عدد من 

علماء الدعوة النجدية)6(.
وقد بالغ بعض املعاصرين وربط بني القول بتكفير الصحابة 
لكلِّ املرتدين وبني قول أهل الس���نة في اإلميان، وصف القول 
اآلخر الذاهب إلى أن الصحاب���ة لم يكفروا كل املرتدين بأنه 

متأثر مبذهب املرجئة وجار على مقتضى أصولهم.
ولكن هذا الوصف مشكل جداً؛ ألن أظهر من تبنى القول 
اآلخر وقرره هو اإلمام الشافعي، فكيف يكون متأثراً مبذهب 
اإلرج���اء؟!!  ث���م إن تصرفات احملققني م���ن العلماء – كابن 
تيمية وغيره – ال تدلُّ على ذلك، فلو كان القول اآلخر متأثراً 
باملرجئ���ة، فلماذا لم ينبه عليه اب���ن تيمية؟ ولو تأملنا طريقة 
اس���تدالل العلماء في هذه القضية ومنهجي���ة بنائهم آلرائهم 
لوجدنا أنه���ا منفصلة عن االنطالق من أصول املرجئة، وكون 
بعض املرجئة ينطلق في هذه القضية من أصوله في اإلميان، 
لي���س معناه أن كل من وافقه على قول���ه يكون موافقاً له في 

أصوله أو منطلقاً منها.

وعن��د التأم��ل يف تقريرات املتبنن هل��ذا القول جند أهنم 

اس��تدلوا على نس��بة اإلمجاع إىل الصحابة بعدة أدلة ترجع 

يف جمملها إىل ثالثة أدلة: 

الدلي��ل األول: ه����و أن أب���ا بكر والصحاب���ة - رضي 
الل���ه عنهم - عاملوا املرتدين معامل���ة الكفار، وطبقوا عليهم 

أحكامهم من غير تفريق بني أصنافهم.

)5( مفيد املستفيد في كفر تارك التوحيد، محمد بن عبدالوهاب )156(.
الشيخ  آل  حسن  بن  عبداللطيف  الظالم،  ومصباح   ،)179/10( السنية  الدرر  انظر:   )6(
فتاوى  ومجموع   ،)127( سحمان  بن  سليمان  الشيخني،  وتبرئة   ،)360-359(

محمد بن إبراهيم آل الشيخ )202/6(.
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وم���ن اآلثار الت���ي تدلُّ على ذلك: ما ج���اء عن طارق بن 
ش���هاب، قال: »قدم وفد بزاخة، من أسد وغطفان، على أبي 
بكر، يس���ألونه الصلح، فخيرهم أب���و بكر بني احلرب املجلية 
والس���لم املخزية، فقالوا له: هذه احلرب املجلية قد عرفناها، 
فما الس���لم املخزية؟ فق���ال: أن تنزع منك���م احللقة والكراع 
وتتركوا أقواماً تتبعون أذناب اإلبل، حتى يرى اللُه خليفَة نبيه 
واملهاجرين أم���راً يعذرونكم به، ونغنم ما أصبنا منكم، وتردوا 
إلينا ما أصبتم منا، وتَُدوا قتالنا، وتكون قتالكم في النار«)1(، 
فهذا األثر يدلُّ عل���ى أن الصحابة كانوا يرون املرتدين كفاراً 

ألنهم حكموا على قتالهم بالنار)2(.
ا يدلُّ على ذلك أيضاً: أن الصحابة أس���روا املرتدين  وممَّ
وغنموا أموالهم واسترقوا نساءهم)3(، ولو كانوا يرونهم مسلمني 

ما فعلوا بهم ذلك.
ولكن االس���تدالل بهذه اآلثار في إثبات أن الصحابة كانوا 
يكفرون كلَّ املرتدين حتى مانعي الزكاة ليس قوياً؛ ألنها ليست 
صريحة ف���ي أنهم - رضي الله عنه���م - عاملوا كلَّ أصناف 
املرتدين معاملة الكفار، فمن املعلوم أن املرتدين كانوا أصنافاً 
ن ارتدوا عن اإلس���الم جملة، فهناك  كثيرة، وكثي���ر منهم ممَّ
احتم���ال قوي في أن الصحابة إنا تعاملوا بأحكام الكفار مع 
من حكموا عليه باخلروج من اإلسالم وليس مع كلِّ املرتدين)4(، 
وه���ذا ما يدلُّ عليه أثر طارق بن ش���هاب فإن الذين خاطبهم 
ن ارتدوا  أبو بكر بقوله ذلك هم قبيلة أس���د وغطفان، وهم ممَّ
عن جملة اإلس���الم، واتبعوا بعض املتنبئني وقاتلوا الصحابة 

على ذلك)5(.
ولم يرد ما يدلُّ نصاً على أن الصحابة عاملوا كلَّ املرتدين 
معاملة الكفار، بل جاء في بعض اآلثار ما يدلُّ على أنهم كانوا 
يقس���مون املرتدين إلى صنفني، وأش���ار ابن تيمية في بعض 
كالمه إلى أن مانعي الزكاة لم تس���ب له���م ذرية حيث يقول: 
»فعمر وافق أبا بكر على قتال أهل الردة مانعي الزكاة وكذلك 

))( أخرجه: أبو عبيد القاسم ابن سالم في األموال )254(، وابن زجنويه في األموال من 
طريق أبي عبيد )742(، وابن أبي شيبة في مصنفه )33400(، وسعيد بن منصور 

في السنن )316/2(، وإسناده صحيح.
)2( انظر: املغني، ابن قدامة ))/9(.

)3( انظر: تاريخ الطبري )316/3، 318، 330، 342، 378(، والبداية والنهاية، ابن كثير 
)482/9، 503(، وكتاب الردة، الواقدي )253(.

))( انظر في معني هذا اجلواب: املغني، ابن قدامة ))/9(.
)5( انظر: تاريخ الطبري )259-253/3(.

س���ائر الصحابة وأقر أولئك بالزكاة بع���د امتناعهم منها ولم 
تسب لهم ذرية، وال حبس منهم أحد«)6(.

الدليل الثاين: االس���تناد إلى قت���ال املرتدين للصحابة، 
ووجه ذلك هو أن نصب مانع���ي الزكاة القتال للصحابة دليل 
على عدم إميانه���م وتصديقهم بها؛ إذ كيف يتصور أن يكونوا 
مؤمنني بها، ثم يقاتلون من يدعوهم إلى فعلها، فهذه احلال ال 

ن لم يكن مؤمناً بأصل وجوب الزكاة عليه. تقع إال ممَّ
ولكن االس���تناد إلى هذا املعنى ف���ي إحلاق وصف الكفر 
وال���ردة باملانعني لدفع الزكاة ف���ي ذلك الزمن غير دقيق؛ ألن 
هناك إش���ارات كثيرة ت���دلُّ على أن املؤث���رات احلقيقة في 
منعهم الزكاة، وقتالهم للصحابة عليها هي االعتبارات القبيلة 
والنعرات اجلاهلية، واملعروف من حال القبائل العربية في تلك 
األزمان هو طغيان تلك االعتبارات على تصرفاتهم ومواقفهم 
في كثي���ر من األحوال ، وهذه األحوال تدلُّ على أن الس���بب 
الداع���ي إلى قتالهم الصحابة على منع ال���زكاة لم يكن عدم 
اإلميان به���ا، أو على األقل يدخل االحتمال في ذلك، فإن من 
احملتمل جداَّ أن يكون تصلبه���م ومتنعهم أمام الصحابة إنا 
كان منش���ؤه التعصب القلبي ال عدم اإلميان بالزكاة، وهناك 
إش���ارات أخرى تدلُّ على أنه إنا منعهم هو بخلهم وش���حهم 

وليس كفرهم بوجوبها.
وال بد م���ن التأكيد هنا على أن البحث ليس في س���بب 
منعه���م لل���زكاة وال في س���بب ردة العرب، وإنا في س���بب 

إصرارهم وقتالهم للصحابة على فعلهم.
وأم���ا املعنى الذي أش���ار إليه ابن تيمية ف���ي كفر تارك 
االمتث���ال للعم���ل الظاهر مع عرضه عل���ى القتل حيث قال: 
»فرض متأخروا الفقهاء مسألة ميتنع وقوعها، وهو أن الرجل 
إذا كان مق���راً بوجوب الصالة فُدِعَي إليها وامتنع واس���تتيب 
ثالثاً مع تهديده بالقتل، فلم يصِل حتى قتل. هل ميوت كافراً 
أم فاس���قاً؟. على قولني: وهذا الفرض باطل، فإنه ميتنع في 
الفط���رة أن يك���ون الرجل يعتقد أن الله فرضه���ا عليه، وأنه 
يعاقبه على تركها ويصبر على القتل، وال يس���جد لله سجدة 

من غير عذر له في ذلك، هذا ال يفعله بشر قط«)7(.
فه���ذا املعنى صحيح وميكن تص���وره في حق املعني الذي 

)6( منهاج السنة النبوية، ابن تيمية )348/6(.
)7( مجموع الفتاوى، ابن تيمية )219/7(.
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يع���رض عليه فعل الصالة أو ال���زكاة، وميتنع عن ذلك 
م���ع تهديده بالقتل، ولكن ه���ذا املعنى ال يلزم في حق 
اجلماعة الكبيرة املمتنعة إذا ُعرض عليها القتال، فإن 
ورود املعنى الذي أش���ار إليه ابن تيمية في هذه احلال 
بعيد، خاصة مع ق���وة التأثير القبلي في زمن املرتدين 
والتعصب اجلاهلي لألنس���اب، فمن احملتمل جداً أن 
ترفض القبيلة الكبيرة دفع الزكاة إلى الصحابة حميًة 

وتعصباً.
واالحتم���ال في املقاتلة بالنس���بة إل���ى اجلماعة 
املمتنعة هو أحد األسباب التي دعت إلى جود اخلالف 
في تكفي���ر الطائفة املمتنعة، فم���ن املعلوم أن العلماء 
أجمعوا على وجوب مقاتل���ة الطائفة املمتنعة، ولكنهم 
اختلف���وا في إحلاق وصف الكفر به���م، ونبه عدد من 
العلماء كابن قدامة وابن تيمية إلى ذلك اخلالف، وفي 
هذا يق���ول ابن تيمية حني ذكر اخت���الف العلماء في 
تكفير اخلوارج: »كم���ا أن مذهبه في مانعي الزكاة إذا 
قاتل���وا اإلمام عليها هل يكفرون م���ع اإلقرار بوجوبها 

على روايتني«)1(.
ولو كان ورود االحتمال في الطائفة املقاتلة ممتنع 
لنبه اب���ن تيمية على امتناعه كما نبه على امتناعه في 

حال الفرد الذي يعرض على القتل.
الدليل الثالث: تسمية الصحابة لهم باملرتدين من 
غير تفريق بني أصنافهم، واس���م الردة يقتضي كونهم 

كفاراًً خارجني عن اإلسالم)2(.
ولكن االس���تدالل بهذا الدليل غي���ر صحيح؛ ألن 
الردة في اللغة والش���رع ال تقتض���ي بالضرورة احلكم 
باخلروج من اإلس���الم، وإنا تستعمل في بعض املوارد 
مبعنى مطلق الرج���وع، وحتديد املقصود منها وضبط 
معناها يرجع فيه إلى تصرفات الصحابة وتعامالتهم، 
وهي تدلُّ في حادثة املرتدين على مطلق النكوص على 
التس���ليم لإلس���الم، وقد نبه على ه���ذا املعنى اإلمام 

الشافعي وغيره كما سيأتي التنبيه عليه.

))( مجموع الفتاوى، ابن تيمية)518/28(، وانظر: املرجع السابق )57/35(، 
واملغني، ابن قدامة ))/8(.

)2( انظر: تبرئة الشيخني، ابن سحمان )56(.

القول الثاين:

إن الصحاب���ة ل���م يجمع���وا عل���ى كف���ر كل م���ن دخلوا 
في ظاهرة االرتداد ومن ش���ملهم اس���م ال���ردة، وإمنا كانوا 
مجمع���ني عل���ى أن أهل ال���ردة صنفان: صن���ف كافر خارج 
ة ولكنه بغى بترك  ة اإلس���ام، وصنف ب���اق على امللَّ عن ملَّ

بعض شرائعه الكبرى.

وقد نس���ب هذا التقسيم إلى الصحابة عدد من كبار علماء 
اإلس���الم، ومن أولهم وأعلمهم: اإلمام الشافعي، فإنه نصَّ على 
ذلك بوضوح حيث يقول: »وأهل الردة بعد رسول الله # ضربان: 
منهم قوم كفروا بعد اإلس���الم، مثل طليحة ومسيلمة والعنسي 
وأصحابهم، ومنهم قوم متسكوا باإلسالم ومنعوا الصدقات«)3(، 
ثم أشار إلى أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانا مجمعني 
على أن الصنف الثاني ليس���وا كفاراً، حي���ث يقول بعد أن ذكر 
ن قاتلوا من هو على التمس���ك  حوارهما: »معرفتهما معاً بأن ممَّ

باإلميان«.
ن قرر هذا القول: اخلطابي حيث يقول: »الذين يلزمهم   وممَّ
اسم الردة من العرب كانوا صنفني: صنفاً منهم ارتدَّ عن الدين، 
وناب���ذ امللة، وعاودوا الكفر، وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: 
»وكفر من كفر من العرب«، وهم أصحاب مسيلمة الكذاب، ومن 
سلك مذهبهم في إنكار نبوة محمد #، وصنفاً آخر: هم الذين 

فرقوا بني الصالة والزكاة، وهؤالء على احلقيقة أهل بغي«)4(.
ن ذكر ذلك أيضاً: ابن حزم، فإنه قال في س���ياق كالمه  وممَّ
عن أصناف املرتدين: »والقسم الثاني: قول أسلموا، ولم يكفروا 
بعد إس���المهم، ولكن منعوا الزكاة من أن يدفعوها إلى أبي بكر 

– رضي الله عنه – فعلى هذا قوتلوا«)5(.
وق���د توارد على تأكيد هذا القول ع���دد من كبار العلماء العارفني 
مبواطن اإلجماع واملدركني لألقوال املختلفة، ومنهم: ابن عبدالبر وابن 
املنذر واملاوردي والقاضي عي���اض وابن العربي والبغوي والنووي وابن 
حجر، وغيرهم كثير)6(، ولو أخذنا في نقل أقوالهم لطال بنا املقام جداً.

)3( األم، الشافعي )204/9(.
))( أعالم السنن، اخلطابي ))/741(.

)5( احمللى، ابن حزم )))/193((، 
)6( انظر: االستذكار، ابن عبدالبر )266/9(، واإلشراف على مذاهب أهل السنة، ابن املنذر 
 ،)489/5( البغوي  السنة،  وشرح   ،)211/13( املاوردي  واحلاوي،   ،)254/3(
ابن  األحوذي،  وعارضة   ،)243/(( عياض  القاضي  مسلم،  بفوائد  املعلم  وإكمال 
العربي )73/10(، وشرح صحيح مسلم، النووي )202/2(، وفتح الباري، ابن حجر 

)276/12(، وإكمال إكمال املعلم، األبي ))/173(، وغيرها كثير.
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وقد اس��تدلُّ هؤالء على صح��ة قوهلم من أنه ليس كل من 

دخ��ل يف ظاهرة االرتداد يكون كافرًا خارجًا من ملة اإلس��الم 

عند الصحابة بعدة أدلة، منها:

الدلي��ل األول: املناظرة التي وقعت بني عمر بن اخلطاب 
وأب���ي بكر - رض���ي الله عنهما -، فإن طريق���ة احلوار فيها 
وطبيعة االس���تدالل تؤكد على أن موضوع���ه لم يكن البحث 
ف���ي حكمهم، وهل خرجوا من اإلس���الم أم ال؟ وإنا كان في 
حكم قتال قوم ثبت لهم وصف اإلس���الم، وقد نبه الش���افعي 
إلى أهمية ه���ذا احلوار وداللته حيث يقول: »وقول عمر ألبي 
بكر: أليس قد قال رس���ول اللَّ���ِه #: )أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: ال إله إال اللُه؟ فإذا قالوها عصموا مني  دماءهم 
وأموالهم إال بحقها وحس���ابُهم على الله(، وفي قول أبي بكر: 
ا أعطوا رس���ول الله #ل  )هذا من حقها لو منعوني عناقاً ممَّ
ن قاتلوا من هو  على   قاتلته���م عليه( معرفة منهما معا بأن ممَّ
التمس���ك باإلميان، ولوال ذلك ما شكَّ عمر في قتالهم، ولقال 

أبو بكر: قد تركوا ال إله إال الله فصاروا مشركني«)1(.
ويؤكد ه���ذا املعنى قول عمر بن اخلط���اب - رضي الله 
عنه - في آخر احلوار: »فوالله ما هو إال قد شرح الله صدري 
للقت���ال، وعرفت أنه احلق » فه���ذا القول يدلُّ على أن قضية 
النقاش واحلوار بني أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - إنا 

كانت في القتال، وليس في الكفر.
وقد يعترض على هذا الدليل بأن حوار الصحابة كان قبل 
أن يحصل من مانعي الزكاة املمانعة واملقاتلة، فلما حصل منهم 

ذلك حتقق فيهم وصف الكفر.
ولكن هذا االعتراض غير صحيح؛ ألنه مبني على اعتقاد 
كفر الطائفة املمتنعة، وعلى أن االمتناع أحد األوصاف املوجبة 

للكفر، وهذا غير صحيح كما سبق التنبيه عليه.
وق���د أطلق بعض املعاصرين الق���ول: إن ابن تيمية يكفر 
الطائفة املمتنعة عن الشرائع الظاهرة واملقاتلة عليها)2(، ولكن 
اإلطالق هذا غير دقيق؛ فإن املتتبع لتقريرات ابن تيمية يجد 
أنه ال يكفر كل طائفة قاتلت على االمتناع عن شريعة ظاهرة، 
فهو لم يكن يكفر اخلوارج مع أنهم طائفة ممتنعة عنده قاتلت 
على أمر ظاهر في الش���ريعة، وهو تكفي���ر صاحب الكبيرة 

))( األم، الشافعي )206/9(، وانظر: احمللى، ابن حزم)))/193(.
أنزل  ما  بغير  واحلكم   ،)190/2( الوهيبي  محمد  االعتقادية،  اإلميان  نواقض  انظر:   )2(

الله، عبدالرحمن احملمود )243(.

واستحالل دماء املسلمني، ونصَّ على عدم كفرهم ونسب ذلك 
إلى علي - رضي الله عنه ومن معه من الصحابة -)3(.

الدلي��ل الث��اين: مخاطبة بعضهم ألبي بكر - رضي الله 
عنه - بكونهم لم يتركوا اإلس���الم وإقرار الصحابة لهم، وقد 
اعتمد الشافعي وابن حزم وابن عبدالبر على هذا الدليل، وفي 
 ٌ هذا يقول الشافعي في سياق االستدالل على قوله: »وذلك بنيِّ
في مخاطبتهم جيوش أبي بكر وأش���عار من قال الشعر منهم 
ومخاطبتهم ألبي بكر بعد اإلسار )أي: األسر(... وقالوا ألبي 
بكر بعد اإلس����ار ما ك�فرنا بعد إمياننا ولكن ش���ححنا على 

أموالنا«)4(.
ويؤكد املاوردي قوة هذا الدليل فيقول بعد ذكره ألشعارهم: 
»فلم يرد عليهم أبو بك���ر وال أحد من الصحابة ما قالوه، مع 

بقائهم على إميانهم، فدلَّ على ثبوته إجماعا«)5(.
ا يدخل في هذا الدليل: قصة مالك بن نويرة وقومه،  وممَّ
ن منعوا دفع الزكاة إلى أبي بكر - رضي الله عنه -،  فإنهم ممَّ
وكانوا من القبائل التي وج���ه أبو بكر خالداً إلى قتالها، فلما 
وصل إليهم  أعلموهم بأنهم باقون على اإلسالم، ثم قتل خالد 
مالك بن نويرة، وملا علم أب���و بكر مبقتله جزع من ذلك ودفع 
ديت���ه ألهله وردَّ عليهم املال والس���بي، فعن ابن عمر - رضي 
الله عنهما - قال: »قدَم أبو قتادة على أبي بكر، فأخبره مبقتل 
مالٍك وأصحابه، فجزع من ذلك جزعاً شديداً. فكتب أبو بكر 
إلى خالد، فق���دم إليه، فقال أبو بكر: هل يزيد خالٌد على أن 
يكون تأّول فأخطأ؟ وردَّ أبو بكر خالداً، َوَوَدى مالك بن نويرة، 
وردَّ الس���بي واملال«)6(، فهذا الصنيع من أبي بكر يدلُّ على أن 
بعض من شملهم اسم الردة لم يكونوا كفاراً خارجني من امللة.
وق���د ذكر عدد من املؤرخني أخب���اراً عديدة تدلُّ على أن 
الصحابة لم يكونوا يحكمون بالكفر على كل من ش���ملهم اسم 

الردة في زمن أبي بكر - رضي الله عنه -)7(.
الدلي��ل الثال��ث: ظاهر كتاب أبي بكر إلى املرتدين، فإنه 
- رضي الله عنه - كتب إليهم كتاباً طوياًل اش���تمل على بنود 
ا جاء فيه قوله: »بسم الله  عديدة مختلفة في مقتضياتها، وممَّ

)3( انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية )500/28(.
))( األم، الشافعي )206/9(، وانظر: التمهيد، ابن عبدالبر )282/21(.

)5( احلاوي، املاوردي )13/)))(.
البطري  وتاريخ   ،)106( الواقدي  الردة،  كتاب  وانظر:   ،)150( خياط  خليفة  تاريخ   )6(
لتحليل  مطولة  دراسة  وانظر   ،)354/6( كثير  ابن  والنهاية،  والبداية   ،)279/3(

موقف خالد: حركة الردة، علي العتوم )227-222(.
)7( انظر: كتاب الردة، الواقدي )177-174(.
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الرحمن الرحيم. من أبي بكر خليفة رس���ول الله # إلى من 
بلغه كتابي هذا، من عامة وخاصة، أقام على إسالمه أو رجع 
عنه«)1(، فهذا يدلُّ على أن بعض أهل الردة بقي على إسالمه 
ولم يخرج عنه، وذكر في أثنائه ما يدلُّ على أن الذي رجع عن 

الدين إنا هو صنف من املرتدين فقط.
وال بدَّ من التنبيه على أنه جاء عند بعض املؤرخني جملة 
رمبا يُفَهم منها خالف ما س���بق  وه���ي قول أبي بكر: »فإني 
أحمد الله إليكم الذي ال إله إال هو، وأش���هد أن ال إله إال الله 
وحده ال شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، نقر مبا جاء به، 
ر من أبى ذل���ك وجناهده(«)2(، وهذه اجلملة لم ترد في  )ونكفِّ
كل روايات كتاب أبي بك���ر، ثم إنها ال تقتضي أن أبا بكر كان 
يحكم على كل من دخل ف���ي نطاق الردة بالكفر؛ ألنها جاءت 
في سياق بيان احلكم العام على من ترك الدين، والهدي الذي 
جاء به النبي #، وليس���ت في سياق بيان موقف أبي بكر من 

املرتدين. 
وال بدَّ من التنبيه أيضاً على أن بعض العلماء استدلوا على 
القول: إن الصحابة ليس���وا مجمعني على تكفير كلِّ املرتدين 
بأدلة غير صحيحة، ومن ذلك ما أش���ار إليه ابن عبد البر من 
أن عم���ر خالف أبا بكر في حكم مانع���ي الزكاة؛ ولهذا أرجع 
بعض السبي إليهم)3(، ومن ذلك أيضاً ما فعله ابن حجر، فإنه 
احت���ج باخلالف الذي وقع بني أبي بك���ر وعمر - رضي الله 
عنهما - في بعض أحكام سبي املرتدين كما جاء في أثر طارق 

بن شهاب على أنهم مختلفون في كفرهم)4(.
وهذه االس���تدالالت غير صحيحة؛ فإن عمر بن اخلطاب 
أقر أبا بك���ر على أن قتلى املرتدين في النار، وأيده على ذلك 
ول���م يخالفه إال في بعض اجلزئيات فقط كما يدلُّ عليه خبر 
طارق بن ش���هاب السابق فإنه ورد عنه أنه قال ألبي بكر: »قد 
رأيت رأياً، وسنشير عليك، أما أن يؤدوا احللقة والكراع فنعم 
م���ا رأيت، وأما أن يتركوا أقواماً يتبعون أذناب اإلبل حتى يرى 
الله خليفة نبيه # واملس���لمني أم���راً يعذرونهم به، فنعم ما 
رأي���ت، وأما أن نغنم ما أصبنا منه���م ويردون ما أصابوا منا، 
فنعم ما رأيت، وأما أن قتاله���م في النار وقتالنا في اجلنة، 
فنعم ما رأيت، وأما أن ال نَِدي قتالهم فنعم ما رأيت، وأما أن 

))( انظر نص الكتاب: كتاب الردة، الواقدي )71(، وتاريخ الطبري )250/3(.
)2( تاريخ الطبري )250/3(.

)3( انظر: االستذكار، ابن عبدالبر )214/3(.
))( انظر: فتح الباري، ابن  حجر )336/12(.

يدوا قتالنا فال، قتالنا قتلوا عن أمر الله فال ديات لهم«)5(.
 وأما إرجاع الس���بي فهو ال يستلزم أن عمر كان يرى عدم 
كفرهم؛ ألنه جائز ومقبول في الش���ريعة، وقد فعله النبي # 
م���ع بعض قبائل العرب)6(، ، فكي���ف يُقال: إنه ال يكفرهم، ثم 
إن عمر ردَّ الس���بي على كل املرتدين ولم يقتصر على مانعي 

الزكاة فقط.
وإذا لم يكن كل من ش���ملهم اس���م ال���ردة كفاراً خارجني 
عن امللة، فلماذا سموا باس���م الردة إذاً؟، وقد أوضح العلماء 

األسباب الداعية إلى ذلك وأرجعوها إلى سببني، وهما: 
الس��بب األول: أن هذا اإلطالق يصح في اللغة؛ إذ معنى 
الردة في اللغة الرجوع، ومن أقر بالصالة وأنكر الزكاة بعدما 
كان مؤمناً بها، فإنه يصدق عليه بأنه رجع عن بعض دينه، وال 
يصحُّ لنا أن نحاكم إطالقات املتقدمني على ما اس���تقر عليه 
اس���م الردة في كتب الفقه املتأخرة، وقد نبه الش���افعي على 
ه���ذا الوجه إذ يقول: »فإن قال قائل: ما دلَّ على ذلك والعامة 
تقول لهم: أهل الردة، قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: فهو 
ا كانوا عليه بالكفر واالرتداد  لسان عربي، فالردة االرتداد عمَّ
مبنع: مينع احلق، قال: ومن رجع عن شيء جاز أن يقال: ارتد 

عن كذا«)7(.
الس��بب الثاين: أنهم دخلوا في غمار أهل الردة فأضيف 
االس���م في اجلملة إلى الردة؛ إذ كانت أعظم األمرين خطراً 

وأكبرها ُجرماً كما أشار إلى ذلك اخلطابي)8(.

)5( أخرجه: ابن أبي شيبة في املصنف )33400( 
موقف  وانظر:   ،)349/6( تيمية  ابن  النبوية،  السنة  منهاج  اجلواب:  هذا  في  انظر   )6(
الصحابة من الردة واملرتدين، فهد القرشي – رسالة ماجستير في جامعة أم القرى 

.)246( –
)7( األم، الشافعي )206/9(.

)8( انظر: أعالم السنن، اخلطابي ))/742(.

وبع��د ه��ذه اجلول��ة املطول��ة يف البح��ث عن 
حقيق��ة موق��ف الصحاب��ة م��ن أصن��اف املرتدين 
ن��درك أن ه��ذه القضي��ة كان��ت حم��ل خ��الف بن 
العلم��اء املتقدم��ن، ويظه��ر أن الق��ول الث��اين هو 
األق��رب للصواب؛ لقوة أدلت��ه وظهورها يف الداللة 
على حقيقة موقف الصحابة - رضي اهلل عنهم -.
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كانت تعلم حكومة االحتالل جيداً أن اإلميان مينح القوة والصبر 
ألعدائه���ا؛ لذلك ابتكرت أس���اليب كثيرة لتعذيب الفلس���طينيني 
وحتطيم معنوياتهم، ومن أبرزها سياس���ة االعتقال التي مارستها 
بقوة في العقدين األخيرين؛ لكن األسرى حولوا زنازينهم إلى قاعدة 
انط���الق للمقاومة الفكرية والثقافية، فقدم���وا نتائج رائعة فمنهم 
من أكمل دراس���ته الثانوية و اجلامعي���ة داخل الزنازين، ومنهم من 
ألَّف روايات وكتب وأبدع في ذلك، إبداعات األسرى تواجهها أيضاً 
أس���اليب جديدة لتحطيمها من قبل مصلحة الس���جون الصهيونية 
لذلك أوجدت أنظمة جتس���س داخل الس���جون ومن بينها ظاهرة 
العصافير التي تتلخص فكرتها بزرع جواسيس داخل غرف األسرى 

لتسجيل اعترافاتهم وابتزازهم متهيداً حملاكمتهم. 
وتظهر اإلحصائيات التي نش���رتها وزارة األسرى و احملررين 
الفلسطينيني األخيرة التي صدرت مبناسبة يوم األسير الفلسطيني 
أن الكيان الصهيوني اعتقل منذ عام 1967م مابني نساء وأطفال 

وشبان وسياسيني أكثر من 750 ألف فلسطيني. 
ويعود نظام االعتقال اإلداري إلى عهد نظام الطوارئ الذي شرعنه 
االنتداب البريطاني عام 1945م، وقد أصدر القضاء الصهيوني أكثر 
من 20 ألف أمر إداري بحق فلس���طينيني منذ بداية انتفاضة األقصى 

الثانية، حيث يقبع في معتقالت االحتالل 309 سجني إداري.
ويظهر في اجلدول التالي إحصائية نشرتها مؤسسة الضمير 
لرعاية األس���ير  في مطلع العام احلال���ي توضح بالتفصيل عدد 

األسرى داخل سجون االحتالل الصهيوني.

)*( مجلة ^.

أمحد أبو دقة)*(

] تقرير [

ألوان العذاب  في سج������������������������������������������ون »إسرائيل«

ف���ي بداية تس���عينيات القرن املاضي طلب أعضاء كنيس���ت من رئيس الوزراء الصهيوني الهالك إس���حاق 
راب���ني ب���أن يضع حدًا للعملي���ات الفدائية التي ينفذها الفلس���طينيون داخل امل���دن الصهيونية فردَّ عليهم 

قائاًل: »شخص أراد أن ميوت كيف أواجهه؟!«.  

العدد األسرى

4653 مجمل أعداد األسرى

)24 منهم أعضاء 
مجلس تشريعي( 308

األسرى اإلداريني

7 األسيرات

) 33 حتت سن 16 
سنة( 218

األطفال األسرى

27 اعضاء املجلس التشريعي االسرى

160 اسرى القدس

197 اسرى الداخل )فلسطينيو 1948(

)1 حتت امر املقاتل 
غير الشرعي( 453

اسرى غزة

527 اسرى محكومني مدى احلياة

449 اسرى محكومني اكثر من 20 سنة

23 اسرى قضوا اكثر من 25 سنة

52 اسرى قضوا اكثر من 20 سنة
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أساليب التعذيب
إن املمارسات التي يخضع لها األسرى في سجون االحتالل 
س���يئة جداً حيث متارس أساليب تعذيب بشعة بحقهم في أثناء 
فترة التحقيق، وحتى ط���وال فترة قضائهم حملكوميتهم، ويقول 
الباحث الفلس���طيني املتخصص في مجال األسرى إن األسرى 
يخضعون ل��80 نوعاً من التعذيب، أبرزها: الشبح، الهزُّ العنيف، 
الضرب عل���ى مؤخرة الرأس، تكبيل األي���دي وعصب األعني، 
الضرب على املعدة، املوس���يقى الصاخبة، التحرش اجلنس���ي، 
تكبيل اليدين والقدمني س���وية على ش���كل موزة، الضرب على 
اجلروح ومن���ع األدوية والعالج، احلرمان م���ن النوم، اجللوس 
على كرس���ي صغير على ش���كل زاوية حادة، استخدام الكالب، 
احلرمان من الطعام، شد الشعر وخلعه، الضغط على الركبتني 
والضغط على أماكن حساس���ة في اجلس���م، املكوث في ثالجة 
ضيقة ومعتمة، التعرية من املالبس، الصعق بالكهرباء، الوقوف 
حتت املطر أو ف���ي البرد القارص عراة، اخلن���ق باملاء، العزل 
االنفرادي، واعتقال األقارب خاصة الزوجات واألمهات للضغط 

واالبتزاز... إلخ.
وتقوم مصلحة الس���جون الصهيونية باللج���وء إلى العزل 
االنفرادي لبعض قيادات احلركة األس���يرة أو األسرى كإجراء 
عقابي إلذاللهم، وتقدم على وضع األسير في حيز مكاني يتميز 
بالضيق الفيزيائي والس���يكولوجي )النفسي(، يتم احلرص فيه 
عل���ى التأكد من خلوه من مظاهر احلي���اة املختلفة وجعلها في 
حدودها الدنيا أو دون ذلك، وعلى األخص منها مظاهر احلياة 
االجتماعية واإلنس���انية، وذلك إلبقاء األس���ير في حال حصار 
وانحباس دائمني بتضييق املس���احات الفيزيائية واإلنسانية إلى 
أدنى درجاتها؛ ك���ي يصبح هذا احلصار واالنحباس نط حياة 
قس���ري مفروض على اجلس���د واحلواس للوصول إلى حصار 
الروح والقدرات الذهنية وهو “أي العزل” بهذا يعدُّ بحق “كسجن 

داخل السجن”!!.
وتقول دراس���ة صادرة عن الهيئة القيادية العليا ألس���رى 
حركة حم���اس:”إن اإلجراء القانوني بحق املعزول مير مبراحل، 
وإن كانت هذه املراحل في غالبيتها محض صورية وشكلية؛ ألن 
القرار األساس���ي املتخذ بحق أي مع���زول ال يقرره القضاة في 

احملاكم؛ بل يقرره ضباط أمن “الشاباك” ويعود لهؤالء وحدهم 
تقدي���ر املدة الزمنية التي ينبغي أن ميضيها املعزول في العزل، 
ونكاد ال نعرف عن حاالت املعتقلني بأمر من الشاباك عزلها من 

خالل قرار محكمة، وفيما يلي تسلسل هذه العملية: 
1 - إبالغ الس���جني بصورة مفاجئة من قبل إدارة السجن 
بأنه منقول إلى س���جن أو قسم آخر، وفي العديد من احلاالت 
ال يعلم الس���جني املراد عزله على وجه التحديد أنه مساق إلى 
أحد أقسام العزل؛ لذلك قد يعاني في أنه لم يتحسب ويأخذ ما 
يلزمه من حاجياته الضرورية، وفي بعض احلاالت االس���تثنائية 
كان يتم حتويل السجني املراد عزله مباشرة بعد انتهاء التحقيق 

معه إلى أقسام العزل دون املرور بأقسام السجن العادية.
2 - بالع���ادة ال تخضع الفترة األولية “6 ش���هور - س���نة” 
للمع���زول لقرار قضائي من احملكمة، واإلج���راء املتبع هنا أنه 
بعد مرور 48 س���اعة على التواج���د في العزل، أو في حدودها 
ا مدير السجن  يتم عقد جلسة لها صفة “بروتوكولية” يديرها إمَّ
ا نائبه  ا نائبه وفي أحيان أخرى مدير املنطقة ”اجلوش” وإمَّ وإمَّ
والتي بالعادة من صالحياتهم إيق���اع عقوبة مخففة من العزل 
يصل حدها األقصى إلى ش���هرين قابلني للتمديد حتى انقضاء 

املدة القانونية “6 شهور - سنة”. 
3 - بعد مضي فترة الس���تة الشهور األولى للمعزول بشكل 
فردي وفترة الس���نة للمعزول بشكل ثنائي يتوجب عرض قضية 
عزل املعزول على محكمة مدنية للبتِّ في القضية؛ بحيث تصبح 
إقامة السجني في أقسام العزل بعد ذلك سارية بحكم قضائي 
م���ن احملكمة وتخرج ع���ن صالحيات إدارة الس���جون، بالعادة 
يتم تس���ليم السجني قبل أس���بوع أو عدة أيام من انعقاد جلسة 
احملكم���ة أوراق بروتوكول فيها عدة نقاط يضعها االدعاء العام 
ويدور حولها النقاش في احملكمة وبعد مضي س���نوات عديدة 
يتالش���ى مثل هذا اإلجراء، ويذهب املعزول فجأة إلى محكمة 

متديد العزل عند اقتراب موعد انتهاء آخر متديد له. 
4 - امللف الس���ري: بالعادة يق���وم املدعي العام برفع ملف 
سري يقدمه للقاضي بحق املعزول بأمر من الشاباك، وكما هو 
معلوم ال تتاح معرفة وبالتالي مناقشة بنود مثل هذا امللف بحجة 
السرية، ويعتمد القضاة التوصيات الواردة في امللف السري كما 
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ه���ي، وهنا عالمة جنب هذا القض���اء خاصة وأنه مدني وليس 
عسكري، فلم يحدث أن قام أي قاٍض مبناقشة القضية متحرراً 
من توصيات الش���اباك وفي مرات نادرة،وفي محاولة من بعض 
القضاة التدقيق في امللف موضوع النقاش كان يتم تأجيل جلسة 
التمديد لوقت آخر الستدعاء أحد مندوبي الشاباك؛ ليستوضح 
من���ه تفاصيل املوضوع،،ولكن النتيجة في كل مرة هي نفس���ها 

التمديد !!. 
5. تنقسم طبيعة املدة الزمنية التي تصدرها احملكمة بحق 
ن تقضي احملكمة  املعزول تبعاً لش���روط حياة العزل فإن كان ممَّ
بعزله عزالً انفرادياً أحادياً بدون أي ش���ريك آخر في احلجرة، 
فإن امل���دة الزمنية القصوى التي حتكم بها احملكمة هي س���تة 
ش���هور،بينما الذين تقضي لهم احملكمة ب���أن يكونوا ممن لهم 
ش���ريك آخر في احلجرة، فإن املدة الزمني���ة لعزلهم وملثولهم 
القادم مرة أخرى أمام احملكمة هي سنة كاملة. وتقول الدراسة 
إن مصلحة السجون الصهيونية بنت مباٍن خاصة ألقسام العزل 
وهي تكون أشبه مبختبرات يشرف عليها خبراء في علم النفس 
وعلم اإلجرام فضاًل عن خبراء في األمن والشرطة ولعل أحدث 
أنوذج لذلك هو قسم عزل “إيلون الرملة” الذي افتتح في العام 

2007م. 

