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َمْن حلمص؟

احلم���د لل���ه رب العامل���ن، والصاة والس���ام عل���ى النبي 
األمن محمد بن عبد الله، أما بعد:

فإن حمص ثالث املدن السورية بعد دمشق وحلب، وهي حلقة 
وصل بني احملافظات ومتّثل موقعاً استراتيجياً عسكرياً ملن يتحكم 
فيها؛ تتعّرض لهجمة شرس���ة تتجاوز كل احلدود من نظام بش���ار 
األسد الرابض على سورية بأكملها والقوات املتحالفة معه، كحزب 
الله اللبنان���ي والقوات اإليرانية، حيث تس���تعمل ضدها مختلف 
أن���واع اآلليات من مدفعية ودباب���ات وقذائف صاروخية وطيران، 
مستخدمة في ذلك كل أنواع األسلحة واملقذوفات، اعتيادية كانت 
أو غير اعتيادية، كاألس���لحة الكيماوية، في قصف متواصل دون 
انقطاع لس���اعات طويلة تبلغ ال� 20 س���اعة، إضافة إلى احلصار 
املفروض على املدينة في محاولة لكسر إبائها وشموخها وصمودها 
وإجبارها على االستسالم، وما يترتب على ذلك من تقتيل وحتريق 

وتخريب وإفساد، ونقص حاد في املواد التموينية والصحية.
وإن امل���رء ليعجب كلَّ العجب من الس���كوت العربي والدولي 
الذي يبلغ حدَّ التواط���ؤ على تلك اجلرائم، رغم أن ما يحدث من 
النظام الس���وري ليس له ما يسوغه ال قانوناً وال أخالقاً؛ ملخالفته 
عون���ه من املواثيق واألع���راف، وهذا مم���ا يدعو للتعجب  ما يدَّ
ل الله  واالستغراب، لكن نظراً لكون النظام السوري احلالي - عجَّ
سقوطه وانهياره - يقوم بدور احلماية لليهود، وأن البديل احملتمل 
له هو وصول إس���الميني للس���لطة ما يهدد الوجود اليهودي؛ يتم 
الس���كوت والتجاوز عن تلك املجازر املستمرة، لكن لو كان هذا هو 
مسوغ أمريكا ودول الغرب التي لم تكن مواقفها يوماً لصالح األمة، 
فما عذر العرب واملسلمني من وقوفهم مكتوفي األيدي أمام حملة 

إجرامية تهدف للتصفية واإلبادة؟!
فَمن حلمص وشعب حمص يقف معهم وميّد يد العون لهم كي 
يدافع عنهم ويحميهم من بطش بش���ار وحزبه؟.. إن لم تقف األمة 
معهم ومتّد يد العون لهم باملال والسالح والرجال ليوشكن أن متتد 
يد الظلم والطغيان إلى مناطق وأماكن أخرى كي تكرر إفس���ادها 

وإجرامها إن لم جتد ما يحول بينها وبني شرورها.
اللهم احفظ حمص وأهلها، وأجنهم مما ينزل بهم من الش���ر 

والفساد.. آمني.
»ال��������������م��������������رازق��������������ة« و  ت�������ي�������م�������ي�������ة  اب������������������ن 
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]االفتتاحية[

احلمد لله، والصاة والس���ام على محمد رس���ول الله #.. 
أما بعد:

ه إلى أي شخص أو جماعة أو  ِمن أقس���ى ما ميكن أن يوجَّ
اجتاه من نقد، هو أن يوصم بغياب املبادئ، وأنهم يدورون حول 
رؤية مصلحية نفعية ال تستند إلى مبدأ شريف تناضل من أجله 
وتقدم نفسها مستمس���كة به، وأن ما تقوله بلسانها لن جتد له 
رصيداً على أرض الواقع، وما كان لهذا النقد أن يكون ش���ديداً 
على النفوس إال ألن ثّم إمياناً عميقاً بأهمية املبادئ لدى جميع 

الناس على اختالف مشاربهم واجتاهاتهم.
لن جتد صفة االستمساك باملبدأ متجلية في أصدق صورها 
كما هي لدى املنهاج اإلس���المي، فمن خصائص هذا املنهاج أنه 
يقوم على مبادئ وأصول راس���خة ثابتة يجب االستمساك بها، 
وبقدر ابتعاد أي ش���خص أو جماع���ة أو اجتاه عن هذه املبادئ 
بقدر ما يخلع عن نفس���ه ش���رف االنتس���اب إلى هذا املنهاج، 
فاالنتس���اب إلى املنهاج اإلسالمي يتطلب االستمساك بعدد من 
األصول والثوابت الش���رعية، والدعوة إليها، واالجتماع عليها، 
ولهذه املبادئ تفصيالت كثيرة جت���ب مراعاتها، كل هذا يجعل 
املنهاج اإلس���المي قائماً عل���ى منظومة متكامل���ة من املبادئ 

حتكمها أصول وقواعد محكمة.
ويعّم���ق هذه املبادئ أكث���ر، وهو مبدأ بح���د ذاته، تعظيم 
َها الَِّذيَن  الشريعة للصدق والوفاء بالعهد وذم نكث املواثيق: }َيا َأيُّ
َها الَِّذيَن آَمنُوا َأْوفُوا  آَمنُوا ِلَم َتُقوُلوَن َما ال َتْفَعُلوَن{ ]الصف: ٢[، }َيا َأيُّ
ِ إَذا َعاَهدتُّْم{ ]النحل: ٩١[. ِباْلُعُقوِد{ ]املائدة: ١[، }َوَأْوفُوا ِبَعْهِد اللَّ

ولهذا كان للوفاء بالعهد قيمة ش���رعية عظيمة، وهو أصل 
شرعي حاضر في الس���ياق الفقهي في كل أبواب الدين، جتده 
في باب األس���رة كما جتده حاضراً في اجله���اد والقتال، وفي 
باب نظام احلكم، )فاملس���لمون على شروطهم(، فال يجوز نكث 
العهد حتت أي مس���وِّغ مصلحي، ول���و كان فيه مصلحة عامة 
للمس���لمني، وقد كان من تعظيم املسلمني ألمر الوفاء بالعهد أن 

جعلوا االش���تباه بالعهد للكافر احلربي يعطيه حكم العهد فيما 
يسمى شبهة األمان، فاحلربي حني يظن عن أمر معني أنه عهد 
وأم���ان له فال يجوز التعرض له ولو كان األمر في حقيقته ليس 

فيه عهد وال أمان؛ تعظيماً لشرف هذا العهد.
فخالصة هذا أن األحكام في اإلسالم تقوم على مبدأ، فما 
تقوله بلس���انك – مما جتيزه الشريعة - ستلزم به بقية أركانك 
وس���تلزم شرعاً أن ال يكون الواقع على خالفه، وحني تستحضر 
هذا جيداً سيفس���ر ل���ك كثيراً من االختالف���ات املعاصرة بني 
املنهاج اإلس���المي وغيره، فالصرامة الشديدة في االستمساك 
باملبادئ جتعل الشخص يراعي مطابقة كالمه لواقعه، وأما من 
لي���س لديه هذه الصرامة فإنه ممكن أن يقدم بلس���انه وبقلمه 
غاية ما يحلو له من مثاليات مدهشة ورمبا يبالغ فيها وال يبالي، 

ألن ثّم انفصاالً بني التقرير النظري والواقع العملي.

لنضرب مثااًل يوضح هذا االختالف:
من املس���ائل املعاصرة التي تثير اختالف���اً واتهاماً ألحكام 
اإلسالم: حكم قتل األس���ير، ومعروف أن جمهور الفقهاء يرون 
جواز قتل األس���ير، وهذا ينافي القانون الدولي املعاصر الذي 
يجّرم هذا الفعل، وقد أوقع هذا كثيراً من الناس بل ومن الفقهاء 
أحياناً، في إش���كال عن كيفية دفع احلرج عن الفقه اإلسالمي 
ف���ي تقرير هذا احلكم الذي يراه العالم الغربي جرمية وانتهاكاً 
حلقوق اإلنسان، فأصبح الكثير يقرر حرمة قتل األسير مطلقاً 
رضوخاً لضغط هذه املرحلة، ولو حاكمنا هذه املسألة إلى أصل 
قيام املنهاج اإلس���المي على املبدأ لزال هذا اإلش���كال متاماً، 
ع على أي  وهو أن القوى الغربية ال إش���كال لديها ف���ي أن توقِّ
معاهدة، وأن حتش���د اإلعالم كله في سبيل جترمي قتل األسير، 
ألن هذا لن يتجاوز مساحة الورق والكالم، وأما حني حتتاج إلى 
قتل األس���ير وترى أنه محقق ملصلحتها فإنها ستقوم بذلك ولن 
جتد في ذلك أي غضاضة، ولهذا جتد أن قتل األس���رى س���مة 

على المبادئ
االنقـــالب
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ثابتة لكل احلروب املعاصرة مع اتفاقهم على جترميه وتوقيعهم 
على معاهدات بخصوصه لقناعتهم بأن مصلحتهم تقتضي هذا، 
وأما التوقيع فمن مصلحتهم أن يفعلوه أيضاً لتحس���ني صورتهم 
وإظهارهم بصورة املدافع عن حقوق اإلنسان.. هذه االزدواجية 
بني الواقع والتنظير ال ميكن أن تقع في الفقه اإلس���المي، فلو 
كان قتل األس���ير محرماً ملا جاز بأي حال من األحوال ولو كانت 
املصلح���ة تقتضي���ه، ألن القضية مبدأ وأص���ل ال يخرم ألجل 
املصلح���ة، وأما حني نقول إنه جائز، فليس معنى هذا أنه يجب 
قتله مطلقاً، إمنا يكون أمراً مصلحياً، وحني يتم االتفاق والتعاهد 

على منعه فيجب الوفاء بذلك وال يجوز انتهاكه.
هذا اس���تطراد في مث���ال واحد يجلي خاصي���ة املبدأ في 

املنهاج اإلسالمي.
ه���ذه اخلاصية ال ب���د أن يكون له���ا أثرها الب���ارز على 
االجتاهات والتيارات واألش���خاص التي تنتس���ب إلى اإلسالم 
ف���ي حالتنا املعاصرة، وبقدر ما يكون ثّم صدق في االنتس���اب 
بقدر ما تتعمق هذه الصفة في نفوسهم، ولهذا فمن الظاهر أن 
الوفاء بالعهد واالستمساك باملواثيق واملبادئ هو في اإلسالميني 
أقوى مما ل���دى غيرهم، وأن نقض العهود ونكث العقود هو في 
اإلس���الميني أقل من غيرهم، وهذه نتيجة طبيعية ملتانة األصل 

الذي ينتسبون إليه وعمق تأثيره في النفوس.
كما أن االنتس���اب إلى اإلس���الم يجعل الش���خص خاضعاً 
للرقابة عليه ومحاكمته إلى املرجعية التي ينتس���ب إليها، فهو ال 
ميلك هذه املرجعية أو يحتكرها، فحني يّدعي االنتس���اب إليها 
فإنه يضع نفس���ه حتت طائلة النقد والتق���ومي، ويجعل أفعاله 
وأقواله محكومة مبدى انسجامها مع مرجعيته مبا يعمق من قوة 

املبادئ وصالبة العهود.
وكما يقال: فبضدها تتميز األشياء، فإدراك عمق املبادئ في 
املنهاج اإلسالمي سيتضح حني تقارن هذا بأصحاب التوّجهات 
الفكرية األخرى التي تنتس���ب ملرجعيات ثقافية مختلفة، وكيف 
يقع االنقالب على املبادئ والتنكر لألصول بس���بب املصالح أو 
بسبب اخلصومات؟ فمن يعيش طول عمره يبشر بحقوق اإلنسان 
يقف ش���امخ الرأس مدافعاً عن قت���ل األبرياء من الناس ملجرد 
أنهم يخالفون���ه فكرياً، ومن يصيح في كل محفل بالدميقراطية 
وضرورتها وأنها خالص للش���عوب من الظلم واالستبداد وأنها 
ح���ق لألكثرية، تتبخر كل هذه املفاهيم ويبارك كل عدوان عليها 
حني تكون نتيجة هذه الدميقراطية حتقيق مكاسب لإلسالميني، 
فما يكتبه من س���نوات وما أثقل به كاهل األثير من عقود ميكن 
أن ينقض���ه في حلظة معينة حني تكون النتيجة غير مرضية له 

وخادشة لشعوره، ومن يقيم الدنيا وال يقعدها ألجل التحقيق مع 
كاتب جراء آراء تخالف النظام فيش���عر أن هذا انتهاك حلقوق 
اإلنس���ان ودمار للحرث والنس���ل، هو نفسه يقف محرضاً على 
إغالق القنوات وس���د منافذ التعبير كلها عن اجتاه كامل ملجرد 

أنهم ليسوا متفقني معه في الرؤية العلمانية!
هن���ا يظهر الفرق بني صاحب املبدأ الذي يتخذ قراراته من 
ض���وء إميانه مببدئه بغض النظر ع���ن صواب هذا املبدأ، وبني 
م���ن ينقلب على مبادئه ألنه ال يري���د أن يطبقها على مخالفيه، 
فبغضه ملخالفيه أكثر من حبه ملبادئه، ووفاؤه للعداء معهم أعظم 

من وفائه ملنطلقاته.
ونحن هنا نتحدث عن املثقفني واملفكرين الذين يفترض أن 
يكون���وا أقرب ملبادئهم وأكثر حمّية لها، وأما القوى السياس���ية 
فانتهاكه���ا للمبادئ أصرخ من أن يحتاج إل���ى بيان، بل حقيقة 
املبادئ التي ترفعها كثير من القوى السياس���ية هي أنها وسيلة 

ومطية للمصالح الضيقة.
كم���ا نتحدث هنا عن انقالب على أص���ول كلية ومنطلقات 
تشكل العمود الفقري لهذه االجتاهات، ومع ذلك ينقلبون عليها، 
فهم ال ينقلبون على مسألة جزئية أو قضية تقديرية في بنائهم 

الفكري، بل ينقلبون على األساس الفكري الذي ينطلقون منه.
هذه املبادئ املنقلبة تعطي التيار اإلس���المي دروس���اً عدة 
يجب أن تكون ف���ي محط اهتمامه وعنايته، من أهمها: ضرورة 
التواصي على االستمس���اك باملبادئ اإلس���المية التي ننتسب 
إليها، وأن ال يكون نقض اآلخرين لعهودهم سبباً ملقابلتهم باملثل، 

فهي مبدأ وليس مكافأة ألحد.
وأيض���اً: ضرورة االحتكام في هذا إلى مبادئنا نحن، فنحاَكم 
إل���ى مبادئنا وليس إلى مبادئ غيرنا، فح���ني نذم اآلخرين على 
انقالبه���م على مبادئهم ال يصح أن نس���لم لهم بهذه املبادئ حتى 
ال نش���اركهم في جناية االنقالب، ألننا نحاسبهم على مبادئهم ال 
مبادئنا، فحني ننكر على الليبرالي أنه أصبح يجيز تقييد احلريات 
الفكرية، ال يصح أن نقول نحن إننا ال نقيد احلريات الفكرية حتى 
يكون نقدنا منس���جماً، فنقدنا ليس لرأيه في تقييد احلريات، بل 

لكذبه وخداعه حني يقرر شيئاً ثم ينقضه في أرض الواقع.
وله���ذا ننتقد الدول الغربية التي قيدت حريات املس���لمني 
ف���ي العبادة واحلجاب ألنها متناقضة مع أساس���ها الفكري في 
احلريات الليبرالية، فهو انقالب على املبادئ، وال يصح أن جنعل 
هذا س���بباً ألن نقبل نحن حرية التبرج والفس���اد حتى ال ننتقد 
اآلخرين مبا ال نفعل، ألننا هنا نحاكمهم إلى مبادئهم ال مبادئنا، 

وعليهم أن يحاكموننا إلى مبادئنا ال مبادئهم.
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التقريب احلق بني الطوائف هو جمع شملها على احلق 
والهدى اس���تجابة ألمر الله س���بحانه في قوله: }َواْعَتِصمُوا 
قُ������وا{ ]آل عمران: ١٠٣[، وهو من أعظم  ِ َجِميعاً َوال َتَفرَّ ِبَحْب������ِل اللَّ

فرائض اإلسالم ومقاصده.
والفيصل في كل نزاع هو كتاب الله تعالى وسنة نبيه # 
ُسوِل{  ِ َوالرَّ ٍء َفُردُّوُه إَل اللَّ كما قال جل ش���أنه }َفإن َتَناَزْعُتْ ِف َشْ
]النس������اء: ٥٩[، ولو لم يكن فيهما س���بيل رف���ع كل نزاع بني 

املسلمني لم يأمر الله سبحانه بالرد إليهما.
لكن ال يستفيد من هذا املنهج إال من يهتدي بهما ويسلّم 
ُ َوَرُس������ولُُه َأمْراً َأن  لقضائهما: }َوَما َكَن لِ�ُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة إَذا َقَض اللَّ
َ َوَرُس������ولَُه َفَقْد َضلَّ َضالالً  َيُكوَن لَُهُم اْل�ِخَيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمن َيْعِص اللَّ

ِبيناً{ ]األحزاب: ٣٦[. مُّ

وال يجوز - بدعوى التقريب - التسوية بني احلق والباطل، 
كما ال يجوز أن يُجعل املصلحون كاملفسدين: }الَّ َيْسَتِوي اْل�َخِبيُث 
َوالطَِّيُّب{ ]املائدة: ١٠٠[، }َوَما َيْس������َتِوي األَْعَمى َوالَبِصرُي َوالَِّذيَن آَمنُوا 

ُروَن{ ]غافر: ٥٨[.  ا َتَتَذكَّ الِ�َحاِت َوال اْل�ُمِسُء َقِليالً مَّ َوَعِملُوا الصَّ
ومحاولة التوفيق بني احلق والباطل كما أنه متعذر، فهو 

مضر باحلق وأهله؛ ألنه يقتضي أن الباطل مساٍو للحق. 
ومحاول���ة التعام���ي أو التغاف���ل عن احلقائ���ق الثابتة 
واملفارق���ات القائمة، ال حتقق نتيجة، فه���و كإيهام املريض 

نفسه بالشفاء، وتغافله عن الداء وهو يسري في اخلفاء.
ويخطئ من يتحدث في قضايا التقريب قبل أن يعود إلى 
موارد التلقي أو املصادر األساس���ية التي تتلقى عنها الطائفة 
اعتقادها وعملها، ذلك أن احلكم على الشيء فرع عن تصّوره.

أ. د. ناصر بن عبد اهلل القفاري ■

كلمة حق في مسألة التقريب

]العقيدة والشريعة[
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كما يتجاوز الصواب من يس���اوي بني املذاهب الفقهية 
ذات االعتقاد الواحد وامل���ورد الواحد، كاملذاهب األربعة)1(، 
وبني الطوائف اخلارجة عن السنة واجلماعة، بل وعن فرق 

األمة، كالروافض واجلهمية.
وال يعرف احلقيقة من يساوي أيضاً بني البدعة الصغرى، 
كالتش���يع أو الغلو في التشيع بحس���ب مفهوم السلف، وبني 
البدعة الكبرى، كالرفض والطعن في أبي بكر وعمر - رضي 
الله عنهما - كما بنّي ذل���ك اإلمام الذهبي)2( واحلافظ ابن 

حجر)3( وغيرهما.
وقد ش���اع في عصرنا تلبيس خطير وطغى وهم كبير، 
وهو إطالق اسم »الشيعة« على »الروافض«، واحلق تسميتهم 
أدعياء التش���يع أو الرافضة كما س���ماهم اإلم���ام زيد بن 
علي بن احلس���ني - رحمه الله - )4(، وقد انحس���ر التشّيع 
وتقلص وجود الش���يعة اليوم، ولم يبَق ف���ي وقتنا احلاضر 
سوى الروافض الذين ينتسبون للشيعة ويزعمون التشّيع آلل 
البيت، ويلّقبون باإلمامية واجلعفرية واالثني عش���رية، وإذا 
أطلق لقب الش���يعة اليوم ال ينصرف إال إليهم، وما سواهم 

زيدية أو إسماعيلية.
وهناك خدعة كبرى مّرت عل���ى بعض الناس فوقع من 
ق الروافض  حيث ال يعلم ف���ي فخ الكيد الرافض���ي، فصدَّ
حينم���ا قالوا: ال فرق بيننا وبني الس���نة. ولم يكلف نفس���ه 
الوقوف على مرادهم من هذه الدعوى بالرجوع إلى املصادر 
األساس���ية للطائفة ملعرفة احلقيقة، ولم يتنّبه إلى أن هذه 
الدع���وى مبنية على »كذبة كبرى« أتق���ن الروافض صنعها، 
وهي دعواهم الش���ائعة على ألس���نتهم واملنتشرة في كتبهم، 
والتي تنس���ب كل ضاللة شذوا بها عن املسلمني إلى مصادر 
الس���نة، ومن هنا قالوا: ال فرق بيننا وبني السنة، ويستدلون 
عل���ى ذلك بأحاديث موضوعة مكذوبة، أو محرفة مبدلة، أو 

بعيدة عن تأويالتهم الفاسدة)5(.
وله���ذا؛ فال ينصح ألمته من يطل���ق القول بأنه ال فرق 
بني الس���نة والرافضة )التي تسمى الشيعة(، أو أن اخلالف 
بني الطائفتني في األمور الفرعية أو في املس���ائل الكالمية، 

))) انظر: كتاب »أصول الدين عند األئمة األربعة واحدة« لكاتب هذه السطور. 
))) انظر: »ميزان االعتدال« ))/6-5).
))) انظر: »لسان امليزان« ))/10-9).

))) انظر: »منهاج السنة النبوية« ))/5))، ))/96).
)5) انظر: »مسألة التقريب« ))/61( وما بعدها.

وه���و يعلم - أو ال يعل���م - أن هذه الطائف���ة قد انفصلت 
عن املس���لمني مبصادر لهم في التلقي يس���مونها »صحاح 
اإلمامية«، ويسميها الدس���تور اإليراني »سنة املعصومني«، 
والتي قد جمعت من الكفر والضالل ما ال يخطر على البال، 
حت���ى إنك جتد في مصادرهم مئات األس���اطير التي تقول 
بنقص القرآن وحتريفه، وتكذب قول الله سبحانه }إنَّا َنْحُن 
ْكَر َوإنَّا لَ������ُه لَ�َحاِفظُوَن{ ]احلجر: ٩[، وقد فضحهم أحد  ْلَن������ا الِذّ َنزَّ
كبار شيوخهم املتأخرين بجمع هذه األساطير في كتاب سماه 
»فصل اخلطاب في إثبات حتريف كتاب رب األرباب«، وُطبع 

في إيران، وُختم عليه بطابع الدولة الرسمي.
كما فضحهم آخرون من ش���يوخهم الذين أحصوا هذه 
»الكفري���ات« فقالوا: إنه���ا بلغت أكثر من ألف���ي حديث)6(، 
وعّدها ش���يخهم املجلس���ي »متواترة معنى)7( ال تقصر عن 
أخب���ار اإلمامة«)8( التي هي عم���دة دينهم، فتأمل قيام هذه 

الديانة ومصادرها على محاربة كتاب الله عّز وجل!!
وت���رى في هذه املص���ادر مئ���ات الرواي���ات التي جتعل 
الش���رك بالله س���بحانه توحيداً، والوثنية دين���اً، وقد بلغ بهم 
األم���ر أن جعلوا بعض قبور أئمتهم أوثان���اً تعبد من دون الله، 
بل ويفضلونها على بي���ت الله، ويجعلون احلج إليها أفضل من 
احلج إلى بيت الله احلرام، فيفضلون الش���رك على التوحيد، 
وهذا من أعظم اإلميان بالطاغوت والكفر بالله، ومما قالوا في 
مروياته���م في هذا الباب: »إن الله أوحى إلى الكعبة: لوال تربة 
كربالء ما فضلتِك، ولوال ما تضمه أرض كربالء ما خلقتِك، وال 
ي واس���تقري، وكوني ذنباً  خلقت البيت الذي به افتخرِت، فقرِّ
متواضعاً ذلياًل مهيناً غير مستنكف وال مستكبر ألرض كربالء، 
وإال ُس���خُت بِك وهويُت بِك في نار جهن���م...«)9(، فتأمل كيف 
جعلوا بيت الله احلرام مجرد ذنَب ذليل مهني لبعض أصنامهم.
وقد افتخ���ر بعض مراجعهم)10( في ه���ذا العصر بهذه 

األسطورة، فرفع بها عقيرته منشداً:
وم��������ن ح�����دي�����ث ك�����رب�����ا وال���ك���ع���ب���ة

ل������ك������رب������ا ب������������ان ع������ل������و ال�����رت�����ب�����ة 

)6) انظر: »فصل اخلطاب« )ص5)1( النسخة املخطوطة.
))) انظر كيف يتواطؤون على الكذب، وتستفيض في مصادرهم روايات الكفر، ويعدون 
الكفر  هذا  ورواة  القرآن،  أعداء  وهم  أصحابها،  ويعظمون  مقدسة،  املصادر  هذه 

والدعاة إليه؟! 
))) »مرآة العقول« ))/6)5).

)9) »وسائل الشيعة« )))/5)5(، و»بحار األنوار« ))9/)10).
)10) هو محمد حسني آل كاشف الغطاء في كتابه: »األرض والتربة احلسينية« )ص55–56).
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أم���ا نصوصهم التي تفّضل احلج إلى مش���اهدهم على 
احلج إلى بي���ت الله احلرام، فتربو عل���ى احلصر)1(، فمما 
جاء في مصادرهم املعتمدة من تقرير هذه الش���رعة الوثنية 
ق���ول إمامهم: »والله لو أني حدثتكم بفضل زيارته)2( وبفضل 
قبره لتركتم احلج رأساً وما حج منكم أحد... وأن الله اتخذ 
كربالء حرماً آمناً مباركاً قبل أن يتخذ مكة حرماً«، وملا سمع 
الراوي هذه املقالة س���أل إمامه مس���تنكراً فقال: قد فرض 
الل���ه على الناس حج البيت، ولم يذكر زيارة قبر احلس���ني! 
فلم يجد إمامهم ما يجيب به س���وى قوله: »وإن كان كذلك، 
فإن هذا ش���يء جعله الله هكذا«)3(، يعني ليس عليك سوى 

اإلعراض عن قول الله واألخذ بقولي.
وقالوا: »من زار قبر احلسني يوم عرفة كتب له ألف ألف 
حجة مع القائم، وألف ألف عمرة مع رس���ول الله صلى الله 
عليه وآله، وعتق ألف ألف نس���مة، وحمالن ألف ألف فرس 
في س���بيل الله، وس���ماه الله عز وجل )عبدي الصديق آمن 
بوع���دي(، وقالت املالئكة: فالن صدي���ق زكاه الله من فوق 
عرش���ه«)4(، و»أن الله يبدأ بالنظر إلى زوار قبر احلسني بن 
علي عش���ية عرفة قبل نظره إلى أهل املوقف«)5(، و»الصالة 
في حرم احلسني: لك بكل ركعة تركعها عنده كثواب من حج 
أل���ف حجة، واعتمر ألف عمرة، وأعت���ق ألف رقبة، وكأمنا 

املزارات واملشاهدات، ضمنتها مئات من  وأبواباً في  ))) وقد عقدت أمهات كتبهم كتباً 
الروايات جتسد الشرك، وترسي قواعده.

هي  »البحار«  من  مجلدات  ثالثة  استغرق  وقد  املزار(  )كتاب  للمجلسي  »البحار«  ففي 
)10، وفي »وسائل الشيعة« للحر العاملي )أبواب املزار(   ،101 املجلدات: 100، 
»الوافي«  وفي  بعدها(،  وما   (51/10 في  )انظرها   )106( األبواب  هذه  وبلغت 
اجلامع ألصولهم األربعة )أبواب املزارات واملشاهد( وتضمنت )))( باباً )انظرها 

في املجلد الثاني ج ) ص )19 وما بعدها(.
املشاهد  حول  أبواب  عدة  املعتبرة  أصولهم  أحد  وهو  الفقه«  يحضره  ال  »من  وفي 
وتعظيمها، كبـاب )تربة احلسني وحرمي قبره( و)أبواب في زيارة األئمة وفضلها( 

وغيرها )انظر )/))) وما بعدها(.
وفي »تهذيب األحكام« - أحد األصول األربعة املعتبرة – طائفة كثيرة من األبواب تتعلق 
 – بتعظيم املشاهد والقبور، ومناجاة األئمة بأدعية تتضمن تأليههم، )انظر 6/) 

.(116
ولهذا صنفوا مصنفات في هذا سموها »مناسك املشاهد«، مثل »مناسك الزيارات للمفيد« 

ذكره احلر العاملي في »وسائل الشيعة« )0)/49(، ونقل عنه.
وجاء صاحب كتاب »الذريعة إلى تصانيف الشيعة« )0)/16)-6))( على ذكر أكثر 

من ستني كتاباً لهم في هذه الوثنية.
))) وهم ال يريدون مجرد الزيارة املأذون بها شرعاً للسالم وللعبرة واالتعاظ والدعاء، 
يحج  لهم  كعبات  القبور  هذه  جعلوا  ألنهم  الشركية،  طقوسهم  إقامة  يريدون  إمنا 

إليها كما يحج إلى بيت الله احلرام.
))) »كامل الزيارات« )ص 449(، و»بحار األنوار« ))9/))).

و»الوافي«   ،)((/9(( األنوار«  و»بحار   ،)461-460/((( الشيعة«  »وسائل   (((
الفيض الكاشاني، املجلد الثاني ))/)))).

)5) »الوافي« )املوضع السابق(.

وقف في سبيل الله ألف ألف مرة مع نبي مرسل«)6(.
وبلغ���ت افتراءاتهم في هذا الب���اب إلى أن قالوا: »إن الله 
يزور قبر احلس���ني في كل ليلة جمع���ة يهبط مع املالئكة إليه 
واألنبياء واألوصياء«)7(، وقالوا مثل ذلك في قبر أمير املؤمنني 
علي رضي الله عنه)8(، حيث قال إمامهم ألحد أتباعه: »أال تزور 
من يزوره الله مع املالئكة ويزوره األنبياء ويزوره املؤمنون؟«)9(.

ولم يكتِف مؤسس���و هذه النحلة بإحياء ملة املش���ركني، 
وتفضي���ل احلج إلى مش���اهدهم وأصنامهم على احلج إلى 
بي���ت الله احل���رام، بل قال���ت مصادرهم بأن���ه إذا قامت 
دولتهم وخرج مهديهم)10( س���يقوم »بهدم املس���جد احلرام 
حتى يرده إلى أساس���ه... ويرد البيت إلى موضعه وإقامته 
على أساس���ه«)11(.. ويقوم أيضاً بقتل الطائفني من احلجاج 
واملعتمري���ن بني الصفا واملروة، وج���اء في نصوصهم »كأني 
بحمران بن أعني وميس���ر بن عبد العزي���ز يخبطان الناس 

بأسيافهما بني الصفا واملروة«)12(.
وهذا ما فعلوه في س���نة 317ه���� من قتلهم حجاج بيت 
الله داخل احلرم)13(، وما حاولوا القيام به في عامي 1407ه� 
و1409ه� من حوادث التفجيرات التي ذهب ضحيتها بعض 
احلجاج اآلمنني، وكش���ف الله س���بحانه اجلن���اة وتبنّي أن 

جميعهم من الرافضة)14(.
)6) املصدر السابق: ص 4)).

األنوار«  و»بحار   ،)4(0/((( الشيعة«  و»وسائل   ،)((( )ص  الزيارات«  »كامل   (((
 .(60/9((

عنه  الله  رضي  علي  املؤمنني  أمير  بقبر  يعرف  ما  أن  العلم  أهل  من  احملققون  ذكر   (((
تنبشه  لئال  قبره  موضع  الصحابة  أخفى  وقد  قبره،  موضع  هو  ليس  النجف  في 
اخلوارج، قال ابن كثير: »وما يعتقده كثير من اجلهلة من أن قبره مبشهد النجف فال 
دليل على ذلك وال أصل له« )البداية والنهاية )/)4)(. قال اإلمام إبراهيم احلربي: 
»قبر علي بن أبي طالب ال يدرى أين هو« )طبقات احلنابلة )/))(، وأول من أوهم 
الناس بأن هذا موضع قبره وبنى عليه املشهد وأقام شعار الرفض ومأمت عاشوراء 
هو عضد الدولة بن بويه الرافضي )ينظر: سير أعالم النبالء للذهبي 5)/49)-
)5) ترجمة ابن بويه رقم 5)1(. وكانت بداية إحداث هذا املشهد الوثني في الدولة 
البويهية في املشرق، وذلك في املائة الرابعة. قال اإلمام الذهبي: »فلقد جرى على 
اإلسالم في املائة الرابعة بالء شديد بالدولة العبيدية باملغرب، وبالدولة البويهية 

باملشرق، وباألعراب القرامطة، فاألمر لله تعالى« )املصدر السابق(.
)9) »الكافي« ))/0)5(، و»كامل الزيارات« )ص9)(، و»وسائل الشيعة« )))/6)))، 

و»بحار األنوار« ))9/)5)-)5)).
التي  العقيدة اخلمينية  الفقيه في جميع وظائفه وأعماله بحكم  الولي  )10) وينوب عنه 

تقول بالوالية العامة املطلقة للولي الفقيه عن مهديهم.
)))) »الغيبة« للطوسي )ص)))(، و»بحار األنوار« ))5/)))).

األنوار« ))9/4)(، وانظر مزيداً من نصوصهم في ذلك من مصادرهم  ))1) »بحار 
املعتمدة في: »بروتوكوالت آيات قم« للباحث.

))1) انظر خبر ذلك في حوادث سنة )1)ه  في »املنتظم« البن اجلوزي )6/)))( وما 
بعدها، و»البداية والنهاية« البن كثير )))/160(، و»تاريخ ابن خلدون« )العبر( 

.(191/((
)))) انظر تفاصيل هذه احلوادث اإلجرامية في كتاب »البراءة من املشركني« )ص6)) 

لكاتب املقال.
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ثم يأتي التآمر الرافض���ي بعد احلرم املكي إلى احلرم 
املدن���ي، فيق���وم القائم )مهديه���م أو نائب���ه( - كما تقول 
أساطيرهم - »بهدم مسجد الرسول # ورده إلى أساسه«)1(، 
بل قالوا: إن »أول ما يبدأ به القائم)2(... يكسر املسجد«)3(.

ويق���وم مهديه���م - كما يحلم���ون أو يخططون - بهدم 
احلجرة النبوية - على س���اكنها أفضل الصالة والس���الم - 
ونب���ش قبري أبي بكر وعمر - رض���ي الله عنهما –، حيث 
تقول مصادرهم على لس���ان مهديه���م: »وأجيء إلى يثرب، 
فأه���دم احلجرة، وأخرج من بها وهم���ا طريان، فآمر بهما 
جتاه البقيع، وآمر بخش���بتني يصلبان عليهما، فتورقان من 

حتتهما، فيفتنت الناس بهما أشد من األولى«)4(.
كما س���تجد في مصادرهم الكثي���ر من أحاديثهم أو قل 
أكاذيبهم التي تكّفر خيار صحابة رس���ول الله # حتى عقد 
ش���يخهم املجلس���ي باباً بعنوان »باب كفر الثالثة ونفاقهم 
وفضائح أعمالهم«)5( )يعني بالثالثة خلفاء رس���ول الله # 
وأحّب���اءه وأصهاره وأفضل هذه األمة وه���م أبو بكر وعمر 

وعثمان رضي الله عنهم()6(.
كما س���تجد مئات من رواياتهم وأقوال ش���يوخهم التي 
ترفع أئمتهم إلى رتبة األنبياء واملرسلني، بل وتفضلهم عليهم، 
فمن عناوين أبواب مصادرهم املعتمدة: »باب أنهم أعلم من 
األنبي���اء...«)7(، و»باب تفضيلهم عل���ى األنبياء وعلى جميع 
اخلل���ق... وأن أولي العزم إمنا صاروا أول���ي العزم بحبهم 
صلوات الل���ه عليهم«)8(، وباب »أن دعاء األنبياء اس���تجيب 
بالتوسل واالستش���فاع بهم«)9(، ولذلك قال بعض آياتهم في 
هذا العص���ر: »إن من ضرورات مذهبنا أن ألئمتنا مقاماً ال 

يبلغه ملك مقرب وال نبي مرسل«)10(.
ولم يكتفوا بذلك، بل بلغوا بهم مقام األلوهية، فوصفوهم 
بصفات الله جل وعال، فعقد ش���يخهم الكليني في »الكافي« 

))) »الغيبة« للطوسي )ص)))(، و»بحار األنوار« ))5/)))).
))) وهو لقب مهديهم.

))) »بحار األنوار« ))6/5))).
))) »بحار األنوار« ))5/ 104، 105). 

)5) »بحار األنوار« )0)/5))).
كتابهم  من  وأمثاله  الباب  بهذا  املتعلق  اجلزء  طبع  مبنع  الروافض  شيوخ  أمر  وقد   (6(
»البحار«، وهو ما يوافق اجلزء الثامن من الطبعة احلجرية؛ لئال يكتشف املسلمون 
حقيقتهم، ولذلك صدرت الطبعة احلديثة للبحار عام ))))هـ ناقصة خمسة أجزاء.

))) »بحار األنوار« )6)/)9)-)9)).
))) »املصدر السابق« )6)/)6)-19)).
)9) »املصدر السابق« )6)/00-194)).

)10) »احلكومة اإلسالمية« للخميني )ص )5).

باباً بعنوان: »ب���اب أن األئمة يعلمون علم ما كان وما يكون، 
وأنه ال يخفى عليهم شيء صلوات الله عليهم«)11(، وباب »أن 
األئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا«)12(، وباب »أنهم يعلمون ما 
في الضمائر وعلم املناي���ا والباليا«)13(، وبعض هذه األبواب 
حتوي العش���رات من أحاديثهم، ولذا جاهر بعض مراجعهم 
املعاصرين)14( بهذه العقيدة وهي تأليه األئمة )عقيدة السبئية 
األولى(، فقال - ميدح أمير املؤمنني علّياً - رضي الله عنه: 

أب������������ا ح������س������ن أن������������ت ع���������ن اإلل���������ه
وع����ن�������������������وان ق����درت��������������ه ال���س���ام���ي���ة 

وأن�����������ت احمل������ي������ط ب����ع����ل����م ال����غ����ي����وب
ف����ه����ل ي����ع����زب ع����ن����ك م�����ن خ���اف���ي���ة؟

وأن�����������ت م������دي������ر رح���������ى ال����ك����ائ����ن����ات
وع���ل���������������ة إي���ج���������������اده�������ا ال���ب���اق���ي�������ة 

ت���ن���ج���ي غ����دًا ل����ك األم�������ر إن ش���ئ���ت 
ب���ال���ن���اص���ي���ة)1)) ت���س���ف���ع  ش���ئ���ت  وإن 

وف���ي اجلملة فقد جمعت ه���ذه الطائفة في مصادرها 
وعقائدها أس���وأ ما لدى األديان والف���رق، فهم وثنيون في 
توحيد العبادة، ومش���ركون في باب الربوبية، ومجّس���مة ثم 
جهمي���ة معّطلة في باب األس���ماء والصفات، ومرجئة غالة 
في باب اإلميان، وخوارج وعيدية في باب األسماء واألحكام، 
وسبئية رافضة غالة في باب اإلمامة والصحابة، بل السبئية 
االسم األقدم واالثنا عشرية االسم األحدث حلقيقة واحدة، 
كم���ا يدرك ذلك من تأمل في مصادره���م وعقائدهم، وهم 
أيض���اً إرهابي���ون عدوانيون في عالقاتهم م���ع مخالفيهم، 
وخرافي���ون ف���ي معتقداتهم، حتى قال���وا: »إن ديننا صعب 
مستصعب«)16(، و»أن أحاديثنا تشمئز منها القلوب«)17(، وهم 
خوارج ال يرون لولي أمر بيعة مهما كان صالحه وعدله، إال 
أن يكون »الولي الفقيه«؛ وتكفيريون يكفرون املسلمني أحياء 
وأموات���اً، ومزدكية إباحية في العالقات االجتماعية باس���م 
املتع���ة، ولصوص أموال - كما ه���م لصوص أعراض - في 

االستيالء على أموال أتباعهم باسم اخُلمس)18(.

)))) »أصول الكافي« ))/60)).
))1) »املصدر السابق« ))/)5)).
))1) »بحار األنوار« )6)/))1).

)))) هو شيخهم وآيتهم عبد احلسني العاملي.
)5)) »ديوان احلسني« اجلزء األول من القسم الثاني اخلاص باألدب العربي: ص )4.

)16) »أصول الكافي« ))/401-)40(، و»بحار األنوار« ))/))1( وما بعدها.
))1) »بحار األنوار« ))/)19).

))1) انظر: »البدعة املالية عند الشيعة اإلمامية« لكاتب املقال.
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وبس���ط ذلك ال مجال له هنا، وارجع إن شئت للتفصيل 
إلى »أصول مذهب الش���يعة« أو »مس���ألة التقريب بني أهل 

السنة والشيعة«.
ومن هنا، فقد ذهب الش���يخ الكوث���ري إلى أنه ال ميكن 
احلديث في موضوع التقريب مع أحد ش���يوخ الشيعة إال إذا 
كان حائزاً التفويض من الطائفة في االعتراف بس���قوط تلك 
الكتب األربعة )يعني مصادرهم في التلقي( من مقام االعتداد، 
وذلك ملا حوته من الروايات الباطلة املاسة بكتاب الله وبالسنة 
ال���واردة بطريق رجال الص���در األول مما ال يتصور مصادقة 

أهل السنة عليه الستحالة تخليهم عن الكتاب والسنة)1(.
أما الشيخ موسى جار الله، آخر شيخ لإلسالم في روسيا، 
فقد ذهب ف���ي التقريب مذهباً بعيداً، فكتب كتاباً يدعو فيه 
العالم اإلس���المي إلى اعتبار مذهب الشيعة مذهباً خامساً، 
لكنه حينما رجع إلى أمهات كتبهم املعتمدة، وعاش بينهم في 
إي���ران والعراق؛ رجع عن ذلك، وأعل���ن بكل صراحة أنه لن 
يجدي أي كالم في التقريب أو أي مؤمترات لتحقيق التآلف 
ما لم يقم مجتهدو الش���يعة بنزع تلك العقائد التي تطعن في 
القرآن والسنة والصحابة واألمة من مصادر التلقي لديهم)2(.

ولذا؛ فإن الشيخ محمد بهجة البيطار، عالمة الشام، ملا 
رأى إصرار الروافض على ضاللهم قال لهم: »لنتفق جميعاً 
على أن لكلٍّ دينه ومعتقده ولنتع���اون فيما بيننا كما تتعاون 

الدول املختلفة األديان والعقائد«)3(.
والعالمة مصطفى السباعي انخدع بهم وصدق تقيتهم 
ونفاقه���م، ثم فوجئ بأن من يتظاهر أمامه باالعتدال ويتفق 
معه على أصول التقارب، يصدر كتاباً عن أبي هريرة يجعل 

فيه أبا هريرة منافقاً وكافراً)4(.
ومن آخر من س���ار خل���ف دعوى »التقري���ب« العالمة 
القرضاوي الذي اكتش���ف حقيقتهم بعد س���نوات من ُحسن 
الظن بهم، فقال)5(: كنت من دعاة التقريب، وظللت لسنوات 

))) »املقاالت« للكوثري ص )15.
»الوشيعة«  تهذيب  وعال  جل  الله  يسر  وقد  اخلاجني،  طبعة  أ،  ص  »الوشيعة«   (((
والتعريف بالعالمة موسى جار الله، ودراسة أجوبة الشيعة على مسائله في كتاب 
سيصدر قريباً - إن شاء الله - عن دار ابن اجلوزي في السعودية، ومكتبة اإلمام 

البخاري في مصر.
))) انظر: »اإلسالم والصحابة الكرام بني السّنة والشيعة«، محمد بهجة البيطار، )ص 

.(116
في  ومكانتها  »السّنة  ينظر:  املوسوي،  الدين  شرف  احلسني  عبد  مرجعهم  وهو   (((

التشريع اإلسالمي«، مصطفى السباعي، )ص )- 9).
)5) راجع نص كالمه على هذا الرابط:

 https://www.youtube.com/watch?v=MoFwyb4AX30.

أحض���ر مؤمترات التقريب، وقمت بزي���ارة إيران وعدد من 
املراجع الشيعية. ثم ذكر أنه توقف عن التقريب، وقال: يكفي 
أن الشيعة يخالفوننا في القرآن وأمهات املؤمنني والصحابة، 
والشيعة لديهم مليارات وعلى استعداد إلفساد مذهب أهل 
الس���نة في جميع الدول، ويجب أن يقوم العلماء بدورهم في 

توعية الناس بحقائق املذهب الشيعي)6(.
وبعد ذلك كله قد يقال: لندعهم في ش���أنهم، ولنس���َع 
جاهدين في الدعوة إلى التعايش معهم، والس���عي في نشر 
ثقافة احلب، ومصادرة عوامل الكراهية، ونزع بذور البغضاء، 

ولهم دينهم ولنا ديننا.
وأقول - بعد قراءة طويلة في مصادرهم -: إن مؤسسي 
املذهب من ش���يوخهم ورؤس���ائهم قضوا على شيء اسمه 
التعايش فضاًل عن التعاون، فقد عملوا جاهدين على غرس 
جذور العداء في نفوس أتباعهم جتاه عموم املسلمني، حيث 
عّدوهم أكف���ر من اليهود والنص���ارى واملجوس)7(، ووضعوا 
نصوصاً كثيرة نس���بوها زوراً لبعض آل البيت، ال سيما أبو 

عبد الله جعفر الصادق - رحمه الله -.
تقول مصادرهم: عن داود بن فرقد قال: قلت ألبي عبد 
الله: ما تقول في قتل الناصب)8(، فقال: »حالل الدم، ولكني 
أتقي علي���ك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في 

ماء لكيال يشهد به عليك فافعل«)9(.
قال شيخهم البحراني امللقب عندهم ب� »احملقق«: »لو أمكن 
ألحد اغتيال شيء من نفوس هؤالء وأموالهم من غير استلزامه 

إندونيسيا مبنزل محمد ناصر رئيس وزراء  التقيته قبل أكثر من عقدين في  )6) ولقد 
إندونيسيا السابق في أثناء دورة علمية اشتركت فيها مع الشيخني سلمان العودة 
الشيخ  الثالثة ملنزل محمد ناصر وجود  األطرم، وصادف زيارتنا  الرحمن  وعبد 
القرضاوي، فجرى حديث بيني وبينه عن خطر الرافضة وضاللهم، لكن الشيخ - 
عفا الله عنه - لم يتقبل فيما يبدو لي ما أقول حلسن ظنه بهم أو لغفلته عن ضررهم 

وخطرهم.
))) انظر: »األلفني« )ص)(، »األنوار النعمانية« ))/)0)).

))) والنواصب هم أهل السنة، والقريب منهم كالشيعة الزيدية، وعدوا مجرد االعتقاد 
بإمامة أبي بكر وعمر من النصب الذي هو أعظم الكفر عندهم.

عن محمد بن علي بن عيسى، قال: »كتبت إليه ]يعني الهادي[: أسأله عن الناصب، هل 
أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقدميه اجلبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع 
األنوار  بحار   ،491/9 الشيعة  )وسائل  ناصب«  فهو  هذا  على  كان  من  اجلواب: 
1)/5)6، 5/69)1(، ولهذا قال املجلسي: »قد يطلق الناصب على مطلق املخالف 
 ،(((/( العقول  )مرآة  األخبار«  من  كثير  من  ظاهر  هو  كما  املستضعف،  غير 
امللقب عندهم باحملقق: »الناصب حيثما أطلق في  البحراني  وقال شيخهم يوسف 
األخبار وكالم القدماء، فإمنا يراد به املخالف« )احلدائق النضرة )1/)15(، وقال 
املازندراني شارح الكافي: »املراد بالناصب غير اإلمامية من فرق اإلسالم« )شرح 

أصول الكافي )1/)0)).
»بحار   ،)16(  /1(( الشيعة«  »وسائل   ،)(00 )ص  بابويه  ابن  الشرائع«  »علل   (9(

األنوار« )))/1))). 
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لضرر عليه أو على إخوانه، جاز له فيما بينه وبني الله تعالى«)1(.
وامتدت يد القتل واستحالل الدماء إلى بقية فرق الشيعة 
م���ن غير الرافضة، كالزيدية، تقول مصادرهم: عن عمر بن 
يزيد قال: س���ألت أبا عبد الله ع���ن الصدقة على الناصب 
وعلى الزيدية؟ قال: »ال تتصّدق عليهم بش���يء، وال تسقهم 

اب«)2(. من املاء إن استطعت«، وقال لي: »الزيدية هم النُّصَّ
وه���م يترّبصون بالعرب ويتوّعدونهم مبقتلة عظيمة على 
ي���د مهديهم املزع���وم )أو نائبه(، جاء ف���ي مصادرهم: »أن 
املنتظر يس���ير في العرب مبا في اجلفر األحمر وهو قتلهم«، 
»إذا خرج القائم لم يكن بينه وبني العرب وقريش إال السيف«، 
وكان إمامه���م يقول: »ما بقي بيننا وب���ني العرب إال الذبح.. 
وأومأ بيده إلى حلقه«، وقال: »يذبحهم - والذي نفس���ي بيده 

اب شاته.. وأومأ بيده إلى حلقه«)3(. - كما يذبح القصَّ
وال ذنب لهؤالء س���وى أنهم لم يأخذوا بنحلتهم، بل بلغ 
بهم العدوان إلى أنهم يحلمون بقتل من ال ذنب له، فيقولون: 
»إنه يبعث إلى رجل ال يعلم الناس له ذنباً فيقتله«)4(، وقالوا: 
»إن���ه يقتل ذراري قتلة احلس���ني بفعل آبائه���م«)5(، فالقتل 
والعدوان أصبح من بنية مذهبهم، وس���جية من سجاياهم، 
يجددون روح���ه عبر مآمتهم، وأدعي���ة زياراتهم، وحكايات 
الص���راع املفتراة بني اآلل واألصح���اب، وكلمات اللعن على 
الصحابة واألمة، والدعاء للثأر الذي يتردد على ألسنتهم في 
كل مناسباتهم، ليتحّول املتلقي لها والذي يعيش في أجوائها 
إلى سادي متوحش ينتظر الثأر واالنتقام من مخالفه، ولذلك 

فإنهم ميّنون أنفسهم مبا سيتحقق على يد مهديهم.
فتقول نصوصهم عن مهديهم: »ليس شأنه إال القتل، وال 
يستبقي أحداً وال يس���تتيب أحداً«، وأنه يتم على يديه - أو 
على يد نوابه - تصفية البش���رية إال القليل؛ حتى قالوا: »ال 
يكون هذا األمر حتى يذهب تس���عة أعشار الناس«)6(، وروى 
املجلس���ي أيضاً: »لو يعلم الناس م���ا يصنع القائم إذا خرج 

ألحب أكثرهم أال يروه مما يقتل من الناس«)7(.

))) »الشهاب الثاقب« )ص66)-)6)).
))) »رجال الكشي« )ص 199(، »بحار األنوار« )))/9)1).

النظام من  الشبيحة وعمالء  ما يسمى  يفعله  الصفوي مبا  النص  تأمل وقارن هذا   (((
أتباع هذا املذهب الصفوي من ذبح أهلنا في الشام بالسكاكني.

))) »بحار األنوار« )90/5).
األنوار«  »بحار   ،)1(9/16( الشيعة«  »وسائل   ،)((9/(( الشرائع«  »علل   (5(

.((1(/5((
)6) »الغيبة« للنعماني ص 146. 

))) »الغيبة« للنعماني ص )5)، »بحار األنوار« )54/5).

يقول مرجعهم املعاصر محم���د الصدر)8(: »وهذا القتل 
الش���امل للبش���رية كلها يتعني حصوله بحرب عاملية شاملة 
قوية التأثير«)9(، ورمبا كان اهتمام اآليات باملش���روع النووي 

للتحضير لهذا العدوان.
وتقول مصادرهم عن املخالفني: »ما ملن خالفنا في دولتنا 
نصي���ب، إن الله قد أحل لنا دماءه���م عند قيام قائمنا«)10(، 
وتس���ميهم النواصب، وتقول: »فإذا ق���ام قائمنا عرضوا كل 
ناصب عليه، فإن أقر باإلس���الم وه���ي الوالية، وإال ضربت 

عنقه، أو أقر باجلزية، فأداها كما يؤدي أهل الذمة«)11(.
وتنهى عن رحمتهم وإطعامهم وسقيهم وإغاثتهم، وتتوعد 
من يخالف ذلك بالعقاب األلي���م، تروي مصادرهم عن أبي 
عبد الله أنه ق���ال: »فأما الناصب فال يِرق���نَّ قلبك عليه، 
ال تطعمه، وال تس���قه وإن مات جوعاً أو عطش���اً، وال تغثه، 
وإن كان غرقاً فاس���تغاث فَغطْس���ه وال تغثه، فإن أبي - ِنْعَم 
احملمدي - كان يقول: من أش���بع ناصباً مأل الله جوفه ناراً 

يوم القيامة، معذباً كان أو مغفوراً له«)12(.
وينص���ح إمامهم بع���ض أتباعه بقتل الغيل���ة، أي القتل 
اخلفي، فيقول: »أش���فق إن قتلته ظاهراً أن تسأل لم قتلتَه؟ 
وال جتد الس���بيل إلى تثبيت حجة، وال ميكنك إدالء احلجة، 

املعاصرين، وكان من معارضي  الشيعة  أحد مراجع  الصدر،  ))) محمد محمد صادق 
النظام العراقي، اغتيل مع اثنني من أبنائه عام 1999هـ.

)9) »تاريخ ما بعد الظهور« )ص ))4). 
)10) »بحار األنوار« ))6/5))).

)))) »تفسير فرات« )ص100(، »بحار األنوار« ))5/)))).
))1) »بحار األنوار« ))1/9)).
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فتدفع ذلك عن نفس���ك، فيسفك دم مؤمن من أوليائنا بدم 
كافر، عليكم باالغتيال«)1(.

وجاء في نصوصهم: »من جحد إماماً من الله فهو كافر، 
ودم���ه مباح في تلك احلال، إال أن يرجع ويتوب إلى الله مما 

قال«)2(.
وفي »رجال الكش���ي« يرفع أحد الروافض بياناً س���رّياً 
للمسؤول عن منظمته السرية يتضمن ذكر املجموعة املسلمة 
ن بطرق خفية من القضاء عليها، ويش���رح بعض  الت���ي متكَّ
هذه الوس���ائل، فيقول: »منهم من كنت أصعد سطحه بسلم 
حتى أقتله، ومنهم من دعوته بالليل على بابه فإذا خرج عليَّ 
قتلت���ه«)3(، وذكر أنه قتل بهذه الطرق وأمثالها ثالثة عش���ر 

مسلماً، ال ذنب لهم إال أنهم لم يأخذوا مبذهبه.
والقتل وش���هوة االنتق���ام يتجاوز عنده���م األحياء إلى 
األموات، حيث يتجه مهديهم )أو نائبه( إلى قبر رس���ول الله 
# وصاحبيه ويبدأ – كما تقول أخبارهم – »بكسر احلائط 
الذي على القبر... ثم يخرجهما )يعني صاحبي رس���ول الله 
#( غضني رطبني، فيلعنهما ويتب���رأ منهما ويصلبهما، ثم 

ينزلهما ويحرقهما، ثم يذريهما في الريح«)4(.
والش���واهد في ذلك كثيرة، ولذلك قال اإلمام الشوكاني 
- رحم���ه الله - وقد ع���اش بينهم وعرفهم م���ن كثب: »ال 
أمان���ة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه ويدين بغير 
الرفض، بل يستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له؛ ألنه 
عن���ده مباح الدم واملال، وكل م���ا يظهره من املودة فهو تقية 

يذهب أثره مبجرد إمكان الفرصة«)5(.
ثم أقول ملن يلهثون خلف س���راب اسمه »التقريب«: هل 
تبتغون عندهم العزة واملعونة والنصرة؟ إنكم بذلك واهمون؛ 
ألن دينه���م يقوم على ُحرمة االصطف���اف حتت أي راية إال 
راية »اإلمام« أو نائبه »الولي الفقيه« مهما كانت هذه الراية 
صاحلة وعادل���ة وتقية، ولذلك قال���وا: »كل راية ترفع قبل 
قيام القائم فصاحبها طاغوت، وإن كان يدعو إلى احلق«)6(، 
وقالوا في نصوصهم بأن »الله يعذب كل رعية في اإلس���الم 

))) »رجال الكشي« )ص9)5).
))) »وسائل الشيعة« )))/)))(، »مستدرك الوسائل« ))164/1(، »بحار األنوار« 

.((9/(((
))) »رجال الكشي« ص)4)-)4).

))) »بحار األنوار« )6/5)).
)5) »أدب الطلب ومنتهى األرب« ص 0)-1)، دار األرقم.

)6) انظر: »الكافي« ))/95)(، »الغيبة« للنعماني )ص )).

