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ال��ج��دي��دة لحقوق  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة األوروب���ي���ة 
اإلنسان.. هل من جديد؟                   د. مدى الفاتح
ال���ت���ي���ار اإلس�����ام�����ي ف����ي م���ص���ر ووع�������ي ال����رؤي����ة
محمود بن أحمد أبو مسلم
ل واقعية السياسة إلى رومانسية؟ »التوافق«.. هل ُيحوِّ
السنوسي محمد السنوسي

م���أس���اة م��س��ل��م��ي ب����ورم����ا.. ه��������������ل م���ن ح�����������������ل��ول؟!
أحمد محمد أبو الخير
م������أس������اة أراك�������������ان ب����ي����ن ال�����م�����اض�����ي وال����ح����اض����ر
عبد الله عبد القادر األراكاني
د األزم���������������������������ة أس���������������������ب���������������������اب ت���������������������ج���������������������دُّ
عبد الله األراكاني
ال������اج������ئ������ون داخ�����������ل م�����ي�����ان�����م�����ار وخ�����ارج�����ه�����ا
م. إسماعيل إلياس المتمني
ال�����ج�����ب�����ال رؤوس  ع�����ل�����ى  ال��������ح��������بَّ  ان���������ث���������روا 
إبراهيم بن محمد صديق
ع���������ل���������ى ال���������ط���������ري���������ق���������ة اإلس�����������ام�����������ي�����������ة!
إبراهيم حافظ

ثمار ما بعد الربيع

د وعلى  ���ام على نبينا محمَّ اة والسَّ احلمد لله ربِّ العاملني، والصَّ
آله وصحبه، وبعد:

إذا انتهى الربيع بعليله ونس���يمه، جاء الصيف بحره وسمومه؛ بيد 
أنه ال ينتهي إال بإنضاج أطيب الثمار، حتى إن الناس يقدرون له انتظاراً 

خليره، وتشتاقه نفوس الورى متحّملة لهيبه على أمل الظفر بقطوفه.
وربي���ع العرب ال يختلف ع���ن ربيع الس���نة، وإن طالت مدة نضوج 
الثمار واس���تمتاع الناس بها؛ فعند الصباح يحمد القوم السرى، والعاقبة 
احلميدة تُنسي الألواء، وليس بعد الصبر اإليجابي، والتخطيط احملكم، 
والعمل املتقن؛ إال النُّجح والرقي، ولن تكون دول آس���يا الوثنية خيراً من 

بالد املسلمني العائدة لدينها وتاريخها ولغتها.
بيد أن األمر ليس من الس���هولة مبكان، بل تكتنفه صعوبات، وحتف 
به حتديات، ومن خاض غمار التغيير ال مناص له من االستمرار فيه حتى 

يتمه ويرى نتائجه اإليجابية.
وه���ذه التحديات داخلية وإقليمية ودولية، والتعامل معها واجب بعد 
ترتيبها حس���ب أولويات املرحلة، وقد يحسن تأجيل بعضها إن كانت غير 
ملحة.. وفي املقابل، فقد يس���تعجل املصلحون التعامل مع بعضها نزوالً 
عند عامل الزمن، وفي بصي���رة القائمني على هذا األمر ما مينح الثقة 

بحسن تقديرهم بعد توفيق الله سبحانه.
فمن التحديات الداخلي���ة: تنظيف البلد من مخلفات احلكم البائد 
ورموزه وأدواته، ش���خوصاً كانوا أو مؤسسات ونظماً، وضبط زمام األمن 
حتى ال ينفلت. وتعد املسائل االقتصادية والتنموية من أعقد التحديات؛ 
إذ إن إصالح الفس���اد يحتاج إلى وقت وجهد وتع���اون، ومن التحديات 

املوازنة بني أطياف املجتمع وفئاته، ورفع مستوى الوعي لدى العامة.
ومن التحديات اإلقليمية: التعاطي مع ثورات الش���عوب، والعالقات 
مع دول اجلوار، فضاًل عن وجود دول محيطية ذات مشاريع في املنطقة، 
ومحاوالت البلدان التي غصت بالربيع لوأده عبر مساندة املفسدين مالياً 

وإعالمياً.
وتكمن التحديات الدولية في كيفية التعامل مع الدول الكبرى، وفي 
التصرف حي���ال املعاهدات التي وقعتها أنظمة س���ابقة، وفي التفاوض 
م���ع املنظمات الدولية التي قد تس���تخدم املال أو القوة أو دعاوى حقوق 

اإلنسان لفرض رؤاها.
وه���ذه التحدي���ات أمٌّ لإلبداع وإعمال السياس���ة الش���رعية؛ ففي 
اإلص���الح املتدرج خير، وفي توقير العلم والقض���اء والفتوى تعزيز لقيم 
املجتمع، والعدل والرقابة يقطعان الطريق على املغرضني، وفي املقايضة 
السياسية سبيل ومخرج، والشرق قد يغني عن صدود الغرب، وإعادة بناء 
مناهج التعليم ووس���ائل اإلعالم تقود لتأهيل جديد لألمة وأفرادها؛ فال 

يرضون بإثم، وال يسكتون عن مظلمة، وال يصبرون على ذل يراد بهم.
ت���������ق���������ري���������رات س������ي������اس������ي������ة الب�������������ن ت����ي����م����ي����ة
د. عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف
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احلمد لله، والصاة والسام على نبّينا محمد وعلى 
آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد:

يذك���ر س���فر دانيال من العه���د القدمي أن املل���ك البابلي 
بختنصر رأى رؤيا فس���أل عنها دانيال لعلمه بتأويل األحاديث 
فأجاب���ه: »َرأَيَْت أَيَُّها امْلَِلُك َوِإَذا ِبِتْمثَاٍل َعِظيٍم َضْخٍم َكِثيِر الَْبَهاِء 
َواِقفاً أََماَم���َك َوَكاَن َمنَْظُرهُ َهاِئاًل. َوَكاَن َرأُْس التِّْمثَاِل ِمْن َذَهٍب 
ٍة، َوبَْطنُ���ُه َوَفْخَذاهُ ِمْن نَُحاٍس،  ، َوَص���ْدُرهُ َوِذَراَعاهُ ِمْن ِفضَّ نَِقٍيّ
َوَساَقاهُ ِمْن َحِديٍد، َوَقَدَماهُ َخِليٌط ِمْن َحِديٍد َوِمْن َخَزٍف. َوبَيْنََما 
ْؤيَا انَْقضَّ َحَجٌر لَْم يُْقَطْع ِبَيِد ِإنَْساٍن، َوَضَرَب التِّْمثَاَل  أَنَْت ِفي الرُّ
َزِف َفَسَحَقُهَما،  ِديِد َواخْلَ َعلَى َقَدَميِْه امْلَْصنُوَعتنَْيِ ِمْن َخِليِط احْلَ
َهُب َمعاً،  ���ُة َوالذَّ ���َزُف َوالنَُّحاُس َوالِْفضَّ ِديُد َواخْلَ ���َم احْلَ َفتََحطَّ
يُح  يِْف، َفَحَملَتَْها الرِّ َوانَْسَحَقْت َوَصاَرْت َكُعَصاَفِة الَْبيَْدِر ِفي الصَّ
َل  َجُر الَّ���ِذي َضَرَب التِّْمثَاَل َفتََحوَّ ا احْلَ َحتَّ���ى لَْم يَبَْق لََها أَثٌَر. أَمَّ
لُْم.« ]دانيال 2:  ِإلَ���ى َجَبٍل َكِبيٍر َوَمأَل األَْرَض ُكلََّه���ا. َهَذا ُهَو احْلُ

.]35-31
ثم فسر دانيال الرؤيا بأنها ممالك أربع، لكنه لم يفصح عن 
اها قائاًل: »... من الواضح  أس���مائها.. لكن القديس جيروم َسمَّ
أن اإلمبراطوري���ة األولى، البابلية، تقارن هنا بأثمن معدن، وهو 
الذهب ... إمبراطورية امليديني والفارس���يني تش���به الفضة... 
ثَّلٌَة ِبالنَُّحاِس«، هذا يش���ير إلى  لََكٌة ثَاِلثٌَة أُْخَرى مُمَ »َوتَِليَه���ا مَمْ

اإلمبراطورية اإلس���كندرية ]املقدونية[ ... أم���ا اإلمبراطورية 
الرابع���ة التي تش���ير بجالء إل���ى الروم، فه���ي اإلمبراطورية 

احلديدية التي حتطم وتغلب املمالك األخرى«)1).
وقد علق على هذا الرأي األسقف اإلجنليزي »توماس نيوتن« 
في كتابه »مقاالت في النبوءة« بقوله: »كل الكتاب األوائل، يهوداً 
ونصارى، يتفقون مع »جيروم« في تفسير اململكة الرابعة بالروم«.
فمن مش���اهير آباء الكنيس���ة الذين يذهبون هذا املذهب 
القدي���ُس »هيبوليتوس« ال���ذي قال بنفس ال���رأي في تعليقه 
على س���فر دانيال)2)؛ وك���ذا القديس »كيرلس األورش���ليمي« 
في محاضراته العقدية)3). أما  املفس���ر الش���هير »متَّى ِهنري« 
فعبر عن ذلك بقوله: »الس���اقان والقدمان احلديديان« إش���ارة 
إلى امللكية الرومية.«)4) وكونها س���اقني وقدمني فيه إشارة إلى 

انقسامها إلى إمبراطورية رومية غربية وأخرى شرقية.

((( St. Jerome. Jerome’s Commentary on Daniel (Baker Book 
House, (977(, p. 3(.
((( Alexander Roberts et al. The Ante-Nicene Fathers, 
Translations of the Writings of the Fathers Down to A.D. 3(5. 
(Oak Harbor : Logos Research Systems, (997(, vol. V, p. (87.
(3(  Philip Schaff. The Nicene and Post-Nicene Fathers Second 
Series (Oak Harbor : Logos Research Systems, (997(, vol. VII, 
p. (08.
((( Matthew Henry: Matthew Henry>s Commentary on the 
Whole Bible: Complete and Unabridged in One Volume. 
(Peabody : Hendrickson, (996, c(99((, Da (:3(.

»ليظهره على الدين كله«
]االفتتاحية[
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ولكن ماذا عن احلجر ال���ذي دك التمثال وحتول إلى جبل 
كبير ومأل األرض كلها؟

إن أغل���ب النصارى – كعادتهم – ال يترددون في القول بأن 
هذه مملكة املس���يح - عليه السالم -. وهذا مجرد زعم ال يقوم 

على دليل؛ ملا يلي:
أواًل: جاء في العهد اجلديد أنه ملا س���أل بيالطُس املسيَح 
. َماَذا  تََك َوُرَؤَساَء الَْكَهنَِة َسلَُّموَك ِإلَيَّ - عليه الس���الم -: »ِإنَّ أُمَّ
لََكِتي ِمْن َهَذا الَْعالَِم. َولَْو َكانَْت  َفَعلَْت؟« أجاب قائاًلً: »لَيَْسْت مَمْ
اِس���ي يَُجاِهُدوَن ِلَكْي الَ أَُسلََّم  لََكِتي ِمْن َهَذا الَْعالَِم، لََكاَن ُحرَّ مَمْ
ا اآلَن َفَمْملََكِتي لَيَْس���ْت ِمْن ُهنَا« ]يوحنا 18: 35،  ِإلَى الَْيُهوِد. أَمَّ

36[ فهي مملكة روحية.
ثاني����ًا: جاء في تأويل الرؤي���ا أن احلجر أو اململكة األبدية 
ستس���حق غيرها من املمالك، ولم نر هذا من املس���يح - عليه 
الس���الم - وأتباعه، ب���ل لقوا من االضطهاد واملعاناة الش���يء 
الكثير، حتى إن أعداءهم حاولوا قتل املس���يح - عليه السالم - 
فنجاه الله تعالى، ب���ل إن النصارى يرون أنه قتل فعاًل وصلب؛ 

فمتى كان سحقهم للممالك األخرى؟
ثالثًا: من قال بأن نصرة النصارى كانت على يد اإلمبراطور 
الوثني الرومي »قسطنطني«، فهو ال يعرف حقيقة الرجل، فقد 
كان من عباد اإلله الوثني )Sol Invictus( أو »الشمس التي ال 

تقهر«، وهو الذي بدل دين النصارى كما هو معلوم عند احملققني 
من الباحثني.

رابع����ًا: أورد امل���ؤرخ اليهودي »فالفيوس يوس���يفوس« هذه 
الرؤي���ا في كتاب���ه »عاديات اليهود«، لكنه مل���ا بلغ احلديث عن 
احلج���ر قال: »لقد بنَيَّ دانياُل أيضاً معنى احلجر للملك، لكنني 
ال أرى ذكره مناسباً، ألنني إمنا أخذت على نفسي وصف األمور 

املاضية واحلاضرة، ال األمور املستقبلة«)1).
ومن املعلوم أن »يوس���يفوس« )37-100م( عاش بعد املسيح 
- عليه السالم - وكتابه هذا كتبه في نهاية القرن األول امليالدي 
)94م تقريب���اً(، ومع ذلك فإنه يصرح أن تفس���ير احلجر املذكور 
ف���ي الرؤيا لم يق���ع بعد، فدل على أن تأويله���ا ليس في زم���ن 
املس�����يح - عليه السالم -. لكننا ال ندري ِلَم لَْم يَر ذكرها. يعلل 
هذا »قاموس التفس���ير الالهوتي للكت���اب املقدس« بقوله: »يَُعدُّ 
»يوس���يفوس« روما اململكَة الرابعَة ف���ي )دانيال 2(، لكنه يرفض 
التعليق على احلجر؛ رمبا لئال يجرح مشاعر القراء الروم بحديثه 

عن سقوط روما. ولعل هذا يفسر جتاهله ل� )دانيال 7(«)2).
وهذا س���بب وجيه؛ ألن »يوسيفوس« كان من بطانة أباطرة 
الروم، ولكن هل ميكن أن يكون ثمة س���بب آخر وهو أنه عرف 
من هو احلجر، لكنه – كحال غيره من اليهود – لم يُرد أن يبوح 
بوصف النبي محمد # وأمته؟ هذا أيضاً محتمل، خصوصاً إذا 
علمنا أن هذه الرؤيا متعلقة برؤيا دانيال في اإلصحاح الس���ابع 

الذي جتاهله »يوسيفوس«.
فم���ا الذي ميثله احلج���ر؟ إنه اململكة الت���ي دكت عروش 
األكاس���رة الفرس والقياصرة الروم و»لم تقطع بيد إنسان«، بل 
قامت على وحي إلهي. قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: »فهذا نعت 
محمد # ال نعت املس���يح – عليه الس���الم – فهو الذي بُعث 
بش���ريعة قوية ودق جميع مل���وك األرض وأممها حتى امتألت 
األرض منه ومن أمته في مشارق األرض ومغاربها وسلطانه دائم 
ل���م يقدر أحد أن يزيله كما زال ملك اليهود وزال ملك النصارى 

عن خيار األرض وأوسطها«)3).
وقد قال الله عز وجل: }ُهَو اَلِّذي َأْرَس���َل َرُس���وَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن 

يِن ُكِلِّه ...{. اْل�َحِقّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الِدّ

((( Flavius Josephus. Jewish Antiquities (Wordsworth 
Editions, (006(, p. (38.
((( Kevin J. Vanhoozer, et al. Dictionary for Theological 
Interpretation of the Bible (Baker Academic, (005(, p. (56.

)))   ابن تيمية، اجلواب الصحيح، دار العاصمة، 1419هـ، 277/5.
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عبد العزيز الناصر

المنكرات
بني سياسة الفرض

وقوة الرفض

ٍة َيْنَهْوَن َعِن  يقول الله عز وجل: }َفَلْوال َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمن َقْبِلُكْم ُأْوُلوا َبِقَيّ

َّْن َأجَنْيَنا ِمْنُهْم...{ ]هود: ١١٦[، ويقول سبحانه:  اْلَفَساِد ِفي اأَلْرِض إاَلّ َقِلياًل ِمّ
ْحَت َلِبْئَس َما َكاُنوا  ْنُهْم ُيَس���اِرُعوَن ِفي اإلْثِم َواْلُعْدَواِن َوَأْكِلِهُم الُسّ }َوَتَرى َكِثيًرا ِمّ
���ْحَت  اِنُيّوَن َواأَلْحَباُر َعن َقْوِلِهُم اإلْثَم َوَأْكِلِهُم الُسّ َبّ َيْعَمُل���وَن #^٦٢^#( َلْوال َيْنَهاُهُم الَرّ
َلِبْئ���َس َما َكاُنوا َيْصَنُع���وَن{ ]املائدة: ٦٢ - ٦٣[. يقول ابن كثي���ر - رحمه الله 
تعال���ى - عند اآلية األول���ى: يقول تعالى: فها وجد م���ن القرون املاضية 

بقاي���ا من أه���ل اخلير ينه���ون عما كان يق���ع بينهم من الش���رور واملنكرات 

والفساد في األرض.

وقول���ه }إاَلّ َقِلي���اًل{، أي ق���د وجد من ه���ذا الضرب قليل ل���م يكونوا 

كثيرًا، وه���م الذين أجناهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته، ولهذا 

أم���ر الل���ه تعال���ى هذه األم���ة الش���ريفة أن يكون فيه���ا من يأم���ر باملعروف 

ٌة َيْدُع���وَن إَلى اْل�َخْيِر  نُك���ْم ُأَمّ وينه���ى ع���ن املنكر كم���ا قال تعال���ى: }َوْلَتُكن ِمّ
َوَيْأُم���ُروَن ِباملَْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْل�ُمنَكِر َوُأْوَلِئ���َك ُهُم اْل�ُمْفِلُحوَن{ ]آل عمران: 

.)((]١٠٤

))) املصباح املنير في تهذيب تفسير بن كثير ص: 651.

]العقيدة والشريعة[
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ويقول عند تفسير آية املائدة: يعني: ها كان 

ينهاه���م الربانيون واألحبار ع���ن تعاطي ذلك – أي 

الس���حت وقوله���م اإلث���م –، والربانيون ه���م العلماء 

العمال أرباب الواليات عليهم، واألحبار هم العلماء 

فقط: }َلِبْئَس َما َكاُنوا َيْصَنُعوَن{ ]املائدة: ٦٣[.

وق���ال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني: 

الرباني���ني، إنه���م بئس ما كانوا يصنع���ون في تركهم 

ذل���ك. وروى اب���ن جري���ر ع���ن اب���ن عباس رض���ي الله 

عنهم���ا ق���ال: م���ا ف���ي الق���رآن آية أش���د توبيخ���ًا من 

���وَن َواأَلْحَباُر...{  اِنُيّ َبّ ه���ذه اآلي���ة: }َلْوال َيْنَهاُه���ُم الَرّ

]املائ���دة: ٦٣[))(. وأمث���ال هات���ني اآليتني ف���ي القرآن 
كثي���ر. واملقص���ود بي���ان مس���ؤولية العلم���اء والدعاة 

في حتصني املجتمعات املسلمة من شرور املفسدين 

وما يسعون به في نش���ر املنكرات ومحاوالت فرضها 

عل���ى الن���اس حت���ى تألفه���ا النف���وس وينع���دم م���ن 

القل���وب إنكاره���ا، واملتابع اليوم حلركات املفس���دين 

ي���رى  املس���لمني  مجتمع���ات  ف���ي  املجرم���ني  وأكاب���ر 

ش���يئًا خطي���رًا يجب أن يتن���ادى أهل العل���م والغيرة 

للتص���دي ل���ه وحتص���ني املجتمع م���ن ش���ره، أال وهو 

محاول���ة املفس���دين ف���رض املنك���ر ال���ذي يريدون���ه 

وجع���ل املس���لمني أم���ام األم���ر الواق���ع مس���تغلني في 

ذل���ك مناصبهم أو قربهم م���ن صنع القرار، متغافلني 

املنكري���ن  بإن���كار  مكترث���ني  وغي���ر  ومتجاهل���ني 

وصيح���ات احملذري���ن من ه���ذا املنكر، وف���ي ظنهم أن 

هذا اإلنكار وهذه الصيحات تتاش���ى ش���يئًا فشيئًا 

عندم���ا يف���رض املنك���ر فرض���ًا ويتطب���ع م���ع الوق���ت 

في حي���اة الناس ويصب���ح مألوفًا بع���د أن كان منكرًا 

ومبغوض���ًا، وهن���ا مكم���ن اخلطر؛ إذ إن حت���ول املنكر 

إلى مع���روف ومألوف أخطر مبئ���ات املرات من تلبس 

بع���ض الن���اس له م���ع كرههم ل���ه وش���عورهم باإلثم 

وه���م يفعلونه. ودفع���ًا لهذا اخلط���ر العظيم ينبغي 

اتخاذ اإلج���راءات الكفيلة مبدافع���ة أي منكر يراد 

فرضه في حياة الناس، ومنها:

))) املصباح املنير في تهذيب تفسير بن كثير ص: 88).

أواًل

االحتساب على من يكون وراء إقرار هذا املنكر وإبراء الذمة 
بإنكاره وعدم الرضا به ومحاولة ثنيه عن قراره، وهذا هو املرتبة 
الثاني���ة في اإلنكار، أال وهو التغيير باللس���ان أو الكتابة، وتكرار 

ذلك وعدم اليأس من التغيير.

ثانيًا

وفي حالة اإلصرار على فرض املنكر وعدم االستجابة لنصح 
الناصحني وإنكار املنكرين تبذل احملاوالت في تأجيله أو تخفيف 

آثاره أو تخفيف مفاسده.

ثالثًا

وفي حال���ة جتاهل ذلك كله والبدء بتطبيق���ه وإنفاذه، فإنه 
يبق���ى واجب كبير على املصلح���ني أال وهو حتصني املجتمع من 
هذا املنكر واعتقاد مخالفته للشرع، فإن هذا يضمن - بإذن الله 
تعالى - إفش���اله وإضعافه حتى لو تلبس به بعض الناس، إذ إن 
فعل املس���لم للمنكر وهو يعتقد حترميه وإثم فاعله أهون بكثير 
من فعله له من غير إنكار له وال تأثم. وكي يتحقق هذا التحصني 
وتفويت الفرصة على املفسدين في تطبيع املنكر، فإنه يجب على 
املصلحني مبختلف تخصصاتهم ومجاالتهم أن يتعاونوا في ذلك، 
فاخلطيب في منبره والواعظ في مسجده، والكاتب في مقالته، 
والش���يخ في درسه واملربي واملعلم في مدرسته، والرجل في بيته 
وقرابت���ه؛ كل أولئك عليهم أن ينفروا في بيان املنكر للناس وبيان 
إثم فاعله، وذلك ليبقى في القلوب تعظيم حرمات الله ونواهيه، 
ويبقى في القلوب كره املنكر، ويقطع الطريق على من يريد للناس 
أن يألفوا املنكر وأن يطبعوه في حياتهم من غير إنكار وال رفض؛ 
ألن القل���ب إذا خال من إنكار املنكر فإنه على خطر بفقد إميانه 
بالكلية، وهذا ما يُفهم من قوله # )من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده، فإن لم يس���تطع فبلسانه، فإن لم يس���تطع فبقلبه، وذلك 

أضعف اإلميان( أخرجه مسلم.
نس���أل الله عز وجل أن يبرم لهذه األمة أمر رش���د يعز فيه 
ولي���ه، ويذل فيه ع���دوه، ويؤمر فيه باملع���روف، وينهى فيه عن 

املنكر.. واحلمد لله رب العاملني.
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]العقيدة والشريعة[

أكرم مبارك عصبان)*(

إن احلاجة تدعو املش���تغلني بالفقه ألن يصرفوا النظر إلى 
حكم القرعة بني الس���ابقني في املس���ابقات العلمية، وأن يثمر 
االش���تغال بالفقه عن مراجعة هذه املسألة متحيصاً وحتقيقاً، 
وتأصياًل وتدقيقاً، وأن يرس���لوا واردهم فيدلي دلوه ليستقصي 
األقوال في هذه املسألة، ولينظر أيها أزكى قوالً يقوم على ساق 
األدلة، وال يغادرونها حتى ينجل���ي فيها وجه الصواب كما قال 

األول:
ل��ي ت����ص���������دي����ن  امل�����ش�����ك�����ات  إذا 

ك���ش���ف���ت ح���ق�����������ائ���ق���ه���ا ب���ال���ن���ظ���ر
ف�����إن ب���رق���ت ف����ي م��خ��ي��ل ال��ص�����وا

ال��ب�����ص��ر ي��ج��ت��ل��ي��ه��ا  ع��م��ي��اء ال  ب 
م����ق����ن����ع����ة ب�����غ�����ي�����وب األم�����������������������ور

وض����ع����ت ع��ل��ي��ه��ا ص���ح���ي���ح ال��ف��ك��ر
وال مينعن املتكلم هيبة هذه املسألة وفشوها أن ينعم الفكر، 
وميعن النظر مرة تلو أخرى، فهذا الصحابي احلبر عبد الله بن 
مسعود سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقاً ولم 
يدخل بها حتى مات، فاختلفوا إليه شهراً أو مرات، فقال: فإني 
أقول فيها إّن لها صداقاً كصداق نس���ائها ال وكس وال شطط، 
وإن لها امليراث وعليها العدة، فإن يك صواباً فمن الله، وإن يكن 

خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان)1).
ف���إذا تأّملت الفترة التي مكثها فقي���ه من فقهاء الصحابة 
لبحث هذه املس���ألة، زال عنك وعث���اء مراجعة العلم، كما تبنّي 
خطأ التس���رع في احلكم على بعض املسائل التي لو وردت على 
عمر - رضي الل���ه عنه - جلمع لها فقه���اء الصحابة، فكيف 

باجلراءة البالغة؟
وحديثي عن حكم القرعة بني السابقني في باب املسابقات 
على سبيل العموم، حيث يأتي السابق في الرهان أوالً، ثم بعده 

املصلي كما قال القائل:
مل��ك��رم��ة ي����وم����ًا  ت���ب���ت���در غ���اي���ة  إن 

ت���ل���ق ال����س����واب����ق م���ن���ا وامل��ص��ل��ي��ن��ا
ووجهتي تلقاء مس���ألة الس���حب عن طريق القرعة ملعرفة 
املس���تحق للمال املشروط للسابقني في املسابقات العلمية على 
سبيل التخصيص، فعسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وأسأله 
أن أكون السابق في هذا من املضمار، ومن أهل هذه احللبة التي 

تعنى مبسائل الفقه.

)*) عضو مجلس علماء وادي حضرموت.
))) أخرجه أبو داود وهو صحيح، وتتمة احلديث »فقام ناس من أشجع فيهم اجلراح وأبو 
بنت  بروع  في  فينا  قضاها  الله  رسول  أن  نشهد  نحن  مسعود  ابن  يا  فقالوا  سنان 
واشق وإن زوجها هالل بن مرة األشجعي كما قضيت، قال ففرح عبد الله بن مسعود 

فرحاً شديداً حني وافق قضاؤه قضاء رسول الله«. 

حكم القرعة
بني السابقني

في المسابقات العلمية



9 العدد 306

شعب البحث

وجنعل حديثنا في هذه املسألة على ثالث شعب:

األولى: مشروعية املسابقات العلمية:
لقد ندب الش���رع إلى املس���ابقة التي حتث على الفروسية 
والشجاعة في حديث أبي هريرة مرفوعاً )ال سبق إال في خف 
أو حافر أو نصل(، أخرجه أحمد وأصحاب الس���ن.. والسبق 

بفتح السني والباء هو املال الذي يخرجه أحد املتسابقني.
واملسابقات على ثالثة أنواع:

1 م���ا جتوز بعوض ودونه، وهي ما وجد فيها لفظ احلديث 
ومعناه، فاملراد باخلف اإلبل، واحلافر اخليل، والنصل الس���هم، 
واقتص���ر على الثالثة الواردة مالك وأحمد، والفيل على األصح 

والبغل واحلمار في أحد الوجهني عند الشافعية.
2 ما جتوز ب���ال عوض، وهي ما يوجد فيه���ا املعنى، وهو 
التمرين على الشجاعة دون اللفظ؛ كالعدو على األقدام، والرمي 
باملقاليع واحلجارة، واملصارعة، والس���باحة، ففيه وجهان عند 
الش���افعية واملنع أظهر خلروجه عن اللف���ظ، وقال احلنفية إن 

معنى »ال سبق« أي كاماًل ونافعاً.
3 ما ال جتوز بعوض وال دونه كالتحريش بني البهائم والنرد.
وكما أن في مس���ابقة اإلبل واخلي���ل واملناضلة متريناً على 

الفروسية والش���جاعة والتدرب على السنان، فكذلك املسابقة 
العلمية فيها احلث على العلم ونشره واجلهاد باللسان، وهي من 
الن���وع الثاني الذي يوجد فيه معنى احلديث دون اللفظ، وذهب 
شيخ اإلسالم ابن تيمية إلى جواز املراهنة عليها وأخذ العوض؛ 
ألنه من اجله���اد، ولقصة أبي بكر مع املش���ركني وفيها إقامة 
احلجة والبرهان، قال ابن القيم في كتاب الفروسية: )املسابقة 
على حفظ القرآن واحلديث والفق���ه وغيره من العلوم النافعة 
واإلصابة في املس���ائل هل جتوز بع���وض؟ منعه أصحاب مالك 
وأحمد والش���افعي وجّوزه أصحاب أبي حنيفة وشيخنا، وحكاه 
ابن عبد البر عن الش���افعي، وهو أولى من الش���باك والصراع 

والسباحة()1).
فق���ول اجلمه���ور عدم مش���روعية إخراج امل���ال من أحد 
املتسابقني إال ما دل عليه احلديث لفظاً، أما إذا أخرجه أجنبي، 

أي من غير املتسابقني، فيصح.

إذا أخرج املال أجنيب
إذا أخرج العوض أجنبي كأن قال شخص: من أصاب 
في اجلواب على هذه املسائل فله ألف؛ صحَّ ذلك، وهذا 
من جنس اجلعالة، قال الفقيه العمراني في كتابه البيان 
)إذا كان املخرج للس���بق هو السلطان أو رجل من الرعية 

أو أحد املتسابقني فهو كاجلعالة()2).
وقال ابن القيم: )إذا قال رجل آلخر ارم هذا السهم 
فإن أصبت���ه فلك درهم أو أجب في هذه املس���ألة فإن 
أصبت فلك كذا أو احفظ ه���ذا الكتاب ولك كذا وكذا؛ 
صحَّ وكان جعالة محضة ليس من عقد السباق في شيء 

وقد بذل ماالً في فعل له فيه غرض صحيح()3).
واجلعال���ة جائ���زة، وهي أن يُجعل مل���ن عمل عماًل 
عوض معلوم، فش���رطها كون املال معلوماً، وهذا واضح 
فيم���ا ذكرنا من قوله: من أصاب في هذه املس���ائل فله 
ألف، ويشكل على هذا اجلهالة في املال كقوله فله جائزة 
قيمة، فعلى القول بأنها جعالة فال بد من العلم بالعوض، 
فلينتبه لهذا املسترشدون فإنه تنبيه مهم، واحلاصل هنا 
أمران، أولهما: أن املال من غير املتسابقني جعالة محضة، 

والثاني: اشتراط العلم بالعوض.. وبالله التوفيق.

))) ص 6)1.
)2) البيان في مذهب الشافعي للفقيه يحيى بن أبي اخلير العمراني، ت 558 هـ، 7 / 427.

))) الفروسية ص 417. 
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الثانية: إذا جاء املتسابقون معًا
ل���و قال: من أصاب في جوابه على هذه املس���ائل فله ألف فجاء 
املتس���ابقون معاً؛ فإنهم يس���تحقون املال الذي بذله القائل، إذ إن كل 
ى بالشرط، وهل يشترك جميع السابقني في املال أم أن لكل  سابق وفَّ
س���ابق املال املذكور؛ الصحيح األول، قال اإلمام النووي: )ولو قال كل 
من س���بق فله دينار فس���بق ثالثة قال الداركي لكل واحد منهم دينار. 
ولو قال من سبق فله دينار ومن جاء ثانياً فله نصف دينار فسبق واحد 
ثم جاء ثالثة معاً، ثم الباقون؛ فللسابق دينار وللثالثة نصف. وإن سبق 
واحد ثم جاء الباقون فله دينار ولهم نصف. وإن جاء اجلميع معاً فال 

شيء لهم()1).
فلو قال لعش���رة: من س���بق منكم فله عشرة فس���بق اثنان فلهما 
العش���رة. وإن سبق تس���عة وتأخر واحد فالعشرة للتس���عة، قال ابن 
قدامة: )ويحتمل أن يكون لكل واحد من الس���ابقني عش���رة؛ ألن كل 

واحد منهم سابق فيستحق اجلعل بكماله()2).

تنبيه:
فهذا وجهان؛ األول منهما اشتراك جميع السابقني في املال 
املشروط، وثانيهما لكل واحد منهم ما شرط )فعلى هذا لو قال 
من س���بق فله عش���رة ومن صلى جاء الثاني فله خمسة فسبق 
خمس���ة وصلى خمسة؛ فعلى الوجه األول للسابقني عشرة لكل 
واحد منهم درهمان، وللمصلني خمس���ة لكل واحد منهم درهم؛ 
وعلى الوجه الثاني لكل واحد من الس���ابقني عشرة فيكون لهم 
خمس���ون، ولكل واحد من املصلني خمس���ة فيكون لهم خمسة 
وعش���رون. ومن قال بالوجه األول احتمل على قوله أن ال يصح 
العقد على هذا الوجه ألنه يحتمل أن يس���بق تسعة فيكون لهم 
عش���رة لكل واحد منهم درهم وتس���ع ويصلي واحد فيكون له 
خمس���ة فيكون للمصلي من اجلعل أكثر مما للس���ابق فيفوت 

املقصود()3).
والذي يتحصل من هذه الش���عبة أنه لو قال رجل: من سبق 
فله كذا فسبق اثنان معاً؛ ففيه وجهان، أحدهما: السبق املذكور 
بينهما وهو الصحيح، والثاني: لكل منهما سبق كامل ألنه سابق 
بانفراده، فاحلكم دائر بني هذين األمرين وليس فيه استحقاق 
بعض الس���ابقني دون بعض عن طري���ق القرعة، فإنه من عمل 
الغالطني ممن ال يلوي على حتقيق هذا املقام.. والله املستعان.

))) املرجع السابق.
)2) الشرح الكبير )) / 9)1.

))) املرجع السابق.

الثالثة: حكم القرعة بني السابقني
وفي هذا املبحث أمران: أحدهما مشروعية القرعة، 

وثانيهما: حتقيق املناط في حديثنا..
أما القرعة فقد دل عليه���ا القرآن، قال الله تعالى: 
ُه���ْم َيْكُفُل َمْرَيَ َوَما ُكنَت  }َوَما ُكن���َت َلَدْيِهْم إْذ ُيْلُقوَن َأْقالَمُهْم َأُيّ
َلَدْيِه���ْم إْذ َيْخَتِصُم���وَن{ ]آل عم���ران: ٤٤[، وق���ال تعالى: 
}َفَساَهَم َفَكاَن ِمَن اْل�ُمْدَحِضنَي{ ]الصافات: ١٤١[، وقد ثبتت 
ف���ي األحاديث الصحيحة مثل حديث أبي هريرة مرفوعاً 
)لو يعلم الناس ما في النداء والصف األول ثم لم يجدوا 
إال أن يس���تهموا عليه الس���تهموا( متفق عليه، وحديث 
عائشة )أن النبي # كان إذا أراد سفراً أقرع بني أزواجه 
فأيتهن خرج س���همها خرج بها معه( متفق عليه، وحديث 
عمران بن حصني )أن رجاًل أعتق س���تة مملوكني له عند 
موت���ه لم يكن ل���ه مال غيرهم فدعاهم رس���ول الله # 
فجّزأهم أثالثاً ثم أقرع بينه���م فأعتق اثنني وأرق أربعة 
وقال له قوالً ش���ديداً( أخرجه مسلم، وحديث أبي هريرة 
)أن رسول الله # عرض على قوم اليمني فسارعوا إليه 
فأمر أن يس���هم بينهم في اليمني أيه���م يحلف( أخرجه 

البخاري.

والقرعة ُتستعمل في أمور منها:

� متييز األم���الك؛ كاإلقراع بني العبي���د إذا لم يف 
الثلث به���م، أو عند تعارض البّينت���ني على قول، أو بني 

الشركاء عند تعديل السهام في القسمة.
� متييز املس���تحق في الس���فر بالزوج���ات، أو عند 

اجتماع األولياء في النكاح، وغسل امليت والصالة عليه.
� حقوق االختصاصات؛ كالتزاحم على الصف األول، 
وفي إحياء املوات، ومقاعد األسواق التي يباع فيها، وإلى 
ذلك أشار السعدي في قوله: »تستعمل القرعة عند املبهم 

من احلقوق أو لدى التزاحم«.
ويذك���ر الفقهاء أن القرعة تس���تعمل أيضاً في باب 
املس���ابقة في موضعني؛ أحدهما في بيان البادئ بالرمي 
إذا تش���اح املتناضالن أقرع بينهما، وفي قول يبدأ مخرج 
امل���ال، أو من يخت���اره األجنبي؛ وثانيهم���ا عقد النضال 
بني حزبني إن تش���احا فيمن يبدأ من الرئيسني باخليرة 
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اقترعا، فمن خرجت ل���ه القرعة اختار أوالً ألنه ال مرجح غير 
القرعة)1).

وقال ابن عبد الس���الم: )وإمنا شرعت القرعة عند تساوي 
احلقوق دفعاً للضغائن واألحقاد، وللرضاء مبا جرت به األقدار، 
وقضاه امللك اجلبار، فمن ذلك اإلقراع بني اخللفاء عند تساويهم 
في مقاصد اخلالفة، ومن ذلك اإلقراع بني األئمة عند تساويهم 

في مقاصد اإلمامة...()2).
واعلم أن حاصل املقام في هذه املس���ألة أنه يش���ترط من 
يحتج بالقرعة في تعيني املس���تحق بع���د تردد احلق في أعيان 
ال س���بيل إلى نفيه عنها، وال إثباته في جميعها، فتدعو احلاجة 
إلى القرعة، وذكر الش���يخ مجد الدين أب���و البركات ابن تيمية 
ت 652 ه� )أن القرعة إمنا تش���رع عندنا إذا امتنع اجلمع من 

األمرين()3).

حتقيق املناط

أما حتقيق املناط في مس���ألتنا، فإن القرعة ال تشرع بني 
السابقني في املسابقات العلمية التي يبذل املال فيها أجنبي، إذ 
إن اجلميع اس���تحق املشروط؛ ألنها من باب اجلعالة، وهذا ابن 
رجب احلنبلي جمع في كتاب القواعد الفقهية مس���ائل القرعة 
في املذهب احلنبلي من أوله إلى آخره ولم يذكر مشروعيتها في 
هذا املقام، وكذلك فعل الزركش���ي في كتابه املنثور في القواعد 

حني ضرب أمثلة القرعة)4).
فه���ؤالء الفقهاء قد ضربوا الذك���ر صفحاً عن القرعة بني 
الس���ابقني، وكل من أفاض في احلديث عن القرعة وخاض في 
مواطنها، فهل هذه املس���ألة ليست منها أم زاغت عنها األبصار 

حيث لم يذكرها أحد؟
وهكذا، فلو جاء اثنان معاً فالس���بق بينهما، وفي وجه لكل 
منهما سبق كامل من غير قرعة في الوجهني، وقد جعل احلافظ 
ابن رجب احلنبلي املعلق في مس���ألة السبق قاباًل للتعدد ويكون 
التعدد فيه مقصوداً، فقال: )وقد يقال الس���بق إمنا حصل من 
املجموع ال من كل فرد منهم أو كل فرد منهم ليس بسابق للباقني 
بل هو سابق ملن تأخر عنه ومساو ملن جامعه، فاملتصف بالسبق 
هو املجم���وع ال كل فرد منهم فلذلك اس���تحقوا جعاًل واحداً، 

))) املجموع للنووي 5) / 169، احلاوي الكبير للماوردي 5) / 465، كشف القناع 4 / 
58، مطالب أولي النهى ) / )71.

)2) قواعد األحكام في مصالح األنام ) / 77.
))) القواعد الفقهية للحافظ ابن رجب ) / 90).

)4) القواعد الفقهية ) / 7)2، املنثور في القواعد للزركشي ) / )6.

وهذا أظهر.
والن���وع الثاني م���ا ال يكون التعدد فيه مقص���وداً كاإلتيان 
باخلبر، فهل يش���ترك اآلتون به في االس���تحقاق أم يختص به 
واح���د منهم؟ ومييز بالقرعة فيه اخل���الف الذي ذكره ابن أبي 
موس���ى، والذي نقله صالح عن أحمد، أنه يعتق اجلميع، ونقل 

حنبل أنه يعتق واحد منهم بالقرعة()5).
ف���ال يتأتى إعمال القرعة إذن بني الس���ابقني، وهي نتيجة 
مبنية على مقدمتني صحيحتني؛ إحداهما أن األجنبي إذا بذل 
ماله في املس���ابقة العلمية فإن ذلك جعالة محضة، والثانية لو 
اشترك اثنان استحقا املال كما هو مقرر في املختصرات، فضاًل 
ع���ن املطوالت في قوله: من رد عبدي فله كذا؛ قال النووي في 
املنهاج )ولو اشترك اثنان في رده اشتركا في اجلعل(، وجاء في 
زاد املس���تقنع )فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، واجلماعة 

يقتسمونه()6).

)5) القواعد الفقهية ) / )42.
)6) منهاج الطالبني ص )26، زاد املستقنع مع الشرح املمتع 10 / )8.

مش���روعية املس���ابقات العلمية وأنها من نشر . 1
العلم، ومن بذل ماله في تشجيع الطالب على 
حفظ القرآن ومسائل الفقه واحلديث وغيرها 

من أبواب العلم؛ فقد بذله في غاية محمودة.
يستحق جميع السابقني إن وفوا باملطلوب في . 2

إصابة اإلجابة؛ الش���رط، وه���و املال املبذول، 
ويشتركون جميعاً فيه.

ال يجوز إجراء القرعة بني السابقني كي يحوز . 3
املال واحد دون اآلخرين، وذلك لتخلف شرطها، 
وأن هذه املس���ألة ليس���ت من مواطنها، ومن 
تعاطى هذا النوع من القرعة في املس���ابقات 

العلمية نقول له زادك الله حرصاً وال تعد.
ربن���ا تقّبل منا إنك أنت الس���ميع العليم، وتب 
علين���ا إنك أنت التواب الرحي���م، وآخر دعوانا أن 

احلمد لله رب العاملني.

خاصة بحث هذه املسألة ما يلي:
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)*) باحث سعودي متخصص في دراسة األديان - يعمل في مركز الدراسات والبحوث التابع ملجلة البيان.

]الغرب: قراءة عقدية[

احلمد لله، والصالة والسالم على رسول الله، وبعد:
فهذه كلمات يسيرة أختم بها زاوية »الغرب: قراءة عقدية« بعد أن قضيُت معها 
عام���ني ونيفاً. ولم أكن ألختمها لوال ما رأيت مؤخراً من حقد وجراءة عباد األوثان 
في بالد املشرق األقصى على اإلسالم وأهله بينما جمعيات حقوق اإلنسان أصمت 
من فئران الكنائس؛ فصار لزاماً أن يبنيَّ للقارئ املس���لم، في زاوية تتجاوز الش���أن 
الغربي إلى نطاق أكثر اس���تيعاباً، أن األمم الكافرة شرقيَّها وغربيها ما زالت تقاتل 
أهل اإلس���الم بنفس العقيدة التي قاتلتهم بها باألمس، وأن »هوالكو« و»بربروس���ا« 
ما بِرحا يتربصان باإلس���الم وأهله، لذا س���يكون ختام هذه الزاوية – بإذن الله – 

إرهاصاً لزاوية جديدة أكثر شموالً.
وال يفوتني أن أعلق في هذه اخلامتة على خبر إعالن فلسطني دولة مراقبة في 
األمم املتحدة؛ فهي خطوة جتاه تدويل القدس الذي أراده الصليبيون منذ االنتداب 
البريطاني كما فصلت ذلك في مقال سابق بعنوان »القدس عاصمة للنظام العاملي 
اجلديد«، وسيسمع املتابع للمواقف الغربية تذمر الغرب وإسرائيل من هذه اإلعالن 
وكأن���ه مت رغم أنوف الصهاينة والصليبي���ني، بينما احلقيقة أن ذلك من »الضحك 
على الذقون« الذي ينبغي أال ينطلي علينا أهل اإلس���الم. إن هذا اإلعالن مؤش���ر 
خطير إلى أن األمر بات وشيكاً، وأن دغدغة املشاعر بأن ما يجري هو متهيد لدولة 

فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس؛ هو في احلقيقة مضيعة للوقت.
فاحل���ذر احلذر من أن نك���ون أبواقاً ألهل الصليب، ندع���و إلى تدخل األمم 
املتحدة في ش���ؤون الق���دس بحجة إرغام اليهود الصهاينة عل���ى احترام القوانني 
الدولية واحلد من املس���تعمرات؛ فإن حكومة نتنياهو تلعب مع أمريكا دوراً مماثاًل 
للدور الذي لعبته روسيا في املسألة السورية، وأما املستفيد األول من هذه املناورات 

السياسية فقد عينته في املقال املشار إليه سابقاً.
أس���أل الله أن يعز أولياءه وأن يكبت أعداءه، وأن يجعل ما قلناه زاداً إلى حسن 
املصير إليه، وَعتاداً إلى مُين القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حس���بنا ونعم 

الوكيل.

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

popedia@windowslive.com
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]السياسة الشرعية[

ن فيها ثوابت املجتمع  الدستور وثيقة قانونية عليا تدوَّ
التي تعّبر عن هويته والقضايا التي يراد لها أن تس���ود في 
املجتمع، ومن ثم فإن الدس���تور الذي يُكتب ملجتمع متدين 
يحتل فيه الدين مكانت���ه الالئقة به، ومن الغريب الذي ال 
يس���تطاع له تفس���ير مقبول حرص بعض األقليات، سواء 
الدينية التي تعتنق دين���اً مغايراً لدين الغالبية، أو البدعية 
التي تعتنق منهجاً مخالفاً للمنهج الذي عليه الغالبية؛ على 
أن تثب���ت رؤيتها وتصّورها، أو على األقل متنع األغلبية من 
إثبات رؤيتها وهويتها في الدس���تور أو تلجئها إلى اإلبقاء 
على مجرد ش���كل ظاهري من غي���ر أن يصل إلى حقيقة 
الهوي���ة وإبراز خصائصها. عندم���ا نتابع ذلك في البلدان 
الت���ي قامت فيها ثورات س���لمية قريب���اً - مصر منوذجاً 
- وهي بصدد وضع دس���تور جديد له���ا؛ جند احملاوالت 
املس���تميتة من أجل حتقيق هذا الهدف، س���واء عن طريق 
االس���تقواء بالدول اخلارجية كم���ا فعل د. عمرو حمزاوي 
من اس���تقوائه باخلارج واملنظم���ات الدولية لتعديل بعض 
مواد مس���ودة الدس���تور أو عن طريق االبت���زاز؛ ففي ظل 
رغبة القوى اإلس���المية في إيجاد ن���وع من التوافق حول 
مواد الدس���تور الت���ي فيها اخلالف الكبي���ر بني التصور 
اإلس���المي لها وبني اآلخرين؛ يتم استثمار هذه الرغبة في 
احلصول على تنازالت، وكذلك عبر التهديد باالنس���حاب 

من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وممارسة االنسحاب 
فعاًل، ورفع الدعاوى القانونية أمام احملكمة الدس���تورية، 
وهي محكمة قد أبان بعض أعضائها أنها محكمة خرجت 
عن حدود احلياد الذي ينبغي أن يكون في القاضي، وإمنا 
ص���ارت صاحبة توجه سياس���ي يصب ف���ي خانة التوجه 
الليبرالي والعلماني، وعندما أدركت القوى اإلسالمية حجم 
التآمر على املش���روع اإلسالمي دعت إلى ما سمي »جمعة 
الش���ريعة«، حيث خرج مئات اآلالف من جماهير الش���عب 
املس���لم إلى الش���ارع يعلنون رغبته���م ومطالبتهم بتحكيم 
الشريعة، ورغم أن هذه اجلمعة قد تغّيب عنها أكبر حزبني 
إس���الميني هما حزب احلرية والعدالة املنبثق عن جماعة 
اإلخوان املسلمني، وحزب النور املنبثق عن الدعوة السلفية 
في اإلسكندرية وأعلنا عدم املشاركة فيها؛ إال أن جماهير 
الش���عب املس���لم خرجت إلى الش���ارع معّبرة - في صورة 
واضحة ال تقبل التشكيك - عن والئها ومحبتها لدينها وأن 
تكون ش���ريعة الله تعالى هي احلاكمة على كل ما يدور في 
املجتمع، وكان املأمول أن تفهم كل القوى السياس���ية مغزى 
هذه الرسالة الواضحة؛ رسالة جمعة الشريعة، وأن حتكيم 
الش���ريعة لم يعد - كما كان يظن أو يصور - مطلباً فئوياً 
أو رؤية حزبية، وإمنا هو خيار الشعب، إال أن األمور ظلت 
على ما هي علي���ه، بل حاولوا إفراغ هذه اجلمعة من أكبر 
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دالالتها حتت الزعم بأنها كانت عملية اس���تعراضية، وكان 
املنطق الس���ليم أن تقدر تلك األقليات اخليار الش���عبي إن 
ل���م يكن من منطق الدين فم���ن املنطق الدميقراطي الذي 
يقدس���ونه، لكنهم ظلوا على مواقفه���م أماًل في أن تتنازل 
األكثرية عن هويتها لصالح رغبات األقلية، وهذا املس���لك 
يعّب���ر ع���ن أن األنانية املفرطة لدى ه���ذا التيار قد بلغت 
ذروته���ا، ولم تعد محاولة التوافق أو الوصول إلى قواس���م 
مش���تركة ذات جدوى، وأن الطريق الصحيح أن يتمس���ك 
املس���لمون بأحكام الش���ريعة في وضوح ونصاعة تامة من 

غير أدنى تنازل أو سعي كاذب لتوافق مزعوم.
املس���ائل احملورية بني اإلس���الميني ومخالفيهم تتمثل 
في نقاط أس���اس: مرجعية التش���ريع في الدولة، ضوابط 
احلريات، والقوانني املخالفة للشريعة.. هذه ثالث حزمات 

أساس يدور حولها اخلالف:
فبينما يعتقد املس���لمون اعتقاداً جازماً بأن الش���ريعة 
اإلس���المية يجب أن تكون مرجعية التش���ريع الوحيدة في 
املجتمع، إال أن القوى األخرى تأبى ذلك أش���د اإلباء، وقد 
تضمن الدس���تور مادت���ني تضمن للقوى غير اإلس���المية 
حتقيق رؤيتهم، فمن ذلك النص على أن الس���يادة للشعب، 
أي أن���ه اجلهة التي ال تعلوها جه���ة أخرى بحيث يكون ملا 
ت���راه أو تفرضه من قوانني أو قرارات العلو املطلق على ما 
عداه���ا، وأن كل ما خالفها أو عارضها موصوف بالبطالن 
ال���ذي ال نفاذ له، وهذا مخالف ملا هو مس���تقر في عقيدة 
جميع املسلمني من أن الش���ريعة لها العلو املطلق على كل 
القوان���ني واألنظمة، وقد قال عمر - رضي الله تعالى عنه 
- في حضور رس���ول الله صلى الله عليه وسلم: السيد هو 
الله. فأقره ولم يعترض عليه. وقال الرس���ول الكرمي صلى 
الله عليه وس���لم: »اإلس���الم يعلو وال يعلى«. ومما يضمن 
حتقيق رؤيتهم اقتصار املادة الثانية التي تتحدث عن مكانة 
الشريعة في إصدار تشريعات أو قوانني جديدة على مبادئ 
الشريعة وليس الشريعة نفسها، ومعلوم أن تفسير احملكمة 
الدستورية لهذه املادة قد أفسدها وجعلها صورة مبضمون 

فارغ، حيث كان لتفسيرها ثالث زوايا: 
فس���رت املبادئ مبا كان قطعي السند واملنت مبا يخرج . 1

جمهور نصوص الشريعة من مصدرية التشريع ألنه ال 
يتحقق فيها هذا الشرط.

هذا النص موجه للسلطة التشريعية وليس القضائية؛ . 2
مبا يعني أن القاضي يلت���زم بالقانون ولو كان مخالفاً 

للشريعة طاملا لم يقر احلكم الشرعي من البرملان.
هذه املادة تطبَّق على ما يس���تجد من القوانني، أما ما . 3

كان موجوداً من قبل إقرار هذه املادة فال تسري عليه.
والتفسير الذي ُوضع لها في مسودة الدستور في املادة 
رقم 220 التي تنص على أن »مبادئ الش���ريعة اإلسالمية 
تش���مل أدلتها الكلي���ة وقواعده���ا األصولي���ة والفقهية 
ومصادره���ا املعتبرة في مذاهب أهل الس���نة واجلماعة«؛ 
لم يبتعد كثيراً عن تفس���ير احملكمة الدستورية. ومن غير 
الدخول في التعليق على مضمون هذا التفس���ير، فإن أقل 
ما يقال فيه: إنه تفس���ير غير محكم، بل هو تفس���ير قابل 
للتفسير والتأويل بحيث يفقد قدرته على احلسم في موارد 
النزاع، ثم جاءت املادة رقم 223 بعد املادة التفس���يرية رقم 
220 لتؤكد تفس���ير احملكمة الدستورية ولتقضي على أي 
أمل في إلغاء أي قانون سابق يعارض الشريعة، حيث نصت 
املادة 223 على أن »كل ما قررته القوانني واللوائح من أحكام 
قبل صدور الدس���تور يبقى صحيحاً ونافذاً مبا ال يخالف 
أحكام الدس���تور، وال يجوز تعديله���ا وال إلغاؤها إال وفقاً 
للقواعد واإلجراءات املقررة في الدس���تور«، فمنع الدستور 
إمكانية التعديل أو اإللغاء للقوانني الس���ابق إصدارها على 
إقرار الدستور يعني اس���تمرار القوانني املبيحة للموبقات 

وعدم القدرة على تغييرها.
وقد فتحت مواد الدستور باب احلرية على مصراعيه 
فأطلقتها من غير زم���ام وال خطام، حيث نصت املادة 41 
عل���ى أن »حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنس���ان حق 
التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير 
ذلك من وسائل النشر والتعبير«، ولم تقيد ذلك بأي قيود، 
وكفلت حق نش���رها مبختلف الوسائل مما ميكن للملحدين 
واملفسدين من نشر رؤاهم وأفكارهم على املجتمع وهو مما 

يفتح أبواب الشر في املجتمع.
ولعله يظه���ر من هذا العرض الس���ريع أن مس���ودة 
الدس���تور لم تنحز إلى اخليار اإلس���المي انحيازاً كاماًل، 
وأنه يتعني أن جتري التعديالت الالزمة على تلك املس���ودة 
حتى تكون معّبرة عن الفهم الصحيح للشريعة وعن رغبات 

وآمال املسلمني.
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من اإلسبان..
ع���ادت جامعة الزيتونة بعد تلك النكس���ة.. عادت بعد غيبوبة.. 
ضعيفة.. ويُقال إّن املنابع ُجّففت لدرجة أّن بعض املدرسني لم يكونوا 
يتقنون جيداً أصول اللغة العربية، بل استجلبوا مدرسني للغة العربية 

من تركيا.
إاّل أّن الزيتونة استرجعت أنفاس���ها سريعاً وقامت وشمخت من 
جديد.. وأنارت... فأجنبت ممن أجنبت في العصر احلديث: الش���يخ 
أحم���د بن باديس اجلزائري، ورئيس���ا اجلزائر بن ب���اّل والهواري بو 
مدين، وأجنبت الطاهر بن عاش���ور، والشيخ النيفر، ومحمد اخلضر 
حسني ش���يخ جامع األزهر... ومثلهم كثير، إضافة إلى رموز املقاومة 

ضد االستعمار الفرنسي واإليطالي في املغرب العربي وإفريقيا.
واس���تُعمرت تونس من فرنس���ا.. وحاولت فرنس���ا القضاء على 
الزيتونة.. لكنها فشلت.. فأوكلت املهمة إلى عميلها املاسوني، احلبيب 
بورقيبة، فقام بالتضييق عل���ى الزيتونة باغتصاب أوقافها والتضييق 
على مدرسيها في أرزاقهم، بل وصل به احلّد إلى سجن وقتل بعضهم، 

إلى أن أغلقها.
أغلقها بورقيبة وفيها، حينها، 25 ألف طالب يدرس���ون ويأخذون 

رواتب ويسكنون على حساب أوقاف الزيتونة.