اإلنتاج الفكري لألسرى:
إن إقدام أجهزة األمن الصهيونية وفي مقدمتها الش���اباك 
على اعتقال النخبة املثقفة واملتعلمة ساعد األسرى على القدرة 
على العطاء الفكري، وقد أنهى ع���دد كبير منهم كتباً ورواياٍت 
داخل زنازين الس���جن؛ ألن الكثير منه���م كان يعمل باحثاً في 
مراكز دراس���ات، وبعضه���م كان يعمل مدرس���اً أو صحافياً أو 
مهندس���اً أو طالباً جامعياً، هن���اك الكثير من بينهم من ميتلك 
موهبة في فنون الكتابة،فهناك من ينظم الش���عر كالشاعر وليد 
خالد، وهناك من لهم محاوالت ش���عرية نبت بعضها في العزل، 
وهن���اك من يكتب القص���ة القصيرة أو الطويل���ة مثل القاص 
محمود عيس���ى الذي أجنز كتابة مجموعة كبيرة من القصص 
في أثناء وج���وده الطويل في العزل من���ذ 2002م، وهناك من 
أنتج بعض الدراسات واألدبيات واخلواطر وقد طبع في الفترة 
األخيرة إحدى تلك األدبيات لألسير مروان البرغوثي مع آخرين 
عن ذكرياتهم وجتربتهم في العزل، ولعل هذا النوع من اإلنتاج له 
أهميته خلصوصية ظروف العزل التي كتب فيها من هنا يستحق 
االهتمام عند دراس���ة ونقد نتاجات احلركة األسيرة، ويضاف 

ملا تقدم تطور أدب املراس���لة خاصة وأن بعض الرس���ائل تصل 
إل���ى 25-30 صفحة أحياناً لعل بعضهم يجد فيها تعويضاً عن 
حرمان التواصل املختلفة كما أنه يجدر أن نذكر هنا أن العديد 
م���ن أولئك املعزولني يحفظون القرآن الكرمي غيباً، وكان يجتمع 
في نفس القس���م أحياناً خمس���ة منهم؛ كما أن بعض املعزولني 
تعل���م اللغة العبرية ألول مرة من خ���الل جهد ذاتي محض في 

أثناء وجوده في حجرة العزل.
معركة األمعاء اخلاويةمع بداية شهر نيسان/ إبريل املاضي 
أطلق األس���رى في الس���جون الصهيونية حملة لإلضراب عن 
الطعام منددي���ن باإلجراءات العقابية التي متارس���ها مصلحة 
الس���جون الصهيونية، وطالبوا بإيقافها وم���ن هذه اإلجراءات 
العزل االنفرادي وحرمان أهالي األسرى خاصة في ِقَطاع غزة 

من زياراتهم.
وبعد أكثر من ثالثة أس���ابيع من اإلضراب املتواصل الذي 
تس���بب بنقل عدد من األسرى إلى املستش���فيات بسبب تردي 
وضعه���م الصحي، فقد عقد اتفاق بني قيادة احلركة األس���يرة 
في السجون واجلانب الصهيوني برعاية مصرية تكلل مبوافقة 

الكيان الصهيوني على مطالب األسرى. 
ويقول  أحد كبار قادة األس���رى احملرري���ن نائل البرغوثي 
في تصريح صحفي: “إن االنتصار حليف األسرى ألنهم ميلكون 
م���ا ال ميلكه االحتالل من اإلرادة والعزمي���ة والتحدي والقرار 
الصلب، الذي جعل السجان يخضع لكلمة قيادة اإلضراب. وما 
يجري من إضراب وخطوات تصعيدية نفذها األسرى جعل حال 
اإلرباك تس���يطر على كافة مؤسس���ات االحتالل، التي عجزت 
أمام جوع األبطال، كما أنها فش���لت في قمعهم وااللتفاف على 

مطالبهم وتهميش قضيتهم”.
وفي رسالة سربت من زنزانته، كتب عميد األسرى املعزولني 
محمود عيس���ى، كلمات تتحدث عن اآلالم التي يعيشها األسرى 

في سجون االحتالل.
وقال عيسى في رس���الته:”زارني مرة في زنزانتي احملكمة 
اإلغالق مدير الس���جن ومس���ؤول املنطقة العسكرية، فسألني 
األخير هل من مش���اكل؟ فقلت فقط أريد أن تس���محوا للهواء 
بالدخول، فاجته نحو الشباك املوصد، بصفائح احلديد، فوجد 
بضع ثقوب صغي���رة. وقال ميكن لله���واء أن يدخل من هنا!”، 
مضيفاً “أما مدير السجن فقال: أنت يجب أن نضعك في خزنة، 

مثل خزنة البنك”. 
يذكر أن األسير عيسى من سكان بلدة عناتا التابعة حملافظة 
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القدس، وهو معتقل منذ العام 1993م، ويقضي حكماً بالسجن 
املؤبد املكرر ثالث مرات باإلضافة إلى حكم بالسجن 46 عاماً. 
وعن س���بب خوضه اإلضراب يقول األس���ير:”أخذنا قراراً 
وعزمنا أمرنا أن نضي حت���ى النهاية في طريقنا الذي فرض 
علينا، لم نكن أحياء قبل اليوم؛ بل كنا نعاني س���كرات املوت في 
كل أوقاتن���ا... نغَّصوا علينا الطعام، أم���ا النوم فقد غدا علينا 

حراماً بشق األنفس”. 
وتابع “لم يبَق ش���يء اس���مه ممنوع إال وُجرب علينا، منعنا 
م���ن زيارة أهلنا، حت���ى ما عاد أحدنا يتخيل ش���كل أهله، وما 
ع���اد أهلنا يذكرون مالمح وجوهنا. كم���ا منعنا لفترات طويلة 
من ش���راء الكانتني )الوجبة الغذائية(، كما حرمنا من التعليم، 
وحيازة الكتب، والكتابة، وصودر مراراً ما كنا نكتبه من خواطر”. 
ويتابع عيس���ى من زنزانته قائاًل: “منعنا من اخلشوع حتى في 
صالتنا، فالصراخ والشتائم واملوسيقى الصاخبة تصم آذاننا طوال 
نهارنا،منعنا حتى من الكالم فيما بيننا، أو رفع أذان صالتنا، وكلما 

نادى أحدنا اآلخر جاء السجان قائاًل لنا: ممنوع الكالم”. 
وفي ختام الرس���الة كتب األس���ير املعزول من���ذ 11 عاماً 
“أقسمنا بالله أالَّ نتراجع حتى نحقق كل مطالبنا، ولتكن ما تكن 

نهايتنا، والله وحده هو سيقضي في أمرنا”. 

عصافر السجن:
داخل السجن يوجد مجتمع مترابط متضامن قضيته واحدة 
وهدفه احلرية املنش���ودة، وعلى الرغم من قسوة السجن إال أن 
احلكوم���ة الصهيونية تواجه صعوبة ف���ي اختراق هذا املجتمع 
الذي ش���رب من مش���ارب ثقافية عدة لكن جمعته قضية بلده 
احملتل؛ لذلك دائماً حتاول احلكومة الصهيونية إيجاد أس���اليب 

جديد الختراق هذا املجتمع وأبرزها “العصافير”. 
“ العصافي���ر” ه���و مصطلح يطل���ق على العم���الء داخل 
الس���جون، ومنذ سنوات تضع إدارة سجون االحتالل الصهيوني 
هؤالء العمالء في غرف خاصة بهم، حتت إش���راف املخابرات 

التي تستخدمهم للوقيعة باألسرى من أجل اإلدالء باعترافات.
خ���الل مرحلة التحقيق يقوم احملقق���ون الصهاينة بتحويل 
األس���رى إلى إحدى الزنازين وقد يتواجد بها بعض األس���رى 
اآلخري���ن ومعهم عدد من” العصافير” بهدف نزع اعترافات من 

األسير دون علمه. 
ويروي األس���ير مازن أرش���ي قصته مع العصافير قائاًل: 
”بع���د االنتهاء من أخذ البصم���ات، مت إبالغي من قبل ضباط 
املخابرات بتوجهي اآلن إلى أقس���ام الس���جن عند األس���رى 

العاديني، وفي الطريق إلى األقس���ام بعد عصب العينني وتكبيل 
اليدين والقدمني، بدأت تدور األفكار في رأسي وكانت كالتالي: 
ه���ل حقاً انتهت قصة التحقيق معي هكذا بكل هذه البس���اطة 
والسهولة؟ وأين العصافير؟ وأين احلديث الذي كنا نسمعه عن 

قسوة التحقيق وما شابه؟.
بعد وصولي إلى أحد األقس���ام، قام الس���جان املرافق لي 
بإزالة العصبة من على عينيي وفك أصفادي. ويس���تقبلني أحد 
األس���رى الذي عرف عن نفسه الحقاً باس���م )أبوعنان(، ومن 
أول حلظة رأيته فيها دخل الش���ك والريبة في داخلي،أدخلني 
القسم )كنت سابقاً أعتقد أن السجن من الداخل حتت سيطرة 
اإلدارة بالكامل، وإذا به حتت سيطرة األسرى( وهذا من ناحية 
املعيش���ة والنقل بني الغرف، والكنتينة وأمور أخرى كثيرة كانت 
حتت سيطرة األسرى من الداخل وهناك جلان تنظيمية ودعوية 

وثقافية وماشابه.
دخل���ت عند العصافير وفي قلبي ش���ك كبي���ر جداً أنهم 
عصافير، طبعاً ال اختالف عن األس���رى الذين كنا نراهم على 
التلفاز سابقاً، اجلميع بلحية وفي يده مسبحة ومصحف وأمور 
أخرى، تدل على )أن هؤالء الذين أمامي أسرى(، وبدأ االستقبال 
م���ن العصافير بحفاوة وهتاف وبع���ض توزيع احللوى، ومن ثم 
أمطرت بوابل من األسئلة عن حال املجاهدين باخلارج والناس 
واحلياة العامة وأنا أجيب باختصار شديد وأغلب األجوبة كانت 
كالتالي )أنا سجنت باخلطأ وكلها يومني وأذهب ويخلى سبيلي( 
وذلك ألظل في اجلانب الس���ليم.وبدأ اجلمي���ع بالتعريف عن 
نفس���ه، فهذا أبو خالد، وأبو عالء، وأبو مصعب، وأبو حذيفة، 
يعني )أس���ماء مش���ايخ ودعاة في فلس���طني(، ويطلقون على 
أنفسهم أس���ماء حقيقية ألسرى معتقلني، مثل محمد أبو وردة، 
محمد السعدي، وأس���رى فعاًل في السجن ولكن لم أرهم قبل 
ذلك. وأخبروني أن هذا قسم االستقبال لألسرى اجلدد، وعند 
التأكد من هوياتهم )أي األس���رى( والتأك���د من نقائهم األمني 
س���يتم نقلهم إلى السجن فوق عند الش���باب األسرى العظام.
وأضاف، إذا كان الس���جني من الضف���ة يحضرون له عصافير 
من غزة أو من منطق���ة بعيدة من الضفة، من غير منطقة األخ 
الس���جني حتى ال يتم معرفتهم، وإذا كان السجني من غزة يتم 
إحضار عصافير غالبيتهم م���ن الضفة. حتاول احلكومة بهذه 
الوسيلة التغلب على صبر وثبات األسرى. الكثيرون من األسرى 
يقع في هذه املصيدة بس���بب جهلهم بوجود هؤالء “العصافير” 
لكن الكثير م���ن املنظمات املختصة حت���اول توجيه حتذيرات 

لألسرى في السجون. 
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خّيَم الّليُل على ردهاِت الّسجِن فزاد املكاَن َوحشًة وِوحدًة 
جْتُث���ُم على األرواِح ت���كاد تزهقها... الحِت األنواُر خافتًة؛ بل 
ش���احبًة ف���ي ل���وِن امل���وِت... واْزداد الّصم���ُت الّرهي���ُب يضغُط 
فوس احلزين���ة ُينهي ما بق���ي داخلها من  بقبضت���ه عل���ى النُّ
أمٍل ال يقطعه غيُر أصواِت أقدام الّس���ّجانني املاّرين بالعنابر 

املمتّدِة على جانبْي الّردهِة. 
كان���ت تل���ك الّليل���ُة أثق���َل ليلٍة مت���رُّ بالعمِّ مصب���اح ذاك 
ي على  عدِّ الّرجُل الذي أمسكه البوليُس الّسياسيُّ بتهمة التَّ

يل من قْدر الّدولِة...  سمعة احلاكم والنَّ
وق املجاورة  خرج ذات يوم البتياع بعض األغراِض من السُّ
ملنزله، فشدَّ انتباهه صوٌت أجشٌّ ارتفع من الّناحية األخرى 
من الّسوق... اشرأّبت عنقه كغيره من الّناس تستطلع األمر 
وال يع���رف إلى حدود الّلحظة كي���ف أخذته رجاه إلى مكان 

اخلصومِة:
- ملاذا تبخسني الّثمن أّيها املّطّفف...؟

- اخرْس أّيها األرعن... إن لم يعجبك الّثمن فامِض في 
حال سبيلك إلى غيري... 

- لكّن���ي ال أج���د هذه البضاعة إاّل عندك، وأنا في حاجٍة 
أكيدة لها.. 

- لن أبيعك إال بالثمن الذي ُيرضيني... 
تط���ّوَر الّنق���اُش إلى مش���ادٍة كامّي���ٍة حادٍة امت���دت معها 
األي���ادي لتأُخ���ذ بالّنواص���ي واألق���دام، وارتفع���ِت األص���واُت 

بالّشتم والسّباب، وكأّن الّدنيا قامت ولم تقعد. 
ل���م يصب���ر صاحبنا ووجد نفس���ه تدخل مح���اواًل إيقاف 

الشجار بعد أن تسمر اجلميُع ملشاهدة ما يجري... 

)*( مدّرسة وكاتبة تونسية. 

] قصة قصيرة [

والدُة الفجر...
ن��ج��ي��ب��ة ب���وغ���ن���دة)*(

- كفا عن مثل هذه الّتصّرفات املشينِة.. 
- دعنا وشأننا... من طلب منك التدخَل؟

- لكن الظلَم حرمه الله حتى على نفسه... 
- حّرم الله جلدك... هل تراني أظلمه ملا أمتنع عن بيع 

سلعتي ألمثاله؟
- نعم... فهو في حاجة لها وال يجدها إال عندك؛ لكنك 

تصرُّ على ظلمه عندما حتاول ابتزاز حاجته إليها... 
- اغ���رب ع���ن وجه���ي وإال كان مصيرك م���ن اللكمات ما 

ل غرميي..  حصَّ
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ال أس���تغرب الظل���َم م���ن أمثال���ك فالظاه���ر أن���ك تأب���ى 
النص���َح... صحي���ح أن ه���ذه الباَد ص���ارت أم���ًا للظلم حتى 

كأني أرى الظلَم رُجًا ميشي بني أسواقها مترجًا... 
لم يكن مصباح يعلم بأنه مراقٌب وهو السياسي القدمُي، 
وال أّن ما حدَث بني الرجلني كان مفتعًا... بل لم يكن يعلم 
أّن كّل ذل���ك كان مَعّدًا مس���بقًا وأن الفخَّ كان منصوبًا له بكلِّ 
دق���ٍة... و م���ا كاد ُينهي كامه حّت���ى حتّركت نحوه كتلتا حلٍم 
تنته���ي ب���رؤوس ضخمٍة أمس���كتا بتابيب���ه وكّلم���ه أحدهما 

: بصوٍت أجشٍّ
م يا بَن....  - أيُّ باٍد تقصُد..؟ يعني حكامها ُظاَّ

- ال أقصد شيئًا فقد تكلمُت في عموم األمور.. 
س���ننظر ف���ي أم���رك وكي���ف س���ُتطلق س���اقيك أم���ام م���ا 

ح مبا ال تعي...  ينتظرك أّيها املتبجِّ
س���اد صمُت رهي���ٌب وهو ميتطي عربَة الش���رطة املِقلِة له 
بع���د أن ألق���وا به إلى جوفها، ُثمَّ وجد نفس���ه ُيقاُد إلى مكان 
س���بقته إلي���ه روائح���ه العفنِة؛ وه���و مغمض العين���ني يتعّثر 
في مش���يته... زجوا به إل���ى داخل غياهِب الّس���جن املظلمِة، 
ونسوه أو تناسوه ألّيام دون سؤاٍل وال اّتهام مّما زاد من تسارِع 
ِش... داخل عقله  األفكاِر الّسوداء املتزاحمة داخل فكره املشوَّ

الّسجني. 
وذات ي���وم بينم���ا كان ُمن���زٍو ف���ي رك���ٍن من غرفت���ه الّنتنِة 
يس���تمتع بضوء الّشمس الذي كان يتس���ّلل هو اآلخر خلسًة 
م���ن ناف���ذٍة في أعلى الّس���قِف دخل عليه رج���ٌل ضخٌم، وقاده 

إلى زنزانٍة أكثر ضيٍق وأشّد ُظلمة. 
- إلى أين تأخذونني...؟

- اصمت. 
- متى سيستدعيني حاكم الّتحقيق؟

- هه���ه...  وه���ل ملثلك س���ُيضيع حاك���م الّتحقيق وقته؟ 
قضّيتك جاهزة وقد استوفت أركانها. 

- لكّن���ي ال أع���رف تهمت���ي حّتى... أريد محامي���ًا... أريد 
محاكمًة عادلًة... 

���م م���ن جديد بع���د أن وقعَت  - ول���ك الق���درة عل���ى التكلُّ
متلّبسًا؟

- أنتم تصّرون على الّظلم وتغضبون مّلا ُترمون به... 
ركل���ه بقدمه ودفعه بعنف ش���ديٍد حّتى أوقعه أرضًا يلثم 
صفح���َة األدمِي ُمهان���ًا ذلي���ًا، ث���مَّ جذب���ه بحرك���ٍة أعنَف من 
طرف قميصه وساقه أمامه كما ُتساُق البهيمُة إلى الّزريبِة. 
ه يظفر  قبع املس���كنُي يراجع سجل ذاك اليوم املشؤوم علَّ
بإجابة تش���في غليله حول أسباب اعتقاله املفاِجئ؛ لكّنه لم 

ا هو فيه من حيرٍة.  يصل إلى إجابٍة شافية ُتخرجه ممَّ
ن���ام اجلميع تلك الليلِة لكن الن���وَم لم يعرف إلى جفنه 
طريق���ًا... كانت الغرفة ضّيقة ت���كاد تضغُط أضاعه الوهنَة 
ت أعش���اُش العناكِب أركانها  تفوح منه���ا رائحة العفِن... غطَّ
طوب���ِة  ن���ت جدرانه���ا طحال���ُب الرُّ القريب���ِة م���ن ال���ّرأِس وزيَّ
راصُر تقرع الغرفة جيئًة وذهابًا ال تأبى  القاتلِة... كانت الصَّ
لوجوده؛ إذ جتد في املكان ماذًا حلياتها الّصاخبِة في أواخر 

ية واطمئناٍن.  الليِل؛ فتجوب شوارعها وأزقتها بكلِّ حرِّ
ب الّرطوبة اخلانقُة  ى ال تتس���رَّ حاول حبس أنفاس���ه حتَّ
���معة ي���ذوي بع���د أن كاد  إل���ى جوارح���ه املنه���ارِة وص���ار كالشَّ

يتسّرب اليأس املَقيُت إلى قلبه. 
بك���ى في داخل���ه من القه���ر والظلِم... بكى م���ن جبروِت 
اِم... لم يكن من اليس���ير مس���ح دموٍع  املس���تبدِّ صدي���ق الظَّ
اختزله���ا القلُب ف���ي تنهيداٍت طويلة الُعم���ِق... بك���ى نفس���ًا 
محطم���ًة بالكاد ميكن جمُع أش���ائها املبعث���رِة... متلمَل في 
ضيق الغرفة بضيق نفس���ه يرنو إلى فضاٍء أرحُب قد ُيهديه 
إلي���ه الّزم���ن الق���ادُم... امتع���ض ف���ي داخله من قل���ِة صبره، 
ن أملها ف���ي غربته  وس���رعان م���ا جرى يش���حنها مبا قد ُيس���كِّ
ر  ه ُيزيُح عنها الوجَع مبا تيسَّ ة، وُيهدهدها براحِة كفِّ الروحيَّ

كر.  من الذِّ
ويِل إالَّ وقف  كان كّلما سمع خطواٍت تقترُب في املمرِّ الطَّ
منتظ���رًا أمًا قد يلوح من بعيد، وتتس���ارع دّقاُت قلبه ُتهديه 
ُج أحامه وآمال���ه  وُتؤرجحها  زف���راِت الفرح املتقّطع���ِة وتؤجِّ
ما تاشى  ذات اليمني وذات الّش���مال؛ لكن يضيع كلُّ شيٍء كلَّ
وق���ع األق���دام وابتعد وتعود نفس���ه املكدودُة ف���ي صمِت الّليل 
الّرهي���ب إلى ركنها وتس���كن  تنتظر صباحًا قد يس���تعير من 

مصباحه أمًا فيه األمن واألمان املرتقُب...    
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] عاجل إلى اإلسالميين [

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

@ahmdfahmee 

إنه ذلك الشعار الذي أصبح رمزاً للثورات العربية: الشعب 
يريد إسقاط النظام.

شعار مختصر بليغ، ممتلئ باملعاني، فهو من نوع الشعارات 
التي يرفعها الش���عب دون أن يتوفر لكل ش���رائحه إدراك كامل 

لدالالتها ومعانيها.
نعم الشعب يريد إس���قاط النظام.. لكن هل يدرك الشعب 
أن النظام لن يس���قط بصورة كاملة ما لم تس���قط دعائمه في 

داخل النفوس أوالً.
النظام السياس���ي - العربي - يعتمد في استقراره داخلياً 
على ثالثة عوامل أساسية: الشرعية - القوة- حتييد املجتمع.

فال بُدَّ للنظام من ش���رعية يس���وغ بها حكم���ه ، لكن هذه 
الش���رعية ال يشترط أن تكون كاملة، أو حقيقية، هي مجرد بند 
في العقد االجتماعي بني الس���لطة واملجتمع: شرعية قانونية، 

دستورية، تقليدية، كاريزمية، ثورية، أو حتى شرعية اإلجناز.
أم���ا القوة، فهي األس���اس، وهي التي تع���وض النقص في 
الش���رعية، واملقصود بها قدرة النظام على ممارسة القمع ضد 
أي طرف أو فعل يهدد اس���تقراره، وليس استقرار املجتمع، من 
هنا اختزلت املهام احلقيقية ألجه���زة أمن الدولة؛ لتصبح »أمن 

النظام« ثم تقلصت أكثر لتصبح »أمن الرئيس«..
أما حتييد املجتمع، فيعمل أثره في اجتاهني:

 األول: رسم خطوط حمراء للنشاط املعارض ال يتخطاها 
في اجتاه املجتم���ع، أو في اجتاه النظام، فم���ن املهم أن تبقى 

املعارضة حية، لكن فاقدة للسيطرة.
الث��اين: تغييب العق���ل اجلمعي، وإغراقه في مس���ارات 
متعرجة، وتدميره ثقافياً وفكرياً، وحتطيم القواعد االجتماعية 
واألخالقية، وإشاعة فوضى ممنهجة في كافة املجاالت، حتى ال 
يس���تقيم للمجتمع عود، وال يرقى للتفكير خارج إطار متطلبات 

احلياة اليومية واملعيشية.
قامت الثورة في مصر، فسقط رأس النظام، وفقد شرعيته، 
ثم ضعف���ت قوته - أي النظام - وتالش���ت اخلطوط احلمراء 
أمام القوى املعارضة، وبقي فقط تأثير عامل وحيد، هو: العقل 

اجلمعي املغيَّب.
حت��ركت الق��وى السياس���ية – وفي مقدمتهم اإلسالميون 
- بناء على افتراض - تبني خطؤه - أن الش���عب الذي أسقط 
النظام في الواقع، س���وف يُس���قط بقاياه داخل النفوس، وأن 
مش���اركة املاليني في الثورة، تعني أن الش���عب كلَّه يؤيد الثورة 

وتداعياتها.
من نتائج هذه الفرضية، أنه ال أحد أبدى اهتماماً واضحاً 
بإعادة تأهيل الش���عب، وإزالة رواسب ثالثني عاماً من التشويه 
والتدمي���ر الداخلي، فبقيت الس���لبيات واألم���راض كما هي، 

ولنتخيل األمر عن طريق هذا املثال االفتراضي:
أحد األش���خاص جاءه صديق فأخبره أنه تعرَّض خلس���ارة 
كبيرة نت���ج عنها فقد جميع ممتلكاته، فأصيب هذا الش���خص 
بأزم���ة قلبية حادة، ثم تبني له الحقاً أنه ال خس���ارة، وأن األمر 
كان مجرد مزحة، فهل يتالشى املرض بتالشي سببه؟ طبعاً ال.. 
كذلك ال ميكن أن نتخيل زوال املرض الذي أصاب الش���عب على 
مدى ثالثني عاماً، مبجرد زوال مس���ببه، فهناك فرق بني زوال 

سبب املرض والشفاء من أعراضه.
تل���ك هي بع���ض املعاني التي يقدمها لن���ا التأمل في قول 
ُروا َما ِبَأنُفِسِهْم{  ُر َما ِبَقْوٍم َحَتّى ُيَغِيّ الله - عزَّ وجلَّ -: }إَنّ الَلَّه ال ُيَغِيّ

]الرعد: ١١[.
لم يتغير الش���عب بالدرجة الكافية واملطلوبة، فانعكس ذلك 
على واقعهم، فهالَّ تداركنا األمر وأصلحنا اخللل، بأن نقرن بني 

تأهيل الشعب وتطويره، وبني إصالح الواقع وتغييره.

الشعب يريد إعادة التأهيل
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مجزرة الحولة... هل تكون 
نقطة تحول في سورية؟

هيثم محمد الكناني

مجزرة الحولة... هل تكون 
نقطة تحول في سورية؟

هيثم محمد الكناني

ــة  ــي ــن ــاط ــب ــــــة ال دول
المتحـــــــــدة

د. يوسف بن صالح الصغير

بين  ــة«  ــاءل ــس ــم »ال مــبــدأ 
الشرعية والمزايدة العلمانية
مصطفى محمد احلسناوي

نحو  ــي  ــدول ال الــتــدافــع 
»القرن اإلفريقي«...

 د. جنالء مرعي

مرصد األحداث
جالل سعد الشايب
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عبر التاري���خ القدمي واحلديث وجدت أمور أدت إلى تغيير 
مجرى األحداث، واالنتقال بها إلى مستوى وأفق مختلف بالكلية 
ا كان قبلها؛ في صدر اإلسالم كانت غزوة بدر عالمة فارقة  عمَّ
في تاريخ األمة كلها، حيث فرضت احلرب على املسلمني فرضاً 
دون استعداد كاف منهم، ودون قصد منهم للقتال كما هو معلوم، 
وكان ميكن أن تكون هذه املعركة هي القاصمة للمس���لمني، كما 
قال النبي #: »اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل اإلسالم ال 
تعبد في األرض«))(! لكن الله - عزَّ وجلَّ - شاء أن يكون النصر 
وبدء التمكني للدولة الفتية، وعندما أراد الله - سبحانه وتعالى 
- أن يفتح املسلمون مكة قامت بنو بكر حليفة قريش باالعتداء 
على خزاعة حليفة رس���ول الله وأعانتهم قريش فنقضوا بذلك 

صلح احلديبية مع النبي #، وهو ما كان سبب فتح مكة.
وف���ي العصر احلدي���ث أدى اغتي���ال ولي عهد النمس���ا 
األرش���يدوق فرانز فرديناند مع زوجته م���ن ِقَبل طالب صربي 
في أثناء زيارتهما لس���راييفو، إلى ب���دء احلرب العاملية األولى 

)*( كاتب مصري ألم سورية، كان مقيماً في سورية حتى منتصف 2011/7م.
))( صحيح مسلم )3 / 1384( 1763، كتاب اجلهاد والسير، باب اإلمداد باملالئكة في 

غزوة بدر وإباحة الغنائم.

بعد إعالن اإلمبراطورية النمساوية املجرية احلرب على مملكة 
صربيا ف���ي يوليو/ متوز 1914م. وكذل���ك أدى هجوم القوات 
الياباني���ة عام 1941م على قاعدة بي���رل هاربر األميركية إلى 
دخ���ول الواليات املتحدة احلرب العاملية الثانية فعلياً إلى جانب 
احللفاء، األمر الذي أدى إلى تغير ميزان القوى ومن ثم هزمية 

دول احملور في نهاية املطاف.
وبالنس���بة إلى الثورة الس���ورية املباركة، فقد كانت حادثة 
أطفال درعا املشهورة نقطة فارقة في املشهد، وسبباً رئيساً في 
اندالع الثورة، حيث إنها كانت شرارة انطالقها بصورة فعلية في 
)13 ربيع اآلخر 1432ه���� - 8) مارس/آذار 2011م(، بعد أن 
فش���لت الدعوات النطالقها في فبراير/شباط من العام نفسه، 
وبع���د أن القت الدعوة للتظاهر في 10 ربيع اآلخر / 5) آذار( 
اس���تجابة محدودة للغاية. وخالل أكثر من أربعة عش���ر شهراً، 
مرت الثورة بكثير من احملط���ات والعالمات املميزة التي أثَّرت 
فيها س���لباً أو إيجاباً، ولعل مج���زرة احلولة التي وقعت في )4 
رج���ب 1433ه� - 25 مايو/آي���ار 2012م( وراح ضحيتها أكثر 
من مئة من الرجال والنساء واألطفال تُعدُّ واحدة من أبرز هذه 

احملطات.

] المسلمون والعالم [

    مجزرة الحولة...

