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املناعة والوعي
محمد
والس�ل�ام عل ��ى نبينا
احلم ��د لل ��ه ِّ
َّ
رب العامل�ي�نَّ ،
والصالة َّ
وعلى آله وصحبه ،وبعد:
ً
يوجب س���ي ُل املعلومات واملستج ّدات مزيدا من العناية مبناعة اإلنسان

ووعي���ه ،دون االكتفاء مبا يفرض���ه املجتمع ،أو تس���تلزمه التج ّمعات من
ضوابط؛ فاملرء يواجه املواقف بشهواتها وشبهها وحده غالباً!

فاملناعة تزيد بتعظيم املراقب���ة وعبودية املراغمة حتى يصل العبد ملرتبة
اإلحس���ان ،ويستوي حاله في خلوته وجلوته .ومن تعزيز املناعة العناية بعبادات
القلب؛ فاملخلص ال يرائي ،واحملب ال يعصي ،واملتوكل ال يهاب.
وإن التس���اقط في وحل املعصي���ة ،واالجنرار خلالفات ليس لها ما
يس���وغها وكان ميكن وأدها في مهدها لو َس���لِمت النفوس من أوضارها

وصفت النوايا من أوش���ابها؛ كل ذلك يعلي من ش���أن التربية اإلميانية،
ويزيد من أهمية رفع مستوى املناعة الذاتية.
وأما الوعي فينجو به اإلنس���ان من مضالت الفنت وجنايات الهوى،
ويسلم من آثار قصور النظر واحتجاب بعض احلقيقة ،ويحمي نفسه من
الوعي الزائف ،ولو لم يكن في الوعي إال حفظ النفس من أن تكون مط َّية
لظلم أو جسراً لفساد أو معبراً لفرقة؛ لكفاه.
ويتحقق الوعي بإصالح طرائق التفكير واالس���تنتاج .ومن سبل رفع
الوعي التن ّب���ه لأللفاظ واملصطلحات ،والتحرز من التعميمات التي توقع
في َش َركِ ها من يصدق كالماً ينقصه التحقيق أو الدليل.
ويرتفع الوعي مبعرفة التاريخ وحوادثه ،والنظر في احلاضر ووقائعه،

والتبصر للمستقبل ومآالته .ومن خير ما يعني على االرتقاء بالوعي اإلملام
ّ
باملسلّمات الشرعية ،واإلحاطة بالسنن اإللهية في الكون واألفراد واألمم.
يحصن اإلنس���ان من
وإن النظر في القرآن الكرمي ،وتد ّبر آياته؛ مما
ّ
ً
الزلل ويرفع مس���توى اإلدراك ،حتى تفتح اآلية الواحدة ملتدبرها أبوابا من
امليسر للذكر.
التوفيق ما كان ليصل إليها بيسر لوال هذا الكتاب ِّ

وكم نحن في حاجة لربط أنفس���نا وأجيالنا بالقرآن والسنة وعلومهما
وأحكامهما ،فإن الدعوة ال تبلّغ كماالتها وتصل إلى ذروة رشدها دون التصاق

علمي وعملي بهذين الوحيني الشريفني ،وما اللمعان الذي يبدو على الثقافة
الغربية إال كبرق خلب ال ينعش فكراً وال يحيي قلباً.
وما أسعد األمة بجيل تر ّبى على ما يحقق فيه املناعة ضد الشهوات
والشبه ،والوعي من املكائد واخلدع؛ فالعدو متربص بالكبار فض ً
ال ع ّمن

دونهم ،وقد مكروا مكراً ك ّباراً ال يحسن معه إال العمل الدؤوب في تربية
النفوس وإصالحها وربطها مبا عند الله ،فما عنده خي ٌر وأبقى.

[االفتتاحية]

هامان..
بين «التوراة» والقرآن
الحمد هلل ،والصالة والسالم على محمد رسول اهلل
 ..#أما بعد:

فإن مما ام َّ
نت الله به على نبيه  #ما أطلعه عليه من أخبار

نت ب َِجان ِِب ُّ
الطو ِر
الرسل  -عليهم الس�ل�ام ،فقال تعالىَ { :و َم� � ��ا ُك َ
ير ِّمن َق ْبل َِك
إ ْذ نَا َد ْي َن� � ��ا َو َلكِ ن َّر ْح َم ًة ِّمن َّر ِّب َك ِل ُتن� � ��ذِ َر َق ْو ًما َّما َأتَا ُهم ِّمن نَّذِ ٍ

ورغم دقة القرآن الكرمي في وصف رس���الة موسى  -عليه
السالم  -وما كان من أمره مع فرعون ،إال أن بعض املستشرقني
من اليهود والنصارى ملا وجدوا بعض ما جاء في قصة موسى -
عليه الس�ل�ام  -في القرآن الكرمي مخالفاً ملا عندهم ،جعلوا ما

وعدوا ما سواه باط ً
عندهم أص ً
ال ،وما علموا أنهم إمنا تعلقوا
ال ّ

ُص َع َل ْي َك
َل َع َّل ُه ْم َي َت َذ َّك ُرونَ } [القص� � ��ص ]٤٦ :وقال تعالىَ { :و ُك اًّل َّنق ُّ
الر ُس ِل َما ُن َث ِّب ُت ِب ِه ُفؤَ ا َد َك َو َجا َء َك يِف َهذِ ِه ا ْل َـح ُّق َو َم ْوعِ َظ ٌة َوذ ِْك َرى
َأنبا ِء ُّ
م ِْن َ

ومن أش���هر ما اعترض به املستشرقون على قصة موسى -

قص القرآن العظيم ما كان من أمر موسى
ومن أعجب ما َّ

عليه الس�ل�ام  -في القرآن الكرمي ،دعواهم أن «هامان» لم يكن
معاصراً لفرعون ،بل لم يكن م���ن قوم فرعون أص ً
ال؛ وإمنا كان

ني} [هود.]١٢٠ :
للِ ْ ُمؤْ ِم ِن َ

 -عليه السالم  -ودعوته لفرعون وقومه ،فهي إلى ما فيها من

َّ
يتكشف للباحثني
مواعظ وعبر تَ ْذ ُك ُر من حقائق التاريخ ما لم

إال في القرن العش����رين؛ من ذلك تفري����ق القرآن الكرمي بني
لقبي (امللك) في زمن يوسف  -عليه السالم  -ولقب (فرعون)
في زمن موس����ى  -عليه الس��ل�ام ،فإن ملوك مصر في زمن
يوس����ف  -عليه الس��ل�ام  -كانوا من الهكسوس ال املصريني،

بقشة في مهب الريح.

أح ْشوِ ي ُروش ،كما ينص
وزيراً في البالط الفارسي في عهد امللك َ

على ذلك س���فر أس���تير التوراتي .وأول من قال بهذه الدعوى –
وفقاً ملا بني أيدينا من كتابات – اإلسباني «بيدرو دي ال كاباليريا»

املتنصر في كتابه
ع���ام 1450م تقريباً((( ..يقول هذا اليه���ودي
ِّ

«حماس املسيح ضد اليهود والسراسنة [املسلمني] والكفار»:
"هذا املجنون [يعني محم���داً  ]#يجعل (هامان) معاصراً

وكانوا يلقّبون بامللوك ،بخالف زمن موس����ى  -عليه السالم..

لفرع���ون ...وهو كما ت���رى من الكذب واجلهل كما س���يصرح

املقدس ،وغيرها.

(1) ‘Abdullah David & M S M Saifullah. “Biblical Haman
» Qur’ānic Hāmān: A Case of Straightforward Literary
Transition?” at (www.Islamic-awareness.org).

وم����ن ذلك تفاصيل نهاية فرعون ،وقص����ة التيه ،ودخول بيت
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بذلك كل من له دراية بالكتب املقدس���ة .أ َّما هو [ ]#وأتباعه
فليخرس���وا كالبهائم"((( .وبغض النظر عن سباب هذا اجلهول

لزمن فرعون((( – كان القائم بأعمال فرعون ،وكان مشرفاً على
بناء الصروح لسيده .يقول كبير كهنة «آمون» عن نفسه:

سيرى القارئ في خامتة املقال من األجدر أن يخرس كالبهيمة!

"لقد كان���ت لي ٍ
أياد بيضاء في أم�ل�اك «آمون» حني كنت

بيد أن هذه الدعوى ليست مما استقل به «كاباليريا» ،فإننا

رئيس األعمال لس���يدي .فق���د صنعت له هيكل رعمس���يس

جند املستش���رق اإليطالي الشهير «لودوفيكو مراتشي» يجت ُّرها
قائ ً
ال:

[الثان���ي] ...عند البواب���ة العليا لهيكل آم���ون .جعلت له فيها
ٍ
مسالت من الصوان ،بلغت السماء حسناً"(((.

"لق���د خلط محمد قصصاً مقدس���ة .فق���د اعتبر هامان
مستشاراً لفرعون بينما كان في احلقيقة مستشاراً ألحشويروش،
مل���ك فارس ،وكذلك ظن أن فرعون أ َمر أن يُبنى له صر ٌح ،نق ً
ال

عن قصة برج بابل"(((.

وقد س���ار في ركاب هذين املستش���رقني «نولدِ َكه» و«مِ نغانا»
وغيرهما ممن طاروا بها فرحاً وظنوا أنهم وجدوا مفارقة تاريخية

في كالم رب البرية الذي خلق فرعون وهامان وهو بهما أعلم.
والرد على هذه الدعوى من وجهني؛ الوجه األول :أن قصة
«هامان» ،وزير امللك الفارس���ي ،ال تثبت تاريخياً بشهادة علماء
التوراة ،فكيف تكون أص ً
ال؟ ..يقول أس���تاذ الدراسات اليهودية

بجامعة هارفرد «جون ليفينسون»:
"إن اإلش��كاالت التارخيي��ة يف [س��فر] أس��تري كبرية جدًا

وتأ ّمل قول الله عز وجلَ { :و َق َ
ال ف ِْر َع ْونُ َيا َأ ُّي َها ا ْل َـم ُأل َما َعل ِْم ُت
ص ًحا َّل َع يِّل ََّأطل ُِع
إل غَ ْي ِري َف َْأوقِدْ يِل َيا َها َمانُ َع ىَل ِّ
َل ُكم ِّم ْن هَ ٍ
الط ِ
اج َعل يِّل رَ ْ
ني َف ْ
ني} [القصص ،]٣٨ :وقوله تعالى:
ىَإل هَ ِ
�وس َو يِّإن َأل ُظ ُّن ُه م َِن ا ْل َكا ِذ ِب َ
إل ُم� � � ىَ

{ َو َق َ
اب
اب َْ )#^٣٦^#أس� � � َ�ب َ
ص ًحا َّل َع يِّل َأ ْب ُلغُ ا َأل ْس� �َ ��ب َ
ال ف ِْر َع ْونُ َيا َها َمانُ ا ْب ِن يِل رَ ْ
ات َف َّ
وس َو يِّإن َأل ُظ ُّن ُه اَك ِذ ًبا َو َك َذل َِك ُز ِّي َن ِلف ِْر َع ْونَ ُسو ُء
الس َم َو ِ
َأطل َِع ىَإل هَ ِ
إل ُم ىَ
َّ

اب} [غافر.]٣٧ ،٣٦ :
ِيل َو َما َك ْيدُ ف ِْر َع ْونَ اَّإل يِف ت ََب ٍ
السب ِ
َع َم ِل ِه َو ُصدَّ َع ِن َّ
فهامان لم يكن وزيراً للملك الفارس���ي (أحش���ويرش) كما

يدعي سفر أستير ،بل كان كبير الكهنة في بالط فرعون مصر
َّ
(رعمسيس الثاني).

وأما س���بب تس���ميته «هامان» فقد بحثه األستاذ محمود
رؤوف أبو س���عدة بحثاً وافياً في كتابه الق ّيم «من إعجاز القرآن

ف���ي أعجمي القرآن» .وخالصة ما ذهب إليه أنه اس���م مزجي

إل���ى حدٍّ يُقنع َّ
كل من لم يؤمن بتاريخية الرواية التوراتية بدافع

م���ن املصرية القدمية يدل على منصب كبي���ر كهنة آمون( :ها
 +آمان)؛ علم���اً أن صيغة (آمان) هي الواردة في النص البابلي

بل إن «املوس���وعة اليهودية» ال تتردد في احلكم على سفر

للمعاهدة التي أبرمت عام  1280ق .م بني خاتوس���يالس ملك

عقدي أن يشك في صحة تلك الرواية"(((.

أس���تير بقولها" :قلة من العلماء املعاصرين ذوي الشأن يعدون
رواية أستير قائمة على أس���اس تاريخي ...إن مجهور الشراح

السفر قطعة من اخليال احملض"(((.
املعاصرين توصلوا إلى أن ِّ

فكيف يس���تدل احلاملون على دعواهم ض���د كتاب الله ع ّز

وجل بهذا اخليال احملض؟
الوجه اآلخر :أن اآلثار الفرعونية تشهد أن كبير كهنة اإلله
«آمون» أو «آمان»  -كما في أح���د النصوص البابلية املعاصرة
(1) A. Reland (Trans. Anon)، «Treating Of Several Things
Fasley Charg’d Upon The Mahometans» in Four Treatises
Concerning The Doctrine، Discipline And Worship Of The
Mahometans (J. Darby، 1712)، p. 82.
(2) L. Marraccio، Alcorani Textus Universus (Patavii، Italy: Ex
Typographia Seminarii، 1698)، p. 526.
(3) J. D. Levenson، Esther: A Commentary (SCM Press Limited،
1997)، p. 23.
& (4) The Jewish Encyclopaedia (London & New York: Funk
Wagnalls Company، 1905)، vol. V، pp. 235236-.

احليثيني ورعمسيس الثاني فرعون مصر .ومعنى (ها  +آمان):
النافذ إلى [اإلل���ه] آمون ،أو املدلف إلى [اإلله] آمون  ،أي أنه
(((

حاجب اإلله آمون ،وهو وصف الئق بكبير الكهنة.

فتبينَّ َ أن حجة املستش���رقني داحضة ،وأن البهيمة حقاً هو

املس���تهزئ «كاباليريا» ومن ا َّدعى دع���واه ..وقد قال تعالى عن
�ك اَّإل ُه ُز ًوا َأ َه َذا ا َّلذِ ي َب َع َث هَّ ُ
الل َر ُس� � � اً
مثل���هَ { :وإ َذا َر َْأو َك إن َي َّت ِخ ُذو َن� � � َ
�ول
ني
 )#^٤١^#إن اَك َد َل ُي ِض ُّل َنا َع ْن آل َِه ِت َنا َل ْوال َأن َص َب ْرنَا َع َل ْي َها َو َس ْو َف َي ْع َل ُمونَ حِ َ
َأض ُّل َس � � �ب اً
َأنت
اب َم ْن َ
ِيل َ )#^٤٢^#أ َرَأ ْي َت َم ِن ات ََّخ َذ إ َل َه ُه َه َوا ُه َأ َف َ
َي� � � َ�ر ْونَ ا ْل َع َذ َ
ت َُكونُ َع َل ْي ِه َوكِ اًيل َ )#^٤٣^#أ ْم ت َْح َس ُب َأنَّ َْأكث ََر ُه ْم َي ْس َم ُعونَ َْأو َي ْع ِق ُلونَ إنْ
َأض ُّل َسبِيل} [الفرقان.]٤٤ - ٤١ :
ُه ْم اَّإل اَك َألن َْعا ِم َب ْل ُه ْم َ

((( نبيلة محمد عبد احلليم ،معالم التاريخ احلضاري والسياسي في مصر الفرعونية ،ص
 .87-69كما في :محمود رؤوف أبو سعدة ،من إعجاز القرآن في أعجمي القرآن.
(6) K. A. Kitchen، Ramesside Inscriptions، Translated & Annotated
(Oxford، Blackwell Publishers، 2000)، vol. III، pp. 214.
((( محمود رؤوف أبو سعدة ،من إعجاز القرآن في أعجمي القرآن (امليمان للنشر
والتوزيع 1432 ،هـ) ،اجلزء الثاني ،ص .72 - 71
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[العقيدة والشريعة]

العبور األمريكي عبــــــــــ
■ ■إعداد :مركز األحباث والدراسات

مدخل:
“ال تخافوا سائر اإلس�ل�اميني ،خافوا السلفيني” ..بهذه

العبارة املوجزة خلص الكات���ب “روبن رايت” هواجس أمريكا
حول “التطرف اإلس�ل�امي” ،زاعماً ظهور ما يس���ميه (هالل
سلفي جديد يتشعب من مشيخات اخلليج الفارسي إلى بالد

الش���ام وش���مال إفريقيا ،هو أحد املنتجات اجلانبية األكثر
جتاه ً
ال واملثيرة للقلق من الثورات العربية .وبدرجات متفاوتة

يتحرك هؤالء املتش ّددون الش���عوبيون في الفضاء السياسي

الذي كان يحتله املسلحون اجلهاديون ،والذين هم أقل رواجاً
اآلن .وكالهما أصوليون يفضلون نظاماً جديداً مش���ك ً
ال على

«الوهابية والسلفية هم أشد
أع��داء الصوفي��ة والتقليدي��ة يف
العامل اإلس�لامي .ونتيج��ة لهذا
الع��داء فالصوفي��ة والتقليدي��ة
ه��م حلفاء طبيعي��ون للغرب يف
حربهم ضد الراديكالية».
من كتاب« :العالم اإلسالمي بعد أحداث »11/9

غرار اإلس�ل�ام األول .وليس بالضرورة أن يكون الس���لفيون

مقاتلني ،فأغلبهم ينبذ العنف)(((.

وهكذا قويت مع الزمن هذه الهواجس في نفوسهم ،لدرجة

وضع فيها الغرب جميع السلفيني في خانة التشدد ،وانطلقوا

يهرفون مبواجهتهم مبا يصفونه بتيارات “اإلسالم املعتدل”.

ولق���د كان من إحدى العالمات البارزة في مجال صناعة

وصفة “اإلس�ل�ام املعتدل” ،توظيف الغ���رب مراكزه وبحوثه
ودراس���اته املتخصصة في املجاالت اإلسالمية لبناء مصادر
معلوماتية زاخرة لصنّاع القرار والسياسات ،واضعاً بني أيديهم

((( «روبن رايت» ،باحث مبعهد السالم األمريكي – كالمه حول السلفيني مترجم
من مجلة «نيويورك تاميز»http://www.nytimes.( :2012-8-20 ،
com/2012/08/20/opinion/dont-fear-all-islamists-fear.)salafis.html?_r=0
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ـــــــــــر «الزوايا الصوفية»
أو ً
ال :أبعاد االستراتيجية األمريكية في
استغالل الصوفية لترويض العالم
اإلسالمي:
كما هو معلوم انش���غل عديد م���ن مراكز البحوث

االس���تراتيجية األمريكية فيما بع���د (2001م) ،وطبقاً
ملوجهات استراتيجية عليا؛ بهندسة استراتيجيات عملية
ّ

خالصات رصد الصحوة الدينية وس���ط املس���لمني،
والتي يج���رى دفعها في نهاية املط���اف إلى “املطابخ
االس���تراتيجية” من أجل حتوي���ل مخرجاتها النهائية
ألغ���راض اإلن���ذار املبكر حول اإلس�ل�ام واجلماعات
اإلس�ل�امية والصحوة اإلس�ل�امية ،ه���ذا إلى جانب

االستفادة منها في بناء االس���تراتيجيات والسياسات

امليدانية ملواجهة التطور احلاصل في العمل اإلسالمي
على مستوى الدول واملجموعات اإلسالمية.
وقدمي���اً كانت تضطلع به���ذا ال���دور املعلوماتي

املهم حركة “االستش���راق واملستش���رقني” التي أسدت

خدم���ات جليلة في ذات االجتاه؛ من خالل الغوص في
أعماق التاريخ واإلرث اإلس�ل�امي العميق ،والعمل على

استكشاف كل ما ميكن االستفادة منه في خدمة الغرب
في سجاله ومواجهته اإلسالم عبر العالم؛ فكان عملها

خير عون ومس���اعد للجيوش االستعمارية الغربية في
غزو واختراق الدول واملجتمعات اإلسالمية.
ومتث���ل األس���طر التالية جانباً أولي���اً من الرصد
واملتابع���ة والقراءة في مس���يرة تطبيق اس���تراتيجية
الواليات املتحدة في “بناء ش���بكات إسالمية معتدلة”

ملواجه���ة “الس���لفية” ف���ي العالم .وه���ذا اجلهد في

مجمله تلخيص ملعلومات وردت عبر مختلف الوسائط

لتحجيم “الس���لفيني” ومحاصرة ما يصفونه بـ “اإلسالم
السياسي” ،عبر إنشاء شبكات من مجموعات إسالمية
أخرى  -حتديداً ممن يطلقون عليهم اجلماعات الدينية

التقليدي���ة ،ممثلة ف���ي (الصوفي���ة) و(جماعة البالغ)
والعلماني�ي�ن (الليبرالي�ي�ن) في جانب ،والش���يعة في
اجلانب اآلخر.

وكما ه���و معلوم أيضاً يتلخّ ص ال���دور املناط بهذه

الش���بكات في حتقيق القبول ألمريكا وسط املسلمني،
وحتس�ي�ن صورتها ومس���اعدتها على خلق بيئة هادئة

لعمل اس���تراتيجياتها التي تنش���ط داخل أرجاء العالم
اإلسالمي .ولم يعد سراً اعتماد االستراتيجية األمريكية
“اإلس�ل�امية اجلديدة” على تدش�ي�ن عملية بعث الفكر
الصوفي والطق���وس الصوفية بَ���دءاً بتوثيق الصالت
األمريكية مع املشيخات والطرق الصوفية التي اختيرت
بعناية فائق���ة للعب الدور املنتظر منه���ا ،وظهر بجالء

انخراط البعثات الدبلوماسية األمريكية في مهام جديدة

عبر صندوق سفرائها إلعادة إحياء املقامات واألضرحة
من أجل إعالء املؤثرات الروحي���ة الصوفية التي يرون
فيها س���بي ً
ال للقضاء على تأثيرات التيارات “املتشددة”.

وبالطبع ،تنتظ���ر أمريكا مردوداً س���ريعاً لذلك العمل
املشترك  -سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً.

اإلعالمية.
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كبعد استراتيجي للواليات املتحدة
الدراسات األمريكية التي تناولت اإلشارة للصوفية ُ

اجلهة

الفعالية

مؤسسة راند

عام 2003م  -دراسة بعنوان:
(اإلسالم املدني الدميقراطي)

مركز نكسون للدراسات

عام 2004م  -مؤمتر بعنوان:
(فهم الصوفية ودورها احملتمل في سياسة الواليات املتحدة)

معهد الواليات املتحدة للسالم

عام  - 2005دراسة بعنوان:
(اإلسالم السياسي في إفريقيا جنوب الصحراء)

مؤسسة راند

عام 2007م  -دراسة بعنوان:
(بناء شبكات إسالمية معتدلة)

مؤسسة كارجني لألبحاث

عام 2007م  -دراسة موسعة:
(الصوفية في آسيا الوسطى)

مؤسسة راند

عام  - 2009دراسة بعنوان:
(اإلسالم الراديكالي في شرق إفريقيا)

 .1منبع اهتمام أمريكا بالصوفية:

أن الصوفية أكثر الفئات املس���لمة تس���اه ً
ال في اتباع السنة

على امتداد سنوات العقد املاضي تركز اهتمام اإلدارات

وأعالها احتفاء باملبتدعات وأقلها في جانب تطبيق النصوص

والصومال والس���ودان ومص���ر واألردن ،وبعض دول املغرب

متشددين في التطبيق واملمارسة ،بينما يشيدون مبا يتميز به

ومبعث هذا االهتمام الكبير بالصوفية ،والفئات األخرى؛

وامليل للطق���وس االحتفالية واملوالد ،فه���ي أمور يرتضونها
ويعتبرونها ممث ً
ال لإلسالم “الوس���طي!” ،وهم على استعداد

الس���لفية التي تقف حجر عثرة أمام هيمنتها على املسلمني

بالطبع مر ّده إلى أن النصرانية واليهودية ال ترغبان في وجود

األمريكان هذه الضآلة املنشودة في الصوفية بصورة مركزية،

تسهل مهمتهما بني املسلمني.

األمريكي���ة املتعاقبة على اجلماعات الصوفية في باكس���تان

املنادية بالعمل بفهم الس���لف الصالح؛ ول���ذا يعتبرونهم غير

العربي ،ودول أوروبا وأمريكا.

الفكر الصوفي من تقديس األضرحة واملشايخ وحب اإلنشاد

هو بحث أمريكا عن ش���ريك داخل جسد األمة املسلمة ميكن
أن تنفذ من خالله اس���تراتيجياً إلى حتجيم وإبعاد التيارات

لدعم انتش���ارها وترويجها في املجتمعات اإلسالمية ..وهذا

ومسعاها إلقصاء اإلس�ل�ام من حياتهم .وقد وجد الباحثون

أمة إس�ل�امية قوية في عقيدتها وارتباطها بربها ونبيها حتى

من خالل وجهات نظر عديدة:

• سياس ��ي ًا :يتص ّورون أن الفرق الصوفية أكثر املسلمني
اعتداالً ،وأكثرها ابتعاداً عن العمل السياس���ي ونهج العنف.

• فكري� � ًا :يرى األمريكان أن “ف���رق املتصوفة” و“النخب

الليبرالية” على امتداد العالم اإلسالمي ،هم أكثر املجموعات
التي يس���هل اس���تيعابها وانخراطها في املش���روع األمريكي

وطبقاً لذلك هم يتص ّورون أن املتصوفة أكثر عداء “لإلسالم
السياس���ي” ،وأقل إحلاح���اً في املطالبة بتطبيق الش���ريعة،

ملواجهة “املد الس���لفي” و”اإلس�ل�ام السياسي” في العالم؛ ملا

وال يعمل���ون بصورة منظمة من أجل انتق���ال بلدانهم للحكم

مع اآلخرين من أجل إقصاء “السلفية” من واجهة التأثير في

تالق كبير مع الليبراليني لتشكيل
الصوفية فقد جعلوهم في ٍ

يتمتع���ون به من رغبة قوية واس���تعداد ذاتي لاللتقاء والعمل

باإلس�ل�ام ..ولهذه اخلصائص السياسية التي يتوقعونها من

العالم اإلسالمي.

جبهة للوقوف ضد خصومهم هؤالء حملاربة “التطرف والغلو”!

• ديني� � ًا :يتصور الغ���رب ،وأمريكا على وجه اخلصوص،
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بحد زعمهم.

خالصة الدراسات األمريكية التي ُبنيت عليها
استراتيجية استغالل التصوف
 الصوفية متثل“ :البديل الثقافي واالجتماعيوالدين األساسي ملواجهة األشكال األيديولوجية
لإلسالم املهيمنة حالي ًا في العالم اإلسالمي”.

ثانيًا :المجهودات العالمية لبعث التصوف:
الغري���ب أن جميع املجهودات الدولية التي تس���تهدف إعادة

بع���ث التراث الصوفي وإعادة ترميم وصيانة األضرحة واملقامات
الصوفية؛ تأتي في إطار االستراتيجية األمريكية في نشر املنهج

الصوفي وتس���ويقه كبدي���ل مقبول لتطبيق اإلس�ل�ام في العالم
إلحالل اإلسالم القائم على املنهج السلفي.

 الصوفية هي“ :اإلسالم الذي ميكن أن تتعاملمعه أمريكا والغرب ،حيث ميكن أن تقدم مساعدة
عظيمة للعالم ،وذلك عبر مواقفهم من االستقالل
والتعددية واحترام األديان والعقائد األخرى”.

 .1مؤمترات التصوف ذات الصبغة الدولية:
شهدت الس���نوات املاضية العديد من املؤمترات والندوات

التي ُعقدت بغرض إحي���اء وبعث التراث الصوفي داخل وخارج

 -الصوفية تعتبر :أوضح خيار للمسلمني

العالم اإلسالمي ،وكان من أبرزها:

و“العالم اإلسالمي”.

بعن���وان( :األخ ّوة الصوفي���ة كحركات اجتماعي���ة) ،و(احلركة

للمصاحلة بني “العالم اليهودي  -املسيحي”

• أملانيا (2001م)  -املؤمتر  28للمستشرقني األملان ،بحوث

النقش���بندية في داغس���تان) ،و(التيجانية في غرب إفريقيا)،

 .2السفارات األمريكية تسابق الزمن يف تنزيل
اسرتاتيجية استغالل الصوفية:
ليس صدفة أن ينهمك الدبلوماسيون األمريكيون في

الدول اإلس�ل�امية بإبداء رعاية خاصة للطرق الصوفية،
فاملعلوم���ات التي تتناقلها الوس���ائط اإلعالمية املختلفة

تش���ير إلى ش���روع الدبلوماس���ية األمريكية ،من خالل
السفارات األمريكية املنتشرة عبر دول العالم اإلسالمي؛
في فت���ح قنوات تواصل وتنس���يق مع الف���رق الصوفية

املنتش���رة في هذه الدول في إطار تنزيل اس���تراتيجية
أمريكا في استخدام التصوف في محاربة “املد السلفي”

في العالم اإلسالمي.

وتتس���ابق الس���فارات األمريكية ودبلوماس ّيوها في

العواصم اإلس�ل�امية على خلق عالقات قوية مع مشايخ

الطرق الصوفية (الذين يدين لهم جميع مريديهم بالوالء

و(صورة املوالد الشعبية في مصر)(((.

• أملانيا (2001م)  -املؤمتر العاملي األول لدراس���ات الشرق

األوسط ،بحث بعنوان( :اإلسالم احلديث والطريقة النقشبندية

املجددية الصوفية) ،و(األولياء الصوفيون وغير الصوفيني)(((.

• مصر (2001م)  -مؤمتر “التصوف منهج أصيل لإلصالح”،

وقد نظمته “أكادميية اإلمام الرائد لدراس���ات التصوف وعلوم

التراث بالعشيرة احملمدية”(((.

• مصر (2003م)  -املؤمتر العاملي للطريقة الشاذلية مبدينة

اإلسكندرية ،وقد انعقدت جلساته في مكتبة اإلسكندرية بالتعاون

مع (وزارة الس���ياحة املصرية) ،و(منظمة اليونسكو) ،و(من دولة
فرنس���ا كل من :وزارة اخلارجية ،ووزارة البحث العلمي ،واملركز
الوطني الفرنس���ي للبحوث والدراسات العلمية ،واملعهد الفرنسي

لآلثار الشرقية ،ودار العلوم اإلنسانية)(((.

• بلغاري���ا (2003م)  -ن���دوة ح���ول (أدب التص���وف في

والطاعة الكاملة) عبر الزيارات واللقاءات التي تتم معهم
في دورهم ومشيخاتهم ،وذلك كأسلوب عملي مؤثر للنفاذ

إلى قلب الطريقة الصوفية ومح ّبيها ،ومن ثم البناء على

تلك العالقة خللق أرضية للعمل املش���ترك مع الصوفية.
وسنعرض مناذج من دبلوماسية التقرب من الصوفية في
الفقرات اآلتية.

((( أقيم املؤمتر في مدينة هامبرج ،انظر جريدة الشرق األوسط األربعاء  4محرم 1422
هـ 28 ،مارس  ،2001العدد .8156
((( أقيم هذا املؤمتر بجامعة يوهانسن جوتنبرج (مدينة ماينز) ،كما أن املبادرة إلى عقده جاءت
من رابطة دراسات الشرق األوسط في أمريكا الشمالية ،وقد حضره ألفا باحث وعالم
ومفكر ،كما شارك في املؤمتر قرابة األلف من السياسيني الرسميني وغير الرسميني..
األهرام ( 25محرم  1423هـ) املوافق ( 8أبريل 2002م) العدد (.)42126
((( أقيم برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر ،في قاعة املؤمترات الكبرى باألزهر -
القاهرة.
((( انظر مجلة البحوث والدراسات الصوفية العدد األول صفحة (.)595
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اإلسالم)(((.

وف���ي املقابل ،تش���هد الواليات املتح���دة ترجمات غير

• الدامنارك (2004م)  -سلسلة محاضرات عن (احلالج

مسبوقة للش���عر الصوفي جلالل الدين الرومي ،حيث تتربع

• املغ���رب (2004م)  -املؤمت���ر العاملي للطرق الصوفية:

الواليات املتحدة .كما نظم مركز الدراس���ات الفارس���ية في
جامعة ميريالند األمريكية مؤمتراً الستكشاف شعر الرومي

• مالي (2004م)  -املؤمتر العاملي األول للطرق الصوفية

وهناك س���يل متواصل للترجمات اجلديدة ملؤلفات جالل

• ليبيا (2005م)  -مؤمتر دولي بعنوان( :الطرق الصوفية
في إفريقيا ..حاضرها ومستقبلها) حتت شعار (معاً من أجل

حياته وأعماله بصورة مس���تمرة ،كم���ا مت حتويل قصائده إلى

وابن عربي وابن الفارض).

(لقاءات سيدي شيكر العاملية للمنتسبني إلى التصوف) حتت

رعاية جاللة امللك محمد السادس(((.

بغرب إفريقيا حتت شعار( :التصوف أصالة وجتدد)(((.

تفعيل دور الطرق والزوايا الصوفية في إفريقيا)(((.

• األردن ( - )2005مؤمتر( :حقيقة اإلس�ل�ام ودوره في

املجتمع املعاصر) برعاية امللك عبد الله الثاني.

• األردن (2007م)  -مؤمتر( :النزعة الصوفية في األدب

العرب���ي) ُ -عقد ضمن فعاليات “إربد مدينة للثقافة األردنية

لعام .(((”2007

مبيعات كتبه الشعرية املترجمة على رأس مبيعات الكتب في

إضافة إلى صلته املستمرة بالعالم قدميه وحديثه.

الدين الرومي الضخمة ،بينما جترى الدراس���ات العلمية عن
موسيقى مت عزفها على املسارح ووضعها على أقراص مدمجة
ونشرها على شبكة اإلنترنت في الواليات املتحدة وحول العالم.

 .3ترمي��م األضرح��ة الصوفية بواس��طة “صندوق
السفراء األمريكيني”:
في بيان صحفي أصدرته وزارة اخلارجية األمريكية (في

 8يونيو  ((()2009جاء فيه أن“( :صندوق السفراء األمريكيني”
لصيانة الثقافة سيقدم منحاً ملشاريع مهمة هذه السنة لترميم

 .2جه��ود منظم��ة اليونس��كو والوالي��ات املتح��دة
إلعالء ِّ
الشعر الصويف:

ع���دد من املعالم التاريخية والثقافية ،بينها مس���اجد قدمية

خصص���ت منظمة اليونس���كو العام  2007عام���اً دولياً

وقد أشار التقرير إلى ترميم “ضريح حافظ محمد حياة”

وأضرحة ومقامات لشخصيات من الفترة الصوفية املبكرة).

لالحتفال باملئوية الثامنة للش���اعر الصوف���ي “جالل الدين
الرومي” (1273 - 1207م ..بآس���يا الوسطى) ،حيث َّ
دشنت
اليونس���كو هذه املناس���بة بإقامة ندوة دامت يوماً كام ً
ال في

مولتان ،وهما معلمان متم ّيزان مهمان من معالم أضرحة أئمة

واللوحات التي تتناول حياة جالل الدين الرومي وأعماله(((.

لصون الثقافة أن دعم مش���اريع أخرى في باكس���تان لترميم

مقرها بباريس ،إلى جانب إقامة معرض للكتب واملخطوطات

((( انظر جريدة الشرق األوسط ( 12يوليو  )2003العدد ( .)8992قدم األوراق باملركز
الثقافي األوروبي (بلغاريا) ألكسندر فسلينوف ،والبروفيسور تسفيتان تيوفانوف،
(أشهرا إسالمهما في أوقات سابقة) ،وهما من قسم االستشراق بجامعة صوفيا.
((( وكالة األنباء املغربية في (2004/9/10م) .وقد عقد املؤمتر مبشاركة أمريكية
وبزعامة هشام قباني الذي يعتبر املنسق بني اإلدارة األمريكية وبني الطريقة
النقشبندية.
((( مدينة باماكو ،انظر موقع:
.http://www. alelam. net/policy/details. php?id=1760&country=1&type=N
((( انظر موقعhttp: //www. libsc. org/LSC/elan1 :
((( انظر تفاصيل املؤمتر املذكور في موقع «دروب»:
)http://www.doroob.com/?p=23756(.
((( انظر موقع اخلبر موقع السفراء في وزارة اخلارجية األمريكية ( 23أكتوبر
:)2007
( h t t p : / / i i p d i g i t a l . u s e m b a s s y. g o v / s t / a r a b i c / t e x t t r a n s
/2009/06/20090610161555bsibhew0.4015619.
)html#axzz19bVFfvL2WO
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الذي يعود للقرن الثاني عش���ر في غوجارات ،و“مقام حضرة
ش���اه ش���مس تبريز” الذي يعود إلى القرن الثالث عشر في

الصوفية املبكرة في باكس���تان .وقد سبق لصندوق السفراء

أضرحة ومقامات.

يُذكر أن هناك آليات لتمويل أنش���طة الشبكات املذكورة

 منها مبادرات وصناديق وأوقاف مش���هورة ..فهناك ثالثةصناديق رئيس���ة تعمل على توفير التمويل الذي يس���تهدف

اختراق املجتمعات الدينية واملدنية في بالد الش���رق األوسط

املسلمة حتت عنوان (نشر الدميقراطية) ،وهي صناديق تعمل

على حتفيز مجموعات معينة لالنخراط في تنفيذ املش���روع
األمريكي في املنطقة.

((( انظر موقع اخلبر موقع السفراء في وزارة اخلارجية األمريكية ( 23أكتوبر :)2007
( h t t p : / / i i p d i g i t a l . u s e m b a s s y. g o v / s t / a r a b i c / t e x t t r a n s
/2009/06/20090610161555bsibhew0.4015619.
)html#axzz19bVFfvL2WO

التمويل جاهز ملن ينخرط؟
 .1مبادرة الشراكة الشرق أوسطية ( ،)MEPIوهي عبارة
عن برنامج لوزارة اخلارجية األمريكية يهدف إلى (تشجيع
اإلصالح في البلدان العربية من خالل تعزيز املجتمع
املدني العربي ،وتشجيع املشاريع الصغيرة ،وتوسيع املشاركة
السياسية ،وتعزيز حقوق املرأة).
 .2صندوق وزارة اخلارجية حلقوق اإلنسان الدميقراطية
(صندوق تنمية املوارد البشرية) ،وهو عبارة عن (حساب
ألموال تعزيز حقوق اإلنسان في الدول ذات األغلبية املسلمة).

ُقبب جديدة على املزارات املختلفة(((.

وقد بدأت احلكومة الباكستانية منذ عهد الرئيس “برويز

مش ّرف” باالهتمام بالصوفية كقوة كامنة في مواجهة اخلصوم

 خاصة اإلس�ل�اميني ،فقد كان “مش ّرف” أول من اهتم بهم،ّ
ونظم مؤمتراً للصوفية في باكستان شارك فيه ما ال يقل عن
ألفي شخص ميثلون  200فرقة وجماعة من مختلف املشارب

واألطياف الروحية املوجودة في باكستان .وانطلقت احلكومة

الباكس���تانية في تنظيم الصوفية بهيئة علي���ا للصوفية من
جهة ومجلس أعلى ملش���ايخ الصوفية أيضاً ،ومهمتهما تنظيم

 .3الوقف الوطني للدميقراطية في ( – )NEDبرنامج
“دميقراطية املسلمني”.

الصوفية الباكس���تانيني ،وتقدمي الدعم املادي لهم ،وتسهيل

 .4صندوق السفراء األمريكيني (وزارة اخلارجية األمريكية).

نشاطهم دون عقبات.

ومعلوم أن هذه املشاريع حتت تصرف صانع القرار األمريكي
وسياسته املتّبعة في دعم املجموعات املختارة داخل كل دولة،
وهي املجموعات املستعدة لالنخراط في املشروع األمريكي
حتت الفتته العريضة (نشر الدميقراطية)؛ حيث يبينّ
تقرير الكونغرس األمريكي املعنون بـ (سياسة الواليات
املتحدة لتعزيز الدميقراطية في الشرق األوسط :معضلة
اإلسالميني)؛ أن الكونغرس يخصص أيض ًا أموا ًال لبرامج
الدميقراطية اإلقليمية وملشاريع املساعدات اخلارجية ،و”قد
يحدد استخدام هذه األموال ملشاريع معينة ،أو توجيهها
ملجموعات معينة”(*).

أعماله���م ،وفتح مزيد من املراكز الدينية جلعلهم ميارس���ون
وكان أول أعم���ال املجلس العاملي للصوفية إصداره فتوى

حت��� ّرم “العمليات االنتحارية” في باكس���تان ،واعتبارها غير
جائزة ،كما أصدر فتاوى أخ���رى اعتبر فيها طالبان خارجة

عن الدي���ن وجماعة باغية يجب التعامل معها مبا ينص عليه
الدين اإلسالمي!

كما يجري في باكستان ترويج املوسيقا الصوفية ،خاصة

فرقة القوالي الباكس���تانية (فريد أياز ق���وال وإخوانه) التي

تغني القصائد الصوفية باللغة العربية والفارس���ية والهندية
واألوردية والبنغالية ،مبصاحبة موسيقى “القوالي” الصوفية
الباكستانية واإليرانية(((.

 .4جهود بعث التصوف يف باكستان:
لتحسني صورتها بني املسلمني في باكستان ،تهتم الواليات

 .5حركة التأصيل الش��رعي للتص��وف التي تنتظم
العامل اليوم:

من جه���ة أخرى” – حس���ب زعمها؛ ول���ذا خططت إلقامة

أما حركة التأصيل الش���رعي للفك���ر الصوفي من حيث

املتحدة بالصوفية لقطع الطريق على “اإلرهابيني واملتشددين
مؤمتر دولي للصوفية في مواجهة “أفكار التشدد” في العالم
اإلس�ل�امي (فبراير 2010م) ،بجانب قيام السفيرة األمريكية
بباكس���تان في  21أبريل 2010م بالتوقيع على معاهدة بينها

وبني احتاد الصوفية في باكس���تان ،قدمت لرئيس���ه مليوناً
ونصف املليون دوالر ،لتزيني “األماكن املقدسة” للصوفية في

باكستان ،وترميم املزارات التاريخية وصيانتها ،إلى جانب بناء

املعتقدات واملمارس���ة والتطبيق ،فيمك���ن تلخيصها في عدة
نقاط ،أبرزها ما يلي:

(*) انظر التقرير املشار إليه “U.S. Democracy Promotion Policy in the
 ”Middle East: The Islamist Dilemmaفي املوقع اإللكتروني ملكتبة إدارة
البحرية األمريكية (مؤرخ في  6يونيو :)2006
((http://www.history.navy.mil/library/online/democ%20in%20
middle%20east.htm#combating
((( هناك تقرير موسع حول املوضوع في مجلة «املجتمع» الكويتية( :الصوفية ..أداة
السلطة في مواجهة خصومها) ،عدد  13أكتوبر 2012م.
((( للمزيد يراجع موقع مجلة «شتاء وصيف» اإللكترونية املغربية املتخصصة في
املوسيقى والغناء:
(موسيقى-القوالي-الصوفية-الكالسيكية-ال http://djodaba.( 96921/
./maktoobblog.com
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• اإلفتاء بجواز تع ّدد الطرق واالختالف والتفرق.

عبد السالم األسمر (بزليتني – أغسطس .)2012

• محاربة التوحيد احلق واعتبار الدعوة له بدعة وخروجاً

• وفي الصومال جرت محاولة هدم ضريح الشيخ محيي

• نشر العقيدة األشعرية واعتبار عقيدة السلف جتسيماً.

• وفي مالي ُد ّمرت بعض مقامات وأضرحة مدينة متبكتو

• االفت���اء بجواز التع ّب���د ب���األذكار واألوراد التي يؤلفها

ويبدو أن هناك جهة واحدة أو عدة جهات مش���تركة لها

عن امللة.

• إجازة جميع أبواب الشرك التي ح ّرمتها الشريعة.
املشايخ.

• إباحة البدع وإيجاد املسوغ الشرعي لها.

• إباحة االحتف���ال باملوالد واحلضرات (الذكر على أنغام

املوسيقى وآالت الطرب).

ثالثًا :إطالق موجات حرق وهدم
لألضرحة الصوفية لإليقاع بالسلفيين:
لقد هدف ه���ذا املخط���ط البغيض إل���ى إحداث فنت

ومواجهات دموية بني الصوفية والس���لفيني عبر اس���تهداف

هدم أضرحة بعض مش���ايخ الط���رق الصوفية في عديد من
الدول اإلسالمية.

الدين العلي ،والشيخ أحمد احلاج (مارس .)2010
(يوليو .)2012

هدف مرك���زي واحد ،هو اإليقاع واملصادمة بني الس���لفيني

والطرق الصوفية على امتداد العالم اإلسالمي ،ومن ثم تأزمي
العالق���ة بني الطرفني ،ورمبا االنتق���ال بعد ذلك إلى مرحلة

املواجهات وتصفية احلسابات.
والغريب حقاً أن األحداث التي تكررت في الس���ودان –

عل���ى وجه اخلصوص  -لم تس���تطع اجلهات األمنية القبض
على أي جناة أو توجيه أي اتهام رس���مي ألي جهة إس�ل�امية

بعينها ،وظلت القضايا مسجلة ضد مجهول!

رابعًا :مجهودات الدول العربية في بعث
التصوف:

• ففي السودان جرت عدة محاوالت لتخريب وحرق بعض

األضرحة ،منها :تخريب ضريحي الش���يخ إدريس ود األرباب
والش���يخ املقابلي (بالعيلفون) ،واالعتداء على ضريح الشيخ

حسوبة (بسوبا ش���رق  -اخلرطوم) ،وتخريب ضريح الشيخ

حمد ود أم مريوم (ببحري) ،وتخريب مقابر العيدج والبنداري
(ببحري) ،واالعتداء على ضريح األمني البطحاني (بش���رق

النيل) ،واالعتداء على ضريح الفكي هاشم (بشمال بحري)،

وضريح الشيخ بابكر محمد سعيد (بالكريعات شرق متبول)،

وضريح الشيخ السنوسي (بنياال  -دارفور) .وقد متت معظم
هذه احملاوالت بني  2011و.2012

• وف���ي مصر  -بع���د الثورة  -مت االعت���داء على ضريح

الشيخ عز الدين (باملنوفية) ،وأضرحة للشاذلية وبعض الطرق

الصوفية األخرى.

• وفي تونس  -بعد الثورة ُ -د ّمر ضريح الش���يخ بوسعيد

الباجي ،وتعرض مقام الشيخ أحمد الورفلي للتخريب (باكودة)،

إضافة إلى أضرحة أخرى.

• وفي ليبي���ا  -بعد الثورة  -مت االعت���داء على عدد من

 )1صور من إحياء الصوفية يف دولة املغرب:
تعمل السياسة الدينية التي انتهجتها الدولة املغربية على

إحياء وتنش���يط التراث والثقافة الصوفية ممثلة في املواسم

الدينية ،واملهرجانات واللقاءات العاملية للمنتسبني للتصوف،

وإحياء وتش���جيع الزواي���ا والطرق الصوفي���ة ،وتقدمي كافة

أشكال الدعم لها ،خاصة الطرق« :التيجانية» و«البودشيشية»
و«الكتانية» .ولقد استطاعت «الطريقة القادرية البودشيشية»

أن تنال سلطة معنوية يحسب لها ألف حساب ،وأن تكون لها
عالق���ات وطيدة مع هيئات دبلوماس���ية لبلدان عظمى ،مثل
الوالي���ات املتحدة األمريكية ،وأن تس���تقطب أتباعاً باملاليني

داخل املغرب وخارجه(((.

كم���ا تعكس املهرجانات الصوفية ف���ي املغرب محاوالت

احلكوم���ة املغربية توظي���ف التصوف في لعب���ة التوازنات
السياس���ية ،بتعزيز الصوفية في البل���د كحل ملواجهة صعود
“احلركات األصولية غير املعتدلة واملتطرفة” ،سيراً على درب

األضرحة ،منها :ضريح الش���يخ أحم���د الزروق (مبصراتة)،

والشيخ الش���عاب الدهماني (بالقرب من طرابلس) ،والشيخ
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((( انظر مجلة «املجتمع» الكويتية( :الصوفية ..أداة السلطة في مواجهة خصومها)،
عدد  13أكتوبر 2012م.

املوجهات األمريكية((( ..ومن هذه املهرجانات:
ّ

 -مهرجان مبدينة مراكش باس���م الدورة الدولية األولى

للقاءات واملوس���يقى الصوفية ،حتت شعار“ :سماع مراكش”،

أقامت���ه جمعية (منية مراكش لصيان���ة وإحياء تراث اململكة
املغربية).

 -ومهرجان مبدينة فاس ح���ول الثقافة الصوفية ،حتت

ش���عار“ :مهرجان فاس للثقافة الصوفية :التصوف والتنمية
اإلنسانية” ،أقامه (مجمع املسالك والتصورات).

مؤسس���ة
وق���د أفادت الش���اعرة والكاتبة “ثريا إقبال”ِّ ،

جمعية (منية مراكش) ،بأن اختيار أماكن أنش���طة املهرجان
مدروس ج���داً ،حيث اختيرت الزواي���ا والقصور واألضرحة
واحلدائق بعناية فائقة.

مؤسس���ة اجلمعية أن الهدف من املهرجان هو
وأضافت ِّ

تس���ليط الضوء وإعادة االعتبار إلى الغنى الروحي والثقافي

للمغ���رب ،معتبرة أن( :الصوفية حقيقة أساس���ية في الدين
والتي يصعب تناس���يها والتي يجب إعادة اكتشافها وتذ ّوقها

والسهر على احملافظة عليها إليصال رسالة العرفان واحلب

الت���ي حتتويها إلى العالم الذي بات يفتقد أكثر ما يفتقد إلى
القيم الروحية والدينية).

وتش���مل مواضيع “مجالس التصوف” التي نوقش���ت في

فعاليات املهرجان:

• “احملبة اخلالصة :منوذج السيدة رابعة العدوية”.

• “خزائن اجلود :منوذج أبو العباس السبتي”.

• “خمرة احملبة في ترجمان األشواق للشيخ محيي الدين

بن عربي”.

• وتركز الندوات على موضوع “التصوف ش���جرة املعرفة

واحملبة”.

 )2صور من بعث الصوفية يف دولة األردن:
كما في غيرها من الدول العربية ،يجري الترويج للتراث

الصوفي في األردن عبر آليات عديدة حتاول التأطير الفكري
للتصوف كبديل ميكن تس���ويقه ملمارسة اإلسالم في األردن،

كم���ا حاول تصويره الدكتور عبدالله الناصر حلمي في مقالة
((( للمزيد يراجع موقع مجلة «شتاء وصيف» اإللكترونية املغربية املتخصصة في
املوسيقى والغناء:
( h t t p ://d j o d a b a .m a k t o o b b l o g .c o mمراكش-تتصوف-بعد-
فاس.)/319795/

بعنوان“ :إسالم الصوفية هو احلل ال إسالم اخلوارج (التصوف
جه���اد ضد هوى النفس وضد الطغي���ان واجلبروت)” ،حيث
س��� ّوق لألردنيني ضرورة العمل بالتصوف قائ ً
ال“ :فلنتجه إلى

رسالة التصوف نستمد منها القوة اخللقية ،والعزة اإلميانية،
والفضائ���ل الروحية ،فنتخذه���ا درعاً وحصن���اً يقي أمتنا
ويحميها ،ومعراجــاً تصعد عليه إلى أهدافها وأمانيها .يجب

أن يش���ع الروح الصوفي ،الطاهر املؤم���ن القوي ،في حياتنا
ووجودنا ،وأن جنعله مادة في معاهدنا ومدارس���نا ،ونوراً في
صحفن���ا وكتبن���ا وإذاعاتنا ،وحياة ملهمة ف���ي كل مرفق من

مرافق نهضتنا .حينئذ نظفر برضوان الله ،وبس���يادة احلياة،
ومتتلئ أيدينا بعزة الصوفيني ،وبأس املؤمنني.((()..

وفي ذات اخلط كان مؤمتر (النزعة الصوفية في األدب
العرب���ي) مبدينة إربد قد س���ار مر ّوجاً للتص���وف وأدبياته

الش���عرية ،حيث تناول���ت أوراقه عناوين عدي���دة ،من بينها:
(التصوف بني الدين والفلسفة :محاولة في حتديد املفهوم)،
(التأم���ل الصوف���ي في اخلل���ق والفيزياء احلديث���ة)( ،بني

التجربتني :اجلمالية والصوفية)( ،قراءة في ديوان ابن عربي
 ترجمان األش���واق)( ،فلس���فة العالمة وتأويلها بني بيرسوابن عربي)( ،اجلس���م في تأويالت ابن عربي – س���ر مبهم

وكشف أعجمي لنشأة ليليه)( ،الصوفية في شعر صالح عبد

الصبور)( ،النزع���ة الصوفية عند محمد أبو دومة)( ،النزعة
الصوفية في الش���عر العربي القدمي نق���داً)( ،الوجه األدبي

عن���د النفري قدمها الدكتور نصر الدي���ن بيبرس)( ،النزعة

الصوفية في ش���عر محمد الفيتوري)( ،النزعة الصوفية في
األدب العرب���ي احلديث – عم���ر اليافي منوذجاً) ،و(متثالت
صوفية في شعر أدونيس)(((.

خامسًا :الدبلوماسية األمريكية ومشروع
التحالف “الصوفي  -األمريكي”:
عربياً ،ته���دف أمريكا إلى دعم الط���رق الصوفية عبر

إعادة إعمار املزارات واألضرحة ،ونش���ر املؤلفات الصوفية،
واملشاركة الدبلوماس���ية في بعض أنشطة الصوفية ،إضافة

((( انظر موقع «صوت األردن»:
)http://www.sawtordon.com/index.php(.
((( عقد هذا املؤمتر ضمن فعاليات «إربد مدينة للثقافة األردنية لعام  ،»2007في يومي
 6-5ديسمبر  ،2007مبشاركة عدد كبير من األدباء واملثقفني واألكادمييني من
اجلامعات األردنية الرسمية واخلاصة واجلامعات السورية والفلسطينية والعراق،
ومن جامعة السوربون الفرنسية (انظر موقع «دروب»:
)http://www.doroob.com/?p=23756(.
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إلى متتني العالقات احلميمية مع طرقها وشيوخها ورموزها،
وبالطبع يطول ذلك تبادل الزيارات وحضور املوالد الصوفية
وعقد االتفاقيات واملؤمترات املشتركة مع الصوفية.

وفي هذا اإلطار ميكن استعراض منوذجني للدبلوماسية

األمريكية في تنفيذ برنامجه���ا امليداني للتقارب مع صوفية

مصر والسودان:

ومن جهة ربط التصوف املص���ري بالتصوف العامليَّ ،
مت

تأسيس فرع للمجلس الصوفي العاملي املسجل في بريطانيا،
ليك���ون أول منظمة مصري���ة عاملية (حتت اس���م “املجلس
الصوفي العاملي”) لنش���ر الفكر الصوفي ،وهو برئاسة شيخ
الطريقة الشهاوية البرهامية (محمد الشهاوي)  .وقد أنشئ
(((

ه���ذا املجلس الصوفي بدعم من احلكومة البريطانية وحزب

العمال في مواجهة املجلس اإلسالمي البريطاني .
(((

 )1الس��فارة األمريكي��ة يف دولة مص��ر  ..والتقارب
مع الصوفية:
ميكن ذكر النماذج املوجزة التالية حول التقارب الصوفي

األمريكي:

 )2الس��فارة األمريكي��ة يف دول��ة الس��ودان..
والتقارب مع الصوفية:
من خالل القائم باألعمال األمريكي في السودان (جوزيف

• لقاء السفير األمريكي مبصر (فرنسيس ريتشارد دوني)

ستافورد) ،تنهمك الدبلوماسية األمريكية في مهمة استقطاب

• زيارة الس���فير األمريكي الطريقة اجلازولية ومشاركته

املشروع األمريكي .وكان من الطبيعي استخدام الدبلوماسية

• زيارة الس���فير األمريكي مولد “السيد البدوي” مبدينة

في حلقات ذكرهم ضمن الوس���ائل األساسية في بناء شبكة

الشيخ حسن الشناوي ،شيخ مشايخ الطرق الصوفية.

أبناء الطريقة وهم ينشدون املدائح النبوية واألناشيد الدينية(((.
طنطا للع���ام الثالث عل���ى التوالي ،ولقاؤه مش���ايخ الطرق
الصوفية(((.

الطرق الصوفية الس���ودانية مبشاربها املختلفة لالنخرط في

الش���عبية والزيارات الودية وتبادل الهدايا ومشاركة الصوفية
العالقات األمريكية مع صوفية السودان.

وق���د اخت���ار القائم باألعم���ال األمريكي���ة  -ابتداء -

• زيارة جواند كاردنو القنصل األمريكي في اإلس���كندرية

املجموع���ات الصوفي���ة املنتمية إل���ى “الطريق���ة القادرية

• اختي���ار املجلس األعلى للط���رق الصوفية وفداً صوفياً

ذات االنتش���ار األوسع في السودان مقارنة بالطرق الصوفية

ضريح الشيخ مرسي أبي العباس.

من  ١٥شيخاً من الطرق الصوفية للمشاركة في مؤمتر “رجل
السالم العاملي” بالواليات املتحدة األمريكية ،وهو مؤمتر يعقد

بهدف توضيح الصورة السمحة لإلسالم(((.
• قيام  16شيخاً من شيوخ الطرق الصوفية ،على رأسهم

اجليالنية” (نس���بة ملؤسس���ها األول عبد القادر اجليالني)،
السودانية األخرى .فقد كان من بني رئاسات الطرق القادرية
التي زارها الدبلوماسي األمريكي ما يلي:

• الطريقة البدرية مبنطقة “أم ضوا بان” (والية اخلرطوم).