عودة
جامــــع
الزيتونة

ف����ت����ح����ي ال���س���ع���ي���دي
fathi.saidi@gmail.com

]قضايا دعوية[

جامع الزيتونة املعمور أول جامعة في بالد اإلس���الم، 
ويُعد ثاني املساجد التي بنيت في إفريقيا بعد جامع عقبة 
بن نافع في القيروان، ويُرجح أن من أمر ببنائه هو حسان 
بن النعمان - رضي الله عنه - عام 79ه�، وقام عبيد الله 

بن احلبحاب بإمتام عمارته في 116ه�.
أشرق نور الزيتونة على القارتني اإلفريقية واألوروبية، 
بل جاوزهما إلى كّل أجزاء دولة اخلالفة اإلسالمية، ومن 
أبرز رموزه: علي بن زياد، وأس���د ب���ن الفرات، واإلمام 
سحنون صاحب املدّونة التي رتبت املذهب املالكي وقننته، 
والفقي���ه املفّس���ر واحملّدث محمد بن عرفة التونس���ي 
صاحب املصّنفات العديدة، واب���ن خلدون املؤرخ ومبتكر 
عل���م االجتماع.. وقد بُني األزهر الش���ريف في القاهرة 

بأموال جامع الزيتونة، بل كان األزهر فرعاً للزيتونة.
إال أن اجلام���ع ع���رف نكس���ة كبرى عندم���ا دخله 
يُعرف بوقعة  فيما  اجليش اإلس���باني في صائفة 1573 
اجلمعة، وحّولوه إلى إسطبل، واستولوا على مخطوطاته، 
ونقلوا عدداً منها إلى إس���بانيا وإلى مكتبة البابا، وغاب 

الزيتونة أربعني سنة.
اعتقد من ال يعرف���ون تونس، ومن ال يعرفون روحها 
وعنصر وجودها؛ أّن الزيتونة، حينها، انتهى وانطفأ نوره..

فاجأهم الزيتونة..
حّرر القائد العثماني البطل، سنان باشا، مدينة تونس 
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أغلقها بورقيبة وانتشت فرنسا تيهاً وفرحاً باحلدث.
مضت العقود وثار الش���عب املس���لم في تونس على جور 
النظ���ام العلماني املجرم الذي بناه بورقيب���ة ورّكزه بن علي.. 

وقرر الشعب أن تعود الزيتونة.
اآلن، وبعد ما يزيد على اخلمسني عاماً من اإلغالق.. من 
الغيبوبة.. تفتح الزيتونة عينيها من جديد، وتس���تيقظ بثبات 
رغم قلّة ذات اليد وندرة املدرسني. وكاملّرة األولى، مع اإلسبان، 
اعتقد من ال يعرف تون���س أن الزيتونة خبت وانتهت. وكاملّرة 

األولى، فاجأتهم الزيتونة.
في هذه الس���نة، مّت إع���ادة فتح فرع سوس���ة، تاله فرع 
صفاقس، وكذلك بالنس���بة لبقية الفروع في البالد.. وقدمت 
وفود من اجلزائ���ر للتفاهم على فتح فرع���ي اجلزائر.. كان 
للزيتون���ة 25 فرعاً في تونس وفرعان في اجلزائر.. إلى حني 
كتابة هذه األس���طر أعيد فتح سبعة عشر فرعاً، والعمل جاٍر 
على البقّية، بل إضافة فروع أخرى لم تكن موجودة، مثل: فرع 

املهدية وفرع سيدي بوزيد.
بدأت النقاش���ات ح���ول كلية الطب ف���ي الزيتونة والتي 
س���تدرس باللغة العربية، وقد اجتمع خمسون من خيرة أطباء 

تونس لهذا الغرض، وكذلك بالنسبة لكلية العلوم.
هذا اجلامع سيعود - إن شاء الله - رقماً من أهّم األرقام 
في املعادالت الشرعية والتش���ريعية واالجتماعية والسياسية 

في البالد.

الوضع احلايل للزيتونة

الوضع القانوني: (

يرجى االطالع عل���ى الوثيقة النادرة املرفق���ة املوّقعة من 
ثالث وزارات ومشيخة اجلامع، ومن أهّم ما فيها، أّن جامع 
الزيتونة هّو مؤسسة إسالمية، علمّية تربوية، مستقلّة، غير 

تابعة، وتتمتع بالشخصّية القانونية.

الوضع العلمي احلالي: 2

ضعيف جداً.
ُجّففت املنابع العلمي���ة إلى أبعد احلدود وال نكاد نرى 
أثراً للوقع العلمي املباش���ر جلام���ع الزيتونة على املجتمع 
التونسي، رغم ذلك فإن اس���تيقاظ اجلامع سريع بالنسبة 
لكائن حّي وضعه أعداؤه ف���ي غيبوبة دامت عقوداً. يكفي 
أّن نعرف أّنه إلى حدود هذه الس���اعة مّت تسجيل ما يزيد 
على خمس���ة آالف طالب في دروس الزيتونة في العاصمة 

وحدها.
رؤية الش���يخ حس���ني العبيدي، ش���يخ الزيتونة، هّي 
االنط���الق مّما وقف عنده الش���يخ الطاهر بن عاش���ور - 
رحمه الله - صاحب كتاب التحرير والتنوير، وآخر مشائخ 
اجلامع قبل أن يغلقه املقبور بورقيبة. والتصور هّو نفس ما 
عليه األزهر اآلن، أي جامعة ش���رعية لها كلّيات في العلوم 
الدنيوية مثل كلّية الطب والهندس���ة والعلوم... وينقس���م 
املنحى التحصيلي إلى ثالثة أقسام: األهلية، ثّم التحصيل، 

ثّم العاملية. يُعبر من قسم إلى آخر باختبار.
على مس���توى التس���يير، تتكون الهيئة املديرة من 120 
عض���واً، يُنتقى من كّل فرع ثالثة أش���خاص، ومن اجلامع 

األم 45.
ُقّدم القانون الداخلي للمش���يخة، وه���ي وثيقة بقرابة 

مائة صفحة، ستنشر قريباً بإذن الله تعالى.
مّت فتح أول مدرسة ابتدائية في العاصمة تونس تُدرس 
حس���ب منهج التعليم األصلي جلام���ع الزيتونة. وُعوضت 
الفرنس���ية في منهجها باألنغلزية. واملدرس���ة اآلن تُهاَجم 
بشكل شرس من الدولة ومن يُسمون بالعلمانيني ومن يتامى 

فرنسا.
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الوضع املالي: 3

ال يوجد في رصيد جامع الزيتونة دينار واحد، بل يشاع أن 
بعض اجلهات تستولي على التبرعات التي تُقدم عبرها جلامع 
الزيتون���ة فال تصل. لذا يُنصح بتقدمي التبرعات مباش���رة إلى 

مشيخة اجلامع.
أسلوب اخلنق املالي استعمله بورقيبة للقضاء على الزيتونة، 
حيث اس���تولى على أوق���اف اجلامع ثم أغلق���ه.. أعداء جامع 
الزيتونة اآلن يحاولون، وبنفس األس���لوب، الوقوف أمام يقظة 

اجلامع وعودته.

احلضن الشعبي: 4

وهو نقطة قوة اجلامع التي عجز أمامها أعداؤه؛ فالش���عب 
التونس���ي مدرك للترابط الوجودي بينه وب���ني جامع الزيتونة، 
وحنينه إلى اجلامع ودوره الوطني وعلى مس���توى أمة اإلسالم 

فاض من فؤاد وجوارح هذا الشعب.

التجاذبات حول الزيتونة: 5

ال��وزارات: وزارة الش���ؤون الديني���ة ووزارة التربية ووزارة 

التعليم العالي والبحث العلمي، مدعومني بوزارة الداخلية:
بع���د أن أمضت هذه ال���وزارات على وثيقة ع���ودة التعليم 
األصلي جلامع الزيتونة في حلظة غفوة ونشوة معتبرة أن األمر 
مجرد ديك���ور تاريخي أو فلكلور )الوثيقة املرفقة( وهي وزارات 
فيها م���ن فيها من الفرنكفونيني وأع���داء الدين.. أفاقت على 
نشاط وسرعة الشيخ حسني العبيدي املتجه إلى إعادة الزيتونة 
إلى دوره الريادي والطليعي، واستش���عرت األهمية والبعد الذي 
ق���د يأخذه اجلامع وال���ذي، حتماً، س���يتقاطع مع صالحيات 

وخطط هذه الوزارات مجتمعة.
كلي��ة الش��ريعة وكلي��ات اآلداب: ه���ذه الكلي���ات املهترئة 

واملسخة علمياً، وخصوصاً كلية الشريعة التي تُدّرس وتخّرج كل 
ما ميكنه إيذاء اإلسالم عبر تشويه العقيدة وضربها؛ هذه الكلية 
أصيب���ت في املقتل بعودة الزيتونة، فل���و عاد تعليم الزيتونة إلى 
قوته سيقضي إشعاعه على هذه الكليات ذوات املستوى الضحل.

اإلعالم: فرنس���ا وأذنابها من بورقيبيني وملحدين ومرضى 

قلوب وجهلة )ال يصح تسميتهم بالعلمانيني فال نسبة بينهم وبني 

العلم، بل علينا تس���ميتهم مبصطلحاتنا الشرعية، فأبو جهل لو 
كان في زماننا لُس���مّي علمانياً وقد سّماه رسول الله، # بأبي 
جهل(؛ كلهم فجعوا بعودة الزيتونة وفشل مشروعهم في القضاء 
عليها. لم يس���تطع اإلعالم توجيه هجوم مباش���ر على الزيتونة 
خوفاً من الشعب التونس���ي، فالتجأ للهجوم على شخص شيخ 
الزيتونة وأهليته لهذا املنصب. والهجمة على الزيتونة محمومة 

اآلن في اإلعالم.
املستفيدون من أوقاف الزيتونة املنهوبة: وهي أخطر فئة، 

حيث وبعد علمهم بأن شيخ الزيتونة يعتزم رفع قضايا قضائية 
الس���تعادة األوقاف أو بعضها، وخصوص���اً املرتبطة بالتعليم، 
كمبيتات الطلبة وأماكن الدراس���ة، وهي كثيرة؛ حتركوا ضّده، 

ووصل بهم األمر إلى تهديد شيخ اجلامع بالقتل.
ملعرفة أهمية هذه النقطة يكفي أن نعلم أّن نصف األراضي 
اخلصبة للبالد التونس���ية كانت وقفاً للزيتونة، عدى العديد من 

العقارات الكبيرة املتواجدة في قلب العاصمة ومدن أخرى.

كيف يحاربون الزيتونة: 6

جتفيف مالي، وهجوم إعالمي وتشويه، وال نستبعد اغتيال 
الش���يخ حس���ني العبيدي.. اغتيال مرتبط مبسألة األوقاف أو 
بخياراته املواجهة لفرنسا. وقد يكون الهدف من طرح االغتيال، 
ال قّدر الله، أن يوضع شيخ آخر مكان احلالي يكون أقل شجاعة 

وعزماً وذكاء..
قد ال يكون الش���يخ حس���ني العبيدي في املستوى العلمي 
للشيخ الطاهر بن عاشور أو الشيخ محمد اخلضر حسني، لكّنه 
وكأّن الل���ه قّدر أن في هذه املرحلة ال يحتاج جامع الزيتونة إلى 
عالم أملعي، بل يحتاج إلى ش���خصية لديها علم ولكّنها مقاتلة، 

صدامية، ذات حكمة وعزم واستماتة من أجل الزيتونة.
ما الذي ميك���ن أن يكون عليه دور الزيتونة في مس���تقبل 

تونس؟
جام���ع الزيتونة، إن اس���ترجع عافيته إن ش���اء الله وعاد 
كما كان؛ س���يصبح من أصلب ضمانات متتني النسيج الوطني 
التونس���ي، فهو، كمرجعية وكش���رعية، قاسم مشترك ومصدر 
صهر وحتييد جلانب كبير من اخلالف���ات والفوضى التي هّي 
عليها البالد اآلن.. كلّما قوي دور وفعل اجلامع كلّما التّف حوله 

املجتمع التونسي ومتاسكت به شرائحه.
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الزيتونة ومقاومة التشّيع
اس���تراتيجياً: إن واجهت الزيتونة التشّيع، فإن كّل الشعب 
التونس���ي بطّم طميمه سيواجه هذه اآلفة، وسيعتبرها فيروساً 

خبيثاً غريباً عن جسده..
حاول أتباع عمائم املجوس في قم، واألحباش؛ التقرب من 
الزيتون���ة ومحاولة التغلغل فيه���ا، كادوا أن ينجحوا لعدم انتباه 
أهل السّنة، في البداية، ألهمية الدور التاريخي الذي ميكن أن 
تكون عليه الزيتونة مس���تقباّل، حيث كانوا، كبقية الناس، يرون 
في عودتها حركة من طرف احلكومة لدغدغة واستغالل عاطفة 

الشعب التونسي وحنينيته جتاه هذا الصرح.
اآلن، وقد التّف أهل السّنة حول الزيتونة، وجب العمل على 
أن مي���أل اجلامع كّل الفضاءات املرتبط���ة بالعقيدة في وجدان 
الش���عب.. أن يصبح املنارة التي ينظر إليها الضال كّي يهتدي.. 
أن يك���ون التوّجه للجامع هو احلركة املرجعية األش���عورية ألي 
تونس���ي في استش���اراته واهتماماته وفي كّل م���ا يواجهه من 
أطروح���ات.. يُغلق الباب نهائياً أمام التش���ّيع.. بل ويصبح، إن 
شاء الله، نقطة انطالق لهجوم مضاد ألهل السّنة على مصادر 

التشّيع، ليس في تونس فحسب، بل في إفريقيا كلّها.

كيف ميكن دعم الزيتونة؟

امل���ال.. الزيتون���ة اآلن محتاج���ة إل���ى م���ا يقوّيه���ا.. . )

أعداؤها يحاربونها من الباب الوحيد املتبقي لهم، 

ب���اب املال.. ويكفي ماحظ���ة احلالة املزرية حُلصر 

)زراب���ي( الص���اة ك���ي نتصور وض���ع اجلام���ع املالي. 

التب���رع يك���ون مباش���رة للمش���يخة عب���ر رصيده���ا 

وليس عبر وزارة الشؤون الدينية.

ماضي���ًا . 2 »الزيتون���ة  عنوانه���ا  عاملي���ة  ن���دوة  قام���ة 

وحاضرًا ومس���تقبًا« )هذا العنوان اقتراح الش���يخ 

حس���ني العبي���دي(؛ ُيس���تدعى له���ا علم���اء األم���ة 

وأصح���اب الق���رار والنف���وذ فيه���ا. مثل ه���ذه الندوة 

للزيتون���ة  بس���نوات  مس���تقبلية  دفع���ة  س���تقدم 

وس���تقضي عل���ى مح���اوالت التع���ّدي عل���ى اجلام���ع 

كمؤسسة علمية.

القن���وات . 3 ف���ي  تب���ث  تلفزيوني���ة  برام���ج  إجن���از 

أو  بالزيتون���ة؛  مرتبط���ة  مواضيعه���ا  اإلس���امية 

دروس تبث من داخل الزيتونة.

مؤمتر خاص بتنمية املوارد املالية للزيتونة.. 4

مطبعة خاصة بالزيتونة.. 5

الدع���م اللوجس���تي بكل م���ا حتتاج إلي���ه منظومة . 6

تدريس عصرية )حواسيب، أثاث، شبكات...(.

للمؤمت���رات . 7 ينوب���ه،  م���ن  أو  الزيتون���ة،  ش���يخ  دع���وة 

والندوات التي يقيمها علماء األمة' إلشراك وإدخال 

الزيتونة ضمن احلركة العلمية والدعوية العاملية.

زم���ن  ف���ي  الزيتون���ة  تع���ود  أن  تعال���ى  الل���ه  ق���ّدر 

املخاض���ات ه���ذا ال���ذي متّر ب���ه أّم���ة محمد - صّل���ى الله 

عليه وس���ّلم -.. زمن حتتاج فيه األّمة إلى أن تس���ترجع 

كّل طاقاتها، اإلميانية والعقدية والعلمية واملادية؛ كي 

تنه���ض وتعود إلى دورها في ريادة العالم وإباغ رس���الة 

اإلسام، رسالة التوحيد، رسالة النجاة.

ندع���و الله أن يب���ارك في هذه الع���ودة وأن يجعلها 

بركة ونورًا على تونس وعلى أمة اإلسام.

الزيتونة والتنصير:
تعلم فرنسا ومن ش���ابهها. فرنسا التي تتلّوى أملا من عودة 
اجلامع إلى دوره، تعلم أن نبع الدعوة اإلسالمية في إفريقيا عاد 
ليسقي أجيال التوحيد. وأّن نور الشريعة السمحاء، الذي حتمل 
الزيتونة مشعله في إفريقيا لن يقف أمامه ظالم ما ينشرون من 
كف���ر وتنصير. فعلماء وطلبة العلم الزيتونيني في النيجر ومالي 
والس���نغال ومغلب بلدان إفريقيا، الزال تأثيرهم قائما إلى اآلن 

رغم غياب الزيتونة. فما بالك والزيتونة عادت؟
من بنود العقد املمضى م���ع احلكومة، أن التعليم الزيتوني 

مجاني لكّل مسلمي العالم.
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]مسارات فكرية[

تحــرير موقف الصحــــابة من

سبق التأكيد في اجلزأين السابقني على أن من شملهم اسم الردة في عهد الصحابة 
كان���وا صنفني: صنف ت���رك الدين وانخلع منه بالكلية ورجع إل���ى عبادة األوثان، أو اتبع 

املتنبئني؛ وصنف بقي على الدين لكنه أنكر الزكاة أو مانع من دفعها.
 وس���بق التأكيد أيضاً على أن الصحابة أجمعوا على قتال املرتدين بجميع أصنافهم، 
أما الصنف األول فلم يقع بني الصحابة خالف في كفرهم ووجوب قتالهم، ولم يكن لدى 
أي أحد منهم إش���كال في ذلك، وأما الصنف الثاني فقد عرض لبعض الصحابة إشكال 

في قتالهم ثم انتهى احلال بهم إلى االتفاق على وجوب قتالهم. 
وفي هذا اجلزء سنناقش القضية الثالثة، وهي حترير السبب الدافع لقتال الصحابة 

للمرتدين، وحتديد املناط املؤثر في حروبهم تلك.
وتدل الدالئل الكثي���رة على أن الدافع األولي الذي دفع بالصحابة إلى قتال املرتدين 
بكل أصنافهم هو أنهم خرجوا عن اإلسالم وخالفوا أصوله الكبرى - كلها أو بعضها - ولم 

يكن البعد السياسي هو الدافع األولي لهم.
أما الصنف األول، وهم من ترك التدين باإلسالم جملة واتبع املتنبئني - كبني حنيفة 
مثاًل - فقد أجمع العلماء على أن موجب قتال الصحابة لهم هو كونهم ارتدوا عن الدين، 

وأن الصحابة إمنا قاتلوهم ألجل ما وقع منهم من النكوص واالرتداد.
 وق���د تتالت مقوالت العلماء في تأكيد هذا املعنى، ومما يدل على ذلك: تعليق اإلمام 
الشافعي على احلوار الذي دار بني عمر بن اخلطاب وأبي بكر، حيث يقول: »في قول أبي 
بك���ر: هذا من حقها لو منعوني عناقاً مما أعطوا رس���ول الله # لقاتلته عليه = معرفة 
منهما معاً بأن ممن قاتلوا من هو على التمس���ك باإلميان ولوال ذلك ما ش���ك عمر في 
قتالهم ولقال أبو بكر قد تركوا ال إله إال الله فصاروا مش���ركني«)1)، فهو يؤكد أن املرتدين 
الذين رجعوا إلى الش���رك ال يش���ك الصحابة في قتالهم ألجل ما وقعوا فيه من الشرك، 
ويؤك���د أن الدافع في قتال الصحابة ليس هو اخلروج على الدولة، وإمنا هو اخلروج من 

الدين أو عدم االلتزام ببعض أصوله الكبرى.
وف���ي بيان ذلك يقول القاضي عياض بعد أن ذك���ر أن املرتدين كانوا ثالثة أصناف: 

.http://albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=2077 .(00 اجلزء األول نشر في العدد (*(
.http://albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=2248 .(0( واجلزء الثاني نشر في العدد

))) األم )215/4).

سلطان العميري

)*()3(
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»ف���رأى أبو بكر والصحابة - رضي اللّه عنهم - قتال جميعهم؛ 
الصنفني األولني لكفرهم، والثالث المتناعه بزكاته«)1).

 ويق���ول اخلطابي حني ذكر بع���ض أصناف املرتدين، وهم 
من أقر بالزكاة ولكن امتنع عن دفعها ألبي بكر: »في أمر هؤالء 
عرض اخلالف، ووقعت الش���بهة لعمر رضي الله عنه، فراجع 
أبا بكر رضي الله عنه، وناظ���ره، واحتج عليه بقول النبي #: 
»أم���رت أن أقاتل الناس حتى يق���ول: ال إله إال الله، فمن قالها 

فقد عصم مني نفسه وماله«)2).
وقال في من ارتد عن اإلس���الم: »وهؤالء سماهم الصحابة 
كفاراً، ولذلك رأى أبو بكر س���بي ذراريهم، وس���اعده على ذلك 
أكثر الصحابة، واستولد علي بن أبي طالب جارية من سبي بني 
حنيفة، فولدت له محمد ب���ن علي، الذي يدعى ابن احلنيفية، 
ثم ل���م ينقض عصر الصحابة حتى أجمع���وا على أن املرتد ال 
يس���بى«)3)، وما أش���ار إليه اخلطابي في قوله: »وساعده أكثر 
الصحابة« ال يقصد في احلكم بالكفر والقتال، وإمنا في املوقف 

من السبي، وهذا ما يدل عليه آخر كالمه.
وقد نقل البغوي كالم اخلطابي السابق، وفيه إضافة مهمة 
ال توجد في األصل، وه���ي توضح مقصوده بجالء، حيث يقول 
عن الصنف الذي ترك اإلس���الم وارتد عنه: »ولم يش���ك عمر 
رض���ي الله عنه في قتل هؤالء، ول���م يعترض على أبي بكر في 
أمره���م، بل اتفقت الصحابة على قتالهم وقتلهم، ورأى أبو بكر 

سبي ذراريهم ونسائهم، وساعده على ذلك أكثر الصحابة«)4).
ويق���ول ابن عبد البر معلقاً على حدي���ث أبي هريرة: »قوله: 
»وكفر من كفر من العرب« لم يخرج على كالم عمر؛ ألن كالم عمر 
إمنا خرج على من قال ال إله إال الله محمد رسول الله ومنع الزكاة 
وتأولوا قوله تعالى: }ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة{ ]التوبة: ١٠٣[، فقالوا: 
املأمور بهذا رس���ول الله ال غيره«)5)، فاب���ن عبدالبر هنا يبني أن 
عمر إمنا كان يناظر أبا بكر في صنف محدد من املرتدين، وسبب 
منازعته هو أنه لم يحصل منهم كفر ال أنه لم يحصل منهم خروج 
على الدولة، وفي بيان أبي بكر له بني أن السبب املبيح قتالهم هو 
أنهم لم يلتزموا بش���عيرة من شعائر اإلسالم ال ألجل أنهم خرجوا 

على الدولة أو شكلوا خطراً على أمنها.
ويق���ول املاوردي: »فأما أبو بكر رض���ي اللَّه عنه فإنه قاتل 
طائفت���ني: طائفة ارتدت عن اإلس���الم مع مس���يلمة وطليحة 

))) إكمال املعلم بشرح صحيح مسلم ))/181).
)2) معالم السنن، اخلطابي )165/2).

))) معالم السنن )166/2).
)4) شرح السنة )490/5).

)5) االستذكار، ابن عبدالبر ))/214).

والعنسي، فلم يختلف عليه من الصحابة في قتالهم أحد«)6).
ويق���ول ابن تيمية مؤكداً التقريرات الس���ابقة: »ومعلوم أن 
مس���يلمة الكذاب كان أقل ضرراً على املسلمني من هذا - أحد 
ملوك التتار - وادعى أنه ش���ريك محمد في الرس���الة، وبهذا 
استحل الصحابة قتاله وقتال أصحابه املرتدين«)7)، وفي تأكيد 
املعني نفس���ه يقول: »أْمر مسيلمة الكذاب وادعاؤه النبوة واتباع 
بني حنيفة له باليمامة وقتال الصديق لهم على ذلك أمر متواتر 
مشهور قد علمه اخلاص والعام«)8)، بل إنه ينقل اإلجماع فيقول: 
»لم نعلم أح���داً أنكر قتال أهل اليمامة وأن مس���يلمة الكذاب 

ادعى النبوة وأنهم قاتلوه على ذلك«)9).
وفي س���ياق حديثه عن فضائل أبي بكر يقول: »من أعظم 
فضائ���ل أبي بكر عند األمة أوله���م وآخرهم أنه قاتل املرتدين 
وأعظم الن���اس ردة كان بنو حنيفة ولم يكن قتاله لهم على منع 

الزكاة بل قاتلهم على أنهم آمنوا مبسيلمة الكذب«)10).
وأم���ا الصنف اآلخر، وهم من منع الزكاة، فقد ذهب بعض 
العلم���اء إلى أن املوجب لقتالهم هو البغي وإعالن احلرابة على 
الصحاب���ة، وأصبحوا ال يفرقون بني قتال البغاة وقتال الطائفة 
املمتنعة وقتال اخلوارج ويجعلونها من جنس واحد، ويس���تدلون 
ببعضها على بعض، ولهذا فإن كثيراً من الفقهاء يس���تدل على 
قت���ال البغاة بقتال الصحابة ملانعي ال���زكاة وبقتال علي لبعض 

الصحابة في موقعة اجلمل)11).
ولك���ن كثيراً من الفقهاء - وخاصة املتقدمني منهم - يفرق 
بني قتال الصحابة ملعاني الزكاة وقتال البغاة، فالطائفة املنكرة 
لوجوب الزكاة أو غير امللتزم���ة بإخراجها عندهم يجب قتالها 
ابت���داًء ولو لم تبدأ بقتال، وأم���ا الطائفة الباغية فإنه ال يجوز 

ابتداء قتالها إال إذا هي بدأت بذلك.
وفي الكشف عن حقيقة هذا القول يقول ابن تيمية: »وكثير 
من األئمة املصنفني في الشريعة لم يذكروا في مصنفاتهم قتال 
اخلارجني عن أصول الش���ريعة االعتقادي���ة والعملية، كمانعي 
ال���زكاة واخلوارج ونحوهم، إال م���ن جنس قتال اخلارجني على 
اإلم���ام، كأهل اجلمل وصفني، وهذا غلط، بل الكتاب والس���نة 

)6) احلاوي، املارودي ))101/1).
)7) مجموع الفتاوى )522/28).

)8) مناهج السنة النبوية )492/4(، وانظر: املرجع نفسه )494/4).
)9) املرجع السابق  )492/4).

)10) منهاج السنة النبوية )24/8)).
)))) انظر: أعالم احلديث في شرح صحيح البخاري، اخلطابي ))/742(، وفتح الباري، 
احملتاج،  ومغني   ،)221/1(( املاوردي  الكبير،  واحلاوي   ،)277/12( حجر  ابن 
اخلطيب الشربيني )4/)12(،  والكافي في فقه أحمد بن حنبل، ابن قدامة )54/4), 

وكشاف القناع، البهوتي )158/6).
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 ث���م إن أبا بكر ربط حك���م الزكاة بحك���م الصالة، وهذا 
ي���دل على أن الصحابة مجموعون عل���ى أنهم لو تركوا الصالة 
الس���تحقوا احملاربة والقتال، والصالة ليس فيها بعد اقتصادي 

أو سياسي.
ثم إنه لو كان س���بب قتال مانعي الزكاة هو البغي واحلرابة 
واخل���روج على الدول���ة ملا تردد عمر ب���ن اخلطاب في وجوب 
قتالهم؛ لكون ذلك أمراً منصوصاً ظاهراً في القرآن، وهذا يدل 
على أن مأخذ قتالهم عنده هو ما تركوه من ش���عائر الدين مع 

بقائهم على أصله.
الداللة الثاني��ة: كتابات أبي بكر للمرتدين، فحني وقعت 
حادث���ة الردة قام أبو بكر بكتابة كتاب عام أمر أن يقرأ على كل 
املرتدين، وجاء فيه: »من أبي بكر خليفة رسول الله، إلى من بلغ 
كتابي هذا من عامة وخاصة، أقام على إسالمه أو رجعه عنه... 
وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر باإلس���الم 
وعمل ب���ه... وإني بعثت إليكم فالناً ف���ي جيش من املهاجرين 
واألنصار والتابعني بإحس���ان، وأمرت���ه أن ال يقاتل أحداً منكم 
حتى يدعوه إلى داعية الله... وأال يقبل من أحد إال اإلسالم«)4)، 
وكذلك جاء نص مقارب للسابق في كتاب أبي بكر لبني أسد)5)، 
وجاء في كتاب أبي بكر خلالد حني أمره باملس���ير إلى مسيلمة 
الكذاب: »فإذا قدمت عليهم ف���ال تبدأهم بقتال حتى تدعوهم 
إلى داعية اإلسالم، واحرص على صالحهم... واعلم أنك تقاتل 

كفاراً بالله...«)6).
وهذه الكتاب���ات كلها تدل على أن الس���بب املوجب لقتال 
الصحاب���ة للمرتدين هو كونهم كفروا بالل���ه وانخلعوا من دين 
اإلس���الم، ولو كان موجب قتالهم هو الس���بب السياسي لقال 
فادعهم إلى الرجوع إلى سياج الدولة واخلضوع حلكم القانون.
الدالل��ة الثالثة: عهد أبي بك���ر ألمراء األجناد ووصاياه 
لهم، فحني خرجت األجن���اد من املدينة كتب أبو بكر لهم عهداً 
جاء فيه: »هذا عهد أبي بكر خليفة رسول الله لفالن حني بعثه 

فيمن بعثه لقتال من رجع عن اإلسالم«)7).
ولو كان قتالهم للس���بب السياس���ي لقال: حني بعثنه فيمن 

بعثه لقتال من خرج على الدولة وخالف القانون.

)4) تاريخ الطبري )2/)4)(، والبداية والنهاية، ابن كثير )48/6)(، ومجموعة الوثائق 
السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة، محمد حميد الله )40)).

)5) مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي )47)).
الردة، الواقدي )71(، ومجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة   (6(

.((49(
واخلالفة  النبوي  للعهد  السياسية  الوثائق  ومجموعة   ،)142/2( الطبري  تاريخ   (7(

الراشدة )44)).

وإجماع الصحابة فرق ب���ني الصنفني، كما ذكر ذلك أكثر أئمة 
الفقه والسنة واحلديث والتصوف والكالم وغيرهم«)1).

وفي س���ياق حديثه عن حكم قت���ال التتار بني أنهم ليس لهم 
حك���م البغاة، وإمنا هم من جنس مانعي الزكاة الذين قوتلوا على 
ما خرجوا به م���ن الدين، فقال: »والصواب أن هؤالء – التتار - 
ليسوا من البغاة املتأولني فإن هؤالء ليس لهم تأويل سائغ أصاًل، 
وإمنا هم من جنس اخلوارج املارقني ومانعي الزكاة وأهل الطائف 
واخلرمية ونحوهم، ممن قوتلوا على ما خرجوا عنه من ش���رائع 

اإلسالم«)2).
وأك���د أن قتال أب���ي بكر ملانعي الزكاة ل���م يكن ألجل أنهم 
امتنعوا ع���ن أدائها ألبي بكر، وإمنا ألنه���م امتنعوا عن أدائها 
مطلق���اً، حيث يقول: »أما الذين قاتلهم على منع الزكاة فأولئك 
ن���اس آخرون ولم يكون���وا يؤدونها وقال���وا ال نؤديها إليك، بل 
امتنعوا من أدائها بالكلية فقاتلهم على هذا لم يقاتلهم ليؤووها 
إلي���ه، وأتباع الصديق كأحمد بن حنب���ل وأبي حنيفة وغيرهما 
يقول���ون إذا قالوا نحن نؤديها وال ندفعه���ا إلى اإلمام لم يجز 
قتالهم؛ لعلهم بأن الصديق إمنا قاتل من امتنع عن أدائها جملة 

ال من قال أنا أؤديها بنفسي«)3).
الصحاب��ة  قت��ال  يف  الداف��ع  أن  عل��ى  األدل��ة 

للمرتدين هو البعد الديين:
وقد دلت القرائن الكثيرة والش���واهد املتعددة على أن قتال 
الصحاب���ة للمرتدين بكل أصنافهم – من خرج من الدين بالكلية 
وم���ن امتنع عن الزكاة، الصنف األول ألجل درتهم وخروجهم من 
الدين والصنف الثاني ألج���ل امتناعهم عن العمل بعبادة ظاهرة 
–؛ كان الدافع في���ه هو البعد الديني، وتؤك���د أن قتالهم لم يكن 
ألجل الغرض السياس���ي وال اقتصادي، وال ألجل كونهم خرجوا 
عن الدولة، وإمنا ألجل أنهم خرجوا عن اإلسالم جملة، أو ألجل 
أنهم لم يلتزموا بشعيرة من شعائره األساسية، ومن تلك الدالئل:

الداللة األوىل: قول أبي بكر للصحابة: »والله ألقاتلن من 
ف���رق بني الصالة والزكاة«، واس���تدالله بقول الله تعالى: }َفإن 
ُل اآلَياِت ِلَقْوٍم  يِن َوُنَفِصّ َكاَة َفإْخَواُنُكْم ِفي الِدّ الَة َوآَتُوا الَزّ َتاُبوا َوَأَقاُموا الَصّ
َيْعَلُم���وَن{ ]التوب���ة: ١١[، وهذا يدل عل���ى أن البعد الذي كان له 
التأثير احلقيقي في قتال الصحابة للمرتدين هو البعد الديني 
وليس البعد السياس���ي، ولو كان غير ذلك، لقال: والله ألقاتلن 

من حاربنا أو من خرج على دولة اإلسالم.

))) مجموع الفتاوى )486/28).

)2) مجموع الفتاوى )548/28).
))) منهاج السنة النبوية )24/8)(، وانظر: املرجع نفسه )8/))2).
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الداللة الرابعة: موقف الصحابة من قتلى حرب املرتدين، 
فإن أبا بكر حكم عليهم بالنار، فعن طارق بن شهاب، قال: »قدم 
وفد بزاخة، من أس���د وغطفان، على أبي بكر، يسألونه الصلح، 
فخيرهم أبو بكر بني احلرب املجلية والسلم املخزية، فقالوا له: 
هذه احلرب املجلية قد عرفناها، فما السلم املخزية؟ فقال: أن 
تنزع منك���م احللقة والكراع وتتركوا أقواماً تتبعون أذناب اإلبل، 
حت���ى يري اللُه خليفَة نبيه واملهاجرين أمراً يعذرونكم به، ونغنم 
ما أصبنا منكم، وتردوا إلينا ما أصبتم منا، وتَُدوا قتالنا، وتكون 

قتالكم في النار«)1).
ومن كان س���بب قتاله هو اخلروج على الدولة ال يحكم على 

قتاله بالنار؛ ألنه ال يلزم أن يكون كافراً.
فهذه الش���واهد كلها تدل على معن���ى واحد، وهو أن قتال 
الصحاب���ة للمرتدين إمنا كان ألجل البعد الديني، وهو االرتداد 
عن اإلس���الم واالنخالع منه، أو ألجل أنهم لم يلتزموا بشعيرة 

من شعائره األساسية.
 وال بد من التنبيه هن���ا إلى أن جعل الدافع األول حلروب 
الصحابة في الردة هو البع���د الديني؛ ال مينع أن يكون حلرب 
املرتدين أهداف أخرى سياسية واقتصادية، ولكنها تبقى أهدافاً 

تابعة وليست أولية.
التفسري السياسي لقتال الصحابة للمرتدين: 

مع وضوح األدلة ووفرة الشواهد الدالة على أن البعد الديني 
هو الدافع األولي للصحاب���ة في قتالهم للمرتدين إال أن هناك 
رؤية مختلفة تش���كلت في العصر احلديث، واشترك في بنائها 
بعض اخلطاب العلماني كعل���ي عبدالرازق وغيره)))، وكثير من 
اإلسالميني ممن تبنى رؤية معاصرة في قضية احلرية تأول من 
خاللها كل ما يخالفها من أحكام الشريعة الثابتة، كقضية جهاد 
الطلب وحد الردة وغيرها، وتتلخص هذه الرؤية في أن الدافع 
األولي لقتال الصحابة للمرتدين لم يكن البعد الديني، وإمنا كان 
البعد السياس���ي، فحروب الردة في نظرهم لم تكن ألجل إعادة 
م���ن غّير اعتقاده وخرج من اإلس���الم أو ألجل إلزام من امتنع 
عن أداء فريضة من فرائض اإلس���الم األساسية، وإمنا هي في 
نظرهم ألجل أنهم مواطنون تخلوا ع���ن التزاماتهم وواجباتهم 
باعتبارهم أعضاء في الدولة، وألنهم س���عوا إلى االنفصال عن 
سجد الدولة وأعلنوا احلرب عليها، وأمسوا يشكلون خطراً على 

))) أخرجه: أبو عبيد، القاسم ابن سالم في األموال )254(، وابن زجنويه في األموال من 
طريق أبي عبيد )742(، وابن أبي شيبة في مصنفه )400))(، وسعيد بن منصور 

في السنن )16/2)(، وإسناده صحيح.
)2) انظر: اإلسالم وأصول احلكم، علي عبدالرازق )4))-117).

أمنها واستقرارها))).
وحاول بعضه���م أن ينكر كون ما حصل من القبائل العربية 
ردة ع���ن الدين أو خروجاً عنه، فقد ذهب محمد عمارة إلى أن 
حركة الردة لم تكن ضد دين اإلسالم وإمنا ضد دولة اإلسالم، 
وفي س���ياق توضي���ح ذلك أكد أن أحداً م���ن املتنبئني لم ينازع 
ف���ي توحيد الله، وال في نبوة محم���د #، ولم ينكر أحد منهم 
قضية الوحي اإللهي، وإمنا أنكروا فقط تفرد النبي واستقالله 
بالنبوة، تعصباً منهم وحس���داً، »فنحن هنا أمام متردات قبلية، 
تش���ق الوحدة التي أقامتها الدولة العربية اإلسالمية الوليدة، 
الت���ي يحكمها بني قريش، فهي انش���قاقات ضد الوحدة، وألن 
دولة الوحدة هذه يقودها نبي، فلقد زعم قادة هذه االنشقاقات 
أنهم هم اآلخرون أنبياء... فهي إذن ردة سياسية، حاولت تبرير 

نفسها وستر عورتها برداء مهترئ من التنبؤ في الدين«))).
وهذا التفس���ير السياس���ي حلروب الردة مصادم حلقيقة 
ما كانت عليه تلك احل���روب، ومتناقض مع حال الصحابة في 
التعامل معها، فإن هناك نصوصاً كثيرة – كما سبق بيانه – تدل 
على أن دافعهم ف���ي محاربة القبائل املرتدة لم يكن ألجل أنهم 
أعلنوا اخلروج عن حكم الدولة وال ألنهم باتوا يش���كلون خطراً 
على أمنها، وإمنا ألنهم أعلنوا اخلروج عن الدين أو ألنهم أعلنوا 
عدم االلتزام بعبادة من أصول اإلس���الم وأركانه األساس���ية، 
وأصحاب التفس���ير السياس���ي حلروب الردة لم يقدموا جواباً 
على تلك األدلة والشواهد، وإمنا أغفلوها وأعرضوا عنها وكأنه 

ليس لها وجود!
ومع ذلك فقد حاول أصحاب الرؤية اجلديدة في تفس���ير 
حروب الردة أن يبرروا رؤيتهم تلك فاستندوا إلى عدة تبريرات 

ترجع في مجلها إلى ثالثة تبريرات أساسية، وهي:
امل��رر األول: القول بأنه لو كانت حروب الردة ألجل البعد 
الديني فإنه هذا يعني أن الصحابة وقعوا في املخالفة للنصوص 
الش���رعية الناهية عن اإلكراه، كما في قوله تعالى: }ال إْكَراَه ِفي 

يِن{ ]البقرة: ٢٥٦[. الِدّ
وهذا املبرر غير صحيح، وهو متضمن لس���وء فهم للمراد 

عبداحلكيم  العامة،  واحلريات   ،)149( العلواني  جابر  طه  الدين،  في  إكراه  ال  انظر:   (((
السياسية في اإلسالم، رحيل غرابية )55)),  العيلي )1)4(، واحلقوق واحلريات 
عبداملتعال  اإلسالم،  في  الفكر  وحرية   ،)205( البنا  جمال  الفكر،  وحرية  واإلسالم 
الصعيدي )65(، وحرية االعتقاد في القرآن الكرمي، عبدالرحمن حللي )125(، وحق 
احلرية في العالم، وهبة الزحيلي )148(، وقتل املرتد اجلرمية التي حرمها اإلسالم، 
محمد منير إدلبي )121(، ونصوص الردة في تاريخ الطبري، محمد حسن آل ياسني 

.(90(
)4) الدولة اإلسالمية بني العلمانية والسلطة الدينية )125-126(، وانظر في إنكار حدوث 
الردة الدينية في القبائل العربية: نصوص الردة في تاريخ الطبري، محمد حسن آل 

ياسني )92- 101).
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دائماً؟!! وكيف نترك مقاالت الصحابة أنفس���هم ونتجاوز حديثهم 
وخطاباتهم التي عبروا فيها ع���ن دافعهم لقتال املرتدين، ونعتمد 

على حالة املرتدين لنفسر بها دافع الصحابة؟!!
إن الطريق���ة الصحيحة في حتديد ه���دف الصحابة من 
حروب الردة هي أن نرجع إلى مقاالتهم ومواقفهم التي صدرت 
منها ونس���تخرج منها الغاية التي كان���ت وراء قتالهم للمرتدين، 
وليس أن نق���وم بتحليل مواقف أناس آخرين ونس���تخرج منها 
مقاصد أناس مختلفني عنهم ف���ي أهدافهم وغاياتهم وعلمهم 

ومعرفتهم.
امل��رر الثال��ث: االعتماد على قول بع���ض الفقهاء الذين 
أشاروا إلى أن قتال الصحابة ملانعي الزكاة كان من أجل البغي، 

كما سبق نقل ذلك.
وإذا جتاوزن���ا البحث في صحة موق���ف أولئك الفقهاء في 
تفسيرهم لقتال الصحابة ملانعي الزكاة، فإن االعتماد على قولهم 
في تعميم التفسير السياسي لكل حروب الردة غير صحيح، بل 
فيه قفز ظاهر ملواقف أولئك العلماء التفصيلية الواضحة، فإن 
العلماء الذين أش���اروا إلى أن قتال الصحابة ملانعي الزكاة كان 
ألجل البغي لم يجعل���وا ذلك عاماً في كل أصناف املرتدين، بل 
نصوا بأنفس���هم على أن قتال الصحابة مل���ن ترك الدين واتبع 
املتنبئني - كبني حنيفة وغيرهم - كان ألجل الردة واخلروج من 

الدين، كما سبق نقل كالمهم.
فهم لم يقولوا أن كل حروب الردة كانت ألجل البغي – كما 
يقول أصحاب التفس���ير السياسي -، وإمنا كانوا يتحدثون عن 
صنف مح���دد، وهو مانعو الزكاة فق���ط، ولكن بعض الباحثني 
اس���تثمر قولهم ذلك فجعل علة قت���ال الصحابة لكل أصناف 
املرتدين هي البغ���ي واخلروج عن نظام الدول���ة، وهذا تعميم 

خاطئ، وجتاوز في االستدالل.
فإذا س���لمنا بأن قتال مانعي الزكاة كان ألجل البغي، فهذا 
ال ينفع أصحاب التفسير السياسي حلروب الردة؛ ألنهم يقولون 
إن كل احل���روب الت���ي خاضها الصحابة ض���د املرتدين كانت 
ألجل البعد السياسي، وغاية ما يدل عليه حديث بعض الفقهاء 
عن مانعي ال���زكاة أن بعض حروب الصحابة كانت ألجل البغي 
واخلروج على الدولة، فاملبرر الذي اعتمدوا عليه إذن أضيق من 

الدعوى التي يدعونها.
ومن خالل التحليل السابق ينكشف بوضوح أن الرؤية املعاصرة 
التي تفس���ر حروب الردة تفسيراً سياس���ياً رؤية مخالفة لألدلة 
والش���واهد املنقولة، وهي أيضا ل���م تعتمد على مبررات صحيحة 

ساملة من اخللل، وبالتالي فإنها رؤية خاطئة غير مقبولة. 

من اآلية، فإن الصحيح أن هذه اآلية ال عالقة لها بحالة الردة، 
وإمن���ا هي متعلقة بحال���ة الدخول في اإلس���الم، وقد اختلف 
املفس���رون فيها وذكروا س���بعة أقوال)))، ولكن كل تلك األقوال 
تتمحور حول حالة الدخول في اإلس���الم، ولم يذكر أحد منهم 

قوالً يتعلق بحالة اخلروج من الدين واالرتداد عنه.
وهذا ما يدل عليه سبب نزولها، فعن ابن عباس قال: كانت 
املرأة تكون مقالتاً - أي ال يعيش لها ولد - فتجعل على نفسها 
إن عاش لها ولد أن ته���وده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم 
من أبناء األنصار فقالوا ال ندع أبناءنا فأنزل الله عز وجل  }ال 

{ ]البقرة: ٢٥٦[))). ْشُد ِمَن اْلَغِيّ َ الُرّ َبنَيّ يِن َقد َتّ إْكَراَه ِفي الِدّ
ثم على التس���ليم بأن هذه اآلية تش���مل حتى حالة اخلروج 
من الدين، فإن األم���ة مجمعة على تخصيص املرتد منها، وفي 
نقل اإلجماع يقول ابن حزم: »ألنه لم يختلف أحد من األمة كلها 
أن هذه اآلية ليست على ظاهرها؛ ألن األمة مجمعة على إكراه 

املرتد عن دينه«))).
امل��رر الث��اين: االعتماد على أن الداف���ع الذي كان وراء 
ارتداد القبائل العربية هو البعد القبلي وهو الذي ادعى بهم إلى 
الثورة على حك���م قريش للدولة، ولم يكن لديهم ارتداد حقيقي 
ع���ن أصل الدين، فبما أن األم���ر كذلك فإن الدافع في حروب 

الصحابة هو إرجاعهم إلى دائرة الدولة اإلسالمية الوليدة.
وقد لقي هذا املبرر انتش���اراً كبيراً، ويكاد يجمع أصحاب 
الرؤي���ة اجلديدة على االعتماد علي���ه، وهو من أغرب املبررات 
وأعجبها، فهو أوالً مخالف للنص���وص الصريحة جداً املنقولة 
ع���ن الصحابة في بيان حقيقة ما وقع من القبائل العربية، ومن 
ذل���ك ما جاء عن أبي هريرة رض���ي الله عنه، أنه قال: »قال ملا 
توفي رس���ول الله #، وكان أبو بكر رض���ي الله عنه وكفر من 
كفر من العرب..«)))، فها هو أبو هريرة، وهو بال ش���ك أعلم من 
املعاصرين بحال املرتدين، يخبر بنص صريح أن ما حصل منهم 

هو ردة عن الدين وكفر به.
ث���م إن في هذا املب���رر حكم على قص���د الصحابة بناء على 
قصد املخالفني لهم، فلو س���لمنا بأن تلك القبائل العربية خرجت 
ألج���ل البعد القبل���ي فقط، وكان هدفها هو الث���ورة على الدولة، 
فما املبرر ال���ذي يجعل قصد الصحابة موافق���اً لقصدهم، فهل 
هن���اك دليل عقلي أو واقعي يؤكد ذلك؟! وهل هناك دليل يؤكد أن 
مقاصد املتحاربني ال بد أن تكون متفقة ومتواردة على جهة واحدة 

))) انظر: فتح القدير، الشوكاني ))/470).
)2) أخرجه: أبو داود في سننه، رقم )2682(، وصححه األلباني. 

))) احمللى )))/195(، وانظر: احمللى أيضاً )46/7)).
)4) أخرجه: البخاري، رقم )99)1).
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]عاجل إلى اإلسالميين[

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

@ahmdfahmee 

يعاني اإلسالميون مرارات كثيرة وإحباطات متتالية 
بسبب املش���كالت الناجمة عن حتالفاتهم مع الكيانات 

والشخصيات العلمانية على الصعيد السياسي..
تتمثل ه����ذه اإلحباطات في التحوالت التي تطرأ 
على مواقف القوى العلمانية جتاه القوى اإلسالمية، 
والتي تك����ون مفاجئة - أو صادم����ة - أحياناً، على 
األقل للرأي العام اإلس����المي، وهي حتوالت تتسبب 
في خسائر سياس����ية كبيرة، وينتج عنها ارتباك في 
املسار السياسي لإلسالميني، أو على األقل تؤثر سلباً 

– بنسب متفاوتة - على شعبية اإلسالميني..
ال شك أن القوى السياسية اإلسالمية تفتقد رؤية 
تأصيلية - شرعياً وسياس���ياً - للتعامل مع الكيانات 
والرموز العلمانية ف���ي املجتمع، وغالباً ما يتم صياغة 
ه���ذه العالقة اس���تجابة لظروف ضاغط���ة، أو وفق 
مقاربات قاصرة عن اس���تيعاب الس���لوك السياس���ي 
للعلمانيني على املدى املتوسط أو البعيد، لذلك نتعرض 

ملفاجآت وصدمات متكررة..

خدعوك فقالوا:

علماني معتدل

وبالنظ���ر إلى احلالة السياس���ية املصري���ة كنموذج لهذه 
اإلشكالية، ميكن أن نلحظ تغيرات بارزة في مواقف العلمانيني 
جتاه اإلس���الميني، ومن أبرز األسماء التي طرأ على مواقفها 

تغير ملحوظ:
• حزب الوفد الليبرالي برئاسة السيد البدوي.	

• د. محمد البرادعي املرش���ح الس���ابق للرئاس���ة، ورئيس حزب 	

الدستور.

• د. وحي���د عب���د املجي���د ، األكادمي���ي السياس���ي واخلبير في 	

مركز األهرام للدراسات.

• د. أمين نور، النائب السابق ورئيس حزب غد الثورة.	

• حمدي���ن صباح���ي، املرش���ح الس���ابق للرئاس���ة وزعي���م التيار 	

الشعبي.

• د. عمرو حمزاوي، أستاذ علم السياسية والنائب السابق.	

تتضمن القائمة أس���ماء شخصيات وكيانات أخرى كثيرة، 
لكن ه���ؤالء من أبرزه���م، وميثلون تنوعاً مناس���باً من حيث 

اخللفية الفكرية..
الدافع األكثر أهمية الذي يلجأ اإلس���الميون بسببه إلى 
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البحث عن مش���تركات مع الكيانات والرم���وز العلمانية، هو 
السعي لتحقيق توافق سياسي يقدم القوى اإلسالمية بوصفها 
حريصة على التماس���ك املجتمعي، وغير مستهِدفة لالنفراد 
باحلكم، س���واء أمام الرأي العام الداخلي، أو املجتمع الدولي، 
وذلك في محاولة الحتواء املخاوف التي تثيرها أطراف كثيرة 

من الصعود السياسي لإلسالميني..
ينطلق اإلس���الميون ف���ي تصنيف العلماني���ني من أجل 
 بن���اء حالة توافقي���ة معهم، م���ن مقاربتني رئيس���تني، هما: 

مقاربة العلماني املعتدل، ومقاربة العلماني النفعي.

أواًل: مقاربة العلماني املعتدل:
االعتدال املقصود في هذا التصنيف سياس���ي بالدرجة، 
ويتعلق باملواقف، فال يل���زم منه أن يكون العلماني معتدالً في 
صياغة مفاهيمه حول اإلسالم والعلمانية، بل قد يكون بعض 
هؤالء متطرفاً ف���ي أطروحاته العلماني���ة، لكنه يوصف بأنه 
»منص���ف« أو »حيادي« أو »موضوعي« في تعامله مع ما يتعلق 
باإلس���الميني، وبالتالي ينتفي بعض احلرج - بحسب اجتهاد 
البعض - من التقارب معه، أو حتى تقبل مواقفه والترويج لها، 

ورمبا الدفاع عنه أحياناً في احملافل العامة..
ومن أمثلة »العلماني املعتدل« بحسب هذا التعريف: أمين 

نور، عمرو حمزاوي، وحيد عبد املجيد..
ومن أمثل���ة العلماني املتطرف ف���ي علمانيته، املوصوف 
باإلنص���اف في بع���ض مواقفه: د. عالء األس���واني، األديب 

املعروف..