        هل تكون نقطة

تحول في سورية؟

ه��ي��ث��م حم��م��د ال��ك��ن��اين)*(
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تس���ارعت األحداث بعد مج���زرة احلولة، حيث دعت بعض 
الدول الغربية إلى عقد جلس���ة ملجلس األمن، خرج على إثرها 
ل النظام السوري  قرار رئاسي غير ملزم أدان املجزرة بشدة، وحمَّ
مس���ؤولية قصف املناطق الس���كنية، لكنه لم يحمله املسؤولية 
املباشرة عن املجزرة بسبب املوقف الروسي. وبينما أدانت معظم 
دول العالم النظام السوري وحملته مسؤولية املذبحة، فقد توالى 
طرد الس���فراء والدبلوماسيني الس���وريني من العواصم الغربية 
وغيره���ا، وأدان مجلس حقوق اإلنس���ان التاب���ع لألمم املتحدة 
نظام األسد، ومت التلويح بإحالة امللف حملكمة اجلنايات الدولية، 
وتكلم الرئيس الفرنس���ي اجلديد هوالن���د بوضوح عن اخليار 
العس���كري، وأبدى وزير الدفاع األمريكي استعداد قواته لتنفيذ 
مهام عس���كرية ضد النظام في حال طلب منها ذلك، رابطاً مثل 
هذه اخلطوة بقرار م���ن مجلس األمن، وزادت وتيرة االتصاالت 
بني العواصم الغربية وموس���كو في مسعى للتأثير عليها؛ لتغيير 
موقفها من نظام األسد. وقد تباينت التصريحات الروسية على 
إثر ذلك - كما هي احلال من بداية األزمة - ما بني مقترب من 
املواقف الغربية بالقول إن موس���كو ال تدعم األسد؛ لكنها تدعم 
األمن وانتهاء العنف في سوريَة، إلى مبتعد عنها باملطالبة بالكف 
عن محاولة إقصاء األسد، مع التركيز على خطة عنان والتأكيد 
على أن موس���كو لن تخضع لضغوط الغرب لتغيير موقفها، ومن 
جهتها عاودت أطياف املعارضة السورية الدعوة الستخدام القوة 

من قبل األمم املتحدة حتت الفصل السابع.
ال���كالم عن كون مج���زرة احلولة ميثل حت���والً في مجريات 
األمور، خاصة من قبل األط���راف اخلارجية، بناء على املعطيات 
الس���ابقة قد يداعب خيال كثيرين، لكنه قد ال يكون دقيقاً، فمن 
الواضح أن اللعبة األممية ماضية كما هي، حيث يتم تبادل األدوار 
بني الغرب من جهة وروس���يا والصني من جه���ة أخرى؛ فالدول 
الغربية تبدو مرتاحة باإليحاء بأن ما يكبل أياديها عن القيام بعمل 

مؤثر ضد األسد إنا هو الفيتو املزدوج: الروسي - الصيني.
إن األم���ر املؤكد ال���ذي ال يغيب عن كل ذي ل���ب أن قتلة 
املدنيني في العراق وأفغانس���تان واليم���ن والصومال وغيرها، 
والداعمني لقتل املدنيني في فلسطني ال ميكن أن يكون حتركهم 
األخير بدوافع إنسانية، فالقوم ال يعرفون إال لغة املصالح، وهذا 
أمر مش���ترك بني اجلميع الغرب أو روسيا والصني، مع اإلقرار 
ل عامل ضغط على حكوماته  بأن الرأي العام في الغرب قد يشكِّ
ا يضطر هذه احلكومات لصبغ خطابها بشيء من اإلنسانية،  ممَّ

مع اتخاذ بعض اإلجراءات غير احلاسمة.
إن ما قد يدفع إلى حصول مثل هذا التحول اجلوهري، هو 
حصول تهديد حقيقي ملصالح أمريكا والغرب في املنطقة، وهذا 
التهديد ال ميثله بقاء األسد واستمرار حكمه، فقد كان - كما كان 
أبوه من قبل - العباً إقليمياً مقبوالً، فبدًءا من تس���ليم اجلوالن 
عام 1387ه�/1967م، مروراً بدخول لبنان والوقوف إلى جانب 
القوى اليمينية األقرب ألمريكا وإسرائيل ضد منظمة التحرير 
الفلسطينية والقوى اليس���ارية، إلى إذكاء حرب اخلليج األولى 
بالوقوف ضد العراق في حربه مع إيران، إلى القتال إلى جانب 
القوات األمريكية ضد العراق بعد غزو الكويت، إلى مس���اهمة 
بشار األسد فيما س���مي باحلرب على اإلرهاب ونيل شهادات 
حس���ن الس���لوك من املخابرات األمريكية في عهد بوش االبن، 
إلى قيام س���اركوزي بإعادته إلى احلظيرة الدولية بعد محاولة 
عزله إثر اغتيال احلريري، فضاًل عن كون النظام األس���دي لم 
يش���كل طوال 40 سنة أي تهديد للكيان الصهيوني، وهذه نقطة 
ش���ديدة األهمية واحلساسية، حيث كانت احلدود بينهما أهدأ 
حدود بني كل دول املواجهة، مبا فيها احلدود مع مصر واألردن 
التي شهدت بعض احلوادث التي تستهدف اإلسرائيليني بخالف 
اجلبهة الس���ورية، لدرجة أن حكم األسد األب واالبن – مثاًل - 
لم يسَع يوماً إلنشاء منظمة أو جماعة مقاومة لتحرير اجلوالن، 
ولو من باب ذرِّ الرم���اد في العيون، فكل هذا وغيره يدلل بقوة 
على أن وجود هذا النظام واستمراره ال يشكل أي تهديد ملصالح 

الغرب.
وكل ما كان يُقال قدمياً من رغبة الغرب في تغيير س���لوك 
بشار األسد فيما يتعلق بالعالقة مع إيران وحزب الله وحماس، 
فه���و يدخل ضمن لعب���ة الصراع على النف���وذ في املنطقة بني 
أمريكا وإيران، وه���ي لعبة أبعد ما تكون عن الصراع احلقيقي 
الذي يسعى كل طرف فيه للقضاء على خصمه، لكنها أشبه ما 
تكون بلعبة الورق حيث يسعى كل فريق لتحصيل أكبر املكاسب 
على حس���اب اآلخر، دون س���عي إلزاحته كلياً عن املشهد وإال 
النتهت اللعبة، خاصة أن وجود إيران بسياساتها املعروفة ميثل 

مصلحة أكيدة بالنسبة إلى أمريكا.
إن اخلطر احلقيقي الذي يهدد مصالح الغرب وأمريكا في 
املنطقة - بل على امتداد رقعة العالم اإلس���المي - هو اإلسالم 
���نِّي، وهو كذلك ميثل حتدياً كبيراً بالنسبة إلى روسيا التي  السُّ
لم تنَس ما حلق بها أيام االحتاد الس���وفييتي من هزمية منكرة 

هل تكون جمزرة احلولة نقطة حتول على الصعيد الدويل؟ 
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في أفغانستان، كما أن املقاتلني الشيشان يسببون لها إشكاالت 
كبيرة في خاصرتها، باإلضافة إلى خوفها من صحوة الش���عوب 
املس���لمة في اجلمهوريات املجاورة لها، أو داخل أراضيها. وقد 
نِّي وجود احملور الشيعي  كان من أهم عوامل كبح هذا املارد السُّ
املمت���د من إيران عبر العراق إلى س���ورية انته���اء بلبنان، وإال 
فاجلميع يعلم أن البندقية احلقيقية التي وقفت في وجه الغرب 
في العراق وأفغانس���تان وفلسطني، هي بندقية سنية، بل إن كل 
حركات املقاومة اإلس���المية لكل أنواع السيطرة من قبل الغرب 
أو روسيا هي حركات سنية في اجلملة، أما االستثناء املتمثل في 
حزب الله فقد أثبتت األيام أن بندقيته مس���تأجرة، وأنها ورقة 

ليس أكثر ضمن أوراق الالعب اإليراني.
لقد مثل املش���روع اإليراني الصاعد بقوة خطراً حقيقياً على 
نِّي، فخالل ثالثني عاماً منذ الثورة اخلمينية  العالم اإلسالمي السُّ
ع���ام 1979م انتقلت إيران من مرحلة الدف���اع واالنكماش خالل 
احلرب مع العراق، إلى مرحلة االندف���اع والتمدد خارج احلدود، 
فصارت له���ا الكلمة العليا في العراق بع���د الغزو األمريكي عبر 
عمالئها، ووثقت حتالفها مع نظام األس���د خاصة في عهد االبن 
بشار الذي بدا تابعاً إليران أكثر من كونه نداً لها كما كانت احلال 
أي���ام أبيه، انتهاء بلبنان حيث صار حلزب الله الكلمة العليا نتيجة 
كونه الفصيل الوحيد املرخص له بامتالك الس���الح خارج سلطان 
الدولة، مع كونه س���الحاً نوعياً من اخلفي���ف إلى الثقيل، وكذلك 
ببس���ط س���يطرته على حكومة جنيب ميقات���ي وحتكمه في كثير 
من مفاصل األمن داخل الدولة، وتغلغل أتباعه داخل مؤسس���ات 
اجليش اللبناني. هذا باإلضافة إلى تقوية أتباع إيران في البحرين 
وما أحدثوه م���ن قالقل، إلى الدعم الكبي���ر للحوثيني في اليمن 
حيث صارت لهم مناطق نفوذ ش���به مستقلة عن سلطة الدولة، مع 
استمرار الدعم لشيعة اليمن الذين أسسوا عدداً من األحزاب فيه، 
ناهيك عن دعم إي���ران للحراك اجلنوبي املنادي باالنفصال؛ وأما 
في بقية البالد العربية فهناك اخلاليا النائمة في شرق اململكة وفي 
الكويت، باإلضافة إلى الناشطني العلنيني فيهما، وهناك احملاوالت 

احلثيثة لنشر التشيع في مصر والسودان واملغرب العربي.
وإذا أضفنا ملا سبق الدور اخلبيث الذي لعبته إيران في كل 
من أفغانستان والعراق، وأدى إلى سقوط هاتني الدولتني في يد 
أمريكا وحلفائها، ظهر لنا بجالء أهمية استمرار الدور اإليراني 
بالنس���بة إلى أمريكا وحلفائها وبالنس���بة إلى روسيا على حدٍّ 
نِّي، وكف ملا ميثله  سواء، ملا فيه من إضعاف وإشغال للعالم السُّ

قيامه ونهوضه من خطر على مصالح الكبار في عالم اليوم.
بناء على ما س���بق فإن ما قد يدف���ع الغرب للتدخل ليس 

ارتكاب األس���د للمج���ازر وال قصفه للمدن أو اس���تمراره في 
قتل الشعب السوري، وال أي ش���يء من األعمال البربرية التي 
يقترفها، طاملا كانت هذه األعمال تس���ير بوتيرتها املعهودة من 
أول الث���ورة مبا ال يؤلب الرأي العام في الغرب على سياس���ات 
حكوماته، لكن ما قد يدفع الغرب للتدخل تدخاًل حاس���ماً هو 
رجحان كفة الثوار على األرض وقرب سقوط الطاغية، فعندها 
ستس���ارع الدول الغربية إليجاد مخرج من مأزق احتمال وصول 
الثوار احلقيقيني إلى قلب دمش���ق واإلطاحة باألس���د واستالم 
زمام األم���ور دون أن يكون ألحد يد أو منَّة عليهم، وهو املخرج 
الذي يسعى اجلميع إليجاده من خالل خطة عنان على الطريقة 

اليمنية ولكن دون وجه عجلة حتى اآلن. 
إن الغرب يدرك أن نظام األس���د قد انتهى، لكن حال التوازن 
في القوة كما هي عل���ى األرض اليوم تعني في محصلتها النهائية 
إنه���اك كال الطرفني، خاصة جيش النظام الذي بدا عاجزاً طوال 
أكثر من سنة عن قمع احلراك الشعبي السلمي، ثم هو يبدو اليوم 
أكثر عجزاً عن مجاراة حرب العصابات التي يش���نها عليه اجليش 
احل���ر وتكلفه يومياً خس���ائر كبيرة في الع���دة والعتاد، وهذا في 
احملصلة يعني تدمير اجليش الذي هو ملك للشعب والوطن تدميراً 
بطيئاً، وهو ما حتبذه واش���نطن وتل أبيب بكل تأكيد؛ وإذا كان ما 
تش���ير إليه بعض املصادر من وعود أمريكية لروسيا بعدم املساس 
بامتيازها في تسليح اجليش السوري بعد األسد، فيبدو أن موسكو 

لن متانع في استمرار هذا االستنزاف للجيش النظامي.
إن األسابيع املاضية شهدت نواً مطرداً في قدرات اجليش 
الس���وري احلر على إحلاق األذى واخلسائر باجليش األسدي، 
وال ش���ك أن اس���تمرار هذا الوضع على املدى الطويل سيؤدي 
إل���ى إضعاف اجليش النظامي وإلى تدمي���ر كثير من مقوماته، 
وهذا بال ش���ك ميثل خدمة كبيرة إلس�����رائيل التي ليس م���ن 
مصلح���تها أن تنتقل الترس���انة العسكرية السورية - التقليدية 
والكيماوية - من قبضة هذا النظام الذي كان أميناً على حدودها 
طوال 40 س���نة إلى نظام جديد يختاره الشعب السوري ويكون 
حترير األرض من ضمن أولياته، وال ش���ك أن إضعاف اجليش 
مع فقدان األس���د السيطرة على كثير من املناطق السورية يؤدي 
إلى إضعاف���ه، وإضعاف احملور اإليراني مما يعطي الغرب ميزة 
في املفاوضات اجلارية بش���أن امللف النووي وكذا في تقس���يم 
النفوذ في املنطقة، وما دام األمر لم يخرج عن الس���يطرة بحيث 
يفقد األسد سلطته لصالح الشعب السوري بقياداته امليدانية من 
عسكريني وثوار مدنيني، فإن نقطة التحول اجلوهري في املوقف 

الغربي ستبقى بعيدة، ولن يكون ملجزرة احلولة دور في ذلك.
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جمزرة احلولة خطوة على طريق التحرير:

هذا هو الوص���ف الصحيح لنتائج مج���زرة احلولة، فإن هذه 
الدماء الزكية التي سالت على أرض احلولة، ومناظر األجساد 
الطري���ة ألطفال في عمر الزهور وقد نهش���تها ذئاب ووحوش 
بشرية، قد هزت وجدان الناس في املشرق واملغرب، وما يعنينا 
في املق���ام األول هو أثر هذه املجزرة على الداخل الس���وري؛ 
أما بالنس���بة إلى الثوار س���واء أكان منهم من يخرج للتظاهر 
أم من حمل الس���الح وانضم للجيش احلر، فال ش���ك أن هذه 
املج���زرة قد زادت من تصميمهم عل���ى اقتالع هذا النظام من 
جذوره، وال شك أيضاً أن شيئاً لم يعد بإمكانه أن يثني عزمية 
هؤالء الرجال األحرار ومن معهم من احلرائر عن املضي قدماً 
حتى نيل إحدى احلس���نيني، وكلهم ثقة بالله - عزَّ وجلَّ - أنه 
ل���ن يخذلهم، وإن تأخر النصر فإنا هو حلكمة يعلمها وتظهر 
جتلياتها في متييز الصفوف، وتنقيتها من الشوائب، وفي إعادة 
اللحمة ملجتمع اكتشف أبناؤه فجأة أنهم كانوا يعيشون في عزلة 
نفس���ية عن بعضهم بعضاً، فأعادوا من خالل الثورة اكتشاف 

ذواتهم واكتشاف شركائهم في الوطن.
لكن األثر األكبر لهذه املجزرة كان في حترك ِقَطاع واس���ع 
ا خلوف  من اجلمهور الذي م���ا زال صامتاً منذ بدء الثورة، إمَّ
ا خل���وف من املس���تقبل وخياراته املجهولة  من املش���اركة، وإمَّ
ا لقناعة بأكاذيب النظام نتيجة االكتفاء  احملفوفة باملخاطر، وإمَّ
ب���ه كمصدر وحيد لألخبار واملعلومات، أو نتيجة املكابرة وعدم 
الرغبة ف���ي معرفة احلقيقة أماًل في عودة االس���تقرار الذي 
كانوا ينعمون به؛ وإن كان مغمساً بالذل أو الظلم على قطاعات 

كبيرة من املجتمع.
مجزرة احلولة جعلت نسبة كبيرة من جتار دمشق يدخلون 
في إضراب عن فتح احملالت واألس���واق، وهذا مؤشر خطير 
جداً بالنسبة إلى النظام، فرأس املال بصفة عامة جبان، وجتار 
دمش���ق بالذات يحسبون األمور جيداً جداً ويقدرون احتماالت 
الربح واخلس���ارة إلى أقصى درجة، ومعنى دخولهم على خط 
الثورة أنهم قد أيقنوا أن هذا النظام خاس���ر، وأنهم لم يعودوا 

مستعدين للسكوت عن إجرامه.
النقطة األخرى املهمة هي أن املجزرة قد حركت ش���وارع 
حل���ب في كثير من املناطق بأعداد غفيرة لم تش���هدها املدينة 
من قبل، واقتربت احلش���ود من س���احة اجلابري الشهيرة ولم 
يحل بينهم وبينها سوى رصاص األمن الذي أبعدهم عنها قبل 

الوصول إليها بأمتار قليلة.

وبهذا نس���تطيع أن جنزم أن مجزرة احلولة تُعدُّ مبا خلفته 
من أثر خطوة مهمة تخطوها ثورة املس���تحيل في سورية على 
طريق احلرية واالنعتاق وإعادة املجد حلاضرة الشام وعاصمة 
األمويني، بعد طول غياب وقهر وطمس للهوية العربية املسلمة 

األصيلة.
وهنا قد يثور سؤال: كيف لهذا النظام أن يرتكب مثل هذا 

اخلطأ الفادح؟ 
وال ش���ك أن هناك كثيراً من األجوبة املمكنة والواقعية عن 
هذا الس���ؤال، والتي ميكن أن تكون كلها حتمل قدراً كبيراً من 
الصحة، لكن املؤكد أن كل األجوبة تتقاطع مع حقيقتني رئيستني؛ 
أوالهما غباء هذا النظام منقطع النظير، حيث إن فرص جناته 
كان���ت ممدودة أمامه من اليوم األول حلادثة األطفال في درعا 
لو أنه أرضى األهالي ولم تأخذه العزة باإلثم، لكنه ضيعها كما 
ضيع فرصاً أخرى خالل األش���هر املاضي���ة، واحلقيقة الثانية 
ُه َخْيُر  ــــُه َوالَلّ هي مصداق قوله - تعال���ى -: }َوَيُْكُروَن َوَيُْكُر الَلّ
اْلـَماِكِريــــَن{ ]األنفال: ٣٠[، فحقدهم الطائفي وعطشهم للدماء 

ا ميكن أن تؤول إليه األمور.  أعماهم عمَّ
ُه َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه َوَلِكَنّ َأْكَثَر الَنّاِس ال َيْعَلُموَن{  }َوالَلّ

]يوسف: ٢١[.  
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إن ما يجري في سورية هو أحد الفصول الدامية في التاريخ 
اإلسالمي، وهو نتيجة مباشرة لتمييع القضايا األساسية، وعدم 
االهتمام باألس���س التي تقوم عليها األمم، واخللط بني حقوق 
الرعي���ة كافة في العيش الكرمي والرعاي���ة والعدالة مع واجب 
احلماي���ة، وإدارة الدولة التي تنحصر فيمن ينتمي لألمة وكلما 
كان االنتماء تاماً كان أفضل وأكمل مع عدم التفريط في األصل 
وهو الدين. فعناصر االنتماء متعددة ولكنها غير متس���اوية في 
األهمية، فهناك الدين واللغة والعنصر واملوطن، فالدين أساس 
ب س���لمان، ونحن  وما عداه تكميل فقد أبعد الله أبا لهب، وقرَّ
في تاريخنا اإلسالمي أُتينا عندما لم نحافظ على التعايش مع 
التمايز، فهناك في املجتمع النب���وي وجد املؤمنون والكافرون، 
واملس���لمون واملنافقون وأهل الذمة من اليهود والنصارى، ووجد 
هن���اك املهاجرون واألنصار وبقية الع���رب مع املوالي واألرقاء. 
يجتمعون كلهم في السوق وبعضهم في املسجد وبعضهم اآلخر 
ا الواليات العامة فش���روطها أدق وأهمها سالمة  في اجلهاد. أمَّ
الدين والقدرة. ولألس���ف فقد قاد الصراع على الس���لطة عبر 
التاريخ إلى تغلي���ب القدرة والتغافل عن س���المة الدين، ومن 
هنا تس���لل أمثال احلجاج؛ بل وانحدرنا إلى أمثال أبي مس���لم 
اخلراساني واألفش���ني وهذا في اجلانب السياسي والعسكري 
ا في اجلانب الديني فاألمر ال يختلف كثيراً فس���المة الدين  أمَّ
ك مصطنع مخالف  عى أو حتى أمام تنسُّ تراجعت أمام نسب مدَّ

ه بعضهم مرجعاً في الدين وبضاعته  للش���رع، وما أكثر من يعدُّ
ال تتعدى السبُّ واللعن؛ بل والقذف فإجادتها كافية للسيادة مع 

بعض اإلضافات البسيطة من عمامة وحلية.
إن املشهد احلالي في بالد الشام بالغ التعقيد، وحتى نفهمه 
س���نُخِرج منه الصراع الدولي على النفوذ في املنطقة، وهاجس 
أمن إس���رائيل والصراع اإلقليمي حول مشروع الهالل الشيعي، 
���نَّة  ���ز على أطراف الصراع احمللي في الش���ام وهم السُّ ونركِّ
ا النصارى  والش���يعة االثني عشرية من الرافضة والنصيرية. أمَّ

حة وليست أساسية. والدروز فهم أطراف هامشية مرجِّ
نَّة فهم يخوضون صراعاً من أجل احلرية واالنعتاق  ا السُّ أمَّ
يصاحب���ه مظاهر بروز الهوي���ة احلقيقية وع���ودة الدين إلى 
ر وزير  الواجهة وِمن ثَمَّ متايزهم عن املكونات األخرى؛ ولذا حذَّ

اخلارجية الروسي من قيام دولة سنية.
ا الش���يعة فهم كان���وا إلى عهد قري���ب قبل األحداث  وأمَّ
يعيشون عصرهم الذهبي في الشام، ففي لبنان تكونت حكومة 
ا في س���ورية فقد كان نشاطهم مركزاً على نشر  حزب الله، أمَّ
ى  مذهبهم بني الس���نة حتت حماية الدول���ة النصيرية؛ بل تعدَّ
نشاطهم الى النصيرية ومحاولة جذبهم من التشيع الباطني إلى 
التشيع الظاهر. إنهم يعيش���ون حالياً مرحلة صدمة ويحاولون 
اإلبقاء على مكاس���بهم املرتبطة برعاية وبق���اء الدولة احلالية 
ولذا س���يدعمون الدولة بقدر ما يستطيعون وقد ينقلبون عليها 

في املرحلة األخيرة فهي ليست دولتهم.

د. يوسف بن صاحل الصغر)*(

)*( أستاذ مشارك في كلية الهندسة - جامعة امللك سعود - الرياض.

الباطنيــة  دولــة 
المتحـــــــــدة

] المسلمون والعالم [
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ا الطائفة النصيرية فهي تعيش مرحلة صعبة ال تقتصر على نهاية عصر  أمَّ
التس���لط والظهور؛ بل بداية انكفاء وتقوقع وصراع من أجل البقاء، وهنا يجدر 
بن���ا أن نعرف املزيد عن هذه الطائفة، وال أكتمكم أن هناك أموراً س���هلة مثل 
تواجدهم وزعمائهم املشهورين، ولكن املشكلة في حقيقة عقائدهم التي تختفي 
خلف أبواب من السرية والتَّقيَّة، وقد فرحُت كثيراً مبوقع عنوانه »موقع العقيدة 
العلوية النصيرية« وبالطبع لن جتد ما يفيدك فهو مدائح وقصائد وما يسمونه 

ردود على بعض علمائنا األفاضل.

أماكن تواجدهم احلالية
يتواج���د النصيريون ف���ي اجلبال والس���هول احملاذية 
للساحل الس���وري ومركزهم هو ما يعرف بجبال النصيرية 
أو جبال العلويني، وقد انتش���روا مؤخراً في املدن السورية 
املج���اورة لهم مثل حمص التي حاولوا جاهدين الس���يطرة 
ا يفس���ر لنا إصرارهم على كس���ر شوكة الثورة  عليها. م�مَّ
ونها عاصمته���م الثانية، كما توجد  في حم���ص؛ ألنهم يعدُّ
أقلية نصيري���ة في محافظة حلب وبع���ض قرى اجلوالن، 
وبعد س���يطرة النصيرية على احلكم في س���ورية؛ حصل 
بعض التعديل في توزيعهم السكاني؛ إذ إن معظم قياداتهم 
السياس���ية والعس���كرية انتقلت مع عائالتها وأتباعها إلى 
دمش���ق واملدن الكبرى. ويقدر نسبة الشيعة النصيرية في 

التعداد العام لسكان س���ورية بنحو 10 ٪ أي ما يقارب من 
مليون وسبعمئة ألف نصيري.

ار شمال لبنان  وفي لبنان يتواجد النصيريون في سهل عكَّ
وضواحي مدينة طرابلس خاصة جبل بعل محسن. كما يوجد 
عدد كبير من الش���يعة النصيرية في غرب األناضول في لواء 
إس���كندرون. ويُقدر عدد النصيرية في دول���ة تركيا بنحو 2 
مليون نس���مة. وهناك عدد من الشيعة النصيرية في فارس 
ا  وتركستان الروسية وكردستان ويُعرفون باسم العلي إلهية، أمَّ
في فلس���طني فيوجد حوالي 2000 نصيري يسكنون منطقة 
اجلليل، وفي العراق يوجد عدد قليل جداً في منطقة تس���مى 
»عانة«، وهي قرب احلدود السورية، وهذه املنطقة كانت في 

القدمي إحدى أهم معاقل شيوخ الطائفة النصيرية.

أهم الشخصيات
- مؤسس هذه الفرقة أبو شعيب محمد بن نصير البصري 
النمي���ري )ت 270ه ( عاصر ثالثة من أئمة الش���يعة وهم علي 
الهادي )العاشر( واحلسن العس���كري )احلادي عشر( واإلمام 
الغائ���ب )الثاني عش���ر(.  زعم أنه الباب إلى اإلمام احلس���ن 
العسكري، وأنه وارث علمه، واحلجة واملرجع للشيعة من بعده، 
وأن صفة املرجعية والبابية بقيت معه بعد غيبة اإلمام املهدي.

- خلفه على رئاسة الطائفة محمد بن جندب.
- ثم أبو محمد عبد الله بن محمد اجلنان اجلنبالني 235 

_ 287 ه  من جنبال بفارس.
- حس���ني بن علي بن احلس���ني بن حم���دان اخلصيببي : 
املولود س���نة 260 ه  مصري األصل جاء مع أس���تاذه عبد الله 

ابن محمد اجلنبالني من مصر إلى جنبال، وخلفه في رئاس���ة 
الطائف���ة، وعاش في كنف الدولة احلمدانية بحلب كما أنش���أ 
للنصيرية مركزين أولهما في حلب ورئيسه محمد علي اجللي، 
واآلخر في بغداد ورئيس���ه علي اجلسري،  وقد توفي في حلب 

وقبره معروف بها.
- انقرض مركز بغداد بعد حملة هوالكو عليها.

- انتقل مركز حلب إلى الالذقية وصار رئيس���ه أبو س���عد 
امليمون سرور بن قاسم الطبراني   358 _ 427 ه .

ا سبق نستنتج ما يلي: ممَّ
إن هذه الطائفة في األصل شيعة إمامية اثني عشرية ادَّعى 
زعيمهم أنه الباب أو الواسطه بني اإلمام الغائب والشيعة، وأنه 
وارث علم اإلمام احلادي عشر. ببساطة جماعة اخترعوا وجود 
اإلمام الثاني عش���ر واختلفوا على الواسطة ومن الغرائب أنهم 
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اتفقوا على النص في اإلمام، وأنه من نس���ل احلسن 
العس���كري، واتفقوا على أن الواس���طة من غير آل 
البي���ت، واختلفوا على ش���خصه ويب���دو لي أنهم لم 
يجدوا من آل البيت في ذلك الوقت من يوافقهم على 

ادِّعاء وجود ذريه لإلمام احلادي عشر.
سعة انتش���ار الطائفة احلالي يدل على أنه كان 
انتش���ارهم أوسع في السابق، وإذا علمنا أنه بواقعهم 
احلال���ي وتصريحهم أنهم ال يدع���ون غيرهم، فهذا 
معناه أن انتشارهم كان له أسباب سياسية أو بصورة 
أخرى انتشروا برعاية س���لطة أو دولة أو من جانب 
آخ���ر هل كانت البيئ���ة التي َنوا فيها بيئة ش���يعية 
أم سنية عشش���ت فيها الصوفية الغالية؟ كله ممكن 
فمن يقبل بوحدة الوجود واالحتاد واحللول وإسقاط 
الشعائر الظاهرة وتقديس املشائخ؛ ال يبعد أن يكون 
ضحية لكل أفاك أثيم. تدعي النصيرية أن دولة بني 
بويه نصيرية، وأنه كذلك الدولة احلمدانية نصيرية، 
وأن الش���يعة اإلمامية نت حتت رعاي���ة الدولتني، 
وأن أمهات كت���ب اإلمامية أُلفت أيام البويهيني، وهنا 
مالحظة وهي أن التشيع الظاهر انتشر حتت سلطة 
الدول الباطنية، فهذه الدول���ة العبيدية التي أقامها 
اإلس���ماعيلية رعت اعتبار املذهب اجلعفري مذهباً 
خامس���اً، وكذلك فعل البويهيون نفس الش���يء وهو 
أمر طبيعي، فاملذهب الباطني ال ميكن تس���ويقه إالَّ 
ا العوام فتبعيتهم ألصحاب  بصورة سرية وفردية، وأمَّ
الشخصيات القيادية اآلسرة، وِمن ثمَّ كان التشيع أو 
التصوف الغالي مرحلة أولى لنش���ر العقائد الباطنية 
عن طريق الغلو باألش���خاص؛ ولذا فإن انتش���ارهم 
كان نتيج���ة ملراحل تفكك سياس���ي وعقدي عصفت 
باألمة س���يطرت فيها دول باطنية لفت���رات طويلة، 
ولكن بقاءهم إلى الوق���ت احلالي هو نتيجة تقصير 
نية وإهمال الدعاة في استكمال دورهم  من الدول السُّ
في اس���تنقاذ عوامهم من االستعباد والرضى مبجرد 
إبعادهم عن املراكز احلضرية، والس���ماح لهم بتكوين 
جتمعات في اجلبال، ففي الش���ام جند أن الش���يعة 
والدروز والنصيرية املوج���ودون هم بقايا جلأت الى 

مناطق نائية ووعرة وأهملت على مرِّ السنني.

عقائدهم
إن حرص النصيرية على س���رية معتقداتهم وقصرها على 
ش���يوخ الطائفة يدل على مدى االنحراف ع���ن ظاهر اإلميان 
ع���وه وانهم هم املؤمن���ون حقاً، ومن هن���ا أكتفي مبا  ال���ذي يدَّ
ميكن اس���تنتاجه من خالل املناظرة بني العلوي الشيعي والعلوي 
النصيري التي انتهت كعادة القوم بالسبِّ والشتم والقذف والذي 
يهمنا هو أن التقية موجودة لدى الطرفني، ولكنها لدى الش���يعة 
أعمق ومتفقون على الغلو في علي وفاطمة، وخالفهم فلس���في 
ويالح���ظ اتهام النصيري للش���يعة بالتخلي عن احلس���ني وآل 
ا بغض أبي بكر وعمر وابن تيمية فهو مش���ترك؛ ولكنهم  بيته أمَّ
يختلفون في عبدالرحمن بن ملجم قاتل - علي رضي الله عنه - 
ا يثبت  فالشيعي يلعنه والنصيري يستعمل التقية ويتوقف فيه ممَّ
تقديسهم له؛ ألنه خلَّصه من الناسوت واعترف النصيري بتقدمي 
اخلمر في مزاراته���م وأن النهي لالجتناب وليس للحرمة! وبرر 
عدم وجود كتب للطائفة بتبريرين متناقضني أحدهما اعتمادهم 
على نق���ل الصدور، واآلخر إحراق كتبهم م���ن قبل العثمانيني، 
نَّة   واتهم الشيعة مبحاولة دعوة النصيرية وأن تصرفاتهم مع السُّ
س���تجرُّ املصائب على النصيرية، وكان يكرر تعرضهم للمجازر 
عبر التاريخ وخاصة في حلب أيام الس���لطان العثماني س���ليم 
األول، ويبدو قلقه من املس���تقبل واضحاً للعيان. استعمل التقية 
ف���ي محاولة نفي تأليه علي بن أب���ي طالب - رضي الله عنه - 
واتهم الشيعة بذلك، وفي ختام املناظرة أترككم مع النص التالي 

مع االعتذار للقارئ الكرمي..
العلوي النصيري للعلوي الشيعي:

بصراحة أنا لو كنت مكانك لبكيت على نفس���ي. طبعاً من 
يأخ���ذ بجواز التمتع بالرضيعة ال يس���تغرب عنه ش���يء، وهنا 
اً  س���أفرد مقاالت مضحكة لتش���بع ضحكاً عليها أيها الغبي رّدً
عليك وعلى أمثالك، وما كتبتموه عن تهمة اللواطة لس���يدي أبي 

شعيب رضوان الله عليه.
- اخلميني يبيح وطء الزوجة في الدبر: يقول اخلميني في 
حترير الوسيلة ص241 مس���ألة رقم 11 )املشهور األقوى جواز 

وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة(!
- إعارة الفروج.

روى الطوسي عن محمدعن أبي جعفر قال: قلت الرجل يحل 
ألخيه فرج امرأته. قال: نعم. ال بأس به. له ما أحل منها )كتاب 
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االستبصار( طبعاً نحن العلويني اتهمنا بذلك زوراً وبهتاناً. 
- حتى مجامعة الرضيعة جائزة عند اخلميني الذي يقول:

ا س���ائر االس���تمتاعات كاللمس بشهوة والضم   » وأمَّ
والتفخيذ فال بأس بها حتى في الرضيعة« )حترير الوسيلة 

.)216/2
واخلوئي يبيح لع���ب الرجل بعورة الرجل، واملرأة بعورة 

املرأة من باب املزاح واملداعبة!
س���ؤال 784: هل يجوز ملس العورة من وراء الثياب من 
الرجل لعورة رج���ل آخر، ومن املرأة لع���ورة أخرى؛ ملجرد 

اللعب واملزاح، مع فرض عدم إثارة الشهوة؟
ر لنا.  ما هذا يا هذا؟ فسِّ

اخلوئي: ال يحرم في الف���رض، والله العالم. املصدر: 
صراط النجاة في أجوبة االس���تفتاءات ج3 )مس���ائل في 

الستر والنظر والعالقات(.
ماذا تقول في ذلك أتتهم الس���يد اخلامنئي والس���يد 
اخلوئ���ي؟ أنا من جهتي ال أتهمهم وأس���تطيع تعليل ما قال 

هل تستطيع أنت؟ انتهى.
وأخيراً فإذا كان التسلط النصيري لم يكن ممكناً بدون 
���نَّة املنتسبني حلزب البعث، فقد حكم األسد  غطاء من السُّ
ني  األب منذ 1966م وزيراً للدفاع مس���تتراً خلف رئيس سُّ
ن قام مبا يسمى احلركة  )نور الدين األتاس���ي( وعندما متكَّ
التصحيحية ونصب نفسه رئيساً للوزراء، ثم رئيساً للدولة، 
وب���دأ بناء دولة الطائفة وتغلغ���ل النصيرية في كل مفاصل 
���نَّة مسلوبة  السلطة خلف س���تار شخصيات منسوبة للسُّ
اإلرادة منهم مصطفى طالس وزير الدفاع املش���غول بالفن 
وتنس���يق الزهور، وعبد احلليم خدام ال���ذي خدم طوياًل 
وزي���راً للخارجية ونائباً للرئيس وانته���ى به املطاف هارباً 

خارج البالد ال يثق به أحد، وحالياً نحن أمام فاروق الشرع 
نائ���ب الرئيس الفخري. إنهم أركان لنظام طائفة النصيرية 
وال ينتهي العج���ب فالطامة الكبرى ليس���ت مجموعة من 
العلماني���ني الذين بدؤوا بخدمة ح���زب البعث وانتهى بهم 
ن لبسوا عمائم  املطاف خدماً للباطنية، بل هي مجموعة ممَّ
���نَّة وخدموا بكل إخ���الص؛ حرب الطائفة  علماء أهل السُّ
ضد الشعب ولنس���مي مثاًل املفتي )أحمد حسون( والشيخ 
)محمد سعيد رمضان البوطي( فنظرة سريعة تكفي ملعرفة 
الس���بب احلقيقي لثبات مواقف بعضهم م���ع النظام. إنها 
عقدة ابن تيمية والوهابية والسلفية ومحاولة احلفاظ على 
جناب التصوف الغالي وهنا أؤكد على أن الباطنية بأنواعها 
وطوائفها املختلفة في النهاية ملة واحدة؛ ولذا ال تستغرب 
اندماج الصوف���ي الغالي مع كل طائف���ي وحتول الصوفي 
الساذج الى شيعي أمر سهل فِمْن غلو في آل البيت إلى بغض 
شديد ليزيد ثم بني أمية ثم الصحابة وآخر حقنة هي لعن 
الش���يخني؛ ولذا أرى أن تطهير الشام من رجس الباطنيني 
مير عبر نشر مبادئ اإلس���الم الصافية، واألخذ من املنبع 
وعدم االلتفات إلى اخلرافات واألباطيل التي تراكمت عبر 
العصور، ونعود الى ميزان سالمة الديانة والقدرة من جديد 
وال يص���ح أن يُقتل املوحدون في امليادين ويتكلم باس���مهم 
العلماني والنصراني وإذا رفعنا شعار »ما لنا غيرك يا ألله« 
فال حاجة لنا بواس���طة غيرنا بيننا وبني القوى اخلارجية، 
أين القوي س���ليم الدين؟ ابحثوا عنه وارفع���وه عالياً أمام 
العالم الذي ينتظر أن نقدم له رجاالً ليتكلموا باس���م الثورة 
حتى يدعمها. ادفعوا بالسياسي العاقل سليم الديانة الذي 
انقاد للثورة، فالنصر قريب وقطف الثمرة قبل أن تس���قط 

في احلوض اآلسن هو التحدي في هذه املرحلة.
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واخلارجي����ة  الداخلي����ة  التفاع����ات  طبيع����ة  أس����همت 
املرتبطة بالتطور اجليوإس����تراتيجي ملنطقة القرن اإلفريقي 
في إعادة صياغتها وتركيبها أكثر من مرة؛ فاحلروب األهلية 
والصراع����ات العنيفة على الس����لطة، وانهيار مش����روع الدولة 
الوطني����ة، والكوارث الطبيعية، والتنافس الدولي على الثروة 
والنفوذ أسهمت في صياغة وتشكيل هذا اإلقليم املضطرب.

