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ال��ف��س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��اد
أحمد بن عبد الرحمن الصويان

البيان في عامها الخامس والعشرين

ها هو ذا العام اخلامس والعشرون ملجلة البيان يهل ،ولله
احلمد والفضل واملنَّ���ة أوالً وآخراً ،وها نحن نُخرج مجلتكم
بثوب جديد (شك ً
ال ومضموناً).
يحمل راية البي���ان ابتدا ًء من هذا الع���دد فريق جديد
رؤى وتطلُّعات فكرية جديدة،
انضم لهيئة التحرير ،يحم���ل ً
بدأت باس���تحداث عدد من الزواي���ا (معركة النص) و (عني
على العدو) و (الغرب :قراءة عقدية) والقادم بإذن الله دائم
لي بعنوان:
التجدد .ومع إطاللة هذا العدد ينطلق ُم َ
لحق َف ْ
ص ٌّ
(متابعات سياس���ية) نتابع فيه للقارئ الكرمي أهم ما تنتجه
مراكز الدراسات والبحوث في الدول املؤ ِّثرة عاملياً.
إننا ن���درك التحدي���ات الكبيرة الت���ي تواجهها الكلمة
املطبوعة (الكت���اب  -املجلة  -اجلريدة) ف���ي ظل االنفتاح
صرية ،وندرك أيضاً
الفضائي واإللكتروني ،وسيادة الثقافة ال َب َ
معدالت القراءة في عاملنا العربي في انحسار شديد؛ ومع
أن َّ
ً
ً
ذل���ك كله نعلم أن هناك عددا كبي���را من القراء اجلادين ال
زالوا يتطلع���ون إلى الكلمة الصادقة الت���ي تع ِّبر عن آرائهم
وتعالج تطلُّعاتهم وطموحاتهم ،ونرجو أن تكون مؤسسة البيان
 مبجلتها وتقريرها االرتيادي الس���نوي و ُكتُبها الدورية التيتصدر عن مركز البيان للدراس���ات واألبحاث  -أحد املنابر
الفكرية التي تُشبِع رغباتهم ،وتالمس احتياجاتهم.
إن جناح البيان واس���تمرار عطائها ومسيرتها الدعوية
مرهـ���ون  -بعد عون الله ،تعال���ى  -مبقدار ِح ْرص العلماء
واملفكرين وطلب���ة العلم على التفاع���ل والتواصل البنَّاء مع
مجلتهم ،وس���يزداد قوة وإشراقاً بتواصل القراء وتسديدهم،
وكم يس���عدنا أن نسمع ملحوظاتهم واقتراحاتهم التي ترتقي
مبجلتهم ،فأبوابنا مشرعة لكل نقد موضوعي ورأي هادف.
نس���أل الله  -تعالى  -أن يس���تعملنا جميعاً في طاعته،
ويوفقنا خلدمة دينه.

[ االفتتاحية ]

أيها الدعاة!...
الحمد هلل رب العالمين ،والعاقبة للمتقين ،والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين،
إن إجنـــازات الصحـــوة اإلس�لامية مبختلف أطيافها

املنهج أو ضعفه ،أن ينج َّر اخلطاب اإلسالمي بعيداً عن ميدانه،

الفكرية وتش��كالهتا اإلدارية ،كثرية جدًا؛ ومن العـــدل
املأمور به ش��رعًا االعتراف بالفض��ل ألهله امتثا ً
ال لقول

وفي هذه األثناء جت���ددت الدعوة إلى بناء خطاب دعوي

احلق َّ -
نس ُ����وا ا ْلف َْضلَ َب ْي َن ُك ْم َّإن ال َّل َه بمِ َا َت ْع َملُونَ
جل وعال َ :-
{وال َت َ
ير}[البقرة .]٢٣٧ :ومع تلك اإلجنازات احملمودة املشكورة:
َب ِص ٌ
هل نستطيع القول بأن الصحوة اإلسالمية تعيش أزمة؟
وما معامل تلك األزمة ومظاهرها؟ وما السبيل لعالجها؟

واجلواب :بالتأكيد هناك أزم���ة متعددة املظاهر واملعالم،

س���وف نقف في ه���ذه االفتتاحية على مش���كلتني من أخطر
املشكالت التي تواجهها:

المشكلة األولى :اضطراب الخطاب الدعوي:
وجد اإلسالميون أنفس���هم بعد أحداث احلادي عشر من

كثير منهم في
س���بتمبر في بؤرة االتهام ،فاس���تُهلكت طاقات ٍ
دفع الش���بهات والتهم التي أثيرت حولهم ،وسادت لغة الهزمية

االعتذارية ،واستُدرج بعضهم إلى س���جاالت عقيمة؛ ليقع في
مآزق فكرية لم يحس���ب لها حس���اباً .ومن السهل عند غياب
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ويتيه في غير سبيله.

عصري يس���توعب التحديات السياسية والثقافية التي تواجهه،
وهذا َح َس���ن بال ش���ك؛ فالتجديد مطلب ش���رعي ،وأساليب
اخلط���اب وقضاياه وأولوياته ينبغ���ي أن تتجدد من عصر إلى
َ
ويخاطب الناس على َق��� ْدر عقولهم ،وال يجوز االنكفاء
عصر،

أو االنغالق على أس���لوب واحد مهم���ا كان ناجحاً في وقت من
لكن بعض املهتمني بش���أن جتديد اخلطاب الدعوي
األوق���اتَّ .

يغفلون ع���ن قضية من أه���م املرتكزات املنهجي���ة ،وهي :أن
التجدي���د ال يعني حتريف الدين ،أو كتم بعض أحكامه ومعامله،

أو تطويعه؛ ليتوافق مع أهواء الناس وقيم الفلسفة البشرية .كما
أن التجدي���د ال يعني التكلُّف في مداراة الفكر الغربي ومجاراة

التيارات العلماني���ة والليبرالية في ش���عاراتها وقيمها املادية،
كما قال املول���ى َّ -
جل وعال { :-فَا َّتقُوا ال َّل���� َه َو َأ ِطي ُع ِ
ون َ )#١٥٠#وال
ين ُيف ِْس ُدونَ ِفي ا َأل ْر ِض َوال ُي ْص ِل ُحونَ }
ُت ِطي ُعوا َأ ْم َر ال ُْـم ْسرِ ِف َني  )#١٥١#ا َّل ِذ َ

,,
{و َأ ِن ْاح ُكم َب ْي َن ُهم
[الشعراء ،]١٥٢ - ١٥٠ :وكما قال  -عز وجل َ :-
بمِ َ����ا َأن َزلَ ال َّل���� ُه َوال َت َّتب ِْع َأ ْه َو َاء ُه ْم َو ْاحذَ ْر ُه ْم َأن َي ْف ِت ُن� َ
���وك َع ْن َب ْع ِض َما َأن َزلَ
ال َّل���� ُه إل َْي َك} [املائدة ،]٤٩ :وكما قال  -س���بحانه وتعالى { :-ث َُّم
َج َع ْل َن َ
ين ال َي ْعل َُمونَ }
اك َعلَى شَ ����رِ ي َعةٍ ِّم َن ا َأل ْمرِ فَا َّت ِب ْع َها َوال َت َّتب ِْع َأ ْه َو َاء ا َّل ِذ َ

[اجلاثية.]١٨ :

لقد ركب هذه املوجة ثلة من املفكرين احملسوبني على الصحوة

تجدي���د الخطاب الدع���وي إنما يكون على
المن���زل؛ وذلك
منه���اج النب���وة بالوح���ي
َّ
بفهم���ه وتعظيم���ه واالستس�ل�ام ألم���ره
ونهي���ه ،وعدم التقدم بي���ن يديه ،وتنقيته
من شوائب الضاللة ومفاسد أهل األهواء

اإلسالمية ،وكانت البداية في ترجيح االختيارات الفقهية الضعيفة

,,

بحجة التيسير ،دون التزام املنهج العلمي عند الفقهاء واألصوليني،

فيعلو صوت األثرة واألنانية ،ويكثر التهارش والتدابر والبغي،
وتُغلق أب����واب احل����وار والتصالح ،ورمب����ا تطلَّع بعضهم إل����ى الصدارة

إن االضطراب والتذبذب ف���ي خطابنا الدعوي من عالمات
ضع���ف اليقني وقلَّة البضاعة ،وليس أض َّر على األمة من التفريط

لقد عش����نا فترة من الزمن نتألم من اخلالف والصراع الذي

ث���م انتهى عند بعضهم إلى الوقوع في إش���كاالت عقدية تناقض
السنة واجلماعة املتفق عليها.
أصول أهل ُّ

بثوابت الدين ومح َكمات الش���ريعة ،وقد أدى هذا االضطراب إلى

تضييع الفرص ،وتشتُّت اجلهود ،وانتشار احليرة والقلق في صفوف
كثير من أبناء األمة ،خصوصاً عند النوازل واملسائل الكبيرة!
جتديد اخلطاب الدعوي املأمور به شرعاً ،إمنا يكون على

منهاج النبوة بالوحي املنزَّل؛ وذلك بفهمه وتعظيمه واالستسالم

ألمره ونهيه ،وعدم التقدم بني يديه ،وتنقيته من شوائب الضاللة
بح ْسن توظيف قواعده وكلياته ،وتنزيل
ومفاسد أهل األهواء ،ثم ُ

أحكامه ومقاصده على واقع األم���ة بفهم وبصيرة .قال الله -
الس ُبلَ َف َت َف َّرقَ
{و َأ َّن َهذَ ا ِص َر ِاطي ُم ْس���� َت ِق ًيما فَا َّت ِب ُعو ُه َوال َت َّت ِب ُعوا ُّ
تعالى َ :-
ب ُِك ْم َعن َسبِي ِل ِه َذ ِل ُك ْم َو َّصاكُ م ِب ِه َل َع َّل ُك ْم َت َّتقُونَ } [األنعام.]١٥٣ :

فاالس����تقامة عل����ى ال َه���� ْد ِي النبوي والتمس����ك مبحكمات

الشريعة من الكتاب والس����نة الصحيحة ،هي الطريق الصحيح

لبناء خطاب دعوي متماسك يواجه طوفان الشبهات التي يثيرها
بعض أدعياء الليبرالية ورؤوس التغريب في مجتمعاتنا.
المشكلة الثانية :األزمة األخالقية:

اذهب إلى أي بلد شئت ،وتأ َّمل حال الدعاة مبختلف أطيافهم

الكبيرة والصغيرة ،املنظمة أو غير املنظمة ،فإنك س����تجد شرخاً
متج����ذراً َف َّرق الصف����وف وأذهب ريح األمة؛ فب��ي�ن آونة وأخرى
نس����مع عن خالفات حادة بني الرموز الدعوية القيادية  -فض ً
ال
ع����ن القواعد واألنصار  -ثم متتد هذه اخلالفات والنزاعات إلى

وس����ائل اإلعالم التي جتد فيها مادة مثيرة للتس����ويق والتصعيد،

ُشحن الساحة الدعوية بالقيل والقال،
فيزداد التشنج واالنفعال ،وت َ
وتنتهي بعد ذلك إلى تص ُّدعات وانشقاقات صاخبة.

ومع شدة املراء واجلدل تبدأ بعض كوامن النفوس املريضة بالظهور؛

والرئاسة.

قد يحدث بني بعض السلفيني واإلخوان ،وندعو إلى احلوار اجلاد

بعلم وعدل ،ونسعى لرأب الصدع وتقريب اإلخوة لبعضهم ،ثم ها

نحن نس����مع اآلن عن تصدعات مؤملة داخل التيار السلفي نفسه
م����ن جهة ،وداخل التيار اإلخواني م����ن جهة أخرى ،ليس في بلد

واحد فقط ،بل في عدد من البلدان.
ما الذي يجري أيها العقالء؟

زهد بعضه���م بالتربية ،وأُهمِ لَ���ت مناهجها الدعوية،
لقد َّ

و ُه ِج َر كثير من محاضنها اجلادة ،ثم اس���تُهلكت طاقات الدعاة

في جوانب مفضولة لم تتذوق فيها حالوة العبادة ،وأنس الصلة
باللهَّ ،
جل وعال .فكانت هذه بعض الثمار.
إنه���ا حقاً أزم���ة أخالقية تؤكد أن التربي���ة اإلميانية هي

الركيزة األساس التي ينبغي أن تبنى عليها الدعوات.
نع���م! إنها التربي���ة التي ته ِّذب النفس البش���رية ،وتداوي
أمراضه���ا ،وتكبح جماحها ،وتس���مو بها بعي���داً عن احلظوظ

والش���هوات ،وهي الضمانة احلقيقية التي تبني الصف وتوحد

القلوب ،حتى عند االختالف وتباين االجتهادات.
إنها مهمة عظيمة ُ
ش ِّرف بها األنبياء  -عليهم الصالة
والسالم  -كما قال الله  -تعالى ُ { :-ه َو ا َّل ِذي َب َع َث ِفي ا ُأل ِّم ِّي َني
���اب َوال ِ
ْـح ْك َم َة
َر ُس����و ًال ِّم ْن ُه ْم َي ْتلُو َعل َْيهِ ْم آ َيا ِت���� ِه َو ُي َز ِّكيهِ ْم َو ُي َع ِّل ُـم ُه ُم ال ِْك َت� َ
الل ُّمب ٍِني} [اجلمع����ة .]٢ :وفالح األمة
َوإن كَ ا ُن����وا ِمن َق ْبلُ َل ِف����ي َض ٍ
أفراداً وجماعات منوط بتزكي���ة النفس وتطهيرها .قال
���اها}
اب َمن َد َّس� َ
الله  -تعالى َ { :-ق ْد َأ ْفل ََح َمن َز َّك َاها َ )#!٩!#و َق ْد َخ َ

[الشمس.]١٠ - ٩ :

فهل ي���درك الدعاة هذه الغاي���ة العظمى ويجعلونها
أص ً
ال أصي ًَ
ال في برامجهم الدعوية؟

هل نستطيع القول بأن الصحوة اإلسالمية تعيش أزمة؟
العدد 269



[ العقيدة والشريعة ]

مدافعة
الشبهات

أجه��ش العالم��ة إبراهيم بن جاس��ر  -رمحــه
اهلل ( -ت 1338ه��ـ) بالبكاء ،ملا ق��رئ عليه يف كتاب
الس��نة النبوية يف نقض الشيعة والقدرية
(منهـاج ُّ
املطهر احللي وما
البن تيمية)؛ حيث جاء قول ابن
ِّ
فيه من ش��بهات ومغالطات ،مث قال اجلاسر لطالبه:
يقي��ض اهلل هل��ذا الطاغي��ة
أيه��ا اإلخ��وان! ل��و مل ِّ

وأمثاله مثل هذا اإلمام الكبري؛ فمن الذي يس��تطيع
الرد واإلجابة عن هذه الشبهات؟
وإذا جتاوزن���ا ما قاله الع َّ
المة ابن جاس���ر؛ إذ ال تخلو
األرض من قائم لله  -تعالى  -بحجة ،ويحدثنا عن السبيل
إلى التعامل مع الشبهات ومدافعتها.
فالشبهــة إن كانت واضحة البطالن ،ظاهرة العوار لكل
ذي عينيــن ،ال يُلتفــت إليها؛ فإن اخلوض في إبطالها تضييع

د .عب��د العزيز بن حممد آل عبد اللطيف

(*)

www.alabdulltif.net

للــزمــان ،وإتعاب احليوان ،وإمنا املـدافعة للشبهات التي
يَ ِضل بها بعض الناس ؛ «إذ ال يش���به على الناس الباطل


احملض ،بل ال بد أن يُشاب بشيء من احلق».

كمــ���ا ينبغي التوس���ط مع الش���بهات في ح��� ِّد ذاتها؛

فالشبهات املغمــورة ،واالعتراضات املطمورة ال يُلتفت إليها
بدعوى الرد واملناقشة؛ إذ في ر ِّدها إظها ٌر لها بعد اندراسها،

اس���تفحلت وأوقعت
وإحياءٌ لرميمها ،ولكن الش���بهات التي
ْ
حيرة ولبس���اً عند فئام من املس���لمني ،فاملتعينَّ مدافعاتها
ومناظرة أربابه���ا ومجادلتهم .قال اب���ن تيمية« :كل من لم
يناظــ���ر أهل اإلحلــاد والبــدع مناظ���رة تقطع دابرهم ،لم
يكن أعطى اإلسالم حقه ،وال و َّفــى مبوجب العلــم واإلميان،
وال حصــل بكالمه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس.»...
(*) أستاذ مشارك في قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة في جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية  -الرياض.
 انظر ترجمته في علماء جند للبسام.293 - 277/1 :
 في كتابه  -املردود عليه  -منهاج الكرامة ،وقد س َّماه ابن تيمية :منهاج الندامة،
بالسنة ،انظر :منهاج
كما سمى مؤلفه بابن ِّ
املنجس ،ووصفه بأنه أجهل خلق الله ُّ
السنة.127/4 ،21/1 :
ُّ
 علماء جند للبسام.281/1 :
 مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب.93/4 :
 انظر :التدمرية ،ص.106 :
 مجموع الفتاوى.37/8 :
 درء تعارض العقل والنقل ،357/1 :وانظر :زاد املعاد.639/3 :
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السنةَ ،ل ُيحقق َمنَعة
إن تربية األمة على االستعالء باإلميان ،واالعتزاز باإلسالم ولزوم ُّ

وسالمة من الشبهات؛ فالشبهــات َت ْعلــق بالقلــوب الضعيفــة والنفوس املنهزمة

وكذا التوس���ط مع الشبهات أثناء سماعها من اآلخــرين،

« :في ه���ذه اآلية ترتيب غريب عجيب ،بالغ في ا ُحل ْس���ن؛

وال يُه َم���ل كل من وقع في حيرة أو اش���تباه؛ فهذا اإلعراض

واخلديعة أن صغت إليه قلوبهم ومالت ،ثم تس���بب عن صوغ

أو ورودها من املخاطبِني؛ فال يزجر كل سائل تَ ْعرض له شبهة،

ألن الس���بب األول :هو الغرور واخلديعة ،فتس َّبب عن الغرور

واإلهمال قد أفضى ببعضهم ،إلى زندقة ،وخروج عن اإلسالم

القلوب وميلها أنهم أحبوه ورضوه ،ثم تسبب عن كونهم أحبوه

َصــد الشبهــات،
والسنة .وكذا احلذر مما يقابل ذلك ،من تَق ُّ
ُّ
أو دعوة الناشئة إلى إثارة أي شبهة أو إشكال ،كما يفعله بعض

املعاصرين؛ فإن تت ُّبع الش���ـــبهات وحصــرها ليـس مقــدوراً

ورض���وه أن اقترفوه ...واملؤمنون يعرفون زخارف الش���يطان
ووحيه؛ فيتباعدون منه ويجتنبونه» .


ومفه���وم اآلي���ة أن اإلميان باليوم اآلخ���ر يحقق مجانبة

وال مشروعاً؛ فالش���بهات ال تنقضى ويستحـــيل حصــرها.
وال يكلِّــف اللــه نفس���اً إال ُو ْس���عها؛ «فاملعارضات الفاســدة

اس���تنارت بصائرهم ،فنظروا في حقائق األمور؛ فال يه ِّولون

لها؛ فإن هذا من باب اخلواطر الفاسدة ،وال يحصيه أحد إال

وكذا؛ فإن تربية األمة على االستعالء باإلميان ،واالعتزاز

الت���ي ميكن أن يوردها بعــض النــ���اس علــى األدلة ال نهاية
الله ...فاخلواطر الفاسدة التي تقدح في املعلــومات ال نهــاية

اإلصغ���اء إلى هذا اخلداع والتزوي���ق؛ فاملؤمنون باآلخرة قد
زُخ ُرف القول ،أو معسول الكالم.

الس���نة ،لَيُحقق َمنَعة وسالمة من الشبهات؛
باإلس�ل�ام ولزوم ُّ

لها ،وال ميكن اس���تقصاء ما يَرِ د على النفوس من وس���اوس

فالش���بهــات تَ ْعلــق بالقلــوب الضعيفــ���ة والنفوس املنهزمة؛

طريق ،وال َذ َكر َّ
كل ما يخطــر بالبال من الش���بهات وجوابها؛

ضعــف َ
وخ َور ،وانسياق مع الشبهات ،وانصياع لالعتراضات!

الشيطان»« .والقرآن ال يُذكــر فيــه مخاطبة كل مبطل بكل

فإن هذا ال نهاية له وال ينضبط».

فهي محل قابل لتلك الشبهات ،وكم ج َّرت الهزمية النفسية من
وم���ن احلقائق اإلمياني���ة التي ينبغي اس���تصحابها في

كما ال تُذكــر الش���بهــة ابتــدا ًء واس���تقــالالً ،بل يقــرر

مدافعة الش���بهات أن ف���ي القرآن العظيم ما ي���ر ُّد على كل
{وال َي ْأ ُتو َن َك بمِ َ َث ٍل إ َّال جِ ْئ َن َ
ْـح ِّق
اك بِال َ
مخال���ف ،كما قال  -تعالى َ :-

ومــن مدافعــة الشبــهات :حتقيق اليقني ،وترسيخ اإلميان؛

 -رحمه الله « :-لو تد َّبر إنس���ان القرآن كان فيه ما ير ُّد على

احلق ،ويبينِّ الهدى بأدلته وبراهينه (النقلية والعقلية) ،ثم يجيء
اجلواب عن الشبهات الواردة َعقِ ب هذا التقرير والتأصيل.

القلب باإلميان وخالط بشاشة القلوب؛ فال يقع
فإذا انش���رح
ُ

انتكاس أو ارت���داد .قال ابن القيم« :ومت���ى وصل اليقني إلى
القلب ،امتأل نوراً وإشراقاً ،وانتفى عنه ك ُّل ريب وشك وسخــط
وهــ ٍّم وغــ ٍّم ،فامتــأل محبــة لله ،وخــوفاً منه ،ورضاً به».

���ي ِاط َني
ق���ال الله  -تعالى َ :-
{وكَ ذَ ِل َك َج َع ْل َنا ِل ُك ِّل َنب ٍ ِّي َع ُد ًّوا شَ � َ
اإلنس َوالْـجِ ِّن ُي ِ
ورا َول َْو شَ َاء َر ُّب َك
ِ
وحي َب ْع ُض ُه ْم إلَى َب ْع ٍض ُز ْخ ُر َف ا ْلق َْولِ غُ ُر ً
ين ال ُي ْؤ ِم ُنونَ
َم����ا َف َعلُو ُه فَذَ ْر ُه ْم َو َما َي ْف َت ُرونَ َ )#١١٢#و ِل َت ْص َغى إل َْي���� ِه َأ ْف ِئ َد ُة ا َّل ِذ َ
ب ِ
���و ُه َو ِل َي ْق َترِ فُوا َما ُهم ُّم ْق َترِ ُف����ونَ } [األنعام.]١١٣ - ١١٢ :
ِاآلخ َر ِة َو ِل َي ْر َض� ْ

يقول العـــ َّ
المة محمــد األمـــني الش���نقيــطي  -رحمه الله
 الدرء.262 ،162/3 :
 الدرء.88/8 :
 انظر :كتاب اإلميان البن تيمية ،وكتاب فقه الرد على املخالف خلالد السبت ،ص:
.283
 مدارج السالكني.398/2 :

���يرا} [الفرقان .]٣٣ :قال اإلمـام أحمـد بن حنبـل
َو َأ ْح َس َ
���ن َتف ِْس ً

الس���نة يجزمون أن أهل
كل مبت���دع وبدعته»  .كما أن أهل ُّ


البدع ال يكادون يحتجون بحجة سمعية أو عقلية إال وهي عند
التأ ُّمل حجة عليهم.

وم���ن األجوبة املهمة جتاه الش���بات عموم���اً :االحتجاج

والسنــة؛
بج َمـــل اإلسالم
مبحكمات الشــريعة ،والتمســك ُ
ُّ

إذ ال يحت���ج باملتش���ابه احملتـمـل علــى احملــ َك���م القطعــي
اجللــي إال أهل الزيغ ،وقد احتفى الش���يخ اإلمام محمد بن
عب���د الوهاب  -رحمه الله  -به���ذا اجلواب املجمل ،كما في
رسالته املتينة« :كشف الشبهات».
ومن س���بل املدافعة ما ق َّرره يحيى العمراني (ت 558هـ)
 العذب النمير ،حتقيق :خالد السبت = 584 ،581/2 :باختصار.
 أخرجه اخل َّ
السنة.547/1 :
الل في ُّ
 انظر :مجموع الفتاوى البن تيمية ،254/6 :وحادي األرواح البن القيم ،ص.208 :
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قائ ً
ال« :وال تزول الشبهة عن قلوب العامة إال من حيث دخلت،
وقد كان  #يزيل الشبهة من حيث علم دخولها»( .ثم ساق
األدلة على ذلك).

البغي والعدوان ،ويتحرى العدل واإلنصاف؛ «فـاإلنس����ان إذا اتبع
الع����دل نُ ِصر على خصمه ،وإذا خ����رج عنه طمع فيه خصمه».
وليح����رص على مطالعة أحوال الس����لف وآدابهم في التعامل مع

ومما ينبغي مراعاته في هذا املقام :النظر في أحوال أرباب
الشبهات ،ومدافعتهم باألسلوب األقوم واملالئم ،والذي يحقق دفع

الش����بهات ،وجدال املخالفني ومناظرتهم  ،كما يتعني الرس����وخ


في العلم الش����رعي ،والتم ُّكن من الفقه لدين الله تعالى ،والدراية

الس����نة« :واأللفاظ في املخاطبات تكون بحسب
الشبهة وإظهار ُّ

بأساليب احلوار ،وطرائق دفع الشبهات ،وال ُد ْربة على احملاورات

حتصنهم وتس����لُّحهم  -على صفة غي����ر الصفة التي كانت عليها
ُّ

ويحضره اجلواب ،ويس����رع إليه الفهم مبقطع احلجة» ومن كانت

احلاجات ،كالسالح في احملاربات ،فإذا كان عدو املسلمني  -في
فارس والروم ،كان جهادهم بحسب ما توجبه الشريعة التي منباها

على حتري ما ه����و لله أطوع وللعبد أنفــع» .وقال الع َّ
المة ابن
الذاب
السنة،
ُّ
الوزير (ت  840هـ)  -رحمــه الله « :-احملامي عن ُّ
عن حماها كاملجاهد في س����بيل الل����ه  -تعالى  -يُع ُّد للجهاد ما

{و َأ ِعدُّ وا
اس����تطاع من اآلالت والعدة والقوة ،كما قال  -تعالى َ :-

َل ُهم َّما ْاس���� َتطَ ْع ُتم ِّمن ُق َّوةٍ } [األنفال .]٦٠ :كما يُ َّ
الس����باب
حذر من ِّ
والش����تائم وبذاءة القلم واللس����ان أثناء معاجلة الشبهات« :فإن

الرد مبجرد الش����تم والتهويل ال يعجز عنه أحد» .وكذا يجانب
 االنتصار ( اجلزء األول).94/1 :
 مجموع الفتاوى البن تيمية.107/4 :
 إيثار احلق على اخللق ،ص.20 :
 مجموع الفتاوى .186/4 :والكالم البذيء يدل على انقطاع صاحبه وقلة علمه ،كما
قال العمراني في االنتصار.91/1 :
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واملناظ����رات .قال ابن عبد البر« :ليس كل عالم تتأتى له احلجة،

هذه خصاله ،فهو أرفع العلماء ،وأنفعهم مجالسة ومذاكرة».
ث���م إن علـــيه  -أوالً وأخيراً  -أن يس���تعني بالله وحده؛
فما لم يكن بالله ال يكــون ،وكما قـــال الشيخ اإلمام محمــد
ب���ن عبد الوهاب  -رحمه الله « :-لك���ن إذا أقبلت على الله،
وأصغي���ت إلى حججه وبيناته ،ف�ل�ا تخف وال حتزن ،إن كيد
الش���يطان كان ضعيفاً ،والعامي من املوحدين يغلب األلف من
{و َّإن ُج َند َنا َل ُه ُم
علماء هؤالء املش���ركني ،كما قال  -تعالى َ :-
ا ْل َغا ِل ُبونَ } [الصافات.]١٧٣ :
 الدرء.409/8 :
 انظر :كتاب فقه الرد على املخالف خلالد السبت ،وقد انتفعت به في هذا املقال .ومنهج
اجلدل واملناظرة لعثمان علي حسن.
 جامع بيان العلم.968/2 :
 كشف الشبهات ،ص.39 :
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[ العقيدة والشريعة ]

«

مقدمات
ِّ
في
خدمة
المذهب
ه�������ش�������ام ول������ش������ك������ر

(*)

Abu_amro1@hotmail.com

وملا كان للمذهب أمهيته العلمية يف نفسه أو ً
ال ،وآثاره اإلجيابية يف ضمان
ُّ
التفقه يف دينها ،واحلفاظ على نسيجها
وحدة البالد ،وتوحيد منهج
االجتماعي والنفسي ثانيًا؛ اخترت من خالل هذه الورقات بيان ست
مقدمات أحسبها  -حبول اهلل  -خادمة ملا حنن فيه.

املقدمة األوىل :يف مصطلح (املذهب):

إن اس��ت��ش��ع��ار ك��ث�ير م���ن ال���دول

ضعِ ه اللغوي على م���كان الذهاب؛ أي:
إذا كان مصطل���ح (مذهب) ي���دل في أصل َو ْ
الطريق ،واش���تُهر اصطالحاً في الداللة على األحكام التي اش���تملت عليها املسائل،

ومت��اس��ك��ه��ا االج��ت��م��اع��ي نتيجة

املعاد؛ فإن حقيقته العلمية ،وبُع َده االصطالحي الدقيق يتجاوز ذلك إلى الداللة على
املنهج األصولي املعت َمد في استنباط أحكام املسائل؛ ألن الذي مييز مذهباً عن مذهب

اإلسالمية اليوم خلطر الفتاوى
هتدد أمنها النفسي والروحي،
اليت ِّ
األح���داث ال�تي يشهدها العامل،
واآلثار املترتبة على سياساهتا يف
تدبري الشأن الديينَ ،د َف َعها إىل
اخت���اذ جمموعة م��ن اإلج����راءات

خلدمة مذهبها الفقهي والعقدي
وتثبيت مظاهرمها.
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واجلام���ع بني املعنيني هو :أن الطريق توصل إل���ى املعاش ،وتلك األحكام توصل إلى

آخ���ر ،ليس مجموع هذه األحكام التي انتهت إليها اجته���ادات علمائه وحواها تراثه
الفقه���ي ،وإمنا الذي مييز املذهب :هو ذلك املنهج املعت َبر(  في تخريج الفروع وبناء
األحكام .وما األحكام بهذا االعتب���ار إال نتيجة للتطبيق العلمي ألصول وقواعد هذا

(*) دكتوراه في الفقه وأصوله  -املغرب.
(  يجب التنبيه إلى أن أصول هذا املنهج أصول شرعية استُمدت حجيتها من نتائج االستقراء للغة العرب ومسالك َف ْهم
الكتاب والسنَّة وداللتهما عند الصحابة ،رضي الله عنهم .ومن اطلع على ذلك في مظانه تبينت له حقيقته.

املنهج في آحاد املسائل ومناطاتها اجلزئية .ومن تأ َّمل تراث

ابت���دا ًء من غير تبينُّ ؛ فكم من قول مخالف كان مرجوحاً في
زمن وحال معني ،صار راجح���اً العتبارات اقتضت ترجيحه

تكاد جتد مذهبـاً من مذاهبهــم إال واش���تُهر أعالمه بتآليف

واحد من أئمة املذهب نفسه ،أو قول مخالِف صارت مراعاته
أمراً مطلوباً جارياً على أصول الشريعة ومقاصدها( .

املذاه���ب ،أدرك أنهم  -كما تركوا لألم���ة تآليف في الفقه
 ترك���وا أيضاً تآليـف في علــم أص���ول الفقـــه؛ حتـــى الفي هذا الفن أسس���ت ألصول وقواعد النظر الفقهي ضمن

علمي جتلت حقيقته بص���ورة عملية واضحة في كتب
منهج
ٍّ
فقه احلديث.

حتص���ل مما تقدم ،أنه ال ميك���ن احلديث عن املذهب
وإذا
َّ
إال باعتب���اره منهجاً علمياً أصولياً يضب���ط العملية الفقهية
االس���تنباطية؛ تب�َّي�نَّ لنا خط���أ العدول عن ه���ذه احلقيقة

االصطالحية ،وآثاره السلبية املتمثلة في ما يلي:
أو ً
املؤهلة لالجتهاد
ال :غياب أو ن���درة القيادات العلمية
َّ
بنا ًء على أصول املذهب بسبب ما اشتُهر من أن عالم املذهب:

هو َم���ن حفظ املتون وعرف األقوال واآلراء التي انتهى إليها
علم���اؤه املتقدمون ،ال َمن علم أصول���ه وامتلك القدرة على

توظيفها واستثمارها.

ثاني��ًا :اعتبار كل اجتهاد على خالف مش���هور املذهب
خروج���اً عنه؛ وهو خطأ مر ُّده إلى عدم إدراك الفرق الدقيق

بني االجته���اد في إطار أصول املذه���ب ،وبني اخلروج عنه
إل���ى مذهب آخر؛ ألن التقليد في األصول ال يعني بالضرورة
التقليد في الفروع ،ولو سلَّمنا بذلك االعتبار الذي ال يستقيم

على مي���زان العلم وال على واقع حرك���ة االجتهاد في تاريخ

املذاه���ب الفقهية ،ألخرجنا أكثر أه���ل العلم عن مذاهبهم؛
م���ع أن الدارس لتراث املذاهب واجتهادات علمائها :كمحمد

ابن احلس���ن الشيباني وأبي يوس���ف من احلنفيـــة ،وابـــن
عبد البر القرطبي ،وابن العربي املعافري ،وابن رشد احلفيد

من املالكية ،واملازري من الش���افعية ،وابن تيمية وتلميذه ابن
القيم من احلنابلة ،يقف على مسائل كثيرة خالف فيها هؤالء
األعالم أئمتهم مــن غـــير أن يقـــدح ذلـك في حنفيتهــــم
أو مالكيتهم أو ش���افعيتهم أو حنبليتهم ،وإمنا ظلوا منتسبني
إلى مذاهبهم ملتزمني بأصولها نظراً واستنباطاً.
إن التمذهب أو االلت���زام باملذهب ال يعني  -في الرؤية

املذهبي���ة املبنية على قواعد العل���م وأصوله ،ال على النزعة
العصبية أو التقليد األعمى أن االختالف أمر مقصود لذاته؛
فال ينبغي باسم املذهب أو املذهبية التعصب ألقوال املذهب،
َ
وط ْرح ما خالفها من أقوال املذاهب األخرى ،أو احلكم بخطئها

ف���ي دليل احلكم أو مناطه ،وكم من قول مخالِف قال به غير

ثالث��ًا :تخريج َح َملَة للفقه ليس���وا بفقهاء؛ ومثل هؤالء

غي���ر قادرين على اقتحام باب االجته���اد في قضايا العصر
ومستجداته ،فض ً
ال عن التصدي لكل فِ ْكر دخيل أو منحرف،
أو حتى امت�ل�اك القدرة على االس���تدالل على صحة ُح ْكم
مس���ألة؛ لكونهم تلقَّوه جاهزاً من غير دراية ألصله وطريقة

اس���تنباطه ،وحت���ى إن علموا ذلك؛ فهم غي���ر قادرين على
النظر في غير الصور والش���واهد العالقة في محفوظهم إلى
مثيالتها قياساً واستصالحاً ،مما أضفى على املذهب صفة
القصور واجلمود في إنتاج فقه معاصر يخدم واقعه ،ويجيب
عن قضاياه.

من هنا ندرك سبب املوقف الصارم البن رشد من متفقهة

ض ِع كت���اب (بداية املجتهد ونهاية
زمان���ه ،والذي دفعه إلى َو ْ

املقتص���د) عندما أخرجوا الفقه ع���ن مدلوله االصطالحي
العلم���ي وحملوه عل���ى حفظ األحكام واملتون واملس���ائل من
يحصلوا َمل َ َكة الفقه التي مت ِّكنهم من استثمار أدوات
غير أن
ِّ

النظر واالستنباط وقواعد االجتهاد في مقارنة عجيبة ذات
داللة بني بائ���ع اخلِ فاف الذي ال َّ
حظ له من عمله إال إمداد
املش���تري بنوع اخلف امل���راد جاهزاً ،وب�ي�ن صانع اخلِ فاف

وصنْع ِخفاف
ال���ذي امتلك القدرة واخلبرة الالزمة إلنت���اج ُ
جديدة بحسب الطلب (نوعاً ومقاساً ولوناً) كما يُنتِج الفقيه
املس���تجمع لش���روط االجتهاد وأدوات الصناع���ة الفقهية
ُح ْكم ما اس���تجد من نوازل ووقائع؛ فيُلبس���ها أحكاماً تليق

بخصوصياتها احمليطة بها بحس���ب الزمان واملكان والعـوائد
واألحـ���وال .قـال  -رحمه الله  -في هذا الصدد « :فإن هذا
الكتاب إمنا وضعن���اه ليبلغ به املجتهــد في هـذه الصنــاعة

يحصل قبله من
حصــل ما يجب له أن
ِّ
رتبــة االجتهــاد؛ إذا َّ

القدر الكافي له في علم النحــو والــلغة ،وصناعة علم أصول
مس���او جلـــرم هــذا الكتـــاب
الفقه ،ويكفي من ذلك ما هو
ٍ
أو أقل .وبهذه الرتبة يس���مى فقيهاً؛ ال بحفظ مسائل الفقه،

ولو بلغت في العدد أقصى ما ميكن أن يحفظه إنس���ان ،كما
(  من شواهد ذلك مراعاة اإلمام مالك  -رحمه الله  -لقول أبي حنيفة في مسألة
وقوع نكاح الشغار ،عم ً
ال بأصل مراعاة اخلالف.
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جند متفقهة زماننا يظنون أن األفقه هو الذي حفظ مسائل
أكثر ،وهؤالء َع َرض لهم شبيه ما يَعرض ملن ظن أن ا َ
خلفَّاف
ه���و الذي عنده ِخفاف كثيرة ال الذي يقدر على عملها ،وهو

بَينِّ أن الذي عنده ِخفاف كثيرة س���يأتيه إنسان بقدم
ال يجد في ِخفافه ما يصلح لقدمه؛ فيلجأ إلى صانع
اخلِ فاف ضرورة ،وهو الذي يصنع للقدم خُ ّفاً يوافقه؛
فهذا هو مثال أكثر املتفقهة في هذا الوقت»( .
ً
رابعًا :التعصب في األحكام التي اش���تُهر العمل
بها في املذهب مع العلم بوجود املخالف لها من علماء

املذهب نفس���ه ،فأحرى بذلك أهل املذاهب األخرى.

تُ َعد ،ومستوى األعداد التي ت َُخ َّرج سنوياً في مجال الشرعيات
في اجلامعات وامل���دارس واملعاهد الدينية يتحصل لديه وجه

القصور في حتقيق هذا الشرط.

وم�تى كان العامل املس��تجمع لش��روط العل��م النظرية
خملاً بش��روطه التربوية ،مل يثق الناس به وإن حوى من
أس��فار العلم ما ال حيصى كثر ًة ،وصارت إساءته إىل الدين
قبل املذهب أكثر من خدمته

وس��� َعة في استيعاب األقوال
مما يُفقد العالم مرونة َ

املخالفة أو التعامل معها من غي���ر جتريح وتنقيص ألهلها.
ومن تأ َّمل س���يرة أئمة املذاهب  -رحمهم الله جميعاً  -وتتبع

أقوال كل واحد منهم في ح���ق من خالفه ،وقف على مناذج
راقية ،ومستويات عالية في تدبير االختالف.

املقدمة الثانية :فقه أصول املذهب:
مل���ا كان كل مذهب محكوم���اً بأصول ضابط���ة لعملية

االجته���اد فيه ،وكانت أية محاولة للتصدي إلى الفتوى خارج
ض ْرباً في عماية وجترءاً على دين الله ،وتوقيعاً
هذه األصول َ

باسمه على غير علم وبصيرة ،كان فِ قْه هذه األصول مطلوباً
لتقلُّد منصب الفتوى في املذهب .غير أن متام الفقه املقصود
هنا؛ هو الفقه الذي يجمع بني العلم بها في نفس���ها ،والعلم
مبس���الك َف ْهمِ ها ،ثم العلم بكيفية إجرائها وتنزيلها َو ْف َق حال

املقدمة الثالثة :القيادة التربوية:
إذا كان العلم���اء ورثة األنبياء في القول والفعل والتقرير؛

فإن عل���ى العالم املنتصب له���ذه الوراثة العلمي���ة واإلمامة

التربوي���ة ،أن يتخل���ق  -قبل غيره ِ -
بخاللِه���ا الربانية؛ فهي

امليثاق الذي أخذه على نفس���ه ،والعهد الذي سيُسأل عنه بني
ي���دي ربه؛ فال خير في علم لم يُ ِ
كس���ب صاحبه ِحلْماً يتخلق

به ،وليأخد بحــظ وافــر من س���يرة س���ـــيد العلماء ،وأسوة

الدع���اة ،وإمام اخلطباء ،وأمني خامتة الرس���االت محمد بن
عبد الله  #الذي كان لخِ ُ لُقه ومعاملته أثر في خدمة دين الله،

والتمكني لــه قبــل البعثـة متهـــيداً ،وبعدهـا تأسيس���اً ،فما
كان  #يلقى أصحابه إال َح َس َن السريرةَ ،طلْق الوجه ،صادقاً
في القول ،مس���ارعاً في الفعل ،حريصاً على اخلير والنصح،
مش���فقاً على الكل ،أميناً عليهم ف���ي الدين والنفس والعِ رض

الزمان وأهله؛ فهو إذن فِ قْه مقيد بشرطني:
األول :العلم ،درءاً ملا يقع بس���بب اجلهل بهذه األصول

بح ْس���ن ا ُ
خللُق في
واملال حتى ش���هد له احلق  -جل وعال ُ -

بالعمل امتالك القدرة على اس���تثمار هذه األصول وإعمالها

ب�ي�ن القيادتني العلمية والتربوية ،وهو ما كتب الله لهم به نوراً

من انحراف منهجي في الفهم واالستنباط ،والتنزيل.
والثاين :العمل ،لئال يصير العلم نفسه مقصوداً .واملراد
فيما يَعرِ ض للنظر من قضايا مستجدة ونوازل طارئة.

و َمن َخ ِب َر هذه األصول اكتش���ف ما تنطوي عليه من منهج

علمي تقعيدي مستغرِ ق جلميع مجاالت النظر ،وكليات متحررة
(نظرياً) من قيود الزمان وامل���كان غير قاصرة عليهماَ ...م ْن
حتصل ملن
حتصل له اجل���واب كما
أح َك���م فقهها بضوابطها
َّ
َّ
َقبْلَه من فقهاء املذاهب املتقدمني؛ غير أن من استقرأ واقعنا
الي���وم ،وتأ َّمل حصيلة اجلهود التي تُبذل وبرامج التكوين التي

(  بداية املجتهد ونهاية املقتصد.340/2 :
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���ق َع ِظ ٍيم} [القلم .]٤ :وليتأمل
{وإن ََّك َل َعلَى ُخ ُل� ٍ
قوله  -تعالى َ :-
بعده س���يرة أئمة املذاهب الذين تخلَّقوا بهدي النبوة؛ فجمعوا
في الفهم ،وذِ كراً في األرض ،وإمامة في الدين ،وش���هادة على
الناس ،وجعلهم مقصداً لطلب العلم والتخلُّق بآدابه.
ومتى كان العالم املستجمع لشروط العلم النظرية مخلاً

بش���روطه التربوية ،لم يثق الناس به وإن حوى من أس���فار

العل���م ما ال يحصى كثر ًة ،وصارت إس���اءته إلى الدين قبل
املذهب أكث���ر من خدمته ،ومثل ه���ذا ال يع َّول عليه ال في

خدمة الرس���الة التي ُح ِّمل بها ،وال في خدمة املذهب الذي
تصدر لإلفتاء باسمه.
َّ

املقدمة الرابعةِ :
ص ْدق التوجهات واألهداف:
وهو أمر موكول للحكومات واجلهات املشرفة على حتديد

البرامج وإعداد املخططات ،و تنفيذ التوجهات:

فأما على مستوى برامج التكوين اخلاصة بإنتاج العلماء،

ف���إن القاعدة في ه���ذا الباب هي أن���ه« :ال يُنْتِج العال َم إال
العال ُم»؛ إذ األهلية فيما نحن فيه بشقيها (العلمي والتربوي)
شـرط أسـاس ،وأي اعتبـارات أخـرى تنقض هذا الشـرط،

أو ال تبقي إال َر ْسمه تُ َعد مجــازفة مبجـال ال يقبل ذلك؛ إن
كنا – حقاً  -نروم إنتاج علماء قادرين على تثبيت وحدة البالد

املذهبية ،والتصدي لكل ما يهددها من شبهات وأفكار.

َ
املتخ���ذة (وأقصد بها
وأما على مس���توى اإلج���راءات

التصرفات التي ج���رى اللجوء إليها ف���ي املتابعات األمنية
والبرامج اإلعالمية)؛ فعلى احلكومات أن تتحمل مسؤوليتها

الدينية واألخالقية؛ إذ ما نلمس���ه الي���وم من ازدواجية في
اخلطاب على مس���توى اإلعالم الرس���مي الذي يس���تخف

بقضايا املواطنني املس���لمني ويخدش مش���اعرهم وقيمهم،
يجلِّي م���دى مصـــداقية الش���عارات املرفوعة بخصــوص
َ
املواطنة وثوابت األمة ،ومذاهبها ،مما يفضي  -مــــن حيث
نعلــم أو ال نعلم  -إلى عزوف وجداني وس���ــلوكي عـن كــل

ما هو رسمي .يضاف إلى ذلك سوء اإلجراءات األمنية التــي
تعاط���ت بها بعض احلكومات مع ملف (اإلرهاب) والتزامهــا

ملنط���ق احملاكمات اجلاهزة واملبيتة ب���دل احملاكمات العادلة
التي جتري على استصحاب أصل البراءة ما لم يثبت خالفه؛
مم���ا أدى إلى اعتقاالت فاق عددها أحيان���اً ما مت اعتقاله
في أمريكا نفسها إثر أحداث  11سبتمبر  .2001ومثل هذا
اإلجراء في معزل عن منطق العدل واحلوار تزيد من تأجيج

مش���اعر احلقد والتطرف والنقمة على البالد والعباد حتى
ممن ثبتت إدانتهم؛ ألن القناعات واالعتقادات التي تشربتها

العق���ول والقلوب يصعب محوه���ا أو التأثير فيها بغير حوار
جاد ،وإن تأثر اجلسد بشكل من األشكال.

املقدمة اخلامسة :تفعيل دور مؤسسة الفتوى:

م���دار الكالم في هذه الفقرة ح���ول ضرورة تفعيل دور
مؤسس���ة الفتوى لتكون أكثر حضوراً وواقعية في جتس���يد
اس���تقالليتها بالفتوى ورعايتها خلصوصيات البالد املذهبية

والعقدي���ة؛ حتى تضطل���ع بدورها املنوط به���ا ،وتقوم بحق

األمانة امللقاة على عاتقها ،وال تظل انشغاالتها حبيسة قضايا

محدودة ،ونوازل معدودة ،أو رهينة مناس���بات معينة وردود
أفعال تتحكم فيها توجهات سياسية ظرفية.

إن ما يلقيه الواجب الشرعي على عاتق مؤسسة الفتوى

من مسؤولية البيان للناس فيما يَعرِ ض لهم من قضايا ،ويروج

بينهم من آراء ومواقف ،أو يُتدا َول بينهم من عقود ومعامالت،
يتطلب منها تطوير عملها وحتسني أدائها؛ ليكون أكثر فعالية
وأقوى من جهة ،واالس���تفادة – من باب ما ال يتم الواجب إال

ب���ه  -من خبرة الثقات من أهله���ا في مختلف التخصصات

علمي س���ديد يجمع بني النظر
لصناع���ة الفتوى على منهج
ٍّ
ف���ي أدلة احلكم ،والنظر في مناطاته���ا ،أو ُقل :بني اخلبرة
الش���رعية واخلبرة الواقعية من جهة أخرى؛ ألن أي حديث
ع���ن الفتوى خارج هذا املنهج يع���د إخالالً بأصول االجتهاد
وقواعده املعت َبرة باتفاق أهل املذاهب؛ إذ كيف يُ ْس���تَقل في

النظر في اسـتنباط حكــم مادة معينـة أو معاملة مصرفيـة
أو قضي���ة اجتماعي���ة أو نازلة طارئة من غي���ر خبرة كافية

بطبيعته���ا وعناصرها ودراية عميق���ة بتفاصيلها وصورها،

وفقه حلالها ومآلها وإحاطة ش���املة مبالبساتها السياسية
واالقتصادية واالجتماعي���ة .يقول ابن قيم اجلوزية  -رحمه
الل���ه  -تنبيهاً على ما نحن فيه في مجال العقود واملعامالت

املصرفية« :وقول القائل :إن ه���ذا غرر مجهول؛ فهذا ليس

حظ الفقيه وال هو من ش���أنه ،وإمنا هذا شأن أهل اخلبرة
بذلك؛ فإن ع ُّدوه قِ ماراً أو غرراً؛ فهم أعلم بذلك .وإمنا حظ
الفقي���ه يُ ِحل كذا؛ ألن الله أباحه ويُح ِّرم كذا؛ ألن الله ح َّرمه،

وقال الله ،وقال رس���وله ،وقال الصحابة .وأما أن يرى هذا
خطـ���راً أو قِ ماراً أو غرراً فليس من ش���أنه ،بل أربابه أخبر
رجع إليهم في كون هذا
بهذا منه ،واملرجع إليهم في���ه كما يُ َ
الوص���ف عيباً أم ال ،وكون هذا البيع مربحاً أم ال ،وكون هذه

السلعة نافقة في وقت كذا وبلد كذا ونحو ذلك من األوصاف

احلسية واألمور العرفية؛ فالفقهاء بالنسبة إليهم فيها ،مثلهم
بالنسبة إلى ما في األحكام الشرعية» .
( 

إن مساهمة مؤسسة الفتوى في خدمة املذهب واحلفاظ
على وحدة البالد يقتضي أن يتسم دورها  -فض ً
ال عن أهلية
القائمني عليها  -بوصفني:

األول :الفاعلية؛ لتحقيق حضور قوي ينسجم ومقاصد

إحداثها.

(  إعالم املوقعني.5/4 :
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والث��اين :العلمي���ة؛ للتعاطي مع ما يُ ْع��� َرض عليها من
علمي شرعي بعيداً عن العـواطـف؛ إذ
قضايا ونوازل مبنهج
ٍّ

كثيــراً ما نقف أمام أقوال وأحكام مخالفة للمذهب؛ سواء في
اليقدم فيها جواب ٍ
شاف ورأي واضح
مسائل الفقه أو العقائد
َّ

صل  -خاصة  -أمام األفكار والشبهات املثارة أحياناً
وقول َف ْ
من الداخل واخلارج ،مما يضــر باملذهــب نفســه ويظهــره
 أحياناً  -في صورة أقوال وأحكـام أُخذت مس���ــلَّمة علىســبيل التقليد ،ال على أصول شرعية واستدالالت صحيحة

وتعليالت معت َبرة ،واستنباطات دقيقة.

املقدمة السادسة :جتديد احلركة الدعوية:

كيف ُي ْس�� َتقل يف النظر يف اسـتنباط

حكــم مادة معينـة أو معاملة مصرفيـة
أو قضي��ة اجتماعي��ة أو نازلة طارئة
م��ن غ�ير خ�برة كافي��ة بطبيعته��ا
وعناصرها ودراية عميقة بتفاصيلها
وصوره��ا ،وفق��ه حلاهل��ا ومآهل��ا
وإحاطة شاملة مبالبس��اهتا السياسية
واالقتصادية واالجتماعية.

إن عالقة العمل الدعوي مبا نحن فيه أش���د إن لم يكن

آكد؛ إذ من اخلطأ أن نفصل ب�ي�ن احلركة العلمية املذهبية

واحلرك���ة الدعوية؛ فن ُع ُّد إعادة هيكـلة املؤسس���ات العلمية
وتنظي���م مجال الفتوى كافياً وح���ده في احلفاظ على وحدة

البالد املذهبية؛ مع أنه مطلوب ألهميته ،كما تقدم.