دان���ت بوالية إمام جائر ليس من الل���ه عز وجل، وإن كانت 
الرعية في أعمالها برة تقية، ويعفو عن كل رعية دانت بوالية 
إمام عادل م���ن الله تعالى، وإن كان���ت الرعية في أعمالها 

طاحلة سيئة«)7(.
ول���ذا؛ فقد حرموا على أتباعهم اجلهاد مع املس���لمني، 
وقال���وا: ال جهاد حتى يخرج املنتظ���ر. ويقولون عن أبطال 
اجلهاد من املس���لمني: »الويل يتعجلون قتله في الدنيا وقتله 
في اآلخرة والله ما الش���هيد إال ش���يعتنا ول���و ماتوا على 

فرشهم«)8(.
أم���ا بعد قيام دولته���م وتطبيقهم مب���دأ »والية الفقيه 
العامة«، فإن مفهوم »اجلهاد« عندهم هو ش���ن احلرب على 
األمة وإسقاط احلكومات اإلسالمية، يقول اخلميني: »ونحن 
ال منلك الوس���يلة إلى توحيد األمة اإلس���المية)9( وحترير 
أراضيها من يد املستعمرين وإسقاط احلكومات العميلة لهم، 
إال أن نس���عى إلى إقامة حكومتنا اإلسالمية، وهذه بدورها 
س���وف تتكلل أعمالها بالنجاح يوم تتمكن من حتطيم رؤوس 
اخليانة، وتدمر األوثان واألصنام البشرية التي تنشر الظلم 

والفساد في األرض«)10(.
وليس ذلك فحسب، بل إن مراجع هذه الطائفة يوجهون 
أتباعهم الذين يعيشون داخل الدول اإلسالمية التي ال تدين 
باخلضوع حلكومة الولي الفقيه؛ يوجهونهم إلى ما يس���مونه 

»التمهيد والتوطئة خلروج مهديهم«، وذلك عبر وسيلتني:
األولى: نشر معتقداتهم مبختلف الوسائل.

والثانية: القيام بالثورة املسلحة.
يقول ش���يخهم ومرجعهم املعاصر عبد الهادي الفضلي: 
»إن ال���ذي يفاد من الروايات في ه���ذا املجال هو أن املراد 
من االنتظار)11( هو وج���وب التمهيد والتوطئة لظهور اإلمام 
املنتظر«)12(، ثم يش���رح معنى التوطئة بقول���ه: »إن التوطئة 
لظهور اإلمام املنتظر تكون بالعمل السياسي عن طريق إثارة 

الوعي السياسي، والقيام بالثورة املسلحة«)13(.
فكي���ف يرجتى منه���م عون أو مس���اندة لألمة في ظل 

))) »الغيبة« للنعماني )ص))(، »بحار األنوار« )))/01)).
))) »وسائل الشيعة« )))/1)(، »الوافي« )5/9)).

)9) يعني على مذهب الروافض.
)10) احلكومة اإلسالمية ص5).

)))) يعني انتظار خروج مهديهم.
))1) »في انتظار اإلمام« )ص69).
))1) »في انتظار اإلمام« )ص0)).
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هذه املب���ادئ العدائية؟! بل إن التاريخ يش���هد بتآمرهم مع 
األعداء ضد األمة، س���واء على مستوى أفرادهم كما صنع 
ابن العلقمي، ونصير الدين الطوس���ي، وابن يقطني، أو على 
مستوى دولهم كما صنعت الدولة العبيدية، والدولة الصفوية، 

والدولة اخلمينية)1(.
وإن كان دعاة التقارب ينشدون منهم موافقة في األحكام 
الش���رعية، وتوافقاً في الفتاوى واألح���كام في نوازل األمة، 
أو يطمع���ون مبوافقته���م ومؤازرتهم في املواق���ف الدولية؛ 
فه���م واهمون؛ ألن دينهم يقوم على وجوب وفرضية مخالفة 
املسلمني، بل إن من أصول دين هذه الطائفة وجوب مخالفة 
األمة في كل ش���يء، وأن خالفهم هو الرشاد، ففي الكافي: 
»ما خالف العامة ففيه الرش���اد«، وقالوا: »ينظر إلى ما هم 
إليه أميل ]يعني عموم املسلمني[ بحكامهم وقضاتهم فيترك 

ويؤخذ باآلخر«)2(.
وجاء في أحاديثهم قول إمامهم: »إذا ورد عليكم حديثان 
مختلفان فخ���ذوا مبا يخالف القوم«)3(، وقال: »ما أنتم والله 
على ش���يء مما هم فيه، وال هم على ش���يء مما أنتم فيه، 

فخالفوهم فما هم من احلنيفية على شيء«)4(.
ويوص���ون أتباعه���م حني ال يج���دون م���ن يفتيهم من 
ش���يوخهم بقولهم: »ائت فقيه البلد ]يعني العالم من علماء 
األمة[، فاستفته عن أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخالفه، 
ف���إن احلق فيه«)5(، وعلق ش���يخهم العاملي – صاحب أحد 
صحاحه���م الثمانية – على ذلك بقوله: »م���ن جملة نعماء 
الله على هذه الطائفة احملقة أنه خلى بني الش���يطان وبني 
علماء العامة، فأضلهم في جميع املسائل النظرية حتى يكون 
األخذ بخالفهم ضابطة لنا، ونظيره ما ورد في حق النس���اء 
ش���اوروهن وخالفوهن«)6(، فكيف يدعو قوم هذه عقائدهم 
إلى التقريب؟! وكيف يزعمون إمكانية اللقاء مع أهل الس���نة 
وهم يقررون في دينهم أن الرشد في خالفهم؟! ويكفي هذا 
وحده برهاناً على أن ما يسمى »دعوى التقريب« ليس سوى 

ستاراً للتبشير بالرفض بني املسلمني.

))) انظر: »أصول مذهب الشيعة« )فصل أثرهم في العالم اإلسالمي( ))/55)).
))) »الكافي« ))/)6(، وراجع في هذا الباب »وسائل الشيعة« ))5/1)).

))) »وسائل الشيعة« ))5/1)).
))) »املصدر السابق« )املوضع السابق(.

)5) »علل الشرائع« )ص 1)5(، »التهذيب« )95/6)(، »وسائل الشيعة« ))1/))-
))(، »بحار األنوار« ))/)))).

)6) »اإليقاظ من الهجعة« )ص0)-1)).

ولو كان في املجال متسع لصحبتك أيها القارئ في جولة 
ش���املة وس���ريعة عبر مصادرهم املعتمدة لترى ولتسمع ما 
يقولونه في مصادر اإلسالم )القرآن والسنة واإلجماع( وما 
يعتقدونه في التوحيد واإلميان وأركانه، وعقائدهم األخرى 
الت���ي انفردوا بها؛ كاإلمامة، والعصم���ة، والتقية، والرجعة، 

والغيبة، واملهدية، والطينة، وغيرها. 
إن االختالف بني السنة والشيعة هو في مصادر التلقي 
وفي أصول الدين وفروعه، وقد ش���رحت ذلك بالدالئل في 

كتابي »أصول مذهب الشيعة«. 
من هنا أق���ول: إن املنهج األقوم للتقريب هو بيان احلق 
لهم باحلكمة واملوعظة احلسنة واملجادلة بالتي هي أحسن، 
وذل���ك لالجتماع عل���ى احلق الذي نطق ب���ه الكتاب وبيَّنته 
السنة، وأجمع عليه سلف األمة وأئمتها، وال تقل: هذا بعيد 
ومتعذر، فإنه ميس���ور، بل وقد حتقق على مس���توى الدول 
واجلماعات واألفراد من العلماء والعوام، وتفصيل القول في 
ذل���ك ال مجال له هنا، ويكفي أن أش���ير إلى بعض الوقائع 
التي تبعث الرجاء في النفوس اآليسة، وترسم التجربة املثلى 

للعقول احلائرة.
ففي أرض الكنانة )مصر( وبعد حقبة امتدت ما يقارب 
ثالث���ة قرون من احلكم العبيدي اإلس���ماعيلي الرافضي أو 
ما يس���مى »الدولة الفاطمية«؛ رجع الناس في هذه األرض 
الطيبة إلى كلمة س���واء، بجهود اإلمام املجاهد صالح الدين 
األيوبي، ومبؤازرة من العلماء املصلحني، وبعد أن اس���تضاء 
الناس بنور العلم الذي شع من األزهر وغيره من دور العلم.

وقد مت في عهد امللك نادرشاه من خالل »مؤمتر النجف« 
الذي عقد في القرن الثاني عش���ر حتت رعايته، احلوار بني 
بعض علماء السنة، وفي مقدمتهم الشيخ عبد الله السويدي، 
وبني بعض كبار مراجع الشيعة، ومتّكن أهل السنة من إقامة 
احلجة عليهم، وانتهى املؤمتر بإق���رار اجلميع باحلق الذي 
جاء في الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف األمة، كما فصله 
العالمة الس���ويدي)7(، ولكن موت نادرشاه حال دون استثمار 

نتائج املؤمتر.

»احلجج  ُسّمي:  بكتاب  السويدي(  مذكرات  )من  املؤمتر  هذا  أحداث  أفردت  وقد   (((
القطعية التفاق الفرق اإلسالمية«، وطبعته مطبعة السعادة بالقاهرة عام )))1هـ، 
ثم نشره محب الدين اخلطيب باسم »مؤمتر النجف« )6)1هـ، وكان قد نشره قبل 
ذلك على صفحات مجلة »الفتح« بعنوان: »أعظم مؤمتر في تاريخ املسلمني للتفاهم 
البصرى ببغداد، ثم  السنة احملمدية«، ثم طبع بعد ذلك مبطبعة  الشيعة وأهل  بني 

طبعته املطبعة السلفية بالقاهرة مع »اخلطوط العريضة«.



العدد 14314

وه���ل أتاك نبأ بعض آيات الش���يعة الذي���ن هداهم الله 
للحق والسنة في هذا العصر، وفي مقدمتهم آية الله العظمى 
البرقعي، والذي أعلن عودته للس���نة ودع���ا عموم الروافض 
لذل���ك، ورأى – بحق - أنه ال س���بيل لعودة هذه الطائفة إلى 
احل���ق وخروجها من هذا النفق املظلم، وخالصها من طغيان 
الزنادقة؛ إال بكسر أصنامها، وهي مصادر التلقي التي وضعها 
زنادقة الق���رون البائدة، وقد بدأ بكس���ر أكبر هذه األصنام 

وأخطرها وهو »الكافي« في كتاب سماه »كسر الصنم«؟.
ثم هل وقفت على حركة أحمد الكس���روي املدعي العام 
في طهران، والذي تولى مرات رئاسة بعض احملاكم في املدن 
اإليرانية صاحب كتاب »الشيعة والتشّيع«))( الذي كتبه لشيعة 
الكويت، وكيف قامت هذه احلرك���ة على محاولة هدم هذه 
النحلة من أساسها، إال أن قتله على يد أحد غالة الرافضة 

وهو نواب صفوي حال دون امتداد حركته؟ وغيرها كثير.
حتى قال بعض كبار العلماء اإليرانيني للشيخ محمد بن 
عثيمني، كما حدثني بذلك الشيخ مرتني في منزله: »والله لو 
هْت لهم ]يعني ش���يعة إيران[ إذاعة بالفارسية تبني احلق  ُوجِّ

للناس ملا بقي على مذهبهم أحد«.
ومن آخر املهتدين من مراجعهم املرجع الش���هير حسني 
املؤي���د الذي هداه الله إلى احل���ق بعد قراءته كتاب »أصول 

مذهب الشيعة«)2(.
وقد أش���ار خميني في كتابه »كشف األسرار« إلى وجود 
تيار متأثر ببعض أئمة الس���نة داخ���ل إيران، وبلغ من حنقه 

عليهم أن وصفهم بأنهم قد جتردوا من العقل. 
ه���ذه بعض مظاه���ر العودة الكبرى إل���ى احلق، وإنني 
أذهب مذهباً اقتنعت به بعد قراءة ودراسة وتأمل، هو أن من 
أهم معوق���ات تقريب هذه الطائفة إلى احلق دعوة التقريب 
اجلاهلة، وقول بعض املخدوعني من أهل السنة: ال فرق بيننا 
وبني الشيعة الرافضة؛ ألن هذا القول يؤيد شيوخ الروافض 
في أقوالهم التي يرددونها، ويزعمون فيها أن عقائدهم التي 

))) وقد كاد كتابه أن يندثر، فال تكاد توجد منه نسخة على وجه األرض، حتى يسر الله 
جل وعال لي تصويره من املكتبة القادرية في بغداد أثناء رحلتي إلى العراق قبيل 

احلرب العراقية اإليرانية ونشره عام 1419 مبشاركة أخي سلمان العودة.
في  احلوزة  في  أستاذاً  املؤيد  حسني  الشيخ  كان  السعيدي:  محمد  الدكتور  قال   (((
عليه،  ليرد  القفاري  للشيخ  الشيعة«  مذهب  »أصول  كتاب  بعضهم  إليه  وقدم  قم، 
وكانت بداية رحلته نحو الهداية. قلت: وقد حدثني مبثل ذلك العالم الشيعي املهتدي 
البلوشي  املنتصر  أبو  الشيخ  ذلك  مبثل  أخبرني  وكذلك  خليفة،  مجيد  الدكتور 
التراث اإلسالمي، وقد جاء  إحياء  العيسى رئيس جمعية  املهندس طارق  والشيخ 
باحلرم  والتقيته  البلوشي،  املنتصر  أبي  الشيخ  بصحبة  املؤيد  حسني  املرجع  إليَّ 

املكي في حج العام املاضي ))14هـ.

ش���ذوا بها عن املسلمني تشهد لها كتب أهل السنة، كما أنها 
جتعل جماهير الش���يعة التي لم تقتن���ع مبذهبها تبحث عن 
ضالتها في مذاهب أخرى غير الس���نة، ألنه قد قيل لهم: ال 
فرق بينكم وبينهم، كما أنها متهد الس���بيل لزنادقة الرافضة 
لنش���ر ضاللهم بني ظهراني املس���لمني، ولهم وس���ائل في 
اإلضالل ال تدري اليهود بعشرها كما يقول اإلمام الدهلوي 
- وهو من أعلم الناس مبذهبهم -، أو ال تصل الشياطني إلى 
خبثها - كما يعّبر اإلمام األلوس���ي - وقد عرفهم وحاورهم 

وقرأ مصادرهم وعاش بينهم في العراق.
وإن رابك ش���يء من ذلك فانظر إلى آث���ار فتنتهم في 

التاريخ والواقع.
أال وإن س���بيل التقريب هو تقريب الش���يعة إلى احلق، 
فال ب���د من قيام جهود كبرى في العالم اإلس���المي لدعوة 
جماهير الش���يعة وفق منهج شرعي، وحتريرها من األغالل 
التي أس���رتها، ومن الزنادق���ة الذين أضلوهم عن س���واء 
الس���بيل، فالرافضة - كما قال ش���يخ اإلسالم ابن تيمية - 
»بني زنديق منافق أو جاهل باإلس���الم مفرط في اجلهل«))(، 

ومن الضروري فضح الزنديق وتعليم اجلاهل.
وإن أهل الس���نة على استعداد تام للتحاكم إلى القرآن، 
ورد كل ق���ول ومعتق���د إلى صريح آياته، فهل يس���لم بذلك 

الشيعة )الروافض(؟
قال ش���يخ اإلسالم ابن تيمية: »نقدر أن األخبار املتنازع 
فيها لم توجد، أو لم يُعلم أيها الصحيح، ونترك االس���تدالل 
بها ف���ي الطرفني، ونرجع إلى ما ه���و معلوم بغير ذلك من 
التوات���ر، وما يعلم من العق���ول والعادات، وم���ا دلت عليه 
النصوص املتفق عليه���ا«))(، وقال أيضاً: »فإن تركوا الرواية 
رأس���اً أمكن أن نترك الرواية«))(، يعني: ونرجع إلى القرآن، 

ثم بنيَّ بطالن أصل مذهبهم بصريح القرآن. 
 إن مقتضى اإلس���الم الرضى به ديناً، ومقتضى العقل 
التسليم بذلك، فإن عدم التسليم يفيد بأن القرآن ليس فيه 
بيان العقيدة واألصول، وهذا كفر به صريح، وما اإلسالم إال 

موافقة القرآن واألخذ به. 
إنها كلمة سواء بيننا وبينكم، فإن تولوا فقولوا: اشهدوا 

بأنا مسلمون.

))) »منهاج السنة« ))/4)1).
))) »املصدر السابق« ))/449).
)5) »املصدر السابق« ))/)10).



ق��د ال يك��ون مباِلغ��ًا وال ذاهبًا مذاهب الش��طط َم��ن علم قيم��ة وأهمية وخطر 
اخلطاب الدعوي فاعتقد أن اإلس��ام مل يصب مبث��ل ما أصيب به من جهة اخلطاب 
الدعوي املعاصر، ورمبا ال يكون حاملًا أو سابحًا يف جلج اخليال َمن شاهد ما تزدحم 
به الساحة الدعوية من تناقضات واختاالت فأيقن أن ال سبيل إىل التمكني لدين اهلل 
إال بإعادة هيكلة اخلطاب الدعوي مبا يتناس��ب ومعطيات الواقع، ويتاءم ومتطلبات 

العصر، ويتجاوز األخطاء التي أفضى تكرارها إىل استمرارها واستقرارها.

د. عطية عدالن ■

 التحديات واآلمال

]قضايا دعوية[

تجديد الخطاب الدعوي

العدد 16314
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إننا – بح���ق – أمام حتٍدّ كبير، وجت���اه واجب عظيم، 
نس���تطيع بيس���ر أن ندرك خطورته إذا استدعينا من وعاء 
البدهيات في خزان الذاكرة تلك احلقيقة الساطعة الالمعة، 
وهي أن البيان هو املرتكز األول واملعتصم األكبر الذي ينبني 
عليه التكليف واملس���ؤولية، ويترتب عليه احلساب واجلزاء، 
ويع���ّول عليه في حتقيق املقاصد العلي���ا لهذا الدين؛ البيان 
الذي تقوم به احلجة، ويتم به البالغ، ويصل به ما في خطاب 
ُسوٍل إالَّ ِبِلَساِن  الله لعباده من الهدى والبينات؛ }َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَّ
َ لَُه������ْم{ ]إبراهمي: ٤[، }َنَزَل ِبِه ال������رُّوُح األَِمنُي #١٩٣#( َعَل  َقْوِم������ِه لُِيَبنِيّ
ّ مُِّبنٍي{ ]الشعراء: ١٩٣  َقْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْل�ُمنِذِريَن #١٩٤#( ِبِلَس������اٍن َعَرِبٍ
َل إلَْيِهْم{ ]النحل:  َ ِلنَّاِس َما نُِزّ ْكَر لُِتَبنِيّ - ١٩٥[، }َوَأنَزْلَنا إلَْي������َك الِذّ
ُْمتَِّقنَي{ ]آل عمران: ١٣٨[،  نَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة ِلّ ٤٤[، }َه������َذا بََياٌن ِلّ
ِبَّك َوإن لَّْم َتْفَعْل َفَما بَلَّْغَت  ُس������وُل بَِلّْغ َما ُأنِزَل إلَْيَك ِمن رَّ }َيا َأيَُّها الرَّ
يَن َوُمنِذِريَن لَِئالَّ َيُكوَن ِلنَّاِس َعَل  ِ َبِشّ ِرَسالََتُه{ ]املائدة: ٦٧[، }ُرُسالً مُّ

ُسِل{ ]النساء: ١٦٥[. ٌة بَْعَد الرُّ ِ ُحجَّ اللَّ
ولست أعني باخلطاب الدعوي ما قد يتبادر إلى أذهان 
البس���طاء من أنه اخلطبة وما في معناه���ا، وإمنا أعني به 
ما هو أوس���ع وأش���مل، أعني منظومة البي���ان بكل قوالبها 
وقنواتها، أعني ما يشمل اخلطبة والدرس والفتوى والكتاب 
واملقال، وما يتس���ع لغيرها م���ن كل قوالب العرض ملضامني 
اإلس���الم، وال شك أنه سيدخل في هذا املعنى - إلى جانب 
األطر والقوالب واألساليب والوسائل - األسس واملنطلقات 
واملقاصد والغايات التي ترس���م مالم���ح منهجية اخلطاب، 

وحتدد وجهة املنظومة البالغية.
كم���ا أنني ال أقصد بتجديد اخلط���اب ما قصده اخلبثاء 
- م���ن مرّوج���ي الفكر العلمان���ي - من تغيي���ر خلطاب الله 
املتعلق بأفع���ال املكلفني وأفهامهم، ومن حتديث حلقائق الدين 
وأحكامه مبا يتماش���ى مع أهواء العابث���ني.. كال، فتلك دعوة 
لتفريغ اإلسالم من مضمونه ومحتواه، وإعادة شحنه مبضامني 
حداثية شيطانية؛ ليبقى مسخاً مشوهاً ال نبض فيه وال حياة؛ 
فاملس���تهدف بالتجديد ليس خطاب رب العاملني، وإمنا خطاب 
املوقعني عن رب العاملني؛ املستهدف ليس املضمون الذي جاءنا 

من الله، وإمنا الوعاء الذي نقدم فيه هذا املضمون للناس.
ولك���ي ال جننح إلى التنظير بعيداً عن نداء الواقع امللّح، 
أرى أن نبدأ مبشكالت اخلطاب اإلسالمي املعاصر، فما هي 

أهم وأبرز هذه املشكالت؟

إننا إن جتاوزنا مش���كالت الفئات التي حُتس���ب – في 
اجلملة - على التيارات البدعية والفرق الضالة، كالش���يعة 
ومعتزلة العصر - ممن يس���مون أنفسهم أو يسّميهم غيرهم 
العصرانيني أو العقالنيني - وغالة الصوفية وعتاة املتكلمني، 
وغيرهم ممن ال يضر خطابهم - مهما اش���تط - ما استقام 
خطاب أهل الس���نة، وحاز من الس���بق وامتالك املبادرة ما 
يجعل���ه اخلطاب املعّبر عن اإلس���الم؛ ومم���ن ال نتوقع أن 
يؤثر فيهم توجيه أو يثنيهم عن طريقهم إرش���اد إن جتاوزنا 
مشكالت هذه الفئات وانحصرنا ببحثنا وتنقيبنا داخل إطار 
املنتس���بني إلى أهل السنة؛ فس���وف نفاجأ بحشد هائل من 
املش���كالت التي جتعل اخلطاب اإلسالمي - لوال رحمة ربي 
ثم إخالص املخلصني - كفياًل ب���أن يهدم بعضه بعضاً وأن 

يحرق بعضه بعضاً.
تأتي على رأس هذه املش���كالت مشكلة التزوير الناعم 
املقنع للمضامني اإلس���المية، أجل.. التزوير، التزوير الذي 
جتاوز األس���اليب القدمي���ة الفّجة كوض���ع األحاديث، إلى 
أس���اليب ناعمة خفية ال تقل خطورة ع���ن وضع األحاديث 
واختالق األكاذيب. من صور هذا التزوير س���وق النصوص 
الصحيح���ة في غير ما وردت فيه، وحملها على معان بعيدة 
عنها كل البُعد، وحتميلها ما ال حتتمل من الدالالت واملعاني، 
بل.. واألحكام، فال تعجب إذا رأيت - على س���بيل املثال - 
من يبدعون ويخطئون ويفس���قون الشعوب اإلسالمية التي 
ثارت عل���ى الطغاة الظلمة، ال تعجب إذا رأيتهم يحش���دون 
م���ن النصوص الصحاح ما يدعمون به دعواهم، ثم ال يزداد 
ادعاؤهم – رغم ما حشدوا – إال شذوذاً عن احلق وصدماً 
للفطرة ومجافاة للواقع والش���رع معاً، وال تعجب كذلك إذا 
وج���دت أصحاب الهفوات من أهل اجلهاد والكفاح والرباط 
يصنَّفون ضمن الفرق النارية – إي والله.. النارية – وتساق 

األحاديث الصحاح لدعم هذا التصنيف الظالم العجيب.
ومن صور هذا التزوير التهوين والتهويل؛ التهوين من شأن 
األمر الكبير الهائل، والتهويل في شأن األمر الصغير الهني، وال 
أدل عل���ى ذلك من وجود أجيال بتمامها في بعض القطاعات 
الدعوية تستبشع وتستفظع التصوير واإلسبال وحلق اللحية، 
وت���رى - في ذات الوقت وبذات العني - أن تنحية الطواغيت 
لش���ريعة الله أمر ه���ني قد ال يتم تناوله إال ف���ي إطار الرد 
عل���ى )الفالنيني!( ببيان أن هذا كفر دون كفر. والتزوير بهذا 
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األس���لوب غاية في اخلطورة؛ ألنه يعيد ترتيب أمور اإلسالم 
على غير ما رتبها الش���ارع احلكي���م؛ فتختل الصورة العامة، 

ويضطرب املشهد احلركي تبعاً لهذا االختالل.
وتأتي بعد مش���كلة التزوير املقنع مشكلة أخرى ال تقل 
عنها خطورة، وهي مشكلة تعري اخلطاب من وصف املناسبة 
واملالءمة؛ متى وأين وملن يوجه خطاب معني؟ وملاذا ومباذا؟ 
وفي أي ظرف وبأي وس���يلة؟ كل هذه وغيرها أسئلة يجب 
أن يجاب عنها بوضوح ومصداقية قبل إنشاء اخلطاب، وإال 
فالهدم هو النتيجة احلتمية ملن رام البناء، والفساد هو األثر 
احملتوم ملن قصد اإلصالح، وسلوا الواقع الدعوي الذي نحياه 
فستجدون عنده اخلبر اليقني عما حدث للدعوة من فواجع 
بس���بب انعدام شرط املناس���بة والتعري من غطاء املالءمة، 
سلوا القنوات الفضائية، وسلوا مواقع التواصل االجتماعي، 
س���لوا كل هذه األوس���اط اململوءة مما تعافه الفطرة ويأباه 

الطبع وينفر منه الذوق اإلسالمي املستقيم.
إننا ف���ي كثير من األحي���ان ال نفرق بني م���ا يقال وما 
يطرح على موائد خواص العلماء وبني ما يذاع وما ينش���ر في 
الفضائيات عل���ى رؤوس الدهماء، فضاًل عن التفريق بني ما 
يصح تناوله في الدرس العام واخلطبة وما شابه ذلك وبني ما 
ال يصح تناوله إال بني أروقة الدراسات األكادميية املتخصصة، 
وإن الكثيرين مّمن تفقهوا من���ا في الفروع وحفظوا املذاهب 
واملتون لم تتوافر لديهم ملكة الفقيه العملي الذي يعرف متى 
يجب عليه أن يخبر مبا علم ومتى يجب عليه الس���كوت، وإن 
إطاللة س���ريعة على س���نة املعصوم محمد # لتؤكد لنا أننا 

جافينا سنته التي نتغنى باتباعها ليل نهار.
فها هو # يخبر بخبر حق ثم مينع املخَبر من اإلخبار به 
لكون الناس قد يسيئون فهمه وال يدركون مرماه، ولوال التأثم 
وتوقع زوال املانع من النشر ما بلغنا هذا اخلبر من األساس، 
أخرج البخاري ومس���لم عن معاذ رضي الله عنه، قال: كنُت 
ردَف النبِيّ # على حماٍر يقال له عفيٌر، فقال: »يا معاُذ، هل 
تدري ما حَقّ اللِه على عباِده، وما حّق العباِد على اللِه«. قلت: 
اللُه ورسولُه أعلُم. قال: »فإّن حق اللِه على عباده أن يعبدوه، 
وال يشركوا به شيئاً، وحّق العباِد على اللِه أن ال يعذَب من ال 
يشرك به شيئاً«. فقلُت: يا رسوَل اللِه، أفال أبشر به الناَس؟ 

رهم فيّتكلوا«)1(. قال: »ال تبِشّ
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وقريب من هذا أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عن���ه في قصة دخوله احلائط على رس���ول الله #: “..... 
َفَقاَل »يَ���ا أَبَا ُهَريَْرةَ« - َوأَْعَطاِنى نَْعلَيِْه - َقاَل »اْذَهْب ِبنَْعلََىّ 
اِئِط يَْش���َهُد أَْن الَ ِإلََه ِإالَّ  َهاتنَْيِ َفَمْن لَِقيَت ِمْن َوَراِء َهَذا احْلَ
َل َمْن لَِقيُت  نَِّة « َفَكاَن أََوّ ْرهُ ِباجْلَ اللَُّه ُمْس���تَيِْقناً ِبَها َقلْبُُه َفَبِشّ
ُعَمُر َفَقاَل َما َهاتَاِن النَّْعاَلِن يَا أَبَا ُهَريَْرةَ. َفُقلُْت َهاتَاِن نَْعاَل 
َرُس���وِل اللَّ���ِه # بََعثَِنى ِبِهَما َمْن لَِقيُت يَْش���َهُد أَْن الَ ِإلََه ِإالَّ 
نَِّة. َفَضَرَب ُعَمُر ِبَيِدِه بنَْيَ  ْرتُُه ِباجْلَ اللَُّه ُمْستَيِْقناً ِبَها َقلْبُُه بََشّ
ثَْديََىّ َفَخَرْرُت إلْس���ِتى، َفَقاَل: اْرِجْع يَ���ا أَبَا ُهَريَْرةَ، َفَرَجْعُت 
ِإلَى َرُس���وِل اللَِّه # َفَأْجَهْش���ُت بَُكاًء، َوَرِكَبِنى ُعَمُر َفِإَذا ُهَو 
َعلَى أَثَِرى، َفَقاَل ِلى َرُس���وُل اللَِّه # »َما لََك يَا أَبَا ُهَريَْرةَ«. 
ُقلُْت لَِقيُت ُعَمَر َفَأْخَبْرتُُه ِبالَِّذى بََعثْتَِنى ِبِه َفَضَرَب بنَْيَ ثَْديََىّ 
َضْربًَة َخَرْرُت إلْسِتى، َقاَل: اْرِجْع. َفَقاَل لَُه َرُسوُل اللَِّه # »يَا 
ُعَم���ُر َما َحَملََك َعلَى َما َفَعلَْت«. َقاَل: يَا َرُس���وَل اللَِّه - ِبَأِبى 
ى - أَبََعثَْت أَبَا ُهَريَْرةَ ِبنَْعلَيَْك؛ َمْن لَِقَى يَْش���َهُد أَْن الَ  أَنَْت َوأُِمّ
نَِّة؟ َقاَل: »نََعْم«. َقاَل  َرهُ ِباجْلَ ِإلََه ِإالَّ اللَُّه ُمْستَيِْقناً ِبَها َقلْبُُه بََشّ
َفاَل تَْفَعْل َفِإِنّى أَْخَشى أَْن يَتَِّكَل النَّاُس َعلَيَْها؛ َفَخِلِّهْم يَْعَملُوَن. 

َقاَل َرُسوُل اللَِّه # »َفَخِلِّهْم«)2(.
واألمثلة على ذلك من السنة ومن كالم السلف ومواقفهم 

أكثر من أن تخضع لإلحصاء في مثل هذا املقال املعتجل.
أما املش���كلة الثالثة فهي: مجافاة الواقع، هذه املجافاة 
للواقع تس���اوي في عالم اجِلّد التغريد خارج السرب، وفي 
عالم اللهو تعدل ركل الكرات في املرمى قبل إطالق صافرة 
البداية أو بعد إطالقه���ا خلتم املباراة، ومن املجافاة اجلهل 
بالواقع أو جتاهله، ومنها كذلك اجلهل بالس���ن اإللهية في 

الشعوب واألمم ووضع خطط التغيير مبنأى عنها.
إن الدعوة اإلسالمية تستهدف الواقع البشري باإلصالح 
والتغيير؛ ف���ال بد حتماً من معرفة هذا الواقع وفهمه الفهم 
الصحيح، وإذا كان العلماء قد قرروا أن احلكم على الش���يء 
فرع عن تصوره؛ فإن احلكم على الواقع واختيار األس���لوب 
األمثل للتعامل معه بناء على هذا احلكم متوقف على تصوره 
تصوراً سليماً مبنياً على علم وإحاطة وفهم عميق دقيق، ولو 
أن الدع���وة جتاهلت الواقع ولم تع���نِت بفهمه وحتليله، لكان 
هذا املس���لك اختياراً منها لنفس���ها أن متضي في طريقها 
معصوب���ة العينني، ولكان هذا الصنيع تنكباً طريَق النبّي # 
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ال���ذي كان يعرف ويحرص دوماً على معرف���ة الواقع الذي 
يتحرك فيه بدعوة احلق، إلى حّد أنه كان يعرف عن كل ملك 
من ملوك األرض ما يجعله يحس���ن اختيار من يرس���له إليه 
ويجيد حتديد ما يكتب ل���ه، وكان يعرف على وجه أدق من 
معرفة عقارب الس���اعة لطريقها متى يحارب ومتى يهادن، 

ومتى يقدم ومتى يحجم.
ومن آث���ار مجاف���اة الواقع اعتماد اخلط���اب الدعوي 
املجرد دون الربط بواقع املجتمع، ودون التعرض ملش���كالته 
ومتطلباته، ما جعل تلقي الناس له مقطوعاً عن االس���تجابة 
والعم���ل، وجعل خطبة اجلمعة - مثاًل - واحة لالس���ترواح 
واالس���تجمام النفس���ي على أحس���ن تقدير. إن املجتمع ال 
ميك���ن أن يتفاعل مع خطبة اجلمع���ة أو غيرها من أدوات 
اخلطاب الدعوي حتى يشعر فيها بالطابع العملي التفاعلي، 
وحتى ترتبط بهموم���ه وطموحاته، وحتى يكون فيها العالج 
ملش���كالته وأزماته، أما أن تظل املواعظ املجردة محلقة في 
سماء الروحانيات فهذا يعني أنها ستظل في عليائها محلقة 

مرفرفة دون أن حترك الواقع أو تؤثر فيه.
ومن آثار ذلك أيضاً النقل من كتب أهل العلم دون مراعاة 
حال املخاطبني، فكثير م���ن اخلطباء والوّعاظ والدعاة في 
الدروس واخلطب ينقلون من كتب أهل العلم دون أن يراعوا 
حال املخاطبني، فيقع التنافر الشديد بني الطرح وبني عقلية 
املتلقي، فمما ال شك فيه أن الثقافة العقالنية املعاصرة لها 
تأثير كبير على عقول كثير من الناس في هذا الزمان جتعلهم 
ينفرون بش���دة مما يتنافى مع معطي���ات الثقافة املعاصرة، 
وه���ذا ال يتطلب منا إخفاء احلقائق الس���معية أو التنكر ملا 
ق���د يتنافى مع مفاهيم بعض الناس من حقائق الدين، وإمنا 
يتطلب منا أال نس���تغرق مع البعض فيما استغرقوا فيه من 
تفسير للنصوص التي أخبرتنا بالغيوب والسمعيات، ال سيما 
م���ا كان منها معتمداً على روايات ضعيفة أو إس���رائيليات، 
ومص���در اخللل عند كثير من املتصدرين للدعوة هو اخللط 
ب���ني ما هو مقدس وش���رعي وبني ما هو محاولة بش���رية 

اجتهادية قد تكون خطأ وقد تكون صواباً.
وف���ي كثير من األحي���ان ترى بعض الدع���اة واخلطباء 
يتقّمصون شخصية أحد العلماء القدامى، فإذا تكلم أحدهم 
في موضوع ما فال بد أن يأتي بكل الروايات التي تتعلق بهذا 
املوضوع، إما تقليداً محضاً أو إظهاراً لغزارة العلم وسعته!! 
وإن كثي���راً من التفاس���ير وكتب التاري���خ التي حتمل 

الكثير من اخلير واحلق والصدق، تغّص بكثير من الروايات 
الضعيفة واحلكايات الس���قيمة واألخبار الغريبة واألحوال 
العجيبة، من مثل ما يقوله أحد رواة التفسير القدماء من أن 
)ق( هو جبل يحيط باألرض، وما يرويه بعضهم في قصة بدء 

اخلليقة، وغير ذلك مما ال ميكن أن يصدقه عقل.
إن الداعي���ة العاقل مييز الصحيح من الس���قيم، وينقي 
كالمه من الروايات الهزيل���ة التي يلّون بها البعض كالمهم؛ 
فيخ���رج كالمهم كثير األلوان، لك���ن دون أن يكون بني هذه 
األلوان الكثيرة انس���جام أو توافق، فتبدو نش���ازاً مستهجناً 

عند أكثر الفاهمني املتذوقني.
بل إن الداعية الواعي احلكي���م يتوجب عليه أحياناً أن 
يكتم بعَض ما يعلم أو يس���كت عن بعض ما قرأه أو سمعه، 
وأال يس���ارع إلى تبليغه وإذاعته؛ لعلمه أن الوقت أو الظرف 
ال يناسب، أو أن املخاطب ال يرقى إلى فهم ما يطرح، وعلى 
هذا يأتي قول اإلمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم: 
باب من خصَّ بالعلم قوم���اً دون قوم ك�راهية أن ال يفهموا، 
وقال علي: “حدثوا الناس مبا يعرفون. أحتبون أن يكذب الله 
ورسوله”. وأخرج مس���لم عن ابن مسعود: “ما أنت مبحدث 
قوماً حديث���اً ال تبلغه عقولهم إال كان لبعضهم فتنة”. ويؤكد 
ابن القيم ه���ذا فيقول: “من أفتى الناس مبجرد املنقول في 
الكتب على اخت���الف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأحوالهم 
وقرائن أحوالهم، فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين 
أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختالف بالدهم 
وعوائده���م وأزمنتهم وطبائعهم مبا في كتاب واحد من كتب 

الطب على أبدانهم“)1(.
وينشأ عن جتاهل الواقع عدم قدرة اخلطاب الدعوي على 
التكّيف مع املتغيرات، وعدم التفريق بني املراحل فيما يناس���ب 

كاًل منها من اخلطاب، وهذا من أكبر أسباب اخللل والشلل.
وفي مقابل مشكلة جتاهل الواقع تقوم مشكلة موازية لها 
وإن كانت تنطلق في االجتاه املعاكس، وهي مشكلة اخلضوع 
لضغط الواقع واالنسحاق حتت س���طوته، األمر الذي حدا 
بالبعض من الناس ألن يفسر الشرع في ضوء الواقع البشري 
املتقلب، ومن ثم فهو يخضعه لتقلباته، ويجعله تابعاً له، وهذه 
آفة معيبة وس���وأة مشينة. إن الش���رع نزل ليصحح الواقع 
البش���ري، وإنه جلدير بالعلماء والدعاة أن يخضعوا الواقع 
للش���رع ويحددوا درج���ة انحرافه أو اس���تقامته مبقاييس 

))) إعالم املوقعني، )/)).
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يَن  ِ ِبِيّنَي ُمَبِشّ ُ النَّ ًة َواِحَدًة َفَبَعَث اللَّ الشرع، قال تعالى: }َكَن النَّاُس ُأمَّ
َوُمنِذِري������َن َوَأنَزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب ِباْل�َحِقّ لَِيْحُكَم بنَْيَ النَّاِس ِفيَما اْخَتَلُفوا 

ِفيِه{ ]البقرة: ٢١٣[.
وم���ن هن���ا أضح���ت الدميقراطية النظام السياس���ي 
اإلس���المي في أبه���ى حلله وأرق���ى صوره بع���د أن كانت 
االشتراكية في الس���تينيات من القرن املنصرم ثمرة تعاليم 
اإلسالم وخالصة مبادئه السياس���ية واالقتصادية، وغدت 
معاهدات اإلذعان واالستسالم من صميم ما جاء به الشرع 
املن���ّزل، ولم يعد جهاد الطلب املجمع على فرضيته ميت إلى 
ديننا بأدنى صلة، وبات التجنس بجنس���يات الدول الكافرة 
أمراً مباح���اً بإطالق وإن أدى إلى إلزام املس���لم بااللتحاق 

باخلدمة العسكرية في جيوش احملاربني للمسلمني.
ويأتي بعد هذه املش���كالت األربع مشكلة خامسة أال وهي 
س�����يطرة املذهبية الفكرية والفقهية عل���ى عقلية الداعية، 
واحتباسه في تعاليمها، وعدم قدرته على اخلروج عن إطارها، 
ما يعطي خطابه صبغ���ة حزبية تضطر املخاطب إلى التبكير 
باتخاذ موقف نفسي من طرحه، وتقلل من قناعة اجلمهور مبا 

يقول، األمر الذي يؤدي حت�ماً إلى تخلف االس��تجابة.
ونحن ال مننع االنتماء إلى أي حزب أو جماعة أو طائفة 
ما دام في اجلملة على منهج أهل الس���نة، وال نرى غضاضة 
من العم���ل حتت أي لواء من هذه األلوية، بل نرى أن واجب 
التمك���ني للدين ال يتم إال بعمل جماع���ي منظم، وما ال يتم 
الواجب إال به فهو واجب؛ فالعمل ضمن أطر دعوية ضرورة 
دعوية، بش���رط عدم التعصب، وعدم نبذ اآلخر، أما الذي 
نحذر منه فهو أن يتحول خط���اب الداعية في البالغ العام 
بدعوة اإلس���الم، وفي اخلطب وال���دروس العامة؛ إلى بوق 
حلزبه؛ ألن هذا املس���لك يضيق على املخاطبني بالدعوة ما 
وسعه الدين عليهم، فتنفر منه فطرهم، وتأباه طباعهم، ومن 

ثم ال يتأثرون به، بل رمبا يكون لديهم موضع تهمة.
واملشكلة السادسة االختالف الكثير بني الدعاة في كثير 
من القضايا واألحكام، بش���كل يثي���ر االضطراب واالرتباك 
ل���دى اجلمهور، ما ي���ؤدي إلى ما يش���به الفوضى الفكرية 
والفقهية، وهذا بال شك يؤدي إلى نتائج سيئة تبدأ من تأخر 

القناعات، وتنتهي بتخلف االستجابة.
وإذا كان اخل���الف في جانب م���ن جوانبه أمراً مقدراً ال 
مفر من���ه؛ لكون العقول تختلف في طرائ���ق التفكير، ولكون 
النصوص حّمال���ة ذات وجوه؛ فإننا نس���تطيع أن نضيق من 

دائرته، ونخفف من حدته، وجنعله مقصوراً على الفروع دون 
األص���ول، ونضطره إلى أن يكون محصوراً في دهاليز البحث 
العلمي وأروقة الدراسات األكادميية، ونحفه بكوكبة من آداب 
االختالف، وجنتهد في التماس احلق والتجرد له بقطع النظر 
عن هوية قائله، وهذا يستلزم إخالصاً شديداً وجترداً فريداً.
أم���ا أن نف���رح باخل���الف أو نفتعله، ث���م نصوغه في 
مس���اجالت ومناظرات، ثم نذريه في سماء الدعوة وفضاء 

اإلعالم؛ فهذا هو اخلطر األسود الذي يرتدي ثياباً بيضاً.
صحيح أن الداعي���ة قد يضطر إلى الرد والدفع، وذلك 
إذا م���ا كان هن���اك من يعبث بحقائق الدي���ن عبثاً ال يصح 
السكوت عليه، ولكن ليكن هذا بقدر الضرورة؛ إذ الضرورة 
تقدر بقدرها، وال يكونن ذريعة لتلبية داعي الهوى في النقد 

والتجريح والتهجم على الناس.
س���ابع هذه املش���كالت - وليس���ت باألخيرة - مشكلة 
التركيز على قضايا غير معاصرة مما قد س���بقت معاجلتها 
في املاضي، وترك وجتاهل القضايا املعاصرة، وهو لون من 
ألوان الهروب من املواجهة، وصورة من صور النقل من كتب 
العلماء دون متييز بني ما نحن بحاجة إليه وما لسنا بحاجة 
إلي���ه، وال يفعل هذا إال من ال يتحّمل املس���ؤولية الدعوية، 
ومن يعيش املاضي وال يكترث باحلاضر، ومن يضيع رس���الة 

الدعوة في كالم غير مفيد يبدو وكأنه مفيد.
إن السابقني يوم أن بالغوا في االهتمام مبسائل الصفات 
وبالرد على األشاعرة ومن شابههم، كانت تلك املسائل يومها 
متث���ل فتنة عصرهم وقضاياه الس���اخنة، ونحن أيضاً لدينا 
قضاي���ا معاصرة حتتاج منا ألن نتصدى لها ونعاجلها بنفس 
االهتم���ام الذي عالج به الس���ابقون قضاياهم، مثل قضايا 
تطبيق الشريعة، والدفاع عن املسلمني املستضعفني، وحترير 
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اإلنسان من اآللهة اجلديدة التي استعبدته دهراً طوياًل.
وال يعن���ي هذا ترك القضايا القدمي���ة تركاً كلياً، وإمنا 
املقصود هو أال تأسرنا وتستولي على اهتمامنا على حساب 

قضايا أكثر منها خطورة.
هذه املش���كالت وغيرها )التزوير الناعم املقنع – تعري 
اخلطاب عن وصف املالءمة واملناس���بة – جتاهل الواقع من 
قبل البعض – اخلضوع لضغط الواقع من قبل البعض اآلخر 
– سيطرة املذهبية واحلزبية – االختالف الكثير بني الدعاة – 
استدعاء قضايا قدمية هروباً من املواجهة بالقضايا النازلة – 
االرجتال واالنطالق من ردود األفعال – الغرق في اجلزئيات 
وإهم���ال الكليات – التردد بني االس���تجداء واالس���تعداء – 
اخلل���ط بني اخلطاب النخبوي اخلاص واخلطاب الش���عبوي 
العام... إلخ(؛ كل هذه املشكالت وغيرها حتديات ضخمة في 
طريق الوصول إلى املأمول. فما هي األس���س التي ينبغي – 
مع تالفي تلك املش���كالت - أن نراعيها وأن ننطلق منها إلى 

جتديد اخلطاب الدعوي مبا يحقق لنا اآلمال الكبار؟
ال شك أن هناك أسس���اً ترسم مالمح وسمات اخلطاب 
الدعوي املنش���ود، ومتّهد لتحول كبير في اخلطاب الدعوي؛ 
حتول يبش���ر بنهض���ة كبرى ووثبة عظمى ف���ي أداء الواجب 
الكبير، الواجب الذي ال يقدم عليه واجب ولو كان قيام الدولة 
اإلسالمية أو حتقيق س���يادة الشريعة، أال وهو واجب البالغ 
والبيان لهذا الدين، وإقامة احلجة على وجهها الصحيح؛ مبا 
يس���قط العذر، ويقطع اللجاج، ومييز ب���ني اخلبيث والطيب 
متييزاً يجعل مآل الفريقني عن بينة، سواء من هلك ومن جنا.
يأتي على رأس هذه األسس: التنظيم الشرعي للخطاب 
الدعوي، مبعنى أن يتم إخض���اع وتطويع اخلطاب الدعوي 
للخطاب الش���رعي املمنهج، وال أقصد بهذا مجرد التوصية 
– وال حتى التربي���ة – لكل قائم بواجب الدعوة أن يتفقه في 
الدي���ن - وإن كان هذا مطلوباً بوجه م���ا وبقدر ما –، لكن 
أقصد ما هو أجمع وأوس���ع وأدق وأعمق، أقصد ما يحقق 
نوع���اً من الوالية العلمية املمنهج���ة على اخلطاب الدعوي، 
وهذا ميكن أن يتحق���ق بأمرين، أزعم أن التجربة املعاصرة 

أثبتت أنه ال غنى عنهما.
األمر األول: أن يتم تأس���يس مرجعية ش���رعية موحدة 
للعمل الدعوي اإلسالمي تضم نخبة من خيرة العلماء والدعاة 
املشهود لهم بالتجرد والرشد والوعي مع العلم الشرعي، ممن 

يحملون َهَمّ هذه الدع���وة، وممن لهم تاريخ من النضال في 
هذا امليدان الش���ريف، يكون لهذه الهيئة الشرعية الدعوية 
نوع والية على كافة اجلماعات والهيئات العاملة لإلس���الم؛ 
كوالية أهل احل���ل والعقد على األمة، تس���تمد نفوذها من 
قناعة جمهور الدعاة وطلبة العلم بها قناعًة جتعلهم يقدمون 
رأيه���ا على رأي قادتهم عند االخت���الف، وتضطر القائمني 
عل���ى اجلماعات إلى عدم مخالفتها لئال تخس���ر جمهورها 
وتفقد مصداقيتها؛ تفصل في كل نزاع يطرأ، وتقول كلمتها 
في كل ما يس���تجد من املواقف واألحداث؛ مبا يحقق وحدة 
الوجهة ويعفي من االضطراب في املس���يرة، فيكون توجيهها 
تارة كصوت احلادي الذي يوحد سير القافلة ويجمع شتاتها، 
وتارة كعصا الراعي يهش بها على الشاردة ويزع بها الركب.

أَعل���ُم جيداً أن قيام هذه املؤسس���ة أمر تكتنفه صعاب 
���ة، لكننا نوقن بأنه واجب كبير ال يس���ع األمة تركه مع  جَمّ
القدرة عليه، ودلي���ل وجوبه عموم األمر بطاعة أولي األمر، 
وعموم األمر برد ما استش���كل م���ن األمور إليهم، وذلك في 
آيت���ني أرى من مت���ام الفهم أال نفص���ل بينهما في معرض 
االس���تدالل، وهما قول الله تعالى: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َأِطيعُوا 
ُس������وَل َوُأْوِل األَْمِر ِمنُكْم{ ]النس������اء: ٥٩[، مع قوله  َ َوَأِطيعُ������وا الرَّ اللَّ
ُس������وِل َوإَل ُأْوِل األَْمِر ِمْنُهْم{ ]النساء: ٨٣[،  تعالى: }َولَْو َردُّوُه إَل الرَّ
وأولو األمر هم العلماء واألمراء، ووجوب طاعتهم ورّد األمر 
إليهم يس���تلزم وجوب إيجاد هيئتهم اجلامعة التي ال ميكن 
أن تتحقق احلكمة من األم���ر بطاعتهم ورّد األمر إليهم إال 
به���ا؛ إذ القاعدة املقررة أَنّ “ما ال يت���م الواجب إال به فهو 
واجب“، ويقيناً ال ميكن أن يتم – فيما يتعلق بالش���أن العام 
- واج���ب الطاعة ألولي األمر من العلم���اء وال واجب الرّد 
إليهم إال بوجود جماعتهم؛ ألن تفرقهم مع اختالفهم ال ميكن 
أن يتحق���ق به وال أن يناط به ه���ذان الواجبان الكبيران؛ إذ 
ليس���ت طاعة أحدهم بأولى من طاعة اآلخر، وكذلك ليس 
أحدهم بأولى بالرد عليه من اآلخر، وباجلملة: بغير هذا لن 
تتحقق احلكمة من احُلكم، ومن ثّم لن يتحقق الرشد املنشود 

للحركة اإلسالمية.
وهذا ال يستلزم بالضرورة حّل عقدة اجلماعات العاملة 
لإلس���الم، وال صهرها ودمجها في كيان واحد، ال يستلزمه 
إال إذا لزم من وجوب خضوع الكليات جميعها إلدارة اجلامعة 
أن يتالشى ما بينها من فوارق واختصاصات وتذوب جميعاً 
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في كلية واحدة، ال يس���تلزمه إال إذا لزم أن تتحول كل كتائب 
اجليش إلى كتيبة واحدة ليتحق���ق خضوعها جميعاً لقيادة 
موح���دة، وأن تتحول كل الوزارات إل���ى وزارة واحدة لتدين 
بالوالء لرئيس واحد ينتظم به ش���مل الدولة، ومن رأى تعدد 
اجلماعات على غي���ر هذا النحو – الذي طاب للكثيرين أن 
يطلقوا عليه اخت���الف تنوع ال تضاد - فليراجع التزامه من 
األس���اس، وليعد في تعلمه لإلسالم إلى نقطة الصفر وإلى 
مربع البدهيات الذي ال يصح جتاوزه إلى ما بعده إال إذا كان 

هناك خلل في التربية وعوج في املنهجية العلمية.
وال يس���تلزم كذلك جمع الناس كلهم عل���ى رأي واحد 
أو غل���ق باب االجتهاد؛ كال.. فلكل مس���لم حقه في اعتناق 
مايت���راءى له من اآلراء، وكذلك حقه ف���ي التعبير عن رأيه 
بكافة الوس���ائل، ودور هذه املؤسس���ة ال يتوجه إلى احلجر 
عل���ى التفكير أو التعبي���ر، وال يتوجه كذلك إلى املس���ائل 
واملواقف الفرعية التي يش���ق إلزام الناس فيها برأي واحد، 
وإمنا يتوجه إلى الترجيح واختيار األوفق للش���رع واألقرب 
لتحقيق املصلحة فيما هو من قبيل اخلطط العامة واملسائل 
الكب���ار املتعلقة مبنهج التغيير، ثم اإللزام للكافة بالعمل وفق 
ما اختارته دون إلزام باعتقاد أنه األصوب، ودون حجر على 
التفكي���ر أو التعبير، وتترك بعد ذل���ك التفاصيل واخلطط 

العملية والتنفيذية الجتهاد كل فصيل. 
كيف س���يتم إنش���اء هذه الهيئة، وما ه���و نظام عملها، 
وهل س���تكون دولية أم إقليمية، وما معايير االختيار، وكيف 
ستكون البداية ومن أين االنطالقة؟ كل هذه األسئلة وغيرها 
حتديات عظيمة، لكن أمة محمد # ال تخور أمام التحديات 
وال تنهار أمام العقبات، ال س���يما إذا استعانت بربها وتوكلت 

عليه، وهي أمور تفصيلية موضع اجتهاد.
هذا ه���و األمر األول من األمري���ن اللذين تتحقق بهما 
عملي���ة التنظيم الش���رعي للخط���اب الدعوي، أم���ا األمر 
الثان���ي فهو: إنش���اء مراكز بحثية متخصصة حتت إشراف 
هذه الهيئة احلكيمة؛ لتقدمي الدراس���ات التأصيلية للنوازل 
املتعلقة بالدعوة ومناهج التغّير والسياسة الشرعية وغيرها 
من املس���ائل الكبار، واألصل لهذا الواجب قول الله تعالى: 
يِن َولُِينِذرُوا  ُه������وا ِف الِدّ ْنُه������ْم طَاِئَفٌة لَِّيَتَفقَّ ُكِّ ِفْرَقٍة ِمّ }َفَلْوال َنَف������َر ِمن 
َقْوَمُه������ْم إَذا َرَجعُوا إلَْيِهْم لََعلَُّهْم َيْحَذُروَن{ ]التوبة: ١٢٢[، فالعاملون 
لإلسالم والقائمون على الدعوة كاملجاهدين في سبيل الله، 

يحتاجون - لكثرة ش���واغلهم - إلى من يتخصص في بحث 
املس���ائل الكبار التي حتتاج إلى جه���د زائد وأدوات اجتهاد 
ال تتوافر ألغلب العاملني؛ ليسترشدوا بها ويهتدوا بهداها. 

