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السعــــودية 10 ريـــــــــاالتسعر العدد:
فــــلـــــــس  800 الكـــــــويت 
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املــغــــــــرب 13 درهـــــمــــــًا

قطــــــــــــــر 10 ريـــــــــاالت
ريــــــــــااًل اليمــــــــــــن 150 
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فــلــســــــــــــــــــــًا  75 األردن 
اإلمارات العـربيــة 10 دراهم
البحـــــرين دينــــار واحــــد
فلسطني نصف دوالر أمريكي

أوروبــــا وأمـــريـــــكـــــــــا 3.75 يـــــــــــورو أو مـــــا يعــــــــادلــــهـــــــا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  أوروب
ــة وإفــريــقــيــا ــي ــرب ــع الـــبـــالد ال
الــعــامل دول  وبــقــيــة  ــا  ــك ــري أم
املــــــؤســــــســــــات الــــرمســــيــــة
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أحمد فهمي

مه�ا أمريك�ا للي�ه�ود  رغم ما يعلمه اجلميع من املس����اندة الت�ي تقدِّ
بال حدود أو قي�ود، فق�د رض�ي كثي�ر م�ن الع�رب ف�ي خض�م احمل�اوالت 
السلمية للقضية الفلسطينية أن تكون أمريكا احَلَكم الذي تُرضى حكومتُه 
بني الطرفني، ورغم اخلداع املكشوف الذي تقوم به أمريكا في الوساطة 
بني الطرفني، فقد َقِبل كثيرون التغافل عنه واملضيَّ في اتفاقات السالم 

بكل همة ونشاط.
بعد أحداث احلادي عشر من سبتمبر 2001 حاولت اإلدارة األمريكية 
اجلمهورية خداع املس���لمني والعرب بالتلويح بقضية فلسطني في مقابل 
ونه )اإلرهاب(؛ فوعدوا بإقامة الدولة  املش���اركة في احلرب على ما يسمُّ
الفلسطينية عام 2005م، وقد انتهت فترة اإلدارة اجلمهورية ولم يتحقق 
م من جانب العرب، في مقابل  من ذلك سوى التنازالت املتتالية التي تُقدَّ
احلصول على كلمات جوف���اء، ثم جاءت اإلدارة األمريكية الدميقراطية 
واستبش���ر كثير من الذين ال يتبينون حقيقة الصراع ودوافَعه وخلفياته 
بحصول حلٍّ ُمْرٍض ومش���رِّف، خاصة بعد خط���اب رئيس أمريكا الذي 
هه للمس���لمني في جامعة القاهرة. وإعالن اإلدارة - فيما بعد - في  وجَّ
مسلس���ل اخلداع عدم موافقتها على االس���تيطان اليهودي، وأنه ال بد 
م���ن إيقافه، ثم لم تلبث أن تراجعت وزيرة اخلارجية األمريكية عن هذا 
م في هذا الباب  التعهد األمريكي، وزعمت أن رئيس وزراء اليهود قد َقدَّ
تنازالاً غير مس���بوق، وتراجعت عن ش���رط إيقاف االستيطان قبل بداية 
املفاوضات. والشيء الذي ال ميكن تصوُّره أنها استطاعت احلصول على 

موافقة بعض الزعماء على ذلك!
وها نحن أوالء مقبلون على ع���ام 2010م وُحلُم إقامة الدولة يخبو 
ش���يئااً فش���يئااً. إن أمريكا ومعها أوروبا لن يقنَعوا إال أن يحققوا لليهود 
كل مطالبهم؛ ولو كان في ذلك ابتالع فلس���طني كلها، وإغضاب املسلمني 

كافة. 
إن م�ن أكب����ر اخلطأ أن نع�����وِّل عل�ى غي��رنا ف��ي اس������ترداد 
حقوقن��ا ال س���يما أننا نعلم ونوق���ن أن اليهود والنصارى يوالي بعضهم 
َها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى َأْوِلَياَء  بعضااً، كما قال - تعالى-: }َيا َأيُّ

َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض{ ]املائدة: ٥١[ .
ه إال س���يف احلق وإن طال الزمن  إن ما أُخذ بس���يف الباطل ال يردُّ

واختلفت موازين القوى؛ فهل جند من ميسك بسيف احلق ويرفعه؟ 
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احلمد هلل وكفى، والصالة والســالم على النيب اجملتىب، 
وعلى آله وصحبه ومن ســار على هنجه واقتفى أثره إىل يوم 

الدين، وبعد:
ل في واقع أهل اإلسالم اليوم رأى بفضل الله - تعالى - شيوع  فإن من تأمَّ
اخلير، وعموم البر، واتساع دائرة املعروف في كثير من مناحي احلياة؛ 
رة، تتمثل في اختالف  إال أن ف���ي تلك املس���يرة املباركة ظاهرةاً مك���دِّ
درجات االستقامة وتعظيم احلرمة في بعض جوانب احلياة لدى فئات 
م���ن املتدينني؛ بحيث جتد املرء الواحد - مث���الاً - حريصااً على دعوة 
اآلخرين لكنه َخِليٌّ من بر الوالدين وِصلَة الرحم، أو َعِريٌّ مما ال يسعه 
جهله من أحكام الش���ريعة، أو معنيااً باالحتساب لكنه سيئ اخُللُق َعِسر 
التعامل، أو يبدو حريصااً على نوافل العبادات لكنه ذو هشاش���ة بيِّن��ة 
ف��ي أداء احلق��وق والتع�امالت امل�الي��ة، أو يُعَرف منه محافظته على 
الواجبات العينية: من صالة وصيام وصدقة لكنه ال يشتغل بالواجبات 

الكفائية، كتبليغ الدين وبَْذل النصيحة.
وليس احلديث هن�ا عن وق�وع العب�د ف�ي زل�ة ف��ي ه��ذا اجل��انب 
أو ذاك نتيج���ة غفلة أو فتور يعتريه؛ إذ ذاك موضع للمجاهدة وميدان 
لالبتالء، كما قال - تعالى -: }ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلـَجاِهِلنَي 
ْيَطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ ِباللَِّه إنَُّه َسِميٌع َعِليٌم #٢٠٠#( إنَّ الَِّذيَن  ا َينَزَغنََّك ِمَن الشَّ #١٩٩#( َوإمَّ
ْبِصـــُروَن #٢٠١#( َوإْخَواُنُهْم  ُروا َفإَذا ُهم مُّ ـــْيَطاِن َتَذكَّ َن الشَّ ـــُهْم َطاِئٌف ِمّ اتََّقْوا إَذا َمسَّ
وَنُهـــْم ِفي اْلَغِيّ ُثمَّ ال ُيْقِصُروَن{ ]األعراف: ١٩٩ - ٢٠٢[ وقال #: »كل ابن  َيُدُّ

ائني التوابون«)1(. اء، وخير اخلطَّ آدم خطَّ
 بل احلديث عن ظاهرة جتزئة التدين، والَبْون الشاس���ع املس���تمر 
في األخذ القوي لبعض الكتاب مع اإلهمال ش���به الكلي لبعضه اآلخر، 
ًة َوال َتتَِّبُعوا  ْلِم َكافَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي الِسّ مع أنه - تعالى - يقول: }َيا َأيُّ
َناُت  ْن َبْعِد َما َجاَءْتُكُم اْلَبِيّ ِبنٌي #٢٠٨#( َفـــإن َزَلْلُتم ِمّ ـــْيَطاِن إنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُّ ُخُطَواِت الشَّ

َفاْعَلُموا َأنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌم{ ]البقرة: ٢٠٨ - ٢٠٩[.

نه األلباني. ��� الترمذي: 2499، وحسَّ

ركائز التدين
ولعل مــردَّ تلك الظاهرة اخلطــرية إىل أمور 

عدة، من أْبَرِزها:
- عناية بعض الدعاة وطلبة العلم مبس���ألة العلم 
بأم���ر الله - تعالى - ونهي�ه، م����ع الضعف البنيِّ ف�ي 
العن�اية مبس�ألة العل�م به - تعالى - من خالل مطالعة 
أسمائه - تعالى - وصفاته، ومشاهدة آياته في األنُفس 
واآلفاق، مما ولَّد هشاشة في بواعث التدين: من محبٍة 
لله - تعال���ى - وتعظيٍم ألمره، وورٍع في مقاربة ِحماه، 
وم���ن إجالل الله - تعالى - ومهابته، ومخافة التعرض 
لسخطه وعقابه، ومن الطمع في ثوابه - تعالى - ورجاء 
الظفر بدقيق لُْطفه وعظيم إنعامه في الدنيا واآلخرة.
وهذا جانب محوري في التدين؛ إذ من لم يتعرف 
على جالل الله - تعالى - وكماله، ويرى آثار ذلك في 
كل ش���يء حوله، ويتغلغل في سويداء قلبه استحقاُقه 
- س���بحانه - جلميع احملامد وصروف التذلل كلها، 
وأن األمر أَْم���ره، وال حول وال قوة إال له، واخلير كله 
في يديه، والشر ليس إليه؛ كيف يستطيع - من كانت 
تلك صفاته - االنعتاَق من أس���وار اله���وى وُزْخُرف 
الشيطان ومفارقة حصون الشهوة، ولذا؛ فإن ظاهرة 
الفصام النكد بني العلم بالله والعلم بأمره، والت�ي تُرى 
في وقتن����ا احل�اضر بج�الء - واقعااً ال تنظيرااً - في 
أوساط فئات عريضة من جيل الصحوة وأهل الدعوة، 
متى أردنا قوة في أَْخِذ الكتاب وشموالاً في التدين... 
إن هذه الظاه��رة ال بد أن تضعف إن لم تتالَش؛ ألنه 
لن يخش���ى الله ويتقيه إال من كان متضلعااً من العلم 
بالل���ه، عارفااً بأمره ونهيه، أم���ا من أغفل األمرين أو 
أحدهما على حساب األمر اآلخر؛ فإنه واقع في هذه 
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الظاه���رة وال بد؛ إما ألنه لن يْقُدر الله - تعالى - حق 
َقْدره، وإما جلهله املريع بأمره - تعالى - ونهيه. 

- ارتباط مفهوم التدين لدى كثير من ش����باب اإلسالم 
باألعمال الظاهرة على حساب استصالح القلوب والعناية 
بأعمالها، مع أن القلب إمام اجلوارح وش����ريف األعضاء؛ 
بصالحه تصلح، وبفساده تفسد؛ فمت�ى ك��ان القل�ب س��ليمااً 
لي�����س في�ه إال محب�ة الل�ه - تعال����ى - ومحبة ما يحبه - 
سبحانه - وخشية الله - عز وجل - وخشية الوقوع في ما 
يكرهه - تقدست أسماؤه - فمتى كان القلب كذلك صلحت 
حركات اجلوارح كلها، ونش����أ ع����ن ذلك اجتناب احملرمات 
ي الش����بهات؛ أما متى كان القلب فاس����دااً قد استولى  وتََوقِّ
عليه اتِّباع هواه، فسدت حركات جوارحه، وانبعث صاحبه 
إلى كل املعاصي واملشتبهات بحسب قوة اتِّباعه لهواه.يقول 
ل الش����ريعة ف����ي مصادرها ومواردها  ابن القيم: )من تأمَّ
َعِل����َم ارتباط أعمال اجلوارح بأعمال القلوب، وأنها ال تنفع 
بدونها، وأن أعمال القلوب أْف����َرض على العبد من أعمال 
اجل����وارح؛ وهل مييَّز املؤمن عن املنافق إال مبا في َقلْب كل 
واحد منهما من األعمال الت����ي ميزت بينهما؟ وهل بتمكن 
أحٌد من الدخول في اإلس����الم إال بعمل َقلِْبه قبل جوارحه؟ 
وعبودي����ة القلب أعظم من عبودية اجل����وارح وأكثر وأدوم؛ 
فهي واجبة في كل وق����ت، ولهذا كان اإلميان واجب القلب 
على الدوام، واإلس����الم واجب اجلوارح في بعض األحيان؛ 

فمركب اإلميان القلب، ومركب اإلسالم اجلوارح()1(.
فالعناية بالقلوب واحلرص على س���المتها مدخل 
ل  الفالح ومفتاح الس���عادة في الدنيا واآلخرة، ومن تأمَّ
في أحوال الناس اليوم شاهد بجالء أن العناية بأعمال 
القل���وب ال تتوازى مع جاللته���ا، وعلو منزلتها، وكونها 
َش���ْرط النجاة وركيزة التدين، واحملور األعظم لإلقبال 
على الله - تعالى - بل إن عامة جوانب االختالل اليوم 
في وسط أهل اإلسالم بعامة ومعاشر املتدينني بخاصة 

مردُّها إلى قلة الفقه في هذا الباب.
- التعلق بالدنيا وَطلَُب راحتها واالش����تغال بأعمالها 
عن اآلخرة، وهو ما أدى إلى تش����تُّت هموم القلب، وإلى 
عدم عكوفه عل����ى الله، وتفريغه حملبت����ه، تع�الى. وه�و 
ما يجعل املرء يخلط عمالاً صاحلااً وآخر س����يئااً بحس����ب 
اخت����الف عمق غفلته ومدى قوى اله����وى لديه نحو هذا 

��� بدائع الفوائد، البن القيم: 4/ 287.

العمل أو ذاك. والداعي للوقوع في هذا الداء العضال، هو: َضْعف الوعي 
بطبيعة النفس البش����رية ووظيفتها، ومحدوديُة اإلدراك العميق حلقيقة 
الدنيا واآلخرة، وقلَُّة البصيرة بعواقب األش����ياء ونتائجها، وعدُم التحرز 
مم����ا ميكن أن يكون؛ وإال فمن يدرك ذلك: كيف ال يجمع همته على الله 
وال ينصرف بكليته إليه، سبحانه. وهو يعلم حقارة الدنيا وهوانها، وعلوَّ 

منزلة اآلخرة وعظيم نعيمها وشديد عقابها وهول اخلسارة فيها؟
إن االنغماس ف���ي الدنيا والوقوع في أَْس���ر ملذاته�ا من أعظم 
غ للمرء االس���تقامة على أجزاء من الدين والتفلت من بعضه  ما يسوِّ
اآلخر، ويزيد من خطورة هذا اجلانب غفلة عامة اخللق عن وقوعهم 

في إسار الغفلة وأوحالها؛ فاللهم! الهدايَة والنجاةَ. 
- َضْعف العزمية ومحدودي���ة اجلدية في أَْخذ الكتاب بقوة؛ تعلُّمااً 
تت دناءة الهمة على صاحبها من فرصة،  وتدب���رااً وعمالاً ودعوة، وكم فوَّ

وأورثته من تقاُصر ومعصية؟ 
 إن التعبد بحسب الهوى، والُعْجب بالعمل، ورؤيَة الطاعة اليسيرة، 
والوقوَع في أَْسر الترف أو املعاناة من الفقر، والتسويَف في الطاعة، 
وَضْعَف التربية عن الِبدار إلى تلقي أوامر الشرع كله للتنفيذ بحسب 
االس���تطاعة، وَضْعف التواصي باحلق والتواصي بالصبر، هو ما أدى 
إلى اإلخالد إلى األرض، واالش���تغال بالسفاسف، واستمراء املعاصي 
ل  مُّ والس���يئات، واالجتراء على الوقوع في املهلكات، والتواني عن َتَ
َع     ة  املس���ؤولية الش���رعية نحو النفس واملجتمع، والرغب���ة في الدَّ

والراحة وإن كان في ذلك مفارقة للشرع.
إن اجلدية مقوِّم أصيل من مقومات شخصية املسلم الرزين، ولن 
يظفر باالستقامة الشرعية - كما يجب - شخص غير متحلٍّ بها مهما 
تظاهر أو زعم. وإن التواني عن ركوب مطيتها ُموِرث للهلكة، موِقع في 

َدى على الصعيدين )الشخصي واجلمعي(. الرَّ
وف����ي اجلملة: فظاه����رة جتزئة التدين والتفلت املس����تمر من بعض 
جوانب االستقامة ومظاهرها داء عضال ال بد للخالص منه من التشبث 
بركائز التدين، واملداومة على متابعة الش����رع واس����تهدائه، واالس����تعانة 
بالله - تعالى - على تالفيه، والعناية مبحاس����بة النفس، والقيام مبفارقة 
البطالني وأرباب الغفلة، ومالزمة علم����اء األمة الربانيني واألخذ عنهم، 
وتقوية قنوات التناصح وجسور االحتساب في أوساط الدعاة واملصلحني 
متى أردنا التعبد لله بحق ومتانة، والظفر بس����عادة الدنيا والنجاة يوم ال 

ينفع مال وال بنون إال من أتى الله بقلب سليم. 
رنا بدينك، وارزقنا الفقه عنك، والَظَفر  فاللهم! اهدنا س����بيلك، وبصِّ
مبرضات����ك، وأعنا على تعاهد قلوبنا وصيانتها من األدواء واألهواء، إنك 
ج����واد كرمي، بَرٌّ رحيم، وصلى الله وس����لم على النب����ي األمني، وعلى آله 

وصحبه أجمعني.
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تتعرض كثري من شــعائر اإلســالم للهجران أو حماولة 
تقليــل األخــذ هبا عنــد كثري مــن النــاس، ومن تلك 
الشــعائر ما يتعلق باملرأة، وذلك انطالقًا من أن إفساد 

املرأة إفساد للمجتمع.
 ومم���ا تعرض للهجوم واالنتقاص ف���ي العقود األخيرة 
َستْر املرأة وجهها بحضرة الرجل األجنبي، وأول ما بدأ ذلك  
ما واجهته املسلمات في بلدان الكفر؛ حيث ُمِنعن من ارتداء 
احلج���اب في كثير من األماكن، لك���ن األمر لم يقتصر على 
تها إلى  تلك البالد التي تكفر برب العباد وش���ريعته، بل تعدَّ
كثير من الدول اإلس���المية، حتى تورط في ذلك بعض من 
يُنسب إلى العلم، وأول ما بدأ األمر في الدول اإلسالمية كان 
يختفي ويس���تتر خلف قول مجموعة من أهل العلم فحواه: 
أن تغطي���ة وجه املرأة بحضرة الرجل األجنبي ليس بواجب، 
مع أنهم قالوا: إن التغطية مس���تحبة وفضيلة. لكن األمر لم 
اه ملا هو أطغى وأدهى؛ إذ وجدنا  يقف عند هذا احلد بل تعدَّ
من يكتب كتابااً نش���ازااً بعنوان: »تذكي���ر األصحاب بتحرمي 
النقاب« ثم فوجئنا أخيرااً ببعض )املرجعيات الدينية( تزعم 
أن تغطي���ة املرأة وجهها بحضرة الرجل األجنبي عادة وليس 
عبادة، وكذبوا في ذلك وما صدقوا، وكأنهم ملا رأوا أن القول 
بتغطية وجه املرأة أمام الرجل األجنبي )سنَّة وفضيل�ة لي�س 

بل عادة وعبادة 
تغطية المرأة وجهها
بحضرة الرجل األجنبي

حممد بن شاكر الشريفعادة وعبادة
alsharif@albayan.co.uk
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بواج�ب( ال يحق�ق ما يريدونه من إبعاد املرأة املس���لمة عن 
التمس���ك بأحكام دينها؛ ألن املس���لمة ترص على اإلتيان 
���ا رأو ذلك أرادوا  بالس���نَّة ولو لم تكن فرضااً وواجبااً - لَ�مَّ
نف���ي األمر بالكلية وقد أنفقوا املالي���ني في الدعاية لذلك 
القول وتعميمه، ثم أصدروا بعض القرارات املبنية على ذلك 
الق���ول الكاذب؛ ليجبروا الناس على االلتزام به، مع أنهم لم 
ا هو متفق عليه  ينفقوا درهمااً واحدااً في س���بيل احلديث عمَّ
بني املس���لمني كافة؛ وهو حرمة التبرج التي تقع فيه نس���اء 
كثي���رات. حتى نت���ج عن ذلك من الفتن���ة والباليا ما تعجز 
الصحائ���ف عن َحْمله، ومن هن���ا ك�ان ال بد من بيان ما في 

راح. ذلك القول من الباطل واخلطأ الصُّ
 فالعبادة: اس���م جامع ملا يحبه الله - تعالى - ويرضاه 
م���ن األقوال واألفعال الظاهرة والباطنة الصادرة عن املكلَّف 
ابتغاء وجه الله ومرضاته. وما يحبه الله ويرضاه من األقوال 
واألفع���ال قد دل علي���ه وبيَّنه الوحي املعص���وم من الكتاب 
؛ فإن العبادة ال تثبت إال بالدليل الدال عليها  والسنَّة، ومن ثَمَّ
واملثِب���ت لها، وال وجه إلثبات عبادة ل���م تدل عليها نصوص 
الشارع بوجه من وجوه الداللة املعتبرة، وبناءاً على ذلك؛ فكل 
ما أمر الش���ارع املكلفني بفعله أو قول���ه يكون اإلتيان به من 

العبادة؛ سواء أكان األمر أمر إيجاب أم أمر استحباب 
والعادة: تكرير الش���يء دائمااً أو غالب���ااً على نهج واحد 
ب���ال عالقة عقلية، وقيل: ما يس���تقر في النفوس من األمور 
املتكررة املعقولة عند الطباع الس���ليمة« )1(، وقال الس���عدي: 
»العادة: هي الديدن، وهو الدأب واالس���تمرار على الش���يء 
وُس���ميت بذلك؛ ألن صاحبها يعاودها ويرجع إليها مرة بعد 
؛ فهي: اس���م جامع ملا يعتاد الن���اُس ق��وله  أخرى«، ومن ثَمَّ
أو فعله: كاألكل والشرب والزواج ودفن املوتى ونحو ذلك من 

األمور العادية املشتَركة بني الناس.
 وما يعتاده الناس أنواع: فمن���ه ما يكون َمرِجعه للِجِبلَّة 
الت���ي خلق الله اخللق عليها: كاعتيادهم للنوم واالس���تيقاظ 
والقيام والقعود واألكل والش���رب واللباس ونحو ذلك، ومنه 
م���ا يكون َمرِجعه إلى الُعرف الش���ائع ب���ني الناس في زمان 
أو مكان، ومن�����ه ما يك�ون َمرِجع�ه القي�����اس والتج�رب��ة، 
ومن��ه ما يك���ون َمرِجعه إلى أوام�ر ال�دي���ن ونواهي�ه، كم�ا 
يعت�اد املسلم األكل والشرب باليمني، وكما يعتاد إلقاء السالم 
إذا َق���ِدم على جماعة من الناس وكما يعتاد دخول املس���جد 

 ��� تاج العروس للزبيدي.

بالرجل اليمنى واخلروج بالرجل اليس���رى ونحو ذلك، وهذا 
الن���وع األخير يجتمع فيه الوصفان؛ فيك���ون عبادة من ِقَبل 
َطلَِب الش���ارع له، ويكون عادة من ِقبَل املداومة على اإلتيان 
ب���ه، وال يناقض أحدهما اآلخر؛ فاعتباره عادة ال ينفي كونه 

عبادة، واعتباره عبادة ال يناقض كونه عادة.
 والعادة في مجتمع املس���لمني تكون بأحد أمرين: إما أن 

تكون عادة موروثة أو عادة محدثَة:
1 - الع���ادة املوروثة: إما أن تكون مأخوذة مما دلت عليه 
النصوص الش���رعية، وإما أن تكون م���ن أمر الناس القدمي 
لة مما تعاقبت عليه األمة جيالاً بعد جيل  من���ذ القرون املفضَّ
من غير نكير من أحد من علماء املس���لمني؛ فيكون من ُعْرف 
املسلمني، وفي كال احلالني تكون العادة معتبَرة شرعااً يؤخذ 

س عليها األحكام الشرعية. بها وتؤسَّ
2 - والعادة احملَدثة: إم���ا أن تكون عادة أحدثها الناس 
ل���ة، أو تكون عادة  من ِتلقاء أنفس���هم من بعد القرون املفضَّ
قادمة من غير بالد املس���لمني وقد دلت النصوص الشرعية 
إما إجماالاً وإما تفصيالاً على فس���ادها ومخالفتها لنصوص 
الشريعة أو مقاصدها، وفي كال احلالني؛ فإن العادة مرفوضة 

غير مأخوذ بها وال معوَّل عليها.
فالعادة على ذلك نوعان: 

1 - عادة صحيحة: وهي التي ال تخالف نصااً من نصوص 
الكت�اب أو الس����نَّة، وال تفوِّت مصلح����ة معتبَرة، وال جتلب 
مفس���دة راجحة، وهي التي تُذَكر في مثلها القاعدة الفقهية 

املشهورة: »العادة محّكمة«.
2 - وعادة فاس���دة: وه���ي التي تك���ون مخالفة للنص 
الشرعي من الكتاب أو السنَّة، أو مخالفة للمقاصد الشرعية، 

أو فيها تفويت مصلحة معتَبرة أو َجلْب مفسدة راجحة. 
ومن هنا نس���أل الذين يزعم���ون أن تغطية املرأة وجهها 
بحضرة الرجل األجنبي ع���ادة وليس عبادة؛ أي: يثبتون لها 
العادة، وفي الوقت نفسه ينفون عنها العبادة؛ فتكون نسبتها 
للدين حينئٍذ بدعة على حس���ب دعواهم السابقة، وهي: هل 
هي عادة فاسدة أم عادة صحيحة؟ واجلواب واضح لكل ذي 

عقل ولبٍّ يفهم ويعي ويقيس األمور مبقياسها الصحيح.
وإذا نظرنا ملس���ألة تغطية املرأة وجهها بحضرة الرجل 
األجنبي من جهة العادة فقط تبنيَّ مبا ال مجال فيه للمناقش�ة 
أن ه�ذه الع�ادة م��وروثة ال ح��ادثة بع��د الق�رون املفضل���ة 
وال مس���تجلَبة من ب���الد الكفار، وحينئٍذ يق���ال: هذه العادة 
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املوروثة، من أين ورثها املسلمون؟ فإما أن يقال: إنهم ورثوها 
من أيام اجلاهلية واس���تمرت فيهم بعد مجيء اإلسالم، وإما 
أن يقال: إنهم ورثوها من نصوص الش���ريعة التي تدل على 
ذلك؛ فإن قيل: إنهم ورثوها من النصوص الشرعية، دل ذلك 
عل���ى أن تغطية وجه املرأة مما دلت عليه الش���ريعة وطلبته 
من نس���اء املؤمنني وبذلك تكون أيضااً عبادة إلى جانب كونها 
ع���ادة. وإن قيل: إنهم ورثوها من أيام اجلاهلية )1(، قلنا لهم: 
عندما جاء اإلس���الم ووجد األمر على ذلك النحو: هل نهى 

عنه أم أقره؟ 
فإن قالوا: نه���ى عنه قلنا لهم: كذبتم أي���ن النهي؟ أين 
نهى الله - تعالى - أو رس���وله # نساء املؤمنني عن تغطية 
وجوههن بحض���رة الرجل األجنبي؟ وال يوجد نهي عن ذلك؛ 

فمن قاله، فهو كاذب مفتٍر على الله ورسوله.
ه، قلنا: قد ثبت املطلوب، وهو حجة عليكم؛   وإن قالوا: أقرَّ
فإذا أقره الشرع دل على ُحْس����نه وصوابه؛ فالش�رع ال يُِقر 
الناس على عمل باطل ويس���كت عن بيان وجه الصواب فيه. 
والقائُل في هذه احلالة: إن الشرع سكت عن بيان موقفه من 
هذه القضية ولم يبني احلق فيها، طاعٌن في القرآن وطاعن 
في السنَّة: أما القرآن فقد قال الله - تعالى - عنه أنه هدىاً 
ونور، وأنه ُمِبني، وأنه بيان، وما كان هذا ش���أنه فال يسكت 
ع���ن بيان احلق، وأما الس���نَّة فقد قال الل���ه - تعالى - عن 
َل إَلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم  َ ِللنَّاِس َما ُنِزّ ْكَر ِلُتَبنِيّ رسوله #: }... َوَأنَزْلَنا إَلْيَك الِذّ
ـــُروَن { ]النحل: ٤٤[ فالرس���ول # يبنيِّ للناس ما أنزله  َيَتَفكَّ
الله إليهم فيدلُّهم على احلق حتى يتمس���كوا به، كما ينهاهم 
عن الباطل حتى يجتنبوه، وإذا س���كت عن شيء بعد علمه به 
دلَّ على أن ذلك الش���يء مما تقبله الش���ريعة وتُِقره، ولذلك 
عد علماء األصول من الس���نَّة التي يؤخذ بها وتُستقى منها 
األحكام: التقرير، ويقال لها: س���نة تقريرية، وهي أن يحدث 
شيء ما في عهد الرسول # من قول أو فعل فيبلغه ويسكت 
عن النهي عنه؛ فيكون هذا إقرارااً له وبيانااً أنه حق ومشروع؛ 

إذ الرسول #، معصوم عن إقرار الباطل.
وقد كان الصحابة - رضوان الله عليهم يستدلون - على 
إقرار الش���ارع ألمر ما بوجود هذا األم���ر بينهم معموالاً به 
وال ينهاه���م القرآن عنه، كما قال جابر بن عبد الله - رضي 
الل���ه تعالى عنهما -: »كنا نعزل على عهد النبي # والقرآن 

 ��� مع أن هذه العادة ليست موروثة من أيام اجلاهلية؛ فالثابت في النصوص أن العادة 
في العصر اجلاهلي كانت كشف وجه املرأة وليس تغطيته.

ينزل« )2(، زاد سفيان في رواية مسلم: »لو كان شيئااً يُنهى عنه 
لنهانا عنه القرآن«، وفي رواية أخرى ملس���لم: »كنا نعزل على 

عهد رسول الله # فبلغ ذلك نبي الله # فلم ينهنا«.
ر أن القرآن لم يأمر نس���اء املسلمني نصااً بتغطية  فلو ُقدِّ
وجوههن؛ إال أنه أقر ذلك ولم ينه عنه، وملا كانت املس���لمات 
تفعل ذلك تدينااً؛ ألنه لم يكن من عادتهن قبل ذلك، كان هذا 

اإلقرار إقرارااً أنه حق ودين وعبادة.
 وهذا الكالم كله يقال على َفَرض أن تغطية املرأة وجهها 
بحضرة الرجل األجنبي عنها لم يرد فيها غير عادة املسلمني، 
لكن: هل هذا االفتراض صحيح؟ بالطبع ال؛ فقد جاءت أدلة 
متع���ددة من الكتاب ومن الس���نَّة تدل عل���ى أن املرأة تغطي 

وجهها بحضرة الرجل األجنبي عنها، فمن ذلك: 
َها النَِّبيُّ ُقل أَلْزَواِجـــَك َوَبَناِتَك  1 - قول���ه - تعالى -: }َيـــا َأيُّ
َوِنَســـاِء اْلـُمْؤِمِننَي ُيْدِنـــنَي َعَلْيِهنَّ ِمن َجالِبيِبِهنَّ َذِلَك َأْدَنـــى َأن ُيْعَرْفَن َفال 
ِحيًما{ ]األحزاب: ٥٩[ وهذا أمر من الله  ُيْؤَذْيَن َوَكاَن اللَُّه َغُفوًرا رَّ
- تعالى - لرس���وله الكرمي املبلِّغ عنه َوْحَيه وَشْرَعه أن يأمر 
نساءه وبناته ونساء املؤمنني بأن يدنني عليهن من جالبيبهن، 
وهذا معناه: تغطية وجوههن ورؤوس���هن وس���ائر أجسادهن 
بحضرة الرجل األجنبي، وقد اتفقت كلمة كثير من املفسرين 
عل���ى أن تغطية وجه املرأة بحضرة الرجل األجنبي داخٌل في 
املراد بإدناء اجلالبي���ب، وهناك العديد ممن تكلم بذلك من 
العلماء العاملني بتفس���ير كالم رب العامل���ني )3(، وكفى بذلك 
دليالاً وحجة واضحة على أن التغطية من الدين، ومن العبادة 

التي أُمر النساء بها.
واجلالبيب َجْم���ع جلباب، واجللباب: ه���و الثوب الذي 

 ��2 أخرجه البخاري.
 ��� من ذلك َحْبر األمة وَترجمان القرآن الصحابي اجلليل عبد الله بن عباس - رضي 
اإلمام  املفسرين  وشيخ  السلماني،  عبيدة  اجلليل  والتابعي   - عنهما  تعالى  الله 
اجلصاص  علي  بن  أحمد  بكر  وأبو  ت��0هـ،  الطبري  جرير  بن  محمد  جعفر  أبو 
489هـ،  ت  السمعاني  اجلبار  عبد  بن  محمد  بن  منصور  املظفر  وأبو  ت�70هـ، 
وعماد الدين بن محمد الطبري الشهير بالكيا الهراسي ت504، ومحيي السنَّة أبو 
محمد احلسني بن مسعود البغوي ت5�0هـ، وأبو القاســم محمـود بن عمــرو بن 
أحمــد الزمخشري ت 5�8هـ، وأبو إسحاق أحمد بن محمــــد بن إبراهيـــم الثعلبـــي 
النيســابوري، وفخر الدين محمد بن عمر بن احلسني الرازي ت 606هـ، وأبو عبد 
الله محمد بن أحمد القرطبي �67هـ، وناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن 
النسفي  محمود  بن  أحمد  بن  الله  وعبد  هـ،   685 ت  البيضاوي  الشيرازي  محمد 
ت �70هـ، ومحمد بن أحمد بن جزي ت�74هـ، وأبو حيان محمد بن يوسف بن 
حيان األندلسي ت745هـ، وأبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل احلنبلي 
الدمشقي ت775هـ، وأبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي ت875 
هـ، وأبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى ت982هـ، وأحمد بن محمد 
ابن عجيبة احلسني ت �227هـ، ومحمد بن علي بن محمد الشوكاني ت �250هـ و 
أبو الفضل محمود األلوسي ومحمد األمني بن محمد املختار بن عبد القادر اجلكني 

الشنقيطي ت ���9هـ.



العدد 268

11

تش���تمل به امل�رأة فيغط�ي جمي�ع اجلس���د، قال ابن حج�ر 
- رحم���ه الله تعالى - في بيان تفس���ير اجللباب: »اجِللْباب 
وهو بكسر اجليم وسكون الالم ومبوحدتني بينهما ألف، قيل: 
هو امِلْقنَعة، أو اخلمار، أو أعرض منه، وقيل: الثوب الواس���ع 
يكون دون الرداء، وقيل: اإلزار، وقيل: امللحفة، وقيل: املاُلءة، 
وقيل: القميص« )1( فكل هذه ألفاظ متقاربة في املعنى، يراد 

بها الثوب الذي يستر البدن كله.
بن »من جالبيبهن« أي شيئااً من   وقوله: »يدنني« أي: يقرِّ
بن إلى وجوههن ش���يئااً من جالبيبهن  جالبيبهن، واملعنى: يقرِّ

فيغطني بها وجوههن.
أقوال بعض أهل العلم في بيان ذلك: 

 وق���د فس���ر َجْمع من أه���ل العلم قدمي���ااً وحديثااً آية 
اجلالبيب بتغطية املرأة لوجهها في مواجهة الرجال األجانب، 

فمن هؤالء: 
1 - اب���ن جري���ر الطبري 
- رحمه الل���ه تعالى - يقول: 
»يق������ول - تعال���ى ذك���ره - 
لنبي����ه مح�م�����د #: يا أيها 
وبناتك  ألزواج���ك  قل  النبي! 
ونس���اء املؤمنني: ال تش���تبهن 
باإلم���اء في لباس���هن إذا هن 
خرجن م���ن بيوتهن حلاجتهن، 
فكشفن ش���عورهن ووجوههن، 
من  عليه���ن  ليدن���ني  ولك���ن 

جالبيبهن، لئال يَْعِرض لهن فاس���ق إذا عل���م أنهن حرائ��ر، 
بأذىاً من ق�����ول«، فبني - رحمه الل����ه تعال�ى - أن اإلدناء 
املأمور به يعني: تغطية الشعور والوجوه يخالفن اإلماء بذلك؛ 
ليدل على أنهن حرائر، ثم بنيَّ الطبري أن أهل التفسير منهم 
من قال بهذا القول الذي اختاره، ومنهم من لم يقل به، فقال: 
»ثم اختلف أهل التأويل في صفة اإلدناء الذي أمرهن الله به، 
فقال بعضهم: هو أن يغطني وجوههن ورؤوس���هن فال يبدين 
منهن إال عينااً واحدة... وقال آخرون: بل أُمرن أن يش���ددن 
جالبيبه���ن على جباههن« )2( وقد ذكر ابن جرير من قال بكل 

قول من هذين القولني من أهل التفسير.
 2 - أب���و بكر اجلصاص احلنفي يق���ول: »في هذه اآلية 

 ��� فتح الباري: �/505.
 ��2 تفسير ابن جرير الطبري: �0/���.

»يدن���ني عليهن من جالبيبه���ن« داللة على أن املرأة الش���ابة 
مأمورة بس���تر وجهها عن األجنبيني وإظهار الس���تر والعفاف 
عند اخلروج، لئال يطمع أهل الريب فيهن، وفيها داللة على أن 
األََمة ليس عليها س����تر وجهها وشعرها؛ ألن قوله - تعالى -: 

»ونساء املؤمنني« ظاهره أنه أراد احلرائر« )3(.
3 - القرطب���ي املالكي: »ملا كانت ع���ادة العربيات التبذل 
وكن يكش���فن وجوههن كما تفعل اإلماء، وكان ذلك داعية إلى 
نظر الرجال إليهن وتَش���عُّب الفكرة فيهن، أمر الله رسوله # 
أن يأمره���ن بإرخاء اجلالبيب عليه���ن إذا أردن اخلروج إلى 
حوائجه���ن. وكن يتبرزن في الصحراء قب���ل أن تُتَّخذ الُكنُف، 
فيقع الفرق بينهم وبني اإلماء فتُعرف احلرائر بسترهن؛ فيكف 
عن معارضتهن م���ن كان َعَزبااً أو ش���ابااً« )4(، وقال في معنى 
اجللباب: »والصحيح أنه الثوب الذي يس���تر جميع البدن« )5(، 
وكالم القرطبي هنا واضح في 
أنه يفسر اإلدناء بتغطية الوجه 
وعدم َكْشفه، ثم حكى القرطبي 

القولني، كما فعل الطبري.
4 - اب���ن كثير الش���افعي 
يقول: »يق���ول - تعالى - آمرااً 
رس���وله # أن يأمر النس���اء 
املؤمن���ات - خاص���ة أزواجه 
وبناته لش���رفهن - بأن يدنني 
عليهن من جالبيبهن؛ ليتميزن 
عن س���مات نس���اء اجلاهلية، 
وس���مات اإلماء، واجللباب هو الرداء فوق اخلمار. قال ابن 
عباس - رضي الله تعالى عنهما -: أمر الله نس���اء املؤمنني 
إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطني وجوههن من فوق 
رؤوس���هن باجلالبيب، ويبدين عين���ااً واحدة، وقال محمد بن 
س���يرين: سألت عبيدة السلماني عن قول الله - عز وجل -: 
يدنني عليهن من جالبيبهن، فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه 

اليسرى« )6(.
5 - القاضي البيضاوي الش���افعي: »ي���ا أيها النبي! قل 

 ��� أحكام القرآن للجصاص: 245/5.
 ��4 تفسير القرطبي.

 ��5 تفسير القرطبي: 2�5/�4.
 ��6 تفسير ابن كثير: �/5�9، وقد روى ابن جرير الطبري أثر عبيدة السلماني بإسناده 
إليه، وهو إسناد صحيح، فقد قال الشيخ محمد بن أحمد إسماعيل املقدم: »رجال هذا 

اإلسناد جبال في الثقة والضبط« �عودة احلجاب: �/��82.

وظهور وجه املرأة خاصة إذا كان الوجه َحَســنًا 
وضيئــًا - وهو كذلك يف نظــر كثري من الرجال 
وتقديرهــم وإن مل يكــن كذلــك يف احلقيقــة 
والواقع - قد حيمل بعض أهل الفضل والديانة، 
من أصحاب الصدور الســليمة اليت ال غش فيها 
وال خيانــة، على النظر إليه وإن مل ُيرد من وراء 
ذلك ســوءًا؛ فكيف مبن مل يكن كذلك، بل كان 

ه أن جييل ناظريه يف وجوه النساء؟  أكرب مهِّ
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ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن«: 
يغطني وجوههن وأبدانهن مبالحفهن إذا برزن حلاجة« )1(.

6 - جالل الدين احملل���ي: »يدنني عليهن من جالبيبهن: 
َجْمع جلباب، وهي ال�ُمالءة التي تشتمل بها املرأة: أي يرخني 
بعضها على الوجوه إذا خرجن حلاجتهن إال عينااً واحدة« )2(.

7 - وقال أبو السعود: »أي يغطني بها وجوههن وأبدانهن 
إذا برزن لداعية من الدواعي« )3(.

8 - وقال النس���في احلنفي: »ومعن���ى يدنني عليهن من 
جالبيبهن يرخينها عليهن، ويغطني بها وجوههن وأعطافهن، 
يقال: إذا زال الثوب عن وجه املرأة: أدني ثوبك على وجهك، و 
)ِمن( للتبعيض، أي: ترخي بعض جلبابها وفضله على وجهها، 
تتقنع حتى تتميز م�ن األََم��ة، أو امل��راد أن يتجلبنب ببع�ض ما 
لة في درع وخمار  لهن من اجلالبيب، وأن ال تكون املرأة متبذِّ
كاألم���ة، ولها جلبابان فصاعدااً في بيتها، وذلك أن النس���اء 
يراه���ن )4( في اجلاهلية متبذالت  في أول اإلس���الم على ِهجِّ
تب���رز املرأة في درع وخمار، ال فضل بني احلرة واألََمة، وكان 
الفتي���ان يتعرضون - إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في 
ة حلس���بان  ضوا للُحرَّ النخ���ل والغيطان - لإلماء، ورمبا تعرَّ
األََمة، فأُمرن أن يخالفن بزيِّهن عن ِزيِّ اإلماء، بلبس املالحف 

وَستْر الرؤوس والوجوه؛ فال يطمع فيهن طامع« )5(.
9 - وقال الزمخش���ري: »يدنني عليه���ن من جالبيبهن: 
يرخينها عليهن ويغط���ني بها وجوههن وأعطافهن، يقال: إذا 

زل الثوب عن وجه املرأة: أدني ثوبك« )6(.
10 - وقال أبو إسحق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 
النيس���ابوري: »أي يرخني أرديتهن ومالحفهن فيتقنَّعن بها، 
ني وجوههن ورؤوس���هن ليُعلم أنَّهنَّ حرائر؛ فال يُتعرَّض  ويغطِّ

لهنَّ وال يؤَذين« )7(، وغيرهم من أهل العلم كثير.
 ومما يدل على أن املراد بإدناء اجلالبيب يدخل فيه 
ه األمر فيها باإلدناء  تغطيــة الوجه: أن تل���ك اآلية قد توجَّ
ألزواج النبي #؛ فكان املعنى ش���امالاً لتغطية الوجه لوجوب 
ذلك عليهن باإلجماع، وهو ما يعني: أن نساء املؤمنني عليهن 
ه األمر إليهن  تغطية وجوههن عند الرجال األجان���ب، لتوجُّ

 ��� تفسير البيضاوي: �/�86.
 ��2 تفسير اجلاللني: �/559.

 ��� تفسير أبي السعود : ��5/7.
 ��4 هيجراهن: عادتهن.

 ��5 تفسير النسفي: �/��5.
 ��6 الكشاف: �/�008.

 ��7 الكشف والبيان: 64/8.

بإدناء اجلالبيب مع نس���اء النبي # فقد خرج األمر بذلك 
مخرجااً واحدااً:

َها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا  1 - قول الله - عز وجل -: }َيـــا َأيُّ
ُبُيـــوَت النَِّبِيّ إالَّ َأن ُيْؤَذَن َلُكـــم...{ إلى قوله - تعالى -: }َوإَذا 
َســـَأْلُتُموُهنَّ َمَتاًعـــا َفاْســـَأُلوُهنَّ ِمن َوَراِء ِحَجـــاٍب َذِلُكْم َأْطَهـــُر ِلُقُلوِبُكْم 
...{ ]األحـــزاب: ٥٣[ قال ابن كثي���ر - رحم��ه الله  َوُقُلوِبِهـــنَّ
تعال���ى -: »هذه آية احلجاب وفيها أحكام وآداب ش���رعية، 
وهي مما وافق تنزيلها ق���وَل عمر بن اخلطاب - رضي الله 
عن���ه - كما ثبت في الصحيحني عن���ه أنه قال: وافقت ربي 
في ثالث؛ قلت: يا رس���ول الله! لو اتخذت من مقام إبراهيم 
، فأنزل الله - تعال���ى -: »واتخذوا من مقام إبراهيم  مصلىاً
مصلى«، وقلت: يا رس���ول الله! إن نساءك يدخل عليهن الَبر 
والفاجر؛ فلو حجبتهن، فأنزل الله آية احلجاب، وقلت ألزواج 
النبي # ملا متاألن عليه في الغيرة: عسى ربه إن طلقكن أن 

يبدله أزواجااً خيرااً منكن، فنزلت كذلك« )8(.
 ومعلوم أن احلجاب الذي كان يطلبه عمر ليس هو مجرد 
تغطية الرأس والنحر أو العنق مع كش���ف الوجه، وإمنا كان 
يريد غط���اء البدن كله مبا فيه الوجه، بل كان يريد أكثر من 
ذلك، كان يريد عدم اخلروج من املنزل إطالقااً، وقد دل على 
رغبته تلك حديثه في قصة خروج س���ودة - رضي الله تعالى 
عنها - عندما قال لها عند خروجها: قد عرفناك يا س���ودة 
- وكان يعرفها قبل احلجاب وكانت جسيمة ال تخفى على من 

عرفها - فانظري كيف تخرجني.
واالستخدام القرآني للفظ احلجاب إمنا جاء في الستر، 
ويدل على ذلك آيات كثيرة، منها قوله - تعالى - في حق مرمي 
- رضي الله تعالى عنها -: }َفاتََّخـــَذْت ِمن ُدوِنِهْم ِحَجاًبا...{ 

]مرمي: ١٧[ واحلجاب الذي اتخذته مرمي فيه ثالثة أقوال: 
أحدها: الستر واحلاجز.

والثاني: أن الش���مس أظلتها؛ فل���م يرها أحد من أهلها 
وذلك مما سترها الله به. 

والثالث: أنها اتخذت حجابااً م���ن اجلدران )9(، وكلها تدور 
حول َسترها كلية عن نظر الناس، وليس َستر شعرها ونحرها.
 والعلماء لم يختلفوا في املعنى املراد من احلجاب في آية 
احلج���اب، لكن: هل األمر باحلجاب قاصر على أزواج النبي 

 ��8 تفسير ابن كثير: �/504 واحلديث املذكور أخرجه البخاري: كتاب الصالة، رقم 
 .�87

 ��9 انظر في ذلك تفسير ابن جرير الطبري: 59/�6، زاد املسير: 2�5/5 وفتح 
القدير: �/�27.
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# أم هو عام يشمل نساء املؤمنني جميعهن؟
أس���باب ورود اآلي���ات تبنيِّ أن احلدي���ث كان عن أزواج 
النبي # لكن بالنظر إلى أدلة كثيرة يتبني أن نس���اء املؤمنني 

يشتركن في ذلك احلكم مع أمهات املؤمنني، منها:
: ملا تقرر في األصول أن العبرة بعموم اللفظ وليس   أوالاً

بخصوص السبب.
 وثانيااً: الشتراك اجلميع في علة احلكم، وهي قوله - تعالى 
-: »ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن«، قال ابن جرير - رحمه الله 
تعالى -: »وإذا سألتموهن متاعااً فاسألوهن من وراء حجاب« 
يقول: وإذا س���ألتم أزواج رس���ول الله، ونساء املؤمنني اللواتي 
لسن لكم بأزواج، متاعااً فاسألوهن من وراء حجاب، يقول: من 
وراء ِستر بينكم وبينهن، وال تدخلوا عليهن بيوتهن، ذلكم أطهر 
لقلوبكم وقلوبهن، يقول - تعالى ذكره -: س���ؤالكم إياهن املتاع 
إذا س���ألتموهن ذلك من وراء حجاب، أطهر لقلوبكم وقلوبهن 
من عوارض العني فيها التي تَعرض في صدور الرجال من أَْمر 
النساء، وفي صدور النساء من أَْمر الرجال، وأحرى من أن ال 

يكون للشيطان عليكم وعليهن سبيل« )1(.
وق���ال القرطبي: »ف���ي ه��ذه اآلية دلي����ل عل���ى أن الله 
- تعالى - أذن في مسألتهن من وراء حجاب، في حاجة تَعِرض 
أو مس���ألة يُس���تفتنَي فيها، ويدخل في ذلك جميع النس���اء 
باملعن���ى، ومبا تضمنَّته أصول الش���ريعة م���ن أن املرأة كلها 
م، فال يجوز كش���ف ذلك إال  ع���ورة )بدنها وصوتها( كما تقدَّ
حلاجة: كالش���هادة عليها، أو داء يك��ون بب���دنها، أو سؤالها 
عما يَعِرض وتََعيَّ�����ن عن��دها« )2(، وقال أبو بكر اجلصاص: 
»قوله - تعالى -: وإذا سألتموهن متاعااً فاسألوهن من وراء 
حج���اب: قد تضمن حظر رؤي���ة أزواج النبي # وبنيَّ به أن 
ذلك أطه���ر لقلوبهم وقلوبهن؛ ألن نظ���ر بعضهم إلى بعض 
رمبا حدث عنه امليل والش���هوة، فقط���ع الله باحلجاب الذي 
أوجبه هذا الس���بب، وقوله - تعالى -: }َوَما َكاَن َلُكْم َأن ُتْؤُذوا 
َرُســـوَل اللَِّه{ ]األحزاب: ٥٣[ يعني: مبا بنيَّ في هذه اآلية: من 
إيجاب االس���تئذان، وتَْرك اإلطالة للحديث عنده، واحلجاب 
بينهم وبني نسائه، وهذا احلكم وإن نزل خاصااً في النبي # 
وأزواجه، فاملعنى عام فيه وفي غيره؛ إذ كنا مأمورين باتباعه 

واالقتداء به، إال ما خصه الله به دون أمته« )3(.

 ��� تفسير الطبري: 22 / �9.
 ��2 تفسير القرطبي: 227/�4.

 ��� أحكام القرآن للجصاص: 242/5.

2 - ومن أدلة األمر باحلج���اب قول الله - عز وجل -: 
 } }َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ إالَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ
]النور: ٣١[. 
فقد نهى الله - تعالى - النساء عن إبداء زينتهن، واستثنى من 

ذلك ما ظهر من الزينة، وفي ذلك قوالن مشهوران ألهل العلم: 
القول األول: أن م���ا ظهر منها، هو ما ظهر بدون قصد 
���تر  منه���ا؛ أي: بغير اختيارها، فهو الذي ظهر، كأن يقع السِّ
أو يس���قط، أو تكش���فه الريح ونحو ذلك، ولم تكن هي التي 
أظهرته باختيارها، أو ما ال ميكن إخفاؤه، كالثياب الظاهرة، 

فهو ظاهر بوضعه.
والقول الثاني: أن ما ظه���ر منها، ه�و الوج�ه والكف�ان، 

وما تعلق بهما كالكحل واخلضاب واألَسورة واخلامت.
 واللغة تب���نيِّ أن )ظهر( غير )أظهر( فما ظهر من الزينة 
هو الذي ظهر، ولم يُظه���ره أحد، والوجه والكفان ال يظهران 
إال إذا أظهرتهم���ا املرأة؛ فالق���ول األول أقوى وأصوب لداللة 
االستعمال اللغوي عليه؛ فمعنى اآلية على ذلك نهي النساء عن 
إبداء الزينة، لكن ما ظهر من هذه الزينة بغير اختيارها - على 

التفصيل املتقدم - ال تُنهى عنها؛ ألنه خارج عن إرادتها.
وعندما ج���اء احلديث عن إبداء الزين���ة باختيار املرأة 
وإرادته��������ا ق���ال الله - تعال������ى -: »وال يبدين زينته���ن 
إال لبعولتهن...« اآلية؛ فهنا إبداء الزينة يحدث باختيار املرأة 
وإرادتها؛ ألنها هي الفاعلة له، لذلك قيَّد هذا اإلبداء بزوجها 
ومحارمها؛ فتظهر املرأة زينتها باختيارها ملن ورد ِذْكرهم في 
قول���ه - تعالى -: »وال يبدي���ن زينتهن إال لبعولتهن أو آبائهن 
...« اآلي���ة، وهم األزواج واآلباء واألبناء وس���ائر من جاء في 
اآلية؛ ألن اآلي���ة حصرت إبداء الزينة فيهم، أي: ال يجوز أن 
تبدي ش���يئااً من بدنه�ا ألجنب�ي عنه�ا؛ ال وجهه�ا وال كفيه�ا 
حه أن من الذين  وال غير ذلك، وقد دل على ذلك أيضااً ووضَّ

استثنتهم اآلية ممن يجوز إبداء الزينة لهم صنفني: 
األول: غير أولي اإلربة من الرجال، وهم الذين ال ش���هوة 

لهم، وليس لهم رغبة في النساء.
 والثاني: األطفال الصغار الذين لم يظهروا على عورات 
النساء، فيعلموا ما هنالك؛ فهذان الصنفان ال يتأثران بزينة 
املرأة وال تثير زينتها فيهم شيئااً، ولذلك جاز اإلبداء لهم، مما 
يُعلم معه أن تلك التدابير إمنا هي ملنع فتنة الرجال بالنساء، 
وبهذا يتبنيَّ أن َستر وجه النساء مطلوب؛ ألنه موضع اجلمال 

ومكمن االفتتان.
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3 - ومما يدل على أن َستر الوجه مطلوب بدرجة كبيرة 
أن اآليات نهت النس���اء عن الضرب باألرجل؛ ألن ذلك يُظهر 
زينة احللي املخفية، فقال - تعالى -: }... َوال َيْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِهنَّ 
َها اْلـُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم  ِلُيْعَلـــَم َما ُيْخِفنَي ِمن ِزيَنِتِهنَّ َوُتوُبوا إَلى اللَّـــِه َجِميًعا َأيُّ
ُتْفِلُحوَن{ ]النور: ٣١[ وال ش���ك أن فتنة النظر إلى وجه املرأة 
أش���د وأقوى من سماع صوت خلخال مس���تور ال يُرى على 
أرجل بعض النس���اء، والذي ال يُشك فيه أن وجه املرأة يجمع 
محاس���نها، وهو مح���ل نظر الرج���ال، وأن الفتنة احلاصلة 
بالنظر إليه أكثر بكثير من النظر إلى غيره، أو س���ماع صوت 
حلي مستور، ثم إن سياق اآلية يبنيِّ أن النساء كن منهيات عن 
إبداء موض���ع اخللخال؛ وإال لو كان يصلُح لهن إبداء املوضع 
وإظهاره ملا احتجن إلى الضرب باألرجل حتى يعلم الس���امع 

بتلك الزينة املخفية.
 وحينئٍذ يقال: أيهما أش���د فتنة وتأثيرااً في القلب: رؤية 
وجه املرأة، أم رؤي���ة موضع اخللخال عليه اخللخال أم رؤية 
قدم املرأة؟ وإذا كانت الشريعة قد منعت من إظهار اخللخال 

أو موضعه، أفتجيز بعد ذلك إظهار الوجه؟ 
4 - وقد جاء في الس���نَّة َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن ُعَمَر - َرِضَي 
ِْرَمُة  اللَُّه َعنُْهَما - َقاَل: َق���اَل النَِّبيُّ #: »اَل تَنْتَِقِب امْلَْرأَةُ احمْلُ

اَزيِْن« )1(. َواَل تَلَْبِس الُْقفَّ
از بضم القاف وتشديد الفاء؛  القفازان: مثنَّى، مفرده الُقفَّ

وهو شيء يُلبس على قدر اليد، فيغطي الكف واألصابع.
النقاب: اخلمار الذي تستر به املرأة وجهها، وال يبدو منه 

إال العينان وهو مصنوع على قدر الوجه.
ال�ُمحِرمة: املرأة التي أهلَّت باحلج أو العمرة أو كليهما.

تنتقب: تستر وجهها بالنقاب.
هذا ط��رف من ح���ديث ط��ويل بيَّ��ن فيه الرس���ول # 
م���ا ال يلبس احملرم م���ن الثياب، كما بني في���ه ما ال تلبس 
احملرمة، وأنها ال تس���تر وجهها بالنقاب؛ فكان في ذلك دليل 
من باب مفهوم املخالفة أن املرأة غير احملرمة يُش���رع لها أن 
تس���تر وجهها بالنقاب، وكان أيضااً دليالاً على أن النقاب كان 
معروفااً زمن رسول الله # وكانت النساء تستعملنه وتلَبسنه، 
حتى احتاج رسول الله # أن يبني للنساء امل���حرمات أن���ها 
ال تنتقب املرأة، وكان في منع املرأة احملرمة من االنتقاب دليل 

 ،76� رقم  احلج  كتاب  والترمذي:   ،�707 رقم  احلج،  كتاب  البخاري:  أخرجه   ���  
والنسائي: كتاب احلج رقم 2625، وأبو داود: كتاب املناسك رقم �554، وأحمد: 

رقم ��57.

على أن وجه املرأة ليس بعورة، كعورة الصدر والنهدين مثالاً، 
وإمنا يُطل���ب تغطيته من أجل نظر الرجال، فإذا كانت املرأة 
بحي���ث ال يراها الرجل األجنبي عنها: كأن تكون في بيته��ا، 
أو في س���يارة مظلَّلة مبا يحجب رؤية ما بداخلها، أو عليها 
س���تور، أو في مكان خال ال يوجد فيه رجال، لم يجب عليها 

تغطية وجهها، بل يجوز لها إبداؤه.
���تر   وذل���ك أن أمر املرأة في اإلس���الم مبنيٌّ على السَّ
والصيانة وعدم التبذل، مع عدم تضييق الواسع، لذلك جاءت 
النصوص تأمر املرأة بالقرار ف���ي بيتها، وترك اخلروج منه 
إال حلاجة، وألزمته���ا النصوص عند اخلروج بأحكام وآداب 
قة للس���تر والصيانة؛ فمنعت النساء من االختالط  كلها محقِّ
بالرجال في املجامع العامة، وفي الطرقات، وأمرت النس���اء 
باالحتجاب من الرجال، واحلجاب: ه�و ك�ل م�ا من�ع ش���يئني 

أو حال بينهما وسترهما عن بعضهما.
 وحجاب املرأة قد يكون بقرارها في البيت الذي تجز 
جدرانه النساء عن أعني الرجال، ويكون مبنع الرجال األجانب 
من الدخول على النس���اء في البيوت واخللوة بهن، كما يكون 
بثيابها التي تغطي بدنها كل���ه فتكون حاجزااً بني املرأة وبني 

نظر الرجال عند اخلروج.
 والنقاب نوع من أنواع احلجاب الذي أُمرت به املرأة، كما 
أن جدار البي���وت أو املنازل حجاب، وكذلك اخليمة حجاب، 
والثياب حجاب، وكل ما حجب ش���يئااً عن شيء أو منعه فهو 
حج���اب؛ فاحلجاب معنىاً عام ميكن تقيقه في عالم الواقع 
بع���دة ُطُرق كالتي م���رَّ ِذكرها، والنقاب ه���و أحد تطبيقات 

احلجاب في عالم الواقع.
 واحلجاب نوعان: حجاب األش���خاص وذلك عن طريق 
االحتجاب باجل���در أو اخليمة أو الس���تور، وحجاب الرؤية 
وذلك ع���ن طريق الثياب، وال ينحص���ر احلجاب في صورة 
واح���دة من الصور، بل يتحقق احتجاب النس���اء عن الرجال 

بأمور كثيرة منها: 
1 - قرار املرأة في بيتها وعدم خروجها منه بغير حاجة، 
وعدم اختالطها بالرجال كما جاء في قوله - تعالى -: }َوَقْرَن 

َج اْلـَجاِهِليَِّة اأُلوَلى{ ]األحزاب: ٣٣[. ْجَن َتَبرُّ ِفي ُبُيوِتُكنَّ َوال َتَبرَّ
2 - منع دخول الرجال األجانب على النس���اء في بيوتهن 
واخللوة بهن من غير وجود َمحَرم، كما دل عل��ى ذل�ك قول�ه 
- تعالى -: }َوإَذا َســـَأْلُتُموُهنَّ َمَتاًعا َفاْســـَأُلوُهنَّ ِمن َوَراِء ِحَجاٍب { 
]األحزاب: ٥٣[.
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3 - َستْر املرأة جسدها كله من الرأس حتى القدمني عند 
 } اخلروج، كما ف���ي قوله - تعالى -: }ُيْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمن َجالِبيِبِهنَّ
]األحزاب: ٥٩[ قال ابن تيمية: »فآية اجلالبيب في األْرِدية عند 
البروز من املساكن، وآية احلجاب عند املخاطبة في املساكن«.

فالذي ينبغي التعويل عليه وخاصة في ذلك العصر الذي 
كثرت فيه الفنت، وفش���ت فيه اخليانة وضاعت فيه األمانة، 
أن تغطي املرأة رأسها ووجهها ونحرها وجسدها كله، بثياب 
واسعة ال تشف وال تصف، وال تُظهر شيئااً منها صونااً لدينها 
وحفظااً حليائها وعفافها، واملرأة ال تخس���ر ش���يئااً بتغطيتها 
وجهها، بينما تش���هد الوقائع الكثيرة املتكررة أن في َكْش���فه 

خسارتها وخسارة غيرها.
وظه���ور وجه املرأة خاصة إذا كان الوجه َحَس���نااً وضيئااً 
- وهو كذلك في نظر كثير من الرجال وتقديرهم وإن لم يكن 
كذلك في احلقيقة والواق���ع - قد يحمل بعض أهل الفضل 
والديان���ة، من أصحاب الصدور الس���ليمة التي ال غش فيها 
وال خيانة، على النظر إليه وإن لم يُرد من وراء ذلك س���وءااً؛ 
ه أن يجيل ناظريه  فكيف مبن لم يكن كذلك، بل كان أكبر همِّ

في وجوه النساء؟ 
َكْش���ف النس���اء وجههن أمام الرجل األجنبي أمر حادث 
طارئ، واملتتبع ملس���ألة كش���ف املرأة وجهها بحضرة الرجل 
األجنبي من الناحي���ة الواقعية يجد أنه أمر حادث ليس من 

شأن الناس القدمي، ويدل على ذلك أمور، منها: 
األول: أن سفور املرأة وكشفها وجهها له دعاة معروفون، 
خ لها ف���ي عصرنا احلاضر، فيقولون: أول من  وله بداية يؤرَّ
دعا إلى سفور النساء فالن، وأول من خلعت احلجاب وكشفت 
وجهها للرجال األجانب فالن���ة، وهذا يعني: أنه لم يكن من 
أمر الناس القدمي، بل هو شيء حدث بعد أن لم يكن حادثااً، 
وهو أمر لم ميض عليه أكثر من س���بعني عامااً، وقد يختلف 
ه���ذا التوقيت نوعااً ما باختالف البل���دان وُقْربها من العمل 
بأحكام الشرع أو بُعدها عنه، وما زالت هناك حتى اآلن بالد 

تافظ على هذا احلجاب نسأل الله لها الثبات.
الثان���ي: ما نقله أه���ل العلم في كتبهم من تتابع نس���اء 
املؤمنني على س���تر وجوههن عن الرجال األجانب. قال ابن 
حجر - رحم���ه الله تعالى -: »لم تزل عادة النس���اء قدميااً 
وحديثااً يس���ترن وجوههن عن األجانب« )1( ونقل عن الغزالي 

 ��� فتح الباري: 2�5/9 - 2�6.