والس���نَّة النبوية ،فإن واجب األمانة والشهادة يفرض يقظة

اس���تعجالية تقوم على بذل اجلهد واس���تفراغ الوِ سع؛ لبناء
احلركة الدعوية وجتديد َس���يْرِ ها على منهج القرآن؛ ليعيد

إن م���ا تتعرض له البالد اإلس�ل�امية اليوم من هجمات
س الوعي الديني لألمة ،وتضرب في عمق وجدانها
شرسة تمَ َ ُّ

من أنواره وتسترشد ببياناته ،وتلمس من روعة خطابه الرباني

واإلس�ل�امية وتهدد أمنها الروحي وانتماءها الديني ،أش���به
ال ومضموناً ،شــعوراً
مبعركة تدور رحاها على اإلنس���ان شك ً

باخلالق واألرض بالسماء والدنيا باآلخرة.
إن القرآن ،والقرآن وحده ،لو أ ُ ِخذ بشرطه كفيل بإعاد ِة

بل تهدد دين األمة وثوابته العقدية والعملية؛ إنها هذه قضية

ِ
وتثبيت صلته مبعاني الدين وقيم���ه الكلية ،واالرتقاءِ به من

رتب املقاصد الدينية وأصول املصالح الش���رعية ،واألساس

ولتصنع فيه آي���ات الله ما صنعته ف���ي اجليل األول؛ حيث

هي م���ن أوجب الواجبات وآكدها عل���ى كل حركة مذهبية؛

إال مسترش���دة بآيات الكتاب التي أعادت صناعة اإلنس���ان

تفصيلي ملن كان له أدنى علم مبراتب األمور أو بصيرة بفقه

وبص َرته بحقائق الوجود ،وأقامت في
وأس���معته نداء خالقهَّ ،

اندرس���ت ثوابت الدين وانخرمت أمه���ات الفضائل ،وضاع

بالله ،ولذة األنس به ،وعرجت به في مدارج السالكني ومنازل

التربوي ،وتفس���د صفاء فطرتها وتس���لبها هويتها العربية

إليها حياتها وينفخ فيها من روحه وتهتدي بعالماته وتقتبس

الذي يضفي على القلوب صبغة وجدانية جمالية تصل اخللق

وس���لوكاً ،طيناً وروحـاً؛ معـركة ال تهــدد املذهــب وحســب،

نفخة الروح إلى هذا الطني؛ حتى يكتمل استواؤه َخلْقاً مك َّرماً،

ِحفْظ الدين الذي يُعت َبر من كليات اإلسالم الواقعة في أعلى

درجة العبودية االضطرارية إل���ى مقام العبودية االختيارية،

ال���ذي تنبني عليه وح���دة البالد الديني���ة واملذهبية ،قضية

لم تنطلق جهود التربية النبوي���ة ومجالس الدعوة وحركاتها

إنه���ا قضية تتجاوز كل رؤية مذهبي���ة جزئية أو نظر فقهي

على عني الله ،وجددت َسيْ َره على صراطه ،فأنطقت فطرته،

األولويات؛ إذ كيف نتحدث ع���ن ِحفْظ املذهب وخدمته إذا

نفسه معاني الدين ،وأذاقت قلبه حالوة اإلميان وطعم الصلة

اإلحس���اس بقيمة االنتماء لإلسالم ،وصار املعلوم من الدين

املؤمنني.

بالض���رورة كغير املعلوم ،وتعلقت القلوب واملش���اعر بوالءات

غير والءات اإلسالم وأهله؟

إذا كانت القضية  -باختصار  -هي قضية حفظ اإلسالم

التي تضافر على قطعيتها ما ال يحصى من نصوص الكتاب
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كان ذلك صنع آيات الله في اخللق وما يزال.
وكان ذلك منهج رسول الله  #وما يزال.

وكان ذلك منهج ورثته من أهل العلم والفضل وما يزال.
فماذا بعد العلم إال العمل؟
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[ قضايا دعوية ]

من يستنهض كوامن الخير في األمة اإلسالمية؟
أ .د .عب��د الوه��اب بن لط��ف الديلمي

(*)

إن املتتبع لتاريخ األمة اإلس�لامية واملتأمل يف ما تعرضت له من هزات عنيفة على مدى التاريخ ،س��واء بس��بب عوامل
خارجي��ة :م��ن حروب طاحن��ة ،ومؤامرات ماحق��ة ،وكيد بلي��غ الغاية يف النكاي��ة ،وعوامل داخلية :من ُّ
مت��زق وحروب،
واخت�لاف وجه��ل وغري ذلك ،إن املتتبع لذل��ك يرى أهنا األمة الوحيدة ال�تي ظلت عصية أمام العواص��ف؛ فكلما أصابتها
كبوة ،ونزلت هبا عثرة ،قامت معافاة ،س��ليمة ،تستجمع قواها ،وتلملم جراحها ،وتستأنف السري يف طريقها إىل اهلل ،عز
وجل .فلم ختضع لذوبان ،ومل تدخل يف قاموس قانون احلضارات اليت متر عليها ُسنَّة (سادت مث بادت) كما هو شأن كل
حضارة متر مبرحلة الش��باب مث الشيخوخة مث االنقراض؛ فعلى الرغم مما أصاهبا من حماولة مسخ شخصيتها ،وتعرضها

لالحت�لال الذي حاول أن يس��تلب منها كل مقومات حضارهت��ا ،وأن يذيبها يف االحنالل اخللق��ي ،وأن يصرفها عن مقومات
وجودها ،وعزهتا ،إال أهنا دائمًا تنهض وتستعيد عافيتها.
(*) وزير العدل اليمني سابقاً ،ونائب رئيس جامعة اإلميان  -صنعاء.
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ذل���ك أن الدرع الواقي لها من الس���قوط ه���و «العقيدة

إن اإلنس���ان اليوم يعاني من أزمات شتى تكاد تعصف به؛

املستمدة» من كتاب الله  -تعالى  -وسنَّة رسوله  ،#كما كانت
َّ

فاخلواء الروحي ،والتمزق املهول ،واألثرة ،وتفشي الظلم ،والغزائز

القوة الدافعة لها في مواصلة السير ،وتناسي اآلالم واجلراح،

البهيمية البارزة في مناحي احلياة ،والضياع الذي تعيش���ه كثير

وهذا يكشل أم ً
ال مشرقاً مبستقبل مضيء مليء بالتفاؤل.

من ش���عوب العالم ،بس���بب البعد عن دين الله ،وشيوع اجلهل،

إن ه��ذه األم��ة ذات ق��درة وأهلية ،على اس��تعادة

وغلبة األهوال ،واس���تحكام البدع ،واإلعراض عن االحتكام إلى

حضارهت��ا مبقوماهت��ا املادي��ة واملعنوي��ة ،وأن تق��وم

شرع الله ،سبحانه .كل هذا وغيره يستدعي املبادرة إلى التفكير

مبهماهتا يف إش��اعة الرمحة يف العاملني ،كما هو ش��أن

اجلاد في تأهي���ل العلماء والدعاة ،واملفكري���ن الربانيني الذي

دينها خامت األديان.

يصبح���ون منارة للناس ،ومعالم يهت���دي بهم احليران ،وقدوات

املس��تمدة من ش��رع اهلل،
إهنا وحدها صاحبة القيم
َ
تعاىل .كما أهن��ا صاحبة الوراث��ة النبوية .ومعىن ذلك

سامية يحذوحذوها كل عاشق للخير والفضيلة.
ومحاضن التربية اجلادة القائمة اليوم في عدد من أقطار

املؤهل��ة دائمًا إلم��داد الع��امل مب��ا عندها من
أهن��ا ه��ي َّ

العالم اإلس�ل�امي ،قادرة على أن تسهم إسهاماً كبيراً في إجناح

مش��ارق األنوار اليت تض��يء الدرب لكل س��ائر إىل احلق

هذا الهدف العظيم إذا ما تآزرت كلها في حتقيق هذه األهداف

وعلى احلق .وكم رأينا على مدى التاريخ أن مشس��ها كلما

اجلسيمة ،ثم من خالل« :املشاركة في تأهيل الرعيل املطلوب»؛

أفلت من جانب أشرقت من جانب آخر.

إذ بعد املرحل���ة األولى التي تكون حافل���ة بالتأهيل من خالل

وإذا كنا ن���درك اليوم ندرة العلم���اء الربانيني املجدِّ دين

التلقي ،واحلفظ ،يدخل الشاب الناشئ مرحلة أخرى ال تَقِ ل عن

بسبب عوامل كثيرة عصفت بهذه األمة ،إال أن مقومات القدرة

سابقتها ،وذلك من خالل َح ْمله على ممارسة احلياة العلمية في

فعند هذه األمة الكثير الكثير من اإلمكانات التي تؤهلها

من الناس كيفية التعامل معها من الناحية الشرعية حتى تتفتح

إلى أن تدفع بكثير من شبابها املنطلق إلى ٍ
غد مشرق ،احملترق

اآلفاق أمام الشاب ،ويستطيع من خاللها الوقوف على قدميه.

على أوضاع أمته ،والغيور عل���ى دينه إلى الهمم العالية وإلى

إننا نحن نرى واقع األمة اإلسالمية وكيف أنها قد أصيبت

أن يتس���لم الراية من جديد؛ ليجدد معال���م هذا الدين بعلم

بقلّة العلماء الربانيني؛ لع���دم وجود منابع للعلم تنتج النوعية

وبصيرة نافذة متوقدة ،وعم���ل دؤوب ،وفقه غزير ورؤية إلى

املثالية من العلماء ،إلى جانب ما يالمس���ه اجليمع من عزوف

الواقع صائبة ،وقدرة على مواكبة األحوال ،ومعاجلة املشكالت

الش���باب عن االنكباب على طلب العل���م لوجود عوامل كثيرة

املس���تجدة ،وإعادة الطمأنينة والثقة إل���ى نفوس هذا الدين

في العص���ر احلاضر ،الذي ُفنت فيه كثي���ر من الناس بكثير

وعودتهم من جديد إلى الله.

من مظاه���ره ،و ُفتِحت الدنيا عليهم ،فأنصرفوا إليها يبحثون

على استعادة القوة في هذا اجلانب ما تزال حية.

جوانب كثيرة ،خاصة في املس���تجدات التي تستعصي على كثير

وأولى الن���اس بالقيام به���ذه املهمة العظيم���ة ،العلماء

عن ش���يء من متاعها ،وزينتها في تنافس محموم ،مع غياب

الربانيون الذين أخذوا على عواتقهم النهضة باألمة في جانب

القدوة احلس���نة التي تضرب األمثل���ة الرائعة ،فتجدد بذلك

العلم ،واملعرفة ،مدرك�ي�ن أن حاجة األمة اليوم إلى من يأخذ

منهج وسلوك السلف الصالح.

بيدها إلى ش���اطئ األمان في أمور دينها ودنياها ،أش���د من
حاجة العطشان إلى املاء البارد في اليوم احلار.

إن التجديد يعني إحياء ما اندرس من معالم الدين في حياة الناس،
وما اندرس كذلك من علوم الشرع ،بسبب ندرة َح َملته الربانيني.

فاألمل إذاً معقود  -بعد الله  -على املجددين واملصلحني

وما تزال النفوس مطمئنة كل اإلطمئنان إلى وعد رس���ول

في العالم العربي واإلسالمي ،أن ينهضوا بهذا العبء الثقيل،

الله  #الذي ال يتخلف وذلك في احلديث الذي رواه أبو هريرة

ذي الشرف الرفيع ،في الدنيا واآلخرة ،وأن يسدوا هذه الثغرة

 -رضي الله عنه  -عن النبي  #أنه قال« :إن الله يبعث لهذه

العظيمة من حياة األمة.
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األمة على رأس كل مائة س���نة

احلقائق والدقائ���ق والنظريات

من يجدد لها دينها».

من نصوص الفرقان ،وإش���ارته

والس����عي إل����ى إيجاد

وداللته ،واقتضاآت���ه :من قلب

العلماء الربانيني ،هو سعي

حاضر ،وف���ؤاد يقظان» .وعند

إلى حتقيق من يس����د ثغرة

قوله« :أَ ْمر دينه���ا» قال :أي ما

في حياة األمة؛ إذ التجديد

اندرس من أحكام الشريعة ،وما

لدين الله  -عز وجل  -يفتقر

ذهب من معالم الس�ن�ن وخفي

إلى من يتمتع����ون بصنوف

من العل���وم الديني���ة الظاهرة

كثيرة من أم����ور الدين :كالعلم ،واجلهـــاد ،ونش����ــر

والباطنة ،حس���بما نطق به اخلبر اآلتي ،وهو« :إن الله يبعث...

العدل ،والدعــوة إلى اللـــه  -عز وجل  -وغير ذلك.

إلى آخره»؛ وذلك ألنه ملا جعل املصطفى خامت األنبياء والرسل

ق���ال اإلمام النووي في حديث الطائفة :ويحتمل أن هذه

وكانت حوادث األيام خارجة عن التعداد ،ومعرفة أحكام الدين

الطائف���ة مفرقة في أن���وع املؤمنني ،منهم ش���جعان مقاتلون،

الزمة إلى يوم التناد ،ولم ِ
تف ظواهر النصوص ببيانها ،بل ال بد

ومنهم فقهاء ،ومنهم محدِّثون ،ومنهم زهاد ،وآمرون باملعروف،

واف بشأنها ،اقتضت حكمة امللك الع َّ
من طريق ٍ
الم ظهور َقرم

وناهون عن املنك���ر ،ومنهم أهــل أنــواع أخــرى مــن اخليــر،

من األعالم في غرة كل قرن ليقوم بأعباء احلوادث إجراء لهذه

وال يلزم أن يكونوا مجتمعني ،بل قد يكونون متفرقني في أقطار

األمة مع علمائهم مجرى بني إسرائيل مع أنبيائهم» انتهى.

األرض .وق���ال احلافظ ابن حجر في الفتح بعد أن ذكر كالم
اإلمام النووي :ونظير م���ا ن َّبه عليه ما حمل عليه بعض األئمة

حديث« :إن الله يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة س���نة من



وقال في عون املعبود بعد أن سرد أقول كثير من أهل العلم

ف���ي معنى التجديد« :فظهر أن املجدد ال يكون إال من كان عاملاً
بالعلوم الديني���ة ،ومع ذلك من كان عزم���ه ،وهمته ،آناء الليل

يج���دد لها دينها» ،أنه ال يلزم أن يكون في رأس كل مائة س���نة
واح���د فقط ،بل يك���ون األمر فيه كما ذكر ف���ي الطائفة؛ فإن

صر صاحبها ،وإماتة البدع،
والنهار ،إحياء السنن ونَ ْش���رها ،ونَ ْ

ومحدثات األمور ومحوها ،وكس���ر أهلها باللس���ان ،أوتصنيف

اجتم���اع الصفات احملتاج إلى جتديدها ال ينحصر في نوع من

الكت���ب ،والتدريس ،أوغير ذلك .وم���ن ال يكون كذلك ال يكون

أنواع اخلير ،وال يلزم أن جميع خصال اخلير كلها في ش���خص

مجدِّداً البتة ،وإن كان عاملاً ،مشهوراً بني الناس َم ْرجعاً لهم».

واح���د؛ إال أن يُ َّدعى ذلك في عمر ب���ن عبد العزيز؛ فإنه كان

إن وجود علماء ربانيني يتولون القيام ببيان حكم الله  -تعالى

القائ���م على رأس املائة األولى ،باتصافه بجميع صفات اخلير،

وسنة رسوله  ،#ومراعاة
 -باالس����تناد إلى كتاب الله  -تعالى ُ -

عليه .فعلى هذا كل من كان متصفاً بش���يء من ذلك عند رأس

لهذه األحكام ،كفيل بإش����اعة األمن والطمأنينة ،وحماية األرواح،

وتق ُّدمه فيها .ومن ثَ َّم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون احلديث
تعدد أم ال» انتهى باختصار.
املائة هو املراد سواء َّ

املقاصد الش����رعية ،واملصالح املرعية ،وخضوع احلاكم واحملكوم
والدماء ،واألموال ،واألعراض ،والظفر باحلياة الكرمية اآلمنة.

وقال املناوي تعليقاً على قول السيوطي« :احلمد لله الذي

ومن خالل ذلك تبرز محاسن اإلسالم ومكارمه التي َط َمرها

ق���ال« :أي مجتهداً واحداً ،أومتعدداً ،قائم���اً باحلجة ،ناصراً

ممارسات الناس ،وهو ما أوجد ثغرة ألعداء اإلسالم ينفذون من

للسنة ،له َملَكة رد املتش���ابهات إلى احملكمات ،وقوة استنباط
ُّ

خاللها لتشويه اإلسالم والتشكيك في عامليته ،وفي صالحيته

 أخرجه أبو داود في املالحم ،4291/512/2 :واحلاكم ،522/4 :وصححه األلباني
في السلسة الصحيحة.512 :
 إشارة إلى حديث :ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين ال يضرهم من خذلهم ...احلديث.
 شرح النووي على صحيح مسلم.1920/67/13 :
 فتح الباري.295/13 :

 إشارة إلى احلديث املتقدم.
 في القاموس :القرم (بالفتح) السيد.
 فيض القدير شرح اجلامع الصغير.9/1 :
 عون املعبود شرح سنن أبي داود ،264-263/11 :رقم احلديث .4291 :كتاب
املالحم.

بعث على رأس كل مائة س���نة من يجدد لهذه األمة أمر دينها».
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فش���وى اجلهل ،وغياب أهل العلم ،وعدم س�ل�امة التطبيق في

ال بد لألمة اليوم أن تتجاوز حدود
الجهود الفردية في معالجة
لكل زمان وم���كان ،وفي قدرته

مشكالتها ،وأن تتضافر الجهود في

على مسايرة األحداث وتطورات
احلياة .واجلميع يدرك أن األمم

إطار الشكليات واألمناط املتكررة

النهوض باألعباء الجسمية التي

املمجوجة إلى اجلد وصدق العزم

وج َلد وتضحيات.
تحتاج إلى صبرَ ،

والب����دء بخط����وات عملية تنتقل

تتداعى على أمة اإلس��ل�ام اليوم،

باألمة من إطار الكالم ،واحلوار،

وأن كل شيء في هذا الدين أصبح

والنقاش ،وتس����ويد الصفحات،

مسته َدفاً ،حتى ُو ِجدت معاول الهدم من داخل بيئة املسلمني.

إلى التطبيق والعمل اجلاد املثمر.

إن املسلمني اليوم ال بد أن يدخلوا في حقبة جديدة متميزة

إن (العلم) هوالقاعدة الصلبة التي تقوم عليها نهضة األمم

م����ن تاريخهم؛ بحيث يس����تعيدون مجدهم وعزته����م ،ومكانتهم

والش���عوب ،لكن ال على أنصاف املتعلمني ،وال على املتعاملني.

الس����ابقة بني األمم ،وأن ال يظلوا دائماً في مؤخرة الركب ،وهم

وإمنا على أصحاب الرس���وخ في العلم ،وأعني بـ (العلم) هنا:

أصحاب والريادة والقيادة لإلنسانية كلها.

معناه الشامل الذي يخدم كل مصالح الدين والدنيا.

ال بد لألمة الي����وم أن تتجاوز حدود اجله����ود الفردية في

وبهذا ميكــ���ن الدفــ���ع باألمـــة إلى حي���اة أفضل في

معاجلة مش����كالتها ،وأن تتضافر اجلهود في النهوض باألعباء

مس���تقبل مليء باخلير واألمن ،واالس���تقرار ،والعدل الوفير،

وجلَد وتضحيات ،وذلك شرف
اجلس����مية التي حتتاج إلى صبرَ ،

وكل هــذا ال ميكن حتقيقه إال بإش���اعة األخوة اإلميانية ،وأن

وأي شرف يحظى به الصادقون املخلصون من أبناء هذه األمة.

تهيل التراب على التعصب املمقوت بكل أش���كاله وصوره .قال

إن تضافر اجلهود في خدمة اإلس��ل�ام يعبر تعبيراً صادقاً

 تعال���ى  :-مَّ َ{إنا ال ُْـم ْؤ ِم ُنونَ ْإخ َو ٌة َف َأ ْص ِل ُحوا َب�ْي�نْ َ َأ َخ َو ْي ُك ْم َوا َّتقُوا ال َّل َه
َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َح ُمونَ } [احلجرات.]١٠ :

إن نداءات املشفقني اليوم من هذه األمة تتداعى إلعادة النظر

بها كل غيور على دين الله  -عز وجل  -ممن آثروا اآلخرة على

في أحوال األم����ة والقيام من الكبوة التي وقعت فيها ،وااللتفات

الدنيا ،وتطهرت نفوس���هم من درن حظوظ النفس واستعلت

إلى ما أكرمها الله به من مقومات وكفاءات في مجاالت ش����تى،

هممهم على االستشراف إلى حطام الدنيا :من جاه ،أوسمعه،

ميكنها أن تفعل الكثير في خدمة اإلسالم وإعادة الصف ،وجمع

أومال ...أوغيرها.

وح ْسن تعاملها وتعاونها
عن وحدة األمة اإلس��ل�امية ومتاسكهاُ ،

على البر والتقوى ،وشعورها باملسؤولية امللقاة على عاتقها.

الكلمة ،وش ِّد آصرة األخوة اإلميانية ،وحل املشكالت.

وال يفوتني هنا أن أُش���يد باجلهود اإلصالحية التي يقوم

كما أقول للذين سقطوا في حمأة السراب الساطع ،إيثاراً

إنني أعتقد جازماً أن الهموم مشت َركة ،وأن احلديث عنها قد

للس�ل�امة وحباً للدع���ة ،وانطوا ًء على النف���س ،أقول ألمثال

العجز والكسل ،ليس من طبيعة املؤمنني ،وكما أن الله  -تعالى -

���م} [محمد ،]٣٨ :وقوله
َي ْس��� َت ْب ِد ْل َق ْو ًم���ا غَ ْي َركُ ْم ث َُّم ال َي ُكو ُنوا َأ ْم َثال َُك ْ

العظيمني (العجز والكس����ل) ،فكذلك التف����اؤل ،وعدم اليأس،

َت ُض ُّرو ُه شَ ْي ًئا َوال َّل ُه َعلَى كُ ِّل شَ ْيءٍ َق ِد ٌير} [التوبة .]٣٩ :وقوله  -تعالى

فاض واس����تفاض ،غير أن األمر يحتاج إلى همم عالية؛ ذلك أن

{وإن َت َت َو َّل ْوا
هؤالء ،مذكراً بقول الله  -س���بحانه وتعال���ى َ :-

ال ميكن أن يهب النصر والتمكني ألمة استسلمت لهذين الدائني

 -تعالى { :-إ َّال َتن ِف ُروا ُي َع ِّذ ْب ُك ْم َعذَ ًابا َأ ِل ًيما َو َي ْس َت ْب ِد ْل َق ْو ًما غَ ْي َركُ ْم َوال

هواألصل في ش����أن املؤمن الصادق الواثق بوعد الله ،املعتصم

ين آ َم ُنوا َمن َي ْر َتدَّ ِم ُ
نك ْم َعن ِدي ِن ِه ف ََس ْ���و َف َي ْأ ِتي ال َّل ُه ِبق َْو ٍم
َ { :يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َين ُي َج ِاه ُدونَ ِفي
���م َو ُي ِح ُّبو َن ُه َأ ِذ َّلةٍ َعلَى ال ُْـم ْؤ ِم ِن َ
ني َأ ِعزَّةٍ َعلَ���ى ال َْكا ِفرِ َ
ُي ِح ُّب ُه ْ

تُع َق����د هنا وهناك بني احلني واآلخر لِـ َما يرون من عدم اجلدية

َو ِ
يم} [املائدة.]٥٤ :
اس ٌع َع ِل ٌ

بالله ،املتمسك بحبله ،السائر على هداه.
لقد كان الناس ييأس����ون من ثمرة اللق����اءات املتنوعة التي
في العمل لِـ َم����ا تخرج به من قرارات وتوصيات ،ونحن ال نريد
أن يكون أهل العلم ،واملعرفة ،من املس����اهمني ،في صنع اليأس

ف����ي النفوس ،بل يجب أن يكونوا مثاالً يحتذى ،وأن يخرجوا من

���اء َوال َّل ُه
َس���ب ِ
ِيل ال َّل ِه َوال َيخَ ا ُف���ونَ ل َْو َم َة ال ِئ ٍم َذ ِل َك ف َْضلُ ال َّل ِه ُي ْؤ ِتي ِه َمن َي َش ُ

اللهم! اعصمنا من الزلل ،واس���تعملنا في أحب األعمال

وأرضاها إليك ،وال تَفْتنا بهذه احلياة الدنيا ،ونعوذ بك من أن
ننشغل بها عن اآلخرة آمني.
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[ قراءة عقدية ]

الو ْهـن
ِسـوار َ
فيصل ب��ن عل��ي الكاملي

يف إط��ار اهتمام جملة البيان بتبصري القارئ العريب املس��لم مبا
حييط به من أمواج متالطمة من العقائد الضالة واألفكار املنحرفة،
ت�برز أمهية وجود نواة لدراس��ة متخصصة يف عقائ��د الغرب ،من
فتحر َر
نقل املعركة الفكرية إىل ساحة اخلصم،
ش��أهنا أن ُتسهم يف ِ
ِّ
��ح بعض املفاهيم
صح َ
املس��لم من األزمة الدفاعي��ة االعتذارية ،و ُت ِّ
ٍ
كتابات ُمر َت َجلة ،كما تلقي
اخلاطئة لديه ،واليت تراكمت من جراء

الض��وء عل��ى َد ْور هذه العقائ��د يف توجيه اجملتمع الغريب «رؤس��اء

ومرؤوس�ين» ،وترصد اجلديد يف هذا املي��دان .من هنا جاءت فكرة
زاوي��ة «الغ��رب :دراس��ة عقدية» ب��ذر ًة جديد ًة تغرس��ها اجمللة يف
بستاهنا الوارف عسى أن تؤيت أُ ُكلها ،ولو بعد حني.
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ٍ
كلمات أس����تهِ ُّل بها ه����ذه الزاوية ،إذ
وبينم����ا كنت أُز ِّور
دعاني أحد اإلخوة إلى مكتبه ليريني ش����يئاً مقلقاً هذه املرة،
نحلني نس����خة من كتاب «هركولوبوس أو الكوكب
بعد أن كان َ

األحمر» لـ «ﭪ .م .رابولو» .أدخل صاحبي يده في درج مكتبه
وأخرج صندوقاً صغيراً .ناولني الصندوق قائ ً
ال« :ش����اع هذا
بني الش����باب ،فأحببت أن أُطلعك عليه؛ ولنتحدث حوله في

األسبوع القادم إن شاء الله».

خاجلني شعور غريب عندما قلَّبت محتوى الصندوق الذي
صنعا من
بدا مألوفاً جداً .كان الصندوق يحوي سواراً وعِ قداً ُ
أنبوب مطاطي تصل طرفيه قطع ٌة معدنيةُ .كتِب على الصندوق

باإلجنليزية «»Energy Ring؛ أيِ :
«سوار «أو حلقة» الطاقة»،
وفيه نشرة تؤكد على أن السوار والعِ قد يحويان «مواد طبيعية»،

امتصاص
«تلك املواد لها خواص غامضة؛ حيث إنها تس���تطيع
َ
وتكديس���ها وتكثيفَهـا ثم إعادة ب ِّثها مضاعفة
الطاقة الطبيعية
َ
مئات املرات»؛ فما حقيقة هذا السوار؟

هذا املبدأ ال����ذي تقـوم عليـه تل����ك الطقـوس هو عني

ما يعتمده ُمر ِّوجو «س����وار الطاق����ة» ذي «اخلواص الغامضة
«التي تس����تطيع» امتص����اص الطاقة الطبيعية وتكديس����ها
وتكثيفها ثم إع����ادة ب ِّثها مضاعفة مئات املرات» .ولهذا نص

أح����د املواقع اإللكترونية التي تبي����ع مجوهرات الطاقة على
أن س����وار الطاقة  -بالتحـديد ِّ -
يوظــ����ف مبـدأ« :التقــاء
الطبيعـة مبا وراء الطبيعة» وأنــه يُس����تخ َدم من قِ َبل حكماء
«ريكي»  Reikiوحكماء «ت َْشكرا»  ، (Chakraوكلتاهما من

املمارسات الباطنية الشرقية التي تعتمد مبدأ الطاقة اخلفية
في «األثير» وأن لإلنسان املادي احملسوس «توأماً روحياً» في
الفضاء؛ فمتى أمكن الوصول إل����ى ذلك التوأم الروحي عن

طريق الطقوس الباطنية وبعض الطالسم انعكس ذلك على
طاقة اجلسد املادي ،فشعر باخلفة .وقد لق َي ْت هذه الترهات
رواجاً في بالد الغرب( .
وهناك ممارس����ة رائج����ة أخرى تُع َرف ب����ـُ « :كنداليني»

إن ال����دارس للعقائد الباطنية يجد أن «س����وار الطاقة»
َ
���روف منذ القِ َدم ،يق����وم على مبدأ وثن����ي يزعم أن كل
املع�

 Kundaliniوتق����وم عل����ى مب����دأ مماثل ،ه����و :أن العمود
الفِ قْري لإلنس����ان يحوي طاقة كامنة متتد من َع ْج ِب َّ
الذنَب

«قوة خفية» تدع����ى بالالتينية« :نومن»  .Numenوأن هذه

العمو َد الفِ قْري عن طريق بعض املمارسات الباطنية نهضت
عند املرء « ُكنداليني»  -الت����ي هي« :إالهة ،أفعى» تلتف في

ش����يء في الوجود – مبا في ذلك اإلنس����ان – تنس����اب فيه

الق����وة أو الطاقة ذات ارتباط باآلله����ة التي هي اجلـن فـي

احلقيقة؛ فمن استطاع أن يحرك تلك القوى اخلفية استطاع
حصل له أعلى َق ْدر
أن يتحكم في العالم املادي املرئي بشكل يُ ِّ
من النفع .وه����ذا املعتقَد الباطني أص ٌل عند القائلني بوحدة

الوجود وتناسخ األرواح.

إلى أعلى الرقبة .فإذا تخللت الـ «برانا» املنتش����رة في الهواءِ

ق����اع العمود الفِ قْري ،ممتدة إلى أعلى الرقبة فيش����عر املرء

بنشوة و «استنارة»( .

لقد بدأت الدعوة إلى الباطنية والس����حر باسم الطاقةِ
وحتريك كوامنها تأخذ أشكاالً عدة ،لعل شك ً
ِ
ال منها ي ُروج بني

فإذا نظرنا إلى الهندوسية  -مث ً
ال  -وجدناها تعتقد وجود

أهل اإلسالم ،فيصــابون في مقتــل .مــن هــذه األشــــكال

نستنش����قه .ولهذا جند ُجل ممارسات ما يعرف بـ «الـيوجا»

«يوش����ك» أن يصطدم باألرض! وكان س����بب هذا اإلرجاف
املؤ ِّلــ����ف البـاطنــي« :ﭪ .م .رابولو» وكتـابـه «هركـولـوبوس

«طاقة كونية» تسمى« :برانا»  Pranaتنساب في الهواء الذي
 Yogaيعتمد على هذا املبدأ؛ فهذه املمارس����ات – كما يزعم
أصحابها – تر ِّكز هذه الطاقة املنتش����رة في الهواء لتوزعها
في اجلسد؛ فـ «الـيوجا» ليس����ت مجرد ممارسات رياضية

«اليوجي» من
لزيادة مرونة اجلس����م ،بل هي معتقَد يَس����عى
ُّ
خالله إلى «االحتاد» مع اإلله؛ ول����ذا فإن األوضاع املختلفة

التي يتخذها تسمى بأس����ماء اآللهة .ويشترك مع الهندوس
في هذه الطقوس البوذيون وا َ
جلينيون( .
( Tigunait, Rajmani. Seven Systems of Indian Philosophy, (Honesdale, Pennsylvania: Himalayan Institute Press, 1983), p. 171.

ما ش����اع بني النــاس م����ن خبـــر «الكوك����ب األحمر» الذي

أو الكوكـب األحمر» الذي ُوزِّع مجاناً بلغات شتى.
يزع����م «رابولو» ف����ي كتاب����ه أن كوكباً أحم����ر يُدعى:
«هركولوبوس» يوشك أن يصطدم باألرض ،وأنه ال ملجأ من
هذه القارعة إال ما يسميه« :الكشف أو «اإلسقاط» النجمي»

 )Astral Unfolding) Projectionال����ذي يرتكز حول
( http://www.energy-ring.com/
( Leadbeater, C.W. The Chakras (Wheaton, Illinois: Theosophical Publishing House, 1926), p. 1.
( Krishna , Gopi & James Hillman. Kundalini: The Evolutionary
Energy in Man (Taylor & Francis, 1971), p. 98.
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«اجلس����د النجمي» في

ما يعرف بس����وار «ابن

حيث الق����وى الباطنية

ِل���� َم اختير «ابن س����ينا»

سينا» الطبي ،وال أدري

«البع����د اخلام����س»؛

اخلفية التي بـ «اإلمكان
إخضاعه����ا

ليكون «عالمة جتارية»؟
أَلأِ نه كان طبيباً؟ أم ألنه

للق����وى

كان باطنياً؟

البش����رية» .ث����م يع ِّرف
هذا «اجلسد النجمي»

بأنه« :جس����د ش����بيه
متاماً باجلس����د املادي،

ي����كاد «س����وار ابن

سينا» يطابق في شكله

ومضمون����ه الس����وار

ولكنه مصنوع من الطاقة وهو يسير بسرعة هائلة كما تسير

النحاس����ـــي  Copper Braceletالــــذي تس ِّوقـــه مواقع

القارعة ميكنك ربط جسدك املادي باجلسد النجمي املصنوع
من الطاقة ومن ثَ َّم بالقوى اخلفية «اجلن والش����ياطني» في

يُعرف في القبااله (الباطنيةِ اليهودية) باسم« :سوار القبااله»

الفكرة»(  .وملمارسة «اإلسقاط النجمي» واخلالص من تلك

الـ «أيورفيدا» والـ «يوجا» الهندوسية  .كما أنه شبيه مبا
( 

( 

 .The Kabbalah Braceletوال ش����ك عند املختصني أن

«البعد اخلامس» عن طريق ترديد بعض «الكلمات السحرية،
شعرت بأن تياراً يس����ري في جسدك كله من أخمص
ومتى
َ

املتاجر اإللكترونية يصف أحد أس����ورته بأنه« :يساعد على

وسترتفع في احلال»(  .وهو كما ترى شعوذة تدور حول مبدأ

في احلقيقة حولنا»(  .وهذا «الفيض الروحي غير املتناهي»

قدميك حتى قمة رأس����ك ،فانهض واقف����ز إلى أعلى قلي ً
ال

الطاقة اخلفية والتوأم الروحي.

تدعي حبس الطاقة وب َّثها
إن مثل هذه الش����عوذات التي َّ

في اجلس����م البشري ،ينبغي أال جتد طريقها إلى قلوب أهل

التوحيد ،كما ينبغ����ي أن ين َّبه خلطرها اآلباء واألمهات على
وجه اخلصوص؛ فنحن نرى أشكاالً مختلفة لها فيما يُعرض

لألطفال في الرسوم املتحركة من قيام البطل  -مث ً
ال  -برفع
يده ذات الس����وار فتتركز حوله أطياف النور األخَّ اذة الباهرة

كليهما من قبيل الشعوذة باسم «الطب البديل»؛ فها هو أحد

التواصل مع اإلله ويربط الفر َد بالفيض الروحي الذي ينساب
من حولنا هو ما يحاول البعض تزويقه باسم :الطاقة املنسابة
في الطبيعة .ولسوار القبااله  -خاص ًة  -انتشاره بني «جنوم»

الرياضة و«الفن».

إن وراء هذا الترويج للوثنية والسحر حرك ًة عاملي ًة تُع َرف

بـ« :حركة العصر اجلديد»  New Age Movementأو:
«الوثنية املحُ َدثة»  Neo - Paganismتس����عى إلى إحياءِ

المِ لَل الباطنية والقضاء على توحيد الله ،عز وجل .وقد آملني
أن ز َّلت في هذا املقام أقدام بعض املس����لمني فنعتوا «سوا َر

ويُشع سواره بالطاقة التي اكتسبها من الطبيعة ،وبذا يصبح
قادراً على س����حق خصمه ،بل لقد رأيت بعض الشخصيات

س خفة وارتياحاً
الطاقة» بالفاعلية ،بل توهم بعضهم أنه آنَ َ

وملا تصفَّحت بعض مواق����ع اإلنترنت التي تر ِّوج ملثل هذه
الزندقة وجدت الكثير منها يبيع أَسوِ رة الطاقة وقالئدها جنباً

صفْر(  يس����تجلب بها «الطاق����ة» ويدفع بها الوهـــن؟
من ُ
«انزعـــه����ا! فإنهـــا ال تزيدك إال وهناً؛ فإنك لو مت وهي

الصراحة هي ما دعا املتربصني باإلسالم إلى أن يستـــبدلوا
بـ «سوار الطاقة» سواراً آخر َعلَّه يكون أكثر رواجـــاً ،فظهـــر

(  أيورفيدا ( :)Ayurvedaهو الطب البديل املبني على عقائد الهندوسية.
( http://ayurvedayogashop.com/ayurvedic-magnetic-copper-bangle-p-591.html
( http://www.hibuki.com/servlet/the-106/72-Names-Kabbalah-Bracelet/Detail
ص َف َر.
الصفْر :النحاس اجليد ،لسان العرب مادةَ :
(  َّ
(  أخرجه أحمد ،445/4 :وابن حبان ،628/7 :واحلاكم. 216/4 :

الكرتونية تطلب من الطفل املشاهد أن يركض معها ليُ ِ
كسب
سوارها مزيداً من «الطاقة»!

إلى جنب مع الطالس����م والتمائم ،بل إن منها ما يُص ِّرح بأنها
تحُ ِّصن حاملها من الش����رور ومتنحه قوة سحرية .ولعل هذه

(  فكرتا« :اجلسد النجمي» و«التوأم الروحي» شبيهتان بنظرية «املُثُل» عند أفالطون،
والتي تذهب إلى أن احملسوسات مجرد ِظالل للحقائق األسمى املجردة التي ال نحسها.
(   .م .رابولو .هركولوبوس أو الكوكب األحمر ( ،)A. Prats Publishersص .46 ،45
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منذ أن لبسه بسبب ما يحويه من «مواد طبيعية»! ولم أكن
أظن أن شاباً مس����لماً في بالد التوحيد يعود ليتعلق حلق ًة

عليك ،ما أفلحت أبداً»( .

[ تأمالت تربوية ]

إحياء العفة
د .حمم��د بن عبد اهلل الدويش
dweesh@dweesh.com

لق��د أخ�بر الن�بي  #ب��أن فتن��ة
أش��د الفنت عل��ى أمته،
النس��اء من
ِّ
فق��ال« :ما تركت بع��دي فتنة أضر
على الرجال من النساء»(  .وأخرب
ب��أن ه��ذه الفتن��ة من أكثر أس��باب
دخول الناس النار؛ فحني ُس��ئل #

عن أكثر ما ُي ِ
دخل الناس النار قال:
( 
«األجوفان :الفم َ
والف ْرج» .

وه���ذه الغريزة أمر طبع���ي في النفس
اإلنس���انية؛ فكيف إذا أضيف إلى ذلك
تن ُّوع املثيرات واملغريات؟

ال جارفاً
إن جيل األمة اليوم يواجه س���ي ً
من املثيرات واملغريات ،وتتنوع وسـائلها
وأدواتهــا ،ويجــري توظيـف ما أنتجتـه

التقنيـة املعاصرة في ترويج هذه الفتنة

والدعوة إليها .ولقد غدت الصورة املثيرة
واملغري���ة ج���زءاً ال ينفص���ل من معظم

الوس���ائل اإلعالمية حتى ف���ي البرامج
الوثائقية واإلخبارية ،أما البرامج الفنية

والدعائية ،فحدِّ ث وال حرج.
وه���ذا الواقع يفرض حتدِّ ياً على املر ِّبني
(  أخرجه البخاري ،)4808( :ومسلم.)7121( :

ش َعب
(  أخرجه احلاكم في املستدرك ،والبيهقي في ُ
اإلميان.
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في إعداد اجليل الق���ادر  -بإذن الله -

على الثبات أمام هذه الفنت.

وضخام���ة ه���ذه الفنت واتس���ا ُع دائرة

تأثيرها ،يفرض عل���ى املصلحني جهداً
أوس���ع من مجرد التحذي���ر العابر من

مخاطرها .ومن أهم ما ينبغي أن يعتني
به املربون في ذلك ما يلي:

• االعتن����اء بتربية النف����وس على اإلميان

والتقوى ومخافة الله  -عز وجل  -ومراقبته؛
فال يزال هذا الصوت ضعيفاً وخافتاً.
• االعتناء بتنمي���ة اإلرادة والقدرة على

ضبط النفس.

ومؤججي
• االحتساب على مثيري الفتنة
ِّ
الغرائز ،واالجتهاد في التقليل من وسائل

اإلثارة.

واملربون؛ لتثقيفهم وتنمية مهاراتهم.

• ضرورة اتساع شريحة اجلمهور املسته َدف
يقدم إمنا
في برامج التوعية؛ إذ كثير مما َّ

هو في قالب الوعظ والتذكير ،وهو – رغم
أهميت���ه  -ال يحظى باهتمام فئة عريضة
من غير املتدين�ي�ن ممن ال ينبغي إهمالهم
وجتاهلهم ،بل هم أكثر عرضة للتأ ُّثر ،وهم
بحاجة إلى خطاب ال يضعهم أمام خيارين:

إما التوبة والتدين ،أو التجاهل.

• االعتن���اء بإبراز العف���ة كقيمة ِ
وصفَة

إيجابية تعلي قيم���ة صاحبها ورجولته
وترفع ش���أنه ،وتجَ ْ لية محاسنها وآثارها
على الف���رد واملجتمع .وهذا مدخل مهم

ينبغ���ي أن يتوازن مع مدخ���ل التحذير
وبيان مخاطر االستجابة للشهوات.

• تن ُّوع مس���تويات مواجهة هذه الفتنة؛

• توس���يع دائرة املهتمني مبواجهة هذه

واألقالم الفكرية ،والباحثون األكادمييون،

العلم بأنفسهم ،بل يجب أن ت ُْستنفَر همم

فيعتني بذل���ك املفكرون وأه���ل الرأي
والفقهاء ،والوعاظ.

• تن ُّوع الفئات املسته َدفة بالتربية والتأهيل؛
فيُسته َدف في ذلك الناشئة بدرجة أساس
باعتبارهم أكثر الفئات تأ ُّثراً ،ويُس���ته َدف

اآلب���اء واألمهات؛ لتأهيله���م في التعامل
الفاعل مع أوالدهم ،ويُس���ته َدف املعلمون

الفتنة؛ فال ينبغي أن يكتفي الدعاة وطلبة

العقالء والغيورين ف���ي األمة ،ولو كانوا
من غير أهل التدين الظاهر.

• توظيف العديد من الوسائل واألدوات:
كالقصة ،والرواية ،والش���عر ،والرس���م،

واملس���رح ،ومخاطبة الش���اب والفتاة،
واألطفال والكبار.
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[ اإلسالم لعصرنا ]

لمن الحكم؟

(*)

للخالق أم للمخلوق؟
أ .د .جعفر ش��يخ إدريس
jsidris@gmail.com

من أقوى األدلة على أن احلكم ال يكون إال هلل أن البش��ر الذين يعطون أنفس��هم حق احلكم أو يعطيهم إياه غريهم
يضطرون لأِ َ ن ينسبوا ألنفسهم صفات إهلية ال يكون احلاكم حاكمًا إال هبا .ويكون هذا أحيانًا بادعاء صريح لأللوهية
ـــن إلَهٍ غَ ْيرِ ي} [القصص ]٣٨ :أو { َأ َنا َر ُّب ُك ُم ا َأل ْعلَى} [النازعات.]٢٤ :
كما كان فرعون يقول لقومــهَ { :ما َع ِل ْم ُت ل َُكم ِّم ْ

ولك����ن حتى عندما ال يكون هذا اال ِّدع����اء صريحاً؛ فإن
احلاكم الدكتاتور املس����تبد يضطر لأِ َن يعطي نفس����ه بعض

صفات اخلال����ق؛ كأن يطلب من احملكومني أن يطيعوه طاعة
تفضلَ بقراءة نسخة أُو َلى من هذا املقال ابننا الشيخ الفاضل ماجد اجلوير وعلَّق
(*) َّ
على اجلزء الثاني منه تعليقات مفيدة جعلتني أعيد النظر فيما كتبت؛ ألضمنه كثيراً
من تعليقاته واستدراكاته .فجزاه الله خيراً.

24

العدد 269

يدعي أن كل ما يأمرهم به إمنا هو ملصلحتهم
مطلق����ة ،وأن َّ
التي هو أعلم بها .ومما ال شك فيه أن كل هذه دعاوى باطلة؛
فال أحد من البش����ر (ف����رداً كان أو مجموعة أفراد أو حتى

الن����اس جميعاً) ميكن أن يعرف مصال����ح الناس كلها ،وإمنا

الذي يعرف هذا هو خالقهم.

هذا عن الدكتاتوريات؛ فماذا عن الدميقراطيات؟

تقول الدميقراطية :إن احلكم للشعب .ملاذا؟
هنا أيضاً يضطر منظرو الدميقراطية وفالس����فتها أن

ينس����بوا إلى من يسمونه بالش����عب صفات ال تكون إال لله،
تعالى؛ فهم يقولون  -مث ً
ال  :-إن الشعب يجب أن يكون حاكم
نفس����ه؛ ألن الذي يرضى بأن يحكمه غي����ره كما هو احلال

في احلكم الدكتاتوري أو احلكم الذي يسمونه بالثيوقراطي،
يكون عب����داً لذلك احلاكم ،وهذا صحيـ����ح .ولكــن مبـا أن

الل����ه  -تعالى  -هو خالق الناس ،فهو املالك لهم وهم عبيده
حقيقة؛ فهم حني يق َبلون تشريعه يُق ُّرون بأمر حقيقي ،ال كما
يرضون بأن يكونوا عبيداً لبشر مثلهم ال ميلكونهم حقيقة.
ثم ما معنى أن يقال :إن الشعب حاكم نفسه؟ إن الشعب
ليس شيئاً واحداً ،وإمنا هو مك َّون من عدد من األفراد؛ فهل
ميكن أن يكون كل فرد في املجتمع حاكماً لنفسه مش ِّرعاً لها؟

إذن ال يكون هنالك مجتمع ،وإمنا تكون فوضى.

ال����ذي يحدث في الواقع ه����و أن بعض األفراد يحكمون

غيره����م .فإذا قلنا :إن الذي يرضى بحكم غيره من البش����ر
يكون قد جعل من نفسه عبداً له؛ فإن هذه نتيجة ال مفر منها

حتى في أحسن البالد تطبيقاً للدميقراطية!

ملاذا؟ ألن التش����ريع فــي النظام الدميقــراطـي يكــون:

إما باس����تفتاء الش����عب كله ،أو بقوان��ي�ن يُصد ُرها نوابه في

الهيئات التشريعية ،أو بقرارات يتخذها حكامه التنفيذيون.

أما في االس����تفتاء؛ فإن القرار الذي يحكم به الش����عب

هو قرار األغلبية .ماذا ع����ن األقلية؟ هل يكونون معبــودين

لألغلبيــة؟ ثـم هــب أن القــرار كـــان بإجمــاع املســتفتني
ال بأغلبيتهـ����م .هنـا أيضاً يقــول بعضهــم :إن املش����كلـة لم

تحُ َ ل؛ ألن كـــل فرد من الذي����ن صوتوا للقرار كــان معتمداً
على غيره في جعل ذلك القرار قــانوناً للبــالد؛ وإذن؛ فهـو
لم يكن حاكماً لنفسه ،بل أشرك معه غيره في ذلك احلكم.

أما في قرارات املجالس ،فاألمر واضح؛ فممثلوا الشعب

ليس����وا هم الشعب ،ثم إنهم ال يستش����يرون الشعب في كل

مس����ألة تُع َرض عليهم ،وإن كانوا في بعض األحيان يراعون

أثر تصويتهم على الدوائر التي انتخبتهم .والقرارات س����واء
كان����ت باإلجماع ،وهو أمر نادر جداً ،أو كانت باألغلبية؛ فإنه

يقال عنها ما قيل عن االس����تفتاء .وفي كال احلالني ال يكون
الشعب حاكم نفسه وإمنا حكامه بعض أفراده.

الصفة الثانية التي يذكرونها هي صفة العلم :فهم يقولون

كالم���اً صحيح���اً ،هو :أن ال���ذي يحكم يجب أن يك���ون عاملاً

مبصلح���ة من يحكم قاصداً لتحقيقها ،ث���م يقولون في الدفاع
عن حكم الش���عب :إن كل إنس���ان أدرى مبصلحته؛ فيجب أن

يكون احلكم له ،لك���ن املعترضني على هذه احلجة يقولون :إن

القرارات الدميقراطية ليست قرارات فردية ،وإمنا هي قرارات

تتعلق باجلماعة؛ فهل كل فرد في املجتمع هو األدرى مبصلحة
املجتمع في مس���ائل السياس���ة الداخلية واخلارجية ومسائل
االقتصاد والقانون والتقنية وغير ذلك مما تتخذ فيه الدولة من
قرارات؟ نزيد :وهل صحيح أن كل إنس���ان أعلم بكل مصاحله؟

أما كون اإلنس���ان يعلم بعض مصاحله فأمر ال شك فيه ،وأما
كونه يعلم كل مصاحله فأمر يك ِّذبه الواقع؛ إذ لو أن كل إنس���ان
عال���م مبصلحته ملا احتاج أن يتعلم ،وال أن يش���اور ،ولَـ َما غير

رأي���ه في بعض ما كان يرى ،لكن الواقع أن اإلنس���ان يفعل كل
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القوانين والدساتير التي يحكم بها الجيل الراهن كثيرًا ما تكون قد وضعها أفراد في أجيال ماضية.
ه���ذا .إن العالم علماً محيطــاً بكــل ما يصلــح اإلنس����ــان
يف
وما يفس����ــده ال يكون إال خالقهَ { :أال َي ْعل َُم َم ْن َخل ََق َو ُه َو ال َّل ِط ُ

ثَال ُثونَ شَ ْه ًرا} [األحقاف.]١٥ :
ثالثاً :هنالك قواعد فقهية عام����ة .قال العلماء :إنها

 .]٢٢٠أما البش����ر ،فليس لهم مثل هذا العل����م{ :كُ ِت َب َعل َْي ُك ُم
���ي ًئا َو ُه َو َخ ْي ٌر َّل ُك ْم َو َع َسى َأن
ا ْل ِق َتالُ َو ُه َو كُ ْر ٌه َّل ُك ْم َو َع َس���ى َأن َت ْك َر ُهوا شَ ْ

رفع احلرج ،وقاعدة :اليقني ال يزول بالشك.

{وال َّل ُه َي ْعل َُم ال ُْـمف ِْس َد ِم َن ال ُْـم ْص ِل ِح} [البقرة:
ِير} [امللكَ ،]١٤ :
ا ْلـخَ ب ُ

حُِت ُّبوا شَ ْي ًئا َو ُه َو شَ ٌّر َّل ُك ْم َوال َّل ُه َي ْعل َُم َو َأن ُت ْم ال َت ْعل َُمونَ } [البقرة.]٢١٦ :

ومن أقوى األدلة على أن الش����عب ال يحكم نفس����ه حتى

في الدول الدميقراطي����ة ،بل يحكمه أفراد منه ،أن القوانني
والدس����اتير التي يحكم بها اجليل الراهن كثيراً ما تكون قد

وضعه����ا أفراد في أجيال ماضية .من أبْينَ األمثلة على ذلك
أن الدستور الذي يُح َكم به الشعب األمريكي اآلن وضعه في
القرن الثامن عشر بعض من يسميهم األمريكان باآلباء.

لكن املعترضني على حكم الله  -تعالى  -يثيرون شبهات،
َّ

منها:

قولهم :أي����ن جند ه����ذا احلكم؟ هذه مش����كلة خاصة

قطعي����ة الثبوت ،مثل قاعدة :ال ضرر وال ِضرار ،وقاعدة:
فيمك����ن للفقيه أن يس����تدل على حت����رمي الدخان -
مث��ل� ً
ا  -بقاعدة ال ضرر وال ض����رار بعد أن ثبتت عالقته
بالسرطان.

ثالثًا :هنـالك أحكــام قيــاسية ،وهي  -باختصار :-

أننا إذا وجدنا الش����رع قد حكم على شيء ما بالتحــرمي
 مث ًأجلِها ُح ِّرم ،ثم وجدنا هذه
ال  -وعرفنا العلة التي من ْ
العلة نفس����ها في ش����يء جديد؛ فإننا نعطيه حكم األصل

الذي دلت عليه النصوص؛ فالعل����ة في حتــرمي اخلمــر
 مث ًال  -هي كونها مسكرة ،فإذا وجدنا شيئاً جديداً فيه
ه����ذه العلة؛ فإننا نُح ِّرمه ب ِّ
ِغض النظر عن اس����مه أو لونه
أو كونه س����ــائ ً
ال أو جامداً .هذا؛ ألن الش����ريعة مت َِّسقــة

بالغربي��ي�ن الذين ليس لهم كتاب ه����م موقنون بأنه من عند

ال تناقض فيهاَ { :أفَال َي َت َد َّب ُرونَ ا ْلق ُْرآنَ َول َْو كَ انَ ِم ْن ِع ِ
ند غَ ْيرِ ال َّل ِه

درس اإلس��ل�ام من الغربيني في ثبوت نسبته التاريخية إلى
الرسول الذي أُنزِ ل عليه.

