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] كلمة صغيرة [

ار المساجد... أمل األمة! ُعمَّ

التطاول اليهودي على املسجد اإلبراهيمي ومسجد بالل بن 
رباح - رضي الله عنه - َحلْقة من سلس���لة طويلة من العدوان 

املنظم لتهويد األرض املباركة، وتغييب هويتها اإلسالمية.
وفي السياق نفسه تتواصل احلفريات اليهودية حتت املسجد 
األقصى، ويتواصل تطاُول املنظمات اليهودية على املقدس���ات 
اإلس���المية، ويتواصل مسلسل التهجير والتهويد وتغيير املعالم 

التاريخية في مدينة القدس خصوصاً.
واس���تمرار هذا التطاول، بل تصاع���ده يوماً بعد يوم، يدل 

على عدة أمور:
األم���ر األول: أنَّ عملي�ة الس���الم م�ع الع���دو الصهي�وني 
ال ميكن أن حتف���ظ احلقوق واملقدس���ات، ودوامة املفاوضات 
العبثية واللقاءات الدبلوماسية، لن تثمر إال مزيداً من اخلسائر 

واالستسالم واخلنوع والرضى باألمر الواقع.
األمر الثاني: الص����راع مع اليهود ليس صراع����اً قومياً أو 
وطني����اً، ولم يكن في ي����وم من األيام صراع����اً على األرض، أو 
املصالح السياسية واالقتصادية، بل هو صراع ديني، تتجلى فيه 
بوضوح جذور وأبعاد العقيدة اليهودية املنحرفة التي تَُعدُّ البوصلة 

احلقيقية لتحريك مواقف األحزاب اليهودية السياسية.
وعلى الرغ���م من وضوح هذه العقيدة في اجلانب اليهودي 
واس���تحضار ساس���تهم لها، إال أن أدعي���اء العروبة يتحرجون 
أش���د التحرج من إبراز الوجه الديني للصراع، ويسعون بكل ما 
استطاعوا من قوة لتغييب اإلسالم وإبعاده عن ساحة الصراع!

األمر الثالث: الصم���ت العربي املريب إزاء انتهاك حرمات 
املس���اجد واملقدسات اإلس���المية، ليس له تفسير إال استمراء 

الضعف واخلزي واملهانة.
اجلدير بالتأمل أن الهبَّة الفلس���طينية ملواجهة العدوان في 
مدينتي اخلليل وبيت حلم وغيرهم���ا، تدل داللة واضحة على 
أن الشعب الفلسطيني يزداد قوة وحيوية، ولم يستسلم ملشاريع 
ار املس���اجد ه���م األمل احلقيقي  االستس���الم والتهويد، وُعمَّ

الستنقاذ األمة ومقدساتها من طغيان التهويد وخزي اخليانة.

االنتخابات في العراق صراع واجهات احتاللية 

وإقليمية     حارث المفرجي

الخ��الف األمريكي � الباكس��تاني ح��ول الحرب 

على »اإلرهاب«         ع�ص�ام زي��دان

منت��دى أمريكا والعالم اإلس��المي: ه��ل يتجاوز 

األقوال؟                           السنوسي محمد السنوسي

اليهود: سؤال الهوية ومأزق االنتماء

هشام منور

م����رص����د األح��������داث                 جالل الشايب

المسلمون والعالم 

56

52

48

58

ل��������������غ��������������ة ال��������������داع��������������ي��������������ة
أحمد بن عبد الرحمن الصويان

الورقة األخيرة

70

العائدات    يس عبد الوهاب نبيه مسعد

خاطرة أدبية

66

»الفاشل  إلى  واألسطورة«  »البطل  من  الموساد  تحول  كيف 
ووصمة العار« بعد اغتيال المبحوح؟    د. عدنان أبو عامر

عين على العدو

المفهوم  التباس  بين  العربي...  اإلنسان  أمن 
وغموض المقصود               مصطفى شفيق عالم

فكرية

68

60

93

قلب األدلة على الطوائف المخالفة« للقاضي76
د. عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف

قراءة في كتاب

إفريقيا...80 غرب  تاريخ  من  يس�يرة...  ل�مح�اٌت 
الن�يجر أنموذج�اً                 س����الَّم الم�وج�ري

دراسات تاريخية

التجاذب 88 وعوامل  الشيعية  المرجعية  ظهور 
والتنافر فيها                          فرست مرعي

في دائرة الضوء

رباعيات من هذا العصر      يحيى بشير حاج يحيى

نص شعري

46

حرب دموية بمظلة توراتية            يوسف فرحات86

متابعات



5العدد 4272 العدد 272 5العدد 4272 العدد 272

احلرب الصليبية الباردة
احلم��د هلل رب العامل��ن والص��الة والس��الم عل��ى 

رسولنا حممد الصادق األمن، أما بعد:
فعل����ى الرغم من ارتباط الكنيس����ة الرومية الكاثوليكية 
الوثيق باحلروب الصليبية الت����ي تُعد أُولى محاوالت الغرب 
الرومي الستعمار ديار املسلمني، إال أن كثيراً ممن يكتب حول 
احلراك الكنس����ي في بالد اإلسالم يصور البابوية في صورة 
ف ليبلِّغها إلى  ه نس����خة من إجنيله احملرَّ راهب يخفي في ُكمِّ
البس����طاء من األطفال والعجائز، وينسى هؤالء صورة ذلك 
الفارس الرومي الذي لبس أَلََمتَه وشهر سيفه وقد خط على 
صدره صليباً؛ ِعلماً بأن الباحثني في ميدان التنصير يكادون 
يُجمع����ون على أن التنصير في العالم العربي إمنا جلأت إليه 
الكنيس����ة بعد فشل احلروب الصليبية في أن حتقق للبابوية 

ما كانت تصبو إليه من نفوذ. 
إن الكنيس����ة الرومية الكاثوليكية تنهج سياس����ة فريدة 
ميكن تس����ميتها ب�: »االستعمار اخلفي« أو »احلرب الصليبية 
الباردة«. تتلخص هذه السياسة في تغيير اخلريطة السكانية 
عن طريق تشجيع أتباعها الكاثوليك على الهجرة إلى البالد 
التي يراد زعزعة الوالء فيها، واألمثلة على ذلك كثيرة، منها 
ما ح����دث في الواليات املتحدة في منتصف القرن التاس����ع 
عش����ر امليالدي بعد أن جلأ إليها البروتستانت املضطهدون 
لون أغلبية ساحقة،  في أوروبا؛ فكان هؤالء البروتستانت يشكِّ
لكن األمر تغير بعد مش����روع االستعمار اخلفي الذي خطط 
ل����ه الرهبان الكاثوليك في »بََفلو« عام 1852م، والذي أعلنوا 

فيه:
»لقد عزمنا على االستيالء على الواليات املتحدة وحكِمها، 
لكننا ال نس����تطيع صنع ذلك دون العمل سراً وبكل ِحكمة...
وبس����رية وصبر علينا أن نحشد أتباعنا من الروم الكاثوليك 
في املدن الكبرى بالواليات املتحدة... وِلنْدُع فقراءنا املؤمنني 

من الكاثوليك اإليرلنديني من كل أنحاء العالم«��1. 
وفعاًل توالت على أمريكا أمواج من املهاجرين اإليرلنديني 
الكاثوليك حتى قال الرئيس األمريكي »أبراهام لنكولن«: »إن 
ون على شواطئنا  القساوسة والراهبات والرهبان الذين يُحطُّ
كل يوم حتت ستار الدعوة إلى دينهم، ليسوا سوى رسٍل للبابا 

ونابليون الثالث...«��2.
���ن الكاثوليك - تدريجياً ع���ن طريق الهجرات  لقد متكَّ
املتتابع���ة من أوروبا وأمريكا الالتيني���ة - من قلب اخلريطة 
الدمُيغرافيَّة في أمريكا الش���مالية بش���كل مثير للقلق؛ ففي 
عام 1900م كانت نس���بة البروتس���تانت في أمريكا الشمالية 
46.1 % بينما كانت نسبة الكاثوليك ال تتجاوز 14.2 %، واآلن 
تتباهى الكنيس���ة الرومية الكاثوليكية بأنه���ا تفوق الكنائس 
لون في أمريكا الشمالية  البروتس���تانتية أتباعاً؛ فهم يش����كِّ
22.6 % بينم���ا ال يتجاوز البروتس���تانت 19.0 %؛ مبعنى أن 
الوالي���ات املتحدة التي تبلغ نس���بة الكاثوليك فيها 19.6 % 
مقابل 18.6 % لصالح البروتس���تانت لم تَُعد بروتس���تانتية 

»إصالحية« كما يَُظن، بل هي اآلن دولة كاثوليكية بابويَّة��3.
وفي محاولة لتثبيت أقدام أتباع الكنيسة الكاثوليكية في 
العال����م العربي أكد البابا – َوْفقاً ملقال نش����ره موقع »زينيت« 
اخلاص بأخبار الكنيسة الكاثوليكية بعنوان: »البابا )يقول(: 
النصارى ثروة للدول المس��لمة« – على أن النصارى يُضُفون 

بُعداً خاصاً على الدول ذات األقليات النصرانية في الش����رق 
األوس����ط، ويرجو أن يكون الشرق األوس����ط »أرضاً للتعاون 
األخوي واالحترام والس����الم املتبادل بفضل إس����هامات كل 

املؤمنني الذين يعيشون فيه«.
لكن هذا ال����كالم املتزلِّف يناقض الوثيقة التي أصدرها 
»مجم��ع عقيدة اإليمان« الكنس����ي عام 2007م، والتي ُكتب 

��� Chiniquy, Charles. Fifty Years in the Church of Rome, p. 
668.

��� Fifty Years in the Church of Rome, p. 699.
��� Encyclopedia Britannica Almanac 2010, p. 467.

] االفتتاحية [
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في ذيلها: »إنَّ احَلبر األعظم »بندكت السادس عشر« قد أقرَّ 
رة العقائدية«.  هذه املذكِّ

تقول هذه املذكرة: »إن الربَّ يسوع املسيح نفَسُه احلاضَر 
����رين، يُرافقُه ويتبعُه؛ ليجَعَل  في كنيس����ِتِه، يسِبُق عمل املُبشِّ
تَعَبهم يُثِمُر؛ فما ح��دَث في العصوِر األولى يس��تمرُّ طيلَة 
التاريخ... يُقاُل بأنه يكفي أن نس����اعَد الناَس على أن يكونوا 

أكثَر إنس����انيًة أو أكثَر أمانًة لديانتهم، وأن��ه يكفي أن نبني 
جماع��ًة ق��ادرًة عل��ى العم��ِل ف��ي س��بيِل الع��دِل والحرية 

والسالم والتعاون... أماَم هذه اإلشكاليات، قد ارتأى مجمع 

رة...«��1. عقيدة اإلميان ضرورةَ نْشِر هذه املذكِّ
فاله���دف من إقحام العنص���ر الكاثوليك���ي إذن ليس بناء 
»جماعة قادرة على العمل في س���بيل العدل واحلرية والس���الم 
والتعاون«. ب���ل ما يصبو إليه البابا، هو أن يكون للكاثوليك ثقٌل 
يسمح لهم باملطالبة بكنائس ورهبانيات في بالد اإلسالم؛ علماً 
بأن سياسة الكنيسة الكاثوليكية إقصائية للمنافسني؛ حتى من 
النصارى؛ فهي ال تس���مح برواج أي شكل من أشكال النصرانية 
داً لها، واخلالف  يخالف ما عليه الكنيس���ة األم إال أن يكون ممهِّ
�الكاثوليكي - األرثوذكس���ي� في مصر مث���ال حي على ذلك؛ 
فعندما بدأ الرهبان الكاثوليك يتوافدون إلى مصر لم يخضعوا 
لسلطان الطائفة األرثوذكسية، بل حاولوا كسب نصارى األقباط 
إلى الكاثوليكية ومتكنوا من إقامة »كنيسة األقباط الكاثوليك«.

إننا جن����د تزايداً كاثوليكياً ملحوظ����اً ومقلقاً في الدول 
العربي����ة على وجه اخلصوص، يقابله - بالطبع - تراجع في 
نش����اط الطوائف النصرانية األخ����رى؛ فَوْفقاً إلحصاء عام 
ل النصارى الوافدون ف��ي قط���ر - مث����اًل -  2005م يش����كِّ
10 % من السكان، 6 % منهم يتبعون الطائفة الكاثوليكية. وفي 

��� http://198.62.75.1/www1/ofm/1god/documenti/dottrina-e-
fede/nota-sul-evangelizzazione/index.htm

الكويت تبلغ نسبتهم 13 %، 9 % منهم من الكاثوليك. أما في 
اإلم��ارات وُعم��ان والبحرين فالكن���ائ��س الك��اث���وليك��ية 
- على اإلط����الق - أكثر الكنائس تابعاً. أما في الس����عودية 
�التي اس����تعصت على املنص�ري����ن� فيش�����ك��ل النص�ارى 

الواف�دون 3.5 %، 3 % منهم من الكاثوليك��2! 
وقد طالب الباب����ا علناً مبنح ما يس����ميه حقوقاً ألتباع 
ملَّته من الكاثوليك في تلك البالد. وفي مقابلة مع األس����قف 
بول ِهنَدر �املس����ؤول ع����ن طائفة الكاثولي����ك في اجل�زيرة 
العربية� صرح األس�قف بأن »أهم ما نود احلصول عليه هو 
اساتنا  إمكانية االجتماع في جوٍّ حرٍّ آمنني على شعائرنا وُقدَّ

وأنشطتنا«.��3
وكما قال الكاتب األملاني املس����لم »أحمد فون ِدنَفر« في 
كتاب����ه »التغلغ��ل الصليبي ف��ي منطق��ة الخلي��ج«: »ليس 
هناك أيُّ ش����ك في أن هؤالء العاملني أو املغتربني �في دول 
لون عدداً ال يس��تهان به م��ن الطابور الخامس  اخلليج� يش��كِّ
الذي ميكن اس����تخدامه للتبش����ير النصراني بني املسلمني، 
وبش����كل خاص في املناطق التي تكون مغلقة في وجه العمل 

التبشيري التقليدي املعروف عادة«��4.
إن الكنيسة الكاثوليكية تعيش مرحلة ذهبية من مشروع 
احلرب الصليبية الباردة في عهد »بندكت الس����ادس عشر«؛ 
ففي مقالة نشرتها مجلة the Trumpet األمريكية بعنوان: 
»احلملة التنصيرية اخلاطف����ة لبندكت«��5 يبدأ الكاتب »رون 
فريزر« بقوله: »إن أي مراقب حاذق ل� »جوزيف راتس����نجر« 
�بندكت السادس عش����ر� يدرك أجندته املتعَمدة واحملسوبة 

��� Encyclopedia Britannica Almanac 2010.
��� http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7080327.stm

املولى  سالم  د.  ترجمة:  اخلليج.  منطقة  في  الصليبي  التغلغل  دنفر.  فون  أحمد   ���
�سلسلة الدراسات االستراتيجية، �1�0هـ�، ص 13.

��� http://www.thetrumpet.com/index.php?page=article&id=3215

ما يصبو إليه البابا، هو أن يكون للكاثوليك ثقٌل 
يسمح لهم بالمطالبة بكنائس ورهبانيات في بالد 
اإلسالم؛ علمًا بأن سياس��ة الكنيسة الكاثوليكية 

إقصائية للمنافسين؛ حتى من النصارى

] االفتتاحية [
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إلعادة عقارب الس����اعة أثناء فترته البابوية... )إنه( يريدها 
)أي: الكنيس��ة الكاثوليكي��ة( أن تع��ود إل��ى مكانتها التي 

ته��ا«، ثم يقول: »لقد  تمتع��ت به��ا ي��وم كانت ف��ي أوج قوَّ

أجنز راتس����نجر الكثير في أجندته بالتعاون مع البابا يوحنا 
بولس الثان����ي. إن حميمي����ة العالقة التي متت����ع بها البابا 
البولندي والكاردين����ال البافاري جتلَّت في التزامهما املتدين 
بلقاءاتهما األسبوعية السرية كل أسبوع، كما أن »راتسنجر« 
كان الكاردينال الوحيد الذي يُسمح له مبخاطبة البابا بلسانه 
األملاني. إن المنبر البابوي السياس��ي الذي بناه »راتسنجر« 
بالش��راكة م��ع »فويتي��وا« )يوحن��ا بول��س الثان��ي( أس��س 

قاع��دة االنطالق المثالي��ة لألجندة البابوي��ة الحالية من أجل 

الكنيس��ة الروماني��ة الكاثوليكي��ة الت��ي تهدف إل��ى تنصير 

شرٍس متسارع«.

ثم يؤك����د املقال على أن من دالئل اس����تعجال البابا في 
تنفيذ أجندته الصليبية أنه أعلن حرباً ضد أربع جبهات في 

عامني فقط:
الجبه��ة األول��ى: داخلية؛ فقد غيَّر ع����دداً من أعضاء 

فريقه؛ فهو يبني فريقًا في روما يعينه على أجندته.
الجبه��ة الثاني��ة: - عل����ى حد تعبير »ج����ورج فريدمان« 

�الرئي����س التنفيذي ملؤسس����ة »س����تراتفور«� - »رميُه قنبلًة 
يدوي����ًة« داخل احللبة اإلس����المية. ولكن كم����ا يقول املقال؛ 
ف����إن »اجللبة التي حدثت من جراء كلم����ات البابا المنتقاة 
عم��داً ف����ي هجومه على اإلس����الم أضحت تاريخ����اً غابراً؛ 

لقد كانت - كما أش����ار فريدمان - »نقلة رش����يقة؛ لقد عزز 
قاعدته السياسية وربما َمَنح شرعية لرٍد أقوى على الجدل 
المع��ارض للكاثوليكي��ة ف��ي العال��م اإلس��المي، وقد قام 

بهذا بتمويه بارع. إن خياراته مفتوحة«. ا ه�. 
يعل����ق »رون فريزر« بقوله: »هذه ه����ي طريقة البابا؛ إنه 
يصل إلى حبل الوريد ولكن ببراعة جتعل خياراته قائمة؛ إنها 

سمُة ِدبلوماسٍي محترف«. 
الجبه��ة الثالثة: الَعلمانية األوروبية؛ حيث اس���تغل الذكرى 

اخلمس���ني لالحتاد األوروبي »ليهاجم ق���ادة االحتاد األوروبي 
ف���ي عجزهم - عند إعالن املبادئ األساس���ية - عن االعتراف 
بالديانة التقليدي���ة ألوروبا، والتي خرجت م���ن روما«؛ فالبابا 
يدرك متاماً أن أوروبا التي كانت تزخر بأتباع البروتستانتية من 
اللوثريني والكالفنيني، أصبح���ت ذات أغلبية كاثوليكية بعد أن 

قامت احلربان العامليتان واحلرب الباردة بدورها خير قيام. 
إن تع����داد أتباع األديان الذي أُجري عام 2009م يش����ير 
إلى أن عدد البروتس����تانت في أوروبا أقل م����ن 68 مليوناً،  
بينم����ا يربو عدد الكاثوليك على 275 مليوناً، وهو يفوق عدد 

األرثوذكس في أوروبا مبا في ذلك أوروبا الشرقية��1.
يس����تمر الكاتب قائاًل: »لقد خط البابا خطاً رابعاً على 
الرمل في حملت����ه الصليبية العاملية أثناء رحلته األخيرة إلى 

البرازيل«. وهذه هي:
 الجبهة الرابعة: فقد حث أساقفة أمريكا الالتينية على 

»التعبئة حلملة صليبية تنصيرية على مستوى القارة �أمريكا 
اجلنوبية؛ »قارة األمل« كم����ا يدعوها�؛ لدحر الطوائف غير 
الكاثوليكي����ة التي اخترق����ت أمريكا الالتينية«؛ فالكنيس����ة 
الرومية الكاثوليكية ال تأذن للمنافس النصراني املخالف في 
ا مع ألَدِّ  بل����د لها في����ه ُمكنٌة؛ فضاًل عن أن تتعايش يوم����اً مَّ

أعدائها من املسلمني.
ثم يضيف الكاتب: »لكن أجندة البابا أوسع من أن حُتَصر 
في دعوة للمتخلفني م����ن الكاثوليك أن يلحقوا بركابها: إنها 
ذات نبرة سياس����ية حتمية، وطبيع����ة عاملية... إن هذا البابا 
جدي����ر باملراقبة... إن هن����ا أحد الباب����وات العازمني على 
تنصير العالم مستخدماً الدين، واالقتصاد العاملي، والقضايا 
االجتماعية، والسياس����ة الدولية، أو أي سالح يختاره مهما 
كان؛ ما دام يالئم الزمان واملكان والرأي العام... إن »بندكت 

السادس عشر« لن يَِقرَّ له قرار حتى يحقق هدفه«��2.
إنها حرب صليبية باردة يوش���ك أن يحمى وطيسها بعد أن 
تَقِلب الكنيس���ُة موازين القوى بتغيير اخلريطة الس���كانية كما 
صنعت في »فيتنام« البوذية من َقبْل؛ إذ علق »فِلتَشر براوتي« على 
هذه اإلستراتيجية املاكرة في »فيتنام« قائاًل: »ال شيء مما حدث 
أثناء الثالثني عاماً من ه���ذه احلرب 1945 - 1975م كان أكثر 
فتكاً من نقل ال� 1.100.000 كاثوليكي من الشمال إلى اجلنوب 

في وقت لم تكن قد ُوجدت فيه حكومة اجلنوب تقريبا�3�ً«.
ألي����س من حقن����ا إذن أن نقل����ق من تزاي����د الكاثوليك 

وكنائسهم في أراضي املسلمني باسم حرية الدين؟

���  Encyclopedia Britannica Almanac 2010, p. 508.
��� http://www.thetrumpet.com/index.

php?page=article&id=3215
���  Prouty, Fletcher. J.F.K.: The CIA, Vietnam, and the Plot to 

Assassinate John F. Kennedy (New York: Carol Publishing 
Group, 1992), pp. 66, 67.
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الكوارث بني املَِنح واحملن

ق العلي��م الفعال ملا  إن اهلل - تع��اىل - اخل��الَّ
ته  ر بعلمه م��ا يريد، وميضي��ه بقوَّ يري��د، ُيق��دِّ
ره  حتقيقًا مل��ا أراده من احلكمة يف ذل��ك. وما َقدَّ
اهلل وأمضاه: منه ما تظهر وُتعَلم حكمته، ومنه ما 
ال ُتعَل��م حكمته. وما ُتعَل��م حكمته: منه ما ُتعَلم 
بعضها وخيف��ى بعضها اآلخر، ومن��ه ما ال تتبيَّن 

احلكمة منه إال بعد آماد ِطوال.
 واملس��لم املوق��ن بدين��ه الراض��ي ب��اهلل رّبًا 
ره  وباإلس��الم دينًا ومبحمد # نبيًا، يقبل ما َقدَّ
م بذل��ك تس��ليمًا على أي َوْض��ع وَنْحٍو  اهلل ويس��لِّ

جاءه.
ره اهلل - تعاىل  رة املكررة ما يقدِّ من األمور املقدَّ
- من الكوارث حِلَكم أرادها. والكارثة هي: النازلة 
العظيم��ة الش��اقة اليت تزنل باألق��وام: كنقص 
األم��وال واألنف��س والثم��رات، وجريان الس��يول 
العظيمة، ووقوع احل��روب املهلكة وتغلُّب العدو، 
ٍء  وحنو ذلك. قال اهلل - تعاىل - : }َوَلَنْبُلَونَُّكم ِبَش���يْ
َن اأَلْم���َواِل َواأَلنُفِس َوالثََّمَراِت  َن اْل�َخ���ْوِف َواْل�ُجوِع َوَنْقٍص ِمّ ِمّ
ِصيَبٌة َقاُلوا إنَّا ِللَِّه َوإنَّا  اِبِريَن #١٥٥#( الَِّذيَن إَذا َأَصاَبْتُهم مُّ ِر الصَّ َوَبِشّ

إَلْيِه َراِجُعوَن{ ]البقرة: ١٥٥ - ١٥٦[.

ره الله على العباد  قال القرطبي في بيان أس���باب ما يقدِّ
م���ن املصائب أو الكوارث: »هي: إما عقوبة ونقمة عند إذاعة 
املنكر وظه���ور املعاصي، وإما ابت��الء واختب���ار، كم��ا ق��ال 
اِبِريَن  - تعالى -: }َوَلَنْبُلَونَُّك���ْم َحتَّى َنْعَلَم اْل�ُمَجاِهِدي���َن ِمنُكْم َوالصَّ
َوَنْبُل���َو َأْخَباَرُك���ْم{ ]محمد: ٣١[، وإما متحي���ص لل�ذن�وب، كما 
َص اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا{ ]آل عمران: ١٤١[،  ق���ال - تعالى -: }َوِلُيَمِحّ
ولل�ه أن يفع��ل ما يش����اء ويس����لط من يش�اء على من يش�اء 
إذا شاء«��1. واملس���لم في ذلك كله يتقلب بني نظرين: اإلميان 

بالقدر، والعمل بالشرع: 
- فإميانه بالقدر يجعله يوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه 
وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيس���تقر قلبه ويهدأ خاطره، 
ِصيَبٍة إالَّ ِبإْذِن اللَِّه َوَمن ُيْؤِمْن  كم���ا قال - تعالى - : }َما َأَصاَب ِمن مُّ
ِباللَِّه َيْهِد َقْلَبُه{ ]التغابن: ١١[. قال ابن جرير في تفس���ير ذلك: 
يق���ول - تعالى ذكره -: لم يصب أحداً من اخللق مصيبٌة »إالَّ 
ِب���إْذِن اللَّ���ِه«. يقول: إال بقضاء الله وتقدي���ره ذلك عليه، »َوَمن 
ق بالله؛ فيعلم أنه ال أحد  ُيْؤِم���ْن ِباللَِّه َيْهِد َقْلَبُه«. يقول: ومن يصدِّ
ق  تصيبه مصيبة إال بإذن الله بذل���ك، �يَْهِد قلبه�: يقول: يوفِّ
الله قلبه بالتس���ليم ألمره والرضا بقضائ���ه، قال ابن عباس 
- رض���ي الله عنهما - ف���ي قوله - تعالى -: »َوَم���ن ُيْؤِمْن ِباللَِّه 
َيْه���ِد َقْلَبُه«. يعني: يهدي قلبه لليقني فيعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وكذلك قال الله - تعالى 
ن  ْم إالَّ ِفي ِكَتاٍب ِمّ ِصيَبٍة ِفي اأَلْرِض َوال ِفي َأنُفِس���كُ -: }َما َأَصاَب ِمن مُّ
َقْبِل َأن َنْبَرَأَها إنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِس���يٌر #^٢٢^#( ِلَكْيال َتْأَسْوا َعَلى َما َفاَتُكْم 

َوال َتْفَرُحوا ِبَا آَتاُكْم{ ]احلديد: ٢٢ - ٢٣[.
 واحملنة والبليَّ���ة والكارثة تظل كما هي؛ إذا لم ينتفع بها 
املس���لم ويجعلْها وسيل���ة للتغيي��ر، كما أنها تتحول إلى منحة 
وَعطيَّة ربانية؛ إذا حمل�ت املس����ل��م عل���ى النظ����ر ف�ي ما 
حوله وفي نفس���ه وس���ارع بالتغيير على َوْف���ق البالء النازل؛ 

��1  تفسير القرطبي: 310/5.

] العقيدة والشريعة [

حممد بن شاكر الشريف
alsharif@albayan.co.uk



9العدد 8272 العدد 272 9العدد 8272 العدد 272

دثه الكارثة أو  فيع���ود أفضل مما كان في أول أَْمره، فم���ا حُتْ
ق��ه الله، تعالى، لالنتف��اع بها - من  املصيب���ة للع��بد - إذا وفَّ
الذل واخلضوع واإلنابة، واحلذر واخلوف من الله، والبكاء من 
خشية الله، واإلقرار بفضل الله العظيم، كل ذلك: يجعلها في 
فته  حقه رحمة ومنحة؛ ألنها سلكت به طريق الرشاد؛ فإنها عرَّ

َقْدره، وأشهدته َفْقره وضرورته إلى َحْفظ مواله له. 
- وعمله بالش���رع يجعله من املسارعني باألخذ باألسباب 
ومدافعة الَقَدر مبا ش���رعه الله - تعال���ى - وأقدر عليه من 
األس���باب؛ فال يحمله اإلميان بالَقَدر على التواكل واإلهمال 
وتَْرك األخذ باألسباب التي شرعها الله، تعالى، والتي تترتب 
عليها مس���بباتها على َوْفق النام���وس الذي أراده الله، تعالى. 
كما ال يحمله األخذ باألسباب على التوكل عليها وتعليق القلب 
ه الش���يطان بها  بها وإناطة حتقيق املراد باألخذ بها، حتى يغرَّ
فيظن أن بإمكانه - إذا أخذ بتلك األسباب - أن يسيِّر احلياة 
َوْف���ق مراده، وأن ش���يئاً من خارجه ال ميل���ك التصرف فيما 

يريده، على حد قول القائل: 
احلياة  أراد  ي��وم��اً  ال��ش��ع��ُب  إذا 

ال���َق���َدْر يستجيَب  أن  ب��د  ف��ال 
 واألمران ال يتعارضان عند املسلم أبداً، بل يسيران جنباً 
إلى جنب، وهو يتصرف في أموره على مقتضاهما؛ فتس���تريح 
نفس���ه ويطمئن قلبه، ويس���عى في حتقيق مصاحله األخروية 
والدنيوية بجدٍّ وحيوية، من غير كلل وهو قرير العني رائق البال.
ره من النوازل الش���ديدة والكوارث  إن لله - تعالى - فيما يقدِّ
العظيمة ِحَكماً كثيرة، ومن اخلطأ أن نحصر احلكمة في أمر 
واحد؛ إال أن يدل على ذلك دليل صريح؛ فاحلكمة قد تتعدد، 
وق���د يكون في احلدث الواحد ِحَكم كثيرة؛ لكل فرد أو طائفة 

ممن أصابتهم األحداث أو الكوارث حكمة تخصهم. والسعيد 
من َفِقه ذل���ك وعمل على َوْفِقه وانتف���ع باحلكمة املرادة من 
الكارثة بخصوصه، كما أن الكوارث تكش���ف عن أمور كثيرة 
ليس من السهل الكشف عنها إال في ظروف العسرة والشدة. 
ولو ذهبنا نتصفح األدل�ة الش���رعية وأَْعَملن�ا الفك�ر، أمكننا 
أن نتبني كثيراً مما ميكن أن تكش���ف عنه الكوارث والشدائد؛ 

فمن ذلك:
1 - بي��ان ش��دة اإلمي��ان ورس��وخه عن��د بعض املس��لمن: 

ة  ر ِش���دَّ وذلك أن البالي���ا والرزايا إمنا تصيب الناس على َقْدْ
دينه���م وصالبتهم فيه، حتى يثبت اإلمي���ان في القلوب وتتمايز 
أق���دار املؤمنني ويظهر ذلك واقعاً ملموس���اً كما هو معلوم لدى 
رب العاملني؛ فش���دة البالء قد تكون دلي���اًل على صالبة الدين 
ومتانته، قال الل���ه - تعالى -: }َوَلَنْبُلَونَُّكْم َحتَّى َنْعَل���َم اْل�ُمَجاِهِديَن 
اِبِريَن َوَنْبُلَو َأْخَباَرُكْم{ ]محمد: ٣١[، كما قال - تعالى -:  ِمنُك���ْم َوالصَّ
}الچ�م« #!١!#( َأَحِسَب النَّاُس َأن ُيْتَرُكوا َأن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم ال ُيْفَتُنوَن #!٢!#( 
َوَلَق���ْد َفَتنَّا الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ اللَُّه الَِّذي���َن َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبنَي{ 
]العنكب���وت: ١ - ٣[، وقال أيضاً: }َما َكاَن اللَُّه ِلَي����َذَر اْل�ُمْؤِمِننَي َعَلى 
����ِب{ ]آل عمران: ١٧٩[، وقال  ِيّ َما َأنُت����ْم َعَلْيِه َحتَّى َيِيَز اْل�َخِبيَث ِمَن الطَّ
رس���ول الله #: »أش���د الناس بالًء األنبياء ثم األمثل فاألمثل؛ 
يبتلى الرجل على حس���ب دينه؛ فإن كان في دينه صلباً اش���تد 
ة ابتلي على َق���ْدر دينه، فما يبرح  ب���الؤه، وإن كان في دينه ِرقَّ
البالء بالعبد حتى يتركه ميشي على األرض وما عليه خطيئة«��1. 
فكان���ت الكوارث التي حتل بعباد الل���ه - على ما فيه�ا م�ن ألم 
وش�دة وف�راق األحب�اب وهالك األم�وال - تستبطن ِمنَح العفو 
واملغف�رة والق�رب م�ن الله - تعالى - رب السموات واألرضني.

انظر حديث رقم: 992 في صحيح  األلباني: صحيح.  ��1 أخرجه أحمد وغيره، وقال 
اجلامع.

ة  ر ِش��دَّ الباليا والرزايا إمنا تصيب الناس على َقدْْ
دينهم وصالبتهم فيه، حىت يثبت اإلميان يف القلوب 
وتتمايز أقدار املؤمنن ويظهر ذلك واقعًا ملموسًا كما 
هو معل��وم لدى رب العاملن؛ فش��دة الب��الء قد تكون 

دلياًل على صالبة الدين ومتانته،
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2 - بيان شؤم الذنوب واملعاصي على أهلها: فالكوارث تبنيِّ 

جان���ب العقوبات التي يُنِْزلها الل���ه - تعالى - بالعصاة الذين 
عتوا عن أمر ربهم واتبعوا خطوات الش���يطان؛ فكانت عقاباً 
دنيوياً قب���ل العقاب األخروي، وذلك حت���ى يحذر الناس من 
معصية ربهم وطاعة الش���يطان، أماًل في التوبة حتى يَْقدموا 
عل���ى ربهم مغفوراً لهم، وفي ذلك منحة أيضاً ملن عقل واتعظ 
مب���ا حدث؛ فإن نزول البالء بالعباد قد يحملهم على مراجعة 
أنفسهم ومعرفة أوجه التقصير أو جتاوز احلدود، َفيُحِدث لهم 
ذل���ك توبة وأوبة قد ترفعهم إلى أعلى عليني؛ فيكون العاصي 
املق���رُّ بَذنْبه وخطئه وخطيئته التائب لرب���ه، أعلى مقاماً من 
العاب���د املعَجب بعبادته املِدلِّ بها أو املترفع بها عن َخلْق الله. 
ق���ال الله - تعالى - في بيان احلكمة م���ن العذاب الدنيوي: 
���َن اْلَعَذاِب اأَلْدَنى ُدوَن اْلَعَذاِب اأَلْكَبِر َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن{  }َوَلُنِذيَقنَُّهم ِمّ
]الس���جدة: ٢١[، وقال - تعالى -: }َوَلَقْد َأَخْذَناُه���م ِباْلَعَذاِب َفَما 
ُعوَن{ ]املؤمنون: ٧٦[، وكما قال: }َفَلْوال  ِهْم َوَما َيَتَضرَّ اْس���َتَكاُنوا ِلَرِبّ
���ْيَطاُن َما  ُعوا َوَلِكن َقَس���ْت ُقُلوُبُهْم َوَزيََّن َلُهُم الشَّ إْذ َجاَءُهم َبْأُس���َنا َتَضرَّ
َكاُن���وا َيْعَمُلوَن{ ]األنع���ام: ٤٣[؛ فكان األحرى بهم؛ إذ نزلت بهم 
الكوارث والشدائد أن يتضرعوا ويرجعوا إلى ربهم ويستغفروه 

ويتوبوا إليه.
 لكن العصاة يف هذا املقام نوعان: 

أحدهما: املباِشر الرتكابها واملتقحم فيها. 
والنوع اآلخر: ال يباشرها بنفسه، لكنه يترك اإلنكار على 
الواقعني فيه���ا مع قدرته على اإلنكار، وكأن هذا الصنف من 
الناس نسي أن املجتمع املس���لم كتلة واحدة متضامنة يحض 
بعضها بعضاً على ِفْعل اخلي���رات وتَْرك املنكرات، وقد بيَّنت 
النص���وص ما ينال التاركني لألمر باملعروف والنهي عن املنكر 
م���ع قدرتهم على ذل���ك، فقال الل���ه - تعالى -: }َواْس���َئْلُهْم 
���ْبِت إْذ َتْأِتيِهْم  َع���ِن اْلَقْرَيِة الَِّتي َكاَنْت َحاِض���َرَة اْلَبْحِر إْذ َيْعُدوَن ِفي السَّ
ًعا َوَيْوَم ال َيْس���ِبُتوَن ال َتْأِتيِهْم َكَذِلَك َنْبُلوُهم ِبَا  ِحيَتاُنُهْم َيْوَم َس���ْبِتِهْم ُشرَّ
ْنُهْم ِل���َم َتِعُظوَن َقْوًما اللَُّه ُمْهِلُكُهْم  ٌة ِمّ َكاُنوا َيْفُس���ُقوَن #١٦٣#( َوإْذ َقاَلْت ُأمَّ
ُك���ْم َوَلَعلَُّهْم َيتَُّقوَن #١٦٤#(  ُبُه���ْم َعَذاًبا َش���ِديًدا َقاُلوا َمْعِذَرًة إَلى َرِبّ َأْو ُمَعِذّ
���وِء َوَأَخْذَنا الَِّذيَن  ���ُروا ِبِه َأجَنْيَنا الَِّذي���َن َيْنَهْوَن َعِن السُّ ا َنُس���وا َما ُذِكّ َفَلمَّ
َظَلُموا ِبَع���َذاٍب َبِئيٍس ِبَا َكاُنوا َيْفُس���ُقوَن{ ]األع���راف: ١٦٣ - ١٦٥[. 
فم���ا ذكر الله - تعالى - جناة أح���د غي������ر الق��������ائمني 
باألم�����ر باملعروف والنهي عن املنكر، وأما الواقع�����ون ف���ي 
املعص������ية والس����اكت��ون ع������ن إنكارها، فق���د عم���َّ�هم 

عق�����اب الله، تع���������الى. 

���نة على مثل ما دلَّ علي���ه القرآن؛ فق��ال  وقد دلَّت السُّ
رس���ول الله #: »ما من قوم يُْعمل فيه���م باملعاصي هم أعز 
هم الله - تعالى - منه  وأكثر ممن يعمل���ه ثم لم يغيِّروه إال عمَّ
بعقاب«��1، وفي رواي���ة: »ما م�ن ق�وم يُعم�ل فيه�م باملعاص�ي 
يَْق�درون أن يَُغيِّروا عليهم وال يَُغيِّروا؛ إال أصابهم الل�ه بعق�اب 
قبل أن ميوتوا«. وعندما دخل الرس���ول # على زوجه زينب 
بنت حجش فزعاً يقول: »ال إله إال الله، ويل للعرب من ش���رٍّ 
قد اقترب؛ ُفتح اليوم من َرْدم يأجوج ومأجوج مثل هذه؛ وحلَّق 
بإصبعه اإلبهام والتي تليها. قالت زوجه السيدة زينب: أنهلك 
وفينا الصاحلون؟ ق���ال: نعم! إذا كثر اخلب���ث«��2. فإذا كثر 
اخلبث ولم ينكر الصاحلون على اخلبيثني خبثهم أو يس���عوا 
ره  هم العقاب: الطالح منهم والصالح. وما يقدِّ في التغيير، عمَّ
الله - تعالى - على الس���اكتني عن األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر ليس فيه ظلم لهم؛ فإن كان األولون اس���تحقوا العقوبة 
بظلمهم وارتكابهم املعصية، فإن الس���اكتني يستحقون العقوبة 
بظلمهم أيضاً وسكوتهم عن العصاة مع قدرتهم على التغيير، 
وفي هذا بيان منزلة األمر باملعروف والنهي عن املنكر وعقوبة 
املتقاعس عن القيام ب���ه، وهو ما يحمل الناس على احلرص 
عل���ى القيام بهذا الواجب الذي تصلح به املجتمعات في أمور 

الدين والدنيا.
وغير املباِش���رين للمعصية الذين تدركهم عقوبة الله في 
الدني���ا يأبى الله بعدل���ه أن يعاملهم في اآلخ���رة كما يعامل 
املباِش���رين للمعصية، حتى وإن كان���وا مصاحبني لهم؛ فعن 
عائش���ة - رضي الله تعالى عنها - قالت: قال رسول الله #: 
»يغزو جي���ش الكعبة؛ فإذا كانوا ببيداء من األرض يُخس���ف 
بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رس���ول الله! كيف يُخس���ف 
بأوله���م وآخرهم، وفيهم أس���واقهم ومن لي���س منهم؟ قال: 
يُخس���ف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم«��3؛ فبني # 
أن الع���ذاب الدنيوي يعمُّ اجلميع، وأما احلس���اب في اآلخرة 
فبحسب عمل كل ش���خص ونيَّته، وفي هذا أبلغ التحذير من 
مصاحبة املفسدين أهل الش���ر أو االجتماع معهم في صعيد 
واح���د، حتى وإن كانوا يكرهونه���م ويخالفونهم، بل عليهم أن 
يهجروهم ويهجروا أماكن وجودهم حتى ال يصيبهم ما أصاب 

القوم الظاملني. 

��1 أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. قال الشيخ األلباني : صحيح. انظر حديث رقم: 
57�9 في صحيح اجلامع.

��2 أخرجه البخاري ومسلم.
��3 أخرجه البخاري.
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3 - تبلي��غ املؤم���ن درجات علي���ا لي��س عن�ده م��ن العم�ل 

م��ا يؤهل��ه هلا: أعد الله لبعض الن���اس - ِل�َما قام بقلوبه�م من 

حقائق اإلميان، أو فضاًل من���ه ونعمة - من املنازل والدرجات 
العلي���ا ما قد علم أن أعمالهم التي أس���لفوها ال تُبلِّغهم ذلك؛ 
فيك���ون البالء النازل والصبر فيه وع���دم اجلزع والرضى عن 
ر املقادير، عوضاً عن األعم���ال ومبلِّغاً لهم املنازل  الربِّ مق���دِّ

التي جعلها الله لهم. 
4 - ظهور عبودية الناس لرب العباد: من خصائص األمور 

الشديدة واألحداث الكبيرة أن تدفع الناس إلى الشعور بضآلة 
أنفس���هم وقلة حيلتهم؛ وهو ما يحملهم على إظهار العبودية لله 
- تعالى - وإخالصهم في صدق اللَّجأ إليه والتضرع واالستكانة 
بني يديه؛ وهو ما ينقل العبد في مراتب عالية - إذا استمر على 

ذلك - لم يكن من السهل الوصول إليها بغير ذلك الطريق.
5 - ترهيب الطغاة وتأمن الضعفاء: هذه الكوارث الشديدة 

الت���ي حتدث في فترات وجيزة جداً لم يتوقعها أحد، فيها بيان 
لعظمة الله وقدرته على أن يفعل ما يشاء كيف شاء وأن ُقْدَرته 
ه���ا النواميس أو القواعد الكونية؛ ألن الكل مخلوق لله،  ال حتدُّ
قاً  تعالى. واملس���لم يوقن بذلك بال ريب؛ إال أن رؤيته ذلك محقَّ
ف���ي واقع األمر له َوْقع إمياني خاص به، كما قال إبراهيم #: 
ِي����ي اْل�َمْوَتى َقاَل َأَوَلْم ُتْؤِمن َق����اَل َبَلى َوَلِكن ِلَّيْطَمِئنَّ  }َرِبّ َأِرِن����ي َكْيَف ُتْ

َقْلِبي{ ]البقرة: ٢٦٠[.
إن ما يراه اإلنس���ان من السرعة املذهلة في وقوع الكارثة 
الت���ي ال تخطر ألح���د على بال، حتمل الَظلَم���ة والطغاة على 
اخل���وف من بطش الل���ه وعقابه، وهو ما قد يكون س���بباً في 
توبته���م وإنابتهم، كما تبعث في نفس املؤمن اليقني في أن الله 
- تعالى - َحَكم عدل وأن أحداً من الطغاة الظلمة لن يفلت من 
عقابه، وأن الله - تعالى - ال يعجزه شيء؛ فتطمئن قلوبهم إلى 

قرب نصر الله وإعانته لهم. 
6 - بي��ان تضاُمن املس��لمن مع بعضه��م ووقوفهم يف صف 

واح��د ملواجهة األخطار: كم���ا جاء في احلديث: »َمثَل املؤمنني 

في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجلس���د؛ إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له س���ائر اجلسد بالسهر واحلمى«��1. والله قادر 
على أن يدفع عن عباده ما يسوؤهم، لكنه يحب أن يرى عطف 
املسلم على أخيه؛ بحيث من ال يقوم بذلك في مثل هذه املواقف 
العصيبة التي متر بجماعة املس���لمني، فكأنه ليس عضواً من 

أعضاء تلك اجلماعة.

��1 أخرجه مسلم وغيره.

7 - الكش���ف عن اإلمه��ال الواق���ع من بع�ض املس���ؤولن 
أو اخليان��ة يف القي��ام مبا جي��ب عليهم القيام ب��ه: إن احلياة 

ال تخلو من بعض جوانب الفس���اد ف���ي إدارة املجتمعات وفي 
صة لصالح تل���ك املجتمعات؛  التصرف في األم���وال املخصَّ
فتكش���ف الكارثة حجم الزور الذي يتبنيَّ معه أن ُجلَّ النفقات 
على مرافق املجتمع ذهبت سدًى لم ينتفع الناس منها بشيء.

 إن إهمال األس���باب والت���واكل أو التكاس���ل يُنِتج تلك 
الكوارث وما يستتبعها من ِمَح�������ن وآالم، وه����ذا رمب������ا 
دفع�����هم إلى املس���ارعة واألخ����ذ باألس�������باب وَرت�����ْق 
اخل������روق؛ فيم�����نع ذلك من كارث������ة أش���د وأق�������وى 
إذا جاءت مبعدالت أقوى من س���ابقتها، فكانت تلك املصيبة 
ع�����لى م���ا ف�ي�����ها م���ن آالم درءاً ملصيب�������ة أعظ�����م 

وكارث������ة أف������دح.
إن الك���وارث واالبتالءات التي حتل باملس���لمني لها ِحَكم 
متعددة كما رأينا، وتكش�ف عن أم���ور كثيرة، واملطل�وب من��ا 
أن ال مت���ر هذه الك���وارث علينا من غي���ر أن نوظفها أعظم 
التوظيف في االس���تفادة من جميع جوانبه���ا؛ فيُحِدث ذلك 
لدين���ا عظة وتذكُّراً وخوفاً من الله ورغبة في املس���ارعة في 
عم���ل اخليرات، كما حُتِدث لدين���ا الرغبة األكيدة في األخذ 
باألس���باب التي كان إهمال العمل بها مدع���اة لزيادة الدمار 
احلالِّ مبجتمعات املسلمني مبعدالت غير مقبولة وال منتظرة، 
وإن م���ن أكبر األخط���اء التي يقع فيها كثير م���ن الناس هو 
النظ���ر إلى أن تلك الك���وارث ال عالقة لها من قريب أو بعيد 
بعالقة العباد برب العباد، كما أن من األخطاء الظن أن األخذ 
ر واقع ال محالة مع أن  باألس���باب وعدمه س���يان، وأن املقدَّ

األسباب جزء من الَقَدر.
 نس���أل اهلل - تعاىل - أن حيفظ األمة م�ن الش���رور 
كل�ه��ا واحل��وادث أمجع�ه����ا، كم��ا نس���أله أن ي��رزقن�ا 
الفق���ه يف التع�����امل الصحي��ح مع هذه احلاالت، وأن 

ين�جي املسلمن ودي�اره��م م�ن الك�����وارث والشرور.

إن الك��وارث واالبتالءات التي حتل باملس��لمني لها 

ِحَكم متعددة كما رأينا، وتكش���ف عن أم���ور كثيرة، 

واملطل���وب من��ا أن ال متر ه��ذه الكوارث علينا من 

غي��ر أن نوظفها أعظم التوظيف في االس��تفادة من 

جميع جوانبها
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] العقيدة والشريعة [

إبراهيم عبد اهلل األزرق

ال�َمْحَرم في سفر المرأة
كشف الغَلط وموضع الشبهة

مقدمة:
احلمد هلل والصالة والس��الم على رس��ول اهلل وبعد، فقد دلت النصوص الشرعية واآلثار السلفية، على 
ل��زوم احملرم للمرأة يف الس��فر، ونقل اإلمجاع على عدم جواز س��فر املرأة بغري حم��رم عدد من أهل العلم��1، 
ون��وزع يف صح��ة اإلمجاع بأقوال ين��ازع يف خرق مثلها له إما لش��ذوذها أو تأخرها عن��ه، وهذا ظاهر يف 
الس��فر املباح، وأيًا ما كان فإن مجاهري علماء األمة على حترمي سفر املرأة بغري حمرم إاّل لضرورة، واختلفوا 
يف حج الفريضة والنافلة، وعّدى اخلالف بعضهم إىل كلِّ س��فِر طاعة��2، وقالت طائفٌة من الفقهاء جبواز 

سفرها بغري حمرٍم للمباح مطلقًا��3، وهم ِقلٌَّة وإن كان احلق يعرف بالدليل.

��1 كالقاضي عياض كما في الفتح الرباني ص170، والبغوي كما نقل ابن حجر في الفتح �/76.
��2 انظر املوسوعة الفقهية 300/22، والفواكه الدواني على رسالة القيرواني للنفراوي، وكذا قال بعض الشافعية خالفاً لنص اإلمام، انظر الغرر البهية في شرح البهجة 

الوردية لزكريا األنصاري 270/2، ووجهه شيخ اإلسالم في موضع ونقضه في آخر انظر الفتاوى الكبرى 381/5، وشرحه على العمدة 172/2 وما بعدها.
��3 ينظر احلاوي الكبير للماوردي �/�92.
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] العقيدة والشريعة [
دُّ إلى الكتاب  والواجب عن���د اخلالف - إجماعاً - ال���رَّ
���نة، والتزاُم ما ظهرت داللتهما علي���ه، وليس ألحد أن  والسُّ
م على ذلك ق���وَل أحٍد من العاملني كائن���اً من كان. قال  يق���دِّ
ُس����وَل  َه����ا الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَّ الله - تعالى -: }َيا َأيُّ
ُسوِل إن ُكنُتْم  وُه إَلى اللَِّه َوالرَّ َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمنُكْم َفإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّ
ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَس����ُن َتْأِوياًل{ ]النس����اء: ٥٩[، 
ل قوله - س���بحانه -: »ذلك خي���ر« تعلم أن اخلير في  وتأمَّ
نة واملصلحة في ذلك، وإن توهم متوهم  الرد إلى الكتاب والسُّ
خالفه. قال الش���وكاني: »اتفق املسلمون سلفهم وَخلَفهم من 
عصر الصحابة إلى عصرنا هذا �وهو القرن الثالث عش���ر 
منذ البعثة احملمدية� على أن الواجب عند االختالف في أيِّ 
دُّ إلى كتاب  أم���ر من أمور الدين بني األئمة املجتهدين؛ هو الرَّ
الله - س���بحانه وتعالى - وسنَّة رس���وله #؛ النَّاطُق بذلك 
ُسوِل{،  وُه إَلى اللَِّه َوالرَّ الكتاب العزيز: }َفإن َتَناَزْعُتْم ِفي َش����ْيٍء َفُردُّ
ومعنى الرد إلى الله - سبحانه -: الرد إلى كتابه، ومعنى الرد 
إلى رسوله #: الرد إلى ُسنته بعد وفاته، وهذا مما ال خالف 

فيه بني جميع املسلمني«��1.
����نة م����ن اخلبر واألمر والنهي  »فما جاء به الكتاب والسُّ
وج����ب اتِّباعه، ولم يُلتَفت إلى َم����ْن خالفه كائناً من كان، ولم 
يجز اتباع أح����ٍد في خالف ذلك كائناً من كان، كما دلَّ عليه 

نة وإجماع األمة من اتِّباع الرسول وطاعته«��2. الكتاب والسُّ
ق����ال اإلمام الش����افعي: »أجمع املس����لمون على أن من 
اس����تبانت له ُسنة رس����ول الله # لم يكن له أن يدعها لقول 

أحد من الناس«��3.
فإذا كان األمر كذلك؛ فقد دلَّت النصوص الشرعية على 
حرمة س����فر املرأة بغير محرم ولو للح����ج ولو مع رفقة، مع 
أن اخلالف في األخير س����ائغ، والقائ����ل به معذور في ترك 
قول الرس����ول #؛ إن اش����تبه عليه - بعد البحث - الدليل؛ 
إال أن الش����أن الكبي�ر مع من ين�ادي بإسقاط احمل�َرم؛ ف�ال 
هو يش�����ترُطه وال يندب إليه في كلِّ س����فر، بل رمبا حارب 
األنظم����ة امللتزمة ب����ه، ونََبذها باأللقاب؛ فه����ذا هو املفارق 
لس����بيل املؤمنني، وأما إن كان يقول مبجرد اجلواز ويزعم أن 
ما ندبت إليه الشريعة فضيلٌة تنبغي مراعاتها بَيْد أنه يسوغ 
، مخالٌف للدلي�ل،  تركها ألدنى حاجة؛ فهذا قائل بقول ش����اذٍّ

��1 شرح الصدور بتحرمي رفع القبور: من صدر مقدمته.
��2 مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية: 383/10.

نة. ��3 انظر الروح البن القيم: �ص�396، ورسالة السيوطي: االحتجاج بالسُّ

مس�تنٌد إلى شبهات ال مستمسك له فيها، وفي ما يلي البيان 
والله املستعان.