• الطريقة العركية مبنطقة “أبو حراز” (والية اجلزيرة).

الشيخ عالء أبو العزامي (شيخ الطريقة العزمية)؛ بعقد اجتماع
مع سكرتير الس���فارة األمريكية ممث ً
ال لإلدارة األمريكية في

• مش���يخة الص���امي دمية مبنطق���ة أم درم���ان (والية

جلهاز مباحث أمن الدولة((( ..وخلص اللقاء إلى أن تستضيف

• مق���ام /ضريح حمد الني���ل ،التابع للطريق���ة العركية

مقر الطريقة العزمية مبنطقة “السيدة زينب” ،بحضور ممثل
اإلدارة األمريكي���ة مش���ايخ الصوفية عل���ى نفقتها اخلاصة

لتنظيم عديد من الفعاليات واألنش���طة ،والقيام بزيارات إلى
الواليات املتحدة لنشر الصوفية بني املسلمني األمريكيني.

((( انظر :مجلة التصوف اإلسالمي ،العدد  ،323ذو القعدة .1426
((( انظر :صحيفة اللواء األردنية  -نوفمبر عام .2007
((( املصدر :صحيفة «الدستور» بتاريخ  3أغسطس .2010
((( املصدر:
)http://asha3ira.blogspot.com/p/blog-page_3764.html(.
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• الطريقة الكباشية مبنطقة الكباشي (والية اخلرطوم).

اخلرطوم).

مبنطقة أم درمان (والية اخلرطوم).

ومن قبل كان الدبلوماس���ي األمريكي ق���د زار الطريقة
البرهانية باخلرطوم أيضاً.
وف���ي كل املناطق التي زاره���ا “القطب” الدبلوماس���ي

((( انظر :القبس الكويتية ،عدد  27فبراير .2012
((( راجع موسوعة ويكيبيديا:
)http://en.wikipedia.org/wiki/Sufi_Muslim_Council(.

األمريكي بالس���ودان ،كانت البداية ِّ
مبش���رة ملشروعه؛ فقد

الش���ريك األمريكي ،حيث يقول“ :سياسة احلكومة األمريكية

وجد الترحيب احلار من زعماء الطرق الصوفية التي زارها،
ونحرت الذباح على شرفه ،وأُلبس احللل الصوفية اخلضراء،

“احلكومات الصديقة”؛ س���تحقق بع���ض النجاح ،لكن نهجها

ذكرهم في بعض املناطق التي زارها.

اس���تدامة على املدى الطويل إلقناع املس���لمني ،وذلك بسبب

ينس مضيفه إشراكه في حلقات
و ُز ّين باملسبحة الصوفية ،ولم َ

إلدم���اج “الصوفي���ة املعتدل���ة” و“املس���لمني التقليديني” أو

األصيل في سياس���تها “السياس���ية“ و“االجتماعية” ليس له

ويشهد التصوف في السودان حركة بعث وجتديد وعرض
في ثوب جديد؛ فقد أنش���ئ مجل���س أعلى للتصوف ،و ُك ّونت

حتقيقه من أهداف ثقافية متعددة وأهداف تعددية للس�ل�ام

مجلس أعلى للذك���ر والذاكرين بقانون ص���ادر من املجلس

إذن؛ فاملصالح الذاتية هي احملرك للمشروع األمريكي طبقاً

عديد من روابط الطالب املتصوفة في اجلامعات ،وأنش���ئ
التشريعي الس���وداني ،وأطلقت قناة تلفزيونية وإذاعة لنشر

املنهج الصوفي ،وأنش���ئ جتمع لعلماء التصوف ،وانتش���رت
عدة فرق موسيقية لإلنش���اد الصوفي تتغنى بأشعار مشايخ

الصوفية.

فرط استخدام القوة األمريكية التي تضر أكثر مما تسعى إلى

والعدالة”.

ملا يراه الباحث ،وليس احلرص على إشاعة العدل والسالم كما

هو اال ِّدعاء؟ ..فما س���يح ّدد فرص جناح “املشروع األمريكي -

الصوفي” هو مدى استعداد الشريك األمريكي للتنازل عن مبدأ
اس���تغالل اآلخر وترك الهيمنة والتسلط في مقابل التعامل مع
شريكه مببدأ الندية وعدم االزدواجية وااللتفاف.
وانطالقاً من ذات الس���ياق ،تبرز جمل���ة من التحديات

سادسًا :تحديات تطبيق المشروع
األمريكي الستغالل التصوف:
في بحث حتت عنوان( :الصوفية ..بني الهوية واالعتدال

لسياسة متكني الصوفية من قيادة العالم اإلسالمي ،يتلخص

أبرزها في التالي:

واإلنس���انية) ،طرح الباح���ث األمريكي “أبو بك���ر كروليا”
سؤاالً منطقياً حول اس���تعداد الصوفية وقابليتها لالنخراط

بناء الش���بكات (الصوفية  -الليبرالية) بالطريقة التي ترغب

الصوفية في الغرب واألماكن األخرى بإعداد نفسها أيديولوجياً

مس���لمة ال تبالي بدينها ،وتترك الس���احة ألعدائها ،وتقصر

إط���ار أخالقي ومعنوي إلقامة العدل واملس���اواة..؟” ..إال أن

واألذكار الباطلة.

(((

في املش���روع األمريكي ،عندما تساءل“ :هل تقوم املجتمعات

التحدي األول :يتمثل في التشكيك بإمكانية جناح عملية

فيها الواليات املتحدة ،وباألهداف املرجوة من صياغة شعوب

لبناء وجهة نظر عاملي���ة واالنخراط بصدق مع الغرب لوضع

تد ّينها على الروحانيات والتبرك باملقامات وتركن إلى العقائد

الباحث اكتفى بعرض السؤال وأعرض عن الغوص في أعماق
اإلجابة ،تاركاً ذلك للصوفية أنفسهم؟

التحدي الثاني :وينطوي على التشكيك بامتالك الصوفية

مقومات قيادة الشعوب املسلمة ،أو امتالك القدرات اخلارقة

ليتناول طبيعة الش���ريك األمريكي وف���رص جناح مثل هذه
الش���راكات مع املتصوفة ،فيقول مب ّين���اً عن حكومة الواليات

قوامها التأصيل الش���رعي وتظهر مجهوداتها الفذة في طرح
اإلس�ل�ام كمنهج حياة ،وال تك ّل عن العمل على إعادة جتميع

وأنه ال ميكن حتى للصوفية التفاوض أو احلوار مع ش���ريك

ويأتي في صلب هذا التحدي التساؤل عن مدى إمكانية

وانتق���ل الباحث إلى القضية األه���م في اجلانب اآلخر،

ملغالبة القيادة اإلس�ل�امية احلالية الت���ي تقود صحوة دينية

املتحدة“ :يجب أن تكون واعية حلقيقة أنها شريك في العالم،

األمة حتت الكتاب والسنة املطهرة في حدود املمكن.

تقتصر مصلحته على “بن���اء عالم من املصلحة الذاتية” على

دمج جميع الطرق الصوفية في املشروع األمريكي  -حتديداً

أساس الهيمنة والسلطة”!

ثم بينَّ الباحث أن االس���تراتيجية األمريكية  -الصوفية

صائرة إلى فش���ل حتمي على املدى الطويل بس���بب طبيعة
((( انظر أبو بكر كروليا
“Sufism – Between Hegemony, Moderation and Humanness”:
_(http://www.academia.edu/1354990/_Sufism_-_Between
)Hegemony_Moderation_and_Humanness

الطرق املوجودة في البلدان العربية ،خاصة في ظل التقاطعات

والعالقات التي حتكم وجود الصوفية في بلدانها.

التحدي الثالث :وينطوي على التشكيك مبدى مصداقية

الوالي���ات املتحدة في اتخاذ الصوفية كش���ريك إس�ل�امي

اس���تراتيجي لتمثيل األمة اإلس�ل�امية ،ومبدى صبرها على

الس���ير في طريق طويل (يستهدف إعادة صياغة كامل األمة
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اإلس�ل�امية على الطريقة األمريكية) في مقابل حتقيق جناح
مشكوك فيه أص ً
ال.

يض���اف إلى ذلك التش���كيك في مدى حت ّم���ل امليزانية

األمريكي���ة “املرهقة” عمليات الص���رف إلى ما ال نهاية على

استراتيجية يرتهن تطبيقها “بالوكالة” على أطراف لم تخبرها
اإلدارة األمريكي���ة جيداً – س���وى التعوي���ل عليها من خالل
فرضيات وتوقعات املراكز البحثية األمريكية.

الدور المنتظر من الجماعات السلفية:
لقد انتهت مرحلة رسم االستراتيجيات من قِ بل األمريكان
والغرب عموماً ،وانطلق العمل في بناء ش���بكة عالقات عمل
ومصال���ح متبادل���ة بني الط���رف األمريكي وبع���ض الطرق
والكيانات الصوفية داخل حدود كل بلد ،وش���بكات ش���بهية

عابرة للح���دود ،وأخرى على مس���توى العالم( ،مثل املجلس
الصوف���ي العاملي ببريطانيا حتت زعامة الطريقة الش���هاوية
البرهامية ،واملجلس اإلسالمي األعلى في أمريكا حتت زعامة

الطريقة النقشبندية).

وإزاء ذلك ،هناك دور متعاظم ينتظر “السلفيني” ،ويتمثل

في كشف استراتيجيات وخطط خصومهم من جانب ،والعمل

على تضافر اجلهود واإلمكانات ملواجهة اخلطط والسياسات
العملي���ة التي أفرزتها هذه االس���تراتيجيات من جانب آخر.
وه���ذا الدور له صلة وثيقة بتفعيل احل���وار والتواصل داخل

البيت السلفي – ما بني العلماء ،واخلبراء ،والقادة ،والدعاة،
والباحثني ،وأصحاب الثروة ،والهيئات الرسمية واملدنية ،وك ّل
قادر على العطاء من أهل اإلسالم.

يتيسر للسلفيني إطالق برامج التبصير واملواجهة
وإذا لم َّ

من خالل األوعية الرس���مية ،فيتعينَّ على مؤسسات املجتمع
املدني اإلس�ل�امية أن تقوم باملهمة .وميكن التوجيه في هذا

اخلصوص بالتدابير االبتدائية التالية:

• بناء ش���بكة س���لفية دولية ملواجهة هذه االستراتيجية

تعمل على االتصال واحلوار مع األطراف التي تسعى أمريكا

الستخدامها في إنزال اخلطط االستراتيجية ،وذلك من أجل

حتييدها وتبصيرها بس���وء العاقبة م���ن االنخراط في ذلك

العمل املعادي لإلسالم واملسلمني.
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• عقد منتديات عاملية (ورش دولية) يحضرها السلفيون

الذين تس���تهدفهم االس���تراتيجية األمريكية؛ ملناقش���ة آخر

التطورات على املستوى التطبيقي لالستراتيجية في املنطقة
اإلسالمية ،وتقدمي أوراق علمية تعالج قضية إفشال املشروع

األمريك���ي .وال غنى عن تكليف مجموعة مختارة عبر املؤمتر
مبهمة قيادة هذا العمل املشترك وتطوير آليات عمل مناسبة

لذل���ك؛ (جمع قاعدة معلومات واس���عة من خ�ل�ال البحث
واالستقصاء والرصد واملتابعة والتحليل).

ولع���ل أكبر حتديات االس���تراتيجية املضادة للمش���روع

األمريكي ،يكمن في مدى جناح املجموعات الس���لفية بإبعاد

الصوفية وحتييدها عن املشاركة في االستراتيجية األمريكية،
وذل���ك من خالل التواصل واللقاءات واحلوار بني الس���لفيني

والصوفية.

وهنا ال بد من التأكيد على أن الصوفية ككيان إس�ل�امي

معن ّيون – قبل غيرهم  -مبواجهة هذا املشرع األمريكي الذي

يس���عى الختراقهم والعمل من خالل مؤسساتهم على ضرب
اإلس�ل�ام من الداخل ،وأخذهم ف���ي مجاهيل صراعات مع
السلفيني “مجهولة الهوية” و“غير محسوبة” النتائج.

وقبل كل ش���يء ال بد من التوكل واالس���تعانة بالله تعالى
كما هو ش���أن املس���لم دوماً ،فالله تعالى يعلم بخطط القوم

واس���تراتيجياتهم ،وقد فضح أعمالهم في كتابه العزيز؛ قال
يل هَّ ِ
الل
ين َك َف ُروا يُن ِف ُق� � ��و َن َْأم َوالَ ُه ْم لِ َي ُص ُّدوا َعن َس � � � ِب ِ
تعال���ى{ :إ َّن ال َِّذ َ
ِ
ين َك َف ُروا ىَإل
�� ًة ث َُّم يُ ْغ َل ُب� � ��و َن َوال َِّذ َ
ف ََس� � � ُ�ينف ُقو َن َها ثُ� � � َّ�م َتكُو ُن َع َل ْيهِ ْم َح� �ْس� رْ َ
يث
يث ِم َن ال َّط ِّي ِب َو َي ْج َع َل ا ْلـ َخ ِب َ
��و َن  )#^٣٦^#لِ َي ِم َزي هَّاللُ ا ْلـ َخ ِب َ
َج َه مَّ َن يُ ْح� �َش� رَ ُ
رِ
اسو َن
بَ ْع َض ُه َع ىَل بَ ْع ٍ
ض ف ََي ْر ُك َم ُه َج ِميعاً ف ََي ْج َع َل ُه يِف َج َه مَّ َن ُْأو ئَ ِل َ
ك ُه ُم ا ْلـ َخ ُ
[ })#^٣٧^#األنفال.]٣٧ - ٣٦ :
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[العقيدة والشريعة]

مقامات في المقامات
قراءة
توصيفية
مية في
ُح ْك َّ
املقامات
القرآنية

■ ■عبد اللطيف بن عبد اهلل التوجيري
A44t@Hotmail.com

@abuomar_twijri

ظه��ر يف اآلون��ة األخرية يف الواقع العربي ما ُيس��مى «املقامات القرآنية» ،وقد تنافس��ت
بع��ض القن��وات الفضائي��ة واملعاه��د والدور يف س��بل نش��رها وتعليمها وإيجاد املس��ابقات
واجلوائ��ز عليه��ا ،وأصبح بع��ض القُ َّراء يتفرغ لتعلّمه��ا أو تعليمها ،ويتفنّن يف تطبيقها ونش��ر

ثقافته��ا .ويف ه��ذا املق��ال ق��راءة خمتص��رة له��ذه املقام��ات وحكمه��ا؛ يف حماول��ة إلثراء

الدراسات املعرفية التي كتبت حولها وتكلّمت عنها.
ويحسن في مقدم هذا املقال توصيف هذه املقامات والتع ّرف على ماهيتها؛

حيث إنها في أصلها أنواع من األحلان التي يغني بها أهل الغناء واملوسيقى ،وقد
وحصرت بأوزان معينة سميت فيما
تطورت ش���يئاً فشيئاً حتى اعتني بها و ُرتّبت ُ
بعد «مقامات» ،وقد بلغت عند أهل هذا الفن ستة مقامات رئيسة((( ،لكل واحد

منها اسم ومعنى للقراءة فيه ،وبيانها عندهم كالتالي:

((( ينظر كتاب :مقامات املوسيقى العربية ،صالح املهدي ،وكتاب :البيان حلكم قراءة القرآن باألحلان ،جمع أمين
رشدي سويد :ص (.)9
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1

مق��ام البي��ات :ويعن���ون به اللحن الذي ميتاز باخلش���وع والرهبانية التي جتلب القلب

2

ويفضل أهل املقامات هذا
مقام الرس��ت :و«الرست» كلمة فارس���ية تعني االستقامة،
ّ

3
4
5
6

وجتعله يتفكر في آيات الله ومعانيها.

املقام عند تالوة اآليات ذات الطابع القصصي أو التشريعي.

مق��ام النهاون��د :وميتاز عندهم بالعاطفة واحلنان والرقة التي تبعث على اخلش���وع

والتفكر ،و«نهاوند» مدينة إيرانية نسب إليها هذا املقام.

مقام الس��يكا :اس���م فارسي (سه گاه) مبعنى ثالث مراحل ،وهو من أقدم املقامات،
وقد وسموه للذي يقرأ بالبطء والترسل.

مقام الصبا :الصبا كلمة فارس���ية واس���م ريح لني ومالئم ..وقد تكون الكلمة املرادفة

للصبا في العربية (النسيم) ،وهو مقام جعلوه ميتاز بالروحانية اجلياشة والعاطفة.

مقام احلجاز :وهو مقام من أصل عربي نُس���ب إلى بالد احلجاز العربية ،وعندهم أنه
أكثر املقامات روحانية وخشوعاً في القرآن.

وبعضهم يضيف مقاماً س���ابعاً وه���و مقام العجم ،وهو

• أنه فن نش���أ متأخ���راً ،ويقال :إن الق���راءة باألحلان

املستمع ،ويُس���تخدم في آيات تدل على عظمة الله وصفاته

الفارسي وتش���ايع بأحلانه عند بعض املسلمني ،ثم تسامى

يؤدي عندهم إلى إيجاد االشتياق ورفع الشأن والنشاط عند
وأس���مائه احلس���نى واجلنة ،ومعجزات األنبياء ،واألدعية

واحلركة واجلهاد .وبعض أهل املقامات ال يعترف بهذا املقام
كمقام مس���تقل ،ويدمجه في أحد املقامات الستة السابقة.

وقد اش���تهرت أنظمة ومقامات أخرى موس���يقية غير هذه
درج بعضه���م على تعلّمها والقراءة بها ،وفي الوقت احلاضر
انتش���رت وتوسعت حتى أصبحت تُ ْدرس وتُ َد ّرس في معاهد

موسيقية متخصصة ،وتعطى عليها الشهادات والدورات(((.

هذه إش���ارة مدخلية حول هذا الفن ب���كالم أهل الفن

أنفسهم ،وحني نتأمل ماهية ما جاء فيه تتجلى لنا احلقائق
التالية:

• املالحظ أن أصل هذه املقامات ونش���أتها وار ٌد من أهل

الغناء والفن؛ ألنه عندهم أداء يُضبط بطابع موسيقي ميتاز
به صوت معني مرتبطاً بآالت اللهو والطرب؛ فهو إذن خارج

من رحم الغن���اء وأهل الغناء وال عالقة ل���ه أص ً
ال بالقرآن
وأهل القرآن.

((( املعاهد واملراكز املتخصصة كثيرة ،منها :املركز الوطني العالي للموسيقى في لبنان،
واملعهد الرشيدي للموسيقى في تونس ،واملعهد الوطني للموسيقى في َع ّمان،
واملعهد الوطني للموسيقى في نابلس ..وغيرها الكثير.

حدثت وانتشرت في أواخر العصر األموي ،حيث دخل الغناء

بأحلانه إلى القرآن الكرمي ،ف���كان ذلك أول ظهوره  ،قال
(((

الطرطوشي( :فأما أصحاب األحلان فإمنا حدثوا في القرن

الرابع منهم محمد بن سعيد صاحب األحلان) .
(((

• أن ه���ذا الفن ف���ي أصله قراءة باألحل���ان ،واألحلان
حلن) ،يقالَّ :
مفردها ( ْ
حلن في قراءته :إذا ط َّرب بها وغ َّرد(((،
جاء في لس���ان العرب( :اللَّحن :التطريب وترجيع الصوت،

وحتسني القراءة والشعر والغناء) .
(((

• أن هذه املقامات ف���ي أصلها دخيلة على العرب وعلى

اللغ���ة العربية؛ فاملالحظ عليها أنه���ا مقامات أعجمية إال
األخير منها الذي هو املقام «احلجازي».

• أن هذه املقام���ات هي جم ٌع ألحلان الناس في غنائهم،

فه���ي علم الحق بعد القرآن والق���راءة به .وميكن للقراء أن
يقرؤوا بأحد املقامات وهم لم يعرفوا عنها شيئاً .كما ميكن

((( ينظر :املعجزة الكبرى القرآن ،نزوله ،كتابته ،جمعه ،إعجازه ،وصوله ،علومه،
تفسيره ،حكم الغناء به ،حملمد أبو زهرة ،)442-441( ،ط :دار الفكر العربي،
1418هـ.
((( احلوادث والبدع :ص (.)85
((( ينظر :لسان العرب ،)382 /13( :ومختار الصحاح.)248 /1( :
((( لسان العرب.)183/13( :
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أن ين��� ِّوع القارئ بني عدة مقامات بحس���ب اآليات ومعانيها
وهو لم يعرف عن املقامات شيئاً!
إذا تب�َّي�نَّ ك ��ون ه ��ذه املقام ��ات ف ��ي أصله ��ا ق ��راءة باألحل ��ان
اخترعها أهل الغناء واملوس ��يقى والفن ،وأنها في األصل دخيلة
على اللغة العربية فهي فارسية املصدر ،وأن القراءة بها للقرآن
نش ��أت متأخ ��ر ًا فل ��م تك ��ن معروفة عن ��د الصحابة رض ��وان الله
عليهم؛ فعلى هذا التصور يأتي احلكم الشرعي في اإلقراء بها
وتعليمها من خالل األدلة التالية:

أو ًال :أن الش���ريعة جاءت بتحرمي القراءة باألحلان كما

ف���ي حديث حذيفة بن اليمان رض���ي الله عنه أن النبي #

يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء
قال« :وسيجيء من بعدي قوم ِّ
والرهباني���ة والنَّ���وح ال يجاوز حناجره���م ،مفتونة قلوبهم،

وقلوب من يعجبهم ش���أنهم»((( ،وذك���ر ابن كثير أن في هذا
احلديث الزجر عن هذه األحلان(((.

وف���ي حديث آخر أن الرس���ول  #تخ��� ّوف على أمته
خصاالً ،وذكر منها( :نشء يتخذون القرآن مزامير يقدمونه
يغنيهم وإن كان َّ
أقل منهم فقهاً)(((.

وقد سئل اإلمام أحمد  -رحمه الله  -عن األحلان فقال:

وق���ال ابن اجل���وزي( :وأما ما أح���دث بعدهم – يعني

الس���ــلف  -من تكلف القراءة على أحلان الغناء ،فهذا يُنهى
عنه عند جمهور العلماء؛ ألنه بدعة)(((.

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :والسلف كانوا يحسنون
القرآن بأصواتهم من غير أن يتكلّفوا أوزان الغناء مثل ما كان
أبو موسى األشعري رضي الله عنه يفعل)(((.

ثانيًا :أن القراءة بهذه املقامات نشأت متأخراً ولم يعرفها

س���لفنا الصالح الذين هم أهل القرآن واإلقراء والذين نزل
عليهم القرآن ،وهي قراءة متواترة عن كافة املش���ايخ جي ً
ال

فجي ً
ال إلى رسول الله  #وليس فيها تلحني وال تطريب(،((1
ولو كانت خيراً لس���بقونا إليها ،فأين هم مع عنايتهم بكتاب

الله من هذا التلحني املقنن إن كان مشروعاً؟!

ثالث��ًا :أن كالم الل���ه ينزَّه عن ه���ذه األوزان املخترعة

واألحلان املوزونة واملس���تمدة من علم املوسيقى؛ ملا لكلمات

الله م���ن اجلاللة والعظمة ،والتقدي���س والتعظيم ،فتصان
وجوب���اً من أن تك���ون مح ً
ال للتم ُّرس على ه���ذه اإليقاعات
ومح ً
ٍ
ٍ
ومرات
مرات
ال لتطبيق أوزان املوسيقى بتكرار اآليات
حت���ى تضبط على وزن أحد املقامات ثم يط ِّبق عليها املتعلِّم

(كل ش���يء محدث فإنه ال يعجبني إال أن يكون صوت الرجل
ال يتكلفه)((( .وسئل أيضاً عن القرآن باألحلان فقال( :بدعة

رابع��ًا :أن تت ُّب���ع هذه املقامات وتعلّمها واالنش���غال بها

نص على ذلك غيره من األئمة ،كمالك والش���افعي،
وقد َّ

القرآن ،قال ش���يخ اإلس�ل�ام ابن تيمي���ة( :وألن ذلك فيه

ال تُسمع)(((.

فذك���را أن قراءة القرآن بقصد التلحني الذي يش���به تلحني
الغناء مكروهة مبتدعة ال جتوز(((.

أو التالي املقام اآلخر ..وهكذا .
(((1

ص���ارف موغل من ص���وارف التدبر الذي ه���و ثمرة إنزال
تش���بيه القرآن بالغناء ،وألن ذلك يورث أن يبقى قلب القارئ
مصروف���اً إلى وزن اللفظ مبيزان الغناء ال يتدبره وال يعقله،

وق���ال ابن رج���ب في ق���راءة الق���رآن باألحلان،

امللحن كما
وأن يبقى املس���تمعون يصغون إليه ألجل الصوت َّ

املوس���يقى( :أنكر ذلك أكثر العلم���اء ،ومنهم من حكاه
إجماعاً ولم يثبت فيه نزاعاً ،منهم أبو عبيد وغيره من

واالنتف���اع به)  .وق���ال ابن رجب( :وف���ي احلقيقة هذه

األحل���ان املبتدعة املطربة تُه ِّيج الطب���اع وتلهي عن تدبر ما

((( أخرجه الطبراني في املعجم الكبير ،حديث رقم.)7223( :
((( ينظر :فضائل القرآن ،ص (.)196-195
((( أخرجه اإلمام أحمد في مسنده ،حديث رقم ،)15462( :قال الشيخ حمود
التويجري( :وقد وقع مصداق هذه األحاديث) كما في كتابه إحتاف اجلماعة مبا
جاء في الفنت واملالحم وأشراط الساعة.)121/2( ،
((( مجموع الفتاوى البن تيمية.)427 /12( :
((( طبقات احلنابلة.)57/1( :
((( جامع املسائل.)355/4( :
((( نزهة األسماع في مسألة السماع :ص (.)58

((( كشف املشكل من حديث الصحيحني ،البن اجلوزي.)305-304/3( :
((( جامع املسائل.)304 /3( :
( ((1املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي. )54/7( :
( ((1العجب ممن اشتهر في العالم اإلسالمي بحسن قراءته أن يكون طريقه في التعلم
وإتقان القراءة :األغاني املاجنة! وقد اعترف بعضهم أنه كان يستمع لألغنية ذات
املعازف حتى يتعلم طريقة القراءة! وقد انتشرت صورة لبعض كبار القراء وهو
بجانب آلة املوسيقى املشهورة عندهم «البيانو»! بل وتشترط إذاعة عربية على كل
مقرئ فيها أن يحمل شهادة من معهد موسيقي! وإال ُح ِرم القراءة فيها!
( ((1جامع املسائل.)305 /3( :

بأصوات الغناء وأوزانه وإيقاعاته ،على طريقة أصحاب

األئمة)(((.
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يصغى إلى الغناء ال ألجل اس���تماع الق���رآن وفهمه وتدبره
(((1

يحصل له االس���تماع حت���ى يصير االلتذاذ مبجرد س���ماع

النغمات املوزونة واألصوات املطرب���ة ،وذلك مينع املقصود
من تد ّبر معاني القرآن)((( .وقال الطرطوش���ي( :وهذا مينع

أن يُقرأ باألحلان املطربة واملش���بهة لألغاني؛ ألن ذلك يُثمر
صد اخلشوع ونقيض اخلوف والوجل)(((.
َّ
خامس��ًا :أن الواقع َّ
دل على أن التأثير يقع ممن ال علم
ل���ه بهذه األحلان ،فكم من قارئ يتأثر ويؤثر في الناس وهو
ال يعلم ش���يئاً من مقامات األحلان  -كما أن التأثير ال يجوز

وطبعه ،واسترسلت طبيعته ،جاءت بذلك التطريب والتلحني؛

فذلك جائز ،وإن أعان طبيعتَه بفضلِ تزيني وحتس�ي�ن ،كما
علمت أ ّن َك تَس َمع
قال أبو موس���ى األش���عري للنبي ( :#لَو
ُ

واحلب
لحَ َ َّب ْرتُ���ه لَ َك حتبِيراً)((( .واحلزين و َمن هاجه الطرب
ُ
والش���وق ال ميلك من نفس���ه دف َع التحزي���ن والتطريب في
النفوس تقبلُه وتستحليه ملوافقته الطبع ،وعدم
القراءة ،لكن
َ
التكلف والتصنع فيه ،فهو مطبوع ال متط َّبع ،و َك ٌ
لف ال متكلَّف،

إال بس���بب شرعي ،واتخاذ أسباب محدثة لقصد التأثير هو
من املمنوع في الشرع  .-وقد و َّفق الله تعالى كثيراً من القراء

املمدوح احملمود ،وهو الذي يتأثر به التالي والس���ام ُع ،وهو

يس���مع القارئ املتقن ذا الصوت الشجي ،والترتيل اجلميل؛

يحصل إال بتكلُّف وتصنُّع ومت ُّرن ،كما يتعلم أصوات
به ،بل ال
ُ

في العالم اإلس�ل�امي ،وأبكوا الناس بقراءاتهم ولم يتعلموا
مقاماً ولم يسمعوا أغنية ،وبعض الذين ُفتنوا بهذه املقامات

فينس���ب قراءته ألحد املقامات ويوهم نفسه وغيره أن هذا

ممن ميشي على طريقته بالقراءة على حسب أغنية
القارئ ّ

أو حلن معينَّ  ،وليس األمر كذلك(((.
وعلي���ه؛ يتبينَّ أن تعلّم املقام���ات وتعليمها والتكلّف في

مراع���اة أوزانها؛ أمر يخالف ما جاء به الش���رع من حترمي

الق���راءة باألحلان ،خاصة حلون أهل الفس���ق والغناء ،ومن
أم���ره بقراءة الق���رآن من غير تكلف ق���راءة ه ّينة لينة غير
متكلّف���ة ،ومن أمره باألخذ عن الصحاب���ة الذين لم يعرفوا
هذه املقامات وتالميذهم الذين أقرؤا الناس وعلّموهم أزمنة
عديدة قبل انتش���ار هذه املقام���ات ومعرفتها ،ومن حتذيره

فهذا هو الذي كان الس���لف يفعلونه ويستمعونه ،وهو التغني
املراد بقولهم اقرؤا القرآن بلحون العرب(((.
اآلخر :التلحني املتكلَّف الذي ليس في الطبع الس���ماحة
الغِ ن���اء بأنواع األحلان البس���يطة واملركبة عل���ى إيقاعات
وأوزان مخترعة ال حتصل إال بالتعلّم والتكلّف،
ٍ
مخصوص���ة
ُ
الس���لف ،وعابوه���ا ،وذ ّموها ،ومنعوا
فهذه هي التي كرهها

القراءةَ بها ،وأنكروا على من قرأ بها.

وبه���ذا التفصيل – بإذن الله  -يزول االش���تباهُ ،ويتبينّ
الص���واب م���ن غي���ره ،وك ُّل من ل���ه علم بأحوال الس���لف
ُ

يعل���م قطع���اً أنهم بُ���رآء من الق���راءة بأحلان املوس���يقى
املتكلّف���ة ،والتي هي إيقاع���ات وح���ركات موزونة معدودة
مح���دودة ،وأنهم أتقى لله من أن يقرؤوا بها ،ويُس��� ّوغوها،

لت���رك التدبر واالنش���غال عنه بأمور أخ���رى كما في قوله

ويحس���نون
ويعل���م أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب،
ِّ
ِش���جى ت���ارة ،وب َ
ِطرب تارة،
أصواتَه���م بالقرآن ،ويقرؤونه ب
ً

االنشغال به.

عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له ،بل أرشد وندب إليه،
وأخبر عن اس���تماع اللّه ملن قرأ به ،فقال« :ليس مِ نَّا َمن لَ ْم

تعالىَ{ :أفَال َي َت َدبَّ ُرو َن ا ْل ُق ْرآ َن َْأم َع� �َل��ىَ ُقلُ ٍ
وب َأ ْق َفالُ َها} [حممد]٢٤ :؛
كل هذه األمور وغيرها مما سبق ذكره تؤ ّيد ترك ذلك وعدم
نب ��ه إليها اإلم ��ام ابن
لك ��ن هن ��اك مس ��ألة مهم ��ة هنا وق ��د َّ
القيم((( ،وبها جتتمع املسألة ويتحقق القول ،وهي :أن التلحني
والتغني على قسمني:

األول :التلحني الفطري الطبيعي الذي اقتضته الطبيعة
وسمحت به من غير تكلّف وال مترين وال تعليم ،بل إذا خُ لّي
((( نزهة األسماع في مسألة السماع :ص (.)85
((( احلوادث والبدع :ص (.)87
((( ينظر فتوى رقم )169799 ( :في موقع اإلسالم سؤال وجواب ،ورسالة البدع
العملية الـمتعلقة بالقرآن الكرمي جمعاً ودراسة للعبد الكرمي ،ص (.)346
((( في زاد املعاد.)493-482/1( :

وبِش��� ْوق تارة ،وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه ،ولم ينه

يَتَغ ََّن بِالْق���رآنِ »  ،وفيه وجهان :أحدهما :أنه إخبار بالواقع
ال���ذي كلُّنا نفعله ،والثاني :أنه نف���ي لهدي من لم يفعله عن
(((

هديه وطريقته  .(((#والله أعلم.

((( أخرجه ابن حبان ،كتاب إخباره عن مناقب الصحابة ،حديث رقم ،)7197( :وحسنه
ابن حجر في نتائج األفكار.)212/3( :
((( قال زكريا األنصاري في الدقائق احملكمة شرح املقدمة اجلزرية ،ص (( :)36واملراد
بلحون العرب :القراءة بالطبع والسليقة كما جبلوا عليه من غير زيادة وال نقص).
وقال اَّ
مل علي قارئ في املنح الفكرية شرح املقدمة اجلزرية ،ص (( :)99واملراد
بأحلان العرب :القراءة بالطبائع واألصوات السليقية).
((( أخرجه البخاري برقم (.)7527
((( زاد املعاد.)493/1( :
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[ ِم َل ٌ
ل ون ِ َحل]

«والكل ُ
صار َج َسد ًا»
ِ
مة َ

(*)

قراءة في مذهب الجذبيَّة
■ ■فيصل بن علي الكاملي

(**)

popedia@windowslive.com

إن الناظر بعني البصيرة في دعوى النصارى في املس���يح
عليه الس�ل�ام أنه «الكلم ُة» األزلية التي صارت جسداً ،وبني

دع���وى «اجلذبي�ي�ن»((( أنّ «الفكرة» تصير واقع���اً؛ يدرك أن
بينهما نَ َس���باً ،وهو نس���ب يلتقي عند أسالفهم من فالسفة

اليونان من أمثال أنَ ْكس���اغو َرس  Anaxagorasوأفالطون
وغيرهم���ا((( ممن زعم���وا أن العقل – الذي أس���موه صانعاً
( – )demiourgosهو اخلال ُق لِعالم احلِ س أو العالم املادي،
وأن���ه هو الذي نَقَله من حالة (ال َهيُول���ي) أو املادة اخلام إلى
حالة (الصورة) أو التش ُّكل ،أو من الفوضى إلى النظام.

يقول الفيلس���وف املؤرخ «فريدريك كوبلس�ت�ن» في كتابه
الشهير «تاريخ الفلسفة» حاكياً مذهب أفالطون ...« :ميكننا

أن نتحدث عن العقل اإللهي [ Divine Reasonفي فلسفة

أفالط���ون] باعتباره «ذهن اإلله» “( ”Mind of Godإذا ما
س���اوينا اإلله بالواحد) ،وعن املُثُل  Formsباعتبارها أفكاراً
لإلله .(((»Ideas of God
() سفر يوحنا  .14 :1هنا وفي مواضع أخرى من سفر يوحنا تُعامل «الكلمة» معاملة املذكَّر.
() باحث سعودي متخصص في دراسة األديان  -يعمل في مركز الدراسات
والبحوث التابع ملجلة البيان.
((( أعني باجلذبيني أنصار قانون اجلذب.
(2) Plato. The Timaeus of Plato, R. D. Archerhind, ed. (London:
McMillan and Co., 1888), pp. 1040-.
(3) Frederick Copleston. A History of Philosophy (Image
Books, 1993), vol. I, p. 193.
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معنى ذلك أن الله – تبارك وتعالى عن كفرهم – لم يخلق
اخللق بأمره ،وإمنا أفاض عقلُه (أو ذهنُه) على العالم املادي

أمناطاً يَتص َّور العال���م تبعاً لها؛ وهذه األمناط هي ما يُعرف
الصور أو األفكار .وتخ ُّبط أفالطون
عند أفالطون باملُث���ل أو ُّ
في هذه املس���ألة معلوم ،بل ُج ُّل كالمه في «اإللهيات» عدمي

املنفع���ة؛ وإمنا أوردت مذهبه هذا ألنه من أقدم القائلني بأن
العالم إمنا خُ لق بواس���طة العق���ل ،و ِليُعلَم أن بني قدمي الكفر
وحديثه نسباً.

لكن ما عالقة ه���ذا املذهب الفلس���في العتيق بدعاوى

النصارى وأهل اجلذب؟

أم���ا عالقة هذا املذهب بدعوى النصارى فب ِّينة ملن تأمل
كالم يوحنا في أول إجنيله واصفاً املس���يح عليه السالم« :في

الب���دءِ كان الكلمة ،والكلم ُة كان عن���د الله ،وكان الكلم ُة الله»

[يوحنا .]1 :1

فإن املرادف لـ «الكلمة» في النص اليوناني لهذه الفقرة هو

«لوجوس» ()logos؛ وهو مصطلح ُمت َر ٌع باملعاني الفلس���فية؛
فهو مش���تق من الفعل ( )legoالذي يحمل معنى «النطق» أو
«الكالم» ومنه جاءت الكلم���ة اإلجنليزية ( )lexiconمبعنى
«معجم» أو «قاموس»؛ كما يحم���ل معنى «العقل» و«اإلدراك»
ومنه الكلم���ة اإلجنليزية ( )logicأي «املنطق» .وقد أ ّثر هذا

املعنى فيمن نقلوا الفلس���فة اليونانية إل���ى العربية ،إذ ع َّبروا

ع���ن العاقل بـ «الناطق» ،وم َر ُّد ذلك إل���ى أن الكلمة اليونانية
«لوج���وس» ( )logosحتمل معنى «ال���كالم» كما حتمل معنى
«العقل» في ٍآن معاً.

وال يعنين���ا هن���ا إن كان نص يوحنا ق���د ُكتب في أصله
السريانية؛ فإننا إن رجعنا إلى معاجم
باليونانية أو أنه نُقل عن ُّ
الس���ريانية املعتبرة سنجد أن الكلمة «مِ لْثا» املستعملة في النص
السرياني للتعبير عن «الكلمة» تعني كذلك «العقل» و«اإلدراك»(((،

السريان.
ولعل ذلك من تأثير الفلسفة اليونانية على ُّ

كاتب السفر الذي يحمل اسمه،
لقد ُعرف القديس يوحنا
ُ
بتأثره بالفكر الغنوصي الباطني ال���ذي كان رائجاً في زمنه،
وهو مذه���ب ثنوي منحدر من الفلس���فة اليونانية؛ ولذا فإن
حصل إال بفهم اخللفية الفلس���فية لكلمة
فهم كالم يوحنا ال يَ ُ
«لوج���وس» .وبالرجوع إلى كتابات فالس���فة اليونان جند أن

الكلمة «لوجوس» جاءت في كتابات أرس���طو مبعنى «الكالم»
و«البيان» ونحوهما ،بينما اس���تُعملت في كتابات ِه َر ُ
قليطس

فاض فأبدع الكون
ه���و هذا (العقل) أو الـ (لوجوس) ال���ذي َ
عاقل منه بنصيب .ولذا قد يع ّبر عن
ووه َبه صورته ،فأخذ ك ُّل
ٍ
َ

هذا العقل بـ «العقل الكلي»؛ ألنه بزعمهم ينس���اب في الكون

كل���ه؛ وهذا أصل القول بأن الك���ون عبارة عن ذرات واعية أو
عاقلة كما س���يأتي .ومذهب الرواقيني كما ترى صورةٌ مهذبة

للفلسفة األفالطونية.

ولعل���ي أضرب لهذا املذهب َمثَ ً
�ل�ا أُق ِّرب به صورته :هل
سبق أن أمعنت النظر يوماً في شاشة تلفازك؟ إنك ستكتشف

أن كل ما تراه على سطحها من ص َور هو مجرد نقاط صغيرة
نص���ورات أو الـ «ب ِ
ِكس���ل»  ،pixelsفإذا ما
ج���داً تُعرف بال ُع ُ

هت جهاز التحكم عن بُعد (الرميوت) إلى الشاش���ة وقلَّبت
وج َ
َّ
فأبصرت زيداً
ً
ُ
القنوات ،تغ َّير نش���اط تلك النقاط مستجيبا،
َ
وعمراً ،وشجرة ونهراً ،وسماء وأرضاً.
َ

وهك���ذا هو العالم عند الفالس���فة ،فهو أش���به ما يكون

ٍ
مؤلفة من ع���دد هائل من
بشاش���ة عظيمة ثالثي���ة األبعاد،

العنصورات ( )pixelsالتي متثلها هنا ذرات الكون .أما العقل
الفعال فهو مبثابة (جه���از التحكم) أو (الرميوت) الذي مينح

ملعان ميكن وصفها بالفلس���فية ،لكنها لم تأخذ
ٍ Heraclitus
صورته���ا التي أ َّثرت بها على مفه���وم «الكلمة» عند النصارى

الشاش���ة ص َورها ،إذ يؤلف بني «عنصوراتها» (ذرات الكون)،

أتباع «زينون الكِ تْيومي»  ،Zeno of Citiumوكان ظهورهم

عنصورات الشاشة تس���تجيب ألماني جهاز التحكم ملا بينهما

إال بظهور الفالسفة الرواقيني  Stoicsأو «أصحاب امل َ ِّ
ظال»،
في القرن الثالث قبل امليالد.

لقد جع���ل الرواقي���ون العال���م – كما حك���ى مذهبهم
«ديوجينيس» – قائماً على مبدأين اثنني:
1

أحدهما س���الب :وه���و الهيول ��ى أو امل ��ادة اخلاملة

2

واآلخ���ر موجب :وهو اللوج ��وس أو العق ��ل الفعال

القابلة لالنفعال والتأثر.

املؤثر في تلك املادة ف َيهبُها (الصورة)(((.

أو بعبارة أيس���ر ،العالم مادةٌ خا ٌم يُش��� ِّكلها الـ «لوجوس»

أو العق���ل فيجعل منها ما ن���راه مما هو كائن .ولذا ُوصف الـ
«لوج���وس» عند هؤالء الرواقيني بأنه «اإلله األزلي ،صانع كل

متعد ٍِّد في املادة»(((.

فجعلوا بذلك للكون خالقَني ،أحدهما( :العلة األولى) التي

يع ّب���رون بها عن اإلله الواحد الذي فاض عنه العقل .واآلخر:

((( انظر على سبيل املثال :معجم لويس كوستاز ،ص 138؛ وقاموس Compend i
 ous Syriac Dictionaryص .275
(2) Diogenes Laertius, VII, 134 (pp. 238239-).
(3) Diogenes Laertius, VII, 134 (pp. 238239-).

يوجدها من الع���دم؛ فهي أزلي���ة بزعمهم .وكما أن
لكن���ه ال ِ

من اشتراك في التركيب ،فكذلك تستجيب ذرات الكون للعقل
ال واعياً
الفعال بس���بب ما فاض عليها منه ،فأصبح ال ُكل عاق ً
مبا اس���تفاد من العقل الفعال الذي ه���و املنتهى في اإلدراك

والتفكير والعقالنية.

ُ
الفيلس���وف اليه���ودي
واق���ي
تأث���ر به���ذا الفك���رِ ال ِّر
ِّ

فِ يل���ون اإلس���كندري  ،Philoفجعل الـ «لوج���وس» صانعاً
( )demiourgosأو خالقاً وسيطاً بني اإلله الواحد – الذي
يس���مونه «العلة األولى» – وبني العالم املادي ،متاماً كما صنع
أس�ل�افه من الفالس���فة  .وأصل زندقة هؤالء ومن سار في
(((

ركابهم من املتفلسفة الباطنية ،كابن سينا وإخوان الصفا ،أنهم
قالوا بأن الله واح ٌد ُمطلق ال يتك َّثر ،فال يستقيم أن يخلق خلقاً
متعدداً متكثراً دون وس���يط؛ ألنه يتأثر بخلقه املتكثر املتعدد،

وهذا خ�ل�اف التوحيد عندهم ..لذا اس���تدعى األمر وجود

وسيط هو «العقل» الصانع الذي فاض عن العلة األولى فأبدع
اخللق مع بقاء العلة األول���ى منزهة عن التكثُّر كما يزعمون.
(4) William Reese. Dictionary of philosophy and Religion (New
Jersey: Humanities Press, 1996), p. 571.
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ولس���نا في معرض بيان فس���اد هذا القول ،فقد بينَّ بطالنه

فهو إذن صورة مصغَّرة لإلله الواحد الذي أحدث صورة العالم

القصد تَص ُّور مقالتهم.
تس���لّل فك ُر فيلون اإلس���كندري واملدرس���ةِ الرواقية إلى

ٍ
ذبذبات
ذهن���ه «كالم عقلي» أو «فكرة» ،فترتبط ع���ن طريق

ش���يخ اإلس�ل�ام ابن تيمية في مواطن كثيرة من كتبه ،وإمنا

يوحنا اإلجنيلي الذي جعل وصف املسيح عليه السالم بالكلمة
مطابقاً ملا زعمه الفالس���فة في عق���ل الفعال ،وفي ظل هذا

التأثر نس���تطيع أن نفهم قول يوحنا« :ف���ي البدء كان الكلم ُة
[«لوج���وس» في اليونانية] ،والكلم ُة كان عند الله ،وكان الكلم ُة
الله» .فالله – بزعمهم – أوجد «عق ً
ال» (لوجوس)؛ وهذا العقل

املادي عن طريق العقل الفعال؛ فاإلنس���ان يتأمل ،فينقدح في

بالعق���ل الكلي (أو الـ «لوجوس») املنس���اب في ذرات الكون،
فتتش���كل الذرات تبعاً لذلك ،فتصير الفكرة جسداً أو حقيقة

مشاهدة.

وم���ن أنكر أن يكون مقصود قان���ون اجلذب على نحو ما

ذكرنا من مضاه���اة خلق الله وا ّدعاء أنن���ا مخلوقون بالعقل

أزلي ألنه فاض عن أزلي؛ وهو املراد بقول يوحنا «في البدء...

خالِقون به؛ فليقرأ كالم الكاتبة الباطنية «آليس بيلي» Alice
«وعي ال َذ َّرة»
 Baileyالذي صرحت به عام 1922م في كتابها
ُ

وإذا كان املس���يح عليه السالم باعتباره الـ (لوجوس) عند

«إن اإلنسان يُظهر نشاطاً عاق ً
ال ،فهو قادر على العاطفة
واحل���ب ،كما يضيف إلى ذلك عام ً
ال آخر هو اإلرادة العاقلة.

كان عند الله» ،أي منذ األزل .ففي البدء فاض هذا العقل عن
الله ،فكان إلهاً .وهذا عني ما قال الرواقيون كما سبق بيانه.
النص���ارى يقابل (العقل الفعال) عند الدهريني ،فيلزم منه أن
يكون املسيح عند النصارى هو الصانع الوسيط الذي خُ لق به
ك ُّل ش���يء .وهذا ما ع َّبر عنه يوحنا ( )3 :1حقيق ًة بقوله« :ك ُّل

إذ قالت:

واع
إن ��ه إل ��هُ
ِ
نظام ��ه الصغير؛ فهو ليس واعياً فحس���ب ،بل ٍ
بنفس���ه .إن ��ه يبني جس ��د التجلي اخل ��اص به ،متام� � ًا كما
يصن ��ع اللوج ��وس ،ولكن على نطاق أصغ ��ر؛ إنه يتحكم في

ش���يء به كان ،وبغيره لم يكن شيء مما كان» ،وقوله ()10 :1
«و ُك��� ِّون العال ُم به» ،واملراد «بواس���طته» في املوضعني كما هو

نظامه الصغير عن طريق القان ��ون العظيم ،قانون اجلذب
والطرد  ،law of attraction and repulsionكما يصنع

بقي مما يعنينا م���ن كالم يوحنا قوله (« :)14 :1والكلم ُة
وح َّل بيننا»؛ إذ به تكتمل الصورة .فالـ (لوجوس)
صا َر جسداً َ

وإذا كان اإلنس���ان إلهاً لكونه الصغير ،واعياً بنفس���ه ،ذا

مصرح به في «األصل» اليوناني هكذا (.)di’ autou

عبارة عن «فكرة» أو «كالم نفس���ي»((( فاض عن الله – تعالى

عما يقولون – ثم حتول في هذا العالم املادي إلى جس���د أو
حقيقة ملموسة أو واقع مش���اهد .ومبا أن الله أزلي فكذلك

الفكرة التي فاضت عنه .وهذه الفكرة األزلية هي املثال األعلى
لكل فكرة ،بل هي (العقل الكلي)  Universal Logosالذي
يستمد منه جميع اخلالئق عقولهم وأفكارهم .فتأمل التطابق

ب�ي�ن عقيدة الدهري���ة في العقل الفع���ال ()demiourgos
وعقيدة النصارى في الكلمة (.)logos

هذا التواطؤ بني املعت َق َدي���ن الدهري والنصراني يدعونا

إلى احلديث عن عقيدة باطنية قدمية حديثة يدعونها «قانون
اجل���ذب»  .Law of Attractionوه���ذه العقي���دة قائمة

اللوجوس.(((»...

وجد
إرادة؛ فه���و قادر على أن «يبني جس���د التجلي» ،أي أن يُ ِ
«فك���رة» تَخلق واقعاً ،كما أن الله – تعالى عن ذلك علواً كبيراً
ِطريق الفيض «عق ً
– أوجد في ذات���ه ب َ
ال» أو «فكرة» (لوجوس)
َخلق بها العالم املادي.

وهذا ما ع َّب���رت عنه «روندا بيرن» – حقيق ًة ال مجازاً –

في كتابها «الس���ر» بقولها« :إن السر [أي قانون اجلذب] يعني

أننا اخلالق���ون لكوننا ،وأن كل أمنية نبتغي خلقها س���تتجلى
ف���ي حياتنا»((( .فنحن – عياذاً بالله – آلهة صغرى تش���ارك

عاقل قد استفاد عقلَه من (العقل الفعال)،
اخلال َق خلقَه .فك ُّل
ٍ

وبالق ْدر الذي فاض عليه من العقل الفعال يس���تطيع أن يخلق
كونَه الصغير الذي هو ج���زء من الكون األكبر .مبعنى أن كل

إنس���ان ميتلك جهاز حتكم (رميوت) هو (العقل) يستطيع به
أن يغ ِّير جزءاً من الشاشة الكبرى التي هي الكون! وهؤالء قد

على تص ّور الدهرية لفك���رة الـ (لوجوس) أو (العقل الفعال)؛
وواع ،يستطيع أن يُحدث تغييراً
فاإلنس���ان كائ ٌن عاق ٌل مفك ٌر ٍ

يع ِّبرون عن فيض العقل بـ «النية» تارة وبـ «الوعي» تارة أخرى؛

((( قول األشاعرة في كالم الله عز وجل بأنه معنى واحد قائم بذاته ال يتجزأ ،ووصفهم
له بـ «الكالم النفسي»ُ ،مستمد من تص ُّور الفالسفة للوجوس أو العقل الفعال.

(2) Alice Bailey. The Consciousness of the Atom (Lucis Trust,
1989), p. 69.
((( روندا بيرن ،كتاب السر ،ص .28-27

في أجزاء من العالم املادي من حوله عن طريق عقله وتفكيره،
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فإذا أرادوا أن يُضفوا على هذا املعبود ش���يئاً من العقالنية أو

يفسر هذا ِّ
الصراح بقوله« :عندما تك ِّث ُف أنت
ثم ِّ
الشرك ُّ
س ��حابة احتمال [أي جتم���ع ذرات الكون العاقلة] من خالل
الني ��ة ...هذا ما يحدث :حتصل لديك أوالً جتربة داخلية في

بوحدة الوجود وأن���ه ال فارق بني املخلوق واخلال���ق ،فالكل واحد،

لكن في احلقيقة كلتاهما حتدثان داخلك ...العالم اخلارجي
هو صورة رمزية لل ُمثُل الذهنية التي تنتج عن التكاثف الكمي

«األكادميية» أس���موه «طاقة» ،لكن احلقيقة أن هذه األسماء
تُع ّبر عندهم عن املسمى نفسه.

ه���ذه العقي���دة الوثني���ة قادت ُج َّل ه���ؤالء القوم إل���ى القول

لكنهم يخف���ون عقيدتهم هذه خلف مصطلح���ات ظاهرها العلمية
���حب االحتماالت» وغيرهما ،يُل ّبس���ون بها
و«س ُ
كـ «التكاثف ال َك ِّمي» ُ
عل���ى غير املختص ..لكن إميانهم بوحدة الوجود ليس مبس���تغرب،

فأس�ل�افهم آمنوا بأن (العقل الفعال) الذي خلق الكون قد انس���اب
ف���ي ذراته فص َّيره عاق ً
ال؛ فمن الطبيعي على مذهبهم أال يكون ثمة
فرق بني العاقل واملعقول ،فكالهما عقل .وهذا يفسر لنا ما تقصده
الباطنية «آليس بيلي» من عنوان كتابها س���الف الذكر «وعي الذرة»؛
ف���ك ُّل ذرةٍ في الوجود عاقل ٌة أو واعي ٌة ،وميكن التحكم بها عن طريق
جهاز التحكم عن بُعد (العقل) ملا بينهما من اشتراك في اجلوهر.

يق���ول أحد أئم���ة اجلذ ِب ّية املعاصرين «ديباك ش���وبرا»

:(((Deepak Chopra

«إننا من خالل الوعي نُظه���ر الكون كله .حالتنا األصلية
أو األساس���ية هي أننا وعي ِص ْرف ..أن���ت ت ُ
َنظر إلى مدينة
نيويورك خلفي ،لكن مدينة نيويورك ليس���ت خلفي ،إنها في

وعيك ..ليس ثمة شيء خارج الوعي».

ثم يُضفِ ي على هذا الوع���ي (أو العقل) صفات األلوهية

فيقول« :وهذا الوعي خار ُج امل���كانِ والزمان ،إنه فوق الزمان
تعال؛ إنه ليس محدوداً».
واملكان ،إنه ُم ٍ
أي أننا والكون مجرد (وعي) ،نحن الكون والكون نحن .وهو

«أنت
يستش���هد لوحدة الوجود هذه بقول جالل الدين الروميَ :
ُ
احمليط بأكمله في قطرة».
لست قطرة في احمليط ،بل أنت
ثم يحدثنا «ش���وبرا» ع���ن ذرات الك���ون «الواعية» التي

ش��� َّبهتُها أعاله بالعنصورات أو «البكسل» على شاشة التلفاز،

فيقول« :لكنه [أي الوعي] يحوي ُس � ُ�حب ًا من االحتماالت هي
قال � ٌ�ب م ��ن الصور الفكرية ذات القدرة الكامنة التي تقع في

ذهن���ك ،كما حتصل لديك أيضاً جترب���ة خارجية هي العالم،

تع���ال» – أي تنتج عن جتاذب الذرات الذي يخرج
في حقل ُم
ٍ
لنا صور ًة أو مخلوقاً ما.

وبعد أن يع ِّبر «شوبرا» عن الشرك القدمي بأسلوبه «األكادميي
ال« :قد يك���ون هذا الكالم ثقي ً
العلم���ي احلديث» ،يضيف قائ ً
ال
لكن العلم يتجه هذه الوجهة .ب َ
ِدونك لن يكون ثمة
بعض الشيءَّ ،

واع لن يكون ثمة كون ...أنت جزء من حقل
كون ،أو بدون كائن ٍ
أكبر من الوعي ،إنه لغزٌ نسميه (الله)».

فـ (الل���ه) و(الوعي) – أو العقل – عند هؤالء ،اس���مان

لنفس املس���مى ،ومبا أن اإلنس���ان جزءٌ من هذا الوعي ،فهو
أيضاً «خالقٌ» – تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

نص���ت عليه الصحفية األمريكية الش���هيرة «لني
وهذا ما َّ

كتاجرت»  Lynne McTaggartفي كتابها «احلقل :البحث
َم َ

عن قوة الكون اخلفية» ،إذ قالت« :إن البشر وكل الكائنات احلية

مركب من الطاقة ،في حقل من الطاقة ،مرتبطون بكل شيء في
ٌ
العالم ...ليس في أبدانِنا ثنائي ُة «أنا» و«غيري» بالنس���بة للكون،
إمنا هو حقل طاقة أساسي واحد»(((.

كما صرحت في حوار أجراه معها «آالن س���تاينفلد» ،بأن

الوع���ي هو اخلالق .بل نقلت عن بعض من أس���متهم «علماء»
قولهم إنه لو لم ينظر الناس إلى القائد النازي ِ
«هتلر» في زمنه

مل���ا ُوجد! بل إن الكون رمبا يختف���ي أثناء النوم ! فمالحظة
(((

اإلنس���ان وقصده النظر هو الذي يجم���ع ذرات الكون لتص ِّور
مخلوقاً ،فإذا غاب هذا املص ِّور غابت الصورة!
وفي عام  2007كتبت هذه الوثنية الضال ُة كتاباً أس���مته

«جترب���ة النية» ،وهي تعني بالني���ة توجيه العقل لتغيير الكون

وعيك اخلاص ،»...وبواس���طة «النية» التي هي مبنزلة توجيه

َ
«تكثيف س���حابة االحتمال» ،كما عبر عن ذلك «شوبرا» في
أو

خلق مش ��تركة م ��ع ال ُّلغ ��ز الذي
مبف���ردك ،بل ف ��ي عملي ��ة ٍ
نس ��ميه «الل ��ه» (in co-creation with the mystery

لكن يكفي ملعرف���ة محتواه تلك الدعاية اجلانبية على غالفه:

(الرميوت) إلى الشاشة «تبدأ أنت بإظهار األشياء؛ لن تُظهِ رها

.»)”that we call “God
((( انظر على يوتيوب( :ديباك شوبرا /كيف تُظهر األشياء في حياتك؟) ،علماً أن
الترجمة املصاحبة غير دقيقة ،لذا لم أعتمدها ،لكنها كافية لبيان املقصود.

