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محمد الشريف

املقسم!
تقسيم
َّ
احلم ��د لل ��ه رب العامل�ي�ن ،والص�ل�اة والس�ل�ام عل ��ى خ ��امت
املرسلني ..وبعد:
فقد مضى أكثر من عام على انفصال جنوب الس���ودان الذي م َّر
في العالم العربي وكأنَّ شيئاً لم يكن ،وسياق املفاوضات اجلارية على

واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق رمبا يقود إلى النتيجة نفسها!
أصوات اإلخوة في جنوب اليمن ترتفع بقوة للمطالبة باالنفصال
عن الشمال!
أقب���اط املهجر يدعون بكل رعونة إلى تقس���يم مصر ،ويتخذون
إجراءات عملية لتنفيذ مشروعهم االنفصالي!
النزعات االنفصالية في العراق وليبيا وسورية والصحراء املغربية
تصاعد يوماً بعد يوم!
واخلليج َّ
إذاً نح���ن نستش���رف مرحلة جديدة ال تقل خط���ورة عن اتفاقية
س���ايكس – بيكو االستعمارية التي مزَّقت األمة وف َّرقت كلمتها ،وتذكي
هذه املرحلة مجموعة من العوامل الداخلية واخلارجية ،منها:
ً
أوال :املك���ر الك ّب���ار الذي ميارس���ه الغرب بهيمنته وس���طوته
السياس���ية والعسكرية ،مستغ ً
ال ما يس���مى حقوق األقليات املذهبية
والعرقية ،وحق تقرير املصير.
ثاني� � ًا :الصفويون الذين يس���تثمرون األحداث لتمزيق الس���نة
وتفريق كلمتهم واختراق صفوفهم ،ويحدث هذا في العراق وس���ورية
وجنوب اليمن واخلليج.
ثالث ًا :النزعات العرقية والقبلية التي تستثير الدعوات اجلاهلية
العنصرية.
رابع ًا :األهواء احلزبية والتطلعات الش���خصية لبعض املسكونني
بأهواء الزعامة!
وخلطورة هذه املرحلة رأت مجلة (البيان) أن تستصرخ املسلمني
وتذ ّكرهم بأم���ر الله تعالى لهم بالوحدة واالجتم���اع ،قال الله – عز
{و َّإن َه ِ
���ذ ِه ُأ َّم ُت ُك ْم ُأ َّم ًة َو ِاح َد ًة َو َأ َنا َر ُّب ُك ْم فَا َّتقُون} [املؤمنون:
وجل َ :-
 ،]52ولهذا جاء هذا العدد في مطلع العام الهجري اجلديد الس���تثارة
هذه القضية ،فال سبيل ملواجهة دعوات التقسيم والتفكيك إال بتأكيد
���ل ال َّل ِه َج ِم ًيعا َوال
{و ْاع َت ِص ُموا ب َِح ْب ِ
اآلصرة اجلامعة ف���ي هذه األمةَ ،
َتف ََّرقُ���وا} [آل عمران ،]103 :وندع���و العلماء واخلطباء والدعاة إلى
حتويل هذه اآلصرة إلى برنامج عمل يؤ ِّلف القلوب ويجمع الصفوف..
نس���أل الله تعالى بأس���مائه احلس���نى وصفاته العال أن يجمع كلمة
املسلمني على الطاعات ،ويعيذهم من الفرقة واالختالف.

[االفتتاحية]

حــــق األمة

في تقرير املصير
احلم ��د لله ،والصالة والس�ل�ام على نب ّين ��ا محمد وعلى
آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ،وبعد:
فمن غرائب الزمان الذي نعيشه أنه في الوقت الذي تتجه

فيه كل األمم القوية إلى األخذ مبزيد من أسباب القوة والتقدم
ع���ن طريق التكتالت واالحتادات والتحالفات ،رغم االختالفات

والتناقضات بينها؛ فإن أمتنا اإلس�ل�امية التي جتمعها جميعاً
وحدة املنشأ واملصير ،ومتلك كل مؤهالت القوة والثروة ،وتؤلف

بني شعوبها عوامل االشتراك في الدين والقيم واملصالح وتقارب
األوط���ان؛ هذه األمة اس���تمرأ أعداؤها في اخل���ارج والداخل

مقدراتها وتقييد حريات
احتكار توجيه ش���ؤونها والتصرف في ّ

شعوبها في اختيار أسلوب حياتها واجتاه مصائرها.

توجه���ت نوايا الغ���رب النصراني نح���و تفتيت األمة
وملا َّ

كان رئيس الواليات املتحدة (وودرو ويلسون) هو الذي روج

للمصطلح بعد اش���تهاره في أواخر القرن التاس���ع عشر ،وقد
أراد ذلك الزعيم األمريكي توظيف هذا املصطلح في تش���جيع
مجتمعات إس�ل�امية كثيرة على االنفصال عن جامعة اخلالفة
اإلس�ل�امية في تركيا ،وأيضاً في وراثة الدور االستعماري عن

أوروبا بإغراء الشعوب التي كانت حتت سيطرتها بالتمرد عليها

والتحرر من هيمنتها؛ لتتولى أمريكا دور السيطرة االستعمارية

االس���تغاللية لكن بنهج ونكهة أمريكي���ة مغايرة ،فقد كان مبدأ
حق تقرير املصير من أسس معاهدة فيرساي عام 1919م التي
وقعت عليها الدول املتقاتلة ف���ي احلرب العاملية األولى ،والتي

سمحت بتأسيس دول جديدة بتحالفات جديدة.

لذلك كان هذا املبدأ في فترة الحقة من القرن العش���رين

اإلسالمية في بدايات القرن امليالدي املاضي بعد وحدتها قروناً

األساس في سياسة إزالة االستعمار التي سعت أمريكا بها إلى
َ

لتحقي���ق ذلك التفتيت ،هو مصطلح (حق تقرير املصير) ،الذي
كان مفترضاً به مراعاة مصالح الشعوب مبا يتناسب مع مصالح

بعد احلرب العاملية األولى ش���اعت أفكار تقول إن املجتمع

متطاولة حتت قيادة سياس���ية موحدة؛ طور الغرب مبدأ دولياً

األمم التي تنتمي إليها ،لكنه اس���تخدم في حق شعوب أمتنا في

الغالب األع���م مبا يتناقض مع املصالح العامة لألمة ،واملصالح
اخلاصة للشعوب.

هذا املصطلح( :حق تقرير املصير) ،نشأ في مجال السياسة

الدولية والعلوم السياسية ليشير إلى حق كل مجتمع ميلك هوية

جماعية متميزة في حتديد طموحاته السياسية وتبني األسلوب

السياس���ي املفضل لديه؛ م���ن أجل حتقيق ه���ذه الطموحات
وإدارة حي���اة املجتمع دون تدخل خارجي أو قهر من قبل دول أو

منظمات أجنبية ..لكن األمر سار على خالف ذلك في أكثر بالد
املس���لمني؛ إذ ُفرضت فيها مناهج سياسية وأنظمة حكم موالية
ألعداء الشعوب حتى بعد حركات االستقالل والتحرر.
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تأس���يس وضع عاملي جديد تنشأ فيه دول مستقلة في إفريقيا
وآسيا تدين لها بالوالء بدالً من األوروبيني.
الذي يحق له تقرير املصي���ر هو مجتمع الناطقني بلغة واحدة،
واملنتمني إلى ثقافة مشتركة ،والقاطنني في منطقة معينة ذات

حدود واضحة .كذلك ش���اع أن ممارسة حق تقرير املصير تتم
عن طريق إقامة أمة أو دول���ة أو إقليم ملناطق حكم ذاتي ،فإذا

عاش���ت مجموعات من الناس في منطق���ة ما ولهم لغة وثقافة
مشتركتني؛ ميكن اعتبارهم قوماً أو شعباً ،وميكن إعالن املنطقة

دولة مستقلة أو منطقة ذات حكم ذاتي في إطار دولة فيدرالية.

تب�َّي�نَّ أن هذه األفكار غير عملي���ة ،إذ بلغت كثرة مطالبات
الشعوب واملجتمعات لالعتراف بحقها لتقرير املصير لدرجة أن

القادة األوروبيني خش���وا من تقسيم أوروبا نفسها إلى عشرات
من الدويالت ذات حدود طويلة تعرقل التبادل التجاري وحرية

العبور والسفر ،وكذلك فإن الواليات املتحدة األمريكية لن تبقى

متحدة ،ب���ل وال أمريكية؛ إذا روعيت تلك الفروق بني ش���عوب
والياته���ا ،وهي التي خاض حكامها حروب���اً مريرة في األعوام

املمتدة م���ن ( 1861إلى  )1865ملقاومة ح���ركات انفصال في
عشر واليات كانت تطالب بحقها في تقرير مصيرها بعيداً عن
االحتاد األمريكي.

اإلسالمي باس���م (حق تقرير املصير)؛ فالش���عوب التي كانت

حتت إدارة دولة اخلالفة لم تكن تعد نفس���ها محتلة ،وفي وقتنا
هذا لم يكن جنوب الس���ودان محت ً
ال حت���ى ينفصل بزعم حق

تقرير املصير ،وإقليم تيمور الش���رقية في إندونيس���يا لم يكن
محت ً
ال حتى ينفصل حتت هذا الزعم ،وكذلك في الوقت الراهن

وفي محاولة حلل إش���كالية تفكك األمم الغربية ،تأسس���ت

هناك العديد من سكان املناطق املوضوعة على قائمة االنتظار

تشيكوس���لوفاكيا ويوغوسالفيا ،لكن الشعوب التي شاركت في كل

مثل :دارفور ،والصحراء الغربية ،وجنوب اليمن ،وش���به جزيرة

في وس���ط أوروبا ما بعد احلرب العاملية األولى فيدراليات مثل:
من هذه األنظم���ة الفيدرالية لم تتمكن م���ن احلفاظ على جهاز
السلطة املشتركة ملدد طويلة ،فانفصلت أجزاء من هذه الفيدراليات

إلى دول مستقلة بعد س���قوط االحتاد السوفييتي ،أي عند إزالة

الضغوطات اخلارجية وظهور اخلالفات الداخلية بشدة.

غير أن تالفي املضرة عند تعذر املصلحة الراجحة لم يرعه

الغ���رب في تعامله مع حق تقرير مصير الش���عوب املنتمية إلى
أمتنا املس���لمة ،مثلما روعي ذلك مع األمم غير املسلمة؛ فبعد

س���قوط الدولة العثمانية وظهور التوجه نحو تقاسم أجزائها؛
أُعطي���ت قومي���ات

لتحقيق االنفصال عن بلدان إس�ل�امية بترشيح ومؤازرة غربية،

س���يناء ،ومناطق النوبة في مصر ...وغيرها؛ لم يقل عنها أحد

أو تقول هي عن نفسها أنها محتلة.

الغري���ب أن مب���دأ حق تقري���ر املصير ال���ذي رعته األمم

املتحدة في جنوب الس���ودان الوثني النصراني بكل قوة وسرعة؛
تل َّكأت وتباطأت في تنفيذه ملجتمعات إس�ل�امية ظلت غريبة عن

محيطها ،وطالت مطالبتها باالنفصال دون جدوى ،مثل :كشمير
املسلمة التي ُمنحت نظرياً حق تقرير املصير منذ عام  1947عن
الهند الهندوس���ية ،لكنها لم تنل استقالالً إلى يومنا هذا ،كذلك

نصراني���ة عدي���دة

ح���ق تقري���ر املصير،

مثل :الصرب والكروات

واليون���ان ،وأعطيت احلق

فيم���ا بع���د ف���ي أن تتكتل

ف���ي كيان���ات موح���دة مثل:

االحتاد اليوغس�ل�افي واالحتاد

التشيكوس���لوفاكي ،بينم���ا ُحرمت

شعوب إس�ل�امية مثل شعوب ألبانيا

وكوسوفا واجلبل األسود من حق تقرير
املصير زمناً طوي ً
ال.

ه���ذا املبدأ األمريكي الذي ص���ار مبدأ أممياً

دولياً ،استطاع الغرب توظيفه خلدمة مصاحله اخلاصة

عن طري���ق حتكم الدول الكبرى في قرارات «الش���رعية»
الدولية ،وذلك رغم أن األمم املتحدة أدخلته ضمن مبادئها

عل���ى أنه يضمن حق الدول املس���تعمرة ف���ي أن تختار

مصيره���ا بعد زوال االحتالل عنها ،فاملبدأ املنصوص
عليه ف���ي ميثاق األمم املتحدة يخ���ص الدول التي

كانت خاضعة لالس���تعمار ،لكن تطبيق هذا املبدأ
خرقته وقائ���ع االنفصال العدي���دة في العالم
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لم يُسمح لشعب الشيشان الذي كان مستعمرة روسية ،بأن يأخذ

هشاش���تها؛ كاالحتاد العربي الهاشمي بني األردن والعراق عام

انفصلت دول نصرانية أخرى عن االحتاد الس���وفييتي الس���ابق

(احت���اد اجلمهوري���ات العربية) عام  ،1971وال���ذي وقع عليه

حق���ه في تقرير مصيره باالنفصال عن االحتاد الروس���ي مثلما

بذلك احلق.

وقبل هذا وذاك ،لم يُ َ
عط الش���عب الفلس���طيني حق تقرير

املصير بعد انتهاء االحتالل البريطاني لفلسطني عام  ،1948بل
حدث العجب العجاب عندما َس���لّمت دولة االحتالل البريطاني

 ،1958واالحتاد بني مصر وسورية وليبيا الذي كان يطلق عليه
الرؤساء :حافظ األسد ،ومعمر القذافي ،وأنور السادات ،وقبله
احتاد مصر وس���ورية الذي كان يطلق عليه (اجلمهورية العربية
املتح���دة) أيام عبد الناصر ،وقبله احتاد مصر والس���ودان أيام

امللكية ،وفي بداية عهد حس���ني مب���ارك أقيم احتاد بني مصر

األرض والش���عب في فلس���طني الحتالل أخبث وهو االحتالل
اليهودي ،الذي أُعطى شيئاً آخر باسم تقرير املصير ،وهو الوفاء

وح���دة اندماجي���ة ما بني مص���ر وليبيا ،وأخرى بني س���ورية

تتضح ازدواجية املعايير الدولية أكثر فأكثر عندما نرى أن

بورقيبة والقذاف���ي عام  1974أطلق عليها (اجلمهورية العربية

لليهود بوعد بلفور!

(الشرعية الدولية) املمتنعة عن إلزام املجتمع الدولي مبنح حق

تقرير املصير أو تنفيذه لشعوب وبلدان مثل فلسطني والشيشان
وكشمير؛ جادت بسرعة مبنح هذا احلق وتنفيذه في إقليم تيمور

الشرقية لينفصل عن إندونيسيا ،فعندما يكون االنفصال لكيان
ضاراً بدولة إسالمية يحصل التسارع في إجنازه حتى لو كانت

الدولة الراغبة في االنفصال إس�ل�امية أيضاً مثل ما حصل في
حالة بنغالديش مع باكستان.

أمة اإلسالم فقط هي املستهدفة دائماً بالتقسيم والتجزئة،
واملقصودة أيض���اً باحلرمان من التحول إل���ى االحتاد والتكتل

كغيرها من االحت���ادات والتكتالت ،مثل :االحت���اد األمريكي،
واالحتاد الروس���ي ،وقبله االحتاد الس���وفييتي واليوغسالفي

والتشيكوس���لوفاكي ،ومؤخرا االحتاد األوروب���ي! أما االحتاد
اإلس�ل�امي الذي كان قائم���اً في صورة دول���ة اخلالفة ،فقد
احت���دت قوى الطغيان ضده ،وال ت���زال متحدة ضد عودته في

أي صورة من الصور! حتى إن الرئيس البئيس الس���ابق ألمريكا

(جورج بوش) حني أعلن حربه العاملية الش���هيرة ،والتي لم يُعلن
عن انتهائها رس���مياً إلى اآلن؛ ب ّرر ذلك وس ّوغه بأن اإلسالميني
يريدون إقامة دولة لإلسالم متتد من املغرب إلى إندونسيا!

والع���راق واألردن أطلق عليه (احتاد التع���اون العربي) ،وقامت

وليبي���ا ،بل قامت وحدة بني ليبي���ا وتونس في عهد الطاغيتني
اإلسالمية)! وقام احتاد آخر بعده هو االحتاد املغاربي الذي ظل
مجمداً بسبب اخلالفات السياسية بني أعضائه!

لم تس���تمر هذه الصيغ من االحتاد ألنها قامت على أس���س

علماني���ة ولظروف سياس���ية واقتصادية س���رعان ما تالش���ت

بتالش���يها ،وألنها لم تكن ذات جذور ش���عبية ،بل كانت في إطار
رهانات وأحياناً مكايدات على مستوى احلكام بعيداً عن الشعوب.
حق أمتنا في تقرير مصيرها على أساس هويتها اإلسالمية

وجتانسها الثقافي وتقارب أقطارها وتداخل شعوبها؛ ال ينتظر

مبادئ دولي���ة ،وال مقررات أممية عاملي���ة ،وال هبات وفزعات
سياس���ية داخلية؛ بل إنه ح���ق أوجبته الش���ريعة اإللهية التي

نط���ق الوحي فيها مبا يوجب االحتاد ويح��� ّرم التفرق في قول
{و ْاع َت ِص ُموا ب َِح ْب ِل ال َّل��� ِه َج ِم ًيعا َوال َتف ََّرقُوا} [آل عمران:
الله تعالىَ :

ين َتف ََّرقُوا َو ْاخ َت َلفُوا ِم ْن َب ْع ِد َما َج َاء ُه ُم
 ،]١٠٣وقولهَ :
{وال َت ُكو ُن���وا كَ ا َّل ِذ َ
َ���روا َب ْع ُض ُه ْم َأ ْو ِل َي ُاء
ال َْب ِّي َن ُ
���ات} [آل عمران ،]١٠٥ :وقوله َ
{وا َّل ِذ َ
ين كَ ف ُ
ِير} [األنفال..]٧٣ :
َب ْع ٍض إ َّال َت ْف َعلُ���و ُه َت ُكن ِف ْت َن ٌة ِفي ا َأل ْر ِض َوف ََس���ا ٌد كَ ب ٌ

َ
تخاطب بها الزعامات السياس���ية أو
هذه التكليفات اإللهية لم
النخ���ب الثقافية فقط ،بل خُ وطبت به���ا قبل ذلك جموع األمة
اس} [آل
توج���ه إليها قوله تعالى {كُ ن ُت ْم َخ ْي َر ُأ َّمةٍ ُأ ْخرِ َج ْت ِلل َّن ِ
التي َّ

وكأن ه���ذا احلق في االمتداد واالحت���اد ال يمُ نح فقط إال
على أس���اس اإلحل���اد أو الوثنية ،نصرانية كان���ت أو بوذية أو

مييزها وما يُبقي لها هذا التميز.

ال تكتف���ي باملبالغة في تقديس حقها ف���ي تقرير مصيرها ،بل

مصلحة مجم���وع األمة في التدرج نحو التق���ارب املوصل إلى

واالحتالل األوروبي والروسي واألمريكي.

للش���عوب) ،وليس بالضرورة على الصيغ القدمية املعروفة في

عمران ،]110 :فه���ي أولى الناس وأولى األمم باالجتماع على ما

هندوس���ية؟! مع أن التكتالت العديدة التي جتمع هؤالء وهؤالء

والزمان اآلن زمان الش���عوب ،وال بد له���ا أن تأخذ بزمام

تربط مصير غيرها بها؛ كما دلت على ذلك وقائع االس���تعمار

الوح���دة ،ال من خالل جامعات للدول ،ب���ل من خالل (جامعة

لم يُس���مح في عاملنا اإلس�ل�امي إال باالحتادات العلمانية

التاريخ اإلسالمي ،بل في صيغ جديدة معاصرة ضمن ضوابط

(الكرتوني���ة) التي ل���م يصبر أصحابها على اس���تمرارها رغم
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[العقيدة والشريعة]

الوحدة اإلسالمية

بعد الربيع العربي
حممد عبد الكرمي الش��يخ

إن عب ��ارة «الربي ��ع العرب ��ي» دخل ��ت قام ��وس
السياس ��ة واإلعالم العاملي منذ شهر ديسمبر 2011
عندم ��ا ب ��دأت االنتفاض ��ة الت ��ي أطاح ��ت بالرئيس
التونس ��ي زي ��ن العابدي ��ن ب ��ن عل ��ي ي ��وم  14يناي ��ر
 ،2011لتنتق ��ل بع ��د ذل ��ك إلى مصر وتطي ��ح بنظام
عمر في احلكم ثالثة
الرئيس حسني مبارك الذي ّ
عق ��ود كاملة ،ومن ثم إل ��ى ليبي ��ا واإلطاحة بنظام

القذاف ��ي الذي حكم ليبي ��ا بالقهر أكث ��ر من أربعني
عام� � ًا ،ثم ب�ل�اد اليم ��ن ،وأخي ��ر ًا وليس آخ ��ر ًا الثورة
املباركة في بالد الشام .لقد أصبحت عبارة «الربيع
العرب ��ي» الت ��ي تتردد ف ��ي مختلف وس ��ائل اإلعالم
املس ��موعة واملكتوبة واملرئية؛ عب ��ارة جميلة مليئة
باألم ��ل وحيوي ��ة الش ��باب؛ وذل ��ك مل ��ا أفرزت ��ه ه ��ذه
الث ��ورات م ��ن واقع جدي ��د اس ��تعادت فيه الش ��عوب
املقهورة حريتها.
ه ��ذا ومن بني أب ��رز القضايا التي تلق ��ى متابعة
واهتمام ًا بعد ثورات الربيع العربي على املس ��تويني
�امية الت ��ي
احملل ��ي والعامل ��ي،
قضي ��ة الوح ��دة اإلس�ل َّ
َّ
أصبحت هدف� � ًا وموضع اهتمام بال ��غ لدى احلركات
اإلس�ل�امية كافة الت ��ي تتطلع إلى اس ��تئناف احلياة
اإلسالمية من جديد.
الوحدة اإلس�ل�امية :هي الوحدة التي جاء بها
الدي ��ن اإلس�ل�امي وعم ��ل بها املس ��لمون ف ��ي الصدر

األدلة الشرعية على وجوب اجتماع كلمة املسلمني:
إن اإلسالم بُني على كلمتني« :كلمة التوحيد» والشهادة على أنه ال إله إال
الله ونفي ألوهية وربوبية كل موجود سواه ،و«توحيد الكلمة» واالعتصام بحبل
الله املتني والنهي عن التفرق والتش���تت ،ولقد بات واضحاً أن ُفرقة املسلمني
وأحزاب ُمتنافرةٍ ُمتناحرةٍ دا ٌء ينبغي له العالج ،وأن اعتصامهم
ف���ي جماعات
ٍ
ٍ
ش���رعي
مطلب
جماعة واحدةٍ  ،أم ٌر ال بد منه ،وهو
بحبل الل���ه جميعاً ،وفي
ٌ
ٌّ
وواقع���ي ال خالف علي���ه ،وضرورة ملحة تفرضها حالة التش���رذم والضعف
ٌّ
والهوان التي تعيشها األمة ،األمة التي هانت على أمم الكفر والنفاق ،فتكالبوا
وصوب ينتهكون حرماتها!..
حدب
عليها من ك ّل
ٍ
ٍ
ففي محكمات الكتاب الكرمي ،وسنة النبي  ،#اآليات الكثيرة واألحاديث
الصحيح���ة البليغة اآلمرة باالجتم���اع ،والناهية عن التفرق ،حتى أصبح هذا
األمر من البديهيات املس���تقرة عند كل مس���لم .ولو ذهبنا نستقصي شواهد
الشريعة التي تفيد مبجموعها وآحادها بوجوب اجتماع كلمة املسلمني؛ لطال
بنا املقام ،لكن حس���بنا فيما يأتي من إش���ارات ما يكفي كل طالب حق ألقى
السمع وهو شهيد.
وميكننا أن نوجز ذلك فيما يلي:
أ  -األدلة من القرآن الكرمي:

أو ً
ال :أمر اهلل تعاىل بالوحدة أمرًا صرحيًا:
{و ْاع َت ِص ُموا ب َِح ْب ِل ال َّل ِه َج ِم ًيعا َوال َتف ََّرقُوا َواذْ كُ ُروا ِن ْع َم َت ال َّل ِه َعل َْي ُك ْم
ق���ال الله تعالىَ :
ْ���رةٍ ِّم َن ال َّنا ِر
���م َأ ْع َ
���د ًاء َف َأ َّل َف َب نْ َ
إذْ كُ ن ُت ْ
�ْي� ُقلُوب ُِك ْم َف َأ ْص َب ْح ُتم ِب ِن ْع َم ِت ِه ْإخ َوا ًنا َوكُ ن ُت ْم َعلَى شَ ���فَا ُحف َ
���دونَ َ )#١٠٣#و ْل َت ُكن ِّم ُ
نك ْم ُأ َّم ٌة َي ْد ُعونَ إلَى
َف َأنقَذَ كُ ���م ِّم ْن َها كَ ذَ ِل َك ُي َب ِنّ ُي ال َّل ُه ل َُك ْم آ َيا ِت ِه َل َع َّل ُك ْم َت ْه َت ُ

األول ،ف ��كان املخالف ��ون له ��م ف ��ي الدي ��ن يفضل ��ون

���ونَ َعنِ ال ُْـم َ
ا ْلـخَ ْي��� ِر َو َي ْأ ُم ُرونَ بِاملَ ْع ُر ِ
���م ال ُْـم ْف ِل ُحونَ َ )#١٠٤#وال َت ُكو ُنوا
وف َو َي ْن َه ْ
نك ِر َو ُأ ْو َل ِئ َك ُه ُ
يم} [آل عمران:
ي���ن َتف ََّرقُوا َو ْاخ َت َلفُوا ِم ْن َب ْع ِد َما َج َاء ُه ُم ال َْب ِّي َن ُ
ات َو ُأ ْو َل ِئ َك َل ُه ْم َعذَ ٌ
كَ ا َّل ِذ َ
اب َع ِظ ٌ

إلى اليوم إال في اإلسالم(((.

اإلس�ل�ام ،قال القرطبي  -رحمه الله « :-فإن الله تعالى يأمر باأللفة وينهى عن

حكمهم على حكم املتحدين معهم في الدين واللغة
والوطن ،ولم توجد املس ��اواة وال العدالة الصحيحة

((( مجلة املنار (كاملة  35مجلداً) .841 /5
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 .]١٠٥ - ١٠٣هذه اآلية من أصرح اآليات في الدعوة إلى الوحدة وحفظ كيان أهل

الفرقة ،فإن الفرقة هلكة ،واجلماعة جناة» ،ورحم الله ابن املبارك حيث قال:

إن اجلماعة حبـل الله فاعتصموا

منه ب��ع��روت��ه ال��وث��ق��ى مل��ن دان���ا
{و ْاع َت ِص ُموا ب َِح ْب ِل
وعن عبد الله بن مس���عود في قوله تعالى َ
ال َّل ِه َج ِم ًيعا} قال :القرآن ،وفي رواية قال« :حبل الله اجلماعة»(((.
{و َأ ِطي ُع���وا ال َّل َه َو َر ُس���و َل ُه َوال َت َنا َز ُعوا َف َتف َْش���لُوا
ويقول الل���ه تعالىَ :
ِي���ن} [األنفال ،]٤٦ :ويقول
ِيح ُك ْم َو ْ
ِ���روا َّإن ال َّل َه َم َع َّ
���ب ر ُ
َو َتذْ َه َ
الصا ِبر َ
اصب ُ
(((

اإلنسانَ َل ِفي ُخ ْس ٍر  )#!٢!#إ َّال ا َّل ِذ َين آ َم ُنوا َو َع ِملُوا
أيضاًَ :
{وا ْل َع ْص ِر َّ )#!١!#إن َ
الصا ِل َـح ِ
ِالص ْبرِ} [العصر ...]٣ - ١ :إلى
���وا ب َّ
َّ
اص ْوا بِال َْـح ِّق َو َت َو َ
���ات َو َت َو َ
اص ْ
غير ذلك من النصوص؛ وله���ذا أصبحت اجلماعة واالجتماع على

اخلير والطاعة من ضروريات الدين ومحكماته ،والعبادات العامة،

كالصالة والصوم واحلج واألعياد وغيرها؛ دليل عملي على ذلك.
وفي صحيح مسلم َع ْن أَبِي ُه َريْ َرةَ َقا َلَ :قا َل َر ُسو ُل اللَّهِ « :إِنَّ
ضى لَ ُك ْم ثَلاَ ًثاَ ،ويَ ْك َرهُ لَ ُك ْم ثَلاَ ًثاَ ،ف َي ْر َ
اللَّ��� َه يَ ْر َ
ضى لَ ُك ْم أَ ْن تَ ْعبُ ُدوهُ
ِحبْلِ اللَّهِ َجمِ ي ًعا وال تَ َف َّر ُقوا،
َولاَ ت ُْشرِ ُكوا ِبهِ َشيْ ًئاَ ،وأَ ْن تَ ْعت َِص ُموا ب َ
الس َؤالِ َوإ َ
اعةِ المْ َالِ »(((.
ِض َ
َويَ ْك َرهُ لَ ُك ْم قِ ي َل َو َقا َل َو َكثْ َرةَ ُّ
ثاني��ًا :النهي الصريح عن االفت��راق واالختالف الذي

هو ضد الوحدة واالجتماع:
{و َأ ِطي ُعوا ال َّل َه َو َر ُس���و َل ُه َوال َت َنا َز ُعوا َف َتف َْش���لُوا
قال الله عز وجلَ :
ين} [األنفال.]٤٦ :
ِيح ُك ْم َو ْ
اصب ُِروا َّإن ال َّل َه َم َع َّ
َو َتذْ َه َب ر ُ
الصا ِبرِ َ

ق���ال الطبري« :يقول تعالى ذكره للمؤمن�ي�ن به :أطيعوا أيها

املؤمنون ربكم ورس���وله فيما أمركم به ونهاكم عنه وال تخالفوهما

في شيء ،وال تنازعوا فتفشلوا ،يقول :وال تختلفوا فتفرقوا وتختلف
قلوبكم فتفشلوا ،يقول :فتضعفوا وجتبنوا وتذهب ريحكم»(((.
قال الشاعر:

وفي كثرة األي��دي عن الظلم زاجر

إذا حضرت أي��دي الرجال مبشهد

{وال َت ُكو ُنوا
أخرج الطبري عن ابن عباس في قول الله تعالىَ :
يم}
كَ ا َّل ِذ َين َتف ََّرقُوا َو ْاخ َت َلفُوا ِم ْن َب ْع ِد َما َج َاء ُه ُم ال َْب ِّي َن ُ
ات َو ُأ ْو َل ِئ َك َل ُه ْم َعذَ ٌ
اب َع ِظ ٌ

[آل عمران ،]١٠٥ :قال :في هذا ونحوه من القرآن أم َر الله جل ثناؤه
املؤمنني باجلماعة ونهاهم ع����ن االختالف والفرقة وأخبرهم أمنا
هلك من كان قبلهم باملراء واخلصومات في دين الله.

وذكر القرآن براءة الرس���ول  #من املفترقني ،قال الله عز
���يءٍ }
وجلَّ :
���ي ًعا َّل ْس َ
{إن ا َّل ِذ َ
ين ف ََّرقُوا ِدي َن ُه ْم َوكَ ا ُنوا ِش َ
���ت ِم ْن ُه ْم ِفي شَ ْ
ين ف ََّرقُوا
[األنعام ،]١٥٩ :يق���ول القرطبي  -رحمه الله َّ :-
{إن ا َّل ِذ َ
ِدي َن ُه ْم} هم أهل البدع والشبهات وأهل الضاللة من هذه األمة،

((( تفسير القرطبي.159 /4 :
((( قال الهيثمي :ورجال األول رجال الصحيح ،والثاني منقطع اإلسناد ،مجمع الزوائد
ومنبع الفوائد.144 /3 ،
((( أخرجه أحمد ( ،367/2رقم  ،)8785ومسلم (.)1340/3
((( تفسير الطبري (.)15/10

ِ
{ش َي ًعا} فرقاً وأحزاباً ،وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي
بعض فهم شيعَّ { ،ل ْس َت ِم ْن ُه ْم ِفي شَ ْيءٍ } فأوجب براءته منهم»(((.

وه���دد الله تعالى في كتابه العزيز باس���وداد وجوه طوائف
{وال َت ُكو ُنوا
من املفترقني ي���وم القيامة ،كما قال الله تعال���ىَ :
اب
ي���ن َتف ََّرقُوا َو ْاخ َت َلفُوا ِم ْن َب ْع ِد َما َج َاء ُه ُم ال َْب ِّي َن ُ
���ات َو ُأ ْو َل ِئ َك َل ُه ْم َعذَ ٌ
كَ ا َّل ِذ َ
ين
يم} [آل عمرانَ { ،]١٠٥ :ي ْو َم َت ْب َي ُّ
ض ُو ُجو ٌه َو َت ْس َو ُّد ُو ُجو ٌه َف َأ َّما ا َّل ِذ َ
َع ِظ ٌ
اب بمِ َا كُ ن ُت ْم َت ْكف ُُرونَ }
اس َو َد ْ
ّت ُو ُجو ُه ُه ْم َأكَ ف َْر مُت َب ْع َد إ َميا ِن ُك ْم فَذُ وقُوا ا ْل َعذَ َ
ْ
���م َف ِفي َر ْح َم ِة ال َّل ِه ُه ْم
[آل عم���رانَ ،]١٠٦ :
{و َأ َّما ا َّل ِذ َ
ين ا ْب َي َّض ْت ُو ُجو ُه ُه ْ

ِفي َها َخا ِل ُدونَ } [آل عمران.]١٠٧ :
وعن َز َكرِ َّيا بْ َن َس�َّل�اَّ ٍم يُ َحدِّ ثُ َع ْن أَ ِبيهِ َع ْن َر ُج ٍل َقا َل انْتَ َهيْ ُت
اعةِ َو ِإ َّيا ُك ْم
َّاس َعلَيْ ُك��� ْم بِالجْ َ َم َ
ِإلَ���ى ال َّنب ِِّي َو ُه َو يَقُ���و ُل« :أَ ُّي َها الن ُ
اع���ةِ َو ِإ َّيا ُك ْم َوالْ ُف ْر َق َة» ثَلاَ ثَ
َّاس َعلَيْ ُك ْم بِالجْ َ َم َ
َوالْ ُف ْر َق��� َة ،أَ ُّي َها الن ُ
(((
���حا ُق  .وعن النعمان بن بش���ير عن رسول الله
ِس َ
مِ َر ٍارَ ،قالَ َها إ ْ

قال« :اجلماع���ة رحمة ،والفرقة عذاب»((( .ثم إن محنة الفرقة
من األس���باب الـمباشرة في هالك هذه األمة كما في قول الله
ع���ز وجل{ :قُلْ ُه َو ا ْلق ِ
َاد ُر َعلَ���ى َأن َي ْب َع َث َعل َْي ُك ْم َعذَ ًاب���ا ِّمن ف َْو ِق ُك ْم َأ ْو
ِمن حَ ْت ِت َأ ْر ُج ِل ُك ْم َأ ْو َي ْلب َِس ُ
يق َب ْع َض ُكم َب ْأ َس َب ْع ٍض انظُ ْر كَ ْي َف
���ك ْم ِش َي ًعا َو ُي ِذ َ
ُن َص ِّر ُف اآل َي ِ
ات َل َع َّل ُه ْم َي ْف َق ُهونَ } [األنعام.]٦٥ :

ولذلك جعل الله من أخص صفات املؤمنني أنهم أولياء بعض،
ات َب ْع ُض ُه ْم َأ ْو ِل َي ُاء َب ْع ٍض َي ْأ ُم ُرونَ
{وال ُْـم ْؤ ِم ُنونَ َوال ُْـم ْؤ ِم َن ُ
قال الله عز وجلَ :
وف َو َي ْن َه ْونَ َعنِ ال ُْـم َ
���ر ِ
الص�ل�ا َة َو ُي ْؤتُونَ ال َّزكَ ا َة َو ُي ِطي ُعونَ
نك ِر َو ُي ِق ُيمونَ َّ
بِال َْـم ْع ُ
يم} [التوبة.]٧١ :
ال َّل َه َو َر ُسو َل ُه ُأ ْو َل ِئ َك َس َي ْر َح ُم ُه ُم ال َّل ُه َّإن ال َّل َه َعزِي ٌز َح ِك ٌ

ب  -األدلة من السنة املطهرة:
قال رس���ول الله « :#املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه
بعضاً»((( ،وقال« :املسلم أخو املسلم».
ّ
وحذرت الشريعة من الش���ذوذ ومفارقة اجلماعة ،ففي
سنن الترمذي َع ْن ابْنِ ُع َم َر َقا َلَ :خ َط َبنَا ُع َم ُر بِالجْ َ ا ِب َيةِ َفقَا َل:
َام َر ُس���ولِ اللَّهِ فِ ينَا ،ثم
يَا أَ ُّي َه���ا الن ُ
َّاسِ ،إ ِّني ُق ْم ُت فِ ي ُك ْم َك َمق ِ
اعةِ َ ،و ِإ َّيا ُك ْم َوالْ ُف ْر َق َةَ ،فإِنَّ
«علَيْ ُك ْم بِالجْ َ َم َ
ذكر خطبة جاء فيها َ
َّ
الشيْ َطا َن َم َع الْ َو ِ
وح َة
احدِ َ ،و ُه َو مِ ْن الاِ ثْنَينْ ِ أَبْ َع ُدَ ،م ْن أَ َرا َد بُ ْحبُ َ
اع َةَ ،م ْن َس َّ���رتْ ُه َح َس���نَتُ ُه َو َسا َءتْ ُه َس ِّيئَتُهُ،
الجْ َ نَّةِ َفل ْ َيل ْ َز ْم الجْ َ َم َ

َف َذ ِل ُك ْم المْ ُؤْمِ ُن» .
(((

((( تفسير القرطبي .1508 / 7
((( مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،مؤسسة قرطبة  -القاهرة ،وقال شعيب األرناؤوط:
حسن لغيره ،وهذا إسناد ضعيف جلهالة سالم والد زكريا .370/5
((( أخرجه أحمد ( ،)278 /4والقضاعي (.)1 /3
((( أخرجه البخاري ( ،863/2رقم  ،)2314ومسلم ( ،1999/4رقم  ،)2585والترمذي
( ،325/4رقم  )1928وقال :حسن صحيح ،والنسائي ( ،79/5رقم .)2560
((( أخرجه الترمذي ( ،)25 /2واحلاكم ( ،)114 /1والبيهقي (.)91 /1
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وعن أبي ال���درداء قال« :ما من ثالثة ال تقام فيهم الصالة

إال وقد استحوذ عليهم الشيطان ،فعليكم باجلماعة ،فإمنا يأكل
الذئب القاصية»(((.

كما نهت الشريعة عن أن يهجر املسلم أخاه املسلم ،وأمرت

بإفش���اء السالم بني املس���لمني من أجل إشاعة احملبة ،وأمرت
بصالة اجلماعة ولم تعذر أحداً في التخلف عنها إال في أش���د

الظروف ،ونهت أن يسافر الرجل وحده ،وأن يبيت وحده.

وعلي���ه؛ فإن وجوب حتقي���ق الوحدة بني املس���لمني ثابت

بنصوص الكتاب والسنة املتضافرة املتآزرة ،وهذا الوجوب ثابت
أيضاً بالعقل والنظر الصحيح.
يقول ش���يخ اإلسالم ابن تيمية« :وهذا األصل العظيم ،وهو
االعتصام بحبل الله جميعاً وأن ال نتفرق ،هو من أعظم أصول

اإلسالم ،ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه ،ومما عظم
ذم���ه ملن تركه من أهل الكتاب وغيرهم ،ومما عظمت به وصية
النبي في مواطن عامة أو خاصة ،مثل قوله( :عليكم باجلماعة

ج  -داللة العقل:
إن وجوب الوحدة بني املسلمني يُستدل عليه بالعقل الصحيح
مع النقل الصريح الصحيح؛ ألن االحتاد ذو منافع عديدة ،وفوائد
كثيرة ،فالعقالء من كل ملة ونحل���ة في القدمي واحلديث اتفقوا
على أن الوحدة س���بيل العزة والنصرة؛ فهذا معن بن زائدة الذي
وصفه الذهبي بقول���ه :أمير العرب أبو الوليد الش���يباني أحد
أبطال اإلسالم وعني األجواد؛ يوصي أبناءه عند وفاته بقوله:
ك��ون��وا جميعاً ي��ا بني إذا اعترى
خ��ط��ب وال ت��ت��ف��رق��وا آح����ادا
تأبى ال��رم��اح إذا اجتمعن تكسراً
وإذا اف��ت��رق��ن ت��ك��س��رت آح���ادا
وصدق الله عز وجل إذ يقول{ :إن مَ ْت َس ْس ُك ْم َح َس َن ٌة َت ُس ْؤ ُه ْم َوإن
ُت ِص ْب ُك ْم َس ِّي َئ ٌة َيف َْر ُحوا ِب َها} [آل عمران.]١٢٠ :
قال قتادة :احلسنة هي األلفة واجلماعة .والسيئة :الفرقة
واالختالف.
إن الغرب النصراني يعمل جاهداً على تغذية كل سبب يغذي
الفرقة بني املسلمني ،ويكرس تباعدهم ،ويزيد من تناحرهم.
متوعد بتجزئته إلى
لقد ُمزِّق الس���ودان إلى ش���طرين ،والعراق َّ
ثالث دول ،ودويالت في جنوب لبنان ،ولم يغمض ألوروبا جفن إال بعد
أن انقسمت البوسنة والهرسك ،وبدأت بقع من إندونيسيا باالنفصال،
وهكذا ..وفي املقابل ها هي أوروبا تس���عى بكل ما تستطيع لتحقيق
أكب���ر قدر من الوحدة السياس���ية واالقتصادي���ة واالجتماعية ،لقد
س���ارعوا بعد أن طحنتهم حروب ض���روس كاحلربني العاملية األولى
والثانية؛ إلى االس���تعالء على اخلالفات الشخصية ،وتناسي أحقاد
املاضي ،وجتاوز الفوارق العقدية ،وصهر حدود الفرقة.
إن هذه احلقائ���ق عن املصالح التي ت���ؤدي إليها الوحدة،
وهذه املفاس���د التي تدفعها؛ من أدلة وجوب الوحدة؛ فالشريعة
اإلسالمية جاءت لتحصيل مصالح العباد في الدارين ،وحتصيل
ه���ذه املصالح يك���ون بتحقيق أي أمر يجل���ب املصلحة ويدفع
املفسدة ،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.

[محمد.]٣٨ :

((( مسند اإلمام أحمد ،وهو في صحيح اجلامع حديث رقم.5701 :

((( رسالة خالف األمة في العبادات (ص  )34-32بتصرف.
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ف���إن يد الله على اجلماعة) .وباب الفس���اد الذي وقع في هذه
األم���ة ،بل وفي غيرها ،هو التف���رق واالختالف ،فإنه وقع بني

أمرائه���ا وعلمائها من ملوكها ومش���ايخها وغيرهم من ذلك ما
الله به عليم ،وإن كان بعض ذلك مغفوراً لصاحبه الجتهاده الذي

يغفر فيه خطؤه ،أو حلسناته املاحية ،أو توبته ،أو غير ذلك ،لكن
ليعلم أن رعايته من أعظم أصول اإلسالم»(((.

يؤس���ف له أن نرى العال���م يتجه إلى عوملة العالم،
إنه مما َ

حي���ث عالم واحد تذوب بينه احلدود وتتالش���ى بينه الفوارق؛

ونحن ما زلنا غارقني في خالفات تافهة ،وصراعات سخيفة.
ف��ت��ف��رق األع�������داء ب��ع��د م���ودة

ص��ع��ب ف��ك��ي��ف ت��ف��رق ال��ق��رب��اء

إن الوحدة التي نطال���ب بها ونتطلع إليها ،خاصة بعد هبات

نسيم الربيع العربي ،هي أن يجتمع العالم اإلسالمي كله حتت راية
واحدة ،ودستور واحد ،وال ريب أن الطريق طويل ،وأولى مقدماته

تنمية الش���عور لدى األمة بخط���ورة الفرقة ،وضرورة الوحدة في

البلد الواحد ،وذلك من خالل اجتماع كل أهل القبلة ممن يدينون

باإلس�ل�ام ،ويذعنون ألحكامه في اجلمل���ة ،واالتفاق فيما بينهم
على القواس���م الشرعية املشتركة ،والوقوف صفاً واحداً أمام كل
األص���وات الداعية إلى متزيق البلد الواحد على أس���اس القبيلة

أو اجلنس أو اإلقليم ،ثم االنتقال إلى تعزيز الش���راكة مع الدول
األخ���رى ،خاصة املجاورة ،من خالل مؤسس���ات املجتمع املدني؛
بعقد ش���راكات اس���تراتيجية فيما بينها في املج���االت الدعوية

والتعليمية ،ومجاالت اإلغاثة والصحة ،وغيرها.

هذا والعبء األكبر في هندس���ة هذه الوح���دة والترتيب

لها إمنا يقع على عات���ق العلماء وأهل الفكر والرأي في عاملنا
العربي واإلسالمي ،ثم األحزاب السياسية التي تنطلق من مبدأ
التحاكم إلى اإلسالم ،فعلى كال اجلانبني أن مي ّهدا لهذه الوحدة
ال أو آج ً
املأمولة ،والتي س���تكون عاج ً
ال ،بنا أو بغيرنا ،قال الله
{وإن َت َت َو َّل ْوا َي ْس��� َت ْب ِد ْل َق ْو ًم���ا غَ ْي َركُ ْم ث َُّم ال َي ُكو ُن���وا َأ ْم َثال َُك ْم}
تعالىَ :
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[السياسة الشرعية]

األح����ك����ام ال��م��ت��رت��ب��ـ��ـ��ة
ع �ل��ى احت �ـ �ـ �ـ��اد امل�س�ل�ـ�ـ�ـ�م�ين

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

خل ��ق الله تعالى الن ��اس كلهم من نفس
واح ��دة ،ثم خلق من هذه النفس زوجها ،ثم
بث منهما البشر كلهم رجا ًال ونساء ونشرهم
ّ

ودعوة اإلس�ل�ام تشمل الناس كلهم في كل مكان وجدوا فيه من
أرض الله لتجمعهم على عبادة الله وحده ال ش���ريك له وتسلك من
استجاب منهم في دولة واحدة دار اإلسالم املعبود فيها رب العاملني
وحده ال شريك له ،واإلسالم دينهم الذي به يدينون والذي يؤلف بني
املسلمني ويجمعهم على عقيدة واحدة وشريعة واحدة.
والدول���ة الواحدة تعني أن يكون املس���لمون كلهم يجمعهم كيان
{إن ا َأل ْر َض ِل َّل ِه ُيو ِر ُث َها
سياسي واحد ،ألن األرض كلها لله ،قال تعالىَّ :
���اء ِم ْن ِع َب ِاد ِه} [األعراف ،]١٢٨ :والش���ريعة التي يجب أن تكون
َمن َي َش ُ

في مش ��ارق األرض ومغاربها ليعبدوه وحده
وال يشركوا به شيئ ًا .خلق الله عباده حنفاء

حاكمة فيها هي ش���ريعة خالقها ومالكها كما بينّ ذلك في خطابه
لداود عليه الس�ل�امَ { :يا َد ُاوو ُد إ َنّا َج َع ْل َن َ
َاح ُكم َبينْ َ
اك َخ ِليفَ��� ًة ِفي ا َأل ْر ِض ف ْ

وح ّرم ��ت عليه ��م م ��ا أح ��ل الل ��ه له ��م ،وق ��د

محص���ور فيما ش���رعه الله ،وما خالفه فهو اله���وى اجلامح الذي

فجاءتهم الش ��ياطني فاجتالتهم عن دينهم

ِيل ال َّل ِه} [ص ،]٢٦ :واحلق
ال َّن ِ
ْـح ِّق َوال َت َّتب ِِع ا ْل َه َوى ف َُي ِض َّل َك َعن َس���ب ِ
���اس بِال َ

كان الن ��اس ف ��ي أول خلقه ��م محصوري ��ن

يورد صاحبه موارد الردى ،وال ينبغي أن تتعدد دول املس���لمني ،ألنه

ف ��ي منطق ��ة جغرافي ��ة واح ��دة ،ث ��م أخ ��ذوا
ينتش ��رون ف ��ي رب ��وع األرض ،وقام ��ت ب ��إزاء
ذلك دول :إمارات وممالك ،أغرى الش ��يطان
صدور بعضهم على بعض فظهرت العداوات
والبغض ��اء بينهم ونش ��أت احلروب وتربصت
كل دول ��ة باألخ ��رى تلتمس منه ��ا غرة حتى
تضمها إليها وتستولي عليها.

ال مس���وغ له ،وألن التعدد يؤدي للضعف أم���ام العدو الذي يغريه
بالع���دوان ،ورمبا أدى للتنازع بني تلك الدول اإلس�ل�امية املتعددة؛
فتراق الدم���اء في غير وجه حق ،وقد بينّ الله تعالى أن هذه األمة

املرحوم���ة أمة واحدة ولها رب واحد ال ش���ريك له كما قال تعالى:
{إن َه ِ
���د ِ
ون} [األنبياء ،]٩٢ :وقال:
َّ
َاع ُب ُ
���ذ ِه ُأ َّم ُت ُك ْم ُأ َّم ًة َو ِاح َد ًة َو َأ َنا َر ُّب ُك ْم ف ْ
{و َّإن َه ِ
���ذ ِه ُأ َّم ُت ُك ْم ُأ َّم ًة َو ِاح َد ًة َو َأ َن���ا َر ُّب ُك ْم فَا َّتق ِ
ُون} [املؤمنون ،]٥٢ :واملراد
َ

باألمة هنا الدين كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما« :قوله
���م ُأ َّم ًة َو ِاح َدةً} يقول :دينكم دين واحد» ،والدين هو أعظم ما
{ ُأ َّم ُت ُك ْ
يوحد بني الناس ويؤلف بينهم ويكون منهم أمة متجانسة.
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نص ُروكُ ْم ِفي
اس��� َت َ
{و ِإن ْ
ح���ق النصرة في الدين فقال تعالىَ :

ِّ
الدي���نِ َف َعل َْي ُك ُم ال َّن ْص ُر} [األنف���ال ،]٧٢ :من غير أن يخل ذلك

بالعه���د أو امليثاق الذي يكون بني دولة املس���لمني وبني من
استنصروا عليهم ،ومن ثم جاء االستثناء في النصرة فقال
تعالى{ :إ َّال َعلَى َق ْو ٍم َب ْي َن ُك ْم َو َب ْي َن ُهم ِّمي َثاقٌ } [األنفال.]٧٢ :
فاملس���تقر من أحكام فقه السياسة الشرعية أنه يجب

أن تعم املس���لمني دولة واحدة ،وهي دول���ة اخلالفة ،وأن
يكون ولي أمرهم جميعاً شخص واحد ،وهو اخلليفة ،وهذه
الدولة ليس هناك ما مينع من تقسيمها إدارياً إلى وحدات
وال ،بل التقس���يم
أصغر يكون على كل واحدة منها أمير أو ٍ
في هذه احلال���ة ،خاصة مع امتداد رقعة دولة اإلس�ل�ام
وتغطيتها مساحات شاسعة في عدة قارات من العالم؛ هو
وق���د كان ملحوظاً من بعد تكوين دولة اإلس�ل�ام في
املدينة بعد هجرة الرسول الكرمي  #إليها ،حرص اإلسالم
على جمع املسلمني في دولة واحدة ،ومن أجل ذلك شرعت
الهجرة من دار الكفر إلى دار اإلسالم ،فأثنى الله في كتابه
على املهاجرين الذين تركوا أوطانهم وديارهم واس���توطنوا
دار اإلسالم ،وطلب الرسول  #من املؤمنني الذين يؤمنون
بالله وما أنزل على رس���وله ،أن يترك���وا بالدهم وديارهم
ويتحولوا إلى دار اإلس�ل�ام املدينة ف���ي ذلك الوقت ،فقد
أخرج مسلم في صحيحه من حديث بريدة أن الرسول #
كان إذا أمر أميراً على جيش أو س���رية أوصاه في خاصة
نفس���ه بتقوى الله وأوصاه بوصايا متعددة منها دعوته ملن
يؤمن بالله ورسوله ويستجيب لدعوة اإلسالم ،يقول« :ادعهم
إلى التحول من دارهم إلى دار املهاجرين ،وأخبرهم أنهم إن

املتعني؛ لضمان قيادة الدولة إلى حتقيق أهدافها من حفظ
الدين وسياسة الدنيا به ،فالصورة فيها تعدد ،لكن احلقيقة
أن الكل جميع في كيان واحد مرتبط بإمارة أو رئاسة عليا.
وعندما يصير املس���لمون في دولة واحدة يتحقق لهم
كثير من األمور ،منها:
 - 1نش���ر دع���وة الله ف���ي اخلافقني حت���ى ال يعبد
ف���ي األرض غير الله تعالى ،فتلك م���ن أعظم املهام التي
أخ���رج الله تعالى هذه األمة له���ا ،وإمنا تتحقق على أكمل
وجوهها عندما تكون بالد املسلمني دولة واحدة ،وفي نشر
الدعوة وإيصالها للعاملني حياة للمس���لمني والكافرين على
حد س���واء ،أما املس���لمون فبطاعتهم لله تعالى وإنفاذهم
ألم���ره وإخراجهم الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم
وجهاده���م في س���بيل ذلك ،وأما الكف���ار فبخروجهم من
اس���تعباد الطواغيت لهم الذين يجبرونهم على الكفر برب

فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين ،وعليهم ما على املهاجرين،

العاملني واستعادتهم إنسانيتهم التي من خاللها يُعتقون من

املسلمني ،يجري عليهم حكم الله الذي يجري على املؤمنني،

به يدينون.

فإن أبوا أن يتحولوا منها ،فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب
وال يكون لهم في الغنيمة والفيء ش���يء إال أن يجاهدوا مع
املسلمني»((( .كما قطع الله تعالى الوالية بني من لم يهاجر
من املؤمنني ويترك بالده ويتحول لدار اإلسالم ،وبني الذين
ين
هاجروا وتركوا أوطانهم ودياره���م ،فقال تعالىَ :
{وا َّل ِذ َ
���يءٍ َح َّتى ُي َهاجِ ُروا}
آ َم ُنوا َول َْم ُي َهاجِ ُ
���روا َما ل َُكم ِّمن َوال َي ِتهِ م ِّمن شَ ْ
[األنفال ،]٧٢ :وجعل لهم رغم ذلك على الدولة اإلس�ل�امية
((( صحيح مسلم ،رقم .1731

ذل االس���تعباد وميلكون حريتهم وقرارهم في الدين الذي
 - 2القوة املفرط����ة الناجتة عن العدد الضخم الذي
يزيد على مئات املاليني التي تكون كلها حتت إمرة واحدة
وله����ا غايات واحدة متف����ق عليها ،إضاف����ة إلى اجتماع

السالح بعضه إلى بعض بأنواعه املختلفة ،ما يجعل منها
دولة مرهوبة اجلان����ب ،فال يفكر أحد في العدوان عليها
أو عل����ى أجزاء منها أو حتى على ف����رد من أفرادها في
{و َأ ِع ُّدوا
أي بقع����ة من األرض حل بها ،قال الل����ه تعالىَ :
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 - 4التكام���ل ف���ي جميع املجاالت :ف���ي ظل الدولة

اس��� َتطَ ْع ُتم ِّمن ق َُّوةٍ َو ِم���ن ِّر َب ِ
اط ا ْلـخَ ْي ِل ُت ْر ِه ُب���ونَ ِب ِه َع ُد َّو ال َّل ِه
َل ُهم َّما ْ
ين ِمن ُدو ِنهِ ْم ال َت ْعل َُمو َن ُه ُم ال َّل ُه َي ْعل َُم ُه ْم} [األنفال:
َو َع ُد َّوكُ ْم َو َ
آخرِ َ
 .]60واجتماع املس����لمني وتوحدهم ف����ي دولة واحدة من

ال يحتاج في إنش���ائه وتكوينه إلى قانون أو نظام ،فتنتقل

أعظم أس����باب القوة ،وهذا من أكبر األسباب التي جتعل

األموال والسلع والعمالة من قطر إلى قطر بسهولة ويسر،

أعداء األمة يس����عون بكل سبيل إلى تفريق األمة وتفتيتها

ما ال يس���مح بوجود التفاوت الكبير في دخول الناس في

إلى عدة دويالت حتى تضعف ويس����هل السيطرة عليها،

األقطار املتعددة كما هو حادث في حالة كون تلك األقطار
دوالً منفصلة عن بعضها بعضاً ،كما ال يس���مح وجود هذا

حتقيقه عندما ابتعد املس����لمون ع����ن أحكام دينهم ،ففي

التكامل بح���دوث كوارث في قطر من األقطار وال يتفاعل

املرحلة األولى قصمت ع����رى دولة اخلالفة وح ّولتها من

معه���ا بقية األقطار إال من باب الصدقة واإلحس���ان ،بل

وق����د س����عت دول الكفر مجتمعة إلى ه����ذا وجنحت في

دولة واحدة إلى أكثر من خمس��ي�ن دولة ال يربطها رابط

الواح���دة يكون هناك تكامل طبيع���ي بني األقطار ،تكامل

يش���عر اجلميع أنه���م دولة واحدة ،وأن رئي���س الدولة أو

سياسي أو اقتصادي ،وفي املرحلة الثانية قسمت املقسم

اخلليفة أو اإلمام األعظم مس���ؤول مس���ؤولية كاملة عن

حتى قس����مت الدولة الواحدة إل����ى دولتني كما حدث في

األقطار جميعها بدرجة واحدة ،وحينئذ يسعى إلى تالفي

السودان وفي إندونيس����يا ،ولألعداء خطط منشورة في

أثر الكارثة س���عي املسؤول ال س���عي املتصدق ،وال ينظر

ذلك في تقس����يم بعض الدول ذات الثقل الكبير إلى عدد

إل���ى القطر الذي يعيش فيه نظرة أرأف وأرحم من نظرته

من الدويالت حتى تضعف ه����ذه الدول ويحدث التناحر

لبقية األقطار على أنه بلده الذي يحظى بعنايته ورعايته،

والتقاتل بينها على توزيع الثروة واملياه والديون فتنهار وال

ب���ل ينظر إلى األقطار كلها نظ���رة واحدة ،وهذا ما حمل

تقوم لها قائمة.

عمر  -رضي الله تبارك وتعالى عنه  -حينما قال وهو في
املدينة« :لو مات جمل ضائعاً على ش���ط الفرات خلشيت

 - 3الق���وة االقتصادية ،فعندما يكون املس���لمون دولة
واحدة يقوى اقتصادهم لتوفر كثير من املعادن املهمة التي

أن يسألني الله عز وجل عنه».

يحتاج إليه���ا العالم في رقعة العالم اإلس�ل�امي ،ولوجود

 - 5حرية التنقل ،حيث ينتقل املسلم من أقصى الدولة

مساحات شاسعة من األراضي املزروعة أو القابلة للزراعة،

في املشرق إلى أقصاها في املغرب بغير قيود وال حواجز،

فيحدث من جراء ذلك اكتفاء ذاتي وال يحتاج املسلمون إلى

ما يزيد من امتزاج املس���لمني وتآلفهم وحدوث املصاهرة

االس���تيراد من دول الكفر ،ويصير حجم التجارة الداخلية
بني األقطار اإلس�ل�امية كبيراً جداً في ظل العملة الواحدة

بينهم ويشعر املسلم أينما حل أنه في بلده وبني أهله ،وقد
كان ذل���ك موجوداً ،حيث ينتقل املس���لم من أقصى الغرب

وفي ظل االنتقال احلر للس���لع التجارية من قطر إلى قطر

اإلسالمي إلى أقصى الش���رق دون معوقات أو حواجز أو

آخر دون عوائق أو ضرائب أو جمارك ،ومع قوة االقتصاد

تأشيرات دخول.