من أدلة لزوم احمْلَرم للمرأة يف سفرها:
ج����اء في الصحيحني عن جمع من الصحابة - منهم أبو 
س����عيد اخلدري، وأبو هريرة، وابن عمر وابن عباس، رضي 

الله عنهم - النهي عن سفر املرأة بغير محرم: 
1 - فعن أبي س����عيد اخلدري - رضي الله عنه - قال: 
قال رس����ول الله #: »ال يحل المرأة تؤمن بالله واليوم اآلخر 
أن تس����افر سفراً يكون ثالثة أيام فص�اعداً، إال ومعها أبوها 

أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها«��4. 
2 - وعن َقَزَعَة مولى زياد قال: س����معت أبا سعيد وقد 
غزا مع النبي # ثنتي عش����رة غزوة قال: »أربع سمعتهن من 
رس����ول الله #، أو قال: يحدثه����ن عن النبي # فأعجبنني 
وآنَْقنَنَي: أن ال تس����افر امرأة مسيرة يومني ليس معها زوجها 

أو ذو محرم...« احلديث��5.

3 - وع����ن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي # 
قال: »ال يحل المرأة تؤمن بالله واليوم اآلخر تس����افر مسيرة 
يوم إال مع ذي محرم«��6، وفي رواية ملس����لم: »ال يحل المرأة 
مسلمة تسافر مسيرة ليلة إال ومعها رجل ذو محرمة منها«. 
4 - وعن ابن عم����ر - رضي الله عنهما - أن النبي # 

قال: »ال تسافر املرأة ثالثة أيام إال مع ذي محرم«��7.
5 - وع����ن ابن عباس - رضي الل����ه عنهما - قال: قال 
النبي #: »ال تسافر املرأة إال مع ذي محرم، وال يدخل عليها 
رجل إال ومعها محرم«، فقال رجل: يا رس����ول الله! إني أريد 
أن أخ����رج في جيش كذا وكذا وامرأت����ي تريد احلج، فقال: 

»اخرج معها«��8.

��� رواه مسلم: ��13�0.
��5 رواه البخاري: ��1765، ومسلم: ��827. آنقنني: أعحبنني.

��6 رواه البخاري: ��1038، ومسلم: ��1339.

��7 رواه البخاري: ��1036، ومسلم: ��1338.

��8 رواه البخاري: ��1763، ومسلم: ��13�1.

فما ج��اء ب��ه الكتاب والس��نة م��ن اخلرب 
واألمر والنهي وجب اّتباعه، ومل ُيلتفت إىل من 
خالف��ه كائنًا من كان، ومل جي��ز اتباع أحٍد يف 

خالف ذلك كائنًا من كان
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وقد جاءت هذه األحادي����ث بألفاظ أخرى صحيحة في 
غير الصحيحني: كقوله # في حديث أبي هريرة: »ال تسافر 

امرأة بريداً إال ومعها ذو محرم«��1.
داللة اختالف مدة املنع من السفر يف ألفاظ األحاديث:

»قال العلماء: اختالف هذه األلفاظ الختالف الس����ائلني 
واختالف املواطن، وليس في النهي عن الثالثة تصريح بإباحة 
اليوم والليلة أو البريد. قال البيهقي كأنه # سئل عن املرأة 
تسافر ثالثاً بغير محرم، فقال: ال، وسئل عن سفرها يومني 
بغير محرم، فقال: ال، وس����ئل عن س����فرها يوماً، فقال: ال، 

وكذلك البريد؛ فأدى كلٌّ منهم ما سمعه. 
وما جاء منها مختلفاً عن رواية واحد فَسِمَعه في مواطن، 
فروى تارة هذا، وتارة هذا، وكله صحيح، وليس في هذا كله 
حتديد ألقل ما يقع عليه اس����م الس����فر، ولم يُِرد # حتديد 
أقل ما يسمى سفراً؛ فاحلاصل أن كل ما يسمى سفراً تُنهى 
عنه املرأة بغير زوج أو محرم، س����واء كان ثالثة أيام أو يومني 
أو يوم����اً أو بريداً أو غير ذلك؛ لرواي����ة ابن عباس املطلقة، 
وهي آخر روايات مسلم السابقة: »ال تسافر امرأة إال مع ذي 

محرم«، وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً، والله أعلم«��2.
وقد ذكر ابن حجر أن على هذا عمل أكثر العلماء��3، وهو 

اختيار َجْمع من احملققني��4.
وههن����ا نكتة يَْحُس����ن التنبي����ه عليها تُِع����ني على الفهم 
والترجي����ح، وه����ي: أن املطلق إمنا يُحَمل عل����ى املقيد عند 
اجلمه����ور؛ ألن ذلك يفضي إلى العمل بالدليلني، فإذا أفضى 

احلمل إلى إلغاء أحد الدليلني كان التقييد محل نظر.
بيان ذلك: إذا قال صاحب الشرع: أعتقوا رقبة، ثم قال 
في موطن آخ����ر: رقبة مؤمنة، فمدلول قول����ه األول �رقبة� 
مطلق، شامل شموالً بدلياً كل رقبة يصح االمتثال بأي منها، 
����ى مقتضى اللفظني؛ فتعني  فم����ن أعتق رقبة مؤمنة فقد وفَّ

َحْمله املطلق على املقيد ههنا جمعاً بني الدليلني.
أما إذا قال صاحب الش����رع: ال تعتقوا رقبة، ثم قال: ال 

��1 رواه ابن خزمية: ��2526، وابن حبان: ��2727،  واحلاكم:��1616.
��2 شرح النووي على مسلم: 103/9.

��3 ينظر الفتح: 88/6، ومناقشة صاحب حتفة األحوذي ملن قيد بالثالثة: �/279.
آل  العزيز  وعبد  باز،  بن  العزيز  عبد  كالشيخ  الدائمة،  اللجنة  علماء  جملتهم  ومن   ���
وبكر  منيع،  وابن  قعود،  وابن  غديان،  بن  الله  وعبد  عفيفي،  الرزاق  وعبد  الشيخ، 
 ،�1173�  ،�12139� باألرقام:  اللجنة  فتاوى  وانظر  الفوزان،  وصالح  أبوزيد، 
تتناول  الصدد  هذا  في  كثيرة  اللجنة  وفتاوى   ،�18818�  ،�20395�  ،�785��
الكبيرة والصغيرة واحلاجة �نفاًل أم فريضة� واحملتاجة ملرض ولم تستثن إال حال 

الضرورة.

تعتق����وا رقبة كافرة، لم يجز حمل األول على الثاني؛ ألن في 
ذلك تخصيص����اً للرقاب املؤمنة بج����واز العتق مع أن عموم 
النهي في اللفظ األول يش����ملها؛ فاحَلمل هنا إلغاء ملقتضى 
العموم، وقد بس����ط التنبيه على ه����ذا القرافي في الفروق 

فليُنَظر��5.
وهكذا قول����ه ف�ي ح�ديث ابن عب�������اس - رض��ي الله 
عنهما -: »ال تسافر امرأة إال مع ذي محرم«، فيه نه��ي ع�ن 
كل ما يسمى سفرا�6�ً؛ فال يلغي ذكر ثالثة األيام أو الي��ومني 
أو اليوم، ش����مول لفظ حديث ابن عب����اس ملا عدا ذلك مما 
يس����مى س����فراً. يعزز هذا املعنى االختالف في عدد األيام 
القاضي مبنع التخصيص باملفهوم، على أن مسلك تخصيص 
املنط����وق مبفهوم املخالفة ضعيف أصاًل عند األصوليني، بل 
لو لم يَِرد منطوق يعارض املفه����وم، فحجية مفهوم املخالفة 
مختلَف فيها عندهم، ومثال هذا الذي يوضحه: لو قلت لك: 
ال تُه�����ن زيداً، ثم قل�����ت لك: ال تُهن زي����داً بضربه، ال تهن 
زيداً بش����تمه، لم يكن لك أن تهينه بشيء مطلقاً: ال بالبصق 
عليه وال بإلقائه من ش����اهق وال بض���ربه أو شتمه... وغاية 
ما اس����تفدناه من النه�ي عن الضرب والش�������تم أن الضرب 
والش����تم داخل قطعاً في م����رادك باإلهانة، وكذلك ما أفاده 
ذكر اليوم والليلة والثالث هو دخول تلك املس����يرة في مسمى 

السفر ال إخراج ما عداها.
احلكم املقصود تقريره:

من األح����كام التي تدل عليها األحادي����ث املذكورة لزوم 
احملرم للمرأة في سفرها �ولو لواجب� وحترمي سفرها بدونه 
إال لضرورة؛ لصريح النهي، وصريح األمر، وصريح منع احِلل: 
»ال تسافر«، »اخرج معها«، »انطلق فحج مع امرأتك«، »ال يحل 
الم����رأة«، وقد دلَّ حديث ابن عباس على لزوم احملرم للمرأة 
وإن كان����ت في رفقة مأمونة، كمن كانت في رفقة خير األمة 
من الصحابة والصحابيات، رضي الله عنهم أجمعني؛ وذلك 
ألنه أََمَر الرجَل واألْمُر يقتضي الوجوب، وعضد أصل داللة 
األمر اإلذُن للرجل بعد تعيينه في الغزوة، كما دلت على هذا 
املعنى بقية األحاديث؛ إذ جاءت عامة تشمل كل امرأة في كل 
سفر كما قرر، ولم تستثِن غير صاحبة احملرم، ولم يثبت نص 

الكلي  في  املقيد  على  املطلق  حمل  قاعدة  بني  والثالثون  احلادي  �الفرق  في:  انظره   �5�
والنفي�:  والنهي  األمر  في  وبينهما  الكلية،  في  املقيد  على  املطلق  حمل  قاعدة  وبني 

190/1 وما بعدها من كتابه أنوار البروق في أنواع الفروق.
��6 وقد جاءت إشارة إلى هذا املسلك في االستدالل في فتاوى اللجنة انظر - مثاًل -: 

.�160�2� ،�20395�
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يفيد الترخيص عن����د التمحيص، اللهم إال لضرورة، يقررها 
أهل الشأن.

هل مقاصد الشريعة تقتضي الترخيص هلا يف السفر 
مع رفقة مأمونة بدون حمرم؟

أخطأ من ظن أن مقاصد الشريعة لم تبصرها جماهير 
فقهاء األمة القائلون مبنع س����فر املرأة بغير محرم، ومنش����أ 
مه أن الش����ريعة قصدت فق����ط إلى حماية املرأة  غلطه توهُّ
ممن أراد الفجور بها قسراً. وهذا تصور قاصر، بل قصدت 
الش����ريعة إلى حماية املرأة من الفاحش����ة وأس����بابها، وإلى 
صيانتها عن االبتذال ال����ذي يُْحِوُجها للغريب، ويأطرها إلى 
طل����ب حاجاتها خاضعة، بل حفظتها من أس����باب اخلواطر 
والظنون الفاج����رة الكاذبة؛ حتى ال يجد مريض القلب أدنى 
شبهة يشيع بها قالة السوء، وأي قالة تؤَمن بعد حادثة اإلفك، 
وقوله #: »على ِرْس����ِلكما إنها صفية«��1. وقصدت الشريعة 
إلى حفظ املرأة �ولو كانت متجالة كبيرة� من ظلم اإلنس����ان، 
قصدت الشريعة إلى حفظ النساء من تطاول األعناق، ومن 
منَّة الغريب اآلسرة، قصدت إلى تكرمي املرأة احلرة املسلمة؛ 
ولها في هذا القصد من احِلَكم في تشريعاتها ما تقصر دون 

استيعابه بأجمعه العقول البشرية القاصرة.
مما يس��تدل به من ق��ال جبواز س��فرها يف رفقة مأمونة 

مطلقًا:

أظهُر ما قد يشتبه على بعضهم فيتشبث به خبران:
األول: خب����ر الظعينة ترحتل من احلي����رة حتى تطوف 

بالكعبة ال تخاف إال الله.
والثاني: حج����ة أزواج النبي # زمن عمر بن اخلطاب، 

رضي الله عنهن وعنه.
ا استدلوا به: وفيما يلي األجوبة عمَّ

أما من اس����تدل على اجلواز بخب����ر الظعينة ترحتل من 
احليرة حتى تطوف بالكعبة ال تخاف إال الله��2، فما أصاب؛ 
إذ ليس في اخلبر احملفوظ أنها ترحتل وحدها، واألصل في 
الظعينة عن����د العرب املرأة في الهودج كما ذكر ابن األنباري 
ث����م أُطلق على زوجة الرجل��3، وال تس����مى كل امرأة راكبة: 
ظاعنة م����ن حيث األصل الوضع����ي؛ إال إذا ركبت ما ترحل 

ل كيف أن الرفقة النبوية عند باب املسجد في ليالي  ��1 إشارة للحديث املتفق عليه، وتأمَّ
العشر لم يأمن معها # أن ينقذف ظن السوء في نفوس الصحابة.

��2 ينظر صحيح البخاري: ��3�00.
��3 لسان العرب: 270/13.

فيه عادة وهو اله��ودج، بل قالوا: الظع��ائن: اله��وادج ك��ان 
فيه��ا نساء أو ل��م يك��ن، وه��ذا أص��ح الق��ولني��4، وما ورد 
ف�������ي بع��ض ال�روايات من ق�وله: ف��ي غي��ر ج����واٍر �أي: 
خف���ارة أو حم��اية ول���و بعه�����د� ال يلزم منه ع�دم وج�ود 
رفق�ة؛ فالرجل قد يُجار واملرأة قد جُتار والقافلة قد حتتاج 

إلى جوار.
فإذا تبنيَّ هذا ُعِلم أن احلديث احملفوظ لم يذكر سفرها 
وحدها دون محرم، وُعلم أن لفظ الظعينة نفَس����ه يلزم منه 
وجود سائق مرشد للطريق؛ لكون أصله اللغوي �وهو ارحتال 
امل����رأة في هودجها� أَْولى باحلمل عليه من غيره، وِمن الِزِمه 

أن يكون سائٌق لها.
ثم لو ُس����لِّم جدالً ب����أن داللته الظاه����رة إمنا هي على 
س����فرها وحدها؛ فهو إخبار عن واقع قد ُعِلم إنكاره والنهي 
عنه بنص آخر؛ وليس اإلخبار بوقوع شيء دلياًل على جوازه، 
كما أن اخلبر بوقوع كثرة اله����رج والزنا آخر الزمان ال يدل 
على جوازهما، وال يصح حمل حديث عدي على وجه يناقض 
نهياً ثبت ليُصرف به مقتضاه. قال ابن رجب: »وهذه قاعدة 
����ردة، وهي: أنَّا إذا وجدنا حديث����اً صحيحاً صريحاً في  مطَّ
حك����م من األحكام، فإنه ال يُردُّ باس����تنباٍط من نَصٍّ آخر لَْم 
يَُس����ق لذلك املعنى بالكلية؛ فال تُ����َردُّ أحاديث حترمي صيد 
املدينة مبا يس����تنبط من َحِدي����ث النُّغير، وال أحاديث توقيت 
صالة العصر الصريحة بحديث: »َمثَلُكم فيما خال قبلكم من 
األمم كمثل َرُجٍل استأجر أجراء...«��5، احلديث، وال أحاديث: 
»ليس فيما دون خمسة أوس����ق صدقة« بقوله: »فيما سقت 

السماء العشر«��6
ر س����فر املرأة ذات الزوج �الظعينة�  هذا مع أنه ال يُتَصوَّ
في العهد األول - ال����ذي أدركه عدي بن حامت - رضي الله 
ق ما أخبر به الرسول # - وحدها  عنه - وش����هد على حتقُّ
إال لضرورة، وإن لم تََخِف العدوان؛ للمش����قة واحتياجها إلى 
من يخدمها؛ فكيف وسفر املرِء وحده؛ ولو كان رجاًل شديداً 

ٌر عنه عند أهل العلم؟ ُمنَفَّ
ثم إن القائل بظاهر احلديث – إن ُسلِّم له بأن الظاهر ما زعم 
- يلزمه القول بإقرار سفر املرأة دون محرم مطلقاً حلج أو عمرة؛ 

مع رفقة مأمونة أو بدونها، وال يدل على جواز سفرها املباح.

��� صححه ابن فارس، انظر معجم مقاييس اللغة، مادة �ظعن�، ص616.
��5 أخرجه البخاري بلفظ: » مثلكم ومثل أهل الكتابني...«

��6 فتح باري ابن رجب: �/�15.
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وأما استدالل بعضهم بحج أزواج النبي # زمن عمر دون 
نكير، ودعوى بعضهم أن ذلك مبثابة اإلجماع، فدعوى اشتملت 
عل�ى أغ�الط، منها: أن بعض أزواج النبي # ما حججن أصاًل 
كسودة وزينب، رضي الله عنهما. ذكره ابن سعد��1 وغيره، وقد 
قالت زين��ب وسودة: ال حت��ركنا داب��ة بع��دما سمعن��ا رسول 

الله #، تريدان احلديث: »هذه ثم ظهور احلصر«��2.
ومنها كذلك أن افتراض س����فرهن دون محرم افتراض 
مرفوض، ملخالفته نهي املرأة عن الس����فر إال مع ذي محرم؛ 
فاألصل التزامهن باألمر والنهي، وال تقيَّد داللة األمر والنهي 
بَفَرض محتمل لم يثبت، ثم إن أفعال امللتِزم بالشرع ينبغي أن 
�ل دالل�ة دليل  حُتَمل على مقتضى دلي��ل الش������رع؛ فال تعطَّ
وال يرمى صحابي مبخالفة لم تثبت، وهذا مقتضى ُحْس����ن 

الظن الواجب بأولئك القوم، رضي الله عنهم. 
وب����كل حال ال يس����وغ تأويل دليل الش����رع باحملتمل من 
أفعال اخللق، وَمْن صرف الدليل الش����رعي الثابت عن وجهه 

مبحتمل فما أصاب.
وال يص���ح أن يزعم زاعم أنه لم يحج من محارم فالنة من 
أزواج النبي # أحد تلك احلجة؛ ألنه لم يُنَقل؛ فاملتقرر أن عدم 
النق���ل ليس نقاًل للعدم، وعدم العلم ليس علماً بالعدم، واجلهل 
ال يلغي إطالق النص؛ فكيف وقد جرت العادة بسفر النساء مع 
محارمهن إال من ضرورة وال سيما في ذلك العهد؟ وهذه العادة 

املستقرة في غير حال الضرورة أصل يجب أن يُستصَحب.
فكي����ف وقد ُعِلم معها أن بعض محارم أزواج النبي # لم 
يكونوا يتخلفون عن خير نسائهم؟ فمعاوية – مثاًل - إبَّان إمرة 
الش����ام أواخر خالفة عمر رمبا جاء فح��ج مع عمر - رضي 

الله عنهما -��3 وهو أخو أم حبيبة رملة، رضي الله عنها.
وكان ف����ي حجة عمر - رضي الل����ه عنه - األخيرة التي 
كانت فيها حملة أمهات املؤمن����ني الزبير بن العوام - رضي 
الله عنه -��4 ويَبُْعد أن يتخلف عنه ابنه وعائشة - رضي الله 
عنها - خالته، وكذل����ك محارمها من آل أبي بكر متوافرون، 
وكذل����ك ابن عمر - رضي الله عنهما - يبعد أن يتخلف عن 

��1 في طبقاته: 209/8.
��2 انظر مسند اإلمام أحمد: 32�/6، ورواه غيره َجْمٌع، وقد حسنه األرنؤوط وصحح 
إسناده غير واحد من أهل العلم، وانظر فتح الباري: �/�7، وفي رد تعليل َمْن علله 
بحث ليس هذا موضعه، وهو يدل على أن سودة وزينب كانتا ال تستأذنان في احلج، 
وموت زينب - رضي الله عنها - قبل تلك احلجة ال يغير رأيها، واألقوال ال متوت 

مبوت أصحابها.
��3 الزهد البن املبارك: 203/1، وانظر اإلصابة: 15�/6.

��� انظر فتح الباري: 338/1.

أبيه وأخته حفصة، وال س����يما مع ما قيل في ترجمته: »كان 
كثي����ر احلج؛ ال يفوته احلج كل عام«��5، وكذلك محارم صفية 
من أهل اإلس����الم كانوا معها باملدينة م����ن أمثال رفاعة بن 
السموأل القرظي خالها، والربيع ابن أخيها وغيرهما، ويبعد 
تخلُّفه����م عنها، وكذلك جويرية كان ثمة من إخوتها عمرو بن 

احلارث، وعبدالله، وابن أخيها الطفيل وغيرهم.
هل ثبت حجهن دون حمارم؟

أورد بعض أهل العلم خبر حجهن بلفظ: ومعهن أولياؤهن 
ممن ال يحتجنب منه، ولم يثبت س����نده؛ غير أن معناه صحيح 
في اجلملة؛ فقد علمنا يقيناً بأن مع بعض أمهات املؤمنني في 
تلك احَلجة بعض محارمهن؛ إذ كانت تلك احَلجة آخر َحجة��6 
حجها عمر، رضي الل����ه عنه. وثبت حج بعض محارمهن مع 
ها؛ فحفصة من  عم����ر - رضي الله عنه - في آخر حجة حجَّ
محارمها عمر - رضي الله عنه - وميمونة من محارمها ابن 
عباس - رضي الله عنه -��7 وذكر بعض من ترجم للحسن بن 
علي - رضي الله عنهما - أنه حج ماشياً من املدينة حجات 
كثيرة قال بعضهم: خمس����اً وعش����رين حجة��8 وذكر بعضهم 
خمس عشرة حجة، وذكر بعضهم عشرين حجة��9، ولم يُعَرف 
انقطاع����ه إالَّ عند ذهابه للكوفة عام خمس����ة وثالثني، وكذا 
احلسني ذكروا في ترجمته أنه كان كثير احلج، وُذكر أنه ُقِتل 
معه يوم ُقِتل س����بعة عشر رجاًل كلهم من ولد فاطمة، وكلهم 
كان باملدينة؛ فيبعد مع م����ا ُذِكر أال يكون في احلج مع عمر 
- رض����ي الله عنه - منهم أحد، وهم محارم ألمهات املؤمنني 

على األصح الظاهر.
ما كل النساء جيدن حمرمًا؛ فماذا يصنعن؟

إذا لم جتد املرأة محرماً، فال يخلو سفرها من أن يكون 
لضرورة، أو لغيرها م����ن املباحات أو املندوبات أو الواجبات 

بالنذر أو أصل الشرع:
فأما س����فر الضرورة، فق����د تقرر أن الض����رورات تبيح 
ر بقدرها ويُرَجع في تقديرها  احملظورات؛ بَيَْد أن الضرورة تقدَّ

إلى أهل العلم الذين يعرفون حد الضرورة املعتبر شرعاً. 
وأما السفر املباح واملندوب والنذر فليس لها أن تأتي شيئاً 
من ذلك مبعصية الله. وقد مضى تقرير داللة األحاديث على 

��5 انظر ترجمته في تاريخ دمشق: 122/31.
��6 صحيح البخاري: ��1761.

��7 حج ابن عباس تلك احلجة ثابت في البخاري: ��3713.
��8 انظر طبقات احملدثني بأصبهان: 193/1، وتاريخ دمشق: 2�2/13.

��9 انظر - مثاًل - معرفة الصحابة ألبي نعيم: 65�/2.
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نهي املرأة عن الس����فر بغير محرم؛ فال يجوز أن تأتي مباحاً 
أو مندوب����اً بالوقوع في النهي الصريح، وال أن تَنُْذر ما يتضمن 

فعل ما نهى الله عنه. 
وأما الواجب بأص�ل الشرع فمن نحو س�فر احلج والعمرة 
الواجبتني، والس���فر لطلب علم واج���ب، أو صلة رحم واجبة، 
ومتى كان الس���فر وس���يلة لواجب؛ فما ال يت���م الواجب إال به 
فهو واجب، وهذا من حيث األصل؛ بيد أن الش���رع دل على أن 
املرأة ال يجوز لها الس���فر مطلقاً بدون محرم؛ فكان الصحيح 
اعتبار احملرم ش���رطاً في وجوب س���فرها للح���ج جمعاً بني 
مقتضى النصوص، وإعماالً لها كلِّها ووقوفاً عندها، وال س���يما 
أن ظاهرها يقضي بأن الرفقة املأمونة ال تسد مسد احملرم في 
الس���فر لركن اإلسالم ولو في عصر الصحابة؛ كما في حديث: 
»انطلق فحج مع امرأتك«، وليس للمرء أن يأتي طاعة من طريق 
م؛ فال يتحصل على املال م���ن ُطُرق منهي عنها ليتصدق  ُمَح���رَّ
ب���ه، أو ليحج ب���ه فرضه؛ ألن ذلك منهي عن���ه، وإن كان احلج 
مفروضاً عليه إذا حتقق ش���رطه، وال يقال: إن احمْلَرم ش���رط 
يسقط بتعذره؛ ألنه شرط للوجوب نفسه كما أن النصاب شرط 
لوجوب الزكاة، وليس ش���رطاً للصحة كالطهارة للصالة، بدليل 
أنها لو حجت دون محرم وكان بوس���عها أن يحج معها فحجها 
صحي���ح مجزئ مع اإلثم، بخالف ما ل���و صلى بغير طهارة مع 
القدرة عليها فصالته باطلة؛ فتبني من هذا أن احملرم ش���رط 

للوجوب ال للصحة.
وإذا تبيَّ�����ن هذا؛ فمن لم جت����د محرماً فال يجب احلج 
عليه����ا، و }ال ُيَكِلُّف اللَُّه َنْفًس���ا إالَّ ُوْس���َعَها{ ]البقرة: ٢٨٦[، }ال 
ُيَكِلُّف اللَُّه َنْفًس���ا إالَّ َما آَتاَها{ ]الطالق: ٧[، والنية تبلغ ما ال يبلغ 

العمل، واحلمد لله رب العاملني. 
والعجب ممن يحتج بحديث الزهري أن عائش����ة أُخبرت 
أن أبا سعيد اخلدري - رضي الله عنهما - يفتي أن املرأة ال 
تسافر إال مع محرم، فقالت: �ما ُكلُهنَّ من ذوات محرم، أو ليس 
كل النساء جتد محرماً؟���1. ثم ال يُستَدل بخالف أبي سعيد 
ملا فهمه املستدل من قولها. وأبو سعيد أسعد باحلديث. قال 
أب����و جعفر الطحاوي - رحمه الله -: »وقد قال قوم: ال بأس 
بأن تس����افر املرأة بغير محرم، واحتجوا في ذلك مبا حدثنا 
يونس. قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخب��رني يونس، ع��ن ابن 

��1 رواه ابن أبي شيبة في املصنف: �/�78 ��11، وابن حبان في صحيحه: ��2/6 
وانظر   ،�9918�  226/5 الكبرى:  السنن  في  والبيهقي  بعده،  والذي   �2733�

االستذكار: �/�12.

ش����هاب، ع��ن َعْم�رة ع�ن عائش����ة - رضي الله عنها - أنها 
س����معتها تقول في املرأة حتج وليس معها ذو محرم، فقالت: 
ما لكلهن ذو محرم؛ فإن احلجة عليهم في ذلك ما قد تواترت 
ب����ه اآلثار التي قد ذكرناها عن رس����ول الله #؛ فهي حجة 
على كل من خالفها«��2، ولو اس����تدل مستدل على أمٍر األصُل 
فيه املنع بقول صحابي خالفه صحابي آخر لكان اس����تدالله 
قبيحاً؛ فعمرك الله: كيف إذا اس����تدل بقول صاحبي خالفه 
صحاب����ي آخر ونص نبوي؟ فكي����ف إذا كان ال يوجد تعارض 
م التعارَض بعض أهل  أصاًل بني قولي الصحابيني وإمنا توهَّ
العلم؟ وإال فقد قرر بعض األئمة أنه ليس بني خبر أبي سعيد 
وعائشة تعارض أصاًل وال فيه مستمسك للمخالف أبداً، بل 

قول عائشة ُمْعِضد قول أبي سعيد، رضي الله عنهما. 
ق����ال أبو ح����امت ابن حبان - رحمه الل����ه - بعد أن روى 
احلديث في صحيحه: »لم تكن عائش����ة باملتَِّهمِة أبا س����عيد 
اخلدري ف����ي الرواية؛ ألن أصحاب النب����ي # كلهم عدول 
ثقات، وإمنا أرادت عائشة بقول: �ما لكلهن ذو محرم�، تريد: 
أن ليس لكلهن ذو محرم تس����افر معه؛ فاتقني الله وال تسافر 
واحدة منكن إال بذي محرم يكون معها«��3، وقد س����اق ذلك 
بع����د أن قال: »ذكر البيان بأن املرأة ممنوعة عن أن تس����افر 
سفراً قلَّت مدته أم كثرت إال مع ذي محرم منها«��4، ثم ساق 
حدي����ث أبي هري����رة: »ال يحل المرأة أن تس����افر إال مع ذي 
محرم«، ثم قال: »ذكر لفظ����ة تُوِهم غير املتبحر في صناعة 
العلم أن عائش����ة - رضوان الله عليها-  اتهمت أبا سعيد في 
هذه الرواية«��5، وس����اق أثر عائش����ة املذكور، ثم قال: »ذكر 
البي����ان بأن هذا الزجر زجر حتم ال زجر ندب«��6، وذكر خبر 
عائشة وفيه التفاتها للنساء تخاطبهن. قالت عمرة: »فالتفتت 
إلينا عائش������ة: ما كله��ن لها ذو مح��رم«، ويشه��د ملا ق��اله 

��2 شرح معاني اآلثار: 11�/2 - 115 ��3257 والذي قبله.
��3 صحيح ابن حبان: ��2/6 عند احلديث رقم: ��2733.

��� صحيح ابن حبان: ��1/6.
��5 صحيح ابن حبان: ��2/6.
��6 صحيح ابن حبان: ��3/6.
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ابن حبان أن عائش����ة نفسها - رضي الله عنها - روي عنها 
قولها: »وجد في قائم س����يف رسول الله # كتابان: ... وفي 
اآلخر ... وال تسافر املرأة ثالث ليال إال مع ذي محرم«��1. 

ومن طلب النََصفة علم أن العبارة اآلنفة التي يتشبث بها 
املخالف عن أم املؤمنني ال تساوي قولها: من لم جتد احملرم 

أو لم يكن لها محرم فلْتسافر لوحدها. 
فعليك أخا اإلس����الم باتباع الَبنيِّ احملكم احلجة، وترك 

املتشابه املشكل؛ فتلك سبيل الراسخني.
إن حجتهن مع عمر دليل على استفراغ اجلهد في صيانة 

املرأة وأن ذلك من إكرامها:
قال ابن س����عد: »كانت احلجة التي ح����ج فيها عمر بن 
اخلطاب س����نة ثالث وعشرين، وهي آخر حجة حجها عمر، 
 ، أرس����ل إليه أزواج النبي # يستأِذنَّه في اخلروج فأذن لهنَّ
وأمر بَجهاِزهن؛ فُحِملن في الهوادج عليهن األكسية اخلضر، 
وبع����ث معهنَّ عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان؛ فكان 
عثمان يسير على راحلته أمامهن؛ فال يدع أحداً يدنو منهن، 
وكان عبد الرحمن يس����ير على راحلته من ورائهن؛ فال يدع 

أحداً يدنو منهن، ينزلن مع عمر كل منزل. 
عن عبد الرحمن قال: أرسلني عمر وعثماَن بأزواج رسول 
الله # الس���نة التي توفي فيها عم���ر يحججن؛ فكان عثمان 
يسير أمامهن؛ فال يترك أحداً يدنو منهن وال يراهن إال من مد 
البصر، وعب���د الرحمن بن عوف خلفهن يفعل مثل ذلك، وهنَّ 
ْعب  في الهوادج وكانا ينزالن بهنَّ في الشعاب فيقيالِنهنَّ في الشِّ

وينزالن في فيِّ الشعب وال يتركان أحداً مير عليهن«��2.
وق����ال: »عن أم معبد بنت خالد ب����ن خليف قالت: رأيت 
عثمان وعبد الرحمن في خالفة عمر حاجاً بنساء رسول الله 
#؛ فرأيت على هوادجهن الطيالس����ة اخلضر، وهن حجرة 

 29/5 الكبرى:  في  والبيهقي   ،��757�  197/8 مسنده:  في  يعلى  أبو  رواه   �1�
الصحيح غير  الزوائد 295/6: »رجاله رجال  الهيثمي في مجمع  قال   .�15693�
ن حسني سليم  مالك بن أبي الرحال وقد وثَّقه ابن حبان ولم يضعفه أحد«، وقد حسَّ

أسد إسناده، ولعل في طريقه ضعفاً بادي الرأي.
في  واألصل   ،�8�0��  326/� البيهقي:  سنن  وانظر   ،209/8 الكبرى:  الطبقات   �2�

البخاري: 658/2 ��1761.

من الناس، يس����ير أمامهن ابن عفان على راحلته، يصيح إذا 
دنا منهن أحد: إليك إليك؛ وابن عوف من ورائهن يفعل مثل 
ذل����ك«��3، وقال: »كان عثمان ين����ادي: أال ال يدُن إليهن أحد، 
وال ينظر إليهن أحد، وهنَّ في الهوادج على اإلبل، فإذا نزلن 
أنزلهن بص��در الش����عب، وكان عثمان وعبد الرحمن بذنَب 
الش����عب فل���م يص��عد إليهن أح��د«��4، وق��ال: »عن املسور 
ابن مخرمة ق�ال: رمبا رأيت الرجل ينيخ على الطريق إلصالح 
رحل أو بعض ما يصلحه من جهازه، فيلحقه عثمان وهو أمام 
أزواج النبي #؛ فإن كان الطريق سعة أخذ مي��ني الط��ريق 
أو يس����اره فيبُعد عنه، وإن لم يجد س����عة وقف ناحية حتى 
يرحل الرجل أو يقضي حاجته، وقد رأيته يلقى الناس مقِبلني 
في وجهه من مكة على الطريق، فيقول لهم: مي����نة أو يسرة 

يهم؛ حتى يكونوا مد البصر حتى ميضني«��5... فينحِّ
فعمرك الله لو حظيت امرأة مبثل هذه الصيانة، يقوم على 
شؤونها طائفة من العشرة املبشرين باجلنة، هم أركان الدولة 
أصحاب شوراها ووالة أمرها، وهنَّ بتلك املثابة املعلومة عند 
املؤمنني، أكان ينكر أحد أمرهم وإن قال بخالفهم؟ وهل شأن 

أوالء من قبيل ما نحن فيه اليوم؟ 
فكيف وقد علمت أن احملارم واألرحام واخلدم واحلش����م 
ال ميك����ن أن يتخلفوا عن أمه����ات املؤمنني، ولو وضع الفاضل 
املخالف نفسه مكان أولئك القوم ألدرك بشعوره وحسه أنه ال 
ميكن أن يتخلف ع����ن مثل أمهات املؤمنني الالئي خرجن بعد 
طول احتباس، فكيف يرم����ي جميع محارم أمهات املؤمنني - 
رضي الله عنهم ورحمهم - مبا يأنف أن يُنَسب إليه هو  لو كان 
في عير القوم أو نفيرهم؛ فكيف بتلك الثلة وهم أنخ�ى وأزك�ى 

وأحم�ى، وأحرص على البر والتقوى؟ هذا ال يكون أبداً. 
واللَه أس����أل أن يفت����ح علينا فهماً وعلم����اً، وأن يهدينا 
لشرعه، وأن يفقهنا في دينه، واحلمد لله أوالً وأخيراً وصلى 

الله على نبينا وسلم تسليماً كثيراً.

��3 املصدر السابق: 209/8 - 210.
��� السابق 210/8.
��5 السابق 211/8.
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السخرية بالدين وأهله
وخطورة ذلك على األمة

وإن من النواقض اخلطيرة التي تتكرر 
ف���ي حياة الناس عبر الق���رون واألزمان: 
ظاه���رة االس���تهزاء والس���خرية بالدين 
وأهله... تل�ك اآلف�ة الت����ي ق�د تُخ��ِرج 
صاحبه��ا م�����ن املل��ة وهو ال يعلم؛ وهنا 

مكمن اخلطر.
انظر - مثاًل - إل���ى غ��زوة تب��وك 
�غزوة العسرة�؛ حيث خرج رسول الله # 
وأصح��ابه من املدين��ة النبوية في فصل 
ة احلر قاطعني مسافة ال  الصيف، وش���دَّ
تقل عن س���بعمائة كيلو متراً إلى تبوك، 
وفي عرض الطريق جلس نفر من اجلند 
يتحدثون، وميزحون، ويضحكون، فقالوا: 
ائنا أرغب بطوناً وال أجنب  ما رأينا مثل قرَّ
عند اللقاء؛ يريدون بذلك رسول الله # 
وأصحابه، فنزل فيهم الوحي مباشرة في 
سورة براءة: }ُق���ْل َأِباللَِّه َوآَياِتِه َوَرُسوِلِه ُكنُتْم 
َتْس���َتْهِزُءوَن #^٦٥^#( ال َتْعَت���ِذُروا َق���ْد َكَفْرُتْ َبْعَد 
إَياِنُكْم{ ]التوبة: ٦٥ - ٦٦[؛ فهل شفع لهم 
اخلروج مع رسول الله # للجهاد؟ ال! هل 
تَْرُكهم لألهل واألوالد واألوطان شفع لهم؟ 
ة  ال! هل خروجهم في فصل الصيف وشدَّ
احلر واجلوع والعطش الذي كابدوه شفع 
لهم؟ ال! هل رس���ول الله # �وهو أرحم 
الناس بالناس، وأقبل الناس عذراً للناس� 
َقِبل عذرهم؟ ال! هل قولهم لرس���ول الله 
#: إمنا كنا نخوض ونلعب ُقِبل منهم؟ ال! 

لقد تعلقوا بنس���عة مركب رسول الله #، 
وطلبوا العذر، وحلفوا أنهم لم يقصدوا إال 
اللعب، فل��م يأبه بهم رس���ول الل��ه #؛ 
وإمنا أخ����ذ يق�رأ عليهم قوله - تعالى -
: }ُقْل َأِباللَِّه َوآَياِتِه َوَرُس���وِلِه ُكنُتْم َتْسَتْهِزُءوَن 
#^٦٥^#( ال َتْعَت���ِذُروا َق���ْد َكَفْرُتْ َبْع���َد إَياِنُكْم{ 

]التوبة: ٦٥ - ٦٦[.
وإن الناظر اليوم إلى حال أمتنا لََيِجد 
ر قلبه؛ فهذا شاعر حداثي أصيب  ما يفطِّ
باإلسهال العقلي املسمى شعراً يهزأ بالله 
بعبارات كفرية قذرة. وذاك صحفي أراد 
أن يتحدث الناس عن مقاله في اجلريدة 
الفالنية، فس���خر بأمور الشريعة، وهزأ 
بآي���ات الله وُس���نة رس���وله #. وذاك 
مه���رج اتخ���ذ »الفن« مأدب���ة إلضحاكه 
الس���هفاء، وهذا رس���ام كاريكاتير جعل 
من رسمه املشني مادة س���خريٍة برسول 
الل���ه # وزوجاته. وتلك ام���رأة َعلمانية 
والشيطان، تسخر  للهوى  نفس���ها  باعت 
د الزوجات، بل وصل بها  باحلجاب، وتعدُّ

البجح إلى املطالبة بتعدد األزواج.
أما الس���خرية بالناس: في أنسابهم 
وِخلَقتهم ووظائفه���م، وفقرهم وضعفهم 
وسذاجتهم وكبر سنِّهم، فحدث عن البحر 

. جتد املزيد مما ال يحده حصٌر وال عدٌّ
فما هي بواعث االس���تهزاء بالدين يا 

تَُرى؟ 

] العقيدة والشريعة [

�*� أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى سابقاً.

إن م��ن خصائ��ص ه����ذا 
الدين وهو ُيعرض يف الكتاب 
أرك��ان��ه  بك�����ل  والس����نَّة 
وفروض�ه وواجب�اته وس���ننه 
ومس����تحباته، أن��ه مل يهمل 
بي��ان م��ا ينقض��ه ويعارضه، 
ب��ل كان��ت نص���وص الكتاب 
والس��نَّة واضح��ًة جلي��ًة يف 
اإلس��الم  نواق��ض  كل  بي��ان 
وهديه، وَع��ْرض كل ما يهدم 
الس��نَّة؛  وحي��ارب  الش��ريعة 
ليكون املس����لم على بيِّنة من 
أم��ره، وليهت��دي م��ن يهتدي 
ع��ن بيِّن��ة، وَيِض��لَّ من يضل 
عن بيِّنة؛ وهلذا فإن من يلقي 
نظرة عل��ى نصوص التحذير 
من الشرك أو خطورة النفاق، 
أو ضالل البدعة، فإنه يدرك 
ع��رض  ونصاع��ة  روع��ة  أن 
احلق يف النصوص الشرعية 
ال يق��ل ع��ن ظهوره��ا ومتام 
نواق��ض  ع��رض  يف  بياهن��ا 

الشرع، وقوادح العقيدة.

القحطاين)*( د. حممد بن سعيد 
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أقول: إن من أهمها األمور التالية:
1 - خوف المأل على مكانتهم ورتبتهم:

 اس�����مْع إل�ى عاد م�ا قال�وه لنب�ي الله ه��ود - علي�ه السالم 
ْن إَلٍه َغْيُرُه  -: }َوإَل����ى َعاٍد َأَخاُه����ْم ُهوًدا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّه َم����ا َلُكم ِمّ
اَهٍة{  َأَفال َتتَُّقوَن #^٦٥^#( َقاَل اْل�َمأُل الَِّذيَن َكَفُروا ِمن َقْوِمِه إنَّا َلَنَراَك ِفي َس����فَ

]األعراف: ٦٥ - ٦٦[.
ا نهاهم عن  ل حال لوط - عليه السالم - مع قومه لَ�مَّ وتأمَّ
الفاحشة القذرة: }َوُلوًطا إْذ َقاَل ِلَقْوِمِه َأَتْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُكم ِبَها 
ن ُدوِن الِنَّساِء َبْل  َجاَل َشْهَوًة ِمّ َن اْلَعامَلنَِي #^٨٠^#( إنَُّكْم َلَتْأُتوَن الِرّ ِمْن َأَحٍد ِمّ
ن  ْسِرُفوَن #^٨١^#( َوَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِه إالَّ َأن َقاُلوا َأْخِرُجوُهم ِمّ َأنُتْم َقْوٌم مُّ

ُروَن{ ]األعراف: ٨٠ - ٨٢[. َقْرَيِتُكْم إنَُّهْم ُأَناٌس َيَتَطهَّ
2 - من بواعث  االستهزاء: الكبر، والنظر للنفس بالعجب، وللغير 

بالمهانة واالحتقار:
والدليل على ذلك قصة الرجلني الواردة في سورة الكهف؛ 
حي���ث قال املتكبر لصاحب���ه: }َأَنا َأْكَثُر ِمن���َك َمااًل َوَأَع���زُّ َنَفًرا{ 
]الكه���ف: ٣٤[. وفرعون قال في حق نبي الله موس���ى - عليه 
ْن َه�����َذا الَِّذي ُهَو َمِهنٌي َوال َي���َكاُد ُيِبنُي{  الس���الم -: }َأْم َأَن���ا َخْيٌر ِمّ
]الزخ���رف: ٥٢[، وقد ب���نيَّ احلافظ ابن كثي���ر - رحمه الله - 
أن: »م���ا قاله فرعون كذب واختالق، حمله عليه الكفر والعناد؛ 
ألنه ينظر إلى موس���ى بعني كافرة ش���قية، ولقد كان موسى - 
عليه الس���الم - من اجلاللة والعظمة والبهاء؛ في صورة تبهر 
أبصار ذوي األلباب، وموسى هو الشريف الرئيس الصادق البار 

الراشد، وفرعون هو ال�َمهني احلقير؛ ِخلَقة وُخلُقاً وديناً«��1.
3 - ومن بواعث االستهزاء: الفراغ، وحب إضحاك اآلخرين:

يقول معلم البش���رية اخليَر #: »إن الرجل ليتكلم بالكلمة 
من س���خط الله - تعالى - ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله 

عليه بها سخطه إلى يوم القيامة«��2.
ث فيكذب؛ ليضحك القوم، ويل  وق���ال #: »ويل للذي يحدِّ
ل���ه، ويل له«، وقال #: »إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها 

جلساؤه؛ يهوي بها أبعد من الثريا«��3.
وهناك بواعث أخرى لالستهزاء، لكنني اكتفيت بهذه الثالثة؛ 

لشهرتها وخطورتها، ودميومتها عبر األجيال واألعصار.
صور من السخرية المعاصرة باهلل ورسوله ودينه وشرعه:

لقد ول���غ عدد: م���ن الش���عراء، والكتَّاب، والرس���امني، 
والفنانني... وغيرهم في هذا املس���تنقع مبا ال يشكُّ مسلم أنه 

��1 انظر تفسير ابن كثير: ��218/7.
الصحيحة  السلسلة  وانظر   ،�3969� ماجه:  وابن   ،��69/3� أحمد:  مسند  انظر   �2�

لأللباني: ��888، وصحيح اجلامع: ��1615.
��3 انظر مسند أحمد: ��5/5 و���02/2.

ُكْفر بواح وزندقة مخِرجة من امللة:
1 - هذا شاعر شيوعي عربي يقول: »الله في مدينتي يبيعه 
اليهود، الله في مدينتي مشرد طريد...« إلخ ما قاله، تعالى الله 

ا يقول املجرمون علواً كبيراً. عمَّ
2 - وزنديق آخر يقول: »نامي فعني الله نائمة عنا، وأسراب 
الشحارير«. وهذه الكلمات الكفرية منشورة في دواوين شعرية 

ملالحدة عرب معاصرين.
3 - أما رس���ولنا # فقد جترأ عليه من جترأ من زنادقة 
الكفر ودعاة الزندقة؛ حتى إن أحد الرسامني العرب رسم رجاًل 
بدوياً يرمز به لرسول الله # وهو راكب حماراً باملقلوب، وفي 
أرضية الصورة ديك وتس���ع دجاجات، يعنون لها هذا الزنديق 

بعبارة: »محمد أفندي جوز التسعة«!
4 - وكاتب س���اخر يهزأ بالصحابي اجلليل أبي ذر الغفاري 
- رضي الله عنه - فيقول: »ع���ادل إمام مثل أبي ذر الغفاري، 
ميش���ي وحده، وميوت وحده، ويبعث يوم القيامة وحده«، هكذا 
ِفلة بأصحاب رسول  يشبِّه رموز العفن والسقوط األخالقي والسَّ

الله #، وهم البررة األخيار؛ فالله املستعان.
5 - وموتورة من َس���ِفلة النساء تهزأ بحجاب املرأة املسلمة 
فتقول: »عجبت لفتيات مثقفات؛ يلبسن أكفان املوتى وهنَّ على 

قيد احلياة«.
ى  واألمثلة يصعب حصرها في هذا املجال، ويكفي أن الله سمَّ
املستهزئني باملجرمني، فقال - سبحانه -: }إنَّ الَِّذيَن َأْجَرُموا َكاُنوا 
وا ِبِهْم َيَتَغاَمُزوَن{ ]املطففني:  ِمَن الَِّذيَن آَمُن����وا َيْضَحُكوَن #^٢٩^#( َوإَذا َمرُّ
د املس���تهزئني بالعذاب األليم، فقال  ٢٩ - ٣٠[، وتوع���د الله وهدَّ
َدَقاِت  ِعنَي ِمَن اْل�ُمْؤِمِننَي ِفي الصَّ ِوّ - س���بحانه -: }الَِّذيَن َيْلِمُزوَن اْل�ُمطَّ
ُروَن ِمْنُهْم َس����ِخَر اللَّ����ُه ِمْنُهْم َوَلُهْم  َوالَِّذيَن ال َيِجُدوَن إالَّ ُجْهَدُهْم َفَيْس����خَ
َئاُت َما  َعَذاٌب َأِليٌم{ ]التوبة: ٧٩[، وقال - سبحانه -: }َوَبَدا َلُهْم َسِيّ

ا َكاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُئوَن{ ]الزمر: ٤٨[. َكَسُبوا َوَحاَق ِبِهم مَّ
م االستهزاء، وجعله صفة  أيها األخ املسلم املبارك! إن دينك حرَّ
ب���ارزة من صفات الكفار واملنافق���ني، وتوعد عليه بالنار والعذاب 
األلي���م؛ فال بد أن تكون على حذر م���ن هذه اآلفة التي قد تُْخِرج 
صاحبها من املل���ة وهو ال يعلم، وكن معت���زاً بدينك، عاّضاً عليه 
بالنواجذ، ال جتالس الذين يخوضون ويلعبون بآيات الله، وشريعة 
رسول الله، حتى تكون غداً - إن شاء الله - من أصحاب الدرجات 

العال، واملقامات احلميدة عند رب األرض والسماء.
ولْتكن عل���ى بصيرة من أمر عقيدت���ك، وأن من نواقضها  
االستهزاء بالله وآياته ورسوله وشريعته، وآخر دعوانا أن احلمد 

لله رب العاملني.

] العقيدة والشريعة [
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] الغرب: قراءة عقدية [

َرهبنة و »إرهاب«
ف���ي���ص���ل ب�����ن ع���ل���ي ال���ك���ام���ل���ي

popedia@windowslive.com

ونظراً ألن هؤالء الرهبان الفرسان جمعوا في تنظيماتهم بني 
الدين واحلرب؛ فقد كانت مراس���يم االلتحاق بهم أشبه ما تكون 
باالنضمام إلى جماعة س���رية، بل إن احملققني من الباحثني يرون 
أن هذه املرحلة كانت بالفعل منش���ًأ للجماعات الس���رية الباطنية 

التي سيأتي احلديث عنها في مقاالت قادمة، بإذن الله.
كان امللتحقون بتلك التنظيمات يؤدون ثالثة نذور: 

- نذر الفقر.
- ونذر التبتُّل �االمتناع عن النكاح�.

- ونذر الطاعة �للكنيسة البابوية وقائد التنظيم�. ومن أشهر 
التنظيم���ات الكاثوليكية الرومية التي كان لها دور كبير في تعزيز 

اجليوش الرومية، بل في قيادتها خمسة تنظيمات:
1 - تنظيم فرسان مالطة املعروف ب� »اإلسبتارية«.

2 - تنظيم فرسان الضريح األقدس في القدس.
3 - تنظيم فرسان الهيكل املعروف ب� »الداوية«.

4 - تنظيم فرسان القديس »إليعازر«.
5 - تنظيم الفرسان التيوتون �األملانيون�.

وس���أكتفي باحلديث عن تنظيمني فقط من هذه التنظيمات 
اخلمسة؛ ألهميتهما وورود ذكرهما في بعض املصادر اإلسالمية 

وهما: »اإلسبتارية« و »الداوية«.
تنظيم فرسان مالطة »اإلسبتارية«:

في عام 1094م ش���ن البابا »أوربان الثاني« احلملة الصليبية 
األولى التي كان هدفها األول االس���تيالء على األرض املقدس���ة. 
س  وقبل اس���تيالء الصليبيني على بيت املقدس عام 1099م تأسَّ

»تنظيم القديس يوحنا« الذي أصبح يَُعرف 
ب� »تنظيم مالطة العس���كري املس���تقل« أو 
»فرس���ان مالط���ة« اختصاراً. وبن���اًء على 
املرسوم الكنسي الذي أصدره البابا »باسكال 
الثاني« عام 1113م انضوى التنظيم رسمياً 

حت���ت راية الكنيس���ة وَمنَح صالحي���ة اختيار 
رؤس���ائه خلفاً ل� »جي���رارد املبارك«، كما أُعفي من دفع رس���وم 
وضرائب كانت تدفعها التنظيمات األخرى. وكانت مهمة التنظيم 
األُولَى رعاية املرضى واجلرحى؛ ولذا ُعِرف باس���م »اإلسبتارية« 
�يعني »املتطبِّبة« أو »أصحاب املَش���افي«�؛ وهي تسميته في كتب 

التاريخ اإلسالمي.
وبعد أن أصبح »فرا ��1 رميوند دو بوي« رئيساً و »سيداً« للتنظيم 
توجه التنظيم إلى السلك العس���كري؛ ليكون حامياً لألراضي التي 
كان الصليبيون قد استولوا عليها؛ وبهذا جمع التنظيم بني األعمال 
اإلغاثية والعس���كرية. وكان »فرا رميون���د دو بوي« هو الذي اختار 

للتنظيم شعاره الذي يدعى »صليب مالطة«.
وفي عام 1291م وبعد أن خس���ر الصليبيون »عكا« اس���تقر 
فرس���ان مالطة مؤقتاً في قبرص. لك���ن الصالحيات التي منحت 
للفرس���ان من ِقَبل البابا، والتي كان منها اس���تقاللهم عن جميع 
الدول باستثناء الكرس���ي الرسولي، وكذا السماح لهم بتكوين قوة 
عس���كرية وش���نِّ احلروب، كل ذلك جعل من فرسان مالطة كياناً 
مستقاًل. وفي 1310م استولوا على جزيرة »رودس« وكان رئيسهم 
إذ ذاك »فرا فولك دي فيالريه«، فأصبح فرس���ان مالطة يُعَرفون 
كذلك باسم: »فرسان رودس« نسبة إلى اجلزيرة. ثم ُقسم أعضاء 
التنظيم الذين توافدوا من أقطار أوروبا إلى س���بع مجموعات �ثم 
ثماٍن� حسب اللس���ان الذي يتحدثه العضو وكل مجموعة كان لها 
»أديرة« و »أديرة عظمى« و »إمارات«. ثم أصبح لهم أس���طول كبير 

في البحر املتوسط شارك في كثير من املعارك ضد املسلمني.
وفي عام 1522م هزمهم السلطان سليمان القانوني وفقدوا 

 ��1 فرا Fra: لقب كنسي مختصر عن الكلمة اإليطالية frate، وتعني: »أخ«.