وقد أعيدت صياغة خريطة منطقة القرن اإلفريقي مرة 
أخ����رى بعد انتهاء احل����رب الباردة لتعكس حقيقة سياس����ات 
الهيمن����ة والنف����وذ للق����وى األجنبي����ة الفعال����ة ف����ي املنطق����ة، 
وق����د متَّ ف����ي ه����ذا الس����ياق ص����ك مفه����وم الق����رن اإلفريق����ي 
الكبير؛ ليعبر عن املصالح السياس����ية واالقتصادية واألمنية 
واإلس����تراتيجية للدول الغربية والواليات املتحدة األمريكية 
في ش����مال ش����رق إفريقي����ا، باإلضافة إلى منطق����ة البحيرات 
العظمى. وعقب أحداث 11 سبتمبر 2001م دفعت االعتبارات 
األمني����ة ببعض أدبي����ات التفكير اإلس����تراتيجي الغربية إلى 
التوسع في استخدام مفهوم القرن اإلفريقي ليشمل اليمن.

الواقع إن التنافس بني القوى الدولية في منطقة القرن 
اإلفريق����ي انتق����ل إلى حلق����ة جديدة وهي الص����راع فيما بني 
ه����ذه الق����وى عليه����ا، ذلك أن����ه ينط����وي على عنص����ر النفط 
وأولوي����ة تأم����ني اإلم����دادات م����ن الطاق����ة والت����ي ُتع����دُّ واحدًا 
م����ن االعتب����ارات الرئيس����ة التي تص����وغ بها الدول سياس����اتها 
وعاقاته����ا اخلارجي����ة. وف����ي ظ����ل التط����ورات املتاحقة على 
أط����راف النظ����ام اإلقليمي العرب����ي في امتدادات����ه اإلفريقية 
والت����ي تبش����ر بإع����ادة رس����م خريط����ة الت����وازن اإلقليم����ي ف����ي 
املنطقة، ورمبا يكون ذلك في غير مصلحة النظام اإلقليمي 
العرب����ي وين����ذر بوج����ود تهدي����دات خطي����رة ملنظوم����ة األم����ن 
القومي العربي، وهنا يطرح س����ؤال نفسه أال وهو: ما طبيعة 
التناف����س الدول����ي في منطقة الق����رن اإلفريق����ي؟ وما موقع 
الع����رب م����ن ه����ذا االس����تقطاب احملم����وم عليه����ا؟ وم����ا تأثير 
التداف����ع الدولي نحو املنطقة عل����ى منظومة األمن القومي 
العربي؟ وهو ما حتاول املقالة اإلجابة عنه من خال احملاور 

التالية:

] المسلمون والعالم [

التدافع 
الدولي نحو

م���رع���ي)*( جن����الء  د.   

)*( باحثة متخصصة في العلوم السياسية.

»القرن اإلفريقي«... 
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أواًل: “القرن اإلفريقي”
بن مصاحل القوى اإلقليمية واالهتمام العاملي:

تتسم منطقة القرن اإلفريقي بخصائص ثقافية واقتصادية 
وسياس���ية تس���ببت في خلق العديد من األزمات التي عادة ما 
تكون نتاجاً لتشابكات العوامل الداخلية واخلارجية، ومن أبرزها 
التعددية الثقافية، وحداثة الدولة اإلفريقية، وسوء إدارة الدولة)1(.
وتتسم مصالح القوى اإلقليمية في املنطقة بالتشابك والتعقد 
بني األطراف املكونة لإلقليم من ناحية، والقوى اخلارجية سواء 
أكانت إقليمية أم دولية من ناحية أخرى، ولكنها تتجه في مجملها 
نحو حتفيز الصراع واستمراره، خاصة في الصومال والسودان؛ 

بل وتعدُّ احملدد الرئيس ملستقبل التفاعالت في اإلقليم)2(.
عوام���ل ومتغي���رات اس���تمرار اهتم���ام الق���وى الكبرى في 

النظام العاملي  بالقرن اإلفريقي:
وثمة مجموعة من العوامل واملتغيرات كانت سبباً في استمرار 
اهتمام القوى الكبرى في النظام العاملي بالقرن اإلفريقي، تتمثل 

في:
1 املوقع اجلغرافي وأثره على التطور السياس���ي واالقتصادي 

واالجتماع���ي للمنطقة، حيث ميثل الق���رن اإلفريقي ممراً 
وبواب���ة للبحر األحمر وخليج ع���دن، باإلضافة إلى اخلليج 
العرب���ي واحمليط الهندي، األمر ال���ذي جعله محطَّ اهتمام 

القوى الدولية املسيطرة.

2  قرب القرن اإلفريقي من مصادر النفط في اخلليج العربي، 

وه���و ما دفع الواليات املتحدة وال���دول الغربية إلى محاولة 
الدفاع عن هذه املص���ادر، وتأمني الوصول إليها، ومن أبرز 
األدوات التي استخدمت في ذلك إقامة القواعد العسكرية، 

وتبادل املعلومات االستخباراتية مع دول املنطقة.

3  األهمي���ة االقتصادية للقرن اإلفريقي، حيث إن اكتش���اف 

النفط والذهب والغاز الطبيعي في املنطقة قد أضاف بُعداً 
جديداً للتنافس الدولي، ودخ���ول قوى أخرى جديدة فاعلة 
بجانب القوى االس���تعمارية الس���ابقة مثل الواليات املتحدة 

والصني والهند والبرازيل.

السياسة  اإلفريقي«،  القرن  في  الدولة  وأزمة  الداخلية  »العوامل  رأفت،  إجالل  د.   )((
الدولية، يوليو 2009م، ص 169-168.

)2( ملزيد من التفاصيل عن مصالح القوى اإلقليمية في القرن اإلفريقي ميكن الرجوع إلى:
      جنالء محمد مرعي، »تأثير البترول في توجهات السياسة اخلارجية األمريكية جتاه 
إفريقيا بعد أحداث )) سبتمبر 2011م »دراسة حالية: السودان«، رسالة دكتوراه، 

جامعة القاهرة: كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 2011م، ص 126-122.

ل التنافس  4  تأثيرات احل���رب الباردة وما بعدها، فقد ش���كَّ

ب���ني القوى الدولي���ة الكبرى على الق���رن اإلفريقي طبيعة 
النظم األمنية والسياسة الس���ائدة في اإلقليم، فالتأثيرات 
اإليديولوجية للحرب الباردة أدت إلى تأسيس نظم سياسية 
متباينة، مبا في ذلك نظم االس���تبداد العسكرية، كما متت 
إقامة قواعد عسكرية أجنبية، وشبكات اتصال استخبارتية 

في املنطقة)3(.
وقد حولت األهمية اإلس���تراتيجية ملنطقة القرن اإلفريقي 
إلى منطق���ة نفوذ غربي جعلتها دائماً مح���ل تنافس بني الدول 
الكبرى في مرحل���ة احلرب الباردة. ومع بداي���ة النظام العاملي 
اجلديد في التس���عينيات من القرن املاضي، تصاعدت حدة هذه 
املنافس���ة وتعددت أطرافها، ولكنها ظل���ت ملعباً للدول الكبرى، 
وخاصة الواليات املتحدة وفرنس���ا واململكة املتحدة. حيث سعت 
القوى الكبرى املس���يطرة في النظام الدول���ي إلى التدافع عليه 
ا س���لماً من خالل  من أجل كس���ب مناطق نف���وذ لها هناك، إمَّ
ا كرهاً من  العالق���ات الوثيقة مع نظم احلكم في املنطق���ة، وإمَّ

خالل استخدام القوة املادية. 

ثانيًا: التدافع الدويل حنو “القرن اإلفريقي”...
 وحلقة جديد من الصراع:

الواق���ع أن التنافس بني القوى الدولية ف���ي منطقة القرن 
اإلفريق���ي انتقل إلى حلقة جديدة وه���ي الصراع فيما بني هذه 
الق���وى عليه���ا، حيث يب���دو التنافس الصين���ي- األمريكي في 
الق���رن اإلفريقي األصعب واألكثر شراس���ة، ذل���ك أنه ينطوي 
على عنصر النفط الذي يُعدُّ أولوية لدى الطرفني ويؤثر بش���كل 
أساس���ي ورئيس على األمن القومي لهما، كل من زاوية أوضاعه 
الداخلية اخلاصة أو مكانته ومكانة اقتصاده. إذ تتطلع الواليات 
ا يجعلها  املتحدة إل���ى املزيد من االعتماد على ه���ذا النفط ممَّ
تسعى للس���يطرة على املخزون العاملي منه، وهذا ما دعاها إلى 
محاصرة النفوذ األوروبي في القرن اإلفريقي، ومواجهة التحرك 

الصيني)4(.
وحتتل هذه املنطقة موقعاً مهماً في اإلستراتيجية العسكرية 
األمريكية، خصوصاً بعد أحداث 11 س���بتمبر 2001م في إطار 

)3( د. حمدي عبد الرحمن حسن،«التنافس الدولي في القرن اإلفريقي«، السياسة الدولية، 
يوليو 2009م، ص 173-172.

الفترة  خالل  السودان  جتاه  األمريكية  »السياسة  مرعي،  محمد  جنالء   )((
والعلوم  االقتصاد  كلية  القاهرة:  جامعة  ماجستير،  رسالة  1989م-2002م«، 

السياسية، 2006م.
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“احل���رب على اإلرهاب”، وإعادة طرح مش���روع القرن اإلفريقي 
اجلديد الذي يهدف إلى: تأمني املمرات املائية العاملية في البحر 
األحمر واحمليط الهندي مبا يخدم املصالح األمريكية، فضاًل عن 
تأمني الوصول إلى منابع النفط واملواد اخلام. وعليه، استخدمت 
الواليات املتحدة األمريكية مجموعة من األدوات الدبلوماس���ية 
واالقتصادية والعسكرية من أجل تأمني النفط اإلفريقي، وضمان 

تدفقه إليها دون أية عقبات أو مشاكل، منها:
التواجد العس���كري املباش���ر ف���ي املنطق���ة: وذلك لتدريب 
اجليش اإلثيوبي، وتوفير املساعدات االستخباراتية واللوجيستية 
إلثيوبيا، وانطالق بعض قوات التدخل السريع من قاعدة جيبوتي 

لتأمني منطقة الساحل اإلفريقي.
االعتم���اد عل���ى بع���ض دول األركان اإلقليمي���ة: فإثيوبيا 
أصبح���ت متثل الذراع العس���كري للواليات املتح���دة في القرن 
اإلفريقي الكبير، حيث متتلك واحداً من أكبر اجليوش اإلفريقية 
س���واء أِمْن حيث العدد أم العدة، كما توجد في جيبوتي القاعدة 
العسكرية األمريكية في املنطقة التي توفر قوات التدخل السريع 

ألية عمليات عسكرية قد تشارك فيها الواليات املتحدة)1(.
كما ان التكالب اجلديد على إفريقيا ارتبط أساس���اً بالدور 
الصيني حتدي���داً منذ أعوام التس���عينيات، وس���عيها الدؤوب 
للحص���ول على النفط اخلام وفتح أس���واق جدي���دة، فالتحرك 
الصين���ي اجلديد في القارة، والذي يعتم���د على فكرة “التغيير 
الناعم”، أخذ ينحي جانباً عوامل السياس���ة واإليدولوجيا، وذلك 
مقابل هيمنة االقتصاد واملصالح النفعية البحتة)2(. حيث اعتمدت 
لنفسها إستراتيجية جديدة متثلت في “تنويع مصادر النفط” مع 
إعطاء إفريقيا أولوية جيوبوليتيكية في هذه اإلستراتيجية، وعلى 
الرغم من أن هذه اإلس���تراتيجية له���ا مظهر اقتصادي، إال أنها 
تتمت���ع بقيمة أخرى من الناحية اإلس���تراتيجية، ذلك أن التوجه 
الصين���ي نحو الطاقة اإلفريقية إنا يتم في إطار إس���تراتيجية 
 Aid – For “ أكبر وهي إس���تراتيجية املساعدات مقابل النفط
Oil –”، ونظ���راً لوجود احتياطيات نفطية مهمة في إفريقيا فإن 
الصني لم تأُل جهداً في جتنيد مواردها الدبلوماسية والسياسية 
واالقتصادية والعس���كرية بهدف ضمان الس���يطرة على املوارد 
النفطي���ة اجلديدة في القارة، حيث حتصل الصني على 25٪ من 

»السودان  إفريقيا  جتاه  األمريكية  اإلستراتيجية  والدماء:  النفط  مرعي،  جنالء  د.   )((
أمنوذجاً«، القاهرة: املركز العربي للدراسات اإلنسانية، 2012م.

)2( محمد جمال عرفة، »الصني و«التغيير الناعم« في إفريقيا..«العوملة اجلديدة«!«، قراءات 
افريقية، يوليو – سبتمبر 2011م، ص 76-66.

واردتها النفطية من إفريقيا)3(.
وقد شجعت الصني محاوالت حتقيق تنمية اقتصادية داخل 
منطقة القرن اإلفريقي، وذلك من خالل تقدمي قروض منخفضة 
الفائدة، وإعفاء بعض الدول من الديون، ووضع تعريفات جمركية 
تفصيلية، وإقامة مشروعات لتحسني البنية األساسية مثل الطرق 
والكباري ومحطات املياه والكهرباء وش���بكات الري واالتصاالت. 
وعلى اجلانب اآلخر، كانت الصني مصدًرا مهماً لألس���لحة التي 
حصلت عليها بعض دول القرن اإلفريقي مثل الصومال، وإريتريا، 
وإثيوبيا.كما حرصت الصني على تعميق التعاون العسكري بينها 
وبني جيبوتي، خاصة بعد إقامة قاعدة عسكرية أمريكية داخلها. 
ورمبا ميث���ل االهتمام األمريكي والصين���ي املتزايد بالقارة 
اإلفريقية تدخ���اًل بالطبع في مناطق النفوذ األوروبية التقليدية، 
خاصة النفوذ الفرنس���ي)4(، ففي منطقة الق���رن اإلفريقي، بدا 
ه���ذا األمر جلياً في حال التنافس األمريكي – الفرنس���ي حول 
دولة جيبوتي ذات األهمية اإلستراتيجية، نظراً الحتاللها موقعاً 
متقدماً في منطقة بحرية مير عبرها ربع إنتاج العالم من النفط، 
باإلضافة إلى وجودها على الش���ريط اإلستراتيجي بني الساحل 
والقرن اإلفريقي الذي تس���عى واش���نطن إلى فرض األمن فيه. 
وعلى الرغم من احتفاظ فرنس���ا بقاعدتها العسكرية األساسية 
هناك - كامب ملوان - فإن النفوذ األمريكي في جيبوتي في تنام 

مستمر)5(.
لكن ميكن الق���ول: إن هناك عوامل عديدة من ش���أنها أن 
حتك���م وتيرة هذا التنافس ومدى حدته أهمها القّوة العس���كرية 
وه���ي عنصر فعال في حتديد مصير التنافس على النفط، إذ ال 
يجب أن ننسى أن الواليات املتحدة وعلى الرغم من األزمات التي 
متر بها واملشاكل التي تعاني منها، إال أنها ما تزال “الدولة األكثر 
ق���ّوة في العال���م”، وهي موجودة في معظم أماك���ن إنتاج النفط 
املهمة واحليوية العاملية كما وتسيطر على معظم طرق اإلمدادات 
والنقل العاملية؛ البحرية والبرية، وهو األمر الذي من ش���أنه أن 
يكبح إمكانية حتول سياس���ة الصني في إفريقيا ومناطق أخرى 
من العالم إلى سياسة هجومية متشددة تهدد املصالح األمريكية 

بشكل “فج”.

(3) Brooks, Peter., «China & influence in Africa: Implications For 
the united states», backgrounder (Washington : The heritage 
Foundation, 2006). No.1916. p.7.

))( جنالء محمد مرعي، »تأثير البترول في توجهات السياسة اخلارجية األمريكية جتاه 
إفريقيا بعد أحداث )) سبتمبر 2011م، »دراسة حال: السودان«.

السياسة  للتنافس«،  جديدة  إستراتيجية   ... وإفريقيا  »أوروبا  فهمي،  ثروت  جورج   )5(
الدولية، ع 163، يناير 2006.
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ثالثًا:" موقع العرب يف ظل التدافع الدويل
حنو “القرن اإلفريقي”:

على الرغم من بؤر التوتر والصراع التي تش���هدها منطقة 
القرن اإلفريقي، فإن عام 2011م يبش���ر بإعادة رس���م خريطة 
التوازن اإلقليمي في املنطقة، ورمبا يكون ذلك في غير مصلحة 
النظ���ام اإلقليمي العرب���ي إذ تقاطع املصال���ح القومية للدول 
العربية املطلة على البحر األحمر ودول القرن اإلفريقي، وميكن 

أن نشير في هذا السياق إلى أمرين مهمني:
أولهم���ا: التعام���ل م���ع جمهوري���ة أرض الصومال مبنطق 

االعتراف الواقعي بوصفها بدياًل عن الدولة األم.
ثانيهم���ا: ظهور دولة جنوب الس���ودان املس���تقلة لكونها 
فاعاًل جديداً في منطقة الق���رن اإلفريقي، وهو ما يعني تغير 
وتبدل طبيعة األدوار اإلقليمية. إذ تصبح دولة جنوب السودان 
بتوجهها اإلفريقي أقرب إلى إثيوبيا وكينيا، وهو ما يجعلها ذات 
تأثير بالغ على معادلة توزيع مياه نهر النيل. فاجلدير بالذكر أن 
السياسة املصرية عملت دوماً على إقامة توازن إقليمي ملواجهة 
إثيوبيا نظراً حلال العداوة التقليدية بني إريتريا وإثيوبيا، حيث 
حظيت مصر دوماً بدعم السودان. وهو ما يعني أن وجود دولة 
جنوب الس���ودان في هذه املعادلة سيؤدي إلى إعادة النظر في 

طبيعة التحالفات القائمة.
وبعد، فإن ما يحدث من تط���ورات متالحقة على أطراف 
النظام اإلقليمي العربي ف���ي امتداداته اإلفريقية ينذر بوجود 
تهديدات خطيرة ملنظوم���ة األمن القومي العربي، وذلك نتيجة 
االنفالت األمني وانتش���ار التطرف وظاه���رة القرصنة، والتي 
فتحت املنطقة أمام وجود عس���كري دولي دائم يحد من حرية 
حركة اجلوار العربي، وإنها ستؤثر يقيناً في أمن البحر األحمر 
وتدفق مياة النيل إلى كل من السودان ومصر. فلقد مت انفصال 
جنوب الس���ودان برعاية دولية وإفريقية وغياب عربي واضح، 
وتقوم أوغندا وبوروندي بعملية حفظ السالم في الصومال، كما 
باتت دول إفريقية كبرى مثل إثيوبيا وجنوب إفريقيا والس���نغال 
م���ن أبرز املؤيدي���ن جلمهورية أرض الصوم���ال داخل االحتاد 
اإلفريقي. ويبدو أن الوالي���ات املتحدة والدول الغربية أضحت 
تفضل احلل اإلفريقي على احلل العربي بالنس���بة إل�ى مناطق 
التوت���ر والتأزم على خط التماس العرب���ي اإلفريقي. لذا فإن 
ما يح���دث في منطقة القرن اإلفريقي من تفاعالت وجتاذبات 
س���يفضي ال محالة إلى إعادة تش���كيله وصياغته من الناحية 

اجليوس���تراتيجية، حيث يعك���س طبيعة التحالف���ات اإلقليمية 
والدولية اجلديدة، وإن هذا التغير س���يكون معادياً للمد العربي 

واإلسالمي في املنطقة)1(.
ومع قيام موجة التغيير بثورات الربيع العربي، بدا أن إعادة 
التفكير ف���ي خريطة املصالح اإلس���تراتيجية العربية أمر مهم، 
لتس���ليط الضوء على واحدة من املناطق التي أهملت أو حيدت 
في العقود املاضية، وهي منطقة القرن اإلفريقي وحوض النيل. 
والذي أكد علي تأثير الغياب العربي في عزل الدول اإلفرو-عربية 
ع���ن املنطقة وحرمانها من أي نف���وذ أو مبادرة حلل الصراعات 
التي تنشب في اإلقليم كما يحدث في السودان والصومال. وهو 
ما أدى إل���ى ترك املنطقة إلى النظام الدول���ي واإلقليمي الذي 
لم يعمل على حل مش���اكل منطق���ة القرن اإلفريقي؛ بل عمقاها 
بحروب الوكالة وبالتشجيع على قيام دولة جنوب السودان والذي 
سيؤثر سلبياً في التوازن اإلستراتيجي في املنطقة إذا ما سادت 
عالقات التوتر مع الس���ودان بدالً من التعاون، فيما حيد العرب 
متاًما طوال العقدين املاضيني ع���ن التأثير في مجريات األمور 
هناك، أو حتى املس���اهمة في حفظ أمن املمرات البحرية املهمة 

التي تسيطر عليها املنطقة في خليج عدن وباب املندب.
كما أدى هذا الغياب إلى زيادة التغلغل اإلسرائيلي واإليراني 
في املنطقة، الذي لم يقتصر على الشق اإلفريقي؛ بل كان هناك 
تاريخ إس���رائيلي من التغلغل في الس���ودان وإثيوبيا واليمن في 

جيوإستراتيجية  وصياغة  تشكيل  إعادة  اإلفريقي..  الرحمن،«القرن  عبد  حمدي  د.   )((
وحتالفات إقليمية ودولية جديدة«،

 http://www.aleqt.com/201121/01//article_494309.html
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زمن حكم اإلمام، إلى أن اس���تقر اليوم بنفوذ إسرائيلي 
في كينيا وإثيوبيا وأوغندا. فبالنسبة إلى إسرائيل، تُعدُّ 
منطقة القرن اإلفريقي مس���رحاً إستراتيجياً حيوياً في 
إدراة صراعها وعالقاتها مع الدول العربية، ويهدف هذا 
التواجد إلى استمرار مصادر النزاع عبر دعم قوى التوتر 
في كل من الصومال والس���ودان )بشكل غير مباشر من 
خالل إريتريا(، ودعم عالقاته���ا بكل من إثيوبيا وكينيا 
وإريتريا، ضمن منظومة من املصالح األمنية والعسكرية، 
لتأمني تواجدها اإلستراتيجي في املنطقة، والذي يحمل 
أهدافاً عس���كرية ف���ي املقام األول. كم���ا كانت مهمته 
هو احلصول عل���ى االعتراف الدبلوماس���ي من جانب 
ال���دول اإلفريقية، وذلك في إطار س���عيها الدؤوب إلى 
تثبيت وضعها كدولة طبيعية ف���ي املجتمع الدولي، من 
خالل برامج املس���اعدات اخلارجي���ة، وتطوير التعاون 

االقتصادي مع هذه الدول)1(.
ومما الش���ك فيه أن تزايد النشاطات اإليرانية في 
منطق���ة القرن اإلفريق���ي تُلقي بظاللها وانعكاس���اتها 
الس���لبية على األمن القومي العربي ككل، وتهديد نظم 
األمن الوطنية لبعض الدول العربية. فيشكل كثافة النفوذ 
اإليراني في العمق اإلفريقي، وفى ضوء التراجع وسلبية 
األداء العربي، خصم���اً موضوعياً من الوجود واملصالح 
العربية. وعلى الرغم من أنه توجد جاليات عربية مؤثرة 
ف���ي بعض الدول اإلفريقية خاصة في الغرب،  فإنها ال 
متارس دوراً سياسياً فاعاًل في خدمة املصالح العربية؛ 
بل في االجتاه املعاكس ف���ي خدمة املصالح واألهداف 
اإليرانية. كما حاولت تفجي���ر مناطق األطراف للنظام 
اإلقليمي العربي، فلم تكن مبنأى عن النيات والتحركات 
اإلسرائيلية، ليس من زاوية التطابق الكلي في األهداف 
املرجوة، ولكن لعدم ترك هذه الساحة باملطلق؛ بل رمبا 
لتوظيف كثافة الوج���ود والنفوذ اإليراني ضمن األوراق 
الضاغطة واملهمة في أي مقايضات سياس���ية محتملة، 

أو لدرء أخطار متوقعة)2(.

مركز  القاهرة:  إفريقيا،  في  األهلية  احلروب  محمود،  إبراهيم  أحمد   )((
الدراسات السياسية واإلستراتيجية، 2001م.

اإلفريقي«،  القرن  في  اإلقليمية  القوى  »مصالح  عرفات،  أحمد  إبراهيم  م)2( 
السياسة الدولية، ع177، يوليو 2009م.

رؤية مستقبلية...
لألم��ن القوم��ي الع��ريب يف ظ��ل التداف��ع 

الدويل حنو “القرن اإلفريقي”:

يتوق���ع مراقبون للش���أن اإلفريقي أن تش���هد 
العالق���ات اإلفريقي���ة - العربية تنامياً في ش���تى 
املجاالت التجارية واالقتصادية والسياسية من أوسع 
األبواب، خاص���ة بعد الربيع العرب���ي الذي يطوف 
بغالبية البل���دان العربية، في الوق���ت الذي حتولت 
فيه غالبية البالد اإلفريقية للمسار الدميقراطي في 

العقود األخيرة.
وأياً كان األمر، فإن تدعيم األمن القومي العربي 
يتطل���ب االعتماد عل���ى عدد من الركائ���ز الواقعية 
واملوضوعية لتغيي���ر الواقع الس���لبي في العالقات 
بني العرب وش���عوب منطقة الق���رن اإلفريقي، من 
بينه���ا: إعادة التفكي���ر مجدداً في األم���ن القومي 
العربي ومجاله احلي���وي كنقطة انطالق للعمل على 
بناء عالقات تعاون إس���تراتيجي سياسي واقتصادي 
وأمني ومائي مع هذه املنطقة مبا يصبُّ في مصلحة 
األجيال العربية املقبلة. ومعاجلة آثار الفترة املاضية 
باالس���تفادة املأمولة م���ن الثورات العربي���ة، والتي 
سيكون لها انعكاس على السياسة اخلارجية العربية، 
لوضع حد لسياس���ة تهميش العرب في هذه املنطقة 

من أطراف إقليمية ودولية على حد سواء.
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] المسلمون والعالم [

إسرائيـــــــل
ر الفلسطينيين هجِّ

ُ
ت

ِمن النقب
حممد ب��ن  ح��س��ن 

النق���ب  ه���ي منطق���ة صحراوي���ة تق���ع في 
جنوب فلس���طني والقسم األكبر من س���كان النقب هم 
م���ن الع���رب البدو الذي���ن بقوا ف���ي ه���ذه املنطقة بعد 
حرب سنة 1948م، ولقد صادقت احلكومة اإلسرائيلية 
ف���ي الفترة األخيرة على ما يعرف ب�”مخطط برافر”، 
وال���ذي يهدف إلى ترحيل ما ب���ني 45 ألفًا إلى 65 ألف 
بدوي من قراهم العربية غير أن احلكومة اإلسرائيلية 
قال���ت: إن املخطط يهدف أساس���ًا إلى “إعادة توطني” 
عش���رات اآلالف من املواطنني العرب البدو في النقب، 
وأحملت إلى أن هذا املخطط سيشمل 30 ألفًا من البدو 
س���يتم إخراجه���م م���ن قراه���م وجتميعه���م ف���ي بلدات 

بدوية أقيمت في بداية سبعينات القرن املاضي.
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 وبحس���ب عديد املراقبني فان هذا املخطط يبقى غامضاً؛ 
غير أن األكيد هو مش���روع تهجير جماعي جديد سيشمل أكثر 
م���ن 45 ألف بدويٍّ في النقب عن قراهم وهدم أكثر من 25 ألف 
بيت، كما أظهرت ملفات ويكليكس أن احلديث يدور في إسرائيل 
عن ترحيل 65 ألف بدوي أي كل سكان القرى غير املعترف بها.
و القرى غير املعترف بها هي تسمية لقرى عربية بدوية في 
النق���ب يزيد عددها عن األربعني قرية، ولقد رفضت احلكومات 
اإلسرائيلية املتعاقبة منذ سنة 1945م وحتى اليوم االعتراف بها؛ 
ولذل���ك فإنها تعدُّ جميع املباني املوجودة فيها غير قانونية، وهي 
تخلو من كافة اخلدمات والبُنى التحتية، واملرافق الصحية والتي 
يتع���ني على كل دولة توفيرها للس���كان، وكانت حكومة االحتالل 
لت جلنة برئاس���ة احملكمة العليا ومراقب  اإلس���رائيلي قد ش���كَّ
الدولة الس���ابق أليعازر غولدبرغ للبح���ث في قضية القرى غير 

املعترف بها وتقدمي توصيات.  
ولق���د عملت جلنة برافر على مدار س���نتني ونصف ولكنها 
وضعت خطة بعيدة كلَّ البعد عن توصيات غولدبرغ وعن قضايا 
عرب النقب احلقيقية ورغبتهم في حل قضاياهم، ولم يش���ارك 
في عضوية هذه اللجنة أي عرب���ي أو مندوب عن عرب النقب، 

ولم تتشاور اللجنة مع أية جهة عربية في النقب 
ولقد عارض عرب النقب مخطط برافر والذي يقضي بإعطاء 
تعويض مالي فقط للمواطنني البدو، والذين كانوا يس���كنون في 
هذه املنطقة ومتَّ ترحيلهم عنها في سنوات السبعينات، وجتميعهم 

في بلدات أقيمت خصيصاً لهذا الغرض
لقد جنحت السلطات اإلسرائيلية في حصار النقب وتطويقه 
وذلك منذ االنتفاضة الفلسطينية الثانية عندما متَّ إغالق ِقَطاع 
غ���زة أمامهم، وكذلك متَّ إغالق جن���وب الضفة  من خالل بناء 
جدار الفصل العنصري في جبال اخلليل، فضاقت بهم الس���بل 
ذلك أن األسواق التقليدية لعرب النقب مثل بيع املواشي واحلليب 
كانت متركزة أساساً في اخلليل وغزة ولم يعد باستطاعتهم اليوم 

الوصول إليها.

وفي شهر تش���رين الثاني املاضي متَّ توزيع إخطارات بهدم 
بي���وت وق���رى وادي النعم؛ وه���ي أكبر قرية غي���ر معترف بها 
في النقب، ويبلغ عدد س���كانها س���تة آالف نسمة، وطلبت هذه 
اإلخطارات من الس���كان مغادرة بيوتهم ومنحتهم 48 ساعة؛ لكنَّ 
السلطات لم تقل للس���كان أين عليهم أن يذهبوا، ويبدو أن هذه 

العملية كانت مبنزلة اختبار لردة الفعل من قبل السكان.
واليوم يتجمع س���كان النقب في منطقة تعادل مساحتها ٪5 
من مس���احة النقب، ولكن احلكومة االس���رائيلية تريد ترحيلهم 
منها؛ ألنه���ا ال تريد أن ترى تواصال جغرافي���اً ودميغرافياً بني 
شطري الدولة الفلسطينية املستقبلية أي بني الضفة وِقَطاع غزة.
ر األوضاع في النقب؛   ويح���ذر العديد من املراقبني من تفجِّ
ألن الوض���ع اليوم مش���ابه إلى حد كبير للوضع الذي س���اد في 
منطقة اجلليل عش���ية يوم األرض في س���نة 1976م حيث جاء 
يوم األرض آنذاك بعد أن صادرت حكومة االحتالل اإلس���رائيلي 
عشرين ألف دومن في قرى سخنني وعرابة ودير حنا في اجلليل، 
واليوم يدور احلديث عن مصادرة نصف مليون دومن في النقب. 
إن عرب النق���ب يواجهونظصاليوم مخطط برافر على عدة 
أصعدة قضائية وسياسية وكذلك دولية حيث متكن الفلسطينيون 
من إحضار عشرات من سفراء الدول الغربية لدى إسرائيل إلى 
النق���ب واطالعهم على أوضاع العرب فيه، كما زار أيضاً مندوب 
األمم املتحدة النقب، ولق���د طالبت جلنة األمم املتحدة ملكافحة 
التمييز العرق���ي حكومة االحتالل االس���رائيلي بإلغاء مخطط 

برافر.
كم���ا زار وفد من ع���رب النق���ب مقرَّ االحت���اد األوروبي 
والكونغرس األمريكي، ودعا إلى مطالب���ة هذه الهيئات الدولية 
حكومة االحتالل اإلس���رائيلي بإلغاء ه���ذا املخطط واالعتراف 

بالقرى العربية غير املعترف بها.
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ال ب���دَّ بداية م���ن جتلية املقصود من بع���ض املصطلحات 
واملفاهيم الواردة في العنوان:

فاملساءلة، أقصد بها مراقبة ومحاسبة املسؤول مهما كانت 
رتبته في سلَّم املسؤولية.