قوله: »لم يزل الرجال على ممر الزمان مكش���وفي الوجوه، 
والنساء يخرجن متنقبات« )2(.

تنبيه: 
نه���ي املرأة احمْلِرمة عن لبس النقاب والقفاز ال يعني أنه 
يجب عليها أن تكشف وجهها وكفيها، وال تسترهما عن أعني 
الرجال؛ إذ ليس هناك ما مينع النساء من ستر وجوههن وهن 
ُمْحِرمات ع��ن الرج�����ال األج�انب، ك��ل م��ا هن�الك أنه���ا 
ال تس���تعمل النقاب في ذلك، وقد بني أه��ل العلم العل�ة في 
النهي عن النقاب والقفاز، وهو أنه مصنوع على قدر العضو؛ 
فاملن���ع من تغطية عضو أو جزء من اجلس���د بغطاء مصنوع 
على قدره يحيط به ال يقتضي املنع من س���تره بالكلية بغير 
ذلك النوع من الغطاء؛ فإن الرج���ل احملِرم يََحُرم عليه لبس 
السراويل، ومع ذلك ال يحرم عليه تغطية املكان نفسه بإزار، 

بل يجب عليه تغطيته.
 وق���د دل على أن النس���اء احملِرم���ات يغطني وجوههن 
عن���د حاجتهن إلى ذلك إذا اقت���رب منهن الرجال أو اقتربن 
هن من الرجال، م��ا روت��ه الس���يدة عائش����ة - رضي الله 
تع�الى عنه��ا - قال���ت: »كان الركب��ان مي��رون بن��ا ونح��ن 
م��ع رس���ول الله # محِرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا 
جلبابها من رأس���ها على وجهها، فإذا جاوزونا كش���فناه« )3(، 
وقول الصحابي: كنا نفعل ك���ذا ونح���ن مع رس���ول الله # 
أو كنا نفعل على عهد رس���ول الله # صيغة لها حكم الرفع 
كما قرر ذلك علماء األصول، و ما روته فاطمة بنت املنذر عن 
أس���ماء قالت: »كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نتمشط 
قبل ذلك ف���ي اإلحرام« )�(، وعن عائش���ة - رضي الله عنه 
- قالت: »احملِرم���ة تلبس من الثياب ما ش�����اءت إال ث��وبااً 
مس�����ه َوْرس أو زعفران، وال تتبرقع وال تلثَّم، وتسدل الثوب 
على وجهها، إن ش���اءت« )5(، وروى س���عيد بن منصور بسنده 

 ��2 فتح الباري: 248/9.
 ��� أخرجه أبو داود: كتاب املناسك، رقم �562، وابن ماجه: كتاب املناسك، رقم 2926، 
وأحمد: رقم 22894 وابن خزمية: 20�/4 وقال: وفي القلب منه، ورواه غيرهم، 
إسناده  وفي  حجر:  ابن  قال  فيه،  متكلَّم  وهو  زياد  أبي  بن  يزيد  طريق  من  كلهم 
ضعف، وقال األلباني: وسنده حسن في الشواهد ومن شاِهده احلديث الذي بعده 

�حديث أسماء� جلباب املرأة املسلمة: �07. 
شرط  على  صحيح  حديث  هذا  وقال:   624/� املستدرك:  في  احلاكم  أخرجه   �4�  
مسلم  شرط  على  هو  وإمنا  الذهبي،  ووافقه  األلباني:  قال  يخرجاه،  ولم  الشيخني 
 ،20�/4 صحيحه:  في  خزمية  ابن  وأخرجه   ��08 املسلمة:  املرأة  �جلباب  وحده 
نخمر  »كنا  بلفظ:  رقم6�4  املوطأ،  في  مالك  وأخرجه  اإلحرام«،  »في  قوله  بدون 

وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق«.
بسند  البيهقي  رواه  األلباني:  وقال   ،47/5 الكبرى:  السنن  في  البيهقي  أخرجه   �5�  

صحيح �جلباب املرأة املسلمة: ��4.
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عن عائشة قالت: »تسدل املرأة جلبابها من فوق رأسها على 
وجهها« )1( وقال ابن حجر: »وقال ابن املنذر: أجمعوا على أن 
املرأة تلبس املخيط كل��ه واخِلف����اف، وأن له���ا أن تغط��ي 
رأسها وتس�تر ش��عرها، إال وجهها فتسدل عليه الثوب سدالاً 
خفيفااً، تستتر به عن نظر الرجال، وال تخمره، إال ما روي عن 
ر وجوهنا ونحن محِرمات  فاطم���ة بنت املنذر قالت: كنا نخمِّ
مع أسماء بنت أبي بكر، تعني: جدتها، قال: ويحتمل أن يكون 
، كما جاء عن عائشة قالت: كنا مع رسول  ذلك التخمير سدالاً
الله # إذا مر بنا ركب س���دلنا الث���وب على وجوهنا ونحن 
محِرمات، فإذا جاوزنا رفعناه، انتهى. وهذا احلديث أخرجه 

هو من طريق مجاهد عنها وفي إسناده ضعف« )2(.
 وقال ابن عبد البر: »وعلى كراهية النقاب للمرأة جمهور 
علماء املسلمني: من الصحابة والتابعني وَمن بعَدهم من فقهاء 
األمصار أجمع���ني، لم يختلفوا في كراهية االنتقاب والتبرقع 
للمرأة احملِرمة، إال ش���يء روي عن أسماء بنت أبي بكر: أنها 
كانت تغطي وجهها وهي محِرمة، وروي عن عائشة أنها قالت: 
تغطي احملرمة وجهها، إن شاءت، وقد روي عنها أنها ال تفعل، 
وعليه الن���اس«، إلى أن يقول: »وال خالف بني العلماء بعد ما 
ذكرن���ا، في أنه جائز للمرأة احملِرمة لباس القمص واخلفاف 
والسراويالت، وسائر الثياب التي ال طيب فيها، وأنها ليست 
في ذلك كله كالرجل، وأجمع���وا أن إحرامها في وجهها دون 
رأس���ها، وأنها تخمر رأس���ها وتستر ش���عرها وهي محِرمة، 
وأجمعوا أن لها أن تس���دل الثوب على وجهها من فوق رأسها 
سدالاً خفيفااً، تس���تتر به عن نظر الرجال إليها، ولم يجيزوا 
لها تغطية وجهها وهي محِرمة إال ما ذكرنا عن أس���ماء. روى 
مالك عن هش���ام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر أنها قالت: 
كن���ا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أس���ماء بنت أبي بكر 
الصديق. وقد يحتمل أن يكون ما روي عن أس���ماء في ذلك 
كنحو ما روي عن عائش���ة أنها قالت: كنا مع رس���ول الله # 
فإذا مر بنا راكب س���دلنا الثوب من ِقبَل رؤوسنا وإذا جاوزنا 
���ع  الراكب رفعناه« )3( وذكر ابن القاس���م: »أن مالكااً كان يوسِّ

 ��� ذكره ابن حجر في فتح الباري: �/474.
تعالى عنها - تقدم تخريجه في  الله  الباري: �/475، وأثر عائشة - رضي   ��2 فتح 

الهامش، رقم: 27.
 ��� التمهيد: �07/�5 - �09، وواضح من كالم ابن عبد البر فيما نقله التفرقة بني السدل 
اإلرخاء واإلرسال،  اللغة  في  والسدل  الثاني،  األول ومنعوا  أجازوا  والتغطية؛ حيث 
والتغطية: الستر، وكال السدل والتغطية تستخدمه املرأة كي تستتر عن أعني الرجال، 
فلعل املراد في كالمهم تغطية معينة فيكون املمنوع الصفة وليس مجرد الستر، كأن 

يكون املراد بالتغطية النقاب - مثاًل - أو اإللصاق الشديد على الوجه.

للمرأة أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت 
سترااً، وإن كانت ال تريد سترااً فال تسدل« )�( وهذا الذي ذكره 
ابن عبد البر احتماالاً وكذلك ابن املنذر، قد جاء ما يؤيده في 
رواية فاطمة املتقدمة التي أخرجها س���عيد بن منصور؛ فإن 
فيه���ا »كنا نغطي وجوهنا من الرجال« فبينت أنهن كن يغطني 
وجوهه���ن، ولم تقل: نخمر، وبينت أيضااً أن ذلك لم يكن على 

الدوام، إمنا ذلك بسبب الرجال أي عند مرور الرجال. 
فائدة: 

ما جاء عن أس���ماء بنت أب�ي بك����ر - رضي الله تعالى 
عنهما - من أنها كانت تغطي وجهها أو تخمره وهي محرمة، 
دلي���ل على بطالن الرواية املنس���وبة إليه���ا أنها دخلت على 
رس���ول الله # وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله 
# وقال: يا أسماء! إن املرأة إذا بلغت احمليض لم تصلح أن 
يُرى منها إال هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه؛ فلو كان هذا 
ثابتااً عندها ملا كانت تتاج لتغطية وجهها في اإلحرام الذي 
جاء فيه قول الرس�������ول #: »ال تنتق��ب امل�رأة احمل��رم�ة 

وال تلبس القفازين«. 
وأخريًا: 

ق���د تبني مبا أوردُت من النصوص وأق���وال أهل العلم أن 
تغطية وجه املرأة بحضرة الرجل األجنبي قربة وطاعة وعبادة 
لله - تعالى - إلى جانب كونها من عادات املسلمني، وأن أقوال 
أهل العلم من مختلف مذاهب املسلمني لم تخرج عن ذلك؛ فهي 
دائرة بني إيجاب التغطية وبني اس���تحبابها، فأعالها الوجوب 
وأدناها االستحباب؛ فيكون قول القائل إن تغطية املرأة لوجهها 
بحضرة الرجل األجنبي عادة وليس عبادة )أي: ليست التغطية 
د على  من الدين( مخالفااً إلجماع املس���لمني بيقني، وهو متوعَّ
ُسوَل ِمْن  ذلك بالعذاب الش���ديد. قال - تعالى - }َوَمن ُيَشاِقِق الرَّ
َ َلُه اْلُهَدى َوَيتَِّبْع َغْيَر َســــِبيِل اْلـُمْؤِمِننَي ُنَوِلِّه َما َتَولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم  َبْعِد َما َتَبنيَّ
َوَســــاَءْت َمِصيًرا { ]النساء: ١١٥[ فمتبع غير سبيل املؤمنني - أي  

د بعذاب جهنم وساءت مصيرااً طريقهم - متوعَّ
نس���ال الله - تعالى - مبنِّه وفضل���ه أن يبصرنا بأمور 
دينن���ا وأن ينجينا من عذاب جهن���م، وأن يجعلنا من الذين 
يصدقون في حديثهم وال يقولون إال احلق وال يبيعون دينهم 
بَعَرض من الدنيا، ومن الذين يبلغون ش���ريعة الله ويخشونه 

وحده وال يخشون أحدااً سواه.

 ��4 التمهيد: �5/���
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التجربة 5   عدد   267   1430/10/17ه�   صف

معالم الحج في تقريرات ابن تيمية
د. عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف)*(
w w w . a l a b d u l l t i f . n e t

ل���م يحج ابن تيمية - رحمه الله - إال حجة واحدة س���نة 
692 ه�، وناله وأصحابَه في الطريق ريح ش���ديدة جدااً، مات 
بس���ببها أقوام، وحملت الريح ِجماالاً عن أماكنها، واشتغل كل 
أحد بنفس���ه )1(. وبعد عودته من احل���ج آلت إليه اإلمامة في 

العلم والدين )2(.
ومع هذا فقد حفلت مؤلفاته بتحريرات رصينة ملس���ائل 
احلج، واختيارات نفيس���ة وتقعيدات متينة، وفتاوى جليلة... 
ولن نَْعِرض في هذه الس���طور لش���يء من ذلك؛ إذ قد أوعبها 
الباحث���ون واس���توفاها احملققون، وإمنا نس���وق معالم كبيرة 
ومالمح كليَّة من خالل تقريرات ابن تيمية بشأن هذه الشعيرة 

العظيمة:
- من املعلوم أن الكعبة - حرسها الله - هي مهوى القلوب، 
ومح���ط األفئدة »ولهذا أخبر - س���بحانه - أن���ه ]أي البيت 
احل���رام[ مثابة للناس؛ أي: يثوبون إلي���ه على تعاقب األعوام 
م���ن جميع األقطار، وال يقضون منه َوَطرااً، بل كلما ازدادوا له 

زيارة، ازدادوا له اشتياقااً.
ْرُف عنها حني ينظرها ال يرجُع الطَّ

ْرُف مشتاقا حتى يعوَد إليها الطَّ

بن  محمد  اإلمام  جامعة  في  املعاصرة  واملذاهب  العقيدة  قسم  في  مشارك  أستاذ   �*�
سعود اإلسالمية - الرياض.

  ���  انظر البداية والنهاية البن كثير: ��/�52.
ـــره العـــــالمة   ��2  انظر اجلامع لسيرة ابن تيمية، صفحة �ص�. ونظيـــر ذلك ما سطَّ
ه اإلمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ملا حجَّ  عبد الرحمن بن حسن عن جدَّ
بيت  الله احلرام، وقف اإلمام في امللتَزم وسأل الله - تعالى - أن ُيظِهر هذا الدين 

بدعوته، وأن يرزقه القبول من الناس. ينظر: املقامات لعبد الرحمن بن حسن: ص 7.

فللَّه كم لها من قتيل وس���ليب وجريح، وكم أُنفق في حبها 
م���ن األم���وال واألرواح، ورضي احملب مبفارق���ة ِفلَذ األكباد 

واألحباب واألوطان...« )3(.
ث ابن تيمية عن َعَظَمة الكعبة، واجنذاب القلوب  وقد تدَّ
إليه���ا، وِحْفِظ الله - تعالى - لهذا البيت العتيق مما هو أكبر 
آيات الرس���ل، وأعظم املعجزات اخلارجة عن قدرة البش���ر، 

والتي أوجبت حيرة الفالسفة وأشبهاههم.
قال ما ملخصه: »وكذلك ما خ���صَّ الله به الكعبة البيت 
احلرام من حني بناه إبراهيم وإل���ى هذا الوقت: من تعظيمه 
وتوقيره واجنذاب القلوب إليه، ومن املعلوم أن امللوك وغيرهم 
يبنون احلصون والقصور، ثم ال يلبث أن ينهدم ويُهان، والكعبة 
بيت مبني من حجارة س���ود بواٍد غي��ر ذي زرع، لي��س عن��ده 
ما تشتهيه األنفس من البساتني واملياه، وال عنده عسكر يحميه 
م���ن األعداء، بل كثيرااً ما يكون في طريقه من اخلوف والتعب 
والعط���ش واجلوع ما ال يعلمه إال الله، ومع هذا فقد جعل الله 
م���ن أفئدة الناس التي تهوي إليه م���ا ال يعلمه إال الله، وهذا 
مما يُعلَم باالضطرار أنه خارج عن قدرة البشر وقوى النفوس 
وأبدانه���م، والذي بناه قد مات من ألوف الس���نني. ولهذا كان 
أمر البيت مما حيَّر هؤالء الفالسفة واملنجمني؛ لكونه خارجااً 
عن قوانني علومهم، حتى اختلقوا لذلك من األكاذيب ما يعلمه 
كل عاق���ل لبيب، مثل قول بعضهم: إن ت���ت الكعبة بيتااً فيه 
ر ويصرف وجهه إلى اجله���ات األربع ليُْقِبل الناس  صنم يَُبخَّ

 ���  زاد املعاد البن القيم: �/�5.
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إل���ى احلج، وهذا مما يعلم كل َمْن عرف أمر مكة أنه من أبني 
الكذب...« )1(.

ومن العجب أن يعمد الرافضة احلمقى إلى احتقار الكعبة، 
والغلو في كربالء؛ ألن فيها قبر احلسني بن علي - رضي الله 
عنهم���ا - وتقول روايات الرافضة: إن الكعبة ليس���ت إال َذنَبااً 

مهينااً ألرض كربالء )2(.
بينم���ا عند أهل الكت���اب اإلخبار بعظم���ة الكعبة وكثرة 
قاصديها، وهالك َمْن َقَصَدها بخ���راب ونحوه، كما بيَّنه ابن 

تيمية )3(.
- احتفى ابن تيمية بتقرير ش���عيرة احلج، وعظيم شأنه، 
فجعله م���ن الدي���ن امِللِّيِّ الذي ج��اءت به الرس���ل - عليهم 
الس���الم - وقرر أن احلج من احلنيفي���ة ملَّة إبراهيم - عليه 
الصالة والسالم - فاحلنيف هو احلاج إلى بيت الله احلرام.

فقال - رحمه الله -: »معلوم باتفاق األمم، ونَْقل املتواتر أن 
إبراهيم وإس���ماعيل بنيا البيت احلرام الذي ما زال محجوجااً 
ه العرب، وغير الع���رب من األنبياء  من عهد إبراهي���م، تجُّ

وغيرهم، كما حجَّ إليه موسى بن عمران، ويونس بن متَّى...
ه عل���ى كل أحد،  ومل���ا بعث الله محم���دااً # أوجب حجَّ

ت إليه األمم من مشارق األرض ومغاربها« )4(. فحجَّ
وقال في موطن آخر: »واحلج داخل في احلنيفية من حني 
أوجبه الله على لسان محمد # فال تتم احلنيفية إال به، وهو 

من ملة إبراهيم، وما زال مشروعااً من عهد إبراهيم.
ق���ال أبو العالية: احلنيف الذي يس���تقبل البيت بصالته، 

ه عليه واجبااً، إن استطاع إليه سبيالاً. ويرى حجَّ
فاحلج كان من احلنيفية، لكن كان من مس���تحباتها ال من 

واجباتها« )5(.
بل جزم - رحمه الله - أن الكعبة هي ِقبْلة األنبياء - عليهم 
الس���الم - وليس بيت املقدس، فقال: »إن الكعبة ومسجدها 
وحرمه���ا أفضل بكثير من بيت املقدس وه���ي البيت العتيق، 
وِقبْلَ���ة إبراهيم وغيره من األنبياء، ولم يأمر الله قط أحدااً أن 

يصلي إلى بيت املقدس؛ ال موسى وال عيسى...« )6(.
- أملح ابن تيمية إلى ما ميكن أن يسمى بأالعيب السياسة 

 ���  الصفدية: �/22�،220 = باختصار.
 ��2 انظر أصول مذهب الشيعة لناصر القفاري: 462/2، 466.

 ���  . انظر اجلواب الصحيح البن تيمية: �/�28، �29.
 ��4  اجلواب الصحيح: �/�07،�06 = باختصار.

املستقيم:  الصراط  اقتضاء  وانظر:  باختصار،   =  �84-�82/5 املسائل:  جامع    �5�  
.�80/2

 ��6  مجموع الفتاوى: 279/7. �اإلميان الكبير�.

ودجلها، وإحداث دين باطل وتطويعه ألهواء الس���الطني؛ فإنه 
ملا وقعت الفتنة بني عب��د الله ب���ن الزب��ي��ر - رض��ي الل��ه 
عنه - وب���ني عبد امللك بن م���روان، وكان ابن الزبير يخطب 
ف���ي أيام منى وعرفة، وينال من بني مروان؛ فمال معظم أهل 
الش���ام إليه، وبلغ ذلك عبد امللك بن مروان، فمنع الناس من 

احلج فضجوا.
قال ابن تيمية: »وقد قيل: إن الناس كانوا يقصدون احلج 
���م  ة احلج، فعظَّ فيجتمع���ون بابن الزبير، أو يقصدون���ه بُحجَّ
عبد امللك شأن الصخرة مبا بناه عليها من القبة، وجعل عليها 
من الكس���وة في الش���تاء والصيف؛ ليكثر َقْصد الناس لبيت 
املقدس؛ فيش���تغلوا بذلك عن َقْصد ابن الزبير، والناس على 
دي���ن امللك، وظهر في ذلك الوقت م���ن تعظيم الصخرة وبيت 

املقدس ما لم يكن املسلمون يعرفونه مبثل هذا« )7(.
بل ج���اء في تاريخ ابن كثير: »ولم يك���ن يومئٍذ على وجه 
األرض بناء أحس���ن وال أبهى من قبة صخ���رة بيت املقدس؛ 
بحي���ث إن الناس التهوا به عن الكعب���ة واحلج، وأتوه من كل 

مكان« )8(.
ومل���ا قال عبد امللك بن مروان ع���ن صخرة بيت املقدس: 
ه���ذه صخرة الرحمن التي وضع عليه���ا رجله، قال عروة بن 
ُه  الزبير: س���بحان الل���ه! يقول الله - تعالى -: }َوِســــَع ُكْرِســــيُّ
َمَواِت َواأَلْرَض{ ]البقرة: ٢٥٥[. إمنا هذا جبل قد أخبرنا الله  السَّ

أنه يُنَْسف نسفااً )9(.
واملقصود أن هذه »املضارة« واملباهاة س���رعان ما حلقها 
الزوال واالندراس فأمست أثرااً بعد عني؛ »فما لم يك��ن لله ال 

ينفع وال يدوم« )10(.
رنا مبا فعله أبرهه األقلف عندما بنى  وهذه الواقع���ة تَُذكِّ
الكنيسة اخلسيسة )كما عبَّر ابن كثير(، واملسماة ب� »الُقلَّيس« 
م���ن أجل أن يصرف الناس عن حج بي���ت الله احلرام، فجاء 
رجل من أهل مكة، فأحدث فيها، فغضب أبرهه، وسار بجيشه 
ليهدم الكعبة، فأهلكه الله عاجالاً غير آجل، فاحلمد لله )11(.

وأم���ا »الُقلَّيس« فصارت َقْفرااً، ث���م نُِقَضت حجرااً حجرااً 
وعفت آثارها في عهد اخلليفة العباسي »السفاح« )12(.

 ��7  اقتضاء الصراط املستقيم: 8�0/2.
 ��8  البداية والنهاية: 280/8.

 ��9  أخرجه ابن خزمية في كتاب التوحيد: �/250.
 ���0  التدمرية البن تيمية: ص 2�2.

 ����  انظر: البداية والنهاية البن كثير: �70/2، وقاعدة عظيمة البن تيمية: ص ��0.
 ���2  انظر البداية والنهاية البن كثير: �70/2.
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- م���ن األصول العظام التي يؤكدها ابن تيمية أن ال يُعَبد 
الل���ه إال مبا ش���رع، والتحذير من الب���دع وكل ما يفضي إلى 

مضاهاة الشريعة، ومجانبة األعياد البدعية.
فكان من تقريراته ما يلي: »املسجد احلرام ومنى ومزدلفة 
وعرفة جعلها الله عيدااً، مثابة للناس، يجتمعون فيها، وينتابونها 
كر والنس���ك، وكان للمش���ركني أمكن���ة ينتابونها  للدعاء والذِّ

لالجتماع عندها، فلما جاء اإلسالم محا الله ذلك كله« )1(.
ى زيارة بيت املقدس أيام احلج؛ ملا فيه  وغلَّظ على من ترَّ
من االبتداع، ومضاهاة احلج إلى بيت الله احلرام، فقال: »إن 
زيارة بيت املقدس مستحبة مشروعة للصالة فيه واالعتكاف، 
وهو أحد املساجد الثالثة التي تَُشدُّ إليها الرحال، لكن َقْصد 
إتيانه ف���ي أيام احلج هو املكروه؛ ف���إن ذلك تخصيص وقت 
معنيَّ بزيارة بيت املقدس، وال خصوص لزيارته في هذا الوقت 
على غيره. ثم فيه أيضااً مضاهاة للحج إلى املس���جد احلرام، 
وتش���بيهااً له بالكعبة، ولهذا قد أفضى إلى ما ال يشك مسلم 

في أنه شريعة أخرى غير شريعة اإلسالم« )2(.
وما أملح إليه ش���يخ اإلسالم من تبديل شريعة اإلسالم قد 
أضحى ظاهرااً جلّيااً عند الروافض؛ ففي زندقة جوفاء وكذبة 
صلعاء جاء في كافي الكليني: »من زار قبر احلسني يوم عرفه 

كتب الله له ألف حجة وألف عمرة وألف غزوة« )3(.
فهذا املكر املكش���وف واإلفك الرخيص ما هو إال س���عي 
���ي، وَطْمس احلنيفية ملة  متعث���ر ألجل نبش ملة عمرو بن حُلَ
إبراهيم - عليه الس���الم - وَصْرف الناس عن احلج إلى بيت 

الله احلرام.
وأشار ابن تيمية في غير موطن إلى املباعدة عن تخصيص 
بق���اع بالزيارة والعبادة، وما في ذلك من إحداث في دين الله، 
ومجانبة سبيل املؤمنني، فقال: »وحجَّ النبي # ومعه جماهير 
املس���لمني، لم يتخلف عن احلج معه إال من شاء الله، وهو في 
ذلك كل���ه: ال هو وال أحد من أصحابه يأت���ي غار حراء، وال 
يزوره، وال ش���يئااً من البقاع التي ح���ول مكة، ثم بعده خلفاؤه 
الراش���دون وغيرهم من السابقني األولني؛ لم يكونوا يسيرون 

إلى غار حراء ونحوه للصالة فيه وال للدعاء« )4(.
واملقصود: أن اخلروج عن الشرع املنزل، والتفلُّت من لزوم 

 ���  اقتضاء الصراط املستقيم: 660/2.
 ��2 اقتضاء الصراط املستقيم: 6�7/2، وينظر: مجموع الفتاوى: �5/27.

 ��� انظر: أصول الشيعة للقفاري: 460/2.
 ��4 اقتضاء الصراط املستقيم: 797/2 = بتصرف يسير، وانظر: منهاج السنَّة النبوية: 

448/2، ومجموع الفتاوى: �44،��9/26.

غ لديهم احلج إلى املشاهد والقبور )5(، ولذا قال  السنَّة قد سوَّ
ابن تيمية: »من زار مكانااً من هذه األمكنة )يعني: الُقمامة( )6(، 
أو بيت حلم، أو كنائس النصارى( معتقدااً أن زيارته مس���تحبة 
والعب���ادة فيه أفضل من العبادة في بيته، فهو ضال خارج عن 

شريعة اإلسالم« )7(.
كما حرر أن )احل���رم( ال يطلَق إال على حرم مكة اتفاقااً، 
وحرم املدينة النبوي���ة عند اجلمهور؛ فال يصح إطالق احلرم 
على بيت املقدس، وال اخلليل )8(. فضالاً عن إطالقه على حرم 

جامعة ونحوها.
وذكر ابن تيمية أن الش���ياطني قد تمل أقوامااً من بالد 
بعيدة إل���ى عرفة، دون أن يتَِّبعوا الش���ريعة ويلزموا الطريقة 
النبوي���ة، وحكى أن أحد العلماء أنك���ر على هؤالء، فقال: »إن 
هذا الذي تفعلونه ال يُسقط الفرض عنكم، وال يتقبَّله الله حتى 
وا كما أمر الله ورسوله #، فقالوا: نحن نقبل منك ونحج  تجُّ
وا قالوا: جزاك الله خيرااً؛ فإنَّا في  معك على السنَّة؛ فلما حجُّ

ة ذقنا طعم العبادة لله وحالة احلج« )9(. هذه احَلجَّ
واملقصود أن أئمة السلف كابن تيمية - مثالاً - قد برعوا 
ف���ي إظهار هذه املعاني الكبي���رة، واملقاصد الكلية، واألصول 
اجلليلة لفريضة احلج، كم���ا أنهم حرروا وحققوا فروع احلج 
فة باع�ثُه  ومس���ائله التفصيلية؛ فإظهار َعَظَمة الكعبة املش���رَّ
تعظي���م الله - ع��ز وج��ل - وتعظي��م ش���ع���ائره وحرماته. 
ودين الله - تعالى - قائٌم على تعظيم الله وإجالله. واحلج من 
ملَّة التوحيد؛ إذ احلج نوع من القصد؛ فهو من توحيد اإلرادة 
والقصد )توحيد العبادة(، وفي��ه الدع�اء والتف����رغ إل�ى الل�ه 
- تعالى - في جميع مناسك احلج، والدعاء هو العبادة، إضافةاً 
د مخالفة املش����ركني ومجانبة  إل���ى ما يحويه احلج من تََقصُّ
أصح���اب اجلحي���م، وأيضااً فدين الله - تعال���ى - قائم على 
أصلني: أحدهما: أال نعبد إال الله كم���ا سب���ق، واآلخ��ر: أن 
ل هو آكد وأجلُّ أصول  ال يُعبد إال مبا شرع؛ فلزوم الشرع املنزَّ
الدين. واالعتصام بالسنَّة س���بيل النجاة، وكفيل مبحو البدع 
وَطْمِس���ها؛ إذ إن من لم يفعل املشروع والسنَّة وقع في املمنوع 

والبدعة كما هو مشاَهد. 
فيا له من دين لو أنَّ له رجاالاً!

 ��5 انظر: الرد على البكري �ت السهلي�: ص �06.
 ��6  قمامة: بالضم أعظم كنيسة للنصارى في بيت املقدس.

 ��7 مجموع الفتاوى: �4/27.
الصراط  واقتضاء   ،�5،��/27  -  ��7،��6/26 الفتاوى:  مجموع  انظر:   �8�  

املستقيم: 809/2.
 ��9 جامع املسائل: �/��2.
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الوقفة األوىل: نسبة القاعدة: 
إن الق�واع�د الش���رعي�ة عب�ارة ع�ن مع�اٍن مست�نب�ط�ة 
مما تقرر في شرع الله؛ بداللة الكتاب أو السنة أو اإلجماع، 
غير أن أهل العلم من الفقهاء واألصوليني واملتكلمني وغيرهم 
يقومون بصياغتها ووضعها ف���ي قالب يجعلها جامعة مانعة 
مختصرة ووافية، ثم يس���تدلون عليها مبا يشهد لها بالصحة 
راد، وهو األمر الذي يس����وِّغ نسبة تلك القواعد إليهم  واالطِّ

ولو على سبيل التجوز.
ومن هذا الباب نقول: إن هذه القاعدة منسوبة إلى شيخ 
لع على كتبه  اإلس���الم ابن تيمية - رحمه الله تعالى - فاملطَّ
وكت���ب تالميذه يجد تلك القاعدة واردة فيها بكثرة تصل إلى 
حدِّ التواتر، حيث يذكرها ش���يخ اإلس���الم في تعليقاته على 
بعض اآليات القرآني���ة الدالة على معنى القاعدة، أو يصف 
بها بع�ض أئم�ة ال�دين ممن س���ب�ق م�ن األنب�ياء واملرس�لني 
أو أتباعهم عليهم الصالة والسالم، أو حني يصف َمْن بعدهم 

من الصحابة والتابعني وغيرهم رضي الله عنهم. 
 وم���ن ذلك: قوله - رحمه الله تعال���ى -: »فمن أعطي 
الصبر واليق���ني جعله الله إمامااً في الدي���ن« )1(. وقوله في 
موض���ع آخر: »ولهذا كان الصب���ر واليقني اللذان هما أصل 
التوكل يوجبان اإلمامة في الدين« )2(. وكذلك َوْصُفه أبا بكر 
الصديق - رضي الله عنه - بأن الله قد جمع له بني الصبر 

 ��� مجموع الفتاوى: �2 / 80 .

 ��2 املصدر السابق: 28 / 442.

اجنوغو مباكي صمب السنغايل
 masyer@maktoob.com

ُتعــدُّ قاعــدة )بالصــرب واليقــني ُتنــال اإلمامــة يف 
الدين( مــن القواعد الشــرعية املهمــة، اليت يندرج 
حتتهــا الكثــري مــن األحــكام املتعلقة بأئمــة الدين؛ 
ام وأمراء وعلماء ودعــاة وغريهم، وفيما يلي  من حــكَّ
وقفــات ســريعة مع هــذه القاعــدة أرجو مــن خالهلا 
تقريب املعاين املســتكنة يف ثناياها؛ نصيحًة ألئمة 

املسلمني وعامتهم، واهلل ويلُّ التوفيق. 

)بالصبر واليقين ُتنال 
اإلمامة في الدين(

مع قاعدة:  }}وقفات 
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واليقني، وبهما استحقَّ وصف اإلمامة في الدين )1(.
وقد نَس���َب إلى ش���يخ اإلس���الم ابن تيمية قاعدة الصبر 
واليقني غيُر واحد من تالميذه، ومنهم على سبيل املثال: ابن قيِّم 
اجلوزية - رحمه الله - حيث يقول في كتابه )مدارج السالكني(: 
»سمعت شيخ اإلس���الم ابن تيمية يقول: بالصبر واليقني تُنال 
اإلمامة ف���ي الدين« )2(. وكذلك ابن كثي���ر - رحمه الله - في 
كتابه )تفسير القرآن العظيم(، عند تفسير اآلية )25( من سورة 
الس���جدة، حيث نسب القاعدة إلى بعض أهل العلم على سبيل 
اإلبهام، والذي يعرف العالقة الت���ي تربط بني اإلمامني ليكاد 
يجزم بأن ابن كثير ال يقصد بقوله: بعض العلماء؛ إال ش���يخه 

شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمهما الله، والله أعلم.
الوقفة الثانية: معىن اإلمامة:

مهم..، واإلمام كل  اإلمامة لغة: من »أمَّ القوم، وأمَّ بهم: تقدَّ
من ائتمَّ به قوم؛ كانوا على صراط مستقيم أو كانوا ضالني..، 
وإمام كل ش���يء قيُِّمه واملصلح له، والقرآن إمام املس���لمني، 
وس���يدنا محمد رس���ول الله # إمام األئمة، واخلليفة إمام 

الرعية، وإمام اجلند قائدهم..« )3(.
وأما اإلمامة في االصطالح: فقد شاع في ُعْرف الفقهاء 
ف  أن اإلمام���ة في األصل مرادفة لكلم���ة اخلالفة، وقد عرَّ
العلم���اء اخلالفة بتعريف���ات من أش���هرها: تعريف اإلمام 
امل���اوردي - رحم���ه الله تعالى - بأنه���ا: »نيابة عن صاحب 

الشرع في إقامة الدين وسياسة الدنيا بها« )4(. 
وي���رادف لفَظ اإلمامة ف���ي املعنى مصطل���ُح الزعامة 
الكبرى، والوالية العامة، كما قال اإلمام القلقشندي - رحمه 
الل���ه ت��عالى - في ك��تاب�ه )م��آث���ر األن��اف��ة( )5(، وك��ذلك 
املل�ك أو الوالية العظمى أو الرئاسة ونحوها؛ كما حقق ذلك 

األستاذ عبد القادر عودة؛ رحمه الله تعالى )6(.
غي���ر أن املراد باإلمامة في هذه القاعدة أعمُّ وأش���مل 
من اخلالفة والسلطان والوالية؛ كما قد يتبادر إلى األذهان، 

 ��� املصدر السابق: 8 / �8.
 ��2 انظر: مدارج السالكني: �54/2، دار الكتاب العربي، بيروت، ���9 هـ.

تأليف: محمد بن مكرم بن منظور، ط. دار صادر،  العرب: 25/�2،  انظر: لسان   ��� 
بيروت. 

 - مصر  وأوالده،  احللبي  البابي  مصطفى  شركة  ط.   ،5 ص  السلطانية،  األحكام   �4�  
القاهرة، ���9 هـ .

 ��5 �/8، ط. مطبعة حكومة الكويت، �985م.
 ��6 اإلسالم وأوضاعنا السياسية، ص �9 -94، تأليف: عبد القادر عودة، ط. مؤسسة 

الرسالة، بيروت، ��40 هـ .

فهي هنا تعني: الرياسة الشرعية لألمة اإلسالمية في حفظ 
الدين وسياس���ة الدنيا، وال ش���ك في أن هاتني الوظيفتني 
موكولتان في الدين اإلس���المي إلى أولي األمر من املسلمني، 
الذين جتب طاعتهم في املعروف؛ لقوله - تعالى - في محكم 
ُســـوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر  َها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَّ تنزيله: }َيا َأيُّ
ُســـوِل إن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن  وُه إَلى اللَِّه َوالرَّ ِمنُكْم َفإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشـــْيٍء َفُردُّ
ِباللَِّه َواْلَيْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَســـُن َتْأِوياًل{ ]النســـاء: ٥٩[، وقال 
الش���يخ محمد األمني الشنقيطي - رحمه الله تعالى - عند 
تفس���ير هذه اآلية: »والتحقيق في معن���ى اآلية الكرمية: إن 
املراد بأولي األمر ما يش���مل العلم���اء واألمراء؛ ألن العلماء 
مبلِّغون عن الله وعن رس���وله، واألم���راء منفذون، وال جتوز 

طاعة أحد منهم إال فيما أذن الله فيه...« )7(.
هم تلقيب  وقد درج على ألس���نة عوام املس���لمني وخواصِّ
مني من أهل العل���م والدع�وة ب� )األئمة( قدميااً وحديثااً  املقدَّ
وبدون نكير، وهو ما يدل عل���ى اإلجماع على دخول العلماء 
والدعاة تت اسم أئمة املسلمني ووالة أمورهم، ولذلك عقد 
اإلمام الاللكائي - رحمه الله تعالى - فصالاً في كتابه )شرح 
اه: )سياق ذكر  أصول اعتقاد أهل الس���نة واجلماعة( س���مَّ
من رس���م باإلمامة في الس���نة والدعوة والهداية إلى طريق 
االس���تقامة، بعد رس���ول الله # إمام األئمة(، ذكر فيه من 
الصحابة والتابع���ني وغيرهم ممن تولَّ���ى اخلالفة وَمْن لم 
يتولَّها، ممن ناب عن رسول الله # في إقامة الدين وإعالء 

كلمة الله؛ من السالطني واألمراء والدعاة والعلماء )8(.
الوقفة الثالثة: معىن اليقني: 

 قال اجلوهري في تعريفه: »اليقني: العلم وزوال الشك، 
يقال منه: يقنت األمر، واس���تيقنت، وتيقنت؛ كله مبعنى وأنا 

على يقني منه« )9(.
وقد أورد ابن القيم في )مدارج السالكني( عدة تعريفات 

اصطالحية لليقني، ومن أجمعها وأمنعها ما يلي: 
1- ق���ول اجلنيد - رحمه الله -: »اليقني هو اس���تقرار 

الفكر  دار  ط.  الشنقيطي،  األمني  محمد  الشيخ  تأليف:   ،�29/7 البيان:  أضواء   �7�  
للطباعة والنشر، بيروت، �4�4هـ .

 ��8 انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة: �/�0، تأليف: اإلمام هبة الله بن 
حسن بن منصور الاللكائي، ط. دار طيبة للنشر والتوزيع، ���4 هـ .

 ��9 الصحاح، للجوهري، 6 /2�9، ط. دار العلم للماليني، بيروت.
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العلم الذي ال ينقلب وال يتحول وال يتغير في القلب« )1(.
اق - رحم���ه الله -: »اليقني على  2- ق���ول أبي بكر الورَّ
ثالث���ة أوجه: يقني خبر، ويقني داللة، ويقني مش���اهدة« )2(. 
ويش���رح ابن القيم ه���ذه األنواع الثالثة م���ن اليقني قائالاً: 
»ويريد بيقني اخلبر: س���كون القلب إلى خبر املخبر ووثوقه 
ب���ه. وبيقني الداللة: م���ا فوقه، وهو أن يقي���م له مع وثوقه 
بصدق���ه األدلَة الدالة على ما أخب���ر به، وهذا كعامة أخبار 
اإلميان والتوحيد. وبيقني املش���اهدة: أن يكون املخبر به في 

قلوبهم كاملرئي لعيونهم« )3(.
 واملالحظ هو أن كال التعريف���ني واٍف باملقصود، وهو أن 
ق إليه ش���ك، أو اإلدراك التام،  اليق���ني هو العلم الذي ال يتطرَّ
غير أنهما أق���رب ما يكونان إلى اصط���الح املتكلِّمني وعلماء 
الس���لوك والتربية. وهناك تعريف آخر لليقني عند املن��اطق��ة 
واألص��ولي��ني ذكره ابن قدامة - رحمه الله تعالى - في مقدمة 
ك�تاب�ه )روض�ة الناظ�ر وج�نة امل�ناظر( حي�ث ي�ق��ول: »اليق�ني 
م���ا أذعنت النفس إلى التصديق ب���ه وقطعت به، وقطعت بأن 
قطعها ب���ه صحيح بحيث لو ُحكي لها ع���ن صادق خالفه لم 
تتوق���ف في تكذي���ب الناقل؛ كقولنا الواحد أق���ل من االثنني، 
وشخص واحد ال يكون في مكانني، وتصور اجتماع ضدين« )4(.

فاملراد باليق���ني في الدين هنا: العل���م التام والتصديق 
اجل�ازم بح�قائ�ق ال�دي�ن؛ سواء كان ذلك م�ا تع�لق بأص�ول�ه 
أو فروع���ه. أو بتعبير آخ���ر هو: التص���ور الصحيح ملبادئ 

اإلسالم.
الوقفة الرابعة: معىن الصرب:

د بي�ن »احلب�س، والك�ف،  املع�ن�ى اللغ�وي للص�بر ي�ت�ردَّ
أو املنع، وم�نه: ُقِتَل ف�الن صبرااً إذا أُمسك وُحبس، ومنه قوله 
- تعالى -: }َواْصِبْر َنْفَســـَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَُّهم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشِيّ 

ُيِريُدوَن َوْجَهُه{ ]الكهف: ٢٨[، أي: احبس نفسك معهم« )5(. 
وأم���ا في االصط���الح فهو: »حبس النف���س عن اجلزع 
والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس اجلوارح عن 

التشويش« )6(.

 ��� مدارج السالكني: 2 /�98.
 ��2 املصدر السابق: 2 / 400.

 ��� مدارج السالكني: 2 / 400.
 ��4 روضة الناظر وجنة املناظر، ص 26، ط. دار الكتاب العربي، بيروت، ��40 هـ .

 ��5 مدارج السالكني: 2/ �55.
 ��6 املصدر السابق: �56/2.

درجات الصرب ومراتبه: 

والصبر على درجات، هي:
1 - »الصب���ر عن املعصية مبطالع���ة الوعيد؛ إبقاءاً على 
اإلميان، وحذرااً من احلرام، وأحسن منها الصبر عن املعصية 
 ، حياءاً...«؛ فال يق�����رب كبائ�ر الذن�وب وامل�عاص�ي؛ ِمْن زنىاً
أو ش���رب خمر، أو تعاطي ميسر، أو سماع غناء، أو نََظٍر إلى 
حرام، ويترفع عن الشبهات؛ كحلق اللحية مثالاً، أو مصافحة 
األجنبي���ات، أو التدخني، وكلها من احملرمات في الش���ريعة 
اإلس���المية على الراجح من أقوال العلم���اء ال يقترفها أهل 
االس���تقامة في الدين من عوام املسلمني؛ فضالاً عن أئمتهم؛ 
ألن أكثرهم ما بني س���ابق باخليرات ومقتصد في الطاعات، 
لَمة ألنفس���هم الفاس���قون بارت���كاب الكبائر  ويقلُّ فيهم الظَّ
واإلص���رار على الصغائر، قال - تعالى -: }ُثــــمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب 
ْقَتِصٌد َوِمْنُهْم َساِبٌق  الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمْنُهْم َظاِلـٌم ِلَّنْفِسِه َوِمْنُهم مُّ

ِباْلـَخْيَراِت ِبإْذِن اللَِّه َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبيُر{ ]فاطر: ٣٢[. 
 2 - »الصب���ر على الطاع���ة؛ باحملافظة عليه���ا دوامااً، 
وبرعايتها إخالصااً، وبتحسينها علمااً...«، وأحب هذه الطاعات 
إلى الله بعد اإلميان فرائض اإلس���الم وأركانه من صالة وزكاة 
نوا أنفسهم على التقرب  وصيام وحج، وعلى أئمة الدين أن يوطِّ
إلى الله - تعالى - بعد هذه الواجبات بالنوافل، ويقوُّوا صلتهم 
به - س���بحانه - بسائر التطوعات؛ حتى يكونوا من أولياء الله 
وأحبائه الذي���ن يكونون مع الله في اخلل���وة واجل�لوة؛ ملا في 
احلديث القدسي من قول الله - تعالى - فيما يرويه عنه رسوله 
ب إليَّ عبدي بشيء أحبُّ إليَّ مما افترضت عليه،  #: »وما تقرَّ
وما يزال عبدي يتق���رب إليَّ بالنوافل حتى أحبَّه، فإذا أحببته 
كنت س���معه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي 
يبطش بها، ورجله التي ميشي بها، وإن سألني ألُعطينَّه، ولئن 
استعاذني ألُعيذنَّه، وما ترددت عن شيء أنا فاعلُه تردُّدي عن 

نَْفس املؤمن يكره املوت وأنا أكره مساَءتَُه« )7( .
3- »الصبر في البالء مبالحظة حسن اجلزاء، وانتظار 
روح الف���رج، وتهوين البليَّة بعد أيادي املنن، وبذكر س���والف 
النِّ�عم« )8(. وه��ذا النوع من الصبر هو اإلكس���ير الذي يقل�ب 
ما يصيب املؤمن من ش���رٍّ إلى خير له ف���ي الدين والدنيا، 

 ��7 أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الرقاق، باب: التواضع. 
 ��8 انظر: مدارج السالكني: � /�62 - �64. 
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فيُْؤَجر على مصابه، ويهون عليه بالؤه. قال رس���ول الله #: 
»عجب���ااً ألمر املؤمن إن أمره كل���ه خير، وليس ذلك ألحد إال 
اء شكر فكان خيرااً له، وإن أصابته  للمؤمن: إن أصابته س���رَّ

اء صبر فكان خيرااً له« )1(. ضرَّ
ويع��بِّر بعض أهل العلم عن ه��ذه الدرج��ات باألق�سام 
ة في االصطالح، فكلهم يهدفون إلى  أو األنواع، وال مش���احَّ
الرب���ط بني الصب���ر ومتعلقاته، وهي ف���ي جملتها ال تخرج 
ع���ن ثباٍت على واجب، ومجانبة عن حرام، وتس���ليم لقضاء 
وق���در، وقد يحصل املرء من هذه الدرج���ات أو األقس�����ام 
أو األن��واع ما يرش���حه ملقام اإلمامة ف���ي الدين، وال يكون 
بالضرورة معصومااً من اخلطأ أو الذنب؛ فقد يخطئ اإلمام 
أو يذنب، فيتذكر ويتوب، وال يعود خطؤه أو ذنبه على إمامته 
باإلبطال أو على أهليَّته لها بالزوال، قال - تعالى -: }َوالَِّذيَن 
ا َوَعالِنَيًة  الَة َوَأنَفُقوا ِمَّا َرَزْقَناُهْم ِسًرّ ِهْم َوَأَقاُموا الصَّ َصَبُروا اْبِتَغاَء َوْجِه َرِبّ

اِر{ ]الرعد: ٢٢[. َئَة ُأْوَلِئَك َلُهْم ُعْقَبى الدَّ ِيّ َوَيْدَرُءوَن ِباْلـَحَسَنِة السَّ
وعل�ي���ه؛ فإن م���ن الغلوِّ في الفهم والتص���ور أن يعت�قد 
اإلنس���ان أنه ال يصل���ح للق�يادة أو ال يت�أه���ل لإلم�ام�ة إال 
الك�املون من الناس الذين ال يخ�طئون في قول من أقواله�م 
ف���ي الدي�ن أو الدنيا، وال يصدر منهم ذنب مهما صغر وتاب 
منه صاحبه. وإذا نظرنا في س���ير من اشتهرت إمامتهم من 
املتقدمني أو من املتأخرين نرى أنهم لم يسلموا من األخطاء 
في فتاويهم ومذاهبهم إن كان���وا من العلماء، ولم ينجوا من 
الزالت في سياس���اتهم وحكوماتهم ب���ني الناس إن كانوا من 
ع���ى العصمة من  األم���راء، ولم يُْؤثَر ع���ن أحد منهم أنه ادَّ
الذنوب مطلقااً، بل إن بعضهم ممن كان له س���وابق تاب منها 
وأقلع، حتى صار إمامااً في الدين يُتََّبع، وكلهم كان يلهج بدعاء 
َة  يَّاِتَنا ُقرَّ عباد الرحمن: }َوالَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا َهْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذِرّ

َأْعنُيٍ َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقنَي إَماًما{ ]الفرقان: ٧٤[.
مفــردات  بــني  العالقــة  اخلامســة:  الوقفــة 

القاعدة:
هناك عالق���ة وطيدة وصلة وثيقة ب���ني كلٍّ من الصبر 
واليق���ني من جهة، وبينهما وبني اإلمامة الش���رعية والقيادة 

الدينية من جهة أخرى.
العالقة بني الصرب واليقني: 

 ��� أخرجه مسلم، كتاب: الزهد والرقائق، باب: املؤمن أمره كله خير، ح 2999. 

 يبنيِّ ابن القي���م - رحمه الله تعالى - هذه العالقة في 
معرض تفس���يره لآلية الكرمية: }َفاْصِبْر إنَّ َوْعـــَد اللَِّه َحقٌّ َوال 
نََّك الَِّذيَن ال ُيوِقُنوَن{ ]الـــروم: ٦٠[، قال - رحمه الله -:  َيْســـَتِخفَّ
»فأمَره بأن يصبر، وال يتش���بَّه بالذين ال يقنَي عندهم، فإنهم 
لعدم صبرهم خفوا واستخّفوا قومهم، ولو حصل لهم اليقني 
احلق لصبروا وما خفوا وال اس���تخّفوا، فم���ن قلَّ يقينه قلَّ 
، فاملؤمن الصابر رزين؛  صبره، ومن قلَّ صبره خفَّ واستُِخفَّ
ألن���ه ذو لبٍّ وعقل، ومن ال يقني ل���ه وال صبر عنده خفيف 
طائش، يلعب به األهواء والشهوات، كما تلعب الرياح بالشيء 

اخلفيف؛ والله املستعان« )2(.
وال مزيد في احلقيق���ة على هذا الكالم الوجيز واملفيد 
في بابه، والذي نس���تفيد منه أن العالقة بني الصبر واليقني 
عالقة استلزام؛ ألن العلم التام بالشيء وما يجلبه للمرء من 
خير أو يدفعه عنه من شر؛ يستلزم قوة وصبرااً في أداء ذلك 
الف��عل، وقلَّ م��ثله ف�يم���ا يقت��ضيه ذلك العلم من الت��رك 
وما يترتب عنه من نتائج، فاملترش���ح إلمامة املتقني إذا كان 
م���ن أهل اليقني بحقائق دين اإلس���الم من عقائد صحيحة 
وش���عائر فاضلة وشرائع عادلة، وعلم بأن ال فالح في الدنيا 
واآلخ���رة إال بالتمس���ك بأهدابها؛ ال بد أن يك���ون ذا رزانة 
وشخصية عالي��ة ال تنقاد إلى ش���بهات البدع والضالالت، 
وال تنس���اق وراء مخ��تلف الشهوات. وانظر إلى حال األنبياء 
- عليهم السالم - وكذلك ورثتهم العلماء من بعدهم ملا كانوا 
أه���ل يقني مبا أمر به الله من اإلميان والعمل الصالح، كيف 
عرفوا بطالن غيره وقبحه، ولم يلتفتوا إلى ش���بهات الكفار 
واملشركني وأهل البدع في معارضة احلق، كما لم مينعهم من 
العمل مبا علموا رغبة وال رهبة، وما مظاهر احَلْوِر بعد الَكْوِر 
التي نرصدها في حياة الدارجني في سلك اإلمامة من غير 
أهله���ا ممن يقصر في علم أو في عمل فيخلط علمااً بجهل، 
أو يشوب ُسنَّةاً ببدعة، أو طاعة مبعصية؛ ليس ذلك إال دليالاً 
قاطعااً على أهمي���ة تصيل الصبر واليقني وضرورتهما في 
بناء الش���خصية القيادية املنشودة لنيابة صاحب الشرع في 

القيام بوظائفه املتنوعة. 
 العالقــة بــني الصــرب واليقــني وبــني اإلمامــة يف 

الدين:
 ��2 التبيان في أقسام القرآن: �/55، ط. دار الفكر،  بيروت.
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أما هذه العالقة فهي عالقة شرط مبشروطه، والشرط 
ف���ي اصطالح األصوليني هو: ما يلزم من عدمه العدم، وال يلزم 
م���ن وجوده وج���ود وال عدم لذاته. وُجلُّ ش���روط اخلالفة، 
وكذلك أكثر آداب العلماء وصفات الدعاة إلى الله - تعالى - 
عند التأمل؛ جندها مندرجة تت هذين األصلني العظيمني: 
الصبر واليق���ني، وفوات بعضها مناٍف لكم���ال اإلمامة في 
الدين، كما أن انعدام بعضها اآلخر مناٍف لصحتها، وال يوجب 
توفرها في كل شخص من املسلمني تبوُّؤه منزلة اإلمامة في 

الدين لسبب أو آلخر.
الوقفة السادسة: أدلة القاعدة: 

إن مجرد نسبة قاعدة أو رواية مذهب إلى زيد أو عمرو 
من العلماء، مهما بذل اإلنسان في ذلك من جهد في البحث 
والتحقيق؛ ال يكفي إلكس���اب تل���ك القاعدة أو ذلك املذهب 
األصالَة الشرعية أو الصوابية املطلقة؛ إذ ال حجة في الشرع 
لغي���ر كالم الله وكالم رس���وله # وما ش���هدا له باحلجية 
كاإلجماع والقياس وغيرهما من األدلة، ولهذا نسعى في هذه 
الوقفة جاهدين لذكر ما نراه صاحلااً لالستدالل على صحة 
قاعدة الصبر واليقني، والله املستعان وعليه التكالن، فنقول 

وبالله التوفيق: 
 دلت على قاع���دة )بالصبر واليقني تُن���ال اإلمامة في 
الدي���ن( آياٌت كثيرة من القرآن الك���رمي، وأحاديث صحيحة 
من الس���نة النبوية، كما أن معناها متَّفق مع مقصود الشارع 
احلكيم في أح���كام اإلمامة، وهديه في الدع���وة والتربية، 

وأصول املدنية والعمران البشري. 
أواًل: من اآليات القرآنية الدالة على القاعدة:

ا  ًة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا َلـمَّ 1- قول���ه - عز وجل -: }َوَجَعْلَنا ِمْنُهْم َأِئمَّ
َصَبُروا َوَكاُنوا ِبآَياِتَنا ُيوِقُنوَن{ ]السجدة: ٢٤[، واآلية تخبر بوضوح 
بأن اإلمامة لم تصل لهؤالء املوصوفني بها إال بعد صبرهم 
ات الدنيا وشهواتها، و »كونهم  على طاعة الله وعزوفهم عن لذَّ
أهل يقني مبا دلَّتهم عليه احلجج الش���رعية، وأه�ل تص�دي�ق 
ملا تبني لهم من احلق من التوحيد وجميع مسائل اإلميان« )1(؛ 
كم���ا يقول اإلمام الطبري؛ رحمه الله. وميكن القول: إن هذه 
اآلي���ة نصٌّ على القاعدة؛ ملا أخب���ر الله فيها من جعل أولئك 
النفر من بني إسرائيل أئمة، مع ذكر األسباب املوجبة لبلوغهم 

 ��� انظر: تفسير الطبري: �2 / ���.

تلك املنزلة وهي اجتماع اليقني في دين الله والصبر الذي لم 
يذكر في اآلية متعلقاته؛ إمعانااً في التعميم ليش���مل كل أنواع 
الصب���ر؛ من صبر على طاعة الله بامتثال أوامره، وصبر عن 
معصية الل���ه باجتناب نواهيه، وصبر على قضاء الله وقدره؛ 
مينع النفس عن التسخط وميسك اللسان عن الشكوى، وينهى 
اجلوارح عن التش���ويش، ويهدي القلب إلى الرضا، ويرش���د 

العقل إلى البصيرة في التعامل مع األقدار بصفة إيجابية. 
ًة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا َوَأْوَحْيَنا  2- وقوله - تعالى -: }َوَجَعْلَناُهْم َأِئمَّ

َكاِة َوَكاُنوا َلَنا َعاِبِديَن{. الِة َوإيَتاَء الزَّ إَلْيِهْم ِفْعَل اْلـَخْيَراِت َوإَقاَم الصَّ
 ]األنبياء: ٧٣[

وهذه اآلية نزلت في الفئة املسلمة من آل إبراهيم - عليه 
الس���الم - التي تولَّت قيادتُها نش���ر الدعوة وتربية املؤمنني 
من بعده على أس���اس التوحيد اخلال���ص والعمل الصالح.
ًة  ق���ال اإلمام الطبري - رحمه الله -: »وقوله: }َوَجَعْلَناُهْم َأِئمَّ
َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا{ يقول - تعالى ذكره -: وجعلنا إبراهيم وإسحاق 
ويعق���وب أئمة يُؤمَتُّ بهم في اخلير ف���ي طاعة الله في اتِّباع 

أمره ونهيه ويقتدى بهم ويُتََّبعون عليه« )2(.
 والهداية بأمر الله تقتضي كون الهادي عاملااً بش���رع الله 
موقنااً بآياته، عامالاً مبا علم وداعيااً إليه وصابرااً على األذى 
فيه، وإال سلك بنفسه ومبن تبعه سبيل الضالني العابدين الله 

على جهل، أو املغضوب عليهم املخالفني ألوامر الله )3(.
3- قوله - تعالى -: }َواْذُكْر ِعَباَدَنا إْبَراِهيَم َوإْسَحاَق َوَيْعُقوَب 
ُأْوِلي اأَلْيِدي َواأَلْبَصاِر{ ]ص: ٤٥[، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
- رحم���ه الله -: »فاأليدي: القوة في أم���ر الله، واألبصار: 
البصائ���ر في دين الل���ه؛ فبالبصائر يُدَرك احل���ق ويُعَرف، 

ن من تبليغه وتنفيذه« )4(. وبالقوة يُتََمكَّ
وأه���ل الص���بر واليقني هم َحَملَة الدعوات املهتدية في 
كل زم��ان وم��كان، يقول ش���يخ اإلسالم ابن تيمية - رحمه 
الله تعالى -: »ومن املس���تقر في أذهان املس���لمني أن ورثة 
الرس���ل وخلفاء األنبياء هم الذين قاموا بالدين علمااً وعمالاً 
ودع���وة إلى الله ورس���وله؛ فهؤالء أتباع الرس���ول # حقااً، 
وهم مبنزلة الطائفة الطيبة م���ن األرض التي زكت، فقبلت 

 ��2 تفسير الطبري: 49/�7، ط. دار الفكر، بيروت، �405هـ .
 ��� تفسير القرطبي: ��/�05، ط. دار الشهب، القاهرة، ��72هـ .

 ��4 مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية: 92/4.
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املاء فأنبتت الكأل والعش���ب الكثير؛ فزكت في نفسها، وزكى 
الن���اس بها، وهؤالء هم الذين جمعوا بني البصيرة في الدين 
والقوة على الدعوة، ولذلك كانوا ورثة األنبياء الذين قال الله 
- تعالى - فيهم: }َواْذُكْر ِعَباَدَنا إْبَراِهيَم َوإْســـَحاَق َوَيْعُقوَب ُأْوِلي 

اأَلْيِدي َواأَلْبَصاِر{«  )1(. 
ثانيًا: األدلة من األحاديث النبوية:

ويدخل تتها كل حديث اش���تمل عل���ى األمر بتصحيح 
ن احلثَّ  اإلميان أو تكميله بالنس���بة ألئمة املسلمني، أو تضمَّ
على الصبر والقوة في إقامة الدين ونصرته، وخاصة ما كان 
اخلطاب فيه موجهااً بصراح���ة أو ضمنااً إلى طائفة العلماء 

واألمراء، ومن جملة تلك األحاديث:
1- قول���ه #: »إن الله يبعث له���ذه األمة على رأس كل 
د لها دينها« )2(، واملعنى اإلجمالي للحديث  مائة سنة من يجدِّ
هو: عصمة الل���ه - تعالى - ملعالم اإلس���الم من االندراس 
الكلي والذهاب األبدي، مبا يقيِّضه - س���بحانه - من أئمة 
الدين الذين يقومون بتجديده وإحياء معامله بني فترة وأخرى، 
وق���د أورد صاحب )عون املعبود( بعض أق���وال العلماء في 
بيان معنى جتديد الدي���ن فقال: »)من يجدد( مفعول )يبعث 
له���ا( أي: لهذه األمة، )دينها( أي: يبني الس���نة من البدعة، 
ويكثر العل��م، وينص��ر أهل�ه، وي�كس���ر أهل البدعة ويذلهم، 
قالوا: وال يك���ون إال عاملااً بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة، 
قاله املناوي في فيض القدير ش���رح اجلامع الصغير، وقال 
العلقمي في ش���رحه معنى التجديد: إحي���اء ما اندرس من 

العمل بالكتاب والسنة واألمر مبقتضاهما« )3(.
وكلها معاٍن متقاربة ال تخرج عن وظائف أئمة الدين من 
املجددين وغيرهم، وإن كان دور املجددين في القيام بها آكد 
وأبلغ، وذلك لظهور أعمالهم التجديدية بني الناس وتأثيرهم 
في أحداث زمانهم كما قال اإلمام الس���يوطي في قصيدته 

اة )التنبئة مبن يبعث الله على رأس كل مائة(: املسمَّ
املائة والشرط في ذلك أن متضي 

الفئ�ة ب��ني  ح�ياته  على  وه�����و 

 ��� مجموع فتاوى شيخ اإلسالم: 9�/4.
 ��2 أخرجه أبو داود في كتاب: املالحم. وأخرجه احلاكم في املستدرك على الصحيحني، 

كتاب: الفنت واملالحم. والطبراني في املعجم األوسط. 
الكتب  دار  ط.  أبادي،  العظيم  احلق  شمس  حملمد   ،260/�� املعبود:  عون  انظر:   ���  

العلمية، بيروت، �4�5 هـ .