يف  أخذت  قد  الصليبية  الروح  كانت  حينما 
القرنن:  يف  ظهرت  الرومي،  الغرب  يف  االنتشار 
اخلامس والسادس من اهلجرة )احلادي عشر والثاين 
كاثوليكية  رهبانية  تنظيمات  امليالدين(  عشر 
»الصليبية«:  اليت تنطوي عليها  خلدمة األغراض 
من قتال أهل اإلسالم واغتصاب األراضي املقدسة. 
وبدأ عملهم يف هذا امليدان يشمل خدمة احلجاج 
املزعومن إىل بيت املقدس وتأمَن طرقهم ورعاية 

شؤوهنم: من تقدمي الطعام والدواء واملأوى.
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س���يادتهم، فتنازل لهم اإلمبراطور »تش���ارلز الرابع« عن 
بعض األقاليم. وفي عام 1530م اس���تولى سيدهم 

األعظ���م »فرا فيلي���ب دي فيلييه« على مالطة 
التي أصبحت وطناً له���م، وعرفوا منذ ذلك 

احلني باسم: »فرسان مالطة«. 
وف���ي ع���ام 1607م ث���م 1620م اجتمع 
لزعيم التنظيم لقبا »الس���يد األعظم« و»أمير 

اإلمبراطوري���ة الرومية املقدس���ة«. وبقي بهم 
احلال كذلك حتى نفاه���م »نابليون بونابرت« عام 

1798م وه���و في طريقه إلى مص���ر، فآواهم القيصر 
الروسي »بولس األول« وجعل نفس���ه »السيد األعظم« لهم، وبقوا 
في ضيافة بالطه منذ 1798م. وفي عام 1801م حتالف »فرس���ان 

مالطة« مع التنظيم اليسوعي وال يزالون كذلك إلى يومنا هذا.
تنظيم فرسان اهليكل »الداوية«:

بعد أن اس���تولى الصليبيون على بيت املق���دس عام 1099م 
بدأ »حج���اج« النصارى – على حد دعواهم – يتوافدون على »بيت 
املقدس« لكن السبل إليه لم تكن تخلو من مخاطر؛ فكان ال بد من 
تأمني طريق احلجاج إلى بيت املقدس. عندها اجتمع عام 1119م 
اثنان من احملاربني الصليبيني: أحدهما: الفارس الفرنسي »هيوز 
دي باي���ان«، واآلخر: قريبه »جودفري دي س���ان أومير« واقترحا 
إيجاد »تنظيم« حلماية احلجيج. وافق امللك »بولدوين الثاني« على 
االقت���راح واقتطع لهم من أرض »املس���جد األقصى« لبناء قاعدة 
لهم. ولتس���ميتهم املسجد األقصى »هيكاًل« ُعِرفوا باسم: »فرسان 
املس���يِح وهيكِل سليماَن الفقراء« أو »فرسان الهيكل« ��1 اختصاراً، 
كما يُعرفون في املصادر العربية باسم »الداوية« ويُذَكرون غالباً إذا 

ذكر »اإلسبتارية« �فرسان مالطة�.
لكن فقر فرسان الهيكل لم يَُطل؛ فقد أسهم القديس »برنارد دي 
كليرفو« �الذي كان ذا مكانة في الكنيسة� في حصولهم على اعتراف 
رسمي من ِقبَل الكنيسة في مجمع »تروي« عام 1129م. وبهذا حصل 
لتنظيم فرس����ان الهيكل من االمتيازات ما يشبه تلك االمتيازات التي 
حظ����ي بها فرس����ان مالطة، خصوصاً أن هذا التنظي����م كان تنظيماً 
عس����كرياً منذ نش����أته؛ فكان مبثابة اخلط األول للدفاع عن البقاع 
املقدسة بعد أن استولى عليها النصارى. لكن فرسان الهيكل امتازوا 
كذلك باالشتغال مبا يش����به الصرافة وأصبحوا ميتلكون ثروة كبيرة 
باإلضافة إل����ى التبرعات التي كانت تعطى لهم؛ حتى إنهم أسس����وا 

شبكة من الصيارفة وأرباب املال في أوروبا كلها.
ولك���ن بعد أن هيأ الله ألهل اإلس���الم من ي���ذب عن حياضه 
وأذل النص���ارى على يد صالح الدين األيوب���ي - رحمه الله - في 

اإلجنليزية  الكلمة  ترجمة  في  اخلطأ  من  فهو  املعبد«  »فرسان  بـ  تسميتهم  وأما   �1�  
.Temple والفرنسية��

معركة حطني عام 1187م خسر الفرسان قاعدتهم في بيت 
املقدس فترددوا بني »عكا« ثم »طرطوس« بالشام ثم 

»ليماسول« بقبرص؛ حيث انتقلت قاعدتهم.
لكن نفوذ فرس����ان الهيكل كان أقوى من 
ده انتقال القاع����دة من مكان آلخر؛  أن يب����دِّ
فقد ش����كلت احلروب الصليبية بالنسبة لهم 
مصدر ابتزاز من عامة الشعب املتعاطف مع 
فرسانه. تقول »نستا وبستر« نقاًل عن الكاتب 
 :Baron Tschoudy »املاس����وني »بارون تش����ودي
�إن احل����رب التي كانت بالنس����بة ألكثري����ة احملاربني 
مصدر إعياء وخس����ائر ومصائب، أصبحت بالنسبة لهم �فرسان 
الهيكل� مجرد فرصة للغنائم والتعالي. ولئن كانوا ميزوا أنفسهم 
بأعم����ال باهرة قليلة، فإن الدافع لهم لم يعد أمراً مش����تبهاً فيه 
بعد أن ُرؤوا يغتنون بغنائم حلفائهم، ويزيدون رص�يدهم بق�در ما 
أمكنه����م، ويتعالون لدرجة تضاهي امللوك ذوي التيجان في األبهة 
والعظمة... وأخيراً يتحالف����ون مع ذلك الزعيم الفظيع املتعطش 

للدماء املدعو شيخ اجلبل، زعيم احلشاشني ��2.
ُعرف هؤالء الفرس���ان بعبادة إله يدعى »بافوميت« وهو روح 
إله الشمس »أوزيريس« وهو »كبش منديس« املعروف في الكتابات 
الباطنية؛ فهو بهذا إله ش���مس مطابق ل� »بعل« أو »لوسيفر« إله 

الباطنيني.
أخيراً: في عام 1307م أمر ملك فرنسا »فيليب الرابع« باعتقال 
آخر قادتهم »جاك دي موليه« ومن معه من الفرسان املقيمني في 
فرنسا، وتبعه البابا »كلمنت اخلامس« فأصدر مرسوماً في العام 
نفسه يدعو ملوك أوروبا إلى اعتقالهم ومصادرة ممتلكاتهم. وفي 
ع���ام 1312م ف���ي »مجم���ع في���ان« Council of Vienne صدر 

مرسومان بابويان:
أحدهم���ا: Vox in excelso »ص���وت من العل���ي« جاء فيه 
م  »بقل��وٍب متلؤها املرارة واألس��ى نلغي تنظيم الهيكل... ونحرِّ

إعادته«.
واآلخ���ر، ه���و: Ad providam الذي قض���ى مبنح ممتلكات 

»فرسان الهيكل« ل� »فرسان مالطة« ��3.
هنا انتشر الفرسان في أوروبا وبدؤوا يعملون في اخلفاء إلى 
أن أعيد تنظيمهم ثانية من ِقبَل أسرة »ستيوارت« الكاثوليكية في 
نهاية القرن الس���ابع عشر وبداية القرن الثامن عشر حتت اسم: 

»املاسونية«، ولهذا مزيد بيان إن شاء الله.

 ��� Webster، Nesta. Secret Societies and Subversive Movements 
�BiblioBazaar، LLC، �008�، pp. 7� - 74.

 ��3 لقراءة نصي املرسومني انظر:
http://www.piar.hu/councils/ecum��.htm#BULL�

] الغرب: قراءة عقدية [

َرهبنة و »إرهاب«
س »تنظيم القديس يوحنا« الذي أصبح يَُعرف ب� »تنظيم مالطة  قبل استيالء الصليبيين على بيت المقدس عام 1099م تأسَّ

العسكري المستقل« أو »فرسان مالطة« اختصاراً
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ُحوا ِفي اْل�َمَجاِلِس َفاْفَسُحوا َيْفَسِح اللَُّه َلُكْم َوإَذا ِقيَل انُشُزوا  َها الَِّذيَن آَمُنوا إَذا ِقيَل َلُكْم َتَفسَّ يقول املولى - عز وجل - في كتابه الكرمي: }َيا َأيُّ
َفانُشُزوا َيْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّه ِبَا َتْعَمُلوَن َخِبيٌر{ ]املجادلة: ١١[. 

ه الكثيرون أمراً بسيطاً وهيناً، ولكنه في شريعتنا عظيم، إنه أمر مجلس املسلم  ثنا عن أمر قد يعدُّ إنها آية من آيات الله، حُتدِّ
وارتباط العمل الصالح به، وتعلُّق اجلزاء احلسن به يوم القيامة؛ فالفسحة في املجلس للمسلم في الدنيا يرزق الله بدالً منها يوم 

القيامة؛ �فاجلزاء من جنس العمل� وهلمَّ جراً في كل عمل صالح. 

مجالس المسلمين
بين الُغْنم والُغرم

د. أمحد العمراين)�(

��� أستاذ الفقه املقارن والتفسير، جامعة شعيب الدكالي، اجلديدة، املغرب.

] قضايا دعوية [
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] قضايا دعوية [
إن مجلس املسلم ليس كغيره من املجالس، بل هو مجلس 
ل���ه خصوصياته وآدابه: من مجالس���ة ومخالطة ومعاملة... 
وهو مجلس مس���ؤول عنه من مبتدئه إلى منتهاه، وثمة فرق 
بني مجلس يباهي الله به مالئكته وتغشاه رحمته، أو مجلس 

يغشاه الشيطان. 
ولكي يحصل املؤمن على املجل���س الذي يرتضيه اإلله، 
وتتحقق فيه األوصاف احملمودة، ال بد من استقراء نصوص 

الشريعة الغراء املبيِّنة لهذا املطلب. 
���نة، من حيث عالقته  ولعل أهم نص تطالعنا به كتب السُّ
باملوضوع، ما ذكره احلس���ن بن علي - رضي الله عنه - وقد 
س���أل أباه عن مجلس رسول الله # كيف كان؟ فقال: »كان 
رس���ول الله # ال يجلس وال يق���وم إال على ِذكر، وال يوطن 
األماكن، وينهى عن إيطانها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث 
ينتهي به املجلس ويأمر بذلك. يعطي كل جلس����ائه بنصيب�ه، 

وال يحس�ب جليسه أن أحداً أك�رم علي�ه من�ه... 
َم�ن جالس����ه أو قاومه في حاجة صابَره حتى يكون هو 
ه إال بها أو مبيسور  املنصرف عنه، ومن س���أله حاجة لم يردَّ
من القول، قد وس���ع الناس منه بسُطُه وُخلُقه؛ فصار لهم أباً 
وصاروا عنده في احلق س���واء. مجلسه مجل�س حلم وحياء 
وصبر وأمانة؛ ال تُرف���ع فيه األصوات، وال تؤبن �تعاب� فيه 
احُلَرم، وال تثنى فلتاته �أي: ال تشاع زالته وهفواته؛ ال فلتات 
في مجلس���ه� متعادلني يتفاضلون في���ه بالتقوى، متواضعني 
يوقرون فيه الكبير ويرحمون الصغي���ر، يُْؤِثرون ذا احلاجة، 

ويحفظون الغريب« ��1. 
فمن خالل هذا النص الرائع يتبني لنا أن مجلس املسلم 

يستلزم شروطاً وآداباً ال بد منها، َقبْله وأثناءه وبعده. 
فاملؤمن وهو قاصد مجلس���ه يستحضر قوله - تعالى -: 
}َواْقِصْد ِفي َمْش���ِيَك{ ]لقمان: ١٩[؛ حيث إن خطوات املس���لم 
ليس���ت حرة طليقة، أو مرس���لة يعبث بها كيف شاء، بل هي 
خطوات محس���وبة معدودة، إما علي���ه وإما له، وأول اآلداب 
وأول عمل يجدر باملس���لم القيام به حني حضوره أيَّ مجلس 

ما يلي: 
أواًل: آداب اجمللس: 

1 - مصافح��ة م��ن يلتقي هب��م يف اجملل�����س: لق���ول 
رس���ول الله #: »أميا مس���لمني التقيا فأخذ أحدهما بيد 

 ��1 املعجم الكبير للطبراني: 158/22و162/22، وطبقات ابن سعد: �2�/1. وهو 
في مختصر الشمائل للترمذي مع اختالف في بعض األلفاظ: 2�/1 بتحقيق الشيخ 

األلباني. 

قا  صاحب���ه فتصافحا وحم���دا الله - تعال���ى - جميعاً، تفرَّ
وليس بينهما خطيئة« ��2. وفي رواية: »ما من مسلمني يلتقيان 

فيتصافحان إال ُغفر لهما قبل أن يتفرقا« ��3.
2 - اجلل��وس يف املكان الذي خيصصه صاحب البيت: 
لقول رس���ول الله #: »ومن دخل دار ق���وم، فلْيجلس حيث 

أمروه؛ فإن القوم أعلم بعورة دارهم« ��4. 
3 - اجلل��وس يف حماذاة الناس ال يف وس��طهم: وهذا 
أدب اجتماعي كرمي؛ ألنه إذا جلس في الوسط استدبر بعض 
ر من هذا،  الناس بظهره فيؤذيهم ذلك. ورس���ول الله # حذَّ
بل روي عنه: »أنه لعن من جلس في وس���ط احللقة« ��5 وهذا 
طبعاً محمول إن كان ف�ي املجل�س س����عة، وإال فيجوز لقول�ه 
يِن ِمْن َحَرٍج { ]احلج: ٧٨[؛ إذ  - تعالى -: }َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الِدّ
احلرج مرفوع في ك��ل ش�����يء؛ ألن التش��ريع لم يأِت إال مبا 

في استطاعة اإلنسان؛ إذ ال تكليف مبا ال يطاق. 
4 - أن ال جيل���س بي��ن اثن��ن إال بإذهنم�ا: لقول�ه #: 

ق بني اثنني إال بإذنهما« ��6.  »ال يحل لرجل أن يفرِّ
5 - أن جيلس القادم حيث ينتهي به اجمللس: كما قال 
جابر بن س���مرة: كنا إذا أتين���ا النبي # جلس أحدنا حيث 
ينتهي« ��7. وه���ذا طبعاً محمول على الع���ادة، وإال فإن كان 
القادم ذا علم ومكانة فال بأس بوضعه في املكان املناسب له؛ 
فقد فعل الرس���ول # ذلك مع كبراء القبائل والوفود. وفي 
���ع له  رواية الطبراني: »إذا انتهى أحدكم إلى املجلس فإن ُوسِّ
فليجلس وإال فلينظر إلى أوسع مكان يرى فلْيجلس« ��8؛ لهذا 
السبب جعل الرسول الكرمي خير املجالس أوسعها في قوله: 

»إن خير املجالس أوسعها« ��9. 
ثانيًا: جمالس الُغْنم: 

تلكم جملة من اآلداب يَحُس���ن باملسلم االلتزام بها قبل 

 ��2 صحيح اجلامع، رقم: 27�1، واجلامع الصغير وزيادته: �187/�51/1. 
 ��3 سنن أبي داود، رقم احلديث: 5212. انظر مشكاة املصابيح: �679/2/3، وأخرجه 

أيضاً ابن ماجه والترمذي. 
 ��� املعجم األوسط: 333/6، والصغير: 965/165/2. 

 ��5 سنن أبي داود: �826/67�/2 وضعفه األلباني، وسنن البيهقي: 5699/23�/3، 
الترغيب  ضعيف  في  وهو  األرنؤوط.  وضعفه   23311/38�/5 أحمد:  ومسند 

والترهيب: 1798/1�9/2. 
 ��6 سنن أبي داود: �8�5/687/2، وقال األلباني: حسن صحيح. 

 ��7 سنن أبي داود: 673/2، رقم: �825، وصححه األلباني. 
 ��8 املعجم الكبير: 300/7، 7197، وزوائد الهيثمي: 919/861/2، وحسنه األلباني 
وانظر   ،�00/�0/1 وزيادته:  الصغير  اجلامع  وفي   ،399 اجلامع:  صحيح  في 

الصحيحة : 1321/312/3. 
 ��9 مسند أحمد رقم: �1119 و11723، وسنن أبي داود رقم: �820، والصحيحة: 

832/�85/2، وصحيح الترغيب والترهيب: 307�/10�/3. 
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انعقاد املجلس وأثناء االس���تعداد له، وهن���اك آداُب القصِد 
للمجلس الذي يس���عى املسلم للذهاب إليه؛ فاملجالس كثيرة. 
ومجالس الُغنْم هي َديَْدن املسلم ورغبته وإليها قصده وذهابه 
وعليه��ا س���عيه، س����واء تعل�ق ذل�ك مبجلس حتصيل العلم 
أو الدعوة أو التربية والتعليم أو الذكر أو للتحدث في شؤون 

املسلمني والتفكر في أمورهم. 
1 - جملس الِعْلم: 

وهو مطل���وب دنيا وأخرى؛ لقول رس���ول الله #: »من 
ل الله له ب���ه طريقاً إلى  س���لك طريقاً يلتمس به علماً س���هَّ
ر بها هذا املوض���وع: }َيْرَفِع اللَُّه  اجلن���ة« ��1 وفي اآلية املصدَّ
الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت{ ]املجادلة: ١١[ فطالَّب 
العلم لهم الدرجات العال عند ربهم؛ فكيف ال يسعى اإلنسان 
ملث���ل هذه املجالس، وحتصيل العلم مطلوب في كل وقت؛ ألن 
َحَملة العلم كالنجوم التي يُهتدى بها في الظلمات؟ فعن أيوب 
ع���ن كاتب أبي قالب���ة قال: »َمثَل العلماء َمثَ���ل النجوم التي 
يُهت���دى بها واألعالم التي يقتدى بها إذا تغيبت عنهم حتيروا 
وإذا تركوه���ا ضلوا« ��2، وق���ال #: »إن الله ومالئكته وأهل 
السماوات واألرض حتى النملة في جحرها وحتى احلوت في 

جوف البحر ليصلُّون على معلم الناس اخلير« ��3.
والعلم أيضاً مطلوب؛ ألن���ه طريق العمل؛ فال عمل دون 
َّا َعِمُلوا  علم، والله ال يُعَبد باجلهل وهو القائل: }َوِلُكٍلّ َدَرَجاٌت ِمّ
ا َيْعَمُلوَن{ ]األنعام: ١٣٢[، والرسول # يقول:  َوَم���ا َربَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّ

»من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه« ��4.
 والعلم إذا لم يكن له ثمرة في القلب واجلوارح واملعامالت 
فكأْن لم يكن، وقدمياً قالت أم س���فيان البنها: »يا بني! خذ 
هذه عش���رة دراهم وتعلَّم بها عشرة أحاديث، فإن رأيت أنها 
تغيِّر في مش���يتك وحديثك وأخالقك فت���وكل على الله وأنا 
أعينك مِبْرَجِلي وإال فاتركه؛ فإني أخشى أن يكون وباالً عليك 

يوم القيامة« ��5. 
وقد رفض الش���ارع احلكي�م أن يُجع����ل العل�م طريق�اً 
الختي����ار املجال�س، فق�ال #: »ال تعلَّم����وا العل�م لتب�اه�وا 

 ��1 صحيح البخاري، كتاب العلم، رقم: 10، وصحيح مسلم، رقم: 7028. 
 ��2 مصنف ابن أبي شيبة: 35178/185/7. 

املعجم  في  الطبراني  وأخرجه  األلباني،  وصححه   2685/50/5 الترمذي:  سنن   �3�  
الكبير: 23�/8 /7912. 

الترمذي:  وأخرجه:  األلباني،  وصححه   36�3/3�2/2 داود:  أبي  سنن   ���  
وابن   ،7�21/252/2 وأحمد:   ،225/82/1 ماجه:  وابن   ،29�5/195/5

حبان: 8�/282/1. 
 ��5 سير أعالم النبالء: �08/8. وانظر كتاب تاريخ جرجان: �92/1، لصاحبه محمد 

ابن يوسف أبي القاسم اجلرجاني بتحقيق: عبد املعيد خان. 

ب�ه العلم��اء، وال لتماروا به السفهاء، وال تخيَّروا به املجالس؛ 
فم���ن فعل ذلك فالنار النار« ��6. وه���و حديث ورد في رواية 
الدارمي منس���وباً إل���ى لقمان احلكيم؛ حيث قال ش���هر بن 
 ! حوشب: »بلغن�ي أن لقم�ان احلكي�م ك��ان يق�ول البن�ه: بُن�َ�يَّ
ال تعلَّم العلم لتباهي به العلماء أو لتماري به السفهاء أو ترائ�ي 
به ف�ي املجال�س وال تترك العلم زهداً فيه ورغبة في اجلهالة، 
يا بني! اختر املجالس على عينيك وإذا رأيت قوماً يذكرون الله 
فاجلس معهم؛ فإنك إن تك عاملاً ينفعك علمك وإن تك جاهاًل 
لع عليهم برحمة فيصيبك بها معه�م  يعلِّموك، ولعل الله أن يطَّ
وإذا رأيت قوم�اً ال يذكرون الله فال جتلس معهم؛ فإنك إن تك 
عامل����اً ال ينفع��ك علمك وإن تك جاه���اًل زادوك غياً أو عياً؛ 

لع عليهم بعذاب فيصيبك معهم« ��7.  ولعل الله يطَّ
ومجال���س العلم ال تخلو من فق���ه ودعوة وتربية؛ إذ هي 
مطلوبة، سواء للتكوين أو للتربية، أو لألمر باملعروف والنهي 

عن املنكر... أو غيرها. 
فهي مجالس خير؛ ألن أبس���ط شيء قد يتحقق فيها هو 
إبعاد االنس���ان عن أهون الش���ر أو هدايته إلى أقل اخلير، 
ورس���ول الله # يقول في وصيته لعل���ي بن أبي طالب ومن 
خالله لنا: »ألن يهدي الله بك رجاًل واحداً خير لك من حمر 
النََّع���م« ��8، وقال: »من دعا إل���ى هدى كان له من األجر مثل 

أجور من اتبعه« ��9. 
والدعوة إلى الله وإلى اخلير رس���الة األنبياء واملرسلني 
ورس���الة الدعاة الصاحلني. وأبناء هذه األمة هم أفضل من 
يتحم���ل هذا األمر من غيرهم؛ فيج���ب أن تأخذ من وقتهم 
ومالهم وجهدهم وعاطفتهم وأنفس���هم نصيبها؛ لكي تنتشر 

الدعوة ويسود اإلسالم ويعم اخلير املجتمع. 
ولع���ل تلك اجللس���ة اإلميانية التي أش���ارت إليها كلمة 
الصحابي اجلليل معاذ بن جبل: »اجلس بنا نؤمن س�اعة« ��10 
أو نبَّ���ه إليها حديث أنس الذي ق���ال فيه: »كان عبد الله إذا 
لق���ي الرجل من أصحابه يقول له: تعاَل نؤمن بربنا س���اعة، 
فقالها ذات ي�وم لرج�ل فج�اء إل��ى النب�ي، فق�ال: يا رس�ول 

ماجه:  ابن  وسنن   ،77  /161/1 حبان:  ابن  1656، وصحيح  رقم:  أحمد،  مسند   �6�  
الدارمي:  وسنن   ،66/20 الكبير:  واملعجم  األلباني،  وصححه   25�  /93/1

117/1، واملستدرك للحاكم: 290/161/1. 
 ��7 سنن الدارمي: 117/1

 ��8 صحيح البخاري: 28�7/1096/3، وصحيح مسلم: �/2�06/1872، وسنن 
واملستدرك:   .225 رقم:  ماجه،  ابن  وسنن   ،3661 رقم:   ،3�6/2 داود:  أبي 

6537/690/3. و مسند أحمد: 22872/333/5. 
 ��9 سنن ابن ماجه: 206/75/1. 

 ��10 صحيح البخاري، كتاب اإلميان : 7/1. 
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الل�ه! أال ترى في رجل يرغب عن إميانك إلى إميان س���اعة، 
فق���ال #: »يرحمه الله إنه يح���ب املجالس التي تباهي بها 

املالئكة« ��1. 
إنها مناذج للمرحلة األرقمية التي س���ار عليها الرس���ول 
# في تربية اجليل األول م���ن الصحابة في دار األرقم بن 
أب���ي األرقم قبل الهجرة إلى املدينة املنورة؛ حيث كان يجتمع 
بأصحابه بدايًة في الشعاب س���راً، وبعد حصول مواجهات 

بينهم وبني الكفار انتقل بهم إلى دار األرقم. 
وجناح مثل ه���ذه املجالس العلمي���ة اإلميانية يحتاج إلى 
عالم فقيه رباني؛ فهو املربي وهو احملور األساسي. واملطلوب 
منه العمل بعلمه وصبره وُحْس���ن توجيهه وسلوكه... وقدوته 
في ذلك رس���ول الله #؛ فقد سأل احلسن بن علي أباه عن 
س���ي��رة رسول الله # في جلس���ائه، فقال: »كان رسول الله 
# دائَم الِبْش���ر، سهل اخُللُق، لني اجلانب، لي�س بفظٍّ �سيئ 
�اش، وال عيَّ��اب، وال  اب، وال َف�حَّ اخللق� وال غلي�ظ وال َس����خَّ
اح، يتغ�افل عم�ا ال يشته�ي، ال يؤيس منه راجيه وال يخيب  مزَّ
فيه، وت���رك الناس من ثالث: كان ال يذم أح�داً وال يعي�ره وال 
يطل�ب عورت�ه، وال يتكلم إال في ما يرجو، وإذا س���كت تكلموا، 
ال يتنازعون عن���ده احلديث، يضحك مما يضحكون، ويتعجب 
مما يتعجبون منه، ويصبر للغري���ب على اجلفوة في منطقه، 
ومسألته حتى إن كان أصحابه ليستجلبونه في املنطق ويقول: 
إذا رأيت���م طالب حاجة يطلبها فأرف���دوه، وال يقبل الثناء إال 
م���ن مكافئ، وال يقطع على أحد حت���ى يجوز فيقطعه بانتهاء 

أو قيام« ��2. 
وال بد أن يعمل املؤمن املستمع الراغب في اخلير بحضوره 
املتواصل والدائم وانضباطه، ورغبته وُحْس���ن استماعه على 

إجناح مثل هذه املجالس. 
وكذلك العلم الذي يعطى للحضور، يجب أن يكون جامعاً 
مانعاً يخدم املسلمني، ويصحح مفاهيمهم، ويشحن إرادتهم، 
ويربي فيهم السلوك اجلماعي لألمة، ولكي يحصل ه��ذا ال 
ة  بد من االعتماد على الوحيني املعتَمَدين �كتاب الله، وس���نَّ
نبيه #� واحلرص على مدارستهما �حفظاً وفهماً وتعلماً�؛ 
لقول الرسول #: »خيركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه« ��3. وقوله: 

 ��1 مسند أحمد: 13822/265/3 تعليق شعيب األرنؤوط، إسناده ضعيف: عمارة بن 
زاذان وزياد بن عبد الله النميري متكلَّم فيهما وقد تفردا بهذا احلديث بهذه السياقة 

ولم يتابعهما عليه أحد.
 ��2 شعب اإلميان: 1�30/15�/2. 

 ��3 صحيح البخاري فضائل القرآن، باب 25 رقم: 2027.

»عليكم بس���نتي وسنَّة اخللفاء الراش���دين املهديني؛ عضوا 
عليها بالنواجد« ��4.

2 - جمل��س الذكر: وهو من املجالس الغامنة التي يحبها 
الل���ه؛ فعن النبي # أنه قال: »إن لل���ه مالئكة يطوفون في 
الطرق يلتمسون أهل الذكر؛ فإذا وجدوا قوماً يذك��رون الله 
ونهم بأجنحتهم  - تعال���ى - تنادوا: هلموا إلى حاجتكم فيحفُّ
إلى السماء الدنيا، فيس���ألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول 
عبادي؟ ق���ال: يقولون: يس���بحونك ويكبرونك وميجدونك، 
فيق���ول: هل رأوني؟ فيقولون: ال، والله ما رأوك! فقال: كيف 
لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أش���د لك عبادة وأكثر لك 
حتميداً ومتجيداً وأكثر لك تسبيحاً، فيقول: وما يسألونني؟ 
قالوا: يسألونك اجلن�ة، فيق�ول: وه�ل رأوه��ا؟ فيقول����ون: 
ال والل�ه ي��ا رب! ما رأوها، فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: 
لو أنهم رأوها كانوا أشد حرصاً عليها وأشد لها طلباًً وأشد 
ذون؟ فيقولون م���ن النار. قال:  فيه���ا رغبة، ق���ال: فِممَّ يتعوَّ
فيقول: وهل رأوها؟ فيقول���ون: ال، والله! ما رأوها، فيقول: 
كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد منها ِفراراً 
وأش���د لها مخافة، فيقول الله - تعالى -: »أُشهدكم أني قد 
غفرت لهم، فيقول ملك من املالئكة: فيهم فالن، ليس منهم 
إمنا جاء حلاجته، قال: هم اجللس���اء ال يشقى جليسهم« ��5 

وربنا يقول في كتابه: }َفاْذُكُروِني َأْذُكْرُكْم{ ]البقرة: ١٥٢[. 
ولهذه اجِللَْس���ة وغيرها من اجللسات اخليرة آداب أثناء 
انعقادها مما له عالقة بأدب احلديث واالس���تماع، وقدمياً 

قيل: »من لم يُحِسن االستماع لم يحسن القول«.
ثالثًا: كيف تؤيت جمالس الُغنم مثارها؟

تؤتي هذه املجالس ثمارها من خالل:
1 - التكل��م باللغ��ة العربي��ة: وهي لغ���ة القرآن، من 

استطاع إلى ذلك سبياًل. 
��ل بال��كالم أثناء احلدي��ث: ِل�َما أخرجه أبو  2 - التمهُّ
يعلى عن عروة بن الزبير قال: جلس رجل بِفناء حجرة عائشة 
فجعل يتحدث. قال: فقالت عائشة: لوال أني كنت أسبِّح لقلت 
له: ما كان رسول الله يسرد احلديث كسردكم إمنا كان حديث 

رسول الله # فصاًل تفهمه القلوب« ��6. 
3 - املخاطب��ة عل��ى َق��ْدر الفه��م: حيث روي عن عل�ي 

 ��� سنن ابن ماجه: 15/1، رقم: �2، وسنن الترمذي: 5/��، رقم: 2676، واملعجم 
الكبير: 2�6/18، ومسند أحمد: �/1718�/126. 

 ��5 صحيح البخاري: 605�/2353/5. وصحيح ابن حبان: 857/139/3. 
 ��6 مسند أبي يعلى: �353/357/7، وصححه حسني سليم أحمد. 
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ثوا الناس مبا يعرفون: أحتبون أن  - رض���ي الله عنه -: »حدِّ
ب الله ورس���وله؟« ��1، وق�ال ابن مس����ع�ود - رض�ي الله  يكذَّ
عن���ه -: »ما أنت مبحدٍث قوماً حديث���اً ال تبلغه عقوله�م إال 

ك�ان لبعضهم فتنة« ��2. 
4 - التحدث مبا ال ُيِخل وال ُيِمل: ملا رواه ابن مس���عود 
لنا باملوعظة  - رضي الله عنه - قال: »كان رس���ول الله يتخوَّ
في األيام كراهة السآمة علينا« ��3، وقال ابن عباس - رضي 
ث الناس كل جمعة؛ مرة فإن أبيت فمرتني؛  الل���ه عنه -: »حدِّ
فإن أكثرت فثالث مرات، وال مُتلَّ الناس هذا القرآن« ��4 وقال 
احلسن: »حدثوا الناس ما أقبلوا عليكم بوجههم؛ فإذا التفتوا 

فاعلموا أن لهم حاجات« ��5.
5 - اإلصغ��اء الت��ام إىل املتح��دث: وذلك ما أكده علي 
- رضي الله عنه - عندما س���ئل عن مجلس النبي #؛ حيث 
قال: »يعطي كل جلس���ائه بنصيبه... « ��6. وقدمياً قيل: »من 

لم يُحِسن االستماع لم يحسن القول«. 
6 - إقب���ال املتح��دث عل��ى اجللس���اء مج�يع�ًا: وذل�ك 
ما أك���ده علي - رضي الله عنه - عندما س���ئل عن مجلس 
النبي # حيث قال: »ال يحس���ب جليسه أن أحداً أكرم عليه 

عنده في احلق سواء« ��7.  منه...« وقال: »… 
7 - وأيض��ًا ال بد من أن يكون جو جملس العلم والفقه 

والذكر خاصًا: 
له حترمي وآخره تس���ليم، متثُّاًل بالسلف الصالح  كأن أوَّ
ث في  ف���ي ذلك؛ فعن أحمد بن س���نان ق���ال: »كان ال يُتحدَّ
مجلس عب���د الرحمن بن مهدي، وال يُبرى قلم، وال يبتس���م 
أحد وال يقوم أحد قائماً، كأن على رؤوسهم الطير، أو كأنهم 
ث، لبس نعليه  في صالة، فإذا رأى أحداً منهم تبس���م أو حتدَّ

وخرج« ��8. 
ومن اآلداب األخرى للمجلس: 

8 - احتفاظ اخلارج من اجمللس مبكانه حلن عودته: 
حلديث النبي #: »إذا قام أحدكم من مجلس���ه ثم رجع إليه 

 ��1 صحيح البخاري: 59/1/ 127. 
 ��2 صحيح مسلم، املقدمة، باب 3.

 ��3 صحيح البخاري، رقم: 68. 
 ��� صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب 20 رقم: 637. 

 ��5 مصنف ابن أبي شية: 2651�/321/5. 
 ��6 املعجم الكبير: 158/22 و 162/22

 ��7 املعجم الكبير: 158/22 و 162/22. 
 ��8 سير أعالم النبالء: 201/9. 

فهو أحق به« ��9. 
9 - ق��راءة دع��اء كف��ارة اجمللس: حلدي��ث النيب #: 
»كلمات ال يتكلم بهنَّ أحد في مجلسه عند قيامه ثالث مرات 
ر بهن عنه، وال يقولهن ف�ي مجل�س خي�ٍر ومجلس ذك�ٍر إال  إال ُكفِّ
ُخِتم له بهن عليه، كما يَُختم باخلامت على الصحيفة: سبحانك 

اللهم وبحمدك ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك« ��10. 
بل إن الرس���ول # قال: »ما من قوم يقومون من مجلس 
ال يذك���رون الله فيه إال قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم 

حسرة« ��11. 
رابعًا: جمالس الُغْرم: 

1 - وهي النوع الثاين م��ن اجمل�ال�س، ولكنه�ا مجال�س 
ال يرضاها الله، مثل: مجلس يُهتَك فيه عرض أو يُسَفك فيه 
دم، أو يُس���لَب فيه مال، كما قال النبي #: »إال ثالثة: سفك 
دم ح���رام، أو ف��رج ح����رام، أو اقتط�اع م�ال بغير حق« ��12. 
وه��و م�ا يعن�ي أنه�ا مجال�س مش���جوبة وال أم�انة له�ا؛ ألن 

ما يجري ويدور فيها يخالف تعاليم اإلسالم. 
فهذه مجال���س يرفضها الرحمن، ويتجنبها كل عاقل من 
بني اإلنس���ان، حذرت منها الش���ريعة بأفصح بيان وأوعدت 
أصحابها النيران؛ إذ املؤمن مسؤول عن وقته، وماله، وعلمه، 
يستحضر دائماً قوله #: »ال تزول قدما عبٍد حتى يُسأل عن 
أربع: عن ُعُمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أباله، وعن ماله: 
من أين اكتس���به وفيما أنفقه، وعن علمه: ماذا عمل به« ��13. 
وهناك نهي عن بعض املجالس في بعض أحاديث النبي #، 
أس���وقها استئناس���اً وإن ُحكم بالضعف على بعض منها من 

حيث أسانيدها، وكذا بعض اآلثار، منها: 
2 - جمال��س أصح��اب اخلصومات: وه���و من كالم أبي 
جعف���ر محمد في قوله: »ال جتال���س أصحاب اخلصومات؛ 

فإنهم الذين يخوضون في آيات الله« ��14. 

 ��9 صحيح مسلم، رقم: 5818.
 ��10 سنن أبي داود: �857/681/2، وقال الشيخ األلباني: صحيح دون قوله ثالث 

مرات. 
 ��11 سنن أبي داود: �855/680/2، وصححه األلباني. 

 ��12 شعب اإلميان: 1119�/521/7، وسنن البيهقي: 20951/2�7/10، وأخرجه 
األول  والشطر  األلباني.  الشيخ  �869/68�/72وضعفه  سننه:  في  داود  أبو 
التوبيخ،  في  الشيخ  أبو  أخرجه:  عباس.  وابن  عثمان  كالم  من  موقوف  صحيح 
املجالس  إمنا  بلفظ:   �095/�10/1 اجلامع:  صحيح  في  األلباني  وصححه 

باألمانة. 
 ��13 سنن الترمذي، رقم احلديث: 2�23. 

لضعف  ضعيف  أسد:  سليم  حسني  محققه  وقال   ،215/82/1 الدارمي:  سنن   �1��  
ليث بن أبي سليم، وأخرجه: البيهقي في شعب اإلميان بلفظ أصحاب األهواء، كما 

أخرجه أبو نعيم في احللية: 18�/3. 
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3 - جمال��س أصح��اب النجوم: لقول���ه #: »ال جتالس 

أصحاب النجوم« ��1. 
4 - اجلل��وس على الطرقات: لقول الرسول #: »إياكم 
واجللوَس في الطرقات، فقالوا: ما لنا بد، إمنا هي مجالسنا 
نتحدث فيها، قال: فإن أبيت���م إال املجالس فأعطوا الطريق 
حقها، قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غضُّ البصر وكفُّ األذى 
وردُّ الس���الم، وأمٌر باملعروف ونهٌي عن منكر« ��2. وفي رواية 
الطبراني: س���ئل عن حق املجالس، فق���ال: »ذكر الله كثيراً 

وأرشدوا السبيل وغضوا األبصار« ��3. 
5 - األس��واق: وهي من املجالس املش���ج��وبة؛ فقد روى 
اب���ن عمر أن رج��اًل س���أل النب��ي #: أي البق��اع ش�����ر؟ 
ق��ال: »ال أدري حتى أسأل جبريل« فسأل جب��ريل، فق��ال: 
ال أدري حتى أس���أل ميكائي���ل فجاء، فق���ال: »خير البقاع 

املساجد وشرها األسواق« ��4.
بالتأكي�د أن املقص�ود لي��س ه�و الس�وق لذات�ه، ولك��ن 
ما يجري في السوق؛ فاالش���تغال بالسوق قد يلهي اإلنسان 
ع���ن كثير من األعم���ال؛ كما روي عن عم���ر الفاروق قوله: 

»ألهاني الصفق في األسواق« ��5.
وقد حذر النبي # أيضاً من هيش���ات األس���واق أثناء 
الصالة بقوله: »إياكم وهيش���ات األس���واق« ��6 وهو ما عبَّر 
اب في  عن���ه فيما ورد من صفاته # في التوراة: »وال س���خَّ
األس���واق« ��7 فإذا غابت هذه السلوكيات أصبح السوق مكاناً 
لعمل املس���لمني وقض�اء حاجته�م وض�روراتهم، بل لِذْكر الله 

- تعالى - كما ورد ذلك في أحاديث صحيحة، منها: 
 م���ا رواه عمر ب���ن اخلطاب - رض������ي الله عنه - أن 

 ��1 مسند أحمد 582/78/1، قال محققه األرنؤوط: حسن لغيره.
وسنن   ،2121/1675/3 مسلم:  وصحيح   ،2330/870/2 البخاري:  صحيح   �2�  

أبي داود: �815/671/2. 
 ��3 املعجم الكبير: 5592/87/6، وهو في الصحيحة: 2501/9/6. 

حسن.  حديث  األرنؤوط:  شعيب  وقال   ،1599/�76/� حبان:  ابن  صحيح   ���  
رسول  يا  فقال:   # النبي  إلى  رجل  جاء  بلفظ:   .21�9/9/2 احلاكم:  وأخرجه 
فأتاه  أدري  ال  فقال:  شر؟  البقاع  فأي  قال:  أدري،  ال  فقال:  خير؟  البقاع  أي  الله! 
كاد  انتفاضة  فانتفض  ما نسأله عن شيء.  فقال جبريل:  فقال: سل ربك،  جبريل، 
الله - تعالى - سألك محمد أي  #، فلما صعد جبريل قال  أن يصعق منها محمد 
البقاع خير فقلت: ال أدري، وسألك: أي البقاع شر، فقلت: ال أدري قال: فقال: نعم! 
في  الذهبي  تعليق  األسواق«.  البقاع  شر  وأن  املساجد  البقاع  خير  أن  فحّدثه  قال: 
وقال   .5582/559/1 وزيادته:  الصغير  اجلامع  في  وهو  صحيح،  التلخيص: 
الشيخ األلباني: حسن. وانظر حديث رقم: 3271 في صحيح اجلامع وفي صحيح 

الترغيب والترهيب: 325/78/1. 
 ��5 صحيح البخاري، رقم: �9.

 ��6 صحيح مسلم، رقم: 1002. 
 ��7 صحيح البخاري، رقم: 2125. 

رس���ول الله # قال: »من دخل السوق، فقال: ال إله إال الله 
وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، يحي�ي وميي�ت وه�و 
ح�ي ال ميوت بيده اخلير وهو على كل شيء قدير، كتب الله 
له ألف ألف حس���نة ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف 

ألف درجة« ��8.
ومجالس الُغْرم املذكورة ضررها أكبر من نفعها، وشرها 
أوضح من خيرها، واملؤمن يبحث عن اخلير ويتجنب الشر. 

هذه إذن هي املجالس بأنواعها: احملمود منها واملذموم، 
وديدن املس���لم منها ما كان فيه ُغنٌم ولم يكن فيه ُغرٌم؛ حيث 

قيمة الوقت، وقيمة الكلمة، وقيمة الشخص... 
إنها مجالس خالية من األمراض اللس���انية العشرين ��9 

»واملسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده« ��10. 
وهي أيضاً مجالس تتحقق فيها آداب احلوار واملناقش���ة 
وآداب اخلالف الفك���ري، مجالس تضع قواعد أمامها حتى 
تخرج غامنة س���املة من مث��ل: »لي��س أحد بع��د الن��بي # 

إال ويؤخذ من قوله ويترك إال النبي #« ��11. 
ومن أعظم ما يتعلق بهذه املجالس أنها مجالس أرقمية، 
يجب أن ترق���ى في خطابها وأدبها وفوائدها وثمارها، وأنها 
مجالس يتحقق فيها الُغنْ�م ال الُغ�ْرم، س����واء كانت مجال�س 
خاص����ة أو عامة، وأن اس���تحضار ش���رع الل���ه فيها آكد، 
واإلعراض عن اللغو فيها واجب، واحلرص على التأثير فيها 
باخلير، والتقليل من الشر فرض، وهكذا املؤمن الفعال ينفع 

وال يضر، يبني وال يهدم. 

 ��8 رواه الترمذي وقال حديث غريب، وهو في صحيح الترغيب والترهيب 169�/1�2/2. 
وقال األلباني: حسن لغيره.

 ��9 إحياء علوم الدين للغزالي، اجلزء الثالث. 
 ��10 صحيح البخاري رقم: �6�8، وصحيح مسلم رقم: 170. 

 ��11 املدخل ملصطفى الزرقا: 89/1. 



31العدد 30272 العدد 272 31العدد 30272 العدد 272

] قضايا دعوية [

الوع���ي بالواقع أو ما ميكن أن نطل���ق عليه: »فقه 
الواقع« علم أصيل، تُبْنى عليه كثير من العلوم واألحكام، 

وفي ضوئه تُتَْخذ املواقف املصيرية.
فقه الواقع: 

هو علم يبحث في فقه األحوال املعاصرة: من العوامل 
املؤثرة ف���ي املجتمعات، والقوى املهيمن���ة على الدول، 
هة لزعزعة العقيدة، والس���بل املشروعة  واألفكار املوجَّ

حلماية األمة ورقيِّها في احلاضر واملستقبل��1.
بفق��ه  االهتم��ام  إىل  الداعي��ة  العوام��ل   

الواقع:
1 - دالل��ة كت��اب اهلل - ع����ز وج����ل - وُس����نة 

رسوله # وصحابت���ه الك��رام علي���ه:
- دالل���ة الكت���اب: يقول - عز وج���ل -: }َوَكَذِلَك 
ُل اآلَياِت َوِلَتْس���َتِبنَي َسِبيُل اْل�ُمْجِرِمنَي{ ]األنعام: ٥٥[، ومن  ُنَفِصّ
فقه الواقع اس���تبانة سبيل املجرمني، ومعرفة أهدافهم 
لة ومبيِّنة  ومخططاته���م؛ لهذا جاءت آيات كثي���رة مفصِّ

سبيل أعداء الله، وفاضحة ملآربهم وغاياتهم.
��1 فقه الواقع، د.ناصر العمر، وانظر: �فقه الواقع أصــول وضوابط� لألستاذ  

أحمد بوعود، كتاب األمة، عدد 75.

حممد خريي املصري

���نة بكثي���ر من الوقائع  ���نة: لقد حفلت السُّ - داللة السُّ
والشواهد، التي تدل على عناية املصطفى # بهذا اجلانب؛ 
ه املس���تضعفني م���ن صحابته إلى  فه���ا نحن جنده # يوجِّ
الهجرة إلى احلبش���ة. وفي ذلك برهان ساطع على معرفته 
 # مبا ي���دور حول���ه، وبأح���وال األمم املع�������اصرة له؛
فلماذا لم يرسل الصح��������ابَة إل�������ى فارس أو ال������روم 
أو غيرهما؟ وملاذا اخت��������ار احلبش���ة؟ يبنيِّ ذل������ك # 
بقوله: »إن بها ملكاً ال يُظلم الناُس عنده«��2. وف�ي الس���يرة 
النب�وية أمثل�ة كثي�رة تبنيِّ اهتم�ام النب�ي # بالواقع احمليط 

به.
وأما عن اهتم���ام الصحابة الك��رام ب���ه، فيق��ول عمر 
ابن اخلط�����اب - رضي الل���ه عن����ه -: »لس���ت باخِل��ب 
وال اخلبُّ يخدعني«؛ أي: لس���ت باملاكر املخادع �وحاش���اه 
 ع���ن ذل���ك� ولكنه ال ميك���ن أن يخدع���ه املاك���ر املراوغ. 
ويقول عبد الله بن مس���عود: »رحم الله ام���رأًً عرف زمانه 

فاستقامت طريقته«.
ويذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره أن فقه 

��2 زاد املعاد البن القيم.  

ال���وع���ي
قع ا لو با
األمهية والشروط
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املس���لم لواقعه من لوازم معرفة �ال إله إال الله� على معناها 
الصحي���ح، وِلَم ال؛ وبفقه الواقع يكتم���ل مبدأ حتقيق الوالء 
والبراء؟ وهذا املبدأ أصل من أص���ول عقيدة التوحيد التي 

جاءت بها �ال إله إال الله���1. 
2 - أنه سبيل إىل تكوين فقهاء التمكن:

ذل���ك أننا في ه���ذه األيام التي ال ن���زال نتلمس ف�ي�ه�ا 
ط�ريق النهضة وطريق التغيير، في أشد احلاجة إلى �فقهاء� 
باملعنى العام لكلمة �فقه� وه�و: الفهم العميق لإلسالم، كما 
هه في  يُفَهم من دعاء رس���ول الله #  البن عباس: »اللهم فقِّ

الدين وعلِّمه التأويل«��2.
إننا بحاجة إل���ى فقهاء علماء يعرفون س���ن التغ�ي�ي�ر 
وأم�راض�ن������ا االجتماعي���ة وواقعن���ا وواق���ع غيرنا متام 
املعرف���ة، وما هي اخلطوات املرحلية التي يجب أن نبدأ بها؟ 
ل إال بتحديدها حتديداً دقيقاً،  إن مش���كلة �املس���لم� ال حُتَ
والتفكي���ر فيها، وهذا ال يؤتاه إال �أول���و األلباب� وعندم���ا 
ذكر القرآن الكرمي أن عش���رين م���ن املؤمنني يغلبون مائتني 
 من الذين كفروا قال: }َذِلَك ِبَأنَُّهْم َقْوٌم ال َيْفَقُهوَن{ ]احلشر: ١٣[؛
ولذلك قال عبد الله بن مسعود ي�ص�ف ب�ع�ض املظاهر في 

آخر الزمان : �يكثر اخلطباء ويقل الفقهاء���3.
ولتكوين »أولي األلب���اب« نحتاج إلى علم ووعي بالواقع؛ 
ذل���ك أن علوم فقه الواقع اليوم أش���به باحل���واس والنوافذ 

العقلية للفئة التي تسعى للتمكني لدين الله، عز وجل. 
والفئة التي تفتقد املعرفة بفقه الواقع في عالم اليوم فئة 

تعيش في ما يشبه مدارس الصم والبكم.
ومن هنا نقول: إن النفرة للتخصص في ُش���َعب املعرفة، 
وإحي���اء الفروض الكفائية، والن���زول إلى امليدان واالنخراط 
باملجتمع هو من فقه الدين. قال - تعالى -: }َوَما َكاَن اْل�ُمْؤِمُنوَن 
يِن َوِلُينِذُروا  ُهوا ِفي الِدّ ْنُهْم َطاِئَفٌة ِلَّيَتَفقَّ ًة َفَلْوال َنَفَر ِمن ُكِلّ ِفْرَقٍة ِمّ ِلَينِفُروا َكافَّ

َقْوَمُهْم إَذا َرَجُعوا إَلْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَن{ ]التوبة: ١٢٢[.
لذلك نقول: إن االنخ���راط في املجتمع، واالندماج فيه، 
والتعرف على مكوناته ومؤثراته، ودراسة الظواهر االجتماعية، 
ومعرفة أسبابها، واملساهمة في دوائر اخلير، ومحاولة التوسع 
فيها على هدى وبصيرة، وعدم تش���كيل أجس���ام بعيدة عن 
املجتمع، منفصلة عن���ه، وإقامة هياكل وكيانات وخيام خارج 

��1 فقه الواقع، د.ناصر العمر.
��2 املعجم الكبير للطبراني.  

��3 صناعة الفكر، مجلة البيان، عدد 28.