يتم ّكن املس���لمون من تطوير الصناعة لديهم واقتحام هذا
املج���ال الذي يكاد يك���ون مقصوراً عل���ى دول الكفر في

 - 6توح���د القوان�ي�ن واألنظمة في جمي���ع األقطار
اإلس�ل�امية إال ما كان متأثراً بالع���ادات واألعراف ،فهنا

الصناع���ات الكبيرة والصناعات العس���كرية ومجال إنتاج
لديه���م القدرة عل���ى أن حتتل رؤاه���م االقتصادية املكانة

َوحد القوانني واألنظمة
يراع���ى عادة كل قطر و ُعرف���ه ،وت ُّ
يُوحد بني تصورات الناس وتصرفاتهم ،ما يحقق قدراً كبيراً
من التجانس الذي ال يجعل املس���لم يشعر بأي اختالف أو

الالئق���ة بها في خضم ال���رؤى االقتصادية املخالفة ،حتى

غربة حني ينتقل من قطر إلى قطر.

األس���لحة ،ومن نتيجة القوة االقتصادية للمسلمني تصبح

تتغلب املعامالت املالية اإلس�ل�امية على املعامالت املالية
الربوية ،ويبدأ العالم بالبح���ث عن صيغ للتعامالت بعيدة
عن الصيغ الربوية حتى يتمكن من التعامل االقتصادي مع
دولة املسلمني.
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وك ��ون املس ��لمني مجتمع�ي�ن في دول ��ة واح ��دة ينتج

عنه:

 - 1لهم قيادة واحدة ،س���واء س���مي القائم بها رئيساً

أو أمي���راً ،ويكون لهذه القيادة مجموعة معاونة على القيام

باألعمال املنوطة بها ،سواء سموا مستشارين أو معاونني أو

به في���ه ،وقد افترض إمام احلرمني ف���ي القرن اخلامس

وزراء ،واسم الوزارة هو األليق بعملهم.

الهج���ري ما نحن فيه اآلن وقال :إذا «خال الدهر عن إمام

وال أو أمير لكل قط���ر مرتبط بالرئيس
 - 2وج���ود ٍ

في زمن فترة ،وانفصل ش���طر من اخلطة عن شطر ،وعز

األعلى أو اإلمام؛ ألن له إمارة عليه ،فيتقيد باخلطة العامة

نصب إمام واحد يش���مل رأيه البالد والعباد ،فنصب أمير

للدولة ويتصرف في حدود صالحياته املمنوحة له وال يبت

في أحد الشطرين للضرورة في هذه الصورة ،ونصب أمير

في األمور الكب���رى التي لها تأثير في دولة اإلس�ل�ام إال

في القطر اآلخر منصوب ،ولم يقع العقد الواحد على حكم

بالرج���وع إلى الرئيس األعل���ى (اخلليفة أو اإلمام أو أمير
املؤمنني) ،ويتخذ له مجموعة معاونة للقيام مبا وجب عليه
من األعمال للقطر الذي يكون أميراً عليه.

العموم إذا كان يتأتى ذلك ،فاحلق املتبع في ذلك أن واحداً
منهم���ا ليس إماماً ،إذ اإلمام ه���و الواحد الذي به ارتباط

املسلمني أجمعني.

 - 3االتفاقي���ات أو املعاه���دات أو عقود الصلح التي

ولست أنكر جتويز نصبهما على حسب احلاجة ،ونفوذ

يجريه���ا الرئي���س األعلى تك���ون ملزمة ألقط���ار الدولة

أمرهما على موجب الش���رع ،لكنه زمان خال عن اإلمام...

اإلسالمية كلها ،وكذلك شن احلرب التي يشنها اإلمام تلزم

فإن اتفق نصب إمام ،فحقّ على األميرين أن يستسلما له،
يحكم عليهما مبا يراه صالحاً أو استصالحاً»(((.

املادية والعس���كرية من عتاد وسالح ورجال حتت تصرف

وإذا كان م���ا تق���دم م���ن كالم إم���ام احلرمني ميثل

األقطار كلها باملوقف نفس���ه حتى يضع كل قطر إمكاناته
اإلمام.

احلل الفقه���ي ملا نحن في���ه ،فإنه يجب على املس���لمني

 - 4ال يصلح لقطر من األقطار أن يعقد صلحاً منفرداً

الس���عي لتجاوز حالة الضرورة التي أوقعهم فيها س���قوط
اخلالفة اإلسالمية رسمياً عام 1924م ،وإن كانت ساقطة

بانفراد ،بل ينبغي الرجوع في كل ذلك إلى الرئيس األعلى

حقيقة قب���ل ذلك بكثير منذ أن حل���ت القوانني الوضعية

ليص���در عن رأي محكم قد أق���ره الرئيس األعلى ووزراؤه

محل الش���ريعة اإلس�ل�امية ،ومن ثم فينبغي أن تكون هذه

امللقى على كاهلهم معاونته في قيادة الدولة وإدارتها.

القضية حية في قلوب املسلمني وأن يوليها الدعاة والشيوخ

أو يوقع اتفاقية أو معاهدة بانفراد ،وكذلك ال يشن احلرب

 - 5وجود بيت مال عام للدولة كلها وفي الوقت نفسه
بيت مال خاص لكل قطر من األقطار.
مِ ن كل ما تقدم يتبينّ أنه يجب على املسلمني أن يسعوا

ليكونوا في دولة واحدة جتمعهم ،ويكون لهم رئيس أو أمير

واملفك���رون والكتّاب العناية الالئقة به���ا ،وأن ال تخلو من
أحاديثهم في كل حدث مناسب لذلك ،فتقام الندوات وتلقى
احملاضرات واخلطب وتؤلف الكتب والرس���ائل وتنشر بكل
س���بيل في كل جتمع للمسلمني ،مع الس���عي إلى إزالة كل

أو إمام واحد يأتلف عليه املس���لمون بأجمعهم ،وأن تكون

ش���قاق واختالف ،سواء على مس���توى األفراد أو مستوى

عالقة أقطار املس���لمني وقادتها بالدول���ة وإمامها عالقة

الدول ،عن طريق تكوي���ن جماعة أو جمعية تتخصص في

اجلزء بالكل والفرع باألص���ل ،لكن قد يحدث كما هو في

الدعوة لهذه القضية ،وعمل األبحاث املتعلقة بها ونش���رها

أيامن���ا هذه أن ينفرط عقد الدولة الواحدة وتنقس���م إلى

واجل���واب ع���ن كل ما يث���ار ضدها ،وإذا قوي���ت العزائم

عش���رات من الدول ،حيث يربو في أيامنا هذه عدد الدول

ونهضت الهمم ،ومع توالي العمل وعدم اليأس أو الضعف؛

اإلسالمية على خمس وخمسني دولة ،ويصبح من العسير

يوش���ك األمر أن يؤتي أكله ،ومثل ه���ذا ال ينتظر حدوثه

املقسمة إلى كيان واحد واجتماعهم
أو املتعذر رجوع البلدان
َّ

ف���ي زمن وجيز ،بل لو اس���تمر العمل في حتقيقه وإجنازه
عش���ر س���نوات لم يكن ذلك كثيراً على حتقيق تلك الغاية

على زعيم واحد ،وفي هذه احلالة ال ميتنع أن تتعدد الدول
ويكون ل���كل دولة رئيس وال يكون رئي���س منهم إماماً ،بل
أميراً على رقعة من األرض مبن فيها من املس���لمني ،وكل
أمير ينبغي عليه أن يعقد النية على أنه متى ما وجد اإلمام
فإنه يلقي إليه مقاليد السمع والطاعة وينتظر منه ما يأمر

النبيل���ة ،ولعل قيام الثورات في ع���دة بلدان عربية وتوجه
األنظمة اجلديدة لتحكيم الش���ريعة؛ مما يكون عام ً
ال من
أهم العوامل املساعدة على حتقيق هذا الهدف العزيز.
((( غياث األمم في التياث الظلم.178 ،
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[ب ِّلغوا عني ولو آية]

{ ُق ْل َأ َغ ْي َر ال َّل ِه َأ ّت ِخذُ َو ِل ّي ًا}
ع��ب��د ال���ع���زي���ز ال��ن��اص��ر

م���ن مظاهر غربة الدين في زمانن���ا اليوم أن تصبح أصول

اإلميان والتوحيد ُعرضة لألخذ والرد بني أبناء املسلمني ،ويصبح
توجه إليه س���هام النقد ويوصف بالتشدد
املتمس���ك بها غريباً َّ
ّ

والتط���رف وبث الفرقة ف���ي األمة وابتغاء الفتن���ة بني طوائف
املجتمع في الدولة الواحدة وأبناء الوطن الواحد!!

توج���ه لها س���هام الهدم
وم���ن هذه األص���ول العظيم���ة التي َّ

واالس���تهجان ،عقيدة الوالء والبراء؛ الوالء لله عز وجل ورس���وله #
وللمؤمنني املوحدين ،والبراءة من الش���رك واملش���ركني ،قال الله عز
���م َو ِ
ات َوا َأل ْر ِض َو ُه َو ُيطْ ِع ُم َوال ُيطْ َع ُم
الس َ
وجل{ :قُلْ َأغَ ْي َر ال َّل ِه َأ َت ِّخذُ َو ِل ًّيا ف َِاط ِر َّ

قُلْ إ ِنّي ُأ ِم ْر ُت َأنْ َأكُ ونَ َأ َّولَ َم ْن َأ ْس���ل ََم َوال َت ُكو َن َّن ِم َن ال ُْـمشْ ���ر ِِك َني} [األنعام:
 ،]١٤وقال س���بحانهَ { :ق ْد كَ ا َن ْت ل َُك ْم ُأ ْس َو ٌة َح َس��� َن ٌة ِفي إ ْب َر ِاه َيم َوا َّل ِذ َين َم َع ُه
إ ْذ َقالُ���وا ِلق َْو ِمه ِْم إ َنّا ُب َر ُآء ِم ُنك ْم َو مِ َّما َت ْع ُب ُدونَ ِم���ن ُد ِ
ون ال َّل ِه كَ ف َْر َنا ب ُِك ْم َو َب َدا َب ْي َن َنا
َو َب ْي َن ُك ُم ا ْل َع َد َاو ُة َوال َْب ْغ َض ُاء َأ َب ًدا َح َّتى ُت ْؤ ِم ُنوا بِال َّل ِه َو ْح َد ُه } [املمتحنة ،]٤ :وقوله

ات َب ْع ُض ُه ْم َأ ْو ِل َي ُاء َب ْع ٍض} [التوبة.]٧١ :
{وال ُْـم ْؤ ِم ُنونَ َوال ُْـم ْؤ ِم َن ُ
تعالىَ :
ومن أخطر املعاول التي تستخدم اليوم لهدم عقيدة الوالء والبراء،
مع���ول «الوطنية» عندما يراد بها إحالل رابط���ة الوطن محل رابطة

اإلخاء اإلسالمي ،وذلك يفقد الوالء والبراء بني أبناء املجتمع املسلم.
إن حب الوطن ومكان املنشأ واحلنني إليه طب ٌع جبلّي فطري
مغ���روس في النفوس ،ولش���دة مفارقة األوط���ان على النفوس

رت���ب الله  -عز وج���ل  -عليها الثواب العظي���م للمهاجرين في
سبيله املفارقني ألوطانهم من أجله ،قال الله عز وجلِ { :ل ْل ُفق ََرا ِء
ين ُأ ْخرِ ُجوا ِم���ن ِد َيار ِِه ْم َو َأ ْم َوا ِلهِ ْم َي ْب َتغُ���ونَ ف َْض ًال ِّم َن ال َّل ِه
ي���ن ا َّل ِذ َ
ال ُْـم َهاجِ رِ َ
الص ِاد ُقونَ } [احلشر.]٨ :
نص ُرونَ ال َّل َه َو َر ُسو َل ُه ُأ ْو َل ِئ َك ُه ُم َّ
َور ِْض َوا ًنا َو َي ُ
يحن إلى وطنه األصلي مكة
وها هو بالل  -رضي الله عنه ّ -

بعد أن هاجر منها ويقول:

أال ل��ي��ت ش���ع���ري ه���ل أب���ي�ت�ن ليلة

ٍ
�������واد وح����ول����ي إذخ������ر وج��ل��ي��ل
ب�

واملك َّرم على من ليس من أبناء الوطن ،ولو كان مسلماً صاحلا تقياً.
إن هذا هو االنحراف والعودة إلى موازين اجلاهلية ومعاييرها في

الوالء والنصرة وفي العداوة والبراءة ،نعم؛ إذا كان املواطن موحداً
صاحلاً خ ّيراً فهذا نور على نور وال تثريب على من وجد مي ً
ال أكثر

إلى املوحد الصالح من قرابته أو قبيلته أو من أبناء وطنه ..أما أن
يجد مي ً
ال ومحبة وتآخياً مع أهل الش���رك والنفاق ويجعله يسكت
عن ش���ركهم ونفاقهم ألنهم من أبناء وطنه؛ فهذا هو املرفوض في

ميزان الله  -عز وجل  ،-قال الله عن نوح  -عليه السالم  -حينما
{ر ِّب ِإ َّن ا ُب ِني ِم ْن َأ ْه ِل���ي} قال الله عز وجل له{ :إ َّن ُه ل َْي َس ِم ْن
ق���الَ :
َأ ْه ِل َك إ َّن ُه َع َملٌ غَ ْي ُر َصا ِل ٍـح} [هود.]٤٦ :
إنه ال يخفى م���ا في «الوطنية» باملفه���وم اجلاهلي من هدم

لعقيدة ال���والء والبراء في هذا الدين ،فكم في الوطن الواحد من

العقائد الباطلة الكفرية التي يخرج صاحبها من اإلس�ل�ام ،كمن
يعبد غير الله  -عز وجل  -ويستغيث به وي ّدعي أن غير الله يعلم

الغيب كغالة الشيعة والصوفية ..وكم في الوطن الواحد من يكفّر
أصحاب محمد  #ويعاديهم ويقذف نس���اء النبي  #العفيفات

الطاهرات ..وكم في الوط���ن الواحد من املنافقني الذين يبطنون
العداء لإلس�ل�ام وأهله ويوالون الغرب وأهله ..فهل هؤالء هم منا

ونح���ن منهم ألننا وإياهم نعيش في وط���ن واحد؟ إننا بهذا الفهم
نع���ود إلى صورة من صور اجلاهلي���ة األولى التي جاء هذا الدين

للقضاء عليها وجعل رابطة العقيدة واإلميان فوق كل رابطة يعادى

من أجلها ويوالى من أجلها ويحب من أجلها ويبغض من أجلها.

ق���ال « :#من تعزى بعزاء أهل اجلاهلية فأعضوه بهن أبيه

وال تكنوا».

فس���مع أبي بن كعب رج ً
ال يقول :يا لفالن! فقال :اعضض
إير أبيك .فقال :يا أبا املنذر! ما كنت فاحشاً .فقال :بهذا أمرنا

رسول الله . #
(((

فهذا احلب واحلنني ال ضير في���ه وال لوم وليس نزاعنا مع

ويشرح شيخ اإلسالم هذا احلديث فيقول(« :ومعنى قوله :من

إمن���ا اللوم واالنحراف والنزاع في جع���ل االنتماء إلى الوطن

ف����ي الدعوة ،مثل قوله :يا لقيس! يا ليمن! ويا لهالل! ويا ألس����د،

دعاة الوطنية في هذه املسألة.

الواحد ه���و معيار الوالء واحملبة والنص���رة لكل من يعيش حتت
املقدم
مظلة الوطن الواحد ،ولو كان مشركاً أو منافقاً ،وجعله هو
َّ
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تعزى بعزاء اجلاهلية) يعني يتعزى بعزائهم ،وهو االنتس����اب إليهم
فمن تعصب ألهل بلدته ،أو مذهبه ،أو طريقته ،أو ألصدقائه دون
((( أخرجه أحمد في مسنده ( )20728وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة (.)269

غيرهم؛ كانت فيه ش����عبة من اجلاهلية ،حت����ى يكون املؤمنون كما

هذه العناص����ر تظهر بوضوح احلل ال����ذي وضعه األوروبيون

وقد وقفت في الشبكة العنكبوتية على دراسة مهمة يتحدث فيها

الدولة القومية ،وهذا احلل هو الذي ش����كل األساس الذي قامت

أمرهم الله تعالى معتصمني بحبله وكتابه وسنة رسوله»(((.

إلش����كالية العالقة بني الدين والدولة من خالل (املواطنة) وفكرة

كاتبها د .أحمد محمود الس���يد عن (فقه املواطنة وأصولها الغربية
في اجلاهلية املعاصرة) ،ونظراً ألهميتها وعالقتها مبوضوعنا ،أنقل

للتخلص من طغيان السلطة الدينية وجتاوزات الكنيسة الكاثوليكية

يتردد لفظ املواطنة على ألس���نة املهتمني بالعمل السياس���ي ودعاة

والدولة؛ مبعن����ى عدم توظيف الدين في خدمة السياس����ة وعدم

بع���ض ما ورد فيها ،حيث يقول وفقه الل���ه تعالى« :في هذه األيام

العلمانية وأنصار املنهج العلمان���ي بوجه عام ،وال عجب أن يصدر
مث���ل هذا من هؤالء ،حت���ى إن ا ّدعى بعضهم أن���ه ال يتعارض مع
اإلس�ل�ام ،أو أن اإلسالم قد عمل به وأسسه ،بل العجب كل العجب

أن ينبري بعض الش���يوخ وعلماء الشريعة إلثبات أنه مبدأ إسالمي
أصيل وأن مضمون هذا املفهوم مماثل ملا جاء به الشرع احلنيف!

عليه ظاهرة الدولة القومية التي أوجدها األوروبيون أنفسهم كأداة
الغربية ،ولذلك قامت الدولة القومية على مبدأ الفصل بني الدين

توظيف السياسة في خدمة الدين ،ورفض تدخل املؤسسات الدينية
في كل ما له صلة بالعالقة بني الوطن والدولة ،وجعل نشاط القوى
الديني����ة قاصراً عل����ى اجلوانب الروحية دون احلياة السياس����ية،

وتخليص النشاط الديني من الدوافع واملطالب السياسية.
فاملواطنة كمبدأ سياسي ال تعمل بعيداً عن النظرية السياسية

واألدهى من ذلك أن التش���بيه نفس���ه يتكرر كما حدث في

الغربية التي صاغتها ،وال ميكن أن تقطع من س���ياقها ليتم تفعيلها
في نظ���ام آخر مختلف عقائدي���اً واجتماعياً وتاريخي���اً ،فالنظام

اإلسالمية» ،و«املواطنة مبدأ إس�ل�امي أصيل» ،و«مبدأ املواطنة

مبادئ اإلسالم وهديه من خالل منظومة من اآلليات ،مثل :اإلمامة،

الس���تينيات مع االش���تراكية ،فهناك من كتب عن «املواطنة في
اإلسالم» ،و«املواطنة عند رس���ول الله» ،و«املواطنة في الشريعة

أهم دروس الهجرة»؛ وهناك من استدل بآيات قرآنية وتفسيرات

السياسي اإلس�ل�امي يقوم على مجموعة مبادئ تعمل معاً لتحقيق
أهل احلل والعقد ،الش���ورى ،واخلالفة ...إلخ ..والتميز فيها يكون

ح���اول أن يلوي بها أعناق اآليات كي تعب���ر عن مفهوم املواطنة
الغربي ،مؤكداً تطابقها مع تفسيرات القرآن!

ه���و التقوى كما ف���ي احلديث «ال فرق بني عرب���ي وال أعجمي إال

تصلح كمبدأ إسالمي أم ال؟

وه���ذا ليس معناه ظلم املخالفني في العقيدة ،لكنهم في ظل الدولة

تعالوا نتفهم معنى املواطنة في دولة املنش���أ لنعرف إن كانت
يع ّرف قاموس املصطلحات السياس���ية «املواطنة» بأنها :مكانة

أو عالقة اجتماعية تقوم بني ش���خص طبيعي وبني مجتمع سياسي

(الدولة) ،ومن خالل هذه العالقة يقدم الطرف األول الوالء ،ويتولى
الطرف الثاني احلماية ،وتتحدد هذه العالقة بني الشخص والدولة

باملساواة أمام القانون (الوضعي) في ظل هيمنة الدولة القومية.

للمسلم ،فال يس���توي املؤمنون والكافرون ،وإذا كان معيار التفضيل

بالتق���وى» ،فإن ه���ذه التقوى معناها اإلس�ل�ام واإلميان اخلالص،

اإلس�ل�امية يتعاملون من خالل العهود واملواثي���ق التي حتفظ لهم

حقوقهم وحتفظ للدولة اإلسالمية ما تفرضه عليهم من واجبات» .
(((

هذه هي حقيقة الوطنية ومالبسات نشأتها وخطرها العظيم

على عقيدة التوحيد واملواالة واملعاداة فيه.

فهل يسوغ بعد ذلك ألحد أن يرفع سيف الوطنية في وجه كل

ويع ّبر مفهوم املواطنة مبعناه احلديث عن تطور شديد التعقيد

من يرفض أن يكون االنتماء الوطني هو األساس الذي يعقد عليه

تاريخية واجتماعية وسياس����ية مت فيه����ا االنتقال من احلق اإللهي

هل يجوز أن تكون رابط���ة الوطن فوق رابطة التوحيد؟ هل يجوز

صاغت����ه أوروبا الغربية في القرن التاس����ع عش����ر خالل عمليات

املقدس إلى حق املواطن ،ومن هيمنة الكنيسة إلى هيمنة الدولة.

واملواطنة كمفردة من مفردات النظام السياسي الغربي الذي

انتشر في أوروبا ومنها إلى أمريكا ثم بقية أنحاء العالم بعد ذلك؛

ترتكز على مجموعة عناصر أساسية ،أهمها:

1.1إحالل تقديس الوطن وتقدميه على تعظيم الله وحده.

الوالء والبراء ،بغض النظر ع���ن عقائد هؤالء املواطنني ونحلهم؟

أن يتآخ���ى ويتحاب املوحدون مع املش���ركني والكف���ار واملنافقني

والرافضة الباطنيني ويسكت عن كفرهم ونفاقهم بحجة أنهم أبناء
وط���ن واحد وبحجة أن االنطالق م���ن التوحيد في الوالء والبراء

يفرق األمة ويذكي الفنت الطائفية فيها؟!

إن هذا هو ما يدعو إليه العلمانيون والباطنيون ومن تأثر بهم

2.2إعالء وتقدمي الوالء للوطن عل���ى أي والء آخر حتى ولو

من املخدوعني من أبناء املسلمني.

3.3إح�ل�ال الرابطة الوطنية محل الرابطة الدينية كأس���اس

وأن يتوفانا طيبني ،وأن يعيذنا من شرور الفنت ما ظهر منها وما

كان الدين.

لتجانس اجلماعة السياسية.

((( مجموع الفتاوى .422/28

نس���أل الله  -عز وجل  -أن يحيين���ا ومييتنا على التوحيد،

بطن ،واحلمد لله رب العاملني.
((( انظر موقع أنا املسلم.
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[قضايا دعوية]

صـــــراع بني

الدعوة والدعاة

م���ش���اري ب���ن س��ع��د ال��ش��ث��ري
meshari.s.sh3@hotmail.com
@m_alshathri

كثير من البلدان العربية،
وحجرت عليهم في
توجهاتهم -
ٍ
َّ
احملن التي عصفت باإلسالميني  -على اختالف ّ

مساحات من وعي االئتالف ما كان له أن يتحقق في أزمنة الرخاء ،وذلك أن الظلم حني ينزل بالفُ َرقاء
خلقت
ٍ
يضف ��ي عليه ��م َعلم ًا يجتمعون فيه ويوس ��مون به ،فه ��م (املظلومون) ،وتزيد آصرة اللحم ��ة واالجتماع إذا ما
كان الداف ��ع لظلمه ��م كونه ��م دعاةً إلى الله ..ثم ما إن متض ��ي األيام وتلوح في األفق ب ��ادرةُ أمل ،فإذا بك جتد
حدة
املؤتلفني ُي ِح ُّدون النظر في مس ��احتها ،وأيهم األحق بنوال النصيب األكبر منها ،وتزيد اآلمال وتتنامى َّ
الهم الواحد وترتس ��م على اجلباه جتاعيد
النظ ��ر وي ��زداد الوثوق باتس ��اع أحقية الظفر ،حتى تغيب بس ��مة ِّ
املظلوم ظامل ًا ،وتلبس الضحية
األنا والسبق إلى مبادئ الفرص ،وأواسطها ،بل خوامتها ،وهكذا حتى يستحيل
ُ

ً
فمهال أيها الدعاة.
عداوة وافتراق..
منابع
كات الوالء قد أضحت
ِب َّزة اجلالد ،وإذا
ٍ
مبحر ِ
َ
ِّ
18

العدد 305

َّ
قل أن جتد خالفاً إال وكان الهوى مك ِّوناً رئيساً في إثارته وتناميه،
ومن هنا تدرك عمق فقه السلف حني سموا أهل البدع (أه َل األهواء)،

جتاذب
ربمَّ ���ا كان النزاع بني الدعاة مبن ّياً على
ِ
أنظاره���م في مراع���اة األولوي���ات ،وعلى فرض

فإنه لوال الهوى ملا وقعوا في َش��� َر ِك الضاللة ..وأقبح صور الهوى أن
يأتيه صاحبه من حيث ظنَّه اتباعاً للشرع ،فالهوى إذا دخل (أدى إلى

صحة ذلك ف���إن من أهم األولوي���ات في عصرنا
صادر
خاص��� ًة حتقي ُق االئتالف ،ف���إن كل تص ُّر ٍف
ٍ

وأدى إلى الفرق���ة والتقاطع والعداوة والبغض���اء ،الختالف األهواء

س���واء من مراكز األبحاث والدراسات ،أو األذرعة

وعدم اتفاقها)(((.

اإلعالمية التي ما زال���ت تخضع ٍ
ألياد غيرِ نزيهة،

اتباع املتش���ابه حرصاً على الغلبة والظهور بإقامة العذر في اخلالف،

والدعاة إلى الله أولى الناس بحس���م مادة الهوى بش���تى جتلِّياته،

فإن ذلك سبي ٌل لتجفيف منابع اخلالف املفضي إلى العداوات ،ال سيما
أن هذه اخلالفات إذا بدت على الس���طح كانت من أشد عوامل الص ِّد
ع���ن دين الله ،فعا َّمة الناس إمنا ينيخون مطاياهم عند أعتاب الدعاة،
رغب ًة في س�ل�امة الدين والدنيا ،فإذا رأوهم قد سلطوا سهامهم على
أنفسهم ،حرفوا وجوههم إلى غيرهم ،إذ لو كان ما يقوله هؤالء الدعاة
ح ّقاً لكانوا أولى الناس باتباعه ،وإذا كان ما يرشدون غي َرهم إليه أمناً
وس�ل�اماً ،لكانوا أجدر الناس بالس���بق إلى ظالله ..وليس هذا الذي
يخطر بأذهان العا َّمة بدعاً من القول ،فإن الس���لف جعلوا الفرق َة أمارةَ

ٍ
حتدث قتادةُ  -رحمه الله  -عن اخلوارج
انحراف عن القصد ،ولذا ملا َّ
اس���تدل بفرقتهم على ضاللهم ،فقال( :لَ َعم���ري ،لو كان أم ُر اخلوارج
ُه���دًى الجتمع ،ولكنه كان ضالالً فتف ّرق ،وكذلك األمر إذا كان من عند
غير الله وجدت فيه اختالفاً كثيراً)(((.

وم���ا دام األمر كذلك كان من الالزم على الدعاة تع ُّه ُد مس���ارهم

الدعوي ،وجتري ُده من حظوظ النفس وموجبات اخلالف ،فليس مجرد

بعاصم م���ن الزالت ،وال أض َّر
االنخراط في س���لك الدعوة إلى الله
ٍ
على العمل الدعوي من اعتقاد أصحابه س�ل�امة آرائهم وتصرفاتهم
اعتقاداً يصرف عن معاودة النظر في مدى استقامتها ،ما ِّ
يغذي نزعة
االستبداد الدعوي ،ويجعل َّ
كل حزب َفرِ حاً مبا عنده ،حتى تختزل ك ُّل
طائفة مصالح الدعوة في مشروعها ،وجتعل منه معياراً للوالء والبراء،

حطب في سبيل املصلحني!
فمن رضي به فهو املو َّفق ،وإال كان حما َل
ٍ
وهذا من البغي الذي ما فتئ يصاحب َّ
نزاع بني الدعاة( ،وأنت
كل ٍ
إذا تأملت م���ا يقع من االختالف بني هذه األم���ة ،علمائِها وع َّبادها

وجدت أكثره من هذا الضرب الذي هو البغي،
وأمرائها ورؤس���ائها =
َ
بتأويل أو بغير تأويل)(((.
ٍ

***
((( املوافقات (.)221 : 5
((( جامع البيان للطبري (.)207 :5
((( مجموع الفتاوى البن تيمية (.)483-482 :14

ِّ
ويوظفه،
من اإلس�ل�اميني قد ُه ِّيئ له من يرصده

واملطالع لإلع�ل�ام العربي أثنا َء الث���ورات وبعدها
يلحظ اس���تدعا ًء محموماً
ٍ
ٍ
عتيقة بقصد
لصراعات
ِّ
الصف اإلسالمي لصرف الناس عنه ،فكيف
تشويه
إذا كانت ه���ذه الصراعات ح َّي���ة جذع ًة ال منلك
سترها وتأويلها؟

وقد بعث النبي  #أبا موسى األشعري ومعاذ
بن جبل إلى اليمن ،وأوصاهما فقال( :تطاوعا ،وال
تختلفا)((( .وملا بعث عليه الصالة والس�ل�ام جيش
ذات السالس���ل استعمل أبا عبيدة على املهاجرين،
وع ْم���رو بن العاص عل���ى األعراب ،وق���ال لهما:
َ

(تطاوعا)((( .وذلك أن املقصود من ال َب ْعثني حتقي ُق

مصالح اإلس�ل�ام ،وما كان هذا شأنه فليس مناخاً

صاحلاً للخالف���ات؛ حفاظاً على س���معة الدعوة
قلوب اجلماهير ،فال غرو إذاً
ومتهيداً الستيطانها
َ
أ ْن كانت الوصية النبوية باالئتالف والتطاوع أعظ َم
ما يحتاج إليه العامل لدين الله ،بل إن أبا عبيدة ملا
أتاه املغيرة بن ش���عبة وقال له( :إن رسول الله #
اس���تعملك علينا ،وإن ابن ف�ل�ان  -يعني عمرو بن
العاص  -ق���د ارتبع أم َر القوم وليس لك معه أمر)
= لم ِ
يحد عن وصية رسول الله ،ولم يشتغل بتسوية
اخلالفات مع عمرو ،بل قال( :إن رس���ول الله #
أمرن���ا أن نتطاوع ،فأنا أطيع رس���ول الله  #وإن
عصاه عمرو).
هذا الفق ُه النب���وي بحاجة إلى ٍ
بعث وجتديد،
ٍ
خالف يطرأ على
فإ َّنا نرى معامله تن���درس مع ك ِّل
الساحة الدعوية ،وفي الكتاب والسنة وآثار السلف
((( أخرجه البخاري في صحيحه (.)2873
((( أخرجه أحمد في مسنده (.)1698
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وتوجيهات عالي ٌة في تدعيم أواصر الوحدة
وسيرهم فق ٌه راسخ
ٌ
واالجتماع ونبذ اخلالف ،فلسنا نعاني فقراً في هذه األدبيات،

ِ
الشافعي
واستحضر أن مناط
تبطل به الصالة عند الشافعي -
ِّ
ٌ
من���اط معتب ٌر ،لكن البحث في اغتفار
في اإلبطال بذلك الفعل
االئتم���ام حال رجحان عدم اإلبطال ب���ه عند اإلمام  -فأجاب

لكننا نعاني فاقة ح���ا َّدة في تطبيقها؛ ترى الواحد منَّا يتحدث
ً
طوي�ل�ا عن بواعث الوالء وضرورة احت���واء النزاعات ،فإذا به

التطاوع واالئتالف بقول���ه( :إطالق هذا الكالم من أنكر
فقي ُه
ِ

اختبار
ويوسع النظر في س���بل تفاديها ،ثم ينزلق في
الفش���ل
ٍ
ِّ
ٍ
جملة من األسباب ،من أهمها:
آخر ،وهل َّم جراً ،وذلك يرجع إلى

األمة من الصحابة والتابع�ي�ن على صالة بعضهم خلف بعض،

يفتتح الرس���وب ف���ي أول اختبار ،ثم يجتهد ف���ي قراءة ذرائع

املنكرات وأشنع املقاالت يستحق مطلقُه التعزي َر البليغ ..وكيف
ُ
سلف
يستجيز مسل ٌم يطلق مثل هذه العبارة اخلبيثة ،وقد اتفق

َ
سبب
الطرف اآلخر
الشعو ُر بتلك الطهورية املفرطة التي جتعل
َ
بتبري���ر أو دونه ،والتي متن���ع صاحبها من
اخل�ل�اف مطلقاً،
ٍ

م���ع تنازعهم في بعض فروع الفقه ،وفي بعض واجبات الصالة
َ
بعض ألجل
ومبطالتها .ومن نهى بعض األمة عن الصالة
خلف ٍ

مراجع���ة موقفه ولو من باب الظن فقط ،ويزداد األمر س���وءاً

م���ا يتنازعون فيه من موارد االجتهاد ،فهو من جنس أهل البدع

إذا منت هذه اخلصلة في أوس���اط األتباع ،حتى تكون عنايتهم
منصب ًة على صيانة س���جل الطائفة من كل ما يل ِّوثها ولو على

والضالل الذين قال الله فيه���م« :إن الذين ف َّرقوا دينهم وكانوا
شيعاً لست منهم في شيء» ،وقال الله تعالى« :واعتصموا بحبل

حس���اب مصالح الدعوة العامة ،فترى الواحد منهم يس���تميت
َ
مش���رط متييز بني من
في الدف���اع عن تصرفاتها ،ويص ِّيرها
يستحق الوالء والبراء ،وال يجسر على مخالفة متبوعه إذا رأى

منه حيد ًة عن سبيل احلق ،وهذا من شؤم تعاليم بعض القادة،
ٍ
ألحد منهم أن يأخذ على أحد عهداً مبوافقته
واحلقُّ أ ْن (ليس

على كل م���ا يريده ،ومواال ِة من يواليه ،ومعادا ِة من يعاديه ..بل

الله جميعاً وال تف َّرقوا» ،وقال تعالى« :وال تكونوا كالذين تف َّرقوا
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات» ،إلى غير ذلك من نصوص

الكتاب والسنة التي تأمر باجلماعة واالئتالف وتنهى عن الفرقة
واالختالف ..فإن مصلحة اجلماعة واالئتالف ومفسدة الفرقة
واالختالف أعظ ُم من أمر املسائل اجلزئية) .
فمن الالزم على الدعاة إنزا ُل ك ِّل قضية منزلَها ،والتعاطي
(((

عليهم وعلى أتباعهم عه ُد الله ورسولِه بأن يطيعوا الله ورسوله،

معه���ا بقدرِ ما حتتمله من وفاق وخ�ل�اف ،فليس كل نزاع يقع
خير وش��� ٍّر خالصني أو غال َبني ،بل ثمة مساحة مت ِّكن
يكون بني ٍ

مينعه منه)(((.

محا َّدته واملفاصلة معه أعظم فس���اداً من���ه ،والفقه كل الفقه

ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله ،ويحرموا ما حرم الله ورسوله،
ويرعوا حقو َق املعلمني كما أمر الله ورس���وله ،فإن كان أستاذ
صره ،وإن كان ظامل���اً لم يعاونه على الظلم ،بل
أح���د مظلوماً نَ َ

املختلفني م���ن جتاوزها بالقدر الذي يحق���ق أولوية االئتالف،
لكن ما يترتب على
فرمب���ا كان ما يصدر من بعضهم فس���اداًَّ ،

ومن اآلفات التي تقطع الطريق أم���ام التطاوع ،وجت ُّر إلى

أن يعلم الداعية أن (الش���ريعة مبناه���ا على حتصيل املصالح

ٍ
ِ
محكمات،
املتشابهات
ونزع حلبال االلتقاء؛ تصيير
احتراب تا ٍّم ٍ
بقدر من التصافي ،فيضفي ك ُّل
ما يض ِّيق من دائرة تداول اآلراء ٍ

ٍ
لبوس اإلحكام على رأيه ،فال يكاد يحيد عنه ولو أ َّداه ذلك
طرف
َ
إلى هجر إخوانه الدعاة ،ب���ل رمبا كان النزاع نابعاً من محض
ٍ
إج���راءات إدارية ال عالقة لها برأي وال فكر ،فيجد الش���يطان
له مدخ ً
الرسوم الشكلية
ال وينفخ روح العداوة حتى يش���قَّ بتلك
ِ
َّ
صف املتآلفني.

شيخ اإلسالم ابنِ تيمية  -رحمه الله  -فتيا
وقد وردت على ِ

مفادها :أن أحد املنتس���بني ملذهب الش���افعية زعم عدم صحة
الصالة خلف أئمة املالكية ،وذلك أنَّ اإلمام املالكي رمبا فعل ما
((( مجموع الفتاوى (.)16 :28
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وتكميلها ،وتعطيل املفاس���د وتقليلها بحسب اإلمكان ،ومعرفة
خير اخليرين وش���ر الش���رين ،حتى يقدم عن���د التزاحم خير
اخليرين ويدفع شر الشرين)(((.
واملش���رِ ف على اخلالف بعني البصي���ر لن تخطئ عينه أن
طرفي النزاع ليسا داعيتني ،وال مؤسستني دعويتني ،بل هو في
واقع األمر صرا ٌع ب�ي�ن الدعوة والدعاة ،وتطمح الدعوة إلى أن

يتطاوع أبناؤها ويغف���ر بعضهم زالت بعض مع التصحيح بالتي
هي أحسن ،ويبحث ٌّ
كل من الدعاة املختلفني عن غلبة ذاته ونفاذ
تهشمت ُ
مصاحله ولو َّ
أعظ ُم الدعوة ،فمن املنتصر؟!

((( جامع املسائل  -املجموعة اخلامسة (.)274-273
((( منهاج السنة (.)118 :6

[قضايا تربوية]

تربية األجيال على مفهوم

د.حممدبنعبدالعزيزالشرمي

(*)

mshraim@gmail.com
@mshraim

تس ��تمد كثي ��ر من األمم قوته ��ا ومنعتها من وحدته ��ا العضوية التي تربط أفراده ��ا بعضهم ببعض؛ فعلى
م ��ر التاري ��خ اإلنس ��اني كانت اجلماعات التي امتازت بكثرة أعدادها قادرة عل ��ى تنويع مصادر دخلها ،ما يثريها
اقتصادي ًا ،ويقوي جيوشها مبا يجعلها مهيبة اجلانب قادرة على الدفاع عن أراضيها ومصاحلها.
ومصطل ��ح الوح ��دة تتغ ّير صوره وأش ��كاله ،حيث تراوح بني الوحدة السياس ��ية واجلغرافية ،مرور ًا بالوحدة
وانتهاء بالوحدة كتطبي ��ق اجتماعي ينصهر فيه األفراد
كمفه ��وم فكري يجمع املنتس ��بني إليه رغ ��م تباعدهم،
ً
ُمشكلني نسيج ًا مترابط ًا يجمعهم وفق ًا لرؤية ثقافية واجتماعية متقاربة.

(*) أستاذ مشارك – جامعة امللك سعود ،ومستشار أسري وتربوي.
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مفهوم األمة الواحدة

ربطهم باملفهوم معرفيًا

يؤكد القرآن الكرمي والس���نة النبوي���ة املطهرة على وحدة

تؤكد بع���ض النظريات في مجالي التعليم والس���لوك أن

اإلس�ل�امي ،بغض النظر عن خلفياته���م العرقية أو انتماءاتهم
اجلغرافية .وقد عاش املس���لمون قروناً طويلة في بالد تضمهم

تتوافر لديه معلومات واضحة ومقنعة بش���أن ذلك الس���لوك.

األمة املسلمة على أس���اس اشتراك أفرادها في اعتناق الدين

الطفل ميكنه ممارس���ة سلوك محدد بش���كل أفضل عندما
ولعل النظرية املعرفية في علم النفس تبرز هنا بوضوح ،حيث

جميعاً ،وتفتح لهم أبوابها ،دون حواجز حدودية تفصل بني بلد
وآخر ،يقول الله تعالى في كتاب���ه العزيز{ :إ َّن َهذِ ِه أ ُ َّمتُ ُك ْم أ ُ َّم ًة

واملعاجلة الذهنية لها ،حتى تتحول إلى س���لوك يحقق أهداف

املؤمنني في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد

ميكن  -على س���بيل املثال  -تعويد الطفل على الصدقة

َو ِ
اح َد ًة َوأَنَا َر ّبُ ُك ْم َفا ْعبُ��� ُدونِ } [األنبياء ،]92 :ويقول ( :#مثل
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر).

تؤكد أهمي���ة التعامل مع املعلومات التي يتلقاها الش���خص،
الشخص أو رغباته.

من خالل رفع مستوى معرفته بأهمية البذل والعطاء ،وتخ ُّيل

وقد كان لنش���وء ما يع���رف بالدولة القطري���ة أثر كبير

األج���ر العظيم الذي ينتظرنا عند الل���ه تعالى ،ولذلك؛ جند
كثيراً من األطفال الذي���ن ارتبطت أذهانهم معرفياً بالصدقة

الضعف الديني والفكري واالقتصادي والعلمي ،أسهمت أيضاً

الفقر واحلاجة ،بل رمبا لفت���وا أنظار ذويهم نحوهم ،وأحلوا

ولعل ش���اهد ذلك ما يحدث في بعض األزمنة التي تثار فيها

معرفية متكاملة في أذهان األطفال ،لكن بش���رط تناس���بها

أهداف القوى االس���تعمارية التي خرج���ت من األرض ،لكنها

كالوحدة والتقارب بني الش���عوب املسلمة ،وذلك لبناء أرضية

في تفتيت الوحدة السياس���ية للمس���لمني ،وتقس���يم بالدهم

إل���ى أقطار جغرافية متمايزة بعضه���ا عن بعض ،ولكن حالة

وفضلها ،ميارسون سلوك التصدق على من يرون على سيماهم

في زيادة الفرقة بني أقطار املس���لمني بدرجة جعلت كل قطر
يرى أبناء القطر اآلخر غرباء وأجانب ،إن لم يكونوا خصوماً.

عليهم إلعطائهم بعض املال.
وانطالقاً من هذا املفهوم التعليمي ،ال بد أن تتش���كل بنية

حروب ونزاعات بني أقطار ش���قيقة ألس���باب ال تخدم سوى

مع مدى إدراكهم العقلي ملفهوم متعدد اجلوانب واملس���تويات،

بقيت مسيطرة على الفكر والقرار.

معرفية قوية ميكن أن تضاف إليها مفاهيم تتحول ملمارسات

رمبا يكون بعض كبار الس���ن قد عايش���وا بعض املظاهر

الباقية من الوحدة ،أو على أقل تقدير عايش���وها كحلم وردي
دغدغ نفوسهم ردحاً من الزمن ،لكن األجيال الشابة والناشئة

سلوكية مرتبطة باملفهوم ذاته بسهولة ويسر.

من الضروري االستثمار في الفطرة اإلنسانية التي ينشأ
الطفل وفقاً لها وهو يرى الناس أمامه سواس���ية ،لكنه غالباً

رمب���ا تكون بعي���دة كل البعد عن هذه املش���اعر ،ولذلك فقد

ما يكتس���ب حتيزاته العرقية أو اإلقليمية من بيئته احمليطة؛
فحينما يرى من حوله ميارسون أنواعاً متعددة من التحيز ضد

التقارب مع وفرتها وتعدد صورها.

أو اللغ���ة ،أو هيئة اللباس ،مع أنهم مس���لمون ويصطفون إلى

تكرست لديهم مفاهيم التباعد التام بني الشعوب املسلمة ،ما
يشي مبستقبل يزيد أفراد تلك الشعوب تباعداً ،ويقلل فرص

أشخاص بعينهم ،نتيجة كونهم مختلفني عنهم في لون البشرة،

واملراقب ملا يدور عندما يستش���رف مس���تقبل الشعوب

جوارهم في عبادات كالصالة واحلج؛ فإنه بالتأكيد ستتسرب

املس���لمة في ظل التغيرات الهائلة الت���ي مير بها العالم اليوم

بشكل عام ،واملنطقة بش���كل خاص؛ يرى ضرورة العمل على
مستويني لتهيئة األجيال الشابة والناشئة لتبني الصور املمكنة

من التقارب والتكامل بني الشعوب املسلمة ،مبا ينعكس عليها
جميعاً بفوائد تتعاظم قيمتها بشكل رمبا ال يتخيلونه اآلن.

إلى نفس���ه بعض هذه التحيزات املتعصبة ضد هؤالء الناس
تأثراً مبا وصفه الشاعر في قوله:
وي���ن���ش���أ ن���اش���ئ ال���ف���ت���ي���ان م��ن��ا

ع���ل���ى م�����ا ك������ان ع�������وده أب�����وه
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ولعل أول األفكار املتوافقة مع الفطرة اإلنس���انية التي ولد
بها اإلنسان ،هي املساواة في أصل البشرية ،انطالقاً من قوله

(يا أبا ذر أعيرت���ه بأمه؟ إنك امرؤ في���ك جاهلية ،إخوانكم
خولك���م ،جعلهم الله حتت أيديكم ،فم���ن كان أخوه حتت يده

{و َلق َْد كَ َّر ْم َنا َب ِن���ي آ َد َم َو َح َم ْل َنا ُه ْم ِفي ال َْب ِّر َوال َْب ْح���رِ َو َر َز ْق َنا ُهم ِّم َن
تعال���ى َ
الط ِّي َب ِ
ات َوف ََّض ْل َنا ُه ْم َعلَى كَ ِث ٍير ِمّ َّم ْن َخ َل ْق َنا َتف ِْضيالً} [اإلسراء .]07 :فعندما
َّ

فإن كلفتموهم فأعينوهم)(((.

وال لعجمي على عربي ،وال ألبيض على أسود ،وال ألسود على

عالج الرسول  #استعالءه بنسبه العربي واستنقاصه لغالمه

نذكر ألطفالنا وهم صغار أن���ه (ال فضل لعربي على عجمي،
أبي���ض ،إال بالتقوى ،الناس م���ن آدم ،وآدم من تراب)(((؛ فإننا

نرسخ الفطرة التي جعلها الله تعالى في نفوسهم جتاه غيرهم

من البشر ،ونؤسس لبناء قوي ال مكان فيه للعنصرية التي منيز
بها أنفسنا عن غيرنا اعتماداً على انتماءات عرقية ،أو قبلية،
أو إقليمية ،أو وظيفية ،أو طبقية اقتصادية.

فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس وال تكلفوهم ما يغلبهم
بعدما ع َّير أبو ذر  -رضي الله عنه  -غالمه اململوك بأمه،

بقوله (إنك امرؤ فيك جاهلية) .جاءت االس���تجابة السلوكية

ألبي ذر  -رضي الله عنه  -مباشرة بأن ألبس غالمه حلة مثل
احللة التي يلبسها وهو سيده.

جاء وصف رسول الله  #لسلوك أبي ذر  -رضي الله عنه
 -بأنه «جاهلية» ،مقرعاً لسمعه ،فاهتزت نتيجة لتقواه وورعه

ولعل من يعيش���ون في مجتمعات اعت���ادت الطبقية التي

نفس���ه ،ولم حتتمل بقاء اجلاهلية ،لذلك هرع لتنقيتها ،مؤكداً

حياتهم ف���ي كثير من جوانبها على م���ا أفرزته تلك الطبقية

في نفسه من استعالء نفث به الشيطان في روعه ،ولذلك فقد
التزم سلوكياً بأمر الرسول  #حرفياً ،وأوضح األمر ملن سأله

أورثتها زيادة الثروات املادية أو التقس���يمات الوظيفية ،تقوم
من عزلة تامة أو ش���به تامة عن بقية فئات املجتمع .وكنا في

املقابل ما زلنا نرى مجتمعات فضلت العيش ببساطة وتكامل
ب�ي�ن أفرادها ،بغض النظر عن تلك االعتبارات التي قد تورث
التمايز بينهم ،حي���ث يجلس كبير القوم إلى جانب صغيرهم،

ويأنس بحديثه وال يأنف من مجاورته.

التطبيق السلوكي ملفهوم الوحدة
حينما يتش��� ّرب املربون فكرة الوحدة مبستوياتها املختلفة

بني املس���لمني ،فإنه يصبح نقلها إلى األجيال الناشئة والشابة
أسهل .يكمن اإلشكال أحياناً حينما يتصدى للتربية أشخاص

تس���ليمه حلكم الله تعالى وحكم رسوله  #واستخراج كل ما

دون خجل أو مواراة.

ونحن ف���ي مجتمعاتنا املعاصرة ق���د نغفل ونتفوه ببعض

الكلم���ات أو اجلم���ل ذات األبع���اد املخالفة ملفه���وم األخوة
اإلس�ل�امية ،وهذه الكلمات التي قد ال نلقي لها باالً تتس���رب

إلى نفوس أطفالنا دون أن نشعر ،وتبني مع التكرار عبر األيام
جب ً
ال من التحيز والعنصرية يقف حاجزاً منيعاً أمام مش���اعر
الوحدة اإلميانية ،والتقارب بني الش���عوب ،والشعور باالنتماء
لدين واحد ..هذه املمارسات تنعكس بدورها في مواقف رمبا

يتخذونه���ا في املدارس  -على س���بيل املث���ال  -جتاه أطفال

ما زالت لديهم رواس���ب م���ن التمييز بني الن���اس بناء على

مس���لمني من بالد أخرى ،ما يؤدي إلى زيادة مشاعر التفرقة
والتمييز بناء على انتماءات خلق���وا بها ولم يبذلوا جهداً في

للناشئة والشباب.

التقارب والتكامل مع أناس جتمعهم بهم روابط عديدة.

انتماءاته���م العرقية أو اإلقليمية ،وبعض هؤالء  -لألس���ف -
واقع مش���اهد في بعض املواقع التربوي���ة ،وينقلون حتيزاتهم

حتصيله���ا؛ ومن ثم ،فإنه يصبح من الصعب عليهم تقبل فكرة

تع���د اللغة من أهم أدوات التأثير التربوي غير املباش���ر،

وحيث إن التربية األولى تك���ون في املنزل ،وعلى يد الوالدين

األهداف التربوي���ة من خاللها ،ولعل من األمثلة على ذلك ما

حازم ال تنازل فيه على اجتناب كل ما من ش���أنه تكريس أي رؤية

رض���ي الله عنه ،فقد روي عن املعرور بن س���ويد قال :لقيت

من خالل عبارات بس���يطة مثل (إخواننا في فلسطني)؛ لزرع هذا

ويزداد أثره���ا إذا قام املربون بتوظيفها بش���كل واع لتحقيق

وبقية أفراد األسرة ،فإنه من الضروري أن يحرص الوالدان وبشكل

ورد في س���نة نبينا  #مع الصحابي اجلليل أبي ذر الغفاري

استعالئية على اآلخرين ،إضافة إلى تأكيد مفهوم األخوة اإلسالمية

أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غالمه حلة ،فس���ألته عن ذلك
فقال :إني س���اببت رج ً
ال فعيرته بأم���ه ،فقال لي النبي :#

املفهوم بشكل راس���خ ورعايته عبر مراحل عمرهم املختلفة ،حتى
نصل إلى املبتغى الذي نرجوه جميعاً بعون الله تعالى.

((( أخرجه الترمذي وحسنه األلباني.

((( صحيح البخاري ،كتاب اإلميان.
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[معركة النص]

ف� �ه ��د ب� ��ن ص���ال���ح ال��ع��ج�ل�ان
Fsalehajlan@gmail.com
@alajlan_f

مدخل التحريف املعاصر
رأيته في أحد احلوارات حول بعض األحكام الشرعية يكرر

مرة بعد مرة (ال ميكن أن تقنع الناس بهذا) ،وهذا (يقنع الناس
بسهولة) ،وهو (شيء مرفوض عند الناس) ..يعيد هذه العبارات

في سياق دعم القول الذي مييل إليه أو إضعاف الرأي املقابل.

لفت نظري تكرار مضمون ه���ذه الكلمة (ال ميكن أن تقنع

الناس بهذا) فشدني إلى التفكير فيها:

ما عالقة معرفة (احلكم الشرعي) بكيفية (إقناع

الناس) به؟

والبراهني ،بل س���يكون متأثراً بكيفية اإلقناع ،فيميل الشخص

في اختياره إلى ما هو أسهل وأيسر في إقناع الناس وليس إلى
ما هو أقرب إلى مقصود الشارع.

يأتي هنا سؤال مشروع يعترض قائ ً
ال:
إن احلك ��م الش ��رعي ال ميك ��ن أن يخال ��ف العق ��ل واملنط ��ق

الصحي ��ح ،فل ��و كان حكم� � ًا ش ��رعي ًا حق� � ًا ل ��كان مقنع� � ًا وعقالني ًا
وظاهراً ،ومجيء احلكم على غير ذلك دليل على وجود خلل؟

مساو للعقل
هذا الس���ؤال يستحضر أن (اقتناع الناس) هو
ٍ

إن هدف احلوار في األحكام الشرعية أن تبحث عن الدالئل

واملنط���ق ،فما أقنعهم فهو دليل عقل���ي تام ،وما لم يقنعهم فهو

هو احلكم الش���رعي ،وأن هذا هو املعنى األقرب لدالئل الكتاب
والس���نة ،وأما إقناع الناس أو بعضهم بهذا احلكم فهو مرحل ٌة
تالي ٌة ملعرفة ما هو احلق ،فاملطلوب أوالً أن تعرف ما هو احلكم

التي ال تخالفها الش���ريعة ،وهذا التصور فيه فجوات هائلة في

والبراه�ي�ن التي تقطع من خالله���ا أو يغلب على ظنك أن هذا

ثم تأتي بعد ذلك الطرق واألساليب اإلقناعية املناسبة.
حني تكون مهموماً بـ (كيفي���ة اإلقناع) في الوقت الذي لم
حترر فيه احلكم جيداً ،فإن احلكم حينها لن يكون تبعاً للدالئل

باطل ،فيجعل وس���يلة إقناع الناس هي من قبيل األدلة العقلية

فهم الدليل العقلي يتضح ذلك بسرد هذه املعاني املهمة:
أو ًال:

أن إقن���اع الناس يتطلب مهارات ذاتية وقدرات فكرية

تس���تطيع من خاللها إيصال الفكرة بوضوح وجالء ،وهذا
أم���ر ال يتهيأ لكل أح���د ،فليس كل من يع���رف األحكام
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الش���رعية هو متمكن من هذه املهارات ليس���تطيع إقناع

الن���اس بجميع هذه األحكام ،فعدم الق���درة على اإلقناع
ٍ
نقص في األدوات وليس إلى
يرج���ع في
حاالت كثيرة إلى ٍ
خلل في احلكم.

لهذا جتد أن رس���الة النبي  #بدالئلها وبراهينها القاطعة
{وإذَا َر َأ ْو َك إن َي َّت ِخذُ و َن َك إ َّال ُه ُز ًوا}
لم تكن مقنعة
ٍ
لكثير من الناس َ
[الفرق���ان ،]٤١ :وصارت نظرات السخرية والتندر تالحق أتباعه
ين آ َم ُنوا
عليه الصالة والس�ل�ام َّ
���ن ا َّل ِذ َ
ين َأ ْج َر ُم���وا كَ ا ُنوا ِم َ
{إن ا َّل ِذ َ

كما أن كثي���راً من األحكام تتطلب علوم���اً إضافية يتمكن

َي ْض َح ُكونَ َ )#^٢٩^#وإذَا َم ُّروا بِهِ ْم َي َت َغا َم ُزون} [املطففني.]٣٠ - ٢٩ :
كما أنهم صاروا يعارضون القرآن ويضعون ش���روطاً كثيرة

ف���ي حرمة الربا ،لكن القدرة عل���ى إقناع الناس بتحرمي جميع

���زلَ َعل َْي ِه ا ْلق ُْر ُآن ُج ْملَ��� ًة َو ِاح َدةً} [الفرقان:
[الزخ���رف{ ،]٣١ :ل َْوال ُن ِّ
وعا )#^٩٠^#
���ن ا َأل ْر ِض َي ْن ُب ً
َ ،]٣٢
���ر َل َنا ِم َ
{و َقالُ���وا لَ���ن ُن ّْؤ ِم َن ل ََك َح َّتى َتف ُْج َ

املس���لم من خاللها م���ن إقامة البراهني عل���ى مصلحة احلكم
وفائدت���ه ،فمث ً
ال يس���تطيع عامة الناس بيان حكمة الش���ريعة
صور الربا حتتاج إلى معرفة اقتصادية ال يحسنها أكثر الناس،
فع���دم قدرتهم على إقناعنا بتحرمي الربا راجع لنقص كفاءتهم،
فليس من املنهج العقلي الس���وي أن يحذف املسلم بعض أحكام

الربا ألنه لم يس���تطع إقناع الناس بها ،ولك أن تسرح بذاكرتك
فهم جيد
فتسحب منها أمثلة كثيرة حتتاج في سبيل اإلقناع إلى ٍ

لعدد من العلوم املعاصرة.
ثاني ًا:

ال يلزم املس���لم أن يبلغ األحكام الش���رعية جلميع الناس
ف���ي كل زمان ومكان ،فمن يدخل في اإلس�ل�ام حديثاً لن تبلغه
بجميع األحكام الشرعية؛ ألن هذا قد يكون سبباً في تنفيره من
اإلس�ل�ام ،وحني تدعو كافراً إلى اإلسالم فليس من احلكمة أن
تشرح له كثيراً من تفاصيل أحكام اإلسالم ،فهذه أحكام شرعية
ثابتة وال إش���كال فيها ،لكن قد يأتيها زم���ان أو مكان أو حالة
معينة تقتضي أن ال تظهر احلكم خش���ية من املفس���دة ،ولهذا

���ن ا ْلق َْر َي َتينْ ِ َع ِظ ٍيم}
حتى يقتنعوا {ل َْوال ُن ِّ
���زلَ َهذَ ا ا ْلق ُْر ُآن َعلَى َر ُج ٍل ِّم َ

���ب َف ُتف َِّج َر ا َأل ْن َه َار ِخال َل َه���ا َتفْجِ ًيرا}
َأ ْو َت ُك���ونَ ل ََك َج َّن ٌة ِّم���ن َن ِّخ ٍيل َو ِع َن ٍ
َاء َنا ائ ِْت ِبق ُْر ٍآن غَ ْيرِ َهذَ ا
ين ال َي ْر ُجونَ ِلق َ
[اإلس���راء{ ،]٩١ - ٩٠ :قَالَ ا َّل ِذ َ

َأ ْو َب ِّد ْل ُه} [يونس .]١٥ :ولم حتقق لهم الش���ريعة هذه الش���روط

التي يريدون.

فاقتناع الناس تؤثر فيه أهواء وأمراض وش���هوات وعادات

كثيرة ،فاستحضار ضرورة إقناعهم وقت حترير احلكم الشرعي

وبيانه يغبش عني املسلم عن إدراك هذه احلقيقة الناصعة.

لهذا؛ فلي���س من واجب الدعوة وال معي���ار جناح الداعية

أن يؤمن الناس أو يعملوا باحلك���م أو يقتنعوا ،وإمنا هو البالغ
���اء}
���س َعل َْي َك ُه َدا ُه ْم َول َِك َّن ال َّل َه َي ْه ِدي َمن َي َش ُ
والنصح والبيان {ل َْي َ
الر ُس���ولُ َب ِّل ْغ َما ُأنزِ لَ إل َْي َك ِمن َّر ِّب َك} [املائدة:
[البقرةَ { ،]٢٧٢ :يا َأ ُّي َها َّ
اس َوال
���اب َل ُت َب ِّي ُن َّن��� ُه ِلل َّن ِ
ي���ن ُأو ُتوا ال ِْك َت َ
َ ،]٦٧
{وإذْ َأ َخ���ذَ ال َّل��� ُه ِمي َثاقَ ا َّل ِذ َ

َت ْك ُت ُمو َن ُه} [آل عمران.]١٨٧ :
رابع ًا:

قال الصحابي الفقيه عبد الله بن مس���عود  -رضي الله عنه :-
ٍ
مبحدث قوماً حديثاً ال تبلغه عقولهم إال كان لبعضهم
(م���ا أنت

أن اقتناع الناس يتأثر بشكل كبير بالرفق واللني واإلحسان

الله عن���ه ( :-حدثوا الناس مبا يعرفون ،أحتبون أن َّ
يكذب الله

يرفض بعض الن���اس قبول بعض األحكام ثم يقبلونها بس���بب

فتنة)((( .وقال اخلليفة الراش���د علي ب���ن أبي طالب  -رضي

ورسوله)(((.

