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] كلمة صغيرة [

وال تعثوا في األرض مفسدين

)الفساد اإلداري( ظاهرة من الظواهر السائدة في عاملنا العربي 
واإلسالمي بصورة صارخة ومستفزة، وهو نوعان:

األول: فساد ناجت عن تولية غير األكفياء، وبعض هؤالء قد ال يتقصد 
اإلفساد، لكنه بس���بب عجزه وضعف قدرته وتأهيله يتخبط ويضطرب؛ 

فيفسد بذلك أكثر مما يصلح.
اآلخر: فساد ناجت عن سوء استغالل السلطة بسبب تصدير بعض 

املغرضني وأهل األهواء وأصحاب املصالح والتطلعات الشخصية.
واحملصل���ة من ذلك - ف���ي كال النوعني - تنعكس س���لباً على 

مه )التقني واحلضاري(. استقرار املجتمع وتنميته وتقدُّ
فعندما يضرب الفساد بأطنابه في أعماق املجتمع دون رقي����ب 
أو نكير، تتوالى املفاس���د في شتى مناحي احلياة، ويصبح الفاسدون 

هم وحدهم املمسكون بزمام املجتمع!
إن الفساد اإلداري بيئة خصبة لظهور )الفساد املالي( واالعتداء 

على احلقوق العامة واخلاصة. 
رها: ي هذه الظاهرة وجتذُّ ومن أهم العوامل التي ساعدت على تفشِّ

غياب أو َضْعف االحتساب وِفقِه اإلنكار في األمة:
ر املجتمع  إنَّ )األمر باملعروف والنهي عن املنكر( من أعظم ما يطهِّ
من أهل األهواء واملفسدين. قال - تعالى -: }َفَلْوال َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمن 

ٍة َيْنَهْوَن َعِن اْلَفَساِد ِفي اأَلْرِض{ ]هود: ١١٦[. َقْبِلُكْم ُأْوُلوا َبِقيَّ
ل دعوة النبي ش���عيب #؛ فقد كان أعظم ما جاء به - بعد  وتأمَّ
تقرير التوحيد وعبادة الله وحده ال شريك له - مواجهة الفساد املالي. 
قال الله - تعالى -: }َوإَلى َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكم 
ْن إَلٍه َغْيُرُه َوال َتنُقُصوا اْلـِمْكَياَل َواْلـِميَزاَن إِنّي َأَراُكم ِبَخْيٍر َوإِنّي َأَخاُف َعَلْيُكْم  ِمّ
ِحيٍط #^٨٤^#( َوَيا َقْوِم َأْوُفوا اْلـِمْكَياَل َواْلـِميَزاَن ِباْلِقْسِط َوال َتْبَخُسوا  َعَذاَب َيْوٍم مُّ
النَّاَس َأْشَياَءُهْم َوال َتْعَثْوا ِفي اأَلْرِض ُمْفِسِديَن #^٨٥^#( َبِقيَُّت اللَِّه َخْيٌر لَُّكْم إن ُكنُتم 

ْؤِمِننَي َوَما َأَنا َعَلْيُكم ِبَحِفيٍظ{ ]هود: ٨٤ - ٨٦[. مُّ
وس���يرة نبينا محم���د # عامرة بالتحذير من الفس���اد والغلول 
والتعدي على حقوق الناس، وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنَّة 
ل قول الله - عز  ف���ي تقرير ذلك، وقبل نزول كثير من الش���رائع، تَ�َنزَّ
ِفنَي #!١!#( الَِّذيَن إَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْسَتْوُفوَن #!٢!#(  وجل -: }َوْيٌل ِلّْلُمَطِفّ
ْبُعوُثوَن #!٤!#(  َزُنوُهْم ُيْخِســـُروَن #!٣!#( َأال َيُظنُّ ُأْوَلِئَك َأنَُّهم مَّ َوإَذا َكاُلوُهْم َأو وَّ

ِلَيْوٍم َعِظيٍم #!٥!#( َيْوَم َيُقوُم النَّاُس ِلَرِبّ اْلَعامَلنَِي #!٦!#({ ]املطففني: ١ - ٦[.
وإذا كان املأل من املفسدين قد جنحوا في بعض الدول في تطبيع 
لوا ملبدأ األمر  الفساد، فإن الواجب على املصلحني وأهل الرأي أن يؤصِّ
باملعروف والنهي عن املنكر، واألخذ على يد املفسد واالحتساب عليه. 
وتقصيرهم في ذلك سيكون سبباً لتولي غيرهم لهذه املهمة، وسيؤدي 

إلى تضييع واجب شرعي أمر الله - عز وجل - بإقامته.
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] االفتتاحية [

احلمد هلل رِب العاملني، وصلى اهلل وس��لم وبارك 
على حممٍد وعلى آ له وصحبه وأزواجه وَمْن سار على 
هنجه إىل يوم الدين، أما بعد: فإن احلديث حول موضوٍع 
ما، يُفقده أهميت���ه ويُضعف تأثيره؛ حني يزيد الكالم فيه عن 

مس���توى احلاجة؛ إال أن ثَّمة موضوعات مهما كثر الكالم فيها 

أو زاد حيِّ���ُز االهتمام بها فإنها تبقى بحاجة إلى املزيد؛ نظراً 

ة َتَ���سُّ عموم الناس في كل  ِل�َم���ا لها من أهمية وحاجة ملحَّ

أزمنتهم وأمكنتهم؛ فكيف ح���ني يكون حالها مما ميسُّ حاجة 

كل )أحد( يتردد النفس في صدره، وهي معه في كل ش���ؤونه 

منذ تخلُِّقه في بطن أمه وحت���ى يرحل عن دنياه ويالقي ربه، 

ووجودها ضروري لكل مجتمع في شؤون حياته كلها. كل هذا 

ينبئك عن خطر )الفتيا( وِعَظم أثرها، وس���موِّ مكانتها؛ فهي 

نُْطق مبراد الله ومراد رسوله # في النوازل واألحكام املتعلقة 

بدين الناس ودنياهم، وهي )توقيع( و )إمضاء( عن رب العاملني، 

ل العاقل البصير واقع بعض الفتاوى املعاصرة، فإن  وحني يتأمَّ

غيرته وصدق إميانه ال بد أن تُِس���يل الدم�ع من عينيه لتعصر 

األل�م في قلب�ه؛ ِل�َم�ا آل إليه حال جزء من الفتيا املعاصرة وما 

طرأ عليها من عوارض وتغيرات؛ حيث:

1 - تالحقت الفتاوى التي تس���عى إلى اختيار )رخصة( 

يتخلص بها املستفتي من احلكم الشرعي، وبدالً من أن يكون 

الترجيح معتم���داً على قواعد وأصول ش���رعية منطلقة من 

البحث عن مراد الش���ارع، أصبحت كثي���ر من الفتاوى تعتمد 

على اختيار الترخيص كأساس وأصل لالختيار الفقهي.

2 - تسابقت وسائل اإلعالم في إظهار شخصيات معينة 

ل���م يكن ظهورها نابع���اً من مكانتهم العلمي���ة وال حضورهم 

الش���عبي وال من أي اعتبار سوى موافقة فتاويهم واختياراتهم 

لألهواء والرغبات الشخصية.

3 - برزت الفتاوى التي يطير بها املنحرفون واملستهترون 

باألحكام الشرعية، ويذيعونها في كل مكان، ويتخذونها ستاراً 

لتمرير االنحرافات الفكرية والسلوكية.

4 - لم تسلم األصول الش���رعية الضرورية في الروابط 

األخوي���ة التي جتمع بني املس���لمني من َش���قِّ وتخريق بعض 

الفتاوى لسياجها، وحتويرها ملا حقيقته عدوان وبغي وقطيعة 

رحم؛ ليبدو حقاً ش���رعياً مصاناً، وبدالً م���ن أن تصيح تلك 

الفتاوى بأغراض الس���وء التي حترِّك ه���ذه األعمال الظاملة 

جعلتها غايات شرعية نبيلة. 

اقدروا الله في فتياكم عنه

حَق َقْدره
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كل ه���ذا وغيره أح���دث حالة من االضط���راب واحليرة 

والشتات لدى فئة ليس���ت بالقليلة من عامة الناس؛ فأخذوا 

يتس���اءلون في قلق عن سبب معقول ملا يرونه من اختالل في 

أم���ر الفتيا، وتفاوت���ت مواقفهم جتاه ه���ذا األمر، ولئن بقي 

أكثرهم على تعظيمه للفتيا واحتياطه لدينه؛ إال أن االنحراف 

ما زال مؤثراً في غيرهم وفي ازدياد.

إن الفتيا في األحكام الشرعية وإن كانت في احلقيقة )رأياً( 

و )اختي����اراً( من املفتي؛ إال أنها ليس����ت مجرد رأي ووجهة نظر 

واختي����ار محض، بل ه����ي: كالم في دين الل����ه، وتوقيع عن رب 

العاملني، وداللة يقول بها املفتي للناس: إن الله - تعالى - يرضا 

لك����م أن تفعلوا كذا وتتركوا كذا. وس����يقف املفتي بني يدي رب 

العاملني ليُسائله عن ذلك؛ فهو مقام رهيب؛ لو استحضره املفتي 

الرجت����ف قلبه َفَرقاً وخوفاً من رب العاملني، وخلش����ي أن يكون 

مشموالً بقول الله - تعالى -: }ُقْل إَنَا َحَرَم َرِبَي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها 
َوَما َبَطَن َواإلْثَم َواْلَبْغَي ِبَغْيِر اْلـَحِق َوَأن ُتْشـــِرُكوا ِبالَلِه َما َلْم ُيَنِزْل ِبِه ُسْلَطاًنا 
َوَأن َتُقوُلـــوا َعَلى الَلِه َما ال َتْعَلُموَن{ ]األعـــراف: ٣٣[؛ حيث قرن الله 
القول عليه بغير علم بالش����رك والفواحش والبغي التي هي من 

اجلرائم الكبرى؛ ليعلم القائل في دين الله أي خطر يقتحمه حني 

يفتي في دين الله؛ حذراً من وقوعه في هذا النهي العظيم. 

ولعظم���ة هذا الباب وش���ناعة االنحراف فيه كان س���بباً 

إلحجام سلف هذه األمة عن الفتيا وتدافعهم لها واستعمالهم 

ألقصى غايات احَليَطة واحل���ذر في موضوعات الفتيا. يقول 

عبد الرحم���ن بن أبي ليلى: )لقد أدركت عش���رين ومائة من 

األنصار من أصحاب رسول الله # من األنصار ما منهم أحد 

يحدث بحديث إال ودَّ أنَّ أخاه كفاه الفتيا()1(.

بل كانوا يستش���عرون اخلوف من الله وعذابه والنار؛ حتى 

في املسائل االجتهادية التي ليس فيها نص شرعي ظاهر. يقول 

ه أن يقتحم جراثيم)2( جهنم،  علي - رضي الله عنه -: )من سرَّ

َفلْيقض بني اجل���د و اإلخ�وة()3(، وق�ال ابن عمر - رضي الله 

)1( أخرجه الدارمي في سننه، باب: من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع )65/1( وابن 
املبارك في الزهد باب: من طلب العلم لعرض في الدنيا )    ( وابن سعد في الطبقات 

الكبرى )110/6(..
)�( اجلراثيم جمع جرثومة، وهي: التراب الذي َتْسفيه الريح. 

اإلخوة  مع  اجلد  مسألة  في  الكالم  تشديد  باب  في  الكبرى  السنن  في  البيهقي  أخرجه   )�(
لألب واألم أو لألب من غير اجتهاد وكثرة االختالف فيها: ) �45/6(، وعبد الرزاق في 
مصنفه في باب: فرض اجلد: )�6�/10(، واملقصود بها: املسألة الفرضية الشهيرة في 
حال اجتماع اجلد مع اإلخوة األشقاء أو اإلخوة ألب، هل يسقطهم كاألب؛ فال يرثون معه 

أو يرثون معه على تفصيل؟ وإلى كال القولني ذهب ِجلَّة من علماء الصحابة والسلف.

عنهما -: )أجرأكم على جراثيم جهنم أجرأكم على اجلد()4(.

يقولون هذا مع كونهم أعلم الناس بشأن احلالل واحلرام، 

وأقربه���م إلصابة مراد الله ف���ي القضايا مع ما هم عليه من 

ورع وتقى وديانة، وم���ا ذاك إال إلدراكهم خلطورة هذا الباب 

واستشعارهم ملقام املفتي متحدثاً عن رب العاملني.

إن اختالل الفتيا أو اعتراءها بالضعف والفساد، خسارة 

جلمي���ع الناس )حكاماً ومحكومني، علم���اء ومتعلمني، مفتني 

ومستفتني(، ولن يس���تفيد منها أحد إال ذوو املناهج الفكرية 

املنحرفة التي يس���وؤها بقاء احلكم الشرعي وبيانه، وأما من 

ها وصيانتها عن العبث  عداهم فبقاء الفتيا في ش���رفها وِعزِّ

واالستغالل ضرورة لنا جميعاً، ومسؤولية علينا جميعاً، يجب 

ر بعضنا بعضاً فيها، ولعلنا استشعاراً منَّا  أن نتواصى بها ويذكِّ

لهذه األهمية نضع بعض اإلشارات والتوصيات املهمة:

1 - تذكي���ر املس���تفتي بواجبه الش���رعي ف���ي موضوع 

االس���تفتاء، وأن احلكم على احلادثة املس���ؤول عنها ال ينتهي 

بص���دور فتيا من أحد بجواز أو منع، ب���ل يجب أن يتذكر أن 

املس���ؤولية واحلس���اب يوم القيامة س���يكون عليه؛ فعليه أن 

يحتاط لدينه ويختار في اس���تفتائه من يثق بدينه وعلمه، وأن 

يراع���ي اطمئنان قلبه ألمر ه���ذه الفتيا؛ فهو أعلم الناس مبا 

يَْحتفُّ مبس���ألته من قرائن وأحوال وقد قال النبي #: »اإلثم 

ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلَّع عليه الناس«)�(. 

َولْيتذك���ر املس���تفتي أن أَْخذه للفتاوى بطري���ق االنتقاء 

واالختيار يكش���ف عن نقٍص وَضْعف يُخَش���ى أن ينحدر فيه 

ر منه سليمان التيمي – رحمه الله - حني  املستفتي إلى ما حذَّ

قال: ) إنك إن أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع 

فيك الشر كله()6(. 

ونعتق���د أن تعظي���م أمر االس���تفتاء في نف���وس الناس 

وتذكيَرهم بواجبهم الش���رعي في أم���ر الفتيا هو من أعظم 

الضمانات الشرعية الكفيلة بصيانة باب الفتيا من االنحراف 

للغلو أو اجلف���اء؛ فالناس يعون ويدرك���ون كثيراً من العوامل 

واألسباب التي تؤثر في مسيرة الفتيا وحترف بها ذات اليمني 

وذات الشمال.

)4( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في باب: فرض اجلد: )�6�/10(
)5( أخرجه مسلم في صحيحه، باب: تفسير البر واإلثم برقم ��55: ) 1980/4(.

)6( أخرجه اخلالل في األمر باملعروف والنهي عن املنكر في باب: ذكر الغناء وإنكاره: 
.) �07/1(

] االفتتاحية [
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2 - تذكي���ر املفتي بالواجب الش���رعي واألمانة العظمى 

في عنقه في القيام بنصرة أحكام الش���ريعة واألمر باملعروف 

والنه���ي عن املنك���ر، وأن دوره ال يص���ح أن يقف على مجرد 

انتظار س���ائل له ليجيب عنه، بل تكليف األمانة يوجب عليه 

أن يص���دع باحلق ويجلِّي احلكم في الن���وازل والقضايا التي 

يحتاجها الناس ويبحث���ون عن اإلجاب���ة عنه������ا، وه����ذا 

واج���ب اجلمي���ع غي�������ر أن���ه في ح�������ق الع��الم املفتي 

أعظ��م وجوباً وأقوى إلزاماًَ.

ر  3 - التحذير من استغالل الفتاوى واتخاذها جسراً ُترَّ

على ظهره حاالت التفريط في الواجبات الش���رعية، وشيوع 

االنحراف���ات الس���لوكية والفكرية التي يس���عى لها كثير من 

املنحرفني في عاملنا اإلسالمي. ومن العقل والديانة والواجب 

الشرعي أن يكون املفتي َفِطناً لتلك احملاوالت، يقظاً لئال يكون 

- من حيث يشعر أو ال يشعر - سبباً ملرور كثير من احملرمات 

الشرعية من خالل فتيا قد تكون مقبولة أو لها وجه شرعي؛ 

غير أن صحة الفتيا بش���يء ال جتيز القول به مطلقاً من غير 

اعتبار حل���ال الزمان واملكان، وم���ن دون مراعاة منه لكيفية 

التعامل مع هذه الفتيا، ومن املؤس���ف أن يتمكن املفسدون من 

نَْشر فسادهم الفكري والسلوكي من خالل تصديرهم لبعض 

املفتني الذي يعطون من خالل آرائهم الفقهية س���تراً وحفظاً 

ملرور هذا االنحراف والفساد.

4 - تربية أجيال املسلمني على تعظيم الفتيا في دين الله، 

وترهيبه���م من اخلوض فيه بغير علم، وجتلية منهج الس���لف 

الصال���ح في أمر الفتي���ا وخطرها، والتركيز ف���ي هذا املقام 

على الناش���ئة املتعلمة: من طالب العلم الش���رعي في املعاهد 

والكليات واجلامعات الش���رعية؛ حتى ينشأ طالب العلم منذ 

صغره عل���ى إقدار الفتيا حق َقْدرها والرهبة من ولوجها، ولو 

بح��ق؛ فض���اًل ع���ن الته����اون به���ا أو حتقي���ق أغ��راض 

س��يئة م���ن خ����اللها.

5 - ضرورة تكاتف العلماء والفقهاء واملختصني في العلوم 

الشرعية على القيام بواجبهم جتاه موضوع الفتيا، واالجتهاد 

في بذل الوسائل واألس���باب ال�ُمِعينَة على حفظ مقام الفتيا 

والرفع من َقْدرها وضبط مس���يرها من االنزالق واالستغالل. 

والفتيا في هذا العص���ر أحوج ما تكون إلى اجلهد اجلماعي 

واملؤسس���اتي الذي جتتمع فيه كلمة فقهاء املس���لمني في كل 

بقاع العالم اإلسالمي على كلمة سواء وقول بنيِّ ينصر أحكام 

الش���ريعة ويُظِهر احلق لعموم الناس، ولعلنا نش���يد في هذه 

املناسبة باجلهد املشكور والعمل الطيب املبرور الذي أثمر عنه 

قيام رابطة )علماء املسلمني( التي أُعِلن عنها في الكويت في 

اليوم الرابع من شهر صفر عام 1431، بعضوية عدد كبير من 

نا أن هذه الرابطة  علماء األمة، من أربع وعش���رين دولة. وسرَّ

س���تكون متممة للجهود العلمية والدعوية، وأنها س���تتكامل 

وتتعاون مع جميع الهيئات الرسمية وغير الرسمية التي تخدم 

تطلعات األمة.

إنن���ا نُش���يد بهذه البادرة احلس���نة، ونش���دُّ على يدها، 

ونُش���يد مبا ظهر َقبْ��لها أو يظه���ر بع�����دها م����ن الروابط 

ر األحك��ام  العل���مي���ة التي جتمع علماء املس���لم�ني، وتق����رِّ

الش���رعية ف��ي كافة الن�وازل، ونرجو م���ن الله أن يتح���قق 

على يده���ا اخلي���ر، وأن يج���زي الق���ائمني علي���ها خيراً 

د ُخطاه��م ويكلل جه��ودهم بالتوفيق والسداد، حتى  وأن يسدِّ

تص��ان الفتي��ا ونَْق���در الله فيه��ا ح���ق َق���ْدره.

إن الفتي��ا يف األحكام الش��رعية 

وإن كانت يف احلقيقة )رأيًا( و )اختيارًا( 

من املفتي؛ إال أنها ليس��ت جمرد رأي 

ووجهة نظ��ر واختيار حم��ض، بل هي 

رب  ع��ن  وتوقي��ع  اهلل،  دي��ن  يف  كالم 

العامل��ن، ودالل��ة يقول به��ا املفتي 

للن��اس: إن اهلل - تع��اىل - يرض��ى لكم 

أن تفعل��وا ك��ذا وترتكوا كذا. وس��يقف 

العامل��ن  رب  ي��دي  ب��ن  املفت��ي 

ليس��ائله عن ذلك؛ فه��و مقام رهيب 

ل��و اس��تحضره املفتي الرجت��ف قلبه 

العامل��ن. رب  م��ن  وخوف��ًا  َفَرق��ًا 
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اتفق احملققون)1( على أن أول من احتفل هبذه البدعة هم العبيديون املنتسبون زورًا وهبتانًا لفاطمة - رضي اهلل 
عنها - وذلك يف س��نة 361ه� على يد املعز لدين اهلل، وهم يف احلقيقة من املؤسسني لدعوة الباطنية؛ فجدهم هو 
ابن ديصان املعروف بالقداح، وكان موىل جلعفر بن حممد الصادق، وكان من األهواز وأحد مؤسسي مذهب الباطنية، 
وذلك بالعراق، مث رحل إىل املغرب، وانتسب يف تلك الناحية إىل عقيل بن أيب طالب، وزعم أنه من َنْسله، فلما دخل 
عى أنه ِمْن ولد حممد بن إمساعيل بن جعفر الصادق، فقبلوا ذلك منه؛ مع أن  يف دعوت��ه ق��وم من غالة الرافضة، ادَّ
حممد بن إمساعيل بن جعفر الصادق مات ومل ُيْعِقب ذرية، وممن تبعه: محدان قرمط، وإليه ُتنَسب القرامطة، مث 
مل��ا متادت هبم األيام، ظهر املعروف منهم بس��عيد بن احلس��ني بن أمحد بن عبد اهلل بن ميم��ون بن ديصان القداح، 
فغيَّر امسه ونسبه وقال ألتباعه: أنا عبيد اهلل بن احلسن بن حممد بن إمساعيل بن جعفر الصادق؛ فظهرت فتنته 
باملغ��رب. ودولة العبيديني قامت س��نة 298ه� وق��د مهَّد لقيامها داعي��ة إمساعيلي ُيدَعى: أبو عبد اهلل الش��يعي. 

وحشد لنصرهتا قبيلة )كتامة(.

)1( راجع املقريزي في خططه: )490/1(، والقلقشندي في صبح األعشى: )�/498(، والسندوبي في تاريخ االحتفال باملولد النبوي:)69(، ومحمد بخيت في أحسن الكالم: )44(، وعلي 
فكري في محاضراته:)84(، وعلي محفوظ في اإلبداع:)1�6(.

] العقيدة والشريعة [

االستغالل السياسي لبدعة املولد النبوي 
رأف�������ت ص������الح ال���دي���ن
rafat110@hotmail.com
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وظلت هذه املوالد عند بني ُعَبيد في مصر وبعض الشام، 

إل���ى أن انتهت دولتهم، وورثها من كان���وا بعدهم، وال يعرفها 

بقية املسلمني في شتى البقاع، بل أنكروها ولم يقبلوها تكملة 

القرن الرابع وطيلة القرنني: اخلامس والس���ادس؛ إذ انتقلت 

عدوى هذه االحتفاالت في أوائل القرن السابع من مصر إلى 

أهل إربل في العراق، نقلها شيخ صوفي يُْدعى عمر بن محمد 

امل���ال، وأقنع بها ملك إربل في العراق أبا س���عيد كوكبري، ثم 

انتش���رت بعد ذلك في س���ائر بلدان املسلمني، بسبب اجلهل 

والتقلي���د األعمى؛ حتى وصلت إلى ما نش���اهده في العصر 

احلاضر من مظاهر احتفالية كبيرة ومتنوعة في سائر أرجاء 

العالم اإلس���المي. إذاً كان اله���دف الرئيس من إحداث هذه 

املوالد هدفاً سياس���ياً؛ لتثبيت حكم بني ُعَبيد، ولم يكن حملبة 

النبي »وال حملبة آل بيته فيه أي نصيب«)1(.
مظاهر االحتفال وإطارها السياسي:

مع مرور الزمن بدأت تَُقنَّ هذه الطقوس حتى وصلت إلينا 

مظاهَر متكاملًة، تش�مل األمور العبادية – طبعاً املبتَدعة – كما 

تشمل الدنيوية: من أكل وشرب ولهو... إلخ.

يقول األستاذ محمد رشيد رضا تعليقاً على هذه الطقوس: 

)إن املس���لمني رغبوا عما َشَرع الله إلى ما توهموا أنه يُرِضي 

غيره ممن اتخذوهم أن���داداً وصاروا كاإلباحيني في الغالب؛ 

فالعج���ب إذا عمَّ فيه���م اجلهل واس���تحوذ عليهم الضعف 

وُحرُموا ما وعد الله املؤمنني من النصر؛ ألنهم انس���لخوا من 

مجم���وع ما وصف الله به املؤمن���ني ولم يكن في القرن األول 

ش���يء من هذه التقاليد واألعمال التي نحن عليها، بل وال في 

الثاني وال يش���هد لهذه البدع كتاب وال ُسنة وإمنا سرت إلينا 

بالتقليد أو الع���دوى من األمم األخرى؛ إذ رأى قومنا عندهم 

أمثال ه���ذه االحتفاالت، فظنوا أنه���م إذا عملوا مثلها يكون 

لدينهم عظمة وش���أن في نفوس تل���ك األمم؛ فهذا النوع من 

ر املسلمني وسقوطهم  اتخاذ األنداد كان من أهم أس���باب تأخُّ

فيما سقطوا فيه(. ا ه� )2(.

ولعل املظاهر التي تفش���و في كل املوالد - ولم يسلم منها 

املول���د النبوي - تؤكد أن احلدث إمنا هو سياس���ي بامتياز؛ 

إذ يراد منه حتقيق الرضا الش���عبي، والظهور مبظهر احملب 

)1( تأصيالت عقدية، مجلة اجلندي املسلم، العدد 115 بتاريخ: �004/5/1.
)�( تفسير املنار: )�/74 - 76(.

للنبي # دون أن يكون في ذلك املش���هد - من أوله إلى آخره 

- تعبي���ر ش���رعي صحيح ومقبول عن ذل���ك احلب؛ إذ وجد 

أرب���اب الطرق في ترك مثل هذه املنكرات أو الس���كوت عنها 

أو رمبا تش���جيع البع���ض عليها، نوعاً من إضف���اء قدر من 

الشعبوية على احملتفلني؛ حتى وإن كان في ذلك إسقاط بعض 

الش���عائر، مثل: األمر باملعروف والنهي عن املنكر، أو الوقوع 

ف���ي احملرمات وانتهاك احلدود الش���رعية املرعية من جانب 

املؤمنني الصادقني؛ ولهذا لو فتشنا في األسباب، فسنجد أنه 

نوع من االستغالل السياسي الذي يشترك فيه اجلميع. 

ومن هنا تاُلَحظ األهمية السياسية إلبقاء هذه االحتفاالت 

عل���ى صورتها تلك والنفخ فيها حتى تك���ون أكثر زخماً ولهواً 

وإلهاًء للشعوب، وأكثر ظهوراً مبظهر االحتفاء بشعائر اإلسالم 

وهيهات!
م��رَّ هب��ا االس��تغالل  ال��ي  التارخيي��ة  املراح��ل 

السياسي للمولد:
أواًل: العبيديون واستغالل املولد:

س���بب ابتداعهم ه���ذه البدعة أن املس���لمني في مصر 

والشام لم يرتضوا س���يرتهم في احلكم، وطريقتهم في إدارة 

ش���ؤون الناس؛ ال سيما وقد انتش���رت البدع، بل الشركيات 

على أيديهم؛ فخاف بنو عبيد من ثورة الناس عليهم؛ فحاولوا 

اس���تمالة قلوبهم، وَكْس���ب عواطفهم بإح���داث االحتفاالت 

البدعي���ة؛ فاخترع حاكمهم آنذاك املع���ز لدين الله العبيدي، 

مولد النبي وموالد أخرى غيره. 

ومعل���وم ما اكتنف نََس���ب العبيديني م���ن الغموض؛ لذا 

حاولوا - عن طريق هذه االحتفاالت - التش���غيب على الناس 

وإلهاءهم؛ فال يفكرون في أنساب هؤالء الدخالء وأصولهم.

وهذا مما يؤكد أن هذه البدع���ة منذ ظهورها إلى اليوم 

كان الهدف من ورائها هدفاً سياس���ياً؛ إذ لوال الساس���ة لَ�َما 

قامت لها قائمة.

قال املقري���زي: )كان األفضل بن أمير اجليوش قد أبطل 

أم���ر املوالد األربع���ة: النبوي، والعل���وي، والفاطمي، واإلمام 

احلاض���ر، وما يهتم بها، وَقُدم العهد بها حتى نُِس���ي ذكرها؛ 

فأخذ األس���تاذون يجددون ِذْكَرها للخليفة اآلمر بأحكام الله 

���نون ل���ه معارضة الوزير  ويرددون احلديث معه فيها ويحسِّ

] العقيدة والشريعة [
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بس���ببها وإعادتها وإقامة اجلواري والرسوم فيها، فأجاب إلى 

ذلك وعمل ما ُذِكر(. أه�)1(.
ثانيًا: بعد عصر العبيدين: 

 لقد استمر الهدف من إقامة املولد األسباب السياسية في 

عصر األيوبيني واملماليك؛ رغم اختالف الظروف االجتماعية. 

ولكن يبدو أن إدراك األيوبيني ألهمية هذا العنصر في الترويج 

للفاطميني دعاهم إلى إدخال تغيير نوعي في هذه االحتفاالت، 

وهذا ما دعا الباحث )عرفه عبده علي( إلى القول: )في عصر 

الدولة األيوبية، أُبِطلَت كل مظاهر االحتفاالت الدينية؛ فقد كان 

السلطان صالح الدين يُوُس���ف يهدف إلى توطيد أركان دولته؛ 

ملواجهة ما يتهددها من أخطار خارجية، واقتالع املذهب الشيعي 

مبحو كافة املظاهر االجتماعي���ة التي ميزت العصر الفاطمي، 

وال ش���ك أن هذا السبب السياسي هو أحد األسباب التي دعت 

ص���الح الدين إلى محاربة هذه البدع. واس���تمر هذا التوظيف 

حتى من حكام وسياسيني غير منتسبني لإلسالم()2(. 
ثالثًا: الدولة العثمانية واستغالل املولد: 

 العالقة بني اخللفاء العثماني���ني والتصوف عالقة قوية؛ 

فالعثمانيون اعتنقوا اإلس���الم على يد مشايخ الطرق الصوفية 

من َقبْل استقرارهم في آسيا الصغرى؛ حيث إن ُجلَّ السالطني 

كانوا صوفيني، بل إن اخلالفة العثمانية رغم ما قدمته لإلسالم 

وجه�ودها ف�ي حماية بيض�ة اإلس����الم ق�روناً طواالً؛ إال أنها 

- لألس���ف الش���ديد - كانت غارقة فى اخلراف���ة، وهذا هو 

الس���بب الرئيس���ي فى محاربتهم حلركة اإلصالح التي قادها 

الش���يخ محمد بن عب���د الوهاب ومحاولته���م القضاء عليها، 

والسلطان عبد احلميد الثاني أش�هر خلف�اء بني عثمان - على 

جالل���ة َقْدِره - كان صوفياً قحاً، ورغ�م جه�وده املش���كورة في 

احلفاظ على أراضي املسلمني ومحاوالته لوقف انهيار اخلالفة 

ب إليه  اإلس���المية، كان له من اخلرافة نصي���ب، و كان قد َقرَّ

ثالثة من كبار املتصوفة في ذلك العصر، وكان لهم مقاماً سامياً 

في السلطنة يومئٍذ مع نفوذهم في جميع الدوائر، وهم: الشيخ 

محمد ظافر املدني الش���اذلي )ت 1321 ه�( والش���يخ أحمد 

أس���عد املدني )ت سنة 1314 ه�( والشيخ أبو الهدى الصيادي 

)ت سنة 1328 ه�(.

)1( خطط املقريزي: )4��/1(.
)�( دمعة على التوحيد: ص 178.

وألن الس���لطان عبد احلميد تولى عرش الس���لطنة في 

ظروف عصيبة، واملؤامرات حت���اك لألمة، والكوارث واحملن 

حتيط بها م���ن كل مكان، ودع���اة القومي���ة والتفرقة يبثون 

دعواته���م في س���ائر البالد، فقد دعا - كم���ا هو معروف - 

إلى اجلامعة اإلس���المية، والرابطة الدينية، لكن كان اعتماده 

على الصوفية في دعوته إلى اجلامعة اإلسالمية؛ ِل�َما رآه من 

انتش���ارها ونفوذها بني الناس، كما أن ذلك االعتماد والتبنِّي 

قد زاد من انتشار الصوفية وتغلغلها في أوساط املسلمني. 

وكان من أهم املظاهر التى تبنيِّ صوفية الدولة العثمانية 

هي احتفاالتهم باملولد النبوي؛ ففي القرون األخيرة كان يحتفل 

باملولد حكام من املس���لمني ليس لهم من اإلس���الم إال اسمه؛ 

ألن االحتفال باملولد صار عند اجلماهير املس���لمة من أعظم 

الواجب���ات التي ال يجوز الته���اون فيها. كما كان يعتقد هؤالء 

احلكام أنهم يستمدون مشروعيتهم من مثل هذه االحتفاالت.

يذك���ر اجلبرتي )أن���ه نودي يوم الثالث���اء 11 ربيع األول 

سنة 1230 ه� بزينة البلد ووقود القناديل، والسهر ثالثة أيام 

بلياليه���ا...، ويذكر أن الس���الطني العثمانيني كانوا يحتفلون 

باملولد النبوي في أحد اجلوامع الكبيرة باألس���تانة حس���ب 

اختيار الس���لطان، فلما تولى السلطان عبد احلميد في سنة 

1293 ه���� - 1876 م، َقَصر حفالت���ه التقليدية على اجلامع 

احلميدي؛ فعندما حتني الليلة الثانية عش���رة من ربيع األول 

يحض���ر إلى اجلامع عظم���اء الدولة وكبراؤه���ا من األمراء 

والعلماء والوزراء، وجميعهم باملالبس الرس���مية والكس���اوي 

التش���ريفية وعلى صدورهم النياش���ني بأنواعها، ثم يقفون 

في صفوف متراصة، ونظام تام، انتظاراً لتش���ريف السلطان، 

وفي هذه الليلة يخرج السلطان من قصر يلديز ممتطياً جوداً 

مطهماً بس���رج م���ن الذهب اخلالص؛ وقد ح���فَّ املوكب به، 

ورفعت على رأسه األعالم، ويسير وسط اجلماهير احملتشدة، 

حتى يصل إلى اجلامع؛ فيبدأ في رسوم املولد وِفْقراته، حتى 

تنتهي فيعود إلى قصره.

وكذلك كان ين���ادى لالحتفال باملولد كل س���نة فى عهد 

محمد علي وأوالده وأحفاده الذين استمروا على رعاية شؤون 

املولد، وإحياء االحتفال به طوال ِسِنيِّ حكمهم، مع أن غالبهم 

كان حرباً على اإلس���الم، وكان الواجب عليهم وعلى من حام 
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حوله���م من العلماء العمل على رفع راي���ة الدين وأن يحكموا 

مب���ا أنزل الله، وأن يعلنوا اجلهاد واالس���تنفار ضد االحتالل 

اإلجنليزي لتحرير البالد والعباد. 

يذكر صاحب )اخلطط التوفيقية( اهتمام الدولة املصرية 

في عهد خديويها توفيق باملولد النبوي وباألسرة البكرية املعنية 

بشؤون املولد، واملختصة بإقامته، فيقول: وللسادة البكرية في 

ظ����ل الدولة احملم�دية العل�وية م����ن العناية به في كل ع�ام 

ما تتحدث بزائد ش���رفه الركبان ويفتخر به أهل الزمان على 

غيره من س���ائر األزمان، ال سيما في عهد احلضرة الفخيمة 

اخلديوية، وعصر الطلع���ة املهيبة التوفيقية؛ فإنه وصل فيها 

ه األعلى، وبلغ  االحتفال بأمر املولد النبوي الش���ريف إلى حدِّ

االعتناء بعلوِّ ش���أنه املبلغ األعلى؛ وذلك أنه في أوائل العشرة 

األخيرة من ش���هر صفر اخلير من كل ع���ام تُصنَع مبنزلهم 

مأدبة فاخرة يدع���ى إليها كافة مش���ايخ الطرق واألضرحة 

والتكايا والوجوه واألعيان والذوات...( )1(.
رابعًا: االحتالل واستغالل املولد:

من املالحظ���ات اجلديرة بأن نقف أمامه���ا كثيراً، هي 

حالة االنتعاش الكبير الت���ى تصيب الِفَرق املنحرفة فى ظل 

االحت���الل: كالصوفية والش���يعة، وال يختل���ف اثنان في أن 

هذه الف���رق هي املرتع اخلصب الذي يرت���ع فيه االحتالل، 

والذي يستطيع من خالله أن يتمكن من البالد والعباد؛ ولقد 

س���اهمت هذه الطرق مبنتهى اإلخالص ف���ي هذا املجال. 

لق���د أدرك اإلجنليز أن الطرق الصوفية تلع���ب دوراً مهماً 

من خالل مزاولة أنش���طتها بني الطبقة العامة من الشعب؛ 

فالصوفية بدعوتها الظاهرية إلى الزهد وترك مباهج احلياة 

واالنصراف عن الدنيا، ميكن أن تضفي الصبغة الدينية على 

موقف اخلنوع واخلضوع للمحت���ل األجنبي بخلفيات َقَدرية 

اتكالية استس���المية؛ ولهذا حرصت سلطات االحتالل في 

مصر وغيرها على إطالق يد الطرق الصوفية في ممارس���ة 

أنشطتها، وقد س���اعد على ذلك سيطرة سلطات االحتالل 

نها من السيطرة على تلك الطرق  على وزارة الداخلية مما مكَّ

ومعرفة حتركاتها وأس���اليبها وتوجيهها إل���ى الوجهة التي 

تضمن للمحتل خدمات أكثر. 

)1( االنحرافات العقدية والعلمية: )ص �87(.

)اس���تمر هذا حتى بعد س���قوط الدولة العثمانية؛ حيث 

احتضنت س���لطات االحتالل األجنبي الط���رق الصوفية في 

البالد التي بس���طت سلطانها عليها. وعمل بعض أولئك على 

رد اجلميل للمحتلني؛ فكانوا يضفون الش���رعية على وجودهم 

ويس���وِّغون للناس بقاءهم، ووصل األمر إلى أن بعض مشايخ 

الصوفية في مصر قاموا بجم���ع توقيعات أثناء ثورة 1919م 

تطالب ببقاء اإلجنليز في مصر! وكان من هؤالء شيخ الطريقة 

السمانية: محمد إبراهيم اجلمل()2(.

 يذكر اجلبرتي أن نابليون بونابرت سأل الشيخ البكري 

عن ع���دم إقامة املولد النبوي بعد احتالل القاهرة، فاعتذر 

الش���يخ البكري بتعطيل األمور، وتوقف األحوال، فلم يقبل 

نابلي���ون بذلك، وقال: ال بد من ذلك، وأعطاه ثالثمائة ريال 

فرنسي معاونة منه في إقامة هذا املولد، وأمر بتزيني البلد 

كالعادة، واجتمع الفرنس���يون يوم املول���د، ولعبوا ميداينهم، 

وضرب���وا طبولهم ودبادبهم. وق���د كان نابليون يواظب على 

حضور املولد النبوي بنفس���ه. وكما أمر الفرنسيون بإقامة 

املول���د النبوي، بل كان���وا يجبرون الن���اس ويقهرونهم على 

مون من يأب���ى أن يحتفل بها،  االحتف���ال بهذه املوالد، ويغرِّ

رون دكانه.  ويسمِّ

إن املرء ليتساءل عن اهتمام الفرنسيني بإعادة هذه املوالد 

املبتَدعة، وَقْه���ر الناس على االحتفال به���ا، ودعِمها باملال. 

يجيبنا اجلبرتي على هذا التس���اؤل مبا رآه الفرنس���يون في 

هذه املوالد )من اخلروج عن الشرائع، واجتماع النساء، واتباع 

الشهوات والتالهي وِفْعل احملرمات... لقد أدرك الفرنسيون 

ما يقع بسبب هذه املوالد من سلبيات، وما تستنفده من جهود 

وأموال، وتش���غله من أوقات وتفكير، وما في ذلك من َصْرف 

للناس عن جهاد احملتلني ومقاومتهم، وهو ما لم يدركه الكثير 

من العلماء ممن ش���جعوا تلك املوالد، أو حتى غضوا الطرف 

عنها… وكذلك أدركوا ما لتلك املوالد من مكانة عظيمة في 

حياة الناس؛ لذا س���ارعوا بإعادتها؛ حت���ى يلهوا الناس بها، 

وتعود األمور إلى مجاريها، وكأن شيئاً لم يحدث، ويغلقوا على 

أنفسهم باباً واسعاً من أبواب الثورة()3(.

)�( دمعة على التوحيد: ص �04.
)�( اإلنحرافات العقدية والعلمية في القرنني الثالث عشر والرابع عشر الهجريني: )ص 

.)�8� – �79
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خامسًا: استغالل املولد ىف العصر احلاضر:

ز  تث���ل قضية املولد النبوي أحد أهم املرتكزات التي تركِّ

عليها الصوفية في الترويج ألفكارها على املس���توى الشعبي 

وتكتسب بها َزَخماً إعالمياً وسياسياً، ومن هنا كان االحتفال 

به���ا لوناً م�������ن ألوان الظه���ور باملظهر الش���رعي املتلبِّس 

مبح��������ب���ة النبي #، خاصة بع���د أن جنحت االجتاهات 

التجديدي���ة في احلد من ظاه���رة االحتفال مبوالد أصحاب 

األضرح���ة، وانصراف ِقطاع من الن���اس عن تلك املوالد بعد 

ر ما يرغبون فيه من متع وشهوات بوسائل عديدة ومتاحة.  توفُّ

م���ن هنا يأتي التركيز على االحتف���ال باملولد النبوي كمدخل 

لالحتفال مبوالد األولياء املنس���وبني - حقيقة أو زوراً - إلى 

آل البيت. 

وإذا كان���ت العالقة بني الصوفية والساس���ة هي عالقة 

تبادل منفعة، ففي الوقت الذي حتاول فيه احلكومات استغالل 

الصوفية لتحقيق مآربها، حتاول الصوفية أيضاً أن تتكس���ب 

من هذه العالقة، بل هي املستفيد األكبر من هذه العالقة.

يقول الدكتور عمار حس���ن: »الفت���رة األخيرة في مصر 

ظهر جلي���اً تقرُّب احلكومة من املتصوفة وتقرُّب املتصوفة من 

رت الظروف  احلكومة، بل السعي من الطرفني للتقارب؛ فقد وفَّ

املالئمة للتحالف ضد اجلماعات اإلسالمية أمام الرأي العام؛ 

باعتباره���ا طرحاً دينياً له مكانته عن���د املصريني؛ بينما هي 

حتتمي بالنظام ضد ممارس���ات اجلماعات السلفية التي ترى 

حترمي َرْفع القباب على القبور وحترمي الطواف بها وعبادتها، 

والتي تتعيش اجلماعات الصوفية على بثِّها بني الناس، والتي 

لوالها لتقوَّض ركن ركني م���ن أركان التصوف، ومن هنا فقد 

حرصت الس���لطة السياسية على حضور املوالد واالحتف�االت 

الص��وفية، ب�ل ص�ار ش���يخ مش����ايخ الص�وفي���ة )أبو الوفا 

التفتازاني( عضواً في احلزب احلاكم ورئيساً لعدة جلان داخل 

جهاز الدولة، بل حرص رئيس الدولة بنفس���ه على الصالة في 

مساجد األولياء، مثل: احلسني والسيد البدوي«)1(.

ويظهر هذا االستغالل في االحتفال باملولد النبوي؛ حيث كانت 

وزارة األوقاف ترعى االحتفال الس����نوي الذي كان يحضره امللك 

في أيام امللكية، ثم أصبح يحضره الرؤس����اء في عهد اجلمهورية، 

)1( نقض العرى.. رؤية في البديل الغربي للتيار السلفي، محمد بن عبد الله املقدي، مجلة 
البيان: عدد ���.

وفي العادة؛ فإن امللوك والرؤس����اء يلق����ون في هذا اليوم خطبة، 

كما يحضره شيخ األزهر وعدد من الوزراء والشخصيات العامة، 

ع فيه جوائز على الفائزين في )مسابقة تقام احتفاالً باملولد  وتوزَّ

ع فيه اجلوائز التقديري����ة على بعض احلضور  النبوي( كم����ا توزَّ

باس����م: تكرمي العلم والعلماء، كما تقام احتفاالت في كافة املدن، 

ترعاها ِفَرق من الش����رطة. كما حتتفل إذاعة القرآن الكرمي في 

مصر باملولد على مدى شهر كامل، هو ربيع األول. ومع أن كثيراً 

ه الشرع  من البرامج ال غبار عليها إال أن ارتباطها مبوسم لم يُِقرُّ

يبقى نقطة مؤاخذة، إضافة إلى بعض البرامج والفقرات التي ال 

تخلو من غلوٍّ في شخصه #)2(.  
أسباب االستغالل السياسي لبدعة املولد:  

من خالل العرض السابق ملظاهر وتاريخ االحتفال باملولد 

ص س���ريعاً األسباب التي أدت إلى سعي األطراف  النبوي نلخِّ

املختلفة الستغالل هذا االحتفال سياسياً: 
أواًل: بالنسبة للشيعة العبيديني: 

1 – نَْش���ر العقائد الش���يعية من خالل التذرع بحب آل 

البيت واالرتب���اط بهم. وهذا ما صنع���ه العبيديون من َقبْل، 

ويفعله أحفادهم واملتأثرون بهم في كثير من البالد اليوم.

2 - َكْسب والء الناس، والتعمية على تصرفاتهم القبيحة 

وكفرهم الشنيع. 

3 - نَْش���ر الفرقة بني صفوف املس���لمني، وإبعادهم عن 

العقيدة الصافية.

4 - إضعاف املسلمني باستنزاف خيراتهم، ونَْشر املنكرات 

والفواحش بينهم. 

5 - إش���غال املسلمني عن مقاومة أعدائهم، وإلهائهم عن 

اجلهاد في سبيل الله.
ثانيًا: بالنسبة للعثمانيني: 

1 - التقرب إلى الشعوب وضمان والئهم. 

2 - إلهاء الناس عن التفكر في املظالم التي كان ميارسها 

الوالة األتراك.

3 - إضعاف ش���وكة املعارضني واملنافسني، كاملماليك في 

بع���ض األوقات؛ فاالحتفال بهذه البدع يس���اعد على التفاف 

الشعب حول هؤالء الوالة، وهو ما يزهدهم في املعارضني لهم، 

ال سيما إذا كانوا ال يهتمون بهذه اخلرافات.  
)�( حقوق النبي: ص 168.
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4 - إلقاء طابع الهيبة والتدين على الدولة العثمانية
ثالثًا: بالنسبة لألنظمة املعاصرة: 

1 - تخدير الش���عوب، والس���يطرة عليها، وإشغالهم عن 

تنحية شرع الله عن احلكم واملطالبة به. 

2 - الدعاية السياس���ية والتأثير على اجلماهير، وإعطاء 

انطباع بتدين األنظمة وعدم عدائها للدين. 

3  – التعمية على بعض املمارس���ات واملظالم والفس���اد 

واإلنح���راف الغارقة فيه هذه األنظمة؛ فبدالً من أن ينش���غل 

اإلنسان املصري بالتفكير في ظروفه االجتماعية واالقتصادية 

الس���يئة، وبدالً من أن يفكر في فقره وبالئ���ه، وبدالً من أن 

يفكر ف���ي طريقة للخالص من وضعه الس���يئ بالث�ورة على 

احلاكم؛ فإن احلاكم نفس���ه يعمل على ش���غل فكره من خالل 

تش���جيعه للبدع واخلرافات؛ فيجد عامله وخالصه في رحاب 

هذه الطقوس؛ وهكذا انشغل املصريون كلهم في هذه احلقبة 

من الزمن بالطرق الصوفية وتَْرِكهم احلكام()1(.

4 - قتل روح اجلهاد فى األمة، وتقدمي البديل عن الدين 

الصحيح. 

5 - إرضاء أعداء اإلس���الم؛ حيث يقدمون لهم إس���الماً 

ال يعادي أحداً؛ ففي صيف )2001م( ش���نت احلكومة اليمنية 

هجمة شرس���ة على جميع املعاهد الديني���ة؛ بحجة مكافحة 

اإلره���اب؛ فقامت بإغالقها ع���دا )دار املصطفى( ب� )ترمي( 

وهي تتبنَّى النهج الصوفي.  

6 - كس���ب ودِّ الطرقيني واس���تمالتهم؛ حيث إنهم َحْشد 

قوي في أي انتخابات. يقول الباحث عمار علي حسن: )كانت 

الصوفي���ة على رأس القوى الدينية التي اس���تخدمها النظام 

املصري في تبرير وتدعيم سياساته؛ فحرص املسؤولون على 

حض���ور موالد الصوفية واحتفاالته���ا، وخاصة املولد النبوي 

ومولد احلسني والسيدة زينب والسيد البدوي)�(.

7 - إعطاء الشرعية لهذه األنظمة. وال شك أن الشرعية 

الديني���ة لل���دول واألنظمة - مثلها مثل الش���رعيات األخرى 

)الشرعية التاريخية والدستورية والثورية( – تَُعدُّ إحدى أهم 

الدعائم التي تقوم عليها نُُظم احلكم، ال بد أن يدعمها؛ حتى 

)1( نقض العرى.. رؤية في البديل الغربي للتيار السلفي، محمد بن عبد الله املقدي، مجلة 
البيان: عدد ��� = بتصرف. 
)�( دمعة على التوحيد: ص 186.

ولو شكاًل وظاهراً، وهذا ما يستغله القبوريون.

8 - ضرب االجتاهات الدينية املعارضة لهم؛ فرغم إعالن 

السياسيني العلمانيني أن ال دين في السياسة وال سياسة في 

الدي���ن؛ إال أننا رأيناهم يدعمون القبوريني بانتهازية واضحة، 

باعتبارها مظهراً من مظاه���ر الدين، ميكن ضرب الصحوة 

اإلسالمية به، وذلك بسحب البساط من حتت أرجلها باعتبار 

الدين أرضيتها التي تنطلق منها. 

رابعًا: بالنس��بة للمحتل األجن��ي: )بريطانيا وفرنسا 

م���ن َقبْل وأمريكا حالياً(: فبعد أن ورثت أمريكا اإلمبراطورية 

البريطانية حاولت جاهدة أن تس���يطر على العالم، وأن تكون 

هي القوة القطبية الوحيدة؛ لذا عملت على إس���قاط وتفكيك 

االحتاد الس���وفييتي، فلم يبَق أمامها من عدو غير اإلسالم؛ 

لذا هي حتاول جاهدة احتواء هذا املارد، ال س���يما أن هناك 

اجتاهات تثل نس���بة كبيرة من املس���لمني يسهل استمالتها، 

اجتاهات لها مشاريع سياسية خاصة، كالشيعة - مثاًل - حيث 

حاولت أمريكا تقدمي اإلس���الم الش���يعي كبديل عن اإلسالم 

���ني. وهناك اجتاهات ليس لها أي مش���روع سياسي، بل  السُّ

العكس: إن تاريخها في تدعي���م قوى االحتالل ونصرته غير 

خافية على أحد وهي الصوفية، كما أسلفنا.

يظهر ذلك جلياً بعد صدور تقرير مركز )راند()3( األخير 

عام )2007م(، والذي يحمل عنوان: )بناء شبكات من املسلمني 

املعتدلني في العالم اإلسالمي(، والذي دعا إلى إعطاء الطرق 

الصوفية مس���احة متزايدة من األهمية، كما احتفظ للصوفية 

بأهميتها االس���تراتيجية في التخطيط األمريكي، باعتبارها 

أحد البدائل املتاحة أمام املخطط األمريكي؛ إلزاحة التيارات 

اإلسالمية وإحالل الصوفية محلها.

لذا سعت أمريكا وبكل ِجدٍّ لكسب والء هذه الطرق، ومثال 

ذلك ِحْرص س���يدي العارف بالله )فرانس���يس ريتشاردوني( 

الس���فير األمريكي الس���ابق في القاهرة على حضور املوالد 

)�( هو تقرير يصدر عن مؤسسة راند RAND Corporation، وهي من املؤسسات 
التي تشارك فى صناعة القرار السياسي األمريكي. وتقاريرها التي ُتصدرها ترسم 
العالم أجمع، ومنها منطقة  التعامِل مع األحداث في  خطُة للسياسية األمريكية في 
من  وبتمويل  املتحدة،  الواليات  في  ومقرها  األوسط(،  )الشرق  بـ:  يسمونها  ما 
م  التقرير خرج في�17 صفحة وُقسِّ مؤسسة )سميث ريتشاردسون( احملاِفَظة. 
ص للتقرير ومقدمة وتسعة فصول. واستغرق إعداده � سنوات، وُعْنِون  إلى: ملخَّ
 Building Moderate Muslim معتدلة(،  مسلمة  شبكات  )بناء  بـ:  للتقرير 

Networks، وهو عنوان يحمُل في ثناياه خططاً خطيرة جداً. 
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الدينية، وخصوصاً مولد البدوي.

واس���تقبال محافظ الغربية للس���فير باألناشيد الدينية، 

ومنها: طلع البدر... وهذا األمر له دالالت ينبغى إمعان النظر 

فيها. وال يعني ذلك: أن كل الطرق الصوفية على درجة واحدة 

من الوالء للمحتل، وزاد احلرص بعد 11 سبتمبر؛ حيث ظهرت 

التيارات اجلهادية كعدو حقيقي ميكن أن يقوِّض هيبة أمريكا، 

وكانت أهداف أمريكا من وراء استغالل املولد، كالتالي:

1 - إبراز الصوفية كبديل ع���ن التيارات األخرى، وأنها 

تثِّل اإلس���الم الصحيح: ترتكز فكرة االستبدال على وجود 

رغبة عامة وعارمة لدى اجلماهي���ر في التدين. وكان احلل 

أن ندع املس���لمني يتدينون كما يريدون، لكن َفلْنقدم لهم نحن 

)التوليفة( املناسبة للتدين. وهذا احلل يكمن في: )املتصوفة 

اجلدد( أمثال: علي اجلفري وهشام القباني... وغيرهم.

2 - محاربة فكرة اجلهاد اإلسالمي: والتي تَُعدُّ في رأيي 

أكبر ما يقضُّ مضاجع األمريكان؛ عندما يرون انبعاث حركات 

املقاومة واجلهاد في كل مكان؛ لذا يس���عون إلى القضاء على 

ح���ركات املقاومة ف���ي كل مكان، كما يحدث في فلس���طني 

والعراق وأفغانستان والصومال وفي غيرها.

3 - تيي���ع قضايا الوالء والبراء لدى املس���لمني، وإبراز 

األمريكان كمحبني للس���الم، ومدافعني عن اإلسالم الصحيح 

الذي ميثله الطرقيون.

4 - اس���تمالة اجله���الء وضعاف النف���وس ليدوروا في 

فلك املخططات األمريكية للس���يطرة على العالم اإلسالمي، 

والقضاء على أي محاولة للنهوض مرة أخرى.

5 - حتييد أكبر عدد من املس���لمني في قضايا الصراع 

املعاصر، واإليحاء بأن صراعهم مع اإلرهاب وليس اإلسالم، 

وِل�َم ال وهي تساعد التيارات األكثر عدداً من املسلمني.

6 - محاربة التيارات السياس���ية اإلس���المية وإفش���ال 

مش���اريعها للوصول إلى احلكم، وتدمير املنهج السياسي في 

اإلس���الم، وبيان أن اإلسالم ال يصلح: ال للحكم وال للسياسة، 

وأن املنهج الصحيح، هو في االنكباب على املوالد والش���طح 

واخلرافة التي تثلها الصوفية.

وص����ل����ي ال����ل����ه����م وس����ل����م ع����ل����ى س���ي���دن���ا 
حم����م����د وع����ل����ى آل�������ه وص����ح����ب����ه أمج����ع����ني.

متثل متثل قضية املولد النبوي أحد 
ز عليها الصوفية  أهم املرتكزات الي تركِّ
يف التروي��ج ألفكاره��ا عل��ى املس��توى 
الش��عي وتكتس��ب هب��ا َزَخم��ًا إعالميًا 
وسياس��يًا، وم��ن هن��ا كان االحتفال هبا 
لونًا م����ن ألوان الظهور باملظهر الشرعي 
��س مبح��������بة الني #، خاصة  املتلبِّ
بعد أن جنح��ت االجتاهات التجديدية 
يف احلد من ظاه��رة االحتفال مبوالد 
أصح��اب األضرح��ة، وانص��راف ِقطاع 
ر ما  من الن��اس عن تلك املوالد بعد توفُّ
يرغبون فيه من متع وش��هوات بوسائل 
عديدة ومتاحة. من هنا يأيت التركيز 
على االحتفال باملولد النبوي كمدخل 
لالحتفال مبوالد األولياء املنس��وبني - 

حقيقة أو زورًا - إىل آل البيت. 
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ساق القاضي عياض ترمجة أليب خارجة عنبسة 
الغافق��ي )ت 210ه�(، وحكى عجائب��ه وأخباره، ومنها 
أن��ه قي��ل ع��ن عنبس��ة: »كان عن��ده ِعْلم الزج��ر)1(، 
وبعضه��م يقول: بل من خدمة اجلن، ومنهم من يزعم 
أنه كان صاحلًا ُيجري اهلل احلق على لس��انه؛ فينطق 
��ب ذلك القاض��ي قائاًل: »وأن��ا بريء من  ب��ه«)2( مث تعقَّ
ُعه��دة هذه التأويالت إال األخرية؛ فاحلديث الصريح 
حيتج هل��ا«)3(؛ فالقاضي عياض يربأ م��ن ِعْلم خبدمة 
اجلان، كما يربأ من َزْجر الطري على س��بيل التش��اؤم.
وملا ترجم احلافظ ابن رجب ألحمد بن عبد الرحمن املقدسي 
)ت 697ه�����( وما لديه من غرائب، فقال: »برع في معرفة تعبير 
الرؤيا، وانفرد بذلك؛ بحيث لم يشاَرك فيه، وكان الناس يتحيَّرون 
منه إذا َعبَر الرؤيا، وله في ذلك حكايات كثيرة غريبة مش����هورة، 
وه����ي من أعجب العجب، وكان جماعة م����ن العلماء يقولون: إن 
له رئّياً م����ن اجلن، وكان مع ذلك كثير العب����ادة، لكن يقال: إنه 
كان يتعبَّد على وجوه غير مش����روعة، كالصالة في وقت النهي! 
وذك����ر عنه بعض أقاربه أنه رأى عنده ش����يئاً من آثار اجلن«)4(.
وأورد الشوكاني عجائب العباس املغربي الذي َقِدم صنعاء 
اليمن سنة 1200ه�؛ فكان إذا احتاج إلى دراهم، أخذ بياضاً، 
عه على حجم تلك الدراهم، ث���م يجعلها في وعاء، ويتلو  وقطَّ
عليها )!( فتنقلب دراهم! وذلك بواسطة »خادم من اجلن«)5(.
ه���ذه الغرائب ل���و علم بها بع���ض الرقاة لتش���بثوا بها 
ف������ي هذا التوس���ع املري���ب ف���ي االس���تعانة باجلن في 
الت���داوي وَح���لِّ الس���حر والع���ني وأش���باهه، إضافة إلى 
تعويله���م على بعض فت���اوى للمعاصرين، وما ق���د يفهمونه 
م���ن كالم الب���ن تيمي���ة ف���ي كتاب���ه: »النب���وات« وغيره.

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

)1( الزجر: هو ضرب من التطير والتشاؤم.
)�( ترتيب املدارك: �8�/1.
)�( ترتيب املدارك: �8�/1.

)4( ذيل طبقات احلنابلة: �/��6، ��7 = باختصار.
)5( انظر البدر الطالع: �14/1.

إن هذه النازلة تستدعي جملة من الوقفات، منها:
- أن االستعانة باجل�ن لم تك�ن م�ن ه�دي النب�ي #، وال س�بيل 

السابقني األولني من امله�اجرين واألنص�ار، رض�ي الله عنهم.
قال ابن تيمية: »لم يستخدم )النبي #( اجلن أصاًل، لكن 
دعاهم إلى اإلميان بالله، وقرأ عليهم القرآن، وبلَّغهم الرسالة، 

وبايعهم، كما فعل باإلنس«)6(. 
كما أنه لم يُنقل عن جمهور الصحابة )االس���تعانة باجلن 
في التداوي وَحلِّ السحر والعني( وهم أدرى الناس وأعمق هذه 
ها إمياناً؛ ول���و أنهم فعلوا ذلك أو قالوه لنُِقل  األمة علماً وأتِّ
عنهم؛ إذ إن ذلك مما تتوفر الدواعي لنقله؛ فدلَّ ذلك على أن 

نة والصراط املستقيم. مجانبة االستعانة باجلن هو السُّ
- أن نبينا محمداً # كان يتصرف في اجلن كتصرفه في 
اإلنس، تصرُّف عب��ٍد رسوٍل، والواجب على املسلم أن يستعمل 
في اجلن ما يس���تعمله في اإلنس: من األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر، والدعوة إلى الله كما ش���رع الله ورس���وله... ولم 
ف فيهم كتصرف سليمان بن داود - عليهما السالم - إذ  يتصرَّ
تصرُّف سليمان باجلن هو تصرف ملكي؛ إذ كان رسوالً َمِلكاً، 
وكان نبينا محمد # عبداً رسوالً؛ والعبد الرسول أفضل من 

املِلك الرسول)7(
واجل���ن ال تخضع بإطالق ألحد م���ن الناس، ولو خدمْت 
أحداً؛ فال يكون إال مبعاوضة واس���تمتاع، كما بيَّنه ابن تيمية 
بقول���ه: »وليس أحد من الناس تطيع���ه اجلن طاعة  مطلقة، 
كم���ا كانت تطيع س���ليمان بتس���خير من الله وأَْم���ٍر منه من 
َها َشـــْهٌر  يَح ُغُدوُّ غير معاوضة. قال - تعالى -: }َوِلُســـَلْيَماَن الِرّ
َوَرَواُحَها َشـــْهٌر َوَأَســـْلَنا َلُه َعنْيَ اْلِقْطِر َوِمَن اْلـِجِنّ َمن َيْعَمُل َبنْيَ َيَدْيِه ِبإْذِن 
ـــِعيِر #^١٢^#( َيْعَمُلوَن  ـــِه َوَمن َيِزْغ ِمْنُهْم َعْن َأْمِرَنـــا ُنِذْقُه ِمْن َعَذاِب السَّ َرِبّ
اِســـَياٍت  َحاِريَب َوَتَاِثيـــَل َوِجَفاٍن َكاْلـَجواِب َوُقُدوٍر رَّ َلُه َما َيَشـــاُء ِمـــن مَّ
ُكوُر{ ]سبأ: ١٢ - ١٣[. ْن ِعَباِدَي الشَّ اْعَمُلوا آَل َداُووَد ُشـــْكًرا َوَقِليٌل ِمّ
والذي أعطاه الله لس���ليمان - عليه السالم - خارج عن 

)6( الفرقان بني احلق والباطل، )مجموع الفتاوى: �89/1(.
)7( انظر إيضاح الداللة البن تيمية، )مجموع الفتاوى: �9/19، 51(.

] العقيدة والشريعة [

د. عب��د العزيز بن حممد آل عبد اللطيف)*(
w w w . a l a b d u l l t i f . n e t هل ُيستعان باجلن؟
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ر اجلن  قدرة اجلن واإلنس؛ فإنه ال يس���تطيع أحد أن يُس���خِّ
مطلقاً لطاعته، وال يس���تخدم أحداً منهم؛ إال مبعاوضة: إما 
عم���ل مذموم حتبُّ���ه اجلن، وإما قول تخضع له الش���ياطني، 
كالعزائم)1(؛ فإن كل جني فوقه من هو أعلى منه؛ فقد يخدمون 

بعض الناس طاعة ملن فوقهم«)2(.
واملقصود أن االستعانة باجلن واستخدامهم مطلقاً ليست 
من الش���رع احملمدي، وال من التصرف القدري الذي كان آية 

لسليمان، عليه السالم؛ فال هي مشروعة وال مقدورة.
- إذا كان األصل في سؤال الناس التحرمي، واألحاديث في 
النهي عن ذلك متواترة عن رس���ول الله #؛ ملا فيه من التفات 
إلى غير الله - تعالى - وافتقار إلى البشر، وهذا نوع شرك)3(؛ 
عة؟  فكيف بسؤال اجلن الذي ال ينفك عن مفاسد متحققة ومتوقَّ
وال س���يما أن للجن من القدرات والتصرفات ما ليس للبش���ر، 
وهو ما يزيد البالء، ويُعِظم الفتنة، »واجلن أعظم شيطنة، وأقل 
عق���اًل، وأكثر جهاًل«)4( و »واإلنس أعقل وأصدق وأعدل وأوفى 

بالعهد، واجلن أجهل وأكذب وأظلم وأغدر«)5(.
- أن االس���تعانة باجلن ليست س���بباً ظاهراً في حصول 
املطلوب؛ ولذا أمر اإلمام أحمد بن حنبل بترك ذلك، كما جاء 
في آخر كتاب األحكام الس���لطانية للقاضي أبي يعلي: »وقد 
ق���ال أحمد في رواية الفرج بن عل���ي الصباح البرزاطي: في 
الرج���ل يزعم أنه يعالج املجنون من الصراع بالرقى والعزائم، 
ثه،  ويزعم أنه يخاطب اجلن ويكلِّمهم، ومنهم من يخدمه ويحدِّ

.)6(» فقال أحمد: »ما أحبُّ ألحد أن يفعله، وتَْركه أحبُّ إليَّ
ولو كان سبباً، فإن مفاسده تربو على مصاحله، ومضرته 

أعظم من نفعه. 
واالس���تعانة بهم هي التفات إل�ى من ال تُع�َرف أح�والهم، 

)1( العزائم: من أنواع السحر.
)�( النبوات: �/1014.

)�( انظر: قاعدة جليلة البن تيمية، ص 51، 66،  ومجموع الفتاوى: 5�8/8، 18�/10، 
والرد على البكري البن تيمية، ص �41.

)4( إيضاح الداللة، )مجموع الفتاوى: 46/19(.
)5( النبوات: �/1015.

)6( األحكام السلطانية، ص �08

وال تُعرف أشخاصهم وال عدالتهم؛ فهم مجهولو العني واحلال، 
كما أن االس���تعانة باجلن تفتح أبواباً من الش���رور والباليا، 
والش���ريعة قد جاءت بس���دِّ الذرائع وحماية َجنَاب التوحيد، 

وَمنْع كل طريق يوصل إلى الشرك.
وقد جاءت فتوى اللجنة الدائمة بالسعودية مبنع االستعانة 
باجلن مطلقاً)7(، وكذا منعه الش���يخ ابن ب���از - رحمه الله - 

والشيخ صالح الفوزان، وغيرهما.
كما أن االستعانة باجلن هي استعانة بالغائبني، واالستعانة 
اجلائزة إمنا تكون بحاضر حي قادر، بل إن هذه االستعانة حتاكي 
االستعاذة باجلن، وخاصة أن االستعاذة واالستعانة متقاربة املعنى.
أورد احلاف���ظ ابن كثير حكاية كروم األنصار - رضي الله 
عنه - وفيها: أنه خرج مع أبيه من املدينة في حاجٍة، وذلك أول 
ما ُذِكر رسول الله # مبكة، فآوانا املبيت إلى راعي غنم، فلما 
انتصف الليل جاء ذئب، فأخذ َحَماًل من الغنم، فوثب الراعي، 
فقال: يا عامر ال���وادي جارك! فن��ادى من��اٍد ال ن��راه يقول: 
يا ِسْرحان)8( أرسله! فأتى احَلَمُل يشتد)9( حتى دخل في الغنم 
لم تُِصبه كدمة؛ فأنزل الله على رس���وله # مبكة: }َوَأنَُّه َكاَن 
َن اْلـِجِنّ َفَزاُدوُهْم َرَهًقا{ ]اجلن: ٦[. َن اإلنِس َيُعوُذوَن ِبِرَجاٍل ِمّ ِرَجاٌل ِمّ

قال ابن كثير: »وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ احَلَمَل )وهو 
ه عليه  ولد الشاة( كان جنّياً حتى يُْرهب اإلنسي ويخاف منه، ثم ردَّ

ملا استجار به؛ ليضلَّه ويهينه ويخرجه عن دينه، والله أعلم«)10(.
ونخلص إلى أن االس�����تعانة باجلن ليس�ت ُس��نة مأثورة، 
وال س���بيل سلف األمة األوائل؛ فهي ال تنفك عن تعلٍُّق والتفاٍت 
ينافي حتقيق التوحيد، بل رمبا أفضى إلى الش���رك الصراح، 
إضافة إلى أن االس���تعانة باجلن ليس���ت سبباً ظاهراً معقوالً، 
وإمنا هي تعويل على مجهول، وتشبث مبن ال يدري عن عدالته 

وصدقه؛ فهل بعد هذا يسوغ تقرير االستعانة باجلن؟

)7( انظر مجلة البيان، عدد )141(.
)8( الِسْرحان: الذئب.

)9( يشتد: ُيسِرع.
)10( تفسير ابن كثير: �67/8، )ط دار الشعب(.