كالمه الس���ابق .ولن أقتبس من منت الكتاب خش���ية اإلطالة،
(2) Lynne McTaggart. The Field: the Quest for the Secret
Force of the Universe (Harper Collins Publishers, 2001),
“prologue”.
((( انظر على يوتيوبLynne McTaggart interviewed by Alan Stei n :
feld /New Realities
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«احت���ل مكانَك ضم���ن أكبر جتربة تبحث ف���ي حتكم الذهن

( )mindفي امل���ادة ( .»)matterفحقيقة الكتاب أنه إحياء

لثنوي���ة «العقل» و«املادة» عند الرواقيني ،وأن األول هو اخلالق
لآلخر على نحو ما سبق بيانه.

لكن األغرب من هذا كله أن نُقل الكتاب إلى العربية بإشراف
ال« :لم أفهم النية عملياً
الدكتور صالح الراشد الذي امتدحه قائ ً
الكتاب نقل ٌة حقيقية ملعنى أن احلياة
إال عندما ق���رأت لها .هذا
ُ

نية وتركيز نية .إذا أردت أن تفهم كيف حتقق ما تريد من احلياة
عن طريق النية فهذا الكتاب هو مدخلك لذلك»(((.
وملَّا سئل الدكتور صالح الراشد في أحد البرامج احلوارية:
«ه���ل النية أقوى من الدعاء في جذب ما تريد؟» ،أجاب« :أكيد!

النية هي األصل ،هي أصل كل شيء مبا فيها الدعاء واألعمال»(((،

بل ذهب أبعد من ذلك فطفق يروج لدراس���ة غربية وصفها بالـ
«محيرة» ،مفادها أن الدعاء قد يحدث أثراً سلبياً؛ وكأنه لم يقرأ
قول الله جل ش���أنه{ :ق ُْل َما َي ْع َبأُ ِبك ُْم َر ِ يّب لَ ْوال ُد َع ُاؤ ُك ْم} [الفرقان:

 ،]٧٧بل فس���ر حديث النبي ( #إمن���ا األعمال بالنيات) بقوله:
«لهذا احلديث تفسيرات كثيرة ،واحد مما أراه في عمق احلديث

هو :أن األحداث (األعمال) تتحقق بالنيات!»((( ،وهو بهذا يبرر لـ

«ش���وبرا» و«مكتاجرت» – التي وص َفتْه بـ «ديباك شوبرا» الشرق

األوس���ط»((( – ضاللهم في زعمهم أن فيض العقل أو الوعي أو

توجد اخللق وما يعملون.
النية هي التي ِ

ومثل هذه احملاوالت ألسلمة الوثنية الغربية باسم التنوير

نق���ص متأزِّمة وتبعية عمياء ،وقد
والعقالنية ،تنُ ُّم عن عقد ِة
ٍ

أناس من املتفلسفة الباطنية استدلوا لضالل
س���بق إلى مثلها
ٌ
ٍ
مكذوب على رسول الله
بحديث
الفالس���فة الدهرية
موضوع
ٍ
ٍ

 #لينصروا به (العقل) كم���ا ينصره هؤالء ،فزعم أولئك أن
رس���ول الله  #قال( :إنَّ أَ َّو َل َما َخل َ َق اللَّ��� ُه الْ َع ْق َلَ ،فقَا َل لَهُ:
ْت
أَ ْق ِب ْل! َف َأ ْق َب��� َلَ ،فقَا َل لَهُ :أَ ْد ِب ْر! َف َأ ْدبَ َرَ ،فقَا َلَ :و ِع َّزتِي َما َخلَق ُ
َخل ْ ًق���ا أَ ْك َر َم َعل َ َّي مِ نْ���كَ ،فبِك ِ
اب
آخ ُذ َوبِك أ ُ ْع ِط���ي َولَك ال َّث َو ُ
َاب)((( ،وها هو التاريخ يعيد نفسه.
َو َعلَيْك الْعِ ق ُ

(1) http://www.alrashed.net/products/PublicationDetails61.htm.
((( انظر على يوتيوب( :قناة الرسالة الفضائية  -لقاء اجلمعة – د .صالح الراشد)،
الدقيقة0:54:33 :
((( راجع كالمه بتمامه على الرابط التالي حتت عنوان «جلسات إرسال النية» لتدرك
خطورة ما نتحدث عنه:
https://www.facebook.com/ssalrashed/
_posts/144086105648196?comment
id=1229639&offset=0&total_comments=26.
((( انظر على يوتيوب( :لني ماكتاجريت /تتحدث عن جتربة إرسال النية يوم 11
سبتمبر) ،الدقيقة.0:15 :
((( مجموع فتاوى ابن تيمية.230 :11 ،
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وهؤالء املفتون���ون – رغم تهافته���م – يرمون خصومهم
اخلواص الذين أدرك���وا لُباب العلم
باجلهل مبرادهم ،ف ُه���م
ُّ

وباطنه بينما تركوا لنا الظاهر والقشور .وحجتهم في ذلك أ ّنا
ال نواكب اجلديد من علوم الغرب ،بل نقف حيث انتهى سلَفُنا.
وه���ذا من التلبيس على العامة ،فإن ما يزعمون أنه من جديد
العلم إمنا هو في احلقيقة من قدمي الش���رك كما ب ّينَّا .بل ُج ّل

جبل
جمل ٌّ
غث ،على رأس ٍ
ما يزعمون أنه م���ن العلم هو حل ُم ٍ
ني فيُنتقل .وإني أحتدى هؤالء
وع ٍر ،ال س���ه ٌل فيُرتقى وال سم ٌ
ْ
«اجل َذب���ة» أن يثبتوا لنا بالدلي���ل أن ما يروجون له من قانون

اجلذب مغاير ِ
لشرك الفالسفة الدهريني والنصارى وزعمهم
ُ
خرط القَتاد.
أن العقل هو الذي صنع العالم – ودو َن ذلك
فقانون اجلذب حتدث عن���ه باطنيو احلركة الثيوصوفية

منذ مائة عام كما فصلته في مقالة أخرى((( .واعتقاد تسخير

الق َدر عن طريق هذا القانون ،وأنك إن فكرت فيما تش���تهي
أتاك راغماً؛ لي���س ِعلماً وال هو باحلديث ،فإننا إن عدنا إلى
عقيدة الرواقيني وجدناهم يُس��� ُّمون ال���ـ (لوجوس) «قدراً»؛
وذل���ك الرتباط في���ض العقل عندهم بحص���ول األمر .يقول
«ديوجينيس» حاكياً مذهبهم« :يُع َّرف (ال َق َدر) بأنه سلس���لة ال

متناهية من العلل بها حتصل األشياء ،أو أنه الـ (لوجوس) أو
الصيغة التي يسير بها العالم» .
(((

فتأ ّمل كيف جلب هؤالء على أمة اإلسالم بجهالتهم شركاً

أعظم من ش���رك النصارى؛ فإن النصارى جعلوا املسيح عليه
السالم شريكاً لله في إيجاد خلقه ،بينما جعل هؤالء «اجل َذبة»
كل إنس���ان ،نبياً كان أو غير نبي ،شريكاً لله في خلقه ،قادراً
على التصرف في أقداره.

فتن َّبه يا من خُ دع بشعارات زائفة ،ووعود كاذبة ،فإنك لن

قدره الل���ه لك ،وإن قضيت عمرك
ص���ل من دنياك إال ما َّ
تحُ ِّ
محتبياً تتأمل.
�م �اً ُململ َ ٍ
مة
ل��و أن ف��ي ص��خ��رةٍ ص� َّ

�س نواحيها
ف��ي ال��ب��ح��رِ راس��ي��ة ُم��ل� ٌ

رزق�����اً ل��ع��ب��د ب����راه ال��ل��ه النفلقت

ح��ت��ى ت�����ؤدي إل���ي���ه ك���ل م���ا فيها

«عليم الدين» ُح َّر مالِك ،بينما ال
وإن من الغنب أن تدفع لـ َ

«جتذب» من دنياك إال خسران آخرتك.

((( في مقا ٍل بعنوان «قانون اجلذب ،من السر إلى السحر».
(7) Diogenes Laertius, VII, 149 (pp. 252253-).

[قضايا دعوية]

البحث في قضايا
الهوية والقيم
اإلشكاالت البحثية:
في عصر العوملة فإنه ال يس���مح ألمة أن تتميز بدينها وهويتها
وقيمها مت ّيزاً يتعارض م���ع متطلبات العوملة ،فض ً
ال عن معارضتها

ومقاومتها؛ فالفكرة األساسية للعوملة هي البحث عن القدر املشترك
بني الش���عوب واحلضارات وإعادة صياغته بصورة تتواءم مع نتاج

احلضارة الغربية.

تسعى العوملة إلى حرث النتوءات وإلغاء التمايزات ،ليس وصوالً

إل���ى قدر متوافق عليه بني اجلميع ،بل وصوالً إلى أقرب نقطة من

أمح�������������د ف����ه����م����ي

احلضارة الغربية كمصدر جديد  -ودائم  -للقيم ،وأساس لتعريف

afahmee@hotmail.com
@ahmdfahmee

الهوية.

كم ��ا يوح ��ي عن ��وان املقال ��ة ،ف ��إن احلدي ��ث
ينقسم إلى قسمني:

مضاعف���ة ،فهو ليس مجرد تثبيت أو ترس���يخ ملبادئ دينية ،بل هو

األول يتن ��اول أب ��رز اإلش ��كاالت البحثي ��ة في

لها العالم اإلس�ل�امي كله في الوقت نفسه؛ هي مقاومة لو تراجعت

والثان ��ي ع ��ن املناهج واملج ��االت البحثية في

واملراجع���ة املتأنية للنتاج البحثي في هذا املجال تكش���ف لنا

قضايا الهوية والقيم.
تلك القضايا.

من هنا ،يكتس���ب البحث ف���ي قضايا الهوي���ة والقيم أهمية

عملية مقاومة أصيلة والزمة ألكبر عملية جتريف حضاري يتعرض
أو ُهزمت ،فإن ذلك سيعني أن تفقد األمة هويتها وتتبدل قيمها.

الفج���وة الهائلة بني الواقع واملطلوب ،وفي هذه املقالة نعرض ألهم
اإلشكاالت وجوانب القصور في هذا املجال:
1

ما يبعث على االهتمام بالبُعد املنهجي عند التناول البحثي

لقضية الهوية والقيم ،أمران:

األول :القصور في املنهجيات املطروحة حالياً لتناول تلك

القضايا ،كونها تعتمد على احلدس ومخاطبة املؤيدين ،وتفتقر

إلى القدرة التحليلية املنضبطة والتعمق املنشئ للتصور.
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الثاين :عجز املنهجيات املعرفية الغربية عن مواكبة

التص���ور اإلس�ل�امي والتماهي مع ثوابت���ه ،وينبع هذا
القصور أساساً من النزعة الوضعية للفكر الغربي ،فهو
فكر يعرض متاماً عن اجلانب اإللهي للمعرفة.

أحد اإلشكاالت املنهجية الكبرى في هذا املجال أن املجتمع

ف���ي احلضارة الغربية منتج للقيم ومس���تخدم لها في الوقت

القضي���ة ،ومن خالل حتليل الواقع ف���ي هذه الدول ميكن أن
نالحظ عدداً من املشكالت املنهجية:
1 .1هناك اضطراب اصطالح���ي مفاهيمي يبرز بقوة عند
التص���دي ملصطلحات مث���ل :الدميقراطي���ة ،والدولة

املدنية ،والدولة الدينية.

2 .2توجد مش���كلة حقيقي���ة في فرض اإلس�ل�ام كمصدر
وحيد للقيم داخل املجتمع املس���لم؛ بس���بب اضطراب

نفسه ،بينما في احلضارة اإلسالمية فإن املجتمع يط ّبق القيم
أكثر مما ينتجها ،إذ يستمدها أساساً من مرجعيته اإلسالمية

العق���ل اجلمعي في بلورة موقف���ه النهائي من وحدانية

نستخدم مناهج غربية لدراسة القيم مع هذا الفارق األساس

األس���ف فإن اجلهود التي يقدمها املثقفون اإلسالميون

املتمثلة في الكتاب والس���نة ،لذا تبدو الهوة كبيرة جداً عندما

بني احلضارتني.
أيضاً من األمثلة على سلبيات املناهج الغربية أن منتجات
احلداثة تتسم بالتشرذم العلمي واملعرفي ،فاحلضارة احلداثية

قسمت احلياة اإلنسانية إلى دوائر تخصصية ،مثل :االقتصاد،

والسياسة ،وعلم النفس واالجتماع ،لكنها حررت هذه الدوائر
من النتاج التركيبي الذي يجمع بني العلوم.

مثال آخر :من تطبيقات البنيوية أن خبرات احلاضر تؤثر

ف���ي الطريقة التي نفهم بها املاض���ي ،فكلما تطورت خبرات

اإلسالم كمصدر للقيم وكأس���اس لتعريف الهوية ،ومع
ال ترقى ملس���توى الصراع الدائر وال حت���دث تأثيرات
إيجابية حقيقية في هذا الص���دد ،وفي بعض األحيان

تقدم أطروحات عكس���ية تهمش دور اإلسالم في إعادة
تعريف الهوية وحتديد قيم املجتمع.

4

أغلب الدراس���ات التي تتناول قضي���ة الهوية تفتقر

إل���ى الواقعية وتغ���رق في التنظير وتس���تغرق ف���ي النقد،

ف���ي حني أن التن���اول الواقعي يقربنا أكثر م���ن لب املوضوع
وحقيق���ة األزم���ة ،لنجد أنفس���نا أمام ث�ل�اث ظواهر تتعلق
بالهوية( :نس���يان الهوية ،تش���وش الهوية ،فق���دان الهوية)..

وجتارب احلياة في مختلف املجاالت ،فإن تفسير التاريخ يتغير
تبعاً لذلك ،وألن املاضي  -الذي يتغير فهمه بحسب البنيوية -

وم���ا بني احلاالت الثالث فروق���ات واضحة يجب أن تنعكس

الدائم���ة تتقلص بصورة مس���تمرة ..وهذه م���ن األفكار التي

فالنس���يان يحتاج إلى إع���ادة تذكير ،والتش���وش يحتاج

يستوعب قدراً كبيراً من ثوابت املجتمع ومبادئه ،فإن الثوابت
تبنّاها سيغموند فرويد.
2

من اإلشكاالت األساسية أيضاً :صعوبة قراءة املجتمع،

فنحن أمام ثالثة أنواع من القراءات ميكن تداولها فيما يتعلق
بدراس���ات الهوية والقي���م( :قراءة تاريخي���ة تأصيلية ،قراءة

التحوالت ،قراءة املستقبل واجتاهات التغير).

أغلب املتص ّدي���ن في اجلانب اإلس�ل�امي لقضايا القيم

والهوية يركزون على القراءة التاريخية التأصيلية ،وأقل منهم
م���ن يهتم بقراءة التحوالت ق���راءة علمية منهجية ،واألقل هم

الذي يعتنون بقراءة اجتاهات املستقبل.
3

ميكن التعرف على مالمح لألزمة من خالل االقتراب

من واق���ع دول الث���ورات العربية ،إذ تثور مح���اوالت وتظهر

مب���ادرات كثيرة إلعادة تعريف الهوية ،وإعادة تس���مية القيم
الثابتة للمجتمع ..هناك ص���راع حقيقي يدور اآلن حول تلك
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على منهجية التناول البحثي لقضية الهوية.

إل���ى إعادة تعريف ،والفق���دان يحتاج إلى إعادة تأس���يس..

بذلك نحن أمام «ثالث���ة عوارض» تتطلب «ثالث مهام» بحثية
مختلفة متعلقة بالهوية ،وهي :التذكير ،التعريف ،والتأسيس..
وغالباً ما يضم املجتمع فئ���ات متباينة في قناعاتها الثقافية
والعقدية ،بحيث نحتاج إل���ى القيام باملهام الثالث في الوقت

نفسه.

ويظه���ر اخللل املنهجي في التناول هنا في أمثلة كثيرة ،من

أبرزه���ا :أن نخاطب إحدى الفئات املجتمعي���ة باملهمة التي ال
تتناسب معها ،كأن تكون مث ً
ال فئة فقدت هويتها بينما نص ّر نحن
على التعامل معها بآلية تذكير ،فال حتدث استجابة بالطبع.

باختصار :نحن قد نحتاج في أحيان كثيرة إلى اس���تخدام

مناهج عرض اإلس�ل�ام على غير املسلمني كي نقنع املسلمني

عن طريقها بالعودة إلى هويتهم ،والرجوع إلى قيم دينهم.

حنت��اج إىل أربع��ة أن��واع من الدراس��ات لس��د اخللل

مناهج ومجاالت البحث:

املعريف يف قضية اهلوية والقيم:
1

دراسات فكرية تنطلق من منهجية إسالمية تعمل في

بصفة عام���ة ،فإن احللقات املترابط���ة بني النظام

اجتاهني :النقد والبن���اء ..فهي ترصد دعاوى حتريف الهوية

(القرآن والس���نة) ،ومناهج التعامل م���ع النتاج الفكري
(اإلس�ل�امي والغربي) ،فض ً
ال عن مناه���ج التعامل مع

كم���ا تعمل على اتباع منهج علمي في عملية البناء املفاهيمي،
فتتناول القيم وفق آلية منضبطة متعمقة تتجاوز االس���تغراق

أكثر فاعلية وقدرة على تولي���د رؤى وتصورات منهجية

للمفهوم وإعادة بنائه من جديد وفق خطوات محددة تش���مل:

واحدة من حلق���ات موصولة بني النظام القيمي والنظام

املفهوم وبعض املفاهيم املش���ابهة أو املقاربة ،حتديد شروط

من هنا ،ف���إن املنهاجية املعرفية الت���ي تفتقر إليها

دراس���ات اجتماعية تتناول الواقع القيمي في املجتمع

املعرفي ومناهج التعامل مع مصادر التأسيس واملرجعية

واس���تبدال القيم ،فتكشفها وتسقطها وحتدد آليات املواجهة،

الواقع؛ هي من أهم األم���ور التي جتعل النظام املعرفي

في احلديث عن الفضل واألهمية ،إلى ممارسة عملية تفكيك

على ش���اكلته .ومن املهم أن نشير إلى أن النظام املعرفي

حتدي���د معنى املفهوم ،حتديد خصائصه ،حتديد العالقة بني

العقدي.

املفهوم ،حتديد مراحل ومستويات املفهوم ،وتوظيف املفهوم.
2

دراس���ات الهوية والقيم ،هي مجموع���ة املبادئ املعرفية

اإلس�ل�امي ،وترصد التغيرات والتح���والت ،وتقرأ التعريفات

واملب���ادئ املعرفية هي مبادئ تق���ع ضمن إطار الثوابت،

وتربط ما بني البُعد التاريخي التأصيلي والواقع؛ ليستكش���ف

إذن ،املنهاجية املعرفية اإلس�ل�امية في بعض تعريفاتها

وهنا أتقدم باقتراح للباحثني املتخصصني في هذا املجال،

واإلجرائية املعتمدة لتوليد مفاهي���م وأحكام تصورية..

الت���ي يقدمها املجتمع لنفس���ه وما يط���رأ عليها من تبدالت،

أما املب���ادئ اإلجرائية فتأخذ طبيع���ة وضعية متغيرة.

املجتمع موقعه من ثقافته وتراثه احلضاري.

هي صياغة العالقة بني الثابت واملتغير.

وهو أن يتم تصمي���م مقياس للقيم داخل املجتمع يكون هدفه
قياس بُعد املجتمع أو قربه من هويته ،ويقيس أيضاً مس���توى

التمسك بالقيم ،وهذا يتطلب أمرين:

األول :إعادة توصيف الهوية بحسب املؤشرات االجتماعية

الدالة عليها.

والثان���ي :إعداد قائمة بالقيم التي متثل اإلس�ل�ام داخل

املجتمع ،مع حتديد املؤشرات الدالة على قوتها أو ضعفها.
3

دراس���ات سياس���ية تُعنى ببلورة الدور الذي ميكن أن

تلعبه القوى السياس���ية اإلس�ل�امية في احلفاظ على الهوية،

وتثبي���ت القيم داخل املجتمع ،من خالل األدوات السياس���ية
املتاحة.
4

دراس���ات دعوية تهدف إلى وضع خطط عملية لنشر

القيم اإلس�ل�امية وترسيخها وحمايتها ،كما تهدف إلى تذكير
املجتمع بهويته بصورة دائمة.

إذن نحن أمام مش���روع بحثي ضخم يتطلب توافر أربعة

تخصصات :الدعاة ،املفكرون ،علماء االجتماع ،والسياسيون..
يتصدى لهذه املسؤولية الكبرى؟
فمن
َّ
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[قضايا تربوية]

واج� � �ب� � �ن � ��ا
ن � � � � � �ح� � � � � ��و
ال � � � �ق� � � ��رآن
ال� � � �ك�� � ��رمي
■ ■هشام عقدة

وصف الله جل وعال في كتابه العزيز شهر رمضان بأمرين
{شر ر َم َضا َن ال َِّذي ُأنزِ َل ِف ِ
يه ا ْل ُق ْرآ ُن
عظيم�ي�ن ،فقال جل من قائل :هَ ْ ُ َ
اس} [البقرة.]١٨٥ :
ُه ًدى لِّل َّن ِ
فنزول القرآن أمر عظيم ج���داً وحدث خطير يغ ّير وجه
األرض كما يغ ّير نفوس البشر وحياتهم ،وكونه هدى للناس أمر
غاي���ة في اإلنعام واالمتنان ويريح الناس من احليرة والتخبط

رابع ًا :العمل به والدعوة إليه.
خامس� � ًا :توقيره وتعظيم ��ه وصيانته عن االمتهان أو أي
صورة تشعر بامتهانه.
فأم���ا عن اإلمي���ان به على مقتضى مذهب أهل الس���نة

واجلماعة ،فنعني بذلك اإلميان بأنه كالم الله املنزل ،تكلم الله

وسمع منه حقيقة بألفاظه تلك ،واإلميان بأنه ناسخ ملا قبله
به ُ

في هذه احلياة التي يحيونها على البسيطة ،ولهذا قال تعالى
مس���تنكراً سفه السفهاء ومتعجباً من فساد عقولهم ونفوسهم

التحريف وال التبديل ،وأنه من���ه بدأ عز وجل وإليه يعود في

أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم»؟!

فيه من األخبار والشرائع والعمل مبحكمه واإلميان مبتشابهه

وم���ن عماهم عن أكبر نعمة أنعم عليهم بها« :أو لم يكفهم أنا
وإذن فحني نذكر شهر رمضان فإن ذلك ال ينفك أبداً عن

ذكر القرآن وواجبنا نحوه ،ويتلخص ذلك في خمسة أمور:
أو ًال :اإلمي ��ان ب ��ه عل ��ى مقتض ��ى مذه ��ب أه ��ل الس ��نة

واجلماعة.
ثاني ًا :تالوته وتد ّبره.
ثالث ًا :تعلمه وتعليمه.
32
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من الكتب والشرائع ،وأن منه الناسخ واملنسوخ ،وأنه ال يصيبه
نهاية الزمان حني يذهب من الصدور واملصاحف ،واإلميان مبا

والتسليم له.

 - 2وأما عن تالوت���ه وتد ّبره فقد أمرنا الله في غير آية

بتالوته في الصالة وفي غير الصالة ومدح التالني له والتالني

{وا ْت ُل
من األمم األخ���رى آليات ربهم في زمانهم ،قال تعالىَ :
َما ِ
ك ِمن ِك َت ِ
ك ال ُم َب ّ ِد َل لِ َك ِل َما ِت ِه} [الكهف{ ،]٢٧ :إ َّن َما
اب َر ِبّ َ
ُأوح َي إلَ ْي َ
ِِ
ِ
ِ ِ
ش ٍء َوُأ ِم ْر ُت َأ ْن َأ ُكو َن
ُأم ْر ُت َأ ْن َأ ْع ُب َد َر َّب َهذه ال َْبل َْدة الَّذي َح َّر َم َها َولَ ُه لُ ُّك يَ ْ

ِم� � � َ�ن ا ْل ُـم ْس � � � ِل ِم َني َ )#^٩١^#وَأ ْن َأ ْتلُ َو ا ْل ُق� � � ْ�رآ َن} [امنلل ،]٩٢ ،٩١ :وقال
الو ِت ِه} [البقرة:
ين آ َت ْي َن ُ
اب َي ْتلُو َن ُه َح َّق ِت َ
عز وجل{ :ال َِّذ َ
اه ُم ال ِْك َت َ
ات هَّ ِ
اب َُّأم ٌة قَا ِئم ٌة َي ْتلُو َن َآي ِ
ّ ِ { ،]١٢١م� � � ْ�ن َأ ْه ِل ال ِْك َت ِ
الل آ َن َاء الل َّْي ِل َو ُه ْم
َ
�ج ُدو َن  )#١١٣#ي ْؤ ِمنُو َن ِب هَّ ِ
الل َوال َْي ْو ِم اآل ِخ� � ��رِ َو َي ْأ ُم ُرو َن ِبا ْل َـم ْع ُر ِ
وف
َي ْس� � � ُ
ُ
الصالِ ِ
َو َي ْن َه ْو َن َع ِن ا ْل ُـمنكَرِ َويُ َسا ِر ُعو َن يِف ا ْلـ َخير ِ
ني
ات َو ُْأو ئَ ِل َ
ك ِم َن َّ
ـح َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ني} [آل
َ )#١١٤#و َما َيفْ َعلُوا ِم ْن َخ ْيرٍ َف َل� � ��ن يُ ْك َف ُرو ُه َو هَّاللُ َعل ٌمي با ْل ُـم َّتق َ
اب هَّ ِ
الصال َة
َاموا َّ
الل َوَأق ُ
عم� � ��ران{ ،]١١٥ - ١١٣ :إ َّن ال َِّذ َ
ين َي ْتلُ� � ��و َن ِك َت َ
ِ
ِ
ور )#^٢٩^#
َوَأن َف ُق� � ��وا ِم َّم� � ��ا َر َزق َْن ُ
�ار ًة لَّن َت ُب َ
سا َو َعالن َي ًة َي ْر ُجو َن ت َج� � � َ
اه ْم رًِّ
ِ ِ
ِ
ُأجور ُهم َويزِ َ ِ
ُور} [فاطر،٢٩ :
ل ُي َوف َّي ُه ْم ُ َ ْ َ
ور َشك ٌ
يد ُهم ّمن ف َْض ِله إ َّن ُه َغ ُف ٌ
 ،]٣٠وقال تعالىَ { :ت َت َج ىَاف ُجنُوب ُ ُه ْم َع ِن ا ْل َـم َض ِ
اج ِع َي ْد ُعو َن َربَّ ُه ْم
َخ ْوف � � �اً َوطَمعاً َو ِم َّما ر َزق َْن ُ ِ
س َّما ُأ ْخ ِف َي
َ
َ
اه ْم يُنف ُقو َن  )#^١٦^#فَال َت ْع َل ُم َنفْ ٌ
ِ
ِ
لَ ُهم ِ ّمن ق َُّرة َأ ْعينُ ٍ َج َز ًاء ب َما اَكنُوا َي ْع َملُو َن} [السجدة.]١٧ ،١٦ :
وأخرج اإلمام مسلم في صحيحه أن رسول الله  #قال:
«اقرؤوا القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعاً ألصحابه».

يتدبرون القرآن ،قال تعالىَ{ :أفَال َي َت َدبَّ� � � ُ�رو َن ا ْل ُق ْرآ َن َولَ ْو اَك َن
الل لَو َج ُدوا ِف ِ
ِ
ِ
ِ
يه ا ْخ ِتالفاً َك ِثرياً} [النس� � ��اءَ{ ،]٨٢ :أ َف َل ْم
م ْن ِعند َغ ْيرِ هَّ َ
َي َّدبَّ ُروا ا ْل َق ْو َل َْأم َج َاء ُهم َّما لَ ْم َي ْأ ِت آبَ َاء ُه ُم األ ََّولِ َني} [املؤمنون،]٦٨ :
{َأفَال َي َت َدبَّ ُرو َن ا ْل ُق ْرآ َن َْأم َع ىَل ُقلُ ٍ
وب َأ ْق َفالُ َها} [حممد.]٢٤ :

 - 3أما عن تعلمه وتعليمه :ففي ذلك حديث البخاري

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه إذ يقول :قال رس���ول

الله « :#خيركم من تعلم القرآن وعلمه».

ويدخل في ذلك أمور كثيرة ،منها:
أ  -تعلّ���م التالوة الصحيح���ة وتعليمها وما يلزم لذلك

م���ن معرفة التجوي���د والضبط بالش���كل الصحيح ،ففي

الصحيحني عن عائش���ة رضي الله عنها قالت :قال رسول
الله « :#الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به  -أي مجيد لفظه
على ما ينبغي بحيث ال يتش���ابه وال يقف في قراءته  -مع

الس���فرة الكرام البررة» ،أي في منازلهم في اآلخرة ،وهم

وصح فيما أخرجه الترمذي عن ابن مس���عود رضي
الله عنه أنه قال :قال رس���ول الله « :#من قرأ حرفاً من

رس���ل املالئكة ،فهم أفضل املالئكة ،كما قال تعالى :هَّ
{اللُ
اس} [احلج.]٧٥ :
الن ِ
َي ْص َط ِفي ِم َن ا ْل َـمال ِئ َك ِة ُر ُسال ً َو ِم َن َّ

حرف ،ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف».

ففي س�ن�ن الترمذي وأبي داود عن عبد الله بن عمرو بن

كتاب الله فله حسنة ،واحلسنة بعشر أمثالها ،ال أقول :ألم
وفي الصحيحني عن أبي موس���ى األش���عري رضي

الل���ه عنه قال :قال رس���ول الله « :#مث���ل املؤمن الذي

يق���رأ القرآن مثل األت ُر َّجة :ريحه���ا طيب وطعمها طيب،

ومث���ل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمث���ل التمرة :ال ريح
له���ا وطعمها حلو ،ومثل املنافق ال���ذي يقرأ القرآن كمثل
الريح���ان :ريحها طيب وطعمها مر ،ومثل املنافق الذي ال

يقرأ القرآن كمثل احلنظل���ة :ليس لها ريح وطعمها مر».

فليحاسب كل منا نفسه ليعرف من أي األصناف هو.

والقرآن بعضه أفض���ل من بعض ،وثواب قراءة بعض

آيات���ه أكث���ر من ثواب البع���ض اآلخر م���ن ناحية الكم،
فاحلسنات منها حس���نة كبيرة ومنها حسنة صغيرة .أما

م���ن ناحية النوع فال يحصل مختلف أنواع الثواب والنعيم

األخ���روي ملرتل القرآن إال من يتلو جمي���ع آياته ..فنعيم
اجلنة أنواع كثيرة وليس نوعاً واحداً ،وتلك التالوة ينبغي

أن يصحبها التدبر وحضور القلب ،وإال ضاع تأثيرها َّ
وقل
�ار ٌك لِ َّي َّدبَّ ُروا َآيا ِت ِه
َأنزل َْنا ُه إلَ ْي َ
�اب َ
نفعها ،قال تعالىِ { :ك َت� � � ٌ
ك ُم َب� � � َ
َولِ َي َتذَ َّك� � � َ�ر ُْأول�ُ � ��وا األَل َْب ِ
�ك لَ ِذ ْك َرى لِ َـمن
اب} [ص{ ،]٢٩ :إ َّن يِف َذلِ� � � َ
الس� � � ْ�م َع َو ُه� � � َ�و هَشِي ٌد} [ق ،]٣٧ :وأما من ال
ْب َْأو َأ ْل َقى َّ
اَك َن لَ ُه َقل ٌ

ب  -ويدخ���ل في تعلمه وتعليم���ه حفظه وحتفيظه..

العاص رضي الله عنهما عن رسول الله  #أنه قال« :يقال

لصاح���ب القرآن :اقرأ وارتق  -أي في درج اجلنة  -بقدر
ما حفظته من القرآن .اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في
الدنيا فإن منزلتك عن���د آخر آية تقرؤها» .ويلحق بذلك

ض���رورة تعاهد ما يحفظ منه ملا في الصحيحني عن أبي

موس���ى رضي الله عنه عن النبي  #أنه قال« :تعاهدوا
هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أش���د تفلتاً من
اإلبل في عقلها».

ج  -ويدخ���ل ف���ي تعلمه وتعليمه مدارس���ته ومعرفة

معانيه وتعليم الناس ذلك .أخرج أبو داود بس���ند صحيح

عن أب���ي هريرة رضي الله عنه قال :ق���ال عليه الصالة
والس�ل�ام« :ما اجتمع قوم في بيت م���ن بيوت الله يتلون
كتاب الله ويتدارس���ونه بينهم إال نزلت عليهم الس���كينة
وغش���يتهم الرحمة وحفتهم املالئك���ة وذكرهم الله فيمن
عنده» ،وكان هذا ش���أن قراء القرآن من أصحاب رسول

الل���ه #؛ يتعلمون القراءة ويحفظ���ون ويعلمون تأويل ما

حفظ���وا ،لذلك كان القراء ه���م العلماء ،ولم يحدث ذلك
االنفص���ال الذي انتش���ر اليوم حيث جن���د كثيرين قراء
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وحفظة لكنهم لم يتدارسوا القرآن ولم يفقهوه ،ومن تأمل

وأخرج البخاري عن س���مرة بن جندب رضي الله عنه

أمث���ال ابن عباس ومعاذ بن جبل وابن مس���عود وأبي بن

فقال« :من رأى منك���م الليلة رؤيا؟» .فإن رأى أحد قصه،
فنقول ما شاء الله ،فسألنا يوماً فقال« :هل رأى أحد منكم

في حال قراء الصحابة وجدهم هم علماء وأئمة الفتوى
كعب وعلي بن أبي طال���ب ...وغيرهم ،فهم قراء علماء

أن���ه قال :كان النبي  #إذا صلى صالة أقبل علينا بوجهه

عاملون؛ ولذلك رفع الله ش���أنهم كما قال « :#إن الله
يرف���ع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين» ،وبهذا كانوا

فأخرجاني إلى األرض املقدس���ة فإذا رجل جالس ورجل

د  -ومم���ا يدخل في تعلم القرآن وتعليمه تعلم آداب

قفاه ،ثم يفعل بش���دقه اآلخر مثل ذلك ،ويلتئم شدقه هذا

أهل الله ...كما قال « :#أهل القرآن هم أهل الله».

الت�ل�اوة ،وال بد من الرجوع في ه���ذا الباب للتبيان في
آداب حملة القرآن لإلمام النووي رحمه الله.

 - 4أم����ا عن العمل به والدع����وة إليه ،فهذا صلب

األمر ،وال منزلة لقارئ ال يعمل مبا يقرأ ،بل يخالفه ،بل

كل ما ورد من فضل لقراء القرآن وتوقير لهم إمنا قصد
به ق ّراؤه العاملون به ،ففي صحيح مس����لم عن النواس
بن س����معان رضي الله عنه أنه قال :سمعت رسول الله

 #يقول« :يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا
يعملون به في الدنيا تقدمه س����ورة البقرة وآل عمران

حتاجان عن صاحبهما» ،وليحذر من يلعن نفسه بقراءة
الق����رآن كمن يتلو {َأال لَ ْع َن ُة هَّ ِ
ني} [هود]١٨ :
الل َع� �َل��ىَ الظَّالِ ِـم َ

وه����و يظلم( ،أال لعنة الله عل����ى الكاذبني) وهو يكذب،
وليحذر م����ن يقرأ القرآن وهو يرائ����ي فيكون في أول

ثالثة تس���� َّعر بهم النار يوم القيام����ة ،وليحذر من يقرأ
القرآن وهو يتأوله على غير معناه ويعمل به على خالف
الس����نة ..أخرج مسلم في صحيحه عن علي رضي الله

عنه أنه قال :أيها الناس إني س����معت رس����ول الله #
يقول« :يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم
إلى قراءتهم بشيء وال صالتكم إلى صالتهم بشيء وال
حياتكم إلى حياتهم بشيء ،يقرؤون القرآن يحسبون أنه

لهم وهو عليهم ،ال جتاوز صالته����م تراقيهم ،ميرقون
من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية» .وكلما ازداد
املرء قراءة وعلماً بالقرآن ازدادت مسؤوليته في العمل

به والدعوة إليه ،مبا ف����ي ذلك اآلداب اخلاصة بحملة

القرآن .ففي الصحيحني عن ابن عمر رضي الله عنهما

عن النبي  #أنه قال« :ال حسد إال في اثنتني :رجل آتاه
الله القرآن فهو يق����وم به آناء الليل وآناء النهار ،ورجل
آتاه الله ماالً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار» ،واآلناء
الساعات.
34
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رؤي���ا؟» .قلنا :ال .قال« :لكني رأي���ت الليلة رجلني أتياني
قائم بي���ده كلوب من حديد يدخله في ش���دقه حتى يبلغ
فيعود فيصنع مثله ،قلت :ما هذا؟ قاال :انطلق .فانطلقنا

حت���ى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على

رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ به رأسه فإذا ضربه تدهده
احلجر ،فانطل���ق إليه ليأخذه فال يرج���ع إلى هذا حتى
يلتئم رأس���ه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه ،قلت :من هذا؟

ق���اال :انطلق .فانطلقنا إلى نق���ب مثل التنور أعاله ضيق
وأسفله واس���ع يتوقد حتته نار ،فإذا اقترب ارتفعوا حتى
كادوا أن يخرجوا ،فإذا خمدت رجعوا فيها ،وفيها نس���اء

ورجال عراة ،فقلت :من هذا؟ قاال :انطلق .فانطلقنا حتى
أتينا عل���ى نهر من دم فيه رجل قائم على وس���ط النهر،

ورجل بني يديه حجارة ،فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا
أراد أن يخ���رج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان

فجع���ل كلما جاء ليخرج رمي ف���ي فيه بحجر فيرجع كما

كان ،فقل���ت :ما هذا؟ قاال :انطل���ق .فانطلقنا حتى أتينا
إلى روضة خضراء فيها ش���جرة عظيمة وفي أصلها شيخ

وصبيان ،وإذا رجل قريب من شجرة بني يديه نار يوقدها،
فصعدا بي في الش���جرة وأدخالني داراً لم أر قط أحسن
منها ،فيها رجال ش���يوخ وشباب ونس���اء وصبيان ،قلت:
طوفتم���ا في الليلة فأخبراني عما رأي���ت .قاال :نعم .أما
الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث الكذبة فتحمل عنه

حت���ى تبلغ اآلفاق ،فيصنع به ما رأي���ت إلى يوم القيامة.
والذي رأيته يش���دخ رأس���ه فرجل علمه الله القرآن فنام

عن���ه بالليل ولم يعمل فيه بالنه���ار ،يفعل به ذلك إلى يوم
القيامة .وال���ذي رأيته في النقب فهم الزناة .والذي رأيته

في النهر آكلو الربا .والش���يخ في أصل الشجرة إبراهيم

عليه السالم ،والصبيان حوله فأوالد الناس ،والذي يوقد

النار مالك خازن النار ،والدار األولى التي دخلت دار عامة
املؤمنني ،وأما هذه الدار فدار الشهداء ،وأنا جبريل وهذا

ميكائيل ..ارفع رأس���ك ،فرفعت رأس���ي ،فإذا فوقي مثل

الس���حاب ،ذاك منزلك .قلت :دعاني أدخل منزلي ،قالوا:

كتاب الله عز وجل وإقراره منهجاً للحياة في هذه األرض،

فأعظم واجب علينا نح���و القرآن أن نعمل مبا فيه،

تدعي اإلسالم جتاه هذا الكتاب املبني ،أال وهو حتكيمه
ّ
واتخاذه شريعة ومنهجاً للحياة ،األمر الذي من أجله أنزل

إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملته رأيت منزلك».
والرسول  ،#كما ُوصف ،كان خُ لقه القرآن.

غافلون ومهرجون أولئك الذين يزعمون أنهم يقومون

بحق القرآن مبجرد التالوة والتغني به ،أو بتعليقه للبركة،
أو التلذذ بسماعه أو قل سماع األصوات ،أو احلديث عنه
وعن عظمته ،ثم بعد ذلك ال تتوقد أنفسهم هداية وعم ً
ال

بهذا القرآن ،وال يظهر لهم س���لوك مبقتضاه وال إذعان
وتسليم ألحكامه ،ومع ذلك يتلون الكتاب ،أفال يعقلون.

أيها املس���لمون :أعظم واجب علينا نحو القرآن هو

العم���ل به ،والعمل بالقرآن هو العمل باإلس�ل�ام ،كما أن
أعظم واجب علينا نحو رس���ول الل���ه  #اتّباعه والعمل
بس���نته .نعم ،ه���ذه القضايا التي تطم���س وتعكس في

عصور التميي���ع فتبقى مظاهر جوفاء م���ع ترك العمل

واالتباع حتى صار القرآن حجة على املس���لمني ال حجة
لهم ،وحتى صار الرس���ول  #شاهداً على مدعي محبته
ال ش���اهداً لهم ..ويا ويح كل صاحب زعم باطل وصاحب

كل دعوى باطلة إذا ما أبدت الصحف العيوب.

ث���م من واجبنا نحو القرآن الدعوة إليه؛ دعوة الناس

إلى اتباعه والتزام حدوده وبذل اجلهد والطاقة في ذلك
اتباعاً لطريق املصطفى { :#ق ُْل َه ِذ ِه س ِب يِيل َأ ْد ُعو ىَإل هَّ ِ
الل َع ىَل
َ
ب ِصري ٍة َأ َنا َو َم ِن ا َّتب َع يِن َوسب َحا َن هَّ ِ
ني} [يوسف:
الل َو َما َأ َنا ِم َن ا ْل ُـمشرْ ِ ِك َ
ُْ
َ
َ َ
 ،]١٠٨ومن ذلك دعوة الناس أفراداً ومجتمعات إلى حتكيم

فهنال���ك واجب جماعي عل���ى كل مجتمع وعلى كل دولة

اب ِباحلَ ّ ِق
أنزل َْنا إلَ ْي َ
الله كتابه كما سبق أن ذكرنا{ :إ َّنا َ
ك ال ِْك َت َ
ك
الن ِ
َأنزل َْنا إلَ ْي َ
{و َ
لِ َت ْحك َُم بَينْ َ َّ
اس ِب َما ََأرا َك هَّاللُ} [النس� � ��اءَ ،]١٠٥ :
ـح� � � ّ ِ�ق ُم َص ّ ِدقاً لِّ َـما بَينْ َ َي َد ْي ِه ِم َن ال ِْك َت� � � ِ
�اب َو ُم َه ْي ِمناً َع َل ْي ِه
اب ِبا ْل َ
ال ِْك َت َ
ـح ّ ِق
ف ْ
َاحكُم بَ ْي َن ُهم ِب َما َ
واء ُه ْم َع َّما َج َاء َك ِم َن ا ْل َ
َأنز َل هَّاللُ َوال َت َّت ِب ْع َأ ْه َ
ـج َع َلكُم َُّأم ًة َو ِ
ِ
ِ
ِ
رِ
اح َد ًة
�اء هَّاللُ لَ َ
ش َع ًة َوم ْن َهاجاً َولَ ْو َش� � � َ
ْ
لك ٍُّل َج َعل َْنا منك ُْم ْ
ات ىَإل هَّ ِ
َاس� � � َ�ت ِب ُقوا ا ْلـ َخير ِ
الل َم ْر ِج ُعك ُْم
َولَ ِك� � ��ن لِ َّي ْبلُ َو ُك ْم يِف َما آ َتا ُك ْم ف ْ
َْ
احكُم بَ ْي َن ُهم
نتْ ِفي� � � ِ�ه َت ْخ َت ِل ُفو َن َ )#^٤٨^#و َِأن ْ
َج ِميع � � �اً ف َُي َن ِّب ُئكُم ِب َما ُك مُ
ض َما
احذَ ْر ُه ْم َأن َيفْ ِتنُو َك َع ْن بَ ْع ِ
َأنز َل هَّاللُ َوال َت َّت ِب� � � ْ�ع َأ ْه َو َاء ُه ْم َو ْ
ِب َما َ

ض
يد هَّاللُ َأن يُ ِص َيب ُهم ِب َب ْع ِ
ك فَإن َت َول َّْوا فَا ْع َل� � � ْ�م َأ َّن َما يُرِ ُ
َأن� � � َ�ز َل هَّاللُ إلَ ْي َ
اس لَ َف ِ
ـجا ِه ِل َّي ِة
الن ِ
اس � � � ُقو َن َ )#^٤٩^#أف ُ
َحك َْم ا ْل َ
ُذنُو ِبهِ � � � ْ�م َوإ َّن َك ِثرياً ِ ّم� � � َ�ن َّ
َأحس ُن ِم َن هَّ ِ
الل ُح ْكامً لِّ َق ْو ٍم يُو ِقنُو َن} [املائدة.]٥٠ - ٤٨ :
َي ْب ُغو َن َو َم ْن ْ َ

وهذا احلكم بكتاب الله ال يصح وال يقبله الله عز وجل

إال إذا كان كتاب الله هو املرجع واحلكم في كل شيء وليس
في بعض األم���ور دون بعضها ،وإال فه���و الكفر واخلزي
ض ال ِْك َت ِ
ض
في الدنيا واآلخرة {َأف َُت ْؤ ِمنُو َن ِب َب ْع ِ
اب َو َت ْك ُف ُرو َن ِب َب ْع ٍ
ـحي� � � ِ
فَما َج� � � َ�ز ُاء َمن يفْ َع ُل َذلِ َ ِ
ِ
الد ْن َيا َو َي ْو َم
�اة ُّ
َ
َ
ك من ُك� � � ْ�م اَّإل خ ْز ٌي يِف ا ْل َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا ْلق َي َامة يُ َر ُّدو َن ىَإل ََأش � � � ّد ال َْعذَ ِ
اب َو َم� � ��ا هَّاللُ ِب َغاف ٍل َع َّما َت ْع َملُو َن )#^٨٥^#
ِ
اب
ـح َيا َة ُّ
ُْأو ئَ ِل َ
ين اشْ َت َر ُوا ا ْل َ
الد ْن َيا ِباآل ِخ َرة فَال يُ َخف َُّف َع ْن ُه ُم ال َْعذَ ُ
ك الَّ ِذ َ
نصو َن} [البقرة .]٨٦ ،٨٥ :ومن ذا الذي يش���ك في
َوال ُه� � � ْ�م يُ رَ ُ
كفر من أعرض ع���ن كتاب الله احملكم وأقبل على مناهج
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الشرق والغرب يس���تمد منها ويطبع حياة الناس ولو في

ص هَّ ِ
الل} [الروم.]٥ ،٤ :
{و َي ْو َم ِئ ٍذ َيفْ َر ُح ا ْل ُـم ْؤ ِمنُو َن ِ )#!٤!#ب َن رْ ِ
الله َ

أنزل الله ،بلى والله إنها الردة الس���افرة والكفر املبني بإله
ين ْار َت ُّدوا َع ىَل َأ ْدبَا ِر ِهم ِم ْن
العامل�ي�ن ورب اخللق العظيم {إ َّن الَّ ِذ َ

وهو توقيره وتوقير أهل���ه العاملني به وصيانته عن أي

بع���ض األمور بطباع أهلها الكفرة الفجرة الذين كرهوا ما

ويبق���ى بعد ذلك واجب آخ���ر نحو هذا القرآن ،أال

امتهان؛ كاتخاذه للزينة أو اللعب بكتابته كالذين يكتبونه
جداً في صفح���ة واحدة ،أو اتخاذه للغناء
بخط صغير ّ

ك
بَ ْع ِد َما َت َبينَّ َ لَ ُه ُم ال ُْه َدى َّ
الش� � � ْ�يطَا ُن َس� � � َّ�و َل لَ ُه ْم َو َْأم ىَل لَ ُه ْم َ )#^٢٥^#ذلِ َ
لِ
ض األ َْمرِ }
يعك ُْم يِف بَ ْع ِ
ين َكرِ ُهوا َما َن َّز َل هَّاللُ َس� � ��نُ ِط ُ
ِبَأ َّن ُه� � � ْ�م قَال�ُ � ��وا لَّ ِذ َ
[حمم� � ��دَ{ ،]٢٦ ،٢٥ :ألَ ْم َت َر ىَإل الَّ ِذي� � � َ�ن َي ْز ُع ُمو َن َأ َّن ُه ْم َآمنُوا ِب َما ُأنزِ َل
ك يُرِ ي� � � ُ�دو َن َأن َي َت َحا َك ُموا ىَإل الطَّا ُغ ِ
وت َوق َْد
ك َو َم� � ��ا ُأنزِ َل ِمن ق َْب ِل َ
إلَ ْي َ
ِ
الش� � � ْ�يطَا ُن َأن يُ ِض َّل ُه ْم َضالالً بَ ِعيداً )#^٦٠^#
يد َّ
ُأ ِم ُروا َأن َي ْك ُف ُروا ِبه َويُرِ ُ
الر ُس� � � ِ
ني
َوإ َذا ِق َ
يل لَ ُه� � � ْ�م َت َعالَ ْوا ىَإل َما َ
�ول َر َْأي َت ا ْل ُـم َن ِاف ِق َ
َأنز َل هَّاللُ َو ىَإل َّ

أو تركه عل���ى األرض في صورة املهمل ،ونحو ذلك مما
يشعر بعدم التوقير ،أو اتخاذه رمزاً للكوارث واملصائب

يص ّدون ..ويعرضون ..ويزعمون أنهم يتح ّرون األصوب

يفعلونه ف���ي برامج أجهزة اإلع�ل�ام وافتتاح احلفالت

كي���ف يؤمن بهذا القرآن وبالله ق���وم يبحثون عن األصلح

الفس���قة والطواغي���ت ويتفنن في ذلك م���ن ال يرجون
لله وق���اراً وال يقيمون له وزناً ،أو يس���تخدم إلضحاك

إفكهم وما يفترون  .-من الذي يعلم األصلح واألنفع؟ وهل

للدعاي���ة لتجاراتهم وصناعاتهم فيقتبس���ون منه آيات

نك ُص ُدوداً} [النساء.]٦١ ،٦٠ :
َي ُص ُّدو َن َع َ

وأنهم يريدون املصلحة والفالح لش���عوبهم ،فبالله عليكم
في غير قول الله وشرعه وحكمه؟ أال يصبح هؤالء بفعلهم

والتج���ارة ،أو كتابت���ه على امليدالي���ات ...وغيرها من
األشياء التي يصعب صرفها عن االمتهان والسقوط أو
الدخول بها في اخلالء لقضاء احلاجة ..أو االتكاء عليه

في امل���آمت املبتدعة ونحوها ،أو خلط���ه مع الهزل كما
املاجنة أو اتخاذه وس���يلة لتملق البشر فيستخدم ملدح

ذلك متعالني على الله مس���تجهلني ل���ه  -تعالى الله عن

الن���اس ولفت أنظارهم كالذي���ن يدخلونه في النكت أو

يبقى على دين الله حلظة وهل يستمر في هذه امللة طرفة

يضعونها على معان فاسدة غير معانيها التي أنزلت لها،
ند ُه
الل ِع َ
كالساعاتي الذي يعلق عنده قوله عز وجل{ :إ َّن هَّ َ

ع�ي�ن أحد بعد أن يرى أن األصل���ح واألنفع ما ي ّدعيه هو

ال ما ش���رعه الله؟ {َأَأن� �ُت��مُ ْ َأ ْع َل ُم َأ ِم هَّاللُ} [البق� � ��رةَ{ ،]١٤٠ :أال
{و هَّاللُ َي ْع َل ُم
َي ْع َل� � � ُ�م َم ْن َخ َل َق َو ُه� � � َ�و اللَّ ِط ُ
يف ا ْلـ َخ ِب ُري} [املل� � ��كَ ،]١٤ :
َأنز َل هَّاللُ
{و َمن لَّ� � � ْ�م َي ْحكُم ِب َما َ
َوَأن� �ُت��مُ ْ ال َت ْع َل ُمو َن} [البقرةَ ،]٢١٦ :
َأنز َل
َفأُ ْو ئَ ِل َ
{و َمن ل َّْم َي ْحكُم ِب َما َ
ك ُه� � � ُ�م ا ْلك َِاف ُرو َن} [املائدةَ ،]٤٤ :
{و َمن ل َّْم َي ْحكُم ِب َما
هَّاللُ َفأُ ْو ئَ ِل� � � َ
�ك ُه ُم الظَّالِ ُـمو َن} [املائ� � ��دةَ ،]٤٥ :
ِ
ك ُهم ا ْل َف ِ
اس ُقو َن} [املائدة.]٤٧ :
َ
َأنز َل هَّاللُ َفأُ ْو ئَل َ ُ
وإن لم تقم للمسلمني دولة تقوم على القرآن شريعة
ومنهاجاً ،فس���يبقى هذا القرآن مهجوراً؛ ولذا فمن حق

القرآن اجلهاد في سبيله حتى يبلغ اآلفاق ويط ّبق حكمه

الس� � ��ا َع ِة} [لقامن ،]٣٤ :واحلائك الذي يكتب على بابه:
ِعل ُْم َّ
ش ٍء ف ََّصل َْنا ُه َتفْ ِصيالً} [اإلرساء.]١٢ :
َ
{و لُ َّك يَ ْ
بل بلغ األمر أن بعض املجرمني الذين يزينون النساء
{و َز َّي َّن َاها لِل َّنا ِظرِ ي� � � َ�ن} [احلجر...]١٦ :
كتبوا على أبوابه���م َ

وغير ذلك مما يصل إلى حد السخف والهزل بآيات الله،
{ولَ ِئن َسَأل َْت ُه ْم لَ َي ُقول ُ َّن
وذلك من الكفر الذي حذر الله منهَ :
وض َو َنل َْعب ق ُْل َأ ِب هَّ ِ
نتْ َت ْس َت ْهزِ ُءو َن
إ َّن َما ُك َّنا َن ُخ ُ
الل َو َآيا ِت ِه َو َر ُس� � ��ولِ ِه ُك مُ
ُ
 )#^٦٥^#ال َت ْع َت ِذ ُروا ق َْد َك َف ْرتُ ْم بَ ْع َد إميَ ِانك ُْم إن َّن ْع ُف َعن طَا ِئ َف ٍة ِ ّمنك ُْم
نُ َع ِّذ ْب طَا ِئ َف ًة ِبَأ َّن ُه ْم اَكنُوا ُم ْجرِ ِم َني} [التوبة.]٦٦ ،٦٥ :

في البلدان ..فال يبقى طاغوت يحول بني الشعوب وأنوار
ين ُك ُّل ُه للِهَّ ِ }
{وقَا ِتلُ ُ
وه ْم َح ىَّت ال َت ُك� � ��و َن ِف ْت َن ٌة َو َيكُو َن ال ّ ِد ُ
القرآنَ ،
[األنفال .]٣٩ :تلك حقوق القرآن التي قام بها الرسول #

اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك..

من األعصار ،إلى أن خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب

ف���ي تالوته وتد ّبره في هذا الش���هر الكرمي خاصة وفي

ص���وت النفاق واضطهد صوت احلق والفالح ،لكن ال بد

وفي القبر أنيس���اً وفي القيامة شفيعاً ،وصلى الله وسلم

ممن يستمعون القول
نس���أل الله عز وجل أن يجعلنا ّ

ممن يتلونه حق تالوته..
فيتبعون أحس���نه ..اللهم اجعلنا ّ

والصحابة األخيار ،ومن تبعهم في الس���والف الفواضل

اللهم اجعله حجة لنا ال حجة علينا ،وأعنا على االجتهاد

يأخذون عرض هذا األدنى ويقولون :سيغفر لنا ،وارتفع

جميع ش���هور الس���نة عامة ،واجعله لنا في الدنيا رفيقاً

من انبالج الصبح بعد طول الظالم ..ونحن واثقون بوعد
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على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.