فموض���وع اإلقناع تراعى فيه األزمن���ة واألمكنة واألحوال
واألشخاص ،فهو حالة منفكة متاماً عن حتديد احلكم الشرعي،

فهو حكم شرعي ومع ذلك لن تستطيع إقناع ٍ
فئة من الناس به.
ثالث ًا:
أن اقتناع الناس ليس مرتبطاً بالدليل العقلي فقط ،بل هو

يتأثر بعوامل نفس���ية وبيئية كثيرة جداً ،فقد يعجز املصلح عن
خلل
إقناعه���م باحلكم نظراً لتمكن هذه العوائق وليس بس���بب ٍ
في احلكم.

((( أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح.
((( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (.)127

26

العدد 305

معان خارجة عن احلكم الش���رعي ،فقد
واملعروف ،وهذه كلها ٍ

معان ال جتعل
حس���ن تعامل الداعية أو إحسان منه ،وهذه كلها ٍ
احلكم حق���اً وال باط ً
ال ،ومع ذلك جاءت بها الش���ريعة وحثت

عليها؛ ألن لها تأثيراً في إصالح الناس ،مبا يجعلك تضع قاطعاً

يفصل بني (احلكم) و(االقتناع به).
خامس ًا:

أن موافقة الش���ريعة للعقل ال تعن���ي أن تكون كل أحكامها

متفقة مع العقل عند جميع الناس ،فقد يخفى على بعض الناس

نظر أو وقت،
ش���يء من أحكامها ،أو حتتاج لبحث أو سؤال أو ٍ
فتعليق احلكم مبوافقة عقل اإلنسان هو ضعف تسليم ألمر الله
وأمر رس���وله #؛ ألن اإلشكال حينها ليس مع (العقل) ،بل مع

رأي هذا اإلنس���ان ومستواه العقلي ،لهذا فاملقابلة حينها ليست

بني (الش���رع) و (العقل) ،بل بني (الشرع) و(رأي هذا اإلنسان)،
هذا مع ما يظنه اإلنسان هو العقل ،فكيف إن كان متعلقاً فقط

اإلش���كال العميق أن خطاب (اإلقن���اع) صار – عند بعض
اإلس�ل�اميني  -إقناعاً يراعي املزاج املناسب للفضاء اإلعالمي،

إذن ،ال ب���د أن يضع املس���لم في فك���ره قاطعاً فاص ً
ال بني

حاجز يزعجهم ،ويس���عى لتقري���ب األحكام إلى
يخ���دش أي
ٍ

ليس���ت هي الدليل العقلي ،بل هي ترتبط بأمور كثيرة خارجة

يقتصر على اخلطاب املش���ترك وإن أتت املفاهيم الدينية نطق

بالقدرة على إقناع الناس؟

(معرفة احلكم) و(كيفية إقن���اع الناس) به ،وأن قناعات الناس
عنه ،فال يصح أن تدخل هذه العوامل في أساس احلكم فتحرفه

وتعبث به.

ستقول يل :وما فائدة التأكيد على مثل هذا الكالم؟

في املشهد الثقافي املعاصر مناذج كثيرة آلراء مختلفة مال

إليها بعض الناس ،ليس بسبب براهينها بقدر أنها كانت (أقرب)

و(أسهل) في اخلطاب اإلعالمي.

فتج���د بعض اإلس�ل�اميني يبدو في غاية احل���رص على أن ال

أقرب مس���احة ممكنة ترضيهم ،ويجتهد غاية االجتهاد في أن
فال يكاد يبني! فيس���تحضرون هذه (الش���رذمة) املنافية لهوية

األمة وثقافتها وينس���ون عموم الناس وجماهير املتعلمني الذين
ينتفع���ون ويتعلمون ويتأثرون ومييلون ع���ادة إلى اتباع أي حكم
ظهر لهم أنه هو حكم الش���ريعة ،غي���ر أن مراعاة أمزجة هذه

(القلة) تكف أعني بعض املتحدثني عن استحضار عموم الناس
وقت اخلطاب.

فحتى ال يثار موضوع (التمييز الطائفي) صار يقال :ال فرق

إن ث ّم تغيرات وضرورات ف���ي الواقع تقتضي عدم القدرة

وحت���ى ال يزعجونك بـ (احلريات) تق���ول احلرية الدينية
مكفولة مطلقاً ولو بالردة أو محادة الشريعة!

بعضها ،وتأجيل بعضها ،ومن املهم في هذه اجلزئية أن ال يكون
العجز عن بعض األحكام س���بباً لتحريف احلكم بالكلية مراعاة

بني املسلم وغيره في األحكام السياسية!

وحتى تتجاوز إش���كاليات بعض الناس مع حتكيم الشريعة

تقول هو خيار الناس وسيادة األمة!

عل���ى تطبيق كل األحكام الش���رعية مبا يس���تدعي التدرج في

خلطاب اإلقناع ،كما ميارس���ه – لألسف  -بعض اإلسالميني،
فالشريعة حسب خطابهم تكفل حرية الرأي مطلقاً ولو صادمت

وهكذا يش���عر بع���ض الناس بارتياح ونش���وة انتصار حني

أصول اإلس�ل�ام! وال إلزام في أحكام الش���رع إال برضا الناس

حينها أن هذا اخلطاب أقنع وأقدر على نصرة اإلسالم ،وهو في

تش���اء! ...إلى آخره من مثل هذه األقوال الشائعة التي تراعي

يتجاوز جميع اإلش���كاالت التي يثيرها خصوم اإلسالم ،ويتوهم

احلقيقة حتريف وعبث باإلس�ل�ام وأحكامه ،فدوري أن أقنعهم
بأحكام اإلسالم ال أن أضع لهم أحكاماً مقنعة أياً ما كانت.
خطابنا اإلسالمي املعاصر يواجه إشكالية عميقة وضخمة

في كيفية تقدمي خطاب إسالمي مناسب مع عدم جتاوز األحكام

الش���رعية ،ألنه في النهاية محاصر بترس���انة إعالمية غربية
معادية ومتربصة للعاملني لإلسالم ،تقف في ذيلها قوى ليبرالية
وعلمانية أش���د عداوة وتربصاً ،إل���ى ركام عميق من التغريب
واإلبعاد عن هوية األمة ،وهذه كلها حتديات ،يس���لك كثير من

الناس مسلك السالمة فيكتفي بتصوير األحكام الشرعية مبا ال

يثير الثقافة الغربية ومبا ال يزعج التيارات الليبرالية والعلمانية،

وه���ي طريقة وإن تظاهر أصحابها باالجتهاد والعقل والتجديد
إال أنها – في احلقيقة  -طريقة كسولة ال تتجاوز إعادة تسويق

للمنتجات الغربية ،بينما االجته���اد والتحدي احلقيقي هو في
احملافظ���ة على الثوابت الش���رعية واالستمس���اك بها وتقدمي
ين
خطاب مقنع وعقالني ومتماس���ك في ظل جو يعاديه َ
{وا َّل ِذ َ
َج َاه ُدوا ِفي َنا َل َن ْه ِد َي َّن ُه ْم ُس ُب َل َنا} [العنكبوت.]٦٩ :

واختيارهم؛ ألنه ال إكراه في الدين! ومن حق املرأة أن تلبس ما
خطاب مقنع منس���جم مع املزاج اإلعالمي والسياس���ي،
تقدمي
ٍ

{وال َتقُولُوا ِل َـما
لكنه���ا  -وبكل وضوح  -تفتري على الله الكذب َ
َت ِص ُف َأل ِْس َن ُت ُك ُم ال َْك ِذ َب َهذَ ا َح ٌ
الل َو َهذَ ا َح َرا ٌم ِّل َت ْف َت ُروا َعلَى ال َّل ِه ال َْك ِذ َب}

[النحل.]116 :

هل يف كل هذا أي هتوين من أمهية إقناع الناس؟
كال ،بل يجب على دعاة اإلس�ل�ام أن يفكروا كثيراً في كيفية

إقناع الناس ،ويجتهدوا غاية االجتهاد في حتديد املداخل املؤثرة
في إقن���اع الناس باحلكم الش���رعي ،ويس���تفيدوا من املهارات

واألدوات املعاص���رة كافة ،لكن هذا كله يج���ب أن يكون إقناعاً
باحلكم ال حتريفاً للحكم بس���بب ضغط الواق���ع حتى يقتنعوا،
وهذا هو اخلطاب األقرب ملقصود الشريعة واألوفق جلميع كلمة
األمة وتوحيد رايتهم ،وأما مراعاة املزاج السياس���ي واإلعالمي
واستحضار الفئات املعادية لإلسالم ومحاولة جذب االستحسان
الغربي؛ فهو أحد املداخل األساسية املهمة التي يلج فيها اإلنسان
املعاصر إلى حتريف الش���ريعة والعبث بها ولو كان في نفس���ه
فاض ً
ال أو حسب أنه بفعله هذا قد خدم اإلسالم وأحسن صنعاً.
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[عاجل إلى اإلسالميين]

واجه خطر

كيف ن

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

يتر َّدد ف���ي األدبيات السياس���ية منذ عق���ود احلديث عن

التفكي���ك هو إضع���اف احلكومة املركزية ف���ي الدولة ذات

ورغ���م صحة وجود هذه اخلطط ،فما مت تنفيذه منها على أرض

للمناطق الداعية إلى االنفصال ،وتشجيع هذه الدعاوى ،وترسيخ

مؤامرات وخطط لتقس���يم العالم العرب���ي إلى دويالت صغيرة،

الواق���ع رمبا ال يتجاوز  %5أو أقل ،فعلى س���بيل املثال لم تظهر
دول جديدة إال في «جنوب السودان» الذي انفصل العام املاضي،

إضاف���ة إلى جمهورية أرض الصومال التي نش���أت عام 1991م
توحد ش���مال اليمن مع جنوبه
دومنا اعتراف دولي ،وفي املقابل ّ

التعدد العرقي أو القبلي أو الديني ،بإعطاء صالحيات متزايدة
مناخ االضطرابات املستمرة ملزيد من إضعاف احلكومة املركزية،
بحيث يبقى اإلطار العام للدول���ة قائماً دون قدرة حقيقية على
إدارة األمور الداخلية واخلارجية بكفاءة واستقاللية.

نرى ظاهرة «التفكيك» واضحة وجلية في دول عربية ،مثل:

ليصبحا دول���ة واحدة عام 1990م ،وهكذا يظل العدد اإلجمالي
للدول العربية ثابتاً  -تقريباً  -منذ عقود طويلة..

واليمن ،وهناك دول يته ّددها هذا املصير مثل :سورية ،وليبيا.

مشروعات تقسيم الدول العربية واإلسالمية؟..

اخلارجي���ة للدولة ،وتس���لب النظام احلاكم قدرت���ه على اتخاذ

فهل يعني ذلك أن القوى االستعمارية الغربية غير جادة في
ال ميك���ن اإلجابة بـــ «نعم» عن هذا الس���ؤال؛ فمخططات

التقسيم واقعية وتصح نسبتها إلى جهات وأطراف عديدة داخل

البنى السياس���ية احلاكمة في الغرب ،لكن خالصة األمر ترجع
إلى املصلح���ة ،فهناك اجتهادات متفاوتة ف���ي الغرب تراوح ما

بني الدعوة للتقسيم والدعوة للتفكيك بحسب توقعاتهم للمصالح
املتحققة في كال احلالني ،وحت���ى اآلن يبدو أن االجتاه لتفكيك
الدول العربية هو األكثر حضوراً على الساحة..
فماذا يُقصد مبصطلح «التفكيك»؟..
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العراق ،الس���ودان ،ولبن���ان ،وفي الطريق دول مث���ل :البحرين،
من أهم س���مات حال���ة «التفكيك» أنها تُضعف السياس���ة

مواق���ف جدية ،بل جتعله يعتمد بدرج���ات متفاوتة على الدعم
الغربي كأحد مصادر شرعيته ،ومن ثم يضمن الغرب بقاءه ضمن

منظومة التبعية فترة أطول.

لي���س موض���وع املقال أن نسترس���ل في حتلي���ل ظاهرتي

«التفكيك» أو «التقسيم» ،لكن الهدف هو طرح استراتيجية فاعلة

ملواجهة هذه الدعاوى في مراحل تطورها املختلفة.

من أين تبدأ املواجهة؟
تعتم���د اس���تراتيجية املواجهة املقترحة عل���ى  3مكونات

أساس���ية ،هي :حتليل مس���تويات التفكيك ،مسارات املواجهة،

وتوزيع املهام.
أو ً
ال :حتليل مستويات «التفكك  -النـزاع»:

النزعات  -أو النزاعات  -االنفصالية تتك ّون من عدة أنساق

ديناميكية متداخلة ،وميكن أن نلحظ في أي نزاع داخلي أنساقاً
مثل :النس���ق التاريخي ،النسق االجتماعي ،النسق االقتصادي،

النسق السياسي ،النسق اخلارجي ،والنسق الديني ...إلخ ،وقد

يكون النزاع  -موضوع التحليل  -عبارة عن نس���ق فرعي ضمن
نزاع آخر ،وقد ينش���أ ع���ن هذا النزاع أنس���اق فرعية أخرى،
فق���د تكون  -مث ً
ال  -النزعة االنفصالية للش���يعة في دولة مثل

«البحرين» مرتبطة بنس���ق أعلى للنزاع بني إيران ودول اخلليج.
م���ن ناحية أخرى ،فإن النزاع العرق���ي بني األكراد والعرب في

العراق قد تنتج عنه أنس���اق فرعية مثل :الن���زاع على مناطق
النف���ط ،أو النزاع على مدن مثل املوصل وكركوك ،وتتداخل مع
هذا النزاع أنس���اق أخرى مثل :نس���ق النزاع بني تركيا واألقلية
الكردية ...وهكذا.

وكي نتمكن من حتليل النزعات االنفصالية ثم احتوائها ،ال بد

من التمييز بني هذه األنس����اق ،وفهم آلية عملها ونطاق تأثيراتها،
ومعرفة نقطة الضعف التي يتفجر  -يتكرر  -بسببها النزاع.

ويح���دث اخلطأ عندما نبس���ط نظرتنا للن���زاع الداخلي

بافتراض أنه يتفاعل في نسق أو نسقني فقط ،أو بافتراض أن
هذه األنساق ثابتة.

يندرج ضمن مفهوم «حتليل املستويات» أيضاً تقسيم حاالت

التفكك في احمليط العربي إلى عدة مس���تويات بحس���ب حالة

التفكيك التي بلغتها الدول املعنية ،وكما س���بق ميكن مالحظة
 3مس���تويات في هذا الصدد ،ويفيد هذا التقس���يم في دراسة
املراحل املتوقعة مستقب ً
ال ،كذا في استخالص العبر من جتارب

الدول التي بلغت حافة اخلطر ،مثل :العراق ،والسودان ،وأيضاً
يفيد في تقومي أساليب املواجهة واملعاجلة.
ثانيًا :مسارات املواجهة:

بحسب «منوذج التصعيد» الذي وضعه «فريدرييش جالسل»

لتحليل النزاع ،فإنه يجب القيام بخطوتني أساسيتني:

األولى :حتديد مستوى التصعيد الذي بلغه النزاع االنفصالي.

الثانية :حتديد أسلوب التدخل الذي يتناسب مع مستوى التصعيد.
النقطة الثانية كثيراً ما يتم جتاهلها في الواقع ،حيث تص ّر

األطراف املعنية بالتعامل مع األزمة على اس���تخدام أس���اليب

منطية متكررة للتعامل مع النزعات االنفصالية دومنا متييز بني
مستويات التصعيد املختلفة التي بلغها النزاع ،وهو ما يؤدي إلى

إخفاقات متتالية في االحتواء.

تبرز هنا  4آليات أساسية للتدخل املباشر والتعامل الفوري

مع موضوعات الن���زاع ،بهدف احلفاظ على متاس���ك النظام
ومركزيته ،وهي:

التفاوض ،وذلك بتش���جيع األطراف املتنازعة على اجللوس

معاً ملناقش���ة خالفاتها ،وقد تك���ون املفاوضات برعاية أطراف

خارجية دون تدخل مباشر منها في مجريات التفاوض.

الوس ��اطة ،وهن���ا يتدخ���ل طرف خارج���ي حملاولة تقريب

وجهات النظر والبحث عن املناطق املش���تركة وتذليل العقبات،

ويراعى في الوسيط أن يحظى بقابلية ومصداقية لدى الطرف
املتمرد أو اجلهة الت���ي تطالب باالنفصال ،كأن يكون جمعاً من
العلم���اء الثقات ،أو يكون هيئة ديني���ة لها موثوقية واحترام في

نفوس املسلمني بصفة عامة.

التحكي ��م ،ويختلف عن الوس���اطة ف���ي كونه ملزماً جلميع

األطراف.

الق ��وة ،وقد يك���ون اللجوء إليها ضرورياً في بعض احلاالت

للحفاظ على متاسك الدولة.

من ناحية أخرى ،ميكن حتديد  4مس���ارات غير مباش���رة

ملعاجلة تفكك الدولة بفعل النزعات االنفصالية ،وهي:

 - 1ترويج ثقافة مضادة لالنفصال والتمرد تتضمن مفاهيم

مثل :الدولة الواحدة ،واالنتماء للوطن ،والتمس���ك بالقواس���م

املشتركة ،ووحدة املصالح ،والعدو املشترك ،ومفاسد االنفصال

وتبعاته السلبية .ويحتاج األمر لتحقيق الهدف من هذا الترويج
الثقاف���ي ،إلى أن يتضم���ن تخطيطاً واعياً حلم�ل�ات دعائية
ممنهجة ومستمرة ومتنوعة في آلياتها وأساليبها.

 - 2ممارس���ة الضغ���وط السياس���ية ،مث���ل حجب بعض

االمتي���ازات؛ أو الديني���ة ،ببي���ان املوقف الش���رعي من دعوة

االنفصال؛ أو االقتصادية ،بحجب بعض املوارد؛ أو العس���كرية،

بإعادة انتشار للجيش داخل مناطق األقلية املتمردة.

 - 3اتباع سياسة إرضاء متدرجة تعتمد على فكرة تقليص

بواعث النزاع أو التمرد ق���در اإلمكان ،وذلك بصورة متدرجة.

وتفي���د هذه السياس���ة في مراحل مبكرة م���ن األزمة ،أما في

املراحل املتأخرة ،فيجب أن تندرج خطوات اإلرضاء ضمن األطر
التفاوضية كأوراق للمساومة.
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 - 4اتباع سياس���ة إجهاض متدرجة جلعل خيار االنفصال
خياراً مستحي ً
ال أو صعباً ،وذلك بأساليب مثل:
 إعادة توزيع السكان داخل مناطق التمرد. -إعادة متركز احلكومة داخل تلك املناطق.

 -ربط النشاط االقتصادي لتلك املناطق بالنظام املركزي

للدولة ،أو مبناطق أخرى ،بصورة جذرية.

 -منع سكان مناطق التمرد من حتقيق االكتفاء الذاتي في

أي مجال يشجعهم على طرح فكرة االستقالل.
 قطع مصادر التغذية اخلارجية للنزاع.ثالثًا :توزيع املهام:

كما يتضح من الفقرة السابقة ،فإن املهام املطلوبة لتحقيق

هدف «احتواء خطر تفكك الدول���ة» تفتقر إلى أربعة أطراف

تتوزع عليها تلك املهام ،وهي كالتالي:

 - 1احلكومة املركزية ،وهي تضطلع بالعبء األكبر ،إذ في

كثير من األحيان تكون هي الس���بب املباشر في تصاعد األزمة

وبلوغها مس���توى الهاوية ،وفي أحيان كثي���رة يكون التواصل
ضعيفاً بني القوى واألطراف الراغبة في حل األزمة وجتاوزها
حرص���اً على املصلحة العامة لألم���ة ،وبني احلكومة املركزية،
ألسباب تتعلق غالباً بفساد احلكم.
 - 2القوى السياس���ية الوطنية واإلسالمية احمللية ،وهي

تتحم���ل العبء األكبر ،خاصة في حال فس���اد النظام احلاكم،
لكن دورها يبقى محصوراً في الترويج لثقافة الوحدة ،والقيام

بأدوار الوس���اطة أو التحكيم ،وكذلك ممارسة بعض الضغوط
الدينية أو السياس���ية ،ورغم ما قد يراه البعض من محدودية

ه���ذا الدور ،لكن النتائج التي ميك���ن أن تتحقق من خالله قد
تكون مفاجئة في بعض األحيان.

 - 3ق����وى خارجي����ة عربية تتمث����ل في هيئ����ات أو منظمات أو

ش����خصيات رمزية ،غير رسمية ،لكنها تتحرك بدافع املصلحة العامة
لألمة اإلسالمية ،وغالباً يقتصر دور هؤالء على رعاية املفاوضات ،أو

القيام بأدوار الوس����اطة وتقريب وجهات النظر ،أو التدخل لدى بعض
األقليات واملجموعات االنفصالية إلقناعها بعدم التصعيد.
 - 4املنظمات الدولية غير العربية ،وغالباً ما يكون تدخُّ ل

هذه املنظمات بداية ملرحلة اخلط���ر وليس إنهاء لألزمة ،ألن
تدخلها يأتي في أحيان كثيرة في سياق دعم املسار االنفصالي،

ورمبا خيار التقسيم.

خالصات مهمة
 - 1يج ��ب أن تتوافر رؤية ش ��املة للتعامل مع النزعات
االنفصالي ��ة الت ��ي ته � ّ�دد متاس ��ك الدول ��ة العربي ��ة ،فليس
مالئم ًا التحرك وفق دوافع – عشوائية أيض ًا في انبعاثها -
أو بحسب بلوغ النزاع مستوى السخونة اإلعالمية.
 - 2تفكي ��ك الدول ��ة العربية عن طريق إث ��ارة نزعات
التم ��رد ،لي ��س بالض ��رورة احملط ��ة األخي ��رة ،فم ��ن املمكن
أن تتب ��دل املصال ��ح وتتغي ��ر الرؤى في وق ��ت قصير ليصبح
خيار التقس ��يم األكثر تفضي�ل ً�ا من وجهة النظر الغربية،
والتفكيك هو املرحلة األخيرة قبل التقسيم.
 - 3التزامن ضروري في أداء املهام املس ��تهدفة الحتواء
النزع ��ات االنفصالي ��ة ،فلي ��س مناس ��ب ًا التركي ��ز على بعض
اخلط ��وات أو اآللي ��ات أو املس ��ارات ،وإهم ��ال البقي ��ة ،ف ��إن
افتق ��اد التزامن في عالج األزمة قد يؤدي أحيان ًا إلى نتائج
ً
مستقبال.
صعب إمكانات املعاجلة واالحتواء
عكسية ،كما ُي ّ
 - 4اس ��تراتيجية املواجه ��ة تتف ��اوت بحس ��ب طبيع ��ة
األقلي ��ة الداعي ��ة إل ��ى االنفص ��ال ،وال ش ��ك أن أصع ��ب
النزاع ��ات هي التي تتضاءل فيها القواس ��م املش ��تركة إلى
حدها األدنى ،كما هو احلال مع األقليات املسيحية.
 - 5تفتق ��د األم ��ة العربية واإلس�ل�امية دور ًا حقيقي ًا
يق ��وم ب ��ه العلم ��اء الرباني ��ون ،س ��واء بتدخ ��ل ش ��خصي
مباش ��ر ،أو من خالل هيئات ومنظمات؛ إذ ال يوجد علماء
أو هيئ ��ات تكتس ��ب صف ��ة املرجعي ��ة العامة ،فمع األس ��ف
ً
فضال
يخت ��ص كل تي ��ار أو جماع ��ة مبرجعيت ��ه الديني ��ة،
ع ��ن تقل ��ص عدد العلم ��اء الذي ��ن تتفق الش ��عوب العربية
على مرجعيتهم العامة وقيادتهم الرمزية للجماهير.
 - 6ال ��دور ال ��ذي يج ��ب أن يضطل ��ع ب ��ه العلم ��اء ال
يقتص ��ر عل ��ى التعام ��ل م ��ع األقلي ��ات اإلس�ل�امية الس ��نية
الت ��ي تق ��در ه ��ؤالء العلم ��اء وحتترمه ��م ،ب ��ل يتم ��دد هذا
ال ��دور للتعام ��ل م ��ع أزم ��ات تثيره ��ا أقلي ��ات أخ ��رى :اثن ��ا
عش ��رية ،أو علوي ��ة ،أو قبطي ��ة ،عل ��ى س ��بيل املث ��ال..
فال ��دور الري ��ادي للعلم ��اء كما أن ��ه يتعلق أحيان� � ًا بالتعامل
املباشر مع األقلية الداعية لالنفصال ،فهو يتعلق  -دائم ًا -
بالتعامل مع األغلبية على سبيل التوعية وحتديد األطر
الش ��رعية للتحرك واستثارة الهمم واس ��تنهاضها للحفاظ
على الدولة قوية متماسكة.
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حديث التقسيم ..بين
قادم وقديم
د .عبد العزيز كامل

تفتيت األمة بين الواقع
والخيال
حسن الرشيدي

وسائل مقاومة التقسيم
د .طـــه الزيدي

نماذج واقعية من التقسيم
الحديث للعالم اإلسالمي
د .محمد مورو

نحـــو أمــــة واحدة
د .سامي محمد صالح الدالل

نجحت الثورات ..هل حان
وقت الحوار حول دولة األمة
طلعت رميح
اإلسالمية؟

مرصد األحداث
جالل سعد الشايب
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[المسلمون والعالم]

حديث التقسيم..
بني قادم وقدمي

د .ع��ب��د ال��ع��زي��ز ك��ام��ل
d.amk@hotmail.com

حديث التقس���يم ليس كله حقائق ومسلمات ،لكنه ليس
كله أوهاماً ومبالغات ،فإضعاف أمة اإلس�ل�ام مطلب جتتمع

واملتأ ّمل في س���يرة خصوم هذه األم���ة على مر التاريخ،
يج���د إصراراً على ضرب هذه العوام���ل األربعة ،مجتمعة أو

وتاريخنا يش���هد أن أمتنا تستمد خير ّيتها وقوتها من أخذها

ف���إذا لم يفلحوا في ذلك عملوا عل���ى تفريق القلوب لتتفرق

عليه وتتداعى إليه أمم كثيرة كما تتداعى األكلة إلى قصعتها،
بأربعة أمور :قيامها باملنهج احلق ،واجتماعها عليه ،ودعوتها

إليه ،ودفاعها عن���ه ،وهذا هو مقتضى التكليف اإللهي ألهل

{و ْاع َت ِص ُموا ب َِح ْب ِل
اإلس�ل�ام عندما خاطبهم الله تعالى بقولهَ :
ال َّل��� ِه َج ِم ًيع���ا َوال َتف ََّرقُوا} [آل عمران ،]١٠٣ :وقول���ه{ :كُ ن ُت ْم َخ ْي َر
وف َو َت ْن َه ْونَ َع���نِ ال ُْـم َ
���اس َت ْأ ُم ُرونَ بِال َْـم ْع ُر ِ
نكرِ َو ُت ْؤ ِم ُنونَ
ُأ َّمةٍ ُأ ْخرِ َج ْت ِلل َّن ِ
{و َج ِاه ُدوا ِفي ال َّل ِه َح َّق جِ َه ِاد ِه ُه َو
بِال َّل��� ِه} [آل عمران ،]١١٠ :وقولهَ :

ْاج َت َباكُ ْم} [احلج.]٧٨ :
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متفرقة ،بحيث يبدأ أعداء الله بالصد عن منهج الدين احلق،
الصف���وف وتضعف األمة عن الدع���وة لدينها وحماية كيانها

ومكوناتها.

وتظل هذه هي السياسة القدمية احلديثة؛ جتني للمف ِّرقني
ثم���اراً ثمينة ،وجتني على املتفرقني بآثارها اجلس���يمة التي
يقس���م أعداؤها أراضيها ويتقاسمون
تتوارثها األجيال ،حيث ِّ

ثرواتها ومقدراتها.

عوامل الفرق���ة واالختالف من التعصب

والتحزب اجلاهلي لل���ذات والعرق واألرض
واجلنس والنس���ب؛ تبقى كامنة في النفوس
ني  )#١١٨#إ َّال َمن َّر ِح َم
{وال َي َزا ُل���ونَ ُمخْ َت ِل ِف َ
البشرية َ
َر ُّب َ
���ك} [ه���ود ،]١٩٩ - ١١٨ :ولذلك؛ فإن تلك

العوامل حتتاج فقط إلى من يستفزها ويثيرها

تعددت األسباب والتقسيم واحد
ّ
منذ أن ُق ّس���مت األوطان التي كانت ضمن كيان واحد جامع حتت قيادة

دولة اخلالفة العثمانية على أس���س اس���تعمارية؛ وأعداء األمة ال يكفون عن

ابت���كار األفكار ملزيد من التقس���يم والتفتيت ،ومش���روعاتهم في ذلك تتعدد
وتتط���ور؛ تتباطأ أحياناً لكنها ال تتوقف ،وتفش���ل كثي���راً لكنها ال تيأس ،إذ

عند من ال يحترزون منها وينأون عنها ،ولذلك

ين كَ ف َُروا ِم ْن
الفائدة مزدوجة لدى هؤالء الذين قال الله تعالى عنهمَ { :ما َي َو ُّد ا َّل ِذ َ
َأ ْه ِل ال ِْك َت ِ
اب َوال ال ُْـمشْ رِ ِك َني َأن ُي َن َّزلَ َعل َْي ُكم ِّم ْن َخ ْي ٍر ِّمن َّر ِّب ُك ْم} [البقرة]١٠٥ :؛ فالتقسيم

العصبي���ات اجلاهلي���ة لتفري���ق وحدتهم،

علينا بالضعف واالنحسار.

أوصى رسول الله  #بهذا االحتراز واالبتعاد
عندم���ا أراد اليهود أن يثيروا في املس���لمني

له فائدتان ثمينتان لهم ،إحداهما تعود عليهم بالقوة والتوس���ع ،والثانية تعود

فاستجاب بعضهم لتلك االستثارة ،فقال لهم
النبي  #غاضباً( :دعوه���ا فإنها منتنة)(((،

وإذا كانت إجنلترا وفرنسا قد تقاسمتا أراضي املشرق العربي التي كانت

تابعة لتركيا بعد هزميتها في احلرب العاملية األولى ،على أسس ومصالح آنية

احلق والتحزب عليه.

بيكو)؛ قد صيغ بصيغة عشوائية صبغتُها خالفية تبقي على احلدود املرسومة

أي تل���ك الدعاوى الداعية إلى التعصب لغير

لهما؛ فإن اتفاقهما للتقسيم  -عام 1916م  -والذي ُعرف بـ (اتفاقية سايكس

أحفاد اليهود وحلفاؤهم وأش���باههم في

مملوءة بأسباب النزاع وبؤر التوتر ريثما جتيء مراحل أخرى يُعاد فيها النظر
في التقسيمات اس���تغالالً للتناقضات الناشئة عن اختالفات (الدين والعرق

كل زمان ومكان اعتمدوا تلك السياسة العتيقة

التي ح���دت بخيار أه���ل األرض في عصر

املقس���مة حقول
واملذه���ب) ،تلك الثالثية التي ظلت تبقي على حدود الدول
ّ

ويتنادى آخرون بـ( :يا للمهاجرين)! لكنهم ملا
نُهوا انتهوا..

كانت حقبة التقس���يم األولى صناعة أوروبية ،حيث تقاسم النصارى بجميع

النبوة ألن يتن���ادى بعضهم بـ( :يا لألنصار)،

عندم���ا تس���اهل املس���لمون ف���ي ترك

ألغام قابلة لالنفجار أو االنشطار كلما اقترب منها عابث أو مغامر!

طوائفهم الس���يطرة على بالد املسلمني ،قبل سقوط اخلالفة العثمانية وبعدها،
بعد أن ضمنوا لليهود نصيباً من اإلرث املغتصب؛ فتحت الس���يطرة اإلجنليزية

دعاوى اجلاهلية ،استغلها أعداؤهم؛ ففرقوا

وقعت العراق وفلس���طني ومصر والسودان ،وحتت س���يطرة فرنسا بالد الشام

أوطانهم بع���د أن تنازلوا عن وحدتهم؛ ولهذا

وإسبانيا والبرتغال كانت لكل منها سيطرة على مناطق عديدة من بالد اإلسالم.

أس���س احلم ّي���ة اجلاهلية التي ح���ذر منها

بحيث ميكن أن تُس���تغل فيما بعد في مش���روعات تقاس���م أخرى لألراضي أو

والوالء لغير الله.

مصلحة بالتفريق بني الصفوف إلبقاء خصمهم اإلس�ل�امي التاريخي في حالة

صفوفه���م بعد أن تفرقت قلوبهم ،وقس���موا

واملغرب العرب���ي ،وحتت إيطاليا ليبيا وبلدان الق���رن اإلفريقي ،وحتى هولندا

نرى كبرى مخططات التقس���يم تعتمد على

وطوال فترات االحتالل النصراني عمل املس���تعمرون على تغذية أسباب الفرقة

القرآن ،والت���ي جتعل احلب والبغض والبراء

الثروات أو النفوذ ،وإذا لم يوجد ش���يء من تلك املصالح ،فيكفيهم حتقيق أكبر

ف���ي كثير من األحي���ان – أو في أكثرها

انشغال دائم مبشاكله وصراعاته الداخلية حتى لو َسلِم من الهجمات اخلارجية.
سأذكر أبرز مشروعات التقس���يم املعلنة حاضراً وقبل عقود ألد ّلل بها

 -ال يصن���ع األعداء اخلالف���ات بيننا ،وإمنا

يس���تغلون الواقع منها ويك ّبرونه ثم يوظفونه

على أن التقس���يم دائماً يأتي في سياق التنسيق والتقاسم بني أعداء األمة؛
لإلبقاء عليها محرومة من عوامل قوتها وخير ّيتها األربعة املذكورة آنفاً.

التقاتل بعد التهاوش.

بد من التذكير بضرورة مالحظة قواسم مشتركة وحقائق ظاهرة تتضح من

ف���ي خالفات أعم���ق وصراعات أش���د قد

تُفضي إل���ى التصادم بعد التن���اوش ،ورمبا

((( أخرجه البخاري برقم (.)3518

لكن قبل استعراض أبرز مشروعات التقسيم بتفاعالتها وتداعياتها ،ال

خالل استقراء طبيعة تلك املشروعات ،وذلك على ما يلي:
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«إسرائيل» والتقسيم:
أو ً
ال :أن تلك املشروعات ،اآلتي ذكرها ،لم تكن

مجرد مؤامرات نظرية ،بل ه���ي مخططات عملية

تتحول إلى مقررات للتنفيذ في الظروف املواتية.

ثاني��ًا :أن األطراف املس����تهدفة بالعداوة والضرر

بصورة أشد في تلك املشروعات ،هم أهل اإلسالم عامة،

وأهل السنة منهم خاصة ،والعرب منهم على وجه أخص،
حيث تُترك لهم األماكن األكثر فقراً واألكثر عزلة.

ثالثًا :أن هناك أطرافاً ثالثة في الوقت الراهن

تتولى إدارة مش���روعات التقسيم بعد أن خرجت من
أيدي دول االستعمار القدمي بزعامة إجنلترا وفرنسا،

وهذه األطراف هي :أمريكا ،و«إسرائيل» ،وإيران.

رابعًا :أن ل���كل طرف من تلك األطراف الثالثة

مشروعه التوسعي اإلمبراطوري اخلاص الذي يسعى
من خالله إلى التمدد على حساب أراضي املسلمني

السنة وثرواتهم.
ّ

خامس��ًا :أن ه���ذه األطراف الثالث���ة ميكن أن

تختلف في كل شيء ما عدا العداء للمسلمني السنة

بخلفية اعتقادية ،وللعرب منهم بخلفية عنصرية.

سادس��ًا :أن تلك األطراف الثالثة لها عمالء من

داخل األمة من محترف���ي الفنت من األقليات ،ومن

املتس���مني بأسماء املسلمني ،الذين
رؤوس املنافقني
ّ
ينشطون في مشروعات التقس���يم بحماسة ال تقل

عن حماس���ة املخططني األصليني ،وملصالح متعددة
ليس منها مصلحة املسلمني.
سابعًا :أن هناك توافقاً الفتاً في كثير من تفاصيل

صنَّاعها واختالف أزمنتها،
هذه املشروعات رغم تعدد ُ
حيث تجُ مع كلها على ضرورة تركيز الهيمنة أو تقاسمها
ف���ي املناطق األربع التي متثل قلب العالم اإلس�ل�امي،

وهي أقطار الش���ام ومصر والع���راق وبلدان اجلزيرة
العربية ،ثم األقطار التي متثل عمقاً استراتيجياً لها.

ثامن��ًا :أن للصهيوني���ة العاملي���ة  -بقس���ميها
اليه���ودي والنصران���ي  -دوراً مركزياً في زرع بذور
املشروعات التقس���يمية وفي جني ثمارها ،فما من
مشروع تقسيم إال ولها ضلع فيه؛ تنظيراً للخطط أو

حتصي ً
ال للمصالح.
34
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ُكش���ف النقاب عام 1982م عن مخطـط تقس���يم يس���تهدف أكثر

ال���دول العربـية وكان ال���كالم فيه بالغ الوض���وح واخلطر ،وقد حتقق

كثير منه في العراق والس���ودان ،واخلطر ماثل بوقوع تقس���يمات أخرى
مماثلة في كل من :مصر ،وس���ورية ،واليم���ن ،وليبيا؛ إذا جرى التعامل

معها بنف���س التعامل الس���ابق .ففي تقـري���ر املنـظم���ة الصـهيـونية
العاملية الذي نش���رته مجلة (كيفونيم) «اجتاهات» الصهيونية الصادرة
ف���ي  14فبراي���ر 1982م ،وال���ذي نقلته في حينه صحيف���ة (األهـرام

االقتـص���ادي) املصري���ة؛ جاءت عب���ارات صريحة حتك���ي ما يحدث
للع���راق اآلن ،وم���ا يُد َّبر لس���ورية من ذل���ك األوان ..يق���ول التقرير:
الغني بنفطه ،والفريسة للصراعات الداخلية؛ هو في مرمى
« ..والعراق
ّ
التشتيت الصهيوني ،وانهياره سيكون بالنسبة لنا أهم من انهيار سورية؛

ألن العراق ميثل أقوى تهديد للدولة العبرية في املدى املنظور».

أما س���ورية فقد جاء في ذلك التقرير بخصوصها« :إن سورية ال
تختلف اختالفاً جوهرياً عن لبنان الطائفي ،باستثناء النظام العسكري

الق���وي الذي يحكمها ،لكن احلرب الداخلي���ة احلقيقية بني األغلبية
السنية واألقليـة احلاكمـة مـن الشيعة النصيريني الذين يشكلون ٪12
فقط من عدد الس���كان؛ تدل على مدى خطورة املشكلة الداخلية .إن

تفكيك سورية والعراق في وقت الحق إلى أقاليم ذات طابع قومي وديني

مستقل؛ هو هدف الدولة الصهيونية األسمى في اجلبهة الشرقية على
املدى القصير ،وس���وف تتفتت سورية تبعاً لتركيبها العرقي والطائفي

إلى دوي�ل�ات عدة» .ويتحدث التقرير بوضوح فضحته األيام عما كان
يد َّبر للسودان ،وملصر من ورائها.

وقبل ظهور تلك اخلطة املفصلة التي نشرتها مجلة (كيفونيم) عام

1982م؛ كان قد ظهر كتاب عام 1957م بعنوان (خنجر إسرائيل) للكاتب

(ر .ك .كرانيجيو) ،وقد تضمن ذلك الكتاب وثيقة ُعرفت باسم (وثيقة
كرانيجيا) ،على اس���م ذلك الصحفي الهن���دي ،وكان الرئيس املصري

األس���بق (جمال عبد الناصر) قد أعطاه إياها لنشرها بعد أن تس َّربت

أو ُس���ربت من هيئة أركان اجليش الصهيون���ي ،وهذه الوثيقة تتضمن
مخططات مس���تقبلية حول تقسيم البلدان العربية تقسيماً جديداً بعد
تقس���يمات (سايكس بيكو) ،فجاء فيها احلديث عن تقسيم سورية إلى:
دولة درزية في اجلنوب ،وأخرى نصيرية في الالذقية ،وسنية في دمشق

وما حولها ،وإنشاء دولة شيعية في جنوب لبنان ،وأخرى مارونية ،وثالثة
س���نية في الوس���ط والش���مال ،وأيضاً اقتطاع دولة كردية في العراق،
وأخرى ش���يعية في جنوبه ،بينما يبقى الس���نة معزولني محرومني في
منطقة الوسط؛ في بغداد وما حولها.

أمريكا والتقسيم:
يرى األمريكيون – مثل اإلس���رائيليني – أن إجنلترا وفرنسا

عاصمته اإلسكندرية ،وقسم للنوبيني في اجلنوب تكون عاصمته

بيك���و) إرث الدول���ة العثمانية؛ أحد هذي���ن اخلطأين أن ذلك

برنارد لويس ينبغي أن يكون في أربعة أقس���ام :قسم في اجلنوب
للنصارى والوثنيني ،وقسم في أقصى الشمال للنوبة يكون مكم ً
ال

قس���متا من خالل اتفاقية (س���ايكس
وقعتا في خطأين عندما َّ
التقسيم جرى على ترتيب عشوائي دفعت إليه املصالح اآلنية دون
استفادة من التناقضات واالختالفات الدينية واملذهبية ،ولذلك

فإن كل ما يصدر عن أمريكا وإسرائيل من حديث عن تقسيمات

جديدة ،فإنه يأتي بحجة تصحيح هذا اخلطأ! أما اخلطأ الثاني
الذي وقعتا فيه فهو قلة عدد األقطار التي نتجت عن التقس���يم،

فالصواب لديهم هو أن تكون أضعاف ما هو موجود بكثير.

أسوان ،وقسم للمسلمني عاصمته القاهرة؛ والسودان في خريطة

لدويلة النوبة في جنوب مصر ،وقس���م للمسلمني غير العرب في

دارفور ،وقس���م للمسلمني العرب في الوس���ط؛ وأما اليمن فيرى
تقس���يمه إلى شمال وجنوب؛ وأما بلدان اخلليج فإن برنارد لويس
يرى ضرورة تقسيمها إلى دولة للشيعة العرب على الساحل الغربي

للخليج العربي تُضم إلى جن���وب العراق بعد انفصاله ،وجزء من

أمريكا حتى س���نوات قليلة خلت كان لها مشروع إمبراطوري

شمال اجلزيرة العربية يضم إلى األردن الذي يطالب برنارد لويس

العاملي للنفط في كل من العراق وإيران وبحر قزوين وبلدان اخلليج

خطط ش���ارون لتنفيذه ،ويرى ذلك اليه���ودي أن مكة واملدينة ال

كبير يعتمد على الهيمنة الكاملة على مواطن املخزون االستراتيجي
العربي ،وهو املشروع املسمى (مشروع القرن األمريكي) الذي تبناه

احملافظ���ون اليهود اجلدد الذين كانوا في س���دة احلكم في عهد
بوش االبن ،غير أن ذلك املشروع فشل حتت وقع التصدي اجلسور

بتحويله إلى وطن بديل للفلس���طينيني ،وهو املش���روع الذي طاملا
بد من تدويل إدارتهما ،وهو الطلب نفس���ه الذي يلح عليه رافضة

العرب والعجم منذ س���نوات؛ أما وس���ط اجلزيرة فيبقى – كما
يطالب لويس  -للسنة العرب مج َّرداً من الثروة والقوة!

للغزو األمريكي في كل من العراق وأفغانس���تان ،والذي كان مقرراً

وفي عام  2006نش���رت مجلة القوات املسلحة األمريكية
ف���ي عدد يونيو من ذلك العام ،مقاالً لـ «رالف بيترز» ،ضابط

إمبراطورية القرن األمريكي ،كثر احلديث عن مشروعات تقسيم

العرب واملس���لمني على أس���س عرقية ،ووضع لذلك خريطة

أن يضاف إليهما في الغزو خمس دول.

في حم���أة االنهماك األمريكي مبش���اريع الغزو لتأس���يس

املخابرات األمريكي املتقاعد ،اقترح فيه إعادة تقس���يم بالد

أمريكي���ة في ظل ما ُعرف بـ (الش���رق األوس���ط الكبير) ،وكان

سماها «خريطة الدم» ،واقترح على أمريكا أن تقوم بتنفيذها

أش���هرها املش���روع الصادر عن (برنارد لويس) ،ذلك اليهودي ذو
األصل البريطاني واجلنس���ية األمريكية ،وق���د كانت أمريكا في
غزوها للعراق وأفغانستان تتجه إلى تنفيذ رؤية برنارد لويس التي

وضعها في عقد األربعينيات ،ليجددها في أوائل عقد الثمانينيات،
وليجري العمل بها وتفعيلها في العشرية األولى من الثمانينيات.

كما قامت إجنلترا وفرنسا بتنفيذ خريطة (سايكس بيكو).
وف���ي خطته يكرر بيترز كثيراً م���ن تفاصيل املخططات

السابقة عن خطته فيما يتعلق بدول املركز العربي ،لكنه يزيد
على ذلك مقترحات بإلغاء دول قائمة وإنشاء دول جديدة.

رؤية رالف بيترز لم تكن عميقة وال واقعية ،لكنها تكشف –

يقوم مش���روع برنارد لويس على تقس���يم البالد اإلسالمية

كما قال الدكتور عبد الوهاب املسيري (رحمه الله) على موقعه

واإلسرائيلي ،وهي االختالف الديني والطائفي والعرقي .وطالب

جتاه العالم اإلس�ل�امي ،فكاتب املقال ضابط قريب من صناع
القرار ويعمل في مجال املخابرات ،ونُش���رت مقالته في مجلة

والعربية على األس���س الثالثة املعتمدة ف���ي التص ّورين األمريكي

اإللكترون���ي – عما يدور في رؤوس صن���اع القرار األمريكيني

برن���ارد بتحويل الكيانات اإلس�ل�امية والعربية إلى أبراج من ورق
تظل هش���ة حتى يستمر الكيان اليهودي قوياً .وجاء في مشروعه

تعك���س وجهة نظر القوات املس���لحة األمريكي���ة ،وقد اتضح

في املخطط اإلس���رائيلي السابق ،وسورية إلى أربعة أقسام ،منها

اندالع حرب لبنان عام  2006س���ارعت كونداليزا رايس ،وزيرة

حديث مبكر عن تقس���يم العراق إلى ثالثة أقسام ،كما هو مذكور
قسم للعلويني ،وقسمان للس���نة ،وقسم للدروز؛ ومصر إلى أربعة
أقسام :قسم في سيناء وشرق الدلتا يكون تابعاً للنفوذ الصهيوني

ضمن (إس���رائيل الكبرى) ،وقسم لألقباط في شمال مصر تكون

فيم���ا بعد أن رالف بيترز لم يكن يتح���دث من فراغ ،فبمجرد

اخلارجية األمريكية السابقة ،إلى التبشير بأن الشرق األوسط
اجلديد يعاد رسمه اآلن! حيث ظنت أن احلرب ستتوسع لتشمل

بلدان املنطقة ،ما يسمح بتدشني تقسيمات جديدة.
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إيران والتقسيم:
عندما قامت الثورة اإليراني���ة ،ووقع الصراع بني العراق

وإيران في حرب دموية استمرت ثماني سنوات بتسعير غربي
خبيث؛ علت بعض األصوات بضرورة استعادة األراضي العربية

التي استولت عليها إيران ،مثل :شط العرب ،وعربستان ،وجزر
اإلمارات العربية ،فرد اخلميني وقتها قائ ً
ال :إذا كنتم تريدون
هذه املناطق ألنها عربية تاريخياً ،فإن اإلمبراطورية الفارسية
تاريخياً متتد من خراسان (إيران وأفغانستان) حتى اليمن!
وبع���د ما مر م���ن عقود على صدور ذلك ال���كالم لم يتوقف

التآمر الثوري اإليراني في املنطقة املمتدة من خراسان حتى اليمن

التي أصبح النفوذ الش���يعي والفارسي في ش���مالها ميثل خطراً

إضافياً على ما متثله إيران من خطر على سائر اجلزيرة العربية.
ق���د ال يك���ون إلي���ران مخطط���ات معلن���ة معروفة في

التقسيمات كتلك املخططات اإلس���رائيلية واألمريكية؛ نظراً

العتماد الش���يعة التقية حتى في السياسة؛ لكن األمر األكيد
أن إيران تس���تفيد من كل املشروعات التقسيمية األخرى؛ إما
بالش���راكة املباشرة ،أو باالس���تفادة من النتائج عن بُعد ،فكل

ضعف يصيب أهل الس���نة يصب في مصلح���ة إيران العدوة

التاريخي���ة لهم من���ذ أن أدخل الصفويون التش��� ّيع على بالد
فارس؛ فالعراق الذي أعلنت النوايا اليهودية تقسيمه منذ أكثر

من أربعة عقود لم يظفر الش���يعة بثلث���ه الغني فقط ،بل وقع

العراق كله حتت نفوذهم مع ش���راكات هزيلة وأخرى علمانية
عميلة من املنسوبني للس���نة .ولبنان الذي كان مخططاً له أن
يقس���م إلى ثماني (كانتونات) طائفية؛ أحرز الشيعة املوالون

إليران فيه ما يش���به الهيمنة عل���ى مجموع أراضيه فيما يُعد
انقالباً سياس���ياً .وإذا كان حديث التقسيم في اليمن يتحدث
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عن شطره مرة أخرى إلى جنوب وشمال منفصلني؛ فإن تآمر
الش���يعة يشمل اجلنوب والشمال معاً ،فهم ميدون احلبال إلى
اجلنوب احلانق ،مع حملهم الكامل ملش���روع أقصى الش���مال

احلاقد ،حيث التصعيد املتواصل واملخطط له في صعدة من

احلوثيني .كما أن مساعي التمرد في مملكة البحرين جتاوزت
الطموح إلى اجلموح ،فإيران ال تريد بحراً واحداً من البحرين،
بل تريدهما معاً في جمهورية ش���يعية ثورية تكون هي األولى
في اجلزيرة العربية الس���نية ريثما تلحق به���ا «جمهوريات»

شيعية أخرى!

وس���ورية التي يتوارد احلديث عن تقس���يمها بعد سقوط

النظام البعثي النصيري بحيث يكون للعلويني قسم في شمالها
تكون عاصمته الالذقية – بحسب مخططات قدمية -؛ حتاول

إيران اآلن عدم تضييع الفرص���ة لتأمني منفذ لها على البحر
املتوس���ط هناك من خالل دويلة صنيعة وضيعة من النصيريني

يصنعها الرافضة لتظل شوكة في خاصرة شام اإلسالم والسنة.
إي���ران تراهن على كل مش���روعات التقس���يم التي تضع

(الطائفية) على قائمة مس���بباتها ،وهي مع س���عيها إلى فصل
أجزاء متعددة من مواطن أهل الس���نة التي فيها أكثرية شيعية؛
ال تتأخر عن إيجاد موطئ قدم لها حتى في البالد ذات األغلبية
السنية ،فمحاوالت االختراق جتري على قدم وساق في كل من

مصر وفلسطني والسودان وعدد من بلدان إفريقيا وآسيا.

انتهت مساحة املقال املسموحة ،ولم ينتهِ حديث التقسيم

على خطره اجلسيم ،فما سبق كان موج َز أنبائه ،أما تفصيلها

أو بع���ض تفاصيلها فال بد من ع���ودة إليه في لقاءات أخرى

بإذن الله.
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[المسلمون والعالم]

تفتيت األمة بين الواقع والخيال

ح������س������ن ال������رش������ي������دي

istratigi@hotmail.com

تتع � َّ�دد األدبي ��ات السياس ��ية العربي ��ة الت ��ي تتن ��اول
املخطط ��ات األجنبية التي ترمي إلى تفتيت دول املنطقة
لدرجة باتت كأنها من املسلّمات البديهية والتي ال حتتاج
إل ��ى إثب ��ات أو براه�ي�ن ،بينم ��ا ي ��رى بعضه ��م أن هذا مما
يتنافى مع منطق العلم ودالالته.
والواق ��ع فإن هن ��اك رأيني في هذا الص ��دد :من يقول
إن ه ��ذه املخطط ��ات واقع ابتليت به األمة منذ أن ضعفت
يدعي أن الكالم عن
وتكالبت عليها األمم ..والرأي اآلخر ّ
التقس ��يم ما ه ��و إال امتداد لنظرية املؤام ��رة التي أثقلت
كاهل العقل العربي مفسر ًا بها كل كارثة حتلّ به.
وتتن � ّ�وع حج ��ج الفري ��ق األول من مؤيدي مش ��روعات
التقسيم إلى أن دالئل التقسيم ليست مشروعات خيالية،
ب ��ل ثبت ��ت بالواق ��ع العملي؛ مث ��ل اتفاقية س ��ايكس بيكو
الت ��ي جرت بني إجنلترا وفرنس ��ا مطلع القرن العش ��رين
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والت ��ي مبقتضاه ��ا مت تفتيت الدول العربي ��ة إلى دويالت
صغي ��رة وكيان ��ات متفرق ��ة ،ورس ��مت ألول مرة ف ��ي تاريخ
ش ��عوب املنطق ��ة ح ��دود ًا اصطناعية تفرقت به ��ا القبائل
وقس ��مت العائالت بني مصر وفلسطني مث ً
ال ،فهناك رفح
الفلس ��طينية ورف ��ح املصرية ،حيث ُق ّس ��م أوالد العم على
جانب ��ي احل ��دود ،وكل ال ��دول العربي ��ة تقريب ًا تش ��به هذا
احلال.
وفي وجهة نظر هذا الفريق ظهرت أكبر داللة على أن
مشاريع التقسيم ليست وهمية في إعالن انفصال جنوب
السودان عن شماله في دولة مستقلة.
وال يستدل هذا الفريق فقط مبشاريع التقسيم التي
حتققت على أرض الواقع ،إمنا أيض ًا مبش ��اريع التقس ��يم
املنش ��ورة في وس ��ائل اإلعالم املختلف ��ة وتتناقلها «امليديا»
لي ً
ال نهاراً ،وأهمها:

 1مشروع برنارد لويس عام :1980
فقد قيل إن املستش���رق اليه���ودي األمريكي (البريطاني

األص���ل) برنارد لويس ،قد تقدم مبش���روع ملنطقة الش���رق

األوسـط بكاملها ،حيث يشمل تركيا وإيران وأفغانستان والدول
العربية كاف���ة؛ إلى الكوجنرس األمريكي ،وتض ّمن املش���روع
تفتي���ت هذه الدول إلى مجموعة م���ن الكانتونات والدويالت

العرقية والدينية واملذهبية والطائفية ،وقد أرفق مبش���روعه
املفصل مجموعة من اخلرائط املرسومة حتت إشرافه تشمل

جميع الدول العربية واإلسالمية املرشحة للتفتيت.

 2دراسة حدود الدم «:»Blood borders
والتي نشرتها مجلة القوات املسلحة األمريكية((( في ،2006

والدراس���ة تتحدث عن تقسيم أفغانس���تان احلالية لضم جزء

منها إلى إيران (الفارسية) ،وتقسيم باكستان لصالح أفغانستان
جديدة وبهدف إنشاء دولة بلوشستان ،وتقسيم السعودية إلجراء
تغييرات بتوسيع األردن واليمن وإضافة األجزاء الساحلية إلى

الدولة العربية الش���يعية ،وتقس���يم العراق لصالح دولة شيعية
وأخرى كردية وثالثة سنية ...إلخ .وتتحدث الدراسة أيضاً عن
تش���كيل دولة فينيقيا الكبرى بدالً من لبنان احلالية وعن إعادة

تش���كيل دولة اإلمارات العربية املتح���دة ليذهب جزء منها إلى
دولة الش���يعة الكبرى مع بقاء دبي «ملعباً لألغنياء وملذاتهم».
والكاتب ال يس���تثني من التقس���يم والتغيي���ر والتبديل للمكون

الس���كاني واجلغرافي إال الكويت و ُعمان من كل الدول العربية
واإلسالمية في اجلزء املمتد من باكستان حتى لبنان.

لكن أخطر ما هو منشور في هذا الصدد ما ظهر مؤخراً

من اعتبار أن الربيع العربي ما هو إال مم ِّهد لتقس���يم جديد
للدول العربية يغذيه كاتب عربي قومي شهير بأسلوبه األدبي

الذي يلهب به املشاعر قبل العقول ،حيث يقول محمد حسنني
هيكل في حواره مع األه���رام((( :أكاد أرى اآلن خرائط كانت

معلقة على اجلدران ترفع اآلن وتطوى؛ ألن املشاهد اختلفت؛
فاملواقع العصية تأدبت أو يج���ري تأديبها ،واملواقع الضائعة
اس���تعيدت أو أنها تس���تعاد اآلن ،وكل ذلك متهيد لفصل في

شرق أوسط يعاد اآلن تخطيطه وترتيبه وتأمينه.

(1) http://www.armedforcesjournal.com/20061833899/06//.
(2) http://www.ahram.org.eg/Al-Ahram%20Files/News/102838.aspx.

ويفصل هي���كل هذا املعنى بقوله :إن م���ا نراه اآلن ليس

مجرد ربيع عربي تهب نس���ماته على املنطقة ،وإمنا هو تغيير
إقليمي ودولي وسياسي يتحرك بس���رعة كاسحة على جبهة
عريض���ة ويُحدث آث���اراً عميقة ومحفوف���ة باملخاطر أيضاً،
فالتقسيم في املرة األولى كان تقسيماً جغرافياً وتوزيع أوطان،

لكن التقسيم هذه املرة تقسيم موارد ومواقع .وبوضوح فإن ما
يجري تقسيمه اآلن هو أوالً النفط وفوائضه ..نفط وفوائض

ليبيا بعد نفط وفوائض العراق.
وقدم هيكل منوذجاً لتطبيق اتفاقية سايكس بيكو اجلديدة

عملياً ،وفي الوق���ت ذاته يضفي على كالم���ه هيبة وانتباهاً
ومصداقية يرفقها بلغ���ة األرقام واإلحصائيات ،فيقول :نفط
ليبيا ج���رى توزيع امتيازاته فع ً
ال وبنس���ب أذيعت على املأل،
حيث كانت  % 30لفرنس���ا (ش���ركة توتال) ،و % 20لبريطانيا

(شركة بريتش بتروليم) ،واحلصة األقل لبريطانيا ألنها أخذت
أكثر في نفط العراق ..وليست أمامي اآلن نسب التوزيع فيما
بقي ،لكن إيطاليا تطالب بحق مكتس���ب (شركة إيني) ،ثم إن

الشركات األمريكية تلح على دخول قائمة الوارثني ..وبعد إرث
املوارد هناك.

بينما يرى الفريق اآلخر الذي يعد احلديث عن التقس���يم

ما هو إال امتداد لفكر املؤامرة أو نظرية املؤامرة التي وجدت
ال وبدي ً
صداها لدى العقل العربي مستس���ه ً
ال عن اس���تخدام

طرائ���ق التفكير العلمي في الوصول حلل مش���كالته ،مرجعاً
كل كارث���ة حتل به أو مصيبة تن���زل عليه إلى عوامل خارجية

عنه وتآمر ضده وليس���ت مش���كالت (داخلية أو خارجية أو
االثنني معاً) قائمة ينبغ���ي التعامل معها مبنهجية وصبر على
تتبع خطوات املشكلة وس���يناريوهاتها ،وصوالً لوضع احللول

واالختيارات والبدائل لها.

ويستدل هذا الفريق أيضاً بالواقع؛ فلبنان الذي ميثل أكثر

املناط���ق العربية رخوة والذي تتعدد في���ه الديانات واملذاهب
واألع���راق لتصل إل���ى  18طائفة والذي خ���اض حرباً أهلية
امتدت ملا يقرب من  15عاماً؛ لم يصل في تاريخه ،س���واء في

احلرب أو السلم ،إلى مرحلة التفكك واالنهيار والتقسيم ،وله
حكومة حتتفظ حتى اآلن مبقوم���ات الدولة حتى إن وصفها
بعضهم باحلد األدنى.
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ينبغــي علينا للتـعامــل مـــع مشـــــــــــــــــــــــــــــــ
والع���راق أيضاً أمنوذج واقعي للصمود أمام عواصف

التفتت والتقس���يم ،وما زال هناك حد أدنى من احلكومة

املركزية التي متسك بزمام املناطق السنية والشيعية ،حتى
املناطق الكردي���ة وإن كانت تتمتع باحلكم الذاتي إال أنها
ما زالت تدين بالوالء – حتى إن كان شكلياً – للمركز وال
جترؤ على إعالن االنفصال.