مقام������ه إل��ى  بالعلم  ي��ش��ار 
وين����شر الس���نَّة ف���ي ك���الم��ه )4(
د من إقامة دين الل���ه ال يتأتَّى لغير  وما يق���وم به املجدِّ
عالم بالدين؛ أصوله وفروعه، صابر محتس���ب على ما يلقى 
دون في التحلِّي بصفتَْي  في س���بيل الله. وقد يتفاوت املج���دِّ
الصب���ر واليقني، فتبرز في بعضهم صف���ة اليقني وفروعه؛ 
كاملش���تغلني بعلوم الش���ريعة من فطاحل املفسرين والفقهاء 
واحملدثني وغيرهم فيكون مجال جتديدهم في جانب العقائد 
والتصورات غالبااً على غي���ره من اجلوانب، كما تكون صفة 
الصبر وما يتفرع عنه أظهر عن���د آخرين منهم فيكرِّس كلٌّ 
جهوَده التجديدية في إصالح ما اندرس من الشعائر وإحياء 
ما انطمس من الس���نن. واملجدد قد يكون من العلماء أو من 
األمراء، واش���تراط الصبر واليقني في هؤالء من املتقرر في 

الشريعة اإلسالمية. 
2- قول���ه #: »إن الله ال يقبض العل���م انتزاعااً ينتزعه 
م���ن الناس، ولكن يقبض العلم بقب���ض العلماء، حتى إذا لم 
يترك عاملااً اتخذ الناس رؤوس���ااً جهاالاً فُس���ئلوا فَأْفتوا بغير 
عل���م، فَضلُّوا وأَضلُّوا« )5(، ومفهوم احلديث يدل على خطورة 
اتخاذ األئمة من غير أه���ل اليقني والصبر؛ ألنهم ال يهدون 
الناس إلى الصراط املس���تقيم؛ سواء كانوا مفتني كحال من 
ذك���ر وصفهم في احلديث، أو كانوا قضاة، أو دعاة إلى الله، 
فإنهم ما لم يصدروا عن علم وفقه في الدين فإنهم من أهل 
الضالل واإلضالل واجلهل واملخالفة ألوامر الله؛ ألن اإلقدام 
عل���ى الفتوى أو القضاء ونحوهما بغي���ر علم ناجت عن عدم 
الصبر على تصيل الش���روط الواجبة في املفتني والقضاة. 
وأم���ا ضاللهم وإضاللهم فهو بس���بب إفتائه���م وقضائهم 

بأهوائهم وعقولهم املجردة.
3- قول���ه #: »يحمل هذا العلم م���ن كل خلف عدولُه، 
ينف���ون عن���ه تأويل اجلاهل���ني وتريف الغال���ني وانتحال 
اس  املبطلني« )6(، حيث بنيَّ رسول الله # أن حماة الدين وحرَّ
العقيدة في كل جيل من أجيال األمة اإلسالمية املتعاقبة هم 

 ��4 أورد البيتني العظيم أبادي في �العون� عند ذكر أقوال العلماء في شرح احلديث. 
 ��5 متفق عليه؛ أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب: كيف يقبض العلم، ح �00. ومسلم: 
كتاب العلم، باب: رفع العلم وقبضه وظهور اجلهل والفنت في آخر الزمان. وأخرجه 

غيرهما من األئمة. 
 ��6 أخرجه الطبراني في مسند الشاميني، برقم 599.
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عدوله. والعدالة املس���تجمعة لشروطها وصف جامع ملعاني 
فها أهل االصط���الح بتعريفات كلها  اليق���ني والصبر؛ إذ عرَّ
يفيد االس���تقامة على دين الله في االعتقاد والقول والعمل، 
ومم���ا قالوه في تعريف العدل: »الع���دل هو من ُعرف بأداء 
ى ما نهى عنه،  فرائضه – اإلس���الم - ولزوم ما أمر به، وتوقَّ
ى احلق والواجب في أفعاله  وجتنَّب الفواحش املسقطة، وترَّ
ى في لفظه مما يثل���م الدين واملروءة، فمن  ومعاملت���ه، وتوقَّ
كانت ه���ذه حاله فهو املوصوف بأنه عدل في دينه ومعروف 
بالصدق في حديثه...« )1(. وهذه كلها من صفات أئمة الدين 

وقادة املؤمنني.
4- قوله #: »لس���ت أخاف على أمت���ي ج�وعااً يق�تلهم 
وال عدوااً يجتاحهم، ولكني أخ���اف على أمتي أئمة مضلني؛ 
إن أطاعوهم فتنوهم وإن عصوهم قتلوهم« )2(، وفي احلديث 
بيان خلطورة تس���لُّط األئمة املضلِّني اآلمرين بالبدع والفسق 
والفج���ور على رقاب األمة، الذي���ن يحكمونها بغير ما أنزل 
الله، ويسوسونها على غير منهاج رسول الله #. وال شك أن 
س���بب ظهور مثل هذا الصنف من األئمة هو غياب خصلتَْي 

الصبر املانع من الظلم، واليقني العاصم من اجلهل. 
ل في وصف الله - س���بحانه وتعالى - احلكام  ومن تأمَّ
بغي���ر ما أنزل بالكفر في قول���ه: }َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَـــا َأنَزَل اللَُّه 
َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن{ ]املائدة: ٤٤[، وبالفس���ق في قوله: }َوَمن 
لَّْم َيْحُكم ِبَا َأنَزَل اللَُّه َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن{ ]املائدة: ٤٧[، وبالظلم 
اِلـُموَن{  في قوله: }َوَمـــن لَّْم َيْحُكم ِبَا َأنـــَزَل اللَُّه َفُأْوَلِئَك ُهـــُم الظَّ
]املائدة: ٤٥[؛ أدرك حقيقة ذلك؛ ألن الفسق والظلم الذي دون 
الش���رك مما يتنافى مع الصبر، كما أن الكفر ال يصدر من 
عالم بالله وأسمائه وصفاته عامٍل مبقتضى ذلك العلم، قال 
ُه ِبَكِلَماٍت َفَأَتَُّهنَّ َقاَل إِنّي َجاِعُلَك  - تعال���ى -: }َوإِذ اْبَتَلى إْبَراِهيَم َربُّ
اِلـِمنَي{ ]البقرة:  يَِّتي َقاَل ال َيَناُل َعْهـــِدي الظَّ ِللنَّـــاِس إَماًما َقاَل َوِمـــن ُذِرّ
١٢٤[، قال الس���عدي - رحمه الله -: »أي: ال ينال اإلمامة في 
ها وح���طَّ قدرها؛ ملنافاة الظلم  الدين َمْن ظلم نفس���ه وضرَّ
له���ذا املقام فإنه مقاٌم آلتُه الصبر واليقني، ونتيجته أن يكون 

 ��� انظر: الكفاية في علم الرواية: �/70، تأليف: اخلطيب البغدادي، ط. املكتبة العلمية، 
املدينة املنورة. 

 ��2 أخرجه الطبراني في املعجم الكبير: �49/8، ط. مكتبة الزهراء، املوصل �404هـ، 
 ،�229 رقم  الترمذي  وسنن   ،4252 رقم  داود  أبي  سنن  في  شاهد  وللحديث 

وصححه األلباني بلفظ: »إمنا أخاف على أمتي األئمة املضلنّي«.

صاحبه على جانب عظيم من اإلمي���ان واألعمال الصاحلة 
والشمائل الس���ديدة واحملبة التامة واخلشية واإلنابة؛ فأين 
الظلم وهذا املقام؟ ودلَّ مفهوم اآلية أن غير الظالم س���ينال 

مقام اإلمامة ولكن مع إتيانه بأسبابها« )3(. 
 واعلم - أخ����ي القارئ الك�ري����م! - أن من�زل�ة أئ�مة 
الدي���ن في األمة مبنزل���ة أرباب البيوت ف���ي أهليهم، وقد 
أوج���ب الله عليهم وقاية أهليهم م���ن النار مبا يأمرونهم به 
من اإلميان بالله وطاعته وترك معصيته ومخالفة أمره، قال 
َها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَســـُكْم َوَأْهِليُكْم َناًرا َوُقوُدَها  - تعال���ى -: }َيا َأيُّ
النَّـــاُس َواْلـِحَجاَرُة َعَلْيَها َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشـــداٌد الَّ َيْعُصـــوَن اللََّه َما َأَمَرُهْم 
َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن{ ]التحرمي: ٦[، وهذا في حق عامة املسلمني 
حيث يج���ب على جميعهم وقاية أهليه���م النار. وأما رؤوس 
رون ألداء فروض الكفايات،  األمة وقادتها املهديُّون فهم يتصدَّ
ووقاية جماعة املسلمني من النار مبا يقومون به من حراسة 
عقائدهم من التحريف، وصيانة أعمالهم من البدع، وحماية 
دياره���م من الظلم واالحتالل. وإذا كان يش���ترط في تعليم 
األهل علمااً وصبرااً بقدر تلك املسؤولية احملدودة؛ فكيف مبن 
عهد إليه نيابة الرس���ول # في أمته، وفي احلديث: »كلُّكم 
ِتِه: اإِلماُم راٍع َوَمسؤوٌل عن َرعيَّتِه،  راٍع، وكلكم َمسؤوٌل عن َرعيَّ
ُجُل راٍع في أهلِه َوهَو َمس���ؤوٌل عن رعيَّتِه، َواملرأَةُ راعيٌة  والرَّ
في بيِت َزوِجها َوَمس���ؤولٌة عن َرعيَِّتها، واخلادُم راٍع في ماِل 

سيِّدِه َوَمسؤوٌل عن َرعيَّتِه« )4(.
وكما أسلفنا؛ فإن كل حديث اش���تمل على التنويه بدور 
أه���ل العلم والفق���ه في الدين، أو فيه ذك���ر لصفات األئمة 
واحلكام الع���دول، أو تعرَّض ألهمية الصب���ر والثبات على 
احلق بالنس���بة ألئمة الدين من العلم���اء واألمراء؛ فهو دليل 

على قاعدة الصبر واليقني وشاهٌد على صحتها. 
 ثالثًا: كون القاعدة متفقة مع مقاصد الشريعة:

وأما املس���لك الثالث من مسالك االستدالل على القاعدة 
ع  فه���و كونها متفقة م���ع الغايات والِعلَل التي من أجلها ُش���رِّ
كثير من األحكام الس���لطانية، واآلداب املرعيَّ�ة في حق األئمة 
والعلماء والدعاة. يق���ول العالمة ابن خلدون - رحمه الله -: 
»مقصود الشارع في الناس هو تصيل مصالح الدين والدنيا، 

 ��� تفسير السعدي: �/65.
 ��4 أخرجه البخاري. 
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في احلياة األولى واآلخرة، وال يتم ذلك إال بحمل الكافة على 
األحكام الش���رعية في أحوال دنياهم وآخرته���م، وكان هذا 
احلكم ألهل الش���ريعة وهم األنبياء ومن قام فيه مقامهم وهم 

اخللفاء« )1(.
وله���ذا جن���د ُجلَّ ما يذكر ف���ي حق اخللف���اء والعلماء 
بوظائفه���م املتعددة؛ من ش���روط وآداب؛ م���ن فروع اليقني 
والصبر، وإن شئت راجع أقوال الفقهاء في شروط اخلليفة، 
واملفتي، والقاضي، والداعية إلى الله، أو املربِّي؛ ستجد جملة 
منه���ا كبيرة ال تخرج عن هذين األصل���ني العظيمني، وذلك 
مثل: )اإلسالم، والعدالة، وبلوغ درجة االجتهاد، والشجاعة( )2( 
وغيره���ا مما يؤدي نقصان���ه أو فواته إلى ق���دح في كمال 

اإلمامة أو في صحتها.
ومناس���بة اش���تراط الصبر واليقني للخليفة والسلطان 
راجعة إلى كونه املس���ؤول عن إقامة الدين الذي هو عصمة 
أمر األمة، وسياس���ة الدني���ا التي فيها معاش���هم، وحماية 
حوزتهم التي فيها مقامهم، وأما اشتراطهما في املفتي فلكونه 
املقصود للكشف عن حكم الله في النوازل واستنباط األحكام 
في ش���رع الله، وكذلك القاضي الذي يفصل في اخلصومات 
ويحكم في النزاع���ات، والداعية الذي يأمر باملعروف وينهى 
ع���ن املنكر؛ فجميعهم في منصب ال يق���وم بواجبه فيه بغير 

الصبر واليقني. 
رابعًا: استقراء ِسَير األنبياء والعلماء وامللوك واألمراء:

 إن اس���تقراء تاريخ الدعوة اإلس���المية وِس���َير امللوك 
واخللف���اء منذ ابتداء فترة النبوة والرس���الة إلى يومنا هذا؛ 
يفي���د بأن كل من عهد الله إليه مبهمة الرس���الة، أو فوَّضت 
إليه األمة أمر القي���ادة؛ كان ممن توفر فيه اليقني والصبر، 
فلم يجعل الله قط الرس���الة والنبوة ف���ي من ليس من أهل 
العلم واليقني، أو من يستغل الناس في تقيق مآربه الذاتية 
وتصيل منافعه الش���خصية، قال - تعالى -: }َما َكاَن ِلَبَشٍر 
َة ُثمَّ َيُقـــوَل ِللنَّاِس ُكوُنوا ِعَباًدا ِلّي  ُبوَّ َأن ُيْؤِتَيـــُه اللَُّه اْلِكَتاَب َواْلـُحْكَم َوالنُّ
ـُمـــوَن اْلِكَتاَب َوِبَا ُكنُتْم  نَي ِبَا ُكنُتْم ُتَعِلّ ِمـــن ُدوِن اللَِّه َوَلِكن ُكوُنـــوا َربَّاِنِيّ

َتْدُرُسوَن{ ]آل عمران: ٧٩[. 

 ��� مقدمة ابن خلدون، ص �5، ط. دار القلم، بيروت، �984م.
 ��2 راجع في شروط اخلليفة: مغني احملتاج: ��0/4، للشربيني،  ط. دار إحياء التراث 
�958م. وفي شروط الفتوى: املجموع شرح املهذب، للنووي، ط. دار الفكر، بيروت. 

وفي شروط القاضي: املغني: ��/��8، البن قدامة، ط. دار الكتاب العربي. 

واألنبياء واملرسلون أكمل الناس علمااً ويقينااً لكونهم يتلقون 
الوحي من الله تعالى، كما أنهم أقوى الناس صبرااً وثباتااً على 
دين الله، ولهذا اختارهم لرس���الته، فبلَّغوا الرس���االت وأّدوا 
ِبٍيّ  ن نَّ ـــن ِمّ األمان���ات ونصحوا األمم، ق���ال - تعالى -: }َوَكَأِيّ
ـــوَن َكِثيٌر َفَما َوَهُنوا ِلـَما َأَصاَبُهْم ِفي َســـِبيِل اللَِّه َوَما َضُعُفوا  يُّ َقاَتَل َمَعُه ِرِبّ
اِبِريـــَن{ ]آل عمران: ١٤٦[، وقد ثبت  َوَما اْســـَتَكاُنوا َواللَُّه ُيِحبُّ الصَّ
في احل�ديث الن�بوي: »أن بن�ي إس���رائي�ل ك�انت تسوس���هم 
األنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي« )3(، قال ابن حجر - رحمه 
الله - في الفتح: »قوله: تسوسهم األنبياء أي: أنهم كانوا إذا 
ظه�ر ف�يهم فس���اد بع�ث الله له�م نب�يااً يقي�م له�م أم�ره�م 
وي�زي��ل م��ا غيَّ�روا م����ن أحك�ام الت�وراة« )4(. وق�ال النووي 
- رحمه الله -: »أي: يتولون أمورهم كما تفعل األمراء والوالة 

بالرعية، والسياسة القيام على الشيء مبا يصلحه« )5(. 
وفي احلديث: »إش���ارة إلى أنه ال ب���د للرعية من قائم 
بأمورها يحملها على الطريقة احلس���نة وينصف املظلوم من 

الظالم..« )6(.
ومهمة سياس���ة األمة، وكذلك تعلي���م الكتاب واحلكمة 
للناس وتزكية نفوس���هم بعد ختم النبوة برسولنا محمد #؛ 
ونها  تُعدُّ من وظائف أئمة املس���لمني؛ العلم���اء واألمراء، يؤدُّ

امتثاالاً ألمر الله ونيابة لرسول الله # في إقامة الدين. 
خامســًا: موافقــة القاعدة ألصول املدنيــة والعمران 

البشري:

إن م���ن أصول املدنية والعمران البش���ري أن أمر األمم 
والش���عوب مؤمنة كانت أو كافرة؛ ال يستقيم وال ينضبط إال 
باإلمامة والقيادة، وذلك مغروس في طبائع البشر وِفَطرهم، 
س���واء من�هم م�ن سكن ف�ي احل�واضر أو من قطن البوادي، 

أو من عاش في مجتمع كبير أو في مجتمع صغير. 
قال األفوه األودي وهو شاعر جاهلي: 

ال يُصِلُح الناَس فوضى ال َسَراة لهم
س��ادوا  جّهالهم  إذا  َس����َراةَ  وال 
ح  ���ح وال يترشَّ وقد جرى في ُعرف البش���رية أنه ال يُرشَّ

 ��� مــتفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: األنبــياء، باب: ما ذكــر عن بنــي إسرائـيل، 
ح �267. ومسلم في كتاب: اإلمارة، باب: اإلمام ُجنة، ح �842. 

 ��4 فتح الباري: 6 / 497، ط. دار املعرفة، بيروت، �4�7هـ .
 ��5 انظر: املنهاج: �2 / ��2، مصدر سابق. 

 ��6 فتح الباري:  6 / 497.
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ملنصب القيادة وال�ُملك إال أهل البس���طة في العلم واجلسم، 
املهتدون بعلمهم إلى نصح الرعية وسياس���تهم على مقتضى 
املصلحة، واملتوصلون بالق���وة والصبر إلى رعاية مصاحلهم 
ودفع املضارِّ عنهم، فلم يُؤثَر قط في تاريخ اإلنسانية أن أمة 
دوا املخاريق والضعفاء عليهم، ثم أفلحوا ودام  من الناس سوَّ

لهم ملك وُسؤدد.
وإن قيل: فكيف يتوصل أه���ل الكفر واإلحلاد إلى العلم 
واليقني، وقد عرفتهما مبا س���بق؟ قلت: إن العلم واليقني في 
كل إمامة بحسبها؛ فمن أمَّ قومااً مؤمنني قصُدهم طاعة الله 
ونشر دينه وإعالء كلمته؛ كان اليقني والعلم الواجب في حقه 
م���ا كان متعلقااً بأصول الدين وفروع���ه، وطرق إقامة الدين 
ووسائل نش���ره. وأما من قاد أمة كافرة ال تؤمن بالله واليوم 
اآلخ���ر، فاليقني والعلم الواجب ف���ي حقه ما يتوصل به إلى 
جلب املصالح الدنيوية ودفع املفاسد الدنيوية فقط، وما قيل 

في اليقني يُقاس على ما يُقال في الصبر.  
الوقفة السابعة: تصنيف القاعدة: 

إن القواعد الشرعية تختلف بحسب الفنون والعلوم التي 
تصنف ضمنها؛ فهناك القواعد الفقهية، والقواعد األصولية، 

والقواعد التربوية والدعوية، وغيرها من القواعد.
تُرى؛ فإلى أيِّ نوع تُصنَّف قاعدة الصبر واليقني؟ 

الذي أرى هو أن هذه القاعدة تُعدُّ من القواعد اجلامعة 
الت���ي ميكن تصنيفها ضمن القواع���د الفقهية، أو تُعَزى إلى 
علم الس���لوك والتربية، وإن ش���ئت ُقْل: إنها من قواعد فقه 

الدعوة والتغيير.
أما عالقتها بالفقه اإلس���المي فهي م���ن جهة دخولها 
في باب األحكام الس���لطانية وخاصة فصل شروط اخلليفة 
أو اإلم���ام وواجبات���ه؛ ألن كل ما يذكر هناك من الش���روط 
والواجبات مندرج تت األصلني العظيمني؛ الصبر واليقني، 
وكذلك باب القضاء والفتوى؛ ال سيما ما يتعلق منه بشروط 
القاضي واملفتي، وغير ذلك من الواليات الشرعية؛ كالوزارة، 

وقيادة اجلند.. ونحوها.
وأما صلة القاعدة بعلم السلوك والتربية؛ فواضحة وبيِّنة؛ 
ملا عرف من اشتغال املربِّني بأصول األخالق اإلسالمية التي 
على رأسها ُخلق الصبر املانع من اقتراف الشهوات، واليقني 

العاصم من اتِّباع الش���بهات، وكل من الش���هوات والشبهات 
م���رض من أم���راض القلوب املؤث���رة على تديُّن اإلنس���ان 
واس���تقامته، قال - تعالى - عن مرض الش���هوات: }َيا ِنَساَء 
َن الِنَّساِء إِن اتََّقْيُتَّ َفال َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَِّذي  النَِّبِيّ َلْســـُتَّ َكَأَحٍد ِمّ
ْعروًفا{ ]األحزاب: ٣٢[، وقال عن مرض  ِفي َقْلِبِه َمَرٌض َوُقْلَن َقْواًل مَّ
َرٌض َفَزاَدُهُم اللَُّه َمَرًضا َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم ِبَا  الش���بهات: }ِفي ُقُلوِبِهم مَّ
َكاُنوا َيْكِذُبوَن{ ]البقـــرة: ١٠[. وغاية مقصد أطباء القلوب هو 
قطع مادة الفس���اد عن العقول واجلوارح أو منعها، وال أنفع 

في ذلك من دوائني هما: الصبر واليقني.
وكذلك تصنيف القاعدة في عل���م فقه الدعوة والتغيير 

يُعدُّ صوابااً من جهات مختلفة، منها:
- كون العلماء والدعاة من جنس أئمة املس���لمني الذين 
َها الَِّذيَن آَمُنوا  جتب طاعتهم والردُّ إليهم، قال - تعالى -: }َيا َأيُّ
ُســـوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمنُكْم َفإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشـــْيٍء  َأِطيُعـــوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَّ
ُســـوِل إن ُكنُتْم ُتْؤِمُنـــوَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر  وُه إَلى اللَِّه َوالرَّ َفُردُّ

َوَأْحَسُن َتْأِوياًل{ ]النساء: ٥٩[. 
ووالة أمور املس���لمني ال يهدون بأمر الله إال إذا صبروا 
ا  ًة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا َلـمَّ وكانوا بآيات الله يوقنون: }َوَجَعْلَنا ِمْنُهـــْم َأِئمَّ

َصَبُروا َوَكاُنوا ِبآَياِتَنا ُيوِقُنوَن{ ]السجدة: ٢٤[.
- إن وظيفة أهل العلم والدعوة هي التربية والتعليم، بكل 
ما تمل الكلمتني م���ن معنى، قال - تعالى -: }َوَلِكن ُكوُنوا 
نَي ِبَا ُكنُتْم ُتَعِلّـُموَن اْلِكَتاَب َوِبَا ُكنُتْم َتْدُرُسوَن{ ]آل عمران: ٧٩[،  َربَّاِنِيّ
وال يقوم بالتربية والتعليم والدعوة إلى الله على الوجه الذي 
ي�رض�ي الله ورس���وله َمْن ل�م ي�توفر ف�يه ال�يقني واملع�رف�ة 
مبا يدعو الناس إلي���ه ويربِّيهم عليه، وكذلك الصبر والثبات 

على ما يلقاه في سبيل ذلك من األذى.
- مسؤولية األمراء واحلكام في الدعوة والتغيير مبا عهد الله 
إليهم من واج�ب إقامة دين الله وسي�اس�ة الدن�ي�ا ب�ه، وال يقومون 

بهذه الوظائف اجلليلة ما لم يتحلّوا بصفتَْي الصبر واليقني. 
إذن؛ فقاع���دة )بالصبر واليقني تُنال اإلمامة في الدين( 
قاعدة ش���رعية جليَّة في فقه الدعوة والسياس���ة الشرعية، 
ح منهم  ومصباح منير في طريق السالكني وباألخص من ترشَّ

لقيادة املسلمني وإمامتهم. 
وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
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ر:  حقيقة التفكُّ
ر س���ياحة نورانية ورياضة إمياني���ة؛ ينطلق فيها  التفكُّ
القلب ف���ي وعي، والعقل في يقظة معااً بعيدااً في س���احات 
اإلميان بال قيد من جواذب األرض وقيود الشهوات؛ ليجتمعا 
على التقاط احلكمة واملعرفة وتقيق معاني اإلميان والترقي 

في درجات العبودية. 
ر فرصة عظيمة الكتش���اف مساحة بعيدة شديدة  والتفكُّ
العمق في النفس اإلنس���انية يصعب الوصول إليها في غير 
تلك األجواء النفسية الصافية التي متتزج فيها أنوار التدبر 
مع صفاء النفس حتى تصل إلى حقائق العبودية مبا فيها من 
َضْعف وَعْجز وذلة وَعَوز، ومشاهدة كماالت الربوبية مبا فيها 

من: كمال وجمال وجالل. 
وهو يبدأ بعمليات س���هلة بسيطة؛ يلتفت فيها القلب إلى 
عظيم اآليات املبهرة وعظيم قدرة الله في َخلْقه، وجالله في 
ِفْعِله وتدبيره، في عملية يس���يرة ال تتاج في بدايتها لكبير 
مجاهدة، ترتقي إلى درجات أعل���ى في معانيها وأعمق في 
تأثيرها، ال يتمكن من الوص���ول إليها إال بنوع من املجاهدة 
وال يس���تطيعها إال من ُرزق بحظ من البصيرة وِقْس���ط من 
السموِّ الروحي، وفيها يتجاوز املؤمن بنور بصيرته نور بصره، 

ويتجاوز ظواهر األشياء إلى حقائقها، ويرى فضل املنِْعم من 
وراء النعم، ويش���اهد عظيم قدرة الله في كل حركة وسكنة 
في الكون، ويجمع م���ن عجائب آيات الكون والنفس وعظيم 
حكمة الشرع؛ فينصب من جميعها شواهد على جالل أسماء 

الله وصفاته وعظيم قدرته وحكمة تقديره.
ر وعظيم قدره:  شَرُف التفكُّ

ر والتدبر في كتابه العزيز،  أمر الله - س���بحانه - بالتفكُّ
ـــَمَواِت  ُروَن ِفي َخْلِق السَّ رين بقول���ه: }َوَيَتَفكَّ وأثن���ى على املتفكِّ
َواأَلْرِض َربََّنـــا َما َخَلْقَت َهَذا َباِطاًل ُســـْبَحاَنَك َفِقَنا َعـــَذاَب النَّاِر{ ]آل 
عمـــران: ١٩١[ وقال - س���بحانه -: }إنَّ ِفـــي َذِلَك آلَيـــاٍت ِلَّقْوٍم 

ُروَن{ ]الرعد: ٣[.  َيَتَفكَّ
ونعى - س���بحانه - على الغافلني عن النظر والتدبر في 
كونه، فقال - عز وجل -: }َأَفَلْم َيِســـيُروا ِفـــي اأَلْرِض َفَتُكوَن َلُهْم 
ُقُلـــوٌب َيْعِقُلوَن ِبَها َأْو آَذاٌن َيْســـَمُعوَن ِبَها َفإنََّها ال َتْعَمـــى اأَلْبَصاُر َوَلِكن 
ُدوِر { ]احلج: ٤٦[ وقال - س���بحانه  َتْعَمـــى اْلُقُلـــوُب الَِّتي ِفي الصُّ
وَن َعَلْيَها َوُهْم  ـــَمَواِت َواأَلْرِض َيُرُّ ْن آَيٍة ِفي السَّ وتعالى -: }َوَكَأِيّن ِمّ

َعْنَها ُمْعِرُضوَن{ ]يوسف: ١٠٥[.
ر مبعناه الواسع ودوائره املتعددة التي تشمل النظَر  والتفكُّ
َر في آيات الله املقروءة في كتابه  في آيات الله الكونية، والتفكُّ
الكرمي، والتدبَر في عظيم ِفْعل الله وبديع تدبيره وسنن الله 

عبادة ربانية وضرورة دعوية
ر  التفكُّ

عبادة ربانية وضرورة دعوية
ر  التفكُّ

حمـــــــــمـــــــــد عــــــــــــــادل
abo_abdo209@hotmail.com
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في كونه، يُعدُّ في وس���ائل التزكية وخطوات التربية وس���يلةاً 
اة، وبدونه تتحول النفوس  هامة وخطوة كبيرة لبناء نَْفس مزكَّ
، والعقول إلى مستودعات خاوية، وتغيب عن  إلى نسيج هشٍّ

القلب حقيقة العبودية.
ر، وعظيم َقْدره، ومسيس حاجة  ويكفي في ش���رف التفكُّ
املؤمنني عام���ة والدع���اة الربانيني له خاص���ة، أن أصول 
أعمالهم ورأس مالهم ال���ذي عليه تُبنى ربانيتهم: من تالوة، 
ر يس���ري  وقيام، وِعلْم، وِذْكر، ال تكمل وال تثمر بدون نوع تفكُّ
فيها كس���ريان الروح في اجلسد؛ فيس���تجلي به العبد من 
التالوة مقاصد الرب م���ن كالمه، ويفجر به معاني العبودية 
في قيامه، ويستعني به على تقيق مقصد العلم من العمل. 
ر وعظيم ش���رفه:  يقول اإلم���ام ابن القيم حني يصف التفكُّ
ر ساعة خير من عبادة سنة؛ فالفكر هو الذي ينقل من  »تفكُّ
موت الفطنة إلى حياة اليقظة، ومن املكاره إلى احملاب، ومن 
الرغبة واحلرص إلى الزهد والقناعة، ومن سجن الدنيا إلى 

فضاء اآلخرة...« )1(.
ع دوائره:  ر وتنوُّ خصائص التفكُّ

ه األم���ر به إلى  ���ر أَن توجِّ من جمي���ل خصائص التفكُّ
مس���احات فسيحة ودوائر متعددة ال تترك مجاالاً يتسلل منه 
امللل للقلوب، وال منفذااً يتسرب منه اخلمول للعقل، وما ترك 
بابااً يوصل حلقيقة اإلميان إال َطَرقه؛ فاألمر به اتسع ليشمل 
احملسوس واملعنوي، وجتاوز املادي إلى الغيبي. وطلََب النظر 
ر في  ب في التفكُّ ر في اآلخرة، ورغَّ في الدنيا كما أََمر بالتفكُّ
النفس واس���تجالء آياتها والنظر ف���ي الكون والتقاط جميل 
ي العقل باحلكمة  إبداعه، كلُّ ذل���ك في عملية فريدة تغ���ذِّ
وتقوي القلب باليقني وتُِعني اجلوارح على إحس���ان الطاعة؛ 
فتجم���ع مع عبادة الباطن عبادة الظاه���ر ومع حركة القلب 

نشاط العقل. 
ر ومجاريه منوعة، فكذا الوارد من أنوار  وكما أن دوائر التفكُّ
ر )2( ش���ديد التنوع؛ فالعبد إذا س���رح في رياض األسماء  التفكُّ
ل آثار صفات جالل الرب وكماله، ينشرح صدره  والصفات وتأمَّ
ويذوب حياءاً وحبااً؛ ِل�َما يرى من واردات أنوار اإلحسان والعفو 
والس���تر والرحمة، ويقش���عر قلبه خوفااً ويذوب خشيةاً عندما 

 ��� مفتاح دار السعادة: ��8.
 ��2 قال سفيان بن عيينة: الفكرة نور يدخل قلبك.

يطيل النظر في معاني أسماء البطش والقهر واجلبروت. 
وتتصاغر إليه نفس���ه عند تذكُّر ذنوبه والتأمل في حال 
نفسه وعظيم تقصيره، مع تذكُّر عظيم ِنَعم الله عليه وواسع 
عطائه وَفْضله وجميل آيات���ه في َخلْقه وتقدير ِرْزقه وتدبير 
أموره؛ فيستش���عر القلب عظيم املنة، ويلهج اللسان بالشكر 

والثناء على املنعم.
 وحني يس���رح بفكره في رياض اجلنة؛ فيرى بعني قلبه 
أنهاره���ا وغلمانها وحورها؛ فيهيج ف���ي قلبه حب لقاء ربه 
وتتفجر في نفسه طاقة عظيمة تقوي عزمه في َطلَب رضاه 
ويستعذب معها مكابدة الطاعة، وحني ينقل بصره ِتلقاء أهل 
النار ويعاين ما هم فيه من بؤس وشقاء، ويرى ما حلقهم من 

ط.  توبيخ وحسرة وندامة، يذوب قلبه كمدااً على ما فرَّ
وتُْذهل آيات الكون الفسيح َعْقله مبا يحويه من مشاهد 
ـــَمَواِت َواأَلْرِض َواْخِتالِف  َعَظَمة وبديع َصنْعة: }إنَّ ِفي َخْلِق السَّ
اللَّْيِل َوالنََّهـــاِر آلَياٍت أُلْوِلي اأَلْلَبـــاِب #١٩٠#( الَِّذيَن َيْذُكـــُروَن اللََّه ِقَياًما 
َمَواِت َواأَلْرِض...{ ]آل  ُروَن ِفي َخْلِق السَّ َوُقُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهْم َوَيَتَفكَّ
عمران: ١٩٠ - ١٩١[ فيتكش���ف له في الكون من جميل اإلبداع 
وَعَظَمة اخَللْق ما تفنى األعمار قبل الوقوف على ما فيها من 

أسرار أو تصي ما فيها من عجائب.
وليس املقصود من تدبُّر آيات الكون الوقوف عند ظواهرها 
فقط، ب���ل إدراك تلك احلقائق الضخمة التي تقف وراء هذا 
الك���ون العظيم، والتي ُتِدث تلك النقلة االعتبارية املقصودة 
���ر عند أولي األلباب، وتتحول بهم من الوقوف على  من التفكُّ
َعَظَم���ة اخَللْق إلى َعَظَمة اخلالق؛ فيلقي في النفس التعظيم 
لهذا اخلالق املبدع وتلهج األلس���نة بذكر ربها: }َربََّنا َما َخَلْقَت 

َهَذا َباِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر{ ]آل عمران: ١٩١[.
ر وعظيم َنْفِعه:  مآالت التفكُّ

التعرف على اهلل: هو املقصود األس����مى واملطلوب األهم من 

ر،  ر، وهو الغاية اجلامعة ملا س����واها من غايات التفكُّ عبادة التفكُّ
ر. وما سلك العابدون طريقااً إلى ربهم أسرع وال أرحب من التفكُّ

 وما بثه الله - س���بحانه - في جمي���ع كونه وَخلْقه من 
عظيم آيات، وما وضع فيها من جميل ُصنْعه وُحْسن تصريفه 
د به، تنطق بأن للكون رّبااً مدبِّرااً وتش���هد أنه إله  ال���ذي تفرَّ
عظيم؛ فيخشع القلب لقدرته، ويَْذهل العقل لعظيم تقديره.
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�ر ف����ي ك�ون الل��ه - عز  إن تعوي���د القل��ب عل�ى التفكُّ
وجل - وم�ا بثه في�ه من آي���ات، والنظ�ِر بعني القل�ب آلث�ار 
أس����ماء الله وصفاته وحكمة أفعاله وواسع قدرته، يستنبت 
في القلب معاني التوحيد، ويس���تفيد منه العبد معرفة الرب 

وجالل عظمته. 
ر الذي يجمع  إحســان العمل ودوامه: إن اس���تدامة التفكُّ

ب���ني وعي العقل وحضور القلب تصل بصاحبها إلى ُحْس���ن 
الفهم عن الله، املورِّث للعلم احلقيقي الذي هو قناعة العقل 
واطمئنان القل�ب وانقي�اد اجل����وارح. ق�ال وه�ب بن منب�ه: 
»م���ا طال�ت فكرة ام�رئ ق����ط إال َفِه�م، وم�ا َفِه�م إال عل�م، 
ز لعمل:  وم���ا علم إال عمل« )1( َفْهٌم موص���ل لعلم، وعلم محفِّ
حلقة متش���ابكة يوصل بعضها لبعض بال انقطاع وال توقُّف 

عند ظاهر العلم أو غياب عن مقصد العمل.
ر في َعَظَمة الله وواسع قدرته وعظيم  َهْجر الذنوب: التفكُّ

بطش���ه وش���ديد انتقامه يورث القلب خوفااً مزعجااً وخشية 
تول بينه وبني شهوات نفسه وأهوائها؛ فاألثر النوراني لهذا 
ر يعرقل عمل الشهوات في القلب ويدفع أهواءها على  التفكُّ
ر؛ فتُْسلَب الشهوة من عاجل  حسب قوة الوارد من أنوار التفكُّ
لذتها فما يتبقى منه��ا س�����وء عاقبته��ا. قال ِبْشر احلافي: 

ر الناس في َعَظَمة الله - تعالى - ما عصوه« )2(. »لو تفكَّ
ر يكش���ف  اســتجالء حقائــق اإلميان والتحقق هبا: التفكُّ

للقلب ما ُحجب عنه بسبب الذنوب من معاني اإلميان، ويجلب 
ر للقلب مش���هدااً من مشاهد اإلميان  كلُّ نوع من أنواع التفكُّ
وحقيقة من حقائقه؛ فتظل معاني اإلميان وحقائقه: من يقني 
وخش���ية وحب ورجاء وت�وكُّل وإناب���ة تلوح للقلب في َجْوالت 
ر في حضرة من القلب وحضور من  ���ر، وكلما كان التفكُّ التفكُّ
العقل كانت حقائق اإلميان أكثر وضوحااً واش���د تأثيرااً. قال 
احلس���ن: عن عامر بن عبد قيس قال: »سمعت غير واح�د 
وال اثنني وال ثالثة من أصحاب محمد # يقولون: إن ضياء 

ر« )3(. اإلميان أو نور اإلميان التفكُّ
ر وتتنوع دوائرها؛  رقة القلب: حينما تستمر َجوالت التفكُّ

فإن ذلك يورث القلب رقة وإخباتااً ملا ينطبع فيه من مشاهد 
الَعَظَم���ة والقدرة والقهر التي تط���رد دواعي الكبر والُعْجب 
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وتستنبت بذور الذل والتواضع، ومن مشاهد العفو والرحمة 
واإلحسان واجلود ما يستمطر أسباب احلياء والشكر؛ فيندفع 
ر وكل َجْولة من َجوالته باعث  مع كل مشهد من مشاهد التفكُّ
من بواعث الشر ويستجلب باعثااً من بواعث اخلير، وال يزال 
ر يدافع الش���ر ويستجلب اخلير حتى  القلب في ميدان التفكُّ
يبلغ من الرقة م���ا يكون معه على حال كرمية قريبااً من الله 

قريبااً من رحمته. 
ر أكثر ما حيتاج إليه الدعاة: التفكُّ

ة إال أن الدعاة  ر وإن كانت حاجة اجلميع إليه ملحَّ والتفكُّ
ر  ه���م من أكثر أصن���اف اخللق حاجة إليه؛ مل���ا ميثله التفكُّ
ف���ي حياة الدعاة من َمِعني روح���ي وعقلي ميدهم بكثير من 
مقومات بنائهم الذاتي وجناحهم الدعوي، ومن عظيم فوائد 

ر للدعاة فضالاً عما سبق:  التفكُّ
���ر الصافية التي  • روحاني���ة تُع���ني: إن حلظات التفكُّ
يجتمع على القلب فيها من معاني اإلميان وحقائقه ومقامات 
العبودي���ة، متد الداعية بجزء كبير م���ن زاده الروحي الذي 

يؤهل الداعية الستحقاق مدد الله من العون والنصرة.
ر يوفر للداعية من اليقني وُحْس���ن الفهم عن الله  والتفكُّ
ما ينسكب على أخالقياته صبرااً جميالاً مع املدعوين وُحْسنااً 
ف���ي اخُللُق يثبِّت املودة في قلوبه���م، وما يبدو منه من هدوء 
ر يفتح قلوب  نَْفس وجميل َسْمت أسبغته عليه جلسات التفكُّ

املدعوين على مصراعيها لدعوته ويُلِْزمهم ِطيب املعشر.
ر مرآة  • الوقوف على مواط���ن الضعف والقوة: فالتفكُّ
تعكس بنور البصيرة خبايا النفوس وعيوبها؛ وفي جلس���ات 
ر الصافية البعيدة عن تزيني الشيطان وحظوظ النفس  التفكُّ
يصل الداعية ملس���احات واس���عة يصعب الوصول إليه في 
منظومته النفسية ونفوس من حوله من تالمذته ومحبيه مبا 
اختبأ فيها من طبائع وأخالقي���ات ومواطن ضعف ومكامن 
قوة؛ حتى إذا قام ليضع خطة نهوضه وخريطة س���يره؛ فعن 
بينة يس���ير وعن بصيرة ينطلق. ق���ال الفضيل: »الفكر مرآة 

تُريك حسناتك وسيئاتك« )4(. 
ر ومساحات  • تصحيح املسار: وللداعية من مواطن التفكُّ
التدب���ر ما قد يغيب عن غيره االعتب���ار به: من النظر فيما 
يج���ري من ِمَحن وابتالءات في حياة أصحاب الدعوات، وما 
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يقع في مسيرتهم من حوادث تمل الكثير من العبر، ووقائع 
تمل العديد من الدروس: من هزمية ظالم، وانتصار مظلوم، 
ومن جريان األي���ام دول بني املؤمنني والكافرين، وغير ذلك: 
من زاد الس���ابقني وخبرات الالحقني وجتارب أهل الدعوة، 

مما يلزم الداعية االسترشاد به في دعوته. 
ر التي مي���ارس الداعية من  وم���ع غياب ج���والت التفكُّ
خاللها مراجعاته اإلميانية ويجدد خططه الدعوية، يضعف 
ُحْس���ن تواصل الداعية مع مدعويه ويتحول جانب كبير من 
العالقة إلى مشاكل تس���تنزف كثيرااً من اجلهود؛ وذلك ِل�َما 
يلمس���ه اجلميع من غياٍب جلزء كبير من مرتكز اليقني الذي 
ر، وغياٍب ملساحة واسعة من ُرْكن  ���س في خلوات التفكُّ يؤسَّ

الفهم ووضوح الرؤية املقوِّمة ملسار الدعوة. 
ر يف واقعنا املعاصر ومقترحات عملية: إشكالية التفكُّ

يشهد واقعنا املعاصر نوعااً من التعقيدات واملشاكل التي 
تس���للت لكل نواحي احلياة، واتسعت لتشمل كل زوايا النفس 
البش���رية، مما ترك أثره على النفس تشويشااً على صفائها، 
وتش���تتااً في اهتماماتها، وغفلة عن كثي���ر من حقائق الكون 
ر الذي ينبني  والنفس، وكلها عوائق تصطدم وأساسيات التفكُّ

في أصله على اجتماع همة النفس وصفائها.
ر أو نسيان لها   ونشأ من ذلك إهمال واضح لعبادة التفكُّ
في زحمة وتعدد املش���اغل، وفي أحس���ن األحوال يجد املرء 
صعوبة ش���ديدة في املداومة عليها وأدائها على الوجه الذي 

ال يتجاوز رقة قلبية مؤقتة.  يُرجى منه أثر فعَّ
وهذه بعض املقترحات العملية التي ميكن أن تساعد في 

ر:  تنمية عبادة التفكُّ
1 - استغالل األوقات الذهبية ومواسم الطاعات: 

حر ومواسم  تتميز تلك األوقات الذهبية: ك� )أوقات السَّ
اخلي���ر في رمضان والعمرات( بأنها توفر البيئة املثلى لكثير 
���ر، وجتتمع في تلك األوقات الش���ريفة من  من أنواع التفكُّ
ر ما ال يجتمع في غيرها؛ فهي فرصة الجتماع  ُمِعينات التفكُّ
ش���تات القلب وحضوره، وفيها يضعف أثر الشواغل وتزداد 

ر. النفس إقباالاً وتكون أيسر في االستجابة لنداء التفكُّ
2 - احلرص على الرحالت اخللوية:

غ نفسه كلما استشعر بجفاف روحي   فيجتهد املرء أن يفرِّ

وَعَطش إمياني؛ ليرحل إلى مكان هادئ بديع بعيد عن صخب 
املدنية، تتوفر فيه من عجائب اخللق من سماء مرفوعة وأرض 
ممدوة وجنوم س���اطعة وأشجار وأنهار ما يهيئ القلب لعبادة 
ر؛ فيعطي العني حقها من رؤية مشاهد القدرة واإلبداع،  التفكُّ
ومينح القلب فرصة ذهبي���ة؛ ليحلِّق خارج دنياه الضيقة في 
رحابة اآلخرة، ويساعد العقل على االنطالق خارج اهتماماته 

احملدودة إلى قضايا حياته الكبرى.
ر البسيطة:  3 - التدرب على عمليات التفكُّ

ر قد  ���ر أنواع بعضها فوق بعض، وبعض أنواع التفكُّ التفكُّ
يحتاج لنوع مجاهدة ومستوى من الفهم ورصيد من اإلميانيات 
والعلم؛ رمبا ال يبلغه الكثي���رون، وال يعني هذا أن يُْحَرم من 
ر، بل الواجب أن  ل���م ميتلك تلك املؤهالت من عب���ادة التفكُّ
ر كل امرئ على َقْدر ما حباه الله من عقل وَفْهم، واألم�ر  يتفكَّ
ـــَمَواِت َواأَلْرِض{  في قول�ه - تعالى -: }ُقِل انُظُروا َماَذا ِفي السَّ
]يونس: ١٠١[ }َوِفي َأنُفِســـُكْم َأَفال ُتْبِصـــُروَن{ ]الذاريات: ٢١[ لم 
يتوجه لفئ���ة دون فئة، ولكنها دعوة ربانية ونداء إلهي للناس 
جميعااً للنظر في اآليات في هذا الكون الفسيح، وفي ملكوت 
الله الواس���ع، وَخلِْقه العظيم، وإبداع َصنَْعته مما يلفت نظر 

أقل الناس عقالاً ويحرك مشاعر أقسى الناس قلبااً.
4 - الصوم:

���ر؛ فالصوم يوقظ  وه���و من الطرق املعين���ة على التفكُّ
الفكرة ويُضِعف جذوة الش���هوات، وباملداومة عليه ينس���كب 
على النفس س���كينة متنح صاحبها صفاءاً يعينه على دخول 
ر، بخالف إذا ما أكثر من الطعام والش���راب؛  ج���والت التفكُّ
ر، ومن هنا قال  فيتثاقل عن الطاعة وتُسد أمامه أبواب التفكُّ
بعضهم: إذا امتألت املعدة نامت الفكرة وخرس���ت احلكمة 

وقعدت األعضاء عن العبادة.
أخي���رااً: مهما تكن من مش���اغل وعوائق متنع القلب من 
���ر بهمة، وتعيق النفس عن االجتماع عليه  اإلقبال على التفكُّ
ر وعظيم حاجة النفس البش���رية  بنش���اط؛ فإن فوائد التفكُّ
إليه، تدفع دفعااً ملصارعة الواقع مبشاكله ومدافعة ضغوطاته؛ 
البت���كار حلول لتجاُوز تلك التحدي���ات، واألخذ ولو بنصيب 
ر التي قد يؤدي فواتها إلى إحداث َشْرٍخ  قليل من عبادة التفكُّ

واسٍع في حقيقة العبودية.
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إن للنف���س البش���رية طرائ���ق تمي���ل بها م���ع الهوى، 
ومس�����ارب تن��ُفذ من خ��اله���ا نح��و اله���اك، وإن اللبي��ب 
������ق َم���ن زمَّ نفس���ه بزم�����ام التق������وى، وجاه���دها  الموفَّ
بل������زوم اإليم��ان، ومراقبة الرحمن؛ فبذل���ك يفوز وُيهدى، 
ويسلم وينجح، قال - جل وعز -: }َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَُّهْم 

ُسُبَلَنا َوإنَّ اللََّه َلـَمَع اْلـُمْحِسِننَي{ ]العنكبوت: ٦٩[.
أال وإن من أدواء النف���س اخلفية، والتي يحتاج صاحبها 
يقظة على الدوام؛ حتى يسلم منه: داء )الُعجب بالنفس( فقد 
مي���نُّ الله على بعض عباده بنعمة من النعم؛ من علم، أو مال، 
أو جاه، أو موهبة حسنة... فيحسب غير املوفق من أولئك أنه 
ع ثناياها؛  ابن بَْجدتها، وأبو ُعْذرتها، وأن���ه ابن َجاَلها، وطالَّ
ر خده للناس، ونأى بجانبه عنهم، واس���تنكف عن  فرمبا صعَّ
َقب���ول احلق، وهذه َمهلكة وَمزلَّة َقَدم، وما يؤذي فيها املرء إال 

نفسه، واملرء إذا لم يلحْظ نفسه، فإنها تقوده إلى العَطب.
وإن عالج ذلك الداء يســريٌ على من يسره اهلل عليه؛ 

وذلك متمثٌِّل يف أمور: 
أوالاً: أن يعلم العبد أن هذه النعمة إمنا هي محض توفيق 
الله، وأنه ليس لنفس���ه في ذلك الفضل شيءٌ، وأنه ال حول له 
وال ق���وة إال بالله، وأنه لوال الله لكان همالاً مضاعااً، س���اقطااً 
م���زدرى، ولكن الله هو الذي أنعم وتفضل، ووهب وامنت، كما 
َطاَن  ـــيْ َبْعُتُم الشَّ قال - تعالى -: }َوَلْوال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه التَّ
إالَّ َقِلياًل{ ]النســـاء: ٨٣[، وقال: }َوَلْوال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َما 
ي َمن َيَشـــاُء{ ]النور: ٢١[ وقد  ْن َأَحٍد َأَبًدا َوَلِكنَّ اللََّه ُيَزِكّ َزَكى ِمنُكم ِمّ
ق���ال الله لنبيه محمد # وهو أفضل اخللق: }َوَلْوال َأن َثبَّْتَناَك 
َلَقْد ِكدتَّ َتْرَكُن إَلْيِهْم َشـــْيًئا َقِلياًل{ ]اإلسراء: ٧٤[ وقال: }َوَعلََّمَك 
َما َلْم َتُكن َتْعَلُم َوَكاَن َفْضُل اللَِّه َعَلْيَك َعِظيًما{ ]النســـاء: ١١٣[ وقال: 
}إنَّ َفْضَلُه َكاَن َعَلْيَك َكِبيًرا{ ]اإلسراء: ٨٧[ وقال على لسان نبيه 
ْلُت َوإَلْيِه  ش���عيب - عليه السالم -: }َوَما َتْوِفيِقي إالَّ ِباللَِّه َعَلْيِه َتَوكَّ

ُأِنيُب{ ]هود: ٨٨[. 
ولذا كان من الدعاء النبوي الذي ينبغي للمسلم أن يقوله 
طَرَفي النهار: »يا حي يا قيوم! برحمتك أس���تغيث؛ أصلح لي 
شأني كله وال تكلني إلى نفسي طْرَفة عني«���، وورد في حديث 
آخر: »فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر، وتباعدني 
من اخلير، وإني ال أثق إال برحمتك«��2، وورد في حديث آخر: 
»وأش���هد أنك إن تكلني إلى نفس���ي تكلني إلى ضيعة وعورة 

��� أخرجه النسائي في الكبرى: ���0405.
��2 أخرجه أحمد : ���9�6.

صاحل بن فريح الَبهالل)*(
saleh.f.b@gmail.com

نة بجامعة القصيم. �*� محاضر في قسم السُّ

المرء  إعجاب 

بنفسه
المرء  إعجاب 
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وذنب وخطيئة، وإني ال أثق إال برحمتك«���.
وكان مكحول ومالك ال يفتي���ان حتى يقوال: »ال حول وال 

قوة إال بالله«��2. 
ق���ال الرازي: )والذي جربته من أول عمري إلى آخره؛ أن 
ل في أمر من األمور على غير الله صار ذلك  اإلنسان كلما عوَّ
ل العبد على  سببااً إلى البالء واحملنة والشدة والرزية، وإذا عوَّ
الله ولم يرجع إل���ى أحد من اخللق حصل ذلك املطلوب على 
أحسن الوجوه؛ فهذه التجربة قد استمرت لي من أول ُعُمري 
إلى هذا الوقت الذي بلغت فيه إلى السابع واخلمسني؛ فعند 
هذا استقر قلبي على أنه ال مصلحة لإلنسان في التعويل على 
شيء سوى فضل الله - تعالى - وإحسانه... ومن كان له ذوق 
في مقام العبودية وشرب من مشرب التوحيد عرف أن األمر 

كما ذكرناه«���.
وال يشك مس���لم أن الله ولي كل نعمة، ولكن رمبا تراءت 
له نفس���ه، بسبب كثرة ما يس���مع من مديح وإطراء، أو لشدة 
انغماسه في احلياة املادية، أو لكثرة ما يرى من ترادف النعم، 
كره بالله؛ فتصدأ الروح وجتف؛ فتحتاج إلى  مع بُعده عمن يذِّ

يها ويَسقيها. من يُزكِّ
ثاني���ااً: أن يعل���م أن بقاء ه���ذه النعمة منوط بش���كرها، 
وشكُرها يتحقق مبس���كنة العبد وفاقته إلى ربه؛ فكلما زادت 
النعم���ة على العبد كلما تتَّم علي���ه أن يزيد افتقاره للخالق، 
وتواضع���ه للخلق؛ فمهما بلغ العبد من الصالح والديانة، فإنه 
عي الكمال، بل يذل لربه، ويعترف بتقصيره  ال ينبغي له أن يدَّ
وُظلْمه لنفس���ه، فإذا رأيت الرجل كلما ارتفع كلما زاد افتقاره 
والتجاؤه لربه، وانكساره له، فاعلم أنه قد تفيأ ظالل التوفيق، 

وأخذ منه بسبب متني، وآوى فيه إلى ركن شديد.
وق���د حذق ابن القيم كعادته فصور هذا املش���هد، فقال: 
)وأما ضبط الس���رور، ف���ال يقدر علي���ه إال األقوياء؛ أرباب 
العزائ�م، ال�ذي�ن ال تس���تف�زه�م الس���راء؛ فتغل�ب شكره�م،    
وال تضعفهم الضراء؛ فتغلب صبرهم. والنفس قرينة الشيطان 
ومصاِحبته، وتش���بهه في صفاته، ومواه���ُب الرب - تبارك 
وتعالى - تنزل على القلب والروح؛ فالنفس تس���ترق السمع، 
فإذا نزلت على القلب تلك املواهب، وثََبْت لتأخذ قسطها منها، 
تها وحواصلها؛ فاملسترسل معها، اجلاهل بها  وتصيِّره من عدَّ

��� أخرجه أحمد: ��2�666.
��2 سير أعالم النبالء: �6�/5، و66/8.

��� تفسير الرازي: �45/�8.

يَدُعها تستوفي ذلك، فبينا هو في موهبة القلب والروح وعدة 
وق���وة له؛ إذ صار ذلك كله من حاصل النفس وآلتها وُعددها؛ 
فصالت به وطغت؛ ألنها رأت غناها به، واإلنس���ان يطغى أن 
رآه استغنى باملال؛ فكيف مبا هو أعظم خطرااً وأجلُّ قْدرااً من 
املال مبا ال نسبة بينهما؛ من ِعلْم أو حال أو معرفة أو كشف؟ 
فإذا صار ذلك من حاصلها انحرف العبد به وال بد إلى َطَرف 
مذم���وم؛ من جرأة، أو ش���طح، أو إدالل... ونحو ذلك؛ فوالله 
كم ههنا من قتيل، وس���ليب، وجريح يقول: من أين أُتيت؟ ومن 
أي���ن ُدهيت؟ ومن أين أُصبت؟ وأقل ما يعاقب به من احلرمان 
بذل���ك: أن يُغلَق عنه باب املزيد؛ ولهذا كان العارفون، وأرباب 
البصائر: إذا نالوا ش���يئااً من ذل���ك انحرفوا إلى طَرف الذل، 
واالنكسار، ومطالعة عيوب النفس، واستدَعوا حارس اخلوف، 
وحافظوا على الرباط، مبالزمة الثغر بني القلب وبني النفس، 
ونظ���روا إلى أقرب اخللق من الل���ه، وأكرمهم عليه، وأدناهم 
منه وس���يلة، وأعظمهم عنده جاهااً، وقد دخل مكة يوم الفتح، 
وذقنه متس قربوس س���رجه��4؛ انخفاضااً وانكسارااً وتواضعااً 
لربه - تعالى - في مثل تلك احلال التي عادة النفوس البشرية 
فيها أن ميِلكها س���رورها، وفرحها بالنصر والظفر والتأييد، 
ويرفعها إلى َعنَان السماء؛ فالرجل: من صان فتَْحه، ونصيبه 
من الله، وواره عن اس���تراق نفسه، وبخل عليها به، والعاجز: 
من جاد لها به، فيا له من ُجْود ما أقبحه! وس���ماحة ما أسفه 

صاحبها! والله املستعان(��5. 
ل من اخللق، يلحظ أنهم قد أخ�ذوا  ل حال الُكمَّ  ومن تأمَّ
م���ن هذه املعان�ي بحظ واف�ر؛ فه����ذا آدم وزوج�ه - عليهم�ا 
الس���الم - يق�والن: }َربََّنا َظَلْمَنا َأنُفَســـَنا َوإن لَّْم َتْغِفـــْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا 
َلَنُكوَنـــنَّ ِمـــَن اْلـَخاِســـِريَن{ ]األعـــراف: ٢٣[ وق��ال ن�وح - علي�ه 
َن اْلـَخاِســـِريَن{ ]هود:  الس���الم -: }وإالَّ َتْغِفْر ِلي َوَتْرَحْمِني َأُكن ِمّ
٤٧[ وق�ال إبراهيم - علي�ه السالم -: }َوالَِّذي َأْطَمُع َأن َيْغِفَر ِلي 
يِن{ ]الشعراء: ٨٢[ وق�ال موس�ى - علي�ه الس�الم  َخِطيَئِتي َيْوَم الِدّ
-: }َرِبّ إِنّي َظَلْمُت َنْفِسي َفاْغِفْر ِلي{ ]القصص: ١٦[ وقال: }َرِبّ 
ـــي ِلـَما َأنَزْلَت إَليَّ ِمْن َخْيٍر َفِقيٌر{ ]القصص: ٢٤[ وق��ال يون�س -  إِنّ
اِلـِمنَي{  علي�ه الس��الم -: }الَّ إَلَه إالَّ َأنَت ُسْبَحاَنَك إِنّي ُكنُت ِمَن الظَّ
]األنبيـــاء: ٨٧[ وق��د ق�����ال أب�و بك�ر الصدي��ق - رض�ي الل�ه 
عن����ه - للنبي #: علمني دع���اءاً أدعو به في صالتي، فقال: 

��4 أخرج احلاكم: 4/ �52 عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي دخل مكة و ذقنه على 
رحله متخشعاً. وقال احلاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، و لم يخرجاه.

��5 بتصرف من مدارج السالكني: �94،�95/2.
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»قل: الله�م! إني ظلم�ت نفس�ي ظلمااً كثي�رااً، وال يغف�ر الذن�وب 
إال أن���ت؛ فاغف�ر لي مغفرة م���ن عن�دك وارحمن�ي إن�ك أنت 

الغف�ور الرحيم«���.
 قال ابن القيم: )فال ش���يء أنفع للص���ادق من التحقق 
باملس���كنة والفاقة والذل، وأنه ال ش���يء، وأنه ممن لم يَصحَّ 
عي الشرف فيه، ولقد شاهدت من  له بعُد اإلس���الم حتى يدَّ
شيخ اإلس���الم ابن تيمية - قدس الله روحه - من ذلك أمرااً 
لم أش���اهده من غيره، وكان يقول كثيرااً: ما لي شيء، وال مني 

شيء، وال فيَّ شيء، وكان كثيرااً ما يتمثل بهذا البيت: 
امل�ك��دي واب���ن  امل��ك��������دي  أن���ا 

ي وج�����دِّ أب��ي  ك��ان  وهك����ذا 
وكان إذا أُثن���ي عليه في وجه���ه يقول: والله إني إلى اآلن 
أجدد إسالمي كل وقت، وما أسلمت بعد إسالمااً جيدااً، وبعث 
إليَّ في آخر ُعُمره قاعدة في التفس���ير بخطه، وعلى ظهرها 

أبيات بخطه من نْظِمه:
أنا الفق������ير إلى رب ال�������بريات

أنا املس��ي�ك��ني فى مجم�وع ح�االتي
 أنا الظ�ل�وم لنف��س�ي، وهي ظ�امل�تي

واخلير إن ي�أتن���ا من ع���ن�ده ي�اتي��2
وقد ضرب اإلمام أحمد في هذا املعنى بسهم وافر؛ فمن ذلك:

- ق���ال يحيى بن معني: )ما رأيت مث���ل أحمد؛ صحبناه 
خمس���ني س���نة ما افتخر علينا بش���يٍء مم���ا كان فيه من 

اخلير(���.
ثني  وذي: )قلت ألبي عبدالله: إن بعض احملدِّ - وقال ال�َمرُّ
قال لي: أبوعبدالله لم يزهد في الدراهم وحدها، قد زهد في 
الن���اس! فقال: ومن أنا حتى أزهد في الناس؟ الناس يريدون 

.�4�) أن يزهدوا فيَّ
- وقال أيض��ااً: )س���معت أبا عبدالل���ه أحم��د بن حنبل 
- رضي الله عنه - وذكر أخالق الورعني، فقال: أسأل الله أن 

ال ميقتنا، أين نحن من هؤالء؟(��5. 
- وق���ال أيضااً: )قلت ألبي عبدالله: ما أكثر الداعني لك! 

فتغرغرت عيناه، وقال: أخاف أن يكون هذا استدراجااً(��6. 

��� أخرجه البخاري: ��8�4 ومسلم: ��2075. 
��2 مدارج السالكني: �/524، والقصيدة أطول من هذا؛ وقد تركتها اختصاراً. 

��� سَير أعالم النبالء : ��/ 2�4.
��4 الورع للمروذي: ص494.

��5 الورع: ص 6.
��6 الورع: ص�52.

وقال محمد بن موس���ى: )رأيت أبا عبد الله؛ يعني اإلمام 
أحمد وقد قال له خراس���اني: احلمد لله الذي رأيتك، قال: 
اقعد، أي ش���ئ ذا؟ من أنا؟ وعن رجل قال: رأيت أثر الغم في 
وجه أبي عبد الله، وقد أثنى عليه ش���خص، وقيل له: جزاك 
الله عن اإلسالم خيرااً! قال: بل جزى الله اإلسالم عني خيرااً! 

من أنا وما أنا؟(��7.
َل  وقال إسماعيل بن إسحاق الثقفي: )قلت ألبي عبدالله أوَّ

ما رأيته: ائذن لي أُقبِّل رأسك، فقال: لم أبلغ أنا ذلك(��8.
وكان ابن القيم يقول:

ُذنُ�����وبُُه كثيٌر  بكٍر  أب��ي  بُ��نَ��يُّ 
ِإثُْم ِعْرِضِه  ِمْن  نَاَل  َمْن  َعلَى  َفلَيَْس 

ِبنَْفِسِه َج��ُه��وٌل  بكر  أب��ي  بُ��نَ��يُّ 
الِعلْ�����ُم له  أَنَّى  الله،  ِبَأْمِر  َجُهوٌل 

َرااً ُم��تَ��َص��دِّ غ��دا  بكر  أب��ي  بُ��نَ��يُّ 
ِعلْ������ُم ُلُه  لَيَْس  َوُهو  ِعلَْمااً  يَُعلُِّم 

ُمتََمنَِّي��ااً َغ���َدا  بكر  أب��ي  بُ��نَ��يُّ 
�9� َه����مُّ له  نُوُب  َوالذُّ امْلََعاِلي  ِوَصاَل 

وقد حدثني فضيلة ش���يخنا العالم العاب���د عبد العزيز 
ا كان مدرس���ااً  العقل - متَّعه الله بالصحة والعافية - أنه ل�مَّ
في جامعة اإلمام محمد بن سعود )فرع القصيم( شرح لطالبه 
حديث: )إن الله يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة س���نة من 

يجدد لها دينها(���0.
قال الش���يخ: فوقع في نفسي سؤاٌل، هو: َمْن مجدد هذا 

العصر؟
د، وانصرفت من الكلية، وأنا  واس���تبهم عليَّ تعيني املَجدِّ
أُْعِمل رأيي في هذا السؤال، فلم أجزم فيه بشيء، فنمت بعد 
الظهر، فرأيت في املنام س���ماحة الش���يخ عبد العزيز بن باز 
جالسااً متربعااً مس���تقبل القبلة، فأقبلت عليه؛ فعانقته وقبَّلته 
وإذا بي أس���مع صوت���ااً ال أرى صاحبه يقول: هذا مجدد هذا 

العصر.
قال الش���يخ عب���د العزيز العقل: فاس���تيقظت من النوم 
مسرورااً! وبعد أيام ذهبت إلى الرياض، وزرت الشيخ ابن باز، 

وبشرته بالرؤيا التي رأيت، فتشاغل عنها ولم يحفل بها.

��7 السَير: ��/��2.
��8 املناقب: ص�67.