أما األساس الثاني فهو إحياء فقه األولويات، وتربية العاملني 
لإلس���الم عليه، وفقه األولويات هو فه���م وإدراك رتب األعمال 
واملشاريع الدعوية، ووضع كل شيء منها في مرتبته بالقسط، ثم 
تقدمي األَْولى فاألَْولى عند االزدحام، بناًء على ضوابط ومعايير 
ش���رعية صحيحة يهدي إليها العلم بالشرع والفهم للواقع، على 
نور من العقل السليم املسترشد بالوحي املعصوم، فال يقدم غير 
امله���م على املهم، وال املهم على األهم، وال املرجوح على الراجح، 
وال املفضول على الفاضل، بل يقدم ما حقه التقدمي، ويُؤّخر ما 
حقه التأخير، وال يهول الصغير، وال يُهِوّن اخلطير، بل يوضع كل 
شيء في موضعه بالقس���طاس املستقيم، بال بخس وال طغيان، 

وال إفراط وال تفريط، وال غلو وال جفاء.
واألصل لفقه األولويات استقراء الشريعة؛ فإن االستقراء 
التام للش���ريعة يثبت تقدميها للمهم عل���ى األقل منه أهمية 
عن���د التزاحم، ومن هنا كانت القاع���دة الفقهية العامة: “إذا 
تعارضت املصال���ح قدم الراجح منها على املرجوح”، وقاعدة: 
“إذا تعارضت مفس���دتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما”، 
وقاعدة: “الضرر األش���د يُدفع بالض���رر األخف”، وغير ذلك 
من القواع���د التي تنظم فقه األولويات، وميكن أن يس���تدل 
عليه باستقراء الس���يرة النبوية التي تعتبر خطة اإلسالم في 
االنتش���ار املتدرج الذي يقدم في كل مرحلة األهم على املهم، 
وهناك أدلة جزئية كحديث عبدالله بن عباس أَنّ رس���وَل اللَِّه 
# بَعَث معاذاً إلى اليَمِن فقاَل لَه: “إنََّك تأتي قوماً أْهَل كتاٍب 
فادُعُهم إلى: َشهادِة أن ال إلََه إاَلّ اللَُّه وأِنّي رسوُل اللَِّه فِإن ُهم 
أطاعوا ِلذِلَك، فأعِلمُهم أَنّ اللََّه افتَرَض عليهم خمَس صلواٍت 
في اليوِم واللَّيل���ِة فإن ُهم أطاعوا لذِل���َك، فأعِلمُهم أَنّ اللََّه 
افترَض عليِهم صَدقَة ف���ي أمواِلِهم تؤَخُذ من أغنياِئِهم وتُرُدّ 
علَى ُفقراِئِهم، فإن ُه���م أطاعوا لذِلَك فإيَّاَك َوَكرائَم أمواِلِهم 

واتَِّق َدعوةَ املظلوِم، فإنَّها ليَس بينَها وبنَي اللَِّه حجاٌب“))(.
أما األس���اس الثالث فهو االسترش���اد بطريقة القرآن 
الكرمي وبخطابه: فالقرآن هو كتاب الله الذي نزل إلس���عاد 
البش���رية وهدايته���ا، وهو خطاُب َمن خلق اإلنس���ان ويعلم 
أس���راره وأحواله وما ينفعه وما يضره، ويعلم مداخل نفسه 

))) صحيح البخاري، ج )، ص ))5، برقم 5)14؛ ومسلم، ج )، ص 50، برقم 9).
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ومس���اربها، فال شك أن طريقته في خطاب الناس ودعوتهم 
أس���لم طريقة وأقربها لفطرة هذا اإلنس���ان؛ فينبغي على 
الداعية أن يسترش���د بطريقة القرآن في مخاطبته للفطرة، 
وفي ربط اإلنسان بالكون وما فيه من آيات، وفي طريقته في 
اإلقناع، وفي جمعه بني مخاطبة العقل ومخاطبة املش���اعر، 
وف���ي بنائه على قاعدة الربوبي���ة املتمثلة في اخللق والرزق 

واإلنعام، وغير ذلك مما متيز به األسلوب القرآني.
فإذا رأينا – على س���بيل املث���ال – أن القرآن الكرمي له 
طريقة مميزة في معاجلة األح���داث وفي تربية عباده بها، 
وهي أنه يربطها بس���ننه التي ميضيها في خلقه؛ علمنا أن 
حتليل األحداث ودراستها مبنأى عن السن اإللهية تخّبط ال 
ثمرة من ورائه، واجتهدنا في تعلم السن الربانية وفي ربط 
كل ما يجري من وقائع وأحداث بهذه السن، وهذا من متام 

فقه الواقع الذي ال غنى عنه.
وإذا رأين���ا الق���رآن الكرمي - رغم إثبات���ه في كثير من 
اآليات أن الكافرين املعاندين مَسِلّمون ابتداء بالربوبية - إذا 
رأيناه مع ذلك يتوس���ع - بشكل الفت للنظر - في احلديث 
عن مظاهر ربوبي���ة الله تعالى من خلق ورزق وإنعام ورعاية 
وعناية وتصريف وتدبير؛ علمن���ا أن اللطيف اخلبير العليم 
البصير س���بحانه وتعالى يعلم أن تركيبة هذا املخلوق تركن 
إلى هذا النوع من اخلط���اب، وأن نداءه بهذه الطريقة يؤثر 
في فطرته، وأن هذا الباب يَُعّد أوس���ع األبواب التي يُدَخل 
منها على العباد؛ فلم يقصر عنه خطابنا ولم تهمله دعوتنا، 

واتخذناه مدخاًل إلى التأثير في الناس.
وهذا الطرح يقودنا إلى القول بأهمية الدراسات املعنية 
باس���تخراج كنوز القرآن الكرمي - ال سيما ما يتعلق بصلب 
رس���الة القرآن وهو هداية اإلنس���ان - وإس���قاط إشاراته 
ودالالته على الواقع الذي نحياه ويحياه الناس، وأش���ير هنا 
إلى ضرورة االستفادة من جتربة األستاذ الشهيد سيد قطب 
- رحمه الله تعالى - بشكل موسع وبطريقة مؤسسية تعظم 
م���ن اإليجابيات وتتالفى الس���لبيات وتتحقق بها صورة من 

صور االجتهاد اجلماعي املنظم.
أما األساس الرابع فهو صبغ اخلطاب الدعوي املعاصر 
بالصبغة العامة خلطاب القرآن والسنة، وذلك ال يتحقق إال 
بأن يتسم بذات الس���مات، ويقوم على ذات املعالم، وينطلق 
من ذات املنطلقات، ويتغّيا ذات الغايات. ومن أهم س���مات 
اخلطاب في القرآن والس���نة: وضوح الداللة، واإلقناع وقوة 

احلجة، وكفاية التبليغ بش���مول اخلطاب وعمومه. ومن أهم 
معال���م هذا اخلط���اب: العاملية، واإلنس���انية، واملصداقية، 
والوس���طية، والتوازن. ومن أهم منطلقاته: مسؤولية البالغ، 
واإلحس���ان والرحمة واإلش���فاق على الناس، والغيرة على 
حرمات الل���ه. ومن أه���م الغايات: تعبيد اخلل���ق للخالق، 

وحتقيق سيادة الشريعة.
وفي س���بيل حتقيق ذلك - وكذل���ك لتحقيق قدر كبير 
م���ن الوح���دة الفكرية والفهم الكلي لإلس���الم -، ال بد من 
تنشيط جملة من العلوم املهمة بشكل مؤسسي واسع التأثير، 
على رأسها: التفس���ير املوضوعي للقرآن الكرمي، والدراسة 
املوضوعية للسنة النبوية، ودراس���ات للسيرة النبوية تربط 
بينه���ا وبني تاريخ التش���ريع وتاريخ الن���زول، وإحياء الفقه 
املقاصدي، وبعث الدراس���ات املقاصدية الكلية للش���ريعة، 
واس���تخراج النظريات العامة والنظم الكبرى في الش���ريعة 
اإلس���المية، وجمع القواعد الكلية والضوابط العامة ألبواب 
الفقه اإلسالمي، إضافة إلى االجتهاد في بلورة اجلمل الثابتة 
ومتييزها عن م���وارد االجتهاد، مع إذاع���ة فقه االختالف 
وآدابه، إلى غير ذلك من العلوم التي تسهم في رسم الصورة 

العامة للخطاب اإلسالمي كله.
هذه األسس )التنظيم الشرعي للخطاب الدعوي - إحياء 
فقه األولويات وتربية العاملني لإلس���الم عليه - االسترشاد 
بطريقة القرآن الك���رمي وبخطابه - صبغ اخلطاب الدعوي 
املعاصر بالصبغة العامة خلطاب القرآن والسنة...( وغيرها 
مما قد جتود به قرائح املهتمني بهذا الشأن - وال أزعم أنني 
أحصيته���ا –؛ يجب علينا أن نس���عى جاهدين إلى تفعيلها، 
مع االهتمام الش���ديد باإلخ���الص؛ ألن الله تعالى ال يبارك 
ف���ي عمل مهما بلغ متامه إال باإلخالص، واالهتمام بالتربية 
اجل���ادة على التضحية وعلى بيع النفس لله، وأدعو العاملني 
ف���ي حقل الدعوة إلى االهتمام بهذا امللف اخلطير، وإلى أن 
يكون لكل داعية إسهام في إنضاجه، واملوضع مورد اجتهاد، 
ومثلي ليس أه���اًل لالجتهاد، لكنني أحبب���ت - فقط - أن 
أشارك في فتح باب هذه الدراس���ة املهمة، وإطالق شرارة 

هذا التحرك الفعال.
والله أسأل أن يتقبل منا صالح العمل، وأن يلهمنا الرشد 
واإلصابة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعني.
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قرأُت هذه األحكام كثيراً، وتكرَّر عرضها في مناسبات عدة:

• ال ح��رج في تولي المرأة الرئاس��ة العظمى، وما جاء في قول��ه #: )لن يفلح قوم وّلوا 
أمره��م امرأًة())) فالصحيح أنه خاص ببنت كس��رى الذي جاء بس��ببها الحديث، واألصح هو 

القول بخصوص السبب ال بعموم اللفظ.

• ق��ول الفقه��اء بقتل المرتد فرع جزئي مخالف لمقصد ش��رعي كل��ي يقوم على حرية 
االعتقاد وعدم اإلكراه في الدين فيقدم المقصد على الجزئي.

• ال ب��أس بأخذ الربا من المصارف المعاص��رة إذا كان بهدف التجارة؛ ألنه يحقق مصالح 
عظيمة للفرد، والشريعة إنما تقوم على المصالح فال يمكن أن تمنع ما فيه مصلحة.

• ثبت الرجم في السنة، لكنه مخالف للقرآن، وإذا تعارض القرآن والسنة يقدم القرآن.

• م��ا ج��اء عن النبي # من أحكام في السياس��ة هو من قبيل الس��نة غير التش��ريعية، 
فليس كل ما في السنة يكون تشريعًا ملزمًا.

))) أخرجه البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.

]معركة النص[
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هذه جملة من األحكام املعاصرة الش���ائعة، وهي مصادمة 
بوضوح لإلجماع ولدالئل النصوص الشرعية، لكنها في نفس 
الوقت تس���تند إلى عدٍد من القواعد الشرعية املعروفة، جتد 
فيه���ا: )املصلحة، املقاصد، املعارضة ب���ني النصوص، عموم 

اللفظ وخصوص السبب، والسنة التشريعية(.
الذي حدث أن هذه النتائج – مع غلطها الفاحش - تروج 
ل���دى فئات كثيرة م���ن الناس، ويظن أنه���ا تنطلق من أصول 
شرعية تعتمد على أس���س فقهية سليمة، وأن اخلالف معها 
كأي خالف في السياق الفقهي، وال ينكشف لكثير منهم حجم 

اخللل والغلط في هذه األحكام.

ما تفسير ذلك؟

كي��ف أصب��ح كثي��ر م��ن الن��اس يقب��ل مث��ل هذه 
االنحرافات ويظن أنها متوافقة مع الشريعة؟

من التفسيرات املهمة هنا هو حالة )األوعية الفارغة(، فأكثر 
الناس يسمع بهذه املوضوعات )مقاصد، مصلحة، معارضة بني 
النصوص، العقل، وسنة غير تشريعية(، لكنه ال يضبط مفاهيم 
هذه األص���ول وال يعرف حدودها، وإمنا متر عليه في س���ياق 
االس���تدالالت الفكرية، فيتقّبل مثل هذه األحكام املنحرفة ألنه 
يثق باألصول التي تس���تند إليها، فيظن أن هذا هو تطبيق لهذه 
األصول والقواعد، فهذه األصول أصبحت وعاء فارغاً يعبَّأ في 
ذهنه بحس���ب ما يقدمه صاحب االنحراف وليس بحسب قراءة 

موضوعية مسبقة ومعرفة واضحة حلدود هذا األصل.
جتد بعض الناس يتحدث كثيراً عن األصول الشرعية ويذكر 
أمثلة ويأتي باس���تدالالت، وحقيقة األم���ر أن كل ما يعرفه عن 
ه���ذه األصول إمنا أخذه من الدراس���ات الفكرية، أو عن طريق 
الس���جاالت التي جتري على عدد من املسائل في مواقع احلوار 
وش���بكات اإلنترنت، فهذه األصول صارت أوعية قد امتألت من 
خالل هذه القراءات، ولم تعتمد على دراسة لهذه األصول ورجوع 
لكالم املتخصصني وفهم دقيق حلدوده���ا ومعاملها؛ ولهذا فمن 
الطبيعي أن يستدل بهذه القاعدة مبا ينقضها، وأن يستعملها في 
املواضع التي اتفق الفقه���اء على أنها خارجة عن حدودها، وأن 

يوظفها وقد تساقط منها عدد من الشروط والقيود واألحكام.
لنع���د مرة أخرى إلى هذه املس���ائل ولنب���نّي وجه اخللل 
في االس���تدالل بكل قاعدة، وكيف أنها صارت وعاء يعبأ مبا 

يخالفه ومبا ليس له عالقة بالعلم:

• أما حديث )ل���ن يُفِلَح قوٌم ولَّوا أمَرُهُم امرأًة(، فمع كون 
القول بخصوص الس���بب قول ش���اذ، إال أن االس���تدالل هنا 
ليس له عالقة بخصوص الس���بب مطلق���اً؛ ألن معنى تطبيق 
قاعدة خصوص الس���بب وعموم اللفظ: أننا حني نقول العبرة 
بخصوص السبب فإن التحرمي يكون خاصاً بالرئاسة العظمى، 
وإن قلنا هو بعموم اللفظ فإنه يكون ش���اماًل لكل والية، وأما 
القول بأنه خاص بحالة معينة فهذا ال عالقة له بهذه القاعدة 
أساس���اً، وال يقول به أحد، بل هو مخالف لإلجماع كما حكاه 

غير واحد من أهل العلم.
• وأما املرتد فما ثبت بالدليل الشرعي فهو حكم ثابت ال 
يجوز هدمه باملقاصد، واملقاصد إمنا تكون عبر اجتماع فروع 
ش���رعية وليس أن تأتي باملقاصد من اخلارج وتهدم بها هذه 
الفروع، فحرية االعتقاد التي تش���مل حرية الردة ليس���ت من 
املقاصد الش���رعية، واإلكراه في الدين ال يشمل إكراه املرتد، 

فاملقاصد هنا ليست مقاصد شرعية من األساس.
• وأما أخذ الربا، فاملصلحة التي تعتمدها الشريعة ليس 
أي مصلحة وهوى للنفوس، بل هي املصلحة الش���رعية، ومن 
قواعد املصلحة أن ما حرمته الشريعة ليس مبصلحة، بل هو 

مصلحة موهومة ال اعتبار لها.
• وأما مخالفة القرآن للسنة فليس في مجيء السنة بحكم 
جديد يعن���ي وجود مخالفة للقرآن، كم���ا أن تخصيص العام 
وتقييد املطلق هو من تفسير السنة للقرآن وليس هو من قبيل 

املعارضة.
• وأما السنة التش���ريعية وغير التش���ريعية فهو تقسيم 
تضخم عند املعاصرين حتى كان س���بباً لرد كثير من نصوص 
الس���نة الصحيحة، وحتى أصبح األصل هو التوقف في اتباع 
الرس���ول # حتى نعلم هل نتبعه أم ال؟ وهو منهج مغلوط لم 
يعرفه الفقهاء املتقدمون، فاألصل في السنة التشريع ووجوب 
االتباع، وال يستثنى من ذلك إال قضايا محددة بالدليل؛ كالذي 
ثبت أنه من خصائص الرسول #، أو ما كان من قبيل اجلبلة 
والعادة، أو ما كان من قبيل وس���ائل التجارب الدنيوية، أما أن 
يكون األصل هو التوقف فال نتبع الرس���ول إال بعد التأكد، أو 
أن نحذف منها أبواباً ش���رعية كبرى كالسياسة؛ فهذا عبث ال 

عالقة له بالقاعدة.
هذه مناقشة س���ريعة مقتضبة لهذه القواعد؛ إلفراغ املعنى 
الفاسد الذي ُصب في هذا الوعاء، وتوضيح املعنى احلقيقي لهذا 
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األصل الش���رعي، فال يكفي أن تستدل في كالمك بأي أصل أو 
مقصد تراثي، بل يجب أن يكون االستدالل موضوعياً مستقيماً.

تش���تهر هذه األصول والقواعد الشرعية بني الناس، لكن 
يخفى على أكثرهم معرفة حدودها، مبا يعطي الفرصة بسهولة 
لالس���تدالل بها في أي حكم، وهو ما دع���ا بعض العلمانيني 
للحديث بصراحة عن ضرورة توظيف القواعد الش���رعية في 
س���بيل مترير القيم العلمانية، وأنه يج���ب البحث في التراث 
اإلسالمي عن كل ما ميكن االس���تفادة منه ليكون في النهاية 
غط���اء لألفكار املنحرف���ة، وهي دعوة راجت بس���بب قناعة 
عميقة بفش���ل أي محاولة لتمرير األفكار املصادمة للنص إال 
من طريق النص نفس���ه حتاشياً لنفرة عموم الناس ورفضهم، 
فاخلطاب العلماني املعاصر يشارك بجدارة في تعبئة املفاهيم 
الش���رعية مبعاٍن جديدة تهدم األصول الشرعية وجتعلها تدل 

على نقيض ما هي عليه.
وال يفط���ن كثير من الناس إلى أنهم يس���تدلون بالقواعد 
الشرعية املعبَّأة بالرؤية العلمانية من حيث ال يشعرون، فأكثر 
معرفته لهذه القواعد إمنا اس���تقاها من انهماكه الشديد في 
قراءة النتاج الفكري الذي ال يقوم على معرفة شرعية معمقة، 
هذا إن ل���م يكن قرأها ف���ي حوارات املنتديات والش���بكات 
االجتماعي���ة، أو تابعها في البرامج التلفزيونية، ولو عاد فقرأ 
هذه األصول من خالل الكتب املتخصصة التي تعتمد القراءة 
املوضوعية املنضبط���ة لتبنيَّ له حجم اخللل الكبير الذي وقع 

فيه من حيث ال يشعر.
م���ن املالحظ – بج���الء - لدى كثير م���ن املعنيني بتقومي 
التراث ونقده من املفكرين املعاصرين، أن لديهم قصوراً ظاهراً 
في اس���تيعاب التراث الذي يقدمونه، واملجال ال يتس���ع إليراد 
أمثلة كثيرة تكش���ف حال قصور معرفي فاضح في اخللط بني 
القواعد، وإي���راد معلومات خاطئة، واجله���ل بقضايا بدهية، 
واإلشكال أن أمثال هؤالء أصبحوا مرجعاً لدى كثير من القراء 
الش���باب في فهم التراث ومصدراً للمعلومات واألحكام، فتجد 
م���ن يتحدث عن املقاص���د واملصلحة واملكي واملدني وس���بب 
النزول... إلخ؛ ال يستحضر إال كالم هؤالء املفكرين وال يغترف 
إال من تلك الدراسات املعاصرة غير املتخصصة، فقبل احلديث 
ع���ن النتائج والتحليالت فإن الش���خص بحاج���ة إلى املعلومة 
الصحيحة، وهي ما تعاني هذه الدراسات من قصور حاد فيها.

واإلشكال أن الوعاء اململوء يوهم صاحبه بأن لديه حتقيقاً 
وحتريراً، وأنه مستمس���ك بالدليل، على منهج وسٍط معتدل، 
فال يرى من عداه إال غالة جهلة متخلفني عن فهم الش���ريعة، 
مع كونهم رمبا يكونون جمه���ور علماء األمة إن لم يكونوا في 
بعض القضايا ه���م كل علماء األمة، فمن يجهل هذه القواعد 
هو خير ممن يفس���رها بش���كل خاطئ؛ ألن اجلاهل سيبحث 
ويسأل ويفكر، بخالف اآلخر الذي قد حسم املوضوع بعد أن 

امتأل لديه الوعاء.
حت���ى ال يكون في بنيتك املعرفية فراغ تس���ري فيه هذه 
املغالط���ات واالنحرافات فتمأل القواع���د واألصول املعتبرة؛ 
يج���ب أن تكون لدى اإلنس���ان همة في التعل���م والبحث في 
املص���ادر املعتبرة، وأن يقصد البحر واملنب���ع ويترك القنوات 
فضاًل عن املس���تنقعات، وأن يقرأ نتاج العباقرة األس���اطني 
م���ن أئمة الفقه واألصول واالعتق���اد واللغة من املتقدمني أو 
املتأخرين؛ هنا س���يظهر الفرق بني املنهجية العلمية الصارمة 

وبني املناهج العبثية في النظر واالستدالل.
لي���س كل الناس قادراً على هذا البحث والتحرير، وال هو 
واج���ب عليهم، إمنا الوجوب هنا يتأكد في حق العلماء وطلبة 
العلم واملتخصصني في الدراسات الشرعية أن ييسروا للناس 
س���بيل العلم بهذه القواعد، وأن يظهروا أوجه اخللل والغلط 
���ر بها ه���ذه القواعد، حتى يكون بّيناً ش���ائعاً لدى  التي تفسَّ
الناس، فيتبدد رجاء املنحرفني في تعبئة القواعد الش���رعية 
بانحرافاتهم، وهذا يستدعي معرفة تفصيلية لنتاج الدراسات 
الفكري���ة املعاصرة التي تقّوم التراث وحتلله، وإدراكاً ملناهجها 

وأحكامها حتى يتم حتديد أوجه اخللل واالنحراف.
ليس املهم أن يس����تدل الش����خص بأي قاع����دة أو دليل 
ش����رعي، وال يكفي أن يأت����ي بآية أو حدي����ث ليكون قوله 
مقبوالً شرعاً ومنس����جماً مع القواعد الشرعية، فاالجتهاد 
في الش����ريعة ليس هو االستدالل بأي دليل، وإمنا االجتهاد 
هو في االستدالل املقبول ش����رعاً، وإال فكل الفرق البدعية 
في اإلس����الم، بل حتى الفرق الغالي����ة في الكفر من باطنية 
ومالحدة؛ كانوا يس����تدلون بالقرآن وي����وردون نصوصاً من 
الس����نة ويأتون بقواعد وأصول، لكنها في احلقيقة لم تكن 
استدالالً واهتداء، إمنا عبِّئت باملعاني الباطلة التي كانوا قد 

اعتقدوها من قبل.
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إرادة المصريين

مقدمة
خالل أكثر من 40 عامًا لم يتدخل الجيش المصري في الش��أن الداخلي إال في 
أحداث 17 و18 يناير عام 1977 ضد الرئيس السادات، والجيش نزل لحماية األمن 

القومي وانسحب.
والمرة الثانية في فبراير عام 1986، حيث تمرد 20 ألف عسكري أمن مركزي 

فنزل الجيش لحماية األمن القومي وانسحب.
والم��رة الثالثة عق��ب ثورة 25 يناير، حي��ث نزل في 28 يناير ث��م كان التغيير 
المه��م، حيث اخت��ار مبارك للمجلس العس��كري قي��ادة البالد خلف��ًا له عقب 
تنحيه في 11 فبراير عام 2011، ولم يكن ذلك اختياراً ش��خصيًا، بل كان اختيار دوائر 
عالمية على رأس��ها أمريكا؛ )فالمؤسسة العس��كرية المصرية هي التي تملك 
القوة في مصر على مدار التاريخ بخالف أن آخر حرب خاضتها منذ 40 عامًا وال يكاد 
يوجد ش��خص واحد ممن خاضوا الحرب موجود في المؤسس��ة بخالف تناغم 
إدارة البالد السياس��ية مع معاهدة كامب ديفيد للس��الم مع العدو الصهيوني، 
وهو ما تم تنفيذه حرفيًا خالل أش��د المواق��ف، وكان أهمها الحرب الصهيونية 

على غزة التي دعمتها إدارة مبارك عام 2008(.
وعق��ب تنحي مبارك وتولي المجلس العس��كري حكم مصر )على غير نص 
في دستور 71 الذي يحكم البالد وقتها(، واليفوتنا في هذا الصدد أن رؤساء مصر 

منذ عام 1952 ينتمون للمؤسسة العسكرية.

ممدوح إمساعيل )�) ■

)�) محاٍم في النقض والدستورية العليا، رئيس جلنة حقوق اإلنسان بنقابة احملامني.

]المسلمون والعالم[
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وقد فرح الثوار برحيل مبارك وتناسوا بقية أهداف الثورة 
ف���ي التطهير، وقد عمل املجلس العس���كري على اإلبقاء على 
دول���ة مبارك العميقة في كل أماكنها، بل وتثبيتها بكل الطرق، 
ووقع���ت أحداث عدي���دة كان أبرزها أحداث ش���ارع محمد 
محم���ود نهاية عام 2011، والتي عجل���ت بانتخابات البرملان، 
وكان���ت نتائجها مذهل���ة للتيار العلماني والغ���رب، حيث فاز 
اإلس���الميون بأغلبية، وهكذا في انتخابات مجلس الشورى، 
وكانت حلظة املواجهة بني العسكر واإلسالميني عقب ترشيح 
د. محمد مرس���ي عن اإلخوان املسلمني النتخابات الرئاسة، 
فتم التعجيل بحل مجلس الشعب واإلعالن عن إعالن دستوري 
مكمل في 17 يونيو 2012 يقّيد من صالحيات الرئيس القادم 
ويضع الس���لطة في يد املجلس العسكري، ما استدعى خروج 
مظاه���رات مليوني���ة اعتصمت مبيدان التحري���ر، ما أحدث 
ارتباكاً في إعالن نتيجة انتخابات الرئاس���ة التي ظلت معلقة 

أياماً حبس فيها املصريون أنفاسهم.
وكان الفتاً للنظر تصريح املشير طنطاوي، رئيس املجلس 
العس���كري وقتها، بأنه لن يسمح لفصيل باالستئثار بالسلطة 

عقب لقائه وزيرة اخلارجية األمريكية هيالري كلينتون.
وأُعلنت نتيجة انتخابات الرئاس���ة بف���وز الرئيس محمد 
مرسي، )وكان واضحاً أن اإلخوان أعطوا تطمينات لألمريكان 

بخصوص الدميقراطية وحقوق اإلنسان واملرأة واألقباط(.
تولى الرئيس محمد مرسي حكم مصر وال توجد مؤسسة 
تابعة له، حتى مجلس الش���ورى أصبح مهدداً باحلل، وفي 13 
أغسطس 2012 حدث تغيير آخر في املؤسسة العسكرية، وهو 
اإلطاحة بأقوى شخصني، هما املشير طنطاوي ورئيس األركان 
عنان، ومت االنتهاء من الدستور وعرضه على االستفتاء، وكان 

أهم ما فيه لتحديد دور القوات املسلحة املواد:
املادة )194(

القوات املس���لحة ملك للش���عب ومهمته���ا حماية البالد 
واحلفاظ على أمنها وس���المة أراضيها، والدولة وحدها هي 
التي تنشئ هذه القوات. ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة 
أو جماعة إنشاء تش���كيالت أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو 

شبه عسكرية.
ويكون للقوات املس���لحة مجلس أعل���ى على النحو الذي 

ينظمه القانون.

املادة )195(
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات املس���لحة، ويعني من 

بني ضباطها.
املادة )196(

ينظ���م القانون التعبئ���ة العامة، ويبنّي ش���روط اخلدمة 
والترقية والتقاعد في القوات املسلحة.

وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات املسلحة 
دون غيره���ا، بالفصل في كافة املنازع���ات اإلدارية اخلاصة 

بالقرارات الصادرة في شأنهم.
الفرع الثالث: مجلس الدفاع الوطني.

املادة )197(
ينش����أ مجلس للدفاع الوطني يتولى رئيس اجلمهورية رئاسته، 
ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب 
والش����ورى، ووزراء الدفاع واخلارجية واملالي����ة والداخلية، ورئيس 
املخاب����رات العامة، ورئي����س أركان حرب القوات املس����لحة، وقادة 
الق����وات البحرية واجلوية والدفاع اجل����وي، ورئيس هيئة عمليات 

القوات املسلحة، ومدير إدارة املخابرات احلربية واالستطالع.
ويختص بالنظر في الشؤون اخلاصة بوسائل تأمني البالد 
وسالمتها، ومناقشة موازنة القوات املسلحة، ويجب أخذ رأيه 

في مشروعات القوانني املتعلقة بالقوات املسلحة.
ويحدد القانون اختصاصاته األخرى.

ولرئيس اجلمهورية أن يدعو من يرى من املختصني واخلبراء 
حلضور اجتماع املجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.

وال يفوتنا أن نتوقف مع املادة )146( التي نصت على أن
رئيس اجلمهورية هو القائد األعلى للقوات املس���لحة، وال 
يعلن احلرب، وال يرسل القوات املسلحة إلى خارج الدولة؛ إال 
بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب 

بأغلبية عدد األعضاء.
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البداية
إال أن���ه ف���ي نهاي���ة وضع الدس���تور ح���دث بع���ض االعتراض من الكنيس���ة 

والتيار العلماني على مواد الهوية اإلسامية في الدستور مادة 2 و4 و 219.
وبدأت املعارضة تدش���ن حتالف فيما بينها حتت مس���مى جبهة اإلنقاذ، 
وبدأت تصعيد معارضتها ورفض احلوار، وتوافق معها في بعض طلباتها حزب 
الن���ور ف���ي مفاج���أة أدهش���ت اإلس���امين والعلماني���ن وأحدثت أول انش���قاق 

واضح في التيار اإلسامي.
وبدأت تظهر بوادر تدّخل املؤسسة العسكرية في الشأن السياسي عندما 
دعت حلوار مع املعارضة مت إلغاؤه، وظهرت تصريحات متوالية في األحداث 
السياس���ية، رغم أن وثيقة الدس���تور تضّمنت البند الثامن الذي ينص على: 
الدفاع عن الوطن ش���رف وواجب، وقواتنا املس���لحة مؤسسة وطنية محترفة 

محايدة ال تتدخل في الشأن السياسي.

النقطة احلاسمة
وفي 27 فبراير 2013 نش���ر موقع اليوم السابع لقاء جمع بني وزير الدفاع 
والصحافي الناصري محمد حس���نني هيكل اس���تمر 4 س���اعات، وناقش دور 

القوات املسلحة في اخلالف السياسي.
ورغم أن ما نُشر َذكر أن اللقاء مت فيه التأكيد على أن اجليش ال يضع في 
مخططاته التدخل في العملية السياسية من بعيد أو قريب، وأن التحدي األكبر 
أمام���ه اآلن هو ترميم ما حدث أثناء املرحل���ة االنتقالية، والتي حاول بعضهم 
اس���تثمارها في إحداث شروخ بني اجليش والش���عب، بالرغم من دور اجليش 
في حماية الثورة، واحترامه الشرعية التي جاءت عبر صندوق االنتخابات؛ إال 
أن ه���ذا التصريح كان غطاء للتمويه فاقداً املصداقية متاماً، وقد أثبتت األيام 

واألحداث أن هذا اللقاء كان أخطر نقطة في أحداث مصر عام 2013.
وعقب اإلعالن عن اللقاء الذي ظهر كأنه مبنزلة تدشني ملؤامرة حمل فيها 
اإلعالم املدفعية الثقيلة على حكم الرئيس مرس���ي وحملت الدولة العميقة في 
املؤسسات املختلفة كل أسلحتها لتعويق مسيرة حكم الرئيس محمد مرسي بكل 
ما متلك؛ بانقطاع التيار الكهربائي والبنزين والسوالر، يتضامن مع ذلك حصار 

اقتصادي من بعض الدول.
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ظهور »مترد«
ظهر ما س���مي حركة مترد من عدد من الشباب غير 
معروف في احلالة السياس���ية، وليس���وا من نش���طاء 25 
يناي���ر؛ في 26 أبري���ل 2013، لتعلن دعوة لس���حب الثقة 
من الرئيس مرس���ي، وحددت يوم 30 يونيو لذلك، وقامت 
بتوزيع اس���تمارة ورقية ال قيم���ة قانونية لها وال دليل على 
مصداقيته���ا، وتلقفها اإلعالم املناهض للرئيس مرس���ي 

بالتضخيم والتهويل.
إال أن شهر يونيو شهد مزيداً من األزمات االقتصادية 
تتواك���ب مع ارتفاع س���قف املعارضة النتخابات رئاس���ية 
مبكرة، وكان الفتاً للم���رة الثانية دخول حزب النور مؤيداً 
ملا يّدعيه تأييد حركة اجلماهي���ر املطالبة بإقالة الرئيس 

مرسي.
وفي 30 يونيو 2013 ظهر جتمع وحشد عجيب وخليط 
في ميدان التحرير، حش���د ال نظير له من نصارى مصر، 
نساء ورجاالً وأطفاالً، تركوا بيوتهم متاماً تنفيذاً لتعليمات 
الكنيسة، رغم أنه في ثورة 25 يناير رفضت الكنيسة النزول. 
وظهر حشد من فلول وأتباع احلزب الوطني السابق. وظهر 
عدد من ضباط الشرطة، ومت جتميع جنود شرطة مبالبس 
مدنية. وحش���د من بلطجية ومسجلني جنائيني مت جمعهم 
باألموال. وال يخفى وجود معارضني سياس���يني وعوام من 

الشعب أخرجتهم األزمات االقتصادية.
وف���ي أثناء ذلك خ���رج بيان للقوات املس���لحة في 1 
يولي���و بعد احلش���د املناهض للرئيس مرس���ي الذي بدأ 

باالنفضاض.
ظهر بيان القوات املسلحة بطريقة غريبة ليعطي قبلة 
احلياة للمعارضني. وقد خالف البيان قواعد الدستور التي 
تنظم عمله ومتنعه من التدخل في السياس���ة، وقد تضمن 
البيان القول إن القوات املس���لحة املصرية كطرف رئيسي 
في معادلة املس���تقبل، وانطالقاً من مس���ؤوليتها الوطنية 

والتاريخية في حماية أمن وسالمة هذا الوطن.
وتضّمن البيان انحيازاً كاماًل للمتظاهرين في التحرير 
املعارضني للرئيس مرسي، واعتبرهم هم الشعب، وجتاهل 
متام���اً املظاهرات املؤيدة للرئيس مرس���ي، كأنه يعتبرهم 
ليس���وا من الشعب. وأعطى البيان مهلة 48 ساعة للرئيس 

ألن يستجيب للمطالب.

البيان العسكري األول
منذ يوم 28 يونيو واملظاهرات املؤيدة للرئيس مرس���ي 
تخرج في كل محافظات مص���ر، وكان الفتاً أنه في 2 يوليو 
خرجت مظاهرة ضخمة عن���د جامعة القاهرة مت مواجهتها 
بإطالق النار على املتظاهريني، فقتل 16 متظاهراً س���لمياً، 
فكانت رسالة واضحة لبيان األربعاء 3 يوليو الذي جاءت فيه 
ألف���اظ واضحة تعّبر عن انحياز العس���كر للطرف العلماني 

املدعوم بنصارى مصر.
وقد تضمن البي���ان تالعباً باأللفاظ، مث���ل أن القوات 
املسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغّض بصرها 
ع���ن حركة ونداء جماهير الش���عب التي اس���تدعت دورها 
الوطني وليس دورها السياس���ي، على أن القوات املس���لحة 
كانت هي بنفس���ها أول من أعلن وال تزال وستظل بعيدة عن 

العمل السياسي؟!
– وواضح جداً أنهم ال يعتبرون املؤيدين للرئيس مرس���ي 

من الشعب.
ومثل قولها إن خطاب الس���يد/ الرئيس ليلة أمس وقبل 
انتهاء مهلة ال� 48 ساعة، جاء مبا ال يلبي ويتوافق مع مطالب 
جموع الشعب.. وهذا قمة التدليس على الشعب، فقد جاءت 
مطالب البيان العسكري هي ما طالب به الرئيس مرسي في 
خطاب���ه األخير، إال عزله وتعطيل الدس���تور فقط، وهو ما 
يؤكد أن النية كانت مبّيتة على عزل الرئيس مرسي والشروع 

في خطوات مغايرة لطريقة الرئيس مرسي في احلكم.
إال أنه يبقى الفتاً في ذلك املش���هد التاريخي أنه احتوى 
على ش���خصيات مدني���ة، مثل البرادعي املع���روف بعدائه، 
وانعقدت دهشة اإلس���الميني بظهور ممثل حلزب النور في 
تلك املؤامرة ليس���قط حزب النور من حساب الكثيريني من 
اإلس���الميني في مصر كحزب إسالمي متاماً؛ وظهر رئيس 
الكنيسة األرثوذكسية )تاضرواس( في املشهد في سابقة لم 

حتدث في تاريخ مصر منذ أن فتحها عمرو بن العاص.
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فضائح االنقاب العسكري
بداية ال يخفى أن بيان 3 يوليو من قادة في القوات املسلحة هو خروج عن طاعة القائد األعلى للقوات املسلحة طبقاً للمادة 

146 من الدستور.

واألكثر غرابة من ذلك أن الرئيس املؤقت هو املرش���ح لرئاسة احملكمة الدستورية، أي األجدر مبعرفة قواعد الدستور في 
ذلك، لكن كل ذلك يؤكد كمَّ الفضائح في التالعب بالدستور حتى في محكمته مبصر.

كل ذلك يؤكد أن الرجل واجهة للتغيير العسكري يحكم مصر وال يعبأ بإرادة شعب وال قواعد دستورية تنظم إدارة احلكم في البالد.

ملصلحة َمن وملاذا؟
ما س���جله التاريخ في تل���ك اللحظة الفارق���ة أن املجلس   1

العس���كري في مصر لم يباِل بأموال الش���عب املصري وال 
عي أنه قام للمحافظة عليها، فقد حلَّ مجلسي  إرادته التي يدَّ
الش���عب والشورى، وألغى الدس���تور، وعزل الرئيس، وكلهم 
جاؤوا عبر الصناديق االنتخابية وإرادة الشعب، وقد صرف 
على تلك املراحل ما يقرب م���ن 7 مليارات جنيه من أموال 

الشعب املصري كلها ضاعت في بيان 3 يوليو العسكري.
أعقب بيان 3 يوليو العس����كري بلحظات إغالق كل القنوات   2

اإلسالمية والقبض على العاملني فيها وإغالق مكاتب قناة 
اجلزيرة والقبض على عدد من القيادات اإلسالمية.

أمري���كا والغرب يباركون، فقد أعل���ن أوباما قلقه فقط ملا   3
يحدث في مصر ولم يتحدث عن انقالب عسكري مرفوض 
كما أعلنت تركيا وتونس بوضوح، لكن لغة أوباما وبريطانيا 
وفرنس���ا كان���ت لغة واحدة، فق���د طالبوا فق���ط بالعودة 

للدميقراطية عن طريق العسكر!
أكدت بعض وس���ائل اإلعالم الغربية أن ما حدث في مصر   4

انقالب عس���كري، فقالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية 
»إن ما حدث في مصر انقالب عس���كري على الش���رعية 

املنتخبة«.
وكش���فت صحيفة »واشنطن بوس���ت« في تقرير لها عن أن 
االنقالب العسكري ضد مرسي مخطط له منذ أشهر عدة بسبب 

توتر العالقة بينه وبني املجلس العسكري.

ســـجل التاريخ ســـقوطًا دســـتوريًا ال مثيل له عندما قام  العســـكر بتولية  رئيس مؤقت دون سند 
قانوني دســـتوري يبيح ذلك في دستور 2012 وال حتى دستور 71 الملغى، وتم عزل الرئيس محمد 
مرسي الذي فاز بالرئاسة بإرادة شعب عبر انتخابات حرة نزيهة باعتراف الجميع، فتم إلغاء وإسقاط 

عون زوراً أنهم ينحازون له، ما يؤكد كذب كل كلمة. إرادة الشعب الذي يدَّ

1

من الالفت أيضًا أن الرئيس المؤقت تم اختياره بصفته رئيســـًا للمحكمة الدســـتورية، وهو ما لم 
يحدث، فلم يكن تم تعيينه وال حلف اليمين على ذلك أمام رئيس الدولة.

2

كان األغرب أنه حلف اليمين قبل يمين الرئاسة المزّور أمام أعضاءالمحكمة الدستورية بخالف القانون.
3

كانت قمة الفضائح أن الرئيس المؤقت حلف اليمين الذي ينص على احترام الدســـتور الذي قام 
بإسقاطه العسكر في بيان 3 يوليو، فعلى أي شيء حلف؟ وعلى أي شيء سيحكم مصر؟

4

تتوالـــى المفاجآت ليعلن أن والدة الرئيس المؤقت حاصلة على الجنســـية األمريكية، ما يجعله 
غير جدير دستوريًا وقانونيًا بحكم مصر كما تنص القواعد الدستورية.

5
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تأكيد التغيري العسكري
1 ف���ي 8 يوليو بعد 5 أي���ام من البيان 

العس���كري و4 أيام من تول���ي الرئيس املؤقت 
واجه���ة احلكم العس���كري، أصدر ما س���مي 

اإلعالن الدستوري.
2 كان أبرز م���ا يؤكد أن ما حدث تغيير 

عسكري كامل على الش���رعية الدستورية، هو 
مقدمة اإلعالن الدس���توري التي جاء فيها أن 
اإلعالن الدس���توري اس���تمد من بيان القوات 
املس���لحة في 3 يوليو، وهو تصريح مكتوب ال 
يخفى، ويضيف قاعدة جديدة في الدس���اتير 
بالعالم وهي أن العس���كر مصدر للتش���ريع أو 
أن بيان القوات املس���لحة هو مصدر الس���لطة 
بصراحة تامة، وهن���ا تأكيد على كذب كل من 
قال بالش���رعية الثورية، فالشرعية العسكرية 

هي احلاكمة ومصدر التشريع في املشهد.
3 أكد اإلعالن الدس���توري أن مصدره 

ليس الش���عب، فضاًل عن أن يكون الش���ريعة 
اإلس���المية، وال حتى مصدره قاعدة دستورية 
وال حتى مطلب ش���عبي؛ فكل طلبات املعارضة 
كانت في تعديل الدستور، فجاء العسكر وقاموا 
بإلغائه متاماً ليتع���ّرى نظام احلكم في مصر، 
حتى ولو كانت واجهته مدنية، لكنه يحكم باسم 

العسكر.
4   من الالفت في اإلعالن الدستوري أنه 

جاء بكثير من مواد الدس���تور الذي مت إلغاؤه، 
لكنه كان مميزاً في تولي���ة الرئيس املؤقت كل 
الس���لطات ليصنع فرعوناً جديداً، فهل هذا ما 

يريده الشعب املصري؟ بالطبع ال.
5 ل���م يك���ن مس���تغرباً بع���د العصف 

بالش���رعية والدس���تور في 3 يولي���و ومذبحة 
العدال���ة في 8 يولي���و باإلعالن الدس���توري 
الفاضح لالنقالب؛ أن تت���م مذبحة للمؤيدين 
للرئيس مرس���ي عند احل���رس اجلمهوري في 
واقعة لم حتدث مبثل ه���ذا العدد من القتلى؛ 
72 شهيداً من اإلسالميني قتلوا وهم ساجدون 

في صالة الفجر.

خماطر ما حدث
1 إن هذا التغيير العسكري وما صاحبه يرجع بنا إلى الدولة الناصرية 

البوليسية القمعية، التي اعتمدت سبل اإلقصاء للمعارضني، حتى وصل األمر 
إلى أن أصبح الشعب املصري كله معزوالً سياسياً بالسجن واالضطهاد وتزييف 

الوعي وتزوير اإلرادة.
2 إن هذا الطريق اجلديد للعسكر أول ما يضر يضر املؤسسة العسكرية 

بانش���غالها عن دورها الرئيس���ي ومهمتها الوطنية، ويعيد للذاكرة هزمية 67، 
واألخطر أنه يؤدي إلى تعميق اخلالف بني الشعب ومؤسسته العسكرية، وهو 

أخطر ما حدث في مصر.
3 أخط���ر ما ف���ي هذا التغيي���ر خطواته في اختيار ش���خصيات مثل 

البرادع���ي والببالوي ومترد وغيرهم، املعروفني بعلمانيتهم املتطرفة، لرس���م 
خريطة طريق حكم مصر، واألخطر الكنيس���ة املصري���ة، ما يعد افتئاتاً على 
الهوية اإلس���المية ملصر، وهو ما يفتح الباب لتفكك مصر، سواء بحرب أهلية 

أو فتنة طائفية - ال قدر الله.
4 إن م���ا حصل باطل دس���تورياً، حيث لم يكن ما قامت به املؤسس���ة 

العس���كرية من صميم عمله���ا وأنها خرجت على الدس���تور الذي وافق عليه 
الش���عب والذي وافقت هي على اختصاصها في مواده، وأن محاولة التضليل 
باس���م الشعب هي محاولة باطلة ومفضوحة، وهي محاولة فقط التخاذ ستار 
لعم���ل باطل ومحاولة إضفاء ديك���ور مصنوع بدقة مخابراتي���ة على مؤامرة 
مفضوحة شاركت فيها أطراف دولية وعربية لوأد أول جتربة لرئيس إسالمي 

في املنطقة العربية.
5 ما حصل مترد على الشرعية، وبإطاحته بالرئيس املنتخب فتح الباب 

ل���كل قوة ترفض أي رئيس أو حاكم أن حت���ذو حذوه ليضع مصر على طريق 
الفوضى - ال قدر الله.

وأخيراً كان األمل معقوداً في مصر على أن ثورة 25 يناير قد غّيرت الكثير 
من قواعد منظومة ترتيب احلكم في مصر، وأن اختيار الش���عب هو األعلى، 

لكن االنقالب العسكري عمل على العصف باألمل.
ولكن يبقى أن من 25 يناي���ر 2011 إلى 3 يوليو 2013 كان هتاف امليدان 

يسقط حكم العسكر رغبة من الشعب في حكم مدني.
وأخي���رًا.. إن مالي���ني املصريني الهادرة في كل ميادي���ن مصر ما زالت تقاوم 
وتؤكد متّسكها بحقها في إرادتها وعودة رئيسها املنتخب وتسّطر ملحمة رائعة في 
ميدان رابعة العدوية وكل ميادين وشوارع مصر رغم التعتيم اإلعالمي في املقاومة 
الس���لمية لالس���تبداد ورغم التضحيات الكبيرة، إال أنها تتمسك بحقها وتؤكد أن 
أمله���ا في نصر الله لن يخيب وأنهم يبذلون األس���باب في حتقيق س���نة التدافع 
َمْت  ������م ِبَبْعٍض لَُّهِدّ ِ النَّاَس بَْعَضُ حتقيق���اً لقول احلق تبارك وتعالى: }َولَ������ْوال َدْفُع اللَّ
َ لََقِويٌّ  ُه إنَّ اللَّ ُ َمن َينُصُ نَّ اللَّ ِ َكِثرًيا َولََينُصَ َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفهيَا اْسُ اللَّ
ُ َغالٌِب َعَل َأْمِرِه َولَِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْعَلُموَن{ ]يوسف: ٢١[. َعِزيٌز{ ]احلج: ٤٠[، }َواللَّ
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الحراك ضد مرسي.. 
 الدوافع واألسباب 

أكثر األس���ئلة إحلاحاً اآلن ت���دور حول: هل كان تولي 
مرس���ي احلكم في مص���ر مخططاً مدب���راً من اجليش 
واملخاب���رات فضاًل عن القوى اخلارجي���ة؛ لتصفية الثورة 
بتمكني اإلخوان املفخخ باألزم���ات، ومن ثم اإلجهاز عليه 

في مشهد ختامي؟
أم أن حرك���ة اجليش ج���اءت إلنقاذ البل���د من حكم 
اإلخوان الذين تس���ّببوا في تدهور اقتص���ادي وخدماتي 

وانهيار أمني وانزالق حلرب أهلية؟
وحملاولة اإلجابة عن األس���ئلة السابقة ال بد من نظرة 
س���ريعة للخصائص التي حتكم تركيب���ة اجليش املصري 
الذي يعدُّ الق���وة األولى في مصر، واقتصرنا على التاريخ 

احلديث منذ إنشائه في عهد محمد علي حتى يومنا هذا:
ففي عام 1820 استقدم محمد علي ضباطاً فرنسيني 
ليدّربوا ضباط املماليك على النظام واألس���اليب األوروبية 
العس���كرية، ث���م تولى ه���ؤالء الضباط تدري���ب اجلنود 
املصريني، وبالتدريج مت إح���الل الضباط املصريني مكان 

املماليك، وكانت هناك مشكلتان في البداية:
األولى: تتمثل في عدم االنضباط.

والثانية: اختاف ديانة املدربني عن هؤالء الضباط.
وس���رعان ما تغلب محمد علي على هاتني الصعوبتني 
مبزيج م���ن الدهاء والبط���ش، فنتج عنهم���ا أن اجليش 
املصري منذ هذا التاريخ أصبح منضبطاً شديد الصرامة 

]المسلمون والعالم[

حسن الرشيدي  ■

istratigi@hotmail.com

»حممد مرسي هو يف 
احلجز اليوم، إال أن اجلرمية 

الوحيدة التي ارتكبها أنه مت انتخابه 
رئيسًا لباده«.

هذا تعليق صحيفة تليجراف الربيطانية على انقالب اجليش على رئيسه 
يف الثالث من يوليو املاضي بعد سنة من انتخابه كأول رئيس مصري يف 

تاريخها يجيء عن طريق انتخابات شهد العامل بنزاهتها.
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في مس���ائل االنضباط وطاعة األوامر لدرجة إذالل اجلنود، 
حتى بات هذا التجنيد كابوس���اً لألسر املصرية عندما يلتحق 
أحد أبنائها باجليش مجنداً، وفي الوقت نفسه هذه الصرامة 
واالنضباط جتعل اجليش يستعصي على التمرد واخلروج عن 

األوامر.
واألمر اآلخر الناجت عن تذم���ر الرعيل األول من ضباط 
اجليش من رؤسائهم الفرنسيني، فقد حسمه محمد علي بأن 
أصبحت العلمانية الس���مة الغالبة لتوجهات اجليش املصري، 

بل الدولة املصرية كلها.
ورغم تأثر كثير من ضباط اجليش عبر تاريخه بالصحوة 
اإلس���المية، خاصة في ذروة وقوة الصح���وة في األربعينيات 
والس���بعينيات من الق���رن املاضي، لكن يبق���ى اعتناق بعض 
الضباط فكر الصحوة يش���وبه في كثي���ر من األحيان ضعف 
االلتزام لهؤالء الضباط بس���بب طبيعة ظروفهم العس���كرية 
بعيداً عن احلضانات التربوية اإلس���المية التي تصقل النفس 

وجتعلها مرتبطة بأجواء العبودية والطاعة.
وفي بداية إنش���اء جماعة اإلخوان حرصت على اختراق 
اجلي���ش ومتّكنت م���ن ج���ذب مجموعة من الضب���اط إلى 
صفوفها، لكن كما أس���لفنا لم تسعفها حضاناتها التربوية في 
صق���ل التزامهم، وعند أول محن���ة للجماعة ترك أكثر هؤالء 
الضباط اجلماعة وتفرغوا لطموحاتهم الش���خصية، بل كانوا 
أكثر شراس���ة في اضطهادها عندما أخذوا السلطة في عام 
52، ومارسوا القمع ضدها كما لم ميارسه اآلخرون، وانخرط 
هؤالء الضباط في السياس���ة ومؤسس���ات املجتمع املصري 
بشدة، وتزامن هذا مع رفعهم لواء العلمانية في محاولة لقسر 
املجتمع املص���ري عليها بعد قمع احلركات اإلس���المية وفي 

طليعتها »اإلخوان املسلمني«.
وعقب هزمية النظام العس���كري في 67 س���عت قيادات 
اجليش إلى السماح بوجود علماء أزهريني لرفع الروح املعنوية 
للجنود متهيداً ملعركة استرداد األرض، وتأثر كثير من الضباط 
باألجواء اإلسالمية التي شاعت في مصر في أعقاب الهزمية، 
وانضم بعضهم إلى اجلماعات اجلهادية، واشتركوا في اغتيال 
الس���ادات، لكن تأثر الضباط املصريني بالدعوة اإلس���المية 
ظل ف���ي غالبه األعم مقتصراً على التدين الش���خصي الذي 

يُس���مح به في اجليش املصري محافظاً على سمته العلماني 
في توجهاته.

وتولت املخابرات العس���كرية غربلة احلياة الش���خصية 
للضباط املصريني؛ فمن وجدته متأثراً بدعوات إصالحية أو 
تغييرية، تتم إحالته للتقاعد، كذلك حافظ اجليش على نواديه 

فمنع دخول امللتحني واملنتقبات.
ولذلك كان معروفاً عن املش���ير طنط���اوي مثاًل أنه كان 
محافظاً على الصلوات في املس���اجد، وبخاصة صالة الفجر، 
بينم���ا ينقل عنه قوله إنه "إذا فكر أحد من اإلس���الميني في 
السلطة س���تقطع رقبته")1(. وتنقل صحيفة الشروق عن قائد 
عس���كري كبير منذ أكثر من عام قبل تولي مرس���ي الرئاسة 
قول���ه: االنقالب عمل انتحاري، لكننا مس���تعدون لهذا العمل 

االنتحاري ملنع إقامة دولة دينية في مصر)2(.

الس��مة الثالث��ة للجي��ش املصري بع��د االنضباط 
والطابع العلماين.. االشتغال بالتجارة:

فمنذ م���ا يقرب من عام ونصف أص���درت وكالة رويترز 
تقريراً عن ثروة قي���ادات اجليش، وتنقل الوكالة عن أكثر من 
عش���رة ضباط في اخلدمة أو تقاع���دوا حديثاً من أصحاب 
الرتب املنخفضة واملتوس���طة، أنهم وزمالء لهم ضاقوا ذرعاً 
الزدياد ثراء عدد قليل من كبار الضباط، بينما تكافح األغلبية 

العظمى من الضباط واجلنود.
وق���ال رائد في اجلي���ش للوكالة: الضب���اط في اجليش 
يعانون مثل باقي املصريني، خصوصاً في جزئية رفع مستوى 
املعيش���ة.. وتتركز ثروة اجليش في يد أقلية.. »الضابط الزم 

يوصل لرتبة معينة حتى يبقى له نصيب في الثروة«.

لك��ن من أين أتى هذا الرثاء بينما الدولة املصرية 
نفسها حمدودة املوارد؟

في مؤمتر صحفي غير مسبوق عقده اللواء محمود نصر، 
مس���اعد وزير الدفاع للش���ؤون املالية، في 27 مارس 2012، 
حتدث اللواء عن النش���اط االقتص���ادي للجيش الذي يجعله 
مكتفياً ذاتياً ومعيش���ياً عن الدولة، والفائض يبيعه للمدنيني، 

))) الشروق )/)/)01).
))) املصدر السابق.
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وه���ذا الفائض هو الذي يخضع فق���ط ملراقبة الدولة وتدفع 
عن���ه الضرائب. واعترف بأن بعض الق���رارات طوال املرحلة 
االنتقالية لم تكن س���ليمة، حيث إنها اتخذت في الوقت غير 
املناس���ب.. لكن أخطر ما قاله هو تأكيده أن »أموال اجليش 
ليس���ت من أموال الدولة ولن نس���مح للدولة بالتدخل فيها؛ 
ألنها س���تخربها وسنقاتل دفاعاً عن مشروعاتنا، وهذه معركة 
لن نتركها، والعرق الذي ظللنا 30 س���نة لن نتركه ألحد آخر 
يدمره، ولن نس���مح لغيرنا أياً كان باالقتراب من مش���روعات 

القوات املسلحة«.
ه���ذا التصري���ح ينم عن بع���ض ما يصبو إلي���ه املجلس 
العس���كري، وهو: أن ميزانية اجليش ومشروعاته مستقلة وال 

يسمح بتدخل أي نظام سياسي في هذه امليزانية.
ويبرر املجلس ذلك بعدم الثقة بقدرات املدنيني على إدارة 

هذه امليزانية.
وفي تقرير نشرته صحيفة لوس أجنلوس تاميز األمريكية 
قبل تصريحات اللواء نصر بيومني، ذكر أن االستثمارات التي 
يق���وم بها اجليش تبلغ من 10% إلى 40% تقريباً من االقتصاد 

املصري.
بينم���ا يفّصل تقري���ر غربي آخر حج���م االقتصاد الذي 
يشرف عليه اجليش فيقول: إنه ومبوجب معاهدة كامب ديفيد 
كان على اجلي���ش أن يقلص قواته، وبدالً من تس���ريح مئات 
اآلالف من الرج���ال أقام اجليش مصان���ع لتوظيفهم، وتنتج 
هذه املصانع اآلن كل ش���يء بدءاً م���ن الذخيرة وانتهاء بقدور 
الطهي وطفايات احلريق وأدوات املائدة. ويدير اجليش أيضاً 
مصارف وعمليات س���ياحية وم���زارع ومحطات ملعاجلة املياه 
وسلس���لة من محطات البنزين وش���ركات مقاوالت وشركات 
اس���تيراد. والش���ركات التي ميلكها اجليش منفرداً معفاة من 
الضرائب، ويعمل فيها املجندون الذين يتقاضى الواحد منهم 
م���ا بني 17 و28 دوالراً في الش���هر، غي���ر أن اجليش يتولى 

إطعامهم ويقدم لهم الرعاية الطبية)1(.

السمة الرابعة للجيش املصري:
م���ن أهم أهداف اتفاقية كام���ب ديفيد عام 1979 وضع 
اجليش املصري حت���ت املراقبة األمريكية لضمان ابتعاده عن 
أي تفكير في خوض حرب ضد »إسرائيل« أو عرقلة املصالح 
األمريكية، وذلك بربط تس���ليحه مبعونة أمريكية تقدر سنوياً 

))) رويترز ))/)/)01).

ب� 1.3 مليار دوالر، وتش���مل أيضاً برام���ج تدريبية للضباط 
املصري���ني للتعرف عل���ى أفكارهم وتوجهاته���م، مع إمكانية 
تعديله���ا وتغيير اجتاهاتها عن طري���ق هذه الدورات بربطهم 

باحلياة األمريكية وقيمها.
ن���ت الواليات املتح���دة من احتواء  وخ���الل ثلث قرن متكَّ
اجليش املصري عن طريق تلك املعونة التي يس���تطيع اجليش 
املص���ري بها حتدي���ث معداته وتدريب قواته بالش���كل الذي 

يضمن التفوق اإلسرائيلي ويحافظ على املصالح األمريكية.
هذه الس���مات األربع للمؤسسة العس���كرية: االنضباط 
والعلماني���ة والتجاري���ة والتبعية؛ أثرت ف���ي طبائع الضباط 
املصريني، فأصبحوا مزيجاً من الطاعة املطلقة وفق التسلسل 
القيادي العس���كري، إضافة إلى التدّين الكاره لإلس���الميني 
وفكرة احلركة باإلس���الم، واالهتمام باملصالح املادية والثراء، 
لك���ن األمر ال يخلو من وجود وطنيني يهتمون مبس���ائل األمن 

القومي املصري مع متتعهم بالصفات السابقة.
فقد كش���فت وثائ���ق ويكيليكس عن أنه ج���اء في برقية 
دبلوماس���ية لوزارة اخلارجية األمريكية تعود إلى عام 2008، 
أن املشير طنطاوي، وزير الدفاع املصري السابق، ملتزم مبنع 
الزج مبصر ف���ي أي حروب جديدة، كما أنه أبدى مراراً عدم 

االرتياح لتركيز الواليات املتحدة على مكافحة اإلرهاب.
وعل���ى العموم يدرك العس���كريون املصري���ون خطوطهم 

احلمراء جيداً فال يخرجون عنها بأي حال.