ويق���ول فري���ق التهوين م���ن مؤام���رة التفتيت :إن

التصريحات الرس���مية لزعماء الغرب والعالم ال تتحدث
أب���داً عن إعادة رس���م احلدود أو تفتيت ال���دول ،بل إن
أقصى ما مت التحدث فيه من قبل بعض الساسة الغربيني،
خاصة من الواليات املتح���دة األمريكية ،هو تغيير النظم

التي حتكم الدول وليس جغرافيا الدول.

وحتى موض���وع انفصال جنوب الس���ودان ينظر له

أنص���ار هذا الفريق على أن جنوب الس���ودان ظل طوال
تاريخه معزوالً إثنياً وحضارياً وتقريباً دينياً عن ش���ماله،
وأن التقس���يم بات مطلباً طبيعياً أله���ل اجلنوب ،حتى

لفريق كبير داخل النخبة السياسية في شمال السودان.

ويرى هذا الفريق أن التقس���يم لو حدث في دولة ما

فإن���ه ليس بضرورة يكون نتاج مخطط خارجي ،بل ميكن

أن يكون لعوامل داخلية موضوعية.

وفي خضم هذي���ن الرأيني ما الرأي الصائب في كل

منهما؟

ً
أوال :الرؤية االستراتيجية:

أهمية الرؤية االس����تراتيجية أنها تعطينا التفس����ير

األق����رب للحقيقة ف����ي فهم األحداث ،فه����ي رؤية تنبني
على ثالثة أركان رئيس����ة :العلمية والغائية واملس����تقبلية،
فاالس����تراتيجية في بعض اس����تخداماتها هي تعبير عن
التوجه العام أو املس����ار الذي يربط بني األهداف العامة

املرتب����ط منها بالغايات وبني النقط����ة التي نقف عندها،

أي هي انتقال الوحدة محل الدراس����ة ب��ي�ن واقع حالي
وواقع مأم����ول ،وكل ذلك مبني على تش����خيص حقيقي
للواقع يس����تفيد من الفرص ويعزز مواطن القوة ويحارب

التهديدات ويعالج مواطن الضعف ،كذلك تتوافر فيه رؤية

وغاية نهائية ووضعية متيز الوحدة عن غيرها مبجموعة
من األهداف والغايات حتقق هذه الرؤية.

فدراسة االستراتيجية تقتضي دراسة عدد من األشياء

ف���ي واقع معني في م���كان معني متضمنة دراس���ة الذات
ودراس���ة الطرف اآلخر املواجه ودراس���ة األرض أو املجال

الذي يتم الصراع فيه ودراس���ة الظروف احمليطة بالصراع
وحتديد البدائل والوس���ائل التي ميك���ن بها حتقيق الهدف

املنش���ود واملفاضلة بني هذه البدائل واختيار البديل األمثل

للوصول إلى األهداف.

فدراسة االستراتيجية هي في حقيقتها تتطلب معرفة

النقط���ة التي أنت فيها والنقطة الت���ي تريد أن تتحرك

إليها ،ثم املس���ارات التي ميكن أن تس���لكها للوصول بني
النقطتني ،مع إدراك املعوق���ات واحملفزات للوصول إلى

امل���راد أو الهدف والبيئة التي جتري فيها هذه العناصر،
م���ع عدم إغفال الفكر والفلس���فة والنظري���ة التي وراء

حتديد هذه العناصر.

فالرؤية االستراتيجية تس���هم في إيجاد بدائل وتطرح
حلوالً في مواجهة واق���ع التعدد العرقي واملذهبي والديني،

وتضع خططاً ملجابهة مش���اريع التقس���يم وترسم األهداف
اجلزئية وصوالً للغاية األكبر.

فنجد مث ً
ال في سورية واحلرب الدائرة هناك بني أهلها

وبني النظام الس����وري الذي تغلب عليه الصورة الطائفية،

خاصة أن الداعمني له من لهم مش����اريع مذهبية جنحوا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــروعات التـقســــيم املتـــداولـة إدراك أمـــــور عـــــدة:
جزئياً في العقد األخير في إقامة قوس شيعي خطير ،وهذه
الصورة تش����جع بال ش����ك الداعني إلى جعل احلرب تظهر

كأنها بني الش����يعة وأهل السنة ،لكن إذا استطاع أهل السنة

ثالث ًا :التمييز بني مستويات عدة في خطط التفتيت:

التفتيت اجلغرافي السياسي :مثل سايكس بيكو وغيرها.

التفتيت الفكري :مثل حرب األفكار وتقس���يم اإلسالميني

برؤية اس����تراتيجية لها خصائصها التي أوردناها س����ابقاً

إلى معتدل ومتطرف ،وتقارير راند خير مثال.

عنهم متس����ك بدين أو مبذهب ،فإنه بال ش����ك قد يكون مت

بانحاللها اخللقي والفكري.

وإس����قاط أهم أوراقه في هذا الصراع ،ومن ثم إبعاد البالد

تف ّهم مش���اريع التقس���يم ،ويجعل أدواتنا في مواجهتها أكثر
تنوعاً مبا يتفق مع كل مستوى.

حتيي����د العلويني أو قطاع كبير منه����م ،خاصة أنه ال يعرف

التفتيت القيمي :والذي يهدف إلى تفكيك األسرة املسلمة

إحراز تقدم كبير في طريق إس����قاط ه����ذا النظام الدموي

هذا التمييز بني املس���تويات تلك يجعلنا أكثر واقعية في

عن شبح التقسيم وجعله عند األعداء اخليار االستراتيجي

للخروج من هذه احلرب.

ثاني ًا :نظرية املؤامرة واستخدامها:

رابع ًا :التنوع العرقي والديني واملذهبي:

وه���ذا واقع يجب االعت���راف به والتعام���ل معه ،فهناك

يجب أال نخضع في تفس���يرنا وحتليلنا ألي حدث لنظرية

عرقيات مختلفة متوج به���ا املنطقة العربية ،كالبربر واألكراد
وغيره���م ،وهن���اك أيضاً مذاه���ب عديدة كاإلثني عش���رية

األفضل أال نلج���أ إليها إال إذا توافرت دالئ���ل قوية وقرائن

الس���نة ،وبعضهم أبعد عنهم وأقرب مللة أخرى ،وهناك أيضاً

املؤامرة ،ليس من قبيل إلغاء النظرية ذاتها ،لكن ألن استخدام

نظري���ة املؤامرة في كل األحداث يض���ر أكثر مما يفيد ،ومن

والزيدية واإلباضية والنصيرية والدروز ،وبعضهم أقرب ألهل

واضحة ال حتتمل الشك أو اللبس.
من الس���هل جداً رمي ث���ورات الربي���ع العربي بأنها

النصارى؛ وكل هذه الطوائف وامللل والنحل تتعدد سبل التعامل

نتاج مؤامرة أمريكية! أليس���ت اإلدارة األمريكية هي التي
مارس���ت ضغوطاً عل���ى األنظمة العربية كي تس���تجيب

لرغبات ش���عوبها؟ وتتعدد العناوين في هذا الصدد والتي

معها واحتوائها بحسب عددهم وقوتهم وتنظيمهم واألطراف

اإلقليمية والدولية التي تقف وراءهم.
املروجون للمشروع:
خامسًاّ :

تصل إلى أن الغرب هو الذي د ّرب نشطاء الثورة وهو الذي

وهؤالء يتن ّوعون ما بني قوميني سابقني وحاليني وعسكريني

املقابل ال ميكن إهمال أنه كانت هناك توقعات أمريكية أو

التعامل مع حتليالتهم بحذر وح���رص ،خاصة أن منهم الكثير

طريقة التفكير الغربي عامة واألمريكي خاصة يقول إنهم

زوال شمس القومية العربية وترنح كثير من األنظمة الدكتاتورية

تصدر مشهد احلكم ،وفي
أتى باإلخوان والس���لفيني إلى
ّ

سابقني يطلقون على أنفسهم خبراء استراتيجيني! فهؤالء يجب

غربية بقرب حدوث تغييرات ما في املنطقة ،والذي يعرف

الذي يحاول إثبات وجود بأنه ال يزال في الساحة ،خاصة بعد

ال يترك���ون األمر للصدفة البحتة ،وإن الغرب منذ عش���ر
سنوات تقريباً وبالتحديد بعد احلادي عشر من سبتمبر،

العسكرية وبزوغ شمس حكم اإلسالميني على املنطقة.

يضغط باجتاه التأثير على األفكار اإلسالمية التي تسود

إن االنتباه واحلذر وأخذ احليطة وإعداد اس���تراتيجيات

املواجهة لص���د مخططات التفتيت هذه؛ كل هذا ال يغني عن

في املنطقة كي تعبر عن نفس���ها بطريقة أكثر ليبرالية أو

االنتباه إلى أن بعض هذه املخططات قد يعمد أعداء األمة إلى
ترويجها ليبقى العقل العربي دائراً في فلك املؤامرات ،خائفاً

يتصادم مع الغرب.

قضايا مصيرية.

تتسق مع الفكر الغربي ،فإذا حدث تغيير  -وهو بال شك

غي���ر مرغوب فيه من قبلهم  -فإن���ه يحدث في اجتاه ال

بعيداً عن التفكير العلمي ،منش���غ ً
ال بقضايا وهمية بعيداً عن
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[المسلمون والعالم]

وسائل مقاومة التقسيم

د .طـــه الزيدي

مفهوم العالم اإلسالمي

أغلبية مسلمة((( .ويرى بعض الباحثني أنَّ الدول اإلسالمية هي

اإلسالم دين عاملي ورسالته لإلنسانية جمعاء ،وهو لم ِ
يأت

ما تزيد نس���بة املس���لمني فيها على  ،(((% 50كما أنَّ األقليات

إلى طائف���ة معينة أو إلى جنس خاص م���ن الناس ،وإمنا أتى
اس إ ِنّي َر ُس���ولُ ال َّل ِه
للن���اس جميعاً ،يقول الله تعالى{ :قُلْ َيا َأ ُّي َها ال َّن ُ

إس�ل�امية صغيرة ،إذ إنَّ بعض األقليات تفوق في عددها عدد

إل َْي ُك ْم َج ِم ًيعا} [األعراف.]١٥٨ :

وال يزال اإلس�ل�ام ينتش���ر في األرض وأمته تتوسع وعامله

يتمدد في كل يوم ،لكن ماذا يقصد بالعالم اإلسالمي املعاصر؟
إن املقصود بالعالم اإلس�ل�امي الدول اإلسالمية واألقليات
املس���لمة ،أو هو مفهوم جغرافي يش���مل البلدان التي تسكنها
أكثرية مس���لمة ،أو كانت تخضع للمسلمني سابقاً ،أو كانت ذات
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املسلمة تنقسم إلى قس���مني :أقليات إسالمية كبيرة ،وأقليات

نسمات دول إسالمية بأكملها.

وتكون مس���احة العالم اإلسالمي  %23من مساحة اليابسة،
أي  31ملي���ون ك���م ،2ويك���ون املس���ــــلمون  -بحس���ب آخر
اإلحصائيات  %26 -من مجموع س���كان العالم ،أي نحو 1500
مليون نس���مة ..وميثل املس���لمون األجناس املختلفة كلها التي
((( حاضر العالم اإلسالمي وقضاياه املعاصرة ،د .جميل عبد الله املصري ،ص .16
((( جغرافية العالم اإلسالمي واقتصادياته ،د .محمود أبو العال ،ص .23

تس���كن س���طح األرض التي ال تخلو بقعة فيها من مسلم يؤمن
بوحدانية الله ج ّل جالله .وبش���كل عام يتوزع املسلمون بحسب
النس���ب التالية % 18.7 :في الدول العربية ،و % 63في الدول
اإلس�ل�امية غير العربية ،و %18.4في األقليات املس���لمة في
الدول غير اإلسالمية ،ومع تناسق العالم اإلسالمي وانسجامه

أس ��اليب الوح ��دة ومقاوم ��ة تقس ��يم العال ��م
اإلسالمي:
ميك���ن لنا أن نرصد ثالث حقب للعالم اإلس�ل�امي

باعتبار الوحدة اإلسالمية:

األول���ى :حقبة اخلالفة والدولة اإلس�ل�امية (حتى

بس���بب ما يجمعهم من قواسم مش���تركة ،إال أننا نؤشر إلى أنَّ
العالم اإلسالمي لسعته شهد تنوعاً في جوانب عدة ،منها(((:

س���قوط الدولة العثمانية) ،ومتثل الوحدة اإلس�ل�امية

 -1التنوع اجلغرافي :فاملس���لمون يتوزعون ف���ي قارات العالم
املأهولة جميعها ،وقلما جند بلداً له حضور سياسي إال وفيه

الثانية :حقبة االحتالل (االستعمار الغربي) ألغلب

نسبة من املسلمني.
 -2التن���وع العرق���ي (اإلثنولوجي) :فاملس���لمون يتوزعون في
مجموعات عرقية كثي���رة ،أبرزها :املجموعة اآلرية الهندية

اإلطار العام لها.

الدول العربية واإلس�ل�امية ،ومتث���ل التجزئة وتفكيك

العالم اإلسالمي وتقسيمه ،ومعلمها العام صاحبته فكرة
الوحدة اإلسالمية على ضوء املستجدات.

الثالثة :حقبة التحرر من االحتالل الغربي وقيام أو

وتبلغ نسبتهم  %26من مجموع املسلمني ،واملجموعة العربية

تش���كيل الدول العربية واإلسالمية ،وأبرز معاملها إقرار

نس���بتهم  ،%17.5واملجموعة املالوية وتبلغ نس���بتهم ،%16

فالعالم اإلس�ل�امي اليوم مقسم إلى دول ودويالت

واملجموعة املغولية الدرافيدية وتبلغ نسبتهم  ،%8.5يضاف

تقسيم املقسم وجتزئة املجزأ ،كما حدث في إندونيسيا

وتبلغ نس���بتهم  ،%18.7واملجموعة املغولي���ة التركية وتبلغ

التقسيم ،مع قيام مشاريع متهيدية للوحدة اإلسالمية.

واملجموع���ة اإلفريقي���ة والزجنية وتبلغ نس���بتهم ،%13.3

وأقاليم ،بل إنه يتعرض اليوم لسياسة عدوانية تقوم على

إليهم املجموعة األوروبية واألمريكيتان واألسترالية(((.

والسودان ويهدد بقية الدول العربية واإلسالمية ،ضمن

 - 3التن���وع في اللغة :إذ يتكلم املس���لمون بجميع اللغات احلية
في العالم.
 - 4التنوع العلم���ي والثقافي :إنَّ البيئة واحلضارة التي حتيط
باملجموعات املس���لمة متنوعة ،وهذا له امت���داد على تنوع
العمق العلمي والثقافي للمسلمني.
 - 5تنوع األنظمة السياسية :فمن املعلوم أنَّ املسلمني ينتشرون

مخطط اليهودي برنارد لوي���س ،وإزاء ذلك ومع صعود
احلركات اإلسالمية سياسياً واقتصادياً وإعالمياً؛ فإن
املسؤولية تتعاظم في مواجهة مشاريع التقسيم.

وميكن أن نحدد أهم األساليب في مقاومة مشاريع

التقسيم وفي قيام الوحدة اإلسالمية ،ومنها:

ً
أوال :ترس ��يخ ثقاف ��ة الوح ��دة اإلس�ل�امية ونب ��ذ

في دول عدة ،وهذه الدول تخضع ألنظمة سياس���ية متعددة

التقسيم والتفرق:

النظام السياس���ي الذي يحكم الدول اإلسالمية واألقليات

علم���اء األمة ومفكريه���ا الرغبة في ض���رورة اجتماع

لها آث���ار على طبيعة احلياة في تلك ال���دول ،وهكذا يتنوع
املسلمة.
وهذه التنوعات متلي على أي فكرة أو مرجعية وحدوية في
العالم اإلسالمي (سواء أكانت سياسية أم شرعية أم اقتصادية
أم إعالمي���ة)؛ أن تراع���ي هذا التنوع وتعطيه ما يس���تحق في
أهدافها ووس���ائلها وإجراءاتها ،إن أرادت حتقيق دوافع قيامها
ومقصدها في الوحدة.
((( املرجعية اإلعالمية في اإلسالم ،د .طه أحمد ،ص .182
((( جغرافية العالم اإلسالمي ،ص .25 – 24

بع���د أن وط���ئ التتار أرض املس���لمني تو ّلدت لدى

أصل لذلك ش���يخ اإلسالم
املس���لمني وتوحدهم ،فقد ّ
ابن تيمي���ة قائ ً
ال :ال بد للناس م���ن االجتماع والتعاون
والتناص���ر جلل���ب املنافع ودفع املض���ار  .فقد أحس
(((

ابن تيمي���ة باخلطر احملدق على اخلالفة اإلس�ل�امية

والدولة اإلس�ل�امية من اخلارج من التتار الذين دمروا
الكثير من البالد اإلس�ل�امية أواخر القرن الرابع عشر
امليالدي ،كذلك أحس بالفساد الذي استشرى في البالد

اإلس�ل�امية؛ لهذا ينادي بالوحدة اإلسالمية الصحيحة
((( السياسة الشرعية ،ص .35
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في ظل اخلالفة العباس���ية القائمة ،وينادي بتطهير الدولة من

قال اإلم���ام النووي ف���ي ش���رحه ( :)241/12فيه األمر

إسالمية حقيقية يقوم فيها خليفة املسلمني بواجباته وسلطاته

ذل���ك ،وينهى عن ذلك ،فإن لم ينته قوتل ،وإن لم يندفع ش���ره
إال بقتل���ه فقتل كان هدراً ،فقوله  #فاضربوه بالس���يف وفي

املفس���دين ومن الفساد ،أي إنَّ ابن تيمية ينادي بتحويل الوحدة
اإلس�ل�امية الظاهرية حتت إمرة اخلليفة العباس���ي إلى وحدة

السياسية والروحية(((.

إن تأصي���ل العلماء ،ال س���يما املجددين ،ملفه���وم الوحدة

اإلس�ل�امية الصحيحة؛ هدفه السعي إلى إشاعة ثقافة الوحدة
اإلس�ل�امية في املجتمعات اإلس�ل�امية ،ومن ثم تبصير قادتها

بتح ّمل مسؤولية حتقيقها وانتها ًء بقيامها.

ومما يعني على ذلك أن الشريعة اإلسالمية زاخرة بالنصوص

التي تؤكد على الوحدة وأنها فريضة تتح ّمل األمة مس���ؤوليتها،
مثلما حتدد أسباب الفرقة والتشرذم ،يقول الله تعالى:
{و َّإن َه ِ
���م فَا َّتق ِ
ُون َ )#^٥٢^#ف َتق ََّط ُعوا
 َ���ذ ِه ُأ َّم ُت ُك ْم ُأ َّم ًة َو ِاح َد ًة َو َأ َنا َر ُّب ُك ْ
ّ
َأ ْم َر ُه���م َب ْي َن ُه ْم ُز ُب ًرا كُ ُل ِح ْز ٍب بمِ َا ل ََد ْيهِ ْم َفرِ ُحونَ  )#^٥٣^#فَذَ ْر ُه ْم ِفي غَ ْم َر ِتهِ ْم
َح َّتى ِح ٍني} [املؤمنون.]٥٤ - ٥٢ :
���بق َْت ِمن
اس إ َّال ُأ َّم ًة َو ِاح َد ًة ف ْ
 َ{و َم���ا كَ انَ ال َّن ُ
َاخ َت َلفُوا َول َْوال كَ ِل َم ٌة َس َ
َّر ِّب َك َلق ُِض َي َب ْي َن ُه ْم ِف َيما ِفي ِه َيخْ َت ِلفُونَ } [يونس.]١٩ :
ِين َو َأن َزلَ
اس ُأ َّم ًة َو ِاح َد ًة ف ََب َع َث ال َّل ُه ال َّن ِب ِّي َ
 {كَ انَ ال َّن ُين َو ُم ِنذر َ
ني ُم َب ِّشرِ َ
اس ِف َيما ْاخ َت َلفُوا ِفي ِه َو َما ْاخ َتل ََف ِفي ِه إ َّال
ْـح ِّق ِل َي ْح ُك َم َبينْ َ ال َّن ِ
َم َع ُه ُم ال ِْك َت َ
اب بِال َ
ين آ َم ُنوا
���م ال َْب ِّي َن ُ
ات َب ْغ ًيا َب ْي َن ُه ْم َف َه َدى ال َّل ُه ا َّل ِذ َ
ا َّل ِذ َ
ين ُأو ُتو ُه ِم ْن َب ْع ِد َما َج َاء ْت ُه ُ
ْـح ِّق بِإذْ ِن ِه َوال َّل ُه َي ْه ِدي َمن َي َش ُاء إلَى ِص َر ٍاط ُّم ْس َت ِق ٍيم}
ِل َـما ْاخ َت َلفُوا ِفي ِه ِم َن ال َ

[البقرة.]٢١٣ :

ونالحظ أن اآليات السابقة جمعت بني الدعوة للوحدة وأنها

أصل قيام األمة ،والتحذير من الفرقة واالنقس���ام واالختالف،

كما أنها أرجعت أس���بابها إلى الناس أنفسهم ،ال سيما قادتهم
الدينيني والسياسيني.
ومن السنةَ :قا َل َر ُسول الله :#
احمه��� ْم َوتَ َع ُ
اطفِ ه ْمَ ،مثَ ُل
 « َمثَ ُل املُؤْمِ ن َني ف���ي تَ َوا ِّد ِه ْم وتَ َر ُ
اعى لَ ُه َسا ِئ ُر ا َ
ا َ
جل َسدِ ِإ َذا ْ
اش���تَ َكى مِ نْ ُه ُع ْ
ِالس َهرِ
ض ٌو تَ َد َ
جل َسدِ ب َّ

وا ُ
حل َّمى»(((.
اح ٍد إِنِ ْ
 «المْ ُؤْمِ نُو َن َك َر ُج ٍل َو ِاعى لَ ُه َسا ِئ ُر
اش���تَ َكى َرأْ ُس ُه تَ َد َ
(((
الس َهرِ »  ،وفي رواية أخرى «املسلمون كرجل
الجْ َ َسدِ بِالحْ ُ َّمى َو َّ
واحد».
َ
َ
َ
ُ
َات َف َم��� ْن أ َرا َد أ ْن يُ َف ِّر َق أ ْم َر َهذِ ِه
َات َو َهن ٌ
 « ِإ َّن ُه َس���تَكو ُن َهن ٌ(((
ِالسيْ ِف َكا ِئنًا َم ْن َكانَ» .
األُ َّمةِ َو ْهي َجمِ ي ٌع َف ْ
اضرِ بُوهُ ب َّ
((( جغرافية العالم اإلسالمي ،ص .462
((( أخرجه البخاري ( ،)6011ومسلم (.)6751
((( أخرجه مسلم (.)6753
((( أخرجه مسلم (.)4902
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بقتال من خرج على اإلمام أو أراد تفريق كلمة املس���لمني ونحو

الرواية األخرى فاقتلوه ،معناه إذا لم يندفع إال بذلك ،وقوله #

(يريد أن يشق عصاكم) معناه يفرق جماعتكم كما تفرق العصاة

املشقوقة ،وهو عبارة عن اختالف الكلمة وتنافر النفوس.

ثاني ًا :دعم معالم الوحدة اإلسالمية:
قلنا س���ابقاً إن هناك قواسم مشتركة في األمة اإلسالمية

تدع���م حتقيق وحدته���ا ،وحتفظها م���ن االنهيار ف���ي هاوية
االنقس���ام والتفرق والتش���رذم ،ومن تلكم القواس���م املشتركة:
«عقيدة التوحيد ،ووحدة الرس���الة والنبوة ،ووحدة الدس���تور،

ووحدة مرجعية التشريع من القرآن والسنة ،والتاريخ اإلسالمي
املش���ترك ،واللغة العربية املش���تركة ،ووحدة الش���عور والغاية،

ووحدة التبليغ باللسان والسنان».

وعلى س���بيل التمثيل ،ل���و عدنا إلى النص���وص القرآنية

وتؤسس لها في األمة؛ لوجدناها
تؤصل للوحدة
الس���ابقة التي ّ
ّ
ترب���ط الوحدة بأصل عظيم ،مثلما تد ّلل على أن التفريط بهذا
األصل واتباع نواقضه من أعظم األس���باب املؤدية إلى التقسيم

والتفرق والتمزق ،إن���ه التوحيد اخلالص لله تعالى في ألوهيته

وربوبيته وأس���مائه وصفاته وااللتزام مبقتضيات هذا التوحيد،
اس
يقول الله تعالىَ { :ف َأ ِق ْم َو ْج َه َك ِل ِّلدينِ َح ِني ًفا ِفطْ َر َت ال َّل ِه ا َّل ِتي فَطَ َر ال َّن َ
َعل َْي َه���ا ال َت ْب ِديلَ ِلـخَ ْلقِ ال َّل ِه َذ ِل َك ِّ
اس ال َي ْعل َُمونَ
ي���ن ا ْل َق ِّي ُم َول َِك َّن َأكْ َث َر ال َّن ِ
الد ُ
ني
الصال َة َوال َت ُكو ُنوا ِم َن ال ُْـمشْ ���رِ ِك َ
ُ )#^٣٠^#م ِنيب َ
يم���وا َّ
ِ�ي�ن إل َْي��� ِه َوا َّتقُو ُه َو َأ ِق ُ
ين ف ََّرقُوا ِدي َن ُهم َوكَ ا ُنوا ِش َي ًعا كُ ُّل ِح ْز ٍب بمِ َا ل ََد ْيهِ ْم َفرِ ُحونَ }
ِ )#^٣١^#م َن ا َّل ِذ َ
ين ف ََّرقُوا ِدي َن ُه ْم َوكَ ا ُنوا
[الروم ،]٣٢ - ٣٠ :ويقول س���بحانهَّ :
{إن ا َّل ِذ َ
ِش َي ًعا َّل ْس َت ِم ْن ُه ْم ِفي شَ ْيءٍ مَّ َ
إنا َأ ْم ُر ُه ْم إلَى ال َّل ِه ث َُّم ُي َن ِّب ُئ ُهم بمِ َا كَ ا ُنوا َي ْف َعلُونَ }
[األنعام.]١٥٩ :

فالتوحي���د أصل الوحدة اإلس�ل�امية ،والش���رك والنفاق

واملعاصي أصل الفرقة والتشرذم واالختالف املذموم ،وما شاع

في األمة إال أس���رعت إليها مشاريع التقسيم ،وهكذا بالنسبة
لبقي���ة املعالم التي ينبغي االهتم���ام بها ودعمها من أجل جمع

أبناء األمة عليها ،ف���إذا ما اجتمعت وانقادت لها وحكمتها في
شؤونها كافة ،سهل الطريق أمام توحيد األمة وإفشال مشاريع

التقسيم.

الش���خصيات ورمبا اجلماعات التي تري���د جمع الناس – كما

يقولون  ،-إذ يريدون مترير أعظم أبواب الش���رك والثناء على
ألج ٍل غير معلوم ،وعدم اتخاذ األس���باب املش���روعة في
أهله َ

تغيير الواقع بحسب الضوابط الش���رعية ،بل رمبا ظنوا عدم
وج���ود أثر لهذا وقد يصححون بعضه .لقد كان بنو إس���رائيل

وقتذاك أهل توحيد طرأ عليهم الش���رك ،فقام هارون  -عليه
السالم  -بواجب البيان واإلنكار على أمت وجه وأفضل سلوك،

وق���د ترج���ح عنده أن هذا الش���رك لن يطول ب���ل هو مؤقت

س���يزول بقدوم موس���ى  -عليه الس�ل�ام  ،-ولو تركهم لتفرق
الناس وتقاتلوا فيصبح جمعهم على احلق والهدى أمراً عسراً،
ويذه���ب في هذه الفتنة كثير من الدهماء والعامة الذين ميكن

ردهم بيسر وس���هولة حال حضور الكليم عليه السالم ،كما أن
هارون كان مستضعفاً ولم يكن لديه من املزايا والتأثير والهيبة
والصالحيات التي عند موس���ى ،وهو وكيل ووزير وموسى هو

األصيل وولي األمر ،فاجتهد في دفع املفسدة املفرقة والسيطرة
على الوضع عل���ى حاله مع البيان للجميع ،وترجح عند هارون

– بفعله ذاك  -أنه ملتزم بأمر موسى ووصيته باإلصالح وعدم
اتباع سبيل املفسدين ،ولذلك ملا رجع موسى استطاع أن يصلح

احلال ،ولو تركهم هارون لضاعت فرصة اإلصالح هذه ،ولوقع
حتت طائلة التقصير في عدم لزوم وصية موس���ى والنص على

التوحيد والوحدة ..أيهما أولى:

واملتصدرون لشأن األمة،
هنالك مسألة اختلف فيها الدعاة
ّ

مفادها :أيهما أولى باالنطالقة منه :أن نوحد األمة ثم ندعوها

إل���ى التوحيد ،أم نقيم التوحيد ث���م ندعوها إلى الوحدة حتت
رايته؟

لقد اس���تدل القائل���ون بالقول األول مبا دار بني موس���ى
ون َما َم َن َع َ
���ك إذْ َر َأ ْي َت ُه ْم َض ُّلوا
وهارون عليهما الس�ل�ام{ :قَالَ َيا َه ُار ُ
َ )#^٩٢^#أ َّال َت َّت ِب َع���نِ َأ َف َع َص ْي َت َأ ْمرِ ي  )#^٩٣^#قَالَ َي���ا ْب َن ُؤ َّم ال َت ْأ ُخذْ ِب ِل ْح َي ِتي َوال
إس َرا ِئيلَ َول َْم َت ْرق ُْب َق ْو ِلي}
ب َِر ْأ ِس���ي إ ِنّي َخ ِش ُ
���يت َأن َت ُقولَ ف ََّر ْق َت َبينْ َ َب ِني ْ

[ط���ه ،]٩٤ - ٩٢ :يق���ول اإلمام القرطبي ف���ي (اجلامع ألحكام

البقاء واإلصالح ،وال ش���ك أن اإلنسان إذا فعل ما باستطاعته
فهو مأجور مشكور وليس آثماً وال مؤاخذاً ،قال تعالى{ :فَا َّتقُوا
اس َتطَ ْع ُت ْم} [التغابن.]١٦ :
ال َّل َه َما ْ

ونضي���ف أن االنقس���ام والفرقة الداخلي���ة حصلت فعلياً

دب فيهم جراء صنيع
في بني إس���رائيل بسبب الش���رك الذي ّ
الس���امري ،كما أن موسى عليه السالم قام بتحطيم العجل فور

عودته وقضى على فتنة الش���رك ،فعاد التوحيد ومعه حتققت
الوحدة الشاملة في بني إس���رائيل ثانية مع عقوبة صارمة ملن
أشرك بالله.

ثالث ًا :إيجاد املرجعية املوحدة:

القرآن :)159/11 ،أي خش���يت أن أخرج وأتركهم وقد أمرتني

إن من األساليب التي ميكن اعتمادها في مواجهة مشاريع

ورمبا أدى األمر إلى سفك الدماء ،وخشيت إن زجرتهم أن يقع

اجلاد على تعزيز وجود املش���اريع املش���تركة واملرجعية املوحدة

يعقب د .أمني املصلح في (إحتاف الغر بأن اخلالف ش���ر،
ص  )47على هذا االس���تدالل قائ ً
ال :هناك فروق واضحة بني

والعسكرية واإلعالمية والتعليمية)(((.

أن أخرج معهم ،فلو خرجت التبعني قوم ويتخلف مع العجل قوم،

التقسيم ،سواء على مس���توى الدول أو الدولة الواحدة؛ العمل

قتال فتلومني على ذلك.

وفي مجاالت احلياة كافة (السياس���ية والشرعية واالقتصادية

صني���ع هارون عليه الس�ل�ام وبني صنيع بعض املس���لمني من

((( سنقتصر بالتمثيل على املرجعية السياسية واملرجعية الشرعية لكونهما محور الطاعة
في قوله تعالى« :وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم».
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املرجعية السياسية اإلسالمية :لقد أدركت الدولة العثمانية

عليها (مؤمتر العالم اإلس�ل�امي) .وجميع املؤمترات آنفة الذكر

أنها سائرة إلى السقوط ،وخشي السلطان العثماني عبد احلميد
أن يؤدي ذلك إلى ضياع الوحدة اإلس�ل�امية ،مدركاً في الوقت

 - 1الص���راع ب�ي�ن التيار القومي ال���ذي تتزعمه كل من مصر

لقوته وشدة تأثيره بأبنائه ،ولذلك فكر بإيجاد مرجعية إسالمية

والتيار اإلسالمي الذي تقوده كل من السعودية واملغرب ودول

نفس���ه أن اإلس�ل�ام يحمل في طياته معالم الوحدة اإلسالمية

موح���دة ،يقول في مذكرات���ه (ص  :)24إنَّ القوة الوحيدة التي
س���تجعلنا واقفني على أقدامنا هي اإلس�ل�ام ..وإننا أمة قوية
بش���رط أن نكون مخلصني لهذا الدين العظيم .ومن هنا جاءت
محاولة السلطان عبد احلميد تأسيس اجلامعة اإلسالمية على
نحو يؤيد نفوذ القوة اإلس�ل�امية القائمة باسم الدولة العثمانية

كقوة مقاومة للنفوذ الغربي.

وما انبثق عنها لم يكتب له الدوام ،وميكن عزو ذلك إلى:

وس���ورية والعراق واليم���ن وتركيا وإيران في عهد الش���اه،
اخلليج وباكستان وأفغانستان.

 - 2تخوف بعض الدول العربية من إقامة منظمة إسالمية على
حس���اب إضعاف جامعة الدول العربية ،ال س���يما أن الدول
العربية تعد محور الدول اإلسالمية.

 - 3ل���م يكن الغ���رب والصهيونية يرغبان ف���ي إقامة منظمة
إس�ل�امية دولية ،ال سيما إذا ما تبنت هذه املنظمة القضية

وبقي���ت فكرة اجلامعة اإلس�ل�امية مجرد فك���رة لم جتد

الفلس���طينية ،ولهذا كان لهما دور خفي في عدم إقامة هذه
املنظمة ،كما أنَّ املعسكر االشتراكي لم يكن راغباً في إقامة

ف���ي صالح الدول���ة العثمانية عموماً والس���لطان عبد احلميد
خصوصاً ،وأخيراً تنامي التيار القومي داخل تركيا قابله تنامي

وب�ي�ن احلركات والقي���ادات اإلس�ل�امية ،وأن قيام منظمة
إس�ل�امية دولية قد يعزز الثقة عند هذه احلركات ويحفزها

الدولة العثمانية على هذه البلدان(((.

ومع اكتمال حترر أغلب البلدان العربية واإلسالمية ،جاءت

طريقها إلى الواقع ،وميكن أن نعزو س���بب فشل قيام اجلامعة
اإلسالمية إلى ثالثة عوامل رئيسة ،هي :ضعف الدولة العثمانية
داخلياً وخارجياً ،ولم تكن الظ���روف اإلقليمية والدولية آنذاك

التيار القومي العربي في البلدان العربية ،ما أضعف س���يطرة

منظمة إسالمية دولية ألسباب أيديولوجية معادية للدين.
 - 4يض���اف إلى ذلك أنَّ هن���اك صراعاً بني األنظمة احلاكمة

لالنتشار والتوسع والقوة ما يؤثر على سلطتهم وامتيازاتهم.

وبعد س���قوط الدولة العثمانية وما تاله من سقوط للبلدان

مرحلة تأسيس املنظمات اإلس�ل�امية اجلماهيرية والسياسية

كل هذه الظروف دفعت نخبة من مفكري العالم اإلسالمي إلى

 -رابطة العالم اإلس�ل�امي ،وأسست عام 1381هـ املوافق

اإلسالمية حتت االحتالل األجنبي وما أصابها من تخلف ومتزق؛

جتديد الدعوة إليجاد مرجعية للعالم اإلسالمي بغض النظر عن
اسمها ،ولم تقتصر الدعوة إلى إيجاد مرجعية للعالم اإلسالمي

عل���ى املفكرين ،وإمنا كانت هناك جهود رس���مية قام بها بعض
الدول العربية واإلس�ل�امية ،فقد ُعق���د العديد من املؤمترات
الدولية للعمل على إقامة منظمة إسالمية دولية تكون مرجعية

للدول اإلسالمية تتولى تنظيم العالقات بني الدول اإلسالمية،
ومن ذلك :مؤمتر مكة املكرمة عام 1924م ،ومؤمتر اخلالفة في

مصر عام 1926م ،ومؤمتر العالم اإلس�ل�امي مبكة املكرمة في

حزي���ران عام 1926م ،وفي كان���ون األول من عام 1931م عقد
مؤمتر إس�ل�امي عاملي في القدس من أجل التضامن اإلسالمي
وانبثق عنه إنشاء منظمة إسالمية دولية دائمة ،وبعد قيام دولة

باكستان عقد فيها مؤمتر العالم اإلسالمي عام 1949م ،ومؤمتر
آخر عام 1951م ،وفي عام 1954م عقد مؤمتر في القاهرة ضم
عدداً من الدول اإلس�ل�امية وقرروا إنشاء منظمة دولية أطلقوا
((( منظمة املؤمتر اإلسالمي ،د .سهيل الفتالوي ،ص .60
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العاملية ،منها:

(مايو .)1962

 منظم���ة املؤمتر اإلس�ل�امي ،وعق���د أول مؤمتر لها في1974/2/22م( ،ومت مؤخراً تغيير اسمها إلى منظمة التضامن

اإلسالمي).

وقد أثبتت هات���ان املرجعيتان أنهما أه���م املرجعيات في

العالم اإلس�ل�امي ،ولو بشكل جزئي ،ولم ترتقيا لتكونا مرجعية
موحدة وشاملة للعالم اإلسالمي ،وذلك خلضوعهما للمقررات
السياسية للدول املؤسسة والداعمة لهما ،وألنهما لم تنصا في
ميثاقهم���ا وضمن أهدافهما على حتقيق الوحدة اإلس�ل�امية،
وإمنا اكتفتا باإلش���ارة إلى حتقيق التضامن السياس���ي للدول
األعضاء ،ومما يؤكد ال���دور اإليجابي لهاتني املرجعيتني أنهما

أسس���تا كيانات فقهي���ة واقتصادية وإعالمي���ة وتربوية عاملية
ّ
أس���همت ولو بشكل يس���ير في احلفاظ على الوضع القائم في

الدول اإلسالمية.

املرجعية الشرعية:
ش���� ّكل االجتهاد اجلماعي على مدار العصور اإلس��ل�امية
صورة من صور الوحدة اإلس��ل�امية ،ومعلماً من معالم مقاومة
الفرقة والتعصب املذهبي ،وإن لم تظهر بصورة جلية في عصور
اخلالفة اإلسالمية؛ ألن الوحدة اإلسالمية كانت قائمة .وأما
ف����ي العصر احلديث فإن احلاجة إل����ى إيجاد مرجعية فقهية
موحدة يتم من خاللها مناقش����ة املس����ائل واحلوادث والنوازل
والقضايا التي تعم بها البلوى؛ شكلت خطوة متقدمة في إطار
االجتهاد اجلماع����ي ،يقول بديع الزمان النورس����ي في كتابه
صيقل اإلسالم (ص  :)352كيف يا ترى يكون مبقدور شخص
واح����د القيام بكل تلك األعباء ،لس����نا في الزم����ان الغابر ،إذ
كان احلاكم ش����خصاً واحداً ،ومفتيه رمبا شخص واحد أيضاً،
يصحح رأيه ويصوب����ه ،فالزمان اآلن زمان اجلماعة ،واحلاكم
ش����خص معنوي ينبثق من روح اجلماعة ،فمجالس الش����ورى
متلك تلك الشخصية ..فاحلاجة شديدة إلى مثل هذا املجلس
الش����وري الشرعي ،فإن لم يؤسس في مركز اخلالفة فيؤسس
بالضرورة في مكان آخر.
ثم كانت دعوة ش����يخ الزيتونة اإلمام ابن عاشور إلى قيام
مؤسس����ة علمية ،يقول في كتابه مقاصد الشريعة اإلسالمية
(ص  :)302أق����ل م����ا يجب على العلماء في ه����ذا العصر أن
يبتدئ����وا به من هذا الغرض العلمي ،هو أن يس����عوا إلى جمع
مجم����ع علمي يحضره أكبر العلماء بالعلوم الش����رعية في كل
قطر إس��ل�امي ،على اختالف مذاهب املسلمني في األقطار،
ويبس����طوا بينهم حاجات األمة ،ويصدروا فيها عن وفاق فيما
يتعني عمل األمة عليه ،ويعلموا أقطار اإلسالم مبقرراتهم ،فال
أحسب أحداً ينصرف عن اتباعهم.

ال تشكل عدد من املجامع الفقهية التي أصبحت مرجعاً
وفع ً

إس�ل�امياً أس���هم في احلد من الفوضى التي ولدتها مشاريع
التقسيم والتجزئة في البلدان اإلسالمية ،ولعل من أبرزها:

 مجم����ع البحوث اإلس��ل�امية في األزهر الذي أس����سع����ام 1961م ،وكان األمل أن يغدو ه����ذا املجمع نواة صاحلة
تنبت الكيان الكامل للمجمع العاملي املطلوب ،لوال وقوعه منذ
تأسيسه حتت نفوذ النظام احلاكم وتوجيهه.
 املجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي :وقدمت تشكيله في مكة املكرمة عام 1398هـ 1977 -م.

 مجمع الفقه اإلس��ل�امي ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ،وقدأقيم املؤمتر التأسيسي له مبكة املكرمة في شعبان 1403هـ -
مت����وز 1983م ،ومت إقرار نظامه الداخلي ،وقد حددت أهدافه
في امل����ادة الرابعة ،إذ يعمل على :حتقيق الوحدة اإلس��ل�امية
نظرياً وعملياً عن طريق الس����لوك اإلنساني ذاتياً واجتماعياً
ودولياً وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية ،وشد األمة اإلسالمية

لعقيدتها ودراس����ة مش����كالت احلياة املعاصرة فيها ،اجتهاداً

أصي ً
ال لتقدمي احللول النابعة من الشريعة اإلسالمية.

 االحتاد العاملي للعلماء املس����لمني ،وأسس عام 2004م،وجند رئيس����ه الدكتور يوس����ف القرضاوي يشير إلى مرجعية
هذا االحتاد ،معل ً
ال قيامه وهدفه هو من أجل :إيجاد مرجعية
عاملية إس��ل�امية بديلة عن اخلالفة يلتقي حولها املس����لمون
ف����ي قضاياهم ومواقفهم من األح����داث عاملياً ،وتعلو فوق كل
التجمع����ات الفقهية اإلقليمية ،ولذا متي����ز هذا االحتاد بعدم
االكتفاء بإصدار املقررات الفقهية ،وإمنا بالتنسيق بني العلماء
واملفكرين في العالم اإلسالمي.
إن أهمية قيام املرجعية الفقهية والش����رعية وقوة تأثيرها
في أبناء األمة اإلس��ل�امية ،تأتي من متسكها باملرجعية العليا
للمس����لمني (الكتاب والسنة) ،ومن هيبة العلماء الربانيني لدى
الناس وانقيادهم لهم ،ولذا؛ فإن من أهم ما نواجه به مشاريع
التقس����يم هو العمل على توحي����د املرجعية الفقيهة في األمة،
فإذا كان العلم����اء على كلمة واحدة اجتمع عليهم الناس بغض
النظر عن اختالف أوطانهم وأجناسهم.

وسائل مقاومة مشاريع التقسيم:

إن ما مت عرضه آنفاً يستلزم اعتماد وسائل فاعلة ومؤثرة

لتعبي����د الطريق أمام الوحدة اإلس��ل�امية ومواجهة مش����اريع
التقسيم ،ومنها:
وس���ائل سياس���ية :إن نش���ر ثقافة الوح���دة ومقاومة
التقسيم ،ودعم معالم الوحدة اإلسالمية ،والعمل اجلاد على
قيام املرجعيات واملش���اريع املشتركة بني الدول اإلسالمية أو
تفعيل القائم منها؛ تكون عبر القنوات السياس���ية ،وهي من
أقصر الط���رق لتحقيقها ،ولذا يجب أن يتح ّمل زعماء األمة

وقادة احلركات اإلس�ل�امية مسؤولية نش���ر مبادئ ومعالم
وس���بل الوحدة اإلسالمية وجعلها هدفاً وغاية في أي جتمع
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أو منظمة أو جامعة يرومون إنش���اءها ،وعليهم بذل أقصى

تغطي األخبار وتصنع املادة اإلعالمية ،فتصدرها وتقضي على

اجلهود لوقف مش���اريع التقس���يم وإن كلفهم ذلك تضحيات

الفوضى التي تس����ببها التبعية والهيمنة الغربية على إعالمنا

كبيرة.

املوجه للدول اإلسالمية؛ وشركة إنتاج فني عمالقة لها القدرة
َّ

وس����ائل اقتصادية :من خالل الس����عي اجل����اد إلى إقامة

على إنتاج البرامج ذات التكلفة العالية.

سوق مش����تركة موحدة للدول اإلسالمية واإلفادة من مواردها

وسائل تربوية وتعليمية :إن نشر ثقافة الوحدة اإلسالمية

الطبيعية وحاجة الس����وق العاملية إليها في التأثير على القرار

ومقاومة مشاريع التقسيم ،وإن دعم معالم الوحدة اإلسالمية

السياسي الدولي ،وما جتربة إيقاف ضخ البترول في حرب 73

والتمس����ك بها؛ يستلزم ترسيخها في نفوس أبناء األمة ،وذلك

إال أمن����وذج ،كما أن تنظيم موارد الزكاة ومصارفها له دور في

من خالل وس����ائل التربية والتعليم وبرامجه في جميع املراحل

إغناء الشعوب اإلسالمية الفقيرة وقطع الطريق أمام مشاريع

الدراسية ،من التمهيدي حتى الدراسات العليا ،وأن تقدم إلى

التنصير وغيرها الهادفة لتفكيك املجتمع وس����لخه عن هويته

أبنائنا بأساليب مشوقة وليست منفرة ،معمقة راسخة وليست

وأمته.

سطحية هشة سرعان ما تزول من األذهان.

وس����ائل إعالمية :بالتركي����ز على صناع����ة برامج تدعو

وس����ائل عسكرية :إن مشاريع التقسيم تستند في جناحها

إلى الوحدة وحتذر من التقس����يم ،مع جمع املادة األرش����يفية

إلى القوة املس����لحة وفرض ذلك على دول العالم اإلس��ل�امي

من تاري����خ األمة ،وتنظيم احلمالت اإلعالمية الس����نوية التي

بالق����وة ،ولذا فإن مواجهة هذه املش����اريع ال بد أن تقوم على

تدعو إلى الوحدة اإلس��ل�امية واإلكثار منه����ا« ،فإن من أحب
ش����يئاً أكثر من ذكره ،ومن أكثر من ذكره سعى إلى حتصيله»؛

بناء مؤسسة عسكرية إس��ل�امية منضبطة قادرة على حماية
األمة في األزمات ،وتكون مصدر ردع واطمئنان في السلم ،وما

واغتنام املناس����بات احمللية والعاملية واحلرص على املش����اركة

جتربة درع اجلزيرة في أحداث البحرين ببعيدة عنا ،يقول الله

في التجمعات ذات احلش����د اجلماهيري ،وإقامة املهرجانات
الثقافي����ة واألدبية والعلمية ،وكل ذلك يدور محور محتواه على

اس��� َتطَ ْع ُتم ِّمن ق َُّوةٍ َو ِمن ِّر َب ِ
اط ا ْلـخَ ْي ِل ُت ْر ِه ُبونَ ِب ِه
{و َأ ِع ُّدوا َل ُهم َّما ْ
تعالىَ :
ين ِمن ُدو ِنهِ ْم ال َت ْعل َُمو َن ُه ُم} [األنفال.]٦٠ :
َع ُد َّو ال َّل ِه َو َع ُد َّوكُ ْم َو َ
آخرِ َ

إنش����اء مركز دراسات الوحدة اإلسالمية :على قادة األمة

الوحدة اإلسالمية ورفض التقس����يم ،وقدوتنا في ذلك رسول
الله  #إذ ألقى خُ ْط َب ًة فِ ي َو َس� ِ
���ط أَ َّي ِام الت َّْشرِ يقِ َفقَا َل :يَا أَ ُّي َها

ومفكريها التفكير اجلاد بإنشاء مركز عاملي لدراسات الوحدة

الس����نوية التي تتضمن فعاليات متنوعة ،وإقامة املس����ابقات

اح ٌد َوإِنَّ أَبَا ُك ْم َو ِ
���اس! أَلاَ إِنَّ َر َّب ُك ْم َو ِ
ض َل ِل َع َرب ٍِّي
اح ٌد ،أَلاَ لاَ َف ْ
ال َّن� ُ
َ
َعلَى أَ ْع َجمِ ٍّي َولاَ ِل َع َجمِ ٍّي َعلَى َع َرب ٍِّي َولاَ لأِ ْح َم َر َعلَى أَ ْس� َ���و َد َولاَ

ْت؟ َقالُوا :بَلَّ َغ َر ُس����و ُل اللَّهِ
أَ ْس���� َو َد َعلَى أَ ْح َم َر ِإلاَّ بِال َّت ْق َوى ،أَبَلَّغ ُ
 .#ثُ َّم َقا َل :أَ ُّي يَ ْو ٍم َه َذا؟ َقالُوا :يَ ْو ٌم َح َرا ٌم .ثُ َّم َقا َل :أَ ُّي َش� ْ���ه ٍر

َه َذا؟ َقالُواَ :ش���� ْه ٌر َح َرا ٌمَ .قا َل أَ ُّي بَل َ ٍد َه َذا؟ َقالُوا :بَل َ ٌد َح َرا ٌم.
َقا َلَ :ف����إِنَّ اللَّ َه َق ْد َح َّر َم بَيْنَ ُك ْم دِ َما َء ُك ْم َوأَ ْم َوالَ ُك ْم َك ُح ْر َمةِ يَ ْومِ ُك ْم
ْت؟ َقالُوا :بَلَّ َغ َر ُسو ُل
َه َذا فِ ي َش���� ْهرِ ُك ْم َه َذا فِ ي بَلَدِ ُك ْم َه َذا ،أَبَلَّغ ُ
صلَّى اللَّ ُه َعلَيْهِ َو َسلَّ َمَ .قا َلِ :ليُ َبلِّ ْغ َّ
الش ِ
ِب .أخرجه
اه ُد الْغَائ َ
اللَّهِ َ

أحم����د ( ،)23489وفي رواية« :إن ربكم واحد وإن أباكم واحد
ودينكم واحد ونبيكم واحد».
كما على املؤسس����ات اإلعالمية اإلس��ل�امية السعي إلى
تشكيل مجمع اإلعالم اإلس��ل�امي الذي يضم مركز دراسات
ومعلومات الوحدة اإلس��ل�امية ،ووكالة أنباء إس��ل�امية عاملية
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اإلسالمية يقوم على إعداد البحوث والدراسات العلمية ورصد
مشاريع التقسيم وحتليلها ووضع برامج عملية لتعزيز الوحدة
اإلس��ل�امية ومقاومة مشاريع التقسيم وإقامة ورش عملية في
البلدان املهددة بالتقسيم ،مع االهتمام بدراسة مآالت املشاريع
والتمييز بني األثر السياسي واالجتماعي لها.
إن جميع الوسائل أعاله ال بد أن يسبقها استشعار عظيم
للمس����ؤولية امللقاة على قادة األمة اإلسالمية وأنهم يتح ّملون
أمانة احلفاظ على وحدة األمة ومواجهة مش����اريع تقسيمها،
وأنه مشروع حضاري كبير يستلزم جهوداً جبارة ،كما أن عليهم

اس����تحضار النية اخلالصة لوجه الله تعالى في سعيهم اجلاد
لوحدة األمة اإلسالمية بعيداً عن املكاسب الشخصية والفئوية
البحتة ،مع همة عالية وعمل دؤوب ،فالطريق إلى الوحدة وعر
وطويل ومحفوف باملخاطر.

[المسلمون والعالم]

نماذج واقعية من التقسيم الحديث للعالم اإلسالمي
د .حم��م��د م�����ورو

(*)

الدعوة اإلس�ل�امية عقد أس ��اس من املش ��روع اإلس�ل�امي ،وه ��ي أو ًال فريضة ش ��رعية ،وثاني ًا ضرورة للصع ��ود احلضاري
اإلس�ل�امي وحلماي ��ة األم ��ة من أعدائها ،وضرورة أيض� � ًا لتحقيق أكبر قدر من املنجزات العمرانية ورقي األخالق والس ��لوك
لدى أفراد هذه األمة.
واألمة اإلس�ل�امية طاملا كانت موحدة كانت قوية وقادرة على حتقيق رس ��التها ،وطاملا كانت مفككة كانت ضعيفة وغير
قادرة على أداء رس ��التها أو حماية نفس ��ها من األعداء ،وغير قادرة على حتقيق إجناز عمراني ذي ش ��أن ،ومنحطة أخالقي ًا
وسلوكي ًا واجتماعي ًا ،وميكننا أن نرصد بسهولة ذلك التالزم احليوي بني الوحدة والصعود احلضاري لألمة اإلسالمية.

الوحدة اإلسالمية فريضة شرعية:
{إن َه ِ
���ذ ِه ُأ َّم ُت ُك ْم ُأ َّم ًة َو ِاح َد ًة َو َأ َنا
يق���ول الله تعالى في كتابه العزيزَّ :
َاع ُب ُد ِ
ون} [األنبياء.]٩٢ :
َر ُّب ُك ْم ف ْ
{و َّإن َه ِذ ِه ُأ َّم ُت ُك ْم ُأ َّم ًة َو ِاح َد ًة َو َأ َنا َر ُّب ُك ْم فَا َّتق ِ
ُون} [املؤمنون.]٥٢ :
َ
ات ال َّل ِه َو ِف ُ
يك ْم َر ُس���و ُل ُه َو َم ْن
{وكَ ْي َ
���ف َت ْكف ُُرونَ َو َأ ْن ُت ْم ُت ْتلَى َعل َْي ُك ْم آ َي ُ
َ
َي ْع َت ِص ْم بِال َّل ِه َفق َْد ُه ِد َي ِإلَى ِص َر ٍاط ُم ْس َت ِق ٍيم} [آل عمران.]101 :
{و ْاع َت ِص ُموا ب َِح ْب ِل ال َّل ِه َج ِميع ًا َولاَ َت َف َّرقُوا َواذْ كُ ُروا ِن ْع َم َت ال َّل ِه َعل َْي ُك ْم
َ

ِإذْ كُ ْن ُت ْم َأ ْع َد ًاء َف َأ َّل َف َبينْ َ ُقلُوب ُِك ْم َف َأ ْص َب ْح ُت ْم ِب ِن ْع َم ِت ِه ِإ ْخ َوان ًا َوكُ ْن ُت ْم َعلَى شَ ���فَا
ِّي� ال َّل ُه ل َُك ْم آ َيا ِت ِه َل َع َّل ُك ْم َت ْه َت ُدونَ }
ْ���رةٍ ِم َن ال َّنا ِر َف َأ ْنقَذَ كُ ْم ِم ْن َها كَ ذَ ِل َك ُي َب� نِّ ُ
ُحف َ

[آل عمران.]103 :

ونالحظ في اآليات املذكورة س���ابقاً أن هناك ارتباطاً بني

الوحدة واألمة الواحدة وبني عب���ادة الله في األولى وتقواه في

الثاني���ة ،وفي الثالثة وضع الوح���دة واالعتصام كمقابل للكفر،
وحبل الوحدة واالعتصام هو الطريق إلى الصراط املستقيم.

وفي اآلية الرابعة نرى أن الله تعالى جعل الوحدة واالعتصام
وع���دم التفريق نوعاً من النعمة ،وهي بال ش���ك نعمة عظيمة،

وجعلها أيضاً طرائق لتجنب الهالك.
ين َت َف َّرقُوا َو ْاخ َت َلفُوا ِم ْن َب ْع ِد َما
ويقول الله تعالى َ
{ولاَ َت ُكو ُنوا كَ ا َّل ِذ َ
يم} [آل عمران.]105 :
َج َاء ُه ُم ال َْب ِّي َن ُ
ات َو ُأو َل ِئ َك َل ُه ْم َعذَ ٌ
اب َع ِظ ٌ
وألن للوحدة هذا الش���أن العظيم في الدنيا واآلخرة ،فإن
األع���داء تربصوا دائم���اً بنا بهدف تفكيك بالدنا على أس���س
(*) رئيس حترير مجلة املختار اإلسالمي في مصر.

طائفية أو عرقية أو جغرافية أو ثقافية ،واس���تخدموا في ذلك

كل أساليب التآمر السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،وحركوا
جيوش���اً ،ودعموا زعماء و ُكتّاباً وأحزاباً وحركات مترد وغيرها

لتحقيق هذا الهدف املريب.

نحن بالطبع ندعو ونس���عى إلى توحيد العالم اإلس�ل�امي

باعتبار ذلك فريضة ،ونع���رف أن ذلك ممكن ومتاح؛ ألنه رغم
سقوط اخلالفة اإلسالمية كأسمى تعبير عن الوحدة اإلسالمية،
فإن الظاهرة الوحدوية في وجدان الشعوب اإلسالمية ما زالت
قوية ،فنحن جميعاً نؤمن بإله واحد وكتاب واحد ورسول واحد،

ونتجه جميعاً إلى قِ بلة واحدة ،واإلحس���اس مبشاكل املسلمني
موجود واحلمد لله في كل مكان ،ولوال هذا الش���عور الوحدوي

القوي لدى اجلماهير ملا رأينا التعاطف الش���عبي الواس���ع مع
القضية الفلس���طينية في كل مكان من العالم اإلس�ل�امي من
تركيا إلى جنوب إفريقيا ،وم���ن طنجة إلى جاكرتا؛ وكذا ظهر
هذا التعاطف في دعم اجله���اد األفغاني ضد الروس ،ثم ضد

حلف الناتو ،وكذلك التعاطف مع مس���لمي البوسنة والهرسك،
ثم كوس���وفو ...وغيرها من املظاهر العدوانية التي ع ّبرت عن

وجدان وحدوي قوي لدى جماهير املس���لمني ..وحتى املسلمون
في الغربة أو في دول األقليات اإلسالمية يتعاطفون مع قضايا

العالم اإلسالمي ويدافعون عنها.

وعلينا أن نبينّ هذا الش���عور الوحدوي بكل وسيلة ممكنة،
وعلينا أن نس���عى إلى توحيد التقومي على األس���اس الهجري
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مث ً
ال في كل البالد اإلس�ل�امية ،وتوحيد ب���دء الصوم واألعياد
في كل العالم ،وعلينا االهتمام باتس���اع مؤسسات إعالمية ذات

التقسيم والتفرقة عن طريق األعراق:
اإلس�ل�ام ال يفرق بني املسلمني على أس���اس اللون والعرق

طابع عاملي إس�ل�امي ونش���ر املواد اإلعالمية التي تؤكد قيمة

واللغة ،وبالنس���بة للتجمعات غير اإلس�ل�امية فقد استحدثت
الش���ريعة اإلسالمية لفظ أهل الذمة ،وهو يختلف اختالفاً ب ّيناً

وعلينا أن ندعم أي تنس���يق وتعاون في أي مجال بني الشعوب

واالختالف بني الناس في الش���كل واللون واجلنس والعرق

الوحدة ،وعلينا أن نحقق احتادات للمنظمات املهنية في العالم

اإلس�ل�امي ،وكذا احتادات الهيئات الشعبية والنقابات وغيرها،

في األحكام والدالالت األخالقية واحلقوق عن لفظ األقليات.

اإلسالمية ،بل احلكومات اإلسالمية إذا أمكن.