[قضايا تربوية]

م� �ع ��ال ��م ف� ��ي ت ��رب� �ي ��ة ال �ن �ف��س
ف � � � � � � ��ي ظ� � � � �ل � � � ��ال رم � � � � �ض� � � � ��ان

■ ■عبد العزيز مصطفى الشامي

(*)

Omarez1973@hotmail.com

ال ش��ك في أن ش��هر رمضان مع َلم مهم في تربية

النفس ،ففيه من العبادات واألعمال الصالحة ما يجعل
النف��وس تنق��اد إل��ى رب العالمي��ن ،فتزك��و النفوس،

وتطه��ر القلوب ،وتعيش األرواح أج��واء إيمانية مفعمة
بالب��ركات والرحم��ات ..ومما قيل م��ن روائع الكالم عن

دور ش��هر رمضان في تربية النفس ،ما كتبه اإلمام ابن

الش َه َو ِ
ابَ ،و َي ْس َتفْ رِغُ ِم ْن الْقَ ل ِ
الش َر ِ
ات
ْب أَ ْخلاَ َط ّ
ام َو ّ
ّ
الط َع ِ
ِ
��ر ِع ِه بِقَ ْد ِر
ال
��ي ِر ِه إ َل��ى اللهّ ِ َت َعا َلىَ ،و َش ْ
ْمعوق��ة َل ُه َع ْن َس ْ
ص َل َح ِة ِب َح ْي ُ
اه َولاَ
��اه َوأُ ْخ َر ُ
��ث َي ْن َت ِف ُع َب ْه ال َْع ْب ُد ِفي ُد ْن َي ُ
ال َْم ْ
صا ِل ِح ِه ال َْع ِ
اج َل ِة َو آْال ِج َل ِةَ ،و َش َ��ر َع
َي ُ
ض ّر ُه َولاَ َيقْ َط ُع ُه َع ْن َم َ
ُ
��وف الْقَ ل ِ
وح ُه ُعكُ
ْب
��م الاِ ْع ِتكَ َ
ص ُ
��ود ُه َو ُر ُ
اف ا ّل ِذي َمقْ ُ
َل ُه ْ
اع
َع َل��ى اللهّ ِ َت َعا َلىَ ،و َج ْم ِع ّي ُت ُه َع َل ْي�� ِه َوال َْخل َْوةُ ِب ِه َوالاِ ْن ِق َط ُ

ص�َل�اَ ُح الْقَ ل ِ
ْب
القي��م (رحمه اهلل) ،حيث ق��الَ « :ل ّما كَ َ
ان َ
��ي ِر ِه إ َل��ى اللهّ ِ َت َعا َلى ُم َت َوقّ فاً
ام ُت ُه َع َلى َطرِيقِ َس ْ
َو ْ
اس�� ِتقَ َ

��ب َحا َن ُه؛
َع ْن الاِ ْش�� ِت َغالِ ِبال َْخلْقِ َوالاِ ْش�� ِت َغ ُ
ال ِب ِه َو ْح َد ُه ُس ْ
��ال َب َد َل َهاَ ،و َي ِ
��ث َي ِ
ِب َح ْي ُ
ير ال َْه ّم
ير ِذكْ ُر ُه َو ُح ّب ُه َوالإْ ِقْ َب ُ
ص ُ
ص ُ

الش َر ِ
ول ُم َخا َل َط ِة
ض ُ
ض ُ
ام َو ّ
اب َو ُف ُ
ان ُف ُ
ول ّ
الط َع ِ
َت َعا َلىَ ،وكَ َ
ِيد ُه َش َ��عثاً،
ض ُ
ض ُ
ول الْكَ لاَ ِم َو ُف ُ
ام َو ُف ُ
ول ال َْم َن ِ
الأْ َ َن ِ
ام ِم ّما َيز ُ
��ت ُت ُه ِفي كُ ّل َو ٍ
اد َو َيقْ َط ُع ُه َع ْن َس ْي ِر ِه إ َلى اللهّ ِ َت َعا َلى،
َو ُي َش ّ
��ه َو ُي ِ
��ه أَ ْو َي ُع ُ
��ة ال َْعزِي ِز
أَ ْو ُي ْ
ت َر ْح َم ُ
��ه اقْ َت َ
ض ْ
وق ُف ُ
وق ُ
ض ِع ُف ُ
يم ِب ِع َب ِ َ
ول
ب ُف ُ
ض َ
الر ِح ِ
الص ْو ِم َما ُيذْ ِه ُ
ّ
اد ِه أ ْن َش َر َع َل ُه ْم ِم ْن ّ

ك لأِ ُ ْن ِس�� ِه ِب ِه َي ْو َم ال َْو ْح َش ِة ِفي ال ُْق ُبو ِر
ِبال َْخلْقِ فَ َي ُع ّد ُه ِب َذ ِل َ
ود
اه فَ َه َ
ص ُ
��و ُ
ِح َ
��ذا َمقْ ُ
ي��س َل ُه َولاَ َما َيفْ َر ُح ِب ِه ِس َ
ي��ن لاَ أَ ِن َ
الاِ ْع ِتكَ ِ
اف الأْ َ ْع َظم»(((.

َع َلى َج ْم ِع ّي ِت ِه َع َلى اللهّ ِ َو َل ّم َش َ��ع ِث ِه ِب ِإقْ َبا ِل ِه ِبالْكُ ّل ّي ِة َع َلى
ال َع َلى اللهّ ِ
ث الْقَ ل ِ
ْب لاَ َيل ُّم ُه إلاّ الإْ ِقْ َب ُ
اللهّ ِ َت َعا َلى ،فَ ِإ ّن َش َع َ

(*) باحث شرعي ومدقق لغوي.
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التفَ ّك ِر ِفي َت ْح ِ
ص ِ
يل
كُ ّل ُه ِب�� ِهَ ،وال َْخ َط َر ُ
ات كُ ّل َها ِب ِذكْ �� ِر ِهَ ،و ّ
ب ِم ْن ُه؛ فَ َي ِ
َم َر ِ
ير أُ ْن ُس ُه ِباَللهّ ِ َب َدالً َع ْن أُ ْن ِس ِه
ص ُ
اضي ِه َو َما ُيقَ ّر ُ

((( زاد املعاد البن القيم (.)87 -86/2

ورغ���م الدور التربوي لش���هر رمض���ان ،إال أن هناك ما

يُضعف تأثير الصيام واألعم���ال الطيبة عند كثير من الناس،
فال يستفيدون من رمضان ،فيخرجون منه كما دخلوا فيه ،وفي

مؤجلة فقط ملا بعد الش���هر ،فلم
أحي���ان كثيرة تكون املعاصي ّ

مؤجلة
يتركوها ويبغضوها ويتوبوا إلى الله منها ،بل هي فقط ّ
ملا بعد رمضان ،والسبب الرئيس في هذا هو إلف العادة!

إلف العادة من اآلفات الخطيرة:
إن من أعظم آفات العبادات :آفة اإللف والعادة ،فعندما
يعتاد امل���رء العبادات وتصب���ح جزءاً م���ن برنامجه اليومي
كالصالة ،واألس���بوعي كاجلمعة ،والسنوي كرمضان واحلج؛

تتح ّول هذه العب���ادات إلى مجرد أفعال وأق���وال متكررة ال
تُضيف جديداً إلى حياة الفرد.
وإن َمن يدق���ق النظر في ركن الدين األعظم بعد توحيد

عبرة تربوية في استقبال رمضان:
قبل عام و ّدعنا ش���هر رمضان ،ثم ها هو يقبل

اآلن ،ورمبا لم يش���عر كثير من���ا بقيمة الزمن الذي
ُطويت فيه األيام والشهور ،وأننا مسافرون إلى الله،
ك
{وَأ َّن ىَإل َر ِبّ َ
ولكل عبد نهاية وال بد ،قال الله تعالىَ :
ا ْل ُـم َنت َه� � ��ى} [النج� � ��م .]٤٢ :وقد ذكر ابن أبي حامت عن

الله تعالى ،وهو الصالة ،التي وصفها الله سبحانه بأنها تنهى
عن الفحش���اء واملنكر فقال س���بحانه{ :ا ْت ُل َما ِ
ك ِم َن
ُأوح َي إلَ ْي َ
الصال َة َت ْن َهى َع ِن ا ْل َف ْح َشا ِء َوا ْلـمنكَرِ َولَ ِذ ْكر هَّ ِ
ال ِْك َت ِ
الل
الصال َة إ َّن َّ
اب َوَأ ِق ِم َّ
ُ
ُ
َأ ْك َب ُر} [العنكبوت]٤٥ :؛ يجد أنها حت ّولت إلى عادة من العادات

اجلنة أو إلى النار»(((.

بل صارت أش���به بجهاز تسجيل ،يكبر املسلم ليدخل صالته،

الزاد الذي يق ّرب���ه إلى الله تعالى؛ حيث إن الطريق

يقرأ وال تد ّبر ألذكارها ،ويخرج منها كما دخل ،فال خشوع وال

تعالى ش���هر رمضان لتطهير القل���وب من اخلطايا

وك���ذا في صيام رمض���ان ،فاملالحظ أننا في كل س���نة

بتوبة تغس���ل عنا الذنوب؟! ومن ثم يُزال الران من

هذا الش���هر وأهميته ومكانته ،وما يجب علينا من اغتنامه،

بال ذنوب ،وما أدرانا فقد يكون رمضان األخير في

فيها ،ثم بعد رحيله نس���مع كذل���ك بعض املواعظ في وداعه

ومع األسف ،فإن من الناس من يستقبل الشهر

وقضية ألفناها؛ عبر أحداث رتيبة تتكرر علينا في السنة وفي

وقد أخط���أ من ال يفرق بني رمضان وغير رمضان،

عن���د كثير منا ،فأصبحت ال تنهى عن الفحش���اء وال املنكر!

عم���رو بن ميمون األودي أنه قال :قام فينا معاذ بن
جبل رضي الله عنه فقال« :يا بني أ ْود ،إني رس���و ُل
رس���ولِ الله إليكم ،تعلمون أن املع���اد إلى الله ،إلى
وإن مما يجب على العبد املس���لم أن يبحث عن

فيكرر لس���انه احملفوظات التي اعتادها بال تفكير منه فيما

موحش وطويل ،وال ب���د فيه من زاد ،وقد جعل الله

خضوع وال قرب ،إال من َر ِح َم الله تعالى.

والعي���وب وغفران الذنوب ،فهل اس���تقبلنا رمضان

نس���تقبل شهر رمضان ثم نودعه ،نسمع قبله بقليل عن فضل

القلوب فنحس���ن اغتنام أيامه ،لنخرج من رمضان

حتى حفظ الن���اس أحاديثه وآياته ،فل���م يتدبروها ويفكروا

حياتنا ..فاغسل ذنوبك قبل مماتك.

واحلزن على فراقه ،حتى أصبح ذل���ك األمر عادة تعودناها

بعدم اهتمام وعدم اكتراث ،كأنه ش���هر من الشهور،

الش���هر وفي األسبوع وفي اليوم .ولئن كان االعتياد على كثير
من ش���ؤون حياتنا الدنيوية مقب���والً ،فإن من غير املقبول أن

وأن يجعل يوم صومه كيوم فطره .وهناك من يعرف

ينسحب ذلك على عباداتنا التي نتقرب بها إلى الله سبحانه.
لذل���ك ينبغي لنا أن نتذكر جي���داً أن من آفات العبادات

اخلطيرة العظيمة أن تتحول العبادة إلى عادة ،يؤديها الواحد
منا دون أن تترك أثراً في نفسه أو سلوكه.

للشهر فضله ومكانته ،لكنه ال يستقبله بتوبة نصوح،
وعزم أكيد على االس���تقامة في أيام���ه ولياليه ،بل
يستقبله بفتور وعدم جدية وقلة نشاط.

((( تفسير ابن كثير (.)335/4
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ومن المعالم التربوية لشهر رمضان ما يلي:

تربية النفس على التقوى:

1

تدري���ب النفس على حتقيق التقوى واخلوف من الله

س���بحانه وجتنب مساخطه وااللتزام بطاعته؛ من أسمى
ين َآمنُوا
{ي� � ��ا َُّأي َها ال َِّذ َ
أهداف فريضة الصيام ،قال تعالىَ :

ِ
�ب َع َل ْي ُك� � � ُ�م ِّ
ين ِمن ق َْب ِل ُك� � � ْ�م لَ َع َّلك ُْم
الص َي ُ
ام َك َما ُك ِت َب َع� �َل��ىَ ال َِّذ َ
ُكت� � � َ
َت َّت ُقو َن} [البقرة.]١٨٣ :
���ب َحانَ ُه ِب َه��� َذا الْكَلاَ ِم أَنَّ
قال اإلمام الرازي« :بَينَّ َ ُس ْ

الص ْو َم يُورِ ثُ ال َّت ْق َوى لمِ َا فِ يهِ مِ َن انْكِ َس���ارِ َّ
الش ْه َو ِة َوانْقِ َم ِاع
َّ
َ
لأْ
َ
الْ َه َوى؛ َف ِإ َّن ُه يَ ْر َد ُع َعنِ ا َش���رِ َوالْ َبطرِ َوالْ َف َو ِ
اح ِش ،ويهون
لذات الدنيا ورئاس���تها؛ َو َذل َ
الص ْو َم يَ ْك ِس��� ُر َش ْه َوةَ
ِك لأِ َنَّ َّ

الص ْو َم َه���ا َن َعلَيْهِ أَ ْم ُر َه َذيْنِ
الْ َب ْط���نِ َوالْ َف ْر ِجَ ،ف َم ْن أَ ْكثَ َر َّ
َّ���ت َعلَيْهِ ُم ْؤنَتُ ُه َماَ ،ف َكا َن َذل َ
اب
ِ���ك َرادِ عاً لَ ُه َعنِ ا ْر ِت َك ِ
َو َخف ْ
المْحَ َارِ ِم َوالْ َف َو ِ
اس ِ���ة فِ ي ال ُّدنْ َيا
اح ِشَ ،و ُم َه ِّوناً َعلَيْهِ أَ ْم َر ال ِّريَ َ
َو َذل َ
ض ُت
اب ال َّت ْق َوى َف َي ُكو ُن َم ْعنَى الآْ يَةِ َف َر ْ
ِك َجامِ ٌع لأِ َ ْس��� َب ِ

ني ا َّلذِ ي َن أَثْنَيْ ُت َعلَيْهِ ْم
الص َيا َم ِلتَ ُكونُوا ِبهِ مِ َن المْ ُتَّقِ َ
َعلَيْ ُك��� ُم ِّ
فِ ي كِ تَابِي»(((.

تربية النفس على التوبة:

2

عبر عام طويل يحمل العب���د على ظهره العديد من

الذن���وب واملعاصي ويقع في مخالف���ات كثيرة ،والذنوب
متيت القلوب ،وغبارها يزك���م األنوف ،وإذا اعتاد العبد
الذنب استسهله وخاض في غماره ،فيظلم قلبهَ ،ع ْن أَبِي
ُه َريْ َرةََ ،ع ْن َر ُس���ولِ اللَّهِ َ #ق���ا َل« :إِنَّ ال َعبْ َد ِإ َذا أَخْ َط َأ
استَ ْغ َف َر
َخ ِطيئَ ًة نُكِ ت َْت فِ ي َقل ْ ِبهِ نُ ْكتَ ٌة َس ْو َداءَُ ،ف ِإ َذا ُه َو نَ َز َع َو ْ

اض َوالمْ َ ْع ِص َي َة ب َ
اب
ال َّنقَاءِ َوالْ َب َي ِ
ص َ
الس َوادِ أَ َ
ِش ْيءٍ فِ ي َغايَةِ َّ
���ب َذل َ
َذل َ
ِك الجْ َ َما َل مِ نْهُ،
ِ���ك الأْ َبْ َي َ
ض َفب َّ
ِالض ُرو َر ِة أَ َّن ُه يُ ْذ ِه ُ
ص َل َذل َ
َو َك َذل َ
ِك
ص َ
صا َر َك َأ َّن ُه َح َ
اب المْ َ ْع ِص َي َة َ
ِك الإْ ِ نْ َسا ُن ِإ َذا أَ َ

الس َوا ُد فِ ي َذل َ
اض»(((.
ِك الْ َب َي ِ
َّ
وسواد القلب – عياذاً بالله  -ينعكس على اجلوارح،

فتس���يء األفعال ،وترتكب القبائح ،قال الشيخ مصطفى
العدوي« :الس���واد على القلب مينع اإلميان ونور اإلميان
من اخلروج من القلب إلى الصدر ،فتجد الصدر مظلماً،
كما أن املش���كاة تكون مظلمة إذا كانت الزجاجة سوداء،

فتجد اليد تتحرك في ظلمة ،والرجل تخطو في الظلمات،
والعني تنظر في الظلمات ،وهكذا يتحرك كبهيمة عمياء
إذا كان القلب قد اسود من املعاصي»(((.

ولذل���ك كان حتصيل املغفرة من أه���م معالم تربية

النفس في رمضان ،فمن خ���رج من رمضان غير مغفور
الذنب فالوعيد في حقه ش���ديد ،ف َع ْن أَبِي ُه َريْ َرةََ ،قا َل:
َقا َل َر ُس���و ُل اللَّهِ َ « :#ر ِغ َم أَنْ ُ
ف َر ُج ٍل ذُكِ ��� ْر ُت ِعنْ َدهُ َفل َ ْم
ص ِّل َعل َ َّيَ ،و َر ِغ َم أَنْ ُ
ف َر ُج ٍل َد َخ َل َعلَيْهِ َر َم َ
ضا ُن ثُ َّم انْ َسل َ َخ
يُ َ
َقبْ��� َل أَ ْن يُ ْغ َف َر لَهَُ ،و َر ِغ َم أَنْ ُ
ف َر ُج ٍل أَ ْد َر َك ِعنْ َدهُ أَبَ َواهُ الكِ َب َر
َفل َ ْم يُ ْد ِخلاَ هُ ا َ
جل َّن َة»(((.

ق���ال املباركف���وري« :و َق ْولُهَُ ( :ر ِغ َم أَنْ ُ
���ف َر ُج ٍل) أَ ْي:
اب كِ نَايَ ًة َع ْن حصول الذل .ال َّر َغ ِام َو ُه َو
لَ ِص َق أَنْفُ��� ُه بِالتُّ َر ِ

اس ُ
���ت ْعمِ َل فِ ي ال ُّذ ِّل َوالْ َع ْجزِ َعنِ
التُّ َر ُ
اب َه َذا ُه َو الأْ َ ْ
ص ُل ثُ َّم ْ
ِص ِ
اف َوالاِ نْقِ َيادِ َعلَى ُك ْرهٍ  .انْتَ َهى.
الاِ نْت َ
َو َه��� َذا ِإخْ َبا ٌر أَ ْو ُد َعاءٌ َوالمْ َ ْعنَى بَعِ ي��� ٌد َعلَى الْ َعاقِ لِ أَ ْن

يَتَ َم َّك َن مِ ْن إ ِْج َراءِ َك ِل َم ٍ
ِس���انِهِ َف َيفُو َز ِب َها
ات َم ْع ُدو َدةٍ َعلَى ل َ
َفل َ ْم يَ ْغتَ ِن ْم ُه َف َحقِ ي ٌق أَ ْن يُذِ َّل ُه اللَّهُ ،ثُ َّم انْ َس َ
���ل َخ َر َم َ
ضا ُن أَ ِي
انْق َ
ُ���ب أَ ْو لَ ْم يُ َع ِّظ ْم ُه
َضى َقبْ��� َل أَ ْن يُ ْغ َف َر لَ ُه أَ ْي ِب َأ ْن لَ ْم يَت ْ
ِبالمْ ُ َبالَغَ���ةِ فِ ي َّ
اعةِ َحتَّى يَغْفِ َر لَ���هَُ ،فل َ ْم يُ ْد ِخلاَ هُ الجْ َ َّن َة
الط َ
ِل َعقُوقِ هِ َوتَق ِْصيرِ ِه فِ ي َح ِّقهِ َما»(((.

َاب ُس���قِ َل َقلْبُ���هَُ ،و ِإ ْن َعا َد زِ ي َد فِ ي َها َحتَّ���ى تَ ْعل ُ َو َقل ْ َبهُ،
َوت َ
َو ُه��� َو ال َّرا ُن ا َّلذِ ي َذ َك َر اللَّهُ» { َك اَّل بَ ْل َرا َن َع ىَل ُقلُو ِبهِ م َّما اَكنُوا
َيك ِْس ُبو َن} [املطففني.(((]١٤ :
قال املباركفوري« :وقوله( :نُ ْكتَ ٌة َس ْو َداءُ) أَ ْي ُجعِ ل َ ْت فِ ي
َقل ْ ِبهِ نُ ْكتَ ٌة َس��� ْو َداءُ أَ ْي أَثَ ٌر َقلِي ٌل َكال ُّنق َْطةِ َش َب ُه الوسخ في
املرآة والس���يف ونحوهماَ ،ويَخْ تَل ُ
ِف َعلَى َح َس ِب المْ َ ْع ِص َيةِ

فقص َر
م���ن
صيام وقيامُ ،غفِ َر له ما س���لف من الذنوبّ ،
ٍ
ولم يفعل حتى انس���ل َخ الشه ُر ومضى ،فمن وج َد فرص ًة

((( مفاتيح الغيب (.)240/5
((( سنن الترمذي ( ،)3334وابن ماجه ( ،)4244وحسنه األلباني.

((( حتفة األحوذي (.)178/9
((( سلسلة التفسير للشيخ مصطفى العدوي (.)36/5
((( صحيح سنن الترمذي لأللباني (.)3545
((( حتفة األحوذي (.)372/9

اب
َو َقدْرِ َهاَ ،والحْ َ ْم ُل َعلَ���ى الحْ َ قِ يقَةِ أَ ْولَى مِ ْن َج ْعلِهِ مِ ْن بَ ِ
ال َّت ْمثِيلِ َوالت َّْش��� ِبيهِ ؛ َحيْثُ قِ ي َل َش َّب َه الْ َقل ْ َب ِبثَ ْو ٍب فِ ي َغايَةِ
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أنف من علم أنه لو ّ
وقال املناوي« :رغ َم ُ
كف نفس���ه
عن الش���هوات شهراً في كل سنة ،وأتى مبا ُو ِظ َف له فيه

عظيم ًة بأن قام فيه إمياناً واحتساباً ،عظمه الله ومن لم

من لس���انه ويده ،فال ينبغي للعبد أن يصوم رمضان وهو

إن رمضان فرصة نادرة ثمينة فيها الرحمة واملغفرة،

معاص يجب احلذر منها واجتنابها من الصائم وغيره؛ إذ
ٍ

محدودة ،ومردة الش���ياطني مصفَّدون ،ولله عتقاء في كل

لم يدع قول الزور والعمل ب���ه واجلهل ،فليس لله حاجة

يعظمه حقره الله وأهانه»(((.

متيسرة ،واألعوان عليها كثيرون ،وعوامل الفساد
ودواعيها
ّ

ليلة ،وأبواب اجلنة مفتح���ة ،وأبواب النيران مغلقة ،فمن
ل���م تنله الرحم���ة مع كل ذلك فمتى تنال���ه إذن؟! وإذا لم

يُغف���ر له في رمضان فمتى يُغفر مل���ن ال يُغفر له في هذا

والس���ب والشتم والكذب ،وهي
واقع في الغيبة والنميمة
ّ

إنه���ا جترح الصوم وتُضعف األجر؛ لقول النبي « :#من
في أن يدع طعامه وشرابه»((( ،ولقوله « :#الصيام ُجنّة،

فإذا كان يوم صوم أحدكم ف�ل�ا يرفث وال يصخب ،فإن
سابه أحد أو قاتله فليقل :إني صائم»(((.

الش���هر؟! ومتى يُقبل من ُر ّد في ليلة القدر؟! ومتى يصلح

فالصوم ليس مجرد اإلمس���اك عن الطعام والشراب
واجلِ ماع من الفجر حتى غروب الشمس ،كال ،فهناك ِح َكم

البدار لم يحصد يوم احلصاد غير الندم واخلسارة(((.

بطن���ه وال تصوم جوارح���ه ،فيصوم عن احل�ل�ال املباح،

َم���ن ال يصلح في رمضان؟ ومت���ى يصلح من كان فيه من

داء اجلهالة والغفلة مرضان؟ َمن فرط في الزرع في وقت
وحصول العبد على مغفرة الله سبحانه في رمضان
ميس���رة ،متعددة الطرق والوسائل ،ف َع ْن أَبِي ُه َريْ َرةَ َقا َل:
صا َم َر َم َ
ِساباً،
ضانَِ ،إ َ
َقا َل َر ُسو ُل اللَّهِ َ « :#م ْن َ
مياناً َو ْ
احت َ
َ���د َم مِ ْن َذنْ ِب���هِ »((( ،وزاد اإلمام أحمد في
ُغفِ ��� َر لَ ُه َما تَق َّ

مس���نده(((“ :وما تأخر” .قال احلافظ اب���ن حجرَ « :ق ْد
َو َق َع ْت َهذِ ِه ال ِّزيَا َدةُ أَيْض���اً فِ ي َحدِ ِ
الصامِ ِت
يث ُع َبا َدةَ بْنِ َّ
ِسنَا ُدهُ َح َس ٌن»(((.
ِعنْ َد الإْ ِ َم ِام أَ ْح َم َد مِ ْن َو ْج َهينْ ِ َوإ ْ
وب َّينت هذه األحاديث أن للمغفرة ش���رطني ،اإلميان

بالله سبحانه واإلخالص له واحتساب األجر عنده ،قال
احلافظ ابن حجر« :قوله (احتساباً) ألن الصوم إمنا يكون

ألجل التقرب إلى الله ،والنية شرط في وقوعه قربة ،أي:
مؤمناً محتس���باً ،واملراد باإلميان االعتقاد بحق فرضية
صومه ،وباالحتس���اب طلب الثواب من الله تعالى .وقال
اخلطابي( :احتس���اباً) أي عزمية ،وهو أن يصومه على
معنى الرغبة في ثوابه ط ّيبة نفس���ه بذلك غير مستثقل
لصيامه ،وال مستطيل أليامه»(((.
3

تربية النفس على العفو والصفح:
م���ن األمور التربوية التي يج���ب أن يخرج بها العبد

من رمضان؛ أن يبتعد عن أذى الناس ،ويس���لم املسلمون
((( فيض القدير (.)34/4
((( لطائف املعارف ،البن رجب ،ص ،211بتصرف يسير.
((( أخرجه البخاري ( ،)1901ومسلم (.)759
((( أخرجه أحمد في املسند (.)22713
((( فتح الباري (.)138/4
((( فتح الباري (.)138/4

وأس���رار هذا بعضها ،لكننا نرى كثي���راً من الناس تصوم
ويتناول ما حرم الله من املنكرات كقول الزور وفعل الزور،

فال يتورع بلسانه عما حرم الله ،وال يغض بصره كذلك عن
احملرم���ات ،ويقع بيده ورجله في احملرمات ،بل رمبا يفطر

عند إفطاره على كسب محرم ..وال حول وال قوة إال بالله.

وإن مما يس���تجلب العبد عفو الل���ه عنه بعفوه عن

الن���اس ،ولني اجلانب معهم ،وخف���ض اجلناح لهم ،فعن
َعائ َ
ْت لَيْل َ َة
ِش��� َة أَ َّن َها َقالَ ْت( :يَا َر ُسو َل اللهِ أَ َرأَيْ َت ِإ ْن َوا َفق ُ
الْ َقدْرِ َما أَ ْد ُعو؟ َقا َل :تَقُو ِلنيَ :الل ُه َّم ِإ َّن َك َع ُف ٌّو تحُ ِ ُّب الْ َع ْف َو
اع ُ
ف َعنِّي) .
َف ْ
(((

قال ابن رجب« :والعف ّو من أس���ماء الله تعالى ،وهو

الذي يتجاوز عن س���يئات عب���اده ،املاحي آلثارها عنهم،
وهو يحب العفو ،فيح���ب أن يعفو عن عباده ،ويحب من
عباده أن يعف���و بعضهم عن بعض؛ فإذا عفا بعضهم عن

بعض عاملهم بعفوه ،وعفوه أحب إليه من عقوبته»(.((1
4

الشعور بوحدة األمة:

وأنت تصوم هذا العام وتفطر على ما رزقك الله من
خي���ره وفضله ،تذ ّكر إخوان���ك املبتلني في كل مكان ،في
أرض الشام وبورما وغيرها ،فاستشعر معاناتهم وآالمهم،

وابذل لهم من مالك ودعائك ما تس���تطيع ،واحمد ربك

على نعمة العافية ،ف���إن من األمور التربوية في رمضان
((( أخرجه البخاري (.)5710
((( أخرجه البخاري ( ،)1805ومسلم (.)1151
((( أخرجه الترمذي ( )3513وصححه األلباني في صحيح اجلامع (.)4423
( ((1لطائف املعارف البن رجب ص (.)228
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الشعور بوحدة األمة وجماعية الطاعة ،فلو أن الله تبارك
وتعالى كلّف كل واحد من���ا بصيام  30يوماً وحده وقيام

وانته���ا ًء يحمل في طياته عوام���ل الوضوح والثبات ،فال

تس���تطيع سلطة أو جماعة أن تُخفيه أو حت ّرف املسلمني

 30ليلة منفرداً عمن حول���ه؛ لوجد صعوبة كبيرة ،وكان

«صو ُموا ِل ُر ْؤيَتِهِ َوأف ِْط ُروا ِل ُر ْؤيَتِهِ َ ،ف ِإ ْن
عنه ،قال النبي ُ :#
ُغ ِّب َي َعلَيْ ُك ْم َفأ ْكمِ لُوا ِع َّدةَ َش ْع َبا َن ثَال ِثنيَ»(((.
واختيار الس���نة القمرية في التوقي���ت له فيه ِح َكم

الطاعة واخلير والبر ،فاملس���اجد متتل���ئ ،وأعمال البر

عش���رة أيام ،فعلى هذا يتقدم شهر رمضان كل عام عنه

هذا العمل فيه مشقة عظيمة ،لكن من رحمة الله تبارك

وتعال���ى باألمة أن جعل الطاع���ة جماعية ،ففي رمضان
يصير الغالب على املجتمع حرصه على الصيام مع أعمال
والصدقات يتسابق فيها املتسابقون ،واألخالق السمحة

تفرض نفسها ،والكل يقرأ القرآن ويجلسون في املساجد،
وما ذلك إال مبا أودعه الله في هذا الش���هر من بركات،

وتيسيره للناس سبل اخلير عن غيره من الشهور.

عظيمة ،فالس���نة القمرية أقل من السنة الشمسية بنحو
في السنة املاضية عشرة أيام ،وعلى هذا ففي خالل ستة
وثالثني عاماً ال يبقى يوم من أيام الس���نة إال وقد صامه

املسلم ،يشهد له بصومه لربه.

اليوم القصي���ر ..واليوم الطوي���ل ..واليوم احلار..

واليوم البارد ..وبذلك يتس���اوى املسلمون في كل أقطار

حمية للجسد:

5

من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد أن جعل الصيام
وقاية وحماية وتنظيفاً للبدن مما فيه من س���موم وأدواء،

فف���ي الص���وم صحة الب���دن ،وخلوصه م���ن األخالط
الرديئة ..وفي الصوم إضعاف للش���هوات التي تزداد مع

األكل والشرب وإطالق النظر ،فيأتي الصيام ليكسر هذه

الشهوات ،فيحفظ اإلنسان جوارحه.

إن البدن طوال العام مع العمل يك ّل ومي ّل وقد تصاب

أجهزة اجلس���م باآلالم واألس���قام ،واألفضل أن تستريح
األعضاء بعضاً من األوقات لتستعيد نشاطها وقوتها مرة

أخ���رى ،فمن رحمة العزيز العلي���م أن جعل للمعدة وقتاً
تستريح فيه كما يستريح غيرها من األعضاء.

وبامتناع اإلنس���ان عن الش���هوات بالصوم املشروع؛

ترتقي نفس���ه وتس���مو روحه ،وكأنها تقت���رب من املأل

األعلى الذين ال يأكلون وال يشربون وال يتناكحون؛ فيكون
ال مه ّماً
هذا السمو الروحي وكس���ر حدة الشهوات عام ً
ليتخلص املرء من حصار اآلفات املهلكة.

الصوم يف احلر واستدارة الزمان:

6

الصوم في احلر ومع طول النهار مدرسة عظمى في

الصبر ،وفي���ه من األجر الكثير ملن صبر على ذلك ،وقد
شاء الله سبحانه أن يجعل الشهر القمري رمضان مح ً
ال

للصيام ،ولهذا الشهر عالمته الكونية الكبيرة؛ القمر بدءاً

الدنيا في مقدار الصيام وشدته ،ولوال هذا لكان نصيب

أهل املناطق احلارة أشد من نصيب أهل املناطق الباردة،
ً
وناس يصومون يوماً
طوي�ل�ا أبد الدهر وناس يصومون
يوماً قصيراً.

َّ
وج���ل بعب���اده أن علق الصوم
ومن رحم���ة الله ع َّز

واإلمس���اك على عالمتني سماويتني يس���هل متييزهما،

هم���ا طلوع الفجر ،وغروب الش���مس ،وف���ي ذلك ضبط

للوقت يس���تطيعه أي إنس���ان في أكثر مناطق العالم كما
ض ِم َن
اشبُوا َح ىَّت َي َت َبينَّ َ لَك ُُم ا ْلـ َخ ْيطُ األ َْب َي ُ
قال سبحانهَ :
{و ُكلُوا َو رْ َ
ا ْلـ َخ ْي ِط األ َْس َو ِد ِم َن ا ْل َف ْجرِ ث َُّم َأ ِت ُّموا ِّ
الص َي َام ىَإل الل َّْي ِل} [البقرة.]١٨٧ :
وم���ن رحمة الله بعباده أن من���ح الناس في رمضان
وقت���اً يع ّوضون في���ه كل ما فقدوه في صي���ام اليوم من

حاجة اجلس���د ،وذلك بإباحة الطعام والشراب والنكاح
لي�ل�ا ،ومنعه منهم نهاراً ،وبذل���ك يتمحض الصيام نفعاً
ً
خالصاً لإلنسان بدنياً ونفسياً.

وفي تعيني ش���هر رمضان بالذات شهراً للصوم ،دون
ترك التعيني لإلنس���ان ليختار ش���هراً معيناً لنفسه من

السنة؛ إشعار للمسلمني بوحدتهم ،ومن تعويدهم النظام
َّ
وجل ،وفيه فتح الباب
واالنضباط واالستس�ل�ام لله ع َّز
ألعمال موحدة من اخلير ينال كل مس���لم من املس���لمني
فيه���ا نصيبه ،وإعالن لدخول املس���لمني جميعاً في يوم
واحد مدرس���ة واحدة فيه���ا الصيام والقي���ام ،والبذل

واإلحسان ،وتالوة القرآن.

((( أخرجه البخاري ( ،)1909ومسلم (.)1081
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يا باغي اخلري أقبل:
إن أب���واب األجر في اإلس�ل�ام كثيرة ،وإن أس���باب

اكتساب احلسنات متعددة ،وفي شهر رمضان تتضاعف
أج���ور األعمال الصاحلة ،فض ً
ال م���ن الله  -عز وجل -

على عباده ،وينادي مناد في أول ليلة من رمضان فيقول:
«يا باغي اخلير! أقبل ،ويا باغي الشر! أقصر»(((.

إن األي���ام صحائف األعمار ،والس���عيد من يخلّدها

بأحسن األعمال ،وراحة النفس في قلة اآلثام ،ومن عرف

ربه اش���تغل به عن هوى نفسه ،وفي هذا الشهر املبارك
املن���زل فيه القرآن العظيم املتعدد فيه طلب أنواع املغفرة
من التوسع في املعروف والبذل والدعاء وتفريج الكربات
واإلكثار من العبادات ،إال أن بعض الناس أرخص لياليه،

وأرهق فيها بصره مع الفضائيات ،يعيش معها في أوهام،

ويسرح فكره حولها في خيال ،ويتطلع لها لعل فيها سعادة

السراب ،فإذا انقضى شهر الصيام ال ملال فيه جمع ،وال
لآلخرة ارتفع ،ربح الناس وهو اخلاسر.

إن م���ن رحمة الله بعباده في رمضان أن س���اعدهم على

الطاعات وه ّيأ لهم الوسائل املعينة على ذلك ،فعن أبي هريرة
 -رضي الله عنه  -أن النبي  #قال“ :إذا جاء رمضان فتحت

أبواب اجلنة وغلقت أبواب النار وصفدت الش���ياطني” [متفق
عليه] .ففي ش���هر رمضان املبارك يفتح الله س���بحانه وتعالى

أبواب اجلنة عل���ى مصراعيها لكل تائ���ب توبة نصوحة وفق

شروطها الشرعية املعتبرة ،وتغلق بوجهه كل أبواب اجلحيم.

ومن رحم���ات الله تبارك وتعالى بالناس في ش���هر

رمضان املبارك أنه يصفد الش���ياطني الذين يسعون في
األرض فساداً.
8

تربية النفس على االستيقاظ باألسحار:
الليل واحة املتّقني ،جتتمع فيه ش���تات الهموم ،وتصفو

���حر وقت
والس َ
النف���وس ،ويتوجه العبد للقاء احلي القيومَّ ،

ش���ريف ،يقترب الله جل وعال من عباده ،لعلهم يتوبون إليه
أو يناجون���ه ويُنزلون حاجتهم به ،لكن كثيراً من املس���لمني

ط���وال العام يكونون نائمني في هذا الوقت الش���ريف ،فإذا
جاء رمضان قاموا إلى السحور فذكروا ربهم وصلوا ركعتني

وم���ا أروع لي���ل رمض���ان ،يتقلب الع َّباد ب�ي�ن أنوار

الساعات املباركة في ساعات رمضان ،فتهتز قلوبهم من

روعة املشهد ولذة اإلميان ،فتنساب الدموع.

أيها املقبل على ربه! ما أحوجك في رمضان إلى توبة

صادقة ودمعة صادقة تغس���ل عنك أدران الذنوب ،تكون

عن���وان ضراعتك ملوالك ،وبرهان خ���وف ورجاء ومحبة
للرحمن ،علها تكون طوق النجاة.

إن الس���عيد م���ن اغتنم مواس���م الش���هور ،واأليام،

والس���اعات ،وتقرب فيها إلى مواله مب���ا فيها من وظائف
الطاعات ،فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات ،فيسعد

بها سعادة من يأمن بعدها النار وما فيها من اللفحات.

فإياكم والغفلة ،وإياكم والتكاس���ل عن فعل الطاعات

واخليرات في هذا الش���هر املب���ارك ،فإن الغفلة ضيعت

عم َر كثير من الناس ،واس���تهلكت لياليهم وأيامهم ،وحني

ينزل املوت بساحة أحدهم يستذكر ما فرط فيه.

االنتباه أليام الخير ومواسم الفضل:
مر ما
وختام� � ًا ..فق ��د أظلتن ��ا أي ��ام غالية ،س ��تمر كم ��ا َّ

قبلها ،لكن هل ربحت جتارتك فيها أم خس ��رت؟ هل ازددت
قرب� � ًا م ��ن رب ��ك أم زدت عنه ُبع ��داً؟ ه ��ل آواك ربك ونصرك
وسددك وأعانك ،أم جتد األخرى من ضنك احلياة؟
إن الغفل ��ة ع ��ن هذه األي ��ام وتضييعها ليس من س ��مات
الصاحل�ي�ن ،وإمنا الصاحلون يهتفون دائم ًا{ :وعجلت إليك
رب لترضى} قو ً
ال واعتقاداً ،فرض ًا ونف ً
ال وعم ً
ال وإحسان ًا.
الله ��م ُم � َّ�ن علين ��ا بأعم ��ال صاحل ��ة ف ��ي رمض ��ان

وتقبله ��ا منّ ��ا ،وام�ل�أ نفوس ��نا ثق ��ة ب ��ك ،ومحب ��ة ل ��ك،

في جوف الليل ودعوا ربهم واستغفروه.

وطمأنين ��ة بذكرك ،وأعنّ ا اللهم على ذكرك وش ��كرك

((( أخرجه الترمذي والنسائي وغيرهما وحسنه األلباني.

وحسن عبادتك.
ُ
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[حوارات]

خريطة
النهوض
الحضاري

لألمة

حوار مع األستاذ الدكتور عماد الدين خليل

(*)

■ ■أجرى احلوار :إمساعيل طه

^ :لنه��وض الحض��اري لألم��ة المس��لمة ال ّبد م��ن الوع��ي بالهوية
وتوطي��ن الذات ،لكن نرى االس��تالب ألنظمة فكري��ة وتنظيمية ناتجًا عن
خبرة غربية ،فقد ظهر الحداثيون العرب والتفكيكيون وما ش��ابه ..كيف
يمكن التعامل مع هذا الوضع على المستوى الفكري؟
دعني أبدأ حديثي معك وجواباً على س���ؤالك هذا ،من خالل خبرتي الشخصية مع ثالثة من
احلداثيني احملس���وبني على العرب .في عام  2008على ما أذكر أتيح لي أن ّ
أطلع على حلقة من
برنامج (االجتاه املعاكس) في قن���اة اجلزيرة الفضائية ..كان محمد أركون أحد طرفي احلوار..
دققت في مالمحه فوجدته كالطفل اخلائف املذعور ..يتراجع عن رأيه مبجرد أن يجابَه مبوقف
حازم من الطرف اآلخر ..يعتذر ..يتلكأ ..وكان يعتمد ما أسميه اللغة الثالثة في طرحه ..خليط
من األلغاز واملعميات ،وكأن اللغة العربية عاجزة عن نقل أفكاره بالوضوح املطلوب.

قلت في نفس���ي :هذا هو إذن أحد أعمدة احلداثة اإلس�ل�امية في القرن العشرين ..تشويه

مقصود لكل ما هو إس�ل�امي أصيل ..عكس للرؤية بزاوية  180درجة بني تأسيسات هذا الدين
العظيم وبني ما يريده أن يكون عليه احلداثيون!!

() مفكر وأديب ومؤرخ وكاتب مسرحي وناقد ،ولد في املوصل عام 1939م.
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ل���م أس���تغرب ه���ذه اجلمل���ة من

الشك بأن هذا الدكتور احلداثي مبعوث

آية ..وفيما يدفع املسلمني ،وقد دفعهم
فع ً
ال :إل���ى تلك احلرك���ة العلمية التي

ينجرف إلى ما ال يفعله الس���وقة وأراذل

للحضارة الغربية تأسيساتها األولى التي

النقائ���ض والت ّره���ات الفكري���ة التي
طرحها الرجل والتي س���بق أن مأل بها

يب ّرر لنفس���ه ،وهو األستاذ اجلامعي ،أن

جذور أفكاره املعوجة هذه من أس���تاذه

الناس؟

بحوثه ومؤلفاته ..إذا كان الرجل يستمد
(فوكو) الذي اتهم في بولندا بالش���ذوذ

اجلنس���ي ،ثم ما لب���ث أن توفي مبرض
اإليدز؛ فال ّبد من أن ينعكس ذلك على
منظور أركون الفكري ..وإذا كان أستاذه

اآلخر الفيلسوف األملاني (نيتشه) ،الذي

أعلن موت اإلله ،ق���د انتهى به املطاف
إلى مستش���فى األمراض العصبية؛ فال

يستغرب هذا اإلفراز املرضي من تلميذه

الفكري (أركون).

من املخابرات املصري���ة يومها ،إذ كيف

في عام 2011م شاءت الظروف أن

ألتقي عبر مؤمتر في إسطنبول حداثياً
ثالثاً ..وه���و مؤلف مصري كبير ..كانت
كتب���ه منذ عق���ود تترى عل���ى الناس..
بالتناقضات احلداثية نفسها ..وبالغطاء

الفلسفي املخادع الذي يعتّم الرؤية على
املتلقّ�ي�ن ..ومبحاولة إن���زال كتاب الله

س���بحانه وتعالى من عليائ���ه ،ووضعه

كنص أدبي لدراسة الناس ،بعد جتريده

كانت أس���اس حضارتهم ،والتي قدمت
انبنت عليها ..ويوم أن ارتخت أيديهم عن

اإلمساك بالكتلة ،فيما هو نقيض املوقف
القرآني ،تركوا الفرص���ة لآلخرين بأن

يتفوقوا عليهم ويسوموهم سوء العذاب..
فأي عالقة إذن بني تخلّف املسلمني وبني

إميانه���م بالغيب؟ وقب���ل أن أ ّ
مت كالمي

رأيت الرجل وقد ارتبك ،وأصفر وجهه،

وراح يصرخ :أتريد أن يقتلني خصومي..
وأن أالحق ف���ي كل مكان! فما كان مني
إال أن أهدئ من روعه ،وأقول له إننا هنا

قب���ل ذلك بـ  15عام���اً أتيح لي أن
ألتق���ي  -عرض���اً  -حداثي���اً مصرياً

من قدس���يته ومت ّيزه ،باعتب���اره قادماً
م���ن عند الله الذي يعل���م من خلق وهو

في حلقة نق���اش علمي وليس في حلبة
مالكمة ..لقد ضلّلت بكالمك حش���وداً

في املغ���رب ..كان يدعو ف���ي كل حوار

تابع���ت محاضرته البائس���ة على

كلهم س���واء هؤالء احلداثيني ..في

محاضرات املش���اركني ،ف���إذا به يبدأ

اآلخر ..في اهتزاز ش���خصياتهم ..وفي

استدعي للمش���اركة في أحد املؤمترات

يجمعه مع بعض املش���اركني ،إلى القول

بأن���ه ال يوجد ش���يء اس���مه (حضارة

إس�ل�امية) على اإلط�ل�اق ..وإمنا هي

الفجة عن
مجموع���ة من االقتباس���ات
ّ
احلضارة اليونانية ،وبأن العقل املس���لم
يقدم أو يبتكر أو يضيف أي ش���يء
ل���م ّ
على اإلطالق ملا س���بق أن ق ّدمه العقل
اليوناني ..كان يرف���ض احلوار وينقفل
على قناعات���ه اخلاص���ة ..فقررت أن

أقرأ بحثه الذي س���يلقيه في املؤمتر..
فوجئت بأنه لي���س بحثاً على اإلطالق،

ميت لألص���ول األكادميي���ة املتبعة
وال ّ
ف���ي كتابة البحوث بأي صلة ..مجموعة
من الش���تائم الرخيصة التي ص ّبها على
رؤوس اإلسالميني ..واستدعاء للشرطة

والبولي���س ف���ي ض���رورة مالحقتهم،
وتضييق اخلناق عليهم ،واس���تئصالهم
من الوج���ود ..األمر ال���ذي دفعني إلى

سبحانه بكل شيء خبير.

مجموع���ة الطلبة الذين ُدعوا لس���ماع
كالم���ه بالهج���وم على الفك���ر الغيبي،

أوضح لهم احلق.
من الطلبة ،فأردت أن ّ

تناق���ض أفكارهم ..في نف���ي أحدهم
حقدهم الذي ال حدود له على كل ما هو

وإدان���ة تش��� ّبث املس���لمني بالغيب ّيات،
واعتبار ذلك سبب األسباب في تخلفهم

األنس���نة والعقلنة والترخنة ..فأي

املتفوقة ..ويس���تمر يق ّدم هذه الترهات

كتاب الله املتعالي الذي ال يأتيه الباطل

عن اللح���اق بركب احلض���ارة الغربية

بانفعال شديد ،حتى إذا انتهى من كالمه
طلبت مناقش���ته وب���دأت حديثي بأنه
ميارس تضلي ً
ال للطلبة األتراك املساكني

وأنه يناقض تأسيس���اً قرآني���اً للعقيدة

اإلس�ل�امية باعتبار اإلميان بالغيب هو

إسالمي أصيل في هذا العالم.

شيء أكثر من هذا ،وأبشع منه في تنزيل
من ب�ي�ن يديه وال خلف���ه ..إلى اعتباره
نصاً أدبياً وضعياً قاب ً
ال للنقد والتفكيك
ّ

والتشريح؟!

األنس���نة حيث يجرد كتاب الله من

بُعده الغيب���ي ومن ارتباط���ه بالوحي..
والعقلن���ة حيث يحكم العقل البش���ري

نقطة االنطالق ،ثم تلوت اآليات األولى
اب ال ر ْيب ِف ِ
من سورة البقرةَ { :ذلِ َ ِ
يه
ك الْك َت ُ َ َ
ين يُ ْؤ ِمنُو َن ِبا ْل َغ ْي ِب}
ُه ًدى لِّل ُْم َّت ِق� �ي� َ
�ن  )#!٢!#ال َِّذ َ
[البق� � ��رة ،]٣ ،٢ :وقلت ب���أن ذلك يتوافق

مبعطياته ..والترخنة حيث يسجن هذا

بفيزي���اء العالم ،فيما يزي���د على ألف

دائرة التاريخ!!

مع دعوة القرآن إل���ى االلتحام بالكتلة،

النس���بي القاصر احمل���دود ذو األهواء

والنزع���ات ف���ي النص اإلله���ي ويعبث
النص املتعالي عل���ى الزمن واملكان في
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لكنه���ا بأباطيله���ا لم تصم���د إزاء

ً
–
فع�ل�ا – معاجل���ة حقيقي���ة لألزمة

الفكري���ة الراهن���ة ،دون انغ�ل�اق على

موج���ات أخرى كان���ت وال تزال يضرب
بعضه���ا بعضاً ويس���قط بعضها بعضاً؛

الذات ،وبصورة تن���أى عن الذوبان في

متهافتة من الظنون واألوهام تسعى ألن

بالتفصيل ف���ي الفصل الرابع من كتابي

ألنها في حقيقتها ال تعدو أن تكون شبكة

تس���تعبد الناس باسم العلمية واألسلوب
َأس ٌء مَسَّ ْي ُت ُم َ
وه� � ��ا مُ
العلم���ي{ ..إ ْن ِه� � � َ�ي اَّإل مْاَ
َأنتْ
َأنز َل هَّاللُ ِب َها ِمن ُس � � � ْلطَا ٍن إن َي َّت ِب ُعو َن
َوآبَ ُاؤ ُكم َّما َ
�س َولَ َق ْد َج َاء ُهم ِ ّمن
اَّإل ال َّظ� � � َّ�ن َو َما َت ْه َوى األَن ُف� � � ُ
َّر ِبّهِ ُم ال ُْه� � � َ�دى} [النجم ..]٢٣ :وصدق الله
العظيم.

^ :ه��ل ت��رى أن النهوض
الحض��اري لألم��ة يتطل��ب
معالج��ة حقيقي��ة لألزم��ة
الفكري��ة الراهن��ة دون انغالق
على ال��ذات وبص��ورة تنأى عن
الذوبان في فك��ر اآلخر ..كيف
يمك��ن أن يت��م ذل��ك ..ه��ل
ّ
الحل منهج��ي أم مفاهيمي
وقيمي؟
احل��� ّل منهجي ومفاهيم���ي وقيمي
معاً ..فنحن ما ض ّيعنا س���وى تش���بثنا
مببدأ إما هذا أو ذاك ،ولو أننا استبدلناه
مبنهج هذا وذاك ألغنانا ذلك عن الكثير
الكثير من اجلدل والنقاش في املنتديات
واملؤمترات وس���احات العل���م واملعرفة،
حيث ينقس���م املتح���اورون إلى طرفني،
كل طرف يتش���بث بجان���ب من القضية
موضوع النقاش ،ولهذا تراهم ال يصلون
إلى نتيجة مقنعة ف���ي معظم األحيان.
ولو أنهم تعامل���وا مبنطوق (هذا وذاك)
مل���ا أص ّر كل طرف عل���ى رأيه األحادي
موحد.
اجلانب ،والجتمعوا على موقف ّ
مهما يك���ن من أمر ف���إن النهوض
احلض���اري لألم���ة املس���لمة يتطل���ب
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فكر اآلخر .ولقد عاجلت هذه املس���ألة
(مدخل إلى احلضارة اإلسالمية) الذي
صدر عام 2005م ع���ن املركز الثقافي
العربي في الرباط والدار العربية للعلوم
في بي���روت ،وذلك من خالل الس���ياق

الفكري والثقاف���ي والعلمي واحلضاري

واإلنساني ..فال م ّبرر للتكرار.

^ :ه��ل األم��ر يحت��اج إلى
إص�لاح األنظم��ة التعليمي��ة
وبن��اء معارف تنبث��ق من رؤيتنا
ونظامنا المعرفي حتى نعالج
حالة االستالب الفكري؟
الذي اخترق عقلية أمتنا اإلسالمية
ف���ي العصر احلديث ه���و رفض املنهج
اإلس�ل�امي ف���ي التعام���ل املعرف���ي،
واس���تدعاء املنهج الغربي العلماني في
مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا ،في طول
البالد اإلسالمية وعرضها ..هذا املنهج
الذي ف���ك ارتباطه بعالم الغيب ،ورفض
التلقي عن الس���ماء ،والتصق باألرض..
بالكتلة ..باملادة ..وباملصلحة الذرائعية..
فانتهى به األمر إلى الطرق املسدودة.
وكان على القائمني على التعليم في
ديارن���ا أن يف ّرقوا في تعاملهم مع املنهج
بني منطني من املعرف���ة ..منط املعرفة
اإلنس���انية (في علوم االجتماع والنفس
والتاريخ والسياس���ة واإلدارة واالقتصاد
والتربي���ة واآلداب والفن���ون ...إل���خ)،
ومنط املعرفة الصرفة والتطبيقية (في
علوم الرياضيات والفيزي���اء والكيمياء
والفل���ك واألرض والنب���ات واحليوان..

والعل���وم التكنولوجي���ة) ..أن يرفضوا
األخذ عن األولى ،والتس���ليم مبقوالتها
الظنية اخلاطئة ،وأن يتشبثوا بالثانية..
لكنهم ضلّوا الطريق فأخذوا عن االثنتني

فض ّيعوا أجيال الطلب���ة ،ودفعوهم إلى
ما ميكن اعتباره – بش���كل من األشكال
– حال���ة انفص���ام في الش���خصية بني

الديني والدنيوي فيم���ا لم يأذن به الله

ورس���وله  ،#حيث
التوحد املطلق بني
ّ
القطبني ،وحيث يغيب االزدواج وتتكامل

الش���خصية في ظالل منهج تلتقي فيه
سائر الثنائيات التي اصطرعت وتقاتلت

في س���احات الغرب ،لكنه���ا في ظالل
هذا الدين تصاحلت وفق أقصى حاالت
التوافق واالنس���جام :الله واإلنس���ان..
الغيب والوجود ..الروح واجلسد ..الفرد

واجلماعة ..املنفع���ة واجلمال ..العدل
واحلري���ة ..الس���ماء واألرض ..الفناء
واخللود ..الدنيا واآلخرة ..إلى آخره.

إن اعتماد نتائ���ج ومعطيات املعرفة

اإلنس���انية الغربي���ة ف���ي مدارس���نا

وجامعاتن���ا ،كان – كما يق���ول ليوبولد
فايس ف���ي كتابه الق ّيم (اإلس�ل�ام على

مفترق الطرق)  -أشبه باملصل املسموم

الذي حقنت ب���ه أدمغة طلبتنا ،فقادتهم
إلى الضياع.
وبدالً من أن نضع أنفسنا في قفص

االتهام ونلج���أ إلى الدفاع عن قناعاتنا،

علين���ا أن نتحول إل���ى الهجوم – الذي
هو خير وس���يلة للدفاع – فنع ّري الفكر

الغربي في تعامله مع املعارف اإلنسانية،

ونبينّ أخطاءه وسقطاته ،ثم نتحول إلى
عمل تأسيس���ي للمعرفة اإلنسانية في

يستمد جذوره من عقيدة
سياقاتها كافة،
ّ
هذه األم���ة التي لم تبخ���ل مطلقاً في
اإلجابة عن كل س���ؤال في شتى ميادين

املعرفة اإلنس���انية .وهكذا قامت حركة

أنه ف���ي األولى كان يح���ب امرأة قبلت

الفردي���ة والنفاق واالجت���اه إلى اعتزال

للمعرفة) لت���دارك هذه الفجوة ،وتقدمي

محاولة االنتحار ،وااللتحاق مبستشفى
املجانني حيناً من الده���ر ،وفي الثانية

البغاء يحظى برضاء املجتمع وموافقته.

(أسلمة املعرفة) أو (التأصيل اإلسالمي

علم اجتماع إسالمي وعلم نفس إسالمي

وعلم إدارة إس�ل�امي ...إلخ ..من أجل

العودة بالضائعني إلى الطريق.

الزواج منه ،لكنه���ا خدعته فدفعته إلى

أحب فتاة لم يتح له ال���زواج بها ،لكنها
منحته نفسها وأحبته حباً صادقاً.

واآلن ،ف���إن ه���ذه احلرك���ة ،منذ

ونقارن ه���ذا العبث باملوقف الديني

املاض���ي؛ قطعت خطوات واس���عة في
الطري���ق ،وخ ّرجت حش���وداً من علماء

عن علم إلهي محيط بتكوين هذا اجلنس

تأسيس���ها في بداي���ة ثمانينيات القرن

االجتم���اع والنفس واإلدارة والسياس���ة
واالقتص���اد ...إل���خ ،وعق���دت مئات

الندوات واملؤمترات ..وأصدرت أكثر من

ثالثمائة كتاب ..وأنشأت جامعات تعنى

بتقدمي املعرفة اإلنس���انية وفق املنظور
اإلس�ل�امي املتوازن القائم على الوحي
والوج���ود ..وهي ماضية ف���ي طريقها

لتقدمي املزيد.

لق���د أتيح لي ف���ي كتاب���ي (حوار

من املرأة ..املوقف الثابت الواضح املنبثق

وخصائص���ه ووظائفه املناس���بة ،فنراه
شاس���عاً هائ ً
ال ،ونرى الذين يتجاوزونه
صوب األحكام النسبية املتغيرة كأحكام

(كونت) إياها ،ويريدون أن يتعاملوا على

أساس���ها املتقلب مع املرأة ،يس���تحقون

الرثاء واالزدراء!!

وإذا كان (كونت) ،مؤس���س واحدة

األساسية في احلياة البش���رية :املرأة؛

نفسر
لتالمذتها واملعجبني بها ،بل كيف ّ
البش���رية العاجزة إلى ما يش���به الدين
الذي ينحني الغربيون ملسلّماته ويعتقدون

ففي رسالة بعنوان (رسالة فلسفية

أنه احلق املطلق ال���ذي ال يأتيه الباطل

أوغس���ت كونت إلى محبوبت���ه (كلوتيلد

على معظم الفلسفات والعقائد الوضعية
إن لم جنازف فنقل :كلّها!!

من بني يديه وال خلفه؟ أال ينسحب األمر

دي فو) ،يغ ّير رأيه ف���ي املرأة ومكانتها
االجتماعي���ة تغييراً تاماً ..فقد كان منذ

وإلي���ك ش���اه ٌد آخ���ر :كان الدافع

فيرى أنه لي���س في املرأة أمل وال خير،
أما اآلن فهو يرى املرأة عنصراً أساسياً

السوفياتي ،إال أننا كنا في حيرة بشأنه،

أش���هر يكتب إلى تلميذه (ستورات ميل)

في اإلص�ل�اح االجتماع���ي الذي وقف
نفس���ه عليه .والسبب في هذا االنقالب

الفجائي من النقي���ض إلى النقيض هو

إلى أن أعلن (لينني) تصريحه الش���هير
الذي يهاجم فيه نظرية (كأس املاء) ،تلك

التي ر ّوج لها الدكتور املاركس���ي (ولهلم

رايخ) والتي تزعم أن العملية اجلنس���ية
ليست أكثر خطراً وأثراً من عملية إطفاء
العطش بكأس من امل���اء .من هذا نرى

أن الفضيلة البرجوازية كانت تعد شيئاً
سيئاً ،كما أن السفاح واالتصال اجلنسي

ذاتية صرفة ،وفي واحدة من املس���ائل

فيما ال يتس���ع املجال الس���تعراضه في

ف���ي الت���ذكار االجتماع���ي) يبعث بها

احلزب ،سواء في روس���يا أو خارجها،

الدافع اجلنس���ي فهو الفضيلة العمالية

ف���ي أوروب���ا ،يغ ّير رأيه بس���بب دوافع

حت ّوله���ا ،وغيرها كثير من الفلس���فات

بعضها فحسب.