قال ابن قيم اجلوزيةَ :
(ش ْرع اللهِ ووحيُه وثوابُه وعقابه
قائم على إحلاق النظير بالنظير ،واعتبار ا ِملثْل با ِملثْل) وهذا

الله ،تعالى .أما املس����لمون ،فعندهم كتاب ال يشك حتى من

الشبهة املهمة الثانية التي يثيرونها ،هي :أنه على فرض

مسجل في كتاب معروف؛ فإنه يكون
أن حكم الله  -تعالى -
َّ
ش����يئاً محدوداً مع أن ما يحدث للبش����ر من حوادث ونوازل

ش����يء غير محدود؛ فكيف يكون حكم الله شام ً
ال لها؟ يكون
شام ً
ال لها؛ ألن هنالك َف ْرقاً بني النصوص واألحكام:
أو ً
ال :ألن الن����ص الواح����د قد يدل على ع����دة أحكام؛
فالنص  -كما يقول الشيخ في تعليقه ِّ
ملخصاً لكالم البن قيم

اجلوزية في إعالم املوقعني « :-له س����ياق ،وله إشارة وتنبيه،

وإمي����اء ،واعتبار ،واقتضاء ،وكل تلك دالالت نصية تؤخذ من
النص الشرعي ،وتش����مل بعمومها أحكاماً كثيرة ،مب َّينة في
كتب أصول الفقه».

ثاني��ًا :إنه ميكن اس����تخراج حكم جديد بضم نص إلى

ن����ص من نصوص أخرى ،كما َفهِ م الش����افعي أن أقل احلمل

ات ُي ْر ِض ْع َن
{وال َْوا ِل َ
���د ُ
س����تة أش����هر من ضم قوله  -تعالىَ :-
{و َح ْم ُل ُه َو ِف َصا ُل ُه
َأ ْوال َد ُه َّ
���ن َح ْولَينِْ كَ ا ِملَ�ْي�نِْ } [البقرة ]٢٣٣ :إلى قول���ه َ
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يرا} [النساء.]٨٢ :
ل ََو َج ُدوا ِفي ِه ْ
اخ ِتالفًا كَ ِث ً

أيضاً باب واسع يشمل ما ال يكاد يحصى من احلوادث.
رابعًا :ثم هنالك اإلباحة؛ فإنها تشمل َّ
كل أمر لم يذكر

الل����ه حك َمه ،ولم يدل عليه القياس ،وال النصوص العامة؛
باق على أصل اإلباحة ،كما قال « :#وما سكت عنه،
فهو ٍ
فهو عفو» .وهذا أيضاً باب واسع جداً.
هذا الذي أوجزناه هنا ،إمنا هو قطرة من بحر ما كتب

الفقهاء في هذا األمر مثبتني أن الش����ريعة تفي مبصالح

العباد كلها في دنياهم وأخراهم.

والله املوفق والهادي إلى سبيل الرشاد.

أما املسلمون ،فعندهم كتاب ال يشك حىت من
درس اإلس�لام من الغربيني يف ثبوت نس��بته
نزل عليه.
التارخيية إىل الرسول الذي أُ ِ

[ النجاح :إدارة ]

تواضعوايا«مجاعةاخلري»!
إبراهيم بن سليمان احليدري

(*)

alhaidari5@hotmail.com

غريب أن يكون املاء العذب سبباً للتلوث ،وأن يكون الهواء
النقي مصدراً للوب���اء ،ويكون العمل اخليري مبا يحمله من
قي سبباً لنمو أمراض القلوب وانحرافات السلوك.
نُبْل و ُر ٍّ

إنها معادلة غير منطقية ،لكنها قد حتدث ،وحال يصعب
لكن بعضاً يعيشه ويتلبس به.
تخ ُّيلهَّ ،
عندما تعشعش اآلفات بني األفراد في املنظمات الربحية

وتنمو املنافسة بني األقران ويعلـو صـوت األنـا ،فألحد منَّا

أن يتفه���م ذلك الوض���ع؛ حيث املادة ه���ي الدافع والهدف

والطموح .وعندما يصطح���ب بعض العاملني خصالهم غير
ضع ميكن
احلمي���دة إلى داخل املنظمات اخليري���ة ،فهذا َو ْ

تفسيره بسيادة بعض الطباع البشرية وصعوبة تغييرها ،لكن
أن تكون ممارس���ة العمل اخليري ذاتها ،هي ســبب نشـوء
بعض األمــراض القلبيـة ،ومصـد ٌر آلفات ســلوكية؛ فهـــذا

ما ال ميكن تفسيره وتق ُّبله.

أولئك الذين دب في قلوبه���م الغرور؛ ملنصب تو َّلوه في
منظمة خيرية أو غلَّف ال ُعجب شخصيتهم إلجناز حققوه في
حصلــوه،
عالم اخلير ،أو نفخ الش���يطان فيهم كبريا ًء لعلــم َّ
أو مهارة أحسنوها ...أولئك لم يفقهوا فلسفة العمل اخليري

على حقيقتها ولم يكتشفوا جوهر القِ طاع الذي يعملون فيه،
و ُه ْم بهذا يق ِّدمون لنا دلي ً
ال واضحاً على ذلك.

إن العمل مع احملتاجني على اختالف أنواعهم يرقق القلوب،

واالطالع على نوايا احملس���نني وأعطياتهم يس���تصغر اجلهود،
والتعامل مع احملتسبني واملتطوعني يجلو النوايا وين ِّقي الدوافع.
() ماجستير في اإلدارة ،وباحث في إدارة العمل اخليري.

فما بال أقوام غ َّرهم منص���ب زائل وأغراهم إجناز راحل وقد
أحاط بهم احملتاجون واحملسنون واملتطوعون من كل جانب.

إننا  -يا جماعة اخلي���ر  -بعد كل جناح نحققه ينبغي

{ر ِّب إ ِنّي
أن نركن إلى أصغر مكاتبن���ا مرددين بكل تواضعَ :

ل َِـم����ا َأن َزل َْت إل ََّي ِم ْن َخ ْي ٍر َف ِق ٌير } [القصص ]٤٢ :وأن جنلس بعد كل
إجناز مت لنا أو بنا على أقصر كراس���ينا ارتفاعاً منكس�ي�ن

رؤوسنا معترفني بالفضل لصاحب الفضل ،جل وعال.

مبنى ،ل���كان التواضع أهم
ل���و كان العمل اخلي���ري
ً

أعمدته ،ولو كان التطوع سفينة ،لكان التواضع شراعها ،ولو

كانت املنظمات اخليرية زهرة لكان جميع ألوانها التواضع.

ق���ال املاوردي  -رحمه الل���ه  ( :-وأما اإلعجاب فيخفي

احملاسن ،ويُظهر املساوئ ،ويُكسب املذا َّم ،ويص ُّد عن الفضائل،
حد ،وال إلى ما ينتهي إليه
وليس لِـما يُكسبه الكبر من املقت ٌّ

ال ُعجب مــن اجلهل غايـة ،حتى إنه ليطفـئ مــن احملـاس���ــن
ما انتش���ـر ،ويس���لب من الفضائل مـا اشتهر ،ناهيك بسيئة
حتبط َّ
كل َح َسنة  ،ومبذمة تهدم كل فضيلة  ،مع ما يثيره من
َحنَق  ،ويُكسبه من حقد).
وقدمياً قال القائد األسبق في االحتساب والرائد األول

ف���ي التطوع « :#ثالث مهلكات :ش��� ُّح مطاع ،وهوى متَّبع،
وإعجاب املرء بنفسه»( .

أسأل الله العظيم أن يحمينا من ال ُعجب والغرور والكبر

وأن ينقي قلوبنا من اآلفات.
وحسنه األلباني.
(  أخرجه البيهقي
َّ
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[ حوار ]

د .باسم نعيم وزير الصحة الفلسطيني للبيان:

التعاطف لكسر الحصار بعد الحرب يتراجع
الدكتور باس��م نعيم من قيادات احلكومة الفلس��طينية الش��رعية يف قط��اع غزة ،رجل هادئ ومت��زن ،لكنه يف الوقت
نفسه قامة سياسية كبرية ،وحيمل ،رؤية ناضجة بعيدة النظر .حتدث يف البيان حبرقة وأمل عن الوضع الصحي يف قطاع
غزة ،وأبرز جزءًا من املأسساة الصحية اليت يعاين منها الشعب هناك .وعتب بأدب شديد على إخوانه خارج فلسطني ،الذين
ضع��ف تعاطفهم بعد احلرب لكس��ر احلصار اجلائر على القطاع ،وأكد أن حكومة غ��زة ال ميكن أن تتنازل عن الثوابت مهما
اشتد احلصار وازداد التواطؤ على القضية الفلـسطينية .ويسعدنا يف جملة البيان أن نرحب به وجنري معه هذا احلوار.
ً
بداي��ة :نرحب بكم مع��ايل الدكتور يف مدينة
^:
الرياض ،ونس��أل اهلل أن يبارك يف جهودكم .وإذا رأيتم أن
نبدأ سؤالكم عن الوضع الصحي يف ِقطاع غزة بشكل عام
بع��د احلصار واحلرب ،مث احلصار م��رة أخرى :ما حقيقة
الوضع الصحي يف قطاع غزة بشكل عام؟

 بس����م الله الرحمن الرحيم واحلم����د لله رب العاملني

والصالة والس��ل�ام على رسول الله .نش����كر لكم إتاحة هذه
الفرصة كي نتحدث للمس����لمني عامة عبر مجلة البيان حول
أوضاع فلسطني بش����كل عام وقطاع غزة بشكل خاص .أما
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احلديث عن الوضع الصحي ،فهو حديث متش����عب وشائك،
ولكن باختصار نقول :األوضاع الصحية تتر َّدى يوماً بعد يوم
والسبب في ذلك ،هو :أننا اليوم في السنة الرابعة للحصار:
احلصار السياسي ،واحلصار املالي ،وإغالق املعابر ،وانعدام
حرية احلركة مبا في ذلك س����فر املرض����ى ،مع صعوبة في
إدخال االحتياجات اإلنس����انية :من األدوية واألجهزة وقِ َطع

الغيار وغيرها ،وهناك صعوبة بالغة في الس����فر للخارج من

أجل العالج.

الشيء الثاني :أنه وفوق هذا احلصار ،فقد عاش قطاع

غزة احلرب األخيرة ملدة اثنني وعشرين يوماً استُـنزفت فيها

معظم إمكانات وطاقات القط����اع العامة وخاصة الصحية؛
فقد ُد ِّمرت املستش����فيات و ُد ِّمرت مراك����ز الرعاية األولية،
و ُد ِّمرت سيارات اإلسعاف ،و ُقتِل بعض فِ رقها الطبية .وهناك

صعوبة كبيرة في تعويض كل ذلك.

اليوم كثير من الدول مبا فيها اململكة العربية الس����عودية
رص����دت أم����واالً ضخمة ألج����ل إع����ادة اإلعمار ،س����واء
للمستش����فيات أو مراكز الرعاية األولية ،لكن حتى اآلن نحن

غي����ر قادرين على اإلعمار .كل ما قمن����ا به بعض ترميمات
ف����ي بعض املواقع مبواد أولية بس����يطة ،لك����ن ما ُهدِ م من
املستش����فيات ،ومراكز الرعاية األولية ،واملدارس ،واملساجد

بس����بب انقطاع الكهرباء .وهو ما يس����بب املشاكل الصحية؛
ولذلك فإن الوضع الصحي معقد جداً ويتراجع ويتر َّدى .ومع
ذلك فإننا نحرص بكل ما أوتينا من قوة ومبس����اعدة إخواننا

في اخلارج من العرب واملسلمني أن نحافظ على هذا الكيان
الصحي من االنهيار وجنحنا بفضل الله  -عز وجل  -في أن

نحافظ عليه من االنهيار ،لكن الصعوبة في أن نتخذ خطوات

كبيرة إلى األمام.

^ :لك��ن كي��ف تفاع��ل الش��عب م��ع احلكوم��ة ومع
اجله��ات الرمسي��ة يف مثل ه��ذه الظروف القاس��ية؟ وهل
ميكن أن يسبب قلقًا أو ثورة من الشعب ضد احلكم؟

 ف����ي احلقيقة :ال .وكانت احلرب األخيرة أكبر اختبار

ال تُصلِح����ه املواد األولية؛ وحتى اآلن هناك إش����كالية كبيرة
في إعادة اإلعمار .وهذا الوضع  -طبعاً  -يتوافق مع الوضع

ضغط الناس خالل السنوات الثالث التي سبقت
لذلك؛ لقد ُ
احلرب ضغطاً شديداً :باحلصار وباإلغالق وبالتجويع وبقطع

إن نس����بة الفقر تزداد يوماً بعد يوم .إن هناك عشرات
اآلالف م����ن األُس����ر تعيش حتت خط الفقر؛ وآخر دراس����ة

لتُتوج هذه احلالة من الضغط املس����تمر .ولم يحدث ش����يء
من ذلك ،بل العكس لقد ش����عرنا أن هناك استقراراً وهدوءاً

العام للمجتمع الفلسطيني.

أُجريت أفادت بأن نسبة فقر الدم عند األطفال ما بني (- 6
 )18عاماً تصــل فــي القطـاع إلى ما بني الســتني والسبعني

باملـائة .طبعــاً فقــر الــــدم متولد عن س����وء التغذية وقلة
ذات اليد ،وهذا ِّ
مؤش����ر من مؤشرات الوضع الصحي العام.

الكهرباء واملاء ،ولم يتحركوا ضد احلكومة ،ثم جاءت احلرب

وسكينة ،سواء أثناء احلرب أو احلصار.

الناس هن����ا مقتنعون ب����أن الدافع احلقيق����ي للحصار

متس����ك احلكومة بالثواب����ت واحلقوق .ولو ثار
واحلرب هو ُّ

الناس عل����ى احلكومة ،فما هو البدي����ل؟ البديل هو تضييع

وباملناسبة؛ فإن معظم مشاريع الصرف الصحي متوقفة ،وهو

الثوابت؛ لذلك أعتقد أن القضية ال تتعلق بتغيير هذا الوزير
أو ذاك أو حت����ى رئيس الوزراء ،وحتى لو غيرناهم فلن تحُ َ ل

للناس هنا.

للتنازل عن الثوابت وبي����ع املتبقي من األرض؛ ولذلك الناس

ما يؤدي إلى ضخِّ كميات ضخمة من مياه الصرف الصحي:

إما إلى الشوارع أو املزارع أو في البحر وهو املتنفس الوحيد

املش����كلة .وإمنا هناك ضغط شديد على الشعب الفلسطيني

التيار الكهربائي ينقطع يومياً من ( )12 - 6ساعة وبنا ًء
على ذلك؛ فإن معظم البيوت ال تصلها مياه الش����رب بسبب

صابرون ومحتس����بون .وأنا أتصور أنه لن يكون هناك ضغط

ضعف وصول املاء ،ومعظم احملالت التي فيها أطعمة تفسد

أكثر من ذلك.
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مطوقة بحواجز ،والسور يلتهم الكثير من األراضي
كل مدن الضفة الغربية
َّ
^ :ويف املقاب��ل ف��إن أه��ل الضفة الغربي��ة ال تقل
أحواهل��م س��وءًا ع��ن أحوالكم م��ن حيث الضغ��ط األمين،
وصعوبة املعاش اليومي ،أليس كذلك؟

 عندما نتكلم عن الضفة الغربية اليوم ،إمنا نتكلم عن
 570حاج����زاً في الضفة الغربية ،كل م����دن الضفة الغربية
مط َّوقة بحواجز ،والس����ور يلتهم الكثير من األراضي؛ حيث

يعيش أكثر من  % 20من الش����عب الفلسطيني خلف السور،
وه����ؤالء الناس مقطوعون متاماً عن كل اخلدمات احلكومية

والرس����مية؛ ولذل����ك :إما أن يرحلوا إلى امل����دن أو ينقطعوا
متاماً .وال تس����تطيع أن توصل أوالدك إلى املدارس بسهولة.
وإذا مرض����وا فال تس����تطيع أن تعاجلهم إال بش����ق األنفس.

يهجرون،
واملستوطنات تلتهم األرض ،والقدس تُه َّود ،والناس َّ
واالعتق����االت واملداهمــات ليــل نهــ����ار ،مبا فيهــا مدينــة

رام الله .أضف إلى ذلك تدهور املوقف السياسي؛ فالطرف

الفلس����طيني الذي أبدى مرونة غير عادية مع العدو لم ينل
ش����يئاً في النهاية ،وخرج صفر اليدين ،بل العكس؛ فاملوقف

َ
أضعف من مكانة السلطة كثيراً؛
األخير لألمريكان واألوربيني

فحني هدد الرئيس أبو مازن باالستقالة ،قالوا :سنتعامل مع
من يأتي بعده ،وسنتعامل مع أبي مازن حيث كان.
الوضع االقتصادي في الضفة الغربية أيضاً صعب جداً،
والغالء فاحش .فاملقارنة بني حال القطاع وحال الضفة تدفع

من أن الوضع أس����وأ؛ إذ ُد ِّم َر في احلرب عشرون ألف بيت،
خمس����ة آالف منها ُدمرت تدميراً كلياً وخمس����ة عشر ألفاً
دم����رت تدميراً جزئياً .إغالق املعابر ما زال هو هو ،ودخول
ُ
تعاط َف
االحتياجات ال زال فيه صعوبة كبيرة ،ومع ذلك فإن
يخص موضوع احلصار بدأت تتراجع
الناس وحماستهم فيما
ُّ

وتض ُعف .وكذلك احملاوالت األخيرة للدخول إلى القطاع من
جهة البحر بالس����فن ،كلها باءت بالفش����ل .ولم ينجح سوى

ثالث قوافل برية جاءت عبر مصر ،بعد انتظار طويل ،فآخر
قافلة انتظرت  35يوماً في بور سعيد والعريش ورفح .وطبعاً
هؤالء الناس كلهم متطوعون ،تركوا أعمالهم ومس����ؤولياتهم،

وأتو متضامنني مع القطاع ،ويصعب على أي أحد البقاء في
العراء  35يوم����اً ينتظر؛ لذا فإن من الواجب أن تكون هناك
محاوالت أكثر ق����وة وعزمية وإصراراً من الناس في اخلارج
للمساعدة والدفع؛ لفك احلصار.
أهل القطاع ال يألون جهداً في استغالل كل فرصة لكسر

هذا احلصار ،وال أدل على ذلك من وجود حوالي  1000نفق

حتت األرض من أجل إدخال املواد وإدخال االحتياجات رغم
قدم القطاع
أن األنفاق ثمنها ٍ
غال جداً ،وفي عام  2009فقط َّ
 50شهيداً :إما نتيجة القصف اإلسرائيلي وانهيار األنفاق أو
انهيار األنفاق أثناء اإلنش����اء؛ ومع ذلك الناس مصرون على
كس����ر احلصار واحلصول على لقم����ة العيش الكرمية ،إنهم

الناس للصبر .إضافة إلى ذل����ك :صحيح أن هناك حصاراً

يستمرون في حفر األنفاق وإدخال احتياجات الناس.

يوجد شيئاً
هناك حرية حركة على األقل داخل القطاع وهذا ِ

للضغط ،س����واء على املستوى الرس����مي أو الشعبي واألهلي

وضيقاً في القطاع ،لكن في املقابل يوجد أمان ،واس����تقرار،
تحت املعابر فس����يكون الوضع
من الراحة النفس����ية ،وإذا ُف َ
مريحاً.
أنا أتوقع أن هذه العوامل مجتمعة هي التي تدفع الناس

إلى السكينة واالستقرار والصبر على الواقع.

^ :مسعنا ع��ن عدد من احمل��اوالت الناجحة خالل
الفت��رة القريبة املاضي��ة لفك هذا احلص��ار :ما تقوميكم
هلذه اخلط��وات؟ وهل تتوقعون أن يك��ون هناك حماوالت
أخرى مشاهبة؟

 في احلقيقة :أن أهل غ����زة يعتبون كثيراً على الناس

في اخلارج؛ ألنه قبل احل����رب كان هناك اهتمام باحلصار،

وتفاعل الناس في اخلارج؛ في بالد العرب واملسلمني خاصة،

وفي أوروبا مع مشكلة احلصار .أما بعد احلرب؛ فإنه بالرغم

30

العدد 269

ويجب أن تكون هناك محاوالت جادة وقوية من اخلارج

لفك احلصار.

تعول��ون على االجت��اه الرمسي العريب
^ :ه��ل أنتم ِّ
ال��ذي أثبت خ�لال الفت��رة املاضي��ة أنه عاجز ع��ن اختاذ
القرار املناسب؟

 بالتأكي����د نع���� ِّول على النظام العربي الرس����مي؛ ألنه

في النهاية بدون قرار عربي رس����مي ل����ن يُفَك احلصار؛ إذ
احملــاوالت الشعبيــة دورها أن تدفع النظام العربي الرسمي
من أَ ْجل فك احلصار ومساعدتنا ،لكن القرار النهائي في يد

النظـام العــربي الرســمي ،ســواء من َط َرفهم هم مباشرة،
أو م����ن خ��ل�ال الضغط على دول����ة االحتالل لفت����ح املعابر
وتسهيل اإلجراءات على املعابر لتسهيل حركة الناس ودخول

احتياجاتها.

نؤكد مرة ثانية أن من تنازل عن الثوابت لم ينل شيئًا ،بل خرج صفر اليدين
أيضاً النظام العربي الرسمي قادر أن يضغط على أوروبا

ض ٌع اس����تثنائي وليس
الش����مل؛ ألن الوضع الذي نحن فيه َو ْ
وضعاً طبيعياً؛ فاالنقس����ام َق َس����م العائالت و َق َسم احلارات

احلصار؛ ألنه يوجد هناك َف ْرق بني خالفات سياسية وعدم

التفافياً من أجل حتصيــل ما لــم يكــن حتصيله مســتطاعاً

وعلى أمريكا؛ فكثير من األوراق في يد األنظمة العربية والتي
من املمكن أن تضغط فيها على أوروبا وأمريكا من أَ ْجل فك

و َق َس����م البيوت ،لكن ال يُعقَل أن تكون املصاحلة هي طريقاً

قناعتهم برؤية حماس حلل املش����كلة الفلسطينية وبني أن ما

ال باحلصار وال باحلرب؛ وه����ذا يعني :في النهاية أن نصل

يُرتكب بحق قطاع غزة هو جرمية بحق اإلنسانية.
وجب و ُكتِب في األعوام
القانون اإلنساني الدولي عندما أ ُ ِ

وإعطاء الش����رعية ملن ميكن أن يتنازل ع����ن الثوابت؛ لذلك

التي حدثت ف����ي احلرب العاملية الثاني����ة؛ إذ ُو ِضع ليضمن
حداً أدنى من احلقوق اإلنس����انية بني الدول املتحاربة؛ أي:

قيادة فلسطينية مش����ت َركة من كل األطراف الفلسطينية مبا
فيها حماس واجلهاد؛ لنضمن قراراً فلسطينياً جامعاً يُ َ
رضى

يُحتَرم ف����ي حالة احلرب؛ فلذلك :األص����ل أن يُضغَط على

احلركة لن تتردد في التوقيع على االتفاقية ولو للحظة،

 1949و  1951و  1952إمنا ُكتِب نتيجة للمعاناة اإلنس����انية

هو لم يوضع في حالة الس����لم .واألصل في هذا القانون أن

الكيان الصهيوني .ليحترم هذا القانون اإلنساني الدولي ما
دام أن األمم املتح����دة هي من َو َ
ض َعته؛ فلذلك نحن نتوقع أن

يك����ون هناك ضغط على األمريكان وعلى األوروبيني؛ إلجبار

االحتالل على احترام القانون الدولي:
أوالً :بوصفه قوة احتالل.

إلى النتيجة نفس����ها بالتن����ازل عن الثواب����ت أو بالتفويض
ال بد من ضمانات؛ لتك����ون املصاحلة مقابل أن تكون هناك

عنه.

ولكن الذي أعاق التوقيع في اآلونة األخير ة ،هو أنه مت التوافق
على اخلطوط العامة للمصاحلة أثناء جلسات احلوار ،وبقيت
بعض النقاط عليها خالف ،واإلخوة املصريون اقترحوا ح ًّ
ال
وس����طاً للجمع بني الرأيني ،وخرجوا بنق����اط معقولة ميكن

وثاني����اً :بوصفه ملتزماً أمام القانون الدولي؛ فما يرتكبه

التوس����ط بني الطرفني حولها .وه����ذه النقاط وافقت عليها
ـما اس����تلمت احلركة الورقة
احلركة في بداية األمر ،ولكن لَ َّ

^ :ولك��ن يف املقابل :أال ميك��ن أن تتحول الضغوط

املصاحلة ،منهما :موضوع إعطاء الش����رعية الكاملة في كل

االحتالل جرمية ضد اإلنسانية.

إىل جه��ة احلكوم��ة؛ حبيث تتن��ازل عن بع��ض الثوابت،
فيكون هذا سببًا لفك احلصار؟

 أوالً :نؤك����د مرة ثانية أن من تنازل عن الثوابت لم ينل
شيئاً ،بل خرج صفر اليدين ،وهذا مشاهد ومعلوم.
ثاني����اً :لو كانت احلكومة تف ِّك����ر بالتنازل ،ملا دفعت هذا

���ال للقيادات
الثمن الغالي :من أربع س����نوات حصار واغتي� ٍ
والوزراء وأبناء الوزراء ،ومن عزلة سياسية وعزلة مالية؛ فال
أتوقع أن يخطر للحكومة احلالية نهائياً مهما اشتد الضغط

عليها أن يتراجعوا أو يتنازلوا عن الثوابت؛ ألنهم في النهاية
لم يدخلوا هذا املش����روع من أجل التن����ازل ،هم دخلوا هذا

املشروع من أجل كبح جماح وفرملة مسيرة التنازل.

^ :بالنس��بة للمصاحل��ة ،وتأخ�ير التوقي��ع على
االتفاقية املصرية :إىل أين تسري األحداث؟

 احلكوم����ة في غزة وحركة حماس ،قرارها بالنس����بة
للمصاحل����ة قرار إس����تراتيجي وليس تكتيكي����اً؛ فاحلكومة

واحلركة ُم ْجمِ عتان على ضرورة املصاحلة وضرورة إعادة لَ ِّم

صلْب عملية
كان هناك تغيير في نقطتني جوهريتني متسان ُ
املواق����ع للرئيس أبي مازن؛ أي :أنه مرجعية منظمة التحرير
واحلكومة الفلسطينية واللجنة املشتركة التي سوف تنسق بني
الطرفني .حدث ذلك رغم أنه كان يوجد اتفاق سابق ،على أن

وعقْد االنتخابات التش����ريعية
الفترة ما بني توقيع املصاحلة َ
والرئاسية والوطنية ،تُش���� َّكل فيها جلنة من األمناء العا ِّمني
تمُ َ ِّثل قيادة فلس����طينية مؤقتة إلى حني انتخاب قيادة منظمة

التحرير اجلديدة ،هذه القيادة املؤقتة هي مرجعية الش����عب
الفلس����طيني في القرارات املصيرية الكبرى ،وتبقى القيادة

احلالية املوج����ودة مرجعية في القرارات امليدانية التنفيذية.

وعقْد االتفاقيات ،فتكون
أما القرارات الكب����رى :كالتفاوض َ

مرجعيته����ا القيادة املؤقتة .هذه النقطة مت َر ْف ُعها لألس����ف،
وأُعطيت جميع الصالحيات للرئيس أبي مازن.
طبعاً توجد نقاط أخرى متعلقة بحق الشعب الفلسطيني
ِب بعض التعديالت بنا ًء
باملقاومة وآلية العمل ...إلخ؛ لذا ُطل َ
على ما مت التوافق عليه.

^ :هل تعتقدون أن الس��لطة جادة يف املصاحلة أم
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ِ
معنيون بالمصالحة؛ ألن هذا الوضع غير مقبول
إني أتوقع أن كثيرًا من الناس  -سواء من فتح أو حماس -
أهن��ا ُتناور من أج��ل مزيد من الضغط على محاس وكس��ب
الوقت؟

على أسباب الزيارة؟

 الس����بب الرئيس����ي لزيارة مدينة الرياض ،هو اللقاء

 اعتقد أن القيادة املوج����ودة تريد أن تصل من خالل

مع بعض اإلخوة املس����ؤولني عن بعض املؤسس����ات اخليرية

حماس من الباب نفس����ه الذي دخلت منه وهو االنتخابات،

خادم احلرمني الش����ريفني لدعم الش����عب الفلسطيني .ومن

املصاحلة إلى صندوق االنتخابات م����رة أخرى ،حتى تُخرِ ج
لكن اقتناعي باحتمالية إجرائها ضعيفة؛ ألسباب:
أوالً :احلكومة احلالية في إسرائيل لن تسمح بانتخابات
في القدس.
ثانياً :وجود ضمانة النتخابات شفَّافة ونزيهة في الضفة

الغربي����ة صعبة ،واألهم أنه ال يوج����د حتى اآلن َط َرف عنده
اس����تعداد أن يعط����ي ضمانات الحترام نتائ����ج االنتخابات؛
وهذا سؤال ُو ِّجه لكثير من القياديني :لو أُجريت االنتخابات
وفازت حم����اس مرة أخرى فما هو املوق����ف؟ ال يوجد أحد
يعط����ي ضمانات بأن تحُ تَرم نتيج����ة االنتخابات .وبنا ًء على
ذلك أتوقع أن املصاحلة قد يكون الهدف منها لدى الس����لطة

هو االنتخابات.

أما على املستوى الشعبي فإني أتوقع أن كثيراً من الناس

 س����واء من فتح أو حم����اس  -معنِيون باملصاحلة؛ ألن هذاصنَّاع القرار ،فأتوقع
الوضع  -كما أسلفنا  -غير مقبول .أما ُ

أن الهدف لديهم هو محاول����ة الوصول لالنتخابات إلخراج

حماس من اللعبة السياسية.

وإن كانت قناعتي بأن مش����روع حماس أكبر من مشروع

أوس����لو؛ أي :إذا خرجت حماس م����ن االنتخابات ،فلن تكون
نهاية املط����اف ،وتصبح حماس حزب معارضة صغيراً ينتقد

السعودية الداعمة للشعب الفلس����طيني وعلى رأسها حملة
ذلك مش����روع ضخم قامت به املؤسسة في قطاع غزة ،وهو:

مركز األمير ناي����ف لعالج مرضى الس����رطان ،وكان هناك

لقاء مع اإلخوة املسؤولني لتطوير هذا املركز وإعادة تشغيله
وتهيئته ،فكانت فرصة لش����كرهم على م����ا بذلوه من جهود
أثن����اء احلرب وما يبذلونه في ظل احلصار وما يقدمونه من

مساعدات عينية أو مالية أو مشاريع وإنشاءات لدعم الشعب

الفلسطيني بشكل عام وأهل القطاع بشكل خاص.

^ :هب��ذه املناس��بة م��ا مع��دالت مرضى الس��رطان
وخاصة بعد اس��تخدام القنابل الفس��فورية بشكل واضح
يف احلرب األخرية؟

معدالت مرضى الس����رطان ،ولكن من
 توجد زيادة في َّ

الصع����ب اآلن ربط هذه الزي����ادة باحلرب األخيرة؛ ألن ذلك
يحتاج إلى وقت أطول .ولكن ما هو مؤ َّكد من خالل الع ِّينات
الت����ي وصلتنا نتائجها أخيراً أن كل املناطق التي أُخ َذت منها
ع ِّينات ثبت أن فيها يورانيوماً منضباً استُعمل أثناء احلرب؛
ألن كل املقذوفات التي سقطت على القطاع أثناء احلرب كان

فيه����ا يورانيوم منضب ،ولذلك نتوقع في الس����نوات القادمة

زي����ادة في حاالت الس����رطان ،وقد يكون تأثي����ره حتى على
البيئة بشكل عام ،س����واء البيئة الزراعية أو البيئة السمكية

عل����ى هامش الطريق .حماس من األصل أكبر من مش����روع

أو التربة ،وبنا ًء على ذلك يؤدي هذا إلى انتش����ار أمراض ال

ذلك لن يعطل حماس خروجها من االنتخابات ،ولكن لن تقبل
أيضاً أن تخرج بهذه الطريقة املهينة من اللعبة السياس����ية:

الصهيوني لس��ل�اح جديد سام يسمى :س��ل�اح الدمي ،وهو

أوس����لو وأكبر من احلكومة وأكبر من االنتخابات ،وبنا ًء على

زلنا جنهلها.
طبع����اً هناك أش����ياء مؤكدة ،مث����ل :اس����تخدام العدو

إمـا بانتخـابات مزيفة أو انتخـابات جزئية ،أو أن ال تتزامن

عبارة عن متفجرات م َع َّدة للقضاء على األش����خاص :إما أن
ِّ
وتقطعه إرباً إرباً ،أو تؤدي إلى بتر
تقتل الشخص مباش����رة

انتخابات بلدية وتشريعية ورئاسية ،والتحضير إلعادة تأهيل

تصاب بس����رطان العضالت خالل أش����هر ،وقد أكد حدوثَ

ومت تعطيل مش����روع إعادة تأهيل منظمة التحرير منذ ذلك

بعض الشباب الذين بُترت أطرافهم ولم يستشهدوا ،أن تكون
لديهم بعض أنواع الس����رطان مستقب ً
ال ،نسأل الله أن يلطف

االنتخابات الرئاسية والتشريعية والوطنية في آن واحد؛ ألنه

كان قبل ذلك تَوا ُفق في مارس عام  2005في القاهرة ،على
منظمة التحريرَ .ف َجرت االنتخابات التش����ريعية والرئاسية،
التاريخ إلى اآلن.

^ :تزورون الرياض هذه األيام ،هل لكم أن ُتطلعونا
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األطراف ،والذي ثبت علمياً أن العضالت في تلك األطراف
ذلك ف����ي العراق خبراء ،وهو ما يدفع إلى التخوف بش����أن

باجلميع ،ويرد كيد العدو في نحره.

الكرسي المتحرك
د .يوسف بن صالح الصغير
وتأبى أفغانستان
علي حسين باكير
أفغانستان :أي��ن يبدأ الصراع
الدولي ...وأين ينتهي اإلقليمي؟
طلعت رميح
اإلستــراتيجــية اإليــرانية في
أفغــانستان
أحمد فهمي

يف ي��وم األح��د  20م��ن رج��ب

1422ه��ـ (2001/10/07م) ،وبع��د

رج��ي
 26يوم��ًا م��ن اهلج��وم عل��ى ُب َ

التج��ارة العاملية ،ش��نت البارجات

والطائرات األمريكي��ة هجومًا تعلن

في��ه للع��امل أن املعركة ق��د بدأت

بني أقوى جي��ش على وجه األرض،

وبني ش��عب أع��زل ضعي��ف إال من

إميان��ه واتصال��ه برب��ه وخالق��ة.

وبأق��ل م��ن أربع�ين يوم��ًا احتلت

م��ن مركزه��ا (قنده��ار) ،ليش��هد
كابل ،وبعدها بأيام خرجت طالبان
الع��امل انتهاء حقبة مخس س��نوات من ُح ْكم طالبان س��اد فيها األمن واإلميان يف أرض أفغانس��تان .وخرج بعضهم ِّ
يصفق
هلذا االنتصار ،واس��تهزؤوا بإمكانات طالبان ،وغمزوا املنهج الذي ارتضته .والتفتت أمريكا بعدها َف ِرحة بنشوة النصر إىل
عقب أحد إىل ما َّ
العراق املنهك من احلصار واحلروب .ومل ُي ِّ
خلفته احلرب :من َق ْتل آالف األبرياء يف أفغانس��تان ،وهتجري

بالدنية ليحكم أفغانستان .لقد وعدوا
مئات اآلالف منهم ،واجملازر اليت ار ُت ِك َبت يف حق املدنيني واألسرى .وجاء َم ْن رضي
َّ

العامل باحلرية واألمن والعيش الرغيد .ومتضي الس��نون ،وإذا العامل يس��تيقظ على حقيقة مؤملة له ،وإن كانت قد شفت
غي��ظ قل��وب املؤمنني ،وهي« :أن االنتصار يف املعركة ال يعين االنتصار يف احلرب»؛ فها هي ذي طالبان تعود بقوة ،وها هي
ذي أمريكا تضطر لزيادة قواهتا مبا يقارب  ،% 50وتطلب من اآلخرين أن حيذو حذوها ،مث تضع لنفس��ها خط رجعة حيفظ
م��ا َّ
تبق��ى م��ن ماء وجهه��ا  -إن كان مثة ماء وجه  -للخ��روج مهزومة (ب��إذن اهلل) ،فتحدد الفترة بـ  30ش��هرًا .أما احلكومة
نصبوها بفسادها وتزويرها لالنتخابات ،حىت اشتد تقريعهم هلا.
املصطنعة ،فقد شهد من َّ

إنه «مأزق أفغانس��تان» للواليات املتحدة ومن حتالف معها ،ترصده البيان يف ملف ش��امل ،يغطي الصراع الدويل يف
أفغانس��تان ،وخيص الدور اإليراين مبقال��ة خاصة ألمهيته وخطورته على املنطقة بأكملها ،كما يش��مل حتلي ً
ال لوضع

قوى التحالف املتأزم يف أفغانس��تان ،وكيد الواليات املتحدة إلش��عال النار بني األخوة هناك ،وتوريط دول إسالمية يف
ذلك املستنقع .سائلني املوىل  -عز وجل  -أن يلطف باملسلمني ويرد كيد عدوهم يف حنره ،وأن ينصر عباده الصادقني،
ويسدد رأيهم وجيمع كلمتهم.
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الكرسي المتحرك
د .يوسف بن صاحل الصغري

(*)

م����ع أن املقال ال����ذي كنت س����أكتبه يتن����اول األوضــــاع في
أفغانسـتان ودراسـة اإلستراتيجية الغربيــة اجلـديدة أو ما يسمى:
خطــة أوباما حول أفغانس����ــتان ،إال أننــي لم أس����ــــتطع جتاوز
تصريحات ديك تشيني (نائب الرئيس األمريكـي الســابق والرجل
األول في أمريكا أيام إدارة بوش) التي يصب جزء منها في املزايدة
السياسية حول تر ُّدد أوباما َ
وضعفِ ه وخطورة احلديث عن اخلروج
من أفغانس����تان ،وأنه سيؤدي إلى دعم األفغان لطالبان؛ حيث قال:
«إن املواط����ن األفغاني العادي يس����مع كالماً حول إس����تراتيجيات
للخروج ومتى نخرج من هناك (أي :أفغانس����تان) بس����رعة؟ بدل
التركيز على كيفية َك ْس����ب احلرب هناك» .ولم يس����أل نفسه ولم
يس����أله أحد أنه :إذا كانت إدارته التي دخلت أفغانس����تان ورفعت
ش����عار «النصر لنا» ألكثر من سبع س����نوات قد فشلت في حتقيق
األهداف املعلن����ة؛ فلماذا يطالب إدارة أخ����رى وصلت إلى احلكم
بس����بب فشل سياسات إدارته باتباع خطاه أو خطاياه؟ لقد وجدت
أمريكا نفس����ها في محيط متالطم من املشاكل التي سببها محاولة
الس����يطرة األحادية على العالم ،والقائمة على فكرة التفوق وادعاء
احلق املطلق؛ ففي معرض هجومه (أي :ديك تش����يني) على أوباما
قال« :إنني أؤمن أكثر من أي وقت مضى بالفكرة القائلة :إن أوباما
ال يؤمن باالس����تثنائية األمريكية ،وأن األمة األمريكية أمة خاصة،
وأننا األعظم ،وأن الش����عب األمريكي هو األكثر حرية بني الشعوب
التي عرفتها اإلنسانية» ،وأضاف« :عندما أرى الطريقة التي يعمل
بها يزداد اقتناعي بأنه غير ملتزم باملفاهيم التي التزم بها الرؤساء
الذين عرفتهم ،سواء كانوا من الدميقراطيني أو اجلمهوريني».
إنها ش����عارات قوية ،ولكنه رفعها من على كرس ِّيه املتحرك؛ فهو
لم يعد قادراً على املش����ي .والسؤال املهم هنا ،هو :هل لنا أن نذهب
بعيداً ونقول :إن أمريكا نفسها لم تعد قادرة على املشي دون مساعدة
اآلخرين وأن نسمي سياسة أوباما بـ :سياسة الكرسي املتحرك؟
(*) أستاذ مشارك في كلية الهندسة ،جامعة امللك سعود ،الرياض.
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نظرية أوباما:
هناك قناعة متزايدة ل���دى صناع القرار في أمريكا ،وهي:
أنها وإن كانت قوية ،فإنها لم تعد قادرة على االدعاء بقدرتها على
حتقيق ما تريد؛ فقد و َّلى عصر القبض على فالن حياً أو ميتاً،
وم���ن ليس معنا فهو ضدنا ،وضم���ان جناح حتقيق أي مخطط
أمريكي؛ فالقوة وحدها كافية؛ فهي احلق وهي احلجة.
إن املش����كلة اجلديدة التي تواجه أمريكا حالياً هي تو ُّفر القوة
وانتف����اء القـ����درة ،أو بكلمة أخـــرى :إن القـــ����وة ال تكفـي ومن ثَ َّم
فالســياس����ة بحـــاجة للتفكير بعمق ،ســواء للخروج من األزمــات
مقدم على تنفيذ
أو تنفيذ املخططات .وحيث إن اخلروج من األزمة َّ
املخططات ،فقد بدأ أوباما بالقاهرة وركب فيها كرس����يه وبدأ يبشر
بأمريكا اجلدي����دة التي تأخذ برأي احللفاء وال تفرض عليهم تنفيذ
األوامر وأن املعركة هي معركة اجلميع وبعد بضع كلمات حول عظمة
اإلسالم طلب من الدول اإلسالمية الـ ُم ِحبة للسالم أن تساعد أمريكا
في حربها ضد (تيار العنف) ولم يختلف كالمه في إس����تانبول كثيراً
وأبان املوقف من القضية الفلس����طينية؛ فقد أعطانا كالماً نتلهى به
حتى ينتهي من ورطتَي (العراق وأفغانستان).
ً
أثناء احلملة االنتخابية كان الطرح الدميقراطي قائما على
أس���اس أن احلرب على اإلرهاب انحرف مسارها بسبب غزو
الع���راق التي لم يجد (أي :أوباما) له���ا تبريراً ميكن التصريح
به ما عدا تكراره ملقولة بوش :إن العــراق أحس���ـن حــاالً بدون
صدام حس�ي�ن .وأن اله���دف األول إلدارته مواجه���ة القاعدة
والتركيز على أفغانستان؛ ولذا رفع شعار االنسحاب من العراق
والتركيز على أفغانس���تان؛ ولذ فإنه بعد انتخابه قام مبضاعفة
الق���وات األمريكية التي دخلت قي ص���راع عنيف تكبدت فيه
خسائر فادحة دفعت قائد القوات األمريكية إلى أن يطلب زيادة
جديدة تبلغ أربعني ألف جندي.
تردد أوباما كثيراً في التجاوب مع هذا الطلب لقناعته بأن

زيادة القوات بدون إس���تراتيجية ،إمنا هي مجرد جعل الهزمية
أكث���ر فداحة؛ ولذا طلب املهلة ِتلْو املهلة لرس���م إس���تراتيجية
جديدة حول أفغانس���تان تقوم على ثنائي���ة جديدة جتمع بني
(املكر والقوة)؛ فقد بدأ النسر أخيراً يفكر بعقلية ثعلب شرير.
وقبل أن نتكلم عن اخلطة األمريكية اجلديدة في أفغانس���تان
يَ ْح ُس���ن بن���ا أن نُلقي بع���ض الضوء على األوض���اع احلالية في
أفغانستان.
مقس���م إلى
تعيش أفغانس���تان حالياً وضعاً فريداً؛ فالبلد َّ
مناطق نفوذ متداخلة ومتغيرة على النحو التالي:
مناطق نفوذ قوات االحتالل:
نتيج����ة للرغبة األمريكية في جتميع أكب����ر عدد من البلدان
وتشجيعها على املشاركة ولو كانت اسمية ،فقد ُسمح للبلدان املترددة
يالحظ تر ُّكز العمليات العس����كرية
باختي����ار أماكن تواجدها؛ ولذا َ
في املناط����ق التي ترابط فيها الدول املرتبط����ة بقوة مـع أمريكــا
كـ (بريطانيا و كندا و أس����تراليا) ،أما الدول األخرى فقد اختارت
مناطق ترى أنها ميكن أن تكون هادئة :إما ألنها مناطق نفوذ لقوى
مناوئ����ة لطالبان أو أنها مناطق ال حترص طالبان على تس����خينها
حالياً؛ فمث ً
ال القوات األملانية اختارت املناطق الش����مالية ورابطت
في والية قندز التي يسيطر عليها التحالف الشمالي ،ويسود فيها
الهدوء .ونظراً حلرص احلكومة األملانية الش����ديد على اس����تمرار
اله����دوء ،فقد مت فتح حتقيق حول تص���� ُّرف القوات األملانية بطلب
دعم جوي أمريكي كانت نتيجته مقتل حوالي مئة مدني من سكان
املنطقة ،وهو ما ع َّرض أمن القوات األملانية للخطر؛ لتر ِّدي العالقة
مع الس����كان احملليني وقد استقال نتيجة لذلك أحد الوزراء وتبعه
رئي����س األركان :إنها أحداث توحي بأن املهم هو الوجود الظاهري
وليس بالضرورة املشاركة الفعالة .أما القوات اإليطالية ،فقد كانت
ترابط في منطقة س����اروبي قرب كابل التي تتميز بالهدوء ،وعلى
هذا األساس رضيت القوات الفرنسية باستالمها وعلى الفور وقعت
دورية فرنس����ية في كمني ُقتل فيه حوالي ستة جنود .ومن الغريب
أن تداعيات احلادث بدأت في إيطاليا التي ُو ِّجهت فيها االتهامات
للمخابرات اإليطالية بعدم الشفافية مع الفرنسيني وعدم إطالعهم
على أن الهدوء كان عن طريق عالقات واتصاالت سرية مع طالبان.
وكنت اس����تغرب دفاع وزارة الدفاع الفرنسية عن اإليطاليني وأنهم
تعاونوا بش����كل كامل ،وأخيراً كش����ف ناطق باس����م طالبان عن أن
الفرنس����يني يحاولون السير على خطى اإليطاليني ولو بكفاءة أقل؛
فق����د صرح قائد جبهة كابل لقناة اجلزيرة بأن القوات الفرنس����ية
العاملة في أفغانس����تان عرضت عل����ى احلركة أمواالً طائلة مقابل
تع ُّهدها بعدم ش����ن هجمات عليها ،وأض����اف :إن احلركة ترفض

مثل هذه العروض ،وتصر على انسحاب كافة القوات األجنبية من
األراضي األفغانية .وأشار في هذا اإلطار إلى أن هناك مجموعات
كثيرة تأخذ اإلذن من طالبان وتتع َّهد باستالم األسلحة من القوات
األجنبي����ة عبر احلكومة ونَقلِها إلى احلرك����ة ،مضيفاً :إنهم أوفوا
بوعودهم وأحضروا تلك األس����لحة للحركة .ويبدو لي أن طالبان
حريصة على الس���يطرة احلقيقية على املناطق احمليطة بكابل
واس���تتباب الهدوء فيها حتى لو كان الثمن الس���ماح بالتواجد
الظاهري لقوات االحتالل غير األساس���ية؛ لكون هذه املناطق
منطلَقاً ألي عمليات يراد تنفيذها داخل كابل.
حالياً لم يعد سراً أن املال سالح مهم في أفغانستان ويص ِّرح
العسكريون والساسة ،بل املش����رعون بأهمية دفع املال وب َّرروها
بأسباب متعددة :مرة بأن ما يُص َرف لألفغان ،هو البديل األجدى
من زيادة ع����دد القوات ،وأخرى بدعوى تقليل دعم عامة األفغان
لطالبان ،وثالثة بدعوى أنه الوس����يلة الوحيدة لتشجيع املسلحني
ضع السالح واالنخراط في املجتمع اجلديد ،وقد أكد وزير
على َو ْ
احلرب الفرنسي أن بالده لن ترسل تعزيزات إضافية إلى أفغانستان،
واعتبر أن اخلطوة األصح ،هي تخصيص مزيد من األموال حملاولة
استمالة الش����عب األفغاني ومواجهة التعاطف مع حركة املقاومة
اإلسالمية طالبان بدالً من إرسال مزيد من التعزيزات العسكرية.
وكش����ف الوزي����ر الفرنس����ي عن أن إرس����ال جن����دي واحد إلى
أفغانستان يكلِّف اخلـزينـة الفرنس����ــية  150ألف يورو ســنوياً.
أما اجلنرال األمريكي ستانلي ماكريستال (قائد القوات األمريكية
والناتو ،فقد كلَّف اجلنرال جرميي المب (الرئيس السابق للقوات
اخلاصة البريطانية) بأن يتولى برنامجاً لتش����جيع املقاتلني على
التخل����ي عن املقاومة والقبول باالحتالل؛ إذ يقول اجلنرال المب:
إن����ه يجب أن نقدِّم للمتمردين أمناً وتدريباً مهنياً ووظائف وعفواً
عن جرائهم الس����ابقة ،مضيفاً« :لقد ج����رى عقد مصاحلة في
الس����ابق مع املتمردين ،ومت إعادة دمجهم مرة أخرى في املجتمع
في حاالت سابقة؛ لذا يجب عقد حوار معهــم يرون من خاللــه
أن هناك أم ً
ال وفرصة؛ ألن الطريقة الوحيدة ملكافحة التمرد ،هي
توفير حياة أفضل لهم .ولكي تؤتي عملية إعادة الدمج أ ُ ُكلها ،فإن
األفغان بحاجة إلى حكومة يقاتل الناس من أجلها وليس مقاتلتها
هي ،وحتى اآلن ال توجد تل����ك احلكومة .إن احلديث مع طالبان
سوف يؤتي ثماره فقط إذا صاحب ذلك برنامج مك َّثف إلعادة بناء
الب��ل�اد ،ميكنه أن يؤدي إلى إفراز حكومة نظيفة حتمي ش����عبها
وتعطيه����م فرصاً حقيقية ،ولكن لألس����ف هذا هو االلتزام طويل
األمد الذي حتاول الواليات املتحدة أن تتجنبه في أفغانس����تان».
وكانت واش����نطن قد كشفت الش����هر املاضي عن مشروع قانون
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إن أمريكا ال تريد أن تخوض الحرب لوحدها.