واللغ���ة ،بل ف���ي املفاهيم والتصورات؛ حقيق���ة ال ميكن القفز

جزء من صراع شامل:
التقسيم والتفكيك
ٌ

ألس���باب ذاتية وموضوعية فإن مساحة  -كبيرة جداً  -من

فوقها ،ولكن اس���تخدام هذا االختالف في تأس���يس مفاهيم

الصراع والتطاحن هو املش���كلة ،فاإلس�ل�ام يدعو إلى التعارف
���م شُ ��� ُعوب ًا َو َق َبا ِئ���لَ ِل َت َع َارفُ���وا ِإ َّن َأكْ َر َم ُك ْم ِع ْن َد ال َّل��� ِه َأ ْتقَاكُ ْم}
َ
{و َج َع ْل َناكُ ْ

تاريخنا اإلسالمي شهدت صراعاً طوي ً
ال في الزمان واملكان بني

[احلج���رات ،]13 :وكان هذا التنوع مص���در ثراء في املجتمعات

أن احل���روب الصليبية على الش���رق  1295 - 1095هي احملطة

واملجتمع اإلس�ل�امي في ذاته كان مصدر ثراء كبيراً طاملا

هذه احملط���ة وبعدها ،ونقصد هنا بكلمة الصليبية «املس���يحية

اإلنصاف ،وإذا حدث انحراف من الش���ريعة اإلسالمية ،وكان

«رس���الة في الطريق إلى ثقافتنا» ،كتاب الهالل ،القاهرة ،1991

كله وليس على األقليات فقط ..ومع س���قوط اخلالفة وتشوشر

والروماني أكثر ما تستند إلى املسيحية احملرفة ،ذلك أن القيصر

موضوعية ،ولكن كطريق لتحقيق أهداف سياسية ،أو استخدام

الوثنية الرومانية ،ومع االحتكاك بني احلضارة اإلسالمية وأوروبا

التجرب���ة التاريخية واحلضارية بأفضل أن���واع التعاون والثراء

احلضارة اإلس�ل�امية واحلضارة الغربي���ة ،ويخطئ من يتصور

التي تقوم على العدل.

الوحي���دة في هذا الصراع؛ فلقد كانت احل���روب الصليبية قبل

كان هن���اك التزام بالش���ريعة اإلس�ل�امية الغ���راء التي حتقق

الش���مالية» كما ع ّرفها األس���تاذ محمود محمد شاكر في كتابه

هناك نوع من الظلم والتهميش ،فإن ذلك كان يقع على املجتمع

العدد 489؛ وهي مس���يحية وثنية تس���تند إلى التراث اليوناني

أفكار النخبة ،فإن املش���كلة برزت إلى الس���طح ،ليس كحقيقة

الروماني قس���طنطني حني دخل في املس���يحية فإنه أدخلها في

خارج���ي ،بل نكاد نقول إن املجتمع اإلس�ل�امي هو الذي صك

اكتش���ف األوروبيون أن هناك منظومة فكرية وثقافية إس�ل�امية

عن طريق التنوع ،فاألس���ود واألبيض واألحمر والعربي والتركي
وسمح لهم بأن يسهموا
واإلفريقي وغير املس���لم أيضاً؛ أسهموا ُ

بد من اكتشاف وس���ائل إلضعاف القلعة اإلسالمية من داخلها،

في يونيو  2006نشرت مجلة القوات املسلحة األمريكية تقريراً

هزمية احلملة الفرجنية على مصر ،فق ّرر إنشاء عني من الباحثني

في شعبة االستخبارات العسكرية؛ حتدث فيه عن تقسيم الشرق

داخلها ،عن طريق عدد من الوس���ائل ،منها :التجزئة والتقسيم

وإيران ومناطق من الس���عودية واإلمارات والكويت والبحرين ،أو

الوسائل فيما بعد ،إال أنها تظل فكرة قدمية حديثة.

وتركيا ،ثم يأتي بعد ذلك الدور على مصر ليتم تفكيكها مع تفكيك

شديدة التماسك ،وأن املواجهة الصريحة واملباشرة مع احلضارة

اإلس�ل�امية ستؤدي إلى هزمية أوروبية ال شك فيها ،ومن ثم فال

في البناء احلضاري اإلسالمي.

وهذه الفكرة راودت لويس الرابع أثناء أس���ره في املنصورة بعد

كتبه «رالف بيترز» ،وهو كولونيل سابق في اجليش األمريكي خدم

«املستش���رقني» للبحث في وسائل إضعاف القلعة اإلسالمية من

األوس���ط من جديد واقترح إقامة دولة شيعية في جنوب العراق

عن طريق األقليات الدينية والعرقية واملذهبية ،وقد تطورت تلك

دولة ماروني���ة درزية في جبل لبنان ،وتفكيك إيران والس���عودية

تق���ول الدكتورة سوس���ن إس���ماعيل في كتابه���ا «اجلذور

السودان ،واملغرب واجلزائر ...إلخ.

التاريخي���ة لألزمة اللبنانية  -مكتبة نهضة الش���رق  -القاهرة

التقس���يم على األس���اس العرقي مث ً
ال ميكن أن يتضح من

طريق غرس بذور اخلالف بني الطوائف مستعينة باإلرساليات

يقط���ن في أجزاء متجاورة من العراق وتركيا وإيران وس���ورية،

بل إن القوى االستعمارية استخدمت موضوع األقليات كثيراً

وإيران وتركيا ،بل حتى في س���ورية ،وكان���ت الواليات املتحدة

 ،»1988إن السياس���ة األوروبية عهدت إلى ترشيح قدمها عن

خالل األك���راد واألمازيج ،واألكراد هم الش���عب الكردي الذي

والتآمر السياسي والثقافي واالقتصادي.

وهن���اك حركات انفصالي���ة كردية موجودة وبق���وة في العراق

للغزو والعدوان واالحتالل.
50
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األمريكية قد استخدمت الورقة الكردية بقوة وخاصة منذ عام

 1991وس���محت بإقامة مناطق أمنية كردية في العراق متهيداً
للتقس���يم والتفكيك في أي حلظة ،أو استخدامها كورقة ضغط

إذا لزم األمر مع تركيا وإيران والعراق وسورية.

أما األمازيج ،فهم مس���لمون س���نة لكنهم جنس عاش في

بالد البربر في ش���مال إفريقيا في املنطقة اجلغرافية املمتدة

من غرب مصر إلى جزر الكناري ،ومن س���احل البحر املتوسط
جنوب إل���ى أعماق الصحراء الكبرى ف���ي النيجر ومالي .ومع
حلول اإلس�ل�ام في إفريقيا اس���تعربت غالبية األمازيج بتبنّيها

اللغة العربية بلهجاتها األمازيجية.
واملتحدث���ون حالياً باللغة األمازيجية ينتش���رون في جميع

وعرقي:
التقسيم على أساس ثقافي ِ

احلواض���ر الكبرى وعلى ش���كل تكتالت قبلي���ة أو عائلية في
البوادي ،وفي املغرب مث ً
ال فإن  %30من الس���كان يتكلمون اللغة

ميك���ن أن نأخذ جنوب الس���ودان منوذجاً في هذا الصدد ،وفي

بنسبة قليلة في كل من تونس وموريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا

إجنليزي منذ احت�ل�ال اإلجنليز ملصر ع���ام  ،1882وتوقيع اتفاقية

منذ أن دخل األمازيج في اإلسالم قاموا بدور كبير في نشر

حس���اب مصر ،ومن يومها مت منع دخول الشماليني إلى اجلنوب إال

األندلس كان معظمهم من األمازيج بقيادة الش���اب األمازيجي

السودان ،واستمر الدعم الكنسي للجنوب في إطار دفعه إلى التمرد،

األمازيجية ،وفي اجلزائر ،%20وف���ي ليبيا  ،%2ويوجد أمازيج

احلقيق���ة كان انفصال جنوب الس���ودان ع���ام  2011محصلة تآمر

فاسو ومصر.

الس���ودان عام  1899الت���ي أطلقت يد اإلجنليز في الس���ودان على

الدين واجلهاد في س���بيله ،حتى إن أول املسلمني الذين فتحوا

بتأش���يرة وكأنهم أجانب ،ومت عمل غزو ثقافي وديني ولغوي جلنوب

طارق بن زياد.

ثم دخلت أمريكا على اخلط وكذا االحتاد األوروبي و«إسرائيل» ،لكن
احلقيقة الواضحة للعيان أن انفصال جنوب السودان مت عندما ُفصل

وقد ظل األمازيج جزءاً ال يتجزأ من األمة اإلس�ل�امية ،إلى

أن حدثت اختراقات غربية ،وبالذات فرنس���ية ،تدعو إلى إقامة
دولة أمازيجية وثقافة أمازيجية على حساب العرب واملسلمني.

البعد اجلغرافي:
التقسيم عن طريق ُ

ً
مث�ل�ا واضحاً في هذا الصدد،
ميكن أن تكون بنجالديش

وبنجالديش هي س���ادس دولة في العالم من حيث عدد السكان

« 160مليون نس���مة» ،وفي الترتيب  94عل���ى العالم من حيث

املساحة « 144ألف كيلو متر مربع» ،ويشكل املسلمون فيها نحو

السودان عن مصر ،وستتفاقم مش���اكل التقسيم في شمال السودان
وجنوبه إلى عشرات الدول والقبائل واألقاليم ،ولن تحُ ل هذه املشكلة
إال بعودة الوحدة بني مصر والسودان.

التقسيم عن طريق املذاهب والطوائف:
تسعى الواليات املتحدة و«إسرائيل» إلى اختراق العالم اإلسالمي

ع���ن طريق األقليات املذهبي���ة والطائفية ،مثل الش���يعة في العراق
والبحرين والس���عودية ولبنان ،أو العلوية «شيعة أيضاً» في سورية ،أو

٪ 99؛  ٪ 96س���نة ٪ 3 ،شيعة ،والباقي بوذيون أو مسيحيون أو

الزيدية في اليمن ،أو حتى طوائف غير مسلمة مثل املوارنة في لبنان،
فالش���يعة مث ً
ال يتواجدون في إيران والع���راق وأذربيجان والبحرين

الهن���د عام  ،1947وكلها كانت تبعد عن باكس���تان الغربية نحو

عشرية.

غيرهما ،ولغتها هي اللغة البنغالية ،وعاصمتها دكا.
كانت بنجالديش جزءاً من دولة باكستان التي استقلت عن

والكويت ولبنان والسعودية بنسب متفاوتة ،وهؤالء من الشيعة اإلثني

 1600كيلو متر ،ولعل إدارة املس���ألة بهذه الطريقة كانت تؤكد

أما الشيعة اإلس���ماعيلية فتتواجد في الهند ،والزيدية في
اليمن ،وبخصوص املوارنة مث ً
ال فتتواجد في لبنان أساساً ،ويبلغ

تآمر واضح من الهند والواليات املتحدة ،حتى مت االنفصال عام

لبنان وحده ،وقد هاجر عدد كبير من املوارنة إلى مختلف بقاع

إمكاني���ة انفصالها في أي حلظة ،خاصة مع اختالف اللغة عن
باكس���تان الغربية ،وكذلك وجود مشاكل اقتصادية وثقافية ،ثم

عدد املوارنة في العالم ستة ماليني نسمة ،منهم نحو مليون في

 1971بعد حرب دموية شارك فيها الهند ضد باكستان.

العالم ،ال سيما كندا وفرنسا.
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[المسلمون والعالم]

نحـــو
أمــــة
واحدة
د .سامي حممد صاحل الدالل

إن الله تعالى خاطب املس���لمني كأمة واحدة وجعلها بني األمم وسطاً وشاهدة عليهم ،قال تعالى:
الر ُسولُ َعل َْي ُك ْم شَ هِ ًيدا} [البقرة.]١٤٣ :
{وكَ ذَ ِل َك َج َع ْل َناكُ ْم ُأ َّم ًة َو َسطً ا ِّل َت ُكو ُنوا شُ َه َد َاء َعلَى ال َّن ِ
َ
اس َو َي ُكونَ َّ

املس ��لمون أم ��ة وحدهم ،وضمن هذا اإلطار س ��يكون حديثنا إن ش ��اء الل ��ه تعالى ،وذلك على
مستويات عدة ،من أبرزها:
1
2
3
4
5

52

{و َّإن َه ِذ ِه ُأ َّم ُت ُك ْم ُأ َّم ًة َو ِاح َد ًة َو َأ َنا َر ُّب ُك ْم فَا َّتق ِ
ُون} [املؤمنون.]٥٢ :
عقيدة ،قال تعالىَ :
شريعة ،قال تعالى{ :ث َُّم َج َع ْل َن َ
اك َعلَى شَ رِ ي َعةٍ ِّم َن ا َأل ْمرِ فَا َّت ِب ْع َها} [اجلاثية.]١٨ :

{وإ َن َّك َل َعلَى ُخل ٍُق َع ِظ ٍيم} [القلم.]٤ :
أخالق ،قال تعالىَ :
آالم ،قال تعالى{ :إن َت ُكو ُنوا َت ْألمَ ُونَ } [النساء.]١٠٤ :

ات َخ ْي ٌر ِع َند َر ِّب َك ث ََو ًابا َو َخ ْي ٌر َأ َمالً} [الكهف.]٤٦ :
الصا ِل َـح ُ
{وال َْبا ِق َي ُ
ات َّ
آمال ،قال تعالىَ :
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{و ْاع َت ِص ُموا ب َِح ْب ِل
ومالك ذلك كله مش���مول في قوله تعال���ىَ :
ال َّل ِه َج ِم ًيعا َوال َتف ََّرقُ���وا} [آل عمران ،]١٠٣ :وبذلك امتازت هذه األمة
���اس َت ْأ ُم ُرونَ
���م َخ ْي َر ُأ َّم���ةٍ ُأ ْخر َِج ْت ِلل َّن ِ
عمن س���واها ،قال تعالى{ :كُ ن ُت ْ

بِال َْـم ْع ُر ِ
وف َو َت ْن َه ْونَ َعنِ ال ُْـم َنك ِر َو ُت ْؤ ِم ُنونَ بِال َّل ِه} [آل عمران ،]١١٠ :وجعل
الله تعالى لهذه األمة الواحدة إزاء واجبها نحو اإلنس���انية جمعاء،
{و ْل َت ُكن ِّم ُ
نك ْم
هدفاً واضحاً محدداً يتحقق به فالحها ،قال تعالىَ :
���ونَ َعنِ ال ُْـم َ
ُأ َّم��� ٌة َي ْد ُعونَ إلَى ا ْلـخَ ْي ِر َو َي ْأ ُم ُرونَ بِاملَ ْع ُر ِ
نك ِر َو ُأ ْو َل ِئ َك ُه ُم
وف َو َي ْن َه ْ
ال ُْـم ْف ِل ُحونَ } [آل عمران ،]١٠٤ :وذلك كله في إطار محدد منشأه:

تفكي��ك وح��دة املس��لمني ه��دف أعدائه��م:

ْت
{و َما َخ َلق ُ
 - 1إخالص العبودية لله تعالى ،ق���ال تعالىَ :
اإلنس إ َّال ِل َي ْع ُب ُد ِ
ون} [الذاريات.]٥٦ :
الْـجِ َّن َو َ
ين آ َم ُنوا
 - 2متام االتباع للرس���ول  ،#قال تعالىَ { :يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ

الر ُس���ولَ } [النساء ،]٥٩ :وقال تعالى{ :فَال َو َر ِّب َك
َأ ِطي ُعوا ال َّل َه َو َأ ِطي ُعوا َّ
ال ُي ْؤ ِم ُنونَ َح َّتى ُي َح ِّك ُم َ
���ج َر َب ْي َن ُه ْم ث َُّم ال َيجِ ُدوا ِفي َأنف ُِسه ِْم َح َر ًجا
وك ِف َيما شَ َ
ِمّ َّما َق َض ْي َت َو ُي َس��� ِّل ُـموا َت ْس ِل ًيما} [النس���اء ،]٦٥ :وقال تعالىَ { :لق َْد كَ انَ
ل َُك ْم ِفي َر ُسولِ ال َّل ِه ُأ ْس َو ٌة َح َس َن ٌة ِّل َـمن كَ انَ َي ْر ُجو ال َّل َه َوال َْي ْو َم ِ
اآلخ َر َوذَكَ َر ال َّل َه

{و َما كَ انَ ِل ُـم ْؤ ِم ٍن َوال ُم ْؤ ِم َنةٍ إذَا
ي���را} [األحزاب ،]٢١ :وقال تعالىَ :
كَ ِث ً
َق َضى ال َّل ُه َو َر ُسو ُل ُه َأ ْم ًرا َأن َي ُكونَ َل ُه ُم ال ِْـخ َي َر ُة ِم ْن َأ ْمر ِِه ْم} [األحزاب.]٣٦ :
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ومن أساليبهم يف ذلك:
1

الطعن في عقيدة املسلمني.

2

تقوية املذاهب العقدية املنحرفة في داخل الدائرة اإلسالمية.

3

نش���ر األفكار الوطني���ة والقومية والليبرالي���ة والعلمانية

وطغى على س���طحها االنكفاء على الدنيا .وحتى في هذه

فإن العزة اإلس�ل�امية والعلو اإلمياني وإقامة دولة اإلسالم
الرشيدة لم تعد في أولويات كثير من املسلمني ،فض ً
ال عن
آمالهم ،ما ساعد على استمرار خضوعهم لعوامل الضعف
والهوان ومت ّك���ن أعدائهم من اليهود والنصارى والكفار من

والدميقراطية والش���يوعية في صفوف املسلمني وتعليبها
في أشكال أحزاب وجماعات ومؤسسات ونقابات وغيرها.

4

شرذمة املس���لمني من خالل حدود سياس���ية وضعها لهم

5

اس���تمرار محاوالت الش���رذمة من خالل تغذية االنتماءات

اإلمساك بتالبيب أوطانهم.

أعداؤهم (اتفاقية سايكس بيكو).

العرقية والقبلية (مثال :األكراد) ،واملذهبية (مشروع تقسيم

واج������ب امل��س��ل��م�ين ل���ل���ع���ودة ل���وح���دهت���م:
1

6

جتمعهم والقوانني الوضعية تفرقهم.

7

شراء ذمم أعداد من املسلمني ليكونوا أذناباً ألعداء اإلسالم

8

متييع مفاهيم عقيدة ال���والء والبراء مبا يؤدي إلى حتلحل

9

تدمير أخالق املسلمني لينتقلوا بهم من حالة التكافل والتعاضد

ومخالب في جسد املسلمني متزق وحدتهم.
متاسك املجتمع اإلسالمي ضد أعدائه.

والتعاون إلى حالة التظال���م والتباعد واالختالف ،وليجففوا

2

أن تك���ون املرجعية الوحيدة والفريدة في تش���ريعاتهم هي

3

أن يتعالوا على الثقاالت األرضية من مثل التحزب للوطنية

4

أن يوحدوا صفوف قلوبهم بإزالة أسباب الشحناء والبغضاء،

5

أن يدعوا إلى الله تعالى باحلكمة واملوعظة احلس���نة ليعم

6

أن ينب���ذوا جمي���ع الدعوات الت���ي تض ّي���ع مفاهيم حياة

الشريعة اإلسالمية.

أو القومية أو القبلية أو العرقية.

وملئها بأزهار احملبة في الله والتوادد والتكافل.
اخلير بينهم وتتآزر طاقاتهم.

املسلمني وفق املنظور العلماني أو الليبرالي أو الدميقراطي

فيهم أنهار احلياء وميلؤوها بإتيان االنفالت واالنحالل.
10

أو الش���يوعي أو القومي ،ويتوحدوا حتت مظلة اإلس�ل�ام

طمس املشاعر اإلس�ل�امية التي هي بوابة جندة املسلمني

لبعضه���م عندما حتيق بهم املآس���ي وتنزل في س���احاتهم

اآلالم حتت شعار :كل ينش���غل بنفسه( .فلسطني ،سورية،
أفغانستان ،بورما ،الصومال.)....

أن يجتمعوا على عقيدة الس���لف كم���ا ب َّينها الله تعالى في
كتابه ورسوله  #في سنته.

سورية والعراق ولبنان) ،والدينية (السودان).

إخضاع املس���لمني في دس���اتيرهم إل���ى التحاكم للقوانني
الوضعية بدالً من الش���ريعة الربانية ..ومعلوم أن الشريعة

تشتيت آمال املس���لمني ليهيم كل مشتت في واد خاص به.
إن كثيراً من آمال املسلمني انحسر من طياتها حس اآلخرة

فحسب.

7

أن يقف���وا صف���اً واحداً وحلمة متراص���ة ضد مخططات
أعدائهم الذين احتلوا بعض أراضيهم عس���كرياً أو احتلوا
بعض عقولهم فكرياً.
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1

أه���������داف وح��������دة امل���س���ل���م�ي�ن:

االحت����������������اد اخل�����ل�����ي�����ج�����ي من�����������وذج:

حتقيق أهلية االنتماء إلى دين اإلسالم بوصفه
دينهم جميعاً :رب واحد ،رسول واحد ،كتاب

لقد متت الدعوة لدول مجلس التعاون اخلليجي لتش���كيل

واحد ،وقبلة واحدة ،متضمناً أركان اإلسالم
{إن ِّ
ين
واإلميان واإلحس���ان ،قال تعالىَّ :
الد َ
اإلسال ُم} [آل عمران.]١٩ :
ِع َند ال َّل ِه ْ

2

3

إع�ل�اء كلمة الل���ه في األرض ،ق���ال تعالى:
{وكَ ِل َم ُة ال َّل ِه ِه َي ا ْل ُعل َْيا} [التوبة.]٤٠ :
َ

حتكيم الشريعة اإلسالمية في شؤون حياتهم،
ْ���ت ل َُك ْم ِدي َن ُك ْم َو َأ مْت َْم ُت
قال تعالى{ :ال َْي ْو َم َأكْ َمل ُ
اإلسال َم ِدي ًنا} [املائدة:
َعل َْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِض ُ
يت ل َُك ُم ْ
 ،]٣وأن يكون ذلك منصوصاً عليه في دستور

• أو ً
ال :اإلطار العام:

احت���اد كونفيدرالي فيما بينها ،وهي دع���وة نراها مهمة وملحة
جداً ومقدمة لوحدة اس���تراتيجية مكملة في املس���تقبل ،لكنها

لن ت���ؤدي غرضها إال ضمن اإلطار الذي ذكرته س���ابقاً؛ إذ إن
جميع هذه الدول بحاجة إلى اإلصالح والش���مولية في النظرة

التغييرية ،س���واء على مس���توى واقعها اخل���اص ،أي بكل دولة
منف���ردة ،أو واقعها اجلماعي ،أي ف���ي حالة االحتاد ،ولعله من

املناسب مالحظة بعض األمور في ذلك ،من أهمها:
1

التدرج في اإليقاع العملي لشؤون االحتاد.

2

أن تكون الش���ريعة اإلس�ل�امية هي املرجعية الوحيدة في

بالد املس���لمني مبا ال يدع فيه مجاالً للنقاش

التش���ريعات ،وأن ذلك هو الضمان األساس���ي لتكون هذه
البالد آمنة.

أو الش���ك أو احتمالية الثنائية املشتركة مع
التشريعات البشرية األخرى.

4

{و َأ ِع ُّدوا َل ُهم
تعزيز قوة املسلمني ،قال تعالىَ :
اس��� َتطَ ْع ُتم ِّمن ق َُّوةٍ َو ِمن ِّر َب ِ
���ل ُت ْر ِه ُبونَ ِب ِه
اط ا ْلـخَ ْي ِ
َّما ْ
ين ِمن ُدو ِنهِ ْم ال َت ْعل َُمو َن ُه ُم
َع ُد َّو ال َّل��� ِه َو َع ُد َّوكُ ْم َو َ
آخرِ َ

ال َّل ُه َي ْعل َُم ُه ْم} [األنفال.]٦٠ :

5

5

تخفيف األعباء على ش���عب اخلليج من النواحي املعيش���ية

6

تش���كيل ق���وة أمنية (جيش وش���رطة ومخاب���رات) يهابها

واالستهالكية والصحية والتعليمية.
أعداؤها.

7

ال ب���د من أن تكون للش���عوب اخلليجي���ة كلمتها اخلاصة

على املستويات الصناعية والزراعية والتقنية

به���ا واملعبرة عن رغبتها وإرادته���ا ،وذلك من خالل تفعيل

اخللقية كالبترول واملعادن واملياه وغيرها.

االجتماعية ،ذات املرجعية اإلسالمية.

والبحثي���ة كافة ،وكذلك باس���تثمار الثروات

دور املؤسس���ات اجلماهيرية واللجان اخليرية واجلمعيات

تقدمي أكمل وأجمل منوذج لش���عوب األرض،

ونحن نعتق����د أن وجود اإلدارة السياس����ية في ظل الش����ريعة

ويتضم���ن ذلك مس���اعدة ال���دول الفقيرة

اجلغرافية والتجانس البشري ووحدة اللغة والدين والسياق التاريخي

وهو منوذج م���اذا يعني االنتماء لإلس�ل�ام؟

والشعوب املنكوبة وتقدمي جميع أنواع الدعم

اإلنساني على املستويات الصحية والغذائية

كافة وغيرها ل���كل محتاج على وجه األرض
مهما كان دين���ه أو انتماؤه؛ ففي ذلك تأليف
للقلوب على اإلس�ل�ام ،ولعل س���هم «املؤلفة

قلوبهم» من الزكاة يغطي ذلك أو بعضه.
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4

تنمية بالد املس���لمني ،وذلك بتفجير طاقاتها
البش���رية في جميع املناحي العلمية والعملية

6

3

أن تكون الشورى هي األساس في احملاسبة السياسية.
أن تكون التنمية ،خططاً وتطبيقاً ،من أبرز ثمرات االحتاد.
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اإلس��ل�امية مع وجود العوامل األساسية املس����اعدة من مثل الوحدة
املشترك؛ كل ذلك من عوامل جناح هذا االحتاد اخلليجي ،ما يجعله
مفتاحاً الحتادات جديدة بني دول املشرق العربي.
• ثانيًا :حماور االحتاد:

ستكون لالحتاد محاور كثيرة وسنتحدث عن أبرزها؛ مع التأكيد
على ما جاء في اإلطار العام .وس���ألقي ض���وءاً خاطفاً على احملاور

التالية :احملور السياس���ي ،احملور االقتص���ادي ،احملور االجتماعي،
احملور العس���كري ،واحملور األمني الداخلي ،وسأذكر حتت عنوان كل
محور منها بنوداً محددة هي مجرد أفكار واقتراحات عملية.

الـمحور السياسي:

الـمحور االقتصادي:

يأخذ احملور االقتصادي أهمية من عوامل عدة:

نس���تحضر أوالً أنواع األنظمة السياس���ية القائمة حالياً في

دول مجلس التعاون؛ السعودية :ملكي شوري ،الكويت :إمارة برملانية،

1

اإلسالمية ،وأن العمل مبا فيهما هو الضمان األساسي

البحرين :ملكي برملاني ش���وري ،قطر :إمارة شورية ،اإلمارات :إمارة

احتاديةُ ،عمان :س���لطاني ش���وري ،اليمن :جمهوري برملاني شوري.
(مالحظة :اليمن ليس���ت عضواً في مجل���س التعاون اخلليجي لغاية
اآلن).

لرفاهية األمة وعلو شأنها.

2

وجود ثروة بترولية عظيمة في دول مجلس االحتاد.

3

إطاللة دول االحتاد عل���ى البحر األحمر وبحر العرب

واخلليج العربي.

الوضع احلالي:
 -يوجد مجلس أعلى ملجلس التعاون يضم قادة دول املجلس.

 -يوجد مجلس سياس���ي لدول مجل���س التعاون يضم وزراء

4

وجود ثروات منوعة على أراضيه.

5

إمكان القيام باستثمارات صناعية وزراعية وتقنية كبيرة

6

تدفق الزيارات للحج والعمرة وزيارة املس���جد النبوي ،ما

7

االنفتاح االقتصادي على جميع دول العالم دون استثناء.

خارجية دول املجل���س .ويقوم املجلس بتنفيذ السياس���ات التي
يضعها قادة املجلس .ويق���وم وزير خارجية كل دولة مبتابعة تلك

في دوله.

السياسات فيما يخص بلده.
ما ميكن إضافته:

 -تشكيل مجلس شوري احتادي:

يعني لالحتاد «وزير خارجية احتادي» ميثل دوله في احملافل

الدولي���ة ،مع بقاء وزراء اخلارجية لدول االحتاد ليقوموا بدورهم

في خصوصيات العالقات اخلارجية لكل دولة.

 -يتش���كل في كل دولة أجنبية «مجلس احتادي لسفراء دول

أن الكتاب والس���نة وضعا القواعد لبناء اقتصاد لألمة

يعد ثروة اقتصادية إضافية تقوي امليزانية العامة لالحتاد.
وإلثراء املوضوع في هذا احملور سأذكر الوضع احلالي

ثم االقتراحات بشأن تطويره.
• أو ً
ال :الوضع احلايل:

 -اس���تقاللية ال���دول اخلليجية بخططه���ا التنموية

وسياستها االقتصادية.

االحتاد» لصياغة مواقف موحدة متثل وجهة نظر االحتاد بشأن

 -وجود اتف���اق على إيجاد «عملة خليجية موحدة» (لم

املجلس املذكور ،وتوضع آلية لتناوب رئاسة املجلس.

 -ع���دم وجود جمارك بني دول مجل���س التعاون فيما

القضاي���ا املعروضة .وميثل املجلس «س���فير احتادي» هو رئيس
 -يلغى مس���مى الس���فارات بني دول االحت���اد ،ويحل محله

توافق عليها اإلمارات و ُعمان).
يخص املنتجات احمللية.

مس���مى «قنصليات» وملدة خمس���ة أعوام ،ثم يس���تبدل مبسمى

 -وج���ود توجه لتوحيد الضرائ���ب اجلمركية بني دول

 -يحل «الطابع االحتادي» محل الطوابع احلالية لدول مجلس

 -انفراد الكوي���ت بنظام للجمعي���ات التعاونية ونظام

إصدار طوابعها بشكل مستقل ولكن يوضع عليها «شعار االحتاد».

 -عدم وجود النظام الرب���وي في األنظمة االقتصادية

اخلارجية حتت مظلة هذا اخلتم.

 -وجود بعض البنوك اإلسالمية.

«مكتب تسيير أعمال».

التعاون ،وذلك بعد خمس س���نوات ،أو تس���تمر دول االحتاد في
 يس���تحدث «ختم احت���ادي» ويتم توحيد أخت���ام وزاراتإن اإليجابيات املتوخاة مما ذكر ميكن إجمالها مبا يلي:
 -وضع سياسة خارجية موحدة لالحتاد.

 -تعميم الشورى من خالل مجلس الشورى االحتادي.

 -االنصهار النفس���ي لش���عوب دول االحتاد في بوتقة وحدة

مجلس التعاون.

متويني على الطريقة االشتراكية.
لدول مجلس التعاون.

 -وجود ارتباط���ات دولية لكل دولة م���ن دول مجلس

التع���اون مع دول أجنبية في إطار اتفاقيات أو معاهدات أو

مساعدات.

 -ارتباط تس����عير بي����ع النفط لدول مجل����س التعاون بـ

الرؤية بصدد املصالح اخلارجية والداخلية لالحتاد ،وإزالة نعرة

«األوبك» ،مع وجود حصص فردية شخصية لألمراء واملتنفذين.

 -تأكيد اإليقاع العملي الش���رعي للضوابط والقواعد التي

 -اس����تثمار األموال اخلليجية في أمري����كا وأوروبا ودول

التنافس الفاسد والتحاسد املاكر.

ذكرناها بشأن اإلطار العام لالحتاد.

 -االنفتاح االقتصادي وفق النمط الرأسمالي.

أخرى.
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• ثانيًا :عناصر احملور االقتصادي يف االحتاد الكونفيدرايل:
1

تثبيت خطط العملة اخلليجية املوحدة وتوس���يع النظرة فيها

2

تثبي���ت إلغاء اجلمارك بني دول مجل���س التعاون فيما يخص

الـمحور االجتماعي:
أوالً :الوضع احلالي:

لتشمل اليمن.

1

يوجد ربط بني دول مجلس التع���اون فيما يخص التأمينات

2

فيما عدا (بند  )1توجد اس���تقاللية كاملة لكل دولة من دول

املنتجات احمللية ،وتوحيد اجلمارك جلميع الس���لع املستوردة،

وإلغ���اء إعادة اجلمركة عند تنقل الس���لع ب�ي�ن دول االحتاد

االجتماعية.

الكونفيدرالي.

3

مجلس التعاون.
ثانياً :عناصر احملور االجتماعي في االحتاد الكونفيدرالي:

تكوين مجلس اقتصادي موح���د يتكون من وزراء التجارة في
دول االحتاد مهمته وضع سياس���ات اقتصادية موحدة لدول

1

تعميم تنفيذ حترمي اخلمر والقمار في جميع دول االحتاد.

2

إخضاع السياحة لضوابط أحكام الشريعة اإلسالمية مبا في

إج���راءات جمركية وافتتاح مش���اريع اقتصادي���ة في كل من

3

تعميم التأمينات االجتماعية ضمن قانون موحد جلميع دول

العمالية من اليمن ثم السعودية.

4

إنش���اء «صندوق تكافلي» مبيزانية موحدة مدفوعة من دول

االحتاد فيما يخص السياسات اخلاصة بالتكامل االقتصادي
وتس���عير البترول وانتق���ال البضائع ب�ي�ن دول االحتاد دون

البحرين والكوي���ت واإلمارات وقطر ،وتغط���ى االحتياجات

4

تكوي����ن ميزانية احتادية مبا يع����ادل  %15إلى  %20من الدخل لكل

5

إيجاد شركة خطوط جوية احتادية خاصة بربط دول االحتاد،

ذلك املقاهي وأماكن الترفيه.
االحتاد.

االحتاد يفت���ح له فرع مركزي في كل دول���ة ومقره الرئيس

دولة خليجية ،وذلك لتمويل املشاريع االحتادية املشتركة.

مع بقاء اخلطوط اجلوية احلالية اخلاصة بكل دولة.

6

إح���كام الربط الكهربائي االحتادي ب�ي�ن جميع دول االحتاد
(موجود جزئياً).

7

ربط دول االحتاد بش���بكة خطوط حديدية احتادية (ش���ركة

8

ربط دول االحتاد بشبكة خطوط برية احتادية (شركة موحدة).

9

فتح أبواب النشاط االقتصادي (شركات ،مؤسسات ،مصانع)

الرياض؛ لسد حاجات الفقراء واملعوزين.
5

إنشاء «أمانة عامة» للجهات اخليرية في دول االحتاد ويكون

6

إنش���اء «مجلس أعلى» للجمعيات النسائية في دول االحتاد

مقرها دولة الكويت.

يكون مقره الرياض أو الكوي���ت ،ومن مهامه االرتقاء باملرأة

لتكون على املستوى املطلوب منها حسب ما اقتضته الشريعة

موحدة).

متس���او
ملواطني دول االحتاد في جميع دول االحتاد بش���كل
ٍ
ودون ش���روط خاصة لكل دولة تفرضها على مواطني الدول
األخرى من أعضاء االحتاد.

10

إلغاء رسوم الهاتف الدولي بني دول االحتاد وربط هذه الدول

11

استحداث منصب «وزير االقتصاد االحتادي» لتمثيل االحتاد

اإلسالمية.
7

البحرين ،وله فروع في جميع االحتاد.

8

إنش���اء «املجلس االحتادي ملكافح���ة األمية» ويكون مقره في

9

إنش���اء «املجلس االحتادي لرعاية املسنني وذوي االحتياجات

الدوحة ،وله فروع في جميع دول االحتاد.

اخلاصة» ويكون مقره في الرياض ،وله فروع في جميع دول

بشبكة هاتفية موحدة.

االحتاد.

10

إنش���اء «مجلس عام احتادي لدع���م ورعاية املرضى» ويكون

11

إنشاء «املجلس العمالي االحتادي» لتوحيد قوانني العمل في

في احملافل الدولية واإلش���راف على االستثمارات اخلارجية

لدول االحت���اد ولتوقي���ع االتفاقي���ات اخلاصة باملش���اريع

االقتصادية ذات الطابع االحتادي.
12

والبنوك وغيرها (انظر بند ( )3اخلاص باملجلس االقتصادي).

13

مقره أبو ظبي.

دول االحتاد ولصياغة حقوق العمال في دول االحتاد ويكون

توحي���د القوان�ي�ن والتش���ريعات في دول االحت���اد اخلاصة
بالسياس���ات العامة لالقتصاد فيما يتعل���ق باالحتكار والربا

إنش���اء مجلس أعلى لغرف التج���ارة ويكون مقره البحرين أو
دبي.
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إنش���اء «املجلس االحتادي لرعاية الطف���ل» ويكون مقره في

مقره الرياض.
12

إنشاء «املجلس األعلى االحتادي لرعاية الشباب» ويكون مقره
صنعاء (إذا انضمت اليمن لالحتاد) وله فروع في جميع دول
االحتاد.

احملور العسكري:
أوالً :الوضع احلالي:
1

وجود قوات درع اجلزيرة.

2

اس���تقاللية كل دول���ة من دول مجلس التعاون بجيش���ها

1

اإلعالن أن جيوش دول االحتاد تش���كل جيش���اً احتادياً

2

يشكل مجلس عسكري لالحتاد يضم وزراء دفاع ورؤساء

اخلاص.
ثانياً :عناصر احملور العسكري في االحتاد الكونفيدرالي:

احملور األمني والداخلي:
أوالً :الوضع احلالي:
1

كل دولة خليجية.
2

تبادل املعلومات بني األجهزة األمنية.

3

ال حرية مفتوحة في التنقل بني دول مجلس التعاون.

4

واحداً.

3

1

2

تعميم احلرس الوطني االحتادي ليكون حاضراً في جميع

بني دوله.

احتادي.
4

دول االحتاد ،وله قي���ادة مركزية مركزها الرياض وتضم

تراب���ط حتت علم جي���ش االحتاد ق���وات كويتية ومينية
وإماراتية في البحرين ،وترابط قوات س���عودية وقطرية

قادة احلرس الوطني في دول االحتاد.

3

ومينية ف���ي الكويت ،وتراب���ط قوات كويتي���ة وبحرينية

عشر سنوات).
4

وإماراتية وكويتية في اليمن ،وترابط قوات كويتية ومينية

5

جمي���ع القوات املنتش���رة تكون حتت إم���رة وزير الدفاع

6

تبقى لكل دولة خصوصية قواتها البرية واجلوية والبحرية

ورئيس األركان االحتاديني.

واالتصال باجلهات اخلارجية.

5

6

الداخلية االحتادي».
7

الدفاع اخلاص بالدول���ة املعنية .ولوزير الدفاع االحتادي

املعنية بحسب متطلبات الظروف.

السيارات.

اجليوش املنتشرة في أي دولة احتادية ترتدي زياً موحداً

مالحظة:

األم التي ينتمي إليها الفرد ،ومثل ذلك لش���هادات قيادة
8

تعطى مجال���س العلماء الش���رعيني صالحيات إصدار

الفتاوى امللزمة لالحتاد بخصوص متعلقات األمن.

إن م���ا ذكرته من احملاور هو مج���رد مناذج ،وميكن أن

يضاف إليها على النسق نفسه في الضوابط والقواعد محاور

ميكن إلغاء وزراء الدفاع في دول االحتاد ويُكتفى برؤساء

أخرى ،مثل :احملور الثقاف���ي والتعليمي ،واحملور اإلعالمي،

ميكن إلغ����اء خصوصيات اجليوش واالنصهار في جيش
احتادي واحد (ميكن تطبيقه تدريجياً بس����قف عش����ر

اللهم وفقنا للس���داد ،وملا حتبه وترضاه .وصلى الله على

لألركان مع رئيس أركان احتادي ووزير دفاع احتادي.

2

مينح مواطن���و دول االحتاد بطاقات ش���خصية موحدة

وكذلك جوازات س���فر ،ويش���ار في كليهم���ا إلى الدولة

وترفع رايات جيش االحتاد.

1

يكون لالحتاد وزير داخلي���ة احتادي ويلغى منصب وزير
الداخلية ف���ي دول االحت���اد ويحل محل���ه «وكيل وزير

وضع اجليوش املنتش���رة حتت إمرة وزي���ر الدفاع للدولة

7

تتاح احلرية لألنشطة اإلسالمية الدعوية السلمية وتزال
القيود املفروضة على الدعاة.

والدفاع اجل���وي ،ويكون حتريك اجليوش األخرى في أي

دولة احتادية بالتنس���يق بني وزير الدفاع االحتادي ووزير

تبق���ى األجه���زة األمنية في كل دول���ة احتادية كما هي،
لكن يس���تحدث جهاز أمني احتادي ملكافحة التجس���س

و ُعمانية في قطر ،وترابط قوات قطرية وبحرينية ومينية

وكويتية في اإلمارات.

إلغ���اء خصوصيات الش���رطة احلالية ف���ي دول االحتاد
واالستعاضة عنها بشرطة االحتاد (خالل من خمس إلى

و ُعمانية في الس���عودية ،وترابط ق���وات كويتية وقطرية

وميني���ة في ُعم���ان ،وترابط ق���وات س���عودية و ُعمانية

استقاللية الشهادات الشخصية واجلوازات.
ثانياً :عناصر احملور األمني في االحتاد الفيدرالي:
إزالة مراكز احلدود بني دول االحتاد وإعطاء حرية التنقل

أركان جيوش كل دولة.

يك���ون لالحتاد وزير دف���اع احتادي ورئي���س أركانه

استقاللية أمنية (ش���رطة ،حرس وطني ،أمن دولة) في

سنوات).

واحملور القضائي والقانوني ...وغيرها.

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .وآخر دعوانا أن احلمد

لله رب العاملني.
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[المسلمون والعالم]

نجحت الثورات..
هل حان وقت احلوار حول دولة األمة اإلسالمية؟

ط��ل��ع��ت رم���ي���ح

(*)

جنح���ت الثورات العربية في إطاح���ة نظم احلكم القدمية

تؤس���س لنظم حكم مبفاهيم جديدة على
(املستبدة) ،وصارت ّ

الدول العربية واإلسالمية مع بعضها بعضاً وعلى صعيد دورها
الدول���ي؟ إذ لم ِ
تأت تلك الثورات العربية إعالناً بفش���ل األطر

صعيد السياسات الداخلية في كل بلد – ضمن حالة تطورية -
مبا صار يطرح آفاقاً متغيرة للسياسات اخلارجية لتلك الدول،

مشروعات وأطروحات ومنظمات أقامتها النظم القدمية حتت

الرس���مية العربية واإلس�ل�امية الراهنة ،إذ كل تغيير في نظم

إل���ى ما ميكن أن حتدثه تلك الثورات م���ن تغيير في عالقاتها

ويطرح التساؤالت حول ما ستتمكن من تغييره في واقع احلالة
احلكم والسياس���ات الداخلية ألي بلد ال بد أن يطرح تغييرات

والنظم والسياسات الداخلية فقط ،بل جاءت على أنقاض فشل

ش���عارات الوحدة والتضامن العربي واإلسالمي .وبالنظر بتأنٍّ

اخلارجية؛ تبدو الفكرة اإلسالمية هي موضع احلوار ال الفكرة

في مضامني السياسات اخلارجية ،خاصة في منطقة هي قلب
العالم جغرافياً واستراتيجياً وعلى صعيد الثروات األساس في

كل ثورات الربيع العربي جاءت مترافقة مع فكرة وحالة وصول

وإذ تأت���ي الث���ورات العربي���ة في ظل وض���ع دولي مكثف

في العالم العربي تأتي تالية لتطورات سبقت فيها دول إسالمية

بناء احلضارة التكنولوجية اإلنسانية احلديثة.

التغيي���رات حت���ى درجة االضط���راب ،وبحكم أنه���ا في قلب

«إع���ادة» تغيير التوازنات اإلقليمي���ة والدولية ،وكذا ألن العالم

يس���ير نحو بناء تكتالت على حساب دور وفكرة الدولة الوطنية
(االحتاد األوروبي – مثاالً)؛ فالس���ؤال احملوري اآلن هو :ماذا
عن التغيي���ر الذي تطرحه تلك الث���ورات على صعيد عالقات
(*) رئيس حترير صحيفة الفتح في مصر.
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القومية ..لقد انتهت الفكرة القومية إلى فشل كبير ،واألهم أن
تيارات إس�ل�امية إلى سدة احلكم ،كما أن تلك احلالة اجلديدة

الوض���ع العربي على نحو مؤثر وكبي���ر ،حتى إن بعض الثورات
العربية وأطروحاتها ومنوذجها تبدو في بعض األوجه تابعاً – ال
تالياً فقط  -للتغيير في العالم اإلسالمي.

وبطريقة أخرى؛ فإن التغيير الذي حدث في العالم العربي

ووصول حركات إسالمية إلى صدارة احلكم ،صار يطرح إشكالية

التغيير على صعيد حالة األمة اإلس�ل�امية بأكثر مما يطرح من

احلالة العربية

واقع احلال أن احلقبة املاضية من عمر األمة شهدت قيام

نظم للحكم شيدت سياستها املعلنة على إعالء الفكرة العربية
على الفكرة اإلسالمية في رس���م السياسات اخلارجية ملعظم

الدول العربية ،فكانت مش���روعات الوحدة العربية التي فشلت
جميعها – على أساس الفكر القومي  ،-وكان تشكيل اجلامعة

العربية كإطار رسمي يجمع الدول ،وقد توقف دورها على جمع
حاص���ل اخلالفات دون أن حتقق ال وح���دة الرؤية وال املوقف

املوحد .والنتيجة الفعلية أنه لم تنجح أي مش���روعات للوحدة،

بل س���اد االنقس���ام ،وجرى تعميق دور الدول���ة الوطنية على
حس���اب الفكرة القومية في املرحلة األولى ما بعد االستقالل،
وانتهى األمر من بعد – اآلن  -إلى حالة تبعثر للهويات القبلية
والعرقي���ة واملذهبي���ة والثقافية ،ليس على حس���اب الوحدة

والفكرة القومية فقط ،بل على حساب الفكرة والدولة الوطنية.
وقد ج���رت أعمال نقدية لكل تلك التج���ارب بحثت فيها

وفي أس���باب فش���لها من كل اجلوانب الواح���دة تلو األخرى،
وبغ���ض النظر ع���ن أن أغلب تلك احملاوالت ل���م يكن جاداً أو
مصق���والً ،فاألمر األهم أنها لم تنت���هِ باحلالة العربية إلى أي
تغييرات على الصعيد العربي – بشأن التغيير للسياسات

تقدم ،بل كانت نتائجه���ا مدمرة ،وفاحتة الطريق حلالة انهيار

ش���امل للوضع العربي بإجماليته ،حتى وصلنا إلى مرحلة صار

اخلارجية ومضامينها  ،-سواء على صعيد تشكيل حالة
إس�ل�امية ناهضة ،حيث بات مطلوباً أن تسهم في تغيير

يجري فيه���ا تفلت املكونات العرقية واملذهبية في داخل معظم
ال ملش���روعات الوحدة ،وإضعافاً وتفكيكاً
الدول ،مبا يعني فش ً

العالم أحادي القطبي���ة إلى عالم متعدد األقطاب  ،-أو

القطري���ة  -بحكم حتول كثير من تلك ال���دول من وحدة بناء

احلال���ة م���ن أزمات ال���دول التي ال تزال تش���هد حالة
تغيير حالياً ،أو عل���ى صعيد األمة في مواجهة حتديات

خالل املرحلة األخيرة ،وسعياً على أساس تلك الرؤية مللء فراغ

أو في مواجهة حاالت االضطهاد التي تعيش���ها أقليات

اإلس�ل�امية في داخل املجتمعات على حساب الفكرة القومية،

وغيرها  ،-أو بش���أن حالة مذهبة الصراعات السياسية

التعصب أقل عند بعض االجتاهات ،كما جرى حوار فكري حول

وفنت مذهبية؛ وقبل كل ذلك وبعده ،تأتي أهمية بناء كتلة

اجلماعات واألحزاب والروابط والتجمعات أصبحت إسالمية

خريطة العالم التي يجري رس���مها اآلن  -باالنتقال من

للوحدة األساس في بناء النظام العربي (والدولي) – أي الدولة

على صعيد تش���كيل مواقف مشتركة ملواجهة التحديات

الوطن إلى التقسيم والتفتت الواضح ،والالحق حتت الرماد.
وف���ي املقابل ،يالحظ املتابع تطوراً في العمل اإلس�ل�امي

اإلس�ل�اموفوبيا التي صنعتها الدوائر الصهيو  -غربية،

التشرذم وتقطع األوصال في النظام العربي .لقد نشطت الفكرة

إس�ل�امية  -كما هو احلال في ميامنار والصني وأوروبا

كما دخلت أعمال نقدية على خط الفكرة القومية وصار بعدها

وحتويلها من خالفات حول أس���س احلكم إلى صراعات

احملتوى اإلس�ل�امي لتشكل الفكرة العربية ذاتها .واألهم أن كل

إسالمية قادرة على إعادة بناء نهضة األمة ،على اعتبار

أن ثورات الربيع العربي تنشد النهضة.

الرؤية والنشاط والدور.

فش���ل لتجارب الوحدة (على أساس قومي)،
أصبحنا أمام
ٍ
ٍ
ٍ
وتصاعد باملقابل
وتهديد للفكرة الوطنية (على أساس قطري)،

في املد اإلس�ل�امي حتى وصل الكثير من التيارات إلى سلطة
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ومركز إدارة احلكم ،ما طرح التساؤل حول تأثير املد اإلسالمي

اإلس�ل�امي حتت اخلالفة .وإذا كانت القوى الداخلية الرافضة

الدول���ة الوطنية (القطرية) أو اجلامع���ة العربية ،واألهم طرح

اإلسالمية لم تقدم مش���روعاً عملياً واضحاً للحالة اإلسالمية

على بقية الهياكل التي بنيت وظلت قائمة خالل احلالة العروبية
أو القومية – والبعض يجد خالفاً بني املصطلحني  -سواء بناء
التساؤل حول املضمون اإلس�ل�امي حلركة السياسة اخلارجية

لدول الربيع خالل املرحلة املقبلة.

احلالة اإلسالمية

احلالة اإلس�ل�امية الراهنة تكاد تذ ّك���ر – على نحو ما -

بحال���ة النهضة األوروبي���ة ،فهناك ش���مولية واندفاع للظاهرة

اإلس�ل�امية على كل الصعد واملس���تويات الفكرية والسياسية
واالجتماعي���ة واجلماهيرية ،وهناك أن الظاهرة اإلس�ل�امية
صارت شاملة للدول العربية واإلس�ل�امية على حد سواء وفق

ط���رق مختلفة ،لكنها جتري في اجتاه واحد ،فهناك أن حركات
املقاوم���ة الناهضة بالس�ل�اح في مواجهة االحت�ل�ال األجنبي

صارت إسالمية – في فلسطني والعراق وأفغانستان  -كما هو

احلال على صعي���د اخليار االنتخابي جلمهور املواطنني في كل

الدول اإلس�ل�امية ،إذ حني يعرض اإلسالميون أنفسهم للصراع
االنتخاب���ي يختارهم الناس ،وهو ما ظهر جلياً في دول الثورات
العربية ،وهناك أن الدول الناهضة في العالم اإلس�ل�امي هي

دول ل���م تنهض إال حتت قيادة الفكرة واحلركة اإلس�ل�امية ،إذ
عدت تركيا وماليزيا منوذجاً للنهضة اإلسالمية.
ّ
لم نعد أمام حركة إس�ل�امية معارضة ،ب���ل أصبحنا أمام
حركات إسالمية حاكمة تثير آماالً حقيقية في دورها النهضوي،

مبا يعني دخول األمة اإلسالمية مرحلة جديدة مختلفة عن تلك

املرحلة التي انتهت إليها احلركات والتيارات الوطنية والقومية،
وذلك ما يجعل التس���اؤل طبيعياً حول «النموذج» الذي سيعتمد
خ�ل�ال املرحلة القادم���ة في مجال السياس���ات اخلارجية في
مواجهة بعضها بعضاً وفي مواجهة الوضع والتكتالت العاملية.

النموذج اإلسالمي

للفكرة اإلس�ل�امية قد شنت حمالتها ضد الفكرة  -وكان األمر
مخوف���اً لدول اخلارج – إال أن املالحظ ف���ي املقابل أن القوى
اجلديدة في مجال السياسة اخلارجية لكل منها بشكل برنامجي

أو خططي ،وظلت متيل إلى ط���رح النوايا والطموح ال البرامج
واخلطط وال الدراسات املتعلقة باألمر.

األمر مط���روح إذن ،واألهم أن قدراً معقوالً من األس���س

املوضوعية والفعلية جتعل دراسته والتفكير العملي بشأنه أمراً
حاالً اآلن ،س���واء من زاوية البيئة الداخلية أو األوضاع واحلالة
الدولية ،فكالهما تتوافر فيهما عناصر إيجابية بش���أن دراسة
وإمكانية تطبيق منوذج توحيدي إس�ل�امي جتري هندسته وفق

حدود الواقع وتطوراته.

فعلى صعي���د اجتاهات وديناميكيات حركة الوضع الدولي،
فهن���اك تنامي حالة االنتق���اص اجلارية حالي���اً في مقومات
الس���يادة للدولة التجزيئي���ة (القومية أو الوطني���ة) في العالم
العربي واإلس�ل�امي ،هذا األمر يقلل م���ن «املقاومة والعقبات

الداخلية للذهاب باجتاه بناء تكتل إسالمي».

الدول���ة الوطني���ة ص���ارت مع ّرضة حلالة تفكك تش���مل
املجتمعات أيضاً بعد أن حتولت عملية انتقاص الس���يادة التي

يقودها الغرب من حالة جتري خارج «القوانني الدولية» إلى ما
يشبه األس���اس في نظام دولي جديد  -في ظل العوملة – ،كما
أن عملية إنقاص السيادة الوطنية صارت حالة صدامية تشمل

تغيير الهوية وتغيير الثوابت السياسية واالقتصادية والعسكرية
لكل الدول ،وجعلها جزراً منعزلة داخل فضاء السيطرة الغربية،

ما يش���كل دافعاً حلالة إيجابية ونقطة انطالق لتوفير مساحات
أوس���ع للحركة م���ن أجل بن���اء الكيانات ف���وق الوطنية بدي ً
ال
للكيانات الصغيرة التي لم تعد قادرة على االس���تمرار .احلالة

الراهنة ميكن أن تصبح نقطة انطالق باجتاه كيان جامع لألمة
مرة أخرى ،أو للبناء وفق أس���س أخرى ،توحيدية متناقضة مع
األه���داف الغربية ،أي إلى حالة مضادة (إيجابية) باجتاه إعادة

منذ بداية املد اإلسالمي  -وظاهرة الصحوة  -وكل القوى

بناء «دولة» األمة اجلامعة مرة أخرى َوفق أس���س ونظم جديدة

بالوضعية الكلية للعالم اإلس�ل�امي ،ج���راء تلك الصحوة .لقد

واإلسالمية وبقية الدول واملجتمعات الفقيرة والضعيفة من غير

السياس���ية في الداخل وال���دول الكبرى واإلقليمية منش���غلة
جرت حملة مبكرة على فكرة اخلالفة اإلس�ل�امية في الداخل

واخلارج ،حتى إن الرئيس األمريكي حتدث بعدوانية حول األمر،
رابطاً حملته ضد اإلرهاب بفكرة قطع الطريق على وحدة العالم
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متنوع���ة .هذا التفكيك للدول واملجتمعات يجري للدول العربية
املس���لمني ،في الوقت الذي يجري فيه تعميق ومضاعفة مالمح
السيادة بالنسبة «للدولة» األمريكية والروسية والصينية وغيرها

من الدول التي متتل���ك معالم القوة العس���كرية والتكنولوجية

واالقتصادي���ة ...وغيرها ،كما يج���ري التخلي عن بعض معالم

الس���يادة في دول القارة األوروبية باجتاه تش���كيل «دولة» أكبر،

هي االحتاد األوروبي (دس���تور ،جيش ،كيان اقتصادي ،وحدود
خارجية واحدة ...إلخ) ..وذلك درس اس���تراتيجي ضاغط على

دول األمة اإلسالمية في تكويناتها الراهنة.

وعل���ى الصعيد اإلقليمي ،فق���د تصاعدت عوامل قوة دول

ذات مطام���ع عدوانية في اإلقليم ،ول���م يعد بإمكان الكثير من

الدول القائمة االعتماد عل���ى قدراتها وحدها ملواجهة محاولة
ابتالعه���ا على أس���س مذهبية أو من خالل مش���اريع تفكيك

وبسبب وجود قوى تسعى للسيطرة على مواردها أو تغيير نظم

احلكم القائمة فيها.

وعلى صعيد األوض���اع الداخلية الدافع���ة باجتاه التفكير

اخلططي والعملي بش���أن حالة جديدة في العالقات بني الدول

اإلس�ل�امية؛ فهناك أن احلركة اإلسالمية تشهد نهضة مبختلف
أمناطها املقاومة والسلمية ومالمح نهضتها وتطور قدراتها ،وفي

زخمها الشعبي وعلى صعيد تبلور برامجها السياسية إلى مستوى

حتديات يف الطريق

لم يحدث منذ قرون وبش���كل خاص منذ الهجمة االس���تعمارية

تلك املقومات اإليجابية ليس���ت وحدها التي تش���كل

(على املس���توى الوطني) تنمو وفق أشكال تنظيمية جامعة على

مش���روع لبناء دولة األمة اإلس�ل�امية َوفق صيغ كاملة أو

احلديثة في أعقاب النهضة األوروبية؛ تلك احلركة اإلس�ل�امية
الصعيد اإلسالمي ،إذ إن وحدة األمة هي أمر عقائدي بالنسبة
لكل احلركات اإلسالمية وليست حاجة سياسية أو اقتصادية أو
اس���تراتيجية فقط .وهناك أن حالة الدولة القطرية التجزيئية

هي حالة طارئة – بعمر الزمن  -على وضع األمة اإلس�ل�امية،
إذ عاش���ت األمة في ظالل دولة تش���كلت على أس���اس البناء

العقي���دي ألمة مترامية األطراف هي األمة اإلس�ل�امية ،وعلى
أسس إدارية واضحة ،كما امتلكت تلك الدولة كل مقومات تداول

احلك���م وفق قواعد محددة ف���ي انتقاالتها بني مراكز اخلالفة،

وكان له���ا «جيش» وأجهزة دول مختلفة ،كما هي اس���تندت إلى
قواعد تش���ريعية واضحة املعالم مدونة في العالقة بني احلاكم
واحملك���وم وفي املجاالت االقتصادية واالجتماعية ،وفي كل ذلك

مثلت النمط األرقى للحكم في تاريخ البش���رية؛ الستنادها إلى
مرجعي���ة قرآنية ثابتة وإلنتاجها الفقهي الذي ش���مل كل معالم

احلياة البش���رية التي تواصل دورها لق���رون في ظرف تاريخي

لم تكن فيه أمة أخرى أو دول أخرى على املس���توى نفسه الذي
حققته في نظم احلك���م واإلدارة والتقدم العلمي ،وهذا الوضع
يشكل أساساً تاريخياً للعودة إلى فكرة دولة األمة الواحدة.

املش���هد الراهن ،بل هناك حتديات كب���رى في طريق أي

متدرج���ة ،وهو ما يطرح على كتّاب البحوث والدراس���ات
اإلس�ل�امية ضرورة تقدمي تصورات أولية الس���تراتيجية

تطوير الوضع الراهن تتناول التحديات وتبحث في األسس
والقواع���د والهياكل السياس���ية واالقتصادي���ة واإلدارية
التطورية وفق حالة مدققة ،إذ مثل هذا التطور يتواجه مع

حالة استمرت لنحو  100عام من الفرقة ،وبحكم التداخل

بني بناء هذا الكيان اجلامع وتعقيدات ارتباط كل دولة من
ال���دول التجزيئية بنظم داخلية مختلفة عن األخرى وبعيدة

عن مفاهيم البناء اجلدي���د ،وبحكم االرتباط بني كل دولة
ودول العالم اخلارجي مبعاه���دات واتفاقيات تتناقض مع
انضمامه���ا لكتل أو تكوينات أخرى ،وك���ذا بالنظر إلى ما

يواجه تش���كيل كيان لألمة اإلسالمية من حالة دولية رمبا

تصل إل���ى درجة إعالن حتالف بني ال���دول «الكبرى» ملنع

قيامها.