تسييس اجليش املصري:
كان للجي���ش املصري ط���وال تاريخه دوره املش���هود في 
السياس���ة املصرية، وإن اختلفت وتيرة هذا الدور عبر عقود 

طويلة.
وتش���هد ثورة عرابي على هذا الدور عندما قام الضابط 
أحم���د عرابي بقيادة حترك للجيش وس���رعان ما حتول إلى 
ث���ورة على اخلديوي توفيق احتجاجاً عل���ى التدخل األوروبي 
في ش���ؤون البالد، وسرعان ما هزمت جيوش اإلجنليز جيش 
عراب���ي وأعقبها احتالٌل ملصر دام س���بعني عام���اً، ومت حل 
اجليش املصري وإعادة تكوينه بضباط إجنليز، وتدريجياً عاد 
الضب���اط املصريون مرة أخرى، وف���ي الثالثينيات من القرن 
العشرين مت إدخال الطبقة الوسطى من املجتمع املصري إلى 
سلك الضباط، وهؤالء تأثروا بالتيارات الفكرية التي كان ميوج 
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به���ا املجتمع املصري حينئذ؛ لذل���ك التحق كثير من الضباط 
باألحزاب واجلمعيات الس���رية في ذل���ك الوقت، ما نتج عنه 
نشأة تنظيم الضباط األحرار الذي كان يضم بني جنباته كثيراً 
من الضب���اط اإلخوان، وقام هذا التنظيم بانقالبه املش���هور 
في 52، ومت اس���تبعاد اإلخوان، وحدثت املواجهة الكبرى بني 
ل باجلماعة، وبعد أن استتبَّ األمر  اإلخوان والتنظيم الذي نكَّ
للضباط انخرط هؤالء في مؤسس���ات الدولة وشهدت البالد 
عس���كرة للمناصب والوظائف العليا في أمر غير مسبوق، ما 
جرَّ الب���الد إلى هزمية ماحقة ف���ي 67، وكان الدرس األكبر 
ال���ذي أخذته قيادات اجليش من ه���ذه احلرب عدم التدخل 
في السياس���ة، وهذا ما أثبتته التطورات الالحقة في أزمتي 
اضطراب���ات عام 77 ومترد األمن املركزي عام 86، حيث نزل 
اجليش لفض هذه االضطرابات ث���م عاد لثكناته من دون أن 

يأخذ نصيباً في السلطة، وساعده على ذلك أمران:
انشغال اجليش واس���تفراده بأوضاعه الداخلية دون . 1

تدخل النظام السياسي.
وجود ضابط على رأس السلطة السياسية.. 2

لك���ن في أواخر عهد مبارك ومع اتس���اع نطاق الفس���اد 
ف���ي الدولة وورود أنباء عن احتم���االت التوريث البن مبارك؛ 
بدأت قيادات اجليش التفكير جيداً في التدخل ملنع التوريث، 
وس���اعدها على ذلك قيام ث���ورة 25 يناير، فعمد اجليش إلى 
التدخل اخلفي عن طريق مخابراته العس���كرية، وكان يهدف 
إلى إس���قاط الداخلية، الذراع الباطش���ة حلس���ني مبارك، 
وذراعه السياس���ية املتمثلة في احلزب الوطني.. وعن طريق 
إحراق مقار كل م���ن الداخلية واحلزب قطعت األذرع األمنية 
والسياسية لنظام مبارك، ومبوقف اجليش واملخابرات العامة 
بزعامة س���ليمان احملايد الظاهري، َفَقَد مب���ارك كل أركان 
نظامه، وكان مستعداً لقبول حل يبقيه حتى نهاية مدته، ووافق 
اجليش عل���ى هذا احلل، لكن املتظاهري���ن أبوا إال أن يرحل 
مبارك، فتم إجباره على التنحي، وأصبح املجلس العس���كري 
احلاكم بأمره في مصر، وبرز دور عبد الفتاح السيسي، رئيس 
املخابرات العس���كرية، باعتباره قد قام بالدور األبرز في ثورة 

25 يناير.

خطورة عبد الفتاح السيسي:

برز دور عبد الفتاح السيسي بعد الثورة، لكن احلقيقة أن 

دوره ب���دأ قبل ثورة 25 يناي���ر 2011 مبا يقرب من عام، فقد 
مت تكليفه من قبل املشير طنطاوي بإعداد خطة طوارئ للدور 
ال���ذي ميكن أن يلعبه اجليش عند االنتقال احملتمل للس���لطة 
من مبارك إلى جنل���ه األصغر جمال. وتوقعت خطة الطوارئ 
أن يبدأ س���يناريو نقل السلطة في مايو )2011(، وأن تصحبه 
احتجاجات واس���عة قد تس���تدعي تدخل القوات املس���لحة 
إلجهاض هذا السيناريو. اخلطة نّفذت في سياق مختلف مع 

اندالع ثورة يناير.
يقول عبد الله الس���ناوي)1(: قبل خمس���ة أشهر )يقصد 
من تاريخ تولي مرس���ي الرئاسة( سألت قائداً عسكرياً كبيراً: 
من وزير الدفاع القادم؟ أج���اب بكلمات مقتضبة: إنه أمامك 
اآلن، مش���يراً إلى اللواء عبدالفتاح السيسي، مدير املخابرات 
احلربية، ال���ذي كان يجلس بجواره. حجج���ه في تزكيته أنه 
أصغر أعضاء املجلس العسكري سناً، وأن املؤسسة العسكرية 
حتتاج إلى جتديد دم ش���امل في قياداتها التي »شاخت« في 
مواقعها، وأن جيله يتعنيَّ عليه اآلن أن يخلي تلك املواقع جليل 
جديد من القادة العس���كريني يتولى إعادة االنضباط للقوات 
املس���لحة عند عودتها ملهامها في حف���ظ األمن القومي ورفع 

مستويات التدريب تأهباً ألي احتماالت تطرأ.
يضيف الس���ناوي في هذا احلوار الذي لم يكن للنش���ر 
وش���هد وقائعه ثالث���ة من كب���ار الصحفيني.. ق���ال القائد 
العس���كري البارز: هذا ليس رأيي وحدي.. إنه تفكير املشير 

حسني طنطاوي نفسه.
ويؤكد اخلبر الذي قاله الس���ناوي ما نشرته صحيفة وول 
س���تريت جورن���ال األمريكية من تقرير يؤكد فيه أن املش���ير 
طنطاوي قدم السيس���ي ملستشار أوباما لشؤون اإلرهاب على 

أنه وزير الدفاع القادم في مصر.
ه���ذه الثق���ة جعلت السيس���ي يقود اختي���ارات املجلس 
العس���كري طوال أح���داث الثورة؛ فقد كان يضع ما يس���مى 
س���يناريوهات تقدير املوقف على طاولة االجتماع، وفي معظم 
األحيان ينتصر السيسي بالس���يناريو الذي يراه مناسباً حلل 
األزمة، وبعض هذه الس���يناريوهات كان يعرضها مباشرة على 
املشير دون بقية قادة املجلس األعلى للقوات املسلحة، ويتخذ 

فيها املشير قرارات فورية دون الرجوع للمجلس)2(.
الالفت لالنتباه هنا أن ترقي الفريق السيسي في املناصب 

))) الشروق 0)/)/)01).
))) الفجر ))/5/)01).
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كان سريعاً مقارنة بآخرين، فعادة حينما يتولى ضابط منصباً 
يظ���ل فيه تقريباً من عام إلى عام ونص���ف العام حتى ينتقل 
إلى منصب أعلى منه، لكن السيس���ي كان يبقى لس���تة أشهر 
فقط في املنصب حتى يس���تلم مهمة أكبر، والس���ر في ذلك 
عالقته الوطيدة باملشير طنطاوي واجلملة التي قالها طنطاوي 
عنه: »السيس���ي ال يفعل سوى ثالثة أشياء في حياته: الصالة 
وقراءة القرآن، ثم العمل، ثم ممارسة الرياضة«.. هذه املقولة 
انتش���رت كثيراً بني ضباط القوات املس���لحة، ورسمت صورة 
ذهنية جيدة عنه، واختاره طنطاوي ليشغل أهم منصب داخل 
األمانة العامة لوزارة الدفاع، وهو رئيس فرع املعلومات واألمن، 
وأسهم هذا في تقريب العالقة بينهما وإضفاء هالة كبيرة على 
شخصية السيسي بني أجيال مختلفة من الضباط، فالتقارير 
الت���ي يكتبها كفيلة بصعود أو هبوط أي قيادة عس���كرية، ثم 
حصل في فت���رة وجيزة على مكافأة ثانية من املش���ير وهي 

تعيينه مديراً للمخابرات احلربية)1(.

السيسي واإلسالميون:

منذ بداية الثورة مت تقس���يم امللفات على أعضاء املجلس 
العس���كري، وكلف طنطاوي الفريق السيس���ي مبلف اإلخوان 
املسلمني واإلس���الميني، حيث تولى االتصال بهم وعقد معهم 

الصفقات.
حرص السيس���ي طوال وجوده في املرحلة االنتقالية وفي 
فترة تولي مرس���ي، على إشعار اإلسالميني بأنه منهم، يعتنق 

أفكارهم ومبادئهم في اإلصالح والتغيير.
أذكر أني قابلت)2( أحد القيادات الكبرى التاريخية إلحدى 
اجلماعات اإلس���المية التي دخلت في ص���دام داٍم مع نظام 
مبارك استغرق عدة سنوات، وسألته عن رأيه بالسيسي، فذكر 
لي معرفته بالسيسي منذ عام 1981، حيث كان السيسي برتبة 
م���الزم أول، وكان هذا القيادي برتب���ة مقدم، ودخل القيادي 
اإلسالمي املعتقل حينئذ في أعقاب اغتيال السادات، وبعدها 
بش���هور قليلة فوجئ بقصاصة ورقية من السيس���ي مكتوب 
فيها: ملاذا تعّجلتم؟ ويستمر القيادي في روايته ويقول: بعد أن 
صعد السيسي وزيرا للدفاع في أعقاب تولي مرسي مسؤولية 
الرئاس���ة، زرته - أي القيادي اإلس���المي - ف���ي مقر وزارة 
الدفاع، وس���ألته: ماذا تفعلون مع مرسي؟ فأجابه السيسي: 

))) املصدر السابق.
))) مقابلة لكاتب املقال مع القيادي بتاريخ يناير )01).

لقد ظللنا ثالثني سنة نحمي مبارك الذي تعرفه جيداً بدوافع 
وطنية، وعندما يجيء من يحمل فكرنا ماذا سنفعل معه؟

وتتع���دد املص���ادر التي تذكر م���دى ارتباط السيس���ي 
باإلسالميني وحضوره دروس الدكتور العوا.

وهكذا اطمأن اإلس���الميون إلى أن السيس���ي معهم، بل 
واحد منهم!

ورغم أن السيس���ي بدأ منذ نوفمب���ر 2012 يأخذ منحى 
مبتعداً علنياً عن الرئاسة بشكل تدريجي، لكن ظل اإلسالميون 

واثقني به.
تقول)3( الدكتورة أميمة كامل، مستش���ارة الرئيس املصري 
محمد مرسي لشؤون املرأة واألسرة، وهي أحد قيادات جماعة 
اإلخوان املسلمني في قسم املرأة؛ إن أداء السيسي اتسم بكونه 
أداء مخادعاً كان يتمثل في التبسط والتقرب من الناس، بينما 

كان شخصاً مختلفاً وهو يلقي البيان التحذيري يوم اإلثنني.
ويقول مراد علي)4(، املتحدث باسم حزب احلرية والعدالة، 
إن اجليش قرر مس���بقاً عزل مرس���ي، وإن السيسي لم يكن 
مستعداً ملناقشة التنازالت التي كان الرئيس مستعداً لتقدميها. 
وأضاف »كنا س���اذجني.. لم نكن نتخيل أن اخليانة ميكن أن 

تصل إلى ذلك احلد«.
وتقول »نيويورك تامي���ز«)5( في يوم 21 يونيو حينما أعلن 
السيسي صراحًة أن التوتر املجتمعي بني املؤيدين واملعارضني 
قد أدى إلى انش���قاق املجتمع املصري، وه���ذا يدعو القوات 
املُس���لحة إلى "التدخل". وملا س���أل مرسي السيسي عن هذا 
البيان، قال السيسي إنه بيان ملجرد تهدئة بعض القادة داخل 
اجلي���ش، وإنه ليس أكثر من محاول���ة الحتواء غضب هؤالء، 
ومن ثم لم يُباِل مرس���ي بعد ه���ذا البيان األول بأن االنقالب 

قد أصبح قريباً.
وروى املتحدث األسبق باسم الرئاسة املصرية ياسر علي 
تفاصي���ل اللحظات التي أعقبت بيان مهلة ال� 48 للسيس���ي، 
يقول: بعدما أصدر السيسي بيان مهلة ال� 48 ساعة، ذهب إلى 
القصر اجلمهوري، وفي حضوري وبعد أن أدوا الصالة خلف 
الرئيس مرسي، سألُت السيسي ملاذا هذا البيان؟ سيظهر أننا 
لس���نا متفقني. فأجابني السيسي باحلرف الواحد: ال تتركوا 

))) وكالة األناضول 10/)/)01).
))) اجلارديان 5/)/)01).
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لهم فرصة ليجعلونا نختلف مع بعضنا البعض.
أي أن خداع السيس���ي للرئيس استمر قبل 48 ساعة من 

االنقالب.
يق���ول الدكتور باس���م عودة، وزي���ر التموي���ن والتجارة 
اخلارجية)1( الذي قدم اس���تقالته عقب االنقالب العس���كري، 
إنه يعرف السيس���ي من خالل فترة الس���تة أشهر التي تولى 
فيه���ا وزارة التموين، واصفاً إياه بأن���ه رجل يخطط قبل أن 
يتخ���ذ قراره، وقبل أن يخطط يفكر ويتفق وينس���ق، فما نراه 
اليوم ليس أبداً نتاج أيام، بل نتاج أسابيع وشهور من اتفاقيات 

واستعداد للتنفيذ.
واحلقيقة أن الرئيس مرسي حتى لو عرف باملؤامرة مبكراً 
فإن اخليارات أمامه كانت س���تظل محدودة في ظل س���يطرة 
السيس���ي على اجليش عن طريق مخابراته العسكرية وبقية 
أجهزة الدولة التي تناصب مرسي واإلسالميني العداء )شرطة 

– قضاء - إعالم - أجهزة تنفيذية(.
وقد حاول مرسي في األسابيع األخيرة استمالة عدد من 
قيادات اجليش، لكن كما أسلفنا فإن االنضباط القيادي داخل 

اجليش على درجة عالية من االنضباط.

لكن ما هي دوافع السيسي للتحرك؟
ف���ي رواية صحيفة نيويورك تامي���ز األمريكية)2( خلصت 
الس���بب املباش���ر في التغيير وهو رفضه إم���الءات أمريكية 
تقضي بتنازل مرس���ي عن احلكومة وقبول���ه بتعيني حكومة 
جدي���دة ومحافظني ج���دد ورئيس وزراء جدي���د يتمتع بكل 

الصالحيات التشريعية.
وتس���تمر الصحيفة األمريكية ف���ي رواياتها وتقول: تلقى 
الرئيس محمد مرس���ي وهو وسط حراس���ه أثناء الساعات 
األخي���رة من حكمه كأول رئيس منتخب ملصر، مكاملة من وزير 
خارجية عربي تضّمنت عرضاً أخيراً إلنهاء األزمة في البالد 
مع جنراالت العسكر. وأضاف املستشارون أن وزير اخلارجية 
كان مفوضاً من واش���نطن. وأضاف املساعدون أنه بعد ذلك 
توج���ه عصام احلداد، مستش���ار الرئيس مرس���ي للش���ؤون 
السياس���ية، إلى الغرفة املجاورة إلخبار السفيرة األمريكية آن 
باترسون برفض مرسي، وحينما رجع احلداد قال إنه تكلم قبل 

))) الشعب، اإلثنني، 5) يوليو )01).
))) نيويورك تاميز - 6يوليو – مصدر سابق.

ذلك إلى سوزان رايس، مستش���ارة األمن القومي، وبعد ذلك 
بدأ احلراك العس���كري بالفعل. وقد جاء على لسان املترجم 
املساعد "س���تخبرنا األم بالتوقف جميعاً عن اللعب في ساعة 
معينة"، مشيراً بذلك إلى التعبير املصري الساخر عن الدولة 

الغربية الراعية لذلك، وهي )ماما أمريكا(.

لكن لماذا تفعل أمريكا ذلك؟

في البداية راهنت أمريكا على مرسي بعد إرسال اإلخوان 
رس���ائل تطمينات إلى الواليات املتحدة بأنه مستعد للحفاظ 
على مصاحلها في املنطقة وضمان أمن )إسرائيل( ومكافحة 
اإلرهاب.. فالواليات املتح���دة كانت تريد منوذجاً مثل منوذج 
أردوغان في العلم العربي يستطيع احتواء اجلماعات اجلهادية 
في املنطقة ويق���دم منوذجاً دميقراطياً ال يصطدم باحلضارة 
الغربية، لكن مبرور الوقت ذهبت مراكز الدراسات واألبحاث 
األمريكية إلى أن منوذج مرسي في احلكم هو منوذج إسالمي 
متط���رف أقرب ألفكار س���يد قطب، كما يقول���ون. وازدادت 
الش���كوك أثناء أزمة غزة وتدّخل مرس���ي فيها واس���تطاعته 
اخل���روج بحل أظهر حم���اس كطرف منتص���ر، وفي الوقت 
نفسه خطا مرس���ي خطوات حثيثة نحو زعامة جديدة للعالم 
اإلسالمي بعد خطابه في طهران، وبدأ اخلوف يدب في الدول 
القريبة في املنطقة واحلليفة القوية لواشنطن التي استشعرت 
اخلط���ر بامتداد تأثير الثورة املصرية إل���ى أراضيها، وبدأت 
)إس���رائيل( تضج بالش���كوى منه؛ فكان ال بد من إنهاء حكمه 

كما في اخلطوات التي بّيناها سابقاً.
لكن سرعان ما انقلب السحر على الساحر، فقد استوعب 
اإلسالميون الصدمة، وباتوا اآلن الطرف املبادر لقلب املعادالت 
اإلقليمية الدولية احمللية مرة أخرى، واس���تطاعوا أن يأخذوا 
بزمام التحركات في الشارع، وبدأت قلوب الناس الكارهة لهم 
نتيجة اإلعالم املضلل ترنو إليهم، وبإذن الله س���ترتفع الراية 

لتبدأ بالزحف إلى كل مكان.
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فقد بدأ ذلك املشهد يتشّكل منذ أن أعلن الرئيس املصري 
املنتخب محمد مرس���ي نيته حترير اإلرادة املصرية، وبدأ ذلك 
مبكراً م���ن األيام األولى حلكمه الذي ت���واله في الثالثني من 
يوني���و 2012، حيث بدأ جوالت خارجي���ة إلى كل من الصني 
وإثيوبيا وأوغندا وإيران وباكستان والهند وروسيا، إضافة إلى 
البرازيل وجنوب إفريقيا، وكل تلك الزيارات كانت تشّكل أعمدة 
سياس���ته اخلارجية، والتي اتضح بج���الء بعد أيام قالئل أنها 
تبتعد كثيراً عن مس���ار الواليات املتح���دة األمريكية، بل بدأت 

بتهديد مصاحلها االقتصادية والسياسية في املنطقة.
ذل���ك االبتع���اد وصل إلى ذروت���ه عندما حط���ت طائرة 
الرئي���س املصري في طهران حلضور قم���ة عدم االنحياز في 
30 أغسطس، وهي الزيارة التي مثلت تاريخاً فاصاًل للواليات 

املتح���دة في عالقتها مع نظام مرس���ي، حيث بدأت منذ ذلك 
احلني تخرج الرس���ائل من أوباما بأن مصر في عهد مرس���ي 
"ليست حليفاً وال عدواً"، وهو التصريح األكثر حدة الذي يخرج 
من رئيس أمريكي بعد عقود من العالقات االس���تراتيجية بني 
الدولتني. فقد سبقت زيارة مرسي ضغوط أمريكية لعدم كسر 
العزلة التي فرضتها واش���نطن على النظ���ام اإليراني، الذي 
أراد أن يُظه���ر للعالم بعقده لقمة عدم االنحياز، أنه قادر على 
احلش���د وااللتفاف حول العقوبات والعزلة األمريكية، وكانت 
الضغ���وط األمريكي���ة متمثلة في عدم زيارة الرئيس بنفس���ه 
القمة، لكن إيفاد وزير خارجيته أو أي مسؤول آخر أقل حجماً، 
إال أن الرئي���س أصر على احلضور بنفس���ه، وكانت تلك أولى 
العالمات الفارقة على طريق الش���قاق بني القاهرة وواشنطن 

في عهد مرسي.

]المسلمون والعالم[

حممد سليمان الزواوي)*(  ■

istratigi@hotmail.com

)�( مدير وحدة العالقات الدولية، املركز العربي للدراسات اإلنسانية بالقاهرة.

كثري من املابسات أحاط باملشهد الكئيب الذي 
خّيم على مصر يف األيام الثاثة األوىل من شهر يوليو، 
والتي شهدت تغيريًا يف السلطة املدنية املنتخبة 

بإرادة شعبية أفرزتها ثورة يناير، فقد مثل ذلك قمة 
جبل اجلليد الذي ظهر على الساحة املصرية، فيما 
بقيت قاعدته التي تشكلت داخليًا وإقليميًا وخارجيًا 

خافية عن األنظار، رغم أنها كانت آخذة يف التشّكل 
ألشهر عديدة، وعلى مسارات متنوعة، من أجل 
وأد التجربة السياسية املصرية الوليدة، ألهداف 

سنحاول توضيحها يف األسطر القادمة.
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وف���ي ذلك الوقت كت���ب توماس فريدمان ف���ي »نيويورك 
تاميز« مقاالً بعنوان "انعطافة مرس���ي اخلاطئة")1( قال فيه إن 
تلك اخلطوة من مرس���ي خاطئة ومزعج���ة للجانب األمريكي. 
ويعّد توماس فريدمان واحداً من املقربني من دوائر صنع القرار 
األمريكي، وقال إن اإلزعاج في زيارة مرسي أيضاً ألنها واحدة 
من أولى زياراته خ���ارج مصر، ولقمة عدم االنحياز )املعارضة 
لإلمبريالية األمريكية باألس���اس(. ووجه فريدمان خطابه إلى 
مرس���ي قائاًل: "إن زيارت���ك تعني أنك تدع���م النظام الديني 
اإليراني، وهي رس���الة إلى شعب إيران أيضاً أنه نظام شرعي 
وال حاجة للخروج علي���ه بتظاهرات منادية بالدميقراطية مثل 

تلك التي جلبتك إلى سدة احلكم في مصر".
وتركز االنزعاج األمريكي حينئذ من تلك الزيارة على ثالثة 
منغصات، األول: كسره العزلة الدولية على إيران، الثاني: دعمه 
قمة عدم االنحياز املعادية للواليات املتحدة، والثالث: أن الزيارة 
متث���ل دعماً للنظام اإليراني غير الدميقراطي من وجهة النظر 
األمريكية؛ لذلك فإنها تقوض جهود واش���نطن لتغيير النظام 
هناك، وتقوض مصاحله���ا طويلة األمد، وكل تلك مثلت نقاطاً 

مبكرة على طريق الصدام مع واشنطن.
أما على اجلانب اإلسرائيلي، فقد انتقدت صحيفة "يديعوت 
أحرونوت" اإلسرائيلية زيارة الرئيس مرسي إليران، زاعمة أن 
هذه اخلطوة متثل جرس إن���ذار يجب احلذر منه، خاصة في 
ظل ما أس���مته الصحيفة رغبة اإلخوان املسلمني في حتسني 
العالقات بقوة مع طهران، وخشيت الصحيفة من أن يكون هذا 
التحسن على حساب )إسرائيل( في النهاية. ووصفت صحيفة 
"معاريف" اإلسرائيلية زيارة مرسي لطهران بأنها مغامرة يجب 
احلذر منها، خاصة في ظل التهديدات التي متثلها إيران، سواء 

(1)  Morsi’s Wrong Turn, THOMAS L. FRIEDMAN, August 
28, 2012: http://www.nytimes.com/201229/08//opinion/
friedman-morsis-wrong-turn.html?_r=0.

للعالم أو للمنطقة)2(.
لذا كان واضحاً منذ بداية عهد مرس���ي أنه يريد أن ينتهج 
سياس���ة خارجية تعتمد على التنوع وعلى االس���تقاللية وعلى 
حتري���ر اإلرادة املصرية، وظهر ذل���ك جلياً أيضاً في محاوالته 
لتنويع مصادر السالح بعدما عقد صفقات عسكرية مع كل من 
الصني وروس���يا، وهي الصفقات التي أزعجت واش���نطن التي 
توفر ملصر معونة س���نوية قدرها 2.1 مليار دوالر، منها 1.3 
مليار دوالر معونة عس���كرية، طبقاً التفاقية كامب ديفيد، وهو 
ما مثل س���بباً جديداً النزعاج الواليات املتحدة؛ فتنويع السالح 
املصري سيمثل كس���راً حللقة جديدة من تبعية مصر للواليات 
املتحدة، التي تضمن التفوق النوعي لصالح إسرائيل دائماً، لكن 
استيراد صواريخ من روسيا مثل S300 على سبيل املثال، ميكنه 

أن يغير قواعد اللعبة وميثل تهديداً للطائرات اإلسرائيلية.
كما سعى مرس���ي أيضاً إلى حترير إرادة بالده عن طريق 
تقليل االعتماد على استيراد القمح، الذي تعد مصر أكبر دولة 
مس���توردة له في العالم، وحاولت حكومة مرس���ي أن تخفض 
استيرادها من القمح بنسبة 35% من أجل تقليل عجز املوازنة، 
واس���توردت 3.4 مليون طن فقط في عام 2012م)3(، في حني 
تستورد مصر من الواليات املتحدة فقط ما قيمته 17.7 مليار 
دوالر س���نوياً من القمح)4(، وهو ما ميثل أضعاف قيمة املعونة 
االقتصادية والعس���كرية التي تعطيها الواليات املتحدة ملصر، 
وميثل ذلك املبلغ دعم���اً للفالح األمريكي والقتصاد بالده؛ لذا 
فإن مش���روعات مرس���ي لالكتفاء الذاتي من القمح تدريجياً 

مثلت جرس إنذار جديد لواشنطن.
كما بدأت مصر ترس���م لها سياس���ة خارجية مستقلة بعد 
ث���ورة يناير، وبدأت التعام���ل مع قضايا املنطقة بحس���م كما 
ظهر جلياً ف���ي أزمة غزة األخيرة في نوفمب���ر 2012، بعدما 
اس���تطاعت اجلهود املصرية أن تس���هم في وقف إطالق النار 
وحتقن دماء الفلس���طينيني، وأج���رى رئيس الوزراء املصري - 
آنذاك - هش���ام قنديل زيارة لغزة لكسر احلصار عليها، وزار 
اجلرحى في مستش���فيات غزة، وبدا أن مصر بدأت تخط لها 
دوراً واضحاً في السياس���ات اإلقليمية، وتالحم ذلك الدور مع 
الدور التركي املتصاعد في املنطقة، ما مثل بداية تشكيل محور 

))) جريدة الوفد املصرية، عدد اجلمعة ، 1) أغسطس )01)م، بعنوان: »انزعاج أمريكي 
وصهيوني من زيارة مرسي لطهران«.

(3)  Bloomberg, «Egypt Seen Buying More Russian, U.S. Wheat 
on Financial Woes», By Maria Kolesnikova - Apr 17, 2013.

(4)  Egypt Independent, «US to export wheat to Egypt», 
132013/03/: http://www.egyptindependent.com/news/us-
export-wheat-egypt.
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جديد في السياس���ات اإلقليمية لم يك���ن حتماً لصالح الكيان 
الصهيوني، الذي وجد نفس���ه ألول مرة عاجزاً عن إطالق يده 
وحرق الفلسطينيني بالفس���فور األبيض كما فعل إبان عدوانه 

الغاشم على غزة أواخر عام 2008.
كم���ا مثلت زي���ارات الرئيس مرس���ي إلى أعم���اق القارة 
اإلفريقية حيث منابع النيل، بعداً آخر لقوة مصر اإلقليمية التي 
مت في عهد الرئيس الس���ابق حسني مبارك، وكذلك  طاملا تقزَّ
أدى ذلك إلى تقويض أمن مصر القومي فيما يتعلق مبلف املياه، 
والذي عملت إس���رائيل فيه من كثب من أجل خنق مصر ومنع 
مصادر املياه عنها من اجلنوب، فقام مرس���ي بزيارات إلى كل 
من إثيوبيا في 15 يولي���و 2012 حلضور القمة اإلفريقية التي 
طاملا غاب عنها س���لفه مبارك، ثم عاد إل���ى أوغندا ثانية في 
التاس���ع من أكتوبر من العام ذاته لالحتفال بعيد اس���تقاللها، 
وهي مناس���بة لم يكن ليلتفت إليها مبارك أيضاً، وتأتي أهمية 
أوغن���دا من أنها من إحدى دول مناب���ع النيل، وفي 27 مارس 
2013 زار مرس���ي أيضاً جنوب إفريقيا، ف���ي زيارات مكوكية 
ملختلف الدول حول العالم مبسافة بلغت 70200 كم، أي مبعدل 

الدوران حول الكرة األرضية خمس مرات)1(.
ومن خالل حتليل سلوك اإلدارة املصرية في عهد الرئيس 
مرسي من كل املعطيات السابقة، بدا واضحاً للواليات املتحدة 
أن مص���ر تبتعد عن الفل���ك األمريكي، وأنها بدأت تس���تعيد 
دوره���ا اإلقليمي وبات نفوذها ميتد حتى إيران وتركيا وإثيوبيا 
وأوغندا، واس���تعادت مصر دورها في دوائر نفوذها اإلقليمي 
ومجالها احليوي مرة ثانية، وكل ذلك كان ميثل تهديداً مباشراً 
ألمن إس���رائيل وبالتبعية ألمن الوالي���ات املتحدة، لذا بات من 
الضرورة أن تقوم الواليات املتحدة بكسر ذلك االجتاه املتنامي 

لتحرير اإلرادة املصرية.
حيث كش���فت »اجلزيرة« القطرية عن وثائق تؤكد حصول 
ناش���طني معارضني ملرس���ي على ماليني الدوالرات من أجل 
زعزعة اس���تقرار البالد وتقويض حكم مرسي. وكشف املوقع 
عن مبالغ مالية استلمها كل من العقيد عمر عفيفي، الشرطي 
الس���ابق والهارب في الواليات املتحدة، وإس���راء عبد الفتاح، 
الناش���طة بحركة 6 أبريل، ومايكل منير، أحد نش���طاء أقباط 
املهجر ورئيس حزب احلي���اة املصري، وكذلك محمد عصمت 
السادات؛ وكلهم تلقوا ماليني الدوالرات حتت غطاء مساعدات 

للمنظمات األهلية واملدنية ولدعم الدميقراطية في مصر.

))) جريدة »الوطن« املصرية: جوالت »مرسي« اخلارجية تليق بـ »رحالة« أكثر من رئيس 
جمهورية، )0-)0-)01)، على الرابط التالي:

 http://elwatannews.com/news/details/217373.

وأش���ار موقع اجلزيرة إل���ى أن برنام���ج وزارة اخلارجية 
األمريكي���ة، الذي يطلق عليه مس���ؤولون أمريكيون أنه مبادرة 
"مس���اعدة الدميقراطية"؛ هو جزء من جهد إدارة أوباما التي 
تعمل على نطاق واس���ع في محاولة لوق���ف تراجع العلمانيني 
املوالني لواشنطن، والسعي إلى استعادة النفوذ في بلدان الربيع 
العربي التي ش���هدت صعوداً من اإلسالميني الذين يعارضون 

إلى حد كبير مصالح الواليات املتحدة في الشرق األوسط.
وتاب���ع أن املعلومات التي مت احلص���ول عليها حتت قانون 
حرية املعلومات، واملقابالت، والس���جالت العامة، تكشف عن 
أن "املس���اعدة من أجل الدميقراطية" املقدمة من واش���نطن 
رمب���ا تكون قد انتهكت القانون املص���ري الذي يحظر التمويل 
السياس���ي األجنبي، كما قاموا بانتهاك لوائح حكومة الواليات 
املتحدة التي حتظر اس���تخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل 
السياس���يني األجانب، أو متويل أنش���طة تخريبية تس���تهدف 
احلكومات املنتخب���ة دميقراطياً، كما تلقى بعض أعضاء جبهة 
اإلنقاذ، وهي الكتلة املعارضة الرئيسية للرئيس مرسي، متوياًل 
من الوالي���ات املتحدة، حيث قاموا بدعم حمالت االحتجاجات 
في الشوارع التي حتولت إلى العنف ضد احلكومة املنتخبة، في 
تناقض ش���ديد مع املبادئ التوجيهية اخلاصة بوزارة اخلارجية 

األمريكية)2(.
مما س���بق يتضح جلياً املصلحة العلي���ا للواليات املتحدة 
إلسقاط الرئيس مرسي، وكذلك تكشف الوثائق متويل واشنطن 
مختلف اجلماعات املناهضة ملرسي التي عملت على إذكاء العنف 
وحرق األرض من حتت قدمي���ه طوال فترة حكمه، وبالتحديد 
بعد اإلعالن الدستوري الصادر في نوفمبر 2012، والذي مثل 
انطالق ش���رارة الهجوم على الرئيس املنتخب وتقويض دعائم 
حكمه لصالح مختلف األطراف احمللي���ة واإلقليمية والدولية، 
وبات واضحاً من خالل فصول تلك املس���رحية التي لم يسدل 
الس���تار عنها بعد، أن الواليات املتحدة ش���ريك أساس���ي في 
اإلطاحة مبرسي، لكن رغم كل تلك املؤامرات، فال يزال هناك 
فصل لم يكتمل، حيث ال تزال اجلماهير احملتش���دة في ميادين 
مصر حتاول أن تكتب مش���هد النهاية، ب���أن ترفض االنقالب 
العس���كري، وأن تعيد الشرعية مرة ثانية إلى الشعب املصري، 
وأن ترف���ض التدخ���الت اإلقليمية والدولية في إرادة ش���عب 

سطرها بدمائه في ثورة يناير 2011.

(2)  Aljazeera, Exclusive: US bankrolled anti-Morsi activists, 
10 Jul 2013 : http://www.aljazeera.com/indepth/featur
es/20132013710113522489801/07/.html.



43 العدد 314



العدد 44314

)إسـرائيـل(..

ومكاسب بالجملة

لقد أقدمت )إسرائيل( على اخلطوات التالية من أجل إجناح 
االنقالب على أول رئيس عربي منتخب:

) - عم���ل نتنياهو عل���ى تأمني دعم دولي واس���ع النطاق 
لالنق���الب من خالل القيام بحملة دبلوماس���ية ش���ملت إجراء 
اتصاالت ش���خصية بعدد م���ن قادة الدول، ال س���يما الواليات 
املتحدة وال���دول املهمة في أوروبا؛ إلقناعه���م بأهمية اإلعالن 
عن تأيي���د االنقالب دون أي تردد. وقد أكدت وس���ائل اإلعالم 
الصهيونية أن نتنياهو كلّف س���فراء الكيان الصهيوني في الغرب 
باالتصال بحكومات هذه الدول ومحاولة إقناعها بأهمية التحول 
االس���تراتيجي الذي يش���تمل على التخلص م���ن حكم اإلخوان 
املس���لمني في مصر و"العوائ���د اإليجابية" له���ذه اخلطوة على 
مصال���ح الغرب في املنطقة. ولم يكت���ِف نتنياهو بهذه اخلطوة، 

بل تواترت األنباء التي أكدت أنه قام ش���خصياً باالتصال بقادة 
في الكونغرس واملنظمات اليهودية األمريكية للضغط على إدارة 
الرئيس أوباما من أجل عدم اعتبار ما أقدم عليه قادة العس���كر 

انقالباً، وقد جنح في ذلك.
2 - ح���رص نتنياهو على ضم���ان جناح االنقالب من خالل 
س���عيه لتأمني دعم مالي كبير لق���ادة التغيير، حيث إنه وأقطاب 
حكومت���ه أجروا اتصاالت مكثفة مع قادة اإلدارة األمريكية ودول 
أوروبية ومسؤولني كبار في مؤسسات مصرفية دولية حلثهم على 
تقدمي دعم مادي سخي ملصر من أجل تأمني جناح حكم العسكر، 
ال س���يما في الفترة التي تلي عزل مرسي. ليس هذا فحسب، بل 
إن نتنياهو جنح في إقناع السيناتور اجلمهوري راند بول بسحب 
اقتراح���ه الذي تق���دم به للجنة الش���ؤون اخلارجية في مجلس 

د. صاحل النعامي ■

@salehelnaami 

لقد تخّلت النخبة الحاكمة في الكيان الصهيوني عن كل متطلبات الحذر، 
وبات��ت تتدخل بفاعلية غير مس��بوقة في الش��أن الداخلي المصري وبش��كل 
معلن في أعقاب التغيير العس��كري الذي نفذه الجيش ضد الرئيس المنتخب 
محمد مرس��ي. لقد تحّول رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، ليس 
فق��ط إلى بوق دعاية للدف��اع عن االنقالبيين، بل بات األكث��ر حرصًا على توفير 
كل مقوم��ات نج��اح االنقالب. وقبل الخ��وض في رصد األس��باب الكامنة وراء 
الحماس الصهيوني لالنقالب على مرس��ي، فإنه من األهمية بمكان التعرض 

للخطوات التي أقدمت عليها إسرائيل من أجل دعم االنقالب على مرسي.

مت )إسرائيل( لدعم االنقالب؟ ماذا قدَّ

]المسلمون والعالم[
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الش���يوخ بتقليص الدعم االقتصادي والعسكري ملصر بحجة ممارسة 
مؤسس���ات احلكم فيها التمييز ضد األقباط. وفي الوقت ذاته، فإن 
نتنياهو حرص على حّث إدارة أوباما على ممارسة نفوذها لدى الدول 

العربية الغنية لتكثيف املساعدات املالية ملصر في الوقت احلالي.
) - ال يخف���ي نتنياه���و حرص���ه على توظيف عملية إس���قاط 
حكم مرس���ي لتكون نقطة حتول فارقة يسدل الس���تار في أعقابها 
على أي فرصة لوصول اإلس���الميني للحك���م عبر صناديق االقتراع. 
فقد ذكرت قناة التلفزة اإلس���رائيلية العاشرة أن نتنياهو اقترح على 
الواليات املتحدة ودول أوروبية تنفيذ خطة "مارش���ال" جديدة تهدف 
إلى تق���دمي الدعم املادي لكل الدول العربية التي حتدث فيها ثورات 
الربيع العربي، وذلك من أجل حتس���ني مستوى املعيشة للناس هناك، 
على اعتبار أن هذا التحول يقطع الطريق على اإلس���الميني للوصول 

للحكم عبر صناديق االقتراع.
) - س���مح نتنياهو بأن يتج���اوز اجليش املص���ري بعض بنود 
اتفاقية "كامب ديفيد" املتعلقة بانتش���ار القوات املصرية في س���يناء، 
ومنحه الضوء األخضر لتنفيذ عمليات عس���كرية بشكل أكثر حرية، 
ال سيما في وسط وش���مال سيناء. وعلى الرغم من أن إسرائيل هي 
املستفيدة الرئيسة من هذه العمليات على اعتبار أن بعضها يستهدف 
عمليات تهريب السالح للمقاومة الفلسطينية، إال أن هذه اخلطوة مت 
تصويره���ا في اإلعالم املصري على أس���اس أنها تدلل على تصميم 
قائد اجليش املص���ري عبد الفتاح السيس���ي، أي أن نتنياهو معني 
بش���كل كبير بتحس���ني صورة قادة اجليش املصري أمام الرأي العام 

املصري.
) - لقد تبنّي أن لدى )إس���رائيل( مخططاً طموحاً لفتح قنوات 
اتص���ال مع القوى الثورية املصري���ة ذات التوجه العلماني والليبرالي 
على قاعدة اس���تغالل العداء املشترك لإلس���الميني. وقد اعتبرت 
توصي���ات مركز أبحاث األمن القومي اإلس���رائيلي أنه ليس بإمكان 
)إس���رائيل( جتاهل التأثير الكبير للقوى العلمانية والليبرالية املدنية 
التي أسهمت في إسقاط مبارك ومرسي. وعلى الرغم من أن إدراك 
الصهاين���ة محدودية هامش املناورة املتاح ل� )إس���رائيل( في التأثير 
عل���ى اخلريطة احلزبية املصرية املدني���ة، إال أن مركز أبحاث األمن 
القوم���ي يرى أنه يتوجب على صن���اع القرار في تل أبيب البحث عن 
قنوات اتصال مع اجلهات املس���ؤولة عن تفجير الثورة املصرية، عبر 
عرض مساعدة إسرائيل في حل مشاكل اقتصادية وإدارة حكم سليم، 
وهذا اجلهات ميكنها أن جتد في )إس���رائيل( الطرف الذي بإمكانه 
أن يوظ���ف إمكاناته وعالقاته في خدم���ة أهداف هذه اجلهات، كما 

يرى املركز.

الرهان الصهيوني 
على التغيير

التجنيد  أن  الواض���ح  من 
اإلس���رائيلي خلدم���ة تغيي���ر 
الرئيس مرس���ي يأتي إلدراك 
النخب���ة الصهيوني���ة احلاكمة 
العوائد االستراتيجية اإليجابية 
التي ستحصل عليها )إسرائيل( 
في أعقاب ذل���ك، والتي ميكن 

حصرها في التالي:
)إس���رائيل(  تب���دو  أواًل: 
التخل���ص  أن  م���ن  متأك���دة 
من حك���م اإلخوان سيس���مح 
الش���راكة  باس���تعادة  له���ا 
االستراتيجية التي كانت قائمة 
الرئيس  ونظام  )إسرائيل(  بني 
املصري األس���بق مبارك، وهي 
الشراكة التي منحت )إسرائيل( 

القدرة على حتقيق أهداف كبيرة في ظل أقل قدر من 
التكلفة. ولعل املثال الذي يتذكره الصهاينة بشكل جيد 
هو الدور املصري في مس���اعدة )إسرائيل( على شّن 
حربها على غزة أواخر عام 2008، في حني أن مرسي 
لعب دوراً رئيساً في دفع )إسرائيل( نحو إنهاء احلملة 
العسكرية األخيرة التي نفذتها في تشرين الثاني 2)20 
على قطاع غزة حتى قب���ل أن حتقق أياً من أهدافها، 
وهو ما مّثل مصدر قوة للمقاومة الفلس���طينية. وكما 
قال اجلنرال عاموس يادلني، الرئيس الس���ابق لشعبة 
االستخبارات العس���كرية ومدير "مركز أبحاث األمن 
القومي" اإلسرائيلي، فإن الشراكة االستراتيجية التي 
تأمل )تل أبيب( استعادتها مع مصر بعد سقوط نظام 
مرسي تتمثل في جتنيد مصر في مساعدة )إسرائيل( 
من جديد على مواجهة التحديات االستراتيجية، مثل: 
خطر "اإلرهاب" الفلس���طيني، والتع���اون في مواجهة 
حركات اجله���اد العاملي. وبحس���ب يادلني، فإنه رغم 
قصر فترة حكم مرس���ي، إال أنه لم ينِه فقط الشراكة 
االستراتيجية، بل إنه عمل على تقليص هامش املناورة 

في املنطقة أمام )إسرائيل(.
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ثاني���ًا: تنطلق )إس���رائيل( من افتراض مف���اده أن التغيير 
والتخلص من حكم اإلخوان املسلمني سيقلص من مساحة الفضاء 
التي يعمل فيها اإلسالميون في العالم العربي، ويقلص من فرص 
جناح جتاربهم في ال���دول العربية األخرى. وقد اعتبر س���فير 
)إسرائيل( األسبق في مصر تسفي مزال، أن مصلحة )إسرائيل( 
تقتضي تقليص هامش املناورة أمام اإلسالميني وإغالق األبواب 
أمامهم بس���بب مواقفه���م األيديولوجية من )إس���رائيل(. وقد 
ذهب الدبلوماس���ي اإلسرائيلي زملان ش���وفال بعيداً عندما حّث 
دول العالم عل���ى إدراك أهمية توفير الفرص التي تكفل إقصاء 
اإلسالميني عن احلكم وتقليص فرص وصولهم إليه. في الوقت 
ذات���ه، فإن النخبة الصهيونية احلاكمة تنطلق من افتراض مفاده 
أن إسقاط مرسي س���يعزز محور "االعتدال" في العالم العربي، 
والذي أدى فوز اإلخوان بحكم مصر إلى إضعافه إلى حد كبير. 
وترى )إسرائيل( أن اس���تعادة محور االعتدال قوته سيسمح لها 
بهامش مناورة كبير، بش���كل يسمح لها باستعادة القدرة على بناء 

حتالفات مع قوى إقليمية عربية ملجرد التقاء املصالح بينها.
ثالثًا: تعتبر )إس���رائيل( أن إس���قاط مرسي سيمثل ضربة 
موجعة للمقاومة الفلس���طينية وسيقلص من قدرتها على العمل 
ضد إسرائيل، على اعتبار أن حكم العسكر سيبدي تعاوناً منقطع 
النظير في إجناح اس���تراتيجية "جتفيف املناب���ع" التي تنتهجها 
إس���رائيل جتاه املقاومة الفلسطينية، ال س���يما تقليص قدرتها 
على احلصول على الس���الح عبر األنفاق. ولألسف، لقد أثبتت 
األيام التي تلت عزل مرسي صدق رهانات الصهاينة، حيث تقوم 
األجهزة األمنية املصرية بحملة غير مس���بوقة تستهدف تدمير 
األنفاق بحجج واهية. في الوقت ذاته، ال خالف في )إس���رائيل( 
على أن إس���قاط مرس���ي مثَّل ضربة قوية حلركة حماس، التي 
حتس���نت بيئتها االس���تراتيجية كثيراً بعد فوز اإلخوان، بسبب 
الرابط التنظيم���ي واأليديولوجي. ويتوقع اجلن���رال رون تيرا، 
الذي ش���غل في املاضي مواقع حساسة في شعبة االستخبارات 
العس���كرية، أن يسهم س���قوط مرس���ي في ردع حركة حماس 
عن التحرش بإس���رائيل في املس���تقبل. لك���ن أغلبية املراقبني 
في إس���رائيل يستبعدون أن يسهم إس���قاط مرسي في تشجيع 
)إس���رائيل( على مهاجمة حماس دون أن يكون لذلك مبرر قوي، 
وذلك إلدراكها أن مثل هذا الس���لوك قد يلفت أنظار الرأي العام 
العربي مجدداً إلس���رائيل بشكل يقلص من هامش املناورة املتاح 

أمام قادة العسكر في مصر.
رابعًا: تنطلق النخبة اإلسرائيلية من افتراض مفاده أن عزل 
ن من قدرة نظام احلكم في األردن على الصمود في  مرسي َحسَّ

مواجهة دعوات اإلصالح التي ميك���ن أن تقلص من قدرته على 
مواصلة التعاون االستراتيجي مع )إسرائيل(. فقد اعتبر الوزير 
واجلنرال اإلس���رائيلي إفرامي سنيه أن إس���قاط مرسي قد زاد 
من فرص بق���اء نظام احلكم في األردن، مش���يراً إلى أن مئات 
اآلالف من اإلس���رائيليني مدينون ببقائهم على قيد احلياة للدور 
الذي تق���وم به األجهزة األمنية األردنية عب���ر تعاونها مع األمن 
اإلس���رائيلي. وفي الوقت ذاته، فإن )إسرائيل( تعتبر أن استعادة 
العس���كر زمام املبادرة في مصر ستس���هم في استعادة الواليات 
املتح���دة مكانتها ف���ي املنطقة، وهذا بحد ذات���ه ميثل مصلحة 
اس���تراتيجية كبيرة إلسرائيل، على اعتبار أن هذا التحّول يقلص 
من حجم األعباء االس���تراتيجية التي تتحّملها إسرائيل من جراء 
التحوالت في اإلقليم، عالوة على أنه يسهم بشكل كبير في ترميم 
ن من قدرة تل أبيب على استعادة  قوة الردع اإلس���رائيلية ويحسِّ

مكانتها اإلقليمية.
خامس���ًا: ترى )إس���رائيل( أن إس���قاط مرسي سيسهم في 
حتقيق مصاحلها في الساحة السورية، واملتمثلة في منع حتقيق 
حس���م في املواجهة املتواصلة بني نظام بش���ار األس���د والثوار، 
فبحسب شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية "أمان"، فإنه 
رغ���م محدودية الدور الذي كان بإمكان مرس���ي أن يقوم به، إال 
أن نظام���ه أقدم في اآلونة األخيرة على خطوات حتّس���ن مكانة 
اجلماعات اإلس���المية العاملة ضد نظام بشار األسد، وهذا ما 
يتعارض مع مصالح )إسرائيل(. وبحسب املصادر، فإن أي تدخل 
عربي فاعل لصالح الثوار ميكن أن يؤدي إلى وضع حد لالقتتال 
احلالي، وهذا ما يتناقض مع املصلحة اإلس���رائيلية الهادفة إلى 

إطالة أمد املواجهة.

محاذير
رغم احلماس الصهيوني الش����ديد إلبعاد مرس����ي، إال أنه 
باإلمكان س����ماع أصوات صهيونية أخرى حت����ذر من خطورة 
العم����ل العلني واملكش����وف لصالح االنقالب، عل����ى اعتبار أن 
)إسرائيل( ستكون أول اخلاسرين في حال فشل ذلك. وبحسب 
اإلذاعة العبرية، فقد وجه الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريس 
انتق����ادات حادة لنتنياهو بعد افتض����اح الدور الذي قام به في 
دعم هذا التوجه. ومما فاقم مخاوف بيريس احلش����ود الهائلة 
التي عّمت مدن وميادين مصر معلنة تأييدها ملرس����ي، وهو ما 
اعتبره بيريس مصدر خطر كبير في حال متّكنت هذه اجلموع 
من إفشال ذلك، على اعتبار أن هذه اجلماهير ستوجه غضبها 

ل� )إسرائيل(.
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قب��ل أن نتحدث عن اس��راتيجية املعارضة إلس��قاط الرئيس د. مرس��ي، يجب أن 
نحيط باس��راتيجية اجمللس العسكري البتاع ثورة 25 يناير 2011 وتربيدها وإسقاطها 
يف أي��دي نظ��ام اخملل��وع م��رة أخ��رى، والعم��ل عل��ى حتقيق ه��ذا اله��دف يف الفرة 
االنتقالي��ة التي حكم فيه��ا مصر نحو عام ونصف تقريبًا، فق��د كان نص البيان الذي تاه 

نائبه عمر سليمان يحتوي على عنصرين أساسيني، هما:

استراتيجية المعارضة

وهذا معناه أن الشعب لم يعزله، وإمنا تخلى هو طواعية عن منصب الرئيس، وأنه قبل أن 
يتخلى وفي ضوء صاحياته الرئاسية كّلف املجلَس العسكري بإدارة شؤون الباد، وهو مما 

يعطي الشرعية حلكم العسكر في تلك الفترة.

]المسلمون والعالم[

د. أمحد حممود)*( ■

)�) رئيس وحدة العالم اإلسالمي في املركز العربي للدراسات اإلنسانية.

1 تخّلي مبارك عن منصب رئيس اجلمهورية.
2 تكليف مبارك اجمللَس األعلى للقوات املسلحة بإدارة شؤون البالد.

المصرية
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في ظل هذه الفترة تعامل املجلس العس���كري مع اإلخوان 
باعتباره���م تياراً كبيراً كان له الدور األكبر في جناح ثورة يناير 
وكس���ر الش���رطة، فحاول أن يأخذهم في صفه ويش���ق صف 
املعارضة ويوقع الع���داوة بينهم وبني بقية املعارضة الثورية من 

القائمني واملشتركني في الثورة.
قدم املجلس العس���كري مبارك والعادلي وبقية رجال نظامه 
للمحاكمة بتهم يصعب إثباتها ويس���هل التبرؤ منها، وأشرف على 
حماية املخلوع وأبقى كل مفاصل النظام كما هي مع بعض القشور 
الش���كلية، فظل القضاء كما هو، وظلت قيادات الش���رطة وأمن 
الدولة كما هي، وقي���ادات املخابرات كما هي، فضاًل عن قيادات 
املجلس العس���كري ذاته التي عملت في ظل نظام املخلوع سنوات 

طويلة.
قام املجلس العس���كري ب���زرع بذور الش���قاق والعداء بني 
اإلخوان وبقية املعارضة على اختالف أطيافها عندما طلب منها 
االنحياز لصّفها في مس���ألة التعديالت الدستورية على دستور 
1973م، والتي مت االس���تفتاء عليها وعلى اإلعالن الدس���توري 
املؤق���ت، حيث أضاف املجلس العس���كري مجموع���ة مواد لم 
يستفِت الش���عب عليها وُوضعت لتوقع العداوة مع بقية أطراف 
املعارضة ولتش���ّوه صورة اإلخوان فيما قبل الدخول في عملية 

االنتخابات الرئاسية والبرملانية.
م���ع بداية االنتخابات الرئاس���ية بدأ املجلس العس���كري 
بحمالت التش���ويه لإلخوان، وقام بترشيح عمر سليمان وأحمد 
شفيق للرئاسة، واعتقد أنه قادر على إدارة األمور، وقام بتسويق 
هذه الفكرة وتأصيلها وعمل على كسب مؤيدين له في ذلك، وقام 
باس���تبعاد أهم مرش���حي اإلخوان »خيرت الشاطر«، واستبعاد 
»حازم أبو إسماعيل« احملسوب على التيار اإلخواني بشكل غير 
مباشر، وعند ذلك لم يتبَق في املشهد سوى الفريق أحمد شفيق 
ممثاًل للعسكر ولنظام املخلوع مبارك، ود. محمد مرسي ممثاًل 
لإلخوان. عمل املجلس العس���كري بكل قوت���ه وإمكاناته على 
إجناح ش���فيق، وكان يرتب لذلك بثقة واطمئنان كبيرين، وهي 
النتيجة التي لو حدثت كانت س���تحقق لقادة املجلس العسكري 
ما كانوا يهدفون إليه بعودة السلطة لنظام مبارك وحتجيم دور 
اإلخوان والتيار اإلسالمي، فال يتصدر املشهد، وال يتعدى دوره 

املعارضة الضعيفة الش���كلية التي ال تثم���ن وال تغني من جوع، 
لكن جاءت الرياح مبا ال تش���تهيه السفن، وفاز د. مرسي، وفاز 
اإلخوان، وفشلوا في وقف هذا التيار، ما أوقعهم في حرج كبير 
ق���د يعّرضهم للقضاء عليهم وعلى فل���ول مبارك وجناح الثورة 
الش���عبية التي قامت في يناير وصعوبة ركوب الثورة وتطويعها 

للعسكر.
هذا احلد نستطيع أن نتكلم فيه عن استراتيجية املعارضة 
إلسقاط الرئيس مرسي املنتخب، حتت إشراف العسكر بالطبع. 
عندما نتحدث عن املعارضة يجب أن ننظر إليها في معناها 
الواسع، ليس فقط املعارضة في شكلها السياسي الرسمي من 
قبل األحزاب الرسمية في مجلسي الشعب والشورى وجماعات 
الضغط املختلفة، إمنا يجب أن تش���مل فئات املعارضة األخرى 
من أمثال )الش���باب الث���وري، كحركة مت���رد وكفاية و6 أبريل 
وغيرها والبالك بلوك واألناركية وغيرها(، ومؤسس���ة القضاء 
املنتمية بش���كل كبير لنظ���ام مبارك، والش���رطة وأمن الدولة 
واملخاب���رات؛ وكلها ما زالت تنتمي لنظ���ام املخلوع وتدافع عن 
وجودها ومصاحلها، وقيادات احل���زب الوطني املنحل ورجال 
األعمال الذين داروا في فلك نظام املخلوع س���نوات طويلة، ثم 
اإلعالم بكل أطياف���ه »الفضائيات واإلذاعة والصحافة ومواقع 
التواصل االجتماع���ي على الفيس بوك والتويتر وغيرها«، وهو 
دور خطير أعتقد أنه كان له الدور األعظم في إسقاط الرئيس 
مرس���ي بالتعاون مع كل الفئات األخ���رى. أضف إلى ذلك دور 
الكنيس���ة ورجاالت أعمالها كساويرس وغيره، فضاًل عن الدور 

املهم للمعارضة اإلقليمية.
حينما فشل املجلس العسكري في تنصيب أحد عناصره، 
سواء عمر سليمان أو شفيق، قرر أن يعمل على إفشال الرئيس 
مرس����ي بعدم متكينه من حتقيق أي هدف من أهداف الثورة، 
وجعل الش����عب يثور عليه ويطالب بعزله، ويطلب من اجليش 
أن يتولى هذا األمر، وهو ما حدث حتت إش����راف العس����كر 
وإخراجهم وتأليفهم بالتنس����يق مع فصائل املعارضة باختالف 

أطيافها.
عند تفنيد فئات املعارضة وال���دور املنوط بكل منها، جند 

التالي:
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أواًل: أحزاب املعارضة السياسية
دأبت أح���زاب املعارضة الليبرالية واليس���ارية والقومية - 
والتي تختلف في نهجها عن األحزاب ذات املرجعية اإلسالمية 
- عل���ى انتق���اد أي عمل أو قول أو تص���رف واحلط من قدره 
والتأكي���د على أنه مخالف لألعراف السياس���ية، وانطلقت من 
مقوالت سياس���ية حاولت أن تدش���نها على أنها أدرى بشؤون 

الدميقراطية وبقاعدة الليبرالية، من أمثال:
1( املرحلة تس���توجب العمل بدميقراطية املش���اركة وليس 
املغالبة، ألن الذين انتخبوا مرس���ي لم يكونوا إخواناً فقط، بل 
بقية أطياف الشعب، وأن نسبة 51% التي فاز بها تعني أن %49 

من الشعب رفضوه.
2( إعالء الش���رعية الشعبية وش���رعية امليادين وشرعية 

الشوارع على الشرعية الدستورية.
3( الدميقراطية ليس���ت فقط دميقراطية الصناديق، وهي 

ليست معياراً كافياً لتقييم العمل السياسي.
4( اتهامهم باألخونة واالستبداد واالستحواذ السياسي.

5( اتهامهم بأنه���م ال يفرقون بني جماعة اإلخوان الدعوية 
واحلزب السياس���ي لهم، وأنهم يحققون مصلحة اجلماعة قبل 

مصلحة الوطن.
6( اتهامه���م بتكفير املخالفني السياس���يني لهم واملتاجرة 

بالدين وانطالقهم من فتاوى حتاول تبرير أفعالهم إسالمياً.
7( اتهامهم بعدم اخلبرة السياسية في إدارة شؤون البالد.