اإلنفاق الدفاع����ي األميركي الذي يتضمن بن����داً جديداً يقضي
بدفع أموال ملقاتل����ي طالبان الذين ينب����ذون العنف .ومن جانب
آخر قال ناطق باس����م وزارة الدف����اع البريطانية :إن احلديث عن
���ار عن الصحة».
رش����وة طالبان الذي أوردته صحيفة تاميز «ع� ٍ
وأوضح أن ما ورد في الدليل العسكري اجلديد ،هو التركيز على
أهمية متويل مشاريع تُدِ ر فوائد س����ريعة على املواطنني األفغان
وتعطي نتائج سريعة لكسب ثقة أبناء القبائل .وأضاف املتحدث:
إن ذلك يتم عبر متويل املش����اريع التنموية ومشاريع إعادة البناء
التي من ش����أنها الوفاء باالحتياجات اآلني����ة للمواطنني األفغان،
لكنها ال تعني أن تلك األموال س����تُدفع لش����راء املسلحني لكسب
والئهم .لكن الذي لم يذكره الناط����ق البريطاني ،هو :أن القوات
البريطانية كان����ت متفاهمة مع طالبان لضمان الهدوء في هلمند
قب����ل أن تدخل القوات األمريكية عل����ى اخلط وتحُ ِّول هلمند إلى
أكثر املناطق س����ــخونة .وببساطة :إن أمريكــا ال تريد أن تخوض
احلرب لوحدها.
مناطق نفوذ طالبان:
تُقِ ر قوات التحالف على لس���ان قادتها بأن طالبان تسيطر
بصورة متفاوتة عل���ى أغلب الواليات األفغانية وخاصة املناطق
الريفية ويُلقون باللوم في ذلك:
أوالً :على فساد احلكومة األفغانية.
وثانياً :على قلة عدد قوات التحالف.
وال يتكلم���ون عن جناح طالبان في ضبط األمن في املناطق
التي يسيطرون عليها مع اعترافهم بعودة طالبان القوية.
ومما يدل على اتساع نفوذ طالبان ،هو إصدار طالبان كتيب
تعليمات يحدد اإلطار الذي تس���ير علي���ه احلركة في املرحلة
احلالية ،وهو ما يوحي بأن مس���توى سيطرة طالبان يحتِّم رسم
األطر التي يتعامل َو ْفقَها املنتمون للحركة ألهمية الس���ير َو ْف َق
التوجيهات الشرعية ،وعدم السماح بالتجاوزات غير املنضبطة،
خاصة في التعامل م���ع جنود احلكومة العاديني واملتعاملني مع
صر معاقبتهم على اإلمام أو نائبه .وإليك  -أخي
االحت�ل�ال ،و َق ْ
القارئ  -بعض مالمح هذه التعليمات ،كما نُش���رت في وسائل
اإلعالم مع بعض التعليقات عليها:
اسمها« :الئحة املجاهدين في اإلمارة اإلسالمية في أفغانستان»
التي أصدرها أهل احلل والعقد في اإلمارة اإلس��ل�امية .وأوضحت
الالئحة في مقدمته����ا أن الداعي لها مقتضيات الوضع الراهن في
أفغانس����تان ،وأن مصدرها الشريعة اإلس��ل�امية ،وأن قيادة اإلمارة
اإلسالمية وعلماءها وضعــوا هـذه املبــادئ حتــى يتمكن املســلم أو
املجاهد من حتقيق هدفه ومواجهة األعداء .وجاءت الالئحة في 13
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فص ً
مفصلة ،و ُد ِّونت في ُكتيب مؤ َّلف من  65صفحة:
ال و  67مادة َّ
الفصل األول من الالئحة :حمل عن���وان« :القضايا األمنية»،
يوجه
وتض َّمن موا َّد ونصوصاً عدة ،أهمها« :أنه ميكن ألي مسلم أن ِّ
الدعوة ملوظفي احلكومة العميل���ة لكي يتركوا وظائفهم .و َمن يقبل
هذه الدعوة يع ُّد آمناً على نفسه بأمر مسـؤول طالبان في الــوالية
أو املديري���ة» وفي مادة أخرى من هذه الفصل ورد أنه« :إذا تع َّرض
قدم للمحاكمة».
أحد املجاهدين لِـ َمن أُعطي األمان ،فإنه يُ َّ
الفص���ل الثان���ي م���ن الالئح���ة :ج���اء حتت عن���وان:
«الس���جناء» ومن امل���واد الواردة في���ه أن���ه« :إذا اعتُقل كافر
مح���ارب ،ف���إن َقتْل���ه أو مبادلت���ه أو أَ ْخ َذ الفدي���ة من باب
مصلح���ة املس���لمني .وصالحي���ات ذل���ك لإلم���ام أو نائبه».
وفي مادة أخرى من هذا الفصل جاء أنه« :إذا استس���لم جنود
للمجاهدين ،فإنهم ال يُقتلون ،ويكافؤون إذا سلَّموا أسلحتهم».
صص لـ «العمالء»،
أما الفصل الثالث من الالئحة :فقد خُ ِّ
ومِ ن مواده أنه« :إذا ثبت أن ش���خصاً يتجسس لصالح األعداء،
فإنه يع ُّد مفسداً ومن حق الوالي أن ِّ
يعذره أو أن ينفيه .ومن حق
اإلمام وحده أو نائبه أن يقرر في قتله».
أما الفصل الثالث عش���ر واألخير ف���ي هذه الالئحة :فقد
تضمن توصيات بشأن هذه الالئحة؛ حيث «ال يحق ألحد تغيير
َّ
بنودها ،ويُ َع ُّد أي تغيير من صالحية اإلمام».
من الواضح أن هذه الالئحة تؤكد على مرجعية امل َّ
ال (محمد
عمر) كزعيم حلركة طالبان ويُطلق عليه لقب :اإلمام.
إن هذا الكتي����ب يحدد مالمح تعامل اإلمارة اإلس��ل�امية مع
الواقع والتوازن بني هدف تطهير البالد من احملتلني وعدم االجنرار
نحو صراعات جانبية نتيجة التعامل غير املنضبط مع املتعاملني مع
حكومة في ظل االحتالل أو احملتلني مباشرة ،سواء كان تعا ُملهم من
ب����اب التأ ُّول أو النفاق ،و َربْ ُط التعامل معهم برأس اإلمارة .ولنتذكر
هنا صبر الرس����ول  #على رأس النفاق ابن أبي س����لول وأهمية
س���� ِّد الباب أمام النعرات وردود األفعال القائمة على العصبية عند
التع���� ُّرض للزعامات إن����ه باب ُفتح في العـراق وأنتــج ما يس����مى
���ده مهم ملنع الع����دو من تكرار التجربة في
بـ( :الصحوات) وإنَّ س� َّ
أفغانستان حتت اسم« :مبادرة الدفاع».
ال ش����ك أن محاولة تكرار التجربة في أفغانس����تان س����تكون
لها األولوية القصوى لضم����ان التحول من قتال احملتل الكافر إلى
حرب داخلية يتراجع فيها الش����عار اإلسالمي كلما طال زمنها ،كما
أوجه
حص����ل من اقتتال بني املجاهدين بعد خ����روج الروس ،وهنا ِّ
كلمة لطالبان وأقولها صريحة :إنني أدعوهم للتفاهم مع حكمتيار
وتأليف قلبــه؛ فهــو من القــ����وى التي جتــاهد العــدو وال يجوز

جتاهله؛ فال تُسبقوا إليه.
نفوذ احلكومة:
ال يعج���ب اإلنس���ان من تس���ا ُرع األحداث وحت��� ُّول احلكومة
الدميقراطية والشرعية إلى عنوان الفساد ،ومن تصوير حق الناخب
األفغاني في املناطق النائية في املشاركة في اختيار الرئيس وتصوير
احلمير وهي حتمل صناديق االنتخاب« :إنها مهزلة أن تُعلَن النتائج
بس���رعة ال تتناسب مع سرعة احلمار في طريق العودة» ثم بسرعة
تتوالى الطعون في النزاهة وفي جلنة االنتخابات التي تُشرف عليها
وتزكيها األمم املتحدة ،ويتحول قرضاي وحكومته إلى عنوان اخلداع
يحسن سلوكه.
والفش���ل ،ومع ذلك أُعيد تنصيبه مع الطلب منه أن ِّ
وبارك���ت هيالري كلنتون تنصيبه؛ فال بديل له وال أهمية للخونة إذا
لم يتقنوا الدور املرس���وم وعاد ممثل الطاجيك (عبدالله عبدالله)
إل���ى اخللف؛ فلم يح���ن دوره بَ ْعد وقد ال يحني .لقد مت إس���قاط
طالبان بدعم مباشر من حتالُف الشــمال من (الطاجيك واألوزبك)
ولكـن ما لم يفهموه ،هو :أن أفغانستان إذا فشل في ُح ْكمها العميل
البشتوني فغيره سيكون أكثر فش ً
ال .وما دام اجليش األفغاني تغلب
علي���ه األقليات ،فهو غير ف َّعال في مناطق البش���تون امللتهبة؛ ولذا
فاخليار هو ميليش���يات من القبائل البشتونية؛ إذ ما زالت طالبان
ه���ي التي تحُ دد املناطق الهادئة أو امللتهبة وليس احلكومة .وما دام
األمريكان لهم دور حتى في حراس���ة الرئيس ،فإننا ال نستطيع أن
نتكلم عن نفوذ حكومة منفصل عن مقدار من قوات االحتالل في كل
منطقة؛ فوزير اخلارجية البريطاني يقدِّر مدة بقاء احلكومة احلالية
بعد انسحاب التحالف بأسابيع معدودة.
خطة أوباما:
تقوم خطة أوباما على أس����اس القيام بحملة عس����كرية كبيرة
لتقليل حجم طالبان ومن ثَ َّم إعطاء احلكومة األفغانية فرصة للثبات،
وبالطب����ع ال بد من الكالم عن حرم����ان القاعدة من املالذ اآلمن في
أفغانس����تان :إنها خطة غير عملية ومبس����طة ويقصد منها إرضاء
كافة األطراف؛ فقد وافق على طلب العس����كريني زيادة القوات وفي
الوقت نفس����ه حدد بدء االنس����حاب بعد ثمانية عشر شهراً إلرضاء
معارضي احلرب من حزبه والس����ؤال هو :ماذا بعد االنسحاب؟ هل
ستبقى طالبان مقزَّمة أم أنها س����تمتص ضربة أوباما كما امتصت
ضربة بوش؟
نعم :إنها خطة س����اذجة بالنسبة ألفغانس����تان ،ولكنها في قمة
املك����ر واخلطورة على باكس����تان التي أرى أنها ه����ي الهدف؛ فقد
تعرضت باكستان للضغط وحتى التهديد من أجل الدخول في صراع
مع القبائل البش����تونية بدعوى التضييق على القاعدة وطالبان .وبدأ
مسلسل يذ ِّكرنا بالعراق :إنها تفجيرات مفهوم بعضها وبعضها اآلخر
أدعوا إلى التأكيد على حرمة دم المسلم؛ فإن (محمدًا ال يقتل أصحابه)

غير مفهوم .وحتى أكون واضحاً؛ فإن حزب الشعب احلاكم قائم على
زعامات غير ُس����نية وال أستطيع أن أفهم كيف يقوم اجليش بتدمير
مناطق القبائل وتهجيرهم ،سواء من وادي سوات أو جنوب وزيرستان:
إنه َحفْر ألخدود من احلقد والكراهية بني اجليش والسكان ومن ثَ َّم
السنية فيه .وهنا
مترير مخطط إضعاف اجليش وإضعاف القيادات ُّ
ال أتصور كيف يكون اس����تهداف كبار الضباط أثناء صالة اجلمعة!
والسؤال هو :من س����يحل محلَّهم في مناصبهم :هل سيكون ضابطاً
ش����يعياً أو إس����ماعيلياً أو علمانياً؟ إنه مجرد سؤال يبرز إلى جانب
ضرورة أن يكون لكل حركة منهاج تتعامل على أساسة.
إن اجليش الباكستاني يتعرض لإلذالل واإللهاء حتى يصل إلى
مرحلة تس���يطر فيها أمريكا على الس�ل�اح النووي ،وتعود باكستان
دولة مف َّككة تلعق جراحها .وأنا أسأل :إن كان املقصود ،هو :إدخال
باكستان في دوامة العنف حتى تصل إلى مرحلة انعدام الدولة؛ فأين
القوى السياس���ية؟ أين الدعاة؟ أين األصوات املخلصة من اجلرائم
التي ترتكبها حكومة قد أس���لمت قياده���ا ألمريكا؟ وبلغ بها األمر
حد تس���ليم مفاتيح الس�ل�اح النووي إلى رئيس الوزراء األقل رتبة،
َّ
وأُعطيت أمريكا حق «حماية الس�ل�اح النووي عند الضرورة» .وهنا
نالحظ أن إس���تراتيجية أوباما تط َّبق في (أفغانستان و باكستان)،
وهما الغائبان عنها؛ فقد تشاور أوباما مع حليفه اجلديد ساركوزي
وأبل���غ رئيس ال���وزراء البريطان���ي والرئيس الروس���ي .أما رئيس
احلكومة الباكستانية ،فهو يستجدي التشاور مع حكومته ويتساءل:
ماذا نفعل إذا ضغطتم على طالبان ودخلوا باكستان؟ واجلواب :إنها
مشكلتكم أنتم .أما قرضاي ،فال ميلك إال الترحيب وإنه يحتاج إلى
خمس س���نوات حتى يتمكن اجليش اجلديد من القيام باملهمة؛ أي:
رجا ًء ال تذهبوا بسرعة.
إنه����ا خطة تقتضي خروج القوات الغربية واس����تمرار احلرب
البينية في بالدنا ،في باكستان وأفغانستان واخلسائر مجرد حفنة
من الدوالرات من املطبعة مباشرة إلى اجلبهة :إنها بدون رصيد.
إنها خطة يقع عبء تنفيذها على اآلخرين .وملن يبشر بضعف
أمريكا أقول :إن أمريكا الضعيفة أكثر شراس����ة وضرراً من أمريكا
القوية املعتدة بنفس����ها ،لقد بدأت تحُ س باحلقد على من َف َضحها
وترغب باالنتقام وال نس����تغرب من موجة اضطهاد للمس����لمني في
أمريكا بدأت مالمحها في الفترة األخيرة وال ننس����ى كالم صاحب
الكرسي املتحرك (تشيني)؛ فهو يعني الكثير.
إنن���ي في هذه العجالة ال أ َّدعي أنن���ي أملك ح ًّ
ال ،ولكن أدعوا
األمة جمعاء إلى االلتقاء على كلمة س���واء أساسها اخلوف من الله
والتأكيد على حرمة دم املسلم؛ فإن (محمداً ال يقتل أصحابه).
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ُت ِّ
ش��كل أفغانس��تان معضل��ة تارخيي��ة
للغزاة؛ فبقدر ما يكــ��ون غزوهــا فــي العادة
س��ه ً
ال جدًا ،بق��در ما تك��ون حماول��ة البقاء
داخلها أو تغيري واقعها أمرًا ش��به مس��تحيل.
ويعود ذلك يف األس��اس إىل عدد من العوامل
اجليوبوليتكي��ة م��ن جه��ة ،وإىل طبيع��ة
َّ
عد
الش��عب األفغ��اين من جه��ة أخ��رى؛ إذ ُي ُّ
ً
مقات�لا بالفطرة ،وقد
األفغ��اين منذ والدته
انعكس��ت قس��وة طبيع��ة ب�لاده اجلغرافية
ش��خصيته ،كما فرضت علي��ه الغزوات
عل��ى
َّ
ترس��خ
املتتالي��ة تارخييًا موقفًا مقا ِومًا حىت َّ

يف نفس��ه وذاته وأصبح��ت مقاومة األجنيب
احملت��ل س��لوكًا أوتوماتيكي��ًاِّ ،
يع��ززه إميان��ه
بدينه وثقته بنفسه.
وبقدر ما يكون احملتل قاسيًا وعنيفًا بقدر
مييز األفغان يف
ما تكون املقاومة له أشد ،وما ِّ

هذا اجملال ليس زخ��م املقاومة لديهم ،وإمنا
نَ
واجه الوالي��ات املتحدة
َفس��ها الطوي��ل .و ُت ِ
ه��ذه احلقائ��ق الي��وم عل��ى أرض الواقع يف

أفغانس��تان وهي خائفة م��ن أن تالقي مصري
األمم اليت دخلته��ا ومل خترج منها إال منهارة
أو متفككة وآخرهم االحتاد السوفييت.

ع�������ل�������ي ح�������س���ي���ن ب����������اك�����ي����ر

(*)

www.alibakeer.maktoobblog.com

(*) باحث في العالقات الدولية.
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وتأبى
أفغانستان

الواقع احلايل:

بعد مرور  8س���نوات  -تقريباً  -على غزو أفغانس���تان،

ال تزال الواليات املتحدة وحلفاؤها ال يس���يطرون سوى على

مناط���ق محدودة وهامش���ية إلى جانب كاب���ل .وحتى هذه
املناطق الواقعة حتت س���يطرتهم املباشرة وسيطرة احلكومة

املركزية التابع���ة للرئيس األفغاني حامد ك���رزاي ،تتعرض
حلص���ار مضاد من املد الطالباني بني َك ٍّر َو َفر ،وهو ما جعل
هذه القوات األجنبية التي م���ن املفترض أن تكون في موقع

هجومي للقضاء على طالبان ،في موقع دفاعي .أ َّما احلكومة

املركزية ،فهي ال متلك القوات الكافية واملدربة للسيطرة على
هذه املنطقة فض ً
ال عن أن تقوم بتوس���يع رقعة املساحة التي
حتكمها.

وفي املقابل تسعى إستراتيجية طالبان إلى توسيع رقعة

املناطق التي تسيطر عليها بشكل دائم أو املناطق التي تسيطر
ِّ
متقطع ،والتي تُع ُّد ممراً بني مناطق سيطرتها
عليها بش���كل
ومناطق س���يطرة احلكومة ،وذلك من أج���ل حتقيق أمرين

أساس���يني ،هما :األمن والعدالة ،وقد ساهم غياب احلكومة

احمللية وارتياب الناس في تل���ك املناطق من قوات التحالف
في تعزيز سيطرة طالبان و ُق ْدرتها على حتقيق حاجات الناس

األساسية ،وتوسيع رقعة نفوذها وتأثيرها.

إضافة إلى ذلك تس���عى طالبان إلى فتح جبهات أخرى

بعيدة خاصة في الش���مال األفغاني؛ وذلك لتش���تيت قوات

التحال���ف وقوات احلكومة والعمل على توس���يع رقعة أماكن
االش���تباك التي فيها أفضلية لقوات طالبان التي تتقدم مع
حلول الليل عادة وتنس���حب مع النه���ار إلى أن تُرهق قــوات

التحال���ف وتصبـح غير قادرة علــى مواكبــة هذا الكر والفر

ال من ناحية العدد وال من ناحية آماكن االنتشار.

معامل املأزق الغريب:
ويتم َّثل مأزق الواليات املتحدة ومعها دول حلف ش���مال

األطلس���ي «الناتو» في محدودية اخليارات الالزمة ملواجهة

احلالة األفغانية املس���تعصية ،إن لم نق���ل انعدامها؛ فمنذ

عام  2001وحتى اليوم ،ج���رى االعتماد على عدد كبير من
اإلس���تراتيجيات التي ثَ َبت فش���لها جميعاً .ويبدو أن اخليار

ال َق َبلي القائم على إيجاد تش���كيالت َق َبلية موازية للبش���تون
فش�ل�ا ذريعاً ،نظراً
ً
وتوظيفها في موجهة طالبان قد فش���ل

لوجود أغلبية بش���تونية في أفغانس���تان من جهة ،وبس���بب
انش���غال زعماء القبائل من قوميات أخرى باملغامن واملكاسب

الت���ي نتجت عن مس���اندتهم االحتالل ،وبن���ا ًء على ذلك مت

العزوف  -على ما يبدو  -عن هذا اخليار ودراس���ة البدائل
املتاحة .وأما خي���ار االحتفاظ باملناط���ق املركزية ومحاولة
توسيع رقعة االنتشار ،فقد ثبت فشله أيضاً؛ ألنه يجعل قوات

التحالف كما س���بق وذكرنا في موقع دفاعي ،ويس��� ِّهل على
مجموعات طالب���ان حصارها ومهاجمتها من جبهات عديدة

من خالل املناطق الواقعة في أطراف البالد.

وأمام هذا الواقع؛ فإنه س���يكون على الواليات املتحدة:

إما االنس���حاب من أفغانس���تان في ه���ذا التوقيت احلرج؛
لوقف النزف ( )To Cut The Lossesوعندها س���تكون
قد فش���لت في إجناز هدفها املعلَ���ن ،أال وهو :القضاء على
الطالب���ان ومتكني احلكوم���ة املركزية األفغانية من بس���ط

س���يطرتها ونفوذها على كامل الدول���ة ،وإما أن تبقى وهي
تعاني من النزيف املس���تمر واملتصاعد ف���ي العديد والعتاد،
خاص���ة أن نَفَس املقاومة األفغانية طوي���ل ،وأنها (الواليات

املتحدة) تواجه نتيجة ذلك حالة تف��� ُّكك دولية نتيجة تخلِّي
احللفاء عنها من جهة وازدياد الضغط الشعبي الداخلي في

واشنطن من جهة أخرى.

وحت���اول الواليات املتحـــدة فـي هـــذا اإلطار تطبيــق

ما ميكن تس���ميته بـ« :اخليار العراق���ي» أو حتى نكون أدق،

حتاول الواليات املتحدة اعتماد تكتيك زيادة القوات العسكرية
الذي قامت بتجربته ف���ي النموذج العراقي الذي ط َّبقت فيه
تضمنت زيادة القوات واعتماد العنصر
إس���تراتيجية مر َّكبة
َّ
الطائفي والقومي والعش���ائري الداخل���ي إضافة إلى زيادة

عديد وتدريب القوات احلكومية املركزية.

خيار «النموذج العراقي»:

يَرى هذا اخليار أن جميع اإلستراتيجيات السابقة فشلت
فش ً
ال ذريعاً وأنَّ املشكلة تكمن في األساس في نقص العديد

والعتاد ،وأ َّن���ه إذا ما جرى زيادة القوت في مواجهة طالبان،
فإنها ستكون قادرة على دحرها ،كما حصل إثر زيادة القوات

عدة أش���هر من الزيادة،
العراقية ،والتي جاءت نتيجتها بعد َّ

من ارتفاع حصيلة القتلى من اجلنود نتيجة لهذه الزيادة.

يبلغ تعداد قوات التحالف الدولي في أفغانستان استناداً
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ق��وات التحال��ف الغ��ريب ال ميكنه��ا االنتظ��ار
طوي� ً
لا يف جمال مفت��وح ودون خطوط زمنية
واضح��ة ،وهو م��ا طالبت ب��ه مؤخ��رًا العديد
م��ن ال��دول ومن ضمنه��ا إس��بانيا؛ ألن العملية
أصبح��ت ِّ
مكلف��ة ال م��ن الناحي��ة العس��كرية
والبش��رية فقط ،وإمنا من الناحية السياس��ية
أيضًا داخل هذه البلدان
إلى أحدث التقارير الرس���مية الص���ادرة مؤخراً ،حوالي 88
ألفاً يتوزع���ون على  41دولة .واملش���كلة أن حلفاء الواليات

املتحدة مازال���وا مترددين في زيادة حجم قواتهم خاصة إثر
ازدياد وتيرة وقوة عمليات طالبان وس���قوط مزيد من القتلى

في صفوف قوات االحتالل.

وعلى الصعيد األمريكي الداخلي ،هناك ش���به بداية

لتململ واسع النطاق ،من املنتظر أن يبرز إذا لم يتم حسم
املعضلة األفغانية سريعاً ،كما أن الزخم املتعلق بأفغانستان،

وال���ذي حصل عليه الرئيس أوباما عند فوزه باالنتخابات
بدأ يتراجع ش���يئاً فش���يئاً .ومن املعروف أن خيار زيادة
وج ْه���د وإلى وقت ومتويل وإلى
الق���وات يحتاج إلى َ
صبْر ُ
عتاد وتدريب ،كم���ا أن النتائج قد ال تكون مضمونة ذلك
أن الواقع األفغاني الدميوغرافي واجلغرافي  -كما سبق

وشرحنا  -معقَّد للغاية ،ومختلف عن نظيره العراقي ،ال

سيما في ِظل تط ُّور قدرات الطالبان العسكرية وتكتيكاتها
القتالية.

حتملت في اآلونة
فعلى الرغم من أن الواليات املتحدة َّ

األخيرة العبء األكبر في زيادة القوات ،بني تش���رين أول

وش���رحنا  -إلى إضعاف وعزل طالب���ان ،ومن ثَ َّم ضرب
املخابئ التي ينطلق���ون منها في الهجوم عادة؛ وذلك ملنع
عودتهم ،ومن ثَ َّم حرمانهم من إمكانية ش���ن أي هجمات

وتثبيت النظام السياسي الوليد هناك.

مصري اخليار اجلديد:

لي���س هناك إجماع بني التحال���ف الدولي على زيادة

عدد القوات العس���كرية على األرض في أفغانس���تان ال
س���يما من قِ َبل فرنسا وأملانيا وكندا إضافة إلى بريطانيا؛
حيث تش���هد هذه الدول ضغوطاً شعبية معارضة لزيادة

القوات ومطالِبة باالنسحاب؛ للحفاظ على سالمة أبنائها

على أس���اس أن احلرب في أفغانس���تان أصبحت عقيمة
وعبث َّية في ظل دروس التاريخ والواقع احلالي.
ويُع ُّد عامل الوقت عام ً
ال ُمه ّم���اً للطرفني؛ إذ ت ِ
ُراهن
طالبان دوماً على املدى اإلس���تراتيجي الذي يعتمد على

العمل البطيء ،لك��� ْن املتدحرج؛ أي :الثاب���ت واملتعاظم،
وال���ذي من ش���أنه أن يُ ِ
دخل اليأس وفق���دان األمل في
صف���وف العدو ،وأن يُ ِ
دخله أيضاً في دوامة االس���تنزاف
واخليارات احمل���دودة؛ فال يقدر على االنس���حاب الذي
سـيُحسب هزمية له من جهــة ،وال يقدر على البقاء ضمن
املعطيات احلالية أيضاً.
وف���ي املقابل؛ فإن قوات التحال���ف الغربي ال ميكنها
ً
طوي�ل�ا في مجال مفت���وح ودون خطوط زمنية
االنتظار

واضحة ،وهو ما طالبت به مؤخراً العديد من الدول ومن
ضمنها إسبانيا؛ ألن العملية أصبحت مكلِّفة ال من الناحية
العسكرية والبش���رية فقط ،وإمنا من الناحية السياسية
أيضاً داخل هذه البلدان

 ،2008ونيسان  ،2009بزيادة  11ألف جندي ،إال أن العدد
لم يك���ن كافياً إلجناز املهمة األمريكي���ة رغم أن مجموع

املش���كلة ليس���ت في نقص القوات؛ إذ لو افترضنا أنَّ

عليها الرئيس األميركي (باراك أوباما) في شباط ،2009

في دفع الطالب���ان إلى موقع دفاعي ،فإن ذلك اإلجناز
سيكون مؤقتاً في ِظل حقيقة عدم وجود سلطة سياسية

القوات األمريكية بلغ مع هذه الزيادة  41ألف جندي.
صدق
و َوفْقاً لإلس���تراتيجية األميركية اجلديدة التي َّ
س���يجري زيادة القوات األميركية العاملة هناك بأكثر من

 21ألف جندي على أن يجري توزيعهم على مدار الس���نة

حتى عام .2010

وتهدف هذه اإلس���تراتيجية بش���كل عام  -كما سبق
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وفيما يتعلق باجليش األمريكي ،يس���ود اعتقاد أنَّ

اخلط���ة القائمة على زيادة عدي���د القوات قد جنحت

أفغانية قادرة على بسط نفوذها وسيطرتها على كامل
أفغانستان فض ً
ال عن االحتفاظ باملناطق التي تسيطر
ً
أص�ل�ا .وعندها يصبح اخليار اإلس���تراتيجي
عليه���ا
برمته دون جدوى.
األمريكي َّ
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[ ملف العدد ]

أفغانستان:

أين يبدأ الصراع
الدولي...
وأين ينتهي
اإلقليمي؟
طلعت رميح

تش�ير حالة احل��وار والصراع الداخل��ي اليت جرت
يف الوالي��ات املتح��دة مؤخرًا ،إىل ب��دء اعتماد خطة
إس��تراتيجية جدي��دة يف حرهب��ا العدواني��ة عل��ى
أفغانستان ،تقوم على االعتراف باملصاحل االستعمارية
للدول اإلقليمية واحللفاء الدوليني يف أفغانستان إىل
ِّ
متخلية بذلك عن إس��تراتيجيتها
جانب (مصاحلها)،
األوىل اليت اعتمدهتا قبل مثاين س��نوات ،وقامت على
جلب مس��امهة إقليمي��ة ودولية على قاعدة اس��تثمار
ُ
وتقاطع املصاحل مع بعضها اآلخر
التناقضات بني الدول
أي من تلك
ح��ول إطاحة حرك��ة طالبان ،دون إش��راك ٍّ
الدول يف إدارة أفغانس��تان احملتل��ة .وقد جاء التفكري
واحلوار والتغي�ير يف اإلس��تراتيجية األمريكية ،بعد
أن أوصلته��ا إس��تراتيجيتها األوىل إىل حال��ة اهلزمي��ة
العامة ،وهو ما وضعها أمام خيارات خطرية على أهداف
غزوها واحتالهلا ألفغانس��تان وعلى وضعيتها الدولية،
وهو ما دفعها أيضًا إىل اعتماد خيارات أخرى تقوم يف
جوهره��ا على تقدمي تنازالت أمام الش��ركاء الدوليني
واإلقليميني الذين ص��اروا يطلبون مقابلاً  ،ومل يعودوا
يف وضعي��ة املكتفي مبج��رد املش��اركة بالــوجود على
األرض األفغانيــ��ة ،كموطئ قــدم عند بعضهــم ،أو أن
يكون نصيبهم مقتصرًا علـى جمرد إضعاف خصومهم.
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ضع جديد س���اهم في الوص���ول إليه ،ما أصاب
وهو َو ْ

وما إن احتلت أفغانستا َن وتأ َّثرت حتضيراتها للعدوان على

حتى أنها هي من بات يعرض إغراءات على اآلخرين؛ لتفعيل

عملت الواليات املتحدة على توسيع مساهمة القوى األخرى على

تراج ٍع على الصعيد الدولي،
قوة وقدرة الواليات املتحدة من
ُ

دورهم ومش���اركتهم (ضمن حالة تفاوضية صراعية بطبيعة

احلال ،ككل فعاليات العالق���ات الدولية ) ،وفي ذلك تتعقد
األوض���اع بني احللفاء في الع���دوان ،كما تنفتح املعركة حول

العراق ،وبشكل خاص بعدما نشطت حركة املقاومة العراقية،
األرض األفغانية لعدم قدرتها على مواجهة التوسع اجلاري في
األعمال العسكرية في العراق وأفغانستان معاً .وكان من أهم
مالمحها مس���اهمة قوات من دول حلف األطلسي في احتالل
ِ
املساهمة
ألي من تلك الدول
أفغانس���تان ،لكن دون أن تسمح ٍّ

أفغانستان إلى منط من االضطراب والفوضى.
في املرحلة األُولَى للغزو واالحتالل ،اس���تثمرت الواليات

أو حتى احللف كمؤسسة ومنظمة في وضع إستراتيجية العمل

مصلحتها في (القضاء) على حركة طالبان – حسب الوصف
األمريكي  -واحتالل أفغانستان ،كما أنها حملت معها بعضاً

الدول من أجل َح ْش���د قوتها حتت الس���يطرة األمريكية ومن

املتح���دة التناقض���ات اإلقليمية ب�ي�ن دول املنطقة لتحقيق

من الوجود واملس���اهمة من دول غربية ،ألجل حتقيق الهدف
ذات���ه َو ْف َق قاعدة تبادل املصالح بأش���كالها املتعددة؛ ال على

أساس بناء (جبهة أو حتالف) الحتالل وإدارة أفغانستان.

في أفغانستان؛ إذ ظلت الرؤية والفكرة األمريكية ،هي ذاتها؛
ُ
وتقاطع املصالح بني
أي :االستفادة من اخلالفات والصراعات

داخل إس���تراتيجيتها ،كما كان احلال نفس���ه في العراق؛ إذ
تواجدت قوات للعديد من الدول حتت الهيمنة اإلس���تراتيجية

للرؤية والفكرة واملصالح األمريكية.

ف���ي الوضع اإلقليم���ي اس���تثمرت الوالي���ات املتحدة

غير أن تط ُّور ق���درة حركة طالب���ان وإحلاقها الهزمية
وتوسع أعمال
العامة باإلس���تراتيجية األمريكية واألطلسية،
ُّ

أخرى ،وهو ما جعل محصلة التناقض (الهندي الباكستاني)

الب���ري للجيش األمريكي ،في ظرف تفاعلت فيه مضاعفات

التناقضات بني الهند وباكس���تان للضغط على باكستان من
جهة ولفتح مس���احةِ تمَ ��� ُّد ٍد للهند في أفغانس���تان من جهة

املجموعات الباكستانية املسلحة ضد قوافل اإلمداد والتموين

في مصلحة احلرب على طالبان.

األزمة االقتصادية على الواليات املتحدة ،كل ذلك دفع الواليات

كما اس���تثمرت الواليات املتحدة التناقض والصراع بني

املتحدة إلى االعتراف مبصالح استعمارية للدول األخرى ،في

نحو مباشر في عملية الغزو واالحتالل التي خلصتها من
على ٍ

لقد طالبت الواليات املتحدة دول األطلنطي بزيادة عديد

حركة طالبان وبعض جيرانها ،خاصة إيران ،التي س���اهمت
صراع مع خصم إستراتيجي لها.

مقابل زيادة مشاركتها في العدوان على أفغانستان.

قواتها في أفغانس���تان ،وصارت باملقابل تُشرِ ك العديد من

وفي الوضع الدولي ،سمحت الواليات املتحدة لبريطانيا
وفرنس���ا باملس���اهمة الرمزية في العدوان ،استثماراً للرغبة

جلي أثن���اء أزمة االنتخابات
الداخلي ،وهو ما ظهر بش���كل ٍّ

مستعمراتها السابقة ،والرغبة الفرنسية املختزَنة منذ قرون

من الدور الواضح في حتدي���د نتائج االنتخابات واخلطوات

البريطاني���ا ف���ي احلصول عل���ى موطىء قدم ف���ي إقليم
للحصول على موطئ قدم في تل���ك املنطقة من العالم .كما
اس���تثمرت الواليات املتحدة وضعية وحاجة اليابان (حلماية

الق���وة العس���كرية األمريكية لها من تنام���ي القوة الصينية
وتس���لُّح كوريا الش���مالية) ،فضغطت عليها للمش���اركة في

العدوان ،من خالل تقدمي دعم لوجستيكي للقوات األمريكية.

الدول الرئيس���ية ف���ي األطلنطي ف���ي إدارة امللف األفغاني

األفغانية؛ إذ لعبت فرنسا وبريطانيا (واألمم املتحدة) بعضاً
التالية لها .وضمن هذا التغيير في اإلس���تراتيجية األمريكية

س���عت الواليات املتحدة إلش���راك روس���يا في تلك احلرب
والس���ماح لها بتحقيق َق ْدر من مصاحلها االس���تعمارية في
أفغانس���تان؛ لقد س���محت روس���يا مبرور طائرات اإلمداد

والتموي���ن األمريكية عب���ر أجوائها ،كوس���يلة وطريقة آمنة

كما اس���تثمرت حاجة أملانيا لتغيير قواعد املعادلة املفروضة
عليها عقب احلرب العاملية الثانية؛ فسمحت لها بتغيير أَ َّولِي

على األراضي الباكس���تانية واألفغانية ،وفي املقابل حصلت

املساهمة في احلرب ...إلخ.

وس���عت الواليات املتحدة
احلالي���ة .وعلى الصعيد اإلقليمي َّ

في تل���ك املعادلة بخروج قواتها خ���ارج حدودها في مقابل

ملواجهة تأثير الهجمات املتزايدة على قوافل اإلمداد والتموين
روس���يا على عقود تس���ليحية للجيش والش���رطة األفغانية
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حركة املش���اركة اإلقليمية إلى درجة الطلب من طاجيكستان

كما ش���هد من بَع ُد حرباً روسية في زمن االحتاد السوفيتي

خيارات املجموعات الطاجيكية واألوزبكية والتركمانية داخل

وفي كل تل���ك احلاالت كانت أهمية املوضع اإلس���تراتيجي

وأوزبكستان وتركمانس���تان لعب دور داخلي في التأثير على

حد إحلاح الواليات املتحدة على
أفغانستان ،وقد وصل األمر َّ
إيران بلعب دور في دعم اخلطة األمريكية اجلديدة من خالل

التأثير على مواقف الهزارا الش���يعة ،وحتويلهم إلى حالـــة
فاعلة فــــي دعم احلكم ومواجهــة حركــة طالبــان ،وهـــو
ما ميثل اعترافاً لها بدور داخــل أفغانس���تان علـــى غــرار
ما جرى في العراق.

لقد س���عت الواليات املتحدة وما زالت إلى بناءِ حتالف

جديد للحكم في أفغانستان ،يجمع مكونات سكانية متعددة

للس���يطرة على أفغانس���تان ،واجهته فيها الواليات املتحدة.
ألفغانس���تان ه���ي احملور األس���اس للصراع .لق���د حاولت

بريطانيا احتالل أفغانستان عبر حروب ثالثة؛ كانت جميعها
تتعلق بالصراع مع روس���يا :األولى :في عام  ،1839والثانية:

في عام  ،1878والثالثة :خالل احلرب العاملية األولى في عام
 .1919وهي التي انتهــت باســـتقالل أفغــانستــان؛ إذ كانت

تخشى بريطانيا خالل احلروب الثالثة من مت ُّدد روسيا إلى

أفغانستان ،وهو ما يهدد وجودها املتصل في استعمار الهند
(وكانت باكستان ال تزال جزءاً من الهند) وإيران.
كانت احلرب الروسية أو السوفيتية سابقاً على أفغانستان
ف���ي عام  ،1979نوعاً من احلرب بني الغرب وباكس���تان من

األعراق واالنتماءات واملصالح ،يحظى بدعم إقليمي ودولي،
وتش���كيلِ حالة عسكرية وإس���تراتيجية دولية تخ ِّفف أعباء
واستنزاف احلرب عليها (بشرياً واقتصادياً).

جهة واالحتاد السوفيتي س���ابقاً من جهة أخرى أيضاً .لقد

اإلقليمية والدولية ،وأين تتقاطع املصالح الدولية؟ وحول ماذا

املساحة اإلس���تراتيجية بني إيران وباكستان؛ للضغط علـى

وهنا يبدو التساؤل ضرورياً حول احلالة اجلديدة للمشاركة

تختل���ف؟ وأين يبدأ اإلقليمي وأي���ن ينتهي؟ ذلك أننا ال نتابع

فقط حالة متغيرة عن اإلستراتيجية األولى للواليات املتحدة،

بل مختلفة في تكوينها وتشكيلة عالقاتها عن كل الصراعات
التـي جرت تاريخيـاً حــول أفغانس���تان ،بل ميكن القول :إن
هذا التغيير في اإلس���تراتيجية األمريكية يجسد التغييرات
واملستجدات احلادثة في الوضع الدولي وتوازناته.
التموضع اإلستراتيجي:

كان الصراع على أفغانس���تان تاريخياً ،حالة دولية بالدرجة
محددة
مبسطة َّ
األولى ال حالة إقليمية ،كما كان حال َة صراع دولي َّ
األطراف بوضوح؛ إذ كان يجري تقليدياً بني بريطانيا وروسيا.

لقد حدث الصراع تاريخياً الحتالل أفغانستان؛ لطبيعة

التموضع اجليوسياس���ي واإلس���تراتيجي لهذا البلد؛ إذ هي
الدولة األضعف في مقدراتها بني كل جيرانها؛ فكان الصراع
عليها خطو ًة لتأمني الس���يطرة االستعمارية على دول أخرى
مجاورة ،حتى ميكن القول :إن التاريخ االستعماري لهذا البلد

كان ألس���باب تتعلق بالصراع بني الدول االس���تعمارية ذات
اإلس���تراتيجيات الدولية ،دون مساهمة من الدول اإلقليمية؛

إذ كانت دول اإلقليم ذاتها خاضعة لالستعمار.
لقد جرى احتالل أفغانس���تان ،أو شهد هذا البلد حروباً
عدوانية من قِ َبل بريطانيا خالل صراعها مع روسيا القيصرية،
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اس���تهدف االحتاد الس���وفيتي في الس���ابق السيطرة على
الصني أو لتطويقها َ
وض ْرب العمق اإلس���تراتيجي لباكستان
املرتبطة في تلك املرحلة باملنظومة الغربية ،ولتث ِّبت روس���يا

مصالح حتالفها اإلستراتيجي مع الهند ...إلخ ،وكذا مواجهة

املد اإلس�ل�امي املتنام���ي في الدول اإلس�ل�امية التي كانت
خاضعة لالحتالل السوفيتي أو حتت عباءته.

لكن اجلديد في معادلة الصراع على أفغانستان ما بعد

االحتالل األمريكي لها في عام  ،2001هو:
أوالً :كثرة األط���راف اإلقليمية والدولية املش���اركة في
احل���رب :لقد صار البع���د اإلقليمي واضح���اً وظاهراً في

الصراع على هذا البلد؛ إذ أصبحت الهند وباكس���تان وإيران
وأوزبكستان وطاجكستان وتركمانستان  -بعد أن حتررت من
السطوة واالحتالل السوفيتي املباشر سابقاً – دوالً مشاركة

في الصراع على أفغانس���تان أو معن َّية به مباشرة .وفي ذلك

تبدو اإلش���ارة ضرورية إلى ال���دور الهندي؛ إذ إن منو القوة
موجهاً بالدرجة
والقدرة الهندية عاملياً وعلى مستوى اإلقليم َّ
األولى ف���ي املعركة حول أفغانس���تان .كما تبدو اإلش���ارة
ضرورية إلى تنامي دور إيران اإلقليمي ،وأن مت ُّدد ٍّ
كل منهما
في اإلقليم جاء على حساب مصالح باكستان.
ً
ثانيـــ���اً :أن الــص���راع الدولــي لم يع���د محصورا في
دولتني ،كما كان احلال سابقاً ،بل صـــار خليطاً من مصالح

الواليات املتحدة وروس���يا ودول حلف األطلس���ي والصيـــن
واليابان ...إلخ.

وهكذا؛ فإن إش���كالية الواليات املتحدة األساس���ية في
احتالل أفغانس���تان ،أنها تصورت في نفسها القدرة – َو ْف َق
إس���تراتيجية اس���تثمار التناقضات بني بع���ض دول اإلقليم
ُ
وتقاط���ع املصالح مع بعضها اآلخر وم���ع دول كبرى  -على

حتقي���ق االنتصار واحتالل أفغانس���تان والس���يطرة عليها،
وهو ما ج���اء متعارضاً مع احلقائق اإلس���تراتيجية املتمثلة
في التغيي���رات اإلقليمية والدولية التي صارت تفرض ق َّوتها

على اإلس���تراتيجية األمريكية ،مع تط ُّور وقائع الصراع في
أفغانس���تان ،وهو ما دفع الواليات املتح���دة للرضوخ مؤخَّ راً
لفك���رة تقدمي َق��� ْدر من التن���ازالت على صعي���د املصالح

االستعمارية للدول األخرى.
اإلقليمي والدويل:

اجلديدة ،لكن التقديرات املوضوعية تش���ير إلى أنها ال شك

واصلة إلى املازق ذاته الذي وصلت إليه إستراتيجيتها األولى،
ورمبا ستنتهي إلى هزمية أعقد وأشد صراحة ووضوحاً.
فالصراع على أفغانس����تان – َو ْف َق اإلس����تراتيجية األمريكية
اجلديدة  -سيش����هد تداخ ً
ال واحتش����اداً للعديد م����ن القوى ذات

وج َدت َق ْدراً من
املصالح املتنافرة في جانبها اإلس����تراتيجي ،وإن َ
التوافق حول مصالح آنية كونها معادية لتح ُّول أفغانستان إلى دولة

والتوجه وعلى نحوٍ من الراديكالية اإلستراتيجية.
إسالمية احلكم
ُّ
فعلى الصعيد اإلقليمي ،تبدو الهند صاحبة مصلحة في
إضعاف باكس���تان وتطويقها ،وإشغالها مبعركة َط َرفية داخل
عمقها اإلقليمي ،وهي أيضاً ترى في إضعاف القوة اإلسالمية
في أفغانس���ـتان ما يحقــق مصــاحله���ا الداخليــة؛ إذ هي
تتحس���ب دوماً لقيام دولة إس�ل�امية (راديكالية) في اإلقليم
تش��� ِّكل عامل جذب وقوة للمس���لمني في داخلها .وهي رمبا

وصلت اخلطط اإلس���تراتيجية األمريكي���ة األُولى إلى

جتد في وجود القوات األمريكية واألطلسية عامل ضغط على

باالحت�ل�ال من األفغان إلى حالة امل���أزق والفوضى ،ال يعني

الطموح اإلس���تراتيجي للهند ،ورمبا التخطيط اإلستراتيجي
أيضاً ،ال يجد في مصلحة الهند  -إس���تراتيجياً  -وجو َد قوة

الفشل والتخبط؛ غير أن وصول اخلطط والقوات واملرتبطني

أن قوات االحتالل قــاب قوس�ي�ن أو أدنــى من االنس���حاب

أو االستس�ل�ام ،أو أن الظواهر األفغانية املرتبطة باالحتالل
صارت في حالة إعداد النفس للمغادرة مع االحتالل؛ ذلك أن

املعارك ذات الطبيعة اإلس���تراتيجية من وزن املعركة اجلارية
في أفغانس���تان ،ميلك فيها االحتالل بدائ���ل متعددة للبقاء

في املعركة؛ ألس���باب عديدة .بعضها يتعلق بوجود قوات من
دول متعددة في ِحل ْ ٍف كبير ،مثل :حلف األطلس���ي ،وبعضها

الصني للمنافسة واخلالف والصراع التقليدي معها ،غير أن

في وزن حلف األطلس���ي والواليات املتح���دة داخل إقليمها،
إذا تصورنا أن الهند ال جتد في إقليمها ما ميكن الس���يطرة

عليه لتحقيق التوس���ع واملصالح االس���تعمارية الهندية سوى
باكستان وأفغانستان وبنغالدش وسيريالنكا ،على أساس أن

الهند شبه جزيرة حتيطها املياة ،وال توجد لها مساحة للتم ُّدد
البري إال باجتاه باكس���تان وأفغانستان ...إلـخ ،خاصـة وهي
ال متلك اآلن أو في املس���تقبل املتو َّق���ع مقومات للتح ُّول إلى

يتعل���ق بأهمية املنطق���ة التي جتري فيه���ا املعركة؛ إذ تهدِّ د
الهزمي ُة واالنسحاب منها ،مخططات كبرى للواليات املتحدة

قوة دولية كبرى تحُ ِّقق مصاحلها خارج اإلقليم ،كما كان حال

عنها تغيير ف���ي التوازنات الدولي���ة ال اإلقليمية فقط ،ألن
املعركة تشهد تداخ ً
ال بني مصالح وتوازنات تتعلق بصراعات

مزدوج على صعيد مصاحلها اآلنية واإلس���تراتيجية أيضاً؛

واألطلسي على الصعيد الدولي؛ حيث إن الهزمية هناك ينتج

كبرى في اإلقليم (الهند  -إيران  -باكس���تان  -الصني) ،كما

يجب الوضع في احلس���بان أن القوة املقابلة في الصراع ،لم
تصل بعد إلى مسـتوى القـدرة على إحراز النصــر النهــائي؛
إذ يعلِّمن���ا تاريخ الصراعات أن َط َرفــ���اً ما قد يُهزَم لعوامل

عديدة؛ غير أنه يبقى في ساحة الصراع؛ ألن الطرف اآلخر
املقابل ،لم تتهيأ له سبل إحراز النصر النهائي كاملة .و َوفْقاً
لتلك العوامل ،شرعت الواليات املتحدة في بناء إستراتيجيتها

بريطانيا وفرنسا ،وكما هو حال الواليات املتحدة.
ضع
وعلى الصعي���د اإلقليمي أيضاً ،تبدو إي���ران في َو ْ
فإيران وإن كانت قد ساهمت بفعالية في العدوان األمريكي
على أفغانس���تان وإطاحة حركة طالبان كحركة سنِّية ،قادرة
على (تثوير) أوضاع الس���نَّة في إي���ران ،وعلى َو ْقف الطموح

اإليران���ى للتواصل االقتصادي اإلس���تراتيجي مع الهند من
خالل خط���وط الطاقة (الغاز) ،فإيران تخش���ى في الوقت

ذاته من حت ُّول أفغانس���تان إلى مركز ضغط غربي (أمريكي

وأطلسي) عليها وعلى مصاحلها في بحر قزوين ،ولذلك تبدو
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خطتها ف���ي التعامل مع الصراع:

على أفغانستان تكريــس قوتهــا

األفغاني���ة حتى إضعاف الطرفني

لتحقيق مصال���ح الدول األخرى.

القائــ���دة للعالــ���م الغــربــي ال

ف���ي اس���تمراره عل���ى األرض

وف���ي املعركة حول إي���ران ،تبدو

املتقاتل�ي�ن (ولذل���ك أعلنت عن

انزعاجها ال رفضها فقط ،من بدء
حوار غربي مع طالبان على لسان
وزي���ر خارجيتها عدة مرات) َو ْف َق

ذات اإلستراتيجية التي اعتمدتها

اخلالفات األوروبي���ة األمريكية
منوذج���اً واضحاً ف���ي دالالته،
وفي الص���راع عل���ى نفط بحر

لتوسع هي سيطرتها خالل تقاتُل الطرفني ولتقوى
في العراق ِّ

قزوين يصل األمر حد َعدِّ أوروبا
موجه ًة ضد
احملاولة األمريكية للس���يطرة على بحر قزوين َّ
أوروبا ،والضغط على الصني ه���و أمر مختلَف على حدوده

الدولة اإلقليمية والدولة ذات اإلستراتيجية العاملية في الوقت

إلى تُع ُّدد األقطاب والواليات املتحدة التي (تقاتل) دون احلالة

هي على حسابهما.

والصني في احلالة األفغانية ،هي دولة جتمع بني مصالح

وأهداف���ه واجتاهاته بني أوروبا الداعية معظم أو أه ُّم دولها

ذات���ه ،وهي على صعي���د مصلحتها اإلقليمية جتد نفس���ها

الدولي���ة القائمة ...إلخ .ورغم أن الواليات املتحدة قد بدأت

متضررة من الوجود األمريكي واألطلس���ي في أفغانس���تان،
سواء ألن املعركة اجلارية متثل إضعافاً حلليفها اإلستراتيجي
الوحيد في هذا اإلقليم (باكستان) مقابل تصعيد عوامل قوة

خصمها اإلستراتيجي الهندي ،أو ألن وجود قوات األطلسي
على حدودها يش��� ِّكل إكماالً حلصاره���ا باألعداء والقواعد

(اليابان – كوريا  -وأفغانس���تان – باكستان  -الهند) .ولكل

ذلك ال ش���ك أن الصني تنظر ملا يجري على أنه خطر عليها
إس���تراتيجياً ،وإن كانت ترى في س���يطرة طالبان منطاً من
خطر آخر على استقرارها الداخلي ،بحكم األوضاع املتوترة

في تركستان الشرقية.

باالعتراف بقَ��� ْدر من املصالح االس���تعمارية لآلخرين ،فإن

الش���كوى ما تزال قائمة؛ إذ انتقد وزير اخلارجية الفرنسي
مؤخراً الواليات املتحدة لعدم تش���ا ُورها مع الذين يرس���لون

قواتهم للقتال في أفغانس���تان ،كم���ا أن التمايز امللحوظ في
احلماس الستمرار القتال وإلرس���ال القوات إلى أفغانستان
يعكس متايزاً للمصالح ،وعدم الوصول إلى اتفاق بني الدول
املشاركة في احلرب.

وعلى الصعيد الروس���ي ،نحن أمام حالة يتعارض فيها

ما هو آني وإستراتيجي؛ إذ روسيا على املستوى الراهن ترى

إطاحة طالبان في صاحلها لتحميلها احلركة اإلسالمية أبعاد

وعلى الصعي���د الدولي ،يب���دو الوجود األطلس���ي في

ما يجري في الشيشان وأنغوشيا ،كما أنها تخشى من تنامي

موحدة املصالح في هذا الوجود .من جانب آخر
الغربية ليست َّ

االحتاد السوفيتي السابق املجاورة ألفغانستان ،والتي تع ُّدها
فِ ن���اء أمنها القومي ،كما ترى روس���يا في إضعاف الواليات

أفغانس���تان نقطة وثوب غربية في ه���ذا اإلقليم ،لكن الدول

تبدو أفغانستان هي (النقطة) األولى في الوجود العسكـــري

حللف األطلــسي خــارج أوروبا ،وفي جنوب غرب آسيا.

احلركة اإلس�ل�امية في البالد التي خرجت من حتت عباءة

املتحدة واألطلسي خالل احلرب اجلارية في أفغانستان ،أمراً

وهو ميثل نقطة وثوب إلى الصني وإيران وباكستان التي

يصب في مصلحتها املباشرة واإلستراتيجية؛ إذ هي تعتبر أن

أفغانستان ميثل نقطة وثوب إلى بحر قزوين ومصادر الطاقة
فيه ،فض ً
ال عن أن أفغانس���تان هي قاع���دة خلفية للوجود

اخلالص��ة :إن املعرك��ة اجلاري��ة على أفغانس��تان
حالي��ًا ،حت��وي تداخ� ً
لا ب�ين ما ه��و إقليم��ي ودويل،

ميث���ل إنهاء برنامجها النووي (وف���ي األغلب وجودها كدولة
أيض���اً) هدفاً إس���تراتيجياً ،كما أن الوجود العس���كري في

والسيطرة على اخلليج العربي كذلك.

لك���ن ذلك ال يُلغي متايزات املصال���ح بني الدول الغربية

وبعضها البعض؛ فالواليات املتحدة حتاول من خالل السيطرة
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اقتراب احللف من حدودها ومجال أمنها القومي وإطــاللته
على بحر قزوين ...إلخ ،هو أمر خطير إستراتيجياً عليها.

َو ْف َ
��ق حالة معقدة .األغلب أهنا س��تصل بأفغانس��تان
واخلطط الغربية الحتالهل��ا ،إىل حالة من الفوضى

وعدم االستقرار ،حىت بعد انتهاء االحتالل.
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اإليرانية

في أفغانستان
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«إن إي��ران لعب��ت يف أفغانس��تان كال َدو َري (البناء

واهل��دم) ،إهنا تلعب يف كال االجتاهني ،وحتاول العودة
إىل كابل بركل��ة ركنية» .هذه تصرحيات الس��فري
األفغانس��تاين يف واش��نطن س��عيد طي��ب ج��واد،
وه��ي تلخص على حن��و دقيق إس��تراتيجية إيران يف
أفغانستان.
لقد جنحت طهران في فرض نفس����ها كالعب رئيس في

أفغانس����تان بعد فترة وجيزة من ان����دالع ثورة اخلميني عام
1979م ،وتعاظم الدور اإليراني مع االنسحاب السوفيتي من
أفغانستان وسقوط النظام الش����يوعي وبدء مرحلة الصراع

بني املجموع����ات األفغانية ،ثم تراجع النف����وذ اإليراني إلى
 من مقال في مجلة التامي بعنوان :إيران ترفع احلرارة في أفغانستان ،بريان بينيت:
2008 - 2 - 22م.
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ح����دِّه األدنى مع ظهور حركة طالبان عام 1996م وتس����لُّمها
للحكم في البالد وحتى س����قوطها عام 2001م إثر االحتالل

األمريكي ،ليعود نفوذ طهران إل����ى القمة من جديد؛ بحيث
أصبحت طرفاً رئيساً ال غنى عن التفاوض معه حول مستقبل
أفغانس����تان؛ فما هي أهداف إيران في أفغانس����تان؟ وكيف
تسعى لتحقيق هذه األهداف؟
إيران وأفغانستان ...اجلغرافيا والتاريخ:
تلعب اجلغرافيا دوراً معقداً في تشكيل املصالح اإليرانية

في املنطقة؛ فهي تعطي النظام ميزات كثيرة جتعله متحكماً

ف����ي عدد متزايد من امللفات احليوي����ة ،وهو ما يعني مزيداً
م����ن النفوذ وتنامي الدور اإلقليم����ي ،ولكن من ناحية أخرى
ف����إن اجلغرافيا اإليرانية تضع النظام على ش����فير عدد من
األزمات.