وأقصد بالش���رعية، شرعية هذه املساءلة، سواء استمدتها 
من الش���رع وس���يادته في الدولة اإلس���المية، أم من الشعب 
وس���يادته في الدولة الدميقراطي���ة، وكال النظامني يكفل هذه 
املس���اءلة، بل هي في النظام اإلس���المي، مأمور بها، أكثر من 

كونها مجرد حق.
أما املزايدة العلمانية، فهي الشطحات الدمياغوجية التي ال 
َعالقة لها ال باملس���اءلة كمبدأ، وال باإلسالم وال بالدميقراطية 
وال باملنطق، بل هي مجرد عدمية وهوس وحقد علماني أعمى، 

وهو ما سنبينه في هذا املقال.
حني ننتقد املزايدات العلماني���ة الصبيانية، ال نصادر حق 
اآلخر في االنتقاد واملساءلة واحملاس���بة، فهذا مما ندعو إليه 

ه أمثل وأفضل نظام  ونؤمن به، ففي النظام اإلسالمي الذي نَعدُّ
للحكم، يعدُّ مبدأ املس���اءلة أهم املبادئ الدستورية اإلسالمية، 
ومساءلة احلكام واملسؤولني واجب على األمة، بل جعلها الشرع 
من أفضل اجلهاد، وهي تتم بآليات ومؤسس���ات منضبطة، من 
أج���ل إقامة الدين وحف���ظ مصالح احملكوم���ني، كما أن مبدأ 

املساءلة مكفول ألفراد الشعب؛ بل ألصغرهم وأقلهم شأناً.
واألمر في النظام الدميقراطي، عند من يحترمون أنفسهم، 
ال يقل أهمية، حيث متارس الرقابة واملس���اءلة على مستويات، 
ويعدُّ اإلعالم أحد آلياتها ووس���ائلها، بقواعد وضوابط. بغرض 

حفظ مصالح الشعب وقيمه وهويته. 
املس���اءلة إذاً في كال النظامني غرضه���ا حتقيق مصلحة 

احملكومني، وفق نظام مجمع أو متفق عليه.
في مغربنا التائه بني اإلس���الم والدميقراطية واحلداثة، ال 
ميكن���ك أن ت���رى إال العبث، ومنه ما تطالعنا ب���ه بعض املنابر 
اإلعالمية م���ن مزايدات، تعليقاً على حت���ركات وزراء العدالة 

] المسلمون والعالم [

مبدأ »المساءلة« 
بين الشرعية والمزايدة العلمانية

مصطفى حممد احلسناوي
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والتنمي���ة، ووصفهم بالش���عبوية، فقط ألنهم المس���وا هموم 
املواط���ن وتطلعاته، ثم ألنهم قبل ذلك، وهذا هو مربط الفرس، 
محس���وبون على التيار اإلسالمي، ومن ثم يصبح االنتقاد هدفاً 

وغاية و عملية “روتينية”.
املتتبع لكثير م���ن اإلجراءات التي قام به���ا وزراء العدالة 
والتنمي���ة )عبد العزيز رب���اح، احلبيب الش���وباني، مصطفى 
الرمي���د، مصطفى اخللفي(، والتي تدخ���ل ضمن إطار الوفاء 
بالتزامات احلزب أمام الناخبني خاصة والشعب املغربي عامة، 
أو تصحيحاً ألوضاع وممارسات سابقة، فرضتها نظرة ضيقة، 
أو هوس بنماذج علمانية متطرفة، أو حسابات سياسية، فجاءت 
حلظ���ة التصحيح، التي لم تعجب دعاة االس���تئصال، واحلنني 
للنموذج التونس���ي أو األتاتوركي البائدين، فتم وصف كش���ف 
لوائح املس���تفيدين من املأذوني���ات )إكراميات( من طرف وزير 
النقل، وكشف لوائح اجلمعيات املستفيدة من الدعم األجنبي من 

طرف وزير العالقات مع البرملان واملجتمع املدني؛ بالشعبوية.
واعت���رض عل���ى انتقاد الوزير نفس���ه ملهرج���ان موازين، 
بالق���ول إن ذلك غوغائية، ومت انتق���اد دعوة وزير االتصال ملنع 
بث اإلشهارات املتعلقة بألعاب الرهان واليانصيب في القنوات 
العمومية، حيث جاء في يومية “املساء” أن محمد أوزين قال: إن 
“اخللفي وزير لالتصال ومسؤول حكومي وليس فقهياً أو مفتياً 
للديار يحرم ويحلل ويج���رم ويخون”، واصفاً مقاربة اخللفي ب� 

“السطحية”، وبأنها “ال تهتم باجلوهر واملقاصد”. 
يقال هذا الكالم في دولة تقول: إنها إسالمية على مذهب 
اإلم���ام مالك، والوزي���ر إن فعل ذلك فإنا يفعل���ه من موقعه 
ومس���ؤوليته كوزير ينطلق من هذه املرجعية، ومطالب إسالمياً 
ودس���تورياً وأخالقياً، باحلفاظ عليها، وع���دم جتاوزها، فأين 

الغوغائية والشعبوية والسطحية؟! 
حقيقة ال يس���تطيع املتتبع حصر تل���ك املزايدات املجانية، 
حيث يتس���ع اخلرق فيها عل���ى الراقع، وتتناس���ل االنتقادات 
الش���عبوية والغوغائية كاخلاليا االنش���طارية، وتتكاثر كالفطر 

السام.
 نختم بواحدة منه���ا، لنرى كيف تعاملت معها بعض املنابر 
اإلعالمي���ة. يتعلق األمر بالزي���ارة التي قام به���ا وزير العدل 
واحلري���ات جلمعي���ة دار القرآن مبراكش، حي���ث حتولت إلى 
م���أمت ومناحة على صفحات عدة منابر علمانية، فراحت تولول 
وحتذر، وتصرخ، وتس���رح بخيالها الواسع، لتترجمه إلى عناوين 
مثي���رة ومكذوبة، عل���ى عادتها في اختالق الكذب، وسياس���ة 

التهويل والتحريض ضد كل ما هو إسالمي، من قبيل:
)حني تنتصر وزارة العدل لفتوى املغراوي(
)الرميد يلتقي املغراوي ويغضب األجهزة(

)غلطة الرميد وتضخيم احلكومة(
)ه����ل فق����د وزي����ر الع����دل صواب����ه أم أن����ه يريد افتع����ال نقاش 

جانبي ليتجنب متابعة ناهبي املال العام؟(
)وزير العدل واحلريات مصطفى الرميد يثني على السلفي 

صاحب فتوى الزواج ببنت التسع املغرواي ويهاجم السياحة(
)وزير العدل يزور بيت املغراوي مجيز اغتصاب بنات التس����ع 

بالزواج بتزامن مع إثارة قضية أمينة املنتحرة(
)هذا مبلغ الرميد من الِعلم(

 وعل���ى الرغم من أن الزي���ارة قام بها وزي���ر في حكومة 
منتخبة، جلمعية مغربية مرخصة، واس���تقبله مواطنون مغاربة، 
ن يحب���ون أن يأكلوا نصيبهم  إال أنه���ا أثارت حفيظة الكثير ممَّ
ونصيب غيره���م. حيث لم يكفهم أن أفكارهم س���يطرت منذ 
االستقالل، وكتمت أنفاس هذا الشعب، وتناوب علينا العلمانيون 
في الس���يطرة على مواقع التأثير، ال ت���كاد جتد بني قنافذهم 
أمل���س، وال يتفاوتون إال في درجة القتام���ة، وجرعات احلقد 
والكراهية، فضربوا حظراً على اإلس���الميني، ووس���موهم بكل 
نقيصة، لكن حتى ملا ولَّى زمانهم وقالت الشعوب العربية كلمتها، 
واختارت اإلس���الميني عن رضى وطواعية؛ بل برغبة وحماس، 
جند هؤالء العلمانيني يحشرون أنوفهم اجلدعاء، ويستمرون في 
بالهة منقطعة النظير في إعط���اء دروس احلريات واحلقوق، 
وما يجوز وما اليجوز؛ بل وينقلبون على الدميقراطية التي طاملا 

تباكوا عليها، ويكفرون بها وبنتائجها.

املش���كلة ليس���ت في أن جهات لم ترقها زي���ارة عادية من 
وزير، جلمعية من جمعيات املجتمع املدني، تش���تغل في مجال 
حفظ دين وهوي���ة املغاربة؛ بل في الرك���وب على احلدث، من 
أجل ممارس���ة الوصاية واألس���تاذية على ِقَطاع كبير وعريض 
من املغاربة، مس���ؤولني وجمعيات وأفراد، ومصادرة حقهم في 
االختالف والتفكير والتعبير، وتصبح هذه املزايدة ال َعالقة لها 
باملساءلة واملراقبة التي ميارسها املجتمع املدني على مسؤوليه، 
بغرض حماية حقوق ومصالح املواطنني وهويتهم وثقافتهم، بقدر 
ما هي ضربات حتت احلزام، وغوغائية وش���عبوية وتشغيب، ال 

معنى له. 
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] مرصد األحداث [

مرصد األخبار

مناورتان في »إسرائيل« إحداهما 
تحاكي سقوط صواريخ على 

مدينة القدس
من املتوقع أن جت���ري اجلبهة الداخلية في مدينة 
القدس مناورة حتاكي س���قوط صواريخ وقذائف على 
املدين���ة، والتي من املقرر أن تبدأ هذه املناورة يوم غد 
الثالثاء وستس���تمر حتى نهاية ي���وم اخلميس املقبل 

بشكل متواصل لياًل ونهاراً.
وبحسب املوقع اإلخباري العبري »والال« فإنه سيتم 
خالل املناورة سماع أصوات انفجارات عدة كما وسيتم 
إلقاء عدد من القنابل الدخانية والصوتية التي تش���به 

سقوط الصواريخ وقذائف الهاون على املدينة.
وذكر املوقع أنه سيس���مع عصر يوم األربعاء املقبل 
صفارات اإلنذار، والتي س���ترتفع ملدة دقيقة ونصف 
بهدف تدريب اإلسرائيليني، ومعرفتهم مدى جهوزيتهم 
ف���ي حال مت ضرب املدينة، مش���يراً إل���ى أن املناورة 
ستشمل كافة املستوطنات املجاورة للمدينة كمستوطنة 

بيت شيميش مثاًل.
وكما من املتوقع أن يجري اجليش اإلسرائيلي غداً 
مناورة عس���كرية أخرى في مدينة دميونا حتديداً ما 
بني الس���اعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساًء حيث 
ستش���هد املنطقة حركة غير اعتيادية لسيارات األمن 

اإلسرائيلية.
ويشار إلى أن »إس���رائيل« تقوم بعدة مناورات في 
أماكن مختلفة بهدف االستعداد ألي طارئ قادم خالل 
املرحل���ة املقبلة خصوصاً بع���د تصاعد التصريحات 
املتبادلة سواء أكان من القيادة اإلسرائيلية أم اإليرانية 

بشأن اندالع مواجهة عسكرية بني الطرفني.
ا 2012/6/4م[  ]مركز عكَّ

سلفاكير يتهم مسؤولين في 
حكومته بسرقة 4 مليارات دوالر

وجه رئيس دولة جنوب الس���ودان س���يلفا كير اتهامات الى 
مسؤولني حاليني، وآخرين سابقني وأشخاص لهم عالقة بالسلطة 

باختالس 4 مليارات دوالر من األموال العامة في البالد. 
وكتب الرئيس في رسالة مفتوحة حتت عنوان »إلى املسؤولني 
الفاس���دين« يوم 4 يونيو/حزيران »هن���اك 4 مليارات دوالر ال 
يعرف مصيرها، أو لنقل ببس���اطة س���رقت من قبل مسؤولني 

حاليني وسابقني وفاسدين لهم عالقة مبسؤولي احلكومة«.
وأضاف أن القس���َم األكبر من تلك األموال خرج من البالد 
وأُودع في حسابات أجنبية. وحثَّ سيلفا كير املعنيني على إعادة 

األموال مقابل العفو عنهم.
وأوضح الرئيس كير في رس���الته: »يعان���ي الناس في جنوب 
السودان لكن بعض مس���ؤولي احلكومة ال يهتمون إال بأنفسهم«. 
وقال الرئيس س���يلفا كير في رس���الته: إنه على الرغم من مقتل 
الكثير من الرفاق في الصراع الطويل من أجل االستقالل »ما إن 
وصلنا إلى الس���لطة حتى نسينا ما حاربنا من أجله وبدأنا نثري 

أنفسنا على حساب شعبنا«.       ]روسيا اليوم – 2012/6/05م[

باكستان تجري تجربة ناجحة على 
صواريخ تحمل رؤوس نووية 

أعلنت باكستان اليوم أنها أجرت جتربة ناجحة على إطالق 
صاروخ باليس���تي قادر على حمل كافة أنواع الرؤوس احلربية 
خاصة النووية منها والتخفي عن أجهزة الرصد والرادار. وقال 
بيان للجيش الباكس���تاني: إن الصاروخ هو اجليل الس���ابع من 
سلس���لة صواريخ »حتف« التي تطورها باكستان محلياً، ويبلغ 
مداه س���بعمئة كيلومتر وه���و يحلق على عل���و منخفض وله 
قدرات نّفاثة، وقدرة عالية على املناورة ودقة كبيرة في إصابة 
الهدف.        ]صوت إسرائيل 2012/06/05م[

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

حتى األطفال العرب لم يسَلموا!!
أعلنت مصادر مس���ؤولة مبطار القاهرة؛ أن 
ش���ركة مصر للطيران تلقت برقي���ة من مطار 
»جي إف كنيدي« في نيويورك تطلب فيها إعادة 
تفتيش ثالثة ركاب بينهم الطفل »أشرف صابر« 
موالي���د 2008م، وهو أمريكي من أصل مصري، 
وتفتيش والدته رشيدة صالح )21 عاماً( مينية، 
وذلك قب���ل إقالع الطائرة املتجهة إلى نيويورك، 

دون إيضاح أسباب التفتيش.
وبحس���ب املصادر نفس���ها، فق���د مت إبالغ 
رجال األمن الذين قاموا بالتعاون مع أمن مصر 
للطيران بإعادة تفتيش الطفل ووالدته والراكب 
الثالث تفتيشاً دقيقاً، وإعادة فحص حقائبهم؛ ما 
أدى إلى تأخر إقالع الطائرة وعليها 263 راكباً.

قائمة  إرس���ال  املتحدة  الواليات  وتش���ترط 
ببيانات ركاب رحالت نيويورك قبل إقالعها من 
القاهرة في إطار التع���اون األمني بني اجلانبني 
بع���د أحداث احلادي عش���ر من س���بتمبر عام 

2001م.
 ]جريدة البيان 2012/5/31م[

تقرير: الشيعة داخل نيجيريا..«دولة داخل 
الدولة«

رصد تقرير صحفي تنامي النفوذ الشيعي في نيجيريا، واتساع 
نط���اق حركته هناك لدرجة وصفت بأنه »دول���ة داخل الدولة« مبا 

ل تهديداً حقيقّياً للبالد، بحسب محللني. يُشكِّ
وذكر التقرير أن مدينة كادونا تُعدُّ أكبر معقٍل للحركة الش���يعية 
في نيجيريا، وتُصدر احلركة صحيفة يومية واس���عة االنتشار منذ 
عقدين، وس���تطلق احلركة قريباً محطة إذاعي���ة عبر موقعها على 
ش���بكة اإلنترنت، وذلك عبر املوجات الرئيسة للدولة، وكذلك قناة 

تلفزيونية.
وأش���ار التقري���ر إلى تلك األف���الم الوثائقية الت���ي متتدح احلركة 
الشيعية وقادتها، والتي تباع بكثرة للسكان احملليني في املدينة في صورة 

أسطوانات دي في دي، وذلك بعد ترجمتها إلى لغة الهوسا احمللية.
وقد أصبح زعيم هذه احلركة الشيعية إبراهيم زاكزاكي نصيراً 
للتشيع في الفترة التي وقعت فيها الثورة اإليرانية عام 1979م، وهو 
البال���غ من العمر 57 عاماً، ويرى أن لدي���ه اآلن »مئات اآلالف من 
األتباع«، كما يحرص على تعليق صورة للخميني فوق رأس مجلسه.
ويؤك���د أتباع زاكزاكي أنهم يتفقون م���ع وجهات نظره، كما أنهم 
يدعمون أفكاره الدينية التي يرون أنها تنتش���ر اآلن ليس فقط في 
نيجيريا؛ بل في جميع أنحاء أفريقيا.        ]مفكرة اإلسالم 2012/5/9م[

عامة تعجب!

مرصد األرقام

• نش���رت صحيفة »ديلي ميرور« البريطانية نتائج دراس���ة تؤكد أن 40 ٪ من البريطانيات العامالت يتعرَّضن للتحرش 
اجلنسي من ِقبل زمالئهن الذكور بطريقة جتعلهن يشعرن بعدم االرتياح، والرغبة في ترك العمل.

ووجدت أن 50 ٪ من البريطانيات العامالت يتعرَّضن ملضايقات على أس���اس يومي، مبا في ذلك التعليقات اجلنس���ية 
وجعلهن موضع سخرية.

وأضافت الدراسة - التي شملت 3434 موظفة بريطانية - أن 27٪ منهن تعرَّضن للتقبيل من زمالئهن الذكور من دون 
رغبتهن، و66٪ إلى تعليقات غير الئقة عن مالبسهن من أرباب العمل أو غيرهم من املوظفني الذكور.

وأشارت إلى أن 46٪ من املوظفات البريطانيات تعرَّضن للتوبيخ من ِقبل أرباب العمل بسبب نوعية املالبس التي يرتدينها.
وقالت الدراس���ة: إن املضايقات اجلنس���ية جعلت 33٪ من البريطانيات العامالت يفَكْرَن في ترك العمل، و25٪ يُعاننْيَ 
مشاكل في الصحة العقلية واجلسدية.         ]لها أون الين 2012/5/30م[
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مرصد األرقام

• أفادت بيان���ات صادرة عن دائ���رة اإلحصاءات العامة 
املاليزي���ة بانخفاض نس���بة البطالة خ���الل الثلث األول من 
هذا العام إلى نحو 2.9٪، وهو ما يش���ير إلى خلو البالد من 
البطالة بحس���ب املعايير الدولية التي تعدُّ أي دولة خالية من 

البطالة إذا قلت نسبة العاطلني فيها إلى ما دون ٪4.
وأظه���رت البيانات انخفاض عدد العاطلني إلى نحو 380 
ألف ش���خص، في حني ارتفع عدد العاملني إلى نحو 12.5 
مليون���اً، كم���ا أن نحو 60٪ من ط���الب اجلامعات يحصلون 
على عم���ل حال تخرجهم، خصوصاً في مجاالت الهندس���ة 
واحلاس���وب والتكنولوجيا، في حني يتأخر الباقون بس���بب 

انخفاض الطلب على تخصصاتهم.       ]اجلزيرة 2012/5/29م[
• قال عبد املنعم عبد املقصود - محامي جماعة اإلخوان 
املس���لمني في مصر–: إن »حصيلة التنكيل الذي تعرضت له 
اجلماعة في عهد املخلوع مب���ارك كانت 32 ألف معتقل من 
أعضائها، باإلضافة إل���ى تعذيب اآلالف منهم على يد جهاز 

مباحث أمن الدولة املنحل«.
وأضاف »عبد املقصود« ف���ي تصريحات صحافية له أن 
»مب���ارك« أهدر أكثر من 62 ألف حكم قضائي صدر لصالح 

اجلماعة، تراوحت بني البراءة واإلفراج عن متهمني.
وأوضح أنه من ضمن هذه احلصيلة مت غلق أكثر من 1400 
شركة ألفراد اإلخوان باملخالفة للمبادئ الدستورية التي كفلت 
وحصنت امللكية اخلاصة للمواطنني. وقال: »بجانب الشركات 
الت���ي مت غلقها، وصل األمر إل���ى التحفظ على أكثر من 800 

سيارة وإتالفها من خالل إيداعها في أماكن غير مناسبة«.
وتعرض أكثر من 44 أل���ف طالب على مدار عهد مبارك 
النته���اكات متثلت في القبض على عدد منهم، وفصل طالب 
بسبب انتمائهم، أو التعبير عن آرائهم وشطبهم من انتخابات 
االحتادات الطالبي���ة، والتحقيق بس���بب التعبير عن الرأي 

واحلرمان من السكن في املدن اجلامعية.
وأكد عبد املقصود أنه في عه����د مبارك أيضاً مت منع 3200 
من قيادات اإلخوان من الس����فر، واستبعاد 11 ألفاً من العمل في 
الوظائف املختلفة، وأن األخطر من ذلك حرمان اإلخوان املسلمني 
م����ن تأدية اخلدمة العس����كرية اإللزامية التي كان يس����عى إليها 

اإلخوان في الوقت الذي كان يتهرب منها بعضهم.
]صحيفة الغارديان البريطانية 2012/5/3م[

• نش���رت صحيفة »البينة« تقريراً أعدته وزارة التخطيط 
العراقية حتت عنوان »خارطة احلرمان ومس���تويات املعيشة 
في العراق لعام 2011م«، أن 30٪ من العراقيني يعيشون حتت 
خط الفقر، منهم ما يقارب 4٪ يعيش���ون في مستوى معيشي 

منخفض جّداً.
وأوضح التقرير أنه بالنس���بة لألس���ر، فإن حوالي ٪28 
منها تعيش في مستوى متدن، وما يقارب 3٪ منها تعيش في 

اً. مستوى معيشي منخفض جدَّ
وأفادت النتائج بأن أق���ل احملافظات حرماناً هي األنبار 
وبغداد وكرك���وك والبصرة ومحافظات كردس���تان، حيث ال 
تتجاوز نس���بة الس���كان احملرومني في أي منها 30 في املئة 
بينما أكثر احملافظات حرماناً هيميس���ان واملثنى والقادسية 
وذي قار جنوبي البالد حيث تتراوح نسبة السكان احملرومني 

فيها ما بني 48 و٪56.
وقالت الصحيف���ة: »التقرير نفذ ميدانّي���اً جلمع بيانات 
اجتماعية واقتصادية على مس���توى املدن والبلدات والقرى 
واألري���اف في جميع احملافظات من ضمنها محافظات إقليم 
كردستان«.                    ]شبكة أخبار الناصرية 2012/4/30م[

• أفاد تقرير صادر عن منظم���ة العمل الدولية وبرنامج 
األمم املتح���دة للبيئة )يونيب( حتت عن���وان »العمل من أجل 
التنمية املستدمية.. فرص العمل الالئق واالندماج االجتماعي 
في االقتصاد األخضر«، بأن التحول إلى االقتصاد األخضر 
الصديق للبيئة، قد يسهم في توفير ما بني 15 إلى 60 مليون 

وظيفة على الصعيد العاملي، خالل العقدين املقبلني.
وتقدر املنظمة األممية عدد الش���باب العاطلني ثابت عند معدالته 

العالية عند 75 مليون عاطل.           ]شبكة سي إن إن 2012/6/2م[
• أص���در قضاة ف���ي محكمة الهاي حكم���اً على رئيس 
ليبيريا الس���ابق تشارلز تيلور بالس���جن 50 عاماً ملساعدته 
متمردين في سيراليون على شنِّ حرب وحشية في حكم ميثل 

سابقة في محكمة خاصة جلرائم احلرب.
وأدين تيلور )64 عاماً( - وهو أول رئيس دولة تدينه محكمة 
دولية منذ احلرب العاملية الثانية - الشهر املاضي بدعم مقاتلي 
اجلبهة الثورية املتحدة خالل احلرب األهلية في سيراليون التي 
دامت 11 عاماً وانتهت عام 2002م.     ]رويترز العربية 2012/5/30م[
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س: كيف يرى العالم رئيس مصر القادم؟
ج: تنوعت الرؤى الغربية ملس���تقبل مصر بعد أول انتخاباٍت رئاسية عقب الثورة، فبعنوان “اإلسالميون ميسكون مبفتاح 
مستقبل مصر”.. بدأت صحيفة فاينانشيال تاميز عددها الصادر بتاريخ 10 رجب 1433ه� 30 مايو )آيار( 2012م للتعليق 
على نتيجة اجلولة األولى من انتخابات الرئاس���ة املصرّية، والتي متخضت عن إعادة بني د. محمد مرس���ي، مرشح حزب 
احلرية والعدالة واإلخوان املس���لمون، في مواجهة الفريق أحمد ش���فيق التي وصفته الصحيفة البريطانية بأنه “املرش���ح 

املفضل للجيش”.
حت أن “ينطوي  وتوقعت املجلة أن يكون “االس���تقرار هو اخلاسر األكبر أيَّاً كان الفائز في انتخابات اإلعادة”، لكنها رجَّ
فوز ش���فيق على مخاطر أكبر، خاصة إذا انخفضت نس���بة اإلقبال كما في اجلولة األولى، باإلضافة إلى إمكانّية أن يؤدي 
فوزه إلى طريق مسدود )حال من اجلمود( مع البرملان الذي يسيطر عليه اإلسالميون، كما أنه )شفيق( سيواجه صعوبة في 

إقناع أولئك الذين أطاح بهم صديقه مبارك بأنه ال يحّبذ قيام نظام استبدادي وعسكري غير خاضع للمساءلة”.
وقالت الصحيفة: “إن اإلخوان املس���لمني، بعد فوزهم بتمثي���ل كبير في البرملان، رمبا يقفون على أعتاب أفضل فرصة 

لتوحيد البالد؛ لكن ليحدث ذلك يجب أن تقوم اجلماعة ب�:
 )1( اتخاذ خطوات ملموسة الستعادة الثقة التي ُفِقَدت في األشهر املاضية.

 )2( تقدمي تعهدات ملزمة فيما يتعلق باحلريات الشخصيَّة والسياسيَّة جلميع املصريني،
 )3( عدم استجابة د. مرسي لضغوط السلفيني حول هذه القضايا.

 )4( اإلعالن العام عن تعهدات موقعة بهذه االلتزامات، باإلضافة إلى حكومة موسعة.
أما صحيفة »ذا هندو« الهنديَّة حتدثت عن التحالف الذي يسعى د. مرسي إلى بنائه مع مختلف القوى املصرّية، مؤكدًة 
أنه كي يصبح أول رئيس ملا يُس���مى باجلمهورية الثانية فإنه بحاجه ماّس���ة إلى األصوات التي ذهبت ل� حمدين صباحي، 
الت���ي وصفته ب�”الناصري اجلدي���د” )20,7٪(، وإلى دعم ال� 18٪ من األصوات التي ذهبت إلى عبد املنعم أبو الفتوح التي 
وصفته ب�”اإلس���المي املعتدل”، باإلضافة إلى أصوات “ش���باب الثورة”، ويشير احملللون إلى أن د. مرسي بحاجة إلى كسب 
شريحة من أصوات األقباط، الذين صوت عدد كبير منهم على األرجح للسيد شفيق خوفاً من ظهور الثيوقراطّية املتشددة 

في مصر حتت رئاسة جماعة اإلخوان املسلمني املظفرة.
وأضافت صحيفة هافينجتون بوست األمريكّية: “حتى اآلن فإن نظرة قريبة تظهر أن النتيجة تشكل نوعاً من الهزمية؛ 
لكنها في املقابل متثل فرصة للتواقني إلى التغيير احلقيقي، أكثر من االس���تعادة الفورّية لالس���تقرار في مواجهة البطالة 

املتزايدة، وارتفاعد معدالت اجلرمية في الشارع.”
هت  بينما رأت صحيفة »دون« الباكستانيَّة في التجربة املصريَّة أنوذجاً للتذكير بأن “الثورة ليست حدثاً بل عملية”، ووجَّ
موا أنفسكم.” نصيحة للمصريني احملبطني من اخليار الذي يواجهونه على املدى القصير: ال تضيعوا الوقت في احلداد. نظِّ

وعل���ى الصعيد اإلس���رائيلي، قالت وكالة األنباء اليهودية: »إن املصريني فاجؤوا حتى أنفس���هم في التصويت النتخاب 
رئيس���هم املقبل، مضيفة: “وعود االنتخابات الرئاس���ية املصرية تلقي بظالل الش���ك على َعالقات م���ع الواليات املتحدة 
يقني في عالقتهما مع مصر.” وإسرائيل، ويحذر املراقبون من أن البلدين يجب أن يكونا على استعداد الستمرار حال الالَّ
]بتصرف من حتقيق عالء البشبيشي – موقع اإلسالم اليوم 2012/5/31م[

)س( و )ج(
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األقليات اإلسامية

تعرف املكس����يك باس����م الوالي����ات املكس����يكية املتحدة وهي 
جمهورية دس����تورية فيدرالية في أمريكا الش����مالية. يحدها من 
الشمال الواليات املتحدة األمريكية، ومن اجلنوب والغرب احمليط 
الهادئ، ومن اجلنوب الش����رقي كل من غواتيم����اال وبليز والبحر 

الكاريبي ومن الشرق خليج املكسيك. 
احتلتها إس����بانيا في عام )1521م( واس����تقلت عنها في عام 
)1810م(. يبلغ عدد الس����كان 114 مليون نسمة واللغة الرسمية. 
اإلسبانية باإلضافة إلى 62 لغة محلية من لغات السكان األصليني 

عاصمتها مكسيكو سيتي. 
اجلماعات العرقية: 

مستيزو: 70٪، بيض: 15٪، أصليون: 9.8٪، آخرون: ٪1.
األديان: 

الكاثوليكية الرومانية:  82.7٪، مس����يحيون آخرون:  ٪9.7، 
أديان أخ����رى: 0.2٪، دون دي����ن: 4.7٪، غير مح����دد:  ٪2.7، 

مسلمون: ٪0.3.
أحوال املسلمن:

ترجع أصول املسلمني في املكس����يك إلى مهاجرين من تركيا 
وس����ورية ولبنان. وق����د ذكر أحد املؤرخني املكس����يكيني أن بداية 
اإلس����الم في املكسيك كانت عن طريق أحد املسلمني األندلسيني 
ال����ذي وصل إلى املكس����يك من املغرب، بع����د أن خطفه قراصنة 
األس����بان إبان القرن الس����ادس عش����ر امليالدي. ويعاني مسلمو 
املكس����يك من قلة الوع����ي على تعاليم دينه����م احلنيف، وبعدهم 
ا تسبب في قلة ورمبا  املكاني الش����ديد عن أمتهم اإلسالمية، ممَّ
انعدام التواصل بينهم وبني إخوانهم املسلمني في شتى بقاع األرض 
باإلضافة للتجاهل العربي لهم.وقد أسس الداعية اإلسالمي عمر 
واتس����ون، وهو مبنزلة األب الروحي ملسلمي املكسيك، أول مركز 
إس����المي في املكس����يك في عام 1988م في العاصمة املكسيكية 
مكيسكو س����يتي، والذي يُعّد مبنزلة نواة همة جداً في املكسيك، 
حيث اجتمع املس����لمون ألول مرة في صالة اجلمعة، ومبرور سبع 
س����نوات تزايدت أعداد املصلني، فضاًل عن زيادة أعداد املسلمني 
ل املركز اإلس����المي في املكس����يك رس����مياً لدى  اجلدد، فُس����جِّ
الدولة في س����بتمبر/أيلول 1995م، وأصبحت تُؤدى فيه الصلوات 
اخلمس يومياً، وُعقدت فيه اللقاءات واملناسبات العامة للمسلمني 
واألعياد، كما حرص القائمون على املركز بإعطاء الدروس الدينية 
في الفقه والتوحيد، ولم ينس����وا أن تزايد أعداد املسلمني اجلدد 
يحتاج إلى مضاعفة جهودهم ف����ي توفير أماكن العبادة، والوعي 
الديني، وإلق����اء الدروس الدينية التي تزيد من وعي املس����لمني، 

وعبر ترجمة الكتب الدينية اإلسالمية إلى اللغة اإلسبانية. 

املسلمون يحتاجون إلى الدعم املادي واملعنوي بالنسبة للدعاة 
ومعلمي اللغة العربية وكذلك الكتب التي تعرف باإلسالم من تفسير 
القرآن واحلديث باللغة اإلس����بانية، كذلك ف����ي حاجة للمدارس 
اإلسالمية وأماكن الذبح الشرعية و مقابر للمسلمني وتدعيم من 

الدول اإلسالمية والعربية لهم أمام احلكومة املكسيكية. 
مبشرات الدعوة اإلسالمية:

يؤكد القائمون على املركز اإلس����المي في مكس����يكو س����يتي 
وبعض املس����اجد الصغيرة في املدن األخرى كمدينة غواد االجارا 

بأن عائالت بكاملها تدخل في اإلسالم مجتمعة.
وتتميز مجموعة املس����لمني في تلك الوالية بأن معظمهم من 
الس����كان األصليني )الهنود احلمر( الذين اعتنقوا اإلس����الم منذ 
بضع س����نوات بعد جهود قام بها الداعية األس����باني محمد نافع 
وعدد آخر من املس����لمني األس����بان. ويقبل املكسيكيون على تعلم 
اللغة العربية التي ميكن اعتبارها مدخاًل جيداً للدعوة لإلس����الم 

إذا أحسن التعامل مع هذا اإلقبال. 
وقب����ل افتتاح املركز اإلس����المي كان اإلس����الم غير معروف 
لعامة أهل هذه الب����الد، واآلن أصبح الوضع مختلفاً، ففي مدينة 
)كواداالجارا( ثالث أكبر مدينة في املكسيك بدأ التواجد والنشاط 
الدع����وي اإلس����المي بلقاء عدد من املس����لمني اجل����دد بداعية 
مكسيكي من أصل جزائري درس في املدينة املنورة، وتعاونوا على 
ا يؤكد على أن هذه الفئة من الشعب املكسيكي  العمل الدعوي. ممَّ
تعد مجاالً بكراً وخصباً لقبول الدعوة اإلس����المية ويتطلب الكثير 
من اجلهود ملس����اعدة املسلمني األصليني وتدعيم املسلمني اجلدد 
منهم، وللمركز نش����اطات خاصة في رمضان، منها موائد إفطار 
الصائمني. وذلك ما يساعد على جتمع املسلمني من أنحاء البالد 

ومختلف اجلنسيات للتالقي والتعارف وتوطيد العالقات.
املراجع واملصادر: 

• مسعود اخلوند، األقليات املسلمة في العالم، العاملية للنشر، 
2009م، ط 2، ص 154. 

• د مجدي الداغر، أوضاع األقليات واجلاليات اإلسالمية في 
العالم، دار الوفاء، املنصورة، مصر، 2010م، ص 412.

.FACT BOOK •
• موقع اإلسالم اليوم.

• موقع أخوان أون الين.
• ويكيبيدبا.