��9 الوافي بالوفيات: 272/2، والقصيدة أطول من هذا؛ وقد تركتها اختصاراً.
���0 أخرجه أبو داود: ���429.
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ثالثااً: أن يعلم العبد أنه متى أُعجب بنفسه فثَمَّ اخلذالن، 
وضياع الشأن، وهذه حوادث تنْبئ بهذا:

األولى: ذكرها املاوردي )أحد علماء الشافعية( عن نفسه، 
فقال: )ومما أنذرك به من حالي؛ أنني صنفت في البيوع كتابااً 
جمعت فيه ما استطعت من ُكتُب الناس، وأجهدت فيه نفسي، 
وكددت فيه خاطري، حتى إذا تهذب واستكمل، وكدت أُعجب 
به، وتصورت أنني أشد الناس اضطالعااً بعلمه، حضرني وأنا 
في مجلسي أعرابيان؛ فس���أالني عن بيٍع عقداه في البادية، 
على ش���روط تضمنت أربع مس���ائل، لم أعرف لواحدة منها 
رااً، فقاال: ما عندك فيما  جوابااً، فأطرقت ُمنْكرااً، وبحالي ُمَفكِّ
س���ألناك جواب، وأنت زعيم هذه اجلماعة؟ فقلت: ال. فقاال: 
واهااً ل���ك! وانصرفا، ثم أتيا من يتقدم���ه في العلم كثير من 
أصحابي، فس���أاله، فأجابهما مسرعااً مبا أقنعهما، وانصرفا 
عنه راضيني بجوابه، حامَدين لعلمه، فبقيت مرتبكااً، وبحالهما 
وحالي معتبرااً، فكان ذل���ك زاجر نصيحة، ونذير عظة؛ تَذلََّل 
بهما قياُد النفس، وانخفض لهما جناُح العجب، توفيقااً ُمِنحتُه، 

ورشدااً أُوتيتُه...(��� إلخ ما قال رحمه الله!
الثانية: ذكرها اجلاح���ظ، فقال: )كان لنا بالَبصرة قاٍض 
، وال  ار، لم يََر النَّ���اُس حاكمااً قطُّ يقال له: عبُد الله بُن س���وَّ
يتاا�2�ً، وال َركينااً���، وال وقورااً حليمااً؛ َضبَط من نفسه، وملَك  ِزمِّ
م���ن حركته مثَل الذي ضَبط وملَك، كان يصلِّي الغداةَ، فيْأتي 
ك له  مجلَس���ه، فيحتبي وال يتَّكئ، فال يزاُل منتصبااً، وال يتحرَّ
عض���ٌو، وال يلتفت، وال يحلُّ َحبَْوته، وال يحوِّل ِرجالاً عن ِرجل، 
، أو صخرةٌ  يه، َحتَّى كأّنه بناءٌ مبنيٌّ وال يَعتمد على أحد ِش���قَّ
منصوب���ة؛ فال يزال كذلك حتى يقوم إل���ى صالة الظهر، ثم 
يعوُد إلى مجلس���ِه؛ فال يزال كذلك حت���ى يقوم إلى العصر، 
ثمَّ يرجع ملجلس���ه؛ فال يزال كذلك حتى يقوم لصالة املغرب، 
ثمَّ ُرمبا عاد إل���ى مَحلِّه، بل كثيرااً ما كان يكون ذلك، إذا بقي 
���روط والوثائق، ثمَّ يُصلِّي العشاء  عليه من قراءة العهود والشُّ
ِة  األخي���رة وينَصرف، فاحلق يقال: لَ���ْم يَقْم في طول تلك املدَّ
ةاً واحدةاً إلى الوضوء، وال احتاَج إليه وال ش���ِرَب  والِوالي���ِة َمرَّ
ماءاً وال غيَره من الش���راب، كذلك كان شْأنُه في ِطوال األيام، 
وف�ي ِقصاره�ا، وفي صيفه�ا، وفي ش���تائه�ا، وك�ان مع ذل�ك 

��� أدب الدنيا والدين: ص �8.
يِت�. مِّ يُت احلليم الساكن القليل الكالم كالصِّ مِّ ِميُت والزِّ ��2 قال في لسان العرب �2 / ��5: �الزَّ

كانة، ويقال  ��� قال في لسان العرب � ��/ ��85: �ورجل َرِكني َوُقوٌر َرِزيٌن َبنّيُ الرَّ
للرجل إذا كان ساكناً وقوراً: إنه لَرِكنٌي�.

ك يَده، وال يُشيُر برأِسه، وليس إالَّ أن يتكلم، ثمَّ يوجز،  ال يحرِّ
ويَبلُغ بالكالِم اليسيِر املعانَي الكثيرة، فبينا هو كذلك ذاَت يوم، 
���ماطني بنَي يديه، إْذ سَقَط على  وأصحابه حواليه، وفي السِّ
بر  ل إلى ُموِق عينه، فرام الصَّ أنِفه ُذبَاٌب، فأطال املكث، ثمَّ توَّ
ه، ونفاِذ خرطومه، كما َرام  في سقوطه َعلَى املوق، وعلى عضِّ
ك أرنَبته، أو  من الصبر على سقوطه على أنفه من غير أن يحرِّ
ا طال ذلك عليِه من الذبَاب،  يغض وجَهُه، أو يذبَّ بإصبعه، فلمَّ
وش���َغله وأوجَعه وأحَرقُه وقصَد إلى مكان ال يحتمل التغاُفَل، 
أطبَق جفنَُه األْعلى َعلَى جفِنه األسفِل، فلم ينهض فدعاه ذلك 
ى ريثما س���كَن جفنُُه،  إلى أن َوالى بنَي اإلطباِق والفتْح، فتنحَّ
ته األول���ى، َفَغَمَس خرطومُه  ثمَّ عاد إلى موِقه بأش���دَّ من مرَّ
في مكان كان ق���د أوهاهُ قبَل ذلك؛ فكان احتماله له أضعف، 
ك أجفانَُه، وزاد في  بر في الثانية أقوى، فحرَّ وعجُزه عن الصَّ
ة احلركة، وفي فتح العني، وفي تتابُ���ع الفتْح واإلطباق؛  ش���دَّ
ى عنُه بقْدِر ما س���َكنَْت حرَكتُه، ثمَّ عاد إلى موِضِعه، فما  فتنحَّ
زاَل يلحُّ عليه حتى استفرَغ صبَْره، وبَلَغ مجُهوده؛ فلم يجْد بُّدااً 
من أن يذبَّ ع���ن عينيِه بيده، ففعل وعيون القوم إليه ترُمقه، 
ى عنه بقْدر ما َردَّ يَده، وسَكنْت حركته،  وكأنَّهم ال يََرْونَه، فتنَحَّ
ثمَّ عاد إلى موضعه، ثمَّ أجل���أه إلى أن ذبَّ عن وْجهه بَطَرف 
كمه، ثم أجَلأه إلى أْن تابََع بني ذلك، وعلم أنَّ ِفعلَه كلَّه بعني َمْن 
ا نظروا إليه قال: أشهد أنَّ  َحَضره من أُمنائه وجلس���ائه، فلمَّ
الّذباب ألجُّ من اخلنفساء، وأزهى من الغراب، وأستَغفر الله! 
فه  فما أكثر َمن أعجَبتْه نفُسه، فأراد الله - عز وجل - أن يعرِّ
من ضْعِفه ما كان عنُه مستورااً! وقد علمت أنِّي عند الناس ِمْن 
أْزَمِت الناس، فقد غلََبني وَفَضَحني أضعُف خلِْقه ثمَّ تال قولَُه 
َباُب َشـــْيًئا الَّ َيْسَتنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف  - تعالى -: }...َوإن َيْســـُلْبُهُم الذُّ

اِلُب َواْلـَمْطُلوُب{ ]احلج: ٧٣[��4. الطَّ
الثالثة: قال عبيد بن ش���ريك: )كان أبو معمر القطيعي من 
نة يقول: لو تكلمت بغلتي لقالت: إنها ُسنِّية. قال:  شدة إدالله بالسُّ
فأُخذ في احملنة؛ فأجاب، فلما خرج، قال: كفرنا وخرجنا!(��5.

أس���أل الله في ختام هذا املقال أن يُصلح لنا شأننا كلَّه، 
وال يكلنا إلى أنفسنا طرفة عني، كما أسأله أن يجنبنا منكرات 
األخالق واألهواء واألس���واء واألدواء، وأن يقينا ش���ر أنفسنا 
والش���يطان، وصلى الله وس���لم على نبينا محمد، وعلى آله 

وصحبه أجمعني. 

��4 احليوان: �/��4.
��5 تهذيب الكمال: �/20.
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��� ماجستير في اإلدارة، وباحث في إدارة العمل اخليري.

إبراهيم بن سليمان احليدري)*(
alhaidar i5@hotmai l .com

ولَّدت أهمية امل���ال في عالم املنظمات اخليرية اهتمامااً 
بالغااً بوس���ائل اس���تقطابه وتنمية م���وارده، وترجمت كبرى 
املنظمات اخليري���ة وصغراها اهتمامها باملال في تخصيص 
جزء من مواردها البشرية واملالية في تكوين وتطوير وحدات 
إدارية وبرامج متنوعة جَلْمع التبرعات. هذا الوضع قاد لدى 
بعض املنظم���ات اخلي��رية إلى تفش���ي ثق�افة جت�اه امل��ال 
ال تختلف في طبيعتها عن ثقافة بعض الش���ركات التج��ارية 
التي تركز عل���ى تعظيم رأس املال وتنمية األرباح، وأصبحت 

األرقام لدى بعض القادة وجامعي التبرعات مؤشر جناح. 
األرقام في حد ذاتها مؤش���ر مهم وال شك؛ إال أنه وحده 
ال يكفي وال يعبِّر عن كل أوجه جناح عمليات َجْمع التبرعات 
وتنمية املوارد املالية. واالهتمام باألرقام فقط مؤش���ر على 
مادي���ة العالقة بني املنظمة اخليري���ة واملتبرع، هذه العالقة 
الت���ي من طبيعتها التركيز على جيب املتبرع ورصيده البنكي 
بدالاً من مراعاة حاجاته اخليرية والدوافع النبيلة التي تقف 

خلف رغبته بالتصدق. 
إن من املهم جدااً أن يس���توعب القائمون على منظماتنا 
اخليري���ة وجامعو التبرعات أن لكل متبرع ِقَيمااً تقوده للتبرع 
وحاجات يبحث عن إش���باعها من خ���الل تبرعاته، وجناح 
املنظم���ة اخليرية في التعامل مع املتبرعني ينبغي أال يتوقف 
عن���د كمية التبرعات التي تس���تقبلها منه���م، بل على مدى 

تقيق قيمهم وإشباع حاجاتهم. 

لن تستطيع املنظمة اخليرية أن تصل إلى مرحلة إشباع 
حاجات املتبرعني وتقيق رغباتهم اخليرية من خالل حفاوة 
مؤقتة باملتبرع تنتهي مبغادرته، ما لم يكن هناك عالقة قوية 
ومس���تمرة يترجمها نظام متكامل يش���عر املتبرع من خالله 
أن دوافع���ه ورغباته محط عناية املنظم���ة وتقدير القائمني 

عليها. 
املتبرع لن يكون هو الوحيد املس���تفيد من وجود عالقة 
قوية ومس���تمرة تربطه باملنظمة اخليرية يُش���ِبع من خاللها 
دوافع���ه اخليرية، بل إن املنظمة ذاتها هي مس���تفيد رئيس 
من هذه العالقة؛ فاملتبرع س���يكون أكثر سخاءاً ومداومة على 
التبرع وتقدمي الدعم، وهذه العالقة جديرة بأن توِّل املتبرع 
إلى نصي���ر للمنظمة يدافع عنها وينش���ر أخبارها ويوصي 
اآلخرين بدعمها والتبرع لها ليجلب متبرعني جددااً من غير 

عبء مالي على املنظمة اخليرية.
قد متتلك املنظمة عالقات جيدة مع آحاد من املتبرعني 
إال أن التحدي أن يكون بناء العالقات نظامااً متكامالاً وثقافة 

تقود جامعي التبرعات ومسوِّقي البرامج واألنشطة. 
إن تبن���ي ثقافة َجْمع األصدقاء س���تجلب - ال محالة - 
مزيدااً من التبرعات واستقرارااً في الدعم؛ إال أن ثقافة َجْمع 
التبرعات ال يعني بالضرورة أنه���ا تقود إلى تكوين أصدقاء 
أوفياء للمنظمة، ال سيما عندما تزداد املنافسة، أو يقل املال 

بني أيدي الناس.  

َجْمع األصدقاء بداًل من َجْمع التبرعات
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في أيام ازدهار احلضارة اإلس���المية كانت أمة اإلسالم 
متفوقة على األمم األخرى في اجلانب األخالقي والتشريعي 
نها ذلك من أن تصوغ طموحات كثير من  والعمراني، وقد مكَّ
ف لها شروط العيش الالئق؛ وهذه ُسنَّة مطردة:  األمم، وتوصِّ
األقوى واألعلم واألش���د حداثة يشق طريق التقدم، وميشي 

ر. خلفه اآلخرون، كما ميشي جيش جرار خلف قائد مظفَّ
 نحن اليوم نعاني من ه���ذه الوضعية؛ فبما أننا ال نقود 
َرْكب احلضارة، بل ال نش���ارك في قيادته، فإننا ال نستطيع 
أن نتحكم في ش���ؤوننا على النحو املطلوب، وإن األس���اس 
الفكري واألخالقي لالس���تقالل يكمن في التحكم في توجيه 
الطموح���ات والتطلعات، وفي صياغ���ة املعايير واملرجعيات 
ِل�َم���ا هو مقبول وجيِّد وممتع ومطلوب، وما هو خِطر ورديء 
وس���يئ، وإن من املالَحظ اليوم بق���وة: أن )العوملة( وضعت 

طة الكبيرة. الناس في ما يشبه اخلالَّ
ر التقدم التقني درجة من االنفتاح والتواصل العاملي،  ووفَّ
لم يكن أذكى العقول قادرااً على مجرد تخيُّلها، ونحن نعرف أنه 
حني يلتقي القوي بالضعيف والذي يصنع بالذي يستهلك... 
ف���إن اللقاء يكون ف���ي غالب األمر ملصلح���ة القوي واملنتج، 
؛ حيث إن بريق الدول  وهذا ما نلمس���ه اليوم على نحٍو جليٍّ
الصناع���ة يزداد قوة في عيون كثير من العرب واملس���لمني، 
وص���ار التطلع إلى احملاكاة دون متيي���ز أقوى مما كان عليه 
األمر قبل عش���رين س���نة أضعافااً مضاعفة، حتى إن بعض 

املثقفني ممن يقيمون الش���عائر وصل به���م االفتتان بالغرب 
إلى درجة أنهم يتمنون أن يكون لدينا مث��ل م��ا لدى الغ��رب 
عل���ى ك��ل ُصُعد احلياة و في كل مجاالتها. صحيح أن هذا 
التمني ليس باجلديد، لكن احلقيقة أن الشريحة التي تعتقد 
باالقتباس الواس���ع جدااً من الغرب صارت أوسع من السابق 
ر  ل نقطة َضْعف، وتَأخُّ مبا ال يدع مجاالاً للمقارنة، وهذا يشكِّ

في وضعية أمتنا اليوم. 
شيء ثاٍن أش���عر أن أمتنا تتراجع على صعيده، هو امليل 
إلى الشكل واملظهر على حساب املضمون واجلوهر؛ واحلقيقة 
أن التقدم العمراني كان دائم���ااً يجنح إلى االهتمام باملظهر 
على حس���اب اجلوهر، وهذا ما نالحظه اليوم. وتستطيع أن 
ت���رى هذا رأي الع���ني في كل مكان، وال أعتق���د أن مهنة ) 
هندسة الديكور ( ازدهرت في أي مرحلة من مراحل تاريخنا 
كازدهارها اليوم، وجند في املقابل نوعااً من الزهد في معاٍن 
وأخالقيات تتصل باجلوهر واللب���اب، مثل: التقلل من متاع 
الدني���ا والتواضع واإليثار وتنقية النف���وس من ِعلَلها وَصْقل 
القلوب واألرواح، وهذا كله بسبب التأثير الكبير الذي تتركه 

احلضارة املادية في ثقافتنا وسلوكياتنا اليومية. 
الشيء الس���لبي الثالث الذي أودُّ اإلشارة إليه: هو تفتُّح 
الوعي على املصلحة الش���خصية، وهذا أيضااً من املفرزات 
الس���لبية للتق���دم العمراني. تفتُّح الوعي ه���ذا جعل الناس 
مشغولني إلى حد الهوس بتحقيق املزيد من املكاسب اخلاصة 

أمتنا:
ر؟  م أم تأخُّ في تقدُّ

د. عبد الكرمي بكار
bakkar10@hotmail.com

)5(
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مع َغضِّ الطْرف عن ُطُرق الكسب والتساهل في احملذورات 
الش���رعية التي تيط بها، كما أن ِح���سَّ االنتماء إلى األمة 
قد تراجع، كما تراجع االهتمام بالش���أن العام والعمل على 

إصالحه. 
ف���ي ختام هذه املقاالت أودُّ أن أق���ول: إن الوضع العام 
لألم���ة اليوم - من غير النظر إل���ى التفاصيل - يُعدُّ أفضَل 
بكثير مما كانت عليه قبل أربعمئة سنة ماضية، أما إذا قارنَّا 
وْضَعنا اليوم مبا كان عليه احلال قبل عش���رين س���نة، فإننا 
س���نجد أن بعض جوانب حياتنا يتق���دم، وبعضها في حالة 

ر، ولعلِّي أشير هنا إلى اآلتي:  نكوص وتأخُّ
1 - سيظل قياس���نا ألوضاعنا تقريبيااً بسبب عدم دقة 
املقاييس التي نس���تخدمها، وسيظل لدينا نوع من االختالف 

في ذلك.
2 - من املهم جدااً أن ننشئ الكثير من املؤسسات واألطر 
واألنش���طة املهتمة برصد توالت الواقع؛ حيث إننا نالحظ 

أن االهتم���ام بكثير من األمور اجلي���دة آخذ في التآكل، كما 
نرى وجود الكثير من املبادرات اجليدة واخليرة، وإن الرصد 
املنهج���ي االحترافي س���يوفر لنا ما يس���اعدنا على َوْضع 
املش���روعات اإلصالحية اجليدة، كما يساعدنا على تنظيم 

ردود أفعالنا على التطورات اجلارية. 
3 - أن���ا أدعو كل من له قدرة عل���ى َفْهم ما يجري في 
الواقع، وَفْهم العوامل املؤثرة في اجتاهاته، أن يدلي بدلوه في 
توعية األمة وتنوير الرأي العام حتى ال ننجرف مع التيارات 

غير الرشيدة. 
4 - س���يظل تديد التعريفات واملفاهيم واملصطلحات  
احلضارية هو الشيء الذي يجب أن نبدأ به عند كل محاولة 
لفه���م ما يحتاج منا إلى مناصرة وتعزيز، وَفْهم ما يحتاج إلى 

حذر ومقاومة.
وهلل األمر من قبل ومن بعد. 
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حممد الصواف، غزة – اجليل للصحافة

الدكت����ور خليل احلي����ة عضو املكتب السياس����ي حلركة 
حماس في حوار مع ^.

- املطلوب أن تُطلَق يد املقاومة على أوس����ع نطاق، وأن 
ترعى من الدول العربية واإلسالمية.

- الدميقراطي����ة مذبوحة في عاملن����ا بالفيتو األمريكي، 
واإلدارة القمعية للنظام العاملي اجلديد.

- ال أستبعد أن يُقدم محمود عباس على إجراء انتخابات 
في الضفة الغربية.

- السيناريو األقرب من ِقَبل حماس أن تقاطع االنتخابات، 
وتدعو ملقاطعاتها، ومتنعها في غزة.

رأى الدكت����ور )خلي����ل احلية( عضو املكتب السياس����ي 
حلركة املقاومة اإلسالمية )حماس( أن املخرج الوحيد للواقع 
الفلس����طيني أن ميارس الشعب الفلسطيني قناعته احلقيقة 
باس����تئناف املقاومة على أوسع نطاق في كل امليادين وفي كل 
األصع����دة، مؤكدااً على أن حرك����ة حماس هي أقل األطراف 
أزمة؛ فخيارتها كلها مفتوحة، على صعيد املقاومة، والتعاطي 

السياسي.
ولم يس����تبعد احلية أن يُْقدم رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس على إجراء انتخابات تش����ريعية ورئاسية في 
الضفة الغربية؛ ألنه يتكئ على مواقف األمريكان، واالحتالل، 

وبعض دول اإلقليم، متوقعااً عدة سيناريوهات ممكن أن تُْقدم 
عليها حم����اس، أقربها: أن تقاط����ع االنتخابات، وتدعو إلى 

مقاطعاتها، وأن متنعها في غزة.
الســلطة  رئيــس  ُيْقــدم  أن  تتوقعــون  هــل   :^
الفلســطينية علــى إجــراء انتخابات يف الضفــة الغربية 

َوْفقًا ملا أعلن عنه يف املرسوم؟
� بداي����ةاً أمتنى أن تصل املصاحل����ة، وأن نتجاوز هذه 
األزمة املتراكمة منذ سنوات، بال شك إعالن محمود عباس، 
املنتهية واليته للمرسوم الرئاسي لتحديد موعد االنتخابات، 
وخروجه على م����ا جرى التوقيع عليه من مش����روع االتفاق 
ل إضافة لتأزمي املوقف )الفلسطيني، الفلسطيني( وأَْخذ  شكَّ
األم����ور بعيدااً، لذلك ما أمتن����اه أن تهيَّئ األجواء للمصاحلة 
الفلس����طينية، وأن نذهب لالنتخابات بعد تهيؤ الظروف لها 
في املوعد الذي اقترحته الشقيقة مصر في مشروع االتفاق، 
وه����و 2010/6/28 وهذا هو املفض����ل، ولكن إذا لم يحصل 
ذلك، وآم����ل أال يحدث ذلك، فإنني أعتقد أن محمود عباس 
دائمااً يهرب إلى األمام، وال يضيره كل اإلشكاليات في الشأن 
)الفلس����طيني، الفلسطيني( إذ ميكن أن يفعل محمود عباس 
ذلك، وال يضيره أن ينقس����م الشعب الفلسطيني؛ ألن سلطة 
محمود عباس يتكئ فيه����ا إلى مواقف االحتالل واألمريكان 

د. خليل احلية :
املخرج للواقع الفلسطيين .. 

استئناف املقاومة
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وبع����ض دول املنطقة حتى يقول: أنا الرئيس الفلس����طيني؛ 
لذلك أنا ال أستبعد أن يفعلها محمود عباس.

^: يف حــال أجريت هــذه االنتخابــات يف الضفة 
الغربية يف 2010/1/25، ماذا أنتم فاعلون؟

� هذا اس����تباق لتحديد املوقف في حينه، لكن أنا أتوقع 
ح اثنني منها:  سيناريوهات متعددة أُرجِّ

األول: ال����ذي أتوق����ع أن تفعله حم����اس، وحتى اآلن لم 
يُتَخ����ذ فيه قرار: أن تقاطع االنتخاب����ات، وتدعو ملقاطعاتها، 
وأن متنعها ف����ي غزة، وهذا حق لها؛ فإجراء انتخابات تت 
حراب االحتالل ال يوجد ضمانة لنزاهتها، واحلركة مالحقة، 
ع، وال إعمار... ال أتوقع أن تشارك  والشعب الفلسطيني مجوَّ
حرك����ة بثقل حماس في انتخابات ه����ي متأكدة من تزويرها 

ونتائجها املسبقة.
الثان����ي: أن تترك حماس محمود عب����اس يفعل ما يريد 
وترفع الش����رعية عن هذا األم����ر، وال تعترف بنتائج املجلس 
التشريعي، وال تتعامل معه: ال في غزة وال في الضفة الغربية، 
وتعتبر كل من ش����ارك في هذه االنتخابات غير شرعي، وهو 
ما يُدخل في إش����كاليات. هذه أكثر السيناريوهات التي من 

املمكن أن تندفع فيها حركة حماس، وتتعامل معها.
 ^: هل تعتقد يف ظل هذا املفهوم، أن يبقى هناك 

ما يسمى بـ )الدميقراطية(؟
� الدميقراطي����ة مذبوحة في عاملن����ا بالفيتو األمريكي 
واإلدارة القمعية للنظام العامل����ي اجلديد َوْفَق هذه األنظمة 
املوج����ودة: أين هذه الدميقراطية الي����وم؟ أين الدميقراطية 
واحترامها بعد انتخابات 2006؟ أين الدميقراطية واحترامها 
بش����أن رئيس مجلس تش����ريعي يعتقله االحت����الل، وعندما 
يخ����رج متنعه األجهزة األمنية لألس����ف الش����ديد؟ أين هي 
الدميقراطي����ة عندما يأخذ رئيس الس����لطة بقلم�ه، ويعط�ل 
الدس����تور بال وجه حق؟ أين هي الدميقراطية عندما يشكل 
محم����ود عباس حكوم����ة، وال تأخذ الش����رعية من املجلس 
التش����ريعي؟ الدميقراطية نبحث عنها الي����وم في كل مكان 
فال جندها إال اس����مااً، وبناءاً على ذل����ك أنت مضطر إلى أن 
تتعام����ل مع هذه الدميقراطية العرجاء مبا يُثْبت مكانتك في 
هذا الوطن، ولكن ما نريده حقااً: هو التأكيد على ممارس����ة 
الدميقراطية بش����كل صحيح، واحترامها والتداول الس����لمي 
على السلطة، واملش����اركة السياسية احلقيقية، نحن نتساءل 

كسياسيني وغير ذلك: هل هذا متاح اليوم؟ هذا غير متاح في 
هذا العالم، ويبدو أن أمريكيا التي رفعت شعار الدميقراطية 
تراجعت عن هذا الش����عار عندما وجدت أن الذين يتقدمون 
للدميقراطية وتنتخبهم ش����عوبهم هم م����ن يعارضون التوجه 

األمريكي املناقض ملصالح الشعوب.
^: انتخابات يف الضفة، وال انتخابات يف غزة، أين 

الشعب الفلسطيين من هذا كلِّه؟ 
� هذه نتيجة طبيعية لسلطة تت االحتالل، وهذه نتيجة 
طبيعية لش����عب يناضل االحتالل ويريد أن يأخذ ش����رعيته 
من االحت����الل! إنها لعنة أوس����لو التي أصيب بها الش����عب 
الفلسطيني، ومصيبة أوس����لو اليوم يتجرعها اجلميع؛ فرغم 
أن أوس����لو داس����تها الدبابات عام 2002 و2003 في الضفة 
الغربية، وحطمتها إس����رائيل في ح����رب الفرقان على قطاع 
غزة؛ إال أن هناك من يتمس����ك بها رغم أن مسيرة التسوية 

وصلت إلى طريق مسدود.
 محمود عباس نفس����ه قبل أيام يق����ول في تصريح له: 
إننا وصلنا إلى ما يش����به الطريق املس����دود واملفوضات لم 
تُسِفر عن ش����يء. واليوم يصرون على ممارسة املفاوضات، 
إذااً هذا الواقع واملشهد الفلسطيني احلقيقي، لذلك ال بد أن 
تعكف مؤسساتنا اإلدارية على حماية واقعنا الداخلي وتوفير 
مس����تلزمات، ومتطلبات حياة شعب يريد أن يقاوم االحتالل 
وأن تُطلَ����ق يد املقاومة احلقيق����ة وأن تُرعى من دول الطوق 
ودول اإلقليم؛ لذلك نح����ن نقول لكل من طبل وزمر، وهالل 
واستبشر مبسيرة التسوية ودول التسوية: أين وصل املشروع 
اليوم؟ أي����ن وصلنا اليوم؟ وأين حقوقنا اليوم؟ أين مس����يرة 

االعتدال والتسوية؟ أين العرب والفلسطينيون؟ 
أنا أقول: املرش����ح احلقيقي لواقعنا لفلسطيني، هو أن 
ميتشق الشعب الفلسطيني دمه وأشالءه، وأن يواصل قناعته 
احلقيقة التاريخية باس����تئناف املقاومة على أوسع نطاق في 
كل امليادين واألصعدة؛ فإن الذي سينقذ الشعب الفلسطيني 
من هذا الس����جال أن تنطلق املقاومة بشكل قوي، وأن تُرعى 
من دول الطوق واإلقليم، واألمة العربية مدعوة لذلك؛ حينها 
فق����ط تتغير املعادل����ة. أما أن ندخل كلنا في نفق التس����وية 
واللعب����ة الدميقراطية، واالحتالل ماٍض بسياس����اته لتهويد 
القدس واالستيطان واجلدار واالعتداء على حق العودة وغير 

ذلك، فهذا أمر بعيد.
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 الي����وم أصبح املواطن الفلس����طيني بعي����دااً عنا كنخب 
فلسطينية وقيادات سياسية للش����عب فلسطيني خاصة في 
مس����ار املقاومة وخيار املقاومة، إن أي مواطن فلسطيني من 
حقه أن يس����أل: أين ذهبت حقوقنا، وثوابتنا الفلس����طينية؟ 
ولذل�ك ف�إن احل�امي لك�ل ثوابتن�ا الفلس�����طينية بعد الل��ه 

- سبحانه وتعالى - الشعب الفلسطيني واملقاومة.
^: إذًا: ملاذا مل تنطلق املقاومة يف ظل هذا العدوان 
الكبري: ســواء على القدس أو على الشعب الفلسطيين؛ وإال 
قــد يصدق فيكــم قول القائلــني: إنكم حتاربــون املقاومة 
ومتنعوهنا، وتقدمون هتدئة جمانية لالحتالل، كما حتدث 

عباس مؤخرًا ؟
� املقاومة تتاج إلى ظروف وبيئة مناسبة لها وال تتاج 
للمط����اردة. دعنا نتحدث عن املقاومة ف����ي الضفة الغربية؛ 
حي����ث االحتالل احلقيقي: حتى ما يس����مى بالقانون الدولي 
يؤكد على حقنا ف����ي أن نقاوم االحتالل في حدود األراضي 
احملتل����ة عام 1967، وهذا ال خالف علي����ه في كل القوانني، 
وبناءاً على ذلك انظر إلى هذا املوقف الذي اتخذته إس����بانيا 
ة، إنها طردت جامع����ة صهيونية؛ ألن هذه اجلامعة  من����ذ مدَّ
)جامع����ة أرئيل( موجودة في الضفة الغربية في مس����تعمرة، 
إذااً العال����م معنا في مقاومة االحت����الل، ولكن هذا االحتالل 
املوجود ف����ي الضفة الغربية وقطاع غزة، في املناطق احملتلة 
عام 1967. طبعااً أرضنا كل فلسطني، وحقنا أن نقاوم احملتل، 
حيثما كان، لكن أريد أن أناقش هنا في مفهوم من يقول: إن 
املقاومة حق، وتقرير غولدس����تون الذي أكد على هذا، وقال: 

إن املقاومة كانت تدافع عن نفسها.
 أن����ا أقول اليوم: أي����ن هي املقاومة الت����ي تاُلَحق ويُزج 
أبناؤها في السجون واملعتقالت بال استثناء )حماس، اجلهاد، 
اجلبهة الش����عبية، وما تبق�ى م��ن حرك�ة فتح من املق��اومني 
واملن��اضلني( ؟ كلهم يَُزجون في الس����جون، ولألسف الشديد 
يخرج بع����ض أبواق فتح ويس����أل: أين املقاوم����ة ؟ أنتم من 
حبستموها، أنتم قاتلتموها، أنتم طاردمتوها، أنتم من قتلتم 
أناسااً لهم سنوات ِطَوال مطاَردين من االحتالل، من اعتقلهم؟ 
من قتلهم في نهاية املطاف؟ ولذلك نحن نتحدث عن مقاومة 
مطاَردة مكبوتة، ليس من االحتالل فحسب، بل من االحتالل، 
وما يس����مى بأجهزة دايتون التي تتحدث الفلسطينية؛ أجهزة 

األمن اليوم تطارد املقاومة.
 كيف س����نجد املقاومة، وهي مالحقة في كل بيت؟ كيف 

س����نجد املقاومة واألجهزة في الضفة الغربية اس����تطاعت 
أن تدخل ألطفال فلس����طني في الضف����ة الغربية، وجتندهم 
كمخبرين؟ تصور أن األجهزة جندت األطفال )12 و 13( سنة 

مخبرين لهم ليدلوهم على أي مقاوم؛ فأين املقاومة؟
 هذا في الضف����ة الغربية طبعااً والواق����ع في األراضي 
احملتلة عام 1948 ليس أحس����ن حاالاً؛ فإذا كان الفلسطيني 
يطارد املقاومة، واألس����وأ م����ن ذلك أنه اليط����ارد املقاومة 
املس����لحة فقط؛ فف����ي أيام حرب غزة خرج����ت املظاهرات 
في كل العال����م، لكننا لم جند مظاهرات في الضفة الغربية، 
ولآلس����ف الشديد أيضااً ما ُجِمَع من تبرعات ُسِرق، واألدهى 
أنه لم تخرج مظاهرة واحدة في الضفة الغربية، واملظاهرات 
تخرج في أراضي 1948؛ ذلك أن الش����عب الفلسطيني تت 
س����لطة قمعية فلسطينية أشد من االحتالل. من الغريب أنه 
أيام حرب غزة خرجت مظاهرات في قرى فلس����طينية تت 
االحتالل، لكنها لم تس����تطع مظاهرة واح����دة أن تخرج في 

مناطق السلطة الفلسطينية.
 نأتي إلى غزة: في غ����زة يجب أن نتحدث مبوضوعية: 
إننا نري����د أن نُْحدث نكاية في العدو الذي يفعل في القدس 
ما يفعل، كيف س����نصل إليه وأمامنا ح����دود وغير ذلك؟ ثم 
إنن����ا خرجنا من حرب ضروس، ما زلنا نرممِّ جراحاتنا حتى 
اآلن، واالحتالل قد كف ي����ده عنا ومع ذلك يتعرض من هنا 
وهن����اك؛ لذلك ندافع عن أنفس����نا في أي حلظة، أي حلظة 
يدخل االحتالل أو جنوده أو مستعربيه داخل اخلط األخضر، 
املقاوم����ة ترد وتنال منه وتواجه بكل قوة، لكن أنت اآلن أمام 
خيارات صعبة: نحن توافقنا مع الفصائل الفلس����طينية بعد 
احل����رب على غزة، وس����ألنا هذا الس����ؤال إلخواننا في كل 
الفصائل: هل أنتم ترون أننا في غزة ميكن أن نبادر االحتالل 
مبقاومة في هذه املرحلة، فكان اإلجماع من كل الفصائل أنه 
ليس من مصلحتنا كمقاومة فلسطينية أن نواجه االحتالل في 
هذه املرحلة؛ ألننا خرجنا من حرب نريد أن نكفكف جراحات 
الناس، و نبني بيوته����م املدم�رة، حت�ى يلملم�وا جراحاته��م، 
وال نريد أن نستدعي حربااً جديدة، وبناءاً على ذلك بينا وبني 
كل إخوانن����ا في الفصائل تفاهم على أن ندافع عن أنفس����نا 
في غزة أم����ام أي عدوان علينا، وال يعن����ي ذلك أننا أوقفنا 
املقاومة، نحن أوقفنا املقاومة بدون أن تكون علينا حرب في 
2005 حملمود عباس سنة كاملة، وقبله في 2003 أعطينا له 
أيض����ااً، ولذلك تقدير املوقف من كل الفصائل الفلس����طينية 
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هو: أننا في غ����زة نرى أن املصلحة الوطنية أن نكف أيدينا، 
واملقاومة تعتبر نفسها جيش����ااً جرارااً يواجه االحتالل، نحن 
مقاومة تستنزف االحتالل تؤذيه حتى تبقى شوكة في حلقة، 
تس����تنزفه حتى يُقر بحقوقنا ويرحل عن أرضنا؛ ولذلك فإن 
املقاومة تخضع لتقديرنا السياسي واألمني مع كل الفصائل 
هنا في غزة، وقناعتنا أننا في هذه املرحلة يس����عنا أن ندافع 
عن أنفس����نا أمام أي أعتداء وال نبادر االحتالل، هذا املوقف 
الذي أخذناه، ومن هنا أقول: حماس ليست منفردة في هذا 
ال����رأي، حماس اجتمعت بالفصائل وخرج����ت بهذا، ولذلك 
نحن كإجماع وطني النرى املقاومة في غزة تقق لنا مكسبااً 
ف����ي هذه املرحلة، واملقاومة ليس����ت بندقية تطلق الرصاص 
بدون هدف، نحن نقاوم لنحقق هدف طرد االحتالل وإزعاج 

االحتالل ليُقر بحقوقنا ويرحل عن أرضنا.
^: هنــاك مــن يــرى أن إصــدار عبــاس للمرســوم 
املقصود به الضغط على محاس كان بطلب مصر للموافقة 

على الوثيقة املصرية، ما قولكم يف ذلك؟
� إصدار محمود عباس هذا املرسوم يأتي في إطارين:

اإلطار األول: وسيلة ضغط؛ فهو رمبا قد يكون قد أخذ 
الضوء األخضر، وهكذا يدعي اإلخوة في مصر، وهو يقول: 
إن مصر متفهمة هذا املوقف. وأنا أمتنى من الشقيقة مصر 

أن تقول موقفها بشكل واضح.
 اإلطارالثان���ي: محمود عباس يعتبر نفس���ه ما زال 
رئيسااً للس���لطة الفلس���طينية، ونحن فْهُمنا للقانون أن 
محمود عب���اس انتهت واليته من 2009/1/9 وبناءاً على 
ذلك هو في حكم القوانني والدستور ليس رئيس السلطة 
الفلس���طينية، لكن عندنا في القانون بشكل واضح ال بد 
م���ن الدعوة النتخابات لهذا املوض���وع، ومحمود عباس 
يتخ���ذ هذا ذريعة قانونية لإلعالن عن املرس���وم، ولكن 
ه حملمود عباس بعيدااً عن الس���جال  تس���اؤالاً كبيرااً يوجَّ
القانوني: الذي أنا مؤمن ب���ه أن محمود عباس منتهية 
واليته من 1/9/ 2009 ولم يعد رئيسااً؛ فكيف يتصرف 
ح لنا قيادات ف���ي فتح أنه:  وكأن ش���يئااً لم يكن؟ ص���رَّ
صحي���ح انتهت واليته، لكن ال يجوز أن يكون هناك فراغ 

دستوري! 
واليوم كان عل����ى محمود عباس أن يخطو خطوة أفضل 
م����ن ذلك لو كان رجالاً تصاحليااً، ل����و كان رجالاً يريد وحدة 
ع االتفاق،  الشعب، ويريد أن يتعامل مع حماس، ويريد أن يوقِّ

لقال ملصر: )الحقوا العيَّار لباب الدار( اس����معوا من حماس، 
وانظروا ماذا تريد حماس، احش����روا حم����اس في الزاوية، 
عي أننا نرفض التوقيع؟ طيب احشرونا في الزاوية،  أليس يدَّ
وناقش����ونا في ما نقول؛ فإن كنا مصيب����ني افعلوا، وإن كنا 
ر  مخطئ����ني اضربوا فينا عرض احلائ����ط وجربونا، وأنا أذكِّ
محمود عباس قبل اتفاق مك����ة، ونحن في اتفاق مكة، وبعد 
ما عدنا، بكلمة قالها مرارااً، قال: أنا أش����هد أن حماس ليس 
عليه����ا وصاية من أي جهة، قال ذل����ك بكل وضوح، قاله في 
مكة وعندما التقى باألخ أبي الوليد في الشام وتوافقوا على 
املواقف، ودعا امللك عبد الله الدعوة؛ فذهبنا مباش����رة دون 
وصاي����ة من أحد، حينها قال محمود عباس: أدركت اليوم أن 
حماس لي����س عليها وصاية من أح����د، وحماس قرارها في 

يدها. 
ما الذي غير محمود عباس؟ ما الذي غير حماس؟ 
حماس هي هي، لكن هذه الفزاعة رمبا تعني اإلسقاط 
النفس����ي؛ فهم ال يفعلون فعالاً إال ويتكئون فيه على فئة 
من خارج الش����عب الفلسطيني، من هنا وهناك، عربية 
أو أجنبي����ة واحتاللية أوغير ذل����ك. نحن في حماس 
مقتنع����ون، ومؤمن����ون أن قرارنا بيدن����ا، وأننا اندفعنا 
للمصاحل����ة، ولذلك لو أراد محم����ود عباس املصاحلة 
لَفَعل أمرااً أخر، وبناءاً على ذلك هي وسيلة ضغط، وقد 
يك����ون كما قلت : إذا لم ت����دث املصاحلة، وأمتنى أن 
تدث، رمبا يذهب محمود عباس لتطبيق هذا املرسوم 
وال يضيره أن ينقس����م الوطن وال غير ذلك، وباملناسبة 
م����ا لدينا من املعلومات تفيد بأنه يجد تش����جيعااً دوليااً 

على ذلك.
^: يف زيارتكــم األخرية مع األســتاذ خالد مشــعل 
ملصــر توافقتم علــى عنواَنني رئيســَيني يف املصاحلة يف 
الورقــة املصرية، وعندما كانــت صياغتها يف يد مصرية 
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أصبــح لديكم حتفظات، ما الذي تغيَّر؟ ما هذه التحفظات 
اليت تتحدثون عنها؟ وملاذا تراجعتم عن توقع الوثيقة؟

� ال بد م����ن احلدي����ث مبوضوعية متناهي����ة في هذا 
املوض����وع: ما ج����رى االتفاق عليه مع اإلخ����وة املصرين في 
اللق����اء األخير بعد عيد الفطر ه����و تديد املواعيد. حينها 
ه  ق��ال ال���وزير عمر سلميان: لن يخرج املشروع الذي سنِعدُّ
للمصاحلة عم����ا جرى االتفاق عليه بينك����م وبني الفصائل، 

وهذه الورقة األخيرة.
 ونحن نصحنا اإلخ�����وة املص��رين الع��املني مع الوزير 
عمر س����ليمان أن يقدموا مش����روع املصاحلة مبا اتُفق عليه 
فق����ط، ال يزيد وال ينقص، ويقدم����وا مقدمة لهذا املوضوع؛ 
فرحبوا بالفكرة ومتت صياغت����ه. وللحق والعدل واإلنصاف 
أقول: إن الوثيقة املصرية ومش����روع الوف����اق الوطني جيدة 
جدااً، وهو ما جرى االتفاق عليه في جلان املصاحلة اخلمسة، 
ولكن س����قطت بعض العبارات كان قد اتُفق عليها، وأضيفت 
بعض اجلمل في بعض املواضع اجتهادااً من اإلخوة املصريني، 
ولذلك نحن لم نش����أ ف����ي البداية أن نقول: س����قطت، وال: 
أضيفت، فقلنا لإلخوة املصري����ن: عندنا بعض املالحظات: 
اتفقن����ا وإياكم على أن يكون االتفاق هو ما اتُفق عليه، ويبدو 

أنه سقط سهوااً منكم بعض اجلمل فيحتاج ذلك ملراجعة.
 كنا نتوقع أن هذه املسألة لن تؤثر عند اإلخوة املصرين؛ 
ألنن����ا ال نريد أن نضيف ش����يئااً من عندن����ا، قلنا لهم: نريد 
أن نقارن ه����ذه الورقة بالتي أنتم أعطيتمون����ا إياه��ا نحن 
والفصائ����ل، قالوا ه�ذا املوجود، وال نري����د أن نزيد حرف��ااً 

أو ننقص.
أنا ش����خصيااً ال أجد مبررااً له����ذا التعنت وهذا اجلمود 
املصري على رفض الس����ماع من�ا لهذا، م����ا الداف��ع، ملاذا؟ 
ال أدري، إنن����ا ال نتكل����م على مالحظات عام����ة. نحن نتكلم 
ع����ن مقارنة فقط بني ما جرى االتفاق عليه وما هو موجود، 
وس����نجده في أربع أو خمس عبارات أضيفت أو س����قط���ت 
أو غي����ره، نح����ن ال نتحدث عن إضافة بنود وال عن ش����يء، 
نح����ن نتحدث عن عبارات أضيفت أو س����قطت، لذلك نحن 
ون على أنه من حقنا الطبيعي االطمئنان على ش����يء  مص����رُّ
تدثن����ا فيه نحن والفصائل، حت����ى ال تلومنا الفصائل على 
عنا عليه، وهنا أس����تغرب من بعض الفصائل التي  ش����يء وقَّ
تسلمت مثلنا الورقة املصرية التي وافقنا عليها، هم يقولون: 
إنهم لم يتس����لموا الورقة املصرية حت����ى يتحدثوا عنها؛ ألن 

هن����اك عب����ارات أضافتها بع����ض هذه الفصائل س����قطت؛ 
فلماذا س����قطت؟ ولذلك ما زلت مقتنع����ااً بأن على إخوانن��ا 
املص�ري����ني أن يأخذوا هذه العب����ارات وأن يرجعوها وينتهي 
املوض����وع، وليضعوا حماس في الزاوي����ة، ويروا: هل حماس 
قرارها بيدها أم بيد غيرها، ضعونا في الزاوية، واحشرونا، 
لوا هذه العبارات البسيطة، والتي ال أعتبر أنها تستحق  وعدِّ
كل هذه الضجة، هذا م����ا تأخر باملوضوع، أوالاً كان موضوع 
غولدستون، وانتهى غولدستون وبقي في التاريخ ُسبَّة وثُلْمة، 
له. القرار الفلس����طيني كيف  ووصمة عار على جبني من عطَّ
يُتْخذ وليس����وا أمناء على ذلك؟ واآلن الش����عب الفلسطيني 
انتصر بجراحاته وآالم����ه ومت إقرار التقرير. اآلن ما يعيقنا 
فقط هذه املمانعة من أشقائنا املصريني، الذين بذلوا جهدااً 
كبي����رااً واحتضنوا الفصائل الفلس����طينية على مدار ش����هور 
طويلة وهم يس����معون منا، لكن ملاذا ضاق����ت الصدور ذرعااً 
بذلك؟ رمبا هي ُجَمل بسيطة سقطت، ولكن رغم أنها بسيطة 

إال أن لها أثرااً كبيرااً.
^: هل مسموح اإلفصاح عن بعض هذه اجلمل ؟

� أنا أريد أن أتدث عن جملة واحدة فقط، وِقس عليها 
باق����ي اجلمل، وهذه للتاريخ، حتى نحف����َظ للناس حقوقهم، 
عندم����ا تدثنا عن منظمة التحرير الفلس����طينية، وتدثنا 
عن اإلطار املؤقت الفلسطيني الذي سيرأسه محمود عباس 
بصفته رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وستكون معه كل 
الفصائل الفلسطينية حتى غير املنضوية تت رئاسة منظمة 
التحرير مع رئاسة املجلس الوطني، حينها كان هناك سجال 
كبير، فأضافت اجلبهة الش����عبية جملة ومت إقرارها. تقول: 
هذا اإلط���������ار توصي��ات�ه وق���راراته ال تق��ب��ل التعط��يل 
وال التأجيل م����ن أي جهة كانت؛ ألنها إجم����اع وطنٌي جرى 
التوافق عليها. هذه اجلملة س����قطت م����ن موضوع منظمة 
التحرير الفلسطينية، هذه اجلملة التي وافقنا على إضافتها 
إلى هذا اإلطار. انظر إلى أهميتها عندما تسقط هذه اجلملة؛ 
فهذا اإلطار الذي تدثنا عنه سيكون مرجعية وإطارااً مؤقتااً 
للشعب الفلس����طيني دون إنقاص مؤسسات منظمة التحرير 
الفلس����طينية حقها، هذا اإلطار الذي سيجتمع ألول مرة في 
تاريخ الش����عب الفلسطيني برئاس����ة رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية، سيتحدث عن القضايا املفصلية واإلستراتيجية 
للشعب الفلس����طيني؛ فإذا أنت جعلت لقاء هذا اإلطار لقاءاً 
تش����اوريااً ليس ملزمااً، فكأن شيئااً لم يحدث؛ فأهم شيء في 
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هذا اإلطار أنك شطبت اجلملة التي جتعل قرارات هذا اإلطار 
قرارات ضرورية وملزمة وال يجوز تعطيلها؛ فعندما تشطبها 
كأن����ك قلت: إن هذا اإلطار كله ل����م يعد قائمااً، وللحق أقول: 
إن هذا اإلطار يصب في مصلحة منظمة التحرير الفلسطينية 
والشعب الفلسطيني والفصائل، وميكننا الق��ول: هو أفضل ما 
يحققه محمود عباس في كل املصاحلة الفلسطينية؛ أقصد: لو 
نظر محمود عباس بعينني منصفتني، لرأى أن اإلطار القيادي 
يعطيه من املكانة ما لم يتحقق ألبي عمار نفس����ه؛ لذلك قلت: 
إن محمود عباس رجل غير تصاحلي، ولألسف الشديد دائمااً 
يفر إلى األمام وال يستطيع أن يواجه األمور على حقيقتها وال 

يتسع صدره للجميع. 
هذه واح����دة من اجلم����ل، فما الذي س����يضير األخوة 
املصري����ني لو ع����ادت هذه اجلمل في موضعه����ا؟ وما الذي 
س����يضير الفصائل وحركة فتح وهي م����ن وافقت على هذه 
الورقة؟ وكنت أمتنى على اجلبهة الشعبية نفسها التي اطلعت 
على الورقة في وس����ائل اإلعالم أن تقول: هذه اجلملة التي 
أضفناها س����قطت ونحن نطالب بوضعها. وكذلك ُجَمل من 
هذا النوع. ومع ذلك أقول: ه����ذه اجلمل لها أهميتها ونحن 
نطال����ب أن تعود وعلى اإلخوة املصريني أال يذهبوا بعيدااً بها 

ونحن جاهزون للتوقيع مع تعديل هذه العبارات من اآلن.

^: لكن بعد أن وثقتكم باجلانب املصري، وتركتم له 
صياغة الورقة، أال تشعرون اآلن أنكم تعرضتم خلدعة؟

� لي����س بهذا املعنى، وإمنا نعتق����د أن اإلخوة املصريني 
عندما تركنا لهم تقدمي مشروع الوفاق الوطني، لم يتقصدوا 
جتاوز تلك اجلمل، ومن هن����ا؛ فإننا ننظر إلى هذا املوضوع 
من باب ُحْسن النية ال من باب سوء النية، ولكن هذا االجتهاد 
ل. هذا ما نطالب ب����ه. أما اإلخوة  أو الس����هو يج����ب أن يُعدَّ
املصري����ون فقد عهدناهم في كثير م����ن املواضع وفي جلان 

االتفاق حريصني عل����ى أال يزيدوا كلم�ة وال ينقص�وا كلم�ة. 
ما كان يجري االتفاق عليه في اجللسة يتم َوْضعه في محضر 

ويعود لنا مطبوعااً ال زيادة حرف عليه وال نَْقص حرف.
^: قيل: إنكم تعرضتم لتهديدات شديدة من مصر 
إذا مل توقعــوا علــى الوثيقــة: كإغالق معــرب رفح إغالقًا 
تامــًا، وتدمري األنفاق، وتشــديد احلصار وغــري ذلك من 

وسائل التهديد؟
ه��وا لوف�دنا تهدي���دااً  � أنا لم أس�م�ع أن املص��ريني وجَّ
أو غير ذلك، لكن في اللق����اء األخير بني وفدنا وبني الوزير 
عمر س����ليمان كان الوزير مس����تَفزااً؛ ألن����ه يريد أن مُيضي 
املصاحل����ة، وال يريد أن يعيقها أي أم����ر، وكان تقديرهم أن 
عل����ى حماس أن تس����تجيب لهذا األم����ر؛ ألن تأجيل تقرير 
غولدس����تون في تقديره����م ليس نهاية املط����اف وبإمكانكم 
أن تتج����اوزا عن هذه القضية، حس����نااً: انتهين����ا من تقرير 
غولدس����تون، فجاءت هذه التعديالت، ومع ذلك لم أسمع أن 
املصريني هددوا وفد احلركة، ولكن بال ش����ك عندما تسوء 
العالق����ة بيننا وبني إخواننا املصري����ني أو عند االجتهاد في 
بعض األحيان فإننا جند انعكاس ذلك على األرض؛ فهل هو 
مقصود أو أنه يتزامن مع ذلك بطريقة أو بأخرى؟ هذا الذي 
في بعض األحي�ان ال نتفهمه، لكن املصريني يُفترض أنهم قد 

ع�رفوا أن حم��اس ال تستجيب: ال للتهديد وال للضغوط وأن 
بونا بدل املرة مرات عديدة، ويفترض أن  قرارها بيدها وَجرَّ
تكون مصر أكثر دولة س����برت غور حركة حماس وغور قيادة 
احلركة، وأنه يجب التعاطي معنا على أننا لسنا كغيرنا، إننا 
إذا قلن�ا كلم��ة نلتزم به��ا، وهذا ما يُلِزمنا بأننا عندما نريد 
أن نوقع على ش����يء يجب أن نحميه، نحميه أوالاً في نفوسنا 
وأمام قواعدنا وجمهورنا، ومن هنا عندما سألتني عن الورقة 
ع على  املصري����ة أجبت مبنتهى املوضوعية: نحن نريد أن نوقِِّ
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عنا على  اتفاق نحمي كل كلمة فيه، وال نريد أن نشعر أننا وقَّ
جملة واحدة رغمااً عنا؛ ألننا ال نستطيع أن ندافع عنها أمام 

قواعدنا وال أمام شعبنا.
أوقاهتــا  أصعــب  يف  اآلن  محــاس  أن  أتــرى  أال   :^
وظروفهــا؛ فالضغوط تزداد على احلركــة، واحلصار يكاد 
خينــق النــاس يف القطاع... مــا األوراق الــيت ال تزال بيد 

محاس يف ظل هذه األزمة؟
� أي مقاومة تواجه احتالالاً وقوىاً ظاملة ومستكبرة، في 
يوم من األيام، في أي بقعة م����ن بقاع العالم ما كانت تواجه 
بحبوحة من العيش ورغدااً منه، وإمنا كانت تواجه مصاعب، 
وبن����اءاً على ذلك ما تواجهه حركة حماس وفريق املقاومة في 
الشعب الفلس����طيني وفي األمة يجد هذا العنت، ومنذ متى 
كانت حماس في بحبوحة من العيش من أول نشأتها؟ بل متى 
كان شعبنا الفلسطيني في بحبوحة من العيش في أي مكان؟ 

بل العكس. 
أنا أقول: إن الش����عب الفلس����طيني اليوم في يده أوراق 
أفضل من غيره، ؛ فعلى س����بيل املث����ال: ألول مرة في تاريخ 
الصراع يصب����ح العدو الصهيوني مطالَب بجرائم حرب أمام 
العالم، وألول م����رة تخرج املظاهرات ضد قيادات االحتالل، 
وألول مرة مُتتهن كرام����ة رئيس وزراء صهيوني في نيويورك 
في قلب أمري����كا؛ اليوم أوملرت كلما دخ����ل جامعة ومحفالاً 
تالحقه لعن����ة حرب غزة وجرائم االحت����الل، وهذه الصورة 
لالحتالل علينا أن نس����تغلها. ومن الذي صنع هذه الصورة؟ 
صنعتها املقاومة وصنعتها حماس، وأش����الء ودماء الش����عب 
الفلس����طيني، في حني أن مسار التسوية اليوم في مأزق أكثر 
من أي وقت مضى، لذلك نقول: إن مسار التسوية في مأزق 
واالحتالل في مأزق ومصداقية أمريكا أمام العالم في مأزق 
وعل����ى احمِلك؛ فأولئك جميعااً في م����آزق. وإذا كانت حماس 
ف����ي أزمة، فهي أقل األط����راف أزمة في املنطق����ة، وأزمتنا 
جاءت من العبء احلقيقي والكبير الذي نحمله أمام شعبنا؛ 
ألننا مس����ؤولون أمام شعبنا ونشعر مبشاعره وآالمه وأحزانه 
ونش����اركه أفراحه، هذا هو األلم الذي يؤملنا وبناءاً على ذلك 

خيارتنا كلها مفتوحة:
: عل����ى صعيد املقاومة: خي����ارات املقاومة احملميَّة   أوالاً
بالقانون السماوي واألرضي والشعبي قائمة وآفاقها مفتوحة 
في كل املواقع، وخيار املقاومة لو أردنا أن نحرك فيه قناعاتنا 
املبدئية، فإنه سيتسع في بقاع وأماكن متعددة، ومع ذلك نحن 

ما زلنا نحبس مقاومتنا داخل حدود الوطن، 
ثانيااً: إن خياراتنا في التعاطي السياس����ي كلها مفتوحة: 
خياراتنا ف����ي االنتخابات مفتوحة؛ فنح����ن األحرار وغيرنا 
املأزوم واحلبي����س، وبإمك�اننا أن نش�����ارك في االنتخ�ابات 
أو نقاطعه����ا، أو جُنري انتخابات، وأن نذهب للمصاحلة وأن 
م  نقدم تنازالاً جديدااً؛ كل خيارتنا مفتوحة أمامنا، نحن من َقدَّ
التنازل لشعبنا ولس����نا نادمني عليه، وكلما تعثرت املصاحلة 
ك ك�ل األوراق ولس����نا  ندفعها لألمام، ولذلك بيدنا أن نح��رِّ
املأزومني، أما غيرنا فهو املأزوم، لو س����ألت محمود عباس: 
ألس����ت في أزمة؟ بل في أزمات: أين مش����روع حركة فتح؟ 
عي أن شعبنا  أين املش����روع السياسي حملمود عباس الذي يدَّ
أنتخبه عليه؟ أين الشعب الذي انتخبه؟ من انتخبه؟ 26% ممن 
يحق لهم االنتخاب في الشعب الفلسطيني. إن رئيسااً منتخبااً 
من ِقبَل ربع من له حق االقتراع في الشعب الفلسطيني، عليه 
أن يدرك أن هذه هي ش����عبيته، في حني أننا نحن املنتَخبون 
ولنا شرعية أكثر من 60% من املجلس التشريعي، ولذلك هم 

املأزومون، وعليهم أن يدركوا األزمة التي سيدخلونها.
 غدااً - إن ش����اء الله - تتحقق املصاحلة، وس����نرى من 

سينتخب الشعب الفلسطيني! ومن هو في مأزق! 
وبن����اءاً على ذلك أريد أن أطمئ����ن محبي حركة املقاومة 
اإلسالمية )حماس( وجماهيرنا وقياداتنا وعناصرنا أننا أكثر 
َطَرف في املنطقة في بحبوحة، لكن نحن متضايقون، وجرحنا 
غائر بسبب اجلراح التي أصيب بها شعبنا؛ إننا كلما رأينا بيتااً 
مااً زاد أملنا، كلما رأينا جريحااً لم يحَظ بالعالج املناس����ب  مهدَّ
آالمنا تتزايد، كلما رأينا أسيرااً لم يتحرر آالمنا تتزايد، كلما 
رأينا الجئااً يتضور جوعااً تت حر الصيف وزمهرير الش����تاء 
نزداد أملااً، يؤملنا مستقبل قضيتنا الفلسطينية، تؤملنا القدس 
واملسجد األقصى الذي يتعرض ألبشع حملة تهويد، كلما رينا 
االستيطان يضرب أطنابه، وما نراه من الساسة الفلسطينيني 
الذين ينتس����بون إلى الشعب الفلس����طيني، هذا ما يؤملنا في 
حركة حماس؛ ولذلك نس����تطيع أن نتحرك ميينااً وشماالاً في 
املشهد السياس����ي، ولكن أمانتنا والشعب الفلسطيني الذي 
لنا األمانة هو الذي يدفعنا ألن نتخذ اخليارات األصعب  حمَّ

علينا في سبيل تقيق املصلحة للشعب الفلسطيني.
ــم العالقة بني محاس ومصر: هل هي  ^: كيف تقيِّ

قطيعة بدليل عدم استقبال أي وفد من حركة محاس ؟
� دعن����ي أبنيِّ ما هي سياس����ة حماس جت����اه كل دول 
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اإلقليم: نحن في حركة حماس نرى أن اإلقليم كله )الوطن 
العربي واإلس����المي بأكمل����ه( وأحرار العال����م هم رديفنا 
وعمقن����ا وظهرنا ال����ذي يجب أن يحمين����ا؛ ولذلك حركة 
حماس حريص����ة على أن تبقى العالق����ة في أفضل حال 
وأحس����نه مع كل الدول، وهنا نخ����ص بالذكر دول الطوق، 
وبن����اءاً على ذلك نحن ال نفكر أبدااً في أن تكون العالقة مع 
مصر أو غير مصر في حالة قطيعة أو صدام، بل العكس؛ 
إننا نحرص دائم����ااً علىأن تبقى العالقة مع مصر وغيرها 
في أحس����ن األحوال، أما تقييم احلال����ة احلالية؛ فهناك 
خ����الف في موقف معنيَّ لم يك����ن األول ولن يكون األخير. 
اختلفن����ا قبل ذلك وعدنا ورحن����ا وغدونا، لقد اختلفنا مع 
اإلخ����وة املصريني على موقف ما، إال أننا س����نتجاوزه غدااً 
بأي طريقة من الطرق، وعندما نتجاوزه، في نظري ستعود 
األمور؛ فال نحن نتخلى عن مصر، وال مصر س����تتخلى عن 
موقعها، وال عن احتضانها للقضية الفلسطينية من موقعها 
مت فيه الش����هداء  كأكبر دولة عربية، ومن موقعها الذي قدَّ
في سبيل القضية الفلسطينية، ومن موقعها األقرب واألكثر 
احتضانااً للشعب الفلسطيني على بوابته اليمنى، إن العالقة 
مع مصر، عالقة ارتب����اط بدين وقومية وآالم وآمال ودماء 
اختلط الشعب املصري فيها بالش����عب الفلسطيني، وبناءاً 
على ذلك ال انفكاك وال فكاك في العالقة الطيبة واحلميدة 
بيننا وبينهم، وإن عك����ر صفوها موقف هنا أو هناك، لكن 

سرعان ما تعود إلى أفضل أحوالها، أن شاء الله.
^: هل من جديد يف صفقة األسرى؟

� ما أس����تطيع قوله: إن صفقة األسرى متضي، وعندما 
تتهيأ الظروف لنجاحها وتتم سنعلن ذلك أن شاء الله.

^: هناك حديث عن جتزئٍة بالصفقة؟
� ليس لدي معلومات.

^: هنــاك حديث عــن نيــة اجلانب اإلســرائيلي 
اإلفراج عــن معتقلي األراضي احملتلة عــام 1948 والقدس 

بعيدًا عن الصفقة، ولكن ضمن الصفقة؟
� لي�س لدي معلومات تفصيلية عن ذلك، ولكن ما أعلمه 
بشكل عام أن هناك مفاوضات جتري، تتقطع ومتشي، ولكن 
ون كفصائل أسرت اجلندي الصهيوني على مطلبنا  نحن مصرُّ
العادل في هذا املوضوع، وإن ش���اء الل���ه - تعالى - تخضع 
إسرائيل لهذه املطالب العادلة ومتضي الصفقة، ونحن نقول 

لهم: نحن نريد إمضاء الصفقة بأسرع وقت ممكن، وتستجيب 
إسرائيل لهذه املط�الب العادلة وتنتهي املعاناة لكل األطراف.