املجتمع واحلياة، أو الس���ير خلف املجتمع ورصد تصرفاته 
واحلكم عليها، بدل الدخول في املجتمع وإغرائه بفعل اخلير، 

هو سبيل اخلروج ومعاودة إخراج األمة من جديد. 
وكل ذل���ك ال يتأتَّ���ى إال بعلِم وفقِه الواق���ع. لقد أصبح 
»الوعي بالواقع«، أو »فقه املجتمع«، علماً له أدواته ووس���ائل 
قياسه، بل نس���تطيع أن نقول: إنه أصبح خالصة ملجموعة 
علوم إنسانية واجتماعية وتاريخية، ولم تعد تنفع معه النظرة 

العابرة، أو املالحظة اآلنية، أو األُمنية املخلصة. 
م  وقد ال نكون بحاجة إلى إثبات أن علوم فقه الواقع تتقدَّ
بسرعة، وتتأصل بشكل مذهل، وتتشعب إلى ُشَعب تخصصية 
دقيقة، في محاولة لتغطية جميع مساحات احلياة؛ ففي علم 
االجتماع واملجتمع بات هناك علوم اجتماع متنوعة بحس���ب 

موضوعاتها في امليادين السياسية واالقتصادية... 
وعلوم اإلنس��ان بلغ���ت ش����أواً، وب��دأت تض��ع ي�دها 
على حقائق ال ميك�ن جت��اه�لها وال جتاوزها.. وعلم النفس 
يتق���دم ليدخل املواقع كلها، ويحتل مكانه، ويدلي بش���هادته 
على كل حالة، ولعلنا نقول: إنه جتاوز إمكانية قراءة احلاضر 
إل���ى محاولة صناعة املس���تقبل، وحتضير الن���اس له برفع 

اهتماماتهم وتشكيل أهدافهم. 
حتى إنه ميكن القول: إن وس���ائل وأدوات س���بر حقيقة 
املجتمع، وكش���ف خفاياه، ومعرفة واقعه، وحتديد وجهاته، 
أصبح���ت علوم���اً. فعل���م اإلحص���اء وحص���ر اإلمكانات 

لتكوي���ن »أول���ي األلب���اب« 
ووعي  عل���م  إل���ى  نحت���اج 
بالواق���ع؛ ذلك أن علوم فقه 
الواقع اليوم أشبه بالحواس 
والنواف���ذ العقلي���ة للفئ���ة 
الت���ي تس���عى للتمكي���ن 

لدين اهلل، عز وجل. 
والفئة التي تفتقد المعرفة 
بفقه الواقع في عالم اليوم 
فئ���ة تعيش في ما يش���به 

مدارس الصم والبكم.
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واالستطالعات واملسح والبحث االجتماعي بوسائل منهجية 
للتق���ومي والقياس لم يع���د أرقاماً جام���دة، وإمنا يعبِّر عن 
مؤش���رات ويحمل دالالت ال ميكن جتاهلها عند أي دراس���ة 
أو تخطيط أو جتديد أو تنمية للموارد البش���رية واملادية... 
فل�م يع�د علم اإلحص�اء أداة ووس���يلة، وإمن�ا أصبح مقوِّماً 

ال ميكن جتاوزه. 
حت���ى إن اس���تطالع ال���رأي والتعرف عل���ى التحوالت 
االجتماعي���ة وأس���بابها، أصبح علماً وفن���اً ال يقتصر على 
 ق���راءة احلاضر وإمنا يتج���اوز إلى التأثير في���ه وتوجيهه. 
وليست االستبيانات وفنية وضعها وما يطرح فيها من أسئلة، 
ل إليه من نتائج، بأقل شأناً في فقه الواقع وامتالك  وما يُتوصَّ
مفاحت���ه، والدخول إلي���ه من أبوابه، بعي���داً عن املجازفات 

واخلبط األعشى��1. 
تها، هو:  وف���ي دول الغرب اآلن جند أن الس���ر ف���ي قوَّ
�ت�ك�ام����ل الفك���ر والسياس���ة، واعتماد رج���ال التخطيط 
مه رجال  والتنفيذ في دوائر السياس���ة واإلدارة على ما يقدِّ
الفك���ر العاملون في مراك���ز البحوث والدراس���ات خ�الل 
ال�ل�ق�����اءات ال��دوري����ة التي جتمع بني الفريقني ملناقش���ة 
وتق���ومي القضايا الداخلية واخلارجي���ة؛ ففي بلد كالواليات 
املتحدة هناك حوالي تس���عة آالف مركز بحوث ودراس���ات 
متخصصة في بحث ش���ؤون السياسة واالجتماع واالقتصاد 

والثقافة والتربية���2.
3 - الوعي بالواقع وفتح امللفات: 

تتبنَّى حركة اإلحياء اإلسالمي التي تسعى للتمكني لدين 
الله في األرض سياس���ة فتح امللفات. وسياسة فتح امللفات 
في الواقع، هي أننا نقوم بفت���ح ملفات للموضوعات الهامة 
والشائكة التي تواجه األمة وتواجه الفئة املسلمة، ونترك هذه 
امللفات مفتوحة الستيعاب املس���تجدات الطارئة واملتغيرات 
احلادث���ة في مثل هذه العقبات والتحديات، والهدف من فتح 
امللفات، هو »حل املغاليق املختلفة التي تواجه العمل اإلسالمي 
واكتس���اب اخلبرة الالزمة للعمل اإلس���المي للتعاطي َوْفق 
املتغيرات املختلفة«؛ حتى يس���تطيع العمل اإلسالمي مواكبة 
املتغي���رات، وبإذن الله يكون هو الب���ادئ بصناعة احلدث ال 
أن يك��ون املس���تق��بل له، وحت��ى ال يفاجأ العمل اإلسالمي 
مبش���اكل لم تكن في احلس���بان عند الوصول إلى التمكني، 
ب���إذن الله. وامللف���ات التي ينبغي أن تفت���ح كثيرة ومتجددة 

حسب حاجة العمل اإلس���المي؛ فهي ليست ملفات ورقية؛ 
ولذلك فإن سياسة فتح امللفات ينبغي أن تكون سياسة عملية 
وليس���ت نظرية؛ وإن كان الدور النظري له بُْعد ليس بالهني، 
ولك���ن البُع���د الواقعي في فتح امللفات يضف���ي على فتحها 
مصداقية ويس���اعد في إيجاد احللول الصحيحة بعيداً عن 
التنظير األجوف، وعلى س���بيل املثال؛ فإنه ينبغي عند فتح 
ملف �النصارى� في البلدان التي تعلو فيها وتيرة الصراع مع 
النصارى والصراع الطائفي، مثل: مصر والسودان ولبنان... 
وغيرها من الدول أن نكون متابعني آلراء وشبهات النصارى 
من خالل مواقعه���م اإللكترونية، ومن خالل غرف البالتوك 
املختلفة والتعرف على ش���بهاتهم الت���ي يثيرونها بني الفينة 
واألخرى، والتعرف على مؤسساتهم وحضورهم في األحزاب 

وتسليحهم ودرجة استفزازهم للمسلمني.
 ومث���ل ذلك اخلط���اب الَعلماني والتط���ور احلادث فيه 
ونوعه: إن كان خطاباً واضحاً غير ملتبس أو خطاباً ملتبساً 
هاً غير واضح، وذلك حتى ال تنخدع الفئة املسلمة وهي  مموَّ
ال تدري أو يُسَرق كفاحها، نتيجة غفلة أهل احلق عن تدبير 

أهل الباطل وسوئهم.
وم���ا دام أن مثل هذه األبحاث ل���م تُطَبع فال فائدة من 
اإلحالة عليها، وقس عل���ى ذلك باقي امللفات التي ينبغي أن 
تُفتَح، وال شك أن هذا يتطلب من العاملني لإلسالم �امتالك 
الق���درة على التعامل مع املجتمع���ات، واالنفتاح املتزن أكثر، 
وف�ت�������ح منافذ جدي���دة للدعوة، وامتالك َق���ْدٍر أكبر من 
املرونة، مع اإلبص���ار الكامل والدقي���ق واألمني لألهداف، 

والتقدير لإلمكانيات... 
وال يعني هذا بحال من األحوال أن يكون دعاة اإلس���الم 
ف اإلس���الميون  دم�����اً ج�دي���داً ف�ي قوة الباطل أو أن يوظَّ
لغير األهداف اإلس���المية، وإمنا يعني: النزول إلى الساحة، 
وَفْهم واقع الناس؛ حتى يجيء األخذ بيدهم ثمرة لهذا الفهم؛ 
ذلك أن الن���اس هم محل الدعوة، وهم جديرون بالش���فقة 

واإلنقاذ��3.
ويحتاج علم الوعي بالواقع وفقهه إلى شيئني مهمني:

1 - سعة االطالع:

نظراً لتش���عُّب هذا العلم وشموله؛ فقد يحتاج املتخصص 

��3 د.محمد محمد بدري، �حتت رأية أهل السنَّة واجلماعة�.
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فيه إلى كثير من الفنون، س���واء العلوم الش���رعية: كالعقيدة 
والفق���ه، أو العلوم االجتماعية كالتاري���خ، أو العلوم املعاصرة: 
ر في أي علم من  كالسياس���ية واإلعالم... وهلمَّ جراً. وإذا قصَّ
هذه العلوم أو غيرها مما يحتاج إليه، فس���ينعكس ذلك س���لباً 
على قدرته على فقه الواقع، وتقومي األحداث، واحلكم عليها. 

2 - التجدد واالستمرار: 

إن هذا العلم يحتاج إلى قدرة فائقة على املتابعة، والبحث 
في كل جدي���د؛ فهو يختلف عن كثير م���ن العلوم كما بيَّنُت 
آنف���اً؛ لذا ينبغي للمتخصص أن يكون لديه دأب فال يَكلُّ من 
متابعة األحداث، ودراسة أحوال األمم والشعوب؛ فلو انقطع 
ع���ن ذلك فترة من الزمن أثَّر ذلك على حتصيله وقدرته في 
َفْهم مجريات األحداث وتقوميها؛ فهو أش���به بالطبيب الذي 
ج في  عليه أن يتاب���ع كل جديد في مهنته؛ فلو أن طبيباً تخرَّ
اجلامعة منذ عش���ر س���نوات، وكان يعالج الناس من خالل 
دراس���ته املاضية، دون النظر ملا اس���تجد من مخترعات في 
وس���ائل العالج، وما اكتُِشف من أدوية، ألصبح طبيباً متخلفاً 
ْك���ب؛ فجديد اليوم يصبح قدمياً ف���ي الغد وهكذا.   عن الرَّ
وال أبالغ إذا قلت: إن الذي ينقطع عن متابعة األحداث بضعة 
أش���هر يحتاج إلى فترة مكثفة ليتمكن من مالحقة األحداث 
من جدي���د، وبخاصة في عصرنا احلاضر، الذي أصبح فيه 
العال���م كقرية واحدة صغيرة؛ ما يقع في ش���رقه يؤثر يومياً 
في غربه، وإذا وقع حادث ذو بال في أمريكا أثر على أسواق 
اليابان في اليوم نفس���ه، وارتفاع األسهم في �وول ستريت� 

بلندن، يؤثر على قيمة الفول في البرازيل��1.

��1 فقه الواقع للشيخ ناصر العمر، وهو على الرغم من كونه مبحثاً صغير احلجم إال أنه 
يحوي فوائد كثيرة جداً.

الواق��ع: فق��ه  جتاه��ل  عل��ى  املترتب��ة   اآلث��ار 
إذا جتاهلَت الواقع متاماً فرمبا فاتك:

1 - سد الذرائع:
وهي قاعدة أصيلة وركن ركني من أركان الشريعة��2، فقد 
تقع في كثير من الزلل بسبب عدم النظر في املآالت. والنظر 

في املآالت معتبر شرعاً وبه تصح الفتوى��3.
2 - اعتبار املناط اخلاص: 

فكل رس���ول يدع���و إلى عبادة الله وحده ال ش���ريك له 
وإيجاب الفرائض والنهي ع���ن احملرمات. وهناك محرمات 
أبدية خالدة ال تختلف من رسالة إلى أخرى، وهناك فرائض 
ال تخلو منها رس���الة، ومع ذلك جن���د أن القرآن يركز على 

قضايا معينة في رساالت معينة. 
والرسول # في س���بيل بيان القواعد الش���رعية يتن�اول 
كل احمل�رم���ات وكل الفرائ���ض ويضعها ف���ي مكانها الصحيح 
في نطاقها الديني. وفي معاجلة االنحرافات الواقعية ينش���غل 
بقضايا معيَّنة هي االنحرافات القائمة بالفعل ال غيرها؛ بحيث 
تكون ه���ي ودعوة التوحيد صلب حواره معه���م، وذلك في مثل 
قوله - تعالى -: }َوإَلى َمْدَيَن َأَخاُهْم ُش����َعْيًبا َقاَل َيا َق����ْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما 
ْن إَل����ٍه َغْيُرُه َوال َتنُقُص����وا اْل�ِمْكَياَل َواْل�ِميَزاَن إِنّي َأَراُك����م ِبَخْيٍر َوإِنّي  َلُكم ِمّ
ِحيٍط #^٨٤^#( َوَيا َق����ْوِم َأْوُفوا اْل�ِمْكَياَل َواْل�ِميَزاَن  َأَخ����اُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم مُّ
ِباْلِقْس����ِط َوال َتْبَخُسوا النَّاَس َأْش����َياَءُهْم َوال َتْعَثْوا ِفي اأَلْرِض ُمْفِسِديَن #^٨٥^#( 
ْؤِمِننَي َوَم����ا َأَنا َعَلْيُك����م ِبَحِفيٍظ{ ]هود:  ����ُت اللَّ����ِه َخْيٌر لَُّك����ْم إن ُكنُتم مُّ َبِقيَّ
 ٨٤ - ٨٦[، ومث���ل هذا مع قوم لوط، م���ع اختالف االنحرافات. 
يقول الشاطبي في »املوافقات«: »فمن ذلك أن النبي # سئل في 

��2 انظر إعالم املوقعني البن القيم.
��3 انظر املوافقات، اجلزء الرابع.

إن ه��ذا العلم يحتاج إلى ق��درة فائقة على المتابع��ة، والبحث في كل جديد؛ 
فه��و يختل��ف عن كثير من العلوم كما بينُت آنفًا؛ ل��ذا يلزم المتخصص أن يكون 

لديه دأب ال يَِكلُّ من متابعة األحداث، ودراسة أحوال األمم والشعوب
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ف بذلك في بعض  أوقات مختلفة عن أفضل األعمال وخيرها، وعرَّ
األوقات من غير سؤال؛ فأجاب بأجوبة مختلفة، كل واحد منها لو 
 ُحِمل على إطالقه أو عمومه القتضى مع غيره التضاد في التفضيل؛ 
ففي الصحيح أنه # س���ئل: أي األعمال أفضل؟ فقال: »إميان 
بالل���ه«. قيل: ثم ماذا؟ قال: »اجلهاد في س���بيل الله«. قيل: ثم 
ماذا؟ قال: »حج مبرور«، وس���ئل #: أي األعمال أفضل؟ قال: 
»الصالة لوقتها«. قال: ثم أي؟ قال: »بر الوالدين«. قال: ثم أي؟ 

قال: »اجلهاد في سبيل الله«.
وفي النس���ائي عن أبي أمامة: أتي���ت النبي #، فقلت: 
ُمْرِن���ي بأمر آخذه عنك، قال: »علي���ك بالصوم؛ فإنه ال مثل 
له«، وفي الترم���ذي: أيُّ األعمال أفضل درجة عند الله يوم 
القيامة؟ قال: »الذاكرون الله كثيراً والذاكرات«، وفي البزار: 
أي العبادة أفضل؟ قال: »دعاء املرء لنفس���ه«، وفي الترمذي 
أيضاً: »ما من شيء أفضل في ميزان العبد املؤمن يوم القيامة 
من ُخلُق َحَس���ن«، وفي الصحيح: »وما أُعطي أحد عطاًء هو 
خير وأوس���ع من الصبر«، وفي الترمذي كذلك: »خيركم من 
تعلَّم القرآن وعلَّمه«، وفيه: »أفضل العبادة انتظار الَفَرج«... 
إلى أشياء من هذا النمط، جميعها يدل على أن التفضيل ليس 
مبطلق، ويُشِعر إشعاراً ظاهراً بأن القصد إمن�ا هو بالنس�بة 
للوقت أو إلى حال الس���ائل؛ وقد دعا # ألَنَس بكثرة املال 
فبورك له فيه، وقال لثعلبة: »قليل تؤدي ُشْكَره خير من كثير 
ال تطيقه«��1، وقال ألبي ذر: »يا أبا ذر! إني أراك ضعيفاً، وإني 
َرنَّ على اثنني وال تولَّنَيَّ مال  أحب لك ما أحب لنفسي؛ ال تأمَّ
يتيم«��2. ومعل���وم أن ِكال العملني من أفضل األعمال ملن قام 
فيه بحق الله، وقد قال في اإلمارة واحلكم: »إن ال�ُمْقِسطني 
عند الله على منابر من نور عن ميني الرحمن«��3، وقال: »أنا 
وكافل اليتيم كهاتني في اجلنة«��4، وفي الصحيح: »أن أناساً 
جاؤوا إلى النبي # فق�الوا: إنا جند في أنفس���نا ما يتعاظم 
أحدن���ا أن يتكل�م به. قال: »وقد وجدمتوه؟« قالوا: نعم! قال: 
»ذل���ك صريح اإلميان«، وفي حديث أخر: »من وجد من ذلك 
شيئاً فلْيقْل: آمنت بالله«، وعن ابن عباس في مثله قال: »إذا 
اِهُر َواْلَباِطُن  ُل َواآلِخُر َوالظَّ وجدت شيئاً من ذلك، فقل: }ُهَو اأَلوَّ
َوُهَو ِبُكِلّ َش���ْيٍء َعِلي���ٌم{ ]احلدي���د: ٣[« فأجاب بأجوبة مختلفة 

والعارض كله واحد. 

��1 املعجم الكبير للطبراني.  
��2 رواه مسلم.  
��3 رواه مسلم.  

��� سنن أبي داود.  

وَقِبل # من أبي بكر ماله كلَّه، وندب غيره إلى اس���تبقاء 
بعضه وقال: »أمسك عليك بعض مالك؛ فهو خير لك«��5، وجاء 
ها في وجهه. وعن أبي رجاء  آخ���ر مبثل بيضة من الذهب فردَّ
العطاردي قال: قلت للزبير بن العوام: ما لي أراكم - يا أصحاب 
محمد - من أخف الناس صالة ؟ قال: نبادر الوس���واس. ه�ذا 

مع أن التط�ويل مستحب ولك�ن جاء ما يعارضه«... إلخ��6.
ويعرِّف الش���اطبي ه���ذا املناط اخل���اص، فيقول: »هو 
نظر في كل مكلَّف بالنس���بة إلى ما وق���ع عليه من الدالئ�ل 
التكليفي���ة؛ بحي���ث يتعرف منه مداخل الش���يطان ومداخل 
الهوى واحلظوظ العاجل�ة؛ حت���ى يلقيها �يقصد التكاليف� 
ه���ذا املجتهد على ذلك املكلَّف مقيدة بقيود التحرز من تلك 
املداخل، هذا بالنس���بة إلى التكليف املنحتم وغيره، ويختص 
غير املنحتم بوجه آخ���ر: وهو النظر فيما يصلح بكل مكلَّف 
في نفس���ه بحسب وقت دون وقت، وحال دون حال، وشخص 
دون ش���خص؛ إذ النفوس ليست في قبول األعمال اخلاصة 

على وزن واحد كما أنها في العلوم والصنائع كذلك«��7.
3 - جتاه��ل الواق��ع رمب��ا أدى إىل تق��دمي اإلس��الم 
للن��اس يف ص��ورة نظري��ة جم��ردة ال ترتب��ط ارتباط��ًا 
وثيق��ًا باحلي��اة والس��لوك اليوم��ي: وه���ذا على العكس 
من طريقة الق���رآن: }َوُقْرآًن���ا َفَرْقَن���اُه ِلَتْق���َرَأُه َعَلى النَّ���اِس َعَلى 
ْلَن���اُه َتنِزي���اًل{ ]اإلس���راء: ١٠٦[ ال���ذي أخرج للناس  ُمْك���ٍث َوَنزَّ
عقي���دة من خ���الل حرك���ة اجلماعة وأحداثه���ا وصراعها 
م���ع غيرها ومنوها وتفاعلها مع نفس���ها وغيرها... وأخرج 
 للناس جماعة م���ن خالل تأصيالت العقي���دة وتوجيهاتها.
فرب���ط بني احلدث والتوجيه ربط���اً دقيقاً مع احلفاظ على 
د توجيهات العقيدة وق���وة تأصيلها إذا م���ا أردت أن  جت���رُّ

تستخلصها من التنزيل. وهذا أمر في منتهى األهمية��8. 

��5 رواه البخاري
��6 املوافقات، ج�، ص 99 - 103. بتصرف يسير.

��7 املوافقات، ج�، ص 98.
الداعية والباحث ومبادئ يلتزم بها� من مقدمة كتاب: »حد  انظر �آداب يتحلى بها   �8�

اإلسالم وحقيقة اإلميان« للشيخ عبد املجيد الشاذلي.

تجاه���ل الواق���ع ربم���ا أدى 
إلى تقديم اإلس���ام للناس 
في ص���ورة نظرية مجردة ال 
ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحياة 

والسلوك اليومي
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] قضايا تربوية [

يقول الله - عز وجل - في كتابه العزيز، وهو أصدق القائلني: }ُهَو الَِّذي َأْرَس���َل َرُس���وَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْل�َحِقّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى 
ِه َوَلْو َكِرَه اْل�ُمْشِرُكوَن{ ]التوبة: ٣٣[. يِن ُكِلّ الِدّ

فالله - عز وجل - أرس����ل رس����وله بهذا الدين احلق ليظهر على سائر األديان، ال لينزوي ويندرس، وهذا الظهور: 
ظهور معنوي باحلجة والبرهان، وظهور مادي بالقوة والتمكني والغلبة كما في الصحيح عن رسول الله # أنه قال: »إن 

الله زوى لي األرض مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها« ��1. 
وال يعارض هذا الظهوَر الذي قرره الله - سبحانه - في كتابه كوُن املسلمني في ضعف في بعض األماكن واألزمان؛ 
فذلك ش����يء مؤقت ال يدوم.. وال يلبث أن يزول، ويجدد الله لألمة دينها ويعلي ش����أنها، وليس أدلَّ عل�ى ذل�ك م�ن أن 
املس�يح بن مرمي - عليه السالم - حني ينزل إلى األرض في أواخر الزمان يحكم باإلسالم، ويكون كرجل من أصحاب 
محم����د #، ويكون ذلك ظهوراً لهذا الدين بال ش����ك. أما اندراس الدين وذهاب����ه بالكلية فذلك ال يكون إال في نهاية 
الزمان، قبيل قيام الس����اعة، وذلك حني يأذن الله - عز وجل - بإنه����اء احلياة على هذه األرض وإقامة القيامة؛ ففي 
صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - ق��الت: سمع��ت رسول الله # يقول: »ال يذهب الليل والنهار حتى تُعَبد 
الالت والعزى«، فقلت: يا رسول الله! إن كنُت ألظن حني أنزل الله - عز وجل -: }ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْل�َحِقّ 
. قال: »إنه س����يكون من ذلك ما ش����اء الله - عز وجل  ِه َوَلْو َكِرَه اْل�ُمْش���ِرُكوَن{ ]التوبة: ٣٣[. أن ذلك تامٌّ يِن ُكِلّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الِدّ
- ثم يبعث الله ريحاً طيبة فيتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إميان، فيبقى من ال خير فيه، فيرجعون 

إلى دين آبائهم« ��2.

 ��1 أخرجه أحمد: �278/5 ، رقم �22��8 ، ومسلم: ��/2215 ، رقم �2889.
 ��2 أخرجه مسلم: �182/8، رقم �7�83.

د. هشام عبد القادر عقدة

لن�ا ذنوبنا ربن�ا اغف�ر 
و إس�رافنا ف�ي أمرنا
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] قضايا تربوية [
فهؤالء هم شرار اخللق الذين تقوم عليهم الساعة، وذلك 
- كما قلنا - إمنا يحدث في نهاية الزمان متهيداً ألخذ الله ملن 
بقي على األرض إلقامة القيامة، وال يعارض اآلية التي أخبرت 
قها على توالي  بظهور الدين؛ إذ هذه احلقيقة ال شك في حتقُّ
القرون منذ بعثته # وإلى نزول عيسى بن مرمي إلى األرض، 
رغم تربُّص الكافرين ومتنِّيهم ذهاب هذا الدين وعملهم على 
إخماده: }ُيِري����ُدوَن َأن ُيْطِفُئوا ُنوَر اللَِّه ِبَأْفَواِهِه����ْم َوَيْأَبى اللَُّه إالَّ َأن ُيِتمَّ 
ُنوَرُه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن #^٣٢^#( ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْل�َحِقّ 

ِه َوَلْو َكِرَه اْل�ُمْشِرُكوَن{. ]التوبة: ٣٢ - ٣٣[ يِن ُكِلّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الِدّ
إن قلوبنا ينبغي أن متتلئ ثقة ويقيناً بذلك اخلبر الصادق 
من الله - عز وج��ل - وذلك القض��اء ال��ذي ال يُ��َردُّ حت��ى 
ال نيأس ونتخاذل، وكم كانت ثقة رسول الله # بأن الله ال بد 
ناص���ٌر دينه ومتمٌّ أمره، ولو بعد حني؛ فقد روى اإلمام أحمد 
عن عدي بن حامت - رضي الله عنه - أن رسول الله # قال 
له: »أما إني أعلم ما الذي مينعك من اإلس���الم، تقول: إمنا 
اتََّبعه َضَعفة الناس ومن ال قوة له، وقد َرَمتهم العرب، أتعرف 
احليرة؟« قال ع���دي: لم أَرها وقد س���معت بها. فقال #: 
ن الله هذا األمر حتى تخرج الظعينة  »فوالذي نفسي بيده ليُتمَّ
من احليرة حتى تطوف بالبيت من غير ِجَوار أحد، ولتفتحن 
كنوز كس���رى بن هرمز!« قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: »نعم! 

كسرى بن هرمز، وليُبذلنَّ املال حتى ال يقبله أحد« ��1.
ق����ال عدي بن حامت: �فهذه الظعين����ة تخرج من احليرة 
فتط����وف بالبيت من غير ِجوار أح����د، ولقد كنت فيمن فتح 
كنوز كس����رى بن هرمز، والذي نفس����ي بيده! لتكونن الثالثة؛ 
ألن رس�����ول الل�ه # قد قالها. وق�د حدث����ت الث�الث�ة ف�ي 
عه��د عمر بن عبد العزيز، رحمه الله؛ حيث كان يبعث عامله 
بالصدقات فيط����وف بها في البالد وال يجد من يقبلها حتى 

يرجع بها كما هي�.
ر بهذه البشارات  وال يظن أحد أن رسول الله # لم يبشِّ
����ر مبثل هذه  إال وهو على أعتاب النصر وبدايته، بل كان يبشِّ
البش����ارات في أحلك الظروف وفي أوقات عصيبة ش����ديدة 
تتزلزل فيه����ا اجلبال وينفذ فيها الي����أس إلى القلوب، نعم! 
كان����ت تصدر منه # كلمات الواثق بنصر الله وهو يعاني مع 
أصحابه صنوف األذى والش����دائد، ولكنه # لم ييأس ولم 

 ��1 أخرجه أحمد: ��/377 ، رقم �19397 ، واحلاكم: ��/�56 ، رقم �8582 وقال: 
صحيح على شرط الشيخني. 

يتردد في املضي حتى املوت في سبيل إعالء أمر الله... ولقي 
في ذلك صنوفاً من املقاوم����ة واإليذاء: تارة بالترغيب وتارة 
بالترهيب، ت����ارة بالوعد وتارة بالوعيد؛ فما َوَهن وما ضعف 
وما استكان. جاء املشركون إلى عمه أبي طالب يطلبون منه 
أن يكف محمداً # عن دعوته، فقال أبو طالب: يا ابن أخي! 
قد جاء قومك يزعم����ون أنك تأتيهم في كعبتهم وفي ناديهم 
تُس����ِمُعهم ما يؤذيهم، فإن رأيَت أن تكف عنهم. فحلَّق ببصره 
إلى السماء، فقال: »والله! ما أنا بأقدر أن أدع ما بُعثُْت به من 

أن يشعل أحدكم من هذه الشمس شعلة من النار« ��2.
إن����ه ثبات أي ثب����ات، وعزمية وُمِضي إلظه����ار أمر الله، 
هوه وصدوا الناس وشغلوهم عنه  عابوه وهمزوه وملزوه، وس����فَّ
باألحاديث الباطلة، ورموه باجلنون والسحر والكهانة، واعتدوا 
عليه باأليدي محاولني خنقه تارة، وَقتْله باحلجارة مرة أخرى، 
وجتويعه ومن معه من املس����لمني، ولقي ما لم يلَق أحدنا اليوم 
شيئاً منه، ولك أن تتخيل الدماء تسيل من قدميه # والسفهاء 
يالحقونه باحلجارة، ولك أن تتصور املشركني حوله يجذبونه 
وأحدهم آخ����ٌذ مبجمع ردائه يريدون خنقه. كل ذلك وهو # 

يزداد قوة وثباتاً وإصراراً وثقة بوعد الله ونُصَرته.
أما أصحابه؛ فقد ذاقوا الكثري؛ فكان بالل ُيخَرج 
إذا محي��ت الظه��رية َفُيطرح على ظه��ره يف بطحاء 
مكة وتوضع الصخرة العظيمة على صدره، ويقال له: 
ال تزال هكذا حىت متوت أو تكفر مبحمد وتعبد الالت 
والع��زى، فم��ا كان من بالل وهو يف ذل��ك البالء إال أن 
يقول: أحد أحد، وكان عمار بن ياسر ووالداه خيرجهم 
املشركون إذا محيت الظهرية يعذبوهنم يف رمضاء مكة، 
فيمر هبم رس��ول اهلل # وال يستطيع أن يدفع عنهم 
ش��يئًا فيقول: »صربًا آل ياس��ر! موعدكم اجلنة« )3(.
فال يدور في نفوسهم شك أو تردُّد وهم يرون رسول الله 
# مير بهم فال يدفع عنهم ش����يئاً وال يدفع الله عنهم شيئاً؛ 

حتى َقتَلوا أم عمار، وهي تأبى إال اإلسالم.
قال س����عيد بن جبير: قلت لعبد الله ب����ن عباس: أكان 
املش����ركون يبلغون من أصحاب رسول الله # من العذاب ما 

الهيثمي في   ��2 أخرجه الطبراني في املعجم األوسط: �252/8، رقم �8553، وقال 
باختصار  يعلى  وأبو  والكبير  األوسط  في  الطبراني  رواه   :�8/6� الزوائد  مجمع 

له، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. يسير من أوَّ
 ��3 أخرجه الطبراني: ��303/2 ، رقم �769 . وقال الهيثمي ��293/9: رجاله ثقات. 

وقال األلباني في حتقيقه لفقه السيرة ��103: حسن صحيح. 
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بون  يُعَذرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم والله! إن كانوا ليعذِّ
أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالساً. 
وملا اش����تد عليهم األمر ذهبوا إلى رسول الله # يشكون له، 
كما يقول خباب - رضي الله عنه -: ش����كونا إلى رسول الله 
# وهو متوسٌد بردًة في ظل الكعبة وقد لقينا من املشركني 
ش����دة، فقلنا: يا رس����ول الله! أال تدعو لنا، أال تستنصر لنا؟ 
فقال: »لقد كان َمْن قبلَكم يؤتى بالرجل فيحفر له في األرض 
فيُجعل فيها، ويؤتى باملنش����ار فيوضع على رأس����ه، وميشط 
بأمش����اط احلديد ما دون حلمه وعظمه، ما يصده ذلك عن 
ن الله هذا األمر حتى يس����ير الراكب من  دين����ه، والل����ِه لَيُتمَّ
صنع����اء إلى حضرموت ال يخاف إال الله والذئب على غنمه، 

ولكنكم تستعجلون« ��1. 
واليوم ينظر املس����لم إلى الواقع فإذا به يجد الزمان قد 
اس����تدار كهيئته يوم كان اإلس����الم غريباً أول مرة ويوم كان 

املسلمون مضطهدين...
حتَّى ي�ُدوُر  الزم�اُن  فتئ  وما 

آخ�رونَا ق�وٌم  باملج�ِد  مضى 
وأصبَح ال يَُرى في الرْكِب قوِمي

ِسنينَ�ا ت�ه  أئمَّ ع�اشوا  وق�د 
ينظر املس����لم إلى الواقع فيجد الفساد قد ظهر في البر 

والبحر، ولم تخُل منه ناحية من نواحي حياة الناس:
- فساد في العقائد: من شرك ووثنية وخرافات وخضوع 

لغير الله.
- وفساد في السلوك: من فجور وفواحش وخمور وعري 

ج وحياة كحياة األنعام بل أضل. وتبرُّ
- وفساد في االقتصاد واألموال: من ربا ومكوس وتالُعب 

ونهب وغصب.

داود، وفي صحيح  أبي  األلباني في صحيح  داود: 26�9، وصححه  أبو  أخرجه   �1�  
اجلامع ��50.

- وفس����اد في مختلف أنظمة احلياة: من ظلم وعس����ف 
وسنٍّ لش����رائع ما أنزل الله بها من س����لطان، وذلٍّ للكافرين 
ومواالة ألع����داء الله، وإيذاء ألولياء الل����ه وأجواء من الذلة 

والعبودية لغير الله... 
- وفساد في التعليم: من إماتة وتشويه للدين واستبدال 
الفتنة بالغ����رب أو الش����رق أو العبودية والوالء لش����عارات 
جوفاء... بالدين، وإهماٍل جلو التربية اإلس����المية والقدوة 

اإلميانية... 
أنواع وأشكال متأصلة متمكنة من الفساد في كل ناحية 
من النواحي؛ حتى إن الكثيرين قد يس����اورهم اليأس والشك 
في وعد الله، ويلقي الش����يطان في قلوبهم الوهن والتخاذل 

واخلوف من مواصلة الطريق.
وهنا ال بد أن يفيء أولئك إلى تذكير الله - عز وجل - إذ 
يُّوَن َكِثيٌر َفَما َوَهُنوا ِل�َما َأَصاَبُهْم ِفي  ِبٍيّ َقاَتَل َمَعُه ِرِبّ ن نَّ يقول: }َوَكَأِيّن ِمّ
اِبِريَن{ ]آل عمران:  َسِبيِل اللَِّه َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكاُنوا َواللَُّه ُيِحبُّ الصَّ
١٤٦[، وليتذكر هؤالء قوله - عز وجل -: }َواللَُّه َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه 
َوَلِك���نَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْعَلُموَن{ ]يوس���ف: ٢١[، }َواللَُّه ُمِتمُّ ُنوِرِه َوَلْو 
َكِرَه اْلَكاِفُروَن #!٨!#( ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْل�َحِقّ ِلُيْظِهَرُه 

ِه َوَلْو َكِرَه اْل�ُمْشِرُكوَن{ ]الصف: ٨ - ٩[.  يِن ُكِلّ َعَلى الِدّ
فوع����د الل����ه آٍت ال محالة وهذا الدي����ن ال بد منتصر، 
ناً وانتش����اراً في األرض، وه��ا ه��ي بش������ارة  ولَيزيَدن متكُّ
رس����ول الله # في قوله: »ليبلغن هذا األم����ر ما بلغ الليل 
والنهار، وال يت����رك الله بيت مدر وال وبر إال أدخله الله هذا 
الدين، بعزِّ عزيز أو بُذلِّ ذليل، عزاً يعز الله به اإلسالم، وذالَّ 

يذل به الكفر« ��2.
ق ه����ذا الوعد له مقدمات وأس����باب، منها:  ولك����ن حتقُّ

 ،�1280 رقم   ،58/2� والطبراني:   ،�16998 رقم   ،103/�� أحمد:  أخرجه   �2�  
الزوائد ��1�/6: رجال أحمد رجال الصحيح. واحلاكم:  الهيثمي في مجمع  وقال 

��/�77، رقم �8326، وقال: صحيح على شرط الشيخني.

إن بداية النصر تأتي من داخل النفس وانتصارها 
رها من أدرانها على نفسها وتطهُّ
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أن نك����ون في تقوانا وإخالصنا أه����اًل لذلك، وأن نكون قدم 
صدق في االس����تعداد للثبات والتضحية ف��ي وج��ه الف��نت 

أو املساومات.
إن بداي����ة النصر تأتي من داخل النفس وانتصارها على 
نفس����ها وتطهُّرها من أدرانها، وما أجمل ما ذكره الله - عز 
ا أصيبوا وأوذوا  وجل - عن أتباع األنبياء وما فعلوه وقالوه لَ�مَّ
ِب���ٍيّ َقاَتَل َمَعُه  ن نَّ في س����بيل الله حتى ينصرهم الله: }َوَكَأِيّن ِمّ
يُّوَن َكِثيٌر َفَما َوَهُنوا ِل�َما َأَصاَبُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكاُنوا  ِرِبّ
اِبِريَن #١٤٦#( َوَما َكاَن َقْوَلُه���ْم إالَّ َأن َقاُلوا َربََّنا اْغِفْر َلَنا  َواللَُّه ُيِح���بُّ الصَّ
ُذُنوَبَنا َوإْس���َراَفَنا ِفي َأْمِرَنا َوَثِبّْت َأْقَداَمَنا َوانُصْرَنا َعَلى اْلَقوِم اْلَكاِفِريَن{ 
]آل عمران: ١٤٦ - ١٤٧[؛ أي إنهم اجتهوا إلى داخل نفوس����هم، 
فالتفتوا إلى ذنوبهم ودع����وا ربهم أن يغفرها لهم ويغفر لهم 
كل إسراف وجتاوز حلدوده، وهي التفاتة يغيب ويذهل عنها 
كثير منَّا في وقت الش����دة والفتن����ة، وحني يتطلع إلى النصر 
وَرْفع الفتنة، ثم قالوا: }َوَثِبّْت َأْقَداَمَنا{ وهو أمر كذلك يكون 
ف����ي داخل النفس؛ فالثبات يبدأ من ثبات القلب وطمأنينته. 

نسأل الله أن يرزقنا ذلك وينعم علينا به.
فتل���ك دروس م���ن القرآن نتعل���م منها كي���ف أن بداية 
األش���ياء تكون من داخل النف����س، وأن أي تغيي�ر يج�ب أن 
ُر َما ِبَق����ْوٍم َحتَّى  يبدأ م���ن تغيي��ر ما بالنف���س. }إنَّ اللَّ����َه ال ُيَغِيّ
����ُروا َما ِبَأنُفِس����ِهْم{ ]الرع����د: ١١[؛ فحني يعلم الله منا صالح  ُيَغِيّ
الداخل وسالمة القلب وثباته واالستقامة على دينه وشرعه 
واالنخالع عن التعلق بأي شيء غير الله ودعوته والعيش في 
الدنيا كالغريب أو عابر سبيل... حني يعلم الله منا ذلك ينقل 
خطانا بعنايته وحفظ��ه ويك��رمنا مبعيته ونصره، كما قال - 
ْحِسُنوَن{  الَِّذيَن ُهم مُّ سبحانه وتعالى -: }إنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتََّقوا وَّ

]النحل: ١٢٨[.
ومن هنا نعلم أهمية تلك الوصايا اجلامعة العظيمة التي 
كان رس����ول الله # يبني بها أصحاب����ه ويؤهلهم بها إلحراز 

الفوز والس����عادة في الدنيا واآلخرة. سأله رجل أن يقول له 
في اإلسالم قوالً ال يسأل عنه أحداً بعده، فقال له #: »قل: 

آمنت بالله، ثم استقم« ��1.
وم����ن ذلك قوله # آلَخر: »ات����ِق الله حيثما كنت، وأتبع 

السيئة احلسنة متحها، وخالق الناس بخلق َحَسن« ��2.
وقول����ه البن عمر: »كن في الدني����ا كأنك غريب أو عابر 

سبيل« ��3.
وقوله لرجل سأله عن شيء يتشبث به: »ال يزال لسانك 

رطباً من ذكر الله« ��4.
وقول����ه البن عباس: »احفظ الل����ه يحفظك، احفظ الله 
جتده جتاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن 
بالله، واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بش����يء لم 
ينفعوك إال بش����يء قد كتبه الله ل����ك، وإن اجتمعوا على أن 
يضروك بش����يء لن يضروك إال بش����يء قد كتبه الله عليك، 

ُرفَعت األقالم وجفت الصحف« ��5.
اللهم ارزقنا إمياناً راسخاً، ويقيناً صادقاً، وصبراً واسعاً، 
اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإس����رافنا ف����ي أمرنا، وثبت أقدامنا، 

وانصرنا على القوم الكافرين.

 ��1 أخرجه أحمد: ��13/3 رقم ��15�5 ، وقال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح 
على شرط الشيخني.

صحيح  في  األلباني  وحسنه   ،  �2791� والدارمي:   ،  �1987� الترمذي:  أخرجه   �2�  
اجلامع: ��97. 

 ��3 أخرجه البخاري: ��6�16، كتاب الرقاق.
 ��� أخرجه الترمذي: ��3375، وابن ماجه: ��3793، وصححه األلباني في صحيح 

الترمذي: ��2687.
 ��5 أخرجه الترمذي: ��2516 وقال : حسن صحيح ، وصححه األلباني في صحيح 

اجلامع: ��7957.

أي تغييـر يجـــب أن يبدأ من تغييــر ما بالنفس. 
ُروا َما ِبَأنُفِسِهْم{ ]الرعد: ١١[ ُر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغِيّ }إنَّ اللََّه ال ُيَغِيّ

الثبات يبدأ من ثبات القلب وطمأنينته
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متثل القراءة عام���اًل مهّماً في بناء 
الشخصية؛ فهي من أهم أدوات حتصيل 
العلم الش���رعي ووس����ائله، بل ال غنى 
لطال���ب العلم عنه���ا؛ إذ بها يعرف أهَل 
العل���م وس���يَرهم وأخباره���م، ويتعرف 

مصادره، وتصنيفه وتبويبه.
كما أنها أداة لبناء الفرد في تخصصه 

واستيعابه ملجاالته ومهاراته.
ي  وهي - ع���الوة على ذل���ك - تنمِّ
خبرات الق����ارئ ومه�اراته؛ حت�ى خ�ارج 
لع أوس���ع  ح��دود ما يقرأ؛ فالقارئ املطَّ
أفقاً وأنض���ج في التعامل م���ع مواقف 
احلياة الفردية واألس���رية واالجتماعية، 
وأقدر على حل مشكالته وتنظيم أفكاره.
ي لغت���ه؛ فالقارئ أقدر على  وهي تنمِّ
الفهم السليم، والتعبير املستقيم من غيره.

وهي من أنفع م���ا يُقضى به الفراغ 
حني يَحُسن االختيار.

الناش���ئة، وطلبة  واقع  ف���ي  ل  واملتأمِّ
اجلامعات، بل في واقع كثير من املنتسبني 
للعلم الشرعي يرى أن القراءة لم تأخذ حقها 
الكافي من االهتمام؛ فكثير منهم يس���تثقل 

ل أعب���اء القراءة ويخلد إلى الكس���ل  حتمُّ
والراحة، أو مييل إلى النشاطات السلبية: 
كاالستماع ومش���اهدة القنوات الفضائية، 
أو التجول عبر صفح���ات اإلنترنت، ولعل 
واقع سوق النشر خير شاهد على ما تعانيه 

القراءة من ضمور ومزاحمة.
ومهما كانت جدية املواد التي يتعرض 
لها املتابع للبرامج اإلعالمية، واملتصفح 
لش���بكة اإلنترن���ت؛ فه���ي تفتقر - في 
األغل���ب - إلى العمق والرصانة، كما أن 
املتلقي ال ميلك التركيز الكافي والتفاعل 
مع ما يسمع ويشاهد أو يتصفح؛ ناهيك 
ع���ن قصورها كبدي���ل لتحقيق وظائف 
القراءة؛ واجل���ادون في بناء مجتمعاتهم 
يس���عون إلى توجيه الواقع ما أمكن بدالً 

من االكتفاء بالتكيف معه.
إن حجم التحديات التي يعانيها اجليل 
القادم يجعل الواقع احلالي بحاجة إلى 
أكبر  تعزيزاً  ويتطلب  التغيير اجلوهري، 
ألدوات بناء الشخصية؛ فكيف إذا كانت 
أهم أدوات البناء الش���خصي �القراءة� 

تعاني من نكسة وتراجع؟

ورغ���م أهمي���ة التوظي���ف الفاعل 
للتقنية، واس���تثمار املصادر التي حتظى 
بإقبال اجليل اجلدي���د، إال أنه ال بديل 
عن التفكي���ر اجلاد في تنش���ئة اجليل 

القارئ، وإعادة االعتبار للقراءة.
وم���ن أول ما يحقق ذل���ك أن يكون 
املربُّون قدوة في الق���راءة، وأن يوظفوا 
ما يقرؤونه في التحفيز املباش���ر وغير 
املباش���ر لطالبه���م على الق���راءة؛ وإال 

ففاقد الشيء ال يعطيه.
كما أنه مم���ا يعزز تنش���ئة اجليل 
الق���ارئ االعتناء بإنتاج م���واد ناضجة 
وشيِّقة ومبسطة للطفل والشاب والفتاة، 

زة. وتفعيل البرامج احملفِّ
كما يجدر باملهتمني بالشأن اإلعالمي 
توظي���ف البرامج اإلعالمي���ة في تعزيز 
القراءة بدالً م���ن أن يتحول اإلعالم إلى 
منافس يحتل مس���احة أكبر من اهتمام 
اجلمهور على حس���اب الق���راءة، وبقدر 
ما متل���ك البرامج اإلعالمي���ة من إثارة 
وجاذبية؛ فإنه م���ن املمكن توظيف ذلك 
كله في استثارة همة اجليل نحو القراءة.

] تأمالت تربوية [

ال بديل عن 
القراءة

د. حمم��د بن عبد اهلل الدويش
d w e e s h @ d w e e s h . c o m
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حرب 
التوقعات

العالق���ات اإلنس���انية تُبنى في كثير م���ن جوانبها على 
���ا توقعاتنا عنه، فإن  التوقع���ات ، وعندما يحقق ش���خٌص مَّ
ش���عوراً بالرضا عنه يتول���د، ورغبًة في اس���تمرار العالقة 
معه تنش���أ. وعندما يُخِف�ق في حتقي�ق هذه التوقع�ات، فإن 
العالق���ة تتجه نحو الفتور، وق���د تتوقف بعد مدة من الزمن 

�تط�ول أو تقصر� بحسب أهميته بالنسبة لنا. 
يصاغ احلد األدنى من ه���ذه التوقعات من خالل الدين 
والثقاف���ة والقيم واخلبرات. وهي متثل عرفاً بني الناس في 
عالقاته���م بعضهم ببع���ض، كتلك العالق���ة التي تربط بني 
الزوجني أو بني األبناء ووالديهم أو بني األصدقاء. وقد نعبِّر 
في بعض احلاالت ع���ن توقعاتنا من اآلخرين ونفصح عنها، 
وقد يس���ت�نتجها اآلخ�رون منَّ�ا بال حاجة لإلفص�اح. وعادة 
م���ا تتعكر العالقات فيم�ا بينن����ا إذا ما عجز اآلخرون عن 

استنتاج توقعاتنا وَفِشلْنا في التعبير عنها. 
العالقات بني العاملني في املنظمات اإلدارية هي ش���كل 
من العالقات اإلنس���انية التي تربط املوظفني بعضهم ببعض 
واملوظف���ني مبديرهم. وحتى ال تك���ون العالقات بني هؤالء 
العامل���ني معتمدة عل���ى التوقعات؛ ف���إن املنظمات اإلدارية 
الناجحة ه���ي التي متتلك هيكاًل وظيفي���اً يرتب العالقات، 
ووصف���اً وظيفياً لكل عامل يحدد مس���ؤولياته وصالحياته، 
ونظاماً واضحاً لتقييم األداء، وهو ما يس���هل على العاملني 

ع وما ال يتوقع منهم. معرفة ما يُتَوقَّ
وعندما تخلو املنظمة اإلدارية من مثل هذه األشياء، فإن 
حرباً من احملتمل أن تنش���ب بني العامل���ني، يتقاذفون فيها 
التوقعات ويتراشقون الظنون فيما بينهم، وتتساقط املشاعر 

جريحة، واألحاس���يس مكلومة، ويس���ود اإلحباط والضجر، 
وتذهب ريح املنظمة. 

أحمد الذي بدأ مسيرته املهنية موظفاً في جمعية خيرية 
منذ عام ما زال يشعر أنه تائه؛ بعدما باءت محاوالته للتعرف 
على حدود عمله وواجباته اليومية بالفشل، ويواجه التحديات 
ملعرفة ما يراد منه بالتحديد؟ وهو أن يعرف مسمى وظيفته؛ 
فهو متأكد أن كثيراً م��ن األعم��ال الت��ي يُط��لب منه أداؤها 
ال تعكس مس���مى وطبيعة هذه الوظيفة التي لم يشاهد قط 
وصفاً وظيفياً لها أو منوذجاً لتقييم أدائه فيها. أما مدير أحمد، 
فه���و يدنو من مرحلة اليأس من إصالحه وتطويره، فأحمد في 
نظره موظف غير مس���تجيب ويتعدى ح���دود صالحياته كثيراً 

وميضي وقتاً أطول في إجناز أعماله. 
أحمد ومديره ليسا حالة اس���تثنائية في عالم املنظمات 
اخليرية اإلس���المية والعربية فيما يبدو؛ فكثير من منظماتنا 
اخليرية تشكو من انعدام أو ضعف البنية اإلدارية والتنظيمية، 
وهي - بال شك - من أَْولَى املناطق التي ينبغي أن جتذب اهتمام 

قادة املنظمات اخليرية وإداراتها العليا للبناء والتطوير.
مة توفر مناخاً مناس���باً لنش���وء  إن البيئة اإلدارية املنظَّ
عالقات واضحة بني العاملني، وأسلوب اتصال كفء، ويشيع 

السالم في أرجاء املنظمة. 
��� ماجستير في اإلدارة، باحث في إدارة العمل اخليري.

] النجاح: إدارة [

إبراهيم بن سليمان احليدري)*(
alhaidari@hotmail.com
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املش����كلة في مثل هذه االستفتاءات أن القرار فيها كثيراً ما يكون قرار أقلية؛ ذلك ألن 
الذين يش����اركون في التصويت هم بعُض ال كلُّ الذين سجلوا أسماءهم؛ فحتى لو افترضنا 
توا منهم كانت نسبة كبيرة، فإن احلقيقة  أن الذين سجلوا أصواتهم ُكثٌُر، وأن نسبة من صوَّ

ستبقى أن نسبتهم لن تكون نصف املواطنني باجلنوب. 
ومش����كلة أخرى في مثل هذه االس����تفتاءات أن أكثر من يش����ارك فيه����ا هم من عوامِّ 
املواطن����ني الذين ال علم لهم بعواقب قراراتهم؛ ولذلك فإن رأيهم س����يكون في الغالب تبعاً 

لرأي قادتهم من السياسيني وغير السياسيني. 
حج����ة الداعني إلى االنفصال من هؤالء الق����ادة، هي أن للجنوبيني ثقافة تختلف ع��ن 
ثقاف��ة املواطن��ني بالش����مال. وال زلت أذكر أن أوَّل من قال بهذه احلجة في اخلمسينيات 
امليالدية من القرن املاضي كان احلزب الشيوعي، وهو حزب شمالي لم يكن فيه � إن وجد 

فيه � إال أفراد من اجلنوبيني. 
الرادُّون على هذه احلجة يقولون: إنه إذا كان املقصود بالثقافة اإلسالم واللغة العربية، 
فإن هذه الثقافة ليست بغريبة على اجلنوب؛ ألن اإلسالم كان باجلنوب قبل مجيء اإلجنليز، 
ي منها - هي اللغة الوحيدة املش����تركة بني  وأم�ا اللغة العربي�ة فم�ا تزال - في ش����كل عامِّ
القبائل اجلنوبية ذات األلسن املختلفة، ثم إن كثيراً من املثقفني اجلنوبيني صاروا يتحدثون 

هذه اللغة في شكلها الفصيح. 
ويقول����ون أيضاً: إنه إذا كان اجلنوب قد َقِبل املس����يحية ولم تكن ديناً جنوبياً، بل حتى 

إفريقياً، فلماذا ال يقبل ديناً له فيه وفي إفريقيا تاريخ عريق؟
م����ن حجج االنفصاليني أيضاً: أن النفط الذي ت�ن�تجه أرضهم س����يكون خالصاً لهم ال 
يَْشُركهم فيه أحد. لكنَّ املخالفني لهم يقولون: نعم! إن هذا شيء مغٍر فعاًل، لكن تذكروا أن 
أرضنا أرض مغلقة ال موانئ لها؛ ولذلك فسنضطر إلى أن نلجأ: إما إلى ميناء بورتسودان 
م خدماتها لنا مجاناً. ويقولون أيضاً: إنه حتى  أو ميناء مومباس����ا، وأن هذه املوانئ لن تقدِّ
لو كان لالنفصال بعض الفوائد، فإن هذا ليس الوقت املناس����ب له؛ ألننا ال نس����تطيع اآلن 
أن نكون دولة مستقلة؛ ألس����باب، منها: عدم اكتمال البنية التحتية، ومنها أن الوالء عندنا 
ما يزال للقبيلة ال لش����يء اسمه: الوطن، وأنه يُخش����ى أن يؤدي هذا االنقسام القَبلي إلى 
مزي����د من القت����ال وإزهاق األرواح بعد ق����رار االنفصال الذي قد ال تك����ون بعض القبائل 
لون  موافقة عليه؛ فقبائل النوير والش����لك - مثاًل - يرفضون هيمن����ة قبيلة الدينكا ويفضِّ

السودان: اتصال أم انفصال؟
أ. د. جعفر ش��يخ إدريس
j s id r i s@gmai l . com

] اإلسالم لعصرنا [

في العاشر من 
شهر يناير من 
عام 2011م سيقرر 
المواطنون 
بجنوب السودان 
في استفتاء 
عام إذا ما كانوا 
سيبقون متصلين 
بالمواطنين في 
شمال السودان 
في وطن واحد 
أم سينفصلون 
عنهم؛ ليكونوا 
دولة جديدة 
مستقلة. 



العدد 272                   43 42       العدد 272 العدد 272                   43 42       العدد 272

] اإلسالم لعصرنا [
عليها - ل����و ُخيِّروا - هيمنة حكوم����ة باخلرطوم، ومنها أن 
اتف�اقية نيف�اش�����ا أعطته�م ك�ل ما يريدونه ورمبا أكثر منه؛ 
فإذا كانوا يخشون على ما يسمونه: ثقافتهم فإن االتفاقية قد 
ت مببدأ: �وطن واحد ونظامان مختلفان�: نظام َعلماني  أقرَّ
باجلنوب، ونظام �إسالمي� بالشمال. وللجنوب اآلن ما يشبه 
الدولة املس����تقلة التي لها رئيس����ها وحكومتها وممثلوها في 
بعض ال����دول، والتي تعقد اتفاقات مع بعض الش����ركات... 
وهك����ذا، بل إن الغريب في أمر اتفاقية نيفاش����ا أنها أعطت 
املواطنني باجلنوب حق املش����اركة في حك����م الوطن كله مبا 
في ذلك الش����مال؛ فمنهم نائب الرئيس ومنهم وزراء ومنهم 
أعضاء بالبرملان الذي يُسنُّ القوانني؛ فما الذي يريدونه أكثر 

من ذلك؟ هكذا يتساءل املعارضون لالنفصال.
كنا نتحدث حتى اآلن عل����ى افتراض أن أمر الوح��دة أو 
االنفصال سيقرره اجلنوبيون وحدهم، لكن احلقيقة غير ذلك؛ 
فكثي����ر من الزعماء اجلنوبيني له����م عالقات وثيقة بالواليات 
املتحدة، وهم يعلمون أنهم ال يستطيعون البتَّ في أمر لها فيه 

مصلحة من غير موافقتها؛ فماذا تريد الواليات املتحدة؟ 
ز اآلن في  ها مركَّ أما من حيث املصالح املادية ف����إن همَّ
النف����ط الذي ال تريد للصني أن تس����تأثر ب����ه، بل حتى أن 
تنافس����ها فيه. لكن االس����تفادة من النف����ط حتتاج إلى دولة 
مستقرة؛ ف��إذا ما قررت أمريكا أن الدولة اجلنوبية لن تكون 
دولة مس����تقرة بسبب احلروب بني القبائل، فسوف متيل إلى 
خيار الوحدة وتفرضه على الزعم����اء اجلنوبيني ليتولَّوا هم 

إقناع املواطنني به. 
وأم����ا من حيث املصالح الثقافية، فمما ال ش����ك فيه أن 
الغ����رب كله ال يريد للثقافة العربية اإلس����المية أن تنتش����ر 
باجلن����وب، وال يريد لها أن تنتش����ر عب����ر اجلنوب إلى بالد 

إفريقية أخرى؛ فما الذي سيفعله إذن؟ 
اخِلي����ار صعب؛ فقد يرى بعضهم أن االنفصال هو الذي 
ن اجلنوب من هذه الثقافة، لكن هذا لن يحدث إال إذا  يحصِّ
بُِترت الصلة بني الشمال واجلنوب بتراً كاماًل بعد االنفصال، 
بَيْد أن هذا أمر متعذر، وال س����يما من حيث اللغة؛ فإن اللغة 
اإلجنليزية فش����لت في أن تكون هي البديل عن اللغة العربية 

ح أن يظل األمر كذلك.  العامية واملرجَّ
وأما بالنس����بة لإلس����الم فإنه - كما قلن����ا - ظل ديناً 
آلالف من اجلنوبيني؛ فال يس�����تطيع أح�����د أن مينعه�م من 

ممارسته وال س����يما إذا أريد لدولتهم أن تكون دولة َعلْمانية 
دميقراطية.