• موقع املركز اإلسالمي باملكسيك.
 www.islam.com.mx •

األقلية المسلمة في المكسيك 
ال��س��ي��د حم���م���ود  أمح����د  د. 
mr.ah54@hotmail.com
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اجُلميلي اصنيتان  اهلل  عبد  حامد 

شـجـاُر والـعـاشـقـيـن  الـهـوى  فــــي  لـــي 
آمـــــٌر ربــي  حــيــث  قــلــبــي  أســكــنــُت 
الورى كل  بل  األطـــهـاُر  لــــك  خــضـــَعــت 
ــــــدا ســــــجَّ ذاًل  األفــــــــــالك  لــــــك  دارت 
أمــعـنـت  عيــنـي  الكون  بـــســــــــــوح  دارت 
مــسـافــرًا الســـحاب  فـــوق  عــال  مـــن  ســل 
ملسٌة؟ الــخــالئــَق  فــي  للــطــبــيــعــة  هـــل 
ـلــــوا  ُذلِّ ـك  تــمـــــلَّ لــمـــــن  الــعــبـيــد  كــل 
الـــهــــوى مــن  الــزمــان  ذرأ  مــا  لـمـلــمـت 
مائاًل الـــمــــهالــِك  عــــن  الــــصــــراط  درَب 

بــاطــٌل  غــيــــرك  الـــمــعــبـــود  ربـــنــــا  يــا 
أشــــركــــــــوا  قــــوٌم  بــــاألنــــداد  ســــاواك 
كلها  ُتزجــى  الــــــدعـــوات  لـــــــك  حـــــــٌق 
أعــظـــُم حـــولـــك  و  حــــولـــي  مـــن  النــاس 
عــــاجــــٌز  جــــمــــٌع  الـــخــلـــق  بـــأن  أدري 
غــارٌق؟! التماِئَم  في  مـــــــن  لـــــه  مــــــاذا 
هت تـنــزَّ الســـامـــيــات  الــصفــــات  ولـــك 
شـاهقًا الـخــالئــَق  فــي  اســـــــمــك  وكـــذلك 
خـــاشــعــــــــًا  آتـــي  الــغــالــيــن  ســــأعاند 
عـــنـــهــــــــُم رغــمـــًا  الــخــــالق  أوِحـــــُد  و 
ســـــاقـــت جــنـــانــــي لـلـصــحـائـَف أســطرًا
ُامـــّجـــــــُد الـــوجـــود  فــي  الــعــجــائــَب  أي 
تــسابـــقــت جـــا والـــقـــافــيــــات  الــرَّ بــــان 
هـــــــــــــت  ُنــزِّ صـــفاتـــك  ومــعــبـــوٌد  رٌب 
ُاغلقت فــالــصحائف  صــــبــــرًا  يـــانـــفـــُس 

خضعت لك األطهار 
بل ُكلُّ الورى

ويـــــغــــــاُر َوْجــِده  مــن  هــوى  قــــلــبــي 
وِثــمــاُر أنــــهـــــٌر  لــــي  أمــــره  َمـــــْن 
أحــجـاُر ـحت  ســـــبَّ شــــفـــــــاٌه  لــبـّــت 
الـســيـاُر ُيــحــُق  حـــفــيـــٍظ  فـــبـــــال 
ـــــــاُر؟ جـــــبَّ خــالــــٌق  ربــي  غــيــر  أو 
األقـمــاُر  جــــاره  فـــــــرٍد  كـــــــلَّ  ســـــل 
ثـــرثــــاُر؟!  يــا  الــديــان  َصــنـــعـــًة  أم 
أشـــجـــاُر الســما  فــي  عـــبــيـــدك  إال 
أنـــــواُر كـــــلـــــــه  دربــــًا  فــعــشــقـــت 
واألبــراُر  الــَصْحـب  مـــــشــــاه  دربـــــــًا 
نـاُر؟  أو  خـــرقـــٌة  أو  صــخـــرٌة  هـــــــل 
ومــنــــــــاُر شـــعلـــٌة  فـــؤادي  فـــي  لــك 
املــعــياُر  يـــخســأ  غـــــيـــرك  كــــان  إن 
جــــاروا أو  جـــاوزوا  إن  نـــاصـــري  يــا 
جــــاُر أو  عـــاصــٌم  لـــي  غــيــــرك  َمـــْن 
وَصـــغــــــــــــاُر  ذلـــٌة  بــــل  لــــه  وهـــٌم 
ـــــاُر األمَّ بــالـــفـــريـــة  طــــالــهـــا  مـــا 
األعــمــاُر  طــــالــت  مـــــا  ســــما  اســــٌم 
الــــدّيــــاُر  هـــلـــــل  مــــا  أنـــا  عــبــدًا 
وسـتــاُر  قـــلـــعـــٌة  ربـــــي  فـــحــمـــــاه 
قــصـاُر فــالــســطـــور  إلـــهـــي  عـــذرًا 
األحــبـــــــــــــاُر وجـــفـــت  الــيــراع  َكـلَّ 
وتـــــغـــــــــــاُر أخــــتـــها  تـــزاحــــم  كــلٌّ 
ــاُر؟ الـغــفَّ غــيــرك  هـــــو  الـــذي  ذا  َمـــــْن 
نـــــــــــــــاُر  أو  جـــنـــة  هـــي  أال  صــبـــرًا 

] نص شعري [
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نكبة فلسطينية

أم انتكاسة صهيونية؟

أحيا الفلسطينيون هذه األيام ذكرى نكبتهم الرابعة والستني، 
فيما احتفل الصهاينة بذكرى تأسيس كيانهم على أرض فلسطني 
ا دعا املؤرخ الصهيوني الراحل »بنتس���يون نتنياهو«  احملتلة، ممَّ
والد رئيس احلكومة احلالي، للربط بني املناسبتني املتناقضتني 
ون يوم استقاللنا  املتعارضتني بقوله: »طاملا أن الفلسطينيني يعدُّ

يوماً لنكبتهم، فال مجال حلل الصراع بيننا وبينهم«!
حت���لُّ هذه الذكرى على اجلانبني، ف���ي وقت اضطرت فيه 
إسرائيل لالنسحاب من أجزاء مختلفة من األراضي الفلسطينية 
والعربي���ة بفعل ض���راوة املقاومة، وتوات���رت اعترافات القادة 
العس���كريني واملفكرين اإلس���رائيليني بأن االضط���رار لتنفيذ 
انس���حابات ميدانية م���ن أراض محتلة، مث���ل تراجعاً واضحاً 

للمشروع الصهيوني الذي ُجند للنيل من الشعب الفلسطيني.
وجاءت هذه االعترافات على النحو التالي:

] عين على العدو [

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

 )*( كاتب فلسطيني.

- الرئيس الس���ابق جلهاز املخابرات اإلسرائيلية الداخلية 
)ش���اباك( »آفي ديختر« يقول: ال أحد ينكر أن الفلس���طينيني 
حققوا إجنازاً كبيراً بدفع إس���رائيل إلخالء مس���توطناتها من 
ِقَطاع غزة بدون مقابل سياس���ي، وبالتالي فإن االستنتاج الذي 
توصل إليه الفلسطينيون أن نضالهم املسلح أثمر انتصاراً عليها.
- القائد السابق جلهاز االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية 
)أمان( اجلنرال »ش���لومو غازيت« يرى أن على إس���رائيل تعلّم 
الدرس من اضطرارها لتنفيذ االنس���حابات من بعض األراضي 
العربية، خاصة من فلس���طني ولبنان، وهو أنه عاجاًل أو آجاًل 
ستكون مضطرة للجالء عن األراضي الفلسطينية احملتلة؛ ألنه 
ال ميك���ن إعطاء توصيف آخر لالحت���الل غير هذا املصطلح.. 

»االحتالل«.
- وزير البُن���ى التحتية »عوزي النداو« يقول: إن االضطرار 
للجالء عن بع���ض األراضي العربية والفلس���طينية في الوقت 
ال���ذي تتواصل فيه املقاوم���ة، يدلُّ عل���ى انتصارها، وهزمية 

تاريخية إلسرائيل.
- رئي���س ال���وزراء »بنيامني نتنياهو« يق���ول: إن خطة فكِّ 
االرتباط عن قط���اع غزة متثل انتصاراً مهم���اً حلركة حماس 
ولفكرها املقاوم، وبإمكان الفلس���طينيني أن يعّبروا عن فرحتهم 
بهذا النصر الكبير الذي لم يكن له مثيل في كل مواجهات دولة 

إسرائيل.
- زعيم املستوطنني في قطاع غزة وعضو الكنيست السابق 
»تسيفي هندل« يقول: قالوا لنا دائماً، دعوا اجليش ينتصر، لكن 
الذي حدث أن الفلسطينيني انتصروا، وإذا كانت احلكومة جتعل 
اجليش يفرُّ على هذا النحو املخزي، فلماذا جعلونا نستثمر هذا 

اجلهد ببناء املستوطنات وتقدمي تضحيات من أجلها؟
- »شالوم يروشاملي« املعلق السياسي في صحيفة »معاريف« 
طال���ب صناع القرار في تل أبيب باإلقرار باحلقيقة أمام الرأي 
العام اإلس���رائيلي، واالعتراف بهزمية املش���روع االستيطاني، 
مش���يراً إلى أن احليرة األساس���ية تكمن في املستوى املعنوي، 
فاالنس���حاب من األراض���ي العربي���ة والفلس���طينية انتصار 

للمقاومة، وال ميكن إنكار ذلك.
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كما حتيي إسرائيل ذكرى تأسيسها وهي تعتقد جازمة بأن 
املسوغ األساسي لقيامها على أنقاض األرض الفلسطينية، جاء 
لتكون قاعدة عس���كرية متقدمة للمش���روع الغربي في املنطقة 
العربية، وفي مراحل الحقة حتولت لتصبح »حاملة طائرات« بكل 
ا جعلها »الطفل املدلل« للعواصم  ما حتمل الكلمة من معنى، ممَّ
الغربية، ليس بالضرورة حباً في سواد عيون اليهود، ولكن ألنهم 

يقدمون خدمات جليلة »غير مجانية« لتلك العواصم.
ومع ذلك، فإن الضلع الثاني من أضالع األزمة اإلستراتيجية 
إلسرائيل إقليمياً ودولياً يتمثل بشعورها بفقدان الدور والوظيفة 

املناطة بها منذ تأسيسها، خاصة بالنسبة إلى الغرب.
ومتثل ذلك فيما عرضته شعبة التخطيط في هيئة األركان 
العامة للجيش، من تقديرات متش���ائمة لألوضاع السياس���ية 
واألمنية بش���كل اس���تثنائي، واعتقادها بأن الذكرى الس���نوية 
احلالية الستقالل الدولة تش���هد تفاقماً لبيئتها اإلستراتيجية 
ا سيجعلها تقف في وضع بالغ الصعوبة أكثر  بش���كل خطير، ممَّ

من الوضع احلالي.
ويتزامن هذا األمر بصورة وثيقة مبا يسمى »تآكل« املواقف 
ا س���يجعل من قدرتها على  األميركية في الس���احة العاملية، ممَّ

حتقيق استقرار الشرق األوسط مقيدة مقارنة باملاضي.
وحملاول���ة اس���تدراك تراج���ع الوظيف���ة الغربي���ة للدولة 
»اإلس���رائيلية«، تطالب تلك األوس���اط صناع القرار بالتصدي 
للتحديات العس���كرية والسياسية املناطقية، وللتآكل في أساس 
قوة ردعها، ألن ذلك س���يتركها فترة م���ن الزمن تقف بانتظار 
احلسم في مواضيع سياسية وأمنية جوهرية، وسيكون لها تأثير 

حتمي على احللبة السياسية الداخلية واخلارجية.
فإس���رائيل موجودة في وضع ميكن فيه أن تهتز، وكل جهد 
ملنع هذه االهتزازات س���يكون منوطاً بثمن دبلوماسي، وبصعوبة 

في استيعاب التحديات األمنية.
أما على الصعيد اخلارجي، فإنها تعيش فترة تتميز بتفاقم 
س���ريع للتهديدات األمنية والسياس���ية احملدق���ة بها، وتدهور 

وضعها اإلستراتيجي في ظل احلراك العربي املتالحق، وفقدانها 
ألنظمة شكلت لها على الدوام مخزوناً احتياطياً عزَّ نظيره.

واملثير أن س���يطرة إس���رائيل باتت مح���دودة على حجم 
التغيرات وآثارها، مما سيجعلها جتد نفسها عالقة في وضع ال 
متلك فيه ردوداً على التحديات التي تؤثر في مكانتها السياسية 

ووضعها األمني في السنوات املقبلة.
ورمبا ما يزيد األمور تعقيداً وس���واداً ل���دى مراكز التفكير 
اإلسرائيلية، ما تش���هده العالقات مع الواليات املتحدة واالحتاد 
األوروبي من أزمة غير مسبوقة في حّدتها حول جملة من املواقف، 
لعل أهمها الصراع مع الفلسطينيني، وجميع املؤشرات تقطع مبا 
ال يدع مجاالً للشك أن شرخاً أصاب »احلليفني اإلستراتيجيني«!
ويش���هد املراقب حلال إس���رائيل بعد مرور 64 عاما على 
تأسيسها، سلَّماً بيانياً مييل إلى التراجع في مختلف املستويات 
السياسية واألخالقية والس���كانية. وتقتضي الضرورة العلمية 
اإلش���ارة إلى أن ه���ذه التراجعات باتت على أبواب املس���توى 
العس���كري، على الرغم من أنه ش���هد طفرات كبيرة - وكبيرة 

جداً - خالل العقود املاضية.
ولك���ن، ما الذي جعل ذات اجلي���ش -ودولته صاحبة القوة 
العسكرية الرابعة على مستوى العالم- يتوقف عن ذلك املسلسل 
من االنتصارات؟ وما الذي حلَّ به من تراجعات وعيوب وثغرات؟ 
وملاذا وصل قطار االنتصارات اإلسرائيلية إلى محطته األخيرة؛ 

ليبدأ مسلسل الهزائم واإلخفاقات؟
اإلجابة عن هذا التس���اؤل املزمن في تل أبيب وجد إجابته 
على لس���ان أحد قادتها بقوله: »حظَي أعداؤنا بنجاح عسكري، 
والشك أن هذا النجاح سيثير شهيتهم إلحراز جناحات جديدة.. 
فقد ولدت احلرب االحتالل، واالحتالل ولد املقاومة، واملقاومة 
ولدت اخلطوات الوقائية، والقي���ود واالعتقاالت والتحقيقات، 
ومقابلها الردود، والردود على الردود، وحسابات الدم متواصلة، 
وأحالم االنتقام، وما نض���ج مجدداً هو روح الكراهية املتبادلة، 

وولدت املقاومة الواسعة«.

األزمة اإلستراتيجية:

- مستشار األمن القومي احلالي »يعكوف عميدرور« يعدُّ أن قوة الردع اإلسرائيلية 
في مواجهة املقاومة الفلس���طينية انهارت بعد تنفيذ االنس���حابات من أراض عربية 
وفلس���طينية، ألن األمر الذي بات معروفاً للفلسطينيني والعرب أن بإمكانهم احلصول 
على منجزات سياس���ية إذا واصلوا اس���تخدام الضغط على إسرائيل، ولألسف فإننا 

ننسحب بعدما تبني للفلسطينيني أنه باإلمكان هزميتنا!
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وتنص تلك املادة كما هي في دستور 1971م واإلعالن 
الدستوري احلالي من بعده، على أن: )اإلسالم دين الدولة، 
واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة اإلسالمية 
هي املصدر الرئيس للتش���ريع(، وقد جرى ذلك النصُّ في 
ظلِّ دس���تور س���نة 1971م، حيث يعدُّ أكبر إجناز قامت به 

احلركة اإلسالمية في عصر السادات.
وألن البش���ر مهما أوتوا من فصاحة وبيان فسيظلون 
قاصري���ن عن إعداد التعريفات اجلامع���ة املانعة وخاصة 
في أمر مهم كأمر الش���ريعة والت���ي نصبح محدودين في 
ذلك بطبيعة الشريعة ذاتها، فقد حاول العلمانيون وغيرهم 
اس���تغالل ورود لفظ )مصدر( نكرة وليس معرفة، ليجعلوا 
ا دعا احلركة  مع الش���ريعة مصادر أخرى للتش���ريع! ممَّ
اإلس���المية خلوض معركة أخرى لتقييد نصِّ املادة الثانية 

ملنع ذلك.
انتهت تلك املعركة بتعديل املادة بتاريخ 22 مايو س���نة 

ت����ام����ر ب��ك��ر 

صياغة
المادة الثانية
من الدستور
المصري

] في دائرة الضوء [

1980 واس���تبدلت عب���ارة )مصدر رئيس���ي( ب�� )املصدر 
الرئيس���ي(، ألن العب���ارة الثانية التي دخ���ل على لفظيها 

)األلف والالم( تفيد احلصر)1(.
و لك���ن بعد ذلك التاريخ بأكثر من عام قتل الس���ادات 
في حادثة املنصة، وفي احملاكمة اجته احملامون ملنع عقوبة 
اإلعدام عن املتهمني عن طريق الطعن في دستورية قانون 
العقوبات في أثن���اء احملاكمة؛ ألنها مخالف���ة لنصِّ املادة 
الثانية، فرفض���ت احملكمة هذا الطعن وق���ررت أن كلمة 
ا يعني  )املصدر الرئيسي( تسمح بوجود مصادر فرعية! ممَّ
أنه ميكن مخالفة الشريعة اإلسالمية أحياًنا!! وبذلك عدنا 
أدراجنا للوراء مرة أخرى!، وظهر على الس���احة باإلضافة 
إلى موضوع )األلف والالم في »مصدر«( مس���ألة جديدة 
))( كان ميكن في رأيي أن يحدثوا تغييراً آخر ليؤكدوا هذا املعنى، وهو تغيير كلمة 
)الرئيسي( إلى كلمة ) الرئيس(، أي: بحذف الياء، ألن كلمة )الرئيس( من حيث 
أخرى  مصادر  يوجد  ال  أنه  معنى  بذلك  فيكون  األوحد،  إنه  إال  تعني  ال  اللغة 
للتشريع مع الشريعة اإلسالمية، مؤكداً ليس فقط عن طريق )أل( التي هي أداة 

احلصر، بل أيضاً في ذات معنى الكلمة نفسها.

ُيعدُّ مضمون املادة الثانية من الدستور املصري هو أقدم النصوص الدستورية املصرية، 
حيث ُوجد مضمونها في جميع الدساتير املصرية ابتداء من دستور 1923م وحتى دستور 

1971م، وكذلك اإلعان الدستوري الذي أصدره اجليش املصري بعد ثورة 25 يناير.
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مثي���رة للجدل وهي عبارة عن مش���كلة لفظية مفادها أن 
نص املادة الثاني���ة يدعو لتطبيق مبادئه���ا فقط من دون 

ى بعضهم لألسف هذا الطرح! أحكامها)1(، وقد غذَّ
وق���د اس���تدعى كل ذلك حتوي���ل األم���ر للمحكمة 
الدس���تورية العليا للبت فيه، وظل االختالف حول تفسير 
املادة الثانية معروضاً عليها مدة جتاوزت خمس���ة عش���ر 
عاماً، حتى فصل���ت فيه احملكمة يوم 18 مايو عام 1996م 

بعد طول بحث.

وقد قررت احملكمة الدستورية العليا ما يلي:

1 أن املادة بهذه الصياغة متنع ِمن س���نِّ قوانني جديدة 

مخالفة للشريعة.

2 أن املادة تخاطب السلطة التشريعية ال القضائية، وِمن 

ثمَّ فال يجوز للقاضي أن يترك القانون الصادر عن السلطة 
التشريعية بحال، مهما كان مخالًفا للشريعة.

3 أن القوان���ني التي س���بق س���نها قبل ه���ذا التعديل 

الدستوري اكتس���بت حصانة دستورية، وال ميكن إسقاطها 
إال بنصِّ صريح ِمن السلطة التشريعية.

���ا جاء في نص حكم احملكمة الدس���تورية أيضاً،  وممَّ
قوله���ا: )ومن ثم صحَّ الق���ول: إن اجتهاد أحد من الفقهاء 
ليس أح���ق باالتباع من اجتهاد غي���ره، ورمبا كان أضعف 
اآلراء س���نداً، أكثرها مالءمة لألوض���اع املتغيرة، ولو كان 
مخالف���اً آلراء اس���تقر عليها العمل زمن���اً(. وقولها: )فال 
يجوز لنص تشريعي، أن يناقض األحكام الشرعية القطعية 
في ثبوتها وداللتها، باعتب���ار أن هذه األحكام وحدها هي 
التي يكون االجتهاد فيها ممتنعاً، ألنها متثل من الش���ريعة 
اإلس���المية مبادئها الكلية، وأصولها الثابتة التي ال حتتمل 

تأوياًل أو تبدياًل(.
ع الوضعي بقيد  ومبقتض���ى هذا احلكم.. أتى املُش����رِّ
على الس���لطة التش���ريعية مؤداه إلزامه���ا فيما تقرره من 
النصوص التشريعية بأن تكون غير مناقضة ملبادئ الشريعة 
ا الدستور أصاًل يتعني أن تردَّ إليه  اإلسالمية بعد أن عدهَّ
هذه النصوص أو تستمد منه لضمان توافقها مع مقتضاه.

الثانية من  الله تعالى مقالة أخرى ملناقشة تعديل نص املادة  ))( سأخصص بإذن 
)مبادئ الشريعة( إلى )أحكام الشريعة(.

ومؤدى نص هذا احلكم.. أنه ال يجوز لنص تش���ريعي 
يص���در في ظل���ه أن يناقض األحكام الش���رعية القطعية 
في ثبوتها وداللتها مع���اً، باعتبار أن هذه األحكام وحدها 
هي التي ميتن���ع االجتهاد فيها؛ ألنها متثل من الش���ريعة 
اإلس���المية ثوابتها التي ال حتتم���ل تأوياًل أو تبدياًل، ومن 
غير املتصور بالتال���ي أن يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان 
وامل���كان؛ إذ ه���ي عصية على التعدي���ل وال يجوز اخلروج 
عليه���ا، أما األحكام غير القطعية في ثبوتها أو في داللتها 
أو فيهما معا، فإن باب االجتهاد يتس���ع فيها ملواجهة تغير 
الزمان واملكان، وتطور احلي���اة وتنوع مصالح العباد، وهو 
اجته���اد إن كان جائًزا أو مندوًبا م���ن أهل الفقه، فهو في 
ذلك أوج���ب وأولى لولي األمر ليواجه ما تقتضيه مصلحة 

اجلماعة درءاً ملفسدة أو جلًبا ملنفعة أو لألمرين مًعا.
وبصدور احلكم السابق.. ينتهي عمليا االختالف حول 
جواب الس���ؤال: هل يعني تطبيق املبادئ عدم سن قوانني 

مخالفة للشريعة اإلسالمية؟ 
وينتقل تاريخ مكافحة اإلس���الميني القانونية لتطبيق 
الش���ريعة إلى منحى جديد، وهو النقاش بني اإلسالميني 
أنفس���هم حول مقصود )النصوص ظني���ة الداللة وقطعية 

الداللة( وأثر ذلك في القوانني.
حيث رأى بعض اإلسالميني أنه على الرغم من صدور 
قيد لنص املادة الثانية، وهو احلكم مبنع سن قوانني جديدة 
مخالفة للشريعة، إال أن ذلك جاء ُمقّيداً بأنه في النصوص 
ا يعني أن هذا القيد الذي أعملته احملكمة  قطعية الداللة، ممَّ
ر كثيراً من القوانني  الدس���تورية وما زالت تعمل به قد حرَّ
من االلتزام فيها بالش���ريعة، حي���ث إن النصوص قطعية 
الداللة متثل نسبة ضئيلة جداً من النصوص الشرعية في 
القرآن والس���نة، يقدرها بعضهم بنس���بة 10٪ فقط، وهي 
غالباً في أركان اإلسالم واألحوال الشخصية وبعض مسائل 
احلالل واحلرام، وهذا يعني أيضاً لدى بعضهم أن األحكام 
الشرعية التي س���تُطبق بحسب نص حكم احملكمة رمبا ال 
تكون متعلقة باحلكم وبالسياسة والقضاء واالقتصاد وغير 

ذلك، ألن كثيراً من نصوصها ظنية الداللة.
ولقد زاد من هذا النقاش اإلس���المي اإلسالمي كون 
تقدي���ر ما إذا كان احلكم الش���رعي قطعي من عدمه هي 
مس���ألة موضوعية خاصة باحملكمة الدس���تورية خاضعة 

لتقديرها وحدها دون رقابة عليها من أحد.
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و لكن هذا االختالف في احلقيقة كان محس���وماً من 
الناحية العملية، ألنه ومن باب اإلنصاف وإحقاق احلق البدَّ 

من توضيح أمور: 
أواًل: أنه قد جرت العادة في احملكمة الدس���تورية في 
حال الطعن على قانون مبخالفته للشريعة اإلسالمية إرسال 

القانون بنصوصه ملجمع البحوث اإلسالمية ليفصل فيه.
وثانيًا: أن رئيس البرملان في النظام البائد، كان يرسل 
كل القوان���ني املزمع إصدارها ملجمع البحوث اإلس���المية 
ليبدي رأيه فيها قبل أن تصدر، حتى ال يُطعن على القانون 
بعدم الدس���تورية، فكانت بذلك مشروعات القوانني ابتداء 
من عام 1996م تعرض على املجمع لضبطها على الشريعة 
إما س���ابقاً وإما الحقاً في حال الطعن، أي أن القيد الذي 
مت حتري���ره مت عقده مرة ثانية ع���ن طريق حتويل القانون 

للمجمع.
ثالثًا: لم يقم مجمع البحوث اإلس���المية مطلقاً طيلة 
هذه املدة باختزال الشريعة اإلسالمية في النصوص ثابتة 

الداللة فقط أو في املبادئ دونا األحكام. 
وعل���ى كل حال.. فقد جرى إعمال امل���ادة الثانية من 
الدس���تور وكان لها دوراً بارزاً في سنِّ القوانني؛ فاستناداً 
لنصها، وإعماالً حلكمها، قضت احملكمة الدستورية العليا 
بعدم دستورية عدة نصوص قانوني��ة خالفت أحكام الشريعة 
اإلس���المية، منها، نص املادة األولى من القانون رقم 241 
لسنة 1944م بفرض رسم أيلولة على التركات فيما قضى 
ب���ه من فرض ضريبة على صاف���ي ما يؤول من أموال إلى 
كل وارث أو مس���تحق في تركة من يتوفى، وتس���تحق هذه 
الضريبة من تاريخ الوفاة، ون���ص الفقرة الثانية من املادة 
29 من القانون رقم 49 لسنة 1977م في شأن تأجير وبيع 
األماكن وتنظيم العالقة بني املؤجر واملستأجر، وذلك فيما 
نصت عليه من استمرار ش���ركاء املستأجر األصلي للعني 
التي كان يزاول فيها نش���اطاً جتاري���اً أو صناعياً أو مهنياً 
أو حرفياً، في مباش���رة ذات النش���اط بها بعد تخلي هذا 

املستأجر عنها.
ولم يق���ف األمر عند هذا احلد، ب���ل أكدت احملكمة 
الدس���تورية – عماًل برأي مجمع البحوث - على شرعية 
بعض النصوص القانونية وجريانها على أحكام الش���ريعة 
اإلس���المية، وكانت محل خالف وطعن من بعضهم بزعم 
مناقضتها للمبادئ العامة للحريات واملس���اواة والتضامن 

االجتماع���ي ومنها - على س���بيل املثال ال احلصر - نص 
الفقرة األولى من املادة األولى من القانون رقم 25 لس���نة 
1920م املعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م فيما قضى 
به من إلزام الزوج بنفقة زوجته ولو كانت موس���رة، ونص 
الفقرة اخلامس���ة من املادة 20 التي تنص على أن: )يثبت 
احلق في احلضانة لألم، ثم للمحارم من النس���اء، مقدماً 
في���ه من يدلي ب���األم على من يدلي ب���األب، ومعتبراً فيه 
األقرب من اجلهتني على الترتيب التالي: األم، فأم األم وإن 
علت، فأم األب وإن علت، فعمات األب بالترتيب املذكور..(.

وجدير بالذك���ر أن حترر بعض القوانني كتلك التي 
تخ���صُّ اجلرائ���م والعقوب���ات والضرائب وامت���داد عقود 
اإليج���ار القدمية غي���ر محددة املدة وغيره���ا عن القيد 
الدس���توري باحترام مبادئ الش���ريعة اإلس���امية وعدم 

جواز مخالفة أحكامها، يرجع لسببني:

األول: إل���زام امُلش���ّرع الوضع���ي في ذل���ك ال ينصرف 
س���وى إل���ى التش���ريعات التي تص���در بع���د التاريخ الذي 
فرض الدستور فيه هذا اإللزام، أما التشريعات السابقة 

على ذلك فإنها مبنأى عن اخلضوع لهذا القيد.

الثاني: ألن السلطة التشريعية هي اجلهة املخاطبة 
أصال���ًة بهذه املادة، وهي املنوط به���ا إعمالها واحترامها 
في أثناء ممارس���تها عمله���ا، فإذا ما صدر نص أو قانون 
اء وأحكامها، ميكن لكل من يهمه  يخالف الشريعة الغرَّ
األم���ر - بش���أن قضي���ة ه���و أح���د أطرافه���ا - أن يطع���ن 
عليه���ا أم���ام احملكمة الدس���تورية العليا، ف���إذا ما قضت 
احملكم���ة الدس���تورية مبخالف���ة الن���ص املطع���ون علي���ه 
ألحكام الش���ريعة، فإن مقتضى نص املادتني )48(، )49( 
من قانون احملكمة الدس���تورية العلي���ا الصادر بالقانون 
رق���م 48 لس���نة 1979م أن يكون لقض���اء هذه احملكمة في 
الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، 
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها املختلفة، باعتباره قواًل 
فص���ًا في املس���ألة التي فصل فيه���ا، وهي حجية حتول 
بذاته���ا دون املجادل���ة في���ه أو إع���ادة طرح���ه عليه���ا من 

جديد ملراجعته.
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] تاريخية [

التحــــــــــــــــــــالف
النصراني – المغولي

ودوره في سقوط بغداد
د. فرست مرعي

مقدمة:
كان من أهداف احلمات الصليبية الس���يطرُة على األراضي املقدس���ة في باد الش���ام مهد املسيح )عليه السام(؛ ولكن قيام 
كبار زعماء املسلمني أمثال: )عماد الدين زنكي، ونور الدين محمود، وصاح الدين األيوبي( باستردادهم لغالبية املدن والقاع 
ها وغيرهما، وعدم اس���تطاعة احلمات الصليبية القادمة من أوربا  التي س���بق للصليبني أن اس���تولوا عليها كبيت املقدس والرُّ

حتقيق مآربها، جعل الصليبيون يفكرون في بدائل أخرى. 
فعندما علموا بأن هناك شعبًا وثنيًا متوحشًا قادمًا من أواسط آسيا قد أحلق الهزمية بالدول والكيانات اإلسامية الواقعة 
إلى الشرق من األراضي املقدسة )باد الشام(، وحتديدًا الدولة اخلوارزمية؛ لذا فا مناص من التعاون والتحالف معهم، بقصد 

اإلطباق على اإلسام من الشرق والغرب وإنهاء دوره، واستعادة األراضي املقدسة مبا فيها القدس »أورشليم«.
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املغول:
وهم ش���عب يش���به الترك إلى حد ما في اللغة والسحنة، 
يقيمون منذ زمن موغل في القدم، ويعيشون عيشة بدوية وسط 
إقليم مجدب موح���ش ال يُلقي أحد من جيرانهم إليهم باالً؛ بل 
ظل اس���مهم غير معروف قروناً طويلة، بعكس ذوي قرابتهم من 

األتراك الذين كانوا يتحكمون في مصير آسيا الغربية)1(. 
أما معنى اس���م املغول فما زال موضع خالف، على الرغم 
من قول بعضهم إن اللفظة مشتقة من كلمة )mong( الصينية 
مبعنى باسل ش���جاع، وإن كان أحد املؤرخني احملدثني يرى أن 
املغ���ول حتريف لكلمة )ماحتول( وهي إحدى قبائل املغول وكان 
زعيمها يس���مى )يسوجاي( وكان س���ليل عائلة نبيلة وهو والد 

تيموجني – تيمورجيه )جنكيزخان()2(.

النصرانية واملغول الوثنيون:
عندم���ا بدأت البعث���ات النصرانية بالتغلغل داخل نس���يج 
القبائل املغولي���ة الوثنية، الذين كانت ديانتهم هي الش���امانية 
القائمة أصاًل على السحر والشعوذة، فإنهم متكنوا من تنصير 
بعض قيادات املغول وحتديداً نسائهم، والواقع أن هذا العطف 
الشديد على رعايا اإلمبراطورية املغولية من النصارى من قبل 
)توراكين���ا خاتون( األم، وكيوك االب���ن والقاآن )اخلان األعظم 
للمغول وس���ليل جنكيز خان(، كان له آثار س���ريعة في الغرب 
ا أغرى البابا )إينوسنت الرابع( الذي كان قد خلف  األوربي، ممَّ
)جريجوري التاسع(، وبدأ بتبني سياسة تقوم على حتول املغول 
إلى النصرانية كوس���يلة إليقاف هجماتهم املدمرة على أوروبا؛ 
ألن الدين سيمنعهم من ذلك، وفي الوقت نفسه إمكانية استمالة 
خ���ان املغول كيوك، إلى جانب الغرب األوربي النصراني، وعقد 
حتالف نصراني – مغولي مش���ترك في مواجهة املس���لمني في 

الشرق اإلسالمي)3(.
 وقد اس���تقبل كي���وك قاآن مبعوث البابا مب���ا يليق به من 
االحت���رام، غير أنه حينما تبني ل���ه أن البابا يدعوه إلى اعتناق 
النصرانية، لم يس���عه إال أن يردَّ عليه، طالب���اً منه أن يعترف 
بس���يادته، وأن يقدم عليه مع س���ائر ملوك الغرب، لبذل ميني 

))( أرمنييوس فامبري: تاريخ بخارى، ترجمة أحمد محمود الساداتي، مراجعة وتقدمي 
يحيى اخلشاب، الهيئة املصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر – القاهرة 

1965م، ص161.
)2( السيد الباز العريني: املغول، دار النهضة العربية، بيروت 1967م، ص39.

ومن  التاسع  كريكوري  سلفه  عن  يختلف  كان  الرابع  إينوسنت  البابا  أن  يالحظ   )3(
سبقه من الباباوات، بإدراكه حقيقة اخلطر املغولي، ولهذا فإن محاولة التحالف مع 
املغول كانت بالغة األهمية لألزمنة التالية مبا اجتمع لديه من الدراية بأحوال املغول. 

ينظر:)نوار: املرجع السابق،ص77هامش ))(. 