ونوج���ز هنا بعض التحديات ذات األولوية التي تتطلب

الدراسة واحلوار:
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أو ً
ال :حتدي مواجهة الوضع الدويل:

إن بناء الدولة اإلسالمية املوحدة – عبر أي شكل من أشكال

التنظيم والصيغ التدرجية كما هو احلال في االحتاد األوروبي –

هو أمر لن يجري باالعتماد على أسس القانون الدولي ،بل عبر
صراع معها أو باالعتماد على القوانني التي حتكم نشاط الدولة
التجزيئية ،وفي تلك احلالة واستناداً إلى جتارب تاريخية عديدة،
فإن القوى الدولية األكبر أو املهيمنة على الوضع الدولي؛ ستجد
ف���ي ظهور مثل هذا القطب الدولي إخالالً ش���ديداً بالتوازنات
التي حتقق لها مصاحلها وهيمنتها على القرار الدولي بش���كل

عملي وفي أطره القانونية على مس���توى النظام الدولي ،الذي
تش ّكل منذ س���نوات طويلة وعبر حروب عاملية وإقليمية قامت
جميعها إما على تقس���يم دولة األمة اإلسالمية فيما سمي تركة

الرجل املريض – أي اخلالفة اإلس�ل�امية في تركيا  ،-أو على

استبعادها كقطب دولي واس���تبعاد متثيلها الفاعل في تشكيل

توازنات الوضع الدولي.

ومبعنى آخر ،فإن تطوير العمل بني الدول اإلسالمية وصوالً

إلى تش���كيل كيان حقيقي جامع لألمة اإلسالمية ،سيجري من
خ�ل�ال أوضاع تدرجي���ة على األقل في مرحلة االس���تراتيجية

األولى أو بالدقة خالل مراحل االس���تراتيجية في التأس���يس،
مب���ا يطرح على القوى واحلركات اإلس�ل�امية ضرورة التحرك
بهذا االجتاه دون تصور إجناز املشروع املتكامل دفعة واحدة مبا

يوف���ر فرصة لإلفالت من قيود الوضع الدولي؛ ذلك هو اخلط

االستراتيجي للبناء.

ثانيًا :حتدي املواجهة مع الدولة التجزيئية:
وفقاً ألمناط مواقف الدولة التجزيئية من انتقاص السيادة،

ذلك يتطلب وجود خطة استراتيجية –أو خطط استراتيجية -

للتعامل الدقيق مع احلالة الراهنة ،حيث إن كل إضعاف لقدرات
الدولة التجزيئية وفق اخلطط االس���تعمارية ،إمنا هو مساندة

لتلك اخلطط ،كما أن كل مس���اهمة في دعم الدولة التجزيئية

دون احلصول منها على تنازالت باجتاه اخلطة االس���تراتيجية
لبناء الدولة اإلس�ل�امية؛ إمنا يس���هم في بقاء هذه الدولة في

أسوأ مراحلها.

ثالث��ًا :حت��دي التاري��خ املتكلس ش��عبيًا ح��ول الفكرة
الوطنية والقومية:

مما ال ش���ك فيه أن احلياة بشكل مجزأ ومنفصل ومتباعد
ٍ
متعاد بني ال���دول التجزيئية؛ تركت آثاراً،
وف���ي بعض األحيان
ليس فقط على مس���توى هياكل الدول ،وإمنا أيضاً على صعيد

مختلف أمناط النخب ،وعلى ثقافات الشعوب ومواقفها نتيجة
الصراع���ات بني احلكومات ،وه���و أمر ال يس���تهان بتأثيراته
وحتدياته التي يطرحها ،خاصة في ظل غياب الصوت الشعبي

املنفصل عن مواقف احلكومات وتأثيراتها في كثير من الدول.
كما أن جانب���اً مهماً من التأثيرات املتعلقة بطبيعة الثروات

املتراكم���ة في بعض البلدان مقابل الفقر الش���ديد في بعضها
اآلخر ،واملستوى املعيش���ي املتفاوت بني املجتمعات؛ كلها متثل
عوامل ممانعة أو تتطلب قدراً عالياً من الوضع في احلس���بان.
كما يجب الوضع في احلس���بان أيض���اً أن مفاهيم خطيرة قد
تس���لّلت إلى عقول الش���عوب من خالل املفاهيم االستعمارية

واألسس التي حتقق على أساس���ها بناء الدولة التجزيئية ،كما
هو القول مث ً
ال باالحتالل العثماني للمنطقة العربية ،أو مفاهيم
تأسست عليها أجهزة الدول
األمن القومي واألمن الوطني التي ّ

وبس���بب االس���تجابات املتعددة لها حلاالت االختراق ،ونظراً

وصارت ثقافة لدى قطاعات من املواطنني ...إلخ ،وذلك يتطلب
استراتيجيات وخططاً سياسية وإعالمية تعيد ترتيب األولويات

يواجه تشكيل دولة األمة اإلس�ل�امية من داخل تشكيلة الدولة

رابع��ًا :حتدي تطوي��ر اجلماعات من فك��رة اجلماعة

لضعف قدرات تلك الدولة على املواجهة بحكم طبيعة تش���كلها
وعوامل قدرتها وطبيع���ة املواجهة؛ فإن حتدياً «داخلياً» خطيراً

التجزيئي���ة ،ال كقرار سياس���ي فقط ،بل عل���ى صعيد النخب
احلاكم���ة التي ترفض مثل هذا التطور بحكم طبيعة تش���كيلها

العقدي والفكري والسياس���ي ،وباعتبار أن أبنيتها املؤسس���ية

تقوم باألس���اس على النظرة التجزيئي���ة ال التوحيدية ،كما هي
في الوقت ذاته خاضعة لإلمالءات والتوازنات اخلارجية وبحكم

وجودها داخل إطار مؤسس���ي دولي يكرس االنقسام كالتمثيل
في املنظمات الدولية واإلقليمية واخلضوع إلى القانون الدولي.
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لدى الرأي العام في الدول اإلسالمية.
إىل فكرة األمة:

وال شك في أن أحد التحديات املهمة التي تتعلق باجلماعات

العاملة في احلقل اإلس�ل�امي ذاته ،والتي تأخذ من املنطلقات
العقدية خلالفاتها التقليدية نفسها فقهياً ،والختالف الوسائل
التي تعتمدها لتحقيق أهدافه���ا ،ولصراعاتها التاريخية بينها؛
يتطلب حواراً ذا صبغة شاملة ما زال غائباً ومهم ً
ال حتى اآلن.

[مرصد األحداث]

ج����ل����ال س�����ع�����د ال������ش������اي������ب

(*)

مرصد األخبار

galal_elshayp@hotmail.com

دعوة تونسية النضمام مصر إلى
«المغرب العربي»
دعا الرئيس التونس���ي املنصف املرزوقي إلى انضمام

مصر الحت���اد املغرب العربي ،وأكد أن القاهرة س���تعود

لدورها الطبيعي في قيادة العالم العربي.

جاء ذلك عندما قدم الس���فير املصري اجلديد لدى

تونس ،أمين مش���رفة ،أوراق اعتم���اده ،ليكون بذلك أول
س���فير مصري في دولة «تونس» في عهد الرئيس محمد

مرسي .وصرح مشرفة« :إن الرئيس التونسي ع َّبر خالل

تقدمي أوراق االعتماد ع���ن تقديره للعالقات املصرية -
التونسية ،وأثار مسألة توسيع احتاد املغرب العربي الذي
يض���م «تونس واجلزائر واملغ���رب وموريتانيا» ،ودعا إلى

انضمام مصر لهذا االحتاد ،وهو األمر الذي يعيد إحياء

فكرة الوحدة العربية على أسس اقتصادية».

سكة حديدية تربط اليمن
بالسعودية وعمان
كشف رئيس الهيئة اليمنية لتنظيم شؤون النقل البري ،صالح

عبدالله أحمد الوالي ،عن رصد  1.29مليار دوالر إلنشاء مشروع
س����كة حديدية هو األول في تاريخ اليمن ،تربطه باململكة العربية
السعودية وسلطنة ُعمان ،وسيبلغ طولها  2155كيلومتراً.
وأضاف الوالي أن املشروع أُعدت له دراسات من قبل
مجلس التعاون اخلليجي ل���دول اخلليج العربية ،إضافة

إلى دراس���ات قدمتها شركة بريطانية وأخرى مقدمة من
األمم املتحدة.

وأوضح املس���ؤول اليمني أن املش���روع «سيمثل ثورة

في مجال النقل الس���ريع والذي سيربط السعودية مروراً

باليمن إلى سلطنة ُعمان ،بدءاً من محافظة حجة ،ومروراً
بالشريط الساحلي» ،طبقاً للمصدر.

[جريدة املصري اليوم ]2012/9/23

[شبكة  CNNالعربية ]2012/10/5

مبادرة لـ «توحيد اإلسالميين» في مصر
أطلقت الدعوة الس���لفية في مصر مبادرة باس���م «التيار

اإلسالمي» لتوحيد القوى اإلسالمية املتواجدة على الساحة
السياسية؛ ملواجهة التكتالت املدنية التي ظهرت بشكل كبير
مؤخراً.
وقال هشام أبو النصر ،أمني الدعوة في محافظة اجليزة

املصري���ة ،إن «املبادرة ته���دف لتوحيد القوى اإلس�ل�امية
التي حتمل مش���روعاً واحداً ملواجهة الهجوم املس���تمر على
اإلس�ل�اميني ،ومس���اندة الرئيس محمد مرس���ي في تنفيذ
مشروعه».

كما أكد أبو النصر أن «املبادرة مطروحة للجميع لوضع ما
يرونه مناسباً من بنود تنظيم العمل داخل التيار اإلسالمي»،

وطالب بأن يكون التيار مرجعية لكل األحزاب اإلسالمية التي
متارس العمل السياس���ي ،والتنس���يق بينها جميعاً في جميع

املناسبات االنتخابية.

وأضاف أن «االنقسامات التي تعانيها األحزاب اإلسالمية

حتت���اج ملبادرة ل ّم الش���مل والتوحد وع���دم إعطاء الفرصة
للمغرض�ي�ن للوقيع���ة بينن���ا» ،وطالب جميع اإلس�ل�اميني

باالس���تجابة للمبادرة وإعالء املصلحة العامة على املصلحة

احلزبية ،وقال «كفانا فرقة وحان وقت الوحدة».

[جريدة املصري اليوم ]2012/10/5

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

استغالل مقتل ابن الدن في الدعاية ألوباما
أعلنت ش���بكة «ناش���يونال جيوغرافيك» عزمها عرض فيلم يصور احلملة التي ش���نتها وحدة خاصة من القوات األمريكية «سيلز»،

وأسفرت عن مقتل أسامة بن الدن ،وذلك قبل يومني من انتخابات الرئاسة األمريكية املقرر إجراؤها في السادس من نوفمبر املقبل.

ويحمل الفيلم اسم «فريق النخبة السادس :الهجوم على أسامة بن الدن» ،من إنتاج وتوزيع شركة «وينستني» ،اململوكة لهيرفي

وينستني ،وهو واحد من أبرز جامعي األموال حلملة إعادة انتخاب الرئيس الدميقراطي ،باراك أوباما ،لفترة رئاسية ثانية.

ومن املتوقع أن يثير توقيت عرض الفيلم انتقادات من جانب حملة املرش���ح اجلمهوري املنافس ،ميت رومني ،والذي يخشى

من أن يؤدي الفيلم إلى زيادة أسهم أوباما لدى الناخبني على حسابه.

[مواقع ]2012/10/7

دالئل تشير إلى استخدام سورية قنابل عنقودية
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن هناك دالئل تشير إلى احتمال استخدام القوات السورية القنابل العنقودية.

وأكدت املنظمة أن نشطاء سوريني وضعوا  18فيديو على يوتيوب بني  12 - 9أكتوبر اجلاري تظهر فيها مخلفات تلك القنابل

في حمص وحلب وإدلب وريف الالذقية وفي غوطة دمشق.
ويشكل استخدام القنابل العنقودية خطراً ذا طابع خاص؛ ألنه حني انفجارها تتوزع قنابل صغيرة على مناطق واسعة وتنفجر
في وقت الحق.

وقالت املنظمة إن القنابل التي ظهرت في الصورة هي من صنع س���وفياتي ،علما أن االحتاد الس���وفياتي كان املزود الرئيس

لسورية بالسالح قبل انهياره.

وقال ستيف غوز ،مدير قسم األسلحة في املنظمة« ،عدم اكتراث سورية بحياة املدنيني واضح متاماً من خالل سلوك قواتها

في احلمالت العسكرية».

يُذكر أنه من املستحيل التأكد من هذه املعلومات من مصادر مستقلة.

[شبكة البي بي سي ]2012/10/15

عالمة تعجب

فمن يقف «صمت ًا» على هؤالء؟!
شارك الرئيس األمريكي ،باراك أوباما ،وقادة الكوجنرس ،دقيقة صمت مع الشعب األمريكي إلحياء ذكرى ضحايا هجمات

 11سبتمبر  ،2001في املوعد نفسه الذي ضربت فيه أول طائرة أحد برجي التجارة العاملي.
وقال النائب اجلمهوري ،بيتر كينغ ،لـ « :CNNهذا يوم سيظل محفوراً بذاكرتنا لألبد».

ونش���ير هن���ا إلى تعطيل الرئيس األمريك���ي ونائبه احلمالت االنتخابية لهذا اليوم ،وأيضاً نش���ير إلى أن املش���رعني ،من
دميقراطيني وجمهوريني ،قد وضعوا خالفاتهم السياسية جانباً للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى السنوية للهجمات.

والسؤال هناَ :من يقف على شهدائنا في العراق وأفغانستان وفلسطني وسورية وليبيا وغيرها من بالدنا العربية واإلسالمية،
والتي كانت الواليات املتحدة سبباً «بشكل مباشر أو غير مباشر» في إسالة الدماء واألشالء.
وإذا كانت أمريكا قد وقفت دقيقة صمت على ألفي قتيل؛ فكم من الوقت يستحق ضحايا الواليات املتحدة في العالم كله؟!

[مواقع وبتصرف ]2012/9/11

64

العدد 305

قراءة في تقرير

تقرير عن :خطاب أوباما ورومني في المناظرات األخيرة
«لغة خمتلفة وسياسة واحدة»
ً
نشرت صحيفة الغارديان مقاالً حتليليا لـ «جوليان بورجر» حتت عنوان «أوباما ورومني :لغة اخلطاب مختلفة والسياسة

واح���دة» ،تناول فيه االنتقادات احلادة التي وجهها رومني ألوباما في خطابه متهماً إياه بالفش���ل في احلفاظ على مصالح

الواليات املتحدة وقيمها في اخلارج.

وقال الكاتب إن هذا األس���لوب ليس بجديد على مرش���حي احلزب اجلمهوري الذين طاملا يستخدمونه ضد منافسيهم

الدميقراطيني.
ولكن وفقاً حملللني ودبلوماس���يني في واش���نطن قدم رومني هذه املرة مقترحات ملموسة ولم يقتصر األمر على مجرد

كالم مرسل.

وأضاف الكاتب أنه ال شك أن األزمة السورية ستكون القضية الدولية األبرز أمام الرئيس األمريكي املقبل.

وأش���ار الكاتب إلى أن انتقادات رومني ألوباما في خطابه ركزت بشكل كبير على القضية السورية ،فهو يرى أن اإلدارة
األمريكية لم تبذل جهداً ملساعدة املعارضة املسلحة ضد نظام الرئيس السوري بشار األسد ،لكنها على العكس عملت على

تقليص اإلمدادات لها.

وأوضح بورجر أن رومني لم يتعهد رس���مياً بإمداد املعارضة باألس���لحة ،لكنه كان واضحاً عندما حتدث عن أن إدارته

«ستعمل مع شركائها الدوليني من أجل وصول األسلحة إلى أيدي املعارضة التي يجب تسليحها بشكل كاف ملواجهة دبابات
					
وطائرات األسد».

[شبكة البي بي سي العربية ]2012/10/9

مرصد األرقام
شهدت معدالت التبادل التجاري بني دول مجلس التعاون

ب ّينت حصيلة الضحايا التي أعلنتها وزارات الداخلية والدفاع

يفتح أبواباً جديدة في دعم ومنو التجارة اخلارجية بالنس���بة

وأوضحت احلصيلة أن  182مدنياً قتلوا في أعمال عنف
متفرق���ة ،بينما قتل  95جندياً و 88ش���رطياً ،ما يجعل هذا

اخلليجي ودول أمريكا اجلنوبية ،طفرة كبيرة في الس���نوات
القليلة املاضية لتصل إلى  30مليار دوالر سنوياً ،األمر الذي
للطرفني.

ويعد مؤمتر التبادل التجاري الذي ُعقد في البرازيل عام

 ،2005مفتاح هذه النجاحات الباهرة ،حيث إن الس���نوات
القليلة التي تلت هذا التاريخ ش���هدت من���واً كبيراً حلجم
التبادل التجاري بني الطرفني ،وخصوصاً مع البرازيل ،التي

حتت���ل  85في املائة من حصة التجارة اخلارجية بني هذين

اإلقليمني.

[شبكة السي إن إن ]2012/10/22

والصحة في العراق ،أن شهر سبتمبر املاضي كان الشهر األكثر
دموية منذ أكثر من عامني ،حيث بلغت  365قتي ً
ال.

الش���هر األكثر دموية منذ أغس���طس  2010حني قتل 426
شخصاً ،حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس» وقتها.
كما أظهرت احلصيلة إصابة  683ش���خصاً بجروح ،هم:
 453مدنياً ،و 120جندياً ،و 110عناصر في الشرطة.

وميثل عدد ضحايا سبتمبر ارتفاعاً كبيراً عن الشهر الذي
س���بقه حني قتل  164شخصاً وفقاً ألرقام الوزارات العراقية
الثالث.

[روسيا اليوم عن فرانس برس ]2012/10/9
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مرصد األرقام
تأس���فت منظمة األمم املتحدة لعجزه���ا عن إيصال

ص ّرحت جل���ان التنس���يق احمللية  -أب���رز جماعات

الس���ودانيتني ،وقالت إن نحو  900ألف شخص تضرروا

سورية بلغت أكثر من  28ألف قتيل ،من بينهم ما يزيد على
 24ألفاً من املدنيني ،وأشارت إلى سقوط آالف آخرين من

املس���اعدات اإلنس���انية جلنوب كردف���ان والنيل األزرق

بسبب أعمال العنف في الواليتني.

وتش���ير أرقام وكالة األمم املتحدة لشؤون الالجئني

أفراد القوات احلكومية ،دون أن تقدم إحصائيات بذلك.

إلى أن نحو  175ألف شخص غادروا املنطقة نحو دولة
جنوب الس���ودان ،وغادر  38ألفاً آخ���رون نحو إثيوبيا،

قتلى املواجهات بني القوات احلكومية ومسلحي «اجليش

شخص آخرين تضرروا في املناطق التي يسيطر عليها

األسد ،جتاوز عددهم  30ألف قتيل.

وتش���ير بعض التقارير األخرى إل���ى أن نحو  420ألف
املتمردون.

م���ن جانبها ،تقول احلكومة الس���ودانية إن نحو 275

ألف ش���خص في الواليتني املذكورتني تضرروا من أعمال
العنف ،وهو ما يرفع العدد اإلجمالي للمتضررين إلى أكثر

من تسعمائة ألف شخص.

يذكر أن املرصد السوري حلقوق اإلنسان قد أفاد بأن

الس���وري احلر» ،الذي يقود املعارضة املسلحة ضد نظام
وأظهرت التقديرات األخيرة لضحايا «احلرب األهلية»

املس���تمرة في س���ورية ،أن شهر س���بتمبر املاضي سجل
سقوط  4071قتي ً
ال ،ليبقى الشهر السابق أغسطس 2012

األكثر دموية منذ اندالع األزمة السورية قبل أكثر من عام
ونصف ،بحصيلة تبلغ  5091قتي ً
ال.

[اجلزيرة عن الفرنسية ]2012/10/19

[دار األخبار ]2012/10/18

أعلنت شركة فيس بوك أن عدد املستخدمني النشطني

ارتفع ع���دد املهاجرين إلى الس���واحل اإليطالية منذ

ملوقعه���ا الش���هير للتواصل االجتماعي وص���ل إلى مليار
مستخدم ش���هرياً ،بزيادة قدرها  45مليون مستخدم منذ
يونيو .2012

وأضافت الش���ركة التي تتخذ من مينلو بارك في والية
كاليفورنيا األمريكية مقراً لها ،على موقعها اإللكتروني؛ أن
موقع فيس بوك قد وصل إلى عتبة املليار مستخدم نشط

الثورة التونس���ية؛ فلقد س���جلت املنظمة الدولية للهجرة
وصول  27.000مهاجر تونس���ي إلى اجلزر اإليطالية من
أصل  ،60.000من بينهم ليبيون فروا من احلرب في ليبيا

ومن دول أخرى.

[األهرام الرقمي ]2012/10/11

ق��� ّدرت منظمة العمل الدولي���ة التابعة لألمم املتحدة

يوم  14س���بتمبر املاضي ،فيما أشارت إلى أن لديها 600

أعداد الش���باب ( 24 - 15سنة) العاطلني عن العمل حول

والرقم اجلديد ميثل زيادة على الرقم املس���جل في

وقالت املنظمة إن نسبة الشباب القادر على العمل من

مليون مشترك عبر الهاتف احملمول.

نهاية يونيو املاضي وهو  955مليون مش���ترك نش���ط
شهرياً.

وأوضحت الش���ركة أن متوس���ط أعمار مستخدمي
في���س بوك هو  22عاماً ،وأن الدول األكثر اس���تخداماً

العالم ،بـ  75مليون فرد.

النس���بة الس���ابقة تبلغ  12.6في املائة .وأشارت إلى أن

احتمال تعرض الشباب للبطالة يبلغ ثالثة أضعاف احتمال

دخول املجموعات العمرية األخرى إلى هذه الفئة.

وذكرت املنظمة أن نس���بة بطالة الش���باب في شمال

له هي البرازيل والهند وإندونيسيا واملكسيك والواليات

إفريقيا هي األعلى عبر العالم ،وقد بلغت  27.6في املائة

[جريدة الوفد ]2012/10/22

[جريدة الشروق ]2012/10/3

املتحدة.
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من عدد السكان القادرين على العمل.

األقليات اإلسالمية

األقلية المسلمة في ماالوي
تق����ع دولة ماالوي في اجلنوب الش����رقي م����ن إفريقيا جنوب خط
االس����تواء ،حت ُّدها تنزانيا من الش����مال الش����رقي ،وزامبيا من اجلنوب
الغربي ،وحتي����ط موزامبيق بنصفها اجلنوبي ،ويبلغ عدد س���كانها 15
مليون نس���مة (طبقاً لتقديرات ع���ام 2008م) ،وتوزيع األديان فيها على
النحو التالي :بروتس���تانت ( ،)٪ 55روم كاثوليك ( ،)٪ 20مسلمون (20
 ،)٪معتق���دات تقليدية ( ،)٪ 3آخرون ( ..)٪ 2هذا معناه أن املس���لمني
يتجاوز عددهم ثالثة ماليني نسمة.
وقد ُرس َمت السياس����ة االجتماعية احلكومية َوفْقاً لنسبة السكان.
فنس����بة املسلمني في السجالت الرس����مية ٪ 12؛ ولذلك فإن السياسة
تط َّبق َوفْقاً لهذه النس����بة ،ومثال ذلك :تقسيم املساعدات التي تأتي من
اخلارج يكون َوفْقَ هذه النسبة ،واحلقيقة أن شيئاً ال يُعطى للمسلمني.
كما أن����ه ال توجد دروس ديني����ة في مدارس الدول����ة؛ باعتبار أن
النس����بة هي  ٪ 12فقط ،واحلكومة املاالوية ترفض قبول طلب تدريس
العلوم الدينية في املدارس متذ ِّرعة بأن عدد املس����لمني «غير ٍ
كاف» .أما
املسلمون املاالويون فإنهم يؤكدون أن نسبتهم ال تق ُّل هناك عن .٪ 40
وتنقسم اجلماعات اإلثنية إلى :التشيوي والنياجنا والتومبوكو والياو
واللوموي والس����نيا والتوجنا والنجوندا .وتش ِّكل جماعة التيشيوي ٪ 90
من سكان الوسط ،ويعيش النياجنا في اجلنوب ،والتومبوكو والتوجنا في
الشمال ،أما الياو املسلمون فيتركزون على احلدود اجلنوبية الشرقية.
اللغات الرسمية هي األندليزية والشيشيوا ،ويتحدث املسلمون (لغة
الياو ولغة النياجنا).
وملعرفة بدايات اإلس��ل�ام ف����ي ماالوي يجب الرج����وع إلى التاريخ
الذي دخل فيه اإلس��ل�ام إلى موزامبيق؛ ذل����ك أن قبيلة الياو  -وأصلها
م����ن موزامبيق  -هي التي أدخلت اإلس��ل�ام إلى ماالوي ،وكان ذلك بني
عامي 1850م 1870 -م ،حيث اعتنقت هذه القبيلة اإلس��ل�ام في القرن
اخلامس عش����ر تقريباً ملا أسس جتار العرب من شرق إفريقيا مركزهم
التجاري في موزامبيق عند منطقة تيتي.
وتعتب����ر مدينة منغوش من املدن اإلس��ل�امية املوجودة في ماالوي،
وهي مهددة بالنشاطات التبشيرية من كل اجلهات لتحويل املسلمني عن
دينهم احلنيف إلى الكفر.
تعيش دولة ماالوي أقصى درجات البؤس ،في حني أنها متتلك جميع
املقومات التي جتعلها غن َّية مرفَّهة؛ وذلك بس����بب االستعمار اإلجنليزي
ال����ذي نهب الثروات حتى بعد خروجه م����ن البالد بفضل عمالئه الذين
يشرفون على النهب املنظم خليراتها.
وتتجلى صورة البؤس هذه أكثر ما تتجلى لدى الس����كان املسلمني؛
ذل����ك أن اإلدارة بيد النص����ارى ،وواضح لكل ذي عين��ي�ن الظلم وعدم
املساواة في التعامل مع املس����لمني ،ومبشرو النصارى أحاطوا بهم مثل
خيوط العنكب����وت ،وإضافة إلى ذلك يزيد اجلهل والفقر املنتش����ر بني
املسلمني حالهم بؤساً على بؤس.
وحيثما اجتهت جتد أثراً من آثار املبش����رين؛ فلهم مدارس بدءاً من

د .أمح����د حم���م���ود ال��س��ي��د

mr.ah54@hotmail.com

التعليم االبتدائي حتى املس����توى اجلامعي ،ولهم دور أيتام ومستشفيات،
ولهم أيض����اً مراكز صحية حتى في القرى ..فالش����عب املاالوي مط َّوق
م����ن كل اجلهات .وحتى الكوريون جاؤوا إلى ماالوي يحاولون اس����تمالة
املاالويني إلى دينهم.
إن من أكبر املش����كالت التي يعيش����ها املس����لمون في ماالوي هي
مش����كلة التعليم؛ فنسبة من يعرف القراءة والكتابة في البالد هي ،٪ 58
وتنزل هذه النس����بة بني املس����لمني إلى ٪ 30؛ بيد أن حال املسلمني في
ماالوي ليس كله على هذا النح����و؛ فهناك َم ْن هم على درجة كبيرة من
الغنى ممن يعيش����ون في القصور ،وهؤالء من الهنود املسلمني ،وعددهم
خمسمائة ألف نسمة؛ أي ما يعادل  ٪ 10من عدد املسلمني في البالد..
هؤالء املسلمون الهنود جاء بهم اإلجنليز وأسكنوهم في البالد ،والتجارة
بأيديهم ،ومنهم من ميارس الفالحة في حقول كبيرة.
أهم املنظمات العاملة في ماالوي :تُ َع ُّد رابطة املس����لمني املاالويني
املنظمة األم ،وهناك منظمات إس��ل�امية إمنائي����ة ودعوية عربية تعمل،
مثل :الوكالة اإلفريقية املس����لمة ،وهي منظم����ة دعوية كويتية تعمل في
مجال كفالة األيتام ورعايتهم وبناء املس����اجد وتوزيع الكتب اإلسالمية،
وهناك أيضاً الندوة العاملية للش����باب اإلس��ل�امي التي تعمل في مجال
الدع����وة واإلغاثة وتر ِّك����ز على برامج تربية الن����شء وحتفيظهم القرآن
ورعايتهم صحياً وتعليمياً ،كما توزع الكتب اإلس��ل�امية باللغة املاالوية،
وتعق����د املؤمترات والندوات ،وتوزع الطعام ،خاصة في ش����هر رمضان،
كما تعمل في مجال حفر اآلبار لتوفير املياه للمس����لمني ،وكذلك تنظيم
دورات إلعداد األئمة.
واملطلوب حالياً حتويل املس����اعدات املالية إلى استثمارات حقيقية
ينتفع بها املس����لمون عم ً
ال وإنتاجاً وتنمية ،وحتويل بعض االس����تثمارات
اخليرية كمشاريع دائمة لدعم املسلمني ،وأن تتفاوض الدول اإلسالمية
مع احلكومة احلالية بخصوص إعطاء املسلمني قدراً من االهتمام مقابل
ما تقـدمه هـذه الـدول مـن مساعدات ملاالوي ،مع ضـرورة وضـع خطة
اس����تراتيجية للدعوة ،والتنس����يق بني املنظمات العامل����ة هناك لتكامل
الرعاية وتغطية األهداف املرج َّوة ،وضرورة إنش����اء هيئة تنسيق لشؤون
األقليات املس����لمة في إفريقيا تكون لها صفة احلسم واجلدية والفاعلية
في التدخل للدفاع عن األقليات اإلس��ل�امية ف����ي إفريقيا والعمل على
التوحيد بينهم.
املراجع واملصادر:
• د .حممد عاشور مهدي ،دليل الدول اإلفريقية ،معهد البحوث والدراسات اإلفريقية،
جامعة القاهرة2007 ،م ،ص .551
• موقع الفاكت بوك.
• جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  532بتاريخ2012 - 7 - 3 :م.
• هيئة اإلغاثة واملساعدات اإلنسانية.
• موقع حنني أنفو.
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[عين على العدو]

الدور الصهيوني في تقسيم المنطقة العربية
د .ع��دن��ان أب���و ع��ام��ر

(*)

adnanaa74@hotmail.com

تد ُّل الكثير من املؤشرات والشواهد التي ظهرت في اآلونة

األخي���رة ،على دور صهيوني ال تخطئه العني في إرس���اء واقع
عربي ممزق متناثر يصل إلى مرحلة «التش���ظي» ،بحيث تنعم

إسرائيل باستقرار نسبي حني تنش���غل الدول العربية املقسمة
ببعضها بعضاً.

فعدي���د من ال���دول العربية ف���ي املنطقة ش���هدت حتركات

جماهيرية ضد أنظمتها االس���تبدادية ،وهو ما دفع تلك األنظمة

للز ّج بشعوبها في أتون صراعات داخلية دامية على أسس مختلفة:

 - 4تشهد السودان عديداً من االضطرابات الداخلية ،ومت

التالعب على مس���توى الهوية السياسية في البالد ،ما أدى إلى
انفصال جنوبه عن شماله.

من جهته ،يقول «دوري غولد» ،رئيس مركز القدس للشؤون

العامة ومستش���ار رئيس الوزراء الصهيوني «بنيامني نتنياهو»،
إن ما يحدث في املنطقة العربية هو نقطة خللق ش���رق أوسط
مختلف تع ّم فيه الفوض���ى ،ويعتبر حتقيقاً ألمنيات وطموحات

بعيدة لدى صانعي السياسة الصهيونية املهتمني جداً بالتطورات

سياسية ،اجتماعية ،عرقية ،ودينية؛ لتحقيق أهداف معينة ،أهمها:
إرجاء ساعة الصفر املتمثلة في سقوطها كلياً عن سدة احلكم.

ما يعن���ي أن تل أبيب مس���تفيدة مما يح���دث ،ألن لديها

سني  -ش���يعي بني املس���لمني كمحطة محورية جلعل الصراع

حالة حرب أهلية مستمرة ،باعتبار ذلك مفتاح الضغط الرئيسي

ويتمثل الدور الصهيوني في مخطط التقسيم بافتعال صراع

أكثر ضخامة ِ
وح ّدة ،فيتحول إلى فتنة بني الش���عوب والطوائف
واألديان ،ليشمل املسلمني واملسيحيني ،العرب والبرابرة ،العرب

واألتراك ،والعرب واإليرانيني ،وهكذا.

اإلقليمية.

مصلحة برؤية البلدان العربية منقسمة إلى أجزاء متقاتلة ،وفي
في الش���رق األوسط ،ألن خلق الفوضى فيها سيؤدي إلى انهيار
إقليمي.

ولذلك؛ تسعى إس���رائيل إلى تطبيق سيناريو مفضل لديها

فالعملية األساس���ية تهدف إلى نش���ر الكراهية الطائفية

م���ن خالل إثارة نعرات حقوق األقليات في بلدان عربية بعينها،

العمل على زعزعة اس���تقرار البالد التي تتمتع بخطوط تقسيم

املس���لحة فيها ،ما سيس���فر ف���ي النهاية عن حال���ة من عدم

والعدائية الدينية واالنقس���امات العرقية في املنطقة؛ من خالل
طبيعية ،فعندما يش���تعل العداء والص���راع الطائفي والعرقي

والدين���ي في بلد عربي ما ،س���يمتد هذا الص���راع لباقي دول
املنطقة.

وأن تسيطر احلروب األهلية الطائفية عليها ،وتشتعل النزاعات

االستقرار فيها ،وانتشار عدم األمان واالستقرار السياسي.

وفي هذه األجواء تبرز «إس���رائيل» كعامل رئيس في تقرير

توجهات املنطقة عندما طرح «ش���معون بيريز» مش���روعه الذي
ّ

وتعتقد دوائر صنع القرار في الكيان الصهيوني أن النماذج

دعاه «الشرق األوس���ط اجلديد» برعاية ودعم الواليات املتحدة

 - 1الصراع الدائر في ليبيا قد ميتد إلى نيجيريا وتشاد.

الصهيوني���ة ،فإن ما هو جديد في طرح���ه التغير احلاصل في

العملية لتحقيق ذلك التقسيم تتمثل في البلدان التالية:

 - 2احلرب األهلية املش���تعلة في سورية ستمتد إلى لبنان

وتركيا.

 - 3االضطرابات التي ش���هدتها مصر في أوائل الثورة سعت

إسرائيل وحليفاتها لإليقاع بني املجلس العسكري والقوى اإلسالمية.
(*) كاتب فلسطيني.
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ومباركة أوروبا ،وإذا كانت الفكرة ليست جديدة في االستراتيجية

النظ���ام العاملي ،وانتقاله من القطبي���ة الثنائية إلى نظام أحادي
بهيمن���ة أمريكي���ة ،والنتائج التي متخضت عنه���ا حرب اخلليج
الثاني���ة ،وما تالها ،بَدءاً من انعق���اد مؤمتر مدريد ،ث ّم اإلعالن
عن اتفاق «أوس���لو» مع الفلسطينيني ،واتفاقية «وادي عربة» مع

األردن ،كإضافة ضرورية التفاقية «كامب ديفيد» مع مصر.

النظرة التجزيئية:
ويتبلور املوقف اإلس���رائيلي في النظ���رة التجزيئية ملنطقة

الشرق األوسط في تقسيم املنطقة إلى املجموعات التالية:
 - 1اجلزيرة العربية واخلليج.
 - 2شرق البحر املتوسط.
 - 3شمال إفريقيا.

ولعل أخطر ما في مش���روع «بيري���ز» أنه يُطرح والعرب في

أش���د حاالت التفكك واالنهزام الذاتي ،والتشتت وغياب اإلرادة

العربية ،واستنفاد طاقاتهم في عدد من اخلالفات أو الصراعات
التي ال طائل لها ،فض ً
ال عن طرحه في مجرى التحوالت الدولية،
وفي وقت وصل فيه النظام اإلقليمي العربي إلى أسوأ حاالته.

نعدد أهم مخاطر هذا املش���روع التقسيمي
وميكن هنا أن ّ

للمنطقة العربية على النحو التالي:

حصول اختالل إضافي في ميزان القوى ،بحيث تكون األهداف

العربية مكشوفة بال غطاء أمام القوة العسكرية اإلسرائيلية ،ما
س���يفقد العرب مزيداً من القدرة االستقاللية للقرار السياسي
واالقتصادي ،وهو ما يهدد املصالح العربية احليوية ،من خالل
اللجوء إلى سلسلة من اخلطوات اخلطيرة ،من أهمها:
 - 1نزع الصفة العربية للمنطقة.

 - 2دمج «إسرائيل» في نسيج املنطقة.

 - 3تعزيز االنقسام والتجزئة بني البلدان العربية.
 - 4إغالق الباب نهائياً أمام التكامل االقتصادي العربي ،وربط

البلدان فرادى باالقتصاد العاملي عن طريق االحتاد األوروبي.

وهن��ا ال ب��د إن أردنا فه��م واس��تيعاب نظرة «إس��رائيل»
للمنطقة العربية؛ التطرق إىل عدة عناصر رئيسة ،أمهها:

 - 1املخاطر الناجمة عن أهداف املشروع الصهيوني ،ومن

األول :املوقع االستراتيجي الذي حتتله املنطقة العربية (غرب

حتقيق املشروع واملناداة به ،وبني إلغاء الهوية العربية للمنطقة،

اآلس���يوي واجلنوب اإلفريقي ،وما متتلكه من طرق بحرية وبرية

خ�ل�ال مفهوم أصحابه ،فهو يفصح ع���ن العالقة الوطيدة بني
كما يوض���ح العالقة بني الوجود الصهيون���ي وتكريس التجزئة
والتبعية في املنطقة العربية ،ما يفسر تعزز القيمة االستراتيجية

لـ «إسرائيل» في إطار السياسة الغربية واألمريكية.

 - 2سيؤدي حتقيق املش���روع التجزيئي إلى متييع القضية

الفلسطينية ،وطمس احلقوق الوطنية ،بحيث يصبح من املمكن
أن حتقق «إس���رائيل» هدفها األساس���ي؛ «إس���رائيل الكبرى»
جغرافياً ،كما أصبح من املمكن احلديث عن «إسرائيل العظمى»

اقتصادياً ،مبا يؤدي إلى حتقيق هيمنتها على املنطقة بكاملها.

آسيا وشمال إفريقيا) بوصفها اجلسر الذي يربط أوروبا بالشرق
وجوية كصلة وصل استراتيجية اقتصادية ثقافية بني القارات.
الث��اين :وجود االحتياطات الهائلة م���ن النفط ،فض ً
ال عن
عوائ���د تصدي���ره ،وانطالقاً من موقف حاس���م يقوم على عدم

التفريط بقرار النفط من جهة ،وعدم التفريط بعائداته من جهة
ثانية ،ومن ثم إحكام الس���يطرة الغربية على هذه املادة السحرية
استكشافاً وإنتاجاً وتس���ويقاً ،مع إبقاء العائدات في دورة رأس

املال العاملي.

الثال��ث :رعاية الوجود الصهيوني وضمانه ممث ً
ال في «دولة

 - 3ما ميك���ن حتقيقه في املش���روع؛ مزي ٌد م���ن التبعية

إس���رائيل» ،ما يس���توجب أن تكون قوية وآمنة لتقوم بدورها في
استمرار تخلّف العرب وتفرقهم وتكريس قطريتهم وجتزئتهم.

العملي لألسواق العربية ،من خالل خضوع العرب ملعادلة جديدة

إشراك «إسرائيل» بالضرورة في تقسيم العرب ،وإعاقة تقدمهم،

واإلحل���اق والهيمن���ة ،وليس كما يعل���ن عن حتقي���ق التنمية
االقتصادية والعدالة والتكافؤ ،بحيث حتقق «إسرائيل» اختراقها

في تقس���يم العمل على النحو التالي :النفط اخلليجي  +األيدي
العاملة املصرية  +املياه التركية  +الفعل اإلسرائيلي.

ومن ثم ،فإن النتيجة املنطقية للمشاريع التقسيمية العربية

وانطالقاً من هذه النظرة ،عمل الغرب والواليات املتحدة على

ومنع التعاون والتنسيق بينهم ،والقضاء على أي أمل في الوحدة؛

من خالل زرع «إس����رائيل» في قلب الوطن العربي لضمان حتقيق
أهداف التخلّف والتبعية والتجزئة نفسها ،بإرادة «غربية» أصيلة.
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[ في دائرة الضوء ]

الوحدة
اللغوية
د .ي���وس���ف ال��ع��ل��ي��وي
yosef333@gmail.com

ق ��ال الوزير اجلزائ ��ري األس ��بق د .أحمد طالب
اإلبراهيم ��ي ،ف ��ي لقاء مع ��ه في قن ��اة اجلزيرة« :في
منتص ��ف الق ��رن العش ��رين كن ��ا نحل ��م بالوح ��دة
العربي ��ة ..الي ��وم  -م ��ع األس ��ف  -أصبحن ��ا نحل ��م
باحلفاظ على الكيانات القائمة»(((.
وما يقال عن الوحدة العربية يقال عن الوحدة اإلس�ل�امية،

ِ
تكت���ف بالتفتيت الذي حصل
فالصليبي���ة الغربية املعاصرة لم
لألمة اإلسالمية منذ قرون خلت ،ثم مبا عملته أيديها في عهد

االستعمار املدمر بعد إجهازها على الدولة العثمانية اإلسالمية
((( موقع اجلزيرة نت :برنامج بال حدود ،حلقة :إجنازات االستقالل لإلنسان اجلزائري.

70

العدد 305

التي كانت تسيطر على كثير من بالد املسلمني ،واقتسام تركتها
ونهب ثرواتها ،ثم خروجها عسكرياً ،ورسم احلدود الواهية بني
البلدان لتش���تعل ناراً بني الفينة واألخ���رى .وها هي الصليبية
اليوم ،وعلى رأسها أمريكا ،تسعى بكل مكر ودهاء تخطيط إلى

مزيد من التفتيت للعالم اإلس�ل�امي على أسس تعمق اخلالف
وجتعل الوحدة بعي���دة املنال ،كالدينية واملذهبية والعرقية ،بعد

أن رأت اإلسالم يتمدد حتى في عقر دارها ،واملسلمني ينهضون
من كبوتهم ويطالبون بحقوقه���م واحلفاظ على ثروات بالدهم
التي أكل���ت يوم أن ُح ّرم���ت البالبل على دوحها واس���تبيحت

لطيور الصليبيني وأذنابه���م ..والصليبية املعاصرة ال ميكن أن
تق���ف مكتوفة اليدين وهي ترى املس���لمني يتهددون مصاحلها
املوجودة في بالد املس���لمني ،وليس في بالدهم ..وال ميكن أن

ِ
املغتصبة لفلسطني قد
تقف مكتوفة اليدين وربيبتها الصهيونية
يضيق عليها خناق اإلسالميني.

وما جرى إلندونيسيا والسودان ،وما يجري اآلن في العراق،

ويثار في اليمن ،واملغرب ،واجلزائر ،وأفغانستان ،ويشار إليه في
السعودية ،وغيرها؛ إال أمثلة حاضرة ،وما أُعلن عنه من مشروع
«برنارد لويس» األمريكي ،الذي وافق عليه الكوجنرس األمريكي

باإلجماع عام (1983م)؛ إال دليل على مدى التخطيط واإلصرار

على مزيد من التقسيم لألمة اإلسالمية.

ولم يكن املق ّوم اجلغرافي السياسي لوحدة املسلمني

هو الوحيد الذي تع��� ّرض للتفتيت وإذكاء روح التفرق

واخلالف ،ب���ل تع ّرضت مقومات أخ���رى لذلك ،من

أهمها :اللغة ،وهو ما نحن بصدد احلديث عنه.

لم تكن لغة بالد املس���لمني واحدة ،فكل بلد له لغته أو

لغاته التي تختلف عن لغة البلدان األخرى ،حتى البالد العربية
يختلف كثير من لهجاتها اختالفاً ب ّيناً ،وتكاد تكون كل لهجة لغة

مستقلة بذاتها ،كاستقالل األوردية والفارسية والتركية وغيرها،

ول���وال الله ثم إن لغ���ة التعليم ولغة الكتابة الس���ائدة هي اللغة

وأي عظمة لهذه اللغة التي أنزل الله عز وجل بها أش���رف

{وإ َّن ُه
كتبه ،على أشرف أنبيائه ورسله ،بسفارة أشرف مالئكتهَ :
ني َ )#١٩٣#علَى َق ْلب َِك ِل َت ُكونَ
َل َتنزِ يلُ َر ِّب ا ْل َعالمَ ِ َ
وح ا َأل ِم ُ
الر ُ
ني َ )#١٩٢#ن َزلَ بِ��� ِه ُّ

���ان َع َرب ٍ ِّي ُّمب ٍِني} [الشعراء !]١٩٥ - ١٩٢ :وقد
ِين ِ )#١٩٤#ب ِل َس ٍ
ِم َن ال ُْـم ِنذر َ

ذكر الله عز وجل عربية القرآن في ثالث عشرة آية.

وهي لغة الرس���ول الكرمي ،والله عز وجل ما أرسل رسوالً

ول إ َّال ِب ِل َس ِان َق ْو ِم ِه ِل ُي َب ِنّ َي َل ُه ْم ف َُي ِض ُّل
{و َما َأ ْر َس��� ْل َنا ِمن َّر ُس ٍ
إال بلغة قومهَ :
يم} [إبراهيم ،]٤ :إال
���اء َو َي ْه ِدي َمن َي َش ُاء َو ُه َو ا َْل َعزِ ي ُز ال َ
ال َّل ُه َمن َي َش ُ
ْـح ِك ُ

أن األنبياء كانوا يرس���لون إلى أقوامه���م خاصة ،ونبينا محمد

 #أرس���ل إلى الناس كافة ،عربيهم وعجميهم ،ومع ذلك كانت
رسالته بالعربية{ :ف مَّ َ
َإنا َي َّس ْر َنا ُه ِب ِل َسا ِن َك َل َع َّل ُه ْم َي َتذَ َّك ُرونَ } [الدخان:
{ ،]٥٨ف مَّ َ
ني َو ُت ِنذ َر ِب ِه َق ْو ًما ُّل ًّدا} [مرمي:
َإنا َي َّس ْر َنا ُه ِب ِل َسا ِن َك ِل ُت َب ِّش َر ِب ِه ال ُْـم َّت ِق َ

.]٩٧

ولق���د أصبحت العربية بذلك لغة اإلس�ل�ام واملس���لمني،
وش���عاراً له ولهم ،كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رحمه الله

« :اللس���ان العربي شعار اإلس�ل�ام وأهله ،واللغات من أعظمش���عائر األمم التي بها يتميزون» ،وقال« :إمنا الطريق احلسن:

العربية الفصحى؛ ملا متكن كثير من العرب من التفاهم بينهم.
إذاً ،ما اللغة التي تع ّد مقوماً مهماً للوحدة اإلس�ل�امية ما

واملكاتب ،فيظهر ش���عار اإلسالم وأهله ،ويكون ذلك أسهل على

ثمة لغة مشتركة بني املسلمني جميعاً في كل أقطار األرض،

ويق���رر أن «نفس اللغ���ة العربية من الدي���ن ،ومعرفتها ،فرض

يعيش���ون معها في جو روحاني وظ���ل إمياني ،يقرؤون بها كالم

العربية ،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب»((( .وقد قال اإلمام

دامت لغات املسلمني مختلفة؟!

يس���تمعون إليها ويتلفظون بها كل يوم خمس مرات على األقل،
الله ،ويقيمون بها ش���عيرة من ش���عائر الله ،وال يأتون إلى هذه
الشعيرة «الصالة» ويقومون إليها إال بعد أن يؤذنهم املؤذن بتلك

اللغة.

وحينما يجتمع املس���لمون على اختالف أقطارهم في بيت
الل���ه احلرام ،حجاج���اً ومعتمرين ،يطوفون به ويس���عون فيه،

يذكرون الله ويدعونه؛ ال جتدهم يلهجون إال بها ،خاشعني لله.
إنها لغة روحانية عظيمة يش���ترك املسلمون جميعاً بها في

أعظم املقامات :مقام العبودي���ة لله ،حال الصالة ،وحال تالوة
القرآن ،وحال الذكر والدعاء ،وحينما يُ ْس���لم املرء ال ينطق كلمة

اإلسالم «الشهادتني» إال بها.

كم هي عظيمة هذه اللغة التي تتعلق بج ّل أركان اإلس�ل�ام

وأعظمها!

إنها لغة القرآن العظيم والرس���ول الك���رمي :اللغة العربية

الفصحى.

اعتي���اد اخلطاب بالعربية ،حت���ى يتلقنها الصغ���ار في الدور
أهل اإلس�ل�ام في فقه معاني الكتاب والسنة وكالم السلف»(((.

واجب؛ فإن فهم الكتاب والس���نة فرض ،وال يُفهم إال بفهم اللغة
الش���افعي رحمه الله« :على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب

ما بلغه جهده ،حتى يش���هد به أن ال إل���ه إال الله ،وأن محمداً

عبده ورس���وله ،ويتلو به كتاب الله ،وينطق بالذكر فيما افترض

عليه من التكبير ،وأمر به من التسبيح والتشهد ،وغير ذلك .وما

ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته،
وأنزل به آخر كتبه ،كان خيراً له»(((.
وملا كان الدين ال يتم ضبطه وفقه كتابه وس���نة رسوله #

إال بضبط اللغة وفهمها ،وتعني لذلك تعلمها ومعرفتها((( ،حرص
املسلمون جميعاً ،وخاصة العجم منذ القدم ،على العناية باللغة
العربي���ة وتعلمها ،ق���ال أبو حامت الرازي  -رحم���ه الله ( -ت
322هـ)« :كان اإلسالم قد ظهر  -بحمد الله  -في جميع أقطار
((( اقتضاء الصراط املستقيم ،البن تيمية.470/1 :
((( املرجع السابق.
((( الرسالة ،للشافعي.48 :
((( ينظر :اقتضاء الصراط املستقيم ،البن تيمية ،463/1 ،399/1 :و.470-469
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األرض ،وأكثر أهل اإلس�ل�ام من األمم ه���م عجم ،وقد دعتهم
والس�ن�ن ُم َب َّين ًة
الضرورة إلى تعلُّم لغة العرب ،إذ كانت األحكام
ُّ
بلس���ان العرب»((( ،بل قال  -رحم���ه الله « :-لم يحرص الناس
على تعلم ش���يء من اللغات في ده���ر من الدهور ،وال في وقت

م���ن األوقات؛ كحرصهم على تعلم لغ���ة العرب ..وال رغبوا في
شيء من القرون واألزمنة رغبة هذه األمة في لسان العرب من
بني األلسنة ،حتى إن جميع األمم فيها راغبون ،وعليها مقبلون،
ولها بالفضل مقرون ،وبفصاحتها معترفون ..وأقبلت األمم كلّها
إليها ،يتعلمونها؛ رغب ًة فيها ،وحرصاً عليها ،ومح َّبة لها»(((.
خاصاً باملس���لمني ،بل ع ّم غيرهم ،كما
ولم يكن هذا األمر
ّ

قال ش���يخ اإلس�ل�ام ابن تيمية  -رحمه الله « :-كان املسلمون
املتقدمون ملا س���كنوا أرض الش���ام ومصر ولغ���ة أهلها رومية

وقبطية ،وأرض العراق وخراس���ان ولغة أهلها فارسية ،وأرض
املغرب ولغة أهلها بربرية؛ ع ّودوا أهل هذه البالدِ العربي َة ،حتى
غلبت على أهل هذه األمصار ،مسلمهم وكافرهم»(((.

وقد كتب ألبرو ،مطران قرطبة ،عام (864م) ،نحو عام (250هـ)،
ولم يكن مضى على الفتح اإلسالمي سوى مائة وستني عاماً تقريباً؛
كتب إلى صاحب له متحسراً من انصراف الناس عن اللغة الالتينية

إل���ى العربية« :من الذي يعكف اليوم بني أتباعنا من املؤمنني بديننا

على دراسة الكتب املقدسة ،أو يرجع إلى كتاب أي عالم من علمائها،
ممن كتبوا في اللغة الالتينية؟! من منهم يدرس اإلجنيل أو األنبياء
أو الرس���ل؟! إننا ال نرى غير ش���بان مس���يحيني هاموا ح ّباً باللغة
العربية ،يبحثون عن كتبها ويقتنونها ،يدرسونها في شغف ،ويعلقون
عليه���ا ،ويتحدثون بها في طالقة ،ويكتب���ون بها في جمال وبالغة،

ويقولون فيها الش���عر في رقة وأناقة! يا للحزن! مسيحيون يجهلون
كتابهم وقانونهم والتينيتهم ،وينس���ون لغتهم نفسها؛ ألن الفصاحة

العربية تس���كرهم! وال يكاد الواحد منهم يستطيع أن يكتب رسالة
معقولة ألخيه مس���لّماً عليه! وتس���تطيع أن جتد جميعاً ال يحصى
يظهر تفوقه وقدرته ومتكنه من اللغة العربية»(((.
وال عجب إذاً حينما نرى في أئمة اإلسالم الكثير من األعاجم
الذين برزوا في العلوم ،وخاصة علوم العربية ،من أمثال :س���يبويه

الفارس���ي (ت 180هـ) ،وأبي عبيد القاس���م بن س�ل�ام الهروي

(223هـ) ،وابن قتيبة الدينوري (ت 276هـ) ،وأبي إبراهيم إسحاق

الفاراب���ي (350هـ) ،وأبي علي القال���ي األرميني (356هـ) ،وأبي
((( الزينة ،ألبي حامت.123 :
((( الزينة ،ألبي حامت.75-73 :
((( اقتضاء الصراط املستقيم ،البن تيمية.470/1 :
((( عن :التربية اإلسالمية في األندلس ،خلوليان ريبيرا ،ترجمة :د .الطاهر أحمد مكي:
.169
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س���عيد الس���يرافي (ت 368هـ) ،وأبي منص���ور األزهري الهروي
(370هـ) ،وأبي علي الفارس���ي (ت 377ه���ـ) ،وابن جني الرومي
(392هـ) ،وأبي نصر اجلوهري الفاراب���ي (393هـ) ،وابن فارس
ال���رازي (395هـ) ،وأبي منصور الثعالبي النيس���ابوري (429هـ)،
وابن س���يده األندلس���ي (458هـ) ،وعبد القاه���ر اجلرجاني (ت

471هـ) ،والراغ���ب األصفهاني (ت 502هـ) ،والزمخش���ري (ت
538هـ) ،والرضي اإلستراباذي (ت 686هـ) ،وأبي حيان األندلسي

(ت 745ه���ـ) ،واخلطي���ب القزويني (ت 739ه���ـ) ،ومجد الدين

الفيروزأبادي الشيرازي (817هـ) ،وغيرهم الكثير.

قال أبو احلسن الندوي الهندي  -رحمه الله  -عن العرب:

«خضع���ت للغتهم اللغ���ات ،ولثقافتهم الثقاف���ات ،وحلضارتهم

احلض���ارات ،فكانت لغتهم هي لغة العل���م والتأليف في العالم

املتمدن م���ن أقصاه إلى أقصاه ،وهي اللغة املقدس���ة احلبيبة

التي يؤثرها الناس على لغاتهم التي نشأوا عليها ،ويؤلفون فيها
أعظم مؤلفاتهم وأحب مؤلفاتهم ،ويتقنونها كأبنائها وأحس���ن،
وينبغ فيها أدباء ومؤلفون يخضع لهم املثقفون في العالم العربي،
ويُقر بفضلهم وإمامتهم أدباء العرب ونقّادهم»(((.

وح���قّ بعد ذلك أن تكون اللغة العربي���ة مق ّوماً من مق ّومات
ُ

الوحدة بني املس���لمني ،فهي اللغة الدينية املشتركة اجلامعة بني
((( ماذا خسر العالم بانحطاط املسلمني ،للندوي.255 :

املسلمني ،بل القائدة أللس���نتهم على اختالفها ،وقد قال اإلمام

الش���افعي  -رحمه الله « :-فإذا كانت األلس���نة مختلفة مبا ال
يفهمه بعضهم عن بعض ،فال ب���د أن يكون بعضهم تبعاً لبعض،
وأن يكون الفضل في اللس���ان امل ّت َبع عل���ى التابع ،وأولى الناس

محواً ونسياناً ،وأما الثالث فتقييد مستقبلهم في األغالل التي

يضعها ،فأمرهم من بعدها ألمره» .
(((

ومن الش���واهد على ذلك ما فعلته فرنس���ا حينما احتلت

اجلزائر أكثر من قرن ،وأرادت اقتطاعها من العالم اإلسالمي،
وطمس هويتها ،وإدماجها في فرنس���ا ،فأحلّت اللغة الفرنسية

بالفضل في اللس���ان من لسانه لس���ان النبي ،وال يجوز  -والله
أعلم  -أن يكون أهل لس���انه أتباعاً ألهل لس���ان غير لسانه في

وق ّررت أن تكون اللغة الرسمية والوحيدة للبالد ،واللغة العربية

اتباع دينه»(((.

العربية ،إال مدارس ال يس���مح لها بتعليم العربية إال بترخيص،

حرف واحد ،بل كل لس���ان تبع للسانه ،وكل أهل دين قبله فعليهم
وملا كان ش���أن اللغة العربية كذل���ك ،وقد أدركته الصليبية

وأمثاله���ا حق اإلدراك ،وهي تدرك أنه «ال حياة ألمة دون لغة»،
وأن���ه «م���ا ذ ّلت لغة ش���عب إال ّ
ذل ،وال انحط���ت إال كان أمره
دب خلل في
دب خلل ف���ي اللغة ّ
في ذه���اب وإدبار» ،وأنه «إذا ّ
التفكير» ،وهي تخش���ى من وحدة األمة اإلس�ل�امية ،وتس���عى
لتدمير أي عامل يحيي هذه الوحدة ويدفع إليها؛ فقد شنّت مع
حربها العسكرية الشعواء على بالد املسلمني حرباً شعواء أخرى
على لغتهم العربية؛ لتهوين ش���أنها في نفوسهم ،وعزلها عنهم،

وطم���س هويتهم ،والقضاء عليها ،حتى في البالد العربية ،وقد
ساعدها في ذلك أذنابها من املنافقني.

وجنح���وا في بعض وأخفقوا في بع���ض ،وأ ّنى لهم القضاء

عليها وجتفيف ألسنة املسلمني منها ،وهي لغة كتاب ربهم الذي

يقرؤونه صباح مساء.

وسلكوا في حربهم مسالك متعددة من الكيد واملكر واحلقد،

من ذلك:

1

ف ��رض لغة الغ ��زاة احملتلني ،ومن ��ع العربي ��ة ،أو إهمالها
والتهوين منها:

فاالحتالل ملا يح ّل في بالد املس���لمني يفرض لغته بالقوة،

خاصة في املناط���ق العربية ،وهذا ديدن املس���تعمر ،كما قال
الرافعي  -رحمه الل���ه « :-ال جرم كانت لغة األمة هي الهدف

األول للمس���تعمرين؛ فلن يتحول الش���عب أول ما يتحول إال من
لغته؛ إذ يكون منش���أ التحول من أفكاره وعواطفه وآماله ..وما

ذل���ت لغة ش���عب إال ذل ،وال انحط���ت إال كان أمره في ذهاب
وإدب���ار ،ومن هذا يفرض األجنبي املس���تعمر لغته فرضاً على
األمة املس���تعمرة ،ويركبهم بها ،ويشعرهم عظمته فيها ،فيحكم
عليه���م أحكاماً ثالثة في عمل واح���د :أما األول فحبس لغتهم
في لغته سجناً مؤبداً ،وأما الثاني فاحلكم على ماضيهم بالقتل

((( الرسالة ،للشافعي.46 :

لغ���ة أجنبية ،وفتحت امل���دارس الفرنس���ية ،وأغلقت املدارس

وإال كتاتيب تفتح بإذن من االحتالل ال يتجاوز فيها املعلم مجرد
حتفيظ القرآن الكرمي للطالب الصغار.