اجل��ن ال تخضع بإط��الق ألحد م��ن الناس، ] العقيدة والشريعة [
ولو خدمْت أحدًا؛ فال يكون إال مبعاوضة 
واس��تمتاع، كم��ا بيَّن��ه اب��ن تيمي��ة بقوله: 
)وليس أحد من الناس تطيعه اجلن طاعة  
مطلقة، كما كانت تطيع س��ليمان بتسخير 
م��ن الل��ه وَأْم��ٍر منه م��ن غي��ر معاوضة(
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وال يكون ف���رد أو طائفة من األمة على احلق في جهادهم 
ودعوتهم؛ إال باتباع س���بيل رس���ول الله # في ذلك: }ُقْل َهِذِه 
َسِبيِلي َأْدُعو إَلى اللَِّه َعَلى َبِصيَرٍة َأَنا َوَمِن اتََّبَعِني{ ]يوسف: ١٠٨[، وسبيِل 
صالح س��لف األمة من الصح�ابة والتابعني وَمْن تبعهم بإحسان: 
َ َلُه اْلُهَدى َوَيتَِّبْع َغْيَر َسِبيِل اْلـُمْؤِمِننَي  ُسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ }َوَمن ُيَشـــاِقِق الرَّ

ُنَوِلِّه َما َتَولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصيًرا{ ]النساء: ١١٥[ .
وِمن أهم معالم املنهج النبوي في الدعوة إلى الله: تغيير 
املنكر. وال يُعَذر أحٌد ف���ي ذلك؛ كما جاء في احلديث: »من 
رأى منكم منكراً، فليغي���ره«. وإمنا اإلعذار يكون في النزول 
ر  ع���ن مرتبة من مرات���ب اإلنكار إلى مرتبة أق���ل منها لتعذُّ
ثَنَا أَبُو بَْكِر  االس���تطاعة. روى مسلم في صحيحه، فقال: َحدَّ
ثَنَا َوِكيٌع َعْن ُسْفَياَن َعْن َقيِْس بِْن ُمْسِلٍم َعْن  ابُْن أَِبي َشيَْبَة َحدَّ
ْطَبِة يَْوَم الِْعيِد َقبَْل  ُل َمْن بَ���َدأَ ِباخْلُ َطاِرِق بِْن ِش���َهاٍب َقاَل: أَوَّ
ْطَبِة.  الةُ َقبَْل اخْلُ ���الِة َمْرَواُن، َفَقاَم ِإلَيِْه َرُجٌل، َفَقاَل الصَّ الصَّ
ا َهَذا َفَقْد  َفَق���اَل: َقْد تُِرَك َما ُهنَاِلَك. َفَقاَل أَبُو َس���عيٍد: أمَّ
َقَضى َما َعلَيِْه. َس���ِمْعُت َرُسوَل اللَِّه # يَُقوُل: »َمْن َرأَى ِمنُْكْم 
ُمنَْكًرا َفلْيَُغيِّْرهُ ِبَيِدِه، َفِإْن لَْم يَْستَِطْع َفِبِلَساِنِه، َفِإْن لَْم يَْستَِطْع 

مَياِن«. َفِبَقلِْبه.ِ َوَذِلَك أَْضَعُف اإْلِ

] قضايا دعوية [

حم��ب��وب آل  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د 

ال ش��ك أن مع��امل الدي��ن الي��وم تأخذ يف 
الغربة، تلك الغربة الي نبأنا عنها الني #؛ 
حيث قال: »بدأ اإلس��الم غريبًا وسيعود غريبًا 
كم��ا ب��دأ، فط��وىب للغرب��اء«)1(. والغرباء هم: 
»الذين َيصُلحون عند فس��اد الن��اس«)2(. وهم: 
»الذين ُيصِلحون ما أفس��د الن��اس )من بعدي( 

من سني«)3(
ومن أنب��اء الغرب��ة أن طائفة م��ن املؤمنني 
يظه��رون وينتص��رون، قال رس��ول اهلل #: »ال 
ت��زال طائفة م��ن أمي على احل��ق ظاهرين ال 
يض��رهم م��ن خذهل��م وال م��ن خالفه��م حىت 
يأت���ي أم���ر الل����ه«. فم����ا دام�وا عل����ى احل�ق 
ه�م  فس�يظهرون، وما داموا على احلق فل�ن يضرَّ
م��ن خذهل��م وال م��ن خالفه�م، بل ُيَع��دُّ كوهنم 

على احلق من أبرز معطيات هذا احلديث.

)1-�(  حديث واحد رواه الطبراني.
)�( رواه الترمذي )جامع األصول البن األثير(.

بني حتمية الواقع وتغيير املنكر
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هذه احلادثة حوت مرتبة اإلنكار باللسان من الرجل ومن 
أبي سعيد؛ حيث ل�م يَْقِدرا على التغيي�ر باليد. َوِفْق�ه املس�ألة 
أن التغيي�ر بالي�د واللس��ان واج�ب عل��ى من َق�َدر عليهم��ا؛ 

، »وذلك أضعف اإلميان«. أما التغيير بالقلب فواجب عينيٌّ
لقد بُلينا في هذه احلقبة من الزمان بتعليل تَْرك التغيير 
واإلنك�ار بكون هذا املنكر أصب�ح واقعاً وأن�ه موج�ود ش����ئنا 
أم أَبَينا... وهذه لغة املهزومني من األمة، ويظه�ر عليها جلياً 
الصبغة اللغوية التي يؤمن بها الضعفاء من الساسة. والناس 

على دين ملوكهم.
وهذه الطريقة هي خالف منهج الرسول #؛ فلقد بُعث 
الرسول # وفي املسجد احل��رام الكثير من األصن�ام التي 
اتخذها الن�اس أنداداً من دون الل��ه )رؤس���اؤهم وعوامهم(؛ 
ولم يتعامل معها الرس���ول # على أنها أمر واقع، ول�م يكن 
# يؤمن بحتمية الواقع، ب���ل صدع بالتوحيِد ونَبِْذ األصنام 
ونَبْ���ِذ كل ما يخالف أمر الل���ه. وكان هذا األمر من الوضوح 
ث���ون الناس عن  مبكان لدى الس���فراء والرس���ل الذين يحدِّ
طبيع���ة دعوتهم. وما هي إال س���نوات قليلة في عمر األمم، 
وإذا ببوصلة التمكني يتغير اجتاهها، وإذا بالواقع )احلتمي( 
يتغير، بل ينقلب رأس���اً على عقب، وتصبح اجلزيرة العربية 

جزيرةَ اإلسالم.
إن لدينا رصيداً، ه���و أعمق من كل معطيات األحداث، 
وهو: رصيد اإلميان والثقة بتأييد الله. يقول - تعالى -: }َوَما 
َرَمْيَت إْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ اللََّه َرَمى{ ]األنفال: ١٧[، ويقول - سبحانه -: 
ْلِقي ِفي  }إْذ ُيوِحي َربَُّك إَلى اْلـَمالِئَكِة َأِنّي َمَعُكْم َفَثِبُّتوا الَِّذيَن آَمُنوا َســـأُ
ْعَب{ ]األنفـــال: ١٢[، ويقول أيضًا: }َوَلَقْد  ُقُلـــوِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّ
َســـَبَقْت َكِلَمُتَنا ِلِعَباِدَنا اْلـُمْرَســـِلنَي #١٧١#( إنَُّهْم َلُهُم اْلـَمنُصوُروَن #١٧٢#( 
َوإنَّ ُجنَدَنـــا َلُهُم اْلَغاِلُبوَن{ ]الصافـــات: ١٧١ - ١٧٣[، ويقول كذلك: 
ُكْم َكْيُدُهْم َشـــْيًئا{ ]آل عمران: ١٢٠[،  }َوإن َتْصِبـــُروا َوَتتَُّقوا ال َيُضرُّ
ْخِلَفنَُّهْم  اِلـَحاِت َلَيْســـتَ ويقول: }َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ
َنَّ َلُهـــْم ِديَنُهُم الَِّذي  ِفي اأَلْرِض َكَما اْســـَتْخَلَف الَِّذيَن ِمـــن َقْبِلِهْم َوَلُيَمِكّ
ْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا{ ]النور: ٥٥[. إن التغيير  َلنَُّهم ِمّ اْرَتَضـــى َلُهْم َوَلُيَبِدّ

عمل دؤوب يَْعُقبه فتح من الله.
في الق���رن الثالث الهجري حلَّت على األمة واقعة القول 
بخل���ق القرآن، وامتُح���ن الناس في ذلك بَلْ���َه العلماَء؛ حتى 
ل. حينها كان الواقع بئيساً؛  ل َمن تأوَّ ص وتأوَّ ص َمن ترخَّ ترخَّ
فلم يك���ن ذلك ليبرر ألحمد بن حنبل الش���يباني أن يرضى 
! وهو الس���لفي  ص؛ كالَّ باألمر الواقع وأن يتكيف معه ويترخَّ
الصرف، بل صدع بتغيير هذا املنكر بلسانه أمام أعلى سلطة 

ل ليس مبخلوق. وقال: القرآن كالم الله َمنَزَّ

لقد ُضرب وُجلد وُحمل على الدواب تنكياًل، وأهدر أئمُة 
املعتزلة دمه... وما كان ذلك ليصده عن التغيير، وتوالى على 
تعذيبه ومحاولة ثنيه عن قوله ثالثة خلفاء: املأمون واملعتصم 
والواثق؛ فصبر على )فتواه( حتى فتح الله عليه بتولِّي اخلليفة 

نة وأهلها وقمع البدعة ورأسها. املتوكل؛ حيث نصر السُّ
يا تُرى! ماذا لو رضي أحمد بن حنبل بالواقع؟ كم سيكون 
ه على األمة؟ حاشاه. وهل تُراه سيكون  من الوبال الذي سيجرُّ

نة واجلماعة؟ إماماً ألهل السُّ
وفي القرن الثاني عش���ر الهجري بلغت اجلزيرة َمبْلغها 
من الش���رك العظيم ألواناً وأشكاالً، تسنده قوًى طاغية: من 
رؤساء العشائر والقبائل، ومن إقرار العلماء له؛ غير أن ذلك 
ل���م يكن ليثني محمد بن عب���د الوهاب التميمي عن الصدع 
بالتوحيد وجتديد معالم الدي���ن، وهو ما أوقعه في نزاعات 
طويلة وحروب ومعارك... أََما كان يسعه ما وسع العلماء في 

زمانه من الصمت على الشركيات؟ أََرضي باألمر الواقع؟
م���ا ذا لو قال: ينبغي أن نع�زز لدين�ا ثق�افة املن�اعة دون 

أن نهدم معالم الشرك من األضرحة واملشاهد وغيرها؟
كل ذلك يُعدُّ لدى اإلم���ام املجدد جبرية ُمزَجت بإرجاء، 
عياذاً بالله؛ لذلك ما كان له إال أن يس���عى للتغيير اجلذري 
بخط���ًى متدرج���ة، جمعت ب���ني التعليم والتربي���ة واجلهاد 

والسياسة؛ فرحمه الله رحمة واسعة.
وهك���ذا َدأْب املجددي���ن واملصلح���ني. وال يكون النصر 
َكاَة َوَأَمُروا  الَة َوآَتُوا الـــزَّ والتمك���ني حليفني إال ملن: }َأَقاُمـــوا الصَّ
ِباْلـَمْعـــُروِف َوَنَهْوا َعِن اْلـُمنَكـــِر{ ]احلج: ٤١[ ولم يخضعوا للواقع 

ويعتقدوا باجلبر في مسائل اإلنكار.
إن املهزومني من األمة مسكونون ب� )حتمية الواقع(. وأهل 
املنهج احلق ال يرضون بغير: »من رأى منكم منكراً فليغيره«.

ثون الناس عن َوْهٍم ينعتونه ب�: )ثقافة  إن املهزومني يحدِّ
املناعة( وأهل املنهج احلق يس���يرون بخطًى واثقة في طريق 

املدافعة.
وإلى الله املشتكى.

] قضايا دعوية [
إن املهزومني من األمة مسكونون ب� )حتمية 
الواق��ع(. وأه��ل املنهج احل��ق ال يرضون بغري: 

»من رأى منكم منكرًا فليغريه«.
َوْه��ٍم  الن��اس ع��ن  ث��ون  إن املهزوم��ني حيدِّ
ينعتونه ب�: )ثقافة املناعة( وأهل املنهج احلق 

يسريون خبطًى واثقة يف طريق املدافعة.
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] قضايا دعوية [

خضر)*( إبراهيم  أمح��د  د. 

مواجهة المجتمع
فيما يخالف الدين

  يعود فساد جانب كبري من حياتنا االجتماعية 
الي��وم إىل فكرة ليس��ت باجلديدة، ب��ل ُأعيد َبْذرها 
من جديد مع االحتكاك بالثقافة الغربية، ولكن يف 
ثوب علمي؛ فآتت مثارها على امتداد الزمان واملكان. 
وِق��وام ه��ذه الفك��رة: »أنَّ عل��ى اجملتم��ع أن يضع 
أخالق��ًا لنفس��ه، وأن ينطل��ق من معطي��ات احلاضر؛ 
فاجملتم��ع هو غاية الس��لوك األخالق��ي، وهو الكائن 
األخالقي األعظم، والس��لطة األخالقي��ة تصدر من 
اجملتمع، واخلري األمسى لس��ائر الن��اس هو اجملتمع؛ 
ع الوحيد  فاجملتم��ع ه��و غاي��ة الغايات، وه��و املش��رِّ
للقي��م ال��ذي خيلقها، وه��و الذي حياف��ظ عليها، وهو 

احلارس األمني خلري وفضائل الناس«. 
اهلدف األساس هلذه الفكرة، هو: إحالل »اجملتمع« 
حم��ل »اهلل«. ومبعىن واضح وصريح: التأكيد على أن: 

»اهلل هو اجملتمع«، وأن: »اهلل واجملتمع  شيء واحد«.

 )*( دكتوراه في علم االجتماع العسكري، أستاذ مشارك سـابق بجــامعات: القـاهرة، 
وأم درمان اإلسالمية، واألزهر، وامللك عبد العزيز. 

ولكن: أين مكان الدين واحلقائق الدينية مع هذه الفكرة؟ 
يقول عالم االجتماع اليهودي الش���هير »إمييل دوركامي« في 
ذلك: »املجتمع هو الكائن املطلق، والله نفسه يتجلى في روح 
ق غايات  اجلماعة؛ ألنه قوة متس���امية، وقيم���ة متعالية حُتقِّ
إنس���انية وُمثاًُل جمعية. أما حقائق الدين فسوف تصدر من 
املجتم���ع، على اعتبار أنها مس���ائل اجتماعية؛ فاملجتمع هو 
، أو خ�لود،  الذي يفرز الدين وليس هناك من كائن له س����موٌّ

أو قداسة؛ فكل ذلك ورد إلينا من العالَم االجتماعي«. 
  ويحل���ل »دوركامي« فكرته هذه، فيق���ول: »ما دمنا قد 
منا على أنفس���نا االس���تعانة باألفكار الدينية، فلن جند  حرَّ
كائناً معنوياً يس���مو على األفراد وميكن مالحظته جتريبياً؛ 
س���وى ذلك الذي يكوِّن األفراد عن���د اجتماعهم، وأعني به: 

»املجتمع«. 
ه األخالُق إرادتن���ا نحوه، وجنعل  إن الكائن ال���ذي تُوجِّ
منه هدفاً أس���مى لسلوكياتنا لن يتعدى واحداً من اثنني: إما 

الكائن اإللهي أو الكائن االجتماعي.
أما الَفْرض األول، فنس���تبعده على أساس أنه بعيد عن 
متناول العلم. ولن يبقى لن���ا إال الكائن الثاني، وهو: الكائن 
االجتماع���ي؛ فهو الذي يفي ب���كل احتياجاتنا ويحقق لنا كل 
أمانينا؛ فما من ش���يء يصلح هدفاً للنشاط األخالقي سوى 

املجتمع، إنه النموذج، وهو املصدر لكل سلطة أخالقية«.
إن »تألي���ه املجتمع وإحاللَه مح���ل الله«، هو الغاية التي 
يس���عى إليها هذا العال���م اليهودي، الذي ه���ام مثقفونا به 
وأعطوه من القداسة والتأليه ما لم يعطوه لغيره، وُكِتَبت فيه 
العديد من رسائل املاجس���تير والدكتوراه، وما زالت أفكاره 
وآراؤه تدرَّس في مدارس���نا وجامعاتنا )مبا فيها اإلسالمية( 

حتى يومنا هذا.
  لقد أثمرت هذه الفكرة بالفعل؛ فأصبح الناس يخشون 
ويهابون ويرجون املجتمع أكثر من رجائهم وخوفهم وخشيتهم 

من الله، تعالى.  
  لنأخذ مظهراً واح���داً من مظاهر حياتنا االجتماعية، 
لن���رى كيف أن »املجتمع« قد أصبح احلاكم املطلق في توجيه 

مسار سلوكياتنا وليس الدين. 
ال���زواج مثاًل، بغضِّ النظر عن مظاهره الش���كلية، مثل: 
عقد األنكحة في املساجد، والقيام ببعض املراسم التي توهم 
بأنها ذات طابع ديني: كافتتاح حفالت العرس بإنش���اد آيات 
الله احلس���نى مع اس���تخدام املعازف أو بدونها، هذا الزواج  
حتكم���ه عادات املجتمع وتقالي���ده التي تخالف في معظمها 
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أحكام الشرع؛ فمن ذلك: 
- اختيار العريس لعروس���ه أو العكس، ال حتكمه قواعد 

الدين؛ إمنا حتكمه قواعد املجتمع. 
- تساهل الناس في اخلطبة على خطبة اآلخرين، أصبح 
ه املجتمع َوْفق مبدأ املصلحة واملنفعة، ولكن  أمراً عادياً يق���رُّ

ه.  الدين ال يقرُّ
- االعتق���اد بضرورة احلب قبل الزواج، أمر ش���ائع بني 
الناس وتؤيده األسرة. وذلك في الوقت الذي قيد فيه الدين 

العالقة بني اجلنسني قبل الزواج. 
- تتس���اهل األس���رة كثيراً في مجري���ات العالقة بني 
اخلطيب وخطيبته؛ حتى ولو وصلت إلى حد أبعد من النظر 

املسموح به: كاللمس والتقبيل. 
- االختالط ب���ني األهل واألق���ارب واألصدقاء )رجاالً 
ونس���اًء(، أصبح أمراً ليس باملس���تهجن بني الناس؛ رغم أن 
ر منه، وبصفة خاصة بني  الدين وضع له ضوابط دقيقة وحذَّ

األقارب، كما جاء في قوله #: »احَلُمُو املوت«)1(.
- حف���الت العرس املختلطة واس���تخدام املعازف وآالت 
املوس���يقى وخروج العروس على احلاضرين في قمة زينتها 
وثوب زفافها امللتصق بجس���دها، أصبح م���ن لوازم احلياة 

االجتماعية اليوم؛ رغم أن الدين ال يقر ذلك.
وهناك العديد من األمثلة األخرى التي ال حصر لها تبنيِّ أن 
اليد الطولى في احلياة االجتماعية هي للمجتمع وليس للدين. 
  هذا ه���و احلال في مظهر واحد م���ن مظاهر احلياة 
االجتماعية، ناهيك عن مختلف املظاهر األخرى التي حتكم 

العالقات االجتماعية في مختلف املجاالت.
  الس���ؤال الوارد هنا: كيف ميك���ن مواجهة املجتمع في 

األمور التي فيها مخالفة للدين؟
  وضع اإلمام ابن القيم � رحمه الله � في كتابه: )الفوائد(  
قاعدة جليلة في هذا الشأن. خالصتها: »ال تستصعب مخالفة 
الناس والتحيز إلى الله ورس���وله، ولو كنت وحدك؛ فإن الله 
معك، وأنت بعينه وحفظه لك. وهو - تعالى - ميتحن يقينك 
وصبرك«. وتفاصيل هذه القاعدة كما تصورناها على النحو 

التالي:
1 - إذا كان الله ورسوله # في جانب، فاحذر أن تكون 
ة(، وهي:  أنت في اجلانب اآلخر؛ فإن ذلك يُْفِضي إلى )املشاقَّ
أن يكون الله ورس���وله # في ِشٍق وتختار أنت الشق اآلخر. 
ة( وه���ي: أن يكون الله  كما يُْفِضي ذل���ك أيضاً إلى )احملادَّ

)1( رواه مسلم.

ورسوله # في َحٍد، وتختار أنت احلد اآلخر.
ة في ذات الله،  2 - عليك أال تستس���هل املشاقة واحملادَّ
تعال���ى؛ فإن البدء فيها يجر إلى املزيد منها حتى يس���تفحل 

األمر؛ فالقليل من األمر يدعو إلى الكثير منه.
3 - ِلتعلَم أنك إذا اخترت اجلانب الذي فيه الله ورسوله 

#؛ فإنك ستكون اخترت ما ينفعك في الدنيا واآلخرة.
4 - ال يهمك رؤية الناس مل���ن اختار ما يخالف جانبهم 
من أنه ناقص العقل، سيئ االختيار لنفسه، أو حتى اتهامهم 
ل���ه باجلنون، وليك���ن عزاؤك في ذلك: أن ه���ذا هو ميراث 
أعداء الرسل، وأنهم - صلوات الله وسالمه عليهم - اتُِّهموا 

بالسحر والكهانة واجلنون.
نت نفس���ك على اختيار جانب الله ورس���وله  5 - إذا وطَّ
#، فعليك أن تُس���لِّح نفسك بالعلم الراس���خ الذي جاء به 
الرس���ول #، وأن تعتبره يقيناً ال ريب فيه، وعليك أيضاً أن 

تتسلح بالصبر التام على من المك وعاداك في ذلك.
6 - علي���ك أن تعل���م أن اختيارك جلانب الله ورس���وله 
# صعب في بدايته، وأن تتوقع الصد واحلرب من نفسك، 
وه���واك، وطبع���ك، وش���يطانك، وأهلك، وإخوان���ك، وَمْن 
يعاشرونك؛ فإذا صبرت عليهم جميعاً جاءك العون من الله، 

وصار الصعب سهاًل، وحتوَّل من مشقة إلى لذة.
7 - ال يس���تطيع اإلقدام على ه���ذا األمر إال من كانت 
لدي���ه رغبة قوية في الله والدار اآلخرة؛ بحيث تكون اآلخرة 
أحب إليه من الدنيا، ويكون الله ورس���وله # أحب إليه من 

سواهما.
8 - ِلتعلَم أن الله »رب ش���كور« وأنه ال بد من أن يذيقك 
لذة حتيُّزك إلى جانبه وجانب رس���وله #؛ فيريك � تعالى � 
كرامة ذلك؛ فيشتد فرحك وسرورك وغبطتك، ويبتهج قلبك؛ 
فتفرح بتعويض الله لك ما حتملته من أَْجله. وس���يقوي الله 
- تعالى - جندك، ويُضِعف عدوك، وسترى حتوالً في موقف 
من كان محارباً لك؛ فتراه يهابك، أو يس���املك، أو يساعدك، 

وعلى أقل األحوال سيتركك وشأنك.
9 - يلزم���ك في الثبات على هذا األم���ر أن تتحرر من 
ث نفسك  الطمع والفزع؛ فإذا اش���تد هاجس���هما، فال حتدِّ
ين )الطمع،  بهما، وليكن س���الحك في مواجهة هذين العدوَّ
والفزع(: التوحيد، والتوك�����ل، والثق�ة بالل�ه، واإلمي�ان بأنه 
ال يأتي باحلس���نات إال هو، وال يُذِهب السيئات إال هو. وأن 

األمر كله بيده، وليس ألحد معه شيء)2(.

)�( انظر كتابنا: »علماء اإلجتماع وموقفهم من اإلسالم«، املنتدى اإلسالمى، لندن، �199م.

] قضايا دعوية [
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] الغرب: قراءة عقدية [

فيصل ب��ن عل��ي الكاملي

تعود عبادة »بعل« إلى حضارة من 
أق���دم احلضارات في بالد الرافدين، 
وه���ي: حض���ارة الس���ومريني الذين 
���وز«. وأصل هذه  عرفوه باس���م: »َتُّ
ا رأوا  العب���ادة: أن الوثنيني منهم لَ�مَّ
سلطان الش���مس على بقية األجرام 
وأن شعاعها يُكِس���ب احلياة دفأها 
والنباتات مناءه���ا، كان ذلك داعياً 
الش���مس  إل���ى عبادتها، لكن  لهم 
ال تبق���ى على حال؛ فه����ي تب���دو 
وتغي���ب، كم���ا أن سن���اها ال يلبث 
أن يِهَن في نهاية »يونيو« )االنقالب 

الصيفي(؛ وال يبدأ يس���تعيد قواه إال 
في نهاية »ديس���مبر« )االنقالب الشتوي(، فابتدعوا أسطورة 

»عشتار« و»بعل«. 
فعشتار »ملكة السماء« ترسل في منتصف الصيف ابنها 
وخليلها اإلله الشمس »بعاًل« خلالص األرض من جدبها، لكن 
آلهة »العالم السفلي« حتبسه؛ فيندب بعاًل َعَبَدتُه في الشهر 
الذي يعقب موته )ش���هر يوليو »توز«( وتنزل األم »عش���تار« 
لتخلِّصه من أيديهم في اخلامس والعشرين من شهر ديسمبر.

وهكذا يعيد »بعٌل« لألرض زينتها؛ فضعف الش���مس هو موت 
بعل، واستعادتها بهاءها هو ميالده.

لقيت هذه العبادة رواجاً بني األمم؛ فامتدت إلى البابليني 
والفرس والكنعانيني واملصريني، بل حتى العرب؛ فقد ُعِرف 
»بعل« بني العرب باس����مه. أما عشتار فُعِرفت باسم: »َعثتر«. 
وال يُس����تبَعد أن تكون اجلزيرة العربية منش����أ هذه العبادة؛ 
فاس����م »بعل« عربي أصيل مبعنى ال����رب واملالك كما أن في 

قص����ة الهدهد ف����ي القرآن 
إلى  إش����ارة صريحة  الكرمي 
شيوع عبادة الشمس في قوم 

سبأ. 
وهنا لطيف���ة ذكرها بعض 
ا  العلماء، وه�ي: أن الهدهد لَ�مَّ
كان ِرزقه متوقف�اً على ما يخرجه 
الله من خبيء األرض قال: }َأالَّ 
َيْســــُجُدوا ِللَِّه الَِّذي ُيْخــــِرُج اْلـَخْبَء 
َما  َوَيْعَلُم  َواأَلْرِض  ــــَمَواِت  ِفــــي السَّ
ُتْخُفوَن َوَما ُتْعِلُنوَن{ ]النمل: ٢٥[ 
. لكن ُعبَّاد »بعل« )الشم�س( 
– كم��ا أش����رت آنف�اً – كانوا 

ن  من����و هو يؤ الذي يُْخ�ِرج اخل����بء في األرض بعد بأن���ه: 
أن ُحب�س فيها، فيس���حب وراءه خضرة الربيع؛ فهل كان استنكار 

الهدهد رّداً على هذا املعتقد؟ الله أعلم.
انتقلت عبادة عش���تار وبع���ل إلى بني إس���رائيل من طريق 
يَطِة  ِ ���ُعوِب احمْلُ الكنعانيني. »َوَغَوْوا َوَراَء آِلَهٍة أُْخَرى ِمْن أَْوثَاِن الشُّ
ِبِهْم، ... َوَعَبُدوا اْلَبْعَل َوَعْش��َتاُروَث« ]س���فر القضاة 2: 13-10[. 
م إلياُس - عليه الس���الم - يدعو إلى توحيد الله أمام ملك  وتق���دَّ
ْمِسنَي،  إسرائيل »أْخآب« و »أَنِْبَياء )أي: كهنة( الَْبْعِل األَْربَع ِمئٍَة َواخْلَ
َوأَنِْبَياء َعْشتَاُروَث األَْربَ�ع ِمئَِة« ]املل�وك األول 18[، فك�ذب�وه. ق�ال 
- تعال���ى -: }َوإنَّ إْلَياَس َلـِمَن اْلـُمْرَســــِلنَي #١٢٣#( إْذ َقــــاَل ِلَقْوِمِه َأال َتتَُّقوَن 
#١٢٤#( َأَتْدُعــــوَن َبْعاًل َوَتَذُروَن َأْحَســــَن اْلـَخاِلِقنَي #١٢٥#( اللََّه َربَُّكْم َوَربَّ آَباِئُكُم 

ُبوُه َفإنَُّهْم َلـُمْحَضُروَن{ ]الصافات: ١٢٣ - ١٢٧[. ِلنَي #١٢٦#( َفَكذَّ اأَلوَّ
اس����تمرت عبادة بعل في بني إس����رائيل، بل صارت هي 
العبادة الرسمية في الهيكل الثاني الذي بناه الفرس بفلسطني 

»أتدعون بعاًل؟!«
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ره  برعاية من امللك الفارسي املجوس����ي »كورش« بعد أن دمَّ
����ر«. وهكذا أصب����ح دين اليهود مزيج����اً من وثنية  »بُختنَصَّ
البابليني والكنعانيني ووثني����ة املجوس؛ حتى إن كهنة الهيكل 
الثاني أصبحوا يُعرفون باس����م: »الفريسيني« أي الفارسيني. 
وقد انتقلت طقوس عبادة »بعل« إلى بعض الفرق املنتس����بة 
إلى اإلسالم في فارس. في وصف هذه الطقوس يقول ِسفر 
َباِح ِإلَى  امللوك األول: »َوَظلُّوا يَْدُعوَن ِباْس����ِم الَْبْع����ِل ِمَن الصَّ
ُقوَن أَْجَس����اَدُهْم  ْهِر َقاِئِلنَي: »يَابَْعُل اْس����تَِجْب لَنَا«... َومُيَزِّ الظُّ
ُم« ]امللوك  َماِح َكَعاَدِتِهْم، َحتَّى َس����اَل ِمنُْهُم الدَّ ����يُوِف َوالرِّ ِبالسُّ

األول 18: 28-26[.
من سدنة الهيكل الفريسيني نشأت اليهودية احلاخامية 
الت����ي ابتدعت عقيدة القبَّااله القائم����ة على عبادة الكواكب 
والتنجيم والسحر. وأصبح »بعل« يسمى »لوسيفر«؛ أي: مانح 
النور، ثم أصبح هذا االسم مطابقاً للشيطان. وهذا الترادف 
رنا  بني عبادة الشمس )بعل( وعبادة الشيطان )لوسيفر( يذكِّ
ْمُس  بقول النبي # كما في صحيح مسلم: »... َفِإَذا َطلََعِت الشَّ
اَلِة، َفِإنََّها تَْطلُُع بنَْيَ َقْرنَْي َشيَْطاٍن« )1(. قال  َفَأْمِسْك َعِن الصَّ
اإلمام النووي معلقاً: ...، وقيل: القرنان ناحيتا الرأس، وأنه 
على ظاهره. وهذا هو األقوى. قالوا: ومعناه: أنه يدين رأسه 

إىل الشمس يف هذه األوقات؛ ليكون الساجدون هلا من الكفار 

كالساجدين له يف الصورة« )2(.

ثم من حنادس اليهودية الفريس����ية )الفارسية( ظهر في 
القرن األول امليالدي »ش����اول الطرسوس����ي« الباطني الذي 
ى باسم: )بولس( وأفسد دين النصارى. كان هذا الرجل  تَسمَّ
فريسي الشريعة، كما قال عن نفس����ه ُروميَّ الوالء؛ فأدخل 
عبادة »بعل« بصورة أكثر تعقيداً من صورته البدائية؛ فأصبح 
»بعل« - الذي أس����ماه املخلِّص »يسوع« - ميوت فيذهب إلى 
العالم الس����فلي ثم يقوم من بني األموات ليخلِّص البشر من 
خطاياهم؛ كما كان »بعل« يخلِّص البش����ر بخالص زروعهم. 
وبه����ذه اخللفية ينبغي أن يُفَهم كالم يوحنا الذي نََس����به إلى 
قَّ أَُقوُل لَُكْم:  قَّ احْلَ املسيح - عليه السالم - كذباً وزوراً: »احْلَ
َا أَِبي ُهَو الَِّذي  َماِء، َوِإمنَّ ِإنَّ ُموَس����ى لَْم يُْعِطُكْم ُخبْزاً ِمَن السَّ
، َفُخبُْز اللِه ُهَو النَّاِزُل ِمَن  ِقيِقيَّ َماِء احْلَ يُْعِطيُكُم اآلَن ُخبَْز السَّ
قَّ أَُقوُل لَُكْم: ِإَذا  قَّ احْلَ ����َماِء الَْواِهُب َحَياًة ِللَْعالَِم« ... »احْلَ السَّ

 )1( رواه أحمد: )حديث 6966(، ومسلم: )حديث 1419(.
التراث  إحياء  )دار  احلجاج،  بن  مسلم  صحيح  شرح  املنهاج  النووي،  زكريا  أبو   )�(  
العربي، بيروت، الطبعة الثانية، �1�9 هـ(، 11�/6 )َوْفقاً لترقيم املكتبة الشاملة(.

لَْم تَْأُكلُوا َجَسَد ابِْن اإِلنَْساِن َوتَْشَربُوا َدَمُه، َفاَل َحَياةَ لَُكْم ِفي 
َداِخِلُكْم. َمْن يَْأُكْل َجَسِدي َويَْشَرْب َدِمي، َفلَُه َحَياةٌ أَبَِديٌَّة، َوأَنَا 
 ، ِقيِقيُّ َعاُم احْلَ أُِقيُمُه ِفي الَْيْوِم األَِخيِر، ألَنَّ َجَس����ِدي ُهَو الطَّ
« ]يوحنا 6[. وطقس »القربان  ِقيِقيُّ ����َراُب احْلَ َوَدِمي ُهَو الشَّ
املقدس« هذا الذي يؤديه النصارى: من أَْكل »جس�د« املس�يح 

وُشْرب »دمه«، هو ما كان يصنعه ُعباد »بعل« عبر القرون.
وفي مستهل القرن الرابع امليالدي ظهر اإلمبراطور الرومي 
قس���طنطني الذي كان يعبد »بعاًل« باسم: Sol Invictus أي: 
»الش���مس التي ال تقهر«. فنصر ُعبَّاد الصليب الوثنيني وجعل 
يوم األح���د Sun-day عي�داً للنص����ارى، ومعن�اه - كما هو 
ظاهر - »يوم الشمس«. وأصبح يوم ميالد »بعٍل« )25 ديسمبر( 
يوم ميالد املسيح. وفي هذه احلقبة نشأت الكنيسة الكاثوليكية 
الرومية التي قامت على عب���ادة األم )العذراء( واالبن الفادي 
)يسوع(، وإن شئت فقل: »عشتار وبعل«، وعلى نهج قسطنطني 
يس���ير باباواتها إلى يومنا هذا. يقول - تعالى - في إشارة إلى 
هذه العبادة الوثنية: }َوإْذ َقاَل اللَُّه َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَ َأَأنَت ُقْلَت ِللنَّاِس 
َي إَلَهنْيِ ِمن ُدوِن اللَِّه َقاَل ُســــْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِلي َأْن َأُقوَل َما  اتَِّخُذوِنــــي َوُأِمّ
َلْيــــَس ِلي ِبَحٍقّ إن ُكنــــُت ُقْلُتُه َفَقْد َعِلْمَتُه َتْعَلُم َما ِفي َنْفِســــي َوال َأْعَلُم َما ِفي 

ُم اْلُغُيوِب{ ]املائدة: ١١٦[. َنْفِسَك إنََّك َأنَت َعالَّ
إن َفْهم هذا املشترك الوثني بني الباطنيني من يهود ونصارى 
ومجوس؛ واملتمثِل في عبادة »بعل« وأمه )أو زوِجه(، يَُعدُّ مفتاحاً 
ألس���رار تنظيماٍت ومؤسساٍت وجمعياٍت ال يخطر بالبال أن ثمة 
رابطاً عقدياً يربطها. ومعرفة هذه التنظيمات وحقيقتها يجلِّي 
كثيراً من املؤامرات التي طاملا حارت بشأنها العقول؛ فلجأت إلى 
إنكارها باعتبارها َوْهماً. ولع���ل احلديث حول هذه التنظيمات 
يكون – مبشيئة الله – في عدد من املقاالت تتناول نشأتها وأهم 

شخصياتها ومدى نفوذها. والله املوفق.
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تكب��رية )االنتق��ال(.. ودالالهت��ا التربوية

] قضايا تربوية [

حسني بن علي الزومي

وقع في خاطري كيف أن كثيراً من عباد الله اخلاش����عني 
يهتم بتدبُّر املعان����ي العظيمة في صالته، في قيامه وركوعه 
وسجوده...إلخ، وال يلتفت إلى ما يقوله في انتقاله بني األركان 
من )التكبير(؛ فانداحت ال����دالالت العميقة في ُروعي لهذه 
التكبيرة العجيبة )تكبيرة االنتقال(. وما دام أن )اخلش����وع( 
هو روح الصالة، فإني أحس����ب أن معرفة املعاني والدالالت 

للصالة، هي: )روح الروح(.
لقد أطل���ق الفقهاء عبارة: )تكبي���رة االنتقال( أو )تكبيرة 
النقل( على التكبير ال���ذي يكون في التحول من ركن إلى ركن 
في الصالة، عدا االنتقال من الركوع للقيام؛ فقد ُش���ِرع فيه: 
)سمع الله ملن َحِمده(، ولعل حكمة ذلك أن هذا القيام القصير 
إمنا هو إكمال ملا ب���دأه املصلي من القيام قبل الركوع، والذي 
كان أساسه سورة احلمد: }اْلـَحْمُد ِللَِّه َرِبّ اْلَعامَلنَِي{ ]الفاحتة: ٢[؛ 

فناسب في اإلكمال بعد الركوع استجابة احلمد.
 إن املس����لم يردد )تكبيرة النقل( ف����ي صلواته اخلمس 
املكتوبة تس����عاً وثمانني مرة يومياً عدا تكبيرة اإلحرام، وقد 
سميت بذلك للتفريق بينها وبني )تكبيرة اإلحرام( التي تكون 
في ابتداء الص����الة؛ فتكبيرة اإلحرام ركن من أركان الصالة 
وتَْركها مبطل للصالة )ولو ناس����ياً(، بينم����ا تكبيرة االنتقال 
واجب����ة على أرجح األقوال، كما ه����و عند احلنابلة، وإن كان 

اجلمهور يرون استحبابها. 
وكل ذلك يجعلنا نتس����اءل: ملاذا اخت����ار الله التكبير في 
النقل بدالً من التسبيح أو احلمد أو التهليل؟ وهل نحتاج في 

االنتقال إلى ِذْكر أصاًل؟

ولعلِّي أقف هنا مع عشر دالالت تربوية:
1 - م��لء الفراغ: حياة املس����لم لي����س فيها فراغ عبثي؛ 
فما بالك إذا كان في ذات العبادة؟ }َفإَذا َفَرْغَت َفانَصْب #!٧!#( 
ـــَك َفاْرَغْب{ ]الشـــرح: ٧ - ٨[؛ فحتى الوقت الذي يَُعدُّ  َوإَلى َرِبّ
بالثواني أو أقل في االنتقال بني الركن والركن )بني السجود 
واجللوس( و )بني القي����ام والركوع(...إلخ، حتى هذا الوقت 
الضئي����ل ال بد أن مُيأل بالطاعة والعب����ادة؛ وإن كان هو في 
عبادة. حتى قال بعض العلماء: إنه يُس����تَحب إطالة التكبير 

باملد مبقدار وقت االنتقال لئال يخلو جزء من الذكر.
ومقصوده����م: مدُّ الالم في لفظ اجلاللة )الله(، ولو زاد 
عن حد املد الطبيعي فال بأس به، أو أُدِخل فيه ما يسمى في 
عل����م )املقامات( ب� )القرار( أو )اجلواب(؛ فال بأس به أيضاً 
ر من مدِّ )أكبر( إلى )أكبار(  واألمر في ذلك واسع، لكن نحذِّ
أو مدِّ األلف في بداية اللفظني؛ فإنها حُتيل املعنى، وإن كانت 

ال تبطل صالة من لم يقصد إحالة املعنى.
إن����ه درس رباني للحفاظ على أوقاتن����ا املهدرة وأزمنتنا 
املضاع����ة خارج الصالة؛ فيا لله كم مرت علينا من حلظات، 

بل ساعات وأيام، طارت منا سدى!
ل كيف أن القول  2 - االقت��ران بني احلركة والكالم: تأمَّ
ها هنا ج����اء مقترناً بالعمل؛ فهذا االلتص����اق جاء ليؤكد أن 
ش����ريعتنا قائمة على احلركة الدائبة بالدين. إن ديننا ميقت 
َها الَِّذيَن آَمُنــــوا ِلَم َتُقوُلوَن َما ال َتْفَعُلوَن  كثرة الكالم بال عمل: }َيا َأيُّ
#!٢!#( َكُبــــَر َمْقًتا ِعنــــَد اللَِّه َأن َتُقوُلوا َما ال َتْفَعُلــــوَن{ ]الصف: ٢ - ٣[. 
وإن من عجيب تكبي����رة االنتقال أنها تكون مصاحبة وموافقة 
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للحركة حتى إن بعض الفقهاء رأى أنه: إن قالها وهو مس����تقر 
س����واء قبل انتقاله أو بعد انتقال����ه، فإنها ال جتزئه. ولو جزءاً 
منه����ا، بل رمبا بطلت صالته. وألزموه بقولها في حال انتقاله 
ب����ني الركنني. هذا وإن كان فيه نوع تعس����ير )والراجح أن في 
هذا األمر َسعة(، إال أنه يدل على اتفاق الفقهاء على أن محلها 
هو وقت احلركة لالنتق����ال. ومن غرائب اجتهاد بعض األئمة 
اجلهل����ة - أعني: في إمامتهم في الصالة - تأخيرهم التكبير 
حتى يدخلوا في الركن التالي؛ حرصاً منهم على حماية صالة 
املأمومني من املسابقة لإلمام، ثم هم ال يخشون على صالته!
3 - االس��تعانة واالس��تقواء: واملقص����ود ههن����ا ه����و 
االستعانة بذكر الله من )التكبير( على حركة االنتقال، وذلك 
أن الس����كوت وقت االنتقال قد يُضِعف احلركة، ولكن صوت 
)التكبي����ر( يبعث حيوية وقوة في احلركة: أل����م تَر أن كثيراً 
ز إذا أرادوا القيام من قع����ود طويل قالوا بصوت:  م����ن الُعجَّ
)بسم الله( استعانة بهذا اللفظ على احلركة، بل حتى العبو 
تهم صاحوا بصوت  الرياضات القتالية إذا أرادوا استجماع قوَّ
يثير اندفاعاً حل�ركتهم... ال ش�ك أن التف�اعل بني )التكبير( 
و )االنتقال( يساعد النفس املؤمنة في خفة احلركة العبادية، 

وهو نوع من االستقواء بالذكر على العبادة.
كما أن من أسرار التكبير أن يشعر املصلي أنه يأوي إلى 
ركن شديد، ويستعني ب� )الكبير( الذي قهر كل شيء بكبريائه 
وعظمته؛ فال يركن إلى س����واه، وال يستعني إال به؛ وما الدين 
إال عبادة واستعانة: }إيَّاَك َنْعُبُد َوإيَّاَك َنْسَتِعنُي{ ]الفاحتة: ٥[، كما 
أن االس����تعانة بالصبر ال تكتمل إال باالستعانة بروح الصالة: 

الِة{ ]البقرة: ٤٥[. ْبِر َوالصَّ }َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّ
4 - االس��تحضار واالس��تحياء: إن ف����ي النواي����ا خفايا 
وأس����راراً، و)تكبيرة االنتقال( حتيي استحضار الوقوف بني 
يدي الكبير اجلبار، حني تأخذ املصلي الوس����اوُس وتهيم به 

األفكار؛ فيقوم بالقلب احلياء من غفلته عن ذكر القهار.
ولذلك ذكر بعض الفقهاء أنه ينبغي للمصلي استحضار 
َقْصد الذكر حني )تكبيرة النقل( حتى ال يظن ظانٌّ أنها ليست 
من عبادة األذكار، بل هي كالتش����هد والتسبيح واالستغفار. 
ومن نوى أن )تكبيرة االنتقال( إلعالم املأمومني من خلفه فقط 

دون َقْصد الذكر، لم جتزئه عند جمهور علماء األمصار.
وَمْن تدبَّر لفظ )التكبير( علم بش����اعة الغفلة والذهول 
بتوافه النسيان، وهو يهتف باسم الله األكبر، وقد قال اإلمام 
ابن القيم: )إن العبد إذا وقف بني يدي الله - عز وجل - وقد 
ه،  ق قلبُه ذلك، وأُش����ِربَه ِسرُّ علم أن ال ش����يء أكبر منه وحتقَّ

استحيا من الله وَمنَعه وقاره وكبرياؤه أن ينشغل قلبه بغيره؛ 
وما لم يستحضر هذا املعنى فهو واقف بني يديه بجسمه(.

5 - التعظي��م: وأي ش����يء أعظم من لفظة: )الله أكبر( 
التي كان يرددها املصطف����ى # إذا صعد مرتَفعاً أو جباًل، 
في إشارة منه # إلى استشعار عظمة الله عند رؤية عظيم 
في الدنيا، بل إن التكبير )مشروع في املواضع الكبار؛ لكثرة 
اجَلْمع أو لعظمة الفعل أو لقوة احلال أو نحو ذلك من األمور 

الكبيرة( كما قال اإلمام ابن تيمية.
إنها عبارة العظمة والكبرياء التي تبتدئ باسم الله األعظم 
)الله( مبا في هذه اللفظة من التفخيم لالَّم املمتدة، ثم الِحظ 
معي نبع هذا االسم من أقصى اجلوف )األلف(، ثم هو ميأل 
الفم ليسير مسرعاً إلى طرف اللسان )الالم(، ثم ارتداده بقوة 
إلى أقصى اجلوف مرة أخرى )الهاء(؛ إنه شيء عجيب والله! 
حني جتلجل تلك الفخ�امة في كل أرج�اء املخ�ارج الصوتية؛ 
وإذا اقترن هذا االس����م اجلليل )الله( بلفظة الصفة )أكبر(، 
فإنك تش����عر أن )هم�زة القط�ع( ق����د قطع�ت عنك التفكير 
فيما سوى )الله( لينتظر ذهنك استنطاق الصفة، ثم لتفاجئ 
النفس بضخامة الصفة )أكبر( مبا فيها من ِش����دة )الكاف( 
ية، ث��م إقفاله���ا ب� )راء( الفخامة املتكررة،  الس�اكنة ال�مدوِّ
حام�ل����ًة معها ص�وت الرنني الض�ارب في أعماق النفس. ثم 
يح����ار العقل: أكبر من ماذا؟ ماذا بعد )أفعل التفضيل(؟ أين 
املج�رور ب� )من(؟ ملاذا ُح�ِذف؟ ويأتي اجل�واب ببس������اطة: 
ألن لل����ه الكبرياء املطلق الذي ال ينازعه ش����يء فيه، وما هو 
الشيء الذي يستحق أن يوضع بعد )أفعل التفضيل( ولو كان 

)كل شيء(؟
َق����ْدرهُ ي��ن��ق��ُص  ال��س��ي��َف  ت���َر أن  أل���م 

إذا قيل: إن السيَف أَْمَضى ِمن العصا
ومن حيث املعنى؛ فإن )الكبري����اء( أكمل من )العظمة(؛ 
ولذلك ال يصح للمصلي أن يقول: )الله أعظم( بدالً من )الله 
أكبر( خالفاً لألحناف؛ فيصبح التكبير في مجمله في غاية 

العظمة بقوة لَْفظه وَجْرسه، وِرْفعة معناه وداللته. 
وهذا ما يفس����ر خوف أعداء الله في املعارك من سماع 

هذه العبارة؛ حتى ولو لم يفهموا معناها.
إنها تربية للنفس على معرفة َقْدر الله: }َوَما َقَدُروا اللََّه َحقَّ 
َقْدِرِه{ ]الزمر: ٦٧[؛ فكل األفكار واملفاهيم الساذجة ينبغي أن 
تتصاغر أمام املصلي )املكبِّر( في الصالة، وهو تعظيم لَقْدر 
الصالة أيضاً؛ فالله أكبر وأعل����ى وأجلُّ من تضييع الصالة 

مبلهيات الدنيا. 

] قضايا تربوية [
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6 - َطْرد الشيطان: كم يحرص الشيطان وتتحرك ألويته 
إلضاع����ة روح الص����الة؛ حتى ال يُكتَب للم����رء إال جزء منها 
بَقْدر ما عقل، ويأتي )التكبير( أثناء الصالة ليكون أحد أقوى 

األسلحة لدحر الشيطان ووسوسته.
أل����م يعلِّمنا األمني # أن الش����يطان ينفر حني س����ماع 

األذان؛ فالتكبير هو مقدمة األذان وهو أُسُّ ندائه. 
فإذا ما س����مع الش����يطان: )الله أكبر( هرب بعيداً عن 
املصل����ي، بل يتصاغر ويتحاقر حتى تنطفئ وسوس����ته؛ فإن 

كبرياء الرب - عز وجل - يقمع الشيطان وِفْعله.
ولكن كل ذلك ال يحصل إال إذا نطق املصلي التكبير وهو 
يفقه معناه، وهو قاصد ملبتغاه. أما إذا سيطر الشيطان عليه 
حتى لم يعد يُحِسن استخدام سالحه، بل هو يحمله بال فقه 
وال دراية، فقل: عل����ى الصالة العفاء، ال روح فيها وال حياة، 

وكان أحق أن يُصلَّى على هذه الصالة صالة امليت.
7 - التج��دد والتغي��ري: إن )تكبيرة االنتقال( تنقلنا من 
ح����ال إلى حال، ومن عب����ادة الله بالقيام ف����ي الصالة، إلى 

عبادته بالركوع ، ثم السجود واجللوس... إلخ.
بل إنك تلحظ أن صالة أصحاب األديان الفاس���دة تقتصر 
عل���ى حرك���ة أو حركت���ني؛ فبعضهم يصلي وه���و قائم فقط، 
وبعضهم وهو جالس، وبعضهم وهو س���اجد، وبعض الديانات 
الفاس���دة، صالتهم بالكالم فقط. أما هذا التنوع في حركات 

االنتقال فال يوجد إال في شرع محمد #.
إن )تكبيرة االنتقال( تدفع املس����لم في صالته إلى تغيير 
حرك����ة عبادته في الصالة؛ ليعيش ف����ي روضة من احلركة 

الدائبة، وفي جو من التجدد الدائم. 
وهذا التنوع داخل عبادة )الصالة( يعطينا انطباعاً مهماً 
بأن هذا الدين يطلب منا أن نعبد الله بطرق مشروعة شتى، 
وأن ال نقتصر على منط واحد، حتى ال يصاب )العابد( بامللل؛ 
»فإن الل�ه ال مي�ل حتى تلُّوا« )1(، ولذل�ك ينبغ�ي للمس����لم أن 
ين�وِّع في حي�اته وسائل التقرب ل�ربه، وذلك - بالطبع - َوْفق 

باً به في شريعتنا. ما جاء مرغَّ
8 - الفاص��ل الذهين: هذا )التكبير( أيضاً يضع فاصاًل 

ذهنياً ومساحة زمنية للسباحة في ِذْكر آخر.
ول����و افترضنا أن هذه االنتقاالت في األذكار كانت بدون 
فاصل )التكبير( فإننا س����نالحظ تداخل األذكار بعضها في 
بع����ض، وقد يختلط عل����ى املصلي، فيق����ول الذكر اخلاص 

بالسجود في جلوسه، وهكذا...

 )1( أخرجه أحمد في مسنده.

فهذا التكبي����ر الفاصل بينها يضع ح����ّداً النتهاء الذكر 
الَقبْل����ي؛ أي: قبل التكبير، وابت����داء الذكر البعدي؛ أي: بعد 
التكبير ومع أن )تكبيرة االنتقال( هي ِذْكر بحد ذاتها إال أنها 

تصبح مثل )الالزمة( التي تقطع وتبدأ.
9 - االستعداد: تكون )تكبيرة النقل( كأداة للتنبيه ملا يليها؛ 
فتُشِعر املصلي بأهمية االستعداد ملا هو آٍت، وأنه باستطاعته 
أن يستمر في صالته ويقوِّي ِصلَته بربه، ف� )الله أكبر( تعطي 
اندفاعة نفس����ية للمواصلة والتهيؤ، كما يستخدمها املجاهد 
في س����بيل الله في ساح الوغى؛ فيشعر بنشوة تعتريه للثبات 

واالستعداد واالستمداد من رب السماء.
أم����ا إذا كان املصلون في جماعة، فقد اتفق العلماء على 
أن اإلمام يجهر بالتكبير ولو كانت الصالة س����رية، وشذ فيه 
اخلالف، وأنكر الصحاب����ة على بعض بني أمية الذين تركوا 
اجلهر بالتكبير؛ ألن تكبير اإلمام ههنا فيه اس����تدعاء حلركة 
املأمومني باالس����تعداد لالنتقال: »فإذا كبَّر فكبِّروا، وال تكبِّروا 
حتى يكبِّ����ر« )2( في متابعة دقيقة وانتظام عجيب ال جتد مثله 

في الدنيا.
ع(، وهو الذي يرفع صوته  بل أجاز اإلسالم أيضاً )املسمِّ
بالتكبي����ر بعد تكبير اإلمام إذا لم يس����معوا؛ حتى يس����تعد 
املأمومون جميعاً لالنتقال في حلظة واحدة، وقد أس����همت 

)مكبرات الصوت( في زمننا في تغطية هذه املهمة.
فيا لله! لو أن اإلمام لم يُْشَرع له اجلهر بالتكبير، فكيف 

سيكون اخلبط واملناوشة في الصالة؟
10 - التفاؤل: إن في التكبير معنى الرفعة والنصر والعلو 
والتمك����ني، ومن عجيب التكبير أن فيه تفاؤالً بتحقق الهداية 
التي طلبها املصلي بقوله: »اهدنا الصراط املس����تقيم« وقد 
قال الله في آيتني بالكت����اب: »لتكبروا الله على ما هداكم«، 
وهم����ا وإن كانتا ف����ي الصيام واحلج، إال أن في ذلك ِس����راً 

عظيماً يدل على أن التكبير ُمِعني على الهداية.
كما أن املصلي حني يردد )تكبيرة االنتقال( يشعر مبعية 
الله الكبير؛ فِممَّ يخاف؟ فالله - سبحانه - أكبر من كل شيء 
ذاتاً وَقْدراً وعزة وجاللة... هذا املعنى الذي يصبٌّ في نفسه 
قضية الثقة بالله وُحْس����ن الظن ب����ه؛ فال يرى ملا هو صغير 
أن يكون عقبة في حياته، وال يخاف من مس����تقبل قد أوهمه 

التفكير املادي بظلمته.
ف��اهلل أك��رب م��ن أن يترك��ه س��دًى وق��د تش��بث 
بعالئ��ق وعمود الدي��ن، بالصالة ل��رب العاملني. واهلل 

 )�( أخرجه مسلم. 



PB271 27العدد العدد 271

في العمل الخيري. .. 

السمعة تأتي أواًل!

السمعة احلس���نة للمنظمة اإلدارية تُعتََبر عند كثير من اخلبراء شكاًل من أشكال أصول 
املنظمة، لكنها أصول غير محسوس���ة. وتكمن أهمية السمعة ألي نوع من املنظمات اإلدارية 
في الدور الكبير الذي تؤديه بي��ن مختلف ش���رائح املعني���ني بعملها؛ فالعمالء - كأحد أهم 
الش���رائح - ينجذبون نحو منتجات وخدمات املنظمات التي تتلك سم��عة َحَس��نة، وع��ادة 
ما تساهم سمعة املنظمة في تكوين ثقة العميل مبنتجات املنظمة وقد أشار كثير من األبحاث 
إلى أن العمالء مستعدون لدفع مزيد من املال على منتج منظمة تتلك سمعة جيدة. وبجانب 
العمالء؛ فإن الس���معة ميكن أن جتذب الكفاءات والطاقات البشرية للعمل في املنظمة، وقد 
يتنازل بعض هؤالء عن بعض املميزات في س���بيل العمل مع منظمة إدارية ذات سمعة جيدة. 
والس���بب يعود - في اإلغلب - إلى أن املجتمع يقيِّم األشخاص َوْفقاً السم ومكانة املنظمات 
د الطريق للتفسير  التي يعملون فيها. ومن جملة األدوار اإليجابية للس���معة احلسنة، أنها تهِّ

اإليجابي لتصرفات املنظمة في أذهان املتعاملني معها.  
إن بناء س���معة جيدة للمنظمة رحلة ش���اقة ومضنية، تتطلب التزاماً مستمراً من اإلدارة 
العليا في املنظمة، وتخصيص جزء من موارد املنظمة املالية والبش���رية لبناء وإدارة س���معة 
املنظمة. ويستغرق بناء الس���معة زمناً طوياًل، لكنها في املقابل سريعة االنهيار؛ وذلك عندما 
تواجه املنظمة أو أحد قاداتها مش���كلة تتعلق بالنزاهة أو األمانة. وعندئٍذ تكون عملية إعادة 

البناء من جديد عملية أكثر تعقيداً. 
املنظمات اخليرية على اختالف أشكالها وأحجامها، هي بحاجة ماسة كذلك إلى بناء سمعة 
جيدة عنها في أذهان اآلخرين، وفوائد امتالك املنظمة اخليرية لس���معة جيدة غير محدودة، 
س���واء في جذب املتبرعني واحلفاظ عليهم، أو في استقطاب الكفاءات للعمل أو للتطوع فيها، 
أو في بناء صورة إيجابية لدى اجلهات الرسمية التي تتعامل معها، لكنه في املقابل؛ فإن فقدان 
السمعة وانهيارها في املنظمات اخليرية، أسرع وأشنع أثراً من مثيالتها في الِقطاع التجاري؛ 

ألن الثقة تلعب دوراً محورياً في عالقة املنظمة اخليرية باملجتمع احمليط بها.
ف���ي عام 2001 فقدت إحدى أكبر املنظمات اخليرية الهولندية قرابة 11000 متبرع بعد 
أن تناول���ت الصحافة مقدار الراتب الكبير الذي يتقاضاه مديرها نظير عمله لثالثة أيام في 
األسبوع فقط، وهو ما اضطر املنظمة إلى تبنِّي برنامج إلعادة بناء سمعتها من جديد، ابتداًء 

من تغيير اسمها الذي ُعِرفت به لفترة طويلة! 

)�( ماجستير في اإلدارة، باحث في إدارة العمل اخليري.

إبراهيم بن سليمان احليدري)*(
alhaidari@hotmail.com

] النجاح: إدارة [
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ا كان  ال ش����ك أن هذه ممارس����ة بعيدة كلَّ البعد عمَّ
علي����ه الفقهاء في خالفاتهم الفقهي����ة؛ فهم وإن اختلفوا 
في كثير من املس����ائل إال أنهم متفق����ون - قطعاً - على 
أن دالل����ة النصوص ه����ي احلاكمة عليه����م وأن أقوالهم 
تتالش����ى مع حضور الوحي، ولم يكن أحد منهم يشترط 
)اإلجماع( على النص حتى يتمَّ العمل به، وال كان خالف 
الفقهاء س����قفاً يحول دون نفوذ ش����عاع الوحي، وقد كان 
راً لدى جميع فقهاء املذاهب؛ فقد ذكر  هذا مفهوماً متقرِّ
شيخ اإلسالم ابن تيمية أن املختلَف في حترميه ال يكون 
ح����الالً؛ حيث يقول: )هذا مخال����ف إلجماع األمة، وهو 
معلوم البطالن باالضطرار من دين اإلس����الم( )1(. وَحَكم 

 )1( مجموع الفتاوى: �70/�0.

الفقي����ه ابن حزم على َمْن هذا حاله، فقال: )ولو أن امرأً 
ال يأخذ إال مبا أجمع�ت علي�ه األمة فق�ط، ويترك كلَّ ما 
اختلفوا فيه مما قد جاءت فيه النصوص، لكان فاس����قاً 
ان اتفاق العلماء  بإجم����اع األمة( )2(، كما حكى اب����ن القطَّ
على حرمة ترك ما صحَّ من الش����رع واالكتفاء فقط مبا 

أُجِمع عليه )3(. 
ويطول املقام في تتبُّع أقوال الفقهاء في هذا األصل 
رها احلافظ ابن  الذي نختمه بهذه اخلالصة الت����ي حرَّ
ة عند أحد َعِلْمتُ�ه من  عبد البر: )االخت����الف ليس بحجَّ

هذا،  أبعد من  إلى  ابن حزم  بل ذهب  األحكام: �91/1،  اإلحكام في أصول   )�(  
فقال عن هذا القول: )بل قد أصبح اإلجماع على أن قائل هذا القول معتقداً له 
كافر بال خالف؛ لرفضه القول بالنصوص التي ال خالف بني أحد في وجوب 

طاعتها(، اإلحكام: 481/1.
 )�( انظر: اإلقناع في مسائل اإلجماع: 65/1.

فه��د ب��ن ص��احل العجالن

االنقياد المشروط

اعت��اد كث��ري م��ن ذوي التوجه��ات املنحرفة 
عن النص الش��رعي أن يقلِّب يف كتب الفقهاء أو 
يستفيد من التقنية احلديثة الستخراج األقوال 
واالختيارات الفقهية )القدمية واحلديثة( الي 
يروهنا تتفق مع بعض رؤاهم؛ ليصنعوا من أجزائها 
زورق��ًا آمنًا؛ لتج��اوز أم�واج االعت���راض والنكري 
ال��ي ال تزداد حن��و عبثهم إال دفع��ًا وتصاعدًا.
... وقف بعدها يش��ري بَطْرف عينه إىل كلِّ 
ره بقول اهلل وقول رسوله # بأن )فالنًا(  من يذكِّ
يرى كذا، وأنه ي��رى رجحان اختيار )فالن(، وأن 
املس��ألة فيه��ا اختالف، فال يص��حُّ التضييق على 
الناس؛ ما دام يف املسألة خالف ألحد من الفقهاء.
إنَّ ه��ذه القضي��ة ق��د فص��ل فيه��ا َأَحك��م 

احلاكمني ف����ي ن���صٍّ ُمْحَكم تن�زيل��ه؛ إذ ق���ال 
ُسوِل{  وُه إَلى اللَِّه َوالرَّ - تع��اىل -: }َفإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّ
]النســــاء: ٥٩[؛ فما حي��دث من خ��الف يف األحكام 
ه إىل كتاب اهلل وسنَّة رسوله  الش��رعية، فإن مردَّ
#، هذا ما يستش��عره بالض��رورة كلُّ منقاٍد ألمر 
اهلل وأم��ر رس��وله #، وأم��ا االحتج��اج خب��الف 
الفقه��اء يف ت��رك العم��ل بالنص��وص فهو قلب 
للقضي��ة؛ إذ أصب��ح حك��م اهلل ورس��وله حينها 
ف��ًا عل��ى كالم الفقه��اء؛ فم��ا دام َث��مَّ قول  متوقِّ
حل��ني  ل��ة  متعطِّ فالنص��وص  خمال��ف،  فقه��ي 
االتف��اق على العم��ل هبا، وب��داًل م��ن أن ُتَحاَكم 
أق��وال الفقهاء لنص��وص الوح��ي، تصبح داللة 
فة حىت يتمَّ االتفاق على مفهومها. الوحي متوقِّ

إن خالف الفقهاء في القضايا الفقهية كان الختالفهم في تأويل النص؛ فهو من النص يبدأ وإليه يعود

] معركة النص [

fsalehajlan@hotmail.com
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ة  فقهاء األمة؛ إال من ال بصر له وال معرفة عنده وال حجَّ
في قوله( )1(.

وال شكَّ أنَّ هذا موقف صارم، ورأي شديد ضدَّ من 
ة اخلالف إلدراك الفقهاء  ل داللة النص����وص بحجَّ يعطِّ
ِل�َما في هذا الرأي من جنوح عن حقِّ التعظيم واالنقياد 

الواجب للنص الشرعي.
إن خ����الف الفقه����اء ف����ي القضاي����ا الفقهية كان 
الختالفهم ف����ي تأويل النص؛ فهو من النص يبدأ وإليه 
يع����ود. وَمْن خالف ُحْكم النص، فإمن����ا خالفه الجتهاد 
يُثَ����اب فيه على جهده وِص����ْدق نيَّته؛ وإن خالف النص. 
ولم يكن حالهم حال املعِرض تاماً عن النص، وبعد أن 
د موقفه بحسب املفاهيم والقيم التي  حسم خياراته وحدَّ
يؤمن بها رجع للنصِّ الشرعي؛ ليبحث عن مخرج وحلٍّ 
ة االعت��راض  ن بها من تخفي��ف ح��دَّ ملشكلة النصِّ يتمكَّ
التي ال يطيقه����ا فجاء بزورق اخل����الف الفقهي؛ فهل 

يستويان؟
ومن طريف القوم: أنَّهم – مع كلِّ هذا - حني يأتي 
د لهم اتفاق  احلكم املجَمع عليه بني فقهاء اإلسالم ويتأكَّ

 )1( جامع بيان العلم وفضله: �/115.

فقهاء اإلس����الم على حكٍم من األح����كام التي ال تروق 
ك  للذائقة العصرية؛ فإن بوصل����ة التفكير لديهم يتحرَّ
����ر أن اإلجماع من  س����همها إلى اجله����ة املقابلة فيتذكَّ
األساس مشكوك فيه ويورد بعض ُشَبه منكري اإلجماع 
ية اإلجم����اع أو إمكانية وقوعه  في التش����كيك في حجِّ

. واستحالة اجلزم بنفي وجود قول فقهي معنيَّ
نَت - بعد هذا كلِّه - من إثبات اإلجماع  حتى وإن تكَّ
وأوقفتَه بعينيه على دالئل اإلجماع؛ فإن بوصلة )الزورق( 
الفقهي سترفع الفتة: أن ثَمَّ اختيارات فقهية من املعاصرين، 
صني - عند احلاجة إليهم - تخالف في  ومن غير املتخصِّ

هذا، وأنه يراه القول املوافق للنص الشرعي!
فهذا التفكير املنطقي يشترط اإلجماع لالتفاق على 
ك في صحته وإمكانيَّته،  النص، وحني يأتي اإلجماع يشكِّ
ة من  ك بأي َقشَّ وحني يزول هذا التشكيك يرجع ليتمسَّ

أقوال املعاصرين!
ه����ل لهذه )الظاهرة( تفس����ير أو عالج خير من أن 
يقرأ فيها قول الل����ه - تعالى -: }َوَأِطيُعوا اللَّـــَه َوَأِطيُعوا 
َا َعَلى َرُســـوِلَنا اْلَبالُغ  ُســـوَل َواْحـــَذُروا َفإن َتَولَّْيُتـــْم َفاْعَلُموا َأنَّ الرَّ

اْلـُمِبنُي{ ]املائدة: ٩٢[.

] معركة النص [
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حاوره يف اخلرطوم: وليد الطيب

مير السودان بأكرب اختبار يف تارخيه، وقد تفرز 
انتخابات أبريل 2010م، أوضاعًا قاسية على هذا البلد 
املسلم الذي يعيش منذ مخس سنوات حالة من السالم 
اهلش؛ مبوجب اتفاق السالم بني احلكومة السودانية 
واحلركة الش��عبية املتم��ردة، الذي انعق��د يف يناير 
2005م؛ حي��ث يقضي هذا االتف��اق بإقامة انتخابات 
عامة على املس��توى الرئاس��ي والربملاين يف السودان 
عام��ة ويف جنوب الس��ودان يف الوق��ت ذاته، وينص 
االتفاق أيضًا على اس��تفتاء الس��ودانيني اجلنوبيني  
عل��ى اختيار الوحدة أو االنفص��ال يف يناير من العام 
املقب��ل 2011م، وُيجِم��ع احملللون عل��ى أن االنتخابات 
املقبلة س��تؤثر بصورة مباشرة على اختيار الوحدة أو 

االنفصال.
في هذا السياق التقت̂  فضيلة الشيخ الدكتور )عبد 
احلي يوسف( أستاذ الثقافة اإلس����المية بجامعة اخلرطوم 
وأحد أبرز علماء السودان وفقهائه املعدودين، وقد نال فضيلته 
درجة املاجستير في موضوع: )الدولة في اإلسالم(، وتناولت 
أطروحته للدكتوراة قضية: )االستبداد السياسي في القرآن 
الكرمي(. والشتغاله - حفظه الله - )فكراً ودراسة( مبوضوع 
الفقه السياس����ي واطالعه الدقيق على مجريات الواقع في 
م إجابات صريحة ودقيقة عن أسئلة ^ التي  السودان، قدَّ
دارت حول املوقف م����ن االنتخابات القادمة وحيثيات الواقع 
ومآالت األوضاع واملوقف الشرعي الواجب على املسلمني في 

هذا البلد والدور املتعلق بالعلماء في هذه املرحلة.

^:  مت��ر الب��الد بفترة حرج��ة من تارخيه��ا، ولكن 
ون انقسامهم؟ السودانيني منقسمون؛ فإىل أي شيء تردُّ

� السودانيون فيهم املسلم والكافر والبَّر والفاجر، وهم 
عل����ى اختالف أديانهم وأعرافه����م وثقافاتهم مختلفون فيما 
بينهم؛ ال على أس����اس الدين - ف����ي الغالب - بل الختالف 
األهواء واألغ����راض؛ ولذا قلَّ أن جتد حزب����اً أو جماعة أو 
طائفة إال وقد انشطرت إلى قسمني أو أكثر؛ وهذا االنقسام 
لي����س باألمر اجلدي����د عليهم؛ فه����ذا هو العه����د بهم منذ 
االس����تقالل، بل ما َقبْله، ومردُّ ذلك إل����ى اختالف األهواء؛ 
فالس����ودانيون منذ زمن بعيد ال جتمعهم مرجعية واحدة، بل 
هم شَيع وأحزاب وطوائف، والعجب أن بعضهم ما زال ينتمي 
إلى أفكار وأحزاب صارت من تاريخ الغابرين: كالش����يوعيني 
والناصريني - مثاًل - وما زال حلزب البعث أنصاره ومروجو 
خرافات����ه في اجلامعات وغيره����ا؛ ولذلك جتدهم مختلفني 

فيما بينهم ومع غيرهم حول قضايا مصيرية.
واإلسالميون - في األعم األغلب - ليسوا بأحسن حاالً؛ 
دهم ِوجهة وال جتمعهم أهداف مش����تركة، بل يكيد  فال توحِّ
بعضهم لبع����ض ويُبُدون العداوة واخلصام؛ إال من َرِحم الله، 
والذي ميكن عمله - بالنس����بة لإلسالميني - أن يتفقوا على 
مرجعية شرعية مستقلة يصدرون عنها في تقرير مواقفهم؛ 
ال أق����ول في األمور التفصيلية، بل في القض�ايا الع�امة التي 

ما ينبغي أن يختلف عليها الناس.
^: االنتخاب��ات القادم��ة ُتَعدُّ فاصل��ة يف حتديد 

مصري السودان؛ فكيف يراها العلماء؟ وأين يقفون منها؟

] حوار [

واجب على املسلمني املشاركة في االنتخابات، 
وال يجوز التقاعس وعدم املباالة

د.عبد احلي يوسف ل� ^:



31العدد 30271 العدد 271 31العدد 30271 العدد 271

� بالنس����بة لي )وال أحتدث نيابة عن غيري( ليس لديَّ 
حتفُّظ ش����رعي على االنتخ�ابات كوس�����يلة مناس�بة - َوْف�َق 
املت����اح - ليختار الن����اس من يحكمه�م، ب����دالً من االحتك�ام 
للبندقية التي انتش����رت ثقافتها، والت�ي أفض�ت إلى املآسي 
املتمثلة فيما يحدث في دارفور وجنوب السودان، وهي بديل 
مناس����ب عن احلكم االس����تبدادي الديكتاتوري الذي ال ينال 
الناُس من ورائ����ه خيراً، وغايته إذالل العب����اد ونَْهب ثروات 
البالد؛ هذا مع علمي بأن االنتخابات تشوهها ندوب وتعتريها 
جملة محاذير، لكنني أق����ول: هذا هو املتاح اآلن وليس أمام 
الناس إال أن يشاركوا، كما أن لالنتخابات في السودان فائدة 
مهمة في هذه املرحلة، وهي: أنها س����تبنيِّ األوزان احلقيقية 
عي كلٌّ منها أنها  لسائر الكتل واألحزاب السياس����ية التي يدَّ
املمثل ألهل الس����ودان أو جلهة من����ه، وهذا ال يتحقق إال إذا 
كانت هذه االنتخابات نزيه����ة حرة، وصار لدى الناس وعي؛ 
بحيث يكون التصويت ملبادئ وبرامج، ال ألشخاص وأحزاب. 