ال���والء له. فلما عاد يوحنا بي���ان كاربيني إلى املقر البابوي في 
نهاية سنة 1247م/ 645ه�. قدم للبابا رسالة خان املغول، ورفع 
إليه تقريراً مسهباً أشار فيه إلى أن املغول ال يخرجون إال للفتح 

أو الغزو، غير أن إينوسنت لم يشأ أن تتحطم أوهامه)4(.
فوجه سفارة أخرى برئاسة راهب دومنيكاني اسمه إسكلني 
Ascelin، فاجتاز بالد الش���ام، ومضى إلى تبريز حيث التقى 
بالقائد املغولي بايجو في حزيران )يونيو( سنة 1247م/645ه�. 
على أن بايجو أبدى االس���تعداد لعق���د حتالف ضد األيوبيني. 
إذ أعدَّ خطة ملهاجمة بغداد. ولذا كان من مصلحته أن يُش���غل 
املس���لمني بالش���ام عن طريق إرس���ال حملة صليبية لقتالهم، 
فأرسل مع املبعوث البابوي إسكلني الدومنيكاني في عودته إلى 
روما مبعوثني وهما: إيبك وس���ركيس، ومن احملقق أن سركيس 
كان نصرانياً نس���طورياً، وعلى الرغم من أنهما لم يحمال شيئاً 
من سلطات التفويض، فإن آمال الغرب انتعشت مرة أخرى، إذ 
أقاما في روما نحو سنة، ثم عادا في تشرين األول )أكتوبر( سنة 
1248م/ 646ه�، يحمالن رس���الة من البابا يعلن فيها أسفه ملا 

جرى من تعطيل التحالف املغولي - النصراني)5(. 
  وبينما كان امللك الفرنسي لويس التاسع في جزيرة قبرص، 
في طريقه الى حملته الصليبية اخلامس���ة على مصر، قدم إلى 
نيقوس���يا في كان���ون األول )ديس���مبر( 1248م/646-647ه� 
)مرقص وداود( وهما نصرانيان نسطوريان أيضاً، وأنهما جاءا 
من قبل اجليغداي نائب اخلان عل���ى إقليم فارس، وقدما إليه 
رس���الة تنطوي على ما يكنُّه املغول من عطف وميل للنصرانية، 
وإذ فرح امللك لويس بهذه الرس���الة، بادر بإرس���ال سفارة من 
 longjumean الرهبان الدومنيكان برئاس���ة أندريا لوجنيمو
وأخيه وكليهما يجيد التحدث باللغة العربية. والواقع أن أندريا 
كان ينوب عن البابا فيما دار حديثاً من مفاوضات مع النصارى 
من أتباع مذهب الطبيعة الواحدة )الس���ريان – املونوفيزيني(. 
وقد حمل املرس���لون الرهبان معهم كنيس���ة صغي���رة متنقلة، 
عل���ى أنها هدية تليق باخلان عن���د اعتناقه النصرانية، وبعض 
املقدس���ات الدينية الالزمة لهيكل ونظام الكنيس���ة، فضاًل عن 
بعض الهداي���ا والتحف. فغادرت الس���فارة جزيرة قبرص في 
كانون األول )ديس���مبر( 1249م/648ه� ومضت إلى حيث مقر 
اجليغداي، فوجهها إلى منغوليا، وحينما وصلت الس���فارة إلى 
قراقورم العاصمة املغولية، تبني لها أن )كيوك( القاآن قد مات، 
وأن أرملته )أوقول قاميش ogul gaimis( تولت الوصاية على 

))( الباز العريني: املغول، ص190-189. 
)5( املرجع نفسه، ص190. 
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العرش، فاستقبلت الس���فارة بالترحاب الشديد، وعبَّرت عن 
ت  تعاطفها الش���ديد جتاه النصرانية والنصارى، غير أنها عدَّ
ما أرس���له امللك الفرنسي لويس التاسع من الهدايا- كجزية- 
يؤديه���ا التابع للخان، وأن امللك لويس يجب أن يضع نفس���ه 
حتت حماية س���لطان اإلمبراطورية املغولية، وأظهرت رغبتها 
الش���ديدة في عقد هذا التحال���ف املغولي – النصراني ضد 
املس���لمني بالش���رق، خاصة وأنه عرف عنها مدى كراهيتها 
لإلس���الم واملس���لمني. على أن ما وقع من مشاكل بني أفراد 
األس���رة املغولية احلاكمة )والتي كانت هي الس���بب الرئيس 
وراءها( مينعها إذا صحت نيتها أن ترسل حملة مغولية ضخمة 

إلى الغرب لالشتراك معاً في محاربة مسلمي الشرق)1(.
 وملا عاد أندريا مبعوث امللك لويس من منغوليا، التي مكث 
فيها نحو ثالث سنوات لم يحمل معه سوى رسالة أعربت فيها 
الوصية على العرش عن شكرها لتابعها لويس التاسع على ما 
أبداه من اهتمام نحوها، وطلبت منه أن يواظب على إرس���ال 
الهدايا كل سنة. وعلى الرغم من ارتياع لويس التاسع إلخفاقه 
في هذه احملاولة إال أنه لم ييئس مطلقاً، وكان يأمل أنه سوف 

يحل الوقت الذي يتم فيه عقد حتالف مع املغول)2(.
  وكان ملك أرمينيا الصغ���رى )كيليكيا( هيثوم األول قد 
بعث أخاه كوني تابل سطبل س���مباد األرمني إلى كيوك قاآن 
واس���تغرقت رحلته ملدة ثالث سنوات ما بني 1247-1250م/ 
645-648ه�، وقد فاق مبعوث البابا إينوسنت الرابع )كاربيني( 
ف���ي إدراك ما يعود للنصرانية م���ن مزايا إذا متَّ التحالف مع 
املغول. وقد اس���تقبله كيوك في حفاوة بالغ���ة، ومنحه براءة 
تكفل للملك هيثوم األول احلماية واحملبة. وفي الرسالة التي 
بعثها سمباد في ش���باط )فبراير( سنة 1248م من سمرقند 
إلى صهره - هنري األول ملك قبرص – ما يش���ير إلى أهمية 
النس���اطرة في بالط املغول وإمبراطوريتهم، إذ عاش���وا في 
حماية اخلان، وحظوا منه بالتشريف، وجعل لهم االمتيازات، 

وأعلن حمايته لهم من كل من يحاول إحلاق األذى بهم)3(.

عام  الى جزيرة قبرص  التاسع  لويس  امللك  نفسه، ص191؛ عند وصول  املرجع    )((
646هـ/1248م ارسل ملكها رسالة من سمباط أخو هيثوم ملك أرمينيا الصغرى 
إلى ما أحرزته النصرانية من جناح كبير بني املغول في عهد اخلان كيوك،  يشير 
كاتب  وإن  التاريخ،  هذا  من  قليل  قبل  اعتنقها  قد  نفسه  األعظم  اخلان  أن  وإلى 

الرسالة زار بنفسه بيعة النصارى في سمرقند.
)2( املرجع نفسه، ص191. 

)3( ابن العبري، غريغوريوس أبو الفرج بن أهرون: تاريخ مختصر الدول، وقف على 
بيروت،  اللبناني-  الراية  دار  اليسوعي،  صاخلاني  أنطون  وفهرسته  تصحيحه 
هذا  في  )التكفور(  بـ  األرمني  امللك  سمي  وقد  ص448،  1983م،   - 1403هـ 
السريانية  باللغة  الفه  الذي  مصنفه  في  )هيثوم(  بـ  يسميه  انه  حني  في  املصدر، 

وترجم الى العربية حتت عنوان )تاريخ الزمان(.

حتالف األرمن مع املغول:
  عندما ملس النصارى في غرب آس���يا سياس���ة 
التس���امح التي درج عليها املغول إزاء النصارى بصفة 
خاصة. حاولوا التقرب إليهم ومحاولة اجتذابهم إلى 
صفوفهم حتى يستطيعوا مبعاونتهم أن يستردوا بيت 
املقدس خاصة، وبالد الش���ام عامة من املس���لمني. 
وكانت مملك���ة األرمن الصغرى )كيليكي���ا( من أكثر 
اإلمارات املطلة على البحر األبيض املتوس���ط إدراكاً 
ألهمية الزحف املغولي. فمن املعلوم أن األرمن شهدوا 
في اهتم���ام بالغ ما أصاب اجليش الس���لجوقي من 
هزمية س���احقة عام 1243م/ 641ه����، أمام احلملة 
املغولية التي قادها أحد والة األقاليم، فصار بوسعهم 
تقدير ما يشكله جيش اخلان الكبير من قوة ال سبيل 
إلى مقاومتها. ولهذا س���عى املل���ك هيثوم األول إلى 
خط���ب ودِّ املغول والتقرب إليه���م بغية قيام حتالف 
معهم. فأرسل إلى القائد املغولي )بايجو( كتاباً يظفر 

بالوالء واالحترام)4(. 
ويُعدُّ هيثوم أول ملك يقدم من تلقاء نفسه بزيارة 
قراقورم، )إذ إن الزائري���ن اآلخرين كانوا إما أتباعاً 
ا ممثلني للملوك(، فأقيم له حفل استقبال  للخان وإمَّ
رسمي في 13 إيلول )سبتمبر( سنة 1254م/ 652ه�، 
ولقَي حفاوة بالغة من اخلان. وما بذله اخلان السابق 
)كيوك( من ضمانات، جتددت واتس���ع نطاقها. وقد 
وعده اخلان منكو بأن تعفى الكنائس واألديرة األرمنية 
من الضرائب، وجرت معاملته على أنه كبير مستشاري 
اخلان للنصارى في كلِّ ما يتعلق بأمور غرب آسيا)5(.

 وكانت جه���ود هيثوم خالل امل���دة التي قضاها 
ف���ي قراقورم منصبَّة على إقناع اخلان بالقيام بحملة 
مشتركة ضد املسلمني، ومحاولة استعادة بيت املقدس 
من أيديهم، ويذكر أح���د الباحثني أن هيثوم ألَّح في 

)2(  الصياد: املرجع السابق ص214.

)5( العريني: املرجع السابق ص199.
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طلب���ه حت���ى وافق اخلان ف���ي النهاية على مس���اعدة 
النصارى وتكليف أخيه )هوالكو خان( باالس���تيالء على 

بغداد وتدمير سلطة اخلالفة العباسية)1(. 
لكن املس���تقرَّ عند جمهور املؤرخني هو أن اجتياح 
املغول لبغداد إنا كان بإغراء كلٍّ من الوزير ابن العلقمي 

ونصير الطوسي الرافضَينِي الباطنَينِي.
 وفي األول من تشرين األول )أكتوبر( سنة 1254م/ 
اًل بالهدايا ومبتهجاً  652ه����، عاد هيثوم إلى بالده محمَّ
مبا تكللت جهوده ومس���اعيه من جن���اح، وارحتل عائداً 
إلى بالده، وقد سلك طريق تركستان وفارس حيث بذل 
لهوالكو مظاهر االحترام، ثم عاد إلى أرمينيا في ش���هر 

متوز )يوليو( سنة 1255م/ 653ه�)2(.
 وم���ا حاوله امللك هيثوم م���ن إقامة حلف نصراني 
ملس���اعدة املغول، لق���َي القبول عند نصارى املش���رق 
)الوطنيني( وبعض الفرجنة، فأعلن بوهيمند الس���ادس 
كونت أنطاكي���ا وصهر هيثوم موافقته؛ غير أن الفرجنة 
بس���ائر جهات آس���يا نفروا منه. عل���ى أن هيثوم ظل 
مخلصاً ملا ج���رى التفاهم عليه مع املغول. فتردد كثيراً 
على بالط اإليلخانات، وبذل املس���اعدة العسكرية كلما 
دع���ت احلاجة املغولية إليها. وح���ارب اجليش األرمني 
جنباً إلى جنب مع اجليش املغولي في آس���يا الصغرى 
والشام. وما أحرزه املغول من انتصارات لم يهيَّأ لهيثوم 
أن يسترد فحسب ما انتزعه السالجقة في منطقة قونيا 
من حصون وقالع؛ بل يس���تعيد أيض���اً ممتلكات كانت 
ا حص���ل عليه فيما بعد من  تابعة لكواس���يل، فضاًل عمَّ

بالد، بعد إغارة املغول على بالد الشام)3(. 
))( العريني: املغول ص199 ؛ الصياد: املغول في التاريخ ص215.
)2( العريني: املغول ص199 ؛ الصياد: املغول في التاريخ ص215.

)3( العريني: املغول ص200، وجتدر االشارة إلى أن امللك األرمني هيثوم قد أقام 
حتالفات مع كثير من زعماء الفرجنة الصليبيني، عن طريق إجراء مصاهرات، 
أخته  وتزوجت  قبرص،  ملك  األول  هنري  من  ستسفاني  أخته  تزوجت  إذ 
مارية من يوحنا إبلني كونت يافا، كما إن بناته تزوجن من امراء من الفرجنة 
كانت  بينما  أنطاكيا،  امير  السادس  بوهيمند  من  سبيل  فتزوجت  الالتني، 
إيفيميا من نصيب جوليان كونت صيدا، وتزوجت ماريا من جاي إبلني ابن 
ا ابنته ريتا فتزوجها أرمني كان يتولى أمر حصن  بلدوين سنجيل قبرص، أمَّ

سارونتيكار. ينظر )العريني: املرجع السابق ص198 هامش )(. 

هوالكو خان ودوره في تعزيز التحالف املغولي – 
النصراني: 

إن وجود زوجة هوالكو خان بجواره في احلكم كان ميثل 
نكبة بل كارثة وقعت على رؤوس املسلمني، ليس فقط داخل 
اإلمبراطورية املغولية، بل أيضاً في بالد فارس والعراق وبالد 
الش���ام. وكان وجودها ميثل العصر الذهبي الثاني للنصارى 
داخل اإلمبراطورية املغولي���ة بفارس، وخارجها. وكانت هي 
احملرض الرئيس حلمالت هوالكو عل���ى العراق والتي أدت 
إلى إس���قاط بغداد وتدمير اخلالفة العباس���ية، ثم حمالته 
على بالد الش���ام ومحاولته أيضاً غ���زو مصر، فيما يعرف 
باحلرب الصليبية املغولية ضد املس���لمني في الشرق األدنى 
حه بعد قليل، وبحيث ميكن أن نطلق  على النحو الذي سنوضِّ
عليها بحق اسم املرأة الرهيبة، وتلك املرأة هي دوقوز خاتون، 

زوجة هوالكو خان.

 دور النصارى في سقوط بغداد:
وعلى أية ح���ال فبعد دخول هوالكو وجيش���ه إلى بغداد 
استباحوها ملدة أربعني يوماً )كان كل يوم منها عبوساً قمطريراً 
وش���ره مس���تطيراً( على حد تعبير املؤرخ الفارسي )وصاف(، 
وقتلوا أكثر من ثمانئة ألف شخص كما يقول املؤرخ االنكليزي 
هورث )Howorth(، والفارسي وصاف، ولم ينُج من مذابحهم 
حتى الطفل الرضيع ووجد النصارى الشرقيون في هذه االيام 

الرهيبة فرصة طيبة للتشفي من املسلمني. 
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وكان النصارى من طوائف: النساطرة واألرمن 
واجلورجي���ني في جيش هوالك���و، وكان ال يقلون 
عنفاً عن املغول أنفس���هم. ولم يس���لم من بغداد 
غير األرقاء والنصارى الذين جلؤوا إلى كنيس���ة 
سوق الثالثاء تبعاً لتعليمات اجلاثليق النسطوري 

)البطريرك م�ك�يخا(. 
 كما أن اخلليفة املستعصم بالله نال مصرعه 
مع كل أفراد أس���رته وحاشيته. وعلى الرغم من 
أن رش���يد الدين فض الله الهمذاني تغنَّى دائماً 
بأمجاد أس���رة جنكيزخان، ويعدُّ املؤرخ الرسمي 
لهوالك���و وأبنائه فإنه لم يس���عه إال أن يردد بأن 
اخلليفة املس���تعصم وحاش���يته ماتوا ش���هداء 
في سبيل الدين اإلس���المي. على أن االستيالء 
ا ش���جعت  عل���ى بغ���داد، وزوال اخلالف���ة، ممَّ
حاش���ية هوالكو من النساطرة، ابتداًء من زوجته 
دوقوزخاتون وقائده )كتبغ���ا نويان(، تراءى كأنه 
من أعمال حملة صليبية نس���طورية، ومن الدليل 
على ذلك ما كان من اختيار جاثليق النس���اطرة 

)مكيخا( ليكون رسوالً من قبل خليفة هوالكو.
مهم���ا يكن من أمر، فإن املؤرخ النس���طوري 
)صليب���ا(، بعد أْن يذك���ر، أنَّ هوالكو فتح بغداد 
في عهد البطريرك مكيخا الثاني، يقول: »وأنعم 
هوالك���و خان على ه���ذا األب )مكيخا( وأعطاه 
دار اخلليف���ة املعروفة ب���دار الدويدار التي على 
الدجلة حتى يسكنها، وعمر فيها البيعة اجلديدة 
)ورزق جاهاً عظيماً(، واستناح )مات( يوم السبت 
الذي بعد األحد اجلديد، وهو ثامن عشر نيسان 
)إبريل( سنة 1576 يونانية )1265م /664ه�... 
ودف���ن في البيع���ة اجلديدة الت���ي بناها )بدار 

اخلليفة(...«.
 وعندما مات هوالكو في ربيع س���نة 1265م 
/664ه����، وحلقت به زوجت���ه دوقوزخاتون في 
صيف نفس العام »وقد ش���مل املسيحيون في كلِّ 
العالم حزناً ش���ديداً على وفاة هذين النبراسني 

العظيمني املعززين للدين املسيحي«.

 موقف النصارى من سقوط بغداد:
ظهر املغ���ول العتاة الوثنيون أنهم الثائرون لنصرة النصرانية، 
وقد أرس���لهم الله م���ن صحارى جوبى لتحطيم اإلس���الم. فمن 
الذي يقول: إن أولئك املبشرين النساطرة الفقراء، الذين ارحتلوا 
في القرن الس���ابع امليالدي من س���لوقية على نهر دجلة، أو من 
بيت )الباط( للدعوة إلى اإلجنيل في بالد س���اذجة في تركستان 
الش���رقية ومنغوليا، س���وف يجنون في يوم من األيام محصولهم، 
فالواق���ع أنه ح���دث منذئذ أنَّ اإليغ���ور في كوتش���ا وطورفان، 
والنماميان بجبال التاي، والكرايت بشرقي جوبي، واإلجنوت، في 
اجلنوب الش���رقي من منغوليا، إلى سور الصني الكبير الذي يقع 
على حدود بالد الصني، اس���تجابوا إلى جانب ديانتهم األصلية، 
الش���امانية إلى تعاليم البوذية والنصرانية النسطورية، وأضحى 
م���ن بني احملاربني الذين صحبوا هوالك���و، األلوف من النصارى، 
ون من تالميذ جاثلي���ق كلديا )العراق(، فربطوا بتأثير  الذين يعدُّ
من عقيدتهم، صليب النصرانية النسطورية املنصوب على مقابر 

بشبك إلى لواء مغول جنكيزخان. 
 وكان من أشمت الناس ببغداد عاصمة اخلالفة، رجل أرمني 
يدع���ى كيراكوس اجلنزوي الذي كتب ف���ي هالكها يقول: »كانت 
بغداد مدة حيازتها عصا امللك أش���به ش���يء بعلقة متصُّ الدماء: 
ابتلعت العال���م كلَّه ثم قاءت عندئذ كل ما بلعت.... وملا طفح كيل 
مظاملها قدام الرب عوقبت على ما أراقت من دماء وما عملت من 
شرور... وقد دامت سيادة الطاجيك العدائية القاسية 647سنة«.
وال سبيل إلى أن ننكر أيضاً مشاطرة النصارى، في معظمهم، 
رأي إس���طفان أوربليان الذي عدَّ هوالك���و ودوقوزخاتون مبنزلة 
»قس���طنطني وهيالنة جديدي���ن« و »أداتني م���ن أدوات األنتقام 
اإلله���ي من أعداء املس���يح«. ومن هذا القبيل أيض���اً أنه ملا أراد 
أحد املصورين من الس���ريان اليعاقبة )أصحاب الطبيعة الواحدة 
– املونوفيزي���ني( في آيار1260م / 660ه����، أن يعبر بالصورة عن 
انتصار الصليب )في املخطوطة الس���ريانية رقم 559 من مكتبة 
الفاتيكان(، استعاد تصور البيزنطيني للملك )قسطنطني وزوجته 
هيالنة( املمس���كني بالصليب، ولكنه أضف���ى على هذين مالمح 
)هوالكو و دوقوزخاتون(. وجند خالصة ذلك كله في شهادة أخيرة 
اقتبس���ها الرحالة اإليطالي )ماركو بول���و( من النصارى احملليني 
)الوطنيني(، إذ كتب يقول: »وأظنُّ أن ربنا أراد الثأر لنصاراه الذين 

كان اخللفاء العباسيون يكرهونهم أشد الكره...«. 
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مقدمة:
مي���ارس التمويل اإلس���المي ف���ي املصرفّية 
اإلس���المية من خالل ع���ّدة صي���غ؛  كاملرابحة 
لآلمر بالش���راء، واإلج���ارة املنتهي���ة بالتمليك، 
لم  واملش���اركة املتناقصة أو املنتهية بالتمليك، والسَّ
واالس���تصناع وغيرها، وهذه ت���ؤّدي بدورها إلى 
إيجاد اقتصاد حقيق���ي؛ لكونها قائمة على عقود 

املعاوضات أو املشاركات.
وهي عقود تؤّثر في إيجاد نش���اط اقتصادي 
حقيق���ي؛  لكونها تس���اهم في نقل ملكية الس���لع 
واخلدمات من املصرف اإلسالمي إلى العاملني في 
احلياة االقتصادية، أو أن تكون هناك شراكة بينهما، 
وهذا يعني أن التعامل بالديون هو االستثناء وليس 
األصل، وأّن الدخل احلقيقي للنشاط االقتصادي 
يتفّوق مبرات كثيرة على حجم الديون، األمر الذي 

يسهم في توظيف قسم من هذا الدخل في تسديد 
هذه الديون، والقس���م اآلخر يحّول إلى التوظيف 
مبا يخدم النش���اط االقتص���ادي، وهذا يعني في 
النتيجة ن���درة حدوث األزم���ات االقتصادية، ألّن 
الدخل احلقيقي للنشاط االقتصادي ينمو مبعّدل 

أكبر وأسرع من نّو الديون.
تأسيس���اً على ذل���ك: فإّن هن���اك عدد من 
مخاطر لصيغ التمويل االس���المي تتأّثر املصرفية 

اإلسالمية بها.
ومخاط���ر صي���غ التمويل اإلس���المية  هي  
احتمالية مستقبلية قد تعرض املصرف الى خسائر 
غير متوقع���ة وغير مخطط لها؛ مبا قد يؤثر على 
حتقيق أهداف املصرف وعلى تنفيذها بنجاح، وقد 
ت���ؤدي في حال عدم التمكن من الس���يطرة عليها 

وعلى آثارها الى القضاء على املصرف وإفالسه.

مصطفى محمود عبد السالم)*(

)�( خبير اقتصادي ومصرفي  – بنك البركة مصر.

] اقتصاد [

مخاطر
صيغ التمويل اإلسالمية

وسبل مواجهتها لدى المصرف اإلسالمي
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اإلس��المية: املصرفي��ة  التموي��ل  صي��غ  أواًل: 
أ- واقع تطبيقات صيغ التمويل املصرفية اإلسالمية:

تأت���ي صيغ���ة املرابحة لآلمر بالش���راء ف���ي طليعة صيغ 
االستثمار املطبقة في تلك املصارف بنسبة عالية.

 وللتوضيح بب�يان األهمية النس���بية لصيغ االس���تثمار في 
عدد من املصارف اإلس���المية، فإن املرابحة لآلمر بالشراء هي 
األس���لوب السائد في استثمار األموال في العديد من املصارف 

االسالمية. )1(
 ولقد متَّ توجيه انتقادات كثيرة إلى املصارف اإلسالمية وما 
زالت، بسبب اعتمادها بنسبة كبيرة على صيغة املرابحة لآلمر 
بالش���راء دون أن تفس���ح املجال للصيغ األخرى بالقدر الكافي 
بالتطبيق في ميدان معامالتها، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى 
تدّني املخاطر في هذه الصيغ���ة عن بقية الصيغ األخرى التي 

ترتفع فيها درجة مخاطر االستثمار.
ولتفادي ذلك ميكن تنظيم نش���اط املصارف اإلس���المية 
بحيث يقيد قيامها بصيغة املرابحة لآلمر بالش���راء في حدود 
نسبة معينة من أصولها، حتى تضطّر إلى استعمال صيغ أخرى 
أجدى على النش���اط االقتصادي، وإن كانت أكثر مخاطرة من 

صيغة املرابحة لآلمر بالشراء. )2(  
حي���ث إن صيغ���ة املرابح���ة منخفضة الكف���اءة، وظهرت 
انتقادات جادة لهذه الصيغة واعتراضات عليها من قبل العديد 
من كتابات االقتصاد اإلس���المي، وذلك م���ن ناحية انخفاض 

الكفاءة االقتصادية: 
1 - حيث يش���تري املصرف السلعة، ثم يحوزها ويقبضها، 
ث���م يبيعها للمش���تري النهائي. وتظهر هن���ا مزاحمة املصرف 
للتجار على هذا النحو بالنظ���ر إلى األصول املالية التي يتمتع 

بها املصرف.
2 - حيازة املصرف للس���لعة وقبضها، مع أن املصرف ليس 
له أي غرض في السلعة أصاًل، فالقبض واحليازة تكلفة إضافية 
تخرج املصرف عن وظيفته األساس���ية. ويزداد األمر سوءاً إذا 
كان املش���تري النهائي يقصد السيولة أصاًل، إذ سيحتاج حينئٍذ 

إلى بيع السلعة مرة ثالثة ليصل إلى مراده.
3 - إن ش���راء العميل للس���لعة من املصرف بثمن آجل ثم 

النظرية  بني  اإلسالمية  املصارف  في  االستثمار  صناديق  محمد،  أشرف  د.دوابه،   )((
والتطبيق، دار السالم، القاهرة، مصر، ط)، 1425هـ/2004م، ص22، 23، 24.

)2( د. عطية، جمال، املصارف اإلسالمية بني احلرية والتنظيم، التقليد واالجتهاد، النظرية 
دولة  في  الدينية  والشؤون  الشرعية  احملاكم  رئاسة  الصادر  األمة  كتاب  والتطبيق، 

قطر، العدد 13، صفر 1407 هـ، ص156.

بيعها بثمن فوري لغيره )املصرف( صيغة غير كفوءة، إذ يتحمل 
املش���تري تكاليف القبض واحليازة، ثم اخلس���ارة بسبب البيع 

الفوري الذي يكون عادة أقل من ثمن الشراء.
4 - ت���ؤدي صيغة املرابحة إلى ض���رر قد يلحق االقتصاد 
الوطني، حيث إن اجتاه غالبية املرابحات إلى أنش���طة اكتنازية 
أو إلشباع رغبات كمالية ميكن أن يؤدي إلى زيادة حدة التضخم 

ومعّوقات أمام االستثمار احلقيقي)3(.
ومن ثَمَّ فِمْن غي���ر املقبول على اإلطالق أن تلجأ املصارف 
اإلس���المية إلى التعامل بصيغة املرابحة لآلمر بالشراء بنسبة 
كبيرة، وتهم���ل التعامل بالصيغ األخرى أو تتعامل بها بنس���ب 
متدنية، واملطلوب منها في هذه احلال أن تساوي أو تقارب بني 

الصيغ في التعامل إلى حدٍّ كبير.
ب: الصي���غ األخ���رى للتموي���ل اإلس���المية الت���ي تطب���ق 

بنسب أقل:
إّن تطبيق صيغ الصيرفة اإلسالمية من مضاربة ومشاركة 
واستصناع وسلم ومزارعة ومساقاة وإجارة وغيرها في معامالت 
املصارف اإلسالمية يُعدُّ إثراًء لها، وتعزيزاً لوجودها، وإثباتاً لها 
على الصعيد احمللي واإلقليمي والدولي، وإسهاماً في إجناحها 

وأداء رسالتها في تنمية األنشطة االقتصادية املختلفة.
إال أنه على الصعيد التطبيقي فإننا نلمس أن عدداً ضئياًل 
من تلك الصيغ يطبق في املصارف اإلس���المية، والقسم األكبر 

منها ال نرى لها أثراً في معامالتها.
 إّن وظيف���ة املصارف اإلس���المية تتمثل بإدارة الس���يولة 
املتوف���رة عندها من خالل اعتماد صيغ التمويل التي مّر ذكرها 
في دعم األنش���طة االقتصادية، األم���ر الذي  يؤدي إلى جتنب 
وق���وع األزمات املالية ومنها األزم���ة املالية احلالية في مختلف 

القطاعات االقتصادية. 
  ولذلك فإن صيغة االس���تصناع في ح���ال اعتمادها في 
املصارف اإلسالمية ميكنها أن تسهم في متويل ِقَطاع الصناعة، 
األمر ال���ذي ينعك���س إيجاباً علي���ه إن كان يعان���ي من أزمة 
���لم واملزارعة واملساقاة واملغارسة في  اقتصادية، وإن صيغ السَّ
حال اعتمادها أيضاً ميكنها أن تسهم في متويل ِقَطاع الزراعة، 
األمر الذي ينعكس إيجاب���اً عليه إن كان يعاني من أزمة أيضاً، 
وإن صيغة املضاربة في حال اعتمادها أيضاً تس���هم في متويل 
قطاع التجارة، األمر الذي يؤدي إلى  تنمية هذا القطاع إن كان 

ناشر،  بدون  اإلسالمي،  املصرفي  التمويل  محمود،  محمد  املكاوي،  د.   )3(
1424هـ/2004م، ص180، 181.

مخاطر
صيغ التمويل اإلسالمية
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يعاني من أزمة، وهكذا بالنسبة إلى بقية الصيغ األخرى.
هذا من جه���ة، ومن جهة أخرى ف���إن املالحظ في أرض 
الواقع أن غالب إدارات املصارف اإلس���المية تلجأ إلى استثمار 
إيراداته���ا في املش���اريع القصيرة األجل، ون���ادراً ما تلجأ إلى 
اس���تثمارها في املشاريع املتوسطة والطويلة األجل، األمر الذي 
يجعله���ا بذلك تبتعد عن اإلطار النظري املفترض لها من حيث 
اعتمادها على جميع الصيغ املوضوعة لها، ومن حيث إسهاماتها 

في  حتقيق تنمية مجتمعاتها.
وفيما له َعالقة بأجل االستثمار ومجاله في هذه املصارف، 
فقد اس���تحوذ االس���تثمار التجاري القصير األجل على غالبية 
االس���تثمارات في ه���ذه املصارف، بينما لم يحظ االس���تثمار 
الطوي���ل األجل عل���ى أي أهمية تذكر، كما رك���زت على قطاع 
التجارة، بينما لم تهتم بتوجيه استثماراتها إلى قطاعي الزراعة 

والصناعة على الرغم من أهميتهما لعملية التنمية)1(.
  وهن���اك العدي���د من الصي���غ االس���تثمارية التى ميكن 
للمصارف اإلس���المية أن متول العملي���ة اإلنتاجية في املجتمع 

ومنها:- 
لم: أ - صيغة السَّ

الّسلم في اللغة: يرد مبعنى اإلعطاء والترك والتسليف، أما 
في االصطالح الفقه���ي فهو عبارة عن بيع موصوف في الذمة 

ببدل يعطى عاجاًل)2(.
���لم هو من أكثر البيوع مالئمة لتمويل النشاط    إن بيع السَّ
الزراعي، إذ يقوم املصرف بتق���دمي التمويل الالزم للمزارعني 
الذين يتوق���ع أن تتوّفر منتجاتهم الزراعية في موس���م معني، 
ويتيح لهم بالتالي تغطية الفترة الفاصلة بني بدء اإلنتاج وموسم 
احلص���اد)3(.  وإن هذا العقد يصلح للتطبي���ق في البالد التي 

يعتمد اقتصادها على القطاع الزراعي.
لم ميكن أن تلعب دوراً في تنشيط  وبذا يظهر أن صيغة السَّ
القطاع الزراعي إذا كان يعاني من أزمة في التمويل، من خالل 
متويل هذا القطاع قبل موس���م اإلنتاج، حي���ث تقوم املصارف 

اإلسالمية بتملّك املوسم الزراعي، ثم تبيعه بسعر أعلى.
ومن املؤس���ف أن جند أن نس���بة تطبيق هذه الصيغة في 

في  األجل  طويل  االستثمار  تدعيم  في  املالية  األسواق  دور  محمد،  أشرف  دوابه،  د.   )((
القاهرة، مصر، ط)، 1427 هـ / 2006 م، ص  السالم،  دار  املصارف اإلسالمية، 

320.غف
)2( د.حماد، نزيه، معجم املصطلحات املالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، مرجع سابق، 

ص248.
)3( د. الشعار، محمد نضال، أسس العمل املصرفي اإلسالمي والتقليدي، مرجع سابق، 

ص48.

املصارف اإلس���المية متدنية كثيراً، وبحسب دراسة قامت بها 
هيئة احملاس���بة واملراجعة للمؤسس���ات املالية اإلسالمية، فقد 
تبنّي أن التمويل بصيغة الّس���لم ميثل حوال���ي 5٪ من إجمالي 

التمويل املمنوح من قبل املصارف التي شاركت في الدراسة.
ب- صيغة االستصناع:

االستصناع - لغة - سؤال الصنع أو طلبه، وفي االصطالح 
الفقهي: طلب عمل ش���يء خاص، على وجه مخصوص، ماّدته 
من الصانع. فإذا قال شخص آلخر من أهل الصنائع: اصنع لي 
الش���يء الفالنّي باألوصاف التالية بكذا درهماً،  وقبل الصانع 

ذلك، كان ذلك استصناعاً)4(.
وبناًء عليه، فإن االستصناع عقد مع صانع على عمل شيء 
ف���ي الّذّمة، كاالتفاق مع جنار على صناعة مكتب أو مقاعد، أو 
غرفة مفروش���ات أو صناعة باخرة أو طائرة أو سيارة أو بناية، 

وتكون مادة العني املصنوعة من الصانع.
   وق���د أصبح لالس���تصناع في عصرن���ا احلاضر أهمية 
كبيرة، حيث اجته الناس إليه في بناء السفن وتصنيع الطائرات 
املدنية واحلربي���ة وجتهيز اآلالت وصناعة الس���يارات، وغير 
ذل���ك من املصالح واحلاجات، فصار هذا العقد من أهم العقود 
الدولي���ة واحمللية في مجال الصناعة، وأدى ذلك إلى تنش���يط 
حركة التبادل والتعامل وتس���هيل املعامالت على كّل من الصانع  

واملستصنع في املعامل واملصانع املختلفة)5(.
ج- صيغة اإلجارة املنتهية بالتمليك:

وتس���مى أيضاً البيع اإلج���اري، وهو إيج���ار ينتهي بالبيع 
)بالتمليك(، وذلك بأن يقوم املصرف بتأجير شيء استعمالي  - 
وهو ما ينتفع به مع بقاء عينه، وتس���مى أيضاً السلع املعّمرة أو 
األصول الثابتة - إلى العميل بأقس���اط معينة ومحّددة اآلجال، 
فإذا أّدى املس���تأجر األجرة انتقلت السلعة إلى ملك املستأجر 
بعقد جديد عن طريق الهبة أو عن طريق البيع بثمن رمزي)6(.

إّن اعتماد هذه الصيغة من قبل املصارف اإلسالمية يساهم 
في تفعيل وتنشيط عّدة قطاعات اقتصادّية، وأهمها القطاعات 
العقارية والصناعية والتجارية؛ ذلك ألّن هذه الصيغة ميكن أن 
تطبق في مجاالت إج���ارة العقارات واآلالت واملعدات املختلفة، 
الصناعية والتقنية؛ مبا فيها أجهزة احلاس���ب اآللي، وبالتالي 
يتيح هذا األس���لوب االستثماري للزبون أو العميل هامش حرية 

))( التعريف لصاحب مرشد احليران، املادة569)معجم املصطلحات املالية واالقتصادية 
في لغة الفقهاء، مرجع سابق، ص55(.

)5( املرجع نفسه، ص57.
)6( د. املصري، رفيق يونس، املصارف اإلسالمية...، مرجع سابق، ص30.
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أكبر في اختيار األصول التي يرغب بامتالكها)1(.
 وفي دراسة قامت بها هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات 
املالية واإلسالمية حول تطبيق صيغتي اإلجارة واإلجارة املنتهية 
بالتمليك في 20 مصرفاً إسالمياً، تبنّي أن نسبة عمليات هاتني 

الصيغتني تتراوح بني 2 ٪ و60 ٪، أي مبتوسط 12٪ فقط)2(.
   ولعّل تدني هذه النسبة يرجع إلى أن هذه الصيغة حتتاج 
إلى وقت طويل حتى تؤتي نتائجها االس���تثمارية، األمر الذي ال 

حتبذه إدارات املصارف اإلسالمية  الراهنة كثيراً.
  إن صيغة اإلجارة املنتهية بالتمليك تتالءم مع االس���تثمار 
الطويل األجل، وتس���هم  بالتالي في جتنب وقوع األزمات املالية 

في حال اعتمادها من قبل املصارف اإلسالمية القائمة.