8( اتهامهم بإقصاء كل املخالفني لهم في الرؤية.
9( رفض احلوار معهم ورفض أي عرض يقدم إليهم والعمل 
على سحب كل من شارك مع الرئاسة من أنصارهم وتبرير ذلك 

باستبداد اإلخوان واستحواذهم على السلطة.
10( اتهام الرئاس���ة بأن مرش���د اإلخوان هو الذي يحكم 
ولي���س الرئيس مرس���ي، وأنهم يحكمون مص���ر عبر مصلحة 

اجلماعة أوالً.
11( اتهامهم بافتقاد الرؤية السياس���ية وافتقاد املش���روع 
املس���تقبلي، واتهام مش���روعهم للنهضة بأنه عنوان مفرغ من 
مضمونه وليس فيه دراس���ات اقتصادية واجتماعية وسياسية 

وأنه مشروع وهمي.
بعد جناح اإلخوان )ح���زب احلرية والعدالة( في احلصول 
على األغلبية البرملانية في مجلس���ي الشعب والشورى، اتهمتهم 

املعارضة بأنهم ال يختلفون عن مجلس الشعب السابق في عهد 
املخلوع مبارك ال���ذي كان يفرض ما يري���ده احلزب الوطني، 

فضاًل عن معارضتهم لكل ما خرج عن املجلس من قرارات.
12( اعتراضهم على تش���كيل جلنة املائ���ة اخلاصة بعمل 
الدس���تور واتهامهم حزب احلرية والعدالة باالس���تحواذ عليها 
وبأنه دستور ليس توافقياً بل دستور مغلق على جماعة اإلخوان، 
ثم انس���حابهم من جلنة عمل الدس���تور ووصف���ه بأنه طائفي 

ومذهبي وغير معّبر عن مبدأ املواطنة.
13( بعد حل مجلس الشعب أصبح التشريع في يد الرئيس 
مرسي بشكل مؤقت، وحينما أصدر اإلعالن الدستوري املؤقت 
خرجت عليه املعارضة تتهمه بالديكتاتورية واالستبداد واالنفراد 
بالتش���ريع واالنفراد باحلكم، عند ذلك شكلت املعارضة جبهة 
اإلنقاذ الوطنية املصرية، وهي تكتل سياس���ي تش���كل في 22 
نوفمب���ر 2012 بعد اإلعالن الدس���توري الذي أصدره الرئيس 
محمد مرس���ي.. تتش���كل اجلبهة من 35 حزباً سياسياً وحركة 
سياسية وثورية، وجميعها ذات أيديولوجيات ليبرالية ويسارية. 
وتتكون اجلبهة من األحزاب التالية: حزب الدستور - محمد 
البرادعي، التيار الش���عبي املص���ري - حمدين صباحي، حزب 
املؤمتر املصري - عمرو موس���ى، حزب الوفد اجلديد - السيد 
الب���دوي - منير فخري عبد النور، حزب مصر احلرية - عمرو 
حمزاوي، احلزب املصري الدميقراط���ي االجتماعي - محمد 
أبو الغار، ح���زب اجلبهة الدميقراطية - س���كينة فؤاد، حزب 
املصريني األحرار - أحمد سعيد، التحالف الدميقراطي الثوري 

الذي يضم 10 أحزاب وحركات ثورية.
14( قام���ت جبهة اإلنقاذ بتنظيم مظاهرات ومليونيات في 
ميدان التحرير وفي ميادين احملافظات اعتراضاً على الرئيس 
مرس���ي واعتراضاً على اإلخوان فيما يخص الشؤون الداخلية 
واإلعالن الدس���توري وجلنة عمل الدس���تور واالعتراض على 
الدستور، فضاًل عن تفنيد ما طرحه الرئيس مرسي في برنامج 
املائة يوم بحل بعض املش���كالت األساس���ية، كاألمن والقمامة 
والتموين وغيرها من املش���كالت، وخارجياً اعترضوا على إدارة 
أزمة مياه النيل مع إثيوبيا فيما يخص س���د النهضة، والتعامل 

مع إيران.
كانت هذه املظاهرات تتم حتت بصر الشرطة واجليش ونتج 
عنه���ا حرق مقار اإلخوان ومقار ح���زب احلرية والعدالة وقتل 

فيها الكثير من أنصار اإلخوان.
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15( عرض الرئيس مرس���ي على قوى املعارضة من جبهة 
اإلنق���اذ حقائب وزارية ف���ي احلكومة ومناصب كمس���اعدين 
ومستش���ارين للرئاسة، لكنهم في كل مرة كان اجلواب بالرفض 
ومطلبه���م منصب رئيس ال���وزراء وتقليل ع���دد وزراء احلرية 
والعدال���ة إلى أقل عدد ممكن، ومن ثم اعتراضهم على حكومة 

هشام قنديل وتسفيه كل إجناز لها.

ثانيًا: الشباب الثوري
أرادت املعارض���ة تش���كيل ائتالف���ات ثوري���ة جديدة 
تختلف عن جتمعات الش���باب الث���وري املرتبطة بثورة 25 
يناي���ر 2011م؛ لكي تكون خالصة في فكرها إلى املعارضة 
الليبرالي���ة واعتبارها متثل موج���ة ثانية من الثورة متهيداً 
لالنقالب على الرئيس مرس���ي واإلخوان، فكونت جماعة 
مترد للدعوة إلى عمل انتخابات رئاسية مبكرة، ثم تطورت 
هذه الدعوة إلى عزل الرئيس مرسي وإلغاء الدستور وإلغاء 

مجلس الشورى.
ثم أسس���ت املعارضة ذراعاً عس���كرية حلركة مترد، أال 
وه���ي )البالك بلوك(، فقام قي���ادات احلزب الوطني املنحل 
بتدعي���م حركة مترد وذراعها العس���كرية، وعلى رأس هؤالء 
املمولني: املياردير جنيب س���اويرس وغيره من قيادات فلول 
نظام مبارك، وكانت الش���رطة تغم���ض عينها عنهم وكذلك 
اجليش )احلرس اجلمهوري أمام قصر االحتادية على سبيل 

املثال(.
س����ة حلركة مت����رد كانت تق����وم على جمع  الفكرة املؤسِّ
توقيع����ات مطالبة بانتخابات رئاس����ية مبكرة، ثم تطورت إلى 
املطالبة بعزل الرئيس مرس����ي وإلغاء الدس����تور والش����ورى، 
والدع����وة النتخابات برملانية وعمل دس����تور جديد يكون أكثر 

توافقاً بني عناصر األمة.
جاب���ت حركة مترد البالد وادَّعت أنها جمعت أكثر من 22 
مليون استمارة تطالب بعزل الرئيس مرسي، وادَّعت أنها قدمت 
هذه االس���تمارات إلى احملكمة الدس���تورية لعّدها وفحصها 
واتخاذ حكم بش���أنها، ث���م خرجت املعارض���ة لتؤكد أن هذا 
العمل عمل دميقراطي ينطلق من ش���رعية الش���وارع وامليادين 
وأن الرئاسة السياسية احلاكمة عليها اخلضوع واإلذعان لرأي 

الشعب في ذلك.

ثالثًا: دور مؤسسة القضاء
لعبت مؤسس���ة القضاء دوراً كبيراً ف���ي معارضة الرئيس 
مرس���ي ومن ثم املساهمة في إسقاطه، فغالبيتها كانت منحازة 
للمخلوع مبارك وتنتمي لنظامه عبر ثالثة عقود مت التأس���يس 
فيه���ا لذلك، وعندما خرجت دع���وات لتطهير القضاء من قبل 
الرئاسة واألحزاب اإلس���المية والثورية، القت مواجهة شديدة 
من قبل النائب العام ونادي القضاة برئاسة أحمد الزند، وأعلنوا 
حتديهم ذلك في ظل مباركة من الش���رطة واملجلس العسكري. 
حاول الرئيس مرس���ي أن يتخذ خطوات في هذا الصدد، حيث 
أصدر ق���راراً بتعيني النائب العام عبد املجيد محمود س���فيراً 
ملص���ر في الفاتيكان، وعنيَّ مكانه نائباً آخر بحيث يكون معادياً 
للنظ���ام املخلوع ويحقق أهداف ثورة يناي���ر ويجري محاكمات 
عادلة فيما يخص قتل املتظاهرين والش���هداء وأهالي الشهداء، 
لكن املعارضة السياس���ية ورجال القضاء شعروا أن مكتسباتهم 
التي حتّصلوا عليها عبر ثالثني عاماً من حكم مبارك ستسحب 
منهم وأنهم سيحاكموا وستفتح ملفاتهم التي أغلقت قبل سقوط 
نظ���ام املخلوع؛ فوقفوا لهذا القرار باملرص���اد، وطالبوا بتغييره 
وع���ودة النائب العام، ث���م وقفوا باملرصاد لقرار تقليل الس���ن 

القانونية للقضاة من سبعني عاماً إلى ستني.
وكانت كل قرارات وأحكام القضاء تعمل بش���كل مباش���ر بناء 
على تعاليم نظ���ام املخلوع وتثبيت أركان���ه، حيث صدرت أحكام 
الب���راءة للجميع من ضباط أمن الدولة الس���ابقني ورجال حكومة 
مب���ارك ورجال احلزب الوطني املنح���ل، وبعد احلكم على مبارك 
بالس���جن املؤبد متت إعادة احملاكمة واملطالبة ببراءته نظراً لعدم 
توافر األدلة التي قام رجال أمن الدولة الس���ابقون بحرقها، وبعد 
أن عنيَّ الرئيس مرسي نائباً عاماً جديداً وفقاً لإلعالن الدستوري 
املؤقت ال���ذي أصدره، رفضوا تنفيذ أوامره واعتبروه باطاًل، وقام 
شباب وكالء النيابة مبحاصرة مكتب النائب العام اجلديد وإجباره 
على االس���تقالة حتت سمع وبصر الش���رطة واملجلس العسكري، 
وكان كل من يقبض عليه متلبس���اً باالعت���داء على مقار اإلخوان 
وحزب احلرية والعدالة وحرقها وقتل من فيها؛ يخرج براءة ودون 
أي أحكام؛ نكاية بالرئيس مرسي ونظامه، في الوقت الذي يقبض 
فيه على أنصار اإلخوان والتيارات اإلسالمية دون وجه حق ويحكم 
عليهم بأقصى سرعة، فضاًل عن رفع قضايا ضد الرئيس مرسي 
وقيادات اإلخوان بتهمة أنهم هربوا املس���اجني بالتعاون مع حركة 

حماس وأنهم تخابروا مع جهات أجنبية وما إلى ذلك.
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رابعًا: مؤسسة الشرطة
من أسباب جناح ثورة 25 يناير 2011م انكسار الشرطة وهزميتها 
ح كفة الثوار  أمام الثوار، وملا كان اإلخوان هو الفصيل األكبر الذي رجَّ
وصمد أمام قوة الش���رطة، تش���ّكلت لدى قيادات الشرطة وأفرادها 
نزع���ات انتقامية من اإلخوان جعلت تترقب وتنتظر حلني االنقضاض 
عليهم وإس���قاط نظامهم. وقد جنح بعض قيادات الشرطة مع بعض 
قيادات املجلس العسكري في إقناع الرئيس مرسي باإلبقاء على قطاع 
أمن الدولة، مع االكتفاء بعمله كجهاز معلومات وطني وتغيير اس���مه 
إلى األمن الوطني )الحظ التسمية ونسبة اجلهاز إلى الوطني كما لو 
أنه يربط باحلزب احلاكم الس���ابق في عهد املخلوع احلزب الوطني(، 
ومت إقناعه أيضاً بعودة ضباط الشرطة الذين كانوا متهمني في قضايا 
قتل الثوار وغيرها، والذين متت تبرئتهم جميعاً منها، فلم يتغير شيء 
في جهاز الشرطة عن النظام السابق، وظلت الشرطة حتتفظ بقوات 
البلطجية وتدير حتركاتها بحسب املناسبة املطلوبة، واستخدمتها بعد 

ذلك في مظاهرات 30 يونيو إلسقاط الرئيس مرسي.
 وظلت الش���رطة طوال فترة حكم الرئيس مرسي ال تتدخل لصّد 
املظاهرات غير الس���لمية على مقار احلري���ة والعدالة واإلخوان، وال 
املظاه���رات التي كانت تهجم على قص���ر االحتادية وتلقي املولوتوف 
وتكس���ر األبواب، بل وص���ل األمر إلى أكثر من ذل���ك حينما أغلقت 
معظم أقس���ام الش���رطة مقارها ورفضت حماية وخدمة الشعب، ما 
جعل األحزاب اإلس���المية تدعو إلى تشكيل جلان شعبية تعمل بدالً 

من الشرطة، ما جعلها تسارع في العودة عن هذا األمر.
أسهم موقف الشرطة السلبي من املظاهرات والتعديات وغيرها، 
في إضعاف موقف الرئيس مرس���ي والدعوة إلس���قاطه لفش���له في 
حتقيق األمن، وهو ما سعت إليه أجهزة الشرطة، وهو ما عملت على 
تدعيمه إلس���قاط الرئيس، وكانت مواقفهم مخزية في حماية موكب 
الرئيس وتأمني الطرقات وكذل���ك التخاذل عن حماية رئيس الوزراء 
هشام قنديل وترك بعض املتظاهرين يسبونه ويعتدون عليه ويضربونه 
باألحذية دومن���ا أي تدخل ملنع ذلك، فضاًل عن تعمد الظهور مبوكب 
س���يارات حلماية الرئيس وتأمني الطرق���ات ليقال إنه ال يختلف عن 
الرئيس املخلوع وإنه يبدد أم���وال الدولة في حمايته وتأمني مواكبه. 
كانت الشرطة تؤّمن مظاهرات مترد وجبهة اإلنقاذ وتشارك معهم في 
التظاهر بلباس الش���رطة وتساعدهم على احتالل مباني احملافظات 
والوزارات وغيرها، وال متّكن الوزراء احملافظني من ممارسة أعمالهم، 

بل تترك املتظاهرين يحتلون مكاتبهم ويعتصمون بها.

خامسًا: مؤسسة اإلعالم
حينما تولى الرئيس مرس���ي مقاليد السلطة في 
مصر كانت وسائل اإلعالم بالكامل في أيدي رجاالت 
املخلوع مبارك، ولم يتغّير فيها ش���يء سوى اّدعاءات 
القائم���ني عليها بأنه���م ثوريون أو أنه���م حتولوا إلى 
ثوريني، ولم يس���تطع الرئيس مرسي إحداث التغيير 
الفع���ال واجل���ذري في هذه الوس���ائل س���وى بعض 

التطعيمات التي ال تغني وال تسمن من جوع.
أس���تطيع أن أقول إنه كانت هن���اك خطة محكمة 
ومعّدة س���لفاً من قبل املجلس األعلى للقوات املس���لحة 
وقيادات الشرطة وأمن الدولة والقضاء، يتم فيها تشويه 
صورة اإلخوان واتهامهم بالعمالة لالس���تعمار والتعاون 
مع )إس���رائيل( واملتاج���رة بالدين ومس���اعدة حماس 
على حس���اب مصر، وبأنه���م زّوروا االنتخابات وأخذوا 
األصوات بتوزيع الس���كر والزي���ت على احملتاجني، إلى 
جانب الس���خرية من الرئيس مرسي وإهانته وسّبه مع 
وع���د بحمايتهم أم���ام القضاء والش���رطة، فضاًل عن 
اتهامه بالتبذير مبخصصات رئاسة اجلمهورية إلسقاط 
هيبة الرئاس���ة وهيبة رئيس الدولة والتحقير من شأن 
أي عمل يق���وم به داخلياً وخارجي���اً، واتهامه بأنه بّدد 
ميزانية الدولة وأضاف ديون���اً كثيرة على الديون التي 
اس���تلمها أصاًل، مع الس���خرية من خطبه وتصريحاته 
وبأنه يتصرف بسذاجة شديدة أدت إلى »فضحنا وسط 
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األمم«، وخلق حالة من االس���تعداء لدى جموع الشعب 
على اإلخوان املسلمني جتعلهم في آخر األمر يطالبون 
بإس���قاطه، فضاًل عن تزيي���ف احلقائق حول اإلخوان 
وح���ول الرئيس مرس���ي وإظهار املعارض���ة بالصورة 
اجلميلة العادلة، مع تش���ويه ص���ورة اإلخوان وصورة 

الرئيس وصورة األحزاب اإلسالمية املتعاونة معه.
أعتق���د أن اإلع���الم أحد العوام���ل املهمة في 
إس���قاط الرئيس مرسي وفي إيجاد طبقة معادية له 
لم تك���ن موجودة من قبل، في الوقت الذي ظهر فيه 
إعالم الرئيس مرسي وإعالم اإلخوان واإلسالميني 
إعالماً هزياًل ال يس���تطيع أن ينافس بحرفية إعالم 
املعارضة، وفش���ل وزير اإلعالم اإلخواني في تقييد 

وتوجيه قنوات الدولة في صف الرئيس واإلخوان.

سادسًا: دور الكنيسة
أس���همت الكنيس���ة األرثوذكس���ية في إسقاط 
الرئيس مرسي وإسقاط نظام اإلخوان عبر اختالق 
الف���نت واألحداث بني املس���لمني والنصارى وحتميل 
اإلخوان مس���ؤولية ما حدث، فضاًل عن املش���اركة 
ف���ي تلك احلمل���ة اإلعالمية ضد الرئيس مرس���ي 
وضد جماعة اإلخوان، فض���اًل عن تصريحات كبار 
القساوس���ة وإبداء اعتراضه���م وعدائهم لإلخوان 

وجلماعتهم ولرئيسهم.

بدأ احلشد االنتخابي لشعب الكنيسة منذ أول انتخابات على تعديالت 
دس���تور 1971، والتي انحاز اإلخوان واإلسالميون لها، فظهرت جحافل 
النصارى في الطوابي���ر االنتخابية لتنضم للق���وى العلمانية والليبرالية 
حتاول أن تدعم قوتهم، ثم جاءت االنتخابات البرملانية واالس���تفتاء على 
الدس���تور وانتخابات الرئاسة، وكانت القوى املس���يحية املعارضة تقف 
بكل طاقتها، فجاءت نتائجها واضحة، خصوصاً في انتخابات الرئاس���ة 
واالستفتاء على الدستور، ففي انتخابات الرئاسة دعمت أصوات الكنيسة 
املرشح أحمد ش���فيق ضد املرشح محمد مرسي فوصلت إلى 12 مليون 

صوت كان للمسيحيني جانب كبير فيها قد يتعدى املليونني أو أكثر.
وكذلك في االس���تفتاء على الدس���تور، حيث بلغت نسبة املعارضني 
للدستور نحو 36% مقابل 64% للمؤيدين، وال شك أن أصوات الكنيسة قد 

أسهمت في كثير من هذه النسبة.
وكان التأييد من قبل البابا تواضروس لعزل الرئيس مرس���ي في 30 
يونيو، ميثل زخماً قوياً بجانب تأييد ش���يخ األزهر، ما أس���هم في عمل 

توازن شكلي إلى حد ما.

سابعًا: قيادات احلزب الوطني والفلول
قيادات احل���زب الوطني املنحل الذين خرجوا ب���راءة والذين لم 
يقدموا للمحاكمة مع بقية فلول نظام مبارك في احملليات واملؤسسات 
والقطاعات احلكومي���ة املختلفة والوزارات؛ كل هؤالء ش���ّكلوا جبهة 
معارضة وسالحاً من أس���لحة الثورة املضادة ودعم املظاهرات ودعم 
ح���رق مقار اإلخوان وجيش البلطجي���ة لالنقضاض على كل ما ميثل 
نظام الرئيس مرس���ي؛ فقد قاموا بش���راء األصوات في االنتخابات 
الرئاس���ية انحيازاً للمرشح أحمد ش���فيق، وفي االنتخابات البرملانية 
لألحزاب الليبرالية، وقاموا بش���راء البلطجية واملناصرين للمعارضة 
في ميادين مصر، وقاموا بحش���د اآلالف ملظاهرات 30 يونيو إلسقاط 
الرئيس مرس���ي، ثم وضعوا أيديهم في أيدي جبهة اإلنقاذ إلس���قاط 
اإلخوان وإسقاط الرئيس مرس���ي، ودعموا حملة مترد وفرق البالك 
بلوك على اعتبار أن النتيجة س���تكون ابتالع الثورة واستبعاد اإلخوان 

واإلسالميني وعودة السلطة أليديهم مرة أخرى.
ال شك أن قوى املعارضة أدارت املعركة ضد الرئيس مرسي وجماعة 
اإلخوان بحرفية واقتدار، واس���تخدمت كل الوس���ائل املتاحة والوسائل 
احلقيقي���ة واملزيفة لتنتصر وحتقق ما تريد، وه���و ما غفل عنه الرئيس 

ر كثيراً في اتخاذ اخلطوات الالزمة ملجابهته. مرسي وتأخَّ
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أيُّ غٍد ينتظـــر

 اإلسالميين؟

يتعّرض اليوم اإلس���الميون في البلدان التي عرفت ثورات 
الربيع، إلى موضع مأزوم شديد التعقيد، فألول مرة منذ ظهور 
التيارات اإلس���المية عقب س���قوط اخلالفة وس���قوط اإلطار 
السياس���ي اجلامع الذي يجمع األمة اإلس���المية، وما أعقبها 
من عمليات تغريب اس���تهدفت حتكيم الشريعة وحرصت على 
تغري���ب قيم املجتمع؛ ألول مرة يصل أح���د فصائل هذا التيار 
اإلسالمي لسدة احلكم، في انتظار تنفيذ رؤية واقعية للمشروع 
اإلس���المي الذي طاملا بش���رت به األمة املسلمة. وتنبع خطورة 
املش���هد في مصر من أن تداعياته لن تنسحب على مجمل دول 
الربيع العربي الذي حظي فيها اإلسالميون بأغلبية مّكنتهم من 
تولي سدة احلكم، لكن ستتعداه إلى املنطقة العربية بالكامل، بل 
سيمتد تأثيره إلى مجمل التيارات اإلسالمية العاملة في العالم 
اإلسالمي بالكامل. فاملشهد املأساوي شديد القتامة، وإحساس 
قطاع عريض من الشباب اإلسالميني في مختلف التيارات بأنهم 

تعرضوا خلديعة كبرى وتغيير أراد أن يستأصل جتربتهم قبل أن 
تكتمل؛ سيدفعهم بال شك إلى استخدام وسائل مختلفة للتعبير 
عن أفكارهم ال متر باحلرية وال الدميقراطية. خذ على س���بيل 
املثال )مزاعم( محمد حسان، عضو املكتب السياسي للجماعة 
اإلس���المية، فقد أكد وفقاً لصحيف���ة "املصريون" أن احلركات 
اإلس���المية تناقش حالياً جعل مصر إمارة إسالمية عن طريق 
ثورة ش���املة للقضاء على قوى املعارض���ة، مؤكداً أن اجلماعة 
تعم���ل من أجل احلفاظ عل���ى مصر من اس���تيالء العلمانيني 
والليبراليني، وليس فقط على ش���رعية الرئيس املنتخب، مؤكداً 
أن إسقاط مرس���ي يعني إسقاط مصر، حيث إنه لو رحل بهذه 
الطريقة فلن حُتترم بعد ذلك ش���رعية أي رئيس منتخب. وتلك 
التصريحات كانت تؤخذ على سبيل التهديد؛ ألنها كانت قبل 30 
يونيو، إال أن تلك األفكار حاضرة بال ش���ك في أذهان كثير من 

أبناء التيارات اإلسالمية.

]المسلمون والعالم[

أمحد عمرو )*( ■

 Ahmedamr2001@hotmail.com

)�) مدير وحدة احلركات اإلسالمية باملركز العربي للدراسات اإلنسانية.
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ال ش���ك أن املش���هد اإلس���المي قبل 30 يونيو من حيث 
)التقارب وتنس���يق السياس���ات(، كان في أعلى درجاته، فيما 
عدا حزب النور الس���لفي الذي ش���هدت صفوف���ه العديد من 
االنشقاقات بس���بب مواقفه من ش���رعية الرئيس، فعديد من 
ت حملاولة  قت مواقفها السياسية وتصدَّ األحزاب اإلسالمية نسَّ

إقالة الرئيس.
حتى منها التي حاولت في إحدى مراحلها النأي عن الوصف 
اإلسالمي، مثل حزب الوسط، والذي دخل االنتخابات البرملانية 
بعيداً عن حتالفات اإلسالميني، إال أنه في تلك اللحظة الفارقة 
رأى أن االصطف���اف الطبيعي من املنطلق املرجعي اإلس���المي 
ومن منطلق املصلحة الوطنية في جانب حتالف القوى واألحزاب 

الداعمة لرئيس اجلمهورية محمد مرسي.
كان بناء اس���تراتيجية اإلس���الميني ملواجهة 30 يونيو هو 
احلشد املقابل، مبا يؤّصل لوجود شارع مواٍل للرئيس ال يقل عن 
حجم الشارع املعارض، وكانت اس���تراتيجية اإلسالميني وقتها 
مبنية على حياد الش���رطة واجليش، باستثناء اإلعالم والقضاء 
الذي ظلت عداوته لإلسالميني ومواالته للنظام السابق ظاهرة 

للعيان.
وإلى حد ما، فإن جناح استراتيجية اإلسالميني في احلشد 
املقابل كان س���يؤتي أكله، إال أن تغي���راً جديداً ظهر على البيئة 
االس���تراتيجية، وهو حركة اجليش عل���ى الرئيس، وهو األمر 
الذي لم يتوقعه اإلسالميون ولم يكن في حساباتهم حتى األيام 

األخيرة لذلك التحرك.

المعادلة الصفرية.. كيف تدار معركة 
الصفر في الداخل؟

تقوم اس���تراتيجية اإلس���الميني على عمليات احلشد في 
الشارع، ولس���ان حالهم يقول: إذا كانت حجة اجليش في عزل 
الرئيس احلشود في الش���ارع، فإن حشود اإلسالميني ستكون 
أكبر وأكثر عدداً. كما تعتمد سياس���تهم على االعتصام لفترات 
طويلة في الشارع مع مظاهرات س���ريعة أمام املرافق احليوية 
للدولة، سواء أمام احلرس اجلمهوري أو مبنى األمن الوطني أو 

مدينة اإلنتاج اإلعالمي أو ميدان رمسيس، لفترات قصيرة، ثم 
العودة إلى ميدان رابعة العدوية، مقر االعتصام، مرة أخرى، في 
رس���الة إلى قوى االنقالب على قدرة اإلسالميني على التظاهر 
أمام املرافق احليوية في الدولة وش���لها متام���اً لو أرادوا، من 

خالل االعتصام أمامها.
عناصر القوة في استراتيجية اإلسالميني أنه لم يعد لديهم 
ما يخس���رونه، وأي تراجع لهم عن مواقفهم يعني أنهم يسلّمون 

رؤوسهم للذبح.
ونستطيع أن نصف جموع املعتصمني في رابعة بأنها متتاز 
بخ���الف مظاهرات 25 يناير، بوح���دة الصف، ورمبا تلك املرة 
األولى التي تنصهر فيها كافة التيارات اإلس���المية عدا قطاع 
من حزب النور والدعوة السلفية حول قضية واحدة، إلى جانب 
وضوح الرؤية والهدف، ويشعر كافة املعتصمني في رابعة، سواء 
من اإلسالميني أو غيرهم من املتعاطفني معهم، بعدالة قضيتهم. 
عامل آخر مهم دافع للثبات وهو س���قوط القتلى، حيث إن 
سقوط أكثر من خمسني شهيداً أمام نادي احلرس اجلمهوري، 
بحسب اإلحصاءات الرسمية، أصبح مانعاً من التراجع، فالدماء 
التي س���قطت أصبحت عائقاً شديداً أمام أي تفاوض أو قبول 

بأنصاف احللول.
أما استراتيجية املعس���كر املقابل والذي يقوده اجليش، فهو 
يلعب على وتر القوة الناعمة واخلشنة التي ميتلكها اجليش، وعلى 
ش���عب عاش فترات طويلة يعش���ق القوة؛ لذلك فهو يعتمد على 
سياسة األمر الواقع وفرض املسار بالقوة، معّوالً على طول النفس 
والسعي السريع لتنفيذ اخلريطة السياسية التي فرضها ليضعف 
من همة املعتصمني وتتضاءل آمالهم ومعنوياتهم، وينتظر اجليش 

تلك اللحظة التي تنحسر فيها األعداد ليقوم بفّض االعتصام.
وهو ف���ي كل ذلك يعتمد على جهاز إعالمي قوي، س���واء 
الرس���مي منه أو اخلاص، في تنفيذ أجندت���ه اإلعالمية التي 
تعتمد على ش���يطنة التيارات اإلسالمية، وتهيئة املجتمع لقبول 

عمليات التنكيل والنيل منهم.
لذلك؛ فاملعادلة هنا صفرية، وهي تعني أن فوز فريق يعني 

القضاء على اآلخر.

ومل��ا كان األمر بتلك األهمية واخلطورة على مس��تقبل مصر واملنطقة 
بالكام��ل، فإن��ه يتوق��ف بش��كل كب��ري عل��ى ماهي��ة اس��راتيجية التيارات 

اإلسامية بعد انقاب 30 يونيو، وما هي فرص جناح هذه االسراتيجية؟
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كيف تدار المعركة مع الخارج؟
تقوم استراتيجية اإلس���الميني بالتعامل مع اخلارج الذي 
ميلك حضوراً قوياً وضاغطاً في الوس���ط السياس���ي املصري 
على ورق���ة توحي���د القوة اإلس���المية والتلويح ب���أن خروج 
اإلس���الميني من اللعبة الدميقراطية واالنقالب عليها ستكون 
له مآالت خطيرة، حتى على الداخل األمريكي نفس���ه، ونشاط 
تي���ارات العنف مرة أخرى، ورجوع كثير من التيارات التي رأت 
أن السياس���ة قد تكون مدخاًل ممكناً لتطبيق الرؤى واألهداف 

التي يسعى إليها.
إلى جانب اس���تخدام ورقة الشريعة السياسية، وهي ورقة 
سياسية ليست شديدة القوة، لكنها ميكن أن تكون عامل ضغط 

أيضاً.
من املعلوم أن هدف اإلدارة األمريكية في املرحلة األخيرة 
هو إعطاء فرصة للتيار اإلس���المي املعتدل ليأخذ فرصته في 
العمل السياس���ي، وبقدر من التفاهم ميك���ن حتقيق املصالح 
األمريكية في املنطقة، على نحو ما يحدث في النموذج التركي، 
وه���و بذلك ميّكن ل���إلدارة األمريكية حتقي���ق هدفني: وجود 
أنظمة مس���تقرة في الشرق األوسط، واحتواء التيار اإلسالمي 
الذي تصفه باملتشدد والذي يعتبر الواليات املتحدة األمريكية 
السبب في ضعف قدرات بالده وعدم متتعها باحلرية من خالل 

دعم تلك األنظمة الديكتاتورية الفاسدة.

درس من التجربة التركية
ولعل التجربة التركية حتمل لنا مشهداً ميكنه أن يجلي لنا 

بعضاً مما يحدث في مصر.
فإذا رأينا أن تلك هي السياس���ة األمريكية، فلماذا أعطت 
الض���وء األخضر للجي���ش املصري إلبعاد الرئيس الش���رعي 

املنتخب؟
هنا تتجلى احلالة التركية، ففي تركيا عندما تولى أربكان 
رئاسة احلكومة في انتخابات دميقراطية، حاول أربكان فرض 
بع���ض قناعاته على القرار السياس���ي التركي، وحاول ضرب 
بع���ض أخطر مراكز النفوذ الداعمة للنهج العلماني، فقدم بعد 
تشكيل احلكومة بقليل مشروع قرار للبرملان بتحرمي املاسونية 
في تركيا وإغالق محافلها، وأس���هم ف���ي تطوير العالقات مع 
العالم العربي، وأظهر أكثر من موقف مؤيد صراحة للش���عب 
الفلسطيني ومعاٍد ل� )إس���رائيل(، كما قدم مشروع قانون إلى 
مجلس النواب يدعو إلى قطع العالقات مع )إس���رائيل(، وأتبع 
ذلك مباش���رة بتنظيم مظاهرة ضخمة ضد القرار اإلسرائيلي 

بض���م مدينة القدس، وكانت املظاهرة من أضخم ما ش���هدته 
تركي���ا في تاريخها املعاصر، األمر الذي اعتبر اس���تفتاء على 
شعبية اإلس���الم السياس���ي بزعامة أربكان.. بعد بضعة أيام 
تزعم قائ���د اجليش كنعان إيفري���ن انقالباً عس���كرياً أطاح 
باالئت���الف احلاكم، وبدأ سلس���لة إج���راءات، كان من بينها: 
إع���ادة القوة للتيار العلماني، ومن ذلك تش���كيل مجلس األمن 
القومي، وتعطيل الدستور، وحل األحزاب، واعتقال الناشطني 

اإلسالميني، إلى جانب اليساريني.
ثم من بعده جاءت حكومة ح���زب العدالة والتنمية بقيادة 
أردوغان، والذي كان أكثر مرونة وبرجماتية من حزب أربكان، 
حتى إن أردوغان لآلن ال يصف حزبه بأنه حزب إس���المي، بل 
عادة ما يؤكد في كل احملافل الدولية أنه حزب علماني محافظ 
يري���د أن يحّول العلمانية في تركيا من العلمانية املتطرفة التي 
تفرض العلمنة على املجتمع بالقوة، إلى العلمانية اجلزئية التي 
تقف على مس���افة واحدة من اجلميع وال تعادي الدين وتترك 
لألش���خاص حرية اختيار انتماءاته���م دون أن يصل ذلك إلى 

النظام السياسي للدولة.
وبطبيع���ة احلال فإن اجليش التركي في حال انقالبه على 
أرب���كان، وترك أردوغان؛ هو ليس ببعي���د عن توافق اإلرادات 
مع اإلدارة األمريكية التي هي ليس���ت ببعيدة عما يحدث في 

الداخل التركي.
فه���ل من احملتمل أن الواليات املتحدة األمريكية أرادت أن 
تقيل نظاماً إس���المياً، ليس تخلياً عن مشروعها السياسي في 
املنطقة، لكن هو مناورة تكتيكية إلعداد فصيل إسالمي جديد 
يف���ي باملتطلبات األمريكية لم يظهر بعد أو رمبا تلوح مالمحه 
من بعيد؟ وهذا رمبا يفس���ر نأي فصيل إس���المي بعينه عن 

التحالف اإلسالمي الداعم للرئيس املصري.
أما مص���در قوة اإلس���الميني فه���و حتالفه���م وتكتلهم 

واصطفافهم جميعهم حول هدف واحد وقضية واحدة.
فالضغط املس���تمر وحالة عدم االستقرار التي من املمكن أن 
تعيشها الدولة واحلشود الكبيرة، ال شك أنها ستكون عامل حسم.
ومن قبل ذلك وبعده تبقى الس���ن الربانية هي احلاكمة، 
فائتالف املس���لمني ووحدتهم وجمع كلمتهم وصبرهم وثباتهم 
وتقدميهم التضحيات والدماء؛ هي س���ن ربانية إلقامة الدين، 
وإال فمتى حقق املسلمون النصر دون متحيص للصفوف وبذل 
الغال���ي والنفيس؟.. والله غالب على أمره ولكن أكث����ر الناس 

ال يعلمون.
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صور من سجل 

االنقالبات العسكرية المعاصرة

في مصر غار العسكر على اإلرادة الشعبية احلرة والنزيهة، 
ليعيد األوضاع في مص���ر إلى املربع رقم صفر، حيث احلكم 
العسكري الذي ظل متس���لطاً على البالد لعقود ممتدة.. في 
ن���ادرة تاريخية فريدة أن يخرج املاليني على احلكم، ثم يخرج 
ش���طر منه بعد ذلك بعامني ينادي بعودته وعودة االس���تبداد 
والديكتاتورية، بعد أن غلبه احلنني والشوق لقرع السياط على 

ظهره ووقع البيادة على مستقبله السياسي. 
• االنقالب العس���كري هو أحد أفرع فلسفة "البرجماتية 
العسكرية" التي حتكم فكر معظم القيادات العسكرية املسيطرة 
عل���ى جيوش العالم الثالث عامة وجي���وش محيطنا اإلقليمي 
خاصة. واالنقالب هو عملية عس���كرية بحتة يقوم بها بعض 
املغامرين العس���كريني في جيش تقلي���دي محترف، من أجل 
التدخل في مس���ار العملية السياس���ية، والتحكم في مقاليد 
الس���لطة ملصاحلهم اخلاصة أو مصالح قوى معينة، س���واء 

داخلية أو خارجية؛ من أجل تأمني وضعية سياس���ية جتهض 
محاوالت اخلروج عن اخلطوط املرسومة والنطاقات احملجوزة 
إقليمياً ودولياً لهذا البلد، وتعيده مرة أخرى للسير على الدرب 
القدمي واألطر املرسومة سلفاً، أو بعبارة أخرى العودة بالدولة 

لسياسات النخبة املوروثة.
االنقالبات العسكرية ليس���ت حدثاً عفوياً أو ردود أفعال 
وقتية، بل هي مخططات مرسومة من إجهاض إميان الشعوب 
في أن خالصهم السياسي في استكمال مسيرتهم نحو سقف 
ال مح���دود من الدميقراطي���ة والكرامة اإلنس���انية والعدالة 
االجتماعي���ة، من خالل ف���رض وصاية غير ش���رعية بنكهة 
عسكرية على اإلرادة الشعبية. البرجماتية العسكرية هي التي 
تبرر هذا الوثوب الال أخالقي على إرادة الش���عوب، ومصادرة 
اختياراتها، وهي ش���ارع طويل املدى، شاحح املالمح، صامت 
املعاني، أصم املنافذ ال مداخل فيه وال مخارج، وال مجال فيه 

شريف عبد العزيز الزهريي ■

]المسلمون والعالم[

ف��ي لحظ��ة فارقة وحاس��مة ف��ي مصائر ث��ورات الربي��ع العربي، وفي 
مش��هد لم تره المنطقة منذ عدة س��نوات، بل لم تشهده مصر نفسها 
من��ذ أكث��ر من 60 س��نة؛ جاء التغيير العس��كري المصري ف��ي 3 يوليو 
ليعيد إلى األذهان ذكريات أليمة، وحصائد تجارب مريرة، كانت الش��عوب 

أول وأكبر من دفع ثمنها.
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للبحث والتفكير وااللتفات، لكن دائماً وأبداً تنظر لألمام حتى 
لو على حساب هرس الشعوب، وسحق اختياراتها. 

وثقافة االنقالبات العس���كرية ثقافة متجذرة في منطقتنا 
العربية واإلس���المية، لها أعوان وأنصار وأولياء وخدم وعبيد 
ال يرون عزهم إال في ركاب العسكر، وال يتحقق لهم سلطانهم 
وواليتهم إال بفوهة البنادق وم���ن على ظهور الدبابات.. ومن 
باكستان شرقاً إلى موريتانيا غرباً، ومن تركيا شماالً إلى اليمن 
والصومال جنوباً، كانت االنقالبات العسكرية حاضرة بقوة في 
املش���هد السياس���ي، وكانت لها كلمة الفصل في وأد جتارب 
الدميقراطية الوليدة في منطقة أريد لها دائماً أن تظل أسيرة 
النظم الس���لطوية الشمولية. ومن وس���ط زخم كبير لتجارب 
االنقالبات العسكرية س���نركز على ثالث دول كان لالنقالب 
العس���كري في كل واحدة منها مذاق مختلف عن اآلخر؛ وهي 

باكستان وتركيا واجلزائر.

أواًل: االنقالبات العسكرية في باكستان

باكستان عرفت االنقالبات العسكرية مبكراً، فقد استقلت 
فعلياً عن الهند في س���نة 1947 بعد مخاض عس���ير وفاتورة 
اس���تقالل تعتبر األكثر دموية إقليمياً، حيث راح ضحية هذا 
االستقالل مئات اآلالف من مسلمي باكستان، ولم يكد تستقر 
البالد وتهدأ أوضاعه���ا املضطربة من جراء قيام هذا الكيان 
الضخم، حتى أقدم محمد أيوب خ���ان، القائد العام للجيش 
الباكستاني، على االستيالء على السلطة بعد انقالب عسكري 
قام به ف���ي 1958، وأطاح بحكومة الرئيس إس���كندر ميرزا 
املنتخبة، وبعد توليه الرئاس���ة بدأ باملعاجلة الشكلية إلظهار 
برنامجه اإلصالحي املصطنع من خالل حل بعض مش���كالت 
باكس���تان الداخلي���ة، وإص���الح اجلهاز احلكوم���ي، وتنفيذ 

برنامج لإلصالح الزراعي، ثم أصدر دس���توراً جديداً للبالد 
عام 1962، ليتوالى عليها اجلانب الس���لبي املعهود دائماً من 
التسلط العسكري، فقام بحظر قيام األحزاب السياسية، ومنح 
نفس���ه صالحيات مطلقة، فجعل رئيس اجلمهورية هو القائد 
األعل���ى للدفاع، وهو الذي يختار ال���وزراء من خارج اجلمعية 
الوطني���ة، ويحق ل���ه حلها، وجعل الس���لطة التنفيذية في كل 
إقليم في يد احلاكم املع���ني من قبل رئيس اجلمهورية، األمر 
الذي جعل القوى السياس���ية تتوحد ضده وأخذت شعبيته في 
االنهيار بإحس���اس قطاعات عريضة من الشعب الباكستاني 
بفشله في إدارة البالد، ليأتي عام 1969 نهاية لهذا املتعجرف 
املتسلط باسم العس���كرية؛ فقامت املظاهرات ضده، وشاعت 
الفوضى، ول���م يكن أمام "أيوب خ���ان" إال أن يترك منصبه، 
فقدم استقالته، لكنه على غرار ما فعله حسني مبارك عندما 
تنحى، حيث قام بتس���ليم الس���لطة إلى "يحيى خان"، رئيس 
هيئة أركان اجليش، ليس���تمر احلكم العس���كري في باكستان 
لكن بصورة أش���د سوءاً بس���بب انتماء "يحيى خان" للطائفة 
الشيعية، وفي عهده وقعت العديد من احلوادث الضخمة مثل 
احلرب مع الهند، ثم انفصال باكستان الشرقية »بنجالديش« 
واالضطرابات العرقي���ة والطائفية الكبيرة، ومبوجب اتفاقية 
تآمري���ة قام "يحيى خان" بتس���ليم احلكم إلى "ذو الفقار علي 
بوتو"، وكان شيعياً إس���ماعيلياً سنة 1971، ورحل يحيى خان 

إلى منفاه االختياري بإيران، وذلك لكونه شيعياً جعفرياً.
لم يعرف بوتو االس���تقرار في س���نوات حكمه السبع إال 
قلياًل؛ بس���بب والئه الش���ديد للغ���رب، ومحت���ده الباطني، 
وسياساته جتاه ملفي كش���مير وبنجالديش، وانتهى األمر به 
على أعواد املش���انق بعد انقالب عسكري قاده اجلنرال ضياء 
احلق س���نة 1977، وس���ار ضياء احلق على درب االنقالبيني 
العسكريني؛ ففرض األحكام العرفية، وألغى املجالس النيابية، 
وأقال حكومات األقاليم، وشكل مجلساً عسكرياً إلدارة شؤون 
البالد، لكنه في الوقت نفسه قام بعدة خطوات من أجل جلب 
تأييد الش���عب الباكس���تاني والتيارات اإلسالمية، حيث شرع 
في تطبيق جزئي ألحكام الش���ريعة اإلس���المية، لكن ذلك لم 
يخفف من حدة املعارضة ضد حكمه العسكري، وحاول ضياء 
احلق أن يس���ير في اجتاهني متضادين ليضمن استمراره في 
الس���لطة؛ االجتاه األول: التقارب مع أمريكا لضمان حصوله 
على السالح، وإضعاف موقف الهند في الصراع التاريخي بني 
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البلدين، واالجتاه الثاني: التقارب مع اإلسالميني بتطبيق 
جزئي للش���ريعة وإقامة عالقات قوية مع أمصار العالم 
اإلس���المي. وهذه السياسة جلبت عليه عداوة الكثيرين 
داخل وخارج باكس���تان، فقرر في أواخر حياته التركيز 
على االجت���اه الثاني، فدفع حياته نتيجة هذا التغّير، إذ 
قام���ت وكالة املخابرات األمريكي���ة بتفجير طائرته في 

أغسطس 1988، فمات ضياء احلق إثر ذلك.
باكستان بعد هذه الفترة الطويلة حتت حكم العسكر 
»30 س���نة« بدا ألهلها أنه ال س���بيل للفكاك من هيمنة 
العس���كر على احلياة السياس���ية، ولك���ن بصورة غير 
مباش���رة، أو بغطاء مدني من ساس���ة وأحزاب مدنية 
هزيلة وفاس���دة، وخلف الس���تار يتحكم العس���كر في 
املش���هد كله، وفي الفترة املمتدة من 1988 حتى 1999 
ظلت باكس���تان تلعب لعبة الكراسي املوسيقية بني بنبي 
نظير بوتو، ونواز شريف؛ بوتو حتكم عاماً أو عامني، ثم 
يليها نواز، وهكذا، حتى قام برويز مشرف قائد اجليش 
الباكس���تاني باالنقالب على نواز شريف، ليعود العسكر 
للقيادة املباشرة من جديد، وهذا االنقالب حتديداً جاء 
في توقيت شهد تقلص هذه الظاهرة ذاتها على مستوى 
بلدان العالم الثالث من���ذ انتهاء احلرب الباردة؛ بفضل 
رفض املجتمع الدولي هذه الظاهرة تش���جيعاً منه على 
الدميقراطية ف���ي هذه البلدان، لذلك كان وقوعه حدثاً 
اس���تثنائياً، فقد وقع هذا االنقالب في دولة نووية مثل 
باكستان، والعجيب أن يستقبل الشعب الباكستاني هذا 
االنقالب باالرتياح والترحيب العام، حتى إن سكان مدينة 
كراتش���ي قاموا بتبادل احللوى ابتهاجاً بهذا االنقالب.. 
وبالنسبة للموقف اإلقليمي والدولي، فقد التزمت الهند 
اجلارة اللدودة لباكستان الهدوء وقالت إنها ستتعامل مع 
أي قيادة قائمة وفق مصاحله���ا القومية، أما الواليات 
املتح���دة فقد تباين رد فعلها من التنديد في البداية إلى 
تفهمه بعد ذلك رغم علمها باحتمال وقوعه بفترة كافية، 
حيث تأمل الواليات املتحدة في أن يؤدي هذا االنقالب 
إلى إعادة االستقرار بباكستان، كما أكد الرئيس كلينتون 
أن بالده س���تواصل احلوار مع ق���ادة االنقالب من أجل 
إقناعهم بض���رورة العودة إلى النظ���ام الدميقراطي.. 
الحظ مدى التطابق ف���ي املوقف األمريكي من انقالب 
العسكر في باكستان سنة 1999، مع حركة العسكر في 

مصر سنة 2013.

ثانيًا: االنقالبات العسكرية في تركيا

رغم أن محاور دراس���تنا هذه تركز على االنقالبات العس���كرية 
املعاص���رة، إال أننا عندما نتحدث عن احلال���ة التركية ال ميكن أن 
نغف���ل عنصري التاري���خ والعرقية، فاألتراك ع���رق بطبيعته محب 
للقوة والفتوة واألعمال العسكرية، ينبهر بالشجاعة والسطوة، لذلك 
اس���تعان بهم اخللفاء العباس���يون ابتداء من عهد املأمون العباسي، 
حت���ى كثرت أعدادهم داخل بغداد، فبنى املعتصم مدينة "س���امراء" 
اتق���اء لش���ر جتمعهم في مكان واح���د، وابتداء من س���نة 247 ه� 
أصب���ح القادة العس���كريون األتراك هم املس���يطرون الفعليون على 
مقاليد اخلالف���ة، يعّينون من يش���اؤون من اخللف���اء ويعزلون من 
يشاؤون. فالعنصر التركي الذي استعانت به الدولة اإلسالمية كانت 
إس���هاماته األولى في اجلانب العس���كري، وكانت نتيجة طبيعية أن 
يلعب اجلانب العس���كري دوراً فاعاًل عند الس���الجقة أو العثمانيني 
الذي���ن كانوا أصاًل يس���مون س���الجقة الروم، وكان���ت دولتهم في 
تخ���وم الدولة البيزنطي���ة والذين أعجبهم لقب غ���ازي الذي خلعه 
 عليه���م الس���الجقة ملواصلتهم اجلهاد جت���اه الدول���ة البيزنطية. 
وعندم���ا قامت دولته���م على أنقاض دولة الس���الجقة، كان العامل 
العسكري هو األقوى في توحيد املنطقة ومن ثم مواصلة الغزو غرباً 
ليجتاحوا أوروبا الشرقية وينهوا الدولة البيزنطية ويُدخلوا اإلسالم 
إلى ربوع أوروبا حتى أب���واب فيينا. وقد أثر نظام اجليش حتى في 
النظام اإلداري املدني في األماكن املفتوحة، فكانت الوحدة اإلدارية 
األساس تسمى )السنجق( والتي تعني اللواء، هذا اللواء أو السنجق 
هو الذي يقوم على السلطة السياسية والعسكرية، وكان في األغلب 
األعم أن تك���ون الطبقة اإلدارية من العس���كريني، فمنصب الصدر 
األعظم الذي كان مبنزلة رئيس الوزراء يكون من هذه الطبقة، والدولة 
العثماني���ة من���ذ بدايتها حتى نهايتها جن���د أن اجليش كان عنصراً 
مهماً في التغيرات السياسية التي طرأت عليها. وظل االنكشارية أو 
اجليش اجلديد صاح���ب كلمة الفصل في تعيني اخللفاء العثمانيني 

وعزلهم ألكثر من قرنني من تاريخ الدولة العثمانية.
لذلك؛ كان من الطبيعي عندما تسقط اخلالفة العثمانية وحتل 
مكانه���ا دولة تركي���ا املعاصرة، أن يكون اجليش ه���و حامل أختام 
احلكم والسلطة، وذلك بعد أن اخترقته املنظمات املاسونية واألفكار 
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الطورانية واجلماعات اليهودية، فصار اجليش التركي حامي 
حم���ى الالدينية والقومية والش���عوبية، وميكن القول إن فترة 
أتات���ورك )1923-1938م( لم تش���هد أي تدخالت انقالبية 
م���ن اجليش لتغيير نظام احلكم، ب���ل كان اجليش هو حامي 
ذلك النظام ووسيلته لبسط االس���تقرار على مدى 15 عاماً، 
في ظل هيمنة حزب سياس���ي وحيد خرج من رحم العسكرية 

األتاتوركية هو حزب "الشعب اجلمهوري".
خالل الفترة املمتدة من س���نة 1960 حتى س���نة 1995 
شهدت تركيا عدة انقالبات عسكرية، جميعها قام بها العسكر 
التركي لسبب واحد فقط، وهو "قطع الطريق على أي محاوالت 
لإلحياء اإلس���المي" واحلفاظ على مبادئ أتاتورك والعلمانية 
املتطرفة في تركيا، هذه االنقالبات العسكرية جاءت كالتالي: 
1 - انقالب س���نة 1960، حيث تدخل اجليش الذي أعلن 
قائده آنذاك ألب أرس���الن تركش في ي���وم 27 مايو 1960م، 
أن اجليش قد س���يطر على مقاليد إدارة البالد. نتيجة لذلك 
شكلت محاكمات قضت بإعدام رئيس الوزراء عدنان مندريس 
بتهمة االنحراف عن مبادئ أتاتورك واعتناق األفكار الرجعية؛ 
ألنه أع���اد األذان بالعربية، كما حكم على رئيس البالد جمال 

بيار بالسجن مدى احلياة.
2 - انقالب 1971، وفيه انقلب اجليش بس���بب خس���ارة 
حزب الش���عب االنتخابات لصالح ح���زب العدالة الذي مييل 
لناحية احملافظني، فانقلب اجليش وألغى االنتخابات وسيطر 

على املشهد مع حزب الشعب.
3 - انق���الب كنع���ان إفرين س���نة 1980، وج���اء أيضاً 
للس���بب نفسه السابق وهو فشل حزب الشعب اجلمهوري في 
االنتخابات، وهكذا دأُب الفاشلني سياسياً في كل زمان ومكان 
يبحثون عن ظهر دبابة يعتلونها القتحام املشهد السياسي. بعد 
الفشل الذي جناه حزب الشعب لم يبَق أمامه سوى التآمر مع 
العس���كر لقلب نظام احلكم، وقاموا باالنقالب 1980/9/12 
بقي���ادة كنعان إفرين، ال���ذي علق الدس���تور وأعلن األحكام 
العرفي���ة في تركيا، وحكم البالد مباش���رة دون غطاء مدني، 
وأصدرت املؤسسة العس���كرية قراراً بتعليق نشاط األحزاب 
ثم حلها، كما أصدرت دس���توراً جديداً في 1982/9/12 ُمنح 
مبوجبه رئيس اجلمهورية صالحيات واس���عة لم يتمتع بها أي 
رئيس جمهورية تركية قبل ذلك، وتضمن دس���تور 1982 نصاً 
صريحاً في املادة 13 على حظر األحزاب الدينية والفاش���ية 

واالشتراكية، وبذلك مت حظر األحزاب املناوئة حلزب الشعب 
والعلمانية، وحاول العس���كر بهذه اإلجراءات إعادة ترس���يم 
اخلريطة التركية جغرافياً وس���كانياً ودينياً ومذهبياً وحزبياً.

وفي املقابل ُس���ّرت أوروبا بهذه اخلطوات وكافأت االنقالبيني 
بدعم ال محدود وقبول تركيا في االحتاد اجلمركي األوروبي. 
4 - انقالب العسكر في 1996، وفيها انقلب العسكر على 
أول حكومة إس���المية بقيادة جنم الدين أربكان، زعيم حزب 
الرفاه اإلس���المي الذي فاز في االنتخابات في أواخر 1995، 
وش���رع في إدخال إصالحات س���ريعة في احلياة السياسية 
واالجتماعي���ة واالقتصادية التركية، ما أغض���ب العلمانيني 
ودعاهم إلى حتريك األذرع العسكرية ضد احلكومة املنتخبة، 
فلم ميهله اجليش س���وى شهور قليلة وانقلب عليه في أواسط 
1996، وباستخدام دستور 1982، وبتفسير مواده على أساس 
أن أربكان يسعى إلى تطبيق الشريعة وإعادة النظام الرجعي، 
فُحظر احلزب، وأُدخل أربكان وكبار معاونيه الس���جن، وُعزل 

معظم قادة احلزب سياسياً.

ثالثًا: االنقالبات العسكرية في الجزائر

للجزائ���ر وضعية أممي���ة خاصة، فهو بل���د كبير مترامي 
األط���راف ظل ي���رزح حتت نير االحتالل الفرنس���ي ملدة 132 
س���نة متصلة، ودفع فاتورة اس���تقالل هي األبهظ واألعلى في 
التاريخ احلديث ورمبا القدمي أيضاً، إذ س���قط قرابة املليوني 
شهيد من أبنائه في ميادين الكفاح ضد احملتل الفرنسي شديد 
الصليبية والعنصرية في آن واحد، لذلك كانت أوضاع اجلزائر 
السياسية بعد االستقالل سنة 1962 بها قدر كبير من التباينات 
والتجاذبات بني رفقاء الكفاح الثوري؛ ثالثة من املتزاحمني على 
السلطة كانوا على الساحة: احلكومة املؤقتة التي أسسها حزب 
اجلبهة في 1958، والقادة العسكريون، وقادة الواليات، وتغلف 
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النزاع بينهم حتى قبل االس���تقالل باجلهوية والعقيدة الفكرية، 
وف���ي النهاية مت االتفاق على أحمد بن بلّه رئيس���اً لتاريخه في 
النضال سنة 1962، ولكن على دخن، لذلك سرعان ما أطاح به 

وزير الدفاع القوي هواري بومدين سنة 1965.

انقاب بومدين سنة 1965:
بومدي���ن كان رجاًل عس���كرياً من الطراز األول، ش���ديد 
البطش واالس���تبداد، فجمع كل الس���لطات والصالحيات في 
ي���ده، وعّطل العمل بالدس���تور واملجلس الش���عبي، كما عنّي 
أتباعه في املراكز القيادي���ة، وكان الهدف املعلن إعادة إحياء 
قي���م الثورة، وكان بومدين مييل نح���و الفكر الناصري، فراح 
يقلد عبد الناصر في تطوير اجلزائر، فحقق جناحاً ملحوظاً 
بسبب النفط والتوس���ع في الصناعات، لكن املسار السياسي 
ظل مسدوداً بالكلية أمام التعددية احلزبية والتداول السلمي 
واحلريات العامة، فلم يتغير احلقل السياسي، بقي كاالقتصاد 
مقفاًل بني يدي العس���كر.. في املجمل استقرت اجلزائر لكن 

بسبب السياسات القمعية واالستبدادية لبومدين.