هات عامة، منها: وحبذا لو اجتمعت كلمة العلماء على موجِّ
1 - وجوب مشاركة املسلمني في هذه االنتخابات، وعدم 
جواز التقاعس وعدم املب����االة؛ لئال يفضي ذلك إلى أن يثب 

على احلكم من ال يرجو لله وقاراً.
2 - أن يصدر تصوُّر ش����رعي عام فيما ينبغي عمله في 
ه����ذه النازلة: من حيث حرمة ش����راء األصوات وبيعها، وأنه 
ال يجوز تزكية وال انتخاب من أحاطت به أس����باب الفس����ق 
وخوارم املروءة، ووجوب وحدة أهل اإلسالم ودعمهم ملن كان 

لله أقرب وهو على شعائر الدين أحرص. 
3 - حب����ذا لو كانت هناك قائمة للمرش����حني مزكاة من 
ِقَب����ل أهل العلم والفضل؛ حتى يريحوا كثيراً من الناس ممن  
يصدرون في مواقفهم عن رؤية شرعية، وليس هذا من باب 
الوصاي����ة على اختيار الناس، بل م����ن باب التعاون على البر 

والتقوى، ومن باب تعديل من يجهل كثيٌر من الناس َقْدَره 
^: كث��ري م��ن اإلس��الميني ي��رون أن اتفاق نيفاش��ا 
ال��ذي أوقف حرب اجلنوب، كان جائرًا حبق الش��مال وحق 

املس��لمني، وهو السبب يف أكثر األزمات السياسية الي مير 
هبا الس��ودان ... ما هو املوقف الش��رعي من اتفاق نيفاش��ا 
ال��ذي ُيقَترح أن يك��ون َمَثاًل حلل مش��كالت التنوع الديين 
والعرقي يف العامل اإلس��المي عامة ويف إفريقيا على وجه 

اخلصوص؟
� املعلوم أن مفاوضات نيفاشا، وَقبْلها ميشاكوس، وَقبْلها 
أبوجا، جرت في ظل غياب إسالمي عربي تام، وكانت حتدث 
حتت إشراف األمم املتحدة ومعها النرويج وإيطاليا وبريطانيا 
وأمريكا وما يس����مى ب�: )دول اإليق����اد(، وهي - كما ترى - 
مجموعات صليبية يهودية، ليس فيها جهة إسالمية معتبرة، 
وكان العرب واملسلمون - خاصة الدول املجاورة - يتصرف�ون 
وكأن أمر السودان ال يعنيهم، ولم يتكرم أمني اجلامعة العربية 
إال بحضور التوقيع النهائي، بعدما ُقِضي األمر؛ فكان شاهداً 
عل����ى أمر ال يدِرك أوائله وال مآالته. وهذه االتفاقية ال تخلو 
من حس����نات، من ذلك: أنها أوقف����ت احلرب؛ ولو إلى حني، 
ت حكم الشمال بش����ريعة اإلسالم، وأتاحت - نظرياً -  وأقرَّ
التبش����ير بدين اإلسالم في اجلنوب؛ لكنها مع ذلك اشتملت 
عل����ى جملة من الطوام التي تكلَّ����م عنها الناس في حينه في 

مناصحات سرية وعلنية، ومن ذلك:
أواًل : أخطر ما في نيفاشا أنها ألزمت احلكومة بسحب 
معظم اجليش الس����وداني القومي من اجلنوب؛ وبذلك صار 
اجلنوب - عملياً - حتت رحمة عصابات وميليشيات احلركة 
الش����عبية، التي ال تبالي بقتل وسحق وإيذاء كل من يخالفها 
في قليل أو كثير، وقد أثَّر ذلك على املس����لمني وغيرهم في 

اجلنوب
ثاني��ًا : اتفاقي����ة الترتيب����ات األمني����ة ألزمت احلكومة 
- في حال اختي����ار اجلنوبيني للوح����دة - أن يكون اجليش 
الس����وداني ِنْصفه من احلركة الش����عبية التي تعادي اإلسالم 
وتتبنَّى الَعلمانية، مع أن هذه النس����بة جائ����رة وظاملة جداً؛ 
إذ ليست احلركة الش����عبية هي نصف السودان من أجل أن 
تُعَطى نصف اجليش؛ فإذا تصورنا أن احلركات املسلحة في 
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دارفور س�����تط�الب - ح�ال االتف�اق معها - بشيء مثل هذا 
أو قريب منه، وهي حركات - في أغلبها - قائمة على أُُسس 
َعلمانية؛ فانظر كيف س����يكون حال اجليش؟ معنى ذلك: أن 
اجليش الس����وداني ستكون أغلبيته معادية لإلسالم وشريعته 

وللعروبة.
ثالث��ًا: االتفاقي����ة أفضت إل����ى إنش����اء مفوضية لغير 
املسلمني في الشمال؛ وهو ما أضعف احلكم اإلسالمي غاية 
الضعف؛ ألن هذه املفوضية التي يرأس����ها جنوبي غير مسلم 
ظلت ت����ارس الضغط على حكومة الش����مال، بدعوى عدم 
تضييع حقوق غير املسلمني؛ وهو ما أفضى إلى التفلت الذي 
يظهر بادياً للعيان في الش����وارع، وقل مثل ذلك في التعامل 
م����ع اخلمور وغيرها من القضايا التي م����ا كانت تظهر قبل 
عشر س����نوات - مثاًل - إذ كانت احلش����مة والوقار والتزام 
آداب الش����ريعة ظاهرًة للناس، وق����د أدى ذلك أيضاً إلى أن 
يُِطل املنافقون برؤوسهم ثانية حت�ت دع�اوى احلرية والتحول 
الدميقراطي؛ فظهر اجلمهوريون أتباع الهالك محمود محمد 
د الش����يوعيون والَعلمانيون ف����ي فضاء اجلامعات  طه، وتدَّ

واملدارس، وإلى الله املشتكى. 
ت لغير املس���لمني في  رابع��ًا: هذه املفوضي���ة التي أُقرَّ
الش���مال، ليس هناك مثلها في اجلنوب مبعنى: أن املسلمني 
ف���ي اجلنوب ال بواكي لهم، وهو ما أفضى إلى إلغاء كثير من 
مظاهر اإلس���الم التي كانت قائمة في اجلنوب؛ فأُغِلق فرع 
جامعة القرآن وديوان الزكاة والبنوك اإلس���المية، بل ُعطلَت 
بعض املس���اجد وُمِنع األذان، وُمِنعت املسلمات من احلجاب، 
وصار التعلي���م في امل���دارس قائماً على املنه���ج الكيني... 

وهكذا.
خامس��ًا: أعطت االتفاقية للحركة الشعبية حكم اجلنوب 
كله؛ ولك أن تتصور أن حكومة اجلنوب فيها اثنان وعش����رون 
وزيراً ليس من بينهم مس����لم واحد، ومعظمهم نصارى مع أن 
أغلب اجلنوبيني وثنيون وليس����وا نصارى، وفي الوقت نفسه 
تش����ارك احلركة الشعبية في حكم الش����مال، واآلن بلغ بهم 
االستخفاف واألماني أن يرشحوا شيوعياً شمالياً )وهو نائب 

األمني العام للحركة( ملنصب رئيس اجلمهورية
خامس��ًا: التناقض والتش����اكس احلاص����ل في احلكومة 
املركزي����ة من جراء مش����اركة احلركة الش����عبية العنصرية؛ 
حت����ى إنه ليبدو للناظر أن في الش����مال حكومتني ال حكومة 

واح����دة؛ ففي بع����ض القضايا املصيري����ة، كقضية احملكمة 
اجلنائية الدولية، ترى للحكومة رأيني وكلمتني؛ فبينما رئيس 
اجلمهورية ونائبه ومعظم أعض����اء مجلس الوزراء واملجلس 
الوطن����ي يرفضون قرار اجلنائية الدولية، تس����مع من وزراء 
احلركة الشعبية وعلى رأس�هم س�لفاكير ووزير اخلارجية، ما 
يخالف ذلك؛ إْن تصريحاً أو تليحاً، وهو وضٌع ال تكاد جتد 

له مثياًل في الدنيا
^: ه��ل ت��رى أن وح��دة الس��ودان ضروري��ة للبالد 

ومستقبل اإلسالم، وملاذا؟
� املسلم ال يرفض الوحدة، بل يسعى إليها ويحرص عليها؛ 
لكن في ظ���ل املعطيات احلاصلة اآلن يحتاج األمر إلى نظرة 
فقهية قائمة على نظرية املصالح واملفاسد؛ والواقع اآلن أننا 
- أعني املس�لمني في الشمال واجلنوب معاً - ضعفاء، وكفار 
احلركة الش���عبية ومن يس���ارعون فيهم من منافقي الشمال 
عاة، أن يفرضوا الَعلمانية على  يحاولون من خالل الوحدة املدَّ
���زات حتى تكون الوحدة  الس���ودان؛ فيقولون: ال بد من محفِّ
زات عنده���م أن تتاح حرية الكفر  جاذب���ة، وأُولَى هذه احملفِّ
ل القوانني الشرعية، وهم في  والفس���وق والعصيان، وأن تُعطَّ
ذلك مدعومون من قوى إقليمية ودولية حتت عناوين ش���تى؛ 
ولذل���ك يرى بعض الناس أنه في ظل التش���رذم اإلس���المي 
والضع���ف والتخاذل م���ن ِقَبل الدول العربي���ة؛ فإن األفضل 
أن يضحي الن���اس بالوحدة في مقاب���ل احلفاظ على أصل 
الدي���ن في الش���مال. ويرى آخرون أن انفص���ال اجلنوب لن 
يزيد الضغوط على الش���مال إال قسوة، وأن التنازل في بعض 
املطالب سيفتح امليدان ملزيد من التنازالت. والغرب لن يرضا 
إال بإذالل الس���ودان وإضعافه، وينبغي على أهل العلم والفقه 

أن يدرسوا ذلك بعناية وحرص.
^: بعض الَعلمانيني يرون أن من حمفزات اجلنوبيني 
على االنفصال هي مواقف احلركات اإلسالمية: من تأييد 
تطبي��ق الش��ريعة اإلس��المية ومناص��رة اهلوي��ة العربية 
اإلسالمية للسودان، باعتبار أن تطبيق الشريعة ُيبِعد غري 
املس��لمني من رئاس��ة اجلمهورية من حي��ث املبدأ وجيعلهم 

مواطنني من الدرجة الثانية؛ فهل هذا صحيح؟
� إنني أس����أل هؤالء: هل من الدميقراطية التي تبشرون 
وتتبجح����ون بها أن حتكم األقليُة األغلبيَة؟ أين جند ذلك؟ هل 
ف����ي البالد التي هي َمثَلكم األعل����ى: كأمريكا وبريطانيا يتاح 
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م للترش����يح  للمس����لم أن يحكم؟ ألم يتعرض أوباما حني تقدَّ
للرئاس����ة األمريكية حلمالت هجوم عاتية ملجرد أن أباه كان 
مس����لماً باالنتماء؟ وه����و ما اضطر معه إل����ى أن يؤكد مراراً 
نصرانيته املتأصلة، وأنه حريص على الصالة في الكنيسة كل 
يوم أحد، وهل من الدميقراطية أن تفرض األقلية رؤاها على 
األغلبية؟ ثم إنهم يلجؤون إلى املغالطة كثيراً حني يزعمون أن 
الن����اس معهم؛ إذا كان األمر كذلك، فلم����اذا ال يحتكمون إلى 
صناديق االقتراع؛ ليروا إن كان الشعب املسلم يريد للش�ريعة 
أن حتك�����م أم ال؟ وأنا أق�ول ذلك تن�����زالً ال إق�راراً من�ي بأن 
احلكم بالش����ريعة مت���وقف على رض����ا الناس. وهذه الف�رية 
يروج لها املنافقون الداع��ون إلى الَعلْم�انية في س�ائر الب�الد 
ال في السودان وحده؛ ليجعلوا من وجود غي�ر املس�لمني تُك�أة 
لرف�ض حك�م الله - جل جالله -: }َذِلــــَك ِبَأنَُّهْم َكِرُهوا َما َأنَزَل 
اللَّــــُه َفَأْحَبَط َأْعَماَلُهْم{ ]محمد: ٩[، }َذِلَك ِبَأنَُّهْم َقاُلوا ِللَِّذيَن َكِرُهوا َما 

َل اللَُّه َسُنِطيُعُكْم ِفي َبْعِض اأَلْمِر{ ]محمد: ٢٦[. َنزَّ
^:  من كنس��يٍة جبوبا دع��ا س��لف��اكري اجلنوبيني 
إىل التصويت لصاحل االنفص��ال ف��ي ع��ام  2011م؛ حت��ى 
ال يظل��وا مواطن��ني م��ن الدرج��ة الثاني��ة... م��ن واق��ع 
معايشتكم لألوضاع يف السودان حبكم انتسابكم إليه: هل 
هن��اك متييز بني املواطنني هلذه الدرج��ة الي عبَّر عنها 

رئيس حكومة اجلنوب؟
� لو طرحنا جملة أسئلة ألمكن من خالل اجلواب عنها 

معرفة قيمة هذه الفرية: 
- ه����ل اجلنوبيون محرومون من فرصهم في التعليم في 

املدارس واجلامعات؟ 
- هل هم محرومون من ُسكنى أحياٍء بعينها، مثاًل؟ 

- هل مُينعون من ركوب املواصالت العامة؟ 
- هل هم محرومون من تولي املناصب العامة؟ 

- ألم يكن نائب الرئيس جنوبياً منذ عهود بعيدة؟ 
- ألم يكن في مجلس الس����يادة عقيب االستقالل عضو 

من اجلنوب؟ 
- هل تعرض مواطن ش����مالي ألي جنوبي في الش����مال 
بالعدوان ف����ي أي يوم من األيام؛ حتى ف����ي أيام احلرب ملا 
س����قطت الطائرة التي كان يستقلها الش����هيد - بإذن الله - 
الفري����ق الزبير محمد صالح نائب رئيس اجلمهورية وزعمت 
احلركة الش����عبية من خ����الل إذاعتها كاذبًة أنه����م َمْن فعل 

ذل����ك؟ هل عدا املواطنون من أهل الش����مال على اجلنوبيني 
فأحرقوهم أو قتلوهم أو آذوهم؟ اللهم ال! 

لك����ن باملقابل ما الذي حصل يوم اإلثنني الذي هلك فيه 
قرنق؟

^: ما هو واجب العلماء والدعاة يف هذه املرحلة؟
� أعظم واجب عليهم، هو: الدعوة إلى الوحدة اإلسالمية 
القائم����ة على أخوة الدين ال احل����زب وال اجلماعة، وتغليب 
مفهوم الوالء والبراء على املفاهيم الَقَبلية املنتنة، والعنصرية 
املقيت����ة، والعصبية اجلاهلية، وم����ن الواجبات كذلك تذكير 
الناس بأن العاقل ليس من يعرف اخلير من الشر، بل العاقل 
هو من يعرف خير اخليرين وشر الشرين، مع تذكيرهم بنعمة 
الله علينا في فتح أبواب الدعوة وإتاحة احلريات للناس بقدر 

مناسب.
^: إذا اخت��ار اجلنوبي��ون االنفص��ال، كي��ف ترون 
ومالواج��ب  الس��ودان،  جن��وب  يف  املس��لمني  مس��تقبل 

جتاههم؟
املسلمون اجلنوبيون هم الطرف اخلاسر ح��ال الوح��دة 
أو االنفص����ال؛ ألن االتفاقية ابتداًء لم تتعرض لهم بش����يء 
مذكور؛ وال ش����ك أن مس����تقبلهم - ح����ال االنفصال - أكثر 
ظالماً؛ ألن احلركة الش����عبية حتركها عنصرية بغيضة جتاه 
غيره����ا من األعراق األخرى، باإلضافة إلى عداوة ش����ديدة 
جتاه املسلم أياً كان عرقه؛ أي: حتى لو كان من بني جلدتهم، 
وه����م - لضيق أفقهم - ينظرون إلى املس����لم اجلنوبي وكأنه 
طابور خام�س أو جاس����وس ألهل الش����مال، هذا في الوقت 
الذي يتباكون فيه على احلريات ويطالبون غيرهم بها! وليس 
أمام املس����لمني اجلنوبيني حال االنفصال إال أن ينافحوا عن 
دينهم ويدافعوا عن وجودهم، ويصبروا على ما يصيبهم في 
سبيل ذلك حتى يقضي الله أمراً كان مفعوالً؛ والواجب على 
إخوانهم في الش����مال أن يدعموهم ما اس����تطاعوا إلى ذلك 
ر ذلك، َفلْيهاجروا كم����ا هاجر النبي #  س����بياًل، وإذا تع����ذَّ
اُهُم  وأصحابه عماًل بقول ربنا - س����بحانه -: }إنَّ الَِّذيـــَن َتَوفَّ
اْلـَمالِئَكُة َظاِلـِمي َأنُفِسِهْم َقاُلوا ِفيَم ُكنُتْم َقاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنَي ِفي اأَلْرِض 
َقاُلـــوا َأَلْم َتُكْن َأْرُض اللَِّه َواِســـَعًة َفُتَهاِجُروا ِفيَها َفُأْوَلِئـــَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم 

َوَساَءْت َمِصيًرا{ ]النساء: ٩٧[.
ب��ك��م  ون����ف����ع  خ�������ريًا  اهلل  ج�����زاك�����م   :^
ف��ض��ي��ل��ة ال��ش��ي��خ ال���دك���ت���ور ع��ب��د احل����ي ي��وس��ف.
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] نص شعري [

دماء الشهداء
على تلة يف املساعيد خلف املساء

استفاقت دماء الشهيد

أنارت فضاء املساءات

ألقت بريق اهلدى

أدارت عيونًا تشظى هواها

وألقت سؤااًل كبريًا كبريًا

حبجم املدى

غريب حميا الوجوه الي قابلتنا

فأين الندى؟

وصوت الرياح الي واجهتنا 

كئيب... كئيب... يثري الردى

فهل هتت حقًا؟

وأمست دياري ديار العدى

هنا كان برج يراقب

هنا كان جند املشاة

وأين البوارج؟

أرى خيت عشق وبعض العراة

وأين الفوارس...؟

على سحنة الكل بعض انكسار

ملاذا تفر النوارس

فأين التحدي...

وزهو انتصار؟

على شاطئ البحر

ُذْدنا عن العرض دومًا

فكيف الرمال استحلت دمانا

ونامت على صوت َحْبر وأنثى اخليانة

هنا كان برج الدفاع احلصني

ودبابة... مدفع... بارجة

وسد انتماء متني

هنا السارية...

نشيد الوطن

)بالدي... بالدي... بالدي (

وصوت اجلنود ارتقى الرابية

وقرص الغروب اختفى يف املياه

ويف الليل َنمِضي وراء احلدود

نذيق األعادي صنوف انتقام

فهيا امجعوا يا رفاقي ألخذ التمام

سنمضي...

ذهبنا وكل يريد اللقاء

رياح الرجاء استبدت بنا

ويف القلب َوْجٌد وحب الوطن

نسفنا مقرًا جليش »الدفاع«

وعدنا...

ويف القلب بعض السالم

رقصنا...

وغىن »محام« البيوت... السويس

وصلى سعيد القيام

ويف الفجر جاؤوا...

كغربان شؤم ترج الفضاء

فصالت وجالت بكل السماء

وألقت... وألقت...

فبعٌض جريح...

ى هناك وبعٌض شهيد ترقَّ

وها اليوم عدنا

فماذا وجدنا؟

سوى سيل َوْهن وعري ونوم طويل

)دمائي... دمائي... دمائي(

فمنذا يريد البالد استحلت ِفنائي؟

دمائي...

وهل ضاع كل الذين ارتقوا للسماء؟

دمائي...

فمن ذا يعيد البناء

وُيلقي الوساخات حتت احلذاء؟

دمائي... دمائي... دمائي...

لك  احلب حيمي لوائي

فهل سوف يأيت حفيد اإلباء؟

فهل سوف يأيت...؟

عماد علي قطري

على تلة يف املساعيد خلف املساء

استفاقت دماء الشهيد

أنارت فضاء املساءات

ألقت بريق اهلدى

أدارت عيونًا تشظى هواها

وألقت سؤااًل كبريًا كبريًا

حبجم املدى

غريب حميا الوجوه الي قابلتنا

فأين الندى؟

وصوت الرياح الي واجهتنا 

كئيب... كئيب... يثري الردى

فهل هتت حقًا؟

وأمست دياري ديار العدى

هنا كان برج يراقب

هنا كان جند املشاة

وأين البوارج؟

أرى خيت عشق وبعض العراة

وأين الفوارس...؟

على سحنة الكل بعض انكسار

ملاذا تفر النوارس

فأين التحدي...

وزهو انتصار؟

على شاطئ البحر

ُذْدنا عن العرض دومًا

فكيف الرمال استحلت دمانا

ونامت على صوت َحْبر وأنثى اخليانة

هنا كان برج الدفاع احلصني

ودبابة... مدفع... بارجة

وسد انتماء متني

هنا السارية...

نشيد الوطن

)بالدي... بالدي... بالدي (

وصوت اجلنود ارتقى الرابية

وقرص الغروب اختفى يف املياه

ويف الليل َنمِضي وراء احلدود

نذيق األعادي صنوف انتقام

فهيا امجعوا يا رفاقي ألخذ التمام

سنمضي...

ذهبنا وكل يريد اللقاء

رياح الرجاء استبدت بنا

ويف القلب َوْجٌد وحب الوطن

نسفنا مقرًا جليش »الدفاع«

وعدنا...

ويف القلب بعض السالم

رقصنا...

وغىن »محام« البيوت... السويس

وصلى سعيد القيام

ويف الفجر جاؤوا...

كغربان شؤم ترج الفضاء

فصالت وجالت بكل السماء

وألقت... وألقت...

فبعٌض جريح...

ى هناك وبعٌض شهيد ترقَّ

وها اليوم عدنا

فماذا وجدنا؟

سوى سيل َوْهن وعري ونوم طويل

)دمائي... دمائي... دمائي(

فمنذا يريد البالد استحلت ِفنائي؟

دمائي...

وهل ضاع كل الذين ارتقوا للسماء؟

دمائي...

فمن ذا يعيد البناء

وُيلقي الوساخات حتت احلذاء؟

دمائي... دمائي... دمائي...

لك  احلب حيمي لوائي

فهل سوف يأيت حفيد اإلباء؟

فهل سوف يأيت...؟
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والديمقراطيـة  سويسـرا  مـآذن 
العنصرية

د. عبد العزيز بن فوزان الفوزان

يدي  السودان...بين  )مستقبل 
االنتخابات واالستفتاء( 

وليد الطيب

مرصد األحداث
جالل الشايب

في  السياسية  العملية  مأزق 
القادمة وأوهام  االنتخابات  العراق 
)الديمقراطية(              د. مثنى الضاري

النموذج العراقي...خطر يتهدد 
النظام العربي )1 - 2(

أحمد فهمي
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] المسلمون والعالم [

العراق��ي... النم��وذج 
خطر يتهدد النظام العربي

)2 - 1(

يتحرك النظام العربي ببطء نحو هوة سحيقة تنذر بمخاطر عظيمة؛ لو انزلق إليها. وثمة خيوط وُعَقد ُتحَبك من أجل سلب 
النظام العربي مقدراته الباقية، وتفريغ ُدَوله من مضامينها وإنهاء قدرته على اتخاذ قرار سياسي بصورة سيادية مستقلة.

وألن مقولة الرئيس األمريكي األس���بق فرانكلين روزفلت صحيحة إلى حد كبير، وهي: »في السياس���ة ال ش���يء يحدث عن طريق 
المصادفة؛ فإذا حدث، تستطيع أن تجزم أن التخطيط له قد جرى بالشكل ال�ذي ح�دث فيه«؛ ل�ذا يم�ك�ن الق�ول: إن ما يح�دث في 

أفغانستان ث�م الع�راق منذ ثم�انية أع�وام لي�س مص�ادفة أو ردود أفع�ال على ذاك الرئيس أو هذا التنظيم.
قبل شهر - تقريبًا - أثار الدكتور مصطفى الفقي ضجة كبيرة في مصر بتصريح خطير أدلى به، والرجل له ثقل سياسي داخل 
النظام، ويشغل حاليًا منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب المصري. قال الفقي في حوار مع صحيفة المصري 

اليوم بتاريخ 2010/1/12م بالنص: »لألسف! إن الرئيس القادم لمصر يحتاج إلى موافقة أمريكا وعدم اعتراض إسرائيل«.
في اليوم التالي لنش���ر الحوار أرسل المفكر السياس���ي المعروف محمد حسنين هيكل تعليقًا مقتضبًا ُموحيا تحت عنوان: 
»شاهد ملك«، طلب فيه من الفقي أن يجيب على أسئلة حول الخبر القنبلة الذي ألقى به، وهي: متى حدث ذلك؟ وكيف؟ وأين؟ 

ولماذا؟... ثم ماذا؟
م لنا بعض األساليب  في هذا المقال نحاول تقديم إجابات عن هذه األسئلة من خالل استعراض النموذج العراقي الذي يقدِّ
التي تتبعها الدول الغربية؛ لتحويل بعض النظم العربية إلى هياكل خارجية مجوفة تفتقر إلى الدعم الخارجي التخاذ قرارات 

سيادية تتعلق بشؤونها الداخلية.

أمح������������������������������د ف��������ه��������م��������ي
afahmee@albayan-magazine.com

العدد 36271
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ضجيج وال طحني:
املتابع للحراك السياس���ي العراقي يشعر للوهلة األولى 
بأن الدميقراطية تاَرس على نطاق واسع؛ فهناك حرية في 
تكوين األحزاب وممارسة أشكال الدعاية االنتخابية وتأسيس 

وسائل اإلعالم وانتقاد احلكومة بكل رموزها... إلخ.
يقول األديب األملاني الش���هير يوهان فون غوته: »ال أحد 
أكثر اس���تعباداً من الذين يعتقدون خطًأ أنهم أحرار«. وهذا 
ينطبق تاماً على الوضع العراقي؛ فال يوجد ق���رار سياسي 
أو موقف هام أو إجراء حيوي يصدر عن قوة سياسية عراقية 
إال بناًء على توجيه أو موافق��ة أو دع���م خ���ارج���ي، بنسبة 
ال تقل عن 90 %، رغم كل آليات وأدوات احلرية والدميقراطية 
التي يعج بها الواقع السياس���ي العراق���ي، ورغم أن احتالل 
العراق جرى في إطار: »قانون حترير العراق« الذي صدر في 

الواليات املتحدة عام 1998م.
جنحت سياس���ة الوالي���ات املتحدة منذ ب���دء الغزو في 
تأس���يس جمهورية عرجاء تعتم���د - بالدرجة األولى - على 
���قت معهم قب���ل االحتالل بأعوام وتتلك  حلفائها الذين نسَّ
عن كل واحد منهم ملفات كاملة من املعلومات عن شخصيته 
ته، ومن املالحظ أن أكثر األس���ماء على  ونق���اط ضعفه وقوَّ
الساحة السياسية جرى احتواؤها أمريكياً من َقبْل الغزو ومن 
بَْعده، باإلضافة إلى الرموز التي ُصنعت الحقاً لتالئم تطورات 
األوضاع، كما هو احلال مع شيوخ العشائر املتزعمني ملجالس 
الصحوة ف���ي األنبار. إذاً ال توجد مفاج���آت أو مصادفات 

)بتعبير روزفلت(.
يبُرع كثير من سياسيي العراق في ترويج الوهم السياسي 
مرددين عبارات االستقاللية والسيادة العراقية، وأقرب مثال 
ما ص���رح به علي الالم���ي املدير التنفي���ذي لهيئة العدالة 
لة من هيئة اجتثاث البعث(؛  واملساءلة )وهي النس���خة املعدَّ
حيث اته���م قائد القوات األمريكية في الش���رق األوس���ط 
اجلنرال ديفيد بيتراي���وس ب��: »التواطؤ مع حزب البعث؛ إذ 
التق���ى بقيادات بعثية كثيرة في عدد م���ن دول املنطقة، ولو 
كان بترايوس عراقياً لش���ملناه بقانون املساءلة والعدالة«)1(، 
كما أصدر الالمي بياناً باس���م الهيئة جاء فيه: »إن الدستور 
ل خارجي،  والقان���ون العراقيني يحميان الهيئة م���ن أي تدخُّ

)1( في حوار مع صحيفة احلياة: �010/1/�9م.

وإن عمل الهيئة هو ش���أن عراقي«، وكان بيترايوس قد اتهم 
نة ملصلحة اإليرانيني عندما  الهيئة باستهداف املرشحني السُّ
أصدرت قراراً بحرمان أكثر من 500 شخص من الترشح في 

االنتخابات القادمة.
هذه التصريحات »العنترية« ال تتناس���ب مع كون الالمي 
نفس���ه، بل رئيسه أحمد اجللبي ورئيس حكومته نوري املالكي 
يتحركون في ظل حماية أمريكية، ويتكدسون هم ورفاقهم في 
فنادق املنطقة اخلضراء املش���مولة بالرعاية األمريكية، مثل: 
فندق الرشيد الذي يش���غل مسؤولو احلكومة أغلب غرفه ال� 
484، ب���ل إن الالمي تعرض لالعتقال امله���ني من ِقَبل قوات 
االحتالل مل���دة عام تقريب���اً بتهمة االرتب���اط بفيلق القدس 
اإليراني، ثم أطلقه األمريكيون وتركوه يتسلم منصبه احلالي.

وحتضرن���ي عبارات لكاتبة عراقي���ة ذكرتها تعليقاً على 
تصريحات الالمي. قالت فيها: »لم يس���عني إال أن أضحك 
ل خارجي تتح���دث عنه الهيئة  وأنا أقرأ اخلب���ر؛ فأي تدخُّ
املصونة، وه���ي املخترقة طوالً وعرض���اً ومن كل اجلوانب؟ 
وحتى املخت���رق فيها مخترق؛ فما عاد فيه���ا ما هو ُمغطى 

أبداً، ثم أي شأن عراقي يقصدون؟«)2(. 
الذين حيكمون العراق... حقيقة:

الالعب األول: الواليات املتحدة:
تختلف إدارة باراك أوباما عن س���ابقتها في تناول امللف 
العراقي؛ فبينما كان الرئيس السابق جورج بوش يتعامل معه 
بصورة مباش���رة وكذلك كبار مسؤوليه: نائب الرئيس )ديك 
تشيني( ووزير الدفاع )دونالد رامسفيلد(، فإن أوباما يعطي 
للع���راق أولوية تالي���ة بعد أفغانس���تان، وال يُكِثر من اإلدالء 
بتصريحات تتناول الش���أن العراقي، وبال���كاد يتناوله وزير 
دفاعه مع وس���ائل اإلعالم، كما أن أوباما أس���ند ذلك امللف 

إلى نائبه جوزيف بايدن.
ف���ارق آخر بني اإلدارتني، وهو: أن فريق جورج بوش كان 
يؤكد بصورة دورية على بق���اء قوات االحتالل إلى أمد غير 
محدد، أو على األقل لعشر سنوات قادمة، بينما يكرر أوباما 
في تصريحاته مصطلح: »االنس���حاب« بصورة متالزمة مع 
احلدي���ث عن الوض�ع الع�راقي، ف�ي حني أن الوضع ال�راهن 
ح أوباما  ال يعطي أي دالالت على بدء هذا االنسحاب كما صرَّ

)�( موقع كتابات، ميادة العسكري: �010/1/�9م.
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في أغسطس القادم، ليكتمل في عام 2011م.
 وفي هذا الس���ياق يلف���ت الدكتور )ح���ارث الضاري( 
رئيس هيئة علماء املس���لمني إل���ى أن االحتالل األمريكي لم 
عة م���ع العراق، والتي نصت على  يلت���زم ببنود االتفاقية املوقَّ
االنسحاب من املدن عام 2009م؛ إذ ال تزال حمالت املداهمة 
واالعتقال مستمرة حت�ى ه�ذه اللحظ�ة، كما أن هذه القوات 
ال تتول���ى الدفاع عن األراض���ي العراقية؛ فقد احتلت إيران 
حق���ل »الفكة« العراق���ي دون أن يحرك االحتالل س���اكناً، 
وعندما ُس���ئل املس���ؤولون عن ذلك قالوا: هذا شأن عراقي 
داخل���ي)1(. وقد زار بايدن العراق خم���س مرات حتى اآلن، 
ثالث منها أثناء رئاسة بوش عندما كان عضواً بالكوجنرس، 
وزيارة قام بها في سبتمبر من العام املاضي، واألخيرة كانت 
ف���ي يناير من هذا العام، ومن املعروف أن بايدن هو صاحب 
مه بالتعاون مع  مشروع التقسيم الش���هير للعراق، والذي قدَّ
ليزلي جيلب رئيس مجلس العالقات اخلارجية الس���ابق َعبْر 

صحيفة نيويورك تاميز.
ويستند اقتراح بايدن لتقس���يم العراق إلى ما جرى في 
البوسنة عام 1995 من تقسيم؛ أي: تكون هناك ثالث دويالت 
مربوطة بش���كل ضعيف ببعضها البعض، وهي: كردس���تان، 
وشيعس���تان، وسنِّس���تان، وكلها حتت مظلة عراق كبير لكنه 
هزي���ل، وق�ال بايدن وجيل�ب في مقالتهما املش���تركة بتاريخ 
1 ماي���و �006 م: إن الفكرة تعني أن يدير األكراد والش���يعة 
والسنَّة شؤونهم بينما تكون احلكومة املركزية معنية بالشؤون 
املش���تركة. نحن قادرون على حتقيق ذلك مع إغراءات ُتنَح 
مة  ���نة؛ كي يش���اركوا في احلكم من خ���الل خطة مصمَّ للسُّ
لالنسحاب وإعادة نَْشر قواتنا وَعْقد ِحلْف عدم اعتداء على 

مستوى املنطقة.
في واقع األمر، لم يكن سيناريو التقسيم غائباً عن مخيلة 
املخطط السياسي لعملية الغزو؛ فمنذ اللحظة األولى اتبعت 
واشنطن استراتيجية تفتيت واضحة لكافة القوى السياسية 
والعسكرية في العراق؛ حيث: جرى حل اجليش، وصدر قانون 
اجتثاث البعث؛ إلزالة احلزب كقوة سياسية فاعلة كانت تضم 
نحو س���تة ماليني عراقي، وجرى تدمير مؤسس���ات الدولة 
كامل���ة ما عدا وزارة النفط، وُدمرت البُنَى التحتية والفوقية، 

)1( موقع الهيئة: �010/1/�4م.

خ احلكم الذاتي لألكراد، وصيغ الدستور اجلديد بنََفس  وترسَّ
طائف���ي، واعتُِمد نظام احملاصص���ة الطائفية بصورة أخلَّت 

بالتوازن بني الطوائف حلساب الشيعة واألكراد.
هذا األس���لوب األخير - حتديداً - أنش���أ وضعاً مختاًل 
للغاية في املنطقة بأس���رها، وقد اعترف الباحث األمريكي 
املعروف »والي نصر« ذو األص���ول اإليرانية بهذه احلقيقة، 
فقال: »إن اإلدارة األمريكية قد جنحت في إعطاء الصالحيات 
واحلريات كافة لألغلبية الشيعية، وهو ما ساعد على انطالق 
البعث الشيعي من جديد، وعلى نطاق واسع، وهذا من شأنه 
إخالل التوازن الطائفي والديني في العراق والشرق األوسط 
لسنوات قادمة«)2(، وهو ما دعا إليه الكاتب توماس فريدمان 
ذاته؛ حيث قال: »علينا أن نس���لِّح الش���يعة واألكراد ونترك 

السنَّة العراقيني يقبضون على الريح«)3(. 
ومن املهم هنا أن نلفت النظر إلى أمرين:

أولهما: أن مش���روع بايدن قد وافق عليه مجلس النواب 
األمريكي باألغلبية وأصدر في سبتمبر 2007م مشروع قرار 

غير ملزم بتقسيم العراق.
واألمر الثاني: أن بايدن ال يفس���ر القرار على أنه تقسيم 
للعراق، بل يعتبر ذلك مجرد عملية نقل للسلطات إلى حكومات 

املناطق، مع بقاء بعض الصالحيات للحكومة املركزية)4(. 
ل الواقع  نتج عن هذه االستراتيجية )تفتيت العراق( تشكُّ
السياسي في العراق من كيانات صغيرة نسبياً يعجز أي منها 
عن االنفراد باحلكم؛ حتى في كردستان. ومع بعض اإلجراءات 
التحفيزية والعقابية غلب الطابع التنافس���ي على الس���احة 
السياس���ية بصورة مفرطة؛ حتى أصب���ح العمر االفتراضي 
ه األدنى، ولم يعد مس���تنَكراً أن يتحالف  للتحالف���ات في حدِّ

اليوم أعداء األمس، أو أن يتصارع اليوم حلفاء األمس.
نذك���ر مثالني عل���ى طبيعة احل���راك السياس���ي قبل 

االنتخابات القادمة في مارس 2010م:
املث���ال األول: طارق الهاش���مي نائ���ب الرئيس العراقي 
م استقالته قبل  ورئيس احلزب اإلس���المي سابقاً، والذي قدَّ
أش���هر من احل���زب واعتبر أن عضويت���ه أصبحت في ذمة 

األمريكية،  اخلارجية  الشؤون  مجلة  نصر،  والي  الشيعة،  ينهض  عندما  مقال:   )�(
أغسطس �006م.

)�( كتاب: العراق، منطق االنسحاب، ص �9.
)4( موقع سويس إنفو: �/�007/10م.
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التاريخ، ثم تهيأ للدخول في حتالف مع إياد عالوي )ش���يعي 
َعلماني( وصالح املطلق )ُس���ني َعلماني(، ويسعى الهاشمي 
إلقناع األمريكيني أثناء زيارته واش���نطن بأن يتولى منصب 
رئاس���ة اجلمهورية. وهذا يتعارض مع توجهات عالوي الذي 
يريد اس���تثمار الضغوط في اجتاه تس���لُّمه منصب رئاس���ة 
احلكوم���ة، كما أن ع���الوي وعد األكراد بدع���م الطالباني؛ 
لالس���تمرار في منصب الرئيس. ف���ي املقابل؛ فإن حليفهما 
الثال���ث صالح املطلق أصبح مش���موالً بقرار اإلبعاد الصادر 
من هيئة العدالة واملس���اءلة، وهو ما يعني أن التحالف مهدد 

باالنهيار قبل االنتخابات.
املث���ال الثاني: قائمة ائتالف دولة القانون التي يترأس���ها 
رئيس الوزراء نوري املالكي الذي انش���ق بحزبه »الدعوة« عن 
االئتالف العراقي املوحد، والذي كان يجمع األحزاب الشيعية، 
وقد انش���ق عن احل���زب قبل ذلك إبراهي���م اجلعفري رئيس 

الوزراء السابق؛ ليؤسس: »تيار اإلصالح الوطني«.
ويتش���كل حتالف دولة القانون حالياً من 34 حزباً وحركًة 
عاً وقائمًة واحت���اداً... إلخ، ومن الطريف أن هذا  وكتلًة وجتمُّ
التحالف يتضمن ثالثة أحزاب، كلها حتمل اس���م: »الدعوة«؛ 
فهناك حزب الدعوة التابع للمالكي، ثم حزب الدعوة اإلسالمية 
تنظيم العراق، ثم حركة الدعوة اإلس���المية، كما يوجد حزب 
ع البيرق الوطني« وآخر يحمل اسم: »حتالف بيارق  باسم: »جتمُّ
العراق«، كما يوجد ضمن التحالف ستة جتمعات تضيف إلى 

اسمها لفظ: »مستقل« أو »مستقلة« أو »مستقلون«)1(. 
وقد نتج عن حتويل الس���احة السياس���ية العراقية إلى 
فسيفس���اء: أن كل جهة تس���عى بصورة تلقائية لالس���تقواء 
ماً عن  بأقرب طرف خارجي، وهو ما يتيح لهذه األطراف حتكُّ
بُْعد في الش���ؤون العراقية دون بذل أي مجهود، وقد أعلنت 
اإلدارة األمريكية عن برنامج زيارات يشمل 20 من املسؤولني 
العراقيني مدعوِّين إلى واش���نطن للتباحث حول االنتخابات 
القادم���ة، وقد زارها بالفعل مس���عود البارزاني وعادل عبد 
املهدي وطارق الهاشمي، وكلهم يسعون إلقناع املسؤولني في 

واشنطن بتبنِّي مطالبه.
ال تنظر األحزاب املوالية لواشنطن إلى التدخل األمريكي 
في العراق بوصفه أمراً مرفوضاً يناقض الس���يادة، بل جند 

)1( انظر: موقع دولة القانون على اإلنترنت.

بع���ض قادة هذه األحزاب يطال���ب األمريكيني بالتدخل في 
الش���أن العراقي حلماية الس���يادة العراقية، وكان مس���عود 
البارزاني )رئيس إقليم كردس���تان( قد ألقى كلمة في معهد 
بروكنجز للدراس���ات في واش���نطن؛ حيث أعرب عن أسفه 
للتدخل املس���تمر من الدول املجاورة في الش���ؤون العراقية، 
وق���ال: »إن أجندة إيران تكاد تكون األوس���ع ف���ي العراق«، 
وق���ال: »إن كل دولة مجاورة تريد أن تأتي بأناس معيَّنني إلى 
العملية السياسية«، ثم أكد في وضوح أن: »إيران دولة مهمة 
في املنطقة وتريد أن تلع���ب دوراً كبيراً، والقرار بيد أميركا 

وأوروبا: هل ستمنح مثل ذلك الدور إليران أم ال؟«)2(. 
حصاد السياس��ة األمريكي��ة يف الع��راق: صار العراق 
منقس���ماً أفقياً ورأسياً بطريقة معقدة؛ فهو ينقسم أفقياً إلى 
القطاعات الرئيسية الثالثة: عرب ُسنة، وعرب شيعة، وأكراد، 
ثم ينقسم رأسياً داخل كل قطاع؛ فاألكراد كانوا ينقسمون بني 
حزبني رئيس���يني: االحتاد الوطني بزعامة جالل الطالباني، 
واحلزب الدميقراطي بزعامة مسعود البارزاني. ولكن انقسم 
االحت���اد الوطني في العام املاضي وتش���كلت كتلة سياس���ية 
جديدة ش���اركت في االنتخابات الكردية حتت اس���م: »قائمة 
التغيير« وتزعمها نوشيران مصطفى نائب الطالباني السابق. 
وق���د فازت في انتخابات اإلقليم العام املاضي بنس���بة 23 % 
من املقاعد، وهي نسبة كبيرة مقارنة بحصول حتالف القائمة 

الكردية الذي يجمع احلزبني الكبيرين على نسبة 57 %.
أما الش���يعة؛ فهم منقسمون بني املجلس األعلى والكتلة 
الصدرية وحزب الدعوة الذي يتزعمه املالكي، باإلضافة إلى 
أحزاب أخرى، مثل: الفضيلة، وهي جميعاً مختلفة فيما بينها 
مع تفاوت في درجة العداء، وأكثر ما يجمع بينها هو خضوع 
أغلبها للنف���وذ اإليراني إلى درجة كبي���رة. ويبقى بعد ذلك 
َعلمانيو الش���يعة، وهم منقسمون ما بني الوالء التام إليران، 
مثل: عمار احلكي���م، أو للواليات املتحدة، مثل: إياد عالوي، 
أو لكليهم���ا كم���ا كان إبراهيم اجلعفري، ويدخل الش���يعة 

االنتخابات القادمة بتحالفني رئيسيني:
أولهما: دولة القانون بزعامة املالكي.

والثاني: االئتالف العراقي املوحد بزعامة املجلس والتيار 
الص���دري، وكان حتالف دولة القانون قد اكتس���ح انتخابات 

)�( انظر: موقع دولة القانون: �010/1/�0م.
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احملافظات ف���ي مطلع ع���ام 2009م وس���يطر على جميع 
احملافظات ذات األغلبية الشيعية في اجلنوب والوسط.

ويسعى كل حتالف إلى استمالة تكتالت ُسنية صغيرة في 
محاولة إلبعاد ِسمة الطائفية عن ائتالفه، مستغلني في ذلك 
تلهُّف بعض زعماء عش���ائر األنبار، وخاصة الثالثي: أحمد 
أبو ريشة، وحميد الهايس، وعلي حامت السلمان، على دخول 

مجلس النواب بأي ثمن.
���نة؛ فقد كانت جبهة التوافق هي املمثل   أما العرب السُّ
الرئي���س لهم وفي قلبها احلزب اإلس���المي، مع وجود قوى 
أساس���ية ال تش���ارك في العملية السياس���ية، مثل: الهيئة، 
وكذل���ك مجموعات املقاومة الرافضة للعمل السياس���ي، ثم 
ظهرت مجموعات القاعدة التي ساهمت بدور كبير في تزيق 
ني وفسحت املجال ملزيد من التدخالت  وإضعاف الصف السُّ
اخلارجي���ة، ثم ظهرت على الس���طح مجالس الصحوة التي 
تطالب بلعب دور سياس���ي في املرحلة القادمة استناداً إلى 
دورها في مواجهة القاعدة، ولك���ن هذه املجالس لم تتمكن 
من تشكيل حتالفات خاصة بها؛ فلجأت إلى جتاوز اخلطوط 

احلمراء وحتالفت مع تكتالت شيعية.
وسوف نعرض للتركيبة العراقية مبكوناتها األفقية والرأسية 

بتفصيل أكثر في اجلزء الثاني من املقال، بإذن الله تعالى.
وفي ظ���ل هذه احلالة »الفسيفس���ائية« حتولت أهداف 
أمري���كا التي يُفترض أن تبذل جهوداً لتحقيقها، إلى مطالب 
لهذه األحزاب تُِلحُّ على األمريكيني أن يقبلوها، وكان األكراد 
ف���ي منتصف التس���عينيات من القرن املاض���ي يلحون على 
الواليات املتحدة للتدخل بصورة جذرية في العراق، وبحسب 
مس���ؤول أمريكي في تلك الفترة، وكان قد ُس���ئل عن موقف 
واش���نطن من األكراد، فقال: »لدينا س���مكات أكبر لنقليها، 
واألكراد ليسوا سمكة كبيرة«، وهكذا ظل قادة الكرد يتبعون 
نهجاً اس���ترضائياً للحصول على العناية األمريكية؛ حتى إن 
ج���الل الطالباني ألحَّ على األمريكيني ف���ي بداية االحتالل 
أن يقيموا قاعدتني في ش���مال العراق، فتمت املوافقة وبدأ 
العم���ل فيهما بالفع���ل: واحدة قرب أربي���ل واألخرى جوار 

السليمانية)1(. 
الالعب الثاين: إيران... يتبع

)1( انظر عراق املستقبل، جيف سيمونز: ص �15، وصحيفة الزمان: �006/10/16م.

سيناريو  يكن  مل  األم��ر،  واق��ع  يف 
املخطط  خميلة  عن  غائبًا  التقسيم 
السياسي لعملية الغزو؛ فمنذ اللحظة 
استراتيجية  واشنطن  اتبعت  األوىل 
تفتيت واضحة لكافة القوى السياسية 
والعسكرية يف العراق؛ حيث: جرى حل 
اجليش، وصدر قانون اجتثاث البعث؛ 
فاعلة  سياسية  كقوة  احل��زب  إلزال��ة 
عراقي،  ماليني  ستة  حنو  تضم  كانت 
وجرى تدمري مؤسسات الدولة كاملة ما 
عدا وزارة النفط، وُدمرت الُبَنى التحتية 
��خ احل��ك��م ال��ذايت  وال��ف��وق��ي��ة، وت��رسَّ
لألكراد، وصيغ الدستور اجلديد بَنَفس 
احملاصصة  نظام  واع��ُت��ِم��د  طائفي، 
بني  بالتوازن  أخلَّت  بصورة  الطائفية 
واألك��راد. الشيعة  حلساب  الطوائف 
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] المسلمون والعالم [

الضاري ح��ارث  مثىن  د. 

مأزق العملية السياسية في العراق
االنتخابات القادمة وأوهام )الديمقراطية(

ختض��ع االنتخاب��ات القادم��ة املق��رر إجراؤه��ا يف 
العراق مطلع الشهر الثالث من هذا العام للشروط نفسها 
واحملددات عينها الي ترسم قواعد العملية السياسية 
يف العراق يف اإلطار املرس��وم هلا سلفًا؛ فهي كمثيالهتا 
الس��ابقات َحْلقة أخ��رى من حلقات اللعبة السياس��ية 

اجلارية يف العراق منذ االحتالل وحىت اآلن. 
ه���ذا من حيث املنطلق���ات واملخرجات الرئيس���ة لهذه 
اجلولة االنتخابية، وه�و حكم تثبت�ه الوق�ائع اجلارية وتؤكده 
احل���وادث املتج�ددة عل����ى خريطة العمل السياس���ي في 
العراق. أم���ا إذا ما أردنا أن نَِلج إل���ى التفاصيل واألحداث 
اجلزئي���ة؛ لقراءتها في ضوء الظروف املوضوعية واملتغيرات 
على الس���احة، فس���نجد أن هناك عدداً من الظواهر املهمة 
واملؤشرات اجلديرة باالعتبار ينبغي التوقف عندها واكتشاف 

مدلوالتها.
املشهد احلاضر:

صورة املش���هد االنتخابي )قانوناً وحتضيرات وحمالت 
انتخابية( مختلطة أشد االختالط، وتكاد أمواجها املتالطمة 
تذهب بالبالد ومن فيها بعيداً، ولكن واقع األمور على األرض 
وخلفي���ة الصورة التي ال يراد لها أن تظهر إلى العلن، تفرض 
نفس���ها قائلًة: إنه ال جديد حتت الشمس طرأ على القواعد 
الرئيسة للعملية السياس�����ية املسم��اة انتخ�اباً ه��ذه امل�رة، 
وال علىاملتطلبات األساس���ية لولوجه���ا؛ ومردُّ ذلك إلى بقاء 
القوى السياس���ية املتحركة على مسرح هذه العملية على ما 
هي عليه وعدم وجود بدائل جديدة، كما يش���اع أو يذاع هنا 

وهناك. 
وه���ي دعايات مضلِّلة جرى اس���تغاللها؛ لتبرير كثير من 
األشياء املبهمة، وإلعطاء انطباعات يغلب عليها عامل التسويق 
والترويج التجاري لبضاعة االنتخابات الكاسدة التي اقتضت 
هذه املرة َفْسح املجال للجميع _ في الظاهر _ لعرض أنفسهم 
حتت تأثير َوْهم املشاركة السياسية، مع االستمرار في إعادة 
إنتاج الوجوه والقوى عينه���ا وترتيبها في أطر وقوالب تبدو 
جديدة ومبس���ميات تراعي التحوُّل الكبير في املزاج الشعبي 
العراقي امليال بقوة إلى االلتفات عن العملية السياسية وعدم 

االهتمام بها واالنصراف عن املشاركة فيها. 
ولعل مؤشر العزوف عن املشاركة في االنتخابات احمللية 
وعدم التس���جيل في مراكز االقتراع لالنتخاب���ات القادمة، 
هما أب���رز دليلني على هذا التغير في املزاج الش���عبي الذي 
يرجع في نظر املتابعني إلى عوام���ل عدة من أبرزها: تنامي 
الش���عور الوطني وتعافي الرؤية العراقية اجلمعية بعد زوال 
املؤثرات التي كانت حتجبها طيلة السنوات الثالث األولى بعد 
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االحتالل، فضاًل عن الفشل الذريع الذي حظيت به احلكومة 
ُعد جميعاً، وهو األمر الذي يلمسه  احلالية وساِبقتُها على الصُّ
العراقيون يومياً في مناحي معيش���تهم املختلفة؛ س���واء أكان 
في اجلوانب األمنية أو االقتصادية أو االجتماعية... ولس���نا 
هنا في وارد االس���تفاضة في تفصيل أوجه املعاناة في هذه 
اجلوانب املختلفة، ولكن يكفينا القول: إن العراقيني يعون تاماً 
أنهم يعيشون بال مستقبل وبدون أمن حقيقي في ظل حكومة 
فاس���دة جعلت من بلدهم بلداً فاش���اًل بامتياز َوْفق املعايير 
الدولية املعتَمدة؛ على الرغم من العوائد املادية الضخمة في 
الس���نوات املاضية التي تدخل خزينة الدولة من باب النفط 

وتخرج من نافذة االحتالل والفسادين: اإلداري واملالي.
املشهد املتوقع:

هن���اك قناعة مترس���خة اآلن في أذه���ان الالعبني في 
العملي���ة السياس���ية مفاده���ا: أن احلكوم���ة القادمة بعد 
االنتخابات ستكون احلكومة األخيرة في ظل االحتالل، وأنه 
ال بد من اس���تغاللها االستغالل األمثل واألوفق من الرابحني 
واخلاس���رين على حدٍّ س���واء. ومن هنا نش���هد اآلن سباقاً 
محموماً بني جميع القوى السياس���ية؛ لتعزيز املكاسب التي 
حصلت عليه���ا؛ لتأمني أوضاعها قبل خ���روج هذه القوات 
التي س���يعمل خروجها على إزالة مظلة احلماية األمنية التي 
توفرها للعملية السياس���ية والقوى الداخلة فيها واملستفيدة 
منها واملتعاونة معها... وللمؤسس���ات )الش���كلية( للحكومة، 
والتي تتصف بصف���ات: عدم االس���تمرارية، وعدم الثبات، 
واالنهيار ش���به التام في خات���ة كل حكومة قدمية، وإعادة 

البناء العجلى وغير السليمة مع مطلع كل حكومة جديدة.
م يفس���ر اجَللَبة والضوضاء الكبيرة التي أحاطت  ما تقدَّ
منذ أش���هر وال زالت حتيط مبوض���وع االنتخابات القادمة 
واملش���اكل الكامنة فيها واملؤثرة على سيرها وانتظامها، وهو 
ما برز من خالل الصراع الكبير على تفاصيل مهمة فيها بدءاً 
بقانون االنتخابات الذي شهد اضطراباً وارتباكاً كبيرين حتى 
ظهر أخيراً بعد أشهر وبفضل سلسلة من التوافقات املشبوهة 
واملعتادة في العملية السياس���ية ف���ي عراق اليوم، ثم اجلدل 
م، واخل�الف  ل بسبب ما تقدَّ حول موعد االنتخابات الذي أُجِّ
ح�ول ما يُْطلَ�ق علي�ه: )قانون الس���لوك االنتخابي( و )قانون 
مفوضية االنتخابات(، وتبع ذلك كله موضوع اس���تبعاد عدد 

من املرشحني َوْفق قانون املس���اءلة والعدالة، وهو )اجلذع( 
الذي قصم ظهر العملية السياس���ية؛ لوال التدخل األمريكي 
الذي يستنكره املستفيدون؛ بحجة التدخل في الشأن العراقي 
ويرحب به املتضررون؛ إلنقاذ أوضاعهم، ولكنهم يش���تركون 
جميع���اً _ على اختالف مواقعهم _ في مصافحة، بل معانقة 
ممثلي���ه القادمني إلى بغداد في الس���اعات األخيرة؛ إلنقاذ 

املوقف )باحلرارة نفسها(! 
م وحرصاً م���ن اإلدارة األمريكية بثوبها   َوْفق���اً ِل�َما تقدَّ
اجلديد ش���كاًل، والقدمي إس���تراتيجية وسياس���ة فعلية في 
الع���راق، فإن اخِليار األمريكي _ فيما يبدو _ هو اس���تمرار 
األوضاع على ما هي عليه؛ أي: اس���تمرار العملية السياسية 
التي أنش���ئت في ع���ام )2003(؛ إلعط���اء االنطباع الكاذب 
واخلادع بنجاح )الدميقراطي���ة املزعومة( وِحْفظ ماء الوجه 
و تأم���ني س���يل )ماء( النف���ط، وتأمني اخل���روج اآلمن من 
الع���راق بعيداً عن الهزمي���ة املعلنة، واالس���تفادة من نتائج 
االتفاقية طويلة األمد )االنتداب األمريكي(؛ لتامني املصالح 
ر بانتهاء اخلطر  في املنطقة وإقناع الش���عب األمريكي املغرَّ
القادم من العراق وإزالة عقدة اخلوف املتوطنة في مجتمعهم 
د  واالستعداد لفتح صفحة جديدة من صفحات اخلطر املهدِّ

لنمط احلياة األمريكية.
والذهاب بعد ذلك نحو مجلس نواب تت��وزع��ه خ��مس 
أو س���ت كتل رئيسة بِنَس���ب أصوات متقاربة ال تتيح الثنتني 
منها أو ثالث تش���كيل حكومة مبفردها؛ إال إذا كانت هناك 
ترتيبات أمريكية لضمان توزيع مناس���ب للقوة بينها؛ بحيث 
يحت���اج اجلميع إلى اجلميع، ويحت���اج اجلميع إلى األمريكي 
ل حكومة توافقية  )صديق اجلمي���ع(. وفي ضوء ذلك تَُش���كَّ
جديدة. ولكنها هذه املرة على أُُسس توافقية محكومة بضمان 
املصال���ح املتقاطعة داخ���ل العراق وفي محيط���ه اإلقليمي 
ومضبوط���ة أمريكياً؛ لتحك���ي في الظاهر ص���ورة التوافق 
ي ص���ورة الدميقراطي���ة الزائفة،  العراق���ي املصطنع وتغذِّ
���ق في الباطن ظروف التعامل املناس���بة مع مقتضيات  وحتقِّ
اتفاقية اإلذعان طويلة األمد )االنتداب(. وهكذا يعود األوالد 

)األمريكان( إلى منازلهم  وعلى العراق واملنطقة السالم. 
هذه هي - باختصار - اإلستراتيجية األمريكية والرؤية 
احلاض���رة في الع���راق اآلن؛ كما تظهر من نس���ق التعامل 
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���نات السياس���ية( من  اجلاري اآلن، مع إدخال بعض )احملسِّ
قبيل وضع احللول الكفيلة )املصدات( ملنع الطرف اإلقليمي 
الالعب بقوة في العراق )إيران( من االس���تفادة من األوضاع 
العراقية بالطريقة نفسها التي كان يستفيدها خالل السنوات 
الس���ابقة؛ بحيث طغت منفعته وقدرته على حتقيق مصاحله 
على قدرة الالع���ب األمريكي في كثير من املجاالت؛ بفضل 

أذرعه احلاكمة وغير احلاكمة في العراق. 
واملخط���ط األكثر توقعاً لتحقيق هذا األم���ر َوْفَق الرؤية 
األمريكي���ة وتفادي األع���راض اجلانبية، هو: ترتيب س���ير 
االنتخاب���ات كما هو معتاد في املراحل الس���ابقة، ولكن هذه 
امل���رة َوْفَق صيغ���ة: ال غالب وال مغل���وب، وجتنُّب الوقوع في 
فخ الغالبية النيابية املدعومة أمريكياً التي أمس���كت منذ عام 
)2005( بخناق العملية السياسية ومعاقد التحكم فيها، وصبَّت 

كر. جهودها أخيراً في مصلحة الطرف اإلقليمي املتقدم الذِّ
وقد جرى جتربة هذه الطريق���ة في انتخابات مجالس 
احملافظ���ات عام )2009(؛ حيث ُوزِّع���ت األصوات واملقاعد 
في عدد من احملافظات )وال س���يما ف���ي محافظة األنبار( 
على القوى السياس���ية على الرغم منه���ا، وبَغضِّ النظر عن 
ِنَس���ب األصوات احلقيقية التي أفرزتها االنتخابات في تلك 
احملافظ���ات؛ في محاولة لضبط الوض���ع األمني الهش في 
احملافظة، والذي كان االحتالل بَأَمسِّ احلاجة إليه في حينها؛ 

حه بنجاح جتربة مكاتب اإلسناد )الصحوات(. لضمان تبجُّ
مؤشرات مهمة:

ال ب���د لنا ختاماً أن نؤكد على عدد من املؤش���رات املهمة 
املستخلصة من املشهد العراقي بشكله العام، واملشهد االنتخابي 
منه بخاصة؛ ِل�َما لها من أهمية بالغة في تكوين مالمح الصورة 

احلقيقة خللفية األحداث اجلارية في العراق، وهي:
1 - افتق���ار العملي���ة السياس���ية الدائم إل���ى الداعم 
األمريكي، وعدم قيامها بنفس���ها وبقواها الذاتية وحاجتها 
املس���تمرة ملواسم )احلج( التي يقوم بها املسؤولون األمريكان 
إلنق���اذ ما ميكن إنق���اذه. وزيارة باي���دن األخيرة في أواخر 
)كانون ثاني/يناير( تأتي في هذا السياق؛ وإن أُعِلن أنها ُمَعدٌّ 

لها منذ زمن، وأنها غير معنية بهذا املوضوع.
2 - جلوء القوى السياس���ية مبختلف أطيافها وخلفياتها 
إلى )التبرقع( بالبرقع الوطني محاكاة لنبض الشارع والتجمل 

بالشعارات الوطنية، متخذة لذلك سباًل متعددة، من أبرزها: 
)جتميل( الصور اجلماعية امللتقط���ة للكتل في مهرجاناتها 
املعلنة بأسماء وصور من أطياف ومكونات أخرى، في محاولة 
لرس���م انطباع خاطئ عند املتلقي، الذي لم تنطِل عليه هذه 

احملاوالت وكان أكثر وعياً منها ومن العبيها.
3 - سعي املتغلبني على العملية السياسية واملتنفذين فيها 
إلى )لفظ( جهات وأس���ماء إلى خارج العملية السياسية بعد 
انتفاء احلاجة إليهم، وهو ما ولَّد املشكلة األخيرة من سلسلة 
مش���اكل العملية االنتخابية التي س���بق اإلشارة إليها، وهي: 
قضية استبعاد هيئة املس���اءلة والعدالة وريثة هيئة اجتثاث 
البعث عدداً كبيراً من املرش���حني لالنتخابات، مستندة في 
قرارها هذا إلى قانون املس���اءلة والعدالة الذي أس���هم فيه 
وشرعه غالب من يشملهم اآلن قرار االجتثاث؛ وهو أمر طاملا 
رت منه القوى التي  نبهت إليه القوى املناهضة لالحتالل وحذَّ
منحت العملية السياس���ية )املشروعية( التي أرادتها وأتاحت 
لها الزعم مبش���اركة جميع العراقيني في اخِليار السياس���ي 

املستظل بخيمة االحتالل.
4 - تنامي ش���عور الرفض الوطني للعملية السياس���ية 
ب���ني العراقيني إلى حد كبير وتبنِّي الش���عور العراقي العام، 
والتعال���ي على البعد الطائفي عن���د الكثيرين، والتأكيد على 
كون االحتالل أصل املعاناة التي يعيشها العراقيون، واملطالبة 
امللحة بضرورة خروجه. فضاًل ع���ن وعي املواطن باملخاطر 
اإلقليمية وال س���يما اإليرانية. وقد عبَّرت عن هذا األمر أبلغ 
تعبير مش���اعر الغضب اجلماهيري على مدى العام الفائت؛ 
ساً لها في التعبير عن احَلنَق  وهي املشاعر التي وجدت ُمتَنفَّ
الذي اكتنف الش���ارع العراقي بسبب األوضاع األمنية السيئة 
وحوادث التفجيرات الضخمة التي يكاد لس���ان حال الشارع 
العراقي ومقاله يتفقان على القول: إن الذي يقف وراءها هو 
النظام السياسي احلاكم وحكومته الرابعة وأحزابها املتنفذة. 
كما جتلَّت املعطيات الس���ابقة في امتداد الرفض الشعبي 
للواقع احلال���ي إلى جنوب العراق وظهور ب���وادر التململ في 
الشمال وبدايات تراجع الطغيان السياسي للحزبني احلاكمني 
هناك، واضط���رار الكثير من أبناء الش���مال إلى الهجرة إلى 
الغرب بشتى الطرق )املشروعة منها وغير املشروعة( هرباً من 

الواقع السيئ والهيمنة الطاغية على مجريات احلياة هناك.
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ول��������ي��������د ال����ط����ي����ب

 مستقبل السودان...
بني يدي االنتخابات واالستفتاء

ت��أيت االنتخاب��ات الس��ودانية يف أبري��ل 2010م، 
لتك��ون إح��دى احللق��ات الفاصل��ة يف تاري��خ ه��ذا 
البلد العريب املس��لم يف هويت��ه وثقافته وحضارته، 
واإلفريق��ي يف انتمائه اجلغرايف وجماله السياس��ي 

واالقتصادي. 
ال يُخفي أعداء هذا البلد الفريد رغبتهم في 
أن يخرج السودان من هذا االرتباط احلضاري 
ويلحق بحظيرة الدول اإلفريقية التي ُمِس���خت 
هويتها الثقافية، وق���د ارتفع صوت منكراً قبل 
س���نوات. يقول: )آن لهذا البلد أن يحكمه حاكم 
غي���ر عربي وغير مس���لم(، وال يضير أحداً من 
أهل السودان أن يتولى السلطة فيه غير العربي؛ 
فقد ألف���وا ذل���ك وعرفوه؛ فق���د حكم جعفر 
النميري )1969 - 1985م( وهو من نوبيي شمال 
الس���ودان، وش���هدت فترة حكمه إعالن تطبيق 

الشريعة اإلسالمية وإغالق بيوت اخلنا ومحالِّ اخلمر. 
صحيح أن األسماء املرشحة ملنصب رئيس اجلمهورية قد 
َخلَت من غير املس���لمني، إال أن القوى املشاِركة فيها، والتي 
ى خلف أس���ماء مرشحني مسلمني ال تخفي رغبتها في  تتخفَّ
تغيير الس���ودان تغييراً جذرياً عن طريق اإلحالل واإلبدال:
إحالل هوية أخرى غير الهوية التاريخية للس���ودان، وإبدال 
كل األوض���اع القائمة بأوضاع جديدة وش���خصيات جديدة. 
وإن عج���زت عن الوص���ول لذلك في االنتخاب���ات القادمة، 
فإن اخلطة )ب( س���تتحول للخطة األساسية وعندها سيبدأ 
الفصل األخير في بقاء الس���ودان موحداً، وقد ال يقف األمر 

عند انفصال اجلنوب الذي يشكل )ثلث مساحة السودان(، بل 
قد ميتد إلى تقسيم شمال السودان إلى دويالت عديدة.

لة بأغلب مشكالت السودان  تأتي االنتخابات املقبلة محمَّ
املعاصر؛ فبعض املرش���حني ملنصب رئيس اجلمهورية ومنهم 
)ياسر عرمان( مرشح احلركة الشعبية لتحرير 
شني  للمهمَّ بوا من أنفسهم لساناً  السودان نصَّ
هن���ا وهناك، وفي املقابل م���ا تزال احلركات 
املتمردة في دارفور تخوض حرباً ضد احلكومة 
املركزية. وبينما يف���اوض بعضها في الدوحة 
منذ 24 يناي���ر 2010م، ميضي )عبد الواحد 
محم���د نور( زعي���م حركة حترير الس���ودان 
مقاتاًل وهو يرفع شعار )تقرير املصير( إلقليم 

دارفور املسلم.
وف���ي املقابل يخوض الرئيس الس���وداني 
)عم���ر البش���ير( االنتخابات، وكأن���ه يقاتل 
على جبهتني: منافساً ملرش���حي القوى واألحزاب الداخلية، 
وعلى الصعيد اآلخر يقف املجتمع الدولي خصيماً للرئيس، 
وتالحق���ه اتهامات احملكمة اجلنائية الدولية بإرتكاب جرائم 

ضد اإلنسانية في دارفور.
وميثل جنوب الس���ودان جوهر أزمة السودان التاريخية، 
وفي هذه االنتخابات )في أبريل 2010( تثل احلركة الشعبية 
داً رئيس���اً ملستقبل  وطبيعة مش���اركتها في االنتخابات محدِّ
الس���ودان؛ ألن نتيجة هذه االنتخابات تؤثر بصورة مباش���رة 
على اس���تفتاء اجلنوبيني على خي���ار الوحدة واالنفصال في 

يناير 2011م.
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بذور األزمة:
بعد سنوات قالئل من انتصار قوات االحتالل البريطاني 
عل���ى جيوش الدول���ة املهدية الس���ودانية في س���فح جبل 
كرري شمال أم درمان في س���بتمبر 1898م، عمدت اإلدارة 
االس���تعمارية البريطانية أول األمر إلى فصل السودان عن 
محيطه العربي من خالل َفْصله عن مصر بعد انفجار الثورة 
املصرية 1919م؛ خش���ية أن تنتقل روح املقاومة إلى ش���مال 
الس���ودان، ومن ثَمَّ إلى جنوب القطر، ومنه إلى املستعمرات 
البريطانية في ش���رقي إفريقيا ومنطقة البحيرات، ثم عمل 
االس���تعمار على إحداث فصل كامل بني الشمال واجلنوب. 
وإلتام ذلك أخذت إدارة املس���تعمر في نشر النصرانية في 
اجلنوب ثم سدِّ اجلنوب بَس���نِّ قانون اجلوازات الذي ُعِرف 
بقانون املناطق املقفولة سنة 1922م، واتخذت سياسية تهدف 
إل���ى عزل اجلنوب عن أي مؤثرات إس���المية وعربية ألَبَْعد 
حدٍّ ممكن؛ فال تس���تخدم في املديريات اجلنوبية من املآمير 

)ضباط الشرطة( غير السود؛ إال إذا دعت الضرورة 
القص���وى لذلك. وإذا حتتم اس���تخدام مآمير 
مصريني في اجلنوب، فإن اإلدارة االستعمارية 
كانت تتحرى أن يكونوا من األقباط ما أمكن... 
وجعلت العطلة األسبوعية يوم األحد بدالً عن 
يوم اجلمعة وش���جعت اجلمعيات التبش���يرية 
املس���يحية، ومنعت الس���ودانيني الش���ماليني 
واملسلمني من املصريني والنيجييرين من دخول 
اجلنوب، وفي املقابل ش���جعت دخول اإلغريق 
اليونانيني املسيحيني، بل منعت الشماليني من 
أصطحاب زوجاتهم اجلنوبيات وأبنائهم منهنَّ 

إلى الش���مال، وعملت اإلدارة االس���تعمارية أيضاً على محو 
اللغة العربية م���ن اجلنوب؛ بإجبار اجلنوبيني الذين يحملون 
أس���ماء عربية على الع���ودة إلى أس���مائهم الَقَبلية القدمية 
وعملت الكنيس���ة عل���ى تعميدهم وَمنْحهم أس���ماًء أوروبية 
وفضلت اإلدارة بقاء اجلنوبيني على عادتهم في التعري على 
تزييه���م بالثياب العربية، بل كانت هذه األزياء العربية حُتَرق 

علناً في األماكن العامة.
ولم يتوقف التمييز بني جانبي القطر على هذه الرس���وم 
اها إلى تييز في األجور وشروط اخلدمة في  الثقافية، بل تعدَّ
الوظائف العامة؛ حيث عمد احملتلون إلنقاص أجر املوظف أو 

العامل اجلنوبي عن أجر نظيره الش���مالي في املهنة ذاتها)1(. 
أما على املستوى اإلقليمي، فالتباين بني الشمال واجلنوب في 
التنمية واإلعمار كان كبي���راً؛ بحيث ال ميكن املقارنة بينهما 
في التعليم ومؤسس���اته والصحة ومرافقها والتنمية وِبنَيِتها 

التحتية وفي كل أوجه احلياة.
وقبل أن يخرج احملتل اإلجنليزي بعام، بدأ التمرد املسلح 
األول في جنوب الس���ودان في عام 1956م؛ فلم يستقر قرار 
احلكومات الوطنية بسببه. وتقوم احلكومات في شمال البالد 
وتس���قط والتمرد ماٍض في اش���تعاله، ملتهماً موارد البالد 
وبَِنيها من الش���مال واجلنوب... وأخ���ذت األطراف الدولية 
تتدخ���ل في هذا الص���راع الداخلي، واس���تعانت احلركات 
املتمردة بالشرق الشيوعي )سابقاً( حيناً من الدهر ثم أخيراً 

ارتت في احلضن األمريكي.
أم���ا احلكوم���ات الوطني���ة، فق���د س���قطت احلكومة 
الدميقراطية األولى قب���ل أن تُكمل عامني وأعقبتها حكومة 
عس���كرية في نوفمبر 1958م، وبدأت هذه احلكومة برئاسة 
الفريق إبراهيم عبود مشاريعاً للتنمية، وبذلت 
راً ف���ي توحيد النظ���ام التعليمي  جه���داً مقدَّ
وتعميم اللغ���ة العربية في جنوب الس���ودان، 
وتنظيم التبش���ير املس���يحي في البالد وَطْرد 
القساوسة األوروبيني، وسرعان ما هاج عليها 
الغرب؛ حتى سقطت في عام 1964م، ومضت 
الدائرة الش���ريرة بانتخاب حكومة دميقراطية 
عاجزة عن إيق���اف نزيف احلرب وعن الوفاء 
باحتياج���ات التنمي���ة؛ فع���اد العس���كر إلى 
الس���لطة في 25 مايو 1969م، ولكن هذه املرة 
بتأييد من احلزب الش���يوعي السوداني، ثم انقلب 
قائ���د الثورة جعفر النميري على احلزب الش���يوعي فأعدم 
د عضويته ثم انقلب عل���ى طائفة أنصار املهدي  قادته وش���رَّ
السوداني؛ فقضى على إمام الطائفة الهادي املهدي - رحمه 
ع مع احلركة املتمردة  الله - وأقبل على جنوب الس���ودان ووقَّ
برئاسة جوزيف القو اتفاقية أديس أبابا للسالم عام 1973م 
وأُوقفت احلرب 10 س���نوات، ثم اندل���ع التمرد في اجلنوب 
من جديد وس���قطت حكومة النميري بانتفاضٍة التحم فيها 

البريطانية  اإلدارة  سياسة  ورقة:  السودان،  في  اإلسالم  كتاب:  راجع  للمزيد   )1(
واجلمعيات التبشيرية املسيحية في مديريات السودان اجلنوبية، البروفيسور مدثر 

عبد الرحيم، ص ��1 - �55، دار األصالة ، اخلرطوم، �004، ط�

] المسلمون والعالم [

ع��م��ل��ت ال��ك��ن��ي��س��ة ع��ل��ى 
أسماًء  وَمْنحهم  تعميدهم 
اإلدارة  وفضلت  أوروب��ي��ة 
على  اجل��ن��وب��ي��ني  ب���ق���اء 
على  التعري  في  عادتهم 
العربية بالثياب  تزييهم 
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الشعب مع القوات املسلحة بقيادة محمد حسن سوار الذهب 
1985م، ثم عادت الس���لطة لألحزاب التي عادت لفوضاها 
وضعفها، واستأس���د التمرد وأصبح يستولي على املدن في 
جنوب السودان ويُسقط الطائرات السودانية وُهرَعت اجلبهة 
اإلس���المية القومية )حزب املعارضة آن���ذاك( إلى اجليش 
نت من االستيالء على الس���لطة وتنصيب العميد عمر  وتكَّ

البشير رئيساً للجمهورية.
نت احلكومة  وخالل عشرين عاماً أمضتها في السلطة تكَّ
من إحداث ب���وادر نهضة اقتصادية وصناعية؛ باس���تخراج 
النف���ط وإيقاف احلرب عبر اتفاقية الس���الم الش���امل بني 

الشمال واجلنوب 2005م.
وقد ُس���مح للس���ودان بالوصول إلى حالة السالم الهش 
بعد سلس���لة طويلة من إجراءات االحتواء من خالل جيرانه، 
واإلضعاف الداخلي، والعزل عن محيطه العربي واإلسالمي، 
وقد ألقت ه���ذه اإلجراءات الثالث���ة بظاللها على تفاصيل 
اتفاقية الس���الم التي توصلت إليها احلكومة السودانية في 

مدينة نيفاشا الكينية.
وقد ُمِنَحت احلركة الشعبية املتمردة حكم جنوب السودان 
بصورة شبه كلية وتشارك في احلكومة االحتادية بنسبة 28 %، 

وأضافت احلركة إلى نفسها وظيفة زعيم املعارضة.
واآلن بعد مرور أربع س���نوات عل���ى هذه االتفاقية، يخوض 
الرئيس البش���ير وحزبه أول انتخابات تعددي���ة حقيقية، وهي 
انتخابات فاصلة في حتديد مستقبل التجربة ومستقبل الوطن.