^: كيــف تنظــرون إىل املواقــف التركية األخرية 
جتاه دولة االحتالل؟

� املوق����ف التركي موقف إنس����اني وأصيل يتحدث عن 
دولة تترم نفسها وتترم احلريات وحقوق اإلنسان وتترم 
أصالة ش����عبها ال����ذي ينتمي إلى هذه األم����ور، وهذا يعني: 
أن القي����ادة التركية اليوم ملتحمة مبش����اعر اجلمهور، وهي 
متث����ل القيادة الناجحة التي من حق كل ش����عب أن يعتز بها، 
ونحن نتمنى أن تكون كل قيادات األمة مترابطة مع مش����اعر 

جمهورها فض��الاً عن مصاحله��ا.
 الق��ائد الذي يق��ول: أنا ال أجتاوز مصالح شعبي. هذا 
القائد هو الذي يس����تحق االحترام والتقدير من كل ش����عوب 

العالم فضالاً عن شعبه.
^: أال تــرى أهنــا حتــاول البحــث علــى مكانــة يف 

املنطقة بعد هذا الفراغ القيادي؟
� إن من حق كل دوله ف����ي العالم أن يكون لها مصالح، 
وأن تققها، ولكن أنا ال أرى ذلك بعيدااً؛ رمبا تتعرض تركيا 
م هذه احملاصرة على  نتيجة هذه املواقف حملاصرة وهي تقدِّ

أن تتناقض سياسات قيادتها مع مشاعر جمهورها. 
ما هو املوقع الذي ستحظى به تركيا في العالم؟ أين هي 
مصلحتها؟ هل في العالم العرب����ي املرتَهن للقرار األمريكي 
والباح����ث عن موقع في املش����روع األمريك����ي أم في العالم 
اإلسالمي املترامي األطراف املتش����عب املشاكل؟ باعتقادي 
تركيا تعود إل����ى جذورها إلى آصالة املوقف، وأنا أمتنى من 
كل قي����ادات األم����ة العربية واإلس����المية أن تأخذ مثل هذا 
املوقف الطبيعي واإلنس����اني واألخالق����ي واملبدئي. جدير 
بتركيا الش����ريفة قيادتها، واألصيلة بشعبها أن تأخذ موقعها 
الذي ال ينافسها فيه أحد، وأن تفعل كل زعمات األمة العربية 
واإلسالمية ما تفعله تركيا، نحن متنينا أن يفعل األمني العام 
جلامعة ال����دول العربية ما فعله أردوغان في دافوس، نتمنى 

على الزعامة الفلسطينية أن تفعل ذلك عند حقوق شعبنا.
يحرص بع����ض الناس على أن يش����وه املواقف األصيلة 
باملصالح. ورغ����م أن املصالح تتقط����اع إال أنني أرى أن من 
مصلحة تركي����ا أن تغض الطْرف بع����ض األحيان وقد جتد 
فسحة، لكنها تأبى إال أن تقف بجانب املظلومني واحملرومني، 
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تدافع عن حق الشعب الفلسطيني.
ره  ^: هــل تراهنــون علــى املوقــف التركــي وتطــوُُّ

إجيابيًا جتاه القضية الفلسطينية؟
� بال ش����ك؛ فإن املواقف التركية ش����كلت رافعة جديدة 
للقضية الفلسطينية وصوتااً جديدااً يدوِّي في العالم اإلسالمي 
والغربي؛ فعندما تقف تركيا صاحبة التاريخ واملوقف الثقيل 
هذا املوقف؛ فإنها - بال ش����ك - ُترج السياسات اإلقليمية 
واحمللية والدولية، إن تركيا عندما تقف هذا املوقف ستشجع 
غيرها من الدول حلماية احلق الفلس����طيني، وبناءاً على ذلك 
أقول: إن املواقف التركية من القيادة التركية اليوم، تأتي في 
صف احلق الفلسطيني املشروع وإضافةاً نوعية له، وآمل من 
الفلسطينيني مبجموعهم على اختالف برامجهم أن يأخذوا 
من التجربة التركية درسااً وان يغتنموا الفرصة ليطورها إلى 

اإلمام.
ف إقليمي من الدور التركي: هل أنتم  ^: هناك ختوُّ

مع هذا التخوف؟
� أنا لست مع هذا التخوف، وإمنا الذي يربط مصالح 
أمته ومصاحله الداخلية باملصالح اخلارجية واملساعدات 

م األدوار دائمااً، ويتخوف من أي دور. اخلارجية يقزِّ
 مل���اذا ال يكون أولئك املتخوفون مثل تركيا؟ ما الذي مينع 
الدول العربية واإلس���المية كلها أن تنح���و مثل هذا النحو؟ 
ملاذا ال يفعلون ذلك؟ فتركيا كما تاول أن تتوسط بني العدو 
الصهيوني وس���وريا، فإنها تتوسط بني أطراف متعددة؛ فهي 
تدد أين املصلحة وجتدها منحازة لنا كأمة عربية وإسالمية 
أكثر من أن تنحاز إلى غيرنا، ولذلك لس���ت مع هذا التخوف، 
بل أمتنى أن تتشكل قاعدة جديدة للتحرك العربي واإلسالمي 
حلماية احلقوق العربية واإلس���المية، وتركيا تش���كل رافعة 
وحاضنة لهذا املش���روع، آمل أن جتد دع��مااً له��ا، وآم��ل أن 

ال يحدث في تركيا ما حدث أيام جتربة جنم الدين أربكان.
^: لو ختلت مصر عن موضوع احلوار، هل ترون يف 

تركيا مرشحة لقيادة هذا املشروع؟
: مصر لن تتخلى عن موضوع احلوار.  � أوالاً

لوا مصر بهذا املوضوع، وبناءاً على  ثاني����ااً: العرب كلهم وكَّ
ذل����ك؛ فإن تركيا من يوم أن تدخلت كانت عامالاً مس����اعدااً، 
ولم تتدخل منافسة، واإلخوة املصريون يعلمون ذلك؛ ولذلك 
فإن تركيا س����تكون عامالاً مساعدااً في كل شأن من الشؤون 

العربية واإلسالمية، هذا ما أتوقعه، ولن تكون منافسة ألحد 
وال بديالاً عن أحد، وأرى أن تركيا ستكون إن فشلت اجلهود 
املصرية - وأنا ال أتوقع ذلك - عامالاً مساعدااً إلعادة الدور 

املصري إلى موقعه الطبيعي.
^: هنــاك أزمة لدى اإلخوان املســلمني، ســواء يف 
األردن أو مصر، ورمبا السبب يف جزء منها محاس... كيف 

تنظرون إىل ذلك؟
� أوالاً ف����ي كل األح����زاب واحل����ركات العاملي����ة يحدث 
ُوجهات نظر في كل قضي����ة، نحن في حماس يحدث عندنا 
وجهات نظر؛ فلماذا تس����ليط الضوء على قضية اإلخوان في 
مص����ر؟ ولَم هذا االفتعال اإلعالمي الكبير املهتم بها إقليميااً 
ودولي���ااً، أن��ا س����معت تليالت كثيرة، ك���ل ما هنالك أنها 
قضية إدارية داخ����ل اجلماعة في حجمها الطبيعي وانتهت، 
يدخل ف����الن أو ال يدخل فالن، من حق الرئيس أو ليس من 
حق الرئيس... ومتضي بعد ذلك االمور، واألس����تاذ املرش��د 
ما زال في مكانه ومكتب اإلرشاد ما زال في مكانه واجلماعة 
قائمة. ه����ذه الضجة التي قامت ليس لها رصيد من الواقع، 
لكن هي السياسات اإلعالمية الدولية املناهضة لألمة تسلط 

الضوء على ذلك.
أما إخوان األردن فعندهم قضية داخلية يتناقشون فيها، 
وكما حدث في موضوع إخوان مصر جرى تس����ليط األضواء 

عليها. 
إذا كان هناك قضية عليها خالف داخل اجلماعة - لها 
عالقة بحم����اس، أو ليس لها عالقة بحماس - فإنها تناقش 
ف����ي أُُطر اجلماعة، قد يختلف الناس عليها في لقاء مجلس 
شورى، وفي النهاية س����يتفقون. ما هذه الضجة الكبيرة في 

حركة تختلف على قضية معينة؟ 
حرك����ة فتح أقام����ت مؤمترها الس����ادس تت حراب 
االحت����الل، وهيأت من األجواء والنصائ����ح الدولية من كل 
العالم، وبعد ذلك زوروا االنتخابات وبشهاداتهم يقولون ذلك، 
وقد قال لي أحد قيادات فتح من الذين شاهدوا الصناديق 
أغلقت م����كان الصناديق: إنه جرى تغيي����ر الصناديق، ومت 
االعتراف مبا أفرزته وبقدرة قادر يخرج فالن وفالن، هذه 
املسرحية الهزلية ال أحد يسلط الضوء عليها. وإمنا تسلَّط 
األضواء على قضايا ليس����ت باألمر الهام إلش����غال الناس 

بها.
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حممد الصواف، غزة – اجليل للصحافة

الدكت����ور خليل احلي����ة عضو املكتب السياس����ي حلركة 
حماس في حوار مع ^.

- املطلوب أن تُطلَق يد املقاومة على أوس����ع نطاق، وأن 
ترعى من الدول العربية واإلسالمية.

- الدميقراطي����ة مذبوحة في عاملن����ا بالفيتو األمريكي، 
واإلدارة القمعية للنظام العاملي اجلديد.

- ال أستبعد أن يُقدم محمود عباس على إجراء انتخابات 
في الضفة الغربية.

- السيناريو األقرب من ِقَبل حماس أن تقاطع االنتخابات، 
وتدعو ملقاطعاتها، ومتنعها في غزة.

رأى الدكت����ور )خلي����ل احلية( عضو املكتب السياس����ي 
حلركة املقاومة اإلسالمية )حماس( أن املخرج الوحيد للواقع 
الفلس����طيني أن ميارس الشعب الفلسطيني قناعته احلقيقة 
باس����تئناف املقاومة على أوسع نطاق في كل امليادين وفي كل 
األصع����دة، مؤكداً على أن حرك����ة حماس هي أقل األطراف 
أزمة؛ فخيارتها كلها مفتوحة، على صعيد املقاومة، والتعاطي 

السياسي.
ولم يس����تبعد احلية أن يُْقدم رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس على إجراء انتخابات تش����ريعية ورئاسية في 
الضفة الغربية؛ ألنه يتكئ على مواقف األمريكان، واالحتالل، 

وبعض دول اإلقليم، متوقعاً عدة سيناريوهات ممكن أن تُْقدم 
عليها حم����اس، أقربها: أن تقاط����ع االنتخابات، وتدعو إلى 

مقاطعاتها، وأن متنعها في غزة.
الس��لطة  رئي��س  ُيْق��دم  أن  تتوقع��ون  ه��ل   :^
الفلس��طينية عل��ى إج��راء انتخابات يف الضف��ة الغربية 

َوْفقًا ملا أعلن عنه يف املرسوم؟
� بداي����ًة أمتنى أن حتصل املصاحل����ة، وأن نتجاوز هذه 
األزمة املتراكمة منذ سنوات، بال شك إعالن محمود عباس، 
املنتهية واليته للمرسوم الرئاسي لتحديد موعد االنتخابات، 
وخروجه على م����ا جرى التوقيع عليه من مش����روع االتفاق 
ل إضافة لتأزمي املوقف )الفلسطيني، الفلسطيني( وأَْخذ  شكَّ
األم����ور بعيداً، لذلك ما أمتن����اه أن تهيَّئ األجواء للمصاحلة 
الفلس����طينية، وأن نذهب لالنتخابات بعد تهيؤ الظروف لها 
في املوعد الذي اقترحته الشقيقة مصر في مشروع االتفاق، 
وه����و 2010/6/28 وهذا هو املفض����ل، ولكن إذا لم يحصل 
ذلك، وآم����ل أال يحدث ذلك، فإنني أعتقد أن محمود عباس 
دائماً يهرب إلى األمام، وال يضيره كل اإلشكاليات في الشأن 
)الفلس����طيني، الفلسطيني( إذ ميكن أن يفعل محمود عباس 
ذلك، وال يضيره أن ينقس����م الشعب الفلسطيني؛ ألن سلطة 
محمود عباس يتكئ فيه����ا إلى مواقف االحتالل واألمريكان 

د. خليل احلية :
املخرج للواقع الفلسطيين .. 

استئناف املقاومة
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وبع����ض دول املنطقة حتى يقول: أنا الرئيس الفلس����طيني؛ 
لذلك أنا ال أستبعد أن يفعلها محمود عباس.

^: يف ح��ال أجريت ه��ذه االنتخاب��ات يف الضفة 
الغربية يف 2010/1/25، ماذا أنتم فاعلون؟

� هذا اس����تباق لتحديد املوقف في حينه، لكن أنا أتوقع 
ح اثنني منها:  سيناريوهات متعددة أُرجِّ

األول: ال����ذي أتوق����ع أن تفعله حم����اس، وحتى اآلن لم 
يُتَخ����ذ فيه قرار: أن تقاطع االنتخاب����ات، وتدعو ملقاطعاتها، 
وأن متنعها ف����ي غزة، وهذا حق لها؛ فإجراء انتخابات حتت 
حراب االحتالل ال يوجد ضمانة لنزاهتها، واحلركة مالحقة، 
ع، وال إعمار... ال أتوقع أن تشارك  والشعب الفلسطيني مجوَّ
حرك����ة بثقل حماس في انتخابات ه����ي متأكدة من تزويرها 

ونتائجها املسبقة.
الثان����ي: أن تترك حماس محمود عب����اس يفعل ما يريد 
وترفع الش����رعية عن هذا األم����ر، وال تعترف بنتائج املجلس 
التشريعي، وال تتعامل معه: ال في غزة وال في الضفة الغربية، 
وتعتبر كل من ش����ارك في هذه االنتخابات غير شرعي، وهو 
ما يُدخل في إش����كاليات. هذه أكثر السيناريوهات التي من 

املمكن أن تندفع فيها حركة حماس، وتتعامل معها.
 ^: هل تعتقد يف ظل هذا املفهوم، أن يبقى هناك 

ما يسمى ب� )الدميقراطية(؟
� الدميقراطي����ة مذبوحة في عاملن����ا بالفيتو األمريكي 
واإلدارة القمعية للنظام العامل����ي اجلديد َوْفَق هذه األنظمة 
املوج����ودة: أين هذه الدميقراطية الي����وم؟ أين الدميقراطية 
واحترامها بعد انتخابات 2006؟ أين الدميقراطية واحترامها 
بش����أن رئيس مجلس تش����ريعي يعتقله االحت����الل، وعندما 
يخ����رج متنعه األجهزة األمنية لألس����ف الش����ديد؟ أين هي 
الدميقراطي����ة عندما يأخذ رئيس الس����لطة بقلم�ه، ويعط�ل 
الدس����تور بال وجه حق؟ أين هي الدميقراطية عندما يشكل 
محم����ود عباس حكوم����ة، وال تأخذ الش����رعية من املجلس 
التش����ريعي؟ الدميقراطية نبحث عنها الي����وم في كل مكان 
فال جندها إال اس����ماً، وبناًء على ذل����ك أنت مضطر إلى أن 
تتعام����ل مع هذه الدميقراطية العرجاء مبا يُثْبت مكانتك في 
هذا الوطن، ولكن ما نريده حقاً: هو التأكيد على ممارس����ة 
الدميقراطية بش����كل صحيح، واحترامها والتداول الس����لمي 
على السلطة، واملش����اركة السياسية احلقيقية، نحن نتساءل 

كسياسيني وغير ذلك: هل هذا متاح اليوم؟ هذا غير متاح في 
هذا العالم، ويبدو أن أمريكيا التي رفعت شعار الدميقراطية 
تراجعت عن هذا الش����عار عندما وجدت أن الذين يتقدمون 
للدميقراطية وتنتخبهم ش����عوبهم هم م����ن يعارضون التوجه 

األمريكي املناقض ملصالح الشعوب.
^: انتخابات يف الضفة، وال انتخابات يف غزة، أين 

الشعب الفلسطيين من هذا كلِّه؟ 
� هذه نتيجة طبيعية لسلطة حتت االحتالل، وهذه نتيجة 
طبيعية لش����عب يناضل االحتالل ويريد أن يأخذ ش����رعيته 
من االحت����الل! إنها لعنة أوس����لو التي أصيب بها الش����عب 
الفلسطيني، ومصيبة أوس����لو اليوم يتجرعها اجلميع؛ فرغم 
أن أوس����لو داس����تها الدبابات عام 2002 و2003 في الضفة 
الغربية، وحطمتها إس����رائيل في ح����رب الفرقان على قطاع 
غزة؛ إال أن هناك من يتمس����ك بها رغم أن مسيرة التسوية 

وصلت إلى طريق مسدود.
 محمود عباس نفس����ه قبل أيام يق����ول في تصريح له: 
إننا وصلنا إلى ما يش����به الطريق املس����دود واملفوضات لم 
تُسِفر عن ش����يء. واليوم يصرون على ممارسة املفاوضات، 
إذاً هذا الواقع واملشهد الفلسطيني احلقيقي، لذلك ال بد أن 
تعكف مؤسساتنا اإلدارية على حماية واقعنا الداخلي وتوفير 
مس����تلزمات، ومتطلبات حياة شعب يريد أن يقاوم االحتالل 
وأن تُطلَ����ق يد املقاومة احلقيق����ة وأن تُرعى من دول الطوق 
ودول اإلقليم؛ لذلك نح����ن نقول لكل من طبل وزمر، وهالل 
واستبشر مبسيرة التسوية ودول التسوية: أين وصل املشروع 
اليوم؟ أي����ن وصلنا اليوم؟ وأين حقوقنا اليوم؟ أين مس����يرة 

االعتدال والتسوية؟ أين العرب والفلسطينيون؟ 
أنا أقول: املرش����ح احلقيقي لواقعنا لفلسطيني، هو أن 
ميتشق الشعب الفلسطيني دمه وأشالءه، وأن يواصل قناعته 
احلقيقة التاريخية باس����تئناف املقاومة على أوسع نطاق في 
كل امليادين واألصعدة؛ فإن الذي سينقذ الشعب الفلسطيني 
من هذا الس����جال أن تنطلق املقاومة بشكل قوي، وأن تُرعى 
من دول الطوق واإلقليم، واألمة العربية مدعوة لذلك؛ حينها 
فق����ط تتغير املعادل����ة. أما أن ندخل كلنا في نفق التس����وية 
واللعب����ة الدميقراطية، واالحتالل ماٍض بسياس����اته لتهويد 
القدس واالستيطان واجلدار واالعتداء على حق العودة وغير 

ذلك، فهذا أمر بعيد.
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 الي����وم أصبح املواطن الفلس����طيني بعي����داً عنا كنخب 
فلسطينية وقيادات سياسية للش����عب فلسطيني خاصة في 
مس����ار املقاومة وخيار املقاومة، إن أي مواطن فلسطيني من 
حقه أن يس����أل: أين ذهبت حقوقنا، وثوابتنا الفلس����طينية؟ 
ولذل�ك ف�إن احل�امي لك�ل ثوابتن�ا الفلس�����طينية بعد الل��ه 

- سبحانه وتعالى - الشعب الفلسطيني واملقاومة.
^: إذًا: ملاذا مل تنطلق املقاومة يف ظل هذا العدوان 
الكبري: س��واء على القدس أو على الشعب الفلسطيين؛ وإال 
ق��د يصدق فيك��م قول القائل��ن: إنكم حتارب��ون املقاومة 
ومتنعوهنا، وتقدمون هتدئة جمانية لالحتالل، كما حتدث 

عباس مؤخرًا ؟
� املقاومة حتتاج إلى ظروف وبيئة مناسبة لها وال حتتاج 
للمط����اردة. دعنا نتحدث عن املقاومة ف����ي الضفة الغربية؛ 
حي����ث االحتالل احلقيقي: حتى ما يس����مى بالقانون الدولي 
يؤكد على حقنا ف����ي أن نقاوم االحتالل في حدود األراضي 
احملتل����ة عام 1967، وهذا ال خالف علي����ه في كل القوانني، 
وبناًء على ذلك انظر إلى هذا املوقف الذي اتخذته إس����بانيا 
ة، إنها طردت جامع����ة صهيونية؛ ألن هذه اجلامعة  من����ذ مدَّ
)جامع����ة أرئيل( موجودة في الضفة الغربية في مس����تعمرة، 
إذاً العال����م معنا في مقاومة االحت����الل، ولكن هذا االحتالل 
املوجود ف����ي الضفة الغربية وقطاع غزة، في املناطق احملتلة 
عام 1967. طبعاً أرضنا كل فلسطني، وحقنا أن نقاوم احملتل، 
حيثما كان، لكن أريد أن أناقش هنا في مفهوم من يقول: إن 
املقاومة حق، وتقرير غولدس����تون الذي أكد على هذا، وقال: 

إن املقاومة كانت تدافع عن نفسها.
 أن����ا أقول اليوم: أي����ن هي املقاومة الت����ي تاُلَحق ويُزج 
أبناؤها في السجون واملعتقالت بال استثناء )حماس، اجلهاد، 
اجلبهة الش����عبية، وما تبق�ى م��ن حرك�ة فتح من املق��اومني 
واملن��اضلني( ؟ كلهم يَُزجون في الس����جون، ولألسف الشديد 
يخرج بع����ض أبواق فتح ويس����أل: أين املقاوم����ة ؟ أنتم من 
حبستموها، أنتم قاتلتموها، أنتم طاردمتوها، أنتم من قتلتم 
أناساً لهم سنوات ِطَوال مطاَردين من االحتالل، من اعتقلهم؟ 
من قتلهم في نهاية املطاف؟ ولذلك نحن نتحدث عن مقاومة 
مطاَردة مكبوتة، ليس من االحتالل فحسب، بل من االحتالل، 
وما يس����مى بأجهزة دايتون التي تتحدث الفلسطينية؛ أجهزة 

األمن اليوم تطارد املقاومة.
 كيف س����نجد املقاومة، وهي مالحقة في كل بيت؟ كيف 

س����نجد املقاومة واألجهزة في الضفة الغربية اس����تطاعت 
أن تدخل ألطفال فلس����طني في الضف����ة الغربية، وجتندهم 
كمخبرين؟ تصور أن األجهزة جندت األطفال )12 و 13( سنة 

مخبرين لهم ليدلوهم على أي مقاوم؛ فأين املقاومة؟
 هذا في الضف����ة الغربية طبعاً والواق����ع في األراضي 
احملتلة عام 1948 ليس أحس����ن حاالً؛ فإذا كان الفلسطيني 
يطارد املقاومة، واألس����وأ م����ن ذلك أنه اليط����ارد املقاومة 
املس����لحة فقط؛ فف����ي أيام حرب غزة خرج����ت املظاهرات 
في كل العال����م، لكننا لم جند مظاهرات في الضفة الغربية، 
ولآلس����ف الشديد أيضاً ما ُجِمَع من تبرعات ُسِرق، واألدهى 
أنه لم تخرج مظاهرة واحدة في الضفة الغربية، واملظاهرات 
تخرج في أراضي 1948؛ ذلك أن الش����عب الفلسطيني حتت 
س����لطة قمعية فلسطينية أشد من االحتالل. من الغريب أنه 
أيام حرب غزة خرجت مظاهرات في قرى فلس����طينية حتت 
االحتالل، لكنها لم تس����تطع مظاهرة واح����دة أن تخرج في 

مناطق السلطة الفلسطينية.
 نأتي إلى غزة: في غ����زة يجب أن نتحدث مبوضوعية: 
إننا نري����د أن نُْحدث نكاية في العدو الذي يفعل في القدس 
ما يفعل، كيف س����نصل إليه وأمامنا ح����دود وغير ذلك؟ ثم 
إنن����ا خرجنا من حرب ضروس، ما زلنا نرمِّ جراحاتنا حتى 
اآلن، واالحتالل قد كف ي����ده عنا ومع ذلك يتعرض من هنا 
وهن����اك؛ لذلك ندافع عن أنفس����نا في أي حلظة، أي حلظة 
يدخل االحتالل أو جنوده أو مستعربيه داخل اخلط األخضر، 
املقاوم����ة ترد وتنال منه وتواجه بكل قوة، لكن أنت اآلن أمام 
خيارات صعبة: نحن توافقنا مع الفصائل الفلس����طينية بعد 
احل����رب على غزة، وس����ألنا هذا الس����ؤال إلخواننا في كل 
الفصائل: هل أنتم ترون أننا في غزة ميكن أن نبادر االحتالل 
مبقاومة في هذه املرحلة، فكان اإلجماع من كل الفصائل أنه 
ليس من مصلحتنا كمقاومة فلسطينية أن نواجه االحتالل في 
هذه املرحلة؛ ألننا خرجنا من حرب نريد أن نكفكف جراحات 
الناس، و نبني بيوته����م املدم�رة، حت�ى يلملم�وا جراحاته��م، 
وال نريد أن نستدعي حرباً جديدة، وبناًء على ذلك بينا وبني 
كل إخوانن����ا في الفصائل تفاهم على أن ندافع عن أنفس����نا 
في غزة أم����ام أي عدوان علينا، وال يعن����ي ذلك أننا أوقفنا 
املقاومة، نحن أوقفنا املقاومة بدون أن تكون علينا حرب في 
2005 حملمود عباس سنة كاملة، وقبله في 2003 أعطينا له 
أيض����اً، ولذلك تقدير املوقف من كل الفصائل الفلس����طينية 
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هو: أننا في غ����زة نرى أن املصلحة الوطنية أن نكف أيدينا، 
واملقاومة تعتبر نفسها جيش����اً جراراً يواجه االحتالل، نحن 
مقاومة تستنزف االحتالل تؤذيه حتى تبقى شوكة في حلقة، 
تس����تنزفه حتى يُقر بحقوقنا ويرحل عن أرضنا؛ ولذلك فإن 
املقاومة تخضع لتقديرنا السياسي واألمني مع كل الفصائل 
هنا في غزة، وقناعتنا أننا في هذه املرحلة يس����عنا أن ندافع 
عن أنفس����نا أمام أي أعتداء وال نبادر االحتالل، هذا املوقف 
الذي أخذناه، ومن هنا أقول: حماس ليست منفردة في هذا 
ال����رأي، حماس اجتمعت بالفصائل وخرج����ت بهذا، ولذلك 
نحن كإجماع وطني النرى املقاومة في غزة حتقق لنا مكسباً 
ف����ي هذه املرحلة، واملقاومة ليس����ت بندقية تطلق الرصاص 
بدون هدف، نحن نقاوم لنحقق هدف طرد االحتالل وإزعاج 

االحتالل ليُقر بحقوقنا ويرحل عن أرضنا.
^: هن��اك م��ن ي��رى أن إص��دار عب��اس للمرس��وم 
املقصود به الضغط على محاس كان بطلب مصر للموافقة 

على الوثيقة املصرية، ما قولكم يف ذلك؟
� إصدار محمود عباس هذا املرسوم يأتي في إطارين:

اإلطار األول: وسيلة ضغط؛ فهو رمبا قد يكون قد أخذ 
الضوء األخضر، وهكذا يدعي اإلخوة في مصر، وهو يقول: 
إن مصر متفهمة هذا املوقف. وأنا أمتنى من الشقيقة مصر 

أن تقول موقفها بشكل واضح.
 اإلطارالثان���ي: محمود عباس يعتبر نفس���ه ما زال 
رئيساً للس���لطة الفلس���طينية، ونحن فْهُمنا للقانون أن 
محمود عب���اس انتهت واليته من 2009/1/9 وبناًء على 
ذلك هو في حكم القوانني والدستور ليس رئيس السلطة 
الفلس���طينية، لكن عندنا في القانون بشكل واضح ال بد 
م���ن الدعوة النتخابات لهذا املوض���وع، ومحمود عباس 
يتخ���ذ هذا ذريعة قانونية لإلعالن عن املرس���وم، ولكن 
ه حملمود عباس بعيداً عن الس���جال  تس���اؤالً كبيراً يوجَّ
القانوني: الذي أنا مؤمن ب���ه أن محمود عباس منتهية 
واليته من 1/9/ 2009 ولم يعد رئيساً؛ فكيف يتصرف 
ح لنا قيادات ف���ي فتح أنه:  وكأن ش���يئاً لم يكن؟ ص���رَّ
صحي���ح انتهت واليته، لكن ال يجوز أن يكون هناك فراغ 

دستوري! 
واليوم كان عل����ى محمود عباس أن يخطو خطوة أفضل 
م����ن ذلك لو كان رجاًل تصاحلياً، ل����و كان رجاًل يريد وحدة 
ع االتفاق،  الشعب، ويريد أن يتعامل مع حماس، ويريد أن يوقِّ

لقال ملصر: )الحقوا العيَّار لباب الدار( اس����معوا من حماس، 
وانظروا ماذا تريد حماس، احش����روا حم����اس في الزاوية، 
عي أننا نرفض التوقيع؟ طيب احشرونا في الزاوية،  أليس يدَّ
وناقش����ونا في ما نقول؛ فإن كنا مصيب����ني افعلوا، وإن كنا 
ر  مخطئ����ني اضربوا فينا عرض احلائ����ط وجربونا، وأنا أذكِّ
محمود عباس قبل اتفاق مك����ة، ونحن في اتفاق مكة، وبعد 
ما عدنا، بكلمة قالها مراراً، قال: أنا أش����هد أن حماس ليس 
عليه����ا وصاية من أي جهة، قال ذل����ك بكل وضوح، قاله في 
مكة وعندما التقى باألخ أبي الوليد في الشام وتوافقوا على 
املواقف، ودعا امللك عبد الله الدعوة؛ فذهبنا مباش����رة دون 
وصاي����ة من أحد، حينها قال محمود عباس: أدركت اليوم أن 
حماس لي����س عليها وصاية من أح����د، وحماس قرارها في 

يدها. 
ما الذي غير محمود عباس؟ ما الذي غير حماس؟ 
حماس هي هي، لكن هذه الفزاعة رمبا تعني اإلسقاط 
النفس����ي؛ فهم ال يفعلون فعاًل إال ويتكئون فيه على فئة 
من خارج الش����عب الفلسطيني، من هنا وهناك، عربية 
أو أجنبي����ة واحتاللية أوغير ذل����ك. نحن في حماس 
مقتنع����ون، ومؤمن����ون أن قرارنا بيدن����ا، وأننا اندفعنا 
للمصاحل����ة، ولذلك لو أراد محم����ود عباس املصاحلة 
لَفَعل أمراً أخر، وبناًء على ذلك هي وسيلة ضغط، وقد 
يك����ون كما قلت : إذا لم حت����دث املصاحلة، وأمتنى أن 
حتدث، رمبا يذهب محمود عباس لتطبيق هذا املرسوم 
وال يضيره أن ينقس����م الوطن وال غير ذلك، وباملناسبة 
م����ا لدينا من املعلومات تفيد بأنه يجد تش����جيعاً دولياً 

على ذلك.
^: يف زيارتك��م األخرية مع األس��تاذ خالد مش��عل 
ملص��ر توافقتم عل��ى عنواَنن رئيس��َين يف املصاحلة يف 
الورق��ة املصرية، وعندما كان��ت صياغتها يف يد مصرية 
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أصب��ح لديكم حتفظات، ما الذي تغيَّر؟ ما هذه التحفظات 
اليت تتحدثون عنها؟ وملاذا تراجعتم عن توقع الوثيقة؟

� ال بد م����ن احلدي����ث مبوضوعية متناهي����ة في هذا 
املوض����وع: ما ج����رى االتفاق عليه مع اإلخ����وة املصرين في 
اللق����اء األخير بعد عيد الفطر ه����و حتديد املواعيد. حينها 
ه  ق��ال ال���وزير عمر سلميان: لن يخرج املشروع الذي سنِعدُّ
للمصاحلة عم����ا جرى االتفاق عليه بينك����م وبني الفصائل، 

وهذه الورقة األخيرة.
 ونحن نصحنا اإلخ�����وة املص��رين الع��املني مع الوزير 
عمر س����ليمان أن يقدموا مش����روع املصاحلة مبا اتُفق عليه 
فق����ط، ال يزيد وال ينقص، ويقدم����وا مقدمة لهذا املوضوع؛ 
فرحبوا بالفكرة ومتت صياغت����ه. وللحق والعدل واإلنصاف 
أقول: إن الوثيقة املصرية ومش����روع الوف����اق الوطني جيدة 
جداً، وهو ما جرى االتفاق عليه في جلان املصاحلة اخلمسة، 
ولكن س����قطت بعض العبارات كان قد اتُفق عليها، وأضيفت 
بعض اجلمل في بعض املواضع اجتهاداً من اإلخوة املصريني، 
ولذلك نحن لم نش����أ ف����ي البداية أن نقول: س����قطت، وال: 
أضيفت، فقلنا لإلخوة املصري����ن: عندنا بعض املالحظات: 
اتفقن����ا وإياكم على أن يكون االتفاق هو ما اتُفق عليه، ويبدو 

أنه سقط سهواً منكم بعض اجلمل فيحتاج ذلك ملراجعة.
 كنا نتوقع أن هذه املسألة لن تؤثر عند اإلخوة املصرين؛ 
ألنن����ا ال نريد أن نضيف ش����يئاً من عندن����ا، قلنا لهم: نريد 
أن نقارن ه����ذه الورقة بالتي أنتم أعطيتمون����ا إياه��ا نحن 
والفصائ����ل، قالوا ه�ذا املوجود، وال نري����د أن نزيد حرف��اً 

أو ننقص.
أنا ش����خصياً ال أجد مبرراً له����ذا التعنت وهذا اجلمود 
املصري على رفض الس����ماع من�ا لهذا، م����ا الداف��ع، ملاذا؟ 
ال أدري، إنن����ا ال نتكل����م على مالحظات عام����ة. نحن نتكلم 
ع����ن مقارنة فقط بني ما جرى االتفاق عليه وما هو موجود، 
وس����نجده في أربع أو خمس عبارات أضيفت أو س����قط���ت 
أو غي����ره، نح����ن ال نتحدث عن إضافة بنود وال عن ش����يء، 
نح����ن نتحدث عن عبارات أضيفت أو س����قطت، لذلك نحن 
ون على أنه من حقنا الطبيعي االطمئنان على ش����يء  مص����رُّ
حتدثن����ا فيه نحن والفصائل، حت����ى ال تلومنا الفصائل على 
عنا عليه، وهنا أس����تغرب من بعض الفصائل التي  ش����يء وقَّ
تسلمت مثلنا الورقة املصرية التي وافقنا عليها، هم يقولون: 
إنهم لم يتس����لموا الورقة املصرية حت����ى يتحدثوا عنها؛ ألن 

هن����اك عب����ارات أضافتها بع����ض هذه الفصائل س����قطت؛ 
فلماذا س����قطت؟ ولذلك ما زلت مقتنع����اً بأن على إخوانن��ا 
املص�ري����ني أن يأخذوا هذه العب����ارات وأن يرجعوها وينتهي 
املوض����وع، وليضعوا حماس في الزاوي����ة، ويروا: هل حماس 
قرارها بيدها أم بيد غيرها، ضعونا في الزاوية، واحشرونا، 
لوا هذه العبارات البسيطة، والتي ال أعتبر أنها تستحق  وعدِّ
كل هذه الضجة، هذا م����ا تأخر باملوضوع، أوالً كان موضوع 
غولدستون، وانتهى غولدستون وبقي في التاريخ ُسبَّة وثُلْمة، 
له. القرار الفلس����طيني كيف  ووصمة عار على جبني من عطَّ
يُتْخذ وليس����وا أمناء على ذلك؟ واآلن الش����عب الفلسطيني 
انتصر بجراحاته وآالم����ه ومت إقرار التقرير. اآلن ما يعيقنا 
فقط هذه املمانعة من أشقائنا املصريني، الذين بذلوا جهداً 
كبي����راً واحتضنوا الفصائل الفلس����طينية على مدار ش����هور 
طويلة وهم يس����معون منا، لكن ملاذا ضاق����ت الصدور ذرعاً 
بذلك؟ رمبا هي ُجَمل بسيطة سقطت، ولكن رغم أنها بسيطة 

إال أن لها أثراً كبيراً.
^: هل مسموح اإلفصاح عن بعض هذه اجلمل ؟

� أنا أريد أن أحتدث عن جملة واحدة فقط، وِقس عليها 
باق����ي اجلمل، وهذه للتاريخ، حتى نحف����َظ للناس حقوقهم، 
عندم����ا حتدثنا عن منظمة التحرير الفلس����طينية، وحتدثنا 
عن اإلطار املؤقت الفلسطيني الذي سيرأسه محمود عباس 
بصفته رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وستكون معه كل 
الفصائل الفلسطينية حتى غير املنضوية حتت رئاسة منظمة 
التحرير مع رئاسة املجلس الوطني، حينها كان هناك سجال 
كبير، فأضافت اجلبهة الش����عبية جملة ومت إقرارها. تقول: 
هذا اإلط���������ار توصي��ات�ه وق���راراته ال تق��ب��ل التعط��يل 
وال التأجيل م����ن أي جهة كانت؛ ألنها إجم����اع وطنٌي جرى 
التوافق عليها. هذه اجلملة س����قطت م����ن موضوع منظمة 
التحرير الفلسطينية، هذه اجلملة التي وافقنا على إضافتها 
إلى هذا اإلطار. انظر إلى أهميتها عندما تسقط هذه اجلملة؛ 
فهذا اإلطار الذي حتدثنا عنه سيكون مرجعية وإطاراً مؤقتاً 
للشعب الفلس����طيني دون إنقاص مؤسسات منظمة التحرير 
الفلس����طينية حقها، هذا اإلطار الذي سيجتمع ألول مرة في 
تاريخ الش����عب الفلسطيني برئاس����ة رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية، سيتحدث عن القضايا املفصلية واإلستراتيجية 
للشعب الفلس����طيني؛ فإذا أنت جعلت لقاء هذا اإلطار لقاًء 
تش����اورياً ليس ملزماً، فكأن شيئاً لم يحدث؛ فأهم شيء في 
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هذا اإلطار أنك شطبت اجلملة التي جتعل قرارات هذا اإلطار 
قرارات ضرورية وملزمة وال يجوز تعطيلها؛ فعندما تشطبها 
كأن����ك قلت: إن هذا اإلطار كله ل����م يعد قائماً، وللحق أقول: 
إن هذا اإلطار يصب في مصلحة منظمة التحرير الفلسطينية 
والشعب الفلسطيني والفصائل، وميكننا الق��ول: هو أفضل ما 
يحققه محمود عباس في كل املصاحلة الفلسطينية؛ أقصد: لو 
نظر محمود عباس بعينني منصفتني، لرأى أن اإلطار القيادي 
يعطيه من املكانة ما لم يتحقق ألبي عمار نفس����ه؛ لذلك قلت: 
إن محمود عباس رجل غير تصاحلي، ولألسف الشديد دائماً 
يفر إلى األمام وال يستطيع أن يواجه األمور على حقيقتها وال 

يتسع صدره للجميع. 
هذه واح����دة من اجلم����ل، فما الذي س����يضير األخوة 
املصري����ني لو ع����ادت هذه اجلمل في موضعه����ا؟ وما الذي 
س����يضير الفصائل وحركة فتح وهي م����ن وافقت على هذه 
الورقة؟ وكنت أمتنى على اجلبهة الشعبية نفسها التي اطلعت 
على الورقة في وس����ائل اإلعالم أن تقول: هذه اجلملة التي 
أضفناها س����قطت ونحن نطالب بوضعها. وكذلك ُجَمل من 
هذا النوع. ومع ذلك أقول: ه����ذه اجلمل لها أهميتها ونحن 
نطال����ب أن تعود وعلى اإلخوة املصريني أال يذهبوا بعيداً بها 

ونحن جاهزون للتوقيع مع تعديل هذه العبارات من اآلن.

^: لكن بعد أن وثقتكم باجلانب املصري، وتركتم له 
صياغة الورقة، أال تشعرون اآلن أنكم تعرضتم خلدعة؟

� لي����س بهذا املعنى، وإمنا نعتق����د أن اإلخوة املصريني 
عندما تركنا لهم تقدمي مشروع الوفاق الوطني، لم يتقصدوا 
جتاوز تلك اجلمل، ومن هن����ا؛ فإننا ننظر إلى هذا املوضوع 
من باب ُحْسن النية ال من باب سوء النية، ولكن هذا االجتهاد 
ل. هذا ما نطالب ب����ه. أما اإلخوة  أو الس����هو يج����ب أن يُعدَّ
املصري����ون فقد عهدناهم في كثير م����ن املواضع وفي جلان 

االتفاق حريصني عل����ى أال يزيدوا كلم�ة وال ينقص�وا كلم�ة. 
ما كان يجري االتفاق عليه في اجللسة يتم َوْضعه في محضر 

ويعود لنا مطبوعاً ال زيادة حرف عليه وال نَْقص حرف.
^: قيل: إنكم تعرضتم لتهديدات شديدة من مصر 
إذا مل توقع��وا عل��ى الوثيق��ة: كإغالق مع��ر رفح إغالقًا 
تام��ًا، وتدمري األنفاق، وتش��ديد احلصار وغ��ري ذلك من 

وسائل التهديد؟
ه��وا لوف�دنا تهدي���داً  � أنا لم أس�م�ع أن املص��ريني وجَّ
أو غير ذلك، لكن في اللق����اء األخير بني وفدنا وبني الوزير 
عمر س����ليمان كان الوزير مس����تَفزاً؛ ألن����ه يريد أن مُيضي 
املصاحل����ة، وال يريد أن يعيقها أي أم����ر، وكان تقديرهم أن 
عل����ى حماس أن تس����تجيب لهذا األم����ر؛ ألن تأجيل تقرير 
غولدس����تون في تقديره����م ليس نهاية املط����اف وبإمكانكم 
أن تتج����اوزا عن هذه القضية، حس����ناً: انتهين����ا من تقرير 
غولدس����تون، فجاءت هذه التعديالت، ومع ذلك لم أسمع أن 
املصريني هددوا وفد احلركة، ولكن بال ش����ك عندما تسوء 
العالق����ة بيننا وبني إخواننا املصري����ني أو عند االجتهاد في 
بعض األحيان فإننا جند انعكاس ذلك على األرض؛ فهل هو 
مقصود أو أنه يتزامن مع ذلك بطريقة أو بأخرى؟ هذا الذي 
في بعض األحي�ان ال نتفهمه، لكن املصريني يُفترض أنهم قد 

ع�رفوا أن حم��اس ال تستجيب: ال للتهديد وال للضغوط وأن 
بونا بدل املرة مرات عديدة، ويفترض أن  قرارها بيدها وَجرَّ
تكون مصر أكثر دولة س����برت غور حركة حماس وغور قيادة 
احلركة، وأنه يجب التعاطي معنا على أننا لسنا كغيرنا، إننا 
إذا قلن�ا كلم��ة نلتزم به��ا، وهذا ما يُلِزمنا بأننا عندما نريد 
أن نوقع على ش����يء يجب أن نحميه، نحميه أواًل في نفوسنا 
وأمام قواعدنا وجمهورنا، ومن هنا عندما سألتني عن الورقة 
ع على  املصري����ة أجبت مبنتهى املوضوعية: نحن نريد أن نوقِِّ
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عنا على  اتفاق نحمي كل كلمة فيه، وال نريد أن نشعر أننا وقَّ
جملة واحدة رغماً عنا؛ ألننا ال نستطيع أن ندافع عنها أمام 

قواعدنا وال أمام شعبنا.
أوقاهت��ا  أصع��ب  يف  اآلن  مح��اس  أن  أت��رى  أال   :^
وظروفه��ا؛ فالضغوط تزداد على احلرك��ة، واحلصار يكاد 
خين��ق الن��اس يف القطاع... م��ا األوراق ال��يت ال تزال بيد 

محاس يف ظل هذه األزمة؟
� أي مقاومة تواجه احتالالً وقوًى ظاملة ومستكبرة، في 
يوم من األيام، في أي بقعة م����ن بقاع العالم ما كانت تواجه 
بحبوحة من العيش ورغداً منه، وإمنا كانت تواجه مصاعب، 
وبن����اًء على ذلك ما تواجهه حركة حماس وفريق املقاومة في 
الشعب الفلس����طيني وفي األمة يجد هذا العنت، ومنذ متى 
كانت حماس في بحبوحة من العيش من أول نشأتها؟ بل متى 
كان شعبنا الفلسطيني في بحبوحة من العيش في أي مكان؟ 

بل العكس. 
أنا أقول: إن الش����عب الفلس����طيني اليوم في يده أوراق 
أفضل من غيره، ؛ فعلى س����بيل املث����ال: ألول مرة في تاريخ 
الصراع يصب����ح العدو الصهيوني مطالَب بجرائم حرب أمام 
العالم، وألول م����رة تخرج املظاهرات ضد قيادات االحتالل، 
وألول مرة مُتتهن كرام����ة رئيس وزراء صهيوني في نيويورك 
في قلب أمري����كا؛ اليوم أوملرت كلما دخ����ل جامعة ومحفاًل 
تالحقه لعن����ة حرب غزة وجرائم االحت����الل، وهذه الصورة 
لالحتالل علينا أن نس����تغلها. ومن الذي صنع هذه الصورة؟ 
صنعتها املقاومة وصنعتها حماس، وأش����الء ودماء الش����عب 
الفلس����طيني، في حني أن مسار التسوية اليوم في مأزق أكثر 
من أي وقت مضى، لذلك نقول: إن مسار التسوية في مأزق 
واالحتالل في مأزق ومصداقية أمريكا أمام العالم في مأزق 
وعل����ى احمِلك؛ فأولئك جميعاً في م����آزق. وإذا كانت حماس 
ف����ي أزمة، فهي أقل األط����راف أزمة في املنطق����ة، وأزمتنا 
جاءت من العبء احلقيقي والكبير الذي نحمله أمام شعبنا؛ 
ألننا مس����ؤولون أمام شعبنا ونشعر مبشاعره وآالمه وأحزانه 
ونش����اركه أفراحه، هذا هو األلم الذي يؤملنا وبناًء على ذلك 

خيارتنا كلها مفتوحة:
 أواًل: عل����ى صعيد املقاومة: خي����ارات املقاومة احملميَّة 
بالقانون السماوي واألرضي والشعبي قائمة وآفاقها مفتوحة 
في كل املواقع، وخيار املقاومة لو أردنا أن نحرك فيه قناعاتنا 
املبدئية، فإنه سيتسع في بقاع وأماكن متعددة، ومع ذلك نحن 

ما زلنا نحبس مقاومتنا داخل حدود الوطن، 
ثانياً: إن خياراتنا في التعاطي السياس����ي كلها مفتوحة: 
خياراتنا ف����ي االنتخابات مفتوحة؛ فنح����ن األحرار وغيرنا 
املأزوم واحلبي����س، وبإمك�اننا أن نش�����ارك في االنتخ�ابات 
أو نقاطعه����ا، أو جُنري انتخابات، وأن نذهب للمصاحلة وأن 
م  نقدم تنازاًل جديداً؛ كل خيارتنا مفتوحة أمامنا، نحن من َقدَّ
التنازل لشعبنا ولس����نا نادمني عليه، وكلما تعثرت املصاحلة 
ك ك�ل األوراق ولس����نا  ندفعها لألمام، ولذلك بيدنا أن نح��رِّ
املأزومني، أما غيرنا فهو املأزوم، لو س����ألت محمود عباس: 
ألس����ت في أزمة؟ بل في أزمات: أين مش����روع حركة فتح؟ 
عي أن شعبنا  أين املش����روع السياسي حملمود عباس الذي يدَّ
أنتخبه عليه؟ أين الشعب الذي انتخبه؟ من انتخبه؟ 26% ممن 
يحق لهم االنتخاب في الشعب الفلسطيني. إن رئيساً منتخباً 
من ِقبَل ربع من له حق االقتراع في الشعب الفلسطيني، عليه 
أن يدرك أن هذه هي ش����عبيته، في حني أننا نحن املنتَخبون 
ولنا شرعية أكثر من 60% من املجلس التشريعي، ولذلك هم 

املأزومون، وعليهم أن يدركوا األزمة التي سيدخلونها.
 غداً - إن ش����اء الله - تتحقق املصاحلة، وس����نرى من 

سينتخب الشعب الفلسطيني! ومن هو في مأزق! 
وبن����اًء على ذلك أريد أن أطمئ����ن محبي حركة املقاومة 
اإلسالمية )حماس( وجماهيرنا وقياداتنا وعناصرنا أننا أكثر 
َطَرف في املنطقة في بحبوحة، لكن نحن متضايقون، وجرحنا 
غائر بسبب اجلراح التي أصيب بها شعبنا؛ إننا كلما رأينا بيتاً 
ماً زاد أملنا، كلما رأينا جريحاً لم يحَظ بالعالج املناس����ب  مهدَّ
آالمنا تتزايد، كلما رأينا أسيراً لم يتحرر آالمنا تتزايد، كلما 
رأينا الجئاً يتضور جوعاً حتت حر الصيف وزمهرير الش����تاء 
نزداد أملاً، يؤملنا مستقبل قضيتنا الفلسطينية، تؤملنا القدس 
واملسجد األقصى الذي يتعرض ألبشع حملة تهويد، كلما رينا 
االستيطان يضرب أطنابه، وما نراه من الساسة الفلسطينيني 
الذين ينتس����بون إلى الشعب الفلس����طيني، هذا ما يؤملنا في 
حركة حماس؛ ولذلك نس����تطيع أن نتحرك مييناً وشمااًل في 
املشهد السياس����ي، ولكن أمانتنا والشعب الفلسطيني الذي 
لنا األمانة هو الذي يدفعنا ألن نتخذ اخليارات األصعب  حمَّ

علينا في سبيل حتقيق املصلحة للشعب الفلسطيني.
��م العالقة بن محاس ومصر: هل هي  ^: كيف تقيِّ

قطيعة بدليل عدم استقبال أي وفد من حركة محاس ؟
� دعن����ي أبنيِّ ما هي سياس����ة حماس جت����اه كل دول 



العدد 268

51

اإلقليم: نحن في حركة حماس نرى أن اإلقليم كله )الوطن 
العربي واإلس����المي بأكمل����ه( وأحرار العال����م هم رديفنا 
وعمقن����ا وظهرنا ال����ذي يجب أن يحمين����ا؛ ولذلك حركة 
حماس حريص����ة على أن تبقى العالق����ة في أفضل حال 
وأحس����نه مع كل الدول، وهنا نخ����ص بالذكر دول الطوق، 
وبن����اًء على ذلك نحن ال نفكر أبداً في أن تكون العالقة مع 
مصر أو غير مصر في حالة قطيعة أو صدام، بل العكس؛ 
إننا نحرص دائم����اً علىأن تبقى العالقة مع مصر وغيرها 
في أحس����ن األحوال، أما تقييم احلال����ة احلالية؛ فهناك 
خ����الف في موقف معنيَّ لم يك����ن األول ولن يكون األخير. 
اختلفن����ا قبل ذلك وعدنا ورحن����ا وغدونا، لقد اختلفنا مع 
اإلخ����وة املصريني على موقف ما، إال أننا س����نتجاوزه غداً 
بأي طريقة من الطرق، وعندما نتجاوزه، في نظري ستعود 
األمور؛ فال نحن نتخلى عن مصر، وال مصر س����تتخلى عن 
موقعها، وال عن احتضانها للقضية الفلسطينية من موقعها 
مت فيه الش����هداء  كأكبر دولة عربية، ومن موقعها الذي قدَّ
في سبيل القضية الفلسطينية، ومن موقعها األقرب واألكثر 
احتضاناً للشعب الفلسطيني على بوابته اليمنى، إن العالقة 
مع مصر، عالقة ارتب����اط بدين وقومية وآالم وآمال ودماء 
اختلط الشعب املصري فيها بالش����عب الفلسطيني، وبناًء 
على ذلك ال انفكاك وال فكاك في العالقة الطيبة واحلميدة 
بيننا وبينهم، وإن عك����ر صفوها موقف هنا أو هناك، لكن 

سرعان ما تعود إلى أفضل أحوالها، أن شاء الله.
^: هل من جديد يف صفقة األسرى؟

� ما أس����تطيع قوله: إن صفقة األسرى متضي، وعندما 
تتهيأ الظروف لنجاحها وتتم سنعلن ذلك أن شاء الله.

^: هناك حديث عن جتزئٍة بالصفقة؟
� ليس لدي معلومات.

^: هن��اك حديث ع��ن ني��ة اجلانب اإلس��رائيلي 
اإلفراج ع��ن معتقلي األراضي احملتلة ع��ام 1948 والقدس 

بعيدًا عن الصفقة، ولكن ضمن الصفقة؟
� لي�س لدي معلومات تفصيلية عن ذلك، ولكن ما أعلمه 
بشكل عام أن هناك مفاوضات جتري، تتقطع ومتشي، ولكن 
ون كفصائل أسرت اجلندي الصهيوني على مطلبنا  نحن مصرُّ
العادل في هذا املوضوع، وإن ش���اء الل���ه - تعالى - تخضع 
إسرائيل لهذه املطالب العادلة ومتضي الصفقة، ونحن نقول 

لهم: نحن نريد إمضاء الصفقة بأسرع وقت ممكن، وتستجيب 
إسرائيل لهذه املط�الب العادلة وتنتهي املعاناة لكل األطراف.

^: كي��ف تنظ��رون إىل املواق��ف التركية األخرية 
جتاه دولة االحتالل؟

� املوق����ف التركي موقف إنس����اني وأصيل يتحدث عن 
دولة حتترم نفسها وحتترم احلريات وحقوق اإلنسان وحتترم 
أصالة ش����عبها ال����ذي ينتمي إلى هذه األم����ور، وهذا يعني: 
أن القي����ادة التركية اليوم ملتحمة مبش����اعر اجلمهور، وهي 
متث����ل القيادة الناجحة التي من حق كل ش����عب أن يعتز بها، 
ونحن نتمنى أن تكون كل قيادات األمة مترابطة مع مش����اعر 

جمهورها فض��اًل عن مصاحله��ا.
 الق��ائد الذي يق��ول: أنا ال أجتاوز مصالح شعبي. هذا 
القائد هو الذي يس����تحق االحترام والتقدير من كل ش����عوب 

العالم فضاًل عن شعبه.
^: أال ت��رى أهن��ا حت��اول البح��ث عل��ى مكان��ة يف 

املنطقة بعد هذا الفراغ القيادي؟
� إن من حق كل دوله ف����ي العالم أن يكون لها مصالح، 
وأن حتققها، ولكن أنا ال أرى ذلك بعيداً؛ رمبا تتعرض تركيا 
م هذه احملاصرة على  نتيجة هذه املواقف حملاصرة وهي تقدِّ

أن تتناقض سياسات قيادتها مع مشاعر جمهورها. 
ما هو املوقع الذي ستحظى به تركيا في العالم؟ أين هي 
مصلحتها؟ هل في العالم العرب����ي املرتَهن للقرار األمريكي 
والباح����ث عن موقع في املش����روع األمريك����ي أم في العالم 
اإلسالمي املترامي األطراف املتش����عب املشاكل؟ باعتقادي 
تركيا تعود إل����ى جذورها إلى آصالة املوقف، وأنا أمتنى من 
كل قي����ادات األم����ة العربية واإلس����المية أن تأخذ مثل هذا 
املوقف الطبيعي واإلنس����اني واألخالق����ي واملبدئي. جدير 
بتركيا الش����ريفة قيادتها، واألصيلة بشعبها أن تأخذ موقعها 
الذي ال ينافسها فيه أحد، وأن تفعل كل زعمات األمة العربية 
واإلسالمية ما تفعله تركيا، نحن متنينا أن يفعل األمني العام 
جلامعة ال����دول العربية ما فعله أردوغان في دافوس، نتمنى 

على الزعامة الفلسطينية أن تفعل ذلك عند حقوق شعبنا.
يحرص بع����ض الناس على أن يش����وه املواقف األصيلة 
باملصالح. ورغ����م أن املصالح تتقط����اع إال أنني أرى أن من 
مصلحة تركي����ا أن تغض الطْرف بع����ض األحيان وقد جتد 
فسحة، لكنها تأبى إال أن تقف بجانب املظلومني واحملرومني، 
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تدافع عن حق الشعب الفلسطيني.
ره  ^: ه��ل تراهن��ون عل��ى املوق��ف الترك��ي وتط��وُُّ

إجيابيًا جتاه القضية الفلسطينية؟
� بال ش����ك؛ فإن املواقف التركية ش����كلت رافعة جديدة 
للقضية الفلسطينية وصوتاً جديداً يدوِّي في العالم اإلسالمي 
والغربي؛ فعندما تقف تركيا صاحبة التاريخ واملوقف الثقيل 
هذا املوقف؛ فإنها - بال ش����ك - حُترج السياسات اإلقليمية 
واحمللية والدولية، إن تركيا عندما تقف هذا املوقف ستشجع 
غيرها من الدول حلماية احلق الفلس����طيني، وبناًء على ذلك 
أقول: إن املواقف التركية من القيادة التركية اليوم، تأتي في 
صف احلق الفلسطيني املشروع وإضافًة نوعية له، وآمل من 
الفلسطينيني مبجموعهم على اختالف برامجهم أن يأخذوا 
من التجربة التركية درساً وان يغتنموا الفرصة ليطورها إلى 

اإلمام.
ف إقليمي من الدور التركي: هل أنتم  ^: هناك ختوُّ

مع هذا التخوف؟
� أنا لست مع هذا التخوف، وإمنا الذي يربط مصالح 
أمته ومصاحله الداخلية باملصالح اخلارجية واملساعدات 

م األدوار دائماً، ويتخوف من أي دور. اخلارجية يقزِّ
 مل���اذا ال يكون أولئك املتخوفون مثل تركيا؟ ما الذي مينع 
الدول العربية واإلس���المية كلها أن تنح���و مثل هذا النحو؟ 
ملاذا ال يفعلون ذلك؟ فتركيا كما حتاول أن تتوسط بني العدو 
الصهيوني وس���وريا، فإنها تتوسط بني أطراف متعددة؛ فهي 
حتدد أين املصلحة وجتدها منحازة لنا كأمة عربية وإسالمية 
أكثر من أن تنحاز إلى غيرنا، ولذلك لس���ت مع هذا التخوف، 
بل أمتنى أن تتشكل قاعدة جديدة للتحرك العربي واإلسالمي 
حلماية احلقوق العربية واإلس���المية، وتركيا تش���كل رافعة 
وحاضنة لهذا املش���روع، آمل أن جتد دع��ماً له��ا، وآم��ل أن 

ال يحدث في تركيا ما حدث أيام جتربة جنم الدين أربكان.
^: لو ختلت مصر عن موضوع احلوار، هل ترون يف 

تركيا مرشحة لقيادة هذا املشروع؟
� أواًل: مصر لن تتخلى عن موضوع احلوار. 

لوا مصر بهذا املوضوع، وبناًء على  ثاني����اً: العرب كلهم وكَّ
ذل����ك؛ فإن تركيا من يوم أن تدخلت كانت عاماًل مس����اعداً، 
ولم تتدخل منافسة، واإلخوة املصريون يعلمون ذلك؛ ولذلك 
فإن تركيا س����تكون عاماًل مساعداً في كل شأن من الشؤون 

العربية واإلسالمية، هذا ما أتوقعه، ولن تكون منافسة ألحد 
وال بدياًل عن أحد، وأرى أن تركيا ستكون إن فشلت اجلهود 
املصرية - وأنا ال أتوقع ذلك - عاماًل مساعداً إلعادة الدور 

املصري إلى موقعه الطبيعي.
^: هن��اك أزمة لدى اإلخوان املس��لمن، س��واء يف 
األردن أو مصر، ورمبا السبب يف جزء منها محاس... كيف 

تنظرون إىل ذلك؟
� أواًل ف����ي كل األح����زاب واحل����ركات العاملي����ة يحدث 
ُوجهات نظر في كل قضي����ة، نحن في حماس يحدث عندنا 
وجهات نظر؛ فلماذا تس����ليط الضوء على قضية اإلخوان في 
مص����ر؟ ولَم هذا االفتعال اإلعالمي الكبير املهتم بها إقليمياً 
ودولي���اً، أن��ا س����معت حتليالت كثيرة، ك���ل ما هنالك أنها 
قضية إدارية داخ����ل اجلماعة في حجمها الطبيعي وانتهت، 
يدخل ف����الن أو ال يدخل فالن، من حق الرئيس أو ليس من 
حق الرئيس... ومتضي بعد ذلك االمور، واألس����تاذ املرش��د 
ما زال في مكانه ومكتب اإلرشاد ما زال في مكانه واجلماعة 
قائمة. ه����ذه الضجة التي قامت ليس لها رصيد من الواقع، 
لكن هي السياسات اإلعالمية الدولية املناهضة لألمة تسلط 

الضوء على ذلك.
أما إخوان األردن فعندهم قضية داخلية يتناقشون فيها، 
وكما حدث في موضوع إخوان مصر جرى تس����ليط األضواء 

عليها. 
إذا كان هناك قضية عليها خالف داخل اجلماعة - لها 
عالقة بحم����اس، أو ليس لها عالقة بحماس - فإنها تناقش 
ف����ي أُُطر اجلماعة، قد يختلف الناس عليها في لقاء مجلس 
شورى، وفي النهاية س����يتفقون. ما هذه الضجة الكبيرة في 

حركة تختلف على قضية معينة؟ 
حرك����ة فتح أقام����ت مؤمترها الس����ادس حتت حراب 
االحت����الل، وهيأت من األجواء والنصائ����ح الدولية من كل 
العالم، وبعد ذلك زوروا االنتخابات وبشهاداتهم يقولون ذلك، 
وقد قال لي أحد قيادات فتح من الذين شاهدوا الصناديق 
أغلقت م����كان الصناديق: إنه جرى تغيي����ر الصناديق، ومت 
االعتراف مبا أفرزته وبقدرة قادر يخرج فالن وفالن، هذه 
املسرحية الهزلية ال أحد يسلط الضوء عليها. وإمنا تسلَّط 
األضواء على قضايا ليس����ت باألمر الهام إلش����غال الناس 

بها.
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ك�������ون�������وا ج����م����ي����ع����ًا ع�������ب�������اَد ال������ل������ه إخ�������وان�������ًا

واس�����ت�����ن�����ِه�����ض�����وا ه����م����م����ًا أوَه��������������ْت ب����ه����ا ف����ٌن

�����������ا ل�����ف�����ي َس��������َف��������ٍر مْن������ض������ي ع�����ل�����ى َع������َج������ٍل إنَّ

م������ن ع��������اش ف������ي َس�������ع�������ٍة، ف������امل������ال م���س���ت���َل���ٌب

ُم���ك���ت���س���ي���ًا، ب������ال������ُب������ؤِس  م����ف����ت����ِق����رًا  ع�������اش  أو 

���������ذات م�������ا غ���ن���م���وا وال�������اِه�������ث�������ون إل���������ى ال���������لَّ

�����ه�����م َف������������َرٌج وال��������ص��������اب��������رون ل�����ه�����م م�������ن ه�����مِّ

دوٌل؛ ال����ف����ت����ى  وأي��������������اُم  ُي������ط������وى  وال������ع������م������ُر 

�������ه�������ا َك����������������َدٌر ول���������ل���������زم���������ان ُص����������������������روٌف ك�������لُّ

ن������داف������ُع ال�����ش�����رَّ ب���احُل���س���ن���ى َف���������إْن ع����ُظ����َم����ْت،

َغ������َواِئ������َل������ُه ت������أم������ْن  ئ������ِب ال  ك������ال������ذِّ ن��������ُب  وال��������ذَّ

ل���ه���ا ب�������ق�������اء  ال  ف���������ن���������اٍء  داُر  ُدن������������ي������������اَك 

ن�����ي�����ا، وزي���ن���ت���ه���ا ُت����غ����ن����ي����َك ع�����ن ُزخ������������ُرف ال�����دُّ

ُم���ن���ت���ص���ٌر ي�������ن  ال�������دِّ أنَّ  ال�������ِب�������ش�������اراُت  ل��������وال 

َل�����������َم�����ا ت��������ف��������اَءَل ف������ي ُدن������ي������ا ال������ه������وى أح������ٌد

ك������ُب إن ط����ُه����رْت ال������رَّ َي�����ِض�����لَّ  ل�����ن  �����ت�����ي!  ي�����ا أمَّ

م������ا أه�����ن�����أ ال�����ع�����ي�����َش واإلس����������������اُم م���ن���ه���ُج���ن���ا

إل������ه������ن������ا! ي��������ا م�������������اَذ اخل���������اِئ���������ف���������َن! وف������ي

������ف������وُس ب����ِه ������ْئ ل����ن����ا ُرْش���������������دًا ت�������ْزُك�������و ال������نُّ ه������يِّ

واس�����ت�����م�����س�����ك�����وا ِب���������ُع���������َرى اإلس�������������ام إمي�����ان�����ا

وخ������س������ران������ا ُذاًل  ب�����ص�����اح�����ب�����ه�����ا  أوَدت 

�����ع�����ِد م�������وِع�������دن�������ا ت��������ع��������ُدو م����ط����اي����ان����ا ل�����ل�����سَّ

َي����ك����ف����ي����ِه ُغ��������ْس��������ًا، وحت�����ِن�����ي�����ط�����ًا، وأك����ف����ان����ا

ف������ال������ل������ه أْك����������رَم����������َن����������ا ب���������احل���������قِّ أغ�����ن�����ان�����ا

وأل�������وان�������ا أْش����������ك����������ااًل  ي����������ُف  ال����������زَّ ب����������دا  وإْن 

ِل������ْل������ُع������ْس������ر ُي��������س��������ٌر، وع�����������ْن ال������ل������ه ت����رع����ان����ا

ف������ه������ل ن�������ظ�������نُّ ب��������������أنَّ امل��������������وت ي�����ن�����َس�����ان�����ا؟

أْم������س������ى احل�����ل�����ي�����ُم ِل�����������َم�����ا َي�����ل�����ق�����اُه ح����ي����ران����ا

�������رِّ أح����ي����ان����ا ������رُّ َي�������دف�������ُع ب�����ع�����َض ال�������شَّ ف������ال������شَّ

وِع����ص����ي����ان����ا؟ ت����س����وي����ف����ًا  ق����ل����ب����َك  راَن  ه��������ْل 

����ان����ا اُع ف����تَّ َم����ه����م����ا ي�����ُك�����ن ُح����س����ُن����ه����ا اخَل�����������������دَّ

ِج��������َن��������اُن ُخ�������ْل�������ٍد زه����������ْت روح������������ًا وَرْي������ح������ان������ا

وال�����ف�����ج�����ُر َي������ْغ������ِس������ُل ب����ع����د ال����ل����ي����ل َب�����ْل�����وان�����ا

�������ي�������ِه أْب�����ك�����ان�����ا �������ِت�������ن�������ا ف�������ي ال�������تِّ ف���������َح���������اُل أمَّ

������وح������ي������ِد ُل����ق����ي����ان����ا ُن�����ف�����وُس�����ن�����ا وع������ل������ى ال������تَّ

ك���������ب أخ������ش������ان������ا وأت������ق������ان������ا! وَق�����������اِئ�����������ُد ال���������رَّ

ظ������������ال ع�������ف�������وك أْل������ق������ي������ن������ا َخ������َط������اي������ان������ا

ب�������َك ال�����َت�����ج�����أن�����ا، وِم������ن������ك ال����ف����ض����ُل م����والن����ا

اْنُظر ِلَقْلِبَك
  مشبب القحطاين

*     *     *
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- املصاحلة الفلسطينية... كعب 
أخيل املقاومة

 أمري سعيد

- األسريات لدى العدو الصهيوين 
)تقرير(

نائل خنلة

طويلة  عفوًا  قصرية...  قصة   -
جدًا                              أمحد فهمي

- التفوق الشيعي!
أنور قاسم اخلضري
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االنطباع الذي تتركه كلمة: »مصاحلة فلسطينية« لم يعد 
يواط���ئ مدلولها احلقيقي لدى بعض الفلس���طينيني والعرب 
مم���ن لم يبقوا مغترين بوقعه���ا التفاؤلي، بل مندفعني باجتاه 
النظر إليها كتعبير أغربت داللته في بحر أوهام االستس���الم 

واخلضوع ملنهج االستسالم ذاته. 
فال املصاحلة الفلسطينية حاصلة في ظل غياب األرضية 
الصاحل���ة لها، وال التعبي���ر ذاته بقي رياناً يحمل البش���ائر 
للقضية الفلسطينية التي ما انفكت تعالج مشاكلها الداخلية 
بأكبر مما تفرضه عليها اس���تحقاقات التحرير من االحتالل 

الصريح. 
إن مصطلح املصاحلة غدا جسراً إلى إلغاء أبجدية املقاومة، 
وفرضاً لنمطية االنهزام، وتقبُّاًل إلمالءات الرباعية وخامستها 
الصهيونية، ولم يعد يحمل على الفأل؛ س���واء أمتت املصادقة 
عل���ى بنوده املقترحة أم لم يح���دث؛ فحيثما ال حتضر املقاومة 

تبطل املصاحلة، وال يستقيم تالقي خطني متوازيني ومتعاكسني 
معاً. 