إننا إذا اعتبرنا أن العِ رق الفارس����ي هو املتحكم الرئيس

في إدارة الدولة اإليرانية ،فإن التوزيع السكاني داخل إيران
يكش����ف أن الكتلة الفارس����ية تتركز في الهضبة الوس����طى

الداخلية ،بينما تتوزع األقليات العرقية والدينية في احمليط
اإليراني ،وعلى احلدود اخلارجية ،يضاف إلى ذلك أن إيران
محاطة بعدد مــن الــدول املتفجــرة داخلياً ألسباب عرقية

أو دينية ،مثل :أفغانس����تان ،العراق ،باكس����تان ،وهذا يجعل
املنطقة بأسرها خاضعة لتأثير «الدومينو».

في ظل هذه الوضعية الشائكة يصبح من الصعب تعريف

املصال����ح اإليراني����ة على نحو متفق عليه ،ه����ل تتوافق هذه

املصالح مع خلخلة البُنى السياس����ية لهذه الدول إلى درجة

التفكيك؟ أم أن ذلك سيؤدي إلى انتقال اخللخلة إلى الداخل
اإليراني؟ وهل يعني ذلك أنه سيكون من مصلحة طهران أن

حتافظ على اس����تقرار هذه الدول وثبات األنظمة احلاكمة
فيها؟

نحو  ،%5مع وجود نسبة أقل من الشيعة اإلسماعيلية ،وتعد
اللغة الفارس����ية متداولة لدى  %60من السكان ،ويتحدث بها

الطاجيك.

إن التحليل اجليوبوليتيكي ملوقع أفغانس����تان في عقلية
ِّ
املخطط اإلستراتيجي اإليراني يعطي ملمحني أساسيني:
أولهما :أن اإليرانيني يتبنون نظرية «املجال احليوي» في
التعامل مع ٍّ
كل من العراق وأفغانستان ،وهذه النظرية تبلورت
بعد احلرب العاملية األولى على يد النازيني في أملانيا ،وتقول

النظرية باختصار« :إن لكل ش����عب احلق باالس����تيالء على

اجلغرافيا التي يراها ضرورية لنموه»  .وهي نظرية تنطلق


من احتقــار الشعــوب األخــرى والتعــالــي عليهــا ،وهـــو
السنة ،خاصة
ما يتناسب مع الثقافة الشيعية املوروثة جتــاه ُّ

وأن أغل����ب الدول احمليط����ة بإيران ،والتي تش����كل «مجالها

احليوي» هي دول ُسنية.

وثانيهم����ا :أن العراق وأفغانس����تان حت����وال بعد الغزو

بعد أحداث  11سبتمبر واالحتالل األمريكي ألفغانستان

األمريك����ي لهما إل����ى «مناطق رخوة»؛ حي����ث اختلت فيهما
موازين القوى بالدرجة التي فتحت املجال واسعاً لدخول قوى

في املنطقة؛ فق����د تدخلت القوة العظمى ف����ي العالم؛ لكي

مع األمن القومي اإليراني ،ويحتم على طهران أن تدخل بكل
قواها إلى كلتا الدولتني ،مع ضرورة تَ َذ ُّكر أن إيران نفس����ها

عام 2001م ،ثم العراق عام 2003م ،تغيرت معادلة اجلغرافيا
السياس����ية لتكتسب إيران وضعاً تفاوضياً قوياً ونفوذاً هائ ً
ال
السنيني شرق إيران وغربها ،مع احملافظة
تُسقِ ط النظامني ُّ
في الوقت نفسه على احلد األدنى من التماسك الهش لإلطار
اخلارجي في كلت����ا الدولتني ،وهو أفضل مما كانت حتلم به
إيران؛ فهي في مأمن من فوضى عرقية ودينية على بوابتيها

الش����رقية والغربية ،مع حرية مطلق����ة للدخول واخلروج من

وإلى الدولتني.

جغرافيا أفغانستان يف املنظور اإليراين:

تقع أفغانس����تان إلى الش����رق من إيران ،ومتتد احلدود

املشتركة بينهما إلى  978كم ،وتُع ُّد إيران أحد املنافذ البحرية
الهامة ألفغانستان ،كما أن األخيرة مبثابة ممر مباشر إليران

إلى آسيا الوسطى والصني.

يبلغ تعداد األفغان  23مليون نس����مة موزعني على أكثر
من  300قبيلة ،ويش ِّكلون أربعة أعراق رئيسة ،هي :البشتون

أخرى إقليمية ودولية إلى حلبة الصراع ،وهو أمر ال يتناسب

س����اهمت بصورة فعالة في حتويل هاتني الدولتني إلى حالة

«الرخاوة».

متكنت إيران من تفعيل املزايا اجليوبوليتيكية التي تتمتع

به����ا؛ حيث إنها حتولت إلى العب إقليمي أساس����ي ال ميكن
إغفال دوره في القضايا احلساسة باملنطقة ،وأبرزها األزمة
في أفغانس����تان ،وكان الدور اإليران����ي حاضراً منذ البداية،

فق����د َح َّرضت طهران املجتمع الدولي بصفة مس����تمرة ضد
حكومة طالبان منذ تش ُّكلها في أفغانستان ،ثم قدمت الدعم

االستخباراتي والعس����كري واالقتصادي والسياسي إلجناح
الغ����زو األمريكي ،وتذكر بعض التقاري����ر أن خبراء إيرانيني

ش����اركوا بصورة مباشرة في التخطيط للمعارك ضد طالبان
وفي تنفيذها أيضاً ،وبعد س����قوط احلركة ساهمت في عقد

ونسبتهم  ،%40والطاجيك  ،%30واألوزبك  ،%10والهزارة أقل

مؤمتر (بون) ،ثم س����اعدت في تش����كيل احلكومة االنتقالية

 الدومينو :هي مجموعة من القطع على شكل مستطيل عددها  28قطعة( ،موسوعة
ويكيبيديا).

 انظر مقال :حني يتقمص الضحية شخصية القاتل ،ثائر دوري ،مركز دمشق
للدراسات النظرية واحلقوق املدنية2009 - 4 - 4 :م.

الس����نة األحناف ،وتبلغ نسبة الشيعة
من  ،%8واألغلبية من ُّ

العدد 269

49

ف����ي كابل ،وتعهدت بتقدمي  500ملي����ون دوالر جلهود إعادة
اإلعمار ،ومتتلك طهران حت ُّكماً في عدد من امللفات األفغانية

خان من اس����تعادة قنده����ار بعد طرد اإليراني��ي�ن ،ثم حرر
أفغانستان كلها بعد قتال استمر  25عاماً.

األقلية الش����يعية ،تقدمي الدعم العسكري ملجموعات متفرقة

احتالل هراة في أفغانس����تان؛ إال أن دوست محمد األفغاني

الهام����ة ،مثل :املخدرات ،الالجئني ،التب����ادل التجاري ،دعم
في أفغانستان ،احلرب على اإلرهاب ...إلخ.

 - 4وفي عام 1837م متكن شاه إيران بدعم الروس من

استرجعها بعد عدة سنوات.

وترافق تعاظم التأثير اإليراني في أزمة أفغانس����تان مع

تُب����رِ ز هذه احملطات التاريخية اس����تمرارية الصراع بني

باملش����اركة م����ع األمم املتح����دة وحلف األطلس����ي واالحتاد

عل����ى وجه اخلصوص كان لهم دور كبير في مواجهة األطماع

تنب لـ «تدويل» القضية
تغي����ر الرؤى في الواليات املتحدة من ٍ
األوروبي (وه����و رأي اجلمهوري��ي�ن) إلى محاول����ة «أقلمة»
القضية من خ��ل�ال تفعيل دور الدول املجاورة ألفغانس����تان
(وهو رأي الدميقراطيني) ،وانطالق����اً من هذا املفهوم ُعقِ د
مؤمتر الهاي ملناقش����ة األوضاع األفغانية ودعيت إليه إيران
في مارس 2009م ،بعد أش����هر قليلة من تو ِّلي باراك أوباما
رئاسة الواليات املتحدة.

أثر التاريخ يف صياغة اإلس��تراتيجية اإليرانية

يف أفغانستان:

السنة في أفغانستان ،والشيعة في إيران ،وأن سكان قندهار
ُّ
اإليرانية في بالدهم ،كما كان لهم دور في حترير أفغانستان

كلها من نفوذهم ،وقد أورثهم ذلك عداوة الشيعة في إيران.
وال يختلف احلاضر كثيراً عن التاريخ؛ فال تزال املواجهة
قائمة بني الواليات اجلنوبية في أفغانس����تان وس����كانها من
الس����نة وبني اإليرانيني ،الذين يتوارون حالياً خلف
البشتون ُّ

االحتالل األمريكي.

ما يلفت االنتباه أن التدخل األمريكي في أفغانستان جاء
مناص����راً للجانب اإليراني بصورة س����افرة؛ فعلى الرغم من

ال ميكن جتاهل اخللفية التاريخية للعالقة بني أفغانستان
وإي����ران؛ فلم تكن األولى دوماً مبثل حالتها الراهنة ،بل مرت

أفغانس����تان ،إال أن العداء األمريك����ي يبدو واضحا لألعداء

في إيران وبال أمرها ،وميكن تلخيص أهم احملطات التاريخية

اجلانب الباكستاني أو األفغاني ،ويصدر مسؤولون أمريكيون

بفترات قوة وبأس أذاقت فيها الدول الرافضية التي تأسست
التي لها انعكاس على احلاضر في ما يلي:

 - 1احت����ل الف����رس الصفويون مناطق في أفغانس����تان

تكرار مطالبة املسؤولني اإليرانيني باالنسحاب األمريكي من
السنة ،سواء على
التقليديني لش����يعة إيران؛ أي :البش����تون ُّ

تهديدات دورية ضد مؤيدي طالبان على اجلانب الباكستاني،
داع��ي�ن إلى «تطهير» اجليش وأجهزة املخابرات من العناصر

منها والية قندهار مطلع القرن الثامن عش����ر امليالدي؛ حيث
السنة للسلطان حسني
عاثوا فيها فس����اداً ،وملا اشتكى أهلها ُّ

أن الس����ي آي إيه متتلك أدلة مادية على ضلوع االستخبارات

و نثاب بإذاللك����م» ،فكان أن ثار األهالي على الصفويني عام

القوات األمريكية األميرال ماي����كل مولن يؤكد هذه العالقة

الصفوي نقل����ت بعض املصادر أنه قال لوفدهم « :إننا نؤجر
1709م ،ثم ع����ام 1716م وقتلوهم عن بك����رة أبيهم ،وأعلن

األفغان اجلهاد على الصفوي��ي�ن وزحفوا إليهم بجيش كبير؛
حيث اجبروا الس����لطان حس��ي�ن على االستسالم وسقطت

بذلك الدولة الصفوية الرافضية.

 - 2وفي عام 1729م بدأ زعيم القاجار الشيعي نادر شاه
السنة إلخراجهم من إيران ،ثم الحقهم إلى
حرباً ضد األفغان ُّ

أفغانس����تان؛ حيث احتل أغل����ب أراضيها ودخل قندهار عام
1736م وخربها بعد حصار دام عاماً كام ً
ال.
الس����نة بقيادة أحمد
 - 3وفي عام 1747م مت َّكن األفغان ُّ
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ذات امليول الدينية ويزعم املبعوث األمريكي ريتشارد هولبروك

الباكس����تانية في تقدمي الدعم لطالبان البش����تونية ،و قائد
ويقول« :هناك بالطبع مؤشرات ،وهذا واحد من األمور التي
يجب أن تتغير» .


هذا الضغط األمريكي الهائل على اجليش الباكس����تاني

لدفعه إلى التخلي عن خلفيته الدينية التي تأسس����ت عليها

دولة باكستان من األساس ،يقابله تف ُّهم أمريكي كامل للعداء

الس����نة؛ فقد صرح اجلنرال ديفيد بتريوس
اإليراني لألفغان ُّ
قائد القيادة العس����كرية الوس����طى بأن الواليات املتحدة لها

مصالح مش����تركة مع إيران في أفغانس����تان ،وذكر أن إيران
 نيويورك تاميز2009 - 3 - 25 :م ،سي إن إن2009 - 3 - 28 :م.

السني،
التي يهيمن عليها الشيعــة ال تريد عودة حكم طالبان ُّ

وقال« :إنهم ال يريدون أن يروا أفغانس����تان في قبضة قوات
ُسنية متطرفة».

اإلستراتيجية اإليرانية يف أفغانستان:

األهداف:

ال تقدم الطائفية تفس����يراً كلياً ملفردات األداء السياسي
اإليراني رغم كونها منطلقاً أساس����ياً له ،وهذا أمر طبيعي؛

إذ توجد منطلقات أخرى تش���� ِّكل في مجموعها اإلطار العام

للسياس����ة اإليرانية ،هذه املنطلق����ات ترتبط باألمن القومي
واملصالح االقتصادية والسياس����ية املختلفة ،وعلى ضوء ذلك
ميكن اس����تعراض أبرز األهداف اإليرانية في أفغانستان في

اآلتي:

 - 1تأم�ين املص��احل اإليراني��ة يف أفغانس��تان بوصفه��ا
دولة ،وبكوهنا س��احة للص��راع على النفوذ يف منطقة آس��يا
الوسطى.

إن املصلحة األبرز لطهران ،هي احليلولة دون قيام نظام

مركزي ُس����ني قوي في أفغانس����تان ميكن أن يشكل تهديداً
مس����تقبلياً إليران ،ومتثل طالب����ان الهاجس األكبر للمخطط

اإليراني؛ كونها حتمل منطلقات عقدية ذات صبغة س����لفية،
كما أن لها قبوالً واس����عاً في أوس����اط البشتون ،فض ً
ال عن
جناحها من قبل في تأس����يس حكومة قوية استمرت خمس

سنوات.

كانت ه����ذه الفترة كافي����ة ملعرفة ما ميك����ن أن يحدث

في حال اس����ترجعت طالبان احلكم في أفغانس����تان ،ويكفي

أن الصراع بني احلركة واألقلية الش����يعية أس����فر عن مقتل
أكثر من خمس����ة عش����ر ألفاً أغلبهم من طالبان ،وذلك في
املؤامرة التي نفذها الش����يعة عام 1996م مبشاركة األوزبك

في مزار الش����ريف ونتج عنها مقتل ع����دد كبير من قيادات

طالب����ان ووزرائهم وعلمائهم ،وهو ما دفع احلركة إلى العودة
الحقاً إلى املدينة وإقامة احلدود الشرعية على املتورطني ثم
تتبعوا املتآمرين إلى باميان موطن الشيعة الهزارة ووادي كيان

موطن اإلسماعيلية عام 1998م.

وقد سارعت قيادة احلــرس الثوري اإليراني إلــى حشد

ما يقرب من مائتي ألف جندي على احلدود مع أفغانس����تان
 مفكرة اإلسالم2009 - 1 - 9 :م.

بعد سقوط مزار الش����ريف وتوتُّر األجواء إثر إعدام طالبان
لعدد من الديبلوماسيني اإليرانيني املدانني بالتجسس.

ويع ِّبر مستوى الدعم اإليراني للغزو األمريكي ألفغانستان

عن أن إس����قاط طالب����ان كان ميثل أولوية قص����وى للنظام

اإليران����ي ،وقد افتخ����ر الرجل القوي في النظ����ام اإليراني
هاشمي رفسنجاني بقتالهم سوية مع األمريكان ضد طالبان،

فقال في خطبة ألقاها بطهران« :إن القوات اإليرانية قاتلت

طالبان ،وس����اهمت في دحرها ،وأنه لو لم تُس����اعد قواتهم
ف����ي قتال طالبان لَغَرق األمريكيون في املس����تنقع األفغاني.

يج����ب على أمــريكا أن تعلـــم أنه ل����وال اجليــش اإليرانــي
الش����عبي ما استطاعت أمريكا أ ْن ت ُْسقط طالبان» .يضاف

إلى قائمة املصالح أن أفغانستان متثل حجر الزاوية في حال
قررت إيران «االس����تدارة شرقاً» مبتعدة عن النظام اإلقليمي
للمنطقة العربية ،متجهة نحو منطقة «ش����مال غرب آس����يا»

بتعبير د .عبد الله النفيس����ي؛ حيث ينادي عدد من املفكرين
اإلس����تراتيجيني اإليرانيني بالبدء في هذا التحول؛ ألن إيران
أكث����ر قبوالً في ه����ذه املنطقة ،كما أن له����ا مصالح متنامية

في دول هذا اإلقليم الواعد التي تتش����ارك إيران احلدود مع
بعضها .


وحتظ����ى املصال����ح االقتصادية مع أفغانس����تان برعاية

خاصة بسبب االعتماد األفغاني بدرجة كبيرة على املنتجات

اإليرانية ألسباب عديدة ،منها :التقارب الثقافي واجلغرافي،
وقد منت التجارة اإليرانية األفغانية من  10ماليني دوالر عام

 2001إلى نصف ملي����ار دوالر في عام  ،2006ثم تضاعفت

إلى مليار دوالر في ع����ام 2008م  .وحتتل مكافحة تهريب


املخدرات أولوية في قائمة املصالح اإليرانية في أفغانستان؛

حي����ث يُهرب ثلث اإلنتاج األفغاني املقدر بـ « 2500طن» عبر
األراضي اإليرانية ،وبحس����ب املدير التنفيذي لبرنامج األمم
املتح����دة ملراقبة املخدرات ومنع اجلرمي����ة املنظمة أنطونيو

كوس����تا؛ فإن إيران تتص����در قائمة الدول الت����ي تعاني من

االرتفاع احلاد في تعاطي املخدرات بش����كل عام ،في الوقت
ال����ذي ما زالت فيه أفغانس����تان تتصدر قائم����ة أكبر الدول
 الشرق األوسط2002 - 2 - 9 :م.
 انظر مقال :احلسبة اإلستراتيجية في العراق ،د .عبد الله النفيسي ،املوقع الشخصي:
2006 - 12 - 16م.
 إسالم أون الين2009 - 12 :م.
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املنتج����ة ملخدرات األفيون في العال����م؛ حيث ما زال إنتاجها

يضم «تش����كيلة» من األعراق والطوائــف املــتوافــقة دينــياً

ُّ
تف��كك أفغانس��تان إىل دول صغ�يرة،
 - 2احليلول��ة دون

َو ْف���� َق مبدأ القومية اخلالص����ة أو الطائفة النقية في الدولة

يتجاوز رقم  8200طن في العام.

أو :منع إعادة رس��م خريط��ة املنطقة؛ لتظه��ر دول جديدة،
مثل :دولة البش��تون ،أو دولة البلوش ،وهو ما يهدد التركيبة
املعقدة للدولة اإليرانية.

أو قومياً في إطار «ل ِّم الشمل» غير ناجحة ،ويجب تصحيحها
الواحدة.

َو ْف����ق هذه الرؤية؛ فإن إيران هي اخلاس����ر األكبر؛ ألنه

سيُقتطع منها أجزاء تذهب للبلوش واألكراد والعرب الشيعة

هل تريد إيران تفكيك أفغانستان وإنهاءها كدولة موحدة؟

واألذري��ي�ن ،بينما سيُس����مح لها باحلصول عل����ى قطعة من

(اجلوار ،التم����زق الطائفي والعرق����ي ،اخلضوع لالحتالل

املرحلة احلالية سياس����ة مت ُّدد النفوذ عبر مختلف الوسائل
بخالف التقس����يم أو االحت��ل�ال حذراً م����ن تداعيات غير

تتش����ابه أفغانستان مع العراق في املنظور اإليراني في أمور:
األمريكي ،إمكانية التفكيك والتقس����يم بحسب تلقي الدعم

من اخلارج).

إن الوض����ع النموذجي إليران ،هو حالة التفكك الداخلي

مع بق����اء اإلطار اخلارجي الهش للدول����ة ،وهي وضعية بني
التفكي����ك والتقس����يم تتيح إليران النفوذ إل����ى مراكز القوى
واألطراف املتصارعة في أفغانس����تان ،مع صالحية مطلقة

للدخول واخلروج.

وتقوم فكرة إعادة رس��م اخلرائط على أساس
أن احل��دود ب�ين ال��دول غ�ير مكتمل��ة وأن
جتربة الكيان السياس��ي الذي يضم «تشكيلة»
من األع��راق والطوائــ��ف املــتوافــقة دينــيًا
أو قومي��ًا يف إط��ار ِّ
«مل الش��مل» غري ناجحة،
وجيب تصحيحها َو ْف َق مبدأ القومية اخلالصة

أفغانس����تان؛ حيث يعيش الهزارة ،لذل����ك تُفضل إيران في

محسوبة .وحترص واش����نطن على رعاية واستضافة جهود
احل����ركات االنفصالية ف����ي هذه املنطق����ة ،وبخاصة الذين
يطالب����ون بتأس����يس دول جديدة ،وقبل أس����ابيع قليلة عقد
انفصاليون من البلوش مؤمتراً دولياً في واش����نطن للمطالبة

بإنهاء ما أسموه :االحتالل الباكس����تاني واإليراني لإلقليم،
وبإقامة دولة بلوشية حتت رعاية األمم املتحدة لفترة انتقالية،
وقد حضر املؤمتر خبراء سياس����يون ومسؤولون سابقون في

اإلدارة األمريكية.

مس��توى م��ن التوازن بني مجي��ع األطراف يف
 - 3حتقيق
ً
��رف على آخر ،وهذا يش��مل
أفغانس��تان حبي��ث ال يتف��وق َط َ
باألس��اس :ق��وات االحت�لال ،احلكوم��ة املركزي��ة ،طالب��ان
والبشتون ،التحالف الشمايل.

ما الذي يبقي أفغانس����تان على تل����ك الوضعية املثالية

أو الطائفة النقية يف الدولة الواحدة.

للسياسة اإليرانية« :وضعية البني بني»؟

مخططات إعادة رسم خريطة املنطقة ليست سراً؛ حيث

أفغانس����تان في حالة توازن؛ بحيث ال متتلك إحداها سيطرة

ما نشر في مجلة القوة العسكرية األمريكية في يوليو 2006م
ولقي انتشاراً واسعاً في اإلعالم العربي ،وهي خريطة جديدة

إزاحة القوى األخرى؛ فعندما اش����تعلت احلرب األهلية في
أفغانستان حرص اإليرانيون – ظاهرياً  -على تبنِّي سياسة

يجري تس����ريب خرائط وتصورات جديدة كل فترة ،وآخرها

للش����رق األوس����ط تظهر فيها دول جديدة ،مثل :بلوشستان

احلرة ،والتي تقتطع أراضي من باكستان وجنوب أفغانستان
وجنوب إيران ،ودولة :كوردس����تان احلرة ،التي تضم مناطق
األكراد في إيران وتركيا وسوريا والعراق.

وتقوم فكرة إعادة رسم اخلرائط على أساس أن احلدود

ب��ي�ن الدول غير مكتملة وأن جتربة الكيان السياس����ي الذي
 مقال :املخدرات واإلرهاب :ورقة إيران اجلديدة ،إبراهيم حمودة ،موقع اإلذاعة
الهولندية2009 - 5 - 26 :م.
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ال ب����د أن تبق����ى كافة األطراف والق����وى الفاعلة داخل

مطلق����ة على الس����احة أو تك����ون لها الق����درة النافذة على

احلياد وعدم التدخل بني املتصارعني ،لكن هذه السياس����ة

تغيرت مائة وثمان��ي�ن درجة مبجرد أن ظهرت حركة طالبان
للوجود ومت َّكنت من إقامة دولة مس����تقرة  -نس����بياً  -على
أغلب األراضي األفغانية .وميكن تتبع التناقض اإليراني من

خالل هذه املواقف:

 - 1كت����ب كمال خ����رازي وزير خارجية األس����بق مقالة

 العربية نت2009 - 11 - 25 :م.

في الواش����نطن بوست يوم كان الطالبان في بداية صعودهم

انس����حاب تدريجية في املنظور القريب؛ فقد صرحت وزيرة
َ
الهدف األساسي من
اخلارجية األمريكية هيالري كلينتون أن

 - 2رحب����ت إي����ران بالتع����اون مع واش����نطن في غزو

ٍ
«دميقراطية»
وليس البقاء ُ في البالد إلى ما ال نهاية أو بناءُ

وفتحت مجالها اجلوي لفترة تزيد عن شهرين لطائرات B52

ومما يعاظم من املخ����اوف اإليرانية من اختالل التوازن

األفغاني ،دعا خاللها األميركيني الستغالل الفرصة والتعاون

في امللف األفغاني.

أفغانس����تان على لس����ان وزير دفاعها وقتها علي شامخاني،
العمالق����ة التي انطلقت من قاعدة إجنرليك التركية وعبرت

املجال اجلوي اإليراني لقصف أفغانستان.

الوجودِ األميركي في أفغانستان ،هو «القضاءُ» على القاعد ِة
حديثة فيها ،متجنبة اإلشارة إلى حركة طالبان.

العسكري في أفغانستان ،هو تباين اخليارات املطروحة للحل
من قِ َبل القادة واملفكرين الغربيني؛ فهناك من ينادي باللجوء

 - 3صرح نائب وزي����ر اخلارجية اإليراني محمد مهدي

إل����ى إيران وفتح مجال التع����اون غير احملدود معها في هذه

السالم واالستقرار في أفغانس����تان» ،وذلك تزامنا مع َعقْد

عل����ى س����بيل املثال قالت هي��ل�اري كلينت����ون :إن إدارة

أخون����د زاده بـ «أن وجود القوات األجنبية ال ميكن أن يحقق
مؤمتر الهاي مارس 2009م.

األزمة ،وهناك من ينادي بالتفاوض مع طالبان كحل وحيد.

أوباما «متلهفة» لالس����تماع إلى مقترحات إيران حول األزمة

 - 4ق����ال املرش����د اإليراني علي خامنئ����ي خالل لقائه

األفغانية ،وفي املقابل اعترف القائد العسكري البريطاني في

األجنبي هو أحد املشاكل الرئيس����يـــة للمنطقة» ،وأضاف:

تاميز ،بأن احلرب ضد حركة طالبان ال ميكن كسبها ،ونصح
اجلمهور البريطاني بأن ال يتوقع انتصاراً عس����كرياً حاسماً،

بالرئيس��ي�ن األفغاني والباكستاني« :إن التــــدخل العسكري

أفغانستان ،العميد مارك سميث كارلتون ،لصحيفة صنداي

«إن أعـــداء هذه الدول وش����عوبهـــا ليس����وا هم اجلماعات
املتطرف����ة فقط ،بل أيضاً القوى األجنبية التي حتول تدخلها

ودعاه ليتهيأ لصفقة محتملة مع حركة طالبان .

املنطقة».

املخطط اإليراني من تقدمي أنوع مقننة ومبرمجة من الدعم

العس����كري إلى مشكلة رئيسة تعيق االس����تقرار واألمن في



ه����ذا املوقف الواضح م����ن الق����وات األمريكية ال مينع

 - 5في جلس����ة عاجلة للبرملان اإليراني طالب رئيس����ه

للقوى التي تقاتل االحتالل األمريكي في أفغانس����تان ،فقد

أفغانس����تان ،ودع����ا إلنقاذ حكومة ك����رازاي ،وطالب محمد

«أن اإليراني��ي�ن زودوا بع����ض اجلماع����ات في أفغانس����تان
ببعض األس����لحة في املاضي» ،وقال« :إن هناك أسباباً تدعو

بس����رعة التحرك من أج����ل تدارك االنهي����ار األمريكي في
خزاع����ي مندوب إيران الدائم في األمم املتحدة في جلس����ة
خاصة ملجلس األمن بتحفيز الواليات املتحدة على التماسك

في أفغانستان في مواجهة «الظالميني واإلرهابيني» ،وانتقد

دعوة االحتاد األوروبي إلى فتح مفاوضات مع طالبان ،ودعا
وزير اخلارجية اإليراني صراحة في األمم املتحدة في أكتوبر

2009م ،وفي ما يش����به صرخة االس����تغاثة إلى وجوب دعم
قوات الناتو في أفغانس����تان وعدم السماح بانتصار طالبان،
ضعها خطة
وأعلنت حكومته الحقاً (في أبريل 2009م) عن َو ْ

أمنية جديدة ملساعدة االحتالل عــــلى ضبط الوضع األمني
في أفغانســتان.

وتأتي اللهفة اإليرانية على تقدمي ُسبُل الدعم لالحتالل

تراجع س����قف التوقعات
األمريكي على خلفية ما يتردد من
ُ

األمريكي����ة في أفغانس����تان ،وتر ُّدد مخ����اوف تنفيذ عملية
 موقع اإلذاعة الهولندية2009 - 5 - 26 :م.

ذكر فيكرام س����ينغ كبير مستش����اري هولبروك العسكريني:

لالعتقاد بأن إيران تق ِّدم أسلحة ومواد أخرى للمتمردين في

أفغانستان ومنهم طالبان» .


وكان الس����فير البريطاني في أفغانس����تان شيرارد كوبر

وجه االتهام نفسه اليران؛ حيث قال « :لقد رأينا الكثير
كولز َّ
من املجموعات اإليرانية تقوم بتوريد األسلحة لطالبان ،لكن

لي����س بالضرورة أن يك����ون بعلم الس����لطات اإليرانية ،لكن

امتالك طالبان في جنوب أفغانستان مثل هذه االسلحة أمر
خطير».

ونكمل في العدد القادم مبش����يئة الله اإلجابة على الشق
الثاني من السؤال املطروح في بداية املقال :كيف حت ِّقق إيران
أهدافها في أفغانستان؟

 مجلة العصر2008 - 10 - 7 :م.
 اجلزيرة نت2009 - 8 - 13 :م.
 موقع تلفزيون اآلن2008 - 9 - 24 :م .
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[ معركة ال ّنص ]

قصة
المعركة

فه��د ب��ن ص��احل العجالن

ح�ين تقرأ كتابًا أو ِّ
حترك موقعًا
تقلب صحيف��ة أو ِّ

وق َيمه ما جيعله ميشئز من مرأى هذا احملارِب ،فض ً
ِ
ال

صراحة ،وتدعو لرؤية مغايرة بالكلية ومصادمة متامًا
لألح��كام الش��رعية؛ فإن م��ن املفارقات أن جت��د أن كل

َعلِ��م خص��وم الن��ص أن قواه��م الفكري��ة

واإلعالمية عاجزة عن متزيق سياج النص للنفوذ

هذا – حبس��ـب كاتبــه  -ال يع��ارض النــص وال يناقض

إىل قلب الشعوب املسلمة ،فكان أن ال بد من حيلة

يقره
أحكام��ه ،وإمنا خيال��ف تفس�يرًا فقهيًا َّ
معين�اً ال ُّ

تكون موصل��ة إىل هذه الغاية من غري االصطدام
الـم َ
حكم ،فتحرك��ت بوصلة املعركة
هبذا الس��ياج ُ

إلكتروني��ًا فتجد املقوالت اليت ُت ِ
صادم النص الش��رعي

النص وال يتوافق مع أصول الشريعة.
موح��د جيم��ع َّ
كل األف��كار والرؤى
ه��ذا خي��ط َّ

املعاص��رة ال�تي ُت ِ
صادم الن��ص وتناق��ض اإلمجاع؛

تفهم دواعيه.
عن قبول رأيه أو ُّ

ٍّ
خت��ط للنص عن طريق
م��ن مواجهة مع النص إىل
مسايرة النص الش��رعي جبعل ِّ
كل الرؤى واملفاهيم

حبي��ث ال تكاد جتد أحدًا يبدي صراحته يف عدم
َّ
قدم يف
املخلف��ات الفكري��ة واملخالفات الش��رعية ُت َّ

املنحرف��ة داخل��ة يف مفه��وم الن��ص ،ويق َبله��ا
َ
��ر َح مفاصل
الف ْهم والتفس�ير الفقه��ي بطريقة َش َ
إس��تراتيجتها أحدهم بقول��ه( :طريق ال عقالين

والس�ير على خط
قالب التفس�ير الفقه��ي للنصَّ ،

للعقالنية).

اعتبــ��اره لقيمـــ��ة النـ��ص الش��رعي ،ب��ل كل تلك

االعتدال والوسطية اليت دافعها الغرية على النص

من اختطاف الرؤى التفسريية املتطرفة.

مل يتغري ش��يء م��ن تل��ك املفاهي��م؛ فمفاهيم

لق��د أدرك خصوم الن��ص أن املعركة ضد النص

املعرك��ة األوىل هي ذاهتا مفاهي��م املعركة الثانية،
لكنها بد ً
ال من أن تكون ضد النص الشرعي أصبحت

حمس��ومة النتائج ،وكل خطوة لألمام انكش��اف تام

ِ
ومتوافق��ة معه ،وأصبح��ت مفاهيمهم
مس��ا ِيرة له

ودخ��ول خلط الن��ار ،ويف الضمري احلي للش��عوب

املأخوذة من القيم الواف��دة (بقدرة قادر) مفاهيمًا

املس��لمة من معاين احلب والتعظيم والفداء للدين

شرعية تضافرت النصوص على تقريرها.
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ال َّ
حل أمام هذه اللصوصية الثقافية
إال بتكات��ف العلم��اء واملثقف�ين
واملفكرين الغيورين على كش��ف هذه
املمارس��ات العبثي��ة وإزال��ة األقنعة
اليت ُتخفي عوارها ،وإعالن املفاصلة
التام��ة مع أفكار التأوي��ل والتحريف
للنصوص الشرعية
ه���ذا التغ ُّير اإلس���تراتيجي قد ي���راه بعض الناس
إيجابي���اً وتصحيحاً لدى خصوم الن���ص ،لكن الواقع أن

هذا التغيير خطير جداً على املفاهيم واألحكام الشرعية؛
ألن عام���ة الناس ليس لديهم قدرة تفصيلية على معرفة

احلق والباطل ،وإمنا املعيار املعت َمد لديهم هو في موافقة
ُقدم االنحرافات الفكرية في
الن���ص أو مخالفته ،وحني ت َّ

كثير من
قوالب شرعية ،فمن السهل وقوع التلبيس على ٍ

الناس لظنهم أنها موافقة للدين وملا يريده الله ورسوله.

إن تعظيم الشعوب املسلمة للنصوص الشرعية هو مِ ن

أقوى وسائل احلفاظ على هوية وثقافة هذه املجتمعات،

وحني تتمكن اللصوصية الثقافية من كس���ر هذا السياج

والدخول بعدها في عمق النص ملمارسة العبث والتأويل
لألحكام واملفاهيم الشرعية؛ فإن هذا ِّ
مؤش ُر َخ َط ٍر وبالء
سيحل مبفاهيم الناس وقيمهم من حيث ال يشعرون.
ال ح َّل أم���ام هذه اللصوصي���ة الثقافية إال بتكاتف

العلم���اء واملثقفني واملفكرين الغيورين على كش���ف هذه
املمارس���ات العبثية وإزالة األقنع���ة التي تُخفي عوارها،

وإعالن املفاصل���ة التامة مع أف���كار التأويل والتحريف
َّ
املعطل
للنصوص الش���رعية؛ بحيث يكون حاله���ا كحال
واملن َكر ،بل أشد من ذلك ،وأن يكون واضحاً لدى الوعي
املسلم أن االستدالل بالنص الشرعي ليس دائماً عالمة

اتباع واستهداء ،بل كثيراً ما يكون توظيفاً يراد به حتويل
النص من كونه ح ً
ال ملشكالت الثقافة العصرية إلى جعله
مشكلة يُخْ لَص منها إلى الدخول إلى ثقافة العصر.

وسنتناول في هذه الزواية  -بإذن الله  -جوانب مختلفة

من هذه املعركة الثقافية املتخطية للنص الشرعي.

العدد 269

55

[ نص شعري ]

عبد اهلل عيس��ى الس�لامة

مطايا ...للمَ طايا!
عبد اهلل عيس��ى الس�لامة

��ر ا َ
خل��ط��ايَ��ا
��ح ِ
أَ َغ ِ
���ر َ
ق���ت ف��ي بَ ْ

�����دوت  -ي����ا م���ت���م��� ِّرداً
َف����� َغ
َ
أ َف��ل َ
��س��ت َم��� ْن ق��د ع �لَّ��م ال��دن��ـ
َ
��ت َم���ن ي����روي ال���� َورى
أَ َف���لَ���س� َ

���ت مِ ���ن َخ���وف ال����ر َدى؟
ه��ل مِ َّ
����������ي ض���ح��� َّي��� ًة
ي�������� َدع األَب�
َّ

ه��ل��ت ع��ن َق���� ْر ِع ال��� َّرزاي���ا؟
ف�� َذ
َ
��ط���اي���ا ل��ل � َم� َ
أنِ���ف���اً َ -م� َ
�ط��اي��ا
ي����ا ُم����ق����ارع���� َة ال��ـ�� َم��ن��اي��ا؟
ع��ن�� ُه ال�� َق��ص��ائ�� َد وا َ
حل��ك��اي��ا؟

ُ
خ����وف ال������ر َدى ش���� ُّر ال��ب�لاي��ا
ل��ل��وه��م ،تحَ ��قِ �� ُره��ا ال� َ
�ض��ح��اي��ا

َ
أوط�������انِ  ...ت��أخُ �� ُذه��ا َس � َب��اي��ا
وتُ��ع��ربِ��د ال���� ُّذؤ ب����ا ُن ف��ي ال��ـ
��ج���اي���ا
��س� َ
����س���� َن ال� َ
ويَ���ص���ي��� ُر ج��������زَّا ُر ال����ب��ل�ادِ ُم����ك���� َّرم����اًَ ،ح َ

ْ
وي�����ق�����دم (امل������وت������ى!) ل��� ُه
أش���ل���ا َء َش���ع��� ِب���ه��� ُم َه���داي���ا
ِّ
ص����اي����ا
يَ���ل��� ُه���و ب���ه���ا ،ول���ق���د يَُ�����و ِّز ُع�����ه�����ا نُ������������ ُذوراً ،أو َو َ
و ُر َك��������ا ُم أربَ������اب ال���ش���وارِ ب

ف���ي ال��ـ�� َم��ح��افِ ��ل وال����زَّواي����ا

َم������ ْن َس� َّ
�����ل س���ي���ف���اً م��ن�� ُه�� ُم

َّ
س���ل نَ��اي��ا
ل��ل��ح��رب ،أو َم���� ْن
ِ

يَ����تَ����س����ا َم����رون ،ويَ� ْ
��ى ع��ل��ى ِس��� َي���ر ال��ص�� َب��اي��ا
���ش���� َرب����ون ِط���ـ���ل� ً
م�����اض��ي��ن ...آث���������اراً ،وآي����ا
ف�������إال َم؟ دونَ������ك ُس���نَّ���ة ال��ـ
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الصومال بين الفشل الداخلي
والمكر الخارجي
محمد إدريس أحمد
لمصلحة َمن تهجير مسلمي
محافظه (م�لاك��ن��د) في
محمد علي غوري
باكستان؟
من ينقذ باكستان من دوامة
الدماء والعنف؟
رضا عبد الودود
مرصد األحداث

جالل الشايب
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[ المسلمون والعالم ]

الصومال

بين الفشل الداخلي
والمكر الخارجي
hayaan@gmail.com

إن املأس��اة الصومالي��ة ال�تي ُتنْه��ي
عامها التاسع عشر فـي (يناير )2010 -
ال تزال ت��راوح مكاهنا ال��ذي بدأت منه
ف��ر من
قب��ل تس��عة عش��ر عام��ًا حني َّ

العاصمة رئيس آخ��ر حكومة مركزية
صومالي��ة (حمم��د زي��اد ب��ري) يف 14
يناي��ر  ،1991ب��ل احل��ال أس��وأ ،وص��ور
املأس��اة اليوم أفظع من بدايتها ،والنفق
املظلم الذي يتخبط في��ه الصوماليون
يب��دو مس��ـدودًا ال خم��رج من��ه ،إال
أن تتداركه��م رمح��ة اهلل بالضعف��اء
واملس��اكني والبهائ��م يف ه��ذا البل��د
{و َلق َْد َأ َخذْ َنا ُهم بِا ْل َعذَ ِ
اس َت َكا ُنوا
اب ف ََما ْ
املنك��وبَ :
ِل َر ِّبهِ ْم َو َما َي َت َض َّر ُعونَ } [املؤمنون.]٧٦ :

<<

حممد إدريس أمحد

(*)

الواقع احلايل مرعب ،واألخبار اليومية مفزعة:
 ثالث��ة ماليني ن��ازح يف الداخ��ل معظمهم نزحمن العاصمة مقديشو إىل ضواحيها؛ حيث يفترشون
األرض ويلتحفون السماء.
 نصف مليون يف املخيمات على احلدود الكينيةواألثيوبية يف حالة مأساوية.
 اهلارب��ون من الوضع املت��ردي يغرقون يف خليجعدن ،والبح��ر األبيض املتوس��ط ،ويهلك بعضهم يف
الصحراء بني ليبيا والسودان.
أما في مقديشو ،فــال تزال املدافع حتصد اآلالف ،وفي

األس���بوع األخير من ش���هر أكتوبر  2009فقــط حصــدت
نحــواً من مــائة ضحــية وثــالثمائة جــريح .وهناك أ ُ َس���ر

كاملــة توفــيت ودفنت فــي مقــابر جماعية ،واجلرحى في
الطــرقات ال يجدون اإلسعافات وال األدوية ،في ظل انعدام

املستشفيات والرعاية الصحية ،ومعظم املدارس واجلامعات
َّ
معطلة بسبب احلرب املس���تمرة .وبحسب إحصاءات األمم
املتح���دة؛ فإن نحو مليون ش���اب لم يتلق���وا أي تعليم خالل
السنوات العش���ر ما بني  ،2007 - 1997واجلهات اإلغاثية
مهددون باملوت جوعاً،
تقول :إن نحو ثالثة ماليني ش���خص َّ

وفي حاجة إلى إغاثة عاجلة.

يَ ْح��� ُدث هذا في بلد حباه الل���ه بأوفر احلظ والنصيب

(*) كاتب وداعية صومالي.
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من الث����روات الطبيعية املختلفة :م����ن أرض زراعية تبلغ

(ال غالب يف احلرب الصومالية الفوضوية)

مساحتها نحو  8.1مليون هكتار ،تكفي إلطعام  142مليون

كان ه���ذا عنوان التقرير الذي نش���رته جريدة نيويورك

نح���� ٌو من  6ماليني رأس من اإلب����ل (أكبر عدد في العالم

(احلكومة تس���تجدي املس���اعدات ،وتقول :إن زيادة القوات
الدولية وزي���ادة األمــوال واألس���ـلحة مت ِّكنهــا من هزميــة

الصومال مبوقع إس����تراتيجي في القرن اإلفريقي وبأطول

ما ال يريد أن يعترف به أي طرف.

يُشرِ ف على سواحل احمليط الهندي ومدخل البحر األحمر

أحد ،على األقل ف���ي الوقت الراهن ...ال أحد من الفصائل

من البش����ر ،بينما ال يتجاوز عدد السكان  8ماليني ،وفيها

عل����ى اإلطالق) ،و 30مليون رأس غن����م ،و 20مليون رأس

تاميز يوم  2009/6/1ملراس���لها جيفري جتلمان .قال فيه:

بقر ،يخترق أرض اجلنوب نهرا (جوبا وش����بيلي) .ويتمتع

اإلسـالميني املتشـــددين ،غير أن الواقع أشــد قتــامة ،وهو

ساحل في إفريقيا كلها؛ فطوله يبلغ  3300كيلو متر؛ حيث

الصوم���ال أصبحت اليوم احلرب الت���ي ال ينتصر فيها

واخللي����ج العرب����ي؛ ولذلك يكون من أكث����ر ممرات العالم
ازدحاماً ،وميكن أن يُنتج  300ألف طن من األسماك و20

احلالية( :حكومة اإلسالميني املعتدلني ،الشباب املتشددين،
علماء الصوفية الذين يسيطرون على بعض املناطق الوسطى،

أل����ف طن من اجلمبري ،ولكن في ظل انعدام الدولة تُن َهب

حكوم���ة أرض الصوم���ال املنفصلة ،حكومة بونتالند ش���به
منظماً أو ش���عبياً
املنفصل���ة) ال أحد من هؤالء يبدو قوياً أو َّ

ودول الس����وق األوروبية وحدها تس����حب من الس����واحل

األطراف ،وإنهاء العنف الذي حصد اآلالف خالل الس���نتني

البترول واملعادن املختلفة ،ولكن الصوماليني محرومون من

أي فصيل أو َط َرف
وهذا هو الواق���ع؛ ألنه لو انتص���ر ُّ

ه����ذه اخليرات وقد أثبتت األمم املتحدة أن هناك أكثر من
 700س����فينة صيد تصطاد األسماك بصورة غير شرعية،

مبا فيه الكفاية؛ حلسم املعركة لصاحله واالنتصار على بقية

الصومالية م����ا قيمته  300مليون ي����ورو ،هذا إلى جانب

األخيرتني فقط.

هذه الكنوز واخليرات ،بسبب عقوبة اخلالفات واحلروب

وح َس���ـم الصـراع على الس���ــلطة
خالل هذه املدة الطويلةَ ،

أما احل���رب اجلارية بني املتصارعني على األنقاض ،فيتفق
املراقب���ون  -تقريباً  -على أنها حرب ال غالب فيها وال مغلوب،

والصراعات املتجددة ،ولكن ال األطراف الصومالية املختلفة

وعدم التوفيق ،ولله في خلقه شؤون.

وهناك أكثر من َط َر ٍف يعمل على إضرامها والنفخ فيـــها كلمـــا
خب���ت أو َق ُرب خموده���ا؛ لتبقى حرب اس���تنزاف وإنهاك لكل
األطراف ،ولتس ُهل السيطرة عليها.

لصاحله ،النحس���رت املأساة ،واس���تراح الناس من احلروب
التي كادت أن تكون مرش���حة حلسم القضية كانت مستعدة
تنظيمياً وسياسياً لذلك ،وال األطراف اخلارجية كانت راغبة
في هذا احلسم ،ومن ثَ َّم تَوا َفق الضعف والفشل الداخلي مع

املكر والعداء اخلارجي لتبقى األمور كما هي ،و يدفع الشعب
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الصومال���ي فاتورة الثمن الباهظ من دمائه ،ودموعه ،وبالده
وثرواته ،وسيادته واستقالله.

واقع األطراف املتصارعة:

احلريصتان بدرجة متفاوتة على أن ال تقوم للصومال قائمة
مرة أخرى ،ككيان إس�ل�امي قوي ومس���تقل حتى لو كان في

ظل حكومة علمانية ،ثم إن هناك األمم املتحدة ومؤسساتها

األط���راف املتصارعة على الركام ف���ي الصومال داخلياً

املختلفة التي تستثمر مثل هذه األوضاع املأساوية ،الستمرار

تتحرك بنفسها ،أو وكالء عن أطراف خارجية يجري حتريكها

في هذا الع���ام  850مليون دوالر باس���م (إطعام اجلائعني)

في الوقت الراهن كثيرة ،س���واء كانوا أصحاب مصالح ذاتية

تد ُّفق األموال والرواتب املجزية؛ فميزانيتها باسم الصومال

عن بُ ْعد؛ فهناك اإلسالميون بانتماءاتهم املختلفة ،ومواقعهم

وفي الع���ام املاضي كانت  750مليون دوالر ،وفي العام الذي
َقبْله مثل ذلك ،وبطبيعة احلال لو كانت هذه األموال تُص َرف

وهن���اك بعض الطرق الصوفية الت���ي تُلملِم أطرافها للبحث

واجلامعات واملستشفيات ،والطرق واملواصالت ،ولكن حسب

املتضادة ،وهم أبطال الفصول األخيرة للمس���رحية املرعبة

مؤ ِّدي���ن أدوارهم باقتدار من جهتَ���ي (احلكومة واملعارضة).

للصوماليني فع ً
ال ،لعاشوا حياة مر َّفهة ،ولتو َّفرت لهم املدارس

ع���ن دور في املس���رح؛ فقد ظه���رت في اآلون���ة األخيرة

م���ا تفيد املصادر القريبة من ه���ذه املنظمات؛ فان  %90من

الس���نة واجلماعة) ،وهناك بقايا أم���راء احلرب املندحرين
ُّ

احمللية و  %5فقط قد تصل للجائعني في صورة ذرة صفراء

السنة واجلماعة ،وهناك العلمانيون الذين يعملون
الفتة أهل ُّ
من خالل أ ُ ُطر متنوعة وصور مختلفة من مؤسس���ات مدنية

تُ َدار من خالل ش���بكات خارجية تستفيد من هذه األوضاع،
وهناك القاعدة الت���ي لها مصاحلها ومنظورها اخلاص ،كل

خالل التجارة احمل َّرمة والفاس���دة ،ويؤمنون مبذهب املتنبي:

القريبة والبعيدة ،وليس من مصلحته تــوا ُفق الصــوماليني،

ميليش���يات مدعومة من أثيوبيا وغيرها حتمل اس���م( :أهل

هذه األم���وال تذهب للمصاريف اإلدارية ،و  %5للس���لطات

الذين انخرطوا في هذا الس���لك أو ذاك وبعضهم يستخدم

وبعض األدوية واإلسعافات .وهناك عصابات القرصنة التي

وغيره���ا ،وهناك جتار احل���رب الذين ك َّون���وا ثرواتهم من

هؤالء وغيرهم يلعب في امليدان الصومالي حس���ب مصاحله

(مصائب قوم عند قوم فوائد) ،وهناك األقاليم واملناطق ذات

أو قيام حكومة قوية ذات سيادة واستقاللية.

النزعة االنفصالية أو االستقاللية ،وهناك القبائل والعشائر
املتناحرة التي تستغل وتُس���تَغَل ،وتتقاطع مصاحلها مع هذا
الطرف أو ذاك ،وش���يوخ القبائل ذوو الوالءات متن ِّقلة حسب

املنافع واملغريات.
وف���ي َط َرف آخ���ر  -بطبيعة احلال  -هن���اك األكثرية

الصامتة :م���ن علماء ومثقفني وطـالب ونس���ــاء وجماهير

الش���ــعب الذين ال يش���اركون في الص���راع الدائر بصورة
مباش���رة؛ غير أنهم أكثر ضحايا ه���ذا الصراع رغماً عنهم،

وتتقاذفهم أمواجه العاتية ،ورياحه العنيفـة ،وآثــاره املد ِّمرة؛
إذ ال حيلة لهــم وال إرادة تقاوم املتصارعني املسلَّحني.

الالعبون الرئيسيون:

ويحرك هذه األطراف الداخلية ،الالعبون الرئيس���يون

ف���ي اخلارج؛ فالدول الغربية التي له���ا مصالح في القضية

ليس���ت عل���ى محور واح���د وإن كانوا كذلك ف���ي الظاهر؛
فاإلحت���اد األوروبي ومت ِّثلُ���ه إيطاليا ملعرفته���ا العميقة في

اجلنوب كمستعمر سابق ،والواليات املتحدة ،وأثيوبيا وكينيا
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الالعبون يف الظاهر:

وعل���ى الرغم من هذه األط���راف املتداخلة؛ إال أن أبرز

املتصارعني في الساحة ممن يظهرون في الشاشة في اآلونة

األخيرة ،ثالثة أطراف:

 - 1احلكومة الفدرالية املؤقتة.
 - 2حركة الشباب اجملاهدين.
 - 3احلزب اإلسالمي.
وقد فشل الثالثة جميعاً بدرجات متفاوتة حتى اآلن في

تقدير أوضاع الصومال احلالية ومعاناة ش���عبها ،والظروف

احمللي���ة واإلقليمية والدولية احمليطة بها ،وحاجتِها إلى مللمة
الكي���ان أوالً ،وعودة النظام واالس���تقرار ،وأهمية املصاحلة

واملشاركة بني األطراف املختلفة وتنازُل كل َط َرف للمصلحة
العامة املش���تركة ،كما لم يدركوا أن تهيئة األس���باب ،و َز ْرع
اخلالف والش���قاق ،والدفع إلى الصراع املسلَّح بني الزمالء

الس���ابقني ف���ي احملاكم اإلس�ل�امية ،واملنتمني ال���ى التيار
َّ
مخط ٌ
ط له؛ الهدف األساسي منه ،تشويه
اإلسالمي ،مشرو ٌع

س���معة اإلس�ل�اميني أمام الرأي الع���ام الصوماليَ ،
وض ْرب

الفصائل اإلسالمية بعضها ببعض ،وقد حتقق شيءٌ من ذلك
اآلن ،وكذلك إضعاف الدعوة اإلس�ل�امية ،وإفساح الطريق

لبروز تيارات أخرى كادت أن تندثر.