  ثاني��ًا: كيفي��ة مواجه��ة خماط��ر صي��غ التمويل 
اإلسالمي:

1 - مواجهة مخاطر صيغة املشاركة:
تتكون عقود املش���اركة ف���ي الربح واخلس���ارة من عقود 
املشاركة واملش���اركة املتناقصة املنتهية بالتمليك والتي يشترك 
فيها املصرف والعميل في رأس املال، بحسب نسب متفق عليها 
بينهما. وفي حال اخلس���ارة يتم توزيعها بحسب نسبة كل منهما 
في رأس املال، أما في حال الربح فيكون بينهما بحس���ب نسبة 

أخرى متفق عليها قد ال تكون هي ذاتها نسب اخلسارة. 
• وتتأتى املخاطرة في مشروعات املشاركة من سوء اإلدارة، 
أو بيع املشارك اآلخر حصته إلى طرف ثالث، أو من تعذر تشغيل 
املشروع أو فش���له في إنتاج السلعة أو اخلدمة املطلوبة، أو من 
عدم القدرة على تسويق وتصريف منتجات املشروع أو فشلها. 
• ولعل تناقص ملكية املصرف في املشروع في عقود املشاركة 
املنتهية بالتمليك يقلل من مخاطره  نظراً النخفاض نسبته في 
رأس املال. إال أن هذا لن يكون إال بعد فترة يكون املش���روع قد 
جتاوز الكثير من املخاطر التش���غيلية والتسويقية. األمر الذي 

يعني تراجع حجم ومستوى املخاطرة أيضاً. 
2- مواجهة مخاطر عقود املضاربة  

• تكون املخاطرة التعاقدي���ة في عقود املضاربة، التي يكون 
فيها املصرف اإلس���المي صاحب املال، أكبر منها في أي عقود 
أخرى. وذلك ألن اخلس���ارة تقع عل���ى صاحب املال لوحده وال 

سابق،  مرجع  والتقليدي،  اإلسالمي  املصرفي  العمل  أسس  نضال،  محمد  الشعار،   )((
ص62.

)2(  املعايير، مرجع، سابق، ص332.

يتحمل  صاحب العمل أي خسارة مادية، ما لم يثبت اإلهمال أو 
التعدي أو التقصير. 

• وتأت���ي املخاطرة في عقود املضارب���ة من صاحب  العمل 
ال���ذي قد ال يكون كفئاً أو خبيراً ف���ي إدارة وتصريف منتجات 

املشروع، أو من املشروع نفسه أو منتجاته.  
وميكن أن تنتج املخاطرة من عدد من العوامل مثل: 
)1( جتاوز املدة الكلية للتمويل دون إمتام الصفقة. 

)2( س���وء أمانة رب العمل أو نقص كفاءته وس���وء إدارته 
للمشروع. 

)3( عدم االلتزام بشروط عقد املضاربة. 
)4( أو قد يكون الناجت النهائي خسارًة أو ربحاً ضئياًل. 

3 - مواجهة مخاطر عقود املرابحة:
تختلف طبيعة املخاط���ر في عقود املرابحة عنها في عقود 
املش���اركة أو املضاربة، من حيث إن مستواها واحتمال حدوثها 
أقل. وتنشأ املخاطرة في عقود املرابحة من ثالثة مصادر هي: 
املصدر األول ويكمن في رف���ض العميل التوقيع على عقد 
املرابحة للس���لعة عندما يتملكها املص���رف وقبل أن ينقلها إلى 
العميل. وفي هذه احلال يقوم املصرف ببيع الس���لعة إلى طرف 
ثالث. فإذا باعها املصرف مبثل ما اشتراها به، انتفت املخاطرة، 
ا اشتراها به،  وس���دد املصرف حساباته. أما إذا باعها بأقل ممَّ
فيمكن للمصرف تغطية هذه اخلسارة من خالل التأمني النقدي 
املودع لديه من قبل العميل اآلمر بالشراء أو من خالل كفيله. 

املص���در الثاني وينش���أ عن وج���ود عيب في الس���لعة أو 
صالحيته���ا، حيث يكون من حق العميل اآلمر بالش���راء رفض 
اس���تالم الس���لعة، وال يكون للمصرف احلق في احلصول على 
تعويض منه. وفي هذه احلال ميكن للمصرف الرجوع إلى البائع 
األصلي وردِّ الس���لعة له. وهنا تكمن املخاطرة في رفض البائع 
األصلي رد السلعة وإعادة قيمتها للمصرف، وهنا سوف يضطر 
املصرف إلى بيع السلعة مع بيان عيبها بأبخس األثمان، ويتحمل 

املصرف لوحده كامل اخلسارة.
املصدر الثالث وينش���أ عن تخلف العميل اآلمر بالش���راء 
عن التس���ديد أو تأخره في التسديد. حيث ال يوجد في العقود 
اإلس���المية ش���رط جزائي على التأخير في الس���داد، كما ال 
يوجد مكافأة للتعجيل في الدفع قبل تاريخ االستحقاق. ولذلك 
حترص املصارف اإلس���المية على وجود كفيل قادر على تغطية 

عجز العميل عن التسديد، إن حدث ذلك.
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َلم: 4- مواجهة مخاطر عقود السَّ
تنش���أ مخاط���ر عقود الَس���لَّم، في معظمها، من الس���وق 
والتغيرات في األس���عار، وخاصة انخفاض سعر السلعة املتفق 
على تس���ليمها في األجل واملدفوع واحملدد سعرها في العاجل. 
فانخفاض س���عر السلعة في الس���وق يعني أن املصرف سوف 
لن يك���ون قادراً على حتقي���ق أي أرباح من عقد الَس���لَّم كون 
الس���عر الذي دفعه عاجاًل سوف يكون أكثر من سعر بيعها عند 
اس���تالمها. وبهذا تكون مخاطرة املص���رف ليس فقط مبقدار 
الفرق بني س���عر البيع األقل وسعر الشراء األعلى. وإنا أيضاً 
مبق���دار ضياع الفرصة البديلة املتمثلة في مقدار الربح املتوقع 

من عقد الَسلَّم. 
كذلك تنشأ مخاطر عقود الَسلَّم عند عدم قدرة البائع على 
الوفاء بالتزاماته، أي بتسليم السلعة املتفق عليها في عقد الَسلَّم 
ألس���باب خارجة عن إرادته بالنس���بة إلى نوع السلعة وجودتها 

وكميتها.
5 - مواجه���ة مخاط���ر عق���ود االس���تصناع واالس���تصناع 

املوازي:
تكمن مخاطر عقود االس���تصناع في الس���لعة املتفق على 
تصنيعها، من حيث عدم صالحية املنتج. وبالتالي يكون للعميل 
احلق بالرجوع عل���ى الصانع أو املقاول الذي هو املصرف. كما 
تكمن املخاطرة في مدى التزام الصانع بالزمن احملدد لتس���ليم 

املنتج. 
وأم���ا املصدر اآلخر للمخاطرة في ه���ذا النوع من العقود 
فينش���أ عن تخلف أو تأخر املصنوع له عن تس���ديد باقي ثمن 

املنتج. 
كما ميكن تلخيص مخاطر عقود االستصناع و االستصناع 

املوازي مبا يلي: 
1- تقلبات األسعار بعد حتديدها في عقد االستصناع. 

2- تأخر الصانع في تسليم البضائع في حال كان املصرف 
مستصنعاً. 

3- تأخر املقاول أو املنتج في تس���ليم األصل املستصنع في 
ا يؤدي إلى تأخر موعد التس���ليم  حال كان املصرف صانعاً، ممَّ

ودفع غرامات تأخير. 
4- عدم س���داد العميل املستصنع أو تأخره عن السداد مع 

عدم قدرة املصرف على رفع السعر نتيجة التأخير. 
5- التقلبات في أسعار املواد األولية الالزمة لالستصناع.

6 - مواجهة مخاطر عقود اإليجارة:
• تُع���دُّ مخاطر عقود اإليجارة مخاط���ر ملكية، كون األصل 
املؤج���ر ما ت���زال ملكيته للمصرف. وتنش���أ املخاطرة هنا عن 
احتمال تلف أو تقادم أو انخفاض قيمة األصل، التي ال يستطيع 

املصرف حتويلها إلى املستأجر.
• كما تنشأ عن تخلف املس���تأجر عن تسديد باقي أقساط 
األصل أو رفض املستأجر متلك األصل بعد انتهاء عقد اإليجارة، 
وبالتال���ي إعادته إلى املصرف الذي يج���ب عليه أن يبيعه في 
أقرب وقت ممكن، تنفيذاً لتعليمات الس���لطة النقدية التي متنع 
املصارف من إبقاء ملكي���ة األصول واألعيان لدى املصارف إال 

لغايات متويلية. 
اإلجراءات املطلوبة ملواجهة املخاطر بش���كل عام  وحتسني 

أداء املصارف اإلسالمية
• املزيد من التعاون املكثف واملتطور بني الس���لطات النقدية 

واألجهزة الرقابية واملؤسسات املالية في السوق. 
• ضرورة االستفادة من تكنولوجيا االتصاالت واإلنترنت في 
مشاركة األفكار والدراسات واألحكام الشرعية وغير ذلك فيما 

يتعلق بعمل املصرفية اإلسالمية. 
• تطوي���ر املنتجات  املالية املقبولة ش���رعاً لكي تنافس من 

حيث الفاعلية املالية املنتجات التقليدية. 
• حتس���ني األداء عن طريق االستفادة من األفكار والتقنيات 

واخلبرة املطورة خارج الصناعة املصرفية. 
• ضرورة التوسع في طرح وابتكار املزيد من املنتجات املالية 
املتوافقة مع أحكام الش���ريعة، وذلك الستيعاب السيولة الكبيرة 

املتوفرة لدى املصارف اإلسالمية 
• إنش���اء نظام مالي يتمتع باخلبرة واملرونة وميتلك الكفاءة 

ا يسهم بقوة في عملية النمو. والقدرة التنافسية ممَّ
• على املؤسسات املالية واإلسالمية أن تتيح تقاريرها املالية 

للعموم حتقيقاً للشفافية املالية.
• ضرورة وجود تشريعات جديدة توحد املعايير التي تتبعها 
السوق املالية اإلسالمية للمساهمة في قيامها بدور أكثر حيوية 

على املستوى العاملي. 
• س���عي املصارف واملؤسس���ات املالية اإلسالمية لالندماج 
املصرف���ي، والتوجه نحو التكت���ل والتكامل فيم���ا بينها خللق 
جتمعات مصرفية ذات حجم أكبر وقاعدة أوسع على املستويني 

احمللي والدولي. 
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ت��وف��ي��ق ع��ل��ي زب���ادي

] الباب المفتوح [

إن القرآن الكرمي ُيربي حملته - حملة احلق - الناهضون به، على  التمكن من احلق 
واالستعاء به، دون االستعاء للنفس. إمنا هي العزة للعقيدة، واالستعاء للراية التي يقفون 
حتتها في مواجهة أعداء الله،  فا يقوم في نفوسهم خاطر االستعاء بأنفسهم ألنفسهم، وال 

يهجس )يخطر( في قلوبهم االعتزاز بذواتهم واالعتزاز بأشخاصهم وما يتعلق بها. إمنا يتوارى 
شعورهم بأنفسهم ليمألها الشعور بالّله، ومنهجه في احلياة. 

إنها الثقة بأن ما معهم هو اخلير، وأن دورهم هو أن يطوعوا اآلخرين للخير الذي معهم؛ 
ال أن يطوعوا اآلخرين ألنفسهم، وال أن يطوعوا أنفسهم لآلخرين وما عند اآلخرين! ثم هي 

الثقة بغلبة دين الّله على دين الهوى، وبغلبة قوة الّله الباقية  على تلك القوى الفانية.

من صفات جيل النهضة
 التمكن من الحق واالستعالء به 
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أولئ���ك الذي���ن ال يقيمون له���ذه األرض وأش���يائها 
وأعراضها وقيمها وموازينها حساباً. وال يبغون فيها كذلك 

فساداً. أولئك هم الذين جعل اللّه لهم الدار اآلخرة. 
خطاب الله - س���بحانه وتعالى - لرسوله # وأتباعه 

من بعده: 
لق��د خ���اط��ب الله - س���بح���انه وتع�الى - رسوله 
# فق���ال - تعالى -: }إَنَّك َعَلى اْلـَحِقّ اْلـُمِبنِي{ ]النمل: ٧٩[، 
و لشم يخاطب الله - تعالى - أحداً من رسله مبثله، فكان 
ذلك شهادة لرسوله بالعظمة الكاملة املنزهة عن كل نقص؛ 
مل���ا دلَّ عليه حرف )َعلَى( من التمكن، وما دلَّ عليه اس���م 
( م���ن معنى جامع حلقائق األش���ياء. وما دلَّ عليه  قِّ )احْلَ
وصف )مبني( من الوضوح والنهوض، وفي اآلية إشارة إلى 
أن الذي يعلم أن احل���ق في جانبه حقيق بأن يثق بأن الله 

ُمْظهر حقه، ولو بعد حني)1(.
وقال - تعالى -: }َفاْسَتْمِســـْك ِباَلِّذي ُأوِحَي إَلْيَك إَنَّك َعَلى 
ْســـَتِقيٍم{ ]الزخرف: ٤٣[، والصراط املس���تقيم: هو  ِصـــَراٍط ُمّ
العمل بالذي أوحي إليه، فكأنه قيل: إنه صراط مس���تقيم، 
ْســـَتِقيٍم{ ليفيد  ولكن عدل عن ذلك إلى }إَنَّك َعَلى ِصَراٍط ُمّ
أن الرس���ول # راسخ في االهتداء إلى مراد الله - تعالى 
- كما يتمكن السائر من طريق مستقيم ال يشوبه في سيره 

تردد في سلوكه وال خشية الضالل في بنياته.
وهذا تثبيت للرس���ول # وثناء عليه بأنه ما زاغ قيد 
ْل َعَلى  ا بعثه الله ب���ه، كقوله - تعالى -: }َفَتـــَوَكّ أنل���ة عمَّ
ِه إَنَّك َعَلى اْلـَحِقّ اْلـُمِبنِي{ ]النمل: ٧٩[ ويتبعه تثبيت املؤمنني  الَلّ

على إميانهم)2(.
ْســـَتِقيٍم{ ]احلج:  وقال - تعال���ى -: }إَنَّك َلَعَلـــى ُهًدى ُمّ
٦٧[، أم���ره بالتوكل على اللّه وقلة املب���االة بأعداء الدين، 
وعلل التوكل بأنه على احلق األبلج الذي ال يتعلق به الشّك 
والظّن. وفيه بي���ان أّن صاحب احلق حقيق بالوثوق بصنع 

اللّه وبنصرته، وأن مثله ال يُخذل)3(.
فإن قلت: فم���ا الفائدة في ذكر )َعلَ���ى( وكيف يكون 

املؤمن مستعليا على احلق وعلى الهدى؟

))( التحرير والتنوير: 19/ 305.

)2( التحرير والتنوير: 25/ 260.
)3( الكشاف: 3/  383.

قلت: ملا فيه من اس���تعالئه وعل���وه باحلق والهدى مع 
ثباته عليه واس���تقامته إليه،  فكان في اإلتيان بأداة )َعلَى( 

ما يدل على علوه وثبوته واستقامته.
وهذا بخ���الف الضالل والريب فإن���ه يؤتى فيه بأداة 
)في(  الدالة عل��ى انغم���اس صاحبه وانقماعه وتدسسه 
ُدوَن{ ]التوبة:  ف���يه كقوله - تعالى -: }َفُهْم ِفـــي َرْيِبِهْم َيَتَرَدّ
ُبوا ِبآَياِتَنـــا ُصٌمّ َوُبْكٌم  ٤٥[، وق���ول���ه - تعالى -: }َواَلِّذيـــَن َكَذّ
ُلَماِت{ ]األنعام: ٣٩[، وقول���ه - تعالى -: }َفَذْرُهْم ِفي  ِفـــي الُظّ
ُهْم  َغْمَرِتِهْم َحَتّى ِحنٍي{ ]املؤمنون: ٥٤[، وقوله - تعالى -: }َوإَنّ
ْنـــُه ُمِريٍب{ ]هـــود: ١١٠[، وتأمل قوله - تعالى -:  َلِفي َشـــٍكّ ِمّ

ِبنٍي{ ]سبأ: ٢٤[. اُكْم َلَعَلى ُهًدى َأْو ِفي َضالٍل ُمّ ا َأْو إَيّ }َوإَنّ
فإن طري���ق احلق تأخذ علواً صاع���دة بصاحبها إلى 
العلي الكبير، وطريق الضالل تأخذ س���فاًل هاوية بسالكها 

في أسفل سافلني)4(.
فصاحب الهدى مس���تعل بالهدى، مرتفع به، وصاحب 

الضالل منغمس فيه محتَقر.
فإن قلت: إن ما س���بق ذكره م���ن آيات وردت في حق 
الرس���ول الكرمي # وهذا ال خالف من متكنه من الهدى، 

لكن أين املؤمنون من التمكن من الهدى؟
قل���ت: ورد هذا املعن���ى في ح���ق املؤمنني في ق���وله 
ِهْم َوُأوَلِئَك ُهُم اْلـُمْفِلُحوَن{  ِبّ ن َرّ - تعالى -:  }ُأوَلِئَك َعَلى ُهًدى ِمّ

]البقرة: ٥[.
���ْيِء  َن ِمَن الشَّ َوَقْولُُه }َعَلى ُهـــًدى{ تَْعِبيٌر يُِفيُد التََّمكُّ

ِن امْلُْستَِقرِّ َعلَيِْه)5(. َكتََمكُّ
واإلتيان بحرف االس���تعالء متثيل حلالهم بأن شبهت 
هيئة متكنهم من الهدى وثباته���م عليه ومحاولتهم الزيادة 
به والس���ير في طريق اخليرات بهيئة الراكب في االعتالء 
على املركوب والتمكن من تصريفه والقدرة على إراضته)6(.

ه���ذا وصف الق���رآن الكرمي للفئة املؤمن���ة الناهضة 
بتكالي���ف اإلميان، فأين نحن من التمكن من احلق، ورفعه، 

واالرتفاع به، واالستعالء على جميع املناهج األرضية به؟

))( التفسير القيم البن القيم:)/ )).
)5( املنار:)/ 5)).

)6( التحرير والتنوير: )/ 239.
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] منتدى القرّاء [

 

 لماذا كثر الَمُعوقون في بالدنا العربية؟

هل تصدق أن نسبة املعوقني في بالدنا تبلغ95٪؟ وهذه النسبة ليست مبؤكدة فهي قابلة للزيادة.

هذه قضية حتتاج لعالج، أنا ال أقصد اإلعاقة اجلس���دية، وإنا أقصد إعاقة اإلرادة، وهي أن يستطيع املرء أن يفعل 

شيئاً وال يسعى له، فكم رأينا من أناس يستطيعون القيام بأعمال نافعة له ولبالده، ولكنهم ال ينهضون إليها، ألفوا الراحة 

والكسل، وآثروا البطالة على العمل، وفضلوا الشكوى على العالج، وانتظار املساعدة من اآلخرين على الغنى، نرى الكثير 

من الناس يريدون الوصول للوظائف احلكومية، حتى يجدوا الراتب الشهري، والبطالة املقنعة، حيث ال يجدون فيها شيئاً 

عظيماً يكلفهم بذالً للجهد، إن أرش���دتهم إلى عمل جتاري فيه ش���يء من املغامرة تعللوا بعدم استطاعتهم أو خوفهم من 

اخلس���ارة، فيريدون  أن يدركوا من احلياة الغنائم الباردة رخيصة دون أن يبذلوا الثمن، وإن نصحتهم باالجتهاد والعمل 

ليحققوا ما يتمنون، أخذوا يحصون األعذار واملبررات، التي تبرر لك عجزهم.
   مظاهر اإلعاقة يف بالدنا:

  1 � احلرص على املنافع الشخصية واألسرية، ثم اإلعراض عن األعمال التطوعية التي فيها نفع لعامة الناس.

2 - البحث عن األعمال السهلة، وترك األعمال الصعبة التي فيها شيء من املغامرة.

3 - كثرة الشكوى من املشكالت وعدم السعي لعالجها.

  4 - النظر ملا في أيدي الناس من مال ووظائف وأعمال، والتحس���ر على ما فاته من حظوظ الدنيا، واجللوس عن 

السعي نحو ما يحقق أهدافه.
  أسباب اإلعاقة:

    1 - البعد عن منهج الله، فاملنهج اإلسالمي هو خير طريق لبناء للشخصية اإلسالمية في جوانبها املتعددة؛ بل هو 

كفيل بإذن الله في عالج مشكالت اإلنسان وحتقيق ما يسعى له من طموحات، فهو يربي املسلم على اإلخالص في العمل 

ا فيه خير عظيم للبش���رية جمعاء، فالبعد عن ذلك املنهج يجعل املرء ضعيفاً، وإن قام  وقوة اإلرادة والصبر وغير ذلك ممَّ

بالبناء والعمل اجلاد كان عمله مشوباً بالنقص.

2 - ضعف التربية األسرية منذ الصغر، وعدم التوجيه إلى اجلدية املطلوبة.

3 - كثرة الشهوات واملغريات، فال شك أن لها أثراً كبيراً في ضعف اإلرادة الشخصية.

   4 - اعتياد الراحة والكسل، والبعد عن القيام باإلجنازات ولو كانت صغيرة.
سبل العالج:

1 � معرفة املسلم  لواجبه نحو أمته في نصرتها ونصرة دينها وقضاياها املختلفة.

2 - االهتمام بالتربية الذاتية، فكلُّ مسلم مسؤول عن نفسه، من إصالحها وتزكيتها.

3 - االهتمام باحملاضن التربوية التي تقوم على تربية أبناء األمة مثل األس���رة و املس���اجد واملدارس واملؤسس���ات 

التربوية، والتعاون فيما بينها لعالج هذه املشكلة، والعمل على إيجاد سبل لذلك.

4 - االهتمام بتربية األطفال على اجلدية وخش���ونة العيش والبعد عن الترف، الذي قد ينشأ عنه البطر واإلسراف، 

وعدم تقدير النعم حق قدرها، والتأمل في سيرة النبي # من أفضل ما يعني على ذلك.
أمحد نصيب علي حسن)*(
Ahmedn410@yahoo.com )�( مصر، محافظة بني سويف، مركز الوسطى، كفر بني عتمان، عزبة نايف خليفة0

.
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خواطر وجدانية: }َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح اْلـُمْؤِمُنوَن{ ]الروم: ٤[)*(

ذات صباح... أطلَّت ثلَّة مبارك���ة.. نيِّرة وجههم، طيبة 

نفوس���هم، كرمي���ة أخالقه���م... إمامهم عم���ر، وقائدهم 

عمرو... على أكتافهم رأية الهداية، يرمقون األرض الليبية 

وقد غشيها الظالم.. إنهم فرسان اإلسالم، أتوها من بالد 

بعي���دة يحملون إليها ن���وراً ربانياً، وهدي���اً قرآنياً.. هاهم 

فوف، ويهيئون النفوس، يقفون بش���موخ على  ���ون الصُّ يرصُّ

مشارف أرضها، وينادي منادي الكفاح »يا خيل الله اركبي« 

فيتعال���ى الصياح، وتتناث���ر الرماح، وتهبُّ الرياح؛ لتبش���ر 

السهل والبطاح... الله أكبر.. الله أكبر... حي على الفالح.

هتاف يزلزل األرض، تتهاوى دونه الرايات، وتتس���اقط 

عروش الكفار فيأتي النصر يطهر الترب ش���براً ش���براً.. 

ِمصراً مصراً.. الله أكبر، تطرق أس���ماع الليبني ألول مرة؛ 

غير أنه���ا تالمس في قلوبهم الفط���رة، فيدخل الناس في 

دي���ن الله أفواجاً ويتخذونه هدي���اً ومنهاجاً.. ويبزغ الفجر 

فيغمر أرجاء أرضهم ن���وراً.. ويعطر أجواءها ذكراً.. تتفتح 

اقًة للقرآن،  أفئدتهم متعطشة لإلميان.. وتتشنَّف آذانهم توَّ

ة تناغم جميل، وحب فريد بني الشجر واحلجر، واجلبل  ثمَّ

والبحر، والرمل واملطر، والطير والبش���ر، كلها تس���بِّح لله 

وحتني له اجلباه، حينها تبتهج احلياة؛ فتس���طع الش���مس 

اقة حتية إجالل! وتطير  باس���مة تلقي إليهم بأش���عتها البرَّ

العصافي���ر، حاملة على أجنحتها التباش���ير.. إلى احلجاز 

حيث اخلليف���ة األمير واجلمع الغفير، واخلير الوفير فتعلو 

أصواتهم؛ لتعانق تكبيرات إخوانهم }َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح اْلـُمْؤِمُنوَن 

#!٤!#( ِبَنْصـــِر الَلِّه{ ]الـــروم: ٤ - ٥[ ما أعظم فرحهم! وما ألذَّ 
ت بخاطري تلك  عيش���هم! كلَّما هاجت بفكر الذكريات، ومرَّ

اللحظات؛ اهتزت أوتار الش���وق واحلنني وتعاقبت األجيال 

ب مترُّ  عليها؛ لكنَّ الزم���ن يتقلب والنفس منه تتحير وتتعجَّ

م  بأمتي احلبيب���ة أزمان عصيبة؛ تتزعزع م���ن هولها الصُّ

���الب، فما تلبث أن تنقضي ويع���ود الرخاء، واالزدهار  الصُّ

���م  والنماء، وتأتي عليها س���نوات عجاف، تتجرع فيها السُّ

عاف، ث���م تأتي من بعد ذلك أعوام فيه���ا يُغاث الناس  الزِّ

ويعصرون... هكذا تُخيَُّل إليَّ الدنيا؛ س���احة صراع، ومحل 

نزاع، غواية وهداية غفوة وصحوة، يرتع الظلم حيناً؛ ليسود 

العدل أحياناً أخرى، س���نن كونية ال تتبدل: }ِلُيِحـــَقّ اْلـَحَقّ 

َوُيْبِطـــَل اْلَباِطَل{ ]األنفـــال: ٨[، تتقاذفنا أمواج الزمن فتبعدنا 
عن ماضينا، وف���ي حلظة ركود، وتقهق���ر وخمود، ينهض 

الغرب نهضة أذهلت العالم وأدهشته.

وكلمة أخيرة: تأبى مشاعري إال أن تفيض بها، أهمس 

به���ا في أذن حبيبتي الغالية.. وأمي احلنونة تلك هي أرض 

اليم���ن.. كما همس الش���افعي - رحمه الل���ه - معبراً عن 

شوقه.. وحبه ألهل غزة قائاًل:

غزة أرض  إل��ى  ملشتاق  وإن���ي 

كتماني التفرق  بعد  خانني  وإن 

سقى الله أرضاً لو ظفرت بتربها

كحلت به من شدة الشوق أجفاني

مش���اعرِك وأحاسيس���ِك يختلط بها دم���ي وحلمي، 

أعلم يقيناً كم قاس���يِت من أبنائِك اجلفاء، ورمبا االحتقار 

واالنتقاص ورأيتهم يس���ومونك س���وء الب���الء .. مهاًل يا 

حبيبتي.. ال تلوميهم لسِت السبب، إنا هم حكامهم الذين 

دنس���وا اسمك حني ربطوه بأس���مائهم، وأهانوا َعلَمِك يوم 

رفعوه مع صورهم، حينها فقد كره أبناؤِك سماع اسمِك أو 

رؤية بريق علَمِك.. غير أني أعدِك ويعدِك إخواني اليمانيون 

أنهم س���يغمرونِك حباً، ويعمرونِك حقاً، ويس���قونِك شهداً، 

ويضعون���ِك في أجفانه���م صدقاً، أال فلتقبل���ي عذرهم... 

وانتظريهم فهم على درب إخوانهم سائرون
ُيسرى بنت سعيد با صاحل)**(

)�( هذا املقال شاركت به الكاتبة في مسابقة )أفضل مقال( التي أقامها معهد القرآن والعلوم الشرعية - للفترة املسائية - ضمن نشاطاته مبناسبة انتصار الثورة الليبية.
)� �( الكاتبة استاذة مبعهد القرآن والعوم الشرعية - الشحر، حضرموت - صنعاء.
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شمــــــولية االحتســــــاب

في وسط سوق املدينة مرَّ املصطفى # برجل يبيع طعاماً، 
فأدخل يده فيه، فنالت أصابعه بلاًل فقال: »ما هذا يا صاحب 
الطعام؟« قال: أصابته السماء يا رسول الله، فيرشده ويحذره 
في صورة ناصعة من االحتساب على )الغش التجاري(: »أفال 
جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟!، من غشَّ فليس مني«))(.

وفي صورة أخرى من االحتس���اب، في حماية حلق الفرد 
من االعتداء ومن الظلم، ميش���ي ف���ي إحدى الطرقات فيرى 

)�( داعية في وزارة الشؤون اإلسالمية، السعودية.
))( رواه مسلم.

رجاًل رافعاً س���وطه يض���رب خادمه فيقول ل���ه: »اعلم، أبا 
مس���عود، لله أقدر عليك منك عليه«، فيلتفت فإذا هو برسول 
الله #، فيقول: يا رسول الله، هو حرٌّ لوجه الله، فيردُّ عليه: 

»أما لو لم تفعل للفحتك النار«)2(.
ويأتيه رجل مش���رك في مكة يطل���ب أن يعينه على أبي 
جه���ل ملطله حقه، وعدم وفائه له برد ماله، فيقوم معه وهو ال 
يعرفه، مع صعوبة املوقف ألجل عداوته الشديدة مع أبي جهل، 
فيطرق عليه بابه فيخ���رج وهو ممتلئ رعباً فيقول له: »أعط 

)2( رواه مسلم.

نايف بن حمم��د اليحىي)*(

@Naif_ALYahya 

] الورقة األخيرة [
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هذا الرجل حقه«، فيقول: نعم، ال يبرح حتى أعطيه الذي له، 
فدخل، فخرج إليه بحقه فدفعه إليه))(. 

فاحملتس���ب ينبغي له أن )ينهى عن املنكرات: من الكذب 
واخليانة، وم���ا يدخل في ذلك من تطفي���ف املكيال وامليزان 
والغشِّ في الصناعات، والبياعات، والديانات، ونحو ذلك()2(.

ولم يكتف # في احتسابه باملطالبة بحقوق اإلنسان؛ بل 
كان يحتس���ب على أصحابه في عدم إيذاء احليوان واإلضرار 
رة  به، ففي أحد أس���فاره وجد بع���ض أصحابه أخذ فراخ ُحمَّ
وهي تفرِّش ف���ي األرض حزناً على فراخها، فقال: »من فجع 
قوها،  ه���ذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها، ورأى قرية نل قد حرَّ
ق هذه؟ فقال بعضهم: نحن، قال: إنه ال ينبغي  فقال: م���ن حرَّ

أن يعذب بالنار إال ربُّ النار«)3(. 
ومرَّ بجم���ل فأقبل عليه فقال: »َم���ْن رب هذا اجلمل؟«، 
فجاء فتى من األنصار فقال: لي يا رس���ول الله. فقال: »أفال 
تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه ش���كا 

إلي أنك جتيعه وتدئبه«)4(.
وهذه الص���ور وغيرها كثي���ر يبنيِّ عناية الش���ريعة في 
احلف���اظ على حقوق الناس وعدم ظلمه���م، أو االعتداء على 
شيء من حقوقهم أو كرامتهم.. وإذا كان هذا في حقوق اخللق 
فعناية الش���ريعة بحقوق اخلالق أعظم، فاملقصد األعلى من 
إيجاد البش���رية هو حتقيق العبودية له سبحانه، وأكبر ركيزة 
حتقق ه���ذه العبودية هي التناص���ح والتذكير واألمر والنهي، 
)فاألمر باملعروف والنهي ع���ن املنكر هو القطب األعظم في 
الدين، وه���و املهم الذي ابتعث الله ل���ه النبيني أجمعني، ولو 
طوى بس���اطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة، واضمحلت 
الديانة، وعمت الفترة، وفش���ت الضاللة، وش���اعت اجلهالة، 

واستشرى الفساد()5(.
)وإذا كان جم���اع الدين وجميع الوالي���ات هو أمر ونهي، 
فاألمر الذي بعث الله به رس���وله هو األمر باملعروف، والنهي 
الذي بعثه به هو النهي عن املنكر، وهذا نعت النبي واملؤمنني، 
كما قال - تعالى -: }َواْلـُمْؤِمُنـــوَن َواْلـُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض 

َيْأُمُروَن ِباْلـَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلـُمنَكِر{ ]التوبة: ٧١[.

))( أخرجه ابن إسحاق )ص196(.
)2( احلسبة في اإلسالم البن تيمية )ص17(.

)3( رواه أبوداود، وصححه النووي.
))( رواه أبوداود، وصححه األلباني.

)5( إحياء علوم الدين )2 / 306(.

وهذا واجب على كل مسلم قادر، وهو فرض على الكفاية 
ويصير فرض عني على القادر الذي لم يقم به غيره، والقدرة 

هي السلطان والوالية()6(.
ولذا جع���ل الله خيرية هذه األمة مرتب���ط بقيامها بهذه 
الش���عيرة العظيمة، وحذر من عقوبة تركها أو التساهل فيها، 

بلْه محاربتها والوقوف في سبيل انتشارها!!.
إذا قرأت النماذج السابقة تبني لك سعة مفهوم االحتساب 
وتنوع���ه، وأهمية قيام األخي���ار واملصلحني مبا يقدرون عليه 
من ذلك، فما أحوجنا لس���لوك خطى احلبيب # في شمولية 
احتس���ابه، والوقوف مع املظلوم حتى يأخذ حقه، ومع املعتدى 
عليه حتى يقتصَّ له، والتصدي للمفسد حتى يقف عن باطله، 

وعلى املنَكر حتى يزول، وعلى الغاشِّ حتى يتقن عمله.
وهنا يرد س���ؤال يتكرر من بعضهم: أين اإلسالميون عن 
االحتساب الشمولي؟ وملاذا تدور أطروحاتهم حول االحتساب 

على املنكرات فقط؟.
فيجاب عن هذا: بأن الس���ائل حمل ه���ذا االعتقاد في 
داخل���ه لبعض صور االحتس���اب التي ض���جَّ حولها اإلعالم، 
فحجم مش���روعاتهم )في إنكار املعصية( فقط، ولو نظر في 
الس���احة بعني اإلنصاف لوجدهم أكث���ر من يتكلم عن قضايا 
الفساد والظلم واحلقوق وعدم االعتداء عليها أو املساس بها.
واخلطب واحملاضرات والندوات واملقاالت التي س���اهموا 
به���ا في هذا املجال ال ميكن حصرها، لكن التش���غيب املبني 
على الهوى ال على طلب احلق يعمي عن رؤية احملاسن، ويرمي 

بصاحبه بالبهتان والتدليس في حق من خالفه.
ر  وإن كان هناك تقصير من بعضهم، وبعضهم اآلخر قصَّ
مفهوم االحتس���اب على املنكر فقط، »وه���ذا ال ينكر« بل هو 
موجود، لكن األكثرية عندهم سعي واهتمام بتطبيق الشمولية 
والعناي���ة بها، وبعضهم قد تخصص في املنكرات وفتح له في 
إزالته���ا ولم يبذل أو يتمكن من العناية بغيرها، فهذا على ثغر 
وقد كفى غيره مؤنة ذلك، فحقه أن يش���كر ويعذر، ال أن يالم 

ويقلل من عمله.
أسأل الله أن يس���تعملنا في طاعته، وأن يجنبنا الفنت ما 

ظهر منها وما بطن.

)6( احلسبة في اإلسالم البن تيمية )ص))(.
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