احلركة الشعبية واألجندة االستئصالية:
هي حركة بدأت ذات توجهات اشتراكية في مايو من عام 
1983م قبل إصدار القوانني اإلسالمية في سبتمبر 1983م، 
ولكن بعد انهيار املاركس���ية العاملية وس���قوط نظام منغستو 
هايال مريام الشيوعي في إثيوبيا، حتولت إلى مخلب أمريكي 
تنتاش به الس���ودان، ومن أول بي���ان أصدرته احلركة بيَّنت 
غايته���ا النهائية وهدفها الكبير فيه؛ ففي املادة )22( الفقرة 
)ج( كتبت: )إن قوة اجليش الش���عبي لتحرير شعب السودان 
ستنمو وتتعاظم؛ لتصبح قوة تقليدية قادرة على حتطيم جيش 
السودان الرجعي(. وهو ميثل تصريح قرنق الذي ذكرناه آنفاً 
عن خروج العرب واملس���لمني من السودان ذاته، كما خرجوا 
من األندلس، وقوله: »هدفنا ليس احتالل أجزاء من اجلنوب 

أو في الشرق، بل حترير البلد ككل)1(.
)1( الشرق األوسط: 1417/9/11هـ.

ولهذا الس���بب وحده لم يضع قرنق السالح بعد سقوط 
ل  حكومة النمي���ري وقيام حكومة االنتفاضة: »وكان من املؤمَّ
واملتوقع أن تضع احلركة الش���عبية الس���الح وتأتي قيادتُها 
للجلوس حول مائدة التش���اور مع قوى االنتفاضة األخرى... 
ومن ثَ���مَّ دخولها التجربة الدميقراطية بوس���ائلها املعروفة، 
باعتب���ار احلاجة لتطور العمل الوطن���ي نحو األهداف التي 
أعلنت عنها )احلركة( سابقاً، وما كان لها - بالضرورة – أن 
تلبِّي بالوسائل نفسها بعد تغيُّر األوضاع السياسية في البالد 
إلى الشكل الدميقراطي. ولكن فوجئت قوى التجمع الوطني 
وهي تس���تمع إلى رأى العقيد ج���ون قرنق في 1985/4/9م 
وهو يصف الس���لطة العس���كرية اجلديدة ب� »مايو �« ويعلن 
استمراره في َرْفع السالح رغم إعالن َوْقف إطالق النار الذي 

أصدره املجلس العسكري في حينها«)2(.
وملا جاءت اإلنقاذ أصبحت احلركة الشعبية هي القاسم 
املش���ترك والقبل���ة الوحيدة التي تتالق���ى عندها األحزاب 
وتتوجه إليها، واس���تطاعت ألول مرة املشاركة في حلف مع 
املعارضة الش���مالية؛ لتُسَبغ عليها الش���رعية وتسوَّق عربياً 
وإس���المياً، ولتجد التعاطف داخلياً من أتباع تلك األحزاب 

واملتظلمني من احلكومة.
وفي 2000/5/16م حدد جون قرنق مس���ارات حلركته، 

وهي:
األول: ضمُّ جنوب كردفان وجنوب النيل األزرق ومنطقة 
ع حلكم اجليش الشعبي  أبيي للجنوب وإخضاع اجلنوب املوسَّ
واقتسام السلطة املركزية بالتساوي مع السلطة احلالية ملدة 

عامني ثم ميارس اجلنوب حق تقرير املصير.
الثاني: إس���قاط النظام في اخلرطوم واستالم التجمع 
الوطني الدميقراطي السلطة )قوات التجمع الوطني الفعلية 

هي اجليش الشعبي(.
الثال���ث: أن تع���م املناطق »احملررة« كل الس���ودان بفعل 
الزحف، وتصبح احلركة الش���عبية احلزب احلاكم في البالد 

وجيشها جيش البالد.
ق عبر  وياُلَح���ظ أن هذه املس���ارات صاحل���ة ألن تتحقَّ
انقالب عس���كري أو بالتف���اوض السياس���ي أو بالتحالف 
االنتخابي مع اس���تصحاب كاف���ة التغيي���رات االجتماعية 
والسياسية السودانية، وأنه بتوقيع احلكومة واحلركة التفاق 
الترتيبات األمنية في ضاحية نيفاشا الكينية، جند أن احلركة 

)�( مجلة الثقافة الوطنية السودانية: مارس 1989م.
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اس���تطاعت دفع عجلة السياسة في مس���اراتها تلك، ولقد 
سألت مسؤوالً حكومياً كبيراً: هل االتفاق األمني يسير َوْفق 
محددات قرنق؟ فأجاب: )االتفاق األمني فيه ثغرات خطيرة 
جداً ويكاد أن يضع احلالة السياس���ية والعس���كرية في هذه 
املس���ارات(؛ إذ َضِمنت احلركة استيعاب جيشها في اجليش 
الس���وداني عبر ما يُعَرف باجليش املشترك الذي ِقوامه 39 
ألف مقاتل، وال���ذي ُتَثَّل احلركة فيه ب�: 19.5 ألف جندي 
اتها جنوب خط 10 شمال )حدود اجلنوب  باإلضافة لباقي قوَّ
في 1956/1/1( وإذا أخذنا في االعتبار أن نسبة مقدرة من 
جنود اجليش السوداني احلالي من جنوب السودان، فإنه إذا 
اس���تقر االستفتاء على وحدة السودان ومت استيعاب كل ذلك 
ر في اتفاق نيفاشا،  العدد وُخفِّض اجليش السوداني كما ُقرِّ
فإن نسبة االنتساب اجلغرافي للجيش ستكون مختلة لصالح 

جنوب السودان باجلملة. 
مصادر دعم احلركة:

هي الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا، كما أسلفنا. يقول 
األستاذ )علي عثمان محمد طه( النائب األول لرئيس السودان: 

)إن السياسة األمريكية حيال السودان يحركها تياران:
األول: يدعو للتدخل املباشر في السودان.

والثاني: يدي���ره الكونغرس، ويتخذ خطاً يركز على دعم 
املتمردين()1(.

باإلضافة للدعم اإلس���رائيلي للحركة، كما صرح بذلك 
أم���ني اجلامعة العربي���ة؛ إذ يقول: »إننا منل���ك أدلة موثقة 
على التدخل اإلسرائيلي والتورط الصهيوني في دعم حركة 
التمرد«، ويقول الدكتور حسن مكي: »إن إسرائيل مدت التمرد 
ب� 200 ألف رش���اش عوزي و50 مليون دوالر«)2(. ويؤيد ذلك 
ما نقلته جريدة أخبار اليوم ف���ي 2001/1/5م عن األهرام 
ق ثمانية أالف خبير إس���رائيلي إضافة إلى  العربي، من تدفُّ
أجه���زة املخابرات إلى حوض النيل والقرن اإلفريقي وكذلك 
َتَثَّل الدع���م اإلس���رائيلي للحركة في تس���ليحها وتدريب 
ها باملال وتوفير الدعم األدبي لها في إفريقيا؛  أفرادها ومدِّ
رت 6 جزر لها،  ملتانة عالقتها بيوغندا وكينيا وإرتريا التي أجَّ
ورواندا وبوروندي ملدها لهما باألسلحة، ويقال: )إن التوتسي 
هي القبيلة التي تاهت من بني إسرائيل في إفريقيا( ويطلَق 

اآلن على رواندا: »إسرائيل منطقة البحيرات«.
)1( مجلة السنة، العدد 91 شعبان 14�0 هـ.

)�( مجلة دراسات إفريقية، العدد 18 يناير 1998م.

واله���دف من الدعم اإلس���رائيلي للحركة تأمني منطقة 
البحيرات؛ حي���ث منابع النيل، وتأمني منطقة البحر األحمر 
من خطر األصولية اإلسالمية، كما جاء في الواشنطن بوست 

على لسان مسؤول إسرائيلي.
والهدف الثاني: أن إس���رائيل تعتق���د أن منطقة أعالي 
النيل هي املكان الذي ُدِفن فيه )تابوت موسى(، وأن املنطقة 
بني اخلرطوم وملكال، هي منطقة مقدسة؛ ألن التابوت جرى 
عكس تيار النهر من اخلرطوم )مجمع البحرين( جنوباً حتى 
منطق���ة ملكال؛ حي���ث ُدفن هناك وذكر اخلبير الس���وداني 
الفلس���طيني األصل الدكتور »أسامة األشقر« أستاذ الثقافة 
اإلسالمية بجامعة اخلرطوم أن هنالك محاوالت استكشاف 
باإلشعاع بحثاً عن التابوت جرت في املنطقة في عام 1998م 

وهو ما أدى إلى نفوق احليوانات املائية. 
احلركة سياسيًا:

من أخطر حتوالت السياسة السودانية في هذه املرحلة 
بروز احلرك���ة وتركزه���ا كقطب الرحى لبقي���ة األحزاب 
السودانية، بل حتى منظمات املجتمع املدني وكافة الفصائل 
الفكرية الَعلمانية: إبت���داًء من حتالفها مع أحزاب املعارضة 
الشمالية فيما ُعرف ب� )التجمع الوطني الدميقراطي( مروراً 
باتفاق ش���قدوم ومذكرة التفاهم م���ع )حزب األمة( وإعالن 
لندن مع )املؤتر الش���عبي( احملس���وب على اإلس���الميني 
ومروراً بإع���الن القاهرة مع )حزب األمة واحلزب االحتادي 
الدميقراطي( ثم املشاركة السياسية اآلن مع )املؤتر الوطني(. 
وإذا كان حزب املؤتر الوطني برئاس���ة الرئيس البشير هو 
احملور الذي تدور حوله السياسة السودانية في هذه الفترة، 
فإن احلركة الش���عبية أصبحت قط���ب الرحى النظير الذي 
يدور حوله املعارضون للحكومة السودانية القائمة والراغبني 

في إحلاق هزمية ساحقة باملؤتر الوطني.
االنتخابات ومستقبل السودان:

في أبريل 2010م ال���ذي ال تفصلنا عنه إال بضعة أيام، 
سيدخل السودان مرحلة جديدة بال شك، تختلف كلياً عن كل 

تاريخ السودان السياسي املديد.
واألب���واب مفتوحة على كل االحتماالت، والتحالفات بني 
القوى السياس���ية الس���ودانية، وتَُعد القوتان احملوريتان في 
االس���تحقاق االنتخابي القادم، هما: حزب���ا املؤتر الوطني 
برئاسة الرئيس السوداني )عمر البشير(، واحلركة الشعبية 
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اجلنوبية )املتمردة سابقاً(.
وعلى أساس مواقف هذين القطبني ستتحدد طبيعة املرحلة 
املقبل���ة، وهناك أربعة س���يناريوهات متوقعة في االنتخابات 
املقبلة، تختلف في كلٍّ منها النتائج الكلية واملخرجات النهائية 

اختالفاً جذرياً باختالف اختيارات القطبني:
السيناريو األول: حتالف القطبني:

وهو أم���ر وارد بالنظ���ر للتجربة السياس���ية للحزبني؛ 
فاحلركة الش���عبية َقِبلت التحالف مع املؤتر الوطني وإلقاء 
السالح والعودة للداخل بعد أكثر من 22 سنة من التمرد على 
السلطة املركزية، وشاركته في تقاسم الثروة والسلطة والنفوذ 
في السودان، طوال األربع سنوات املاضية، واستطاعا - رغم 
املناوشات بينهما - جتاوز كثير من العقبات التي وقفت أمام 

تنفيذ اتفاق السالم بني الشمال واجلنوب.
وقد ص���رح وزير الدولة بوزارة اإلع���الم د. كمال عبيد 
القيادي باحلزب احلاكم بأنه: من غير املستبعد أن يتحالف 
املؤت���ر الوطني واحلركة الش���عبية. ومبثل ه���ذا التصريح 

ث األمني العام للحركة الشعبية باقان أموم. حتدَّ
وهذا السيناريو، يجد قبوالً من احلادبني على وحدة البالد، 
واحلف���اظ عليها من االنزالق في حرب أهلية مرة أخرى، حال 
س���فور االنتخابات عن نتائج ال ترضي القوتني السياس���يتني 

الكبيرتني في السودان: املؤتر الوطني واحلركة الشعبية.
وتشير طبيعة ترش���يحات الطرفني للمناصب الرئاسية 
)رئاسة اجلمهورية، ورئاس���ة حكومة اجلنوب( إلى إمكانية 
حدوث هذه التسوية؛ حيث ترشح الرئيس عمر البشير رئيس 
حزب املؤتر الوطني ملنص���ب رئيس اجلمهورية مرة أخرى 
ل االحتفاظ مبنصب رئيس  بينما انسحب سلفاكير جنوباً وفضَّ
حكومة اجلنوب وترش���يح ياسر عرمان ذي األصول العربية 
املسلمة ملنصب رئاسة اجلمهورية عن احلركة الشعبية؛ وهو 

ما يجعل التسوية ممكنة.
ويحفظ هذا الس���ناريو حال اختي���اره وجناحه األجواَء 
س���لميًة وإيجابيًة عند قي�ام استفتاء اجلنوبيني على الوحدة 

أو االنفصال في يناير 2011م.
السناريو الثاين: تنافس الشريكني وتكتلهما:

وهو السناريو اجلاري على السطح السياسي اآلن؛ حيث 
يعمل كلٌّ من املؤتر الوطني واألحزاب املوالية له على زيادة 
فرص ف���وزه بأكبر َقْدر من املقاعد ف���ي البرملان االحتادي 

والبرملانات الوالئية.

ويعتمد املؤتر الوطني اآلن على االستنصار بكل القوى 
االجتماعية والدينية والسياس���ية في الش���مال، وفي الوقت 
ذاته يحش���د أصدقاءه في جنوب السودان؛ ملنافسة احلركة 
الش���عبية في جنوب السودان ومقاسمتها أصوات اجلنوبيني 
املقيمني في شمال الس���ودان، والذين لهم أشواق وتوجهات 

وحدوية. 
بينما تعمل احلركة الشعبية على جتميع بعض األحزاب 
اجلنوبية حولها، ويدعو »باق���ان أموم« األمني العام للحركة 
الش���عبية إل���ى ما أس���ماه: )حتالف عريض يض���م النوبة، 
واجلنوبيني، واالنقس���نا، والف���ور، واحللفاويني، في أقصى 
الشمال، والهدندوة في الش���رق؛ النتزاع حقوقهم كاملة من 
اجلالبة(، بجانب دعوة احلركة الشعبية لألحزاب السياسية 
لتكوي���ن حتالف معارض وقد ُعرَفت ن���واة هذا التحالف ب�: 

)حتالف جوبا(. 
واحلركة الشعبية تسعى لالستعانة باألحزاب السياسية 
الش���مالية الكبرى املعارضة واختبار إمكانية تأسيس حتالف 
انتخابي معها، وال يُخفي قيادات باحلركة الشعبية قلقهم من 
هذا االجتاه باعتبار أن القوى السياس���ية الشمالية الكبرى 
)حزب األمة واحلزب االحتادي واملؤتر الش���عبي( ال تُخفي 
حتفظاتها على اتفاقية السالم، كما ال تشعر بضرورة االلتزام 

مبقرراتها التي لم تشارك في صياغتها.
ومع ذلك فإن هذا السناريو مغ�ٍر للح�ركة الش�عبية؛ ألنه 
نها - بالتعاون مع القوى السياس���ية الشمالية - من  قد ميكِّ
هزمية املؤتر الوطن���ي احلزب احلاكم، وَقْطع الطريق أمام 
محاوالت أس���لمة الدولة واملجتمع ثم فرض منوذج السودان 

اجلديد، وهو: سودان َعلماني ذو توجهات إفريقانية.
وخطورة هذا السناريو تتمثل في موقف الطرف اخلاسر، 
س���واء أكان املؤتر الوطني أو احلركة الشعبية؛ فمن املمكن 
جداً خسارة حزب املؤتر الوطني الذي يقوده الرئيس البشير 
لألغلبية البرملانية ولرئاسة اجلمهورية نفسها، وتتقدم قوى 
سياسية أخرى معادية للتوجه اإلسالمي في البالد، وموالية 

للغرب، كاحلركة الشعبية لتحرير السودان.
وف���ي حالة خس���ارة املؤتر الوطني؛ فإن���ه ال ميكن أن 
يس���لِّم بالهزمية وهو الذي س���عى إلعادة تشكيل الدولة، بل 
االستيالء على الس���لطة في يونيو 1989م. وكان السبب في 
االنقالب هو ضعف احلكوم���ة احلزبية في التصدي لتمرد 
احلركة الش���عبية؛ فال يُعَقل أن يس���لِّمها السلطة اليوم على 



51العدد 50271 العدد 271 51العدد 50271 العدد 271

طبق من ذهب؛ بعد أن استخرج النفط وحققت البالد واحداً 
من أفضل معدالت النمو لعدد من السنني، وهو أيضاً احلزب 
ال���ذي يتبع له كبار قادة اجليش واألمن واملخابرات ورجاالت 
االقتصاد؛ أي: ستُفتَح كل اخليارات أمام اإلسالميني للتعامل 

مع الواقع اجلديد.
وف���ي املقابل، فإن احلركة التي ألفت التمرد على الدولة 
املركزية في الس���ودان لن تتعامل بالقبول والرضا مع نتيجة 
االنتخاب���ات؛ إن ل���م تكن في صاحلها، وه���ي احلركة التي 
رفضت نتيجة التعداد الس���كاني التي أُعلنت في مايو 2009 
حينم���ا أظهرت أن عدد اجلنوبيني ف���ي العاصمة اخلرطوم 

)وهي الثقل السكاني في السودان( أقل مما توقعت.
إن احلركة الش�عبية مؤسسة عسكرية ضخمة في مبدئها، 
وم���ا تزال كذلك، ومن باب خلف���ي بعيد عن عني اخلرطوم، 
بدأت حكومة اجلنوب »احلركة الش���عبية لتحرير السودان« 
في توظيف أكثر من 60 % م���ن عائدات البترول )أي: 600 
مليون دوالر تقريباً( في إعادة تأهيل جيش���ها؛ بتزويده بكل 
املعدات احلربية التي كانت تنقصها من َقبْل؛ حلسم معركتها 
الش���املة لتحرير الس���ودان القدمي من حكم اجلالبة )ذوي 
األصل العربية واإلسالمية(، وإحالل السودان اجلديد محله، 
وقبل عام كش���فت كينيا أنها أوقفت ش���حنات أس���لحة في 
ميناء مامبسا، وتتضمن: أس���لحة ثقيلة متطورة )50 دبابة( 
كدفعة أولى لصفقات سالح عقدتها احلركة الشعبية مع دول 
ش���رقية وغربية تشمل أيضاً: راجمات وطائرات ومدفعيات، 
واحلركة الش���عبية ماضية في عزمها العسكري؛ فقد نقلت 
صح���ف اخلرطوم أن احلركة اتفقت مع ش���ركة دينيل )من 
جنوب إفريقي���ة( لتدريب 180 طيار و 120 مهندس طيران؛ 

ليكونوا نواة لقوات اجلنوب اجلوية. 
ولش���ركة دينيل قدرات عس���كرية عالي���ة في مجاالت 
متعددة وقد ط���ورت مؤخراً صواريخ مضادة للمدرعات كما 
أن لها عالقات واسعة مع املؤسسات األمريكية والبريطانية: 

كوكالة ناسا وبريتش إيرسبيس.
إن���ه أمر يدعو للقلق إذا ما نظرنا إلى احتمال خس���ارة 
احلركة الشعبية لالنتخابات القادمة في ظل احلشد الكثيف 
للبارود، ولن تكون احلرب بني الش���مال واجلنوب حرباً قليلة 

اخلسائر أليٍّ من الطرفني هذه املرة.
كما أن األوضاع في الشمال واجلنوب قد تنفجر؛ حت��ى 
لو أعلن اجلنوب انفصاله من جانب واحد من برملانه بعاصمة 

اجلنوب جوبا:
 ففي اجلنوب م���ا تزال القبيلة هي الوعاء السياس���ي 
واملؤسس���ة العس���كرية، كما يبدو ذلك من ش���كل التكتالت 
السياسية داخل احلركة الش���عبية )الوعاء السياسي األبرز 
اآلن ف���ي اجلنوب(؛ حيث تصطرع القوى القبلية داخل أبنية 
احلركة الش���عبية: كالصراع بني أبناء القبيلة الواحدة، مثل: 
صراع أبناء قبيلة الش���لك، بني األمني العام للحركة الشعبية 
باقان أموم ووزير اخلارجية الس���ابق د. الم أكول، والصراع 
ب���ني دينكا بحر الغزال ودينكا بور، وينتس���ب رئيس حكومة 
اجلنوب س���لفاكير لدينكا بحر الغزال وينتسب زعيم احلركة 
الش���عبية الس����ابق جون قرنق مواالييه - في الغالب - إلى 
دينكا بور، وهناك ص���راع دموي بني الدينكا وقبيلة املورلي، 
ويدور القتال اآلن بني النوير والدينكا وهناك صراع تاريخي 
بني االستوائيني والدينكا؛ وقد سقط خالل عام 2009م فقط 
أكثر من 2500 قتيل في جنوب الس���ودان، وهو معدل يفوق 

معدل القتلى أيام احلرب األهلية.
أما الش���مال؛ فالوضع ليس بأحسن حاالً من اجلنوب؛ 
فدارفور قد تزقت وس���تصبح بطاقة التصويت هناك هي 
القنبل���ة املوقوتة الت���ي قد تنفجر عند إع���الن أول نتيجة، 
وخاصة في املناطق التي تش���هد اختالط���اً قبلياً، وخاصة 
املدن الكبرى: كنياال والفاش���ر واجلنينة وبَقْدٍر ما العاصمة 
)اخلرطوم(، وكذلك جنوب كردفان واملناطق املتاخمة لدارفور 
منه���ا، ومثلها النيل األزرق؛ حيث ما يزال في النفوس هناك 
بقايا صراع بني أهل املنطقة األصليني كما يس���مون أنفسهم 
ق الس���الح لكل  وب���ني الوافدين، مع أَْخذنَا في االعتبار تدفُّ

األطراف والقوى )القبلية - السياسية(. 
السناريو الثالث: تأجيل االنتخابات:

مت املعارضة  وهو مطلب قوى املعارضة املتعددة، وقد قدَّ
مقترحاً يوم السبت 23 يناير 2010م إلى جلنة حكماء إفريقيا 
بقيادة رئيس دولة جنوبي إفريقيا )ثابومبيكي(، ولم يجد هذا 
الطلب قبوالً عند جلنة احلكماء األفارقة، كما لم يحَظ بقبول 
احلكومة السودانية أيضاً. ويقضي مقترح املعارضة بتأجيل 
االنتخاب���ات إلى نوفمبر 2010م، من أج���ل إحداث أوضاع 

تسمح بقيام انتخابات حرة ونزيهة.
ع���ددت القيادية بحزب األمة )د. مرمي الصادق املهدي( 
ف���ي تصريح لها ل�:̂  مطالب املعارضة، وقالت: »إن قوى 
املعارضة أجمعت على أن اس���تحقاقات قيام انتخابات حرة 
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ونزيهة غير متوفرة، وهي: تصحيح عيوب السجل االنتخابي، 
وتأكيد مش���اركة دارفور في االنتخابات القادمة وَرْفع حالة 
الطوارئ بها، وتكوين مجلس قومي لإلش���راف على اإلعالم 
الرس���مي، ومراجعة تكوين املفوضية، واستدامة السالم في 
اجلنوب، والتحول الدميقراطي، وجتميد البنود القمعية في 

قانون األمن الوطني«، على حد َوْصفها.
ولم تستبعد مرمي الصادق »أن تلجأ قوى املعارضة ملقاطعة 
االنتخاب���ات في حال عدم اس���تجابة احلكومة لهذه املطالب«؛ 
ولهذا الس���بب ظل هذا اخليار قائماً، كما أنه راجح أيضاً في 
حال فش���ل قوى املعارضة في الوص���ول لتحالف انتخابي مع 
احلركة مقبوالً في شروطه لدى األحزاب الشمالية التاريخية، 

وهو أمر صعب.
وفي املقابل، يستبعد خبراء في الشأن السوداني، مقاطعة 
ق���وى املعارضة الش���مالية لالنتخابات القادم���ة، في حال 
مش���اركة احلركة الشعبية. يقول )د. حسن حاج علي( عميد 
كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة اخلرطوم ل� ^: 
»إن أحزاب املعارضة الس���ودانية ستش���ارك في االنتخابات 
القادمة مكرهة بعد إعالن احلركة الشعبية )القطب الرئيس 
في حتالف املعارضة( عن خوضها االنتخابات القادمة في كل 

املستويات وبدأت بإعالن أسماء مرشيحها.
د مبقاطعة  ويقول أيضاً: »إن أحزاب املعارضة ظلت تهدِّ
االنتخابات ولكنها؛ كما في تصريحات )د. حس���ن الترابي( 
زعيم املؤتر الش���عبي تربط موقفها من مقاطعة االنتخابات 
مبوقف احلركة الش���عبية، وهو ما انتفى اآلن، وهو ما يعني 
بالضرورة مش���اركة هذه األحزاب مكره���ة في االنتخابات 
القادمة« وأض���اف: »إن أي مقاطعة في ه���ذه االنتخابات، 
تعني: استمرار عزلة املعارضة عن التأثير في األوضاع ألربع 
س���نوات قادمة؛ أي: ربع قرن من وصول الرئيس البش���ير 

للسلطة في 1989م«.
ويضيف ح���اج علي: »احلركة الش���عبية ال تريد تأجيل 
االنتخابات؛ ألنها ال تراهن عليها إمنا على اس���تفتاء سكان 
جنوب الس���ودان في نوفمبر 2011م« وأضاف أيضاً: »إن أي 
تأخير في االنتخابات يعني بالضرورة: تأجيل االستفتاء، وهو 

ما تريده احلركة الشعبية«.
ويقول القيادي باحلركة الشعبية )أتيم قرنق( نائب رئيس 
البرملان السوداني: »إن احلركة الشعبية ما زالت على موقفها 

من خوض االنتخابات املقبلة في كل املستويات«.

ونبَّه احمللل السياسي السوداني )احلاج وراق( أبرز رموز 
التيار الليبرالي اجلديد في تصريحات ل� ^ إلى أن تأجيل 
االنتخابات إلى نوفمبر 2010 س���يجعل هذه االنتخابات غير 
ر  ذات جدوى باعتبار أن االستفتاء على استقالل اجلنوب مقرَّ

في يناير 2011م.
وأكد احلاج وراق وجود تيارين داخل املعارضة: تيار يرى 
املقاطعة، وتيار يدعو للمشاركة في االنتخابات القادمة رغم 
غياب الضمانات الدميقراطية، واالس���تفادة منها في تعبئة 
اجلماهي���ر لالنتفاضة على حكومة الرئيس عمر البش���ير. 
وأش���ار أيضاً إل���ى أن مقاطعة األحزاب في ظل مش���اركة 

احلركة الشعبية ال معنى لها.
وقد يخفف من تعظيم هذا اخليار عند أحزاب املعارضة 
الشمالية، قدرة حزب املؤتر الوطني احلاكم اآلن على تقدمي 
صيَ���غ حتالفية مغري���ة ومرنة حلزب األم���ة القومي بزعامة 
الصادق املهدي واحلزب االحتادي الدميقراطي برئاسة محمد 
عثمان امليرغني، ويجمع التاريخ الديني بني األحزاب الثالثة.

الس��ناريو الراب��ع: انتخاب��ات مركب��ة متزامن��ة م��ع 
االستفتاء:

هذا السيناريو، هو قراءة خاصة للخبي��ر االستراتيج���ي 
)د. حسن مكي محمد( مدير جامعة إفريقيا العاملية باخلرطوم؛ 
حيث يرى أن هناك مساعياً من ِقَبل أمريكا لتأجيل االنتخابات 
إلى نوفمب���ر القادم، وهو ما تقترحه املعارضة أيضاً؛ »وذلك 
ألنهم  يعتقدون أن االنتخابات سيفوز بها املؤتر الوطني في 
الشمال واحلركة الشعبية في اجلنوب، ولن يكون هناك  تغيير 
ل  في الشكل السياسي، بل ستُعَطى الشرعية للنظام وستعطَّ
مسارات احملكمة الدولية التي تالحق الرئيس عمر البشير«؛ 
ولذلك يرى د. مكي أن األمريكان »ينادون  بتأجيل االنتخابات 
إلى نوفمبر، أو أن تكون االنتخابات مركبة وجتري في يناير 
الق���ادم 2011 متزامنة مع  اس���تفتاء تقرير املصير؛ حتى إن 
جاء االس���تفتاء لصالح  االنفصال، يجب أن تكون هناك فترة 
انتقالية لقيام الدولة؛ حتى يجري تأس���يس البُنى التحتية؛ 
حتى ال تدخ�ل الدول����ة  اجلن�وبي�ة في ح�رب مع مك�وناتها، 

وحتى ال تولد فاشلة، وحتى يتم استيفاء معادالت النفط«.
جنوب السودان... إىل أين؟

من املسلَّم به اآلن، أن بقاء السودان ضمن حدود السودان 
التاريخية املعروفة أصبح من املستحيالت، وخاصة بعد إصرار 
احلركة الش���عبية على إجازة قانون استفتاء يجيز للجنوبيني 
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)51 % م���ن املس���تحقيني املش���اركة في االس���تفتاء( اختيار 
االنفصال إذا صوتت األغلبية البس���يطة )50 % + 1( لصالح 
االنفصال عن السودان، بدالً من مقتَرح املؤتر الوطني الذي 
أعلنه الدكتور )غازي صالح الدين العتباني( مستشار الرئيس 
البش���ير، وهو يقضي بضرورة مش���اركة 70 % من اجلنوبيني 
في عملية االس���تفتاء، وأال يقع االنفصال إال إذا صوت 70 % 

لصالح االنفصال.
وصرح السياس���ي األمريكي ومبع���وث الرئيس األمريكي 
الس���ابق روجر ونتر مستش���ار حكومة اجلنوب بأن: 94 % من 
اجلنوبيني مع االنفصال. وتشهد مؤشرات عديدة بذلك، منها: 
- افتت���اح حكوم���ة اجلنوب مكاتب )س���فارات( لها في 

العديد من العواصم الغربية والعربية.
- تغيير املناهج التعليمية ولغة التعليم بجنوب السودان.

- تفاُوض حكومة اجلنوب مع شركات اتصاالت للحصول 
د. على كود دولي مختِلف عن كود السودان املوحَّ
واخلاصة  العام���ة  املركبات  ترخي���ص   -
ف���ي اجلنوب بلوحات حتم���ل رمز NS )وهو 
 New اختصار ل�عبارة: »السودان اجلديد« أو
Sudan(، تخالف في���ه الترخيص املعمول به 
في شرطة املرور لكافة أنحاء السودان؛ حيث 

حتمل كل والية رمزاً معيَّناً لها.
- س���عي حكومة اجلنوب إلى إيجاد منفذ 
إفريق���ي لتصدير البترول املنتَ���ج في جنوب 

السودان، ال مير بشماله. 
- ِحْرص اجلن���وب على ضم منطقة أبيي الغنية بالنفط 
إليه، وَضمِّ املناطق املتاخمة وغيرها، من املؤشرات السالبة.

ومع ذلك كله، توجد مؤشرات أخرى، تبشر ببقاء السودان 
موحداً، منها:

- رغم س���يطرة احلركة الش���عبية عل���ى اجلنوب اآلن، 
إال أن احلركة الش���عبية نفس���ها توج بتيارات متباينة َقَبلياً 
ومصلحي���اً؛ فأبناء قبيل���ة النوير يرون أنه���م األحق بقيادة 
احلرك���ة لوجودهم الكثيف في جيش احلركة على مس���توى 
املقاتل���ني، وألن أغلب البترول املنتَج في اجلنوب، والذي يَُعدُّ 
املص���در األوحد للمال في اجلنوب يُنتَج في أراضي القبيلة. 
وقد برزت هذه اخلالفات للس���طح حينم���ا أرادت احلركة 
الشعبية اختيار مرشحيها ملنصَبي: رئيس اجلمهورية، ورئيس 
حكومة اجلنوب؛ حيث يش���عر النوير باإلقصاء بعد إبعاد ابن 

القبيلة )د. رياك( مسش���ار نائب رئيس حكومة اجلنوب اآلن 
من الترشيح أليٍّ من املنصبني.

- كما أن هناك النزاعات التقليدية واملخاوف التقليدية 
بني االس���توائيني والقبائل األخرى جتاه نوايا قبيلة الدينكا 
التي تقود احلركة الش���عبية، وهو ما يدفع بالقبائل األخرى 

لتعظيم خيار الوحدة.
- كم���ا يجد خيار الوحدة قبوالً عند الزعماء التقليديني 
في جنوب الس���ودان )الس���الطني(، وعند اجلنوبيني الذين 
يعيش���ون في الش���مال أيضاً )ويتراوح عددهم بني مليوني 

جنوبي إلى ثالثة ماليني(.
- وميثل فشل حكومة اجلنوب في حتقيق جناح في إعادة 
رتْه احلرب، وتأسيس ِبنْية حتتية مناسبة، وتوفير  بناء ما دمَّ

األمن، من أكبر العوامل املؤيدة الختيار اجلنوبيني للوحدة.
- وفوق ذلك وجود تيار سياس���ي كبير له آفاق وحدوية، 
وقد تثل هذا التيار مؤخراً في ترش���يح الدكتور )الم أكول( 
وزير اخلارجية الس���ابق ملنصب رئيس حكومة 
اجلن���وب، ممثِّ���اًل لتحالف بع���ض األحزاب 
اجلنوبي���ة، في االنتخابات املقبلة، ومنافس���اً 
لس���لفاكير ميارديت رئي���س حكومة اجلنوب 
ورئيس احلركة الش���عبية، وقد انشق الم أكول 
من احلركة الش���عبية التي يقودها س���لفاكير، 
وأس���س حركة حملت اسم: )احلركة الشعبية 

– التغيير الدميقراطي(.
 ويض���م حتال���ف د. أكول نح���و 12 حزباً 
جنوبي���اً، من بينها قط���اع اجلنوب بح���زب املؤتر الوطني 
بزعامة الرئيس البش���ير وحزب يوس���اب 2، و»س���انو 2«، 
واملنبر الدميقراطي بزعامة بونا ملوال، وجبهة اإلنقاذ املنبر 

الدميقراطي، واجلبهة الدميقراطية املتحدة. 
 واملؤش���ر األش���د تأثيراً، هو املؤثر اخلارجي ممثَّاًل في 
الواليات املتحدة؛ حيث اعترف مبعوث الرئيس أوباما للسودان 

غرايشون بأن اجلنوب يفتقر إلى مقومات تأسيس دولة.
إن يناير 2011م، يعدُّ مرحلة فاصلة في تاريخ هذا البلد 
املسلم، وآمل أن ينجو هذا البلد من شبح التقسيم الذي ضرب 
بالداً إسالمية مرت بظروف أقل خطراً مما مرَّ به السودان: 
كأندونيس���يا - مثاًل - ونأمل أن يتوافق أهل السودان على 
منط أوس���ط يحفظ لبالدهم وحدتها، وأن تُسِفر انتخابات 

أبريل 2010م عن نتائج تُِعني على اختيار الوحدة.

وامل��ؤش��ر األش��د ت��أث��ي��رًا، هو 
امل��ؤث��ر اخل���ارج���ي مم��ثَّ��اًل في 
الواليات املتحدة؛ حيث اعترف 
مبعوث الرئيس أوباما للسودان 
يفتقر  اجلنوب  بأن  غرايشون 
دول��ة. تأسيس  م��ق��وم��ات  إل��ى 
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] المسلمون والعالم [

د. عبد العزيز بن فوزان بن صاحل الفوزان

مآذن سويسرا 
والديمقراطية العنصرية

 )*( عضو مجلس هيئة حقوق اإلنسان، واملشرف العام على مؤسسة )رسالة اإلسالم(.

الع��امل الغ��ريب، ب��ل العامل ال��ذي ال يدين باإلس��الم كلُّ��ه ليس ش��يئًا واحدًا يف 
نظرته لإلسالم وموقفه من املسلمني داخل بالدهم وخارجها، بل هم أطياف خمتلفة، 
واهتماماهت��م متباينة، وفهمهم لإلس��الم وعالقاهتم باملس��لمني يف درجات متفاوتة؛ 
فف��ي الوقت ال��ذي يوجد في��ه متطرف��ون حاقدون من أف��راد ومجاع��ات، وأحزاب 
ومؤسس��ات، تعلن عداءها الصريح ورفضها الفاضح لكل ما هو إس��المي أو حىت عريب 
ولو مل يكن مسلمًا، فإن األغلبية الساحقة من تلك الشعوب يف العامل الغريب وغريه 
ال حتمل حقدًا على اإلس��الم وأهله، ولديها الكثري من العدل واإلنصاف واملوضوعية، 
والبح��ث ع��ن احلق بدالئل��ه وبراهينه املقنعة، ب��ل القابلية العجيب��ة للدخول يف 
اإلس��الم، واالنقياد للدين احلق الذي ارتضاه اهلل لعباده، وكثري منهم إذا أس��لم أخذ 
الدي��ن بقوة، وكان عنده من اهلمة يف تطبيق اإلس��الم والدفاع عن��ه والدعوة إليه، 
واحل��رص عل��ى هداية الناس ما ال يوج��د نظريه عند كثري من املس��لمني األصليني 

الذين نشؤوا يف بالد مسلمة، ويف أحضان أبوين مسلمني. 
ولكن املش��كلة الك��ربى الي تعانيها تلك األغلبية الس��احقة من الش��عوب غري 
هة ال تتفق  املسلمة هي جهلهم باإلسالم ومقاصده، أو معرفتهم باإلسالم بصورة مشوَّ
مع حقيقته وأنه رمحة اهلل للعاملني والضمانة احلقيقية هلداية البش��ر وإسعادهم 
وحترير عقوهلم من األوهام واخلراف��ات والعبودية للطواغيت واملخلوقات، وحثِّهم 
عل��ى مكارم األخالق وحماس��ن العادات، ب��ل إن أكثر هذه الش��عوب ال تعلم أن هناك 
دين��ًا مساويًا امسه اإلس��الم، وبعضهم يس��مع عن كلمة مس��لمني وإس��الم، ويظن أن 
اإلس��الم عبارة عن جنسية أو قومية ينتس��ب هلا جمموعة من البشر، أو أن اإلسالم 
كلم��ة مرادفة لكلمة العرب؛ فيظن أن املس��لم معناه: من حيمل اجلنس��ية العربية، 
وكثي�ر ممن ع�رف أن اإلس���الم دين س���ماوي مل يع�رف عنه إال الوجه املظلم السيئ 
ال��ذي ُألِصق باإلس��الم زورًا وهبتانًا وأنه دين إرهاب وَقْتل وتدمري، وأن املس��لمني هم 

رعاة اإلرهاب وَحَملته، وهم أعداء العامل والساعون لتدمريه!

العدد 54271
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وإذا كانت األحزاب واجلماعات املتطرفة في تلك البلدان 
خر ُوسعاً في حرب اإلسالم وتشويه سمعته  غير املسلمة ال تدَّ
وصد الناس عنه، مس���تغلة بعض األخط���اء والتجاوزات من 
بعض املنتسبني لإلس���الم: من ذوي اجلهل واحلمق والظلم 
والعدوان؛ أن تلك األحزاب واجلماعات املتطرفة تؤثر تأثيراً 
كبيراً على تلك األغلبية الساحقة من أهل العدل واإلنصاف 
بسبب ما ذكرتُه من جهل هذه األغلبية باإلسالم، الذي سببه 
- بالدرج���ة األولى - تقصيرنا نحن املس���لمني في الدعوة 
إلى الله، والتعريف بحقيقة اإلس���الم وَش���ْرح مقاصده في 
الرحمة بالبشرية وإس���عادها وِحْفظ مصاحلها في معاشها 
ومعاده���ا، وعجزنا الفاضح في توظي���ف التقنيات احلديثة 
ووس���ائل اإلعالم املتطورة ملخاطب���ة الناس في كل األصقاع 
وباللغ���ات التي يفهمونها، وإقناعه���م باحلق الذي أنزله الله 
رحمة للعاملني، والتأكيد على أننا أرباب حق، ودعاة س���الم، 

ورواد هداية وإصالح. 
ولقد ظلت كثير من تلك الش���عوب محجوبة عن معرفة 
اإلس���الم طيلة القرون املاضية، ولم يزل رجال الدين وكثير 
من قادة الفكر والسياسة فيها يحاولون احليلولة بني شعوبهم 
وبني معرفة اإلس���الم وَفْهم فضائله ومقاصده؛ ألن أكثرهم 
يدركون أن اإلس���الم ه�و دين الفطرة النقية والعقل السليم، 
وهو الس����بيل املضم�ون لتحقي�ق الع�دل وإس�عاد البشرية، 
وفي���ه من احليوي���ة واجلاذبي���ة، والق�درة عل�����ى اإلقن�اع 
واإلخض��اع ما ال يوجد نظيره فيما سواه من املذاهب وامللل. 
أما اليوم؛ فقد ُكس���َرت احلواجز واحل���دود، وأزيلت املوانع 
والس���دود، وصار بإمكاننا التواصل مع العالم أجمع باللغات 
التي يفهمها، وذل���ك من خالل املواقع اإللكترونية، والقنوات 

الفضائية، واإلذاعات واملجالت وشتى وسائل االتصاالت.
ر الله لنا من وسائل الدعوة والتعليم وتبليغ هذا  ولقد يسَّ
الدين ما لم يتيسر مثله ألسالفنا؛ فقامت علينا احلجة، ولم 
يبَق لنا عذر في أن مي���وت الناس على الضاللة وبني أيدينا 
الهدى، ويغرَق البشر في الظالم وعندنا مشعل النور، وتعاني 
املجتمعات من القلق واالضطراب وانتش���ار الظلم واإلجرام 
وشيوع الفس���اد األخالقي والشذوذ اجلنسي، وعندنا ِصَمام 
األمان والهادي إلى مكارم األخالق ومحاسن األعمال، وليس 
لنا أن نتركه���م يتخبطون تتالعب بهم األهواء والش���هوات، 
وتسيطر عليهم اخلرافات والش���عوذات والشركيات وعندنا 

الدي���ن احلق الذي أنزل���ه الله - تعالى - رحم���ة للعاملني؛ 
ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن عبادة املخلوقات إلى 
عبادة رب األرض والسموات، ومن جور املذاهب واألديان إلى 
ٍة ُأْخِرَجْت  عدل اإلس���الم. يقول الله - تعالى- : }ُكنُتْم َخْيَر ُأمَّ
ِللنَّـــاِس َتْأُمُروَن ِباْلـَمْعـــُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلـُمنَكـــِر َوُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه{ ]آل 
عمـــران: ١١٠[؛ فبني أن أهل اإلس���الم هم خير الناس للناس، 
وأرح���م اخللق باخللق؛ يأمرونهم باملعروف الذي أمر الله به، 
وينهونه���م عن املنكر الذي نهى الله عنه، ويس���عون جاهدين 
إلسعاد الناس وإيصال اخلير إليهم، وهدايتهم ملا فيه صالح 

أمرهم في معاشهم ومعادهم.  
ومع شدة احلاجة، وقوة املنافسة، وضخامة املسؤولية وِثَقل 
األمانة، ما زلنا - نحن املسلمني - مقصرين في استثمار هذه 
التقنية وتسخيرها خلدمة ديننا، وحتقيق مصاحلنا، والدفاع 
عن حقوقنا، واحملافظة على قيمنا ومكتسباتنا، والتواصل مع 
إخواننا املسلمني في أصقاع األرض، وإقامة جسور التواصل 

احلضاري بني املسلمني وغير املسلمني.
ولذا أصبح كل جهد يتالفى هذا التفريط، ويس���عى إلى 
استيفاء القصور أمراً بالغ األهمية، بل هو واجب شرعي على 
كل قادر على العطاء والبذل، س���واء أكان بعلمه أم بخبرته أم 

مباله أم ببدنه أم بجاهه. 
وإذا كانت األحزاب واجلماعات املتطرفة تعادي اإلس���الم 
هم عسي��رة  وحتس���د أهله، واحليلة في حتييدهم وَقْطع ش��رِّ
ْن  أو مستحيلة؛ ألنهم كما قال الله - تعالى - عنهم: }َودَّ َكِثيٌر ِمّ
ْن  ْن ِعنِد َأنُفِسِهم ِمّ اًرا َحَسًدا ِمّ ْن َبْعِد إمَياِنُكْم ُكفَّ وَنُكم ِمّ َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو َيُردُّ
{ ]البقرة: ١٠٩[؛  فهم يعادون املسلمني حسداً  َ َلُهُم اْلـَحقُّ َبْعِد َما َتَبنيَّ
له���م مع تبنيُّ احلق لهم، وعلمهم ب���أن دينهم هو الدين احلق 
الذي ارتضاه الله لعباده، ولكن احلس���د حملهم على محاربة 
اإلسالم وأهله كما حمل أسالفهم من َقبْل على معاداة محمد 
# وأصحابه، ولهذا قال ربنا في آية أخرى: }َوَلن َتْرَضى َعنَك 
اْلَيُهوُد َوال النََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِملََّتُهْم{ ]البقرة: ١٢٠[؛  فبني أن هؤالء 
احلساد من أهل الكتاب وغيرهم لن يرضوا عنا ولن يكفوا عن 
مكايدتنا ومعاداتنا وحربنا مهما حاولنا اس���ترضاءهم واتقاء 
شرهم، ومهما خضعنا لهم وسكتنا عن ظلمهم وابتزازهم؛ إال 

أن نتخلى عن ديننا ونكفر به كما كفروا!
ف���إذا كانت هذه ه���ي حال تلك األح���زاب واجلماعات 
املتطرفة التي تعادي اإلسالم وحتارب أهله حسداً وبغياً، فإن 

] المسلمون والعالم [
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البلية العظمى أن تلك اجلموع الكبيرة والغالبية العظمى من 
تلك الشعوب غير املسلمة أصبحت � بسبب جهلها باإلسالم 
وش����دة تقصيرنا ف���ي دع�وته���ا إلي�ه وتعريفه���ا بحقائقه 
ومقاص���ده � ضحية لهذه اجلماع���ات واألحزاب املتطرفة؛ 
ج مخاوفها من هؤالء املسلمني  حيث تُس���تَغل عواطفها، وتؤجَّ
اإلرهابي���ني أو املتخلفني، وهذا ما رأين���اه جلياً في حوادث 
كثيرة عانى منها املس���لمون في البالد اإلسالمية وفي بالد 
األقليات املس���لمة معاناة كبيرة؛ فحرب العراق وأفغانستان 
وما ترتب عليهما من تداعيات كثيرة وخطيرة ما كان لها أن 
حتدث وتدعمها أكثر الش���عوب الغربية لو أن تلك الشعوب 
تعرف حقيقة اإلس���الم، وأنه بريء من جرائم اإلرهاب، وأنه 

دين الرحمة والسالم، بل هو رحمة الله لكل العاملني! 
لكن تلك األحزاب واجلماعات املتطرفة استغلت أحداث 
س���بتمبر وما ش���ابهها، والتي رمبا كان لها يد في صناعتها 
وتوريط بعض املس���لمني فيها؛ لكي تش���وِّه صورة اإلس���الم 
وتؤلِّب تلك الش���عوب عليه وعلى من يدين���ون به، وتخوِّفهم 
من اخلطر اإلس���المي الداهم الذي يس���عى لتدمير العالم 

والسيطرة عليه. 
وقل مثل ذلك في جميع األحداث والقرارات العنصرية ضد 
املسلمني في كل مكان، وبخاصة في أوروبا وأمريكا: كاألفالم 
والرسوم الكاريكاتورية املخزية التي حصلت في الدامنارك، ثم 
انتشرت عدواها إلى عدد من الدول األوروبية، وتبنَّتها ودافعت 
عنها عدد من احلكومات الغربي���ة؛ مع أنها تطعن في أعظم 
الرموز الدينية لدى مليار ونصف من املس���لمني، وبعضهم من 
مواطني تلك الدول التي سمحت - بكل أسف - لهذه األعمال 

االستفزازية العنصرية بأن تظهر وتتكرر!
وكذل���ك احلال بالنس���بة ملن���ع احلج���اب والنقاب في 
فرنس���ا، والذي اعتبروه إهانة لكرام���ة املرأة على حد زعم 
الرئيس الفرنس���ي، وأخيراً ولن يكون آخراً: َمنْع بناء املآذن 
في سويس���را؛ مع أنه ال يوجد فيها س���وى أربع مآذن فقط 
ن  في أربعة مس���اجد، وال يُرَفع األذان من خاللها، وإمنا يؤذَّ
للصالة داخل املس���جد فقط، ورغم ذلك؛ فإن 57.5 باملائة 
من الناخبني السويس���ريني اختاروا في استفتاء عام املوافقة 
على َحْظر بناء املآذن، زاعمني أن قرارهم هذا يس���تند إلى 

مخاوفهم من »األصولية« و »األسلمة البطيئة« لسويسرا. 
وهذا التحرك املتطرف بدا مستغَرباً أن يأتي من بلد مثل 

سويسرا التي كان االنطباع عنها أنها من أكثر الدول األوروبية 
انفتاحاً وتس���امحاً، وهو مس���تغرب أيضاً؛ ألن سويسرا هي 
أكثر بلد أوروبي يستفيد من أموال أثرياء املسلمني، واحلقيقة 
ة أن هذا االس���تفتاء لو أجري في بلدان أوروبية أخرى،  املرَّ

فإنه سيؤدي غالباً إلى نتيجة مشابهة. 
وفي غمرة هذا التهييج والشحن العاطفي، وتأجيج النوازع 
العنصرية، والتخويف من اإلس���الم وأهل���ه، والتحريض على 
د حلقائقه ومقاصده، ينسى  شعائره ورموزه، والتش���ويه املتعمَّ
هؤالء شعاراتهم البراقة حول احلريات الدينية وحماية حقوق 
اإلنسان، وينس���ون أن اليهود والنصارى لم يزالوا يعيشون في 
أكثر بالد اإلس���الم في أمن وسالم، وكنائسهم وِبَيُعهم ال تكاد 

تخلو منها مدينة في طول البالد اإلسالمية وعرضها!
ولكن األمر اإليجابي هو: بروز بعض األصوات األوروبية 
املس���تنِكرة لهذا التوجه، وقد خصصت »الفاينانشال تاميز« 
افتتاحية أحد أعداده���ا إلدانة هذا التصويت والتأكيد على 
أنه ال يخدم س���وى املتطرفني، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك؛ 
حيث تقول: »كان هناك زمن تتمتع فيه سويس���را بس���معة 
جي���دة، وأنها مالذ الدميقراطية والتس���امح في أوروبا التي 
كانت - بخالف سويسرا - تعيش في ظالم فكري، لكن هذا 
تغيَّر اآلن، هذه الصورة اجلميلة حتولت إلى حطام من خالل 

التصويت على إقرار حظر دستوري على املآذن«. 
إن سويس���را مث���ل الكثير من ال���دول األوروبية، تواجه 
ة ِفْعل قومية على النظرة اجلديدة للمس���لمني األوروبيني،  ردَّ
واملآذن مجرد س���تار؛ فحزب الش���عب السويسري الذي قاد 
هذه احلمل���ة العنصرية أراد في بادئ األمر تدش���ني حملة 
ضد الطريقة اإلسالمية لذبح احليوانات، ولكنه كان يخشى 
اختبار حساسية اليهود السويسريني، الذين يذبحون بطريقة 
ل أبصارهم إلى املآذن باعتبارها  مشابهة، وبدالً من ذلك حوَّ

رمزاً إسالمياً ظاهراً. 
فيا تُرى: ما ِس���رُّ هذه العنصرية املقيت���ة، والتنكر للقيم 
اإلنسانية وحقوق اإلنسان التي طاملا تغنَّى بها أولئك األوروبيون؟ 
وملاذا تُقَصى فئة حتمل جنسيات تلك الدول، ولها حق املواطنة 

الكاملة، ملجرد أنها تدين بالدين اإلسالمي احلنيف؟ 
يجيب عن هذا داعية مس���لم ُوِلد في سويس���را وعاش 
فيها، وهو البروفيس���ور الدكتور: طارق رمضان؛ حيث يقول 
في مقال له في صحيفة الشرق األوسط: »في املرحلة احلالية 
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يجد األوروبيون أنفسهم يتساءلون داخل عالم متنقل ومستمر 
ف���ي االنغماس في العوملة: »ما ه���ي جذورنا؟« و»من نحن؟« 
و»كيف سيكون مستقبلنا؟«؛ فهم يرون حولهم مواطنني جدداً، 
وألواناً جديدة للبشر، ورموزاً جديدة لم يعتادوا عليها. وعلى 
مدار العقدين املاضيني، ارتبط اإلسالم بالكثير من القضايا 
املثيرة للجدل، مثل: العنف والتطرف وحرية التعبير والتمييز 

بني اجلنسني والزواج باإلجبار... وهذا قليل من كثير.
 ومن الصعب بالنس���بة للمواطن���ني العاديني أن ينظروا 
إلى هذا الوجود اإلس���المي اجلديد على أنه عامل إيجابي، 
وهناك مق���دار كبير من اخلوف وغي���اب واضح للثقة لدى 
األوربيني، وتُطرح أس���ئلة من نوعية: من هم؟ وماذا يريدون؟ 
وتتلئ هذه األسئلة بشكوك أكبر مع انتشار فكرة أن اإلسالم 

عي. وهل يريد هؤالء الناس أسلمة بالدنا؟  دين توسُّ
واس���تحثت املخاوف واملزاعم احلملة التي اس���تهدفت 
املآذن، واجنذب املصوتون إل���ى القضية من خالل التالعب 
بالعواطف واللع���ب على َوتَر املخ���اوف، وحملت امللصقات 
صورة امرأة ترتدي برقعاً، وُرسَمت فيها املآذن كأسلحة على 
علم سويس���ري. وتعني هذه املزاعم: أن اإلسالم ال يتناسب 

في جوهره مع القيم السويسرية«.
ويؤك���د ذلك كاتب أوروبي هو: »إي���ان بوروما« في مقال 
جميل له في صحيفة االقتصادي���ة، فيقول: »إن إرجاع هذا 
التصويت السويسري على حظر بناء املآذن )وهي الفكرة التي 
أتى بها حزب الش���عب السويسري اليميني، من دون مشاركة 
من جانب أي حزب سياسي آخر( إلى »اإلسالموفوبيا« )أي: 

اخلوف من اإلسالم( قد يكون في غير محله.
من املؤك���د أن تاريخاً طوياًل من الع���داوة املتبادلة بني 
املسيحيني واملسلمني، فضاًل عن احلاالت األخيرة من العنف 
اإلس���المي املتعصب، َحَملت عديداً من الناس على اخلوف 
من اإلس���الم على نحو لن جند له مثياًل جت��اه الهن���دوسية 
أو البوذية على س���بيل املثال؛ فاملئذنة التي تخترق الس���ماء 

وكأنها صاروخ، يسهل تصويرها باعتبارها شيئاً مخيفاً. 
ولكن إذا كان السويس���ريون وغيرهم من األوروبيني على 
يقني من هوياتهم؛ فما كان إلخوانهم من مواطنيهم املس���لمني 
أن يثي���روا مثل هذا النوع م���ن اخلوف في قلوبهم. وقد يكون 
هذا هو أُسُّ املش���كلة؛ فمنذ وقت لي���س بالبعيد كانت أغلبية 
املواطنني في الغرب يعتزون بأمور خاصة ليس���ت محل نقاش 

ترمز إلى عقيدتهم وهويتهم اجلمعية. وأبراج الكنائس املنتشرة 
في عدي���د من املدن األوروبية ما زالت تعني ش���يئاً في نظر 
أغلبية الناس. وقليلون هم الذين تزوجوا من خارج ديانتهم... 
ولكن كثيراً من هذا قد تغيَّر، وذلك بفضل الرأس���مالية 
العاملية، والتكامل األوروبي، ووصمة املشاعر الوطنية الناجتة 
عن حربني مأساويتني، ورمبا كان األهم من كل ذلك، تراُجع 
اإلمي���ان بالعقائد الديني���ة على نطاق واس���ع. إن أغلبيتنا 
يعيش���ون في عالم َعلماني ليبرالي متحرر من األوهام، ولقد 
أصبحت حي���اة أغلبية األوروبيني اآلن أكث���ر حترراً من أي 
وقت مضى... ولكن احلياة في عالم متحرر لم تكن بال ثمن؛ 
فالتحرر من العقيدة اإلميانية والتقاليد لم يكن دوماً السبيل 
إلى الشعور بَقْدر أعظم من الرضا، بل كان - على العكس من 

ذلك - سبباً في انتشار احليرة، واملخاوف، واالستياء«. 
إذاً فالس���بب الرئي���س لهذه احلم���الت العنصرية هو: 
الش���عور املرير بفقدان الهوية، واحلس���د للمس���لمني على 
���كهم بدينهم واعتزازهم به، وهذا م���ا أكده الكاتب في  تسُّ
ختام مقاله؛ حيث يقول: »فال بد أن نحس���د املسلمني؛ ألنهم 
ما زالوا متمسكني بإميانهم، وألنهم يعرفون من هم، وألنهم ما 
زال لديهم ما يستحق أن يضحوا بحياتهم من أجله... إن هذه 
املآذن املرتفعة، وأغطية الرأس السوداء، تشكل تهديداً؛ ألنها 
تنثر امللح على جراح هؤالء الذين يشعرون بخسارة إميانهم«.

ولي���س بعيداً ما عب���ر عنه الرئيس الفرنس���ي )نيكوال 
س���اركوزي( في مقال ل���ه بصحيفة لوموند الفرنس���ية من 
تعاطفه مع السويس���ريني الذين صوتوا لصالح حظر املآذن 
ر في الوقت نفس���ه بقيم التسامح واالنفتاح  في بلدهم، وذكَّ
عند الفرنس���يني، ودعا إلى إش���اعة االحت���رام املتبادل بني 

القادمني إلى فرنسا ومستقبليهم.
وفي هذا اإلطار، تنقل صحيفة »التاميز« حثَّ ساركوزي 
املس���يحيني واليهود واملس���لمني وكلَّ املؤمنني - بَغضِّ النظر 
عن معتقدهم - على جتنُّب االستفزاز واملباهاة في ممارسة 

شعائرهم الدينية.
وقد وصف س���اركوزي س���كان أوروبا بأنهم متسامحون 
بطبيعتهم وثقافته���م، لكنهم ال يريدون لنمط حياتهم وطريقة 
تفكيره���م وعالقاتهم االجتماعية أن تتش���وه. ث���م يؤكد أن 
اإلحساس بفقدان الهوية ميكن أن يكون مصدراً ملعاناة بالغة!

هك���ذا يقول الرئيس الفرنس���ي! إذاً فلي���س العيب في 
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اإلس���الم الذي هو رحمة الله للعاملني، وإمنا هو في فقدان 
كثير م���ن األوروبيني لهويته���م، وعدم رضاه���م عن دينهم 

ومعتقداتهم. 
وتقول التاميز: إن احلزب االشتراكي َوُجلَّ طيف اليسار 
الفرنس���ي يقاطعون النقاش الذي أطلقه س���اركوزي بشأن 

الهوية الوطنية.
وتكش���ف الصحيفة عن تلمٍل حتى في أوساط احلزب 
الفرنس���ي احلاكم نفس���ه؛ نتيجة اإلحراج ال���ذي أصابهم 
جراء حملة س���اركوزي احلالية؛ إذ ح���اول كثير منهم النأي 
بنفسه عن تصريحات تلفزيونية ألحد مسؤوليه )وهو عمدة 
لقرية بالشمال الفرنس���ي يدعى: أندري فالنتني(؛ إذ قال: 
»علينا أن نتصرف كي ال نُبتلع أحياًء؛ فهناك عش���رة ماليني 

مهاجر يتقاضون رواتب مقابل ال شيء«.
وأمام هذه احلمالت املغرض���ة والدعايات املضللة التي 
تس���تهدف صدَّ الناس عن س���بيل الله، ومضايقة املسلمني 
وَمنْعهم من ممارس���ة ش���عائر دينهم، وتألي���ب احلكومات 
والشعوب الغربية عليهم وعلى رموزهم الدينية، مستغلني جهل 
شعوبهم باإلس���الم، ومستثمرين كلَّ ما وصلت إليه التقنيات 
احلديثة ووس���ائل اإلعالم املتنوعة واملبهرة لتحقيق غاياتهم 
العنصرية املتطرفة، والتنفيس عن حس���دهم وحقدهم على 
اإلس���الم واملس���لمني كان متحتماً علينا أن نضاعف جهودنا 
ملقاومة هؤالء املتطرفني، وَفْضح باطلهم وحقدهم، والكشف 
عن غاياتهم ودوافعهم، وأال نخضع لظلمهم وابتزازهم؛ ألنهم 

لن يرضوا عنا حتى نتخلى عن ديننا ونتبع ملتهم. 
كما أنه ال يكفي في صد هذه الهجمات الشرسة، وَدْحض 
هذه الدعايات املضلِّلة مجرد الشجب واإلدانة، والصياح والعويل، 
واالس���تنكار الشديد؛ فإن الغنب كل الغنب، بل الغاية في العجز 
والضعف أن يتخطفنا أعداؤنا، ويفتنونا في ديننا، ويش���وهوا 
صورتنا، ويطعنوا في صميم معتقداتنا وقيمنا اإلس���المية، ثم 
د، والعنصرية املقيتة  راح، والتشويه املتعمَّ نقابل هذا الظلم الصُّ
بالشجب واالستنكار، والسب والشتم، ويصبح حالنا كحال ذلك 
الراعي الذي سطا عليه اللصوص فاستاقوا إبله، فلم يزد على 
أن رقى تلة ينظر منها إليهم ويكيل لهم أنواع السباب والشتائم، 
فلم���ا رجع إلى أهله وأخبرهم س���ألوه: فماذا فعلت جتاههم؟ 

فأجاب: أوسعتهم شتماً وساروا باإلبل!

واحملاوالت العنصرية في سويس���را وغيرها من الدول 
الغربية لتش���ويه صورة اإلس���الم وتعبئة الرأي العام كثيرة 
ومتنوع���ة، وأعظم وس���يلة ملواجهتها هي أن نس���تثمر هذه 
احلمالت الظاملة، والدعايات املضللة التي تثير فضول الناس 
وتس���اؤالتهم عن حقيقة اإلس���الم ورموزه وعقائده لصالح 
التعري���ف بديننا، وأنه رحمة الله للعامل���ني، وذلك بأن نبذل 
ر كل الوس���ائل املمكنة، ونوظف وسائل  غاية الوس���ع، ونسخِّ
اإلعالم املتنوعة لشرح حقيقة اإلسالم، وأنه دين أمن وسالم، 
وتعايش وتعاون، ورحمة وعدالة، وحكمة ومصلحة في جميع 
أوامره ونواهيه، وأن جميع أحكامه وتش���ريعاته قائمة على 
سن القس���ط والعدل، والبر واإلحس���ان، وأن ُحْسن اخللق 
واإلحسان إلى جميع اخللق من أجلِّ مقاصد اإلسالم، وأعظم 
العبادات وأحبها إلى الله، وه���ي أثق�ل ما يوضع في ميزان 
العبد املؤمن يوم القيامة، بل إن رس���ول الله # يقول: »إمنا 
بُعثت ألتم مكارم األخالق«)1(، وفي رواية »صالح األخالق«، 
فجعل رس���الته بكل أحكامها وتشريعاتها محصورة بالدعوة 
إل���ى مكارم األخالق، ومحاس���ن العادات، وُحْس���ن التعامل 
م���ع الله - تعال���ى - ثم مع عباده م���ن القريبني والبعيدين، 
واملس���لمني وغير املسلمني، وهذا هو معنى قوله - تعالى -: 

}َوَما َأْرَسْلَناَك إالَّ َرْحَمًة ِلّْلَعامَلنَِي{ ]األنبياء: ١٠٧[.
لنا الله - تعالى - أمانة  وهذا كما أنه واجب ش���رعي حمَّ
ل تكاليفه؛ ألجل هداية الناس وإعالء كلمة الله،  القيام به وحتمُّ
فإنه أفضل وسيلة لصد تلك احلمالت املغرضة، ودحض تلك 
ِت  الدعايات املضللة: }َوَلْوال َدْفُع اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهم ِبَبْعٍض لََّفَســـدَ
اأَلْرُض َوَلِكنَّ اللََّه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعامَلنَِي{ ]البقرة: ٢٥١[، }َواللَُّه َغاِلٌب 

َعَلى َأْمِرِه َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْعَلُموَن{ ]يوسف: ٢١[.  

)1( أخرجه البيهقي في سننه.  

وقد وصف س��اركوزي س��كان أوروبا 
وثقافته��م،  بطبيعته��م  متس��احمون  بأهن��م 
لكنه��م ال يري��دون لنم��ط حياهت��م وطريقة 
تفكريهم وعالقاهتم االجتماعية أن تتشوه. 
مث يؤكد أن اإلحس��اس بفقدان اهلوية ميكن 

أن يكون مصدرًا ملعاناة بالغة!
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ج���������������������الل ال���������ش���������اي���������ب
g e l s h a y e b @ a l b a y a n . c o . u k

أول مدرسة إسالمية في أستراليا
أكدت صحيفة »جولد كوست بولنت« األسترالية أنه مت افتتاح أول مدرسة ابتدائية إسالمية في حي )جولد كوست( 
ت داخل صفوفها ثالثني طالباً، كما أشارت الصحيفة إلى أن إنشاء املدرسة  بوالية )كوين آيالند( بأس���تراليا، والتي ضمَّ

جاء ضد رغبة 1800 مواطن عارضوا بناءها.
ولفتت الصحيفة في تقرير لها إلى أن املدرسة تبنَّت تدريس اللغة العربية، بجانب الدراسات اإلسالمية؛ بصرف النظر 

عن طبيعة املناهج في والية كوين آيالند.      ]جريدة املصري اليوم: 2010/1/26[

المسجد العمالق...توقف
أكدت الس���لطات البريطانية أن خططاً لبناء أكبر مسجد في 

بريطانيا توقفت بزعم أن اجلماعة اإلسالمية التي تقف خلف هذا 

م خطة للبناء في الوقت احملدد. املشروع الضخم لم تقدِّ

وكان املش���روع املزمع إنشاؤه في موقع بش���رق لندن، والذي 

أطلقت عليه وسائل اإلعالم: »املسجد العمالق« قد أثار جدالً منذ 

ع���ام 2007 عندما أُعلنَت اخلطط الطموحة إلقامته للمرة األولى، 

ع الذي يقع  وخاصة بعد أن قالت وسائل إعالم بريطانية: »إن املجمَّ

جنوبي متنزه أوملبياد 2012 سيكون مبقدوره استيعاب 12 ألفاً من 

املصلني، وهو ما يجعل املسجد أحد أكبر مساجد أوروبا«.