ولكن يبدو أن آخرين يرون أن الوحدة هي التي س���تحقق 
هذا الهدف؛ ألن نس���بة اإلجناب بني اجلنوبيني أكثر منها بني 

الشماليني؛ ألنهم ال يضعون حداً ملا يُسَمح به للرجل أن يتزوج 
من النساء؛ فإذا استمرت الزيادة على هذه الوتيرة فإن السودان 

يوشك أن يكون بلداً غير عربي وغير مسلم، كما يرون.
هنال����ك فكر غربي يق��ول: إن الدول��ة الضع��يفة الت��ي 
ال تستطيع السيطرة على ما يجري في أراضيها دولة خطيرة 
على الغرب؛ ألنها ستكون مرتعاً خصباً ملا يسمونه باالرهاب، 
ويضربون مثاًل على ذلك بالصومال؛ ولذلك فإنهم ال يريدون 
لالنفصال أن يكون حقاً لكل جماعة تختلف هويتها عن بقية 
املواطنني في��ه. وال���دول نفس�����ها - ال س�����يم��ا اإلفريقية 
منها - ال تريد ملس����ألة تقرير املصير في السودان أن تكون 
مث����االً يحتذى في أقطارها. ورمبا كان هذا هو الس����بب في 
أن األم����ني العام لألمم املتحدة الذي حض����ر اجتماع القمة 
اإلفريقي، حث القادة املش����اركني قبل بدء االجتماع على أن 

يعملوا لوحدة السودان وأن يجنِّبوه انفصال اجلنوب. 
قلنا: إن اتفاقية نيفاش����ا تقرُّ بدولة واحدة ونظامني، لكن 
بعض الزعم����اء اجلنوبيني يرون أنهم لن يكونوا مواطنني على 
قدم املساواة مع الش����ماليني؛ إال إذا كان احلكم في السودان 
حكماً َعلْمانياً يس����توي فيه اجلنوبي مع الش����مالي، لكن هذا 
معناه: أنه لن تكون وحدة حقيقية إال إذا تنازل الشماليون عن 
دينهم واعتنقوا دين املثقفني اجلنوبي����ني القائلني بالَعلمانية؛ 
ألنه: إذا كان اإلس����الم منهج حياة، فإن الَعلمانية أيضاً منهج 
حياة؛ فينبغي للشماليني أن ال يغتروا باأللفاظ، أو بأن الَعلمانية 

نظام سياسي محايد بني األديان كما هو الشائع عنها زوراً.

كن��ا نتح��دث عل��ى افت��راض أن أم��ر الوح����دة أو 
لك��ن  وحده��م،  اجلنوبي��ون  س��يقرره  االنفص��ال 
احلقيقة غري ذلك؛ فكثري من الزعماء اجلنوبين 
هلم عالقات وثيقة بالواليات املتحدة، وهم يعلمون 
أهنم ال يستطيعون البتَّ يف أمر هلا فيه مصلحة من 

غري موافقتها.
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ولعلِّ����ي هنا أضرب مثاالً للبقع الس����وداء التي تالزم االنحراف الفكري حني 
يتستر باخلالف الفقهي مبس����ألة �حدود احلجاب الشرعي� ال�ذي يرض�اه الله 
ة مس����ألًة فقهيًة يعرف الناس اخلالف فيها كهذه  ورس�����وله #، وال أظنُّ أن ثَمَّ
املس����ألة، وكثيراً ما يتكئ �املنحرف� عن النصِّ على أرائك تبرير التبرج والتعري 
من خالل إش����اعة هذا اخل����الف الفقهي وإثارته وترجيح ق����ول على قول؛ وفي 
يها� سيكون  حس����بانه أن رأيه في اختيار �جواز كشف املرأة املسلمة لوجهها وكفَّ
مألوفاً هادئاً؛ ألنه من جنس كالم الفقهاء؛ غير أنه لم يفطن للبقع السوداء التي 
تطفو على سطح قلمه؛ تكشف للناس عمق الظلمة والسواد الذي ينضح من هذا 
اخل����الف، وأن العاقل البصير حني يرى هذه البقع س����يعرف أنه أمام انحراف 
فكري يفس����د املرأة املسلمة ويتعدى على أحكام الشريعة... ال أمام خالف فقهي 
فرع����ي؛ وإن كان �االنحراف الفكري� و �اخلالف الفقهي� كالهما يتحدثان عن 

كشف الوجه.
- إن االنح����راف الفك����ري يتحدث في موضوع حج����اب الوجه؛ فيثني على 
يها  الس����فور ويبدي محاس����نه وفضائله وكيف أنه يحقق للمرأة ثقة وراحة ال يؤدِّ
الغطاء الذي يعرقل مس����يرتها ويثير الغرائز نحوها، ويُِفيض االنحراف الفكري 
على هذا النحو بش����يء من السخرية أحياناً، وهم يجهلون أن احلجاب - باتفاق 

ف��ه��د ب���ن ص����احل ال��ع��ج��الن
fsalehajlan@hotmail.com البقع السوداء

] معركة النص [

الق��ارئ  جي��د  ل��ن 
الفكري��ة  لالحنراف��ات 
إدراك  املعاصرة عن��اًء يف 
طريقة تس��ويق كثري من 
االحنراف��ات املعاص��رة من 
ة  خ��الل رفعها عل��ى ِمَنصَّ
وأصبح  الفقه��ي،  اخلالف 
االستناد إىل خالف الفقهاء 
غالبًا على كث��ريٍ من تلك 
الدراس��ات واملقاالت، وم�ع 
الفك����ري  االحن���راف  أنَّ 
اخل���الف  إل���ى  يس��تند 
طبيع��ة  أن  إال  الفقه���ي؛ 
ومس��وَّ  الفقه��ي  اخل��الف 
أهله  وشخصية  مرجعيته 
جتعله غري قابل للتقليد؛ 
فينكش��ف س��ريعًا كلُّ من 
ي احنرافه  حي��اول أن يغطِّ
الفقهي،  اخل��الف  بس��تار 
الس��وداء  البق��ع  وتب��دو 
ميين��ه  ع��ن  واضح��ة 
للبصري  كاش��فًة  ومشاله؛ 
براءة اخل��الف الفقهي من 

هذا االحنراف.

مهما حاول المنحرف أن يبدي الوجه 
الفقه��ي المش��رق في عرض��ه لهذه 
القضية؛ فإن بش��رة االنحراف الداكنة 
ال ب��دَّ أن تعلوها تلك الندوب الس��ود 
أش��عة  أم��ام  تصب��ر طوي��ًا  ال  الت��ي 

الشمس الطاهرة.
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جميع الفقهاء - هو من األمور املشروعة املندوبة املتفق على ] معركة النص [
أنها من ش����ريعة اإلسالم؛ فتفضيل الس����فور على احلجاب 
والطعن فيه بهذه الطريقة هو في حقيقته إساءة إلى الشرع 
وطعن الس����نَّة وتع��دٍّ عل��ى حك��م ش����رع��ي �على أيِّ قول 
فقِه����يٍّ كان�، ولم يكن اخلالف الفق�هي ف����ي يوم من األيام 
يسير في هذه املس����ألة على خطٍّ اإلشادة بالسفور والطعن 
في احلج����اب؛ ألن هذا من العدوان على الس����ن، وهم من 

أنصر الناس لها.
أترون أن خالف الفقهاء في ُس����نِّية صالة اجلماعة في 
املساجد - مثاًل - يبيح ألحد أن يطعن في مرتادي املساجد 
ويتهمهم بالتخلُّف واجلمود في مقابل من يصلي في بيته من 
رين واملعتدلني؟! فهل يخرج مثل هذا من منبع فقهي  املتحضِّ

صاٍف؟
- واملنح����رف يغطي حقيقة فكره في منبع هذا اخلالف 
الفقهي؛ فيدعو إلى �منع� حجاب الوجه ومحاصرته، ويسعى 
مة له، وتضيق نفس����ه ذرعاً  حملاربته وس����نِّ القوان����ني املجرِّ
واش����مئزازاً من رؤية املنتقبات، ويس����تغرب – بعد كلِّ هذا - 
من تشنيع الناس عليه في هذه املمارسة، وهو يظن أنه يسبح 
في احمليط املائي للخالف الفقهي، وما ش����عر ببقعة السواد 
الضخمة التي حتيط به؛ تكش����ف ع����ن حجم اجلراثيم التي 
م منها ومن  يحملها؛ حني يدعو إلى جترمي الش����ريعة والتبرُّ
القائمني بها كراهيًة، ويُخش����ى على مثل هذا أن يكون ممن 
ق����ال املولى - جل وعال - فيهم: }َذِلَك ِبَأنَُّهْم َكِرُهوا َما َأنَزَل اللَُّه 

َفَأْحَبَط َأْعَماَلُهْم{ ]محمد: ٩[.
- يرى �املنحرف� بعينَي رأس����ه التهاون الكبير في أمر 
ي في القنوات  خ والتعرِّ احلجاب، ومترُّ عليه يومياً صور التفسُّ
والصح����ف واألماكن التي يعمل أو ي����درس فيها؛ فال ينبس 
ر املقاالت  ك فيه ش����يء؛ بينما يس����طِّ فيه بحرف، وال يتحرَّ
ح فيها القول الفقهي بجواز كشف املرأة  والدراسات التي يرجِّ
يها بناًء على األدلة الشرعية كما يعتقد؛ فهل غدا  لوجهها وكفَّ
س����اً لنشر رأي فقهي أكثر من حماسته إلنكار  �الفقيه� متحمِّ
املنكرات ال�ُمْجَمع عليها وتصحيح املفاهيم القطعية التي كثر 

التهاون فيها، أم أنَّها بقعة سوداء؟
ر ينابيع احلماسة في أنامل هذا املنحرف إلشهار  - تتفجَّ

الق�ول الفقه�ي بأن وج�ه امل�رأة وكفيه�ا لي�س بع�ورة، بينم�ا 
����ر أن يذكر اتفاق الفقهاء عل����ى أن ما عداهما عورة  ال يفكِّ
وواجب الس����تر بالقط����ع واليقني، وال يري����د أن يُجِهد فكره 
ليعلم أن وجود خالف في كش����ف الوجه والكف��ني ال يس��وِّغ 
راً للفس����اد واالنح��راف ال�ذي جت��اوز ه��ذا  أن يق�ف مب��رِّ
بكثي�ر. وال يستوعب العقل الفقهي أن يفهم حال��ة م�ن يقف 
ف والتبرج الفاضح بدعوى جواز كشف  في وجه إنكار التكشُّ

الوجه.
- ع����اش الفقهاء – رحمهم الل����ه - قروناً وهم يتداولون 
م للحجاب وملقاصده، داٍع  هذه املسألة اخلالفية، في جوٍّ معظِّ
قة له، ُمِشيٍع ألحكام الشريعة  للحفاظ عليه وسدِّ الذرائع املمزِّ
املتعلِّقة بصيانة املرأة: من حترمي اخللوة واالختالط ووجوب 
احلجاب وغضِّ البصر واحملَرم والنهي عن التزيُّن واخلضوع 
في القول واألمر بالقرار في البيت، وعاشت هذه املسألة في 
قلوب حية تتألم من أي انحراف أو فساد يصيب بعض نساء 
ر ولم يبَق منه على الس����طح إال  زمنهم، غير أن هذا كلَّه تبخَّ
�كشف املرأة لوجهها وكفيها�؛ فجاء بها من أقصى اخلالف 

الفقهي منحرف يسعى جذالً بضالته.
ومهما حاول املنحرف أن يبدي الوجه الفقهي املشرق في 
عرضه لهذه القضية؛ فإن بش����رة االنحراف الداكنة ال بدَّ أن 
تعلوها تلك الندوب الس����ود التي ال تصبر طوياًل أمام أشعة 

الشمس الطاهرة.
هذا مجرد مثال، ولس����ت بحاجة في خامتته أن أش����دد 
التأكي����د على أن مقصود احلديث فيه هو تس����ليط اإلضاءة 
النقدية على ممارس����ات املنحرفني في التس����تر خلف بعض 
االختيارات الفقهية، وليس غّض����اً من قوٍل فقهي، وال طعناً 
ء أو ملزاً ملن يختار هذا القول الفقهي أو ذاك  في فقهاء أجالَّ

الجتهاد يثاب عليه في كلِّ حال.
وهك���ذا... اختب���ْر كلَّ خالف فقهي يس���وقه �منحرف 
فكري� في أي مسألة كانت، وس���تجد البقع السوداء طافية 
على س���طحه، ومهما حاول أن يس���ترها بكلِّ م���ا أوتي من 
سالسة لفظية وبراعة احترازية؛ فإن هذه البقع السوداء تأبى 
إال الظهور؛ ليعلم املس���ل��م أنه أم���ام َخلَل فك��ري ال خالف 

فقهي.
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] نص شعري [

يحيى بشير حاج يحيى

ت����داَع����وا ع��ل��ي��ن��ا َت����داِع����ي اجِل���ي���اْع
ف���ب���ال���غ���رب ُل�����ْذن�����ا ف����ك����ان ال���ض���ي���اع
ف���م���ا ك������لُّ ب�������ْرق ُي�����������َروِّي ال���ب���ق���اع
ع���اع وَم�����ْن َي��ح��َس��ب اخل�����رَي ع���ن���َد ال���رَّ

اإلل������ه أنَّ  ُت�������ؤم�������ُن  ك�����ن�����َت  إذا 
امل���ن���ون  ره������ن  ال���ع���ي���ش  يف  وأن���������َك 
ف���ك���ي���ف ُت������ط������أِط������ُئ ل���أش���ق���ي���اء
ف��������إنَّ ال���ع���ق���ي���دة ت������أىب اخل���ض���وع

مت����������اَدى ُب����ظ����ل����م وه�������م ن����ائ����م����وْن
وم������ا ه����م مب����وت����ى ل���ُي���ب���ك���ى ع��ل��ي��ه��م
ل���ق���د أخ�������رس ال����ظ����ل����ُم أف����واَه����ه����م
ُي���ك���َت���ب���وا  أْن  اخل������ري  م�����ن  أل����ي����س 

���ب���ًا ط���يِّ ال����������ورى  ع����ي����ُش  ك�������ان  إذا 
���ق���وا أَي������ْش������َق������ون ف���ي���ه���ا مب�����ا ح���قَّ
ع��ي��ش��ي��ه��م يف  ال�����س�����ع�����ادُة  ف����أي����ن 
االن�����ت�����ح�����اِر ِس���������وى  جي���������دون  وال 

َغ������َدْون������ا ش���ي���اه���ًا ب���ع���ص���ر ال���ظ���الم
ف���ف���ي ك������لِّ ي��������وٍم ُت������س������اُق امل���ئ���ون
ون���ش���ك���و م���ص���اب���ًا ل�����ُص�����مٍّ وُب�����ْك�����ٍم
امل���س���ل���م���ن َدُم  ع���ل���ي���ه���م  ي�����ه�����ون 

ألنَّ�������ا َغ�������َدْون�������ا ك����َس����ْق����ِط امل����ت����اْع
���ب���اْع ال���ضِّ ���ا  ِم���نَّ ت��ن��ه��ُش  ال����ش����رِق  ويف 
ال���س���م���اْع حُب�����ْل�����ِو  ج��������ْرٍس  ُك�������لُّ  وال 
����ْر ع���ل���ي���ه ل����ي����ث����وي ِب�����ق�����اْع ف����ك����بِّ

ُي���م���ي���ت وُي����ح����ي����ي وم������ا ِم�������ْن س������واْه
ح���ي���اْه احل�����ي�����اة  ه������ذي  ب���ع���د  وأْن 
وت���ب���ِس���م ل����ل����َوْغ����ِد م����ن����َك ال���ش���ف���اْه
رض�����اْه ع����ن  ام��������رٌؤ  ُي����س����َت����ذلَّ  وأْن 

وأب������������رم أم����������رًا وه��������م س����اك����ت����وْن
وي������ا ل����ي����َت ك�����ان�����وا، وك�������ان امل����ن����وْن
�����ى ال����ت����ع����ايل ن�������وَر ال���ع���ي���وْن وغ�����طَّ
م������ع امل����ي����ت����ن، وه�������م ي����ن����ظ����رون؟

احل�����ي�����اْة؟ ي�����ك�����ره�����وَن  إذًا  مل��������اذا 
وق�������د زع�����م�����وه ِم��������َن امل�����ع�����ج�����زاْت؟
���ت���اْت؟ �����اَم جي������رون َخ����ْل����َف ال���شَّ وح�����تَّ
ف���ب���ئ���َس احل�����ي�����اُة، وب����ئ����َس امل����م����اْت

م�������اُر حم�������لَّ ال����س����الْم وَح����������لَّ ال�������دَّ
ل����ُت����ذب����َح َغ�����������ْدرًا وحن��������ُن ن����ي����اْم!
احُل���س���اْم  - ل��ع��م��ري   - م��ن��ه��م  وأمس������ُع 
َح���������راْم! ال����ك����اف����ري����َن  دُم  ول�����ك�����ْن 

)غثاء السيل(

 كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل«!
ٍ
 يا رسول الله؟ قال: »بل أنتم يومئذ

ٍ
قال قائل : أَو من قلة نحن يومئذ

)بعد الحياة حياة(

،  أن يقول مبلء فيه: ال! )عمر بن اخلطاب(
ٍ

ة َخْسف إني ليعجبني الرجل إذا ِسيم ُخطَّ

)أحياء ميتون(

أكبر عقاب لألمة املتخاذلة وجود الطاغية فيها )مصطفى السباعي(

)االنتحار في الغرب(

امات االضطراب واخلوف، ومن ظمأ  إنه ال خالص للقلوب واألرواح من قبضة القلق الرهيب، ومن دوَّ

الضاللة وحرقة نار البعد عن الله إال مبعرفة خالق واحد أحد )بديع الزمان سعيد النورسي(

)دماء المسلمين(

اخلطر محدق باملسلمني من كل صوب لتحطيم إسالمهم؛ فماذا صنع املسلمون لصد هذا اخلطر؟ )املفكر محمد املبارك(

رباعيات من هذا العصر
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ومـأزق  الهويـة  سـؤال  اليهـود: 
االنتماء

هشام منور

والعالـم  أمريـكا  منتـدى 
اإلسامي: هل يتجاوز األقوال؟ 
السنوسي محمد السنوسي

مرصد األحداث
جالل الشايب

الباكستاني  ـ  األمريكي  الخاف 
حول الحرب على »اإلرهاب«

ع�ص�ام زي��دان

صراع  العراق  في  االنتخابات 
واجهات احتالية وإقليمية

حارث املفرجي
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االحتاليل  املس��رحان:  يس��تعد 
م��ن  يتخ��ذان  الل��ذان  واإلقليم��ي 
الع��راق س��احة للص��راع والتداف��ع 
لفرض األجندات اليت ترس��م شكل 
احلكوم��ة القادم��ة يف العراق: بن 

ه  أن تكون احتاللية أمريكية التوجُّ
فيه��ا َنَفس إي��راين، وب��ن أن تكون 
ش��خوص  فيه��ا  خالص��ة  إيراني��ة 
أمريكي��ة تعم��ل كواجه��ة معارضة 
إلكس��اب اللعب��ة السياس��ية صبغة 

اليت  والتناح��رات  الش��د واجل��ذب 
توح��ي للبعي��د غ��ري اخلب��ري مبا 
جيري عل��ى الس��احة العراقية بأن 
هناك عملية سياسية تضم أغلبية 
نيابية وأقلية معارضة. ويسقط من 
املسرح معاناة أبناء العراق على مدى 
سبع س��نوات منذ أن دخل االحتالل 

األمريكي أرض الرافدين.
إن حماولة الفهم األولية ملا جيري 
اليوم على أرض العراق تستلزم معرفة 
اخلريطة اليت رمسها احملتل برعاية 
احلاكم املدين يف العراق آنذاك )بول 
برمي��ر( باس��تخدامه لعب��ة اإلجهاز 

على كل مؤسسات الدولة.
تفكيك الدولة وأهدافه:

لق���د جاء ق���رار برمير مدروس���اً 
واض���ح األه���داف باعتم���اد املعادلة 
فرية التي تقض���ي بتهدمي العراق  الصِّ
وَجْعل���ه دولة بال جي���ش وال هوية وال 
أجهزة وال نظام؛ لتمك���ني من جاء مع 
االحت���الل أو تعاون معه ف���ي الداخل 
من إيجاد مس���احة للوج���ود والتغلغل 
باس���تخدام ما أس���مته إدارة االحتالل 

االنتخابات يف العراق
صراع واجهات احتاللية وإقليمية

ح����������������ارث امل������ف������رج������ي
harith_owab@yahoo.com

ال���ع���راق يف  ال��ع��رق��ي��ة  اجمل���م���وع���ات 
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وقتها بالفوضى اخلالقة. وبهذا تكون املزاوجة بني استخدام 
األدوات االحتاللية باملشروع األمريكي الذي بشرت به وزيرة 

اخلارجية آنذاك �كونداليزا رايس�.
إن األهداف املتوخاة من تفكيك الدولة تش���ير بش���كل 
واضح إل���ى أن احملتل أراد أن يضرب النظام العام للمجتمع 
بعد أن أنهى نظام الدول���ة واجليش والوزارات؛ فقد الحظ 
انعدام النزاعات الطائفي���ة والعرقية وبقاء املجتمع العراقي 

على التزامه بضوابطه التي تعارف وتعايش على أساسها.
ن امليليش���يات املنتمية  فرية مكَّ إن تنفيذ املعادل���ة الصِّ
لألحزاب الطائفية من الضرب في عمق املجتمع؛ مبمارس���ة 
س  اإلجرام وفرض التصورات والتعامل معها. وهذا الفعل أسَّ

ألمرين ال ثالث لهما:
مة املجتمع. األول: ضرب حُلْ

والثاني: إيجاد نواة جليش متشظٍّ متعدد الوالءات حسب 
تقسيمات احملاصصة الطائفية والعرقية التي أمر بها برمير.

وهذا ما حصل عند مجيء ما يس���مى: �مجلس احلكم� 
املرتكز في أساس���ه إل���ى أحزاب خمس���ة اعتمدها احملتل 
لتقسيم املش���هد العراقي؛ لإليهام بأن هذا املجلس يضم كل 
التنوعات العراقي���ة مبختلف توجهاتهم؛ وما هو في حقيقته 
إال تنفيٌذ حرفيٌّ ملعادلة جديدة تُْعَرف مبعادلة القسمة املائلة 

لضمان استمرار الوالء.
معادلة القسمة املائلة:

تقضي بنود هذه املعادلة بإعطاء َطَرٍف من أطرافها أكثر 
مما يستحق لضمان والئه، وباملقابل متكني طرف له مطامع 
انفصالية ال يقوى على تنفيذها من دون هذا الدعم؛ فكانت 
معادلة القس���مة املائلة املجحفة بح���ق غيرهم طوَق النجاة 
ال���ذي لن يتخلوا عن��ه؛ فه�����م مرتبطون ب�ه وجوداً وعدماً. 
ش، فاعتمدوا معهم احلرمان وتسييل  أما الطرف الثالث املهمَّ
اللع���اب بإعطاء االمتي���ازات لضمان اندفاعه���م في تنفيذ 
املش���روع االحتاللي س���عياً وراء مناصب رمزية ال تغني وال 

تُسمن من جوع.
ال ريب أن من َقِبل الدخول في أتون هذه املعادلة املجحفة 
بحق أبناء العراق ال ميثل تطلعات العراقيني، وإمنا ميثل إرادة 

محتل غاصب.
معادلة القس���مة املائلة التي اعتمده���ا االحتالل بذكاء 
خبيث أفرزت والَء وانبطاح من أخذ أكثر من مستحقاته في 
محاولة الس���تدامة هذه املعادلة الت���ي لم يكن يوماً يحلم أن 

يكون طرفاً فيها. أما الطرف االنفصالي املنفرد بإدارة قسم 
من البالد ويش���ارك بقوة في عملية سياسية أوجدها احملتل 
ل���م ولن يفكر يوماً باالنفصال ع���ن هذه املعادلة؛ ألنها متثل 
ه املراقبون  بالنس���بة له البقاء. أما الطرف األخير الذي يعدُّ
العامل املساعد، فقد تنتفي احلاجة إليه في أي وقت �وهذا 
ما حصل اليوم�، هذا الطرف أدرك ضرورة االستماتة بخدمة 

االحتالل لضمان عدم االستغناء عنه. 
هذه املعادل���ة التي اعتمدها احملتل بقي���ت كما أرادها 

باحلكومات التي تلت ما يسمى: مجلس احلكم.
حكومة معيَّنة وأخرى مؤقتة وثالثة دائمة:

تعاقبت ف���ي مرحلة األعوام الس���بعة برعاية االحتالل 
األمريك���ي في العراق بعد ما يس���مى: مجلس احلكم ثالث 

حكومات، لكل واحدة منها ميزة عن التي تليها:
 فأولها: كانت حكومة �إياد ع���الوي� الذي يرأس اليوم 
القائمة العراقية. وقد أسست هذه احلكومة التي عملت حتت 
إمرة احملتل ورعايته َضْرب املدن العراقية الرافضة لالحتالل، 
كما جرى في معركت���ي الفلوجة: األولى والثانية، تلك املدينة 
التي أرادوا من خالل ش���نِّ احلرب عليها أن تكون االنطالقة 
لتنفيذ املشروع االحتاللي وتعميمه على املنطقة، لكن صمود 
الفلوج���ة كان مبثابة الصخرة املعرِقلة للمش���روع األمريكي 
بالكامل، بل هي التي كانت الس���بب في تقوقع املشروع على 
األرض العراقي���ة دون املضي ف���ي تنفيذه في دول أخرى في 
القائمة األمريكية، وهذا باعتراف قادة االحتالل ال غيرهم. 
أما حكوم���ة االحتالل الثانية: فلم يكن في وس���عها إال تنفيذ 

أوامر االحتالل حرفياً؛ فليس ألداة أن تعترض على إرادة سيدها.
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ا كان لهذا الصمود البطولي ألبناء العراق بالتصدي  ول�مَّ
لآللة احلربية األمريكية أفدح اخلسائر على األمريكان، سعى 
احملتل إليجاد صفحة س���ماها سياسية في محاولة بائسة؛ 
ليحرف الص���راع ويجعله �عراقياً - عراقياً�، ويس���لب من 
املقاومة قدس���ية الفعل؛ فاحملتلون على مدار التاريخ يسعون 
إلى �ش���يطنة� مناهضيهم؛ �أي: أن يُجعلوا يبدون للناظرين 
ب���ال وجه حق�، فعمل على تس���ريع األمر بانتخابات لم يكن 
العراق وال املنطقة بوس���عهم أن يس���تقبلوها أو أن يتعاملوا 
معه���ا، فعمدوا إلى تعجيل ذلك واالكتفاء بجزء بس���يط من 
املشاركة الس���تخدامه كمادة في التهويل اإلعالمي؛ لينتجوا 
لنا مسخاً آخر اس���مه: حكومة إبراهيم اجلعفري من حزب 
الدعوة الذي متيزت حكومته باالنفالت العشوائي والرسمي 
للميليش���يات، بل إن امتيازها األكبر كان بحادثة تفجير قبة 
س���امراء لإليذان بالدخ���ول في أتون ح���رب أهلية وتقاتُل 
العراقيني فيما بينهم؛ فابتدأت باستهداف املساجد وَحْرقها 

وتدميرها أو االستحواذ عليها وحتويلها إلى مقرات لهم.
أم���ا حكوم���ة اجلعفري فقد قس���مت املليش���يات إلى 

قسمني: 
- قسم في الشارع منفلت يس���تهدف املناطق الرافضة 

لالحتالل.
- وآخ���ر لبس لباس الدولة وعم���ل على اعتقال اآلالف 
هم في الس���جون واملعتقالت التي مورست  من العراقيني وزجِّ
فيها أبش���ع أنواع التعذيب باملثقاب الكهربائي وَقتْل املعتقلني 
ورميهم في مكبات النفايات. وفضيحة ملجأ اجلادرية شاهد 

على ذلك.
وقد ش���هدت هذه الفترة عملية اس���تماتة للوصول إلى 
التمثيل الدبلوماسي اخلارجي؛ إلظهار هذه األدوات على أنها 
حكومة معتَرف بها؛ وما مشاركتها في مؤمَتَري املصاحلة في 
القاه���رة حتت رعاية اجلامعة العرب��ية إال م��ن ه��ذا الباب 
ال غيره، بدليل أنهم بعد انقضاء املؤمتر نكصوا عن عهودهم 

ومواثيقهم.
وأما حكومة املالكي �وه���ي احلكومة الرابعة لالحتالل� 
فقد ج���اءت بعد مخاضات عس���يرة إلش���راك بعٍض ممن 
طرحوا أنفس���هم على أنهم ميثلون طرف���اً كان غائباً بالكامل 
عن املشهد السياس���ي االحتاللي إال من بعض الشخصيات؛ 
فإدخال املكوِّن الذي أضفى - بحس���ب رؤية احملتل - شرعية 
على ه���ذه احلكومة؛ متهي���داً الدِّعاء كذبة كبرى اس���مها: 

املصاحلة الوطنية ولم يحدث شيء من هذا. وإذا قفزنا على 
بعض مفاصلها فإنها �أي: هذه احلكومة� ش���هدت تشظيات 
وانقس���امات وخروجاً من أحزاب وتأسيساً جلبهات تنبئ عن 
حجم اخلراب الذي خلَّفه االحتالل باستخدام هذه األدوات.

ش���هدت هذه املرحلة أنواع���اً متعددة م���ن التمددات 
اإليرانية التي كانت حكومة اجلعفري قد بدأتها، وش���هدت 
كذلك انقس���امات بني أبناء الطرف الواح���د؛ فقد وصلوا 

جميعاً إلى نقطة االفتراق.
ونقط���ة االفتراق هنا مقصودة فيه���ا تفصيالت كثيرة، 
منها: نقطة افتراق تنفيذ املخططات اإليرانية عن مخططات 
االحتالل األمريك���ي، وكذلك نقطة افتراق مصالح األحزاب 
الكردية عن األخرى املش���اركة في العملية السياسية في ظل 
االحتالل، ونقطة افت���راق املجلس األعلى عن حزب الدعوة 
وثارات التيار الصدري مع استهداف أنصاره على مرِّ السنني، 
ني.  ونقطة افتراق احلزب اإلسالمي عن بقية أبناء املكوِّن السُّ
ونقطة االفتراق هذه رس���مت املشهد السياسي العراقي في 
ظل االحتالل م���ع عدم إغف���ال اإلدارة األمريكية اجلديدة 
التي رفعت لواء التغيير ش���عاراً لها وتبنيَّ بعد عام من إدارة 
أوباما أنه ال تغيير في السياسة األمريكية، بل كانت امتداداً 
لسياسة بوش، وأن التغير الذي تريده أمريكا اليوم، هو قلب 
املعادلة بإضافة عناصر جديدة واالس���تغناء عن عناصر كان 

لها دور فيما سبق وانتفت احلاجة إليهم اآلن.
انتخابات 2010 صراع إرادات:

دخلت االستعدادات لالنتخابات العراقية املزمع إجراؤها 
في الس���ابع م���ن آذار 2010 مرحلة الس���رقات االنتخابية؛ 
لضمان متويل احلمالت الدعائية وش���راء الذمم، ثم تبعتها 
مرحل���ة كانت دماء العراقيني فيها ثمن���اً للنزاعات احلزبية 
والفئوي���ة والطائفية؛ فعمليات التدافع وإس���قاط اخلصوم 
اصطبغ���ت بلون الدم؛ إلظهار القوة وفرض الس���يطرة على 
األرض، وم���ن خالل ذلك ظهرت بوادر التش���كيالت بأوامر 
احتاللية وأخرى إقليمية استعداداً خلوض اللعبة السياسية 
بنس���ختها اخلامس���ة التي ت���روم فيها الوالي���ات املتحدة 
األمريكية دفع التم���دد اإليراني؛ بدعم قائمة عريضة تضم 
هات مختلفة يجمعها رابط واحد،  كثيراً من الشخصيات بتوجِّ
هو مواجه���ة النفوذ اإليراني بينما تش���كلت اجلبهة املقابلة 
د ملصاحلهم ومنافعهم  لهم حملاولة تفتيت ه���ذا التجمع املهدِّ
باس���تصدار قرارات وقوانني من خالل منظومة املؤسسات 
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التي أنشئت منذ بداية العملية السياسية في ظل االحتالل، 
وهو ما يُعَرف بقانون االجتثاث أو املساءلة والعدالة.

إن دخول مرحلة الصراع إلى إصدار القرارات اإلقصائية 
واالستبعادية لََيدل على حجم التشظي الذي تعاني منه هذه 
األدوات؛ فهم َمْجَمع أش���تات دخلوا هذا امليدان لالستفادة 

مما يُكِسبهم إياه هذا الدخول من مميزات واستثمارات.
 إن نظرة إجمالية ملا حدث في العراق في ظل االحتالل 
األمريكي لَتَدل بوضوح على انقس���ام املش���هد العراقي إلى 

فسطاطني من العمل السياسي: 
- فسطاط العمل السياسي في ظل االحتالل؛ ويشترك 

فيه كل من سبق ذكرهم.
- وفس���طاط العمل السياس���ي املناه���ض لالحتالل؛ 
ويضم القوى املناهضة لالحتالل بفعلها امليداني والسياسي 

واإلعالمي.
إن انتخاب���ات 2010 ل���ن تأت���ي بجدي���د، وإن العملية 
السياسية اجلارية في العراق حتت رعاية االحتالل األمريكي 
والتمدد اإليراني ما هي إال لعب��ة بي��ن خص��وم متشاكسني 
ال يقبل أحدهم باآلخر، وإن امتطاء الدميقراطية والدستورية 
مبزاجية األحزاب وحس���ب توجيه���ات اجلهات التي ينتمون 
إليها ما هو إال التفاف على املنطقة بأسرها بانتداب أصنام 
ة في الوصف بني  جديدة تقود املنطقة نحو الهاوية، وال ُمَشاحَّ
أن تكون هذه األصنام أفراداً أو عوائَل أو مجاميَع سياس���ية 
ل في إحداثياتها إقطاعات سياسية تقتلع جذور اإلرادة  تشكِّ

الشعبية وحق حتقيق مصير الشعوب 
إن الالفت للنظر أن مجمل إن لم يكن جميع من انخرطوا 
في العملية السياس���ية في ظل االحتالل ال توجد لهم برامج 
واضحة ف���ي كيفية إدارة الدولة؛ فهم س���ائرون على املبدأ 
املكيافيلي: �الغاية تبرر الوس���يلة�؛ فغايتهم اختطاف احلكم 
وال ش���أن لهم في تنفيذ ما يَِعُدون به أيام االنتخابات وليس 
أدلَّ على ذل���ك من عزوف أبناء الع���راق بكافة أطيافه عن 
التس���جيل في مراكز تس���جيل الناخبني من جهة، ومن جهة 
ثانية أن القطاعات الواس���عة التي حتدثوا عن متثيلها وَرْفع 
املعاناة عنها ازدادت أضعافاً مضاعفة. أما السجون �املعلنة 
والسرية منها� فإنها تغصُّ باملعتقلني الذين لم يحظوا باحلد 

األدنى من حقوقهم ولم يُعَرضوا حتى على قاضي حتقيق.
إنه تهدمي للبُنى التحتية، وإصرار على مواصلة الس���لب 
والنهب املنظم وغير املنظم في إطار املشاريع الوهمية أو في 

التخصيصات املليونية ألشخاص وهميني أو حتى في تهريب 
األموال للخارج الستثمارها بعد انتهاء اللعبة السياسية.

وكذل���ك احملس���وبية والفئوية والعنصري���ة هي العمود 
الِفْق���ري الذي بُِنيت عليه هذه العملية املس���ماة - جزافاً - 
سياسية؛ وما هي في حقيقتها إال مشروع االحتالل بنسخته 

املستعجمة.
والسؤال الذي ينبغي على كل متابع للشأن العراقي أن يجد 
اإلجابة عنه هو: هل - حقاً - مُتثِّل هذه احلكومات أدنى صورة 
للس���يادة، أم أنها قوية على أبناء جلدتها وال تستطيع أن تنبس 

ببنت شفة أمام قصف إيران وتركيا لقراها في الشمال؟ 
وهل دستورهم املكتوب بعني واحدة وبإرادة احتاللية خالصة 

متَفق عليه بينهم، فضاًل عن أن يعترف به أبناء العراق؟
وهل برامج هذه األحزاب قادرة أن تقف بوجه التحديات 
املوجودة على الس���احة العراقية، أم أنها مس���ميات مختلفة 
للتماي���ز فيم���ا بينهم فق���ط؟ أم أن هذه الش���خوص وتلك 
األح���زاب وهاتيك التجمعات أثبت���ت التجربة أنها ال تصلح 
صة ثوب الوطنية؛ لتنفيذ  إال أن تك���ون أداة بيد غيرها متقمِّ
مخططاٍت احتاللية وإقليمي���ة؛ ليضمنوا بقاءهم على رأس 

سلطة احتاللية تريد مصادرة العراق وتشتيته.
إن فسطاط العمل السياسي الذي متثله القوى الرافضة 
لالحتالل واملماِنعة له ال يعدم مشروع��اً سياسي��اً م��ؤث��راً 
وال يقل وزناً عن الفعل امليداني للقوى املقاومة ويسانده بتأثير 
كبي���ر ضلع ثالث في معادلة املمانع���ة، هو الفعل اإلعالمي؛ 
وبتكامل هذه األضالع وتضافرها أفش���لت أضخم مش���روع 
احتاللي جاء ليغير وجه املنطقة، ولكنها بفضل الله ثم بثبات 
أبناء العراق استطاعت أن توقفه وتقوقعه في مكانه وما هو 
إال الهزيع األخير من ليل االحت���الل لتعلن بعده هذه القوى 

كامل انتصارها، بإذن الله.
إن من حمل السالح لم يحمله أشراً وال بطراً، وإمنا حمل 
معه مشروعاً سياسياً مقاوماً ومناهضاً ملشروع االحتالل وإن 
العلماء واملخلصني الذين وقفوا بصمود جتاه هذا املش���روع 
كهم مش���روع سياس���ي يرفع الظلم عن العراقيني.  إمنا يحرِّ
أم���ا الضلع الثالث، وهو اإلعالم ال���ذي وقف بأدوات إذا ما 
قورن���ت باآللة األمريكية والغربي���ة اإلعالمية الضخمة فال 
مجال للمقارنة؛ إال أنه اس���تطاع أن يهزَّ مش���روع االحتالل 
مبش���روعه السياسي الذي عبَّر عنه إعالمياً مبا يدحض كل 

أراجيف احملتل. 
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العالق��ة ب��ن الواليات املتحدة األمريكية وباكس��تان معق��دة بدرجة كبرية؛ فبقدر ما حتت��اج أمريكا إىل 
باكس��تان فإهن��ا تتخ��وف منها ومن مس��تقبلها الغام��ض، وهي املعادل��ة ذاهتا ال��يت تنظر من خالهلا إس��الم أباد 
لواش��نطن؛ فه��ي بقدر ما حتتاجها اقتصاديًا وعس��كريًا فإهنا تش��عر جتاهه��ا بالرهبة واخلوف م��ن انتهازيتها 

السياسية وتقلباهتا غري املضمونة.
ل حمورًا ذا أوجه متعددة لعالقاهتما املعقدة احلرب على ما يس��مى باإلرهاب؛  ومن أكثر العالقات اليت تش��كِّ
حيث ترى الواليات املتحدة يف باكس��تان حليفًا مهمًا يف هذه املنطقة اليت تش��كل يف منظورها مرتعًا ومفرخًا 

للتنظيمات املسلحة ويف مقدمتها تنظيم القاعدة.

الباكستاني  ـ  األمريكي  الخالف 

حول الحرب على »اإلرهاب«
ع�����������������������ص���������������ام زي��������������دان
Essam_zedan30@hotmail.com
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ومع هذه األهمية التي حتتلها باكس���تان باعتبارها رأس 
احلربة األمريكية في ه���ذه احلرب، إال أن الواليات املتحدة 

يساورها القلق من أمرين اثنني:
األم���ر األول: يتعلق مبا تبديه باكس���تان وتنجزه حقيقة 
ف���ي مجال احلرب على »اإلرهاب« ف���ي مقابل ما تتلقاه من 
أم���وال ومعونات اقتصادية وعس���كرية هائل���ة، خاصة من 
ِقَبل مؤسس���ة اجليش التي تعد أقوى مؤسس���ة سيادية في 
باكستان؛ حيث يساور الش���ك اإلدارةَ األمريكية في حقيقة 
دور هذه املؤسس���ة، وتعتقد أنها تقوم بدور مزدوج؛ فهي من 
ناحي���ة ظاهرية إعالمية تدعم التوجهات الرس���مية للدولة 
مبواجهة التنظيمات املس���لح��ة، وف���ي الوقت ذاته حتتفظ 
بعالقات خاصة مع بعض هذه التنظيم��ات - خاصة طالبان 
أفغانس����تان - ال جتعلها تذهب بعيداً في مواجهته�ا، س�واء 

على أراضيها أو على األراضي األفغانية.
األمر الثاني: يتعلق بالقدرة احلقيقة لباكستان في مواجهة 
د هذه التنظيمات، خاصة  املخاطر احملتملة والناجمة عن متدُّ
احمللية منها، وترى أن س���قوط إس���الم أباد في يد طالبان 
باكس���تان أو جهات حليفة لها أيديولوجياً كتنظيم القاعدة، 
يعني وراثة ه���ذه التنظيمات للن�ووي الباكس���تاني، وهو ما 
ل نشوب حرب كارثية مع نيودلهي التي لن تقف  س���يرفع معدَّ

مكتوفة األيدي حيال هذه التطورات.
باكس���تان من ناحيته���ا تتخوف من تقلبات السياس���ة 
األمريكي���ة؛ من ناحية غموضها ف���ي بعض األحيان، وكونها 
برغماتية بصورة ال تُطمئن احللفاء؛ فهي قد اس���تغنت عن 
الرئيس الس���ابق برفيز مشرف ولم تطرف لها عني؛ رغم كل 

اخلدمات التي أسداها إلدارة الرئيس جورج بوش.
أم���ا ناحي���ة التخ���وف الثاني���ة، فتتركز ف���ي أن هذه 
البراغماتية رمبا تدفعها مس���تقباًل لعقد نوع من الصفقات 
مع هذه التنظيمات - خاصة طالبان أفغانستان - مبعزل عن 
احلكومة الباكستانية التي ستُترك حينها في مهب العاصفة، 
وحت���ت غضب هذه اجلماعات بعدما تُْخلي الواليات املتحدة 

جنودها وعسكرها من املنطقة. 
وثمة إرهاصات تش���عل هذه املخاوف الباكستانية، وفي 
مقدمته���ا املؤمتر الذي اس���تضافته العاصم���ة البريطانية 
لندن، والذي ناقش املؤمت���رون فيه إمكانية دمج طالبان في 

النس���يج السياسي ألفغانستان، وتوارُد تصريحات املسؤولني 
ف���ي اإلدارة األمريكية حول رغبتهم في فتح قنوات للتفاوض 
مع حرك���ة طالبان؛ إلنهاء عملي���ات املقاومة مقابل مغريات 

سياسية.    
أضف إلى ذلك أن ممارسات الواليات املتحدة العسكرية 
ف���ي مواجهة التنظيمات املس���لحة ال تأخ���ذ بعني االعتبار 
املآالت واملخلفات الكارثية التي سترثها احلكومات املتحالفة 
معها، خاصة ضرباتها اجلوية في املناطق الَقبَلية التي تقذف 
بزعماء هذه القبائل في أحضان اجلماعات املسلحة املناوئة 

واملعارضة للحكومة املركزية.
إزاء هذه املخاوف والش���كوك من ِقَب���ل الطرفني جتاه 
بعضهم���ا، حتركت باكس���تان ف���ي اجتاه تقلي���ص مفاعيل 
التحالف االستراتيجي مع الواليات املتحدة والوصول به إلى 
احلد الذي ال يضمن تورطها كثيراً، ويصنع لها خطوط رجعة 

آمنة إلى حد ما.
اخلطوات الباكستانية تتمثل يف أمرين اثنن:

األم��ر األول: متثل في التوجه ناحية بناء حتالف إقليمي 
يعنيه أمر مواجهة هذه التنظيمات املسلحة بصورة تشاركية 
فاعلة، ووقع اختيارها على إيران وأفغانستان وتركيا؛ فاألُولَى 
ُصفعت عدة مرات في اآلونة األخيرة من ِقَبل تنظيمات تتخذ 
نية، ومن  من باكس���تان مقراً لها، مثل: جماعة جند الله السُّ
د هذه  ثَ���مَّ يعنيها أن تتخذ من اإلجراءات م���ا مينع من متدُّ

اجلماعات وممارسة نشاطها في دول اجلوار.
وأفغانس���تان بطبيعة احل���ال يهمها جي���داً التعاون مع 
باكس���تان في مجال مكافحة ومواجهة هذه اجلماعات، على 
ل التحدي األبرز أمام حكومة الرئيس حامد  اعتبار أنها تشكِّ
كرزاي، ولن تفل���ح مواجهتها أو حتى دمجها والتصالح معها 

إال بتعاون وثيق مع باكستان.
أما تركيا، فهي الدولة اإلس���المية الوحيدة التي تشارك 
بقوات في أفغانستان، ولكنها ترفض بشدة القيام بأية مهام 
قتالي���ة ضد طالبان، كما أنها حتتفظ بخطوط اتصال فعالة 
مع هذه احلركة تعود إلى ما قبل احلادي عشر من سبتمبر، 
وحتظ���ى بقبول عام في أفغانس���تان، وهو م���ا جعلها أحد 
الفاعلني املوثوق بهم في أفغانستان، والدولة األكثر مصداقية 
والقادرة على التقريب بني أفغانس���تان وباكس���تان لتسوية 
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اخلالفات بينهما؛ كونها ال متلك أية أطماع اس���تعمارية في 
د نفوذها السياسي. املنطقة، ولكن يعنيها بشدة متدُّ

ومن هنا ميكن فهم وق���راءة االجتماع الثالثي بني وزراء 
خارجية باكستان وإيران وأفغانستان بإسالم آباد، وهو الثاني 
من نوعه، والذي أعلنت باكستان أنه يهدف إلى إعداد وتنفيذ 
مشاريع في مجال التعاون اإلقليمي والعمل على تعزيز األمن 

واالستقرار في املنطقة. 
فقد ش���دد وزير اخلارجية الباكس���تاني ش���اه محمود 
قريشي، خالل االجتماع الذي ُعِقد منتصف شهر يناير، على 
ضرورة تبنِّي ما س���ماه بالتوجه اإلقليمي لتسوية األزمة في 
أفغانستان، موضحاً أن إيران وباكستان تتحمالن أكثر من أي 
بلد آخر، تبعات األزمة في أفغانس���تان؛ ال سيما فيما يتعلق 

بانعدام األمن��1.
وحت���ت هذه املظل���ة كذلك ميكن قراءة أه���داف اللقاء 
الثالثي الذي جمع رؤس���اء أفغانس���تان وباكس���تان وتركيا، 
في يناير املاضي؛ حيث يع���وَّل على تركيا تذويب اخلالفات 
�األفغانية، الباكستانية� مبعزل عن الواليات املتحدة املطعون 

في نزاهتها، بسبب أطماعها في املنطقة. 
كم���ا ميكن لتركيا القيام بدور حي���وي في التفاوض مع 
طالبان ملصلحة الدولتني �أفغانستان وباكستان�، كبديل عن 
الواليات املتح���دة، اعتماداً على القبول الع���ام لها من ِقَبل 
حرك���ة طالبان، وهو تقريباً ال���دور ذاته الذي ميكن أن تقوم 
به اململكة العربية السعودية التي استقبلت الرئيس األفغاني 

حامد كرزاي عقب انتهاء مؤمتر لندن.  
األم��ر الث��اين: يتعل���ق برغبتها في التنص���ل وتقليص 
التعاون خارج القطر الباكستاني، وتفكيك عملية مواجهة هذه 
اجلماعات؛ بحي���ث يقتصر تعاونها مع الواليات املتحدة على 
األنشطة اخلاصة بها على أراضيها فقط، ومن ثَمَّ تتخلى عن 
مواجهة طالبان أفغانستان، والقاعدة والتنظيمات التي تنشط 
خارج حدودها، بدعوى أن جيشها منهمك مبهمة قتال طالبان 
الباكستانية وال يستطيع فتح عدة جبهات في الوقت نفسه.        
وباكستان تريد من ذلك أن حتقق عدة أهداف مجتمعة، 
في مقدمتها تقليص التعاون مع الواليات املتحدة، واحلفاظ 
على خطوط رجعة مع طالبان أفغانس���تان كحليفة محتملة 

��1 اجلزيرة: 1/16.

لدى انسحاب القوات األمريكية من أفغانستان.
ل في حقيقة األمر  كما أن وجود طالبان األفغانية يش���كِّ
أهمية سياسية متعاظمة لدى باكستان من جهة أنها تتصدى 

للنفوذ املتزايد للهند غرميتها التقليدية في أفغانستان.
وق���د تواترت على هذا املعن���ى تصريحات عدة قيادات 
سياس���ية باكس���تانية؛ فالرئيس آصف عل���ي زرداري، لدى 
تعليقه على اس���تراتيجية الواليات املتح���دة اجلديدة جتاه 
أفغانستان قال: إن باكستان متعهدة بتعزيز األمن واالستقرار 
في أفغانستان، ويجب على الواليات املتحدة أن تظل حساسة 
جتاه مصالح باكس���تان الوطنية الرئيسية ومخاوفها. مؤكداً 
أن حرب أفغانس���تان يجب أن تكون محدودة وأن تدور على 

أراضي أفغانية فقط��2.
أما وزير اخلارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، فقد 
صرح أيضاً بأن حرب أفغانس���تان يجب أن تظل دائرة داخل 
أفغانستان وأال متتد إلى باكستان. وذلك على هامش مؤمتر 
دولي في أبو ظبي حول البلدين، وقال: إن حرب أفغانس���تان 
يج���ب أن تدور في أفغانس���تان، وينبغي ع���دم التعامل مع 
التحديات التي تواجه أفغانستان باالعتماد على باكستان��3.

أما الواليات املتحدة، فقد أدركت الطموحات الباكستانية 
جي���داً، ومن هنا جاء حترُّك وزي���ر الدفاع األمريكي روبرت 
غيتس على محوري: الهند وباكستان؛ فزيارته للهند منتصف 
ش���هر يناير 2010 كانت - فيما يب���دو - بدافع جذبها إلى 
محور إقليمي جدي���د؛ يعمل كبديل عن احملور الثالثي الذي 
صنعته باكس���تان مؤخراً، على اعتب���ار أن بعض اجلماعات 
املسلحة على األراضي الباكس���تانية - منها عسكر طيبة - 

تنشط في مواجهة الهند على وجه اخلصوص.
وقد تُْفَهم، هذه الزيارة، في س���ياق املخاوف من انقالب 
التوتر بني الهند وباكس���تان إلى صراع عسكري، خاصة في 
حال وقوع هجم���ات جديدة انطالقاً من إس���الم أباد ضد 
نيودلهي، والذي قد يؤثر بدوره مباش���رة على التركيز جتاه 

امللف األفغاني واحلرب على ما يسمى باإلرهاب.
أما عن زيارته لباكستان �وهي األولى منذ تولي الرئيس 
باراك أوباما رئاس���ة الواليات املتح���دة العام املاضي�، فإن 

��2 مفكرة اإلسالم: 1/16.

��3 مفكرة اإلسالم: 1/16.
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عناوينها كانت واضحة للغاية، أبرزها:
توجيه رس���الة تهديد ال تخطئها العني لقادة باكس���تان؛ 
حي���ث أعلن أن الهن���د لن تضبط نفس���ها إذا تعرضت إلى 
هجمة جديدة كتلك التي وقعت في مومباي عام 2008، والتي 
أُلقيت املسؤولية عنها على مسلحني انطلقوا من باكستان في 

هجماتهم التي ُقتل فيها 160 شخصاً، 
دت إثر ذلك محادثات السالم  وقد ُجمِّ
بني البلدين اللذين خاضا ثالثة حروب 

منذ استقاللهما عن بريطانيا.
أم���ا الرس���الة الثاني���ة: وكانت 
صريح���ة كس���ابقتها؛ فهي رس���الة 
طمأنينية إلى قادة باكس���تان بش���أن 
اس���تمرار أمريكا في احل���رب على 
»اإلرهاب«؛ حيث ص���رح غيتس لدى 
وصوله املطار الباكستاني بأنه سيؤكد 
ملضيِفي���ه الباكس���تانيني أن الواليات 
املتحدة ماضية في مكافحة »اإلرهاب« 
إلى مسافات طويلة، وشدد على التزام 

واشنطن مبساعدة باكستان��1.
الرسالة الثالثة: كانت مبثابة بيان عن استراتيجية احلرب 
الطويلة ضد هذه التنظيمات املس���لحة، والتي تريد الواليات 
املتحدة صهرها كلها في بوتقة واحدة، دون فصل بينها، على 
أن تك���ون مواجهتها من خالل التع���اون اإلقليمي الوثيق بني 

أفغانستان وباكستان، ورمبا الهند بعد ذلك.
نه���ا غيتس في تعليق له ف���ي صحيفة »نيوز«  وقد ضمَّ
الباكستانية، مشيراً إلى أن طالبان الباكستانية تعمل بالتنسيق 
مع كلٍّ من طالبان األفغانية وتنظيم القاعدة؛ ولذلك من املهم 
عدم الفصل بني تلك اجلماعات، وأن املالذات اآلمنة لطالبان 
�األفغانية والباكس���تانية� على جانبي احلدود ستؤدي على 
امل���دى الطويل إلى وقوع هجمات أكثر جرأة وأكثر دموية في 

البلدين.
أي إن رؤية الواليات املتحدة االس���تراتيجية في احلرب 
على اجلماعات املسلحة تنطلق من َرْفض الفصل بني طالبان 
الباكس���تانية واألفغانية، وضرورة الضغط على احلركة على 

��1  هيئة اإلذاعة البريطانية: 1/21.