وحينم���ا احتلت إي���ران الصفوية الفارس���ية بالد األحواز

العربي���ة ،فرضت اللغة الفارس���ية ،ومنعت اللغ���ة العربية في

امل���دارس ،وج ّرم���ت التحدث بها في األماك���ن العامة ،وتداول

املطبوعات العربية ،ومنعت تس���مية املواليد باألسماء العربية،
وغ ّيرت األسماء العربية للمدن واملواقع إلى أسماء فارسية ،ولم

توظف إال من يتحدث بالفارس���ية ،وال تقبل شهادة العربي أمام

القضاة إال بالفارسية .
(((

واتخذ االحت�ل�ال في بعض البلدان سياس���ة إهمال اللغة

العربي���ة وازدرائها والتهوين منها ،كما فعل االحتالل اإلجنليزي

في مص���ر ،حيث أبقى مناهج اللغة العربي���ة في التعليم ،لكنه
جعل مدرسها مادة للتندر والسخرية من تالميذه وفي مجتمعه؛
حينما جعله أقل املدرسني منزلة وظيفية ،وأقلهم راتباً ،بل رمبا

كان أقل راتباً من فراش املدرس���ة« .وحني يصبح مدرس اللغة
العربي���ة في هذا الوضع املهني ال���ذي ال يبعث على االحترام؛
فإن وضعه يؤثر حتماً على املادة التي يد ّرس���ها ..وقد كان هذا

هو الهدف املقصود م���ن وراء ذلك التدبير اخلبيث .لقد انتقل
الوضع املهني املزري من الدرس إلى املادة ،وصارت اللغة العربية

موض���ع االزدراء والتحقير والنف���ور ..ولم يكن بد من أن ينتقل

ه���ذا الوضع املزري م���ن اللغة ذاتها إلى ما ه���و مكتوب بتلك

اللغة ..وكان هذا هو الهدف األخير املطلوب من ذلك التخطيط
اخلبي���ث .فاملكتوب باللغة العربية هو ت���راث األمة كله ..وعلى

رأس���ه القرآن!! واملطلوب صرف األمة ع���ن تراثها كله ..وعلى
رأس���ه القرآن!! وانصرف الناس بالفعل ع���ن قرآنهم وتراثهم

بالتدريج ،فلم يعودوا يش���عرون أنه هو «الزاد» ..إمنا الزاد هو
املكتوب بلغة السادة الغالبني!»(((.

((( وحي القلم ،للرافعي.29/3 :
((( ينظر :مجلة الفرقان الكويتية :ع 1432/6/6 ،631هـ.
((( واقعنا املعاصر ،حملمد قطب.222-220 :
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ومن سياس���ات االحتالل ف���ي البالد التي تكت���ب لغاتها

االستئناف بالقاهرة ،الذي ألف كتاباً سماه «العربية احملكية في

الالتينية؛ وقد أ َّدت هذه السياس���ة إل���ى انخفاض عدد اللغات

ومصر وش���مال إفريقيا ومالطة تتكلم البونية ال العربية» ،يؤكد

باحل���روف العربية محاول���ة إقناعها بالتح���ول إلى احلروف

مصر» .ونشر ويلكوكس س���نة (1926م) رسالة بعنوان «سورية

اإلفريقية التي تس���تخدم احلروف العربية من ( )75لغة تقريباً

فيها أن اللغة التي يتكلم بها املصريون والسوريون واملغاربة هي

الصومال التي أصبح���ت تكتب لغتها باحلروف الالتينية ،ومثل

الفصحى ،وأن الشعب املصري يعيش حياة مشلولة بسبب تعلقه

إل���ى أقل م���ن ( )10لغات ف���ي الوقت احلاض���ر ،كان آخرها

ذلك حصل في إندونيسيا(((.

وفي تركيا حينما ألغيت اخلالفة العثمانية على يد أتاتورك،

ألغيت الكتابة باللغة العربية ،واس���تبدلت بها الالتينية ،بل منع
األذان باللغة العربية.

الدعوة إلى العامية ً
لغة للعلم واألدب والكتابة:

2

وقد حمل رايتها األعاجم احملتلون للبالد العربية ،وبدأت

في مصر أثناء االحتالل الفرنسي لها ،وكان أول من أعلنها عام

(1800م) املستشرق األملاني فلهم سبيتا ،الذي كان يشغل مديراً

لدار الكتب املصرية ،ونش���ر كتاباً سماه «قواعد العربية العامية
ف���ي مصر»((( ،ودعا إلى أن تك���ون الكتابة باحلروف الالتينية.

وق���د وجد من أبن���اء العربية من يحمل دعوت���ه ،إال أنها باءت
جتددت الدعوة في االحتالل اإلجنليزي ،وكان من
بالفش���ل .ثم ّ
أب���رز دعاة العامية املهندس اإلجنلي���زي وليام ويلكوكس ،الذي

ألق���ى في عام (1893م) خطابه املش���هور في ن���ادي األزبكية،

ونشره فيما بعد في مجلته املسماة «األزهر» ،واستهل اخلطاب

بقوله« :ملاذا ل���م توجد قوة االختراع ل���دى املصريني اآلن؟!»،
وأعلن أن الس���بب في أنهم يكتبون باللغة الفصحى((( .ولتطبيق
ذلك نش���رت مجلته «األزهر» مقاالت باللغة العامية ،وأعلن عن

املكافآت املالية ملن يكت���ب بالعامية ،كما ترجم اإلجنيل وبعض
مسرحيات شكسبير إلى اللغة العامية .وقد قاوم الغيورون هذه

الدعوة ،ومن ذلك أن طائفة من املهندس�ي�ن املصريني أصدروا

مجلة «املهندس» لألبحاث الرياضي���ة والعلمية عام (1893م)؛

لتفنّد مزاعم القائلني بأن اللغة العربية ليس���ت لغة للعلم .وبعد

أن تبينّ لويلكوكس موقف الرأي العام من معارضة دعوته يئس
وأوق���ف مجلته «األزهر»((( .لكنه عاد مرة أخرى حينما جتددت
الدعوة على يد اإلجنليزي س���لدن وملور ،أح���د قضاة محكمة
((( ينظر :موقع قصة اإلسالم :قصة االحتالل األوروبي :تخبط الدول اإلسالمية.
((( الفصحى في مواجهة التحديات ،لنذير مكتبي.112 :
((( ينظر :الصراع بني القدمي واجلديد ،للكتاني ،761/2 :وتاريخ الغزو الفكري ،ألنور
اجلندي.293 :
((( ينظر :الصراع بني القدمي واجلديد ،للكتاني.761/2 :
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متحدرة من اللغ���ة البونيقية الكنعانية الفينيقية ،ال من العربية
بهذه اللغة العربية الفصحى .
(((

وبهذه الرس���الة من ويلكوكس ختم احملتل���ون دعوتهم إلى

العامي���ة وتوالها عنهم طائفة من العرب جلهم من النصارى في
مصر ولبنان ،ومن أخبثهم وأش���دهم :س�ل�امة موسى ،ومنهم:

مارون غص�ب�ن ،ولويس عوض ،وأنيس فريحة ،وس���عيد عقل،

ومحمد فريد بك أبو حيدر ،وأنطوان مطر ،واألس���قف ميشال

الفغالي ،وجبور عبد النور ،وإس���كندر معلوف ،ويعقوب صنوع
الذي أنشأ مسرحاً عامياً ،وعبد العزيز األهواني(((.
ولق���د كان لتجذر العربية في نف���وس الناس ،وقوة أنصار

الفصح���ى ،ووضوح األهداف االس���تعمارية للدع���وة ،ووجود

الروح اإلس�ل�امية في نفوس الناس ،مع عوامل أخرى؛ أثر في

إجهاض الدعوة إلى العامية في البالد العربية لتكون لغة العلم
واألدب والكتاب���ة ،وإن كان لها أثر محدود وبصيص بني الفينة

واألخرى(((.

وينبغي التنبه إلى أن الدعوة إلى العامية س���بقها وصاحبها

اهتمام غربي واس���ع باللهجات العامية في البالد العربية ،متثل

في جانبني:

األول :امل ��دارس االستش ��راقية الت ��ي قص ��رت اهتمامها على
تدريس العامية العربية.
وبدأت أولى املدارس ف���ي إيطاليا عام (1727م) ،واهتمت

بعاميات مصر والش���ام .وفي النمس���ا أنش���ئت مدرسة عام
(1754م) ،واستعانت ببعض العرب .وفي فرنسا أسست مدرسة

اللغات الش���رقية احلية ف���ي باريس ع���ام (1759م) واهتمت

بالشام ولبنان خاصة .وفي أملانيا أسس مكتب في مدينة برلني
مهمته تدريس اللغات الش���رقية ومنها اللغة العربية وعامياتها،

كما أسس���ت مدرس���ة هامبرغ .وفي بريطانيا أنشأت جامعة
لندن فرعاً متخصصاً ف���ي تدريس العاميات العربية ،والعربية

الفصحى.

((( ينظر :املرجع السابق.762/2 :
((( ينظر في دعوات هؤالء :الفصحى في مواجهة التحديات ،111 :والصراع بني القدمي
واجلديد.833– 803 ,764/2 :
((( ينظر :الفصحى ونظرية الفكر العامي ،ملرزوق بن تنباك.24 :

الثاني :التأليف والنشر.
وقد اضطلع بهذه املهمة املدارس االستشراقية ،واستعانت

ببع���ض العرب ،وم���ن املؤلفات التي كتبها املستش���رقون كتاب
«أصول اللغة العربية العامية والفصحى» الذي ألفه املستش���رق

الفرنس���ي دي س���فاري عام (1784م) بتكلي���ف من احلكومة
الفرنس���ية ،وهو بذلك عمل مرتبط بسياسة فرنسا في البالد

العربية.

ومن املؤلف���ات« :مواد لدرس لهجة عرب البدو في إفريقيا

املتوغل���ة» ،و«لهجة قبائل اليمن وما جاورها من جنوب اجلزيرة

العربي���ة» ،و«الكالم الدارج مبصر القاه���رة» ،و«معجم اللهجة
املغربية العامية» لبوس���يه ،و«حكايات وأشعار تونسية» ،و«لهجة

عرب ه���وارة» ،و«أش���عار البدو بني قطري تون���س وطرابلس
الغرب» ،و«بحث في لغة جند احلالية»(((.

وه���ذا االهتمام الغربي يؤكد أن مصدر الدعوة إلى العامية

ومنش���أها ليس من داخل البالد العربية ،لكن من خارجها ،في

ظل التخطيط للقضاء على األمة اإلسالمية وفصلها عن دينها
وكتابها وتراثها.

3

محاول ��ة إحالل االنتماءات والهويات غير اإلس�ل�امية
ً
بدال من العربية:
والعربية مع إحالل لغاتها

وهذه سياس���ة اس���تعمارية تقطع صلة املسلمني بلغتهم

وتراثهم وحضارتهم اإلس�ل�امية ،كما أنه���ا متزق وحدة البالد
اإلسالمية وفق قاعدة ( َف ِّرق ت َُسد).
وفي هذا السياق حاول االحتالل وأعوانهم  -وال يزالون -

إحياء العنصريات والقومي���ات القدمية مع لغاتها ،كالفرعونية

في مصر ،والفينيقية في بالد الش���ام ،واآلش���ورية في العراق،
والفارس���ية في إيران ،والبربرية في بالد املغرب ،وشجعوا في

الوقت نفسه القومية العربية في بعض البلدان العربية ملواجهة
الوحدة اإلس�ل�امية املتمثلة في اخلالفة ،وربطوا اللغة العربية

بالقومي���ة العربية ،وش���جعوا القوميات األخ���رى على إحياء

لغاتها واستبدالها بالعربية؛ كاألمازيغية في اجلزائر ،والكردية

والتركمانية والسريانية في العراق.

ولم يقتصر األمر في إحي���اء العنصريات القدمية ولغاتها

على البالد العربية ،بل ش���مل غيرها ،كما أثيرت الطورانية في

4

تق ��ومي اللغ ��ات الغربي ��ة وخاص ��ة اإلجنليزي ��ة ف ��ي
املجتمعات اإلسالمية:

حيث تس��� َّوق اللغة الغربي���ة على أنها قيم���ة من القيم

االجتماعية املهمة التي تع ّبر عن الذات والشخصية املتحضرة.
وهو جانب من جوانب أزمة القيم وصراع الهوية التي يعيش���ها

املجتمع اإلسالمي.

وهو من األساليب املاكرة التي أثرت بقوة في بالد املسلمني

فزهدتهم في اللغة
وفي أجيال املس���لمني الناش���ئة إلى اليومّ ،
العربي���ة وتعلمها ،وصرفته���م إلى اللغ���ات األجنبية ،وخاصة

اإلجنليزية ،التي تس��� َّوق على أنها لغة العلم واملدنية والتحضر،
خاص���ة مع الزخم الكبي���ر للتقدم العلمي للغ���رب ،في مقابل

ضعف العالم اإلس�ل�امي ،ومع الضخ اليوم���ي الذي ال يتوقف
لس���يل املصطلحات الغربية في ظل تناس���ل العلوم والتقنيات

احلديثة ،ومع االنفتاح الواس���ع الذي ال يحد من خالل وسائل

اإلع�ل�ام واالتصال املتجددة ،التي يتعامل معها جميع ش���رائح
املجتمع اإلس�ل�امي ،ويتقنها الصغار قبل الكبار؛ ومع الضعف

الشديد للترجمة والتعريب وانعدام تأثيرها .بل إن بعض الدول

الغربية تربط مساعداتها للدول اإلسالمية بتعليم لغاتها ألبناء
املسلمني ،كما اشترطت أمريكا على مصر ملساعداتها التعليمية

أن تبدأ بتعليم اللغة اإلجنليزية من السنة الثانية االبتدائية(((.

وقد أس���هم في ذلك عوامل عدة ،منها :انس���ياق كثير من

الدول اإلسالمية ،وخاصة العربية ،إلى تدريس اللغات األجنبية

ألطفالها في املدارس احلكومية واخلاصة ،حتى صار االهتمام
بتعلي���م اللغة اإلجنليزية عنصراً مهماً في اإلعالن التس���ويقي

تركيا ،والقوميات احمللية ولغاتها في إفريقيا ،وفي جنوب شرق
سداً أمام انتشار اللغة العربية والكتابة بها.
آسيا؛ لتكون ّ

الس���تقطاب الطالب ليس���جلوا في املدارس اخلاصة ،بل فتح

((( ينظر :املرجع السابق.31 :

((( مجلة املجتمع الكويتية :العدد ( ،)1556عن :التربية اللغوية العربية ،لباحارث.101 :
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املجال للمدارس اخلاصة أن تض���ع املناهج باللغة التي

ترغبها ،وفتح املجال للمدارس األجنبية الستقطاب أبناء
املس���لمني وتسجيلهم فيها ،ووجد ذلك إقباالً كبيراً .كما

أس���هم في ذلك تدريس اجلامعات واملؤسسات التعليمية
لبعض العلوم باللغات األجنبية ،وخاصة تلك التي تؤهل
إل���ى وظائف مرغوب���ة .وجعل لغة العم���ل في كثير من

املؤسسات والشركات الكبرى هي اللغة األجنبية .ويكاد
في بعض البالد العربية أن ال متر بطريق رئيس إال وفيه

معه���د أو أكثر لتعليم اللغ���ات األجنبية ،وصار كثير من
األسماء التجارية للمحالت واملؤسسات باللغة األجنبية،

وسمى كثير من الناس مواليدهم بأسماء أجنبية ،وتهافت
كثير من ش���باب املس���لمني إلى تعلمه���ا ومتثلها ،ومزج

حديثهم بها؛ رغبة في الظهور مبظهر الشخصية املتمدنة
املتحضرة .بل لم يس���لم املتخصصون في اللغة العربية

وآدابها من التحدث والكتاب���ة باملصطلحات األجنــبية،
وخاصة أولئك الذين تأث���روا بالتيارات الفكرية الغربية

وبآدابها ،حتى قال أحدهم -د .هشام شرابي « :-هناك
سؤال في غاية األهمية :هل ميكن الدخول في (احلداثة)

بواسطة لغة غير حديثة ،لغة ما زالت في مرحلة ما قبل

احلداثة ،مبفاهيمها ومصطلحاتها وأطرها الفكرية؟!».

ولعم���ري إن هذا مظهر من مظاهر االنهزامية أمام

الغرب وحضارته وقيمه ولغته.

تلك جملة من السياسات التي اتبعها الغرب وأولياؤهم

للقض���اء على اللغ���ة العربية وتأثيرها ف���ي وحدة العالم

ينبغي علينا القيام بأمور عدة ،منها:
 - 1اإلمي���ان العميق بقيمة اللغة العربية وأهميتها في فهم الدين
وحفظه ،وأنها شعيرة من شعائر الدين ،و{ َمن ُي َع ِّظ ْم شَ َعا ِئ َر ال َّل ِه فَإ َّن َها ِمن

ْ���وى ا ْل ُقل ِ
ُوب} [احلج ،]32 :واستش���عار أهميتها ووظيفتها في وحدة
َتق َ

املس���لمني واجتماعهم والتقريب بينهم ،وارتباط حاضرهم مباضيهم،
ولوال هذه الوظيفة ملا وجدت تلك احلرب الشعواء ،وقد قال املستشرق

األملان���ي يوهان ف���ك« :إن العربية الفصحى لتدي���ن حتى يومنا هذا
مبركزها العاملي أساس���ياً لهذه احلقيقة الثابتة ،وهي أنها قد قامت

في جميع البلدان العربية واإلسالمية رمزاً لغوياً لوحدة عالم اإلسالم
في الثقافة واملدنية ،لق���د برهن جبروت التراث العربي اخلالد على

أن���ه أقوى من كل محاولة يقصد بها زحزح���ة العربية الفصحى عن
مقامها املسيطر ،وإذا صدقت البوادر ولم تخطئ الدالئل فستحتفظ

العربية بهذا املقام العتيد من حيث هي لغة املدنية اإلسالمية».

 - 2استش���عار العلماء والدعاة واملفكرين واملؤسسات الدعوية -

اإلسالمي والعودة به إلى الفهم الصحيح للدين ،واالرتباط

خاصة العاملة في غير البالد العربية  -مس���ؤولية القيام على اللغة
العربية ،وجعلها جزءاً من األهداف والبرامج الدعوية ،وبث االهتمام

العرب« :صار اعتبار التكلم به أس���هل على أهل الدين في

وحتبيبها إليهم؛ اقتداء بس���لف األمة م���ن الصحابة وتابعيهم ،الذين

بتراثه العظيم وأهله السابقني من الصحابة والتابعني ،وقد

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رحمه الله  -في شأن لسان

بها في العالم اإلس�ل�امي ،وحث املسلمني على تعلمها والتمسك بها،

معرفة دين الله ،وأقرب إلى إقامة ش���عائر الدين ،وأقرب

حمل���وا العربية إلى أقطار األرض حني الفتوح اإلس�ل�امية العظيمة،
فعلّموا بها ،وش���جعوا الناس على تعلمها ،فانتش���ر اإلسالم ،وانتشر

والس���ؤال املهم بعد هذا :ما الذي يجب علينا نحن

وليل���ة ظلماء ،يق���ول أبو بكر الزبيدي (ت 379ه���ـ)  -رحمه الله :-

إلى مشابهتهم للس���ابقني األولني من املهاجرين واألنصار
في جميع أمورهم»(((.

املس���لمني في أقطار العالم اإلس�ل�امي ،سواء كنا عرباً

العلم ،وحييت تلك األقطار واستنارت بعد أن كانت في جاهلية جهالء

«لم تزل األئمة من الصحابة الراش���دين ،وم���ن تالهم من التابعني،

أو غير عرب ،للع���ودة باللغة العربية مقوماً من مقومات
الوحدة وعام ً
ال من عوامل اجتماع الكلمة بني املسلمني؟

يحض���ون على تعلم العربية ،وحفظه���ا ،والرعاية ملعانيها ،إذ هي من
ّ

((( اقتضاء الصراط املستقيم ،البن تيمية.399/1 :

((( طبقات النحويني واللغويني ،للزبيدي.12 :
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الدي���ن باملكان املعلوم ،فبها أنزل الله كتابه املهيمن على س���ائر كتبه،
وبها بلّغ رسوله عليه السالم وظائف طاعته وشرائع أمره ونهيه»(((.

 - 3دحض الش����بهات التي تثار حول اللغة العربية ،وتفنيدها،

وبيان منطلقاتها الفكرية واالس����تعمارية ،ويحسن في هذا السياق

إيراد أقوال الغربيني من املس����لمني وغيرهم ،الذين أقروا للعربية
بعظمتها وفضلها وقدرتها وتفوقها ،ومن ذلك مث ً
ال ما قاله املستشرق

األمريكي ريتشارد كوتهيل« :ال يعقل أن اللغة الفرنسية واإلجنليزية
حتل محل اللغة العربية ،وإن ش����عباً له آداب غنية متنوعة كاآلداب

مؤسس���ة «املنتدى اإلس�ل�امي» لها جهود مباركة في إنش���اء

املدارس وتنظيم البرامج لتعلي���م العربية في البالد اإلفريقية.
وللندوة العاملية للش���باب اإلس�ل�امي جهود مباركة في إنش���اء

املراكز وإقامة ال���دورات واملخيمات املكثفة لتعليم العربية لغير
العرب((( ،وغيرها من املؤسسات واملراكز واملشروعات.

 - 6إظه���ار االعتزاز باللغة العربية الفصحى من أهل اللغة

العربي����ة ولغة مرنة ذات مادة ال ت����كاد تفنى؛ ال يخون ماضيه ،وال
ينبذ إرثاً اتصل إليه بعد قرون طويلة عن آبائه وأجداده ..ولقد كان

في متثلهم وعنايتهم باللغ���ة الفصحى في حديثهم وخطاباتهم

 - 4السعي لدى احلكومات واملنظمات اإلسالمية والعربية

هؤالء من يخاطبونهم باللهجات العامية التي ال يفقهونها! وهل

ماض مجيد ،وسيكون لها مستقبل باهر»(((.
للعربية ٍ

لتفعي���ل قراراتها الداعية إلى اعتم���اد اللغة العربية لغة للعلوم

واملع���ارف ،والتعليم في جميع املراح���ل ،وقد صدر عن مؤمتر
العالم اإلس�ل�امي (1949م) قرار بوجوب ع���دِّ لغة القرآن لغة
عامة للمسلمني في جميع أنحاء العالم اإلسالمي ،والعمل على
نشرها ،وكتابة لغات العالم اإلسالمي بخط النسخ العربي .كما
نصت
ص���درت عن احلكومات العربية اتفاقي���ة عام (1946م) ّ

على :الوص���ول باللغة العربية إلى تأدية جميع أغراض التفكير
والعلم احلديث ،وجعلها لغة الدراسة في جميع املواد ،في مراحل
التعليم في البالد العربية .وغيرها من القرارات واالتفاقيات(((.

وكذلك السعي لديها لدعم اللغة العربية في األمم املتحدة التي
اعتم���دت العربية ضمن اللغات الرس���مية ولغات العمل لديها،

لكنه���ا ال حتظى بالدعم امل���ادي من الب�ل�اد العربية بالصورة
الكافي���ة التي جتعلها باقية لغة رس���مية ،كما ال حتظى بالدعم

املعن���وي املتمثل في ع���دم التحدث بها ف���ي اجتماعات األمم

املتحدة من كثير من ممثلي البالد العربية واإلسالمية.

 - 5تعليم الق���رآن الكرمي واللغة العربية للمس���لمني غير

الناطقني بها في البالد اإلس�ل�امية وغيرها ،من خالل إنش���اء
امليس���رة لذلك في القنوات
املعاهد واملدارس ،وتقدمي البرامج
ِّ

الفضائية والوس���ائل اإلعالمية والتواصلية احلديثة ،وغيرها.
ومما يبشر بخير وجود بعض البرامج التي تسعى لتحقيق هذا
اله���دف لدى بعض املنظمات اإلس�ل�امية ،ومن هذه املنظمات
التي تنشط في هذا املجال ولها جهود مشكورة :مؤسسة الوقف

اإلس�ل�امي ،من خ�ل�ال برنامجها املبارك «العربي���ة للجميع»،
الذي اتخذ ش���عاراً طموحاً «نرسم الفصحى على كل الشفاه»،
فض ً
ال عن برامج املؤسسة األخرى في البالد األوروبية .وكذلك
((( عن :تاريخ الغزو الفكري والتغريب ،للجندي.300 :
((( ينظر :التربية اللغوية العربية ،لباحارث.103 :

العربية ،خاص���ة من العلماء والدعاة ،فهم قدوات للمس���لمني
العلمي���ة والدعوية ،وك���م يحزن غير الع���رب حينما يرون من

يس���تطيع خطيب جامع أن يغرس في نفوس املس���تمعني حب
العربية الفصحى وهو يحدثهم في خطبته بالعامية ،أو ميزجها
بالفصحى ،من غير مصلحة معتبرة تلجئه إلى ذلك؟!

وف���ي ختام ه���ذه املقالة أتذك���ر موقف اإلم���ام املجاهد

عبداحلميد بن باديس  -رحم���ه الله  ،-الذي جاهد االحتالل
الفرنسي في فرنسة اجلزائر أرضاً وشعباً وثقافة ولغة ،ويروي
الشيخ عبدالرحمن ش���يبان أنه في يوم من األيام حضر صالة

املغرب في بجاية مع الشيخ ابن باديس ،وبعد الصالة وقف ابن
باديس يخطب بحماسة حترك الصخور اجلامدة ،مندداً بالقرار
االستعماري الفرنسي القاضي باعتبار اللغة العربية لغة أجنبية،
ومما قاله« :إن في هذا القرار قت ً
ال لنا؛ ألنه ميس ديننا ولغتنا،

يحتجوا ضده ،فمن لم يفعل فهو خائن
فعلى كل اجلزائريني أن
ُّ
لدينه ووطنه ،سواء كان عاملاً ،أو متعلماً ،أو إماماً ،أو ُمفتياً»(((.
وبع���د« :إنّ هذه العربية لغة دين قائم على أصل خالد ،هو
القرآن الك���رمي» ،كما قال الرافعي  -رحم���ه الله « ،(((-وليس
مخلصاً لإلس�ل�ام وال واعياً في خدم���ة كتاب الله من لم يدعه
ح ُّب���ه وإخالصه ووعي���ه إلى العناية باللغ���ة العربية» ،كما قال

الدكتور مازن املبارك(((.

���ك بِا َّل ِذي ُأ ِ
َاس َت ْم ِس ْ
���ي إل َْي َك إ َن َّك
والله عز وجل يق���ول{ :ف ْ
وح َ
���و َف ُت ْس َأ ُلونَ }
َعلَى ِص َر ٍاط ُّم ْس��� َت ِق ٍيم َ )#^٤٣^#وإ َّن ُه ل َِذكْ ٌر َّل َك َو ِلق َْو ِم َك َو َس ْ

[الزخرف.]٤٤ - ٤٣ :

واحلمد لله رب العاملني.

((( لالطالع على جهود هذه املنظمات ينظر مواقعها على الشبكة العاملية.
((( عن مقالة :اإلمام ابن باديس وحجاب املرأة ،للشيخ عبدالرحمن شيبان ،مبوقع :جريدة
البصائر اجلزائرية.
((( حتت راية القرآن ،للرافعي.18 :
((( عن مقالة :العربية صوت القرآن ،للطيان ،في موقع شبكة األلوكة.
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[إعالم]

دور اإلعالم

في وحدة األمة

ع��ادل أمحد املاجد

(*)

@adelmajd

ويغ ّير القناعات
ويك ّون في املجتمع املواقف واالجتاهاتُ ،
اإلعالم أداة تفاهم تقوم على تنظيم التفاعل بني الناسُ ،
والس ��لوك ،وه ��و خط ��اب عام كما هو التعلي ��م والوعظ متام ًا ،لذا ال بد من إيضاح خصائ ��ص اإلعالم العام وما مييزه،
فاإلعالم يتميز:
1

بجمهوره غير املتسق ،فهو من ّوع في األعمار والثقافة

3

بأس���لوبه غير املباشر في عرض األفكار واآلراء،

واملنطق���ة اجلغرافية ،فالتعليم يخاطب في���ه املعلم جمهوراً

فاملعلم والواعظ غير املباش���ر يته���م بالغموض وضعف

منطقة جغرافية محدودة مبس���جد أو مجل���س؛ لذا احتاج

الرس���الة والتأثير ،وكلما كانت الرسالة اإلعالمية بعيدة

متس���قاً في أعم���اره وخلفيته الثقافي���ة ،والواعظ يخاطب
اإلعالم العام خلطاب يتكيف مع طبيعة اجلمهور املنوع.
2

عن األساليب املباشرة كان تأثيرها أكبر؛ لذا تعد الدراما

من أجنع أساليب التأثير اإلعالمي.

بالدافعية غير املتوائم���ة ،فيتابع اإلعالم احملب

واملبغض واملستفيد واملترصد واملقتنع واملستكبر ،في حني

تكون دافعية التعليم رفع اجلهل واحلصول على الشهادة؛
لذا يس���تمع للمعلم والواعظ من يريد الفائدة ويجتهد في

اس���تيعاب األلفاظ ،بينما على اإلع�ل�ام أن يخاطب تنوع
دافعية جمهوره.

(*) عضو مجلس قنوات الهداية العاملية.
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4

مبرجعيته غير الثابتة ،حيث يعتمد اإلعالم على

الع���رض العام الذي ال يضع مرجعية غير التأثير بخالف
التعليم والوعظ والقرار اإلداري وغيره ...التي تعتمد على
املرجعية ودقة العبارة ،ومجال الرأي فيها ضيق جداً؛ لذا

يصطبغ اإلعالم دائماً بأنه وجهة نظر لكنها مؤثرة.

وقد تكون الوحدة وحدة الوطن اإلقليمي
الذي يحوي نسيجاً من األجناس والديانات

تأثيــر اإلعــالم يف وحدة األمة:
هذه اخلصائص جتعل املس���ؤولية اإلعالمية مختلفة متاماً عن

وتتطل���ب املصلح���ة الش���رعية وحدة هذا
الوطن بدالً م���ن التمزق واحلروب األهلية.

إال به���ا ،كما أن التعليم والوعظ واإلدارة لن تؤثر إذا كانت تعمل وفق

(للوطن) هيبة أم���ام العدو اخلارجي الذي

إنّ (وح���دة األمة) مش���روع كبير بحاجة إلى تن���وع املعاجلة في

تعطيل قضايا األمة املس���لمة ،ومع األسف

التعلي���م والوعظ والقرار اإلداري؛ ألن له طبيعة تلقي مختلفة ال يؤثر

إن دعم هذه (الوحدة) ينعش الدعوة ويجعل

أسس اإلعالم.

قد يذك���ي اخلالفات داخل الوطن من أجل

الوصول إليه ،لكن يجب أن تتفاوت األدوار بحس���ب الوسائل ،فدور

التعليم واخلطب واملواعظ في هذا املشروع يجب أن يختلف عن دور
اإلعالم ،وكذا دور االقتصادي والباحث والسياسي وغيره.

إن معرفة اإلعالمي لدوره ومس���احة تأثي���ره تتيح له فرصاً من

قد نس���هم في ذل���ك دون دراس���ة واعية
للمصالح واملفاسد.

ورمبا كانت الوحدة وحدة أمة احلضارة

الت���ي تتمثل في أهل املنطقة املس���لمة من

النج���اح أكبر ،وأن القفز على مهام غيره يضعف تأثيره ولو كان يرى
تقصيراً واضحاً في مجال غيره ،فلن يس���تطيع اإلعالم أن يؤدي دور

(الوحدة) تعن���ي أن يدفع اجلميع ثمن هذا

كما أنهم لن يستطيعوا القيام بدور اإلعالم.

املنطقة والدفاع عن مصاحلها .إن استثناء

العالم مبا فيها م���ن ديانات وأعراق ،وهذه

التعليم وال دور السياس���ي وال دور الهيئات العلمية واملجامع الفقهية،

االنتم���اء وأن يلتزم اجلمي���ع بأعراف هذه

دور اإلع�ل�ام في وح���دة األمة له أس���اليبه وخصائصه متى ما

بعض (األعراق) أو بع���ض (الديانات) عن

خط���وات كبيرة في الوحدة ،ويس���تطيع اإلع�ل�ام مبنتجاته أن يؤثر
إعالمياً على مكونات املجتمع األخرى دون أن يؤدي الدور عنها.

تتنصل ع���ن تبعات ه���ذا االنتماء ،فعملت

تعاون اإلعالميون ألداء هذا الدور واستثمروا في هذا املجال حتققت

االنتماء احلض���اري لهذه (األم���ة) جعلها
على اخلذالن والتعاون مع أعداء منطقتنا،

ولم يلتزموا بانتمائهم لهذه احلضارة ،ونحن
نتحمل جزءاً من هذه املشكلة حينما لم نؤكد

الوحدة من منظور إعالمي:

تأسرنا دائماً وحدة األمة الذهنية التي تكون بحاكم واحد

وبلد واحد جنس���يته واحدة ،هي وحدة مثالية بعيدة عنا على

األقل في هذا الزمن ،فال ميكن أن نتجاوز كل وحدة أخرى بل
نعارض كل احتاد من أجل هذه الوحدة الذهنية.

إنّ دور اإلعالم في الوحدة هو حش���د األمة نحو قضايا

مش���تركة حتقق املصلحة الشرعية للجميع ،وقد تكون الوحدة
وحدة العاملني لإلس�ل�ام أفراداً ومؤسسات لها قضايا كبرى
مشتركة ولها قضايا كثيرة فيها خالفيات.

وق���د تكون الوحدة وحدة عموم املس���لمني في العالم لهم

قضايا مشتركة ويتطلب من اإلعالم دور في قضاياهم ورسم

أولوياتهم.

على الوحدة احلضارية بيننا التي تلزم اجلميع بأن يسهم في

بناء هذه الوحدة ويحترم أسس (األمة) التي ينتمي إليها.
وأحياناً تك���ون الوحدة ب�ي�ن أمم متباع���دة اجلغرافيا

ومنفصل���ة التاريخ ،وهي (وحدة) املواجه���ة حينما نقف مع
غيرنا في مواجهة عدو مش���ترك ،دولة كانت أو حضارة ،فإن
لهذه الوحدة تبعات تتطلب م���ن اإلعالم دوراً في القيام بها

ورص الصفوف فيها.
ِّ

مث���ال :أن ترى دولنا اإلس�ل�امية أنها م���ع دول أمريكا

الالتيني���ة واجلنوبي���ة يجمعه���ا تعرضها للظل���م األمريكي
والتس���لط على ثرواتها ،وقد يتطلب هذا احملور الوحدة لهذه

املواجهة ،يقوم اإلعالم بتعزيز هذه الوحدة وحش���د طاقات
األمتني جتاه هذا التس���لط ،ومن احلكم���ة إغفال القضايا

اخلالفية بني األمتني وجتاوز خطوط التماس بيننا.
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أداء اإلعالم يف بنية الوحدة:
لتعرف الوسيلة دورها في وحدة األمة ينبغي أن تنطلق من

جمهورها املستهدف برس���التها ،فجمهور النخبة يختلف عن

غيرهم ،وجمهور العرب ليس كجمهور العجم من املس���لمني،
والوس���يلة املوجهة لألسرة يختلف دورها عن وسيلة لألطفال

أو للشباب.

إن وعي الوسيلة جلمهورها ودراستها لهم والتأكد الدائم

بأن رس���التها يس���تقبلها املستهدف بش���كل واضح ،من مهام

الوس���يلة كي حتقق أهدافها ،فوحدة األم���ة لن يؤثر فيها إال
طرق وأس���اليب تتفق مع طبيعة اجلمه���ور وخصائصه ،لذا

يتطلب من كل وسيلة إعالمية أن توظف طرق بناء وحدة األمة
منطلقة من رسالتها اخلاصة التي تخاطب جمهوراً مستهدفاً

بهذه الرسالة ،وأرى أن الوسائل التالية ستسهم في بناء وحدة
األمة:

أ  -القرآن الكرمي وشخصية سيد املرسلني:

الق���رآن الكرمي مص���در إجماع لألمة املس���لمة بتالوته

وسماعه ،وأول مهام الوس���يلة اإلعالمية متكني هذا املصدر

وتصدي���ره ،لكن يراعى فيه األس���لوب اإلعالمي في إيصاله

للجمهور ،فتفس���يره وأحكامه هي من مهام التعليم والتأصيل،
ودور اإلعالم في حس���ن خدمته بالتالوة املقروءة واملسموعة

مكانها التعليم والبح���ث ،وعند األحكام املختلف فيها يربط

جمهور الوس���يلة اإلعالمية باالقتداء برسول الله  #ويكون
تعظيم ش���خصه وقوله وفعله جزءاً من ش���خصية الوسيلة

اإلعالمية.

ب  -تغليب اجملمع عليه وتضييق املختلف فيه:

إن املتأمل في مس���ائل الناس واهتماماتهم وآرائهم يدرك
أن مس���احة اخلالف ضيقة ج���داً وال تتجاوز  ،%10وأن %90
الباقية هي قضايا مشتركة ككليات الشريعة أو معايش الناس
املش���تركة ،مثل :توحيد الله والنبوة واآلخرة والصالة والزكاة

والصيام واحلج ،ومدح الصدق والوفاء والتسامح وذم الكذب
واخليانة والغدر ،وحسن تربية األوالد والنجاح األسري وتطوير

دخل األسرة وأمور حتسني املعيشة ،والتدريب والتطوير وعالج
األمراض ،وقضايا كثيرة يجمع عليها الناس.
إنّ لإلع�ل�ام دوراً في تأكيد ه���ذه القضايا املجمع عليها

ليرس���م لألمة وحدة في الش���عور والهموم املش���تركة سعياً

حلشدها جتاه قضايا واحدة تخدم األمة وجتعلها ترتقي نحو
االحتاد أمام الصعاب املختلفة.

إنه من املؤسف أن  % 90مما يثار حوله النقاش واحلديث
ه���و في ( % 10تقريباً) م���ن اخلالفيات بني الناس مبا يجهد

واملشاهدة وحسن إخراج آياته وحتزيبه وجمع آياته موضوعياً

الذهن ويضيع األوقات ويفرق وال يجمع.

الوس���يلة بطرق منوعة وفي أوق���ات مختلفة ،ودخول اإلعالم

االهتم���ام ينصب على  % 10من ه���ذه اخلالفيات ،ما جعلها
تظهر وكأن األم���ة األص ُل فيها اخلالف ،وأنّ القضايا املجمع

ليؤثر إعالمي���اً على املتلقي ،وتأكيد اإلجم���اع عليه في بنية

العام في خالفات القراءات واختالف التفاسير وتنوع األحكام

القرآنية؛ غير مناس���ب ،وه���ذه مكانها في الكت���ب والتعليم
واملدارس���ة ،وفي القرآن الكرمي إجماعات كثيرة في التوحيد
واحملكم من العبادات واألخالق وقصص الرس���ل ،ما يؤثر في

األمة املسلمة عربها وعجمها ،بل غير املسلمني.

وشخصية الرسول  #هي األخرى مادة إعالمية شيقة

ومؤثرة وهي مما أجمع عليه املس���لمون ب���ل املنصفون من
غيرهم ،وعلى وس���يلة اإلعالم التي تس���عى لوحدة األمة أن

تكون ش���خصية خير اخللق حاضرة في إعالمها ،ال س���يما
في الش���مائل احملمدية واخللق العظيم وما صح من السير

واملجمع عليه من األحكام دون التوس���ع في اخلالفات التي
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إن اإلث���ارة اإلعالمية والس���عي وراء حتقيق التميز جعل

عليها قليلة ،وكأن اخلوض في القضايا املجمع عليها ال ميكن
أن يت���م ما لم حتل قضايا اخل�ل�اف بتفاصيلها .إننا ال ندعو
إلى إغفال  % 10م���ن اخلالفيات ،لكننا ندعو إلى أال تتجاوز
 % 10من اهتماماتنا.

ج  -معاجلة اخلالف إعالميًا:

ال ميكن للوس���يلة اإلعالمية جتاوز اخل�ل�اف في األمة،

وهو جزء من حياة البش���ر ال ينفك عنها ،وينبغي لإلعالم أن
ي���درك دوره املميز في إدارة هذا اخلالف وتقدمي منوذج رائع
للجمهور في جعل اخلالف نضجاً.

هناك خالف ال يعتد به وال هو مجالنا

هنا ،وخالف آخر في منهجية االستدالل،

وخالف ثالث يتعلق بتنوع اآلراء وتعددها.

من الطبيعة البشرية اخلالف واالختالف،

وال ميكن أن يطلب من أهل اإلعالم جتاوز
هذه الطبيعة ،ب���ل إن بعض هذا اخلالف

اخلوض فيه مطلب.

فنقد األش���خاص والهيئات واألحزاب

والدول جزء من اإلعالم ال ينفك عنه ،لكن

هناك ش���روط جتعل النقد واخلوض في
اخلالف مؤازراً للوحدة:
{و َم���ا َأ ْر َس��� ْل َن َ
اك إ َّال َر ْح َم ًة
( )1الرحم���ةَ :

�ي�ن} [األنبي���اء ،]١٠٧ :فلغة الرحمة والش���فقة أثناء النقد
ِّل ْل َعالمَ ِ َ

تق ّرب القلوب وجتمع وال تف ّرق بخالف لغة التهكم والسخرية
أو التشفي التي تفرق ،بل تخسر احملايدين من الناس.

( )2العل���م :أن تك���ون املعلومات ع���ن اخلصم صحيحة
وليست مفتراة ،ومت ِّثل اخلصم فع ً
ال ،وليست مواقف شاذة من

آحاد ينتمون للخصم ،ويكون معتقداً بها اآلن وليس أمراً رجع
ْف َما ل َْي َس ل ََك ِب ِه ِعل ٌْم} [اإلس���راء،]63 :
{وال َتق ُ
عن���ه ،قال تعالىَ :
وجاءت مؤكدة بوضوح في قوله صلى الله عليه وس���لم« :على

مثل هذا فاشهد».

آن َق ْو ٍم َعلَى َأ َّال َت ْع ِدلُوا ْاع ِدلُوا ُه َو
{وال َي ْجرِ َم َّن ُك ْم شَ ��� َن ُ
( )3العدلَ :
���ر ُب ِلل َّتق َْوى} [املائدة ،]٨ :العدل هو بذل اجلهد في اإلنصاف
َأ ْق َ

مع القريب والبعيد ،وضده الظلم والبغي ،وحني يؤجج اإلعالم
خالفاً ظاملاً ضد بعضه فإن اخلالف س���يتحول إلى عداوات،
بل سيس���هم العلم في اخلصومة بدالً من أن يس���هم في جمع
األم���ة لوجود البغي ،كما قال تعالى{ :ف ََم���ا ْاخ َت َلفُوا إ َّال ِم ْن َب ْع ِد َما
َج َاء ُه ُم ا ْل ِعل ُْم َب ْغ ًيا َب ْي َن ُه ْم} [اجلاثية.]71 :

( )4الغب :أن يتم النقد ويناقش اخلالف في زمن يس���ير

وأوق���ات متباعدة؛ ألن مداومة النقد وتك���راره وإن كان بعلم
وعدل يعني االستهداف الذي يبني العداوة ويؤدي إلى الفرقة

ويصد عن اتباع احلق.

إن (الهدى) من ش���روط اإلعالم الذي يوحد على احلق.

(الهدى) بتجاوز (الهوى) الذي تسيره رغبات النفس ،والهدى

بتج���اوز (الظن) الذي يدخل اجلهل بدالً من العلم {إنْ ِه َي إ َّال
وها َأن ُت ْم َوآ َبا ُؤكُ م َّما َأن َزلَ ال َّل ُه ِب َها ِمن ُسلْطَ ٍان إن َي َّت ِب ُعونَ إ َّال
���م ْي ُت ُم َ
َأ ْس َما ٌء َس َّ

ُس َو َلق َْد َج َاء ُهم ِّمن َّر ِّبهِ ُم ا ْل ُه َدى} [النجم.]32 :
َّ
الظ َّن َو َما َت ْه َوى ا َألنف ُ

واإلعالم الذي يبتغي من عالج اخلالف جمع األمة يسعى

جهده لعذر املخالف وس���ماعه وإتاحة وجهة نظره كاملة غير
منقوصة وال مبدلة .إن (األمة) بحاجة إلى أن تسمع لبعضها،

إن االس���تماع لرأي اآلخر أس���اس لفهمه ونقاشه ،وكثير من
املتخالفني انتهى كثير من خالفهم مبجرد س���ماع بعضهم من

بعض.

إنّ احلق في التفاصيل ال ميلكه أحد معينَّ  ،بل هو مش���اع
في عموم األمة ،وكلم���ا كان اإلعالم أكثر نضجاً كانت قدرته

على جمع احلق أكبر ،وكلما كان أثره أطيب على األمة.

إننا هنا ال نل���وم من يناصر احلق الذي عنده ،إذ إن هذه

طبيعة بش���رية ،لكن عرض احلق بأس���اليب صحيحة تدعم

اجتماع األمة وتوحدها وال تفرق األمة وتباعدها.

د  -إثراء اإلجيابيات وحسن معاجلة السلبيات:

في األمة إيجابيات كثيرة في أفرادها وجماعاتها وسلوكها

وإجنازاتها ،واإلع�ل�ام الواعي يتفنن في ع���رض النجاحات

وصناع���ة امل���ادة اإلعالمية اجلاذبة التي تدف���ع النجاح ملثله
وتنقل التجارب الناجحة بني األمة .ومما يوحد األمة حش���د

النجاحات املتفرقة والبش���ارة باخلير واإلجناز ،وعند نقاش
السلبيات يتم وفق نظرة ثاقبة ال تيئيس فيها وال شماتة.
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هناك جناح سياس���ي وش���عبي واقتص���ادي واجتماعي،
ومؤسس���ات تعليمية وخيرية ودعوية حققت سبقاً في مجالها؛
على اإلعالم إبرازها وتفعيل دورها والسعي لترحيل هذا النجاح

إلى منطقة أخرى وإلى شعب جديد ،وتفعيل اجلمهور ملزيد من

مختلفة جتذر عبر الس���نوات بدعم فاعل أو بفعل جاهل؛ لذا
ينبغي أن يس���هم اإلعالم في معاجلة املش���كالت التي نشأت

داخل تلك الشعوب في موقفها من بعضها:

ـ املشاحنات السياسية تؤثر في عالقات الشعوب ،رغم أن
كثيراً من احلكومات ال متثل شعوبها.

البذل والعطاء؛ ألن النجاح يجتمع حتت مظلته الناس.
وتبقى الس���لبيات جزءاً من نسيج البش���ر يعالج إعالمياً

ـ س���خرية الش���عوب من بعضها إما باجلهل أو الغرور أو

بطريقة اليائس وال ينحو منحى الس���اخر املتهكم ،يوجز فيه

تس���ببت
ـ اخلالفات العمالية بني أرباب العمل وعمالتهم
َّ

بحبكة مدروسة ،فال يبالغ في حجمه وال يعمم أثره وال يعرض

بالوصف ويفصل باحلل وتعرض جتارب حية لعالج السلبيات،
وكذلك يس���تطيع اإلعالم اس���تثمار جناحات األمة وتوظيفها
بش���كل رائع عندما يس���هم في مناقلة التجارب الناجحة بني
شعوبها ،بل يستفيد من ذلك في حشد األمة للتعاون والوحدة

ليستفيد اجلميع من هذا النجاح.

الغباء أو الكذب أو الكسل ما يرسخ العداوات.

في مش���كالت ضخمة في ظل غياب القوانني الصارمة التي

حتفظ حقوق اجلميع.

ـ املس���ابقات الرياضية ..ودورها السيئ في اخلصومات

والعداوات والتي يعبر عنها مع األسف بعكس نتائجها.
وأول واجب���ات اإلع�ل�ام أال يكون جزءاً م���ن هذا النزاع

إن اإلع�ل�ام اإليجابي لي���س إعالماً مخ���دراً ،بل نضج
ف���ي فهم دوره وأثره ،فهو يخاطب نس���يجاً عاماً يتطلب دوراً

عنصري أو فئوي أو مناطقي وال يس���تغلها مفس���د أو جاهل

املسجد واحملاضن التعليمية والتربوية ويتمايز عن دور األداء

وذكر محاسن الش���عوب واملناطق وتبادل التهاني والتبريكات

يختل���ف عن دور اجلامع���ات ومراكز الدراس���ات ويغاير دور
احلكومي ،فهو يحش���د اجلمهور نح���و غاية محددة وأهداف

عليا ويسلك مسلك العرض ،فهو ال يأمر وال يقرر.
هـ  -دعم أشكال الوحدة ومناذج التعاون:

إن م���ن األدوار املهمة لإلعالم دعم أش���كال الوحدة في

األمة واس���تثمار إيجابياتها ومعاجلة س���لبياتها بحنكة ،ومن

ذلك :منظم���ة املؤمتر اإلس�ل�امي ،جامعة ال���دول العربية،

وإذكائ���ه ،وأن ال تس���مح الوس���يلة أن تكون ميدان���اً لصراع
لنشر بذاءاته ،وعليه دور محوري في تقريب الشعوب لبعضها

بني الش���عوب املسلمة من خالل وس���يلتها ،ومعاجلة كل شرخ

ميزق الصف في حينه بحكمة وعدل وحس���ن إدارة حلساسية
هذه املوضوعات.

ز  -استثمار اختالط الشعوب لتعزيز الوحدة:

في الس���نوات األخيرة أصبح التنقل في دول العالم أكثر

ألسباب العمالة والسياحة والتعليم واللجوء السياسي وأسباب
كثيرة جعلت الش���عوب متقاربة أكثر ،ما جعل التأثير متبادالً،

رابطة العالم اإلس�ل�امي ،ومجلس التعاون اخلليجي ..ودعم
س���بل التعاون الثنائي بني الدول ثقافياً واقتصادياً وسياسياً،

وهذا التقارب له محاسنه ومفاسده ،وليس هذا مكان بسطه،

الوحدوية والس���عي إلى اكتمالها ،وكذل���ك لإلعالم دور في

فرعايا الدول األخرى في بلد الوس���يلة اإلعالمية ينبغي

وكذلك املساهمة في حل املشكالت الطارئة في هذه األشكال
عرض سبل جديدة للتعاون بني الدول واملنظمات والتجمعات
في هذه األمة وعرض جت���ارب التكتالت في العالم ونتائجها

اإليجابية؛ كالوحدة األوروبية أو منظمة اآلسيان أو غيرها من
التجارب الناجحة؛ كي تكون أمنوذجاً تس���عى األمة إلى تكوين

وحدة مشابهة له ولو مرحلياً.

و  -معاجلة تراكمات الزناع واخلالف:

النزاع واخلالف بني الشعوب في البلد الواحد وفي بلدان
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لكن اإلعالم اليقظ يستثمر الوضع بتعزيز روح الوحدة.

أن يهتم بهم ومبخاطبتهم وبث رسائل إعالمية لهم واالهتمام
بحاجاته���م وحل مش���كالتهم ومخاطبة املجتم���ع حلثه على
اإلحس���ان لهم وحسن معاملتهم وتعميق روح االنتماء للقواسم

املشتركة بينهم.

واملغتربون في أوروبا وأمريكا وغيرها من مختلف اجلالية

املس���لمة ،أعدادهم باملاليني ،وتفوق أعداد سكان دول كثيرة،
ولهم ظروف متش���ابهة وقواسم مش���تركة كثيرة ،وهي فرصة

لإلعالم أن يس���تثمر فيهم ،ال سيما في تأكيد وحدة

األمة وتنمية مشاعر احلب والتقارب والتعاون بينهم.
وميكن لإلعالم أن يس���تثمر جتمع���اً ناجحاً في

أي منطق���ة في العالم فينقل التجربة ويطلع اآلخرين
عليها لترحيل النجاحات ولتثقي���ف املجتمعات بأثر

الوحدة والتقارب والعمل في املش���تركات وأن حقوق

اجلميع مصانة ومصاحلهم محققة بخالف جتمعات

التشرذم واخلالفات والصراعات التي جتعل اجلالية
ضعيفة مستباحة ال حقوق لها.

وليش���جع اإلعالم في الغرب والشرق من يدعم

قضايانا ويدافع عنها وينقم بش���دة على ممارس���ات

الظلم من منظمات أو أف���راد .إن هؤالء بحاجة إلى
إعالم ذكي يس���تثمر مواقفهم ويك ّون وحدة إعالمية
معهم ليش���عرهم بأن مواقفهم مش���كورة ،وليتشجع

الصامتون عندهم على اجلهر بهذه املواقف ،كما أنها
تعطي ملواقفنا مصداقية أكثر ال س���يما أن الش���هود

من أهلها.

ح  -وحدة األمة يف مصائبها:

مت ُّر عل���ى األمة مصائب كغيرها ،بعضها طبيعية

كال���زالزل والفيضانات والبراكني ،وبعضها بش���ري

كاحلروب م���ن أعدائها املختلفني بح���رب ظلمة أو

تسلط دولة على ش���عبها بالقتل والسجن والتدمير،
ورمب���ا كانت املصيبة في ش���تم اإلس�ل�ام والكتاب

والرسل والصحابة.

هذه املصائب م���ن واجبات اإلعالم التصدي لها

ومعاجلته���ا وتقوم على أس���س إعالمية  -ليس هذا

مجال اخلوض فيها – ،لكن لإلعالم أن يس���تفيد من

ذلك في الـتأكيد على وحدة األمة ومصيرها املشترك
والتذكير بطرق التعاون والتعاضد واملواجهة املشتركة

للمخاط���ر واإلدارة اجلماعية لألزم���ات؛ وهذه كلها
عوام���ل مهمة في دعم الوحدة وتأكيدها .إن اإلعالم

الواعي ال تش���غله صدمة املصيبة وال منهجية حلها
ع���ن أدواره األخرى في صناع���ة مجتمع متزن يهتم
مبشكالته لكنه يصنع منها بُعداً آخر.

خامتة:
إن اإلعالم اليوم الذي ظل سنوات يستتر بورقة «احلياد»،

عد اإلعالم أداة محايدة يجب
أعلن في س���نواته األخيرة أن َّ
أن ال يؤثر فيها توجه���ات اإلدارة واملالك؛ ضرب من اخليال

وخدعة كبرى ،وال ميكن ألصحاب أموال ،س���واء كانوا حكومة
أو قطاعاً خاصاً ،أن يضعوا مئات األلوف ورمبا املاليني وليس

لهم رؤية يريدون بثها ،ال سيما أن (اإلعالم) مشروع اقتصادي

غير ف ّعال ،فهو مرتفع التكاليف بالغ املخاطرة بطيء الربحية
ال يقدم عليه إال صاحب هدف غير اقتصادي غالباً ،وإن كان
اقتصادياً فهو مش���روع يخدم مشاريع اقتصادية أخرى وليس

لذاته.

إن اإلع�ل�ام املؤثر فع ً
ال هو الذي يفه���م طبيعة اجلمهور

ويخاطبه���م بطريقة احترافية مؤثرة ،إعالم يدرك الرس���الة
جيداً ويوصلها ولو بلسان من يعارضها.
إن حت ّمل اإلع�ل�ام لدوره في وحدة األم���ة له ضريبة ال

بد أن ندركها ونصبر على تبعاتها وليس���ت أعطية ننتظر أن
جنني املدائح بس���ببها .إن اإلعالم الذي يريد أن يقوم بدوره

احلضاري جت���اه أمته ال بد أن يدرك أن ه���ذا الدور طريق
عس���رة ال بد من الصبر واملصابرة عليها ،فهو بذل مال وجهد

ووقت للقي���ام بأدوار قد ال ميدح عليها ،فإن في احلياة عدواً
ظاه���راً يصارع وعدواً باطناً يحي���ك املؤامرة وصديقاً أحمق
يعطلك وحاس���داً همه فش���لك ،واإلعالم الذي يجعل الوحدة
همه سيضاعف جهده ويتخلى عن كثير من اإلثارة اإلعالمية
الت���ي هي مادة اإلعالم اللذيذة ،وبعد اجلهد والبذل س���يتهم

اإلع�ل�ام الذي يجمع وال يفرق حتى من محبيه بأنه بال منهج

وال رؤية وأنه مي ّيع القضايا ،وأنه بس���يط التفكير ،وال يعرف
حقيقة العداوة ،وأنه مخدوع باملثالية ،كما أنه سيفقد كثيراً من
مكتس���باته ،كالزعامة في حزبه وجماعته ،وسيحجم عن كثير

من القضايا التي يتقنها ،كما أنه س���يتيح فرصة ملن ال يعجبه

من الشخصيات ،وفرصة ملا ال يعجبه من األقوال واآلراء يتيح
لهم الفرصة في وس���يلة إعالمية ميلكها ووضع اآلالف ورمبا
املالي�ي�ن فيها ،يفعل ذلك مقدماً مصلحة األمة على مصلحته
اخلاصة لدعم وحدة األمة ما أمكنه ذلك.

إن اإلع�ل�ام الذي يريد أن يس ��هم ف ��ي (وحدة األمة)
عليه أن يتحمل هذه املشاق.
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[فكرية]

التقسيم والفدرلة
عند الليبراليين العرب

(*)

أمحد عبد العزيز القايدي

(**)

@ahmedalgaidi

تعد مشكلة التقسيم إحدى أهم
ُّ
مش ��كالت الواق ��ع السياس ��ي العرب ��ي
احلدي ��ث ،فالع ��رب ل ��م يعرف ��وا ه ��ذا
التقس ��يم بشكله احلالي سابق ًا ،وإمنا
ح ��دث من ��ذ مائة ع ��ام تقريب� � ًا ،وبعد
احلرب العاملي ��ة األولى ،والذي أحدث
ه ��ذا الواق ��ع اجلدي ��د ه ��و األجنب ��ي
بالدرج ��ة األولى (س ��ايكس – بيكو)،
ومشاريع التقس ��يم في العالم العربي
مصدره ��ا غالب� � ًا األجنب ��ي ،وهن ��اك
مش ��روعات مختلف ��ة مطروح ��ة ف ��ي
الغ ��رب لتقس ��يم العال ��م العرب ��ي،
واجل ��دل ال ��ذي يح ��دث ف ��ي العال ��م
العرب ��ي ح ��ول التقس ��يم ه ��و ص ��دى
لتلك املش ��روعات كما حدث في 2007
عندما ص � ّ�وت الكوجن ��رس األمريكي
مبوافق ��ة األغلبي ��ة عل ��ى مش ��روع

الس ��يناتور (جوزيف باي ��دن) حينها
نائ ��ب الرئي ��س األمريك ��ي حالي� � ًا .-وم ��ع الث ��ورات العربي ��ة صع ��د ش ��بح
التقس ��يم م ��ن جدي ��د ،وب ��دأ اإلعالم
الرس ��مي العربي بالتخويف من هذه
الث ��ورات باعتبارها مخطط� � ًا أجنبي ًا
يهدف إلى تقس ��يم البل ��دان العربية،
وه ��و األم ��ر ال ��ذي ل ��م يح ��دث حت ��ى
اآلن  -ولل ��ه احلم ��د  .-وباعتب ��ار أن
الليبرالي�ي�ن العرب غالب� � ًا أذرع تدعم
سياسات الدول الغربية التي أحدثت
تقس ��يم العال ��م اإلس�ل�امي وتدع ��م
الي ��وم اس ��تقالل أج ��زاء ع ��ن ه ��ذه
الكيان ��ات املقس ��مة أص�ل ً�ا؛ فف ��ي هذه
املقالة سنس ��تعرض بعض ًا من مواقف
الليبرالي�ي�ن الع ��رب م ��ن التقس ��يم
والفدرل ��ة ف ��ي الق ��دمي واحلدي ��ث،
(*) (الفدرلة) استخدام يتناوله بعض السياسيني العرب الرافضني ملقترحات الفيدرالية في العالم العربي ،ويقصدون به :فرض
الفيدرالية من خالل جتزئة البلد العربي الواحد إلى واليات داخلية وإن لم يحتاج إليها أهلها أو لم يطلبوها.
(**) باحث شرعي وسياسي.
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م ��ن خ�ل�ال خطابه ��م وممارس ��تهم
السياسية.

أو ً
ال :التقسيــــم
اتفاقية سايكس بيكو:
ما زال حاضراً في ذهن العرب اتفاقية س���ايكس بيكو بصفتها وثيقة أجنبية أس���همت في تقس���يم بعض

البل���دان العربية التي كانت مجتمعة حتت راية واحدة ،وهي التي رس���مت جزءاً كبيراً من واقعها السياس���ي
احلديث .هذه الوثيقة الس���لبية أسهمت في إضعاف القوة العربية من خالل تقسيمها ،وتع ُّد انقالباً على عهود
مقسمة ،وبسبب
قطعتها بريطانيا حينها للشريف حسني بتنصيبه ملكاً على العرب جميعاً في دولة واحدة غير َّ

دورها في تقسيم بعض الدول العربية هي محل رفض عند كثير من االجتاهات العربية واإلسالمية حتى اليوم.
ينظ���ر بعض الليبراليني العرب إلى هذه االتفاقية بش���كل مختلف ،فيرى بعضهم أنها أس���همت في حقن

دماء العرب التي كان من املتوقع أن تس���يل على طرف الكعكة العثمانية ،وأش���ار إلى هذا شاكر النابلسي في

وصفه هذه الوثيقة من الذاكرة العربية! بقوله (ويتذكر تقسيم بريطانيا وفرنسا للعالم العربي مبوجب اتفاقية
سايكس  -بيكو السرية عام  ،1916التي استبقت بسنوات طويلة النزاعات الدينية والعرقية في العالم العربي،
بعد رفع الس���يف العثماني عن رقاب العرب ،ووفرت على العرب حروباً أهلية كثيرة بتقس���يمها العالم العربي
إلى دول حالية أصبحت حامدة وشاكرة للغرب صنيعه ذاك)((( ،وهو تفسير عجيب ،إذ إن األجنبي منذ اتفاقية

سايكس  -بيكو حتى اليوم أراق من الدماء العربية واإلسالمية أكثر من الدماء التي أراقها العرب في صراعهم
بينهم عبر تاريخهم كله رمبا! وهو افتراض فظيع يتخيل الس���يئ في أمته دائماً ويبرئ عدوها من دمها! إذ إنه
يصور العرب بصورة وحش���ية متعطشة لدماء بعضهم ،واحملتل بصورة مالئكية يكون فيها حريصاً على دمائهم
التي ما قسمهم إال ليختلفوا بينهم ويتصارعوا فتسيل تلك الدماء! وينشغلوا عن دمائه.