االنقاب الدموي سنة 1992:
بعد رحيل بومدين سنة 1977 تولى مكانه أكبر قادة العسكر 
العميد الش���اذلي بن جديد، فلم يحد في سنوات حكمه األولى 
عن سياسات بومدين االشتراكية، ومع الوقت أخذ في االنفتاح 
والتحلل شيئاً فش���يئاً عن اش���تراكية بومدين، فانتهج سياسة 
الس���وق احلر واالنفتاح االقتصادي، وكان لهذا التحول أثره في 
الطبقات الوس���طى والعمالية، فاندلع���ت مظاهرات عارمة في 
أكتوبر سنة 1988 قمعها اجليش مبنتهى القسوة، وسقط مئات 
الضحايا، فاس���تغل بن جديد األمر وخرج معتذراً للش���عب عن 
األح���داث، ثم قام بإبعاد اجليش عن احلياة السياس���ية متاماً، 
وعزل العديد من قادته، كما أنه س���مح بتأسيس األحزاب ذات 
املرجعية اإلسالمية والشيوعية، ورخص لهم بدخول االنتخابات، 
وكتب دس���توراً جديداً للبالد تخلص فيه من االشتراكية كعقيدة 
للدولة، كما تخلص من س���طوة العس���كر في احلياة السياسية، 
وعقد االنتخابات البلدية والتش���ريعية في س���نة 1991 ليفوز 
حتالف األحزاب اإلسالمية املنضوي حتت الفتة "جبهة اإلنقاذ" 
بغالبي���ة املقاعد في البرمل���ان، وبدا للعي���ان أن الدولة ذاهبة 
في اجتاه اإلس���الميني، عندها أوعزت فرنس���ا صاحبة النفوذ 
واملصال���ح الكثيرة واملتش���ابكة مع اجلزائر إل���ى وزير الدفاع 
اجلزائ���ري "خالد نزار" بالتحرك نحو من���ع اجلولة الثانية من 

االنتخابات، ورفض نتائج األولى، فشنَّ حملة كاسحة ضد جبهة 
اإلنقاذ واصفاً اإلسالميني بأنهم تكفيريون وخطيرون.

عادت اجلزائر لقم���ة التوتر السياس���ي، وأعاد اجليش 
انتش���اره في الواليات في حالة إنذار على مس���احة البالد، 
كما نزلت الدبابات لش���وارع العاصمة، وجهزت حواجز أمنية 
عس���كرية، وأجبر الش���اذلي بن جديد على االستقالة بسبب 
رفضه هذه اإلجراءات االنقالبية، وأحكم اجليش قبضته على 
املش���هد السياس���ي، ومت جلب "محمد بوضياف" من فرنسا، 
وكان أحد الق���ادة التاريخيني لثورة االس���تقالل، ليلعب دور 

الغطاء املدني لالنقالب العسكري.
العلماني���ون ف���ي اجلزائر رحب���وا به���ذا االنقالب على 
الدميقراطية والشرعية خوفاً من وصول اإلسالميني، وقامت 
األحزاب االش���تراكية والنقابات العمالية بتس���يير مظاهرات 
حاش���دة ضد جبهة اإلنقاذ، ومنع العسكر كل نشاط سياسي 
للجبهة حول املس���اجد، موقفاً كل منخ���رط فيها بتهم حيازة 
أس���لحة أو االستعداد لتمرد ش���امل، وكانت قرارات احملاكم 
العس���كرية بالس���جن املمدد أو املوت دون ح���ق طعن. وقام 
العس���كر بنقل آالف اإلسالميني للصحراء، واملئات عذبوا في 
املخافر. أغلب قادة اجلبهة اعتقلوا، كما هاجر آخرون أيضاً.

احلرية الت���ي أعطيت قبلها للصحافة عادت منكمش���ة، كما 
عطل مجلس الشعب، وأصبحت اجلزائر وقتها دولة املخابرات 
الفرنسية املمتدة عبر البحر املتوسط من ناحية اجلنوب. أما 
الب���و مضياف فقد مت التخلص منه على يد العس���كر مبجرد 
التفكير في إعادة احلياة السياس���ية واملس���ار الدميقراطي، 

ليدفع حياته ثمن رضائه لعب دور التيس املستعار.
ومنذ ع���ام 1993 حدث���ت تغيرات عميقة في املؤسس���ة 
العس���كرية هدفت إلى تصعيد الضب���اط األكثر عداءاً للحركة 
اإلس���المية، حيث متت ترقية اللواء محم���د العماري ليصبح 
قائداً لهيئ���ة األركان، واللواء محمد التواتي قائداً جليش البر، 
ومتت في الفترة نفس���ها إحالة مجموعة م���ن الضباط الكبار 
للتقاع���د وترقية بعض الضب���اط الش���باب، لتدخل اجلزائر 
دوام���ة عنف ودماء مرعبة راح ضحيتها مئات اآلالف بني قتيل 
وجريح، واستخدم العسكر أحط األساليب وأقذرها في محاربة 
اإلس���الميني الذين لم يس���تكينوا لهذا الطغيان البشع، ولعبت 
أجهزة املخابرات الفرنس���ية واجلزائري���ة دوراً كبيراً في هذه 
املجازر البشعة التي كانت تلقي بالالئمة فيها على اإلسالميني، 
ومرت عشرية سوداء على اجلزائر ما زالت آثارها االقتصادية 

والسياسية واالجتماعية واألخالقية قائمة حتى اآلن.
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اإلعالم
وتشويه 

الوعي

املشهد اإلعامي املصري
تُش���ّكل أخالقيات اإلعالم مجموعة من املبادئ التي تركز على املصداقية، فمن 
دونه���ا يفقد اإلعالم دوره في املجتمع؛ وتش���تمل أخالقي���ات اإلعالم على األمانة، 
واملصداقية، والدقة، واملوضوعية، واحلياد، والتسامح، واملسؤولية، وال بد من االلتزام 

بهذه األخالق حتى يستطيع اإلعالم أن يكون مؤثراً.
وفي احلالة املصرية انهارت حيادية اإلعالم وتعس���كرت وسائل اإلعالم برقابة 
خارجية وذاتية، وأصبح من يحاول الدفاع عن حيادية اإلعالم يواَجه بهجوم حاد من 
رفاق املهنة، بحجة أنه ال حيادية في وقت احلرب، والش���عب املصري في وقت أزمة 

ويجب التخندق حول الرؤية الواحدة.

باسل النريب ■

 basilnerab@gmil.com

ة حقيقة يف املشهد اإلعالمي املصري، هي أن الرئيس حممد مرسي جاء باالنتخابات،  ثمَّ
وكان��ت، كم��ا أجمع��ت علي��ه الش��هادات؛ انتخاب��ات نزيه��ة، ومل تك��ن مث��ل س��ابقاتها النتيجة 
حمس��ومة ملرش��ح واحد باإلجماع، أو كما ُعرف قدميًا ب� 99.9، ومع ذلك كان تيار كبري موجود 
يف الس��احة املصرية اإلعالمية والسياس��ية يسعى إلفش��ال التجربة الدميقراطية؛ ألن األمر 

ببساطة من يحكم مصر اآلن يغرد خارج السرب الذي اعتاد على حكم مصر منذ تأسيسها.

مصر أنموذجًا

]المسلمون والعالم[
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في ظل هذا املناخ مارست الوسائل اإلعالمية شتى الطرق 
لكس���ب تعاطف الش���ارع املصري، وقبل خطاب البيان األول 
للجي���ش كانت قناة النيل، إحدى قن���وات التلفزيون املصري، 
تب���ث صوراً جلنود يؤّدون مهامهم وقد بدت عليهم الس���عادة، 
والصوت كان موس���يقى وأغاني وطنية، وتداولت صوراً بشكل 
س���ريع جلنود يتدلون م���ن الطائرات واس���تعراضات جلنود 
وعربات عس���كرية، ومزجت الصور بلقطات تخاطب مشاعر 
الكرامة الوطنية املصرية، مثل: األهرامات، ورفع العلم، وعبور 
القوات املصرية قناة الس���ويس خالل حرب 1973، واكتظاظ 
الس���احات باجلماهير امللّوحة باألعالم ف���ي ميدان التحرير 

خالل ثورة 25 يناير.
إن انحياز اإلعالم املصري ضد الرئيس محمد مرس���ي، 
لم يبدأ عقب مظاهرات اإلع���الن عن 30 يونيو، بل بدأ منذ 
فترة طويلة، حيث كان اإلعالم املصري أحد العوامل الرئيسة 
حلشد اجلماهير ضد حكم مرسي، وظل طيلة الفترة املاضية 
يتعامل مع املؤسسة العسكرية باعتبارها املنقذ من حكم التيار 
اإلسالمي، في حالة كانت سائدة في عموم الوسائل اإلعالمية 

املصرية من عدم بث الرأي والرأي اآلخر.
وف���ي اليوم الثاني إلع���الن القوات املس���لحة بيان عزل 
الرئيس مرس���ي، نّظ���م أنصاره عدداً م���ن التظاهرات، لكن 
اإلع���الم املصري لم ينقل صوراً لهذه التظاهرات بحجة عدم 
إشعال املوقف، وحتريض اجلماهير على النزول إلى الشارع، 
وركزت القنوات الفضائية التابع���ة للدولة، أو اخلاصة، على 
أفراح املواطنني بعزل مرس���ي، دون إشارة إلى ما يحدث في 
مظاهرات أنصاره، وغاب الرأي اآلخر، خاصة بعد موجة غلق 

الفضائيات احملسوبة على التيار اإلسالمي.
التلفزيون املص���ري حاول ارتداء ثوب احلي���اد بعد أداء 
متواض���ع في تغطية ث���ورة 25 يناير، ثم فت���رة حكم املجلس 
العس���كري، واس���تضاف ضيوفاً من اجلانبني، ومالت الكفة 
قلياًل نحو الرأي املؤيد للرئيس مرس���ي، قبل أن يعتمد صيغة 
ثوري���ة مع ظهور بوادر امتالك اجلي���ش املصري زمام األمور 
في البالد بدالً من مرسي، وس���ار في خطوات مشابهة للتي 
نفذه���ا اإلعالم اخلاص، وأصدر مح���ررو قطاع األخبار في 
احتاد اإلذاعة والتلفزيون املصري بياناً جاء فيه: »نتوجه نحن 
العاملني في قطاع األخبار للش���عب املص���ري باالعتذار عن 

ضع���ف التغطية اإلخبارية وافتقارن���ا للصورة في العديد من 
املواقع احليوية التي تكتظ باملتظاهرين في غالبية احملافظات 
وبعض املواقع املهمة داخل القاهرة، وذلك نتيجة تعّنت وتعّمد 
املسؤولني، الذين رفضوا خروج الكاميرات لتصوير األحداث، 
لتلّقيه���م تعليمات عليا بذلك، على رغ���م تأكيد رئيس قطاع 
األخب���ار أنه أص���در تعليمات بتغطية كل األح���داث واملواقع 

وااللتزام باملهنية واملوضوعية«.
وخّصصت الصحافة مساحات واسعة لألحداث املتعاقبة 
منذ 30 حزيران، إذ نش���رت الصح���ف تقارير ومقاالت رأي 
عن تطور األحداث في مصر، وحّملت كثير من الصحف عبر 
مساحات واسعة في العناوين الرئيس���ية واملقاالت والتقارير 
الرئيس مرسي مسؤولية األحداث، وكانت العناوين الرئيسية 

لعدد من الصحف:
صحيف���ة اليوم الس���ابع: كارت أحمر للرئي���س.. 22 مليونًا • 

استمارة »مترد« تسحب الثقة من الرئيس
صحيفة التحرير: ارحل• 
صحيفة املصري اليوم: امليادين ملرسي: سنة كفاية• 
صحيفة األهرام: مصر في قبضة اخلوف• 
صحيفة األهرام: كواليس الساعات األخيرة في حكم مرسي• 
صحيفة األخبار: وانتصرت إرادة الشعب• 
صحيفة الوطن: اإلخوان تعلن احلرب على مصر• 
صحيفة املصري اليوم: اإلخوان تعلن احلرب على الشعب• 

حالة اإلقصاء طالت كذلك الصحفيني الذين لم يكونوا مع 
االنقالب، فقد طرد صحفيون مصريون مراسَل قناة اجلزيرة 
من املؤمتر الصحفي املش���ترك ب���ني اجليش ووزارة الداخلية 
لإلعالن عن تفاصي���ل أحداث احل���رس اجلمهوري، بحجة 
انحيازه للتيار اإلس���المي وأنصار الرئيس املصري الس���ابق 
محمد مرسي، ومحاولة إشعال األوضاع في البالد عن طريق 

تغطيته مظاهرات أنصار )الرئيس السابق(!!
وهكذا اشتعل املشهد اإلعالمي املصري بالعداء الصريح 
للرئيس مرسي والتيار اإلس���المي، ووصف بعضهم أعضاءه 
بأنهم "أعداء الش���عب" "محرضون على العنف"، أما عبارات 
السب والشتم الش���خصي والتجريح فهي كثيرة وموجودة في 

مواقع الفيديو العاملية!
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أساليب التشويه
مارس���ت وسائل اإلعالم املصرية قبل األزمة ومنذ صعود 
التي���ار الديني، العديد من الوس���ائل للتش���ويه، وبخاصة مع 
اس���تمرار عمل كبار املوظف���ني وغيرهم ف���ي مناصبهم من 
احلزب الوطني املنحل إبان عهد حس���ني مبارك، فتقول بثينة 
ش���عبان إن اإلعالم املصري ال جديد فيه بعد الثورة.. نشرات 
األخبار حتى اآلن مثل ما كانت قبل الثورة، وبها الش���خصيات 
نفسها التي كانت تس���تعدي اجلماهير قبل الثورة. وتضيف: 
معظم العاملني في التلفزيون واإلذاعة املصرية تابعون للحزب 
الوطني املنح���ل ورّوجوا للنظام الس���ابق، والتلفزيون يحاول 
اس���ترجاع العصر القدمي بأقنعة زائفة ومس���تعارة تلعب على 

وتر الثورة وهموم الناس.
أما اإلع���الم املصري اخلاص فق���د كان مأموالً منه في 
ظل هامش احلرية بعد ثورة 25 يناير، أن يوس���ع هذا الهامش 
لصالح املرحلة اجلديدة، لكن من كان ممس���كاً بزمام املبادرة 
فيه خليط من أموال وشخصيات مرتبطة بالنظام السابق، ما 
يجعل رسالته قائمة على مجابهة النظام اجلديد بكل الوسائل 

والطرق.
ومبعنى أكث���ر وضوحاً؛ عمل تلك املؤسس���ات اإلعالمية 
ليس ل���ه عالقة بالتج���ارة أو االقتصاد أو حس���ابات الربح 
واخلس���ارة كما هو معمول به في عموم وس���ائل اإلعالم؛ بل 
هي أجندة مختلفة تتعلق بالسياس���ة واملصالح، وهذه األجندة 

تأخذ وجهني:
األول: أن يدافع رجل األعمال عن نفسه.

والثاني: أن يغّير شيئاً ما في املجتمع لصاحله، أي إعادة 
تشكيل الرأي العام.

تتعدد األس���اليب التي ميكن اس���تخدامها في التش���ويه 
اإلعالم���ي، ومنها: التقاري���ر اإلخبارية، ونش���رات األخبار، 
والبرام���ج احلواري���ة؛ وتقوم في مجملها على أس���اليب علم 
النفس اإلعالمي، مس���تخدمة في ذلك عبارات مقنعة لكنها 
غير واقعية غالباً، من خالل النفوذ إلى العقل الباطن والتأثير 
الالواع���ي على اهتمامات املتلق���ي ورغباته، ثم توجيهها وفق 
الهدف املطلوب، ويقوم عليها شخصيات لهم حضور إعالمي 

وقادرون على التالعب باأللفاظ واستخدام الكلمات.
ف���ي احلالة املصرية مت اس���تخدام أكثر م���ن طريقة في 
التشويه، وكان أبرزها الهجوم الشخصي على مؤسسة الرئاسة 

املصرية وش���خصية الرئيس محمد مرسي، طال حتى أبسط 
األشياء، ومنها حصوله على الدكتوراة الفخرية من اجلامعات 
الباكستانية، مت ذلك عبر تكرار مستمر لعدد من األفكار بشكل 
بس���يط ومتكرر، وهو أسلوب غالباً ما يكون مؤثراً، خاصة إن 
ظه���ر في أكثر م���ن مكان وقدمه أكثر من ش���خص في وقت 

وبشكل متناغم ومدروس.
يالحظ على وسائل اإلعالم املصرية بعد ثورة 25 يناير أنها 
لم تكن تس���ير متناغمة مع املطالب الشعبية بشكل تام، لكنها 
اس���تغلت املزاج الثوري العام في الش���ارع املصري. وحرصت 
الوسائل اإلعالمية ضمن س���ياق حمالت التشويه على نتائج 
االنتخابات الرئاسية، على االستفادة من الشخصيات الالمعة، 
مثل: عمرو موس���ى والبرادعي وحمدين صباحي، إضافة إلى 
غيرهم من فئة الش���باب، وهو من أكثر األساليب التي أثرت 
في املزاج الش���عبي املصري وخدع الكثير من البس���طاء ممن 
انط���وت عليهم أفكار م���ن ال يتوّرعون عن تقدمي بعض اآلراء 
في قوالب فكرية مصطنعة خصيصاً للمزاج الش���عبي، حيث 
مارست تلك الشخصيات مترير الكثير من األفكار والتوجهات 
حتت س���طوتها واملزاج الثوري الس���ائد، وظهرت شخصيات 
من الص���ف الثاني والثالث وتبّوأت مرك���ز الريادة والتوجيه، 
ومت تقدميها حتت مس���ميات من قبي���ل: "الباحث، واخلبير 
االستراتيجي، واخلبير في ش���ؤون كذا، واملفكر، واإلسالمي 
املستنير"، وتكمن اخلطورة هنا في بث األفكار بألسنة محلية 

وأسماء مقبولة ومعروفة ضمن سياق املزاج الثوري السائد.
كما مارس���ت الوس���ائل اإلعالمية التخويف عبر شيطنة 
التيار اإلس���المي وحش���د مزيد من الرأي الع���ام عن طريق 
إث���ارة الفزع من النتائج املترتب���ة، وخاصة على ميدان الفنون 
والثقافة، من جراء صعود التيار اإلس���المي دون األخذ بشكل 
فعلي بالناجت على األرض، وخاصة اإلجراءات التي طمأن بها 
وزير اإلعالم املصري عموم املثقفني واإلعالميني بأن احلريات 

مصونة مبوجب الدستور.
وكانت الش���يطنة والكذب ف���ي معركة إقرار الدس���تور 
بعد االنتخابات من أهم املعارك التي اس���تخدمتها الوس���ائل 
اإلعالمي���ة املصري���ة املعارضة في التش���ويه؛ حيث ش���نت 
املعارضة من خالل هذا اإلعالم حرباً ظاملة ضد الدس���تور، 
واخترع���ت أحكام���اً، ورفضت إجراء املناظ���رات، وهاجمت 
الدس���تور والتيار اإلس���المي، واتهمت كل من يلتزم بالتحليل 
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املوضوعي بأنه من اإلخوان املس���لمني ضمن حملة الكراهية 
ضد الدس���تور، ما ترتب على ذلك حرم���ان املواطن املصري 
من الثقافة الدس���تورية ومعرفة حقيقة الدستور، خاصة أنه 
أول مرة يتعامل مع الدستور بعد أن شارك ممثلوه في كتابته.
وقد انبرى عدد من أس���اتذة القانون لش���يطنة الدستور، 
واحتفى بهم اإلعالم، وانفسحت أمامهم الشاشات، واحتكروا 
الظه���ور كل ليلة محذرين من خطر عظيم، بل وصل األمر في 
عملية التلبيس والتزييف إلى أن ُزّورت نسخ الدستور وجتاسر 
بعضهم فأفتى بأن هذا الدستور مخالف للشريعة اإلسالمية.
في ضوء هذا اجلدل انقس���م الش���عب املصري؛ فأصبح 
املعارض للدس���تور يعادي من يقابله، واس���تخدمت املعارضة 
كل أس���اليب التش���ويه بالفعل والقول لتدفع الناس إلى رفض 

الدستور ومناهضته، ومع ذلك وافق الشعب على الدستور.
 كما تعّمد التيار املسيطر على العملية اإلعالمية املصرية 
إطالق تعاميم وأحكام مس���بقة، واس���تخدام عبارات دالة أو 
إش���ارات تدل على تش���ويه متابعي الرأي اآلخر؛ للداللة على 
تضليلهم ورغبتهم الكامنة في القتل والتخريب واإلرهاب، وهي 
كلمات تطلق ملن ال يواف���ق أهواءهم مثل عبارة قاتل األطفال 
التي ظهرت بعد حادثة اعتداء وإلقاء البلطجية أشخاصاً من 
أعلى خزان ماء وإلصاق التهمة بالتيار اإلسالمي، ويعتمد هذا 
األسلوب على تش���ويه صاحب الرأي املخالف بطريقة جتعله 

عدمي األخالق والقيم بواسطة إلقاء االتهامات الباطلة.
لقد مارس���ت الفضائيات سياسة معروفة في علم النفس 
االجتماعي، وهي ضمن قاعدة عامة عريضة، »من ليس معنا 
فهو ضدنا«، وهي مبنزلة الدعوة لالنضمام إلى احلشد. ولعب 
اجليش املصري بعملية إس���قاط األعالم على احملتشدين في 
ميدان التحرير، دوراً مهماً في التشويه من خالل االستعراض 
بالطائرات وإسقاط األعالم والتلويح بها من قبل املتظاهرين 
بش���كل يزيد من وطنية احلش���ود عبر تغذية الشعور الوطني 
وإلهاء احملتشدين مبعاني الوطنية إلبعادهم حتى عن التفكير 

بالقضية املركزية التي انطلقوا من أجلها في املظاهرات.
وجاء تعام���ل الوس���ائل اإلعالمية الرس���مية واخلاصة 
مع مج���زرة احلرس اجلمهوري بنقل الصور واملش���اهد التي 
صورها اجلي���ش لألحداث، مبررين مقت���ل املتظاهرين بأنه 
نتيجة حملاولة اقتحام أنصار الرئيس مرسي منشأة عسكرية. 
وتعاملت وس���ائل اإلع���الم مع ضحايا األح���داث باعتبارهم 
إرهابي���ني حاولوا االعتداء على اجلي���ش، مصدرين األحكام 

حت���ى قبل ظه���ور نتائج حتقيقات تبنّي م���ا حدث، ومحملني 
التيار اإلس���المي وجماعة اإلخوان املسلمني مسؤولية إراقة 
الدماء، واتهموهم مبحاولة توريط اجليش وجّره إلى حرب مع 
الشعب. وجاءت القمة في تشويه التيار اإلسالمي بعد املجزرة 
مباش���رة، فال الوسائل اإلعالمية اس���تضافت من يدافع عن 
رؤي���ة املعتصمني أمام احلرس اجلمهوري، وال من يتحدث من 
عائالت املصابني والقتلى ع���ن وقائع اليوم، بل كل املتحدثني 
كانوا يتداولون الرواية الرس���مية للمج���زرة ويكررونها ملقني 
التهم���ة على عموم التيار اإلس���المي، ومؤكدين أنه لوال قرار 
إغالق الفضائيات احملس���وبة على التيار الديني حلدث ما ال 

يحمد عقباه.
وش���ّكل موضوع ص���راع األفكار عبر ما يُس���مى حتفيز 
االس���تنكار، وخاصة في موضوع الفن واحلريات؛ أهمية في 
التشويه اإلعالمي، وخاصة في حشد الفنانني واملثقفني ضد 
مؤسسة الرئاس���ة، مدعني أن التيار احلاكم في مصر يسعى 
إلى منع الفن والسينما املصرية العريقة، وظهر أكثر من فنان 
ومثقف ومس���رحي وانتقد الرئاسة املصرية بشكل علني وفي 
أكث���ر من مكان ومجال، ما أوجد تي���اراً عند العموم يقول إن 
وجود حكام مصر احلاليني سيدفع عموم الشعب املصري إلى 

التعصب ومحاربة الفن والثقافة املصرية.
وُمورس التش���ويه اإلعالمي في اجلم���ل والعبارات عبر 
إطالق الش���عارات، مثل: "اجليش والشعب إيد واحدة"؛ بهدف 
قولبة وتنميط األفكار ونش���ر فكر معني يكون مدروساً يعتمد 
على استثارة املشاعر، وتتم عملية القولبة والتنميط من خالل 
نش���ر أحكام مسبقة من خالل تصنيف وقولبة الرأي املخالف 
ف���ي صورة مكروهة من اجلمهور، واعتمد التش���ويه هنا على 
نقد التيار الديني للمؤسس���ة العسكرية املصرية، دون توضيح 
أو بيان س���بب النقد، حيث كان الظاهر أن املعارضة املصرية 
هي مع اجليش، واجليش هو الش���عب أو الرئاسة، فهي بعيدة 

عن الشعب.
كم���ا مورس التش���ويه اإلعالمي في أح���داث مصر عبر 
تسمية األش���ياء بغير مسمياتها، فاملاليني التي نقلت صورهم 
الفضائيات املصرية كانوا فعاًل ماليني؛ ولكن ليس���وا في 30 
يوني���و، ولكن في أحداث ثورة 25 يناير وما تبعها، واس���تغلت 
عب���ارة املاليني في أكثر من خط���اب وتصريح وتقرير، مع أن 
فريق أنونيموس)1( الذي اخترق موقع حركة مترد املصرية أكد 

.http://haln.net/p3300 :انظر (((
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أن عدد املس���جلني في الوثيقة التي ُعرفت باسم مترد بلغ 170 
ألفاً فقط، واألرقام لعبت هنا دوراً مهماً في التشويه اإلعالمي، 
حيث يأتي احلديث بلغة األرقام للداللة على مصداقية احلدث 
املراد ترويجه، إذ تعمد وسائل اإلعالم في كثير من األخبار إلى 

استفتاءات وإحصائيات وتتداولها للتأكيد على رؤية معينة.
كما مارس���ت الوس���ائل اإلعالمية وعبر متحدثني أظهروا 
العقالني���ة بخطاب م���دروس أطلوا من خالله على الوس���ائل 
اإلعالمية وطالب���وا بأهمية العودة إلى احل���وار، وخاصة بعد 
جن���اح االنقالب، وبثوا من خالل اللق���اءات والبرامج واملقاالت 
أهمية العودة للحوار بني جميع أطياف املجتمع املصري جلميع 
االجتاهات، ما أكسبهم التعاطف مع اجلمهور الذي نزل للحشد 
في الشوارع عبر تقدمي األفكار الضحلة دون التعرض للقضايا 
احلساس���ة واملثيرة للخالف، بل يتجاوزها إلى ما هو أبعد منها 
ليتعامل مع الواقع من حيث هو، ما يؤدي ال شعورياً إلى ترسيخ 
هذا الواقع في وجدان املتلق���ي إلى درجة التعايش معه وتقّبله 
دون التس���اؤل عن صحته وحقه أص���اًل في الوجود فضاًل عن 

االستمرار.
ومن النم���اذج الواضحة على التعاط���ي اإلعالمي بنمطني 
مختلفني، أحداث محيط قصر الرئاس���ة باالحتادية وس���قوط 
العش���رات، ومع ذل���ك لم يُذَك���روا ملجرد انتمائه���م لإلخوان 
املسلمني، ثم تسقط ضحية أخرى في أي مكان املهم غير تابعة 
للتيار اإلس���المي؛ فينطلق املارد اإلعالم���ي محذراً من الفتنة 

ويحّمل املسؤولية طبعاً للبلطجية من التيار اإلسالمي.
كذلك حصار مس���جد القائد إبراهيم باإلس���كندرية ملدة 
14 س���اعة دون أي تدخل من اجليش والش���رطة، ثم انطالق 
مظاهرة نحو قسم شرطة الدقي حترك املارد اإلعالمي محذراً 
م���ن الفتنة التي يقوم على رعايتها اإلس���الميون ضمن خطاب 

الكراهية أو التحريض على العنف.
أما في احلرائق والتخريب فحرق مقار أحزاب احلرية والعدالة 
أو النور أو الوسط ال يحرك اإلعالم ساكناً، أما عند التهديد بحرق 
مقر حلزب الوفد فينقل اإلعالم هذه احملاولة على الهواء مباشرة 

مع تضخيمها وإظهار اإلسالميني وكأنهم شياطني.
كل تلك الطرق الس���ابقة وغيرها مارس���تها كتيبة التشويه 
اإلعالمي املصري عبر اّدعاء املوضوعية وإعالء املصلحة العليا 
عبر بّث كلم���ات مثل املوضوعية والش���فافية وإظهار متحدث 
ومقدم هادئ النبرة في احلوار؛ كل ذلك لعب دوراً في التش���ويه 

باّدعاء استخدام املوضوعية.

هل يؤثر التشويه اإلعالمي 
فعاًل؟

ما من ش���ك فإن اإلع���الم مؤثر قوي وخاصة 
بعد ث���ورات الربيع العربي، وف���ي احلالة املصرية 
أصبح املواطن املص���ري محاصراً باإلعالم املرئي 
واملس���موع واملكتوب، ف���ال يجد مص���دراً واحداً 
ينقل احلقيقة، س���واء من حيث اخلبر الصحيح أو 
التحلي���ل املوضوعي، وأصبح الكثير من الوس���ائل 
اإلعالمية منص���ات للتضليل، ومنها صحف: اليوم 
السابع، التحرير، املصري اليوم، األهرام، األخبار، 
والوطن.. ومن القنوات الفضائية: درمي، س���ي بي 

سي، النهار، احلياة، والقاهرة والناس.
وبش���كل دقيق ما زالت تلك الوسائل اإلعالمية 
وغيره���ا تدور في فلك النظ���ام القدمي، حتى وإن 
مارس اإلعالم نوعاً من نقد النظام السابق، إال أنه 
كما اتضح بعد جتربة عام من حكم التيار اإلسالمي 
في مصر؛ أن هناك من ميجد النظام القدمي ولكن 
املعايير تتسع وتضيق بحسب املوضوع، لكن األهم أن 
يكون نقد النظام اجلديد )التيار اإلسالمي وجماعة 
اإلخوان املس���لمني( حاضراً دائم���اً في كل برامج 

وعناوين الصحف مهما كانت املادة اإلعالمية.
واحلقيقة أن من يقوم بالتشويه املتعمد ليسوا 
من أبناء ثورة 25 يناير، بل هم أتباع النظام السابق 
الذي س���قط فس���قطت معه مصاحلهم السياسية 
واملالية واإلعالمية، وتلّونوا حسب املوجة، وال مانع 
من نقد التيار الق���دمي طاملا أنه يحقق في النهاية 
مصاحلهم، لكن منوذجهم احلالي يقوم على نش���ر 
األكاذيب وجتهيل الش���عب وتضليله وتقدمي املواد 
التافهة لتسليته واالنحطاط مبستواه للوصول إلى 
النتيجة، وهي تسطيح العقل والقبول مبا مت رفضه 

قبل 25 يناير.
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مذبحة الحرس الجمهوري 
في مصر

لة  كشف تقرير جلنة تقصي احلقائق املشكَّ
من مجلس الش����ورى املصري ح����ول مذبحة 
احلرس اجلمه����وري، ع����ن أن املذبحة كانت 
معدة سلفاً، في ظل مشاركة الداخلية للجيش 
في تنفي����ذ املذبحة. وأوض����ح التقرير أنه لم 
يحدث أي هجوم من املعتصمني على احلرس 
اجلمه����وري، مدل����اًل على ذلك بع����دم وجود 
أي آثار دماء أو خالفه على أس����وار احلرس 
اجلمهوري، وأن السلك الشائك كما هو حول 
احلرس اجلمهوري لم يتحرك مييناً أو يساراً، 
فضاًل عن شهادة اجليران وشهود العيان بأن 
املعتصمني كانوا يؤدون ص����الة الفجر. وقال 
التقرير إنه مت حصار نس����اء وأطفال ورجال 
داخل مس����جد املصطفى ألكثر من 12 ساعة 
وإطالق قنابل خانقة عليهم، ما أدى إلى اختناق 
أطفال رضع ووفاتهم وهم على أيدي أمهاتهم، 
واعتقال كل من يخرج من املس����جد؛ كل ذلك 
يؤكد أن الغرض من الهجوم هو فض اعتصام 
سلمي باستخدام مفرط للقوة في غير محلها. 
وقال التقرير إنه بالسماع لشهود العيان حول 
القتلى، فإن اإلصابات كله����ا متت في أماكن 
قاتلة، ما يؤكد وجود قناصني محترفني، وهو 
ما تأك����د من خالل بعض األف����الم الوثائقية 
املتداولة. وب����نيَّ التقرير أن احلصيلة النهائية 

تتلخص في 111 شهيداً ونحو ألف مصاب.
)بوابة احلرية والعدالة: 2013/7/16(

إغالق القنوات الدينية انتهاٌك 
واضٌح لحرية اإلعالم

أعرب����ت 7 منظم����ات حقوقية عن بال����غ قلقها إزاء 
اإلجراءات االس����تثنائية التي متت مباشرتها جتاه عدد 
م����ن القنوات الفضائي����ة التابعة للتيار اإلس����المي في 
مصر. وش����ددت املنظمات في بيان مشترك لها على أن 
التحريض على العنف من خالل وس����ائل اإلعالم، أمر 
مدان ومرفوض، الفتة في الوقت نفس����ه إلى أن إثبات 
قيام إحدى وسائل اإلعالم بالتحريض يجب أن يتم من 
خالل إجراءات تتسم بالشفافية، وتطبيق القانون، بعيداً 
عن أي تعس����ف أو تعميم. كما أدانت املنظمات احتجاز 
بعض العاملني في هذه القنوات في أماكن غير معلومة 
حت����ى اآلن، خاصة العاملني في قناتي الناس واحلافظ، 
وفقاً لتأكيدات ذويهم، وهو ما يش����ّكك في مدى قانونية 

اإلجراءات املتخذة بشأنهم.
)أخبار مصر: 2013/7/17(

أزمة الالجئين في سورية هي 
األسوأ منذ اإلبادة في رواندا

قال مفوض األمم املتحدة لشؤون الالجئني، أنطونيو 
غوتيريس، إن أزمة الالجئني السوريني هي األسوأ منذ 
اإلب����ادة اجلماعية في رواندا قبل نحو 20 س����نة. وقال 
غوتيريس في رسالة عبر الفيديو خالل اجتماع ملجلس 
األمن، إن ثلثي ال� 1.8 مليون الجئ س����وري املسجلني 
لدى املفوضية، فّروا من س����ورية منذ بداية هذا العام، 
مبعّدل 6 آالف ش����خص يومياً. وأض����اف »لم نَر تزايداً 
في تدفق الالجئ����ني بهذا العدد املرعب منذ اإلبادة في 

رواندا قبل 20 سنة«.
)اجلزيرة: 2013/7/16( 

)�( نرحب مبقترحاتكم البنَّاءة في باب مرصد األحداث على بريد الكاتب.
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ر آالف الفلسطينيين مشروع »برافر« ُيهجِّ
مشروع »مخطط برافر-بيغن« أقره الكنيست اإلسرائيلي يوم 24 يونيو 2013 بناء على توصية من وزير التخطيط اإلسرائيلي 
إيهود برافر عام 2011 ملصادرة مزيد من األراضي العربية الفلسطينية في النقب. ويوصي املشروع بنقل سكان 22 من أصل 39 
قرية عربية غير معترف بها في النقب داخل مناطق التخطيط اليهودي، واملقدر عددهم بنحو 40 ألف ش���خص يشّكلون قرابة 
40% من العرب البدو. ويضع القانون اللمس���ات األخيرة ملصادرة ما تبقى من األراضي العربية في النقب، كما يضفي ش���رعية 
على تهجير العرب دون إذن قضائي ويحرمهم من حق الطعن فيه. ويقضي مشروع هذا القانون مبصادرة نحو 700 ألف دومن، 
ما يعني أن يتم حصر العرب الذين يش���كلون 30% من س���كان النقب في 1% فقط من أراضي هذه املنطقة. ويهدف املشروع إلى 
تهجير الفلسطينيني واالستيالء على أراضيهم في النقب التي تشكل نحو ثلثي مساحة فلسطني التاريخية، وذلك بحجة جتميع 

البدو وحماية »أرض الدولة« من الغزو. )اجلزيرة: 2013/7/15(

وحدة إسرائيلية خاصة لمكافحة »اإلرهاب« في سيناء!
كش���ف محلل الش���ؤون املخابراتية واالستراتيجية في صحيفة »هاآرتس« اإلس���رائيلية، يوسى ميلمان، النقاب عن أن جهاز 
األمن العام )الشاباك( أّسس مؤخراً وحدة خاصة باسم »وحدة سيناء«، يقودها عميد، وتعمل في إطار املنطقة اجلنوبية، وتركز 
عملها في ش���به جزيرة س���يناء؛ بهدف إحباط العمليات اإلرهابية. ووصف ميلمان إنش���اء هذه الوحدة بأنه إجراء استراتيجي 
لألمن القومي اإلسرائيلي، ويجسد املخاطر املتزايدة من هجمات إرهابية تُشنَّ ضد إسرائيل، انطالقاً من سيناء، فبعد إسقاط 
الرئيس السابق محمد مرسي على يد حتالف من الليبراليني والعلمانيني وجنراالت اجليش، ازدادت املخاوف داخل »الشاباك« 

من أن تتحول سيناء إلى جبهة حرب جديدة إلسرائيل. )الشروق: 2013/7/16(

السيسي.. بطل إسرائيل الجديد!
كتب الصحافي اإلسرائيلي بن شفيت: البطل اإلسرائيلي اجلديد هو بطل مصري، وهو اجلنرال عبد الفتاح السيسي، وال حاجة 
ملزيد من التركيز ملعرفة حجم التعاطف الكبير الذي تكنه النخبة السياسية اإلسرائيلية لقائد القوات املسلحة للجارة من اجلنوب، 

في إسرائيل ومن دون أي شك نحن مع السيسي، ومع االنقالب العسكري، وكلنا مع جنراالت حليقي اللحى. )هاآرتس: 2013/7/12(

مصّور صحافي يصّور قاتله!
لقطات مرّوعة تظهر في مقطع فيديو س���جلها الش���هيد أحمد عاصم، املصور الصحفي الذي يبلغ من العمر 26 سنة، وهو 
أحد الذين قتلوا يوم اإلثنني عندما كان يلتقط صوراً خارج مبنى احلرس اجلمهوري في القاهرة، حيث كان عاصم يصّور قناصاً 

ه سالحه إليه وقام بقنصه. )نافذة مصر: 2013/7/11( كان يقوم بقتل املعتصمني السلميني، وبعد أن انتبه القناص له وجَّ

عامة تعجب
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قراءة في تقرير

االنقالب العسكري.. انتكاسة أم نهاية؟
انقالب مصر أعاد نظام مبارك

أصدر الباحث واحمللل السياس���ي املصري، رفيق حبيب، دراسة 
جديدة تناولت ما وصفه باالنقالب العس���كري الذي شهدته مصر 
يوم 3 يوليو، مستعرضاً أطرافه وأس���بابه ودوافعه والسيناريوهات 
املتوقعة بشأنه. وفي توصيف ملا حدث، يجزم الباحث في دراسته - 
التي نشرها على صفحته على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« 
- بأن ما حدث ليس ثورة جديدة، وإمنا هو انقالب عس���كري بدعم 
م���ن بعض قطاع���ات املجتمع، مّك���ن في األخير من إع���ادة نظام 

الرئيس املخلوع حسني مبارك إلى حكم مصر مجدداً. ويرى حبيب 

أن االنقالب كان ق���راراً أمريكياً وخليجياً بامتياز، ولكّل أس���بابه، 

فبعض الدول اخلليجية ال تريد منوذجاً إسالمياً دميقراطياً ناجحاً 
يقّوض س���ندها الديني غير الدميقراطي، وأخرى تخشى املنافسة 
االقتصادية مع مصر. أما واش���نطن ف���ال تريد نظاماً غير علماني 
يعتمد على نفسه وال يحقق لها مطالبها في املنطقة، حسب وصفه.

مؤيدو االنقالب
يرى حبيب أن األطراف التي خرجت للمطالبة بانتخابات رئاسية 
مبكرة ثم أيدت االنقالب الحقاً، ال تتفق في أهدافها، وبعضها حتى 
ال يعرف أهداف البعض اآلخر. وأش���ار إلى أن الكتلة األولى التي 
مثلت الواجهة السياس���ية لالنقالب هي الكتلة العلمانية الرافضة 
للمش���روع اإلسالمي، وهذه الكتلة - بحسبه - لديها مشكلة مع أي 
دميقراطية تأتي باملشروع اإلسالمي، لكنها األصغر شعبية من بني 
املكونات املؤيدة لالنقالب. والكتلة الثانية - بحسب الباحث - هي 
أنصار النظام الس���ابق، وهي الكتلة املعادية للثورة، وتشكل مختلف 
ش���بكات نظام مبارك، بدءاً من الدولة العميقة إلى شبكات رجال 
األعمال والبلطجية، وهي األكثر تنظيماً وقدرة على احلش���د. أما 
الكتلة الثالثة فهي املجموعات الغاضبة من تردي األحوال املعيشية، 
وهذه ليس لديها مش���كلة مع الثورة وال مع التحول الدميقراطي وال 

مع الهوية اإلسالمية، ومشكلتها األساسية معيشية.
ويجزم الباحث بأن االنقالب لم يكن اس���تجابة ملظاهرات 30 يونيو، 
وإمن���ا كان مخططاً له منذ فترة، حي���ث تضمنت خطته محاور عدة، من 
بينها: عرقلة أي جهود من الرئيس محمد مرسي وحكومته حلل املشكالت 
احلياتي���ة، مع التركيز على أزمات الس���والر والبنزي���ن والكهرباء إذ هي 
األقدر على شل عديد من جوانب احلياة وإغالق الطرق العامة، بدليل أنه 

مت حلها سريعاً بعد االنقالب. كما تضمنت خطة االنقالب السيطرة على 
وسائل اإلعالم وتشويه الرئيس مرسي وحكومته وبّث اإلشاعات وشيطنة 
جماعة اإلخوان املس���لمني ولصق صورة مختلفة له���ا لدى الرأي العام، 
متهيداً للتحول إلى باقي القوى اإلس���المية بع���د الفراغ منها باعتبارها 

األكبر واألكثر تنظيماً وتأثيراً.
مشهد االنقالب

رغ���م أن الباحث يرى أن الصورة التي ظهرت »لالنقالبيني« جاءت 
مركبة من رموز دينية كانت خياراتها قريبة من خيارات النظام السابق 
أو كان���ت جزءاً منه، ومن بعض القوى العلماني���ة املتحالفة مع النظام 
الس���ابق، فإن طرفني في الصورة أحس���ا باحلرج ورمب���ا بالتناقض 
الداخلي، وهما القوات املس���لحة وحزب النور الس���لفي. فحزب النور 
ظ���ن أنه قادر عل���ى احلفاظ على احلد األدنى من مكتس���بات القوى 
اإلس���المية حتى ال تضيع في غم���رة االنقالب، غي���ر أن بعض تلك 
املكتسبات كانت في مهب الريح بعد ساعات من االنقالب. أما القوات 
املسلحة فبانقالبها على الرئيس املنتخب أصبحت في الواقع طرفاً في 
صراعات ونزاعات أهلية وسياسية وجزءاً من صراع إقليمي ودولي مع 
الثورة والربيع العربي، وهو ما يشكل حلظة فارقة وحرجة في تاريخها، 

إذ ال يوجد أخطر عليها من أن تكون بجانب فصيل شعبي دون آخر.
أهداف االنقالب

في محور األهداف يؤك����د الباحث أن أهداف االنقالب تصب 
مبجمله����ا في محاولة إعادة النظام الس����ابق مع غطاء دميقراطي 
شكلي. ومن بني هذه األهداف - وفق تقديره - وضع قواعد لنظام 
سياسي يجعل الهوية اإلسالمية في الدستور مقيدة مبواثيق حقوق 
اإلنس����ان الغربية، وإعطاء دور سياسي مستقبلي للقوات املسلحة 

بحيث تكون حامية للشرعية الدستورية.
وم���ن بني األه���داف أيضاً تعميق اس���تقالل القوات املس���لحة 
وزيادة فصل مؤسس���ات القضاء والشرطة عن أي سلطة منتخبة في 
املستقبل، وترسيخ سيطرة الدولة العميقة على أجهزة الدولة، وتأمني 
ش���بكات الفساد، وجعل احلرية السياس���ية حتت السيطرة األمنية، 
واحليلولة دون دور سياس���ي بارز لإلسالميني مستقباًل، وفي املجمل 

»إعادة بناء دولة االستبداد حتت غطاء دميقراطي«.
وبشأن الس���يناريوهات املقبلة يتوقع الباحث أن االنقالب لن ينجح 
في نهاية املطاف، وأن انتكاسة الثورة قد تستمر وقتاً، لكن إرادة الشعب 
املصري س���تنتصر في األخير في التح���رر الكامل من قبضة االنقالب 

وأنصار النظام السابق. )اجلزيرة: 2013/7/9(
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مرصد األرقام

تش���ير أرقام وبيانات رس���مية إلى أن معظم 
األطفال في بريطانيا بحلول عام 2016 سيولدون 

آلباء غير متزوجني.
وقد ارتفعت نس���بة األطفال املولودين خارج 
إطار الزواج إلى 47.5 باملائة عام 2012، ويتوقع 

أن تتجاوز هذه النسبة 50 باملائة عام 2016.
يذكر أن عدد املواليد في بريطانيا بلغ 729674 
طفاًل في ع���ام 2012، وذلك ارتفاع���اً من العام 

السابق عندما كان عدد املواليد 723913 طفاًل.
)بي بي سي: 2013/7/11(

أكدت صحيفة ميدل إست مونيتور أن األعداد 
التي ذكرها اإلعالم املصري عن أعداد متظاهري 

30 يونيو، هي محض افتراء وغير صحيحة.
وأوضحت أن مس���احة مي���دان التحرير هي 
53.000 متر مربع، واملس���احة من محيطها إلى 
اجلانب اآلخر من النيل عبر جسر قصر النيل هي 
13.000 متر مرب���ع، واملنطقة املمتدة من ميدان 
التحرير إلى جس���ر 6 أكتوب���ر هي 20.000 متر 
مرب���ع؛ ووفقاً لذلك، فإن مجموع املس���احة التي 
جتمع فيه���ا املتظاهرون هي 86.000 متر مربع، 
وإن افترضنا أن أكبر عدد من الناس ميكن حشره 
في املتر املربع الواح���د هو أربعة، فهذا يعني أن 
السعة القصوى مليدان التحرير واملناطق احمليطة 

به يوم 30 يونيو كانت 344.000 متظاهر.
وتابع���ت الصحيف���ة أن األفراد ف���ي مواقع 
الس���لطة والنفوذ تقّبلت األرق���ام دون أي حتليل 
نقدي أو تثّبت، لكننا ال نعلم إذا هذا كان كس���اًل 
منهم أو بس���بب تواطئهم مع املعارضة املناهضة 
ملرسي. وكانت املعارضة قد زعمت أن 30 مليوناً 
خرجوا ف���ي املظاهرات، ثم خفضت األعداد بعد 
ذلك إلى 17 مليوناً، وهو ما يشير إلى اضطرابها 
وعدم صحة تقديراتها. )مفكرة اإلسالم: 2013/7/16(

أ. د. حاكم املطيري
@ DrHAKEM 

حاجة األمة اليوم شديدة ملعرفة حال املنافقني والطابور اخلامس الذي 
يتآمر عليها مع عدوها اخلارجي األمريكي الغربي أو الروسي الشرقي. 

محمد املختار الشنقيطي
@mshinqiti 

ل���ن تنه���ض مص���ر باألعطي���ات األمريكي���ة جلنراالته���ا، وال باألعطيات 
العربية لفلولها.. فاألمم ال تنهض بالرشوة.

أحمد الصويان
 @Asowayan

بعض األش���ياخ ف���ي مصر آثر االعتزال، وهذا م���ن ورعهم وتوقيهم، لكن 
إذا اعت���زل العالم وقت احلاجة إلي���ه فلمن يترك الناس؟ والرائد يعرف 

عند التباس األحوال.

د. محمد محسوب
@DoctorMahsoob

بلد لها كل هؤالء الش���هداء ال متوت فيها احلرية وال تنبت الدكتاتورية 
وال تق���وم لظال���م فيها قائمة. رحم الله ش���هداء مصر في كل جنع وحي 

وقرية وميدان.

د. طارق رمضان
 @tariqramadan

إن اجلي���ش املصري لم يعد إلى املش���هد السياس���ي ألنه بكل بس���اطة لم 
يغادره أبدًا.

عصام مدير
 @emudeer

م���ن ل���م يقرأ تاري���خ احلروب الصليبي���ة ومقدماتها وذرائعه���ا، لن يفهم 
املش���هد املص���ري وال الس���وري. التاري���خ يعي���د نفس���ه، وطب���ول احل���رب 

الشاملة تدق بقوة منذ زمن.
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ال يمك��ن االس��تخفاف باألهمية الفائقة 
للتط��ورات المصرية عل��ى »إس��رائيل«، فقد 
لتط��ورات  الحثيث��ة  متابعاته��ا  تواصل��ت 
الموق��ف الميدان��ي فيه��ا عل��ى مختل��ف 
األصعدة السياس��ية واألمنية والعس��كرية، 
وطغ��ى المش��هد المص��ري عل��ى مجمل 
التحركات اإلس��رائيلية، الداخلية والخارجية، 
حتى لو لم يتم اإلعالن عنها في الصحافة 
واإلع��الم. ول��م يبُد م��ا يحصل في ش��وارع 
القاه��رة واإلس��كندرية وأس��يوط والفيوم 

شأنًا مصريًا داخليًا، وإنما إسرائيليًا بامتياز!

وهو ما يطرح جملة من األس���ئلة عل���ى الواحد منا، ومن 
أهمها: هل توقعت األجهزة األمنية واالس���تخبارية اإلسرائيلية 
التطورات املصري���ة وصوالً إلى حدث االنقالب؟ وكيف نظرت 
»إس���رائيل« إليه؟ ومدى تأثيره على الواقع اإلس���رائيلي؟ وإلى 
أّي حد تدخلت »إس���رائيل« في بع���ض أحداثه لتجييره خدمة 

ملصاحلها االستراتيجية؟
مع العل���م أن ما س���بق االنقالب في مص���ر من أحداث 
وتطورات طوال السنة املاضية، شهد طرح تخوفات من فرضية 
انس���حاب مصر، ولو نس���بياً، من محور »االعت���دال العربي«، 
وحتولها إلى محور مواجهة، ما يُش���ّكل خطراً أمنياً وجغرافياً 
وسياسياً كبيراً على »إسرائيل«؛ ألنها ستعيش في منطقة غير 
مستقرة، وس���تحاول اجلهات املعادية استغالل الوضع الناشئ 
لزيادة نفوذها، ومن ش���أن هذه اخلطوات والتطورات أن تعّزز 
صحة ما يقال إن حاجاتها األمنية س���تزداد، ما يقتضي زيادة 

ميزانيتها.
وق���د أدركت »إس���رائيل« جي���داً أن مصر تبق���ى عنوان 
التغيير اإلقليمي والدولي؛ نظراً لوزنها في التاريخ واجلغرافيا 
والدميغرافيا، وهو ما من ش���أنه أن يفاق���م العزلة واحلصار 
الدول���ي اللذين تعّززا ضد »إس���رائيل«، ويعكس التحول الذي 
بدأ يظهر في توازن القوى اإلقليمية عقب سقوط نظام مبارك، 
خصوصاً أنها قد ترس���ل إشارات فحواها أنها لم تعد ملتزمة 
باحللف االس���تراتيجي معها كما كان في عهده، وأنها أصبحت 

مستعدة للتعاون مع دول معادية لها كتركيا على سبيل املثال.
ولذلك جاء الترحيب اإلسرائيلي اخلفي باالنقالب واضحاً 
جلياً في ضوء ما لفتت إليه األوساط الدبلوماسية اإلسرائيلية 
إلى أنه منذ فوز الرئيس محمد مرسي وجناح اإلخوان املسلمني 
في االنتخابات البرملانية، ازدادت »برودة السالم البارد أصاًل« 
م���ع القاهرة، وميكن مالحظة املؤش���رات الدالة على ذلك من 
خالل توقفها عن تزويد تل أبيب بالغاز الطبيعي، وعودة الشيخ 

يوسف القرضاوي إليها بعد نفي دام عشرات األعوام.

]عين على العدو[

 )*( كاتب فلسطيني.

أسرار الترحيب الصهيوني بالتغيير في مصر

د. عدنان أبو عامر)*( ■
adnanaa74@hotmail.com

@adnanabuamer1 



73 العدد 314

وكل ذل���ك زاد في كفة ما اعتبرته ت���ل أبيب دوراً مصرياً 
واضحاً في كونها تعيش فترة من انعدام االستقرار في املنطقة، 
في ضوء الزلزال الذي يضرب العالم العربي في الوقت احلالي، 

وال تعرف كيف ستنتهي األمور.
ولعل ما جعل األح���داث في مصر خالل العام األول فقط 
من حكم مرسي، تشعل املزيد من األضواء احلمراء لدى صّناع 
الق���رار في تل أبي���ب، وأظهرت مبا ال يدع مجاالً للش���ك أن 
س���المها كان مع شخص مبارك ومنظومته احلاكمة، وليس مع 
الشعب املصري، وبدأت تتحس���س اآلثار احملتملة على تسارع 
تدهور العالقات املصرية - اإلس���رائيلية، واحتماالت تراجعها، 
وأي عالقة معها س���تكون محفوفة باملخاطر في املدى الزمني 

املنظور.
وهنا تبرز إشكالية الفكر االس���تراتيجي اإلسرائيلي؛ ألن 
آلة دعايته قامت على فرضية أن مش���كلة »إسرائيل« مع الدول 
العربية في طبيعة نظمها الديكتاتورية، والوضع في مصر أكبر 
ش���اهد على ذلك، لكن الثورات املتالحقة جعلته���ا أكثر قلقاً 
من احتماالت حترر العرب منها، وتبنّي أن أنس���ب األوضاع ل� 

»إسرائيل« تكمن في استمرارها.
ولذلك يبدو ساذجاً عدم قراءة ما جرى من اتصاالت مكثفة 
بني »إسرائيل« والواليات املتحدة والدول الغربية بشأن ما حدث 
في مصر بعد الثورة، وفوز مرس���ي، وأوفدت وزارة اخلارجية 
عدداً من دبلوماسييها لبعض العواصم الغربية لعقد سلسلة من 
اللقاءات العاجلة مع مسؤوليها، لإلعراب عن تشاؤمهم بتحقق 
بعض السيناريوهات السلبية املوضوعة بشأن تطورات األحداث 
في مصر، ويش���ير أحدها إلى أن حالة متدد اإلسالميني فيها 
ستتيح لهم الس���يطرة على مفاصل السلطة، وهو ما من شأنه 
أن يلحق ضرراً كبيراً باتفاقية »كامب ديفيد« على املدى البعيد.

ورغم أن إس���رائيل استبعدت قيام النظام املصري اجلديد 
»اإلخواني« بإلغاء اتفاق السالم، لكنه في املقابل سيتوقف عن 
لعب »دور النجاة« لها في محاوالتها للخروج من العزلة الدولية 
املفروضة عليها، وسيقوم بتحس���ني عالقاته مع الفلسطينيني 

عموماً، مبن فيهم أعداء »إسرائيل«.
بصورة أكثر تفصياًل، تفترض »إس����رائيل« أّن القوى املعادية، 
خاصة اإلخوان املس����لمني، سيسيطرون على مقاليد احلكم، وبعد 
مرور فترة زمنية سيمتدون للجيش، ليشكل تهديداً جليشها، وهنا 
تكمن مشكلتها الكبيرة؛ ألن ذلك سيعني بصورة أو بأخرى حتديدها 

في العقود القادمة القريبة لألجندة السياسية في املنطقة.

في ذات السياق، فإن وصول اإلسالميني للسلطة في أكثر 
من بلد عربي، ومصر على رأس���ها؛ يشكل حتدياً أمنياً رئيساً 
إلس���رائيل، ونظراً للتداعيات السياس���ية األمنية أمامها بفعل 
ه���ذه التطورات، ميكن القول إنه س���يعمل على تفاقم التهديد 

األمني لها ضمن عدة مستويات:
املس���توى األول: في املدى القصير، م���ن حيث إن وصول 
اإلس���الميني للحكم قد يساعد على تسهيل الهجمات املسلحة 

عبر احلدود ضد إسرائيل.
املس���توى الثاني: في املدى املتوسط، والتي قد تكون عبر 
ه���ذه احلكومات العربية اجلديدة، من خالل قيادتها املنظمات 
املسلحة، وفي الس���ير على طريق ذات اجتاه واحد نحو صراع 

عسكري ضد إسرائيل.
املس���توى الثالث: فترات طويلة، من خالل إنشاء األنظمة 
اإلس���المية اجلديدة في العالم العرب���ي التي قد تؤدي لظهور 

املنظمات اجلهادية اجلديدة.
وهو ما يعني أن الس���لوك اإلس���رائيلي جت���اه التطورات 
املصري���ة قب���ل االنقالب، خاص���ة اس���تمرار الرئيس محمد 
مرس���ي في حكمه رغم العقب���ات الكبيرة الت���ي ُوضعت في 
طريقه؛ اعتبرتها )إس���رائيل( أنها »زلزال إقليمي« جاء تأثيره 
على السياس���ة الداخلية واخلارجية اإلسرائيلية؛ ولهذا ميكن 
االكتش���اف أن )إس���رائيل( تعاملت مع صعود اإلسالميني في 
مص���ر كمن أبحر عبر مياه غير مس���تقرة بفعل الظروف غير 

املواتية في الداخل واخلارج.
أخيراً.. 