أن ينقادوا مبج���رد اختيار احلكومة ،واعتراف األمم املتحدة
بها ،وأن من عارضها يكون خارجاً على القانون ،ويجب دحره

بدعم املجتمع الدولي ،وأن مِ ْن حقها أن تستقدم قوات أجنبية
أو من ش���اءت من الدول؛ قريب���اً كان أو بعيداً ،حتى لو كانت

لم تس���توعب هذه األطراف أن مصلحته���م جميعاً أوالً

إثيوبيا التي غزت الصومال وجوبهت بقوة السالح من الشعب

في ما بينهم على احلـد األدنـى مــن املصـالــح املش���ـتركة،
أو يخرجــ���ون م���ن الس���ـاحة تِبـاعــاً في معــرك���ة يُ َعــد

أن يُقدِّ ر ذلك للحكومة املؤقتة ويعطيها الفرصة ويتحاور معها

ومصلحة البالد والعباد ثانياً تكمــن في التـوا ُفـق والتصـالح

املنتصــر فيها مهزوماً ،بعد أن يؤدوا خدمة مجانية لعدوهم
اإلستراتيجي ،ويدمروا بلدهم بأيديهم ...لم يدركوا شيئاً من
ذلك واندفعوا إلى الصراع مع أنفسهم بهمة ونشاط.

احلسابات اخلاطئة:
لقد وقع ٌّ
كل من احلكوم���ة املؤقتة من جهة ومعارضوها

من الشباب واحلزب اإلسالمي من اجلهة األخرى بحسابات
خاطئة أدت إلى خسارة اجلميع؛ فاملعارضون حلكومة الشيخ

الصومالي على مدى سنتني قبل اندحارها.
وهذه أيضاً أمور قد يُسلَّم ببعضها وكان على الطرف اآلخر

حول األمور املش���كلة من أجل احلفاظ على املصلحة العامة
لألمة ،غير أنه فات احلكومة أيضاً أن تق ِّدر وحتسب حساباً
دقيقاً أنها ال متلك في امليدان أرضاً متارس فيها س���لطتها،
وتُثْبِت فيها نفوذها ،وأنها ال متلك جيش���اً تضبط به األمن،
وت ِ
ُخضع به رقاب املعارضني ،وأن من تنفي عنهم الشرعية من

املعارضني قد يكونون مس���اويني لها في القوة ،أو أكثر منها:
(أرضاً وماالً وسالحاً وجنوداً) ،وأن االعتراف اخلارجي ليس

ش���ريف سيطر عليهم االعتداد بالنفس ،وأنهم سادة امليدان،

سوى اجلزء األقل من الش���رعية الكاملة ألي حكومة ،وألي
سلطان ،ومن ثَ َّم كانت نتيجة عدم القراءة الصحيحة لواقعها

وهذا كله صحيح إلى حد كبير ،وكان ال بد للطرف اآلخر أن
يقدِّ ر لهم ذلك ،غير أنهم في املقابل لم يحسبوا حساباً جيداً

والعالم كله يش���اهد ذلك .والغ���رب أو املجتمع الدولي الذي

اعتمدت عليــه يلومها علــى أنها ال تسـيطـر على األرض ،وال

البالد املأس���اوية ،واألطماع احمليطة ،وأنهم ال يعيش���ون في

خل���ف مكتبه ببدلة أنيقة ،وغطاء ال���رأس ،ونظارات طبية،

املصال���ح ،ال بد فيه من التعامل م���ع املتناقضات مبا يحقق

ويحرسه على مدار الس���اعة جنود أوغنديون يخيمون خارج

ويس���يطرون على معظم أقاليم اجلنوب ،وأنهم أسهموا على
األق���ل باجلزء األكبر من حملة مقاومة االحتالل احلبش���ي،

أن تظ���ل ما يقرب من عام محصور ًة في القصر الرئاس���ي،

اعتبارات السياس���ة احمللية واإلقليمي���ة والدولية ،وأوضاع

ترى من العاصمة إال مناظر قليلة؛ إذ (يجلس الشيخ شريف

جزي���رة نائية أو ف���ي كوكب آخر ،وإمنا في عالم متش���ابك

وس���اعة كبيرة يبدو أنها غالية الثمن ...إنه محاط باألعداء،

مصلحة البالد والعباد ويدفع عنها املفاسد واملضار ،ولذلك
أدى به���م التصلب في املواقف ،و َرفْ���ض املصاحلات و َو ْقف

بابه ،وفي املناسبات النادرة التي يغادر فيها القصر يأخذونه

النيران واجلنوح إلى السلم مع احلكومة رغم كل املالحظات
عليها حفاظاً على املصلحة العامة ،أدى بهم ذلك إلى التقاتل
في ما بينهم على ميناء كيسمايو وإقليم جوبا السفلى ،وتوتُّر

العالقات بني الشباب واحلزب في كل البالد.

وفي املقابل؛ فان احلكومة سيطر عليها االعتداد باالعتراف

اخلارجي ،ودعم ما يسمى( :املجتمع الدولي) ،وأنها املسؤولة

عن إعادة األمن والنظام واالستقرار إلى البالد ،وأن املعارضة
ينبغي أن تأتي وتُس���لِّم للحكوم���ة املعتَ َرف بها ،وعلى اجلميع

إلى املطار بناقلة جن���د مدرعة ،اللقطات القليلة التي يراها

من شوارع مقديشو الترابية تكون من خالل نافذة سميكة 2
بوصة مقاومة للرصاص).

(يقول صوماليون كثر :إن الشيخ شريف يرتكب أخطاء

الرؤساء السابقني نفسها بإضاعة الوقت في ركوب سيارات
املرس���يدس في عواصم العالم بدالً من العمل في ش���وارع

وصنْع التحالفات والتأييد احملل���ي حلكومته).
مقديش���و ُ
 نيويورك تاميز.2009/9/16 :
 نيويورك تاميز.2009/5/23 :
( )2نيويورك تاميز.2009/9/16 :
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اهلل وحده يعلم كيف سيكون المستقبل القريب والبعيد ،وماذا تخبئ األيام لهذا البلد المنكوب

(حكــومتــه (أي :شــيــخ شريــف)

ال تسيطر على أكثر من عدة شوارع

في بلد بحجم والية تكس����اس ،بينما

يسيطر على معظم الباقي اجلماعات

اإلسالمية املتشددة).

هيئة علماء الصومال:
لق����د أولى علم����اء الصوم����ال أهمية كبيرة

للقضية وتنا َدوا في اجتماع حافل في مقديش����و،

اجتمع فيه أكثر من  60شخصية وأصدروا في نهاية

بحث ومناقش����ة مس����تفيضة لألوضاع قرارات حاولوا
فيه����ا جتنيب البالد مزيداً من احل����روب والدمار والدماء،

آخذين بالكليات قب����ل اجلزئيات ،حتصي ً
ال للمصالح اجلماعية
قبل الفردية ،وتقريراً لكبريات املصالح قبل صغارها ،وحتم ً
ال ألدنى

املفاس����د باتقاء أعالها ،ولكن مع األسف لم يُس���� َمع لقول العلماء وال
ُقدر حق َقدْرِ ها ،وكذلك احلال بالنس����بة لنصائح ووس����اطات
لنصائحهم ،ولم ت َّ

العلماء من العالم اإلس��ل�امي ،الذين َس َعوا لإلصالح بني األطراف ،ولكن دون جدوى،

فكان����ت النتيجة ما حصل بعد ذلك من حروب وكوارث ودماء وأش��ل�اء ،زادت من مأس����اة
الصوماليني وجراحهم ،وتس����لُّط األعداء واملقاولني على حس����اب مأس����اة ش����عب فقير وبلد
مدمر.
َّ

املستقبل املنظور:

الله وحده يعلم كيف س����يكون املس����تقبل القريب والبعيد ،وماذا تخبئ األيام لهذا البلد املنكوب،
ولكننا ال نيأس من َروح الله ،ونأمل أن يكون الفرج قريباً مع اش����تداد األزمة ،غير أن الواقع الس����يئ
ينبئ بأنه مرش����ح لالس����تمرار في األيام القريب����ة؛ فاحلكومة املؤقتة ال متلك الق����وة الكافية للجم

املعارضة وحسم املعركة لصاحلها وبسط نفوذها على كل التراب الصومالي ،وإن كانت تَعِ د بذلك ،و
(املجتمع الدولي) الذي تعتمد عليه ال يريد لها أن تصبح حكومة قوية أو أن تخرج عن االعتماد عليه

حتى في حراسة مسؤولي احلكومة الكبار .كما أن املعارضة ال يُس َمح لها أن حتسم املعركة لصاحلها
وتش ِّكل احلكومة.
هذا على األقل في الواقع الراهن ،ولكن قد تتغير السياسات ،وتتحول الوالءات ،وحتدث املفارقات،
أو تق����ع املعجزات ببروز قوة جديدة ترث األطراف املوجودة الت����ي أصبحت تفقد كل يوم بعضاً من

مؤيديها وأعوانها واملتعاطفني معها.

ال����������ي����������وم و َّل���������ى
وإن ك������������ان ص��������������د ُر ه������������ذا
ِ
ف�������������������إنَّ غ�������������������داً
ِ
�������ب
ل�����������ن�����������اظ�����������رِ ه ق��������ري�
ُ

ـ
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[ المسلمون والعالم ]

لمصلحة َمن تهجير مسلمي
محافظه (مالكند) في باكستان؟

حممد علي غوري

صدحت األصوات عالية تعلن عن إيقاف حالة الطوارئ

لم تلتفت إلى الوراء؛ َف َه ُّمها األول هو الوصول إلى مق ِّر إحدى

البي���ت ...هذا يوقظ أوالده ،وذاك يس���تعجل زوجته ،وهذه

ماالكند ،وبعد أن قطعت بضعة كيلو مترات الحظت أن طفلها

َّ
خ���ف َح ْمله من أمتعة
لس���اعتني ،فانطلق اجلميع يأخذ ما
تنادي أوالدها كي يستعدوا ملغادرة البيت الذي لم يعرفوا لهم
بيتاً غيره ،وتلك حتزم أغراضها استعداداً للرحيل...

اخليام التي س���معت بها ،والتي تأوي النازحني من محافظة

لم يتحرك منذ غادرت بيتهــا؛ فهــي لم تس���ــمع له صــوتاً
منذ أن خرجت م���ن بيتها ،هالها األم���ر ،وصاحت صيحة

نادت إحدى النس���اء أوالدها وكانوا يلعبون خارج البيت،
وبس���رعة حاولت أن جتمع أكبر َق ْدر من حاجاتها وحاجات

وجهه أدركت أن الذي بني يديها ليس طفلها ،وإمنا وس���ادة؛

سريره الذي كان ينام فيه ،وخرجت مع أوالدها اآلخرين من

من���ه ،واملهلة التي أعطيت للناس كي يغ���ادروا بيوتهم كانت

واس���تعد األوالد خطفت رضيعها من
أوالدها ،وحني فرغت
َّ
البيت ال تلوي على شيء .انشغلت بأوالدها عن رضيعها؛ فلم

ضعته،
تغ ِّير له مالبس���ه ،والوقت لم يسمح بذلك ،ونس َيت َر ْ

فلم حتملها معها؛ فإيق���اف حالة الطوارئ كان لوقت قصير
وس���يعود اجليش بعدها للضرب العشوائي للمنطقة قــريباً.
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انخلعت لها قل���وب َمن حولها ،وحني حاولت الكش���ف عن

فقد ترك���ت رضيعها في البيت وحملت هذه الوس���ادة بدالً
قد انتهت.

كانت املس���كينة حتكي قصتها ألح���د الصحفيني الذين

يحاول���ون تغطي���ة األح���داث واصطياد األخب���ار العجيبة

واألحداث الطريفة.

ه���ذه قصة واحدة من قصص عديدة وحادثة واحدة من

ولكننا بصدد أكبر هجرة جماعية ش���هدتها البالد منذ زمن

إنس���ان من مدن محافظ���ة ماالكند ،مثل :س���وات ،وبونير،

من ديارهم محاولني النجاة بأنفس���هم من الضرب العشوائي
للجيش الباكس���تاني ،لق���د ذ َّكرتنا هذه الهج���رة الداخلية،

ح���وادث كثيرة وقعت نتيجة تهجي���ر أكثر من مليون ونصف
وش���انغلة وخوازة خي���ل ،ودير .إثر هجوم كاس���ح للجيش

الباكستاني على هذه املناطق.

طويل؛ حيث ترك مئ���ات اآلالف بيوتهم ومنازلهم ،وخرجوا

بالهج���رة الكبرى التي ش���هدناها إثر قيام باكس���تان؛ حيث
هاجر أكثر من س���تة ماليني مسلم من املناطق

التي قررت بريطانيا تبعيتها للهند إلى األراضي
التي آلت إلى باكس���ــتان وذلك عــام 1947م.

وافق��ت أمري��كا عل��ى من��ح باكس��تان معونات ضخم��ة على

أما هجرة اليوم ،فبسببنا نحن؛ أي :إنها نتيجة

أقس��اط سنوية ملدة مخس س��نوات مس��اعدة هلا فـي حرهبا

تدخُّ ل اجليش الباكس���تاني ولي���س أي جيش
آخر في تلك املناطق مدعي���اً أنه يحافظ على

ض��د اإلرهاب ،ومل تفعل ش��يئًا حي��ال فتح م��دارس وكليات
وجامعات يف هذه املناطق

س���يادته فيها .ولكن أين سيادة الدولة املزعومة

حني تدخل الطائرات األمريكية البالد ،وتضرب
النساء واألطفال واألبــرياء مــن النــاس الذين

أعلن رئيس وزراء باكس���تان يوس���ف رضا جيالني في

ال عالقة لهم بالطالبان أو بالقاعدة؟ ويقال :إن هذه الطائرات

املختلفة والقنوات التلفزيونية املتعددة  -عن فش���ل معاهدة
األمن التي َّ
متت بني الطالبان واحلكومة اإلقليمية في منطقة
احلدود الشمالية (السرحد) أوالً ،ثم بني الطالبان واحلكومة

الباكستانية املستمر ،إال أن الضرب اجلوي األمريكي مستمر

حتى يومنا هذا( ،نستنكر وتضرب ،نستنكر وتضرب) وهكذا
هلم جراً .وأين سيادة الدولة حني تدخل قوات الناتو اجلوية

قيام اجليش الباكس���تاني بالهجوم على تلك املناطق لسحق

ومسمع من املتشدقني بالسيادة واملتباكني عليها؟ وأين سيادة

وجهه إلى الشعب الباكستاني  -نقلته أجهزة اإلعالم
خطاب َّ

املركزي���ة ممثلة برئيس البالد الس���يد آص���ف زرداري عن

الطالبان دون أدنى رحمة.

ال ش���ك أن أمريكا كانت وراء فش���ل ه���ذه املعاهدة؛ إذ

ظلت ته ِّدد احلكومة الباكستانية طوال الفترة املاضية بشتى
الطرق والوس���ائل؛ فقد أثارت كل الباكس���تانيني في العالم؛
ليقفوا ضد حكومتهم ويثوروا عليها ومن ذلك تهديدها بقطع

املس���اعدات عن باكس���تان (تلك التي يهتم بها حكامنا أكثر

من أي ش���يء آخر)؛ حيث إن كل م���ا يفعلونه من أجل حفنة
من الدوالرات .ويبدو أن احلكومة الباكس���تانية متواطئة مع

أمري���كا في ضرب هذه املناط���ق ،ومما يدل على ذلك تأخُّ ر
رئيس البالد ش���هرين كاملني في توقي���ع معاهدة األمن مع

القبائل في سوات ،والتي مبوجبها تتحقق بعض مطالبهم في
تطبيق الشريعة اإلسالمية.

لس���نا هنا بصدد مناقش���ة الطالب���ان وصحة مطالبهم

بتطبيق الشريعة اإلسالمية ومنطقيتها ،وتغيير املنكر بالقوة،

تنطلق من داخل احلدود الباكستانية .ورغم احتجاج احلكومة

مرآى
وتضرب املس���اكني وتد ِّمر بيوتهم ومس���اجدهم على
ً
الدولة املزعومة في كراتش���ي عاصمة باكستان األولى وأكبر
مدنه���ا وأكثرها س���كاناً؛ حيث يتحكم ح���زب واحد (حركة
املهاجرين القومية) في كل شؤونها وال يُسمح ألحد بالتدخل
في أمورها حتى من قِ َبل احلكومة املركزية في إس�ل�ام أباد؛

حي���ث تعمل مافيا هذا احلزب بكل حري���ة في تلك املدينة،
ومتنع من تشاء من دخول املدينة وتسمح ملن تشاء ،بل وتقتل

من تشاء.

ه���ذه هي احلجة التي بررت به���ا احلكومة املركزية في

إس�ل�ام أباد ضرب املناطق الشمالية في باكستان عن طريق
اجليش الذي استخدم كل األسلحة الفتاكة .حقاً ما قاله أحد

الزعماء السـياسـيني من أن أســـلحة اجليـــش الباكســتاني
ال تتج���ه إلى أع���داء البلد ،وإذا أُطلقت ،فإنه���ا تُطلَق على
صدور أبنائها .لألسف الشديد لقد درج اجليش الباكستاني

على هذه الوتيرة منذ زمن طويل ،ونسي أعداءه احلقيقيني،
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املطالبني بالشريعة احملمدية من أتباع الشيخ صوف محمد،

ولكنني بصدد احلديث عن املأس���اة التي تعيش���ها باكستان
نتيجة سياس���ات خاطئة وقرارات غير مدروسة ليس وراءها
هدف إال إرضاء السيد الكبير من أجل حفنة من الدوالرات.

لقد وافقت أمريكا على منح باكس���تان معونات ضخمة على

أقساط سنوية ملدة خمس س���نوات؛ مساعدة لها في حربها
ضد اإلرهاب ،ولم تفعل ش���يئاً حيال فتح املدارس والكليات
واجلامعات في هذه املناطق ،وهو ما يؤكد نظرية املؤامرة التي

تدبرها أمريكا باالتفاق مع إسرائيل والهند ملسح باكستان من
وقد أَ ْملت أمريكا علينا على لس���ان رئيس���ها ووزير دفاعها
ورئيس أركان جيش���ها أن الهند ليست عدوة باكستان ،وإمنا

عد ُّوها احلقيقي هم هؤالء املتطرفون في مناطق باكس���تان
الشمالية ،ولألس���ف ردد رئيس بالدنا السيد آصف زرداري
املق���ال األمريكي مؤكداً أن الهند ل���م تكن في يوم من األيام
عدوتن���ا ،وإمنا اخلطر من هؤالء املتطرفني ،ولذلك س���وف

نس���حقهم ومنس���حهم من الوجود ،ونس���ي أن هؤالء أبناء
الشعب الباكس���تاني؛ فبدالً من أن نأخذ بأيدهم ونتفاوض
معهم ونستجيب ملطالبهم املش���روعة ،نكلمهم بهذه اللهجة،
وجنابههم بهذه األسلحة الفتاكة؛ فماذا نتوقع منهم بعد ذلك؟
ولم يقف األمر عند هذا احلد؛ فقد أمرت القيادة السياسية

الباكستانية بس���حب اجليوش من احلدود الشرقية املتاخمة
للهن���د ،وتوجيهها إلى هذه املناط���ق؛ ألنها في نظرهم متثل
اخلطر األكبر على باكس���تان وعلى العالم ،على حد زعمهم!

وكل ذلك من أجل حفنة من الدوالرات.

لم تهتم احلكومات الباكس���تانية املتعاقبة بهذه املناطق

اهتمامه���ا باملناط���ق األخرى في البالد؛ م���ن حيث التعليم
والصح���ة واخلدمات العامة األخرى؛ فمأل بعض الش���يوخ
والزعماء احملليني فيها الفراغ ال���ذي تر َكتْه احلكومة ،مثل:
فضل الله وبيت الله محس���ود وآخ���رون مِ َن الذين يوصفون

اليوم باإلرهابيني واملتطرفني.

إن هؤالء وقفوا مع الناس يواس���ونهم ويس ُّدون حاجاتهم

وميدون لهم يد العون ،وهكذا كسبوا ثقة الناس وتقربوا إليهم،
فأصغى إليهم الناس ،وكما قلت :أنا ال أريد التحدث هنا عن

أفكار هؤالء ،س���واء أكانوا من الطالبان أو من القاعدة أو من

66

العدد 269

خريطة العالم ،وتقسيمها بني الهند وإيران وأفغانستان.

وأمري��كا تريد القضاء على أية قوة دينية يف
الب�لاد؛ فهي تزعجهم كث�يرًا؛ حيث مل يقف
يف وجهه��م أح��د يف باكس��تان س��وى هؤالء،
املرسل إىل قوات حلف
كما مل يوقف التموين َ
الناتو اجلامثة يف أفغانســتان قرب احلــدود
الباكستانية إال هؤالء
إن هدف أمريكا والقيادات الباكستانية املتعاقبة التي تدور

في فلك س���اداتها من أجل حفنة من الدوالرات ،هو سحق هذه
املناطق س���حقاً تاماً حتى ال تقوم له���ا قائمة ،وها هو الرئيس
زرداري يعلن أن األمر لن يتوقف عند ماالكند ،بل س���يتبع هذا

الهج���وم هجوم آخر أش���د في مناطق وزيرس���تان؛ ألن مناطق
ماالكند ووزيرس���تان وكل املناطق الش���مالية اس���تعصت على
املس���تعمرين عبر تاريخها الطويل ،ولم تس���مح لهم بأن تطأها
أقدامهم ،حتى أيام حكم اإلجنليز لش���به الق���ارة الهندية كلها،

لم تس���تطع الدولة التي لم تكن تغيب عنها الش���مس أن تفرض

قوانينها على هذه املناطق ،فقد ظلوا يط ِّبقون الشريعة اإلسالمية
وعاداتهم وتقاليدهم القبلية.

وأمريكا تريد القضاء عل���ى أية قوة دينية في البالد؛ فهي
تزعجهم كثي���راً؛ حيث لم يقف في وجههم أحد في باكس���تان
املرسل إلى قوات حلف الناتو
سوى هؤالء ،كما لم يوقف التموين
َ
اجلاثمة في أفغانس���ــتان قرب احلــدود الباكستانية إال هؤالء،
وهذا األمر يزعج أمريكا كثيراً؛ لذا فإن َه َّمها األول ،هو القضاء

عليهم بأي شكل من األشكال ،ولو بحفنة من الدوالرات.
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[ المسلمون والعالم ]

م���ن ينقذ باكس���تان م���ن دوامة
الدماء والعنف؟

رض����������������ا ع��������ب��������د ال�������������������ودود
w a d o d 2 7 @ h o t m a i l .c o m

ماذا مقابل الدماء الباكس���تانية؟ ...وع���ود ودوالرات،

لألوضاع أن تهدأ قبل حتقيق مخططات االس����تهداف؛ حتى
وإن بدت العالقات (الباكس����ـتانية األمريكيــة) أكثــر قـرباً؛

دخل����ت في مراحل التصفية النهائية ملش����روعها النووي من

األمريكي����ة التي دفعت بقوة إلى تفجير الداخل الباكس����تاني

واخلاسر هو مشروعها النووي ووحدتها.

تنذر ش��ل�االت الدماء املتفجرة في أنحاء باكستان بأنها

إذ إن الهدف األساس����ي من تلك العالقات هو خدمة األجندة

خ��ل�ال تفجير صراعات ومش����كالت عرقي����ة ودينية قابلة

عبر حرق األرض في املناطق القبلية في وزيرس����تان واملناطق

لالشتعال بصورة أعنف ما لم تنطلق جهود التهدئة وإصالح

اخللل بوساطة إسالمية.
بعيداً عن نظرية املؤامرة واتس����اقاً مع القراءة التاريخية؛

فإن مسلس����ل العنف يش����ير إلى أن األطراف الغربية ال تريد
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احلدودية بني أفغانستان وباكستان ،وهو ما أجلأ فلول القاعدة

وطالبان باكستان إلى نقل معاركهم إلى داخل املناطق السكانية
اآلهلة بالس����كان؛ لتخفي����ف الضغط العس����كري (األمريكي

الباكس����تاني) .وتبقى باكس����تان هي املتضرر األكبر من حرب

الوكالة التي تخوضها على أراضيها.
ورطة داخلية:

بها عبر خيوط دقيقة ينهض بها زعماء العشائر.

تفاعل كل ذلك لينتج طالبان الباكس����تانية ،وأخذ يراكم

عق����ب أح����داث  11س����بتمبر 2001

شحنات متزايدة من الثأر والنقمة على الدولة وجيشها ،وفي

لفتح أراضيها؛ لتك����ون قاعدة لقواتها بعد

تهمـة التقاعـس وحتـى التواطؤ ،وأنهمـا ال ينهضان مبا يجب

ضغطت واش����نطن على حكومة مش����رف

الوقت ذاته ظل اجليش ومخابراته تالحقهما من قِ َبل التحالف

تهديدات متصاعدة ،فوجد مشرف نفسه
ف����ي موقف صعب ،خصوص����اً أن غرميته

القبلية ،مبقتضاها تَ ْق َبل الدولة مطلب القبائل في االحتكام

السالح النووي مبهمة الدفاع عن البلد من

الدولة ،ثارت ثائرة اإلعالم الغربي ومؤسس����ات إيديولوجية

الهن����د جاهزة للخدمة ،وب����دل أن ينهض

عليهما ،حتى إنه ملا عق����دت احلكومة مصاحلة مع املناطق

للشريعة ،مقابل دخول القبائل في السلم واالعتراف بشرعية

مطلوب
كل تهديد حت َّول إلى مصدر ابتزاز؛
ٌ
مي التنازالت حلمايته.
تقد ُ

في التحالف الغربي وضغط هؤالء على احلكومة الباكستانية

األمريكي في حتقي����ق إجناز ملموس على

وتقذف حممها في مواجه����ة ما ينزل على رؤوس الناس من

ومع اس����تمرار الفش����ل العس����كري

أراضي أفغانس����تان تصاعدت االتهامات
األمـريكــية للجـيش البــاكســتانــي بـأنه

متعصبة ضد اإلسالم ،فضغطت على صناع القرار السياسي
الضعيفة ،فتراجعت عن االتفاق؛ فعادت مراجل الغضب تغلي
ِح َمم .ولم تسلم مدارسهم وال حفالت أعراسهم ومساجدهم
وأسواقهم من القصف العشوائي املدمر ،بحثاً عن طالباني أو

ال يقوم مبا يكفي في احلرب على طالبان؛

قاع���دي ،وهو ما ضاعف من تصاعد الغضب ضد التحالف

احلرب غير املكش����وف ،وه����و عبارة عن

غدت معها مصداقية اجليش ومهابته محل أخذ و َر ٍّد ال سيما

عندما ُو ِّجهت التهمة إلى املدارس الدينية

لم تعد حركة محصورة في منطقة القبائل ،وإمنا انتش���رت

املنطقـ����ة ،وما ُعرف لهــ����ا وال للمعــاهد

ذاتها مبا فيها منطقة البنجاب كبرى املناطق وأغناها وقاعدة
احلك���م والنخبة ،وهو ما جعل اخلط���ر حقيقياً على مصير

فبدأ اإلسهام الباكس����تاني العسكري في

وضد الدولة وجيش���ها؛ لينخرط البلد في أتون حرب أهلية

تس����هيالت ،ثم تطور إلى ضغ����ط ثقافي

مرمى لطالبان التي
وقد غدت حت���ى مراكز قياداته وتدريبه
ً

األهلية املنتش����رة منـذ قــرون فـي أرجـاء

ف���ي أرجاء البالد تضرب في كل م���كان بأيدي أبناء املناطق

الدينية ارتبـاط بأعمـ����ال اإلرهـاب ،وهو

ما حمـ����ل الدولة على التدخل لغلـق املئـات منهـا وتش����ريد

البلد الذي انخرط جيش���ه ألول مرة في حرب ش���املة مع
اعات واسعة من شعبه حتت ضغط الواليات املتحدة الذي
قِ َط َ

كثي����ر من طلبة العلم واملراجع الدينية ،وهو ما كان له مفعول
وطل َ َبتها ،متفاع ً
احلريق في ش����بكة املعاهد الدينية َ
ال مع أثر

على املس���اعدة املالية التي تقدِّ مها لباكستان ضمن إسهامها

في مجهودها في احلرب عل���ى اإلرهاب ،وذلك على خلفية

من القاعدة وطالبان؛ تلك الغارات العش����وائية التي تقوم بها

اإلمعان في التدخل في أخص خصوصيات الدولة ومقومات

التعقيد عن عناصر قيادة طالبانية أو قاعدية ،وهو ما ألهب
قلوب السكان غضباً ،وهم على مر التاريخ لم يألفوا خضوعاً

ومع س����قوط الضحايا واملدنيني وح����دوث تفجيرات في كل

مناطق باكستان التي أصبحت ساحة مفتوحة للحرب األهلية التي

فال يكاد الناس يشعرون بشيء اسمه الدولة ،وإمنا ارتباطهم

تكاليف معارضة اإلرادة األميركية أدنى من تكاليف مسايرتها.

طلبتها ومدرس����يها .وبلغ هذا التدخ����ل أوجه بالهجوم على
املسجد األحمر في العاصمة إسالم آباد؛ حيث أُزهقت أرواح

حد تقدمي مشروع قانون للكونغرس ،مقتضاه فرض رقابة
بلغ َّ

الغارات األميركية على مناطق القبائل املتهمة بإيواء عناصر

التش���كيك في أبواب صرف تلك املس���اعدات ،ومعنى ذلك:

في أحيان كثيرة طائرات بال طيار تبحث في كهوف ش����ديدة

سيادتها ،أال وهو :جيشها.

ألي س����لطة مركزية بل كانت أمورهم تُدار بأنظمة عشائرية؛

ال تخدم س����وى الهند والغرب ،لم تدرك اإلدارة الباكس����تانية أن
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ِ
اخليار العسكري ال حيل األزمة:

حصاد ُم ٌّر:

ومع تصاعد األوضاع داخل باكس����تان ،والذي وصل في

لعل حت ُّول املجتمع الباكستاني إلى الدعم اللوجستي

من النازحني عن مناطق التفجيرات ،ولم تتوقف التفجيرات

سياسة اجليــش الباكسـتاني الذي يعتمــد ســـياسـات

أكتوبر  2009نحو  500قتيل و  2000جريح وعشرات اآلالف

حت����ى اآلن ،وهو األمر الذي يزيد عن حجم اخلس����ائر في

أفغانس����تان (أرض املعرك����ة األمريكية احلقيقي����ة) ،والتي
وصلت نحو  132قتي ً
ال ،أمام كل ذلك جتد باكس���تان نفسها

لطالبان باكس���تان والقاعدة ،هو ال���رد الطبيعي على

عس���ــكرية بال خيــارات أخـرى؛ وكــأن احلـرب مـع
دولـة أجنبيـة وليسـت مع سكان ورعايا الدولة نفسها،
وذلك ينذر بتصاعد موج���ات العنف والعنف املضاد،

وهو ما يستوجب اإلسراع بجهود وإستراتيجية حكومية

تقوم بالدور نفسه الذي قامت به أثناء فترة احلرب الباردة؛
إال أن األوضاع اإلقليمية قد اختلفت متاماً؛ فعالقات الهند

جديدة وعدم االرتهان إلى خيارات إطالق العِ نان للجيش

اجلرح الباكستاني الذي لن يندمل لعقود قادمة.

ميليها حتالف الس���لطة الباكستانية مع بعض القبائل

والغرب باتت أكثر اتس���اقاً وتعاوناً وانفتاحاً ،وهو ما يعمق

فرغم الوعود األمريكية باملساعدات االقتصادية لتطوير

ش����ريكها في احلرب على ما يس����مى( :االره����اب) ما زال
االنحياز األمريكي والغربي لصالح الهند في قضية استقالل

الباكستاني في إدارة األزمة التي تعصف بالبالد ،والتي

واألحزاب التي تسعى لتحصيل أكبر الفوائد السياسية

على حساب الدم الباكستاني.
وم���ن ثَ َّم؛ فإن كاف���ة األطراف مطالَب���ة بالتهدئة

كش����مير و َمنْع أهلها من ممارسة حق تقرير املصير ،وكذلك
في ميادين التسلُّح وعلى صعيد التبادل التجاري ،وإن تأجيل

إسالمية من الس���عودية (التي طالبها أوباما بالتدخل

التسابق اإليراني النووي في املنطقة.

للحفاظ على مش���روع الدولة الباكستانية التي تسير

إعادة فتح امللف النووي لم يكن ح ّباً بباكستان ،بل موازنة مع
احلوار والتنمية والردع:

إن احلكومة الباكستانية تعيش حالة من الشلل السياسي

لدرجة دخولها في مرحلة انعدام القرار في ضوء توالد أحداث

العن����ف بصورة مخيفة؛ إذ إن احلرب أو احلملة العس����كرية
التي تس����تهدف أية مجموعة ترفع الس��ل�اح ال بد أن تنتهي

إلى نتيجة سياس����ية يرافقها هدوء على األرض ،لكن احلال

مختلف هنا؛ فرغم إعالن رئيس الوزراء الباكستاني (يوسف
رضا جيالني) أمام مؤمتر دافوس االقتصادي العام املاضي:

أن حكومة بالده رفعت ش����عارات جديدة في سبيل مواجهة

الس���ريعة واجللوس على مائدة مفاوضات بوس���اطة

للتفاوض م���ع طالبان) أو منظمة املؤمتر اإلس�ل�امي
بخطى متسارعة على الطريق العراقي ،وال يستفيد من
ً

تفتُّتها سوى الهند التي متسك بقواتها عن اخلوض في
معارك في أفغانس���تان رغم حتالفها اإلستراتيجي مع

واشنطن والغرب في ملفات جتارية وعسكرية كبيرة.

وليتأكد صانعو القرار الباكستاني أن باكستان في

غنى عن احلروب األمريكية واملس����اعدات األمريكية
ً
غنى ع����ن هويتها
على الس����واء ،ولكنها ليس����ت في
ً
وش����عبها أو أي فئة من فئات هذا الشعب ،وال ينبغي
تو ُّق����ع جديد من اجلهود األمريكي����ة األخيرة الرامية

العنف و (اإلرهاب) تتمثل في احلوار والتنمية والردع؛ إال أنه
ال توجد دالئل ملموس����ة عل����ى األرض خلريطة طريق مت ِّكن

عليها ما يسري على ما س����بقها من مراحل توظيف

ما تشهده باكستان من كارثة على املستوى اإلنساني ،في ظل

عما كان في عهود
تختلف (زركش����ته) في عهد أوباما َّ

احلكومة من إجناز تلك الش����ـعارات واألهــداف ،في ضــوء

واملهجرين والعاطلني عن العمل.
تزايد أعداد الالجئني
َّ
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إلى تنفيذ (إس����تراتيجية جتميل) ملرحلة تالية يسري
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[ مرصد األحداث ]

ج����������ل����������ال ال���������ش���������اي���������ب

مرصد األخبار

gelshayeb@albayan.co.uk

«ال� � � � � � � �ي � � � � � � ��وم امل � � � � � � � � � � � ��آذن وغ � � � � � � � � � � � ��د ًا امل � � � �س � � � ��اج � � � ��د»

َع َّد الش���يخ الدكتور يوس���ف القرضاوي نتيجة االس���تفتاء
السويس���ري على حظر بناء مآذن جدي���دة ،منافية ملواثيق حقوق
اإلنس���ان واحلرية الدينية والتنوع احلضاري و«س���تترتب عليها
مراجعات كثيرة» .وقال بيان باسم االحتاد العاملي لعلماء املسلمني
الذي تلقَّت (اجلزيرة نت) نسخة منه« :اليوم املآذن وغداً املساجد»،
وشدد على أن نتائج االس���تفتاء كشفت عن «تناقض صارخ» بني
تغنِّي السويس���ريني وتباهيهم بالدميقراطية وحرية األديان و «بني
املضمون العنصري واإلس�ل�اموفوبي» لالستفتاء .وذكر أن املآذن
دليل على مكان عبادة وال داللة سياس���ية لها ،وهي رمز عمراني
جميل يدل على تسامح البلد وتنوعه الثقافي واحلضاري .ومضى
بيان االحتاد قائ ً
ال :إن واضعي مش���روع هذا القانون من اليمني
املتطرف ضيق األفق قد اس���تغلوا عام���ل اخلوف والتخويف من
املسلمني ومما زعموه من التوسع في مطالبهم الدينية في الدولة
السويس���رية ،مش���يراً إلى أن ذلك «إغراق في الوهم وشطحات
اخليال» .واعتبر أن نتيجة االس���تفتاء خ َّيبت آمال مسلمي العالم،
مضيفاً« :إن كثيراً من املراجعات ستترتب عليها» وست ُْطرح كذلك
أس���ئلة عن جدوى التقارب واحلوار بني املس���لمني وغيرهم في
العالم اإلسالمي والغرب ...واصفاً اإلجراء السويسري بأنه «سنَّة
س���يئة زادت من الكراهية والتمييز العنصري ضد املسلمني» ،كما
حث مسلمي العالم على التعبير عن رفضهم ملا أسماه« :االستفتاء
العنصري اإلسالموفوبي» بالطرق السلمية.

ع � � � � � � � � ��دوى إه� � � � � ��ان� � � � � ��ة رس � � � � � � ��ل ال � � �ل� � ��ه
طالبت منظمة إس�ل�امية كبرى في الواليات
املتحدة ش���رك ًة أمريكية كب���رى متخصصة في
تقدمي خدم���ة بَثَّ قنوات الكاب���ل باالعتذار عن
محتوى مسلسل تضمن إهانة للسيد املسيح .#
فقد طالب مجل���س العالقات اإلس�ل�امية
األمريكية (كير) ش���ركة (ه���وم بوكس أوفيس)
باالعتذار عن حلقة من مسلسل «اكبح حماسك»
الذي قامت فيه الشخصية الرئيسية بسكب البول
على رسم للمسيح .#
ووج����ه الرئيس التنفيذي ملنظم����ة كير «نهاد
َّ
ً
عوض» خطاب����ا إلى رئيس مجلس إدارة ش����ركة
بوكس أوفي����س يطالب فيه الش����ركة باالعتذار،
وأش����ار إلى أن العديد من مشاهدي املسلسل من
املس����لمني األميركيني اتصلوا بـ «كير» للتعبير عن
انزعاجهم مما شاهدوه.
وأكد عوض في اخلطاب أن «املسيح  -عليه
السالم  -يحظى باحلب والتوقير من املسيحيني
واملس���لمني؛ حيث ينظر إليه املس���لمون على أنه
واحد من أعظم أنبياء البشرية».

[موقع اجلزيرة ]2009/11/1

ان � � � � �ت � � � � �ص� � � � ��ار ال � � � � �ف � � � � �س� � � � ��اد ب � � � � � ��أم � � � � � ��ر أم� � � � ��ري � � � � �ك� � � � ��ي ب � � ��ري � � �ط � � ��ان � � ��ي

وصف بيتر غالبرايث نائب رئيس بعثة األمم املتحدة الس���ابق في أفغانستان (املستقيل) فو َز الرئيس األفغاني حامد
كرزاي بوالية جديدة بعد إلغاء جولة اإلعادة الثانية لالنتخابات الرئاسية بأنه انتصار للفساد واالحتيال والكذب ،ونقلت
صحيفة اإلندبندنت البريطانية في مقال لغالبرايث« :إن جميع حلفاء كرزاي داخل أفغانستان وخارجها يعرفون متاماً أن
انتصاره كان بفضل التزوير الفاضح في اجلولة األولى من االنتخابات.
عدت حركة طالب���ان إلغاء اجلولة الثانية وإعالن فوز كرزاي ق���راراً أمريكياً وبريطانياً محضاً جرى
وف���ي املقابلَّ ،
صنْعه في واش���نطن ولندن ،وتوعدت باس���تمرار هجماته���ا إلخراج قوات االحتالل من
اإلعالن عنه في كابل بينما مت ُ
[موقع إسالم أون الين ]2009/11/3
أفغانستان وإقامة حكومة إسالمية خالصة.

72

العدد 269

مرصد األخبار

دب � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ي :أح� � � � � � � � � � � � � � �ل � � � � � � � � � � � � � ��ام ال� � � � � � � � � � �ف� � � � � � � � � � �ق � � � � � � � � � ��اع � � � � � � � � � ��ة!
رغم أن املبلغ الذي طلبت ش���ركة

مليار دوالر في السعودية مع مشاكل

في االقتصاد توش���ك أن تُخرجه من

دبي وورلد فترة س���ماح لسداده ليس

مجموعة الصانع والقصيبي وحدها.

الركــود ،لكن الواضـح أن (أبو ظبي)

بالضخم ،نحو  3.5مليار دوالر ،فإن

وفي بقية دول اخللي���ج التي راكمت

لن تتدخل كما تفعل حكومات خليجية

التداعيات العاملية ذ َّكرت الناس باألزمة

عائدات هائلة من صادرات الطاقــة

أخرى لـ «تس���تر» عي���وب اقتصادها

املالي���ة التي ضربت االقتصاد العاملي

ال تفص���ح احلكومات ع���ن تداعيات

بامللي���ارات .كما أن دبــي نفس���هــا

إثر انهيار القطاع العقاري األمريكي.

الركود العاملي عليها ،وتنقذ كثيراً من

ق���د ال تكون راغبة في متويل تش��� ُّوه

ويعكس ما يج���ري أهمية دبي ،ليس

شركاتها أو تغطي خسائرها باملليارات،

اقتصادي تريد التخلص منه.

فقط لطموحها املثير وشططها فيما

لكن دبي مختلفة ،النكشافها أكثر على

واآلن يج���ادل كثي���رون بأن ذلك

اتخذت���ه عماداً لتط ُّوره���ا :من عقار

األس���واق العاملية وعدم تو ُّفر النفط

النم���وذج فش���ل ،دون االعتراف بأن

لديه���ا ومن ثَ َّم اعتماده���ا اقتصادياً

ذلك يعني فشل النظام املالي العاملي

وس���ياحة وجتارة واس���تثمار ،وإمنا

متام���اً .ومــع ح���رص العالم علــى

لكونه���ا أوضح ص���ورة للنظام املالي

على التجارة واخلدمات ،وألن منوذج

العاملي بحس���ناته وس���يئاته .وهناك

دبي ميثل أوض���ح صور النظام املالي

نظام���ه املالــ���ي واس���تمرار جهوده

من مش���اكل اإلفالس واخلسائر في

العاملي ،الذي ُمنِي بآفة تضخيم قيمة

إلنقــاذه وتعافيــه ،ال يُتصور أن أكثــر

اقتصاديات أخ���رى في املنطقة أكبر

األصول بشكل مبالَغ فيه .وإن انفجار

بكثي���ر من األزمة األخي���رة في دبي.

فقاعته سيكش���ف مثالبه أكثر بعدما

عل���ى س���بيل املثال ضي���اع نحو 22

بدا أن التدخ�ل�ات احلكومية العاملية

اخل � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �ل � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ع

أو

بُ َؤره وضوحاً ستنهار حتى لو لم يتوفر
«الدعم السيادي».
[]2009/11/28 BBC

ال� � � � � � � � � � � � �ف� � � � � � � � � � � � �ص � � � � � � � � � � � ��ل

أبدى عدد من شيوخ وعميدات املعاهد األزهرية مبصر

الطالبات؛ إلقناعهن بأن النقاب عادة وليس عبادة وليس له

رفضهم تنفيذ قرار شيخ األزهر بإجبار األزهريات املنتقبات

عالقة بالدين اإلسالمي .وتتمثل الثانية :في توجيه املعاهد

على خلع النقاب ،بعد عجز بعضهم عن تنفيذ القرار بسبب

األزهري���ة إنذارات ألولياء أم���ور املنتقبات تطالبهم بإقناع

وواجه طنط���اوي هذا بإعداد خطة يج���ري تنفيذها

وأخي���راً :حرمان الطالبة املنتقب���ة من دخول املعهد

متسك الطالبات بالنقاب ،وهو ما ميثل حتدياً للقرار.

على مراح���ل ثالث :تكمن األولى :في تدش�ي�ن حملة بني

بناتهن بخلع النقاب ،وإال سيجري فصلهن فص ً
ال نهائياً.
األزهري في حال عدم استجابتها لإلنذارات.

[صحيفة املصريون اإللكترونية ]2009/11/7
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عالمة تعجب
«مظاهرة هنا ...وأخرى هناك»

«السبت اليهودي ...والكيل مبكيالني»

في الوقت الذي خرجت فيه الشعوب (املصرية

تظاه���ر مئات اليهود املتطرفني يوم الس���بت

واجلــزائرية) للتظـــاه���ر قبل وأثناء وبعد مبارة

املواف���ق  2009/11/21عند مصنع جديد إلنتاج

كرة القدم املؤهِّ لة لكـــأس العالم فـــي القـــاهرة

الشرائح اإللكترونية تابع لشركة إنتل في إسرائيل

ثم فــي أم درمـــان بالس���ودان ،والتـــي عـــلــى

احتجاجاً على استمرار العمل في املوقع يوم السبت

إثرها جرى تب���ادل االتهامات بني البلدين ،فض ً
ال

وهو يوم العطل���ة اليهودية ،وقال املتظاهرون« :إن

عـــن املظاهرات واملهاترات الش���عبية والسياسية

فتح املصنع للعمل يوم الس���بت هو تدنيس للعطلة

الت���ي ن���ادت باملقاطعات الدبلوماس���ية ،وإغالق

اليهودية التي تبدأ من ليل اجلمعة وتس���تمر حتى

الســفارات ،وس���حب الس���فراء ،وهو ما حدث

ليل الس���بت» ،كما أكدوا على «أن الدولة اليهودية

فع ً
ال.

يجب أن تلتزم بالش���ريعة اليهودي���ة التي حتظر

وفي الوقت التي خرجت فيه تلك املظاهرات

العمل وقيادة السيارات في يوم العطلة اليهودية».

في بالد عربية إسالمية؛ انطلقت في العاصـــمة

وم���ن اجلدير بالذك���ر أن ق���وات االحتالل

األرجنتيني���ة بوينس إيريس ،مظاهـــرة حاش���دة

الصهيوني تقوم كل سبت  -تقريباً  -باالعتقاالت

تنــ���دد بزي���ارة الرئي���س اإلس���ــرائيلي إل���ى

واالختطاف وعمليات فت���ح النار على املواطنني؛

األرجنتني.

ففي ي���وم الس���بت املواف���ق  10/3قامت قوات

وش���ارك آالف املتظاهرين في مس���يرة نحو

االحت�ل�ال باعتق���ال مواط���ن من بل���دة فرعون

السفارة اإلس���رائيلية ،ورفعوا شعارات« :شمعون

مبحافظ���ة طولكرم ،كما قامت في اليوم نفس���ه

بيرس ...جائزة نوبل في القتل» ،في إش���ارة إلى

باالعتداء على ش���اب بالضرب املبرح على حاجز

العدوان اإلجرامي على الش���عب الفلسطيني في

زعترة ،وكذا قامــت القــوات يوم الســبت املوافق

قطاع غ���زة ،والذي أ َّيده بيرس بقوة ،وش���عارات

 10/24باعتقال مواطن من مخيم جنني ش���مال

أخرى كـ« :جزار قانا» ،وطالب املتظاهرون بطرد

بيرس من األرجنتني.

الضف���ة الغربية ومت نقله إل���ى جهة غير معلومة،
وفي الس���بت املوافق  10/31فتحت قوات العدو

وم���ن اجلدير بالذكر أنه وقب���ل يومني فقط

النار صوب مواطن ش���مال غرب بلدة بيت الهيا

من انط�ل�اق املظاهرات في العاصمة األرجنتينية

ش���مال القطاع ،وهو ما أدى إلى إصابته ،ومنعت

احتشد مئات املتظاهرين في العاصمة البرازيلية

س���يارات اإلس���عاف واملواطنني من االقتراب من

س���ان باولو منددين بزيارة الرئيس اإلس���رائيلي

اجلريح إلنقاذه وتركته ينزف ،وغيرها من عمليات

للبالد.

االعتقال والقصف واالختطاف.
[مركز اإلعالم العربي ،سويس إنفو]2009/11/17 BBC ،
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[سويس إنفو  ،11/21مواقع فلسطينية]

مرصد األرقام
كشف اس����تطالع للرأي أن  %57من البريطانيني

يعتق����دون أنه صار من املس����تحيل إح����راز نصر على

حركة طالبان األفغاني����ة ،مقابل  %48كانوا يرون ذلك
قبل أس����بوعني من مقتل خمس����ة جن����ود بريطانيني

برصاص شرطي أفغاني .وأعرب  %35من األشخاص

الذين شملهم االستطالع عن رغبتهم في سحب قوات
االحتالل البريطانية بشكل فوري من أفغانستان مقابل
مدة وجيزة .وأفاد :%38
 %25كان����وا يريدون ذلك قبل َّ
أنهم يؤيدون انسحاب القوات البريطانية بسرعة ،بينما

بينَّ باقي الذين مت اس����تطالع آرائهم :أنهم يريدون أن
ترحل قوات بلدهم عن أفغانستان خالل  12شهراً.
[راديو سوا ]2009/11/8

َك َشفت دراسة اقتصادية عن أن البنوك التي تجُ ري

عمليات مصرفية على أساس أحكام الشريعة اإلسالمية
حققت ازدهاراً رغم اس���تمرار تداعي���ات األزمة املالية
الراهنة؛ حيث منت أصول البنوك اإلس�ل�امية بنس���بة
 %28.6في عام 2009م.

وجاء في الدراس���ة التي أجرتها مجلة «ذي بانكر

ماجزين» أن األصول التي متلكها البنوك التي تط ِّبـــق
أحكام الش���ريعة اإلسالمية فــي كافـــة عمليــاتهـــا
أو الوحدات املصرفية اإلس�ل�امية التي تعمل ضمن

بنوك تقليدية ارتفعت بنسبة  %28.6لتصل إلى 822
ملي���ار دوالر ( 550مليار يورو) في عام  ،2009مقابل

 639مليار دوالر ( 430مليار يورو) في عام 2008م.

أكد مسؤولون عراقيون أن حاالت اإلصابة بالسرطان

وتشير التوقعات إلى أن األصول ستصل إلى تريليون

بحدة في العراق منذ االحت�ل�ال األمريكي عام ،2003

حتديات من بينها إدارة الس���يولة والش���فافية وتقدمي

والتشوهات بني املواليد واملشاكل الصحية األخرى زادت
ويش���تبه الكثيرون في أن يكون التلوث البيئي الواس���ع

دوالر في عام َّ ،2010
وحذرت من أن هذا القطاع يواجه

التقارير املالية.

[موقع املسلم ]2009/11/7

الناجم عن استخدام األسلحة على مدار سنوات احلرب
األمريكية على األراضي العراقية س���بباً رئيساً لذلك.

أعداد «اإلس���رائيليني» املصابني مبرض اإليدز خالل

قائلة« :إن معلوماتنا تش���ير إلى أن هناك أكثر من 200

ملستوى غير مسبوق خالل عام 2009م.

وتؤك���د إدارة الوقاية من اإلش���عاع التابعة لوزارة البيئة

أكدت بيانات رس���مية «إس���رائيلية» على ارتفاع

عام 2008م ،مشيرة إلى احتماالت ارتفاع هذا العدد

كيلو متر مربع من األراضي جنوبي البصرة حتتوي على
مخلَّفات احلرب وبعضها ملوث بيورانيوم مستنفد» .وبعد

اإللكترون����ي بيانات وزارة الصح����ة الصهيونية التي

في القلب وتشوهات األنبوب العصبي الذي يتسبب في

اإلي����دز خالل ع����ام 2008م ليصل ع����دد املصابني
اجلدد إلى  390مصاباً ،مقارنة باألعوام الس����ابقة،

مرور س���نوات من االحتالل يسجل األطباء في الفلوجة
عدداً غير طبيعي من األطفال املصابني بأمراض ِخلقية
منو غير طبيعي للحبل الش���وكي واملخ ،وهو ما يس���بب

الشلل والوفاة.

ونش����رت صحيفة هاآرتس العبرية على موقعها

تؤكد ارتفاع أعداد «اإلسرائيليني» احلاملني لفيروس

كما أشارت الصحيفة إلى أن هذا العدد هو األعلى
في «إسرائيل» منذ عام 1998م.

وتش����ير اإلحصائيات إلى دخول ث��ل�اث أو أربع
حاالت أسبوعياً ألطفال حديثي الوالدة مصابني بعيوب

وأوضحت الصحيفة أن إجمالي عدد «اإلسرائيليني»
املصابني باإليدز  -طبقاً لبيانات وزارة الصحة  -وصل إلى

وهي منطقة يصل تعداد سكانها إلى  675ألف نسمة.

للفيــ���روس ،لكنهــ���م ال يعلمون ذلك ،وهي من النس���ب

في األنبوب العصبي في الفلوجة واملناطق احمليطة بها
[رويترز ]2009/12/1

 4.525مصاباً ،وأن هنـــاك نحو  6.374آخرين حاملني
األعلى في العالم.