والفصائل اإلس���المية والوطنية الشريفة التي تُدعى إلى 
اإلدالء برأيه���ا بش���أن اتفاقية الوفاق الوطني الفلس���طيني، 
س���واء قبل التعديل أو بعده، مخيرة ب���ني املوافقة على صكٍّ 
ن���ه نص يتحدث عن إلغاء  بإلغاء املقاومة الفلس���طينية، تضمَّ
كافة »امليليش���يات« خارج إطار قوى األمن التي يشرف عليها 
رئيس السلطة الفلسطينية طبقاً لهذا البند قبل التعديل )أي: 
قبل إطالق كلمة امليليش���يات على أجنحة الفصائل املقاومة( 
والذي يقول: »يُحظر إقامة أي تشكيالت عسكرية خارج إطار 
الهي���كل املقرر لكل جهاز« )1(، وغي���ره من البنود التي ال تقبل 
به���ا تلك الفصائل في أدبياتها، أو التخلي كلياً عن »املصاحلة 

الفلسطينية« مبعناها املتضَمن في االتفاق. 

  �� اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني: ص7 القاهرة 2009م.
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المصالحة الفلسطينية... كعب أخيل المقاومة
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إذن لق���د غدت »املصاحل���ة الفلس���طينية« كع�ب أخيل 
للمقاومة، سواء جرى التوقيع عليها أو رفُضها، وبالذات حلركة 
حماس التي ُحش���َرت في زاوية التنكر للدميقراطية التي أتت 
بها إلى احلكومة واملجلس التش���ريعي، والرغبة في استمرار 
االنقسام، والعمل حلس���اب اخلارج، كما تُلمح وسائل إع��الم 
الوس���طاء، أو االنتحار قيمياً وأخالقياً وسياس���ياً وعسكرياً 
أيضاً في حال قبلت االنخراط في مشروع املصاحلة اآلني. 

على احل���ركة أن تتصالح مع غيرها، وتتصارع س���اعتئٍذ 
م���ع ذات��ها، وت��دير ظه��ره����ا ألدب��ياتها ونض��الها، وه���ي 
- مع ذلك - ال تضمن صيرورة االتفاقية حال توقيعها التزاماً 
لطرَف���ي املصاحلة حتى في حدودها الدني���ا التي تتمثل في 

بعض إيجابيات االتفاقية. 
والذي يترج���ح بني املعق���ول وغير املعق���ول، والواقعي 
والسريالي، هو املضي ُقُدماً في مصاحلة ال تستند إلى أرضية 
ها االته��ام�ات املتب�اَدلة، ما بني:  مشتَركة للمتصاحلني، وحتفُّ
اخليانة واالستس���الم وعدم الش���رعية من جهة، والظالمية 
واالنقالبي���ة واالنتحار من جهة أخرى. هذا عن املالس���نات 
اللفظية، أما بالنس���بة للمضمون؛ فهو اخلالف حول املشتَرك 
ها  األساس���ي بني طرف يعلي من قيمة املقاوم���ة، وآخر يعدُّ
تراثاً بائداً وعبثية ال طائل من ورائها... بني فصائل مقاومة، 
وميليشيا تسعى إلى تصفيتها بكل ما أوتيت من دعم أمريكي 

و »إسرائيلي« وعربي. 
وإزاء معادل���ة ِصفري���ة، يتعذر فيها اجلمع بني الش���يء 
ونقيض���ه، وتَبعثُر أحالم املصاحلة بهب���وب عاصفة التدابر، 
وافقت���ار املتحاوري���ن إلى طاولة يبس���طون عليه���ا أوراقهم 
املتنافرة، تبدو الردهة متسعة حلزمة من التناقضات التي لم 
تتمك���ن االتفاقية في كل أطوارها من إيجاد حلول ممكنة لها، 

ومنها ثالث قضايا رئيسية: 
األوىل: األمن: وهو في احلقيقة القضية الرئيس���ية التي 

فج�����رت الصراع بي�����ن حركتَ��ي )فتح وحم���اس(، أو بي��ن 
خ���ط التف��اوض إلى األب��د، واملقاوم���ة بألوانه��ا املختلف��ة. 
وال ش���ك - عن���دي على األقل - في أن حم���اس لم تنخرط 

في العملية السياسية من األساس، غاضة طْرَفها عن سقفها 
األوس���لوي، إال حينما أدركت أنها بحاج���ة إلى ترتيب البيت 
الداخلي قبل العب���ور خطوات أكثر في طري���ق املقاومة، بل 
حينما رأت أنها عاجزة عن االس���تمرار في خطها بعد اغتيال 
أهم وأكبر زعمائها وقيادتها السياس���ية والعس���كرية، وأبرز 
عناصرها التالية، وَحْش���ِرها في زاوية الهدنة، ثم االنخراط 
تها حماس استراحة محارب  في العملية السياس���ية، التي عدَّ
نها من التقاط أنفاس���ها وإعادة بن���اء عناصرها وتأهيل  متكِّ
ساستها، واحملافظة على بنيتها، والتخفيف من ضغط الداخل 
»األوسلوي« عليها، س���واء أكان بكثرة االعتقاالت والضربات 
األمني���ة اإلجهاضية التي كان ينفذه���ا جهازا األمن الوقائي: 
في الضف���ة )جبريل رج���وب(، وغزة )محم���د دحالن(، أم 
بكثرة الوش���ايات ضد عناصرها املطلوب���ة واملطاَرَدة من ِقَبل 
ر على احلركة مالحقة عمالء الكيان  »إس���رائيل«، وكان يتعذَّ
الصهيوني حينها؛ ألن ِقْس���ماً منهم - ببس���اطة - كانوا من 
داخل األجهزة األمنية »الش���رعية«، وم���ن ثَمَّ وجدت حماس 
نفس���ها بحاجة إلى غطاء شرعي، وإلى تولِّي أم��ر األجه��زة 
األمني�ة بذاته��ا، أو - على األقل - تعويقها عن تنفيذ سياسة 
»جتفيف املنابع« التي كانت تتبعها الس���لطة الفلسطينية بدءاً 
من إغالق اجلمعيات اخليرية إلى كشف املالحقني »إسرائيلياً« 

وتسليمهم، )كما حدث في عملية تسليم خلية صوريف(.
 ومل���ا جنحت ف���ي انتخاب���ات املجلس التش���ريعي في 
2006/1/25، عملت على إعادة ترتيب َوْضع األجهزة األمنية 
مب���ا يتيح حلماس َقْدراً معقوالً من التمثيل بها في ظل هيمنة 
م���ن الدايتونيني )حلف���اء وأتباع اجلن���رال األمريكي دايتون 
املس���ؤول عن تدريب األجهزة األمنية للس���لطة الفلسطينية( 
على تلك األجهزة، وحيث إنها عجزت عن حتقيق ذلك بش���كل 
ل وزير الداخلية »القوة التنفيذية« لتحقيق توازن  نظامي، ش���كَّ
أمني م��ع األجه��زة األمنية التابع�ة للس���لطة الفلس��طينية، 
وهو ما أدى إلى الرد السلطوي عب�ر ميليش�ات غي�ر نظامي�ة 
بإحداث ما ُس���مي بالفلتان األمني، وهو ما استدعى احلسم 
العس���كري من ِقَبل حركة حماس، والذي نفذته كتائب القسام 
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في 2007/6/14 بالس���يطرة على جميع مقرات أجهزة أمن 
فتح ومربعاتها األمنية.

والواقع أن احلرك���ة ما كانت لتصمد في مجزرة العدوان 
على غزة في الش�تاء املاضي )ديسمبر 2008 - يناير 2009( 
نت اجلبهة الداخلية في غزة، وما استطاعت  لو لم تكن قد أمَّ
أن تبني جيشاً مصغراً، وتُنوِّع من تكتيكاتها العسكرية واألمنية، 
ر أداءها لو لم تكن قد حققت َقْدراً معقوالً من االستقرار  وتطوِّ
في غزة، وهو ما جعلها رقماً أصعب مما مضى، والثابت أيضاً 
أن حماس لم تتحرك للحسم في غزة إال عندما وجدت نفسها 
في وضع صعب في الضفة الغربية التي مضى فريق السلطة 
بخطى حثيثة في مساعيه إلخراجها نهائياً من معادلة القوى 
في الضفة، وبناًء على ذلك فضلت االستئثار بغزة مع استحالة 
إيجاد وضع تواُفقيٍّ في الضفة ذات الطبيعة السكانية واألمنية 

املختلفة متاماً. 
إذن نحن إزاء احتكار أمني للس���لطة ف���ي الضفة، وآخر 
حلكومة حم���اس في غزة، وف���ي الوقت ال���ذي ال تقبل فيه 
السلطة الفلس���طينية و »إس���رائيل« والرباعية وبعض الدول 
العربية ش���راكة أمنية في الضفة؛ فإن املطلوب فقط أن تقبل 
حركة حماس بتس���ليم األجهزة األمنية في غزة إلى الس���لطة 
الفلس���طينية، وهو ما يرنو إليه االتفاق الذي ترعاه القاهرة؛ 
حيث يؤكد على ضرورة دم���ج القوى األمنية النظامية التي ال 
ينص عليها القانون األساس���ي في األجهزة األمنية، ثم جرى 
تعديل ذلك أيضاً ليش���مل حل ما دعاه ب� »امليليش���يات« غير 
النظامي���ة، والذي رفضته بالطبع مجم���ل الفصائل املقاِوَمة: 

كاجلهاد والشعبية فضاًل عن حماس.  
الث��اين: منظم��ة التحرير الفلس��طينية: وهي املش���كلة 

املزمنة التي ال تسعى حركة فتح )كبرى الفصائل املمثَلة فيها( 
حللها؛ حيث لم تعد متثل الشعب الفلسطيني بتركيبته احلالية، 
ورغم أن اتف���اق املصاحلة ينص على: »تفعيل وتطوير منظمة 
التحرير الفلس���طينية َوْفَق أسس يتم التراضي عليها؛ بحيث 
تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية َوفْقاً التفاق القاهرة 

ف���ي مارس 2005، وكم���ا ورد في الفقرة الثاني���ة من وثيقة 
الوفاق الوطني يونيو 2006 فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة 
التحرير الفلسطينية وانضمام كل القوى والفصائل إليها َوْفَق 
���خ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية  أسس دميقراطية ترسِّ
املمثل الش���رعي والوحيد لشعبنا في أماكن تواجده كافة« )1(. 
والطريف أنه عند البحث في االتفاق والوثيقة السابقني املشار 

إليهما في االتفاق، جند أن:
 أحدهما: ينص على »اإلسراع في إجناز ما جرى االتفاق 
علي���ه في القاهرة في م���ارس 2005 في م���ا يتعلق بتطوير 
وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام حركتَي )حماس 

واجلهاد اإلسالمي( إليها« )2(.
 والثان���ي: ينص على أنه قد »وافق املجتمعون على تفعيل 
وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية َوْفَق أسس يتم التراضي 
عليها...« )3(، وما يتبع ذلك ال يروي ظمأ التواقني لوضع سقف 
زمني محدد ومل���زم، ومؤثر على النقاط األخرى التي أخذت 
حظاً أوفر من اإلل���زام والفعالية، وهو ما يعني: أنه بناء على 
النقطتني السابقتني؛ فإن على حماس أن حتل القوة التنفيذية 
ف���ي غزة، وتعيد العناص���ر األمنية املتهمة بإح���داث الفلتان 
األمني في غزة، وتس���تقيل من احلياة في غزة في مقابل وعد 

معلَّق بكلمات: »التفعيل« و »اإلسراع« و »التطوير«. 
هذا مع اعتب���ار أن املنظمة ذاتها لم تعد - في أحس���ن 
حاالته�ا - ورقة اعتب�ارية تس�����تأهل التضحي�ة من احلرك�ة 
وال حتى م���ن أصغر فصيل مقاوم، ع����دا الق�وى الكرتوني�ة 
أو عاش���قي نضال الفنادق في أوروبا؛ إذ ال تستشار املنظمة 
- وه���ي في حيازة فتح - في ق���رار مصيري، وآخرها تقرير 
جولدس���تون، وال يؤبه لها، هذا مع هيمنة الفتحاويني عليها؛ 

فكيف إذا شاركهم فيها غيرهم بشكل فعال؟ 
الثال��ث: االنتخابات التش��ريعية والرئاس��ية: يَعدُّ بعض 

املتابعني للشأن الفلس���طيني أن ه�ذه القضي��ة، ه��ي أه��م 

  �� اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني: ص2 القاهرة 2009.
  �2 وثيقة األسرى: 2006/6/9.
  �3 إعالن القاهرة: 2005/3/�7.



العدد 268

59

مه الورقة لنظام عباس؛ ألنه���م يعدونها القادرة على  م���ا تقدِّ
منحه ش���رعية فقده���ا - رغ��م عدم اعتراف���ه هو وحركته 
بذلك - في يناي���ر 2009 عندما انتهت مدة واليته، وبقي في 
السلطة دون إجراء انتخابات، وهي البوابة التي يريد اجلميع 
أن تخرج منها حركة املقاومة اإلس���المية مثلما دخلت منها، 
عبر جناحها في انتخابات 2006 بنس���بة مكنتها من تش���كيل 
احلكومة الفلسطينية، وبناًء على ذلك؛ فإن احلل الوحيد يكمن 
في فش���ل أو إفشال حماس في انتخابات 2010 عبر انتخاب 

ر. حرٍّ أو مزوَّ
 ويح���دد االتفاق موعداً إلجراء تلك االنتخابات في البند 
الثاني بالنص اآلتي: »جُترى االنتخابات التشريعية والرئاسية 
واملجلس الوطني الفلس���طيني متزامنة ي���وم اإلثنني املوافق 
2010/6/28 ويلتزم اجلميع بذلك« )1(، ويجري تش���كيل جلنة 
االنتخابات عن طريق عباس َوْفقاً لالتفاقية، كما يلي: »عماًل 
مبا ج���اء في قان���ون االنتخابات يقوم الرئيس الفلس���طيني 
بتش���كيل جلنة االنتخابات بناًء على املشاورات التي يقوم بها 

وعلى تنسيب القوى السياسية والشخصيات الوطنية« )2(.
غير أن عباس اس���تبق ذلك املوع���د، حني فاجأ اجلميع 
بتحدي���د موعد مبكر إلجراء االنتخاب���ات، ال يتوقع كثير من 
املراقب���ني قدرته على تنفيذ وعده بإجرائها في املوعد احملدد 
من ِقَبله، وهو 2010/1/24؛ ألسباب تتعلق بكون ذلك املوعد 
ه���و من قبيل التهديد أكثر من كون���ه واقعياً، كما أنه يناقض 
صراحة توقيع فتح على الورقة املصرية، وأيضاً خشية الرجل 
ومعاوني���ه، من أن يُْج���ري انتخابات بالضفة ق���د تأتي َوْفقاً 
لظ�روف غير دقيق�ة من ج�ان���ب ق�واه األمني��ة مبع�ارض�ني 

له ولو من داخل فتح ذاتها. 
على كل ح���ال؛ فاملوعد احملدد في االتفاق هو آخر يونيو 
القادم، ولعل املأخذ األساس���ي لدى حماس على االتفاق في 
ذلك يتعلق مبنح عباس وأجهزت���ه فيها كل الصالحيات التي 
تؤهل���ه للتأثير في س���ير االنتخابات، ال س���يما تلك املتعلقة 

  �� اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني: ص4 القاهرة 2009م.

  �2 اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني: ص5 القاهرة 2009م.

بتشكيل جلنة االنتخابات وتشكيل محكمة قضايا االنتخابات. 
وإذا كان���ت االتفاقية - لألمانة - ليس���ت مس���ؤولة عن 
إجناز كل حيثياتها التي تعوزها جلان مشتركة، وجهود أخرى، 
م ال متنح كال الطرفني َقْدراً متس���اوياً من  إال أنها كم���ا تقدَّ
احلقوق والواجبات، وباملناسبة هي لم تأت على ذكر احلكومة 
الفلسطينية في غزة، على أساس أنها غير موجودة أو مقالة، 
وبذلك تكون االتفاقية قد ثبتَّت محمود عباس كرئيس للسلطة 
الفلسطينية، مع أن الشرعية االنتخابية التي جاءت االتفاقية 
لتبش���ر بها، لم تزل حلركة حم���اس صاحبة أكبر نصيب في 
ته، على عكس مؤسسة  املجلس التش���ريعي الذي لم تنقِض ُمدَّ
الرئاسة الفلسطينية التي تعمل في الوقت الضائع بعد انتهاء 

والية عباس منذ ما يقترب من عام. 
واملالحظات الس���ابقة تليها أخرى تتعلق بحيثيات جزئية، 
لكنه���ا بالغة األهمية، ويج���در إحلاقها بتل���ك القضايا اآلِنف 

ذكرها: 
• األجواء الت���ي تُظلل هذه االتفاقية ال تبعث على االرتياح 
والطمأنين���ة الالزمني إلنضاج وثيقة قابلة للتنفيذ؛ فلقد عمل 
عباس على إثر إعالن فتح عن قبول االتفاقية على شن هجوم 
عنيف على حركة حماس متهماً إياها ب�: »اإلمارة الظالمية«، 
وتوالت الهجمات اللفظية من العديد من أركان نظامه كياسر 
عبد ربه وآخرين. واالتهامات اإلعالمية والرسمية الفتحاوية 
حلماس ال حتمل عل���ى االعتقاد أن التوقي���ع على االتفاقية 

سيجد نصيبه من التنفيذ. 
• وقضية املعتقلني من حركتَي )حماس واجلهاد اإلسالمي( 
لدى نظام السلطة الفلسطينية في رام الله، ال تعطي أي زخم 
لقضية االنتخابات إن جرت في يونيو فضاًل عن تقدميها إلى 
يناير القادم، والنص���وص التي حملتها االتفاقية غائمة متاماً 
فيما يخص ملف املعتقلني السياسيني في الضفة والذين يزيد 
عددهم عن 650 معتقاًل معظمهم من حماس. وبعودة إلى نص 

االتفاق جنده يقول: 
- »تق���وم كلٌّ من حركتَي )فتح وحم���اس( بتحديد قوائم 
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املعتقل���ني طبقاً آلخر موقف، ويتم تس���ليم مصر ومؤسس���ة 
حقوقية )يُتفق عليها( نس���خة منها بع���د التحقق منها )أي: 
تثبيت األعداد واألس���ماء( قبل التوقيع عل���ى اتفاقية الوفاق 

الوطني.
- يقوم كل طرف باإلف���راج عن املعتقلني املوجودين لديه 

من كافة الفصائل فور توقيع االتفاقية.
- ف���ي أعقاب عملية اإلفراج عن املعتقلني يقوم كل طرف 
بتس���ليم مصر قائمة تتضمن أس���ماء أولئك املعتقلني املتعذر 
اإلف���راج عنهم وحيثيات عدم اإلفراج ورف���ع تقارير باملوقف 

لقيادتَي )فتح وحماس(.
- بعد توقيع االتفاقية تس���تمر اجلهود املبذولة مبشاركة 

مصرية إلغالق ملف االعتقاالت نهائياً« )1(.
م؛ فهو يترك مسألة اإلفراج تقديرية ملا   وبناًء على ما تَقدَّ
يكتنف مصير م���ن يُدَعون ب� »املعتقلني املتعذر اإلفراج عنهم« 
من لبٍس وغم��وض. ويرفع تق��ارير لقي��ادتَي احل��ركتني، مبا 
ال يضمن إفراجاً عنهم في النهاية، وكان من املنطقي أن يسبق 
اإلفراُج عن املعتقلني السياسيني التوقيع على االتفاق على أنه 
اجلزرة املمنوحة حلماس في مقابل حزمة من اجلزر أعطيت 

بسخاء للسلطة الفلسطينية التابعة لفتح. 
  • كل م���ا يتعلق بضمانات إج���راء انتخابات نزيهة في 
الضفة الغربية بال���ذات ال يبع��ث عل��ى االرتياح لدى حرك�ة 
حم����اس، وال حتى غيرها؛ إذ إن جملة م���ن يُتوقع حضورهم 
كمراقب���ني للعملي���ة االنتخابية، هم في الغال���ب من الكارهني 
ها س���وى حركة إرهابية يس���تحق  للحرك���ة، وبعضه���م ال يعدُّ
الش���عب الفلس���طيني عقاب احلصار والدمار على انتخابها، 
وما قد يُعتذر به من أن هؤالء أنفس���هم رمب���ا راقبوا العملية 
االنتخابي���ة في 2006 ال يزيل خش���ية املتحفظني، كون حركة 
حم���اس ذاتها قد متكنت من حماي���ة خيارها االنتخابي حينها 
َوْفقاً لشهادة أحد املرشحني السابقني، وهو د. فايز أبو شمالة؛ 
حيث قال: »لقد عملت حركة حماس حساب كل صغيرة وكبيرة 
ه نتائج االنتخابات، بدءاً من حتضير ش���احن اإلنارة  قد تُش���وِّ

  �� اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني: ص�2 القاهرة 2009.

فيم���ا لو قطعت الكهرباء، إلى ترتي���ب املندوبني في كل جلنة، 
وعلى كل صندوق، وبث العيون في كل مكان ملتابعة األح��داث، 
ولي��س انتهاًء برجال ال تراهم العني املجردة، ولكنهم موجودون 
بأسلحتهم الرشاش���ة في محيط صناديق االقتراع، يحرسونها 
ٍر، أو مت���العٍب،  ، أو م��زوِّ من بعيد لبع�ي��د، خش���ي���ة من��دسٍّ

أو حالم بالفوز الكاذب«.
وثمة نقط���ة خطيرة تتعل�ق بالرق�اب���ة ع�لى االنتخ�ابات 
ق�د ال تكون باعثة على التفاؤل بش���أنها، ك���ون تلك الرقابة 
قد أخفقت أو تواطأت في انتخابات عديدة مثل: االنتخابات 
الرئاس���ية األفغانية، والعراقية، وذلك ال يجعلها فوق مستوى 
الشبهات، ال س���يما أن طريقة اختيار املراقبني ستمر ببوابة 
عربية ليس���ت »دقيقة« ف���ي هذا املجال أيض���اً، وبعد جناح 
السلطة الفلسطينية املنتهية واليتها في تسديد ضربات موجعة 
للحركة واس���تمرارها في أداء هذا ال���دور؛ فإن احلركة في 
الضفة س���تخوض االنتخابات - إن فعلت - وظهرها للحائط، 
ويلخص األس���ير أنور زبون خش���ية احلركة من حدوث ذلك 
بقوله: »إن الهجمة الشرسة التي تقوم بها سلطة رام الله غير 
الدستورية بقيادة اجلنرال دايتون على حركة حماس في جميع 
أنح���اء الضفة الغربية، لهي خير بره���ان على أن حركة فتح 
- حقيق���ة - غير جادة في طرح االنتخابات؛ إال إذا كانت هي 
متأكدة من تزويره���ا لتحقيق فوز وهمي؛ فاالنتخابات احلرة 
والنزيهة بحاجة إلى تهيئة أجواء وس���يادة الروح الدميقراطية 
بني املواطنني، وكيف يتحقق ذلك، والتحقيق والتعذيب ينهمر 
على رؤوس أبناء حماس وقيادتها واس���تمرار كشف الهيكلية 
التنظيمية ومقدرات احلرك���ة لالحتالل، واألمر ال يقف عند 
ه���ذا احلد، بل محاس���بة أبناء احلركة على مش���اركتهم في 
االنتخابات التشريعية الس���ابقة إعالناً ودعاية ومشاركة بأي 
شكل من األش���كال، وحتى املش���اركة في انتخابات اجلامعة 
يحاَسبون عليها، وما يجري اآلن من فصٍل تعسفيٍّ للموظفني 
على خلفية سياس���ية دون ذنب، والتهديدات للمواطنني بشكل 
عام بعدم االقتراب م���ن أب���ناء احل���ركة ومكات���ب نواب��ها، 
وم���ا اعتقال موظفي مكاتب النواب األخير إال خير دليل على 
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ذل���ك«، وهي مس���ائل إذا ما أضيف إليه���ا َرْفض حركة فتح 
مش���اركة حماس السلطة لدى جناح األخيرة، ووضع العراقيل 
إلفشال حكومتها مبا في ذلك الصمت إزاء العدوان على غزة 
- ورمبا تش���جيعه َوْفقاً لروايات حم���اس - ومحاولة اغتيال 
رئيس احلكومة الفلس���طينية )إس���ماعيل هنية( في ديسمبر 
2006 ل���دى عودته من جولة خارجي���ة، والفلتان األمني في 
أعقاب جناح حماس خالل كل امل���دة التي تلت جناح احلركة 
في أوائل عام 2006 وحتى احلسم العسكري في غزة بعد 18 
شهراً، وفضيحة تأجيل تقرير جولدستون، وفضيحة جلنة أول 
ل حلد اآلن رغم  أكتوبر بش���أن التحقيق فيها، والتي لم تُش���كَّ
مرور األسبوعني املعلننَي من ِقَبل عباس عنها، والفضائح التي 
فجرها رئيس الدائرة السياس���ية ملنظمة التحرير الفلسطيني 
)فاروق القدومي( بشأن ضلوع رموز السلطة الفلسطينية في 
َقتْل رئيسهم ياسر عرفات، واعتقاد احلركة عدم إميان عباس 
بالدميقراطية وتطبيق القانون، لتش���كيله حكومة طوارئ دون 
أي سند دستوري في عام 2007 برئاسة فياض )رفضها حتى 
كثير من الفتحاويني(، واستمراره في احلكم ملدة تقارب العام 
دون أي سند دستوري أيضاً، وما اكتنف االنتخابات الداخلية 
لفتح ذاته���ا من جتاوزات واضطرابات، إضافة إلى سلس���لة 
طويلة من املمارسات، كل ذلك ال يفتح شهية حماس للتعاطي 

اإليجابي مع دعوات االنتخابات.
• وجود إجماع من أهم الفصائل الفلس���طينية على َرْفض 

توقيع االتفاقية بوضعها احلالي. 
إن إضافة تعديالت من ِقَبل الوسيط املصري طرأت على 
ما وافق���ت عليه حماس حتتاج إلى »تدقيق« بحس���ب رئيس 
املكتب السياس���ي حلماس )خالد مش���عل(، وكذلك حتفظات 
أخ���رى للجه���اد تتعلق مبصير جناحها العس���كري )س���رايا 
القدس(، وق���ال جميل مزهر عضو اجلن���ة املركزية للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطني عن االتفاقية: »إنها لم تتضمن حق 
العودة لالجئني الفلس���طينيني وال حق ش���عبنا في املقاومة«، 
وأبدى حتفظه على اللجنة املش���تَركة وآلية تشكيلها وطبيعة 
النظام االنتخاب���ي، وكذل��ك وج�دت اجلبه���ة الدميقراطية 

لتح��رير فلس���طني 4 اعتراضات على االتفاقية - لم تكشف 
عنها - تدعوها إلى إعادة النظر في االتفاقية. 

وبطبيعة احلال؛ فإن االتفاقية تتضمن نق��اطاً إيج��ابية، 
ال س���يما تلك املتعلقة باجلمعيات األهلي���ة، واإلفراج عن 
املعتقلني )وال شك أن قسماً من املعتقلني سيُفرج عنم حال 
التوقي���ع عليها ولو كان دون الطموح املأمول(، غير أن األمر 
يتعل���ق بأزمة رمبا يتعذر حلها ف���ي الوقت احلالي؛ لوجود 
حركت���ني قد بدتا متباعدتني عن بعضهما أكثر من أي وقت 
مضى، وغدت الهوة بينهما أوس���ع م���ن أن تُردم، لكن يبدو 
في املقابل اس���تحقاقات وضغوط ال ميك���ن لصناع القرار 
في كال الطرفني جتاهلها، وهي املتعلقة بالتوقيت الس���يئ 
لهذا الوضع الشاذ املفضي إلى استئثار الصهاينة باملسجد 
األقصى، وغياب أجندة مقاومة ميكنها جلم »إسرائيل« عن 
املضي في خلخلة أُُسِسه، وتعدد االقتحامات بشكل مستِفز 
ز على اندالع سلس���لة من االنتفاضات بَيْد أنه  قاهر، ومحفِّ
ال يحدث ش���يء من ذلك، بعد أن جنحت إجراءات داخلية 
وخارجية في شل الضفة الغربية متاماً عن العم��ل املق��اوم، 
وكذل��ك قضية احلص�ار ال��ذي لم يزل يعاني منه الغزيون، 
وع���دم حل قضية املعابر حتى اآلن، واهتزاز صورة القضية 
الفلس���طينية وفصائلها بكل أطيافها نتيجة حالة االنقسام 
بني الضفة وغزة، كل ذل���ك انعكس على قضايا: األقصى، 
والالجئني، األوضاع املعيش���ية في الداخل الفلس���طيني، 
واالنسداد الذي تعيشه املقاومة الفلسطينية، وازدياد الهوة 
بني أبناء الشعب الفلسطيني بغض النظر عن سلوك القادة، 
وجناح الصهاينة في اس���تغالل املوقف الفلسطيني املتأزم 
لصاحله���م عبر إضع���اف األطراف كلها مب���ا فيها طرف 
السلطة الفلسطينية املنقضية واليتها ورئيسها عباس، ذاك 
الذي وصفه وزير التعليم »اإلسرائيلي« األسبق وزعيم حركة 
ميريتس يوس���ي س���ريد بالقول: إنه ميكن اعتبار محمود 
عباس »إنس���اناً ميتاً، وإن الذين قتلوه هما: رئيس الوزراء 
نتنياه���و ووزير احلرب ب���اراك. إن كل ذلك يحدث عندما 

يريدون حتويل شريك إلى عميل«.
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رة )هيام البايض( 34 عاماً في  كش���فت األس���يرة احملرَّ
مقابل���ة خاصة مع مجل���ة ^ عن إجبار الس���جانات في 

املعتقالت الصهيونية األسيرات على التفتيش العاري.
وقالت البايض: »إن كل أسيرة فلسطينية تدخل أو تخرج 
َبر على التفتيش العاري من  من الس���جن املخصص للنساء جُتْ
ِقَبل شرطيات السجن، وفي حال رفضت األسيرة هذا اإلجراء 
دي���ن بإرغامها على التفتيش  يدخ���ل الرجال إلى الغرفة مهدِّ
العاري بالقوة، وبحضورهم، مما يضطر األسيرة إلى التفتيش 

العاري في غرفة مغلقة بحضور مجندة واحدة فقط«.
 ظروفاً صعبة تعيش���ها 33 أسيرة فلسطينية موزعة على 
س���جنني مخصَصني لهن داخل فلس���طني احملتلة عام 1948 
هما: سجن تلموند قرب مدينة نتانيا، وسجن الدامون شمال 

مدينة الكرمل.
قبل الصفقة التي ُعرَفت ب� »دقيقة ش���اليط« والتي ظهر 
فيها اجلندي الذي حتتجزه فصائل املقاومة الفلس���طينية في 
قطاع غزة، وعلى رأسها حركة املقاومة اإلسالمية حماس في 
شريط فيديو ملدة دقيقة واحدة مقابل إفراج إسرائيل عن 20 
أسيرة فلسطينية كان عدد األسيرات في السجون اإلسرائيلية 

53 أسيرة.
ْبح مدة 16 يومًا:  12 ساعة على كرسي الشَّ

كان لهي���ام جتربت���ان م���ن االعتق���ال ف���ي الس���جون 
اإلسرائيلية:

االعتق���ال األول: كان في ش���هر أكتوبر عام 2003؛ حيث 
أمضت 40 ش���هراً في السجن بتهمة نش���اطها في املقاومة 

الفلسطينية.
أم���ا االعتق���ال الثاني: فكان بعد نصف س���نة فقط من 
اإلفراج؛ حيث اعتُقلَت م���ن منزل عائلتها في مخيم اجللزون 
ق���رب مدينة رام الله في الضفة الغربية في األول من ش���هر 
كان���ون الثاني عام 2007، وُحِكم عليها بالس���جن 40 ش���هراً 
أمضت منها 34 ش���هراً قبل اإلفراج عنها مع عشرين أسيرة 

مقابل دقيقة شاليط.
وأوضح���ت البايض ل� ^ أنها واجه���ت عند اعتقالها 
ألول م���رة تهم��ة ج��اه��زة حوكم�����ت عليه��ا بدون حتقي�ق 
وال حتى استجواب، أما في االعتقال الثاني، فكان لها جتربة 
م���ع زنازين التحقيق. تقول هي���ام: »االعتق��ال الث��اني ك��ان 
قاس���ياً، إذا ما افتضرت أن االعتقال األول كان متوقعاً بسبب 
االنتفاض���ة؛ حيث قررت بعد ذلك تركي���ز جهودي كلها على 
التعليم؛ فالتحقت باجلامع���ة، وافتتحت مع إحدى صديقاتي 
مرك���زاً لتعلي���م الكمبيوتر واإلنترنت ف���ي رام الله مخصص 

للفتيات فقط«.
تقول هيام عن س���اعة اعتقالها: »كانت ليلة صعبة، كانت 
الس���اعة الثانية فجر اليوم الثامن من شهر كانون الثاني عام 
2007 عندما طوَّق جنود مدججون بالسالح منزل والدتي التي 
أقيم معها في مخيم اجللزون 8 كم إلى الش���مال من مدين��ة 
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التجربة 1 عدد 266 1230/9/2ه� حتويل

نائل خنلة

األس����يرات لدى الع����دو الصهيوني 
)تقرير(
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رام الله وس���ط الضف���ة الغربية، ثم اقتحموا البيت بش���كل 
عنيف، وأخرجونا من الغرف، ثم فتش���وا البيت وقلبوه راساً 
على عقب... دمروا كل ش���ي وقع حتت أيديهم، ثم أخبروني 

أنني معتَقلة بتَُهم خطيرة«. 
قيدت مجندة رافق���ت اجلنود يديها ورجليها، ثم عصبت 
على عينيها، وأدخلوها في  س���يارة جيب عسكري. نُقلَت في 
احملطة األولى إلى معسكر اعتقال داخ��ل مس��توطنة ق��رب 
مدينة رام الله تس���مى: بيت إيل، ثم نقلتها سيارة جيب أخرى 
إلى مركز املس���كوبية في القدس احملتل���ة؛ حيث يوجد مركز 

حتقيق  تابٌع جلهاز املخابرات اإلسرائيلي )الشني بيت(.
وهن���اك أدخلوها إلى غرفة صغيرة مظلمة حتى الصباح؛ 
حيث وضعوا نظارة س����وداء على عينيه�ا، ال ترى من خاللها 

أي شيء، ونقلوها إلى غرفة التحقيق.
وتِصف هي���ام الغرفة بأنها صغيرة، 
يوج���د فيها مكتب وكرس���ي مخصص 
للمحقق، ويتوس���طها كرس���ي حديدي 
صغي���ر مثبَّت إل���ى األرض أجلوس���ها 
عليه، ثم قيدوا يديها ورجليها إلى ذلك 
الكرس���ي وبدأت معها جوالت التحقيق 
واالستجواب.تقول: »ملدة 16 يوماً وبدون 
توقُّف كانت جوالت التحقيق تبدأ الساعة 
التاس���عة صباحاً وتنتهي عند الس���اعة 

التاس���عة مس���اًء، حقق معي أكثر من خمس���ة محققني، وأنا 
مقيَّدة بذلك الكرس���ي احلديدي طوال الوقت، ولم يكن ينتهي 
التحقيق في تل���ك الغرفة، بل حتى عند نقل���ي إلى الزنزانة 
التي أنام فيها، والتي كانت قذرًة جداً ومعِتمة، وال يوجد فيها 
ة أغطية رائحتها قذرة جداً، لم يكن  سوى فرش���ة واحدة وِعدَّ
احلراس يس���محون لي بالنوم؛ ففي كل نصف ساعة يقومون 
بالضرب أو الدق على الباب احلديدي الذي يغلق عليَّ الزنزانة 

إذا وجدوني نائمة حتى أستيقظ«.
لم يكن فريق التحقيق يس���مح لها بالنوم: ال في الليل وال 
في النهار، كما لم يسمحوا لها برؤية أحد أو احلديث مع أحد 
س���وى احملققني، ولم يس���محوا ألي محاٍم أو منظمة حقوقية 

بزيارته���ا واالطالع على أوضاعها، وال حتى تبديل مالبس���ها 
أو االستحمام.

التفتيش العاري:
نُقلت بعد ذلك إلى س���جن تلموند وهن���اك بدأت معاناة 
محاكمتها أمام محكمة عس���كرية إسرائيلية في سجن عوفر 

القريب من مدينة رام الله.
أكثر من ثالثني جلس���ة كانت حتضره���ا رغماً عنها من 
س���جنها في تلموند شمال فلس���طني احملتلة عام 1948 إلى 
احملكمة في س���جن عوفر ُقْرب مدينة رام الله وسط الضفة 
الغربية التي احتُلَّت عام 1967. تس���تمر الرحلة في أحس���ن 
األحوال 15 س���اعة؛ حيث يجري نقلُها بواسطة وحدة خاصة 
تس���مى: »وحدة الناحشون« وهي مخصصة لنقل األسرى من 
السجون وإليها، بواسطة البوسطة »وهو 
باص كراس���يه حديدي���ة يغطي نوافذه 
ش���بك حديدي«، ويبقى األسير جالساً 
بداخله ط���وال النهار وهو مقيَّد اليدين 
والرجلني ال يُسَمح له باحلركة أو النوم 
أو احلديث مع أحد، وص�واًل إل��ى مق��رِّ 
احملكم�ة ثم يُنَقل إلى زنازين حتى يأتَي 
دوره ف���ي احملاكم���ة؛ لينق��ل إلى قاعة 
احملكمة ملدة ربع ساعة أو نصف ساعة 

فقط ثم تبدأ رحلة عودته. 
أصع���ب ما في ه���ذه الرحلة، هي حلظ���ة خروجها من 
غرفتها في الس���جن؛ حيث تأتي إحدى السجانات وتطلب من 
األسيرة االستعداد لنقلها إلى احملكمة.تقول هيام: »أخرج من 
الغرفة إلى خارج القسم، وهناك يدخلوننا إل�ى غرفة ُمحَكم��ة 
اإلغالق، ال توجد فيها نوافذ. يرافقني بداخلها ش���رطيَّة من 
فريق حماية السجن، وتبدأ بعملية التفتيش العاري على ثالث 

مراحل:
املرحل���ة األولى: يُطلب من األس���يرة َخلْع حجابها، )وهو 

غطاء الرأس واجللباب(.
واملرحلة الثانية: يجري تفتيش اجلزء العلوي من جس���د 

األسيرة بشكل دقيق ثم ترتدي ِسترها.

األس���يرة المحررة )هيام 
انات  البايض( للبيان: السجَّ
يجب���رن األس���يرات عل���ى 
التع���ري... الم���اء وحب���ة 
األكامول عالج لكل مرض 

في السجن 
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وفي املرحلة الثالثة: تفتيش اجلزء الس���فلي من جس���د 
األسيرة، ويجري ذلك بعد َخلْع األسيرة كلَّ مالبسها«.

س���ألَتها ^: وفي حال َرْفضت األس���يرة هذا اإلجراء 
ماذا يحدث؟ صمتت قلياًل ثم أجابت: »عندما ترفض األسيرة 
هذا اإلجراء يدخل ضابط السجن ويقول: حسناً إذا رفضتي 
التفتيش العاري س���أُدِخل اجلنود إل���ى الغرفة ويجري تقييد 

األسيرة ثم إجبارها على التفتيش العاري«.
وأكدت هيام أن األسيرات رفضن في البداية هذا اإلجراء، 
فكان يجري نقل األس���يرة إلى العزل االنف�رادي ثم إحضارها 
إل���ى الغرفة املخصصة للتفتيش ويبق���ى بداخلها اجلنود مع 
الب���دء بعملية التفتيش العاري، ولكن ف���ي اللحظات األخيرة 
توافق األس���يرة على التفتي�ش بش�رط خروج اجلن�ود، وهذا 

ما حصل.
احلبة السحرية دواء لكل داء:

 وعن ظروف االعتقال قالت هيام: »إن األسيرات يواجهن 
ظروف���اً اعتقالية تفتقر إلى احلد األدنى من متطلبات احلياة 

اإلنسانية الكرمية«.
وتِص���ف هيام كيف ميضي يوم األس���يرة في الس���جن، 
فتقول: »يبدأ اليوم مع صالة الفجر جماعة ثم يتبعها العدد )1( 
الصباحي في الساعة السابعة صباحاً. وبعد ذلك يُسمح مدة 
س���اعة رياضية صباحية واحدة باخلروج إلى ساحة صغيرة 
تس���مى: الفورة »الفس���حة« أمام أقسام الس���جن، مغلقة من 
جهاتها األربعة، وس���قفها مغطًى بش���بك حديدي، وبعد ذلك 
يبدأ الفحص احلديدي ألقس���ام وُغَرف الس���جن، ويس���ميه 
األس���رى ب� »الدق«؛ حيث يجري فيه فحص قضبان النوافذ 
ام واألرضية، ثم تبدأ الفورة ملدة ثالث ساعات  ة واحلمَّ واألِسرَّ
يتخلله���ا فحص العدد مرة أخرى، ث���م العودة إلى الغرف، ثم 
يبدأ العدد للمرة الثالثة في نهار ذلك اليوم، وفي املساء يكون 
العدد الرابع، وخالل الليل تقوم إدارة الس���جن ثالث أو أربع 
مرات شهرياً بالتفتيش األمني في وسط الليل؛ حيث يُخرجون 
األس���يرات من الغرف إلى الس���احة مقيَّديات بهدف تفتيش 

  �� العدد: هو فحص أمني السم اإلسير ورقمه االعتقالي.

الغرف والعبث بأغراض ومحتويات األسيرات اخلاصة«.
أكثر ما يهدد حياة األسيرات هو نقص الرعاية واإلهمال 
�د من ِقَب�ل إدارة الس���جن للمريض�ات. تقول  الص�حي املتعمَّ
هيام: »أكثر ما نعانيه في السجن بعد قصة التفتيش العاري، 
هو عدم وجود الرعاية الصحية في الس���جن؛ فاألس���يرات 
يعانني من آالم مزمنة ف���ي املفاصل والعمود الفقري، إضافة 
إلى فقر الدم بس���بب وجود الرطوبة العالية في الغرف وعدم 
م  دخول الشمس إلى أقسام االعتقال، وأدى سوء الطعام املقدَّ
إلينا من إدارة السجن إلى مشاكل صحية في املعدة واألمعاء. 

كل هذه األمراض ال جتد من إدارة السجن أي اهتمام«.
وتضيف هيام: »إذا ما طلبت األس���يرة اخلروج إلى عيادة 
الس���جن التي يتوفر فيها بشكل يوميٍّ طبيب عام، فإنه يُسَمح 
لها باخلروج بعد أس���بوعني أو أكثر عل���ى أقل تقدير، وعند 
م له��ا الطبيب س����وى حبة األك�امول  زيارتها للعي��ادة ال يق��دِّ
أو )احلبة الس���حرية( كما اعتادت األس���يرات على تسميتها؛ 
فهي دواء لكل داء بحسب َفْهم الطبيب؛ فمن تعاني من مرض 
املفاص���ل يصرف لها حبة األكام���ول، ومن تعاني من آالم في 
ضرس���ها يصرف لها هذه احلبة، وم���ن تعاني من آالم املعدة 
أو فقر الدم أيضاً ال دواء س���وى ه���ذه احلبة، وعندما حتتَجُّ 

األسيرة على الطبيب يقول لها: عليك بشرب املاء«.
صراصري وفئران:

أح���الم التميمي أس���يرة تقضي حكماً بالس���جن املؤبد 
16 مرة، وه���ي األعلى حكماً بني األس���يرات. قالت إلحدى 
املؤسسات التي تهتم بقضية األسرى: »إن غرف سجن تلموند 
الذي توجد فيه 14 أسيرة مليئة اآلن بالفئران والصراصير«.

وتؤكد التميمي التي اتهمتها قوات االحتالل باملشاركة في 
عملية فدائية حلماس أس���فرت عن مقت���ل 16  صهيونياً أن 
الغرف���ه التي دخلت عليها كانت مس���كناً وموقعاً للصراصير 
والقوارض، وكانت خالية من كل اللوازم، وقدمت األس���يرات 
قات وستائر للحمامات  طلباً لإلدارة من أجل َوْضع خزائن وعالَّ

وحتى اآلن لم يتم تركيب وتوفير أي شيء من اللوازم.
وتضيف األس���يرة التميمي: »إن الغرف في سجن تلموند 
مغلقة الشبابيك بالصاج وال يدخل إليها هواء، وتعاني األسيرات 
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من ارتفاع درجات احلرارة في الصيف وكذلك من عدم توفير 
مراوح في الغرف؛ فهناك غرف خالية من املراوح«. 

 وطالبت األسيرة باس���م كافة األسيرات بأن يُنْقلْهن إلى 
س���جن آخر يكون صاحلاً للمعيش���ة، وذلك أدنى حق تطالب 
األس���يرات به؛ حيث إن سجن تلموند ُمقام على شبكة مجاٍر، 
وس���جن الدامون املنِْوي نَْقل األس���يرات إلي���ه يفتقر ألدنى 

املتطلبات اإلنسانية وكان هناك قرار مسبق بإغالقه.
أمساء وأعداد األس��ريات يف السجون اإلسرائيلية حبسب 

وزارة األسرى يف غزة: 

قالت وزارة شؤون األسرى واحملررين: إن االحتالل ال يزال 
يعتقل في سجونه 33 أس���يرة، وهو العدد املتبقي بعد حترير 

20 أسيرة ضمن صفقة احلرائر أول أكتوبر 2009. 
وأش���ار )رياض األشقر( مدير الدائرة اإلعالمية بالوزارة 
إل���ى أن هناك الكثير من التكهن���ات والروايات املختلفة حول 
عدد األس���يرات في س���جون االحتالل، وهذا سببه أن العدد 
غير مس���تقر في كثير من األحيان؛ حي���ث ميارس االحتالل 
سياس���ة االعتقال يومياً في األراضي الفلس�طينية، ولفت�رات 
مختلف�ة؛ إذ قد تُعتَقل أس���يرة ملدة ساعة أو عدة ساعات ثم 
يُطلَق س���راحها، وقد يحدث اختطاف مواطنة وحتويلها إلى 
مراكز التحقيق املختلف���ة ليوم أو يومني ثم يُفَرج عنها، وعدد 
آخر يجري ترحيله إلى الس���جون املخصصة لألسيرات بعد 

انتهاء التحقيق معهن. 
وأوضح األشقر أن العدد الفعلي لألسيرات داخل سجون 
االحتالل هو 33 أس���يرة جرى توثيق اعتقالهن في س���جون 
االحتالل، 21 منهن في سجن الش���ارون »تلموند«، و 11 في 
سجن الدامون، وأسيرة واحدة في َعْزل »نفيه ترتسا« بسجن 
الرمل���ة وهي م���ن ِقطاع غزة، ومنهن 25 أس���يرة من الضفة 
الغربية احملتلة، و 4 أَس���يرات من القدس، و 3 أس���يرات من 
األراضي احملتلة عام 1948، وأسيرة واحدة، وهي »وفاء البس« 

من قطاع غزة. 
وحس���ب الوضع القانوني لألس���يرات؛ فهناك 20 أسيرة 
محكومات بأحكام مختلفة، خمسة منهن محكومات بالسجن 
املؤب���د مرة أو ع���دة مرات، أعالهن حكماًً األس���يرة »أحالم 

التميم���ي« من رام الل���ه وتقضي حكماًً بالس���جن املؤبد 16 
مرة، وهناك 10 أس���يرات موقوفات ينتظرن احملاكمة، بينما 
3 أس���يرات يخضعن لالعتقال اإلدارى دون تهمة أو محاكمة 
وهن: األس���يرة »ماجدة أكرم فضة« من نابلس عضو مجلس 
بلدي���ة نابل���س، وهي معتقل���ة من���ذ 2008/8/6، وُجدد لها 
اإلدارى ثالث مرات، واألسيرة »رجاء قاسم الغول« من جنني، 
وهي ناش���طة في مج���ال الدفاع عن األس���رى، اعتُقلت منذ 
2009/3/31، وتعاني من مرض ف���ي القلب، ومن ضغط دم 
مرتفع، وال تتلقى عالجاً مناس���باً حلالتها الصحية، وُجدد لها 
اإلدارى مرتني، واألس���يرة »هناء يحيى شلبي« من جنني، وهي 

معتقلة منذ 2009/9/14. 
من جانب آخر هناك 3 أس���يرات معتَقالت مع أزواجهن، 
وهن: األس���يرة »أحالم التميمي« وزوجها محكوم بالس���جن 
املؤبد، واألس���يرة »إيرينا س���راحنة« وزوجها محكوم باملؤبد 
6 م���رات، واألس���يرة »إميان غ���زاوي« وزوجه���ا محكوم 20 
س���نة، وهناك أس���يرتان لديهما إخوة معتقلون في س���جون 
االحتالل، وهن: األس���يرة »فاتن الس���عدي« واألسيرة »عبير 
رة ج���رى إع���ادة اختطافها مرة  ع���ودة«، وهي أس���يرة محرَّ
 أخرى، وهناك 6 أس���يرات أمهات، يبلغ عدد أبنائهن 28 ابن. 
بينما تعاني 12 أسيرة من بني األسيرات من أمراض مختلفة، 
أخطرهن حالة األس���يرة »أمل فاي���ز جمعة« من نابلس والتي 
تعان���ي من مرض الس���رطان في الرح���م، وال تتلقى عالجاً 
مناس�����باً حلالتها الصحية، وكذلك األس���يرة »وفاء س���مير 
البس« من غزة والتي تعاني من إصابتها بحروق ش���ديدة قبل 
االعتق���ال، وحتتاج إلى عالج لتتعافى م���ن أثر تلك احلروق، 
واألسيرة »لطيفة أبو ذراع« والتي تعاني من وجود ألياف على 

الرحم، وتخثُّر في الدم. 
أوضاع سيئة:

ق تقرير الوزارة إلى األوضاع الس���يئة التى حتياها  وتطرَّ
األسيرات بفعل ممارس���ات االحتالل القمعية ضدهن؛ حيث 
تعاني األسيرات من س���وء التهوية والرطوبة العالية، وانتشار 
احلشرات والقوارض في الغرف والعزل االنفرادي والتنقالت 
التعسفية دون أدنى مبرر، وهو ما يؤثر في التواصل اإلنساني 
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تاريخ االعتقال احلكمالسكن االسم م 

2001/9/14 16 مؤبداً رام الله أحالم عارف أحمد التميمي 1 

2001/1/20 مؤبد القدس آمنة جواد علي منى 2 

3 مؤبداتجنني قاهرة سعيد علي السعدي 3 
2002/5/8 و30 سنة 

2002/5/24 مؤبد القدس سناء محمد حسني شحادة  4

2002/6/7 3 مؤبداتطولكرم دعاء زياد جميل اجليوسي 5

2008/5/23 20 سنة بيت حلم إيرينا بولي شوك سراحنة 6

2001/3/8 13 سنة طولكرم إميان محمد حسن غزاوي 7

2007/5/8 6 سنوات القدس ندى عطا صالح درباس 8

2003/10/16 8 سنوات اجلليل الداخل وردة عباس عبد الفتاح بكراوي 9

2005/3/13 8 سنوات أريحا مرمي سالم سليمان الطرابني 10

2001/2/20 16 سنة اخلليل عبير عيسى عاطف عمر 11

2002/4/17 17 سنة جنني لينا أحمد صالح جربوني 12

2006/7/21 15 سنة نابلس فتنة مصطفى خليل أبو العيش 13

2005/5/20 12 سنة غزة وفاء سمير إبراهيم البس 14

2001/11/4 14 سنة القدس ابتسام عبد احلافظ فايز عيساوى 15

2006/4/10 6 سنوات الطيرة ورود ماهر قاسم 16

2003/12/10 25 سنة طولكرم لطيفة محمد محمود أبو ذراع 17

2004/5/10 12 سنة نابلس أمل فايز محمود جمعة 18

2004/4/28 25 عاماً نابلس رميا رياض حسني ضراغمة 19

2008/5/28 سنتان جنني فاتن بسام شافع السعدي 20

2008/9/22 موقوفة نابلس سنابل نابغ سليمان بريك 21

2009/1/3 موقوفة اخلليل رندة محمد يوسف الشحاتيت 22

2009/2/14 موقوفة نابلس رميا نافع محمود أبو عيشة 23

2009/7/9 موقوفةطولكرم عبير محمود حسن عودة 24

2009/8/13 موقوفة بيت حلم عائشة محمد عبيات 25

2009/8/18 موقوفةطولكرم نسرين عاطف أبو زينة 26

2009/8/22 موقوفة قلقيلية سعاد أحمد نزال 27

2009/1/22 موقوفة رهط الداخل خديجة أبو عياش 28

2009/9/5 موقوفة نابلس غفران عليان زامل 29

2009/9/21 موقوفة جنني رندة محمد أبو الرب 30

2008/8/6 إداري نابلس ماجدة أكرم فضة 31

2009/3/31 إداري جنني رجاء قاسم موسى الغول 32

2009/9/14 إداري جنني هناء يحيى صابرالشلبي 33

بني األس���يرات في ما بينهن أو التأثير على مواعيد الزيارات 
العائلية وانتظامها. 

كما تش���كو األس���يرات من حاالت اإلهمال الطبي وسوء 
املتابع���ة وانعدام الفح���ص املخبري وغياب الِف���رق الطبية 
املتخصصة باألمراض النسائية وانتش���ار الته�ابات مجهولة 
املصدر، وهو ما يُعرِّض العديد من األسيرات ملخاطر جسيمة 
على س���المتهن الصحي���ة، كما أن العالج���ات التي تُصَرف 
لألس���يرات ليست ذات فعالية ضد األمراض التي تعاني منها 
األس���يرات، كما تعاني األس���يرات من عمليات تفتيش ليليٍّ 
مفاجئ ومتكرر، ويجري إخضاع األسيرات للتفتيش اجلسدي 

ال�ُمهني، وف���ي بعض احلاالت: التفتيش الع���اري، دون أدنى 
احترام لكرامة اإلنس���ان. وكذلك انعدام انتظام دخول مبالغ 
الكنتينة من اخلارج، وارتفاع األس���عار في كنتني الس���جن، و 
يعانني أيضاً من افتقارهن للكتب واملجالت العلمية والثقافية، 
وال تزال مُتنع عائالت األس���يرات من إدخال مواد لألش���غال 

اليدوية. 
وَدَع���ت ال���وزارة وس���ائل اإلع���الم إل���ى ت���ُداول هذا 
العدد  لألس���يرات َوْفق ما أكدته إحصائيات موثقة وجديدة 
للدائرة اإلعالمي���ة بالوزارة، حتى نخرج م���ن حالة التخبط 

واالختالف بخصوص أعداد األسيرات وأوضاعهن.  

  قائمة بأمساء األسريات الفلسطينيات يف سجون االحتالل:
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أمح�������������������������������د ف��ه��م�����������������ي
afahmee@albayan-magazine.com

لم تبدأ احلركة اإلسالمية منذ سبعينيات القرن العشرين 
امليالدي، وكذلك لن تنتهَي في الِعقد األول من القرن احلادي 
والعش���رين، إنها أقدم من ذلك، وأطول عمراً من هذا؛ إنها 
ليست مجرد قصة قصيرة استطالت لثالثة عقود؛ ألنها قصة 
اإلسالم نفس���ه، وهي قصة طويلة جداً يتجاوز طولها أربعة 
عشر قرناً... وثالثني عاماَ، وهي لن تنتهَي حتى ينزل املسيح 
# ويقتل املسيح الدجال ويظهر املهدي ويَحكم الناس بكتاب 

الله.
إن للمصائب واالبتالءات زبائ���ن وعمالء يتقنون النواح 
ل  والعوي���ل الفكري أكثر مما يتقنون ش���يئاً آخ���ر، ما إن حَتِ
باملسلمني نازلة حتى يرفعوا عقيرتهم: ألم نحذركم؟... فات 
األوان... لم يعد باإلمك��ان إص��الح ما فس���د، أو إس����ناد 
ما س���قط... أنتم تتخبطون... كفوا أيديَكم وُحلُّوا أنفسكم 

واخلعوا عباءة اجلماعات والتيارات... إلخ
كتب األس���تاذ محمد أحمد الراشد في صناعة احلياة 
متحدث���اً عن معال���م اضط���راٍب وارتباٍك تنت���اب احلركة 
اإلس���المية في بعض مراحلها، وهو ما يفسره بعضهم بأنه 
انهي���ار وتداٍع، لكن الراش���د ينفي ويق���ول: إن هذه مالمح 
املخ���اض لالنتقال إلى مرحلة تالي���ة، فهو إذاً مخاض يدعو 

إلى التطوير والتجديد، وليس إلى الهدم والتنكيس.
لقد مرت احلركة اإلس���المية منذ ثالثني عاماً بتجارب 
ومحٍن عديدة حققت فيها أشياء وأخفقت في أشياء، قادها 
موا ما لديهم، وحان الوقت  في تلك العقود رؤًى وأشخاص قدَّ

إلع���ادة النظ���ر والتدبر في ما فات وما ه���و آت، قد يبقى 
األشخاص أو يرحلون، ولكن األهم أن تتطور الرؤى وتتجدد 

التصورات لتالئم املرحلة املقِبلة، وهي ليست سهلة أبداً.
كثير من أدبيات احلركة اإلسالمية لم تعد كافية ملواجهة 
الفنت واحمل���ن احلالية واملقِبلة؛ ألنها تتحدث عن ظرف غير 
الظرف، وعن أجيال من الشباب لها ثقافة مختلفة متاماً عن 
أجيال خاطبتها هذه األدبيات، وعن مجتمعات تبدلت قيمها 
واهتزت ثوابتها؛ فلم يعد يُلهب مش���اعر بعضها حديث عن 

الغيرة أو الشرف أو األمانة.
إن جتديد فكر العمل اإلسالمي ليس باألمر الهني، وكذلك 
اإلعراض عن جتديده؛ فالعواقب سوف تكون وخيمة، وستبرز 
منابر النواح الفكري تُثبط العزم وتُفرق الش���مل وس���تطول 

طوابير املستقلني الباحثني عن هوية في الهواء الطلق.
ِمن أبرز م���ا يفتقر إلى جتديد، هو ما يتعلق باخلالفات 
بني التيارات اإلس���المية؛ إذ بات اخلالف ترفاً ال يسمح به 

الظرف وإن فرح به العدو.
هل أصبح���ت حكمة الثي���ران البيض���اء واحلمراء 
والس���وداء... إلخ، قدمية؟ يبدو ذلك، لكن العبرة ليست 
بكث���رة ترديد املثل حتى مُيَل منه، بينما ال يُرى له أثر في 
عالم الواقع؛ فب���دون آليات قوية لتقليص حجم اخلالف 
مبا يس���د هذه الثغرة أمام أعداء األمة، سنظل نُلدغ من 
ذات اجلح���ر مرات ومرات، حتى يبعث الله لهذه احلركة 

من يجدد لها فكرها وعملها.

قص����ة قصيرة ... 
عفوًا طويلة جدًا
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 *� كاتب وباحث ميني.