ت حتذيراً  وق���ال مجلس نيوهام في بيان ل���ه: »إن احلركة تلقَّ

من أنها يجب أن تغادر املوقع وتزيل املس���جد املؤقت وذلك خالل 

يوميني فقط؛ وإال ستس���عى الس���لطات إلى »إجراء إجباري« من 

خالل احملاكم، وأكد كذلك على أنه: »إذا ظل شاغلوا املوقع يعملون 

بعد نهاية فترة االمتثال، فإنه ميكننا اللجوء إلى احملكمة؛ ألن هذا 

سيصبح مخالفة جنائية«.

ويُذَكر أن شرق لندن سيستضيف أوملبياد 2012، وتتعدى نسبة 

املس���لمني في بعض أحياء املنطقة 70 %. ويشير مراقبون إلى أن 

أحد أس���باب فوز لندن هو دعم املسلمني للملف البريطاني؛ حيث 

يقطن فيها 400 ألف مسلم.
]جريدة الرياض السعودية: 2010/1/19[

] مرصد األحداث [

مرصد األخبار

استيطاٌن فلسطيني
في مشهد غير مسبوق، بدأت ثالث جرافات 
فلس���طينية عمالقة عملي���ات َحْفر وتهيد في 
منطق���ة جبلية لبناء مدينة فلس���طينية جديدة 
يُفترض أن تتس���ع لنحو 40 ألف نس���مة، وذلك 
على مس���احة 6300 دومن شمال مدينة رام الله 
في الضفة الغربية، بقيمة إجمالية تتعدى 700 

مليون دوالر.
وتق���ع املدينة التي حتمل اس���م: »الروابي« 
في منطقة جبلية حتيط بها 3 قرى فلسطينية، 
ومس���توطنة إسرائيلية ش���مال مدينة رام الله، 
وتأتي املنطقة التي ستش���ملها عملية البناء في 
أراٍض منخفض���ة عن قرية عطارة ش���مال بلدة 
بيرزيت، وتتد املنطقة ش���ماالً حت���ى قريتَي: 
عج���ول وعبوين، ومن اجلنوب تقع مس���توطنة 

عطيرت اإلسرائيلية.
وص���رح بش���ار املص���ري مدير الش���ركة 
الفلس���طينية املش���رفة على بناء املدينة بقوله: 
»املدينة ليست اس���تيطاناً؛ ألن صاحب األرض 
ال يس���توطن أرضه، لكن هي محاولة فلسطينية 
لتثبيت الفلس���طينيني عل���ى أرضهم؛ للحد من 

االستيطان اإلسرائيلي«. 
 ]شبكة فلسطني اإلخبارية: �010/1/11[
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] مرصد األحداث [

»ما بعد الكولونيالية«
الكولونيالية، تعني: احتالل دولة لدولة أخرى خارج حدودها )سياس���ياً واقتصادياً( باالعتماد على القوة العسكرية، 

وهي أقرب إلى مفهوم االستعمار املتداول في كتب التاريخ.
أما مصطلح )ما بعد الكولونيالية(؛ فهو من املصطلحات الش���ائعة في الس���احة الثقافية، وإن كان فيه من الشمولية 

واالتساع ما يجعله يُستخَدم في أكثر من مجال.
ويُقَصد به - إجماالً - ما بعد املوجة االستعمارية أو االحتالالت العسكرية للبلدان.

ويؤكد كريس دوهمان في قاموس���ه )أفكار ومفكرون( على أن »داللة مصطل�ح ما بعد الكولوني�الية ال تتضمن فقط 
ما بعد املرحلة االستعمارية، بل إنها محاولة نقدية أيضاً، والتي تبرز من االستعمار لتصارع أُُسَسه«.

ث مفكرون غربيون عن مصطلح ما بعد االستعمارية، ومنهم: )لبيل اشكرونت، وآالن لوسون، وجاريت جريفيت،  ولقد حتدَّ
وهيلني تيفني، وباتريك ويليامز، والورا كريس���مان (، فضاًل عن الكاتب األمريكي من أصل فلس���طيني: )إدوارد سعيد( الذي 

ع مباحثه. ال سيما في كتابه: )االستشراق(، والذي شفعه بكتاب آخر هو: )الثقافة واإلمبريالية(. ر هذا املصطلح ووسَّ طوَّ
ق إليه���ا أدب ما بعد الكولونيالية، قضية: الهوية والصراع النفس���ي، وكذلك )الكتابة  وم���ن أهم القضايا التي تطرَّ
النس���وية(؛ حيث إن النساء واألطفال هم الضحايا احلقيقيون ملآسي احلروب والنكبات في املستعمرات، وما جرى على 

ا بعد الكولونيالية. الناس بسبب االستعمار: من فواجع ومواجع - حسب املفهوم - أل�مَّ
 ]من مقال: »القراءة النسوية لـما بعد الكولونيالية...رؤية شرعية«، أحمد عمرو: ��009/1/1[

مراكز لتأهيل ضحايا المرأة!
ف���ي بادرة غريبة من نوِع�ها جرى افتتاح مركَزي�ن ل� »رعاية األزواج« في سويس���را، وهو ما مييط اللِّ�ثام عن ُع�نف 

الزوجات بحقِّ أزواجهن هناك؛ فقد اْفتُتَحت »احملطة الوسطى« )Zwüschehalt( كأول مركز في البالد لرعاية الرجال 

الذين يتعرضون للض�رب من نس���ائهم، ويستوعب املركز عشرة أشخاص من الرجال واألطفال ملدة ال تزيد عن شهرين، 

لُّ مشاكلهم.  ويجري تقدمي امل�شورة والعون للنزالء؛ ريثما حُتَ

وبعده���ا بقليل جرى افتتاح مركز: »Erlenbach« على ضفاف بُ�حيرة زيورخ؛ ليقوم بعمل األُولَى نفس���ه؛ إال أنهما 

منفصالن تاماً.

وأظهرت اإلحصاءات التي نشرتها VeV الدهشة؛ وذلك للُع�نف الذي تُ�مارسه النساء ضد الرجال: 39 % من حاالت 

الُع�نف األَس�ري في سانت غالن، و 25 % في زيورخ، و 20 % في بازل، و 19 % في فريبورغ.
 ]سويس إنفو: �010/1/4[

الموسوعة السياسية

عامة تعجب
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سجلت املؤسسات التي تدير ألعاب اليانصيب وسباق 
اخلي���ل وكازينوهات القمار - بحس���ب وكالة الصحافة 
الفرنس���ية - أرباحاً زادت عل���ى 21 مليار يورو خالل 
ع���ام 2009، مع العلم أن أرباح ن���وادي القمار تراجعت 
بنس���بة 9 % خالل العام املاضي، وال يأخذ رقم األرباح 
في احلس�بان املبالغ التي ينساها الالعبون في األجهزة 
الت�ي يج�ري اللعب فيها بالِقَط����ع النق�دية الصغي�رة، 
وال املراهنات غير الشرعية – من ِوجهة نظرهم - على 
النتائ���ج الرياضية، وال املقامرة عب���ر املواقع األجنبية 
العديدة املنتشرة على اإلنترنت ويرتادها عشرات اآلالف 

من الفرنسيني.
 ]الشرق األوسط: �010/1/11[
أوضحت إحصائي���ات صادرة ع���ن األمم املتحدة 
أن عام 2009 كان األكثر دموية بالنس���بة للمدنيني في 
أفغانستان؛ حيث لقي 2412 مدنياً حتفهم، بزيادٍة َقْدرها 
14 % عن العام السابق، أي: بارتفاٍع نسبته 14 % مقارنة 

مع حصيلة سنة )2008(، والتي بلغت 2118 شهيداً.
ومن جهة أخرى اعترف اجليش األمريكي بأن أعلى 
حصيلة قتلى من جنوده في ع���ام )2009(، هي: )317 
قتي���اًل( باملقارنة مع حصيلة ع���ام 2008 )155 قتياًل(، 

حسب بيانه.
 ]مركز أنباء األمم املتحدة، والشعب اإللكترونية: ��010/1/1[

أشارت أرقام نش���رتها وزارة اخلزانة في واشنطن 
مؤخراً إلى أن العجز في موازنة الدولة األمريكية سجل 
رقماً قياسياً جديداً؛ وذلك أن شهر ديسمبر كان الشهر 
اخلامس عشر من العجز على التوالي، والذي بلغ العجز 
فيه 91.854 ملي���ار دوالر، أي: 77.5 % أكثر من عجز 
عام 2008، ويعد هذا أكبر عجز مالي لش���هر ديسمبر 

في سجالت الوزارة.
كما بيَّنت األرقام »أن العائدات الش���هرية تراجعت 
بنس���بة 8 %؛ لتصل إلى 218.919 مليار دوالر«، وزادت 
مبقابلها النفقات بنسبة 6 % َوْفَق الوتيرة السنوية؛ لتصل 

إلى 310.773 مليار دوالر.
]ميدل إيست أونالين: �010/1/14[

توق���ع تقرير اقتص���ادي أصدرته ش���ركة »األهلي 
كابيتال« الذراع االس���تثمارية ل� »البنك األهلي« أن يتجه 
االقتص���اد اخلليجي نحو نط���اق تريليونَي دوالر خالل 
العقد املقبل، مدعوماً بالنفط والنمو الس���كاني والتنويع 

الذي حتفل به املنطقة.
وتش���ير الش���ركة في تقريرها حول آفاق االقتصاد 
اخلليجي إلى وج���ود عدد من احلقائق التي تدعم ذلك 
التأكيد، مبيِّنة أن دعائ���م االقتصاد الكلي جذابة، ومن 
ش���أنها ضمان معدالت منوٍّ اقتصادي متس���ارع خالل 
األعوام املقبلة، باإلضافة إلى أن األسواق الناشئة بشكل 
عام شهدت تصحيحاً أخف بكثير خالل فترة االنكماش 

التي حدثت أخيراً.
 ]مركز اخلليج في اإلعالم: �010/1/17[

أفادت احلكومة اليمني���ة و »املعهد الدولي لبحوث 
سياس���ات األغذية« بأن 7.5 مليون مينيٍّ يعانون نقصاً 
ل على املس���توى الوطني  في الغذاء، وهو ما يجعل املعدَّ
يس���اوي 32.1 %، وأطلقت احلكومة اليمنية في ورشة 
ن معلومات وبيانات  عمل بصنعاء أطلس���اً رقمياً يتضمَّ
الت انتش���اره على مستوى  متعلقة باألمن الغذائي ومعدَّ
احملافظ���ات واملديري���ات، وحاالت س���وء التغذية لدى 
رة بأكثر من 50 % على مس���توى  األطف���ال، تلك املق���دَّ
البالد، ومؤشرات: الزراعة، واملناخ، واألمطار، والصحة، 

والتعليم، واألسواق، والتجارة، في مناطق البالد.
]موقع الشورى نت اليمني: �010/1/�0[

ذكرت إحصائيات رس���مية صادرة عن مكتب وزير 
الداخلية البريطاني تسجيل 21.618 قضية هتك عرض 
واغتصاب وحترُّش في الفترة ما بني أبريل 2008 ومارس 
2009 بنس���بة حال�ة واحدة من بني سبع ملن ال تتجاوز 
أعمارهم 10 أعوام بينما مت تسجيل 1000 حالة ملن تَِقل 
أعمارهم عن اخلامس���ة، وذلك في جميع أنحاء اململكة 
املتح���دة البريطانية، ولقد جاءت هذه اإلحصائيات بناًء 
على طلب اجلمعية الوطنية ملكافحة جرائم العنف ضد 

األطفال.
 ]وكالة األنباء الكويتية »كونا«: �010/1/�5[

مرصد األرقام
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للقوات  الزلزالي«  »السالح  هل  س: 
البحرية األمريكية هو السبب الحقيقي 

وراء وقوع كارثة زلزال هايتي؟
ج: نُشرت مؤخراً تقارير صحفية تؤكد أن الزلزال 
املدم���ر لهايتي ليس هو اجلان���ي احلقيقي فيما أصابها؛ 

وإمن���ا لألمر أبعاد أخرى تتعلق بتج���ارب علمية أمريكية 

لقواته���ا البحرية عن طريق س���الح يس���مى: »الس���الح 

الزلزال���ي«. تواصلت ^ مع خب���راء ومتخصصني في 

مجال اجليولوجيا، وفي املجال العس���كري والسياس���ي 

للوقوف على حقيقة األمر، فكان األمر في رأيهم:

أن ك�ارث���ة هايتي، ه�ي ك�ارثة طبيعي�ة له�ا أس���بابها 

وال دخل ألميركا أو غيرها فيها، ومن أس���باب ذلك - كما 

يعددها الدكتور س���امي اخلريبي »املتخصص في الشبكة 

القومية للزالزل التابعة ملركز الدراسات والبحوث الفلكية 

واجليوفيزيائية في مصر« -: 

أوالً: أنه ال يوجد أي سالح علمي يستطيع أن يتسبب 

ف���ي حدوث مثل هذا الزلزال؛ حتى ولو كان تفجيراً نووياً 

ناجتاً عن 500 ألف طن من املتفجرات.

ثانياً: أن منطق���ة هايتي هي منطقة تدخل في حزام 

الزالزل، وفيها نش���اط تركيبي لطبق���ات األرض بصورة 

عالية، يعاني من عناصر الضغط، والشد واجلذب.

ثالثاً: الس���بب الرئيس في تدمير هايتي ليس الزلزال 

نفس���ه، وإمنا هو حدوثه داخ���ل أرضها، من طبقة قريبة 

جداً من سطح األرض.

رابع���اً: َفْقر الدولة ومس���تواها العلمي واالقتصادي 

املتدني؛ فجاءت املباني غير محصنة ضد الزالزل. 

ويضيف الدكتور عبد الله األشعل »اخلبير السياسي 

املصري، ومس���اعد وزير اخلارجية املصري األسبق«: إنه 

من حيث املبدأ ليس مس���تبعداً ع���ن أميركا أن تقوم بأي 

ش���يء، وخاصة أنه يعضد هذا األمر أن عالقتها بهايتي 

م اإلغاثة بطريقة  تشوبها بعض الشكوك، منها: أنها لم تُقدِّ

فعالة، واس���تبعاد األمم املتحدة من تقدمي املس���اعدات، 

واته���ام بعض الدول لها بأنها احتلت هايتي، ومع كل ذلك 

لس���ت مطمئناً بنسبة كافية إلى أن أميركا قامت بإحداث 

هذا الزلزال.

ويتفق األستاذ الدكتور محمد جالل اإلبياري »أستاذ 

اجليوفيزي���اء بكلية العلوم، جامعة حلوان، ومتخصص في 

شؤون الزلزال« مع اخلريبي، ويضيف: إن التقرير املذكور 

يقول: إن السالح الزلزالي قام بتجربة قبل ذلك في مدينة 

ل أية  أوريكا بكاليفورنيا بقوة 6.5 درجة؛ إال أننا لم نسجِّ

زالزل ضربت منطقة أوريكا.

فضاًل عن أن منطقة هايتي، فيها ما يُعرف ب� »الصدع« 

أو الفالق؛ وهو املتسبب األساسي في حدوث الزالزل. هذا 

الفالق يقع ضمن تركيب���ة جيولوجية تلتقي فيها صفائح 

تكتوني���ة، يحتك بعضها بالبع���ض اآلخر في حركة أفقية 

»الصفائ���ح الكاريبية، وصفائح أميركا الش���مالية«، وهو 

األمر الذي ي���ؤدي إلى إزاحتها مبس���افة 10 ملليمترات 

س���نوياً، وانزياح الصفائح األولى إلى الشرق، وقد وقعت 

الزالزل في أحد فروع الصدع الزلزالي الذي لم يشهد أي 

اهتزازات على مدى 200 عام تقريباً.

ولذا؛ فقد ظلت الضغوط املتواصلة تتراكم فيه بسبب 

احتكاك الصفائح بعضها مع البعض اآلخر، حلني وصول 

الزمن الذي حتررت فيه كل الطاقة املختزنة في املنطقة، 

فكان الزلزال.

]بتصرف... من مقال: »االنطالقة اإلقليمية التركية... ملاذا؟ وكيـف؟«، د. باكينام 

الشرقاوي: �009/1�/15[

)س( و )ج(
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- ال يوجد أي مظهر لإلس���الم واملس���لمني في كوريا 
الشمالية؛ نظراً ألن النظام الشيوعي هناك ال يقبل بوجود 
أي مس���لمني أو ديانات أخرى؛ فالش���يوعية هي العقيدة 
الس���ائدة في كوريا الش���مالية حت���ى اآلن؛ إال أن األمر 
ية  يختلف بالنسبة لكوريا اجلنوبية التي يُِقر دستورها بُحرِّ

االعتقاد. 
- عدد سكان كوريا اجلنوبية 49 مليون نسمة. 

- عدد األقلية املسلمة في كوريا اجلنوبية : 300.000 
مسلم. 

- عدد جنس���يات األقلية املس���لمة 14 جنسية ل� 14 
دولة ما بني: كوريني وإندونيسيني وماليزيني وأمريكيني. 

- عدد األديان في كوريا اجلنوبية 207 أديان، ابتداًء 
من الديانات القدمية، مثل: التشونوكية والشمانية والبوذية 

والكونفوشيوسية وانتهاء بالنصرانية واإلسالم. 
- ُعُمر اإلس���الم في كوريا اجلنوبي���ة 55 عاماً منذ 
دخول���ه إليها عن طري���ق اجلنود األت���راك الذين جاؤوا 
حلماية كوريا اجلنوبية من خطر الزحف الشيوعي القادم 

من كوريا الشمالية ضمن قوات األمم املتحدة. 
– يتجمع املس���لمون الكوريون في 3 مدن، هي: )سيول 

وبوسان وكواجنو(.  
- مت االعت���راف باحت���اد املس���لمني الكوري���ني عام 

1976م. 
- مت افتتاح املسجد واملركز اإلسالمي في سيول عام 

1976م. 
- ع���دد الزوار الكوريني الذين يت���رددون على املركز 
اإلسالمي في سيول يوَمي: السبت واألحد من كل أسبوع 

يتجاوز 300 زائر. 
 - ع���دد العمال الكوريني العاملني في البالد العربية 

200.000 عامل. 
- نسبة املتدينني في الشعب الكوري جتاوز 50 %  من 

إجمالي عدد السكان. 
- يشكل البوذيون حوالي 23 % من عدد السكان بينما 
ميثل املس���يحيون 26 %: )19.6 % بروتستانت، و 6.6 % 
كاثولي���ك (،  باإلضافة إل���ى 49.3 %  ال ينتمون إلى أي 

ديانة، و 1.3 % غير معروف ديانتهم )حس���ب إحصائية 
موقع »fact book« لعام 1995م.  

- نس���بة املسلمني الكوريني من إجمالي عدد السكان 
 .% 0.6

- توجد بلدة صغيرة وس���ط حوالي عشرين قرية في 
كوريا اجلنوبية تسمى: )ساساجن – يوجن – دي(، يسكنها 
حوالي 700 نسمة اعتنقوا اإلسالم جميعاً في عام 1997م، 
وبدأ أحد رجال الدعوة في القرية بنش���ر حقائق اإلسالم 

في القرى املجاورة. 
- أول كوري فكر في ترجمة معاني القرآن الكرمي إلى 
اللغة الكورية، هو: )د. كيم يوجن سني( أستاذ اللغة العربية 
في جامعة هانكوك، والذي آمن بكل قيم ومبادئ اإلسالم؛ 

ى نفسه: عثمان.  فأشهر إسالمه وسمَّ
أق�����رت املنظ��مات اإلس���المية في بع���ض البلدان 
العربية ه���ذه الترجمة وقامت رابطة العالم اإلس���المي 
ف���ي مكة املكرمة بطبعها على نفقته���ا اخلاصة ووزعتها 
على املس���لمني املتحدثني باللغة الكورية، كما قام املترجم 
بإعداد دراس���ة عن س���يرة النبي # وترجمة األحاديث 

النبوية الشريفة. 
مواقع ذات صلة:

 HYPERLINK «http://www.islamkorea.com/
english/index.html» http://www.islamkorea.
com/english/index.html

HYPERLINK «http://www.koreanarab.net» 
http://www.koreanarab.net

 HYPERLINK «http://www.themwl.org» 
www.themwl.org

 HYPERLINK «http://www.islamhouse.
com/ip/185680» http://www.islamhouse.com/
ip/185680

األقليات اإلسامية

العدد 64271
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] قصة قصيرة [

شهيق العصفور

- ليتك لم تأِت أبداً يا عيد! أو تأخرت حتى تتفتح براعم 
الفتوة في مساكب اجلسد...

- آه يا عيد! ملاذا عدت بهذا الشكل؟ 
عيد متِعب، يزيد التوتر توتراً، يغطي األجس���اد الباردة 
مبعاط���ف األنني، في ليلته )العيد( أمس���ك الطفل الذي لم 
يتجاوز اخلامسة من عمره بيد أبيه وأخذ يهزها ويبكي: بابا! 

خذني إلى ماما... أريد ماما...
أمسك األب بُسبحة من الهم ال ينتهي العد فيها، ثم دخل 
في مغارات الصمت الرهيب، وقب���ل أن ترتفع راية الهوس، 
ه إلى صدره، مسح دموعه، قبَّله، وفي داخل حقل الكآبة  ضمَّ
ثه عن األلعاب الكثيرة  الذي دخله رغم���اً عنه، هدهده، وحدَّ
التي سيش���تريها له... عن الشوكوال والفواكه اللذيذة... عن 
العيد والزيارات الكثيرة التي سيقومان بها... عن فرح قادم 

كالربيع... وعن املدرسة عندما يكبر قلياًل...
لكن الطفل رفض أن ينتمي للهدوء، ورفض كل اإلغراءات 
وظل يطال���ب بحقه ككل األطفال، عندئ���ٍذ أخرج من جيب 
ذاكرت���ه حكاية جميلة مثل ضحكة طف���ل ونثرها في أذنيه، 
ولكن حني حتولت الكلم���ات إلى عصافير تطير نحو البعيد 

خرج من دائرة املنطق وصرخ وهو يأتي حركات عش���وائية: 
متى سأحلق بها وأرتاح؟

أه، ثم مسح شعره بحنان  أ نفسه وهدَّ لكنه ما لبث أن هدَّ
ووعده أن يأخذه إليها في الصباح.

قبل أن ينهض الصبح من نومه، مسح الطفل النعاس عن 
عيني���ه... دار بنظراته في الغرفة... تطلَّع إلى ثيابه اجلديدة 
املعلقة على احلائط فلم يشعر بالبهجة، اقترب من أبيه الذي 
كان يتصنَّع النوم قائاًل: بابا! انهض يا بابا! لنذهب إلى أمي.

فت���ح عينيه ببطء ونظر إليه بأس���ًى وكاد يجهش ببكاء 
حاد مصحوب بتوجعات آالمه؛ غير أنه تالك نفسه، داعبه 
قلياًل، ثم ألبسه ثيابه اجلديدة، وحاول أن يجلب له من سماء 
ثه عن أشياء كثيرة لعله ينسى،  العذاب س���رب حمام... حدَّ
لكنه رفض النسيان، وأمام اإلصرار واحلرائق التي استندت 
على روحه ودمه، أمسك بيده ومضى به برفقة قنديل اجلراح 

إلى حيث ترقد األم.
ج���لس أم������ام كوم����ة ت����راب ت���رتف���ع فوق�����ها 
ش���اهدة حجرية، أجلس الطف���ل في حضن���ه، قبَّ����������له 
وهو ينت���حب بص���مت، وق�����ال بص����وت أشبه بالهمس: 

ب��������س��������ام ال������ط������ع������ان
bassamtaan@yahoo.com
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هذه هي أمك يا ولدي! إنها تنام هنا منذ أسبوع.
تطلَّع الطفل بدهش���ة إلى كومة الت���راب، ثم إلى القبور 
الكثيرة وطرح أس���ئلته البريئة: ملاذا ه��ي نائم��ة هن��ا؟ ملاذا 

ال تنهض وتأتي إلى البيت؟
ثم قال وهو يش���ير إل���ى القبور: مل���اذا كل هذه البيوت 

صغيرة؟
اغرورقت عيناه بالدموع، وأعلن هزميته أمام األس���ئلة، 
وح�ني طال صمته صاح الطف���ل: ماما...! ماما...! انهضي 

يا ماما...! ماما...!
أضاف حني لم يسمع جواباً: ملاذا ال ترد؟

- إنها نائمة يا بني! ال تبِك، سأحكي لك حكاية جميلة. 
قالها حني دخل الطفل في حقل البكاء.

د، فما كان منه إال أن حمله بني ذراعيه وعاد  رفض وترَّ
به إلى البيت رغماً عنه.

منذ أن فقد ش���ريكته في احلياة وهو يأرق من الصباح 
إلى الصب���اح، ميتطي صهوة العذاب، ويدق باب النس���يان، 
تاج، ومع صداه الذي يصدمه ينبثق أمامه وجهها  فيرجعه الرِّ

الذي طاملا هدهده في الليالي.

حياته أضحت بال معنى... بال هدف... بال روح... حياة 
كالوباء... كالصمت الس���رمدي، ونفسه مفجوعة، مشروخة، 
ومش���حونة بألف رغبة ورغ�بة. أما وجهه، فهو دائماً منكسر 

وشاحب كلون أوراق اجلرائد القدمية.
أي���ام عدة والطفل ال ميل من البكاء، يريد أن يكون كابن 
اجليران، يذهب مع أمه إلى احلديقة، يعان�قها وتعانقه، ينشد 

لها وتنشد له، يلثم وجهها وتضمه إلى حضنها الدافئ.
في ليلة ال تش���به الليالي، كان األب يتقلب في فراش���ه، 
وحني وقعت نظراته على الطف���ل النائم في اجلهة املقابلة، 
قال في نفس���ه: »يجب أن أبحث له ع���ن أم أخرى، عندها 

سينسى وسيعود الدفء إلى هذا البيت«.
ل���م يتأخر كثيراً عما أراد، دخ���ل إلى البيت ومعه امرأة 

مرشحة ألن تكون أماً وزوجة.
قال مبرح: تعال يا »عبودي!« وسلِّم على ماما.

ترك طائرت���ه الصغيرة ونظر إليه���ا بعينني مجهدتني، 
فبدت له مثل كائن غريب، وفجأة انس���اب الهلع إلى قدميه 
الصغيرتني، وفي الشارع الواس���ع كان قلبه عصفوراً حتوَّل 

شدوه إلى شهيق خافت.

] قصة قصيرة [
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 )*( كاتب فلسطيني.

] عين على العدو [

كمني أوقع صاحبه:
من األهمية مبكان تسليط الضوء على أبرز »اخلروقات« 
اها الس���فير التركي في ذلك  الدبلوماس���ية املهينة التي تلقَّ

احلادث:
1 - ج���رى اس���تدعاؤه بص���ورة س���ريعة؛ للتعبير عن 

االحتجاج على تصريحات رئيس حكومته ضد تل أبيب.
2 - جتاهل نائب وزير اخلارجية مصافحة السفير.

3 - أجلسه على مقعد منخفض عن املقاعد التي يجلس 
عليها نظراؤه الصهاينة.

م له أي مشروب. 4 - لم يقدِّ
5 - مت االكتف���اء بوض���ع العلم اإلس���رائيلي دون العلم 

التركي على املنضدة التي تتوسط مقاعدهم.
6 - طالبت وزارة اخلارجية مصوري وس���ائل اإلعالم 

بالتركيز على هذه األمور!
احمللل السياسي »ش���لومو تس���زنا« علَّق في صحيفة 
»إسرائيل اليوم« على األزمة الدبلوماسية بقوله: »إن طقس 
اإلهان���ة الذي أجراه نائب وزير اخلارجية للس���فير التركي 

أمام عدس���ات التلفزيون أصبح أزمة حقيقية في العالقات 
بني أنقرة وتل أبيب«، في ظل ارتفاع لهجة االنتقادات التركية 

املتواصلة ضد جرائم احلرب الصهيونية في قطاع غزة.
وقد اختار »شمعون ش���يفر« كبير املعلقني السياسيني 
في صحيفة »يديعوت أحرونوت« الرد على ما س���بَّبه نائب 
الوزي���ر من ردود ِفْعل إقليمية ودولي���ة غاضبة على الكيان 
الصهيوني بقوله: »التوبيخ الدبلوماسي املهني لم يكِف وزارة 
اخلارجية. ومسرحية االستخفاف التي أخرجها نائب الوزير 
تبدو وكأنها مأخوذة من عهد السالطني، وإلكمال املسرحية 
كان ينقص فقط الطلب من السفير الدوس على علم تركيا. 
ولئن تخصص وزير اخلارجية ذاته باملس املنهجي بعالقاتنا 
مع جيراننا، فإن نائبه ينجح في ترجمة هذه السياس���ة إلى 

لغة مسرحية مخجلة«. 
وكان »إيتان هابر« رئيس ديوان رئيس احلكومة السابق، 
األكثَر جرأة في انتقاد هذا الس���لوك األخرق من ِقَبل وزارة 
اخلارجية، بقوله: »ِلِعلْم دبلوماسيينا »األغبياء«؛ فإن تل أبيب 
احملاَصرة حتتاج أنقرة أكثر مما حتتاجها األخيرة بأضعاف؛ 
ألن »بنيام���ني نتنياهو، وإيهود باراك« وغيرهما يس���معون 

د. عدنان أبو عامر)*(

»انتكاسة«صهيونية
 بعد أزمة

»املقعد التركي املنخفض«

ما زالت احللبة السياس��ية والدبلوماس��ية واإلعالمية يف الكيان الصهيوين تع��ج بتفاعالت التعامل املهني من 
ِقَبل نائب وزير اخلارجية الصهيوين أمام السفري التركي يف تل أبيب.

به ذلك من خيبة أمل مل تتعود عليها الدولة العربية، إال  ورغم االعتذار الصهيوين للدولة التركية، وما س��بَّ
أن األزمة مل تنتِه عند هذا احلد، ومجيع املؤشرات الصادرة من تل أبيب وأنقرة تنبئ بأن: »شهر العسل« الذي دام 

بينهما لعقود عديدة أصبح خربًا من املاضي.



69العدد 68271 العدد 271 69العدد 68271 العدد 271

] عين على العدو [
ش���تائم »أردوغان«، فيصمتون ويُنِزلون رؤوسهم، ويأَملون بأن 

تر املوجة العكرة من فوق رؤوسهم، ويعرفوا ملاذا؟
و نظر وزير اخلارجية األسبق »يوسي سريد« إلى التبعات 
السياسية والتاريخية ملا أسماها ب�: »الفضيحة الدبلوماسية« 
وآثارها على ترس���يخ عزلة الصهاينة على مس���توى العالم، 
بقول���ه: »كان »بن غوريون« يرمي إلى إعادة الش���عب اليهودي 
إل���ى التاريخ وعائلة األمم، لكننا من جهتنا نُِصرُّ على أن نكون 
االبن الش���اذ األهوج؛ إذ يعيدنا »نتنياهو وليبرمان« إلى الغيتو 
املغل���ق املفصول، ويحيطوننا بجدار وس���ور. إن ما حصل في 
وزارة اخلارجية ال يعطي شهادة على ثقة بالذات، بل العكس؛ 

إنه يُظِهر ضعفاً وكأننا ما نزال عبيداً لفرعون!
مسلسل القطيعة:

بعد االكتفاء بجولة س���ريعة على أبرز ما تناولته وس���ائل 
دة بالس���لوك غير  اإلع���الم الصهيونية م���ن تعليق���ات مندِّ
الدبلوماسي لوزارة اخلارجية، يبدو من السطحية مبكان النظر 
إلى هذا احلادث بصورة جزئية، دون األخذ بعني االعتبار أبرز 
مالمح األزمة ب���ني تركيا والكيان الصهيوني منذ عام تقريباًَ، 

وإليك الشواهد التالية:
1 - املوقف الش���هير ل���� »أردوغان« حني انس���حب من 
جلسٍة َجَمعتْه بالرئيس الصهيوني »بيريز« في مؤتر دافوس 
بسويسرا؛ احتجاجاً على عدم إعطائه الوقت الكافي للحديث 

عن العدوان على غزة.
2 - َمنْع تركيا اجليش الصهيوني من املشاركة في مناورة: 
»نسر األناضول«، وأرجعت هذا املوقف إلى القلق العام بشأن 

العملية العسكرية اإلسرائيلية على غزة.
���دة في تل أبيب جتاه  في املقاب���ل، ال تبدو الصورة موحَّ
م البرامج التلفزيونية  انتقاد وزارة اخلارجية؛ فقد كان مق���دِّ
السياسية األشهر في الكيان الصهيوني »دان مرغليت«، أكثر 
ة في توجيه اتهامات قاسية والذعة للموقف التركي، مؤكداً  حدَّ
أن أنق���رة - فعاًل - تريد العودة إلى مرحلة »الرجل املريض«؛ 
إذ يق���ول: إنها حلظة جنون تصي���ب تركيا بقيادة »أردوغان«، 
وهو يتصرف ك� »املخدر«، ويحتاج كميات متزايدة من املخدر 
ذي الرائحة »غير الس���امية«. كل يوم يجلب معه توسيع »وباء« 
التحريض، ولعله يفكر باستعادة عهد اإلمبراطورية العثمانية، 
الذي انتهى في نهاية احلرب العاملية األولى، ولن يعود أبداً«.

بينما كان البروفس���ور »إف���رامي عنبار«، أس���تاذ العلوم 
السياس���ية في جامعة بار إي���الن، ومدير مرك���ز )بيغني - 

السادات(، أكثر صراحة وعقالنية حني طالب صناع القرار في 
تل أبيب بالت�روي في ردِّ الفع��ل »املتشنج« جت��اه تركي��ا؛ ألنه 
اًل، برغ��م العالم��ات الكثيرة التي  - كما قال -: »ما أزال متأمِّ
تش���هد بأنها )أي: تركيا( أخذت تنزلق في منحدر »التطرف 
اإلس���المي«؛ فإن إس���رائيل ملَزمة إلى جانب العالم الغربي 
بجذب »الدميقراطية التركية« نحوها؛ ألن خس���ارتها لصالح 
ما وصفه ب�: »اإلس���الم املتطرف« ستكون ضربة استراتيجية 

شديدة للكيان والغرب«.
؛ فإن البرود احلاصل ف���ي العالقات الصهيونية  وم���ن ثَمَّ
التركية )وإن جاء محصلة لتراكمات سياسية وأمني��ة( يشي��ر 
- كما تقرأ ذلك احملاف���ل الصهيونية جيداً - إلى قرار تركي 
ي ب� »النأي« عن تل أبيب مهم���ا كان الثمن غالياً، ومهما  ِج���دِّ
كانت واشنطن سخية في دفع مليارات الدوالرات؛ لتمويل جدول 

أعمال العالقات العسكرية األمنية )الصهيونية التركية(.
وهو ما َخلَص إليه »رون بن يش���اي« رئيس ديوان اإلعالم 
في مكتب الرئي���س الصهيوني حني قال: »يجب أن نصل إلى 
ة«؛ إذ علينا االعتراف بأن أنقرة، في الوقت  َفْهم احلقيقة »املرَّ
الراهن - على األقل - توقفت عن أن تكون شريكاً استراتيجياً 
أمنياً موثوقاً لنا، وهي حقيقة تثِّل ضرراً فعلياً ألمننا القومي، 

وكل من ينظر في خريطة املنطقة سيفهم ذلك دون صعوبة.
وهو ما دفع بجملة من األوس���اط داخل احملافل األمنية 
واالستخبارية الصهيونية للحديث عن حلول لكيفية الرد على 
ب من  األزمة؛ حيث نصح »يوس���ي يهوش���ع« الصحف���ي املقرَّ
األجهزة األمنية بأن: »االنبطاح« أمام األتراك لن يجدي نفعاً 
ف�ي ه����ذه املرح�لة؛ ألن احلك�ومة ف����ي أنقرة – حالياً على 

األقل - مصممة على »هجر« التحالف مع تل أبيب!
الس��وداوية  الص��ورة  م��ن  بالرغ�����م  أخي�����رًا: 
يف العالق��ة القائم��ة ح���الي��ًا ب��ني ت��ركي��ا والكي��ان 
الس��لوك  لطب���يع��ة  املراق����ب  ف�����إن  الصهي��وين؛ 
الس��ياس��ي الصهي��وين جت����اه الت���وت��ر احلاص��ل مع 
ت���ركي��ا، خي��رج بق�����ناع�����ة أن ت��ل أبيب لن تواصل 
إع����الن غضب���تها - ع��لى األقل إعالميًا ودبلوماس��يًا 
- لس��بب هام )جيوسياسي( بالدرج���ة األول���ى، وهو 
أن م��وقع ت����رك���يا )جغرافيًا واس��تراتيجيًا وسياسيًا( 
ال جي����ب أن خيض���ع من ِوجَهة نظ��ر الصهاينة لردود 
الفع���ل »الزِنقة واملنفعل��ة«، بل جيب أن تع���اد األمور 

إىل نصاهبا، على نار هادئة؛ فهل تنجح يف ذلك؟
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انتماؤهم الفكري:
إخ��وان الصفا: مجاع��ة فكرية ظه��رت بالبصرة 
يف الق��رن الرابع اهلج��ري. وه��م يف الظاهر مجاعة 
��اء؛ س��لموا  م��ن األصدق��اء العق��الء، واإلخ��وان األلبَّ
م��ن الش��وائب البش��رية وحتلَّ��وا بأوص��اف الكماالت 

الروحانية )1(.
وهم أيضاً في نظر آخرين: »عصابة قد تآلفت بالِعشرة، 
وتصاف���ت بالصداق���ة، واجتمع���ت على الق���دس والطهارة 
بوا به الطريق  والنصيحة؛ فوضعوا بينهم مذهباً زعموا أنهم قرَّ

إلى الفوز برضوان الله...« )2(.
ولكنهم في واقع األمر جماعة سرية باطنية، مزجت الفلسفة 
اإلغريقية والعقيدة الباطنية ببعض املبادئ اإلسالمية. ونتيجة 
لذلك؛ فهي أُولَى ثمار احلركة الباطنية التي اس���تغلت التشيع 
والتصوف الفلس���في وجعلت من ذلك س���تاراً؛ لنشر رسائلها 
امة بأس���لوب متلوِّن غير صريح وغامض؛ حيث  وأفكارها الهدَّ

جمجموا )3( ولم يفصحوا للتلبيس على األتباع.
ولذلك خفي أمرهم على كثير من الناس حتى في عصرنا 
هذا، وأصبحوا لغزاً مبَهماً في التاريخ اإلس���المي، واختلف 
اد  الباحثون والعلماء في تصنيفهم، إال القليل من العلماء النقَّ
احملققني الذين كش���فوا عن هويتهم وأهدافهم، وعن فحوى 

رسائلهم )4(.
فهم ابن تيمية بقوله: »كانوا من الصابئة املتفلس���فة  يعرِّ
لني وبني  املتحنِّفة؛ جمعوا - بزعمهم - بني دين الصابئة املبدِّ
احلنيفية، وأتوا بكالم املتفلسفة وبأشياء من الشريعة، وفيه 

من الكفر واجلهل شيء كثير...« )5(.
وقال الذهبي ح���ني ترجم ألبي حامد الغزالي في كتاب 
���َير: »وُحبَِّب إليه إدمان النظر في كتاب )رسائل إخوان  السِّ
الصفا( وهو داء عضال، وَجَرٌب ُمْرٍد، وُس���مٌّ قاتل، ول�وال أن 

أبا حامد من كبار األذكياء لتَلَف« )6(.

 )1( خير الله سعيد: النظام الداخلي حلركة إخوان الصفا، ص. �5.
 )�( أبو حيان التوحيدي: اإلمتاع واملؤانسة، الليلة السابعة عشرة: ص ��1. 

 )�( جمجم: لم ُيَبنينّ كالمه، لسان العرب : مادة )جمم(.
 )4( من كتاب )الباطنية وموقف اإلسالم منهم(، د. جميل أبو العالء، دار املعارف مبصر، 
وكذلك )فضائح الباطنية( للغزالي، حتقيق: محمد قطب، نشر: املكتبة العربية بيروت.

 )5( مجموع الفتاوى: 4/ 79.
 )6( سَير أعالم النبالء: 19/ ��8. 

جناح فكري للباطنية 
الصفا
إخوان

أ.  د. حممد أحمزون

] فكرية [

العدد 70271
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وفع����اًل كم�ا يق��ول اب�ن تيمي�����ة والذهب�ي - رحمهم�ا 
الل��ه - لق�د ض���ل إخ�وان الصف�ا وزاغ����وا عن الص�راط 
املس���تقي�م، وشطحوا شطحات كثيرة ال س���يما في تأثُّرهم 
ببع���ض امِللَل الزائغة والعقائد الوثنية، وإن كانت هذه الوثنية 
غامضة املالمح؛ ليس���ت باإلغريقية الصرف���ة، وال بالبابلية 
واآلش���ورية اخلالصة، وليست مزدكية وال مانوية، وإمنا هي 

خليط من جميع هذه العناصر املختلفة. 
وهكذا جن���د أن املبادئ العامة التي بن���ى عليها إخوان 
دة  الصفا نظرياتهم مقتَبس���ة من الديان���ات املختلفة )موحِّ

ومجوسية( جاهدين في التوفيق بينها كلها. 
وقد انتهت بهم نزعته���م التلفيقية هذه إلى أن يََروا في 
جميع املذاهب الفلس���فية والوثنية واملوحدية مذهباً واحداً 
ق بني جوهر األدي���ان، ولهذا قالوا: »الرجل الكامل يكون  يوفِّ
فارسي النسب، عربي الدين، عراقي األدب، عبراني املخَبر، 
مسيحي املنهج، شامي النسك، يوناني العلم، هندي البصيرة، 

صوفي السيرة، ملَكيَّ األخالق« )1(.
وقالوا كذلك: »ينبغي إلخواننا أالَّ يعادوا ِعلماً من العلوم 
أو يهج���روا كتاب���اً من الكتب وال يتعصب���وا على مذهب من 
املذاه���ب؛ ألن رأينا ومذهبنا يس���تغرق املذاهب كلها ويجمع 

العلوم كلها« )2(.
إن هذه الرؤية محاولة لوضع نظام ديني جديد يَُحل َمَحل 
الشريعة اإلسالمية التي يزعم إخوان الصف�ا أنه�ا أصبح�ت 
ال تؤدي رسالتها، وهي دعوة إلى دين عاملي جديد وْضعي، على 
غرار ما يفعل املاديون الغربيون املعاصرون؛ بوضعهم أس���س 
نظام عامل���ي جديد يقوم على القوانني الوضعية التي تعارف 
عليها البشر؛ ِقوامه احلرية والدميقراطية وحقوق اإلنسان، 
وبلورتْها العوملة في ش���تى املجاالت )السياسية واالقتصادية 
ض عنها اإلنس���ان الكوني  واالجتماعي���ة واإلعالمية( وتخَّ
الذي جتتمع فيه الصفات التي ينبغي - في زعمهم وحس���ب 

أهوائهم - أن تكون قاسماً مشتَركاً بني بني البشر.
ه إخ���وان الصفا نزعة  وباجلمل���ة؛ فإننا جن���د في توجُّ
باطنية ذات مس���حة ش���يعية عامة؛ تتجلى في بعض مقاطع 
الرسائل، كما سنرى. إالَّ أن الفكر الذي يحمله هؤالء يتعدى 
حدود املذاهب الشيعية املتعددة، كما يخرج على حدود الِفرق 
اإلس���المية املعروفة؛ فهو فكر انتقائي يجمع بني الكثير من 
املعتقدات الدينية واملذاه���ب الفكرية، وينفتح أصحابه على 

 )1( رسائل إخوان الصفا: �40/4.
 )�( املصدر السابق:4�/4.

أف���كار كل ِنحلة، ويبتغ���ون َجْمَع حكم���ة كل األمم واألديان 
وال�ِملل؛ مذهبهم حس���ب تعبيرهم: »يستغرق املذاهب كلها، 
ويجمع العلوم جميعها، وذلك أنه بالنظر في جميع املوجودات 
بأْسِرها )احلس���ية والعقلية، من أولها إلى آخرها، ظاهرها 
وباطنه���ا، جليِّها وخفيِّها( بع���ني احلقيقة من حيث هي كلها 

مبدأ واحد، وعلَّة واحدة، وعالَم واحد« )3(.
بعض أمثلة التأويل عند إخوان الصفا:

َل إخوان الصفا الثواب والعقاب احلسي املوجود في اجلنة  أوَّ
والنار؛ فزعموا: »أن جهنم هي: عالم الكون والفساد التي هي 
دون فلك القمر، وأن اجلنة هي: عالم األرواح وسعة السموات، 
وأن أهل جهنم هم: النفوس املتعلقة بأجس���اد احليوانات التي 

تنالها اآلالم واألوجاع دون سائر املوجودات« )4(.
وهم في سبيل البرهان على معتقداتهم؛ يعمدون إلى تأويل 

اآليات القرآنية التي تتحدث عن عذاب جهنم ونعيم اجلنة.
فمن اآلراء الفاسدة في زعمهم: »من يظنون أن جهنم هي 
خندق محفور، كبير واس���ع، مملوء من نيران تشتعل وتلتهب، 
وأن الله - تعال���ى - يأمر املالئكة - قصداً منه وغيظاً على 
الكفار - أن يأخذوهم ويرموهم في ذلك اخلندق، ثم إنه كلما 
احترقت أجسادهم وصارت فحماً ورماداً أعاد فيها الرطوبة 
والدم حتى تش���تعل من الرأس ثانياً كما اش���تعل أول مرة، 

وهكذا يكون دأبهم أبداً« )5(.
وه�ذا ال�رأي عل�ى حد زعمهم يعن�ي اإلس�اءة إل�ى الل�ه 
- تعالى - واالعتقاد بأن فيه من احلقد وِقلَّة الرحمة خللقه )6( 

ا يقولون علواً كبيراً. تعالى الله عمَّ
ويرون أن من االعتقادات واآلراء احمليِّرة، والتي تبعث على 
الشك والريبة، أن يعتقد اإلنسان أنه يباشر األبكار في اجلنة 
ويلتذ بها، وأن يرجو اجلنة بعد خراب السموات وطيها كطي 
السجل للكتب، وأن يعتقد أن األعمال جُتعل في كفتي امليزان، 
وأن يعتقد س���ؤال منكر ونكير في القبر من جسد امليت، وأن 
يعتقد أن في اجلحيم تنانني وثعابني وأفاعَي يأكلن الفس���اق، 

وما شاكل هذه االعتقادات املؤملة لنفوس معتقديها )7(. 
بَيْ����د أن ه����ذا الك����الم ين��ف�ي الق��درة واحلك�����مة 
عن الل�ه - تعالى - حني يرى إخوان الصفا أنه ال مجال لرجاء 
اجلنة بعد خراب السموات وطيها كطي السجل للكتب، وفيه 

 )�( املصدر السابق: 4�/4.
 )4( رسائل إخوان الصفا: �/�6.

 )5( املصدر السابق: �/ �6. 
 )6( املصدر السابق: �/�6.

 )7( املصدر السابق: �/ 87.

] فكرية [
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إحلاد في أس���مائه - تعالى - وتعطيلها عن معانيها وجحد 
حقائقها؛ فقدرة الله - عز وجل - طليقة ال ي�حدها شيء؛ إذا 
قضى أمراً، فإمن��ا يق��ول له: ك��ن فيك��ون، كم��ا أن أفعاله 
- تعال���ى - على مقتض��ى احلكم��ة من جمي��ع الوج�وه؛ إذ 
ال بد من مجازاة املسيء بالعقاب والعذاب ومجازاة احملسن 
َمَواِت  بالفضل واجلنة، كم�ا ق�ال - تعال�ى -: }َوِللَِّه َما ِفي السَّ
َوَما ِفي اأَلْرِض ِلَيْجِزَي الَِّذيَن َأَســـاُؤوا ِبَا َعِمُلوا َوَيْجِزَي الَِّذيَن َأْحَسُنوا 
ِباْلـُحْســـَنى{ ]النجم: ٣١[ وي�وم الدين ه�و ميقات الفص�ل بني 

العب�اد: }إنَّ َيْوَم اْلَفْصِل ِميَقاُتُهْم َأْجَمِعنَي{ ]الدخان: ٤٠[.
وألج���ل ذلك؛ ف���إن اعتقادهم هذا م���ن أعظم اإلحلاد 
في أسماء الله احلس���نى وصفاته العال؛ عقاًل وشرعاً ولغة 
وفطرة: }َوِللَِّه اأَلْســـَماُء اْلـُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَها َوَذُروا الَِّذيَن ُيْلـِحُدوَن 
ِفي َأْسَماِئِه َسُيْجَزْوَن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن{ ]األعراف: ١٨٠[ وَمَردُّ ذلك 
أن إخوان الصفا اس���تنبطوا اعتقاد الفالسفة املاديني الذين 

سلبوا الله - تعالى - صفات كماله، وجحدوها وعطلوها. 
وق���د أدى تأويلهم للبع��ث والقيامة إلى إنكار احلش���ر 
والنش���ور؛ إذ اعتقدوا أن خراب العالم وحشر األجساد يوم 
القيامة شيء يأباه العقل، وإمنا هي أحوال تطرأ على النفس 
بع���د املوت أو ح���ني تنتبه من غفلتها ف���ي الدنيا، في كالم 
متناق���ض مضطرب ال يوقن بحقائق اآلخ���رة. يقولون: »إن 
البع���ث والقيامة أمور تقال لعام���ة الناس وملن ال يعرف من 
األمور ش���يئاً. أما اخلاص ومن نظر في العلوم، فإن هذا ال 
يصلح لهم؛ وذلك ألن كثيراً من العقالء واحلكماء )الفالسفة( 
ينكرون خراب الس���موات ويأبون ذلك إباًء شديداً، واجليد 
لهم أن يعتقدوا أمر اآلخرة، وأن لها َعوداً متأخراً عن الكون 
ف���ي الدنيا، كما كان في الدنيا موج���وداً متأخراً عن الكون 
في الرحم، وكم���ا كانت أيام الش���يخوخة متأخرة عن أيام 
الشباب... وهي أح���وال تط��رأ ع�لى النف�س بع��د مفارقت�ها 
اجلس�د إذا هي انتب���ه�ت م����ن ن�وم غف���لتها ف�ي الدن��يا 

واستيق�ظت م���ن رق���دة جهالتها قبل املمات« )1(. 
وهذه عقيدة مس���توحاة من نظرة الفالسفة املاديني إلى 
الكون واحلياة؛ إذ يؤمنون بِقَدم العالم وخلوده، وأنه ال يلحقه 
الزوال واخلراب، وأنه ال بعث وال حس���اب على اإلنسان بعد 
مماته؛ ولهذا ينكر إخ���وان الصفا اليوم اآلخر، كما جاء في 

الكتاب العزيز واألحاديث الشريفة ويؤمن به املسلمون. 
كما أنكروا في رسائلهم أيضاً وجود إبليس والشياطني؛ 

 )1( املصدر السابق:40/4.

فاالعتقاد بوجودهم – على حد زعمهم – من اآلراء الفاسدة. 
يقولون: »ومن اآلراء الفاس���دة من يعتقد أن الله خلق خلقاً 
اه على عب���اده متم�����كناً  وربَّاه وأمناه وأنشأه وس���لَّطه وقوَّ
في بالده، ث�����م ناصبه الع��داوة والبغض��اء، وه���و إبليس 

وجنوده من الشياطني« )2(.
وباجلم����لة؛ فإن املتأم����ل في رس���ائلهم يرى بج���الء 
ووضوح أنه�م ال يؤمن�ون باألم����ور الغيبي�ة مطلق��اً، رغ����م 
أنه�ا ش�رط ف�ي صح�ة اإلمي�ان بالل�ه - تع�����ال�ى -: }الَِّذيَن 
لُوها إلى أمور حسية، كم�ا  ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب{ ]البقرة: ٣[، بل أوَّ
هات  رأين�ا ف���ي تأويالته�م للجنة والن���ار متأثرين بلوثة وترَّ
ت في قلوبهم مدارك البصيرة،  الفالسفة املاديني الذين انسدَّ
واملعرض���ني عن آي���ات الله - تعال���ى - التي ال حتصى في 

اآلفاق واألنفس. 
من خالل م���ا تقدم نالحظ بوضوح أن رس���ائل إخوان 
مة لتحويل الدع���وة الباطنية إلى مؤامرة  الصف���ا كانت مقدِّ
خطيرة لتدمير العقيدة والش���ريعة اإلسالمية معاً، وتفكيك 

الدولة اإلسالمية. 

ية م��ن الباطني��ة  فإخ��وان الصف��ا مجاع��ة ِس��رَّ

اجمل��وس والزنادق��ة احلاقدين على اإلس��الم واللغة 

العربي��ة؛ كان هدفهم من كتابة هذه الرس��ائل وضع 

ر عليهم  خمطط لتقويض اجملتمع اإلسالمي؛ إذ ملا تعذَّ

َمطَلُبه��م وع��زَّ عليهم مرامه��م؛ بالنيل من اإلس��الم، 

جل��ؤوا إىل حق��ن جس��د األمة اإلس��المية بأنس��جة 

فاس��دة، وما ذلك إال التلفيق بني دين األمة وهويتها 

وخصوصيته��ا احلضاري��ة، وب��ني ما يناق��ض دينها 

ويصادم هويتها وينتهك خصوصيتها احلضارية؛ من 

املناهج الفكرية الدخيلة الضارة.
وقد أس���هم في تنفيذ هذا املخطط الذي وضع لِبنَاته، 
إخوان الصفا، العبيديون في بالد املغرب ومصر، واحلشاشون 

في بالد فارس، والدروز والنصيرية في بالد الشام.
كم���ا حاول إخوان الصفا وضع دي���ن عاملي جديد يحل 
محل دين اإلس���الم بعقيدته وش���ريعته الت���ي يزعمون أنها 

أصبحت عتيقة ال تؤدي رسالتها. 
وقد أخفق���ت محاولتهم إخفاقاً تام���اً؛ فلم تنتج نظاماً 
علمي���اً، ولم تنش���ئ مجتمع���اً جديداً يقوم على أساس���ها، 

 )�( املصدر السابق:6�/4.

المتأمــــل في رسائلهم يرى بجـــالء ووضوح أنهـم ال يؤمنـون باألمـور الغيبيـة مطلقــًا
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وأصبحت في مدة قريبة م���ن اآلثار التاريخية التي ال تأثير 
فت الِف����رق الباطنية األخرى  لها في حي���اة الناس، وإن تلقَّ
أفكارها واستعانت بها في تقويض دعائم املجتمع اإلسالمي 

في فترات من تاريخه. 
وفي العصر احلدي���ث كان من أبرز أعمال الغزو الثقافي 
والتغريب ممثاًل في االستش���راق والتنصي���ر، هو إعادة طبع 
وإحياء رسائل إخوان الصفا من جديد؛ بهدف التشويش على 
���نة؛ فقامت  خط اإلس���الم األصيل الذي ميثله القرآن والسُّ
املطبعة الكاثوليكية في بي��روت بإع��ادة طب��ع هذه الرسائل. 
ث���م جاء دعاة التغريب وتالميذ املستش���رقني في العالم 
اإلس���المي فأعلَْوا من قيمة هذه الرسائل وقالوا: هي أعظم 
ذخيرة أدبية وفلسفية، هكذا علَّمهم املستشرقون. وعلى رأس 
دون  هؤالء طه حسني الذي ادعى أن إخوان الصفا قوم مجدِّ
م���وا للمجتمع الفلس���فات اليونانية والهندية  مصِلحون، قدَّ
والفارسية؛ إلنشاء ثقافة جديدة، هي الثقافة التي يجب على 
الرجل املس���تنير أن يظفر بها! وهذا خداع من طه حس���ني 
لقومه؛ فإن رسائل إخوان الصفا ما ُوِضَعت إال لهدم اإلسالم 

وما ُجدد َطبْعها ونَْشرها إال لهذا الغرض. 
ومن املشروعات التلفيقية التي ظهرت في عصرنا متأثرة 
بفكر إخوان الصفا مش���روع )اليسار اإلسالمي( الذي حاول 
ه  التوفيق بني اإلس���الم واملاركسية؛ إذ أراد هذا املولود املشوَّ
املعاق أن يتبنى قضايا الثورة واالشتراكية والعدل االجتماعي 

وغيرها من القضايا. 
ا  و)إخوان الصفا اجلدد( دعاة هذا املش���روع املشبوه ل�مَّ
انفض الناس عن دعوتهم االش���تراكية التي فشلت في ُعْقر 
دارها، ونفر الناس من مبادئهم اليس���ارية، جلؤوا إلى حيلة 

التوفيق أسوة بأسالفهم الباطنيني والزنادقة. 
وهذا أس���لوب املنافق�ني ف�ي ك�ل زم���ان، كم�ا قال الله 
- تعالى - عنهم في التنزيل: }َوإَذا ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوا إَلى َما َأنَزَل اللَُّه 
وَن َعنَك ُصُدوًدا #^٦١^#( َفَكْيَف إَذا  ُسوِل َرَأْيَت اْلـُمَناِفِقنَي َيُصدُّ َوإَلى الرَّ
َمْت َأْيِديِهْم ُثمَّ َجاُءوَك َيْحِلُفوَن ِباللَِّه إْن َأَرْدَنا إالَّ  ِصيَبٌة ِبَا َقدَّ َأَصاَبْتُهـــم مُّ

إْحَساًنا َوَتْوِفيًقا{ ]النساء: ٦١ - ٦٢[.
ه لفيف من الزنادقة  وقد حمل راية هذا املش���روع املشوَّ
الباطني���ني والعلمانيني، أمث���ال: فتحي عثم���ان، ومحمود 
إسماعيل، وسيف اإلسالم محمد، ومحمد عابد اجلابري... 
وغيره���م؛ غير أن ال���ذي تولى ِكبَْره ف���ي النهوض بهذا هو 

)حسن حنفي( صاحب مجلة »اليسار اإلسالمي«.

وخالصة القول:
 على الرغم من َطبْع ونَْش���ر رسائل إخوان الصفا كجزء 
من مخطط التغريب والغزو الثقافي الذي دشنه املستشرقون 
وتالمذتهم املنتس���بون لإلس���الم، وعلى الرغم من رفع أهل 
التخريب العقدي م���ن إخوان الصفا اجلدد عقيرتهم للجمع 
بني التيارات املتناقضة حتت عباءة اليسار اإلسالمي؛ لنسف 
اإلس���الم وتفكيكه من الداخل، فإن مخططات هؤالء جميعاً 
للني�ل م�ن اإلسالم ال�دين احل�ق ب�اءت بالفش�ل ولل�ه احلمد، 

كما قال الشاعر العربي:
كن�اط���ٍح صخ���رًة ي�وم����اً ليوهنها 

  فلم يُِضْرها وأوهى قرنه الوِع�ُل )1(
على أنه قد ظه���ر قدمياً وحديثاً من علماء املس���لمني 
ى لكش���ف زي�ف رسائل إخ�وان الصف�ا؛ فم�ا ه�ي  من تص�دَّ
إال س���موم عرفه�ا أه�ل األصال�ة اإلسالمية، وض�الل وزي�غ 
ا َما َينَفُع النَّاَس  َبُد َفَيْذَهُب ُجَفـــاًء َوَأمَّ ا الزَّ أبان�وا عن فس���اده: }َفَأمَّ

َفَيْمُكُث ِفي اأَلْرِض{ ]الرعد: ١٧[.  
وحس���بك أن تكون ه���ذه التوفيقية املتلونة في رس���ائل 
إخوان الصفا منهج الكافري���ن حقاً؛ إذ لم تُنِتج إال التناقض 
واالرتباك، واحليرة واالضطراب، وهذه - لعمُر الله - ثمرات 

النفاق االعتقادي والكفر بالله واإلشراك به. 
لق���د فضح الله - عز وجل - دعاة هذه املناهج التلفيقية 
املشبوهة وهتك سترهم بقوله - جلَّ ِذْكره -: }إنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن 
ُقوا َبنْيَ اللَِّه َوُرُسِلِه َوَيُقوُلوَن ُنْؤِمُن ِبَبْعٍض  ِباللَِّه َوُرُســـِلِه َوُيِريُدوَن َأن ُيَفِرّ
َوَنْكُفُر ِبَبْعٍض َوُيِريُدوَن َأن َيتَِّخُذوا َبنْيَ َذِلَك َســـِبياًل #١٥٠#( أُْوَلِئَك ُهُم 
ِهيًنا{ ]النساء: ١٥٠ - ١٥١[. ا َوَأْعَتْدَنا ِلْلَكاِفِريَن َعَذاًبا مُّ اْلَكاِفُروَن َحًقّ

 )1( ديوان األعشى ميمون بن قيس: ص 61.

كانوا من الصابئة املتفلسفة املتحنِّفة؛ 
الصابئ��ة  دي��ن  ب��ني  بزعمه��م  جمع��وا 
ل��ني وب��ني احلنيفي��ة، وأت��وا بكالم  املبدِّ
املتفلسفة وبأشياء من الشريعة، وفيه من 

الكفر واجلهل شيء كثير
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] منتدى القرّاء [

دعوة إلى إحياء علم الفقه االفتراضي

إحي���اء علم الفق���ه االفتراضي )املفت���رض(، في 
اهتمام املؤسسات الشرعية واجلامعات ومراكز البحوث 
والدراس���ات واملجامع الفقهية، واجب يجب العمل على 

حتقيقه مع ازدياد احلاجة إليه. 
وعل���م الفقه االفتراضي )املفت���رض(: مجال فقهي 
خصيب وطريف، نش���ط بص���ورة واضح���ة في بعض 
البيئات احلضرية ك� )العراق(، وبعض املدارس الفقهية؛ 
فه  وباألخص عن���د الفقهاء األحن���اف)1(. وميكن أن نعرِّ
ل فيه األحكام الشرعية  بإيجاز بأنه: نش���اط فقهي تُنزَّ

ذهنّياً على صور افتراضية لم تقع. 
وهو يصدر عن النظام املعرفي للفقه الع��ام، أو ما 
ميكن أن نسميه - لتمييزه - بالفق�ه املعاش�ي أو الواقعي، 
ولكنه يختلف عنه ف���ي أن الفقه العام )الواقعي( يكون 
عند طل���ب البيان أو احلاجة. أم���ا الفقه االفتراضي؛ 
فإنه يسبق وقوع احلاجة وَطلَب البيان ملعاجلتها، وذلك؛ 
ألن الفقيه املفتِرض ينشئ تصورات ذهنية ملسائل غير 
ل عليها األحكام  واقعة )يفترض وقوعه���ا(، ومن ثَمَّ يُنزِّ
الش���رعية، مثل: لو أن رجاًل صل���ى املغرب، ثم ارتقى 
ا تغرب، ثم غربت؛ فهل  في الس���ماء فرأى الشمس ول�مَّ
يعي���د صالته، أم جتزئه صالة املغرب التي صالَّها في 
األرض؟ ولو أن حاماًل أسقطت جنينها، فجاءت أخرى 
فأخ���ذت اجلنني ووضعته في رحمه���ا؛ فهل يجوز لها 
هذا؟ وإلى من يُنَسب اجلنني؟ وَمن أمه؟ ولو أن رج��اًل 
بح�رّي���اً؛ أي: يعي�ش في مي��اه البح�ر، وأص�اب جن�ابة 
وه��و ف��ي البح�ر؛ فه��ل يغتس����ل أم يجزئه ك�ونه في 

البح�ر.
وه���ي بالضرورة أحكام غي���ر ملزمة وال مانعة من 
االجتهاد؛ لكونها أحكاماً افتراضية غير متصلة بالواقع 
احلقيق���ي. وغايته���ا رياضية علمية؛ وهي: تنش���يط 
األفهام، وحترير القواع���د األصولية، وترين الذهنية 

املبسوط  يراجع:  املفترض  الفقهي  النشاط  من  جيدة  مناذج  على  )1( للوقوف 
السيواسي،  الدين  لكمال  القدير  فتح  وشرح  القدير،  وفتح  للسرخسي، 

والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، البن جنيم احلنفي. 

ب���ة، والصفات  الفقهي���ة على املس���ائل والهيئات املركَّ
املمكنة احلدوث. 

ونح���ن في هذا العص���ر بحاجة إل���ى إحياء هذا 
النش���اط الفقهي املغيَّب؛ ألنه يسبق إلى إيجاد احللول 
األخالقية النافعة، ويسهم في جتاوز فكرة البدائل إلى 
التسريع بصنع النماذج الفاعلة ملشكالت قد تقع أو يقع 
ما يشابهها في أية حلظة، ويجعل من العقل الفقهي أكثر 
مرونة في تقبُّله للمفاجآت، وأكثر قدرة على التعامل مع 
احلاجات الطارئة، وأقدر على جتاوز الفتور والدهشة، 
ويقلل من )تعثُّر الفتوى الرش���يدة( الناشئة عن احلاجز 
النفسي املانع من استقامة التمّثل العقلي؛ بحكم انطباع 
العادة، وضعف تصوُّر احلاجات والتطلع للمستقبل لدى 

املؤسسة الفقهية املعتبرة. 
وأحس�����ب أن مص�طل�ح الفق���ه االفتراض��ي أو 
املفترض، أفضل من مصطلَحي: الفقه الذهني أو الفقه 
التخيلي )املتخيل(؛ ألن النش���اط الفقهي سواء منه ما 
كان واقعي���اً أو متخياًل، هو في جوهره نش���اط ذهني، 
فال تايز بينهما في هذا اجلانب يس���تدعي تخصيص 
أحدهما بوص���ف )الذهني( دون اآلخر، كما أن إطالق 
مصطل���ح التخيلي )اخليالي( على هذا النش���اط، فيه 
َحبْس له ف���ي فرع واحد دون اآلخر؛ ذاك أن نش���اط 
الفقه االفتراضي أو املفترض يجمع بني نوعني أصيلني، 
هما: النوع الناش���ئ عن التصور اخليالي لصور لم تقع 
وال يتصور وقوعها وقت افتراضها، وبني النوع الناش���ئ 
ر  ع���ن تصوُّر لوقائع لم تقع حال االفتراض، ولكن يُتَصوَّ
أن تق���ع في الواقع الذي يعيش فيه الفقيه؛ غير أنها لم 

تقم احلاجة لبيانها أو لم يطالَب الفقيه بذلك.  
أمحد علي آل مريع

باحث وأكادميي سعودي
aaljoonIhotmail.com
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] منتدى القرّاء [

 
وقفات في بداية عقد جديد

تنقض���ي أعمارنا يوم���اً بعد يوم، وكلم���ا زاد عمر 
عنا  اإلنس���ان نقص عمره في احلقيق���ة. ها نحن قد ودَّ
العقد املاضي، وهو عشر س���نوات )14�1 - 1430ه�( 
كان فيها ما فيها: من خير وش���ر، وصالح وفساد، وأمل 
وألم. ودخلنا في عقد جدي���د )1431 - 1440ه�(. وال 

يعلم ما يكون فيه إال عالَّم الغيوب.
من سن الله الكونية أن اإلنسان ال يبقى على حال، 
وقد أقس���م الله في كتابة على هذا، فقال - سبحانه -: 
َفِق #^١٦^#( َواللَّْيِل َوَما َوَســـَق #^١٧^#( َواْلَقَمِر إَذا  }َفال ُأْقِســـُم ِبالشَّ

اتََّسَق #^١٨^#( َلَتْرَكُبَّ َطَبًقا َعن َطَبٍق{ ]االنشقاق: ١٦ - ١٩[.
لن تس���تمر أحوالنا على ما هي عليه اآلن إلى آخر 
العقد، بل س���تتغير األحوال في كل فرد، وفي كل أسرة، 
وفي كل مجتمع، بل وفي العالم أجمع؛ وهذه ُس���نة الله 
- تعال���ى - في َخلْقه. ولنذكر ش���اهداً من أول التاريخ 
اإلسالمي املشرق؛ ففي السنة السادسة من الهجرة وقع 
الصلح بني املس���لمني وكفار قريش في احلديبية، وكانت 
مدة الصلح عشر سنوات؛ أي: عقداً من الزمان: من سنة 
6 للهجرة إلى سنة �1 للهجرة، وكان املسلمون يومئٍذ ألفاً 
وأربعمائة، ولم يك���ن يعلم أحد منهم أنه في ذلك العقد 
من الزمان س���تتغير األحوال مب���ا ال يخطر على البال؛ 
ففي ذل���ك العقد ُفتحت مكة، ودخل الناس في دين الله 
أفواج���اً ومات النبي #، ثم تولَّ���ى اخلالفة أبو بكر ثم 
عمر - رضي الله عنهما - وفتح املسلمون فارس والروم، 
وأعلى الله كلمته، وأعز جنده. من كان يظن أن هذا كله 

سيحدث في عشر سنوات؟
ش���اهد آخر: دخل العقد الرابع الهجري س���نة 31 
وكلمة املس���لمني مجتمعة، ورايات اجلهاد في مش���ارق 
األرض ومغاربه���ا مرفرفة، وقد فاضت األموال، وكثرت 
اخليرات، وما كان أحد من املس���لمني يعلم أنه في ذلك 
العقد س���تتغير األح�وال مب���ا ال يخطر على البال؛ فقد 
ُقِتل اخلليفة عثمان - رض���ي الله عنه - وماجت الفنت 

قت  بعد ذلك موجاً، وحصل ما حصل بني املسلمني، وتفرَّ
األم���ة، واختلفت الكلم���ة، ومن كان يظ���ن أن هذا كله 

سيحدث في عشر سنوات؟
مناذج ملشاريع مقترحة:

إذا حفظ���ت في كل يوم نص���ف صفحة من الكتاب 
العزيز؛ فستحفظه في أربع سنوات.

���نة َفِحْفظها أسهل، ومن خير ما يُحفظ من  أما السُّ
���نة: كتاب رياض الصاحلني للنووي وبلوغ املرام البن  السُّ
حجر، رحمهما الله؛ فلو حفظ���ت كل يوم حديثاً واحداً 
فقط، فس���تحفظ أحاديث هذين الكتابني في نحو تسع 

سنوات؛ أي: نحو ثالثة آالف حديث.
ويستطيع رب األس���رة أن يعلِّم زوجه وأوالده دينهم؛ 
فيش���جعهم على ِحْفظ القرآن أو ما تيسر منه، وِحْفظ 
���نة، ال سيما أحاديث األربعني النووية،  ما تيسر من السُّ
وينبغي أن يجمعهم في كل أسبوع مرة على األقل في أي 
وق�ت مناس�ب لهم، وإن رأى منهم إعراضاً، فال بأس أن 

زهم ببعض الهدايا أو اجلوائز. بهم ويحفِّ يرغِّ
تغيُّ���ر األح���وال من آي���ات الله العظيمة، وس���ننه 
ِرّ َواْلـَخْيِر ِفْتَنًة  احلكيمة، قال الله - تعالى -: }َوَنْبُلوُكم ِبالشَّ
َوإَلْيَنا ُتْرَجُعوَن{ ]األنبياء: ٣٥[. ومعرفة املسلم بهذا جتعله 
يعتن���ي مبا ُخِلق له من العب���ادة، وأن يجعل نيته ال��دار 
اآلخ�����رة الب��اقية؛ فع��ن أب���ي هريرة - رضي الله عنه 
- أن رس���ول الله # قال: »بادروا باألعمال الصاحلة؛ 
فس���تكون فنت كقطع الليل املظلم، يصبح الرجل مؤمناً، 
وميسي كافراً، وميس���ي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه 

بعرض من الدنيا«)1(.
كتبه

أبو احلارث حممد املطري

)1( رواه مسلم: )181(.
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كيف نواجه الحزبية...؟
] الورقة األخيرة [

أمح��د بن عب��د الرمح��ن الصويان

العصبية احلزبية املتجذرة يف ساحة العمل اإلسالمي ظاهرة مؤذية: أذهبت ريح الدعوة، وأثقلت صفوف 
حزبية. جتمعات  إىل  ينتمون  ال  الذين  الناس  بعض  حىت  منها؛  َيْسلم  من  وقلَّ  والتنازع،  بالتدابر  الدعاة 
اخل���الف���ات،  ه���ذه  مل��ث��ل  أح��ي��ان��ًا  ت����ؤدي  منهجية  أو  ف��ك��ري��ة  م��س��وغ��ات  ه��ن��اك  ت��ك��ون  رمب���ا  ن��ع��م! 
وال��ت��ع��ص��ب! وال��ت��ع��ن��ت  اهل���وى  إال  مقنع  تفسري  هل��ا  ل��ي��س  أخ���رى  خ��الف��ات  أي��ض��ًا  يشهد  ال���واق���ع  ل��ك��ن 
وقد ُكِتَب يف هذا املوض�وع كتابات عديدة ومفيدة، وتناَدى لعالجها الناصحون. وأحسب أننا أمام قضية كبرية ال 
ة للبحث عن احللول العملية الي قد  ميكن معاجلتها بالتباكي وإلقاء التبعة واملالمة على اآلخرين، لكننا يف حاجة ماسَّ
ُتسِهم يف التخفيف من حدة اخلالف؛ إن مل تقتلع جذوره. وال أقل من أن تزيل بعض مظاهر البغي أو االحتقان واجلفوة... 