ورغم أن إس���رائيل ل���م تصدر موقفاً رس���مياً معلناً جتاه 
انقالب مصر، لكنها وصفت س���ابقاً ما ح���دث في العواصم 
العربية عموماً، والقاهرة خصوصاً، من تزايد نفوذ اإلسالميني؛ 
بأنه »مأساة« ستحل بها، وهنا ميكن القول إن مت االنقالب على 

»املأساة« فماذا حل إذن؟
وال ميكن وصف س���عادة »إس���رائيل« بإقصاء أعداء ألداء 
لها ع���ن احلكم في مصر، وميكن اجلزم بأنها أكبر مس���تفيد 
من االنقالب عليهم، ورغم أنها تتشدق بالدميقراطية، إال أنها 
تخاف منها، ومن نتائجها العكس���ية بني الشعوب العربية، التي 
لو أّدت إلى انتخابات حقيقية على موقف سياسي ستكون فيه 
بالتأكيد أول اخلاس���رين، وهو ما أثبتت���ه الثورات العربية في 

العامني األخيرين.
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هو ال يحب أن يتذكر تلك املرحلة التي انقلب عليها فيما 
بعد واعتبرها »املرحلة الس���لفية«. كان فيها مفهوم الشريعة 
لديه هو املفهوم الس���ائد لدى كثيرين من أبناء جيله الذين 

يبحثون عن األخالق واحلرية.
في كلتا املرحلتني الس���لفية وحتوالتها كانت »األخالق« 
و»احلرية« هما املفردتان األساسيتان اللتان حتكمان عمله.. 
يوضح: »كنت دائماً أش���عر أن اإلنس���ان هو احلرية والعقل 
واألخالق، هذا هو اخلط األصلي الذي كان ثابتاً عندي وهو 
الذي أدى بي إلى رحلة تفكير أخرى قادتني إلى هذا التحول 

أو التطور«)1(.
في عام 1976م بدأت رحلته داخل الس���لفية املعاصرة، 
لم تكن سلفية باملطلق، كما يقول، كان يدرس وقتها في كلية 
احلق���وق، هذه املرحلة بلغت ذروته���ا عام 1981م عندما مت 
اعتقاله في سبتمبر من نفس العام إثر االعتقاالت التي قام 
بها الرئيس الراحل الس���ادات، وفي الس���جن بدأت مرحلة 
جديدة من التفكير، )كان الس���جن مناس���بة للتأمل وإعادة 
النظر ومزيد من القراءة والتمحيص، ولكنها لم تكن قطيعة 
كاملة م���ع املاضي، في منتصف ثمانيني���ات القرن املاضي 

)�) باحث في العلوم السياسية، جامعة القاهرة، رئيس قسم اإلسالم السياسي بشبكة 
اإلعالم العربية “محيط“.

التي ورثناها من السلفية هي  الكبرى  ))) املفكر د. عبد اجلواد يس لـشرفات: املشكلة 
في غياب احلرية والعقل.

http://main.omandaily.om/node/1007(0.

عمرو عبد املنعم  ■

amrmenem@gmail.com

بين سلفية الواقـــــــــع وسلفية النص
]فكرية[
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قراءة في حتّوالت القاض�������������������������������������ي عبد اجل����واد ياس����ن
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بين سلفية الواقـــــــــع وسلفية النص

بدأت رحلة »الهبوط التدريجي« و»االستقرار على أرضية التأمل)1(«(.
ولعبد اجلواد ياس���ني تاريخ كبير داخل احلالة اإلس���المية رمبا ال 
يعرف���ه الكثيرون، حيث ظهر كتابه األول ف���ي بداية الثمانينيات بعنوان 
“مقدم���ة في فق���ه اجلاهلية املعاصرة” عن دار نش���ر كانت مقربة من 
اإلخوان املسلمني في ذلك الوقت)2(، تناول فيه مفهوم الواقع اإلسالمي 
باعتباره واقعاً جاهلياً غابت عنه الش���ريعة اإلس���المية، ليحدث حينها 
جدل كبير، حيث تلقته الفصائل اإلسالمية بالقبول والليبرالية بتساؤل: 
هل ظهر س���يد قطب من جديد؟! ليغيب بعدها املؤلف حقبة من الزمن 
ليخ���رج علينا مبجموعة من املؤلفات والكت���ب كان آخرها كتابه »الدين 

والتدين.. التشريع والنص واالجتماع«.
كتاب “الدين والتدين.. التش���ريع والن���ص واالجتماع“ جاء عن دار 
التنوير اللبنانية، واملعروفة بنش���ر الكتب التي تتناول الفكر السياس���ي 

اإلسالمي بالنقد.
لذلك كانت رحلتنا للبحث عن عبد اجلواد ياس���ني وحقيقة حتوالته 
الفكرية وتاريخ هذه األفكار مهمة، فلكل إنسان فكره، ولكن عندما يصل 
األمر لتطور مثل الذي وصل إليه القاضي واملفكر عبد اجلواد ياس���ني، 

يجب أن نبحث عن سبب هذه التحوالت.
إذن من هو عبد اجلواد ياس���ني؟ وما قصة حتّوالته الفكرية الكبرى 
عبر الس���نوات املاضية؟ ذلك السؤال الذي يدخل في قلب علم اجتماع 

املعرفة وجدل العالقة بني الكاتب والواقع.

))) نفس املصدر.
))) دار الزهراء لإلعالم العربي لصاحبها أحمد رائف.

قراءة في حتّوالت القاض�������������������������������������ي عبد اجل����واد ياس����ن

عبد الجواد ياسين.. النشأة

نش���أ عبد اجلواد ياس���ني في أسرة 
عريق���ة ف���ي مرك���ز الزرق���ا مبحافظة 
“دمي���اط”، فقد كانت أس���رته من عائلة 
أرس���تقراطية؛ فأخوال���ه ينتس���بون إلى 
عائلة رئيس الوزراء األسبق إبراهيم عبد 
الهادي باش���ا الذي ُقتل في األربعينيات 
م���ن القرن املاضي على ي���د عناصر من 
جماعة اإلخوان املس���لمني، ومن املعروف 
أن الكثيرين من مركز الزرقا مش���هورون 
بانتمائهم إلى س���لك القضاء والشرطة، 
فوال���د عبد اجلواد ياس���ني كان من كبار 

احملامني.
ومن أشهر الشخصيات التي خرجت 
من هذا املرك���ز الدكتور رفعت احملجوب 
وعبد الهادي قنديل.. وألن أس���رته كان 
يعمل أغلبهم في سلك القضاء فقد أشار 
عليه والده عند تخرجه في الثانوية العامة 
إلى أن يلتحق بكلية احلقوق ليكون وكياًل 
للنيابة ثم قاضياً ثم مستش���اراً، وبالفعل 
التح���ق الش���اب بكلية احلق���وق وتفّوق 
وُعنّي وكياًل للنيابة في شربني مبحافظة 

الدقهلية.
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نقطة التحول

ترجع نقطة التحول الرئيسية في شخصيته إلى عندما 
كان وكياًل للنيابة في مركز املنزلة بدقهلية، حيث جاءه بالغ 
من شخص يقول له: إن ابنه مت القبض عليه في بالغ كيدي 

ومت اصطحابه لقسم الشرطة واالعتداء عليه وتعذيبه.
وعلى الفور توجه إلى )قس���م املطرية( وقام بالتفتيش 
داخل احلجز حتى يجد الشخص املطلوب، غير أنه لم يجده 

فقد أخفاه الضابط املعاون بالقسم خارج احلجز.
وسرعان ما ملح وكيل النيابة عبد اجلواد ياسني شخصاً 
ينام بجوار س���لم مهمل في القسم، وحني طلب منه أن يذكر 

اسمه اكتشف أنه الشخص املطلوب.
فاصطحبه على الفور إلى مبنى النيابة، وانتدب مفتش 
الصحة املخت���ص وطلب منه إجراء الكش���ف الطبي عليه 
إلثبات اإلصابات الظاه���رة نتيجة التعذيب، وبعد التحقيق 
أمر بضبط وإحضار ضابط املباحث املس���ؤول عن التعذيب 

وكذلك مأمور القسم.
ورف���ع أمر الضبط واإلحضار إل���ى مديرية أمن الدقهلية 
لتنفيذه، واملفاجأة أنه كان يرأسها مدير األمن باحملافظة اللواء 
زكي بدر - وزير الداخلية فيما بعد، فانزعج بدر من بالغ النائب 
ورف���ع األمر إلى وزير الداخلية الذي بدوره رفع األمر إلى وزير 
العدل، وحاولوا إثناء عبد اجلواد ياسني عن طلب التحقيق مع 
الس���ادة الضباط في جرمية التعذيب وإهانة املواطن املصري، 
إال أنه رفض متاماً وأخذوا يعطلون املوضوع، ومت تس���ليم ملف 
التحقيق إلى وكيل نياب���ة آخر، وبعدها بأيام قليلة صدر األمر 

بنقله إلى مركز أبو قرقاص مبحافظة املنيا)1(.

))) بحث للمؤلف غير منشور »رواية جنيب عبد الفتاح إسماعيل عن تنظيم عام 1965م 
لسيد قطب«.

من المنيا إلى دمياط:

ذه���ب وكيل النائب العام الش���اب إل���ى مركز أبو 
قرق���اص باملني���ا ول���م تختل���ف مواقفه عما س���بق، 
وظه���ر عليه الس���مت الديني، وب���دأت أجهزة األمن 
الص���اة، وكان  ترص���ده، فق���د كان يحاف���ظ عل���ى 
يقوم بتدخل للصلح بن املسلمن واألقباط، وكان 
يتعام���ل مع قضايا اخلمور والفتنة الطائفية بنوع 
م���ن احل���وار واحل���زم مع���ًا، فل���م يس���ترح قادة س���لك 
النياب���ة العام���ة لتوجه���ات عب���د اجل���واد ياس���ن، 
فُنق���ل بعد ذلك مرة أخ���رى حملافظة دمياط وكيًا 
للنيابة العامة هناك، وكان ذلك قبل عام 1981م.

الحكم بالشريعة وقبول استقالته

انتش���ر في ذلك الوقت في محافظة دمياط بعض 
األفكار اإلسالمية املتشددة، وهنا تعّرف املستشار عبد 
اجلواد على بعضها، وبدأ البعض يناقشه في حكم العمل 
بالنيابة وما فيها من حتاكم إلى القوانني الوضعية التي 

تخالف الشريعة اإلسالمية.
وكان النائب الش���اب ي���ردد دائماً أن���ه يدافع عن 
املظلوم ويس���تغل تواجده لتطبيق شرع الله، ففي بعض 
القوان���ني الوضعية ما هو نصرة للمظلوم، إال أن الفكرة 
بدأ يتأثر بها، وبالفعل ابتعد عن النيابة وكتب اس���تقالة 
مسّببة ش���رح فيها أنه يقدم هذه االس���تقالة ألن هذا 
العمل يخالف الشريعة، وكتب على رأس االستقالة قول 
َناِت  املولى عز وجل: }إنَّ الَِّذي������َن َيْكُتُموَن َما َأنَزْلَنا ِم������َن اْلَبِيّ
 ُ ������َك َيْلَعنُُهُم اللَّ نَّاُه ِلنَّاِس ِف اْلِكَتاِب ُأْوَلِ َواْلُه������َدى ِمْن بَْعِد َم������ا بَيَّ

ِعنُوَن{ ]البقرة: ١٥٩[. َوَيْلَعنُُهُم الالَّ
ورفع هذه االس���تقالة إلى النائب العام، وقد تعطلت 
االستقالة بعضاً من الوقت، حيث إنه في هذه الفترة كان 
قبول االستقاالت من هذه املناصب يكاد يكون مستحياًل.

وفي غضون ذلك حدث���ت حادثة عجيبة حيث كان 
وكيل النيابة في هذه الفترة يعمل في نيابة دمياط، وكان 
قد صدر قرار من أنور الس���ادات بحظر نقل “املواشي” 
م���ن محافظة ألخ���رى ومصادرة ما يت���م ضبطه منها 

لصالح الدولة.
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وفي أثناء ذلك مت ضبط سيارة قادمة من إحدى احملافظات 
لياًل فيها »مواشي«، ومت ضبط التاجر مالك املواشي للتحقيق 

معه، وبسؤاله: قال إنه يعمل بالتجارة وإن هذا عمل حالل.
فأمر وكيل النيابة بإخالء سبيله وحفظ احملضر وكتب عليه 
بَا{ ]البقرة: ٢٧٥[..  َم الِرّ ُ اْلَبْيَع َوَحرَّ قول املولى عز وجل: }َوَأَح������لَّ اللَّ
وأحدثت هذه الواقعة مش���كلة كبيرة مع املستش���ار الذي خالف 

تطبيق القانون.
ونُقلت املس���ألة في حينها إلى اجلهات الس���يادية، ومت 
تصويره على أنه متشدد دينياً، وبالفعل ُقبلت استقالته وخرج 

من النيابة العامة.

جفوة ودموع وبيان

د عبد اجلواد ياسني حلم والده بأن يصبح وكياًل للنيابة  بدَّ
ثم قاضياً، وحدثت جف���وة بينه وبني والده كان يخفي معاملها 
الش���اب النائب وال يريد الصدام، فقد كان يحبه حباً شديداً، 
وكان يري���د أن يطيعه، لكن ليس على حس���اب دينه كما كان 
يتص���ور، لكنه وجد املخرج في أن يكتب له قصيدة ش���عرية 
رقيق���ة تركها له على املكتب اخلاص به في املنزل، ش���رح له 
فيها ما يجيش في نفسه وما تعتليه من خواطر، وكان مطلعها:

ت���ران���ي أراك  ل����ي  م����ا  أب����ت����اه 
ك��ال��ن��اق��م��ني ي����رون وج���ه اجل��ان��ي

ك��امل��ره��ف��ني ي���رون ن��ص��اًل ص��ارم��اً
قاني أح��م��ر  ال����دم  ي��ش��ه��دون  أو 

ت��ل��وم��ن��ي ل��ل��رف��اق  حت��ك��ي  أراك 
ت��ش��ك��و إل��ي��ه��م ش����دة األح�����زان

هوى ق��د  اب��ن��ك  أن  حتسب   أراك 
وت��ع��ان��ي ح��س��رة  ت����زرف  وأراك 

فل���م ميلك األب بعد أن قرأ القصيدة إال أن ذرف الدمع 
وقال: »إن من البيان لسحراً«.

لقد حكى عبد اجلواد في القصيدة قصة التزامه الديني 
وكيف أنه تخلى عن ق���رار عمله في النيابة العامة ألنه كان 

يخالف ما يعتقده وما يتصوره صحيحاً، فيقول:
مثلما بالفواحش  ضجت  واألرض 

ال��س��ج��ان بقبضة  ال��س��ج��ني  ض��ج 
ال��ه��وى إال  أرى  م����اذا  ح��س��رة  ي��ا 

أعياني ال���ذي  وال��غ��در  وال��ف��ح��ش 

وانتهى بقوله:
م��ج��اه��راً ي��ق��ول  م��ن  منهم  إن  ب��ل 

أم���ر ال��س��ي��اس��ة ل��ي��س ف��ي األدي���ان
ذنوبهم ال��غ��اب��ري��ن  ف��ي  أر  ل��م  أن���ا 

ت��ل��ك ال���ت���ي أل���ق���ى ب��ك��ل م��ك��ان
جرمها ت��ض��اءل  ق��د  ع����اداً  إن  ب��ل 

ك��ال��ف��رق ب���ني ال��ل��م��م وال��ك��ف��ران
وصفتهم حني  القوم  ظلمت  ما  أن��ا 

تبياني وخ��ان��ن��ي  ع��ج��زت  ق��د  ب��ل 

التعرف على أشرف السعد

خرج وكيل النائب العام املستقيل عبد اجلواد ياسني من 
عمل���ه القدمي ليبحث عن عم���ل جديد، حيث عمل في بنك 
التنمية مبحافظة الدقهلية في املنصورة كمستش���ار قانوني، 
ف على رجل األعمال الش���هير أشرف  وهناك بعد فترة تعرَّ
الس���عد الذي أعجب به وانتقل للعمل معه كمستشار ومدير 
ر االنتقال  في ش���ركات السعد لالس���تثمار، ثم بعد ذلك قرَّ
للعم���ل في التجارة وتع���رف خاللها على إبراهيم فش���ور، 
صاحب محالت احللويات الشهيرة مبحافظة دمياط، الذي 
كان يشرف على مس���جد صغير يسمى زاوية اخلليل، حيث 
ألقى عبد اجلواد ياس���ني بع���ض احملاضرات التي تضمنت 

الكثير من النقد السياسي.

أحداث سبتمبر 1981م

عرفت السلطة السياسية ميول عبد اجلواد ياسني الدينية 
في ذلك الوقت، وحني حدث الصدام بني اإلسالميني والسادات 
شمله قرار التحفظ ضمن اآلالف الذين اعتقلهم السادات في 
سبتمبر عام 1981، ليتم القبض عليه في 9/2 ويتم ترحيله من 

مديرية أمن دمياط لسجن االستقبال في طرة.
ولم متر أيام قليلة حتى مت اغتيال الرئيس السادات في 
أحداث املنصة الشهيرة، وصدر قرار بإخالء سجن استقبال 
طرة من املتحف���ظ عليهم، ليحضر مكانهم قيادات وعناصر 

تنظيم اجلهاد املقبوض عليهم في األحداث.
ومت ترحيله هو وآخرون كان عددهم ما يقرب من 1200 
ش���خص من املتحفظ عليهم إلى منطقة س���جون أبو زعبل، 
وقد أصيب بدهش���ة ملا رأى سيارات الترحيالت تصطحب 
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هذا العدد الكبير من املعتقلني وتس���ير في قلب ش���وارع 
القاهرة متجهة إلى منطقة سجون أبو زعبل بينما الناس 
يسيرون بشكل اعتيادي ال يبالون بهم وهم ينادون بحرية 
الوطن ودفع الظلم واملطالبة بتحكيم ش���رع الله.. وكتب 

قصيدة كبيرة تعّبر عن أحزانه كان مطلعها:
قمر ب��ال  وال��س��م��اء  كفر  األرض 

والشجر والسنابل  يبكي  والعشب 
الندى ح��ب��ات  م��ال  قلبي  س��أل��ت 

الزهر مثل  أسيفة  ال��دم��وع  مثل 
حاصرت والعناكب  فاحت   واليوم 

تذر أو  ت��غ��ادر  فلم  ال��ب��ي��وت  ك��ل 
بالباًل سمعت  فما  أضحت    ولقد 

ولقد نظرت فما رأيت سوى احلفر 
إلى أن وصل ل�:

ك��ل ط��ف��ل ناشئ ي��ذب��ح  ف��رع��ون 
البشر  قطعان  الشاة  سوق  ويسوق 

ي��ا ه��ذه األش���الء ه��ا أن��ا ذا لها
فجر أو  ت��ك��ب��ر  ط��اغ��ي��ة  ول��ك��ل 

نبضة  بقلبي  تبقى  ال  أقسمت 
اجل��در واجتحت  امل��نت  علوت  إال 

لعزة واس��ت��ب��ق��ت  ح��ق��اً  ون��ط��ق��ت 
حذر وال  أه��اب  خوفاً  ال  وع��دوت 

ومهجتي املسلمني  ف��داء    نفسي 
النظر من  ملكت  وما  والساعدان 

وكانت قصيدة تعّبر عن حالة نفسية وشعورية شعر بها 
الرجل في محن���ة، رمبا ظن أن اجلميع تنّكر له في محنة 
غاب عنها طعم العدل وفاح���ت منها رائحة الظلم، ورمبا 
شعر أن املسؤول عنها هو املجتمع الذي لم يقل للظلم ال.

ومكث الرجل بسجن أبو زعبل في غرفة 12 عنبر 1 
السياس���ي بالدور الثالث، وكان بها الشيخ حافظ سالمة 
- زعيم املقاومة الش���عبية بالس���ويس - وعبد املنعم أبو 
الفتوح.. وُعرف عن املستشار عبد اجلواد في ذلك الوقت 

تعامله احلازم والشديد مع رجال األمن.
وأف���رج عنه بعده���ا بنحو عام، أي في 1 س���بتمبر 
1982م، وكتب دراس���ة حاول نشرها في ذلك الوقت لكنه 

لم يستطع حتى وجد الفرصة.

مقدمة في فقه الجاهلية المصرية

عرض عبد اجلواد األمر على أحد أصدقائه، وهو الشيخ 
جنيب عبد الفتاح إسماعيل)1(، فقد كان من محافظة دمياط 
وأحد أنشط الشباب في الدعوة اإلسالمية في ذلك الوقت.

وشكا له أنه ال يستطيع نشر كتاب “مقدمة في فقه اجلاهلية” 
بع���د أن عرضه على دار الوف���اء باملنص���ورة التابعة لإلخوان 
املس���لمني، فقد كان الكتاب بالطبع يخالف فكر ومنهج اإلخوان 
املس���لمني، فعرض الش���يخ جنيب بدوره األمر على الصحفية 
صافيناز كاظم، والتي كانت أيامها تعمل مستش���اراً ثقافياً لدار 
الزهراء لإلعالم العربي التي ميلكها القيادي اإلسالمي املستقل 

أحمد رائف، والذي كانت له ميول إخوانية سابقة.
وافق أحمد رائف على نش���ر كتابه وقال نريد أن نخفف 
م���ن حدة الكت���اب، فطلب منه أن يغّير اس���م الكتاب الذي 
كان ف���ي بداية األمر “مقدمة في فق���ه اجلاهلية املصرية” 
إل���ى “مقدمة في فقه اجلاهلية املعاصرة”.. ونُش���ر الكتاب 
بهذا االس���م، وأحدث دوياً كبيراً، وتلقته التيارات اإلسالمية 
بالترحاب؛ فقد كان قريب الشبه بكتاب “معالم في الطريق” 
لسيد قطب، وكتاب “جاهلية القرن العشرين” حملمد قطب، 

فقد كان يحمل نفس املنهج واألفكار تقريباً.

فهمي هويدي ومفهوم الجاهلية

تلقى املفكر اإلس���المي فهمي هويدي الكتاب وكتب عنه 
ثالثة مقاالت في جريدة األهرام نُش���رت بعد ذلك في كتاب 
“التدي���ن املنقوص”، انتقده فيها بش���دة، حي���ث اعتبر هذا 
الكت���اب اتهاماً للمجتمعات املس���لمة بأنها ما زالت جاهلية 
كما كانت قبل العصر اإلس���المي األول، وكتب ساخراً: لقد 
ضبطنا قاض شاب متلبس���ني مبمارسة اجلاهلية في طول 
الب���الد وعرضها، دون أن ندري، فعق���د محاكمة على وجه 
االس���تعجال وأثبت أمامها حالة التلب���س، ثم أصدر ضدنا 
حكماً باإلعدام العقدي واملعنوي، وفي إعالن حكمه نعى إلى 
األمة إميان ش���عب مصر وعودتها جلاهلية ما قبل اإلسالم، 
بل ق���رر أنها أكب���ر؛ ألن اجلاهلية األول���ى كانت صريحة 

واضحة، لكن جاهليتنا أشد من جهل أبي جهل)2(.

))) هو جنل الشيخ عبد الفتاح إسماعيل الذي حكم عليه باإلعدام في قضية سيد قطب 
عام 1965م.

))) ُجمعت في كتاب “التدين املنقوص” لفهمي هويدي، فصل فكر مرفوض ص 5)) إلى 
فصل هذا التطرف الدنيوي ص50)، دار الشروق، ط )، عام 1994م.
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وناقش هويدي الكت���اب بالتفصيل وأخذ يعدد ما 
قاله عبد اجلواد في كتابه املقدمة، »منها أن اإلس���الم 
واجه مجتمعاً جاهلياً يوم جاء للناس في القرن السابع 
للميالد، وها هو اليوم يواجه مغرب القرن العش���رين 
مجتمع���اً جاهلي���اً أيضاً.. الس���مات هي الس���مات، 

والصفات هي الصفات.
خلل العقيدة هناك ه���و خلل العقيدة هنا، وصور 
الش���رك املتعددة هناك يقابلها صور للش���رك جديدة 
هن���ا، وغياب الش���ريعة الربانية هن���اك مياثله غياب 

الشريعة الربانية هنا.
وأيضاً: إنه مجتمع يزعم الناس فيه أنهم مس���لمون. 
وقد يقول قائل: أولس���ت ترى املس���اجد متأل رحابنا؟.. 
أولس���ت تس���تمع إلى األذان؟.. أتراك ما أبصرت أفواج 
احلجيج..؟ ولسنا ننكر على اجلاهلية احلاضرة شيئاً من 
ذلك.. وإمنا ننكر عليها قولها إن ذلك وما شابهه يثبت لها 
اإلسالم.. ذلك اإلسالم ال يقبل من مجتمع من املجتمعات 

أن ينسب إليه حتى تقبل فيه أركانه وشرائطه«.
ويعلق األس���تاذ فهمي هويدي أيض���اً على كتاب 
ياس���ني بقوله: )ورغم أن قاضينا الش���اب فيما رمانا 
ب���ه مقلد وليس مجتهداً، متبع ولي���س مبتدعاً، إال أن 
األمر يظل مس���تحقاً للمناقش���ة، ال يهم بعد ذلك أن 
ه املناقش���ة إلى صاحب املقول���ة أو إلى من نقلها  توجَّ
ورددها. ويعنينا في هذا املقام أمران بالدرجة األولى: 
أولهما ذلك التأويل اجلديد لعبارة “ال إله إال الله“ الذي 
يرفض اعتمادها كش���هادة إلس���الم الفرد أو املجتمع، 
وثانيهما: وصف اجلاهلي���ة الذي أطلق على مجتمعنا 

بناء على ذلك التأويل املدخول على الفكر اإلسالمي.
لقد كان عبد اجلواد ياس���ني يرى ف���ي كتابه أن 
املس���لم املعاصر يجب أن يكون انتم���اؤه لدينه فقط، 
ويق���ول إن الذين يتحدثون ع���ن الوطنية يقصدون أن 
العم���ل ملصر مقدم على العم���ل للدين، وهذا نوع من 
اجلاهلية األولى، ثم يؤكد ياس���ني أن انتماء املسلمني 
في زماننا ال يكون بحق إال باعتقاد خاٍل من الشوائب؛ 
ألن املس���لم إذا أضاف أي انتماء آخر فسيكون متأثراً 

بظلمة اجلاهلية الدامسة()1(.

))) املرجع السابق.

السعد وضغوط األمن

بس���بب هذا الكتاب مت القبض على أش���رف السعد وهو 
قادم من خارج مصر في إحدى س���فرياته، واتهمه األمن بأنه 
املم���ّول احلقيقي لكتاب “مقدمة في فقه اجلاهلية املعاصرة”؛ 

ألن عبد اجلواد كان يعمل في إحدى شركاته.
فقال الس���عد إنه ال يع���رف أي تفاصيل عن هذا الكتاب، 
فطلب منه األمن بشكل مباش���ر أن يفصله من عمله ويتركه، 
وهنا استس���لم الس���عد لهذا الطلب وقام بتوجيه نصيحة إليه 
بأن يجلس في البيت وال يعمل وسيصله راتبه، فاعترض عبد 

اجلواد ياسني على ذلك وترك العمل.
ونشط الرجل بعد ذلك في التجارة، وأسس شركة تسمى 
»املصرية لالس���تيراد والتصدير«، وبعد فترة تعرضت الشركة 

لبعض املشاكل املالية فقرر السفر إلى اخلارج.
وفي هذه األثناء كان قد أصدر كتابه »تطور الفكر السياسي 
في مصر خالل القرن التاس���ع عشر«، بحث في بدايات التوجه 
الغربي وبداية تنحية الش���ريعة اإلس���المية عن احلكم، وحّمل 
الغزو الفرنس���ي ملصر وحقبة محمد علي باشا وزر هذا األمر، 
ولفت إل���ى أن مرحلة التحديث في مصر مرت مبراحل عديدة 
أثم���رت عن حتويل مصر إلى دولة علمانية تعلوها راية الوطنية 
وتقهقر اإلحساس بالدين والتدين بطريقة بالغة.. الكتاب صبَّ 
في نف���س اجتاه »مقدمة ف���ي فقه اجلاهلي���ة املعاصرة« لكن 
بطريقة مختلفة ترجع إلى اجلانب التاريخي وتأصله بش���ذرات 
فكري���ة وعقائدي���ة واضحة تنصب في نفس التصور الس���ابق 

بتنامي اجلاهلية املعاصرة في ربوع مصر بشكل كبير)2(.

إيران الفكر والمذهب

وبعد صدور كتاب »مقدمة ف���ي فقه اجلاهلية املعاصرة« 
ُدع���ي الرجل لزيارة املركز اإلس���المي في لن���دن عن طريق 
أحمد رائف، وتعّرف على مديره آنذاك الدكتور كرمي صدقي، 
وهو بريطاني اجلنس���ية من أصل هندي، وحدثت مناقش���ات 
ومداخالت مع اجلانب اإليراني، وعقب عودته نزل إلى مالطا 
وقابل���ه أعضاء من احلرس الثوري اإليراني قاموا بدعوته إلى 
إيران، وقابل هناك رفس���نجاني الذي ذهب به إلى بعض دور 
األيتام والس���جون، لكنه لم ينفعل مع م���ا تقدمه أفكار الثورة 
اإليرانية العتبارات كثيرة، منه���ا: علو نبرة املذهبية عندهم، 
فضاًل عن أنه بدأ بالفع���ل خطواته األولى لتحّوالته الفكرية، 

))) انظر كتاب تطور الفكر السياسي في مصر خالل القرن التاسع عشر.. بحث في بدايات 
التوجه الغربي، دار املختار اإلسالمي، القاهرة، بدون تاريخ.
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فضاًل عن أن اجلانب اإليراني لم يستطع إقناع ياسني بفكره 
وتصورات���ه، ولم يكن في حاجة إلى دعمهم؛ ألنه في انتمائه 

اإلسالمي العام كان مستقاًل)1(.

تحّوالت الفكر والسياسة من جديد

اس���تقر عبد اجلواد ياس���ني في إحدى الدول العربية 
ليظهر بعدها علينا وعلى الساحة الفكرية والثقافية ببعض 
الكتابات تنس���ف ما كان قبلها من أف���كار وتظهر جملة من 
التحوالت الفكرية صنفها في كتب على الترتيب: ”الس���لطة 
في اإلس���الم”، والذي تن���اول في اجل���زء األول منه العقل 

الفقهي السلفي بني النص والتاريخ.
أما جزؤه الثان���ي فقد تناول نقد النظرية السياس���ية 
وانطلق في هذا املشروع يجوب ويصول في التاريخ اإلسالمي 
ليتناول مش���كلة احلريات وما تبعها من قضايا فكرية رآها 
البعض قضايا شائكة ترصد عالقة الدين بالسياسة، ويقدم 
أطروحة الفصل بينهما في واقعنا املعاصر. ثم أصدر كتابه 
األخير »الدين والتدين.. التشريع والنص واالجتماع« يفّصل 

فيه ما هو دين وبني ما هو تدّين موروث.
حتدث عن س���لطة العقل الديني وعالقتها باحلرية عبر 
اس���تقراء التاريخ اإلسالمي مستخدماً مناهج علمية حديثة 
تربط بني علم االجتماع اإلنس���اني وتطور العقل البش���ري، 
وهو مشروع قريب من مشروع مفكرين أمثال محمد أركون، 
ومحمد عابد اجلابري، وبرهان غليون، وعبد اإلله بلقزيز... 
وغيره���م، الذين يرون أن اإلس���الم دين روح���ي مثله مثل 
الديانة املسيحية، وأن الرسول لم يقم دولة في العصر األول 

اإلسالمي، وإن كان ال يتطابق معهم)2(.
وظه���ر ذلك جلياً ف���ي امللمح الفكري ال���ذي قدمه في 
اجلزء األول من السلطة والذي اقترب فيه من املنهج الغربي 
ونظرياته القيمية حتى طرح في كتابه اجلديد مؤخراً “الدين 
والتدين.. الس���لطة والنص واالجتم���اع” مفهوم الفصل بني 
الدي���ن وفعل التدين، وفّصل فيه ب���ني الدين باعتباره قيمة 
خلقية كلي���ة عليا وبني أفعال املتدينني على اعتبارها منهجاً 

بشرياً يخطئ ويصيب.
لقد س���اق القاضي واملفكر عبد اجلواد ياس���ني أمثلة 

))) مقابلة مع الشيخ جنيب جنل الشيخ عبد الفتاح إسماعيل الذي حكم عليه باإلعدام في 
قضية الشيخ سيد قطب عام 1965م.

))) املستشار عبد اجلواد ياسني.. التناقضات والتقلبات الفكرية، )ـ ):
http://main.omandaily.om/node/112368.
http://main.omandaily.om/node/114446.

متعددة على معاجلة النص القرآني للواقع في حاالت الزواج 
واجلهاد وغيرها من األمور.. لقد حترر ياس���ني وهو يناقش 
في كتابه األخير »الدين والتدين« من عالقة التشريع بالنص 
ب���كل ما تعنيه الكلمة من عبء أو قيود مذهبية أو فكرية أو 
أيديولوجية، وخالف املنهج الس���لفي التقليدي املنتشر اآلن 

ونسف قواعده القدمية في استقراء الواقع املعاصر.

علم اجتماع األفكار

رمبا رجع ياسني إلى ما قبل مقدمة اجلاهلية، ورمبا 
كان هو في جوهره كما كان، وكانت املقدمة حلظة طارئة 
تأثر بها عبد اجلواد فدفعه ظلم املجتمع وقهره السياسي 
فعّب���ر عنه في املقدمة، لكنه س���رعان ما خرج من هذه 

احلالة مسرعاً وتخلص منها في املرحلة األخيرة.
والس���ؤال الذي يطرح نفسه اآلن: ماذا لو عاقب النظام 
عبد اجلواد ياس���ني على كتابه “مقدمة ف���ي فقه اجلاهلية 
املعاصرة” وصدر حكم باإلعدام عليه بسبب فكره، كما أعدم 
النظام الناصري سيد قطب على كتابه “معالم في الطريق”! 

هل كان سيخرج لنا بعد ذلك وتظهر اجتهاداته اجلديدة؟
واإلجابة بالطبع ال، فقد كان التيار اإلسالمي بجاهزيته 
الفكرية وبنيته الثقافية على استعداد ألن يتلقى كتابه “مقدمة 
في فقه اجلاهلي���ة املعاصرة” على أنه كتاب املعالم اجلديد، 
وحينها س���يصبح عبد اجلواد ياسني الشهيد املستشار عبد 
اجلواد ياس���ني صاحب كت���اب “مقدمة في فق���ه اجلاهلية 

املعاصرة”.
إن احلراك الفكري والعصف الذهني واملعاناة والغربة 
تؤثر في الش���خص أميا تأثير، لذلك كانت قراءتنا للتطور 
الفكري والسياس���ي للمفكر والقاضي عبد اجلواد ياسني 
ليس���ت حكماً على الفكر الس���ابق، س���واء في املقدمة أو 
في غيرها، أو نقداً لفك���ره اجلديد، بل نطرح فكر الرجل 

وحتوالته للنقاش العام.
مُت ما دفع املستش���ار القاضي عبد اجلواد  لقد َقدَّ
ياس���ني لكتابة “مقدمة في فقه اجلاهلية املعاصرة”، ولم 
أق���ف حتى هذه اللحظ���ة على ملاذا كتب “الس���لطة في 
اإلس���الم” و”الدين والتدين”، وما الذي دفعه للتحول من 
عقلية سلفية تعلي من قيمة النص لعقلية قريبة تعمل على 

اإلعالء من قيمة العقل وتقترب من العلمانية املعاصرة؟
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املسك
هائل سعيد الصرمي ■

ُس�����ِئ�����َل ال����ت����اري���������ُخ ي����وم����ًا ف���أج���اب���ا
ش��ه��دًا ي���ِق  ال���ص���دِّ س���ي���رِة  م���ن   وروى 
ي���ع���ش���ُق ال����ص����دق وي����ش����دو ب���ال���وف���ا
أص��������دُق ال����ن����اس م������دى ال����ده����ر أب���و

���ى ف����ي س��ب��ي��ل ال���ل���ه ض��ي��م��ًا  ك����م ت���ل���قَّ
ص������ح������َب امل�����خ�����ت�����ار م�������ن م�����ول�����ده

ث ال���ت���اري���ُخ ع���ن أم���ج���اد ع��م��اٍق  ح�����دَّ
ه�������ل ل�����ن�����ا ي�������ا أم������ت������ي م�������ن م����ث����ٍل
ه�����ل ل���ن���ا م�����ن ص�����ول�����ٍة ب�����ن ال������ورى
ق������د ت������والن������ا األس���������ى م������ن ب���ع���دم���ا
وت������داع������ى اجل���������ور ف�����ي أوط����ان����ن����ا
ل�������م ن���������زل ب������اق������ن ف�������ي غ���ف���ل���ت���ن���ا
ه����ا ه����و ال����ص����دي����ق م����ن أج������ل ع���ق���اٍل 
وامل������اي������ن مت�������وت ال������ي������وم ق����ه����رًا
 أي�������ن م�����ن ي����رج����ع ج����ي����ًا ش���ام���خ���ًا
ف��ف��ي��ن��ا ب�����ك�����ٍر  أب�������ا  حت�������زن   آه  ال 
ك�����������م ج����رع����ن����ا ل����ه����ب����ًا م�����ن ق�������ادٍة 
وأذى إف����ك�������������������ًا  اآلف�����������اق  م���������أوا 
ح�����ج�����ب�����وا األم������������ة ع�������ن آم����ال����ه����ا
أي����ه����ا ال����ص����دي����ق ي�����ا ع������ن������واَن ح��ب
ك����م ب���ذل���ت اجل���ه���د ل����إس����ام إع�������زازًا
ي�����ا رف����ي����ق����ًا ل����ل����ه����دى م����ن����ذ اب����ت����دا
ش���ه���د ال�����غ�����ار دم�����وع�����ًا م���ن���ك ت��ه��م��ي
 ل�����م حت������رك ي�����ا أب������ا ب����ك����ٍر س���ك���ون���ًا
 حت��ت��س��ي األوج��������اع ك����ي ي��ه��ن��أ ن���وم���ًا
أي�����ه�����ا ال����ص����دي����ق ي�����ا ق�����ائ�����د رش�����ٍد
رح�����م�����ة أن��������ت ع����ل����ى ط��������ول امل������دى
ق��������������������دوٌة أن����������َت إم����������ام ل���ل���ه���دى
ذك�����رًا  ال����ن����اس  ب����ن  ال���رح���م���ن  زادك 

وم����ض����ى ي���ف���ت���ُح م�����ن ذك���������راه ب���اب���ا 
ك�����ل م����ع����ن����ًى ف����ي����ه ي����ح����ت����اج ك���ت���اب���ا
ي���ن���ث���ر امل�����س�����َك أري������ج������ًا م��س��ت��ط��اب��ا
ب����ك����ٍر ال�����ص�����دي�����ُق، أع�����اه�����م ث���واب���ا
وألج�������ل احل�������ِق ك�����م الق������ى ع�����ذاب�����ا!!
ل������م ي�����ف�����ارق�����ه ذه�������اب�������ًا وإي�����اب�����ا
ول��������ْم  ي�����ت�����رْك مل�����ن ي����أت����ي خ���ط���اب���ا 
ي������رج������ُع امل������ج������َد ف����ت����ي����ًا وش���ب���اب���ا
م���ث���ل���م���ا ك����ن����ا ش����م����اري����خ����ًا ِع����راب����ا
ُم������رج������ْت أخ����اق����ن����ا وال������ع������زُّ غ���اب���ا
وم����غ����ان����ي ع�����زن�����ا أض�����ح�����ت ي���ب���اب���ا
ورب�������ى أوط����ان����ن����ا ت���خ���ش���ى ال���ذئ���اب���ا
ي��ع��ل��ن احل�����رَب ع��ل��ى ال��ب��اغ��ي اح��ت��س��اب��ا
ج���واب���ا ن����اح����ْت  إذا  ال���ص���م���ت   ف���ن���رى 
ي���ت���س���ام���ى  م��ث��ل��م��ا  ك������ان ال��ص��ح��اب��ا
أل�����ف ص��������������������دي��ق ول����ك����ن ن��ت��غ��اب��ى
ك���م���م���وا األف���������واَه ل����م ي���ب���ق���وا ص���واب���ا
ه��ت��ك��وا األس����ت����ار واق�����ت�����ادوا ال��رق��اب��ا
ف���اك���ت���س���ى األف��������ُق غ���ي���وم���ًا وض��ب��اب��ا
ل�����رس�����ول ال����ل����ه ل����ب����ى واس���ت���ج���اب���ا

ف����أس����ع����دت ال������رواب������ي وال���ش���ع���اب���ا 
وب����ح����ب امل���ص���ط���ف���ى ش�������بَّ وش����اب����ا
ل���ي���زي���ل امل���ص���ط���ف���ى ع���ن���ك امل���ص���اب���ا
ج������رِت ال����دم����ع����ُة ق����ه����رًا واغ���ت���ص���اب���ا
ول��������ه ك����ن����ت وق��������������������اًء وح����ج����اب����ا
ي��ص��ن��ع ال���ن���ص���ر وي���س���ت���ه���دي ال��ك��ت��اب��ا
ل���ب���ن���ي اإلن������س������اِن س���ل���م���ًا وح����راب����ا
مَت����ن����ح األج������ي������ال ف���ق���ه���ًا وص����واب����ا
وث�����م�����ار ال�����غ�����رس جت���ن���ي���ه���ا ث���واب���ا

]نص شعري[
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حقيقة الغيرة

الغيرة في القلب مثل القوة في 
البدن تدفع الم��رض وتقاومه، فإذا 
ذهب��ت أصبح البدن قاباًل لألمراض، 

فتتمكن منه، فيكون الهالك.

د. حممد أكجيم  ■

الغيرة على
 األعراض

بجامعة  للدكتوراة  الدراسات  مركز  في  وباحث  التأهيلي،  الثانوي  أستاذ   (�(
موالي إسماعيل، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، مكناس - املغرب.

]متابعات[

إن آخ��ر حص��ن ومعق��ل لحف��ظ الع��رض وصيان��ة الكرام��ة وحراس��ة 
الفضيل��ة، م��ا أودعه اهلل تعالى في نف��س كل آدمي من غيرته على 
األع��راض؛ غي��رة النس��اء عل��ى أعراضه��ن وش��رفهن، وغي��رة أوليائهن 
عليه��ن، وغي��رة المؤمنين عل��ى أن تن��ال الحرمات أو تُخ��دش بما يجرح 

كرامتها وعّفتها.

غيرة العرب في جاهليتهم قبل اإلسالم:

والع���رب في اجلاهلية قبل اإلس���الم ال يعرفون ف���ي حفظ العرض 
ه���وادة، وال في صيانة الكرامة مواربة، حتى جتاوزوا في الغيرة حدودها 
إل���ى كراهة أن يلدوا البنات، وإلى وأدهن وهن حيات، يقول تعالى: }َوإَذا 
ا َوُهَو َكِظمٌي #^٥٨^#( َيَتَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمن ُس������وِء َما  َ َأَحُدُهم ِباألُنَث ظَلَّ َوْجُهُه ُمْس������َودًّ بُِشّ
������ُه ِف التَُّراِب َأال َس������اَء َما َيْحُكُموَن{ ]النحل: ٥٨،  َ ِبِه َأيُْمِس������ُكُه َعَل ُهوٍن َأْم َيُدسُّ بُِشّ
٥٩[، وإلى حروب تنشب بينهم شرارتها تعدٍّ على عرض أو إهانة لكرامة.

وأما بذلهم املال لصون أعراضهم فأسهل ما جتود به نفوسهم، يقول 
قائلهم:

أب���������������دده ال  مب����������ال����������ي  ع����������رض����������ي  أص�������������������ون 
امل�������ال ال�������ع�������رض ف�������ي  ب�����ع�����د  ال������ل������ه  ب�����������ارك  ال 

ف����أك����س����ب����ه أودى  إن  ل������ل������م������ال  أح���������ت���������ال 
مب������ح������ت������ال))) أودى  إن  ل�����ل�����ع�����رض  ول������س������ت 

))) شرح ديوان احلماسة، أبو علي أحمد بن محمد بن احلسن املرزوقي األصفهاني )املتوفى: 1)4 هـ(، احملقق: 
الطبعة  لبنان،   - بيروت  العلمية،  الكتب  دار  الدين،  شمس  إبراهيم  العامة:  فهارسه  وضع  الشيخ،  غريد 

األولى 4)14 هـ - )00)م، ص 4)11.
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ولم تكن غيرة أحده���م قاصرة على عرضه 
فحسب، بل إنه يغار على عرض جيرانه وقرابته 

وقبيلته، يقول عنترة: 
وأغض طرفي إن بدت لي جارتي

حتى يواري جارتي مثواها)1(

وفي غيرة نس���ائهم أمثال اشتهرت، وأشعار 
رويت؛ فف���ي األمثال قال أكثم بن صيفي: “جتوع 

احلرة وال تأكل بثديها”)2(.
 وقال األعشى في املرأة متر من بيت جارتها في 

سكينة تتحفظ بها من إثارة أعني الناظرين إليها:

ربه  عبد  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  شهاب  عمر  أبو  الفريد،  العقد   (((
األندلسي  ربه  عبد  بابن  املعروف  سالم  بن  حدير  ابن  حبيب  ابن 
األولى  الطبعة  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  )))هـ(،  )املتوفى: 

1404 هـ، ج 6/ ).
البغدادي  الهروي  الله  عبد  بن  سالم  بن  القاسم  ُعبيد  أبو  األمثال،   (((
دار  قطامش،  املجيد  عبد  الدكتور  احملقق:  4))هـ(،  )املتوفى: 

املأمون للتراث، الطبعة األولى 1400 هـ - 0)19م، ص 196.

ك��������������أن م������������روره������������ا م����������ن ب�������ي�������ت ج������ارت������ه������ا
ع������ج������ل))) وال  ري����������ث  ال  ال�����س�����ح�����اب�����ة  م��������ر 

وقال النابغة الذبياني:
 س�����ق�����ط ال����ن����ص����ي����ف ول���������م ت���������رد إس����ق����اط����ه

ف�������ت�������ن�������اول�������ت�������ه وات�������ق�������ت�������ن�������ا ب��������ال��������ي��������د)4)

رعاية اإلسالم للغيرة وتهذيبه لها:

ذاك كان ح���ال الع���رب في اجلاهلي���ة قبل اإلس���الم؛ غيرًة على 
أعراضه���م، وحفظاً لكرامتهم، ويوم أن جاء اإلس���الم أقرَّ هذه الغيرة 
وهّذبه���ا وطّهرها ونّقاها مما خرج بها عن حدها واعتدالها؛ فش���جع 
على الرغبة في إجناب البنات بدالً من كراهيتهن، حيث قال النبي #: 
»من كان له ثالث بنات فصبر عليهن، وأطعمهن، وسقاهن، وكساهن من 

جدته؛ كن له حجاباً من النار يوم القيامة«)5(.
ومّي���ز النبي # ما يحمد من الغي���رة وما يذم، حيث قال: »إن من 
الغيرة ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله عز وجل، فأما الغيرة 
التي يحب الله عز وجل: فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض الله 

عز وجل: فالغيرة في غير ريبة«)6(.
يقول العلماء: وكثير ممن تشتد به غيرته فتحمله على سرعة اإليقاع 
والعقوبة من غير إع���ذار منه، ومن غير قبول لعذر من اعتذر إليه، بل 

يكون له في نفس األمر عذر، وال تدعه شدة الغيرة أن يقبل عذره.
وكثير ممن يقبل املعاذير حتمله على قبولها قلة الغيرة، حتى يتوسع 
في ط���رق املعاذير، ويرى عذراً ما ليس بع���ذر، حتى يعتذر كثير منهم 

بالقدر، وكل من هذا وذاك غير ممدوح على اإلطالق.

شرف الحيوان البهيم على من عدم الغيرة من اآلدميين:

وإذا كان اإلفراط في الغيرة مذموماً، فإن التفريط فيها أشد ذماً؛ ألن 
ضعف الغيرة في اإلنسان أو انعدامها يجعله أحط من العرب في جاهليتهم 
قبل اإلسالم، بل وأحط من بهيمة األنعام التي تغار بغريزتها؛ فذكور املاعز 
تغار، والديكة واإلبل والقردة تغار، وهذا أمر معلوم مش���اهد لدى الناس.. 
أخرج البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون قال: »رأيت في اجلاهلية 

قردة اجتمع عليها قردة، قد زنت، فرجموها، فرجمتها معهم«)7(.

أبو  محمد  احملقق:  5))هـ(،  )املتوفى:  العباس  أبو  املبرد  يزيد  بن  محمد  واألدب،  اللغة  في  الكامل   (((
الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثالثة )141 هـ -  )199م، ج )/ )4.

))) الشعر والشعراء، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )املتوفى: 6))هـ(، دار احلديث، 
القاهرة، ))14 هـ، ج )/ )16.

)5) سنن ابن ماجه رقم 669)، وصححه األلباني.
)6) سنن النسائي رقم )55)، وحسنه األلباني.

))) صحيح البخاري رقم 49)).
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طهر الحياة وجمال اإلنسانية في صيانة 
العرض وحفظ الكرامة:

بصيان���ة العرض وكرامته يتجلى صف���اء الدين وجمال 
اإلنس���انية، ومن حرم الغيرة حرم طه���ر احلياة، وال ميتدح 
بالغي���رة إال كرام الرجال وكرائم النس���اء، وكل أمة وضعت 
الغيرة في رجالها وضعت الصيانة في نس���ائها)1(؛ ولذا ذكر 
العلماء في اش���تراط احملرم للمرأة في السفر إلى احلج أو 
العمرة، أنه إذا كان قليل احلمية ال يغار عليها فإنه ال يكتفى 

به في السفر؛ فكيف بغيرهما من األسفار؟!
واعتبر الشرُع شهيداً من ُقتل دون عرضه، ففي احلديث: 
»من قتل دون أهله فهو ش���هيد«)2(، وفي احلديث أيضاً: »إن 
الل���ه يغار، وإن املؤمن يغار، وإن غيرة الله أن يأتي املؤمن ما 
ح���رم الله«)3(، وفي خطبة النبي # في الكس���وف: »يا أمة 
محمد، ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني«)4(.

يقول ابن القيم: »وفي ذك���ر هذا الذنب بخصوصه في 
خطبة الكس���وف س���ر بديع؛ فغض البصر ي���ورث نوراً في 
القلب، وله���ذا جمع الله تعالى بني األم���ر به وبني ذكر آية 
النور في سورة واحدة، وهي “سورة النور”)5(؛ لتعلّق أحدهما 
باآلخر، وجمع النبي # في خطبة الكسوف بني ظلمة القلب 
بالزنا وظلمة الوجود بكس���وف الشمس، وذكر أحدهما مع 

اآلخر)6(«.

غيرة النبي # وصحابته رضي اهلل عنهم:

وأش���د الناس غيرة عل���ى األعراض رس���ول الله # 
وصحابته رضي الله عنهم.. عن سعد بن عبادة - رضي الله 
عنه - قال: لو رأيت رجاًل مع امرأتي لضربته بالسيف غير 
مصفح. فبلغ ذلك رسول الله # فقال: »أتعجبون من غيرة 
س���عد، والله ألنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة 

الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن«)7(.

املكرمة لفضيلة  املسجد احلرام مبكة  األعراض، من خطبة اجلمعة في  الغيرة على   (((
الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد.

))) سنن أبي داود رقم )))4، وصححه األلباني. 
))) صحيح مسلم رقم 61)).

))) صحيح البخاري رقم 1))5.
)5) اآلية 0) و5) منها.

)6) روضة احملبني ونزهة املشتاقني، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم اجلوزية )املتوفى: 51)هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، )140هـ 

- ))19م، ص 95).
))) صحيح البخاري رقم 416). 

سبب ضعف الغيرة وانعدامها:

وس���بب ضعف الغيرة وانعدامها: كثرة مالبسة الذنوب. 
يقول العلماء: وكلما اشتدت مالبسة املرء للذنوب، أخرجت 
من نفسه الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس، وقد تضعف 
جداً حتى ال يس���تقبح بعد ذلك قبيحاً، ال من نفسه وال من 
غيره، وإذا وصل إلى هذا احلد، فقد دخل في باب الهالك.

وم���ن الناس م���ن ال يقتصر على عدم االس���تقباح، بل 
يُحس���ن الفواحش والظلم لغيره، ويزّينه ل���ه، ويدعوه إليه، 
ويحّثه عليه، ويس���عى له في حتصيله، وله���ذا كان الديوث 
أخبث خلق الله، واجلنة حرام عليه؛ ففي احلديث: »ثالثة ال 
ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، واملرأة 
املترجل���ة، والديوث«)8(، والديوث: هو م���ن يقرُّ الفحش في 

أهله، وال غيرة له عليهم.

خاتمة

فانظر ما الذي حمل���ت عليه قلة الغيرة، وهذا يدل على أن 
أص���ل الدين الغيرة، ومن ال غيرة ل���ه ال دين له؛ فالغيرة حتمي 
القلب، فتحمي ل���ه اجلوارح، فتدفع الس���وء والفواحش، وعدم 
الغيرة مييت القلب، فتموت اجلوارح، فال يبقى عندها دفع ألبتة.
وإذا ُه���دم للفضيلة حصنها، وإذا ُضيع أمر الله، فكيف 
تستنكر اخليانات البيتية، والش���ذوذات اجلنسية، وحاالت 

االغتصاب، وجرائم القتل، وألوان االعتداء؟!
كم للفضيل���ة من حصن امتنع به أول���و النخوة، فكانوا 
بذلك محس���نني، وكم للرذيلة من صرعى أوردتهم املهالك، 

فكانوا هم اخلاسرين.
في ظالل الفضيلة منعة وأمان، وفي مهاوي الرذيلة ذل وهوان.
والرجل هو صاحب القوامة، وإذا ضعف القوام فس���د 
األقوام، وإذا فس���د األقوام، خسروا الفضيلة وفقدوا العفة 

وتاجروا باألعراض عياذاً بالله))(.
حفظ الله لنا وللمس���لمني العرض والكرامة، وثبَّت في 

قلوبنا الغيرة على احلرمات، ووقانا ُسبل الردى والهلكات.

))) سنن النسائي رقم )56)، وقال األلباني: حسن صحيح.
املكرمة لفضيلة  املسجد احلرام مبكة  األعراض، من خطبة اجلمعة في  الغيرة على   (9(

الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد.
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تقبع أهم وثائق التاريخ السياسي والدبلوماسي احلديث 
لكثير من دول العالم، من أمثال الهند والصني وأس���تراليا 
وتوابعها، ومعظم دول العالم العربي؛ في س���جالت الوثائق 
البريطانية التي قد يُس���مح باالط���الع عليها مبرور ثالثني 
عاماً.. ولقد كانت املدة أطول من ذلك )أي نحو خمس���ني 

عاماً(، إال أنها خفضت كذلك في عام 1967م.
لكن مع ذلك س���يظل التاريخ السياس���ي والدبلوماسي 
لتلك الدول ناقصاً لفت���رة طويلة مقبلة؛ ألن مرور الثالثني 
عاماً ال يعني السماح أوتوماتيكياً باالطالع عليها، فبعضها 
يحفظ لفترات أطول، وبعضها قد ال يس���مح برؤيته مطلقاً 
إن كان من شأنه أن يشني مواقف بريطانيا التاريخية بصورة 

صارخة أو يدين من يهمها شأنهم بالقدر نفسه.
ويالحظ أن معظم الوثائق التي أُفرج عنها أخيراً، وهي 
عش���رات اآلالف من األوراق الس���رية؛ ال تتمتع بحساسية 
خاصة، بس���بب رحيل كل األفراد الذي���ن كتبوها، أو كانت 
لهم صلة ما بها، وبس���بب عدم تعرض تلك الوثائق بإدانات 

فاضحة للدبلوماسية االستعمارية البريطانية.
فالوثائق تتحدث في جلها عن السياس���ة االستعمارية 
البريطاني���ة، وكأنها كانت سياس���ة أخالقي���ة تهدف إلى 
اإلعمار واألمن، ونادراً ما تستخدم وسائل البطش والتنكيل 

وسفك الدماء.
أما الس���لبية الوحيدة التي تبرزها تلك الوثائق للسياسة 
البريطانية، فهي أنها كانت تستخدم أسلوب التفريق الشهير 
الذي عنوانه )فّرق تس���د(، وحتّرض األفراد والدول بعضها 
على بعض؛ حتى ال تتحالف ضدها في النهاية، وهو أس���لوب 
ال تتنك���ر له وال تنك���ره بريطانيا حتى الي���وم، باعتباره أحد 

األساليب الالزمة لنجاح العمل السياسي اخلارجي.

)�( جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، الشارقة – اإلمارات العربية املتحدة.

]تاريخية[

حممد وقيع اهلل أمحد)*( ■

أفق آخر
 للشيخ

 محمد رشيد رضا

من أرشيف الوثائق السرية البريطانية:
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وثيقة مضيئة مشرقة

به���ذا اإلطار ميكن ملن يقلّب أوراق تل���ك الوثائق أن يطلع على 
أكداس من الفضائح، ويتعّرف على خلفيات وأسرار كثير من أحداث 
ومؤامرات التاريخ احلديث، ثم يعود ليفهم أقدار كثير من الساس���ة 

ورجال التاريخ على الوجه الصحيح.
لكن بعض تلك الوثائق يش���رف أصحابها، ولو كانوا من ضمن 
األحياء اليوم لسرهم أن مياط اللثام عن أسرارهم، لكنهم وقد ماتوا 

فحسبهم أنهم تركوا وراءهم تاريخاً ناصعاً نظيفاً مشّرفاً.
أح���د هؤالء هو املناضل القومي اإلس���المي الضخم، الش���يخ 
اإلمام محمد رش���يد رضا القلموني، ونسبته األخيرة هي إلى قرية 
القلم���ون من ضواح���ي مدينة طرابلس اللبناني���ة، وهو في األصل 
عراقي، وفي املولد والنش���أة لبناني، لكنه عاش معظم سني نضجه 
ونضاله وعطائه في مصر، وارتبط من هناك بثورات العرب جميعاً، 
وس���اندها بكل وس���يلة كانت حتت يديه، فهو بذلك االعتبار ممثل 
للعال���م العربي أجمع، وإن كان أثره قد جاوز العالم العربي إلى آفاق 

الهند وإندونيسيا.
أصدر مجلة فلس���فية نهضوية تدعى )املن���ار( كانت تصل إلى 
شتى اآلفاق، يحيي بها صيحات جمال الدين األفغاني، ودعوة اإلمام 
محمد عبده، ثم مارس العمل السياس���ي االستشاري بعد وفاة هذا 
األخير، والتقى اللورد مارك س���ايكس، صاحب الشأن في اتفاقية 
س���ايكس بيكو املش���ؤومة، حيث زّوده بنصح كثير متجرد لم يتآمر 
فيه على أحد، ولم يكن فيه محابياً لشعب عربي على حساب شعب 
عربي آخر، إمنا َه���َدَف إلى حتقيق املصال���ح الكبرى جلميع تلك 

الشعوب.
وبينم���ا كانت معظم الوثائق املفرج عنه���ا تتحدث عن نزاعات 
صغيرة، بعضه���ا حول احلدود، وبعضها يتعل���ق بقرى أو مزارع أو 
ش���حنات بضائع؛ إال أن وثيقة محمد رشيد رضا جتاوزت ذلك كله، 
واتخذت وحدة حتليل كبرى، ونظرة مس���تقبلية استراتيجية للشؤون 
العاملية، ولشؤون العالم العربي واإلسالمي املندرجة في ذلك النطاق.
ففي لقائه مع اللورد سايكس قدم محمد رشيد رضا 15 قضية 
متش���ابكة، جعلها مقدم���ات للنتيجة التي رتبها عليه���ا، وبنّي فيها 
غوائل االس���تيالء على العراق وس���ورية في نظر العالم اإلسالمي، 
ومسألة حماية مصر، ومسألة اتهام إجنلترا بالعزم على إزالة احلكم 
اإلسالمي من األرض، وسعي أملانيا لالستفادة من العالم اإلسالمي 

باستمالته إليها وتنفيره من اإلجنليز.