جانبي احلدود، وهي الرؤية التي تتعارض وتصطدم بالرؤية 
الباكستانية التي قاومت الضغوط األمريكية ملهاجمة طالبان 
األفغانية في اجليوب احلدودية؛ ألنها ال تشن هجمات داخل 
باكس���تان، بل تعبر احلدود لتقاتل الق���وات األمريكية داخل 

أفغانستان. 

وهذه الرؤية األمريكية تتس���ق مع رغبتها في تش���كيل 
ل الهند أحد أركان���ه، باإلضافة إلى  حتال���ف إقليمي تش���كِّ
أفغانستان وباكس���تان؛ حيث صرح غيتس، في مقاله املشار 
إليه آنفاً، بأن اجلماعات املس���لحة في جنوب آسيا �طالبان 
في أفغانستان وباكستان، وجماعة عسكر طيبة املستقرة في 
باكس���تان� تنتظم في سياق مجموعة من املسلحني املنظمني 
الذين يهدفون إلى قلب االس���تقرار في مجمل املنطقة وإثارة 
النزاع بني الهند وباكس���تان على وج��ه اخلص����وص، وه��و 

ما يعني ضرورة مواجهتها بتحالف إقليمي مضاد.
والذي يبدو من هذا الس���ياق ملوقفي باكستان والواليات 
ة رمبا تتس���ع  املتحدة من احل���رب على »اإلرهاب«، أن الهوَّ
مس���تقباًل بينهما، وقد تضط���ر الواليات املتح���دة لتغيير 
حتالفاته���ا في املنطقة، أو ممارس���ة ضغوط نوعية ال تقوى 
باكس���تان على مواجهتها، وفي املقابل ستبحث باكستان عن 
مخ���ارج ال تورِّطها كثيراً في هذه احل���رب التي ال تبدو في 

األفق القريب نهاية لها.
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 �*� باحث وصحفي. 

] المسلمون والعالم [

عل���ى الرغم م���ن أن الواليات املتح���دة األمريكية كقوة 
عظمى ليس لها »س���وابق« استعمارية في العالم اإلسالمي، 
عكس الدول العظمى األخرى �فرنسا وبريطانيا وإيطاليا...� 
إال أنها منذ التحاقها بالسياس���ة الصهيونية أو التحاق دولة 
الصهاينة بها - حسب االختالف املعروف بني الباحثني بشأن 
العالقة بني أمريكا وإسرائيل - باتت في موقف عدائي غير 
ر مع كثير من الدول اإلس���المية، وهو ما أثَّر سلباً على  مبرَّ
صورتها عند اجلماهير العربية واإلس���المية التي كانت قد 

ا منوذجاً للعالم اجلديد احلر. رأت فيها يوماً مَّ
ولذلك لم تعد مجدية تلك احملاوالت املكثفة التي تبذلها 
اإلدارة األمريكية لتحسني صورتها في العالم اإلسالمي، وملدِّ 

اجلسور معه، خاصة على املستوى الشعبي.
وفي إطار سياس���ة مدِّ اجلس���ور هذه التي تتبعها الواليات 
املتحدة األمريكية، تأس���س �منتدى أمريكا والعالم اإلسالمي� 
مه مركز س���ابان لدراسات الش���رق األوسط مبعهد  الذي ينظِّ
بروكينج���ز األمريكي بالتعاون مع وزارة اخلارجية القطرية منذ 

سبع سنوات في عام 2004م. بعد مرحلة مدٍّ وجزر إثر أحداث 
احلادي عشر من سبتمبر التي وضعت العالقة بني أمريكا والعالم 

اإلسالمي على احملك في أقوى اختبار لها منذ نشوئها.
وج���اء انعقاد إحدى جلس���ات منتدى أمري���كا والعالم 
اإلس�����المي ف��ي دورته الس�����ابعة بالدوح�ة ف��ي الفت��رة 
بني 13 و 15/ 2/ 2010م. حت���ت عنوان: »نحو تعهُّد أقوى 
بالتزامات الواليات املتحدة والعالم اإلس���المي: من املفاهيم 
إلى النتائج امللموسة«؛ ليعكس إدراك القائمني على املنتدى في 
اجلانبني لضرورة االنتقال من طور املفاهيم واملبادئ واألطر 

النظرية، إلى طور العمل والتأثير واخلطط والبرامج.
وأستطيع أن أقول: إن هذا اإلدراك لضرورة االنتقال من 
التنظير إلى التطبيق واملمارس���ة، خطوة أولية ومهمة إلعادة 
رسم العالقات بني الطرفني باجتاه احلوار والفهم املشترك، 
ي���ة واالحترام  وإقام���ة عالقات طبيعية مؤسس���ة على النِّدِّ

املتبادل؛ لتحقيق مصالح الطرفني معاً.
وحتى ال نقع أس���رى التنظير وال���دوران حول املفاهيم 
�وهي املرحلة التي أراد املنتدى بدورته السابعة أن يتجاوزها، 
وأن يبن���ي عليها وال يقف عندها�؛ أرى أنه من الضروري أن 

منتدى أمريكا والعالم اإلسامي:

ه���ل ي��ت��ج��اوز األق�����وال؟
السنوسي حممد السنوسي)*(
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ل إشكاليتني مهمتني: نتأمَّ
1 - هل ثمة طرفان متكافئان للمعادلة؟

أُولَ���ى هات���ني اإلش���كاليتني تتمثل في ضب���ط تعريف 
الطرفني املعنيَّني باملنت���دى وبتحقيق أهدافه، وهما: أمريكا 

والعالم اإلسالمي.
داً سياس���ّياً  فبينما نرى الطرف األول �أمريكا� طرفاً محدَّ
وجغرافّياً إل���ى غير ذلك من عوامل التحدي���د والضبط، نرى 
دات،  الطرف الثاني �العالم اإلس���المي� عارياً من تل��ك احمل��دِّ
أو على األقل حتوَّل - حسب تعبير بعض املفكرين - من »حقيقة 
؛ فقد أصبح مفهوماً  سياس���ية« إلى »منطقة جغرافية«، ومن ثَمَّ
هالمّي���اً يصع���ب أن نتصور له خطة مش���تركة، وإرادة واحدة، 
وأهدافاً يُتَفق عليها؛ ولو في خطوطها العريضة اإلستراتيجية، 
وأقصد بذلك توصيف حال العالم اإلس���المي في ما آل إليه 
ل نحن له، ونعتقد أنه يجب أن  واقع���ه املعاصر، ال في ما نؤمِّ

يكون.
ومن هنا ف���إن احلديث عن طرفني: أمري���كا من ناحية، 
والعالم اإلسالمي من ناحية أخرى، يجعل املعادلة غير متكافئة 
وغي���ر متوازنة، ومن ثَ���مَّ فإن ص���راع اإلرادات ولغة املصالح 
سيكونان - بال شك - في مصلحة الطرف األول، وهو ما يهدد 
فعلّياً أيَّ حديث عن مصالح متبادلة أو قواسم مشتركة، أو على 
األقل يحوِّل تلك اللغة السياس���ية عن املصالح والقواسم إلى 
»غطاء أخالق���ي« ِل�َما يريد أن يحققه الطرف األول �أمريكا� 
بغضِّ النظر عن مصالح الطرف الثاني؛ وهو األمر الذي تنطق 
به سياس���ات الواليات املتحدة األمريكية عل���ى امتداد العالم 

اإلسالمي، وفي القلب منه منطقة الشرق األوسط.
وأقرب مثال لتوضيح هذا الطرح، هو أن أمريكا أدخلت 
مؤخراً ضمن إجراءات تفتيش جديدة في مطاراتها: إخضاَع 
مواطني 14 دولة من بينها 13 دولة عربية وإسالمية للفحص 
بواسطة أجهزة الفحص الكامل »س���كانرز«، وهو ما رفضه 
املجلس الفقهي ألمريكا الش���مالية؛ إذ اعتبر هذا - حسب 
بيانه الصادر عنه - »انتهاكاً واضحاً للتعاليم اإلسالمية«؛ ألن 

ن رجاالً ونساًء من رؤية أمثالهم عرايا«. تلك األجهزة »متكِّ
فه���ل تس���تطيع حكومات ثالث عش���رة دول���ة عربية 
وإس���المية أن تهدد أمريكا - إذا لم تسحب إجراءاتها تلك 
وتكتِف بإجراءات فحص أخرى - بأنها س���تعامل املواطنني 

األمريكيني باملثل، كما أش���ار إلى ذل���ك عبد العزيز بلخادم 
املمثل الشخصي للرئيس اجلزائري للمنتدى في كلمة له؟

أم أن كل دولة ستحدد قرارها مبا يغلِّب مصلحتها الذاتية 
هي دون النظر إلى املصلحة املشتركة؟

أغلب الظن �ويا ليتني أكون مخطئاً� أن االحتمال الثاني 
هو الذي س���يجد طريق���ه للتنفيذ؛ ليس ف���ي هذه القضية 
فحس���ب، بل في كل قضية مش���تركة م���ع الواليات املتحدة 
األمريكية؛ ذلك أنها الطرف األول واألقوى في املعادلة ذات 
امليزان املائل؛ ولذا تصبح املعادلة املطروحة بطرفيها �أمريكا 
والعالم اإلس���المي� أمراً غير واقعي، وهي إلى العموميات 

والدبلوماسية أقرب.
التغيير المطلوب.. ممن؟

أم���ا اإلش���كالية الثانية فتبرز في حقيق���ة أنه ال ميكن 
احلديث عن مس���تقبل العالقات ب���ني الطرفني دون األخذ 
في احلس���بان ما جرى ف���ي أرض الواقع على امتداد العالم 
اإلس���المي، من قلبه إلى أطراف���ه وما يزال؛ ليس فقط ألن 
ذلك يؤش���ر بوض���وح على ما ميكن أن يحمله لنا مس���تقبل 
العالقات ب���ني الطرفني، بل ألن أمري���كا فعلّياً على امتداد 
س���بع س���نوات �هي عمر املنتدى� وما َقبْلَها، لم تغيِّر بشكل 
جذري وفاعل من سياساتها في املنطقة، وه��ي السياس��ات 
التي بلغت ذروة املأزق في أحداث احلادي عشر من سبتمبر 
وما تالها، من غزو أفغانستان والعراق، ناهيك عن االنحياز 
الكامل للكيان الصهيوني واالكتفاء باحلديث عن دور أمريكي 
راٍع - فقط - للمحادثات الفلس���طينية اإلس���رائيلية؛ بينما 
أمريكا ف���ي الوق��ت ذاته ه��ي الت��ي تس���تخدم الفيتو في 
وجه اإلجماع الدولي حني يكون رافضاً للس���لوك الصهيوني 

العدواني.
فمن الذي يُطالَب إذن بتغيير سلوكه؛ حتى ميكن ملعادالت 
احل���وار والتقارب أن تخرج من حيز املفاهيم والنظريات إلى 

أرض الواقع والنتائج امللموسة؟
يج���ب أن نعترف أن���ه بدون ذلك التغيير، س���يظل هذا 
املنتدى وغيره مناس���بة - فقط - لتبادل الصور التذكارية، 
ل أمريكا سياساتها في العالم اإلسالمي  وفرصة ثمينة لتُجمِّ
الذي تخدره بالكلمات املعس���ولة، والذي يبدو أنه رضي من 

أمريكا بالوعود التي ال تنقطع!
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يشير الكاتب »رافائيل باتاي« في دراسته �العقل اليهودي� 
إلى أن هناك ست قوى أثَّرت في تاريخ اليهود، اتخذت طابع 

املواجهات في معظمها:
ُأواًل: تبنِّ���ي لغة ذات ج���ذور كنعانية: وهي العبرية التي 

جاءت بها التوراة عوضاً عن لغتهم األصلية اآلرامية. 
ثانيًا: مواجهة احلضارة الهلينية. 

ثالث��ًا: مواجه���ة الع���رب ف���ي أرضه���م التاريخي���ة 
�فلسطني�. 

رابع��ًا: مواجه���ة عصر النهض���ة اإليطالي���ة وجتارة 
جمهورياتها السياسية املتناحرة. 

خامس��ًا: مواجهة احلركات املذهبية املسيحية في شرق 
أوروبا وَدْوِرهم في هذا النش���اط، وتطوُّر احلسيدية واللغة 

اليديشية. 
وأخ��ريًا: التأقلم مع الثقاف���ة الغربية احلديثة إبان عصر 
النهضة األوروبي، وما نتج عنها من خروج اليهود من حياة مجتمع 

الغيتو ودخولهم فترة تنويرية على صعيد املبادئ واألفكار. 

هذه املواجهات - كما يشير »باتاي« - تُبنيِّ اختالفاً بني 
اليهود وغيرهم؛ فلم تكن هناك يوماً - حسب تعبيره - جماعة 
يتألف تاريخها من سلس���لة من املؤثرات اخلارجية. وكان من 
د مش���اربهم وتشعُّب انتماءاتهم،  ق اليهود وتعدُّ آثار ذلك تفرُّ
ض عن ذلك التعدد؛ فالثقافة التي نتجت عن ذلك  وم���ا متخَّ
د وعوام���ل خارجية - هي ثقافة  التاري���خ - مبا فيه من تعدُّ
تُع���َرف مبؤثراتها؛ بحيث ميكن احلديث ع���ن ثقافة يهودية 
هلينية، وأخرى عربية إس���المية، وغيرها أملانية أو أمريكية، 
إلى آخر ما هنالك من ثقاف���ات امتزجت بثقافة املجتمعات 

التي عاش فيها اليهود وانتموا إليها سياسياً.
فمنذ دخ���ول النصرانية إلى اإلمبراطوري���ة الرومانية 
وحتى نهاية العصور الوس���طى، قام اليه���ود بنقل كثير من 
املع���ارف اليونانية والعربية إلى اللغات األوروبية في مختلف 
املجاالت: كالفلسفة والعلوم واألدب والطب، ويَُعد �موسى بن 
ميمون� أحد أهم األسماء اليهودية في تلك الفترة، حيث جنح 
في متثُّل التراث الفلس����في اليوناني - األرسطي على وجه 

اليهود:
سؤال الهوية ومأزق االنتماء

ه����������ش����������ام م������������ن������������ور)*(
hichammunawar@gmail.com

���كاتب وباحث.

عل��ى الرغم من َوْصف الدراس��ات السياس��ية واالجتماعية جلماع��ة اليهود - بوصفهم جمموعة بش��رية هلا 
حضوره��ا يف التاري��خ اإلنس��اين، والذي قد يكون »فاع��اًل« و »مؤثرًا«، يف كثري من األحي��ان، يف بعض اجملتمعات 
األوروبي��ة - بأهن��م جمموعة »ممزقة« االنتماء ومتصارعة اهلوية، فإن األث��ر العلمي الذي تركه كثري من العلماء 
واملفكرين »اليهود« يف التاريخ اإلنساين يضعنا أمام تساؤل حول مدى تأثري االضطراب النفسي واالجتماعي الذي 

عانوه يف آثارهم العلمية اليت خلَّفوها.
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] المسلمون والعالم [

التحديد - والتوفيق بينه وبني املوروث الديني اليهودي.
وفي عصر التنوير تركت »الهاسكااله« �وهي حركة َعلمانية� 
أثراً عميقاً على اليهودي���ة يوازي تأثيرها على النصرانية، كما 
يرى ذلك الدكتور س���عد اليازعي في كتاب���ه: �املكوِّن اليهودي 
في احلضارة الغربية�؛ فق���د أدت بوصفها نوعاً من اإلصالح 
الديني إلى ش���كل من اليهودية خاٍل من سماته اخلاصة، يقوم 
على التركيز على املضمون السلوكي بدالً من االلتزام بالتعاليم 
اليهودي���ة التقليدية؛ حت���ى إن بعض مفك���ري أوروبا رأوا في 
اليهود النموذج األكثر متثُّاًل للَعلمانية، وهذا ما أدى إلى ضعف 
التمس���ك بالدين وش���جع اليهود على االندماج في املجتمعات 
احمليطة، وهو ما أنذر بخطر الذوبان الكلي في تلك املجتمعات، 
حاء اليهود واليهودية، وهو أيضاً ما س���بب مأزقاً بالنس���بة  وامِّ
للحريصني على احلفاظ على الهوية اليهودية، ومأزقاً بالنسبة 
لبع���ض املجتمعات الغربية التي لم تكن راغبة في حصول ذلك 
االندماج على النحو الذي جعل اليهود - رغم العقالنية والتنوير 

واالزدهار - حاضرين في املجتمعات األوروبية.
وف���ي الوالي���ات املتح���دة األمريكية، لم يخ���ُل الوجود 
اليهودي من بعض املنغصات، كمعاداة الس���امية، لكن اليهود 
األمريكي���ني حققوا ما لم يحققه نظراؤهم ممن آثروا البقاء 

في أوروبا، س���واء على املستويات االجتماعية أو االقتصادية 
أو السياس���ية. وهو ما ساعدهم على ترسيخ أبرز احلركات 
األيديولوجية السياس���ية في التاريخ اليهودي احلديث، وهي 
احلرك���ة الصهيونية، ال س���يما في أعق���اب احلرب العاملية 
الثانية؛ حيث أنش���أت دولة »إسرائيل« في فلسطني التي لها 
مكانة خاصة بالنس���بة لليهود في العالم، معتبرين ذلك أبرز 

إجنازات اليهود وأكبر عوامل توحيدهم.
حقيق���ًة أن التاريخ يش���هد على كون اليهود أكثر ش���عوب 
داً في االنتماءات، ومعاناة من مأزق الهوية، يعزز ذلك  األرض تعدُّ
الشعور اليهودي الدائم باالختالف، واملوقف الثقافي والفكري 
جتاه ثقافة اآلخر �الغربي - املسيحي�، وهو شعور لم يخُل من 
ش���عور بالتأزم حيال الهوية، وإن أفضى حيناً إلى الدونية، فإنه 

في أحيان كثيرة أدى إلى مزيد من الشعور بالتفوق.
وميكن الق���ول: إن أزمة اجلماعة اليهودية �التي نرفض 
اعتبارها جماعة سياس���ية مهما كان���ت الظروف أو االدعاء 
بوجود كيان سياسي، هو: »إسرائيل«� ال ميكن لها أن تتجاوز 
د  معضل���ة هويتها وانتمائها في ظ���ل تعزيز هذه األزمة بتعدُّ
املشارب الفكرية والثقافية ألفرادها، وهو األمر الذي يصعب 

جتاوزه أو التغلب عليه.
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ج���������������������الل ال���������ش���������اي���������ب
i e l s h a y e b @ h o t m a i l . c o m

تصدع الداخل لدول التحالف في أفغانستان
قالت وس���ائل اإلعالم الهولندية: إن احلكومة الهولندية انهارت بسبب خالفات داخل االئتالف احلاكم حول متديد 

مهلة نشر القوات الهولندية في أفغانستان.
وأشارت األنباء إلى أن انهيار احلكومة االئتالفية جاء عقب إخفاق محادثات مكثفة بني أطراف التحالف السياسي 

في التوصل إلى اتفاق.
وعلى صعيد آخر تظاهر مئات األملان واألجانب في برلني ضد احلرب في أفغانس���تان، مطالبني بس���حب القوات 

األملانية املنضوية حتت لواء حلف شمال األطلسي.
ورفع املتظاهرون شعارات تعارض خطة تعتزم حكومة املستشارة أجنيال ميركيل عرضها على البرملان؛ هدفها زيادة 
عدد القوات األملانية في أفغانستان إلى أكثر من خمسة آالف، وَرْفُع مخصصات املهمة العسكرية واملدنية من 800 مليون 

إلى 1.1 مليار يورو سنوياً.              ]موقع BBC واجلزيرة 2010/2/21[

أنشطة تنصيرية بالجزائر
م نواب حزب النهضة اإلس���المي اجلزائري مشروع الئحة  قدَّ
للبرملان لفتح نقاش عام واستدعاء مسؤولي احلكومة حول ظاهرة 

التنصير في اجلزائر.
ر النائب محمد حديبي عدد النصارى في اجلزائر بنحو  ويقدِّ
30 ألفاً، وقال: إن للتنصير أجندة سياسية خارجية؛ لتكوين أقلية 
مس���يحية في منطقة معيَّنة؛ تكون ذريعة للتدخل اخلارجي حلماية 

األقليات.
اد املنحدر من منطقة  وهذا ما أيَّ���ده الباحث محمد أرزقي فرَّ
القبائل، والذي اعتبر أن أس���باب التنصير تعود - أساس���اً - إلى 
تهميش األمازيغ وغياب الدميقراطية، مشيراً إلى أن الذين اعتنقوا 
املس���يحية مبنطقة القبائل إمن���ا فعلوا ذلك انتقام���اً من الدولة 

اجلزائرية التي همشت األمازيغ.  
وم���ن جهة أخرى أكدت جمعية العلماء املس���لمني اجلزائريني 
أن التنصير ليس محصوراً مبنطقة القبائل، بل ينتش���ر في مناطق 
أخرى من البالد، وحذر األمني العام للجمعية الدكتور عبد املجيد 
بيرم من تهوين مس���ألة التنصير؛ ألنها تنطوي على ما س���ماها: 

مآرب سياسية وانفصالية.
ويُذَك���ر أن تاري���خ التنصير في اجلزائر يع���ود إلى الكردينال 
الفيجري عام 1857 الذي بنى كنيسة السيدة إفريقيا �أول كنيسة 

في القارة السمراء� وحوَّل بعض مساجد اجلزائر إلى كنائس.
]موقع اجلزيرة 2010/2/16[

] مرصد األحداث [

مرصد األخبار

هاييتي...اختطاف 
األطفال باسم المسيحية

اعتقلت ش���رطة هاييتي عش���رة أمريكيني 
منتمني ملنظم���ة »امللجأ من أج���ل حياة جديدة 
لألطف���ال« املس���يحية؛ حي���ث ُضبط���وا أثناء 
محاولتهم نقل 33 طفاًل إلى خارج هايتي، وُوِضع 
املعتقلون العش���رة الذين ج���رى توقيفهم األحد 
املوافق 2010/1/31 �وهم خمسة رجال وخمس 

نساء� في احلجز في العاصمة بورت أوبرانس.
وأك���دت املتحدثة باس���م املجموع���ة لورا 
سالسبي من مقر احتجازها في بورت أوبرانس 
قائلة: »في ظل اختالط األوضاع فإن احلكومة 
اآلن على حق، لكن ما حاولنا فعله هو الش���يء 
الصحيح؛ لقد قمنا بتنفيذ املبادئ املسيحية«.

وفي العاش���ر من شهر فبراير املنصرم قررت 
محكمة في هاييتي إطالق األمريكيني العش���رة؛ 
وذلك »لع���دم توف���ر الدافع اإلجرام���ي لديهم« 
حملاولتهم إخ���راج األطفال من البالد، بحس���ب 
مصدر قضائي هناك.      ]وكالة رويتر، ومواقع أخرى[



61العدد 60272 العدد 272 61العدد 60272 العدد 272

] مرصد األحداث [

نيويورك تايمز: 
خريجو كلية بغداد »اليسوعية« يتنافسون على حكم العراق

لقد حزم القساوس���ة أمتعتهم ورحلوا منذ زمن بعيد، بَيَْد أن النخبة التي تخرجت من املدرس���ة اليسوعية العليا التي 
اشتهرت باسم �كلية بغداد� ما تزال تدور حول محور عالم السياسة العراقية املضطربة اليوم؛ فاملرشحون الثالثة ملنصب 
رئي���س الوزراء في العراق �إي���اد عالوي وأحمد اجللبي وعادل عبد املهدي� كانوا ثالثتهم زمالء دراس���ة في �كلية بغداد 

اليسوعية� في نهاية خمسينيات القرن املاضي. 
إن ما يوحد ش���لة �كلية بغداد اليسوعية� يبدو أكثر أهمية أكثر مما يفرقها؛ فإن الروابط التي تعود إلى أيام الطفولة 
وأروقة �كلية بغداد اليسوعية� العتيقة تومئ إلى أن تلك الصراعات احلادة التي أفرزها ذلك الواقع االستقطابي رمبا ميكن 

تها على خلفية النشأة املشتركة للرجال الثالثة. التخفيف من حدَّ
ج منها مرشحو رئاسة الوزارة الثالثة تأسست  املدرس�����ة اليسوعية العليا أو �كلية بغداد� كما أُطلق عليها، والتي تخرَّ
س���نة 1931م، ثم أصبح��ت املك��ان املمي��ز؛ حيث يرس���ل أبرز النخب البغدادية أبناءهم للدراس���ة فيها في ذلك الوقت، 
وقد كان من اجللي في فترة اخلمس���ينيات - حني كان العراق حتت حكم أقلية نخبوية - أنَّ كل الذين ارتادوا �كلية بغداد 

اليسوعية� يعرفون بعضهم بعضاً.
]نيويورك تاميز عدد 12 ديسمبر 2005م[

 
الكفاح المسلح دمر حياتنا!

هاجم رئيس الس���لطة الفلس���طينية املنتهية واليته محمود عباس عمليات املقاومة ضد قوات االحتالل اإلسرائيلي؛ 
حيث قال: »إن الكفاح املسلح دمر حياتنا بالكامل«.

وأكد عباس على األمر بقوله: »إن الكفاح املس���لح جربناه ف���ي الضفة وغزة واالنتفاضة الثانية وما تخللها من عمل 
ر حياتنا بالكامل، وحتى أكون صريحاً أنا مع الكفاح املسلح؛ إن كان باتفاق عربي«. مسلح دمَّ

ويُذَكر أن عباس كان قد أكد في تصريحات سابقة على أنه لن يسمح بأي عودة إلى املقاومة املسلحة ضد »إسرائيل«.
]الشرق القطرية 2010/2/8[

أطفال القدس... ال ينحنون
أفادت منظمة »بيتسيلم« احلقوقية العاملة داخل الكيان الصهيوني في تقريٍر لها أن جيش االحتالل الصهيوني كثَّف 
من اعتقال األطفال في حي سلوان مبدينة القدس احملتلة، كما بيَّنت املنظمة أن االعتقاالت تركَّزت ضد األطفال من سنِّ 

بْح وتعصيب العينيني ألوقات طويلة والتهديد. 12 وحتى 15، وأنَّ التحقيق معهم أخذ أشكاالً صعبًة، مثل الشَّ
ق أن يسجد له، إال أن الطفل  وأضافت أن الطفل أحمد صيام �12 عاماً� من حي س���لوان املقدس���ي طلب منه احملقِّ

ق ضربه على رقبته بشكل متكرر. د احملقِّ رفض، وقال له: »ال أسجد إال لله«؛ حيث تعمَّ
]املركز الفلسطيني لإلعالم 2010/2/20[

عامة تعجب
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ارتفع عدد العاطلني عن العمل في العالم إلى رقم 
قياس���ي في عام 2009 وصل إلى 212 مليون شخص 
بس���بب األزمة املالية واالقتصادي���ة التي هزت العالم 
الع���ام املاضي َوْفقاً لتقرير ص���ادر عن منظمة العمل 

الدولية. 
وأف���اد التقري���ر أن معدل البطال���ة العاملي ارتفع 
في عام 2009 بنس���بة 6.6 %، وهي نسبة تختلف من 
ر في ش���رق آسيا  منطقة اقتصادية إلى أخرى؛ إذ تقدَّ
بنح���و 4.4 %، وتصل إلى أكثر من 10 % في وس���ط 

وجنوب شرقي أوروبا وشمال إفريقيا.
]2010/1/27 CNN  موقع[ 

حذرت منظمة الصح���ة العاملية من ارتفاع أعداد 
الوفيات بسبب مرض الس���رطان إلى 17 مليون حالة 
عة  سنوياً بحلول عام 2030 مقابل 7.6 مليون وفاة متوقَّ
هذا العام، وذلك في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة 
لتجنب عوامل اخلطر، كما أنه يتس���بب في حالة وفاة 
واحدة من ب���ني كل ثماني حاالت وفاة على مس���توى 
العالم ليتجاوز بذلك عدُد الوفيات الناجمة عنه حصيلة 

وفيات اإليدز والسل واملالريا مجتمعة.
]موقع محيط 2010/2/2[

أكدت وكالة األنب���اء املركزية في تايوان أنه خالل 
ع���ام 2009 طلب 4428 رجاًل اخلط الس���اخن الذي 

دش���نته وزارة الداخلية، واخلاص باإلساءات األسرية، 
من أجل طلب املس���اعدة بعد أن تعرضوا للضرب على 
أي���دي زوجاتهم، مقابل 1325 رجاًل قاموا بذلك خالل 

عام 2002.
ويُذَك���ر أن إجمالي عدد س���كان تايوان 23 مليون 
ر  نس���مة، بينهم 17 مليوناً في س���ن الزواج، بينما تقدَّ
ر ِنَس����ب  معدالت الزواج بحوالي 13 % س���نوياً، وتقدَّ

الطالق ب�: 83.4 % سنوياً.
وبحسب دراس���ات سابقة فإن نسبة األزواج الذين 
ر في الهند  يتعرضون للضرب على أيدي زوجاتهم يقدَّ
11%، وفي بريطاني���ا 17 %، وفي الواليات املتحدة 23 
%. أم���ا العالم العربي فتراوحت النس���بة بني 23 % و 

.% 28
]إسالم أون الين 2010/2/21[

أكد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي �جاسم 
املناعي� أن املصارف اإلسالمية شهدت منّواً سنوياً بني 
10 و 15 %، وقارب عددها ال� 300 مصرف في 51 دولة، 
وارتفعت أصولها إلى نح���و 265 بليون دوالر، وجتاوزت 
استثماراتها 400 بليون دوالر. جاء ذلك في افتتاح دورة 
»اإلش���راف والرقابة على املصارف اإلس���المية«، التي 

نظمها الصندوق في مقره في أبو ظبي.
]موقع اإلسالم اليوم 2010/20/21[

مرصد األرقام
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العمليات  أهم  هي  ما  س: 
بها  قامت  التي  العسكرية 
ضد  األجنبية  االحتالل  قوات 

طالبان في أفغانستان؟
ش���هدت والية هلمند األفغانية عدداً من العمليات 
العسكرية التي قامت بها القوات األجنبية للقضاء على 
حركة طالب���ان التي تعتِبر هذه الوالي���ة الواقعة جنوب 

أفغانستان من أهم معاقلها.
وكانت قوات حلف شمال األطلسي �ناتو� املنضوية 
في إطار ما يُعرف باس���م �القوات الدولية� للمساعدة 
على إرس���اء األمن واالستقرار �إيساف� قد تولت مهمة 
العمليات القتالية الدولية في جنوب أفغانستان يوم 31 

يوليو 2006.
وفي م���ا يلي نبذة تاريخية مختصرة ألهم العمليات 
التي قامت بها القوات الدولية في جنوب أفغانستان منذ 
أن صعَّدت حركة طالبان عملياتها؛ بهدف طرد القوات 
األجنبية وإس���قاط احلكومة األفغانية املدعومة من ِقَبل 

الواليات املتحدة.
- �2 - 17 سبتمبر �2006

قام ألف جن���دي أفغاني وأجنبي بعملية س���ميت: 
»ميدوسا« في مديرية بنجوي بوالية قندهار ادعت قوات 

الناتو أنها أسفرت عن مقتل 500 مسلح من طالبان.
- �15 ديسمبر 2006 - يناير �2007

شاركت القوات البريطانية والكندية في عملية أُطِلق 
عليها اس���م: »قمة النسر« بإس���ناد مباشر من القوات 

األمريكية في مديرية بنجوي بوالية قندهار.
- �6 مارس �2007

شن أكثر من خمسة آالف جندي أفغاني وآخرون من 
الناتو عملية »آخيل« في والية هلمند.

- �29 أبريل �2008
قامت الق���وات البريطانية واألمريكية بعملية »آزادا 

ووزا« بوالية هلمند.
 �18 - 20 يونيو �2008

ش���اركت القوات األمريكية واألفغاني���ة في عملية 
»االلتفاف« ضد مقاتلي طالب���ان في مديرية أرغنداب 

الواقعة على بعد 20 كم من مدينة قندهار، ُقِتل خاللها 
- بحس���ب رواية القوات الدولي���ة - مئات من عناصر 

طالبان.
- �23 يونيو - 2 يوليو �2009

انط���الق عملي���ة »مخل���ب النمر« بقي���ادة القوات 
البريطانية، وعملية »اخلنجر« بقيادة القوات األمريكية 
في هملند، واس���تهدفت العمليتان املناطق الواقعة في 

محيط بلدة غراسامار.
- �4 ديسمبر �2009

شن أكثر من ألف جندي أطلسي مدعومني بالقوات 
األفغانية هجوماً واس���عاً على والي���ة هلمند في عملية 

أُطِلق عليها اسم: »غضب الكوبرا«.
- �13 فبراير �2010

بدء العملية املشتركة للقوات األمريكية والبريطانية؛ 
بهدف اس���تعادة قرية مرجه بوالي���ة هلمند من حركة 
طالبان، وذلك في إطار اإلستراتيجية األمريكية اجلديدة 

في املنطقة.
وبعد هذه العمليات العس���كرية من الدول األجنبية 
املجتمع���ة في أفغانس���تان ضد طالبان؛ ينش���ر موقع 
»آي كاجولتيز.أورغ« املس���تقل الذي يحصي اخلس���ائر 
العس���كرية األمريكية في أفغانس���تان والعراق، فيقول: 
إن ألف جندي أمريكي ُقِتل���وا في إطار عملية »احلرية 
الدائمة الدولي���ة ملكافحة اإلرهاب التي بدأت قبل أكثر 

من ثماني سنوات في أفغانستان«.
وأكد املوق���ع أن 54 جندياً أمريكياً قتلوا منذ مطلع 
عام 2010 حتى اآلن في أفغانس���تان. وبلغت احلصيلة 
الرس���مية إلجمالي القتلى التي أعلنته���ا وزارة الدفاع 
مؤخ���راً 990 قتياًل في أفغانس���تان، وعادة ال يدرج في 
احلصيلة الرس���مية أي قتلى إال بعد 24 س���اعة - على 

األقل - من إبالغ ذويهم.
وتفي���د اإلحصائي���ات خالل ع��ام 2009 أنه ُقِت��ل 
ما مجموعه 520 جندياً أجنبياً في أفغانس���تان، بينهم 
316 أمريكياً؛ لتصبح س���نة 2009 هي الس���نة األسوأ 

للقوات األمريكية منذ بداية الغزو.
]بتصرف من موقع اجلزيرة ومواقع أخرى 2010/2/13[

)س( و )ج(
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تقع جزر هاييتي ش���رق قارة أمريكا الش���مالية، 
وأغلب س���كانها من الزن���وج األفارق���ة الذين جلبهم 
االحتالل اإلس���باني كعبيد. ومعظم هؤالء العبيد كانوا 
من املسلمني. ثم جاء االحتالل الفرنسي الذي حتولت 
فيه هاييتي إلى إحدى أش���د املستعمرات قسوة على 

السكان. 
عانى املسلمون في هاييتي من االضطهاد الديني؛ 
حيث وضعت فرنسا العديد من العراقيل ملنع املسلمني 
من ممارسة شعائر دينهم، فاضطر عدد كبير منهم إلى 

الهجرة جلزيرة � جوناف� املجاورة.
ونتيجة الستمرار االضطهاد قامت ثورات إسالمية 
للمطالبة بتقرير حق املس���لمني في ممارس���ة شعائر 
دينهم، وقد س���جل التاريخ اإلس���المي لهاييتي جهاد 
املسلمني بقيادة الش���يخ �محمد ماكندال� الذي ُحِكم 
عليه باملوت حرقاً؛ إلخماد صوت املسلمني ومنعهم من 

املطالبة بحقوقهم الشرعية. 
عدد سكان هاييتي تسع ماليني نسمة، 80 % رومان 
كاثوليك، 16 % بروتستانت، 4 % ديانات أخرى. إجمالي 
عدد املس���لمني حوالي عشرة آالف مسلم ميثلون 1 % 

من إجمالي السكان. 
وتش���ير بعض املصادر إل���ى أن أول مجموعة من 
املس���لمني العرب باجلزيرة هاج���رت إليها كانت من 
فلس���طني ع���ام 1920 م وأول مهاج���ر كان من قرية 

العيزرية قرب القدس. 
لقد ظل حلم بناء مسجد يراود املسلمني لسنوات 

طويل���ة دون أن يتمكن���وا من حتقيقه س���وى في عام 
1985م؛ حيث ظهر أول مسجد في البالد للنور بعدما 

قام أحد املسلمني بتحويل منزله إلى مسجد. 
تضم هاييتي اثني عش���ر مركزاً إسالمياً أكثر من 
نصفه���م بالعاصمة؛ حيث يعمل بها عدد ممن اعتنقوا 

اإلسالم وعدد من املسلمني العرب. 
ومن املش���اهد املألوفة أن ترى املس���لمني بزيهم 
األبيض الناصع ومالبس���هم املميَّزة وحلاهم السوداء، 
بينما ترتدي نساؤهم الزي اإلسالمي الطويل واحلجاب 

الذي يغطي كل اجلسم. 
املصادر: 

- موقع إسالم تامي نت. 
- ويكيبيديا املوسوعة احلرة. 

www.al- aqsa.org 
 www.amrica.Gov

 www. Fact book.gov

األقليات اإلسامية

العدد 64271

المسلمون في هاييتي

أمح������د حم����م����ود ال��س��ي��د
mr.ah54@hotmail.com
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يس عبد الوهاب نبيه مسعد)*(

�*� عضو رابطة األدب اإلسالمي العاملية.

] خاطرة أدبية [

هل شاهدَت ُعيونًا تدمع؟

هل أحسسَت بقلٍب ُيضجع؟

أم أظلمِت الدنيا أمامك؟

هل شاهدت احلزن يسري؟

فوق الرأس حيوم، يطري.

يعود، جيول.

خيِرُق فرحًا، ُيْسِكُت أماًل، َيْهِدُم جسدًا.

حىت ُيقضى بن يديه.

إهن��ا العائداُت، وما أدراك م��ا العائدات؟ تلك اليت 

تفاجُئنا ُدون نذير، وجْتُثو على قلوبنا ُدون بشري.

إنها تؤرِّق النفس، ومتنع النوم، ومُتِْرُض اجلس���د والقلب، 

وتُؤثُِّر في اإلنس���ان تأثيراً يجعلُُه يغيِّر َسْمته وهيئتُه، وتصُل به 

إل���ى أن يترك العمل، وينقطع به األم���ل، وقد تُودي بصاحبها 

تُْه احلياةُ وزينت له أنَُّه في مأمٍن منها، وأنَّى له ذلك؟  بعدما غرَّ

وأنَّى إلنسان أن تصفو له احلياة أبداً؟ فالكلُّ من لذعاتها ذائٌق. 

وما مْن عالم إالَّ له منها نصيٌب. َطحنتْه األياُم فاعتلى وطارْت 

ُشهرتُُه وأثَّر في األمُم كما تؤثُِّر ُحبوب اللِّقاح في الثمار؛ فلوالها 

نيا. مت الدُّ ما أينعت الثِّمار، ولوال الُعلماء ما تقدَّ

ُمون،  ينْظُر بعضنا إلى بعض، فيرْونُهم ال يشكون، وال يتبرَّ

فَيُظنُّ���ون أنَّهم يَْخلُ���ون من العائدات، وأنَّه���م في مْأمٍن من 

احلاِدثات؛ فإذا أصابك ِمثُْل ذلك فاس���تغفر الله - تعالى - 

ألنه: �من راقب الناس ماَت غّماً�، و »من ُحْس���ِن إسالم املْرِء 

ترُكُه ما ال يْعنيه«.

إنَّ املصائب تتفاوت بق���ْدر أصحابها، ويظن املبتلى أنه 

ة لَ���ْذِع العائدات عليه، وقلة  أكثر الناس ابتالًء؛ وذلك لش���دَّ

احليلة لديه:

ِغري ِصغاُرَها وتعظُم يف عِن الصَّ

وَتْصغُر يف عِن العظيم العَظاِئُم

كان هن���اك رُجالن ذوا منْص���ب وج��اٍه، وِرث����ا َضيْعًة 

وأْمواالً، وبساتني، ثُمَّ اس����تُخِرَج لهم�ا قان�وٌن، سلب منْهم��ا 

أكث��ر ما ميلكانه.

أما أحُدُهما فثبت في امليدان ثبات األس���د في الفالة؛ 

فقد بنى لله مس���جداً، وَظلَّ على حاله من توزيع الصدقات 

���ده الله برحمته، وحِزن  والعطف على املس���اكني إلى أْن تغمَّ

املساكني على فجيعته.

ا اآلخُر: فق���د ُجنَّ ُجنُونه بعدما ظنَّها باقيًة لُه، وقْد  وأمَّ

ظل���م َمْن ظلم وقتل َمْن قتل، يَثُور كالبركان، ويخور كالثيران. 

العائداتالعائدات
العائدات  العائدات  العائدات  العائدات  العائدات  العائدات  العائدات  العائدات  العائدات  العائدات  العائدات  العائدات 
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] خاطرة أدبية [

���لطان بعد الس���لطان، ثم تغير  ال رادع له وال أمان؛ فهو السُّ

به احل���ال؛ فبُنيت له ُحج���رةٌ ظاهرها َحَجريَّ���ٌة، وباطنها 

إسفنجيٌة.

ائع جعل يْخبُط رأسُه بتلك اجُلْدران  ُكلما تذكر ماله الضَّ

اة اللُه - تعالى - وهو على هذه احلال. ال يُْذَكُر إال  إلى أن توفَّ

وتُذَكر مساوئه، وال يُذَكر أخوه إالَّ وتُذَكر محاسنه.

لقْد خلق الله - تعالى - املوَت واإلنس���اُن ال يُريده ولكنَُّه 

يُسلِّم به، وخلق احلياة واإلنسان يطلبُها ولكنَّها ال تدوم.

وخل���ق الله - تعالى - األفراح يريدها اإلنس����ان ولكنها 

ال تس���تمر على حال، وخلق األحزان ال ملتاعب اإلنسان ولكْن 

فه  هب اخلالص وقد ثقَّ لتصقل نفسه صقاًل يخرج منها كالذَّ

ًة. }َوَأنَّ���ُه ُهَو َأْضَحَك  صاحبه على النَّ���ار؛ فتزداد جماالً وقوَّ

َوَأْبَكى #^٤٣^#( َوَأنَُّه ُهَو َأَماَت َوَأْحَيا{ ]النجم: ٤٣ - ٤٤[.
ولرمبا أصاب اإلنس���ان ِضيٌق دون سبب واضح يبدو له؛ 

ألن السبب عند ُمسبُِّب األس���باب، فاصطِلْح معه يشرْح لك 

صدرك، ويضْع عنك وْزرك. ثُمَّ خفِّف احِلْمل عن البائس���ني، 

دقة بُره���ان على اإلميان،  ق عل���ى احمُلتاجني؛ فالصَّ وتصدَّ

ُة. ُة، وتنكشف بها املُِلمَّ تنجلي بها الُغمَّ

فلْتنطل���ق في احلياة الفانية، انطالق���ك للحياة الباقية، 

مت يداك. حتَّى حتُصد ما قدَّ

إن حوادث الزمن ال تعدو أن تكون فقداً أو حرماناً : فإْن 

مت: }َما  كانْت فْقداً، فالعائداُت تُولِّي، وال يبقى لك إالَّ ما قدَّ

ِعنَدُك���ْم َينَفُد َوَما ِعنَد اللَِّه َباق{ ]النحل: ٩٦[ وإن كانت حْرماناً، 
ة املُلِك؛  ب لذَّ فأنت لم متلك منها شيئاً طوال حياتك، ولم جترِّ

فلماذا البُكاءُ على ما لم متلكه؟

ف���إذا وقع عليك ابت���الءٌ �وهو واق���ٌع ال محالة� فحاِول 

التخفيف عن نفس���ك وحلَّ ُمْشكالتك وإْن كان لك يٌد فيها، 

واستش���ْر أُولي الهمة وال�رأي، وإالَّ فف���وِّض األمر إل�ى الله 

- تعالى - إذا انقطعت بك األسباب؛ فهناك مسبِّب األسباب 

ن ُيِجيُب اْل�ُمْضَطرَّ إَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف  يُجيُب من مدَّ إليه يده: }َأمَّ

���وَء{ ]النمل: ٦٢[. وس���يحلُّ لباس الفرح بدياًل من لباس  السُّ
احُلْزِن؛ فال تبينتَّ إال خالي البال.

إنَّ ال�ُمبتلى قريٌب من الله، قريٌب من اجلنة؛ فأكثر الناس 

ابتالًء األنبياء ثم األمثل فاألمثل.

فلْيكن اس���تقبالُنا لألتراح كاس���تقبالنا لألفراح، هكذا 

اء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته  ال�مْؤمن: إْن أصابته س���رَّ

اء صبر فكان خيراً له. واللَه أس���أل أالَّ يْجعل مصيبتنا  ضرَّ

في ديننا.

العائدات  العائدات  العائدات  العائدات  العائدات  العائدات  العائدات  العائدات  العائدات  العائدات  العائدات  العائدات 

لقْد خلق اهلل - تعالى - الموَت 
ُه ُيسلِّم  واإلنساُن ال ُيريده ولكنَّ
واإلنسان  الحياة  وخلق  به، 

يطلُبها ولكنَّها ال تدوم
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 �*� كاتب فلسطيني.

] عين على العدو [

ال زالت جرمية اغتيال الش���هيد »محم���ود املبحوح« تلقي 
بظاللها على اإلعالم الصهيوني خالل األسابيع املاضية؛ فبعد 
أن كالت وس���ائل إعالم الصهاينة املديح والثناء جلهاز املوساد 
ورئيس���ه في بداية األمر؛ ألنه خلَّصهم مم���ن وصفوه ب�: »ألد 
أعدائه���م«، تتابعت االتهامات في األي���ام األخيرة للجهاز ذاته 

بارتكاب أفظع األخطاء، وأسوأ الثغرات األمنية.
ووصل األم���ر ببعض الصحفيني واإلعالمي���ني الصهاينة 
إلى أن يصفوا جهاز املوس���اد بأنه: حتوَّل من »بطل قومي« إلى 

»فاشل قومي«، ومن أسطورة الدولة إلى وصمة عارها!
تصفية الحساب:

تناولت كبرى الصحف اإلس���رائيلية »يديع���وت أحرونوت« 
حادث االغتيال في صفحتها األولى حتت عنوان: »الذراع الطويلة« 
للموساد إلى جانب صورة لوالدة اجلندي »إيالن سعدون« حتمل 
صورة ابنها ال���ذي اختُطف مع جندي آخر وُقِتال عام 1989 في 

عملية نُِسب تخطيطها وتنفيذها إلى املبحوح، رحمه الله.
واخت���ارت »معاريف« عنوان: »تصفية ف���ي دبي«، وأرفقته 
بعن���وان آخ���ر: »تصفية حس���اب«، وجاء في عن���وان صحيفة 
»إسرائيل اليوم« اليمينية: »يد املوساد« و »نهاية فدائي كبير... 

الرجل الذي أوجد عمليات خطف جنود، ثم أدار ش���بكة تهريب 
األسلحة إلى قطاع غزة«. 

بينما استعرض التلفزيون اإلسرائيلي سلسلة من االتهامات 
املنسوبة إلى الشهيد املبحوح، ال سيما فيما يتعلق بتقوية الذراع 
العس���كري حلركة حماس في قطاع غزة، وال س���يما تزويدها 

بصواريخ ذات مدى �60 و �70 كيلو متراً.
وحتت عنوان: »أوس���مة في السر«، كتب املعلق في الشؤون 
اإلستراتيجية »رونني بروغمان« أن إس���رائيل لن تُِقر أبداً بأن 
ل  لها عالقة بتصفية املبحوح، وال يوجد س���بب يستدعيها لتحمُّ
املس���ؤولية؛ ألنه في »عالم الظ�الل« واحل��رب االستخ��باراتية 
»ال أحد يتحمل املس���ؤولية عن ش���يء منه���ا، وإذا كانت هناك 

حاجة لتوزيع أوسمة، فإن ذلك يكون في الغرف املغلقة«.
وزعم املعلق العس���كري في صحيفة »إس���رائيل اليوم« »يوآف 
ليم���ور« أن عملية اغتيال املبحوح ال تأتي للثأر فقط، إمنا لتحقيق 
هدفني مهمني: »إفشال عمليات، والردع«، وأن »إخراج« املبحوح من 
دائرة العمل في تهريب السالح إلى القطاع هو عملية إفشال مهمة؛ 
ألنها ستُراكم صعوبات على مواصلة التهريب في املدى القريب إلى 

حني إيجاد بديل له. وَمْن سيحل محله سيكون أكثر حذراً. 
وقد س���لط اإلعالم الصهيوني خالل الشهر األخير الضوء 

كيف حتول املوساد من »البطل واألسطورة« إلى »الفاشل 
ووصمة العار« بعد اغتيال املبحوح؟

د. عدنان أبو عامر)*(
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] عين على العدو [
على وحدة »كيدون« املتهَمة بتنفيذ االغتيال؛ وهي وحدة أسسها 
»املوس���اد«؛ لغرض االغتيال والقتل. وتقوم بالتدريب مراراً على 
الهدف للوصول لعملية اغتيال ناجحة، ومن أهم أهداف تأسيسها 
الردع والتخويف، وإحباط النشاطات املعادية للكيان الصهيوني. 
وتعني كلمة »كيدون«: »اخلنجر الذي يُغَمد في البندقية أو 
احلربة«، وتَُعدُّ الوحدة الوحيدة في العالم املجازة رس���مياً من 
حيث تنفيذ االغتياالت، ويقوم املوس���اد بتدريب عناصرها على 

كيفية التعامل مع السالح وحماية الذات واالستهانة باملوت.
حيث يجري تدريب املرش���حني على كيفية سحب املسدس 
أثن���اء اجللوس في مطع���م إذا اقتضى األمر: إما بالس���قوط 
إلى اخللف عل���ى املقاعد أو إطالق النار م���ن حتت الطاولة، 
أو بالس���قوط إلى اخللف ورفس الطاولة في الوقت نفس���ه ثم 

إطالق النار؛ وكل ذلك في حركة واحدة.
وأش���ارت تقارير تلفزيونية بثتها القنوات اإلسرائيلية إلى 
امتالك الوحدة ألساليب مختلفة في عمليات القتل واالغتيال، 

كلها تُظِهر حجم احلقد الذي يخفيه ويظهره قادة العدو.
حمالت تقريع:

اتخذ اإلعالم الصهيوني في حمالت انتقاده وتوبيخه جلهاز 
املوساد منحًى سلبياً للغاية، حني وصفه احمللل السياسي »يوئيل 
مارك���وس« في صحيفة »هآرتس« بأن طريق���ة تنفيذ االغتيال 
تش���ير مبا ال يدع مجاالً للشك إلى أن رئيس املوساد وعناصره 

األمنية ال يزالون يعيشون في املاضي«.
وانتق���د اختي���ار مدينة دب���ي املليئة بش���بكة مكتظة من 
الكاميرات؛ كس���احة للتنفيذ قائ���اًل: ال أدري من صادق على 
العملية في أيام املشكلة األمنية األساسية، وميكن التخمني أنه 
ذ، ومع مراعاة احلذر  دون مصادقة رئيس الوزراء ما كانت لتنفَّ
الشديد الذي يتخذه كي ال يفشل فإن من املفاجئ أنه هذه املرة 

أدى دور العميل بسبعة أخطاء«. 
بينما تساءل »بن كاس���بيت« في صحيفة »معاريف« قائاًل: 
»م���ن الصحيح أن املبحوح قد اغتي���ل، وأن العمالء عادوا إلى 
قواعدهم بسالم، لكنهم باملقابل ال يستطيعون اآلن التجوال في 
العالم، وإذا كانوا قد اقتُِطعوا من وحدة التصفية في املوس���اد« 
تها«. املسماة »كيدون«، فإن الوحدة فقدت جزءاً ذا شأن من قوَّ

ا في دبي... كان يفترض أن يكون  ويضي���ف: » حدث خلٌل مَّ
االغتيال هادئاً، بال توقيع، وأن يكون موت املبحوح طبيعياً، وهنا 
حدث اخللل الكارثي، لم يدرك املوس���اد أن دبي جعلت اإلمارة 

كلها هدفاً مصوراً؛ أغلقوا الدوائر وتعرفوا على العمالء«.
وفضل »نحميا شترس���لر« اختيار عنوان الذع، وهو: »جهاز 
هواة يعيش في املاضي« قائ���اًل: »هكذا أصبحت قصة النجاح 

الكبرى فش���اًل مدوياً، وبات املوس���اد جهاز ه���واة يعيش في 
املاض���ي؛ مجموعة العمالء تركت وراءه���ا بصمات كثيرة حتى 

رجل املباحث األعمى كان سيعثر عليها«.
وقال: »لم يأخذ منفذو االغتيال باحلس����بان أن التكنولوجيا 
طارت إلى األمام في السنوات األخيرة، في العالم القياسي كان 
يكفي: تزييف جواز س����فر، إلصاق حلية، والتنكر في زي العب 
تنس بقبعة رياضية، هكذا مكتوب في كتب التجسس. أما اليوم 
فالعالم رقمي، محوس����ب، متصل إعالمياً ومصور، وهذا - على 

ما يبدو - لم يأخذوه باحلسبان في قيادة املوساد. 
الفضيحة الدبلوماسية:

ل���م تتوق���ف تبع���ات االغتيال عل���ى األصع���دة األمنية 
واالس���تخبارية، وإمنا أحلقت بالكيان اإلس���رائيلي »فضيحة 
دبلوماس���ية«، بعد أن طالب االحت���اد األوروبي وزير اخلارجية 
»أفيغدور ليبرمان« بتوضيحات حول اغتيال املبحوح، ال س���يما 
هة للموس���اد بوقوفها خل���ف االغتيال، ويُتَوقع  االتهامات املوجَّ
أن يتس���بب ذلك في مزيد م���ن التعكير للعالق���ات األوروبية 
اإلس���رائيلية، كما يؤيد االحتاد األوروبي تش���كيل جلنة دولية 
للتحقيق في هذه اجلرمية، وهو ما دفع برئيس جهاز »املوساد« 
»مائي���ر داغان« إلى عدم التفاخ���ر - كالعادة - علناً بإجنازات 
جهازه، كما أن اإلحراج الدبلوماسي الذي أثاره االغتيال يعطيه 

سبباً إضافياً للبقاء في الظل. 
قطع عنق الموساد:

صحيفة »معاريف« من جهتها اختارت عنواناً بالغ األهمية 
تعليق���اً على ح���ادث االغتي���ال بقولها: جناح تكتيكي وفش���ل 
استراتيجي، مشيرة إلى أن التنفيذ كان مصقوالً، والقتلة جاؤوا 
وخرجوا بس���الم، وكل شيء سار كالس���اعة، إال أنه في الزمن 

التكنولوجي بات كل شيء مكشوفاً أمام كاميرات املراقبة.
ولم يص���دق أحد أن يكون ممكناً إغالق دائرة وتنفيذ ربط 
بني كاميرات املطار وكاميرات الفندق، لكن ش���رطة دبي قامت 
بعملية مراقبة، واستثمرت طاقة وتكنولوجيا؛ كي تطرح جوازات 

سفر القتلة بالبث احلي، للعالم بأسره. 
بينما كان احمللل العس���كري »عماليا روزنبلوم« األكثر جرأة 
في حملة التقريع واإلدانة لسلوك املوساد »الطائش« في اغتيال 
املبحوح، وترك العش���رات من األدلة على تورُّطه؛ حني طالب ب� 
»قطع عنق رئيس املوساد« معنوياً من خالل إقصائه ومحاسبته.