[جريدة القدس ،مفكرة اإلسالم ]2009/11/30
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(س) و (ج)
س :م��ا هي أوجه الثمن ال��ذي ما تزال تدفعه
باكس��تان منذ حتالفها مع األمريكيني يف احلرب
على أفغانستان؟

ج :حني ننظر إلى مآل احلرب األمريكية على أفغانستان

جند أن باكس����تان دفع����ت الثمن الباهظ وما ت����زال بوقوفها
مع أميركا والغرب في هذه احل����رب ،مصداقاً لقول الرئيس

األميركي السابق ريتشارد نيكسون :من اخلطير أن تكون عدواً
ألمي����ركا ،لكن األخطر أن تكون صديق����اً لها .وهو ما ينطبق
متاماً على احلالة الباكستانية ،وأهم هذه األوجه ،هي:

 - 1على مستوى املؤسسة العسكرية واألمنية الباكستانية:
كانت نظرة الش���عب الباكس���تاني بكافة أطيافه  -تقريباً -

نظرة احترام وثقة بها على أنها الضامن الوحيد لبقاء ووحدة

باكستان ،لكن مع حصول التحالف األميركي في احلرب على
القاع���دة وطالبان ،واالعتداء على املس���جد األحمر حصل

شرخ وانش���قاق خطير بني هذه املؤسسة واملؤسسة الدينية
احلنفية الديوبندية التي تشكل احلمض النووي الباكستاني،
واملتحالفة مع املؤسسة العسكرية منذ االستقالل ،وبنا ًء على

ذلك ظهرت اجلماعات املس���لحة املس���تعدة لقتال اجليش

الباكس���تاني بعد أن دخل احمل َّرم القبائلي الذي ح َّرمه عليه
حتى مؤسس باكس���تان محمد علي جناح؛ إلدراكه حساسية
القبائل إزاء الوجود األجنبي حتى ولو كان باكستانياً .فظهرت
العمليات االنتحارية ،ومت توريط اجليش واملؤسس���ة األمنية
في حروب ال نهاية لها وغرقت في وحول حرب أهلية وحرب

عصابات ال نهاية لها في األفق على ما يبدو.

 - 2على املس���توى االقتصادي :غدا اقتصاد باكستان
«اقتصاد إرهاب»؛ َف ُربِط متام���اً باحلرب على ما يوصف
مبني على واقع
باإلره���اب ،ولم يَ ُعد هناك اقتصاد حقيقي
ٌّ

استثماري وواقع جتاري بكافة املناحي وإمنا بقدر ما تقتل
من شعبك ِب َق ْدر ما تقبض.
 - 3على مستوى الرصيد النووي الباكستاني :أصبحت

املنشآت النووية الباكستانية حتت تهديد شركات بالك ووتر
وش���ركات احلماية الدولية ،ويتصاعد اخلوف من سيطرة

هذه الشركات عليها بعد زرع الفوضى في البالد.

 - 4على مس���توى الفوضى األمنية :واملقصود بها تلك
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التي تكون عاقبتها االستيالء على السالح النووي في حال
رحيل القوات الغربية عن أفغانس���تان ومن ثَ َّم حتييده في

املواجهة (الهندية ـ الباكستانية) املقبلة ،وهو الذي ما يزال
يقلق الهند.

 - 5على مستوى العقيدة العسكرية الباكستانية :إن من

أكث���ر التداعيات اخلطيرة على احلرب األميركية والغربية
على أفغانستان والتحالف الباكستاني ،هو التغير الواقعي

الذي حصل على العقيدة العس���كرية الباكس���تانية بنقلها
من كون الهند عدواً تاريخياً وتقليدياً بالنس���بة للمؤسسة
العس���كرية إلى مقاتلة اجليش للمس���لحني في وزيرستان
واملتمردين في بلوشستان ومن ثَ َّم حصول انقسام أو حت ُّول

في العقيدة العسكرية ُسيضعف املوقف الباكستاني في أي
مواجهة مع الهند ال س���يما في ظل عدم تس���وية اخلالف

التاريخي في كشمير.

 - 6على مس���توى تقسيم باكس���تان :يظهر احلديث

األمريكي غير املباشــر عن تقــسيم باكســتان من خــالل
ما ُطرِ ح في األسواق من خريطة نُشرت في أميركا تنقسم

مبوجبها باكستان ،إلى إقليم شمالي غربي تكون عاصمته
بيشاور أفغانستان ،وإقليم بلوشستان إيران.

 - 7على مستوى التخطيط األفغانستاني :يُ َع ُّد التخبط

األميركي في أفغانستان والذي يقابله قلق وحذر ومخاوف
باكس���تانية خصوصاً مع التلميح���ات األميركية عن رغبة
العسكريني األميركيني بزيادة عدد القوات في أفغانستان؛
وهو ما س���ينعكس س���لباً على األمن القومي الباكستاني
فقد أثار هذا قلق املس���ؤولني من ارتفاع وتيرة العنف في

أفغانس���تان ليمتد عبر احلدود غي���ر احملددة بوضوح إلى

باكستان؛ حيث يقاتل جيشها حركة طالبان.

وال تزال ذاكرة الباكس���تانيني طرية جتاه االنس���حاب

والتخلي األميركي عن املنطقة بعد االنس���حاب السوفياتي

عام 1989؛ وهو ما جعل البالد في فوضى انعكس���ت سلباً

عل���ى باكس���تان ،وتو َّلت هي تنظيف ما فعل���ه األميركيون

وغيرهم في املنطقة.

[بتصرف ...من مقال (احتالل أفغانس���تان  :بداية ثمنه أفغانياً ،ونهايته
باكستانياً) ألحمد موفق زيدان ]2009/11/21

[ خاطرة أدبية ]

منار جمدي الصافوري

قالـ���وا له :هذي قص���ور الطامحني
فخلِّهــا ال يشغلنك حبها( .

تركيبة معقَّدة تلك التي ت ُْس���فر عنها
قلوبهم ،فتشبه املعادالت الكيميائية رمبا!
أهو خ���ط فاصل  -يا تُرى  -بني أن
تبيع كل شيء وتيمم وجهك شطر السماء،
ال شيء سوى السماء ،أم هي مراحل تنقية
وتكرير وعمليات فرز وانتقاء؟
أكان س���ه ً
ال أن يضعوا لقصتهم نقطة
النهاية ليُغلَق الكتاب؟
أرأت أعينهم الدنيا بكل ما فيها ال شيء؟
أباعوا بهذه السهولة؟
أكانت جذوة احلب في قلوبهم ال مت ِّكنهم
إال من اختيار وحيـد؟
أكان���ت احلروف األبجدي���ة العربيــة
الـ  28عاجزة عن حت ُّمل ش���وقهـم وصفاً،
فحملتهم حروف الفِ عال؟
أأعياهم طول االنتظار؟
رض غرو َرهم أن يرحلوا إليه على
ألم يُ ِ
جناح الس����نني فعجلوا إليه على جناح الدم
ِ
رحلت» للشاعر السوري معتصم احلريري.
(  من قصيدة «ها قد

قصور الطاحمني
وكم ألهل الس��ماء م��ن عوامل َي ُش ُّ
��ق عل��ى العقل الذي

كبلته دنياه اختراقها ،ولو ضربًا من خيال.

بتذكرة مباشرة ،وبغيــر ذلـك ال يقنعون؟
أهي تركيبة احل����ب التي تعمل في
السحر؛ فيهيم علــى وجهــه
القلب عمل ِّ
ال يرى إال حبيبه يطوي القـفــار والبحــار
أش����عث أغبــر ال يرويه إال ماء الوصول
وال يريحه إال مرفأ السدرة( ...
َص َدقوه الش���وقَ ،فم َّكن لهم ،فعجلوا
فعجل لهم اللقاء.
إليهَّ ،
فلما كان وقيل :متنوا ،قالواُ :ر َّدنا إليها
فنقتل فيك ثاني ًة.
فاض منه���م احلب ،فحمل���وا الروح
هدي َة القدوم علي���ه ،فبادلهم وأبى إال أن
تكون ضيافتهم في دارٍ َز َر َع كرامتها بيده.
هــي قصــة بــال ختــام؛ فضيافـــته
(  سدرة املنتهى.

ال تعــرف الليال���ي الثالث وال غيرها من
منتهى ما قد يُ َعد البحر لو حيل مداداً.
هـــي قصـــ����ة العاش����قني وروايـــة
احملبيــن ال ِّ
ـح ْر وجنـوده.
الس َ
يسطرهـا إال َّ
تكتن����ز األرض مواض����ع األقدام منهم
والس����جود في ِس ِجل ُع ُمرها قبل أن تُزلزَل
َفتُح ِّدثَ أخبارها ،ويحف����ظ الهواء أنفاس

ذِ كرِ ه����م ،وتكتم عنهم الس����ماء اخلبر حتى
يؤ َّذ َن فيه����ا أن الله يحب فالن����ا فأحبوه،
فيعرف����ه أهل الس����ماء في دني����اه مرة ثم
يعرف����وه أخرى عندما تفي����ض منه الروح،
فيس����ألون :أي رائحة تل����ك؟ أي القادمني
ذاك؟ فيُخ َبرون.
وكم ألهل الس����ماء من عوالم يَ ُش ُّق على
العقل الذي كبلته دنياه اختراقها ،ولو ضرباً
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[ عين على العدو ]

حقيقة َّ
«الضخ» اإلعالمي الصهيوني

ضد حماس في غزة
د .عدنان أبو عامر

(*)

«عني على العدو» زاوية جديدة تطل على قراء البيان مع كل عدد ،بإذن اهلل.
ترصد « »30يومًا ما يدور يف اإلعالم الصهيوين ،سوا ًء املرئي أو املقروء ،فتختار

املوضوع الرئيسي لذلك الشهر ،مث ترصد كيف يفكر العدو جتاه قضايا ،العامل
اإلسالمي والعريب طرف فيها .وحتلل االجتاهات يف اجملتمع الصهيوين جتاه
تلك القضايا ،وتستخلص النتائج ،و ُت ْبرز التوصيات املناسبة.

توال���ت التغطيات الصحفي���ة واإلعالمية ف���ي الكيان

الصهيوني في اآلونة األخيرة ،لعدد من التصريحات والتقارير

والتسريبات التي يصــدرها جيش االحتـالل حول ما حتفل
به غزة من تطورات .وق���د اختلفت طبيعــة التغطيــات :ما

بني اخلبر والتقرير والتحقيق والتحليل واملقال ،للدرجة التي
جعلت القارئ واملستمع واملشاهد ،في مختلف األقطار ،يرى
العد التنازلي قد بدأ فع ً
ال إلمكانية توجيه ضربة عسكرية
أن َّ
جديدة ضد حركة حماس في قطاع غزة.

تسريبات استخبارية:

بالرغم من التكتم االس���تخباري الذي تبديه األوس���اط

العس���كرية الصهيونية جتاه أي معلومات قد حتصل عليها؛
إال أن األسابيع األخيرة ش���هدت تكثيفاً في مختلف وسائل

«املوجهة» جتاه
اإلعالم للتس���ريبات األمنية واالس���تخبارية
َّ
(*) كاتب فلسطيني.
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القدرات العس���كرية حلركة حم���اس ،وتناميها ،حتضيراً -

كما يبدو  -لضربة محتملة ضد احلركة ،ومن ش���واهد هذه

التسريبات:

 - 1أوردت إذاع���ة اجليش اإلس���رائيلي تصريحاً لقائد

تشكيلة غزة العميد «إيال ايزنبرغ» عن مواصلة حركة حماس

تكديس األس���لحة بكميات كبيرة ،من خالل االس���تمرار في

تهريب األس���لحة عب���ر األنفاق ،وهو ما يعني :أن ترس���انة
حماس من األسلحة تتراكم يوماً بعد يوم.
 - 2ذكرت صحيفة هآرتس أن رئيس أركان جيش االحتالل

«غابي أشكنازي» هدد بش���ن حرب جديدة ضد قطاع غزة،

وإن املعركة املقبلة التي س���يُضطر اجليش خلوضها ستكون
هناك ،وس���يعود اجليش ملواجهة منص���ات إطالق القذائف

الصاروخية في املناطق الس���كانية األشد كثافة في املعمورة،

والقتال في القرى واملدن واملس���اجد واملستشفيات

ورياض األطفال واملدارس.

 - 3نقل التلفزيون اإلس���رائيلي عن رئيس شعبة

حتضريات ميدانية:
املوجهة ،واألنباء
إلى جانب تلك التس���ريبات
َّ

التي تأخذ طاب���ع «الفبركة اإلعالمية» ،فقد َحفِ ل

االس���تخبارات العس���كرية املعروفة باس���م« :أمان»،
تصريحاً خالل اجتماع جلنة اخلارجية واألمن التابعة

يحضر لقطاع غزة ،ومن ذلك:
َّ

حلركة حماس في إجراء جتربة ناجحة إلطالق صاروخ
يبلغ مداه  60كيلو متراً قادر على ضرب تل أبيب.

في جيش االحتالل الكولونيل «ش���يليك س���وفر»
لصحيفة «معاريف» من أنه س َيجري قريباً اعتماد

امليدان العس���كري ،بتحركات تشير إلى شيء ما

للكنيست حول جناح كتائب القسام ،اجلناح العسكري

 - 1م���ا أعلنه رئيس قس���م الدف���اع املدني

وقد كش���ف اللواء «عاموس يادل�ي�ن» النقاب

نظام لتحذير سكان مناطق الكيان الصهيوني قبل

الصواريخ واملقذوفات الصاروخية التي فقدتها في
احلرب ،بل تس���لحت أيضاً بكميات أكبر مما كان

ص���اروخ ومكان س���قوطه ،ويجري إبالغ س���كان

للمدى القصير حت���ى  20كم ،و 200صاروخ غراد

املهددين بسقوط صواريخ
سيسمح بإبالغ الصهاينة َّ

عن أن حماس لم تس���تكمل فقط ترس���انتها من

أن تستهدفهم صواريخ حركة حماس ،وقال :نط ِّور
جهازاً يس���تطيع أن يكشف مس���بقاً عملية إطالق

بحوزتها عشية احلرب :أكثر من ألف صاروخ قسام

املنطقة عب���ر هواتفهم النقال���ة ،وأن هذا النظام

مبدى  40كم ،وبنا ًء على ذلك؛ فإن أي مواجهة مع
حماس س���تعني عملياً :أنها ست ِ
ُدخل الصهاينة في

على قطاعهم عبر رس���ائل قصيرة أو وميض على

هواتفهم النقالة».

 - 4نش���ر موقع جيش االحتالل اإلس���رائيلي
على ش���بكة اإلنترنت خبراً مؤ َّداه أن حركة حماس

اجليش األمريكي حتت اس���م «جونيبر كوبرا »10
استعداداً حلرب صاروخية محتملة ،بعد املناورات

وسط الكيان في نطاقها.

جنحت في إدخال تكنولوجيا جديدة ساعدت كثيراً
في تطوير منظومة الصواريخ احمللية التي ميتلكها

نشطاؤها.

 - 2تنفيذ جيش االحتالل ملناورة مشتركة مع

الدفاعية اجلوية الواس���عة النطاق التي ش���هدتها
األيام األخيرة لتشغيل أنظمة إسرائيلية وأمريكية
في وقت متزامن ،لتش ِّكل مظلة مضادة للصواريخ،

 - 5صرح���ت مص���ادر أمني���ة صهيونية

هي األكثر تطوراً في العالم .وقد أوردت وس���ائل

متكن���ت من إدخال صواريخ مض���ادة للطائرات
ميكنه���ا أن تش��� ِّكل خط���راً عل���ى املروحيات

املناورة بلغ ألف جندي ،لتجربة أسلحة تهدف إلى
إنشاء نظام الدفاع األكثر تطوراً حلماية الصهاينة

س���ماء قطاع غزة ،وهي صواريخ من شأنها أن

التلفزي���ون الصهيوني أن رئيس احلكومة «بنيامني

اجلوي اإلس���رائيلي ،وأن تق ِّيد نشاطات اجليش

من���اورة «جونيبر كوبرا» الصاروخي���ة ،وأعلنا أنها
من���اورة جيدة جداً ،وس���بقها عمل متهيدي طويل

مضادة للطائرات أحد ال���دروس األكثر أهمية

مثيل.

أن إسقاط طائرة أو مروحية إسرائيلية سيكون
إجنازاً دعائياً كبيراً حلماس.

ملناطق مختلف���ة من قطاع غ���زة ،بدعوى :ضرب

لصحيفة «جيروزاليم بوست» بأن حركة حماس

اإلعالم الصهيونية أن عدد اجلنود املش���اركني في

والطائ���رات التي تحُ لِّق عل���ى عل ٍّو منخفض في

ومنازله���م من هجم���ات بالصواري���خ ،كما أورد

«ت ُِخ���ل بالتوازن القائم» ،وه���و ما ميس التفوق

نتنياهو» ووزير احل���رب «إيهود باراك» زارا مواقع

وتردعه عن شن عملية عسكرية على قطاع غزة،

وأن اجلهود التي تبذلها حماس إلدخال صواريخ

جداً من اجليش ،وهي مناورة بحجم لم يس���بق له

التي اس���تخلصتها من احلرب األخيرة ،معتبرين

 - 3ع���ودة القص���ف اإلس���رائيلي من جديد

األنفاق التي تُستَخ َدم لتهريب األسلحة ،واستهداف
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ُو َرش احلدادة ،وهي املواقع التي وصفتها صحيفة «إسرائيل

بني احلرب واالستنــزاف

اليوم» ،بأنها «بنك األهــداف» املفضــل جليــش االحــتالل

رمبا تكاد تتفق الكثير من األوساط الصهيونية (اإلعالمية
يحضر
منها واحلزبية ،والعسكرية واألمنية) على أن شيئاً ما
َّ

حسنت من قدراتها العسكرية في مجال حفر األنفاق؛ حيث
َّ

يفجر
املوقف على توقيت إش���عال «عود الثق���اب» الذي قد ِّ

 - 5أوردت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي على

االحتالل لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أن قواته ال تستطيع

لو اندلعت حرب جديدة ضد قطاع غزة.
 - 4سربت اإلذاعة العسكرية نب ًأ مفاده أن حركة حماس

حلركة حماس في قطاع غزة ،لكن االختالف ما زال س���يد

بات���ت حتفر أنفاقها بعمق كبي���ر يصل إلى ما بني 25 – 20
متراً ،وتتقدم بوتيرة خمسة أمتار في اليوم.

املوقف ،وحجم العملية العسكرية املفترضة:
 - 1د َّق���ة التوقيت :فقد ص���رح ضابط كبير في جيش

لس���ان نائب وزير احلرب «ماتان فلنائي» :أن الدوائر األمنية

تُعِ د العدة من الناحيت�ي�ن :الهجومية والدفاعية؛ للتعامل مع
احتمال ت���ز ُّود حماس بصواريخ بعيدة امل���دى ،وأن احلركة
تجُ ري استعداداتها خلوض مواجهة مستقبلية.
هذه التحركات وس���واها ،تشير مبا ال يدع مجاالً للشك

ِّ
يحضر ش���يئاً ما ضد حركة حماس
إلى أن جيش االحتالل

االنتظار حت���ى االنتهاء من نظام القبة احلديدية أواس���ط
عام  ،2010منوهاً إلى أنه مس���تعد أيض���اً ألي تصعيد في
الوض���ع األمني على احلدود مع قط���اع غزة ،وبكافة الطرق

والوس���ائل .ومع ذلك ،فقد أش���ارت الصحيفة إلى أن قيادة
اجلبهة الداخلية التابعة للجيش ال تنوي حتى اللحظة ،توزيع

مجموعات من األشخاص مهمتها اإلرشاد أو اإلشراف على

في قطاع غزة ،وهو ما دفع باحمللل العسكري البارز «أليكس

خط���ط أخرى في املناطق املوجودة حت���ت مرمى الصواريخ
اجلديدة ،رغم أن التهدي���دات املُنبعثة من قطاع غزة ت ِّ
ُغطي

القادمة في كانون ثاني».

عما إذا كانت هناك أس���باب ورسائل يهدف املستوى
أخرى َّ

فيش���مان» للق���ول صراحة ف���ي صدر صحيف���ة «يديعوت
أحرون���وت» ،بعنوان بارز« :نحن وحم���اس بانتظار املواجهة

معظ���م األراضي احملتلة .بينما تس���اءلت دوائ���ر إعالمية

وهو ما يجعل املسؤولني الصهاينة في القيادتني( :األمنية

العسكري والسياسي في الكيان الصهيوني إلى إرسالها إلى

مع حماس ف���ي قطاع غزة ،بل متى وكي���ف؟ وهو ما يجعل

معلومات متتلكها املخابرات الصهيونية منذ أكثر من شهرين

والعسكرية) ال يسألون إذا كانت ستقع مواجهة عسكرية أخرى

جهات معنية من خالل اختيار هذا التوقيت بالذات لتسريب

االفتراض بأن املواجهة ستُس���تأنف بحجم واسع أوائل العام

حول قدرات حماس العسكرية.

القادم ،مع مرور سنة على حرب «الرصاص املصبوب».

وبن���ا ًء على ذلك؛ فإنه من���ذ اللحظة التي أصبحت فيها

يأت���ي هذا التكهن في وقت أجم���ع فيه محللون وخبراء

صهاينة على أن التهدي���دات بالعدوان على قطاع غزة «غير

منظومة الصواريخ بعيد ِة املدى التي جتمعها حماس تنفيذية،

مستب َعدة» ،وليست باجلديدة ،مؤكدين أن االحتالل يرمي إلى

اجلدي���ر بالذكر أن هذه التهديدات والتس���ريبات تأتي
على َو ْقع مناظرة س���اخنة أوردتها مختلف وس���ائل اإلعالم

يوجه رسائل للغرب؛ لكي يتقبل هجومه السابق
أن االحتالل ِّ
عل���ى غزة باعتباره «دفاعاً عن النف���س» ،ويتق َّبل أي عدوان

هيئ���ة األركان الس���ابقني جليش االحت�ل�ال« :دان حالوتس

إلى جانب ذلك ،فقد أشار مختصون صهاينة في احلرب

للحرب على غزة؛ حيث ق���ال «يعلون» :إن احلرب على غزة
جاءت متأخرة ،وكان ينبغي شنُّها منذ زمن بعيد ،مبرراً إياها

لوض���ع اجلمهور الصهيوني في حالة َقلَق وخوف مس���تقبلي

فإن املواجهة معها ستكون فقط مسألة وقت.

تهيئة الرأي العام لتق ُّبل ضربة عس���كرية للقطاع ،معتبــرين

رئيسي
الصهيونية ،املقروءة واملس���موعة واملرئية ،جرت بني
َ

قادم بصفته تلك.

وموش���يه يعل���ون» ،ودارت معظمها حول الذكرى الس���نوية

النفس���ية إلى رغبة قيادة الكيان في االس���تمرار في س���رد
املعلومات عن تس���لُّح املقاومة وتطويرها لوس���ائلها القتالية؛

بالقول« :إن الصواريخ كانت تسقط علينا كاملطر ،ولم نستطع
الصبر عل���ى ذلك ،وقد صبرنا كثيراً ،وكان علينا أن نش���ن

يبرر استمرار ارتفاع ميزانية احلرب من جهة ،ومن جهة أخرى

احلرب منذ زمن إليقافها».
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استنفاره لصالح أي حرب مستقبلية يبادر إليها اجليش.

 - 2حجم الضربة :هناك استبعاد إلقدام قوات االحتالل

على حرب جديدة ضد غزة ،بالشكل الذي كانت عليه احلرب

عبر صفحاته ،قبل أن تدك عجالت الدبابات اإلس����رائيلية أرض

الس���ابقة ،وما دام هناك هدوء نسبي يسود املستوطنات في

القطاع ،وصواريخ طائراتها حت ِّول اجلثث إلى أشالء.

قتل أو أس���ر ،فس���يكون من الصعب على االحتالل اخلروج

الصهاينة على قلب احلقائق وتس���ويق األوه���ام ،على أنها

ظل َو ْقف إطالق الصواريخ عليها ،ولم تن ِّفذ املقاومة عمليات

حلرب جديدة.
ومع ذلك؛ فليس من املس���تب َعد استمرار عمليات التوغل

احملدودة على حدود غزة؛ لتحقيق عدة أهداف منها :الوقوف
على جاهزية املقاومة ،واستجالب ردود أفعال منها قد تبرر

احلرب مستقب ً
ال ،والتواصل مع عمالئها في الداخل.

حرب الكلمات:
ليس خفي���اً أن اإلعالم الصهيوني لدي���ه خبرات كبيرة
في مج���ال «حرب الكلم���ات»؛ حيث يض���ع عناوين حروبه،
محددة تخدم هدف التخويف والترهيب
ويستخدمها بدالالت
َّ
بجانب أهداف فرعية ،ويأتي اللجوء اإلسرائيلي لهذه احلرب

ومن غي���ر مبالغة في الق���ول؛ فإن ق���درة اإلعالميني

مس���لَّمات بطريقة فائقة جتعل الش���خص غير امللِم بحقيقة
االحتالل لألراضي الفلس���طينية ينحاز لوجهة نظرهم ،ومن
ثَ َّم يقع في َّ
الشرك الذي رسموه.

والسؤال الذي نكرره دائماً ،في كل حادثة مشابهة للعدوان

اإلسرائيلي ،هو :كيف ميكن أن نقرأ ما ينشره إعالم العدو؟
وما الذي يجعله إعالماً فاع ً
ال حقاً ال س���يما أننا بتنا نعيش
في فضاء العالم املفتوح عبر األقمار االصطناعية وش���بكة
املعلومات الدولية «اإلنترنت»؟

األم���ر األكثر بروزاً في األي���ام األخيرة ،هو :أن اإلعالم

الصهيون���ي يقود حملة حتريض واس���عة قب���ل البدء فع ً
ال

موجهة ضد الفلسطينيني.
الكالمية في إطار «حرب نفسية» َّ

بالع���دوان؛ فقد َحملت صحيفة «معاريف» في أحد أعدادها

غزة ،وحتى قبل أيام قليلة من بدئه الفعلي على األرض ،يصاب

من حماس» ،وهو ما ميكن أن يش��� ِّكل نوعاً من االس���تفزاز،

وبنا ًء على ذل���ك؛ فإن كل من تابع العدوان األخير على قطاع

عنواناً عريض���اً ملفتاً على صفحتها األولى .يقول« :خائفون

بالدهشة الفعلية من تلك املهارة التي متيز بها إعالم االحتالل

بينما نشرت «هآرتس» عنواناً آخر يقول« :في غزة مستعدون

في تضليل ما يخفيه املس���توى العسكري واألمني والسياسي

للحرب» ،وهو ما يصور للجمهور الصهيوني أن غزة دولة قوية

اإلس���رائيلي للقطاع ،وهي املالمح نفسها التي نستنتجها من

تستعد للحرب بامتالكها أسلحة قادرة ،ويجب محاربتها.

كل حرب يخوضها االحتالل ،وما نراه في مثل هذه األيام.

ِ
يكتف اإلعالم بقض مضاجع السياس���يني ،بل تسلل
ولم

هنا من الضرورة مبكــان أن نكش���ـف النقــاب عن قيـام

إلى قلوب وعقول اجلماهير ،ممارساً نوعاً من «اإلرهاب» عليه

ِّ
لتوضـح خلفية
تل أبيب بإنش���ـاء «هيئة اإلعــالم القومي»؛

من خالل تصويره كضحية؛ فالعنوان الرئيس���ي الذي حملته

احلمالت العسكرية على غزة لوسائل اإلعالم والسياسيني،

صحيفة «األس���بوع» يقــول« :واحد من كل ثمانية إسرائيليني

بالتنس���يق مع س���كرتير احلكومة ،ومع قوى األمن املختلفة،

حتت مدى الصواريخ» ،وإل���ى جانب هذا اخلبر خرائط تبينِّ

أعدت املواد
واعترف رئي���س الهيئة «ياردن فاتي���كا» ،بأنها َّ

مدى الصواريخ التي قد تنطلق من غزة باجتاه الكيان.

اإلعالمية التوضيحية واملقابالت والرس���ائل ،وبات املوضوع
اإلعالم���ي يتوحد م���ع عملية اتخاذ الق���رارات في العملية
العسكرية املفترضة.
وهكذا ف����إن احلرب اإلعالمي����ة كانت وما زال����ت من أهم
الوسائل املصاحبة ألزيز الرصاص وهدير القذائف .وأهميتها في
تهيئة أجواء احلرب والتفنن في إدارتها باتت أكثر سمات الفضاء

لهذا؛ فإن البعد ع���ن الواقع والذهاب للتحريض والتضليل

جعل من توفير اخلِ يارات ش���يئاً مح���دوداً أمام صاحب القرار

السياس���ي واألمني في الكيان؛ فليس من املمكن أن يصمد أمام
تعبئة داخلية هدفها األساس���ي هو الدف���ع لتنفيذ املخططات
العدوانية واقعياً ،وما ميكن قوله :إن إعالم االحتالل يعيش حالة
من التجنيد الذاتي «للمصال���ح» اخلاصة بالكيان؛ فهناك دافع

املفتوح ،وما ال ميكن أن ننكره جميعاً خالل األيام التي سبقت هذا

ذاتي داخل مؤسس���اته اإلعالمية يجعل من كل فرد فيها ميارس

العدوان أن اإلعالم اإلس����رائيلي خاض غمار املعركة العس����كرية

دوره «الوطني» دون أن يكون هناك من يجبره على ذلك.
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[ قراءة ]

أن��ور قاس��م اخلض��ري

يف ظ��ل (الصراعات املس��لحة)
يذهب الكث�يرون ملتابعة (س��احة
املعرك��ة) ،حماول�ين االصطف��اف
(م��ع أو ضد) َط َرف جت��اه آخر ،ومن
َّ
مث ق��راءة األمور بـ (ع�ين الرضى)
أو (ع�ين الس��خط) ،م��ن أج��ل نيل
مصاحل ذاتية أو فئوية.
وقليلون هم أولئك الذين يقفون

عرض كتاب:

الحوثية في اليمن...
األطماع المذهبية في ِظل
التحوالت الدولية

خ��ارج أرض املعرك��ة ليبحث��وا عن
(مصدر الفتن��ة) ،متجردين فكريًا
ونفس��يًا م��ن أي تأث�ير (تضليلي)،
قاصدي��ن م��ن ذل��ك اخل��روج م��ن
األزمة وليس َّ
عيش منها.
الت ُّ

ه��ذا ما خي��رج به ق��ارئ كتاب:

(احلوثي��ة يف اليم��ن ...األطماع
املذهبي��ة يف ظ��ل التح��والت
الدولي��ة) ،وال��ذي صدر ع��ن مركز
اجلزي��رة العربي��ة للدراس��ات
والبح��وث بصنع��اء بالتع��اون م��ع
املركز العريب للدراس��ات اإلنسانية
بالقاهرة.
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ه����ذا الكتاب

الذي ميث����ل بحثاً
مطوالً ودراس����ة
ش����املة

ح����ول

إن الصراع الذي بدا حمدودًا قبل مخس سنوات بني الدولة

الفِ ــ َرق  -اخلوارج

اخلليجية والعربية والدولية على الصعيدين( :السياس��ي

 -إلى اليمن جعل

ومترد احلوثي ،أصبح اليوم مثارًا الهتمام األنظمة
اليمنية
ُّ

والشيعة حتديداً

واإلعالمي)

منه����ا مس����رحاً
للصر ا ع����ا ت

احلوثي����ة كحركة

املسلحة املستندة

واحل����رب كأزمة،

إل����ى (العقي����دة)

حت����ى ش����هر ذي

و(املذه����ب) .كما

احلجة م����ن عام

1429ه����ـ  -كما

تفي����د املقدمة -

أعده مجموعة من الباحث��ي�ن .وهو جريء في طرحه ،مليء
َّ

بالش����واهد والبيانات واملعلومات ،عميق في حتليله ،صادق

في لهجته وخطابه ،يربط بني التاريخ والدين والسياسة رغم
سهولة طرحه وبساطة عبارته .وهو وإن لم يكن اجلهد األول
قدم املوضوع
على الساحة اليمنية الذي يتناول القضية ،لكنه َّ

بشمولية تُنَاسب حجمه.

إن الص����راع الذي بدا محدوداً قبل خمس س����نوات بني
الدول����ة اليمنية ومت ُّرد احلوثي ،أصب����ح اليوم مثاراً الهتمام

رس����م الباحثون
مالم����ح املنطقة

العربي����ة ،الت����ي أصبحت تعي����ش بني مطرق����ة الصراعات

الداخلية وس����ندان التآمر اخلارج����ي؛ مب ِّينني كيف أن هذه
ص����ف (الفوضى اخل َّ
القة)،
األوضاع ،الت����ي يصدق عليها َو ْ
باإلضافة إلى أجواء مينية محلية  -أتى الكالم عنها في ثنايا

البحث  -هيأت حلركة احلوثي فرصة ال تُع َّوض.

احلوثية النشأة واملسار:

هذا هو عنوان الباب األول من الكتاب ،وقد شمل أربعة

فصول:

األنظم����ة اخلليجية والعربي����ة والدولية عل����ى الصعيدين:

الفص��ل األول :كان متهي����داً يبحث في مواطن االفتراق

وه����و  -حس����ب رأي الباحث��ي�ن  -نتيجة تراكمات س����ابقة
وتفاعالت ماضية ،و َز ْر ٌع آتى أ ُ ُكله ،فأصبح اليمانيون يجنون

يؤك����د الباحثون على أن االختالف بني هذين الفريقني مث َبت
تاريخياً وعقدياً؛ فقد كفَّر ٌّ
كل من الطرفني اآلخر َو ْف َق أصول

(السياس����ي واإلعالمي) وإلى حدٍّ ما على الصعيد الديني.

الشوك في (زمن احلصاد).

ورغم اس����تياء الباحثني من الدماء التي تُهراق واألنفس

وااللتق����اء بني الزيدية واإلمامية(  (اإلثني عش����رية)؛ حيث

مذهبه ،وحدثت بينهما مواجهات مس����لحة .لكن على الرغم

مس����ائل اخلالف ب��ي�ن الزيدية واإلمامية (اإلثني عش����رية)

التي تُش���� َّرد واملصالح التي تُ َد َّمر ،إال أنه����م لم يترددوا في
تقدمي ش����هادتهم على الواقع َوفْقاً مل����ا لديهم من معلومات

الزيدية ،وينتمي إليها بدر الدين احلوثي وغيره من املرجعيات

الزلة وتتعاظ����م الفتنة ويغيب احلق؛ وحت����ى ال يلج األعداء

ما جعل بدر ال ِّدين احلوثي يؤلف رسالة في هذا الشأن .ومن

وحقائق (للمسيء بإساءته وللمخطئ بخطئه) ،حتى ال تتكرر
من األبواب املش����رعة؛ وحتى تُراجع األطراف أنفس����ها؛ ألن
للمقدمات نتائج.

وقد أعط����ى الباحثون في مدخل الكت����اب خلفية عامة

ح����ول اجلغرافيا الديني����ة واملذهبية لليمن خ��ل�ال تاريخها
بشكل موجز ،باعتبار أن هذا االستقراء التاريخي يقدِّ م دلي ً
ال

عل����ى أن اليمن – نظراً ملوقعه����ا اجلغرافي  -تقع في دائرة

االستهداف (السياسي املؤدلج) ،وهو ما جعلها تضم تشكيلة
(فسيفسائية) من األديان والفِ َرق خالل تاريخها؛ إال أن دخول

فقد كان هناك آراء مش����تركة بني اجلارودية (وهي من فرق
املذهبية في صعــدة) وبني اإلماميــة (اإلثني عشرية) ،وهو

ث َّم يرى الباحثون أن اجلارودية ش����كلت بوابة لإلثني عشرية،
وهذا ما يفسر طبيعة االلتقاء بني فكر احلوثيني املنتمني إلى

اجلارودية والثورة اإليرانية (اإلثني عشرية).

وف����ي مبحث آخر يتحدث الكتاب عن أثر س����قوط دولة
اإلمامة على يد أتباع املذهب الزيدي في اليمن ،والذي ش َّكل

منعطفاً مهماً في ش����عور أتباع املذهب الذين خاضوا معارك
(  تُطلَق لفظة (اإلمامية) في اليمن على كل ما له صلة بحكم األئمة الزيديني؛ فهي
حتمل معناً سياسياً وليس عقدياً ،على خالف مفهوم (اإلمامية) في كتب العقائد.
لذا جرى التمييز والتنبيه!

العدد 269

83

وفي مبحث ثالث يتناول الباحثون أثر (والية الفقيه) وقيام الدولة اإلمامية (اإلثني عشرية) في إيران
شرسة الس����تعادة مركزهم السياس����ي الذي ميثل جزءاً من

األول حملة عن األبعاد املذهبية والطائفية في حركة احلوثي،

الباحثون مجريات األحداث التي حت َّولت معها مشاعر بعض

السياس����ي للحوثية وطبيعة التعاط����ي (البراغماتي) الذي

فكرهم السياس����ي ونظريتهم العقدية في السياسة .ويرصد
عناصر الزيدية من السلبية إلى الفعل واحلركة والظهور.

وف����ي املبحث الثان����ي حتدثوا عن االنتم����اء الفكري والوالء

متارس����ه احلوثية في احلركة والسياسة .أما املبحث الثالث

وفي مبحث ثال����ث يتناول الباحثون أث����ر (والية الفقيه)

ف َيع����رِ ض ألهداف وأجندة حركة احلوثي السياس����ية ،والتي

لدى الزيدية الستعادة دولتهم .وما ترتب على وجود القواسم
ُ
وتقاطع
الفكرية واملصلحية املشتركة بني الطرفني :من التقاء

حركي وفكري وثوري مس����لح؛ ليكون ق����وة محلية وإقليمية
على غرار (حزب الل����ه) في لبنان .وفي املبحث الرابع يقدِّم

اإليرانية موقع اليمن من مشروعها التوسعي في املنطقة ،في

الفصل الرابع :يحدد الكتاب مصادر القوة التي امتلكتها

وقيام الدولة اإلمامية (اإلثني عشرية) في إيران بإعادة األمل

سياس����ي انعكس في حرك����ة احلوثي؛ حيث ل����م تُغفِ ل الثورة
حني يرى احلوثيون فيها أسوة لهم الستعادة مجدهم القدمي.

وف����ي املبحث الرابع :يحلل الباحث����ون موقف اجلمهورية

ميكن اختصارها في قيام تنظيم سياس����ي مذهبي ذي طابع

الباحثون املالمح العامة حلركة احلوثي.

حركة احلوثي في هذا الفصل ،من خالل ثالثة مباحث:

املبحث األول :يتناول نق����اط القوة الذاتية واملوضوعية

اليمنية من املذهب اإلمامي (اإلثني عشري) ،وكيف أن القوى
موحداً تتفق عليه
الثورية لم تكن متلك مشروعاً فكرياً وسياسياً َّ

 -حسب رأي الباحثني  -استناد احلركة إلى مذهب ينتسب

ومن ث َّم فلم تكن الدولة الناش����ئة ذات بُ ْعد أيديولوجي مصادم

ألف عام ،وتتميز بوالئها له ،وعاش����ت خارج سلطة الدولة،

غير القضاء على (حكم اإلمام) بوصفه حكماً ظاملاً مس����تبداً،
للدين واملذاهب املنتسبة إليه .ويسجلون موقف اليمن الداعم

للث����ورة اإليرانية في بداياتها ث َّم اصطفافها إلى جانب العراق

الت����ي توفرت للحركة ،والفرص الت����ي تهيأت لها .ومن ذلك
لـ (آل البيت) ،وانطالقها من بيئة حضنت املذهب ألكثر من
وتو ُّفر الس��ل�اح وجتارة الس��ل�اح في منطقتها .ومنها أيضاً
ُ
وتقاطع سابق مع
وجود غطاء سياس����ي ،وحلفاء سياسيني،

والدول العربية في مواجهة ما ُعرف في ما بعد بتصدير الثورة
اإليرانية .وهو ما ُس����جل على اليمن إيرانياً ،وظل محفوراً في

مؤمنة بأفكاره.

مطلع الثمانينيات في اليمن ومن خالل مسار متصاعد أغفلته

ضدها.

ذاكرة القيادة (اإلثني عش����رية) في إيران ،وهي التي ال تنسى
املظلوميات التاريخية .ومن ثَ َّم بدأت بالتبش����ير بأفكارها منذ
ِحسن نية أو جهل.
حكومة اليمن ،رمبا ب ُ

الفص��ل الثاين :يتناول مولد ونشأة احلوثية ،ويستوقفنا

هنا رب����ط الباحثِني بني ظروف املنطقة التي ش����هدت مولد

الثورة اإليرانية ،وكيف أن هذه الثورة بدأت تبحث عن موطن
َق���� َدم لها في بقية املناطق التي يوجد فيها الش����يعة ،وكيف

احلزب احلاكم ،وق����وى متغلغلة في الس����لطة موالية للتيار
املبحث الثاني :يبينِّ نقاط الضعف التي وفرت للمتربصني
أرض����اً خصبة لزرع بذور التمرد على الس����لطة وحتريضهم
املبحث الثالث :يش����ير الباحثون في����ه إلى املخاطر التي

جتاهلها احلوثيون فــي سـَـيْرهم احلركــي ومواقفهم ،ومنهـا

التوجه إلى ممارسة العنف ،والذي
 حسب رأي الباحثني -ُّ
ميثل في بيئ����ة كاليمن ولوجاً إلى املنطق����ة احمل َّرمة ،ومنها

اس����تطاعت التغلغل في اليمن؛ ِلتُوجد نشاطاً ثقافياً وفكرياً

أيضاً التركيبة السكانية للمجتمع اليمني ،والتي تزخر بتن ُّوع
وساللي َ
وط َبقي ،وذلك يجعلها قابلة للتفتت
ِعرقي
َ
ومذهبِي ُ

بـ (تنظيم الش����باب املؤمن) .ويتط����رق الباحثون إلى قضية

حــرب أهلية ،ال سمح الله.

يتقاطع معها ويلتقي في قواسم مشتركة من خالل ما ُعرف

مهم����ة ،وهي حقيقة اخلالف بني الزيدي����ة واحلوثيني ،عبر

مناقش����ة فكرية وتقييم ملواقف األطراف من بعضها البعض

وتبادل األدوار بينهم.

الفص��ل الثال��ث :يقابلنا فيه احلديث عن منهج احلوثية

وفكرها ومسارها احلركي؛ حيث يق ِّدم الباحثون في املبحث
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والتطاحن في حال أثيرت فيها فتنة؛ وهو ما قــد يؤدي إلى
كما يرى الباحثون أنها جتاهل����ت األطماع األجنبية في

التدخُّ ل في ش����ؤون البالد واملجتمع على حني صراع وغفلة
من أهله؛ هذا إضافة إلى أن املؤش����رات جميعاً (االقتصادية
واالجتماعية ،الثقافية والتعليمية ،األمنية والسياس����ية) تدل
على أنَّ أوضاع اليمنيني ،وإن بدت في ظاهرها تتحسن؛ إال

يتناول الكتاب العوامل المساعدة على بقاء األزمة ،والتي تتوزع على الظرف الزماني والمكاني والبيئة واألطراف المتصارعة عمومًا

أنها تعود إلى الوراء؛ وليس ينقصها ما يزيد من تدهورها.

السياس����ية التي تهدف إلى إبادة (الهاشميني) والقضاء على

حتت هذا العنوان جاء الباب الثاني ،وهو كس����ابقه مليء
باملعلومات والنقوالت ،ويغطي جزءاً كبيراً من البحث .ويضم

تارة ،و(الس����لفية) تارة أخرى ،و(اإلخوانية) ثالثة ،باعتبارهم

املواجهة والنتائج واملواقف واآلثار:

الباب الثاني متهيداً وأربعة فصول:

الفص��ل األول :يتحدث عن احل����رب وجهود املصاحلة؛

حيث تناول الباحثون في خمس����ة مباحث مجريات احلروب

اخلمسة ،التي دارت رحاها خالل خمسة أعوام ،بني الدولة

واحلوثيني ،بشيء من االستطراد والتتبع ،وبصورة تربط بني

األحداث واملواقف واملجريات التي رافقت هذه احلروب ،وهو
ما يعطي القارئ رؤية شاملة وقدرة على التحليل الذاتي.

صص للحديث عن جهود الوساطة
أما املبحث السادس فخُ ِّ

واملصاحلة الداخلية واخلارجية ،والفش����ل املس����تمر الذي

حلق بها .وقد عرض الكتاب للجان الوس����اطة واالتفاقيات
والش����روط التي كانت تطرح ،والنتائ����ج التي كانت تَعقُب كل

مرحلة من مراحل الوساطة.

(الزيدية) – بزعمهم  -إلى أط����راف ينعتونها بـ (الوهابية)
أعداء للمذهب ومتحالفني مع الس����لطة؛ ومتتد للتحدث عن
الواليات املتحدة األمريكية دولياً والسعودية(  إقليمياً.

كما يناقش فكرة أن يكون احلوثيون أنفس����هم  -كحركة
ترى في احلرب سبي ً
ال لتجييش القوى املذهبية واالجتماعية
في مشروعها السياسي املس����لح بحافز الدفاع عن وجودها
ومصاحلها  -طرفاً مستفيداً من احلرب الدائرة عليهم.

كما يناقش الكتاب أيضاً فكرة أن تكون الواليات املتحدة
األمريكي����ة طرفاً مس����تفيداً من احلرب؛ خاص����ة وأنها لم
تَغِ ب عن املوضوع وهي املس����ته َدفة بشعار احلوثيني( :املوت

ألمريكا ...املوت إلس����رائيل) ،في حني أنه����ا ترفض إدراج
احلوثيني في قائمة اإلرهاب حتى الساعة.

ث َّم يناقش الكتاب مدى اس����تفادة إيران الس����اعية إلى
توسيع دائرة نفوذها السياس����ي في املنطقة؛ لتمتلك مزيداً

الفص��ل الثاين :تناول الباحث����ون فيه مواقف األطراف

م����ن نقاط القوة في تفاوضها مع الغرب والتأثير على بُعدِ ها

وحكومت����ه في املبحث األول؛ وموق����ف أحزاب املعارضة في

ليبيا كطرف جرى احلديث عنه بقوة في األزمة؛ فليبيا تريد

الداخلية بش����يء من التحليل؛ ومنها موقف احلزب احلاكم
املبحث الثاني.

اإلقليمي .وباإلضافة إلى إيران يناقش الكتاب مدى استفادة

من����ذ زمن بعيد موطن قدم لها ف����ي اليمن ،وجتمعها بإيران

املبح��ث الثال��ث :يَعرِ ض ملواقف علماء اليمن باعتبارهم

ِصالت مش����بوهة ،ويدعو زعيمها في أكثر من مناس����بة إلى

الفص��ل الثالث :يَعرِ ض ملواقف أطراف خارجية ،ومنها:

الصوفية والشيعية في إفريقيا.

قوة اجتماعية لها تأثيرها.

املوقف األمريكي والسعودي واإليراني.

إقام����ة «الدولة الفاطمية الثانية» وه����ي ترعى اليوم الطرق
الفص��ل الثاين :يتناول الكتاب العوامل املس����اعدة على

الفص��ل الراب��ع :تط َّرق إلى اآلث����ار التي خلَّفتها احلرب
على اليمن (سياسياً ،واقتصادياً ،واجتماعياً).

بق����اء األزمة ،والتي تتوزع بحس����ب الباحث��ي�ن على الظرف
الزماني واملكاني والبيئة واألطراف املتصارعة عموماً .وهي

حتت ه����ذا العنوان جاء الباب الثال����ث الذي توزع على

فاجلهل ،والفقر ،والفساد الوظيفي ،وتو ُّفر السالح ،وضعف

من املستفيد؟ وما هو املستقبل؟

خمسة فصول.

الفص��ل األول :يتن����اول األطراف املس����تفيدة من بقاء

األزمة؛ وهو أول سؤال يخطر للمتابع عند احلديث عن هذا

الصراع.

ويناقش الكتاب االحتم����االت الواردة في األطراف التي

ميكن أن تستفيد من احلرب ،سواء ما يُطرح حول وجود تيار
مســتفيد فــــي الســلطة اليمنيـة أو القيــادة السـياســية،

أو األطراف التي يتهمها احلوثيون ،والتي تتأرجح من القيادة

مبجموعها تتفاعل معاً لتعيد صياغة ذاتها بش����كل أو بآخر؛
(  جرى إقحام السعودية في الصراع الدائر في صعدة في اخلطاب التعبوي للحوثيني
وعلى الصعيد اإلعالمي لهم قبل استهدافهم لها بفترة طويلة ،وكان الهدف من ذلك
هو إشعار أتباع احلركة بوجود صراع (طائفي – سياسي) تتولى السعودية ِك ْبره
إضافة إلى الواليات املتحدة .انظر  -مث ً
ال  -اتهام يحيى احلوثي للسعودية بأنها
«احتلت بلدنا» ،وبأن احلكومة اليمنية تتهرب من اتفاق الدوحة وتواصل متاجرتها
بالدماء اليمنية «تنفيذاً لرغبة السعوديني؛ لذلك فإن التوقعات تقول بأن احلرب
ستكون طويلة» ،من مقابلة له مع وكالة «قدس برس» لألنباءwww.almenpar. ،
 ،comفي 2008/7/12م .وانظــر :قول عبــد امللك احلوثي« :موقف السعودية
 كما يبدو  -سلبي ولألسف ،وكما نلحظ؛ فإن السعوديني يس َت ْعدوننا ،مع أنَّا لسناأعدا ًء لهم ،ولم يسبق منَّا أي اعتداءات عليهم ،وال يوجد لدينا أي مشاريع تآمرية
عليهم ،لكنهم يدورون في الفلك األمريكي ،ويتسابقون مع النظام اليمني أيهم يتقرب
إلى األمريكان واليهود أكثر « في حوار مع صحيفة األهاليwww.almenpar. ،
 ،comفي 2008/6/24م.
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ِ
الباحثين بين ظروف المنطقة التي شهدت مولد الثورة اإليرانية
ويستوقفنا هنا َر ْب ُط
سلطة القانون ،وغياب الرادع الديني واألخــالقي ،وغيــاب

األمور إلى نصابها الصحيح.

ضعف تقدير الوضع ،أو تقدي����ره خطأ ،كل ذلك أوقع البلد

أنه ال ميكن تقدمي توصيات مباش����رة ،كون األزمة احلالية

أو ضعف النظر إلى مصالح الوطن العليا .هذا باإلضافة إلى

كما يرى الباحثون وهم يضعون جملة من التوصيات،

في مصائد احلوثيني .كما أن هناك العوامل اخلارجية التي
كانت وستبقى سبباً في تأجيج األزمة.

م����ن القواعد التي يجب التزامها حلل األزمة .وهي حزمة

عل����ى املنطقة ،وذلك ف����ي إطار موقف األطراف املباش����رة

ومشايخ القبائل وعموم أبناء املجتمع ،وحتى الدول املجاورة

الفص��ل الثالث :يتحدث عن مس����تقبل احلرب وآثارها

للصراع وتقييم أدائها ،وفي ظل معطيات اجلغرافيا والواقع
االجتماعي .ويقدِّ م الباحثون رؤيتهم هذه في ظل مؤش����رات

احلروب السابقة ،والتي أثبتت أن هناك سا ِب َق إعداد من قِ َبل
احلوثيني وإصراراً على مواصل����ة القتال؛ لتحقيق األهداف
السياسية والعسكرية للحركة.

الفصل الرابع :يَعرِ ض الكتاب فيه ملستقبل الطائفية في

اليم����ن ،على خلفية اآلثار الت����ي نتجت عن حرب احلوثيني،

وعلى خلفي����ة بعض التصريحات التي ب����دأت تُطلِقها رموز

زيدي����ة .هي ف����ي احلقيق����ة موالية للحوثي��ي�ن ،واحلمالت

اإلعالمية التي تش����نها صحف محلي����ة حول بعض التيارات
السنية في اليمن.
واملذاهب ُّ

أعم����ق مما هي عليه في الس����طح ،لكنهم يقدِّ مون حزمة

يخاطب فيها الباحثون القيادة السياسية والسلطة والعلماء

لليمن باعتبارها املتضررة من أي انفالت في اليمن.

لق����د حاول الباحثون اإلجابة عن األس����ئلة املطروحة

ف����ي األزمة :مالدوافع مِ ن ورائها؟ َمن األطراف احلقيقية

حد املواجهات
الالعبة فيها؟ وكيف جرت األمور حتى بلغت َّ
���اع لتفادي احلرب ،أو إنهائها؟
املسلحة؟ وهل بُذلت مس� ٍ
ومن يتحمل مس����ؤولية ما يجري؟ وملاذا؟ وما هي النتائج
املترتبة على هذا احلدث الذي استمر قرابة خمسة أعوام

ما بني ٍ
مد وجزر؟ ومن املس����تفيد منه؟ وما مسـتقبل هذه
األزمــة واحلــرب؟ وما هو الس����بيل إلى اخلروج من هذه

األزمة؟

لقد جاء الكتاب في عمومه مليئاً باملعلومات والبيانات؛

الفصل اخلامس :يطرح الباحثون فيه األس����س الكفيلة

وج َمع بني القراءة التاريخية والفكرية والسياسية للحدث؛
َ

شبه إجماع على أن مت ُّرد احلوثي يقوم بالدرجة األولى على

شملت كافة الكتب والتقارير واملجالت والصحف واملواقع
الت����ي تُقَابِلنا في هوامش البحث؛ لذا جاء أكثر ش����موالً؛

بإنه����اء احلرب ومعاجلة األزمة من وجهة نظرهم؛ ألن هناك
أساس عقدي وفكري ،وهو ما يعني أن املنتمي لهذه احلركة
يرى أن ما يق����وم به واجباً دينياً؛ لذلك فإن أَولَى األس����س

الكفيلة بحل األزمة هو احلوار.