ثانيًا: مقاربة العلماني النفعي:
بحس���ب هذه املقاربة، يت���م تصنيف بع���ض العلمانيني 
بأنهم »نفعيون« ميكن أن يتجاوزوا إش���كاالت فكرية وعقبات 
أيديولوجية، في س���بيل حتقق منفعة مادية أو سياس���ية من 
تعامله���م مع القوى اإلس���المية، ولديهم الق���درة على حتمل 
مستوى مرتفع نسبياً من التناقض في األطروحات السياسية 
بينهم وبني اإلسالميني، في سبيل حتقق املنافع املرجوة، ومن 

أمثلة هؤالء: البرادعي، صباحي، حزب الوفد..

 ملاذا يتح���ول العلمانيون في مواقفهم من اإلس���الميني؟ 
التجربة السياس���ية املصرية طيلة عشرين شهراً منذ ثورة 25 
يناير أظه���رت بوضوح: قصور هاتني املقاربتني عن تفس���ير 
الس���لوك العلماني وعن توق���ع التحوالت الت���ي طرأت على 
املواقف السياسية للقوى والشخصيات العلمانية التي حتالفت 

مع اإلسالميني أو كانت تتبنى منهم مواقف معتدلة نسبياً..
اخللل الرئيس في هاتني املقاربتني أنهما ال تضعان أطراً 
زمنية ملواق���ف العلمانيني، بل تفترض فيها الثبات النس���بي، 
 ومن هنا حتدث املفاج���آت املريرة عندما يتحول العلمانيون..

فم���ا ال���ذي يجعل العلمان���ي املعتدل أو النفع���ي يتحول عن 
مواقف���ه متقمصا حالة مفاجئة – نس���بية - م���ن التطرف 
 في ط���رح أفكاره أو ف���ي صياغة مواقفه من اإلس���الميني؟
ليس من السهل أن نحدد بدقة األسباب الدافعة إلى التحول، 
فهناك دوافع فكرية، وأخرى شخصية، وبعضها ظرفية، ورمبا 
يكون التح���ول محصلة ملجموعة مختلطة م���ن الدوافع غير 
املتزامنة التي تتراكم مع الوقت نتيجة أن التقارب نفسه ليس 
طبيعياً، بل هو مس���ار جانبي مضاد، عقدياً وفكرياً، وبالتالي 
فإن هذا املس���ار يعاني قوة جذب عكسية منذ اللحظة األولى 

لنشأته، وال يتوقف اجلذب إال باختفاء املسار نفسه.

بصف��ة عام��ة، ميك��ن أن نلح��ظ جمموع��ات متنوعة من 
الدوافع يرز أثرها يف الواقع بنسب متفاوتة، وهي:

)  التنافسية

يحدث التقارب في هذه احلالة لوجود مصالح مش���تركة، 
لكن مبج���رد أن يلمح الطرف العلماني فرص���ة مواتية للقفز 
م���ن موقع التحالف مع اإلس���الميني، إلى موقع منافس���تهم، 
فإن���ه ال يتأخ���ر، وه���ذا الدافع ينطب���ق متاماً عل���ى حالة 
 حزب الوف���د، كحزب مناف���س، وكذلك حمدي���ن صباحي..

فحزب الوفد تش���ارك مع حزب احلرية والعدالة في تأسيس 
التحالف الوطني لدخول االنتخابات البرملانية، ومبجرد شعور 
قادته أن احلزب ميكن أن يحصد عدداً أكبر من املقاعد خارج إطار 
التحالف، أعلنوا انسحابهم فوراً، لكنهم في النه��اية عجزوا –
 منفردين - عن حتقيق النسبة التي منحت لهم في إطار التحالف..
أما حمدين صباحي، فقد حتالف مع اإلخوان في االنتخابات، 
ونال عدداً من املقاعد بس���بب هذا الدعم، لكن مواقف حزبه 
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انقلبت متاماً ضد اإلخوان عندما اقتربت االنتخابات الرئاسية 
التي ترش���ح لها صباحي، وحت���ول صباحي وحزبه إلى خصم 

لدود لإلسالميني.

2  اخللفية التارخيية الضاغطة

بع���ض الق���وى العلماني���ة حتتف�����ظ بتاري���خ مرير مع 
اإلسالميني- س���واء كأفراد أو كتيار - وأبرز مثال على ذلك، 
التيار الناص���ري الذي يبرز حمدين صباح���ي كأحد رموزه، 
فم���ن املعروف تاريخ عبد الناصر الدموي مع جماعة اإلخوان 
املس���لمني، فهذه اخللفي���ة تقف عقبة في تنمي���ة التحالفات 

البينية، وإغفالها ولو مؤقتا يؤدي إلى مآزق كثيرة.

3  بلوغ منعطف التصادم الفكري 

التحالف بني اإلسالميني وبعض القوى والرموز العلمانية، 
قد يتخذ مس���اراً هادئاً وإيجابياً في األح���وال العادية، لكن 
 هذا التحال���ف يتعرض لالنهيار عندم���ا يقترب من حالتني، 
األولى: إعداد صياغة دائمة لنظام الدولة، مثل كتابة الدستور، 
حيث تبرز التناقضات بني طرفي التحالف بقوة، وقد ظهر ذلك 
جلياً في انس���حابات رموز علمانية - كانت توصف باالعتدال 
- من اجلمعية التأسيس���ية لكتابة الدس���تور، مثل: أمين نور، 
وحيد عبد املجيد، وذلك بس���بب إصرار قوى إس���المية على 
 تضم���ني م���واد إضافية حتاف���ظ على الهوية اإلس���المية.. 
واحلالة الثانية للتصادم الفكري، عندما تتنامى شعبية القوى 
اإلس���المية، ويبدو واضحاً للجميع إمكانية س���يطرتهم على 

املؤسستني التشريعية والتنفيذية عن طريق االنتخابات.

4  اختفاء العدو املشترك

كثي���ر من التحالفات بني اإلس���الميني والعلمانيني جاءت 
ثَّل قب���ل وأثناء الثورة  عل���ى خلفية وجود خصم مش���ترك، مَتَ
ثَّل في املجلس العس���كري،  في نظام مبارك، ثم بعد الثورة مَتَ
وبعد أن س���قط مبارك واختفى املجلس العسكري من املشهد 
السياسي في أغسطس املاضي، لم يعد هناك خصم مشترك، 
وبالتال���ي اختفت مبررات التحالف ل���دى الكثيرين، وكما هي 
الع���ادة فإن العلمانيني هم الذين يبادرون بالتحول اس���تجابة 

لتغيرات الظروف، وبصورة تفاجئ اإلسالميني دوماً.

5  انتفاء الغرض أو حتقق اهلدف

من الطبيعي أن تتس���م التحالفات ب���ني القوى املتعارضة 

عقدي���اً أو فكرياً، بأنها حتالفات مؤقتة ت���زول عندما ينتفي 
 الغ���رض منه���ا، أو يتحقق ه���دف أحد طرف���ي التحالف..
ومشكلة اإلسالميني هنا مزدوجة، فهي من ناحية تنشأ بسبب 
تخليهم املفاجئ عن التحالف أو التوافق مع رموز أو قوى علمانية 
مبجرد انتفاء الغرض من ه���ذا التحالف، وذلك دون مراعاة 
 ألهمي���ة االحتواء، أو على األقل اإلنه���اء اإليجابي للتحالف،

 وم���ن ناحية أخرى، ف���إن كثيراً من الق���وى العلمانية تتغير 
مواقفها بصورة مفاجئة مبجرد أن حتقق هدفها من التحالف 
مع اإلس���الميني، أو التقارب معهم، ومثال ذلك، حزب الوفد، 
الذي كان يحتاج بعد الثورة إلى رافعة سياسية تدفعه بعيداً عن 
تاريخ���ه امللوث مع نظام مبارك، وقد حتقق له ذلك بالتحالف 
مع حزب احلرية والعدالة ضمن التحالف الوطني، لكنه مبجرد 
أن شعر قادة احلزب بتخلصهم من ميراث النظام القدمي في 
ح���س الرأي العام، تغيرت مواقفه���م متاماً، وصوالً إلى حالة 
 عداء س���افر في الوقت احلالي مع كافة القوى اإلس���المية..
كذلك يقدم د. عمرو حمزاوي منوذجاً للعلماني الذي يس���وق 
نفس���ه كرمز ليبرالي معتدل، للتقارب مع اإلس���الميني، وفي 
سبيل ذلك أعاد صياغة بعض أفكاره وتبنى خطاباً موضوعياً 
لفترة مؤقت���ة، لكن مع جتاوز مرحلة االنتخاب���ات البرملانية، 
وبروزه لل���رأي العام بصورة قوية كرمز سياس���ي مس���تقل، 
 تغي���رت مواقفه، وانقل���ب بصورة حادة ضد اإلس���الميني..
 البرادعي، مثال آخر على دافع »انتفاء الغرض وحتقق الهدف«..

فعندما ق���دم إلى مصر ف���ي عهد مبارك قب���ل الثورة بعام 
تقريباً، تأسس���ت اجلمعي���ة الوطنية للتغيير حت���ت قيادته 
لتكون جتمعاً للق���وى املعارضة ملب���ارك، واعتمدت اجلمعية 
بالدرجة األولى على االنتش���ار الش���عبي والق���وة التنظيمية 
لإلخوان، خاصة ف���ي تنفيذ أكبر إجنازاته���ا وهو بيان »معاً 
 سنغير« الذي أصدرته ويحمل توقيع نحو 800 ألف مواطن..

وظل البرادعي محل احترام وتقدير من كثير من اإلس���الميني 
في األش���هر األولى بعد الثورة، حتى إن���ه كان خيار الكثيرين 

منهم لرئاسة اجلمهورية..
لكن تغيرت مواقف البرادعي بعدما بدأت ش���عبيته تزداد 
في أوساط الش���باب العلماني الباحث عن رمز، ولم يعد في 
حاجة إلى الدعم اإلسالمي التنظيمي والشعبي، وانقلب متاماً 
بعد أن جنحت األحزاب اإلس���المية في اكتس���اح انتخابات 

مجلسي الشعب والشورى عام 2011م.
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صياغة جديدة للعاقة مع العلمانيني 
ال ميكن أن يضطل���ع مقال واحد ببل���ورة الرؤية املطلوبة 
لصياغة العالق���ة مع القوى والرم���وز العلمانية على الصعيد 
السياسي، لكن هذه بعض األفكار االسترشادية في هذا السياق: 
- في مناخ سياس���ي معقد ومنفتح كما هو احلال في مصر، 
من اخلط���أ االنغماس ف���ي العمل السياس���ي دون تكوين رؤية 
واضحة مؤصلة - شرعياً - ملسألة العالقة مع العلمانيني، وبناء 
التحالفات معهم، فمن املهم معرفة احلدود ومس���احات احلركة 
املتاحة، والوضع هنا ال يحتمل االكتفاء بتقريرات عامة، أو أصول 
كلية، بل يحتاج إلى تفصيل وتأصيل مس���تمرين، ومن يقترب من 
الواقع العملي السياس���ي اإلسالمي حالياً، يكتشف عشرات من 
عالمات االس���تفهام لدى الناش���طني والسياسيني اإلسالميني، 

التي تفتقر إلى إجابات واضحة محددة من علماء األمة.
- م���ن الضروري قب���ل البدء بعالقة جدي���دة مع طرف 
علماني، أن نرسم خريطة تقريبية لنقطة التحول في مساره، 
أو بعبارة أخرى: نقطة عودته إلى مساره األصلي، فال بد من 

وضع أطر زمنية تقديرية ملدة التحالف..
- قضية التوافق تفتقر إلى أطروحات جديدة، فال ميكن 
أن يسمح اإلسالميون بأن تبقى إشكالية »االنفراد باحلكم« أو 
»مواجهة املجتمع الدولي«، عوامل كابحة لتقدمهم السياسي، 
ورمبا يكون التنوع اإلسالمي مدخاًل مناسباً للتخلص النسبي 
من هذه اإلش���كالية - ولو عل���ى الصعيد الداخلي -، فعندما 
تك���ون هناك قوة إس���المية واح���دة على الس���احة، تتعاظم 
حمالت التخويف واالتهام والس���عي لالنف���راد باحلكم، لكن 
في حالة وجود قوى إس���المية متعددة، ف���إن التحالف بينها 

ميك���ن أن ين���درج حت���ت عنوان 
»الت��واف���ق« الذي يحم���ل معاني 
 إيجابي�����ة ل��دى ال���رأي ال��عام..

ال يعن���ي ذلك طبع���اً الدعوة إلى 
بل محاولة  اإلس���المي،  االنقسام 
اس���تغ��الل االنقس���ام املوجود – 
أصاًل - لتحقيق أهداف مشتركة..
اإلس���الميون  يحت���اج   -
إل���ى تنوي���ع مظاه���ر تواجدهم 
عل���ى الس���احة السياس���ية، فال 

يج���ب االنحصار في ش���كل »اجلماعة« و »احل���زب« فقط، 
بل يجب االنتش���ار ف���ي كافة مج���االت العمل السياس���ي، 
 ومنظمات املجتمع املدن���ي، من أجل تعدد املنابر والالفتات.. 
وليس مقبوالً عندما يجلس اإلس���الميون على مائدة تفاوض 
مع قوة علماني���ة، أن جند احلضور العلماني يتس���م بالتنوع 
والتع���دد ما بني أح���زاب وائتالفات وجمعي���ات ومنظمات، 
 بينما احلضور اإلس���المي يتس���م بالنمطي���ة واحملدودية..
ومرة أخرى أؤكد أن ذلك ليس دعوة للتعدد املؤدي إلى التنازع، 
بل ميكن للحركة الواحدة أن تقوم هي نفسها بتعديد منابرها، 

فليس مقصوداً أن تتعدد املناهج والرؤى.
- قد يكون مستحس���ناً في بع���ض احلاالت وعلى صعيد 
بعض أش���كال العمل السياسي، أن يتم التخفف من الشعارات 
اإلسالمية، وهنا يجب أن نفرق بني ممارسة العمل السياسي 
وفق الضوابط الش���رعية، وبني رفع الش���عارات املثبتة للهوية 
اإلسالمية، فاألمر األول مطلوب ومؤكد، والثاني ليس كذلك.

- اخلالف بني اإلس���الميني والعلمانيني خالف عقدي ال 
يزول إال بانتقال أحدهما ع���ن عقيدته إلى العقيدة األخرى، 
فاملفاهيم العلمانية متصادمة متاماً مع العقيدة اإلس���المية، 
ومهما بذل الطرفان من جهد في حتقيق التقارب بينهما، ولو 
على حس���اب الثوابت لدى كل ط���رف، فإنه في النهاية يصل 
الطرفان إلى نقطة تصادم عندما يتضاد املش���روع السياسي 
ألحدهما مع اآلخر، وحتى مع محاولة بعض القوى اإلسالمية 
تقدمي تنازالت في هذا الس���ياق، فإن القوى العلمانية ال تقبل 

انفراد اإلسالميني باحلكم ولو مبشروع هجني.
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جنيبة بوغندة

]قصة قصيرة[
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الطالب والتلميذ ودورهما
في فشل التربية والتعليم

المسكوت عنه في إصالح التعليم

ال���ق���اليل ال����ك����رمي  ع���ب���د  د. 
Karim_kallali@hotmail.com

karimkallali 

]قضايا تربوية[

يأتي هذا املقال مس���اهمة في اكتشاف مواطن اخللل في مجال التربية والتعليم، 
ومحاولة ملعاجلة بعض املس���كوت عنه في اإلصالح املزعوم، ورغبة في عدم االكتفاء 
بالن���واح والبكاء على احلال، حيث ال نزال رغم الش���عور بخطر املصاب نراوح مكاننا 
في ش���تى خطط اإلصالح ومخططات االس���تعجال التي ال تزي���د التحصيل العلمي 
والبناء التربوي إال قتراً وذلة، ونتوهم بأننا نقطع املس���افات، ونلهي أنفس���نا مبختلف 
املس���وغات واملبّررات، وال نكف عن صناعة العجز وتكريس الواقع املتردي، مبتدعني 
بني موس���م وآخ���ر رؤى متباينة ومتناقضة تخضع ألهواء ش���خصية ورغبات فردية؛ 
الفتقادنا رؤية إصالحية اس���تراتيجية تالمس بدقة مكام���ن الداء، ومواقع الضعف، 
وتق���وم كل مرحلة من املراحل مبعاجلة ش���املة، لتحديد اإلصابات واألخطاء. وما لم 
تكن لدينا املصارحة مع الذات قيادة وش���عباً، فس���وف ننمي التخلف ونكرس الركود 
ونبارك العج���ز، حاملني لواء الضالل والتضليل، والوه���م واإليهام، مهدئني األزمات 
بحقن مؤقت���ة منتهية الصالحية تلهي الناس عن األل���م وتلجم فيهم الغضب، يرغب 
مسؤول كل مرحلة أن يتجاوزها بسالم، وليذهب اجلميع بعده نحو الطوفان؛ ألمنه من 
املراقبة واحلس���اب.. كما ال يهتم األس���تاذ إال مبراقبة آخر الشهر، والتلميذ ال يعتني 
إال باجتياز املراحل وجتاوز االمتحان، وإن كان ذلك دون اس���تحقاق، إال من رحم ربك 

من كل ذلك وقليٌل ما هم.
وال يكف���ي في إصالح املس���توى التعليمي الهزيل ملختلف املراح���ل التعليمية من 
االبتدائي حتى الدراس���ات العليا؛ االنفعال واالرجت���ال واالدعاء، والهروب من قضية 
إلى أخرى، واس���تبدال برنامج بآخر، واالكتفاء بالنقد واإلبطال وقرارات النقض؛ دون 
تقدمي احللول الناجحة املدروسة بعناية ودقة والصادرة من أهل املجال واالختصاص، 
أو إنضاج خطة ودراس���تها بجرأة وش���جاعة وتقومي لبيان موطن اخللل؛ فرغم كثرة 
اخلط���ط والضجيج الصادر من هنا وهنالك، ال يزال املس���توى التعليمي يترّدى يوماً 
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على الكس���ل العارم واملنظ���م الذي يدب في 
صفوف الطلب���ة والتالميذ، وصار الس���مة 
الب���ارزة عل���ى وجوههم.. يف���ّر الطالب من 
القاعة واملدرج، والتلميذ من القس���م؛ فرار 
الس���جني من الس���جن. يأت���ي الطالب إلى 
اجلامعة وال يكلف نفس���ه عن���اء احلضور، 
ويقضي ساعات الدراسة مستتراً أو مجاهراً 
رفقة خليل أو خليل���ة. في قاعة أخرى غاب 
أس���تاذها وطالبها، ويصاب األس���تاذ بخيبة 
أمل وهو يرى الغائبني والغائبات عن احلصة 
يداومون احلض���ور والطواف بحرم اجلامعة 
وساحة املدرسة وال يفتح معظمهم الكتاب إال 
في فترة املراجع���ة لالمتحان؛ إن وجد لديه 
الكتاب أو ما يراجع في���ه، أو يكتفى بأماني 
وأحالم تصدقها احلراسة املغشوشة وتكذبها 

األمانة واحلزم والصرامة.
والواقع الذي ال ميك���ن إنكاره يعّد خير 
ش���اهد وإدانة مس���تمرة ملس���توى الطالب 
والتالمي���ذ مبا تنتجه اجلامع���ات واملدارس 
في الغالب من ش���خصيات مه���زوزة فارغة 
م���ن العلم، أمية أو ش���به متعلمة، بعيدة عن 
التفكير واالجتهاد والتبصر بالنتائج واالعتبار 
بالعواقب، ال تتقن س���وى املطالب والتنظير، 
إهمال  ف���ي  والتفن  باحلق���وق  واملطالب���ة 
الواجب���ات، وكم���ا أن املطالب���ة باحلق حق، 

فإهمال الواجب باطل.
لقد كان الطالب اجلامعي النواةَ ملجتمع 
العلم واملعرفة، واملس���اهم في حل املعضالت 
مبختلف  للمعرف���ة  واملنت���ج  االجتماعي���ة، 
التخصصات والدراس���ات؛ لكن مع ش���ديد 
األسف جند أن هذا املشروع الطموح أصبح 
َكاّلً على املجتم���ع أينما توجه ال يأتي بخير، 
وأصبح املجتمع منش���غاًل مبدارس���ة همومه 
وإصاباته ومش���كالته، وحتول إلى مش���كلة 
وعبء بعجزه عن انتش���ال األمة من واقعها؛ 
لعدم توفره وعجزه عن وعي وإدراك مشاكله 
الذاتية فضاًل ع���ن االجتماعية، فضاًل عن 
تقدمي احللول له���ا؛ لذلك لم يحقق املأمول. 

بع���د يوم، وتهدر الكثير من الطاقات، وتبعثر الكثي���ر من التضحيات... والطلب 
دوماً يلقي بالتبعة واملس���ؤولية على اآلخر، دون مراجعة الذات ومعاجلة األسباب 
احلقيقية للداء املنبعث منه، وقد ال نكون بحاجة إلى ذكر مظاهر الكس���ل وتبديد 
الوقت لدى التلميذ والطالب، واس���تهتاره بالشأن الدراس���ي، واستمرار حاالت 
الكس���ل واخلمول التي يضرب لها زعماء الهزائم والفش���ل الدراسي الطبول من 
الطلب���ة والتالميذ، وينتقلون بزعامة الهزمية وقيادة الفش���ل واخلذالن من موقع 
إل���ى موقع، ومن قضية إلى أخرى، ومن مطل���ب إلى مطالب، متفّننني في ابتكار 
ما يلقون عليه الالئمة، ويبّرئون أنفس���هم من التبعة واملسؤولية، وهم املساهمون 

بالنصيب األوفر في الفشل الواقع؛ خلوار عزائمهم، ووهن إرادتهم.
وكم وددت أن يتفضل طلبة اجلامعة في مختلف املسالك والشعب، والتالميذ 
في مختلف املراحل؛ بتقومي التجرب���ة، وحتديد األخطاء، واالعتراف بالتقصير، 
واجل���رأة على النقد والتقومي واملراجعة، ومصارح���ة الذات بالتقصير واإلهمال 
املفضي إلى الكس���ل واخلمول، وعدم اخلوف من الواقع؛ ذلك أن التس���تر على 
اخلط��أ - مع األس���ف - أصبح ثقاف���ة، وأصب���ح له حماة وَحَملة؛ والتهرب من 
املس���ؤولية صار ديدناً وعادة، كل أمة تلق���ي بالالئمة على األخرى وتلعن أختها. 
وإذا اتفقن���ا على تخّبط واضعي البرامج واملناهج الدراس���ية؛ فإننا نتفق كذلك 
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وكثر في املجتمع بعض اخلريجني الذين أصبحوا عالة ومشكلة 
بدل أن يس���هموا في تنمية املجتمع والنهوض به. وصار الطالب 
والتلميذ ب���ؤرة أمراض اجتماعية كان ينتظ���ر منه أن يعاجلها 

فأصبح واقعاً فيها، من فواحش ومخدرات.
إن كثي���راً من رؤى التغيير واإلصالح وحتديد املش���كالت، 
تتناول البرامج واملناهج وتغِفل العنصر البش���ري، ولم تستهدفه 
باإلصالح كما ينبغي، واختبأ الكثير من الطالب بفش���لهم وراء 
البرامج واملناهج املش���ّوهة بعجره���ا وبجرها؛ فضاعت بذلك 
أجور وأعمار وأموال.. وكم ه���ي املراحل العمرية التي ضيعها 
ويضيعه���ا الطلبة والتالمي���ذ ذهاباً وإياباً ف���ي الطرق وحرم 

اجلامعات والساحات املدرسية؟
ونتفاخر في كثير من األحيان بعدد اخلريجني والناجحني، 
ونش���تكي من العجز عن اإليواء دون تقيي���م األداء، ومالحظة 
املس���توى الهزيل الذي ال يليق أن تنسب صاحبه للمستوى الذي 
تخرج منه؛ ولك أن تتأمل حال طالب تخرج من اجلامعة وهو ال 
يجيد حترير طلب، وأذكر أستاذة حدثتنا في اجلامعة أن طالباً 
جامعي���اً طلب من عامل نظافة أم���ي أن يحرر له طلباً ليقدمه 
للعمي���د. أما حملة الباكالوريا فح���دث وال حرج؛ أجزم أن فئة 
عريضة منهم تعجز عن إنشاء جملة سليمة من األخطاء اللغوية 

واإلمالئية، وقد شاهدتهم رأي العني.
واإلصالح ال يجوز أن يقتصر على األشياء من برامج وجدران، 
بحيث أصبحت اجلهات الوصية تختزل اإلصالح وطّي املسافات 
في املظاه���ر، بل ينبغي اس���تهداف العنصر البش���ري باعتباره 
األساس، ولعل التجربة الفلسطينية خيَر مثال في هذا املجال مبا 
يتوف���ر عليه طالبها من رغبة وإرادة رغم كل املعوقات واملثبطات، 
ورغ���م ذلك كله تصدروا القائمة في التربية والتعليم الناجح، وإن 

كنا ظاملني ألهل فلسطني بهذه املقارنة التي تبخسهم قدرهم.
وقد كان احلرم اجلامعي والس���احة املدرسية ساحة للعلم 
واملعرفة لها قوتها في التأثير الثقافي والفكري، وحتولت اليوم 
إلى ساحة للشهوات والغرائز ونفث املكبوتات اجلنسية وإشاعة 
االنح���الل اخللقي باس���م احلرية الش���خصية واإليديولوجية 
الفكرية الت���ي تنتهك القي���م واألخالق اإلس���المية الرفيعة. 
وتس���يء تلك السلوكيات املنحرفة للمدرسة، فتتحول من وسيلة 
تربية إلى وس���يلة انحالل وهز الثوابت وتوهني القيم، واغتيال 
حرمة اجلامعة ومكانتها، واالعتداء على أدبيات املدرس���ة حتت 
مس���ميات براقة، وخداعة، بحماي���ة ومباركة من اجلميع، وَمن 
أنك���ر أو حاول عّد معادياً للحرية ومنتس���باً للرجعية، وصارت 

التقدمية مقتصرة على املجاهرة بالفاحشة.

ولتحقي���ق إصالح حقيقي مثمر وفاعل، يجب أن تس���تعيد 
املدرسة رس���التها في التحصني الثقافي والتربوي، وتكف عن 
حماية االنحالل اخللقي، وتقدم النماذج التي متثل الش���خصية 
املسلمة، وحتمل الرسالة، وتثير االقتداء واالتباع، والطالب بقدر 
م���ا يلتزم بهذه االلتزامات بقدر ما مين���ح احللول واإلمكانات، 
وينتق���ل من موق���ع العطالة واتباع الش���هوات إلى استش���عار 
املس���ؤولية والتحديات، ذلك أن أي جن���اح أو إصالح ال ميكن 
أن ينجح إال من خالل عزمات البش���ر، واستش���عار املسؤولية، 

وتقدمي التضحية.
هذا جانب من املش���كلة، واجلانب اآلخر هو مظهر الهزمية 
النفسية واليأس عند الطالب في مستهل مشواره، والتلميذ في 
أولى خطواته، وافتقاد أي قدرة على توظيف ما لديه من قدرات 
وإمكانات، واالستسالم الكامل، وانطفاء الروح والعيش في سلم 

وانتظار ما يجود به اآلخر من مناصب ووظائف...
ونحن منتل���ك أكثر بكثير مما ميتلك غيرنا من الش���عوب 
املتقدم���ة علينا في التعليم، لكن اإلش���كال في اإلصابة البالغة 
التي متّس العنصر البش���ري الذي أصبح عبئ���اً بدل أن يكون 
سنداً ومنطلقاً، ونتجاهل هذا اخللل في اإلصالح فيزداد عجزنا 

وتتعمق مأساتنا.
وقد تكون بعض جوانب املش���كلة التي نعانيها في العنصر 
البش���ري جاءت ثمرة للفس���اد التعليمي، فكثير من املؤسسات 
العلمي���ة، ليس في بلدنا فحس���ب، بل في العالم اإلس���المي؛ 
مسكونة بثقافة اآلخر التي ال تناسبنا، ويحمل تلك الثقافة بعض 
أطر التربية والتعليم الذين ال يزال بعضهم رهائن ملبادئ فاسدة 
تلقوها في مستنقعات آسنة في الداخل واخلارج، ويعّدون أمثلة 

شوهاء مشوهة في العلم والسلوك.
وجناح اإلصالح أو فس���اده - فيما أرى - يحسمه العنصر 
البش���ري، مس���تنداً في رأيي هذا إلى واقع األجيال الس���ابقة 
في املغرب ممن لم يتوفر لهم ُعش���ر ِمعش���ار ما يتوفر للطلبة 
والتالمي���ذ اليوم، وقد كانوا دون نقل مدرس���ي أو إيواء، بل ال 
يجدون ما يس���دون به الرمق، ورغم ذلك كان مستواهم مشرفاً 
جداً في مراحله األول���ى، أما املراحل النهائية فكان بالغها يعّد 
من العلم���اء، ونظراؤهم اليوم في املس���تويات املماثلة أنصاف 

متعلمني، وبعضهم يحارب األمية.
ولع���ل هذه الكلمات تكون لبنة على طري���ق البناء املأمول، 
وتفك بعض القيود الذهنية التي حلقت بعملية اإلصالح، وتصلح 
بعض اخللل والعطب الذي حلق بالتربية والتعليم، وتخلصها من 

االرجتال، وتعود بها إلى مسارها الصحيح.
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إن الوقائ���ع على األرض تثبت أن من يس���يِّر العدالة 
الدولية هو رغبة القوة التي ميتلكها أعداء اإلسالم، وعلى 
رأسهم اليهود والنصارى ومن سار على خطاهم من أتباع 
امللل والعقائد الفاس���دة، سواء كانوا مجوساً أو نصيريني 
أو غيرهم من البوذيني. وحينما نقتفي أثر العدالة الدولية 
فإننا س���نجدها فكرة إنسانية غايتها خدمة ذلك اجلانب 
م���ن العالم، وخي���ر دليل على ذلك )العراق، فلس���طني، 
كوس���وفا، الشيش���ان، الصومال، والفلبني(، والكثير من 
األقليات املس���لمة التي تعيش ف���ي العالم، حيث تتعرض 
جلرائم بشعة على يد ملل الكفر املختلفة، إال أنها  ال جتد 

من العدالة الدولية إال الصمت وغض البصر. 
وبالرغم م���ن أن املادة الثانية م���ن اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان تنص على: )لكل إنسان حق التمتع بجميع 

احلقوق واحلريات املذكورة في هذا اإلعالن، دومنا متييز 
من أي نوع بسبب العنصر، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، 
أو الدين، أو الرأي »سياس���ياً وغير سياسي«، أو األصل 
الوطن���ي أو االجتماعي، أو الثروة، أو املولد، أو أي وضع 

آخر(. 
إال أن أكث���ر م���ن 20 ألف قتيل من مس���لمي بورما 
س���قطوا لم يكونوا س���بباً كافياً ليجعل العدالة الدولية 
املزورة تتحرك لوقف الهجمات التي تش���نها اجلماعات 
البوذية برعاية حكومية عليهم. إن هذا امللف الذي تنشره 
»البيان« حول ه���ذه القضية، ما هو إال تعبير واضح عن 
رفضها للصمت العاملي واإلس���المي ع���ن تلك املجازر، 

والتقصير الواضح بحق املسلمني هناك!!

الروهنجيا.. جدار الصـمت 
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دعون���ا نتع���رف في البداي���ة على الضحي���ة، وَمن هو 

اجلالد؟ وما س���بب العدوان؟ حتى يتس���نى لنا أخيراً 
البحث عن حلول عملية للحّد من هذا العدوان الغاشم.

فالضحية هي أقلية مس���لمة تدعى »الروهنجيا«، 
أو قل إن ش���ئت »الش���عب األراكاني«، ويقطنون إقليم 
»أراكان« غرب���ي بورما منذ 12 قرن���اً من الزمان، وهم 
في اجلملة أبناء العرب الذين اس���توطنوا وتزاوجوا مع 
الهنود والفرس من س���كان تل���ك املنطقة أو املهاجرين 
إليه���ا على فت���رات متالحقة. له���م حياتهم اخلاصة، 
ونش���اطهم املتمثل في الصي���د والزراعة واالحتطاب، 
إضاف���ة إلى التج���ارة احمللية البس���يطة، كما أن لهم 
انتماءهم الديني املتمثل في اإلس���الم الس���ني، وحبهم 
الشديد للحرمني الش���ريفني، وحرصهم على حتفيظ 
أبنائهم الق���رآن الكرمي، واعتناءهم بعمارة املس���اجد 

والكتاتيب اإلسالمية، خصوصاً في بالد املهجر، حيث 
احلرية الدينية التي لم يحظوا بها في موطنهم األصلي 
»أراكان«.. تنتم���ي هذه األقلية من حيث الس���حنة إلى 
مجموعة الشعوب الهندية الفارسية، مع مسحة عربية 
واضحة؛ لوجود عرق عربي ينبض فيهم، إذ اس���توطن 
رجال من العرب املنطقة قدمياً كما أس���لفت. يتحدث 
هذا الش���عب لغة خاصة غير مكتوبة، وهي خليط من 
ثالث لغات أساسية، وهي: العربية والهندية والفارسية، 
إضافة إلى مف���ردات إجنليزية دخلت لغتهم مع امتداد 
االس���تعمار البريطاني مؤخراً، ويقال: إن لغتهم كانت 
تكتب في فترات معينة أثناء احلكم اإلسالمي ملوطنهم، 
لكنه���ا اندثرت بس���بب اس���تهداف حضارتهم مع املد 
الب���وذي الذي انته���ى باحتالل بالدهم ع���ام 1884م، 
ووقوع املس���لمني في وطأة القه���ر البوذي، ثم وقوعهم 
بعد ذلك حتت االحت���الل البريطاني. هذا ويعد إقليم 
»أراكان« آخر امتداد إس���المي متصل بالقارة الهندية 
ش���رقاً، حيث تأتي سلسلة جبال »أراكان يوما« كفاصل 

طبيعي بني احلضارتني اإلسالمية والبوذية.

اخلري أب��و  حممد  أمح��د 
khair99@gmail.com

مأساة مسلمي

بورما..
ه����ل من ح�����لول؟!

منذ سبعين سنة خلت، وأمام نظر العالم وصمته المريب؛ ظل 
النظام البورمي العسكري االشتراكي المستبد يمارس دون حسيب 
 وال 

ً
أو رقيب إرهاب الدولة تجاه ش���عب مس���لم أعزل ال يملك حوال

قوة إال بالله.

] ملف العدد [
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أم���ا اجل���اد، فهو ذلك النظام العسكري احلاكم، أو الطغمة 

الفاشية الغاش���مة التي حتكم البالد بالنار واحلديد، يساند 
اجل���الد رهبان بوذيون متطرفون أضف���وا على العدوان ضد 
األقلية املس���لمة سمة القداس���ة والواجب الديني، ولذا كانت 
نتائج املؤامرة عنيفة جداً. دأب النظام االش���تراكي مبشاركة 
الرهبان، الذين نظروا في النجوم، فارتأوا إلى أن اخلالص من 
مسلمي أراكان هو هدف ديني مقدس، وأن خير وسيلة لتنفيذ 
اجلرمية هي استثارة شعب املونغ البوذي الذي يسكن جنباً إلى 
جنب مع املسلمني، وعدم ظهور النظام العسكري في الصورة 
بشكل مباش���ر، وكان أول صيحة مقدس���ة إلخراج املسلمني 
وتهجيرهم في ع���ام 1942م متخضت ع���ن قتل 100.000 
مسلم أكثرهم من األطفال والنس���اء والشيوخ والعلماء، فيما 
متكن 30.000 مس���لم من الهرب واللجوء إلى بالد إسالمية 
أخرى، مثل: بنجالدش وباكستان وماليزيا وتايلند والسعودية 
واإلمارات. لم يتوق���ف العدوان، بل ظل مُياَرس وفق خطوات 
منظمة كان آخرها مأس���اة عام 2012م التي هّجرت أكثر من 
110.000 مسلم، وقتلت وجرحت عشرات األلوف من األنفس 
حرقاً وغرقاً وقتاًل، جلهم من األطفال والنساء، ومت اغتصاب 

أعراض آالف الفتيات املسلمات.

أم���ا س���بب الع���دوان، فهو حتقيق اله���دف املقدس بإخراج 

آخر مس���لم من إقلي���م أراكان حتى تكون بورم���ا، التي تعتبر 
نفسها وصية بوذا وأرض الباغودا ومحج البوذيني في العالم؛ 
خالصة للبوذيني ومحرمة على غيرهم، ولذا كان الهدف األول 
واألخير تهجير املجتمع املسلم بأكمله، ولم يكن القتل واحلرق 
واالغتصاب واإلذالل وفرض الضرائب والقيود على ممارسة 
العبادة وبناء املس���اجد واملدارس واحلركة والتنقل وممارسة 
املهن... وغير ذلك؛ أهدافاً في ذاتها، بل هي وس���ائل لتحقيق 
احللم املق���دس، أال وهو التهجير؛ ولذا دّوى بها صريحة على 
املأل الرئي���س البورمي احلالي )ثني س���ني(، قائاًل: »ال نريد 
الرهنجيا أن يعيش���وا بيننا، إنهم ليس���وا من إثنيتنا، وأفضل 
ح���ل هو أن يتم إع���ادة توطينهم في بلد ثال���ث، أو الزج بهم 
ف���ي مخيمات األمم املتح���دة«. نعم، قالها املجرم الس���فيه، 
ونثرها على مسامع العالم املتخاذل اخلائن، دون أن يهب أحد 
للنصرة أو تبدي���د الباطل، مثلما قال فرعون: }َوَق���اَل ِفْرَعْوُن 
َل ِديَنُكْم َأْو َأن ُيْظِهَر ِفي  ُه إِنّي َأَخاُف َأن ُيَبِدّ َذُروِني َأْقُتْل ُموَس���ى َوْلَيْدُع َرَبّ

اأَلْرِض اْلَفَساَد{ ]غافر: ٢٦[ ، أما الشمطاء )سوكي(، التي 
تزعمت الدميقراطي���ة زوراً وبهتاناً، ونالت جائزة نوبل 
للس���الم نفاقاً وسحتاً؛ فقد سكتت دهراً ونطقت كفراً 

ووضعت الضحية واجلالد في كفة واحدة.

مضت سبعون سنة، وكانت سنني قهر وظلم وإذالل، 

كانت س���نني عجاف وإخافة وإرهاب، شابت من هولها 
الرؤوس، وسقطت من إثرها األجنة من البطون. كل ما 
تتخيله من ظلم وقتل وإراقة دماء واس���تباحة أعراض 
وأموال وأنفس، متت ممارس���ته وبأبش���ع الصور، بال 
نكير وال حسيب وال نصير وال معني وال مغيث؛ إال الله 
احلليم اللطيف، ولوال لطفه ملا بقي من هذا الش���عب 
عني تطرف على وجه البس���يطة، لكن الله مظهر دينه 

ورافع كلمته ولو كره الكافرون.

نعم، مضت سبعون سنة، وأمريكا التي كنا ننظر إليها 

– نح���ن أمة املليار ونصف املليار - بعني االس���تعطاف 
ف���ي كل نازلة حت���ّل بنا علّها ترحمنا أو تش���فق علينا 
أو على أقل األح���وال تنبس بكلمة نكير؛ هي من تقف 
اليوم بجانب بورما، إذ أضحت ملبية للشره االقتصادي 
األمريكي. أما الغرب وما أدراك ما الغرب، فلم يتحرك 
بكل دول���ه ومنظماته للنصرة. أما أمة اإلس���الم فهي 
على كثرة عددها غثاء كغثاء الس���يل، ال جتيد س���وى 
اإلدانة واالس���تنكار، ث���م العودة إلى الف���رش الوثيرة 
الستكمال الرقاد واألحالم الوردية.. لم تعد تؤرقها أو 
تقض مضاجعها املشاهد اليومية لعشرات القتلى وهم 
أش���الء، ومئات اجلرحى من األطفال والنساء والعجزة 
وهم غارقون في أنهار الدماء، وهناك من يتشدق نفاقاً 
بكتابات أو عب���ارات تبرر ما يقوم به العدو من مجازر 

وحشية يشيب لهولها وفظاعتها الولدان.

إن اإلج���رام البورمي الرامي إلبادة الش���عب األراكاني المس���لم 
لهو عمل مخطط له ومس���وغ في كل وقت وآن، وغالب الظن أن 
األم���ة بأكمله���ا تمر الي���وم بامتحان خطير ومحك يس���تظهر من 
خالله العدو مدى تماس���كها واتحادها وم���دى قوتها وصمودها 

في إدارة ومواجهة التحدي..!!
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الع���دو اآلن يعربد براً وجواً وبحراً كما يش���اء، 
يصول ويج���ول دون أن يبالي بأحد، والقوى العظمى 
تصفق له س���راً وعلناً، ونحن جنتمع ونقرر ثم نخرج 
مبا ال يس���اوي احلبر الذي نكتب ب���ه.. ماذا أفادنا 
التنديد واس���تجداء من ال يرحم، هل أوقف ذلك كله 
الدم النازف في جس���دنا اجلريح؟ ومباذا عسانا أن 
جنيب الطفولة التي انتهكت براءتها وصيانتها لتتمزق 
أش���الًء وأجزاء؟ كل أطفال أراكان اليوم بال استثناء 
إما قتيل أو جريح على ش���فير املوت أو يتيم أو مروع 
به، وكل واحدة من ه���ذه احلاالت أمرُّ من األخرى.. 
قلوبن���ا يا ق���وم تفطرت وتقطعت أوص���االً من هول 

مشاهد القتل والترويع والدمار احلاصل اليوم.
إننا جميعاً إخوتي نبحث عن فرج قريب، أو أمل 
يل���وح في األفق، علَّ أمتنا تس���تفيق من طول الغفلة 
والس���هاد وتنفض عن نفس���ها غبار ال���ذل والهوان، 
فلم جند س���وى مزيد من األلم.. ومزيد من الصمت 
املخي���ف.. بل مزيد من اخلنوع للع���دو اللعني.. كأن 
ش���بح املوت يطارد اجلميع وقد أخرستهم سكراته.. 
أتس���اءل في ظل هذه الظروف العصيبة: ما الواجب 
علين���ا كأفراد وجماعات ودول وأمة ال تهزم من قلة؟ 
ما الس���بيل إليقاف تدفق الدم النازف؟ ما الس���بيل 

لوضع حد لهذا اإلجرام؟
أعتقد أن السبيل املادية حللحلة املأساة، ووضع 
ح���د مؤكد لها؛ تكمن في أمور، وذلك باس���تصحاب 
اإلخ���الص والنية الطيبة، والعودة إلى دين الله - عز 
وجل - الذي هو أس���اس النصرة والتمكني، أخلصها 

فيما يلي:
- إيجاد موقف موحد من جميع الدول اإلسالمية 

جتاه قضية أراكان.
- اعتب���ار دور منظم���ة التع���اون اإلس���المي، 
وإعطاؤه���ا الصالحيات كافة للتحرك، وعقد القمم، 
وإصدار البيانات، والتحدث في احملافل الدولية باسم 

الدول اإلسالمية قاطبة، وحتريك القضية دولياً.
- قيام الدول اإلس���المية مبس���ؤولياتها كاملة، 

وتتلخص فيما يلي:

• العم���ل عل���ى تدويل القضية، وبذل اجل���اه والعالقات لرفعها 	

للدول ذات النفوذ والقرار، والعمل على اس���تصدار قرارات 
قوية تطالب مجلس األم���ن ومنظمة األمم املتحدة بالتحرك 

الفوري للبت في القضية دون تأخير.

• ممارس���ة الضغ���ط االقتصادي، وقط���ع العالقات التجارية مع 	

حكومة بورم���ا )ميامنار(، وهذا جانب مؤثر جداً؛ ألن الدول 
اإلس���المية متتلك مقومات الطاقة التي ال يستغني عنها أي 

كيان في العالم.

• ممارسة الضغط السياسي، وتكون على مسارين، هما:	

1- مس���ار دبلوماس���ي يتعلق بإرسال رس���ائل قوية اللهجة 
لس���فراء ميامنار ل���دى جميع الدول اإلس���المية، مع ترقب 
ومتابعة املستجدات، أو طرد وسحب السفراء بصورة مؤقتة 
أو دائمة، إن لم يحصل أي تطور في القضية إيجاباً.. وأيضاً 
زيارة وزراء اخلارجية لبورما إليصال رسائل قوية حول إرادة 

تلك الدول جتاه القضية وبيان مواقفها.
2- مسار سياس���ي يتعلق مبتابعة حترك ملف القضية لدى 

الدول ذات القرار والنفوذ، وإرسال الوزراء لتلك الدول.

• حتريك اإلعام اإلسامي، وذلك ملمارسة ما يلي:	

1- املثابرة في إبراز القضية مبختلف الوسائل والبرامج.
2- توس���يع الدائ���رة اإلعالمية ملواكبة األح���داث أوالً بأول 
وحتليلها بواسطة خبراء سياس���يني وبلغات عدة، وذلك في 

طريق تدويل القضية إعالمياً للفت أنظار العالم قاطبة.
3- تأهيل نفر من أبن���اء األراكانيني إعالمياً، ومن ذلك فتح 

مشروع منح دراسية ولو كانت محدودة لتأهيلهم.
4- العم���ل مع ال���دول األخرى لكس���ر احلص���ار والتعتيم 

اإلعالمي.
5- حتريك وتنش���يط العمل اإلغاثي بص���ورة عاجلة، وذلك 
بإطالق حمالت إغاثة ش���عبية، والس���ماح للهيئات اإلغاثية 
بالتح���رك ضمن حتالف���ات دولية لبذل اإلغاثة، وإش���راك 
عناصر أراكانية من دول املهجر، وعناصر نشطة صديقة من 
دول الغرب، في مجاالت تطوعية صرفة، والعمل على كس���ر 
احلصار املف���روض إغاثياً، واإلفادة من التجارب الدولية في 

هذا الشأن.
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• حتري���ك العم���ل القانون���ي والعدل���ي: وذل���ك بالس���ماح 	

لنقابات واحتادات احملامني في جميع الدول اإلسالمية 
واحملامني املتعاطفني م���ن دول الغرب، بعمل حتالفات، 
لرف���ع القضية ملجلس األمن ومالحقة املجرمني جنائياً، 
وكذا تأهيل مجموعة من أبن���اء األراكانيني ممن تتوفر 
فيه الكفاءة في دورات ومنح دراس���ية قانونية لتمكنهم 

من حتمل مسؤوليات قضيتهم الحقاً.

• قي���ام املجتم���ع اإلس���امي وأف���راده بدورهم في النصرة، 	

وذلك عن طريق:
التعريف بالقضية في املناس���بات العامة واخلاصة، حتى 

لألسر واألبناء والطالب واجليران واألقارب.

• إرس���ال برقي���ات برس���ائل احتج���اج قوي���ة لألمم املتحدة 	

واحلكوم���ات لتبي���ني مواق���ف األف���راد واجلماعات 
واملؤسسات أيضاً حيال القضية، والتأنيب الشديد على 

التقاعس والتخاذل، وهذا متاح قانوناً، ومعتبر.

• قيام العلم���اء والدعاة مبؤسساتهم وتنظيماتهم وهيئاتهم 	

وأش���خاصهم، بدورهم الذي سيس���ألون عنه أمام رب 
العاملني، ببياناتهم ونصحهم وإرشادهم وحتالفهم، وفي 
خطبه���م ودروس���هم، وأمام طالبهم، وفي مس���اجدهم 

ومدارسهم وجامعاتهم.

• املداخل���ة اإلعامي���ة ف���ي البرام���ج لإلض���اءة بآرائهم 	

ومواقفهم.

• ب���ذل املعون���ة املتاح���ة إلغاثة املنكوبني الذين يفترش���ون 	

األرض ويلتحفون السماء ويقتاتون ورق الشجر ويشربون 
املياه اآلسنة.

• تفاع���ل األراكاني���ني ف���ي املهج���ر مع قضيتهم، ويكمن هذا 	

التفاعل فيما يلي:
- اعتبار القيادات املوجودة والعاملة في الساحة، والعمل 

على تنمية شعور االنتماء للعمل املؤسسي القائم.
- االنخ���راط فوراً م���ع األعمال املؤسس���ية املتاحة في 

الساحة لبذل ما ميكن بذله من مواهب وقدرات وطاقات.

- السعي الشخصي لتنمية القدرات واملواهب.
- التخلص م���ن جميع االختالفات واس���تعادة روح 
العمل كفريق واحد، ووضع الهدف االس���تراتيجي نصب 

العني دوماً.
- الب���ذل املادي واملعنوي للقضي���ة، والبذل لألقرباء 

هناك في الداخل إن وجدوا وعرفوا.
- املثاب���رة في رفع املعنويات ف���ي الداخل واخلارج، 
والسعي لقتل روح االنهزامية والضعف والعجز، وممارسة 

التشجيع على أعلى املستويات وجلميع الشرائح.
- ب���ذل الوقت واجله���د الكافي للعم���ل اإلعالمي، 
لنتح���ول جميعنا إلى إعالميني ولو مؤقتاً، ولكن بعقالنية 
وهدوء، وأخذ املعلومات م���ن مصادرها، وتلقي التوجيه 

من مظانها.
- إش���اعة القيم الفاضلة، والس���عي اجلاد لنش���ر 
الفضيلة والعودة الصادقة إل���ى الله، ولنكن جميعاً دعاة 
إل���ى الله بأخالقنا وبكالمنا وبأمرنا باملعروف ونهينا عن 

املنكر.
- اإلفادة من العالقات في إبراز القضية والعناية بها.

- االس���تمرار في اجلهود وعدم اليأس والقنوط من 
النصر.

وأخيرًا: ما ُأخذ بقوة ال ُيس���ترد إال بقوة، وال يفل احلديد إال 

احلديد، وترك اجلهاد في سبيل الله وُبعدنا عن دروب املقاومة هو 

سبب ذلنا وانهزامنا، فلنعّد لهذا األمر عدته، ولنرفع من معنويات 

أنفسنا، ولنشجع ذواتنا ونكافئها حال اإلجناز.

ونقول أيضًا: رباه كن إلخوتنا املس���تضعفني في أراكان وفي كل 

قطر من أقطار الدنيا، فليس لهم معني ونصير سواك.. ما أحوجنا 

إخوتي أن نصدق الله بصدق االلتجاء إليه س���بحانه وتعالى، فهو 

الذي يجيب املضطر إذا دعاه ويكش���ف الس���وء.. وأن نصدقه بكرم 

البذل والعطاء إلخواننا من إحساسنا وضميرنا وانتمائنا وأموالنا 

وم���ن كل م���ا نس���تطيع، حتى م���ن مهجنا، في س���بيل الل���ه عز وجل، 

حينئ���ذ نعيش أحرارًا أو منوت ش���رفاء بإذن الل���ه، والله غالب على 

أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون.
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نعلم جميعاً أن األمة اإلسالمية والعربية متّر بظروف صعبة 
في خ���الل القرنني املاضيني إلى يومنا هذا؛ فهنا فلس���طني، 
وهناك العراق وأفغانس���تان والبوسنة وس���ورية وغيرها؛ كلها 
تعي���ش بني مطام���ع الغرب، وب���ني مدافع اجل���وع وصواريخ 
املوت والدمار، وبني السياس���ات الباردة التي تعيش���ها أغلب 
احلكوم���ات العربية، ومع ذلك حتركت الش���عوب واحلكومات 
وتعاطفت مع ه���ذه القضايا املفجعة مع قلّتها بغض النظر عن 
احللول الواقعية في الس���احة، لك���ن الناظر في قضية أراكان، 
مس���لمي الروهنجيا إخواننا في الدي���ن والعقيدة ومن أحفاد 
الصحابة والتابعني يُضطهدون ويُش���ّردون ويهّجرون منذ مئات 
الس���نني؛ لم يجد هذا التحرك املطلوب من األفراد والشعوب 
واحلكوم���ات، خاصة في األزمة األخي���رة، ويجد أن املنظمات 
العاملية واإلغاثية واحلقوقي���ة أخفت امللف، وكانت احلكومات 
العربية واإلس���المية تع���رف معاناتهم في الس���ابق، إال أنها 
تباطأت وأوكلت القضية إل���ى األمم املتحدة واعتمدت عليها، 
واحلكومة امليامنارية البوذية كلما صّعدت القضية بدأت تخفي 
جرائمه���ا أمام العالم، وكانت أراكان بلدة مس���لمة تعيش بأمن 
وس���الم كغيرها من البلدان، ودخل اإلس���الم إليها عن طريق 
التج���ار العرب في عهد اخلليفة هارون الرش���يد - رحمه الله 
-، وأقيمت مملكة إسالمية واستمرت ثالثة قرون ونصف تتابع 
على حكمها 8) ملكاً مسلماً على التوالي، لكن البداية املؤسفة 
التي ال ينس���اها األراكانيون كانت في عام )78)م عندما احتل 
امللك البوذي مملكة أراكان وضمها إلى بورما خوفاً من انتشار 

اإلس���الم في املنطقة، وعندها بدأ احلقد البوذي ينتش���ر في 
أراكان وضد مس���لمي الروهنجيا وجلؤوا يخططون للخالص 
منهم بش���تى الوسائل املمكنة، فاحلكومة البوذية حتاول طمس 
الهوية اإلس���المية وآثارها بتدمير املس���اجد واملدارس وبناء 
املعابد البوذي���ة عليها وقتل العلماء والدع���اة، وهناك تضييق 
على التعليم ف���ي املدارس احلكومية وحرمانهم من العمل، كما 
ألغي حق املواطنة للمس���لمني ومت إعطاؤهم أوراقاً تفيد بأنهم 
دخ���الء غير مواطنني، ومن يرفض فمصيره املوت أو االعتقال 
أو التعذيب، وُجعل العمل القس���ري ل���دى اجليش واحلكومة 
سخرة دون مقابل، وكانوا مُينعون من السفر للخارج حتى ألداء 
احلج وم���ن يخرج ال يدخل أبداً، وكانت تُفرض عليهم عقوبات 
اقتصادي���ة كبيرة من حيث الغرام���ات املالية والضرائب واملنع 
من بي���ع احملاصيل؛ ليبقوا فق���راء أذالء حتت أوامر احلكومة 
وس���يطرتهم، واجتهوا إلى التقليل من أعداد املس���لمني بشتى 
الوسائل من حتديد النسل ومنعهم من الزواج إال بشروط معينة 

توافق هواهم.
وأش����د ألوان املأس����اة في املاضي التطهي����ر العرقي واإلبادة 
اجلماعية بكل أنواع االضطهاد من قتل وتشريد وتعذيب واغتصاب 

الفتيات والنساء واعتقال الرجال والشباب ومصادرة املمتلكات.
واس���تمرت عدة حمالت من املجازر، حيث أبيد في بعض 
تلك املجازر أكثر من 00) ألف مس���لم، وما كان من املس���لمني 
إال الف���رار بدينهم وعقيدتهم بعدما ذاقوا الويالت واش���تدت 
املعاناة وُحرموا من حقوقهم، فبدأ املسلمون ينزحون ويهجرون 

عبد اهلل عبد القادر األراكاين

مأساة أراكان
بني املاضي واحلاضر

] ملف العدد [
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إلى الدول اإلس���المية ويطرقون أبوابها كبنغالدش وباكستان 
وماليزيا وتايالند والهند واألردن والسعودية.