هذا النوع األخير قد شاع وانتشر داخل

من أش���د الفلس���فات أهمية وانتشاراً

فكيف يرجى لفلس���فته أن متنح اليقني

هذا اللقاء ،لكني أكتفي باإلش���ارة إلى

إال أن السفاح واالتصال اجلنسي العابر
كان يعد أيضاً ش���يئاً غير مقبول ،وكان

العاب���ر كان س���يئاً كذلك ،أم���ا املوقف

ف���ي املعمار الكوني) (ال���ذي صدر عام
1987م) ،أن أالحق حش���وداً من أخطاء
املعرفة اإلنس���انية الغربية وتناقضاتها،

الصراع الطبقي ،بينما الزواج البرجوازي
لم يكن في نظرنا إال ش���ك ً
ال من أشكال

اجلنسي – يقول أرثر كوستلر – مق ّرراً
أو معترفاً به في بدايات تش���كل االحتاد
كان االقتصار على زوجة واحدة ،بل كان
نظام األس���رة كلّه عندنا من آثار النظام

البرج���وازي ينبغي نبذه ألنه ال ين ّمي إال

الصائب الذي ينبغي أن نتخذه نحو هذا
التي تتلخص في أن اإلنس���ان ينبغي له
أن يت���زوج ويخلص لزوجته وينجب أبناء
عمالي�ي�ن ..وإال أصب���ح أوالد الروس
جميعاً أوالد حرام!

^ :والعلماني��ة ض��د طبقة
رجال الدين ،واإلسالم جاء بدعوة
يدعي حقًا
التوحيد ومحاربة من ّ
إلهيًا ،وهم ال يعرفون اإلس�لام،
ب��ل يعرفون أديانه��م المح ّرفة
وممارساتهم الخاطئة ..فكيف
نتعامل معهم؟
حقاً إن اإلس�ل�ام جاء ثورة حاسمة
تدعو إلى التوحيد وحت���ارب أي ا ّدعاء
باحلق اإللهي ..إن شعار (ال إله إال الله)
الذي ه���و نقطة االرتكاز ف���ي العقيدة
اجلديدة ،والذي أص ّر رس���ول الله #
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على
التمسك به والقتال دونه ..إمنا هو
ّ

توصيل الص���ورة الصادقة األمينة لهذا
الدين ،خاص ًة ونح���ن في زمن اإلعالم

في هذا العالم ..والذين ال يعرفون هذا

قرية صغيرة ،والفضائيات التي تخاطب

ش���عار انقالبي ضد كل قوى الطاغوت
واالستالب واالبتزاز واحلتميات القاهرة
يدخلون أنفس���هم في األنف���اق املظلمة

ويص���درون آراء ملفق���ة ما أن���زل الله
بها من س���لطان ..وهم فض ً
ال عن ذلك
ميزجون بني اخلبرة اإلسالمية واخلبرة
املس���يحية القادم���ة من الغ���رب الذي

ك ّبلته تلك اخلبرة ومنعته من اكتس���اب
املعرف���ة العلمية ،والكش���ف عن حقائق

الك���ون والعالم ،فتم��� ّرد عليها ،وانطلق

تلك االنطالقة العلمية الكبرى ..أما في
اإلس�ل�ام ،وكما يقول الباحث اإلنكليزي

املعاص���ر (روم الن���دو) ،ف���إن األم���ر
يختلف ..ذلك أن الغرب لم يفصل العلم

عن العقائد الدينية فحس���ب ،بل فصله

عن مفاهي���م اإلميان والقيود األخالقية
املالزمة لها أيضاً .أما العلم اإلس�ل�امي

فلم ينفص���ل عن الدين ق���ط .والواقع

أن الدي���ن كان هو ملهمه وقوته الدافعة

السريع ،والعوملة ،التي جعلت من العالم
ف���ي اللحظة الواح���دة ماليني الناس..

ج���د
ولس���وف نكون
مقصرين في حق
ّ
ّ

أنفس���نا وحق اآلخر إن لم نوظف هذه
الفرصة في حدودها القصوى.

{ولَ َق ْد
لقد قاله���ا القرآن الك���رمي َ
َو َّصل َْن� � ��ا لَ ُه� � � ُ�م ا ْل َق� � � ْ�و َل لَ َع َّل ُه� � � ْ�م َي َتذَ َّك� � � ُ�رو َن}

[القصص ]٥١ :بواسطة رسل الله وأنبيائه

الك���رام (عليهم الس�ل�ام) ،وعلينا نحن

فنوص���ل خطابنا
أن نواص���ل الطريق،
ّ

اإلس�ل�امي إلى س���مع العال���م وعقله
ووجدانه ..وحينذاك سنعرف كيف يفعل
هذا التوصيل فعله املدهش ،خاص ًة إذا
جتاوزن���ا خطاب بعضن���ا البعض بلغتنا

العربي���ة ،وحت ّولنا إلى خط���اب العالم
بلغات���ه الكبرى :اإلنكليزية والفرنس���ية
واألملانية واإلسبانية والروسية.

لق���د أتي���ح لي ف���ي خري���ف عام

الرئيسية .ففي اإلسالم ظهرت الفلسفة
والعلم معاً إلى الوج���ود ،إلقامة الدليل

الداعية اإلسالمي املعروف (عبد املنعم

يجرد في أي يوم من األيام من الصفات

من املال فاض عن حاجتهما ،فس���افرا

عل���ى (األلوهية) ومتجيده���ا .ومن هنا
فليس عجيباً أن يكون العلم اإلسالمي لم

1997م أن ألتقي في كواالملبور مباليزيا

خفاجي) ،الذي كان قد عمل وزوجته في
الكويت حيناً من الزم���ن ،وجمعا مبلغاً

اإلنس���انية – كما ح���دث في الغرب –،
لكن���ه كان دائماً في خدمة اإلنس���ان..

قضايا الدعوة ،وعهد الرجل إلى مكتب

طوال خمس���ة قرون كامل���ة ،إلى القيام

إلى األملانية ،وص���درت الترجمة
بألفي
ْ
نسخة ،فما لبثت أن نفدت من األسواق،

ومرة أخرى فإن احلقيقة التاريخية التي
ال ري���ب فيها هي أن املس���لمني و ّفقوا،
بخطوات حاسمة في مختلف العلوم من
غير أن يديروا ظهورهم للدين وحقائقه،

وأنهم وجدوا ف���ي ذلك االنصهار عامل

تسريع وإجناح ،ال عامل تعويق وإحباط.

أما كي���ف نتعامل معه���م ،فهو في
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إل���ى أملانيا لتوظيف هذا املال هناك في

ترجمة بترجمة معان���ي القرآن الكرمي

حي���ث أقبل عليها األملان يقرؤونها بنهم،
وبعضهم انته���ى به األم���ر إلى إعالن

إس�ل�امه ..وها هو ذا خفاجي يدور في
البلدان اإلس�ل�امية جلمع مبلغ من املال
لكي يواصل الطريق ،فيصدر عدداً أكبر

من نس���خ الترجمة األملانية ،ويطمح إلى

تنفيذ العمل نفس���ه مع اللغات األوروبية

األم ،كالفرنسية واإلسبانية والروسية.
ونحن نستمع ونقرأ يوماً بيوم عن هذا

العدد الكبير من نخب الغرب الذين ينتمون
لإلسالم ،فكيف لو اتسع نطاق (توصيل)
اخلطاب اإلس�ل�امي األصيل إلى مداه
األقصى في العالم كلّه؟!

^ :ال��والء داخ��ل األم��ة
اإلس�لامية عقدي في المقام
األول ،لكن��ا نج��د دع��اوى
ّ
تعص��ب للق��وم لحقته��ا
ّ
فك��رة األوط��ان ،م��ا أدى إل��ى
تجزئ��ة األم��ة اإلس�لامية وزرع
الخالفات بينه��ا ..كيف يمكن
لم شمل األمة اإلسالمية في
ّ
وح��دة تنظيمي��ة تتواف��ق مع
العص��ر الراه��ن وتك��ون ذات
فاعلية في الشأن العام الذي
يهم المس��لمين جميعًا على
المستوى الكوني؟
من خالل مفهوم الوح���دة والتن ّوع،
وهو مبدأ أساس���ي من مب���ادئ تعامل
ه���ذا الدين مع الواقع البش���ري املتن ّوع
واملتغاير ..واس���مح لي بأن أحدثك عن
قدم التاريخ اإلسالمي
جانب منه ..فلقد ّ
في نس���يج فعالياته احلضارية منوذجاً
حيوياً عل���ى التناغم بني هذين القطبني
اللذين ارتطما وتناقضا في احلضارات
األخرى ،ووجدا في اإلطار اإلس�ل�امي
فرصتهما الضائعة للتالؤم واالنسجام.
فاحلضارة اإلسالمية هي من ناحية
حضارة الوحدة التي تنبثق عن قاس���م
مش���ترك أعظم من األس���س والثوابت
واخلطوط العريض���ة ،بغض النظر عن
موقع الفعالية ف���ي الزمن واملكان وعن

منطها وتخصصه���ا .وهي – من ناحية

دانكوس ف���ي كتابها الق ّي���م (القوميات

ب�ي�ن بيئ���ة ثقافي���ة وأخرى ف���ي إطار

مبا ش���هده التاريخ اإلسالمي من تبلور

أخرى – حض���ارة الوح���دات املتنوعة
عالم اإلسالم نفس���ه ،بحكم التراكمات

التاريخية التي متنح خصوصيات معينة
لكل بيئة جتعلها تتغاير وتتنوع فيما بينها

في حش���ود من املمارس���ات واملفردات،

تبدأ باللغة وتنتهي باملالبس والعادات.

إنه���ا جدلية التواف���ق بني اخلاص

والعام ،تلك الت���ي أكدها القرآن الكرمي
اس إ َّن� � ��ا َخ َلق َْنا ُكم ِ ّمن
{يا َُّأي َها َّ
ف���ي اآليةَ :
الن ُ
ُأنث َو َج َعل َْنا ُك ْم ُش ُعوباً َوق ََبا ِئ َل لِ َت َع َارفُوا إ َّن
َذ َكرٍ َو ىَ
ِ
الل َع ِل ٌمي َخ ِب ٌري}
َأ ْك َر َمك ُْم ِعن� � � َ�د هَّالل َأ ْت َقا ُك� � � ْ�م إ َّن هَّ َ

والدول���ة الس���وفياتية) .ومقارنة هذا
كيان���ات ثقافي���ة إقليمي���ة متغايرة في
إطار وحدة الثقافة اإلس�ل�امية وثوابتها

وأسس���ها الواحدة وأهدافها املشتركة؛

تتبينّ مصداقية املعاجلة اإلسالمية لهذه

الثنائية كواحد من حشود الثنائيات التي
عوجلت بنف���س القدرة من الواقعية في

الرؤية واملرونة في العمل.

لق���د ش���هد عال���م اإلس�ل�ام

أنش���طة معرفي���ة متماي���زة وثقافات
ش���تى عل���ى مس���توى األع���راق

ك
{ولَ ْو َش َاء َربُّ َ
[احلجرات ،]١٣ :وفي اآليةَ :
الناس َُّأم ًة َو ِ
ني
لَ َ
اح� � � َ�د ًة َوال َي َزالُو َن ُم ْخ َت ِل ِف َ
ـج َع� � � َ�ل َّ َ
�ك َخ َل َق ُه ْم}
ك َولِذَ لِ� � � َ
 )#١١٨#اَّإل َم� � ��ن َّر ِح� � � َ�م َربُّ َ
[ه� � ��ود ،]١1٩ ،١١٨ :وهو يتحدث عما ميكن

وزجني���ة وإس���بانية ...إلخ ،كما ش���هد
أمناط���اً ثقافية على مس���توى البيئات

بالتماي���ز ب�ي�ن اجلماعات والش���عوب

ومغربية وتركس���تانية وصينية وهندية

تسميته األممية اإلسالمية التي تعترف
واألمم ،لكنه���ا تس���عى ألن جتمعها في
الوقت نفس���ه على صعيد اإلنس���انية.

وهي محاولة تختلف في أساس���ها عن

األممية الش���يوعية التي سعت – ابتدا ًء
– وبحكم قوانني التنظير الصارمة؛ إلى
إلغ���اء التنوع ومصادرت���ه ،وإلى حتقيق

وحدة قس���رية ما لبث���ت أن تأكد زيفها

الت���ي صاغتها ،عربي���ة وتركية وكردية
وفارس���ية وهندي���ة وصيني���ة ومغولية

واألقالي���م :عراقية وش���امية ومصرية
وإفريقي���ة وش���رق أقصوي���ة وأوروبية

ش���رقية وإس���بانية وبحر متوسطية...
إلخ ..وكان���ت كل جماعة ثقافية متارس

نش���اطها االجتماعي واملعرفي بحرية،
وتع ّبر من خالله عن خصائصها ،وتؤكد

ذاتها ،لكن في إطار األس���س والثوابت
اإلس�ل�امية ..ب���دءاً من قضي���ة اللغة

وعدم الق���درة على تنفيذه���ا تاريخياً

واألدب ،وانته���ا ًء بالع���ادات والتقاليد،
مروراً بصيغ النش���اط الفكري والثقافي

(البرس���ترويكا) ،والرف���ض املتصاعد

خروج عن مطالب اإلس�ل�ام التوحيدية،
كما أن أحداً لم يس َع إلى مصادرة حرية

مبجرد إلقاء نظرة على خريطة االحتاد
الس���وفياتي (املنح ّل) ،حتى قبل حركة
الذي جوبه���ت به األممية الش���يوعية
من قبل حش���ود األقوام والشعوب التي

تنتمي إلى بيئ���ات ثقافية متنوعة ،فيما
حدثتنا عنه املؤلفة الفرنس���ية اخلبيرة

بشؤون االحتاد السوفياتي هيلني كارير

بأمناطه املختلفة .ولم يقل أحد إن هذا

التغاير هذه .وفي املقابل فإن أياً من هذه

املتغ ّي���رات لم تتح���ول – إال في حاالت

شاذة – إلى أداة مضادة لهدم التوجهات
الوحدوية األساسية لهذا الدين.

^ :برأي ط��ه عبد الرحمن
بل��غ تع ّل��ق النق��اد الع��رب
بالحداث��ة الغربي��ة أن توهم��وا
أنه��ا واق��ع ال ي��زول ،وحتمي��ة
ال تح��ول ،وأنه��ا نافع��ة ال ضرر
فيه��ا ،وكاملة ال نقص معها،
فحجبهم هذا التعلق عن أن
يتب ّين��وا ما ف��ي كتابه "س��ؤال
األخ�لاق :مس��اهمة ف��ي نقد
الحداث��ة الغربي��ة" م��ن أصول
أخالقي��ة مصحح��ة لمس��ار
ه��ذه الحداثة ،ل��م يقلد فيها
أحدًا ،ث��م كت��ب "روح الحداثة:
مدخ��ل إلى تأس��يس الحداثة
اإلس�لامية" ..ويري��د أن يتبن��ى
الحداث��ة اإلس�لامية ..م��ا رأيك
بهذا المصطلح؟
للدكتور ط���ه عبد الرحم���ن القول
الفصل في نقد احلداثة الغربية ،وهو –
بحق – فارس���ها األ ّول في ج ّل ما أجنزه
م���ن مؤلفات في غاية القيمة ..أما تعبير
(احلداثة اإلس�ل�امية) فهو مجال األخذ
والر ّد وكأنه نوع من مالحقة مس���تجدات
العق���ل الغرب���ي ..ومبا أن ه���ذا العقل
 بس���بب عدم تلقّيه الثواب���ت اليقينيةاملطلقة من الس���ماء – ض ّل به الطريق،
وأخذت حداثته نفسها تتعرض لنكسات
خطيرة ،بحيث أخذت موجاتها املتعاقبة
يضرب بعضه���ا بعضاً ويط���رد بعضها
بعض���اً ..التفكيكية وما بع���د التفكيكية،
والسيميائية وما بعد السيميائية ..و ..و..
وال ندري أين سينتهي بهم املطاف ..فما
دام األمر كذلك فلماذا نقتبس عناوينهم
املتغي���رة ،وال نلجأ إلى نحت عناويننا من
القاموس اإلسالمي نفسه الذي ال يبخل
علينا مطلقاً بأي محاولة للتجديد؟
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[معركة النص]

سيد الضمانات الفكرية

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

سر حتوالته األخيرة ،فيأتي ببعض االستشكاالت التي
ش � ٌّ
�اب يتحدث في مجالسه  -بكل اس ��ترخاء  -عن ّ

كانت شرارة هذه التحوالت ،وحني تفحصها جتدها من الشبهات اليسيرة التي يسهل اجلواب عنها ،بل لم تعد
لها جاذبية لتوالي الردود الكثيرة عليها.
�وارات كثيرة م ��ع عدد من امللحدين والش ��كّ اك ويس ��مع من فنون
بينم ��ا جتد ش ��اب ًا آخ ��ر يحضر مجالس ح �
ٍ

حمية لدينه وحرص ًا
متلمظ مما س ��مع ،قد زادته هذه الش ��كوك
اإلش ��كاالت ،فيخرج منها وهو واثق من دينه
ّ
ّ

على تعلّم أحكامه وسعي ًا للدفاع عنها ،مع كونه رمبا لم يكن قادر ًا في حينها على اإلجابة عن هذه األسئلة.

50

العدد 313

في كال احلالتني لدينا ش���به وإشكاالت ،لكنها في احلالة
األولى أحدثت انقالباً عميقاً مع كونها ش���بهة س���هلة ،وفي
الثانية لم يكن لها أي أثر ،بل قد زادت صاحبنا إمياناً.

األناة صفة خلقية تسيطر على سلوك اإلنسان حتى يغلب

عليه الهدوء واالس���تقرار والتفكير قبل اتخاذ القرار ،فتحميه

من العجلة واخلضوع لضغط نفسي معينّ .

يقودنا هذا املشهد املتكرر إلى إدراك حقيقة أن اإلشكال

كثي���رة تلك املواقف الت���ي نتخذها في حياتن���ا ،لو ق ّدر
لن���ا أن نتريث فيها قلي ً
ال ملا رضين���ا بها ،لكن العجلة وضغط

في موقفه من هذه الشبهة وكيفية إدارته هذه اإلشكاالت ،وإال
فكون املس���لم يجهل شيئاً من الش���ريعة أو يُ ْشكِ ل عليه بعض

صحيح���ة ،وهنا تأتي هذه الصفة اجلليلة لتجذب النفس عن

احلقيقي ليس في وجود (شبهة) معينة عند املسلم أو حضور

ٍ
تساؤالت ما أو مرور بعض اخلواطر على قلبه؛ إمنا اخللل يأتي

أحكامها أو تخفى عليه حكمة بعض ش���رائعها أو ال يستطيع

اجلمع ب�ي�ن بعض نصوصها؛ كل هذا أم���ر طبيعي ،وال يكاد
يس���لم منه أحد ،وهي نتيجة طبيعية لواقع اإلنس���ان وما هو

عليه من جهل ونسيان وهوى وضعف ،ولهذا فموقف التسليم
واع مدرك
للش���ريعة في مثل هذه األس���ئلة هو موقف عقل ٍ

طبيعة هذا الضعف والنقص.

اللحظة اآلنية تدفع الشخص التخاذ مواقف غير منطقية وال

السقوط في مثل هذه األخطاء.

األناة منهج ضروري للتعامل مع اإلش���كاالت والش���بهات

التي تنهال على قلب املس���لم من كل م���كان في هذا الزمان،
فه���ي تدعوه ألن يتريث في أمرها ،ويفكر فيها كثيراً ،وتدفعه

لالستشارة ،وطول النظر ،وحينها سينزِ ل اإلشكال في موقعه
الطبيعي.

كثير
تريد أن تعرف قيم���ة األناة حقاً؟ انظر في حتوالت ٍ

قد كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي  #عما
يستشكلون ،انظر مث ً
ال في أسئلة عائشة رضي الله عنها ،فلما

التحول) ،فجلس���ات قليلة ولقاءات محدودة وأس���ابيع يسيرة

ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه .قالت إنا لنكره املوت(((.

تب���دأ حالة التحول لديه من خالل لقاء واحد فقط أو ارتباط

سمعت الرسول  #يقول :من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه،

من الناس ،ستجد فيها ظاهرة ملموسة بوضوح وهي( :سرعة
كافي���ة لتغيير بعض الناس تصوراته بالكامل ،بل بعضهم رمبا

وحني سمعته يقول :من حوسب عذب .قالت :أوليس الله
اس ُب ِح َس ًابا َي ِس ًيرا} [االنشقاق ..(((]٨ :وغيرها.
يقول {ف ََس ْو َف ُي َح َ

مع صدي���ق في فترة معينة ،أو من خالل ق���راءة محدودة لو
أمض���ى كل وقته لي ً
ال ونهاراً في القراءة مل���ا كانت كافية في

داع لكمال
فمثل هذا ال ينافي التس���ليم ،ب���ل هو في احلقيقة ٍ

العقالني الوحيد لتفسير مثل هذه التحوالت غير العقالنية.

إذن ،فليس اخللل في وجود استشكاالت أو حضور أسئلة،

التسليم ومتام االنقياد لله ورسوله  ..#إمنا يأتي اخللل على

تغيير قناعاته بهذه الطريقة ،إمنا كان غياب (األناة) الس���بب
ضعف األناة يفتح على اإلنس���ان ركام التأثيرات النفسية،

اإلنسان حني ال يُحسن التعامل مع هذه اإلشكاالت والشبهات
فتكون سبباً لهدم أصول شرعية وتغذية انحرافات عميقة ما

فيك���ون املؤثر األقوى ليس البحث عن احلق وال ميزان العدل،
بل هو احلالة النفس���ية التي يعيش���ها ،مب���ا تدفعه دفعاً إلى

صحيح ،وبطريقة عقلية موضوعية سليمة.

استيعاب الفكرة ،أو تعميمها ،أو التدقيق في دالئلها.

كانت لتحصل لو أنه تعامل مع هذه الش���بهة بش���كل منهجي

تصورات كلية قطعية بش���كل س���ريع مع قص���ور ظاهر في

إن التعامل مع األس���ئلة التي ترد على املس���لم يحتاج إلى

األناة من العقل ،وكلما زاد اإلنسان في عقله وإدراكه قوي

منهجية متكاملة وليس إلى مجرد ردود عقلية ونقلية فقط.
ولو ُق��� ِّدر لي أن أرى هذا املدخل املنهجي فس���أضع في

ولو كان صاحبها يتغنى بالعقل ويتيه فرحاً بامتيازه عن الناس

العظيم ألش���ج عبد القيس :إن فيك خصلت�ي�ن يحبهما الله

هو اإلدراك ،وال إدراك من دون أناة وتريث.

بأم���س احلاجة إلى
مدخ���ل منهجي عقالن���ي متكامل ،فهي
ِّ

أول مدخله لوحة كبي���رة أنحت عليها حديث النبي  #وثناءه

ورسوله ،احللم واألناة(((.

((( أخرجه البخاري برقم ( ،)6507ومسلم برقم (.)2684
((( أخرجه البخاري برقم ( ،)103ومسلم برقم (.)2876
((( أخرجه البخاري ومسلم.

تريثه وطال تفكيره ،وحني متضي هذه الش���بهات واإلشكاالت
في النفس س���ريعاً ،فما ذاك إال لقصور في العقل واإلدراك
به ،فالعقل ليس مادة نظرية أو حالة شعورية نفسية ،بل العقل
األناة تس���تدعي التفكير الطويل ،واالستشارة ،واملوازنة،

وحينها س���يضع اإلنس���ان املس���ألة في وضعه���ا الطبيعي،
وس���يتعامل مع اإلشكال والشبهة بش���كل موضوعي صحيح،
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وستبدو غالب هذه الش���بهات أموراً يجهلها اإلنسان ويسعى
لتعلّمه���ا ..نعم ،قد يصل الش���خص بعد هذا كله إلى أن تؤثر

كثير من هذه اإلش���كاالت أنها مطرقة تكسر املناعة
حا ُل ٍ
لدى قلوب بعض الش���باب فيكون قاب ً
ال ألي حتول ،ليس لقوة

بعد أن يكون قد استقر على ب ّينة من أمره.

وعقل في معاملة هذه األسئلة لعادت النفس لوضعها الطبيعي
واع منطقي ،ورمبا فع ً
ال تستمر
فتعاملت مع الس���ؤال بش���كل ٍ

فيه هذه اإلشكاالت وتغ ّير مساره ،غير أن هذا سيكون نادراً،
م���ن العق���ل واإلدراك أن يفقه اإلنس���ان أن فهم األفكار

وتقوميه���ا ال يكفي فيه مجرد التغن���ي بالعقل والثقة املطلقة
بالنفس ،والشعور باالستقالل والتفرد ،إلى آخر هذه املظاهر

هذه الش���بهة ،بل النكس���ار النفس وضعفها ،ولو كان ث ّم أناة

اإلش���كالية حتى مع األناة ،لكن بعد أن يك���ون قد تأثر فع ً
ال
بالسؤال وليس باحلالة النفسية التي أحدثتها املطرقة.

التي تتجمل بالشكل العقلي وهي من أبعد ما يكون عن العقل،
بل إدراك األفكار وتقوميها كثيراً ما يحتاج إلى وقت ٍ
كاف حتى

املس���لم من االنح���راف ،فالعوارض التي تأتي مع الش���بهات

يتريث الشخص في أفكاره فال يجزم بها إال بعد زمن ٍ
كاف أو

فاحلقيق���ة أن الذي ح���رك التحوالت ليس (الس���ؤال) ،إمنا

يتم ّكن عقل اإلنسان من اتخاذ املوقف الصحيح ،وهذا يعني أن

إن خلق (األناة) هو س���يد الضمانات الفكرية التي تعصم

تعمل في نفس اإلنس���ان أشد مما تعمله هذه الشبهة نفسها،
احلالة النفس���ية التي كانت مع السؤال ،وأكثر شيء يشعل نار

بلوغ مرحلة عمرية معينة.
أع���رف جيداً أن ه���ذا الكالم في زم���ن التباهي بالعقل

هذه احلالة النفس���ية هو العجلة ،وأعظم ضمانة للصيانة من

مؤهلة للحكم على كل ش���يء ،وليس���ت بحاجة مع عقلها إلى

وم���ن أعظم ما تثم���ره األناة :الدعاء ،فالقضية ليس���ت

واالس���تقالل يبدو منفراً وغير جذاب لفئة شبابية تشعر أنها

ش���يء ،لكن من العقل واإلدراك أن يح���زم العاقل عقله حتى
يكون عق ً
ال وليس حالة شعورية!

األناة ف���ي تلقي األفكار تعطي العلم قيمته ومكانته ،وهي

أن يكون لدى الش���خص قراءة واسعة ومعرفة جيدة باملوضوع
ْف َما ل َْي َس ل َ
َ���ك ِب ِه ِعل ٌْم}
{وال َتق ُ
قبل أن يحس���م خياراته فيه���اَ :

[اإلسراء.]٣٦ :

ضررها هو في األناة.

مس���ائل يتعامل معها مبنطق رياضي ،إمنا هي نفس متقلبة،

فيها أهواء وش���هوات ورغبات ،ويعتريها نقص ونسيان ،وتؤثر
فيها الضغوط واملتغ ّي���رات ،فليس بالضرورة أن يكون ما تراه
عق�ل�ا هو العقل فع ً
ً
ال ،بل رمبا تكون هي األهواء والش���هوات
التي حتس���بها عق ً
ال ،وهنا تأتي احلاجة إلى االلتجاء إلى الله
ين َج َاه ُدوا ِفي َنا
ومناجاته والصدق في االنطراح بني يديه َ
{وا َّل ِذ َ

م���ع األناة يس���تطيع الش���خص أن يوازن ب�ي�ن القضايا

���ب َل َنا} [العنكبوت ،]٦٩ :وله���ذا كان من دعاء النبي
َل َن ْه ِد َي َّن ُه ْ
���م ُس ُ

بينها ،ثم يوازن بني اخليرين فيختار أخيرهما ،وبني الش���رين

والش���هادة ،أنت حتكم بني عبادك فيم���ا كانوا فيه يختلفون،

املعروض���ة بني ناظريه ،فيعرف املصالح واملفاس���د ،ثم يوازن

عال من اإلدراك والوعي ال
فيدفع أش���رهما ،وهي مس���توى ٍ
ميك���ن أن يصل إليها من يبادر بكتاب���ة الفكرة قبل مرور 24

ساعة من استقراره في رأسه!

املوازنة في اإلشكاالت جتعله مي ّيز بني األصل واإلشكال،

فإن ورد عليه إش���كال جزئي على أصل كلي متقرر لديه ،فمن
العقل أن ال يهدم األصل لوجود إش���كال ع���ارض عليه؛ ألن

اإلشكال في هدم األصل سيكون أعظم ،بل أن يحفظ األصل

كما هو ،ويبقى هذا اإلش���كال ش���بهة يبحث عن حلها ،فمن
ينظر في بناء متماس���ك ويجد فيه خدوشاً معينة أو رسومات

لم يفهم احلاجة إليها ،فليس من األناة والعقل أن يلغي احلاجة
لهذا البناء نظراً لوجود هذه امللحوظات اجلزئية!
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( :#الله���م رب جبرائيل وميكائيل وإس���رافيل ،عالم الغيب
اهدني ملا اختلف فيه من احلق بإذنك ،إنك تهدي من تش���اء

إلى صراط مستقيم).

يا الله ما أعظم أن تس���تخير الله وتطل���ب هدايته فيما

أش���كل عليك وما اختلف فيه الناس ،إن���ك تعترف بنقصك

وضعفك وأهوائك ،وتلتجئ إلى من بيده مقاليد كل ش���يء..
موق���ف عظيم لن يعرفه إال ذوي األناة ،حري به أن يهدي إلى

احل���ق وأن يعصم من الفنت ،وحري مبن اعتمد على نفس���ه
وعقله وقصوره أن يكل إليها فال يجد إال اخلذالن واالضطراب
ومخالفة العقل.

ح��ق��ي��ق��ة ال�����ص�����راع ف��ـ��ي
معركـــــــــــــة استكمال الثورة
د .تامر بكر
المصرية

الحوثي ..ذراع إيران في خاصرة
الخليج إع��داد :محمد األحمدي
ومصطفى حسان

الوحدة أم االنفصال ..خالف
العلماء وعدل الشريعة
أنور بن قاسم اخلضري

س � ُّد النهضة ..بين سيناريو
المؤامرة وجدوى التنمية
عمرو عبد البديع

الطائفية التي أرهقت لبنان
أحمد أبو دقة

مرصد األحداث
عمرو عبد البديع
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[المسلمون والعالم]

حقيقة الصراع فـي معركـــــــــــــ

■ ■د .تامر بكر

املتاب ��ع للح ��ركات اإلصالحية التي حققت إجن ��از ًا حقيقي ًا عبر تاريخ املس ��لمني،
يج ��د أن هن ��اك ُس ��نّ ة ق ��د ج ��رت عليه ��ا ،وه ��ي حتمي ��ة الصدام ب�ي�ن احل ��ق والباطل،
ـح� � � ّ ِ�ق َع ىَل ال َْبا ِط ِل ف ََي ْد َم ُغ� � � ُ�ه فَإ َذا ُه َو َزا ِه ٌق}
ليتحق ��ق ف ��ي النهاي ��ة قول الل ��ه تعالى{ :بَ ْل َنق ِْذ ُف ِبا ْل َ
التدرج احملسوب في اإلصالح والتغيير هي في حقيقتها
[األنبياء]١٨ :؛ ولذلك فمسألة
ّ
عن ��د اإلس�ل�اميني((( واقع ��ة حت ��ت واقع فق ��ه االس ��تضعاف في الت ��وازن ب�ي�ن املطالب
املتعددة ،وحتقيق احلق املتاح ليكون وسيلة إلى احلق املطلوب؛ بحيث إن هذا التدرج
لي ��س إال نوع� � ًا من تأجي ��ل الصدام حتى متام االس ��تعداد أو التقليل من خس ��ائره إذا

وع ِّجل به.
جاء قدر الله ُ
((( أعني منهم اإلخوان بالذات ،بصفتهم املتصدرين للمشهد.
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ـــــــــــــة استكمال الثورة المصرية
واملتابع ملس���يرة ثورة يناير املصرية الشعبية والتي لم يكن

لها قائد ُمح ّدد وش���ارك فيها ُم ْجمل الشعب املصري (املسلم

بل املوض���وع أكبر من ذلك بكثير ..إنها قضية تنحية التحاكم
إلى اإلس�ل�ام في مصر منذ ما يقرب م���ن مائتي عام ..إنها

وغيره ،ال َب ّر والفاجر) ،ولم يرفع اإلس�ل�اميون املشاركون فيها
أي ش���عارات إسالمية؛ تخوفاً من س���حقها؛ املتابع يجد أنها

فمن ش���عارات الثورة :احلرية ،أي :حرية الش���عوب في

فيها من النصارى والعلمانيني والليبراليني والنفعيني ،وعمالء

الشعوب ستختار القرآن والسنة ،وجناح اإلسالميني في مصر

تعرض���ت ملراحل تصفية عديدة؛ فخرج منها كل من ش���ارك

احليلولة دون رجوع شعوب هذه املنطقة إلى منهج خالقها!

اختيار قاعدة نظامها السياسي الذي ستُحكم به ،وال شك أن

اخلارج املس���تترين ،ومتت تصفية الثورة منه���م ،فلم يب َق َم ْن
يُدافع عنها حقيقة إال اإلسالميون واملواطنون الشرفاء الذين

وعودة اخلالفة اإلس�ل�امية  -ولو بص���ورة معاصرة  ،-وهذا

تلك الثورة في آمال اإلس�ل�اميني – وإن لم يعلنوا ذلك  -إلى

أو حياة.

هم باجلملة يحبون اإلسالم وال يُعادون فكرة شموله؛ لتتحول

حركة إصالح إسالمية لتطبيق شرع الله.

معناه  -بس���بب مكانتها  -انتهاء وجود الغاصب الصهيوني

(((

الس���بب كفيل بأن يجعل التحالف ضد جناح اإلسالميني موتاً

ولذلك؛ فال عج���ب أن جند تلك الفئات التي خرجت من

ويقودنا ذلك للقول بأن إش����كالية املتحالفني ضد مصر
ليس����ت في جناح أو ما يحس����بونه فش����ل ٍّ
كل مِ ْن الرئاسة

خارج دائرة التأثير في قرارات الثورة نتيجة فشلهم عدة مرات

الفش����ل وس����ط الـ ( )25مليونية التي خرج����ت على مدار

االنتساب للثورة – وإن ا ّدعت غير ذلك  -بعدما وجدوا أنفسهم

في إقناع الناس بآرائهم واختياراتهم عبر آليات الدميقراطية
التي كثيراً ما دعوا لالحتكام إليها وأجهدوا أنفس���هم إلقناع

قط���اع عريض من اإلس�ل�اميني بقبولها – بع���د الرفض -

كآلية س���لمية لتداول الس���لطة؛ ال عجب أن ينقلبوا على تلك

الدميقراطية التي تس ّببت في تبيان أنهم براجماتيون وليسوا
يتوهمون أن الث���ورة طاملا لم ترفع
دميقراطي�ي�ن؛ حيث كانوا ّ

شعارات إس�ل�امية فهي ليبرالية علمانية! وأن الدميقراطية
لس��� ّدة احلكم ،ونظراً ألن ذلك لم يحدث ،فقد
س���تأتي بهم ُ
حتالفوا مع بقايا املُفس���دين من النظام السابق ومن يُحر ُكهم
(األمري���كان)؛ ُمعلّلني فعلهم بأن الثورة قد ُس���رِ قت منهم! ما
يدعوهم لثورة ثانية إلسقاط احلكم اإلسالمي (كما يعتبرونه).
إن املُتأم���ل بدقة فيما يحدث في مصر يرى أن املس���ألة

ليست مواجهة في زمان ما ومكان ما بني علمانيني وإسالميني،

واإلس��ل�اميني عموماً ف����ي إدارة الب��ل�اد؛ ألن احلديث عن

ع����ام كامل تطالب بإس����قاط الرئيس ،ابت����داء من مليونية
(2012/8/24م) ،وانته����اء حتى اآلن ب����ـ (،)2013/6/30

وكذل����ك العديد م����ن احملاوالت الفاش����لة للعصيان املدني،
وآالف اإلضرابات واملطالبات الفئوية ،واالعتداء املُسلّح على
القصر الرئاسي والتخطيط القتحامه! ومحاوالت االعتداء

بالقت����ل واحلرق ملمتلكات اإلس��ل�اميني اخلاص����ة! وأزمات
((( نشر مركز بحوث األمن القومي في جامعة تل أبيب ،يوم اجلمعة ( 30مايو) 2013م،
تقريراً استراتيجياً (للعامني  )2013 – 2012حول (مستقبل السالم بني إسرائيل
ومصر) في ظل حكم اإلخوان ،أعده (أفرامي كام) ،ومن أهم ما جاء في هذا التقرير
فرغ حالياً اتفاق السالم من
أن املركز ّ
توصل خلالصة مفادها :أن الرئيس مرسي « ُي ّ
مضمونه تدريجياً» ،وأن «عالقات السالم بني مصر وإسرائيل ستكون مختلفة في
فترة حكم اإلخوان عما كانت عليه في فترة حكم مبارك» (الكنز االستراتيجي) ،وأن
عدداً من التغييرات طرأت على طبيعة العالقات بني القاهرة وتل أبيب في ظل حكم
الرئيس مرسي؛ «فقد أصبح النظر إلى إسرائيل في اخلطاب العام في مصر أكثر عدا ًء؛
وال يجري الرئيس مرسي محادثة مباشرة مع إسرائيل ،و ُي َشكُّ في أن يجريها في
املستقبل؛ وتطالب أصوات كثيرة في مصر بتعديل اتفاق السالم».
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تخ����ص األمن القومي ،مثل( :أحداث بور س����عيد ،اختطاف

(الوقود مثاالً) ،والتراجع احلادث بس���بب الثورة ،وسوء إدارة
العس���كر في املرحلة االنتقالية (انخفاض ال ُع ْملَة مثاالً) ،مع

على الرئيس! (حادثة أطفال أسيوط منوذجاً)؛ ذلك احلديث

يفرضها الواقع السيئ؛ يستغلون ذلك كله للترويج لفكرة فشل

اجلنود ،واملي����اه) ،وكل ذلك حتت وط����أة القذف اإلعالمي
امل ُ َمنْهج الذي يُس���� ِّيس كل مشكلة حتدث ،ليُ ْه َجم من خاللها

وجود بعض األخطاء احلقيقية لإلسالميني في اإلدارة والتي

عن الفشل هو حديث ظالم متغافل عن احلقائق ،فاحلصاد
يحت����اج للزراعة أوالً ،ومصر اآلن ف����ي مرحلة الزراعة التي

اإلسالميني لدى املواطنني البسطاء؛ الذين استجاب بعضهم
صدِّ رت لهم ،بل جعلوها منظاراً يرون به
للفكرة اخلطأ التي ُ

تسبق احلصاد بإذن الله.

كل األمور ولو كانت إيجابية!

ومما ميكن االس���تدالل به على أن محاوالت إسقاط حكم

إن إش���كاليتهم احلقيقية هي وجود ُح ّكام يدعون لتطبيق
اإلسالم واقعاً في احلياة ،فمجرد تلك الدعوة تزعجهم ،حتى

م���ا يحدث اآلن في تركيا ،فقد خرج العلمانيون هناك مؤخراً

وحت���ى لو كانت دعوة للتطبيق بت���درج ،وحتى لو لم يظهر لها

فشل ،ما
جناح أو ٍ
اإلس�ل�اميني في مصر ليس له عالقة بأي ٍ
ميكن أن نفعله من اس���تخدام أس���لوب املقاربة السياسية مع

مطالبني بإس���قاط النظ���ام احلاكم بعد م���ا حققه أردوغان
وحكومته من تقدم اقتصادي مبهر لش���عبه! مستغلني محاولة

جتديد ميدان (تقس���يم)! وما ذلك ف���ي احلقيقة إال العتزام

احلكومة إصدار قانون لبيع اخلمور ابتداء من العاشرة مساء
حتى السادس���ة صباحاً! ما يعني عندهم على مستوى الفهم
البس���يط للحدث تد ّرجاً في منع اخلمور ،ويعني على مستوى
توجهاً أكثر لتطبيق اإلس�ل�ام وأحكامه،
الفهم العميق للحدث ُّ

وابتعاداً ع ّما تسمى العلمانية اجلزئية.
إن املسألة لو كانت متعلقة حقاً بالفشل أو حتى التصلّب

في عدم تلبية بعض مطالب املُتحالفني ضد اإلسالميني في
مص���ر (إقالة النائب العام منوذجاً)! مل���ا وجدناهم ُمتَّخذِ ين

ل���و جاءت من ُم��� ّد ٍع أو كاذب أو مراوغ أو موهوم أو فاش���ل،

أي واق���ع عملي حتى اآلن؛ ألنه���م ال ينظرون حتت أقدامهم،
بل يستشرفون املس���تقبل إذا ما اس���تقر أمر ا ُ
حلكم حقيق ًة
لإلسالميني.

إنهم يخافون اإلسالم الشامل لنواحي احلياة ،ويريدونه
إس��ل�اماً محصوراً في العبادات الفردية ،أو التقدم املادي،
وال ش����أن له حقيقة بإدارة احلياة وحترير الشعوب وريادة

العالم.

إن ع���ودة اخلالفة تعني منازعة األمري���كان في ريادتهم
للعالم وحت ّكمهم فيه بأسلوبهم النفعي الالقيمي ،ولذلك فقد

عمدوا للتعامل مع وصول اإلس�ل�اميني للحكم في مصر عبر

السير في أربعة خطوط متوازية((( ،يُح ّركون من خاللها األمور

مواقف عداءٍ مبدئية مِ ْن كل َم ْن يتم تعيينه من اإلسالميني في
أي منصب من مناصب الدولة (احملافظون منوذجاً) ،ولرأينا

 - 1عدم إظهار العداء؛ حفاظاً على املصالح اآلنية.

هوى متبعاً؛ فإنهم يقفزون على املقدمات
أ َم���ا وأنَّ في األمر ً

ورفع فاتورة مقاومة الفساد داخلياً ،عن طريق سكب األموال

نوعاً من اإلنص���اف في رؤية األمور ،فيُق���ال – مث ً
ال – إن
َ
ضعف خبرةٍ أو صعوبة أو حتى تعثراً في إدارة الدولة!
هناك
باستباق النتائج ،ويُلصقون الفشل باإلسالميني من أول أيام
حكمهم! ولو افترضنا جدالً أن اإلسالميني فاشلون في إدارة

الدول���ة؛ فإن ذلك الفش���ل ال يعني أولئ���ك املتحالفني بقدر
ما يعنيهم استغالله؛ فيس���تغلون املعاناةَ اليومية للمصريني،

واش���تياقهم في الوق���ت ذاته لنتائج إصالحية س���ريعة ،مع
فقدانهم الصبر ،وغلبة امليل لإلحباط عليهم ،وعدم حت ّملهم
الثمن االجتماعي لذلك التغيير الس���ريع املنش���ود ،واتساع

بعض املش���اكل التراكمي���ة املوروثة ملرحلة م���ا قبل الثورة،
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كلها من خلف الستار ،وهي:

 - 2محاولة منع اإلسالميني من حتقيق إجنازات ملموسة
على األرض ،بتعطيل حتركاتهم جلذب االستثمارات خارجياً،

السياسية.

ض التفاف جميع اإلسالميني حول الرئيس،
 - 3محاولة َف ّ

عن طريق افتعال أحداث ممنهجة مس���تفزة لإلس�ل�اميني(((،
بحيث يكون الرئيس مسؤوالً عنها بصفته احلاكم.

 - 4محاولة قلب نظام احلكم عن طريق ثورة ش���عبية ،أو

((( ميكن التعرف على الفكرة املجردة لتلك السياسة من خالل مقالي( :سياسة اخلطوط
املتوازية ومقاومة نشر التشييع) ،واملنشور على موقع جريدة (املصريون) ،بتاريخ
2013/3/9م ،على الرابط التالي:
http://www.almesryoon.com/permalink/105186.html.
((( مثل التعامل األمني السيئ مع كل َم ْن تعرض للتحقيق في أي قضية من اإلسالميني.

ٍ
أدوات
الدفع في اجتاه انقالب له تأييد ش���عبي ،مستخدمني

عدة في ذلك ،وعلى رأس���ها اآلل���ة اإلعالمية الضخمة التي
أنشؤوها مباشرة بعد الثورة بأموال الشعب املنهوبة.

 - 5وق����د تزامن ذلك كله مع مح����اوالت جادة لتفكيك

الدولة العميقة التي تركه����ا نظام املخلوع  ،والتي ميتطيها
الغ����رب ملواجهة الثورة به����ا ،والتي اتض����ح ّ
توغلها وتغ ّولها
(((

ولقد واجه الرئيس املنتخب ومن يسانده من اإلسالميني،
تلك السياس���ة األمريكية بسياسة مضادة ،بها هي أيضاً عدد

لدرج����ة أن حجمها أصب����ح بحجم الدول����ة املصرية ذاتها!
ما يجع����ل التخلص منها دفعة واحدة مس����تحي ً
ال؛ ألن هذا

 - 1عدم إظهار الع���داء ،مع عدم إظهار الوالء ،ومحاولة

ولقد تصارعت السياس���ات األمريكي���ة املتوازية ،مع تلك

من املسارات املتوازية ،وهي:

سيق ِّوض الدولة ذاتها.

التقليل من أس���باب التبعية املصرية ألمريكا ،والتي تؤثر سلباً

السياس���ات املض���ادة لها م���ن قِ َبل اإلس�ل�اميني ،وحقق كل

يحدد املوقف من مصر بعد أش���هر من ف���وز الرئيس؛ بأنها
ليست حليفاً وليست عدواً(((.

اإلس�ل�اميون في النهاية وحتى اآلن هم املتقدمون باجلملة -

في استقاللية القرار الس���يادي املصري((( ،ما جعل (أوباما)

 - 2محاولة حتقيق إجنازات ملموسة على األرض ،بعضها

على امل���دى القريب ،وبعضها على املدى املتوس���ط ،والبعض
اآلخر على املدى البعيد ،والتي وإن كانت كلها باجلملة بطيئة

متم ّهلة ،إال أنها ثابتة في تقدمها((( (مشروع محور تنمية قناة
السويس منوذجاً للمدى البعيد).

 - 3محاول���ة احملافظة على التفاف اإلس�ل�اميني حول

الرئاس���ة على قدر اإلمكان ،عن طريق التواصل املستمر مع

العلماء والش���يوخ ،وإطالعهم على حقيقة األوضاع ،ومحاولة

اس���تيعاب االختالفات ،والتأكيد على إس�ل�امية املشروع من
حني آلخر.

 - 4التص���دي حملاوالت االنقالب على الش���رعية ،فلقد

أجاد اإلس�ل�اميون توزيع األدوار ،فعمدوا – في حتليلي  -إلى

تفزيع األمريكان من اس���تبدال جترب���ة اإلخوان بتجربة على
غرار النموذج األفغاني(((.

((( من مظاهر ذلك :تنويع مصادر السالح املصري (زيارة الهند وباكستان) ،ومحاوالت
فتح آفاق تعاون جديدة ملصر (زيارة البرازيل ،والصني ،وروسيا) ،والتوجه نحو
االكتفاء الذاتي من القمح ،وإعادة تشغيل بعض املصانع املتوقفة.
((( موقع مفكرة اإلسالم ،بتاريخ 2012/9/13م ،على الرابط التالي:
 http://www.islammemo.cc/akhbar/Amercan/2012/09/13/155603.html.
((( للدكتور رفيق حبيب ،دراسة بعنوان (بتم ّهل لكن بثبات ،استراتيجية الرئيس) ،ميكن
للقارئ االطالع عليها ،وهي منشورة بتاريخ 2013/6/2م على الرابط التالي:
http://ar.scribd.com/doc/145216354/%D8%A8%D8%AA%
D9%85%D9%87%D9%84- %D9%84%D9%83%D9%86%D8%A8%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA.
((( ميكننا هنا عرض منوذجني فقط لذلك:
 حصار الشيخ حازم أبو إسماعيل وإخوانه في حركة حازمون مدينة اإلنتاج اإلعالمي،إبان محاوالت اقتحام القصر الرئاسي ،وتهديده بإعالن دولة إسالمية من داخلها.
 إعالن الشيخ عاصم عبد املاجد وإخوانه في اجلماعة اإلسالمية ،تصديهم ألي عنف إبانتظاهرات 2013/6 /30م.

منهما جناحات وإخفاقات نس���بية في كال احلالني ،وإن كان

مع عدم استس�ل�ام عدوهم إلخفاقاته املتتالية -؛ إال أن هذا
التقدم ليس نابعاً من السياس���ات املضادة املُتّبعة بقدر ما هو

ناب���ع بحول الله وقوته من تدبير الله لعباده املس���تضعفني(((،
وذلك (احلال امليتافيزيق���ي)((( هو ما يفتقده املُتحالفون ضد

اإلسالميني ،بل لن يس���تطيعوا أن يتف ّهموه أو حتى يبصروه؛

ألنه ال ميلك لهم أحد مفتاح الضوء الذي يبصرون فيه حقائق
ما يلي من اآليات الكرميات ،وإن َع ِل َم بعضهم معاني ألفاظها.
ين} [يونس:
قال الله تعالى{ :إ َّن هَّ َ
الل ال يُ ْص ِل ُح َع َم َل ا ْل ُـمفْ ِس � � � ِد َ

ب
{وال َي ِح ُ
{وال َت ْح َس نَ َّ
الس ِّيئُ اَّإل ِبَأ ْه ِل ِه} [فاطرَ ،]٤٣ :
َ ،]٨١
يق ا ْل َـمك ُْر َّ
الل َغ ِاف اًل َعما ي ْعم ُل الظَّالِـمو َن إ َّنما ي َؤ ِّخر ُهم لِي ْو ٍم َت ْش َخ ُص ِف ِ
يه األ َْب َص ُار}
هَّ َ
ُ
َّ َ َ
َ ُ ُ ْ َ
ِ
اس ال َي ْع َل ُمو َن}
الن ِ
ب َع ىَل َْأمرِ ِه َولَ ِك� � � َّ�ن َأ ْك َث َر َّ
[إبراه� �ي��مَ ،]٤٢ :
{و هَّاللُ َغال ٌ
[يوسف{ ،]٢١ :إن َت ْم َس ْسك ُْم َح َس َن ٌة َت ُس ْؤ ُه ْم َوإن تُ ِص ْبك ُْم َس ِّي َئ ٌة َيفْ َر ُحوا
الل ِب َما َي ْع َملُو َن
ض ُك� � � ْ�م َك ْي ُد ُه ْم َش� � � ْ�ي ًئا إ َّن هَّ َ
ِب َه� � ��ا َوإن َت ْص ِب� � � ُ�روا َو َت َّت ُقوا ال َي رُ ُّ
ِ
نص ُك ْم
نصوا هَّ َ
{يا َُّأي َها ال َِّذ َ
ُمحيطٌ } [آل عمرانَ ،]١٢٠ :
الل َي رُ ْ
ين َآمنُوا إن َت رُ ُ
الل َو َر ُس� � ��ولَ ُه َوال َت َنا َز ُعوا
َويُ َث ِّب� � � ْ
يع� � ��وا هَّ َ
{وَأ ِط ُ
�ت َأق َْد َام ُك� � � ْ�م} [حممدَ ،]٧ :

ين} [األنفال،]٤٦ :
الل َم َع َّ
اص ِب ُروا إ َّن هَّ َ
ف ََتفْ َش � � �لُوا َو َتذْ َه َب رِحيُك ُْم َو ْ
الصا ِبرِ َ
ين ق ََال لَ ُه ُم
{وق ََال َربُّك ُُم ا ْد ُع يِ
َ
ون َْأس� � � َ�ت ِج ْب لَك ُْم} [غاف� � ��ر{ ،]٦٠ :ال َِّذ َ

اس ق َْد َج َم ُعوا لَك ُْم فَا ْخ َش ْو ُه ْم ف ََزا َد ُه ْم إميَانًا َوقَالُوا َح ْس ُب َنا هَّاللُ
اس إ َّن َّ
َّ
الن ُ
الن َ
ِ
يل} [آل عمران.]١٧٣ :
َو ِن ْع َم ال َْوك ُ
((( للتعرف على استراتيجية الرئيس في تفكيكهاُ ،ينظر دراسة د .رفيق حبيب ( َم ْن يسقط
النظام؟) ،وهي منشورة بتاريخ 2013/2/2م على الرابط التالي:
-86%D9%85%D9%/125861638/http://ar.scribd.com/doc
%86%D9%84%D9%A7%D8%-B7%D8%82%D9%B3%8A%D8%D9%
.9F%D8%85%D9%A7%D8%B8%D8
((( لعل ذلك ألن اإلسالميني باجلملة في مصر هم أفضل املوجودين نسبياً ،فلقد اصطفى
الله بني إسرائيل وخصهم باألنبياء في فترة زمنية؛ ألنهم كانوا باجلملة أفضل
املوجودين ،وظل ذلك قائماً حتى انتقلت النبوة منهم إلى نبي الرحمة محمد .#
((( املقصود بامليتافيزيقا األمور اخلارجة عن الطبيعة املادية لألشياء.
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[المسلمون والعالم]

الحوثي..
ذراع إيران في خاصرة الخليج
■ ■إعداد :حممد األمحدي ومصطفى حسان

مع بزوغ فجر التغيير في اليمن ،حضرت

جماعة الحوثي بش��كل ملفت على الس��احة

اإلعالمية ،مس��تفيدة من األموال اإليرانية،

وراءه��ا عدي��د م��ن تج��ار الكلم��ة أو ممن
اضطرتهم ظروف المعيشة الصعبة وغياب
ال��وازع الدين��ي واألخالقي إل��ى البحث عن
الرفاهية بأي ثمن ،ليصبحوا أبواقا ً يعملون

يعبر بلسانها .ومع ذلك
تحت رايتها ،وقلما ً ّ
ِ
تكتف جماعة الحوثي باإلعالم كوس��يلة
لم
س��لمية للتعبير عن أفكاره��ا ،أيا ً كان حجم
الكذب والتضليل الذي دأبت عليه الجماعة،

بل استمرت في التعبير عن نفسها أيضا ً من
خالل الس�لاح والعنف ،فكانت تحاور في يد
وتحمل السالح باليد األخرى.
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رحلة التسلح
قبل أن تعلن جماعة احلوثي التمرد املس���لح عام ،2004
أعدت العدة ،وجت ّهزت عسكرياً ،فلم يكن ذلك التمرد
كانت قد ّ

من باب الصدفة ،بل تنفيذاً خلطة مدروس���ة واس���تراتيجية
التقت عندها طموحات اجلماعة بالوصول إلى س���دة احلكم
في اليمن ،ومطامع إقليمية تتمثل في إنش���اء ذراع عس���كرية
إليران في خاصرة الس���عودية ،على غرار حزب الله اللبناني

في خاصرة بالد الشام.

ورغ���م عديد من اتفاقيات التهدئة بني الدولة واحلوثيني،

الت���ي تنص على ضرورة تس���ليم جماعة احلوثي األس���لحة
واملعدات التي اس���تولت عليها من مواق���ع اجليش((( ،مبا في

ذلك اتفاق الدوحة في فبراير 2008؛ إال أن اجلماعة سرعان
ما كانت تنقلب على تل���ك االتفاقيات ،عند الوهلة األولى من

متسكها بالسالح ،بل تسارع إلى
الش���روع في تنفيذها ،مؤكدة ّ
وشن مزيد
استغالل فترات الهدنة مع الدولة ملزيد من التسلح
ّ

من الهجمات على مواقع اجليش واالس���تيالء على مزيد من
األس���لحة واملعدات ،وهو ما كش���فته بوضوح أحداث احلرب

السادس���ة التي اندلعت مطلع أغس���طس  2009عندما بدت

اجلماعة من خالل أدائها القتالي أكثر قوة من ذي قبل ،فبعد
أيام من اندالع املواجهات البرية مت ّكن مقاتلوها من االستيالء

عل���ى مواقع عديدة بعتادها احلربي الثقيل واملتوس���ط ،وهو

م���ا أكدته أف�ل�ام الفيديو التي بثها احلوثيون أنفس���هم على
مدى أس���ابيع ،معلنني حينها أن تلك "الغنائم" ،كما يسمونها،
ستكفيهم لسنوات من القتال وحرب االستنزاف(((.

غير أنه في الس���ياق ذاته استمر تدفق األسلحة اإليرانية

إل���ى احلوثيني ،فقد أك���د اخلبراء العس���كريون أن صواريخ

الكاتيوشا التي استخدمها احلوثيون في احلرب السادسة هي
من ذات النوعية التي س���بق حلزب الله اللبناني استخدامها،

معتبرين أن ظهور مثل تلك الصواريخ لدى احلوثيني قد كشف
وبالدلي���ل القاطع ع���ن التمويل الكبير ال���ذي تتلقاه جماعة

احلوثيني من إيران وحزب الله والبؤر الش���يعية في املنطقة.
كما تؤكد املصادر أنه مت تهريب صواريخ الكاتيوشا إلى اليمن
((( موقع التغيير نت ،نص اتفاقية الدوحة بني احلكومة واحلوثيني
http://al-tagheer.com/news844.html.
((( مجلة الرأي اآلخر ،صعدة في نسختها السادسة :حسم نهائي أم حرب طويلة؟

من خالل رحالت بحرية عبر إريتريا ضمن أسلحة أخرى من

بينها صواريخ أرض جو محمولة على الكتف.