اضمحال الدول العظمى
النقط���ة األخيرة لم تكن قد برزت بعد في 
ذلك األوان، لكنها تفاقمت فيما بعد مبا أزعج 
بريطانيا غاية اإلزعاج، ويكفي أن نذكر هنا ما 
حدث من لقاءات وحتالفات بني أقطاب الوطنية 
العرب األبطال، من أمثال اللواء عزيز املصري، 
والش���يخ احلاج أمني احلس���يني، وبني األملان، 
لكن بريطانيا في غمرة زهوها بانتصارها على 
أملانيا ف���ي احلرب العاملية األولى، لم تكن ترى 
مالم���ح ذلك اخلطر وال ب���وادره، بل إن اللورد 
س���ايكس اتهم الشيخ رضا باملغاالة في اخليال 
اجلامح وتوقع املستحيالت، ووصفه في وثيقة 
منفصلة رفعها إل���ى احلكومة البريطانية بأنه 
شخص دمث األخالق وودود املسلك، لكنه في 
تفكيره السياس���ي متغطرس ويستحق أن يردع 

بقوة!
كان س���ايكس يريده سياسياً مساوماً ممن 
يجيدون أعمال املس���اومة، لكن���ه وجده صلباً 
صلداً ال يجامل بريطانيا العظمى، التي ازدادت 
عظمة ومج���داً بانتصارها في احلرب العاملية 

األولى.
ولقد انتبه رشيد رضا بثاقب وعيه إلى أن 
بريطانيا ستنتهي عن قريب إلى درب التدهور 
عقب ذلك االنتصار، وق���د حدث ذلك بالفعل 
عقب احلرب العاملية الثانية، وإن كان الش���يخ 
قد مات في عام 1938م قبل أن يرى بأم عينيه 

صدق نبوءته.
لقد س���اق الشيخ جملة أس���باب قال إنها 
ستقود إلى اضمحالل بريطانيا من مقام القوة 
العظمى، وهي ال تختل���ف كثيراً في جوهرها 
عما يسمى اليوم نظريات مدرسة انتقال القوة، 
لروبرت غلنب، ودي موسيكتيا، وجيوفري بليني، 
وديفيد س���نجر؛ وهي النظريات التي صاغ في 
ضوئها بول كيندي كتابه الشهير عن اضمحالل 

القوة العاملية للواليات املتحدة األمريكية.
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ولرمبا اهتدى الش���يخ إلى فرضيات 
تلك النظرية من خالل استقرائه اخلاص 
لألحداث، أو رمبا استهدى بقراءته البن 
خلدون ف���ي حديثه عن قيام وس���قوط 
الدول، لكنه في كال احلالني رائد رش���يد 
مس���تبصر، وكان ش���جاعاً عندما طّبق 
تلك النظري���ة على بريطانيا التي لم تكن 
تغيب عنها الش���مس، وظل الناس يتغّنون 
بعظمتها ومجدها الصاعدين، ويتوافدون 
وتقدمي فروض  تهنئته���ا  ويتهافتون على 
الوالء لها، بعد انتصارها في احلرب، لكن 
الشيخ رش���يد رضا تنبأ وأذاع نبوءته عن 

تدهورها الوشيك.
حتمل الوثيقة حديث الش���يخ رشيد 
بعنوان )عاقبة حل املسألة الشرقية على 
اإلجنليز(، قائاًل: إن التنكر لوعد اتفاقية 
سايكس بيكو باستغالل العرب، سيصيب 
بريطانيا بخس���ارة عظمى، وسيكس���بها 
عداوة ثالثمائة مليون ونيف من املسلمني 
)تعداد س���كان العالم اإلسالمي املظنون 
حينذاك!(، وسيثير لها القالقل والثورات 
في مس���تعمراتها. وحتدث عن أن أملانيا 
س���تنهض من جديد؛ ألن قوتها احلربية 
إذا ضعف���ت فهي أق���وى أمم األرض في 
العلوم والفنون والنظ���ام. وذكر أن أملانيا 
س���تتحالف مع روسيا في املستقبل )وهو 

ما حدث فعاًل لفترة من الزمان!(.
وذكر الشيخ أن الشعوب الالتينية في 
أوروبا تتربص ببريطاني���ا الدوائر: »فال 
يس���تهان بضعفها اآلن، كما ال يس���تهان 
بضع���ف املس���لمني، وإن كان أش���د من 

ضعفها«.
وق���د حدث فعاًل فيما بعد انش���قاق 
فرنس���ا املع���روف ع���ن كتل���ة بريطانيا 

السياسية والعسكرية.

من السيادة إلى التبعية

وما هو أبرع من ذلك في نبوءات الش���يخ رشيد رضا، جتلى في حديثه 
عن أن الواليات املتحدة س���تخلف بريطانيا ف���ي قيادة العالم، فهي كما قال 
»ماضية في منافس���ة إجنلترا ف���ي التجارة ومباراتها ف���ي القوة البحرية، 
وإجنلترا مضطرة إلى مصادقتها، ف���ال ميكن أن تضع في طريقها العقبات 
والعواثير مهما تأملت من تفضيل الش���عوب الكارهني لها لبضائع األمريكان 

على بضائع اإلجنليز، وهذه قوة ليس لها جهة ضعف كما قبلها«.
وهذه النبوءة الرش���يدية قد صدقت أيض���اً، ويالحظ أن أطرف ما فيها 
قوله إن بريطانيا س���تكون مضطرة إلى مصادقة الواليات املتحدة األمريكية، 
بحيث تصّوت لها أوتوماتيكياً كل مرة في مجلس األمن، حتى لو لم تكن مقتنعة 

مبشروع القرار األمريكي، وهو ما نراه يتكرر بشكل مخجل في هذه اآلناء.
وفي ثالث نقاط متتالية ركز الشيخ رشيد رضا على أن ثمة متاعب جمة 
خطيرة س���تزلزل املركز االقتصادي لبريطانيا، ذلك أن مستعمراتها متقدمة 
إلى انقالب اجتماع���ي جديد )أي تنمية اجتماعي���ة واقتصادية باملصطلح 
احلديث!(، وأن بريطانيا ليس���ت مؤّهلة للتصدي لذل���ك، يضاف إلى ذلك 

مشكلة إيرلندا وتطلعاتها في مثل تلك التنمية.
أم���ا: احتالل بريطانيا مع حلفائها لبعض بالد اجلرمان، ومراقبة تنفيذ 
شروط الصلح، واحتالل بالد أخرى من أعدائها ملثل ذلك، ومساعدة خصوم 
ل البالد  البلش���فك من الروس باملال والرج���ال؛ كل ذلك جهاد كبي���ر حُتمَّ
البريطاني���ة عبء انتقاله، وهو العبء الذي ناءت ب���ه بريطانيا أخيراً.. كما 
تنبَّأ الشيخ رشيد في عام 1919م، وكما رأى من بعد منّظر العالقات الدولية 
الكبير روبرت غلنب الذي صاغ نظرية أعباء املس���تعمرات، بعد أن تأمل لعدة 

سنوات ما حدث لبريطانيا بعد احلرب العاملية الثانية!
لم يكن الغرض األساس���ي من اس���تعراض هذه الوثيقة املطّولة من قلم 
الش���يخ اإلمام األمثل محمد رش���يد رضا إثبات تفوقه في حتليل العالقات 
الدولي���ة، وإن كان ذلك قد اتضح جلياً في ثنايا إفاداته هذه التي نرش���حها 
ألساتذة العالقات الدولية العرب لتدريسها وحتليلها في مساقات الدراسات 

العليا عند دراسة موضوعات توازن واختالل وانتقال القوى. 
وإمنا كان الغرض األول هو إبراز صورة مش���رقة من التاريخ السياسي 

العربي احلديث.
وإن تراث األمة العربية، قدمياً وحديثاً، ململوء بالصور الزاهية مثل هذه، 

وهي صور أولى باالهتمام والتدارس من غيرها.
لكن الن���اس في زمان توالي الهزائم واإلحباطات يولعون بنبش كل دميم 
من صفحات املاضي، مصورين التاريخ احلديث لألمة العربية واإلس���المية 
وكأنه صفحات متصلة من االستحذاء والعار، وهو لم يكن كله كذلك بالتأكيد!
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تُعـدُّ القنوات الفضائيـة الدينيـة المنضبطة 
فتحًا من اهلل تعالى للدعوة، ونصرًا وتأييدًا للدعاة، 
قـال تعالى: }َوَما َيْعَلُم ُجنُوَد َرِبَّك إالَّ ُهَو{ ]املدثر: ٣١[، لكن 
انفتاح الفضائيات على الجماهير المسـلمة جاء 
سـريعًا متتابعـًا، حيـث وجـدوا بين أيديهم سـبًا 
ميسـرة للتواصـل الحّي والمباشـر مـع العلماء، 
ووافـق ذلك لديهم فطرة دينية تتحرى إرضاء اهلل 
تعالى، ومعرفة أحكام الشـريعة فيما يعّن لهم 
من أمور من خال طرح أسـئلتهم واستفتاءاتهم 
علـى أهـل العلـم.. فأقبلـوا علـى التواصـل مع 
العلمـاء بكثيـر من الشـغف والعاطفـة الدينية 
المتأّججـة، وفـي خضم ذلـك لم ينتبـه البعض 
ألدب السـؤال ومخاطبة العلماء، وأخص النساء 
في هذه السـطور بالذكـر؛ نظرًا لمـا أحاطهن به 
الشـرع الحنيف من سياج الضوابط واالحتياطيات 
التـي تدرأ الفتنـة عنهن وتمنع مـن االفتتان بهن 

عند الحاجة لمخاطبة الرجال األجانب.

سحر شعري  ■

كيف تسألين 
أهل العلم؟

]بأقالمهن[

العدد 88314



89 العدد 314

وأح���ب أن أؤكد في البداية مش���روعية س���ؤال املرأة عن 
أمر دينها:

فقد أباح الش���رع احلنيف للم���رأة أن تتكلم مع الرجل 
األجنبي حلاجة، أي )سبب مشروع(، ومن احلاجة: أن تباشر 
البيع والشراء وسائر املعامالت املالية األخرى، وما كان في 
طلب العلم تعلّماً وتعليماً، كأن تس���أل امل���رأة الرجل العالم 
عن مسألة ش���رعية، أو أن يسألها الرجل إذا اختصت بعلم 
دون الرجال ف���ي زمانها أو مكانها، فقد أخرج البخاري في 
صحيحه عن ابن أبي مليكة أنه قال: كانت عائشة رضي الله 
عنها ال تس���مع ش���يئاً ال تعرفه إال راجعت فيه حتى تعرفه. 
ونق���ل عن الغزالي: »فلم تزل النس���اء في زمن الصحابة - 
���الم، واالستفتاء،  رضي الله عنهم - يكلمن الرجال في السَّ

والسؤال، واملشاورة، وغير ذلك«.
وس���ؤال املرأة ألهل العلم عن أمر دينها مما ال تستغني 
عن���ه، وهو من األس���باب التي يباح م���ن أجلها أن تخاطب 
َع  األجنبي )العاِلم( وتس���أله عّما بدا لها، قال تعالى: }َقْد َسِ
ُ َيْسَمُع َتَحاُوَرُكَما  ِ َواللَّ ُ َقْوَل الَِّت تَُجاِدلَُك ِف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي إَل اللَّ اللَّ
يٌع بَِصرٌي{ ]اجملادلة: ١[، عن عائشة رضي الله عنها أنها  َ َسِ إنَّ اللَّ
قالت: تبارك الذي أوعى س���معه كل شيء، إني ألسمع كالم 
خولة بنت ثعلبة، ويخفى علّي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى 
رسول الله # وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي، ونثرت 
له بطني، حتى إذا كبرت س���ني، وانقطع ولدي، ظاهر مني، 
اللهم إني أش���كو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل 
ُ َقْوَل الَِّت تَُجاِدلُ������َك ِف َزْوِجَها{، وزوجها  َع اللَّ به���ذه اآلية }َقْد َسِ

أوس بن الصامت رضي الله عنهم أجمعني.
ومعن���ى قوله تعالى: }تَُجاِدلُ������َك{ )تخاصمك وحتاورك 

وتراجعك في زوجها()1(.
فق���د كانت املس���ارعة إلى اس���تفتاء النب���ي # عمل 
الصحابيات إذا نزل بهن أمٌر يجهلنه، عن جابر بن عبد الله 
رض���ي الله عنه قال: ُطلَِّقت خالت���ي فأرادت أن جتّذ نخلها 
– جتني ثماره –، فزجرها رج���ل أن تخرج، فأتت النبي # 

فقال: »بلى فجّذي نخلك«)2(. 

))) تفسير ابن كثير/ ج)، ص:4).
))) أخرجه اإلمام مسلم/ كتاب الطالق.

وك���ّن يس���تفتني النبي # ف���ي أمورهن اخلاص���ة التي 
ُيْسَتَحى منها:

جاءت أم سليم إلى رسول الله # فقالت: يا رسول الله! 
إن الله ال يس���تحيي من احلق، فهل على املرأة من ُغسل إذا 
احتلمت؟ قال النبي #: إذا رأت املاء. فغّطت أم س���لمة - 
تعني وجهها – وقالت: يا رسول الله وحتتلم املرأة؟ قال: نعم، 
تربت ميينك! فبَم يُش���بهها ولدها؟« أخرجه البخاري، وفي 
رواية ملسلم قالت أم س���لمة رضي الله عنها: قلت: فضحِتِ 

النساء!
وقول أم ُسليم رضي الله عنها: )إّن الله ال يستحيي من 
احلق( تقدمي وتوطئة للس���ؤال الذي يُستحيا منه، بل يحسن 
أن يُقّدم به ملثل هذا السؤال، بدالً من قول بعض الناس: )ال 
ين(، ثم إن هذا القول )إن الله ال يس���تحيي من  حياء في الدِّ
احل���ق( أي أن الله عز وجل ال يأم���ر باحلياء في مثل هذا 
املوض���ع، فقد يؤدي إلى االمتناع من الس���ؤال والتوقف عن 
معرفة احلك���م، وقد يترتب على ذل���ك أن تظل املرأة تقيم 

عبادتها بشكل خاطئ، فتأثم بذلك.
  وَعْن َعاِئَشَة  أَنَّ اْمَرأًَة َس���َألَْت النَِّبيَّ #  َعْن ُغْسِلَها ِمْن 
يِض َفَأمَرَها َكيَْف تَْغتَِس���ُل َقال:  »ُخِذي ِفْرَصًة ِمْن َمْسٍك  ِ احمْلَ
ِري ِبَها! َقالَْت:  ُر؟ َقاَل: تََطهَّ ِري ِبَها«. َقالَْت: َكيَْف أَتََطهَّ َفتََطهَّ
���ِري«. َفاْجتََبْذتَُها ِإلَيَّ َفُقلُْت  َكيَْف؟ َقاَل: »ُس���بَْحاَن اللَِّه تََطهَّ

ِم)3(. تَتَبَِّعي ِبَها أَثََر الدَّ
ولذلك استحقت الصحابيات املدح نظراً حلرصهن على 
اخلير، وعلى تعلم أم���ر دينهن مما تصلح به عبادتهن، فعْن 
َعاِئَش���َة رضي الله عنها، َقالَْت: » ِنْعَم النَِّساءُ ِنَساءُ األَنَْصاِر، 
ْهَن ِفيِه«)4(.  يِن َويَتََفقَّ َياءُ أَْن يَْسَألَْن َعِن الدِّ لَْم يَُكْن مَيْنَُعُهنَّ احْلَ

ويعجزهن احلياء عن التصريح فيلجأن للكناية..!
كان من شأن الصحابيات استخدام الكناية عند السؤال 
عّما يس���تحى منه، أو رفع الش���كوى في أمر خاص إلى من 
يفصل فيها، ما دام القاض���ي أو املفتي حصيفاً يفهم ذلك، 
ومن ذلك م���ا ورد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، 

))) أخرجه البخاري.
))) أخرجه مسلم، وأورده اإلمام ابن عبد البر في كتابه )جامع بيان العلم وفضله/ باب: 

حمد السؤال واإلحلاح في طلب العلم(.
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قال: أنكحني أبي امرأة ذات حس���ب، ف���كان يتعاهد َكنَّتَُه 
فيس���ألها عن بعلها، فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا 
فراش���اً، ولم يَْفتش لنا َكنَفاً مذ أتيناه! فلما طال ذلك عليه 

َذَكر للنبي # فقال: »ألقني به«)1(.
ومن ذلك أيضاً ما حدث مع اإلمام أبي حنيفة، فقد روي 
أن امرأة جاءت إلى حلقة أبي حنيفة - رحمه الله - وألقت 
إلي���ه بتفاحة جانبها أحمر وجانبها اآلخر أصفر، فلم يتكلم 
اإلمام ودعا بسكني ثم شّق التفاحة إلى نصفني ودفعها إلى 
املرأة، فشكرته وانصرفت، وتعجب تالميذ اإلمام من املوقف 
الذي حدث أمامهم، فأخبرهم اإلمام أّن املرأة جاءت تسأل 
ع���ن حيضها وأنها ترى الدم أحمر تارة وأصفر تارة أخرى، 
فمت���ى تطهر؟ فكان تصرف اإلمام معناه أنها تطهر إذا رأت 

القصة البيضاء مثل قلب التفاحة..!!

وخلطاب األجنبي حدود وضوابط
وأما الهيئة والطريقة التي ينبغي للمرأة أن تكون عليها 
إذا خاطبت أجنبي���اً، فقد بّينها الله عّز وجّل بأوضح عبارة 
ّ لَْس������ُ�َّ  في كتابه العزيز، حيث قال عّز وجّل: }َيا ِنَس������اَء النَِّبِ
َن الِنَّس������اِء إِن اتََّقْيُ�َّ َفال َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَِّذي ِف َقْلِبِه  َكَأَحٍد ِمّ
َمَرٌض َوُقْلَن َقْوالً مَّْعروفاً{ ]األحزاب: ٣٢[، قال احلافظ ابن كثير 
في تفس���ير هذه اآلية: هذه آداب أمر الله تعالى بها نس���اء 
النبّي #، ونساء األمة تبٌع لهن في ذلك، قال السّدي وغيره: 
يعني بذلك ترقيق ال���كالم إذا خاطنب الرجال؛ ولهذا قال: 

))) أخرجه البخاري ومسلم.

»فيطمع الذي في قلبه مرض«، أي: دغل، وقلن قوالً معروفاً: 
قال ابن زيد: قوالً حسناً جمياًل معروفاً في اخلير. 

ومعنى هذا: أنه���ا تخاطب األجانب ب���كالم ليس فيه 
ترخيم، أي: ال تخاطب املرأة األجانب كما تخاطب زوجها)2(، 
وجاء في تفس���ير هذه اآلية ف���ي »التحرير والتنوير«: )فرٌع 
على تفضيلهن وترفيع قدرهن.. إرش���ادهن إلى دقائق من 
األخالق قد تقع الغفلة عن مراعاتها خلفاء الشعور بآثارها، 
وألنه���ا ذرائع خفية نادرة تفضي إل���ى ما ال يليق بحرمتهن 
في نفوس بعض ممن اشتملت عليه األمة، وفيها منافقوها.

وابت���دئ من ذلك بالتحذير من هيئة الكالم، فإن الناس 
متفاوتون في لينه، والنس���اء في كالمهن رقة طبيعية، وقد 
يك���ون لبعضهن من اللطافة ول���ني النفس ما إذا انضم إلى 
لينها اجلبلي قربت هيئته من هيئة التدلل؛ لقلة اعتياد مثله 

إال في تلك احلالة.
واخلض���وع: حقيقت���ه التذلل، وأطلق هن���ا على الرقة 
ملش���ابهتها التذلل، وقوله عّز وج���ّل: »تخضعن بالقول«، أي 

جتعلنه خاضعاً ذلياًل، أي رقيقاً متفككاً.
والنهي عن اخلضوع بالقول إشارة إلى التحذير مما هو 
زائد على املعتاد في كالم النس���اء من الرقة، وذلك ترخيم 

الصوت، أي ليكن كالمكن جزالً.
وعط���ف وقلن ق���والً معروفاً عل���ى ال تخضعن بالقول 
مبنزل���ة االحتراس لئال يحس���نب أن الل���ه كلفهن بخفض 

أصواتهن كحديث السرار.
والقول: الكالم، واملعروف: هو الذي يألفه الناس بحسب 
العرف العام، ويشمل القول املعروف هيئة الكالم، وهي التي 
سيق لها املقام، ويشمل مدلوالته أن ال ينتهرن من يكلمهن أو 
يسمعنه قوالً بذيئاً من باب: فليقل خيراً أو ليصمت. وبذلك 

تكون هذه اجلملة مبنزلة التذييل ملا قبلها)3(.
فتنة ال بد من االنتباه لها عند مخاطبة العلماء والدعاة 
أختي املس���لمة.. إّن محبتنا واعتزازنا بعلمائنا وإخواننا من 
الدع���اة العاملني لنصرة دين الله فرٌع ع���ن محبتنا لله عّز 
وجّل، وهو أمر طيب أقّره الله تعالى، حيث قال: }َواْل�ُمْؤِمنُوَن 
������ْم َأْولَِياُء بَْع������ٍض َيْأُمُروَن ِباْل�َمْع������ُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن  َواْل�ُمْؤِمَن������اُت بَْعُضُ
َك  َ َوَرُس������ولَُه ُأْوَلِ َكَة َويُِطيُعوَن اللَّ الَة َويُْؤتُوَن الزَّ اْل�ُمنَكِر َويُِقيُموَن الصَّ

))) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، ج/)، ص: )45.
))) محمد الطاهر بن عاشور/ التحرير والتنوير، تفسير سورة األحزاب: )).
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َ َعِزيٌز َحِكمٌي{ ]التوب������ة: ٧١[ قال ابن كثير:  ُ إنَّ اللَّ َس������َيْرَحُمُهُم اللَّ
������ْم َأْولَِياُء بَْعٍض{، أي: يتناصرون ويتعاضدون، كما جاء  }بَْعُضُ
في الصحيح: »املؤمن للمؤمن كالبنيان يش���د بعضه بعضاً« 
وشبك بني أصابعه. وفي الصحيح أيضاً: »مثل املؤمنني في 
توادهم وتراحمهم كمثل اجلس���د الواحد، إذا اش���تكى منه 

عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر«)1(.
فغاية هذه احملب���ة الوالء واملناص���رة والتأييد، وليس 
بالتعبير عنها مش���افهة أبداً، كأن تتصل امرأة مسلمة بعالم 
أو بأحد الدعاة لتخبره عل���ى املأل )ومبنتهى النية الطيبة( 
أنه���ا حتبه في الله..!! فهذا مما ال يرض���اه الله عّز وجّل، 
ويخالف أدب املس���لمة وحياءها الالئق بها.. فأجلّي نفسك 
أخت���ي احلبيبة عن هذه الرعونات والتصرفات الطائش���ة، 

والتزمي ما زينك الله به من األدب والصيانة.
وإليِك أختي املسلمة بعض النصائح والتوجيهات املتعلقة 

بأدب وفقه السؤال، لعل الله أن ينفعك بها:
- إذا ل���م تعرفي أمور دينك فال تترددي في الس���ؤال 
حتى لو كانت املس���ألة محرجة بالنس���بة لك، وتذكري قول 
ُكنُتْ ال َتْعَلُموَن{ ]األنبياء: ٧[.  ْكِر إن  الله تعالى }َفاْسَألُوا َأْهَل الِذّ
- ال بد من أن تكون لديِك حاجة حقيقية للسؤال، وليس 
من باب االس���تهتار وإضاعة الوق���ت، خاصًة بعدما أصبح 
التواصل مع الش���يوخ وأهل العلم ميس���وراً، فقد نهينا عن 
الس���ؤال لغير حاجة، فقد ثبت في الصحيحني من حديث 
أبي هريرة أن النبي # قال: )ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما 
أمرتكم به فأتوا ما اس���تطعتم، فإمنا أهلك الذين من قبلكم 
كثرة مس���ائلهم واختالفهم عل���ى أنبيائهم(، قال أهل العلم: 
قوله »كثرة مس���ائلهم« يعني عما لم يقع وعما لم يأِت بيانه 

في الكتاب املنزل.
- هناك أنواع من األس���ئلة ال فائدة من ورائها قد نهى 
الش���رع عنها فتجنبيها، مثل عدم السؤال عما ال يعني، وما 
ال فائدة من ورائه، عن املغيرة بن ش���عبة رضي الله عنه عن 
النبي # ق���ال: )إّن الله حرم عليكم عقوق األمهات، ومنعاً 
وه���ات، ووأد البنات. وكره لكم قيل وقال، وكثرة الس���ؤال، 
وإضاع���ة املال( أخرجه البخاري، ق���ال احلافظ ابن حجر 
- رحمه الله - عند ش���رحه قوله #: »وكثرة الس���ؤال« ما 
نصه: )وقد ثبت عن جمع من السلف كراهتهم تكلف املسائل 

))) احلافظ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم/ ج)، ص: 56).

التي يس���تحيل وقوعها عادة، أو يندر ج�����داً، وإمنا كرهوا 
ذلك مل���ا فيه من التنطع، والقول بالظن، إذ ال يخلو صاحبه 
م���ن اخلطأ(. ومن ذلك أيضاً طرح غريب األس���ئلة بغرض 
امتحان الش���يوخ ال أكثر، وهذا من س���وء األدب، قال رجل 
للش���عبي: لقد خبأت لك مسائل! فقال: خّبئها إلبليس حتى 

تلقاه فتسأله عنها..!
- اكتبي س���ؤالك قبل التوجه ب���ه للعالم بطريقة مرتبة 
تتضمن س���رد التفاصي���ل املهمة التي تؤدي بتسلس���ل إلى 
موطن الس���ؤال، ومحل االس���تفتاء؛ فإّن أس���لوب الكتابة 
أجمع ألفكارك، وأبع���د عن االنفعال أو احلرج، ومن خالله 
توضحني موضوع س���ؤالك - وإن كان طوياًل - من دون أن 
تقاطعي الشيخ، وال حتوجيه لكثرة االستفسار عن التفاصيل 
املهمة، وإن كنت ال حتس���نني الكتاب���ة، فاطلبي ذلك ممن 

يحسن عرض سؤالك شفهياً أو كتابًة وتثقني به.
- ألقي الس���الم، ثم اعرضي السؤال مباشرة، هكذا.. 
»الس���الم عليكم، ما حكم الله في كذا«.. من غير أن تسألي 

عن صحة الشيخ وأحواله أو غير ذلك من شؤونه.
- إذا كان الس���ؤال خاصاً )مش���كلة زوجية أو عائلية( 
فال داعي لعرضه على الهواء، لكن اطلبي رقم الش���يخ من 
الكونترول، وكلميه الحقاً، وليكن الس���ؤال بعبارة مختصرة، 
وألفاظ مهذبة، ولتستخدمي الكناية ما أمكن.. كما وضحنا 

آنفاً.
- إذا كان م���ن املمكن أن يقوم ال���زوج أو األخ أو االبن 
بطرح س���ؤالك نيابة عنِك، فذلك أفضل، وإذا كان ذلك غير 

ممكن فاسألي مباشرة وال تترددي في السؤال. 
وف���ي اخلتام.. تذكري أّن ه���ذه الضوابط ال تعني أبداً 
عرقلة املرأة عن البحث والتعلم، فتاريخ أمتنا املسلمة يزدان 
بنم���اذج رائعة للمرأة العاملة الفاضل���ة، وإلى اآلن - بحمد 
الله تعالى - لم تتوقف املرأة املس���لمة عن االجتهاد والتفوق 
العلمي متمسكًة بحجابها الكامل، وحيائها وأدبها، لكن هكذا 
جعل الله التقوى قرينة العلم النافع، كما قال الله عّز وجّل: 

ُ{ ]البقرة: ٢٨٢[.  َ َويَُعِلّ�ُمُكُم اللَّ }َواتَّقُوا اللَّ
 أسأل الله لي ولِك علماً نافعاً، وعماًل صاحلاً متقباًل، 

وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني.
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]قصة قصيرة[

مجيلة حب��ر  ■

استيقظت دعد وهي تتصبب عرقاً، 
فتحت عينيه���ا ثم أغمضتهما من جديد 
مراراً وتكراراً حتى استقرت نظراتها على 
باب الغرفة.. شدت البطانية امللتحفة بها 
بقوة نحو رأس���ها وكأنها تريد أن تختبئ 
فلم تُظهر سوى عينيها.. ارجتفت رجفة 
قوية وأخ���ذت أنفاس���ها تتالحق جيئة 
وذهاب���اً.. مرت عليها دقائق وهي حتدق 
بالباب ثم عادت تنظر حولها من جديد.. 
وضعت يديه���ا على أذنيها كأنها ال تريد 

أن تسمع صوت ما في داخلها!
كانت عيناها فق���ط ما يتحرك في 
الغرفة.. س���قطت نظراته���ا على قنينة 
ال���دواء.. م���دت يده���ا واختطفتها ثم 
أدخلته���ا إلى حيث يختب���ئ فمها حتت 
البطانية.. تناولت كبس���ولة واحدة بتوتر 
زائد ومن ث���م أعادت الك���رة مع قنينة 
املاء.. جترعت ثالث رشفات ثم أحكمت 
غطاءها ووضعتها بعصبية على الطاولة 
م���ن حي���ث أخذتها، فس���قطت القنينة 

وتدحرجت على األرض.
مرت دقائق عل���ى تناولها املهدئ.. 

أرخ���ت يديه���ا املتش���نجتني م���ن على 
البطانية.. انتظمت أنفاس���ها نوعاً ما.. 
أزاح���ت البطانية وجلس���ت على حافة 
الغرفة من  لب���اب  الس���رير.. نظ���رت 
جديد.. ش���عرت بالضيق ال سيما وهي 
تقب���ع في هذه الغرفة منذ أس���بوعني.. 
س���ارت نحو الباب، فتحته واجتهت إلى 
غرفة املعيشة.. املنزل يغرق في السكون، 
ف���ي غاية الترتيب - كعادة والدتها - كل 
شيء في مكانه.. جلست على األريكة.. 
الس���كون يكتن���ف امل���كان.. نظرت إلى 
ص���ورة والديها عل���ى الطاولة.. حملت 
الص���ورة وأخ���ذت تتأم���ل والديها، كم 
تش���عر باحلب ألبيها وباألم���ان لقربه.. 
أعادت الصورة إل���ى الطاولة... نظرت 
إلى التلفاز أمامها.. ك���م لها من الزمن 
في حالة انقطاع عما يجري في العالم! 
التقطت جهاز التحكم عن بُعد وضغطت 
على األزرار.. كسر صوت املذيع الصمت 
املهيم���ن وه���و يق���رأ حصيل���ة جرائم 
اقش���عر  الس���وري..  النظام  وانتهاكات 
جسدها وتدفقت ذكريات ما زالت حرى 

في نفسها.
كانت تس���ير هي وصديقتها س���مية 
مس���رعتني نحو منزليهما.. فجأة ظهرت 
عرب���ة النظ���ام أمامهم���ا وخ���رج منها 
جنديان.. س���أل أحدهم���ا بجالفة ملاذا 
أنتما مسرعتان؟ وإلى أين متجهتان؟ ردت 
سمية: ذاهبتان إلى منزلينا، لقد تأخرنا 
قلياًل في املدرس���ة حيث كنا ننقل الدرس 
من السبورة. تكلم اآلخر وهو ينظر بوقاحة 
إليهما قائاًل: لقد انتهى الدوام املدرس���ي 
منذ س���اعة وال أظن أنكم���ا قادمتان من 
املدرسة، إمنا أنتما تساعدان هذا اجليش 
املنشق.. اقترب اآلخر وهو يفرك شاربيه 
بخبث: إذاً ال بد م���ن اقتيادكما للتحقيق 

في مخفر الشرطة.
انكمشت دعد من جديد على األريكة 
وأخ���ذت تقضم أظافره���ا وهي تتذكر 
كيف أخذتا تتوس���الن، تبرران تأخرهما 
وأنهما ال عالقة لهم���ا باجليش احلر.. 
لكن عبثاً!! جذباهما اجلنديان بشدة ثم 

دفعاهما بغلظة إلى داخل اجليب.
وضع����ت يديها عل����ى أذنيها ال تريد 

أنفاس
 الحرية
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أن تس����تعيد تل����ك الكلم����ات اجلارحة 
إلى  يقتادونهم����ا  م����ن اجلن����ود وه����م 
داخ����ل املخفر، وتلك النظ����رات اجلائعة 
تنطلق كالس����هام ت����ؤذي وتخدش احلياء 
والعف����اف.. دفعاهما اجلندي����ان أخيراً 
إلى زنزانة مكتظ����ة بالفتيات.. ال تدري 
كم من الس����اعات م����رت عليهما وهما 
لقلبيهما  اليأس  للتحقيق! تسلل  تتأهبان 
عندما علمتا من بع����ض الفتيات أنه لم 
يجَر معهن أي حتقي����ق.. دبَّ الفزع أكثر 
في أوصالها عندم����ا تذكرت كيف يأتي 
اجلن����ود - أحياناً - ف����ي الليل يأخذون 
بعض الفتي����ات بحجة التحقيق وال يصل 
إلى الزنزانة إال صراخهن، كانت الفتيات 
العائدات إلى الزنزانة يجلس����ن في رعب 
وبكاء حيث ال تستطيع األخريات ُسؤالهن 

عما جرى لهن.
أخذت الدموع تنس���كب من عينيها 
وهي تتذكر الش���جار ال���ذي حدث بني 
س���مية وإحدى الس���جينات التي كانت 
حُتب���ط الفتيات م���ن معارضة الضباط 
واجلنود إذا أردن اخل���روج من الزنزانة 
والعودة ملنازله���ن.. تذكرت كيف وقفت 
سمية في وجهها قائلة: ملاذا تُقنطينا من 
األمل والرجاء وما مصلحتك في هذا؟! 
ملاذا ال يقتادونك للتحقيق وأنت من أقدم 
النزي���الت هنا؟! إننا نق���ول لك إننا لن 
نتهاون في ش���رفنا، فنحن نؤمن أنه من 
مات دون عرضه وشرفه فهو شهيد، نحن 
هنا لم نفعل شيئاً يس���توجب السجن.. 
حضر جنديان لدى سماع الشجار ونظرا 
إلى املتش���اجرتني.. الحت على أحدهما 
شبح ابتسامة عندما تقابلت نظراته مع 
املرأة املتش���اجرة مع سمية.. قال اآلخر 
متوجهاً لس���مية: أن���ت تثيرين الفوضى 
الس���جن..  داخل  وتدبري���ن النق���الب 
أن���ت من هؤالء املارق���ني أيتها اللعينة.. 
حاولت س���مية الدفاع عن نفسها لكنهما 
أخرجاها بعنف من الزنزانة.. أجهش���ت 
دعد بالبكاء وهي تتذكر صرخات سمية.

بع���د برهة من الزم���ن حضر أحد 
اجلنود مستدعياً إياها للتحقيق.. وقفت 
وقد متلّكها الهلع وسيل األسئلة املفزعة 
ينهال عليها: ماذا سيفعلون بي؟! إلى أين 
س���يأخذني هذا الوحش؟! هل س���أجد 
س���مية؟!.. كانت ال تس���تطيع املشي من 
ش���دة اخلوف واجلندي يسحبها بعنف 
ويده اآلثمة حت���اول الوصول ألكثر مما 
املليء  الدهاليز  اقتادها ألحد  متسك!.. 
بالزنزانات.. سارت مثقلة القدمني وهي 
تسمع األنني والبكاء من داخل الزنزانات 
املارة بها.. كانت تسأل نفسها: يا ترى هل 
س���مية اقتيدت إلحدى هذه الزنزانات؟! 
لم جتد جواباً، فقد انس���ل صوتها متأملاً 
متوجع���اً منهكاً: من م���ات دون عرضه 
وش���رفه فهو ش���هيد.. نظرت إلى حيث 
انس���اب الصوت لكن اجلن���دي زجرها 
بعن���ف ودفعها بغلظة.. أخي���راً وصلت 
إلى نهاية الدهليز.. أُجلس���ت عند أحد 
األبواب وهي تنتظر فزعة مما ستواجهه 
في غرف���ة التحقيق.. كان فزعها يتزايد 
وهي تس���مع صراخ أحد الشباب داخل 
الغرفة وأن���ني آخر من الغرفة املقابلة - 
حيث كان ينبع���ث صوت رجل كهل أنينه 
ميزق ني���اط القلب.. مكثت هناك قرابة 
الس���اعتني وهي متوت مع كل صرخة.. 
اس���تمر وضعها هذا لفت���رة من الزمن، 

فشعرت أنهم يهدفون لشيء ما!
أخذت دعد تش���هق بالب���كاء وهي 
تتذك���ر حينم���ا أُدخلت أخي���راً غرفة 
التحقيق وكأنها أُدخلت إلى وكر الذئاب 
اجلائعة، حدق���ت بعينيها املرهقتني في 
الضاب���ط اجلالس خل���ف املكتب وإلى 
الوحش���ني الضاريني الواقف���ني أمامها 
مبالم���ح مميتة.. أخذ مجرى األس���ئلة 
ما بني اللط���ف املفتعل والتهديد.. فجأة 
انسلت سمية إلى ذاكرتها وملئت مقلتاها 
وهي تق���ول: إي���اك أن تصدقي هؤالء 
الرافض���ة مهما تقنع���وا بالرقة.. إياك، 
���روا عن  إياك االستس���الم لهم إن كشَّ

أنيابهم وكشفوا عن قبح سريرتهم، فاملوت 
بش���رف خير مليون مرة من العيش بذلة 
الضابط  قال  أخي���راً  العفاف..  ُمنتََهكة 
بلؤم وهو يتأمل مالمحها الطفولية: هل 
تعرفني أن صديقتك س���مية خرجت من 
ر األمل في نفس���ها وقالت  املخفر؟ تفجَّ
بانفعال: حقاً؟! متى خرجت يا سيدي؟! 
لقد قلت لك إننا بريئتان ولم نفعل شيئاً 
وليس لدينا أي صلة بهؤالء املنش���قني، 
لق���د كن���ا عائدتني من املَدرس���ة حيث 
تأخرت املُدّرس���ة في الفصل واضطررنا 
للمك���وث وكتابة الدرس من الس���بورة.. 
توقفت فجأة عن الكالم عندما الحظت 
االبتس���امة اجلانبية املرتسمة على وجه 
الضابط وحملقة اجلنديني فيها وكأنهما 
على وش���ك االنقضاض عليها.. عادت 
يا  للهدوء وبصوت مخن���وق قالت: حقاً 
سيدي؟! أجابها الضابط وهو يلهو بالقلم 
بني يديه: نعم خرجت منذ أسبوع.. ألقى 
القلم على املكتب وأضاف: لكنها لم متِش 
على قدميه���ا، بل ألقي���ت للخارج جثة 
هام���دة.. أخذت دعد تبكي بحرقة وهي 
تتذك���ر تلك الكلم���ات.. كانت صرخات 
س���مية تُصم أذنيها.. ُقتلت سمية بأيدي 
الفج���رة الكف���رة.. قتلت س���مية دون 

عرضها وشرفها!!
لم يخبره���ا أحد ك���م أمضت في 
املعتقل وهي تسمع الصراخ واألنني حيث 
يكتويها األل���م وتعيش مختلف القصص 
األليم���ة الت���ي أوقفت عق���ارب الزمن 
لديها.. فق���ط أخبروها أن أباها أمضى 
عدة ش���هور وهو يحاول إخراجها بشتى 
الوسائل دافعاً جّل ثروته في سبيل حرية 
ابنته واحملافظة على ش���رفها وعفتها.. 
انكمش���ت أكثر وه���ي تتذكر صويحبات 
عش���ن معها نفس املأساة وذاقت وإياهن 
نفس املرارة وجترع���ن نفس الكأس ما 
زلن يقبعن داخل الزنزانة وهي تنعم اآلن 
باألم���ن واألمان في منزله���م وفي كنف 

والديها، وإن كان خارج الوطن!
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اجتمع اب���ن تيمية بطائف���ة من املرازقة الت���ي تنكر أن 
يقال: »قطعاً« في ش���يء من األش���ياء، مع غلو في االستثناء 
في اإلميان))(؛ فأنكر عليهم ذل���ك، وامتنع عن فعل مطلوبهم 
حتى يقولوا: قطعاً، وأحضروا له كتاباً فيه أحاديث عن النبي 
# أنه نهى أن يق���ول الرجل: قطعاً، وهي أحاديث موضوعة 

مختلَقة)2(.
فشيخ اإلس���الم أنكر عليهم هذا الغلو والتنطع ملا زعموا 
أنه ال يقال: قطعاً في شيء من األشياء، فاملاء الذي يشربونه 

يقولون عنه: ال نقطع أنه ماء!
وب���نيَّ ابن تيمية غلطهم في االس���تثناء في اإلميان، فإن 
السلف الصالح يس���تثنون في اإلميان باعتبار اإلميان املطلق 
ال���ذي يتضمن فعل جميع املأمورات وترك جميع احملظورات، 
فجاء املرازقة فبالغوا في ذلك االس���تثناء، فصاروا يستثنون 

)*( أستاذ مشارك سابق في قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة في جامعة اإلمام محمد 
بن سعود اإلسالمية - الرياض.

))) االستثناء في اإلميان أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله.
))) انظر: اإلميان ص 5)).

د. عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف)*( ■

www.alabdul l t i f .net
@dralabdullatif 

]الورقة األخيرة[

ابن تيمية
و»المرازقة«

في كل ش���يء، فيقول أحدهم عن الث���وب الذي يرتديه: هذا 
ثوب إن شاء الله!

وتش���ير هذه الواقعة إلى أن املرازقة طلبوا شيئاً من ابن 
تيمي���ة، ويحتمل أنهم طلبوا أن يوافقهم على رأيهم، فكان رّده 
عليهم في غاية القوة والظرافة، فقد عاملهم بنقيض قصدهم 
اخلاطئ، حيث امتنع عن مطلوبهم حتى يقولوا قطعاً، ويحتمل 
أن له���م حاجة عند اب���ن تيمية، فأب���ى أن يحققها لهم حتى 
يقولوا قطع���اً، وقد جرت عدة وقائع البن تيمية مع مخالفيه، 
فكان يقضي حوائجهم وفي نفس الوقت يكشف عوار مذهبهم 

بطريقة ذكية عجيبة كما بسط في موضعه))(.
وقد َوَصف احلافُظ الذهبي ابَن تيمية فقال: »له محّبون 
م���ن العلماء والصلح���اء، ومن اجلند واألم���راء، ومن التجار 
كما في هذه احلكاية الطريفة التي سطرها ابن تيمية قائاًل: »كان عندي من هؤالء   (((
النافني )للعلو( من هو من مشائخهم وهو يطلب مني حاجة، وأّخرت قضاء حاجته 
حتى ضاق صدره، فرفع رأسه وطرفه إلى السماء وقال: يا الله. فقلت له: ملن ترفع 
رأسك وطرفك! وهل فوق عندك أحد؟ فقال: أستغفر الله. ورجع عن ذلك ملا تبنّي له 
أن اعتقاده يخالف فطرته، ثم بّينت له فساد هذا القول، فتاب من ذلك«، الدرء 6/ 

)4) = باختصار.

العدد 94313
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والكبراء، وس���ائر العام���ة حتّبه، ألنه منتص���ب لنفعهم لياًل 
ونهاراً، بلسانه وقلمه«))(.

واملرازقة ينتسبون إلى أبي عمر عثمان بن مرزوق القرشي 
احلنبلي )ت 564 ه����(، ُعرف بالصالح والتقى والديانة، وله 
كرامات ومقام���ات)2(، وملا مات أحدث أتباعه جملة من الغلو 
واإلفراط، ومن ذلك الغلو في االس���تثناء في اإلميان))(. وقد 
أش���ار ابن تيمية إلى أثر يحتجون ب���ه ملذهبهم، فإنهم يروون 
ع���ن علي - رضي الله عنه - وبعضهم يرفعه للنبي صلى الله 
عليه سلم أنه قال: »ال تقل قطعاً«! فقال ابن تيمية: »وهذا من 

الكذب املفترى باتفاق أهل العلم«))(.
وقال الذهبي عنهم: يحتجون بحديث »إن من متام إميان 
العبد أن يستثني في حديثه«، وهذا حديث باطل قد يحتج به 
املرازقة الذين لو قيل ألحدهم: أنت مس���يلمة الكذاب لقال: 

إن شاء الله))(!
واحلاص���ل أن ابن تيمية قد أنكر على هؤالء املرازقة، بل 
قرر أن هؤالء الذين يستثنون في األشياء املقطوع بها، مبتدعٌة 

ضالل جهال))(.
يس���توقفنا في موقف ابن تيمية من كت���اب املرازقة أنه 
كش���ف ما فيه من الكذب واالختالق، إذ القوم أصحاب جهل 
وغل���و، وليس عن زندقة وتعمد كذب، وأما كتاب اليهود الذي 
زّوقوه وعّتقوه وزّوروه في إس���قاط الرس���ول # اجلزية عن 
يه���ود وخيبر، وطلب من ابن تيمية أن يع���ني على العمل به، 
فعندئذ بصق على الكتاب، واستدل على كذبه بعشرة أوجه))(.

فاحلاصل أن ابن تيمية يراعي مراتب الش���رور، فالكتاب 
األول اقتصر فيه على بيان كذب األحاديث، وأما كتاب اليهود 
فهو طعن في دين الله، وعن حتريف متعمد، وكذب متقّصد؛ 

فاستحق البصاق قبل اجلواب.
وكان ابن تيمية في غاية اإلشفاق واإلنصاف لهؤالء القوم 
]املرازق���ة[، فقد ق���ال عنهم: » هؤالء قوم مس���لمون لهم ما 
ألمثالهم من املسلمني، يثيبهم الله على إميانهم بالله ورسوله، 
وطاعتهم لله ورس���وله، وال يذهب بذلك إميانهم وتقواهم مبا 
غلطوا فيه من هذه املس���ائل، كسائر طوائف املسلمني الذين 

))) االنتصار البن عبد الهادي، ت: اجلليند، ص ))1.
))) ينظر ترجمته في الذيل على طبقات احلنابلة البن رجب، )/06)-11).

))) انظر: مجموع الفتاوى )/1)4.
))) مجموع الفتاوى )/0)6.

)5) امليزان: )/ 4)1.
)6) انظر: مجموع الفتاوى )/5)4.

))) انظر تفصيل ذلك في زاد املعاد )/5)).

أصاب���وا في جمهور ما يعتقدون���ه ويعملونه، وقد غلطوا في 
قليل من ذلك«)8(.

وم���ع أن ابن تيمية قد س���بر مزالقهم، وتعّقب مآخذهم، 
وفّن���د غلوه���م، ب���ل أّلف رس���الة مفردة في »كش���ف حال 
املرازقة«))(، لكن رس���وخه في العلم وجتّرده في العدل أورثه 
هذه الرحمة واإلش���فاق، وهكذا كلما ازداد الش���خص علماً 

ازداد عدالً وإنصافاً وموضوعية.
نع���ود إلى احلديث ع���ن مزالق املرازقة، فمن أش���نعها: 

تكفيرهم طوائف املسلمني واستحالل دمائهم وأموالهم.
وأج���اب ابن تيمية ع���ن ذلك بقوله: »ف���إن هذا عظيم 

لوجهني:
أحدهما: أن تل���ك الطائفة األخرى قد ال تكون فيها من 
���رة لها، بل تكون بدعة  البدع���ة أعظم مما في الطائفة املكفِّ

رة أغلظ، أو نحوها، أو دونها. املكفِّ
ر بعضهم بعضاً. وهذا حال عامة أهل البدع الذي يكفِّ

والثان���ي: أن لو ف���رض أن إح���دى الطائفتني مختصة 
بالبدعة لم يكن ألهل السنة أن يكّفروا كل من قال قوالً أخطأ 
فيه، فإن الله سبحانه قال: }َربََّنا ال تَُؤاِخْذَنا إن نَِّسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا{ 
]البق������رة: ٢٨٦[، وثبت في الصحي���ح أن الله قال: »قد فعلت«، 
وأجمع الصحابة وس���ائر أئمة املسلمني على أنه ليس كل من 
ق���ال قوالً أخطأ فيه أنه يكفر بذل���ك، وإن كان قوله مخالفاً 

للسنة، فتكفير كل مخطئ خالف اإلجماع«)0)(.
واملقصود أن تكفير املرازقة مخالفيهم من أهل اإلس���الم 
شنيٌع جداً؛ إذ املخالف لهم قد يكون مصيباً، وقد تكون بدعته 
رة، ثم لو ثبت أن مخالفهم  أقّل وأخف من بدعة املرازقة املكفِّ
مبتدع، فهذا ال يس���ّوغ تكفيره، فتكفي���ر كل مخطئ مخالٌف 

للدليل.
وهكذا أئمة أهل الس���نة – ومنهم ابن تيمية – يخّطئون 
وال يكّفرون، وابن تيمية كان من أعظم الناس نهياً عن التكفير 

والتفسيق.
لكن انتقاده للمرازقة بعلم ودليل، ال بش���تم وتهويل، فإن 

– أنهم املرازقة، وكذلك  – في اإلحالة السابقة  )/540 لم يحدد السؤال  الفتاوى   (((
ابن تيمية لم ينّص على ذلك، مع أن املآخذ املذكورة في السؤال واجلواب هي مآخذ 
املرازقة كما أثبتها ابن تيمية في املواطن األخرى، ويبدو أن ابن تيمية ليس حريصاً 
– وصوابهم  القوم أهل إسالم وسّنة - باجلملة  إذ  على تعيينهم والتشهير بهم، 

يربو على غلطهم.
)9) ذكرها غير واحد ممن ترجم البن تيمية؛ انظر: اجلامع لسيرة ابن تيمية ص )9)، 
الفتاوى  املرازقة، كما في مجموع  الرسالة هي جوابه عن بدعة  0)). ولعل هذه 

.(56 - (51/(( ،6(0- 6(0/(
)10) مجموع الفتاوى )/ 4)6، 5)6 = باختصار.
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التحذير من مزلق التكفير الغالي ال يتحقق باملبالغة والسباب 
والتجريح مل���ن تلّبس به، فإن ذلك ال يرفع ش���بهة، وال يدفع 

شهوة، والبدعة ال ترّد بالبدعة.
ثم إن جهالة املرازقة هي التي أوقعتهم في تكفير س���ائر 
املسلمني، فالرد عليهم بالبرهان والدليل من نصوص الوحيني 
هو الذي يرفع اجلهل والش���بهة، ويحقق املودة والرحمة ألهل 

اإلسالم.
ومما يؤخذ على املرازقة دعواهم أن توبة ساّب الصحابة 
ال تقب���ل، وقد أبط���ل ابن تيمية ذلك بقول���ه: »بل الذي عليه 
الس���لف واألئمة أن توبة الرافضي تُقبل كما تقبل توبة أمثاله، 
واحلديث الذي يروى »س���ّب صحابت���ي ذنب ال يغفر« حديث 
باطل لم ي���روه أحد من أهل العلم، ولو قّدر صحته فاملراد به 
من لم يتب، فإن الل���ه يأخذ حق الصحابة منه، وأما من تاب 
فقد قال الله تعالى: »قل يا عبادي الذي أسرفوا على أنفسهم 
ال تقنط���وا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً«، وهذا 

في حق التائب أخبر أن يغفر جميع الذنوب«))(.
وهكذا فالغلو والتش���دد ال ينفك عن جهل كثيف، فالقوم 
حّجروا واسعاً، وزعموا أن توبة املبتدع ال تُقبل، وهذا التشديد 
باعثه حديث مكذوب.. فجاء الرد بهذا الدليل القاطع الصريح 

نُوَب َجِميًعا{ ]الزمر: ٥٣[. َ َيْغِفُر الذُّ }إنَّ اللَّ
ولم يكتِف املرازقة بهذا الش���طح، بل نبزوا من قال بتوبة 
ساّب الصحابة ب� »الرجوية«)2(، وهذا التنابز باأللقاب هو من 
تفريق األمة بأس���ماء ما أنزل الله بها من سلطان، بل هو من 
مس���الك أهل األهواء والغلو واجلفاء - كما هو مبس���وط في 

موضعه -.
وِم���ن تعّنت املرازقة أنهم ال يصل���ون إال مع َمن يتحققون 
عقيدته، ورمبا امتحن���وا إمام الصالة في عقيدته، وقد يقول 
أحدهم: ال أس���لم مالي إال ملن أع���رف، ومقصوده: ال أصلي 
خلف من ال أعرف، كما ال أس���لم مالي إال ملن أعرفه))(.. وملا 
س���ئل ابن تيمية عن ذلك قال: »جتوز الصالة خلف كل مسلم 
مس���تور باتفاق األئمة األربعة وس���ائر أئمة املس���لمني، فمن 
ق���ال: ال أصلي جمعة وال جماعة إال خلف من أعرف عقيدته 

))) الفتاوى )/ ))5 = باختصار، وانظر الفتاوى )/))6، ))/4)6، 16/ )).
))) لعل هذا النبز بـ »الرجوية« قريب من اسم »املرجئة«، ويجمعهما أن الرجوية يرجون 

أن يغفر لكل من تاب، كما أن املرجئة يقتصرون على نصوص الرجاء.. والله أعلم.
))) ينظر: الفتاوى )/ 540، )) / 51).

ف���ي الباطن، فهذا مبتدع مخال���ف للصحابة والتابعني وأئمة 
املسلمني«))(.

وقال في موطن آخر: »ليس من ش���رط االئتمام أن يعلم 
املأم���وم اعتقاد إمامه، وال أنه ميتحنه فيقول: ماذا تعتقد؟ بل 

يصلي خلف مستور احلال.
وقول القائل: ال أس���لم مالي إال مل���ن أعرف... إلخ، كالم 
جاهل لم يقله أحد من أئمة اإلس���الم، ف���إن املال إذا أودعه 
الرجل املجهول فقد يخونه فيه، وأما اإلمام فلو أخطأ أو نسي 

لم يؤاخذ بذلك املأموم«))(.
ثم صّرح ابن تيمية بأن مقالتهم حتاكي مذهب الرافضة، 
فقال: »وم���ن أنكر مذهب الروافض وه���و ال يصلي اجلمعة 
واجلماع���ة، بل يكّفر املس���لمني؛ فقد وقع ف���ي مثل مذهب 
الروافض، فإن من أعظم ما أنكره أهل الس���نة عليهم تركهم 

اجلمعة واجلماعة، وتكفير اجلمهور«))(.
وباجلملة: فالش���يطان إما أن يوقع الش���خص والطائفة 
في اإلف���راط أو التفريط. والنََفس الغالي الذي حلق املرازقة 
يقت���رن به اجلهل واالحتجاج بأحاديث مكذوبة، وقس���وة على 
أهل اإلسالم، وتكفيرهم وتبديعهم، والتنطع والتشدد في عدة 

مسائل، وتفريق األمة وامتحانها مبا لم يشرعه الله.
ثم إن الغلو يالزمه التفريط واإلضاعة كما شوهد وُجّرب، 
فاملرازقة شددوا فكانوا ال يصلون إال خلف من عرفوا عقيدته 
وامتحنوه! فأورثهم ذلك ت���رك اجلمعة واجلماعات، وتضييع 
الصل���وات، ونفرتهم املْفِرطة م���ن الروافض، إذ قالوا إن توبة 
الرافض ال تقبل؛ أعقبه تش���به بالرافض���ة في التكفير ألهل 
اإلس���الم، وكذا غلوهم في االس���تثناء في اإلميان خوفاً من 
تزكي���ة نفوس���هم - على حد فهمهم - آل به���م إلى االعتداد 
بأنفس���هم، واالزدراء لغيرهم، حتى إنهم ميتنعون عن مناكحة 

بعض أهل اإلسالم، العتقادهم أنهم ليسوا أكفاًء لهم))(.
ومع ذلك، فإن مخاطبتهم بالعل���م والبرهان، ومناظرتهم 
بالقرآن والسنة، مع الرحمة واإلشفاق، والعدل واإلنصاف؛ هو 
الذي أذهب ذلك الغلو واإلفراط، فصارت تلك اآلراء مغمورة 
مطم���ورة وأثراً بع���د عني، فاحلمد لله على ظهور اإلس���الم 

والسنة.

))) الفتاوى )/)54.
)5) الفتاوى ))/51)، )5).

)6) الفتاوى ))/55).
))) انظر: الفتاوى )/5)6.