ومن املقترحات التي أضعها بني يدي الدعاة الكرام ما يلي:
أوالً: التواصل األخوي:

جزء كبير من اجلفوة احلاصلة بني الدعاة إمنا هو بس���بب اإلعراض والقطيعة وتناُقل الكالم بني األتباع؛ فإذا حرصوا على 
التزاور وأداء احلقوق الش���رعية الواجبة: كإجابة الدعوة وزيارة املريض... ونحو ذلك؛ كان هذا س���بباً في األُلفة واألُنس... ومثل 
هذه اللقاءات ليست مضيعة للوقت أو إهداراً للجهد؛ كما قد يظن بعضهم، بل فيها من املصالح الدعوية العاجلة واآلجلة ما يَِجل 

عن الوصف، وقد صح عن النبي # قوله: »ليس الواصل باملكافئ«)1(.
وكثي���ر من أحكام الناس على اآلخرين ناجتة في بعض األحيان عن انطباع���ات متناَقلة، أو وقيعة معترضة، أو فظ يتجاه��ل 
اإلنص�����اف، وه��و م��ا قد يتح��ول إلى مج��ازفات أو تعميمات ال تتس���م باملوضوعي���ة أو اإلنصاف، لكن حني يجلس الدعاة مع 
إخوانهم، ويسمعون منهم مباشرة وبدون واسطة، ويبذلون لهم النصيحة بصدق وإشفاق، ويديرون حواراً راشداً وهادئاً... تتضح لهم 
منطلقاتهم واجتهاداتهم؛ فيشيع بذلك ُحْسن الظن والتماس العذر، وليس من الضروري أن يحصل االتفاق في جميع االجتهادات.

)1( أخرجه: البخاري في كتاب األدب، رقم )5991(.
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ولم أَر لردِّ قالة الس���وء وتناُقل الشائعات في حق العلماء 
والدعاة، مثل اللقاء والتواصل املباش���ر؛ فهما البلس���م الذي 
يش���في القلوب ويقطع سبل الشيطان، وهذا من الدفع بالتي 
هي أحس���ن املأمور به شرعاً. قال الله � تعالى �: }اْدَفْع ِبالَِّتي 
اَها  ِهَي َأْحَسُن َفإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِليٌّ َحِميٌم #^٣٤^#( َوَما ُيَلقَّ

اَها إالَّ ُذو َحٍظّ َعِظيٍم{.]فصلت: ٣٤ - ٣٥[ إالَّ الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيَلقَّ
ثانيًا: املشاريع املشتركة:

التعاون في تنفيذ مش���اريع دعوية مشتركة، مع احلرص 
عل���ى الوضوح والش���فافية والضب���ط اإلداري واملالي عند 
التنفي���ذ؛ حتى ال تكون األخطاء اليس���يرة س���بباً للتهارش 
والتدافع، ومن ذلك: َعْقد الندوات أو املؤترات أو الدورات 
التدريبية... ونحوها. وهذه األعمال املش���تَركة فرصة كبيرة 

للتعارف وَكْسر حاجز اجلفوة.
لق���د وجدت أن األعم���ال الدعوية املش���تركة تبني من 
معاني اإلخاء وامل���ودة بني الدعاة ما ال يخطر على بال، كما 
أن الطالب واألتباع عندما يتابعون هذه البرامج املش���تركة 
وينظ���رون إلى اجتماع الرموز الدعوي���ة وتعاونها، فإن ذلك 
يكون سبباً في امتصاص بعض االحتقان الذي قد يطغى في 

بعض األحيان بينها؛ والقدوةُ لها أثر في التربية كبير.
وهناك عدة عوامل تس���اعد على إجناح هذه املش���اريع 

املشتركة من املهم استصحابها واحلرص عليها. منها:
1 - اختيار نوعي���ة خاصة من الدعاة والرموز ملثل هذه 
ة  األعمال، من أهم ما يتميزون به: األَْريَِحيَّة والتطاُوع وَس���عَ
الصدر والقدرة على احتمال اآلخرين واستيعاب اجتهاداتهم 
وآرائهم. والش���خصية التوافقية السمحة لها أثر كبير في لَمِّ 
الش���عث، وتطهير القلوب، وتقريب النفوس، كما أن اإلنسان 
احل���اد اللجوج املماري لن يجن���ي إال اخلصومة، وهذا أحد 

مقتضيات قول رسول الله #: »تطاوعا وال تختلفا«)1(.
2 - احلرص في املشاريع املشتركة على استدعاء جوانب 
االتفاق، وجتنُّب إثارة مسائل االختالف َقْدر اإلمكان. وأحسب 
أن هذا مدخل مهم للتآلف وترسيخ أواصر األخوة والتعاون.

ومجاالت االتف���اق كثيرة جداً، وميكن أن نبني من خاللها 

رقم  اجلهاد،  كتاب  في  ومسلم   ،)�488( رقم  األدب،  كتاب  في  البخاري  أخرجه:   )1(
.)17��(

صروحاً من التعاون اجلاد واملثمر، ومن ذلك - مثاًل -: )التعاون 
في نصرة النبي #، والدفاع عن املس���جد األقصى، وحماية 

األخالق من طوفان الرذيلة ...( ونحوها كثير ولله احلمد.
3 - ينبغي أن يكون التعاون بادئ األمر في املشاريع قصيرة 
املدى، من أجل تعزيز الثقة والطمأنينة، وبناء جسور التواصل 
والتكات���ف... وإذا الحت بوادر االخت���الف، فعلى العقالء أن 
يبادروا إلى درئه َقْدر اإلمكان؛ حتى ولو أدى ذلك إلى تأجيل 
التع���اون، ولعل ذلك من دالئل قول النبي #: »اقرؤوا القرآن 

ما ائتلفت عليه قلوبكم؛ فإذا اختلفتم فقوموا عنه«)2(.
4 - األعمال املش���تَركة ال ميكن أن تنج��ح على اإلطالق 
إذا ُعِرضت على اآلخ���رين مبنطق املشيخ���ة واألستاذي��ة، 
أو بروح الوصاية واالس���تعالء. والطري���ق الصحيح للنجاح 
يتحقق باحلرص على املوضوعية واإلنصاف، والعبرة ليست 
م فالن أو يتأخر فالن، وإمن���ا العبرة مبن يحقق  بأن يتق���دَّ
الهدف الدعوي املش���ترك في أمثل ص���ورة، وما أجمل قول 
اإلمام الش���افعي: )ما كلَّمت أحداً قط إال ولم أباِل بنيَّ الله 

احلق على لساني أو لسانه()3(!
وأحسب أن التسابق على التصدر، والتدافع على الظهور، 
من أعظم أس���اب االختالف في األعمال املشتركة، وقد تنبَّه 
الفضيل بن عياض إلى ه���ذا وهو يقول: )ما من أحد أحب 
الرياس���ة إال َحَسد وبغى، وتتبع عيوب الناس، وكره أن يُذَكر 

أحد بخير()4(.
5 - من املهم إعطاء الطرف اآلخر َقْدره ومكانته الالئقة 
ب���ه، والتعامل معه مبا يحفظ له هيبته، بال تكلُّف وال تصنُّع، 
كم���ا جاء في حديث عائش���ة - رضي الل���ه عنها -: »أمرنا 

رسول الله # أن نُنْزل الناس منازلهم«)5(.
والبحث عن الكمال املطلق فيم���ن نتعاون معهم متعذر، 
لكن العبرة بكثرة احملاس���ن وغلب���ة احملامد، )واملنصف من 

اغتفر قليَل خطأ املرء في كثير صوابه()6(.
خالصة األمر: إن بناء أرضية مشتركة جتتمع في رحابها 

)�( أخرجه: البخاري في كتاب فضائل القرآن، رقم )5060(، و )5061(، ومسلم في 
كتاب العلم، رقم )�667(.

)�( مناقب الشافعي للرازي: )ص �60 ـ �61(، والفقيه واملتفقه: )�/�6(.
)4( جامع بيان العلم وفضله: )14�/1(.

)5( ذكره مسلم في مقدمة صحيحه معلَّقاً: )6/1(.
)6( من كالم احلافظ ابن رجب في كتاب القواعد: )ص �(.

] الورقة األخيرة [
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القوى الدعوية الفاعلة بتآلف وتكامل، س���يحقق نقلة نوعية 
في رؤيتنا وبرامجنا الدعوية، وسيؤس���س لقاعدة صلبة من 

اإلخاء والتعاون.

ثالثًا: الذبُّ عن أعراض الدعاة والدفاع عن حقوقهم:
إذا كان القيل والقال وتتبُّع الش���ائعات وانتش���ار النقد 
اجلارح، من أسباب الفرقة ومثيرات التعصب واخلالف، فإن 
ُحْس���ن الصلة، والذب عن أعراض الدع���اة، والدفاع عنهم، 
واالنتص���ار لهم باحل���ق، من أعظم أس���باب األلفة وتقريب 
وجهات النظر؛ ويتأكد ذلك في مواجهة االجتاهات الَعلمانية 

أو الليبرالية التي ال ترقب في مؤمن إاّلً وال ذمة.
وأحس���ب أن هذا ليس من أب���واب التفض���ل أو املنَّ��ة، 
أو اإلدالل ع���ل���ى اآلخ���رين؛ بل ه���و واج����ب ش�����رعي 
أم��ر به النب��ي # بقول���ه: »من ذبَّ عن حلم أخيه بالغيبة 
كان حقاً ع�لى الله أن يعتق����ه م���ن النار«)1(، ويؤك���د ذلك 
ق����ول النبي #: »املؤم���ن أخ����و املؤم�����ن، يكف علي�����ه 

ضي��عته، ويح���وطه م���ن ورائ�����ه«)2(.
ومن احلزبية املقيتة التي تُْسقط املروءة، بَلَْه العدالة، أن 
يُؤَذى أحد العلماء، أو يُتَّهم بالباطل، أو تُس���لَّط عليه س���هام 
اإلعالم اآلثم���ة؛ فيُنَْظر إلى ذلك نظرًة ال مباالة فيها وبعدم 
اكتراث؛ بحجة أنه ليس من أصحابه. بل قد يصل احلال عند 
بعضهم إلى اللوم والتقريع وأنَّ ما يحصل له إمنا كان بسبب 

قصوره ومنهجه املضطرب...!
وهذا - والعي���اذ بالله - من قل���ة التوفيق، ومن أعظم 
اخلذالن، وقد صحَّ عن النبي # قوله: »املس���لم أخو املسلم 

املرام  غاية  في  األلباني  وصححه   ،)�7609( رقم   ،)48�/45( أحمد:  أخرجه:   )1(
)4�1(، وصحيح اجلامع، رقم )6116(.

السلسلة  في  األلباني  نه  وحسَّ  ،)4918( رقم  األدب،  كتاب  في  داود  أبو  أخرجه:   )�(
الصحيحة، رقم )9�6(.

ال يظلمه وال يخذله«)3(.
رابعًا: التنسيق عند النوازل:

التشاور عند النوازل وتدارس املواقف املستجدة، يقرب 
د اآلراء وي���درأ كثيراً من اللغط  وجه���ات النظر، ورمبا يوحِّ

والقيل والقال.
ويتطلب ذلك شعوراً باملسؤولية، وإحساساً بقيمة الطرف 

اآلخر ومكانته.
وقد جرب الدعاة في بعض الدول التنسيق في االنتخابات 
الطالبية في اجلامعات - مثاًل - فوجدوا أن التعاون والتكاتف 
يحقق نتائج إيجابية للجميع، كم���ا أن التدابر يفتح الطريق 

داً للَعلمانيني وبقايا الشيوعيني وأعداء اإلسالم. ممهَّ
وإذا لم يتحقق التعاون أو التنسيق، فليس أقل من التعايش 
السلمي بني اإلسالميني، كما يعبِّر عنه أح��د املفك���رين)4(، 

أو احلرص على كفِّ األذى كما يرى كاتب آخر)5(.
صحيح أنن���ا إزاء تراكمات تاريخية تتثاقل علينا بآثارها 
الس���لبية جياًل بعد جيل، وال ش���ك أن اقت���الع احلزبية من 
جذورها متعذر جداً؛ فأمام ذلك عقبات كثيرة، لكن اإلحباط 
واليأس لن يُغيرا شيئاً من الواقع، وأرى أننا في أمسِّ احلاجة 
إل���ى مبادرات جادة ومخلصة تتحم���ل تبعات ذلك ولوازمه. 
ولع���لَّ هذا أح���د مقتضيات قول النبي #: »املس���لم الذي 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي ال يخالط 

الناس وال يصبر على أذاهم«)6(.
ومفت���اح النج���اح للمقبل على اإلصالح ف���ي مدارج هذا 
الطري���ق: جتريد القصد لله � عز وج���ل � وتطهير القلب من 
األهواء والتطلعات األخرى، التي تفسد العمل وتذهب بحالوته. 
ِق اللَّــــُه َبْيَنُهَما إنَّ اللََّه َكاَن  ق���ال الله � تعالى �: }إن ُيِريَدا إْصالًحا ُيَوِفّ
ن  َعِليًما َخِبيًرا{ ]النساء: ٣٥[، وقال � سبحانه �: }ال َخْيَر ِفي َكِثيٍر ِمّ
َواُهــــْم إالَّ َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو إْصالٍح َبنْيَ النَّاِس َوَمن َيْفَعْل َذِلَك  ْ نَّ

اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه َفَسْوَف ُنْؤِتيِه َأْجًرا َعِظيًما{ ]النساء: ١١٤[.

)�( أخرجه: مسلم في كتاب البر والصلة من حديث أبي هريرة، رقم )�564(، وأخرجه 
البخـــاري في كــتاب املظــالم واإلكـــراه من حديث عبد الله بن عمر، رقم )��44( 

و )6951( بلفظ: »ال يظلمه وال ُيْسلمه«.
)4( قاله األستاذ راشد الغنوشي في كتاب: حركة االجتاه اإلسالمي في تونس ـ مقاالت 

في فقه احلركة، رقم )1(.
)5( قاله األستاذ أحمد فهمي في دراسة له منشورة في تقرير البيان االرتيادي السابع، 

)ص �11(.
رقم  القيامة،  صفة  كتاب  في  والترمذي   ،)50��( رقم   ،)64/9( أحمد  أخرجه:   )6(

)�507(، وابن ماجة في كتاب الفنت، )��40(.

ومن احلزبية املقيتة الي ُتْسقط املروءة، 
ه��م بالباطل، أو  أن ُي��ؤَذى أح��د العلماء، أو ُيتَّ
ُتس��لَّط عليه س��هام اإلعالم اآلمث��ة؛ فُيْنَظر 

إىل ذل��ك نظ��رة المب��االة وع��دم اكت��راث
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تأسس��ت )هيئة األمم املتحدة( يف عام )1364ه� - 1945م( 
م��ن أج��ل حفظ الس��لم واألم��ن العاملي��ن، ولتحقي��ق التعاون 
ال��دويل وتنمية العالق��ات الودية بن األم��م، ولتكون مظلة 

حلقن الدماء ومواجهة الصراعات واحلروب.
لكن األمم املتحدة فشلت فشاًل ذريعًا يف مواجهة احلروب، بل 
أصبح جملس األمن أداة تستخدمها الدول اخلمس الكربى )دائمة 

العضوية(؛ لفرض سيادهتا ومصاحلها على بقية دول العامل.
الوج��ه الثقايف واالجتماعي لألم��م املتحدة خيتلف متامًا 
ع��ن تل��ك الص��ورة الب��ارزة يف اإلع��الم؛ فهو حيق��ق جناحات 
خطرية، قلَّ م��ن يلتفت هلا ويهتم بأبعاده��ا؛ فاألمم املتحدة 
تس��عى لبناء وحدة ثقافية واجتماعية تش��ترك فيها مجيع 

الشعوب والثقافات.
وجن��ح الغ��رب يف فرض رؤيت��ه الثقافية، وإش��اعة قيمه 
يف الع��امل، عل��ى اعتبار أهنا املش��ترك اإلنس��اين واحلضاري؛ 
فأصبح الش��ذوذ اجلنس��ي والزنا واإلجهاض... وحنوها جزءًا 
ق هل��ا األم��م املتحدة، بل  م��ن احلريات الش��خصية اليت ُتس��وِّ

تس��عى لفرضها على احلكومات، وإلزام الشعوب هبا، من خالل 
االتفاقيات واملواثيق الدولية.

يوم )8 مارس( هو يوم املرأة العاملي، ويف الش��هر نفس��ه من 
ه��ذا الع��ام تعقد األم��م املتح��دة يف نيوي��ورك مؤمترها عن 
امل��رأة بعنوان )بك��ن + 15(، وهدفه الرئي��س: متابعة تقارير 
احلكومات مل��ا جرى تنفيذه من بنود مؤمتر بكن الذي انعقد 

يف الصن عام )1995م(.
وملتابع��ة أبع��اد ه��ذا املؤمت��ر وأهداف��ه وتداعيات��ه يف 
املس��تقبل، ختصص جملة البي��ان هذا امللحق بعن��وان: )األمم 

املتحدة... وتغيري القيم(.
بدأن��اه حب��وار مع الدكت��ور )ف��ؤاد آل عبد الك��رمي( لفهم 
طبيعة وخلفي��ات مؤمترات األمم املتح��دة اخلاصة باملرأة، مث 
بدراس��ة عن ظاهرة الش��ذوذ اجلنس��ي يف العامل العريب ودور 
األمم املتحدة يف نش��ره، مث مقالة عن حترير املرأة املصرية يف 
عصر السيداو، مث ختمناه بعدد من املقاالت اليت هتدف حلماية 
املرأة وحتصن األس��رة املس��لمة من طوفان التغريب واإلفس��اد.

األمم المتحدة... وتغيير القيم
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أجرى احلوار: جملة البيان

^:  بكني 1995م، بكني + 5، بكني + 10، بكني + 15... ما األمر؟ 
� بالنس���بة لهذه العناوين التي ُذِكَرت؛ فإن يعود األمر فيها 
إلى أن اجلمعية العامة ل���أمم املتحدة أقامت أربعة مؤمترات 
عن امل���رأة: األول كان عام 1975م في املكس���يك، والثاني كان 
ف���ي الدمنارك عام 1980م، والثالث كان في كينيا عام 1985م، 
ثم الراب���ع الذي كان عنوان���ه: )املؤمتر العامل���ي الرابع املعني 
بامل���رأة(، وكان في بكني بالصني عام 1995م، وهو أش���هر هذه 
ن املنهاَج الكامل للحركة النسوية  املؤمترات األربعة؛ حيث تضمَّ
الغربية املتطرفة، وسمي: )إعالن ومنهاج عمل بكني(، وكان في 
هذا املؤمتر تصريح بكثير من القضاي���ا القيمية، واألخالقية، 
والس���لوكية، التي يراد َفْرضها على املرأة في العالم عامة، وفي 
العالم اإلسالمي والعربي خصوصاً؛ رغم أن فيها جتاوزات كثيرة 
جداً ليس���ت فقط فيما يتعلق بأحكام الشريعة، بل حتى ببقايا 
األديان الس���ماوية الصحيحة، وأيضاً كان فيها مخالفة للفطرة 
البشرية السوية؛ ولذلك أحدث هذا املؤمتر ضجة عاملية كبرى، 
وقد اعترضت جهات كثيرة على ما ورد في هذا املؤمتر، س���واء 
أكانت إس���المية )وفود الدول اإلسالمية عربية وغير العربية(، 
أو جهات غير إس���المية، مثل الدول الكاثوليكية )األرجنتني - 
البيرو - باراغواي... إلخ(، أو حتى ما يس���مى ب�: )الكرس���ي 
الرس���ولي(؛ فقد اعترض على كثير مم���ا ورد في وثيقة هذا 
املؤمتر، أو منهاج عمل هذا املؤمتر: كقضية احلرية اجلنس���ية 
واحلري���ة املثلية واإلجهاض... وغيرها م���ن القضايا التي كان 

فيها - فعاًل - مخالفات شرعية وفطرية.
ا وصلت  فهذا املؤمتر ال���ذي أقيم في بكني يعبِّر بجالء عمَّ
إليه احلركة النس���وية الغربية املتطرفة: من ش���ذوذ وانحراف 
لَت حتفظات الدول  عقدي وفكري وأخالقي، وتبعاً لذلك ُس���جِّ
ف���ي ملحق في آخر وثيق���ة هذا املؤمتر، وبع���د ُمِضيِّ خمس 
س���نوات على انتهاء هذا املؤمتر )أي: ف���ي عام 2000م(، أقيم 
مؤمتر تنس���يقي؛ ملتابعة تنفيذ توصيات هذا املؤمتر، وهو الذي 
س���مي: )بكني + 5(، أي: مرور خمس سنوات على إقامة مؤمتر 
امل���رأة الرابع في بكني، وقد أقيم في نيويورك وأعطي اس���ماً 

آخر هو: )املرأة والس���الم(، ودعي إل���ى ذلك املؤمتر مجموعة 
كبيرة من رؤس���اء وملوك وأمراء دول العالم؛ من أجل الضغط 
على هذه الدول لسحب حتفظاتها على مؤمتر بكني الذي أقيم 
قبل خمس سنوات، كما كان هناك أيضاً ضغط على دول العالم 
ع على اتفاقية )الس���يداو(، أو ما تس���مى: )اتفاقية  التي لم توقِّ
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة( من أجل التوقيع 
على هذه االتفاقية، وبالفعل حصل هذا األمر، وقبل هذا املؤمتر 
أي: )بك���ني + 5( وبَْعَده كانت تُْعَق���د اجتماعات، وورش عمل، 
ودورات تدريبية، تعقدها جلان ومنظمات املرأة في هيئة األمم 
املتحدة لوفود الدول األعضاء في األمم املتحدة؛ من أجل متابعة 
تنفيذ توصيات مؤمتر بكني، من حيث ما جرى تطبيقه من هذه 
ز؟ والذي لم يجِر: م���ا هي عوائق عدم  التوصيات وكي���ف يعزَّ

التنفيذ؟ وكيف يجري التغلب عليها؟
 كل ذلك كان يجري من خالل هذه االجتماعات التنسيقية، 
وهذا األمر يبنيِّ خطورة مثل هذه املؤمترات، وأنها ليست مجرد 
مؤمترات تُْعَقد وتنتهي - كما هو احلال - لأس���ف - في دولنا 
اإلس���المية والعربية - وإمنا كان يجري تفعيل توصياتها بشكل 

ط له بشكل مؤسسي ومدروس. مقنَّ ومخطَّ
 وبعد ُمِض��يِّ خمس س���نوات، أي: في عام 2005م، جرى 
عق��د مؤمت��ر تنس���يقي م��ن ِقَب��ل األم��م املتح��دة س���مي: 
)بكني + 10(؛ أي: مرور عشر سنوات على انعقاد املؤمتر العاملي 
الرابع في بك���ني، وأيضاً كان فيه متابعة دقيقة للدول؛ ملراجعة 
ما جرى التوصل إليه في قضية تنفيذ أجندة وتوصيات املؤمتر؛ 
ألنه ك���ان ش���ام��اًل أله��م قضايا املرأة واألسرة، وقد سحبت 
- لأس���ف - بعض الدول اإلسالمية والعربية بعض حتفظاتها 
لتها عام 1995 على التوصيات الت���ي فيها مخالفة  التي س���جَّ
صريحة وواضحة للش���ريعة اإلس���المية؛ وقد كان ذلك بسبب 
ضغ���وط هيئة األمم ومنظماتها الدولي���ة؛ وأيضاً لوجود بعض 
األف���راد في بعض هذه الوفود اإلس���المية، من الذين يحملون 

أفكاراً مشابهة ألفكار احلركة النسوية املتطرفة الغربية.
وبعد أيام قالئل )من 10/1 مارس عام 2010م(، س���يكون 

الدكتور فؤاد آل عبد الكرمي للبيان:

األمم المتحدة تمارس ضغوطًا على الدول 
لتطبيق أهداف الحركة النسوية الغربية

] حوار [
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هناك مؤمتر تنس���يقي أو لقاء )بكني + 15(، وهو أيضاً يعني: 
مرور 15 عاماً على مؤمتر بكني األصلي، وهو ليس مؤمتراً، إمنا 
هو لقاء ملراجعة ما جرى تنفي���ذه من أجندة وتوصيات مؤمتر 
بكني فيما يتعلق باملج���االت املختلفة حلياة املرأة: )األخالقية، 
واالجتماعية، والتعليمية، والصحية، واالقتصادية، والسياسية(، 

وكيفية التغلب على املعوقات. 
وفي يوَمي )27 - 28( فبراير س���يكون هناك لقاء تنسيقي 

في نيويورك للمنظمات غير احلكومية في األمم املتحدة.
^: هييل نفهم من ذلك أن مؤمتر بكييني 1995م يعبِّر بالفعل عن منهاج 

عمل احلركة النسوية الغربية؟ 
� نعم! وأضيف: إن هناك مؤمتراً للسكان  سبق مؤمتر بكني 
بسنة واحدة، وهو املؤمتر العاملي الثالث للسكان وسمي: )املؤمتر 
الدولي للس���كان والتنمية(، وقد ُعِقَد هذا املؤمتر في القاهرة 
عام 1994م وكان���ت وثيقته حتوي مجموعة قضايا فيها متهيد 
له���ذه اآلراء املتطرفة التي لم يُْعلَ���ن عنها من َقبْل: كاإلجهاض 
واجلندر )النوع االجتماعي(، واحلرية، واملثلية اجلنسية... إلخ؛ 
لذلك أرى أن س���نة 1994م تُعدُّ س���نة فاصلة في اجلهر بهذه 
األجندة املنحرفة. أما املؤمترات التي أقيمت قبل هذه الس���نة؛ 

تها وانحرافها وشططها. فقد كانت أخفَّ بكثير في حدَّ
أما في املؤمتر العاملي الرابع في بكني؛ فقد جرى التصريح 
في����ه باملنهاج الكامل املعولَم للحياة االجتماعية، الذي يراد له أن 
ذ بحذافيره، وس����بب ذلك هو: سيطرة أصحاب هذا الفكر  يُنفَّ
الش����اذ واملنحرف على منظمات األمم املتح����دة، ومن ثَمَّ كانت 
وثيقة هذا املؤمتر تعكس القيم الغربية الكبرى التي يؤمنون بها، 

وهي: احلرية )وتتضمن احلرية اجلنسية( واملساواة، والفردية.
وكانت الوثيقة ش���املة لقضايا كثي���رة جداً، وهناك تفصيل 
ٌل في هذه الوثيقة التي بلغ عدد صفحاتها 220 صفحة، يشمل  مُمِ
كيفية تنفيذ هذه األفكار املتطرفة، واآلليات املقترحة لذلك، أي: 
الترتيبات املؤسسية، سواء على الصعيد الوطني، أو على الصعيد 

اإلقليمي، أو على الصعيد الدولي، ثم الترتيبات املالية.
 وحقيق���ة فإن منهاج عمل بكني ضخم ج���داً، وللعلم فقد 
ُعِقد لهذا املؤمتر أكثر م���ن أربعني اجتماعاً، وحضره أكثر من 
أل���ف خبير وخبيرة، وفع�اًل بدؤوا في�����ه بقوة، وبتفصيل كبير 
جداً؛ حتى يُضَمن تنفيذ هذا املنهاج فيما يتعلق باملرأة والفقر، 
وتعلي���م املرأة، وامل���رأة والصحة، والعنف ضد امل���رأة، واملرأة 
والنزاع املس���لح، وامل�رأة واالقتصاد، واملرأة في مواقع السلطة 
وأصحاب القرار... إلى آخ�ر ذلك م���ن القضايا التي ذكروها 

في هذا املؤمتر.

تاريخ مؤتمرات المرأة الدولية
� المؤتم����ر العالمي األول للس����كان، المنعقد في )بوخارس����ت/

رومانيا(، عام )1394ه� � 1974م(.
� المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة، المنعقد في مكسيكو 

عام )1395ه� � 1975م(.
� المؤتم����ر العالمي ال����ذي عقدته األمم المتح����دة للمرأة في 

كوبنهاجن عام )1400ه� � 1980م(.
� المؤتمر الدولي المعني بالس����كان، المنعقد في مكسيكو عام 

)1404ه� � 1984م(.
� دورة اللجن����ة المعني����ة بالقض����اء عل����ى التمييز ض����د المرأة، 

المنعقدة في نيويورك عام )1404ه� � 1984م(.
� المؤتمر العالمي الس����تعراض )عقد األم����م المتحدة للمرأة( 

وتقييمه. المنعقد بنيروبي عام )1405ه� � 1985م(.
� مؤتم����ر األم����م المتحدة ع����ن البيئة والتنمي����ة، المنعقد في 

ريودي جانيرو عام )1412ه� � 1992م(.
� مؤتمر األمم المتحدة عن حقوق اإلنس����ان، المنعقد في فيينا 

عام )1413ه� � 1993م(.
� المؤتمر األمم الدولي عن السكان والتنمية، المنعقد بالقاهرة 

عام )1415ه� � 1994م(.
� مؤتمر األمم المتح����دة عن التنمية االجتماعية، المنعقد في 

كوبنهاجن عام )1415ه� � 1995م(.
� المؤتم����ر الدولي الرابع المعني بالم����رأة، المنعقد في بكين 

عام )1416ه� � 1995م(.
� مؤتمر األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )الموئل الثاني(، 

المنعقد في إسطنبول/تركيا(، عام )1417ه� � 1996م(.
� مؤتمر األمم المتحدة للمرأة عام 2000م المس���اواة والتنمية 
والسالم، الذي انعقد في نيويورك، وقد ُعِرف باسم: )بكين + 5(.

ه����ذا، باإلضافة إلى صدور عدد م����ن الصكوك والمواثيق الدولية 
ذات الصلة بالمسألة االجتماعية، مثل:

� ميثاق األمم المتحدة، الصادر بتاريخ 1364ه� � 1945م.
� اإلع����الن العالمي لحقوق اإلنس����ان، الصادر بتاري����خ 1367ه� � 

1948م. 
� االتفاقي����ة الخاصة بالحقوق السياس����ية للم����رأة، عام 1372ه� � 

1952م.
� العه����د الدولي الخ����اص بالحق����وق االقتصادي����ة واالجتماعية 

والثقافية، عام 1386ه� � 1966م.
� العه����د الدولي الخاص بالحق����وق المدنية والسياس����ية، عام 

1386ه� � 1966م.
� اإلع����الن الخاص بالقضاء على التمييز ضد المرأة، عام 1387ه� 

� 1967م.
� إعالن طهران عام 1388ه� � 1968م.

� اتفاقي����ة القض����اء على كافة أش����كال التمييز ض����د المرأة، عام 
1399ه� � 1979م.

� استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة، عام 1405ه� 
� 1985م.
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^:  ما أبرز ما دعا إليه هذا املنهاج؟ 
� لقد أشرت إشارة س���ريعة في إجابة السؤال الثاني إلى 
هذه القضية، وذكرت أنهم وضعوها وسموها: أهدافاً وإجراءات 
وا  استراتيجية؛ فلو نظرنا إلى األهداف االستراتيجية التي نصُّ

موها إلى ِفْقَرات، جندها كما يلي:  عليها وقسَّ
1 - عبء الفقر الدائم واملتزايد الواقع على املرأة. 

2 - تعليم املرأة وتدريبها. 
3 - املرأة والصحة. 

4 - العنف ضد املرأة. 
5 - املرأة والنزاع املسلح. 

6 - املرأة واالقتصاد. 
7 - املرأة في مواقع السلطة وُصنْع القرار.

8 - اآلليات املؤسسية للنهوض باملرأة.
9 - حقوق اإلنسان للمرأة.

10 - املرأة ووسائط اإلعالم.
11 - املرأة والبيئة.

12 - الطفلة.
لوا احلقيقة في اإلعالن نفس���ه، وهو موجود في بداية  ثم فصَّ
الوثيقة: م���ن )ص 5 إلى ص 9(، وقد جاء ف��ي الفصل األول ص 
11 بعن���وان: )بيان املهمة( ما يلي: )منهاج العمل هو جدول أعمال 
لتمكني املرأة، وهو يهدف إلى التعجيل بتنفيذ استراتيجات نيروبي 
ول دون  التطلعي���ة؛ للنهوض باملرأة وإزالة جمي���ع العوائق التي حَتُ
مش���اركة املرأة مش���اركة فعالة في جميع مجاالت احلياة العامة 
واخلاصة؛ من خ���الل حصولها على نصيبها الكامل واملنصف في 
ُصنِْع القرارات )االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياس���ية(، 
وهذا يعني أيضاً: إقرار مبدأ تقاسم السلطة واملسؤولية بني املرأة 
والرجل: في البيت، وفي مواق���ع العمل، وفي املجتمعات الوطنية 
والدولية بصورتها األعم. واملس���اواة بني املرأة والرجل هي مسألة 
تتعلق بحقوق اإلنس���ان، وش���رط لتحقيق العدال���ة االجتماعية، 
وهي أيضاً: متطلب ضروري وأساس���ي لتحقيق املساواة والتنمية 

لم...(. والسِّ
^: هل هناك عالقة بني اتفاقية السيداو ومنهاج بكني؟ 

� نعم! اتفاقية الس����يداو - باختص����ار؛ حتى يطلع القارئ 
عليه����ا - هي: اتفاقية القضاء على جميع أش����كال التمييز ضد 
املرأة، ومت إعالنها ع����ام 1979م؛ أي: قبل املؤمتر الثاني للمرأة 
ال����ذي أقيم في كوبنهاجن بالدمنارك، وهذه االتفاقية تتكون من 
ثالث����ني مادة، ومن يطل����ع عليها يجد أنها تَُعدُّ دس����تور احلركة 
النسوية الغربية املتطرفة، ويحتاج احلديث عنها إلى لقاء خاص، 

وم����ا أتى بعد ذلك من ِقَبل هيئ����ة األمم املتحدة، من مؤمترات، 
واتفاقيات، واجتماعات، وورش عمل، وحلقات نقاشية، ودورات 
تدريبي����ة، كله يأتي لبيان هذا الدس����تور وتطبيقه؛ حتى إعالن 
منهاج بكني الذي تكلَّمنا عنه في إجابات األس����ئلة املاضية ميثل 
- حقيقة - تفس����يراً وحتلياًل له����ذه االتفاقية اخلطيرة؛ ولذلك 
اعتبر أن هذه االتفاقية - حقيقة - هي دستور احلركة النسوية. 
وألج����ل فرض هذه االتفاقية على دول العالم، كانت هناك خطة 
تقض����ي بأنه: بحلول عام 2000م س����تكون جميع دول العالم قد 
عت على هذه االتفاقية، وقد أشرت في إجابة عن سؤال سابق  وقَّ
إل����ى أنه جرى - فعاًل - في ع����ام 2000م دعوة كثير من ملوك 
ورؤس����اء دول العالم إلى مؤمتر بكني + 5، وبالفعل؛ فإن الدول 
التي لم توقع على هذه االتفاقي����ة جرى التفاوض معها للتوقيع 
على هذه االتفاقية، ومت التوقيع مع تسجيل حتفظات على بعض 

مواد هذه االتفاقية.
وم���ن يدخل موقع هذه االتفاقية على الش���بكة العنكبوتية 
عت،  سيجد أن هناك جداوالً للدول العربية واإلسالمية التي وقَّ
م���ع حتفظاتها التي نصت عليها، مع العلم أن املادة 28 من هذه 

االتفاقية ال تعترف بأي حتفُّظ على أي مادة من موادِّها.
وتبرز خطورة هذه االتفاقية - عموماً - في ثالثة أمور: 

القضية األولَى: أنها تعتبر الدين شكاًل من أشكال التمييز 
ضد املرأة.

القضي���ة الثانية: أن���ه ال يجوز التحفظ عل���ى أي بند من 
بنودها.

القضي���ة الثالثة: أنه يلزم تطبيق ه���ذه االتفاقية وال يجوز 
االنسحاب منها.

 وهذه القضية في احلقيقة جعلت احلركة النس��وية الغ��ربية 
– ممثلة في اللجن���ة املعنية بالقضاء عل���ى التمييز ضد املرأة في 
األمم املتحدة - متارس ضغوطاً ش���ديدة على ال���دول، وتطالبُها 
بتقدمي تقارير س���نوية عن مدى تطبيق ال���دول لهذه االتفاقية، ثم 
تطالبها بتقدمي تقرير ش���امل واسع كلَّ أربع سنوات؛ حيث جتري 
مس���اءلة كل دولة عن مدى تطبيقها لكل م���ادة من مواد االتفاقية 

على حدة. 
بناًء على ذلك أق���ول: من يطلع على هذه االتفاقية - وهي 
متوفرة عل���ى اإلنترنت - ويقرأ بنودها خاص���ة: املادة الثانية، 
والت�اس�عة، واخل�امس�ة عش����رة، وغيرها من املواد، فس�يجد 
- فعاًل  - أن هن�اك تشابهاً كبيراً ج�داً بني هذه االتفاقية وبني 
منهاج عمل بكني، لكن الذي يختلف أن منهاج عمل بكني كان فيه 

تفصيل وتفسير أكثر لهذه املواد املوجودة في هذه االتفاقية. 
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^:  ما املتوقع من اجتماع بكني + 15 القادم؟ 
� سبق أن أشرت إلى أن )بكني + 15( ليس مؤمتراً؛ بحيث 
يكون له محاور وأوراق عم���ل... إلخ، إمنا هو اجتماع مراجعة 
مل���ا جرى تنفيذه في الفترة املاضي���ة. وللعلم؛ فمنذ مؤمتر عام 
1995م لم تُِقم األمم املتح���دة أي مؤمتر عاملي عن املرأة )كما 
هو احلال في مؤمتر بكني وما س���بقه من مؤمترات(، لكن هي 
مت؟ وقد قسموا  لقاءات تشاورية ومراجعات لكل دولة: ماذا قدَّ
دول العالم إلى س���ت مجموعات، ث���م كل مجموعة فيها عدد 
م تقريرها العام ثم  م���ن الدول، وبعد ذل���ك كل مجموعة تق���دِّ
مت، وما جرى تنفيذه من  جتتمع هذه املجموعات وتعرض ما قدَّ
توصيات، وما لم يجِر تنفيذه - كما أش���رت قبل قليل - وأيضاً 
الصعوب���ات التي منعت من تطبيق هذه التوصيات، ثم وس���ائل 

إزالة هذه املعوقات. 
وامللتقى القادم ينطب���ق عليه هذا األمر؛ ولذلك من يدخل 
إلى الشبكة العنكبوتية ويتتبع )بكني + 15( لن يجد في احلقيقة 
مح���اوراً، إمنا هي مج���رد اجتماعات يتخلله���ا كلمات وبعض 
الِفْقرات، وليست مبعنى املؤمتر املتعارف عليه، طبعاً سيالحظ 
أنه يجري في شهر مارس من 1 إلى 10، وهذا يعني: أنه يتوافق 

مع ما يسمى باليوم العاملي للمرأة املوافق ل� 8 مارس. 
^: مييا دور املنظمات غييير احلكومية في مترييير توصيات املؤمترات 

واالتفاقيات األممية؟ 
� املنظم���ات غير احلكومية على نوعني: منظمات داخلية، 
أي: داخل البالد اإلس���المية والعربية، ومنظمات دولية، أو إن 
ها: منظمات خارجية ومنظمات داخلية، وهي متثل  شئت س���مِّ

اإللزام اخلارجي واإللزام الداخلي.
فلو بدأنا مبا يس���مى باإللزام اخلارج���ي: وهي املنظمات 
الدولية اخلارجية غير احلكومية، فس���نجد أن هناك منظمات 
دولية كثيرة: كمنظمة العفو الدولية، ومنظمة حقوق اإلنس���ان، 
وجلنة القض���اء على التمييز ضد امل���رأة، وجلنة القضاء على 
العنف ض���د املرأة ب���األمم املتحدة، وجلنة حق���وق الطفل... 
م أكثر من تقرير  وغيرها، وهذه املنظمات العاملية أصبحت تقدِّ
في الس���نة الواحدة عن الدول العربية واإلسالمية وغيرها من 
الدول، يجري فيها الضغط على هذه الدول، من خالل تضخيم 
بعض احلوادث الفردية املتعلقة بالنساء؛ فتستغل تلك املنظم�ات 
هذه األح�داث، وتن�ادي - م����ن خ�الل تقارير تصدرها - بأن 
حقوق املرأة أو الطفل ما زالت مهضومة، وأن من أهم أس���باب 
ذلك، عدم تنفيذ الدول ألجن���دة وتوصيات املؤمترات األممية 
العاملية املتعلقة بامل���رأة، وبناًء على ذلك أصبحت هذه التقارير 

أداة حقيقية للضغ���ط، يضاف إلى ذلك أدوات ضغط متعددة: 
كالضغوط الدبلوماسية والسياسية، واألدوات الضخمة ملختلف 
وس���ائل اإلعالم )املش���اهد، واملقروء، واملس���موع( واملنظمات 
االقتصادية العاملية: كالبنك الدول���ي، وصندوق النقد الدولي، 
ومنظمة التجارة العاملي���ة، وغيرها من الصناديق العاملية، التي 
تُس���تَخدم للضغط على هذه الدول حتى تنفذ هذه التوصيات، 

باسم: حقوق املرأة وحقوق اإلنسان.
كما أصبحت هذه املنظمات الدولية - لأس����ف الشديد - 
تس���تفيد من بعض املنظمات غير احلكومي���ة في داخل بعض 

الدول اإلسالمية، وهي متثل:
اجلزء الثاني الذي نسميه: )اإللزام الداخلي(، ويحدث هذا 
األمر من خالل التجمعات النس���وية الليبرالية في بعض البالد 
اإلسالمية، وهي حتمل أفكار التيارات النسوية الغربية املتطرفة 
نفَس���ها؛ فتبدأ بالضغط الداخلي، وهذا اجتاه بدأت منظمات 
األمم املتحدة تس���تخدمه بقوة؛ من أجل ممارسة الضغوط من 
داخل املجتمعات اإلسالمية، وبعض هذه املؤسسات التي تُسَمى: 
مؤس�سات مدني�ة، أو منظم�ات غي�ر حكومية، تك�ون مدعومة 
- ف���ي الغالب - إما من دول غربية حكومية مب�اش���رة، أو من 
خالل بعض الش���ركات التجارية الغربية الكبرى، أو من خالل 
منظمات غير حكومية غربية أيضاً، ومن ثَمَّ فإن هذه التجمعات 
أو املنظم���ات غير احلكومية الداخلي���ة حتمل األجندة الغربية 
نفس���ها، وتطالب بهذه احلقوق وتنادي بالش���عارات املشهورة 
اخلاصة باألمم املتحدة؛ كش���عار: القضاء عل���ى التمييز ضد 
املرأة، أو شعار: القضاء على العنف ضد املرأة )باملفهوم الغربي 
املخالف ملفهوم اإلسالم(، أو شعار: متكني املرأة، أو شعار حقوق 

املرأة... إلى غير ذلك من الشعارات. 
مييا هييو موقييف الوفييود الرسييمية اإلسييالمية فييي هييذه املؤمتييرات   :^

واالتفاقيات وما يصدر عنها من توصيات؟ 
� أش���رت في بداية حديثي إلى أنه في مؤمتر املرأة العاملي 
الراب���ع املعني باملرأة، واملقام ببكني، كان���ت هناك حتفظات من 
الوفود اإلس���المية والعربية على كثير من القضايا التي ُطِرحت، 
وكان موقفه���ا إيجابي���اً، ولكن في اللقاءات الت���ي تلت ذلك في 
األع���وام املتتالي���ة اختلف األمر؛ حيث أصبح يش���ارك في هذه 
الوفود بعض من يحمل هذه األفكار املخالفة لإلس���الم؛ ولذلك 
كان هناك نوع من الضعف ف���ي بيان املوقف الواضح جتاه هذه 
املطالبات، وأصبحت بعض وفود الدول اإلس���المية تتنازل فعاًل، 
وتس���حب بعض حتفظاتها؛ حتى إن بعض الدول س���حبت جميع 

حتفظاتها على مؤمتر بكني.
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^: هييل رفعييت الييدول اإلسييالمية والعربييية حتفظاتهييا علييى اتفاقية 
السيداو واملؤمتر العاملي الرابع أيضًا؟ 

� نع���م! بع���ض الدول س���حبت حتفظاتها بس���بب بعض 
الضغوط اخلارجية من املنظمات غي���ر احلكومية، ومن بعض 
املنظم���ات التابعة لأمم املتحدة أثن���اء االجتماعات واللقاءات 
األممية، وفي بعض األحيان بس���بب وجود تيارات نس���وية أو 
رجال يحملون األفكار املتطرفة الغربية نفسها جتاه املرأة، ومن 
ثَ���مَّ أصبح هناك خلل في موقف ه���ذه الوفود من األطروحات 
م تنازالتها، خاصة فيما يتعلق  األممية؛ فبدأت بعض الوفود تقدِّ
باجتماعات بكني سواء + 5 أو + 10، أو ما يتعلق أيضاً بالتقارير 

م فيما يتعلق باتفاقية السيداو. التي تقدَّ
مها  وباملناسبة هناك ما يسمى بتقارير الظل، وهذه التقارير تقدِّ
في الغالب املنظمات غير احلكومية، حس����ب أنظمة األمم املتحدة 
م هذه املنظمات غير احلكومية  اخلاصة باملرأة؛ حيث يفترض أن تقدِّ
داخل البالد اإلسالمية تقاريراً تكون مغايرة للتقارير الرسمية التي 
مها في الغالب نساء  مها احلكومات، وهذه التقارير هي التي يقدِّ تقدِّ
أو رجال ينتمون لتلك املنظمات غي����ر احلكومية، ويحملون األفكار 
الغربية املتطرفة، وتبعاً لذلك يتنادون بتضخيم واقع املرأة أو األسرة 
في الدول العربية واإلس����المية، ويصفونه بالسيئ جداً، وأنه واقع 
مرير ال ميكن الس����كوت عنه، والنتيج����ة النهائية أنهم يطالبون مبا 

تطالب به املنظمات الغربية غير احلكومية نفسه. 
^: كيف تسييتثمر املنظمات النسييوية والنسييائية في عاملنا العربي تلك 

املؤمترات واالتفاقيات الغربية؟ 
� أما بالنسبة للمنظمات النسوية، ونقصد بها: املنظمات التي 
حتم�ل األفك�ار النس�وية املتط�رفة، فق�د أشرت إلى أنه�ا  تستثمر 
هذه االتفاقي���ات واملؤمترات العاملية الت���ي تقيمها األمم املتحدة 
اس���تثماراً س���لبياً؛ وذلك بالضغط على احلكوم���ات في بالدها؛ 
حتى تُِقرَّ تش���ريعات وتنظيمات، وقوانني تتوافق مع ما تدعو إليه 
تلك املؤمترات واالتفاقيات: كاتفاقية الس���يداو، أو اتفاقية حقوق 
الطفل، أو غيرها من االتفاقيات الدولية، وهذا مع األسف حاصل 

اآلن في أكثر الدول اإلسالمية.
أما املنظمات النس���ائية وأقصد: التي حتمل منهج اإلس���الم 
وتدع���و إليه، فدوره���ا اآلن ضعيف جداً ف���ي مواجهة مثل هذه 
املؤمترات واالتفاقيات، بخالف دورها في الس���ابق؛ حيث كان في 
اجلملة جيداً، لكن لأسف مع مرور الوقت نالحظ أن هناك ضعفاً 
في دور هذه املؤسس���ات واملنظمات النسائية، مع أن الواجب مع 
شدة الهجوم على قوانني األس���رة والطفل، ومحاولة تغييرها في 
ي، وقوي،  البالد العربية واإلس���المية أن يكون هن���اك موقف ِجدِّ
ومع���ارض، جتاه هذه احملاوالت التغريبي���ة، وكان من واجب هذه 

املؤسسات أن تقوم بنشاطات أكثر، وجهود أكبر، في صد العدوان 
العوملي االجتماعي، لكن املالَحظ أيضاً أن أنشطة البناء والتصدي 
ضعيفة جداً. نعم! قد أس���تثني جهة واحدة أو جهتني، وأذكر على 
سبيل املثال: اللجنة اإلسالمية العاملية للمرأة والطفل في القاهرة؛ 
حيث إن لها جهوداً مباركة ملواجهة هذا الس���يل العرم من اإلفساد 
النسوي العاملي. أما بقية املؤسسات اإلسالمية فتحتاج إلى مزيد 
من اجله���د، وإدراك كثير من مخاطر هذه االتفاقيات واملؤمترات 

الدولية، والسعي ملواجهتها. 
^: ذكرمت أن اللجنة اإلسييالمية العاملية لهييا دور إيجابي؛ فهل لكم في 

مركز )باحثات لدراسات املرأة( من موقف إيجابي؟ 
� نحن في املركز لنا اهتمام يُعنَى بهذه املوضوعات؛ فنحن 
نرصد ونتابع هذه املؤمترات واالتفاقيات، وكذلك نتابع التقارير 
الصادرة عن املنظمات الدولية عن املرأة، وقد كتب املركز بحثاً 

مختصاً عن هذه التقارير.
ة(  كما أن املركز س���يقيم - إن ش���اء الله - مع جمعية )مودَّ
اخليري���ة في البحرين مؤمتراًً عن اتفاقي���ات ومؤمترات املرأة 
الدولية وآثارها على العالم اإلس���المي، وس���يقام املؤمتر في 
املنام���ة 28 ربيع الثاني من ه���ذا العام 1431 املوافق 13 أبريل 

2010م. وهذا املؤمتر فيه ثالثة محاور رئيسية: 
احملور األول: س���يكون عن النشأة واإللزام، وستكون أوراق 
العمل في هذا احملور عن املؤمت���رات واالتفاقيات الدولية عن 

املرأة، واإللزام اخلارجي، واإللزام الداخلي.
احملور الثاني: سيكون عن آثار هذه االتفاقيات واملؤمترات 
الدولية على بعض دول العالم اإلسالمي، وستكون أوراق العمل 

في هذا احملور عن خمس دول كأمثلة. 
احمل���ور الثالث: س���يكون ع���ن التوظي���ف اإليجابي لهذه 
املؤمترات وواجب املؤسس���ات في الدول اإلس���المية جتاهها، 
وستكون الورقة األولى عن التوظيف اإليجابي لهذه االتفاقيات 
واملؤمت���رات، والورقة الثانية عن دور املؤسس���ات الش���رعية 
واإلس���المية، والورقة الثالثة عن دور املؤسس���ات التش���ريعية 
واحلقوقية، والورقة الرابعة عن واجب املؤسسات االجتماعية، 
والورقة اخلامس���ة عن دور املؤسس���ات اإلعالمية والثقافية، 

والورقة األخيرة عن دور املؤسسات التربوية والتعليمية.
كما س����يكون هناك - إن شاء الله - ورش عمل مصاحبة حول 
هذه القضايا، وكذلك هناك محاضرة افتتاحية ومحاضرة ختامية.

هذا م���ا يتعلق مبجمل هذا املؤمتر الذي يعتبر - حس���ب 
علمي - أول مؤمتر دولي يُْعَقد عن هذه االتفاقيات واملؤمترات 

اخلاصة باملرأة، انطالقاً من رؤية إسالمية.        
والله أعلم
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مصطل��ح )حتري��ر املرأة( ل��ه مع العامل اإلس��المي 
موجتان: 

ر فيها املصطلح من الغرب إىل الش��رق  األوىل: ُصدِّ
يف هناية القرن التاس��ع عش��ر؛ وذلك ضمن منظومة 
األف��كار التغريبية؛ حيث ُنِقلت األف��كار يف بدايتها 
من خالل كتاب: )حترير املرأة( لقاسم أمن، مث ُبلِورت 
األفكار بصورة أكثر وضوحًا يف الكتاب الثاين لقاس��م 
أم��ن: )امل��رأة اجلدي��دة(، والذي ُنِش��ر ع��ام 1900م. 
وكان��ت الدعوات حينه��ا تدعو إىل حتري��ر املرأة من 
اآلداب اإلس��المية واألح��كام الش��رعية اخلاصة هبا، 
د الزوجات،  مثل: احلجاب، وتقييد الطالق، ومنع تعدُّ
واملس��اواة يف امل��رياث، وتقلي��د امل��رأة الغربية يف كل 

أمر. 
 مث أت��ت بع��د ذلك املوج��ة الثانية بع��د أن أعاد 
الغرب صياغة مصطل��ح حترير املرأة ليدخل حقيبة 
مصطلحات األجندة العوملية، مش��تماًل على مضامن 
أكثر حتررية من نسخة القرن التاسع عشر، من خالل 
مقررات َعلمانية ص��ادرة عن مؤمترات دولية ترعاها 

ر زيفًا أهنا متثل إلزامًا)1(.  األمم املتحدة، و ُيصوَّ

مصطلح  فصل  اإلسالمية،  الهوية  على  وأثرها  الوافدة  املصطلحات  زعفان:  الهيثم   ���
حترير املرأة، مركز الرسالة للدراسات والبحوث اإلنسانية، القاهرة، ��43هـ.

اهل�������ي�������ث�������م زع�������ف�������ان
Azeg333@yahoo.com

تحرير المرأة 
المصــرية
)س��يداو(  عصر  )يف 

وقد أخذت تلك الدعوات التحررية في االنتشار من 
خالل املؤسسات واملنظمات النسوية في العالم العربي، 
وشهد املجتمع املصري - على وجه اخلصوص - نشاطاً 
مكثفاً من ِقَبل نش���يطات احلركة النس���وية املدعومات 
من مؤسس���ات التمويل الدولية؛ لتطبيق مقررات األمم 
املتحدة املتعلقة باملرأة في املجتمع املصري، ويأتي على 
رأس تلك املقررات اتفاقية القضاء على جميع أش���كال 
التمييز ضد املرأة )سيداو(، والتي تعمل على إلغاء كافة 
الفوارق - حتى البيولوجية منها - بني اجلنس���ني، وما 
يترتب عليها م���ن أدوار داخل األس���رة، وكذلك وثيقة 
املؤمت���ر الرابع للمرأة الذي عقد في العاصمة الصينية 
بكني ع���ام 1995، ويُعَق���د له كل خمس س���نوات في 
نيوي���ورك مؤمتر تقييمي يُعَرف ب�: ) بكني + 5، بكني + 

10، بكني + 15(.
وإذا كانت »سيداو« هي دس���تور احلركة النسوية، 
ف���إن »وثيق���ة بكني« ه���ي الالئح���ة التنفيذي���ة لهذا 
الدستور، وكالهما مبثابة املرجعية الرئيسية والوحيدة 

للنسويات.
وه���ي مقررات قام���ت بصياغته���ا ورعايتها جلنة 
املرأة ب���األمم املتحدة، والتي تقول عنها البروفيس���ورة 
»كاثري���ن بال���م ف���ورث«: »إن جلنة امل���رأة في األمم 
�لتها امرأة إسكندنافية كانت تؤمن بالزواج  املتحدة ش���كَّ
املفتوح وَرْفض األس���رة، وكانت تعتبر الزواج قيداً، وأن 
احلرية الش���خصية ال بد أن تكون ُمْطلقة. وإن املواثيق 
واالتفاقيات الدولية التي تخص املرأة واألسرة والسكان 

] ملف [
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] ملف [
تص���اغ اآلن في وكاالت وجلان تس���يطر عليها فئات ثالث: 
)األنثوي���ة املتط��رف���ة( و )أع���داء اإلجن��اب والس���كان( و 

)الشاذون والشاذات جنسياً(«)1(. 
وتعن���ي احلرية املطلقة للمرأة أن تقوم كل امرأة برس���م 
مجرى حياتها َوْفق هواها ودون اعتبار ألية معايير وضوابط 
دينية، ويَُعدُّ هذا أبرز وأه���م مكونات املوجة الثانية لتحرير 
املرأة؛ حيث نصت املادة الثانية عش���رة م���ن »إعالن منهاج 
العم���ل«)2( الص���ادر عن مؤمت���ر بكني عل���ى: »متكني املرأة 
والنه���وض بها، مبا في ذلك احلق في حرية الفكر والضمير 
والدي���ن واملعتق���د، وبذلك تكفل لهم إمكاني���ة إطالق كامل 
طاقاتهم في املجتمع برس���م مجرى حياتهم َوْفقاً لتطلعاتهم 

هم أنفسهم«.
لك���ن إذا كان ه���ذا هو التنظير؛ فهل هن���اك أثر عملي 
له في املجتمعات اإلس���المية؟ وه���ل التغييرات التي حدثت 
في املجتمع���ات العربية في اآلونة األخيرة فيما يخص املرأة 

املسلمة لها عالقة بتلك املقررات الدولية؟
س���نحاول من خالل ه���ذا املقال دراس���ة حالة املجتمع 
املص���ري وما ط���رأ عليه م���ن تغييرات عمدي���ة مرجعيتها 
»س���يداو« و »وثيقة بكني«؛ وذلك كي نتمكن من اإلجابة عن 

هذين السؤالني. ويتضح ذلك من خالل القضايا التالية:
 1 - التمكن السياسي للمرأة يف مصر:

»التمكني السياس���ي للمرأة« فس���رته وثيقة بكني بأنه: 
»وصول امل���رأة إلى مراكز صنع الق���رار، واملراكز التي تؤثر 
في صنع القرار ووضع السياسات«، مع إزالة كافة احلواجز 
والعراقيل؛ حتى ولو كانت ديني���ة، والتي - بنظرهم - تعيق 
حتقيق املرأة اجلديدة لهدف السيطرة على السلطة، ومواقع 

صنع القرار.
وقد وضعت »وثيقة بكني« هدف���اً أولياً مَتثَّل في وصول 
املرأة ملواقع صنع القرار بنس���بة 30 % كخطوة أولى؛ لتحقيق 

الهدف املرجو؛ وهو الوصول بالنسبة إلى 50 %.
 وبعيداً عن األحكام الش���رعية الضابطة ملس���ألة تولي 
املرأة للمناصب السيادية، فإن املالَحظ - في احلالة العربية 
��� كاثرين بالم فورث: ندوة حول اتفاقية السيداو، 4 يناير 2000مـ، على هامش مؤمتر 
حترير  حركات  الكردستاني:  أمني  د.مثنى  باخلرطوم،  عقد  الذي  والعوملة  املرأة 
املرأة من املساواة إلى اجلندر �دراسة إسالمية نقدية�، دار القلم للنشر والتوزيع، 

القاهرة، 2004، ص 292.
��2 منهاج عمل بكني: اعتمده املؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة في �5 سبتمبر �995، 
وُتعَقد له تقييمات تتبُّعية كل خمس سنوات، ترفع فيها احلكومات واملنظمات غير 

احلكومية تقاريرها التي توضح فيها حجم تطبيقاتها لهذا املنهاج في مجتمعاتها. 

بصف���ة عامة واملصرية بصفة خاصة - أن تعيينات املرأة في 
ي والنوعي فقط  مواق���ع صنع القرار تركِّز على البُْع���د الَكمِّ
بعيداً عن بُْعد الكفاءة التي تكون في كثير من األحيان ضعيفة 
للغاية، واخلطورة الكامنة في هذا التنصيب السياسي، هي: 
أن َوْضع بعض النس���ويات ذوات التوج���ه الغربي في مواقع 
صنع القرار، يس���مح لهن بَسنِّ تشريعات وصياغة سياسات 

مرجعيتها اتفاقية سيداو ومقررات مؤمتر بكني.
وعلى كلٍّ فقد أخذ التمكني السياس���ي للمرأة في مصر 

الصور التالية:
1 - املناصب الوزارية: حيث يضم مجلس الوزراء املصري 
ثالث وزيرات وذلك بنس���بة 5.9% من جمل���ة الوزراء، وتُعدُّ 
وزارة األس���رة والسكان املستحدثة مؤخراً أكثر وزارة تتطابق 

سياساتها مع مقررات األمم املتحدة.
2 - القض���اء: مت تعيني أول قاضية ف���ي عام 2003م، 
وذلك باحملكمة الدس���تورية العليا، ثم توالى بعد ذلك تعيني 
القاضيات في سلك القضاء املصري؛ حتى بلغن 42 قاضية، 
وذل���ك رغم املعارضات الش���ديدة من ِقَبل علماء الش���ريعة 
لتلك التعيينات؛ ملخالفتها األحكام الشرعية، وَرْفض جمهور 

الفقهاء لتولي املرأة للقضاء. 
3 - مجلس الش���عب: متثل املرأة املصرية 2% من جملة 
أعضاء مجلس الشعب املصري، و 6.7 % في مجلس الشورى 
وغالبيته���ن معيَّن���ات؛ ألن جناح املرأة ف���ي االنتخابات كان 
ضئياًل. وقد جرى مؤخراً سنُّ قانون لنظام احلصة )الكوتا( 
يخصص 64 مقعداً للنس���اء في البرملان املصري ملدة عشر 
سنوات على دورتني، وخطورة هذا الثقل النسوي في املجلس 
التشريعي، هي: مترير التشريعات ذات الصبغة النسوية، أو 
التش���ويش على املناقش���ات النيابية التي ال تأتي على هوى 

نشيطات احلركة النسوية.
2 - َرْفُع سنِّ الزواج وجترمي الزواج املبكر:

م���ن أكثر النقاط التي دندنت عليها أجندة حترير املرأة، 
هي: محاربة الزواج املبكر باعتباره - في نظرهم - عنفاً ضد 
الفتيات، وفي هذا الصدد جرى في مصر إقرار قانون مينع 
توثيق عقد الزواج ملن لم تبلغ س���ن الثامنة عشرة، مع جترمي 

كل من يزوج الفتاة حتت هذا السن بالسجن لسنوات. 
ويأتي هذا التضييق على املنفذ الشرعي احلالل ليتوافق 
مع املادة 274 م���ن وثيقة مؤمتر بك���ني، والتي نصت على: 
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»ضرورة َس���نِّ القوانني املتعلقة باحلد القانوني األدنى لسن 
الرش���د، واحلد األدنى لس���ن الزواج وإنف���اذ تلك القوانني 

)بصرامة(، ورفع احلد األدنى لِسنِّ الزواج عند االقتضاء«.
3 - الته��اون م��ع الزن��ا وإثب��ات َنَس��ب اب��ن الزنا 

ألمه:
ف���ي الوقت ال���ذي يجري في���ه التضييق عل���ى الزواج 
الشرعي، جرى في مصر َسنُّ قانون يسمح للزانية أن تسجل 
وليدها من الزنا في الوثائق الرس���مية للدولة باسمها، وقد 
اعتبر العلماء املصريون أن في ذلك تيسيراً للزنا في املجتمع 
املصري، وخاصة أن األم تعترف رسمياً بأنها زانية، ومع ذلك 
ال تُوَقع عليها أية عقوب���ات، والعجيب أن الطفل املولود من 
الزنا يجري إثباته في الوثائق الرس���مية، بينما اآلخر املولود 
من الطريق الشرعي ال يس���تطيع األبوان اللذان لم يتجاوزا 
الثماني عشرة س���نة إثباته في األوراق الرسمية، بل يجري 
جترميهما على مخالفتهما للقانون الوضعي وتطبيقهما شرع 
الل���ه في أمر الزواج، على حني يج���ري تكرمي الزانية األقل 
من 18 س���نة، والدعوة اللتماس األعذار لها عندما متارس 
الزنا، وفي هذا الصدد تقول وزيرة األسرة والسكان: »ينبغي 
عدم اتهام أي فتاة دون س���ن ال� 18 مبمارسة الدعارة، وإن 
الطف���ل الذي يجري ضبطه في قضاي���ا دعارة يجب النظر 
إليه بصفته ضحية وليس كمج���رم، ومن واجبنا أن نوفر له 

احلماية املجتمعية«.
إن هذه الفوضى اجلنس���ية االنحاللية وترك النس���اء 
ميارسن الفاحشة وقتما ش���ئن ودون أدنى رادع، يتوافق مع 
املادة 96 من منهاج عمل بك���ني التي تنص على أن: »للمرأة 
حقها في أن تتحكم وأن تبت )بُحريَّة( ومسؤولية في املسائل 
املتصل���ة بحياته���ا اجلنس���ية؛ دون )إك���راه( أو )متييز( أو 

)عنف(«.
4 - َنْشر ثقافة الطالق يف اجملتمع املصري بدياًل 

عن املصاحلة: 
وه���ذا األمر يجري حت���ت عنوان: »التوعي���ة القانونية 
للمرأة«، وفي س���بيل ذلك يجري فتح اخلطوط الس���اخنة، 
وتنفيذ املنظمات غير احلكومية جلملة من البرامج امليدانية 
والدورات التثقيفية وَعْرض املس���اعدات القانونية املجانية؛ 
ي  إلمت���ام عملية التفريق بني الزوجني، م���ع فتح مكاتب لتلقِّ
الش���كاوى ضد األزواج باعتبارها ش���كاوى تدخل حتت بند 

العن���ف ضد املرأة، وعلى إثرها يجري حتريض املرأة لتقدمي 
الش���كاوى ضد هذا الزوج من أجل تقومي ما يرونه نش���وزاً 

وعنفاً من الزوج.
5 - تعين املرأة يف مصر مأذونة:

املأذون في مصر هو من يوثِّق الزواج رسمياً، وذلك بعد 
إجراء مراسم العقد والتأكد من موافقة الزوجة وإمتام صيغة 
النكاح بني الولي والزوج، وعلى م���دار التاريخ احلديث كان 
القائم بتلك املهمة رجل؛ وذلك العتبار املأذونية إحدى املهام 
الفرعية للقضاء الشرعي، لكن مؤخراً مت في مصر السماح 
للمرأة بتولي تلك املهمة، وقد اعتبرت احلركة النس���وية في 
مص���ر أن اقتناص هذا املنصب يعد انتصاراً للمرأة املصرية 

في كسرها حاجز وظيفة عامة كانت حكراً على الرجل.
واجلدي���ر بالذكر هنا أنه قد بُِحثَت مس���ألة تولي املرأة 
لوظيفة املأذون باستفاضة في رسالة جامعية بجامعة األزهر 
أشرف عليها وناقش���ها مجموعة من كبار أساتذة الفقه في 
مصر، وقد ذهبت الرس���الة إلى عدم جواز تولي املرأة لهذه 
الوظيفة؛ باعتبارها إحدى مهام القاضي واستدلت في عدم 

اجلواز بالعديد من األدلة واألحكام الشرعية)1(. 
وبالعم���وم؛ فإن تالعب النس���وة في موض���وع القضاء 
والوظائ���ف املرتبطة بها واحملتكة مبوضوع »الش���هادة« يثير 
الكثير من املخاوف في ظل دندنة النسوة حول حتقيق املساواة 
بني الرجل واملرأة في موضوع »شهادة املرأة« املعلوم من الدين 

بالضرورة، وذلك اقتداًء مبا حدث في دولة البحرين.
6 - جترمي ختان اإلناث: 

ليس معنى أن هناك خالفاً ش���رعياً في مس���ألة ختان 
اإلناث أن يجري مصادرة الرأي املخالف، بل جترمي من يقوم 
بهذه املكرمة بجملة من العقوبات الزجرية، وهذا ما جرى في 
م ختان اإلناث، ويوقع العقوبات على  مصر بصدور قانون يجرِّ

األطباء الذين يقومون بإجراء عمليات اخلتان لإلناث. 
7 - التعليم وإعادة صياغة املناهج َوْفق األجندة 

النسوية:
مت في مصر تشكيل جلان إلعادة صياغة الكتب املدرسية 

في املراحل التعليمية األولى؛ بغية:
أوالً: تنقيحها مما يتعارض مع الطروحات النسوية؛ حتى 

��� أمين سامي: ُحْكم تولي املرأة الوظائف العامة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 
الشريعة والقانون، جامعة األزهر.
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لو كان املطلوب تنقيحه نصوصاً دينية.
ث���م يجري ثانية: دمج املناه���ج التعليمية مبا يتوافق مع 

األجندة النسوية.
وف���ي هذا الصدد ميكننا رصد ما مت تضمينه في كتاب: 
)الدراس���ات االجتماعية للصف اخلامس االبتدائي( املطبَّق 
على التعليم املدني والتعلي���م األزهري في مصر؛ حيث جاء 
في الصفحة اخلامسة عشرة: »ينتشر بني أهل الريف بعض 
العادات »غير املستحبة«، مثل: الزواج املبكر، وكثرة اإلجناب، 
وزواج األقارب، وقد أنشأت الدولة العديد من مراكز تنظيم 
األس���رة؛ لتوعية الريفيات؛ لتعديل هذه الع���ادات... بينما 
يتميز سكان البيئة الصناعية ببعض العادات والتقاليد التي 
تناس���بها، ومنها: مش���اركة املرأة للرجل في العمل، وتولِّيها 
ر س���ن الزواج؛ الرتفاع مستوى  بعض املراكز القيادية، وتأخُّ

التعليم بني الفتيات«.
وه���ذا احملتوى التربوي الذي ينش���أ عليه أطفال مصر 
يتفق مع ما جاء في املادة )93( من »وثيقة بكني«، والتي جاء 
ا  فيها: »الزواج املبكر واألمومة املبكرة للشابات ميكن أن يَُحدَّ

بدرجة كبيرة من فرصة التعليم والعمل«. 
إن من يحاول حتليل محتوى املناهج التعليمية في املجتمع 
املصري، سيتبني له الكثير من مواضع احلذف واإلحالل َوْفق 

الطرح النسوي األممي.
8 - اإلعالم وتكريس األجندة النسوية: 

 يَُعدُّ اإلعالم )املرئي واملسموع واملقروء( من أكثر األدوات 
التي تس���تخدمها احلركة النسوية في مصر من أجل خلخلة 
املجتمع وهزِّ ثوابته القيمية لصالح األجندة النس���وية، وفي 
سبيل ذلك يجري الدفع مبئات املسلسالت واألفالم والبرامج 
واإلعالنات واملق���االت واحل���وارات والتحقيقات؛ وجميعها 
تصاغ مادتها اإلعالمية َوْفق ما تهدف إليه نشيطات احلركة 

النسوية.
9 - التضييق على املنتقبات وحماربة النقاب:  

حي���ث ج���رى التضييق عل���ى املنتقبات ف���ي املدارس 
واجلامعات املصري���ة، وذلك بصدور جملة من القرارات من 
الوزراء ورؤس���اء اجلامعات؛ ملنع املنتقبات من دخول قاعات 
االمتحان���ات املختلطة وُهنَّ يرتدين النقاب، وهو األمر الذي 
دفعهن إلى اللجوء للتقاضي؛ لدفع تلك القرارات التعس���فية 
بحقه���ن، واألمر ذاته حدث من َقبُْل بقرار وزير الصحة مبنع 

الطبيبات واملمرضات من ارتداء النقاب في املستشفيات.
وتس���ير تلك القرارات بالتزامن مع تشويه صورة النقاب 
ف���ي اإلعالم وف���ي تصريحات املس���ؤولني، ضاربني عرض 

احلائط مببدأ: »حرية املرأة« في اختيار الزي الذي تريده.
10 - املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة والعم��ل عل��ى 

املستوى اجملتمعي:
تنتش���ر في مصر املنظمات غير احلكومية املدعومة من 
مؤسس���ات التمويل األجنبية ذات األصول اليهودية واألدوار 
املش���بوهة؛ وذلك من أجل تنفيذ مق���ررات مؤمتر بكني في 
املجتمع املصري، ويجري هذا الدور من خالل استراتيجيات 
حترُّك وأدوات تنفيذ تس���مح لها بالوصول ألكبر عدد ممكن 

من املجتمع املصري، ونَْشر األجندة النسوية في ربوعه)1(.
ه���ذا - باختص���ار - ما يحدث ف���ي املجتمع املصري، 
ونه حتريراً للمرأة، وعلى الوتيرة نفسها تسير اخلطى في  ويعدُّ
باقي بلدان العالم اإلس���المي، وهو ما يجيب على التساؤلني 
املطروَحني في بداية املقال حول: تطابق التغييرات العمدية 
احلادثة مع األجندة األممي���ة، وهو األمر الذي يحتاج ملزيد 
من التحرك الش���رعي؛ إلحداث نوع م���ن التوازن قبالة تلك 

السيطرة النسوية ذات املرجعيات الَعلْمانية االنحاللية.