حفاظ���اً على دينهم وأرواحهم فروا إلى الديار التي وضعوا 
آماله���م فيها لصلة الدين والعقيدة بينهم. فعندما اس���تطاعوا 
تقليل املسلمني بالتهجير اجلماعي للدول املجاورة هدأت األمور 
سنوات مع العمل في اخلفاء واالستمرار في إضعاف املسلمني 
في كل اجلوانب، لكن الذي غفل عنه الكثير أن احلكومة تعمل 
منذ دخول البورمان بخطط مدروس���ة للقضاء على املسلمني، 
وهي تسير وفق خطة مدروسة منذ قرون، وانشغال احلكومات 
اإلسالمية والعربية بثورات الربيع العربي ثم قضية سورية مع 
غيره���ا من القضايا؛ أوجد للحكومة امليامنارية البوذية فرصة 

للسير على اخلطة املدروسة للقضاء على املسلمني..
فأشعلوا احلدث بقصة اغتصاب مفبركة وأعلنوا في املناطق 
والقرى البوذية ومراكز الش���رط أن املس���لمني يقتلون األبرياء، 
فوجدوا الدعاة العشرة يتنقلون من مكان احلدث فقتلوهم جميعاً 
في آن واحد، وانتشر اخلبر وعمل ضجة إعالمية على املستوى 
الدول���ي، فما كان منهم إال أن فتحوا جلن���ة للتحقيق في مقتل 
العشرة من عند أنفسهم، وكانت احلكومة في ثوب املتعاطف مع 

أنها شاركت في قتلهم وذبحهم..
ث���م عززت الق���وات واجليش والش���رط للس���يطرة على 
املواجهات، لكن الذي حدث هو أنها انضمت إلى صف الشباب 
البوذيني املجرمني وش���اركتهم باألسلحة والس���واطير وكّونت 
عصاب���ات لقتل املس���لمني ونهب األموال وعاث���وا في األرض 
فساداً وأعلنوا حظر التجول على املسلمني، ومن خرج يقتل أو 
يسجن ويعذب، واحلكومة سّخرت شبابها باملال والسالح لقتل 
املس���لمني وتنفي وتخفي جرائمها أمام العالم ووسائل اإلعالم، 
وملا واجهت الضغط من احلكومات واملنظمات في بداية األمر 
عدل���ت خطابها إلى اخلوف من التحول الدميقراطي بس���بب 
االضطرابات وأنها تخش���ى الفوضى وبريئة من كل االنتهاكات 
املوجودة.. حافظ���وا على صورتهم أم���ام العالم وفي الداخل 
تشاركت احلكومة مع الشعب البوذي في إزهاق األرواح وسفك 
الدماء فحاصروا القرى واملدن التي يس���كنها املسلمون وبدؤوا 
بقتل األطفال والنساء واعتقال الرجال وهدم املنازل واملساجد 
وحرق القرى بأكملها وإهانة الدين اإلس���المي، وانتشر شباب 
البوذيني باألس���لحة والسكاكني والسواطير، والذين يهربون من 
ظلمهم يُقتل���ون أو يعذبون، والكثير ف���روا إلى بنغالدش عبر 
البح���ر بالزوارق والقوارب املتهالك���ة، لكن الفاجعة الكبرى أن 
بنغ���الدش أعادت الزوارق التي تقل أكثر من 00) مس���لم في 

بداية األزمة، وذكرت تقارير إخبارية أن النازحني إلى بنغالدش 
وص���ل عددهم إلى ما يقارب 75 ألفاً يعيش���ون بال مأوى بعد 
الص���راع في ميامنار، فضاًل عن الالجئني الذين يقدر عددهم 
ب� 8) ألفاً يعيش���ون وضعاً مأس���اوياً للغاية بات يهدد حياتهم 
ومصيره���م وينذر بوقوع كارثة إنس���انية وأمراض مزمنة، كما 
هو احلاصل اآلن متاماً. وهذه األعمال اإلجرامية في ميامنار 
دفع���ت 00) ألف للخروج من منازلهم، واجته الكثير إلى الدول 
اإلس���المية املجاورة، وقتل الكثير، وغ���رق الكثير، وكان هناك 

870 مسجداً و000) مدرسة كلها ُهّدمت بالكامل..
واملأساة عظيمة وأعداد القتلى واجلرحى والغرقى والفارين 
كثي���رة ال ميكن أن حتصر في مقالة واحدة؛ ففي املاضي كانت 
تق���ع املجازر تارة والتهجير تارة أخرى ثم تهدأ وتعود هكذا مع 
استمرار االضطهاد واالستعباد ومنعهم من التعليم واملضايقات 
في البيع والش���راء وغيرها، وجعل الزواج بشروط معينة، ومع 
ذل���ك كانت احلياة بالنس���بة لهم آمنة.. أما املأس���اة اجلديدة 
احلاضرة فقد أتت بعد فت���رة طويلة كانت متّهد خلطة طويلة 
املدى، وأش���علت نيرانها بقصة االغتصاب املفبركة مع تزامن 
التحول الدميقراطي في البالد كما يزعمون، وأيضاً انش���غال 
األمة اإلسالمية بالثورات العربية وغيرها، وظهور الشخصيات 
األراكانية السياس���ية والعلماء املفكرين، وبعد تدهور األوضاع 
طمعت ال���دول الغربية في ثرواتها فمنحت االحتاد الدولي 80 
مليون دوالر وأعفتها م���ن الديون، وأعلن رئيس أمريكا مؤخراً 
قيامه بأول زيارة إلى ميامنار بعد االنتخابات؛ كل هذه لم تكن 
موجودة بالسابق ألنها لم تكن منفتحة على العالم وكان تعاملها 
اخلارجي محدوداً وضيقاً جداً، لذلك أصبحت قوية عس���كرياً 
ومادياً، فأصبح موقف الغرب جتاه القضية بطريقتني: طريقة 
تدعو ميامنار لوق���ف القتال وحتثها إلى دع���م الدميقراطية 
وإعطاء احلقوق اإلنسانية. وطريقة أخرى تدعمها باملال لقتل 
املس���لمني وبتعزيز العالقات والزيارات وغيرها. ونحن العرب 
واملسلمني - لألسف الش���ديد - حتركاتنا لم ترَق إلى مستوى 
احل���دث، فإغاثة املنظمات والش���عوب واحلكوم���ات وتداول 
القضية سياسياً والضغط على ميامنار ودول اجلوار؛ ما زالت 
متواضعة.. نحن نصرخ ونس���تنكر لكن نيران البوذ تشتعل إلى 
يومن���ا هذا من غير فتور وال كس���ل. نعم فعلن���ا الكثير وبقي 
الكثير والكثير، ومن بحث عن الس���بل للنصرة وجد، لكن أين 
الباحثون؟.. ومأساة مس���لمي الروهنجيا تبقى أمانة في رقبة 

كل قادر على نصرتهم.. وفقني الله وإياكم لنصرة املظلومني.
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ص�����روف ال���ده���ر ق��اس��ي��ة ع��ل��يَّ��ا
وق������در ل����ي ب�����أن أح���ي���ا ش��ق��ي��ا

سنينا الزم���ن���ي  ال���ب���ؤس  ووج�����ه 
وم����ن����ذ خ���ل���ق���ت أذك��������ره ل��دي��ا

وأي����ام����ي س���ي���اط ف�����وق ظ��ه��ري
وص����ف����ع����ات م������س������ددة إل���ي���ا

ت����زاوج����ت اجل�������راح وأجن��ب��ت��ن��ي
آدم���ي���ا امل�����واج�����ع  أرض  ع���ل���ى 

هذا لس���ان حال إخواننا هناك إن لم يكن لسان مقالهم، 
فعلى مر السنني لم يذق هذا الشعب حياة رغيدة ولم ير أياماً 
سعيدة؛ فالنكبات حتيطه من كل مكان قد عانقته كما تعانقت 
ف���ي احلروف الالم واأللف، فهو إما معذب في أرضه ليس له 
يدان، أو مهجر خارجه مهان يذوق من الويالت ويرتش���ف من 

املآسي.
وهو مع ذلك صابر صامت متمثل بقول القائل:

م��رك��ب إال األس���ن���ة  ي��ك��ن  ل���م  ف���إن 
رك��وب��ه��ا إال  امل��ض��ط��ر  ح��ي��ل��ة  ف��م��ا 

واألزمة موجودة منذ عش���رات السنني، فما الذي جعلها 
تتجدد؟؟ اختلفت الروايات التي وردت عن س���بب بدء األزمة 
هذه املرة؛ ألن احلصار الذي متارس���ه احلكومة املتواطئة مع 
البوذ والرهبان، ش���كل حاجزاً دوننا. يكفي أن تعلم أن غمراً 
من الناس كانت جتهل وجود هذه الدولة على اخلارطة أصاًل. 
ليس هذا مناط املشكلة، فحتى أفظع اجلرائم ال ميكن أن يثأر 

منه بهذه الطريقة.
إذاً ما الذي يدفعهم إلى ارتكاب هذه املجازر الفظيعة؟

إن���ه احلقد الدفني والش���ر املوغل ف���ي صدورهم على 
اإلسالم واملسلمني. وجدوها فرصة إلبادة اإلسالم واملسلمني 

بحجة أنهم دخالء على البلد.

عبد اهلل األراكاين

] ملف العدد [

أس������ب���������اب
د األزمة تجدُّ

والسؤال الذي يطرح نفسه وما زال يطرحه حتى تكسرت 
أضالعه: من أين هؤالء؟ بنغالديش تنكر أنهم منها، واحلكومة 
البورمية تفل ما تفله بحجة أنهم دخالء على البلد.. فمن أين 
هؤالء إذن؟ من أين س���قطوا؟ قل لي بربك من أين س���قطوا؟ 

هل نبتوا فجأة أم خرجوا من البحر أم سقطوا من السماء؟
علم أولئك الشرذمة أن ال بواكي للمسلمني وال ناصر لهم 
وال من يسأل عنهم، وأن بنغالديش لن تستقبلهم، ودول العرب 
لن تهتم؛ فكثير من الش���عوب مشغولة بصراعاتها مع الطغاة، 
فهو أجنع وقت للقضاء عليهم وإلمتام ما بدأوا به من عشرات 

السنني من القتل والتشريد والتهجير.
إن الناظ���ر في حال أمتنا يرى أنها غدت أهون األمم بعد 
عز ورفعة وبعد أن كانت ترفل في ثوب املجد وتلبس تاج الوقار 

وبعد أن بلغت شأو احلياة زمناً.
ك��ن��ا ج���ب���اال ف���ي اجل���ب���ال ورمب���ا

ب��ح��ارا ال��ب��ح��ار  م�����وج  عل�ى  س��رن��ا 
ولو متعنا النظر لوجدنا أن الدول اإلس���المية كلها تتمتع 
مبواق���ع اس���تراتيجية ومتتلك أراضي غني���ة بالنفط واآلثار 
واملناظر اخلالبة واحلدائق واخلمائ���ل، فهي منبع االقتصاد 

من كل ناحية.
فمن أين إذاً هذا الضعف؟ لقد أورث الله املسلمني الذلة 
والصغار بسبب بعدهم عن دينهم وانشغالهم بالدنيا وزخارفها 



43 العدد 306

وتناطحهم فيما بينهم على متاع احلياة.
تل���ك الدولة العظمى الت���ي نراها اآلن كس���راب بقيعة 
انقس���مت إلى دويالت بعدما مت تقسيمها بعد اتفاقية سايس 

بيكو عام 1916م، والتي وضع خطتها اليهودي برناد لويس. 
قّسموها تقسيماً عش���ائرياً قبلياً وطائفياً حتى ال جتتمع 
كلمته���ا وال تقوم على رأي واح���د، فأصبح حالهم كما يصف 

نزار:
اخل��ري��ط��ة ورق  ع���ل���ى  أم���ش���ي 

أغ��راب كلنا  اخلريطة  فعلى  خائفا 
عشيرتي أم����ام  ال��ف��ص��ح��ى  أت��ك��ل��م 

وأع���ي���د ل��ك��ن م���ا ه���ن���اك ج���واب
ي���ت���ق���ات���ل���ون ع���ل���ى ب���ق���اي���ا مت���رة

ف���خ���ن���اج���ر م���رف���وع���ة وح�����راب 
فضيحة الكبير  ال��وط��ن  وخ��ري��ط��ة 

ف���م���خ���اف���ر وح�����واج�����ز وك�����الب
فكيف لهم بعد هذا أن ينصروا قضاياهم وينقذوا غريقهم 
ويفكوا أس���يرهم واألزمة ما جت���ددت إال لضعفهم وخورهم 

وجبنهم.
ومما زاد من اجلرح عمقاً ونزيفاً أن املسلمني أنابوا نائحة 
مس���تأجرة لتدافع عن قضاياهم، وجعلوا م���ن الغرب موئاًل 
للحكم ومرجعاً للفصل فال ادلهمت احلياة بهم إال اس���تنجدوا 

به وكيف يعدل من كان خصماً وحكماً.
طمعوا في الثعلب صالحاً فاس���تاق القطيع إلى الذئب.. 
إمن���ا هو كبرق خلب يبرق وال ميطر يعد بوعود كاذبة وال يفي 
ويحلو ألمتنا أن تصدق أكاذيبها، بل رمبا أقنعت نفس���ها أنها 

اقتنعت.
ومن أس���باب تفاقم األزمة متنع بنغالديش عن استقبال 
إخوانهم، فكان الذين فروا إليها واستجاروا بها كاملستجير من 

الرمضاء بالنار، وما كان باحلسبان ظلمهم.
مضاضة أش��د  ال��ق��رب��ى  ذوي  وظ��ل��م 

املهند احل��س��ام  وق��ع  م��ن  الفتى  على 
متنعت بنغالديش عن احتضان إخوانهم في الدين والعقيدة 
وما كان لهم بعد الله ناص���راً إال هم والبحر الهائج املتالطم 
الهادر أمواجه تلعب بقواربهم وترميها تارة إلى اليمني وأخرى 
إلى الش���مال فمن جنا بروحه لق���ي الرصاص من بنغالديش 
ومن حان���ت منيته تلقفه املوج وابتلعه، وكم س���معنا بقصص 

يندى لها اجلبني وتقشعر بها أحاسيس السامعني.

وهي تعذر من ناحية وتالم من نواٍح عدة، فتعذر من حيث 
أن إمكاناتها ضعيفة واقتصادها أضعف، وتالم من حيث إنها 
لم تتجاوب مع احلكومات اإلس���المية الت���ي أبدت رغبة في 
املس���اعدة، بل منعتها، وتالم أكثر ألنها جتاهلت هذا الظرف 
اإلسالمي، فلم يشهد العالم قتاًل في قوم كما شهد في أراكان، 
واألمم املتحدة تقر بأنه أكثر الش���عوب اضطهاداً، واحلق ما 
ش���هدت به األعداء، ثم ما يجدي أن يش���هد بذلك فقط دون 

حترك.
 لقد تبلدت أحاس���يس هذا العالم وحتجرت عواطفه وكم 
بودي أن أجره من تالبي���ب ثوبه وأصفعه على خديه وأقرص 
يديه عله يفيق، فإن لم يج���ب أطلقت عليه رصاصة الرحمة 

فال فائدة ترجى منه.
وتفرق األمة وتشتتها من أعظم أسباب جتدد هذه األزمة 
وتفاقمها، ولي���س لها بني األمم منبر للس���يف أو للقلم. فلو 
علم البوذي أن خلف هذا املس���لم معتصماً لرجع القهقرى من 
قبل أن متس يده مسجداً ويهدم منبراً ويهتك عرضاً ويكشف 

ستراً.
بكى ي��ت��ي��م  ص���وت  أذن����ي  ف��ي  أواه 

وص����وت أرم���ل���ة ت��س��ت��ن��ج��د ال��ع��رب��ا
ت��دع��و وف����ي ق��ل��ب��ه��ا ن����ار م��ؤج��ج��ة

ودم��ع��ه��ا ل��غ��ة ت��س��ت��ه��ج��ن اخل��ط��ب��ا
وج��دوا م��ا  يبكون  صبية  حولها  م��ن 

السغبا يدفع  م��ن  وج���دوا  وم��ا  م��أوى 
م��وق��دة ال��ف��ي��ح��اء  ف��ي  وال���ن���ار  أواه 

حطبا لها  ص���ارت  إخ��وان��ن��ا  أج��س��اد 
نظرات أعينهم تعذبني وكلماتهم التي اس���تحالت دموعاً 

تخنق مشاعري وترسل دمعتي.
وما ه���ذا إال ابتالء من الله تعالى لهذه األمة، وهو ناصر 
دينه ال محالة }َذِلَك َوَلْو َيَش���اُء الَلُّه النَتَصَر ِمْنُهْم َوَلِكن ِلَّيْبُلَو َبْعَضُكم 

ِبَبْعٍض{ ]محمد: ٤[.
إن أمة لو أصابها ما أصاب األمة اإلس���المية من الباليا 
والرزاي���ا لفنيت، لكن الل���ه كتب لها البق���اء ألنها احلق من 
َه  َها اَلِّذيَن آَمُنوا إن َتنُصُروا الَلّ عن���ده فمتى نصرنا الله نصرنا}َيا َأُيّ
َينُصْرُكْم{ ]محمد: ٧[، فعودوا إلى رشدكم أيها املسلمون وهبوا 
لنصرة إخوانكم، فواج���ب الوقت وفريضة الزمان نصرة أهل 

أراكان!
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من الصعب تس���مية الروهنجيني األراكانيني بالالجئني؛ 
لعدم إعطائهم حقوق الالجئني أو حتى االعتراف بهم كالجئني، 
ولعدم االعتراف باملواطنة داخل بالدهم، وقمع احلكومة مادياً 
ومعنوياً وإعالمياً لهم.. منذ عام ))9)م حتى تاريخنا ال يزال 
الروهنجيون هدفاً أساسياً حلكومة ميامنار، وسبب استهداف 
الروهنجي���ني بني األح���زاب املعارضة للحكوم���ة يرجع إلى 
ضعفهم ميدانياً وقوة حجتهم سياس���ياً؛ ألنهم أصحاب أرض، 
فه���دف احلكومة إبعادهم عن أرضه���م أو إبادتهم ومحو آثار 

املسلمني وتاريخ أراكان.
وعدد الالجئني داخل ميامنار من الذين أُحرقت بيوتهم من 
ِقبَل البوذيني، يزيد على نصف مليون، فهم في العراء؛ سقفهم 
الس���ماء وحذاؤهم الوح���ل، ال تتوافر لديه���م أدنى مقومات 
احلياة، ولم تس���مح احلكومة للمنظم���ات اإلغاثة بالدخول.. 
حتى اآلن يعيش���ون في مخيمات بالستيكية ال تغني من مطر 
أو برد، ومناخ ميامن���ار معروف بكثرة األمطار.. غذاؤهم من 
النباتات املتوافرة حول املخيمات، وال يسمح لهم باخلروج من 

هذه املخيمات، فال خدمات صحية فيها وال عمل وال غذاء.
وماليني الالجئني املنتشرين خارج ميامنار بدأت هجرتهم 
بعد املذبحة الكبرى عام ))9)م التي استش���هد فيها أكثر من 
مائة ألف مسلم وُهّجر ما يزيد على مليونني انتشروا في دول 
كثيرة ويتمركزون غالباً في البلدان التي تقع بني مكة وبورما، 
فهجرته���م كانت إلى مك���ة، إاّل أن قلة الزاد وطول املس���افة 

تسّببت في تعثرهم.
والهجرة كانت بش���كل أفراد أو أس���ر أو مجموعات إلى 
ال���دول املجاورة عبر نهر ناف، وعب���ر اجلبال واألدغال، وهم 
في خ���وف من اجلي���ش البورمي املتربص به���م، أو احلرس 
البنجالديش���ي من اجلهة املقابلة، فإذا وقع أحدهم في أيدي 
البورمي���ني فمصيره احلبس والضرب ومص���ادرة أمالكه أو 
إعدامه، وإن وقع في أيدي احلرس البنجالديشي يردونه إلى 
بورما، وال تس���أل عما حصل للعش���رات منهم في هذا النهر، 

حيث كان الصيادون يجدون في شباكهم أناساً غرقى.
بنجالديش أخذت النصيب األكبر من الالجئني األراكانيني 

م. إمساعيل إلياس املتمين

الالجئون داخل ميانمار وخارجها

] ملف العدد [

مصطلحات املوضوع
• ميامنار: )بورما سابقًا(.	
• أراكان: دولة احتلتها بورما بعد االستعمار البريطاني، وهي حاليًا 	

تس���مى والي���ة راخني )والي���ة أراكان س���ابقًا(، حكمها أكث���ر  من 40 
حاكمًا مسلمًا.

• الروهنجيون: عرقية من العرقيات املتأصلة في أرض إقليم أراكان 	
ذي الغالبية املسلمة، وهم السكان األصليون لدولة أراكان احملتلة.
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لق���رب حدودها، لكنها اكتفت مبا لديها منهم فامتنعت ف���ي األزمة األخيرة التي اندلعت مجدداً 
للتطهي���ر العرقي ومحو الس���كان األصليني لدولة أراكان احملتلة عن اس���تقبالهم، أّما في الهند 
وتايالند فهم يعيشون بال هوية أو حتى االعتراف بهم كالجئني، أما حكومة باكستان فقد منحتهم 
اجلنسية الباكستانية وسهلت لهم بعض األمور؛ وهؤالء أفضل مجموعة من املهاجرين أحواالً، إال 
أنها بدأت تش���دد على الذين منحتهم اجلواز الباكستاني ويعيشون خارج أراضيها كما هو الواقع 
اآلن مع الذين يعيش���ون في اإلمارات والس���عودية ويحملون جوازات باكس���تانية أو بنغالية، فقد 
امتنعت احلكومتان عن جتديد جوازات سفرهم، وهذا االمتناع يحرمهم من جتديد رخصة اإلقامة 

ويترتب على ذلك مشاكل نظامية واجتماعية وصحية وتعليمية.
أوض���اع الروهنجيني األراكانيني ومعاناتهم في كل دولة له���ا حكايتها، إال أنهم يخففون على 

أنفسهم مقارنًة بإخوانهم داخل ميامنار وما يعانونه من ذبح واضطهاد وإبادة جماعية. 

طريقة أمريكا للدخول إلى ميامنار:
للقضي���ة  األخي���رة  األزم���ة  أن  يتض���ح  أخ���رى  ناحي���ة  وم���ن 

إل���ى  الروهنجي���ة كان���ت أس���هل وأمه���د طري���ق لدخ���ول أمري���كا 

األراضي امليامنارية بعد انقطاع دام نحو 40 عامًا.

ل���م تتج���ّرأ أمري���كا يومًا عل���ى الدخول إل���ى ميامن���ار )بورما 

سابقًا( في عهد حتالف بورما مع الصني والهند، رغم املقاطعات 

الغربية مليامنار والعقوبات التي ُفرضت عليها من عام 1988 بعد 

اندالع الثورة التي تسمى )8888(.

إال أنه���ا ب���دأت تطم���ع م���ن جدي���د ف���ي ث���روات ه���ذه البل���دة 

وموقعها االس���تراتيجي ب���ني اجلارتني النووّيت���ني الصني والهند؛ 

للتخ���وف األمريكي م���ن قوة االقتص���اد الصيني والعس���كري في 

املقام األول، ثم الهند.

كم���ا أكد ذل���ك زي���ارة وزي���رة اخلارجي���ة األمريكي���ة هياري 

كلينت���ون ف���ي نهاية ع���ام 2011 باعتب���ار أمريكا ق���وة في احمليط 

اله���ادي، فإنها ترك���ز اهتمامها من جديد على منطقة آس���يا بعد 

انشغالها بالعراق وأفغانستان.

فالقضي���ة الروهنجي���ة أصبحت وجبة ش���هية البتزاز رئيس 

ميامن���ار بعد تخوف���ه من حترك الدول اإلس���امية عل���ى طاولة 

الزيارة األخيرة لرئيس ميامنار باختيار أحد األمرين:

) - االنصياع ألوامر أمريكا.

حق���وق  بش���عار  ميامن���ار  إل���ى  أمري���كا  دخ���ول  أو   -  2

اإلنسان )كعكة روهنجيا(.

ف���ا حل لرئيس ميامن���ار إال االنصي���اع والطاعة؛ ألن 

الضوء األخضر من أمريكا للدول اإلس���امية يعني هاك 

عرش ثني سني.

اجلي���ش  لتدري���ب  أمريكي���ة  ق���وات  إرس���ال  أن  كم���ا 

امليامن���اري هو أولى خط���وات إكمال اخلريطة السياس���ية 

للقواع���د العس���كرية األمريكي���ة، وه���و في الوقت نفس���ه 

رس���الة واضح���ة ملنظم���ة التع���اون اإلس���امي واحلكوم���ات 

املتعاطف���ة مع القضي���ة الروهنجية ب� )نح���ن هنا( إحلاقًا 

بالرس���الة الس���ابقة م���ن بانك���ي مون ب���أن تدخ���ل منظمة 

التع���اون اإلس���امي ق���د يؤث���ر ف���ي عملي���ة اإلصاح���ات 

اجلارية في ميامنار.
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هكذا كانوا يعيشون اإلس���الم مبفهومه الشامل وعطائه 
الالمحدود ورحمته الش���املة حتى للحيوان، بل حتى للكفار، 
هكذا كانوا يعيش���ون ش���عور األمة الواحدة واجلسد الواحد 
َا اْل�ُمْؤِمُنوَن  والدين الواحد، كانوا يعيشون بحق قوله تعالى: }إَنّ
إْخ���َوٌة{ ]احلج���رات: ١٠[، وقول النب���ي # »مثل املؤمنني في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجلس���د الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى«. فاإلسالم 
جاء ش���اماًل متكاماًل في كل جوانب���ه؛ رحمة للعاملني، ومالذاً 

للخائفني، وهدى للبشرية أجمع.
وقد جاء بتحقيق العدل واملساواة بني الناس والربط بينهم 
برابطة قوية ال تنفك وال تتزعزع، فال فرق في اإلس���الم بني 

عربي وعجمي وال أسود أو أبيض.
الرابطة الوحيدة التي تربطهم هي االس���الم، فهم بذلك 
يصبحون كاجلسد الواحد يؤازر بعضهم بعضاً، وينصر بعضهم 
بعضا«. ولم يُبِق اإلسالم شاردة وال واردة إال عاجلها ليحتمي 

اجلميع بظل عدله ولينشر العدالة املنشودة لدى البشرية.
واملتأمل في الش���ريعة اإلسالمية يرى أن العمل اإلنساني 
اخلي���ري من أهم مبادئ هذا الدي���ن العظيم، إذ يحث الناس 

دوم���اً على تخليص الناس من النكبات وتقدمي يد العون لتلك 
الش���عوب املنكوبة بحرب أو فق���ر أو زالزل وفيضانات، وهذا 
يظهر جلياً في قص���ة مجتابي النمار الذين دخلوا على النبي 
# وهم من مضر، بهم من الفاقة ما الله به عليم، قد دفعهم 
اجلوع والفقر حتى س���اقتهم أقدامهم إلى أكرم اخللق محمد 
ر وجهه ودخل بيته ثم خرج  #، فلما رآهم أرحم اخلل���ق متعَّ
مضطرب احلال، فأمر بالالً فأذن وأقام فصلى بهم النبي # 
ٍة كادت يده تعجز  وخطب فيهم، فجاءه رجل من األنصار بُصرَّ
عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى جمعوا ما يس���د به 

حاجتهم، فتهلل وجه النبي #.
وقد كان���ت احلكومات ف���ي ظل إمبراطوري���ة اخلالفة 
اإلسالمية تنظم املساعدات اإلس���المية، ففي عهد عمر بن 
اخلطاب - رضي الله عنه - اجتاحت اجلزيرة العربية مجاعة 
مروِّع���ة، فأمر عمر ح���كام الواليات األخ���رى بجمع الطعام 
وتنظيم القوافل اإلنسانية، وقد أش���رف بنفسه على التوزيع 

- رضي الله عنه -.
هكذا كان املسلمون فيما بينهم، كانت األمة ترفل في ثوب 
املجد وتعيش شعور اجلسد الواحد؛ حتى جاء هذا االستعمار 

إب���راه���ي���م ب���ن حم��م��د ص��دي��ق
Ebrahim.m.s@hotmail.com

] ملف العدد [

انث�����روا احل������بَّ على رؤوس اجل����بال..
حتى ال ُيقال جاع طير في باد املسلمني!

عمر بن عبد العزيز
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وح���ّول الدولة اإلس���المية الواحدة إل���ى دول باتت حتكمها 
احلدود وتفرق بينها املصالح الدولية والسياس���ية، وأصبحت 
كل دولة تس���تفرد مبا لديها، وبات���ت األمة متفرقة ذليلة منذ 

تلك اللحظة.
م���رت األمة اإلس���المية بنكبات وأصب���ح الغرب يحقق 
مخططات���ه وأهدافه وبات يس���تحوذ عل���ى أي مصدر قوة 
لإلس���الم، وأصبحت تُش���ن احلملة تلو احلملة على اإلسالم 
متحججة برعاية مصالح الشعوب تارة، أو باتهامها باإلرهاب 
أخرى، وأصبحنا نصبح ومنس���ي على ثياب من الذل ألبسنا 

إياها الغرب.
ومن تلك األزمات اليت مرت باألمة: قضية أراكان..

 أراكان تلك البقعة املنس���ية متاماً والتي كانت في يوم من 
األيام حتت أيدي املس���لمني وحكموها قروناً طويلة حتى جاء 
الغ���زو البريطاني فضم أراكان إلى الهند ثم فصلها وأصبحت 
ضمن بورما يخضع املسلمون فيها للسلطة الوثنية التي حتكم 
البالد.. ومن هنا بدأت املأس���اة ووقعت الكارثة، خاصة بعد 
قيام احلكم الش���يوعي عام 1382ه�، فبات املس���لمون حتت 
أيديهم وتصرفهم ميارسون عليهم أبشع أنواع التعذيب، ومنذ 
ذلك احلني واملس���لمون هناك يعانون، يبحثون عمن ينصرهم 
فال يجدون، يتلفتون إلى املس���لمني فيرون أن كل دولة مهتمة 

مبا لديها.
أصبحت تلك البقعة منس���ية متام���اً حتى جاء يومنا هذا 
ال���ذي جدد فيه البوذي���ون من عزميتهم عل���ى القضاء على 
اإلس���الم واملسلمني، فمنذ ستة أشهر ال تسل ما الذي يحدث 

في أراكان..

ة مأساة! مأساة وأيَّ
ُش���ّرد اآلالف.. وُقّت���ل واعتُقل املئ���ات.. أُحرقت مئات 
املنازل.. ُهّدمت عشرات املساجد واملدارس.. ضيقوا اخلناق 
على املسلمني حتى يخرجوهم من البالد ويستفردوا بخيرات 
املس���لمني، وفي تلك األزمة التي متر بها أراكان استطاع قلة 
منه���م الفرار بجس���ده، فركب البحر وال يعل���م أين مصيره، 
بني يديه بح���ر متالطم األمواج وأمامه املجهول، يس���تغيثون 

باملسلمني فال مجيب ويستنصرونهم فال ناصر!!
بات���وا مفرقني بني خيام الالجئني ف���ي احلدود البنغالية 
وبني الغابات، وبات واجباً على الدول بذل اإلغاثات واملعونات 

لهؤالء.
واألم���ة اإلس���المية عموماً تعاني الضع���ف في اجلانب 
اإلغاث���ي، وضعفه جزءٌ من ضعف الدول نفس���ها، إذ إن في 
الدول اإلس���المية دول كثيرة متض���ررة ومنكوبة حتتاج إلى 

إغاثات عاجلة وكبيرة.
وم���ن هذه املناط���ق منطقة أراكان وش���عب أراكان، ذلك 
الش���عب الذي يعاني من اإلبادة من جهة البوذيني، ومن املوت 
من جه���ة أخرى، حيث م���ات املئات منه���م متأثرين باجلوع 
واملرض، ونحتاج إلى تدخ���ل عاجل وحترك فوري للمنظمات 
اإلغاثية اإلس���المية لتمد يد املس���اعدة والعون لهذا الشعب 

املسلم.
وال ننك���ر دور بعض املنظمات واجلمعي���ات والدول التي 
مت وس���عت إلى بذل املس���اعدات واإلغاثات اإلنس���انية،  قدَّ

ووقفت وقفة مشرفة مع قضية أراكان، ومنها:
اململكة العربية السعودية التي قدمت يد املساعدة والعون 
ونظمت قمة مؤمتر العالم اإلسالمي لبحث حلٍّ لقضية أراكان، 
وخرجت من القمة بتوصي���ة من امللك عبدالله بن عبدالعزيز 
آل سعود بالتبرع بخمسني مليون دوالر لشعب أراكان املتضرر، 

فجزى الله خادم احلرمني خيراً.
وكذل���ك ال ننس���ى الدولة التي وقفت وقفة مش���رفة لن 
ينس���اها ش���عب أراكان وال أي مس���لم، وهي تركيا، حيث إن 
رئيس الوزراء التركي: )رجب طيب أردوغان(، وزوجته: )أمينة 
أردوغان(، ووزيراخلارجية: )أحمد داود أوغلو(؛ قاموا بزيارة 
إقلي���م أراكان لتفقد األوضاع هن���اك.. وقد أُطلقت في تركيا 
عدة حمالت إغاثية للش���عب األراكاني، س���واء على مستوى 
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اجلمعيات أو الش���عب.. وكانت ف���ي مقدمة منظمي حمالت 
اإلغاثة: إدارة الكوارث والطوارئ التركية، حيث قدمت العديد 
من املس���اعدات والتبرعات.. وال ننسى بقية اجلهات التركية، 
ومنها: رئاسة الشؤون الدينية وهيئة اإلغاثة واحلريات وحقوق 

اإلنسان التركية، إضافة إلى الهالل األحمر التركي.
وهن��اك أيض��ًا بع��ض اجلمعي��ات اليت قدم��ت عوهنا 

للشعب األراكاين، ومنها:
الهالل األحم���ر القطري، وجمعي���ة راف، وعيد، وقطر 
اخليري���ة، وجمعية التربي���ة في البحرين، ومؤسس���ة خليفة 
بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنس���انية، وجمعية فهد األحمد 
اإلنس���انية الكويتية، ومؤسس���ة اإلعمار الس���عودية، وبعض 
اجلهات املاليزية واإلندونيسية.. فجزاها الله عن أمة اإلسالم 

خير اجلزاء وجعل ما قدموه في موازين حسناتهم.
هذه بعض اجلهود اإلغاثية التي بُذلت لشعب أراكان، وهي 
وإن غطت بعض احلاجة إال أنها ما زالت ضعيفة أمام احلاجة 
امللحة واألوضاع املزرية هناك، س���واء في مخيمات الالجئني، 

أو في داخل أراكان.
وحتتاج الدول اإلس���المية إلى أن تكثف جهودها وتتعاون 
فيما بينها إلغاثة هذا الشعب املنكوب وإعادة احلياة املسلوبة 

منه.

وال ج���دوى من انتظ���ار الغرب واجلمعي���ات الغربية أو 
اس���تجدائهم، فبالله هل م���ن ينتزع اللقمة م���ن فمك يأتي 

ليطعمك من جديد؟!
تلك ال���دول التي تتغن���ى بحقوق اإلنس���ان واجلمعيات 
احلقوقي���ة، ما هي إال دول تبحث ع���ن مصاحلها حتت ثوب 
احلق���وق واحلري���ات، وإذا لم نتحرك نحن املس���لمني لنغيث 

شعبنا فمن يغيثهم..؟
إذاً نحن بحاجة ماس���ة إلى حترك دولي أو فردي إلغاثة 

هذا الشعب، ومن أساليب إغاثتهم:
) - الضغط على حكومة ميامنار للسماح بدخول اإلغاثات 

داخل أراضي أراكان.
) - الضغ���ط على الدول املجاورة، مثل بنغالديش، لقبول 

الالجئني ومنح التسهيالت الالزمة لوصول اإلغاثات إليهم.
) - إنشاء جمعية عاملية رسمية إلغاثة أراكان وفتح فروع 

لها في أهم الدول اإلسالمية.
) - صرف الزكوات وجمعها وإيصالها إلى أراكان.

5 - توحيد جهود املنظمات واجلمعيات اخليرية اإلسالمية 
للعم���ل حتت جمعية واحدة، وهي اجلمعية العاملية التي اقترح 

إنشاؤها.
6 - التحري���ك اإلعالمي للقضي���ة وعمل حمالت إغاثية 

على وسائل اإلعالم.

وأخيرًا
هل من مغيث له���ذا األب احلزين، واألم الباكية، والطفل 

الذي تُغتال طفولته، واألخت التي يُنتهك عرضها..
ه���ل مغيث لهؤالء: }اَلِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمن ِدَياِرِه���م ِبَغْيِر َحٍقّ إاَلّ َأن 

َنا الَلُّه{ ]احلج: ٤٠[. َيُقوُلوا َرُبّ
هذه نداءات وصرخات علّها تصل إلى مسامع مسلم يهبُّ 
غيرًة وحرقًة على حال أمته لنعود من جديد لنقود هذه الدنيا 

إلى اخلير والصالح.
ما أحوجن���ا إخوتي في الدين إلى بذل ما نس���تطيع من 

أحاسيسنا وأموالنا ودمائنا لنعيد لألمة مجدها.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الظلم والكبت والفقر 
والبالء عن كل البالد اإلس���المية، وأن ميّتعنا بعودة اإلسالم 

إلى عزه ومجده، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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- اس���كتوا جميعاً.. ممنوع الكالم.. ممنوع السؤال.. ممنوع االلتفات.. ممنوع 
الضحك.. ممنوع البكاء.. ممنوع طلب املاء.. ممنوع اجللوس.. فقط مس���موح لكم 
أن تفتحوا أعينكم وتنظروا إلى أمام وأنتم وقوف هكذا إلى أن يحني دور كل واحد 

منكم!!
! ليتني لم أعمل في اجليش! ما أش���ّد احلرارة ف���ي هذه الغابة الكثيفة!  أفٍّ
عجباً لهم.. من أي���ن يأتون بكل هؤالء اجليوش من األطفال؟ كيف ينجبونهم رغم 
كل سياس���ات التضييق على الزواج واإلجناب املفروضة عليهم من احلكومة؟ ملاذا 
يحب���ون إجناب األطفال هكذا؟ كأنه ال عم���ل وال هدف لهم في احلياة إال إجناب 
املزيد من األطفال! من أي���ن يطعمونهم في ظل الفقر املدقع الذي يرزحون حتت 

أثقاله الشديدة؟

إب��راه��ي��م ح��اف��ظ

- هي���ه.. أنت يا ولد: أال تس���مع؟ 
ارجع إلى اخللف كما كنت قبل أن أطلق 
عليك الرصاص.. ارج���ع أكثر.. ممنوع 
االقتراب من بعضك���م.. ممنوع احلركة 

إال بإذني.. مفهوم؟!!
ال فائ���دة منهم أب���داً.. فوضويون 
ينظمون  كي���ف  يعرفون  بالفط���رة.. ال 
يعيشون  أوضاعهم..  ويرتبون  أنفس���هم 
عالة علينا طيل���ة حياتهم.. كيف ميكن 
تطهي���ر البلد منهم والقضاء عليهم وهم 

يتكاثرون على هذا املنوال؟
- أنت يا كلب.. هناك عند الشجرة 
الكبي���رة.. ق���م واقفاً.. من س���مح لك 
باجلل���وس؟ أحتس���بني ال أراك؟ ق���ف 
واستعد لتمضي مع أصحابك إلى حيث 

جهنم!!

على الطريقة اإلسالمية

] ملف العدد [
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كم يبل���غ عددهم هنا؟ أظنهم ال يقل���ون عن مائتي طفل 
روهنجي.. ملاذا لم يفروا حني أتينا النتزاعهم من بني أهليهم؟ 
لو فعلوا لرمبا جنوا بأنفس���هم وأنقذوا أرواحهم.. ولكن حتى 
لو حدث ذلك افتراضاً ما استفادوا شيئاً من حياتهم.. ألسنا 
دهم كل بضع سنني؟ رمبا كان للحكومة احلق في  نقتلهم ونشرِّ
سياس���ات التمييز العرقي التي متارس���ها عليهم.. طاملا أنهم 

ينسلون بيننا على هذه الوتيرة املتزايدة.
- هيا يا كالب.. تقدموا وس���يروا لألمام.. قلت لكم ألف 
مرة.. عشرة بعد عشرة.. وال تتزاحموا هكذا.. لو كنتم تعلمون 

إلى أين تساقون!
م���ن يدري؟ إن تركناهم رمبا يأت���ي اليوم الذي نغدو فيه 
أقلية ضعيفة مستضعفة أمام كثرتهم الكاثرة الغالبة.. بعكس 
ما عليه احلال اآلن.. وإن كنت ال أظنهم مبثل شجاعتنا وجرأتنا 
في القتل والتصفية اجلس���دية واإلبادة اجلماعية.. عرفناهم 
مس���املني ودودين خلوقني طوال تاري���خ حياتهم، مجاورين لنا 
في »راخني«. تباً لهم! يس���مونها »أراكان«.. بنغاليون »كالر«.. 
دخالء من اخلارج يس���اكنوننا، ويتجرؤون أن يغيروا أس���ماء 

املناطق في بالدنا.
- أنت يا حيوان.. ملاذا تبول هنا؟ أمسك عليك بولك وإال 

بالت عليك بندقيتي بالرصاص!! أتسمع؟!
هؤالء الروهاجنيون لو لم يسلموا ولم يدخلوا في اإلسالم 
وكانوا عل���ى ديننا متبعني لبوذا.. لرمبا كان لنا معهم ش���أن 
آخر.. ولكنه���م ويا للغرابة.. يتمّس���كون بدينهم، بل يزدادون 
متسكاً به كلما ازددنا تنكياًل بهم وتقتياًل فيهم وتشريداً لهم.. 
ولكن ملاذا؟ ما ال���ذي وجدوه في دينهم وجنوا به غير التقتيل 
والتنكيل بسببه من ِقَبِلنا؟ ليتني أعرف السبب.. ال أظن بوذياً 
مهما بلغ تدينه يتعرض لُعش���ر ما يتعرضون له من العذاب ثم 
يثبت ويصم���د وال يلني.. ليتني أذوق ما ذاق هؤالء من حالوة 
اإلميان في دينهم.. ال أظن رهباننا أنفسهم يبلغون في تدينهم 

ُعشر ما يبلغه هؤالء املسلمون الروهاجنيون..
- أنت يا فتى: ال تنظر إلّي هكذا.. طأطئ رأس���ك وانظر 

إلى أسفل.
لش���دَّ ما تخيفني نظرات هذا الفتى.. كأنه يتحّداني بها 
وهو أعزل من كل ش���يء.. كيف لو امتلك سالحاً في يده؟ أْي 
)بوذا(: متى ينتهون من تصفيتهم؟ يس���وقون منهم عشرة بعد 
عشرة كل عش���ر دقائق إلى حيث يذبحونهم ذبح النعاج على 

الطريقة اإلسالمية وس���ط الغابة! ملاذا ال نطلق عليهم واباًل 
من الرصاص دفعة واحدة وننتهي منهم في دقائق؟ سئمت من 

الوقوف هنا معهم كالصنم.
ولك���ن ال.. ال بد من التكتم الش���ديد واحلذر البالغ؛ لئال 
يتس���رب اخلبر ويصل إلى الصحف والقنوات الفضائية عبر 
كاميرات الفضوليني من الصحافيني واملراس���لني رغم التعتيم 
اإلعالمي الشديد الذي تفرضه احلكومة هنا.. سحقاً لهم! ال 

بارك )بوذا( في أعمالهم.
- املجموع���ة الت���ي بعده���ا.. هيا حتركي أيته���ا النعاج 
الوديع���ة.. هيا بس���رعة.. إلى األمام.. واح���داً إثر واحد، ال 

تتدافعوا هكذا معاً.
بهذه الطريقة املنظمة بدقة نضمن السرية الكاملة إلى أن 
يتم االنتهاء من العملية التطهيرية.. ال ريب لو تركناهم هؤالء 
املس���لمني الروهاجنيني، ملا تركونا وديننا.. س���يغزون عقول 
شعبنا وأرواحهم.. سيخرجونهم من ديننا إلى دين ال يعّظمون 
فيه )بوذا( وال يبالون به.. )بوذا( الذي له الفضل علينا في كل 
شيء حولنا.. بوذا الذي ال ميكن أن يرضى عنا إن تركنا عباده 
يكفرون به على أيدي املسلمني، ويرتّدون عن دينه إلى دين ال 
ي���رون فيه آلهتهم.. كيف نعبد إلهاً ال نراه وال ميكن رؤيته بأي 
حال؟ وال يس���مح لعباده بالتعرف عليه مجّسماً؟ ملاذا يأمرهم 

بعبادته إذن؟
- ملاذا تبول هنا يا صغيري؟ ألم تس���معني أنهى صاحبك 
عن التبول هنا؟ وتبكي أيض���اً؟ أجترؤ يا وقح؟ ال ال ال.. أنت 
جاوزت ح���ّدك وأثرت غضبي وهيج���ت أعصابي.. ال فائدة 
منكم.. لن تتأدب���وا ولن تتعلموا النظ���ام إال بهذه الطريقة.. 
ال بأس.. س���أقطع بولك إلى األبد وكل من معك.. وليكن ما 

يكون.. باسمك بوذا:
- طاخ.. طاخ.. طاخ.

***
في بعض القرى القريبة من الغابة سمع األهالي أصوات 
طلقات نارية وهم يتناقلون نبأ نحو مائتي طفل أراكاني مسلم 
انتزعهم البوذيون عنوة من بني أهاليهم، وجعلوا يس���وقونهم 
مجموعات إل���ى داخل األدغ���ال القريب���ة.. ال ميانعون وال 
يدافعون عن أنفسهم وال يدافع عنهم من أهالي القرية أحد!!! 
تناهت إليهم أصوات الطلقات بينما كانوا يتساءلون هامسني 

مشفقني عن مصير أطفالهم؟
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االستراتيجية األوروبية الجديدة 
من  هل  ــان..  ــس اإلن لحقوق 
جديد؟                           د. مدى الفاحت

مصر   في  اإلسامي  التيار 
ووعي الرؤية

محمود بن أحمد أبو مسلم

»التوافق«.. هل يُحوِّل واقعية 
السياسة إلى رومانسية؟

السنوسي محمد السنوسي

مرصد األحداث
جالل سعد الشايب
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ال������ف������ات������ح م�������������دى  د. 
 madiamoureau1@yahoo.com

االستراتيجية األوروبية اجلديدة
حلقوق اإلنسان..

]المسلمون والعالم[

هل من جديد

تبّنى االحتاد األوروبي عبر مجلس شؤونه اخلارجية في بداية شهر يوليو املاضي، ما سماه 
إطارًا اس���تراتيجيًا حول حقوق اإلنس���ان والدميقراطية، وقد ش���رح املس���ؤولون األوروبيون هذه 
االس���تراتيجية بقوله���م: إن أوروب���ا كانت على الدوام مهتمة مبس���ألة احلريات وحقوق اإلنس���ان، 
لكنه���ا الي���وم تود أن تعطي أولوية أكث���ر لهذه القضية وتبني عاقاتها م���ع غيرها من الدول على 

أساس احترامها ملواثيق حقوق اإلنسان.
اجلدي���د في ه���ذا املوضوع هو م���ن زاويتني، األولى: هي س���عي اجلانب األوروب���ي لوضع خطة 
عمل من أجل تنفيذ االستراتيجية على أرض الواقع وجعلها فاعلة. والثانية: هي أنه وألول مرة 
يكون لدى االحتاد األوروبي إطار اس���تراتيجي موحد لهذا املجال من السياس���ات احليوية، وهي 

خطوة توضح با شك مدى التنسيق بني الدول األوروبية وتشارك الرؤى.
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وميكننا أن نسمع في هذا الصدد العبارات الرنانة ل�كاثرين 
آشتون، املمثل األعلى للش���ؤون اخلارجية والسياسة األمنية/ 
نائب رئي���س املفوضية األوروبية، التي قال���ت في تصريح لها 
بع���د تبني الرزمة: »إن حقوق اإلنس���ان هي إح���دى أولوياتي 
الرئيسية، وهي احلبل الفضي الذي يسير عبره كل شيء نعمله 
في العالقات اخلارجية، ومن خالل هذه الرزمة الشمولية نريد 
أن نعزز فعالية وشفافية سياس���ة االحتاد األوروبي في مجال 

حقوق اإلنسان«)1).
إذاً، فأوروبا جتعل من احترام حقوق اإلنسان أولوية، كأنها 
طريقة جديدة حتدد بها أسس الوالء والبراء ملا فيه خير عموم 
البشر، والسؤال هنا: هل األمر فعاًل كما يبدو عليه من مثالية؟

تعلمنا السياس���ة األوروبية وكتب التاريخ أن األمور ليست 
غالب���اً كما تبدو عليه، فقد مت تغليف االحتالل واالس���تخراب 
بكلمة »اس���تعمار« التي حتمل بداخلها معان���ي التنوير والبناء 
ونق���ل التحضر، وأقنعت أوروبا أبناءها بأنها حتمل »رس���الة« 
يجب أن توصلها إلى العالم، وأيضاً فقد سبق احلروب الدامية 
واجلرائ���م التي صاحبتها أجمل الكلم���ات عن الوطنية والنبل 

والعطاء.
حينما كان األوروبيون يسطرون هذا امليثاق اجلديد، كانت 
أح���داث القتل واملجازر اليومية تتصاعد في بورما، أو ميامنار 
حسب اس���مها اجلديد، وكان اآلالف قد رحلوا أو كانوا بصدد 
الرحي���ل عن إقليم أراكان الذي رأت الغالبية البوذية أن تطهره 
من املس���لمني.. لم يلتفت أحد من األوروبيني إلى هذه املأساة، 
بل كانت تصريحات متفرقة تثمن جهود حقوق اإلنسان في ذلك 
البلد وتدعو لتعميق األواصر معه بعد عهد من القطيعة أس���وًة 
مبا بدأت���ه الواليات املتحدة التي أعادت س���فيرها بعد غياب 
وانقطاع دام 22 عاماً، بل بدأ بها أوباما زيارته آلسيا، وفي حني 
كان ذلك جائزة إلطالق سراح املعارضة أونغ سان سو تشي، بدا 
األمر ملاليني املسلمني وكأنه جائزة على قهرهم وإذاللهم.. تلك 
نظرة ال ميكن ببس���اطة نقدها، فحتى لو تعاطفت مع السيدة 
التي قضت ما يقارب الربع قرن محبوسة داخل بلدها وممنوعة 
من السفر واملغادرة، فال يعقل أن تتجاهل املاليني التي تقتل بال 

ذنب وتنتهك حقوقها بشكل سافر ويومي.
هذا مجرد مثال يفرض نفسه هذه األيام ويدّلل بكل وضوح 
ال على االزدواجية، بل على عدم احلياد بش���كل يرقى لوصفه 

االحتاد  موقع  خالل  من  االستراتيجية  هذه  حول  تفصيلية  ملعلومات  الرجوع  ميكن   (((
األوروبي على شبكة اإلنترنت.

عي العاملية  بعدم التعاطف مع قضايا املسلمني من قبل جهات تدَّ
واملساواة وتتحدث بإسهاب حتى عن حقوق احليوان.

إال أن األغرب من حقيق���ة النوايا األوروبية هو وجود من 
يظل يؤمن مبثل هذه الكلمات البّراق���ة، ويذكرني ذلك بتعليق 
ممثلي الس���لطة الفلسطينية عقب كل لقاء لهم مببعوث أوروبي 
أو بقي���ادي غربي، حيث يقولون: إن أوروبا قد تفهمت مطالبنا 
وتعاطف���ت معنا ض���د االحت���الل اإلس���رائيلي. ومعهم حق؛ 
فاألوروبي���ون خير من يجيد اللعب على وت���ر الكلمات البّراقة 
التي توحي بأنهم سيقطعون على الفور عالقتهم االستراتيجية 
م���ع الكيان الصهيوني ويرمتون في األحضان العربية املناضلة، 
لكن هذه الكلمات ما تلبث أن تتبدل وتتبخر وتأتي عوضاً عنها 
كلمات جديدة وش���روط جديدة جتعل من الفلسطيني الطرف 
الهمجي الذي يرف���ض احلوار والتفاوض واحللول الس���لمية 

العادلة.
إن السؤال األكبر هو: هل من حق أوروبا كدول أو كمؤسسات 
لع���ب دور الوصي على حقوق اإلنس���ان ومواطني العالم؟ وهل 
متلك م���ن اإلرث القدمي أو احلديث ما يؤهلها لذلك؟ أس���أل 
نفس���ي هذا الس���ؤال ومتر بذاكرتي مجازر االحتالل وسرقة 
الثروات الوطنية، خاصة في إفريقيا التي بنيت أوروبا احلديثة 
بجهود أبنائها وبثروات بالده���م التي أخذت بال ثمن أو بثمن 
بخس بعد االستقالل وتولي حكومات عميلة شؤون البالد.. مير 
بذاكرتي التاريخ احلديث والسجون السرية وصفقات األسلحة 
وتصنيع أدوات التعذي���ب التي تصدر للدول في العالم الثالث، 
خاصة الدول العربية التي يتم انتقادها فيما بعد بسبب حقوق 

اإلنسان، ومير ومير ومير...
كأن هنال���ك أوروبتني.. أوروبا التي حتكم بفكر فالس���فة 
النهض���ة وطوباوي���ة األخوة اإلنس���انية وقي���م الدميقراطية؛ 
وأوروبا التي نراها على األرض والتي ال يهمها سوى مصلحتها 
واقتصاده���ا وحتالفاتها األمريكية واإلس���رائيلية بغض النظر 
عما يجلبه هذا التحالف من تعدٍّ على احلقوق أو خروج على ما 

يسمى القيم األوروبية.
في هذا املق���ال، وألن األمثلة أكثر م���ن أن حتصى أو أن 
حتصر، س���أكتفي بالتذكي���ر بثالثة أمثلة واضح���ة لالبتذال 
األوروب���ي ملواضيع احلريات وحقوق اإلنس���ان واملواطن؛ مثال 
اتفاقية كوتونو، ومثال محكمة اجلنايات الدولية، ثم ما سميته: 

االستثناء اإلسرائيلي.