يب���دو م���ن الوهل���ة األول���ى م���ن املقارنة ب���ني الواقع 
ني – فيما أحسب - أن جانب الشيعة أكثر تفوقاً  الشيعي والسُّ

ني من نواٍح عدة: على اجلانب السُّ
- فالش���يعة ميتلك���ون دولة عصرية تق���وم على املذهب 
���ر  وتناص���ره، وتدعم أتباع���ه في إيران وخارج إيران، وتبشِّ
مبذهبهم في األوس���اط اإلس���المية األخرى وعلى الصعيد 
نية ال تقيم وزناً للمذهب  العاملي. في حني أن غالبية الدول السُّ

الذي تنتمي إليه بالقدر الذي تقيمه إيران ملذهبها!
- كما أن الواقع الديني للش���يعة يشهد حضوراً إعالمياً 
واسعاً، ونش���اطاً دؤوباً في األوساط الشيعية، من خالل عدة 
مؤسس���ات وهيئات ومراكز متنوعة األعمال واملهام واملناشط 
نة تقلُّصاً  والتخصصات. في حني يش���هد الواقع الديني للسُّ
ملموس���اً من خالل عمليات التضييق املمنهج���ة التي تتبعها 
بعض الدول في س���بيل محاصرة تأثير التدين في واقع حياة 
الناس بش���كل صحيح، وكثيراً ما تأخذ عمليات التضييق هذه 

طابعاً قانونياً ونظامياً.
- وفي الوق���ت الذي أصبح فيه مراجع الش���يعة محطَّ 
نظرها التجمعات الش���يعية ومصدر إلهام لسياسييهم؛ يقبع 
���نة في زوايا مح���دودة بعيداً عن التأثير  كثير من علماء السُّ
الشعبي والقيادة اجلماهيرية؛ نتيجة ضيق ذات اليد واخلناق 
األمني امللتف حول بعضهم والصوارف الشهوانية التي تصرف 

عليه���ا األنظمة والنخب الَعلْمانية مواردها املالية والبش���رية 
للصد عنهم واملبررات التي يصطنعونها ألنفسهم!

- وتُفوق القنوات الفضائية املنتسبة للتشيع والداعية إليه عدد 
نية التي تبث من البلدان العربية بشكل مستقل. القنوات السُّ

- وف���ي حني تتبن���ى إيران ش���عارات مناهض���ة للعدو 
الصهيون���ي والواليات املتح���دة – وإن كان ذلك في العلن - 
م نفس���ها بوصفها دولًة مناصرًة للمستضعفني والشعوب  وتُقدِّ
نية أقلَّ  املقاومة والقضية الفلسطينية؛ تظهر بعض الدول السُّ
فاعلية وقوة؛ حملاوالت اس���تئصال روح اجلهاد واملقاومة في 
األمة من خ���الل اتفاقيات أمنية مع العدو وتعاُون مش���ترك 
وتنسيق عس���كري ولوجس���تي معلن غالباً، والقليل منهم من 
مي���ارس هذا الدور في اخلفاء. وأقل منهم العاجز الذي ميثل 

دور )الشيطان األخرس(.
وف���ي الوق���ت ال���ذي تظهر فيه إي���ران بوصفه���ا دولًة 
دميقراطيًة تُفس���ح املجال أمام مواطنيها للتعبير عن آرائهم 
واختيار ممثليهم – ولو بش���كل جزئي وفي حدوٍد ش���كلية - 
تبدو بعض الدول العربية دوالً ديكتاتورية وشمولية! ليس هذا 
ل عام 1979م عقب  فحس���ب، بل إن نظام طهران الذي تَشكَّ
ثورة اخلميني الشعبية استطاع الوصول إلى مستوى من التقدم 
نية التي توقفت عجلة  املعرفي والصناعي يفوق تلك الدول السُّ
التقدم فيها على منجزات جامدة: كالس���د العالي في مصر، 
وقيام اجلمهورية املوحدة ف���ي اليمن، وثورة الفاحت في ليبيا، 

أنور قاسم اخلضري)*(التفوق الشيعي!
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وإمساك حزب البعث بالسلطة في سورية والذي غابت نخوته 
العربية في جندة شعب العراق من االحتالل األجنبي... إلخ. 
أما إيران فقد استطاعت الولوج إلى عصر األقمار الصناعية 

وهي تتأهل لتكون من الدول النووية في املنطقة.
إن مثل هذه املش�����اهد – وإن ك��ان���ت غي��ر ذات عمق 
وشمول - توِجد في غالبية الشيعة روحاً من التفوق واالستعالء، 
���نة حالة من االنبه���ار والتأثر، وهو أمر  وتخلق في عوام السُّ
نية. وإذا  ملموس في كثير من البلدان العربية واإلسالمية السُّ
���نة نتيجة لالهتداء  كان هناك فئات ش���يعية تهتدي إلى السُّ
والقناعة اإلميانية، فإن فئات مماثلة اليوم تتوجه نحو التشيع 
تأثراً بهذا التفوق التقني والصورة املتميزة التي ترتس���م أثناء 
مقارنة عاجلة كهذه؛ فوجود النموذج )الناجح( أبلغ تأثيراً في 
نفوس كثير ممن ال يقيمون ملوازي���ن احلق والصواب اعتباراً 
يُذَك���ر من القيم التي تصبح ش���عارات )جوفاء( ال حقيقة لها 

على أرض الواقع!
لذل���ك اتفق العقالء على أن الدولة الكافرة تدوم بالعدل، 
وأن الدولة املس���لمة تزول بالظل���م؛ ألن العدل يحقق رضى 
الرعي���ة واحملكومني وهو ما يُعني على االس���تقرار، في حني 
يعم���ل الظلم على زرع الضغائن وبعث األحقاد ومن ثمَّ الفرقة 

والنزاع والتناحر!
بعد هذا كله أال يحق لنا أن نخاطب املؤثرين بواقع الكيان 
���ني بض��رورة مراجعة مواقفه���م؟ أليس من حقنا - أهل  السُّ
امنا بأن يكونوا ق���دوة لوالة األمر  الس���نة - أن نطال���ب ُحكَّ
ين وعنه يصدرون، وأن يحكموا  املسلمني الذين يتمسكون بالدِّ
بالعدل ويطبقوا الشريعة ويوالوا أهل اإلسالم ويسعوا لعزتهم 
عوضاً عن إضعافهم وإذاللهم، وأن يعملوا كل ما من شأنه أن 
يقدم بلدانهم ويق���وي مجتمعاتهم )عقائدياً وأخالقياً وعلمياً 
ومعرفياً وجتارياً وصناعياً وعسكرياً( ليتمكنوا - على الصعيد 
اخلارجي - من ف���رض إرادتهم وتعزيز مكانة دولهم بدالً من 

العمل على مصاحلهم الشخصية؟!
أليس من واجب كثير من األنظمة احلاكمة أن تراجع هذه 
الثقافة والهيكلية السياسية التي أوجدت لنا فراعنة ومناردة 

وإستاليني ونَُخب هامانية وقارونية؟

ألم يعد من املمكن لهذه األنظمة أن تكسب ثقة شعوبه��ا 
ال بشراء الذم وتخدير العقول ولكن من خالل أعمال ملموسة 

تؤكد أنها ال تعمل ملصاحلها اخلاصة ومكاسبها الذاتية؟
ألم يأن للجماعات اإلس���المية الصادقة اليوم عوضاً عن 
هذا التنازع والش���قاق والذهاب إلى مش���روعات واجتاهات 
مكلفة من ناحية ومضيعة للجهود والوقت من ناحية أخرى؛ أن 
تراجع دورها ومدى تأثيره احلقيقي في إعادة األمة إلى دينها 
مبعناه الشامل والصادق والصائب بعيداً عن اخلرافة والبدع 
والغلو، وفي متيزها بأخالق اإلسالم السامية من صدق وعدل 
وحكم���ة وحلم وإخاء ورحمة وانضباط وإتقان، وفي تش���كيل 
وعيها بش���كل س���ليم حول مجمل قضاياها بعيداً عن الرؤى 
الوطنية والقطرية والعرقية واملذهبية واحلزبية وعلى مستوى 
التحديات التي تواجهها كأمة، وفي تأهيلها للقيام مبسؤوليات 
النهضة واإلعمار والبناء احلضاري الذي يغنيها في معيشتها 
عن االحتياج إلى من س���واها م���ن األم، وفي إعادة اللحمة 
ين البينة والواضحة؛ بحيث تتمثل  إليها على أصول وقواعد الدِّ

األخوة جسداً واحداً في الهموم واآلمال واآلالم والشعور؟
وأين علماء الش���ريعة من موقع الصدارة الذي عليه أُخذ 
منهم امليثاق؛ ليكونوا فيما بع���د ورثة األنبياء الذين هم قادة 
األم؛ يسوس���ونهم َوْفق هدى الله وشرعه، وليبذلوا جهودهم 
في اإلص���الح والتصحيح ومواجهة االنحراف���ات؛ ابتداًء من 
محدثات أهل البدع وجور أهل الس���لطان وامتداداً إلى فساد 

املترفني ومنكرات العامة؟
ملاذا ي���زداد دور العلماء تراجعاً كلم���ا ازداد واقع الناس 
قتامة مع حاجتهم إليهم؟ فإن كانوا أول من س���يوجد األعذار 
ويخل���ق املبررات، فغيرهم ممن يَِقلُّ علمهم وتضعف عزائمهم 

وتشوب نواياهم سيكون منسحباً من باب أَْولى؟
وهكذا بإمكاني القول: إن )تفوق( الشيعة ليس ملا ميلكون 

من احلق، ولكنه نتيجة ملا نحن فيه من الوهن. وقدمياً قيل:
راً تأبى الرماُح إذا اجتمْعَن تكسُّ

آح��ادا رْت  تكسَّ افترْقَن  وإذا 
وق���د افترقت رماح قومي و )اجتمعت( عصيُّ الش���يعة؛ 

فتكسرت تلك واستعصت تلك على الكسر!
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الصحافة والهيئة...

حقائق ومراجعات

تأليف: حممد بن عواد األحمدي

َع��ْرض: إس��الم الس��يد عل��ي)*(
soloms1100@gmail.com
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هاجم 
ب�������ع�������ض 

امل���ث���ق���ف���ن ال���ع���رب 
الفكر  )أص��ح��اب  وال��غ��رب��ي��ن 

والنهي  باملعروف  األمر  هيئة  الليرايل( 
يف  الفكر  ذل��ك  لبسط  منهم  سعيًا  املنكر  ع��ن 

هنايات  يف  اهلجمات  تلك  وبدأت  السعودي،  اجملتمع 
القرن احلايل،  أن ويترهتا يف مطلع  املنصرم؛  القرن 
واستخدم هؤالء املثقفون الكثري من املنابر اإلعالمية 
املختلفة، منها املقروء واملسموع واملشاَهد، وكان لذلك 
ِفْعل من ِقَبل دعاة احلق والعقالء للذب  ة  َردَّ اهلجوم 

عن تلك الشعرية العظيمة يف ديننا احلنيف.
 وبني يدينا كتاب )الصحافة والهيئة... حقائق ومراجعات( 
ملؤلِِّفه )محمد بن عواد األحمدي( صادر عن دار غيناء للنشر، 
وهو كتاب يرصد فيه الكاتب حال هيئة األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر مع الصحافة احمللية، مس���تخِدماً التحليل العلمي 
واألس���لوب املوضوعي، وتوثيق كافة املعلومات التي تناولها 
خالل َعْرضه للموضوع في )114( صفحة من القطع الوسط، 

وتقديراً 
له���ذا اجلهد 

أن  يس���عدني  املش���كور 
أقدم للقارئ الك���رمي عرضاً موجزاً 

للتعري���ف بالكتاب، ولم أتط���رق خالل َعْرضي 
ألسماء الصحف أو الش���خصيات التي تعرضت للهيئة، بل 

أترك ذلك لقارئ الكتاب.
م املؤلف كتابه أربعة أجزاء بدأها ب�: َقسَّ

 )رؤي���ة نقدي���ة للمعاجلة الصحفية(؛ حيث أش���ار في 
هذا اجلزء إلى أه���م ثابت في العمل الصحفي واإلعالمي، 
وأن���ه من الض���روري أن تكون املادة اإلخباري���ة مبنية على 
وقائع صحيحة دقيق���ة وأقرب للحيادية منها لأليديولوجية 
الش���خصية للصحفي أو اإلعالمي، مستشهداً لذلك بعدد   *� ماجستير إعالم.
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من النقوالت من ُكتٍب شهيرة، وكذلك ذكر عدداً من القرارات 
الصادرة عن مجلَس���ي الوزراء والشورى السعودينَْي، وعرض 
أيضاً فقرات من ميثاق الشرف اإلعالمي العربي الذي صدر 
في تونس 1977م، وامليثاق اإلذاعي العربي باألردن 1970م.

ثم ش���رع الكاتب ببس���ط عالقة هيئ���ة األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر بالصحافة احمللية من املنطلق اآلنف ذكره؛ 
فقد أش���ار إلى عدد من الفاجع���ات التي تصدت لها الهيئة 
موثِّق���اً ذلك مبا مت نَْش���ره في عدد م���ن الصحف احمللية، 
وهي األكثر انتش���اراً في اململكة )ع���كاظ � اليوم � الوطن � 
االقتصادي���ة � املدينة � الرياض(، وبنيَّ كيف أنه لم يش���فع 
للهيئة عند البعض ذلك اجلهد العظيم، وَحْجم الثمرة الطيبة 
العائدة على املجتمع من تلك اجلهود املبذولة، لبعض املواقف 
الفردي���ة اخلاطئة لعدد قليل من أفراده���ا التي ال متثِّل إال 

شخصية الفاعل وال تنم أبداً عن كيان الهيئة.
وتساءل الكاتب عن حجم املساحات في الصحف ومنابر 
اإلعالم املختلفة املتناِولة لتلك األعمال الفردية التي قد يقع 
فيه���ا ِقلَّة من رجال الهيئة، وإغفال اجلهود املبذولة التي هي 
مبثابة سدٍّ منيٍع حال وما يزال يحول بني الكثير من املفسدات 
واملجتمع السعودي، وأشار إلى أن الصحف قد تَْذكر محاسن 
الهيئة في بعض املواقف فق���ط )لغرابة املوضوع أو إلرضاء 
بعض احملبني للهيئة( وذلك كله لزيادة املبيعات، وليس تبجياًل 

ملا تقوم به الهيئة.
وذك���ر الكاتب عدداً م���ن الوقائع الت���ي تناولتها بعض 
الصحف احمللية بنوع من التش���في من رجاالت الهيئة؛ حيث 
جرى تضخيم بع���ض احلوادث الفردية احملدودة، وأدى ذلك 
التضخيم إلى َجْعل حادث مروري يحدث بصورة شبه يومية 
قضية الرأي عام، تتناولها وس���ائل اإلعالم احمللية والدولية 
أيض���اً، وأش���ار الكاتب إل���ى أن من تلك احل���وادث حادث 
اصطدام إحدى دوريات الهيئة بسيارة أحد الشباب، فقامت 
الصحف ولم تقعد؛ رغم أن الكاتب أكد أنه ش���اهد احلادث 
بنفس���ه وأنه كان حادثاً عادياً، إال أن الصحف احمللية عملت 
منه )مانش���يتات( وحمالت إعالمية عل���ى رجاالت الهيئة، 
وف���ي الكثير من الوقائع التي حدثت مع رجاالت الهيئة كانت 
الصحف احمللية تقضي فيها وتُرِجع الس���بب فيها لرجاالت 
الهيئة رغم أنها لم تَثْبُت قضائياً، وأملح املؤلف لعدد من تلك 

الوقائع موثَّقًة.

وأش���ار الكاتب للنتيج���ة احلتمية لكث���رة تلك املقاالت 
وَوْضِعها في صدر الصحف واالهتم���ام الزائد بها؛ لتتراكم 
عند املتلقني، فتجعلهم يهتمون بتلك األخبار وإنزالها في غير 
منزلها الطبيعي، ويصبحون متابعني، بل حريصني ملعرفة أدق 
التفاصيل التي تتناقلها وس���ائل اإلعالم عن مساوئ الهيئة 
ورجاالتها؛ الستخدامهم األساليب املثيرة التي تثير عواطف 
���ف  املتاِبع وتزرع عنده َقْدراً من التعاطف مع احلالة، والتأسُّ
على ما قامت به الهيئة، وهذا بال شك يزيد من عدد مبيعات 
الصحيفة، مع حدوث الطامة الكبرى عند الرأي العام؛ وهو 
أن كثرة التكرار تعم���ل على تصديق تلك األخبار على املدى 

البعيد.
والغريب أن كل ما نسمعه عن انتهاكات رجال الهيئة خالل 
العام قبل املنصرم 1428ه� عبارة عن 35 خطًأ فقط، قامت 
وس���ائل اإلعالم بتلميعها وتصديرها عن باقي األخبار التي 
هي أضخم من تل���ك األخطاء بكثير، وفي مقابل 400.000 

قضية عاجلتها الهيئة خالل ذلك العام.
اجلزء الثاني: )ش���واهد القصور في املعاجلة الصحفية 
لقضايا الهيئ���ة(: قام املؤلف بعرض منوذج ح���يٍّ ِل�َما تقوم 
ب���ه بعض الصحف احمللية من التهج���م على رجاالت الهيئة 
وإدانتهم قبل أن يفصل القضاء في احلادث، واختار الكاتب 
حادثة املدينة معلِّاًل ذلك بقربه املكاني من احلادث، ووصف 
احلادث كم���ا طالعتنا به الصحف احمللي���ة على أنه حادث 
انقلب���ت على إثره س���يارة فمات كل من كان فيها )ش���ابان 
وامرأتان( وقي���ل حينها: إن احلادث س���ببه مطاردة دورية 

الهيئة للسيارة.
وانتقل الكاتب ليفند تلك الواقعة، وكيف تعاملت الصحف 

احمللية معها، وذلك في عدة َمحاور:
 احملور األول: هو العدد الهائل من الصحف التي تناولت 
تل���ك الواقعة والعدد الهائل من األخب���ار الواصفة للحادث، 
والتي بلغت ثمانية وس���بعني خبراً خالل ثالثة أشهر فقط. 
ليس كلها معادية أو متهمة الهيئة، بل إن هناك ُصُحفاً تروَّت 
في َقْذف التهم جتاه الهيئ���ة، ووصفت احلادث بأنه مروري 
قد يكون املس���ؤول فيه دوري���ة الهيئة! وهذا بخالف صحف 
أخرى وصفت احلادث بأن سببه الرئيسي هو دورية الهيئة، 
حتى أصبح القارئ تغش���اه غمام���ة؛ فال يدري مع من احلق 

ومبن يستوثق؟
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احملور الثاني: التجاوزات التي حدثت من بعض الصحف 
احمللية خالل تغطيته���ا لذلك احلدث: ومنه���ا َقْذف التهم 
لرجاالت الهيئة قب���ل الفصل القضائي، ولَْصق التهمة بهيئة 
املدينة وليس بَرُجلَي الهيئة، وِذْكُر أن أهالي الضحايا يطالبون 
بالقصاص من رج���االت الهيئة قبل الفصل القضائي، وغير 

هذه التجاوزات التي تتعارض مع أصول النشر الصحفي.
واجل���زء الثالث من ه���ذا الكتاب: )القص���ور الفكري 
للصحافة احمللية في معاجلة قضايا الهيئة، وأسبابه(؛ حيث 
يُْرجع الكاتب القصور الفكري للصحافة احمللية في تعاملها 

مع الهيئة لعدة عوامل:
 أولها: االس���تهداف األجنبي؛ حيث أوض���ح في بداية 
حديث���ه في هذا اجلزء أهمية اإلعالم وأنه مبثابة الس���لطة 
الرابعة التي تس���تطيع أن تؤثِّر في ال���رأي العام ألي ُقْطر، 
وكيف أن الكثير من الدول املس���تعِمرة تعمل على االستحواذ 
على تلك الس���لطة وب���ثِّ أفكارها من خالله���ا؛ لتتمكن من 

امتالك عقول أبناء تلك املناطق املراد استعمارها.
وأش���ار الكاتب إل���ى أن الدول الغربية - وعلى رأس���ها 
الواليات املتحدة - تسعى بشتى الُطُرق اإلعالمية ِلَبثِّ سموم 
التغريب َعبْر وسائل اإلعالم، ومنها الصحف، وأنها تستخدم 
أدوات حديث���ة؛ وذل���ك بإنش���اء املنابر اإلعالمي���ة، أو بأن 
ن يواليها في حربها، وأن الوضع ازداد س���وءاً بعد  تبحث َعمَّ
أحداث احلادي عشر من سبتمبر؛ فقد زادت الضغوط على 
املؤسسات اإلسالمية وبخاصة في اململكة العربية السعودية، 
وتَُعدُّ هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر في نََظِر الغرب 
ه���ي احلائل بني املجتمع الس���عودي واالنح���الل األخالقي 
والثقافي والعقائدي، واستش���هد الكات���ب بعدد من األخبار 
املنشورة في وس���ائل اإلعالم األجنبية، وبفقرات من تقرير 
)راند(، وتقرير )قاصرات إلى األبد(، وأقوال بعض املسؤولني 
الغربيني وعلى رأسهم وزير احلرب األمريكي السابق )دونالد 
رامس���فيلد( التي تشير إلى أن الغرب يخوض حرباً إعالمية 

مثلما يخوض حرباً عسكرية.
وثاني تلك العوامل هو: )التوافق مع املصالح األجنبية(؛ 
فالتهجم على الهيئة ورجاالتها هو ما تتوق إليه الدول الغربية، 
وهذا متاماً ما قامت به الواليات املتحدة مع النظام الشيوعي 
إبَّ���ان احلرب العاملية الثانية، وهو ما يُعرف باحلرب الباردة؛ 
فكان من ضمن ما اس���تعانت به لدحر النظام الشيوعي هو 

جتنيد م���ن يقوم بعملها االس���تعماري )الفكري( بدالً منها؛ 
فأصب���ح األذيال هم قواد املعركة، وذلك بتقدمي الفتات لهم: 

من دعم مادي أو لوجستي مقابل تبنِّيهم لتلك األفكار.
والعامل الثالث، ه���و: )تأثير الرؤية الليبرالية(؛ فرائحة 
النكه���ة الليبرالي���ة تفوح م���ن تلك األخب���ار وذلك الرصد 
اإلعالمي ألحداث الهيئة، ورجاالتها، والتي يسعى الليبراليون 
من خاللها لزعزعة ثقة الرأي العام باملؤسس���ات اإلسالمية 
وعلى رأس���ها الهيئة، ولوال اجلهد ال���ذي تقوم به الهيئة في 
ب عن ثوابت املجتمع السعودي، لَ�َما القت كلَّ هذا التهجم  الذَّ

َعبْر الصحف احمللية.
والعامل الرابع: )االستخدام اخلاطئ ملفهوم حرية الرأي(؛ 
فالتشويش على الثوابت اإلعالمية جعلها متغيرة لدى الكثير 
من الصحف احمللية؛ فأصبح تلفيق التهم َعبْر وسائل اإلعالم 
ش���يئاً طبيعياً - وخاصة إذا كان جتاه الهيئة - وأن ذلك من 
حرية الرأي، وأش���ار الكاتب إلى موقع معروف بأنه ليبرالي 
وبتهجمه على الهيئة ورجاالتها وإبراز املساوئ التي قد تظهر 

في بعض األفعال اليسيرة.
وفي اجلزء األخير من الكتاب:

 )القصور املهني للصحاف���ة احمللية في معاجلة قضايا 
الهيئة وأسبابه(: وهو مبثابة تكملة للجزء الثالث من الكتاب؛ 

إال أن الكاتب أفرده ألهميته.
 وفيه فنَّد خمس تقصيرات لدى الصحافة احمللية في تعاطيها 
مع األحداث الت���ي متر مع الهيئة ورجاالته���ا، وكيف أن األحداث 
أثبتت لكثير من أفراد املجتمع واملتابعني َكِذب وتلفيق تلك األخبار، 
به من تعاطي  بل إن بعض الُكت���اب لدى الصحف احمللية أبدى تعجُّ
الصحف احمللية ووس���ائل اإلعالم مع قضايا الهيئة. ووضع الكاتب 
سؤاالً هاماً، وهو: ملاذا يتم التعاطي مع قضايا الهيئة بهذه الطريقة 
غير املهنية؟ تاركاً اإلجابة للقارئ يتوصل إليها َعبْر قراءته للكتاب.
كت���اب )الصحافة والهيئة ... حقائ���ق ومراجعات(: هو نظرة 
بحثي���ة موضوعية وهادئة مل���ا تعرضت وتتعرض ل���ه هيئة األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر من ِقَبل وسائل اإلعالم عامة والصحف 
م وجتريح وافتراء، وأثبت أن تلك الصحف  احمللية بخاصة، من تهجُّ
احمللية لن تس���تطيع أن حتط من مكانة الهيئة في قلوب املسلمني 
في داخل اململكة وخارجها، ورغم تلك االفتراءات إال أن ال��هيئة 

ما ازدادت ورجاالتها بتلك األحداث إال شموخاً.



العدد  268            

73

 النخالين
مياسة

كان العن���وان املكتوب في اجلريدة ب���ارزاً جداً لدرجة أنه 
جذب انتباهي: »من أجل سالم شامل«.

 أخ���ذت عيناي تتتبَّعان الكلمات املس���طورة حتت العنوان 
دها، والقارئ مجبر على  د املتحدث أن يردِّ وكأنها سيمفونية تعوَّ

ترديدها بعده كبغبغاء ال يجيد سوى الترديد .
رميت اجلري���دة جانباً وأنا أتس���اءل: أي )س���الم( هذا 
الذي يضحكون به علينا؟ أس���الم ُكتبت أحرفه بدماء األبرياء 
واختب���أت خلفه صرخات املظلومني املكتومة، أم س���الم أُقيم 
على أنقاض دول س���لبها الذئاب من ساكنيها وحولوا أسيادها 
إلى خدم يركعون حتت أقدامهم طلباً للقمة العيش املغموس���ة 

بالذل واملهانة؟
نحن نعيش في عصر أصبحت فيه كلمة )السالم الشامل( 
هي جس���ر عبور اجليوش املعتدية إلى البل���دان اآلمنة، وهي 
املنديل الذي ميس���ح به اجلندي على فوهة مدفعه الذي قتلت 
طلقاته البس���مة على أفواه األطف���ال الصغار، ونزعت احلياة 
من األجس���اد املفعمة باحلياة، وحول���ت الديار إلى رماد تناثر 

مع الرياح . 
)السالم( أصبح البس���مة الكاذبة التي يُخفي املتعطشون 
للدماء خلفها أنيابهم احلادة، تلك التي يغرس���ونها بكل ُخبْث 

في األجس���اد البريئة، في حني ميس���حون بيد على رؤوسهم 
ويحمل���ون باليد األخرى رايات الدمار الش���امل، عفواً أقصد 

)السالم الشامل(.
حاولت أن أُخرج نفس���ي من بني كوم���ة اجلرائد املتناثرة 
وأفكاري التي انزلقت في مس���تنقع أوهام )السالم( وتوجهت 
إلى النافذة؛ حي���ث الهواء امللوث برائحة الب���ارود، وأصوات 
العصافير التي تنعي املس���اكني، وبَصْمت راقبت الشمس وهي  
تنَس���لُّ بهدوء خلف اجلبال، وبأشعة باهتة صفراء تلقي حتية 
الوداع... سكون عجيب يلف املكان وكأنه يستعد الستقبال ليل 

طويل.
 نهاية كل يوم تودعنا الشمس ويَحل مكانها الليل، وكل يوم، 
بل كل حلظة ونحن نغالط أنفسنا ونقرأ كلمة الدمار على أنها 
)سالم(: أي ِس���ْحر هذا الذي أصاب عيوننا؛ فاصحبت تقرأ 

الكلمات كما يريدنا الغرب أن نقرأها، ال كما هي مكتوبة؟ 
إلى متى سنظل ننتظر )السالم( يأتينا من فوهات املدافع 

املوجهة نحو صدورنا؟  
ضاق صدري من رائحة البارود املختلطة بالهواء، فأقفلت 
النافذة َوُعْدت إلى اجلرائد املتناثرة أحاول إدراك كلماتها على 

حقيقتها، ال كما يريدني الغرب أن أقرأها.

سالم )الدمار(
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متهيد:
م والتأخر على أساس  أش���اع الغرب نظرية مقياس التقدُّ
م، واتخاذ بلدان )آسيا وإفريقية  اعتبار منوذجه ممثِّاًل للتقدُّ
وأمريكا الالتينية( مناذج التخلُّف؛ على حني َعدَّ منوذجه معيار 
م وأخذ يقيس عليه النماذج األخرى التي ستُعد متخلِّفة  التقدُّ

بالضرورة طاملا وحدة القياس، هي: النموذج الغربي.
وقد سادت تاريخياً في الفكر الغربي عدة أفكار لتحديد 
م والتخلُّف، وأُولَى هذه األفكار هي التي اتخذت  معيار التقدُّ
م والتخلُّف، ومن ثَمَّ  عنصر القوة وتناُزع البق���اء معياراً للتقدُّ
تدخل القوة املادية والعلوم والتقنيات والقدرات اإلنتاجية على 
م. وعندما  أنها معيار ِل�َما هو أق���وى وأصلح؛ أي ما هو تقدُّ
يقوم املعيار على هذا األساس يصبح القوي هو صاحب احلق، 
م؛ فيصبح ما يقوم به  وهو األصلح للبقاء، وهو ممثِّ���ل التقدُّ

ماً وإلى أمام، وما يقوم ضده من أعمال تأخراً  من أعمال تقدُّ
م ومنَطه. وإلى وراء ويغدو منوذجه ومنطه منوذَج التقدُّ

ثم س���ادت في الفكر الغربي بعد تَطوُّر املفهوم الس���ابق 
فكرة تخلُّف املجتمعات اإلس���المية على أنها سبب لتفسير 
ظواهر أخرى كاالس���تعمار ال���ذي رأى أن تخلُّف املجتمعات 
اإلسالمية هو السبب في سيطرة االستعمار الذي مت بالقوة 
والبطش. وخطورة هذه الفكرة أنها ركَّزت بصورة أش���د على 
َجْعل مجموع قيمنا وأخالقنا وعاداتنا وعالقاتنا ونهجنا في 

احلياة مرادفة للتخلُّف.
هة أوالً وَقبْل كل ش���يء  ومن ثَمَّ تكون مقولة التخلُّف موجَّ
إلى مجم���وع تلك القيم واألخالق والع���ادات واألفكار ونَْهج 
احلياة، وهذا يتضمن فيما يتضمن التعريض باإلسالم؛ ألنه 
في نظرهم مصدر ذلك، ومن ثَمَّ فإن اإلقالع عن التخلُّف هو 
التش���به بالغرب؛ في األخذ بقيمه وأخالقه وفكريَّته ونَْهِجه 

في احلياة باتباع النموذج الغربي.

تفسري إسالمي
للتخلُّف االقتصادي يف العالم اإلسالمي
د. مصطفى حممود حممد عبد العال عبد السالم)*(
d r a l r a s h e d @ y a h o o . c o m

 �� باحث في شؤون االقتصاد االسالمي – بنك التمويل املصري السعودي.
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والقضية التي ننطلق منها، هي أن املسألة لم تعد مسألة 
انتق���ال اجلنوب )العالم اإلس���المي( إلى مص���افِّ البلدان 
املتقدمة التي يُقَصد بها عادة بلدان أمريكا الشمالية وأوروبا 
الغربية واليابان؛ على الرغم من أن هذا االنتقال بات ش���به 
مستحيل، بل إن املسألة، هي: كيف ميكن حتقيق منوذج عاملي 
بديل يتج���اوز األزمة احلضارية الت���ي بلغتها جتارب الدول 

املتقدمة نفسها؟
وقد قامت جتارب تلك الدول على مفهوم للس���يطرة ذي 

حدين، هما:
1 - س���يطرة اإلنسان على اإلنس���ان: وهو مفهوم كانت 
نتيجته تفاوتاً في املش���هد بني بل���دان أو طبقات غنية تتمتع 
مبستوى معيشي واستهالكي مرتفع، وبني بل�دان أو طبق�ات 
ما زالت تشكو اجلوع واحلرمان واجلهل والبؤس والتخلُّف من 
جهة، وإخالالً رهيباً في النظام الطبيعي؛ إلى حد بات يهدد 

مستقبل احلياة على األرض في جهة أخرى.
2 - س���يطرة اإلنس���ان على الطبيع���ة: فقد جاء عصر 
احلداثة )العوملة( ليضع اإلنس���ان ف���ي موضع اخلصم لهذه 
الطبيعة؛ فبَقْدر ما تخط���و احلداثة خطواتها وحتقق مزيداً 
م التكنولوجي، تكون س���يطرة اإلنسان على الطبيعة  من التقدُّ
قد تعززت، وينال هذا اإلنس���ان من القدرة واحلرية ما كان 
مستحياًل نيله لوال تلك السيطرة. وقد تُْرِجم مفهوم السيطرة 
هذا عبثاً بالطبيعة واس���تنزافاً ملواردها وإخالالً بنُُظمها إلى 
حدٍّ لم تعد معه آثار الطبيعة في حياة اإلنس���ان التي جعلته 
يسعى للسيطرة عليها أشد ضرراً عليه من تلك النتائج التي 

حققها َعبْر سيطرته هذه. 
؛ فال بد للمش���روع البديل أن يحاول اإلفالت من  ومن ثَمَّ
هذا املفه���وم ويعيد النظر في كثير م���ن املنطلقات والقوانني 
الوضعية التي قامت عليها الدولة احلديثة، ويحدد رؤيًة جديدة 
ق املصاحلة بني اإلنسان  تتجاوز مفهوم السيطرة املزدوجة وحُتقِّ

واإلنسان من جهة، واإلنسان والطبيعة من جهة أخرى.
ومن ثَمَّ فإن املنظومة البديلة )اإلس���المية( التي تتجاوز 
املناهج التي س���ادت في األدبيات االقتصادية والسياس���ية 
واالجتماعية في دول العالم اإلسالمي ال بد أن تكون نابعة من 

ذاتيتها وخصوصيتها التي ال تقلد فيها األمناط األخرى. 
واحلقيق���ة: إن هناك من العقائد والقيم التي لو التزمت 
م والتنمية الشاملة،  بها املجتمعات اإلس���المية حلققت التقدُّ

وإن س���قوط هذه املجتمعات في براث���ن التخلُّف؛ إمنا يعني 
عدم التزامها بدينها، وليس اإلس���الم هو السبب لسقوطها؛ 
فقد سادت حضارة اإلس���الم ِحْقَبة كبيرة من الزمن بسبب 

ا تخلت عنها تخلَّفت. التزامها بعقيدتها ولَ�مَّ
وهذا املبحث يس���تعرض أهم أسباب التخلُّف في العالم 
اإلسالمي، ويضع تصوراً لهذه األس���باب التي تشترك فيها 

غالب املجتمعات اإلسالمية.
ويستبعد املبحث فكرة االستعمار كسبب للتخلُّف، والتي 
س���ادت في كتابات كثير م���ن االقتصادي���ني )1(؛ وذلك ألن 
االستعمار جاء نتيجة لالنحراف العقيدي الذي ساد أوساط 
العالم اإلس���المي، وهو الذي يتبن���اه الباحث على أنه محور 
مستقل وما يأتي بعده من أسباب يعد محوراً تابعاً؛ فكلما زاد 
االنحراف العقيدي والقيمي تبرز األس���باب التالية وبصورة 

متزايدة.
يعيش العالم اإلسالمي بشكل أو بآخر على أرضية صراع 

فكري بدأ قدمياً بني:
1- املركزي���ة الثقافي���ة الغربية وما نش���أ عنها وارتبط 
به���ا من أحكام ومعايي���ر ومناهج وآراء، نس���تطيع أن نتتبع 
جتلياته���ا وحتوالته���ا و تقلباتها في مجاالت: قوة وس���طوة 
وعلم وحضارة وتفوُّق وتقنية عالية متعددة. واس���تندت إلى 
مبدأ سيطرة األقوى، وسياسة نَْهب العالم الفقير والسيطرة 
عليه، وَفتْح أس���واقه لالس���تهالك وأدوات لالبتزاز ومصدر 
للعمال���ة الرخيصة، ومص���ادر عامة للم���وارد واملواد اخلام 
والثروات الطبيعية التي يحتاج إليها هؤالء األقوياء املتقدمون 

صناعياً.
2 - املركزية الثقافية اإلس���المية الت���ي تؤمن مبقولة: 
تالُزم األخذ بالفكر والعلم والتقانة ونظام احلياة والس���لوك؛ 
كلٌّ في آن واحد دون جتزئة أو اختيار أو انتقاء، وال تقبل أن 
يكون اإلس���الم واللغ��ة العربي�ة مبا حمل�ت من إرث ثق�افي 

العربي  دراسة تاريخية  الوطن  التميمي، االستيطان األجنبي في  املالك خلف    �� عبد 
مقارنة� سلسلة عالم املعرفة، الكويت، العدد  ��7 سنة �983: ص 69.

    - د. محمد السيد سعيد، نظرية التبعية وتفسير تخلُّف االقتصاديات العربية، في: عادل 
حسني وآخرون »التنمية املستقلة في الوطن العربي« سلسلة كتب املستقبل العربي، 

مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، �985: ص �32.
     - عادل حسني، التنمية العربية الواقع الراهن واملستقبل، املرجع السابق نفسه: ص �2.

     - د. إسماعيل صبري عبد الله، »محاولة لتحديد مفهوم مجهل«، مجلة املستقبل العربي، 
بيروت، عدد  �90، �986: ص 45.

    - د. علي لطفي، دراسات في التنمية االقتصادية،مكتبة عني شمس، القاهرة، 2000: 
ص �50.
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واقتصادي وحضاري شامل َعبْر تاريخها الطويل وراء أسباب 
التخلُّ���ف البادية، ووراء ما أصاب األم���ة من هزائم وتراُجع 

وجتزئة، والتي ميكن تلخيصها فيما يلي:
أواًل: االحنراف العقيدي والقيمي: 

 إن احلض���ارة اإلس���المية متارس كل أنواع النش���اط 
البش���ري التي تؤدي إل���ى عمارة األرض؛ من جت���ارة وِعلْم 
وصناعة... وغيرها، وتسعى إلى اإلنتاج الوفير في كل أبواب 
اإلنتاج؛ ولكنها في سعيها كله تلتزم باحلالل واحلرام وبالقيم 
األخالقية ومبا يقتضيه اإلميان بالله واليوم اآلخر من تشكيل 
للس���لوك. يقول - تعالى -: }ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُك���ُم اأَلْرَض َذُلواًل 

ْزِقِه َوإَلْيِه النُُّشوُر{ ]امللك: ١٥[. َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها َوُكُلوا ِمن ِرّ
اَر  ويقول - س���بحانه وتعالى -: }َواْبَت���ِغ ِفيَما آَت���اَك اللَُّه الدَّ

ْنَيا{ ]القصص: ٧٧[. اآلِخَرَة َوال َتنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ
كان���ت جتارة العالم في أيدي املس���لمني من الصني إلى 
أوروبا مع ما يس���تتبع ذلك من معرفة بُطُرق املالحة البحرية 
وُطُرق اليابسة في آس���يا وإفريقية إلى مداخل أوروبا. ومن 
العجب أن يكون الرائد الذي دلَّ )فاس���كو دو جاما( وأعانه 
على إمت���ام رحلته عن طريق رأس الرج���اء الصالح – وقد 
كان مكش���وفاً للمسلمني من قبل – هو البحار العربي املسلم 
»ابن ماجد« الذي أمده باملعلومات واخلرائط املالحية، وقاده 
بنفسه نحو ُجُزر الهند الشرقية، وهو ما ساعد - دون َقْصد 
ن االس���تعمار من الدول اإلسالمية ومحاربتها  منه - في مَتَكُّ

اقتصادياً وعسكرياً )1(.
وقد كانت الصناعة املتاحة للناس في ذلك الوقت مزدهرة 
في مراكز العالم اإلسالمي املختلفة وكانت ُدور العلم عامرة 
باألساتذة والطالب في كل فرع من فروع املعرفة. وما تفردت 
به احلضارة اإلسالمية، هو أنها كانت تقوم بنشاطها التجاري 
الواسع الذي ميتد من احمليط إلى احمليط وكان ذلك ال يؤدي 
بها إلى استعمار األم األخرى لنهب خيراتها للحصول على 
أكب���ر َقْدر من الربح، كما حدث بالنس���بة لدول أوروبا التي 

سادت العالم فيما بعد.
وألمور كثي���رة لم حتاف���ظ األمة اإلس���المية على هذا 
املس���توى السامق الفذ الذي مارَستْه عدة قرون طويلة وتخلت 
عن القيادة لدول االس���تعمار، وكان ذلك بس���بب ما ساد في 
مجتمعاتها من انحرافات عقيدية وقيمية؛ حيث أفرغت معاني 

  �� جمال عبد الهادي – موسوعة التاريخ اإلسالمي، مؤسسة املدينة، السعودية، الطبعة 
األولى، �990:  ص �88.

العقيدة من محتواها األساسي وأصبحت )ال إله إال الله( كلمة 
تقال باللسان، وأُخرج العمل من مسمى اإلميان ونشأ التواكل 
بدياًل ع���ن التوكل الذي يُعتبَر طاق���ة إيجابية دافعة يقوم به 
ْل  املؤمن مع اتخاذ األسباب. يقول - تعالى -: }َفإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

َعَلى اللَِّه{ ]آل عمران: ١٥٩[.
لة تتقاعس عن األخذ  أما التواكل؛ فهو صورة سلبية معطِّ
باألسباب متذرعة بالتوكل على الله. لقد أفسد التواكل كثيراً 
لها من عقيدة إيجابية دافعة  م���ن عقيدة القضاء والقدر وحوَّ
لة، وإلى الرضا السلبي بالواقع وعدم  إلى عقيدة سلبية مخذِّ
محاولة التغيير بحجة أن: »مالك س���وف يأتيك«، وإلى تخلٍّ 
عن مسؤولية اإلنسان عن عمله بحجة أن ما وقع منه قد وقع 
بَق���َدر الله، وإلى قعوٍد عن تغيير الواقع الس���يئ: من َمَرض 
وَعْجز وَفْقر؛ بذلك نش���أ القعود عن تعمير األرض بحجة أن 
الدنيا ملعونة واملعوَّل عليه هو اآلخرة، وأن اإلنس���ان حسبه 
ف���ي هذه الدنيا عيش الكفاف لك���ي ينجو بروحه من التعلُّق 

غ روحه استعداداً لآلخرة. بالدنيا ولكي يفرِّ
وبذلك مت االنصراف عن عم���ارة األرض بهذه املفاهيم 
املغلوطة؛ فالقعود عن اإلنتاج وَحْصره في أضيق نطاق ممكن 
- وه���و نطاق الكفاف - يجعل الدول���ة تعيش كلها في حالة 
الكفاف وال يجعل لديها الفائ���ض الذي تنفقه في متطلبات 
التمكني وعمارة األرض. يقول - تعالى -: }َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا 
اِل�َحاِت َلَيْس���َتْخِلَفنَُّهْم ِفي اأَلْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن  ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ
ْن َبْعِد َخْوِفِهْم  َلنَُّهم ِمّ َنَّ َلُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم َوَلُيَبِدّ ِمن َقْبِلِهْم َوَلُيَمِكّ

َأْمًنا َيْعُبُدوَنِني ال ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيًئا{ ]النور: ٥٥[.
والعبادة هن���ا تقتضي العمل وليس القع���ود عن العمل 
واإلنتاج؛ فاألمر يحتاج إلى اإلنتاج الوفير واالستهالك األقل؛ 

وهذه هي املعادلة التي يتم بها التمكني وعمارة األرض.
أما اإلنتاج القليل على َقْدر االستهالك القليل فال يؤدي 
إال إلى فقر مجموع األمة اإلسالمية، والذي أدى إلى الضعف 

والتخاذل.
واالقتص���ار على البعد الروحي ف���ي العبادة هو مفهوم 
خاط���ئ للعبادة؛ فالروحانية ليس���ت مس���ألة غيبية مجردة 
ُدها مختلف الشعائر الدينية فحسب؛ وإمنا هي العمل  جتسِّ
الصال���ح ابتغاء وجه الله - تعال���ى - واحلث عليه لتوظيف 
وتعبئ���ة كل املوارد الطبيعية والبش���رية املتاحة بهدف توفير 
ظروف أكثر مالءمة لإلنس���ان؛ يتسنى له من خاللها إدراك 
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معنى وقيمة وغاية وجوده: إنه مفهوم للعبادة يربط املمارسة 
بالتأم���ل لتحرير العقل والس���مو به من دائرة استكش���اف 
اخليرات والتمتع بها دون إس���راف أو تبذير إلى دائرة أرقى 
تتيح ِقَران كل ذلك بالتأمل. يقول - تعالى -: }َفْلَينُظِر اإلنَساُن 
ا #^٢٦^#(  إَلى َطَعاِمِه #^٢٤^#( َأنَّا َصَبْبَنا اْل�َماَء َصًبّا #^٢٥^#( ُثمَّ َشَقْقَنا اأَلْرَض َشًقّ
َفَأْنَبْتَنا ِفيَها َحًبّا #^٢٧^#( َوِعَنًبا َوَقْضًبا #^٢٨^#( َوَزْيُتوًنا َوَنْخاًل #^٢٩^#( َوَحَداِئَق 
ُغْلًب���ا #^٣٠^#( َوَفاِكَهًة َوَأًبّا{ ]عبس: ٢٤ - ٣١[ ويقول أيضاً: }َفانُظْر 

إَلى آَثاِر َرْحَمِت اللَِّه َكْيَف ُيْحِيي اأَلْرَض َبْعَد َمْوِتَها{ ]الروم: ٥٠[.
َماِء َفْوَقُهْم َكْيَف َبَنْيَناَها  ويقول - سبحانه -:}َأَفَلْم َينُظُروا إَلى السَّ
َوَزيَّنَّاَه���ا َوَما َلَها ِمن ُفُروٍج #!٦!#( َواأَلْرَض َمَدْدَناَها َوَأْلَقْيَنا ِفيَها َرَواِس���َي 
ِنيٍب  َوَأنَبْتَنا ِفيَه���ا ِمن ُكِلّ َزْوٍج َبِهيٍج #!٧!#( َتْبِصَرًة َوِذْك���َرى ِلُكِلّ َعْبٍد مُّ
َباَرًكا َفَأْنَبْتَنا ِبِه َجنَّ���اٍت َوَحبَّ اْل�َحِصيِد  ���َماِء َم���اًء مُّ ْلَنا ِمَن السَّ #!٨!#( َوَنزَّ

#!٩!#( َوالنَّْخَل َباِسَقاٍت لََّها َطْلٌع نَِّضيٌد{ ]ق: ٦ - ١٠[.
ليش���مل ه��ذا الت��أمل الت�اريخ البشري بأكمل�ه. يقول 
- تعالى -: }َأَفَلْم َيِس���يُروا ِفي اأَلْرِض َفَينُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن 

ِمن َقْبِلِهْم{ ]محمد: ١٠[
وذلك بهدف اس���تخالص الِعبر واالس���تفادة من جتارب 
اآلخرين لتقومي مسيرة اإلنسان نحو حتقيق حريته في أعلى 
مراتبها وأمت أش���كالها في توحيد الل���ه - عز وجل - حيث 
تقترن املمارس���ة بالوعي، والوعي باملس���ؤولية، واملسؤولية 
باآلخ���رة وميتزج اإلمي���ان باإلخالص واإلخ���الص بالتقوى 

والتقوى بالعمل.
 أيضاًً س���ادت في املجتمعات اإلس���المية ظاهرة تكاد 
تكون عامة، هي ظاهرة فقدان املعيار اخُللُقي القيمي السليم 
الت بني األفراد واألَُسر  الذي يحكم السلوك والعالقات والصِّ
واجلماع���ات؛ فالكيان الروحي للف���رد واألمة يتآكل في مثل 
هذا الوضع، وتنحسر الطموحات والتطلعات وتتقوقع اإلرادة 
وتتراجع وتضمر وتضعف النف���وس، وتنمو القابلية للتخلُّف 
واملذلة والهزمية وأشكال اخلواء الروحي والعقلي واالجتماعي، 

وتصل إلى أفضل مستوياتها في األداء السلبي.
إن بني���ة اجتماعية وروحية كهذه يزداد فيها اس���تعداد 
الفرد لالستهالك والتقليد واالتباع ويَِقل في مناخها إنتاجه 
كما تَِقل مبادراته و إبداعاته وتراه يستس���لم في ظلِّها شيئاً 
فشيئاً؛ إلحساس يشتد في أعماقه بعدم اجلدوى من بذل أي 
جهد للَّحاق باملتقدم���ني واملبدعني املعاصرين ومن ثَمَّ يدمن 
تقليَدهم ومجاراتهم في استهالك ما يستهلكون، ويدخل من 

هذا املدخل وس���واه إلى ساحة اإلحس���اس بالدونية ويعكف 
على تسويغ ذلك وإدمانه، ورمبا أطل في حلظات أيضاً ورأى 
عمق الهوة التي يش���ارك هو في ُصنْعه���ا؛ تلك التي تفصله 
عن الواقع والعصر، ولكنه ال يلبث أن يستس���هل السهل بدالً 
من أن يستس���هل الصعب بطموح وعمل يوصالنه إلى حيث 

املراتب العليا. 
إن كل املفاهيم اإلسالمية قد فسدت و انحرفت في حس 

األجيال املتأخرة؛ حيث كان االنحراف على النحو التالي: 
1- مفه���وم )ال إل���ه إال الله( أصبح مج���رد كلمة تقال 

باللسان. والقلب عنها غافل، والسلوك عنها بعيد.
ل إلى قوة مثبطة  2- مفهوم القضاء والقدر ال���ذي حتوَّ

مخذلة. 
3 - مفهوم الدنيا واآلخ���رة اللتني انفصلتا وحتولتا إلى 
معس���كرين متقابلني متعاديني؛ العم���ل إلحداهما يؤدي إلى 

إهمال العمل لألخرى.
4 - مفهوم عمارة األرض الذي حتوَّل من عمارة األرض 
مبقتضى منهج الله إلى توقُّف العمارة. وأصبحت املجتمعات 
اإلسالمية في النهاية صورة باهتة وممسوخة ال تستطيع أن 
تصمد للهجوم الوحش���ي الذي تدافع إليها من كل َصْوب في 
صورة اس���تعمار لهذه الدول؛ وهو ما يعني سقوطاً في براثن 

التخلُّف والتبعية.
ثانيًا: االحنراف عن َفْهم عمارة األرض: 

عم���ارة األرض هي ج���زء من اخلالفة الت���ي خلق الله 
اإلنس���ان من أجلها. يقول - تعالى -: }َوإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمالِئَكِة 
���ي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة{ ]البقرة: ٣٠[ ويقول - تعالى -:}ُهَو  إِنّ

َن اأَلْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها{ ]هود: ٦١[. َأنَشَأُكم ِمّ
وعم���ارة األرض َوْفق���اً للمنهج الرباني تس���تلزم األخذ 
باألسباب العلمية واملادية وترفض - بناًء على ذلك - التواكل 
والقعود ع���ن اإلنتاج حت���ى ال تتحكم دول االس���تعمار في 
ه���ذه املجتمعات املتخلِّفة. ومن ه���ذا املنطلق؛ فإنه ال يكفي 
االستغفار والدعاء جللب األرزاق؛ وقد قال عمر بن اخلطاب 
- رضي الله عنه - للذين كانوا قابعني في املس���جد بدعوى 
التوكل على الل���ه: )ال يقعدنَّ أحدكم عن طلب الرزق ويقول: 
اللهم! ارزقني؛ وقد علم أن الس���ماء ال متطر ذهباً وال فضة؛ 

إمنا املتوكل رجل ألقى حبة في األرض وتوكل على الله(.
ويش���مل موجبات األخذ باألسباب في املفهوم اإلسالمي 
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ما يلي:
1- العمل اجلاد والضرب في األرض ابتغاء الرزق الطيب: 
فالعمل في اإلس���الم واجب ش���رعي وضرورة بشرية تنفيذاً 
ألوامر الله - س���بحانه وتعالى -: }ُهَو الَِّذي َجَع����َل َلُكُم اأَلْرَض 

ْزِقِه َوإَلْيِه النُُّشوُر{ ]امللك: ١٥[. َذُلواًل َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها َوُكُلوا ِمن ِرّ
الُة َفانَتِشُروا ِفي اأَلْرِض َواْبَتُغوا ِمن َفْضِل اللَِّه{  }َفإَذا ُقِضَيِت الصَّ
]اجلمعة: ١٠[.
وقد اهتم الرس����ول # بالعمل وحث الناس على طلب الرزق 

ويقول #:
»من بات كاالاّ من عمل يده بات مغفوراً له« )1(.

»إن أشرف الكسب َكْسُب الرجل من عمل يده« )2(.
»م���ا أك�ل أح�د طع�اماً ق�ط خيراً من أن يأكل من عم�ل 

يده؛ وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده« )3(.
و ذم الرس���ول # الرجل الذي يسأل الناس، وحث على 
العمل: »من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شيئاً في وجهه 

يوم القيامة« )4(.
كما ال يج���وز إعطاء الزكاة والصدق���ات للغني والقوي 
لُّ الصدقات لغني وال لذي  القادر على العمل والكسب: »ال حَتِ

ة سويٍّ )قدرة أو مقدرة(« )5(. ِمرَّ
ونخلص من هذه األحاديث إلى ما يلي:

1 - محاربة اإلس���الم للكسل وَدْفِع الكسالى للعمل: فال 
يجوز للرجل القادر على العمل أن يعيش عالة يتكفف الناس 

أعطوه أو منعوه.
2 - الرزق مرتبط بالسعي وبَْذل اجلهد.

3 - العم���ل م���ن موجبات احلصول عل���ى الرزق: فكما 
ال يج���وز للفرد القادر أن يَُعال من غي���ره، فال يجوز للدولة 
املسلمة أن تعيش عالة على الدول األخرى ومواطنوها كسالى 

خاملون.
2 - الهج���رة والضرب ف���ي األرض ابتغاء الرزق: ميكن 
للمسلم الهجرة إذا لم يس���تطع احلصول على الرزق الطيب 
في بلده؛ حيث إن رزق الله غير محدد مبكان وليس محصوراً 
في جهة وليس حكراً على أحد. }َوَمن ُيَهاِجْر ِفي َسِبيِل اللَِّه َيِجْد 

ِفي اأَلْرِض ُمَراَغًما َكِثيًرا َوَسَعًة{ ]النساء: ١٠٠[.

  �� رواه أحمد.

  �2 رواه أحمد.
  �3 رواه البخاري.

  �4 رواه أحمد.
  �5 رواه الترمذي.

ولقد ورد في تفس���ير ابن كثير أن ال�ُمراَغم هو التحوُّل 
عة يُقَصد بها الرزق«. من أرض إلى أرض وأن السَّ

وقد حث الرس���ول # على الهجرة من مكان آلخر ألي 
غرض، ومنها جلب الرزق: »سافروا تستغنوا« )6(.

إن ه���ذه األحادي���ث وأمثالها جعلت املس���لمني األولني 
ينطلقون في فجاج األرض ينش���رون الدين ويلتمسون الرزق 

ويطلبون العلم ويجاهدون في سبيل الله.
ومبدأ الهج���رة والضرب في األرض ابتغاء الرزق يصف 
عاملاً إسالمياً بال قيود على عملية االنتقال من بلد إسالمي 
لبل���د آخر في ص���ورة تكاملية يحتاجها العالم اإلس���المي 

اليوم.
والض���رب في األرض يش���مل كل األنش���طة طاملا كانت 
زت  مشروعة في نظر اإلسالم وَصِحبتها النية الصاحلة وأجُْنِ
بإتقان وإحسان، والتُِزم فيها بحدود الله، ولم حَتُل بني اإلنسان 
اَرٌة  وأداء واجباته الدينية، كما قال - تعالى-: }ِرَجاٌل الَّ ُتْلِهيِهْم ِتَ

َكاِة { ]النور: ٣٧[ )7(.  َوال َبْيٌع َعن ِذْكِر اللَِّه َوإَقاِم الَصالِة َوإيَتاِء الزَّ
ونخلص مما س���بق إلى أن اإلس���الم قد ُعني بالتنظيم 
االقتص���ادي واالجتماع���ي؛ فنظم العمل، وأوجب الس���عي 
وراء ال���رزق، وحث على أن تتكاف���أ األجور مع طبيعة العمل 
واملجهود املبذول، ولكن الغالبية الكبرى من السكان في الدول 
اإلس���المية تعاني من اجلهل واألمية التي أدت بالكثير منهم 
إلى تفس���ير التعاليم واملبادئ اإلسالمية تفسيراً خاطئاً مما 
أدى إلى انتشار قيم التواكل والروحانية اخلرافية... وغيرها 
من أمناط السلوك التي ال تتفق بالفعل مع احتياجات التنمية 

احلديثة )8(.
امل��وارد  ثالث��ًا: س��وء اس��تغالل وع��دم ترش��يد 

االقتصادية: 
سيطرت املفاهيم الغربية وسادت على الثقافة اإلسالمية 
كنتيجة طبيعية حلال���ة التبعية التي حتياه���ا معظم الدول 
اإلسالمية ومنها تفسير املشكلة االقتصادية على أنها مشكلة 
ها املطرد  الندرة؛ فتعددت حاجات اإلنسان املادية ومَنَت منوَّ
َعبْر الزمان واملكان، مقابل ندرة الثروات الطبيعية في جوف 
األرض احملدودة، وهي )الكفيل��ة بإش���باع تل�ك احل�اج�ات(. 

  �6 رواه الطبراني في األوسط.
  �7 د. يوسف القرضاوي، »مشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم« مكتبة وهبة، القاهرة، 

�985: ص 45.
االقتصاد  مجلة  بشرط«  عبادة  معاشه  في  اإلنسان  »عمل  القرضاوي،  يوسف  د.   �8  

اإلسالمي، بنك دبي اإلسالمي، دبي، العدد  �75 �987: ص 38.
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وه��و ما يُطلَق عليه »شح الطبيعة«، ويصورون اإلنسان على 
أنه في صراع معها على البقاء.

واحلقائق تدحض هذه الدعوى؛ فاإلنس���ان ال يزرع إال 
أقل من نصف األراضي الصاحل���ة للزراعة في العالم وفي 
بع���ض البالد املتخلِّفة ال يصل إل���ى اخُلْمس؛ فهل هي حقاً 
مش���كلة ندرة في املوارد كما يحلو للغرب أن يفس���ر املشكلة 
االقتصادية أم في اس���تغالل امل���وارد املتاحة )النَِّعم باملفهوم 

اإلسالمي(؟
يقول الفخر الرازي في تفس���يره: »ولن يتيسر بحال أن 
رها لإلنسان؛  نحصي ِنَعم الله - سبحانه وتعالى - التي سخَّ
ألنها تخفى وتتعدد وتتباين بحيث ال يحتويها احلصر والبيان؛ 
وهي مع ذلك متوافرة متتد إليها يد اإلنس���ان إذا ما اجتهد 
وعمل. وقد قضى الله أن تكون الدنيا دار ابتالء يُختََبر فيها 
رها  اإلنسان بعمله وال يحصل على النعم إال باجلهد، ولقد قدَّ
الله كافية لإلنس���ان، ولكن ال بد م���ن العمل للحصول عليها 
وليُبْتَلى في عمله: أيُحسن أم يُسيء؟ وعلى أساس ذلك يكون 
اخلي���ر والبركة في الدنيا واحلس���اب واجل���زاء في اآلخرة 
ن ُكِلّ  ْطَمِئنًَّة َيْأِتيَه���ا ِرْزُقَها َرَغًدا ِمّ }َوَضَرَب اللَّ���ُه َمَثاًل َقْرَيًة َكاَنْت آِمَنًة مُّ
َمَكاٍن َفَكَف���َرْت ِبَأْنُعِم اللَِّه َفَأَذاَقَها اللَُّه ِلَباَس اْل�ُج���وِع َواْل�َخْوِف ِبَا َكاُنوا 

َيْصَنُعوَن{ ]النحل: ١١٢[«. 
ر  إن الله - عز وجل - قد خلق الس���ماوات واألرض وقدَّ
فيها أقواتها وطلب من اإلنس���ان السعي واجلد وبَْذل اجلهد 
رها الله استخداماً رشيداً  واستخدام املوارد الطبيعية التي سخَّ

ه اإلسالم. في ما يفيد البشر أو يوجهها توجيهاً ال يُِقرُّ
وتتحق���ق أنعم الل���ه - عز وجل - على البش���رية بأحد 

شرطني، أو بهما معاً، هما:
1- العمل عل استغالل النعم.

2- اإلصالح في األرض بطاعة الله فيما أمر.
وتخ���اذل���ت األمة اإلس���المية، وتخلت عن الش���رطني 
الواحد تل���و اآلخر، وأخ���ذ الغرب بالس���بب األول، والذي 
يحق���قه الله - عز وجل - لهم من خالل اجلهد والعمل على 
استغالل املوارد أو النعم؛ فمنحهم الله - عز وجل - من ِنَعمه 
التي ل���م يحجبها عنهم لعدم طاعتهم. يقول الله - تعالى -: 
���دُّ َهُؤالِء َوَهُؤالِء ِمْن َعَطاِء َرِبَّك َوَما َكاَن َعَطاُء َرِبَّك َمْحُظوًرا{  ِ }ُكاًلّ نُّ
]اإلسراء: ٢٠[.

واحملظور هو املمنوع كما جاء في تفسير الطبري.