بني  املصري  »املجتمع  فصل:  مراجعة  ميكن  الشأن  هذا  حول  التفاصيل  من  ملزيد   ���
وخلخلة  النسوية  احلركة  كتاب:  في  احلكومية«  غير  واملنظمات  النسوية  احلركة 
كتاب  زعفان،  الهيثم  حترير  أمنوذجاً«،  املصري  »املجتمع  اإلسالمية  املجتمعات 

البيان، �427هـ.

إن ه��ذه الفوض��ى اجلنس��ية 
النس��اء  وت��رك  االحناللي��ة 
ميارس��ن الفاحش��ة وقتما ش��ئن 
ودون أدىن رادع، يتوافق مع املادة 
96 م��ن منه��اج عمل بك��ن اليت 
تنص عل��ى أن: »للمرأة حقها يف 
��ة(  أن تتحك��م وأن تب��ت )حُبريَّ
ومس��ؤولية يف املس��ائل املتصلة 
حبياهتا اجلنس��ية؛ دون )إكراه( 

أو )متييز( أو )عنف(«.
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املقدمة
يعد موضوع الش���ذوذ اجلنسي من أحدث املواضيع التي 
تثير اهتمام الناس على مختلف مشاربهم )الدينية والفكرية 
واالجتماعية(؛ وذلك بس���بب انتشار هذه الظاهرة في العالم 
العرب���ي، وانتقال دعاته���ا من مرحلة الدف���اع إلى الهجوم، 
مه.  م هذا الفعل وجترِّ يهم للقوانني والشرائع التي حُترِّ وحتدِّ
إن هذه األسباب إضافة إلى أسباب أخرى َسَيِرد ذكرها 
في هذه الدراس���ة - إن ش���اء الله تعالى - هي التي جتعل 
مثل هذه الدراسة حاجة وضرورة تساعد في حتديد األبعاد 
واألس���باب والنتائج التي تترتب على تزايد هذه الظاهرة في 

املجتمعات العربية.
هذا وقد واجهت الدراسة بعض الصعوبات كان من بينها:

1 - ندرة األبحاث والدراسات التي تناولت هذا املوضوع 
بش���كل مباشر. ولعل من أهم الكتب التي عثرت عليها، ثالثة 
كتب، هي: كتاب: »احلب املمنوع، حياة املثليني واملثلييات في 
الشرق األوسط« ل� »براين ويتاكر«، وكتاب: »املتعة احملظورة، 
الش���ذوذ اجلنس���ي في تاريخ العرب« ل� »إبراهيم محمود«، 

وكتاب: »الشذوذ اجلنسي عند املرأة« ل� »هدى اخلرسة«.
2 - صعوبة احلصول على األرقام الصحيحة حول مدى 
انتش���ار هذه الظاهرة، والس���بب في ذلك يعود: إما لغياب 
اإلحصاءات الرسمية، أو بس���بب تضخيم اجلهات الداعمة 
للشذوذ اجلنسي لبعض األرقام؛ وذلك من أجل التعظيم من 
شأن الشواذ ومدى انتش���ارهم، وأخيراً بسبب التكتم الذي 

يحيط مبثل هذه االنحرافات في بعض املجتمعات.
هذا وقد عمدت في هذا البحث إلى التعريف باملصطلح 

وداللته، ومبدى انتش���ار هذه الظاهرة عبر التاريخ إلى يومنا 
احلالي، وبيان موقف األديان من هذا اجلرم، والعوامل واآلثار 

والنتائج املترتبة على هذا الفعل.
أوال: مفهوم الشذوذ اجلنسي وداللته:

وردت في اللغة العربية ألفاظ وعبارات كثيرة استُخِدمت 
في التعبير عن الش���ذوذ اجلنسي، منها: اللواط، املساحقة، 
إتيان البهائم، ِجَماع األموات... وغير ذلك من األلفاظ التي 
تعبِّر عن َفْعل واحد من أفعال الشذوذ. أما استخدام عبارة: 
)الش���ذوذ)1( اجلنس���ي( للداللة على هذه األفعال مجتِمعة، 
فق���د جاء مع االنفتاح الفكري ف���ي الغرب، وما نتج عنه من 
علوم ُعِنيت بتحليل بعض الظواهر االجتماعية املنتش���رة في 
املجتمعات وبيان أس���بابها ونتائجه���ا. ومن هذه العلوم: علم 
النفس الذي ساوى بني لفظة الش���ذوذ واالنحراف، واعتبر 
أن الشاذ أو املنحرف، هو: »الذي ميارس انحرافات أو صور 
نشاط تناسلي ليس في اتفاق مع الثقافة أو األعراف العامة 

ملجتمعه أو دولته« )2(. 
على أن هذا التعريف ل� »الش���ذوذ اجلنسي« لم يبَق على 
حاله؛ فمع بدء الدعوات إلى التعاطف مع الش���اذين جنسياً 
في العالم، بدأت تغيب عبارة: »الش���ذوذ اجلنسي« من كتب 
علم النفس، وجرى استبدالها بعبارة: »املثلية اجلنسية«، وهي 
تعريب للمصطلح اإلنكلي���زي: Homosexuality. وكذلك 
حصل هذا التبديل في الطب العصبي، الذي كان حتى س���نة 
1953 م يصنف اجلنسية املثلية على أنها نوع من االضطراب 

��� الشذوذ في اللغة يدل على االنفراد والندرة، انظر: ابن منظور، لسان العرب: 3/ 494.
��2 كمال دسوقي، ذخيرة علوم النفس، وكالة األهرام للتوزيع، �990م، ص �065. 

ظاهرة الشييذوذ 
العربي العالييم  في 

)األسباب والنتائج وآليات احلل(

] ملف [

د. هنى قاطرجي
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] ملف [
 psychopathic« اجلنسي لشخصية مصابة مبرض عقلي
personality«؛ إال أنه إثر حترُّك بعض الناشطني املؤيدين 
للش���ذوذ اجلنسي، مت حذف مصطلح اجلنس���ية املثلية من 
دليل األمراض العقلية؛ ليوضع مكانه: »اضطراب في التوجه 

.)1(»sexual orientation disturbance« اجلنسي
ثانيًا: واقع الشذوذ اجلنسي يف العامل العريب:

لم يعد الشذوذ اجلنسي أمراً مخفياً في كثير من املجتمعات 
والطبقات، بل إن هذا الفع���ل أصبح أمراً مجاهراً به؛ حتى 
إن أي مراقب يس���تطيع أن يكتش���ف الشاب املثلي من غيره 
مبجرد مراقبة تصرفاته ولباس���ه. يقول أحدهم: »إن املثليني 
يفصحون اليوم عن جنسانيتهم من خالل أسلوب ثيابهم: إن 
ارتديت تي ش���يرتاً ضيقاً أو صارخ اللون، فس���يظن الرجال 
األس���وياء أنني أحاول التباهي وحسب. )يتابع وهو يبتسم(: 

لكن الرجال املثليني اآلخرين سيدركون احلقيقة«)2(.
 إن هذا اخلروج للعلن ال���ذي يتَّبعه مثليو العالم العربي 
الي���وم، يعود إلى س���عيهم ال���دؤوب على الصعي���د الفردي 
واجلماعي من أجل دفع الناس إلى تقبُّلهم، مستفيدين بذلك 
مه لهم املؤسس���ات الدولية، وجمعيات  م���ن الدعم الذي تقدِّ
الدفاع عن حقوق الشاذين في العالم. وقد جتلى هذا الدعم 
في مواقف عدة، من بينها: ذلك املوقف الذي حدث في عام 
2008م؛ عندم���ا قامت 117 منظمة تعمل في مجال الصحة 
وحقوق اإلنس���ان باالعتراض على حكم محكمة )ُجنَح قصر 
النيل( التي قضت باحلكم 5 س���نوات على خمسة مصريني، 

بتهمة الشذوذ )3(.
إن هذا الدعم الكبير الذي يناله هؤالء الشاذون، ساهم 
ر الكاتب  ف���ي تزايد عدد املثليني في العالم العربي؛ بينما قدَّ
نبيل في���اض)4( )أحد املدافعني عن حقوق األقليات( أن عدد 
املثليني والسحاقيات في بلد مثل سوريا يفوق كل التوقعات؛ 
حيث بلغت نس���بتهم 20 %)5(، جند أن بيروت حتتل الصدارة 
في هذا املجال)6(؛ حيث أصبح لهؤالء ظهورهم العلني، ولهم 

��� هدى اخلرسة، الشذوذ اجلنسي عند املرأة، ص 207.
��2 براين ويتاكر، احلب املمنوع، حياة املثليني واملثلييات في الشرق األوسط، ص70.

منهم  أربعة  اجلنسي«.  »الشذوذ  مارسوا  مصريني  خلمسة  سنوات   3 السجن   �3�
مصابون باإليدز.

��4 رويدا مبادري، املثليون في سورية يخرجون من الظل مبوقع إلكتروني وبيان يدعو 
إلى التسامح.

��5 هذا الرقم مبالغ فيه - حتماً - فإذا كانت نسبة الشذوذ في أمريكا ال تزيد عن 2 % في 
أكثر األرقام ارتفاعاً، فال ميكن أن تكون هذه األرقام صحيحة في املجتمعات العربية 
م الفاحشة بكل أنواعها. ملزيد  واإلسالمية التي تتخذ اإلسالم ديناً، وهو الذي يحرِّ
من املعلومات حول أسباب رفع اإلحصاءات ميكن العودة إلى مقال: مافيا الشذوذ 
اجلنسي في أمريكا »العالم في خزانة« للدكتور أحمد خير العربي، نشر في مجلة 

القدس العربي، 2009/5/5.
��6 براين ويتاكر، احلب املمنوع، حياة املثليني واملثلييات في الشرق األوسط، ص�6.

جمعياتهم اخلاصة التي تدافع عنهم.
ثالث��ًا: ص��ور التعب��ري ع��ن الش��ذوذ يف العامل 

العريب:
1 - امللتقيات املباشرة للشاذين جنسيًا:

تتش���ابه األماكن التي يلتقي بها الش���اذون في البلدان 
العربي���ة. واخلطير في هذه اللق���اءات أن بعضها يجري في 
املدارس واجلامعات؛ ففي دراس���ة أعدته���ا كلية الطب في 
جامعة املل���ك عبد العزيز في جدة ش���ملت أكثر من 1200 
طال���ب، تبنيَّ فيها أن ثلث العينة س���بق له���ا أن وقعت في 
ممارسة جنسية خاطئة، منهم 12 % شاذون جنسياً )لواط(؛ 

أي: ما ميثل 420 شخصاً )7(. 
وه���ذه النتيجة قد تكون ضئيلة نس���بة إلى بلدان أخرى؛ 
فف���ي لبنان - مث���اًل - ادَّعى طالب جامعي س���ابق لصحيفة 
»دايلي س���تار« التي تصدر باإلنكليزية أن املثلية قد اكتس���بت 
طابعاً اجتماعي���اً في جامعته في لبنان، وق���ال أيضاً مبالغاً 
في تقدير حجم الش���ذوذ: »70 % من ش���باب جامعتي - على 
األقل - قد ناموا مع ش���باب آخرين، وال أظن أن الس���بب هو 
عدم اس���تطاعتهم إيجاد صديقات، بل السبب هو رواج األمر 

فحسب«)8(. 
هذا وال تقتصر التصرفات الش���اذة على اجلامعات التي 
قد تتطلب مس���توًى ثقافياً معيناً، بل إن هذا الفعل منتش���ر 
أيضاً في كل األوساط االجتماعية. ووسائل وأماكن التعارف 
بني الش���اذين جنسياً متعددة؛ ففي السعودية - مثاًل - يعتبر 
أبرز أماكن تعارف هؤالء، هو: مراكز التس���وق وعلى ناصية 

بعض الشوارع، وفي أثناء احلفالت اخلاصة)9(.
وفي البحرين تعتب���ر األماكن املفضلة للش���اذين، هي: 
صالون���ات التدلي���ك والديس���كوهات، كما أنه���م يقومون 
باحتف���االت عامة في بعض األماكن الس���ياحية. وقد ذكرت 
جري���دة »أخبار اخللي���ج« خبر ذلك االحتف���ال الذي قام به 
بعض الشاذين جنسياً في أحد املواقع السياحية في منطقة 

الصخير)1)(.
أما في العراق؛ فالوضع يختلف قلياًل عن س���ائر الدول 
اخلليجية،؛ إذ إن الش���اذين في املجتم���ع العراقي يواجهون 
مجتمعهم بشيء من اجلرأة في اللباس واملظهر والتصرفات 
التي لم تكن معهودة سابقاً. والسبب في ذلك يعود لالحتالل 

��7 فهيد الغيثي، الشذوذ اجلنسي... انحراف الفرد خطوة لتقويض املجتمع.
الشرق األوسط، ص�26 -  املثليني واملثلييات في  املمنوع، حياة  براين ويتاكر، احلب   ���

262، عن »دايلي ستار«، 26 نيسان / أبريل ��99.
��9 املرجع السابق، ص70 - 73.

���0 ميلود الشلح، الشذوذ اجلنسي بني مؤيد ومعارض.
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األميركي للبالد الذي س���اهم في التشجيع على هذا الفعل. 
وقد أك���دت صحيفة نيويورك تاميز األمريكية هذه احلقيقة 
بقوله���ا: »إن األمن والهدوء س���مح للعراقي���ني أن يتمتعوا 
باحلريات )األمريكية(، ومن بينها حرية الشذوذ التي لم يكن 

من املتصور أن حتدث قبل بضعة أعوام« )1(.
وقد كان له���ذا الظهور العلني اجل���ريء في ظل غياب 
الدور الرقابي والقانوني للحكومة العراقية بسبب االحتالل، 
أثره في قيام بعض املس���لحني بقتل نحو 25 ش���اباً ورجاًل 
ملمارستهم الشذوذ في مدينة الصدر بالعراق؛ وذلك بعد أن 
تبرأت منهم قبائلهم؛ فقررت التخلص منهم وإحراق املقاهي 

التي يتجمعون فيها)2(.
وإذا كان غياب تطبيق الش���ريعة والقانون في العراق قد 
ساهم في متتُّع هؤءال الشاذين باحلرية، فإنه في بالد املغرب 
العربي تقوم السلطات األمنية املغربية بتشديد احلصار على 
هؤالء الشاذين الذي يستغلون املناسبات الدينية والشعبية من 

أجل ممارسة طقوسهم على مرأى ومسمٍع من اجلميع)3(. 
ه���ذا ويعد الظهور العلني وااللتق���اء في األماكن العامة 

نقاط مشتركة في كل من: دمشق ولبنان ومصر واألردن:
- ففي دمشق تعتبر نقاط التقاء هؤالء في شوارع دمشق 
الراقي���ة، وفي حديقة عامة بالقرب من فندق ش���هير، وفي 

حانات في دمشق القدمية )4(. 
- أما في لبنان؛ فأبرز اللقاءات تتم في األماكن العامة، 
وخاصة ف���ي املقاهي واملطاعم وعلى الش���واطئ؛ حيث إن 
لهؤالء ش���اطئ خاص »يديره ثنائي، وكذلك هناك حمامات 

تركية تستقبل املثليني« )5(.
- وفي مصر يلتقي ه���ؤالء في مقاٍه معينة في القاهرة، 
كم���ا أكد الصحافي »مصطفى فتحي« الذي أصدر كتاباً عن 
املثلية حتت عن���وان: »في بلد الوالد« ذكر فيه أن الش���ذوذ 

اجلنسي منتشر في مصر بشكل ال يتصوره العقل )6(.
وفي األردن ذكرت صحيفة »احلقيقة الدولية« أن الذكور 
وبعض اإلناث الش���واذ جنس���ياً يتخذون من »كوفي شوب« 
ظ���ت الصحيفة عن ذكر اس���مه - نقطة التقاء يومية  – حتفَّ
لهم للتنسيق وممارسة شذوذهم، وقد كان هؤالء ينوون إشهار 

��� حسن عثمان، مدونات مكتوب، صحيفة نيويورك تاميز: احلرية األمريكية نشرت 
الشذوذ اجلنسي بالعراق.

��2 املرجع السابق.
��3 إبراهيم كامل، مهرجان شواذ املغرب في مولد علي بن حمدوش.

��4 رويدا مبادري، املثليون في سورية يخرجون من الظل مبوقع إلكتروني وبيان يدعو 
إلى التسامح.

��5 براين ويتاكر، احلب املمنوع، حياة املثليني واملثلييات في الشرق األوسط، ص 54 - 55.
��6 مصطفى فتحي، املثلية منتشرة في مصر بشكل ال يتصوره عقل.

تنظيمهم بشكل رسمي، وإعالن موقعهم اخلاص على الشبكة 
العنبكوتي���ة، لكن نَْش���ر الصحيفة للتحقي���ق حولهم جعلهم 

ميتنعون عن هذا اإلعالن وعن افتتاح املوقع )7(.
 2 - امللتقيات غري املباشرة للشاذين جنسيًا:

 يس���عى الشاذون جنس���ياً من أجل تثبيت وجودهم إلى 
االس���تفادة من التكنولوجيا اجلديدة، مثل الشبكة العنكبوتية 
)اإلنترنت(. وقد عمد عدد كبير من هؤالء في عدد من الدول 
العربية، مثل: املغرب، والس���عودية، واألردن، وس���وريا، إلى 
تأسيس مجموعات وصفحات على اإلنترنت يتالقون فيها)8(، 
كان أهمها ع���دداً من املجموعات عل���ى املوقع االجتماعي 
Facebook. و من هذه املجموعات واحدة س���عودية اسمها 
»شواذ جدة«، وتضم أكثر من 500 عضو، ومنها واحدة سورية 

تضم نحو 200 مثليٍّ وقد سموها: »مثلي مثلك« )9(.
وكذلك أنشأ هؤالء مواقعهم وصفحاتهم اخلاصة. منها 
- على سبيل املثال - موقع )املثليون في سورية(، وموقع آخر 
لم تفلح السلطات املصرية في إقفاله بسبب كونه مسجاًل في 

لندن، وهو يستخدم موفراً )server( في كاليفورنيا)10(.
هذا إضافة إلى املدونات اخل���اصة التي يسعى أصحابها 
لتحقيق أهداف ع��دة من ورائه�����ا، منه����ا: الس���عي إلى 
نفي الص���ورة الكوميدية املنتش���رة عن الرج��ال والنس���اء 
الشاذين جنسياً الت��ي تشبِّههم بأفع���ال وتص��رفات اجلنس 
اآلخر. والتعبير عن مش���اعرهم وجتاربهم بح�رية، ومن دون 
خج�����ل. ونَْش���������ر الدراسات واألبح������اث املع����اصرة 
والتاريخي���ة التي تثبت أن هذا الفع���ل كان معروفاً ومقبوالً 

في السابق.
3 - إنشاء اجلمعيات الداعمة للشذوذ اجلنسي: 

َس���ت جمعية »حلم«، والكلم���ة تتألف من احلروف  أُسِّ
األُولَى ل�عبارة: »حماي���ة لبنانية للمثليني« في عام 2004م، 
وهي اجلمعي���ة األولى من نوعها في العال���م العربي التي 
تهدف إلى حماي���ة املثلييات واملثلي���ني، والثنائيي اجلنس 

واملتحولي اجلنس.
وقد س���جلت حلم بدءاً من كندا كجمعية ال تبغي الربح، 
لكنها تعتبر نفس���ها اآلن مس���جلة قانونياً في لبنان، وتضم 

ع للشاذين جنسياً في األردن. ��7 جتمُّ
��� شكك الدكتور أحمد خيري العمري في أن تكون املعلومات الواردة في هذه املدونات 
أوردته  مبقال  واستشهد  حقيقيني  أشخاصاً  أسماؤهم  الواردة  واألشخاص 
»الواشنطن بوست« في �9/ ��/ 2007، ورد فيها أن وزارة اخلارجية األميركية 
تستخدم فريق عمل يجيد العربية مهمته كتابة التعليقات في املواقع العربية األكثر 

انتشاراً. 
��9 يوسف رفايعة، املثليون العرب ميلؤون facebook ويبحثون عن أصدقاء. 

���0 براين ويتاكر، احلب املمنوع، حياة املثليني واملثلييات في الشرق األوسط، ص64.
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اجلمعية أكثر من 300 شخص، وهي تتباهى برفع علم قوس 
القزح)1( في مكاتبها. وقد كان لها نشاطات عدة، منها: إطالق 
كتاب: »رهاب املثلية«، إضافة إلى موقع على اإلنترنت، ومجلة 
خاصة حتمل عنوان: »برا«، خصص���ت مواضيعها للحديث 
عن الش���واذ والقضايا التي تهمهم. وقد ُدِعمت اجلمعية في 
2009/10/29م. بحفل توقيع لكتيِّبه���ا اجلديد عن املثلية: 

»مش عن النبات« في أحد فنادق بيروت املشهورة. 
وباإلضاف���ة إلى جمعية »حلم«؛ فقد أُسس���ت في لبنان 
جمعي���ة أخرى خاصة باملثليات، وه����ي جمعية »ميم«، ولها 

موقع ومجلة إلكترونية تصدر عنها. 
هذا وال يقتصر تأس����ي�س اجلمعيات عل�ى لبنان فقط؛ 
فقد أعلن املثلي�ون املغ��اربة عن تأسيس جمعيته�م اخل�اصة 
التي أس����موها: »كيف... كي���ف« ومعن�اها: »سواس���ية«. 
وللجمعية موق���ع خ�اص عبر الش�����بكة العنكب�وتية، وهي 
حتظ������ى بدعم كبي�ر من إح�دى التنظيم�ات السويس���رية 
الت�ي حتم����ل اس���م: »best homo«، والت�ي خص���صت 
مبل�غ ملي�ون ي���ورو لتنظي�م االحتف�ال بتأس���يس جمعي�ة: 
»كي����ف... كيف« ال�ذي ج�رى في إحدى الفيالت في مدينة 

الدار البيضاء)2(.
ثالث��ًا: العوام��ل املس��امهة يف انتش��ار الش��ذوذ 

اجلنسي: 
عوامل عديدة تس���اهم في زيادة نسبة املجاهرة في فعل 

الشذوذ اجلنسي، ومن هذه العوامل:
1 - العوامل اخلارجية: 

أ - دور األمم املتحدة ومنظماتها:
بدأ تركيز األمم املتحدة على تشريع الشذوذ اجلنسي في 
ع���ام 1951م. مع فرض معاهدة األمم املتحدة لالجئني على 
الدول؛ لتأمني احلماية ألي شخص لديه خشية من »التعرض 
لالضطهاد نتيجة أس���باٍب عرقية أو دينية أو ترتبط بهويته 
اجلنس���ية، بانتمائه إلى مجموعة اجتماعية معينة، أو بسبب 

رأيه السياسي« )3(.
وبع���د ذلك ب���دأ موضوع الش���ذوذ يأخذ طابع���اً أكثر 
تخصصية مع تلك املؤمترات واالتفاقيات الدولية التي تُْعنى 
باألمور اجلنسية، وعلى رأسها حقوق املثليني اجلنسيني في 
العال���م. وكان من نتائج حتركات منظم���ة األمم املتحدة أن 
ع في كانون األول )ديس���مبر( 2008 ستة وستون بلداً في  وقَّ

��� ُيعَرف هذا الَعلَم عاملياً بأنه رمز للمثلية. 
��2 عبد الرحمن خيزران، جمعية خاصة لشواذ املغرب بدعم دولي.

��3 براين ويتاكر، احلب املمنوع، حياة املثليني واملثلييات في الشرق األوسط، ص 40 - �4.

اجلمعي���ة العامة لأمم املتحدة بياناً يتعلق برفع العقوبة عن 
املثلية )4(.

ولعل من أه���م املؤمترات التي تناولت قضية الش���ذوذ 
اجلنس���ي مؤمتر القاهرة الذي ُعِقد في عام 1994م، والذي 
حفلت وثائقه األساسية مبصطلحات خطيرة، منها: مصطلح: 
»احلقوق اجلنس���ية«، ومصطل���ح: »املتحدين واملتعايش���ني 

 .»)COUPLE(
أم���ا مؤمتر بكني ال���ذي ُعِقد ع���ام 1995م، فقد متيز 
بالتظاهرة الكبيرة التي مش���ت فيه���ا 7000 امرأة مناديات 
بحقوق الس���حاقيات والش���واذ، وكان من املصطلحات التي 
 )Sexual Orientation( :أُطلقت في هذا املؤمتر مصطلح
الذي يفيد حري���ة احلياة غير النمطي���ة، ومصطلح الهوية 
اجلندرية: »Gender Identity« التي اعتبرتها املوس���وعة 
البريطاني���ة »غي���ر ثابتة بال���والدة، بل تؤثر فيه���ا العوامل 
النفس���ية واالجتماعية، وهي تتغير وتتوس���ع بتأثير العوامل 

االجتماعية  )�(.
وإضافة إلى املؤمترات واالتفاقيات الدولية يظهر أيضاً 
عم���ل األمم املتحدة ف���ي املنظمات التابعة له���ا التي تعمل 
على تكري���س هذه املفاهيم في برامجها من جهة، وفي دعم 

الشاذين جنسياً في العالم من جهة أخرى. 
ب - الدعم الدولي للشاذين جنسياً:

ال يقتصر الدعم الدولي للش���ذوذ اجلنس���ي في العالم 
العربي على منظم���ات األمم املتحدة، بل إن هذا الدعم قد 
م التسهيالت  يأتي من ِقبَل الدول واحلكومات الغربية التي تقدِّ

للشاذين جنسياً، ومن ذلك: َمنُْحهم حق اللجوء السياسي.
واجلدير بالذك�ر هن�ا أن فت��ح باب الهجرة للش���اذين ال 
عت  يقتصر على الدول الغربية، بل إن إس���رائيل التي ش���رَّ
العالق���ة املثلية ع���ام 1988م، باتت طريق الف���رار املعتادة 
للفلس���طينيني الش���اذين. وهؤالء غالباً م���ا يقعون ضحية 
لالس���تخبارات اإلس���رائيلية؛ فيتحول معظمهم إلى تعاطي 

البغاء من أجل كسب ُقوِتهم بعد أن رفضهم مجتمعهم)6(.
ومن مناذج الدع���م من ِقبَل املنظم���ات غير احلكومية 
الغربية م���ا حتظى به جمعي���ة »حلم« اللبناني���ة من تأييد 
مجموع���ات لها في: أس���تراليا وفرنس���ا والواليات املتحدة 
ن لها إضافة إلى التمويل املادي احلماية  األميركية. وهي تؤمِّ

��4 رويدا مبادري، املثليون في سورية يخرجون من الظل مبوقع إلكتروني وبيان يدعو 
إلى التسامح.

��5 نزار محمد عثمان، اجلندرة مطية الشذوذ اجلنسي.
��6 براين ويتاكر، احلب املمنوع، حياة املثليني واملثلييات في الشرق األوسط، ص 45 - 50.
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���ف »الس���لطات اللبنانية التي تدرك أنها ستواجه  من تعسُّ
شكاوى خارجية في حال اتخذت خطوات قمعية«)1(.

2 - العوامل الداخلية: 
تتعدد العوامل الداخلية التي تس���اهم في انتشار الفساد 
األخالقي بش���كل عام والشذوذ اجلنسي بشكل خاص. وأول 
هذه العوامل تبدأ من األس���رة التي ينشأ فيها الطفل، والتي 
تساهم بشكل كبير في تك�وين شخصيته وتوجيه س�لوكه. وما 
نشاهده في بعض األسر من تنشئة خاطئة تبدأ منذ الصغر، 
تلع���ب دوراً كبيراً في عدم تقبُّل الطف���ل لهوي�ته الذك��ورية 
أو األنثوية في املس���تقبل. ومن مناذج هذه التصرفات: قيام 
بعض األهل بإطالة شعر أبنائهم الذكور، والسماح لهم باللعب 
بألع���اب البنات وإلباس���هم لباس الفتيات، وكذلك تس���مية 
البنات بأسماء الذكور، والسماح لهن باللعب معهم في ألعابهم 

اخلاصة التي تتسم في بعض األحيان بالعنف.
إضافة إلى ذل���ك؛ فإن تعرُّض األطفال في صغرهم إلى 
التحرش اجلنسي من ِقَبل أحد أفراد العائلة أو من املقربني 
أو املكلفني بحمايتهم، له دور كبير في التحول إلى الش���ذوذ 

اجلنسي.
هذا ويساهم املجتمع بدور كبير في تفشي هذه الظاهرة 
وقبولها، ويبدأ دور هذا املجتمع في املدارس واجلامعات التي 
تَُعدُّ املصدر الثاني للثقافة اجلنس���ية م���ن بعد األهل. وقد 
بدأت هذه املدارس؛ نتيج���ة تأثُّرها باملوجة التغريبية بتغيير 
سياس���تها التربوية، وبدأت األص���وات تعلو من أجل تدريس 
الش���ذوذ اجلنس���ي في املدارس حتت راية الثقافة اجلنسية 
وحقِّ الطفل باالطالع على جميع املمارس���ات اجلنسية؛ على 

أن يختار هو ما يتناسب مع ميوله وتوجهاته.
وقد بدأت هذه السياس���ات تظهر نتائجها على األرض؛ 
حيث بدأت جمعية »حلم« بعقد حلقات نقاش في اجلامعات 

اللبنانية للتعريف بحقوق املثليني)2(.
هذا وال يقتصر خطر املدرس���ة على املناه��ج التربوي��ة، 
بل إن وجود االختالط غير املنضبط في املدارس واجلامعات 
قد ينعكس سلبياً على شخصية كلٍّ من: الذكر واألنثى، وكذلك 
التش���ديد في منع االختالط من دون وجود رقابة مدرس���ية 

وبيتية من العوامل التي تساهم في انتشار هذا الفعل.
3 - العوامل الثقافية: 

لم يهتم املؤرخون العرب بدراسة ظاهرة الشذوذ اجلنسي؛ 

��� املرجع السابق، ص 60.
��2 نفى مسؤولها للعربية. نت تلقيهم دعماً إسرائيلياً، اتهامات جلمعية لبنانية بتشكيل 

تنظيم عام لنشر اللواط وتزويج الشواذ.

؛ فهي غير مهمة بالنس���بة إليهم،  ألنها كان���ت نادرة ومن ثَمَّ
ولكن الذي أتى على ذكرها وتوثيقها هم بعض األدباء العرب، 
الذين عبَّروا في قصصهم وطرائفهم وأشعارهم عن مواقفهم 
املؤيدة أو الرافضة لهذا الفعل. و لعل أبرز الشعراء املؤيدين 
هو الش���اعر أبو نواس. أما أبو العتاهية؛ فقد كتب مستنكراً 

الشذوذ اجلنسي عند النساء؛ فكان مما قاله:
ال�����رأِس؛ س�����واح�����َق  اإلل�����ُه  ل�عَن   

اإلن�����ِس ح��رائ�����َر  َف��َض�����ْح��َن  فل�َقد 
ب�ها ط�ع�ان  ال  ح�����ْرب��اً  ْ��ن  أب��َدي���  

ب��ال��ت�����رِس ال��ت�����رِس  ات�����ق�����اَء  إال 
هذا ف���ي العصر القدمي. أما ف���ي العصر احلالي؛ فإن 
احلديث عن الش���ذوذ اجلنس���ي في األدب العربي لم يأخذ 
طابع املجاهرة إال في الس���نوات األخيرة. أما قبل ذلك؛ فإن 
األدب���اء والرواة كانوا يكتفون بالتلمي���ح دون التصريح. وقد 
صدر حديثاً كتاب: »الش���ذوذ اجلنس���ي في األدب املصري« 
للكاتب مصطفى بيومي، تناول فيه الشذوذ في كتابات بعض 
األدباء املعاصرين، أمثال: »عالء أسواني« و »جنيب محفوظ« 

و »يحيى حقي«)3(.
هذا وق���د بدأ التأثير الغربي على الثقافة العربية يظهر 
بوضوح مع ظهور كتابات روائية تتحدث عن الش���ذوذ بشكل 
علني وصريح. من هذه الكتابات ما كتبته أديبات نس���ويات، 
أمثال: اللبنانية »حنان الش���يخ« في روايتها: »مسك الغزال«، 
وكتاب: »رائحة القرفة« للروائية الس���ورية »س���مر يزبك«، 
ورواية: »أنا هي أنت« للكاتبة اللبنانية إلهام منصور، و »الذي 
يُع���دُّ الكتاب الوحيد باللغة العربية الذي ميكن اعتباره رواية 
مثلية نس���ائية فعاًل؛ وهو يركز على مش���كالت امرأة مثلية 

حتاول الدفاع عن هويتها في مجتمع مشتٍه للغير«)4(.
4 - العوامل اإلعالمية:

يقوم اإلع���الم العربي بدور كبير في الترويج للش���ذوذ 
اجلنس���ي ودفع الناس إلى تقبُّله، مصوراً حاالت الش���ذوذ 
اخلاص���ة التي ينتقيها من املجتمع عل���ى أنها حاالت عامة، 
وعلى أنها أمور طبيعي���ة، ال تتعدى كونها حّباً كأي حب بني 

اجلنسني.
 وقد بدأ اهتمام اإلعالم العربي مبوضوع الشواذ ضمن 
خطة عاملية من أجل تغيير ثقافة الشعوب وعقائدهم، ويؤكد 
على هذا األم���ر العديد من اخلبراء اإلعالميني الذين يرون 

تغيرات  ترصد  شخوص  املصري،  األدب  في  اجلنسي  الشذوذ  الكفراوي،  محمد   �3�
الوعي بالعالم.

��4 براين ويتاكر، احلب املمنوع، حياة املثليني واملثلييات في الشرق األوسط، ص �05.
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أن بدء طرح املواضيع اجلنس���ية، مث���ل: الصحة اإلجنابية، 
واحلرية اجلنس���ية، والش���ذوذ اجلنس���ي في الفضائيات 
العربي���ة، إمنا يعود إلى سياس���ة تنفيذ برامج األمم املتحدة 
وعلى رأسها مؤمتر بكني. ولعل أشهر هذه البرامج، برنامج: 
»أحمر باخلط العريض« عل���ى قناة Lbc، الذي كان لعرض 
حلقته حول الش���ذوذ ردة فعل كبيرة ليس فقط على الصعيد 
الشعبي، ولكن أيضاً على صعيد الشاذين أنفسهم؛ كما فعلت 

جمعية »حلم« باعتراضها على محتوى احللقة.
وإضاف���ة إلى البرام���ج اجلادة، هناك بع���ض البرامج 
الس���اخرة التي تصوِّر شخصيات ش���اذة من أجل إضحاك 
الناس والترفيه عنهم، بينما هي في احلقيقة تؤسس - بوعي 
أو بغير وعي - لقبول بعض التصرفات الشاذة التي ال يقبلها 

دين وال شرع. 
وإذا كان هذا التصوير ملشاهد الشذوذ عبر التلفاز بهدف 
إضحاك الناس؛ فإن هذا التصوير في الس���ينما هو بهدف 
نَْقل الواقع احلي؛ لذلك كثيراً ما تتضمن األفالم اجلنس���ية 
التي تتحدث عن الشذوذ بعض املشاهد اجلنسية الصريحة. 
كمث���ل تلك التي قامت بها الفنانت���ان: »غادة عبد الرازق« و 

»سمية اخلشاب« في فيلم »حني ميسرة«.
 إن ه���ذا النوع من األفالم الذي كان فيما مضى يقتصر 
على التلميح كما في أفالم يوسف شاهني، والذي كان يُعَرض 
في إطار النقد والرفض واالس���تنكار، ب���دأ ينتقل اليوم إلى 
ش���يء من العالنية، والقبول باألمر الواقع وَطلَب التعاطف. 
ولعل أبرز من قام بإخراج ه���ذا النوع من األفالم: املخرجة 
»إين���اس الدغيدي« التي أثار أحد أفالمها ضجة وصلت إلى 
مجلس الشعب املصري، وكذلك املخرج »خالد يوسف« الذي 
تخلل فيلمه الذي ُعَرض على الفضائيات مش���اهد فاضحة 
تروج للس���حاق بني بع���ض بطالته. وكذلك فيل���م »عمارة 
يعقوبيان« ال���ذي هلل له الغربيون كثي���راً، ومنحوه اجلوائز 
العاملية؛ لنجاحه في خرق احملرمات والتحدث عن الش���ذوذ 

اجلنسي بشكل صريح.
ه���ذا وال يقتصر عرض موضوع الش���ذوذ على اإلعالم 
املرئ���ي، بل هناك إضاف���ة إلى مواقع اإلنترن���ت واملدونات 
اخلاصة، والصحف واملجالت التي بدأت تنش���ر التحقيقات 
حول انتش���ار هذه الظاهرة في األوس���اط الشبابية، بعض 
املج���الت اخلاصة التي أخذت طريقها إلى األس���واق، مثل: 
مجل���ة »برا« التابع���ة جلمعية »حلم«. ومجل���ة »بخصوص« 
اإللكتروني���ة التي تصدرها جمعية »مي���م«، وهي مخصصة 

للش���اذات. هذا إضافة إلى مجلة جنس���ية جديدة اسمها: 
»جس���د« تتناول - بالصورة والكلمة - املواضيع اجلنس���ية 

اإلباحية ومن بينها الشذوذ اجلنسي.
رابعًا: اآلثار النامجة عن الشذوذ: 

إن اآلثار الناجمة عن الش���ذوذ اجلنس����ي عديدة جداً؛ 
فه���ي تؤدي إلى أضرار فادح�ة ف���ي صحة الف�رد. وحص�ل 
ر منه رسول الله # بقوله: »لم تظهر الفاحشة  بذلك ما حذَّ
في قوم قط حتى يعلنوا بها إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع 
التي لم تكن في أس���الفهم الذين مضوا«)1(. ومن اآلثار التي 

تنتج عن انتشار الشذوذ، ما يلي:
1 - اخللل في القيم واملعايير الدينية واألخالقية؛ فيصبح 
احلالل حراماً واحلرام حالالً، ويزيد االستهتار بالدين الذي 
م الش���ذوذ بكل أنواعه، وتكثر اجلرائم بكل أنواعها: من  يحرِّ
قتل، وسرقة، وإدمان اخلمور، وتعاطي املخدارت، واستعمال 

العنف والشدة، واالعتداء على اآلخرين وخاصة األطفال.
2 - انتش���ار األمراض بني الش���اذين جنسياً، ومن هذه 
األمراض تلك املنتقلة باجلنس، وعلى رأس���ها مرض نقصان 
املناعة واملقاومة في اجلس���م: )اإليدز(، واألمراض الزهرية 
األخ���رى. إضافة إلى ذلك تنتش���ر بني الش���اذين األمراض 
اجلس���دية، مثل: الوباء الكبدي )ب( ومرض »متالزمة أمعاء 
مة للخاليا، إضافة إلى األمراض  الش���واذ«، واحلمى املضخِّ
العصبي���ة واالضطرابات النفس���ية، مثل: القل���ق واالكتئاب 
والشعور وبالنقص والسادية... وما إلى ذلك من اضطربات 

نفسية قد تصل بأصحابها إلى االنتحار أو القتل.
3 - تقويض عرى األس���رة املس���لمة، وتغيُّر أش���كالها 
نة من امرأة ورجل وأطفال؛ إذ إن ممارس���ة  الطبيعي���ة املكوَّ
الش���ذوذ تؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج الشرعي، كما 
يساهم في زيادة نس���بة املشكالت االجتماعية: من عنوسة، 

وطالق، وخيانة زوجية، وعجز جنسي...
اخلامتة: 

إن خطورة الشذوذ اجلنسي ال تكمن في وجوده بالدرجة 
األول���ى، ولكن تكمن في محاولة نق���ل التجربة الغربية إلى 
املجتمعات العربية، والس���عي إلسقاطها على مجتمعاتنا كما 
هي، والدعوة إلى ش���رعنتها من الناحية الفقهية والقانونية، 
متناسني نتائج انتشار هذه الظاهرة في الدول الغربية واآلثار 

السلبية اخلطيرة التي تركتها على املجتمعات هناك.
من هنا؛ فإن الواجب على املس���لمني وغير املس���لمني التكاتف 

��� أخرجه احلاكم في املستدرك.
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والعمل يداً واحدة من أجل محاربة هذا الش���ذوذ بش���تى الوسائل 
الفردية واجلماعية، ومن هذه الوسائل: 

1 - التشديد على استخدام مصطلح: )الشذوذ اجلنسي( 
عند احلديث عن هذا الفعل، وَرْفِض اس���تبداله مبصطلح: 
»املثلية اجلنسية« احملايد الذي يَُعدُّ مجرد توصيف ملا يسمى: 
امليل اجلنسي للفرد. من دون أن يحتوي على أي حكم أخالقي 

بتحرميه وَرْفِضه.
2 - تضافر اجلهود الرسمية واخلاصة من أجل القضاء 
على هذه الظاهرة، وتوعية الناس حول مخاطر الشذوذ. ومن 
هذه اجلهود: تعديل القانون احمللي لبعض الدول العربية التي 
ال تنص على عقاب الش���ذواذ إال ف���ي حالة عدم رضا أحد 
األطراف. ومنها أيضاً تغليظ العقوبة على مرتكبي الش���ذوذ 

وعدم تشريع وجودهم وال الترخيص جلمعياتهم. 
3 - التصدي للخطط الدولية التي تطالب بتعديل مناهج 
التدريس؛ حتى تتناس���ب مع التوجه العاملي الذي يدعو إلى 

تقبُّل الشذوذ اجلنسي وتقنينه.
4 - االهتمام بعالج حاالت الش���ذوذ، وتطوير الوسائل 

العالجية التي تساعد الشاذ على التخلص من هذا الداء.
5 - التركيز على التربية األسرية اإلسالمية الصحيحة، 
ودعوة اآلباء إلى تطبيق ُس���نة رسول الله # في التعامل مع 
األبناء، والتي من بينها التفري���ق بينهم في املضاجع، وعدم 
تفضيل الذكر على األنثى، وعدم القس���وة عليهم... وما إلى 

ذلك من أمور تربوية أخرى.
6 - إيج���اد احلل���ول االجتماعية واالقتصادية ملس���ألة 
ر الزواج، والتشجيع على الزواج املبكر، وعدم  العنوسة وتأخُّ

وضع العراقيل أمام هذا الزواج.
7 - الرقاب���ة على اإلعالم، خاص���ة املرئي منه، والذي 
يستورد كثيراً من البرامج اإلباحية التي تشجع على اخلالعة 

والشذوذ اجلنسي.
أخيراً: ال يجب أن نغفل عن أن هؤالء الش���واذ هم أبناء 
املسلمني، وقسم كبير منهم مضلَّلون جاهلون غافلون؛ لذلك 
من حقهم على علماء األم���ة دعوتهم إلى التوبة والعودة إلى 
م  الله - عز وجل - وتعريفهم بالنصوص الش���رعية التي حترِّ
هذا الفعل وتعتبره من الكبائر، وتوثيق الصلة بينهم وبني الله 
- س���بحانه - وع�دم تيئيس�هم من رحمة الل�ه - عز وجل - 
الذي يغفر الذن�وب جمي�عاً. وصدق الله - عز وجل - الذي 
ْحَمِة  يقول: }ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْس���َرُفوا َعَلى َأنُفِسِهْم ال َتْقَنُطوا ِمن رَّ

ُنوَب َجِميًعا{ ]الزمر: ٥٣[.  اللَِّه إنَّ اللََّه َيْغِفُر الذُّ

انتحار األخالق يف حماضن التربية )األمريكية(
»يش����يع التحرش اجلنسي في كل مراحل التعليم؛ فيبدأ التحرش 
اللفظي واجلس����دي في املرحلة االبتدائي����ة، ويتعرض 4 من بني كل 5 
أطفال لش����كٍل من أش����كال التحرش اجلنسي أو االضطهاد. كما أن 8 
م����ن كل 10 يتعرضون لهذا في مرحلة ما من حياتهم الدراس����ية. أما 
25 %  - تقريباً - فيتعرضون له بش����كل متك����رر. واألوالد أكثر مياًل 
إلى التحرش باآلخرين جس����دياً واضطهادهم. كما أنهم أكثر عرضة 
لالضطهاد اجلس����دي. أما البنات، فهنَّ أكثر مياًل ملمارس����ة التحرش 

النفسي واالضطهاد. كما أنهنَّ األكثر عرضة له. 
إن 6 من كل 10 طالب وطالبات يتعرضون لش����كل ما من أشكال 

التحرش اجلنسي اجلسدي«. 
في املسح الذي أجرته »الرابطة األمريكية للنساء اجلامعيات« عام 

2002 على 2064 طالباً وطالبة في الصف احلادي عشر، تبنيَّ أن:
• 83 % من البنات قد اعتدي عليهن جنسياً.
• 78 % من األوالد قد اعتدي عليهم جنسياً.

• 36 % من موظفي املدرسة أو املدرسني قد حترشوا بالطالب.
• 38 % من الطالب قد جرى التحرش بهم من ِقبل موظفي املدرسة 

أو املدرسني.
• 42 % من موظفي املدرس����ة أو املدرس����ني قد حترشوا ببعضهم 

البعض.
وفي املسح األخير الذي أُجري عام 2006 حول التحرش اجلنسي 
بطلب����ة اجلامعات والكليات في اجلامعة، ذك����رت »الرابطة األمريكية 
للنس����اء اجلامعيات« أن كاًل من الرجال والنساء مستهَدف بالتحرش 

اجلنسي وأن:
• 62 % م����ن طالبات اجلامعة و 61 من طالب اجلامعة الذكور قد 

أَبلغوا عن حترُّش جنسي في حرم اجلامعة.
• 66 % من طلبة اجلامعة )إناثاً وذكوراً( يعرفون بشكل مباشر َمْن 

قد تعرَّض لتحرش جنسي.
• 10 % أو أقل من ضحايا التحرش اجلنس����ي حاولوا إبالغ موظف 

اجلامعة عن هذا التحرش.
• 35 % أو أكثر من طلبة اجلامعات الذين تعرضوا لتحرُّش جنسي 

لم يخبروا أحداً بذلك.
• 80 % من الطالب الذين تعرضوا لتحرش جنسي قد أخبروا عن 

تعرُّضهم للتحرش اجلنسي عن طريق طالب آخر أو سابق.
• 39 % م����ن الطالب الذي����ن تعرضوا لتحرش جنس����ي قالوا: إن 

احلادثة وقعت في سكن اجلامعة.
• 51 % م����ن طالب الكلية الذك����ور اعترفوا بأنهم قد حترش����وا 

بشخص ما داخل الكلية.
• 31 % من طالبات الكلية اإلناث اعترفَن بأنهنَّ قد ُقْمَن بالتحرش 

بشخص ما آخر داخل اجلامعة أو الكلية.
http://www.sexualharassmentsupport.org/SHEd.html 

ترجمة مركز الدراسات والبحوث في البيان
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] ملف [

ر االجتماعي وصراع القيم التغيُّ

حركة األفراد داخل املجتمع وسعيهم لتحقيق مصاحلهم 
وقضاء حاجاتهم، وتعاونُهم وتخاُصمهم وتأييُدهم ملؤسساته 
واعتراُضهم عليها، كل ذلك يس���مى تفاعاًل اجتماعياً، ينتج 
عن���ه تغيُّر اجتماعي. وهذه العملي���ة ال ميكن إيقافها؛ ألنها 
ش���رط لوجود املجتمع. وإذا كان التفاعل يستحيل منعه، فإن 
التغير االجتماعي يس���تحيل إيقافه كذلك. وهو )أي: التغير 
االجتماعي( ميكن أن يكون سريعاً أو بطيئاً، صاخباً أو هادئاً، 
س���لمياً أو عنيفاً. وهذا يعتمد عل���ى القيم االجتماعية التي 

حتكم املجتمع ويجري التفاعل االجتماعي في ضوئها. 
والتغيُّر االجتماعي رمبا كان تلقائياً؛ نتيجة 

حلركة املجتمع الرتيب���ة وتفاعله اليومي، 
هاً يجري َوْفق  ورمبا كان مقصوداً موجَّ
خطة مدروس���ة؛ وهو حينئ���ٍذ تغيير 
اجتماع���ي وليس تغيُّ���راً اجتماعياً. 
وم���ن خ���الل التفاع���ل االجتماعي 
التلقائي يتغي���ر املجتم���ع؛ فينم����و 

ويش���ي���خ وقد يتق�دم أو يتأخر. ومن 
ث عن التغير االجتماعي  أوائل من حتدَّ

ابن خل��������دون - رحم��ه الل���ه - حينما 
حتدث عن املراحل التي متر بها الدول والتغيرات 

التي تنتهي إليه���ا املجتمعات، وأبان أنه إذا س���يطر الترف 
على مجتمٍع م���ا كان ذلك ُمْؤِذناً بضعفه وعجزه عن مدافعة 
عدوه، أو فشله أمام ضغوط احلياة. وليس الغرض هنا بسط 
نظرية ابن خلدون وإمنا بي���ان موقع القيم في عملية التغير 
ه السلوك وتقود  االجتماعي: إنها فاعلة ومنفعلة؛ فالقيم توجِّ

التغير وفي الوقت نفسه تتأثر بالتغير؛ فتنمو أو تضعف. 

وَفْه���م التفاعل االجتماع���ي وضبط مس���ارات التغير 
االجتماع���ي مرتبط مبعرفة القيم الت���ي يجري التفاعل في 
ضوئه���ا؛ فالقيم هي التي متنح الش���رعية لفعٍل ما؛ فيكون 
مقبوالً ف���ي املجتمع أو مرفوضاً يُْش���نَأ صاحبه. وهي بهذا 

ر التغيير االجتماعي أو تعوقه، وترشده أو حترفه.  تيسِّ
والقي���م هي مبادئ ومعايير مس���لَّمة ب���ني جميع أفراد 
املجتمع أو غالبيتهم؛ فهي بهذا متثِّل مرجعية للس���لوك. أما 
مصدرها، فرمبا كان الش���ريعة املنزلة، أو اجتهادات العلماء، 
أو ما تواضع عليه املجتمع، أو ِس���َوى ذلك مما اس���تقر 
في املجتمع؛ نتيجة حوادث معينة عبر تاريخه 

الطويل. 
وف���ي تاريخ كل مجتمع تنش���أ في 
حال الرخاء والغن���ى قيم، وفي حال 
العوز والفقر تنش���أ قيم، وفي حال 
اخلوف تنش���أ قيم، وفي حال األمن 
تنش���أ قيم. وه���ذه القيم ليس���ت 
جميعها في مس���توى واحد؛ فبعضها 
أساس���ي في ثقافة املجتم���ع وبعضها 
هامش���ي، وغايتها جميعاً ضبط الس���لوك 

داخل املجتمع وتيسير التفاعل بني أفراده. 
واملجتمع ال يتسامح في التعدي على قيمه وال سيما القيم 
األساسية، ويتخذ في س���بيل حمايتها عدداً من اإلجراءات 
التي ق���د يكون منها معاقبة املخالف عقاب���اً بدنياً أو عقاباً 

معنوياً: كاإلهمال واالحتقار.
والقي���م مرتبطة مبنظوم���ة من املفاهي���م وأمناط من 
السلوك وببعض مؤسسات املجتمع. وفي بعض األحيان يَُعدُّ 
املجتمع بعض الشخصيات العامة رموزاً ممثِّلة لبعض القيم؛ 

د. عبد اهلل بن ناصر الصبيح)*(

 �*� أستاذ مشارك في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية - قسم علم النفس. 
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فمثاًل: رجال السياس���ة وبعض املؤسسات السياسية ميثلون 
قيماً سياسية معينة، وبعض علماء الشريعة وبعض املؤسسات 
الديني���ة متثل بعض القيم الدينية. ورمبا كانت الرموز أماكن 
أو أش���ياء أو سلوكاً وهيئات، ومن أمثلة ذلك: الرموز الدينية 
التي صدر قرار في فرنسا مبنع ارتدائها في املدارس العامة 

التي تُشرف عليها الدولة.
فالقيم إذن ليس���ت منفصلة عن الواقع، وإمنا هي ماثلة 

في األذهان ظاهرة في األعيان:
- فه���ي ماثلة ف���ي الذهن مبعناها وم���ا يرتبط بها من 

مفاهيم.
- وظاه���رة ف���ي املجتمع من خالل رموز وش���خصيات 

دها في املجتمع.  ومؤسسات وسلوك يجسِّ
ولو انفصل الوجود املادي للقيم عن وجودها الذهني، ملا 
كان للقيم قيمة وال انتفى تأثيرها من املجتمع. وهذا يش���مل 
قيم احلق وقيم الباطل. إن أي قيمة ال بد أن يكون لها وجود 
م القيم في وجودها  ذهني ووجود مادي في املجتمع. ومن عظَّ
الذهني وه���وَّن من وجودها املادي، فه���و - في احلقيقة - 
يسعى لهدمها. وبعض معارضي القيم يسلكون هذا السبيل؛ 
فيعظمونها مجردة في الذهن؛ ألنهم ال يس���تطيعون إنكارها 
خوفاً من س���طوة املجتمع، ولكنهم ينتقص���ون ما ميثلها من 

سلوك وينتقصون ما ميثلها من مؤسسات وهيئات.
���ل ق��ول  ولبي���ان الوجود الذهني وامل�����ادي للقي��م تأمَّ
َراَط اْل�ُمْسَتِقيَم{  الله - تعالى - في سورة الفاحتة: }اْهِدَنا الِصّ
]الفاحتة: ٦[؛ فإنك ال بد أن تالحظ قيمة الص�راط املس���تقيم 
ضمن ما ميك���ن أن تالحظه من قيم ف���ي اآلية. والصراط 
ف في الذهن و له مواصفات  املستقيم له وجود ذهني؛ فهو معرَّ
حتميه من أن يلتبس بسواه، وهذا ميكن أن يوصف بأنه وجود 
ذهني للقيمة. وبعد ذلك يقول الله - تعالى -: }ِصَراَط الَِّذيَن 
اِلّنَي{ ]الفاحتة: ٧[، وفي  َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْل�َمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّ
هذه اآلية يظهر لنا الوجود املادي للصراط املس���تقيم؛ فهو 
لي���س مجرد مواصفات ذهنية ال وج���ود لها ف��ي املجتم��ع، 
أو ال وج���ود لها في حياة البش���رية عامة؛ فهذا الصراط له 
أه���ل مرتبطون به، وبهم يُعرف وهم أيض���اً يُعرفون به عبر 
التاريخ البش���ري كله؛ إنهم الذين أنع���م الله عليهم. وهؤالء 
ف���ت بهم آية أخرى. يقول الل���ه - عز وجل -: }َوَمن ُيِطِع  عرَّ
يِقنَي  ِدّ نَي َوالِصّ َن النَِّبِيّ ُس���وَل َفُأْوَلِئَك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم اللَّ���ُه َعَلْيِهم ِمّ اللََّه َوالرَّ

اِل�ِحنَي َوَحُسَن ُأْوَلِئَك َرِفيًقا{ ]النساء: ٦٩[. َهَداِء َوالصَّ َوالشُّ

إذن أي قيم���ة لها وجودان: أحدهما ذهني واآلخر مادي 
)أو: وجود في األذهان وآخر في األعيان(. والتمسك بالقيمة 
يقتضي احملافظة على الوجودين كليهما. ومن حاول التقليل 

من وجودها املادي، فهو في احلقيقة يهدم القيمة ذاتها. 
إن هدم الوج���ود الذهني للقيم يبدأ عادة بهدم وجودها 
امل���ادي، وإذا تس���امح الناس في التع���دي عليها هان عليهم 

سقوطها من أذهانهم.
والقيم إذا سقطت في مجتمع أو انهارت، انهار املجتمع؛ 
ألن حركته فقدت التوازن وأصبحت عش���وائية؛ فهي حركة 
دائبة ولكن في غير مصلحة املجتمع وتنميته واس���تقراره، بل 
في هدمه وجتريد مؤسساته من صالحياتها، وتفريغ أدوات 
تها املهيمنة. ولك أن تتخيل مجتمعاً تُتَهم  الضبط فيه من قوَّ
فيه األس���رة باجلهل، واملعايير االجتم�اعية بالتخلف، والقيم 
بأنها مثار اش���مئزاز، ومؤس�س���ات األخ���الق بأنها تتدخل 
فيم��ا ال يعنيها، ومؤسس���ات األمن مبجانبة العدل، والنظم 
والتش���ريعات بع���دم الواقعية أو عدم املعاص���رة، واحِلراك 
االجتماعي فيه يتخذ س���باًل غير ش���رعية وغير أخالقية: 
كالواس���طة والرش���وة والنفوذ والقوة، وال األهلية والشرعية 
واحلق، إن هذا املجتمع ليس مناسباً لنمو اإلنسان بإنسانيته 
وال لنشأة قيم مثل: العدل واحلق والفضيلة، وإمنا هو مجتمع 

ينشأ فيه البشر املتوحش وتنشأ فيه قيم الوحشية.
والقي���م االجتماعية حتظى في أي مجتمع بإميان أفراده 
به���ا وتعظيمه���ا وانقيادهم لها؛ ولهذا تأت���ي حركة املجتمع 
متس���قة مع القيم. والتغير االجتماع���ي الناجت عن احلركة 
ال يُنت���ج مجتمعاً نقيضاً للمجتمع الق���دمي، وأصول املجتمع 
وثوابته وقيمه تبقى مس���تمرة معه في مراحل تطوره؛ ولهذا 
نالح���ظ مجتمعات - رغم ما مرت به من تغيرات اجتماعية 
ضخمة وطف���رات اقتصادية - لم تتغي���ر قيمها ومعاييرها 
االجتماعية كثيراً. واملجتمع الس���عودي مثال جيد في ذلك؛ 
فهو مرَّ بحركة تغير اجتماعي ضخمة حينما أصبح مجتمعاً 
بترولياً، وتعرَّض حلركة حتدي���ث ضخمة أصبح بها منطقة 
ج���ذب لأفراد واملؤسس���ات؛ فجاؤوا بثقافاته���م وأديانهم 
ومذاهبهم املختلفة واملتباينة، واس���تطاع أن يس���توعب ذلك 
كله، وحتقق فيه َق���ْدر كبير من التحديث. ورغم أنه صاحب 
ذلك بعض الصور السلبية: كانتشار اجلرمية واختالل بعض 
املعايير السلوكية؛ إال أن املجتمع بقي محافظاً على َقْدر كبير 
من س���مته العام. وهذا لم يتحقق ملجتمعات أخرى مجاورة؛ 
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حيث عصف التحديث بكثير من قيمها ومعاييرها. إن السبب 
في ذلك ميك���ن أن يُْعزى لعدد من العوامل، ولكن من أهمها 
موضوع القيم؛ هذا ال���ذي نتحدث عنه. إن حركة التحديث 
املاضية في املجتمع الس���عودي لم تصطدم مع القيم بصورة 
مقص���ودة، وما حدث من تصادم أو تناقض كان يوصف بأنه 
خط���أ أو منكر ينبغي تغييره، وكانت الش���رعية وصفاً للقيم 
واملعايير وليست للسلوك الطارئ أو القيمة املنافسة. وكانت 
هناك بعض املظاهر الس���لوكية السلبية التي استعصت على 
التغيير واس���تمرت في تناقض واضح مع قيم املجتمع، وقد 
تعام���ل معها املجتمع مبقدرة عجيب���ة؛ فبقيت تلك الظواهر 
محصورة في مجاالت محددة لم تتجاوزها؛ فلم تصبح عرفاً 
عام���اً، بل بقيت منكراً يرفضه���ا املجتمع في أي مجال آخر 
غير احليز الذي ُسمح لها فيه. وأضرب مثلني في موضوعني 
حساس���ني جداً، بل هما أكثر ما يهيج ص���راع القيم داخل 

املجتمعات املسلمة: 
األول: الفائ���دة البنكية: وهي - كم���ا هو معلوم - قيمة 
تتعارض مع قيمة حرم���ة الربا، وهذه قد بقيت في املجتمع 
الس���عودي محصورة ف���ي البنك ال تتجاوزه، ولم يس���لِّم بها 
املجتمع ولم تُصِدر الدولة تش���ريعاً مينحها الشرعية، بل إن 
مؤسسات الدولة األخرى: كالقضاء ومجالس اإلفتاء ومعاهد 
التعليم واجلامعات ال ترى ش���رعية هذه القيمة وال شرعية 

السلوك الناجت عنها. 
والثاني: االختالط في املستش���فيات واملراكز الصحية 
قيمة أخرى تتعارض - كما هو معلوم - مع قيمة الفصل بني 
اجلنس���ني في مجاالت العمل واحلفالت وما شابه ذلك. إن 
ممارس���ة االختالط لم تكن قاعدة، بل كانت استثناء يعاقب 
عليها املجتم���ع ونُُظم الدولة. ورمبا ي���رى البعض في هذا 
تناقضاً، ومع ذلك؛ فقد كانت طريقة املجتمع في التعامل مع 
املمارسات السلوكية املعارضة لقيمه، هي حصرها في أضيق 
نطاق وجترميها فيما سواه. وبهذه الطريقة استطاع املجتمع 
أن يستمر ويحافظ على قدر كبير من استقراره، بل استطاع 
الس���عي في تطوير قيمه فاجته إلى تطوير بعض املعامالت 
البنكي���ة اخلالية م���ن املعامالت الربوية وإنش���اء مصرفية 

إسالمية وإيجاد مستشفيات نسائية بديلة. 
لقد كان املجتمع في هذه املواجهات القيمية واقعياً؛ فكان 
واعياً بالتحدي احلض���اري وواعياً أيضاً مبحدودية قدراته، 
وكان يبح���ث عن احللول والبدائل؛ ف���كان ينجح مرة ويتعثر 
أخرى ولكنه لم يتوقف في بحث���ه. وطوال مرحلة التحديث 

لم تتعرض قيم املجتمع األساس���ية للهجوم والتشكيك، ولم 
يتعرض وجودها املادي للمصادرة واإللغاء.

وبهذا لم يك���ن التغير االجتماعي مص���در تهديد لقيم 
املجتمع ومعاييره، وكان يجري في إطار النس���ق العام الذي 
رضي���ه املجتمع، كما لم يكن غالبية أفراد املجتمع قلقني من 

عملية التحديث.
وإذا كان املجتم���ع جنح - إل���ى حدٍّ ما - في التعامل مع 
هاتني القضيتني: )الربا واالختالط( مع ش���دة حساسيتهما؛ 

فنجاحه في غيرهما من باب أَْولى.
وهذه الصورة تقابلها ص���ورة أخرى للتغير االجتماعي، 
ل به املجتمع من  كان ص���دام القيم فيها حاداً عاصفاً تب���دَّ
صورة إلى أخرى وتغيرت معه معايير السلوك وقيم املجتمع. 
وللتدليل على ذلك أستش���هد مبوض���وع املرأة؛ ألنه من أكثر 
قضايا القيم حساسية؛ فبسبب صراع القيم في عملية التغير 
االجتماعي في بعض املجتمعات، نشأت صورة أخرى للمرأة 
مناقض���ة متاماً ملا كانت عليه قبل صراع القيم، ولكي يدرك 
خ للمرأة في  القارئ حجم هذا التغير عليه أن يراجع كتاباً أرَّ
املجتمع املسلم ككتاب األس���تاذ عبدالله الداود: »هل يكذب 

التاريخ«. 
في ه���ذا الكتاب حاول ال���داود أن يتخذ م���ن التاريخ 
ش���اهداً في قضي���ة املرأة؛ فأثبت أن ص���ورة املرأة تكاد أن 
تكون واحدة في العالم اإلس���المي كل���ه؛ فهي هي بجلبابها 
وخماره���ا وحجابها في الرياض والقاهرة وبغداد ودمش���ق 
وإستنبول والبوسنة. أما الصورة التي حدثت بعد ذلك؛ حيث 
تختلط املرأة بالرجال في مجاالت العمل وتتكشف، إمنا هي 
صورة وفدت مع االس���تعمار الغربي ال���ذي فرض نوعاً من 
التغيير على العالم اإلس���المي وصادم به قيمه االجتماعية. 
وكانت معركة القيم في موضوع املرأة ش���املة استخدم فيها 
اخلصم كل األس���لحة: كمهاجمة القيمة نفس���ها، ومهاجمة 
مصدرها وَحَملتها، والتش���كيك في جدواها، واستكتب من 
يشكك ويس���خر ويزور، وأثاب من وافقه وعاقب من خالفه، 
واستنطق كل أحد وأرسل الرويبضات تشتم كرام الناس ممن 
كانوا س���ور ممانعة يحافظون على قيم املجتمع؛ لئال تنهار؛ 
ل املجتمع واس���تمرار القلق بني مواطنيه  وكانت النتيجة تَبدُّ
وسيطرة التوجس واخلوف عليهم. وحدث في تلك املجتمعات 
ما لم يكن باحلس���بان؛ فمثاًل: لم يكن أح���د يظن أن املرأة 
املسلمة في القاهرة  حتتاج إلى قرار من احملكمة كي حتضر 

بخمارها في قاعة الدرس في كلية الشريعة!
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حظيت املرأة )أم��ًا أو أختًا أو زوجة أو بنتًا( برعاية كاملة 
وصيانة تامة يف شرع اهلل، تعاىل. وليس هذا من قبيل الكالم 
العاطفي وال جماراة أو التفافًا على مطالب احلركة النس��وية، 
اليت ُتهن املرأة وُتفِقدها خصائصها بزعم متكينها ومساواهتا 
بالرج��ل! والناظر يف كتاب اهلل - تعاىل - وُس��نة رس��وله # 
وكالم أه��ل العلم من املذاه�ب املختلف�ة يدرك ذل�ك ال حمالة؛ 
ه ع��ن ذل��ك هوى أو جه��ل، وقد خل��ق اهلل اخللق  إال أن يص��دَّ
عه حبكمت��ه اليت هبرت أويل األلب��اب والنُّهى؛ فجعل اهلل  ونوَّ
- س��بحانه وتعاىل - من َخلِق�ه األحي�اء واجلم��ادات، وابتل�ى 
- س��بحانه - م��ن األحياء َمْن ابتل��ى باألمر والنه��ي؛ فجعلهم 

فرقتن: فمنهم الذكر ومنهم األنثى. 

املرأة وحصان طروادة)*(

سنني  عشر  ملدة  طروادة  مدينة  حاصروا  اإلغريق  أن  اإلغريقية  األساطير  تروي   ���
باجلنود  وملؤوه  كبيراً  خشبياً  حصاناً  وصنعوا  لذلك  فاحتالوا  عليهم  استعصت  لكنها 
وأظهر بقية اجليش انسحابه، ففرح الطرواديون بذلك وأخذوا احلصان وأدخلوه احلصن 
وعندها خرج اجلنود من احلصان وقاموا بفتح أبواب احلصن لبقية اجليش الذي سارع 

وا النساء واألطفال. بدخول املدينة؛ حيث قتلوا الرجال جميعهم واسترقُّ

] ملف [

باسييتثناء بعض القضايا الهامشية التي يلمع بريقها في أعني 

بعض النسييوة، والتييي هي مبنزلة حبيية القمح التييي يضعها 

الصييياد فييي شييباكه ليصطاد بهييا مييا أراد، ال نكاد جنييد لهذه 

احلركة من مردود؛ سييوى إثارة العداء بييني مكوَني املجتمع 

)الرجييل واملييرأة( وحتويييل العالقيية القائميية بينهمييا على 

التكامييل والتعاضد إلى عالقيية قائمة على التنافيير ومحاولة 

إثبات الذات وقهر اآلخر

حم��م��د ب���ن ش���اك���ر ال��ش��ري��ف
a l s h a r i f @ a l b a y a n . c o . u k
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وقد اختص الله - تعالى - بحكمته الباهرة كل نوع منهما 
ببعض األحكام الشرعية املناسبة لطبيعة اخِللقة التي خلقهم 
عليها واألعمال التي ُكلِّفوا بها، وقد كانت النساء ممن خصهن 
الله - تبارك وتعال���ى - وميَّزهن عن الرجال ببعض األحكام 
الش���رعية املناس���بة لطبيعة املرأة التي ُخِلقت عليها، وللعمل 
املطلوب منها؛ وإن كان الرجال والنس���اء جميعهم يش���تركون 
في األعم األغلب في األمور املأمور بها أو املنهي عنها؛ وذلك 
َنا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َش���ْيٍء َخْلَقُه ُثمَّ  تصديق���اً لقوله - تعالى -: }َربُّ
َه���َدى{ ]ط���ه: ٥٠[؛ فالله - تبارك وتعال���ى - هو الذي خلق 
املخلوقات جميعها وأعطى كل مخلوق اخِللقة التي أرادها له، 

ثم هدى كل مخلوق ِل�َما خلقه له: 
إم����ا هداية كوني����ة قدرية: مبا فطرهم عليه من الس����عي في 
حتصيل املنافع املناسبة أو املالئمة لهم وَدْفع املضار عن أنفسهم.