55 العدد 306

اتفاقية كوتونو:
في 23 يونيو من العام 2000 وفي مدينة إفريقية س���احلية 
ومغمورة، كوتونو عاصمة بنني، وبعد مشاورات أوروبية طويلة؛ 
مت التوقيع على ما بات يعرف باتفاق الشراكة بني دول االحتاد 
األوروب���ي ومجموعة الدول اإلفريقية الكاريبية الباس���يفيكية 
التي تعرف اختصاراً ب�� ACP، وليس املقام هنا التعريف بهذا 
التجمع الذي يب���دو وكأنه رابطة لدول ليس بينها رابط واضح 
وال تتفق بشكل عام إال على السعي بكل قوة لالرتباط بالتمويل 

الغربي وما يطرحه من »جزر« ووعود وهبات.
امله���م أنه قد مت تغليف األط���ر االقتصادية بأدبيات كثيرة 
تتحدث عن دور أوروبا في األخذ بيد هذه الدول النامية ودفعها 
للتطوير واللح���اق بركب الدول املتقدمة من خالل ش���راكات 
تفضيلية ومنح أولويات وتس���هيالت وتبادل للخبرات، إضافة 
إلى مختلف أنواع املنح الدراسية والبحثية واملالية واللوجستية.
بالتأكي���د، فقد جتمعت الدول املختلف���ة للتوقيع على هذا 
االتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2003 قبل أن تطرحه 
أوروبا للمراجعة، من جانب واح���د، وتقوم بتعديالت وصفتها 
بأنها بس���يطة ومن الس���هل االتفاق عليها مقابل الشراكة التي 

ستنقل تلك الدول خطوات بعيدة إلى األمام.
كانت التعديالت ترك���ز بطبيعة احلال على موضوع حقوق 
اإلنسان بشكل خاص وما يجاوره من موضوعات متعلقة باملرأة 
واملساواة والعدالة حتى يتبنى أصدقاء االحتاد األوروبي اجلدد 

نفس قيمه التي يراها »كونية« و»إنسانية«.
االتفاقية الت���ي مت االحتفال بها بش���كل كبير كمثال على 
الش���راكة الناجحة بني دول الشمال الغنية ودول اجلنوب؛ كان 
بها عدة مشاكل جوهرية واجهتها منذ البداية، فباإلضافة للغة 
اخلادعة التي اس���تخدمت فيها، كشأن كل االتفاقيات الدولية 

احلديثة، عانت االتفاقية مما ميكن إيجازه في نقطتني:
األولى: هي أنها بنيت على أس���اس القيم األوروبية معتبرة 
أن ه���ذه القيم ثابتة وعاملية ومنوذجية ومن ثم ال غضاضة في 
فرضه���ا على العالم الثالث الذي هو، بالض���رورة، أقل تطوراً 

وحتضراً من الدول الغربية.
أم���ا الثانية: فهو ما ثبت بالتجرب���ة من أن أي حديث عن 
اتف���اق أو حوار ب���ني املجموعتني اللتني يوصف���ا اختصاراً ب� 
ACP-EU؛ هو مجرد خداع لفظي، حيث إنه ال تش���ارك وال 
حوار، بل منح من يد عليا ليد سفلى ليس من حقها أن تتفاوض 

أو أن متلي ش���روطاً أو حت���ى أن تتحفظ على بعض ما يقدمه 
ويطرحه األوروبيون.

وكما نكرر كل مرة فاملش���كلة ال تكمن في مس���ألة حقوق 
اإلنس���ان بحد ذاتها، وال في االهتم���ام العاملي بها، بل نرى أن 
كثيراً من الدول اإلسالمية تبدو اليوم في غالبها بعيدة جداً عن 
هدى اإلس���الم في مجاالت احلقوق األساسية للمواطن واملرأة 
واألقلي���ات، ما يجعلها عرضة لالنتقاد والس���خرية من كل من 
هب ودب. لكن مشكلتنا ستبقى مع التفسير األوروبي ملصطلح 
حقوق اإلنس���ان، ففي هذه االتفاقية يتم احلديث عن املساواة 
ثم يتم إقرار مبدأ املس���اواة بني اجلنس���ني وعدم التمييز، ثم 
يتم إقرار مبدأ عدم التمييز على أس���اس التوجهات اجلنسية 
حتى يجد الطرف املقابل نفس���ه مضطراً ملنح الش���واذ حقوق 
التجم���ع واالعتراف والدعوة حتى يتم قبوله كطرف »متحضر« 
في األسرة الدولية، فالشاذ بحسب مفهومنا ليس شاذاً بحسب 
املفهوم األوروبي، بل هو مجرد شخص بتوجه جنسي مختلف!

ث���م يتم احلديث ع���ن العدالة والعدال���ة املطلقة وضرورة 
ع���دم اإلفالت من العقاب، خاصة ملرتكب���ي األفعال واجلرائم 
الكبي���رة، ليتم اخلالص إلى كون احملكمة اجلنائية الدولية هي 
األس���اس الذي يجب أن يتحاكم إلي���ه اجلميع باعتبارها متثل 
آخر ما توصل إليه العقل البش���ري – الغربي بطبيعة احلال -، 
وأي نقاش حول هذه املس���لَمة يخرجك من نادي الدعم الغربي 

الكبير.
هذان مثاالن على ما يتم تضمينه في مثل هذه االتفاقيات، 
والطريف هو ذلك التصدير الذي يسبق كل اتفاقية أوروبية من 
أن اتفاقية ماستريخت املؤسس���ة لالحتاد األوروبي قد نصت 
عل���ى أن يكون التعامل الثنائي أو م���ع أي مجموعة في العالم 
وفق احترامها للحقوق األساس���ية وقيم الدميقراطية، وهو ما 
يجعل االلتزام بذلك مقدساً لدى األوروبيني.. هذه هي العبارة 
التي حفظناها، لكن لن يجيبك أحد عن سؤال مثل: ملاذا كانت 
عالقتكم متط���ورة جداً مع أنظمة مثل مص���ر مبارك وتونس 
ب���ن علي إذاً؟ مجرد مثال حتى ال نذك���ر دوالً ما زالت جتاهر 
بالديكتاتوري���ة وتُدعم في الوقت ذاته م���ن قبل جميع الدول 

األوروبية.
لق���د أدى اإلص���رار على تلغيم ه���ذه االتفاقية مبثل هذه 
البنود ورفض تضمني أي بند آخر يسمح باملناقشة أو التحفظ 
على ما ورد بها، خاصة في القضايا االجتماعية وقضايا املرأة 
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واحلريات اجلنس���ية؛ إلى حتويلها التفاق تبعية واضحة للدول 
الغربية وملصاحلها ورؤاها، ما حدا بالسودان، الذي كان الدولة 
العربية الوحي���دة داخل مجموعة ال���دول اإلفريقية الكاريبية 
الباس���يفيكية؛ لالنس���حاب، في حني ظلت بقية الدول مترددة 
في قبول االتفاقية بشكلها االس���تعالئي السافر لفترة قبل أن 
ترضخ وتوافق ليتم تضمينها في بنود املنح والتعاون االقتصادي 

والتنموي الذي حتتاج إليه أكثر من أي شيء آخر.

محكمة اجلنايات الدولية:
فكرة هذه احملكمة ولدت، كعادة كثير من األفكار األوروبية 
البّراقة، إبان نهاية احلرب العاملي���ة التي أودت بحياة املاليني 
والتي ارتك���ب فيها من التقتيل والتخري���ب ما يعجز املرء عن 
تخيل���ه. في العام 1945 خرج مصطلح اجلرمية ضد الس���الم 
واجلرمية ضد اإلنسانية إلى العلن من خالل اجتماع في لندن، 
ومت���ت هنالك محاكمة كارل دونيت���ز خلف هتلر بهذه اجلرائم 

كأول قضية واضحة املعالم.
تبل���ورت الفكرة حني متت الدع���وة في العام 1998 ملؤمتر 
آخر جامع حضره ع���دد كبير من الدول، )160( دولة، وهو ما 
ُع���رف مبيثاق روما، الذي حتدث عن ض���رورة تطبيق العدالة 
على اجلميع وعدم اإلفالت من العقاب، كما أسهب في تعريف 
اجلرائ���م اخلطي���رة التي تهدد األمن والس���لم أو التي تعرض 

أعداداً كبيرة من الناس للخطر أو املوت.
حس���ب ذلك امليثاق ف���إن الدول املوّقعة تلت���زم بالتعاون مع 
احملكمة إلحقاق احلق ومالحقة املجرمني وال يستثنى من ذلك أي 
شخص أو جهة، كما ترى احملكمة أن من حقها التدخل في حالة 
الدول الهش���ة التي ال متلك نظاماً قضائياً أو ال تستطيع تطبيق 

القانون ومالحقة املجرمني، وهو ما تسميه »عاملية العدالة«.
حتى اآلن صّدقت 121 دولة على هذا امليثاق، منها 33 دولة 
إفريقية، وهو ما ش���جع القائمني عليها على وصفها بالدولية، 
وفي الواقع إنه ال ميكننا أن نلوم أي دولة على توقيعها، فبخالف 
مس���ألة الضغوط الغربية، فإنك جت���د أن أدبيات هذا امليثاق 
ق���د ُكتبت مبثالي���ة كبيرة، مثاًل جتد أنهم يقول���ون إنه لم يعد 
هنال���ك مكان ملرتكبي جرائم التطهير العرقي والقتل اجلماعي 
واالغتص���اب املمنهج والتعذيب، وذلك ألنه، وحس���ب ما يعلنه 
امليثاق، ستتم إدانة كل نظام وكل قائد وكل شخصية مهما علت 

إذا ثبت تورطها.

ذلك عل���ى الورق، لكننا إذا جئنا على الواقع فسنكتش���ف 
حقائق مذهل���ة، أهمها: أن الواليات املتحدة ال تعتبر نفس���ها 
طرف���اً في كل هذه القصة، وتعتبر جنودها وسياس���ييها خارج 
هذه اللعبة مهما ارتكبوا من جرائم واضحة يش���اهدها العالم 
كله، كما سنكتش���ف أن فلسطني ليست دولة معترفاً بها، لذلك 
فاحملكمة غير معنية بأي جرمية إسرائيلية ترتكب على األرض 

هناك.
من ناحية أخرى، لن جتد إجابة لسؤالك عن اختيار إفريقيا 
كميدان وحيد لعمل احملكمة، فكل القضايا املطروحة واملرفوعة 
هي قضايا لقادة أفارقة، مع اس���تثناءات بس���يطة لكولومبيا 
وهندوراس وأفغانس���تان، وهو سؤال محرج لكل متحدث باسم 
احملكمة مهما حاول اس���تخدام الدبلوماسية للتهرب منه، فال 
أوضح من اجلرائم التي ارتكبه���ا جورج بوش وتوني بلير ومن 
حتالف معهما في أفغانستان والعراق، وال أوضح من سياسات 
الكيان الصهيوني وما قام ب���ه، خاصة في هجومه على قطاع 
غ���زة في الوقت الذي لم حترك فيه هذه احملكمة س���اكناً ولم 
تص���در عنها حتى بيانات تنديد، بل حاولت أن تش���غل العالم 

وموظفيها باّدعات جرائم إبادة في إقليم دارفور السوداني.
لن أتطرق في هذا املقام إلى اجلوانب الشرعية، من حيث 
جواز االحتكام ملثل هذه احملاكم التي تس���يطر عليها أجندات 
االس���تعمار واالستعالء، لكنني أكتفي فقط بتعرية هذا التمثال 
األوروبي القبيح الذي يتخذ من مس���ألة حماية حقوق اإلنسان 
وس���يلة لبلوغ مقاصده السياسية والتطويقية، واألمثلة في هذا 
املق���ام كثيرة بخصوص هذه احملكمة، وهي قد بدأت تثير حنق 
كثير م���ن اجلهات احملايدة في العالم؛ فق���د رأى العالم كيف 
حتمس���ت للتدخل في ليبيا ومحاكمة القذافي ورفاقه في حني 
صمتت وتصمت أمام املجازر املعلنة التي ترتكب في س���ورية، 
متماهي���ة مرة أخرى مع املوق���ف األوروبي واألمريكي الذي ال 
يتحمس ذات احلماس لتغيير الرئيس السوري ألسباب مختلفة 

ومصالح سياسية وجغرافية.
وقبل أن نغادر هذا املث���ال نذكر فقط بأن من الدول التي 
لم توقع على هذا االتفاق »العاملي« إضافة إلى الواليات املتحدة 

األمريكية: الصني وروسيا والهند والكيان الصهيوني)1)!

))) ظهرت كثير من الدراسات والبحوث التي تنتقد عمل هذه احملكمة، وآخر ما اطلعت عليه 
في هذا املجال هو ملف قيم في مجلة Notre Afrik الصادرة في بروكسل، حيث 
والصعوبات  واألخالقية  العملية  القصور  أوجه  لبحث   2012 ليونيو  عددها  أفردت 

التي تواجه حيادية احملكمة كجهاز قضائي باألساس.
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االستثناء اإلسرائيلي:
رمبا يكون م���ن نافلة القول احلديث عن ازدواجية املعايير 
األوروبية في النظر للقضية الفلسطينية، حيث إنه ال يستطيع 
أحد من الباحثني احملايدين أن يقول إن أوروبا تقف على مسافة 
واحدة من الطرفني فيما يس���مى الشرق األوسط، وقد يحتج 
األوروبي بقوله إن االحتاد األوروبي كان دائماً من أول املنتقدين 
للسياسات اإلس���رائيلية وتعّدياتها على حقوق اإلنسان، وهذا 
صحيح من ناحية قوة األلفاظ التي تدين وتش���جب وتس���تنكر 
وتعلن عدم اعترافها باملناطق احملتلة وبالتجاوزات االستيطانية 
وسياس���ات االعتداء عل���ى األراضي والبش���ر والتاريخ.. لكن 
الس���ؤال ه���و: إذا كان األمر كذل���ك أفال متل���ك أوروبا بكل 
قوتها وس���ائل للضغط السياسي واالقتصادي – حتى نستبعد 

العسكري - على ذلك الكيان الغاصب؟
إن االس���تثناء اإلس���رائيلي وكون هذا الكيان ش���يئاً فوق 
القوان���ني والدس���اتير وال تنطبق عليه أي قوان���ني دولية، وال 
يضع اعتباراً ألي معايير؛ ليس مجرد مسألة تاريخية، بل واقع 
متكرر كل يوم وكل ليلة، ويكفي أن نتذكر مثال الهجوم على غزة 
وفضيحة السكوت العاملي الذي انتقل من نقد الطرف املعتدي 
إلى املس���اواة بني الطرفني الصهيوني والفلسطيني حتى خلص 

إلى تناسي القضية متاماً.
بُنيت االستراتيجية األوروبية على صوت االستنكار العالي 
وامتصاص غضب شعوبها التي تروعها مناظر الدمار والقتلى 
من املدني���ني واألطفال، ثم التهديد ب���أن العالقات مع الكيان 
االسرائيلي لن تعود كس���ابق عهدها، خاصة في ظل استمرار 
العمل على توس���يع املستوطنات، ثم رويداً رويداً يجف كل ذلك 
ويتضح أن شيئاً لم يؤثر على الشراكة االستراتيجية بني أوروبا 

والكيان العبري.
حينما كانت اس���تراتيجية حقوق اإلنس���ان اجلديدة تُطَبع 
في بروكسل، كان وزير اخلارجية الصهيوني املتطرف أفيغدور 
ليبرم���ان يزورها موّقعاً أه���م اتفاقيات الش���راكة مع التكتل 
األوروبي في مختلف املج���االت، ليعلن االحتاد األوروبي بدوره 
رفع مس���توى العالقات بينه وبني إس���رائيل ما مينحها وضعاً 

مميزاً تكاد به أن تكون دولة عضواً في احتاده.
الزي���ارات لم تنقطع، ولم يأِت ليبرمان إال بعد زيارة رئيس 
املفوضية األوروبية خوس���يه باروس���و إلى تل أبيب، حيث بدا 
متحمس���اً جداً لفتح صفحة جديدة مع الكيان الصهيوني في 

خداع للمس���تمع وإيحاء بأنه قد كان هنالك توتر ما في مرحلة 
سابقة.

هذه اخلدعة املتك���ررة لم تعد تنطلي عل���ى أحد.. فقط 
املش���كلة هي أن االحتاد األوروبي، ومن خلفه الواليات املتحدة 
بطبيعة احلال، يريد من اجلميع أن يتعامل مع الكيان الصهيوني 
كاس���تثناء، وهو ما ال يقبله ليس فقط العرب واملس���لمون، بل 
ضمير املاليني من املتابعني حول العالم، وهو ما يظهر في ردود 
أفع���ال الكثير من اجلمعيات احلقوقية والسياس���ية األوروبية 

ذاتها)1).

الكيان اإلسرائيلي  التوجه األوروبي للتعاون مع  انتقد عدد كبير من السياسيني هذا   (((
رغم جتاوزاته، وكان من أبرز املنتقدين املجموعة االشتراكية في البرملان األوروبي 
الدولية حيث حتدثوا عن  العفو  اإلنسان ومنظمة  األورومتوسطية حلقوق  والشبكة 
فشل اإلحتاد األوروبي في ما كان يدعو إليه من ربط لعالقاته مبسألة احترام حقوق 

اإلنسان، وهو األساس الذي قامت عليه سياسة ما يعرف بـ«اجلوار األوروبي«.

ال يُل���دغ املؤمن من ج���رح مرتني، وأرانا - لألس���ف - نعّول 
في كثير من األحيان على املبادئ واملبادرات الواهية التي يتش���دق 
بها الغ���رب، والتي نتمن���ى أن تصدق ليكون العرب واملس���لمون 
املستضعفون في كل مكان، حتى في بلدانهم، هم أكبر املستفيدين؛ 
لكن املتاب���ع احلق لن ينخ���دع بهذه الش���عارات الزائفة، خاصة 
اإلعالن الكبير بأن حقوق اإلنس���ان هي املعيار األس���اس جلميع 

سياسات االحتاد األوروبي. 
هذه مجرد نقاط س���ريعة جاءت عل���ى خاطري وأنا أقرأ عن 
هذه االس���تراتيجية اجلديدة القدمية، لكن مفاهيم »عاملية حقوق 
االنس���ان« وتنزيلها على السياس���ات اخلارجية للدول األوروبية، 
ومعنى الش���راكة في هذا املجال، ومناقشة طرق عمل املؤسسات 
واجلهات املعنية، وواجب احلكومات اإلسالمية التي متلك املرجعية 
األش���مل والرؤية األحق إن مت تطبيقها بشكلها الصحيح؛ كل تلك 

موضوعات تستحق أكثر من مقال، بل أكثر من كتاب.

كلمة أخيرة:
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ووع�ي الرؤي��ة

]المسلمون والعالم[

فبعد قرب دخول عامني على الثورة املصرية، وفي ظّل هذا الصراع احملتدم بني اإلس���الميني 
وغيرهم من أصحاب التيارات األخرى، في محاولة مس���تمرة من كال الطرفني لإلمس���اك بزمام 
األم���ور داخل البالد؛ انبثق عنه تش���كيل أح���زاب، ووقوع مناظرات وح���وارات وصراعات بني 
اإلسالميني وغيرهم، وتصريحات إيجابّية وسلبّية من الكيان الدعوي اإلسالمي، وظهور مرشحني 
إسالميني للرئاسة، ثم فوز مرشح إسالمي برئاسة اجلمهورية، ثم وقوع العوام من الناس في حيرة 
شديدة بس���بب هذا االضطراب في اآلراء من أصحاب الرأي والكلمة داخل املجتمع املصري من 
التيارات اإلس���المية خاّصة وبقية التيارات عاّمة؛ في ظّل هذا كلّه، وغيره، وددت أن ألفت النظر 

وأتوجه بالنصيحة إلخواني في التيار اإلسالمي في بعض األمور:
1- ال ب���د من توضيح الفرق بني »الرؤية« و»الهدف«؛ فالرؤية: طويلة املدى ترى فيها ش���كل 
البالد بعد خمس أو عش���ر س���نوات كيف هي، وأن هذه الرؤية ينبغي أن تكون في غاية التحديد 
والوضوح، اقتصادّياً، وسياسّياً، وثقافّياً، ودعوّياً... إلخ من آليات إدارة الدولة؛ رؤية واضحة جداً 
ال شية فيها، لكّل آلية يعمل على حتقيقها خطة عمل في غاية الصرامة وااللتزام، وال يوجد دولة 
كبرى اآلن، أو حتى ش���ركة عاملّية ضخمة، تعمل بال رؤية واضحة ملس���تقبلها، وهذا أمر قد يظّن 
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البع���ض أّنه من اختراع علم���اء اإلدارة الغرب، ونحن ال ننكر 
أّن له���م فضاًل في تنظيمه وتنظيره بطريقة علمية متقنة، من 
خالل م���ا يعرف ب� »اإلدارة االس���تراتيجية«، إال أّن هذا كان 
معروفاً لدينا كمسلمني في ثنايا القرآن وسيرة النبّي # الذي 
وضع »أوضح وأشرف رؤية«، فقال # »أُِمْرُت أَْن أَُقاِتَل النَّاَس 
ًدا َرُسوُل اللَِّه، َويُِقيُموا  َحتَّى يَْشَهُدوا أَْن اَل ِإلََه ِإالَّ اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمَّ
َكاةَ، َفِإَذا َفَعلُوا َذِلَك َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُهْم  اَلةَ، َويُْؤتُوا ال���زَّ الصَّ

ْساَلِم َوِحَسابُُهْم َعلَى اللَِّه« متفق عليه. َوأَْمَوالَُهْم، ِإالَّ ِبَحقِّ اإْلِ
رؤية تعبيد اخللق للخال���ق عّز وجّل، وقد حدث وال يزال 
يحدث، ولن يزال حتى يرث الله األرض وما عليها، بل س���يبلغ 
ملك هذه األم���ة إلى مش���ارق األرض ومغاربها كما جاء في 
حديث ثوبان في صحيح اإلمام مسلم »إنَّ اللََّه َزَوى ِلي اأْلَْرَض، 
ِتي َسَيبْلُُغ ُملُْكَها َما ُزِوَي ِلي  َفَرأَيُْت َمَش���اِرَقَها َوَمَغاِربََها، َوِإنَّ أُمَّ

ِمنَْها... احلديث«.
فكم���ا قيل.. العمل بال رؤية كابوس محقق، ألنك ال تدري 
إلى أين س���يقودك، وأّما الرؤية بال عم���ل فهي عينها أحالم 

اليقظة!
وأّم���ا الهدف: ففرع من الرؤية، وه���و قصير املدى يكون 
بني عام أو عامني، والفارق اجلوهري بني الهدف والرؤية من 

وجهني: 
- أن الهدف يرّك���ز على الواقع احلالي، أما الرؤية فتهتم 

أصاًل باملستقبل.
- كما أن الهدف يس���تخدم لتحقيق الرؤية بال عكس على 

الصحيح.
2- من هنا يكمن تساؤل مهم أال وهو: هل حتكيم الشريعة 
»ه���دف« أم »رؤية«؟ كثي���ر من املس���لمني اآلن يعتبر حتكيم 
الش���ريعة »احللم« الذي »ال حلم بعده«، وهذا في احلقيقة ما 
أعنيه متاماً بعدم التفرقة ب���ني »الرؤية« و»الهدف«، فتحكيم 
الشريعة في البالد اإلسالمّية ليس هدفاً فقط نسعى إليه في 
هذه املرحلة، بل هو واجب الوقت وواجب املرحلة، وليس برؤية 

وليس هو منتهى األمل، والدليل على ذلك أمور:
* أن النبّي # ملا اس���تتب له أمر الدولة، وأقام ش���رع 
الله وحّكم���ه في الناس، لم يتوقف عند ه���ذه النقطة، يعني 
نقطة حتكيم الش���ريعة في الناس، بل ب���دأ بتحقيق »الرؤية« 
بدعوة الناس إلى الله، والقبائل حوله، واجلهاد في سبيل الله، 
وإرس���ال البعوث إلى امللوك والعظماء.. ثّم أكمل اخللفاء من 

بع���ده - رضوان الله عليهم - م���ا بدأه #، وكذلك في أغلب 
مراحل التاريخ اإلسالمي.

فم���ن الغلط أن يفه���م الناس أن حتكيم الش���ريعة نهاية 
الطريق واحللم كلّه.. بل هو خطوة فقط على درب ما بعث به 
# أو »الرؤية«، وهي »أن تش���هد األرض أن ال إله إال الله وأن 

محمداً رسول الله«.
* كذلك، لقد سقطت الدولة اإلسالمّية، وقتما سقطت، 
وكانت الشريعة محّكمة بالفعل، فتحكيم الشريعة إذاً – فقط 
- ليس ب���كاف للحفاظ على كيان الدولة اإلس���المّية، بل ال 
بد من توافر، وجتانس، وتكامل اآلليات األخرى مع الش���ريعة 
للحفاظ على كيان الدولة، كاآللية االقتصادّية، والسياس���ّية، 
واالجتماعّية، والوظيفية، والتي تنظمها الشريعة أيضاً تنظيماً 
مجماًل محكماً متمثاًل في آيات القرآن احملكمة، وفروع الفقه 
املعروفة. والذي يقرأ الس���يرة النبوّية جيداً، ويستقرئ السن 
الربانّية، وسّنة النبّي #، يدرك هذا يقيناً، وليس هذا املقال 
محّل تفصيل ذل���ك، املهم أن هذه اآللي���ات ال بّد أن تتكامل 
لتحقيق الهدف األسمى لإلسالم و»الرؤية األعظم شرفاً«، أال 
وهو نشر الدعوة اإلس���المية في األرض جميعاً من مشرقها 
إلى مغربها، وال تكون ح���دود هذا التطبيق لتلك اآلليات هي 
تلك احلدود املزيفة التي حبسنا داخلها الغرب لسنني طويلة، 
فتكامل هذه اآلليات وعملها لنشر الدعوة هو القوة احلقيقية 

للحفاظ على كيان الدولة اإلسالمية.
واعلم، أن أهم هذه اآلليات مطلقاً هو العنصر البش���ري، 

وسأحتدث عنه بعد قليل إن شاء الله.
فال بد إذاً أال تكون النظرة قاصرة على حتكيم الشريعة، 

بل ينبغي أن تكون رؤيتنا أبعد وأعمق من هذا كما وضحت.
فم���ن الس���هل حبس اإلس���الميني داخل دائ���رة تطبيق 
الشريعة، كأن توضع زالت العلماء وسقطات املذاهب والفتاوى 
العرجاء داخل صندوق من ذهب ويقدم لنا على أنه الشريعة، 
أو اإلصرار كما هو الوضع اآلن على أن تكون »مبادئ الشريعة« 
فقط هي املعتمد في أصول احلكم، فنفرغ الش���ريعة من كّل 
مضمونها، وتقتصر األحكام على املقاصد اخلمس���ة واآلداب 

العامة بعيداً عن األحكام الشرعية، فليتنبه!
3- ومن هن���ا يظهر أن فكرة »ما هو مت���اح.. وما نريد« 
حتتاج لتوضيح أو فهم آخر، فكما سبق أن وّضحنا الفارق بني 
الرؤية والهدف، ستعلم أن الرؤية هي »ما نريد«، و»الهدف« ما 
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هو متاح، بضابط أن الهدف نستعمله لتحقيق الرؤية.
4- وينبني على ما س���بق أن الهدف إذاً يحتاج إلى آليات 
لتنفي���ذه، فإذا أخذنا حتكيم الش���ريعة كمثال لهدف، نرى أن 
الكثي���ر يطلق هذه العبارة »حتكيم الش���رع« وهو في احلقيقة 
ليس عنده جواب واضح عن سؤال مهم: كيف ستطبق الشريعة؟ 
فتحكيم الش���ريعة ليس���ت مجّرد كلمة تطلق عاطفياً، أو 
عصبية ملجرد نصرة الرأي... نعم، احلّجة دامغة لش���رع الله 
عّز وج���ّل وحاكمة على غيرها من الش���رائع والقوانني، لكن 
حتكيم الشرع في هذا الواقع يحتاج إلى آليات جديدة ومبتكرة 
تتناسب مع هذا الواقع الذي نعيشه، فبالنسبة مثاًل إلى نظام 
القضاء واحملاكم املوجود اآلن، ال بد من اإلجابة عن تساؤالت 
كثيرة بش���أنه إلقناع اخلصوم بقدرة اإلسالميني على مواكبة 
تغيرات الواقع، وكذل���ك بعث الطمأنينة في نفوس العوام من 
الن���اس بقدرتهم على قيادة البالد.. فعلى س���بيل املثال لهذه 

التساؤالت ال احلصر:
* النظر في مسألة تقنني الش���ريعة وصياغتها صياغة 
واضح���ة على مذهب أهل الس���ّنة واجلماع���ة، وعلى اآلراء 
الفقهي���ة املعتبرة، وعلى اآلراء اجلديدة ألهل العلم املعاصرين 

في النوازل املستجدة.
* إعادة تنظيم احملاكم املوج���ودة اآلن، وإعادة هيكلتها، 
لتتناس���ب مع هذا الكم الهائل من القضايا التي لم يبّت فيها 

بعد، لتالئم القضاء من املنظور اإلسالمي.
* كيفية إع���ادة تأهيل القضاة تأهياًل علمياً وش���رعياً 

جيداً، للنظر في القضايا بأسلوب شرعي سليم.
وعلى هذا املثال فقس..

فتطبي���ق فريضة الزكاة أيضاً يحتاج إلى ابتكار آليات في 
حصر املزّكني وقيم زكواتهم، ثم جمع البيانات عن مس���تحقي 
الزكاة، وكيف سيتم توزيع هذه الزكوات، وكيف سيتم معاجلة 
نظم الضرائ���ب واجلمارك املوجودة حالّي���اً في هذا الصدد 

لتتالءم مع نظم جباية الزكاة..
كذلك..

جهاز الش���رطة )احلس���بة( وإعادة تأهيل كوادره ليصبح 
قادراً على تنفيذ األحكام الش���رعية، وإقامة األمر باملعروف 

والنهي عن املنكر بضوابطه املعروفة.
كذلك..

كيف س���نعيد صياغة منظومة القوانني واللوائح اخلاّصة 
مثاًل بقان���ون الوظيفة، والقانون التج���اري، واملدني، وقانون 
العقوبات.. إلخ، وما الضمانات املطلوبة لتنفيذ هذه القوانني 

باحترافية..
كّل هذا، وغيره، يحتاج الن���اس فيه إلى إجابات واضحة 
ودقيقة عن تس���اؤالتهم في هذا الص���دد، وكذلك خطة عمل 
واقعّية ومجدولة زمنياً بحي���ث أنها حتقق في النهاية الهدف 

املنشود من قيام كيان الدولة اإلسالمّية.
5- عل���ى التيار اإلس���المي كذلك عبء كبير بالنس���بة 
للعنصر البشري والذي يعد أهّم آليات إقامة الدولة مطلقاً.. 
والذي ال بّد أن يظّل التركيز عليه، دعوياً وعملياً، ال كما حدث 
بعد الثورة املصرية مثاًل، حيث ترك كثير من الدعاة منابرهم 
للعمل السياسي فحدث خلل كبير في الدعوة بحجة أن العمل 
السياسي اآلن مقّدم على العمل الدعوي، وكان لهذا اخللل أثر 
كبير في عدم ثقة املجتمع بالدعاة؛ النشغالهم بالسياسة على 

حساب دعوتهم على غير املعروف عنهم..
فأقول بالنس���بة للعنصر البش���ري ال بّد من االهتمام به 

دعوياً وعملياً:
أما دعوياً، فمن الواجب زيادة العمل الدعوي من وجهني:

األول: إعادة تأهيل الدعاة على الس���احة، وتخريج دعاة 
ج���دد قادرين على مواجهة ومواكبة الواقع من خالل إنش���اء 
امل���دارس، واملعاهد، واجلامع���ات املتخصصة في ذلك، وهذا 

أمر يندر في مصر.
الثاني: التوسع في اس���تخدام الوسائل اإلعالمّية دعوياً، 
خاّصة القنوات الفضائية، والصح���ف، واملجالت، وأن يكون 
ذلك بشكل محترف وجّذاب ومكثف، كعمل أفالم وثائقية عن 

املغازي والسيرة النبوية وتاريخ اإلسالم، بلغات متعددة.
وكذلك عمل إعالنات دعوي���ة تلفزيونية مبتكرة وجذابة، 
لنش���ر مفاهيم التوحيد والعبادات واألخالق على منهج أهل 
الس���ّنة، وهذا لي���س ألن اخلطاب الدعوي املباش���ر لم يعد 
يجدي، ولكن الناس أصبحت تتأثر بش���كل كبير بهذه اآلليات 

التي غزت حياتهم في هذا العصر بشكل ضخم ومكثف.
وأما عملياً، التركيز على تنمية مهارات العنصر البشري، 
وهو اجلانب العملي للعوام من الناس من خالل إنش���اء مراكز 
إسالمّية مختلفة ومتعددة، وهو األسلوب الدعوي غير املباشر، 
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وهو أس���لوب غاية في األهمية، وتأثيره قوّي جداً، وقلياًل ما 
يفّكر فيه الدعاة، وهو يعمل من خالل:

* إنش���اء مراكز تعليم اللغات األجنبية، واحلاسب اآللي 
مبهاراته ولغاته.

* مراك���ز تأهيل اخلريجني في الف���روع العاّمة )كإدارة 
األعمال، واملوارد البشرية..(.

* مراك���ز التأهيل االجتماعية واملهني���ة، كإقامة دورات 
خاّصة للمقبلني على الزواج، وإقامة دورات في كيفية التعامل 

الشرعي مع املرضى لألطباء مثاًل... إلخ.
وكذل���ك دورات لتعلي���م الصناعات الصغي���رة والصيانة 

لألجهزة اإللكترونية... إلخ.
* وكذلك املشاركة في العمل اخليري بأقصى قّوة ممكنة، 
وذلك أحس���ن ما يتّم عن طريق إنش���اء املؤسسات الضخمة 
متنوعة األنشطة )متويل إسالمي، جمعيات لألغذية، خدمات 
طبّية...(، فال بد من االنخراط الكامل في املجتمع من خالل 
هذه األنشطة، بشرط أن تكون مستمرة ومتطورة ومحترفة. 

فأنت تطّعم هذه املراكز وما تقدمه من مواد علمية، بالقيم 
واألمثلة اإلس���المية الرقراقة، فتكون مبنزلة دعوة إلى سبيل 

الله بطريق عملي جذاب غير مباشر.
6- وأّما بالنسبة إلنشاء أحزاب إسالمية، فإن أخذنا بقول 
أن إنش���اء األحزاب في هذه الفترة هو أمر ال بّد منه للحفاظ 
على كيان الدولة اإلس���المي وعدم ترك الس���احة للعلمانيني 
والليبراليني ومن شاكلهم، أو أنه قد أصبح أمراً واقعاً ال مفّر 
منه، فامله���م، أن تقوم هذه األحزاب عل���ى التكتل، والتوافق، 
وتكون مجتمعة على كلمة واح���دة، أال وهي إعالء كلمة الله، 
فتكون مش���تركة األهداف والرؤية، وال ب���ّد من نبذ التعصب 
واخلالفات فيما بينها من أجل مصلحة الدين وتقدميها على 
مصلحة احلزب نفس���ه واألشخاص، والتنازل والبذل من أجل 
الله ورس���وله، واحل���ذر كّل احلذر من تكاث���ر هذه األحزاب، 
واخت���الف أهدافها، أو التصارع فيما بينها، فتضعف ويذهب 
ريحها، فال بّد من التنازل من أجل دين الله ومن أجل املصلحة 
العاّمة، وإنكار ال���ذات، واالجتماع على قلب رجل واحد، قال 
ُقوا{ ]آل عمران: ١٠٣[،  تعالى: }َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل الَلِّه َجِميًعا َوال َتَفَرّ
ًة َواِحَدًة َوَأَن���ا َرُبُّكْم َفاْعُبُدوِن{  ُتُك���ْم ُأَمّ وقال س���بحانه: }إَنّ َهِذِه ُأَمّ
َه َوَرُسوَلُه َوال َتَناَزُعوا  ]األنبياء: ٩٢[، وقال عّز من قائل: }َوَأِطيُعوا الَلّ

اِبِريَن{ ]األنفال:  َه َم���َع الَصّ َفَتْفَش���ُلوا َوَتْذَهَب ِريُحُك���ْم َواْصِبُروا إَنّ الَلّ
٤٦[... إل���خ من اآليات الدالة على الوحدة والصبر واالجتماع، 
حتى يقضي الله أمراً فيما بعد، وتتالشى هذه احلزبية وتقوم 

الدولة على كلمة واحدة.. والله املوفق.
7- كذلك من سبل حتقيق »الرؤية« أن يتم تخصيص جزء 
ليس بالقليل من ميزانية الدولة، لنش���ر الدعوة اإلس���المية 
في العالم، والدفاع عن اإلس���الم، وال بد أن تكون هناك مادة 
صريحة في الدستور مخصصة ملفهوم نشر الدعوة اإلسالمية 
خارج القطر، واعتم���اد ما يكفيها من ميزانية الدولة لتحقيق 
هذا الغرض، ويكون العمل الدعوي املؤسس���ي هو األس���اس، 
بشرط أن يشترك فيه كل أطياف التيارات اإلسالمية، وعلماء 
األّم���ة مبختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم، وهذا س���يجعل هناك 

أموراً غاية في األهمية تتحقق:
1- حتقي���ق أصل العم���ل الدعوي، أال وه���و دعوة غير 
املسلمني لإلسالم، وهذا أصل رسالة اإلسالم وهو ما بعث به 
محّمد # وتبعه عليه خلفاؤه من بعده والتابعون لهم بإحسان.
2- تعري���ف الغ���رب باإلس���الم عن طريق املؤسس���ات 
احلكومية س���يجبر الغرب على احترامنا كدولة حتافظ على 
دينها ومقدساتها وتعمل على نش���ره، وسيكون مبنزلة رسالة 

حتذير من املساس بأي شكل من األشكال لهذا الدين.
3- يعد هذا إجراء وقائي���اً لصد أي هجمات من الغرب 

على اإلسالم.
4- صّد الغزو الشيعي الكثيف، ومواجهته بالعلم وبالدعوة 

إلى مذهب أهل السنة.
5- إثراء األعمال الفكرية اإلسالمية واألدبية لتالئم فكر 

وتوجهات الغرب.
6- ابتكار أساليب دعوية جديدة.

وغي���ر ذلك من اإليجابيات التي س���تعود علينا من خالل 
التنصيص وتطبيق هذه املادة فعاًل.

فه���ذه بعض النصائ���ح واخلواطر التي أرج���و من التيار 
اإلس���المي في مصر أن يضعها في اعتباره، وأال ينظر حتت 
قدميه، ويكتفي بالنظ���ر إلى هدف تتوقف عليه كّل آماله؛ بل 
يج���ب أن تكون له رؤية أس���مى وأغلى، الل���ه معها ويؤيدها، 
فيصير حتقيق الهدف أيس���ر وأهون علي���ه - بإذن الله -.. 

قه الله. ق من وفَّ واملوفَّ
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وعندما فرغ الشعب املصري من التعديالت الدستورية التي 
جرى االس���تفتاء عليها في مارس 2011م، ووجد نفسه بصدد 
انتخابات - س���تفرز برملاناً منوطاً به تشكيل جلنة املائة املكلفة 
بوضع الدستور، حسبما تقتضي التعديالت الدستورية -؛ ُطرح 
عليه مصطلح »التوافق« بني األحزاب واحلركات املش���اركة في 
العملية السياس���ية، خاصة أنها أحزاب وحركات كانت باألمس 

القريب شريكة ثورة واحدة وميدان واحد.
بَ���َدْت الدعوة إلى التوافق بّراقًة حتاول أن تخفف من حدة 
االس���تقطاب الذي أحاط بالتعديالت الدس���تورية، مبا جعل 
الس���احة السياسية منقس���مة إلى أحزاب وحركات إسالمية، 
وأخرى ثوري���ة ومدنية، وإْن اختلف البع���ض حول أيهما يكون 

محاًل للتوافق بدرجة أكثر: البرملان، أم الدستور؟
وذهبت معظم اآلراء إلى أنه إذا كانت االنتخابات البرملانية 
يج���وز فيها التحالفات وعدمها، فإن الدس���تور ال بد أن يكون 
مح���اًل للتوافق؛ ألنه يعّبر عن كل اجتاهات الش���عب وتياراته، 
وألن���ه يُفترض في���ه أن ينظم لعقود مقبلة احلياةَ السياس���ية 

والتشريعية، وال يتصور تغييره كل فترة قصيرة.

تعويض خسائر »الصندوق«:
كانت األحزاب الثورية واملدني���ة األكثر إحلاحاً على فكرة 

»التوافق« فيما يتصل بالدستور، وذلك لسببني:
- أنها خسرت معركة االستفتاء التي كانت ترمي من خاللها 

إلى رفض التعديالت الدس���تورية، ومن ثم تش���كيل اجلمعية 
التأسيس���ية - التي ستتولى وضع الدس���تور - خارج مجلس 
الش���عب، حيث ثمة مؤش���رات عديدة قبل إجراء االنتخابات 
البرملانية تؤكد أن مجلس الشعب القادم سيكون مجلساً بأكثرية 
إسالمية - وهو ما قد كان -، فكانت تريد استباق هذه النتائج 
باحلديث عن »التوافق«؛ لتضمن نصيبها حتى لو خسرت معركة 

االستفتاء!!
- أنها تريد ممارس���ة الضغط اإلعالم���ي على األحزاب 
واحلركات اإلسالمية ووضعها في موقف حرج أمام اجلماهير 
ح���ني تظهر مبظهر الرافض لفكرة التوافق - وهي فكرة بّراقة 
خداعة -، ومن ثم فما خس���رته األحزاب العلمانية )الليبرالية 
واليسارية( عبر »الصندوق« في االستفتاء واالنتخابات البرملانية؛ 
تستطيع فرضه وتعويضه عبر تكثيف الضغط اإلعالمي، الذي 
يبدو أن األحزاب اإلس���المية عاجزة عن التصدي له ألسباب 

عديدة ليس هذا مجال الدخول في تفاصيلها.
بالفعل، كانت األحزاب اإلس���المية ف���ي موقف صعب، إذ 
هي ال تريد أن ترفض الدعوة إلى »التوافق« حتى لو كانت تعلم 

وتتأكد من أنها »دعوة حق أُريد بها باطل«!!
وحني بدأت اجلمعية التأسيسية أعمالها، وأخذت تتطرق 
إلى صلب الدس���تور ومواده تفصيلياً؛ ب���دا واضحاً أن معظم 
االعتراضات التي تبديها ما تس���مى القوى الثورية واملدنية - 
س���واء املش���اركة في اجلمعية، أو املعترضة على تشكيلها من 
األس���اس وفضلت املقاطعة -؛ تنصب على تلك املواد املتصلة 

السنوسي حممد السنوسي)*(

)*( كاتب إسالمي.

]المسلمون والعالم[

ل واقعية السياسة هل ُيحوِّ
إلى رومانسية؟

»التوافق«..

منذ جناح الثورة املصرية في إس���قاط مبارك ورؤوس نظامه الفاس���د، والساحُة املصرية متوج بعديد من اآلراء واألفكار 
واملصطلح���ات الت���ي ما إْن تبدأ موجة منها حتى تنتهي، تاركًة وراءها س���جاالت، وحوارات، ونقاش���ات، ومعارك سياس���ية 

وثقافية؛ يصعب على املتابع أن ُيلمَّ بأطرافها، فكيف باملواطن العادي؟!
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وانكشف املستور!
إذن، من خالل الدخول في التفاصيل تبنّي املراد من حقيقة الدعوة إلى »التوافق«!! 
وأن املطلوب من األحزاب اإلس���المية في هذا الصدد هو بطبيعته وبالضرورة خارج 
مفهوم »التوافق« مبعناه اإليجابي؛ إذ لو استجابت األحزاب واحلركات اإلسالمية ملا 
يُطل���ب منها في هذا الصدد - حتت زعم حتقيق »التوافق« - لصار موقفها ال يعني 
إال التن���ازل والتفريط فيما ظلت تدعو إليه س���نوات، ونذرت حياتها من أجله، وهو 

حتكيم الشريعة اإلسالمية.
ف���� »التوافق« - في أصله ومعناه العام - يعني الذهاب إلى احللول الوس���ط، أو 
أنصاف احللول، أو حتقيق مطالب والتنازل عن أخرى؛ في سبيل إرضاء اجلميع.. لكن 
غاب عن البعض - حتى من اإلسالميني أنفسهم!! - أن إرضاء اجلميع غاية ال تُدَرك!!
هذا املعنى املباشر ملفهوم »التوافق« ال يتناسب أبداً مع قضايا الهوية والشريعة، 
فهي قضايا ال تقبل احللول الوس���ط، وال أنصاف احلل���ول.. بخالف قضايا أخرى 
مثل التوافق على اختصاصات مجلس ما، أو هيئة بعينها، أو سياس���ات تختص بفئة 

محددة، أو غير ذلك، مما يقبل األخذ والرد.
لكن التيارات العلمانية »الليبرالية واليس���ارية« كان���ت لدودة في خصومتها مع 
التيارات اإلسالمية، ولم تترك وسيلة لتخويف اجلماهير من اإلسالميني إال سلكتها، 
ب���ل اختلقت األكاذيب واإلش���اعات، وعملت على تضخيم األخط���اء أو حتى مجرد 
االقتراح���ات؛ بحيث بدا للبعض أن الدس���تور الذي يجري »طبخ���ه« في اجلمعية 
التأسيس���ية س���يأخذ مصر إلى الدولة الدينية التي تتحكم مبقاليدها مجموعة من 

املشايخ، ال همَّ لهم إال جلد الناس، وقطع رقابهم، ورمبا سبي النساء واألطفال!!
ومع هذا اجلو اإلعالمي املش����حون ضد اإلسالميني واجلمعية التأسيسية، ظلت 
هذه التيارات العلمانية تلح على الدعوة إلى »التوافق«!! فهي تضغط وتقصف إعالمياً، 
وأيضاً تفاوض وحتاور في الوقت نفس����ه؛ لتحقق أكبر قدر من املكاسب، وتظَهر كما 

لو كانت مدافعة عن مصالح الشعب وحريته، وحقوق املرأة، والعدالة االجتماعية!!
إضافة إلى هذين املس���ارين، جلأت هذه التي���ارات - كي تهرب من اإلجابة عن 
أس���ئلة الهوية والش���ريعة - إلى الطعن في اجلمعية التأسيسية أمام القضاء حتى 
بعد تش���كيلها مرة ثانية)))؛ بزعم أنها غير متوازنة في متثيل شرائح وفئات املجتمع!! 
وجتاهلت أنه حتى لو مت تش���كيل جمعية تأسيسية بكامل عددها من العلمانيني، فإن 
أس���ئلة الهوية والشريعة تظل قائمة، وبوسع اإلسالميني أن يعطوا »مسودة الدستور« 

صفراً بامتياز حني االستفتاء عليها!!
فليس���ت اإلش���كالية في توازن اجلمعية التأسيس���ية، بل في املوقف من الهوية 

والشريعة باألساس!!

))) جتاوز عدد الطعون املقدمة ضد اجلمعية التأسيسية، واملطالبة بوقف عملها وحلها - حتى في تشكيلها الثاني 
45 طعًنا!! وقد قضت الدائرة األولى في محكمة القضاء اإلداري  بعد حلها في املرة األولى بحكم محكمة -؛ 
إلى  الطعون  هذه  بإحالة  -؛  الدولة  مجلس  رئيس  نائب   - تناغو  نزيه  فريد  املستشار  برئاسة  أكتوبر(   2((
التأسيسية« رقم 79  انتخابات أعضاء اجلمعية  للفصل في نظر دستورية »قانون  العليا  الدستورية  احملكمة 
لسنة 2012م، واخلاص مبعايير انتخاب أعضاء اجلمعية التأسيسية املكلفة بوضع دستور جديد.. وهو احلكم 
الذي رأى أنصار استمرار اجلمعية التأسيسية في عملها أنه يعطي اجلمعية »ُقبلة احلياة« لتنجز عملها قبل حكم 
احملكمة الدستورية، الذي لن يكون له أي أثر قانوني لو صدر بعد أن يتم االستفتاء على الدستور، حتى لو كان 

بعدم دستورية »قانون انتخابات أعضاء اجلمعية التأسيسية«.

بالشريعة اإلس���المية، وأبرزها املادة ) 
التي تتصل مبوقع الش���ريعة اإلسالمية 
من التش���ريع، وامل���ادة 6) التي تنظم 

العالقة بني الرجل واملرأة.
اإلس���المية  األحزاب  تريد  فبينما 
نصاً صريحاً في االستناد إلى »الشريعة 
اإلسالمية« أو »أحكامها« وليس مبادئها، 
أو عل���ى األقل: النص عل���ى أن األزهر 
الش���ريف هو اجلهة املنوط بها تفسير 
املراد ب� »مبادئ الشريعة«؛ حتى ال تُترك 
صيغ���ًة فضفاضًة ال حتق���ق املقصود 
منه���ا كما يري���د البع���ض.. بينما كان 
هذا موقف األحزاب اإلسالمية - وهو 
موق���ف مرن ويعتمد عل���ى طرح بدائل 
متعددة للمس���ألة -؛ وقف���ت التيارات 
العلماني���ة رافضًة  والثوري���ة  املدني���ة 
أي تعدي���ل للنص الق���دمي الذي يقول: 
»مبادئ الشريعة اإلسالمية هي املصدر 
الرئيسي للتشريع«، بل حتى رافضة أن 
مُينح األزهر اختصاص تفسير املراد من 
»املبادئ«؛ بحجة أن ذلك يرس���خ للدولة 

الدينية حسب زعمهم!
إضافة إلى ذلك، رفضت هذه القوى 
ما نص���ت عليه املادة 68 في مس���ودة 
الدس���تور - وهي املادة 6) س���ابقاً في 
القراءة األول���ى - من أنه )تلتزم الدولة 
باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة 
امل���رأة مع الرجل في مج���االت احلياة؛ 
السياس���ية، والثقافي���ة، واالقتصادية، 
األخرى،  املجاالت  وسائر  واالجتماعية، 
دون إخالل بأحكام الشريعة اإلسالمية(، 
وزعمت أن قيد »أحكام الشريعة« ينسف 
املس���اواة الت���ي يريدونها ب���ني الرجل 
وامل���رأة، أو يجعل الب���اب مفتوحاً أمام 

تأويالت دينية وتفسيرات مجهولة!!
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»الصندوق« هو احلل:
من املعروف أن »السياس���ة« بطبيعتها هي ممارسة عملية 
واقعية لألفكار والنظري���ات واألطروحات، بعكس علوم أخرى 
تق���وم على التجريد واملثالية، مثل: »الفلس���فة« أو »املنطق« أو 

»األخالق«.
لكن الطريف - وامل�ُْش���ِكل في الوقت نفسه! - أن اإلحلاح 
على فكرة »التوافق« في العمل السياس���ي يجعلنا بصدد وكأن 
املطلوب أن ننتقل ب� »السياسة« - كعلم وممارسة - من »الواقعية« 
إلى »املثالية«، ما يخالف مفهوم »السياسية« وطبيعتها أصاًل!!