وكانت تقارير دولية قد أش���ارت في وقت سابق إلى قيام

ملد احلوثيني بالس�ل�اح
إيران بإنش���اء قاعدة لها في إريتريا ّ
عبر رحالت بحرية إلى املناطق القريبة من س���واحل ميناءي

ميدي واللحية القريبني من صعدة .وحذرت تلك التقارير من
انتقال نشاط تهريب األسلحة اإليرانية من البحر األحمر إلى

السواحل اجلنوبية لليمن .وهناك أنباء تشير إلى قيام السفن
اإليرانية في منطقة خليج عدن بحجة املساهمة في مكافحة

القرصنة ،إضافة إلى سفن جتارية إيرانية؛ بتهريب كميات من

األسلحة عبر قوارب صيد مينية لتهريبها إلى داخل اليمن.
لق���د كان الفتاً لكثير من املراقب�ي�ن أنه في أعقاب اتفاق
الدوحة أُعلن عن تش���كيل عديد من جلان الوس���اطة املكلّفة

باإلشراف على تنفيذ بنود االتفاق ،حتت مسميات عدة ،فمن

جلان مفاوضات إلى رئاس���ية وبرملانية وسياس���ية وإشرافية
ووطنية والس�ل�ام والوس���اطة ...وغيرها ،تع���ددت وتباينت

مهامها من إقناع احلوثي بتس���ليم نفسه وتنفيذ اتفاق الدولة

وتهدئة موجة العنف الس���ائدة وإحالل السالم في صعدة...
إلى غير ذلك ،غير أنه كان للفشل نصيب أوفر منها ،والنهاية

لتلك اللجان إما إقالة أو اس���تقالة! اإلثارة ليس���ت في ذلك،

إمنا في تلك األسماء التي لطاملا أنيط بها القيام بتلك املهمة
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دوماً ،خاصة واحلوثي ال يثق بسواها ،فهي من متده بالسالح

بوج���ود منفذ جلماعة احلوثي ،ليكون حلقة وصل بني طهران

والعتاد ،ما جعل البعض يتس���اءل عن سر اعتماد السلطة في
اليمن حينها عل���ى تجُ ّ ار احلروب في مهمة إحالل الس�ل�ام

الذي حرمهم الكثير من الصفقات ،باعتبار أن محافظة صعدة

ظلت القوة العس���كرية لدى جماعة احلوثي تنمو مع مرور

يتجلى مباش���ر ًة بعد زيارة فارس مناع األخيرة ملطار صعدة،

متل���ك – في الوقت الراهن  -ترس���انة كبيرة من األس���لحة،
يصعب احلصول على إحصائيات دقيقة بشأنها ،نظراً للتكتم

ريال ،مضيفاً أن املطار أصبح شبه جاهز الستقبال الرحالت

العس���كرية تقدر بحجم اثنني من األلوية العسكرية املتوسطة

اللمسات والتجهيزات األخيرة للمطار.

متتلك نحو  11دبابة معظمها م���ن نوع (تي  ،)52إضافة إلى

املطار هو عقد صفقات س���رية يت���م مبوجبها إمداد جماعة
احلوثي مبا حتتاج إليه من س�ل�اح وعتاد ،خصوصاً بعد تن ّبه

بصعدة؟!(((.

األيام ،حيث أش���ارت بعض الدراسات إلى أن اجلماعة باتت

الذي تتبعه اجلماعة .وأفادت دراسة حديثة بأن قوة احلوثيني

من حيث مس���توى التسليح ،مش���ير ًة إلى أن جماعة احلوثي

عدد من املدافع بعيدة املدى كمدافع (الهوزر) ،ومدافع الهاون،
أغلبها من نوع (بي  ،)10وكميات كبيرة من الذخائر والقذائف
التي اس���تولوا على معظمها من مخازن ومعس���كرات اجليش

خالل حروبهم الس���ت املاضية مع الدولة .وقالت الدراسة إن
احلوثيني ميتلك���ون العديد من صواريخ الكت���ف والكثير من

الرشاشات ،وأسلحة أخرى مختلفة(((.

واجلماعة ،دون وجود مراقبة مش���ددة م���ن قبل جهاز األمن
أصبحت حتت س���يطرتهم .وبدأت األمور تتضح واللبس بدأ

اخلمي���س  26أبريل  ،2013عندما حتدث ع���ن تكلفة مالية
ضختها احلكومة لتجهي���ز املطار ُق ّدرت مبليار ومائتي مليون
الداخلي���ة واخلارجية ،وحثّ اجلهات املعنية على اس���تكمال

وأضافت املص���ادر أن هدف فارس مناع من إعادة تأهيل

قوات خفر الس���واحل اليمنية للس���فن اإليرانية القادمة من
إيران والتي كان آخرها «جيهان  .»1واس���تغربت تلك املصادر
تس���خير الدولة كافة اإلمكانات وامل���وارد لتجهيز مطار في

محافظة خارج���ة عن حظيرة الدولة وال تخضع لس���لطتها،
خصوصاً في هذه املرحلة اخلطيرة التي تش���هد فيها البالد

ويعد أكبر تاجر س�ل�اح في اليمن ،وأحد
املعروف فارس مناع،
ّ

بكلها انفالتاً أمنياً غير مس���بوق ،والذي بدوره سيكون عام ً
ال
ميسراً ألي مشاريع أو أجندات تقدم عليها اجلماعة لوحدها
ِّ

دفع���ت به جماعة احلوثي لتولي منصب محافظ صعدة خالل

أقلها استخدام املطار حلقة وصل مباشرة مع إيران(((.

استفادت جماعة احلوثي بش���كل كبير من تاجر السالح

أعضاء جلان الوس���اطة التي أش���رنا إليها قب���ل قليل ،وقد
االضطرابات التي شهدتها احملافظة عام 2011م ،ولم يصدر
حتى اآلن قرار رئاسي بتعيني مناع محافظاً لصعدة ،غير أنه،

بحسب باحثني متخصصني بهذا الشأن ،مجرد أداة من أدوات
احلوثي.

تتواصل األعمال لتش���غيل مطار صعدة وإنش���اء ش���ركة

طي���ران تابعة للحوثي�ي�ن ،األمر الذي يرى في���ه مراقبون أنه
يش��� ّكل خطورة بالغة عل���ى األمن القومي اليمن���ي ،باعتباره

س���يفتح جس���راً جوياً إلى احلوثيني ومهربي األس���لحة في
احملافظة اخلارجة عن س���يطرة الدولة((( ،وحتى يكتمل احللم

((( تجُ ّ ار السالح ..وسطاء للسالم! النهايات املتجانسة ملسيرة جلان الوساطة بني الدولة
واحلوثيني ،صحيفة حديث املدينة.
((( حجم القوة العسكرية للحوثيني ،ماجد اجلرافي ،كتاب حتت الطبع (احلوثيون من
الدفاع التكتيكي إلى السيطرة والتوسع االستراتيجي).
((( مين برس :األمن القومي يكشف مسدسني بحوزة محافظ صعدة فارس مناع في
طريقه لتركيا قبل صعوده الطائرة.
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أو ٍ
بأياد خارجية لإلضرار بأمن اليمن واخلليج بش���كل عام،

صفقات األسلحة
اس���تمرت وتيرة الرغبة في التس���لح بشكل مخيف طيلة

الس���نوات املاضية ،وبشتى الوس���ائل والسبل ،وزادت وتيرتها
عقب احلروب الست التي كانت اجلماعة ت ّدعي أنها تدافع من
خاللها عن نفسها ،كما لو أنها تتجهز حلرب اقترب موعدها،
حتى صارت أغلب شحنات األس���لحة التي تضبطها األجهزة

األمنية تكون جماعة احلوثي هي صاحبة املقام األول واملالك
الوحيد للش���حنة ،وفيم���ا يلي عرض موجز بأبرز ش���حنات

األسلحة التي كانت في طريقها إلى احلوثيني:

 -أكتوبر 2009م :أعلنت السلطات اليمنية احتجاز سفينة

إيرانية في البحر األحمر بالقرب من السواحل اليمنية ،حتمل
((( مأرب برس :مصادر تكشف املستور وخفايا مؤامرة جتهيز مطار صعدة.

أس���لحة للمتمردين احلوثيني ،منها مضادات

مخازن لألس���لحة املهربة" ،والتي قال إن إيران تس���عى إلى إدخالها إلى

معلومات اعتق���ال  5إيرانيني كانوا على منت

األسلحة عن طريق جتار لم يس ّمهم إلى اليمن ،ونقل بعضها من اليمن إلى
دول اجلوار .وذكر املس���ؤول اليمني أن ورشاً كثيرة مت بناؤها في محافظة

للدروع وعدد من األس���لحة املختلفة .وذكرت
السفينة احمل ّملة باألسلحة(((.

 -أغس���طس ع���ام 2012م :أفاد مصدر

خاص لبعض وسائل اإلعالم بأن قوات تابعة

للجيش اليمني ضبطت ش���حنة أس���لحة في
أحد مداخل محافظة تعز ،كانت مح ّملة بـ 18

احلوثيني في محافظة صعدة شمال البالد ،فيما أكد ازدياد نشاط تهريب

صعدة إلعادة جتميع بعض األسلحة التي تأتي من دول مثل إيران.

التوسع وحلم السيطرة
ّ
لم تكن ترس���انة األسلحة التي جمعتها جماعة احلوثي مجرد

ألف قطعة س�ل�اح مه ّربة ،خفيفة ومتوسطة،

إش���باع لرغباتها في التسلح واس���تعراض القوة ،أو للردع؛ بل ال

 5حاويات مح ّملة باألس���لحة إل���ى جيبوتي

وفرض نفوذها على مناطق جديدة في البالد ،ال سيما في املواقع

في طريقها إلى محافظة صعدة .كما وصلت

قادمة من إيران عبر البحر األحمر(((.

ول���م تتوقف الهداي���ا اإليرانية عند هذا

احلد ،بل كانت الس���فينة «جيهان  ،»1التي مت

ضبطها في شهر يناير من عام 2013م؛ األكثر
خطراً واألكبر حمولة للسالح ،فقد فاقت الـ

تزال تس���تخدمها باستمرار متى ما س���نحت لها الفرصة للتوسع

اجلغرافية القريبة من محافظة صعدة التي باتت حتت سيطرتها
بش���كل كامل ،وقد ازداد نشاطها التوسعي منذ األشهر األولى من

انطالق الثورة الش���بابية مطلع ع���ام  ،2011التي أطاحت برأس
النظام السابق.

 40طناً من األسلحة مبختلف أنواعها.

وكان���ت عديد من القوى السياس���ية في

اليمن ق���د دعت قبل انعق���اد مؤمتر احلوار

الوطني ،جماعة احلوثي إلى تسليم أسلحتها
قبل الولوج إلى احلوار ،غير أن شيئاً من ذلك
لم يتم ،بل ارتفعت شهية التسلح لدى احلوثي،

ف���ي ظل الظروف التي مرت بها اليمن ابتدا ًء
م���ن عام  2011حتى اللحظ���ة ،حيث عمدت

اجلماعة الس���تغالل االضطراب���ات األمنية
التي متر بها اليمن" ،للتزود مبعدات وأسلحة
قادمة من إيران كما أش���ارت إلى ذلك عديد

من وسائل اإلعالم"(((.

ولم يق���ف األمر عند ه���ذا احلد ،ففي

تصريح لصحيفة "الشرق األوسط" اللندنية،
أفاد مس���ؤول ميني رفيع ب���أن "جزر البحر

األحمر اليمنية حت ّولت في اآلونة األخيرة إلى
((( مأرب برس :احتجاز سفينة إيرانية حتمل سالحاً للمتمردين
احلوثيني بالقرب من ميناء ميدي.
((( مأرب برس :قوات تابعة للجيش تضبط  18ألف قطعة سالح
مهربة كانت في طريقها إلى صعدة.
((( أخبار اليوم :يشاركون في احلوار بأسلحتهم على جثث آالف
القتلى األبرياء واالنتهاكات الصارخة.
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حظيت محافظتا اجلوف وم���أرب باهتمام كبير من قبل اجلماعة؛
كون مأرب الشريان النفطي لليمن ،ونظراً التصالها باحلدود السعودية،

حيث حت ّركت مجاميع حوثية حملاولة إس���قاط محافظة مأرب وضمها

إلى صعدة ،لتتس���ع بذلك رقعة النفوذ والتحك���م؛ لكن ذلك لم يتحقق
للجماعة؛ لقلة القبائل املتعاطفة مع الفكر الذي تعتنقه اجلماعة هناك.
أم���ا محافظة اجلوف فقد ش���هدت مواجه���ات دامية بني جماعة

احلوثي وقبائل وأعيان تلك احملافظة استمرت قرابة ثالثة أشهر ،أثناء
ثورة الش���باب السلمية ،ففي الوقت الذي كانت فيه عناصر احلوثي في

الس���احات تع ّبر عن الوجه الس���لمي الزائف للجماعة ،كانت العناصر

األخرى ضمن املليش���يات املس���لحة للجماعة تعمل على اجلانب اآلخر
في تطبيق ثقافة العن���ف والقتل والتدمير على أرض الواقع ..لكن نُقل

عن قيادي حوثي القول إن جماعة احلوثي خسرت في حربها مع قبائل
اجلوف ما لم تخس���ره في حروبها الس���ت مع الدول���ة ،وكان أبرز من
سقطوا في تلك املواجهات هما ش���قيق عبدامللك احلوثي وجنل يحيى

بدر الدين احلوثي(((.

ف���ي أعقاب اخليبة الت���ي ُمنيت بها اجلماعة وفش���ل مخططاتها

بالس���يطرة على اجلوف ،غ ّي���رت وجهتها لتبحث عن فريس���ة أخرى،
فتحركت غرباً نحو مديريات محافظة حجة ،املمتدة على ساحل البحر

األحمر ،في محاولة إلخضاع قبائل املرتفعات اجلبلية احملاذية لس���هل
تهامة لتس���هل الس���يطرة على ميناء ميدي االس���تراتيجي على ساحل
البح���ر األحمر ،بهدف أن تكون بذل���ك قد أ َّمنت خطوط إمداداتها من

االحتياجات االقتصادية والعسكرية.

ف���ي واقع األمر لم يكن ميناء مي���دي هدفاً للجماعة بحد ذاته في
توس���عها غرباً ،ب���ل كان مجرد محطة للوصول إل���ى أهداف أخرى ال

تقل أهمية عنه؛ فإذا اس���تطاعت أن تسيطر على ميناء ميدي وإخضاع
القبائل التهامية لنفوذها ،فإنها بذلك س���تتحرك بكل حرية إلى ميناءي
الصليف واحلديدة ،باعتبارهما اثنني من أهم املوانئ البحرية اليمنية..

ولهذا الس���بب تن ّبه عدد من أعيان ومشائخ احلديدة ،فعقدوا اجتماعاً
بتاري���خ  20مايو  2013لتدارس كيفية إيقاف امل ّد احلوثي في مناطقهم،
خصوصاً بعد أن قامت اجلماعة بالس���طو بالق���وة على بعض املزارع

واألراضي املطلة على الس���احل بعد أن رفض أصحابها بيعها للحوثيني
رغم املبال���غ الطائلة التي عرضوها عليهم ،محاولني إغراءهم بها ،دون

جدوى ..فاحلوثيون منذ عامني يشترون كل األراضي احملاذية للساحل

بأضعاف أس���عارها احلقيقة إلغراء البسطاء من أهالي املنطقة ،وفي
حال رفض أصحاب األراضي البيع فإنهم يستولون عليها بقوة السالح.

((( أحمد عايض ،محرقة احلوثيني في اليمن ،ضمن كتاب ملجموعة من الباحثني حتت الطبع (احلوثيون
من الدفاع التكتيكي إلى السيطرة والتوسع االستراتيجي).

62

العدد 313

مسلّحو احلوثي يف سورية
تسير جماعة احلوثي على ذات اخلطى التي

يسير عليها حزب الله اللبناني ،بل رمبا استمدت
خططها وتكتيكاتها من قي���ادة حزب الله ،األمر
يبدو واضحاً حتى من خالل التسمية التي أطلقتها
اجلماعة على نفسها أخيراً بـ "أنصار الله" ،على
غرار "حزب الله" ،رغم أن التس���مية التي ظهرت

بها اجلماعة منذ التس���عينيات كانت "الش���باب
املؤمن" ،وهي حتى اللحظة ترفض االنخراط في

وتفضل البقاء كما هي عليه،
العمل السياس���ي،
ّ

جماعة مس���لحة .وتتدرب قي���ادات حوثية على

أيادي خبراء من حزب الله اللبناني ،وكانت إيران
مت���د احلوثيني بكثير من اخلدم���ات ،بلغت هذه

اخلدمات ذروتها في ع���ام  2009عندما أقامت
معس���كرات تدريبية ألعضاء حوثيني في إرتيريا،

حيث كشف بش���ير إسحاق ،مس���ؤول العالقات
اخلارجية في التحال���ف اإلريتيري املعارض ،عن
وجود معسكر تدريب لعناصر من أنصار احلوثي

بدعم وإش���راف إيراني ،في منطقة دنقللو (شرق
مدينة قندع وسط إريتريا).

عندما س���ارع حزب الله بإرس���ال قواته إلى

سورية لدعم بشار األسد ،الذراع األخرى إليران،

وقتال الثوار؛ فإن احلوثي لم يقف مكتوف األيدي،

فقد أف���ادت مصادر متطابقة ب���ـ "أن نحو 200
ش���اب حوثي غادروا اليمن منتصف مايو اجلاري

للقتال في صفوف نظام بشار األسد في سورية".

وأوضحت أن بني هؤالء ممن مت جتنيدهم مؤخراً

غادروا إلى لبنان ومن ثم س���ينتقلون إلى سورية

ضمن ترتيب���ات خاصة لالنضم���ام إلى ما بات
يطلق عليهم "ش���بيحة األسد" .وقالت مصادر إن

رئيس املكتب السياس���ي للحوثيني ،صالح هبرة،
التقى الشباب قبيل سفرهم لتوديعهم ،وفي اللقاء

أبلغهم حتيات "الس���يد" عبدامللك احلوثي .يأتي

ذلك فيما كان���ت تقارير صحفية قد حتدثت قبل
فترة عن قيام عناصر من احلوثيني بتجنيد بعض

الشباب مقابل مبالغ مالية كبيرة ،وإرسالهم إلى سورية لدعم "شبيحة" بشار األسد .وأشارت املعلومات إلى أن احلوثيني يقومون

بعملية اس���تقطاب واسعة للشباب ،ويجندونهم مقابل مبالغ مالية كبيرة ،ويرسلونهم إلى سورية بذريعة الدراسة في اجلامعات.
ونقلت وكالة "آكي" اإليطالية لألنباء عن مصدر دبلوماسي عربي رفيع املستوى القول إن أعداداً غير قليلة من احلوثيني اليمنيني
قدموا إلى س���ورية وتركزوا في جنوبها الغربي استعداداً للقتال .وأش���ار إلى أن هؤالء تط ّوعوا للقتال ألسباب عقائدية ومالية
بتشجيع من إيران.

مجرد تصريحات ال غير
على غرار املثل العربي الذي يقول" :نس ��مع جعجعة

لزعزعة األمن واالستقرار ،يتضمن هذا املخطط ،وفق ًا

وال ن ��رى طحين� � ًا" ،يظه ��ر أن احلكوم ��ة اليمني ��ة تكتفي

لذات املصدر احلكومي" ،تنفيذ عملية اغتياالت"(((.

املتورطة بزعزع ��ة األمن اليمني ،وترى ذلك هو العقاب

االجتماعي واملواقع اإلخبارية خالل األيام املاضية عن

بالتصريح ��ات وتوجي ��ه أصاب ��ع االته ��ام إل ��ى األط ��راف
الذي تستحقه تلك اجلهات .كان آخر هذه التصريحات
ف ��ي لق ��اء وزير اخلارجي ��ة اليمن ��ي ،أبو بك ��ر القربي ،مع

جتدر اإلش ��ارة أيض ًا إلى ما تناقلت ��ه مواقع التواصل

تورط جماعة احلوثي في استهداف الطائرات اليمنية
وإس ��قاطها ف ��وق العاصمة صنعاء ،وقت ��ل الطيارين ،كان

صحيفة الشرق األوس ��ط بتاريخ  27مايو  ،2013عندما

آخره ��ا في ش ��هر مايو من عام  ،2013وه ��و ما أفصح عنه

م ��ن مجلس األم ��ن حول ش ��حنات األس ��لحة التي دخلت

م ��ع متابعي ��ه البالغ عددهم  80ألف ًا ،م ��ن مختلف الدول

ق ��ال" :إن نتائ ��ج التحقي ��ق ال ��ذي ق ��ام ب ��ه أخي ��ر ًا فري ��ق

أيض� � ًا املدع ��و "طام ��ح" ،على تويت ��ر ،في ح ��وار خصصه

اليمن ،أكدت تورط إيران في عمليات تهريب األس ��لحة

العربي ��ة ،تن ��اول عالق ��ة جماع ��ة احلوث ��ي باغتي ��ال

واملتفج ��رات" ،مبين� � ًا "أن إي ��ران عوض� � ًا ع ��ن أن مت � ّ�د ي ��د
العون واملدد ألشقائها في اليمن ،قامت بإرسال األسلحة

وشبكات التجسس".
وم ��ا يثي ��ر العج ��ب أن ��ه ع ��دا احملاكم ��ات الغامض ��ة
لش ��بكات التجس ��س الت ��ي أعلن ��ت الس ��لطات اليمني ��ة
ضبطه ��ا والعصاب ��ات املتورط ��ة ف ��ي تهري ��ب األس ��لحة
أي من اجلهات الرس ��مية
اإليرانية إلى اليمن؛ لم حترك ّ

ف ��ي اليم ��ن س ��اكن ًا جت ��اه ه ��ذه النتائ ��ج ،بينم ��ا تس ��تمر
التصريحات املنسوبة ملصدر حكومي ميني بأن "السفير
ً
ً
إرهابية تس ��تهدف الدبلوماس ��ية
خلية
اإليران ��ي يدير

الطياري ��ن اليمني�ي�ن وس ��قوط الطائ ��رات ،حي ��ث ق ��ال
"طام ��ح" بأن "املس ��ؤول الرئيس ��ي في س ��قوط الطائرات
في اليمن هو جماعة احلوثي عبر تيار الرئيس اليمني
الس ��ابق عل ��ي عبدالله صالح املتمكن في عمق املؤسس ��ة
العس ��كرية ،والقوات اجلوية" ،مش ��ير ًا إلى أن "اجلماعة
تس ��تغل املرحل ��ة لتصفي ��ة بع ��ض الطياري ��ن الوطني�ي�ن
ولنية اجلماعة دخول حرب سابعة".
ومع كل هذه اجلرائم ال تزال احلكومة اليمنية تلتزم
وتغض الطرف عن ممارسات
الصمت جتاه كل ما يحدث،
ّ
احلوثي اخلارجة عن القانون والدس ��تور واألعراف ،كما

الس ��عودية ومصاحله ��ا ف ��ي اليم ��ن" .وكش ��ف املصدر عن

تبدو دول اجلوار كذلك غير آبهة بهذه الذراع اإليرانية

لتقاري ��ر أمني ��ة  -تتعقب خلي ��ة إرهابية مس ��لحة تابعة

وي ��زداد خطرها بازدياد حال ��ة الصمت احمللي واخلذالن

أن غرف ��ة العملي ��ات املش ��تركة ملكافح ��ة اإلره ��اب  -وفق ًا

وتتمدد باس ��تمرار،
�تد عوده ��ا يوم ًا إثر آخ ��ر،
ّ
التي يش � ّ

جلماع ��ة احلوثي تعم ��ل على تنفيذ مخط ��ط تخريبي

اإلقليمي.
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[المسلمون والعالم]

الوحدة أم االنفصال..
خالف العلماء وعدل الشريعة

أصبح��ت قضية الوحدة واالنفص��ال مثار خالف بين علماء ودع��اة اليمن نتيجة الواقع

■ ■أنور بن قاسم اخلضري

ال��ذي آل إلي��ه حال كثي��ر من أبناء الجن��وب ،ومن مختل��ف األطياف ،م��ن المطالبة بفك

االرتباط أو االنفصال أو تقرير المصير .وأصبح الحوار الدائر بين بعضهم يأخذ منحى البغي
يتمس��ك بجملة مش��تركة يريد منها بعضا ً من
والبهت��ان؛ ذلك أن كل طرف من األطراف
ّ

الحق ،ويرفض في المقابل جملة المخالف المش��تركة استنادا ً لما فيها من الباطل ..وهكذا
يصبح تأويل الكالم وحمله على غير محمله والطعن في النوايا ،هو سيد المشهد .والمؤسف
أن يذهب البعض في هذه المسائل  -التي مدارها النظرة للواقع أو توصيفه أو تحليله كما

هو  -إلى إقحامها في مفاهيم الش��ريعة واصطالحاتها ،وقد يكون منش��أ ذلك الجهل في
تص��ور الفوارق في هذه األمور ،أو االلتباس عليه فيها ،أو نوع هوى ينزع بالمرء إلى التس��لح
بدثار الدين والفقه وإظهار الغيرة والحمية عليها!
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بعض ما جرى في مس���ائل العقيدة والشريعة من خالف ،أي

اب،
ص َ
فِ يهِ َقو َل القَائِلِ  ،ف َمن أَث َب َت َما أَث َبتَ ُه الل ُه و َر ُس���ولُ ُه َفقَد أَ َ
اب»((( .و«معرفة اللغات
ص َ
و َمن نَفَى َما نَفَاهُ الل ُه و َر ُسولُ ُه َفقَد أَ َ

في هذا الش���أن ،ال عن أمور ال صلة بها به���ذا امليدان« :إن

االعتناء به في فهم كالم املتكلمني وتفس���يره وتأويله ومعرفة

لذلك يقول ابن تيمي���ة – رحمه الله تعالى  -وهو يتناول

وه���و يتحدث عن اخلالف في األلفاظ واملصطلحات الدخيلة
املناظ���رة باأللفاظ احملدثة املجمل���ة املبتدعة احملتملة للحق

والع���رف ال���ذي يخاطب بها كل مخاطب م���ن أهم ما ينبغي
املراد به؛ فإن اللغة الواحدة تش���تمل عل���ى لغة أصلية وعلى

والباط���ل إذا أثبتها أحد املتناظرين ونفاها اآلخر كان كالهما
مخطئاً ،وأكثر اختالف العقالء من جهة اش���تراك األس���ماء،

املخاطبة ببعض تلك االصطالحات يعتقد أن ذلك االصطالح

الناس ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة ،فاملعاني الصحيحة

فيق���ع في هذا غلط عظيم ،وقد قي���ل أكثر اختالف العقالء

وفي ذلك من فساد العقل والدين ما ال يعلمه إال الله ..فإذا رد
ثابت���ة فيهما ،واحملق ميكنه بيان م���ا يقوله من احلق بالكتاب
والس���نة ،ولو كان الناس محتاجني في أص���ول دينهم إلى ما

لم يب ّينه الله ورس���وله ،لم يكن الله قد أكمل لألمة دينهم ،وال

أمت عليهم نعمته ،فنحن نعلم أن كل حق يحتاج الناس إليه في
أصول دينهم ال بد أن يكون مما ب ّينه الرس���ول ،إذ كانت فروع

الدين ال تق���وم إال بأصوله ،فكيف يجوز أن يترك الرس���ول
أص���ول الدين التي ال يتم اإلميان إال بها ال يب ّينها للناس؟»(((.
يؤصل فقط ما يحتاج إليه الناس في
فمالح���ظ أن ابن تيمية ّ

أنواع من االصطالحات الطارئة اخلاصة والعامة ،فمن اعتاد

ه���و اصطالح أهل اللغة نفس���ها ،فيحمل علي���ه كالم أهلها،

من جهة اشتراك األسماء»((( .و«من تكلم بلفظ يحتمل معاني
لم يُق َبل قولُ ُه ولم يُرد حتى نستفس���ره ونستفصله حتى يتبينّ
املعنى املراد ،ويبقى الكالم في املعاني العقلية ال في املنازعات

اللفظية ،فقد قيل :أكثر اختالف العقالء من جهة اش���تراك
األسماء ،ومن كان متكلماً باملعقول الصرف لم يتقيد بلفظ ،بل

يجرد بأي عبارة دلت عليه»(((.

وهنا يأتي التس���اؤل عن الوحدة اليمني���ة القائمة اليوم،

والتي نش���أت عام 1990م بني حزبني حاكمني ،هل هي وحدة

أصول دينهم ،مما تنازعوا فيه ،فهذا مما يوجب فيه الرد إلى

إسالمية ..فيجب التزامها وعدم اخلروج عليها؟ أم هي وحدة
سياسية – حققت مقصداً شرعياً  -لكنها ليست هي الوحدة

ض ُّر
«فالنِّ���زا ُع اللَّفظي» – كما يقول ابن تيمية ذاته « -ال يَ ُ
إلاَّ إذا خُ و ِلفَت أَلف ُ
الش ِ���ري َعةِ »((( ،فإذا لم يكن في َّ
َاظ َّ
الشريعة

للجماعة وميتته ميتة جاهلية؟

الكتاب والسنة ،كونه يستحيل أن ال يكون الرسول قد ب َّينه وقد
بينَّ الفروع!

ُ
خالف ذلك ،لم يك���ن للنزاع ما يبرره إال اختالف وجهات
ما يُ

النظر ،فال داعي لتلبيسه لبس الشرع والدين.
وهؤُالءِ اجلامحون كثِيراً ما ينا َز ُعون في األَلف ِ
َاظ املـُج َملَةِ ،
«و َقد قِ ي َل أَك َب ُر اخ ِتلاَ ِف ال ُع َقلاَ ءِ مِ ن ِج َهةِ اشتَ َراك األَس َماءِ »(((،

َّفي َوا ِإلث َب ِ
ص َل فِ ي َها
ف���إنَّ «ممِ َّ ا َكثُ َر فِ يهِ نزا ُع الن ِ
ات إ َذا ُف ِّ
َّاس بِالن ِ
اج ُب على ا َ
اب َظ َه َر فيها ا َ
الص َو ِ
اب .وال َو ِ
خللقِ
اخلِ َط ُ
خل َطأُ مِ ن َّ
والس َّن ُة نَفَوهُ،
والس َّن ُة أَث َبتُوهُ ،و َما نَفَاهُ الكِ ت ُ
أَنَّ َما أَث َبتَ ُه الكِ ت ُ
َاب ُّ
َاب ُّ
في وال إث َب ٍ
و َما لم يَ ِ
َفصلُوا
نطق ِبهِ الكِ ت ُ
ات است َ
َاب ُّ
والس��� َّن ُة بال نَ ٍ

((( درء تعارض العقل والنقل لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبداحلليم ابن تيمية،
حتقيق الدكتور محمد رشاد سالم ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  -اململكة
العربية السعودية ،ط1991/2م ،ج .233/1
((( الفتاوى الكبرى البن تيمية ،دار الكتب العلمية ،ط1987/1م ،ج .391/1
((( وهي جملة رددها ابن تيمية  -رحمه الله  -في كثير من فتاويه ومؤلفاته.

اإلس�ل�امية التي يعتبر اخلارج عليها باغياً أو خارجياً مفارقاً
واإلسالميون على هذا مذاهب:
 -فريق يراها وحدة سياس���ية حققت مقصد االجتماع،

وإن ش���ابها ما ش���ابها أثناء قيامها من دستور علماني جرى
تصحيح���ه – في نظره  -بعد ذل���ك .وعليه فهو يراها وحدة

ِب بفكها – من أي صنف كان وألي
إسالمية ش���رعية املـُطال ُ
ِب مبحرم يخالف الش���ريعة ،ويرى املـُطالِب
عذر كان ُ -مطال ٌ
بفكها جاهلياً وعنصرياً وضاالً ،ويسوق فيه كل مذمة! والبعض

((( املسائل واألجوبة ،من تراث شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ومعه (اختيارات شيخ اإلسالم
ابن تيمية) للحافظ العالمة محمد بن عبد الهادي ،مع (ترجمة شيخ اإلسالم ابن
تيمية) ملؤرخ اإلسالم احلافظ الذهبي ،حتقيق أبو عبدالله حسني بن عكاشة ،الفاروق
احلديثة للطباعة والنشر  -القاهرة ،ط 2004/1م ،ج .149/1
((( بيان تلبيس اجلهمية في تأسيس بدعهم الكالمية ،البن تيمية ،حتقيق مجموعة من
احملققني ،مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،ط 1426 /1هـ ،ج .400/7
((( درء تعارض العقل والنقل ،مرجع سابق ،ج .299/1
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قد يحكم ِ
بح ِّل دمه للجن���ود باعتباره داعي فتنة ،ورمبا أجاز
قتاله فيما لو قامت حرب مس���لحة ب�ي�ن النظام وأطراف في

اجلنوب(((.

 فريق يراها وحدة سياس���ية باألم���ر الواقع ،وهي وإنلم تكن نظاماً إس�ل�امياً شرعياً ،إال أنها تظل صورة من صور

االجتم���اع والتآخي ،وفيها حتقيق لبع���ض مصالح الناس من
داع إلى فتنة دهماء،
ناحي���ة؛ لكنه يرى أن الداعي إلى فكه���ا ٍ
خاص���ة مع ما يرافق ذلك من التحريش والتحريض على أبناء

الشمال من لغة عنصرية تستند إلى تعبئة مناطقية(((.

 -وفريق يراها وحدة سياس���ية قامت على أسس سياسية

ومصلحي���ة ،ولم يرا َع فيه���ا اجلانب الش���رعي ال ابتداء وال
انتهاء((( .فهي في صورتها هذه ليست فرضاً شرعياً بقدر ما

هي مصلحة إذا حققت للناس املصالح والعدل ،ومفس���دة إذا

ف ّوتت املصالح وج ّرت الظلم؛ فيكون املطالب بحقوقه والراغب
في ف���ك االرتباط عنها لبناء واقعه ،مج���دداً مطالباً بأمر ال
يخالف الشريعة .ويذهب ملا أجازه علماء اإلسالم – كما نص

اجلوين���ي في كتابه  -من جواز تع���دد الدول إذا تعذر توحيد
األمة في إمام واحد وكانت مفسدة ذلك غالبة .فكيف والوضع
أساساً ليس وضع خالفة أو حكم إسالمي؟!

واملعضلة ليس���ت في هذا التصنيف ،لكن في العبثية التي

ميارس���ها البع���ض لتمرير وجهة نظ���ره – احملتملة للصواب
واخلط���أ  -حتت احلق الذي يرفعه لعدم الس���ماع إلى وجهة
نظر الط���رف اآلخر وتخطئتها إجم���االً .وعوضاً عن فكفكة

املصطلحات واأللفاظ يتم تعوميه���ا وإطالقها دون تقييد في
سبيل إفحام اخلصم باسم االجتماع املأمور به شرعاً والوحدة
اإلسالمية.

فالفريق األول يته���م الفريق الثالث بأنه ال يؤمن بالوحدة

اإلس�ل�امية ،وأنه يدعو لتمزيق اليمنيني ،هكذا بإطالق ودون

إيضاح لوجهة نظره كما هي عليه ،ومن ث َّم يجيز لنفسه وصف
املخال���ف بالنعوت التي تنفر عنه :بغاة ،خوارج ،عمالء ،خونة!

والوصف ليس جلهات غير إس�ل�امية ،ب���ل إلخوة في املنهج
واملسار والهدف أحياناً.
((( وهذا الفريق يتمثل في بعض علماء الشمال ودعاته ،مبن فيهم بعض الذين وقفوا إلى
جانب حرب عام 1994م.
((( وهو فريق له حضور في الشمال واجلنوب على حد سواء ،وإن كان صوته في اجلنوب
خافتاً وحضوره أقل.
((( انظر مثاالً :رؤية حركة النهضة (اجلنوبية) الشرعية لقضية الوحدة .وهي تستند في
ذلك إلى فتوى علماء اليمن عام 1990م بعدم جواز الوحدة في حينه؛ كونها وحدة
على دستور علماني .وهذا التوجه كثير في علماء ودعاة اجلنوب.
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والفري���ق الثاني وإن كان أقل حدة في مواقفه من الفريق

األول جت���اه الفريق الثالث ،لكنه ي���رى أن هذا الفريق جاهل
واع و ُمضلل .والفريق الثالث يتهم الفريق األول بالتلبيس
وغير ٍ
واملداهنة وخدمة الظلمة والفاسدين والنظر ملصالح فريق دون

آخر .وهكذا فإن كل فريق يطعن في اآلخر مبا يعزز من إقناع

الناس مبواقفه ،فيغيب منطق التعقل واحلوار والتفاهم.

و«غلط هؤالء وأمثالهم كان من جهة اللفظ املشترك ،وقد

قيل إن أكثر اختالف العقالء من جهة اشتراك األسماء ،والله
تعالى ورسوله إذا خاطب عباده باسم مشترك كان مقروناً في

كل موض���ع مبا يبينّ املراد به ،كما في قوله{ :إ َّن ْإب َرا ِه َمي اَك َن َُّأم ًة
ق َِان ًت� � ��ا ِلّهَّ ِ
ل} [النح� � ��ل ،]١٢٠ :أي قدوة للناس يؤمت به أو يقتدى به؛

{وا َّد َك� � � َ�ر بَ ْع َد َُّأم ٍة} [يوس� � ��ف ،]٤٥ :أي قرن وزمان».
وفي قولهَ :

و«إذا حصل االستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل..

صل
وأمثالها مما كث���ر فيه تنازع الناس بالنفي واإلثبات إذا ُف ِّ
فيها اخلطاب ظهر اخلطأ من الصواب».

يتمسك بها الطرف األول وينزل عليها حكم
فالوحدة التي
ّ

اخلوارج والبغاة وامليتة اجلاهلية ،ليس���ت هي الوحدة القائمة
حقيقة ،وإذا لم تكن كذلك فإن اصطحاب األحكام الش���رعية

عليها هو من باب الزور على الش���ارع ،وإن كان املقصد طيباً
وامل���راد خيراً .وليس من اإلنص���اف والعدل القول بأن اآلخر
يرفض االجتماع الش���رعي والوحدة اإلسالمية لكونه يرفض

االجتماع والوحدة في صورتهما السياسية القائمة.

كما أن التفكك الذي يس���عى إليه الطرف اآلخر ليس من
الدين في ش���يء ،وال ينبغي إلباسه لباس���اً شرعياً؛ ألن مراد

الش���ارع االجتماع بأي ش���كل كان ،وفي أي صورة كانت؛ ألن

اجتماع أهل اإلس�ل�ام خير لهم ولو ل���م يكن ذلك في خالفة
إسالمية أو نظام حكم إسالمي ..فال ينبغي إنكار هذا املقصد

الشرعي ملجرد معارضته للهوى واملطامع .وليس من اإلنصاف

والعدل إن���كار ما يقعون فيه من إث���ارة النعرات والعصبيات

املناطقي���ة للوصول إلى حق دنيوي ،م���ع ما توجبه من النفرة
والبغضاء.

لكن قد يقال :إذا كان هذا االجتماع ،في صورته الواقعية،

لم يحقق مقصد الش���ارع ،بل كان فيه من املفاس���د ما يغلب
املصالح؛ فما احلكم فيه؟! وهل يجوز التخلي عنه حفاظاً على
األخ ّوة العامة وإن لم تتوافر صورة االجتماع السياسي؟!

والظاهر من اس���تقراء نصوص الش���ريعة هو أن مضرة

ولم تكن حاصلة كان الترك في نفس األمر أصلح»(((.

فه���ذا ابن تيمية – رحمه الله تعال���ى  -يرجح أن األولى

بالص���واب هو عدم قتال علي – رض���ي الله عنه  -معاوية –

رض���ي الله عنه  ،-وبقاء كل منهما على ما حتت يده ،مع قيام
ال هدي الرسول  #مع أعدائه هدياً
التآلف واملس���املة ،جاع ً

التخلي عن االجتماع حتتمل فيما لو كانت مفس���دة االجتماع
تربو عليها ،فيكون االجتماع صوري���اً (تراهم جميعاً وقلوبهم

مفسدته أكثر من مصلحته علم أنه قتال فتنة ،فال جتب طاعة

كانت ..فالشراكة في املال ،أو التعاقد على العمل ،أو التحالف

معصية بالنص ،فمن علم أن هذا هو قتال الفتنة  -الذي تركه

ش���تى) .وهذا ف���ي كل اجتماع بني اثنني وأكث���ر ،وألي صفة
ملصلح���ة ،أو االجتم���اع في وط���ن أو س���كن أو زواج؛ إذا لم

حتقق الغاية املرج���وة منها ،ولم تقم على العدل والرضى بني
األطراف؛ لم يوجب الش���ارع التزامها مطلقاً ،بل أوجد لها من

املخ���ارج في حال تعذر العالج ما يجعل احلياة تس���تقيم بني

لإلم���ام مع مخالفيه((( ،فهو يق���ول« :ومن رأى أن هذا القتال

اإلم���ام فيه ،إذ طاعت���ه إمنا جتب فيما لم يعل���م املأمور أنه
خي���ر من فعله  ،-لم يجب عليه أن يعدل عن نص معني خاص
إلى نص عام مطلق في طاعة أولي األمر ،ال س���يما وقد أمر

الله تعالى عند التنازع بالرد إلى الله والرسول»(((.

ويس���تطرد ابن تيمية في تناوله ملا جرى فيقول« :وحينئذ

الناس حتى مع فك االرتباط.
وهنا أنقل كالماً نفيس���اً البن تيمي���ة – رحمه الله تعالى

الشيعة في القتال ،ومن حينئذ ذمت الشيعة بتركهم النصر مع

الل���ه عنه  -ومعاوية بن أبي س���فيان – رضي الله عنه  -من

مبعصية اإلمام الواجب الطاعة ،وهو أمير املؤمنني علي بن أبي

والبح���ث عن الصواب والوصول إل���ى العدل ..يقول – رحمه

فصار حينئذ شيعة عثمان الذين مع معاوية أرجح منهم ،ولهذا

عما جرى بني علي ب���ن أبي طالب – رضي
 -وهو يتح���دث َّ

القتال ،وهو كالم يحتاج إليه أهل العلم إذا أرادوا التجرد للحق
الله« :وهذا مذهب أهل احلديث وعامة أئمة السنة حتى قال
اإلم���ام أحمد :ال يختلف أصحابنا أن قع���ود علي عن القتال

كان أفضل له»((( ،ثم يقول بعد أن يؤكد تنازع السلف واخللف

في هذه املس���ألة« :وألجل هذه النصوص ال يختلف أصحابنا
أن ترك علي القتال كان أفض���ل؛ ألن النصوص صرحت بأن
القاعد فيها خير من القائم ،والبعد عنها خير من الوقوع فيها.

قالوا :ورجحان العمل يظهر برجحان عاقبته ،ومن املعلوم أنهم
إذا ل���م يبدؤوه بقتال ولم يقاتلهم لم يق���ع أكثر مما ووقع من

خروجهم عن طاعته ،لكن بالقتال زاد البالء وس���فكت الدماء

وتنافرت القلوب وخرجت عليه اخلوارج ،وحكم احلكمان حتى

سمي منازعه بأمير املؤمنني ،فظهر من املفاسد ما لم يكن قبل

القتال ،ولم يحصل به مصلحة راجحة .وهذا دليل على أن تركه
كان أفضل من فعله ،ف���إن فضائل األعمال إمنا هي بنتائجها

وعواقبها»((( ،ثم يضيف« :فقد تكون املصلحة املشروعة أحياناً
هي التآلف باملال واملس���املة واملعاهدة ،كما فعله النبي  -صلى
الله عليه وس���لم  -غير مرة .واإلمام إذا اعتقد وجود القدرة

((( مجموع الفتاوى البن تيمية ،حتقيق عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ،مجمع امللك فهد
لطباعة املصحف الشريف  -املدينة النبوية1995 ،م ،ج .439/4
((( املرجع السابق ،ج .441/4

فبعد التحكيم والتشيع وظهور البغي لم يقاتلهم علي ولم تطعه
وجوبه ،وفي ذلك الوقت سموا شيعة ،وحينئذ صاروا مذمومني

طالب ،وملا تركوا ما يجب من نصره صاروا أهل باطل وظلم..
انتصروا عليهم»؛ و«علي هو من اخللفاء الراش���دين ،ومعاوية
أول امللوك ،فاملس���ألة هي من هذا اجلنس ،وهو قتال امللوك

املس���لطني مع أهل عدل واتباع لسيرة اخللفاء الراشدين ،فإن
كثيراً من الناس يب���ادر إلى األمر بذلك العتقاده أن في ذلك
إقامة العدل ويغفل عن كون ذلك غير ممكن ،بل تربو مفسدته

على مصلحته» .
(((

ثم يعيب على بعض الذين يوظفون األمر الش���رعي لهوى

املل���وك واحلكام ،فيق���ول« :فعلينا أن نؤمن ب���كل ما جاء من
عن���د الله ،ونق ّر باحلق كله ،وال يكون لنا هوى ،وال نتكلم بغير

علم؛ بل نس���لك س���بل العلم والعدل ،وذلك هو اتباع الكتاب

والس���نة؛ فأما من متسك ببعض احلق دون بعض فهذا منشأ
((( املرجع السابق.
((( وهو يقول في موضع آخر ...« :إن الرسول أخبر بظلم األمراء بعده وبغيهم ونهى عن
قتالهم ألن ذلك غير مقدور؛ إذ مفسدته أعظم من مصلحته .كما نهي املسلمون في أول
ىل ل َُه ْم ُكفُّوا َْأي ِد َيك ُْم} [النساء:
ين ِق َ
اإلسالم عن القتال ،كما ذكره بقولهَ{ :أل َْم َت َر ىَإل ال َِّذ َ
 ،]٧٧وكما كان النبي  #وأصحابه مأمورين بالصبر على أذى املشركني واملنافقني
والعفو والصفح عنهم حتى يأتي الله بأمره» .فهو يرى أن ما فعله الرسول  #مع
أعدائه هو من السياسة الشرعية التي جتري في األمور املتماثلة حتى مع اختالف
الطرف املقيس عليه في صفته الدينية.
((( املرجع السابق :ج .443/4
((( املرجع السابق :ج .444/3
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الفرق���ة واالختالف ،ولهذا ملا اعتق���دت طوائف من الفقهاء

ووالة األمور ويأمرون بالقت���ال معهم ألعدائهم بناء على أنهم

خرجت طائفة على اإلمام بتأويل س���ائغ وهي عنده راس���لهم

لبع���ض أئم���ة العلم أو أئمة ال���كالم أو أئمة املش���يخة على

وجوب القتال م���ع علي جعلوا ذلك قاع���دة فقهية ،فيما إذا
اإلمام ،فإن ذكروا مظلمة أزالها عنهم وإن ذكروا ش���بهة ب َّينها،

ف���إن رجعوا وإال وجب قتالهم عليه وعلى املس���لمني .ثم إنهم

أدخل���وا في هذه القاعدة قتال الصدي���ق مانعي الزكاة وقتال
علي اخلوارج املارقني؛ وصاروا فيمن يتولى أمور املسلمني من

امللوك واخللفاء وغيرهم يجعلون أهل العدل من اعتقدوه لذلك

ث���م يجعلون املقاتلني له بغاة ،ال يفرقون بني قتال الفتنة املنهي
عن���ه ،والذي تركه خير من فعله ،كما يقع بني امللوك واخللفاء

أه���ل العدل وأولئك البغاة؛ وهم في ذل���ك مبنزلة املتعصبني
نظرائه���م ،مدعني أن احلق معهم ،أو أنه���م أرجح ،بهوى قد

يكون فيه تأويل بتقصير ال باالجتهاد.

وهذا كثير ف���ي علماء األمة وع ّبادها وأمرائها وأجنادها،

وهو من البأس الذي لم يرفع من بينها ..فنس���أل الله العدل؛

فإنه ال حول وال قوة إال به»(((.

فهال تدارك أهل العلم واإلميان في اليمن خالفهم بعيداً

عن اصطحاب أحكام شرعية في غير ما وضعت له ،بنوع من

وغيرهم وأتباعهم :كاقتتال األم�ي�ن واملأمون وغيرهما؛ وبني

الهوى والبغي .فقد باتت قضية الوحدة في الوضع السياسي

وه���ذا جتده في األصل م���ن رأي بعض فقه���اء أهل الكوفة

املنطق والعقل أن يدخل اإلس�ل�اميون في خالف فقهي بعيداً

قتال اخلوارج احلرورية واملرتدة واملنافقني كاملزدكية ونحوهم.
وأتباعهم ،ثم الشافعي وأصحابه ،ث َّم كثير من أصحاب أحمد

الذين صنفوا باب قتال أهل البغي ونسجوا على منوال أولئك
جتدهم هكذا ،فإن اخلرقي نس���ج على منوال املزني ،واملزني

نسج على منوال مختصر محمد بن احلسن ،وإن كان ذلك في
بعض التبويب والترتيب .واملصنفون في األحكام :يذكرون قتال
البغ���اة واخلوارج جميعاً ،وليس عن النب���ي  -صلى الله عليه
وس���لم  -في قتال البغاة حديث ،إال حديث كوثر بن حكيم عن

ناف���ع وهو موضوع .وأما كتب احلدي���ث املصنفة مثل صحيح
البخاري والسنن فليس فيها إال قتال أهل الردة واخلوارج ،وهم

أهل األهواء؛ وكذلك كتب الس���نة املنصوصة عن اإلمام أحمد
ونحوه .وكذلك فيما أظن كتب مالك وأصحابه ليس فيها باب
قتال البغاة ،وإمنا ذكروا أه���ل الردة وأهل األهواء .وهذا هو

الراهن لليمن محل جتاذبات ومزايدات ومؤامرات .ومن غير

عن محور القضية األهم ،أال وهو ما هي املصالح واملفاس���د
في بقاء الوحدة على ما هي عليه ،أو االنفصال في حال وقع؟
فيما تس���عى أطراف أخرى الس���تغالل هذه احلالة من

املناكفات واخلالفات لزرع مزيد من البغضاء والش���حناء بني

هذه األطراف ،بدعم كل طرف في مواقفه املتش���نجة البعيدة
عن تفهم اآلخر واجللوس إليه.

وإن مما ينبغي ابتداء على أهل العلم في اليمن البُعد عن

توظيف األدلة الش���رعية لألهواء واآلراء غير املطابقة للواقع
وإن كان���ت حقاً في ذاتها؛ فإن هذا التوظيف من قبيل الكذب

على الله واالفتراق في الدين من بعد ما جاءتهم البينات بغياً
بينهم.

فاملس���ألة حتتاج إلى مخرج يحافظ على اجتماع القلوب

األصل الثابت بكتاب الله وسنة رسوله ،وهو الفرق بني القتال

قبل اجلغرافيا ،وس�ل�امة الدين قبل املصالح ،ورعاية الكليات

وأما القتال ملن لم يخ���رج إال عن طاعة إمام معني فليس في

وهذا ال يتم بإنكار احلق والصواب الذي لدى الطرف اآلخر،
وبعيداً عن لغة احلوار والعقل واإلنصاف والعدل معه.

ملن خرج عن الشريعة والس���نة ،فهذا الذي أمر به النبي ،#

النصوص أمر بذلك .فارتكب األولون ثالثة محاذير:

قبل اجلزئيات ،ومراعاة القدرة واملكنة قبل األماني الفارغة..

األول :قتال من خرج عن طاعة ملك معني ،وإن كان قريباً

فالواجب التدارس في األمر والتشاور فيه بني أهل العلم
والدعاة واملصلحني من الش���مال واجلنوب ،بعيداً عن ميدان

الثاني :التسوية بني هؤالء وبني املرتدين عن بعض شرائع

األبحاث والدراس���ات والتحليالت الواقعية احملايدة حتى يتم

والثالث :التس���وية بني هؤالء وبني قتال اخلوارج املارقني

الظنون والسماع وما يحمالنه من تهوين أو تهويل.

منه ومثله في الس���نة والش���ريعة ،لوجود االفتراق ،واالفتراق
هو الفتنة.
اإلسالم.

من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية.

ولهذا جتد تلك الطائفة يدخلون في كثير من أهواء امللوك
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السياس���يني وتأثيراتهم ،واإلعالم ومماحكاته ،واالستناد إلى
احلك���م على األمور بص���دق وتصور صحي���ح ،ال من مجرد

((( املرجع السابق :ج .451 -450/4

[المسلمون والعالم]

س ُّد النهضة..

بني سيناريو املؤامرة وجدوى التنمية
■ ■عمرو عبد البديع

األزمات التي تتعل���ق باألمن القومي عاد ًة ال تظهر فجأة،

 180ملي���ون متر مكعب من املياه مت خصمها من حصة مصر

إلى أن تصل األزمة إلى ذروتها ،حينها ينتبه صانعو القرار إلى

عل���ى طلب إثيوبي آخر لبنك التنمي���ة اإلفريقية لتمويل عدد

بل تس���بقها تراكمات من اإلهمال وسوء التقدير واملمارسات،

تهدد األمن القومي .ويتجلى ذلك بوضوح في أزمة
وجود أزمة ّ
(سد النهضة) الذي شرعت إثيوبيا في بنائه ،وقامت بتحويل
مسار النيل األزرق الستكماله .كان ذلك مبنزلة صدمة وذعر

لدولة املصب «مصر» على املستويني الشعبي والسياسي ،حيث
املياه تعني أمناً قومياً وشريان حياة ،خاصة أن مصر تُعد داخلة
في حزمة الدول الصحراوية في شمال قارة إفريقيا وليس لها

مص���در مائي غير نهر النيل ،واحتياجاته���ا للمياه تتزايد مع

تزايد عدد السكان ومع مشاريع التوسع في األراضي الزراعية
اجلديدة ،وكذلك حاجتها إلى عدم نقصان الطاقة الكهربائية
املُولدة من الس���د العالي ،بل السعي إلى زيادتها ،حيث ظهرت

مؤخراً أزمة طاقة.

واألزم���ة ما هي إال ميراث من سياس���ات نظام س���ابق

أسقطته الثورة كان قد اس���تبعد الدائرة اإلفريقية من دوائر
اهتمام���ات وأولويات السياس���ة اخلارجي���ة املصرية ،وترك
القارة متاماً لتمأل الفراغ دول أخرى مثل «إس���رائيل» والصني
وإيران ،بل إنه في عام  1996لم يعترض النظام الس���ابق على

متويل البنك الدولي إثيوبيا إلقامة عدد من الس���دود لتوفير

والسودان مناصفة ،وكذلك موافقة النظام السابق عام 2001
آخر من السدود اإلثيوبية على نهر النيل.
فاألزم���ة مر َّكبة ونتيج ُة إهمال مللف املياه في حوض النيل

ألكثر من  20عاماً؛ لذلك ال بد للتعامل معها من هذا املنطلق

م���ن إيجاد حل���ول مرحلية وحلول أخرى بعي���دة املدى تعالج
املشكلة مس���تقب ً
ال ،ومن ثم ال بد من تصور األخطار الناجتة
ميد مصر بـ  %60من املياه.
عن بناء سد على مجرى رافد ّ

أخطار «سد النهضة» على مصر
أو ًال :عجز في نصيب املياه يصل إلى  15مليار متر مكعب
من حصة مصر البالغة  55.5مليار متر مكعب.
ثاني� � ًا :تقلي���ص الرقعة الزراعية مبع���دل مليون ونصف
املليون فدان.
ثالث ًا :تخفيض الطاقة الكهربائية املنتجة من السد العالي
بنسبة .%20
وق���د جاء في تقرير اللجنة الثالثية لتقييم س���د النهضة
(املك ّون���ة من عضوين م���ن مصر والس���ودان وإثيويبا وأربعة
أعضاء كخبراء دوليني) ،بعض املالحظات ،هي:
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«ف ��ي ض ��وء التعدي�ل�ات الت ��ي ُأدخل ��ت على تصميم الس ��د
ف ��ي العامني ونص ��ف الع ��ام املاضي ،ف ��إن التقري ��ر احلالي خادع

سيؤثر في األمن الغذائي املصري طيلة اخلمس سنوات.

وهناك سيناريو آخر وهو «احلاجة الفعلية للتنمية» ،وهذا

الس���يناريو يفترض أن إثيوبيا تُعد م���ن دول املنبع لنهر النيل

جزئي ًا».
«لم يأخذ التصميم في اعتباره االحتباس احلراري ،ما
قد يتسبب في فيضانات».
«لم تقدم معلومات بشأن طبيعة التدفق في اجتاه دول

وأنها ال تستطيع استغالل ذلك بشكل يدعم التنمية من خالل

توليد طاقة ،حيث التنمية حتتاج إلى طاقة متجددة ومستمرة،
وأن س���د النهضة يعد مش���روعاً قومياً كما كان السد العالي

بالنسبة ملصر ،كما أن مطالبة إثيوبيا ودول املنبع بإعادة توزيع

املصب».
«لم تقدم معلومات بش ��أن تأثير الس ��د في الزراعة على
جانبي النهر في السودان ومصر».

حصص املياه ليس���ت جديدة ،بل هي موقف ثابت منذ حقبة
حكم هيال سيالس���ي حتى اآلن ،وكذلك املوقف املصري ثابت

«أه ��م تأثي ��ر للس ��د فيم ��ا يخص مص ��ر هو تقلي ��ص قدرة

منذ احلقبة الناصرية بعدم التنازل عن قطرة ماء حتى اآلن.