إن الله - س���بحانه وتعالى - يعدد نعمه على البشر كافة 
هم وفاجرهم،  )مؤمنه���م وكافرهم، صاحلهم وطاحله���م، بَرِّ
طائعه���م وعاصيهم( وإنها لرحمة من الله وس���ماحة وَفْضل 
أن يتي���ح للكافر والفاجر والعاص���ي ِنَعمه في األرض لعلهم 

يشكرون.
 إن الكون مليء بنعم الله الكثيرة وهذا له عالقة بعقيدة 
التوحيد؛ إذ تظهر فيها يد القدرة وتتجلى آثارها في كل مشهد 

فيها ومنظر، ثم بعد ذلك ال يشكر اإلنسان وال يذكر )1(.
وعندما كانت هذه العط���اءات بدون إصالح في األرض 
بطاعة الله؛ نُزعت البركة وسادت االهتمامات باجلوانب املادية 

على حساب األبعاد الروحية واالجتماعية واألخالقية.
 ومن ثَمَّ ليست املشكلة األساسية هي مشكلة ندرة املوارد 
الطبيعية كما يقول بذلك الفكر الغربي؛ بَقْدر ما هي مشكلة 

سوء استغالل هذه املوارد.
وتتمثل عدة عوامل في تفسير هذا القصور في استغالل 

املوارد بالنسبة للدول اإلسالمية، أهمها:
ر عناصر اإلنتاج األخرى الالزمة الستغالل  1 - عدم توفُّ

املوارد الطبيعية املتاحة وبصفة خاصة عنصر رأس املال.
ر الدراية واخلبرة الفنية الالزمة، وس���وء  2 - ع���دم توفُّ
اإلدارة داخل الوحدات اإلنتاجية التي تتولى استغالل املوارد 
الطبيعية مع عدم اتباع األسلوب العلمي في مجال االستغالل 

ر في الدولة من موارد طبيعية. االقتصادي ملا توفَّ
3 - ضيق الس���وق احمللي وعدم إمك��انية استيع�اب ك�ل 
ما يُنْتَج من س���لع مع صعوبة التصدير إلى األسواق الع�املية؛ 
إما الرتفاع تكاليف اإلنتاج، وإما النخفاض نوعية اإلنتاج )2(. 
ومن ثَمَّ حتتاج املوارد املتاحة في الدول اإلس���المية إلى 
طاقات اإلنس���ان اإلبداعي���ة وأدوات تكون في خدمته، وإلى 
نه من اس���تخدام قدراته بإبداع  مناخ عمل وإنتاج وحياة متكِّ
واقتدار، وأن يوظفهما التوظيف الس���ليم والناجح الستغالل 
املوارد الطبيعية دون قصور أو تعطيل الستهداف اخلروج من 

مأزق التخلُّف والتبعية.
رابعًا: اآلثار السلبية للعالقات اإلقتصادية الدولية:

س����اهمت اآلثار الس����لبية للعالقات االقتصادية 
الدولية في استمرار حالة التخلُّف التي تعتري الدول 
اإلسالمية اآلن؛ فالغرب - بشكل عام - يرفض امتالك 

  �� د. منصور الرفاعي عبيد، شرح عقيدة التوحيد، مكتبة األزهر، �998: ص�2.
  �2 د. علي لطفي، دراسات في التنمية االقتصادية، مرجع سابق: ص �34.
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الدول اإلسالمية ملقومات القوة والعلم والتقنية املتطورة 
التي جتعلهم قادرين على حترير قدراتهم السياس����ية 
واالقتصادية؛ وحينما يس����تفيق العالم اإلسالمي من 
غفل����ة االنحراف����ات العقيدية والقيمي����ة؛ فإن هناك 
مؤثرات دولية حدثت بسبب انسحاب العالم اإلسالمي 
من قيادة البشرية وتس����لُّم الغرب لها. هذه املؤثرات 

جعلت العالم اإلسالمي حبيس التخلُّف ومنها: 
أ - تأثري الثورة )التقنية(: 

تُعدُّ ه���ذه الثورة أحد معالم النظ���ام العاملي في املرحلة 
ك لهذا النظام؛ بحيث  الراهنة؛ فهي األس���اس املادي واحملرِّ
أصبح مستقبل العالم اليوم رهن هذه الثورة؛ فأصبحت - بناًء 
على ذلك - متثل حتدياً ظاهراً للدول اإلس���المية التي تريد 
الفكاك من التخلُّف؛ فق���د أصبحت الفجوة التكنولوجية بني 
الشمال واجلنوب أكثر اتساعاً، وأصبح من الصعوبة أن يقفز 

العالم اإلسالمي إلى تكنولوجيا الثورة الصناعية.
إن الواق���ع التقني للعالم اإلس���المي يعاني من القصور 
م، وال يغير من هذه النتيجة إقامة  ويفتقد ذاتية التطور والتقدُّ
مش���روعات صناعية هنا أو هناك تستخدم اآلالت واملعدات 

احلديثة التي حتوي تكنولوجيا مستوَردة بالغة التعقيد.
وبالرغ���م من أن بعض الدول اإلس���المية متتلك رؤوس 
أموال ضخمة ومزيداً من ق���وة العمل املاهرة واملتدربة؛ فإن 
هذه الدول اإلسالمية - في الوقت نفسه - تُعدُّ سوقاً عامليًة 

للمنتجات الصناعية الغربية.
ر التوحيد السياسي واالقتصادي بني تلك الدول  وعدم توفُّ
تَس���بَّب في عدم وجود قوة اجتماعية ق���ادرة على تنظيم موارد 
الدول اإلسالمية في اجتاه حتقيق أهداف تكنولوجية مشتَركة.

وترتَّب على عجز الدول اإلس���المية عن استيعاب الثورة 
التقنية أنها أصبحت حقاًل متارس فيه دول الغرب تكنولوجيا 
جتاربه���ا؛ وتزداد - بناًء على ذل���ك - درجة تأثُّر هذه الدول 
بنتائج الثورة التكنولوجية واملتمثلة أساس���اً في تزايد درجة 
االعتماد املتبادل وظهور منط تقس���يم العمل داخل الس���لعة 

الواحدة. 
إن تدوي����ل العملية اإلنتاجية وخاص����ة بفعل تصاُعد 
األهمية النس����بية للشركات متعدية اجلنس����يات، والذي 
بناًء عليه ت����زداد درجة ارتباطها بالنظ����ام العاملي ودرجة 
اندماجها في الس����وق العاملية َوْفقاً لنمط تقس����يم العمل 

الدول����ي الذي يتفق مع اس����تراتيجيات النمو والتنمية في 
النظام الرأس����مالي العاملي؛ كل ذلك يقلل مساحة احلركة 
لهذه املنطقة، وينحس����ر دورها كفاعل في النظام العاملي 
وبصورة أخرى تزداد درجة تهميش ال�دول اإلس����المية أو 
درجة تبعيته����ا؛ وهو ما يُْضِعف قدرته����ا على التأثير في 

املتغيرات الدولية.

ب - تأثري التكتالت االقتصادية العاملية: 
تقوم التكتالت االقتصادية الدولية بوضع إجراءات تؤثِّر 
بال ش���ك في صادرات الدول اإلس���المية؛ وخاصة أن هذه 
التكتالت وما يرتبط بها من تصاُعد النزعات احلمائية تضع 
؛ فإن هناك  حداً إلمكاني���ات التصنيع التصديري، وم���ن ثَمَّ
قي���وداً ميكن أن تضعها هذه التكتالت على مس���تقبل العالم 

اإلسالمي، منها:
1 - زي���ادة النزعات احلمائية ضد الصادرات من خارج 

هذه التكتالت.
دة للمنتج���ات التي يتم  2 - َوْض���ع مقايي���س فنية موحَّ
تداولها داخل هذه التكتالت مما قد يضع قيداً على صادرات 

الدول اإلسالمية.
ج - تأثري نشاط الشركات عابرة القوميات: 

تؤدي الشركات عابرة القوميات )متعدية اجلنسيات( الدور 
القيادي في عملية العوملة؛ حيث تُعتَبر املصدر األساسي للثورة 
التكنولوجية وحلركات رؤوس األموال األجنبية وتتس���م بكبر 

حجمها وانتمائها إلى دول اقتصاد السوق املتقدمة صناعياً.
 ويتميز هيكل الس���وق الذي تباش���ر فيه هذه الشركات 
نشاطها بأنه سوق احتكار القلة؛ ِل�َما تتمتع به هذه الشركات 
من احتكار التكنولوجيا احلديث���ة واملهارات الفنية واإلدارية 
العاملية، وفي الغالب ينتمي املركز الرئيس���ي لهذه الشركات 
إلى دول اقتصاديات السوق، وفي مقدمتها الواليات املتحدة. 
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وتتسم هذه الشركات بتنوع نشاطها الكبير فضاًل عن ازدياد 
درجة التكامل األفقي والرأس���ي لهذا النشاط وتوزيعه على 
عدد كبير من دول العالم مبا يشمله هذا التنوع داخل ِقطاعات 

االقتصاد والزراعة والصناعة واستخراج املواد األولية.
وتقوم هذه الشركات باستثماراتها في دول إسالمية عديدة؛ 

مبا يخدم مصالح الدولة األم؛ وهي الدول املتقدمة صناعياً.
ومن األم����ور اخلطيرة هنا: إمكانية أن يتعارض نش����اط تلك 
الش����ركات مع املصالح القومية للدول اإلس����المية - خاصة - في 
الصناعات االس����تخراجية أو الصناعات التحويلية املسبِّبة للتلوث 
البيئي الذي يخرج عن دائرة اهتمام الشركات متعدية اجلنسيات.

وقد س���عت أيضاًً هذه الشركات للحصول على إمدادات 
جديدة من املواد اخلام والوقود من الدول اإلس���المية، كما 
اجته���ت إلى اس���تغالل العمل الرخيص ف���ي بعض املناطق 
اإلسالمية إلنتاج ِسلَع التصدير التي حتتاجها الدول املتقدمة، 
ومن ثَمَّ ال يعدو نش���اط هذه الشركات إال أن يكون َمدَّ الدول 
املتقدمة مبا حتتاجه هي وليس ما حتتاجه الدول اإلسالمية، 

مما يساعدها على التطوير.
د - تأثري املؤسسات الدولية: 

إن اإلمكاني���ات الكبيرة لكلٍّ من: )صندوق النقد الدولي 
والبن���ك الدولي( في التأثي���ر على الق���رارات االقتصادية 
لألعضاء ال ترتب���ط بدور كلٍّ من )الصن���دوق والبنك( في 
إقراض أو مس���اعدة الدول اإلسالمية ملواجهة أزمات ميزان 
املدفوع���ات أو احتياجات النمو االقتصادي فحس���ب، وإمنا 
ترتبط بالدور القيادي لهذه املؤسس���ات ف���ي النظام املالي 
والدول���ي ونصائحها بالنس���بة لدولة من ال���دول عن مدى 
اس���تعداد املؤسسات املالية املختلفة العامة واخلاصة لتقدمي 
األم���وال للدولة املعنية؛ ملعاونتها ف���ي مواجهة أزمة قصيرة 
األجل في مي���زان مدفوعاتها، أو لتقدمي متويل طويل األجل 

ألنشطة تنموية، أو حجبها ملثل هذه التدفقات.
ويزداد نف���وذ البنك الدولي بصف���ة خاصة؛ ألن أغلب 
الدول املقترضة تقبل َدْوره كقائد ومنس���ق ومتحدث باس���م 
مانحي املساعدات أو القروض؛ وبذلك يُستخَدم هذا النفوذ 
ف���ي اتِّبَاع الدول املقترضة لسياس���اته ع���ن طريق الضغط 
االقتصادي؛ من خالل الربط بني حصول الدولة على قروض 
ومس���اعدات وبني إجراء تغييرات معينة في سياساتها أيضاً 
عن طري���ق التأثير على الفكر التنموي ف���ي الدول املتلقية؛ 

ومن ثَمَّ يصعب على الدول املتلقية تبنِّي أيدولوجيتها اخلاصة 
النابعة من قوميتها الدينية.

إن السياس���ات التي يدعو إليها البنك هي - في األغلب 
األع���م - تعبير عن وجهة نظر الدول الرأس���مالية املتقدمة 
التي لها س���يطرة على البنك؛ حيث إنها املصدر األساس���ي 
لألم���وال التي يتم َجْمُعها أو إقراضها، ومن ثَمَّ تضمن الدول 
الرأس���مالية أن تدور في فلكها الدول اإلسالمية من خالل 
ق األموال منها إلى الدول الرأس���مالية عن طريق األرباح  تدفُّ
والفوائد والتجارة الدولية غير املتكافئة في ظل تقسيم العمل 

الدولي السائد عاملياً.
أيض���اً اإلعالم الدول���ي يتحكم في الث���ورة املعلوماتية؛ 
فقد أصب���ح العالم بحكم ثورة االتصاالت قرية واحدة تنتقل 
ن تطوُّر  فيه األخبار من مكان إلى مكان بس���رعة فائقة، ومكَّ
األقم���ار الصناعية من رؤية األح���داث التي جتري في أحد 
أط���راف املعمورة بعد حلظات مح���دودة من وقوعها؛ إال أن 
عملية النقل ليس���ت شاملة أو محايدة. إن ما يُنقل فعاًل من 
أنب���اء أو أخبار وأحداث هو ما ت���رى وكاالت األنباء العاملية 
إذاعته وما تعتقد ش���بكات اإلرس���ال أو املس���يطرون عليها 
أهمية إرساله وتوزيعه. ومضمون أي رسالة إعالمية محكوم 
- ه���و أيضاً - باختيارات العناصر املس���يطرة على اإلعالم 

ووجهة نظرها حول األحداث املبثوثة.
ومن ثَمَّ ف���إن الرس���الة اإلعالمية تتل���ون بوجهة نظر 
مرسليها الذين هم في هذه احلالة: الوكاالت الدولية للدول 
الرأسمالية املتقدمة، وهذا من ش���أنه أن يدعم النظرة إلى 
الدول الرأسمالية املتقدمة باعتبارها مركز العالم ويؤكد وجهة 
نظرها فيما يتعلق بقضايا التنمية والعالقات االقتصادية بني 

الدول الرأسمالية والدول اإلسالمية.
ومن ثَمَّ تس����ود القيم االس����تهالكية بصورة واس����عة 
خاص����ة أن هناك محدودية في املق����درة على إنتاج نوعية 
م����ن البرامج املطلوب����ة تؤدي العتماد الدول اإلس����المية 
على اإلنتاج اخلارجي؛ فتقدم بذلك برامج مس����توردة ذات 
مضمون ثقافي وقيمي يخالف الكثير من الثقافات والقيم 
م أس����لوباً للحياة  اإلس����المية؛ وخطورة ذلك في أنها تُقدِّ
ونوع����اً من احلياة الغربية كَمثٍَل أعلى محتذًى لدى العديد 
نها قدراتها املادية  من الش����عوب اإلس����المية التي ال متكِّ

وإمكانياتها اإلنتاجية من حتقيق مثل هذا النمط.  
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مفهوم 
النظر يف 
القرآن 
الكرمي

عبد احلكيم درقاوي

الدراسة املصطلحية أللفاظ القرآن الكرمي: 
ال َجَرم أن الوحي )قرآناً وس���نة( مجموعة من املفاهيم، 
لت كلي���ات الدين، وإذا لم تُفَق���ه لم يُفَقه  ل���ت ُحصِّ إذا ُحصِّ
ه في النص القرآني بغير دراسة  الدين. وال س���بيل إلى التفقُّ
نة له؛ فهي مفتاح وصول  مصطلحاته وألفاظ���ه الكرمية املكوِّ
العقول إلى مراد الله، عز وج���ل. فاملصطلح القرآني تتباين 
دالالته بتباي���ن امتدادات���ه داخل النس���يج املفهومي للنص 
القرآني، وتختلف معاني مبانيه باختالف القضايا التي ُطرح 

فيها هذا املصطلح.
ويراد بالدراسة املصطلحية أللفاظ القرآن: »تلك الدراسة 
املنهجية اجلامعة التي تبنيِّ مفاهيم املصطلحات من نصوصها، 
وتب���نيِّ املقومات الداللي���ة الذاتية للمصطل���ح عبر ضمائمه 

واشتقاقاته والقضايا املوصولة به« )1(.
منهجية دراسة املصطلح القرآين: 

 ينحصر عمل ال���دارس للمصطلح القرآني في املراحل 
التالية: 

  �� مفهوم التأويل في القرآن الكرمي واحلديث الشريف، فريدة زمرد، معهد الدراسات 
املصطلحية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر املهراز، فاس - املغرب
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أ - مرحلة اإلحصاء: وهي تشمل: 
* إحص���اء املصطل���ح كيفم���ا ورد )ش���كاًل وحجم���اً 

واشتقاقاً(.
* إحصاء القضايا العامة املندرجة حتت مفهومه.

ب - مرحلة الدراسة املعجمية: والغاية منها ما يلي: 
* الوقوف على املعنى العام للجذر اللغوية للمصطلح.

* الوقوف على املعاني اخلاصة ملش���تقات هذا اجلذر؛ 
وذلك باالعتماد على أمهات املعاجم.
ج - مرحلة الدراسة النصية:

وهي املرحلة احلاس���مة في البح���ث، تقوم على ضبط 
مفهوم املصطل���ح؛ وذلك بعد تتبُّع دالالت���ه اجلزئية في كل 

نص.
ولدراسة املصطلح القرآين مقاصد تتجلى يف: 

* االس���تجابة ألمر الله - ع���ز وجل - في تدبُّر القرآن 
بَُّروا  الكرمي. قال - تعالى -: }ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه إَلْيَك ُمَباَرٌك ِلَّيدَّ

َر ُأْوُلوا اأَلْلَباِب{ ]ص: ٢٩[.  آَياِتِه َوِلَيَتَذكَّ
* ترسيخ املفهوم الصحيح ونفض الغبار 
عنه وكش���ف الغطاء عن معانيه لتحصيل 

املقاصد التابعة.
* تصحيح األفهام اخلاطئة.

* جريان ه���ذه املصطلحات وتداُولها 
على اآلذان استماعاً واألفواه قوالً.

باللس���ان والقل���ب  العم���ل مبقتضياته���ا   *
واجلوارح.

مفهوم )النظر( يف القرآن الكرمي:
ت���دور مادة )نََظَر( في اللغة، كم���ا جاء في تهذيب اللغة 

لألزهري على:
- نََظ���ِر العني لقول الله - ع���ز وجل -: }ُوُج���وٌه َيْوَمِئٍذ 
َها َناِظ���َرٌة{ ]القيامة: ٢٢ - ٢٣[ األُولى بالضاد  نَّاِض���َرٌة #^٢٢^#( إَلى َرِبّ
واألخيرة بالظاء. وقال أبو إس���حاق: نَِض���رْت بنعيم اجلنة 

والنَِّظر إلى ربها.
ل يرجوه: إمنا أنظر  ل: يقول القائل للمؤمَّ - ونََظِر التفضُّ

إلى الله ثم إليك، أي إمنا أتوقع فضل الله ثم فضلك.
- ونََظِر االنتظار؛ ومنه قول عمرو بن كلثوم: 

علينا تَ���ْع���َج���ْل  َف����ال  ه���نْ���د  أب����ا 
اليقينا نُ����َخ����بِّ����ْرَك  وأَنْ����ظ����ْرن����ا 

- ونََظِر الهيبة )1(.
 ووردت م���ادة )نََظَر( في القرآن الكرمي في )أربٍع ومئة(  
موضع، موزعة على خمس وأربعني سورة باشتقاقات مختلفة 

 : كما سأُبنيِّ
1 - نََظُر الرؤية: قال الله - ع���ز وجل -: }ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ 
َها َناِظ���َرٌة{ ]القيامة: ٢٢ - ٢٣[ قال ابن عطية  نَّاِض���َرٌة #^٢٢^#( إَلى َرِبّ
احملاربي: )َحَمل هذه اآلية أهل السنَّة على أنها متضمنة رؤية 
املؤمنني لل���ه - تع�الى - وهي رؤي�ة دون مح�اذاة وال تكييف 
وال حتديد كما هو معلوم؛ موجود ال يش���به املوجودات كذلك 
هو ال يش���به املرئيات في شيء؛ فإنه ليس كمثله شيء ال إله 
إال هو( )2( وقد ثبتت رؤية املؤمنني لله - عز وجل - في الدار 
اآلخرة ف���ي األحاديث الصحاح من طرق متواترة عند علماء 
احلديث، كحديث أبي س���عيد وأبي هريرة: )أن أناس�اً قالوا: 
يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: »هل تَُضارُّون 
في رؤية الش���مس والقمر ليس دونهما َس���َحاب؟« 
قالوا: ال. قال: »فإنكم تََرون ربكم كذلك«( )3(. 

2 - نظ���ُر االنتظار: ق���ال - تعالى -: 
}َما َينُظ���ُروَن إالَّ َصْيَح���ًة َواِح���َدًة َتْأُخُذُهْم َوُهْم 
ُم���وَن{ ]ي���س: ٤٩[ يخب���ر - تعال���ى  َيِخِصّ
- ع���ن تكذيب الكفار لقيام الس���اعة في 
اْلَوْع���ُد إن ُكنُتْم  قولهم للمؤمنني: }َمَت���ى َهَذا 
َصاِدِق���َن{ قال ابن كثير: )قال الله - تعالى -: 
م���ا ينتظرون إال صيحة واحدة، وهذه - والله أعلم 

- نفخة الفزع( )4(. 
 3 - نَظُر االعتبار والتأمل: قال - عز وجل -: }َقْد َخَلْت 
ِبَن{  ِمن َقْبِلُكْم ُسَنٌ َفِسيُروا ِفي اأَلْرِض َفانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْل�ُمَكِذّ

]آل عمران: ١٣٧[.
يقول - تعالى - مخاطب���اً عباده املؤمنني الذين أصيبوا 
{ أي قد مر هذا مع من  يوم أحد: }َق���ْد َخَلْت ِمن َقْبِلُكْم ُس���َنٌ
سبقكم من أتباع األنبياء، ثم كانت العاقبة لهم ودارت الدوائر 
على الكافرين، ولهذا قال: }َفِسيُروا ِفي اأَلْرِض َفانُظُروا َكْيَف َكاَن 
ِبَن{ قال ابن عاش���ور: )وأُريَد النظر في آثارهم؛  َعاِقَبُة اْل�ُمَكِذّ
ق ما بلغ من أخبارهم، أو السؤال عن أسباب  ليحصل منه حتقُّ

  �� للتوسع أكثر انظر تهذيب اللغة: مادة  َنَظَر� ج39/5 - 40 - �4.
  �2  احملرر الوجيز: 458/6.

  �3 صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله:  إن الله ال يظلم مثقال ذرة�.
  �4 تفسير ابن كثير: 58�/6.
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هالكهم، وكيف كانوا أولي قوة، وكيف طغوا على املستضعفني؛ 
فاستأصلهم الله، أو لتطمئن نفوس املؤمنني مبشاهدة ال�ُمخَبر 
عنهم مش���اهدةَ عيان؛ فإن للعيان بديع معنى )ألنها( بَلَغتهم 
أخب���ار املكذبني، ومن املكذبني عاد وثم���ود وأصحاب األيكة 
وأصحاب الرس، وكلهم في بالد العرب يس���تطيعون مشاهدة 

آثارهم، وقد شهدها كثير منهم في أسفارهم( )1(.
 ومنه قوله - تعال���ى -: }َفانُظْر إَلى آَثاِر َرْحَم���ِت اللَِّه َكْيَف 
ُيْحِي���ي اأَلْرَض َبْعَد َمْوِتَه���ا إنَّ َذِلَك َل�ُمْحِيي اْل�َمْوَتى َوُهَو َعَلى ُكِلّ َش���ْيٍ 
َقِدي���ٌر{ ]الروم: ٥٠[. وقوله - تعالى - أيضاً: }َأَفال َينُظُروَن إَلى 
َماِء َكْيَف ُرِفَعْت #^١٨^#( َوإَلى اْل�ِجَباِل  اإلِبِل َكْيَف ُخِلَقْت #^١٧^#( َوإَلى السَّ
َكْيَف ُنِصَبْت #^١٩^#( َوإَلى اأَلْرِض َكْيَف ُسِطَحْت{ ]الغاشية: ١٧ - ٢٠[. 
هذه املش���اهد معروضة لنظر اإلنسان حيثما كان )السماء، 
واألرض، واجلبال، واحليوان( ليتأمل فيها وميعن فيها النظر، 

ليصل إلى معرفة الله - جل جالله - وقدرته.
4 - نَظُر التعطف: ويراد بالنظر في القرآن الكرمي أيضاً، 
العطف والرحمة والش���فقة؛ لقوله - عز وجل -: }إنَّ الَِّذيَن 
َيْش���َتُروَن ِبَعْهِد اللَِّه َوَأْيَاِنِهْم َثَمًنا َقِلياًل ُأْوَلِئ���َك ال َخالَق َلُهْم ِفي اآلِخَرِة 
يِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب  �ُمُه���ُم اللَُّه َوال َينُظُر إَلْيِهْم َيْوَم اْلِقَياَم���ِة َوال ُيَزِكّ َوال ُيَكِلّ
َأِلي���ٌم{ ]آل عم���ران: ٧٧[ أي: إن الذين يفعل�ون ذل�ك من أه�ل 
الكت�اب - بتركهم عه���د الله الذي عهد إليهم - ال حظ لهم 
في خيرات اآلخرة، وال نصيب لهم من نعيم اجلنة وال يعطف 
عليه���م بخير، مقتًا من الله عليهم. قال ابن كثير: )ال يكلمهم 

كالم لطف بهم، وال ينظر إليهم بعني الرحمة( )�(.
 ومنه ما أخرج�ه اإلمام مس���لم من طريق أب�ي ه�ريرة 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله #: »ثالثة ال يكلمهم 
الله يوم القيامة وال يزكيهم وال ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: 
شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر« )�( قال اإلمام النووي 
في شرحه على مس���لم: )اَل يَنُْظر ِإلَيِْهْم؛ أي: يُعِرض عنهم. 

ونظره - سبحانه وتعالى - لعباده رحمته ولطفه بهم( )4(.
5 - نَظ�ُر املهلة والتأجيل: قال - تعالى -:  }إنَّ الَِّذيَن َكَفُروا 
اٌر ُأْوَلِئَك َعَلْيِهْم َلْعَنُة اللَِّه َواْل�َمالِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعَن #١٦١#(  َوَماُتوا َوُهْم ُكفَّ
����ُف َعْنُهُم اْلَعَذاُب َوال ُهْم ُينَظ����ُروَن{ ]البقرة: ١٦١  َخاِلِدي����َن ِفيَها ال ُيَخفَّ
- ١٦٢[ وقد فسر اإلمام البغوي ه�ذه اآلية بق�وله: )ال مُيَهل�ون 
لون، وقال أبوالعالي����ة: ال يُنظ�رون فيعتذرون كق�وله  وال يُؤجَّ

  �� التحرير والتنوير: 22�/3.
  �2 تفسير ابن كثير: 62/2.

  �3 صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب بيان الثالثة الذين ال يكلمهم الله يوم القيامة.
  �4 شرح النووي على مسلم: �/2�7.

- تعالى -: }َوال ُيْؤَذُن َلُهْم َفَيْعَتِذُروَن{ ]املرسالت: ٣٦[ )5(.
 وروي عن اآللوسي ق�وله: )اإلنظ�ار مبعنى الت�أخير؛ أي 

رون عنه ساعة( )�(.  ال مُيَهلون عن العذاب وال يؤخَّ
 ومثله قوله - تعالى -: }َوإن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة إَلى َمْيَسَرٍة 
ُق���وا َخْيٌر لَُّكْم إن ُكنُتْم َتْعَلُموَن{ ]البقرة: ٢٨٠[ وشاهده أنه  َوَأن َتَصدَّ
إذا تعذر على غرمي سداد ما عليه من الديْن، فاألصل تأجيل 
ين عليه إلى ميس���رة. قال اإلمام الش���وكاني: )ل�ما َحَكم  الدَّ
- سبحانه - ألهل الربا برؤوس أموالهم عند الواجدين للمال 
حكم في ذوي العس���رة بالنِظرة إلى يس���ار. والعسرة: ضيق 
احلال م���ن جهة عدم املال، ومنه جيش العس���رة. والنِظرة: 
التأخير( )7(.  ومنه قوله - تعالى -: }َفَيُقوُلوا َهْل َنْحُن ُمنَظُروَن{ 

]الشعراء: ٢٠٣[. 
� - نَظ���ُر اخلوف والرعب واملذل���ة: قال - عز وجل -: 
ًة َعَلْيُكْم َفإَذا َجاَء اْل�َخْوُف َرَأْيَتُهْم َينُظ���ُروَن إَلْيَك َتُدوُر َأْعُيُنُهْم  }َأِش���حَّ
َكالَِّذي ُيْغَشى َعَلْيِه ِمَن اْل�َمْوِت َفإَذا َذَهَب اْل�َخْوُف َسَلُقوُكم ِبَأْلِسَنٍة ِحَداٍد 
ًة َعَلى اْل�َخْيِر ُأْوَلِئَك َلْم ُيْؤِمُنوا َفَأْحَبَط اللَُّه َأْعَماَلُهْم َوَكاَن َذِلَك َعَلى  َأشِ�حَّ
اللَِّه َيِسيًرا{ ]األحزاب: ١٩[ هذه اآلية نزلت في شأن املنافقني. 
روى اإلمام الس���يوطي عن ابن أبي حامت عن قتادة - رضي 
الل���ه عنه - في قوله: )}َفإَذا َجاَء اْل�َخْوُف َرَأْيَتُهْم َينُظُروَن إَلْيَك{ 
قال: إذا حضروا القتال والعدوَّ }َرَأْيَتُهْم َينُظُروَن إَلْيَك{ أجنب 

قوم، وأخذله للحق }َتُدوُر َأْعُيُنُهْم{ قال: من اخلوف( )�(. 
 ومنه قوله - تعالى -: }َوَتَراُهْم ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها َخاِش���ِعَن 
ِلّ َينُظُروَن ِمن َط���ْرٍف َخِفٍيّ َوَقاَل الَِّذيَن آَمُنوا إنَّ اْل�َخاِس���ِريَن  ِم���َن الذُّ
اِل�ِمَن ِفي َعَذاٍب  الَِّذيَن َخِسُروا َأنُفَسُهْم َوَأْهِليِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َأال إنَّ الظَّ
ِقي���ٍم{ ]الش���ورى: ٤٥[ والشاهد أن الظاملني أذلَّهم اخلوف  مُّ
الذي نزل بهم وخش����عوا له، فطف����ق ينظر هؤالء الظاملون 
إلى النار حني يعرضون عليها من طْرف خفي ذليل. وهذا 
م����ا خلَص إليه اإلم����ام الطبري - بعد س����رده جلملة من 
الروايات - بقوله: )والص����واب من القول في ذلك، القول 
الذي ذكرناه عن ابن عباس ومجاهد، وهو أن معناه: أنهم 
ينظ����رون إلى النار من طْرف ذليل، وصفه الله - جل ثناؤه 
- باخلفاء للذلة التي ق����د ركبتهم، حتى كادت أعينهم أن 

تغور، فتذهب( )9(.

  �5 معالم التنزيل: �76/2.
  �6 روح املعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع املثاني: 80/2.

  �7 فتح القدير: �/404.
  �8 الدر املنثور في التأويل باملنثور: �38/8.
  �9 جامع البيان في تأويل القرآن: �554/2.
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 *� محاضر بجامعة امللك سعود - الرياض.

فهد بن صاحل العجالن)*(
fsalehajlan@hotmail.com

كان ألح����داث التفجي����ر والتخريب الت����ي ضربت بعض 
بالد العالم اإلس����المي وما زالت تضرب في بعضها اآلخر، 
مجاالً وافراً للخطاب الليبرالي في عاملنا اإلسالمي للحديث 
الباذخ عن التطرُّف ومعامله وآثاره وكيفية مواجهته، وقد أنتج 
اخلط����اب الليبرالي في ذلك ما ال ميكن َحْصُره من اللقاءات 
والن����دوات واملق����االت املنث�ورة في فض�����اء اإلع�الم وأثي�ره 
وصفح�اته، وما زال اخلط����اب الليبرالي ف�ي ع�الي لياقت�ه 
ف�ي تن�اُول هذه املوض�وع�ات؛ ال يك�اد يفت�ر عنه�ا وال يصيبه 
فيه����ا َكلَل أو َملَل. وإنَّ َوْض����ع اخلطاب الليبرالي حتت العني 
البصي����رة، وإمرار القراءة النقدية على صفحات نتاجه يبدي 
لن����ا معالم بارزة في طريقة تناُول اخلطاب الليبرالي لظاهرة 

الغلوِّ والتطرُّف:
املْعَلم األول: َضْعف متييز العن الليرالية وعدم 

ف واملتديِّن: ُقْدرهتا على التفريق بن املتطرِّ
ف���ني واملتديِّنني تُوِقع  ة قواس���م مش���تركة بني املتطرِّ  إن ثمَّ

الليبرالي���ني في َحيرة واضطراب؛ فالش���كل الظاهري في إعفاء 
اللحي���ة وتش���مير اإلزار، ومجالُس���هما اخلالية من املوس���يقى 
ج، وأقوالُهما في تعظيم الكتاب والسنَّة، ورجوع  واالختالط والتبرُّ
ِكاَل الفريقني إلى علماء الس���لف الصالح، واحتكامهما إلى فتاوى 
األئمة وُكتُب التراث... إلى موافقات كثيرة تكسرت بسببها مدارك 
التميي���ز في العقل الليبرالي؛ فانعدمت الرؤية الباصرة التي متيِّز 
ب���ني املتطرِّف واملتديِّن. وما عاد أكث���ر الليبراليني بقادر على أن 

مييز؛ فاختلفوا في كيفية إدارة هذه األزمة لعدم التمييز.
- دفع هذا االضطراب واحليرة بكثير منهم إلى التسوية 
ة بني املتَهمني بالتطرُّف واملتدينني، وَخلَصوا إلى أنهم  التامَّ
ف����ون غالة، ووضعوا من املعايير احلاس����مة  جميعاً متطرِّ
التي تُعَرف من خاللها وس����طية الشخص: اقتراُفه بعض 
مات الش����رعية الظاهرة، كاملوسيقى وحلق اللحية...  احملرَّ

ونحوها.
- وق����اد آخ��رين منهم إلى ذمِّ التديُّن بوصفه مته��يداً 
ال بد منه للقفز نحو التطرُّف؛ فاملتدين وإن لم يُحَكم عليه 

ف  الخطاب الليبرالي في مواجهة التطرُّ
����ة( )ق��������راءة نق����ديَّ
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بالتطرُّف إال أنه ميش����ي على الطريق املؤدية إلى التطرُّف 
وال بُد.

- وأكثرهم إنصاف����اً ومتييزاً م���ن ال يتع�رَّض للت�ديُّن 
وال يعيبه بشيء، وال يعتقد أن التديُّن تطرُّف كصاحبه األول 
فني مبعايب  وال هو طريق إليه كالثاني، إال أنه يعيب املتطرِّ
وأمور هي من التديُّن الصحيح ومما جاءت به السنَّة وليست 
من التطرُّف في ش����يء؛ مما يعني أنه يساوي بني التطرُّف 

والتديُّن في جزئيات وإن كان ال يشعر بها.
هذه الفئ����ات الثالث غالبة على اخلط����اب الليبرالي 
املعاِلج لظاه����رة التطرُّف في عاملنا اإلس����المي، وال أرى 
أن أطيل على القارئ الكرمي بحش����ر النصوص الليبرالية 
املختلف����ة التي تبنيِّ مفاصل ه����ذه الفئات؛ ألنه بإمكان أي 
قارئ أن يفتح أي صحيفة أو يدخل إلى أي موقٍع إلكتروني 
أو يش����اهد أي قن����اة فضائي����ة؛ ليجد أن ع����ني اخلطاب 
الليبرالي ال تكاد تُبْصر ش����يئاً س����وى ما تُبْصر به الفئات 

الثالث السابقة.
يتباهى بع����ض الليبراليني بجهود الليبرالية في تفكيك 
التطرُّف والصرامة في معاجلته، وال يَبُْعد ذلك عن احلقيقة 
كثي����راً؛ غير أن هذه الصرامة كانت في وجه التطرُّف وفي 
وجه التديُّن أيضاً، وكانت ضد حاالت الغلوِّ والفس����اد، ولم 
تَْسلم منها األحكام الشرعية والنصوص املقدسة واملفاهيم 

الدينية.
فالتط����رُّف واإلرهاب في أدبيات اخلط����اب الليبرالي 
املعاصر مفردات غير محايدة وال نزيهة، وال تعني الغلو في 
الدين أو التورُّط ف����ي قضايا التفجير فقط، بل حتمل من 
العداء والكراهية لك�ل من يتمس�����ك بدينه ويح�افظ على 
أحك�امه، وه�ي تتم�دد باس����تمرار مين�ًة ويس�رًة إلس�قاط 

ما تشاء من أفكار ورموز وبرامج بريئة.
املْعَلم الثاين: ضحالة العلم الشرعي وَضْعف اإلدراك 
ف من  رين ملعاجلة ظاهرة التطرُّ الفقهي لدى أكثر املتصدِّ

ذوي اخلطاب الليرايل:
ليس بخاٍف أن التطرُّف والغلو إمنا نش����أا نتيجة نََظٍر 
منحرف في الدليل الش����رعي، وال يَْق����ِدر على تقومي هذا 
االنح��راف وتوجيه�����ه وبي�ان م�ا في�ه م�ن خط��أ وجن�وح 

إال العلم�اء واملتخصص�ون.

 غي�����ر أن اخلط������اب الليب�رال�ي ال يث�����ق بالعلم�اء، 
ب����ل هم َمِظنَّة تهمة التطرُّف أساس����اً؛ فخاض الليبراليون 
في األحكام الش����رعية، مما دفعهم لإلس����اءة إلى األحكام 
الش����رعية والعبث باملفاهيم الدينية؛ فالليبرالي حني يقرأ 
فني والغالة يجدهم يتمس����كون مبفاهي��م  أدبي����ات املتطرِّ
)اجله��اد( و )الوالء والبراء( و )نصرة املسلمني( و )احلكم 
مبا أنزل الله( و )أحكام الكفار( و )احلجاب( وهو غير قادر 
على متييز اجلادة املس����تقيمة من اجلنوح في هذه املعاني، 
وال ه����و بواثٍق بأهل العلم ليرج����ع إليهم، وليس هو بتارك 
اخلوض في هذه القضايا ولو بال علم... فكان هذا س����بباً 
لنسف احلكم الش����رعي متاماً وتغيير شعائر الله بالكلية؛ 
فلكي يعال����ج أحدهم االنحراف في مفهوم )الوالء والبراء( 
رأى أن الوالء والب�راء إمن�ا يك�����ون للمح�اِربني فق�ط من 
الكف�ار، وال يكون لألشخاص املساملني، بل وال حتى لدينهم 

عند كاتب ليبرالي آخر!
وأصبح )تطبيق الشريعة( مظهراً من مظاهر التطرُّف 
في َرْفض االس����تفادة من معطيات احلضارة املادية ودعوة 

الستباحة الدماء واألموال.
و )احلجاب( لدى هؤالء الليبراليني ِسْجن حلرية املرأة 
وامتهان لك�رامتها، وأن لي�س في الش����ريعة أي حس�اس�ية 
م�ن املس�����اواة الت�امة بني املواطنني ف�ي ك��ل األحك�ام بال 

َف�ْرٍق بني رج��ٍل وام�رأة أو مسلم وكافر!
وهكذا مي����ارس اخلطاب الليبرال����ي عدواناً على قيم 
الش����ريعة وأحكامها وأصولها بدع����وى مواجهة التطرُّف 
وعالج أزمة التفجير واإلره�اب في الع��الم اإلس�����المي، 
وما يزيد الليبراليون في صنيعهم هذا إال تشجيع التطرف 
ورمَي مزيٍد من احلط����ب على نار اإلرهاب والتفجير، وما 
َمثَله����م إال َمثَل طبيب أراد أن يعال����ج َوَجع أصبٍع في اليد 

فقطع كامل اليد.
أراد الليبرالي����ون أن يعاجلوا بخطابهم ظاهرة التطرُّف 
فزادوا املتطرِّف – بهذه العبثية - قوة وشراسة؛ ألنه يشعر 
أنه واق����ف ضد العابثني بقيم الدي����ن؛ فيصلِّب هذا َظْهَره 
ثباتاً، بل نقلوا املش����كلة بهذا من التط����رُّف في الدين إلى 
التحلُّ����ل من األحكام؛ فاجتمعت مش����كلتان في حني أرادوا 

عالج مشكلة واحدة!
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املْعَلم الثالث: التناق��ض يف اخلطاب الليرايل 
القي��م  وب��ن  ف  التط��رُّ معاجل��ة  طريق��ة  ب��ن 

الليرالية: 
إن معاجلة الليبرالي����ني لظاهرة التطرُّف تتناقض في 
كثيٍر من مالمحها مع أص����ول الفكر الليبرالي؛ فاخلطاب 
الليبرال����ي يتمس����ك ويتباهى بالليبرالي����ة نظرياً وميزقها 

بجدارة في جانبه العملي.
نسي اخلطاب الليبرالي - وهو يعالج ظاهرة التطرُّف 
- أعظم ما يعتز به الفكر الليبرالي؛ وهو احلرية الفردية؛ 
فمارس اخلطاب الليبرالي ألوان����اً من اإلقصاء واإلرهاب 
الفكري والصرامة األمنية القاسية التي يحمد املواطن ربَّه 
أنَّ مقاليد األمور ليست بيد أرباب احلرية وإال لتغير وجه 

العالم اإلسالمي.
فاخلطاب الليبرال����ي ال يتوقف عن املطالبة بالتضييق 
والتحديد والتحجي����ر على خصومهم م����ن التيار الديني 
الشعبي العام بدعوى معاجلة ظاهرة التطرُّف: من مطالبٍة 
بإيقاف احملاضرات وتعطيل املناش����ط اإلسالمية ومراقبة 
املس����اجد وَمنْع التجمعات. وال أظن – بعد هذا - أن ثمة 
نشاطاً إس����المياً لم يَْس����لَم من املطالبة بإيقافه وتعطيله 
بدعوى معاجلة التطرُّف؛ فالليبرالي )املناضل في س����بيل 
احلرية( انقلب ديكتاتوراً عسكرياً يستكثر أي حرية ينالها 
أحد من اإلسالميني خوفاً من التطرُّف، وال يعدو احلديث 
عن اإلرهاب بع����ده إال تبريراً باهتاً لم يع����د له لون تَْقَبل 

العني مرآه.
لي����ت اخلطاب الليبرالي يعل����م أن الصدق في تطبيق 
املبادئ وااللتزام بها إمنا يكون في حال األزمات واملضايق 
التي تثير اإلنس����ان إل����ى أن ينتهك مبادئ����ه؛ فيُلْجم هذه 
عة والراحة  الدعاوى ويستمسك باملبدأ، وأما في حال السَّ
وع����دم الدوافع فكل الن����اس ذوو مب����ادئ وقيم وأخالق؛ 
ولذلك فال معنًى لتبرير هذا التناقض الليبرالي باحلديث 
ع����ن وجود التطرُّف واإلرهاب والغل����و؛ ألن تطبيق املبادئ 
الليبرالي����ة إمنا يكون ف����ي حالة مثل ه����ذه الدوافع التي 

تكشف حقيقة هذه املبادئ.
نس����ي الليبراليون في خطابهم لع����الج التطرُّف أنهم 
يعيبون على اإلسالميني )احتكار احلقيقة( و يشمئزون من 
ِكهم ب� )التفسير الوحيد( للنص،  طريقة اإلسالميني في مَتَسُّ

وأن النص في تفكيرهم )احلر!( قابل لكل التفسيرات؛ ألن 
احلقيقة نسبية وليس أحد التفسيرات بَأْولى من التفسير 
ر الليبراليون ه����ذا وُهْم يعاجِلون ظاهرة  اآلخ����ر... لو تذكَّ
التطرُّف لرأوا أن من العق����ل أن يتوقفوا عن أي حوار مع 
اً وتكفيراً وتفجيراً؛ ألنه ميلك تفس����يراً  أش����د الناس غلواّ
معيَّناً للنص الش����رعي ومن واجب الليبراليني أن يحترموا 
تفسيره للنص كما كانوا يطالبون باحترام تفسيراتهم للنص 
في قضايا املرأة واملي�راث والش�هادة وبقي�ة األحك�ام التي 

ال تروق للذائقة الغربية املعاصرة.
��دة من آثار  املْعَل��م الرابع: اس��تثمار األجواء امللبَّ
اإلره��اب والتفج��ري بتمري��ر األف��كار و االجتاهات 

املنحرفة: 
فقد ش����ملت املعاجلة الليبرالية للتط����رُّف واإلرهاب 
بعباءته����ا كافة األف����كار واألطياف والتي����ارات املصادمة 
واملعادية للنص واألحكام الشرعية، فأخذ كلٌّ يعرض فكرته 
املنحرفة كطوق جناة من مس����تنقع اإلرهاب، ويبرر الكثير 
منهم س����بب وقوع احلوادث بإهمال الس����لطات واملجتمع 

باألخذ برأيه الفكري والثقافي.
لذل����ك لم يكن التط����رُّف الذي نحارب����ه ونعالج آثاره 
ته؛ فنحتاج إلى تصحيٍح  اً في الدين وانحرافاً عن جادَّ غل����واّ
ملفاهيمه وعالٍج لتفكيره، بل هو انحراف عن رأي الليبرالي 
الذي يعالج القضي����ة، وكلما ابتع����د )املعاِلج( في خطابه 
الليبرالي عن النص الش����رعي، كلما اتس����عت لديه دائرة 
التطرُّف ومساحة االتهام باإلرهاب؛ حتى إنها لتسقط في 

بعض األحيان على اإلسالم نصاً وُحْكماً وشريعة.
ه����ذه بعض مالمح اخلط����اب الليبرال����ي في عالجه 
لظاه����رة التطرُّف واإلرهاب التي ضرب����ت - وما تزال - 
بعض بقاع العالم اإلس����المي؛ خط����اب عاجز عن تقدمي 
َوْصف����ة عالجية ناجعة تزيل آث����ار التطرُّف أو تخفف من 
غلوائه، بل إن حتركات أذرع هذا اخلطاب تزيد املش����كلة 
تفاقماً وتعقي����داً، وأكثر ما يقدمه هذا اخلطاب في عالج 
الغلو في الدين، هو محاربته ألحكام الش����ريعة وتش����ويه 
َحَملَة رايتها ومتري����ر االجتاهات واألفكار املنحرفة، والتي 
كان اخلطاب معتنقاً له����ا من قدمي فجاءت هذه األحداث 
فرصة لالسثتمار واملتاجرة بها على حس�اب الوطن واألمن 

واملجتمع والدين.
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صدر مؤخراً للكاتب املغربي د. الطيب بوعزة عن سلسلة 
مجلة »البيان« كت���اب معنون ب�: »نق���د الليبرالية« الرياض 

14�0ه�، �009م.
ويتس���اءل الكاتب في بداية دراس���ته النقدية هذه: »ما 
الدافع إلى جعل النسق الليبرالي موضوعاً للقراءة النقدية؟ 
وما الفرضيات واملداخل املنهجية التي سنعتمدها في املقاربة 

والتحليل لتأسيس ذلك النقد؟«.
ثم يبني: »أن الدافع املسوغ إلجناز بحثه هذا هو احلالة 
الت���ي يتمياّز بها املذه���ب الليبرالي عن غي���ره من املذاهب 
السياسية في حلظتنا الراهنة؛ حيث لم  تعد الليبرالية اليوم 
ُم بوصفه���ا أمنوذجاً أو نظاماً سياس���ياً واقتصادياً من  تَُقدَّ
ُم بوصفها  بني أنظمة أخرى، بل يص���ح القول: إنها تكاد تَُقدَّ
األمنوذج الوحيد لتسيير الشأن السياسي واملجتمعي، دومنا 
منافس لها أو بديل! ولذا يغدو الس���ؤال عن داللتها وتشغيل 
الوعي النقدي لبحث قيمها ومبادئها وتطبيقاتها املجتمعية؛ 
ضرورة ماسة نابعة من طبيعة حلظتنا التاريخية اآلخذة في 

تشميل هذا النموذج على مختلف أقطار العالم«.
ومب���ا أن النقد يحتاج إل���ى رؤية منهجي���ة فال بد من 
اس���تفهام صاحب الكتاب عن املنهج ال���ذي اعتمده في نقد 

املذهب الليبرالي. 
وجند منذ بداي���ة الكتاب إفصاحاً ع���ن منهجه، حيث 

يقول:
»أما عن منهجيتنا في البحث فإننا سنش���تغل مبنظورين 

اثنني:
األول: وهو الناظم لرؤيتنا النقدية في جميع مستوياتها، 

نس���ميه ب� )النقد املثالي(، ويقوم على مقاربة فلسفية تتناول 
األس���س املفاهيمية واملعرفية الليبرالية؛ بقصد الكشف عن 

زيف املزاعم اإلطالقية لليبرالية.
أم���ا الثاني: فهو نق���د يرتكز على املقارب���ة التاريخية 
والسوس���يولوجية للنس���ق الليبرال���ي من حي���ث هو نظام 

مجتمعي«.
غير أنه ينبه منذ مدخل البحث قائاًل:

»لي���س نقدن���ا لليبرالية نق���داً للحري���ة، وال دعوة إلى 
االس���تبداد وترجيحه على التحرر، بل إن موقفنا املبدئي هو 
ر املس���ؤول؛ فحرية الكائن اإلنساني  مع كل دعوة إلى التحراّ
هي خصيصة مياّزه بها الله عز وجل، وجعله بها حقيقاً مبهمة 
االس���تخالف في األرض، تلك املهمة/األمانة التي تس���تلزم 

احلرية وتستوجب املسؤولية األخالقية. 
ل الفلس���في إلى أن اإلنسان كائن ميتاز  ولقد انتهى التأماّ
باخلروج من مجال الضرورة الطبيعية إلى مجال احلرية، بكل 
ما تعنيه من اقتدار على االختيار. وبانتقال هذا االقتدار من 
مس���توى القوة واإلمكان إلى مستوى الفعل واإلجناز؛ يصبح 

الكائن اإلنساني موضوعاً للمعايرة واحلكم األخالقيني«.
كما يح���رص على التوضي���ح بأن���ه »إذا كانت احلرية 
تتمظهر كسمة من س���مات الفعل اإلنساني، وخصيصة من 
خصائص كينونته؛ فإنها ليس���ت معنى قاباًل للتجسيد على 
نحو مكتمل ونهائي، بل ه���ي معنى مثالي آفاقي تقترب منه 
التجربة اإلنسانية وال تَتََملَُّكُه. وبوصف احلرية مثاالً من املثل 
السياسية اإلنس���انية؛ فإنها بذلك ترتفع عن أن تُختزل في 
مذهب أو فلس���فة أو اجتاه من اجتاهات الفكر، أو منط من 

نقد الليبرالية
كتاب جديد للكاتب املغربي د. الطيب بوعزة

عرض: جملة البيان
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أمناط احلياة. ومن ث���م فنقدنا لليبرالية ليس نقداً للحرية؛ 
ألنه ال ترادف بينهما، بل من ناحي��ة االصط��الح املنطق��ي 

ن وال تطابق«. ال جند بينهما عالقة شمول وال تضمُّ
ويضيف بأن »منتهى اإلف���الس هو أن يزعم مذهب من 
���د مثاالً من املثل، وأن ال مجال من بعده إال  املذاهب أنه جسَّ
إعالن )نهاية التاريخ(!! وهو بالفعل املنزلق الذي سارت فيه 
الليبرالية اجلديدة في طبعتها القاصرة مع فوكوياما عندما 
يقول إننا بلغنا: )نقطة النهاية للتطور األيديولوجي للبشرية( 
الذي يتمثل في كونية النموذج الدميقراطي الليبرالي الغربي 

كشكل نهائي للحكم اإلنساني«.
وفي الفصل األول بح���ث د. الطيب بوعزة داللة مفهوم 

الليبرالية من خالل سؤال/هاجس هو: 
»ما املدخل املنهجي املناس���ب لهذه املقاربة الداللية: هل 
يكفي اإليغ���ال في بحث الداللة اللغوي���ة للمفهوم، أم ال بداّ 

من اس���تحضار ما صدقه الواقعي في سياق 
التاريخ؟«.

ص���ه لبحث  أم���ا الفصل الثان���ي فخصاّ
الليبرالية من حيث هي نظرية سياسية. 

ثم انتقل في الفصل الثالث إلى بحث بُْعد 
الليبرالية االقتص���ادي؛ حيث فكك مرجعيتها 
الفكرية، لكن دون أن يتم اختزالها في االقتصاد 
السياس���ي اإلجنليزي )عند سميث وريكاردو 
ومالتوس(، كما هو مس���لك غالبية الدراسات، 
بل استحضر أيضاً مرجعيتها الفيزيوقراطية، 

وجدلها مع امليركانتيلية.
وفي الفصل الرابع ق���دم حتلياًل مفصاًل 
للنيوليبرالية، بدءاً من بحث س���ياق نش���أتها، 
إل���ى بحث اجتاهاتها النظرية التي تبلورت مع 
املدارس الثالث، أي: املدرس���ة النمساوية مع 
كارل منجر وبون بافريك، ومدرس���ة لوزان مع 
فالراس وباريتو، ومدرسة كمبريدج مع ستانلي 

جيفنس وألفريد مارشال.
ونظراً حملورية مفهوم السوق داخل النسق 
النيوليبرالي، فكان ال بداّ من أن يعطيه اعتب��اراً 
��ص له ما يكفي لبيان وضعه  استثنائي��اً فخصاّ

في الرؤية النيوليبرالية.
د نظرية، بل  ثم إن الليبرالية ليس���ت مجراّ
هي منظومة مجتمعية تتجاوز احلقلني االقتصادي والسياسي 
إلى حقل اإلنس���ان ببعده األخالقي، ولذا جنده يتوقف في 
الفصل اخلامس ملساءلة الليبرالية من حيث عالقتها باحلرية 

واألخالق.
أما في الفصل السادس فقد ألقى د. الطيب بوعزة نظرة 
على اخلطاب الليبرالي العربي بدءاً من حلظة دخول املفاهيم 
الليبرالية في بداية عص���ر النهضة العربية، ثم انتقالها إلى 
االس���تواء في شكل نسق مع لطفي الس���يد، وانتهاًء بتحليل 

مفاهيم اخلطاب النيوليبرالي العربي املعاصر ونقائضه.
وبعد هذه الفصول الس���تة توفرت م���ادة معرفية كافية 

نته من اخلتم باجلواب عن السؤال التالي: مكَّ
ة بديل ع���ن الليبرالية، أم أنه���ا خامتة للتاريخ  ه���ل ثمَّ

البشري؟!
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منذ أن عرف املش����روع الصهيوني طريق����ه للمنطقة والصراع 
عل����ى املياه لم يتوق����ف، وقبل أن يبدأ الصهاينة تنفيذ مش����روعهم 
االستعماري على أرض فلسطني في الثلث األخير من القرن التاسع 
عش����ر إثر نداء نابليون بونابرت الشهير لهم بالزحف إلى فلسطني، 

يشكل االستحواذ على مياه املنطقة ُصلْب هذا املشروع. 
ولعله من املهم - للمهتمني بنشأة الكيان الصهيوني - العلم أن 
تيودور هرتزل ركز في مذكراته عام 1885م على ضرورة ضم جنوب 

لبنان وجبل الشيخ )الغني مبياه أنهاره( إلى األرض املغتصبة. 
وفي ع���ام 1917 نصح ديفيد بن غوري���ون في كتابه: »أرض 
إس���رائيل« بأن تش���مل حدود كيانه الغاصب مناب���ع نهر األردن 
والليطاني واليرموك؛ ليحِرم بذلك لبنان واألردن وسورية من أهم 
مصادر املياه. وفي عام 1955م أكد أن »اليهود يخوضون مع العرب 

معركة املياه؛ وعلى نتائج هذه احلرب يتوقف مستقبل إسرائيل«.
قنبلة موقوتة:

ليس����ت هناك قضية يُجِمع الساس����ة واخلبراء على أنها متثل 
قنبلة موقوتة قابلة لتفجير احلرب في أي وقت مثل قضية »املياه«.
لك���ن ما يهمنا هنا هو التذكير – للتدليل على حتمية وقوع 
تل���ك احلرب – بأن الكيان الصهيوني ودول جواره العربية التي 
يعمل على س���رقة مياهها يعيش���ون جميعاً أزمة مياه ستزداد 

حدتها في السنوات القليلة القادمة.
فالبيانات الصادرة عن مراكز الدراسات العربية والغربية تشير 
إلى أن »إس���رائيل« ستعاني في السنوات القليلة القادمة عجزاً في 
املياه يصل إلى 50% من احتياجاتها، بس���بب تزايد السكان وتزايد 
املشاريع الزراعية الرامية إلى حتويل الصحراء )25% من فلسطني 

احملتلة( إلى أراض مستصلَحة.
والقائمون على التخطيط للمش���روع الصهيوني يدركون جيداً 
خطورة أزمة املياه التي ميكن أن حترق الكيان ب�َمْن فيه إذا تفاقمت؛ 
ولذلك يسابق الكيان الزمن لالستحواذ على مياهنا، وَفْرض املوت 

عطش���اً على شعوبنا، وقد احتل بند سرقة املياه العربية من الدول 
املجاورة جانباً كبيراً في الفكر الصهيوني، وكانت مقايضة الصهاينة 
الطرف العربي على مياهه حاضرة على موائد مفاوضات السالم 

املسمومة منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1979م. 
وليس خافياً العبث الصهيوني عند منابع األنهار التي تروي 
الدول العربي���ة؛ فهناك محاوالت صهيونية عن���د منابع النيل 
لض���رب نصيب مصر من مياه الني���ل؛ حيث جتري حرب مياه 
صامت���ة عند بحيرة فيكتوريا عب���ر حتريك غالبية دول حوض 
النيل للعمل على إعادة صياغة مش���روع متكامل لالستفادة من 
مياه النهر، وأن يأخذ هذا املش���روع الش���كل القانوني الدولي 
داً عالقة كل دولة مبياه النهر وحقها من تلك املياه،  املوثَّق، محدِّ

وحقها في إقامة املشاريع عليه.
وه���ذا يعني - بداهة - إس���قاط كل األش���كال القانونية 
الس���ابقة من اتفاقيات ومعاهدات؛ أي: إس���قاط اتفاقية عام 

1929م التي تعطي مصر امتيازين مهمني:
 األول: 5.55 ملي���ار م3 من مياه النهر س���نوياً؛ وهي أكبر 

احلصص التي حتصل عليها دول احلوض.
الثاني: حق االعت���راض »الفيتو« على إق���دام أيٍّ من الدول 

التسع على أية مشاريع مائية ميكن أن تؤثر على حصة مصر.
لكن دول احلوض األخرى ما عدا السودان، وخاصة أوغندا 

وتنزانيا، تطالب مبراجعة اتفاقية عام 1929م لسببني لديها:
األول: أن تل����ك االتفاقية متَّت في عه����د االحتالل األجنبي 

لدول احلوض، وبجالء هذا االحتالل تكون قد سقطت تلقائياً.
الثاني: أنه���ا ال تعطي حصصاً معقولة من املياه لبقية الدول؛ 
»فموارد النهر املائية تبلغ ف��ي املتوسط نحو 92 ملي��ار م3 حتص��ل 

مص��ر منها مبقتضى االتفاقية على: 5.55 مليار م3« )1(.
لكن مص���ر ترى أن تلك االتفاقية تؤكد أن لها ما يس���مى 
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ها م���ن ُصلْب أمنها القومي،  باحل���ق التاريخي من جانب، وتعدُّ
خاصة أنها حتتاج إلى املزيد من مياه النيل بعد تزايد مش���اريع 
االس���تصالح الزراعي فيها وأصبحت 5.55 مليار م3 من مياه 
النيل سنوياً ال تكفيها. وجتري اآلن محاوالت صهيونية وأمريكية 
دؤوبة لدفع دول حوض النيل لتخفيض حصة مصر، وذلك يأتي 
ف���ي إطار ابتزاز مصر، ومن هنا يك���ون التنازل عن متر مكعب 

واحد من حصتها يعني اقتراباً من حالة املوت عطشاً وجوعاً.
 واخلطورة تكمن في األصابع األجنبية التي تس���اند الدول 
اإلفريقية في مطالبه���ا بهدف الضغط على مصر؛ إذ املطلوب 
تركيعها متاماً بالتجويع والتعطيش؛ فقد اندلعت أزمة مش���ابهة 
رتها  أكث���ر عنفاً في مطلع الثمانينيات من الق���رن املاضي، فجَّ
إثيوبيا ف���ي وجه مصر، وحمل���ت املطالب نفس���ها، وثبت أن 
رها كانت األصابع الصهيونية واألمريكية، الضاغطة على  مفجِّ
مص���ر لتوصيل مياه النيل للكيان الصهيوني، وقد جنحت مصر 

في وقف تلك األزمة التي عاودت اليوم الظهور مرة أخرى.
إذاً نحن أمام أزمة تشتعل وتخبو بني احلني واآلخر، مهددة 
األمن القومي للش���عب املصري، بل حياته، وال ينبغي أن تُتَرك 

القضية نائمة دون حل جذري.
سرقة مياه األردن ولبنان:

وإذا انتقلنا إلى بقية دول اجلوار العربي للصهاينة جند أن العجز 
ف����ي املياه ل����دى األردن – مثاًل - وصل إلى أكثر م����ن 20% وتتزايد 

النسبة في سورية بعد أن انخفض نصيبها من مياه الفرات %40. 
واملالَحظ أنه مع كل أزمة تنش���ب مع الكي���ان الصهيوني 
– صغرت أم كبرت – ينكش���ف الطرف العربي ويبدو للمراقب 

دة في املواجهة. إلى أي مدى تغيب إستراتيجيته املوحَّ
 فأزمة املياه التي نشبت في يوليو 2006م إثر تركيب لبنان 
بع���ض املضخات على نهر الوزاني  �� لس���حب كميات من املياه 
حتتاج إليه���ا املنطقة احمليطة به في اجلن���وب اللبناني، كانت 
منوذج���اً لذلك. وقد تابعنا كيف انطلقت التهديدات الصهيونية 
باحل���رب إذا لم يتراجع لبنان ويزيل هذه املضخات، وكأن النهر 
ش���راكة بني الكيان الغاصب ولبنان ، وكأنه لي���س نهراً لبنانياً 
مائة في املائة. إن الصهاينة يس���تندون في االدعاء بحقهم في 
مياه النهر على ما يسمى ب� »خطة جونسون«؛ وهي اخلطة التي 
فرضها الرئيس األمريكي األس���بق دوايت أيزنهاور عام 1953م 
عل���ى دول املنطق��ة وتف�رض للكي��ان الصهيوني - عنوة – حقاً 
ف���ي املياه اللبنانية واألردنية والس���ورية. ورغم أن دول املنطقة 

  �� متفرع من نهر احلصباني اللبناني الذي يصب في نهر األردن.

رفضت تلك اخلط���ة يومها؛ إال أن الصهاين���ة طبقوها بالقوة 
ومبساندة أمريكية واضحة.

حروب من أجل املياه: 
ولعلنا نتذكر أن هذه املضخات التي قام لبنان بتركيبها كانت 
موجودة على النهر قبل حرب عام 1967م لكن الصهاينة أسرعوا 
بتدميرها عقب احلرب مباشرة ووضعوا مكانها مضخات بديلة 
راحت تضخ املي���اه اللبنانية إلى املس���توطنات الصهيونية في 
ش���مال فلس���طني احملتلة. كما أن عملية »الليطاني« العسكرية 
ض���د لبنان عام 1978م، وعملية »س���المة اجلليل« التي اجتاح 
العدو فيها لبنان عام 1982م جاءت إلحكام السيطرة على املياه 

اللبنانية عموماً وليس نهر الوزاني فقط.
العدو الصهيوني إذاً خاض أكثر من حرب ضد لبنان واحتل 
جنوبه ملدة عشرين عاماً بسبب املياه، بل إن السيناتور األمريكي 
األسبق بول س���اميون ينقل في كتابه: » أزمة املياه القادمة في 
العالم وما ميكن أن نفعله حيالها« عن أرييل شارون قوله: »الناس 
بشكل عام يعتبرون اخلامس من حزيران )يونيو( 1967هو اليوم 
الذي نش���بت فيه حرب األيام الستة. إن ذلك ناجت عن اإلعالم 
الرس���مي، لكن احلقيقة أن تلك احلرب بدأت قبل ذلك بسنتني 
ونصف في اليوم الذي قررت فيه اس���رائيل العمل ضد حتويل 

مجرى نهر األردن«.
كالم السادات وامللك حسن:

ومخططات الصهاينة ضد احلقوق العربية في املياه لم تكن 
أبداً لغزاً مجهواًل لدى الزعماء العرب وإمنا كانت واضحة متاماً 
للجمي���ع؛ فالرئيس املصري الراحل الس���ادات قال قبل توقيعه 
التفاقية »كامب ديفيد« مع بيغني: »إن املسألة الوحيدة التي قد 

تزج مبصر إلى احلرب مرة أخرى، هي املياه«. 
وامللك األردني الراحل حس���ني قال الكالم نفسه: »إن املياه 

هي القضية التي قد تدفع املنطقة إلى احلرب«.
فلم���اذا تغيب اإلس���تراتيجية العربية هن���ا؟ وما املانع من 
تش���كيل مجلس أعلى يكون أش���به مبجلس ح���رب يضم كافة 
اخلبراء بالقضية ويضع األمة على أهبة االس���تعداد للدفاع عن 
حياتها ومستقبلها املتمثل في مياهها التي يصر الصهاينة على 

سرقتها برضًى منا؟ 
لك���ن يبدو أننا نحلم؛ فأية اس���تراتيجية ح���رب تلك التي 
نطالب به���ا إذا كان الطرف العربي صار غارقاً حتى أذنيه في 
أوهام السالم. وحتى السالم لم يعد له إستراتيجية في مواجهة 

إستراتيجية العدو!
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