وهذه األسس – بحس����ب الباحثني  -تتوزع على القيادة

السياس����ية التي يجب أن تُراجع حس����اباتها ،وأن ترجع إلى
العلماء واملفكرين وتوس����ع دائرة الش����ورى؛ وكذلك األحزاب
والقي����ادات احلزبي����ة التي أهملت اإلس��ل�ام كمرجعية عليا
لألمة .وتتس����ع آليات هذه األسس على احلوارات ،واملناهج

العلمية ،وتفعيل القضاء كجهاز مس����تقل ،واإلعالم كوسيلة
ِل َبث الوعي َ
وخلْق حالة من األُلفة.

السبيل للخروج من األزمة:

يق����دِّم الباحثون في الباب الرابع جملة من النتائج ،وهي
في نظرهم خالصة ما توصلوا إليه ،وهي متثل منطلقاً يجب
ضع احللول املباش����رة والتفصيلية لألزمة؛
األخ����ذ به عند َو ْ
فهي متثل أساس����اً لفهم املش����كلة وأبعادها ،ومقدمة إلعادة
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وهو  -بدون شك  -استفاد من ك ِّم املراجع واملصادر التي

بحيث ميثل مرجعاً مهماً في القضية.

ويُش���� َهد للكتاب أنه لم يقف مع أي طرف من أطراف

النزاع ض����د اآلخر ،بل انطلق من رؤية موضوعية حيادية
مس����تقلة ،باعتب����اره ال ميثل جهداً ص����ادراً عن مصلحة
ذاتية؛ لهذا توقع الباحثون ابتدا ًء عدم رضا بعض أطراف

الصراع عنه.

ويؤك����د الباحثون في نهاي����ة البحث عل����ى أن َج ْهل

الكثيرين بأبعاد القضي����ة واعتمادهم على ظواهر األمور
دفع بهم إلى تسطيح املسألة وتناولها في إطار من اإلثارة

أو املكاي����دات؛ وأن تغييب الكثيرين جلانب الفكر والتأثير

الديني حصر زاوية النظر في اجلانب العسكري واملسلح
فق����ط؛ وأن تعتيم الدولة وحركة احلوثي ألبعاد املس����ألة

وطبيعة اخلالف الذي على أساس����ه انطلقت الش����رارة
األولى فتح أبواب التأويالت املتباينة.
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[ اقتصاد ]

المسؤولية االجتماعية
للشركات في المفهوم
اإلسالمي
د .هاين بن عبد اهلل اجلبري

لقد ش���اع مؤخراً التأكيد على ما يسمى بـ( :املسؤولية
االجتماعية للش���ركات) الذي يعني :إس���هام رجال األعمال
في األعمال االجتماعية والتطوعية والقيام بدور بارز حيال
رعاية املجتمع بأفراده وبيئته ،وكان انطالق ذلك من دعوات
وجهها األم�ي�ن العام لألمم املتحدة ،لتقوم قِ طاعات األعمال
َّ
بدورها في مجاالت حقوق اإلنس���ان والعمل والبيئة؛ لتكون
جزءاً من احلل في مواجهة حتديات العوملة.
وااللتزام باملس���ؤولية االجتماعية يقضي بأن أي منشأة
يجب أن ال تكتفي باس���تغالل امل���وارد املتاحة لها مبا يخدم
أهدافه���ا االقتصادية فق���ط ،بل إن مس���ؤوليتها متتد إلى
مواجه���ة املتطلبات االجتماعية ،والتي تؤدي الكتس���اب ثقة
اجلمه���ور ورضا املس���تهلكني ،وهو ما يس���اعد في خدمة
أهداف املنشأة االقتصادية .وبنا ًء على هذا ال بد أن تساهم
املنشأة في حتقيق رفاهية املجتمع بتحسني الظروف البيئية،
ورعاية شؤون العاملني ،وحتقيق الرفاهية لهم ،وتوفير األمن
والرعاي���ة الصحي���ة واالجتماعية ،وهو م���ا ينعكس بدوره
على خدمة نشاط املنش���أة .وهو دور يتجاوز حدود الشركة
وعامِ لِيها إلى املجتم���ع والتأثير فيه ،وهو في حقيقته التزام
أخالقي واعتراف بفضل املجتم���ع عليها في الرفاهية التي
وصلت إليها.
َ
يحظ بتأصيل ش���رعي ،مع كونه من
وه���ذا املوضوع لم
املعاني املتأصلة في اإلس�ل�ام ،وسأحاول في هذه الورقــات
أن أتلمس جوانب من تأصيل هذا املعنى.
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رعاية اإلسالم للمصاحل العامة واخلاصة:
إن الدور املطلوب من الش���ركات خار ٌج عن نطاق بحثها
عن الربح ،أو عن الهدف اخلاص الذي أقيمت من أَ ْجله؛ إنه
دور واسع متأ ِّكد في التشريع اإلسالمي ،وهو في تأكيده لهذا
واخلاصة،
الدور ينطلق من مبدأ موازنته بني املصالح العامة
َّ
التي تؤدي إلى اس���تقامة املجتمع؛ فاحلري���ة الفردية وحق
التملُّك ،وحق التص ُّرف في الـ ُملْك الش���خصي ونحوها ،مع
أنها مكفولة في اإلس�ل�ام ،لكنها لم تُتْرك فوضى؛ فللمجتمع
حس���ابه ،ولأله���داف العلي���ا واملقاصد العظيم���ة قيمتها
ومكانتها.
معان
ولهذا التناغم بني املصالح جند اإلسالم يؤكد على ٍ
هي من آثار هذا التناغم؛ فإحسان العمل وإتقانه ،عبادة لله؛
ألن ثمرة العمل تفيد اجلماعة وتعود عليهم بالنفع.
وكل ف���رد مطلوب من���ه أن يراعي مصال���ح اجلماعة
كأنه ح���ارس لها .يقول « :#كلكم راع وكلكم مس���ؤول عن
رعيته».
والتع���اون بني أفراد املجتمع وهيئات���ه مطلوب ،إذا كان
{و َت َع َاو ُن���وا َعلَى ا ْلب ِِّر
مؤدي���اً ملصلحة املجتمع .قال  -تعالى َ :-
َوال َّتق َْوى َوال َت َع َاو ُنوا َعلَى اإلث ِْم وا ْل ُع ْد َو ِان} [املائدة.]٢ :
كما طلب من األف���راد والهيئات حماية الضعفاء ورعاية
مصاحلهــم وصيانتهاِ ،
وحفْ���ظ أموالهم ،وإغناءهــم .قــال
 صحيح البخاري ،)2554( :وصحيح مسلم .)1829( :عن ابن عمر ،رضي الله
عنهما.

تداعى له سائر اجلسد بالس���هر واحلمى» .ويصور أيضاً

واملسكني كاملجاهد في س���بيل الله ،أو القائم الليل الصائم
النهار».
ولم يحصر اإلحسان في بذل املال فقط ،بل كل مساعدة
حملت���اج لها ،وكل منفعة تعود على املجتمع أو البيئة ،هي نوع
م���ن الصدقة التي يؤجر عليها .قال « :#كل ُس�ل�امِ ي من
الن���اس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الش���مس؛ تعدل بني
اثن�ي�ن صدقــة ،وتُعني الرجل على دابت���ه؛ فتحمــله عليهـا
أو ترفع عليها متـاعه صدق���ة ،والكلمـــة الطيبـــة صدقـة
ومتي���ط األذى عن الطريق صدقة» ،وقال « :#لقد رأيت
رج ً
ال يتقلَّب في اجلنة في ش���جرة قطعها من ظهر الطريق
كانت تؤذي املسلمني» .ويؤكد فضل إعانة املسلمني ودعمِ هم
املعنوي ومساندتهم النفسية ،فيقول « :#من كان في حاجة
أخي���ه كان الله ف���ي حاجته ،ومن ف َّرج عن مس���لم كربة من
ُك��� َرب الدنيا ف��� َّرج الله عنه كربة من ُك��� َرب يــوم القيــامة،
ومن ستر مسلماً ستــره اللــه يــوم القيامــة» .فاملجتمــع
كلــه  -في اإلس�ل�ام  -جسد واحد ،يحس إحساساً واحداً،

التعاون والتكافل بني املؤمن واملؤمن ،فيقول« :املؤمن للمؤمن
كالبنيان يش ُّد بعضه بعضاً».
احلكم التكليفي هلذا الدور:
باعث القيام باملس���ؤلية االجتماعية في ظل الفلس���فة
املادية للحياة ،هو ضمان استمرار الشركات في مجال عملها
على املدى الطويل ،كما أنها تس���اعد ف���ي تعزيز مصداقية
املنشأة والثقة في أعمالها وتستقطب الكفاءات إليها.
أما في النظر الش���رعي ،فباعث هذا الدور هو التكليف
الشرعي الرباني الذي يقوم به اإلنسان طلباً لثواب الله ورجاء
بركته ،ومناطه األخالقيات اإلس�ل�امية التي تأخذ بزمام كل
فضيلة ،فتجعلها مطلوبة؛ فبعضها على س���بيل االستحباب،
وبعضها على س���بيل التأكد أو الوجوب على حسب املصالح
املترتبة عليها في الدنيا واآلخرة.
ولذا؛ فإنه ال ميكن حص���ر األعمال الداخلة في نطاق
املس���ؤولية االجتماعية وإن أمكن فرزها في مجاالت؛ إذ كل
املصالح التي حث عليها الش���رع (إيجاباً أو استحباباً) داخلة
في نطاق هذه الشركات و ُق ْد َراتها وأحوالها .يقول ابن تيمية:
( التنوع قد يكون في الوجوب تارة ،وفي االس���تحباب أخرى،
فاألول :مثل ما يجب على قوم الزكاة ،وعلى قوم تعليم العلم،
وأما في االس���تحباب فهو أبلغ ...فكل شخص إمنا يُستَحب
ل���ه من األعمال ما يقدر عليه ويفعله وينتفع به ،واألفضل له
من األعمال ما كان أنفع ،وه���ذا يتنوع تنوعاً عظيماً؛ فأكثر
اخللق يكون املس���تحب لهم ما ليس ه���و األفضل مطلقاً).
وعن أبي هريرة  -رضي الله عنه  -أن رس���ول الله  #قال:
«مــن أنفــق زوجني في سـبيل اللـــه نــودي فــي اجلنـــة:
يا عبد الله! هذا خير؛ فإن كان من أهل الصالة دعي من باب
الصالة ،وإن كان من أه���ل الصدقة دعي من باب الصدقة،
وم���ن كان من أهل الصيام دعي من ب���اب الريان» ،فقال أبو
بك���ر :فهل يدعى أح���د من هذه األبواب كله���ا؟ قال« :نعم!
وأرجو أن تكون منهم».(1
قال ابن عبد البـر( :في هذا احلديث :أن أعمــال البــر
ال يُفتَح في األغلب لإلنس���ان الواحد ف���ي جميعها ،وإنَّ َم ْن
ُفتح له في ش���يء منه���ا ُحرِ م غيرها ف���ي األغلب ،وأنه قد

 صحيح البخاري ،)5353( :وصحيح مسلم .)2982( :عن ابن عمر ،رضي الله عنه.
 صحيح البخاري ،)2707( :وصحيح مسلم .)1009( :عن أبي هريرة ،رضي الله عنه.
 صحيح البخاري ،)652( :وصحيح مسلم .)1914( :عن أبي هريرة ،رضي الله عنه.
 صحيح البخاري ،)2442( :وصحيح مسلم .)2580( :عن ابن عمر ،رضي الله عنه.

 صحيح البخاري ،)6011( :وصحيح مسلم .)2586( :عن النعمان بن بشير ،رضي الله عنه.
 صحيح البخاري ،)481( :وصحيح مسلم .)2585( :عن أبي بردة ،رضي الله عنه.
 انظر :قواعد األحكام ،للعز بن عبد السالم.)75/1( :
 مجموع الفتاوى.)119/19( :
 معناها :أنفق شيئني من نوع واحد ،نحو :درهمني ،أو دينارين أو ص ِّل ركعتني،
واملراد أقل التكرار.
 (1صحيح البخاري ،)1897( :وصحيح مسلم.)1027( :

اضونَ َعلَى طَ َعا ِم
يم َ )#^١٧^#وال حَ َت ُّ
 تعالى { :-كَ َّال َبل َّال ُت ْكرِ ُمونَ ال َْي ِت َال ِْـم ْس ِكنيِ} [الفجر ،]١٨ - ١٧ :و قال « :#الساعي على األرملة

ويص���ور ذلك النبي  ،#فيقولَ « :مثَ���ل املؤمنني في توا ِّدهم
وتراحمهم وتعاطفهم ،كمثل اجلس���د :إذا اشتكى منه عضو
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تُفتح في جميعها للقليل من الن���اس) .وكذلك؛ فإن الدور
االجتماعي املطلوب مق َّيد بقيود الش���رع؛ فليس منه مخالفة
تقحم احملرمات.
الواجب الشرعي وال ُّ
أُ ُسس املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم:
املسؤولية االجتماعية في اإلسالم التي يدخل في نطاقها
كل هذا الرصيد الضخم من األعمال ،تقوم على ثالثة أ ُ ُسس
تظهر فيها فلس���فة التشريع اإلس�ل�امي لهذا الدور ،وهذه
األسس ،هي :اإلميان ،والقسط ،والتكا ُمل.

هي من ف���روض الكفايات .يقول ابن تيمي���ة( :الناس ال بد
لهم من طعام يأكلونه ،وثياب يلبسونها ،ومساكن يسكنونها...
ولهذا قال غي���ر واحد من الفقهاء من أصحاب الش���افعي
وأحم���د بن حنبل وغيرهم :إن ه���ذه الصناعات فرض على
الكفاية؛ فإنه ال تتم مصلحة الناس إال بها).
ف���كل عمل يترتب عليه مصلحة وأراد به عامِ له وجه الله
 تعالى  -كان عبادة يثاب عليها ويؤجر ،وهذا املعنى هو أولاألُ ُسس التي تقوم عليها املسؤولية االجتماعية.

ويوجه وجدانه ويُحيي
إن اإلميان يثير الضمير اإلنساني
ِّ
ش���عوره بالواجب؛ فيكون هو الدافع األصلي الذي يدفع إلى
القيام باملس���ؤولية االجتماعية ،ثم يأتي التش���ريع والنظام
ليؤكد هذا الدور املطلوب ،كما أن اإلسالم يترك املجال رحباً
ملن أراد أن يزيد ما يش���اء في دَورِ ه؛ فإنَّ كل ما يقدمه يزيده
قرباً من الله ،تعالى .وم���ا يبذله فـي الدنيــا ،يعوضـه اللـه
���يءٍ َف ُه َو
 تعال���ى  -عنه في الدنيا واآلخرةَ :{و َما َأن َف ْق ُتم ِّمن شَ ْ
ُيخْ ِلفُ��� ُه َو ُه َو َخ ْي ُر ال َّرا ِز ِق َني} [س���بأ]٣٩ :؛ فيكون القيام باملسؤولية
االجتماعية مرتبطاً بسرور اإلنسان في أ َّنه يقوم بعبادة يثاب
عليها ويحقق بها رضى الله والزلفى لديه.
وإن العبــادة في اإلس���ـالم ذات مفهــوم واسـع؛ فهــي
ال تقتصــر على أداء أنس���ــاك فق���ط ،بل كل عمـل يقوم به
اإلنسان يقصد به حتقيق هدف نبيل طالباً به رضا الله ،فهو
ضع أحدكم
عبادة؛ فالعبادة هي احلي���اة .قال « :#وفي بُ ْ
صدقة» .قالوا :يا رس���ول الله! أيأتي أحدنا ش���هوته ويكون
ل���ه أجر؟ قال« :أرأيتم لو وضعه���ا في حرام أكان عليه وزر؟
فكذلك إذا وضعها في حالل فله عليها أجر».
ورأى بعض الصحابة رج ً
ال قوي���اً يعمل ،فقالوا :لو كان
هذا في س���بيل الله ،فقال رس���ول الله « :#إن كان يسعى
على أبوين شيخني كبيرين فهو في سبيل الله ،وإن كان يسعى
على ولده فهو في سبيل الله ،وإن كان يسعى على نفسه فهو
في س���بيل الله» .وكان هذا املعن���ى حاضراً عند الفقهاء؛
فنجدهم يقررون أن األعمال الدنيوية :كالتجارة والصناعة،

لهذا القسط مظاهر عديدة؛ فاإلسالم يبني تكليفه على
الواقع ،لكنه يصعد باإلنسان إلى الدرجات العلى ،ويوزِّع هذه
الواقعي���ة واملثالية؛ بحيث يقوم املكلَّف مبا يس���تطيع ومي ِّكن
الراغب في االزدياد من اخلي���ر؛ فالقاعدة األصلية {فَا َّتقُوا
ال َّل��� َه َما ْاس��� َتطَ ْع ُت ْم} [التغابن .]١٦ :ويق���ول للمتطلعني للمعالي:
ات َوا َأل ْر ُض ُأ ِعدَّ ْت
الس َم َو ُ
{و َسار ُِعوا إلَى َم ْغ ِف َرةٍ ِّمن َّر ِّب ُك ْم َو َج َّنةٍ َع ْر ُض َها َّ
َ
ً
ِلل ُْم َّت ِق َني} [آل عم���ران]١٣٣ :؛ فقد فرض الزكاة  -مثال  -كحد
أدنى ،مع أ َّنه ليس كل ش���يء وإمن���ا هو احلد الواقعي الذي
يفعله اإلنس���ان ،ثم يبقى الباب واسعاً أمام اإلنسان لإلنفاق

 - 1اإلميان:

 التمهيد.)184/7( :
 البُضع بضم الباء :هو اجلماع قاله النووي في شرح صحيح مسلم ،ص ،641 :وقال:
(وفيه دليل أن املباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات؛ فاجلماع يكون عبادة إذا
نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها باملعروف الذي أمر الله  -تعالى  -به أو َطلَبِ
ولد صالح أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة أو غير ذلك من املقاصد الصاحلة).
 صحيح مسلم )1006( :عن أبي ذر ،رضي الله عنه.
 سنن البيهقي الكبرى ،)479/7( :وشعب اإلميان ،)2912/6( :الطبراني في
الكبير ،)282/9( :واألوسط ،)6831( :وكلهم عن ابن عمر ،رضي الله عنهما.
وأخرجه سعيد بن منصور )2618/2( :عن أبي املخارق .قال الهيثمي في مجمع
الزوائد :)325/4( ،رجاله رجال الصحيح.
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 - 2القسط واالعتدال:

الذي يجازى عليه بأضعاف مضاعفة.
وهو أيضاً راعى اجلوانب املادية والروحية؛ فلم يغفل عن
أيهما ،بل أخذ مبيزان القسط فيهما؛ فلم يغلِّب املادة ،والتي
تؤدي غلبتها إلى تف��� ُّكك الروابط االجتماعية وتطرد معاني
التعاط���ف والتراحم من القلوب ،ولم يغلِّب الروحانية املهمِ لة
للحس واجلسد املؤدية لضعف النمو في بناء احلضارة.
ونتيجة لهذا القس���ط ف���ي مراعاة الواقعي���ة واملثالية،
واحتياجات الروح واجلسد ،جنده يربط بني التجارة والعبادة
دخ ً
ُم ِ
�ل�ا االحتياطات الروحية النفس���ية ضمن االحتياجات
وت َأ ِذنَ ال َّل ُه َأن ُت ْرف ََع
اجلس���دية املادية في تناسق مبدعِ { :في ُب ُي ٍ
اآلصالِ  )#^٣٦^#ر َِج ٌ
ال َّال ُتلْهِ يهِ ْم
اس ُم ُه ُي َس ِّب ُح َل ُه ِفي َها بِا ْل ُغ ُد ِّو َو َ
َو ُيذْ كَ َر ِفي َها ْ
الصال ِة َوإي َتا ِء ال َّزكَ ا ِة َيخَ ا ُفونَ َي ْو ًما َت َت َق َّل ُب
جِ َت َار ٌة َوال َب ْي ٌع َعن ِذكْ رِ ال َّل ِه َوإ َقا ِم َ
ُوب َوا َأل ْب َص ُار} [النور.]٣٧ - ٣٦ :
ِفي ِه ا ْل ُقل ُ

وم���ن آثار هذا الت���وازن واالعتدال ،جن���ده يرفض منطق
االقتص���اد احلر الذي ال يفرق بني الطيب واخلبيث من الــرزق
وال يهمه إال حتقيق الثروة ،ولو على حساب ا ُ
خللُق والفضيلة،
بل هو يدعو إلى اكتس���اب املال وتنميته وحتصيله{ :فَا ْب َت ُغوا ِع َند
ال َّل���� ِه ال ِّر ْزقَ } [العنكبوت ،]١٧ :لكنه ابتغاء مش���روط باحلالل في
كس���به وفي إنفاقه .قال رسول الله « :#ال تزول قدما عبد يوم
 مجموع الفتاوى.)79/28( :
 انظر :اإلسالم واملذاهب االقتصادية املعاصرة ،يوسف كمال ،ص.136 :

القيامة حتى يُس���أل عن عمره فيما أفناه ،وعن علمه ماذا عمل
فيه ،وعن ماله :من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيما
أباله».
 - 3التكا ُمل:

املسؤولية االجتماعية قامت طلباً لرضى الله ،وأُدخل في
نطاقها كل ما يحقق مصالح الناس ،مراعية حاجات اجلسد
والروح ،موازن���ة بني طلباتهما ،متنبه��� ًة الختالف القدرات
وتن ُّوع الرغبات ،لتعمل َّ
كل ذلك في تكامل عجيب.
فاملس���ؤولية االجتماعية يُنظر لها أحيان���اً نظرة مادية
تتناول االحتياجات اجلسد َّية؛ بينما تقوم في اإلسالم بأبعد
من ذلك لتشمل احلاجات النفسية واإلحساس بكل ما يصيب
املجتمع واالهتمام بالسلوك ،والبيئة.
إن املس���ؤولية االجتماعية في اإلس�ل�ام تول���ي احلاجات
النفس���ية :من احلاجة للتقدي���ر والتعليم واإلرش���اد والتطوير
والتعاطف ،والتواصل اجليد مع اآلخرين؛ بالقيام بعيادة املريض
وحضور الدعوات واالجتماعات ونحوها وس���ائر أنواع التعامل
ا َ
حل َس���ن ،تولي ك َّل ذلك اهتمامها بحيث يصبح جزءاً منها .قال
« :#إن أب���واب اخلير لكثيرة :التس���بيح والتحمي���د والتكبير
والتهلي���ل ،واألمر باملعروف ،والنهي ع���ن املنكر ،ومتيط األذى
عن الطريق ،وتُس���مع األصم ،وتهدي األعمى ،وتدل املس���تدل
على حاجته ،وحتمل م���ع الضعيف؛ فهذا كله صدق ٌة منك على
نفس���ك» ،وقــال أيضــاً« :ال حتقرن من املعروف شيئاً ولو أن
تلقى أخاك ووجهك ِ
الوحش���ــان
منبس���ــط إليه ،ولو أن تؤنس ُ
بنفس���ك» .وعن عمرو بن حزم  -رضي اللــه عنه  -أن رسول
ٍ
مبصيبة إال كس���اه الله
الل���ه  #قال« :ما من مؤمن يعزي أخاه
 ع���ز وجل  -م���ن ُحلَل اجلنة» .وعن أبي هريرة أن رس���ولالله  #قال« :حق املس���ــلم على املس���لم خمس :ر ُّد الس�ل�ام،
وعيادة املريض ،واتبــاع اجلنــائز ،وإجابة الدعــوة ،وتش���ميت
ال ســمحاً إذا باع سمحاً
العاطس» .وقــال « :#رحم الله رجـ ً
إذا اشترى».
الس���نة نصوص كثيرة حتث على إقالة البائع وإنظار
وفي ُّ
املدين املعسر والتجاوز عنه ،واألمر باحلكم بالعدل وستر املسلم
إذا فعل ش���يئاً سيئاً وغير ذلك ،والتكامل ال يقــف عنــد ذلك،
 سنن الترمذي )2417( :عن أبي برزة ،رضي الله عنه.
 صحيح ابن حبان )171/8( :عن أبي ذر ،رضي الله عنه.
 مسند أحمد )482/3( :من حديث أبي متيمة الهجيمي ،رضي الله عنه.
 سنن ابن ماجة ،)1601( :سنن البيهقي )59/4( :وفيه ضعف ،وله شاهد من حديث
أنس بن مالك وأبي برزة ،رضي الله عنهما .قال في إرواء الغليلَ :)217/3( ،ح َسن
مبجموع الطرق.
 صحيح البخاري ،)1240( :و صحيح مسلم.)2162( :
 صحيح البخاري )1934( :عن جابر بن عبد الله ،رضي الله عنه.

بل يتجاوزه ليشمل اإلحسان إلى غير املسلمني .قال  -تعالى :-
ين ل َْم ُيقَا ِتلُوكُ ْم ِفي ِّ
الدينِ َول َْم ُيخْ ر ُِجوكُ م ِّمن ِد َيارِكُ ْم
{ال َي ْن َهاكُ ُم ال َّل ُه َعنِ ا َّل ِذ َ
َأن َت َب ُّرو ُه ْم َو ُتق ِْسطُ وا إل َْيه ِْم َّإن ال َّل َه ُي ِح ُّب ال ُْـمق ِْس ِط َني} [املمتحنة.]٨ :
س املسؤولية
ويتجاوز أيضاً احلاضر للمستقبل فيضع أ ُ ُس َ
مراعياً حاجات األجيال القادمة ،كما فعل عمر بن اخلطاب
 رض���ي الله عنه  -في أرض الس���واد؛ إذ أبقاها في أيديأهلها وضرب عليهم اخلراج.
وهكذا تتكامل مصالح احلياة مبراعاتها؛ بحيث تستقيم
احلياة في تناسق يصعد بها إلى أهدافها العليا.
التطبيق العملي للمسؤلية االجتماعية:
كان للتجار قيا ٌم بهذه املسؤلية مبا أ َّدوه من دور رائد في
الدعوة إلى الله ،س���واء كانت الدعوة مباش���رة أو عن طريق
التزامهم بأخالقيات اإلسالم في البيع والشراء ،والتي أثارت
إعجاب الناس؛ فمعلوم أن اإلس�ل�ام دخل إلى بالد وانتش���ر
فيها (مثل إندونيسيا) عن طريق التجار ،وكذلك كان انتشار
اإلس�ل�ام في بالد النوبة وغ���رب إفريقيا بهذه األخالقيات،
سواء عن طريق التجار أو احلجاج في رحلتهم للحج.
يقول غوستاف لوبون( :واملس���لم حيث مير يترك خلفه
دين���ه ،وقد بلغ (املس���لمون) ماليني كثيرة ف���ي البالد التي
دخله���ا العرب بقصد التجارة كبعض أجزاء الصني وإفريقية
الوسطى وروسيا) .(1
وال ميكن إغف���ال دور األوقاف التي قامت بدعم العلماء
وحتقي���ق االس���تقاللية لهم ،ونَ ْش���ر العلم ورعاية الش���أن
االجتماعي في املجتمع املسلم.
والوقف ،هو :أن يتبرع املس���لم بع�ي�ن تبقى جلهة معينة
ش���ريطة عدم التصرف في العني مع االستفادة من منافعها
وغ َّ
َ
الته���ا ،وقد ُعرِ ف الوقف في التاريخ اإلس�ل�امي بكثرته
وتن ُّوع مص���ادره وتع ُّدد أهدافه وجهاته؛ حيث ش��� َّكل مرفقاً
حيوي���اً للمجتمع يقوم حتى الي���وم بالوظائف العامة واألمن
والرعاية االجتماعية للفئات احملتاجة.
وكذل���ك كانت ال���زكاة والصدقات أمنوذج���اً رائداً في
املسؤولية االجتماعية؛ فالزكاة فريضة واجبة ،وهي ركن من
أركان اإلس�ل�ام .ورعاية ا ُ
حلجاج وخدمتهم ،وهو أمر موروث
من َقبْل اإلس�ل�ام ،من النماذج التي مت ِّث���ل صورة من صور
املسؤولية االجتماعية.
 صحيح البخاري ،)3125( :وانظر :فتح الباري.)259/6( :
 الدعوة إلى اإلسالم ،توماس أرنولد ،ص.403 :
 املرجع السابق ،ص.391 :
 (1حضارة العرب ،ص ،734 :وما بني القوسني أصله ( :أشياع محمد)

العدد 269

91

[ منتدى الق ّراء ]
الدعوة على بصيرة
ق����ال  -تعالى ُ { :-ق����لْ َه ِذ ِه َس����بِي ِلي َأ ْد ُعو إلَى
���ب َحانَ ال َّل ِه َو َما َأ َنا ِم َن
ال َّل ِه َعلَى َب ِص َيرةٍ َأ َنا َو َمنِ ات ََّب َع ِني َو ُس� ْ
ال ُْـمشْ ر ِِك َني} [يوس����ف ]١٠٨ :معنى البصيرة يُفهم
من خالل السورة الكرمية وأحداثها؛ فقد جتلت
معان����ي البصيرة في أعل����ى درجاتها في يعقوب
 عليه الس��ل�ام  -الذي َفقَد بص����ره ولم يفقد���م ِم َن ال َّل ِه َم����ا ال َت ْعل َُمونَ }
بصيرت����ه ،فقالَ :
{و َأ ْع َل� ُ
َ
وس َف ل َْوال أنَ
ِ
جِ
ِيح ُي ُ
[يوسف ،]٨٦ :وقال{ :إنّي أل ُد ر َ
ُت َف ِّن ُد ِ
ون} [يوس����ف ،]٩٤ :ومنها أن يوسف  -عليه
الس��ل�ام  -كان بصيراً بالله وبأسمائه وصفاته؛
لذا كان التوجيه هنا إلى التأسي بيعقوب ويوسف
 عليهما السالم  -في السيرة ،وفي ُح ْسن الظنبالله ،وفي النظر إلى عواقب األمور ،وفي الدعوة
إل����ى الله ،وعل����ى الداعي أن يك����ون ذا بصيرة،
وتس����بق بصيرته دعوته؛ فإن لم يكن ذا بصيرة،
فكيف يكون داعي ًة على طريقة النبي #؟
ويستلزم حتقيق البصيرة ما يلي:
 - 1أن يكون الداعية بصيراً مبن يدعوا
إليه ،وهــو الله ،س���بحــانه .يقول ابن القيم
 رحمه الله ( :-البصيرة على ثالث درجات،من استكملها ،فقد استكمل البصيرة :بصيرة
في األس���ماء والصف���ات ،وبصيرة في األمر
والنهي ،وبصيرة في الوعد والوعيد).
 - 2أن يك���ون بصيراً مب���ن يدعوه؛ من
وس���نُّه ِ
حيث حالُه ِ
وعلم���ه أو جهله وثقافته،
ومسلم أم غير مسلم؛ ألن الداعي كالطبيب،
ال بد قبل أن يصف الدواء أن يُ ِّ
شخص الداء
ويراع���ي التدرج في العالج ،والبدء مبا يكون
صاحلاً مفيداً متق َّب ً
ال مستساغاً.
 - 3أن يكون بصي���راً ،محدِّداً ألهداف
دعوته (الكلية واجلزئية ،القريبة والبعيدة).
 - 4أن يكون بصيراً باألساليب والوسائل
املش���روعة املوصلة إلى األهداف املرسومة؛
ذلك أن الدعوة إلى الله عبادة.
 - 5أن يك���ون ذا بصي���رة ببيئة الدعوة
وطبيعة املرحلة
أمني بن يوسف الدمريي
دكتوراه يف الدعوة والثقافة اإلسالمية
 مدارج السالكني.118 /1 :
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مشروع العمر
احلديث عن املشروعات حديث من نوع خاص.
إن بإمكان الواحد منا أن يكون مش���روعاً في ذاته وأس���رته ومجتمعه
وأمته .يقول د .عبد الكرمي بكار وهو يتحدث عن مش���روع العمر لإلنسان:
يس���تطيع كثير من أفراد هذه األمة أن يتخ َّيل أن حياته عبارة عن مش���روع
أنشأته أمة اإلسالم ،واستثمرت فيه ،ثم أوكلته إليه ليدي َره ويتاب َعه.
ولعلك تود أن تتع َّرف على مش���روع العمر ما هو ؟ إن مشروع العمر هو
مش���روع تتضح في ذهن صاحبه أهدافه ،وتستولي فكرته على فكره وعقله،
ويبذل له جميع طاقاته .هذا هو مشروع العمر ،مشروع يتناسب  -أوالً  -مع
قدرات���ك وإمكاناتك ،ثم تعيش َه َّمه ف���ي كل حلظة من حياتك ،ثم تبذل له
جميع ما متلك :من فكر وعمل ومتابعة.
أو ُّد أن أق ِّرب لك  -أخي القارئ  -الصورة أكثر ،في الس���نَّة النبوية ورد
ذِ كر امرأة كان لها مش���روعها اخلاص ،أتدري ما هو مشروعها؟ (كانت تَ ُق ُّم
املس���جد) هذا هو مشروعها .كانت حترص على أن يكون مسجد رسول الله
 #نظيفاً ،وهي بهذا تشارك في خدمة هذا الدين.
وهذا رجل آخر كان له مش���روعه اخل���اص به؛ إذ فتح الله  -تعالى  -عليه
ورزقه ماالً ،فأراد أن يكون شيئاً ،فصار يداين الناس وييسر عليهم في القضاء؛
فيرسل رسوله ليأخذ دينه ،لكنه كان يرسله ويذ ِّكره بقوله( :خذ ما تيسر واترك
ما عسر وجتاوز لعل الله  -تعالى  -أن يتجاوز عنا) ،ثم مرت األيام ومات الرجل،
فلقي الله  -تعالى  -وسأله الله  -سبحانه  -وهو أعلم به :هل عملت خيراً قط؟
ق���ال :ال؛ إال أنه كان لي غالم وكنت أداي���ن الناس؛ فإذا بعثته يتقاضـى ،قلـــت

دعوة للمراجعة
إنه���ا دعوة ألولئك الذين س���بحوا في بحر من األمني���ات ،حتى إذا ما
وصلوا إلى الشاطئ تغيرت تلك األمنيات ولم يب َق منها إال أطاللها ،ومنهم:
 ذلك الش���اب الذي مينِّي نفسه إن تزوج وصار رب أسرة وله ذرية،أن يهتم بهم ويربيهم تربية إسالمية شاملة ،أو ذلك املربي الذي كان يرجو
أن يصبح مسؤوالً عن مجموعة من املتربني ...ثم يتخلى ك ٌل منهم عن تلك
اآلمال ،محتجاً بأن الزمان تغ َّير واالنفتاح احلضاري يستلزم إعادة النظر
في البرامج التربوية مسايرة للواقع.
 وذلك املوظف الذي ما إن حت�ي�ن له الفرصة ليصبح مديراً حتىجنده قد تخلى عن جميع تلك البرامج واخلطط الطموحة ،ولم يذكر منها
إال حلم تَقلُّد املنصب ونش���وة بريقه اخلادع .فأصبح شؤماً على موظفيه
بعد أن كانوا يتفاءلون به ويؤ ِّملون عليه.
 وذل����ك الرجل الثري نراه بعد م����ا أعطي حظه من الدنيا ُم ْعرِ ضاً عنأوجه اخلير ،بحجة أن هذا املال لم ِ
يأت بيسر ،وإمنا أتى بعد مشقة وعناء.
 وذل���ك العالِم الذي كان يوماً من األيام طالب علم؛ إذا به بعد أن يبلغوح َملة
مناه يكتفي بذلك اللقب والوس���ام الرفيع ،ويكون عاراً على أهل العلم َ
الشريعة ،فيد ِّلس على الناس ويل ِّبس عليهم احلق بالباطل ،ويكون عوناً لهدم
الدين ومحو روح الش���ريعة بفتاويه وبياناته ،محتجاً بأن املصلحة الشرعية

لــه( :خذ ما تيس���ــر واترك ما عس���ر ،وجتـاوز لعل اللـــه  -تعالى  -يتجاوز
عنا) ،فقال الله  -تعالى « :-قد جتاوزت عنك» .وخذ سيرة أبي هريرة  -رضي
الله ،تعالى عنه  -لقد كان مشروعه ِحفْظ حديث رسول الله .#
لم تكن املش���روعات حصراً على أفراد في ذاك���رة التاريخ ،وإمنا هي
ممتدة إلى تاريخنا احلاضر .خذ  -على سبيل املثال  -الشيخ محمد ناصر
الدين األلباني  -رحمه الله ،تعالى  -فإن مش���روعه ال يغيب عن ذاكرة أي
إنس���ان في عصرنا احلاضر ،فقد كان مش���روعه حتقيق احلديث النبوي،
وخذ مثاالً آخر ،هو :د .عبد الرحمن السميط الذي كان طبيباً كويتياً ،وأراد
أن يكون له مشروعه اخلاص في الدعوة إلى الله.
لعلك تسأل :ما هي املشروعات التي ميكن أن يبدأ بها اإلنسان ويحقق
به���ا أمثال هذه األحالم ؟ ولعل من نافلة القول أن أذ ِّكرك مبش���روع تربية
وج ْعلِهم مشروع اإلنس���ان الشخصي (تعليماً وتربية) وما
األبناء في البيت َ
يدريك أن يكون منهم َعلَم األمة ومجدِّدها في األيام القادمة ،وكذلك خدمة
الناس وتفريج كربهم .وأيضاً تعليم الناس كتاب الله ،تعالى.
أرج���وك أن تبدأ من ه���ذه اللحظة بالتفكير في مش���روعك اخلاص،
مش���روع العمر ...املش���روع الذي ميكن أن تكون من خالله شيئاً كبيراً في
تاريخ نفس���ك ،وأرجوك ثانية أال تقزِّم نفسك وترى أنك لست أه ً
ال لذلك،
فقط أدعوك للتفكير بصدق ،والتأ ُّمل حقيقة ،ثم ابدأ اخلطوة األولى مهما
كانت ظروفك ...وقريباً ستعانق األفراح بإذن الله ،تعالى.
مشعل عبد العزيز الفالحي
Mashal001@hotmail.com

بين الرقي واالنحطاط
كثير مما يح���دث في حياتنا يأخذ

نظام���اً قريباً من املتوالية احلس���ابية؛
فإذا حدث عطل في الس���يارة  -مث ً
ال -

وأُهمِ ل ،تطور إلى عطل أكبر ،فإذا استمر
إهماله ،تطور إلى أكبر منه ،وكلما تأخَّ ر
العالج كلما زادت املشكلة.
يالح���ظ الناس عم���ل املتوالية في
املاديات ،لكنهم ال ينتبهون له في غيرها.
في الس���لوك  -مث ً
ال  -يج ُّر االنحراف

البسيط إلى أكبر منه ،ويتطور تدريجياً
إلى ما يشبه كرة الثلج التي تبدأ صغيرة
لتصبح ضخمة في ما بعد.
وفي مقاب���ل هذا التق���دم املتدرج
في طريق اخلطأ يكون هناك انس���حاب
متدرج من طريق الصواب؛ فال يُتوقع من

شخص  -مث ً
ال  -أن يزداد انغماساً في
تقتضي ذلك والفتوى قد تتغير ولكل عصر علماؤه واجتهاده ومصطلحاته.
إنها في احلقيقة قضية تس���تدعي من���ا املراجعة والتفكير ملياً ،كي
نصحح مس���ار طريقنا نحو االستخالف ،لنخرج بنتائج طيبة مثمرة تؤتي
أُ ُكلها علينا في أنفسنا ومجتمعاتنا ،ومن ثَ َّم على غيرنا.
بَيْد أن أمة التوحيد وأمة خامت املرس���لني هـي األمـة التي تس���تحق
 حقاً  -االستخــالف في األرض ،وعودة اخلــالفة إليها قــادمة  -بــإذنالل���ه ،تعال���ى  -ولكن يبقى أن تع���ي األمة أن طريق اخلالف���ة يبدأ بتلك
اخلطوات اجلادة الصادقة الثابتة ،التي ال تتغير وال تتراجع إلى الوراء ،بل
وجد واجتهاد ،متمسك ًة ببرامجها وخُ َط ِطها الفعالة في
متضي ُق ُدماً بثبات ِ
وسنة نبيها  #من أجل أن تقطع
التغيير واإلصالح ،مس���تنير ًة بكتاب ربها ُ
وحينئذ تنال األمة استخالفاً أكبر ونصراً
ٍ
ذلك املشوار بيس���ر واطمئنان.
ومتكيناً أكثر؛ ألنها قد أرت الله من نفس���ها أنها أه ً
ال لنيل ذلك ،ببرامجها
اإلسالمية العملية الذي حتمل للناس جميعاً سعادة الدنيا واآلخرة.وسوف
تعود إليها دفة القيادة ،وسنكون في الصدارة والريادة ،إن شاء الله.
متيم بن حممد بن عبد اهلل األصنج
alasng1427@hotmail.com

الفكر اإلحلادي ويبقى على درجة إميانه
بالله ،تعالى.

أي مؤ ِّثر نواجهه في حياتنا ال يخرج

راق
 -غالباً  -عن أحد تيارين :إما تيا ٌر ٍ

يشد لألعلى وإما منحط يدفع للقاع.

واملشكلة أن النوع الثاني أسرع وأكثر

تأثي���راً من النوع األول؛ لذلك يس���تغل
العاق���ل فرصة تع ُّرضه ل�ل�أول ليرقى،
ويتجنب اآلخر َق ْدر اس���تطاعته ليسلم؛
فإن ابتلي ب���ه كان حتماً عليه مقاومته؛
ألن بقاءه س���اكناً جتاهه يعني اجنرافه

دون أن يشعر.
عبد اللطيف بن بريك الثبييت
nmnm15@gmail.com
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[ الورقة األخيرة ]

ُأ ُّس الفساد

أمح��د بن عب��د الرمح��ن الصويان

ـما َر َج َعت مهاجرة احلبش��ة إىل
من األخبار اجلديرة بالتأمـل قـول جـابر بن عبــد اهلل  -رضي اهلل عنهما َ :-ل َّ

رس��ول اهلل  #ق��ال« :أال حتدث��وين بأعجب ما رأيتم بأرض احلبش��ة؟» .قال فتية منهم :يا رس��ول اهلل! بينما حنن
ً
بف�تى منهم ،فجعل إحدى يديه بني
جل��وس مرت علينا عجوز من عجائزهم ،حتمل على رأس��ها ُق َّلة من ماء ،فمرت
كتفيه��ا ،مث دفعه��ا على ركبتيها ،فانكس��رت ُق َّل ُتها ،فلما ارتفعت التفتت إليه مث قالت :س��تعلم يا ُغ َدر إذا وضع اهلل
الكرسي ،ومجع األولني واآلخرينَّ ،
وتكلمت األيدي واألرجل مبا كانوا يكسبون ،فسوف تعلم أمري وأمرك عنده غدًا،
قدس اللــه قومـًا ال يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟».
فقال رسول اهلل « :#صدقت ،مث صدقت ،كيـف ُي ِّ
وحسن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة )183/4( :وقواه األرنؤوط بشواهده في حتقيقه البن حبان.
 أخرجه :ابن ماجه ،رقم )4010( :وابن حبان ،رقم)5058( :
َّ
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إن دين اإلسالم دعوة جادة لمواجهة الظلم بكل صوره وأشكاله ،ابتدا ًء من أيسر صوره
الظلم من أس���وأ األدواء اإلنس���انية التي قد تنتشر في أي
ورأسه ،وسبب تص ُّدع
س الفس���اد
مجتمع من املجتمعات ،وهو أ ُ ُّ
ُ

كيان املجتمع ومتزُّق أوصال���ه .وهو بيئة خصبة لنمو كل ألوان

الفجور وانتهاك كرامة اإلنسان.

إنَّ احلياة املادية املعاصرة جعلت اإلنس���ان يعيش في غابة

موحش���ة ،القوي فيها هو الذي يصنع القيم ،وهو الذي يش��� ِّرع
النظم والقوانني التي حت ِّقق مصاحله وأهواءه ،وهو الذي يعتدي

ـما أوحي إليه:
عاماً ،حتالف معهم رس���ول الله  ،#ثم قال لَ َّ
«ش���هدت حلف َّ
املطيبني مع عمومت���ي وأنا غالم ،فما أحب

أن لي ُح ْم َر النعم ،وإني أنكثه» ،وقال أيضاً« :لقد ش���هدت
في دار عبد الله بن جدعان حلفاً لو دعيت به في اإلس�ل�ام

ألجبت» .


إن دين اإلس�ل�ام دعوة ج���ادة ملواجهة الظل���م بكل صوره

وأشكاله ،ابتدا ًء من أيسر صوره (وليس في الظلم شيء يسير):
كظلم اخل���ادم أو العامل ،ومروراً بكل أنواع الطغيان التي تنخر

بعصاه الغليظة؛ لينتهب لقمة الضعيف ،ويسرق ابتسامة الفقير.
{وإذَا َت َو َّلى َس َعى ِفي ا َأل ْر ِض ِل ُيف ِْس َد ِفي َها َو ُي ْه ِل َك
قال الله  -تعالى َ :-
ْـح ْر َث َوال َّن ْسلَ َوال َّل ُه ال ُي ِح ُّب ا ْلف ََسا َد} [البقرة.]٢٠٥ :
ال َ

واألمة التي ال تؤسس أركانها على إقامة العدل ،ال خير فيها؛

و َرفْع الظلم عنهم .وإذا كان من واجبهم أن ينشروا التوحيد،

إن الس���كوت عن تطا ُول املفس���دين على حق���وق العباد،

وإن الدع���اة وهم يحملون راية اإلصالح في مجتمعاتهم
ينبغي أن يكون من أُولَى أولوياتهم االنتصار للمس���تضعفني،

في كيان املجتمع.

فعن أبي س���عيد  -رضي الله عنه  -قال :قال رسول الله « :#إنه
ال ُقدِّست أمة ال يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع».

ويدعوا إل���ى أصول اإلس�ل�ام وأركانه ،ويطالب���وا بتطبيق
الشريعة في ش���أن األمة كلِّه؛ فإن الدعوة إلى إقامة العدل

صـــح عــــن رسول الله :#
لألمة ،وخذالن للمس���لمني ،وقد
َّ

ذلك .ولهذا كانت ش���عائر اإلس�ل�ام حتى في عهدها املكي

وع ْجز الصاحلني وتفريطهم في األمر باملعروف والنهي عن
َ

بني الن���اس ور ِّد احلقوق إلى أصحابها من أعظم مقتضيات

ومنذ بداية البعثة النبوية تنهى عن الظلم وتذم أهله ،وتنتصر

للمستضعـفني ،وتأمر بزجر الظالم وردعه ،قال  -جل وعال
ال َع َّما َي ْع َملُ َّ
الظال ُِـم���ونَ مَّ َ
إنا ُي َؤ ِّخ ُر ُه ْم ِل َي ْو ٍم
س َّ�َب� ال َّل َه غَ ا ِف ً
َ :{وال حَ ْت َ نَ
ني ُم ْق ِن ِعي ُر ُء ِ
وس���هِ ْم ال َي ْر َتدُّ إل َْيهِ ْم
َت ْش َ
ص ِفي ِه ا َأل ْب َص ُار ُ )#^٤٢^#م ْه ِط ِع َ
���خ ُ

طَ ْر ُف ُه ْم َو َأ ْف ِئ َد ُت ُه ْم َه َوا ٌء [ })#^٤٣^#إبراهيم ]٤٣ - ٤٢ :وذكر القرآن
العظيم صوراً من ممارس���ات الظلم التي كانت منتشرة في
{و ْيلٌ
العصر اجلاهلي ،وحذرهم منها .قال الله  -تعالى َ :-
اس َي ْس َ���ت ْو ُفونَ َ )#!٢!#وإذَ ا
ين إذَ ا اكْ َتالُوا َعلَى ال َّن ِ
ِّلل ُْمطَ ِّف ِف َ
ني  )#!١!#ا َّل ِذ َ

���رونَ َ )#!٣!#أال َيظُ ُّن ُأ ْو َل ِئ َك َأ َّن ُهم َّم ْب ُعو ُثونَ
كَ الُو ُه ْ
���م َأو َّو َز ُنو ُه ْم ُي ْخ ِس ُ
���و ٍم َع ِظ ٍيم} [املطفف�ي�ن ،]5 - ١ :وقال الله  -تعالى :-
ِ )#!٤!#ل َي ْ
���ت ا َّل ِذي ُي َك ِّذ ُب ب ِّ
يم )#!٢!#
{ َأ َر َأ ْي َ
ِالدينِ  )#!١!#فَذَ ِل َك ا َّل ِذي َي ُدعُّ ال َْي ِت َ
ض َعلَى طَ َعا ِم ال ِْـم ْس ِكنيِ} [املاعون.]٣ - ١ :
َوال َي ُح ُّ

وذ َّم  -س����بحانه وتعالى  -املش����ركني بقوله{ :كَ َّ
ال َبل َّال
اضونَ َعلَى طَ َعا ِم ال ِْـم ْس� ِ
���كنيِ} [الفجر:
يم َ )#^١٧^#وال حَ َت ُّ
ُت ْكرِ ُمونَ ال َْي ِت َ

 .]١٨ - ١٧وله����ذا كانت العقوبة ش����ديدة ،كما قال  -تعالى :-
يم َص ُّلو ُه  )#^٣١^#ث َُّم ِفي ِسل ِْسلَةٍ ذَ ْر ُع َها
ُ
{خذُ و ُه َف ُغ ُّلو ُه  )#^٣٠^#ث َُّم ال َ
ْـج ِح َ
يم )#^٣٣^#
َاس���ل ُُكو ُه  )#^٣٢^#إ َّن ُه كَ انَ ال ُي ْؤ ِم ُن بِال َّل ِه ا ْل َع ِظ ِ
���ب ُعونَ ِذ َر ًاعا ف ْ
َس ْ
ض َعلَى طَ َعا ِم ال ِْـم ْس ِ
يم
���ك ِ
َوال َي ُح ُّ
ني َ )#^٣٤^#فل َْي َس لَ��� ُه ال َْي ْو َم َها ُه َنا َح ِم ٌ
ْـخ ِ
اط ُئونَ }
َ )#^٣٥^#وال طَ َع���ا ٌم إ َّال ِم ْن ِغ ْس��� ِل ٍني  )#^٣٦^#ال َي ْأكُ لُ��� ُه إ َّال ال َ

ـما حتالفت في جاهليتها
[احلاقة ،]٣٧ - ٣٠ :بل إن قريش���اً لَ َّ

على ردع الظالم والسعي لنصرة املظلوم ،قبل البعثة بعشرين

والته���اون في اإلنكار على املنتهكني حلرم���ات املجتمع ،خيانة
«املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يُسلمه».

املنكر أحد األسباب الرئيسة النتشار البغي ،واتساع أبوابه .قال
���وال َي ْن َها ُه ُم ال َّر َّبا ِن ُّيونَ َوا َأل ْح َب ُار َعن َق ْو ِلهِ ُم اإلث َْم َو َأكْ ِلهِ ُم
 تعالى َ { :-ل� ْ���ح َت َل ِب ْئ َس َما كَ ا ُنوا َي ْص َن ُعونَ } [املائدة ،]٦٣ :وقال رس����ول الله
ُّ
الس� ْ

( :#إنَّ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه ،أوش���ك

أن يعمهم الله بعقابه).

والدعوة إل����ى مواجهة التظالم االجتماعي ليس����ت
شعاراً سياس����ياً مج َّرداً ،أو مزايدة حزبية أو انتخابية،
ب����ل هي ديانة وقربة يتقرب بها الدعاة لنيل مرضاة الله

وفضل����ه ،وكلما كان الدعاة أقرب إل����ى املجمتمع وتبنِّي

قضاياه وهمومه ،والذب ع����ن مصاحله وحقوقه؛ كانوا
أق����در على حتقيق اإلصالح ،ونش����ر معالم العدل ،ومن
يشد الدعاة رحالهم لطلبه ودراسته،
العلم الذي ينبغي أن
َّ

قول الفضيل بن عياض( :إني ألستحي من الله أن أشبع
حتى أرى العدل قد بُ ِسط ،وأرى احلق قد قام).

 أخرجه :أحمد ( 193/3و  ،)210رقم 165( :و  )1676والبخاري في األدب
املفرد )567( :وأبو يعلى ،رقم 844( :و  845و  .)846وصححه األلباني في
صحيح األدب املفرد ،واألرنؤوط في حتقيقه للمسند.
 عزَاه ابن كثير في البداية والنهاية )456/3( :إلى احلميدي ،وإسناد احلميدي إسناد
صحيح.
 أخرجه :ابن ماجه ،رقم )2426( :وصححه األلباني في صحيح اجلامع ،رقم:
(.)2417
 أخرجه :البخاري ،رقم. )2442( :
 أخرجه :أحمد ( )208/1رقم ( )30والترمذي رقم ( 2168و  )3057وقال :حسن
صحيح ،وقال األرنؤوط :إسناده صحيح على شرط الشيخني.
 حلية األولياء.)108/8( :
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