وأشار »عكيفا ألدار« إلى حقيقة أن اغتيال املبحوح لن يهزم 
حركة حماس، مثلما لن يؤثر إحباط صفقة تبادل األس���رى في 
امل���دى البعيد على عالقات القوى في املناطق، مطالباً بالتصدي 

حلركة حماس من خالل إيجاد بديل سياسي حقيقي.
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ة يطرحها ويثريها مفهوم )األم��ن( Security الذي متتلئ ب��ه التقارير الدولية  مثة تس��اؤالت وجداالت ع��دَّ
اليت تصدر حول منطقتنا العربية، ال س��يما يف جماالت حقوق اإلنس��ان والتنمية البشرية واإلنسانية؛ فعادة ما 
ُتواَجه تلك التقارير واملفاهيم والتفسريات الواردة فيها بالرفض من ِقَبل اجلهات الرمسية، يف حن تلقى القبول 
والترح��اب م��ن ِقَبل اجله��ات احملكومة والش��عبية. وبن الرفض والقب��ول قد تضيع احلقائ��ق وتندثر الرباهن 

وُتزيَّف اإلرادات.
ولع��ل املثال األبرز يف ه��ذا اإلطار ما أثاره تقرير التنمية اإلنس��انية العربية لع��ام 2009 الذي يصدره املكتب 
اإلقليم��ي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي UNDP من اهتامات بش��أن حتيُّز التقري��ر وإغفاله االحتالل والتدخل 
األجنيب كأبرز التهديدات اليت حتيق باألمن اإلنساين العريب، ال سيما يف العراق وفلسطن والسودان والصومال.

��� سكرتير حترير التقرير اإلستراتيجي ملجلة البيان.

أمن اإلنسان العربي...
بني التباس املفهوم وغموض املقصود

العدد 70272

مصطفى شفيق عالم)*(
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كون في نزاهة مثل هذه التقارير إلى  وقد اس����تند املش����كِّ
واقعة انسحاب الدكتور �مصطفى كامل السيد� أستاذ العلوم 
السياس����ية في جامعة القاهرة �الذي سبق له أن قام بإعداد 
تقرير التنمية اإلنس����انية لع����ام 2007، وكان من املفترض أن 
يك����ون الباحَث الرئيس في تقري����ر �2009 إثر خالفات على 
حجم ونوعية التغييرات التي أُْجِريت على 
الصيغ����ة النهائية للتقري����ر من ِقبَل جهة 
اإلصدار، والتي ُوصفت – بحسب الدكتور 

السيد - بأنها: �تغييرات جوهرية� ��1.
)األمن(... قراءة يف تطورات 

املفهوم:
تتلخ����ص الدالالت اللغوي����ة ملفهوم 
�األم����ن� ف����ي مجملها ح����ول معاني: 
الس����كينة والطمأنينة واالستقرار، سواء 
على املس����تويني: الفردي أو اجلماعي؛ 
فقد جاء في لس����ان العرب: أِمَن يْأَمُن 
، وضدُّ خاف،  أَْمناً وأَماناً وأَِمنَُه: اطمأنَّ
فه����و أَِمَن وأِم����ني. واألمان م����ا يقابل 
اخلوف من الطمأنينة والعهد واحلماية 
والذم����ة ��2. من ذلك قول����ه - تعالى -: 
���َتاِء  }إلي���الِف ُقَرْيٍش #!١!#( إيالِفِهْم ِرْحَلَة الِشّ
ْيِف #!٢!#( َفْلَيْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلَبْيِت #!٣!#(  َوالصَّ
ْن َخْوٍف{  ن ُجوٍع َوآَمَنُه���م ِمّ الَّ���ِذي َأْطَعَمُهم ِمّ

]قريش: ١ - ٤[.
ة يثيرها  بَيَْد أن ثمة أسئلة جدلية عدَّ
الناحيت����ني: التنظيرية  هذا املفهوم من 
والعملية. لع����ل أهمها: ِل�َمن األمن؟ هل 
هو لفرد واحد؟ ومن هو ه����ذا الفرد؟ أم أنه لبعض األفراد 
أم ملعظمهم أم لهم جميعاً؟ وهل هو للمجتمع أم للدولة؟ وإذا 
كان للدولة؛ فهل هو لدولة واحدة أم لبعض الدول أم ملعظمها 

أم لكل الدول؟ ��3.
ر لنا محاولة اإلجابة عن هذه األسئلة تطوُّر مفهوم  وقد تفسِّ

 ��1 اجلزيرة نت: 2009/7/18.
 ��2 ابن منظور، لسان العرب، على هذا الرابط:

h t t p : / / l e x i c o n s .s a k h r .c o m /o p e n m e .a s p x fi؟ l e u r l = /
html/70�89�7.html
 ��� David A. BaLldwin، “The Concept of Security”، Review of 

International Studies، vol.��،no.�، �997. pp.�4��-.

»األم���ن« مع بروز ثالثة اجتاهات لتعري���ف املفهوم من األضيق 
إلى األوسع إلى األشمل أو األكثر اتساعاً، ومن األمن »القومي« 
National إلى األمن »املجتمعي« Community وصوالً إلى األمن 

»اإلنس���اني« Human ال���ذي يعتمده تقرير التنمية اإلنس���انية 
العربية لعام 2009 كمفهوم مح���وري للتحليل وكهدف جوهري 

يسعى للوصول إليه بزعم جتذيره في البيئة العربية.
ويفرق التقرير بني مفهوَمي: التنمية »اإلنسانية« والتنمية 
»البشرية«؛ حيث يجعل األول الركيزة األساسية للثاني، باعتبار 
أن التنمية البش����رية تُعنى بتوس����يع ق����درات األفراد وتعظيم 
الف����رص املتاحة لهم، ف����ي حني أن التنمية اإلنس����انية تُعنى 
د  بتمكني اإلنس����ان من احتواء أو جتنُّب املخاطر التي قد تهدِّ
حياته وُس����بَُل معيش����ته وكرامته، ويضاف إلى ذلك أن لتنمية 
اإلنس����ان عالقة بحقوقه؛ ألن احترام حقوق الفرد األساسية 
هو الذي ميهد الس����بيل خللق الظروف املواتية ألمنه ومن ثَمَّ 

مه الذي يُعنى به مفهوم التنمية البشرية. لنموه وتقدُّ
ومفهوم التنمية اإلنسانية بهذا املعنى يَُعدُّ مدخاًل شاماًل 
يجمع بني مكونات أمن األفراد متهيداً لتنميتهم؛ حيث يهدف 
ف����ي التحليل األخير إلى حتقيق الس����الم واألم����ن والتنمية 
ل االهتمام من أم����ن »الدولة«  املس����تدامة، كما أنه ق����د حوَّ
����ع مجاالت األمن لتش����مل أبعاداً  إلى أمن »اإلنس����ان«، ووسَّ
غير عس����كرية، مثل: تأمني الغذاء والدواء والس����كن، مؤكداً 
أن هذا التركيز على أمن اإلنس����ان ال يتعارض بالضرورة مع 
ل ملقوماته، وركيزةٌ  األمن القومي أو أم����ن الدولة بل هو مكمِّ

لتحقيقه، ودعامٌة لترسيخه.
اخل��ارج  هتدي��دات  ب��ن  الع��ريب...  اإلنس��ان 

وانتهاكات الداخل:
لقد أدرج تقرير التنمية اإلنس���انية لعام 2009 بني طياته 
يات التي تواجه أمن اإلنس���ان العربي: كالبطالة،  أبرز التحدِّ
والفق���ر، وانتهاكات حق�وق اإلنس���ان، وخاص�ة حقوق املرأة، 
وكذل�ك تزايد النم��و الس�كاني ال�ذي قد يص�ل – َوْفق�اً للتقرير 
- إلى 395 مليون نس���مة بحلول عام 2015، كما أكد التقرير 
على عوامل جديدة يتضمنها مفهوم األمن، منها: البيئة، وندرة 
ر، واالحتباس احلراري، والصراعات القومية،  املياه، والتصحُّ

واالختالفات الطائفية والدينية واللغوية.
غي����ر أن ما يثير اجلدل في ه����ذا اإلطار، هو ما أكدت 
عليه دراس����ات التقرير من جتاُوز أعداد ضحايا الصراعات 
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الت  ف����ي العالم العرب����ي ألعداد ضحايا االحت����الل والتدخُّ
اخلارجي����ة. وهو األم����ر الذي ميكن تفس����يره بأنه محاولة 
للتقليل من ش����أن االحتاللني: الصهيوني واألمريكي في كلٍّ 
من فلس����طني والعراق، وإلصاق تهمة انعدام أمن اإلنس����ان 
العربي بالنظم السياسية واالجتماعية والثقافية القائمة في 

املنطقة العربية.
و التقرير هذه التهمة عن أنفس����هم  ورمب����ا يدفع مع����دُّ
بادِّعائهم أنَّ التهويل املفرط لدور احملتلني وأثرهم الس����لبي 
فيم����ا يتعلق بأم����ن اإلنس����ان العربي من ش����أنه أن يعطي 
مبرراً للنظ����م القائمة لالس����تمرار في جرائمه����ا بانتهاك 
حقوق املواطن����ني، وانتهاك أمنهم �السياس����ي واالجتماعي 
واالقتص����ادي والغذائي والبيئي�. غي����ر أنه ميكن الرد على 
ذلك الدفع بالتأكيد على أن ترسيخ األمن في البيئة العربية 
رة للمحتلني بالتستر  ببُْعِده اإلنساني ال يعني احملاباة غير املبرَّ
عل�����ى جرائمه�م؛ فبني ته�ديدات اخلارج وانته�اكات الداخل 
ال ينبغي أن تضيع احلقيقة، وال ينبغي أن يكون أمن اإلنسان 
العرب����ي أداًة لتكريس واقع االحتالل بدعوى إقامة احلريات 
وتدش����ني الدميقراطيات املزعومة، وال مطيًة للنظم القائمة 
في املنطق����ة العربية بزعم تقوية الداخل وِحْفظ أمن الدولة 

في مواجهة األعداء واملتربصني.
قيمة »األمن« أم أمن »القيمة«؟

ما سبق من جدل بشأن مبررات إغفال أثر الدور اخلارجي 
فيما آل إليه أمن اإلنسان العربي، يجعلنا نثير أسئلة قد تبدو 
فلسفيًة من جهة املنطق والتنظير؛ بَيَْد أنها تكتسب أهميتها 
الواقعية البالغة من جهة الوصف والتفس����ير. هذه األس����ئلة 
تتمحور حول ماهي����ة »األمن« وهل هو »قيمة« في حد ذاته؟ 
أم أنه »أداة« و »وس����يلة« لتحقي����ق »قيم« معينة؟ وهل تبحث 
تقارير التنمية البش����رية واإلنسانية وحقوق اإلنسان وجميع 
 Value of »التقارير املتعلقة بواقعنا العربي في »قيمة األمن

Security؟ أم في »أمن القيمة« Security of value؟.

 Wolfers يطرح أرنول����د ولفيرز في تعريفه ملفهوم األمن
Arnold إجابت����ه ع�ن ه�ذه اجلدلية بش�����أن ماهي�ة األم�ن 

وم����ا إذا كان قيمة ف�ي حدِّ ذات����ه؟ أم أداة حلف��ظ قيم���ٍة 
م����ا أو منظومة من القيم؟ حيث ي����رى »أن األمن في جانبه 
املوضوعي يعني: غياب أيَّة تهديدات جتاه قيٍم مكتسبة، وفي 
جانبه الذاتي فهو يعني: غياب اخلوف من أن يحصل املساس 

بأي من هذه القيم« ��1.
ويؤك����د ه����ذا املعنى أيضاً م����ا طرحه كلٌّ م����ن تريجر 
تعريفهم����ا  ف����ي   Trager and Kronenberg وكرونبي����رج 
ملفه����وم األمن؛ حيث أكدا على أن »القي����م احليوية الوطنية 
ل جوهر سياسة األمن الوطني، ويتحدد األمن بأنه: ذلك  تشكِّ
اجلزء من سياس����ة احلكومة الذي يس����تهدف إيجاد شروط 
سياسية ووطنية مالئمة حلماية أو توسيع القيم احليوية ضد 

األعداء احلاليني واحملتملني« ��2.
وبهذه الصفة ال يَُعدُّ مفهوم األمن قيمة في حد ذاته، إمنا 
 ،National Interest هو مجرد مرادف للمصلحة الوطني����ة
يها: الصلد  وكيفية تعزيزه����ا باالعتماد على القوة في ش����قَّ
والناعم على حد سواء. ومن ثَمَّ فإن األمن بهذا املنطق ليس 
إال أداة أو وسيلة لفرض منظومة القيم �الغربية، األمريكية� 
َوْفقاً لرؤيٍة براغماتية بحتة تستند إلى املصالح الوطنية العليا 

لتلك القوى الدولية.
وعل����ى الرغم من أن مكونات األمن اإلنس����اني ومصادر 
تهديده موجودة تاريخياً؛ فإن بروز هذا املفهوم بشكله احلالي 
الذي تؤكد علي����ه التقارير الدولية ذات الصلة به، إمنا ظهر 
مؤخ����راً مرتبطاً بعملية العومل����ة Globalization التي يراها 
بعضهم مرادفاً لألمرك����ة Americanism، والتي تهدف في 
أبس����ط معانيها إلى ربط مصائ����ر ومصالح العالم مبنظومة 
القيم األمريكية؛ وذلك نظراً ملا تقوم عليه فلسفة تلك العملية 
من فتح حلدود الدول النتقال السلع واخلدمات وكذلك القيم 
والثقافات؛ بزعم حترير االقتصاد العاملي وَصْهر الش����عوب 
ف����ي بوتقة واحدة إللغاء الفوارق بني البش����ر وتغليب الوجه 

اإلنساني في العالقات الدولية!
وكثيراً ما تس����عى القوى الدولية الكبرى �وعلى رأس����ها 
الواليات املتحدة األمريكية� إلى إضفاء البعد اإلنساني، الذي 
يحمل بريقاً خادعاً من الزيف لس����لوكها الدولي ذي النزعة 
اإلمبريالي����ة بهدف تغليف مصاحلها اإلس����تراتيجية بصبغة 
مقبولة عبر اس����تخدام أجهزة وأدوات النظام الدولي، مثل: 

 ��� Arnold Wolfers، Discord and Collaboration: Essays on 
International Politics، �Baltimore: The Johns Hopkins Press�، 
�96�، pp. 67- 80

 ��� Trager&Kronenberg، Considiration of National Security 
Administration: The Presidency، Policy Making and Military، 
Public Administration Review، Vol. �4، No. �، Jan. – Feb.، 
�974، Pp 8�88-.   
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األمم املتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها؛ 
لتحقيق تلك املصالح اإلستراتيجية؛ لذلك فال غرو أن يصدر 
تقرير برنام����ج األمم املتحدة اإلمنائي لع����ام 1999 بعنواٍن 
ف����جٍّ يؤكد على هذا املعنى وهو: »عوملة ذات وجه إنس����اني« 
Globalization with a Human Face مب����ا يحمل����ه ه����ذا 

العنوان من دالالت الزيف واخلداع باسم اإلنسانية.
وتهدف القوى الغربية إلى حتقيق مصاحلها اإلستراتيجية 
عة بختم حتقيق األمن  باستخدام القوة مبفهومها الشامل موقَّ
اإلنساني املزعوم في مناطق النزاع أو املناطق اإلستراتيجية 
أو في الدول املناوئة لها شريطة أن يجري ذلك بطريقة تبدو 
قانونية، وجماعية، وحت����ت مظلة املنظمات الدولية؛ بدعوى 
أن ال����دول واملنظمات اإلقليمية والدولي����ة �احلكومية وغير 
احلكومية� يجب أن تتفاعل معاً لتش����كيل قواعد العمل في 
مجاالت األمن اإلنس����اني؛ حيث ال تس����تطيع دولة مبفردها 

مواجهة مصادر تهديد ذلك األمن.
غي��اب األم��ن الع��ريب.. صناعة إس��تراتيجية 

غربية:
ولكن يبدو أن هناك فارقاً كبيراً بني املبادئ والتوصيات 
والق����رارات والش����عارات النظري����ة املثالية وب����ني احلقيقة 
امللموسة واملمارسات الواقعية، وخير دليل على ذلك، هو أن 
ذلك الغرب الدميقراطي املناصر للحريات وحقوق اإلنس����ان 
هو ذاته الذي يتولى تصنيع وتصدير السالح، وشنَّ احلروب 
املدمرة، وإيقاع األذى باملدنيني، وممارس����ة العنف النفس����ي 
واالجتماعي ضد السكان الوافدين واملهاجرين إليه من الدول 
األخرى، وهو الذي ميتلك أس����لحة الدمار الش����امل ويسعى 

لتطويرها واحتكار أسرارها.
ومن البدهي أن يس����عى االقتص����اد القائم على صناعة 
الس����الح وتصدير العنف إلى إيج����اد وَخلْق الصراعات التي 
تضمن له اس����تخدام واستهالك ذلك الس����الح؛ لذلك فإن 
رة للس����الح �وُجلُّها غربي باألساس�  الدول املصنِّعة واملصدِّ
إمن����ا هي مصدر العنف واإلره����اب واحلروب وغياب األمن 

اإلنساني في العالم.
بل إن القوى الغربية تسعى لفلسفة منطقها بنشر ثقافة 
العنف كس����بيل للوصول إلى األمن اإلنس����اني عبر طنطنات 
فارغة م����ن َقِبيل: الفوضى اخلالَّقة، وآالم املخاض لش����رق 
أوس����ط جديد، َوَفقاً لتعبي����ر وزيرة اخلارجي����ة األمريكية 

الس����ابقة كونداليزا رايس في معرض تعليقها على العدوان 
الصهيون����ي األخير على لبنان صيف 2006؛ بزعم أن للعنف 
جانباً إيجابياً ال ميك�ن إغفاله أو التغاضي عنه، وهو دوره في 
صنع احلضارة اإلنسانية التي يهدد العنف أيضاً وجودها في 
الوق����ت ذاته؛ فالعنف إذن - َوْفق�اً لهذا املنطق - عامل خلق 
وتدمير في وقت واحد، وقد أدت احل�روب واالعت�داءات في 

كثير م����ن األحيان 
إل����ى القضاء على 
كثي����ر م����ن أل�وان 
إحالل  مع  التخلف 
ونظ����م  مظاه����ر 
جديدة أكثر تط�وراً 
َوُرقّياً بدالً منها ��1.

للمنطق  وطبقاً 
الغربي؛  اإلمبريالي 
لنا  ج����از  إذا  فإنه 
التاري����خ  اعتب����ار 
مليئ����اً  اإلنس����اني 
والقت����ل  بالعن����ف 
تاريخ  وأنه  والدماء 
دموي إلى حدٍّ كبير، 
العنف  ذلك  أن  إال 
دائماً  كان  الدموي 
بل  ووس����يلة،  أداة 
لنشر  إستراتيجية 
والتقدم  احلضارة 
البش����ري،  والرقي 
النزعة  إط����ار  في 
للرجل  الرس����الية 

األبيض التي يؤك����د عليها رائد احلريات وحقوق اإلنس����ان 
 Montesquieu Baron de املزعوم �بارون دي مونتس����كيو�
في معرض دفاعه عن استرقاق الشعوب اإلفريقية واستالب 
أراضيه����م من ِقَبل األوروبيني إبان احلقبة اإلمبريالية؛ حيث 
يق����ول: »إذا ُطِلب مني أن أدافع عن حقنا املكتس����ب التخاذ 

 ��1 أحمد أبوزيد، ثقافة العنف، مجلة العربي، وزارة اإلعالم الكويتية، العدد �61، يناير 
2010، ص 32. 

من البدهي أن 
يسعى االقتصاد 

القائم على صناعة 
السالح وتصدير 
العنف إلى إيجاد 

وَخْلق الصراعات 
التي تضمن له 

استخدام واستهالك 
ذلك السالح؛ لذلك 

فإن الدول المصنِّعة 
رة للسالح  والمصدِّ

)وُجلُّها غربي 
باألساس( إنما 

هي مصدر العنف 
واإلرهاب والحروب 

وغياب األمن 
اإلنساني في العالم
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الزن����وج عبيداً، فإني أقول: إن ش����عوب أوروبا بعد أن أفنت 
س����كان أمريكا األصليني، لم تَر بُّداً من أن تس����تعبد شعوب 
إفريقي����ا؛ لكي تس����تخدمها في اس����تغالل كل هذه األقطار 
الفس����يحة. والش����عوب املذكورة ما هي إال جماعات سوداء 
البش����رة من أخمص القدم إلى قمة ال����رأس وأنفها أفطس 
فطساً ش����ديداً؛ بحيث يكون من املستحيل أن ت��رثَي له����ا، 
وال ميكن للمرء أن يتصور أن الله  وهو ذو احلكمة الس����امية 
داخل جس����م  على األخص روحاً طيبة –  قد وضع روح����اً – 
حالك السواد. إنه من املستحيل أن نفترض أن هؤالء الناس 
بشر؛ ألننا إذا افترضنا أنهم بشر؛ فإننا سنبدأ في االعتقاد 

بأننا لسنا مسيحيني« ��1.
األمن التابع واألمن املستقل:

هذا التناقض بني املنطق والس����لوك يدفعنا إلى التأكيد 
على أن س����يل التقارير الغربية التي تُعنى باألمن اإلنس����اني 
والتنموي للبش����ر إمنا يُقَصد به باألس����اس اإلنسان الغربي 
األبي����ض املتحضر املنوط به نش����ر القي����م والثقافة الغربية 
املس����يحية بني الش����عوب األخرى، وإن كان ثم����ة درجة من 
درج����ات األمن تنش����دها تلك التقارير لهذه الش����عوب غير 
الغربية؛ فإنها تصبُّ في نهاية املطاف لصالح أمن اإلنس����ان 
الغرب����ي ورفاهيته، ومن ثَمَّ فإن أمن اإلنس����ان العربي الذي 
تزعم التقارير التنموية واإلنسانية دعمه وتنميته إمنا هو تابع 

ألمن اإلنسان »احلقيقي« الغربي ال مستقاًل أو ُمنبّتاً عنه.
إن غي����اب األمن في املجتمعات العربية الذي يؤكد عليه 
تقرير التنمية اإلنس����انية العربية لع����ام 2009، إمنا هو نتاج 
األوضاع املتردية التي يعاني منها اإلنسان العربي الذي يشعر 
ِضه للظلم والتهميش نتيجة انتشار  إزاءها بقسوة احلياة وتعرُّ
الفقر والبطالة والفس����اد. كل ه����ذه املظاهر إمنا متثِّل بيئة 
خصبة النتش����ار ثقافة العنف وانعدام األم����ن والتي تغذيها 
ق����وى اخلارج وتابعوها من قوى الداخل؛ حيث يتآمر اجلميع 
على اإلنسان العربي ذاِته مع ادعائهم دوماً أنهم يهدفون إلى 
حتقي����ق أمنه وتنميته، ورمبا فاته����م أن يضيفوا إلى اجلملة 
م�ة للمعن�ى وه�ي: »مبا  �لة ومتمِّ الس����ابقة جم�لة أخ�رى مكمِّ

ال يتنافى مع أمنهم وتنميتهم ال مستقاًل عنهما«.
وإذا كان القائم����ون عل����ى إصدار التقارير اإلنس����انية 

 ��1 حورية توفيق مجاهد، الفكر السياسي من أفالطون إلى محمد عبده، القاهرة، مكتبة 
األجنلو املصرية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1999، ص �35 - �36.

والتنموية العربية يلقون بالالئمة دوماً على األنظمة احلاكمة 
فيما آل إليه حال اإلنسان العربي وأمنه؛ فلماذا يدعمون تلك 
احلكومات ويساندونها ما لم يكن ذلك الدعم وتلك املساندة 
تخدم مصاحلهم وإس����تراتيجياتهم في املنطقة؟ لقد حتولت 
تل����ك التقارير إلى أدوات للضغط عل����ى من يريدون حتقيق 
مزيد من التواطؤ واخلن����وع ألهدافهم ومصاحلهم، كما أنها 
باتت على اجلانب اآلخر صكوك غفران مُتنح ملن يدفع الثمن 
أو ملن يريدون أن يبيِّضوا صفحته من العتاة واملجرمني الذين 
طغوا في البالد فأكثروا فيها الفساد من فلسطني إلى العراق 

إلى أفغانستان وغيرها.
فمتى يتحول أمن اإلنس�ان الع�ربي إلى مفه��وم مستقل 
له خصوصيت�����ه واحت�رامه؟ بدالً من كون����ه - في غ���الب 
األحوال - مفهوماً تابعاً مل�راد الس����يِّد املهيمن عل�ى مقالي�د 
األمور، سواء في الداخل أو في اخلارج، ومتى جند من املراكز 
البحثية واملنظم����ات والهيئات العربي����ة املعنيَّة من يضطلع 
بالقيام بإصدار تقارير ودراس����ات جادة ورصينة تهدف إلى 
حتقيق األمن اإلنساني العربي بشموله وخصوصيته من دون 

أجندات خفية أو أهداف مستبطنة؟
����ارع الك����رمي على حتقيقه  ذلك األمن الذي َحَرص الشَّ

بشقيه: 
- املادي الظاهر املتجلي في السعادة والراحة الدنيوية، 

بعيداً عن احلروب وإزهاق األرواح وغيرها.
- واملعنوي ببُعده العقدي واإلمياني.

إنه أمن احلفاظ على س���المة العقي���دة وصحة اإلميان؛ 
ذل���ك األمن الذي إذا لم يتوفر لإلنس���ان العربي بخصوصيته 
اإلسالمية ولم يتحقق له فال قيمة حينئٍذ ألي أمٍن أو سعادٍة أو 
راحة دنيوية يحياها اإلنسان مهما بلغت درجة ِرفَعِتها وُرقيِّها.
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ر  قد ال يعان���ي البحث العلمي في هذا الوقت ِمْن تعذُّ
رها، بل املعلومة ميكن العثور  الوصول إلى املعلومة أو تعسُّ
عليها بأيس���ر طريق، وأكبر َقْدر؛ ال س���يما مع التقنيات 
كات  احلديثة: من احلاس���ب وش���بكات املعلومات ومحرِّ

البحث... ونحوها.
د  نَتاً وال ش���ّحاً في تعدُّ كم���ا أن الباحث ال يَلق���ى َعَ
القضاي���ا، وتنوُّع النوازل، وتتابُع املس���تجدات التي يجدر 
بحثه���ا ومعاجلتها؛ إذ ال تزال هذه اإلش���كاالت والوقائع 
ميدان���اً رحباً ملن ع���زم على بحثها، وج���دَّ في حتريرها 

وحتقيقها.
لك���ْن على الرغم م���ن وفرة املعلوم���ات وضخامتها، 
والسهولة ال�ُمْفرطة في مطالعتها، وأيضاً تكاثر املستجدات 
واحلوادث؛ إال أن الفاحص والناظر في جملة من البحوث 
العلمية - س���واء كانت رس���ائل علمية أو بحوث مجالت 
مة أو مؤمت���رات - ليجُد الهشاش���ة والهزال فيها،  محكَّ
والرتابة ال�ُمِملَّة، والتكرار واالجترار، ولسان احلال يقول:

ُم��ع��ارًا إال  ن��ق��وُل  أران����ا  م��ا 
مكرورا قولنا  من  ُم��ع��ادًا  أو 

إضاف���ة إلى اإلغراق في النواحي الش���كلية والفنية، 
واالستطراد في املقدمات املعروفة، وأما القضايا العلمية 
املْشِكلة واملْعنيَّة بالبحث، فإن الباحث قد يختزلها أو يسوق 
ل منه���ا... دعك من حال البحوث  كالم���اً عائماً، أو يتنصَّ
التي يتش���بَّع أصحابها مبا لم يُعَط���ْوا، أو الذين يحمدون 

مبا لم يفعلوا.
ا سئل اخلريشي �ت 1001 ه�� أن يؤلف كتاباً، فقال:  ول�مَّ
�التأليف في زماننا هذا هو تس����ويد ال����ورق، والتحلي بحلية 

السرق���1.
اء تلك البحوث،  ومهما كان الواق���ع قامتاً ومتردياً جرَّ
إال أن ثم���ة بحوث���اً على النقيض من ذل���ك؛ إذ جتد في 
هذه البحوث اجلادة عمقاً علمياً، وحتريراً متيناً، وَس���عة 
في االطالع، وابتكاراً في التصنيف، وجزالة في األسلوب، 

ورسوخاً في التحقيق، ودراية فائقة في التخصص. 
ومن خير النماذج وأروع األمثلة على ذلك رسالة: »قلب 

��1 السحب الوابلة البن حميد: 88�/2.

] قراءة في كتاب [

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

      »قلب األدلة على الطوائف املخالفة« للقاضي

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

في  ش��ّح��ًا  وال  ��َن��ت��ًا  َعَ َي��ل��ق��ى  ال  ال��ب��اح��ث 
ع ال���ن���وازل،  د ال��ق��ض��اي��ا، وت���ن���وُّ ت���ع���دُّ
بحثها  يجدر  التي  املستجدات  وتتاُبع 
اإلشكاالت  هذه  ت��زال  ال  إذ  ومعاجلتها؛ 
والوقائع ميدانًا رحبًا ملن عزم على بحثها
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] قراءة في كتاب [
األدل���ة على الطوائف املخالفة ف���ي توحيد املعرفة واإلثبات« 

للشيخ متيم بن عبد العزيز القاضي��1.
وم���ع أن كثرة الصفح���ات، ووفرة املراجع ليس���ت أهم 
املعايير - في نظ���ري - إلضافة تزكية على البحث، وحتقيق 
ر ما يزيد على س���تمائة وألف  إيجابيته؛ إال أن الباحث س���طَّ
صفحة، ورجع إلى أكث���ر من ثماني مئة مرجع، ولم تكن هذه 
الصفحات املئات حش���واً وال استطراداً، كما لم تكن مراجعه 
ى املراجع  تكثُّراً وتعس���فاً؛ فالباحث قد رجع إليها فعاًل، وحترَّ
األصلي���ة، واملصادر العميقة، وجانب ما كان هّش���اً وما ليس 

مرجعاً معتبراً.
ويس���توقفك في البح���ث ابتداًء ُحْس���ن اختيار املوضوع 

ته وبكارته، ومفارقته للبحوث املكرورة الرتيبة. وجدَّ
وأحسب أن هذا البحث النفيس من واجبات الوقت، ويسدُّ 
ة في اآلونة األخيرة؛ إذ يس���هم البحث في مدافعة  حاج���ة ملحَّ
انهزاميٍة واضطراٍب قد عرضا لبعض املتسنِّنة؛ فَقلُْب األدلة على 
أهل البدع يبعث متام الثقة باملنهج السلفي، واالعتزاز واالعتصام 
نة واجلماعة، بل هذا سبيل املرسلني وأتباعهم؛  بطريقة أهل السُّ
فوه من  فإبراهيم - عليه الس���الم - حني عارض���ه قومه، وخوَّ
أصنامهم، قال قالباً عليهم حجتهم وتخويفهم: }َوَكْيَف َأَخاُف َما 
ْل ِبِه َعَلْيُكْم ُسْلَطاًنا َفَأيُّ  َأْش����َرْكُتْم َوال َتَخاُفوَن َأنَُّكْم َأْشَرْكُتم ِباللَِّه َما َلْم ُيَنِزّ

اْلَفِريَقنْيِ َأَحقُّ ِباأَلْمِن إن ُكنُتْم َتْعَلُموَن{ ]األنعام: ٨١[.
قال ابن القيم: »وهذا من أحسن قلب احلجة، وَجْعل حجة 

املبطل بعينها دالة على فساد قوله، وبطالن مذهبه«��2.
فما يش���غب به أهل البدع من أدلة يحتجون بها على أهل 
���نة نوقن أن كل دليل �نقلي أو  ���نة، فإننا معشَر أهل السُّ السُّ
ة لنا  نة، هو ُحجَّ عقلي� يتش���بث به أهل األهواء ضد أهل السُّ
ودلي���ل على أهل الزيغ والبدعة، وهذا الَقلْب من دالئل ِصْدق 
نة في صحة  املرس���لني - عليهم الس���الم - وبراهني أهل السُّ
معتقدهم وسالمة منهجهم طوال القرون املاضية وما يُستَقَبل 

من أيام حتى يأتي أمر الله.
يقول ابن تيمية: »... فه���ؤالء كل ما احتجوا به من دليل 
صحي���ح؛ فإنه ال يدل على مطلوبهم، بل إمنا يدل على مذهب 
السلف املتبعني للرسل؛ فتبنيَّ أن األدلة العقلية الصحيحة من 

م بها الباحث إلى قسم العقيدة بجامعة اإلمام محمد بن سعود، ونال بها  ��1 رسالة تقدَّ
األدراج  حبيسة  الرسالة  تزال  وال  1�30هـ.  سنة  ممتاز  بتقدير  املاجستير  درجة 

و�األقراص�.
��2 إغاثة اللهفان: 25�/2.

جميع الطوائف إمن�ا تدلُّ على تص�ديق الرسول، وحتقي�ق ما 
أخب���ر به، ال على خ�الف ق�وله، وهي م���ن آيات الل�ه الدالة 
على تصديق الرس���ول التي قال الله فيها: }َس���ُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي 
اآلَفاِق َوِفي َأنُفِس���ِهْم{ ]فصلت: ٥٣[، وهي من امليزان الذي أنزله 

الله، تعالى«��3.
ال عجب أن يعكف الباحث في هذه الرس���الة سبع سنني؛ 
فهو قد اش���تغل مبس���ائل عميقة ومباحث ش���ائكة، هي من 
َمَحارات العقول، ودقائق املطالب، وخاصة أن الرس���الة جتمع 
بني تخصصني مهمني وعميقني، وهما: أصول الفقه ومسائل 
االعتقاد، وهذه مزية أخرى للرسالة؛ فإن من آفات التخصص 
الدقيق أن يفوِّت دراس���ة موضوعات مهمة تشتمل على أكثر 
من فن؛ إذ إن املوضوعات املش���تركة واملشتملة على أكثر من 
تخصص قد تتقاذفها األقس���ام بدع���وى »عدم التخصص«، 
وخاصة أن ه���ذا النوع من املوضوع���ات ال ينفك عن تبعات 
وأعباء على الباحث... وصاحبنا قد أحكم موضوع قلب األدلة 
من خالل مطالعة كتب أصول الفقه، ومدارسة أهل هذا الفن، 
وأعدَّ باباً مستقاًل عن قلب األدلة، وحقيقة االعتراض بالقلب 

وأقسامه، وحجية االعتراض بالقلب وضوابطه.
عقد الباح���ث باباً بعنوان: »قلب األدل���ة اإلجمالية التي 
استدلَّت بها الطوائف املخالفة في توحيد املعرفة واإلثبات«: 

ففي الفصل األول: َقلَب الباحُث أدلة املخالفني في توحيد 
الربوبية، س���واء التي استدل بها أهل احللول واالحتاد ووحدة 

الوجود، أو أدلة مسألة حلول احلوادث.
وفي الفصل الثاني: َقلَب الباحُث أدلة املخالفني في مبحث 

أسماء الله احلسنى. 
ث���م في الفصل الثالث: س���اق الباحث أدلة املخالفني من 
َبها بالقلب عليهم، مثل: استداللهم  نفاة الصفات اإللهية وتعقَّ
���م تعارض العقل بالنقل،  بالتنزيه، وتقدميهم العقل عند توهُّ

ومسألة دليل التركيب والتجسيم... 
ومثال ذلك أن املتكلمني اس���تدلوا بحلول احلوادث ونفيها 
ع���ن الله - تعالى - على إثب���ات أن الله هو الصانع، وهو في 
احلقيقة نفي للصانع؛ فإن الذي يصح أن تنفى عنه الصفات، 
أو يق���ال: إنه ال داخل العالم وال خارجه؛ فمن كان كذلك فهو 
ل يعبد عدما�4�ً.  ممتنع الوجود؛ ولذا قال بعض السلف: املعطِّ
وأم���ا الباب الثالث: فعنوانه: »قلب األدلة التفصيلية التي 

��3 مجموع الفتاوى: 292/6.
��� قلب األدلة: �05/1 - �06.
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اس���تدلَّت بها الطوائف املخالفة في توحيد املعرفة واإلثبات«: 
اس���توعب الباحُث فيه القلب واالعتراض على املخالفني في 
مس���ألة: أول واجب على املكلَّف، ودليل التمانع، ومقالة ِقَدم 
العالم عند الفالس���فة، كما قلب األدلة على نفاة صفات الله 
- تعال���ى - الذاتية والفعلية، وس���اق أمثلة تفصيلية في هذا 
الش���أن، ومثال ذلك: دعوى املتكلم���ني بوجوب النظر، وعدم 
صحة إمي���ان العوام، احتجاجاً بع���دم التقليد. يقول الباحث 
متي���م: »وحني ننظر إلى حال ومق���ال املتكلمني وأهل النظر، 
فإنن���ا جند أنهم ق���د نالوا من التقليد املذم���وم أوفر احلظ 
وأج���زل النصيب؛ فال���ذم بالتقليد ينقلب عليه���م؛ ذلك أن 
القواعد النظرية التي أوجبوها لم تدل عليها حجة معتبرة... 
وها عن أسالفهم الفالس���فة واملعتزلة؛ فحني يأتي  وإمنا تلقَّ
الكالم عن االس���تدالل بنصوص الوح���ي املعصوم في أبواب 
اإللهيات جتد الردَّ والتزهيد وأنها حتتمل التأويل، لكن حينما 
يك���ون الكالم على القواعد الكالمية والفلس���فية، فإنك ترى 
التمجيد جتاهها والتقديس وأنه���ا قد صقلتها األذهان على 

تطاول األزمان!«��1.
أم���ا الباب الراب���ع: فهو في قلب األلق���اب التي أطلقها 

نة:  املبتدعة على أنفسهم، أو على أهل السُّ
فف���ي الفصل األول من هذا الباب: َقلُْب ألقاب الذم التي 
���نة، وبياُن أنهم هم األحق بها،  أطلقها املبتدعة على أهل السُّ
نة باملش���بهة واملجسمة، ونَبِْزهم أهل  مثل تس���ميتهم أهل السُّ

نة باحلشوية والنابتة واجلهلة... السُّ
وأما الفصل الثاني: فهو قل���ب ألقاب املدح التي أطلقها 
املبتدعة على أنفسهم، مثل دعواهم أنهم أهل العدل والتوحيد، 

نة... وأهل احلق والبرهان، وأهل السُّ
نة، واحلقيقة  ومن ذلك: إطالق لقب املشبِّهة على أهل السُّ
أن لقب التشبيه والتمثيل ينقلب على طوائف املعطلة؛ إذ إنهم 
ش���بَّهوا أوالً ثم دفعوا ذلك بالتعطيل ونف���ي الصفات، وكذا 
ش���بهوا اخلالق - عز وجل - بالناقصات واملعدومات؛ »ولهذا 
ل مش���بِّه، وال يس���تقيم له  قال بعض أهل العلم: إن كل معطِّ

التعطيل إال بعد التشبيه«��2.
»كم���ا أن لقب املش���بهة ينقلب على كثي���ر من متأخري 
األش���اعرة واملاتريدية ممن وقع في تشبيه املخلوق باخلالق، 
وذل���ك من جهة ما دخل عليهم من التصوف الغالي، والذي لم 

��1 قلب األدلة: 93�/2.
��2 الصواعق املرسلة: 2��/1.

يُعهد مثله عن أسالفهم؛ حيث أضافوا إلى أوليائهم وأقطابهم 
كثيراً م���ن خصائص الربوبية: كعلم الغي���ب أو التصرُّف في 
د  الكون، كما أضافوا إليه���م بعض مقامات العبودية التي تفرَّ
الله - س���بحانه - باستحقاقها: كاالستغاثة بغير الله، والذبح 
لغير الله... ونحو ذلك، فكانوا أحق بلقب املش���بهة؛ إذ شبَّهوا 

املخلوق باخلالق في ألوهيته«��3.
���نة  وك���ذا دع���وى األش���اعرة واملاتريدية أنهم أهل السُّ
واجلماع���ة؛ فقد قلَبَها الباحث عليه���م من عدة وجوه؛ حيث 
���نة فيهم، بل حتقق نقيضه؛ فقد  لم يحققوا ضابط أهل السُّ
نة واإلجماع�، فسلَّطوا  طوا في مصادر التلقي �الكتاب والسُّ فرَّ
عل���ى القرآن طاغ���وت التأويل، وطاغوت املج���از، وطاغوت 
���نة ظنية  تقدمي العقل على النقل... وأن نصوص الكتاب والسُّ
الداللة.. وعدم االحتجاج بأحاديث األحاد، كما أن األشاعرة 
خالفوا إجماعات السلف في غالب أبواب االعتقاد؛ فخالفوا 
���نة في قواعد الش���ريعة وأصول الدين؛ ثم س���اق  أهل السُّ
نة،  نة بخروج األشاعرة من أهل السُّ الباحث ش���هادة أئمة السُّ
ومن ذلك ما أخرجه ابن عب���د البر عن ابن خويز منداد �ت 
390ه��: »أهل األهواء عند مالك وأصحابنا هم أهل الكالم؛ 
فكل متكلِّم فهو من أهل األهواء والبدع، أش���عرياً كان أو غير 
أشعري، وال تُْقَبل له ش���هادة في اإلسالم أبداً ويُهَجر ويؤدَّب 

على بدعته...«��4.
وبع���د أن خ���اض الباحث غمار مس���ائل عويصة، وحرر 
مباحث معضلة، واس���توعب وأحكم كتب السلف، وغاص في 
أعم���اق مراجع أهل البدع �األش���اعرة واملاتريدية واملعتزلة� 
والفالس���فة، وأجاد فهمها وأحكم نقضها، عندئٍذ ختم بحثه 
بهذه الكلمات: »وبعُد: فهذا ما اقتضاه اخلاطر املكدود، على 
ته وهنَّاته، وعجزه وضعفه، فما كان فيه  ُعَجِره وبَُج���رِه، وَعالَّ
من صواب، فِمَن الك���رمي الوهاب، وما فيه من زلل ونقصان، 
فِمَن النفس األمارة والش���يطان، وأس���أل الل���ه منه الصفح 

والغفران«��5.
وهكذا فالبحث اجلاد والعلم النافع يورث تواضعاً وإخباتاً، 
وعلى هذا جرت مناقش���ة هذه »املوس���وعة« بهدوء وخمول، 
وفي قاع���ة صغيرة، لم يحضرها إال أربع���ة: الباحث وجلنة 

املناقشة.

��3 قلب األدلة = باختصار: 1311/3 - 1312.
��� جامع بيان العلم: 195/2.

��5 قلب األدلة: 1�70/3.
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] دراسات تاريخية [

ل�مح�اٌت يس�يرة... من تاريخ غرب إفريقيا...
الن�يجر أمنوذج�ًا

إنَّ التقس��يمات احلالي��ة إلفريقي��ا س��واء كان��ت 
جغرافية، كقولنا: إفريقي��ا وراء الصحراء أو إفريقيا 
اجلنوبي��ة أو الغربية أو الش��رقية، أم كانت ثقافية: 
كإفريقي��ا الفرانكفوني��ة واإلجنلوفونية واإليطالية 
والربتغالي��ة؛ إمنا هي تقس��يمات حادثة يف جمملها 

الق��رن  يف  االس��تعمار  ظاه��رة  إىل  وتع��ود 
التاس��ع عش��ر املي��الدي، ورمب��ا يِصحُّ 

نس��بيًا أن الذي جيمع بن شعوب 
إفريقيا كلِّه��ا عامل جغرايف و 

ثقايف غري سياسي. 
أطلق العرب اسم �إفريقيا� 
على ساحل الش���مال اإلفريقي 
�املغرب�  مراكش  إلى  من مصر 

�بالد البيضان�.
»بالد  يس���مى:  ذلك  وجن���وب 

اش���تُق منها حديثاً  والتي  الس���ودان« 
مصطلح: احلزام الس���وداني وم���ا ورد في 

تقس���يماته: من بالد التك���رور وبالد الهوس���ا والنوبة 
واحلبشة، وفي تعريف الس���لطان محمد بلو - من سالطني 
متبكتو في القرن التاسع عشر امليالدي - للسودان: �القصد 
تاريخ هذا القطر كله من بلد فور إلى بلد فوت�؛ أي: فوتا تور 

في السنغال وما وراءها، وفور تعني: دارفور احلالية، ومعظم 
أسماء الدول اإلفريقية احلديثة، نَْحٌت أوروبي؛ فاإلسبان أول 
من أطلق اسم نيجيريا على هذا القطر، يقول الشيخ األلوري 
عن نيجيريا: �معناها ما حول النيجر وهو اس���م مستَمد من 
نيغرو؛ أي: الزجني األسود، وأول من أطلق اسمها على هذه 

البالد هم اإلسبان، وتبعهم سائر اإلفرجن�. 
وبناًء على ذلك؛ ف���إن الكالم يدور على 
اإلقلي���م الذي يضم: الس���نغال، ومالي 
وِبِنني  وتش���اد،  ونيجيريا،  والنيجر، 
وتوغو، وبوركينا فاسو، والكاميرون، 

وما جاورهم انتهاًء بالسودان. 
ارتبط دخول اإلس���الم إلى 
ه���ذه املنطقة، بالهج���رة األولى 
إلفريقي���ا؛ حيث هاج���ر صحابة 
رسول الله # إلى احلبشة، ومكث 
بعضهم فيها زهاء ثالث عش���رة س���نة 
�من الس���نة اخلامس���ة للبعثة حتى السنة 
الس���ابعة من الهج���رة� ومن أبرز من أس���لموا يومئٍذ 
النجاشي ملك احلبشة »أصحمة« وبعض رجال احلكم هناك، 
كما جرى ف���تح مصر فيما بعد بقيادة عمرو بن العاص في 
19ه�/641م، وتال ذلك �عهد البقط� مع النوبة في ش���مال 
السودان احلالي 31ه�/ 651م، كما حدثت تغريبة الصحابي  �*� نائب مدير مركز األمير سلطان بن عبد العزيز الثقافي بالنيجر.

س������������������������الَّم امل�����������وج�����������ري)*(

sa l lamin l ine@hotma i l . com
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] دراسات تاريخية [
ان  عقبة بن نافع الذي ساق اجليش اإلسالمي غرباً ماّراً بفزَّ
والقيروان منتهياً إلى املغرب األقصى؛ حيث احمليط األطلسي 

في عام 51 ه�.
وارتبطت شمال إفريقيا باخلالفة اإلسالمية وبقوة الدولة 
اإلسالمية املركزية، على األخص في العهد األموي، ثم برزت 
فيها ممالك إسالمية على درجة من االستقاللية: كاإلدريسية 
والفاطمية واملرابطية واملوحدي���ن واحلفصية... وبرزت في 
ش���مال إفريقيا حركة علمية قوية جامعة بني احلركة العلمية 
في األندلس، واحلركة العلمية في املشرق، ومثَّلت ذلك مدرسة 

احلركة العلمية اإلسالمية في منطقة السودان الغربي.
ومن العجيب أن إسهامات احلركة العلمية اإلسالمية في 
الس���ودان الغربي أقوى من نظيرتها في الس���ودان الشرقي، 
علماً بأن السودان الش���رقي - أي: منطقة القرن اإلفريقي 
والس���ودان احلالي - جزء من إقلي���م البحر األحمر وثقافة 
البحر األحمر، وفضاء من فضاءات مصر واحلجاز واليمن، 
ولكن تكشف الوثائق واملخطوطات املوجودة في غرب إفريقيا 
ور اإلس���المية - على  في خزائن األف���راد واجلامعات والدُّ
األخ���ص وثائق متحف أحمد بابا ف���ي تنبكتو في جمهورية 
مالي - عن قوة هذه احلركة العلمية وذلك رمبا كان ألسباب، 

منها:
- ارتباط احلركة العلمية في الس���ودان الغربي باحلركة 
العلمي���ة في املغرب العربي منذ فت���رة مبكرة، وهجرة عدد 
من العلماء املغاربة وإقامتُهم في السودان الغربي، باإلضافة 
إلى أن العلماء والدعاة الذين هاجروا من املش���رق أو املغرب 
للس���ودان الغربي ذهبوا فيما يشبه الهجرة املصيرية؛ مبعنى 
التوطن في السودان الغربي، على خالف السودان الشرقي؛ 
حيث كانت الهجرات إليه هجرات مؤقتة طلباً لتجارٍة أو مالٍذ 
، وما إن تنتفي أس���باب الهجرة حتى  آمٍن، أو جلوٍء سياس���يٍّ
يعود املهاجرون إلى احلجاز أو مصر أو اليمن؛ لقرب املسافة 

واستمرارية التواصل. 
- كانت توجد في احلبش���ة والنوب���ة كنائس محلية في 
إط���ار إدارة أهلية؛ ولذلك اعتب���رت هذه املناطق عموماً دار 
أهل كتاب، كما أن املس���لمني لم يغزوا أرض النوبة، واكتفوا 
بتوقيع عهد صلٍح يسمى: عهد البقط، وأصبحت بذلك النوبة 
- ش���مال السودان احلالي - دار عهد وذمة، ولم تتحول إلى 

إدارة إس���المية إال في القرن الرابع عش���ر، ثم إن الهجرات 
العربية التي ج���اءت لهذه املنطقة، كانت هجرات بدو جاؤوا 
طلب���اً للرعي وهرباً من اجلفاف ال���ذي ضرب احلجاز، ولم 
يُعَرف للبدو اهتمام بعلم أو كتابة، ولكن من الغريب أن اللغة 
العربي���ة في بعض أنحاء الس���ودان الش���رقي أصبحت لغَة 
احلياة واخلطابة، إال أنه لم يظاهر ذلك حركة علمية؛ بينما 
في الس���ودان الغربي �غرب إفريقيا� لم تنتشر اللغة العربية 
كلغ���ة حياة؛ وإن أصبحت لغَة الصفوة واحلركة العلمية كتابة 
ونطقاً، كما ُكِتَبت لغات السودان الغربي: كالفوالني والهاوسا 
والزرما، باحلرف القرآني بينما لم يحصل هذا األمر بالنسبة 
للغات الس���ودان الشرقي باستثناء الساحلية، وسنتحدث في 

هذا املقال عن النيجر أمنوذجاً. 
موقع النيجر اجلغرافي وتركيبته االجتماعية:

أ - موقع النيجر اجلغرافي:
مُتثِّل جمهوري���ة النيجر قنطرة الصح���راء الكبرى بني 
ش���مالها وجنوبها وتقع في وس���ط غرب إفريقيا. وقد نالت 
س���يادتها واستقاللها س���نة 1960م كبقية دول املنطقة التي 
كان يُطلَق عليها: إفريقيا الغربية الفرنس���ية، وكانت تش���مل 
باإلضاف���ة إل���ى النيجر ال���دول اآلتية: الس���نغال، ومالي، 
وموريتانيا، وغينيا، وس���احل العاج، وفولت���ا العليا �بوركينا 
فاس���و�، وداهومي �بنني�، وتوغو �املس���تعمرة األملانية التي 

انضمت إلى فرنسا بعد احلرب العاملية األولى�.
 ثم انضمت إلى األمم املتحدة، ومنظمة الوحدة اإلفريقية 
التي صارت »االحت���اد اإلفريقي« فيما بعد، ومنظمة املؤمتر 
اإلس���المي، وانضمت كذلك إلى أهم املنظم���ات اإلقليمية 

والدولية.
 فدولة النيجر واحدة من دول غرب إفريقيا في منطقة 
ها شرقاً: تش���اد، وشمال شرق:  الس���احل والصحراء ويحدُّ
ليبيا، وشماالً: اجلزائر، وغرباً: مالي، وجنوب غرب: بوركينا 

فاسو، وجنوباً: بنني ونيجيريا.
وتبلغ مس���احتها 1,267,000 كم2. ويرجع اس���م النيجر 
للنه���ر العظيم الذي مي���ر باملنطقة الغربية م���ن البالد على 
مسافة: 550 كم، والنيجر دولة حبيسة ومغلقة �صندوقية�؛ ال 
تطل على بحر. عاصمتها: نيامي، وأهم مدنها بعد العاصمة: 
زن���در، ومرادي، وأغاديز، وطاوه، ودوس���و، وديفا، وتالبيري. 
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وفي النظ���ام الالم��رك��زي اجلديد تَُع���دُّ هذه املدن عواصم 
لألقاليم.