الس ��د العال ��ي عل ��ى تولي ��د الكهرب ��اء بس ��بب نق ��ص املي ��اه في

ولذلك تعت���رض إثيوبيا عل���ى اتفاقي���ة  ،1929واتفاقية
 1959التي كانت بني مصر والس���ودان وكانت امتداداً وتكملة

بحيرة ناصر».
«وج ��ود أخط ��اء ف ��ي تصميم ��ات الس ��د» ،وأوص ��ت اللجن ��ة
«بإج ��راء تعديالت ف ��ي التصمي ��م احلالي وتغيي ��ر أبعاد وحجم

لالتفاقي���ة األول���ى التي تنص على حق مص���ر في االعتراض

على أي مشاريع ري وس���دود تهدد بنقصان نصيبها من املياه،
وأن لها ح���ق «االعتراض» ،وكذلك تؤكد حقوق مصر الطبيعية

السد».
وأوصت اللجنة أيض ًا «بعمل دراس ��ات استكمالية للتأكد
من سالمة وزيادة معدل أمان السد».

وفي ضوء ه���ذا التقرير يتضح أن هن���اك تعتيماً وغياب

ش���فافية من قبل الطرف اإلثيوبي حول مشروعه في بناء سد

تعجلتها
النهضة ،إما عن عمد ،وإما عن دراس���ات غير كافية ّ

إثيوبيا ،وفي كلتا احلالتني هذا يدعم «س���يناريو املؤامرة» بأن
هن���اك أطرافاً خلف املش���روع تعمل على تركي���ع مصر مائياً
ومحاصرتها ،وهذا الطرف بالطبع «إسرائيل» ،وسبق وقد كان
لها دور في انفصال جنوب الس���ودان ،ومبش���روع سد النهضة

تكون محاص���رةُ مصر ق���د اكتملت من حي���ث تضييق البُعد
االس���تراتيجي وتهديد مصادر الطاقة واملياه ،ال سيما أنه كان
تعجل في بناء الس���د رغ���م التقرير الذي مت تقدميه من
هناك ّ
الشركة اإليطالية االستشارية ،حيث أق ّرت باستحالة بناء السد

الندف���اع املياه بقوة  73مليار متر مكع���ب في املكان الذي كان
مقرراً إقامته فيه ،ثم جاءت فكرة من مهندس إسرائيلي باختيار

مكان آخر ،حيث سيتم نسف ثالثة جبال إلمكانية حتويل مجرى

والتاريخية لهذه املياه .ورفض إثيوبيا هذه االتفاقيات مبني على

أن منها ما كان مع املستعمر ،وأخرى كانت بني مصر والسودان
ولم تكن إثيوبيا طرفاً فيها ،وهذا ال يجعلها ملتزمة بأي حقوق
أو اتفاقيات ،بجانب أنه ليس هناك حقوق تاريخية بني ش���عب
مصر وإثيوبيا ،ومن ثم جلأت إثيوبيا إلى إنشاء اتفاقية جديدة
م���ع دول حوض النيل؛ ففي مايو  2010كانت اتفاقية «عنتيبي»
ف���ي أوغندا ،حيث تنص على إعادة تقس���يم حصص املياه بني

دول حوض الني���ل ،وقد وقعت على االتفاقية دول حوض النيل

باس���تثناء مصر والس���ودان ،واالتفاقية تعني انتهاء احلصص

التاريخية ملصر والسودان واالس���تخدام املنصف والعادل (من

وجهة نظر إثيوبيا) ملياه نهر النيل بني دول حوض النيل.

سيناريوهات الحل

أو ًال :احلل التفاوضي
وهذا ما ص ّرح به الدكتور عصام حداد ،مستشار الرئيس

املصري للعالق���ات اخلارجية ،حيث ق���ال( :إن مصر تتبنى
توجهاً جديداً إلعادة بناء العالقات املصرية  -اإلثيوبية يعتمد

النيل ،فجاء التقرير من الش���ركة اإليطالية مرة أخرى بإمكانية

اقتراباً متعدد األبعاد ويرتكز على مبدأ الش���راكة في التنمية،

س���ينهار ،ووافقت إثيوبيا ومن ورائها إسرائيل؛ ألن هذا يعني
تقليص الرقعة الزراعية املصرية بنس���بة  %12.5س���نوياً ،ما

التفاهم املس���تمر مع إثيوبيا حول كيفية إدارة مش���روع السد

بناء الس���د ،لكن لن يس���تمر ألكثر من خمس سنوات ،وبعدها
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وإن توجه السياسة اخلارجية املصرية ينصرف إلى محاوالت
من خالل قضايا فنية عديدة تشمل املواصفات الهيدرولوكية

للس���د مبا فيها معامالت األمان الالزم توافرها فيه ،وخطة
امللء والتشغيل املناس���بة التي ال تؤدي لتضرر املياه املتدفقة،

واشتراك اخلبراء املصريني في جلنة إدارة وتشغيل السد).

رابعًا :احلل العسكري
من خالل ضربة جوية للسد أو إرسال فرقة عمليات خاصة

لتخريب السد ،وال شك أن هذا يحتاج إلى تنسيق مع السودان

ثانيًا :مشاريع بديلة لزيادة حصة مصر من املياه

إلقالع الطائرات من هناك ،حيث الس���د على بعد  40كيلو من

مش���روع نهر الكونغو ،حيث يسمح باستغالل جزء من فاقد
نهر الكونغو الذي يصل إلى  1000مليار متر مكعب س���نوياً يُلقى

 -موقف الس���ودان من بناء الس���د إيجابي وليس سلبياً،

في احمليط الهادي ،وهو عبارة عن إنشاء قناة حاملة بطول 600
كيلو متر لنقل املياه إلى حوض نهر النيل عبر جنوب السودان إلى

شمالها ،ومنه إلى بحيرة ناصر .املشروع يوفر ملصر  95مليار متر
مكعب من املياه سنوياً توفر زراعة  80مليون فدان تزداد بالتدرج
بعد  10س���نوات إلى  112مليار متر مكعب؛ ما يصل مبصر إلى

زراعة نصف مس���احة الصحراء الغربية ،إضافة إلى أن املشروع
يوفر ملصر والسودان والكونغو طاقة كهربائية تكفي أكثر من ثلثي
قارة إفريقيا مبقدار  18ألف ميجاوات ..واملشروع يعترضه بعض

العقبات وميكن العمل على حلها.

أو مساعدة إثيوبيا على بناء سد آخر أصغر حجماً لتوليد الكهرباء

دون أن يقل���ص من حصة املياه اخلاص���ة مبصر ،وأن توقع إثيوبيا مع

مصر على اتفاقية بعدم اإلضرار بحصة مصر من مياه النيل.

كما أن أس���اتذة الري واملوارد املائية أوصوا باتباع سياسات

ت ّ
ُرشد من أسلوب الري ،مثل االلتزام بكل خطط ترشيد استخدام

املياه ،س���واء نظم الري أو االلتزام بالتركيب احملصولي ،خاصة

احملاصيل الشرهة للمياه ،مثل األرز وقصب السكر ،وهناك أيضاً

بع���د التجارب جند أن تطوير ال���ري احلقلي في زراعات قصب

حدود السودان ..واحلل العسكري مستبعد لعدة أسباب:

وقد صدرت تصريحات باس���م الناطق الرسمي باسم حكومة

الس���ودان الدكتور أحمد بالل (بأن بالده ليس���ت ضد إقامة
السد اإلثيوبي ،وأن املشروع ميكن أن يكون مفيداً للسودان ،وأن

إجناز املش���روع لن يؤثر في حصة كل من السودان ومصر من
املياه) ،فهذا يعني عدم اس���تعداد السودان للتنسيق العسكري

وأنها ال متيل إلى ذلك ،على العكس من التصريحات اإلثيوبية

الت���ي تقول إنها تتخ ّوف من تنس���يقات مصرية  -س���ودانية
لضرب السد من خالل طائرات إف .16

 -ال بد من التنبؤ برد الفعل الذي سيكون من إثيوبيا بعد

تدمير سد النهضة ،وهو قد يكون عملية عسكرية تهدد السد

العالي وتتح���ول إلى حرب إقليمية ،حيث إثيوبيا تدعمها دول
م ّولت السد ،وكذلك ستجد دعماً إسرائيلياً غير معلن ..ومصر

لن تس���تطيع أن تدخل في حرب في ظل األوضاع والظروف
الداخلية ،سياسياً واقتصادياً.

 -السياسة اخلارجية املصرية متهد لرجوع القارة اإلفريقية

مرة أخرى إلى مصر من خالل القوة الناعمة وإعادة العالقات

مع دول حوض النيل ولن تستهلها بحرب على إثيوبيا.

السكر يوفر على األقل من  15إلى  %20واملياه املستخدمة.

ثالثًا :احلل القضائي
إذا فشلت املفاوضات بني مصر وإثيوبيا فإنه سيتم اللجوء

إلى وس���ائل أخ���رى ،مثل عرض األمر على مجلس الس�ل�ام
واألمن اإلفريقي إليجاد تس���وية إفريقية ،ثم اللجوء في نهاية

األمر إلى محكمة العدل الدولية ،وهذا هو السيناريو املطروح
في االتفاقي���ات الدولية املعنية مبياه األنه���ار الدولية وعلى

رأسها االتفاقية التي أق َّرتها منظمة األمم املتحدة عام 1997
اخلاصة باس���تخدامات النهر دولياً .ومصر من حقها اللجوء

للتحكيم الدولي للحفاظ على نصيبها في مياه النيل ،حيث إن
القانون الدولي ينظم عالق���ة الدول املرتبطة بحوض أي نهر
ويحمي احلقوق املكتسبة ملصر وحصتها املائية املقررة في نهر

النيل مبوجب املعاهدات السابقة.

معلومات عن «سد النهضة»
س � ُّ�د النهض ��ة هو س ��د إثيوب ��ي ،يقع عل ��ى النيل
األزرق ف ��ي والي ��ة بن ��ي ش ��نقول قم ��از بالق ��رب م ��ن
احل ��دود اإلثيوبية  -الس ��ودانية ،ويبع ��د عنها نحو
 20أو  40كيلو متراً.
وعند اكتمال إنش ��ائه يصبح أكبر سد كهرومائي
ف ��ي الق ��ارة اإلفريقي ��ة ،والعاش ��ر عاملي� � ًا ،وارتفاع ��ه
س ��يبلغ نح ��و  145مت ��راً ،وطول ��ه نح ��و  1800مت ��ر،
وس ��تبلغ س ��عته التخزيني ��ة  74مليار مت ��ر مكعب من
املي ��اه ،وس ��يحتوي على  15وح ��دة إلنت ��اج الكهرباء،
قدرة ٍّ
كل منها  350ميغاواط.
العدد 313

71

[المسلمون والعالم]

الطائفية التي
أرهقت لبنان
■ ■أمحد أبو دقة

مرت عليه األي ��ام ،بل هو عميق عمق
ل ��م يك ��ن الصراع السياس ��ي الدائر في لبن ��ان نتاج يوم وليلة أو حدث� � ًا مؤقت ًا ّ

تاري ��خ ه ��ذا الش ��عب وانقس ��اماته الطائفية والفكري ��ة والثقافية ،وميك ��ن اجلزم ب ��أن التركيبة الطائفي ��ة في املجتمع
اللبناني هي السبب الرئيسي في هذا الصراع ،فهو مجتمع له عدة أوجه ٌّ
كل منها يبحث عن ذاته وكينونته من خالل
التحالفات اخلارجية واستجداء اخلارج؛ فهناك لبنان العربي املسلم السني الذي ال يريد أن يخرج عن عباءة األمة
العربي ��ة الواح ��دة ،وهناك لبنان املس ��يحيني الذي يريد أن تكون مالمحه أوروبية ،وهناك أيض ًا لبنان الش ��يعي الذي
يرتبط بإيران وبالد الفرس أكثر من ارتباطه بأمته العربية.
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الميثاق الوطني
منذ اس���تقالل لبنان ع���ام 1943م وه���و يحتكم للميثاق

اختيار مفتي الديار اللبنانية منهم .ثم تأتي الطائفة الشيعية،

جعل الوطن الواحد يقبل القس���مة ويصبح دويالت سياس���ية

كان املذهب الش���يعي هو املذهب الرسمي في لبنان ،ويتركز

الوطني الذي أع ّده له االحتالل الفرنس���ي قبل خروجه ،حيث

وب���دأ ظهورها في ظل الدولة الفاطمي���ة عام 1075م ،حيث

مختلفة ،وكون الطائفة هي العنصر املس��� ِّير ملجتمعها ،فإنها
أثرت س���لباً من خالل إغ���راق لبنان في كثي���ر من احلروب

أبناؤها في اجلنوب اللبناني وفي بعلبك وجبل الس���احل ،وهم
أقل من حيث املستوى الثقافي من الطائفة السنية ،ومن حيث

واملشاكل ،وهذا ما أراده املستعمر الفرنسي للبنان بأن يغرق في

األوضاع االقتصادية .ويش���ارك أبناء هذه الطائفة في احلياة

الصهيوني ،واحلفاظ على التوازن األمني في دول الطوق التي

كما يش���اركون في تش���كيل احلكومة مبقعدين وزاريني ،حيث

ن���ص امليثاق الوطني على
لبنان على أس���اس الطائفة ،حيث
َّ

من األحزاب الشيعية ،وتتمتع بدعم غير محدود من قبل إيران

"عادل" ،حيث أعطيت رئاس���ة اجلمهورية للموارنة النصارى،

الدرزية ،وتعود نش���أة هذه الطائفة إلى أوائل القرن احلادي

خالفات داخلية ال تنتهي لضمان استقرار األمن داخل الكيان

السياس���ية ،ويعطيهم الدستور اللبناني رئاسة مجلس النواب،

حتيط بفلس���طني احملتلة؛ لذلك جاءت قس���مة السلطة في

ميثلهم في الواجهة السياسية حزب الله وحركة أمل وغيرهما

أن يجرى تقس���يم الوظائ���ف البرملانية على أس���اس طائفي

والنظام العلوي في دمش���ق .وتأتي في املرتبة الثالثة الطائفة

ورئاسة مجلس النواب للشيعة ،ورئاسة مجلس الوزراء للسنة،

عش���ر ،حيث جاء "تكش�ي�ن الدرزي" ،ويعتقد أنه شيعي ،إلى

س���عودية عام 1989م .ولم تقتصر عملية توزيع الوظائف على

احلاكم بأمر الله إمام ذو صفة فوق الطبيعة ،أي أنه جتس���يد

"القواعد العرفية" ،حيث عمل بها منذ االستقالل ،مثل رئاسة

اس���م "الدروز" وشكلوا نواة الطائفة الدرزية وانتشروا في ظل

وحاكمية املصرف املركزي ،حيث أصبحت بعض املراكز وفقاً

الطائفة عائلتان ،هما :أرسالن وجنبالط ،ولزعيمي العائلتني

أما بخصوص مقاعد البرملان فقد مت توزيعها بالتس���اوي بني
املس���لمني واملسيحيني وفقاً التفاق الطائف الذي ُعقد برعاية

سورية عام 1020م واس���تقر في وادي اليتم عند أسفل جبل
حرمون ،وراح ّ
يبشر مبذهب جديد يدور حول فكرة أن اخلليفة

الوظائف السيادية في الدولة ،فقد وضعت ما اصطلح عليه بـ

للعق���ل الكوني ،وأصب���ح للدروز تالمذة وأتب���اع أطلق عليهم

اجليش واألمن العام ورئاسة مجلس الشورى ورئاسة اجلمارك

الدول���ة الفاطمية في منطقة الش���وف واملنت .وتبرز في هذه

لهذه القواعد حكراً عل���ى النصارى .ومن عيوب هذا التوزيع
أيضاً ما تتم مالحظته خالل عملية االنتخاب وتوزيع املقاعد
يالح���ظ التوزيع الطائفي في
على دوائ���ر االنتخابات ،حيث
َ

عملية حتديد عدد املقاعد لكل منطقة.

الزعامة في الطائفة من الناحية السياسية والدينية .ويشارك
أبناء هذه الطائفة احلياة السياسية ،حيث ميثلهم في مجلس

النواب ستة نواب وميثلهم في احلكومة وزيران.

أما القس���م الثاني في لبنان من الطوائف فهو الطوائف

يقسم الباحث الفلسطيني الدكتور أكرم عدوان في بحث
ِّ

املسيحية ،وهي( :املوارنة ،الروم األرثوذكس ،الروم الكاثوليك،

لبنان"؛ الطوائف اللبنانية إلى عدة أقسام ،وتأتي في مقدمتها

كاثوليك ،أس���توريون كلدان ،س���ريان) .وحتتل طائفة األرمن

الدروز ،العلويون اإلس���ماعيليون ،الشركس ،واألكراد "إثنية").

في جبل لبنان ،وقد متتّعت مبستوى ثقافي لم يتح لغيرها من

أع���ده بعن���وان "الطائفية وأثرها على النظام السياس���ي في

البروتس���تانت ،إضافة إلى إثنيات األرم���ن أرثوذكس ،األرمن

ما يحس���ب على الطوائف اإلسالمية ،وهم( :السنة ،الشيعة،

املركز األول بني الطوائف املس���يحية ،وتستقر بصفة رئيسية

وم���ن حيث احلجم فإن الس���نة ميثل���ون  % 50من الطوائف
اإلس�ل�امية ،ويتر ّكزون في شمال ووسط لبنان ،خصوصاً في

الطوائف ،نتيجة رعاية فرنسا لها ،وما كانت تتمتّع به من قوة

بيروت وطرابلس ،ويعد مس���تواهم الثقافي أعلى من مستوى
غيرهم من أبناء الطوائف اإلس�ل�امية األخرى ،ولهم مشاركة

سياسية فاعلة من خالل مجلس النواب ورئاسة الوزراء ،ويتم

عددية عشية االستقالل؛ فقد استأثرت باملناصب احلساسة
ف���ي الدولة ،فمنها ينتخب رئيس الدول���ة ،ومت َّثل في البرملان

ً
أيض���ا عديد من الوزراء .وتأتي بعدها
بثالثني نائباً ،وميثلها
طائفة الروم األرثوذكس ،وظهرت في القرن التاسع ،واستقرت
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في املناطق الساحلية ،وفي مراحل سابقة لقيت عناية خاصة

لالجتياح الصهيوني على لبنان عام 1982م ،ويرفض قيام أي

الثورة البلشفية عام 1917م ،ما ساعد على االرتباط بني هذه

حيث كان املس���ؤول املباش���ر عن قتل آالف الفلسطينيني في

من قبل روس���يا القيصرية ،إال أن ه���ذه العناية انتهت بقيام

الطائفة واألرثوذكس في س���ورية ،وحتصل هذه الطائفة على
أحد عش���ر مقعداً في مجلس النواب ،وله���ا بعض املناصب
الوزارية.

وحتت���ل طائفة الروم الكاثوليك املرتب���ة الثالثة من حيث

القوة في املجتمع املس���يحي اللبناني ،حيث تنحدر من طائفة

الروم األرثوذكس ،لكنها انشقت عنها في القرن الثامن عشر،
وتتمركز في منطقة زحلة ،وأبناؤها في الغالب حلفاء للموارنة،
وتتمتع بوضع اقتصادي ممتاز ،حي���ث إن غالبية أبنائها على

درجة كبيرة من الغنى والثراء .ومن الناحية السياسية تشارك
هذه الطائفة بس���تة مقاعد في مجلس النواب ،ولها مقعد في

مجلس الوزراء.

عالقات مع س���ورية ،ويناهض الوجود الفلسطيني في لبنان،
مخيم صبرا وشاتيال في ثمانينيات القرن املاضي.

حزب النجاده:
أنش���ئ عام 1947م كرد فعل لنش���أة حزب الكتائب ،فهو

منظمة شبه عس���كرية وأغلب عناصره وأعضائه من الطائفة
حددت املادة األولى في النظام األساسي للحزب
السنية .وقد ّ

أهداف���ه ،حي���ث ورد فيه���ا "النجاده حزب لبناني سياس���ي
دميقراطي عربي حترري أساس���ه القاعدة الشعبية العريضة

الداعم���ة للميث���اق الوطني والنظام السياس���ي واالقتصادي
املنبثق عنه الذي يعمل على فرض املساواة وتكافؤ الفرص بني

جميع األفراد داخل الدولة".

األحزاب السياسية
برزت في لبنان أحزاب ُش ِّكلت ألبعاد طائفية ،وزادت
من االندفاع نحو تش ��كيلها الصراعات املس ��لحة التي
م � َّ�ر بها هذا البلد ،خصوص� � ًا في أواخر القرن املاضي،

ومن هذه األحزاب:

حزب اهلل:
سبق الوجود التنظيمي حلزب الله في لبنان ،والذي يؤرخ

له بعام 1982؛ وجود فكري وعقائدي يسبق هذا التاريخ .هذه

البيئة الفكرية كان حملمد حس�ي�ن فضل الله دور في تكوينها
من خالل نش���اطه في اجلنوب .وقد جاء في بيان صادر عن

حزب الكتائب:
نش���أ هذا احلزب ع���ام 1926م ،أي في عه���د االنتداب

الفرنس���ي على لبنان ،على يد "بيار اجلم ّيل" ،كتنظيم ش���به

عسكري غالبية أعضائه من الطائفة املارونية ،إال أنه ال مينع
انضمام أبناء الطوائف األخرى له .وقد اعترف بهذا التنظيم

في نهاية عام  ،1943وحت ّول في عام  1952إلى حزب سياسي،
وطبيعة تكوينه ونزعته االنعزالية جتعل من املستحيل انضمام
أي مس���لم إليه ،وكذلك بالنس���بة للمس���يحيني األرثوذكس؛

فه���و حزب طائفي م���ن الدرجة األولى ،م���ن حيث األهداف
واأليديولوجية واملمارس���ة .وقد لعب هذا احلزب دوراً رئيساً

في احلياة السياس���ية والطائفية داخل لبنان منذ نشأته حتى
هذه اللحظة ،فما زال مي���ارس نفس الدور الطائفي اخلطير

بجعل لبنان دولة مسيحية بعيدة كل البُعد عن محيطها العربي،
فض ً
ال عن أدواره اخلطيرة في كل احلروب األهلية التي وقعت

في لبنان وآخرها احلرب األهلية عام 1975م ،وكان مس���انداً
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احلزب في  16فبراير  ،1985أن احلزب "ملتزم بأوامر قيادة
وتتجس���د في روح
تتجس���د في والية الفقيه،
حكيمة وعادلة
ّ
ّ

مفجر ثورة املس���لمني وباعث
الله آية الله املوس���وي اخلميني ّ
نهضتهم املجيدة" ..كما جاء في البيان.

ومعظ����م أفراد احلزب ه����م من اللبنانيني الش����يعة املرتبطني
مذهبياً مبرش����د الثورة اإليرانية علي خامنئي ،حيث يعدونه واحداً
من أكبر املراجع الدينية العليا لهم ،ويعد حس����ن نصر الله ،األمني

العام حلزب الله ،الوكيل الش����رعي لعلي خامنئي في لبنان .ويقف
احلزب مع النظام الس����وري في حربه ضد أهل السنة في سورية،
حيث يرسل اآلالف من عناصره للقتال إلى جانب النظام السوري.

حركة أمل:
ُعرفت في بداية نشأتها في شهر يناير  1975باسم حركة

احملرومني بعد دعوة موسى الصدر في خطاب ألقاه مبناسبة

ذكرى عاش���وراء ،إلى تأسيس جناح مس���لح للشيعة في لبنان

كطائفة متم ّيزة عن أهل الس���نة ،وي���رأس احلركة اآلن رئيس

وض��� َّم احلزب إلى جانب طائفة الروم األرثوذكس���ي ،العديد

تشكيل املجموعات املس���لحة للحركة تنظيم العمل السياسي

ألف شخص.

مجلس النواب اللبناني نبيه ب���ري ،وكان الدافع الرئيس وراء

والعسكري للطائفة الشيعية في لبنان ،ويتبع جميع عناصرها

من املس���لمني ،بحيث وصل عدد املنتمني إليه إلى أكثر من 15

املذهب "اجلعفري" الشيعي بكل معتقداته.

احلزب الشيوعي:

حزب الكتلة الوطنية:

بدأ يظهر كحزب مس���تقل عام  ،1934ووجد في الطائفة
األرمنية مجاالً خصباً لنشر أفكاره .ويطلق احلزب على قانونه

أ ُ ّسس عام 1943م ،ويعد حزب البرجوازية التجارية ،وهو

األساسي لفظ "امليثاق" ،وبرامجه وأهدافه ال تختلف عن برامج

م���ن أقدم األحزاب ،وقد عايش لبنان منذ فجر االس���تقالل،

وأهداف أي حزب ش���يوعي آخر ،ورغم أن الدولة ال تعترف
به رس���مياً ،إال أنه استطاع ،وخاصة في السنوات األخيرة ،أن

اخلوري ،في مواجهة عائل���ة إده وزعيمها إميل إده ،في إطار

س���رية كما كانت في الس���ابق ،وقد وصل عدد أعضائه في

حيث كان يعكس وجهة النظر املارونية التقليدية ،وبدأ وجوده

على أس���اس تكتل عائلي حول عائلة اخلوري وزعيمها بشارة
التنافس على زعامة الطائفية املسيحية.

حزب الكتلة الدستورية (االحتاد الدستوري):

يعمل بنشاط وعلى نطاق واسع ،ولم تعد اجتماعاته وحت ّركاته

مرحلة من املراحل إلى أكثر من  40ألف شخص.

احلزب التقدمي االشرتاكي:

نش���أ هذا احلزب عام  1932بقيادة بشارة اخلوري ،حيث

تأسس احلزب عام 1949م على يد كمال جنبالط ،ومعظم
َّ

الفرنس���ي والداعية للتعاون مع األقط���ار العربية .يرى هذا

إيجابيات األحزاب السياسية واالجتماعية املتضاربة في العالم

إنه ميثل البرجوازية الناش���ئة املتضررة من سياسة االنتداب
التمس���ك بامليثاق
احلزب أنه من الضروري االس���تمرار في
ّ

الوطن���ي ،ويعلن أن من بني أهدافه العمل على إش���اعة الروح
الوطنية لدى اللبنانيني ،واالرتفاع فوق الطائفية ،والعمل على

متس���كه مببدأ استقالل لبنان
إلغائها بصورة تدريجية ،ويعلن ّ

وسيادته في حدوده احلالية ،ويرى ضرورة توثيق العالقات مع
الدول العربية في نطاق ميثاق اجلامعة العربية.

من الواضح أن احلزبني السابقني حزبان طائفيان من حيث

األهداف واالس���تراتيجية ،بل أكثر من ذلك ،فالعائلة والقبلية

تلعب الدور األساسي في تأسيس وعمل هذين احلزبني.

احلزب القومي السوري:
نشأ هذا احلزب عام 1932م على يد أنطون سعادة ،وهو
رومي أرثوذكس���ي ،ومن مبادئ احلزب أن السوريني يش ّكلون

أمة واحدة قائمة بذاتها ،ولذلك فإن قضية اس���تقالل سورية

هي قضية قومية مستقلة عن أي قضية أخرى ،وينبغي أن تتم
في اإلطار الوطني الس���وري الذي يضم بالد الش���ام بكاملها

دون أي جتزئ���ة ،ويرفض احلزب فكرة قيام لبنان املس���تقل.

عناصره من الطائف���ة الدرزية .من مبادئ احلزب اجلمع بني
اإلسالمي :الشيوعية ،والدميقراطية ،وغيرها؛ وذلك ملساندة

الشعوب املضطهدة .يضم احلزب فئات متعددة ليس فقط من
حيث االنتماء الطائفي والطبقي ،وإمنا أيضاً من حيث االنتماء
الفك���ري واملهني ،حيث يضم رجال الفكر والعمل في الزراعة

والصناع���ة وأصحاب املهن احلرة ،وم���ن أهم أهدافه املناداة

بقيام دولة لبناني���ة علمانية ال وجود للحواجز الطائفية فيها،

مع احترام جميع األديان واملعتق���دات ،وبناء املجتمع اللبناني

على أسس دميقراطية حيث يس���ود العدل والرخاء واحلرية
والسالم ،وبحيث تكون حقوق اإلنسان مكفولة .وقد ظل كمال
جنب�ل�اط يترأس هذا احلزب حتى اغتياله عام 1977م ،حيث
َّ
حل محله جنله ولي���د جنبالط ،وهو رئيس للحزب حتى هذه
اللحظة.

حزب البعث العربي االشرتاكي:
نش���أ هذا احلزب عام 1951م ،حي���ث ظهر بني املثقفني

اللبنانيني وع���دد من ممثلي الفئات الش���عبية الذين يؤمنون
مببادئ احلزب القومية .ظل احلزب يعمل س���رياً في الساحة
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اللبنانية حتى نهايات عهد الرئيس كميل ش���معون ،حيث أخذ
بعد ذلك يعمل علناً ش���أنه في ذلك ش���أن األحزاب اللبنانية

اجتماعي إغاثي ،تال ذلك تشكيل جماعة جديدة تلبي تطلعات

من س���ورية والعراق واالنقسام الذي نشأ ،انقسم حزب البعث

اإلس�ل�امية ،وكان من ق���ادة اجلماعة أمينها العام املؤس���س

األخ���رى .ونتيجة للطوائف التي م��� َّر بها حزب البعث في كل
العربي االش���تراكي اللبناني إلى قسمني ،أحدهما مع سورية،

واآلخر مع العراق.

اجلماعة اإلسالمية:
س���اعد على بلورة ه���ذا التيار في لبنان جل���وء الدكتور

مصطف���ى الس���باعي (املراقب العام لإلخوان املس���لمني في

س���ورية) إلى لبنان عام  1952خالل فترة حكم العقيد أديب

الشيشكلي في سورية ،حيث استطاع تأصيل الفكر اإلسالمي

امللتزم لدى صياغة دراسات فكرية وحركية ككتاب "اشتراكية
اإلس�ل�ام" ،لكل من "جماعة عباد الرحمن" التي تش��� َّكلت في
بيروت وكان قد أسس���ها األس���تاذ محمد عمر الداعوق عام

 ،1950ولدى مجموعة من الش���باب في طرابلس كان أبرزهم
النائب السابق فتحي يكن.

الشهور األخيرة لألزمة ،بينما اكتفت اجلماعة في بيروت بدور

احلركة اإلسالمية بشكلها الش���مولي حتت مسمى اجلماعة
الشيخ فتحي يكن ،إضافة إلى بقية املؤسسني ،ومنهم :القاضي

املستش���ار الش���يخ فيصل مولوي (األمني العام ونائب رئيس
املجل���س األوروبي لإلفتاء) ،األس���تاذ إبراهيم املصري (نائب
األمني العام ورئيس حترير مجلة األمان) ،والكاتب اإلسالمي

محم���د علي الضناوي .وهكذا أبصرت اجلماعة اإلس�ل�امية

النور بشكل رسمي في  ،1964/6/18حيث نالت موافقة وزارة
الداخلية على تأسيس تنظيم إسالمي وفق القانون األساسي

والنظام املقدم إليها.

تيار املستقبل:
أسسها رئيس الوزراء اللبناني
هو جمعية سياسية لبنانية ّ

األسبق رفيق احلريري ،وبعد اغتياله عام  2005تسلم قيادتها
جنله النائب س���عد الدي���ن احلريري .التيار يش���كل العامود

وقد تأكدت صالت هذا التيار اإلس�ل�امي اللبناني بحركة

الفق���ري لتحال���ف  14آذار بالتحالف مع الق���وات اللبنانية

(حسن الهضيبي) إلى لبنان عام  ،1953وانعقاد املكتب التنفيذي

ويؤمن بحرية وسيادة واستقالل لبنان ،وينادي بإلغاء الطائفية

اإلخوان املس���لمني خالل زيارة املرشد العام لإلخوان في مصر

لقادة اإلخوان املس���لمني في مصيف بحم���دون ،حيث حضره

إضافة إلى الهضيبي (مصر) ،والس���باعي (س���ورية) ،ومحمد
عمر الداعوق (لبنان)؛ كل من الش���يخ محمد محمود الصواف
(العراق) ،ومحمد عبد الرحمن خليفة (األردن) ،وغيرهم.

تأسس أول مركز جلماعة عباد الرحمن في
في عام ّ 1956

طرابلس ،وكانت اجلماعة في بيروت تنشر فكرها وتوسع نطاق
عضويتها دون أن تعتمد مساراً سياسياً محدداً ،في حني كان

مركز طرابلس يصدر مواقف سياس���ية من الصراع الداخلي

اللبناني خالل فترة حكم الرئيس كميل ش���معون ومن القضايا

اإلقليمية؛ كاملوقف م���ن الوحدة العربية ومش���روع إيزنهاور
وحلف بغ���داد والص���راع العربي  -اإلس���رائيلي ،وأصدرت
نشرات غير رس���مية كمجلة "الفجر" عام  1957و"الثائر" عام
 .1958وعندما اندلع���ت أحداث  1958وما صاحبها من فرز
وطن���ي وطائفي ،كان جلماعة عب���اد الرحمن بطرابلس موقع
سياسي وعسكري واضح ،فأنشأت معسكراً للتدريب ،وإذاعة

"صوت لبنان احلر" التي كانت هي الوحيدة في الش���مال حتى
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وحزب الكتائب ،ويدعو هذا التجمع إلى التعايش املش���ترك،

السياس���ية وبوحدة أرض لبنان وبح���ق كل لبناني في اإلقامة
على أي جزء منها في ظل سيادة القانون .ويستغل هذا التجمع
الذي ظهر خالل العشر سنوات املاضية بقوة اسم أهل السنة

في الترويج لنظرياته وحلوله السياسية في لبنان.

صناعة النخب السياسية
حافظ���ت احلكوم���ات املتعاقبة في لبنان عل���ى التركيبة

السياسية واالجتماعية القبلية والطائفية دون املساس بها أو
حتديثها وفقاً ملتطلبات الواقع السياس���ي املتغ ّير .ومن وجهة
نظر الكاتبة في صحيفة النهار اللبنانية هدى رزق ،فإن حكام
لبنان سعوا إلى اإلبقاء على عناصر هذه التركيبة وامتنعوا عن

عصرنة املجتمع من أجل إعادة إنتاج سلطتهم.

املسألة ذات األهمية السياسية كانت الهندسة العشوائية

للدوائ����ر االنتخابية التي عززها اتف����اق الطائف ،وذلك من
خالل تقس����يم الدوائر االنتخابية على أس����اس دوائر ذات

أحجام مختلفة بدل اعتماد الدائرة املوس����عة أو احملافظة،
حيث ميكن للناخب��ي�ن الذين ينتمون إل����ى طوائف عدة أن

يختاروا في الدائرة االنتخابية األوسع ممثلني ينتمون
هم أيضاً إلى أكثر من طائفة .وفي هذا الصدد تذكر

رزق أن����ه مت اتباع نهج انتقائي هدف����ه توجيه نتائج
االنتخاب����ات لتخدم ليس فقط هذا الزعيم املعني أو

ذاك ،بل حتى لتبلغ درج����ة خدمة طائفة أو منطقة

بعينها على حس����اب طائفة أو منطقة أخرى .وميكن
اعتبار أن الدوائر االنتخابية هي الركيزة األساسية

في إف����راز النخب السياس����ية وحتديد طبيعة عمل
املؤسس����ات احلكومية ف����ي البل����دان ذات الطبيعة
الدميقراطية.

في عام  2000حت َّرر جن���وب لبنان من االحتالل

الصهيوني وعاد اجلي���ش الصهيوني إلى خط الهدنة
 ،1949وبعد وفاة الرئيس السوري حافظ األسد تولى
بشار األس���د احلكم ،وفي تلك الفترة جرت تعديالت
في جدول السياسة الس���ورية بزيادة دعم حزب الله

في اجلن���وب اللبناني ،وتعالت أصوات لبنانية مطالبة

بنش���ر اجليش في اجلنوب ،وض���رورة االلتزام بخط
هدن���ة  .1949وكانت األمم املتحدة ق���د اعتبرت أن
اخل���ط األزرق هو خط الهدنة ،وأص��� ّرت على عدم

لبنانية مزارع شبعا.

ونش���أ على غرار ذلك قطبان في لبنان ،أحدهما

نصب
يدعمه النظام الس���وري وهو ح���زب الله الذي َّ
نفسه داعماً للمقاومة وزعيماً جلبهة املمانعة ،واآلخر

تيار املس���تقبل الذي ترعاه السعودية ،ودخل الطرفان
مرحلة صدام راح ضحيتها العشرات بني قتيل وجريح

في شوارع بيروت.

وكان���ت صورة مجل���س النواب لع���ام  2005قد

استقرت على ثالثة تكتالت كبيرة :تكتل أكثري يقوده
س���عد احلريري وجنبالط مؤلف من  72نائباً ،وتكتل
معارض بقيادة "أمل" و"حزب الله" مؤلف من  35نائباً،
وكتلة عون من  21نائباً.
وجتب اإلش���ارة هنا إلى أن االستحقاق االنتخابي

لهذا العام يأتي ليطرح السؤال حول هوية الراعي الذي
س���يحل خالفات اللبنانيني حول قانونهم االنتخابي؟
هل فع ً
سيؤجلون
ال س���يتفقون حول قانونهم أم أنهم
ّ

االنتخابات في انتظار أن يأتيهم الترياق من اخلارج؟

حكومة ميقاتي
يقول الكاتب املختص في الشأن اللبناني عبد الوهاب بدرخان:

مع بداية إرهاصات الثورة الس���ورية وقبيل تش���كيل حكومة جنيب
ميقات���ي ،بدأت تظهر بعض العقبات ،إذ ال يكفي أن تكون دمش���ق

وطه���ران داعمتني حلكومته ،فيجب أن يضم���ن قبول دول اخلليج
والدول الغربية الرئيسية حكومته ودعمها ،حتديداً بسبب األوضاع
املالية واالقتصادية السيئة التي كان مير بها لبنان.

ومع اندالع الثورة الس���ورية اس���تغلت دمش���ق حكومة ميقاتي

لتنفيذ أجندتها في الداخل السوري من خالل التضييق على الثوار

واحلصول عل���ى الدعم الالزم من اجلماعات الش���يعية في لبنان،
سواء على املستوى األمني أو االستخباري؛ للتضييق على املعارضني

الس���وريني املوجودين ف���ي لبنان واعتقال العديد منهم لتس���ليمهم

وملطاردة مهربي األس���لحة إلى الثوار في الداخل ،أو على املستوى
املالي بتقدمي تس���هيالت مصرفية وجتارية تخفيفاً لتأثير العقوبات
الدولية ،أو على املستوى السياسي.

ولم يس���تبعد بدرخان ح���دوث فراغ في احلك���م خالل والية
رئيس الوزراء املكلف متام س�ل�ام يستغلّه "حزب الله" للسيطرة على
الدولة اللبنانية وفرض تعدي�ل�ات على "اتفاق الطائف" أو الذهاب
التوصل إلى صيغة حكومة
إل���ى "طائف" جديد ،مع إمكانية احتمال
ّ

"محايدة" ومصغّ���رة وتكنوقراطية ومحدودة العمر ،تنحصر مهمتها

باإلشراف على االنتخابات.

ويرج���ح الكاتب أن يتم التوافق عل���ى حكومة وحدة وطنية في

الفترة احلالية بس���بب الضغوط التي متارس على سورية واحلرب

الدائرة فيها ،ال س���يما م���ع وجود معادلة دولي���ة جديدة يفرضها

الضغ���ط الغربي املمارس على طهران ودمش���ق ويؤثر بوضوح في
السياسة املتبعة من قبل حزب الله.

وتبق���ى لبنان بحراكها السياس���ي رهينة لتح���ركات الطوائف

الديني���ة وملتزمة مبا متليه عليها األطراف السياس���ية التي تتلقى
الدع���م اخلارجي ولها عالقات مع أط���راف دولية ذات طابع ديني

أو طائفي ،مع عدم نس���يان أهمية لبنان كموقع سياسي ضمن دول
الطوق العربي احمليطة بالكيان الصهيوني وأهمية إبقاء الصراعات
الداخلية قائمة فيها للحفاظ على أمن الكيان الصهيوني واستنزاف

الق���وى السياس���ية اللبنانية في خالفاتها الداخلي���ة ،وتعزيز نفوذ
اجلهات األكثر تصاحلاً مع نظرية الشرق األوسط اجلديد األمريكية
على حس���اب أهل الس���نة احلقيقيني وليس أصحاب الش���عارات
السياسية التي تتاجر بقضية أهل السنة في لبنان.
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[مرصد األحداث]

ع���م���رو ع��ب��د ال���ب���دي���ع

(*)

مرصد األخبار

amro@albayan.co.uk

«اعرف اإلسالم» في
كأس العالم بالبرازيل

 35ألف إفريقي يعتنقون اإلسالم على يد
سلفيي مصر

تتطلّع فعاليات إسالمية ودعوية

دخل ما يقرب من  35ألف ش���خص في اإلسالم استجابة للدعوة التي

البلد لكأس العالم لكرة القدم 2014

حيث قاموا بعمل قوافل دعوية إلى أدغال وقرى إفريقيا لنشر دين الله في

في البرازيل إلى استثمار تنظيم هذا

قامت بها مجموعة من مشايخ الدعوة السلفية املصريني في أدغال إفريقيا،

من أجل التعريف بالدين اإلسالمي
وسط الس����كان ،وأيضاً لفائدة آالف

دخولها اإلسالم .وقام ش���يوخ الدعوة بشراء بعض قطع من األراضي من

س����يفدون فرادى وجماع����ات على

باملياه ،الفتني إلى أنه في أقل من نصف ش���هر استجاب ما يقرب من 35

الزوار والسياح غير املسلمني الذين
البرازيل خالل انعقاد هذه التظاهرة

الكروية العاملية.

أكثر من  60قرية ،وجاءت االس���تجابة مبشرة بعد أن أعلنت قرى بأكملها
ملد القرى الفقيرة
أجل إنشاء املس���اجد ودور حتفيظ القرآن وحفر اآلبار ّ

ألف رجل وامرأة للدعوة بالدخول في اإلسالم.

(املصريون)2013/5/27 :

ويعتزم احتاد املؤسسات اإلسالمية

ف���ي البرازيل ،الذي يتبنّى مش���روعاً

غالبية المسلمين في العالم يتم ّنون تطبيق
الشريعة

املادية واللوجس���تية لنجاح الدعوة إلى
اإلسالم اعتماداً على جتربته املتراكمة

أهمها :أن معظم مسلمي العالم يريدون أن يتم تطبيق الشريعة اإلسالمية،

ضخم���اً للتعري���ف باإلس�ل�ام ف���ي
أمريكا الالتينية حتت ش���عار «اعرف

اإلس�ل�ام»؛ تس���خير جميع اإلمكانات

في ه���ذا املجال ،وذلك في األس���واق

واجلامع���ات ومحطات املترو ومعارض
الكت���ب .ويُرتقب أيضاً طب���ع وتوزيع

توصل خاللها إل���ى مجموعة من النتائج،
أجرى معهد «بيو» دراس���ة ّ

لكن تباينت نس���بة هذه الرغبة من بلد إلى آخر .وجاء في الدراس���ة أن

غالبية املس���لمني ،ال سيما في آسيا وإفريقيا والش���رق األوسط ،لديهم
الرغبة في تطبيق الشريعة اإلسالمية.

(مفكرة اإلسالم)2013/6/17 :

ملي���ون مطوية عن مواضي���ع مختارة

بعناية حول اإلس�ل�ام ،وطباعة وتوزيع
ملي���ون كتاب وترجم���ة ملعاني القرآن
الكرمي ،وصنع آالف القمصان الدعوية

واحلقائ���ب اإلس�ل�امية ،وإنتاج أفالم

قصيرة عن اإلسالم باللغة البرتغالية.

(هيسبيرس)2013/3/28 :

«الدستور» و«الوفد» و«روز اليوسف» و«الفجر»..
األكثر تضليالً

طبقاً لتقرير جلنة املمارس���ة املهنية في املجلس األعلى للصحافة عن 32

صحيفة مصرية ،احتلت جريدة الدس���تور والوفد وروز اليوسف املراكز األولى
في تضليل الرأي العام واالفتقار إلى الدقة واستخدام عناوين مضلّلة ال تنطبق

مع منت اخلبر ونش���ر أخبار ومواد صحفية مجهولة املصدر واملبالغة والتهويل
() نرحب مبقترحاتكم البنَّاءة في باب مرصد األحداث على بريد الكاتب.
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في تناول األحداث واألرقام والكذب ونشر الشائعات.

(الشاهد)2013/6/18 :

عالمة تعجب

تج ُّسس أمريكا على مستخدمي اإلنترنت!

أعلن إدوارد س���نودن ،املوظف السابق في وكالة االس���تخبارات األمريكية والبالغ من العمر  29عاماً ،مسؤوليته عن تسريب

معلومات مؤكدة عن أن الواليات املتحدة تس���تخدم برامج س���رية ملراقبة مستخدمي اإلنترنت في أي مكان في العالم عبر وكالة
األمن القومي األمريكية.

وندد سنودن الذي عمل في وكالة الفضاء األمريكية «ناسا» وعمل مستشاراً لشركة «بوز آلن هاملتون» ،مبا وصفه بـ «منهجية

التجسس على املواطنني األبرياء» .واعترف رئيس املخابرات األمريكية جيمس كليبر لصحيفة «واشنطن بوست» أن حكومة بالده
جتمع معلومات من الشركات التي تقدم خدمات اإلنترنت ،عازياً ذلك حلماية األمن القومي.
(مصراوي)2013/6/10 :

مباحثات أمريكية رسمية مع «طالبان»!

كشف مصدر أمريكي مطلع لـ «سي إن إن» عن أن الواليات املتحدة تبدأ أول مباحثات رسمية مع طالبان (احلركة األفغانية
التي أبدت مؤخراً رغبة في حتس�ي�ن عالقتها مع العالم) .ويش���ار إلى أن طالبان كانت قد أعلنت فتح مكتب لها في العاصمة
رجحوا احتمال
القطرية الدوحة .وس���تكون املباحثات حول س���بل إنهاء احلرب بأفغانستان ،في خطوة تتوافق وتوقعات محللني ّ

قبول احلركة بإقامة قواعد أمريكية في البالد بعد انسحاب القوات األمريكية احملدد بنهاية عام  ،2014والتعهد بعدم مهاجمتها.

(سي إن إن)2013/6/19 :

قراءة في تقرير

وسبل اإلنقاذ
االغتيال االقتصادي للقدس ُ

ف���ي تقرير جديد ملؤمت���ر األمم املتحدة للتجارة والتنمية «األونكتاد» ،مت رصد احملاوالت املس���تمرة خلنق واغتيال مدينة
القدس الش���رقية تدريجياً بواسطة اآلليات االقتصادية واالجتماعية ،فض ً
ال عن الوسائل األمنية التي تبنّتها قوات االحتالل
اإلس���رائيلي منذ بداية احتاللها للمدينة في عام  .1967ومنذ ذلك التاريخ بدأ فصل املدينة عن االقتصاد الفلس���طيني مع
فرض تغيرات مادية وس���كانية حادة بهدف تغيير تركيبتها الس���كانية كخطوة أساسية نحو القضاء على هويتها األصلية ،في
الوقت الذي ش���هد توس���ع سلطات االحتالل في إقامة املستعمرات حول املدينة وبناء اجلدار العازل ،ما أدى إلى محو اخلط
األخضر الذي كان يحدد احلدود الفاصلة بني العرب وإسرائيل قبل حرب .1967
وفيما يتعلق باالغتيال االقتصادي واالجتماعي للقدس الش���رقية ،أش���ار تقرير «األونكتاد» إلى أن الصدمات التي تعرض
لها اقتصاد املدينة غالباً ما جنمت عن الضغوط اخلارجية (االحتالل) التي اس���تهدفت دمج املدينة أو تفكيكها ،ما و ّلد آثاراً
سلبية على منو اقتصاد املدينة وقلّص من قدراته اإلنتاجية احمللية إلى حد كبير.

العدد 313

79

قراءة في تقرير
وباختصار :فقد تع ّرضت مدينة القدس لثالث صدمات رئيس���ة عصفت تدريجياً بنسيج املدينة على املستوى االجتماعي
واالقتصادي ،بل بسالمة هيكل املدينة.
فقد تلقت املدينة صدمتها األولى بعد تقس���يمها عام  ،1948ما أدى إلى قطيعة مفاجئة مع معظم ش���ركائها التجاريني
التقليديني املتواجدين في باقي األراضي الفلسطينية .ووجد الفلسطينيون املقدسيون أنفسهم ضحية بيئة فقيرة اقتصادياً.
وجاءت الصدمة الثانية باحتالل إس���رائيل للمدينة وضمها من جانب واحد ودمجها في االقتصاد اإلسرائيلي عام ،1967
ما عصف بنس���يج القدس الش���رقية االجتماعي واالقتصادي وبهيكل املدينة ذاتها ..فقد أدى إدماج القدس الش���رقية غير
املتوازن في االقتصاد اإلس���رائيلي ملا يعرف بالقدس الكبرى وتع ّرضها لإلهمال من قبل السلطات العامة؛ إلى تخلّف املدينة
بشكل ملموس.
َ
وحتى بعد اتفاقيات أوسلو لم
حتظ القدس بقدر مالئم من فرص منو االستثمار وإعادة بناء االقتصاد الوطني ،ما أسهم
في عزلها عن البيئة االقتصادية واالجتماعية احمليطة بها.
ومتثلت الصدمة الثالثة في بناء حاجز الفصل العنصري وتكثيف إسرائيل أنشطتها االستيطانية العدوانية في شرق املدينة .وأكد
تقرير «األونكتاد» أن استبعاد القدس من الوالية التي متارسها السلطة الوطنية الفلسطينية في باقي مناطق الضفة الغربية احملتلة؛
حرم املدينة من الفوائد غير املباش���رة الناجتة عن الطفرة االقتصادية في الفترة من عام  2008حتى عام  ،2011والتي تركزت في
رام الله وبعض املدن األخرى في الضفة ،ما أجبر القدس على االنعزال والبقاء حبيسة اقتصادها الهش.
وحذر التقرير من أن تلك االجتاهات املقلقة تش ّكل خطراً على مفهوم القدس في قرارات األمم املتحدة واتفاقيات أوسلو
التي تقول إن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية تش ّكل معاً كياناً إقليمياً وقانونياً واحداً.
كيف تنجو القدس؟

وق���د نصح التقرير بتطبيق حزمة من اإلجراءات للمس���اعدة عل���ى التخفيف من حدة آثار سياس���ات الفصل والتفكك
واالحتالل التي تتعرض لها مدينة القدس .ومتت اإلش���ارة إلى أن األولوية تكمن في تطبيق احلل احلقيقي لتحس�ي�ن حالة
القدس وحتقيق التنمية املس���تدامة الذي يتطلب إنهاء االستيطان واالحتالل اإلس���رائيليني للقدس الشرقية طبقاً للقرارات
الصادرة عن األمم املتحدة ،وفي مقدمتها قرارات مجلس األمن أرقام  242و 338و.478
ويرى اخلبراء أن حترير القدس سيعود بفوائد كبيرة على االقتصاد الفلسطيني بشكل عام وعلى اقتصاد القدس الشرقية
على وجه اخلصوص .ومت ترشيح قطاعي السياحة واخلدمات بوصفهما أبرز القطاعات االقتصادية التي ستنتعش فور حترير
القدس .أما بقية اإلجراءات األخرى التي ميكنها أن تس���اعد على التخفيف من اآلثار املدمرة لسياس���ات الفصل واالحتالل
واالستيطان االستعماري للمدينة؛ فتتمثل في تدخالت قصيرة األجل ،مثل حتسني التنسيق والتخطيط بني املنظمات الدولية
والهيئات ش���به احلكومية وغي���ر احلكومية العاملة في القدس الش���رقية ،وتقدمي الدعم لقطاعات محددة مثل الس���ياحة
واإلسكان واخلدمات.
ونص���ح التقري���ر باتخاذ تدبير مت وصفه بـبالغ األهمي���ة إلنعاش اقتصاد القدس الش���رقية ،واملتمثل في إيجاد مصادر
بديلة وآليات دعم ذاتي لتمويل االس���تثمار واإلسكان واألنشطة اإلنتاجية باملدينة ،ما يحقق التالحم االقتصادي واالجتماعي
والسياسي للفلسطينيني املقيمني بالقدس رغم استمرار االحتالل ..فالوضع القانوني للقدس يفتح الباب أمام املجتمع الدولي
واملؤسسات الدولية للقيام بدور في مساندة املدينة.
وهكذا أصبحت القدس في حاجة للمس���اندة الفعلية املادية أكثر من أي وقت مضى حينما كانت املس���اندة املعنوية كافية
للصمود ..فحياة القدس واقتصادها وسكانها في حاجة ملزيد من اجلهود حتى تتخلص من االحتالل والعزل والتفكيك جتنّباً
						
لسقوط املدينة مجدداً في ه ّوة اخلراب.
(األهرام)2013/6/17 :
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مرصد األرقام
احتل اجليش املص���ري املرتبة األولى كأقوى

اجلي���وش العربية لع���ام  ،2013وفي املركز 14
عاملياً؛ ف���ي التصنيف الس���نوي ألقوى جيوش

العالم ،مع  468ألف جندي و 863طائرة حربية
وميزانية
مخصصة للدفاع تقدر بنحو  4.1مليار
ّ

دوالر .واحتلت الواليات املتحدة األمريكية املرتبة

األولى ،في حني جاءت روسيا في املركز الثاني،

تعد ثاني أكبر اقتصاد عاملي
وكانت الصني التي ّ
في املرتبة الثالثة.

(الشاهد)2013/6/18 :

بلغ عدد الوالدات لالجئات السوريات الالتي

وصلن احلدود األردنية )450( ،حالة ،وهناك نحو

مسفر بن علي القحطاني
@mesfer

أمريكا بالكاد اعترفت بوجود اس ��تخدام للكيماوي بس ��ورية..
وف ��ي الع ��راق ٢٠٠٣م غزتهم لوجود س�ل�اح كيماوي ل ��م يعثر عليه
حتى اآلن!!
أليست لعبة مضحكة!؟

د .محمد يسري إبراهيم

@DrMohamadYousri

إهان ��ة الدول ��ة وتوه�ي�ن رموزه ��ا خط ��أ ،وخط ��ر ،وخطيئة ،وس ��يصطلي

( )6حاالت والدة أجريت لها عمليات داخل املراكز

فجارها أبرارها ،وسيصلكم شررها وضررها.
املجتمع بلظاها حني يغلب ّ

على طول احلدود مع سورية ،والبالغة (378كم).

أحمد الصويان

الطبية على نقاط االس���تقبال احلدودية املنتشرة
(منشور)2013/6/18 :

أعلن وزير الس���ياحة املصري ،هشام زعزوع،

حصول «انفراج نس���بي في أزمة السياحة بنمو

@Asowayan

بع ��ض املنظم ��ات اليهودي ��ة تس ��تغل انش ��غال املس ��لمني بأح ��داث
س ��ورية لتدنّس املسجد األقصى وتتطاول على املرابطني في بيت

إيراداتها في األش���هر اخلمسة املاضية من هذه

املقدس بالتهجير والتضييق واإليذاء!

ذاتها م���ن العام املاضي ،رغ���م االضطرابات».

ياسر الزعاترة

السنة ،بنس���بة  12.5في املائة ،مقارنة بالفترة
وقدر قيمتها بـ « 4باليني دوالر أنفقها  5ماليني
ّ

سائح».

(احلياة)2013/6/15 :

ق���ال الدكتور آدم احلريك���ي ،رئيس التحليل

االقتص���ادي في اللجن���ة االقتصادية اإلفريقية
التابعة لألمم املتحدة؛ إن إفريقيا لديها ثروة من
األراضي الصاحلة للزراعة تصل لنحو  %60من
أراضيها ،فض ً
ال عن أنها تستحوذ على نحو %42
من احتياطي الذهب العاملي ،إلى جانب ثروة من
املعادن الطبيعية.

(املصري اليوم)2013/6/13 :

الليرة السورية تفقد  %77من قيمتها.
(اجلزيرة)2013/6/18 :

YZaatreh@

أش ��عر بالقهر كإنسان وكعربي ومس ��لم عندما يجري اخللط بني
الش ��عوب وب�ي�ن اﻷنظمة ،بخاص ��ة غير املنتخبة منه ��ا ..نحن أمة
واحدة ،فال تفرقونا تفرق اﻷنظمة.

د .عبد الكرمي بكار

@Drbakkar6h

في الش ��ام رجال يأكلون الصخر ،وثري واحد من أثرياء املسلمني
يس ��تطيع إنهاء مأساة ش ��عب كامل بـ  500مليون دوالر تُدفع على
مدار شهرين ..فأين هو؟
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[عين على العدو]

قراءة صهيونية في يوميات الثورة السورية
عسكرية مباش���رة ،ما دفع السوريني الستيعاب الهجوم ،ومن ثم
فإن إس���رائيل مطمئنة إلى أن النظام الس���وري يدافع عن بقائه
ضد معارضة داخلية باتت تسيطر على  %50من أراضي سورية.
ومع ذلك ،فإن هناك قناعات تسود في إسرائيل مفادها أن
جزءاً من منظومات السالح الس���وري التي تشكل خطاً أحمر،

قد انتق���ل فع ً
ال حلزب الله ،لكن ثمة أهمية إس���رائيلية كبيرة
د .ع��دن��ان أب���و ع��ام��ر

(*)

adnanaa74@hotmail.com

@adnanabuamer1

لتخفيض عدد الصواريخ التي ميلكها ،باستخدام األسلوب الذي
استخدمته خالل احلرب األخيرة ضد قطاع غزة ،بتدمير جزء
كبير م���ن الصواريخ قبل إطالقها ،بينم���ا تدمير اجلزء اآلخر
بواس���طة املنظومات الدفاعية املض���ادة للصواريخ ،وما تفعله

ل ��م تع ��د األح ��داث الدامي ��ة في س ��ورية ش ��أن ًا داخلي ًا

إسرائيل في سورية سيس��� ّهل عليها املواجهة مع حزب الله في
معركة واسعة مستقب ً
ال.