فجوه���ر العملية السياس���ية - فيما يتص���ل باالختيارات 
وحتديد املس���ارات - يقوم على »االنتخابات« كوسيلة الختيار 
شخص ما، وسياس���ة ما؛ حتى ال نظل ندور في حلقة مفرغة 

من النقاشات، واالقتراحات، واألفكار التي ال تنتهي.
ه���ذه »االنتخابات« - التي تعني آليًة محددًة إلفراز األقلية 
واألكثرية، أو لنتبنّي من خاللها عدد املوافقني واملعارضني ألمر 
م���ا -؛ هي ضد فكرة »التوافق« التي تعني التراضي وتقاس���م 

الصالحيات بغض النظر عن األقلية واألكثرية.
ف�االنتخابات آلية عملية »واقعية« حلسم اجلدل حول أمر 
ما، بينما التوافق فكرة »مثالية« ال ميكن أبداً تصور أنها تصلح 
حلسم القضايا اخلالفية طوال الوقت.. وإذا كان لها فاعليتها 
في بعض القضايا، فإن املؤكد أن هناك قضايا - أبرزها الهوية 

والشريعة - ال تقبل احللول الوسط، أي آلية »التوافق«.
ولذلك؛ س���نجد أنفسنا إزاء القضايا التي ال تقبل أنصاف 
احللول مضطرين للذهاب إلى »الصندوق« حلسم االختيارات، 

أي إج���راء االنتخابات التي هي أس���اس العملية السياس���ية؛ 
فإذا أظه���ر »الصندوق« أن اجلماهي���ر أو أكثريتها - كما هو 
د بدالئل كثيرة - مع خيار الش���ريعة ومع التمسك بهويتها  مؤكَّ
اإلس���المية، فليس أمام التيارات الليبرالية واليس���ارية - إن 
كانت صادقة في احتكامه���ا إلى الصندوق - إال الرضا بخيار 

اجلماهير.
وهذا املأزق الذي س���تجد التياراُت الليبرالية واليس���ارية 
نفَسها أمامه - فيما يتصل بالشريعة اإلسالمية إْن هي احتكمت 
إل���ى »الصندوق« -؛ ه���و ما حتاول هذه التي���ارات أن تتجّنبه 
ابتداًء، وذلك باإلحلاح على فك���رة »التوافق« خارج الصندوق؛ 

النتزاع ما تعلم - يقيناً- أنها ستخسره عبر الصندوق!
وهذا يجرنا إلى إش���كالية أخرى، هي: هل هذه األحزاب 
الليبرالي���ة واليس���ارية دميقراطيٌة أصاًل، أم ه���ي عبارة عن 
جتمع���ات نخبوية تعّودت على االرتب���اط بالنظم احلاكمة دون 
اجلماهير، ومن ثم كانت حتق���ق طلباتها بطريقة »فوقية« في 
إط���ار من الصفقات، وليس بطريق���ة »قاعدية« عبر انتخابات 

حرة نزيهة؟!
اإلجابة واضحة!! وليس أمام التيارات اإلس���المية إال أن 
تتترس مبوقف اجلماهير العريضة املؤيدة للشريعة اإلسالمية، 
وتص���ّر على االحتكام ل� »الصندوق« كآلية دميقراطية نزيهة ال 
أحد ميكنه أن يشكك بها؛ لتفضح خبث هذه التيارات العلمانية 
التي تضّيع اجلهد في قضايا محسومة سلفاً، بدالً من االلتفات 
إلى اس���تحقاقات الثورة م���ن العدال���ة االجتماعية واحلرية، 

ومعاجلة القضايا احلياتية احلالَّة!!
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ج���������الل س�����ع�����د ال������ش������اي������ب)*(
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]مرصد األحداث[

مرصد األخبار

روسيا تنقل 240 طنًا من »النقد« 
لسورية

 أظهرت بيانات أن طائرة ش���حن عس���كرية سورية 
قامت بثماني رحالت بني دمش���ق ومط���ار »فنوكوفو« 
الروس���ي نقلت خاللها 30 طناً من أوراق النقد في كل 

رحلة، لدعم الرئيس السوري، بشار األسد.
ووفقاً لس����جالت تلك الرحالت اجلوية، وبحس����ب ما 
نقلت الصحيفة البريطانية؛ فإن طائرة شحن عسكرية من 
طراز »أليوش����ن« تابعة لس����الح اجلو السوري، قامت بتلك 
الرحالت خ����الل الصيف فيما يعد دلياًل على مس����اعدة 

روسيا للنظام احملاصر.
وكانت صحيفة روس���ية رس���مية قد أكدت األسبوع 
املاضي، وألول مرة، أن روسيا تطبع عملة نقدية لسورية، 
علماً أن نح���و 20 دولة تقوم على طباعة عملتها هناك، 

منها: لبنان، وغواتيماال، وبيالروسيا )روسيا البيضاء(.
   ]اإلندبندنت 2012/11/27[

عي وجود  تقرير أمريكي يدَّ
انشقاقات داخل »اإلخوان«

قال تقرير نشرته مؤسسة راندل عام 2011، إن جماعة 
اإلخوان املس���لمني في مصر تعاني وجود انشقاقات في 
صفوفها.. ووفقاً للتقرير فإن هذه االنشقاقات اخلطيرة 
التي تشكلت بسبب خبرة قائد اجلماعة كبير السن التي 
تش���كلت متأثرة مبحنة الس���تينيات حينما سعت الدولة 
إلى القضاء على احلركة اإلسالمية، األمر الذي زاد من 
صالبة قادة اجلماعة بعد ذلك ودفعهم إلى أعلى درجات 

السرية والكفاءة التنظيمية.
ويزعم التقرير أن تش���كيل الشباب في اجلماعة هو 
الذي بدأت تظهر عليه عالمات االنشقاق، ولذلك ميكن 
أن يكونوا الوسيلة املمكنة ملد التعامل بني الواليات املتحدة 
واجلماعة. وينبه التقري���ر اإلدارة األمريكية إلى ضرورة 
أن تس���اعدهم على البُعد عن قبض���ة كبار القادة داخل 
اجلماعة، وإنشاء برامج توعوية الحتوائهم، وخلق قيادات 

جديدة داخل اجلماعة.  ]تقرير مؤسسة راندل 2012/11/18[

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

أحمد الجعبري.. حقق أمنياته الثالث ورحل
قالت زوجة الشهيد أحمد اجلعبري - القائد امليداني 
لكتائب عز الدين القسام في حركة حماس -، إن زوجها 
حقق قبل الش���هادة ثالث أمنيات كررها على مسامع كل 
من حوله حتى أيقنوا أنه���ا جّل أمنياته؛ متنى أن يترك 
خلفه جيشاً قوياً ال يخاف في الله لومة الئم، فترك من 
لقن االحتالل درساً لم يعهده بعد استشهاده؛ ومتنى أن 
يُفك قيد األس���رى، فقاد صفقة األحرار، وفي ش���عوره 
عند حتقيق هذا احللم تقول زوجته: »وجدته فرحاً أكثر 
من يوم عرس���نا، كان سعيداً لدرجة ال توصف«؛ ومتنى 
أن يؤدي الركن اخلامس���ة من أركان اإلسالم، فحج هذا 
العام وحتققت أمنياته.        ]موقع إسالميون 2012/11/18[

تحسن قطاع النفط في ليبيا
قال���ت احلكومة االنتقالية في ليبيا إن إنتاج البالد من 
النفط بلغ قرابة 1.6 مليون برميل يومياً، في مؤش���ر على 
حتسن تدريجي في القطاع احليوي الذي تضرر بفعل ثورة 

مسلحة أطاحت بالعقيد الراحل معمر القذافي.
وقال عبد الرحمن بن يزة، وزير النفط والغاز الليبي: 
صادرات البالد تصل إلى 70 في املائة من إنتاج البالد 
من النفط اخلام املقدر بنحو 1.6 مليون برميل يومياً.
وكانت »املؤسس���ة الوطنية للنف���ط« الليبية قد أعلنت أن 
إجمالي اإلنتاج خالل الفترة من بداية العام احلالي إلى نهاية 
ش���هر يوليو/ متوز املاضي، بلغ 302 ملي���ون برميل، مبعدل 
]2012/9/24 CNN[                .ً1.417 مليون برميل يوميا
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مرصد األخبار

عامة تعجب

مليون أرملة في العراق
أعلن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في العراق، أن أكثر من 600 ألف أسرة تعيلها أرامل، نسبة كبيرة منهن عاطالت عن 

العمل، وهي النسبة األعلى بني الدول العربية.
وخصصت احلكومة العراقية خالل موازنة عام 2013 مبلغ 1.1 تريليون دينار عراقي )نحو 945.5 مليون دوالر( لشبكة 

الرعاية االجتماعية؛ لتوزيعها كمنح مالية على الشرائح الفقيرة والعاطلني عن العمل.
ووفق إحصاءات لوزارة التخطيط العراقية فقد جتاوز عدد األرامل في العراق 1.150 مليون أرملة.   ]احلياة 2012/11/25[

حكم ذاتي لمسلمي الفلبين بعد 40 عامًا من النضال
أعل���ن بينيغنواكينو، رئيس الفلبني، التوّصل إلى اتفاق مصاحلة أولي مع منظمة اجلبهة اإلس���المية لتحرير مورو، يتضمن 
تأس���يس منطقة حكم ذاتي في جنوب البالد وتس���وية النزاع الطائفي الذي يعود لسنوات على مراحل، على أن يتم توقيع وثيقة 

املصاحلة الشاملة بني حكومة مانيال واجلبهة عام 2016.. وتبلغ نسبة املسلمني في الفلبني 5 % أغلبهم يقطنون في اجلنوب.
 ]توب نيوز 2012/10/7[

وعد بلفور جديد!
ح عباس في مقابلة مع القناة الثانية اإلسرائيلية اخلاصة، مساء اجلمعة، أنه ال يفكر في العودة للعيش في مدينة صفد،  صرَّ
مسقط رأسه، التي أصبحت اليوم داخل »إسرائيل«، مضيفاً »أريد أن أرى صفد، من حقي أن أراها، لكن ليس أن أعيش هناك«.

وأضاف عباس في مقابلته أن »فلس���طني بالنس���بة لي هي اليوم داخل حدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها، هذه 
هي فلسطني بالنسبة لي، أنا الجئ وأعيش في رام الله، وأعتقد أن الضفة الغربية وغزة هي فلسطني والباقي هو )إسرائيل(«، 

حسبما نقلت وسائل إعالمية عدة.
من جانبه، أكد الرئيس اإلسرائيلي »شيمون بيريس« في بيان، أن »كلمات )عباس( الشجاعة تُثبت أن )إسرائيل( لديها شريك 

حقيقي في السالم«.         ]أنباء موسكو 2012/11/5[

سحب مستشار السفيرة األمريكية في القاهرة بعد اعتذاره عن الفيلم المسيء!
أعلن مسؤولون في وزارة اخلارجية األمريكية، سحب مسؤول من السفارة األمريكية في القاهرة ملسؤوليته عن إشعال عاصفة 

من اجلدل بتقدميه اعتذاراً عن الفيلم املسيء لإلسالم بعد محاولة االعتداء على السفارة يوم 11 سبتمبر املاضي.
وقال املسؤولون : إن الدبلوماسي الري شوارتز مت نقله إلى واشنطن بعد أن شغل منصب مستشار خاص للسفيرة آن باترسون، 
مضيفني لصحيفة )وول ستريت جورنال( أن شوارتز كان في مهمة مؤقتة في القاهرة وأعطيت له مهمة جديدة دائمة في واشنطن.
وكان شوارتز قد أصدر بياناً في سبتمبر املاضي جاء فيه إن »السفارة األمريكية تدين جهود بعض األفراد التي تؤذي املشاعر 

الدينية لدى املسلمني وتدين اجلهود الرامية إلى اإلساءة للمؤمنني من جميع األديان«.
وكانت إدارة أوباما قد تعّرضت النتقادات عنيفة من اجلمهوريني بعد بيان السفارة.       ]األهرام 2012/10/17[
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قراءة في تقرير

الخسائر األمريكية في الحرب مع إيران

أصدرت مجموعة من السياس���يني والعسكريني األمريكيني تقريراً حتليلياً حول مكاسب وتكاليف أي عمل 

عسكري محتمل قد تقدم عليه اإلدارة األمريكية ضد إيران.

وأكد املوقعون أن التقرير ال يقدم نتائج نهائية وال يصدر أي توصيات، لكنه يقدم وصفاً موضوعياً لبعض 

متطلبات التفكير في استخدام القوة العسكرية ضد إيران من احلاجة إلى وضع أهداف أكثر وضوحاً، وتقييم 

قدرة اجليش األمريكي على حتقيق هذه األهداف، ووضع استراتيجية للخروج في حال اتخاذ قرار احلرب.

ومن أبرز املوقعني على هذه الوثيقة: اجلنرال أنتوني سي. زيني »القائد السابق للقيادة املركزية األمريكية«، 

وريتشارد إل أرميتاج »نائب وزير اخلارجية السابق«، وإيلني ليبسون »نائبة رئيس مجلس االستخبارات الوطني 

سابقاً«، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الشخصيات السياسية والعسكرية األمريكية.
ومن أبرز التكاليف التي ميكن أن تتحّملها اإلدارة األمريكية، بحس���ب التقرير، انتقام مباشر من الواليات 
املتحدة مما يؤدي إلى خسارة أرواح كثيرة من األمريكيني، إضافة إلى املصالح التي سوف تتضرر في العراق 

وأفغانستان واخلليج... وغيرها.
ويشير التقرير أيضاً إلى احتمالية أن تقوم اإلدارة األمريكية مبهاجمة السفن والغواصات اإليرانية وكذلك 
إغالق مضيق هرمز، ما يزعزع األسواق العاملية ويتسبب في ارتفاع أسعار النفط كثيراً )إضافة إلى غلق ممر 

رئيسي لصادرات النفط اإليراني ذاته(.
ولم يتغيب الكيان الصهيوني عن املشهد، فقد أكد التقرير أن األخير سيتحّمل تكاليف ضربة لرمبا يتعرض 
لها إذا ش���اركت قواته.. ورغم قوة برامج الدفاع املدني ومضادات الصواريخ اإلسرائيلية، فإن وقوع هجمات 
جوية إيرانية قد يس���فر عن وقوع ضحايا وتدمير للمنشآت، ورمبا يكون من بينها املجمع النووي اإلسرائيلي 

دميونة.

وأش���ار التقرير أيضاً إلى وجود نتائج غير مباش���رة لهذه احلملة، منها: هجم���ات يقوم بها وكالء إيران 

املس���لحون جيداً مثل حزب الله أو اجلماعات الشيعية املس���لحة في العراق، إضافة إلى قوات إيران السرية 

وفيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني.

ولفت أيضاً إلى انقسام عاملي حول القضية، ولذلك فإن غياب تفويض دولي أو حتالف متعدد اجلنسيات، 

سيضعف كثيراً الدعم الذي يحظى به استمرار العقوبات املفروضة على إيران.

ويرى معّدو التقرير في اخلتام أن نتائج احلرب لن تدفع إيران إلى التس���ليم وعدم اس���تكمال برنامجها 

النووي، إضافة إلى االضطرابات التي سوف حتدث في العالم نتيجة هذه احلرب.

]ذا إيران بروجيكت 2012/10/18[
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تغريداتمرصد األرقام

ق���ال الصلي���ب األحمر إن نح���و 72 مليون 
ش���خص في أنحاء العالم ش���ّردتهم الصراعات 
والكوارث الطبيعية أو مشروعات التنمية الكبيرة 

في نهاية العام املاضي.
وأفاد االحت���اد الدولي جلمعي���ات الصليب 
األحم���ر واله���الل األحم���ر، وهو أكبر ش���بكة 
إغاثة من الكوارث ف���ي العالم، بأن زهاء 16.4 
مليون ش���خص فروا إلى اخلارج وصنفوا رسمياً 
كالجئني، بينما عاش 41.4 مليون ش���خص في 

بالدهم »كنازحني«.
ويعي���ش نحو 20 مليون ش���خص فيما يطلق 
علي���ه »نزوح ممت���د«، ومن بينهم نحو خمس���ة 
ماليني فلس���طيني يعيشون في مخيمات تديرها 
وكال���ة األمم املتحدة إلغاثة وتش���غيل الالجئني 
الفلس���طينيني في الشرق األدنى )األونروا( منذ 
أواخر األربعينيات.            ]رويترز 2012/10/16[

اإلقليمي  املمث���ل  الداي���ري،  توقع محم���د 
للمفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
في القاهرة، أن يص���ل إجمالي أعداد الالجئني 
السوريني املس���جلني وغير املسجلني مطلع عام 
2013 ف���ي البلدان املجاورة لس���ورية؛ إلى أكثر 
من مليونني، مقابل نحو 400 ألف الجئ س���وري 

حالياً.            ]وكالة األناضول لألنباء 2012/11/13[
وضعت ليبيا 200 ملي���ون دوالر في البنك 
املركزي التونس���ي منحًة ملس���اعدة االقتصاد 
التونس���ي.. وتأتي هذه املساعدة املالية الليبية 
لتون���س في وقت تبحث فيه حكومة  تونس عن 
قروض ومساعدات لسد الفجوة التمويلية في 
ميزانيتها، حيث إن احلكومة التونسية ستحتاج 
إلى قروض ومعونات بقيمة سبعة مليارات دينار 

)4.4 مليار دوالر( العام املقبل.
]اجلزيرة 2012/11/22[

أ.د. ناصر العمر 
 @naseralomar 

العالم اإلس���المي يتش���كل من جديد بعد عقود من متزيق 
االس���تعمار له وعبث���ه فيه .. فأين دورك؟ وم���ا هو أثرك في 

التوصيف القادم لألمة عقيدة وثقافة ونظاماً؟
عبدالعزيز الطريفي

@abdulaziztarefe 
الوسطية َرَس���َم معاملها الوحي، وليس���ت لكل من نزل بني 
فكرين أن يجعلها وس���طية فيش���د رحله يتتبع منازل املختلفني 

ليتوسطهم، فتلك وسطيته ال وسطية اإلسالم.
 صالح الحصّين

@SalehAlhussayen 
من مظاهر العجب أن التشويه اإلعالمي لإلسالم في الغرب 
���ز على قضي���ة املرأة، في حني نرى أن ع���دد معتنقيه من  يرِكّ

النساء أضعاف معتنقيه من الرجال. 
د. عبد الكريم بكار 

@Drbakkar 
االختالف املؤسس على اجتهاد ينفع ويثري ما دمنا قادرين 
على إيقافه عند حد معني، أما السم الناقع فهو اخلالف الناجت 

من اتباع األهواء.
د. محمد يسري إبراهيم

@DrMohamadYousri 
استعادة القيم األصيلة مفتاح تغيير اجتماعي حقيقي، وبناء 

األمة إمنا يبدأ من إحكام منظومة القيم املجتمعية.

تنويـه: ورد خطـــأ مطبعـــي فـــي العـــدد الماضي 
)305(، حيـــث ورد فـــي صفحـــة )55( تحت عنـــوان »أواًل: 
الوضع الحالي« ما يلـــي: »عدم وجود النظام الربوي 
فـــي األنظمـــة االقتصاديـــة لـــدول مجلس التعـــاون«، 
األنظمـــة  فـــي  الربـــوي  النظـــام  »وجـــود  والصحيـــح 

االقتصادية لدول مجلس التعاون«.
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األقليات اإلسامية

مالطة دولة صغيرة تقع في حوض املتوس���ط، وتوجد بني 
جزيرة صقلية وساحل شمالي إفريقيا ممثاًل في ليبيا وتونس.. 
وتش���غل مالطة موقعاً مهماً بني جنوب أوروبا وشمال إفريقيا 

وبني احلوض الشرقي للبحر املتوسط واحلوض الغربي له.
تعد مالطا دولة أوروبية، وتتك���ّون من ثالث جزر مأهولة 
بالس���كان هي: مالطا، غوزو، وكومينو؛ وجزر غير مس���كونة: 

كومينوتو، فلفلة، وجزيرة القديس بولص.
عاصمتها باليتا، وتتركز فيها النسبة األكبر من السكان.. 

ويتحدث املالطيون اللغة املالطية واللغة اإلجنليزية.
احتلها البيزنطيون حت���ى منتصف القرن الثالث الهجري، 
ثم خضعت حلكم األغالب���ة والفاطميون حتى القرن اخلامس 
الهجري، واس���تولى عليها النورمامدين بع���د ذلك ثم حكمها 
العثمانيون، ثم استولى عليها فرسان القديس يوحنا وأخرجهم 
منها العثمانيون في منتصف القرن العاشر الهجري، ثم استولى 

عليها البريطانيون، واستقلت في سنة )1384ه� - 1964م(.
يبلغ عدد سكان مالطة نحو 450 ألف نسمة تقريباً، حسب 
إحصائي���ة 2010م، يدينون معظمهم بالروماني���ة الكاثوليكية 
بنس���بة 98%، و2% يدينون باإلس���الم واليهودي���ة والديانات 
األخرى.. ويبلغ عدد املس���لمني نحو س���تة آالف نسمة بنسبة 

)1.44%( من عدد السكان.

أحوال املسلمني:
ال يوجد في مالطة سوى مسجد واحد بناه العقيد القذافي 
منذ خمس سنوات، وكانت احلكومة الليبية تقوم بالصرف على 
األنش���طة التي تقام فيه، وكذلك ال توجد سوى مدرسة واحدة 
لتعليم اإلس���الم واللغة العربية كذلك أنشأها القذافي وتعّهد 
بالصرف عليها، وما عدا ذلك فال يجد املس���لمون مساجد أو 

حتى مصليات صغيرة ألداء شعائرهم.
عندما تس���أل رئيس اجلالية اإلس���المية )كويتي األصل( كم 
عددك���م؟ يقول: )12 ألف مس���لم( ال يجدون مكان���اً للصالة. ولو 
س���ألت مالطياً كم عدد الكنائس في مالط���ا؟ يجيب على الفور: 
لدينا كنائس على عدد أيام الس���نة لكل يوم كنيس���ة.. وهذا دليل 

على أن ال مكان ملسجد أو مصلى لدى هؤالء، فقد أغرقوا اجلزيرة 
التي مس���احتها عامة )316 كم مربعاً( بكنائس في كل مكان لتصل 
إلى )360 – 365( كنيس���ة، وهذا هو حقد الكاثوليك هناك على 
اإلسالم واملس���لمني، رغم الرابط اللغوي واحلضاري الباقي حتى 

اليوم.
وتنش���ط احلركة التبش���يرية الصليبية بش���كل كبير بني 
املس���لمني املهاجرين هناك من خالل خطة تنصيرية واس���عة، 
حيث توزع مجاناً كتيب���ات أنيق�ة في طباعة فاخرة على هيئة 
مجل���ة مصغرة مطعمة بعالمات الصلي���ب املعتادة واأليقونات 
النصرانية املعروف���ة، في صورة مجالت عربي���ة عامة، وهو 
ما ميثل منش���ورات تنصيري�ة مترع�ة باخلداع واألكاذيب في 
صورة رس���ائل مرسلة من أشخاص مسلمني في مصر واليمن 
واخلليج واملغرب واجلزائر واألردن... وغيرها، يس���ألون عن 
دقائق العقيدة النصرانية، واملجلة جتيب، وال يوجد اسم واحد 
من السائلني نصراني، وإمنا أسماء إسالمية مثل: محمد، وأبو 

بكر، وعلي، وعبد الرحمن، وفاطمة، وعائشة، وخديجة.
وتأتي اإلجابات مدهش���ة؛ ألنها تضع القواعد اإلسالمية ثم 
حتاول مألها بضالالت الشرك، مثل التأكيد على أن الله أحد لم 
يلد ولم يولد، لكنها تس���تطرد بوضع استثناء املسيح بتفاصيل ال 

يحتملها عقل، وعلى هذا النحو من التلبيس.
دعوتنا لكل الدول اإلسالمية في منظمة املؤمتر اإلسالمي 
ألن تشرع في تأسيس مؤسسة تُعنى باالهتمام بشؤون األقليات 
املسلمة في العالم من النواحي الدينية والسياسية واالجتماعية، 
على أن تقسم في ش���كل فروع على مستوى القارات اخلمس، 
ه توجيهاً دولي���اً يرفع من كرامة  وتوض���ع لها ميزاني���ة، وتوجَّ

املسلمني خارج أوطانهم.

املصادر واملراجع:
	 مس��عود احلون��د، األقلي��ات املس��لمة يف الع��امل، 

العاملية للنشر والتوزيع، بريوت، 2009 م، ص 123. 
	•مفكرة اإلسالم.

.CIA•	

األقلية المسلمة في مالطة
ال��س��ي��د)*( د. أمح��د حم��م��ود 
mr.ah54@hotmail.com

)�( مدير وحدة بحوث العالم اإلسالمي في املركز العربي للدراسات اإلنسانية.
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وقد تس���ربت العديد من اخلطط العس���كرية اإلسرائيلية 
االفتراضية التي تناقش فرضيات العملية املتدحرجة، و»تغيير 
الوض���ع في غزة«، وتتحدث على توجيه سلس���لة من الضربات 
اجلوي���ة والبرية والبحرية ضد بن���ى حكومة حماس والقيادات 

واملؤسسات والكوادر واملنشآت، مكثفة ومتتالية.

وقد أنبأت املواجهات التي وقعت مع املقاومني في غّزة في 
األس���ابيع األخيرة، بتجربة جديدة واجهها اإلس���رائيليون تفتح 
الباب أمام نقاش مختلف، ألنه مهم���ا تصوروا إجنازاتهم عند 
أطراف القطاع، فهم يعرف���ون أن ما يواجهونه اليوم لم يخطر 
ببالهم قبل عشر س���نوات، ما يعني أن املعارك التي ستدور مع 
املقاومني ستشبه »احلرب الضروس«؛ ألنهم سيقاتلون من بيت 
إلى بيت، يتقدمون ببطء وحذر، كون اجلنود قد يفاجأون ببيوت 
مفخخة، فضاًل عن إعداد املقاوم���ني لدراجات نارية، ومنافذ 
عبر جدران املنازل، خلطف جنود، ومحاولة جر اجليش حلرب 

شوارع.
ولذلك أخذت العملية العسكرية اجلوية شكاًل قاسياً، سريعاً 
جداً؛ لتقض���ي على البنى التحتية، وتكس���ر الهرمية القيادية، 
وتخطف أرواح القادة السياس���يني وكوادر املقاومة العسكريني، 
وهو ما تأمل إسرائيل منه إضافة جرعة جديدة من الرعب ضد 
الفلس���طينيني؛ ألنها تعتقد أن مشاهد احلشود والدبابات على 
مشارف القطاع بني حني وآخر لم تكن كافية لتحقيق العرض.

املس���تجد املزعج إلس���رائيل أنه في مثل ه���ذه التقدمات 
امليدانية لسالح الطيران، بقي س���قوط الصواريخ الفلسطينية 
يتوالى على املس���توطنات اإلس���رائيلية، بل في قلبها؛ تل أبيب 
وجواره���ا م���ن جنوب القطاع وش���رقه وش���ماله، ليكتش���ف 

اإلسرائيليون أن هناك فشاًل استخبارياً قد وقع!
لكن ما يخش���اه اإلس���رائيليون عقب انته���اء هذه اجلولة 
الدامية، أن تس���تعد أجنحة املقاومة بتوفير مخزون صاروخي 
لديها يكفي لتحّم���ل الصعاب لوقت طويل، ويُوّزع بطريقة متنع 
تعرض���ه للتعطيل، من خالل آلية عمل بوتيرة حتفظ س���قوط 

الصواريخ، ومن مسافات مختلفة.

]عين على العدو[

 )*( كاتب فلسطيني.

وقد هدفت العملية اإلسرائيلية لتحقيق عدد من األهداف 
واألغراض، أهمها:

استعادة الردع اإلسرائيلي املفقود أمام املقاومة الفلسطينية.. 1

اس���تهداف ع���دد من القادة امليدانيني للفصائل املس���لحة، . 2

وتدمير منازلهم.
تدمير قواعد إطالق الصواريخ ومخازن السالح والذخيرة.. 3

القضاء على ما ميكن من البنية العسكرية للمقاومة. . 4

تأمني هدنة مع حماس في غزة لم يأن أوانها بعد. . 5

إدراك إسرائيل، مبا ال يقبل الشك، أن أي دولة عربية غير . 6

جاهزة ملواجهتها، وأنها ما زالت الدولة األقوى واألقدر في 
هذا احمليط العربي الكبير رغم ثورات الربيع العربي.

ملاذا أخفق العدوان الصهيوني على غزة؟

أطلق���ت إس���رائيل على عمليته���ا العس���كرية ضد غزة 
اسم »عمود السحاب«، وهي عبارة اصطاحية من التوراة 
متعلق���ة بضي���اع اليه���ود في صح���راء س���يناء 40 عامًا زمن 
س���يدنا موس���ى، ومعناها املج���ازي »العقاب الس���ماوي« في 
إش���ارة للضياع وعدم اليقني، فيم���ا اختارت املقاومة عبارة 
»حجارة السجيل« ذات الدالالت الدينية الواضحة لدى 

املقاومة الفلسطينية.

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

@adnanabuamer1 
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عادة ما تبدأ احلروب مبواجهات ثم تنتهي بتدمير ومجازر. 
حرب إسرائيل األخيرة على غزة جاءت من نوع مختلف، التدمير 
أوالً ثم احلرب، وهذه ليس���ت صدفة، ألن لديها اس���تراتيجية 
جديدة توجه رس���الة للجميع، مفادها: إذا تعرضنا ألي هجوم 
فإن سياستنا في الرد هي اجلنون. هذا ما يقوله اإلسرائيليون 
عن أنفس���هم، وترجمة اجلنون على األرض هي التدمير الواسع 

والشامل.
فإذا مت قصف املستوطنات اجلنوبية بصاروخ، ترد إسرائيل 
بغارة جوية تدمر أحياء كاملة، أو سلس���لة من املصانع، لعل هذا 
يردع الفلس���طينيني عن مهاجمتها. يريد اإلسرائيليون أن تكون 
اس���تراتيجية اجلنون وما يرافقها من تدمير واسع، أداة رادعة 
جتبر الفلسطينيني وسواهم على التفكير طوياًل قبل أن يتحركوا 
ضده���م، وكأنها تري���د أن جتعل من »اس���تراتيجية اجلنون«، 
والقصف اجلوي الواسع واملدمر، وارتكاب املجازر بسرعة فائقة 
ومدروسة؛ سالحاً رادعاً آخر يؤدي ذات رسالة السالح النووي، 
وهي تعكس أيضاً حالة من الضعف تس���تحق املراقبة تقول بأن 

اجليش اإلسرائيلي لم يعد اجليش الذي ال يقهر.
وبات واضحاً أن إس���رائيل تشن عمليتها ضد غزة لتقضي 
عل���ى صواريخها، لك���ن املواجهة األخيرة أثبت���ت أنه بعد أيام 
ثمانية م���ن التدمير الش���امل ردت املقاوم���ة بتجديد قصف 
الصواري���خ، ليتبلور الدرس األول ال���ذي يقول بأن إرادة القتال 
ما زالت صامدة، ولم تس���تطع املجزرة اإلس���رائيلية أن تقضي 
عليها، وبعد يوم واح���د إضافي تبلور الدرس الثاني حني أطلق 
املقاتلون الفلس���طينيون صواريخ ذات مدى أبعد، وش���كل ذلك 
»هزمية« جلنراالت استراتيجية اجلنون، وبدالً من القضاء على 

الصواريخ، ها هم أمام صواريخ أبعد مدى وأشد تأثيراً.
ولع���ل ذلك ما دفع بضباط عس���كريني كبار للقول إن على 
إس���رائيل أن تعلن مع بدايتها ألي عملية عسكرية في غزة، أن 
األس���وأ ما زال أمامها. ومع ذل���ك، يكمن اخلطر األكبر في أن 
تنجر عقب ما قد حتققه في املرحلة اجلوية األولى للقيام بعملية 

للقضاء على قدرة الفلسطينيني على إطالق الصواريخ من غزة، 
لتش���ويش احلياة في البلدات اإلسرائيلية، لكن ذلك لن يتحقق 
بإطالق النار من بعيد، واحتالل أجزاء من القطاع؛ بسبب مدى 

صواريخ املقاومة، وقرب البلدات اإلسرائيلية من احلدود.
كل ذل���ك يعني أنه ملنع س���قوط صواري���خ عليها ال بد من 
احتالل غزة، و»تطهيرها« من املسلحني، رغم أن الثمن السياسي 
واالقتصادي لهذه اخلطوة سيكون كبيراً، نتيجة الحتالل القطاع 
من جديد، وحتمل مس���ؤوليته، عالوة على دفع الثمن املباش���ر 

ملعركة من هذا النوع.
في املقابل، قدرت إس���رائيل أن اخلطر س���يبقى قائماً من 
امتداد العملية العس���كرية لوقت أط���ول، باالعتقاد أن توجيه 
الني���ران عن بعد، والقيام بعملية برية محدودة؛ س���يكون عماًل 
فاعاًل وحاًل كافياً يس���تطيع منع إطالق الصواريخ الفلسطينية 
بشكل كامل، لكن هذا ال يعني أنه ال توجد حاجة لعمليات برية 
نوعية حتى يثبت حلماس أنها ستدفع الثمن الكبير، وعليها دفع 

الثمن بتوجيه ضربة لقوتها الضاربة، وهي كتائب القسام.
أخيراً.. في قراءة حتليلية ختامية، ميكن تقييم جناح العملّية 
أو فش���لها من خالل مدى س���المة قادة حم���اس بعد الغارات 
اجلوّية، وس���رعة تقّدم اجليش داخل غّزة أو تباطئه، وجاهزية 
املنظومة الدفاعّية التي حّضرتها املقاومة بعد القصف اجلوّي، 
ومستوى املخزون اللوجستّي من الصواريخ التي إذا ما استمّرت 

باالنطالق.

الدرس األهم في هذه احلرب اإلسرائيلية على غزة أن مجموعة 

م���ن املقاتلني، وحفنة م���ن الصواريخ، ال تس���تطيع أن تقضي على 

اجلي���ش املهاجم، لكنها ف���ي ذات الوقت ال تتيح له فرصة حتقيق 

أهدافه، وحني ال يستطيع جيش جرار ذلك، فهذه هي هزميته.. 

حصل هذا ف���ي »الرصاص املصبوب« حني واجهته »بقعة الزيت« 

الفلس���طينية ف���ي 2008، ويحص���ل ثانية في »عامود الس���حاب« 

الذي تواجهه »حجارة السجيل« عام 2012!

المعطيات الميدانية:
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ماك���س فيب���ر.. هو أحد كب���ار مفكري ه���ذا العصر، وأحد 

القادة املؤّسس���ني للمدرس���ة الوضعية التي تاح لها أن تسيطر 

على جّل العلوم االجتماعي���ة، في األكادمييا الغربية، ومنها 

انداحت سطوتها لتشمل بقية أرجاء العالم.

ولد فيبر عام 1864م، وتلقى دروس القانون في جامعة 

برل���ني، وقادت���ه دراس���ته القانوني���ة إل���ى إدراك عاق���ات 

القانون التبعية باملجتمع، فأنش���أ يقول: إن القانون ما هو 

إال نتاج للتطورات االقتصادية والتكنولوجية للمجتمع.

وانتق���ل إل���ى دراس���ة العل���وم االقتصادية حت���ى أصبح 

أس���تاذًا له���ا ف���ي جامع���ة ميوني���خ. وخ���ال فت���رة نش���اطه 

العقل���ي الطويل���ة الت���ي انته���ت ع���ام 1920م، أف���رز أعم���ق 

أدبي���ات عل���م االجتم���اع احلدي���ث، مث���ل: )سوس���يولوجيا 

األدي���ان(، و)التعاليم االجتماعية للكنائس النصرانية(، 

و)نظرية املؤسس���ات االجتماعية االقتصادية(، وغيرها 

من سلسلة مؤلفاته الطويلة.

ملاذا عج���ز
ماكس فيبر

عن قراءة اإلسالم سوسيولوجيًا؟

اإلمارات  دولة   - الشارقة  والبحوث،  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  في  أستاذ   )�(
العربية املتحدة.

اهلل)*( وقيع  محمد 

]في دائرة الضوء[

أخاق النهضة:
في هذا املقال نس���تعرض كتابه الش���هير )األخالق 
البروتسانتية وروح الرأس���مالية( الذي قلّما يخلو كتاب 
جدي في مس���ائل النهضة االقتصادية من اإلشارة إليه، 
وتشّكل قراءته متعة عقلية حقيقية للمثقف املسلم، حيث 
يرى خ���الل قراءته له بعض خي���وط الفكر االقتصادي 

اإلسالمي منسوجة في رداء آخر.
كان مث���ار دراس���ة فيبر للموضوع م���ا الحظه على 
أفراد الطائفة البروتستانتية، وخاصة أتباع كالڤن، الذين 
حتلّوا في الغالب بإنعام النظ���ر العقلي في األمور، ولم 
يتغير حالهم ذلك باختالف أوضاعه، س���واء كانوا أقلية 
من الشعب أو أغلبية، حاكمني كانوا أو محكومني، األمر 

الذي لم يالحظ لدى أفراد الكاثوليك)1).

(1) Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of 
Capitalism, Trans. By: Talcott Parsons, Anthony Gidde, 
Unwin Hyman, London & Boston, 1930, P.40.
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نتاج���اً لتلك النظرة العقالنية ألم���ور الدنيا والدين، أصبح 
البروتس���تانت ميثلون أغلبية أفراد الطبقة التجارية، كما مثلوا 
القطاع األكبر من الصناعيني واخلب���راء. بينما بقي الكاثوليك 
عل���ى ميلهم إلى أعمال املهن واحلرف العادية، ولم تتأصل فيهم 
الروح االقتصادية التي ميك���ن أن ترتقي بأفرادهم إلى مرحلة 

القدرة على مراكمة رأس املال.
ه���ذه املالحظة املهمة التي أوردها فيبر في كتابه صحيحة، 
وأكدها معظم املؤرخني وأس���اتذة االقتصاد السياس���ي الذين 

تابعوا هذا املوضوع بالبحث الفاحص.
فقد بدا مثيراً أن الثورة الصناعية التي بدأت في بريطانيا 
البروتس���تانتية، انتشرت من هناك بسرعة فائقة إلى اسكتلندا، 
وويلز، حيث تس���ود البروتستانتية. ولم تتغلغل في إيرلندا، ذات 
املذهب الكاثوليكي، إال في بعض املناطق حول مدينة بلفاس���ت 

العاصمة، حيث تتركز األقلية البروتستانتية.
وم���ن بريطانيا انس���اب املد الصناعي في تي���ار وئيد إلى 
فرنسا الكاثوليكية، ولم يشفع لها في ذلك قربها اجلغرافي من 

بريطانيا.
وعلى خ���الف ذلك، اجته املد الصناع���ي بتيار عارم، عبر 
احمليط األطلس���ي، باجت���اه الواليات املتح���دة األمريكية، ذات 

التقاليد البروتستانتية القوية.
وحتى في وقت متأخر - في أوائل القرن العش���رين - ظلت 

مالحظات البروفيسور فيبر صحيحة ودقيقة.
فف���ي أوروبا كان���ت أقوى الدول في مج���ال التصنيع هي: 
بريطاني���ا، وأملانيا، والدمنارك، والس���ويد، والنرويج، وهولندا؛ 

وكلها أقطار بروتستانتية.
أما األقط���ار الكاثوليكية التي حققت مس���توى معقوالً من 
التصنيع، كفرنس���ا، وبلجيكا؛ فقد لعبت أقلياتها البروتستانتية 

دوراً باهراً في شحذ وإمضاء حركة التصنيع فيها.
أم���ا في العالم اجلدي���د فقد امتدت حرك���ة التصنيع في 
الواليات املتحدة، وكن���دا، من دون أصقاع القارتني األمريكيتني 

اللتني تعجان باألغلبية الكاثوليكية.
وف���ي كن���دا كان عجيب���اً أن املناطق الت���ي تقطنها أغلبية 
كاثوليكية كانت وتيرة الث���ورة الصناعية فيها أضعف بكثير من 

بقية أرجاء القطر.

الزهد واإلجناز :
هذه املالحظات املطردة كانت دافعاً كافياً كي يركز ماكس 

فيبر انتباهه العقلي على مضامني النِّحلة البروتستانتية. 
ومن ذلك خرج بتس���اؤل كبير ملغز يق���ول: هل ميكن 
للمضامني األخالقية لتلك النِّحل���ة التي دعت إلى الزهد، 
وإلى إنكار الذات؛ أن تدعو أصحابها أيضاً إلى اقتحام عالم 
رأس املال، لتكوين أرباح تراكمية، وحتقيق جناحات ضخمة 

في هذا املجال؟!
ثم ما َعتَّم أن عثر على إجابة معقولة عن تساؤله الكبير 
نات العقيدة القدرية  في ثنايا التفسيرات املستحدثة ملتضمَّ
احلتمي���ة Predestination التي انط���وت عليها النِّحلة 

الكالڤنية بوجه خاص.
ومضمون تلك العقيدة احلرفي يقول »إن الله تعالى قد 
حدد لكل إنس���ان - قبل أن يول���د - قدره ونصيبه، من كل 
ش���يء. وإن ذلك قدر ال معدى عنه، وال سبيل لتبديله بأي 

بحال«.
وقد أصابت تلك العقيدة اجلمهرة الواس���عة ألتباعها 
بكثي���ر من القل���ق في املبت���دأ، لكنهم ما لبث���وا أن عادوا 
لتفسيرها على أساس جديد مفاده: أن إجنازات الفرد التي 
يحققها في حياته املادية، بوس���ائل العمل العقالني اجلاد؛ 
تقع في نطاق ذلك القدر، وأنها تعطي إش���ارة واضحة على 
أن البشر الذين حققوها هم من قبيل األناسي احملظوظني 
الذين رضي الله تعالى عنهم، وبّوأهم النعيم الدنيوي العميم.
وتفّرعت عن تلك العقيدة بقية الس���مات التي سماها 
البروفيس���ور فيبر املثل البروتس���تانتية، وه���ي املثل التي 
خلصها القس مارتن لوثر في وصيته ألتباعه بأن ميش���وا 
ف���ي العالم وال يكونوا ج���زءاً منه. وذلك م���ا عاكس رأي 
الكاثوليك القاضي بأن اإلنس���ان ينبغي أن ميشي بعيداً عن 

هذا العالم)1).
ولذل���ك رأى فيبر أن النِّحلة البروتس���تانتية متثل روح 
ط روح املس���ؤولية، وتقوِّي خلق  الفكرة الرأس���مالية، وتنشِّ
���خ مبدأ تقسيم العمل، وتقوِّي العزم على  االنضباط، وترسِّ
ز االجتاه إلى إعادة استثمارها،  صنع األرباح ومراكمتها، وتعزِّ

وتنمية البالد عن طريقها.

(1) Ibid, P.96.
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سوسيولوجيا األديان:
وحتى يؤك���د فيبر نظريته ويعّممها، فقد جتش���م إجراء 
دراسة واس���عة في مقارنة األدي���ان الش���رقي���ة وموازنتها، 
منحها عن���وان: )The Sociology of Religion(، وانتهى 
منها إلى أن الفارق األساسي بني األديان الشرقية والغربية إمنا 

يكمن في فهمها اخلاص الصطالح اخلالص الديني.
ففي جميع امللل والنِّحل الشرقية، ومن بينها الكاثوليكية، 
يعني مفه���وم )اخلالص( مواصلة النض���ال من أجل حتقيق 
التوازن، واالنس���جام مع الطبيع���ة، والبُعد عن عراك احلياة، 
وتنكب س���بل كس���ب العيش، وامليل إلى عدم إبداء الرغبة أو 

احلماسة في استهداف النماء االقتصادي.
أما في البروتس���تانتية - وهي ديانة غربية املنشأ - فإن 
اخل���الص يعني مواصل���ة النضال من أجل اكتس���اب الطهر 

القلبي، والسمو الروحي، وجتديد اإلميان.
وهو معنى ال يعترض، في خلد البروتس���تانت وتصوراتهم 
للحقيقة، عل���ى مطالب النماء املادي، خاص���ة إذا ما فهمت 

حسب العقيدة القدرية.
ولم يشمل البروفيسور فيبر بدراسته عن األديان الشرقية 
الدين اإلسالمي، رغم أنه أحد أكبر أديان الشرق، على األقل 
م���ن حيث عدد أتباعه، ومن حيث احتكاكه باإلقليم األوروبي، 

والتأثير في فكره، في خالل التاريخ الغربي الوسيط.
ورمبا كان سبب عزوف فيبر عن دراسة الدين اإلسالمي، 
دراسة عميقة، وافية، مستحِصدة؛ هو قصور أدواته الثقافية، 
أو ألن م���ا ترجم من الفكر اإلس���المي كان ضئياًل، وأن جل 
ما كتب كان إنتاجاً تشويهياً بأقالم املستشرقني، املستخدمني 
لدى اإلمبريالية الثقافية)1)، أو رمبا بسبب األنفة املألوفة لدى 
أكث���ر مفكري الغرب ومثقفيه من مجرد التفكير في دراس���ة 

اإلسالم عن قرب دراسة جدية متأنية.
ولو بذل هذا املفكر الغربي الكبير اجلهد الالزم لدراس���ة 
تاريخ اإلس���الم في أوروبا، لعرف ش���يئاً عن األثر النهضوي 
لإلس���الم في ش���به اجلزيرة اإليبيرية، حي���ث كانت النهضة 

))) اتضح أن معارف ماكس فيبر عن اإلسالم لم تتعَد نطاق ما كتبه املستشرقان الكبيران 
للعقائد  جذرية  بصورة  املعادين  من  وأضرابهما  نولدكة،  وثيدور  زيهر  غولد  إغناز 
إلى دين اإلسالم وتعاليمه في  اإلساءة  اإلسالمية، والذين أسهموا بقسط وافر في 

الغرب. انظر في هذا:
 Ernest Wolf - Gazo, Weber and Islam, (ISIM Review), 
Autumn, 2005. P.44.

العلمي���ة التقنية تأخذ مجراه���ا الطبيعي، تأث���راً مبفاهيم 
اإلسالم التقدمية، في مجال التنمية االقتصادية.

ولوال أن اصطلحت األحداث والغَير على استهداف الدولة 
اإلس���المية، في األندلس، وهي العوام���ل التي متخضت عن 
جرف املسلمني إلى خارج تلك الديار؛ لكانت النهضة األوروبية 
احلديث���ة قد بدأت من هناك. وهي بالفعل لم تبدأ إال بعد أن 
اهتدت مبفاهيم وإنتاجات املسلمني األندلسيني العلمية التي 

انتقلت إلى اجلامعات األوروبية)2).
وما قول إمام النحلة البروتستانتية، مارتن لوثر: »لو علمت 
أن العالم س���وف ينتهي غداً فسوف أستمر في زراعة شجرة 
���اَعُة  التفاح«؛ إال استنس���اخاً للحديث املرفوع: »ِإْن َقاَمِت السَّ

َوِفي يَِد أََحِدُكْم َفِسيلٌَة َفلَْيْغِرْسَها«)3).
اٌد.. اُر: ال نَْعلَُم َرَواهُ َعْن ِهَشاِم بِْن َزيٍْد ِإال َحمَّ َقاَل الَْبزَّ

ول���و تعّمق ماك���س فيبر قلياًل ف���ي قراءة تاري���خ نحلته 
البروتس���تانتية الكالڤنية، ألدرك أن مبعث انشقاقها عن أمها 
الكاثوليكي���ة إمنا جنم عن تأثر قادتها ورادتها األوائل مبفاهيم 
اإلس���الم، التي ال تقر التسلط الكنس���ي على الدولة، وال على 
املواطنني، وال تش���جع روح الفقر، أو الزهد، أو الهروبية، التي 
كانت الكنيسة الكاثوليكية تؤكدها وتعّمقها في نفوس أتباعها)4).
وقد جل���ب قادة الفك���ر اإلصالحي الدين���ي النصراني 
األوائل، تل���ك املفاهيم النهضوية، من العالم اإلس���المي في 

سياق احتكاكهم به خالل احلمالت الصليبية.
وقد راعهم آنها أن الدين اإلس���المي، الذي سعوا حلربه، 
ليس دين���اً بدائياً، وال حتكمياً، وأنه ال يصطنع واس���طة بني 
اإلنس���ان وربه، من أي نوع، وأنه ال يستوجب خضوع اإلنسان 

لرجل دين حتى لو كان على مستوى البابا.
ومن ث���م اجته اإلصالحي���ون النصارى األوائ���ل، أول ما 
اجتهوا، إلى حترير ضمير الفرد النصراني من أس���ر األحابيل 
اإلكليروسية، وجترأوا على إنكار وحذف تلك الوساطة املفتعلة 

)2) ميكن مراجعة حتليالت وافية لهذه املسألة في الكتاب التأسيسي اجلليل حملمد جالل 
كشك، بعنوان: طريق املسلمني إلى الثورة الصناعية، وهو مكّرس بكامله لإلبانة عن 

هذه الغاية.
))) نص عبارة لوثر باألملانية هي:

(Und wenn ich wüsste so wurde ich mein Apfelbäumchen 
pflanzen).

وأما احلديث الشريف فقد أخرجه اإلمام البزار، ورجاله ثقاة، وصححه اإلمام األلباني.
)4) الستيفاء هذا الغرض ميكن مراجعة: عباس محمود العقاد، أثر العرب في احلضارة 
األوروبية، نهضة مصر للطباعة، القاهرة، د.ت. وأيضاً: محمد أبو حطب، مارتن لوثر 

واإلسالم، املجلس األعلى للثقافة، القاهرة، 2008م.
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بني اخلل���ق واخلالق، من سلس���لة اعتقاداتهم وممارس���اتهم 
الدينية، وأعلوا من مبدأ املس���ؤولية الفردي���ة جتاه الواجبات 
الدينية، وذلك أثر آخر من آثار التعاليم اإلس���المية التي تقرر: 
}َأاَلّ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى #^٣٨^#( َوَأن َلّْيَس ِلإلنَساِن إاَلّ َما َسَعى #^٣٩^#( َوَأَنّ 

َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى #^٤٠^#( ُثَمّ ُيْجَزاُه اْل�َجَزاَء اأَلْوَفى{ ]النجم: ٣٨ - ٤١[.
وتضافر مع هذا اجلهد اإلصالحي الديني جهد الفالسفة 
)التنويريني( ذوي الطابع املعادي للديانة الكاثوليكية، التي كانت 
تتحكم بالعالم األوروبي الالتيني، وفي طليعته فرنس���ا. وهناك 
نرى أثر الفيلس���وف الكبير جان جاك روس���و، وكان هو اآلخر 
على أش���د التأثر بالتعاليم اإلسالمية، وقد أشار إلى ذلك في 
مطلع كتابه )الَعقد االجتماعي( وفي ثنايا متنه، حيث استشهد 
في املطلع مبقولة س���يدنا عمر بن اخلطاب - رضي الله تعالى 
عنه - التي أوردها محورة بهذا النص القائل: »ولد اإلنسان حراً 
إال أن���ه مكبل في كل مكان باألغالل«)1)، ثم تس���اءل في حيرة: 
كيف سقط اإلنس���ان، ذلك املخلوق الفاضل، الذي كان يتصور 

نفسه سيد الكائنات، وَهوى إلى منحدر العبودية السحيق؟!
وقد أشاد روس���و في صلب كتابه بدين اإلسالم، ألنه لم 
يفصل شؤون الدنيا عن شؤون الدين، حيث قال: »كان حملمد)2) 
نظرات صائبة جداً، فقد أحس���ن ربط نظامه السياسي. وما 
دام ش���كل حكومته قد دام في ظل خلفائه، فإن هذه احلكومة 
كان���ت واحدة متاماً وصاحلة في ه���ذا«)3). ولم يفت عليه أن 
يلحظ أن هذا االنقس���ام بني الروحي الزمني قد جرى أيضاً 
في الفترات األخيرة من التاريخ السياس���ي اإلسالمي، فقال: 
»وحني أصب���ح العرب مزدهرين ومثقف���ني وبالتالي مخنثني، 
فإن البراب���رة أخضعوهم من جديد، وعلى الرغم من أن هذا 
االنقس���ام لدى املسلمني أقل ظهوراً منه لدى املسيحيني، فإنه 

في كل مكان موجود فيهم«)4).
واتخذ روس���و مثل التجربة اإلس���المية القدمية برهاناً 
لدح���ض آراء من ذهبوا إلى أن الدي���ن ال يكون مفيداً للدولة 
في ش���يء، وإلى تعضيد رأيه اخلاص بضرورة ربط السياسة 

واالقتصاد بُعرى الدين.

))) جان جاك روسو، العقد االجتماعي، ترجمة ذوقان قرقوط، دار القلم، بيروت، ص 5). 
والواضح أن روسو قبس هذه العبارة من مقولة سيدنا عمر بن اخلطاب الشهيرة: »أيا 

عمرو متى استعبدمت الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟!«، وقصة ذلك معروفة. 
)2) صلى الله عليه وسلم.

))) جان جاك روسو، العقد االجتماعي، ص 204.
)4) املصدر السابق، ص 204.

االستنتاج املبتسر:
لم يكن فيب���ر على اطالع كاٍف 
على تراث اإلسالم كما كان الفيلسوف 
املتزن روس���و، ولو وقف فيبر على مصادر 
صحيحة لإلس���الم، وتعمق دراسته، ملا ابتذل 
هذا االستنتاج املبتس���ر القائل: إن اإلسالم دين 
ش���هواني يحبذ ألفراده اإلس���راف ف���ي اإلنفاق على 

شهواتهم، ال سيما فيما يتعلق بالنساء.
وملا زعم: »أن اإلس���الم على خ���الف اليهودية ال 
يحتوي على مجموعة شاملة من القوانني والشرائع، كما 
أنه ال يشجع على التأمل والتدريب العقلي، وبالتالي ال 
يساعد على خلق املناخ الالزم للنهضة االقتصادية«)5).

لم يتسَن لفيبر أن يعرف كيف أحاط اإلسالم جميع 
أنواع النش���اط االقتصادي باألحكام التش���ريعية، فلو 
انخرط بجهد دراسي معقول، في تعقب أبواب البيوع، 
���فعة، واإلجازة، والضمان،  واملزارعة، واملساقاة، والشُّ
واحلوال���ة، والوق���ف، والتفليس، واحلجر، والس���لم، 
والقرض، والره���ن، والوصايا، والودائ���ع، واملواريث، 

(5) Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of 
Capitalism, P.111. 
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وغير ذلك؛ ألصابه الدهش من مدى جهله بحقيقة أن اإلسالم 
قد اتخذ من قدمي كل ه���ذه الضوابط القانونية، التفصيلية، 
الشاملة، من أجل تنظيم النشاط االقتصادي، وحمايته، ودفعه 

في طريق سليم للنهضة والرقي.
ورمبا تنامت دهش���ة فيبر أكثر وأكثر إذا ما طالع ترجمة 
محترمة ملعاني القرآن الكرمي، وإذاً لوقف على قول الله تعالى: 
ْر َتْبِذيًرا{ ]اإلس���راء: ٢٦[.. ولم ير أشد من هذا النهي  }َوال ُتَبِذّ
املغلَّظ معيناً عل���ى تكوين الثقافة الش���عبية املواتية لتحقيق 

النهضة والنمو.
فالتبذير كما قال س���يدنا عبد الله بن مس���عود - رضي 
الله تعالى عنه - بتعريف محكم: هو كل إنفاق في غير حاجة 
أو ح���ق. وفي رأي اإلمام مجاهد: فلو أنفق املرء ماله كله في 
اً واحداً في غير  س���بيل احلق لم يكن مبذراً، لكنه لو أنفق ُمدَّ

سبيل مستحق لكان مبذراً)1).
فلي���س النظر إلى كثرة ما ينفق امل���رء، وإمنا إلى موضع 
اإلنفاق، أكان في حاجة أو سفه؟.. فهل أنتجت البروتستانتية 

كلها توجيهاً رائداً سديداً مثل هذا التوجيه؟!
وقد ش���دد القرآن على شجب الس���فه والتبذير كما لم 
يش���دد أي منهج ديني أو غير ديني؛ ذل���ك أنه ذهب إلى حد 
ر وتبدد طاقاتها  قرن املبذرين بالش���ياطني، فالش���ياطني تبذِّ
وموارده���ا اجلمة في الباط���ل وموارد الغ���ي، وكذلك يفعل 

املبذرون من اإلنسانيني!
وكم���ا نهى القرآن الك���رمي عن التبذير، نه���ى أيضاً عن 
َعْل َيَدَك َمْغُلوَل���ًة إَلى ُعُنِقَك  التقتير، وقد قال الل���ه تعالى: }َوال َتْ
ْحُسوًرا{ ]اإلسراء: ٢٩[، فاملقتر  َوال َتْبُسْطَها ُكَلّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلوًما َمّ
واملب���ذر يعج���زان معاً عن املض���ي قدماً في طري���ق النماء، 
واحملس���ور هو احليوان الذي يعجز عن املسير؛ فهذا هو مثل 
الذي ميس���ك ماله وال ينفقه، وهو أيضاً مثل الذي ينفق ماله 

في غير استثمار.
وهذه ليست سوى دالئل يس���يرة، من جملة دالئل كثيرة، 
تق���وم على أن اإلس���الم يصن���ع املناخ االجتماع���ي الصالح 
لالس���تثمار؛ بدعوته إلى التدبير، والتوفير، والتدوير، وإعادة 

الفائض املدخر إلى عمليات اإلنتاج.
وإذا لم يكن املس���لم قادراً على اإلنتاج بنفس���ه، فإن دينه 

))) إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير ابن كثير، دار طيبة، 1422هـ، 
املجلد اخلامس، ص 69.