يطلعن���ا األمني العام للحزب الليبرال���ي العراقي هادي املالكي على فائدة أخ���رى لالتفاقية ،وهي فائدة

التحديث السياس���ي ،فيقول ع���ن االنتدابات التي جاءت بها االتفاقية (لو نظرن���ا إليها اليوم ،أي االنتدابات،

بنظرة واقعية وموضوعية ،لوجدناها مرحلة ضرورية والزمة ملس���اعدة تلك الدول العربية  -الناش���ئة حديثاً
والتي يغلب على س���كانها الطابع القروي والبدوي  -على إنشاء وتهيئة إداراتها ومؤسساتها احلكومية وتدريب

كوادرها على ممارس���ة شؤون احلكم وإدارة الدولة)((( .إن تشريع االحتالل باعتبار فوائده املادية على الشعب

احملتل ،صورة مش���ابهة حلالة بعض األفارقة املتخلفني الذين كانوا يفرحون باحتالل األجنبي لهم ألنه ع ّرفهم

باملالبس والنظافة! وتفكير بس���يط يفترض أن اجليوش تتحرك لغزو بلدان أخرى ألنها تريد أن تهبها احلداثة
واخلير باملجان فقط ،وليس لسرقة ثرواتها وخيراتها أيضاً.
وفي محاولة للتقليل من مش���كلة التقسيم يرى أن االتفاقية لم تفعل أكثر من اعتماد تقسيم ما هو مقسم!

فيقول (كما أن هذه االتفاقية التي يعزي لها القوميون العرب تقس���يم البالد العربية ،لم تفعل أكثر من إعادة

حتدي���د هذه البالد بع���د انفصالها عن الدولة العثمانية على األس���اس التاريخي الذي قامت عليه منذ صدر
اإلسالم ،حيث كان العراق والية والشام والية أخرى)((( ،وهو جهل بالتاريخ ،فلم تكن الشام أربع واليات مستقلة

بذاته���ا ،فجاء األجنبي ورس���م احلدود بينها فقط كما يتخيل املالكي ،ولم يكن بني العراقي والش���امي حاجز
عسكري أو سياسي.

((( مقال بعنوان (تقسيم العراق :هل هو كالكي آخر الدواء؟) منشور في موقع احلور املتمدن بتاريخ .2007/10/7
((( مقال بعنوان (املزاعم الواهية للفكر القومي العروبي :سايكس – بيكو والدولة احلاجزة) منشور على صفحة احلزب
https://docs.google.com/document/edit?id=1s8r0Yx3WqeU2A8A7Fxv7P8GlU8ThH25LaEurYUFF-Uw&pli=1.
((( املصدر السابق.
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قرار التقسيم رقم :181
في  29نوفمبر  1947صدر قرار األمم املتحدة رقم
 ،181والذي يقضي بتقسيم فلسطني إلى ثالثة أقسام:
  % 45للفلسطينيني.  % 55لليهود. مدينة القدس تكون حتت وصاية دولية بإشرافاألمم املتحدة.
وقد رفض جميع العرب هذا القرار العتبارات عدة،
وكان القرار الش���رارة التي أطلقت اجلهاد ضد اليهود -
بعد انقطاع ثماني سنوات  -حتى نكبة  ،1948والتقسيم
هنا واقع على مساحة أرض صغيرة ،وأيضاً هو ملصلحة
عدو من خارج النس���يج املسلم ،ومع هذا جند اخلطاب
الليبرال���ي اليوم يطرح خيار الس�ل�ام والتطبيع مع دولة
االحتالل وفقاً حلل الدولتني الذي صدر في هذا القرار،
واعتبار التقسيم واالعتراف بحق اليهود في ذلك اجلزء
املقسوم احل َل ملشكلة النزاع بني الطرفني.
رفض في البداي���ة الليبرالي إس���ماعيل صدقي
رئيس احلكومة املصرية (فبراير – ديس���مبر ،)1947
دخول مصر احل���رب مع دولة االحت�ل�ال ،وكان يرى
أن مصر من املمك���ن أن تتعايش مع دولة يهودية على
حدودها وفقاً لقرار التقسيم.
ويع ّد ش���اكر النابلس���ي رفض العرب قرار التقسيم
مجرد اعتباط عربي تس��� ّبب في ضياع فلسطني فيقول
(هك���ذا هم فعلوا مع القضية الفلس���طينية حني أنكروا
الوضع اجلديد في فلسطني عام  ،1948وركبوا رؤوسهم،
وناطحوا الصخور ،ورفضوا التقسيم ،فأضاعوا فلسطني
كله���ا ،وليس أقل م���ن نصفها كما كان مق���رراً في عام
 .((()1948رفض العرب للقرار لم يكن بهذه السطحية أو
االعتباط الذي يصوره النابلسي؛ فهو يقضي بقيام كيان
صهيوني شرعي بجانب الدولة الفلسطينية على جزء من
أرض فلس���طني ،ولم يكن يعيش اليه���ود احملتلون حينها
على أكثر م���ن  % 7من أراضيها ،ونس���بة وجودهم بعد
الهجرات املتكررة لم تتجاوز  % 32من السكان ،فهو ظالم
ب���كل املقاييس؛ لذلك رفضه العرب ،وفي كل األحوال لو
حص���ل ووافق العرب على القرار؛ فإن اليهود قد رفضوه
بعد صدوره مباشرة ،وهم الذين بيدهم تنفيذ القرار هنا
ال العرب وال الغرب.

تقسيم السودان:
كان الس���ودان في زمن مضى جزءاً من مصر ،وكان امللك فاروق
( )1965 - 1920يدع���ى مبل���ك مصر والس���ودان ،وكانت تقع حتت
سيادة مش���تركة بني مصر واالحتالل البريطاني وفقاً ملعاهدة 1936
حتى عام  1951عندما ألغى الليبرالي مصطفى النحاس تلك املعاهدة
من طرف واحد ،وبدأت مسيرة فصل السودان عن مصر حتى اكتملت
بش���كل نهائي بإعالن البرملان الس���وداني في  1956/1/1جمهورية
السودان دولة مس���تقلة ،ومنذ ذلك الوقت كان خيار فدرلة السودان
مطروحاً إلى أن انتهى بعد تطبيقات مختلفة بفصل جنوب الس���ودان
في دولة مس���تقلة عام  ،2011وما زال خيار االنفصال مطروحاً في
أقاليم أخرى من السودان.
يدعم احلزب الدميقراطي الليبرالي املوحد الس���وداني خيار
وحدة الس���ودان ويرفض التقس���يم ،لكنه ال ميانع أن تمُ نَح أقاليم
الس���ودان حق تقرير انفصالها عن الس���ودان في كيانات سياسية
مستقلة ،فقد جاء في بيان أصدره املكتب التنفيذي للحزب بتاريخ
( 2010/1/10إن حزبن���ا إذ يق���ف مع حق تقري���ر املصير كحق

((( مقال بعنوان (العالم احلر ميهر العراق اجلديد بخامت الشرعية) منشور في
موقع احلور املتمدن بتاريخ .2006/6/12

((( تكتل سياسي ليبرالي مياني أسس في عام .2004
(3) http://tajaden.org/abouttaj.html.
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تقسيم اليمن:
جمهورية اليمن الدميقراطية الش���عبية ( )1990- 1967هو اس���م
لكيان سياس���ي كان قائماً في اجل���زء اجلنوبي من اليمن قبل أن يتحد
م���ع اجلزء الش���مالي من اليمن في عام  ،1990وهناك قوى سياس���ية
مختلفة من جنوب اليمن تس���عى اليوم إل���ى إعادة الوضع كما كان قبل
الوحدة بفصل اجلزء اجلنوبي من اليمن في دولة مستقلة عن كل الدولة
اليمنية.
(((
التجم���ع الدميقراطي اجلنوب���ي (تاج) هو أح���د التجمعات
الليبرالية في جنوب اليمن التي تعمل منطلقة من هدف أساس���ي،
وهو فصل جنوب اليمن عن كل اليمن ليصبح دولة مستقلة ،فقد جاء
في صفحة التجمع عل���ى اإلنترنت حتت خانة التعريف بالتجمع ما
نصه (وحدد التجمع هدفه الرئيس املتمثل في متكني شعب اجلنوب
من حق تقرير املصير والتحرر من االحتالل اليمني واستعادة الدولة
اجلنوبية املس���تقلة كما عرفها العال���م بعضويتها الكاملة في جميع
املنظمات اإلقليمي���ة والدولية حتى ماي���و 1990م)((( .ومع مراعاة
مش���كالت اجلنوب اليمني ،فإن طرح تقس���يم املقس���م هو مشروع
إضعاف جديد ،ولن يكون له دور في قوة أحد ،بل س���يضطرهم إلى
عقود وتفاهمات مع األجنبي مس���تقب ً
ال س���يجدون أنفسهم بسببها
أضعف من السابق وأضيع حلقوقهم ،الفرق هذه املرة أنها لم تذهب
للقريب بل للبعيد.

دميقراطي لكل شعوب وأقاليم الس���ودان ،فإنه يعلن أن هذا
احلق ال ميكن أن ميارس في ظل الدكتاتورية والدولة الدينية
وحتت ضغوط القوى االنفصالية في الش���مال واجلنوب ،ألن
هذا س���يدفع الناس دفعاً لالنفصال ويهدد بتفكك السودان،
وإمنا شرطه األول أن يتم في ظل ظروف الدميقراطية والعدالة
والعلمانية)((( .هذا التصور هو جزء من فهم الليبرالية للحرية
السياسية التي ال تنتهي عند إضرارها بالقريب أو كيان األمة
العام ما دام الفرد يطلب تلك احلرية ،وعليه فاحلزب يرفض،
لكنه وفقاً ألصوله في احلريات يع ّد االنفصال حقاً ملن يريده.

ثانيًا :الفدرلة
الفيدرالية :منوذج سياسي لدولة واحدة فيها دولة مركزية
وواليات تابعة لها ،وميلك الكيان الداخلي للواليات حكماً ذاتياً
حتدد فيه الواليات الس���لطات الثالث (التشريعية ،التنفيذية،
والقضائية) ،ويتم ذلك داخلياً دون تدخل من أي كيان سياسي
آخ���ر في الدولة ،وهي تختلف عن (الكونفدرالية) من جهة أن
األخيرة جتمع دوالً منفصلة ومستقلة بذاتها في جتمع سياسي
موحد ،بينم���ا الفيدرالية جتمع والي���ات مختلفة حتت كيان
واحد ،سواء كانت مستقلة في دول قبل الفيدرالية أو مجتمعة
حتت دولة مركزية ،و(الفدرلة) هنا استخدام يقصد به تقسيم
بلد متحد في كيان سياسي واحد إلى كيانات سياسية ،خالفاً
حلقيقة الفيدرالية التي تستخدم في أصل املصطلح الالتيني
ويقصد بها (االحتاد) ال جتزئة املتحد.
الفيدرالية ه���ي محل وفاق عند الليبرالي�ي�ن العرب؛ ألنها
س���بب للمحافظة على وحدة البلدان العربية وليس تقس���يمها،
واملع���ارض منهم خليار الفيدرالية ال يعارض أصل الفكرة ،وإمنا
يعارض تطبيقها ف���ي بعض البلدان كالع���راق ،ومن املعارضني
عبدالرحمن الراشد الذي يقول (ومع أن فكرة الفيدرالية ليست
خاطئة ،وقطعاً ليس���ت خطيئة ،على اعتبار أنها واحدة من صيغ
احلكم املجربة والناجحة في العالم ،مثل أملانيا والواليات املتحدة
واإلمارات العربية املتحدة ،إال أن الوضع العراقي ليس مهي ًأ بعد
ملثل هذا الطرح .وسيأتي يوم مناسب عندما يستقر العراق بشكل
كامل ،وبعدها ميكن للفيدرالي���ة أن تكون مضمونة العواقب ،ال
مدخ ً
ال لتفكيك البالد وإدخاله في حروب متزيقية)(((.
_(1) http://ldps.org/index.php?option=com
content&view=article&id=89:2010-26-13-18-0110&catid=44:200824-16-03-12-08-&Itemid=65.
((( مقال بعنوان (اجللبي يريد خمس النفط) منشور في صحيفة الشرق األوسط.

وفي دع���م الليبراليني خيار الفيدرالية في العالم العربي،
يرى شاكر النابلس���ي أن الفيدرالية نظام حكم حداثي مثالي
فيقول (الفيدرالية تعني احلداثة في أسمى صورها)((( ،ويقول
هي (أرقى نظام سياسي في العالم)(((.
وحيث ما وجد التعدد والتنوع فهو سبب لفدرلة ذاك البلد،
وإن كان متحداً سياس���ياً ،فيرى النابلس���ي أن جناح مش���روع
الفدرلة في العراق سيكون س���بباً مشجعاً النتقالها إلى بلدان
عربية أخرى فيقول (النظام الفيدرالي  -فيما لو ُطبق تطبيقاً
كام ً
ال وسليماً في العراق  -سوف يحل الكثير من مشاكل العراق
املتعدد واملتنوع ،وفيما لو مت تطبيق الفيدرالية في العراق ،وأتت
هذه الفيدرالية أُكلها بالعافية على العراق ككل ،فس���وف تكون
منوذجاً يُحتذى في عدة بل���دان عربية تعاني طوائفها العرقية
والدينية من العزل السياس���ي واالجتماعي والثقافي ،كما كان
احلال في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية .((()1921
وف���ي التأكيد على أن الفدرلة ح���ل مثالي ألقطار عربية
أخ���رى يقول تركي احلمد (أعتقد أن الفيدرالية هي جزء من
احلل السياس���ي األمثل ،عملياً ،لش���كل الدولة في كثير من
األقطار العربي���ة ،إن لم يكن أكثرها .مش���اكل واضطرابات
مثل تلك التي جتري في منطقة القبائل اجلزائرية ،والنزعات
االستقاللية األمازيغية في شمال إفريقيا العربي ،أو العالقة
املتوترة بني ش���مال الس���ودان وجنوبه ،أو التركيبة السكانية
العراقي���ة بأعراقها وطوائفها ،ومثلها التركيب���ة اللبنانية ،أو
الصومال املنسي ،وغيرها من مشكالت داخلية عربية من هذا
ال لها ،حتى لو كان ح ً
النوع؛ قد جتد ح ً
ال نس���بياً ال كلياً ،في
التنظيم الفيدرالي للدولة)(((.
وفي حديث لقناة اجلزيرة عن تقسيم العراق يقول عمرو
حمزاوي عن الفدرلة (علينا أال نخش���ى الفيدرالية في العالم
العرب���ي ،الفيدرالية تعني احتماالت دميقراطية إلدارة التنوع،
لكن ش���ريطة عدم البعد عن التوافق الوطني وعدم السير في
طريق انفصالي تام ،إذ األمر مرهون بقدرة املواطنني العراقيني
على التعبير عن آرائهم وعلى احلفاظ على التماسك اإلقليمي
للعراق كدولة ذات سيادة)(((.
((( مقال بعنوان (السنة والفيدرالية والدستور العراقي) منشور في موقع احلوار املتمدن
بتاريخ .2005/8/29
((( املصدر السابق.
((( مقال بعنوان (هل ستصبح الفيدرالية العراقية منوذجاً عربياً يحتذى؟) منشور في
موقع احلوار املتمدن بتاريخ .2005/9/7
((( مقال بعنوان (الدولة العربية ..مما تشكو الفيدرالية) منشور في صحيفة الشرق
األوسط.
(7) http://www.aljazeera.net/programs/pages/56f47ce8-c7f74aad-bf8a-ddefc4fc9354.
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ويؤكد ع���ادل عبد العاطي مس���ؤول العالقات اخلارجية
في احل���زب الدميقراطي الليبرالي املوحد الس���وداني دعم
حزب���ه خليار الفيدرالية فيقول (وي���رى احلزب ضرورة قيام
الوحدة على أساس املساواة التامة بني املواطنني واتباع النظام
الفيدرالي وإجازة دستور وقوانني علمانية)(((.
إن دعم الليبراليني العرب للفيدرالية في احلقيقة يتعارض
مع أصله���م في املواطنة التي تذوب فيه���ا الفروقات الدينية
والعرقي���ة واجلغرافية في كيان سياس���ي واحد يكفل للجميع
احلقوق على مستوى واحد دون أي تفريق ،وينتظر من اجلميع
الوالء للوط���ن الواحد فقط ،فهذه الكيانات التي س���تولدها
الفيدرالية ستقس���م األقاليم في األساس على فروقات دينية
أو عرقي���ة ،خصوصاً في بلداننا العربية ،فالبلدان التي يطرح
فيها خيار الفدرلة هي غالباً ما تعيش في إثنيات دينية وعرقية
متصادمة ،واقترح خيار الفيدرالية كحل ملشاكل هذه اإلثنيات،
وهو األمر الذي يؤكده احلمد في حديثه الس���ابق عن األديان
في لبن���ان ،أو الطوائف في الع���راق ،أو األمازيغية والقبائل،
وهنا نتس���اءل :كيف يطرح اخلط���اب الليبرالي املواطنة كحل
ملشكالت الطائفية والعنصرية داخل الدولة ،وفي الوقت نفسه
يطرح الفيدرالية على أساسيات طائفية وعنصرية ،وهو األمر
الذي يتعارض مع فكرته (املواطنة)؟!

الفدرلة طريق إىل التقسيم:
الفيدرالي���ة تنجح عندما يكون هناك انقس���ام سياس���ي
س���ابق يس���عى إلى الوحدة لعدة مصالح ،وأيضاً عندما تكون
الدولة املركزية قوية حتمي الكيانات الصغيرة ،وجتد الكيانات
الصغي���رة فائدة مادية ف���ي بقائها ضمن الدول���ة؛ في هذه
الصورة الفيدرالي ُة مرشحة للنجاح ،أما اقتراح الفيدرالية في
كيان مفكك ومرشح للتفتيت ،ويطمح الناس في كل إقليم إلى
االنفصال عن الدولة ،وال متلك الدولة املركزية ش���يئاً تقدمه
لألط���رف يدفعها للبقاء ضمن كيانه���ا ،أو تفقد القدرة على
إبقاء الوالي���ات مرتبطة بكيان واحد؛ ف���ي هذه الصورة يعد
االنفصال حقيق���ة حتمية تأتي بعد الفدرل���ة ،لذلك عندما
يطرح الليبراليون العرب خيار الفيدرالية باعتباره ضمانة من
التقسيم في مثل هذه احلالة – والتي هي واقع البلدان العربية
التي يط���رح فيها خيار الفدرلة  ،-ه���و مجرد ذر للرماد في
العيون ،أو املخدر الذي يسبق عملية جراحة تقطيع األطراف.
(1) http://www.sudaneseonline.com/ar1/publish/article_1775.shtml.
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وهذا املس���تقبل املوحش للفدرلة هو حقيقة ما جرى في
السودان ،فقد كان خيار الفيدرالية مطروحاً منذ خمسينيات
الق���رن املاض���ي ،ثم حتول إل���ى واقع حكم احتادي يس���مى
الفيدرال���ي ،ثم انفصل جزء منه بش���كل كامل في عام 2011
حتت اس���م دولة جنوب الس���ودان ،وما زال هن���اك آخرون
يطالبون باالنفصال أيضاً أو حق تقرير املصير.
يقول ناش���ط سياس���ي من جن���وب اليمن عن مش���روع
الفيدرالية املشروط باس���تفتاء ،واملطروح في اليمن؛ (إن من
إيجابيات هذا املش���روع مثل ما يراه البعض وهم قلة من أبناء
يعد احلل املؤقت للقضية اجلنوبية الذي س���وف
اجلنوب ،أنه ّ
يس���هل لنا بعد فترة محددة اس���تعادة دولتنا دون تضحيات
كبرى)(((.
يؤكد الش���يخ الدكتور حارث الض���اري أن فدرلة العراق
طريق إلى تقس���يمه ،ففي جواب له على س���ؤال عن الدعوة
إلى الفيدرالية في العراق يقول (ليست الدعوة إلى الفيدرالية
جديدة؛ فهي تعود إلى اخلمس���ينيات والس���تينيات من القرن
املاضي ،لكن جتددت الدعوة إليها بعد احتالل أمريكا للعراق
من ش���ركاء العملية السياس���ية الذين اتفق���وا على (فدرلة)
العراق وتقس���يمه في مؤمتراتهم سنة 2001م ،وسنة 2002م،
في صالح الدين ،ث���م بعد ذلك في مؤمتر لندن عام 2002م؛
حي���ث اتفقوا جميع���اً على (فدرلة) العراق س���عياً من بعض
األطراف إلى تقس���يمه ف���ي النهاية ،واألمريكي���ون هم وراء
التقس���يم؛ فالكل سمع مبش���روع بايدن الذي ال يزال صاحبه
يتابعه بجد ونش���اط ،وإن أظهر في بعض املراحل تراجعه أو
تأجيله أو جتميده .فأمريكا مهتمة بالتقس���يم؛ ألن التقس���يم
مطلب بريطان���ي ومطلب صهيوني ومطلب لبعض األمريكيني
من رجال اإلدارة الس���ابقة ،وغيرهم في احلزب اجلمهوري،
وكذلك احلزب الدميقراطي)(((.
إن التقسيم هو أحد أسباب ضعف األمة ،وسلب ثرواتها،
وهو مش���روع أجنبي بامتياز ،ويصب في مصلحة األجنبي..
ومب���ا أن الليبرالي�ي�ن العرب داعمون لكثير من السياس���ات
الغربي���ة في بلدانن���ا ،فالنتيج���ة املنطقي���ة واحلقيقية كما
استعرضنا بعضها في تصريحاتهم وممارساتهم؛ أنهم داعمون
ملشروعات التقسيم أو مقدماته (الفدرلة).
((( أرسالن السقاف في مقال بعنوان (مشروع التحرير واالستقالل ومشروع الفيدرالية
وأيهما يشكل خطراً على القضية اجلنوبية) ،منشور في موقع عدن الغد بتاريخ
.2012/3/2
((( حوار مع الشيخ حارث الضاري أجراه حارث األزدي ،نشرته مجلة البيان في عدد
املجلة رقم .295

[اقتصاد]

تنمية التجارة البينية بين الدول اإلسالمية

د .مصطفى محمود عبد السالم

(*)

مقدمة:
أصبحت احلاجة إلى حتقيق املزيد م���ن عمليات التجارة البينية بني
الدول اإلسالمية – بوابة التكامل االقتصادي  -هدفاً استراتيجياً وضرورة

تفرضها التطورات االقتصادية العاملية في ظل مناخ العوملة االقتصادية وما
نتج عنها من بروز كيانات ومصالح اقتصادية دولية ال تلتفت إلى الكيانات

الصغيرة والهامش���ية ،وتعطي األولوية للتكتالت االقتصادية التي تستطيع

الصمود في وجه املنافسة العاملية في مختلف املجاالت االقتصادية.

ويع ُّد العمل االقتصادي من أهم املجاالت التي ميكن من خاللها توحيد

الدول والشعوب اإلسالمية واالنتقال بها من مجرد التعاون والتنسيق إلى
مراح���ل متقدمة من التكامل والوح���دة االقتصادية التي أضحت ضرورة

حتى يستطيع املسلمون إيجاد موطئ قدم ألنفسهم في هذا العالم.
() خبير اقتصادي ومصرفي – بنك البركة  -مصر.
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أو ً
ال :واقع حجم التجارة البينية بني الدول اإلسالمية:
ترتبط العالق���ات التجارية لدول منظمة املؤمتر اإلس�ل�امي
بجهات محدودة جداً من حيث الصادرات والواردات معاً ،فالتجارة
فالدول الصناعية والنامية تنتظم في تكتالت

إقليمية وترتيبات جتارية جماعية بغرض توفير
بيئة أكثر مالءم���ة لنموها االقتصادي ،والتكيف
مع التغيرات العاملية الت���ي تتجه نحو املزيد من

التحرير االقتصادي والعوملة وترابط املصالح بني
الدول.

اخلارجية للدول األعضاء موجهة لعدد محدود من الشركاء.
وغالباً ما يكون هؤالء الش���ركاء من الدول الصناعية املتقدمة،

وفي مقدمته���م املجموعة األوروبية ،والياب���ان ،والواليات املتحدة
األمريكية.

وتراوح حصة هؤالء الش���ركاء في التج���ارة اخلارجية للدول

اإلس�ل�امية بني  %40و % 94للصادرات ،وبني  %40و %80بالنسبة
لل���واردات ،وقد قدم كوزنتس  Kuznetsتفس���يراً لهذه الوضعية

ومن ش���أن هذه التغيرات العاملية أن تفضي

باستخدام مفهوم «حجم األمة»  ،Size of Nationوهو أن احلجم
الصغير – كما في حالة معظم األقطار اإلس�ل�امية – يش ّكل بحد

العمل بجدية لتوس���يع وتطوير أسواقها ،وزيادة

الصغي���ر تكون عادة محدودة ،وإنتاج���ه ومبادالته ومصادر متويله

إلى زيادة حدة املنافس���ة في األسواق الدولية،

األمر ال���ذي يف���رض على الدول اإلس�ل�امية
قدرته���ا التنافس���ية ،والعمل عل���ى إقامة تكتل
اقتصادي وترتيبات جتارية مشتركة ،حيث بات
م���ن املؤكد أن الدول التي ال تس���تطيع الدخول

في جتمعات اقتصادي���ة أو أي ترتيبات جتارية
إقليمية؛ ستتحول إلى سوق هامشية ،وستصبح

فريسة يسهل اقتناصها من جانب دول التكتالت
الكبيرة.

وميتلك العالم اإلسالمي العديد من املقومات

االقتصادية؛ كالثروات الطبيعية واملوارد البشرية
الكبي���رة التي مت ّكنه من تكوي���ن هياكل إنتاجية
ضخمة ،وسوقاً واس���عة لتبادل منتجات العمل،

كما ميكن أن يك��� ّون مراكز مالية عاملية للتمويل

واالقتراض واالستثمار .وهذا يؤ ّيد إمكانية تكتل
اقتصادي إس�ل�امي عاملي يق ّوي م���ن إمكاناته

التفاوضية م���ع التكت�ل�ات االقتصادية العاملية
القائمة حالياً.

وهذا يؤدي بدوره إلى حتقيق منو اقتصادي
مبعدالت كبيرة نس���بياً حتقق التقدم والرفاهية
في الدول اإلسالمية.
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ذات���ه قاعدة لتبعية القطر للخارج ،وذلك ألن املوارد الطبيعية للبلد

تكون محصورة في عدد قليل من العمالء واملوردين ،وينحصر هؤالء

العمالء واملوردون في الشركاء الكبار من الدول الصناعية ،خاصة

في ظل عدم وجود تكتل اقتصادي إس�ل�امي ميكن أن يكون عوضاً

عن زي���ادة معدالت التجارة البينية بني الدول اإلس�ل�امية والدول
الغربية(((.

أما حصة التجارة املتبادلة بني األقطار اإلسالمية بالنسبة إلى

تأسست فيه
مجموع صادراتها ،فهي ضئيلة للغاية ،ففي العام الذي ّ

منظمة املؤمتر اإلسالمي (1969م) ،لم تتجاوز  ،%5.9ولم تتجاوز
 %13عام 2007م(((.

واجلدول رقم ( )1في امللحق يوضح حصص التجارة اإلسالمية

املبادلة بني الدول األعضاء في منظمة املؤمتر اإلسالمي.

ومعن���ى ذلك أن هيكل التجارة اإلس�ل�امية ما زال منحازاً إلى
الدول الصناعية املتقدمة باعتباره امتداداً مباش���راً ألمناط اإلنتاج

والتخصص السائد في التجارة الدولية ،ومن ثم يعمل هذا الهيكل
ضد مصالح الدول اإلسالمية ألنه ال يعوق أنشطة التنمية والتطوير

فحسب ،بل يضع احلواجز أمام أنشطة التعاون التجاري ومحاوالت
التكامل االقتصادي بني بعضها بعضاً.
(1) Kuznets,( 1990), Economic Growth of small nations in Economic
consequences of the Size of Nations, McMillan, London, p:180.
(2) SESRTCIC (2007a) Annual Economic Report on the OIC Countries 2007 with Special Reference to the World Summit on Sustainable Development. Ankara, Turkey , p136.

وم���ن متابعة حجم التج���ارة البينية الس���ابقة يالحظ أنه ال

يعكس طموحات الدول اإلس�ل�امية من ناحية ،كما أنه ال يتناس���ب

مع ضخامة الهيكل املؤسس���ي املشرف على هذه التجارة من ناحية

أخرى ،وهو يعني أن هذا الهيكل ما زال ال يعمل بكفاءة.

إال أنه يجب حتلي���ل هيكل التجارة البينية اإلس�ل�امية ملعرفة

حجم تلك التجارة حس���ب توزيع السلع ،ومن ثم وضع تصور واضح
الحتياجات الدول اإلسالمية وصادراتها.

 -1هيكل التجارة البينية حسب توزيع السلع:

ب  -املعوق ��ات والتحديات التي تواج ��ه التجارة البينية
اإلسالمية:

إن من أه���م مش���كالت الوصول إلى أس���واق الدول

بالنظر إلى هيكل التجارة اإلس�ل�امية البينية يتبينَّ أن صادرات
احملروقات (البترول ومش���تقاته) ش��� َّكلت القاس���م األكبر من هذه

التمويل التجاري ،واحلواجز املؤسس���ية ،وقصور البيانات

ث���م املواد األولية األخرى ذات املنش���أ احليواني والنباتي واملنجمي

إضافة إلى صعوبات تأشيرات الدخول.

الدول اإلسالمية في تصدير احملروقات إلى بقية الدول اإلسالمية،

التج���ارة ،إلى أنه وفي أواخر األلفي���ة الثانية بدأت جهود

أما بالنس���بة ملصدري امل���واد الغذائية فنجد ماليزيا وس���ورية

تعطي ثماره���ا ،فالتجارة البينية التي ل���م تتجاوز  %9من

اإلسالمية ،هي احلواجز اجلمركية وغير اجلمركية ،ونقص

التجارة ،حيث مثلت  ،%6تليها صادرات املواد الغذائية بنسبة ،%19

األساس���ية ،ونقص املعلوم���ات واملوارد البش���رية املاهرة،

بنسبة  ..%36وتع ُّد السعودية واإلمارات وليبيا والكويت وإيران أهم

وقد أشار التقرير الصادر من املركز اإلسالمي لتنمية

تصدر  %82من هذه النوعية من السلع إلى الدول اإلسالمية(((.
حيث
ّ

منظمة املؤمتر اإلسالمي الرامية إلى تعزيز التجارة البينية

وباكس���تان وإندونيسيا والس���عودية وتركيا ،حيث تص ّدر  %62من هذه
النوعية من الس���لع إلى الدول اإلسالمية ،وتع ُّد ٌّ
كل من ماليزيا ولبنان

ومن ثم تعد املؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة

األولية األخرى ذات املنشأ النباتي واحليواني واملنجمي إلى بقية الدول

وتكثيف ف���رص املب���ادالت التجارية من م���واد وخدمات

التجارة اإلجمالية عام  2000سجلت  %13عام 2007م(((.

وس���ورية والبحري���ن وبنجالديش وإيران أهم ال���دول املصدرة للمواد

أداة متم ّيزة لتدعيم التعاون االقتصادي بني الدول األعضاء

اإلس�ل�امية األعضاء ،حيث تستأثر هذه الدول بتصدير  %65من هذه

وتنشيط االستثمارات ذات العالقة بالتجارة.

النوعية من السلع إلى بقية الدول األعضاء(((.

وم���ن أهم إيجابي���ات التج���ارة البينية للدول اإلس�ل�امية أن

الصادرات البينية من الس���لع املصنعة وصلت إلى  16مليار دوالر،

ورغ���م اجلهود املبذولة على مس���توى املنظمة والدول

األعضاء ألجل تنمية املبادالت التجارية البينية ،فإن العديد

من العوائق ما زالت قائمة مس ِّببة عدة اختناقات في مجرى

ممثل���ة  %42من إجمالي الصادرات البيني���ة للدول األعضاء ،وتع ُد
أهم الدول اإلس�ل�امية في تصدير الس���لع املصنعة تركيا وماليزيا

ومن أهم العوائق هي تلك املتعلقة مبش���كالت الدخول

عل���ى  %63من صادرات الس���لع املصنعة داخل الدول اإلس�ل�امية

حتتية ،نقل) ،وعدم توفر املعلومات حول األس���واق وفرص

فيما بينه���ا على صناعاتها الداخلية ،وهو مؤش���ر إيجابي لتحرير

اخلارجية على املس���توى اجلمركي واملصرفي وفي املوانئ،

وأهم الس���لع املصنعة في التجارة البينية اإلسالمية اآلالت ومعدات

الدولي���ة ،كذلك انعدام آلي���ات التمويل املناس���بة لفائدة

املبادالت التجارية البينية ملنظمة املؤمتر اإلسالمي.

وإندونيسيا والسعودية وباكستان ،حيث تستحوذ هذه الدول اخلمس

إلى األسواق ،كذلك عوائق على املستوى اللوجستيكي (بنية

األعض���اء ،وهو ما يعني تزايد اعتماد الدول اإلس�ل�امية األعضاء

األعمال ،وإجراءات معقدة في إدارة وتدبير شؤون التجارة

الدول اإلس�ل�امية من االعتماد على الصناعات في الدول املتقدمة،

وعدم وجود الكفاءات الفنية املتخصصة في مجال التجارة

النقل واملواد الكيماوية(((.

املؤسس���ات الصغرى واملتوس���طة ،إضافة إلى أن الس���لع

(1) Ibid , p: 140.
(2) Ibid , p:141.
((( البنك الدولي ،)2007( ،تقرير عن التنمية في العالم ،مركز األهرام للطبع والترجمة والنشر،
القاهرة ،ص .154

املعروضة للتصدير غي���ر متنوعة ،أو ال تتوافق مع املعايير

واملواصفات الدولية املعتمدة في األسواق.

(4) http://www.icdt-oic.org.
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ثانيًا :األمهية االقتصادية للتجارة البينية بني الدول اإلسالمية:
حيث يؤدي التكتل االقتصادي اإلس�ل�امي إلى زيادة التجارة

• انخف���اض االعتماد على الدول األخرى (خارج التكتل) في

الدول التي دخلت في برنامج التكتل ،كما أن ذلك سبيل إلى حتقيق

للعالم اخلارجي ،ومن ثم انخفاض مخاطر التقلبات والتذبذبات

البينية بني الدول اإلس�ل�امية وإل���ى توزيع املنافع االقتصادية بني
االستفادة من املزايا النس���بية املتوافرة في كل دولة ،ما ينتج عنه

زيادة اإلنتاجية واتس���اع نطاق التبادل التجاري بني هذه الدول..
وميكن إيجاز أبرز منافع التكتل االقتصادي في النقاط التالية:

 - 1اتساع نطاق السوق ما ينتج عنه :زيادة القوة التفاوضية

مع التكتالت االقتصادية األخ���رى ،إضافة إلى وفورات اإلنتاج

الداخلية واخلارجية أو ما يس���مى اقتصاديات احلجم الكبير،
وذلك ألن من أعقد املش���كالت التي تواجه التوسع في اإلنتاج

وزيادة الكفاءة اإلنتاجية هي ضيق الس���وق ،ولذا فإن اتس���اع
السوق واندماج األسواق الوطنية يؤدي إلى مزيد من التخصص

وتقسيم العمل بني الدول املتكاملة وفق املزايا النسبية احلقيقية،

وهذا يترت���ب عليه أو ينتج عنه رفع الكف���اءة اإلنتاجية وزيادة
املقدرة على املنافسة الدولية.

 – 2ارتفاع معدل النمو االقتصادي وزيادة مستوى التشغيل
واإلنتاج ،ذل���ك أن التكتل االقتصادي س���ينعكس إيجابياً على
التوقعات املس���تقبلية ملتخذي القرارات االس���تثمارية ،فاتساع

التجارة اخلارجية ،ما يعني انخفاض درجة التبعية االقتصادية
في أسعار الصادرات والواردات.

• التعامل مع الشركات متعددة اجلنسيات كجبهة إسالمية

واحدة ،أو كقوة أو كتلة اقتصادية واحدة ،وليس كدول هامشية
ضعيفة.

• املش���اركة في صن���ع القرارات داخل املؤسس���ات املالية
واالقتصادي���ة الدولية بدالً من وضعه���ا احلالي الذي ال يعدو
كونها متلقياً ومنفذاً للسياس���ات التي تفرضها هذه املؤسسات،

وذلك رغم عدم مراعاة هذه السياس���ات في كثير من األحيان
لألوضاع والظ���روف االقتصادية واالجتماعية اخلاصة بالدول
اإلسالمية.

• التعامل االنتقائي مع العوملة االقتصادية مبا يخدم أهداف

وتوجه���ات ومصالح الدول اإلس�ل�امية املش���تركة في برنامج
التكامل االقتصادي ،ومقاومة ح���االت االندماج الالإرادي في
االقتصاد العاملي.

األس���واق يؤدي إلى زيادة ثقة املستثمرين بتصريف اإلنتاج ،ما

ج  -أس ��باب ومب � ّ�ررات التكت ��ل االقتص ��ادي لزي ��ادة حج ��م

الطلب الفاعل ،وزيادة التوظف ،ما ينعكس في النهاية على معدل

يستمد التكتل االقتصادي اإلسالمي مشروعيته من عناصر

يؤدي إلى زيادة االس���تثمارات ،فزي���ادة الدخول ،ومن ثم زيادة

النمو االقتصادي باالرتفاع ،وهذا بخالف األثر غير املباشر أو
االرتدادي على انسياب رؤوس األموال األجنبية إلى داخل الدول
اإلسالمية ،ما يترتب عليه ارتفاع إضافي في مستوى االستثمار

والتشغيل ،وكذا نقل األساليب الفنية احلديثة.

التجارة البينة للدول اإلسالمية:

كثيرة ،أهمها :أن الدين اإلس�ل�امي دعا املس���لمني إلى التعاون

والوح���دة واإلخاء في مختلف جوانب احلياة ،ومنها النش���اط
االقتصادي ،حيث دعا اإلس�ل�ام إلى حرية التبادل التجاري بني

الدول اإلسالمية وإلغاء الرسوم اجلمركية ،روى أحمد وأبو داود

 – 3حتقيق االس���تخدام األمث���ل للموارد املتاح���ة في الدول

واحلاك���م عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وس���لم
أنه قال :ال يدخل اجلن���ة صاحب َم ْكس( ،واملكس دراهم كانت

وينتج عن ذلك االستفادة اجلماعية املثلى من تنوع املوارد الطبيعية

ال���رؤوس ونحو ذل���ك)  ،ومنع فرض الرس���وم على املبادالت

املتكاملة ،ذلك أن التكتل االقتصادي يس���تهدف إزالة جميع القيود
املع ّوقة حلرية انتقال عناصر اإلنتاج بني الدول املشتركة في التكامل،
واملالية والبشرية ،ما ميكنها من حتقيق التنمية االقتصادية.

تؤخ���ذ من التجار إذا مروا ،وكان���وا يقدرونها على األحمال أو
(((

التجارية بني الدول اإلسالمية له ما يبرره ،فهذا املال هو ملسلم

 - 4تنويع س���لة اإلنتاج والصادرات السلعية واخلدمية في

ويخضع اللتزام مالي هو الزكاة ،فإذا فرضت رس���وم جمركية

 - 5زي���ادة التجارة البينية بفعل الترتيب���ات التكاملية بني

اجلمركي).

إطار من التنسيق بني الدول املشتركة في برنامج التكتل.

الدول املش���تركة في التكتل االقتصادي ،ما يؤدي إلى حتس�ي�ن
معدالت التبادل الدولي لصالح هذه الدول ،وهذا يؤدي إلى:
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فإن هذا يعن���ي تكرار فرض االلتزام املالي (الزكاة  +الرس���م

((( القرطبي« ،اجلامع ألحكام القرآن» ،)1987( ،املجلد الثالث ،دار الريان للتراث،
القاهرة ،ص .265

وهكذا يصبح تش���ريع حرية التب���ادل التجاري
بني الدول اإلس�ل�امية متعلق���اً بالتكامل االقتصادي

اإلسالمي عندما ينطلق من أن الدول اإلسالمية تعد
بلداً واحداً فال تُفرض رسوم عند عبور احلدود بينها،
وهي من وجهة نظر اإلسالم حدود غير شرعية .وال

شك أن الدول اإلس�ل�امية تعاني الكثير من املشاكل
والصعوبات االقتصادية ،كما في باقي الدول النامية،

لذلك فهي بحاجة ماسة إلقامة تكتل اقتصادي عاملي
فيما بينها ،ومن ثم تكتسب الدعوة للتكتل االقتصادي

4

اختالف وتباين املوارد الطبيعية والبشرية التي متلكها كل دولة.
اخت�ل�اف املوارد املالي���ة (دول حتقق عجزاً ودول حتق���ق فائضاً في

6

ضيق حجم األس���واق الداخلية لكل دولة منف���ردة وعدم قدرتها على

7

ضعف املركز التفاوضي والتنافسي لهذه الدول في عالقاتها االقتصادية

8

انخفاض اإلنتاجية ،وشدة التبعية للدول املتقدمة.

5

9

10

 35مليار دوالر سنوياً .
(((

11

التعاون فيما بينها ،وإقامة سوق مشتركة ومناطق

2

اقتصادي كبير.

مواجه���ة التجمعات االقتصادية املتنافس���ة على

األسواق الدولية ،والتي سيتعاظم تأثيرها ويقوى

متتلك الدول اإلسالمية مساحات كبيرة من األراضي الصاحلة للزراعة

تصل إلى نحو  80مليون هكتار ولم يتم اس���تغاللها حتى اآلن ،وتستورد
الدول اإلسالمية مواد غذائية من اخلارج مببالغ كبيرة جداً تزيد على

ضاعف من حدة املنافسة الدولية في تسويق هذه

جتارة حرة وجتمعات إقليمية ،واالنتظام في تكتل

متلك الدول اإلسالمية نحو  %73.0من االحتياطي العاملي من النفط،

تتم كمادة خام غير مصنعة.

التك ّيف مع عوملة االقتصاد واالستجابة لتحدياتها

املنتجات ،وال تس���تطيع الدول اإلسالمية متفرقة
 -باعتبارها دوالً نامي���ة  -تنمية صادراتها بغير

الدولية.

العاملي من الغاز الطبيعي .ويالح���ظ أن  %90من صادرات هذه املواد

الوقت الراهن ،وذلك للدواعي واملب ِّررات التالية:

التجاري���ة ،واإلنتاجية ،والتقنية ..فالتقدم التقني
أدى إل���ى الزي���ادة اإلنتاجية كمي���اً ونوعياً ،ما

إقامة مشروعات حديثة وكبيرة احلجم.

وتنت���ج  %38.5من اإلنتاج العاملي ..كما متلك نحو  %40من االحتياطي

بني دول وش���عوب العالم اإلسالمي أهمية بالغة في
1

موازينها التجارية).

12

متتلك الدول اإلسالمية فوائض مالية كبيرة قد تصل إلى أكثر من 800

مليار دوالر مودعة في البنوك الغربية(((.
ميكن أن يلعب العامل الديني دوراً كبيراً في تآزر الدول اإلسالمية من أجل

التكامل االقتصادي ومواجهة التحديات املش���تركة التي تفرضها الظروف
العاملية ،وبخاصة االجتاه نحو التكتالت االقتصادية الكبيرة والعوملة.

نفوذه���ا ف���ي العالم ،وهو ما يضي���ق من فرص

األس���واق املتاح���ة للدول اإلس�ل�امية ،ويضعف

امللحـــــــــــــق

من قدراتها اجلماعية التنافس���ية في األس���واق
3

اخلارجية.

حتقيق التنمي���ة االقتصادية واالجتماعية ،والتي
متثل مطلباً ضرورياً للدول اإلسالمية كي تتمكن

من استعادة مكانتها وترقية شعوبها ،ولم يعد ذلك
متيسراً في الظروف اإلقليمية والدولية الراهنة،
ّ
أو باالعتماد على اخلارج ،فالدول اإلسالمية يجب

عليها أن تنظ���ر إلى مصاحلها في إطار منظومة

تعاوني���ة وتكاملية ..وتعد الوحدة االقتصادية في
جميع صورها خطوات فاعلة للوصول إلى وحدة

حقيقية لألمة اإلس�ل�امية ،وتقوية أواصر األخوة
والتع���اون بني دولها وش���عوبها ،وحتقيق تقدمها

ورفاهيتها.

جدول رقم ()1
حصص التجارة اإلسالمية املبادلة بني الدول األعضاء في منظمة

املؤمتر اإلسالمي %

السنوات 2007 2005 2000 1995 1990 1985 1975 1969
الصادرات 13 11 9.1 8.7 8.6 7.4 6.2 5.9
الواردات
9.5 10.5 12.4 7.6 8.2 13.4 10.3 8.2
املص ��در :مجلة التعاون االقتصادي بني الدول اإلس�ل�امية ،)2007( ،الس ��وق
اإلس�ل�امية املش ��تركة :التكامل التدريجي والنتائج املتوقعة ،مركز اإلحصاء
االقتصادي والبحوث االجتماعية والتدريب ،أنقرة ،تركيا ،ص .16
((( البنك اإلسالمي للتنمية ،)2007( ،التقرير السنوي ،جدة ،منشور على موقع البنك http://www.
.isdb.org/irj/portal/anonymous
((( املرجع السابق ،ص.211
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[الورقة األخيرة]

معامل شرعية
لتحقيق اجتماع
أهل اإلسالم
حم�����م�����د ال����ش����ري����ف
alsharif@albayan.co.uk

يحض عليه اإلس�ل�ام اجتماع الناس على احلق
إن من أكثر ما
ّ

واخلير ،وهذه دعوة أطلقها القرآن حتى مع املخالفني ،فقال تعالى:
{قُلْ َيا َأ ْهلَ ال ِْك َت ِ
���واءٍ َب ْي َن َن���ا َو َب ْي َن ُك ْم َأ َّال َن ْع ُب َد إ َّال ال َّل َه َوال
اب َت َعال َْوا إلَى كَ ِل َمةٍ َس َ
���ي ًئا َوال َي َّت ِخذَ َب ْع ُض َنا َب ْع ًض���ا َأ ْر َب ًابا ِّمن ُد ِ
ون ال َّل ِه فَ���إن َت َو َّل ْوا َفقُولُوا
ُنشْ ���ر َِك ِب ِه شَ ْ
اشْ َه ُدوا ِب َأ َنّا ُم ْس ِل ُمونَ } [آل عمران ،]٦٤ :وإذا كان هذا مع أهل الكتاب،

فالعمل على اجتماع أهل اإلسالم على احلق من باب أولى ويع ُّد من
أهم ما يدعو إليه اإلس�ل�ام كما قال الله تعالىَ { :وا ْعت َِص ُموا ب َِحبْلِ
اللَّ���هِ َجمِ ي ًعا َوال تَ َف َّر ُقوا} [آل عمران .]103 :وكما أمرهم باالجتماع

على احلق فقد نهاهم عن ضده كمشابهة َمن قبلهم من أهل الكتاب
{وال
ف���ي تفرقهم واختالفهم وت���رك التجمع على احل���ق ،فقالَ :
ات} [آل عمران:
���م ال َْب ِّي َن ُ
َت ُكو ُن���وا كَ ا َّل ِذ َ
ي���ن َتف ََّرقُوا َو ْاخ َت َلفُوا ِم ْن َب ْع ِد َما َج َاء ُه ُ

 ،]١٠٥ثم بينَّ براءة رس���وله  #ممن فرقوا دينهم وحتزبوا وصاروا
���ي ًعا َّل ْس َت ِم ْن ُه ْم
ش���يعاً متخالفني فقالَّ :
{إن ا َّل ِذ َين ف ََّرقُوا ِدي َن ُه ْم َوكَ ا ُنوا ِش َ
���يءٍ } [األنع���ام ،]١٥٩ :فاالجتماع على احلق والعمل به س���بب
ِفي شَ ْ

لأللفة واجلماعة ،كما أن االختالف في الدين وترك العمل به سبب
���م ا ْل َع َد َاو َة َوال َْب ْغ َض َاء إلَى
للفرقة والعداوة كما قال تعالىَ { :ف َأغْ َر ْي َنا َب ْي َن ُه ُ
َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة} [املائدة ،]١٤ :وقال ابن تيمية« :س���بب االجتماع واأللفة

جمع الدين والعمل به كله ،وهو عبادة الله وحده ال ش���ريك له ،كما
أمر به باطناً ،وظاهراً .وس���بب الفرق���ة :ترك حظ مما أمر العبد

به ،والبغي بينه���م .ونتيجة اجلماعة :رحمة الله ورضوانه وصلواته

وس���عادة الدنيا واآلخرة وبياض الوجوه .ونتيجة الفرقة :عذاب الله
ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول  #منهم».
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وملا كانت اجلماعة واالجتماع من املعالم البارزة في اإلسالم،

كانت عالمة وسمة للفرقة الناجية التي ورد ذكرها في احلديث:

«إن أهل الكت���اب تفرقوا في دينهم على اثنتني وس���بعني ملة،

وتفترق هذه األمة على ثالث وس���بعني كلها في النار إال واحدة

وه���ي اجلماعة»  ،فاجلماعة ،وه���ي الفئة التي اجتمعت على
(((

احل���ق وائتلفت عليه ،هي الفرق���ة الناجية ،وفي رواية قال في

بيانها« :ما أنا عليه وأصحابي» ،واس���م الفرقة الناجية ووسمها
عند أهل العلم« :أهل الس���نة واجلماع���ة» ،وهم الذين تبيض

ض ُو ُجو ٌه َو َت ْس َو ُّد ُو ُجو ٌه} [آل عمران:
وجوههم يوم القيامة { َي ْو َم َت ْب َي ُّ

 ،]١٠٦قال اب���ن كثير« :وقوله تعالى :يوم تبيض وجوه وتس���ود
وجوه يعني يوم القيامة حني تبيض وجوه أهل السنة واجلماعة
وتس���ود وجوه أهل البدعة والفرقة ،قاله ابن عباس رضي الله

عنهما» ،فكان تفرق املس���لمني في احلق واختالفهم عليه قائداً

إلى النار ،كما كان اجتماعهم واتفاقهم القائد إلى اجلنة ،فلزوم
اجلماعة واالجتماع واالئتالف على احلق من مس���وغات دخول
وح َة الجْ َ نَّةِ
اجلنة كما قال الرس���ول الكرمي َ « :#م��� ْن أَ َرا َد بُ ْحبُ َ
اع َة» ،فاالجتماع املم���دوح ال يكون إال على احلق
َفل ْ َيلْ���ز َِم الجْ َ َم َ
املتمثل في اتباع كتاب الله تعالى وس���نة رس���وله  #وما عليه

أصحاب���ه الكرام رضي الله تب���ارك وتعالى عنهم كما قال :#

«تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم بهما :كتاب الله وسنة
((( وقد ورد هذا احلديث بأسانيد متعددة وهي أسانيد قال عنها الذهبي تقوم بها احلجة
وقد صححه جمع من أهل العلم.

نبيه  ،»#فضمن ملن متسك بالكتاب والسنة العصمة من

األص��ل األول :حتديد مصادر التلق���ي واالتفاق عليها ،ومصادر

وق���ال في اتباع س���نة من خلفه من اخللفاء الراش���دين

كت���اب الله تعالى ،وقد ذكر الله تعالى في بيان منزلة كتابه أنه

الض�ل�ال ،وهذا وعد ووعده حق ،فهو الصادق املصدوق،
الذين اهتدوا بهديه واقتدوا بسنته« :عليكم بسنتي وسنة
اخللفاء الراش���دين املهديني ،متسكوا بها ،وعضوا عليها

فحض على التمس���ك بها إلى درجة أن يعض
بالنواجذ»،
ّ

عليه���ا بالنواجذ ملا في ذلك م���ن العصمة واالهتداء إلى
ص َحابِي
الصراط املستقيم ،وقال في أصحابه بعامةَ « :وأَ ْ
وع ُدونَ»،
ص َحابِي أَتَى أ ُ َّمتِي َما يُ َ
أَ َمنَ��� ٌة لأِ ُ َّمتِيَ ،ف ِإ َذا َذ َه َب أَ ْ

فكان في وجود أصحابه أمان ألمته من التفرق والضالل،
سواء كان وجودهم وجوداً حس���ياً ببقاء أعيانهم ،أو كان
وجوداً معنوياً ببقاء عقيدتهم ومنهجهم.

ومما يبينّ عناية اإلس�ل�ام باجلماع���ة واالجتماع أن
فرائض اإلس�ل�ام كلها ال تكون إال من خ�ل�ال االجتماع،

س���واء كان باجتماع األبدان كالصالة واجلهاد ،أو باجتماع

التلقي املجمع عليها هي:
1

كت���اب مبني وأنه كتاب حكيم ،فهو يبني األمور املش���كلة أو املبهمة فيزيل
إش���كالها ويبني إبهامها ،وهو كتاب قد أحكم���ت آياته و ُف ّصلت كما قال
تعالىِ :
ُ���م ف ُِّصل َْت ِمن َّل ُدنْ َح ِك ٍيم َخب ٍِير} [هود ،]١ :فال
{ك َت ٌ
اب ُأ ْح ِك َم ْت آ َيا ُت ُه ث َّ
يلحقه���ا اختالل من أجل إحكامها وال نقص من أجل تفصيلها ،وهو حبل
الله املأمور االعتصام به كما قال عبد الله بن مسعود عن حبل الله الذي
{و ْاع َت ِص ُموا ب َِح ْب ِل ال َّل ِه َج ِم ًيعا َوال
أُمر املسلمون باالعتصام به في قوله تعالىَ :

َتف ََّرقُ���وا} [آل عمران ،]103 :قال :هو القرآن .وقال علي بن أبي طالب عن

القرآن« :هو حبل الله املتني ،وهو الذكر احلكيم ،وهو الصراط املستقيم،

هو الذي ال تزيغ به األهواء ،وال تلتبس به األلسنة ،وال يشبع منه العلماء»،
وما كان بهذه املنزلة فهو أصل لألصول التي يجتمع عليها املسلمون.

 2س���نة الرس���ول  ،#وقد بينّ كتاب الله أن االهتداء مرهون
بطاعة الرس���ول  #واتباعه فقالَ { :وإن ُت ِطي ُع���و ُه َت ْه َت ُدوا} [النور،]٤٥ :

الزمان واملكان وكيفية العبادة كالصوم واحلج ،ولم يش���ذ

الر ُس���ولُ ف َُخذُ و ُه
وأمر بالتقيد مبا أمر به أو نهى عنه فقالَ :
{و َما آ َتاكُ ُم َّ
َو َما َن َهاكُ ْم َع ْن ُه فَان َت ُهوا} [احلش���ر ،]٧ :وحذر أش���د التحذير من مخالفة
ين ُيخَ ا ِلفُ���ونَ َع ْن َأ ْمرِ ِه َأن ُت ِص َيب ُه ْم ِف ْت َن��� ٌة َأ ْو ُي ِص َيب ُه ْم
أم���ره فقالَ { :فل َْي ْحذَ ِر ا َّل ِذ َ

���اء ْت َم ِص ًيرا} [النس���اء ،]115 :وقد
َما َت َو َّل���ى َو ُن ْص ِل ِه َج َه َّن َم َو َس َ

الفتنة والعذاب ،وهو مما يدل على أن اتباع الس���نة ولزومها من أكبر

اإلجم���اع وعصمة األمة م���ن أن جتتمع على ضاللة ،وهو

 3إجماع س���لف األمة م���ن الصحابة والتابعني ،وق���د بينّ الكتاب
الس���ا ِبقُونَ ا َأل َّو ُلونَ ِم َن
أن الل���ه رضي عنهم وع ّمن اتبعهم كما قال تعالىَ :
{و َّ

عل���ى احلق ،وكذلك ما يروى عن���ه« :ال جتتمع أمتي على

 ،]100وبينّ الرسول الكرمي أنهم الفرقة الناجية وأنهم أمان لألمة كما مر.

عن ذلك إال الزكاة ،وقد توعد الله تعالى من يخالف طريق
الهدى ويتبع غير س���بيل املؤمنني  -ال���ذي هو مفارقتهم
{و َمن ُي َش���ا ِققِ
في العقيدة واملنهج  -بالنار كما قال تعالىَ :
ِيل ال ُْـم ْؤ ِم ِن َني ُن َو ِّل ِه
الر ُس���ولَ ِم ْن َب ْع ِد َما َت َب نَّ َي َل ُه ا ْل ُه َدى َو َي َّتب ِْع غَ ْي َر َس���ب ِ
َّ

استنبط الشافعي  -رحمه الله  -من هذه اآلية دليل صحة
مصداق لقوله « :#ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على

يم} [النور ،]٦٣ :وهذا مما يبينّ املكانة العظمى لس���نة النبي
َع���ذَ ٌ
اب َأ ِل ٌ
 ،#وأن في لزومها الهداية والفالح ،وأن في مخالفتها واخلروج عنها
العوامل التي تساعد على االئتالف واجتماع أهل اإلسالم.

احلق» ،فمتى اجتمعت األمة دخلت فيها هذه الطائفة التي

ِإح َس ٍان َّر ِض َي ال َّل ُه َع ْن ُه ْم َو َر ُضوا َع ْنه} [التوبة:
ِين َوا َأل َ
نصا ِر َوا َّل ِذ َين ا َت َّب ُعو ُهم ب ْ
ال ُْـم َهاجِ ر َ

ضاللة» ،قال ابن عب���د البر في جامع بيان العلم وفضله:

األص ��ل الثاني :حتديد قواعد االستدالل واالتفاق عليها وكذلك

{وكَ ذَ ِل َك
على جميعهم جهل التأويل ،وفي قول الله تعالىَ :
اس} [البقرة،]١٤٣ :
َج َع ْل َناكُ ْم ُأ َّم ًة َو َسطً ا ِّل َت ُكو ُنوا شُ ��� َه َد َاء َعلَى ال َّن ِ

مم���ا يتبينّ منه أن معرفة هذا العلم وإح���كام قواعده عامل كبير في
توحيد طرق الفهم واالستنباط.

كما أن الرس���ول  #حجة على جميعهم» ،فما دام أن الله
جعلهم أمة وس���طاً ،أي عدوالً ،وقبل شهادتهم على األمم،

وتثقيفه���ا ليكون احلرص على االتف���اق واالجتماع أولى ما يحرصون

«وعندي أن إجماع الصحابة ال يجوز خالفهم؛ ألنه ال يجوز

دليل على أن جماعتهم إذا اجتمعوا حجة على من خالفهم،

طرق استفادة األحكام من مصادرها ،وهذه تكفّل بها علم أصول الفقه

األص ��ل الثالث :تنقي���ة نفوس القائمني باالس���تدالل وتهذيبها

عليه ،وهذه تكفّل بها علم األخالق وعلم اخلالف وعلم اجلدل ..فتبينَّ
مما تقدم أن اجتماع أهل اإلس�ل�ام س���هل ميسور ال يحول دونه حائل

فمعنى ذلك أنهم على احلق ال يغادرونه وال يخالفونه.
وحتى يتحــقق اجتـماع أهل اإلسالم واقعاً كما هو مأمور

وال مين���ع منه مانع ،كم���ا ال يكون باألماني والتص���ورات ،بل بأصول

وال تفرق ،وتوحد األفهام وال تشتتها ،وهي أصول ثالثة:

تطبيقها.

به شرعاً ،ينبغـــي التمسك واالعتصـام باألصول التي جتمع

علمية وإميانية يقبل بها املس���لمون ويعملون بها ويسعون جاهدين إلى
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