ف ��ي إس ��رائيل ،وبات ��ت تتص � َّ�در نش ��رات األخب ��ار وعناوين

ولهذا؛ ميكن االفت���راض أن تبعات القصف اإلس���رائيلي
لس���ورية لم تنتهِ بعد :تكتيكياً واس���تراتيجياً ،ما يدفع إسرائيل

أو عربي� � ًا أو دولي� � ًا فحس ��ب ،ب ��ل غ ��دت حدي ��ث الس ��اعة
الصح ��ف وأجن ��دات املجال ��س الوزاري ��ة والكنيس ��ت ،على
اعتبار أن ما يحدث في حمص وبانياس والقصير سيرجع
صداه وتأثيراته في حيفا وتل أبيب.

التخاذ قرار في مجاالت عدة:
1

إظه���ار كثي���ر من اليقظ���ة حيال احتم���االت تصفية

«احلس���اب املفتوح» من خالل رد محدود أو متأخر على اجلبهة
الشمالية أو اخلارج.

فقد ب���ات واضح���اً أن أي عملية إس���رائيلية ملنع تهريب

الس�ل�اح السوري ،س���واء كان الصاروخي أو الكيماوي ،تتطلّب
قدرة اس���تخباراتية وعسكرية كبيرة ،والتسلل األمني إلى داخل
أسرار النظام الس���وري ،واإلغارة على مناطق مز َّودة بدفاعات
جوية من األكثر تطوراً في العالم.
وق���د أوضحت عمليات القصف اإلس���رائيلية املتكررة على
األهداف العس���كرية داخ���ل األراضي الس���ورية ،أن التقديرات
االستخباراتية والتخطيطات العملياتية كانت دقيقة ،وأن إسرائيل

جنحت في حس���ابها للمخاطرة التي قام���ت بها ،وبدا صحيحاً
افتراضه���ا وج���ود ردع قوي جداً ،وأن لدى س���ورية وحزب الله
وإيران ُس���لّم أولويات مختلفاً ،ولن يجازفوا بالدخول في مواجهة
(*) كاتب فلسطيني.
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2

مواصل���ة العم���ل ضد نقل الس�ل�اح الس���وري خارج

األراضي ،واحليلول���ة دون امتالك املنظمات املعادية منظومات
الس�ل�اح املتطور واحلساس ،وهي ما تسميها «األيدي اخلطأ»،
وكأن بقاءها بحوزة النظام السوري يعني «األيدي الصحيحة»!
3

إذا قررت إس���رائيل تنفيذ مزيد من العمليات املقبلة،

يجب أن تبحث فيما إذا كانت األوضاع االس���تراتيجية تس���مح
بحري���ة العمل ضمن إط���ار مخاطرة منخفض���ة ،أم إن تراكم
احلوادث سيؤدي لتصعيد غير مرغوب فيه.
4

قد يكون من اخلطأ اعتبار أن عدم الرد الس���وري على

الغارتني األخيرتني معناه عدم الرد في املرات املقبلة ،فالضغط
الكبي���ر الذي يمُ ارس عل���ى الطرف الثاني لل���رد على الهجوم
اإلسرائيلي قد يؤدي لرد واسع يتس ّبب في تصعيد خطير.

وقبل أيام قليلة نسبت أوساط غربية إلى مسؤول استخباري

ض اإلفصاح عن هويته ،أن إسرائيل
إسرائيلي رفيع املستوىَ ،ر َف َ

تفضل بقاء الرئيس الس���وري بشار األسد بعد احلرب األهلية،
ّ

لروسيا ملنعها من تزويد سورية بصواريخ مضادة للطائرات.
ومع ذلك ،فإن هناك مفارقة بني عدم الرغبة اإلس���رائيلية
في التدخل الس���افر بس���ورية من جهة ،ومن جهة أخرى اآلثار

وليس سيطرة منظمات إسالمية متطرفة؛ ألن «الشيطان» الذي

السلبية الستمرار القتال الداخلي ،وفقدان القدرة على تشكيل

نعرفه أفضل من األشباح املجهولة التي قد تسيطر على سورية،
ولذلك فإن نظام األسد كام ً
ال ،حتى لو كان ضعيفاً ،أفضل بعدة

دولة س���ورية بعد نظام األسد ،والتأثير في مستقبلها وطابعها،
بحيث ميكن احلديث هنا عن الدوافع املتوافرة لدى إس���رائيل

مرات من البدائل.

واجله���ات الفاعلة في النظام الدول���ي واإلقليمي لعدم التدخل

وقد فاجأ الرئيس السابق جلهاز املوساد «أفرامي هاليفي»
اجلميع مؤخراً بقوله إن األسد هو رجل تل أبيب في دمشق ،وإن

لوقف إراقة الدماء في سورية ،ومنها:

إس���رائيل تضع في اعتبارها منذ بدأت أحداث الثورة السورية

أن هذا الرجل ووالده مت ّكنا من احلفاظ على الهدوء على جبهة

اجلوالن طيلة  40سنة ،منذ مت توقيع اتفاقية ّ
فك االشتباك بني
الطرفني عام 1974؛ ولذلك فإن إسرائيل ستتدخل في األحداث
بسورية عند الضرورة فقط ،لكن حتى هذه اللحظة ال يوجد أي
مؤشرات على أنها قد تتدخل في املستقبل.

 1الرغبة في تآكل متب���ادل من الطرفني اللذين يقاتالن
بعضهما بعضاً.
2

رؤية اجليش السوري يسير في عملية االنهيار ،ويفقد

قدراته العسكرية األساسية.
3

عدم االهتمام بالتدخل العس���كري ،خوفاً من إجبارها

على إرسال قوات برية لسورية.
4

ش���لل النظام الدولي وعدم قدرته على اتخاذ قرارات

ولذلك؛ تبدي إسرائيل قناعة لها كثي ٌر من التأييد بأن جميع
من سيأتي بعد األس���د سيكون معادياً وخطيراً عليها ،وستغدو

بسبب معارضة حلفاء سورية.
علم���اً أن املصلح���ة االس���تراتيجية الرئيس���ية من ناحية

يبقى األس���د في احلكم كي ال تسقط س���ورية بأيدي محافل

احملور الذي تتزعمه إيران ،وفي حال س���قوط نظام األسد فإن
قدرة إيران في املنطقة س���تتراجع كثيراً ،وس���يفقد حزب الله

الس���احة السورية بعيداً عن الس���يطرة ،ولذلك فهي تفضل أن
إسالمية غير مرغوب فيها.

إس���رائيل تكمن في أن ّ
تكف سورية عن كونها عنصراً مهماً في

هنا يظهر التحذير اإلسرائيلي من أن استمرار الفوضى في

في لبنان سنداً عسكرياً ولوجستياً ،وسيتقلص خطر الصواريخ

وتوسع العمليات القتالية؛ سيجلب اإلسالميني
سورية ملدة طويلة،
ّ

الذي يهدد إسرائيل ،ويبدو أن هذا ما سيحدث في نهاية األمر

إلى البالد من كافة أنحاء املنطقة ،ما س���يهدد الهدوء في الدول
املجاورة إلس���رائيل ،مب���ا فيها لبن���ان واألردن والعراق ،كما أن
األسد قد يفقد السيطرة على مخازن األسلحة الكيماوية.

لكن بالتدريج ،ويفضل أال تكون إسرائيل ضالعة في حدوثه.
أخيراً ..فإن إسرائيل جتد نفسها مطالبة مبتابعة ما يحدث
في األراضي الس���ورية من كثب ،من خالل أجهزة االستخبارات

لكن التهديد اإلسرائيلي بإسقاط األسد ،إذا ما استقر رأيه
بالرد على إس���رائيل؛ ال يتناس���ب حتى اآلن مع األحداث على

وتتحس���ب ألن تنزلق األمور نحو مواجهة عس���كرية
املتعددة،
ّ
مفتوح���ة ،رغم أنها لم تصل بعد إل���ى اخلط النهائي احملذور،

األرض ،خاصة أن املعلومات االس���تخبارية اإلسرائيلية ال تشير
إلى نوايا فورية لدى األس���د وحلفائ���ه بتنفيذ تهديداتهم وفتح

أي عملية إحباط
رغم اقترابها من النقطة التي قد تتحول فيها ّ
موضعي إلى ما من شأنه أن يفتح املسائل على نطاق واسع نحو

جبهة ضد إس���رائيل في اجلوالن ،ما يعني أنها رسالة موجهة

التصعيد العسكري مع سورية.
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[في دائرة الضوء]

أضواء
على املجتمع اإليراني بعد الثورة
■ ■د .غازي التوبة

م ��ن املعل ��وم أن ش ��اه إي ��ران الس ��ابق كان يقود بل ��ده في اجتاه التغريب ،وكان هناك فس ��اد منتش ��ر ،وج ��اءت الثورة
حد زعمها  ،-مث ��ل :زيادة التطهر
اإلس�ل�امية بقي ��ادة اخلميني من أجل حتقيق أهداف إس�ل�امية س ��امية  -عل ��ى ّ
والعفاف في املجتمع ،وزيادة األمن واألمان ،وإنهاء الظلم وإقامة املس ��اواة ،وإزالة الفقر وإقامة العدالة في توزيع
الث ��روة ،والقض ��اء على اإلدمان واملخدرات ،وإنه ��اء املوبقات والدعارة ...إلخ ..فهل حتققت كل هذه األهداف؟ ماذا
جند في واقع إيران بعد  30سنة من الثورة؟
جند أن املش���اكل ازدادت بدالً من أن تقل ،فأول مشكلة

تواجه إيران هي اإلدمان عل���ى املخدرات ،فيقدر الباحثون
أن ع���دد املدمنني في إيران  2.5مليون مدمن ،ولو اعتبرنا
أن عدد أفراد األس���رة مبعدل وسطي هو خمسة أشخاص،

فمعن���ى ذلك أن هناك  12.5مليون ش���خص ،مش���غولني
ومعطلني ،مرتبطون بهذا املدمن ومشاكله.
وطبق���اً لتقرير املخ���درات العاملي ال���ذي أصدرته األمم
املتحدة لع���ام  2005عن مدمني األفيون في العالم ،توجد في

إيران أعلى نس���بة من املدمنني في العال���م ،إذ إن  %2.5من
السكان الذين تزيد أعمارهم على  15سنة ،مدمنون على نوع

من املخدرات ،وإلى جانب إيران توجد دولتان في العالم تتعدى
84
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نسبة املدمنني فيهما  ،%2وهما :موريسيوش وقرغيزستان.

وقد أفادت برقيات دبلوماس���ية عب���ر موقع ويكيلكس

تعد من أكبر مهرب���ي املخدرات في العالم .وقد
بأن إيران ّ
أك���د وزير خارجية أذربيجان أن عمليات التهريب بني أيدي
أجهزة األمن اإليرانية ،وأنه عندما تعتقل السلطات األذرية

وترحلهم إلى بالدهم ك���ي يقضوا فيها
مهرب�ي�ن إيراني�ي�ن
ّ
أحكاماً بالسجن ،يطلق سراحهم بسرعة!
أما بالنس���بة لقضية الدعارة ،فقد ذك���ر راديو أوروبا
احلرة استناداً إلى الرقم الرسمي ،أن هناك  300ألف امرأة
يعملن مومسات في إيران ،وطبقاً للصحف فإن العدد يرتفع

بثبات .وقال رس���ول نفيس���ي ،عالم االجتماع وعميد كلية

الدراسات في جامعة «سترايير» واشنطن خلدمة الفارسية؛

ش���عرت إيران في منتصف ع���ام  2010أن التعليم في

الطالق ،واستغالل الفتيات الالتي فررن من األسر الفقيرة.

حكومات الثورة املتعاقبة في ترس���يخ املبادئ الثقافية للثورة

إن سبب زيادة الدعارة اآلن :ضعف االقتصاد ،وارتفاع معدل
وتش���ير الدراسات إلى أن الدعارة بعد أن كانت منتشرة

أحس���ت القيادات بفشل
خطر ،وجاء هذا الش���عور بعد أن َّ
اإلس�ل�امية؛ لذلك أعلنت احلكوم���ة اإليرانية عن «الوثيقة
الوطنية للتربية والتعليم» من أجل أس���لمة التعليم ،واستغرق

بني الفئة العزباء ،أصبحت منتش���رة بني املتزوجات ،كما أن
سن البدء بالدعارة انخفضت لتصل إلى  15عاماً ،في حني

تدوي���ن الوثيقة خمس س���نوات ،وقد أعل���ن عنها الرئيس

فوق .وكشفت الدراس���ات عن أن الدعارة كانت في السابق

ليس من ش���ك ف���ي أن الطهر والعفاف واالس���تقامة

كانت السن في العشرين سنة األولى من الثورة  30سنة فما
لسد احتياجات أساسية للمرأة ،في حني أصبحت اليوم لسد
ّ

احتياجات ثانوية .وتذهب دراسات إلى أبعد من ذلك وتقول
إن الس���ن انخفضت إلى ( )10-8سنوات ،وهو ما أثار ردود

أفعال غاضبة في مجلس الشورى اإليراني.
وقد أق َّر تقرير إيراني نُش���ر ألول مرة عام  ،2000بوجود

اإليراني محمود أحمدي جناد.

والفضيلة وزوال الفقر وقيام العدالة واملس���اواة ...إلخ؛ هي
صف���ات يتوق���ع أن يتصف بها أي مجتمع يط ّبق اإلس�ل�ام،

ويجعل الش���ريعة اإلسالمية مرجعية له ،بعد أن كان يرسف

في منهجية مخالفة لإلسالم ،أو على األقل نتوقع أن تتقدم

ظواهر الدعارة وتعاطي املخدرات ،وأنها في ازدياد بني شباب

وتزداد مس���احة الطهر والعفاف واالستقامة والفضيلة فيه،
وأن يزداد عدد األغني���اء واملكتفني ويق ّل الفقراء ،وأن تقوم

الثقافية والفنية في طهران ،ويع ّد ش���خصية ذات نفوذ ،وقد

ما نتوقعه من املجتمع والدولة التي تط ّبق شريعة الله ،لكننا

إي���ران .وقد كت���ب التقرير محمد علي زام ،رئيس الش���ؤون

وجد التقرير زيادة حادة في املش���كالت ب�ي�ن عامي -1998

 .1999أما بالنسبة للصالة فقد ذكر التقرير أن  %75من عدد

السكان ،ونحو  %86من الطالب الشباب ،ال يؤدون الصلوات.

هناك أرقام تتحدث عن عشرة ماليني إلى  15مليون فقير

في إيران .وقد حتدث عن اتس���اع رقعة الفقر في إيران عالم

االجتماع واالقتصاد الدكتور محمد جواد زاهدي ،الذي نشر
بحثاً موس���عاً حذر فيه من «تسونامي فقر» يهدد اجلمهورية
اإلس�ل�امية ،وعلل ذلك بغياب املس���اواة والفس���اد اإلداري
وارتفاع التضخم ،إضافة إلى ضعف القطاع اخلاص وش���يوع

الفس���اد األخالقي واالقتصادي ،وأسهم غياب مظلة الرعاية

االجتماعي���ة في ج ّر الطبقتني الدنيا واملتوس���طة إلى حافة

املس���اواة في املجتمع ،وأن يصل كل مظلوم إلى حقه ..هذا
كما الحظنا لم يحدث هذا ف���ي إيران بعد قيام اجلمهورية

اإلسالمية! فما السبب؟ إذا أردنا أن نعرف فعلينا أن نبحث

عن ذلك الس���بب ف���ي داخل املذهب الش���يعي ذي التكوين
أرجح أن السبب يعود في رأيي إلى عاملني:
اخلاص ،وأنا ّ
األول :طبقة املاللي.

والثاني :مفهوم الوالية عند الشيعة.

وسنلقي الضوء على هذين العاملني ونبينّ دورهما في
إنتاج الفساد والرذيلة.

األول :طبقة املاللي:
من الواضح أن إحدى مخالفات اإلس�ل�ام للديانات التي

س���بب في عدد من املشكالت
الفقر ،وال ش���ك في أن الفقر
ٌ

سبقته ،وبشكل أخص املسيحية ،هي إلغاء طبقة رجال الدين

مؤش���رات معتمدة للكسب والعمل من قبل البنك الدولي لعام

فاملسيحية أق ّرت بوجود كنيسة ترعى أمور الدين ،وأوجدت

وتأتي مش���كلة س���كان العش���وائيات في إيران كإحدى

املسيحي والله ،وال شك في أن هذه الطبقة الكهنوتية التي كانت

سكان العشوائيات بخمسة ماليني نسمة ،وتقدرها دراسات
أخرى بـ  20مليوناً .وال شك أن وجود مثل هذه العشوائيات

إلخ؛ ليس من ش���ك في أن هذه الطبقة م���ن رجال الدين كانت

هذه الفئة في املناطق القريبة من طهران ،إلى أن  %59منهم

ثورة مارتن لوثر في أملانيا ،والتي أنشأت املسيحية البروتستانتية

االجتماعية األخرى؛ كاإلدمان واإلجرام والدعارة ،وبنا ًء على

وعدم وجودها في اإلسالم.

 ،2010احتلت إيران املرتبة  137من بني  187دولة.

طبقة رجال الدين التي ترعى الكنيسة وتقوم بدور الواسطة بني

املشكالت االجتماعية التي يعانيها املجتمع اإليراني ،ويقدر

تعطي املغفرة للمس���يحي وحتتكر فهم الدي���ن ،وتوزع النار على
العاصني ،وتعطي مساحات من اجلنة ملن يدفع لها أمواالً أكثر...

س���يكون مرتعاً لتفريخ اجلرمية .وتشير دراسة أجريت على

أحد عوامل الفس���اد في املجتمع األوروب���ي ،والتي قامت عليها

من مرتكبي اجلرائم.

في مطلع القرن الس���ادس عش���ر ،ثم ثارت عليها مرة ثانية في
العدد 313
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ونح���ن نعتقد أن الوحي قد انتهى بوفاة الرس���ول ،#

لقد ألغى اإلسالم طبقة رجال الدين ،واعتبر أن العالقة

في إنزال األوامر والنواهي التي أمرنا بها الله ورس���وله #

الكرمي املش���ركني الذين اتخذوا بعض األصنام واس���طة إلى
�ص َوالَّ ِذين ا َّت َخذُوا ِمن ُد ِ
ون ِه
ين ا ْلـ َخالِ� � � ُ
الله ،فقال تعالىَ{ :أال للِهَّ ِ ال ّ ِد ُ
َ

كان���وا يتلقون وحياً عن طريق اإلله���ام ،وأن أقوالهم مبنزلة

حتالف اإلقطاع مع رجال الكنيسة ،وبدأت العصور احلديثة.

بني العبد وربه يجب أن تتم بغير واس���طة؛ لذلك أدان القرآن

َْأولِي� � ��اء َما َن ْعب ُد ُه� � ��م اَّإل لِي َقرِ بو َن� � ��ا ىَإل هَّ ِ
الل ُز ْل َف� � ��ى} [الزمر ،]٣ :وطلب
ُ ُّ
َ َ
ْ
ُ

القرآن الكرمي من املسلم أن يدعو الله وأن ال يدعو غيره ،وأن
ون َْأس َت ِج ْب لَك ُْم إ َّن
{وق ََال َربُّك ُُم ا ْد ُع يِ
ال يوسط أحداً ،فقال تعالىَ :
ين} [غافر.]٦٠ :
ين َي ْس َت ْك ِب ُرو َن َع ْن ِع َبا َد يِت َس َي ْد ُخلُو َن َج َه مَّ َن َدا ِخرِ َ
الَّ ِذ َ
من اجلدير بالذكر أن املذهب الشيعي يشترط على كل

وأنه بقي علينا إعمال العقل في تطبيق الشريعة ،واالجتهاد
على أرض الواقع بواس���طة عقولنا ..لكن الشيعة يعتقدون
أن الوحي لم ينقطع ،بل هناك اثنا عش���ر إماماً بعد الرسول

الوحي الذي هو استكمال للشريعة التي جاء بها محمد ،#

ليس هذا فحسب ،بل هناك مهدي منتظر ،وهو اآلن موجود
حي يرزق ،وهو يظهر لبع���ض الناس؛ يعلّمهم ،ويص ّوب لهم
ويصحح لهم فتاويهم ..ليس من ش���ك في أن مثل
آراءه���م،
ّ
هذا االعتقاد يرفع أقواالً بشرية إلى درجة التقديس ،ويفتح
مجاالً لألوهام واخلزعبالت والتبديل واخلرافات ...إلخ.

ش���يعي أن يرتبط مبرجعية ش���يعية معاصرة له ،وأن يلتزم
باتباعه ،وأن يدفع له «خُ مس أمواله» ،وأن يتبعه في عباداته،

إن مفه���وم «الوالية» جزء من «العرفان الش���يعي» ،وقد

أصبحت طبقة املاللي في املذهب الشيعي إلى حد ما تقابل

«باملوروث الهرمس���ي» ،وهو قد التقى ف���ي ذلك مع هنري

وأن يستفتيه في حال طلب الفتوى ،وأن مينحه والءه؛ وبهذا

طبقة رجال الدين في الكنيسة املسيحية ،وهي سبب رئيسي

ذكر اجلابري في «العقل العربي» أن العرفان الشيعي متأثر
كوربان في كتابه «تاريخ الفلسفة اإلسالمية» ،الذي قال فيه

في انتش���ار الفساد والرذيلة في املجتمع اإليراني ،وبخاصة
أنها طبقة غنية بس���بب «ا ُ
خلمس» الذي تأخذه من أتباعها

أن «العرفان» بش���كل عام يعتب���ر أن املعرفة تأتي عن طريق

رجال الدين ،فهي متنع نش���ر ما يتعلق بهم ،وقد فعلت ذلك

لعال���م اخلرافات واخلزعبالت واألوه���ام ،ويزيد من حجم

كم���ا ذكرنا ،وقد جلأت احلكومة إلى التس���تّر على فضائح
منذ بداية الثورة عندما بدأت تنتشر فضائح صادق خلخالي

أحد قيادات الثورة عام 1979م.

إن وجود رج���ل دين على رأس السلس���لة الدينية التي
ارتبط بها الشيعي و َّلد أثرين سلبيني:
األول :على الشيعي نفسه ،إذ قلّلت فاعليته النفسية ألنه

يركن إلى هذا املال /الشيخ في بعض األمور.

الثاني :على املجتمع ،إذ تنتج هذه الطبقة فساداً ،وهذا

ما ثبت في الوقت احلاضر وعلى مدار التاريخ في املجتمعات

عن الشيعة« :إنهم أول من تهرمس في اإلسالم» .ومن املعلوم

«الكش���ف» وليس عن طريق «العقل» ،وهذا ما يفتح املجال
الالمعقول ،ويضعف التعامل العقلي مع األمور واملشكالت.

لقد جلب «مفهوم الوالية» للطائفة الش���يعية انحرافني

ف���ي مجال النقل والعقل :فهو في مجال النقل أضاف أقواالً

بش���رية لألئمة االثنا عش���ر حتتمل اخلطأ والصواب ،وهم
اعتبروها وحياً غير قاب���ل للخطأ ،وهذا االنحراف األول..
وفي مجال العقل ،فإنه جرى تضخيم الالمعقول في املذهب

الش���يعي نتيجة ارتباط «مفهوم الوالية» بالعرفان الهرمسي،
وهذا االنحراف الثاني.

السابقة ،فقد نقلت التقارير والدراسات والصحف واملجالت
كثيراً من فس���اد طبقة رجال الدين في إيران ال يتسع املقام

تقض على الدعارة
صورة وردية ،فالثورة «اإلس�ل�امية» ل���م ِ

الثاني :مفهوم الوالية:

التي ورثتها عن حكومة الش���اه السابقة ،بل ازدادت األرقام،
وازدادت املشاكل االجتماعية استفحاالً ،وهذا دعانا للبحث

لق���د أقام اإلس�ل�ام كيانه على جناح�ي�ن ،هما :العقل
والنقل ،وعندما يستوي اجلناحان تطير األمة وحتلِّق وتبدع،

إلى عاملني :طبقة املاللي من جهة ،ومفهوم الوالية من جهة

لذكرها وإحصائها.

وعندما يحدث خلل في أحد اجلناحني تهبط وتتعثر.
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من الواضح – اآلن  -أن صورة إيران االجتماعية ليست

واملخدرات واإلدمان والفساد والتحلل األسري وجرائم القتل

عن األس���باب في داخل املذهب الشيعي ،فوجدنا أنها تعود
أخرى.

[تاريخية]

الجهاد وشهر الفتوحات
■ ■د .سيد حسني العفاين

بعيد ًا عن اجله ��اد والفتوحات
حتول الصقر اإلس�ل�امي إلى طائر
ّ

احلجل ف ��ي لينه ،وكما قال إقبال:
«ع َّلم ��وا اللي ��ث َحجل ��ة الظب ��ي..
ومحوا عنه قصة األسد».

وتس ��قط األم ��ة ف ��ي الوح ��ل
وتعي ��ش م ��رارة الواق ��ع البائ ��س
النك ��د املري ��ر ،ويضي ��ع كل ش ��يء،
فتع ��ود إل ��ى ذكريات ش ��هر رمضان،
شهر الفتوحات ،فتحييها أمجاده،
وتب ��ث فيه ��ا األم ��ل ،فقد ام�ت َّ
�ن الله
ع ��ز وجل عل ��ى األم ��ة في ��ه بأحلى
وأغل ��ى انتصاراته ��ا ..وعل ��ى م ��دار
التاري ��خ كان ش ��هر رمض ��ان رم ��ز ًا
للنصر والفتوحات:

ففي الس���نة األولى من الهجرة كانت سرية حمزة بن عبد املطلب ،ثم
سرية عبيدة بن احلارث؛ اللتان ب ّثتا الرعب في قلوب الكافرين.

غزوة بدر الكبرى (غزوة الفرقان):
وفي الس���نة الثانية من الهجرة ،وفي السابع عشر من رمضان؛ كانت

غزوة بدر.

وب � � � �ب � � � �ئ� � � ��ر ب�� � � � � � ��در إذ ُي� � � � � � ��كَ � � � � � � � ُّ
�ف َم � � � ِ�ط � � � َّ�ي� � � �ه � � ��م
ج�� � � � �ب� � � � ��ري� � � � � ُ�ل حت�� � � � � ��ت ل� � � � ��وائ�� � � � �ن� � � � ��ا وم� � � �ح� � � �م�� � � ُ�د

خرج النب���ي  #في ثالثمائة وبضعة عش���ر رج ً
ال يريدون أبا س���فيان

والغنيم���ة وأرادها الل���ه ملحمة ،وخرجت قريش بق ّدها وقديدها تِس���عمائة
وخمسني مقات ً
ال ،فهزمهم النبي  #وأصحابه في أروع غزوة جتلى فيها ثبات

الصحابة ،وانتصرت العقي���دة ،ومضت بدر في التاريخ قصة انتصار القلوب

املؤمن���ة املوقنة بربها والتي قلبت بيقينها مي���زان الظاهر ،فهي آية من آيات
الل لَ َع َّلك ُْم َت ْشك ُُرو َن} [آل عمران.]١٢٣ :
ص ُك ُم هَّاللُ ِب َب ْد ٍر َو مُ
َأنتْ َأ ِذلَّ ٌة فَا َّت ُقوا هَّ َ
اللهَ :
{ولَ َق ْد َن رَ َ
وفي رمضان في السنة السادسة من الهجرة كانت

سرية غالب بن عبد الله لقتال بني عبد الله بن ثعلبة ،انتصر املسلمون،
وغنموا كثيراً من الغنائم ،وساقوها إلى املدينة.

88

العدد 313

وفي السنة الثامنة من الهجرة كان فتح مكة:

فتح بالد «النوبة» ومعاهدة القبط سنة  31هـ:

في العش���رين من رمضان كان الفتح األعظم الذي أعز

وفيها حاصر املس���لمون بقيادة البطل عبد الله بن أبي

الله به دينه ورس���وله وجنده وحزبه األمني ،واستنقذ به بلده

وبيته من أيدي الكفار واملش���ركني ،ودخل الناس به في دين
الله أفواجاً ،وأش���رق به وجه األرض ضياء وابتهاجاً ..دخل
رس���ول الله  #مكة ومعه عش���رة آالف من جنود الرحمن
رض���وان الله عليهم ،وحول البيت س���تون وثالثمائة نصب،
فجعل يطعنها بعود في يده ويقول« :جاء احلق وزهق الباطل،

جاء احلق وما يبدئ الباطل وما يعيد».
ق���ال تعالى{ :إ َذا َجاء َن� �ْص��رْ هَّ ِ
اس
�ح َ )#!١!#و َر َْأي َ
ت َّ
الل َوا ْل َف ْت� � � ُ
َ
الن َ
ُ
ين هَّ ِ
اجا} [النرص.]2 - ١ :
َي ْد ُخلُو َن يِف ِد ِ
الل َأف َْو ً
قال ابن كثير« :املراد بالفتح هنا فتح مكة قوالً واحداً».
فإن أحياء العرب كانت تتل ّوم – أي تنتظر  -بإس�ل�امها فتح

مكة ،يقول���ون« :إن ظهر على قومه فهو نبي» ،فلما فتح الله
متض سنتان حتى
عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجاً ،فلم ِ

اس���توثقت جزيرة العرب إمياناً ،ولم يب َق في س���ائر قبائل

العرب إال ُمظهر لإلسالم ولله احلمد واملنة.

وفي رمضان ُ
هدمت األصنام« ..هبل..

وال ُعزَّى ..وسواع ..ومناة ..رمضان سنة ثمانية هجرية،

والالت سنة تسعة هجرية ..أرسل رسول الله  #عمرو بن
العاص فهدم سواعاً ،وبعث سعد بن زيد األشهلي إلى مناة
فهدمها ،وفي اخلامس والعشرين من رمضان سنة ثمانية
هجرية أرسل رسول الله  #أبا سفيان بن حرب واملغيرة

بن شعبة إلى الالت في ثقيف فهدماها.

وفي رمضان  13هـ انتصر المسلمون على
«البويب»:
الفرس في معركة ُ
قال ابن كثير في البداي����ة والنهاية (« :)30/7وكانت

ه����ذه الوقعة بالع����راق نظير اليرموك بالش����ام» ..التقى

املس����لمون بقيادة املثنى بن حارث����ة ،جيش الفرس بقيادة

مهران ،وصبر املس����لمون واستبس����لوا في القتال ،وحمل
املنذر بن حس����ان الضبي علي مهران قائد الفرس وطعنه

واحت ّز رأس����ه جرير بن عبد الله البجل����ي ،و ُهزم الفرس
هزمية نكراء و ُقتل منهم وغرق قريب من مائة ألف ،وذ ّلت
لهذه املوقعة رقاب فارس.

سرح  -والي مصر  -بالد النوبة وعاصمتهم « ُدنقُلة» حصاراً

ش���ديداً حتى اضطروا للتس���ليم ،وطلب ملكه���م «قليدور»
الصل���ح ،وأجرى معه ابن أبي س���رح معاهدة كان لها أعظم

األثر في نشر اإلسالم في ربوع بالد النوبة.

فتح جزيرة رودس سنة  53هـ:
وكان ذلك بقيادة البطل «جنادة بن أبي أمية».

زوال دولة «المختار الثقفي» سنة  67هـ:
و ُقت���ل «املختار» في  14رمضان وفرح املس���لمون بزوال
دولت���ه ،و ُقتل الك���ذاب الذي كان يُظهر التش��� ّيع ويزعم أن

الوحي يأتيه على يد جبريل ،وصدق رسول الله « :#إن في
ثقيف كذاباً ومبيراً» أخرجه مسلم.

فتح «األندلس» في رمضان سنة  91هـ
على يد طارق بن زياد مولى موسى بن نصير ..مولى لكن ال
تساوي قالمة ظفره ملوكاً وأمراء في قصور العرب اليوم..
رأى طارق رسول الله  #في منامه واخللفاء الراشدين
األربعة ميشون على املاء حتى مروا به ،فبشره النبي #
بالفتح ،فبشر أصحابه ،وقويت نفسه ،ولم يشك في الظفر.
والتقى جيش طارق وعدته  12ألفاً ،عسكر «لُذريق» ملك
إسبانيا وعدتهم  100ألف ،وكان يوماً مشهوداً نصر الله فيه

عباده املوحدين.

ع � ��ذر ًا ُرب� ��ى امل �ج��د أن ال��ق��وم ق��د ه��ان��وا
وإن� � �ه � ��م ف � ��ي أي� � � � ��ادي امل � �ع � �ت� ��دي الن � ��وا
ع � � � � � ��ذر ًا ف� � � ��إن ب� �ل� ��اد ال�� � �ع� � ��رب اله� �ي ��ة
َت� � �ض � � ُّ�ج ف � ��ي ص � ��دره � ��ا ع� �ب ��س وذب � �ي� ��ان

فتوح المسلمين في «جنوب فرنسا»
سنة  102هـ:
وفتح البطل «السمح بن مالك اخلوالني» ،والي األندلس،

سنة  102هـ ،إقليم «سبتمانيا» وعاصمته «أربونة» حتى وصل
إلى «طولوشة» عاصمة «أكوتيانيا» .واستشهد البطل وخلّف

على الغزو والوالية عنبس���ة بن س���حيم الكلبي ،وقذف الله
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الرعب في قلوب الكف���ار ،ووصل في انتصاراته إلى مدينة

وفتحت «أرمينا الصغرى» سنة  673هـ على

«ليون» ،ووصل جيش املسلمني إلى مدينة «سانس» عاصمة
إقلي���م «يوند» على بُعد  30كيلو متراً جنوبي «باريس» ،وهذا

يد بيبرس ،سلطان مصر ،وع ّيد السلطان بيبرس في مدينة
«سيس» عاصمة بالد األرمن ،وأذل الله نصارى األرمن ذالً

وفي سنة  222هـ فتح املسلمون مدينة «البذ»،

معركة «شقحب» أو «مرج الصفر» 2
رمضان  702هـ:

نصر عظيم ه َّيأه الله لعباده املؤمنني.

مدينة «بابك اخلرمي» اللعني الذي قتل من املسلمني مائتي
ألف وخمسة وخمسني ألفاً وخمسمائة مسلم .واستنقذ

كبيراً فلَطاملا خانوا املسلمني وحتالفوا مع أعدائهم.

وه���ي املعركة الت���ي كان فيها اخلليفة املس���تكفي بالله

املسلمون من أسره نحواً من سبعة آالف وستمائة إنسان،
وتركوا «البذ» قيعاناً خراباً.

والس���لطان محمد بن قالوون وش���يخ اإلس�ل�ام ابن تيمية،

وفي سنة  223هـ كان فتح عمورية على
يد المعتصم:

مواقف املوت.

رب وام� � � �ع� � � �ت� � � �ص� � � �م � � ��اه ان� � �ط� � �ل� � �ق � ��ت
م � � � � ��لء أف � � � � � � � ��واه ال � � �ص � � �ب� � ��اي� � ��ا ال � �ي � �ت� ��م
ص � � � � ��ادف � � � � ��ت أس� � � �م�� � ��اع� � � �ن�� � ��ا ل � �ك � �ن � �ه� ��ا
ل � � � ��م ت� � � � �ص � � � ��ادف ن� � � �خ�� � ��وة امل � �ع � �ت � �ص� ��م

وفي سنة  264هـ في  14رمضان كان
سقوط «سرقوسة» من جزيرة صقلية

على يد جعفر بن محمد بعد حصار دام تسعة شهور براً
وبحراً .وهزم جعفر أسطوالً رومياً جاء لنجدتها .وكان

سقوطها كارثة كبرى لبيزنطة ،فقد انهارت اجلهود اجلبارة

التي بذلتها سنوات طويلة إلعادة النفوذ البيزنظي على

ساحل البحر األدرياتي.

وفي سنة  559هـ كانت واقعة «حارم»
في رمضان من هذه السنة بني املسلمني وقائدهم البطل
نور الدين محمود زنكي ،وبني اجليوش الصليبية ،وقتل
املسلمون من الصليبني عشرة آالف.
وفي سنة  658هـ الجمعة  25رمضان
كانت «عين جالوت» بني أسود املسلمني من جنود
الشام ومصر وملك مصر قظز ،وجيش التتار بقيادة كتبغا.
و ُقتل أمير املغول «كتبغا» ،وعلت صيحة سلطان مصر «وا
إسالماه» ،فكان النصر ..رحم الله قطز فقد كان بط ً
ال
كثير اخلير ناصحاً لإلسالم وأهله كما قال ابن كثير.
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وجيوش التتار واألرمن والنصارى ..وفيها انتصر املس���لمون
نصراً عزيزاً وجتلّت فيها ش���جاعة ابن تيمية الذي كان يقف

فتح «البوسنة والهرسك» سنة  791هـ
في معركة «قوص أوه»:
انتصر فيها الس���لطان مراد األول عل���ى جيوش أوروبا

الشرقية ،و َم َّن الله عليه بالشهادة.

وفي سنة  827هـ فتحت «بلغراد» على يد

السلطان العثماني سليمان القانوني ،وانتصر العثمانيون
على املجريني انتصاراً كبيراً.

وفي سنة  935هـ كان النصر العظيم
في بالد الحبشة ،ودخل البطل املسلم أحمد القرين
وأسس اإلمبراطورية
مدينة «أكسوم» عاصمة احلبشةَّ ،
املسلمة في احلبشة.
وفي  1393هـ كان نصر العاشر من رمضان
للمسلمين في مصر على اليهود.
ومتس���كوا بدينهم وسنة
ومتى عاد املس���لمون إلى ربهم
ّ

نبيهم  #واحتدوا؛ كان النصر لإلسالم ،وال ُهوية لنا غيره،

ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر الله.

قال رس���ول الله « :#إن الله زوى ل���ي األرض فرأيت

مشارقها ومغاربها ،وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها».
ُت� � � � � ��رى ه � � ��ل ي� � ��رج� � ��ع امل � � ��اض � � ��ي ف� ��إن� ��ي
أذوب ل�� � ��ذل�� � ��ك امل � � � ��اض � � � ��ي ح� �ن� �ي� �ن ��ا
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[قصة قصيرة]

النداء الخفي

■ ■هاين إمساعيل حممد

ينادي ربه في جوف الليل ندا ًء خفياً،

أنفاس���ه تتالحق ،تلهث كأنها العاديات
ضبحاً ،وكأني بنسمات السحر أضحت

خريف السنني ..قد اغرورقت بالدموع

زفيره وش���هيقه في حلبة الصراع يأبى

بصوته الذليل املنكس���ر ،ذاك الصوت

الذي انحنى ظه���ره ،وخفت ضوءُه ،من
عيناه اللتان ارتوتا من الليل وس���واده..
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نقعاً من حواف���ر العاديات ،في حني أن
كل منهما أن يجدل صاحبه ،بيد أن سنا

برق دعائه املسلول إلى السموات العال

يفلق الظلم���ات ،وأنني تالوته اجلريحة

يش���ق العجاج {ق ََال َر ِ ّب ِ يّإن َو َه َن ال َْعظ ُْم ِم ِ يّن
ك َر ِ ّب
الر ْأ ُس َش� � � ْ�ي ًبا َولَ ْم َأ ُك� � � ْ�ن ِب ُد َعا ِئ َ
َواشْ � � � َ�ت َع َل َّ
ال ِمن َو َر يِائ َو اَك َن ِ
ت
َش ِق ًّيا َ )#!٤!#و ِ يّإن ِخفْ ُ
ت ا ْل َـم َو يِ َ

�ك َولِ ًّيا )#!٥!#
ْام� � � َ�ر يَِأت َعا ِق� � � ً�را ف ََه ْب يِل ِمن ل َُّدن� � � َ
اج َعل ُْه َر ِ ّب َر ِض ًّيا}
وب َو ْ
َيرِ ث يُِن َو َيرِ ُث ِم ْن ِآل َي ْع ُق َ
[مرمي.]٦ - ٤ :

يخ ُّر ساجداً ،يجهش بالبكاء ،تختنق

الكلم���ات ،ال تس���تطيع أن تقتنص من
كلماته سوى يا رب ...يا رب ...يا رب..

تهدأ ث���ورة دموعه ،ويخمد بركان أنينه،
تخرج جمرات دعواته ملتهبة:

 -يا رب قد يئ���س الطبيب ،وقنط

احلبيب ،واستس���لم القري���ب ،إال أنا يا
مجيب ،ي���ا رب ما زلت أق���ف ببابك،

أتش���بث برجائك ،فعط���اؤك ممدود،

وكرمك ب�ل�ا حدود ،ورزقك مش���هود،

يع
ك ذ ُِّر َّي � � � ًة ط َِّي َب ًة ِإ َّن َ
�ب يِل ِم ْن لَ ُد ْن َ
ك مَ ِس ُ
{ر ِّب َه� � � ْ
َ
الد َعا ِء}.
ُّ

الباب يُفت���ح ..تعلقت به ،حتتضنه،

تتواث���ب ،تطوف حول���ه؛ كالطفلة التي
تستقبل أباها وقد جاءها بلعبة تتمناها
أو بحلوى تش���تهيها ..الدهشة تخطف

الصبا قد
بصره ،وتذه���ب بعقله ،فأيام ّ
ولت ،وريعان الش���باب قد انطفأ ،ووقار

الكهولة قد استحكم.

 ما اخلطب؟ ه���ل ُع ِدت صغيرة؟
أم ُج ِ
ننت؟
تقهقه قهقهة الطفل البريء يشاهد

أالعيب القط والفأر.

يسيطر الس���كون املخيف ،فجأة ميسك
بخيط دقيق ،بإحساس رقيق ،يهمس:
ِ
ذهبت؟!
 هل -نعم.

أكاد أجزم أني أرى قلبه يدفع بكلتا يديه

قفصه الصدري ليتحرر من محبس���ه،
وينطلق إلى رحاب الفضاء الفس���يح..
أرى زلزاالً قوياً يضرب جسده الواهن،
فترجتف أوصاله ،وتهتز أطرافه ،يتلعثم
كأعجم���ي يقرأ أحرف���اً عربية ال يفقه
معناها ،وال يدري مبناها:
 هل ِأنت؟!
 -نعم.

 -كيف؟!

تفحصان ،تبحثان عن س���ر مكنون ،أو
كن���ز مدفون ،يخيم الصم���ت الرهيب،

ثكلى في ابنها الوحيد وزوجها احلبيب:

لكم ما أس���ألكم من أجر ،وال أحاسبكم
عن مغنم ،تكنزون ثمره ،وتدخرون ريعه،
أتلك نعمة متنُّون عل���ي ،أفال تعقلون؟!

أليس فيكم رجل رشيد؟!
 اخ���رج مذؤوماً مدح���وراً ما لكعندنا من نقير أو قطمير.

يرج���ع إلى بيته وق���د خلُص منهم
جني���اً ،ينظر إلى طفل���ه الرضيع نظرة

اعتذار عن تلك األح�ل�ام الوردية التي

 -أستغفر الله العظيم!

رس���مها له ،ميسح على ش���عره وكأنه

 -سبحان الله! أين يقينك؟

خطها ملس���تقبله وغ���ده ،تداعب أنامله

 -ولكن...؟

آمنت بالله.
ُ

ك َما يِف بَط يِْن ُم َح َّر ًرا
{ر ِ ّب ِ يّإن َن� � ��ذَ ْر ُت لَ َ
 َيع ال َْع ِل ُمي} [آل
ف ََت َق َّب� � � ْ�ل ِم� �ِّن��ِّيّ إ َّن َ
ك َأن� � � َ
الس� � � ِ�م ُ
�ت َّ
عمران.]٣٥ :

يوش���ك أن يخ َّر من سماء الصدمة

فتخطف���ه الطي���ر ،أو تهوي ب���ه الريح

ف���ي مكان س���حيق؛ ترمي���ه زوج أخيه

ش���يء من تعاريج الزمن ،يتأمل عينيها

ص���وت خفي ،ما زالت عيناه في عينيها

أكلنا وشربت شرابنا؟

 -هذا كله من مالي وأرضي ،تركته

املشاعر املتناقضة ،بني اخلوف والرجاء،

مش���دوه من هول املوق���ف العظيم ،من

رأس���ه قلي ً
ال كأنه يس���ترق السمع إلى

 -أل���م نطعمك ونس���قيك؟ فأكلت

يضط���رب قلبه ف���ي بحر جلي من

يح���دق بعينيه الذابلت�ي�ن ،يتفرس

وما فيهما من بريق جنم سطع ألول مرة
في س���مائهما ،يقفان وجهاً لوجه ،مييل

فلحت؟

يصرخ صرخة اللديغ ،صرخة امرأة

بحجارة من س���جيل ،ويطعمه أخوه من

أس���ارير وجهها املتفتح���ة وقد خطها

 -متى أنت زرعت أو قلعت أو حتى

زقوم ،ويسقيه أبناؤهما من حميم ،وهو
تب���دل األحوال ،فمثله���م كمثل زمهرير

جاء ف���ي يوم صائف ش���ديد احلرارة،
أو شمس حارقة حالت زهر الربيع إلى

عصف مأكول.

 -أي ميراث تسأل عنه؟

ميحو منه كل الرس���وم الهندسية التي
خده العس���لي ،وجبينه الذهبي ،تبصم
ع���ن تنازل جبري ع���ن كل الوعود التي

قطعتها ،يرس���ل له قبلة حتم���ل طلباً
بالعف���و والغفران عم���ا فرط في حقه،
يضحك الرضيع ضحكة أو ضحكتني.

تس���تيقظ املدينة بغت���ة على وجبة

بنيان ق���د انهار بال إن���ذار أو إخطار،
فقط قد وقع عليه االختيار ،يركض نحو

بيت أخيه ،يصرخ:
 -ما األمر؟

�َأت هَّاللُ ب ُ ْن َيا َن ُهم ِ ّم َن
 األمر لل���ه! { َف� � � ىَالس � � �ق ُْف ِم� � ��ن ف َْو ِقهِ ْم}
ا ْل َق َوا ِع � � � ِد َف َخ َّر َع َل ْيهِ ُم َّ

[النحل.]٢٦ :

 -إنا لله وإنا إليه راجعون.

 -أي أرض تطلب؟
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[الورقة األخيرة]

مع ابن تيمية
في شهر الصيام
■ ■د .عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف(*)

www.alabdulltif.net
@dralabdullatif

لها أحاديث من ذك��راك تشغلها
ع��ن ال���ش���راب وت��ل��ه��ي��ه��ا ع��ن ال���زاد
كان اب���ن تيمي���ة قلي���ل تن���اول الطع���ام والش���راب،
وينشد كثيراً ذلك البيت(((.

حبسوه ،وكان يدعو خلصومه قائ ً
ال :اللهم هب لهم نوراً يهتدون به

إلى احلق .كما أنه جاهد التتار في رمضان سنة  702هـ.
حيث ح ّرض السلطان على القتالّ ،
وبشره بالنصر ،وجعل

يحل���ف بالله الذي ال إله إال هو إنكم منصورون عليهم .فيقول
له األمراء :قل إن ش���اء الله .فيقول :إن ش���اء الله حتقيقاً ال

صف ابن تيمي���ة بالفراغ عن مالذ النفس من األكل
و ُو ِ
والشرب ،وحكي أن أ ّمه طبخت يوم ًا قرع ًا مرّاً ،فتركتها

تعليقاً .وأفتى الناس بِالفطر م���دة قتالهم ،وأفطر هو أيضاً،

على حالها ،فجاء ابن تيمية ،وس���أل :هل عندك أكل؟
فأخبرته أ ّمه بذاك القرع المرّ ،فأكل وما أنكر شيئ ًا(((.

وكان يدور على األجناد فيأكل من شيء معه في يده ،ليعلمهم

وقد ج ّرب ابن تيمية احلبس في رمضان وغيره ،وعاش شهر

أن إفطارهم ليتقووا على القتال أفضل(((.

وأما عن����د صالته التراوي����ح فقد كان ي����ؤ ّم الناس لصالة
التراويح فيعلوه عند القراءة خشوع ور ّقة تأخذ مبجامع القلوب(((.

رمضان خمس مرات في السجن((( ،وكان حبسه َجنّة وخلوة وأنساً

بالله تعالى ،بل كان كذلك في حق غيره من احملابيس ،فقد كانوا
مش���تغلني بأنواع من اللعب يلته���ون بها عما هم فيه ،ونحو ذلك
من تضييع الصلوات ،فأنكر ابن تيمية عليهم ذلك أش���د اإلنكار،

وأمرهم مبالزمة الص�ل�اة والتوجه إلى الله باألعمال الصاحلة،
وعلّمهم من الس���نة ما يحتاجون إليهّ ،
ورغبهم في أعمال اخلير،
حتى صار احلبس مبا فيه من االشتغال بالعلم والدين خيراً من
الزوايا ،وال ُّربُط ،واملدارس ،وصار خلق من احملابيس إذا أُطلقوا
يختارون اإلقامة عنده في احلبس(((.

ولئن أمسك وصام ابن تيمية في احلبس ،فإنه لم ميسك عن

وأما عن تقريراته العلمية بش���أن شهر الصيام وما يتعلق
به ،فهذا يطول جداً ،وسأقتصر على طرف منها:

قال  -رحم���ه الله  :-إعانة الفقراء باإلطعام في ش���هر
رمضان هو من سنن اإلس�ل�ام ،فقد قال النبي « #من ّ
فطر
صائماً فله مثل أجره» .
(((

وجانب اإلحسان واإلعانة للناس ظاه ٌر في سيرة ابن تيمية،

حتى قال احلاف���ظ الذهبي« :له مح ُّبون من العلماء والصلحاء،

ومن اجلند واألمراء ،ومن التجار والكبراء ،وسائر العامة حتبه،
ألنه منتصب لنفعهم لي ً
ال ونهاراً بلسانه وقلمه»(((.
قرر في عدة مواضع متييز أهل اإلسالم في صيامهم عن

اجلهاد فيه؛ فقد جاهد وناظر وقاتل ،ومن ذلك أن خصومه شغبوا
عليه ،فعقد له القضاة مجلس����اً مبصر في رمضان سنة  ،705ثم

س���ائر أهل امللل  ،وأما مخالفة أهل الكتاب وعدم موافقتهم

(*) أستاذ مشارك سابق في قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة في جامعة اإلمام محمد
بن سعود اإلسالمية  -الرياض.
((( انظر :اآلداب الشرعية البن مفلح .497/2
((( انظر :اجلامع لسيرة ابن تيمية (الوافي بالوفيات للصفوي) ،ص .306
((( سنة 728 ،727 ،507،709،720 :هـ.
((( انظر :االنتصارالبن عبد الهادي ( العقود الدرية) ،ت :اجلليند ،ص .302

((( ينظر :البداية البن كثير.27/14 ،
((( ينظر :املداخل إلى آثار ابن تيمية لبكر أبي زيد ،ص .20
((( مجموع الفتاوى .298/25
((( االنتصار البن عبد الهادي (العقود الدرية) ،ت :اجلليند ،ص .178
((( ينظر :رسالة في «الهالل» في املجلد اخلامس والعشرين من الفتاوى ،واقتضاء
الصراط املستقيم .252-250 ,188-186/1
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(((

فمقصودة لذاتها ،ومن ذلك قوله :عن عمرو بن العاص رضي

من نَا َفق من املتكلمة واملتفلس���فة ونحوهم ،فإنهم إذا نس��� ّد
عليهم باب الرسالة واألخذ منها ،رجع كل منهم إلى ما يوحيه

وهذا يد ّل على أن الفصل بني العبادتني أمر مقصود للشارع،

ومن أروع إشراقات أبي العباس ابن تيمية بشأن االحتفاء

الل���ه عنه قال :قال رس���ول الله « #فصل م���ا بني صيامنا
وصيام أهل الكتاب أَكلة السحر» أخرجه مسلم.

الشيطان»(((.

بالق���رآن وتد ّبره دون اإلغراق في دقائق التجويد ،وحتس�ي�ن

وقد ص ّرح بذلك فيما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله
عجل الناس الفطر،
عنه عن النبي « :#ال يزال الدين ظاهراً ما ّ

الصوت؛ قوله رحمه الله:

احلاصل بتعجيل الفطر هو ألجل مخالفة اليهود والنصارى.
وإذا كانت مخالفتهم س���بباً لظهور الدين ،فإمنا املقصود

�ك َفل َْيفْ َر ُحوا} [يونس ،]٥٨ :ففضل الله ورحمته:
َو ِب َر ْح َم ِت ِه َف ِبذَ لِ� � � َ

مخالفتهم من أكبر مقاصد الشريعة(((.

فرح بغيره فقد ظلم نفسه ووضع الفرح في غير موضعه.

نص في أن ظهور الدين
ألن اليهود والنصارى يؤخرون» ،وه���ذا ٌّ

بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله ،فتكون نفس
فتأ ّمل كيف قرر باألدلة أن مجانبة أهل الكتاب مقصودة

لذاتها ،وأن مخالفة أهل اجلحيم في تعجيل الفطر سبب في

ظهور الدين ،بل إن مخالفتهم هي أعظم مقاصد الشريعة.
{شر ر َم َضا َن الَّ ِذي ُأنزِ َل ِف ِ
يه ا ْل ُق ْرآ ُن} [البقرة،]١٨٥ :
قال تعالى :هَ ْ ُ َ
فش���هر رمضان له خصوصية بالقرآن ،وقد احتفى ابن تيمية
باحلديث ع���ن دالئل القرآن ،وأهمية فهم���ه ،فقرر أن ألفاظ

القرآن فيها م���ن احلكم واملعاني ما ال تنقضي عجائبه((( ،وأن
«الق���رآن قد ّ
دل عل���ى جميع املعاني التي تن���ازع الناس فيها،

دقيقها وجليلها»((( ،وأن كل من كان للقرآن أفهم وملعانيه أعرف
كان أشد تعظيماً له ،خالفاً للفخر الرازي في قوله إن اإلنسان

إذا وقف على املعنى سقط وقعه من القلب(((.

وقرر أن اليقني يحصل بأمور ،وذكر منها :تدبر القرآن(((،

وأط���ال النَفَس في أن القرآن حاف���ل بالدالئل العقلية خالفاً

للمتكلمني الذين يزعمون أن أدلة القرآن خبرية فحسب(((.

كما نقض مذهب أهل التجهيل (التفويض) الذي يجعلون

معاني الصف���ات اإللهية مجهولة ،أو ال معنى لها ،واس���تدل
باآليات التي تأمر بتدبر القرآن وعقله وفهمه ،فآيات القرآن

مبا فيها آي���ات الصفات ،تُعقل وتُفه���م ،وكما كان على ذلك

السلف الصالح في القرون الثالثة(((.

الصد عن س���بيل الله ،وإطفاء
بل قال« :من أعظم أبواب
ّ

نور الله ،وإبطال رسالة الله :دعوى كون القرآن ال يفهم معناه،

وال طريق لن���ا إلى العلم مبعناه ،ولهذا يس���لك هذا الطريق
((( اقتضاء الصراط املستقيم .182-181/1
((( ينظر :النبوات .876/2
((( الدرء .56/5
((( ينظر :بيان تلبيس اجلهمية .332/8
((( انظر :الفتاوى .330/3
((( انظر :التدمرية ص  ،146ونقض التأسيس  ،246/1والفتاوى .137/13
((( انظر :القاعدة املراكشية ،والقاعدة اخلامسة من التدمرية ،وجواب االعتراضات
املصرية على الفتوى احلموية.

«إن أرفع درجات القلوب فرحها التام مبا جاء به الرسول
 ،#وابتهاجه���ا وس���رورها ،كما قال تعالىُ { :ق� � � ْ�ل ِب َف ْض ِل هَّ ِ
الل
القرآن واإلميان ،من فرح به فقد فرح بأعظم مفروح به ،ومن
ثم قال :وهو دائم التفكر ف���ي معانيه ،والتدبر أللفاظه،
واس���تغنائه مبعاني القرآن ِ
وح َكمه عن غيره من كالم الناس،
وإذا سمع شيئاً من كالم الناس وعلومهم عرضه على القرآن،

فإن شهد له بالتزكية قبله ،وإال ر ّده.

إلى أن قال :وال يجعل همته فيما ُح ِجب به أكثر الناس من

العل���وم عن حقائق القرآن ،إما بالوسوس���ة في خروج حروفه،
وترقيقه���ا ،وتفخيمها ،وإمالتها ،والنطق بامل ّد الطويل والقصير
واملتوسط ،فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب

من كالمه ..وكذلك مراعاة النغم وحتسني الصوت(((.

وحكى أن الراس���خني في العلم يذ ّم���ون من اقتصر في

إعجاز الق���رآن على ما فيه من اإلعج���از من جهة لفظه أو
أسلوبه ،ويهملون إعجاز معانيه(.((1

واحلاصل أن البن تيمية حتقيقات عظيمة بشأن رمضان وتالوة

القرآن نفتقر إليها في هذه األيام ،فقد بينّ أن ش���رائع اإلسالم –
ومنها الصيام  -ألجل حتقيق عبادة القلب لله وحده ،ونيل مقاصد
اآلخرة من النعيم املقيم ،والنظر إلى وجه الله الكرمي ،وليس ملجرد

مصالح دنيوية عاجلة انهمك الكثيرون في إظهارها .
كم���ا أن نَفَس التمايز واملفاصل���ة للكافرين في العبادات
(((1

والعادات ،ال يغيب عن تقريره وتأصيله.

وكذا االعت���زاز والثقة بدالئل القرآن ،وكفايته ،والفرح به،

واالحتفاء بتدبره وفهمه ،وليس كما عليه بعض أهل الزمان من

الوسوس���ة والتكلف في دقائق التجوي���د ومخارج احلروف ،أو
التصنع بتلحني القرآن ،والولع باملقامات ،واحملسنات الصوتية.
فاللهم اجعلنا ممن صام رمضان إمياناً واحتساباً ،واجعل

القرآن ربيع قلوبنا ،ونور صدورنا ،وجالء أحزاننا.

((( جواب االعتراضات املصرية ص .24
((( انظر :مقالي «الصيام واآلخرة» ،ومقالي «الصيام غذاء األرواح وجنة من العذاب».
( ((1ينظر :جواب االعتراضات املصرية ،ص .28
( ((1انظر :مقالي «الصيام واآلخرة» ،ومقالي «الصيام غذاء األرواح وجنة من العذاب».
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