ينظم له طرائق التشارك مع اآلخرين بغرض االستثمار.
وكما يقول العالمة محمد عمر شابرا: »فقد كان من باب 
العمل بالتعاليم اإلس���المية أن تقوم مؤسسات منظمة تنظيماً 
فع���االً بتعبئة املدخرات املعطلة، وتوجيهها إلى اس���تخدامات 
ز هذه املؤسس���ات جتهيزاً مناس���باً  إنتاجي���ة، وال بد أن جتهَّ
ميّكنها عموماً من متوي���ل االحتياجات احلقيقية متوياًل غير 
تضخمي ف���ي كل من القطاع���ني العام واخل���اص؛ حتقيقاً 

ألهداف االقتصاد«)2).
وهكذا ال يدع اإلس���الم مدخرات معطلة ال يُس���مح لها 

بطريق املراكمة واالزدهار.
ولم نش���أ فيما مضى أن نسهب بالرد على ما اّدعاه هذا 
املفكر الغربي الكبير عن الدين اإلسالمي الذي لم يتحدث عنه 
بجدية وال دراية، وإمنا باستخفاف ال يليق بكبار األكادمييني. 
وما مضى لم يكن سوى مجرد حملة خاطفة في استعراض 
متبنيات كتابه )األخالق البروتس���تانتية وروح الرأس���مالية( 

ونقدها نقداً محتاطاً.
وكما قلنا فإن القارئ املسلم يرى فيه بعض تعاليم اإلسالم 

االقتصادية منسوجة في رداء منحول.
ولو ش���ئنا ألطلنا الرد على اّدعاءات فيبر بإزاء اإلسالم، 
وأشبعناه نقداً وتفنيداً، وألبطلنا نظريته الشائعة، في األوساط 
األكادميية الغربية، عن تفرد املذهب الكالڤني البروتس���تانتي 
وح���ده بروح النهض���ة، وجئنا ألجل ذلك بأدل���ة أكثر من أن 

حتصى أو تستقصى.
كان ماك���س فيبر، وهو يش���يد أطروحته تل���ك، مدفوعاً 
مبناهضته املتصلبة للفلسفة املاركسية، التي ترى أن األخالق 
واملثل ما هي سوى إفراز للبنية التحتية، أي البنية االقتصادية.

وألجل أن ينكس ذلك املفهوم رأس���اً على عقب، اّدعى أن 
التركيب االقتصادي، الذي مثَّ���ل عنده البنية الفوقية، ما هو 
إال إف���راز لألخالق واملثل التي أصبح���ت عنده مبنزلة البنية 

التحتية.
أفلح فيبر في مناهضة املاركس���ية، لكنه ضّيق واس���عاً؛ 
إذ احتكر ذلك احلق للنحلة البروتس���تانتية دون س���ائر امللل 

والنحل، وجحد عن جهٍل وتعاٍل حَق اإلسالم العظيم.

فرجينيا،  اإلسالمي،  للفكر  العاملي  املعهد  عادل،  نقدي  نظام  نحو  شابرا،  عمر  محمد   (2(
1408هـ، ص 64 – 65.
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عبد اهلل بن حممد الشليب

أركان.. تلك الدولة الصغيرة التي ترزح حتت االحتال البوذي قبل أكثر من ستني عامًا.. قضية 
د مآسيها كل حني.. لم تكن اجلرح الوحيد.. لكنها اجلرح املنسي!! مجهولة.. وأمة تتجدَّ

َدم���ي ف���ي  ُي�����ْوِغ�����ُل  اآلالِم  م���ن  ج���ي���ٌش 
م������اذا أق������ول ل���ك���م؟ ودم����ع����ي واك������ف..
م������اذا أق������ول ل���ك���م؟ وع���ي���ن���ي ل����م ت���ذق
أأق�������������ول: إن��������ي م������ن ب����ق����اي����ا أم������ٍة
شعاعها واس��ت��ط��ار  احل����ض����ارة..  َب���َن���ت 
 »أرك�����������ان« ت���ب���ك���ي م����ن أس����اه����ا أن����ًة

 ص��م��ت��ت.. ف��ق��د َم����لَّ ال���َف���َض���اُء َأن��ي��َن��ه��ا!

 ق���ف أي��ه��ا ال���ت���أري���خ.. واس���ك���ب ه���ا هنا
 رف�����ع�����وا أك����ف����ه����م.. ون����������ادوا ج���ه���رة
م���آمت���ًا أق����م����ت  ل���أق���ص���ى  ك���ن���ت   إن 

ح��م��ات��ه ذل  اإلس��������ام  ع����ن   واح����ف����ظ 
 ج���ف���ت دم�����وع�����ه�����م.. ع���ل���ى أج���ف���ان���ه���ا
 ص����ور م���ن ال��ت��ع��ذي��ب ل��ي��س ل��وص��ف��ه��ا

 ي����ا راح����ل����ن ع����ن احل����ي����اة وب���ؤس���ه���ا
وع�����ده آت  احل�������ق  ان����ت����ص����ار   ي�������وم 
 س���ي���ع���ود ي�����وم ال���ن���ص���ر ف����ي ب��س��م��ات��ه
 وت�����ع�����ود أحل����������اٌن ِع��������������َذاٌب ط���امل���ا

وإن���ن���ا س���������واك..  ل���ن���ا  ل���ي���س  رب   ي����ا 
ل��ن��ا؟ ف��م��ن  ل��ل��ض��ع��ي��ف  ن��ص��رك  غ����اب   إن 

ِ�����ي؟ َم�����ا َب�������اُل ق���وم���ي ي���ج���ه���ل���وَن َت�����َأملمُّ
واجل���������رح ي���ق���ت���ل���ن���ي.. ول������م أت���ك���ل���ِم
����ِم ���ع���اِس ب��غ��ي��ر َط���ع���م َت����َألمُّ ط���ع���َم ال���نمُّ
م����ي����اده����ا ه�����ي وال�����ع�����ا م�����ن ت������وأِم
ي��ع��ل��و ع���ل���ى ال����دن����ي����ا.. ول�����م ي��ت��ل��ث��ِم
وق����ع����ت ل������دى ق����وم����ي ك����ص����وت ت���رمن
ل����ْم َت���ْل���َق ُن�������ْورًا ف���ي ال���ط���ري���ِق امل��ظ��ل��ِم
دم������ع ال���ي���ت���ام���ى ب�����األن�����ن وب����ال����دم
ن��ح��ت��م��ي ال   - ج���ال���ه  ج����ل   – ب����س����واه 
ف���أق���م ع���ل���ى »أرك���������ان« أل���ف���ي م�����أمت!!
ل����م ي���ب���ق ف���ي���ه���م ل���ل���ك���رام���ة ُم���ْن���َت���م���ي
وال������َف������ّذ م���ن���ا م����ن رم������ى ب����ال����دره����م!
ج���ه���ن���م ع�����ن�����د  ال������ل������ه  وع������ي������د   إال 

ِم  ل��ي��س األُس��������وُد ع���ن ال���ع���ري���ن ِب����ُن����وَّ
الظمي ال��ق��ل��ب  ف��ي  اجل����رح  ت��ن��اه��ى   م��ه��م��ا 
���م  ي��ع��ل��و ف����م ال���ث���ك���ل���ى.. وث���غ���ر ال���ُي���تَّ
 غ����اب����ت ع�����ن ال����دن����ي����ا ب���ل���ي���ل أْدَه���������ِم
ن����دع����وك ف����ي ج���ن���ح ال����ظ����ام األب���ه���م
 ي���ش���ف���ي ج�������راح ال�����واه�����ن امل��س��ت��س��ل��م

]نص شعري[

*          *          *
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ذكرن���ا ف���ي املق���ال األول أن احمل���دد ال���ذي على أساس���ه نفصل 
بني التنوير اإلس���امي وب���ني مذاهب الفقهاء الس���ائغة، أن رجال 
ه���ذا التيار قام���وا بعملية مواءم���ة وتوفيق بني مفاهي���م التنوير 
الغرب���ي العلمان���ي وب���ني نص���وص الوح���ي والش���ريعة، وأنه���م ف���ي 
عملي���ة التوفيق ه���ذه أضاعوا قطعيات من الش���ريعة وخالفوها؛ 
إم���ا بقب���ول باطل وإما برد ح���ق، فكانت مخالف���ة القطعي بقبول 
م���ا هو باطل م���ن املفاهيم الغربية، أو برد م���ا هو ثابت قطعي من 

الدين؛ هي املوجب لتصنيفهم على الصورة السابق ذكرها.
والواق���ع أن العام���ل األساس���ي ال���ذي ُيخ���رج عملي���ة التوفيق 
هذه عن مس���ارها الصحيح ويؤدي لتضييع القطعيات؛ هو قبول 
الباطل، وه���و الذي يؤدي بعد ذلك لرد احلق، وأكثر هذا الباطل 
ال���ذي يتورطون ف���ي قبوله يك���ون ُمحّمًا مبضام���ني علمانية ال 
ينتبه���ون إليه���ا، ما يؤدي الس���تحالة التوفيق بين���ه وبني الوحي 
الصحيح إال بتضييع ش���يء من الدين احلق؛ فاس���تبطان مضامني 
علماني���ة بص���ورة ال ش���عورية ه���و أس���اس الضال���ة ف���ي التنوي���ر 

اإلسامي.
وحديثن���ا في هذه املقالة هو عن فلس���فة اجلرمية والعقوبة 
في التنوير الغربي العلماني، وكيف اس���تقبلها التنوير اإلسامي 
اس���تقبااًل فيه من الش���ريعة والدين احلق، وفيه أيضًا من الباطل 
احمل���ض امله���در لقطعي���ات الدين بس���بب املضام���ني العلمانية التي 

استبطنها التنويريون أثناء عملية االستقبال واملواءمة.

المضامين العلمانية
للفكر التنـــــويري..

الجريمة والعقوبة
أمح��������������د س�������امل

@abufhrelsalafy 

]فكرية[
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بنى التنوير العلماني صرحه الفكري في هذا الباب على ركنني 
رئيسني:

األول: نزع الدين عن أن يكون مصدراً للتجرمي املدني.

الثاين: منع جريان العقوبات السلطوية على جرائم دينية.
في التص���ور العلماني: ليس اعتبار الدي���ن الفعل جرمية 
مبوجب ألن تعده الس���لطة السياسية جرمية، وليس كون الفعل 
جرمي���ة من وجه���ة النظر الديني���ة باملوجب إلج���راء العقوبة 

السلطوية على فاعله.
فالعلمانية بعد أن نزعت س���لطات الكنيس���ة وخلعتها على 
دول���ة ملوك احلق اإلله���ي ثم على حكوم���ات التعاقد ثم على 
الدولة/ األمة بعد ذلك = أبت أن جتعل للكنيس���ة كممثل للدين 
أي شرعية في تعيني الفعل املجرم أو طلب إجراء العقوبة عليه؛ 

وكان ذلك متسقاً مع أمرين:
األم��ر األول: رغبة العلمانية في تقليص س���لطات الكنيسة 
وتقليص الدين في نفوس الناس وتقليص املساحة التي يشغلها 
من وظائف الدولة؛ فإن وضع جهاز العقوبات املدني في خدمة 
الرسالة الدينية يتنافى مع املبدأ العلماني القاضي بفصل الدين 

عن الدولة.
األم��ر الثاين: رغبة العلمانية في ترش���يد الفعل السلطوي 
واألساس القانوني وإرجاعه للنظر العقلي في املصالح واملفاسد 
الوضعية، ونزع الدين عن أن يكون مكوناً من املكونات القانونية 

وموجباً من موجبات العقوبات السلطوية.
وفي النصوص التالية نستعرض كيف تطور هذا املفهوم في 

الفكر الغربي:
- صنف مارسيل البادواني أس���تاذ الفنون األدبية ورئيس 
جامع���ة باريس في القرن الرابع عش���ر امليالدي كتابه »املدافع 
عن الس���الم«، وفي أحد نصوصه املهمة يقول: »يعود لس���لطة 
األمير وحدها، مبقتضى القوانني الصادرة عن املشترع البشري، 
حق إصدار احلكم اجلزائي ضد الهراطقة وس���ائر من يقتضي 
ردعهم بالقصاص أو العذاب الزمنيني، كما يعود إليها احلق في 

إنزال عقوبة شخصية أو عينية بهم وتسريع تنفيذها«.
- ويقول مارس���يل: »إن السلطة لكي تتمكن من القيام بهذا 
األمر إن كان مش���روعاً يجب أن يكون بيد املش���ترع اإلنساني 

وحده«.
- ويقول مارس���يل: »عندما يعاقب األمير أحدهم فما ذلك 

فقط ألنه أخطأ ضد الش���ريعة اإللهي���ة؛ فكثيرة هي اخلطايا 
املميتة التي ترتكب ضد الشريعة اإللهية كالزنى مثاًل، وتتساهل 
فيها الش���ريعة البش���رية عن عل���م وإدراك.. إن إنزال العقاب 
بالهرطوقي الذي يخل بالش���ريعة اإللهي���ة أمر ممكن في هذا 
العالم إذا كانت الشريعة البشرية حتظر هذه اخلطيئة أسوة مبا 
عداها. إال أن س���بب العقاب املباشر في هذه احلالة أيضاً هو 

انتهاك الشريعة البشرية«)1).
في هذا النص املبكر املهم جند تباشير الصلة بني العلمانية 
والتسامح العقابي بجعل مناط عقوبة املهرطق هو خرقه للشريعة 
اإلنسانية ال انتهاكه للشريعة اإللهية، ومطالبته بنقل سلطة تلك 
العقوبة من الكنيسة إلى امللك، واحتجاجه بأشياء من الشريعة 
املسيحية ال تعاقب عليها الشريعة ليقيس عليها جنس الشريعة 
فال يجعلها مبجردها مصدراً للعقوبة، وجميعها أفكار ستتناسل 

منها تصورات التنوير العلماني والتنوير اإلسالمي بعد ذلك.
- يقول تودوروف: »إن أول سمة تكوينية لفكر األنوار تتمثل 
في جعلن���ا نفضل ما نختاره ونقرره بأنفس���نا على ما تفرضه 
علينا سلطة خارجة عن إرادتنا.. ينبغي االنقياد طوعاً للقوانني 
والقيم والقواع���د التي يرغب فيها بال���ذات أولئك الذين هي 

موجهة لهم«.
- وكان م���ن لوازم ه���ذا التأس���يس العلمان���ي للقوانني 
والتش���ريعات أال يكون من مكونات مفه���وم اجلرمية وتكييف 
عقوبتها دين أو وحي؛ لذلك يواصل تودوروف عرضه ألس���س 
التنوير العلماني قائاًل: »ولم يكن هذا البرنامج ليشمل السياسة 
فحسب، بل شمل كذلك العدالة؛ إذ غدت اجلرمية بصفتها خطأ 
في حق املجتمع وحدها تس���توجب القمع وصار لزاماً متييزها 

من اإلثم بصفته خطيئة أخالقية من منظور التقاليد«)2).
- وقد اس���توى هذا املفهوم تاماً حني عبر عنه جيفرسون 
بقوله: »ال متتد الس���لطات املش���روعة للحكوم���ة إال إلى تلك 
األعمال التي تؤذي اآلخرين فحس���ب، لكن ال يؤذيني في شيء 
أن يقول جاري إن هناك عشرين إلهاً، أو يقول ال يوجد إله قط؛ 

فال هذه وال تلك تسرق جيبي أو تكسر ساقي«)3).

نشر:  لوكلير،  جوزيف  اإلصالح«،  عصر  في  التسامح  »تاريخ  بواسطة:  النصوص   (((
املنظمة العربية للترجمة.

)2) »روح األنوار«، تزفيتان تودوروف، )ص/5)-17).
))) »عصر التنوير«، ليود سبنسر، )ص/0)1).

)  مفهوم اجلرمية والعقوبة وفلسفتهما في التصور التنويري العلماني:
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2  استبطان املفهوم العلماني للجرمية في الفكر التنويري اإلسامي:

ويتجلى لنا هذا الطرح عند التنويريني باستعراض كامهم التالي:
- يقول طارق الس���ويدان)1): »هناك فرق شاسع بني حرية التعبير 
التي أدعو وأؤمن بها، وبني حرية الس���ب والش���تم واالستهزاء، ألني 
تعريف���ي للحرية الذي أك���رره دوماً )قول وفعل ما تش���اء بأدب وبال 
ضرر(، فإذا أساء اإلنسان األدب مع الله أو رسوله أو حتى مع الناس، 
أو اس���تهزأ بدين الله أو املقدس���ات عندنا أو مقدس���ات غيرنا؛ فإن 
صاح���ب هذا الفعل ينبغي أن يعاقب ألنه جتاوز احلرية إلى اإلس���اءة 
والضرر، س���واء كان من املسلمني أو غيرهم.. وأخلص رأيي بأنه على 
الصعي���د العملي أعتقد أن لألنس���ان احلرية في أن يعمل ما يش���اء 
 ما لم يتجاوز م���ا اتخذه املجتمع من أنظمة تكفل أمنه واس���تقراره. 
أما في مجال الفكر فال أرى للحرية فيه حدود إال األدب وعدم اإليذاء 

اللفظي.
أم���ا ما عدا ذلك فلإلنس���ان أن يعبر عما بدا له من قناعات وإن 
خالفت قناعات املجتمع، بل وإن خالفت الدين السائد واملذهب القائم، 
وواجبنا أن نسمع له ونعمل على إقناعه بالدليل والبرهان ال بالتهديد 

والقانون«)2).
قلت: وهذه العبارات دالة على اس���تبطان املفهوم العلماني الذي 
يجعل س���ب فالن وفالن، وإيذاء املجتمع، وتكدير األمن العام؛ كل تلك 
جرائم تس���تحق العقوبة الس���لطوية، أما اإلحلاد ففكر يقارع باحلجة 

فحسب!!
- يقول جاسر عودة: »هناك فرق في الشريعة بني الذنب أي اإلثم 
أو املعصية التي يرتكبها اإلنس���ان مخالفاً ألوامر الله سبحانه وتعالى 
ونواهيه وما علمنا إياه رس���ول الله #، وبني اجلرمية التي قد تكون 

ذنباً، لكن الفرق بينها وبني الذنب أن اجلرمية لها عقوبة مدنية«)3).
قلت: واس���تبطان املفهوم العلماني ظاهر جداً فيما طرحه جاسر 
عودة، وقد زاد عليه بسوء فهم غريب جداً؛ إذ ظن أن إجراء العقوبات 

التعزيرية يستلزم تقنينها مع ما يستتبع ذلك من عبء على الدولة.
ومع ك���ون هذا ليس صحيحاً؛ ب���ل طبيعة العقوب���ات التعزيرية 
القائمة على النسبية التقديرية واملوازنة املصلحية تتأبى على التقنني؛ 
إال أن تضخي���م األمر وجعله عبئاً على الدولة فيه مبالغة ال تتناس���ب 
مع التناسل اليومي للقوانني وزيادة أعباء األجهزة التنفيذية في العالم 
من أجل قضايا تافهة واستدراكات عصبية لقصور التشريع الوضعي.
كما أن الدكتور عبر س���ت صفحات كاملة لم يذكر حجة شرعية 

))) أختار حذف األلقاب من كالمي اختصاراً مع حفظ مقامات أصحابها؛ فأرجو أال ُيفهم من حذفها 
إرادة تنقص.

)2) بيان موجود على صفحته في الفيس بوك. 
))) »بني الشريعة والسياسة« )ص/)9-98(، نشر: الشبكة العربية لألبحاث.

واحلقيق���ة أن التنويري���ني ف���ي تأثره���م مبفاهي���م 

حق���وق اإلنس���ان والتس���امح الغربي���ة وف���ي محاولته���م 

املواءمة بينها وبني الدين احلق؛ قد أضاعوا ثوابت من 

الدي���ن م���ا أداهم إلى تضييعها س���وى اس���تبطان املفهوم 

العلمان���ي للجرمي���ة وال���ذي ال يجعل الدي���ن وتضييعه 

موجب���ًا للعقوبة حتى يقترن هذا باملوجبات العلمانية 

للعقوب���ة م���ن أذى اآلخري���ن واالعتداء عل���ى حرياتهم 

وحصول الضرر االجتماعي.

فالواق���ع أن العلماني���ة ف���ي صلته���ا بتط���ور الدولة 

القومي���ة احلديثة نقلت عاقات ال���والء والبراء وقيم 

إل���ى  الدي���ن  م���ن  واخل���روج عنه���ا  للجماع���ة  االنتم���اء 

مؤسس���ة الدولة القومية عبر مفه���وم املواطنة؛ ونقلت 

العمومي���ة للدي���ن، وأبطل���ت  الوظائ���ف  الدول���ة  له���ذه 

عقوب���ة املرت���د مث���ًا لك���ن تنقلها إل���ى عقوب���ة للخارج 

ع���ن الدول���ة أو اخلائن له���ا، ثم أبطل���ت العلمانية إقامة 

الش���أن السياس���ي عل���ى التص���ورات املعياري���ة الديني���ة 

واألخاقي���ة؛ لتقيم���ه عل���ى أس���س عقاني���ة إجرائية 

به���ذه  إال عل���ى قان���ون مت س���ّنه  تعاقدي���ة ال تعاق���ب 

اآللي���ات، وس���نرى كي���ف ابتل���ع التنويري���ون العلماني���ة 

وكي���ف قلب���وا مفاهي���م الدي���ن الس���ابقة عل���ى مفاهيم 

ف���ي  الدي���ن  تش���ريعات  ليجعل���وا  احلديث���ة؛  الدول���ة 

عقوب���ات املرتدين وأصحاب األق���وال احملرمة مرتبطة 

بالوالء للدولة وحفظ استقرارها املجتمعي.
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واحدة، بل ظل يس���طر الكلمات خلف بعضها في دعوى مجردة 
عن البرهان.

- يق���ول عبد الله املالكي: »الش���ريعة م���ن جهة عالقتها 
بالسلطة والفعل السياسي تنقسم إلى قسمني:
)1( أحكام شرعية إميانية فردية أخالقية.

)2( أحكام شرعية إميانية اجتماعية حقوقية.
فالقس���م األول ال يتصف بصف���ة قانونية حقوقية، ومن ثم 
ال يحق للس���لطة التدخل في فرضه.. ومنشأ هذا التقسيم هو 
أن منطق الش���ريعة من الوجهة السياسية السلطوية يقوم على 
متييز البُعد الفردي األخالقي من البُعد االجتماعي احلقوقي.. 
كله���ا محل إلزام من حيث الديانة.. ولكن الفرق هو أن األحكام 
الفردية األخالقية التزامها ذاتي فردي مبني على االختيار احلر 
املنوط باملس���ؤولية التكليفية أمام الله تعالى من دون إجبار أو 
إكراه سلطوي، ومن ثم فاملسؤولية فيها مسؤولية أخروية فقط، 
وأما األح���كام االجتماعية احلقوقية فالتزامه���ا قانوني مؤيد 
بسلطة الدولة ومؤسس���اتها التنفيذية ومن ثم فاملسؤولية فيها 

دنيوية وأخروية في آن«)1).
قل���ت: واحلقيقية أن الش���ريعة بريئة من هذا التقس���يم، 
وظاهر جداً التناص الذي يقارب التطابق بني هذا الكالم وبني 
األس���اس التنويري العلماني الذي قرره ت���ودوروف بقوله: »إذ 
غدت اجلرمية بصفتها خطأ في حق املجتمع وحدها تستوجب 
القمع وصار لزاماً متييزها م���ن اإلثم بصفته خطيئة أخالقية 

من منظور التقاليد«)2).
وقد نقل املالكي نقلني عن القرافي وابن تيمية في مس���ألة 
أخ���رى متاماً، وهي أن حكم احلاكم ال تعلق له مبس���ائل الفتيا 
تعلقاً يعني الصواب واحلق فيها، وال صلة لهذا املبحث مبسألتنا، 

والدليل على عدم تعلق كالمهم مبسألتنا ما يلي:
أواًل: أنهم ذكروا مسائل خالف الفقهاء وأن حكم احلاكم ال 
يجعل أحد القولني صحيحاً، ومسألتنا ليست في تصحيح أحد 
القولني، وإمنا في إمكان العقوبة على مخالفة الش���ريعة فيما 
سماه التنويريون أخالقاً، وأكثر هذا ال تعلق له بخالف الفقهاء، 
بل هو من املسائل املجمع على حرمتها، وليس في كالم القرافي 
وابن تيمية من���ع احلاكم من العقوبة على مخالفة املجمع عليه، 

بل في كالمهم النص على جوازها.
ثاني��ًا: أن القرافي بنّي مقصده من كالمه في نفس املوضع 

))) »سيادة األمة قبل تطبيق الشريعة« )ص/67-68(، نشر: الشبكة العربية لألبحاث.
)2) »روح األنوار«، تزفيتان تودوروف، )ص/5)-17).

ال���ذي ينقل املالكي منه وهو قوله: »ويلحق بالعبادات أس���بابها 
وش���روطها وموانعها املختلف فيها، ال يلزم ش���يء من األحكام 
املترتبة على اعتبار أحدها م���ن ال يعتقده، بل يتبع مذهبه في 

نفسه وال يلزمه قول ذلك القائل بحكم احلاكم به«.
فدل ذلك قطعاً على أن القرافي يتكلم في مسألة أخرى ال 
تعلق لها مبا نحن فيه، وبين���ة ذلك القطعية أن املالكي قرر أن 
الزكاة وأخذها هو من أحكام احلقوق املجتمعية، والقرافي هنا 
يُدخل العبادات ف���ي كالمه، فهل يقصد القرافي أن ولي األمر 
ال دخ���ل له بجمع الزكاة، أم يقصد أن اختيار ولي األمر إيجاب 
الزكاة في احللي )مثاًل( ال يعني أن هذا هو احلق ويوجب بذلك 

على الناس تغيير مذاهبهم؟
ال ري���ب أن مراد القرافي هو الثاني���ة، ومنها ننتقل إلى ما 

يقطع اجلدل كله وهو سؤال:
هل إذا اخت���ار احلاكم إيجاب زكاة احللي وأراد جمعها من 
الن���اس، هل يقصد القرافي وابن تيمي���ة أن ليس للحاكم فعل 

ذلك؛ ألنها مسألة خالفية؟
اجلواب ال؛ إذاً ال تخلو مسألة اجتماعية حقوقية )بتصنيف 
املالك���ي( من خالف فقهي ولو كان م���راد القرافي وابن تيمية 
عدم التدخل في اخلالف الفقهي النس���د على احلاكم التدخل 
في كل شيء حصل فيه خالف وامتنع عليه اختيار قول مُيضى 
به القضاء، وهذا باطل ال يقول به فقيه قط، ومراد الرجلني هو 
عدم صالحية اختيار احلاكم لتعيني احلق وقمع الفتيا املخالفة، 
وليس عدم صالحية اختيار احلاكم إلمضاء القضاء والتصرف 
السلطوي على مقتضاه، ال فرق في هذا بني خلقية أو اجتماعية، 
وليس هذا هو مورد القسمة في كالم الشيخني أصاًل، بل مورد 
القس���مة عندهما في التفريق بني الفتيا وأن اختيار احلاكم ال 
يقضي عليه، س���واء في األخالق أو احلقوق، والتفريق بني ذلك 
وبني الفعل السلطوي وأن تأثير اختيار احلاكم فيه ال جدال فيه 

ال يفرقون في ذلك بني أخالق وحقوق.
ثالثًا: أن كالم ابن تيمية في املوضع املنقول كان في س���ياق 
اعتراضه على رفع كالمه في الواسطية البن مخلوف القاضي، 
وليس���ت هذه من مس���ائل القضاء، وال عالقة له���ذا كما ترى 

بتفريق بني خلقية وحقوقية كما يتوهم املالكي.
ثم إن أكثر كالم ابن تيمية في هذه املسألة كان عطفاً على 
قوله في الطالق ثالث وإرادة بعض الفقهاء منعه من الفتيا فيها 
ألن فتياه على غير اختيار احلاكم، وهذا يدل داللة قطعية على 

بطالن فهم املالكي لكالم ابن تيمية، وذلك لسببني:
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األول: أن هذه املس���ألة من مس���ائل احلقوق في تقس���يم 
املالكي فيلزم املالكي على فهمه أن ابن تيمية يقصد منع تدخل 
احلاكم بس���ن قانون في الطالق مبن���ي على اختياره من أقوال 

الفقهاء، وهذا باطل ال يقول به املالكي.
الثان���ي: أن ابن تيمية مقرٌّ بأحقية احلاكم في فرض قانون 
مبني على اختياره في الطالق، وإمنا نزاع ابن تيمية في احتجاج 
خصومه بذلك على منعه م���ن الفتيا؛ فكالم ابن تيمية كله في 
الفتيا وأن اختيار احلاكم ال يقيدها وليس في أن اختيار احلاكم 

وتصرفه مقيد.
وخامت���ة االحتجاج ها هنا: أن عبد الله املالكي لو أمت نقل 
كالم ابن تيمية س���يجده في الصفحة املقابل���ة للصفحة التي 
فيها هذا الكالم يُتم كالمه فيقول: »والذي على الس���لطان في 
مس���ائل النزاع بني األمة أحد أمرين: إما أن يحملهم كلهم على 
ما جاء به الكتاب والس���نة واتفق عليه سلف األمة لقوله تعالى 
ُسوِل{ ]النساء: ٥٩[، وإذا  ِه َوالَرّ وُه إَلى الَلّ }َفإن َتَناَزْعُتْم ِفي َش���ْيٍء َفُرُدّ
تنازعوا فهم كالمهم: إن كان ممن ميكنه فهم احلق فإذا تبني له 
ما جاء به الكتاب والس���نة دعا الناس إليه وأن يقر الناس على 
م���ا هم عليه، كما يقرهم على مذاهبهم العملية؛ فأما إذا كانت 
البدعة ظاهرة - تعرف العامة أنها مخالفة للش���ريعة - كبدعة 
اخلوارج والروافض والقدرية واجلهمية، فهذه على الس���لطان 
إنكاره���ا؛ ألن علمها عام، كما عليه اإلنكار على من يس���تحل 
الفواحش واخلمر وترك الصالة ونحو ذلك، ومع هذا فقد يكثر 
أهل هذه األهواء في بعض األمكنة واألزمنة حتى يصير بسبب 
كثرة كالمهم مكافئاً - عند اجلهال - لكالم أهل العلم والس���نة 
حتى يش���تبه األمر على من يتولى أمر هؤالء فيحتاج حينئذ إلى 
من يقوم بإظه���ار حجة الله وتبيينها حتى تك���ون العقوبة بعد 

احلجة«)1).
وه���ذا نص قاطع في عدم التفرقة بني ش���رائع الدين في 
إمكانية التدخل الس���لطوي، وأنا أعقد خلوة ش���رعية بني هذا 
النق���ل وبني أخي عب���د الله املالكي، فليس بع���د داللته مجال 

الحتجاج وال متسع للجاج.
وثم خطأ آخر وقع فيه املالكي في هذا املوضع وحاصله:

أن���ه ملا أراد االحتجاج للتفري���ق العلماني بني جرائم احلق 
العام وبني احلريات الفردي���ة في ارتكاب ما يحرمه املقدس = 
أورد نصوص الفقهاء في عدم جواز التجس���س وتتبع العورات، 
وموضع الغلط هن���ا: أن الفقهاء يحرمون التجس���س، ولكنهم 

))) »مجموع الفتاوى« ))/9)2). 

ال يقول���ون بأن اجلرمية املس���تورة ال يعاقب عليها صاحبها إن 
مت كش���فها بغير جتس���س كاإلقرار )ماعز والغامدية( مثاًل، أو 
انكشاف ستر من غير جتسس كما في واقعة الزنا التي سيقت 

ألمير املؤمنني عمر - رضي الله عنه -.
ويلزم املالكي أن مينع عقوبة من أقر على نفس���ه بش���رب 
اخلمر؛ ألنه في تصوره إمنا ش���ربها في بيت���ه ولم يقتحم بها 

املجال العام!
فاملالكي جعل منع التجسس منعاً للعقوبة السلطوية، والواقع 
أنه ال تالزم بينهما؛ ألن منع التجس���س هو إبطال لطريق معني 
إلثبات التهمة ولي���س إبطاالً جلنس طرقه���ا، ولذلك إن ثبتت 
اجلرمية التي تكون داخل البيت بطريق شرعي = عوقب فاعلها.
وإمنا جره إلى هذا استبطانه للتصورات التنويرية العلمانية 
الغربية ف���ي العقوبات؛ ففرق بني األخالق واحلقوق املجتمعية، 
ثم فرق ب���ني املجال الفردي واملجال العام، وكل هذه التفريقات 
مصادمة لنصوص الش���ريعة القطعية وغاية ما مع املالكي فيها 
هو أفهام بينت اخلطأ لكالم الفقهاء، وهي اإلش���كالية الشائعة 

في الطرح التنويري.
واحلقيقة أن هذا التص���ور ينافي متاماً الدين احلق الذي 
بعث به النبي #؛ فكل معصية جعلتها الشريعة معصية وقدرت 
اس���تحقاق فاعلها لعقوبة أخروية = هي جرمية يجوز التدخل 
السلطوي للعقاب عليها إن كان العقاب السلطوي هو األصلح)2)؛ 
فاألساس في اعتبار الفعل جرمية في نظر اإلسالم هو مخالفة 
أوامر الدين)3)، واألس���اس في العقوبة على ما ليس في العقوبة 

عليه نص هو رجحان املصلحة الشرعية.
ولعل���ي أختم مبثال من سياس���ة الفاروق عمر أوش���ك أن 
يعاقب فيه على تصرف غير أخالقي حلق ديني هو حق مسجد 
رسول الله، ولم مينعه إال احتمال جهل الرجلني وعدم تفقههما:

���اِئِب بِْن يَِزيَد َقاَل: ُكنُْت ُمْضَطِجًعا ِفي امْلَْس���ِجِد،  َعِن السَّ
َفَحَضَر َرُجٌل َفَرَفْعُت َرأِْس���ي، َفِإَذا ُعَم���ُر َرِضَي اللَُّه َعنُْه َفَقاَل: 
. َفَذَهبُْت، َفِجئُْت ِبِهَما َفَقاَل: َمْن  ُجلَ���نْيِ اْذَهْب َفْأِتِني ِبَهَذيِْن الرَّ
اِئِف َقاَل: »لَْو ُكنْتَُما ِمْن  أَنْتَُما؟ َوِمْن أَيَْن أَنْتَُما؟ َقااَل: ِمْن أَْهِل الطَّ
أَْهِل الَْبلَِد َما َفاَرْقتَُماِني َحتَّى أُوِجَعُكَما َجلًْدا، تَْرَفَعاِن أَْصَواتَُكَما 

ِفي َمْسِجِد َرُسوِل اللَِّه #!)4).

)2) وهذا القيد مهم جداً وهو الذي ترد إليه أكثر صور اجلرائم التي لم يعاقب عليها النبي 
صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه.

))) انظر: »اجلرمية« حملمد أبي زهرة )ص/25). 
َثَنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد،  )4) »صحيح«، أخرجه ابن شبة في »تاريخ املدينة« ))/ ))( قال: َحدَّ
ْعُد )وقد يصغر( عن َيِزيُد ْبُن  ومن طريقه البخاري في صحيحه )رقم/ 470( عن اجْلَ

اِئِب ْبِن َيِزيَد به. ُخَصْيَفَة، َعِن السَّ
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بّينا أن الطرح العلماني حول مفهوم اجلرمية والعقوبة مينع 
تدخل السلطة السياسية لدعم الرسالة الدينية، ويرفض جترمي 
ما تعده الرسالة الدينية جرمية، ويقصر التدخل السلطوي على 
اجلرائ���م املجتمعية التي تتعلق ب���أذى األفراد مع ضبط حدود 

ذلك بالقوانني التي يختارها الناس.
وبّينا تأثر التنويريني واس���تبطانهم لهذا املفهوم ومحاولتهم 
مواءمته مع النصوص الش���رعية عن طريق أفهام غير صحيحة 
للط���رح التراثي الفقهي، في غفلة ش���ديدة منه���م عن املتعلق 
العلماني له���ذا املفهوم والذي ترجع جذوره لسياس���ات فصل 

السلطة الزمنية عن السلطة الروحية.
ونذكر ها هنا أمثلة على القطعيات التي أهدرها التنويريون 

بسبب استبطانهم هذا املفهوم، وهي ثالث مسائل:
املسألة األوىل: حتريفهم للعقوبة الشرعية للمرتد.

اتفقت كلمُة هؤالء اإلس���الميني عل���ى وجوب العقوبة على 
ال���ردة املقترنة باخل���روج بالقوة على النظ���ام العام، وهو قول 

محمد عمارة وطه جابر العلواني وحسن الترابي)1).
ثم اختلفوا في الردة التي لم تقترن بذلك على أقوال: 

األول: إم���كان قتل املرت���د وأن العقوبة سياس���ية تعزيرية 
إن ش���اء اإلمام أمضاها وإن ش���اء لم مُيضها، وهو قول راشد 

الغنوشي، ومحمد سليم العوا)2).
ثاني��ًا: التفريق بني الداعية لردت���ه فيقتل وغيره فال يقتل 

وهو قول الشيخ يوسف القرضاوي)3).
ثالث��ًا: استتابته أبداً، وهو قول عبد املتعال الصعيدي وعبد 

املعطي بيومي)4).
وظاهر جلي جداً تأث���ر كل قول من هذه األقوال بالتكييف 
العلمان���ي ال���ذي ال يربط العقوبة الس���لطوية مبجرد املخالفة 
الدينية، ويتجلى هذا مبراجع���ة نصوص أقوالهم، خاصة حني 
استرواحهم للمحاربة السياسية أو الدعوة للردة وتكييفهم لهذا 
مبا يُخرج اجلرمية عن صورته���ا الدينية الضيقة ليدخلها في 
حيز ما جُتّرمه القوانني الغربية املعاصرة في غفلة شديدة عن 

العلواني  جابر  لطه  الدين«  في  إكراه  و»ال  )ص/9(،  عمارة  حملمد  »التعددية«  انظر:   (((
)ص/5)(، و»السياسة واحلكم« للترابي )ص/156).

)2) انظر: »احلريات العامة في الشريعة اإلسالمية« للغنوشي )ص/49-50(، و»أصول 
النظام اجلنائي في اإلسالم« حملمد سليم العوا )ص/217).

))) انظر: »جرمية الردة« للقرضاوي )ص/56-48). 
)4) انظر: »احلرية الدينية في اإلسالم« )ص/69-70(، و»التكفير بني الدين والسياسة« 
)ص/10(. مع مالحظة أنهم ال يقولون حتى بسجنه أثناء مدة االستتابة فهذا رفع 

ملطلق العقوبة.

األس���اس العلماني لهذا التفريق؛ فكل اس���ترواح ملثل هذا هو 
ضعف ف���ي تصور عظمة مصيبة الكفر بالله - عز وجل - بعد 
اإلميان به، وأنه ال تفتقر ملكون آخر إليجاب العقوبة، وعلى ذلك 

تدل النصوص الشرعية التالية:
1- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول 
الله #: »ال يحل دم امرئ مس���لم، يشهد أن ال إله إال الله وأني 
رس���ول الله، إال بإحدى ثالث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، 

والتارك لدينه املفارق للجماعة)5)«)6).
2- عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: سمعت رسول الله 
# يقول: »ال يحل دم املسلم إال بثالث: إال أن يزني وقد أحصن 

فيرجم، أو يقتل إنساناً فيقتل، أو يكفر بعد إسالمه فيقتل«.
3- وعن عكرم���ة، أن علياً رضي الله عنه حّرق قوماً، فبلغ 
اب���ن عباس رضي الله عنهما فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ ألن 
النب���ي # قال: »ال تعذبوا بعذاب الله«، ولقتلتهم كما قال النبي 

#: »من بدل دينه فاقتلوه«.
4- في »الصحيحني« أن النبي # بعث أبا موسى األشعري 
رض���ي الله عنه والياً إلى اليم���ن، ثم أتبعه معاذ بن جبل رضي 
الله عنه، فلما قدم عليه ألقى أبو موس���ى وس���ادة ملعاذ، وقال: 
انزل. وإذا رجل عنده موثق، قال معاذ: ما هذا؟ قال: كان يهودياً 
فأسلم ثم تهود)7). قال: اجلس. قال: ال أجلس حتى يقتل قضاء 

الله ورسوله ثالث مرات، فأمر به فقتل.
5- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه، قال: أخذ 
ابن مس���عود قوماً ارتدوا عن اإلس���الم من أهل العراق؛ فكتب 
فيهم إلى عمر فكتب إليه: »أن اعرض عليهم دين احلق، وشهادة 
ال إل���ه إال الل���ه، فإن قبلوها = فخل عنه���م، وإن لم يقبلوها = 
فاقتلهم، فقبلها بعضهم = فتركه، ولم يقبلها بعضهم = فقتله«.

���يَْباِنيِّ َقاَل: أُِتَي َعِليٌّ ِبَش���يٍْخ َكاَن  6- وَعْن أَِبي َعْمٍرو الشَّ
: »لََعلََّك  ْساَلِم، َفَقاَل لَُه َعِليٌّ نَْصَراِنّيًا ثُمَّ أَْس���لََم، ثُمَّ اْرتَدَّ َعِن اإْلِ
ْساَلِم«. َقاَل: اَل.  َا اْرتََدْدَت أِلَْن تُِصيَب ِميَراًثا ثُمَّ تَْرِجَع ِإلَى اإْلِ ِإمنَّ
َجَها  َقاَل: »َفلََعلََّك َخَطبَْت اْمَرأًَة َفَأبَْوا أَْن يُنِْكُحوَكَها َفَأَرْدُت أَْن تََزوَّ
ْساَلِم«.  ِم«. َقاَل: اَل. َقاَل: »َفاْرِجْع ِإلَى اإْلِ ْس���الَ ثُمَّ تَْرِجَع ِإلَى اإْلِ
َقاَل: أََما َحتَّى أَلَْقى امْلَِس���يَح َفاَل. َفَأَمَر ِبِه َعِليٌّ َفُضِربَْت ُعنُُقُه، 

مفارقة  هو  للدين  ترك  كل  إذ  قيداً؛  وليست  مفسرة  صفة  هنا  ها  اجلماعة  ومفارقة   (5(
جلماعة املسلمني وسيأتيك نص أهل العلم على هذا املعنى.

)6) راجع تخريج األخبار كلها في مقالتي: »عقوبة املرتد بالنقل«، في ملتقى أهل التفسير.

)7) الحظ كيف أنه لم يذكر مناطاً آخر كترك اجلماعة أو غيره، بل فقط مجرد االرتداد.

3  القطعيات املهدرة في الطرح التنويري ملفهوم اجلرمية والعقوبة:
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َوُدِفَع ِميَراثُُه ِإلَى َولَِدِه امْلُْسِلِمنَي.
وظاهر جلي داللة هذه األخبار بألفاظها وس���ياقاتها على 
عدم تقييد عقوبة املرتد بحرابة أو اس���تتابة مطلقة، أو تقدير 
إمام، ونحو هذا؛ بل ألفاظها وسياقاتها قطعية في الداللة على 
ما أجمع عليه فقهاء املس���لمني من أن املرتد يستتاب فإن تاب 

وإال قتل ملجرد ردته ال غير.
قال الش���افعي: »فلم يختلف املسلمون أنه ال يحل أن يفادى 
مبرتد بعد إميانه وال مين علي���ه وال تؤخذ منه فدية وال يترك 

بحال حتى يسلم أو يقتل«)1).
وينص الش���افعي نصاً ال ارتياب فيه على مناط قتل املرتد 
َا يُوِجُب َدَمُه ُكْفٌر ثََبَت َعنُْه إَذا ُس���ِئَل النُّْقلََة َعنُْه اْمتَنََع،  أنه: »إمنَّ
َوَه���َذا أَْولَى امْلَْعنََينْيِ ِبِه ِعنَْدنَ���ا أِلَنَُّه ُرِوَي َعْن النَِّبيِّ - َصلَّى اللَُّه 
ْس���اَلِم، َوأَبُو بَْكٍر َقتََل  ا َرَجَع َعْن اإْلِ َعلَيِْه َوَس���لََّم - أَنَُّه َقتََل ُمْرتَّدً

يَن، َوُعَمُر َقتََل ُطلَيَْحَة، َوُعَييْنََة بَْن بَْدٍر، َوَغيَْرُهَما«)2). امْلُْرتَدِّ
وق���ال ابن تيمية: »اخلروج من الدي���ن يوجب القتل وإن لم 

يفارق جماعة الناس«)3).
ويقول الطاهر ابن عاشور: »حكمة تشريع قتل املرتد مع أن 
الكاف���ر باألصالة ال يقت���ل = أن االرتداد خروج فرد أو جماعة 
من اجلامعة اإلسالمية، فهو بخروجه من اإلسالم بعد الدخول 
فيه ينادي على أنه ملا خالط هذا الدين وجده غير صالح ووجد 
ما كان عليه قبل ذلك أصلح؛ فهذا تعريض بالدين واس���تخفاف 
به، وفيه أيضاً متهيد طريق ملن يريد أن ينس���ل من هذا الدين، 
وذلك يفضي إلى انحالل اجلامعة، فلو لم يجعل لذلك زاجر ما 
انزجر الناس وال جند شيئاً زاجراً مثل توقع املوت، فلذلك جعل 
امل���وت هو العقوبة للمرتد حتى ال يدخل أحد في الدين إال على 
بصيرة، وحت���ى ال يخرج منه أحد بعد الدخول فيه، وليس هذا 
يِن {  م���ن اإلكراه في الدين املنفي بقوله تعالى: }ال إْكَراَه ِفي الِدّ
على القول بأنها غير منس���وخة، ألن اإلكراه في الدين هو إكراه 
الناس على اخلروج من أديانهم والدخول في اإلسالم، وأما هذا 

فهو من اإلكراه على البقاء في اإلسالم«)4).
املسألة الثانية: منعهم العقوبة الشرعية على اآلراء الشاذة 

احملرمة.
اآلراء احملرمة: هي كل اختيار في مس���ألة دينية يُظهره من 

))) »األم« )169/6).

)2) »األم« ))/295).
))) »الصارم املسلول« ))/20)).

)4) »التحرير والتنوير« )19/2)).

اختاره، ويكون ه���ذا االختيار مخالفاً للنص القاطع أو اإلجماع 
القدمي.

والعقوب���ة: هي اجلزاء، وتكون العقوبة ش���رعية حني تكون 
جزاء معيناً يؤذن الشرع باستعماله في هذا املقام املعني.

يقول القرافي: »الزواجر مشروعة لدرء املفاسد املتوقعة..
معظمها على العصاة زج���راً لهم عن املعصية، وزجراً ملن يقدم 

بعدهم عن املعصية«)5).
ومحل النزاع في بحثنا هذا هو الصورة الباطلة التي قبلتها 
ه���ذه الطائفة من التس���امح الغربي، وه���ذه الصورة هي: منع 
العقوب���ة على مطلق اآلراء احملرمة، وإمنا ينتقون هم أنواعاً من 
اآلراء احملرمة )فمستقل ومستكثر( يجيزون العقوبة عليها، أما 

األكثر األعم من الرأي احملرم فال يجيزون العقوبة عليه.
لذلك كان النزاع بيننا في دعوانا أنه: ميكن شرعاً العقوبة 

على كل قول/ فعل محرم.
أي: إمكان أن تقع العقوبة على أي قول محرم، ويكون حتقق 
هذا اإلمكان ووقوع���ه على قول محرم مع���ني راجعاً الجتهاد 
اإلمام ونائبه من قاض ونحوه إن كانت العقوبة قضائية، وراجعاً 
للمجتهدين إن كانت العقوب���ة مجتمعية كالهجر أو الرد العلني 

ونحوه.
ويكون من���اط النظر االجتهادي ف���ي العقوبتني القضائية 
واملجتمعي���ة هو: مصلحة األمة ممثل���ة في املجتمع الذي أُظهر 
فيه القول احملرم، ومصلحة قائل القول احملرم نفس���ه، ومدى 
تطلب حتقيق هذه املصالح ودرء ضدها من املفاسد إلى معاقبة 

صاحب الرأي احملرم.
كم���ا أن باب االجته���اد مفتوح أم���ام أي محاولة لتفصيل 
ضواب���ط املصلحة في هذا الباب، بل باب االجتهاد – عندي - 
مفت���وح أمام املطالبة بإيقاف بعض صور هذه العقوبة ولو كانت 
مستحقة = س���داً لذريعة التوظيف السياسي إن انضبط مناط 

سد الذريعة ولم تعترضه مصلحة راجحة بينة.
والذي تدل عليه األدلة والوقائع التاريخية للتجربة الراشدة، 
وممارس���ات السلف، هو تقليل العقوبات السلطوية املصلحية - 
بالذات حني خروج الس���لطان عن املمارسة الراشدة وعدم أمن 
تعدي���ه - وتغليب وتكثي���ر العقوبات املجتمعي���ة كالذم والزجر 
والهج���ر، لكن هذا التقليل ال يعن���ي اإلعدام، بل األصل إمكان 
هذه العقوبة وأنها مما يجيز الش���رع لإلمام استعماله بحسبه، 
وأنها مما يوجب الشرع النظر في مناطات استعماالتها = فهذا 

)5) انظر: »الفروق« ))/)21). 
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قدر ثابت ليس مع املنازع فيه حجة عقلية أو نقلية.
وأما هؤالء املخالفون: فمنعوا فت���ح الباب إلمكان العقوبة 
بهذه الص���ورة، وخصوا العقوبة بنطاق���ات معينة مرجعها في 
الغالب لتوس���عتهم)1) ملبدأي الس���ب وتكدير السلم االجتماعي 
في العقوبات املدنية الغربية بحيث يتناوالن بعد التوسعة بعض 
القضايا التي لم يجدوا مناصاً من إثباتها كعقوبة ساب الرسول، 
وال حاجة بنا إلى تفصيل الرد على كل واحد منهم بحس���ب ما 
اختاره م���ن نطاق للعقوبة؛ ألن قولنا هذا إن أثبتنا كونه حقاً = 
فسيؤدي هذا إلبطال جميع تقييداتهم؛ لكونه يُقرر أصل اجلواز 

وشموله.
واحلق أن موقف التنويريني من تلك اآلراء ميكن تعيينه من 
غير عس���ر مبجرد تأمل أقوالهم في الردة، نظراً إلى أن الردة 
هي س���قف األقوال احملرمة نظراً ألنها تقع حتى من غير تأويل 
وتقع قصداً للخروج عن اإلس���الم، فم���ن كان ال يعاقب بها أو 

يضيق نطاق عقوبتها فكيف سيكون قوله فيما دونها؟
ومع ذلك ف���إن تعيني أقوال الناس ال يكفي فيه مجرد هذا 
االستدالل، ولذلك سأذكر ها هنا شيئاً من أقوالهم الدالة على 

موقفهم من العقوبة على الرأي احملرم:
)1( يق���ول عبد املتعال الصعي���دي: »كل ما يدخل في باب 
احلرية الفكرية في مأمن من العقاب الدنيوي؛ ألنه يجب فتحه 
على مصراعيه، إذ ال يخش���ى على املجتمع منه، وإمنا يقصده 
رواد اخلير لإلنس���انية ليصلوا بأفكارهم إلى ما فيه س���عادتها 
دني���ا وأخرى، فإذا أصابوا = فبفض���ل من الله، وإذا وقعوا في 
خطأ = كانوا معذورين فيه، وال يصح عقابهم بش���يء ما عليه.
فإذا تعس���ف احلكام في ذلك بالتضييق عل���ى الناس في باب 

احلرية الفكرية = فإن الدين يكون بريئاً من هذا التعسف«)2).
)2( يقول عبد العزيز قاسم منتقاًل من احلديث عن عقوبة 
املرتد إلى العقوبة عل���ى اآلراء احملرمة مفرقاً بينهما: »عقوبة 
املرت���د عقوبة ش���رعية ورد بها النص في قول���ه عليه الصالة 
والسالم: »من بدل دينه فاقتلوه«، بيد أن تطبيقات هذه العقوبة 
تعرضت لتحوالت خطيرة في التاريخ اإلس���المي؛ فقد استغلت 
لتصفية حس���ابات سياس���ية في بعض األحيان)3)، ووظفت في 
املواجهات املذهبية؛ فق���د حوكم ابن تيمية مثاًل بتهمة مخالفة 

وجعلتها توسعة؛ ألنه حتى الغرب ال يعاقب حتت هذين املبدأين على سب املقدسات   (((
غالباً، وإمنا حشرها التنويريون حتتهما عنوة، فال احلق ظل معهم وال الباطل يقبلهم.

)2) انظر: »احلرية الدينية في اإلسالم« )ص/12).
سلطان  للشيخ  العقدية«  للقضايا  السياسي  »التفسير  الدعوى:  هذه  إلبطال  انظر   (((

العميري )ص/122-99).

اإلجماع)4)، وكاد يُقتل، وقد توسعت بعض كتب الفقه في تشريع 
العقوبة حتى امتدت إلى املبتدع)5)، وقد امتنع النبي # من قتل 
املنافقني مع ردته���م، وعلل ذلك بأنه حتى ال يتحدث الناس أن 
محمداً يقتُل أصحابه)6)؛ ولهذا)7) اعتبر بعض الفقهاء)8) أن هذه 

العقوبة مرتبطة مبفارقة اجلماعة)9)، أي اخلروج عليها«)10).
وق���د ذكرُت هذا النقل رغم تفكك���ه املعرفي ألدلل على أن 
هذه اجلمجمة في عقوبة املرتد وهي ثابتة بالنص فما بالنا مبا 

دونها من اآلراء احملرمة.
)3( يق���ول نواف القدميي: »ما أري���ده هنا أن نتأمل فقط 
في هامش احلريات املوجودة مبجتمع املدينة في زمن الرس���ول 
عليه الصالة والسالم، ألننا سنجد شيئاً ُمذهاًل تتداعى أمامه 
كل مبررات الدعوة للطرد واإلس���كات واتهام العقائد والنيات، 
وذلك مع املنافقني الذين يعلم رس���ول الله نفاقهم القطعي من 
فوق سبع سماوات.. فكيف يكون األمر في مجتمعاتنا اليوم أمام 
كّتاب اختلفنا أو اتفقنا معهم هم إس���الميون مهمومون بإصالح 
املجتمع، ولهم آراؤهم الشرعية التي يستندون بها على أدلة من 

الكتاب والسنة.
لننظر فقط مل���ا كان يقوله ويفعله املنافق���ون باملدينة في 
زمن الرس���ول عليه الصالة والس���الم، وبني ظهرانيه، وهو ما 
نقله لنا القرآن الكرمي ف���ي آياٍت تُقرأ إلى يوم القيامة.. ورغم 
أن املنافقني كانوا يعيش���ون بني ظهراني الرسول عليه الصالة 
والسالم والصحابة الِكرام، إال أن رسول الله لم يأمر بإسكاتهم 
قسراً وِعقابهم على أقوالهم، فضاًل عن قتلهم لقولهم ما يوِجب 
الكفر الصريح.. أمام كل هذا الهامش الواسع حُلرّية الكلمة في 
مجتمع الرس���ول عليه الصالة والسالم، وفي مجتمع الصحابة 
األول، ه���ل ثمة بعد ذلك مبرٌر لكل هذا القلق من ترداد البعض 
ألفكار يراها آخرون مخالفة ملا اعتادوه من أحكام ش���رعية، أو 
حتى تصريح البعض مبا يُناقض الشريعة في املجتمع املسلم؟! 
رغم أن التعامل مع املنافقني في ُمجتمع املدينة، وإسكاتهم، 
وإيق���اف كفرهم وضاللهم؛ كان أيس���ر بكثير مم���ا ميكن أن 

)4) ما عالقة هذا بعقوبة املرتد؟!
)5) هذا لم يكن من توسع كتب الفقه، بل هو مستقر مستفيض في أقوال السلف وأفعالهم 

- رحمهم الله.
)6) هذه هي العلة إذن. 