وإما هداية دينية تش����ريعية: مبا ش����رعه لهم من الش����رائع 
الت����ي يترتب على العمل بها الفالح ف����ي الدنيا والنجاة والفوز في 

اآلخرة.
ومع أن هذا التن��وع الذي أوجده الله - سبحانه وتعالى - 
)شرعاً وقدراً، أو أمراً وَخلقاً(، ه�و من التك�امل بني النوعني؛ 
وذل���ك في كل ما خل���ق الله - تعالى - م���ن األمم؛ كما قال 
- تعال���ى -: }َوَما ِمن َدابٍَّة ِف���ي اأَلْرِض َوال َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِه إالَّ ُأَمٌ 

َأْمَثاُلُكم{ ]األنعام: ٣٨[.
وم���ع أن كل األمم املخلوقة َقِبلت هذا التنوع؛ إال أن هناك 
فئة ممن اجتالتهم الشياطني من أمة البشر رفضت هذا التنوع 
وسعت بكل جهدها في مهاجمته ومحاولة إلغائه أو إلغاء نتائجه 
ع�ونه من  وم��ا يترتب علي���ه، معتم��دين في ذلك عل�ى ما يدَّ
ضرورة املس�اواة التامة بني الذكر واألنثى في جميع املجاالت؛ 

وإال كان الظلم والبعد عن قيم التحضر واإلنسانية.
كيف ميكن أن جُتَعل اخلليقة كلها منوذجاً واحداً يس���اَوى 
بينها في كل ش���يء، رغم اخلالف التكويني بني الذكر واألنثى 
الذي ال ميك���ن أن يُنَكر أو يُجَحد مهما فعل املخربون، ومهما 
كانت إرادتهم؟ وقد يتس���اءل اإلنسان محتاراً: ما الذي يحمل 
هؤالء على هذا املذه����ب؟ وما ال�ذي يدعوه�م إل�ى مخالف�ة 
ما اس���تقرت عليه البش���رية منذ خلق الله - عز وجل - آدم 
ت في احلياة تس���توجب هذه  وزوجه؟ وهل هن���اك أمور جدَّ
املخالفة؟ لكن عندما يعلم اإلنسان أن الشيطان هو قائد هذا 
التصور والتفكير، تزول َحيْرته وتتضح في ذهنه خطوات الشر 
املطلوبة، تلك التي ال تنته���ي إال بإخراج الناس من دين الله، 

تعالى. ولََعْمُر احلق: إن تلك املساواة التامة التي يدعون إليها 
ف���ي جميع املجاالت من غير نظر إلى طبيعة جنس اإلنس���ان 

وإمكاناته والدور املناط به في احلياة، لَِهي الظلم املبني.
لقد كانت تلك احملاور: )طبيعة اجلنس، وإمكاناته، والدور 
املناط به ف���ي احلياة( من أهم العقبات التي اعترضت طريق 
أتباع الش���يطان نظ���راً للتباين الواضح فيها بني اجلنس���ني، 
ه إال باملكابرة واملغالطة، وكان  وال�ذي ال ميك�ن جح����ده أو ردُّ
ال بد لهم من التغلب عل�ى ذل�ك وإال كانت عاقبة مش���روعهم 
اإلخفاق، لكن كيف ميكنه���م التغلب على ما ليس في أيديهم 

وليس لهم إليه طريق؟ 
لق���د ك�ان املطل����وب أو املعروض بداية، هو ما أس���موه 
زوراً: »حتري���ر املرأة« ثم تطور األم���ر إلى املطالبة أو الدعوة 
إلى املس���اواة ثم انتق���ل األمر إلى إلغاء الفروق التش���ريعية، 
عن طري���ق إبطال كل التش���ريعات التي تفت���رق فيها املرأة 
عن الرجل )ولو كانت التش���ريعات دينية(، والعمل على إلغاء 
الفروق البيولوجية أو إلغاء نتائجها؛ حيث اخترعوا مصطلحاً 
جديداً، هو: )اجلندر( وفيه يُنظر للرجل أو املرأة على أنه نوع 
وليس جنس���اً؛ فهو مصطلح يراد إحالله محل لفظ اجلنس؛ 
إذ األخير يعبِّ���ر عن الفوارق البيولوجية ب���ني الذكر واألنثى 
أما اجلندر؛ فهو يعبِّر عن الفوارق االجتم�اعية بينهما والدور 
الذي يرغب أحدهم��ا ف�ي القي�ام ب�ه؛ فليس���ت امل�رأة - َوْفق 
مصلح اجلندر - َمْن كانت تتوفر فيها خصائصها البيولوجية؛ 
وإمنا من أراد أن يق���وم بوظيفة املرأة ولو كان رجاًل. وكذلك 
ليس الرجل من توفرت في���ه خصائصه البيولوجية وإمنا من 
أراد أن يقوم بوظيف���ة الرجل حتى وإن كانت امرأة؛ ومن هنا 
يتزوج الرجل رجاًل آخر على أساس رغبته في القيام بوظيفة 
املرأة، وتتزوج املرأة امرأة أخرى على أساس رغبتها في القيام 
بوظيفة الرج���ل. لقد بدأ هذا االنحراف ف���ي أوله في دول 
الغرب النصراني والشرق اإلحلادي، ثم بدأ اآلن يتقدم بخطًى 
حثيثٍة نحو بالدنا اإلس���المية مستعيناً في ذلك بغلبة األنظمة 
الَعلمانية على الكثير من بالد املس���لمني، مس���تخدماً آليات 
صنع القرارات والقوانني والتشريعات من خالل الدميقراطية 
الزائفة؛ لتحقيق تلك التص���ورات وَفْرضها في الواقع. وهذا 
يس���تتبع ويتطلب منا َرْصد هذه االجتاه�ات وكش����فها وبيان 
ما فيه���ا من خلل وَخَطل وزلل والعم���ل على مقاومتها؛ حتى 
تنجو منها مجتمعاتنا اإلس���المية، ب���إذن الله تعالى، كما قال 
احلس���ن البصري: أترغبون عن ِذْكر الفاجر؟ اذكروه مبا فيه 

] ملف [
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حتى يحذره الناس.
وعندما نرصد األصول الفكري���ة التي يرجع إليها الفكر 
النس���وي الغربي واحلركة النس���وية القائمة عليه، جند أنها 
تنطل���ق من زاوية أحادية تقوم على متجي���د األنثى والتمركز 
حوله���ا حتى يصل ه���ذا الفكر في غلوائه إل���ى جعل األنثى 
معبودًة )أي: َجْعلها إلهاً(. وملا كانت اللغة ال تس���اعدهم على 
ذل���ك؛ إذ ليس في اللغات - عل���ى تعددها واختالفها - لفظ 
»إلهة«؛ فإنهم يسعون في تكوين قاموس نسوي؛ حتى يتمكنوا 

من إدخال مثل هذه األلفاظ. 
وملا كانت الرساالت السماوية القائمة على الوحي اإللهي 
ه )َوُهم يرون أن الدين القائم على  ال تذك���ر هذا الهراء أو تُقرُّ
الوحي قد ربط اخلبرة البش���رية كله���ا بلفظ املذكر وضمير 
م  التذكير(، فقد صار الدين عندهم هو العائق الذي يعوق تقدُّ
املرأة وحتقيقها لوجودها وأهدافها، وأن املرأة ال ميكن لها أن 
تتقدم إال إذا قامت بتحطيم الدين القائم على الوحي، ومن هنا 
انطلق الفكر النسوي املعادي جلميع الرساالت السماوية على 
دها، وإن كانت خبرتهم في ذلك ال تتجاوز ما هو مسطور  تعدُّ
فة؛ إذ كل ما بني أيديهم  في الكتب النصرانية واألناجيل احملرَّ
من نظرة دونية أو تصرُّف غير صحيح جتاه املرأة إمنا هو من 
تلك الكتب ومن أفكار قسيس���يهم أو مفكريهم املستندة إليها، 
وملا كان اإلنسان في غالب شأنه وأَْمره بحاجة إلى التدين؛ إذ 
ال ميكن���ه أن يعيش بغير دين، فقد اجته الفكر النس���وي إلى 
الدعوة إلى الوثنية وعب���ادة الطبيعة انطالقاً من أن الطبيعة 
أنث���ى، ومن ثَمَّ فإن املرأة من خالل عبادتها ألنثى مثلها - كما 
ق وجودها. ولئن كان الفكر  يفترون ويتصورون - ميكن أن حتقِّ
النسوي الغربي قد جتاوز الدعوة إلى حترير املرأة من العقيدة 
الدينية القائمة على الوحي اإللهي في الغرب؛ فقد عمد إلى 
فرض ذلك على الدول والشعوب غير الغربية، وإلزامهم بتبنِّي 
أفكارهم وتصوراتهم ومناهجهم مستخدمني في ذلك املنظمة 
الدولية »منظمة األمم املتحدة« التي حتولت إلى أكبر مس�وِّق 
للفكر النس���وي عن طريق عقد املؤمت���رات وطرح األجندات 
واإلل���زام بالقرارات؛ مع أن هذه التصورات ال متثل مش���تَركاً 
إنس���انياً وإمنا متثل رؤية مجتمعات معيَّنة أو جماعات معيَّنة 

في هذه املجتمعات.
د قطب واحد بالق���وة املفرطة في العالم،  وفي ظل تف���رُّ
ووقوع تلك املنظمة في أَس���ِره، تدور ف���ي فلكه، وتعمل على 
حتقي���ق رغباته أو عل���ى األقل عدم االصط���دام بها، تظهر 

اخلطورة البالغة لذلك الفكر النس���وي الذي يلقى دعماً كبيراً 
من القوى العاملية املناوئة لإلس���الم على أساس أنه: املطرقة 

العظيمة التي ميكن أن تتحطم بها مجتمعات املسلمني.
 لق���د بدأ اآلن يطرق أس���ماعنا بق���وة احلديث عن حق 
امل���رأة في اإلجهاض من غير أن يك���ون هناك مصلحة طبية 
م���ن وراء ذلك )بل حتى من حمل حصل من غير زواج(، وحق 
ممارس���ة اجلنس اآلمن الذي يعطي املرأة احلق في إش���باع 
حاجتها اجلنس���ية بالطريقة التي تقررها هي مبحض إرادتها 
ال بالطريق���ة التي تضبطها لها معايير أخرى ولو كانت دينية، 
وحتى يتحقق ذلك ينبغي تعليم املرأة اجلنس حتى حتصل على 
املتعة دون مخاطر، وتوفير خدمات الصحة اإلجنابية املتمثلة 
في موانع احلمل والواقيات الذكرية واألنثوية، ويشيرون أحياناً 
في هذا الصدد إلى أن السحاق أفضل وسيلة لتحقيق اجلنس 
اآلم���ن، مع توفير الدعاية الكافية والوس���ائل الالزمة لذلك. 
وفي هذا كله مخالفة قاطعة لأحكام الشرعية، وأن استخدام 

هذه األلفاظ إمنا هو من قبيل التمويه.
كما يدعون إلى إلغاء مفهوم األسرة الذي درج عليه الناس 
نة من رجل ورجل آخر يقوم  منذ بداية اخلليقة، إلى أسرة مكوَّ
نة من امرأة وامرأة أخرى تقوم بدور  بدور املرأة، أو أسرة مكوَّ

الرجل، إلى غير ذلك من تلك املهاوي واملهالك.
وتبذل احلركة النسوية اآلن جهودها احلثيثة في محاولة 
حتقي���ق وتنفيذ القرارات الصادرة عن األمم املتحدة، وخاصة 
مؤمتر بك���ني 95 الذي ميثل نقطة فارق���ة في تاريخ احلركة 
خ به، فيقال: مؤمتر بكني، ومؤمتر بكني  النسوية؛ حتى إنه ليؤرَّ
زائد خمس���ة )بكني + 5( وبكني زائد عش���رة )بكني + 10(، 
وتطبيق اتفاقي���ة: )مكافحة كل أش���كال التمييز ضد املرأة( 
التي تُعَرف اختصاراً ب�: )السيداو(، والتي تعني في حقيقتها: 
إلغاء الفروق التشريعية بني الرجل واملرأة، ومحاولة إلغاء آثار 
الف���روق البيولوجية بينهما، وهو ما يعني في النهاية: القضاء 
على الصورة الشرعية واإلنسانية لأسرة التي تتكون من زوج 
وزوجة وأوالد، وتكون فيها املرأة مقصورة على زوجها وراعية 
هم بحنانها ومسؤوليتها، إضافة إلى تدبيرها ألمر  ألطفالها تلفُّ
بيته���ا وطاعتها لزوجها في جو م���ن األُلفة واحملبة والتعاون. 
وابتداع صور متعددة لأسرة التي تتكون فيها األسرة من زوجة 
وعدة أزواج )اإلباحة اجلنس���ية(، أو من رجل ورجل )اللواط(؛ 
حيث يقوم أحدهم بوظيفة املرأة حسب مفهوم اجلندر، أو من 
امرأة وامرأة )الس���حاق(؛ حيث تقوم إحداهما بوظيفة الرجل 



25العدد 24271 العدد 271 25العدد 24271 العدد 271

حسب مفهوم اجلندر أيضاً.
لقد صار الفكر النسوي املنحرف في مجتمعاتنا الطريق 
املعبد للعمل على نشر االنحالل اخُللقي والدعوة إلى احلرية 
اجلنس���ية عن طريق نش���ر ما يس���مونه الثقافة اجلنس���ية، 
والدعوة إل���ى تعلُّم اجلنس )وهو االس���م املهذب للدعوة إلى 
الزنا(، ومحاربة الزواج املبكر )لتضييق منافذ احلالل(، ومنع 
ش���ريعة ختان البنات وس���نِّ القوانني ملعاقبة من يفعل ذلك، 
والترويج ملمارس���ة اجلن���س بني املراهق���ني واملراهقات من 
غير زواج عن طريق توفي���ر خدمات منع احلمل واإلجهاض، 
واس���تهداف التراث احلضاري اإلسالمي برفض كل ما ميتُّ 
إلى ذلك بصلة في محاولة للتذويب احلضاري ومس���خ هوية 
أو دين املجتمع، إلى جانب العمل على نَْشر ثقافة االستسالم 
م���ون بذلك هدية للطغاة  والقب���ول باألمر الواقع وكأنهم يقدِّ
املفس���دين من اليهود والنصارى الذين يحتلون بالد املسلمني 
في فلسطني وأفغانستان والعراق والشيشان وغيرها، اعترافاً 
ا  باجلميل على دعمهم لهذه األفكار ومساندتهم ملروِّجيها. ولَ�مَّ
كان���ت هذه الدعوات حتتاج في إقناع الناس بباطلها إلى دعم 
مادي كبير، فقد انهالت التبرعات من األموال اخلارجية على 
تلك اجلمعيات التي تقوم بتس���ويق الفكر النسوي فيما ُعِرف 
بالتمويل اخلارجي، ومما يؤس���ف ل���ه أن هذا التمويل يدخل 
مختِرقاً جميع احلجب واجُل���ُدر ِجهاراً نهاراً عالنية من غير 
إس���رار، من غير أن تس���تطيع الدول في ظل ضعفها وخوفها 
ورعبها من سوط املتس���لط الصليبي أن تتخذ موقفاً يحفظ 
للبل���د أمنها م���ن أن تخترقها مثل ه���ذه اجلمعيات. ومع أن 
هذا التموي���ل اخلارجي هو في حقيقته يخدم الدول املتبرعة 
به أكثر مما يخدم الدول املس���تفيدة منه ظاهرياً؛ إال أنه مع 
ذلك يُس���تخَدم في إذالل تلك الدول وفي التدخل في شؤونها 
الداخلية فيما يسمونه بالسيادة الوطنية والتأثير في ِخياراتها 
وقناعاتها حتى صارت القرارات في القضايا املصيرية ال يَُبت 
فيه���ا إال بعد الرجوع إلى والة األمور )احلقيقيني(، وهم القوة 
الهمجي���ة املتحكمة في العالم بالقه���ر؛ حتى صارت كثير من 
الدول التي يحكمها )حكام وطنيون!( تس���تحق أن يُطلَق عليها 

تعبير: »دول محتلة من الباطن«.
لقد عمل الفكر النس���وي املنحرف على حتريض النساء 
ضد املجتمع، وإذكاء روح التناحر والشقاق مع األزواج، ووقوف 
املرأة في موقف املعاداة مع الرجل، ومعاداة الشريعة عن طريق 
تأويلها واخلروج على أحكامه���ا الواضحة، أو إعالن رفضها 

صراح���ة وتنفيذ األجندة الغربية بالتعاون مع النخبة املتغربة، 
واعتبار الَعلمانية املرجع الذي يُحتَكم إليه.

ولن��ا أن نتس��اءل يف النهاية: ما امل��ردود احلقيقي 
هلذه احلركة النسوية يف جمتمع املسلمن؟ 

بعي���داً عن ضجيج األلف���اظ الفخمة والصي���اح العالي، 
مه هذه احلركة حقاً  والنفقات املالي���ة الضخمة، ما الذي تقدِّ
للنساء؟ وما القضايا احملورية التي تريد تلك احلركة الوصول 
لتحقيقها بعيداً عن القضايا الفرعية الهامشية التي تُستخَدم 

ْرف عنه؟  لتسهيل ما بعدها أو إلغضاء الطَّ
إنه باس���تثناء بعض القضايا الهامشية التي يلمع بريقها 
في أعني بعض النس���وة، والتي هي مبنزل���ة حبة القمح التي 
يضعه���ا الصياد في ش���باكه ليصطاد بها م���ا أراد، ال نكاد 
جند لهذه احلركة من مردود؛ س���وى إثارة العداء بني مكونَي 
املجتم���ع )الرجل واملرأة( وحتويل العالقة القائمة بينهما على 
التكام���ل والتعاضد إلى عالقة قائمة عل���ى التنافر ومحاولة 
إثبات الذات وقهر اآلخر، وإفس���اد املجتم�ع بإباح�ة احل�رية 
اجلنسية ومخالفة األحك�ام الش�رعية في كل ما يتعلق باملرأة 
حت���ى يصبح املرجع ال���ذي يُرَجع إليه في ذل���ك هو قرارات 
األمم املتحدة واملؤمترات النس���ائية املنبثقة عنها وليس كتاب 
الله - تعالى - وس���نة رس���وله # وم���ا يترتب على ذلك من 
ضعف املجتمعات وَخَورها؛ حتى تصير لقمة سائغة في أفواه 
األعداء؛ فيتمكنوا من تغيير دينها كما هو مش���اَهد اليوم من 
عم���ل محموم للتنصير في كثير من بالد املس���لمني، ومن ثَمَّ 
تغيي���ر ثقافتها ونهب ثرواتها، وبذلك تُس���تخَدم قضايا املرأة 

ضد دينها وضد مجتمعها كحصان طروادة.

وعندم��ا نرصد األص��ول الفكري��ة اليت يرجع 
إليها الفكر النس��وي الغريب واحلركة النسوية 
القائم��ة علي��ه، جن��د أهن��ا تنطل��ق م��ن زاوية 
أحادي��ة تق��وم على متجي��د األنث��ى والتمركز 
حوهل��ا ح��ى يصل ه��ذا الفك��ر يف غلوائه إىل 
جع��ل األنث��ى معب��ودًة )أي: َجْعله��ا إهل��ًا(. وملا 
كانت اللغة ال تساعدهم على ذلك؛ إذ ليس يف 
اللغات - على تعددها واختالفها - لفظ »إهلة«؛ 
فإهنم يس��عون يف تكوين قاموس نس��وي؛ حى 

يتمكنوا من إدخال مثل هذه األلفاظ.
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منذ بداي���ة احلرب التي أعلنها إبليس على آدم وذريته من بعده وبداية الصراع األزلي بني 
احلق والباطل، ومنذ أن أُمر إبليس بالس���جود آلدم فأبى واستكبر، برزت لنا وسيلة خبيثة من 
ف العورات؛  وس���ائل إبليس في إغواء بني آدم، أال وهي: وسيلة هتك الستر ونزع اللباس وتكشُّ
فالقارئ ألغلب آيات القرآن التي جاء فيها ذكر قصة َخلْق آدم وعداوة إبليس له، يجد ذكر بُدوِّ 
عورة آدم وزوجه عندما أكال من الشجرة، وأن إبليس وسوس لهما؛ ليبدي لهما ما ووري عنهما 
من س���وآتهما كما في سورة األعراف، مثاًل؛ حيث يقول - تعالى -: }َوَيا آَدُم اْسُكْن َأنَت َوَزْوُجَك 
ْيَطاُن ِلُيْبِدَي َلُهَما  اِل�ِمنَي #^١٩^#( َفَوْسَوَس َلُهَما الشَّ َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن الظَّ اْل�َجنََّة َفُكال ِمْن َحْيُث ِشْئُتَما َوال َتْقَرَبا َهِذِه الشَّ
َجَرِة إالَّ َأن َتُكوَنا َمَلَكنْيِ َأْو َتُكوَنا ِمَن اْل�َخاِلِديَن  َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمن َسْوَءاِتِهَما َوَقاَل َما َنَهاُكَما َربُُّكَما َعْن َهِذِه الشَّ
َجَرَة َبَدْت َلُهَما َسْوَءاُتُهَما َوَطِفَقا  ا َذاَقا الشَّ ُهَما ِبُغُروٍر َفَلمَّ #^٢٠^#( َوَقاَس����َمُهَما إِنّي َلُكَما َل�ِمَن النَّاِصِحنَي #^٢١^#( َفَدالَّ
ْيَطاَن َلُكَما َعُدوٌّ  َجَرِة َوَأُقل لَُّكَما إنَّ الشَّ ُهَما َأَلْم َأْنَهُكَما َعن ِتْلُكَما الشَّ َيْخِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمن َوَرِق اْل�َجنَِّة َوَناَداُهَما َربُّ
ا َوإن لَّْم َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْل�َخاِس����ِريَن #^٢٣^#( َقاَل اْهِبُطوا َبْعُضُكْم  ِبنٌي #^٢٢^#( َقاال َربََّنا َظَلْمَنا َأنُفَس����نَ مُّ
َيْوَن َوِفيَها َتُوُتوَن َوِمْنَها ُتْخَرُجوَن #^٢٥^#( َيا  ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفي اأَلْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع إَلى ِحنٍي #^٢٤^#( َقاَل ِفيَها حَتْ
ُروَن  كَّ َبِني آَدَم َقْد َأنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباًسا ُيَواِري َسْوَءاِتُكْم َوِريًشا َوِلَباُس التَّْقَوى َذِلَك َخْيٌر َذِلَك ِمْن آَياِت اللَِّه َلَعلَُّهْم َيذَّ
َن اْل�َجنَِّة َينِزُع َعْنُهَما ِلَباَس����ُهَما ِلُيِرَيُهَما َس����ْوَءاِتِهَما إنَُّه  ����ْيَطاُن َكَما َأْخَرَج َأَبَوْيُكم ِمّ #^٢٦^#( َيا َبِني آَدَم ال َيْفِتَننَُّكُم الشَّ

َياِطنَي َأْوِلَياَء ِللَِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن{ ]األعراف: ١٩ - ٢٧[. َيَراُكْم ُهَو َوَقِبيُلُه ِمْن َحْيُث ال َتَرْوَنُهْم إنَّا َجَعْلَنا الشَّ
قال ابن كثير – رحمه الله - عند تفس���يره لهذه اآليات: يقول - تعالى - محذراً بني آدم 
من إبليس وَقِبيله، ومبيناً لهم عداوته القدمية ألبي البش���ر آدم - عليه الس���الم - في سعيه 
في إخراجه من اجلنة التي هي دار النعيم، إلى دار التعب والعناء، والتس����بب في هتك عورته 
بعدما كانت مس���تورة عنه، وما هذا إال ع�ن ع�داوة أكيدة، وه�ذا كقوله - تعالى -: }َأَفَتتَِّخُذوَنُه 

اِل�ِمنَي َبَداًل{ ]الكهف: ٥٠[ ا ه�.  َتُه َأْوِلَياَء ِمن ُدوِني َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ ِبْئَس ِللظَّ يَّ َوُذِرّ

المرأة رأس حربة للحرب
)القديمة الجديدة(

] ملف [

وْلَيحذر كل 
مسلم أن يكون 
عونًا للكافرين 
في حربهم 
هذه؛ فُيصدر 
القرارات أو َيسنُّ 
القوانين أو يبذل 
أي جهد ينتج 
عنه مخالفة 
هدي اهلل - 
تعالى - فيما 
شرعه للمرأة
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] ملف [

ولق�د اس��تغل الش��يطان ضع�ف الرج�ل جت�اه امل�رأة؛ كما 
ق�ال - تع�ال�ى -: }َوُخِلَق اإلنَس����اُن َضِعيًفا{ ]النساء: ٢٨[؛ أي: ال 
ف  يصبر عن النس���اء. وتسبب الشيطان في هتك الستر وتكشُّ
العورات بعدما كانت مستورة، واستخدم العنصر النسائي في 

معركته ضد بني آدم.
ر الله عب���اده املؤمنني )بعد ِذْك���ر قصة آدم  لذل���ك حذَّ
رهم مما يريده الش���يطان منهم:  وإبليس من غير فاصل( حذَّ
���ف العورات؛ ليوقعهم  من نَ���ْزع اللباس وإظهار العري وتكشُّ
في الفتنة، كما قال - تعالى - في اآلية السابقة: }َيا َبِني آَدَم 
َن اْل�َجنَِّة َينِزُع َعْنُهَما ِلَباَس���ُهَما  َطاُن َكَما َأْخَرَج َأَبَوْيُكم ِمّ ���يْ ال َيْفِتَننَُّكُم الشَّ
ِلُيِرَيُهَما َس���ْوَءاِتِهَما إنَّ���ُه َيَراُكْم ُهَو َوَقِبيُلُه ِمْن َحْي���ُث ال َتَرْوَنُهْم إنَّا َجَعْلَنا 
���َياِطنَي َأْوِلَياَء ِللَِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن{ ]األعراف: ٢٧[، وأمر املؤمنني  الشَّ
بأخذ الزينة وَس���تْر العورات بعد ذك���ره لقصة آدم وإبليس 
)ت���ال ذلك من غير فاصل(؛ فقال - جل وعال -: }َيا َبِني آَدَم 
ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكِلّ َمْس���ِجٍد َوُكُلوا َواْش���َرُبوا َوال ُتْسِرُفوا إنَُّه ال ُيِحبُّ 

اْل�ُمْسِرِفنَي{ ]األعراف: ٣١[.
رن���ا نبينا # من فتنة النس���اء كذل���ك، فقال في  وحذَّ
احل�ديث ال�ذي في الصحيحني عن أس���امة عن النبي #: 

»ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء«.
وبنيَّ # أن الشيطان يستغل املرأة في حربه ضد بني آدم، 
فقال #: »املرأة عورة، فإذا خ�رجت استشرفها الشيطان«)1(، 
وج�اء ف�ي شرح احل�ديث: يعن�ي: يرفع بصره إليها ليغويها أو 

يغوي بها فيوقع أحدهما أو كالهما في الفتنة. ا ه�)2(.
وَشَرع الله - تعالى - أحكاماً خاصة بالنساء: من وجوب 
الستر، وأَْخذ احلجاب، وتقييد خروج املرأة بالضرورة، ووجوب 
طاعة املرأة زوجها... وغيرها من أحكام؛ حتى ال تكون املرأة 
وس���يلة وسالحاً لش���ياطني اإلنس واجلن في إغوائهم لبني 
آدم عموماً وفي حربهم للمؤمنني خصوصاً، وحتى يُغلق على 

الشيطان باب اإلغواء باملرأة والفتنة بها.
وجعل الله أحكام النس���اء أحكاماً ملزمة ال يجوز احليدة 
���َور التي جاء فيها ذكر ش���يء  عنها، ويظهر ذلك جلياً في السُّ
من أحكام النس����اء؛ حي�ث جن�د أن الل�ه يفتتحها أو يختمها 
مبا يدل على وج�وب األخ�ذ بأحك�امها، كم�ا في س���ورة النور 

��� رواه الترمذي عن ابن مسعود وصححه األلباني.
��2 فيض القدير للشوكاني.

التي افتتحها الرب - عز وجل - بقوله: }ُسوَرٌة َأنَزْلَناَها َوَفَرْضَناَها 
ُروَن{ ]النور: ١[، وهذا يدل دون  َناٍت لََّعلَُّكْم َتَذكَّ َوَأنَزْلَنا ِفيَها آَياٍت َبِيّ
أدنى شك على وجوب األخذ بأحكامها التي ُجلُّها أحكام خاصة 
ر من اإلعراض عن أمر  بالنساء، ثم اختتمها باآليات التي حتذِّ
ُس����وِل َبْيَنُكْم  َعُلوا ُدَعاَء الرَّ الله ورس���وله، فقال - تعالى -: }ال َتْ
َكُدَعاِء َبْعِضُكم َبْعًضا َقْد َيْعَلُم اللَُّه الَِّذيَن َيَتَسلَُّلوَن ِمنُكْم ِلَواًذا َفْلَيْحَذِر الَِّذيَن 
ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمِرِه َأن ُتِصيَبُهْم ِفْتَنٌة َأْو ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب َأِليٌم #^٦٣^#( َأال إنَّ ِللَِّه 
ُئُهم ِبَا  َمَواِت َواأَلْرِض َقْد َيْعَلُم َما َأنُتْم َعَلْيِه َوَيْوَم ُيْرَجُعوَن إَلْيِه َفُيَنِبّ َما ِفي السَّ
َعِمُلوا َواللَُّه ِبُكِلّ َشْيٍء َعِليٌم{ ]النور: ٦٣ - ٦٤[؛ كي يبدد أدنى شك 
في وجوب األخذ بالتش���ريعات التي ج���اءت في ثناياها فيما 
يتعلق بأحكام النساء من احلجاب وغيره، وأنه ال مجال للرأي 

البشري في األخذ بها أو عدم األخذ بها.
وكذلك في سورة الطالق جند أن الله بعد أن ذكر بعضاً 
راً من مخالفة  من أحكام الطالق والعدة وغيرها ختمها محذِّ
���ن َقْرَيٍة َعَتْت َعْن  تل���ك األحكام بقوله - جل وعال -: }َوَكَأِيّن ِمّ
ْبَناَها َعَذاًبا نُّْكًرا #!٨!#(  َها َوُرُس���ِلِه َفَحاَسْبَناَها ِحَساًبا َش���ِديًدا َوَعذَّ َأْمِر َرِبّ
َفَذاَق���ْت َوَباَل َأْمِرَها َوَكاَن َعاِقَبُة َأْمِرَها ُخْس���ًرا #!٩!#( َأَعدَّ اللَُّه َلُهْم َعَذاًبا 
َشِديًدا َفاتَُّقوا اللََّه َيا ُأْوِلي اأَلْلَباِب الَِّذيَن آَمُنوا َقْد َأنَزَل اللَُّه إَلْيُكْم ِذْكًرا{ 
]الط���الق: ٨ - ١٠[، مدلاًل على وج���وب األخذ بتلك األحكام 

والوعيد الشديد ملن يُعرض عنها.
وكذلك الش���أن في س���ورة النس���اء التي جاء فيها كثير 
من أحكام النس���اء؛ حيث جند أن الل���ه - تعالى - افتتحها 
ن نَّْفٍس  ي َخَلَقُكم ِمّ َها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَّ���ذِ باآلي���ة العظيمة: }َيا َأيُّ
َواِح���َدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَه���ا َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثيًرا َوِنَس���اًء َواتَُّقوا اللََّه 
الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم إنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا{ ]النساء: ١[، ثم 
عندما ذكر في ثناياها شيئاً من أحكام النساء ختمها بقوله: 
ْيَنا الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب  ���َمَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َوَلَقْد َوصَّ }َوِللَِّه َما ِفي السَّ
���َمَواِت  ِم���ن َقْبِلُك���ْم َوإيَّاُكْم َأِن اتَُّقوا اللَّ���َه َوإن َتْكُفُروا َفإنَّ ِللَِّه َما ِفي السَّ
���َمَواِت َوَما  ا َحِميًدا #١٣١#( َوِللَِّه َما ِفي السَّ َوَم���ا ِفي اأَلْرِض َوَكاَن اللَُّه َغِنًيّ
َها النَّاُس َوَيْأِت  ِف���ي اأَلْرِض َوَكَفى ِباللَِّه َوِكياًل #١٣٢#( إن َيَش���ْأ ُيْذِهْبُكْم َأيُّ
ِبآَخِري���َن َوَكاَن اللَُّه َعَل���ى َذِلَك َقِديًرا{ ]النس���اء: ١٣١ - ١٣٣[، وهذا 
يدل على وجوب األخذ باألحكام اخلاصة بالنس���اء، وأن تلك 
األحكام لها ارتباط عظيم بتقوى الله وأنه ال يتقي الله ويتقي 

عذابه من ال يلتزم بها.
ويظه���ر ذلك أيض���اً من خالل اآلي���ات املتعلقة بأحكام 
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النساء واألسرة التي جاءت في ثنايا سورة البقرة؛ إذ يختمها 
الله غالباً باألمر بتقواه بقوله: }َوإَذا َطلَّْقُتُم الِنَّس���اَء َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ 
ُحوُهنَّ ِبَْعُروٍف َوال ُتِْسُكوُهنَّ ِضَراًرا ِلَّتْعَتُدوا  َفَأْمِسُكوُهنَّ ِبَْعُروٍف َأْو َسِرّ
َوَمن َيْفَعْل َذِلَك َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه َوال َتتَِّخُذوا آَياِت اللَِّه ُهُزًوا َواْذُكُروا ِنْعَمَت 
َن اْلِكَتاِب َواْل�ِحْكَمِة َيِعُظُكم ِبِه َواتَُّقوا اللََّه  اللَّ���ِه َعَلْيُكْم َوَما َأنَزَل َعَلْيُكم ِمّ
َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه ِبُكِلّ َش���ْيٍء َعِليٌم #٢٣١#( َوإَذا َطلَّْقُتُم الِنَّساَء َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ 
َف���ال َتْعُضُلوُهنَّ َأن َينِكْحَن َأْزَواَجُهنَّ إَذا َتَراَض���ْوا َبْيَنُهم ِباْل�َمُعروِف َذِلَك 
ُيوَعُظ ِبِه َمن َكاَن ِمنُكْم ُيْؤِمُن ِباللَِّه َوالَيْوِم اآلِخِر َذِلُكْم َأْزَكى َلُكْم َوَأْطَهُر 
َواللَّ���ُه َيْعَلُم َوَأنُتْم ال َتْعَلُم���وَن #٢٣٢#( َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَن َأْوالَدُهنَّ َحْوَلنْيِ 
َضاَعَة َوَعَلى اْل�َمْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوِكْس���َوُتُهنَّ  َكاِمَل���نْيِ ِل�َمْن َأَراَد َأن ُيِتمَّ الرَّ
ِباْل�َمْعُروِف ال ُتَكلَُّف َنْفٌس إالَّ ُوْسَعَها ال ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوال َمْوُلوٌد لَُّه 
ْنُهَما َوَتَش���اُوٍر  ِبَوَلِدِه َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك َفإْن َأَراَدا ِفَصااًل َعن َتَراٍض ِمّ
ْ َأن َتْس���َتْرِضُعوا َأْوالَدُكْم َف���ال ُجَناَح َعَلْيُكْم  َف���ال ُجَناَح َعَلْيِهَما َوإْن َأَرْدتُّ
ا آَتْيُت���م ِباْل�َمْعُروِف َواتَُّقوا اللََّه َواْعَلُم���وا َأنَّ اللََّه ِبَا َتْعَمُلوَن  إَذا َس���لَّْمُتم مَّ

َبِصيٌر{ ]البقرة: ٢٣١ - ٢٣٣[. 
وال يخفى أن اآليات التي يقول الله - تعالى - فيها: }َوَمن 
َيتَِّق اللََّه َيْجَعل لَُّه َمْخَرًجا #!٢!#( َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسُب{ ]الطالق: 
٢ - ٣[، واآلي���ة التي يقول فيها: }َوَمن َيتَِّق اللَّ����َه َيْجَعل لَُّه ِمْن َأْمِرِه 
ُيْسًرا{ ]الطالق: ٤[، وأيضاً اآلية التي يقول فيها: }َوَمن َيتَِّق اللََّه 

َئاِتِه َوُيْعِظْم َلُه َأْجًرا{ ]الطالق: ٥[. ْر َعْنُه َسِيّ ُيَكِفّ
ال يخفى أن كل هذه اآليات جاءت في ثنايا سورة الطالق 
التي ُجلُّها أحكام خاصة بالنساء؛ فأغلب اآليات القرآنية التي 
جاء في ثناياها األمر بالتقوى وبطاعة الله ورسوله، هي آيات 

أحكام النساء واألسرة.
هذا االس���تعراض الس���ريع لهذه الس���ور واآليات يدل 
داللة قاطعة على أن األحكام الش���رعية اخلاصة بالنس���اء: 
���تر، وأَْخذ احلجاب، وطاعة الزوج... وغيرها  من وجوب السِّ
من أحكام، هي ليس���ت من َقِبيل األحكام املباحة التي يجوز 
التساهل بها، بل هي أحكام واجبة محَكمة ال يجوز التساهل 
بها أو التنازل أو اإلعراض عنها بحجة مواكبة عصر احلرية 
والدميقراطي���ة، وقد جاء الوعيد الش���ديد في التحذير من 

ذلك، كما في خامتة سورة الطالق.
فاملرأة املس���لمة التي تظن أن تل���ك األحكام هي أحكام 
مباحة أو مستحبة في الدين، وأنه ال يجب االلتزام بها، هي 
مخطئة في ظنِّها وعليها أن تتقي الله - تعالى - وتتدبر كتابه 

ه في دينها، وقد حرص�ُت – ق��در االس���تطاعة - أن  وتتفقَّ
ال أستدل في بحثي هذا إال باآليات الصريحة واحملَكَمة من 
القرآن الكرمي؛ حتى ال يكون هناك أدنى ش���ك في قلب أي 
مؤمن أو مؤمنة؛ فال تكن املرأة املسلمة بتبرجها وإبداء زينتها 
ونَْزعها لثوب احلياء عوناً وس���الحاً للش���يطان على أخيها 

املسلم وهي ال تشعر.
أع���ود إلى ما بدأت ب���ه املقال، وه���و: أن قضية هتك 
���ف العورات، م���ن القضايا التي  الس���تر ونزع اللباس وتكشُّ
يريدها إبليس )الش���يطان األكبر( م���ن آدم وذريته ِمْن بعده 
منذ بدء اخلليقة؛ ليس���تغل ذلك في حربه وإغوائه لبني آدم، 
وهذا االستغالل يتجدد ويتطور في كل زمان ومكان، ويظهر 
جلياً في زمانن���ا هذا؛ حيث أصبح ش���عار دول الكفر التي 
تعادي اإلسالم واملس���لمني وحتارب دين الله: »احلرب على 
احلجاب وإخراج املرأة من ِخْدرها وِس���ترها وبيتها«، ورفعوا 
راية االنتص���ار للمرأة بزعمهم، وحرية إبداء زينتها ومفاتنها 
واختالطه���ا بالرجال، بل وصل به���م العناد إلى فرض ذلك 
على جمي���ع أمم األرض وَفْرض نظرياته���م وأفكارهم فيما 
دون باحل�رب عل��ى  يتعلق بقضية ال�مرأة، بل يح�اربون ويهدِّ
ك�ل من ال يذعن ألفك��اره���م ونظ�رياتهم فيما يخص املرأة 
وهذا مصداق لقول الل���ه - تعالى -: }إنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ُينِفُقوَن 
وا َعن َس���ِبيِل اللَِّه َفَس���ُينِفُقوَنَها ُثمَّ َتُكوُن َعَلْيِهْم َحْسَرًة ُثمَّ  َأْمَواَلُهْم ِلَيُصدُّ
ُيْغَلُبوَن َوالَِّذيَن َكَفُروا إَلى َجَهنََّم ُيْحَش���ُروَن{ ]األنفال: ٣٦[ األنف�ال. 
وهذا ال يزيد املس�ل��م الص���ادق إال ثب��اتاً عل��ى دين�ه، كم�ا 
ق��ال - تعالى -: }الَِّذيَن آَمُنوا ُيَقاِتُلوَن ِفي َس���ِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن َكَفُروا 
ْيَطاِن َكاَن  ْيَطاِن إنَّ َكْيَد الشَّ اُغوِت َفَقاِتُلوا ُأْوِلَياَء الشَّ ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل الطَّ
َضِعيًفا{ ]النساء: ٧٦[. وقال - جل وعال -: }َوال َتِهُنوا ِفي اْبِتَغاِء 
اْلَق���ْوِم إن َتُكوُن���وا َتْأَلُوَن َفإنَُّهْم َيْأَلُوَن َكَما َتْأَلُ���وَن َوَتْرُجوَن ِمَن اللَِّه َما ال 

َيْرُجوَن َوَكاَن اللَُّه َعِليًما َحِكيًما{ ]النساء: ١٠٤[. 
ولَْيحذر كل مس���لم أن يكون عون���اً للكافرين في حربهم 
هذه؛ فيُصدر القرارات أو يَس���نُّ القوانني أو يبذل أي جهد 
ينتج عنه مخالفة هدي الله - تعالى - فيما ش���رعه للمرأة؛ 
َفَش���ْرع الله وهديه يريد للمرأة املسلمة الطهر والعفاف وأن 
تكون بعيدة كلَّ البعد عن األس���باب الداعية للفتنة والش���ر: 
من التبرج والس���فور واالختالط واالبتذال واالستغالل، على 
الضد مما يريده منها أهل األهواء والش���هوات من شياطني 
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اإلنس واجل���ن، كما قال - تعالى - بع���د أن ذكر جملة من 
األحكام املتعلقة بالنساء واألسرة مبيناً احلكمة منها: }ُيِريُد 
َ الَِّذيَن ِمن َقْبِلُكم َوَيُتوَب َعَلْيُكْم َواللَُّه َعِليٌم  َ َلُكْم َوَيْهِدَيُكْم ُس����َ اللَُّه ِلُيَبنِيّ
َهَواِت  َحِكيٌم #^٢٦^#( َواللَُّه ُيِريُد َأن َيُتوَب َعَلْيُكْم َوُيِريُد الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن الشَّ
َف َعنُكْم َوُخِلَق اإلنَس���اُن  َأن َتِيُل���وا َمْياًل َعِظيًما #^٢٧^#( ُيِريُد اللَُّه َأن ُيَخِفّ

َضِعيًفا{ ]النساء: ٢٦ - ٢٨[. 
قال سيد قطب - رحمه الله - عند تفسيره آليات سورة 
األع���را ف التي بدأُت بها املقال: املعركة مع الش���يطان هي 
املعركة الرئيس���ة... إنه���ا املعركة مع اله���وى باتباع الهدى، 
واملعركة مع الش���هوات باس���تعالء اإلرادة، وهو إمنا يأتيهم 
م���ن ناحية نَُقِط الضعف فيهم ومداخل الش���هوة، وال عاصم 
لهم منه؛ إال بالتقوِّي باإلمي���ان والذكر، والتقوِّي على إغوائه 
ووسوسته، واالس���تعالء على الشهوات وإخضاع الهوى لهدى 
الل���ه، وهكذا تتركز املعرك���ة الكبرى الطويل���ة الضارية في 
املعركة مع الش���يطان ذاته، ومع أوليائه، ويش���عر املسلم وهو 
يخوض املعركة مع هواه وش���هواته أن���ه يخوضها كذلك مع 
أولياء الشيطان من الطواغيت في األرض وأتباعهم وأذنابهم؛ 
وهو يخوضها مع الشر والفساد واالنحالل الذي ينشرونه في 
األرض من حولهم... يش���عر املسلم وهو يخوض هذه املعارك 
كلها، أنه: إمنا يخ���وض معركة واحدة جدية صارمة ضارية؛ 
ألن ع���دوه فيها مصرٌّ ماٍض في طريقه، وأن اجلهاد - من ثَمَّ 

- ماٍض إلى يوم القيامة، في كل صوره ومجاالته.
وأخيراً فإن القصة )وهي قص���ة َخلْق آدم( والتعقيبات 
عليها تشير إلى شيء مركوز في طبع اإلنسان وفطرته، وهو: 
ْيَطاُن  احلياء من التعري وانكشاف سوأته: }َفَوْس���َوَس َلُهَما الشَّ

ِلُيْبِدَي َلُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمن َسْوَءاِتِهَما{ ]األعراف: ٢٠[
َرَة َبَدْت َلُهَما َس���ْوَءاُتُهَما َوَطِفَقا  ���جَ ا َذاَقا الشَّ ُهَما ِبُغُروٍر َفَلمَّ }َفَدالَّ

َيْخِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمن َوَرِق اْل�َجنَِّة{ ]األعراف: ٢٢[..
}َيا َبِني آَدَم َقْد َأنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباًس���ا ُيَواِري َسْوَءاِتُكْم َوِريًشا َوِلَباُس 

التَّْقَوى َذِلَك َخْيٌر َذِلَك ِمْن آَياِت اللَِّه{ ]األعراف: ٢٦[.. 
َن اْل�َجنَِّة َينِزُع  ْيَطاُن َكَما َأْخَرَج َأَبَوْيُكم ِمّ }َيا َبِني آَدَم ال َيْفِتَننَُّكُم الشَّ
َعْنُهَما ِلَباَس���ُهَما ِلُيِرَيُهَما َس���ْوَءاِتِهَما{ ]األع���راف: ٢٧[ وكلها توحي 
بأهمية هذه املسألة، وعمقها في الفطرة البشرية؛ فاللباس 
وَستر العورة، زينة لإلنسان وستر لعوراته اجلسدية، كما أن 

التقوى لباس وستر لعوراته النفسية.

والفطرة الس���ليمة تنفر من انكشاف سوآتها اجلسدية 
والنفس���ية، وحت���رص على َس���ترها ومواراته���ا... والذين 
يحاولون تعرية اجلسم من اللباس، وتعرية النفس من التقوى 
وم���ن احلياء من الله ومن الناس، والذين يطلقون ألس���نتهم 
وأقالمه���م وأجه���زة التوجيه واإلعالم كلَّه���ا؛ لتأصيل هذه 
احملاولة في شتى الصور واألساليب الشيطانية اخلبيثة، هم 
الذين يريدون َسلْب »اإلنسان« خصائص فطرته، وخصائص 
»إنس���انيته« التي بها صار إنساناً، وهم الذين يريدون إسالم 
اإلنسان لعدوه الشيطان وما يريده به: من نَْزع لباسه وَكْشف 
ذون املخططات الصهيونية الرهيبة  س���وأته ! وهم الذين ينفِّ
لتدمير اإلنس���انية وإش���اعة االنحالل فيها؛ لتخضع لَ�ُملك 

صهيون بال مقاومة، وقد فقدت مقوماتها اإلنسانية.
إن العري فطرة حيوانية، وال مييل اإلنسان إليه إال وهو 
يرتكس إلى مرتبة أدنى من مرتبة اإلنس���ان. وإن رؤية العري 
جماالً هو انتكاس في الذوق البش���ري قطعاً. واملتخلفون في 
أواسط األدغال والغابات غالبيتهم شبه عراة. واإلسالم حني 
يدخل بحضارته إلى هذه املناطق يكون أول مظاهر احلضارة 
اكتس���اء العراة؛ فأما في اجلاهلية احلديثة »التقدمية«، َفُهم 
يرتكس���ون في الوحل الذي ينتشل اإلس���الم املتخلفني منه، 
وينقلهم إلى مس���توى »احلضارة« مبفهومها اإلسالمي الذي 

يستهدف استنقاذ خصائص اإلنسان وإبرازها وتقويتها.
والعري النفس���ي من احلياء والتقوى )وهو ما جتتهد فيه 
األصوات واألقالم وجميع أجهزة التوجيه واإلعالم(، هو النكسة 
وال���ردة إلى اجلاهلية. وليس هو التق���دم والتحضر كما تريد 
هة أن توسوس. وقصة  بة املوجَّ هذه األجهزة الش���يطانية املدرَّ
اخلل���ق في القرآن توحي بهذه القيم واملوازين األصيلة وتبيِّنها 
خير بيان. واحلمد لله الذي هدانا إليه وأنقذنا من وسوس���ة 

الشيطان ووحل اجلاهلية. اه� بتصرف يسير يناسب املقال. 
وليتذكر كل مؤمن ومؤمنة دائماً قول الله - تعالى -: }َوَما 
َكاَن ِل�ُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة إَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأن َيُكوَن َلُهُم اْل�ِخَيَرُة ِمْن 
ِبيًنا{ ]األحزاب: ٣٦[. َأْمِرِهْم َوَمن َيْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضالاًل مُّ

وأخي�راً: إن أصب�ت، فمن الل�ه وحده وله احلمد واملنة، وما 
ك�ان في�ه من خط�أ؛ فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله 
منه بريئان. وأستغفر الله - تعالى - وأتوب إليه، و أسأل الله 

ربي التوفيق والسداد لي وجلميع إخواني املسلمني.
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األس��رة هي الوحدة االجتماعية األوىل اليت يتكون منها 
اجملتمع؛ فنواة هذه البشرية اليت تصل املليارات، هي:

 تل��ك اخللي��ة األوىل ال��يت تكونت م��ن األم واألب اللذين 
ه اجملتمع، س��واء كان ذلك الرباط  ارتبطا برباط ش��رعي يقرُّ
مستَمدًا من تعاليم الوحي؛ كما يف جمتمعات املسلمن وأتباع 

األديان السماوية األخرى أو من أعراف اجملتمعات.
وه���ي خلية اجتماعية تتكون في ظل ش���روط معينة وتس���تلزم 
منظومة من الواجبات واحلقوق بني أطرافها، لكن أهمية األسرة ليست 
منحصرة في التكاثر البش���ري، بل أهميتها تتجاوز ذلك إلى الضبط 
الس���لوكي وإقامة املعيار األخالقي في ظل تعاهد مس���تمر من ركنَي 
األس���رة لأبناء؛ حيث يشرب األبناء األخالق واملبادئ ويغذوا بالثقافة 
التي توجههم في س���لوكهم املس���تقبل حينما يتعاملون مع بقية أفراد 
املجتمع ورمبا كانت هذه املهمة الثانية لأسرة تفوق املهمة األولى؛ فإن 
قلة األفراد مع وجود التوجهات الس���لمية واألخالق املنظبطة خير من 
كثرة منحرفة ال تظلِّلها األبوة وال ترعاها األمومة؛ فتنشأ نشأة سيئة؛ 
فتكون مصدر ش���قاء وإفس���اد في املجتمعات، واملهمت���ان املذكورتان 
بت املذاهب اإلحلادية إلغاء  مركوزتان في الفطرة البشرية؛ ولذا ملا جرَّ
كيان األس���رة في القرن املاضي لم ميِض إال زمن يسير حتى تراجعت 
عن هذا التجاوز املفرط لركائز الفطرة التي أودعها الله - س���بحانه 

- النفس البشرية.
وال غرو واحلال ما ُذِكر أن تعتني الش���ريعة اإلس���المية باألسرة 
غاية العناية في تكوينها ورعايتها بعد ذلك التكوين من خالل منظومة 
تشريعية دقيقة؛ حتى إنك لترى آيات تنظيم الشأن األسري في القرآن 
الك���رمي تفوق من حي���ث العدد آيات املعامالت املالي���ة؛ مع كثرة تلك 
املعامالت وتنوعها، وفي ذلك أعمق داللة على أن هذه اخللية البشرية 
تس���تحق كل هذه العناية والرعاية من الشريعة املطهرة، وإن شئت أن 
تلم���ح تلك العناية واضحة جلية، فاقرأها في قوله - تعالى -: }َوِمْن 
ًة َوَرْحَمًة  َودَّ ْن َأنُفِس���ُكْم َأْزَواًجا ِلَّتْسُكُنوا إَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مَّ آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكم ِمّ
ُروَن{ ]ال���روم: ٢١[ وكأن في وصف هذه  إنَّ ِف���ي َذِل���َك آلَياٍت ِلَّق���ْوٍم َيَتَفكَّ
الرابطة بأنها آية مزيد إغ���راء بتأمل جوانب النعمة في هذا الرباط 
���س وجوه األنس فيه وتدبر الثمرات الدينية والدنيوية، وكلما كان  وتلمُّ
التأمل أعم���ق كان االعتزاز بهذا الرباط أوث���ق واحلرص على بقائه 
متيناً قوياً أش���د، ثم ميتد هذا االعتزاز والتقدير إلى محيط األسرة 
الواسع؛ إذ األسرة في اإلسالم ال تقتصر على الزوجني واألوالد فقط، 
وإمنا متتد إلى شبكة واس���عة من َذِوي الُقْربى من األجداد واجلدات 

واألخ���وة واألخوات واألعمام والعمات واألخ���وال واخلاالت وغيرهم، 
ممن جتمعهم رابطة النسب أو املصاهرة أو الرضاع أينما كان مكانهم. 
ومن لطائف الشريعة املباركة إغراء األبناء بتقدير هذه العالقة وتوقير 
هذه األسرة من خالل الوعد بحصول البركة واخلير في أغلى ما ميلك 
اإلنس���ان من متع احلياة الدنيا، وهم���ا: متعة العمر واملال. يقول #: 
»من أحب أن يُبَسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه«)1(.

بيد أن هذه األسرة أصبحت تتعرض في عصرنا احلاضر لهجمة 
شرس���ة من العوملة الغربية التي تعمد إل���ى تعميم النمط احلضاري 
الغربي واألمريكي بوجه أخص على كل مجاالت احلياة في املجتمعات 
اإلنسانية؛ لتُوِجد نسخة كربونية من املجتمع الغربي باجتاهاتة الفكرية 
وممارساته السلوكية وعاداته في احلياة والعيش ممتدة إلى كل مناحي 
احلياة: )االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماعية(، وقد استغلت 
هذه احلضارة وبش���كل غير أخالقي األجهزة األممية؛ كما في جهاز 
األمم املتح���دة من خالل منظماته املتعددة، وهذه الثقافة املس���تعلية 
املتغطرس���ة ال متلك من مقوماتها الذاتية ما يغري باعتناقها أو يحفز 
عل���ى االنخراط في منظومتها؛ ولذا جلأت إلى هذه األجهزة األممية؛ 
لتفرض هذه الثقافة من خالل اتفاقيات ووثائق عاملية تصاغ من خالل 

مؤمترات أممية عن األسرة واملرأة والطفل والتنمية.
دة بسبب  والبش���رية بعمومها واألمة املس���لمة بوجه أخص، مهدَّ
هذه العوملة التي سيكون من ثمراتها ال�ُمرة متزيق النسيج االجتماعي 
وحتطيم مفهوم األس���رة مبفاهيم العوملة اجلدي���دة، كمفهوم اجلندر 
الذي يتجاوز مبدأ الفطرة األساسي في كينونة املجتمع من ذكر وأنثى، 
إلى إباحية لم تعرف البشرية مثياًل لها في التاريخ؛ إذ هي َخلْق لنسيج 
اجتماعي جديد تُلْغى فيه ك�ل األدوار النمطي�ة لكلٍّ من الرجل واملرأة 
في مصلحة أمناط جديدة يدعى فيها - زوراً وبهتاناً - باملس���اواة بني 
الرجل وامل���رأة وحقيقتها خلق مجتمع أنثوي تقوده احلركة النس���وية 
العاملية؛ وفي مثل هذا املجتمع التي تنشئه هذه احلركة تغيب العالقة 
ب���ني اآلباء واألبناء؛ حيث ال يعرف حقيقة م���ن هم اآلباء، وتلغى فيه 
األخالق، وتتالشى أو تضعف - على أحسن تقدير - دائرة احملرمات؛ 
لتفس���ح املجال للعبث اجلنس���ي الذي ال ينتهي إلى نهاية، وستس���ود 
حينئٍذ النزعة األنانية وتس���تحكم املادية الشرس���ة وتغيب الفضائل 
اإلنسانية التي ال تعمر احلياة إال بها وال يطيب العيش إال في ظاللها، 
وستشهد بعينيك أشباحاً بشرية أبعد ما تكون عن اإلنسانية الكرمية، 
من مثل احلال في والية كاليفورنيا املتخمة اقتصادياً ولكنها في الوقت 
نفسه تنفق على السجون ما يفوق ميزانية التعليم، وينفق السكان على 
حراس���هم املسلحني ضعف ما تنفقه الدولة على الشرطة)2(. وفي ظل 

���  أخرجه البخاري.
��2 العوملة األخطار وكيفية املواجهة، غازي التوبة، مجلة الوعي اإلسالمي، العدد 530.

] ملف [

د. عبد اهلل بن وكيِّل الشيخ)*( األسرة املسلمة وصيانتها من أخطار العوملة

 �*� األستاذ املشارك في قسم السنَّة وعلومها - كلية أصول الدين، جامعة اإلمام محمد 
ابن سعود اإلسالمية. 
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] ملف [
هذه العوملة س���يزداد الفقراء فقراً واألغنياء تخمة من خالل مجتمع 
اخُلْم���س الغني، وأربع���ة األخماس الفقراء. وللفقر س���يئاته التي ال 

يجهلها أحد على الفرد واألسرة واملجتمع.
ال يصح واحلالة هذه أن تعيش املجتمعات البش���رية واملجتمعات 
املسلمة بوجه أخص حالة االنقياد لوحش العوملة الكاسر أو في أحسن 
األحوال حالة عدم املباالة؛ حتى يجرفنا التيار، بل يجب أن يس���تيقظ 
اإلحساس وينمو الشعور بالواجب، فننهض بواجبنا الشرعي في إنقاذ 
مجتمعاتنا من هذا الطوفان املدمر بقوانا املتعددة وإمكاناتنا املتنوعة 

ومن خالل مواقعنا في مجتمعاتنا.
وأول من ينبغي أن ميس���ك بزمام املب���ادرة في صد هذه الهجمة 
العوملية األس���رة ذاتها، من خالل بنائها األس���ري املتني الذي ينهض 
بالواجبات الش���رعية املناطة به؛ فإن الدخول في عالم األسرة دخول 
في مس���ؤوليات ديني���ة واجتماعية تتعنيَّ العناي���ة بها واحلرص على 
الوفاء بها بصورة تكفل لهذه األس���رة التماسك، والشريعة اإلسالمية 
أفاضت في حتديد الواجبات الش���رعية لعناصر هذه األس���رة التي 
تضبط إيقاعها وترس���م حدود التعامل فيها؛ فهي مؤسسة ممتدة من 
حيث الزمن، ممتدة من حيث األثر؛ حيث يش���مل أثرها األسرة ذاتها 
واملجتمع من حولها، ومن ثم فإن على األس���رة أن تُِشيع في محيطها 
الودَّ والس���الم؛ حتى تكون ظاًل وارفاً وعيش���اً هنيئاً يَْس���َعد أفرادها 
بالكينونة فيه ويحرصون كل احلرص على دوامه واس���تمراره، وأسوأ 
ما يكون في واقع األس���رة أن تكون طاردة لأبناء؛ فينشدون االحترام 
والتقدي���ر خارجها من خالل صداقات وزم���االت قد تكون في بعض 
األحيان هادمة لكثير من املعاني التربوية الت�ي يسعى األبوان لتحقيقها 
ولكنهما - بإهمالهما أو مبمارساتهما - أتاحا لها الهدم على أيدي تلك 
الصداقات ثمرِة تقلُِّص اجلو األس���ري الذي كان ينبغي أن يجد األبناء 

فيه من املعاني ما ال يجدونه خارجه.
وغني ع���ن القول أن مما يس���هم فيما ُذِكر من���وُّ ثقافة األبوين 
وحتصيلهم���ا ملهارات قيادة األس���رة؛ خاصة في ظ���ل النمو املعرفي 
املتزايد للطبقات الناش���ئة نظراً لتوفر املعرفة التي أوجدت منظومة 
جديدة من االحتياجات العقلية والنفسية واملادية لأبناء، والتي قد ال 
يدركها األبوان أو يجهالن مردودها، بل قد يتخوفان من عوائدها، وكل 
هذا وذاك يفرض نوعاً م���ن التثقيف الذاتي للوالدين، ومتابعة واعية 
ملسيرة احلياة االجتماعية اجلديدة؛ ليتتحق للوالدين إيجابية التعامل 
مع األس���رة، وجميل جداً أن تتحق هذه اإليجابية بني قيادة األس���رة 
واألس���رة نفس���ها؛ حينما تبلور األس���رة بكامل أفرادها استراتيجية 
مستقبلية ملؤسس���تهم الصغيرة، تستوعب الطموحات واآلمال وترسم 
األدوار املناط���ة بأفراد هذه األس���رة، وحينئٍذ يعي���ش عناصر هذه 
األسرة مشروعاً يهم اجلميع جناحه؛ ألنه يحقق لكلٍّ منهم ذاته وينجز 

طموحاته ويساهم في جناح يتمتع بالعيش فيه. 
وللمجتم���ع بأجهزته املتعددة أدوار عديدة في جناح األس���رة ال 
تقل أثراً عن دور األس���رة الذي س���بق آنفاً بع���ض جوانبه، بل رمبا 

تتجاوزها أحياناً نظراً إلى تعدد اإلمكانات التي ميتلكها املجتمع وقد 
ال متلكها األسرة؛ فضاًل عن كون اإلنسان كائن اجتماعي يعيش أكثر 
وقت���ه في املجتمع من حوله، ويأتي ف���ي أول قائمة واجبات املجتمع 
جتاه األس���رة، َرْسم اس���تراتيجية عامة لأسرة نهوضاً بها وحتقيقاً 
لبنائها بناًء متيناً وحمايتها من املؤثرات الضارة التي بَلَت العوملة بها 
عاملنا اليوم، ترسم هذه االستراتيجية من خالل تكاتف قوى املجتمع 
املتع���ددة التي يأتي في مقدمتها أجهزة التعليم واإلعالم والش���باب 
ومؤسس���ات الرعاية االجتماعية، ويتنادى اجلميع للنهوض بتكاليفها 
 من خالل عدد من األنش���طة: كالتش���جيع على الزواج وتيس���يره،
باألس���رة  املتعلق���ة  الش���رعية  باألح���كام  والتوعي���ة 
به���ا، املتعلق���ة  والنفس���ية  االجتماعي���ة   وبالدراس���ات 
ف���ي  والزوج���ات  واملس���نِّني  والطفول���ة  األموم���ة  ورعاي���ة 
اآلب���اء  م���ع  الش���باب  ومش���كالت  الزوجي���ة  اخلالف���ات 
 واألمه���ات، وإقام���ة مجال���س الصل���ح ب���ني أف���راد األس���رة،
والعناية بدور احلضانة واملدارس ووسائل اإلعالم واملساجد التي متثل 

التربية اخلارجية التي تشّكل أفراد األسرة من داخل نفوسهم)1(.
وإذا كان���ت أجهزة املجتمع مطالبة به���ذا التفعيل األيجابي لهذه 
االس���تراتيجية، فإن جهاز التعليم يتحمل من بني أجهزة املجتمع عبئاً 
أكب���ر في هذا النه���وض؛ فهو اجلهاز الذي يقضي في���ه الفرد أغلى 
س���نوات العمر، س���نوات بناء املعاني واالجتاهات وتأسيس املعارف 
واألخالق وإيجاد املهارات التي تؤس���س لقدرة الفرد املس���تقبلية في 
تعامله مع نف�س����ه أو الناس من حوله، وه���و جهاز يحظى بإمكانات 
هائلة ولديه من البرامج والطاقات البش���رية فض���اًل عن االعتراف 
االجتماعي ورب���ط احلركة في احلياة بواقع التعلي���م، وهو ما يؤهله 
لدور كبير جتاه بناء األس���رة. واملدرس���ة في عالم اليوم لم تعد مكاناً 
لتحصي���ل املعرفة الذهني���ة فقط، ولكنها - فوق ذل���ك - موئل لبناء 
اإلنس���ان في جوانبه املتعددة )الذهنية والنفسية واالجتماعية(، وهذا 
يفرض مراجعة جادة لتأهيل املعلم وبناء املنهج وتهيئة البيئة املدرسية؛ 

لة حقاً؛ لتحقيق هذا الهدف املنشود. لتكون مؤهَّ
ثم يلي هذا اجلهاز جهاز اإلعالم الذي بات ولأس����ف الشديد من 
أكبر املهددات للحياة األس����رية ومن أط����ول أذرعة العوملة التي تخطط 
إلحداث اآلثار الضارة في املجتمعات؛ حيث تكاد تش����ك في انتماء هذا 
اجلهاز بوسائطه املتعددة؛ املقروءة واملسموعة واملشاهدة – في كثير منه 
– إلى هذه املجتمعات؛ حيث ال جتد نسبة معقولة بني الهدم والبناء، وال 
بني اللهو واجلد، وال بني روح اإلنتاج وروح االستهالك، وال بني االعتزاز 
بالذات والذوبان في املجتمعات، بل هو في كل املجاالت الس����لبية أكثر 
عناية وأبرع إنتاجاً وأغزر مخرجات، كما جتد هذا اإلعالم ُمعِرضاً عن 
السياس����ات العامة التي ترسمها املجتمعات من خالل أجهزتها القيادية 
فيه����ا من أمثال: وثيقة الش����رف اإلعالمي الت����ي أقرها وزراء اإلعالم 

العرب بتاريخ 12 فبراير عام 2008م، والتي من بنودها:

��� ينظر: املادة 42 من ميثاق األسرة في اإلسالم.



العدد 32271

1 - تدعو الوثيقة إلى حرية التعبير الواجب ممارستها َوْفق الوعي 
واملسؤولية مبا من شأنه حماية املصالح العليا للدول العربية.

2 - تطالب الوثيقة بضرورة احترام خصوصية األفراد واالمتناع 
ع���ن انتهاكها بأي ص���ورة من الصور، واالمتناع ع���ن التحريض على 
الكراهية، واالمتناع عن بثِّ كل شكل من أشكال التحريض على العنف 

أو اإلرهاب والتفريق بينه وبني احلق في مقاومة االحتالل.
3 -  تدعو الوثيقة إلى ضرورة االلتزام بالقيم الدينية األخالقية 
للمجتم���ع العربي، واالمتناع عن بث كل ما يس���يء إلى الذات اإللهية 
واألديان السماوية والرس���ل واملذاهب والرموز الدينية، واالمتناع عن 
بث وبرمجة املواد التي حتتوي على مش���اهد أو ح���وارات إباحية أو 

جنسية صريحة.
رمب����ا يظن بعض القائمني على أجه�زة اإلع����الم أنهم  - مللكيتهم 
ألصولها املادية - ميلكون حق توجيه املجتمعات من خاللها مبا يشاؤون؛ 
فهم ميلكون أفكار املجتمع كم����ا ميلكون أدواتهم اإلعالمية، وهذا َوْهم 
كبير؛ إن لم يكن جرماً فاحش����اً وإثم����اً مبيناً؛ فجهاز اإلعالم ميلكه في 
جوانب����ه املعنوي����ة املجتمع ولي����س من حق أحد - كائن����اً من كان - أن 
يعب����ث بثوابت املجتمعات بدعوى امللكية املوهومة هذه، وهذا القدر من 
ِمع عليه البشرية كلها؛ ولذا يُْرَسم لإلعالم السياسات  هذه احلقيقة جُتْ
العامة وتَُسن له التشريعات احملددة ويتنادى العقالء في أنحاء املعمورة 
ملسائلة القائمني عليه؛ حسب أعراف تلك املجتمعات، وليس عنا ببعيد 
مش����روع القانون الذي أق����ره الكونغرس األميرك����ي، والذي يطلب من 
الرئيس ب����اراك أوباما تقدمي تقرير للكونغ����رس حول »التحريض على 
العنف ضد األميركيني« في القنوات الفضائية في الش����رق األوس����ط، 
وَف����ْرض عقوبات على األقم����ار االصطناعية التي تنق����ل بثاً حملطات 

تلفزيونية تتهمها الواليات املتحدة بدعم اإلرهاب واحلض على العنف.
وهكذا تغرقنا العوملة بفسادها بدعوى حرية اإلعالم، وفي الوقت 
نفس���ه تُصاَدر هذه احلرية حينما يتكلم اآلخرون خالف ما تريد لهم 
أن ينطقوه، لكن هذا - على ما فيه من سياسة ازدواجية - يدل داللة 
مؤكدة على أن احلرية اإلعالمية يجب أن تكون محاطة بس���ياج األمن 

االجتماعي، واملجتمعات هي التي حتدد إطار هذا السياج.
وفي مجتمعات املس����لمني يجب أن يكون سياج الشريعة هو اإلطار 

هون من خالل اإلعالم.  التي يتحاكم إليه كل الناس؛ مبا فيهم املوجِّ
عل����ى أن الصورة املثلى التي نتمنى أن يكون عليها اإلعالم في ديار 
ل عليه في محيط األسرة في  اإلس����الم، هي: أن يكون جهاز توجيه يعوَّ
رس����م االجتاهات اإليجابية في احلياة األس����رية؛ فهو الذي يعزز القيم 
ويبن����ي الفضائل ويقاوم اجلرمية وينش����ر ثقافة اجل����د والعمل ويوِجد 
الروح التنافسية بني أفراد املجتمع في السعي خلير مجتمعاتهم، ويعظم 
اإليجابيات املوج����ودة ليغري بها الناس؛ فيرى املتلقي صوراً إيجابية ملن 
حققوا إجنازات في شتى ميادين احلياة في جوانبها الدينية والدنيوية.

وعلى احلكومات في ديار اإلس����الم واج����ب كبير في مقاومة هذه 
العومل����ة في جوانبها الضارة، من أمثال: التصدي للمواثيق األممية التي 
تس����اق إليها املجتمعات بثقافة العوملة واالعتراض عليها، بل إس����قاط 
موادها املخالفة للش����ريعة اإلس����المية متى ما أمك����ن ذلك، والتفاعل 
بإيجابية في تقدمي البديل الشرعي الذي سنَّته الشريعة؛ إذ هو املوافق 
للفطرة البشرية واحملقق للمصلحة اإلنسانية والدفاع عن حوزة اإلسالم 
)فك����راً ومنهجاً( ال يقل عن الدفاع عن حوزته )أرضاً ووطناً(؛ فكالهما 
من واجبات الدولة املس����لمة وكالهما من ش����رائط التمكني في األرض 

واستجالب التوفيق من احلق، سبحانه.

عدد احلاالتنوع اجلرمية يف الواليات املتحدةالعام
90000 حالة معلنةحاالت االغتصاب2008

75000 حالة غير معلنة
22 % من مجموع حاالت احلملمعدل اإلجهاض2008
    1.7 مليون حالة من مجموع 4.3 مليون حالة )أي 40 %(حاالت الوالدة من عالقات غير شرعية2007
         248300 حالة )حالة كل دقيقتني(. علماً بأن احلاالت املسجلة عدد حاالت االعتداء اجلنسي املسجلة2007

تشكل فقط 40 %.
-2004
2005

3204 حالة تقريباًحاالت احلمل جراء االغتصاب

          8.8 مليون. ازداد العدد بنسبة 30 % من عام 2000 - 2005.الشذوذ اجلنسي2005
-1973
2005

أكثر من 45 مليون حالةاإلجهاض 

15 % من ضحايا االغتصاب دون الثانية عشرةاغتصاب األطفال2004
16000 حالة سنوياًزنا احملارمسنوياً
52 % من األمريكان البيضجنس املغتِصب1997

    فقط 6 % من مجرمي االغتصاب ميكثون ولو يوماً في السجن! عقوبة املغتِصب-

العدد أو النسبةجتارة اإلباحية يف الواليات املتحدة
244.6 مليون صفحة )89 % من مجموع املواقع اإلباحية(حجم املواقع اإلباحية

3.62 مليار دوالرعائدات مبيعات أشرطة الفيديو اإلباحية
2.84 مليار دوالرعائدات املواقع اإلباحية
13588 إصدارعدد اإلصدارات اإلباحية

أعد هذا اجلدول يف مركز الدراسات والبحوث يف البيان