التعليل فننظر ما  الناس هذه هي مقدمة  لم يقتلهم كي ال يتحدث   # النبي  أي لكون   (7(
نتيجته؟

)8) لم يثبت بطريق صحيح ُيطمئن إليه عن فقيه قط، وإمنا هو قول محدث.
)9) للقارئ الكرمي جائزة من املؤلف إن استطاع أن يجد لي رابطاً بني امتناع النبي # من 

قتل املنافقني خشية سوء الشائعة وبني قصر قتل املرتد على مفارقة اجلماعة.
)10) »احلداثة والنص واإلصالح الديني« )ص/70(، نشر: الشبكة العربية لألبحاث.
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يس���تطيعه أي نظام سياس���ي اليوم جتاه املختلفني سياس���ّياً 
وفكرّياً«)1).

واحلقيق���ة أن االحتجاج بواقع املنافقني من أعجب ما قيل 
من االحتجاج العلمي في تاريخ اإلسالم، وهو أحد دالئل ضعف 
القدرة االحتجاجية في العص���ر احلديث؛ لذلك ال جتد فقيهاً 
وال متكلماً في تاريخ اإلس���الم يحتج مبثل هذه احلجج، وأبسط 
البدهي���ات العقلية تقضي بأنه لم يك ثّم داع لنفاق وال غيره إن 
كانت حرية املنافقني في إظه���ار عقائدهم متاحة؛ فأي حاجة 
لرسول الله أن تنقطع معرفته بباطل املنافقني إال بلحن قولهم؟

وبدهي���ة أختها: وه���ي أن بعض املنقول ف���ي القرآن عن 
املنافقني هو مما يدخل في نطاق الس���ب الذي يجعله إخواننا 
هؤالء جرمية؛ فالزم قولهم أنه حتى س���ب النبي # فيه حرية 
وال عقوب���ة عليه، وه���م ال يلتزمون هذا مم���ا يدلك على خلل 

قولهم، بل خلل فهمهم لقولهم.
وتضييع تل���ك البدهيات الواضحات مما يدلك على الواقع 

املؤسف للحالة االحتجاجية في الفكر العربي املعاصر.
وقد توس���ع بعض الباحثني في نقد هذه احلجة من وجوه 
كثيرة، أخص من هؤالء الباحثني إبراهيم الس���كران وس���لطان 

العميري؛ فهما أحسن من تعرضا لها.
يبقى أمر أخري: وهو النصاعة الظاهرة لقيام املانع الشرعي 
من عقوبة املنافقني عل���ى باطلهم، وهو ما في الصحيحني من 
حديث عمر وجابر بن عبد الله قال: )غزونا مع رسول الله # 
وقد ثاب معه ناس من املهاجرين حتى كثروا وكان من املهاجرين 
رجل لعاب فكس���ع أنصارياً فغضب األنصاري غضباً ش���ديداً 
حت���ى تداعوا وقال األنصاري: يا لألنص���ار. وقال املهاجري يا 
للمهاجرين. فخرج النبي # فقال: ما بال دعوى اجلاهلية؟ ثم 
قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة املهاجري األنصاري. قال: فقال 
النبي عليه الصالة والس���الم: دعوه���ا فإنها خبيثة. وقال عبد 
الله بن أبي بن سلول: أقد تداعوا علينا؟ لئن رجعنا إلى املدينة 
ليخرج���ن األعز منها األذل. قال عمر: أال نقتل يا نبي الله هذا 
اخلبيث لعبد الله. فقال النبي #: »ال يتحدث الناس أن محمداً 

يقتل أصحابه«()2).
ورغم ذلك فإنه ملا تصاعدت ظواهر نفاقهم ليأس���هم من 
وقف املد اإلسالمي، بدأوا يكثفون خططهم، وبدأ القرآن يكثف 

الوحي«  فهم  »جتديد  وانظر:  جلبي«،  في  البراك  فتوى  هامش  »على  بعنوان:  مقالة   (((
إلبراهيم اخلليفة )ص/455-446).

)2) أخرجه البخاري )4905(، ومسلم )2584).

احلملة ضدهم؛ فقد آن أوان محاس���بتهم عل���ى نفاقهم، فقد 
أصبح اإلس���الم قوة يعمل لها ألف حساب، وقد سيطرت على 
اإلمبراطوريات الكب���رى والوقت لم يعد وقت مداراة للمنافقني 
املعوقني داخل الصفوف؛ فق���د أصبحت املصلحة تقتضي بعد 

ظهور قوة اإلسالم أن يعامل هؤالء كالكفار الصرحاء.
- فأن���زل الله تبارك وتعالى }َلِئن َلّْم َينَتِه اْل�ُمَناِفُقوَن َواَلِّذيَن ِفي 
َرٌض َواْل�ُمْرِجُفوَن ِفي اْل�َمِديَنِة َلُنْغِرَيَنَّك ِبِهْم ُثَمّ ال ُيَجاِوُروَنَك ِفيَها  ُقُلوِبِهم َمّ
ِه  َة الَلّ إال َقِلياًل #^٦٠^#( َمْلُعوِننَي َأْيَنَما ُثِقُفوا ُأِخُذوا َوُقِتُّلوا َتْقِتي�اًل #^٦١^#( ُس���نَّ
ِه َتْبِدياًل{ ]األحزاب: ٦٠ - ٦٢[. ِة الَلّ َد ِلُسَنّ ِفي اَلِّذيَن َخَلْوا ِمن َقْبُل َوَلن َتِ

ق���ال ابن تيمية: »دلت هذه اآلية عل���ى أن املنافقني إذا لم 
ينتهوا فإن الله يغري نبي���ه بهم وأنهم ال يجاورونه بعد اإلغراء 
به���م إال قلياًل وأن ذلك في حال كونه���م ملعونني أينما وجدوا 
وأصيبوا أس���روا وقتلوا وإمنا يكون ذلك إذا أظهروا النفاق ألنه 

ما دام مكتوماً ال ميكن قتلهم«.

فأين احلرية املكفولة لهم إذن؟!
ف���إذا انتهينا من هذه الش���بهة = رجع الق���ول إلى أصل 
مسألتنا وهو حكم العقوبة على اآلراء احملرمة، واحلق أن اآلراء 
احملرمة هي م���ن املنكر الواجب تغييره باالتفاق، وللمس���لمني 
ولول���ي أمرهم طرائق لهذا التغيير، منه���ا: جواز تغييره بالقوة 
لصاحب الس���لطان، ومنها عقوبة صاحب الرأي احملرم عقوبة 
س���لطوية، وهذا هو الذي تدل عليه نصوص الشريعة القطعية 

وكالم أهل العلم ال يختلفون فيه، ومن ذلك:
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ْطَبِة يَْوَم  ُل َم���ْن بََدأَ ِباخْلُ )1( َعْن َطاِرِق بِْن ِش���َهاٍب َقاَل: أَوَّ
اَلةُ َقبَْل  اَلِة َم���ْرَواُن. َفَقاَم ِإلَيِْه َرُجٌل، َفَقاَل: الصَّ الِْعيِد َقبَْل الصَّ
ا َهَذا  ْطَبِة. َفَقاَل: َقْد تُِرَك َما ُهنَاِلَك. َفَقاَل أَبُو َس���ِعيٍد: أَمَّ اخْلُ
َفَقْد َقَضى َما َعلَيِْه َسِمْعُت َرُسوَل اللِه # يَُقوُل: »َمْن َرأَى ِمنُْكْم 
ُمنَْكًرا َفلْيَُغيِّْرهُ ِبَيِدِه، َفِإْن لَْم يَْس���تَِطْع َفِبِلَس���اِنِه، َفِإْن لَْم يَْستَِطْع 

مَياِن«)1). َفِبَقلِْبِه، َوَذِلَك أَْضَعُف اإْلِ
)2( َعْن َعبِْد اللِه بِْن َمْس���ُعوٍد، أَنَّ َرُسوَل اللِه # َقاَل: »َما 
ِتِه َحَواِريُّوَن  ٍة َقبِْلي ِإالَّ َكاَن لَ���ُه ِمْن أُمَّ ِمْن نَِب���يٍّ بََعثَُه اللُه ِفي أُمَّ
َوأَْصَحاٌب يَْأُخُذوَن ِبُس���نَِّتِه َويَْقتَُدوَن ِبَأْم���ِرِه، ثُمَّ ِإنََّها تَْخلُُف ِمْن 
بَْعِدِهْم ُخلُوٌف يَُقولُوَن َما اَل يَْفَعلُوَن، َويَْفَعلُوَن َما اَل يُْؤَمُروَن، َفَمْن 
َجاَهَدُه���ْم ِبَيِدِه َفُهَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَدُهْم ِبِلَس���اِنِه َفُهَو ُمْؤِمٌن، 
مَياِن  َوَم���ْن َجاَهَدُهْم ِبَقلِْبِه َفُهَو ُمْؤِمٌن، َولَيْ���َس َوَراَء َذِلَك ِمَن اإْلِ

َحبَُّة َخْرَدٍل«)2).
قلت: وكل صاحب س���لطان يس���تطيع إزالة املنكر وإجراء 
العقوبة الش���رعية على فاعله إن اقتضت املصلحة إجراءها = 

فهو مخاطب بهذه األدلة ال بينة على خروجه منها.
ْن َبْعِد َعْهِدِه���ْم َوَطَعُنوا  َكُثوا َأْيَاَنُه���م ِمّ )3( قال تعال���ى: }َوإن َنّ
ُهْم ال َأْيَاَن َلُه���ْم َلَعَلُّهْم َينَتُهوَن #^١٢^#( َأال  َة اْلُكْفِر إَنّ ِف���ي ِديِنُكْم َفَقاِتُلوا َأِئَمّ
ٍة  َل َمَرّ ُسوِل َوُهم َبَدُءوُكْم َأَوّ وا ِبإْخَراِج الَرّ َكُثوا َأْيَاَنُهْم َوَهُمّ ُتَقاِتُلوَن َقْوًما َنّ

ْؤِمِننَي{ ]التوبة: ١٢ - ١٣[. ُه َأَحُقّ َأن َتْخَشْوُه إن ُكنُتم ُمّ َأَتْخَشْوَنُهْم َفالَلّ
قل���ت: وهو صريح في اعتبار تص���رف )الطعن في الدين( 
مبجرده تصرفاً حربياً يبرر القتال ويساوي تصرفات العداوات 
السياس���ية كنكث العهود، ويدل على جواز العقوبة الس���لطوية 
عليه، وأن الشريعة ال تفرق بني الطعن في الدين وبني التصرفات 

احلربية في استحقاق اجلميع للعقوبة السلطوية.
	•قال الشافعي: »حكمي في أهل الكالم أن يضربوا باجلريد 
ويُحملوا على اإلبل ويطاف بهم في العش���ائر والقبائل وينادى 
عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكالم«)3). 
ِمنَي َوأِلَُمَراِئِه ِفي ُكلِّ بَلٍَد  َماِم امْلُْس���لِ 	•قال األجري: »يَنَْبِغي إِلِ
ْن َقْد أَْظَهَرهُ -  ِإَذا َصحَّ ِعنَْدهُ َمْذَهُب َرُجٍل ِمْن أَْهِل اأْلَْهَواِء - مِمَّ
���ِديَدةَ، َفَمِن اْستََحقَّ ِمنُْهْم أَْن يَْقتُلَُه َقتَلَُه،  أَْن يَُعاِقَبُه الُْعُقوبََة الشَّ
َل ِبِه َفَعَل ِبِه َذِلَك، َوَمِن  َوَمِن اْس���تََحقَّ أَْن يَْضِربَُه َويَْحِبَس���ُه ُويُنَكِّ

َر ِمنُْه النَّاَس«)4). اْستََحقَّ أَْن يَنِْفَيُه نََفاهُ َوَحذَّ
	•وقال املاوردي متحدثاً عن واجبات احلاكم املسلم: »أََحُدَها: 
ِة،  ِة، َوَما أَْجَمَع َعلَيِْه َسلَُف اأْلُمَّ يِن َعلَى أُُصوِلِه امْلُْستَِقرَّ ِحْفُظ الدِّ

))) أخرجه أحمد: )11460), ))1107(؛ ومسلم )49).
)2) أخرجه أحمد )79)4(، ومسلم )50).

))) »مناقب الشافعي« للبيهقي ))/ 462).
)4) الشريعة ))/)48).

َ لَُه  َة، َوبنَيَّ جَّ َم ُمبْتَِدٌع أَْو َزاَغ ُذو ُشبَْهٍة َعنُْه، أَْوَضَح لَُه احْلُ َفِإْن جَنَ
يُن  ُدوِد؛ ِلَيُكوَن الدِّ ُقوِق َواحْلُ ���َواَب، َوأََخَذهُ مِبَا يَلَْزُمُه ِمَن احْلُ الصَّ

نُوَعًة ِمْن َزلٍَل«)5). ُة مَمْ َمْحُروًسا ِمْن َخلٍَل، َواأْلُمَّ
	•قال ابن تيمية: »األمر باملعروف والنهي عن املنكر ال يتم إال 
بالعقوبات الشرعية؛ فإن الله يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن. 
وإقام���ة احلدود واجبة على والة األمور؛ وذلك يحصل بالعقوبة 
على ترك الواجبات وفعل احملرمات. فمنها عقوبات مقدرة؛ مثل 
جلد املفتري ثمانني وقطع الس���ارق. ومنها عقوبات غير مقدرة 
قد تس���مى )التعزير(. وتختلف مقاديرها وصفاتها بحسب كبر 
الذنوب وصغرها؛ وبحس���ب حال املذنب؛ وبحسب حال الذنب 
في قلت���ه وكثرته. )والتعزير( أجناس، فمن���ه ما يكون بالتوبيخ 
والزج���ر بالكالم. ومنه ما يكون باحلبس. ومنه ما يكون بالنفي 
عن الوطن. ومنه ما يكون بالضرب. فإن كان ذلك لترك واجب 
مثل الضرب على ترك الص���الة أو ترك أداء احلقوق الواجبة: 
مثل ترك وفاء الدين مع القدرة عليه؛ أو على ترك رد املغصوب؛ 
أو أداء األمانة إلى أهلها: فإنه يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي 
الواج���ب ويفرق الضرب عليه يوماً بع���د يوم. وإن كان الضرب 
على ذنب ماض جزاء مبا كسب ونكاالً من الله له ولغيره: فهذا 
يفعل منه بقدر احلاجة فق���ط وليس ألقله حد.. وأمر أبو بكر 
وعم���ر بضرب رجل وامرأة وجدا ف���ي حلاف واحد مائة مائة. 
وأم���ر بضرب الذي نقش على خامته وأخذ من بيت املال مائة. 
ثم ضربه في اليوم الثاني مائة ثم ضربه في اليوم الثالث مائة. 
وضرب صبيغ بن عس���ل - ملا رأى من بدعته - ضرباً كثيراً لم 
يعده. ومن لم يندفع فساده في األرض إال بالقتل قتل مثل املفرق 
جلماعة املس���لمني والداعي إلى البدع ف���ي الدين، قال تعالى: 
ُه َمن َقَتَل َنْفًس���ا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو  }ِم���ْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني إْس���َراِئيَل َأَنّ
ا َقَتَل الَنّاَس َجِميًعا{ ]املائدة: ٣٢[.. وذهب مالك  َ َفَساٍد ِفي اأَلْرِض َفَكَأَنّ
ومن وافقه من أصحاب الش���افعي إلى قتل الداعية إلى البدع. 
وليست هذه القاعدة املختصرة موضع ذلك. فإن احملتسب ليس 
له القتل والقطع. ومن أنواع التعزير: النفي والتغريب؛ كما كان 
عمر بن اخلطاب يعزر بالنفي في شرب اخلمر إلى خيبر؛ وكما 
نفى صبيغ بن عس���ل إلى البصرة وأخ���رج نصر بن حجاج إلى 

البصرة ملا افتنت به النساء«)6).
قلت: وال يحت���ج بأن الوحي لم يُرتب عقوبة معينة لألقوال 

الشاذة احملرمة؛ ذلك أنه ال حجة في ذلك لوجهني:
الوجه األول: أن االحتجاج بترك الوحي ال بد أن يكون بعد 

)5) انظر: »األحكام السلطانية« )ص/40(، ومثله عند أبي يعلى )ص/24).
)6) انظر: »الفتاوى« )28/ 108(، و انظر: »درء التعارض« )7/ 172).
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إثبات قيام املقتضى وانتفاء املانع، والذي نقرره أن 
املقتضى لم يقم للنص على عقوبة لألقوال الشاذة 
لقلة ون���درة ظهور هذه األقوال زمن النبي #، إذ 
لم يك ثّم من يستقل بنظر في الشريعة ليشذ في 
قول���ه، والناس كانوا تبع���اً لنبيهم #، ولم يك ثّم 
مظنة ملثل ذلك س���وى أقوال املنافقني الذين كانوا 
يستخفون بأقوالهم وبعض أقوال ألعراب حديثي 
عهد بإسالم، واستخفاء الفريق األول وحداثة عهد 
الفريق الثاني باإلسالم مع ندرة ذلك كله؛ يقلل من 
اقتضاء النص عل���ى عقوبة ملثل ذلك، ومثلها بلوغ 
احملرم���ات رتبة تقتضي مصلحي���اً العقوبة عليها 
بعقوب���ات بدنية، فال بينة على وقوع هذا، ثم ترك 
النب���ي # العقوبة رغم وقوع���ه، مع داللة األدلة 
على اس���تعماله عقوبات زجر وهجر، هي داخلة 
في جنس العقوبة املثبتة ألصل وجود عقوبة على 

جنس الذنوب.
يُض���اف إلى ذلك قيام املانع: وهو تعذر إقامة 
العقوب���ات على مثل ذلك زم���ن النبي # والدين 
ينزُل منجماً، فحتى النادر من األقوال الباطلة التي 
تقع من أصحابه # يرج���ع لنقص العلم بالوحي 
ومراد الله ورس���وله على نحو م���ا وقع من معاذ 
وعائش���ة وأس���امة رضي الله عن اجلميع، فكان 
يُكتفى بتعليمهم مع التش���ديد أو عدمه، مع تعذر 

عقوبة املنافقني ملا سبق ذكره.
الوجه الثاني: أن األقوال الش���اذة في الدين 
ال تنضبط مقاديرها من جه���ة البطالن والطعن 
ف���ي الدين، وال من جهة اخلط���ورة على املجتمع، 
وال من جهة انتهاكه���ا حلرمة الدين، وال من جهة 
نفع العقوبة للقائل به���ا، وال من جهة هذا القائل 
نفس���ه وما يظهر منه من حسن القصد واالجتهاد 
املوجبني للتخفيف، وهذه النس���بية الشديدة في 
أحوال األقوال الش���اذة متنع إجراء التعامل معها 
على وجه واحد، فناس���ب ذلك جريانها على جهة 
السياس���ة واملصلح���ة وعدم ضبطه���ا بنصوص 

محددة.

خالصة:

احلق أنك مهما حاولت اس���تقراء األساس الفكري للتفريق بني 
اآلراء الباطل���ة احملرم���ة وبني غيره���ا من األقوال واألفع���ال التي ال 

ميانع املخالف من العقوبة الدنيوية عليها.
ومهما حاولت أن جتد فرقًا منضبطًا بني الس���ب والش���تم الذي 
يجي���ز املخالف العقوبة عليه وبني اجلناية على الدين واالعتداء 

على حق الله الكامنني في الردة والطعن في الدين.
ومهم���ا حاولت أن تتأمل ِلَم جعل املخالفون العقوبة على الرأي 

جائزة إن اقترن بعدوان على الدولة ومنعها إن لم يقترن بذلك.
مهم���ا حاول���ت التأمل في كل ذل���ك = لن تبصر مناط���ًا منضبطًا 
لتفريقاته���م ه���ذه س���وى كونها نوع���ًا من االس���تبطان الاش���عوري 

للعلمانية.
فالعلمانية وحدها هي األساس الذي يفسر كل تلك الفروقات 

التي يرفضها العقل السليم.
فالعلماني���ة ه���ي الت���ي أسس���ت لع���دم تدخ���ل القان���ون الزمني 

حلماية الديني.
والعلماني���ة ه���ي الت���ي تن���زع القداس���ة ع���ن الدين���ي وتبقيه���ا 
لإلنسان فتجيز التجديف وسب الله واألديان ومتنع سب اإلنسان.

والعلماني���ة هي التي ابتدع���ت التفرقة ب���ني اجلرائم الدينية 
وبني جرائم احلق العام.

والعلمانية هي التي فرقت بني اجلرمية بصفتها خطأ في حق 
املجتم���ع وحده���ا تس���توجب القمع وص���ار لزامًا متييزه���ا من اإلثم 

بصفته خطيئة أخاقية من منظور التقاليد.
بأخ���اق  إال  الت���ي ال حتتج���ب  الناصع���ة  وس���تجد احلقيق���ة 
النع���ام: أن اس���تبطان التنويري���ني له���ذه التص���ورات العلماني���ة ه���و 
الذي أنتج أقوالهم الش���اذة في أبواب ال���ردة والعقوبة على األقوال 
الش���اذة وقتال الطوائف املمتنع���ة وجهاد الغزو، وس���ائر ما أضاعوه 

من قطعيات الدين.
كل ذل���ك نفق مظلم أدخلتهم في���ه املفاهيم الغربية ومجاهدة 
ب���اء املواءم���ة غي���ر املنضبط���ة بينه���ا وب���ني الش���ريعة بالتأوي���ات 
للنص���وص  املعتس���فة  واألفه���ام  املتطرف���ة  والتحلي���ات  املتكلف���ة 

والوقائع وكام الفقهاء.
أس���أل الله أن يهديهم وأن يش���رح صدوره���م وأن ينير دربهم 
وأن ُيج���ري م���اء الف���رح به���ذا الدي���ن وثوابت���ه دافقًا ب���ني ترائب 

صدورهم.
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احلمد لله الذي رفع لنا في كل ثغر علماً، وأجرى لنا في جوار كل بحر ما يضاهيه كرماً، 
وجعل في هذه األمة من املسلمني إلى اليوم من يزيد الناس علماً وميحو من الظلمات ظلماً..
ْيَطاُن ِمَن اْل�َمِسّ َذِلَك  َبا ال َيُقوُموَن إاَلّ َكَما َيُقوُم اَلِّذي َيَتَخَبُّطُه الَشّ قال الله تعالى: }اَلِّذيَن َيْأُكُلوَن الِرّ
ِه َفانَتَهى َفَلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه  ِبّ ن َرّ َبا َفَمن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمّ َم الِرّ ُه اْلَبْيَع َوَحَرّ َبا َوَأَحَلّ الَلّ ا اْلَبْيُع ِمْثُل الِرّ َ ُهْم َقاُلوا إَنّ ِبَأَنّ
َدَقاِت َوالَلُّه ال ُيِحُبّ  َبا َوُيْرِبي الَصّ ُه الِرّ ِه َوَمْن َعاَد َفُأْوَلِئَك َأْصَحاُب الَنّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن #٢٧٥#( َيَْحُق الَلّ إَلى الَلّ
ِهْم  َكاَة َلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َرِبّ الَة َوآَتُوا الَزّ اِل�َحاِت َوَأَقاُم���وا الَصّ ���اٍر َأِثيٍم #٢٧٦#( إَنّ اَلِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الَصّ ُكَلّ َكَفّ
ْؤِمِننَي  َبا إن ُكنُتم ُمّ َه َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الِرّ ُقوا الَلّ َها اَلِّذيَن آَمُنوا اَتّ َوال َخ���ْوٌف َعَلْيِه���ْم َوال ُهْم َيْحَزُنوَن #٢٧٧#( َيا َأُيّ
ِه َوَرُسوِلِه َوإن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُءوُس َأْمَواِلُكْم ال َتْظِلُموَن َوال ُتْظَلُموَن{  َن الَلّ #٢٧٨#( َفإن َلّْم َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب ِمّ

]البقرة: ٢٧٥ - ٢٧٩[.

)�( القاضي في احملاكم االبتدائية مبصر.

]اقتصاد[

محمد وفيق زين العابدين)*( 

معوقات العمل المصرفي اإلسالمي
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لق���د قامت املصارف اإلس���المية في ظ���ل نظم قانونية 
وضعية بعيدة كل البُعد عن الش���ريعة اإلس���المية، وفي بيئة 
اقتصادية وضعي���ة يقوم العمل املصرفي فيها على أس���اس 
الفائ���دة الربوية، أياً كان هذا العمل املصرفي أو طبيعته، إلى 
احلد الذي جعل غالبية الدول، إسالمية وغير إسالمية، تنظم 

هذه الفائدة وحتميها بنصوص قانونية ملزمة.
ورغم ما القته املصارف اإلسالمية من عراقيل ومعوقات 
قانوني���ة واقتصادي���ة نتيجة عدم خضوعه���ا لتنظيم قانوني 
يضمن استمرار نشاطها وجناحها؛ فقد متّكنت هذه املصارف 
من تلبية حاج���ات املواطنني عبر خلق آلي���ات وأوعية مهمة 
جلذب األموال واملدخرات من خالل مرونة الفقه اإلس���المي، 
وحتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية من ش���أنها التخفيف من 
ح���دة الفقر وتعزيز تعبئة املوارد واملس���اهمة في التقليل من 
البطالة املستش���رية في العالم اإلسالمي، ال سيما في البالد 
التي مارس���ت فيها أنش���طتها بحرية؛ كماليزي���ا وتركيا.. بل 
استطاعت هذه املصارف العبور بنظم الدول التي قامت فيها 
من األخط���ار االقتصادية التي حاقت بكثي���ر من دول العالم 
إث���ر األزمات املالية العاملية املتتالية حتى بلغت من آثارها عام 
2009م أن نحو س���بعمائة ش���ركة رهن عقاري وعشرين بنكاً 
أعلنت إفالس���ها في الواليات املتح���دة األمريكية، فضاًل عن 
انهيار أس���واق املال )البورصات( العاملية وانخفاض أس���عار 
أس���هم املؤسسات املصرفية بش���كل كبير، ما أدى إلى فقدان 
الثقة باملراكز االقتصادية العاملي���ة ووجود حالة من التجميد 
االئتمان���ي أدت إلى ش���لل قطاع األعمال وتوق���ف التيارات 
النقدي���ة احملركة للنش���اط االقتص���ادي العين���ي؛ كصناعة 
الس���يارات وغيرها، وانهيار عدد من الصناعات الرئيسية، ما 
أدى إلى زيادة أزمة البطالة حتى وصلت إلى أرقام قياسية في 
كبريات دول العالم الصناعي���ة؛ كالواليات املتحدة األمريكية 
التي بلغ عدد العاطلني فيها عام 2009م نحو خمس���ة ماليني 

عاطل، وفي الصني بلغ ما يقرب من ثالثني مليون عاطل.
وهو ما أجبر البرملان الياباني على السماح للبنوك بافتتاح 
فروع إسالمية في اليابان وتسهيل منح التراخيص الالزمة لها، 
وجعل )كريس���تني الغارد - وزيرة املالية والشؤون االقتصادية 
والصناعية الفرنسية سابقاً(، تشجع نظام الصيرفة اإلسالمية 
في كلمتها أمام مؤمتر باريس الثاني للمالية اإلسالمية املنعقد 

ع���ام 2008م، ملحًة على جعل باريس مركزاً مالياً تقنوقراطياً 
للصيرفة اإلسالمية، داعيًة إلى جلب االستثمارات اإلسالمية 
إلى فرنس���ا وحتويلها إلى بيئة لُكبريات املصارف اإلسالمية، 
وفي اإلطار ذاته كتب )روالن السكني - رئيس حترير صحيفة 
لوجرن���ال دفينانس( مقاالً بعنوان: )هل تأهلت وول س���تريت 
العتناق مبادئ الش���ريعة اإلس���المية؟!(، نادى فيه بضرورة 
تطبيق الش���ريعة اإلس���المية في املجال املالي واالقتصادي 

لوضع حد لألزمات املالية العاملية التي تهز أسواق العالم.
كم���ا دعت كبرى الصحف االقتصادي���ة في أوروبا، وهي 
مجلة )تش���الينغجر(، ألن تنش���ر مقاالً تدعو فيه الش���ركات 
واملؤسس���ات االقتصادية إلى تطبيق الش���ريعة اإلس���المية 
كحل أوح���د للتخلص من براثن الرأس���مالية التي تقف وراء 
الكارثة االقتصادية التي جتثم على العالم، على حد تعبيرها. 
وقالت صحيفة )كريس���تيان س���اينس مونيت���ور( البريطانية 
»إنه في وق���ت تفاقم األزمة املالية العاملي���ة ينظر حالياً إلى 
البنوك اإلس���المية على أنها قاعدة مصرفية آمنة«، مش���يرًة 
إلى أن أعداد املنتسبني إليها من األفراد والشركات في تزايد 
مستمر، وتسعى احلكومة البريطانية عبر تغيير القوانني ومنح 
اإلعفاءات الضريبية إلى حتويل لن���دن للمركز الغربي األول 
للمصارف اإلسالمية، حيث تقوم البنوك التقليدية واملؤسسات 

املالية بإصدار منتجات متطابقة مع أحكام الشريعة.
ودفعت املنافسة التي تقوم بها املصارف اإلسالمية كثيراً 
من البنوك واملؤسسات املصرفية التقليدية - ال سيما األجنبية 
الكبيرة منها كمجموعة )سيتي بنك(، )يونيون بانكو سويس(، 
مؤسس���ة )هوجن كوجن(، )باركليز(، )دويتش بنك(، )إيه بي إن 
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إمرو(، )جي بيه مورجان تشيس(، )رسدنر كالينوون بنس(، 
مجموعة )ANZ( األسترالية النيوزيلندية وغير ذلك -؛ إلى 
إدخال بعض اخلدمات املصرفية اإلس���المية على أنشطتها 
وأعمالها؛ كإنشاء وإدارة محافظ وصناديق استثمار موافقة 
ألحكام الش���ريعة اإلس���المية، فضاًل عم���ا قامت به بنوك 
أخرى من إنش���اء فروع للمعامالت اإلس���المية كمجموعة 
البريطاني���ة،   )HSBC( ومجموع���ة   ،)CITICORB(
وغيرهما، حت���ى وصل عدد هذه الف���روع وحدها إلى نحو 
ثالثمائة وعشرين فرعاً في أكثر من 75 دولة من دول العالم، 
وهو م���ا أعلنه املجلس العام للمصارف واملؤسس���ات املالية 
اإلسالمية في البحرين بوصفه اجلهة املسؤولة عن البيانات 
واملعلومات اخلاصة باملصارف اإلس���المية، هذا إضافة إلى 
م���ا قام به كثير من اجلامعات ومراك���ز األبحاث في أوروبا 
والواليات املتحدة من إنش���اء أقس���ام متخصصة في مجال 
دراسات االقتصاد اإلسالمي وعمليات الصيرفة اإلسالمية.

وكل ه���ذا كان بفضل تخلص املصارف اإلس���المية من 
التبعي���ة للنظام الربوي الذي تقوم علي���ه البنوك التقليدية، 
وبفضل القيم واملبادئ اإلس���المية الت���ي أقامت املصارف 
اإلس���المية كيانها عليها، وأمضت على أساس���ها معامالتها 
منذ ظهورها في البالد اإلسالمية ثم غير اإلسالمية، وعلى 
قدر التزام هذه املصارف بهذه القيم واملبادئ اختلفت نسبة 

النجاح الذي حققته.
ورغ���م جناح املصارف واملؤسس���ات املالية اإلس���المية 
وازده���ار العمل املصرفي اإلس���المي، ال س���يما في العقد 
األخير إث���ر األزمات املالية التي اجتاح���ت العالم وعصفت 
بالبنوك واملؤسس���ات املالية وتس���ّببت في إقال���ة وزراء بل 
حكومات بأكملها؛ رغم هذا فإن العمل املصرفي اإلس���المي 
ال يزال يُعاني مشاكل ومعوقات كثيرة حتول دون حتقيق مزيد 

من االزدهار والتقدم.
وبوسعنا أن نُقّسم هذه املشاكل واملعوقات إلى قسمني:

األول: معوق���ات داخلية متعلقة بالعمل املؤسس���ي ذاته 
داخل املصارف اإلسالمية.

الثان���ي: معوق���ات خارجية متعلق���ة بالبيئ���ة اإلدارية 
والقانونية والقضائية التي تعمل فيها املصارف واملؤسس���ات 

املالية اإلسالمية.

القسم األول:

املعوقات الداخلية املتعلقة بالعمل املؤسسي ذاته:

أواًل ضع���ف العل���م الفقهي الش���رعي ل���دى بعض 

العاملني باملصارف اإلس���المية، ال سيما املتعلق باملعامالت 
الش���رعية، وعلى وج���ه اخلصوص املرابح���ة وضوابطها 
الش���رعية باعتبارها متث���ل أكثر من 90% م���ن تعامالت 
املصارف اإلسالمية، ويقول الدكتور رفعت السيد العوضي: 
)أس���لوب وسياس���ات التوظيف بالبنوك اإلسالمية ال تهتم 
مبعايير اجلدارة وال بااللتزام بالس���لوك اإلس���المي، وال 
تهتم كثيراً بتنويع مصادر االستقطاب، وتعتمد على املعرفة 
كثيراً والعالقات الش���خصية()1)، لذلك فقد أصدر مجمع 
الفقه اإلس���المي الدولي املنعقد ف���ي دورة مؤمتره الثامن 
في )بروناي دار الس���الم( في األسبوع األول من شهر الله 
احملرم سنة 1414ه� )املوافق الفترة من 21 حتى 27 يونيو 
1993م(؛ توصيت���ه بضرورة: )اهتمام البنوك اإلس���المية 
بتأهيل القيادات والعاملني فيها باخلبرات الوظيفية الواعية 
لطبيعة العمل املصرفي اإلسالمي، وتوفير البرامج التدريبية 
املناسبة بالتعاون مع املعهد اإلس���المي للبحوث والتدريب 

وسائر اجلهات املعنية بالتدريب املصرفي اإلسالمي(.

ثانيًا عدم االلت���زام بخطوات اإلج���راءات التنفيذية 

الواج���ب اتباعها، حيث يعّدها بعض العاملني في املصارف 
اإلسالمية شكلية.

))) موسوعة االقتصاد اإلسالمي للدكتور رفعت السيد العوضي )9 / 410).
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ثالثًا  رغب���ة بعض العاملني في املصارف اإلس���المية وبعض 

املتعاملني معها في س���رعة إجناز املعاملة في أقل وقت ممكن، ولو 
على حساب الضوابط الش���رعية وااللتزام بتسلسل اإلجراءات، بل 
يجعلهم ذلك أحياناً يقومون في عقود املرابحة بالتوقيع على منوذج 
الوعد بالش���راء وعقد بيع املرابحة واس���تالم الضمانات وتس���ليم 
الشيك للعميل لتس���ليمه للمورد في آن واحد دون ترتيب أو مراعاة 

لإلجراءات.

رابعًا بعض املتعاملني مع املصارف اإلس���المية يسعون للتعامل 

معها، ال لتجنب املعام���الت الربوية مع البنوك التقليدية، بل محض 
بُغية احلصول على الس���لعة أو النقد بأي وس���يلة، فصيغ املرابحة 
واملش���اركة واملضاربة ال تعدو بالنسبة لهم وس���يلة للتمويل وليست 
نوع���اً من أنواع التجارة والبيوع، وهو م���ا يدفعهم إلى التحايل على 
اإلجراءات وتقدمي املس���تندات الوهمي���ة واملعلومات غير احلقيقية 
متجاهلني اجلوانب الش���رعية في املعامل���ة التي يقوم بها املصرف، 

فتكون صورة املعاملة في حقيقتها صورية.

خامسًا قلة خبرة املضاربني واملش���اركني املتعاملني مع املصارف 

اإلسالمية في األعمال واألنشطة االستثمارية، فضاًل عن االنحدار 
األخالقي املتعلق باألمانة والسلوك القومي؛ جعل كثيراً من املصارف 
واملؤسس���ات املالية حُتجم عن إبرام عقود املضاربة واملش���اركة وما 
مياثلهم���ا؛ خوفاً عل���ى أموال املودعني وحترزاً م���ن تعريض أموال 
املصرف للضياع، فمن املعلوم ق���وة الضمانات في مثل هذه الصيغ 
من صيغ االستثمار ليست هي أساس التمويل، بل األساس هو الثقة 
بالعميل، وهو ما ال ميكن االستيثاق منه بسهولة، ما أدى إلى ازدهار 
صيغة املرابحة كصيغة من صيغ التمويل على حساب باقي الصيغ.

سادسًا ضعف نظم املراجع���ة والرقابة الداخلي���ة واملالية على 

معامالت املصارف اإلسالمية حتى باتت األخطاء واملخالفات جزءاً 
من إجراءات العمل.

سابعًا ضع���ف نظم الرقابة الش���رعية على معامالت املصارف 

والتأكد من تطبيق الضوابط الشرعية.

ثامنًا عدم اس���تقاللية هيئ���ة الرقابة الش���رعية عن مجالس 

إدارات املصارف اإلس���المية، وتأثرها بالنظام املصرفي في الدولة 
وتوجهات املصرف ومجلس إدارته.

القسم الثاني:

بالبيئ��ة  املتعلق��ة  اخلارجي��ة  املعوق��ات 
اإلداري��ة والقانوني��ة والقضائية اليت تعمل 

فيها املصارف واملؤسسات اإلسالمية:
عدم وجود البيئة الشرعية املناسبة التي تشجع 
على تطبيق أحكام الش���ريعة اإلسالمية في املجال 
االقتص���ادي واملالي، فمعظم النظ���م االقتصادية 
واملالي���ة بعي���دة كل البع���د عن أحكام الش���ريعة 
اإلس���المية وال تتفق وطبيع���ة معامالت املصارف 
اإلسالمية وأنش���طتها، فمعظم البنوك املركزية ال 
تراع���ي اختالف بيئة البن���وك التقليدية عن التي 

ينبغي أن تعمل فيها املصارف اإلسالمية.

فمثًا سياسة االحتياطي القانوني التي يتبعها 

البنك املرك���زي في تعامله مع البن���وك التقليدية 
واملصارف اإلس���المية على حد س���واء، تؤدي إلى 
تعطيل جزء من موارد هذه املصارف على غير رغبة 
املودعني، وتتعارض مع حسن استثمار املال كاماًل؛ 
ألن أنش���طة هذه املصارف تقوم في األساس على 
االستثمار النوعي احلقيقي الذي تُعد املخاطرة من 
أهم س���ماته وخصائصه بخالف اإلقراض النقدي 
الذي هو أس���اس عمل البن���وك التقليدية والذي 
تنع���دم فيه نس���بة املخاطرة مقارنة باالس���تثمار 
النوع���ي، فقدرة البنوك التقليدية على خلق النقود 
وزي���ادة العرض النقدي تعّد كبيرة جداً مقارنة مبا 
عليه احلال في املصارف اإلس���المية التي مُتارس 
عملها على أُسس ش���رعية صحيحة، فاالحتياطي 
القانوني يُؤثر سلباً في العائد املوزع على أصحاب 
احلسابات االستثمارية في هذه املصارف، كما أن 
البنوك التقليدية تس���تفيد من طرح أذون اخلزانة 
-التي ال تتعامل بها املصارف اإلسالمية حلرمتها 
- م���ن نس���بة االحتياطي القانون���ي، هذا فضاًل 
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ع���ن أن االحتياطي القانوني بالدوالر يتم احتس���اب فائدة له 
بسعر اإليداع في سوق لندن ما يحول دون استفادة املصارف 
اإلس���المية من تلك الفائدة كونها محّرمة على عكس البنوك 

التقليدية)1).

ثانيًا املش���كالت اإلدارية واإلجراءات التنظيمية املعقدة 

املتعلقة بتراخيص التشغيل وإنشاء الشركات وممارسة العمل 
املصرفي اإلسالمي، وهو ما تسّبب في إغالق بعض املصارف 
واملؤسس���ات املالية اإلس���المية كبنك فيصل اإلسالمي في 

اململكة املتحدة.
فعمل املصارف اإلس���المية يقوم على أس���اس املشاركة 
واملضارب���ة واملرابحة وغير ذلك من صيغ االس���تثمار، وهذا 
يتطلب بيئ���ة مختلفة تنظيمياً عن تلك الت���ي تعمل في ظلها 

البنوك التقليدية.
بل إنه في كثير من البلدان - ال س���يما غير اإلسالمية - 
تضطر املصارف واملؤسس���ات املالية اإلسالمية للجوء لبعض 
احليل القانونية ملمارس���ة أعمالها وأنش���طتها وفقاً ألحكام 
الش���ريعة اإلس���المية أو قريبة منها، لكنها قد تعّرض نفسها 
خلطر اخلروج من مظلة التأمني التي يوفرها البنك املركزي، 
وقري���ب من ه���ذا ما حدث مع مؤسس���ة إخ���الص للتمويل 
اإلس���المي املوجودة في تركيا - املؤسسة املصرفية الوحيدة 
التي لم تن���ُج من األزمات املالية العاملي���ة - التي أُغلقت في 
أعقاب األزمة املالية في عامي 2001/2000 بسبب مشاكل في 
الس���يولة، ولم جتد حينئٍذ معونة من احلكومة التركية - كتلك 
التي عاونت بها معظم حكومات دول العالم بنوكها ومؤسساتها 
املالية - ألنها لم تكن محمية من قبل نظام التأمني في البنك 

املركزي التركي.

ثالثًا مش���كالت املنظومة القانوني���ة والقضائية، بدءاً 

من ضع��ف التش���ريعات االقتصادي�����ة، وتأخر الفصل في 
القضاي��ا، ال سيما املالي��ة منها، وضعف مستوى املعاونني من 

اخلبراء املختصني ببحث املسائل الفنية واحلسابية.

رابعًا األعب���اء املالي���ة امللق���اة عل���ى عات���ق املصارف 

واملؤسسات املالية اإلس���المية مقارنًة بالبنوك التقليدية، ألن 
أنش���طة هذه املصارف واملؤسس���ات تقوم في األساس على 

)))  دراسات في التمويل اإلسالمي للدكتور أشرف محمد دوابة ))10).

االس���تثمار النوع���ي احلقيقي الذي تُع���د املخاطرة من أهم 
سماته وخصائصه بخالف اإلقراض النقدي الذي هو أساس 
عمل البنوك التقليدية والذي تنعدم فيه نسبة املخاطرة مقارنة 
باالستثمار النوعي، فقدرة البنوك التقليدية على خلق النقود 
وزيادة العرض النقدي تعّد كبيرة جداً مقارنة مبا عليه احلال 
في املصارف اإلسالمية التي مُتارس عملها على أُسس شرعية 

صحيحة.
كما أن املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية في الغالب 
ما تتعرض حلاالت من االزدواج الضريبي بخصوص األنشطة 
التي متارس���ها املصارف اإلس���المية، وقد عانت ش���ركات 
بن���اء وبيع العقارات التي كانت تتعامل وفق أحكام الش���ريعة 
اإلس���المية في بعض الواليات األمريكية؛ عبء دفع الضريبة 
مرت���ني للبيوع واملعامالت التي كان���ت تقوم بها، وهو ما جعل 
دولة مثل إندونيسيا تُقر في غضون عام 2009م قانوناً بإلغاء 
االزدواج الضريبي على املصارف اإلس���المية الذي كان عقبة 
رئيسية أمام منو تلك املصارف، كما حدا بتركيا ألن تصدر في 
غضون عام 2011م تش���ريعاً متنح مبوجبه إعفاءات ضريبية 
عل���ى صكوك اإلج��ارة التي تُصدرها املصارف واملؤسس���ات 

املالية اإلسالمية.
ونظراً لتعدد املعامالت في العمليات املالية اإلس���المية؛ 
ازداد خض���وع العملية الواحدة لرس���وم الدمغ���ات والطوابع 
الت���ي تصل في بعض األحيان إلى مبالغ كبيرة، ولتالفي تأثير 
هذه التكاليف والرس���وم على تطور الصيرفة اإلسالمية في 
ماليزيا؛ مت تعديل قانون رس���وم الدمغة لقصر هذه الرس���وم 
على التصرف األول )س���ند التموي���ل( دون التصرف الثاني 
)س���ند البيع الثاني بني املمّول والعميل(، وذلك في حالة تعدد 
التصرفات والعقود، كما خص املرس���وم رقم 35 لسنة 2005م 
بش���أن إحداث املصارف اإلسالمية في سورية؛ تلك املصارف 
مبيزة اإلعفاء من رس���وم الطوابع على العقود وضرائب الربح 
عليها حتى ال تتحمل عبء دف���ع الضريبة مرتني للبيوع التي 

تقوم بها وفقاً ألحكام الشريعة.
إضافة إلى ما تقدم، فإن قيام املصارف اإلسالمية مبزاولة 
عمليات االس���تثمار املباشر في األنشطة التجارية والصناعية 
والزراعية وغيرها من األنشطة النوعية؛ يوجب منحها التمتع 

باالمتيازات واإلعفاءات املقررة مبوجب قوانني االستثمار.
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د. عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف)*)

w w w . a l a b d u l l t i f . n e t
@dralabdullatif 

البن تيمية تقريرات سياسية

عاش ابن تيمي���ة - رحمه الله - في زمن حافل مبتغيرات 
سياس���ية، وحوادث جس���ام، وتعدد الواليات واإلمارات، لكنه 
تعامل مع هذه الواليات وأصحابها بعلم وعدل، فلم يكن مبعزل 
عنه���ا، وال مناكفاً لها، كما لم يكن مجاماًل للحكام وال س���اكتاً 

عما أحدثوه.
ولن نتحدث عن مواقفه العملية في هذا الشأن مع أهميتها، 
لك���ن األهم هو احلديث عن تقريراته العلمية املنهجية في باب 

السياسة الشرعية كما في السطور التالية:
- قرر ف���ي مواطن عدة أن مقصود جمي���ع الواليات في 
اإلس���الم: أن يكون الدين كله لله تعال���ى، وإصالح دين الناس 
ودنياهم، فليس���ت الوالية وال صاح���ب الوالية مقصوداً لذاته، 

ب ألجل إقامة الدين احلق، وإصالح دنيا اخللق. وإمنا نُصِّ
يقول رحمه الله: »فاملقصود الواجب بالواليات: إصالح دين 
اخللق الذي متى فاتهم خس���روا خسراناً مبيناً، ولم ينفعهم ما 
نّعموا به في الدنيا، وإص���الح ما ال يقوم الدين إال به من أمر 

دنياهم...«)1).
وقال في مطلع رس���الة احلس���بة: »جمي���ع الواليات في 
اإلسالم مقصودها أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله 

)*( أستاذ مشارك في قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة في جامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية - الرياض.

))) مجموع الفتاوى »السياسة الشرعية« 262/28.

هي العليا، فإن الله سبحانه إمنا خلق اخللق لذلك...«)2).
وق���رر أنه إذا عجز الس���لطاُن عن إقام���ة احلدود، وأداء 
احلق���وق، أو إضاعته لذلك؛ فإن ذلك واجب على من قدر على 

إقامتها.
ثم قال: »وق���ول من يقول: ال يقيم احلدود إال الس���لطان 

ونوابه، إذا كانوا قادرين فاعلني بالعدل.
فاألمي���ر إذا كان مضّيعاً للحدود، أو عاجزاً عنها؛ لم يجب 

تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه.
واألصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى 
أمك���ن إقامتها من أمير لم يحتج إل���ى اثنني، ومتى لم يقم إال 
بعدد، ومن غير س���لطان، أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد 

يزيد على إضاعتها«)3).
فتأّمل كيف جمع ابن تيمية بني الش���جاعة واحلزم بوجوب 
إقامة الش���رع على القادرين إذا عجز األم���راء أو ضّيعوا، مع 

احلكمة، حيث اشترط أن ال يفضي ذلك إلى مفسدة راجحة.
وقد حفلت س���يرة ابن تيمية بأمثلة عملية ومشاهد واقعية 
بإقامة احلدود، والتعزيرات، وإراقة اخلمور، كما س���ّطره ابن 

كثير وغيره)4).

)2) مجموع الفتاوى 61/28.
))) مجموع الفتاوى 176/24.

)4) ينظر البداية البن كثير 4)/12, 6), 7).

]الورقة األخيرة[
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- قرر ابن تيمية أن أهل الس���نة وس���ط في باب أصحاب 
الواليات الشرعية بني الوعيدية واملرجئة..

فالوعيدية من اخلوارج واملعتزل���ة قد ينكرون املنكر، لكن 
بنوع من التعدي واإلفراط، فج���ّوزوا اخلروج على أئمة اجلور 
وقتالهم، م���ا تترتب عليه أنواٌع من الفس���اد واملنكر أكثر مما 
أزالوه، وأم���ا املرجئة فقد تركوا األمر باملع���روف والنهي عن 
املنكر ظناً أن ذلك من باب ترك الفتنة، فأهل الس���نة يأمرون 
باملعروف وينهون عن املنكر على ما توجبه الشريعة، مع مراعاة 

مقاصد الشريعة، وقواعد املصالح واملفاسد.
فق���ال: أهل البدع من اخل���وارج واملعتزلة يرون قتال أئمة 
اجل���ور واخلروج عليهم إذا فعلوا ما ه���و ظلم، أو ما ظنوه هم 
ظلماً، ويرون ذلك من ب���اب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
وآخرون من املرجئة وأهل الفجور قد يرون ترك األمر باملعروف 
والنهي ع���ن املنكر ظناً أن ذلك من باب ت���رك الفتنة، وهؤالء 

يقابلون أولئك...«)1).
وقال أيضاً: »الطريقة الوس���طى التي هي دين اإلس���الم 
احملض جهاد من يس���تحق اجلهاد، كهؤالء القوم املسؤول عنهم 
)أي التتار( مع كل أمير وطائفة هي أولى باإلس���الم منهم، إذا 
لم ميكن جهادهم إال كذلك، واجتناب إعانة الطائفة التي يغزو 

معها على شيء من معاصي الله..
وهذا طريقة خي���ار هذه األمة قدمياً وحديثاً، وهي واجبة 
على كل مكلف، وهي متوسطة بني طريق احلرورية وأمثالهم من 
يسلك مسلك الورع الفاسد الناشئ عن قلة العلم، وبني طريقة 
املرجئة وأمثالهم من يسلك مسلك طاعة األمراء مطلقاً وإن لم 

يكونوا أبراراً«)2).
- ب���نيَّ ابن تيمية في غير موضع أن السياس���ات احملدثة 
ال تنش���أ إال بترك السياسة الش���رعية، أو اجلهل باستيعابها 
للح���وادث والن���وازل، والنفوس خلقت لتعم���ل ال لتترك، فإذا 
أعرضوا عن السياس���ة الشرعية، استعاضوا عنها بالسياسات 
الفاسدة، مع أن لزوم السياسات الشرعية يحقق الَغناء والكفاية 

عن السياسات املبتدعة.
فقال رحمه الل���ه: عامة األمراء إمنا أحدث���وا أنواعاً من 
السياس���ات اجلائرة من أخذ أموال ال يجوز أخذها، وعقوبات 
على اجلرائم ال جت���وز؛ ألنهم فّرطوا في املش���روع من األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر، وإال فلو قبضوا ما يس���وغ قبضه، 

))) اآلداب الشرعية البن مفلح، وانظر: مجموع الفتاوى 167/28.
)2) مجموع الفتاوى 508/28.

ووضعوه حيث يس���وغ وضعه، طالبني بذل���ك إقامة دين الله، 
ال رياس���ة نفوسهم، وأقاموا احلدود املش���روعة على الشريف 
والوضيع، متحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذين شرعه 
الله؛ ملا احتاجوا إلى املك���وس )الضرائب( املوضوعة، وال إلى 

العقوبات اجلائرة«)3). 
وب���نّي أن تقصير فقهاء العراق - زمن الدولة العباس���ية - 
مبعرفة السياسة الش���رعية، أوقعهم في إحداث سياسات في 
واليات املظالم واحلرب، وجعلوها مغايرة لوالية الشرع، ثم قال: 
»وتعاظم األمر في كثير من أمصار املس���لمني حتى صار يقال: 
الش���رع والسياسة، وهذا يدعو خصمه إلى الشرع، وهذا يدعو 

إلى السياسة«)4).
ثم إن السياس���ة احلادثة تضعف اخلالفة)5)، بل رمبا كانت 
البدع ش���ؤماً عليها، كما في س���قوط دولة بني أمية، فإن آخر 
خليفة أموي هو مروان بن محمد وكان تلميذاً للجعد بن درهم 

رأس التعطيل.
- ح���ّذر ابن تيمية من الطاعة العمياء للمخلوق، فال طاعة 
مطلقة إال للرس���ل - عليهم السالم -، فقال: »من نّصب إماماً 
فأوجب طاعته مطلقاً اعتقاداً أو حاالً فقد ضل في ذلك«)6). 

وقّرر أن أهل السنة ال يوجبون طاعة اإلمام في كل ما يأمر 
به، بل ال يوجبون طاعته إال فيما تس���وغ طاعته في الشريعة، 

فال يجوزون طاعته في معصية الله، وإن كان إماماً عادالً)7).
وبنّي أّن أكثر الصحابة لم يش���اركوا أمير املؤمنني علي بن 
أب���ي طالب - رضي الله عنه - في قتاله ألهل الش���ام، مع أنه 
اخلليفة الراش���د الذي جتب طاعته؛ ألن هذا قتال فتنة، وقد 
ج���اءت النصوص النبوية في النهي عن قتال الفتنة، فال عدول 
ع���ن هذه النصوص اخلاصة الصريحة إلى نص عام في طاعة 

أولي األمر)8).
وأخي���راً؛ ففي الت���راث التيمّي من التحقيق���ات الفريدة 
والتأصي���الت املتينة ما يزيل اللب���س ويدفع الغلط عن مذهب 

الصالح في شأن السياسات.. وبالله التوفيق.

))) االقتضاء 598/2.
)4) مجموع الفتاوى 92/20).

)5) انظر: مجموع الفتاوى 19/20).
)6) مجموع الفتاوى 69/19، وينظر: السبعينية )بغية املرتاد( ص 495، ومنهاج السنة 

.490/(
)7) انظر: منهاج السنة )/87).

)8) انظر: مجموع الفتاوى 4/)44.
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