 ويتقاس���م النيجر بصورة غير متكافئة فصالن مناخيان 
يتَّحدان بفضل التوازن املوسمي ملنطقة ما بني املدارين:

الفصل األول: اجلاف، ويتميز في مجموعه بهيمنة الرياح 
اآلتية من الصحراء �رياح الشرق والشمال الشرقي�، ويسمى 
هذا الفصل ب� �احلرور� وهو األطول؛ حيث ميتد من أكتوبر 
إلى مايو، وهو ذاته ينقس���م إلى: فصٍل بارٍد �من نوفمبر إلى 

فبراير�، وفصل حارٍّ �من مارس إلى مايو�.
الفص���ل الثاني: الرطوبة: وه���و فصل قصير �من يونيو 

إلى سبتمبر�.
واملالح���ظ أن هطول األمطار ضعيف في النيجر بصفة 

عامة.
ب - التركيبة االجتماعية للنيجر:

يتكون شعب النيجر من عدد من القبائل الرئيسة تتمثل 
في الهوسا، والسنغاي، والزرما، والفالته، والطوارق، والعرب، 

والتوبو، والكانوري، والغورمانتشي.
ويالَح�����ظ أن النيج�����ر تتميز عن غيره���ا من الدول 
اإلفريقية من حيث قلة عدد قبائلها؛ إذ إنها ال تتجاوز ثماني 
قبائل رئيس���ة كما ذك��رن���ا، ويعتب��ر ه����ذا ال�ع��دد قلي��اًل 
مقارنة بقبائل الدول اإلفريقية األخرى التي تعد فيها القبائل 
بأضع���اف هذا العدد. كم���ا تتميز القبائل النيجرية بس���مة 
أخرى، هي اإلس���الم ال���ذي يَُعدُّ عنصَر توحي���د وَربِْط هذه 

القبائل ببعضها.
فقد تعايش���ت قبائل النيجر باختالف أعراقها وأعرافها 
وتنوُّع لغاتها وثقافاتها منذ أمد بعيد في وئام وسالم وتناسق؛ 
بفض���ل الله - تعالى - أوالً، ث���م بفضل هذا الدين احلنيف، 
الذي تدين به الغالبية العظمى الس���احقة من سكان النيجر.
واملعروف أن من أهم أهداف اإلسالم َجْمع شمل املؤمنني به 

وتقوية الروابط األخوية بينهم كأمة واحدة.
وقد صهر اإلس���الم هذه القبائل في بوتقة واحدة؛ حتى 
لكأنه���ا قطعة واح���دة، ونرى مظاهر ه���ذا االنصهار فيما 

وجدناه من انسجام وإخاء بني هذه القبائل.
وقلَّما جند قبيلة من قبائل النيجر إال وهي تصاهر األخرى 
ومُتاِزجها؛ كما بني الطوارق والسنغاي، والفالته، وموري، وبري 

بري، وبني الزرما والسنغاي، وموغوبري… إلخ.
 وكذلك فيما هو ملموس حقيقة من وجود ثقافة إسالمية 
ا لدى هذه القبائل من ثقافات تخص كل  مش���تركة تنفصل عمَّ

قبيلة منها.
وال عج���ب إذن إذا ل���م يوجد في النيج���ر ما يوجد في 
بعض دول القارة م���ن الصراعات واحلروب القبلية املمقوتة 

والعرقية البغيضة القاتلة.
اللغات واللهجات الوطنية:

هذا، ولكل قبيلة من قبائل النيجر لغتها ولهجتها اخلاصة 
بها، وكل واحدة من لغاتها مستخدمة في الدول املجاورة مثل: 
�لغة الهوسا، ولغة الزرما، ولغة الفالته، ولغة التماشيك، ولغة 
السنغاي، واللغة العربية... وغيرها�، وهي لغات الدول السبع 

التي حتد النيجر.
وعلى الرغم من وجود بعض اللغات املكتوبة كلغة التماشيك 
التي تُْكتَب بالتيفيناغ �أمازيغية�، فقد ظلت الثقافة الشفهية 
هي املهيمنة على املنطق���ة التي تقع فيها النيجر؛ مثلما كان 

األمر بالنسبة للجزيرة العربية قبل مجيء اإلسالم.
فقد كان���ت األغاني واألش���عار واخلطاب���ات واألمثال 
ل مجال األدب،  والروايات اخلرافية والتاريخية هي ما يش���كِّ
وكانت التربية كلها، وكذلك كل عمليات نقل املواقف واملعارف 
كانت جتري عن طريق التعبير املنطوق، لكن اإلسالم أدخل إلى 
املنطقة معطًى جديداً، هو الكتابة؛ ألن اإلسالم يأمر بالقراءة 
والكتابة؛ ولذل���ك فإنه منذ القرنني: األول والثاني الهجريني 

بدأت الكتابة تنتشر في منطقة الساحل والصحراء.
وتُكتَ���ب هذه اللغات اليوم باحلروف الالتينية باس���تثناء 
العربي���ة طبعاً، وكانت ه���ذه احلروف تُكتَ���ب قبل التدخل 
االس���تعماري الغربي باحلروف العربية، وم���ا زالت الكتابة 
باحلروف العربية تك���وِّن اليوم - خاصة في املناطق القروية 

والبادية - عماد العالقات عن طريق التراسل.
واللغة العربية منذ دخل اإلس���الم إلى هذه املنطقة، هي 
لغة اآلداب والعلوم والدبلوماس���ية، وكانت لغَة كبار العلماء، 
علَّموها وألَّفوا بها كتب���اً قيمة في املجاالت العلمية واألدبية 

ة. املختلفة التي ازدهرت في حضارة اإلسالم قروناً عدَّ
فلما جاء االس���تعمار الغربي ص���رف اللغة العربية عن 
املجال اإلداري، والسياس���ي، والثقافي. وليضيِّق عليها أكثر، 
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أدخل كثيراً من األوالد في مدارسه، وحصر اللغة العربية في 
مجال األغراض الدينية.

ورغم ما قام به االس����تعمار الغربي م����ن أعمال يقصد بها 
ر بعد االس����تقالل التعليم  القض����اء على الق����رآن ولغته؛ فقد ُطوِّ
اإلسالمي املتمثل باملدارس القرآنية والعربية، والعربية الفرنسية، 
ولم يتوقف املس����لمون في النيجر في يوم م����ن األيام عن إدخال 

أوالدهم مدارس حتفيظ القرآن الكرمي. 
واجلدير بالذكر أن اللغ���ة العربية في النيجر متتاز عن 
غيره���ا من اللغات احمللي���ة الوطنية األخ���رى بأنها تدرَّس 
رس���مياً في املدارس احلكومية وغيره���ا جنباً إلى جنب مع 
اللغة الفرنسية؛ لغة اإلدارة الرسمية، والتي أصبحت بدورها 

َحلْقة وصل وتفاهم بني املثقفني بها من الشعب النيجري.
وصول اإلسالم إلى النيجر:

كانت طالئع الفتح اإلسالمي قد طرقت أبواب الصحراء 
من���ذ وقت مبكر، وق���د ال يعلم كثير من الن���اس أن عقبة بن 
نافع القرش���ي الفهري بعد اختراقه الصحراء والواحات من 
فزان إلى كاوار قام بحصار �كاوار� عاصمة اإلقليم، فامتنعت 
عليه بعد حصار دام ش���هراً، فتركها ليعود إليها ويفتحها بعد 
جولة في اإلقليم إلخضاع الواحات األخرى، وتقع �كاوار� في 
الشمال الشرقي من جمهورية النيجر �احلالية� على احلدود 
بينها وبني ليبيا.. وما زالت حتمل االسم نفسه إلى يومنا هذا، 
وبنظ���رة خاطفة على خريطة جمهوري���ة النيجر يظهر إقليم 

كاوار.
وقد بدأ اإلسالم من ذلك الوقت ينتشر ببطء وبال توقف 
مجتازاً املفازة التي وقف عقبة على مش���ارفها فارتدَّ قافاًل، 
كم���ا فعل بعد ذل���ك عندما أدخل قوائم فرس���ه في البحر 

احمليط، في املغرب األقصى.
ولك�����ن األفك�ار - خاص��ة إذا ك��انت حتم��ل األن�وار - 
ال تعوقها املفاوز وال أمواج البحار املتالطمة وال قمم اجلبال 
الشاهقة وال كثافة الغابات املتراصة والرمال املتحركة؛ فقد 
ذهب اإلس���الم يتخطى كل العوائ���ق الطبيعية: من صحارى 
وغيرها، والعوائق الفكرية: من الوثنيات املتوارثة، وينتش���ر 
ته الذاتية، ويسمو بال�ُمثُل التي يدعو إليها وينشرها ويُِلح  بقوَّ

على االلتزام بها وتطبيقها.
إال أننا ال نستطيع احلديث عن جمهورية النيجر مبتورة 

عن منطقة الس���احل اإلفريقي؛ فهذه املنطقة يربطها تاريخ 
ها كلَّها، كما أننا ال نس���تطيع ونحن  متش���ابك، وأحداثها تعمُّ
نتحدث عن تاريخ انتش���ار اإلس���الم أن نفصل احلجاز عن 
املدينة املنورة وال اليمن ومصر وفارس والش���ام عنها، وال أن 
نترك جانباً دمشق وبغداد ونحن نتابع الفتوحات اإلسالمية.
فقد كانت هذه املنطقة خاضعة في تاريخها لدول مهيمنة 
أسهمت إسهاماً كبيراً ُمْشِرقاً في تاريخ اإلسالم على مستوى 
مت  العالم اإلس���المي، بل بأبعاد احلضارة اإلس���المية، وقدَّ
لإلنس���انية ما ينبغي أن يكون حتى اليوم، بل املستقبل نبراساً 
مه اإلس���الم للبش���رية ويصبُّ في هذا النهر  ينضم إلى ما قدَّ
العظيم العذب الذي أراد اإلس���الم أن يك���ون منهاًل ثَّراً فراتاً 
للحياة البشرية الس���لمية؛ حتى آخر حلظة للحياة اإلنسانية 
عل���ى األرض؛ يوم ي���رث الله األرض ومن عليه���ا، وهو خير 

الوارثني.
ولهذا وحت���ى نكون واقعيني ال بد من اإلش���ارة إلى أن 
االنتش���ار الشامل الكثيف الراس���خ املتوطن جاء من الغرب 
اإلسالمي؛ فقد بدأ اإلسالم ينتشر في شمال إفريقيا بعلماء 
وجتار دعاة منذ مت فتح ش���مال القارة واجتاز اإلس���الم إلى 
شبه جزيرة إيبرية التي س���ميت بعد ذلك باألندلس؛ إال أن 
ل���وا منطقة غرب إفريقيا إلى  الدع���اة جتاراً وعلماء لم يحوِّ
دولة أو دول إس����المية، إمنا الفض��ل يع�ود في ذلك - بعد 
الل���ه - إلى دول���ة املرابطني الذين احتل���وا غانا وعاصمتها 

�كومبي صالح�.
فق���د اجته���وا إليها بقي���ادة األمير أبي بك���ر بن عمر 
واقتحموها عام 460 ه� وقض���وا على الوثنية فيها، وعملوا 
على حتويلها كلَّها إلى بالد إس���المية خالصة، وأقاموا عليها 
حاكماً مسلماً من الغانيني أنفسهم. ومن ذلك احلني أصبحت 

بالد غانا كلُّها بالداً إسالمية.
وهكذا يكون أبو بكر بن عمر قد حوَّل معظم بالد إفريقيا 
الغ��ربية امل��دارية إل�ى اإلس���الم، وعن��دما توف��ي مجاهداً 
س���نة 480ه� كان قد وق�ف باإلس���الم على أب���واب إفريقية 
االس���توائية عند منطقة الغابات الكثيفة، واستعد املسلمون 

للتوغل فيها.
ل املرابطون الس���لطات احلاكمة في غانا  ومنذ أن ح���وَّ
إسالمية أخذت تعمل على نشر اإلسالم في البالد بحماسة. 
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وش���هد تاريخ الس���ودان الغربي قيام إمارات ودول إسالمية 
تنش���ر اإلسالم في معظمها، بل حوَّل �سنديانا كيتا� إمارات 
املنطقة إلى دولة واس���عة قوي��ة تنش�����ر اإلس��الم في كل 
األقاليم من احمليط الغربي إلى ش���رق النيجر؛ حيث توجد 
مملكة س���نغاي، التي كان اإلس���الم منتش���راً فيها من َقبْل، 
وأس���لم ملكها قبل وصول ملوك مالي إليها واستيالء منسا 
موس���ى �املشهور بكنكن موسى� عليها عند عودته من احلج، 
ذلك احلج الذي أثار ذكريات عظيمة في البالد التي مرَّ بها 
أثناء ذهابه إلى احلج عام 724ه�/ 1324م، واش���ترى بيوتاً 
وم���زارع وأوقفها على أهل تكرور ف���ي مكة املكرمة واملدينة 
املنورة، وت���رك في القاهرة آثاراً بقي���ت حديث الناس زمناً 

طوياًل.
وكان قادة دولة مالي يعملون لنش���ر اإلس���الم. وقد زار 
الرحالة املغربي ابن بطوطة مالي في القرن الثامن الهجري 
في حياة منسا س���ليمان موس���ى أخي كنكا موسى، وأشاد 
بالفضائل التي وجدها في هذه البالد: كاألمان، والس���الم، 

وِحْفظ القرآن الكرمي، واملواظبة على الصالة …
وكانت س���نغاي قد قضت فترة من الزمن حتت سلطان 
مالي ثم تخلصت منه، بل س���يطرت عل���ى مالي وورثت كل 
ما لديه���ا وزادت عليه؛ حتى وصل���ت حدودها إلى احمليط 
األطلس���ي غرباً ومش���ارف بحيرة تشاد ش���رقاً، وإلى عمق 
الصحراء شماالً وأجزاء من بوركينا فاسو وبنني �احلاليتني� 
جنوباً. وكان زعيمها احلاج أس���كيا محمد قد حج في القرن 
العاشر الهجري، وزار القاهرة والتقى بجالل الدين السيوطي 
َبه ش���ريف مكة بخليفة  �ت911ه�����. وفي مك���ة املكرمة لقَّ

املسلمني في تكرور وعاد بلقبه، وكان أسكيا متديناً.
وبعد هذه اجلولة التاريخية الس���ريعة عن تاريخ وصول 
اإلسالم هذه املنطقة، نعود إلى جمهورية النيجر، وال نحتاج 
إل���ى القول بأنها كانت جزءاً من إمبراطورية س���نغاي؛ فكل 

املنطقة التي حتتها كانت من دولة أسكيا اإلسالمية.
نسبة املسلمني وواقعهم في النيجر: 

يتض���ح مما تق���دم أن النيجر، بلد إس���المي عريق في 
ل كثيراً  اإلسالم؛ إذ استقر فيه اإلسالم منذ قرون عدة، وشكَّ
ر عدد السكان بحوالي ��12  من عادات الناس وسلوكهم. ويُقدَّ
ر نسبة املسلمني فيه ب� 97 % �سنَّة مالكية�  مليون نسمة، وتقدَّ

حسب اإلحصائيات الرسمية األخيرة حلكومة النيجر.
وأما النصارى فنسبتهم قليلة جداً، بل يرى بعض الناس 
أنه ال نسبة لهم؛ فهم قليلون جداً، ومعظمهم - أصاًل - غير 

نيجريني. 
وأما الوثني���ون فهم أيضاً قلَّة. وق���د صبغتهم املظاهر 
الع��امة بالتقاليد اإلسالمية؛ بحي�ث ال يس�تطيع متيي��زهم 

إال أصحاُب البلد من جيرانهم.
وتنبغي اإلش���ارة إلى أن اإلبهام وع���دم الوضوح الذي دفع 
الناس - قبل االس���تقالل وبَُعيَْدهُ - إلى تقديرات مختلفة لنسبة 
املسلمني، وكذلك غير املس���لمني في النيجر، إمنا يعود إلى أن 
الس���لطات االس���تعمارية خلفت عادة لم يتخل���ص منها الناس 
بس���هولة، وهي عدم اإلش���ارة أو عدم إثبات دين الشخص عند 
���خ هذا العمل، َفَجَرت  اإلحصائيات التي يقومون بها. وقد ترسَّ

عليه اإلحصائيات بعد رحيل االستعمار.
ف���ال يوجد أحد أثبت أمام اس���مه ديانته ف���ي الوثائق 
الرسمية، ولكن الذين أتيحت لهم الفرصة للطواف في البالد 
طوالً وعرضاً وعمقاً يقولون: إن البلد كله مس���لم، وال يوجد 
فيه غير املس���لمني تقريباً، وقد الحظوا أن في املدن والقرى 
والبوادي مس���اجد كثيرة، وحتى في الق���رى التي ال تتعدى 
عدة بيوت، جن������د فيها املس���جد واإلمام ورئي�َس الق���رية 
ال���ذي يتباهى أن ق�����ريته في�����ها مس���جد وإم�ام وكتَّاب؛ 

لتحفي���ظ القرآن.
والرتباط رئيس القرية أو حتى املدائن الكبرى باملس���جد 
واإلمام، واجهت الذين أرادوا بناء مساجد جديدة مشكلة؛ حيث 
كانت معظم املس���اجد القدمية حتيط بها املساكن من اجلهات 
األربع، وال تس���مح بتوسيعها؛ فرفض رؤساء املدن والقرى نقل 

املسجد بعيداً عن بيوتهم، وكذلك تغ��ي�ير اإلمام.
 ونضرب مثاًل على ذلك بإصرار رئيس مدينة »دوس���و« 
وك��ذلك س���لطان »زندر« على عدم نقل املس���جد إلى مكان 
واسع بعيداً عن داره؛ فاضطر الناس إلى هدم بعض البيوت 

احمليطة باملسجد وتعويض أصحابها.
 وهكذا نرى في النيجر كل مظاهر اإلس���الم: من إقامة 
صالة اجلماعة واملس���اجد، واألعياد اإلس���المية، وافتخار 
الناس بلقب احل���اج وما يعود به احلج���اج من مالبس أهل 
احلرمني. ويظن بعض الناس قداس����ة هذه املالبس، ويظنون 
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أن كل م���ا يأتي من بالد احلرمني مب���ارك وفيه خير عميم 
جلميع الناس، وغير ذلك من املظاهر اإلسالمية في النيجر.
وق���د دفع هذا بع���ض البعثات املس���يحية التي وجدت 
البلد كلَّه مس���لماً تقريباً، إلى أن تنش�������ط في األقلية غير 
هم إلى  املس���لمة، بل حتى في أوس���اط املس�������لمني؛ لتجرَّ
ديانتها، مس���تغلة فقرهم وعوزهم ومرضهم وجهلهم، وسّبب 
ذلك قالقل وع���دم استق���رار، وه��و ما يسمح لها بالصيد 

في املاء العكر.
فقد نش���طت هذه البعثات مبا لديها من إمكانات مادية 
يها الدول التي تنتمي إليها: نشطت في حفر اآلبار  هائلة تغذِّ
وفي الصحة واإلغاثة وتصريف منتجات الفالحني وأصحاب 
املهن التقليدية، كل هذا لتجد مكاناً تضع فيه قدمها؛ لتنطلق 

بعد ذلك إلى العمق وهو غزو اجلماهير املسلمة.
وقد لوحظ غي���اب معظم املنظمات اإلس���المية وتَْرُك 
املس���رح خالياً؛ ليعبث في���ه من يحاولون بوس���ائل مختلفة 
زعزعة املسلمني، وصرَفهم عن عقيدتهم؛ فلوال الله - تبارك 
وتعالى - ثم احليوية التي يتمتع بها اإلسالم، ومتانُة عقيدته، 

ته الذاتية لرأينا ما ال يُسرُّ املسلمني. وقوَّ
غي���ر أنن���ا مع ذلك، ال نس���تطيع أن نُغِفل م���ا تقوم به 
بعض املؤسسات اإلس���المية في هذا املجال: كرابطة العالم 
اإلسالمي �الس���عودية�، واملؤسسة العاملية لإلعمار والتنمية 
�الس���عودية�، والهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية �الكويتية�، 
وجمعية الدعوة اإلسالمية العاملية �الليبية�، وجلنة مسلمي 
إفريقي���ا الكويتية �العون املباش���ر�، وجمعية قطر اخليرية، 
ومنظمة الدعوة اإلس���المية �الس���ودانية�، والعمل الكبير 
الذي قامت به منظمة املؤمتر اإلس���المي من إنشاء اجلامعة 
اإلس���المية في النيجر، التي تَُعدُّ منارًة للعلم والنور، وتعليم 
علوم العربية والشري��ع�ة. وثمة مؤسسات إس��المية أخرى 

كثيرة.
وكان اإلس���الم يصح���ب معه القرآن الك���رمي كالم الله 
كة للمس���لمني،  - تعالى - الذي ميث�ل الط�اقة الق�وية احملرِّ
والنور الهادي الذي يقود خطاهم إلى األمام، ويصوغ الضمير 

احلي الذي يخاف الله - تعالى - ويراقبه.
���خ اإلس���الم ولغته في إفريقيا؛ إذ أثبته املؤرخون  وترسَّ
وذكروه فصار ال غموض فيه؛ فه���ذا الناصري يقول مؤكداً 

ذلك في كتابه: �االس���تقصاء ألخبار دول املغرب األقصى�: 
»قد تبنيَّ لك ما قصصناه عليك من أخبار السودان �يقصد 
الغرب اإلفريقي� وما كان علي���ه أهل تلك البالد من األخذ 
بدين اإلس���الم منذ وقت قدمي، وأنهم أحسن األمم إسالماً، 
وأقومهم ديناً، وأكثرهم للعلم وألهله حتصياًل ومحبة. وهذا 

األمر شائع في ُجلِّ ممالكهم املوالية للمغرب...«.
 ومن���ذ ذل��ك احل���ني ُعِرف���ت دول املنطق��ة - خاص�ة 
النيجر - باهتمامها بالتعلي�م العربي اإلس���المي، وإنش���اء 
مدارس وكتاتيب قرآنية؛ لذل���ك �ولعله اعتراف بهذا الدور 
وتأكيد ل���ه� كانت رغبة قادة األمة اإلس���المية في اجتماع 
منظمة املؤمتر اإلس���المي في الهور باكس���تان 1974م في 
إنشاء جامعات إس���المية، تُعنََى بالتعريف باإلسالم وعلومه 

واللغة العربية في القارة اإلفريقية:
األول���ى: تكون ف���ي الش���رق اإلفريقي الناط���ق باللغة 

ها أوغندا.  اإلجنليزية، يكون مقرُّ
والثانية: لدول غرب إفريقيا، الناطقة باللغة الفرنس���ية، 

واختيار جمهورية النيجر مقراً لها.
وبدأت الدراس���ة في اجلامعة اإلس���المية بالنيجر عام 
1986م، وي���درس باجلامعة حالياً ط���الب وطالبات، يتجاوز 
عدده���م األلف، وينتمون إلى عدد م���ن دول غرب إفريقيا، 
مث���ل: نيج�يريا، والنيج���ر، ومالي، والكاميرون، وت�ش����اد، 
وبوركينا فاس�و، وكوت ديفوار �س���احل العاج�، والسن�غ�ال، 
وغامبيا، وغان���ا، وموريتاني���ا، وغينيا كوناك���ري، والرأس 
األخضر، وتوغو، وسيراليون، وليبيريا، وبنني، وغينيا بيساو، 

وإفريقيا الوسطى. 
ون باآلالف، ولله احلمد. وهم   واملتخرج���ون منها اآلن يُعدُّ
سفراء للغة العربية وعلومها في مجتمعاتهم، وأصبح لبعضهم 

مواقع مرموقة في حكوماتهم كوزراء وما دون ذلك.
ال��م���راج�����ع:

1 - احلضارة اإلسالمية في النيجر، نشرته اإليسيسكو 1994م.

2 - املسالك واملمالك، البكري.

3 - قادة الفتح اإلسالمي، محمود شيت خطاب.

4 - نافذة على املرابطني، القاسم البيهقي.

5 - إنفاق امليسور في تاريخ بالد التكرور، السلطان ابن فودي.

6 - موجز تاريخ إفريقيا، آدم األلوري.



87العدد 86272 العدد 272

]متابعات[

من  كثريًا  يعَجب  ال  الكرمي،  القرآن  يقرأ  ال��ذي  إن 
ُخُلٌق  هذا  ألن  الصهيونية؛  الدولة  حروب  يف  الدموية 
لليهود الذين وصفهم القرآن الكرمي بأهنم: قتلة األنبياء. 
إن  حىت  احملرفة؛  توراهت��م  له  �ل  تؤصِّ القتل  وهذا 
التوراة أصبح مرجعًا لبعض حاخامات  ما جاء يف هذه 
َقْتل  على  الصهيوين  اجل��ي��ش  لتحريض  ال��ي��ه��ود؛ 

ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ن 
كلهم )شبابًا ونساًء 
وأطفااًل(،  وشيوخًا 
ب����ل اس��ت��ه��دف��ت 
ه��ذه ال��ف��ت��اوى كل 
يتحرك  حي  كائن 
وقد  األرض.  على 
س�����امه�����ت ه����ذه 
بشكل  ال���ف���ت���اوى 
إع���الن  يف  ك��ب��ري 
غزة؛  على  احل��رب 

اندالع  قبل  األجواء  بتسخن  احلاخامات  شرع  حيث 
عندما  واضحًا  ال��دور  ه��ذا  ب��دا  وق��د  َبَسنة،  احل��رب 
الربية  القوات  الفضائيات  شاشات  على  العامل  رأى 
بعض  ُصْحَبتهم  ويف  غ��زة  قطاع  جتتاح  الصهيونية 
القتال.  على  اجليش  حيرضون  الذين  احلاخامات 
في شهر مارس من عام 2008م نقل موقع صحيفة »هآرتس« 
على شبكة اإلنترنت عن احلاخام �يسرائيل روزين� رئيس معهد 
»تس���وميت«، وأحد أهم مرجعيات اإلفتاء اليهودي أنه يتوجب 
تطبيق ُحْكم »عمالق« »على كل من تعتمل كراهية إسرائيل في 
نفسه«؛ حيث إن هذا احلكم ينص على َقتْل الرجال واألطفال؛ 

حتى الرضع والنساء والعجائز، وَسْحق حتى البهائم. 
وحسب التراث الديني اليهودي، فإن قوم »عمالق« كانوا 

يعيشون في أرض فلسطني وكانت حتركاتهم تصل حتى حدود 
مصر الشمالية. وحسب هذا التراث، فقد قام العماليق بشن 
هجمات على مؤخرة قوافل بني إس���رائيل التي كان يتزعمها 
النبي موس���ى - عليه الس���الم - عندم���ا خرجوا من مصر 
واجتهوا نحو فلس���طني. ويضيف التراث أن »الرب« كلَّف بني 
إسرائيل بعد ذلك بش���ن حرب ال هوادة فيها ضد العماليق. 
احلكم  روزي���ن  وتال 
»اقضوا  يقول:  الذي 
من  عم���الق  عل���ى 
البداية حتى النهاية. 
دوهم  اقتلوه���م وجرِّ
ممتلكاته���م،  م���ن 
به���م  تأخذك���م  ال 
رأف���ة؛ فليكن القتل 
ش���خصاً  متواصاًل: 
ش���خص،  يتبع���ه 
تترك���وا طف���اًل،  ال 
ال تتركوا زرعاً أو ش���جراً، اقتل���وا بهائمهم من اجلمل حتى 
احلمار«. وحس���ب توراة اليهود، فقد كان �يوشع بن نون� هو 
أول م���ن طبَّق هذا احلكم عندما انتصر على العماليق؛ حيث 

قام بتدمير مدينتهم أريحا على َمْن فيها.
ويضي���ف روزين أن »عمالق« ال ينحصر في ِعْرق أو دين 
مح���دد، بل هو كل من يكره اليه���ود لدوافع دينية أو قومية. 
ويصل روزين إلى حد القول: »عمالق سيبقى ما بقي اليهود؛ 
ففي كل عهد س���يخرج عمالق من ِعْرق آخر ملناصبة اليهود 
العداء؛ لذا يجب أن تكون احلرب ضده عاملية«. ويشدد روزين 
على أن تطبيق حكم »عمالق« يجب أن يقوم به اليهود في كل 
وقت وزمن؛ ألنه »تكليف إلهي«. ويرى روزين أن الفلسطينيني 

هم عمالق هذا العصر. 

حرب دموية مبظلة توراتية
ي����������وس����������ف ف��������رح��������ات
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ه���ذا ولم يتوقف احلاخامات ع���ن إصدار هذه الفتاوى 
ة من الزمن فتوى عن احلاخام  التدميرية؛ فقد صدرت قبل مدَّ
�مردخ���اي إلياهو� الذي يَُعدُّ من كب���ار رجاالت الصهيونية 
الدينية؛ حيث أباح للمس���توطنني سرقة زيتون الفلسطينيني؛ 

بحجة أنه ُزِرع على أرض هي في األصل ملك لليهود. 
مما ال شك فيه أن هذه الفتاوى زادت من دموية اجليش 
اإلسرائيلي، وفتحت شهيته للقتل والدمار والتخريب، بل إن 
املتابع حلال اجليش الصهيوني، يتوقع لهذا اجليش أن يخوض 
مزيداً من احلروب وس���يرتكب املزيد من املجازر؛ وذلك إذا 
علمنا أن أتباع التيار الديني الصهيوني بدؤوا يتغلغلون داخل 
اجليش الصهيوني؛ ففي دراس���ة للصحف���ي صالح النعامي 
نش���رها على موقعه اإللكتروني، ذكر أنه: »حسب املعطيات 
الصادرة عن قس���م القوى البش���رية في اجليش اإلسرائيلي 
لع���ام 2008، فإن 60 % من الضب���اط في الوحدات القتالية 
في اجليش هم من أتباع التي���ار الديني الصهيوني. وترتفع 
نسبة أتباع هذا التيار في ألوية املشاة املختارة إلى 70 %، في 
حني تصل نسبتهم في الوحدات اخلاصة إلى حوالي 75 %. 
وقد أكد نائب رئيس هيئة أركان اجليش اإلسرائيلي السابق 
دان هارئي���ل أن أتباع التيار الديني الصهيوني يقودون معظم 
الكتائب والسرايا في ألوية املشاة املختارة، وهي: »املظليون« 
و »هناحل« و »جفعاتي« و »جوالني«. ويحتكر أتباع هذا التيار 
قيادة وح�دات الصفوة بشكل مطلق، وهي: »سييرت متكال« 
الت��ي تَُعدُّ أكث�ر الوحدات نخب�وية في اجليش اإلس�رائيلي، 
و »إيجوز« و »شمشون« و »دوخيفات«، فض��اًل عن سيطرتهم 
عل�����ى الوح�دة املخت�ارة للش�����رطة واملعروف���ة ب� »يسام«. 
ويتوق����ع قائ���د املنطق�ة الش���مالية األس�����بق في اجليش 
اإلس���رائيلي �موشيه كبلينسكي� أن يسيطر أتباع هذا التيار 
على هيئة أركان اجليش ف���ي غضون عقدين من الزمن في 
حال استمرار وتيرة اندفاعهم نحو املواقع القيادية على هذا 
النحو«؛ لذا »ال ميكن َفْهم الوحش���ية التي تعامل بها اجليش 
اإلس���رائيلي خالل حربه اإلجرامية على قطاع غزة من دون 
االنتباه إلى التركيبة البشرية لأللوية والوحدات اإلسرائيلية 
التي ش���اركت في هذه احلرب. وعل���ى الرغم من أن هناك 
تعليمات واضح���ة من قيادة اجليش باعتماد اس���تراتيجية 
»األرض احملروق���ة« خالل احل���رب؛ إال أنه ال ميكن جتاهل 
حقيقة أن جميع ألوية املش���اة التي شاركت في احلرب على 
القطاع، باس���ثتناء لواء املظلي���ني كان يقودها جنراالت من 

أتباع التيار الديني الصهيوني الذين يتعرضون لتحريض فج 
على القتل لدوافع عنصرية؛ فقد كشفت صحيفة »هآرتس« 
اإلس���رائيلية أن احلاخامية العس���كرية وزعت على اجلنود 
املتدين���ني فتوى أصدره���ا احلاخام �ش���لومو أفنير� مدير 
مدرس���ة »عطيرات كوهنيم« املتطرفة في القدس حتث على 
قتل الفلسطينيني. وفي الوقت نفسه عكف احلاخام العسكري 
د اجلنود  الرئيس للجيش اجلنرال �آفي رونتسكي� على تفقُّ
داً على  خالل احلرب وحثَّهم على قتل الفلس���طينيني مش���دِّ
أنه ال يوجد ثمة مدنيون بينهم، وقد حرص رونتس���كي على 
اصطح���اب عدد من أكثر احلاخامات تطرفاً؛ لتعبئة اجلنود 
على القتل. ويقول الصحفي اإلس���رائيلي �عاموس هارئيل� 
نقاًل عن أحد اجلنود الذين شاركوا في احلرب: إن احلاخام 
�ش���اؤول إلياهو� حاخام مدينة صفد الذي أعطى عدداً من 
»العظ���ات« الدينية للجنود أثناء احل���رب، حثهم على »قتل 

الفلسطينيني بدون إبداء أي َقْدر من الرحمة«. 
إن هذه الطبيع���ة الدموية التوراتية تأث���ر بها كثير من 
رؤس���اء الكيان الصهيوني؛ فه���ذا �مناحيم بيغن� يقول : أنا 
أح���ارب إذن أنا موجود. وقد ترجم قادة العدو هذه الطبيعة 
من خالل املجازر املتتابعة في حق الشعب الفلسطيني وغيره 

من الشعوب، مثل: مجزرة قانا، وبحر البقر.
إن الدموي���ة الصهيونية يجب أن جتعل املس���لمني اليوم 
أكثر وعياً بهذا الكيان، ال���ذي أثبتت التجارب أنه ال يحترم 

قوة املنطق، وإمنا يحترم منطق القوة.
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ولكنَّ وصول نظرية اإلمامة إلى طريق مس����دود بعد 
وفاة اإلمام احلسن العسكري في سنة 260ه� من غير ولد 
يَْخلُفه ��1، وقيام جعفر بن علي الهادي أخي احلسن بأخذ 
����ر أزمة عنيفة في صفوف  تَِرَكِت����ه، كل ذلك أدى إلى تفجُّ
الشيعة اإلمامية املوس����وية الذين كانوا يعتقدون بضرورة 
اس����تمرار اإلمامة إلى يوم القيامة، وقد رافق هذه األزمة 
حدوث نوع من احليرة والغموض والتساؤل داخل صفوف 
الش����يعة، وهو ما أدى إلى تفريقهم يومئٍذ إلى أربع عشرة 
فرقة ��2، كلٌّ يقول برأي مختلف: فذهب بعضهم إلى القول 
بإمامة أخيه جعفر، بينما ذهب بعضهم لاللتحاق باحملمدية 

ر الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى والية الفقيه، ص96.  ��1 أحمد الكاتب: تطوُّ
 ��2 النوبختي: فرق الشيعة، ص2. األشعري القمي: املقاالت والفرق، ص 19.

الذين قالوا باختفاء السيد محمد �محمد بن علي الهادي� 
وأنكروا وفاته، وقال قس����م منهم بانقطاع اإلمامة، وأنكر 
بعضهم وفاة احلس����ن العسكري، وقال بعضهم بعودته إلى 
احلياة مرة أخرى، وقال آخرون بوجود ولد له في الس����ر، 
ُوِلَد في حيات����ه - على اختالٍف في الروايات في ِس����ِنيِّ 

والدته - أو بعد وفاته، وأنه املهدي املنتظر ��3. 
وقد استطاع دهاقنة الشيعة أن يخرجوا الشيعة من 
ع�اء  هذا املأزق اخلطير بأقل اخلسائر م��ن خ��الل االدِّ
بأنه ُوِل�د لإلم�ام احلس����ن العس�����ك��ري قب���ل وف���اته 
بس�نت��ني، أو ث�الث، أو خمس، أو ست، أو ثماني سنني، 
ويقولون بأنهم قد ش����اهدوه في حي����اة أبيه وأنهم على 

ر الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى والية الفقيه �مرجع السابق�، ص 96.  ��3 تطوُّ

ظهور املرجعية الشيعية
وعوامل التجاذب والتنافر فيها

فرست مرعي 

] في دائرة الضوء [

مل يك��ن للطائفة الش��يعية مرجعية متعارف عليها كما هي عليه اآلن؛ فالطائف��ة اإلمامية َنَمت وتطورت من 
حزب سياسي يف منتصف القرن األول اهلجري إىل فرقة وطائفة هلا مرتكزاهتا العقدية اخلاصة هبا مع بدء القرن 
الثال��ث اهلج��ري، وكان��ت النظرية اإلمامية مفتوحًة وممت��دة من عهد علي - رضي اهلل عن��ه - إىل يوم القيامة، 
د من األئمة أو فترة زمنية خمتصة. والتراث الش��يعي حافل  وبعب��ارة أخ��رى: إهنا مل تكن حمصورة يف ع��دد حمدَّ
مبئات الروايات اليت تؤكد على اس��تمرار اإلمامة إىل يوم القيامة؛ لذا مل تكن هناك حاجة ملن ينوب عن اإلمام؛ 

فسلسلة األئمة تترى. 
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] في دائرة الضوء [

اتصال به، ويطلبون من عموم الش����يعة التوقف وعدم البحث 
والتفت��يش عنه أو التصريح باس����مه ويحرسون ذلك، وكانوا 
يفسرون ادعاء جارية العسكري �صقيل� بوجود احلمل عند 
وفاة العس����كري بأنه محاولة منها للتغطية على وجود الولد 

في السر.
ومنذ ذلك الوقت ُعِرف ه���ؤالء الذين ادعوا بوجود ولد 
مغمور لإلمام احلسن العسكري ب� �الطائفة اإلثني عشرية�.

وكان أصحاب ادعاء وجود ولد للحس����ن العس����كري هم 
أنفس����هم الذين ادع����وا النيابة عنه ويطلق الش����يعة عليهم: 
�الن����واب األربعة� الذين ادعوا النياب����ة عن املهدي في فترة 
الغيبة الصغرى من س����نة 260ه� إلى س����نة 329ه�؛ إذ كان 
هؤالء النواب يزعمون مش����اهدة املهدي املنتظر واللقاء به، 
وإيصال األموال إليه، ونَْقل الرس����ائل و �التوقيعات� منه إلى 

املؤمنني به. وهؤالء النواب، هم:
1 - عثمان بن سعيد العامري، توفي سنة 262 ه�.

2 - محمد ب��ن عثم��ان ب��ن س����عي��د العامري امللق��ب 

ب�: �اخلالني�، توفي سنة 305 ه�.
3 - احلسن بن روح النوبختي توفي سنة 325 ه�.

4 - علي بن محمد الس����مري �الصيمري� توفي س����نة 
329 ه� ��1.

وإلى جانب هؤالء �الن����واب األربعة�؛ فقد ادعى النيابة 
حوالي أربعة وعش����رين رجاًل آخر م����ن أصحاب اإلمامني: 
علي الهادي واحلسن العس����كري، أو ِمن أتباعهم: كاحلسن 
الش����ريعي، ومحمد ب����ن نصير النمي����ري، ومحمد بن علي 
الشلمغاني بن أبي العزاقر، وأبي دلف الكاتب، واحلسني بن 

منصور احلالج ��2... وغيرهم.
وقد اختلف الشيعة اإلمامية القائلون بوجود اإلمام الثاني 
عش����ر فيما بينهم حول صدق أولئك النواب وصحة ادعائهم 

 ��1 الصدوق: إكمال الدين، ص3 و 5 .
 ��2 لقد ادعى هذا الشخص حلول الله فيه وثبت للدولة العباسية أنه جاسوس باطني 
حكماً  عليه  وأصدرت  عباسية  محكمة  حاكمته  لذا  �الفاطمية�؛  العبيدية  للدولة 
ثبت  كما  أوليائهم،  أحد  أنه  يدَّعون  املتصوفة  وغالبية  309هـ،  سنة  في  باإلعدام 
أن علي الشلمغاني ادعى هو اآلخر القول بالتناسخ وأن الله حل فيه؛ ولذا حاكمته 

محكمة عباسية وأصدرت عليه حكماً بالقتل سنة 322هـ.

وي��ب��دو أن دع����وى ال��ن��ي��اب��ة ك��ان��ت جت��ر م��ص��ال��ح م��ادي��ة 

كان  املدعي  أن  سيما  وال  للمدعي،  سياسية  اجتماعية  ومكانة 

وقسم  دع���واه،  م��ن  ق  التحقُّ ع��ن  وينهى  السر  ف��ي  بها  يهمس 

نيابتهم دع��وى  إلثبات  السحرة؛  أعمال  يتعاطون  كانوا  منهم 
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النيابة؛ فذهب فري����ق إلى تصديق �النواب األربعة� األوائل، 
وذهب فريق آخر كالنصيرية �العلوية� إلى تصديق احلس����ن 
الشريعي ومحمد بن نصير النميري، بينما ذهب آخرون إلى 

تصديق مجموعة أخرى ��1.
وال بد من دراس����ة ظاهرة ادع����اء النيابة عن األئمة في 
التاريخ الش����يعي؛ كالذين ادعوا النيابة عن اإلمام موس����ى 
الكاظم بن جعف����ر الصادق الذي ادع����ى كثير من أصحابه 
استمرار حياته وغيبته ومهدويته، وكان منهم محمد بن بشير 
الذي ادع����ى النيابة عنه، ثم أورث النياب����ة أبناءه وأحفاده؛ 
مثلما فعل عثمان بن سعيد العامري الذي ادعى نيابة املهدي 

املنتظر - كما أسلفنا - ثم أورث النيابة ابنه محمداً.
ويب����دو أن دعوى النيابة كانت جتر مصالح مادية ومكانة 
اجتماعية سياسية للمدعي، وال سيما أن املدعي كان يهمس 
ق من دعواه، وقسم منهم كانوا  بها في السر وينهى عن التحقُّ

يتعاطون أعمال السحرة؛ إلثبات دعوى نيابتهم.
ومن اجلدير ذكره أن أحد الباحثني الش����يعة يقول بهذا 
الص����دد: �إذا كنا نتهم أدعياء النيابة الكاذبني بجرِّ النار إلى 
قرصهم، وباحلرص على األموال واالرتباط بالسلطة العباسية 
القائمة يومذاك، فإن التهمة تتوجه أيضاً إلى أولئك �النواب 

األربعة� الذين لم يكونوا بعيدين عنها� ��2.
يقول أحد أدعياء النيابة، وهو محمد بن علي الشلمغاني 
الذي كان وكياًل عن النائب الثالث احلس����ني بن روح النوبختي 
في بني بس����طام: �ما دخلنا مع أبي القاسم احلسني بن روح 
في هذا األمر �النيابة� إال ونحن نعلم فيما دخلنا فيه، لقد كنا 
نتهارش على هذا األمر كما تتهارش الكالب على اجليف� ��3.
وهكذا اس����تطاع دهاقنة الش����يعة مترير مخططهم في 
ادع����اء النواب األربعة النيابة اخلاص����ة عن املهدي املزعوم، 
ن����وا بهذه الطريقة من الس����يطرة على امل����وارد املالية  ومتكَّ
للطائفة الش����يعية: من زكاة وُخْم����س... وغيرها للفترة من 

260ه� ولغاية 329ه�؛ أي: ما يقارب السبعني عاماً.
وللباحث أن يتس����اءل: ملاذا حدد فالس����فة الشيعة سنة 
329ه� لنهاية الغيبة الصغ����رى وبداية للغيبة الكبرى؟ علماً 
بأن تبريراتهم بخصوص بداية الغيبة الصغرى جتد القبول؛ 
على أس����اس أن احلسن العس����كري قد توفي سنة 260ه�، 

 ��1 املرجع السابق، ص�15.
 ��2 أحمد الكاتب: ص 225 و 226.

 ��3 الطوسي: الغيبة: ص 2�1.

وابتكروا ل����ه النظرية اجلنينية �أي: وج����ود جنني في بطن 
إح����دى جواريه�. ومهم����ا يكن من أمر ف����ال توجد إجابات 
دة عند علماء الش����يعة بخص����وص حتديد بداية الغيبة  محدَّ
الكبرى: هل جاءت من املهدي نفس��ه؟ أم أن ه��ناك عوامل 

أو دوافع اقتضت هذا التاريخ، منها:
- الظرف الصعب الذي كانت متر به اخلالفة العباسية؛ 
حيث جرى َسْمل عيني اخلليفة الراجي بالله في سنة 329ه� 

وتولى احلكم املتقي بالله.
دوا هذا التاريخ على أس����اس أن مجموعة  - أو أنهم حدَّ
وا في هذا التاريخ: منهم النائب الرابع علي  من علمائهم تُوفُّ
ابن محمد الس����مري �الصيمري�، والكليني صاحب الكافي، 

وعلي بن احلسني بن بابويه القمي.
- أو أنه����م كانوا على دراية ب����أن الوقت قد حان ملجيء 
البويهيني لالس����تيالء على بغداد وَجْع����ل مقدرات اخلالفة 
العباسية حتت حكمهم، وهو ما حصل؛ فقد سيطر البويهيون 
بقيادة أحمد بن بويه على بغداد في س����نة 334ه�؛ أي: بعد 

خمس سنوات من بداية الغيبة الكبرى.
- الظاهر أن بداية الغيبة الكبرى ترافقت مع االنتهاء من 
كتاب الكافي حملمد بن يعقوب الكليني ووفاته في السنة نفسها 
عون - على هذا الكتاب بأن: �الكافي  وتعليق املهدي - كما يدَّ
كاٍف لش����يعتنا� ��4، ولو أن الكليني انتهى من هذا الكتاب قبل 

 ��� بلغ عدد أحاديث كتاب الكافي أكثر من 16 ألف حديث منها 5072 حديثاً صحيحاً 
مقابل 9�80 حديثاً ضعيفاً انظر �اخلوانساري: روضات اجلنات، ص�553، ومما 
الكليني  أن  ذكر  الشيعة�  عند  الرجال  علماء  �أحد  النجاشي  أن  إليه  اإلشارة  جتدر 
جمع كتابه هذا في عشرين سنة. انظر �الرجال: ص �266، ويعلق أحد كتَّاب الشيعة 
على كثرة الروايات الضعيفة في كتاب الكافي، ووجود روايات تؤكد وقوع التحريف 
والرابع  الثالث  النائبني  عن طريق  باملهدي  الكليني  يتصل  لم  ملاذا  قائاًل:  القرآن  في 
السياسي  الفكر  تطور  الكاتب:  �أحمد  انظر  �الصيمري�؟  والسمري  النوبختي 

الشيعي من الشورى إلى والية الفقيه، ص �232.

ال بد من دراس��ة ظاهرة ادعاء النيابة عن األئمة يف 
التاريخ الش��يعي؛ كالذي��ن ادعوا النياب��ة عن اإلمام 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق الذي ادعى كثري من 

أصحابه استمرار حياته وغيبته ومهدويته



العدد 272                   91 90       العدد 272 العدد 272                   91 90       العدد 272

هذه الفترة لكانت الغيبة قد حتددت في موعد آخر. 
ومبجيء الغيبة الكبرى أصبح الشيعة - ألول مرة - بغير 
إمام معصوم وبغير نيابة واضحة، وال سيما أن النواب األربعة 
وا؛ لذا س����ادت في هذه الفترة نظرية االنتظار وهي  قد تُوفُّ
النظرية التي جلبت للش����يعة مآزق كثيرة، أقلها خروجهم من 
التاري����خ؛ فال جمعة، وال جهاد وال أمر مبعروف وال نهي عن 

منكر إال بحضور اإلمام احلجة املهدي املنتظر. 
وكان الزمن كفياًل بعالج هذا املأزق عند علماء الش����يعة؛ 
فما بني فين����ة وأخرى كان يخرج عالم بنظرية تؤكد أنه ينوب 
عن املهدي في مس����ألة معيَّنة: كاخُلْم����س، واألمر باملعروف 
والنهي عن املنكر دون سفك الدماء، أو صالة اجلمعة. وبعبارة 
أخرى: أصبح كبار علماء الش����يعة ه����م مراجع للطائفة نيابًة 
عن املهدي، ولك����ن كثرة املراجع خلَّفت مأزقاً جديداً ولتالفي 
هذه املشكلة اس����تحدث العلماء نظرية األعلم؛ وفي احلقيقة 
ال توجد ضوابط ُمْحَكمة يس����تطيع الباحث أن يدلي دلوه في 
ضوئها؛ فاملؤثرات الذاتية والعرقية لها أثرها في هذا األمر.

وهكذا سادت نظرية االنتظار رغم قيام عدة دول شيعية: 
كالبويهيني من سنة 334ه� ولغاية 447ه�، والسربداريني في 
إقليم خراسان ش����رقي إيران، والدولة املشعشعية في أهوار 

العراق وإيران.
ومما جتدر األش����ارة إليه أن الفكر السياس����ي الشيعي 
بع����د الغيبة الكبرى عام 329ه� أصب����ح يعيش خارج الزمن 
�التاريخ� رغ����م حكم بعض ال����دول الش����يعية: كالبويهيني 
واملشعش����عيني والسربداريني؛ غير أن اطالع علماء ومتكلمي 
الشيعة ��1 على النظرية السياسية اإلسالمية عند علماء أهل 
ا توافقية بني الفكر السياسي  نة، ومحاولة إيجاد صيغٍة مَّ السُّ
ني وما يس����مى بنظرية النيابة عندهم، جعلهم يحاولون  السُّ
اخل����روج من القوقع����ة التي أوقعوا أنفس����هم فيها؛ فنظرية 
النيابة وانتظار اإلم����ام الغائب التي التزموا بها أبعدتهم عن 
املساهمة بأي شكل من األشكال في جهاد الكفار واملنافقني ��2 
الذي هو ذروة س����نام اإلسالم فضاًل عن اإلسهام في عملية 
التغيي����ر االجتماعي نح����و األفضل، وبعبارة أخ����رى: إنهم 
اس����تبدلوا بفريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر قانون 
األمر باملعروف والنهي على املنكر باللس����ان واليد فقط دون 

غرض  أيَّ  تخدم  إسالمية  دستورية  نظرية  تطوير  في  الشيعة  متكلمو  ينجح  لم   �1�  
عملي، انظر تراث اإلسالم العدد �23 اجلزء الثاني، سلسة عالم املعرفة الكويتية.

 ��2 الطوسي، محمد بن حسن: الغيبة، ص �6.

اليد التي تفضي إلى إراقة الدماء عن طريق الس����لطان ��3. 
وهك����ذا ينطبق األمر على تعليق مهم����ة تنفيذ احلدود؛ أي: 
حترمي إقامتها واالنتظار املمت����د إلى خروج املهدي ��4، وإلى 

عدم إقامة صالة اجلمعة ��5.
ولكن الغريب أن الناحية املادية كاخلمس وغيرها كان لها 
ش����أن آخر؛ فمع أن علماء الش����يعة عطلوا كثيراً من األحكام 
اإلس����المية املعلومة من الدين بالض����رورة: كاجلهاد وإقامة 
احلدود وصالة اجلمعة واألم����ر باملعروف والنهي عن املنكر؛ 
إال أنهم استطاعوا - إلى حٍد بعيد - ابتكار نظريات اجتهادية 
الواحدة ِتلَْو األخرى في الناحية املالية فقط، وهذا الذي يجعل 
الباح����ث في حيرة من أَمِره؛ فلم����اذا تعطيل اجلهاد واحلدود 

واجلمعة، واإلبقاء على األحكام املالية كاخلمس وغيرها؟
وآية اخُلْمس نزلت في غنائم احلرب، وهي صريحة جلية 
واضحة وضوح الش����مس؛ يعرف مدلوله����ا كلُّ من لديه إملام 
ن َش���ْيٍء َفَأنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه  َا َغِنْمُتم ِمّ باللغة العربية، وهي:}َواْعَلُموا َأنَّ
ِبيِل إن ُكنُتْم آَمنُتم  ُسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْل�َمَساِكنِي َواْبِن السَّ َوِللرَّ
ِباللَِّه َوَما َأنَزْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َيْوَم اْلُفْرَقاِن َيْوَم اْلَتَقى اْل�َجْمَعاِن َواللَُّه َعَلى ُكِلّ 

َشْيٍء َقِديٌر{ ]األنفال: ٤١[.
وكان علماء الش����يعة إلى نهاية القرن اخلامس الهجري 
موافقني في تفس����يرهم لآلية املذكورة لتفس����ير علماء أهل 
روا اخُلْمس م����ن الغنائم في  ����نة، ولكنَّ متأخريهم ح����وَّ السُّ
احلرب إلى أرباح التجارة �لغرٍض في أنفس����هم�؛ ففس����روا 
الغنيمة باألرباح وقالوا: »إن كل ربح يعتبر غنيمة ويش����ملها 
اخلم����س، ثم أضافوا أن هذا اخلم����س يجب أن يعطى إلى 

 ��3 الصدوق: إكمال الدين، ص �9 - 59.
 ��� املرتضى: رسالة في الغيبة �رسائل الشريف املرتضى، 2/ �298.

 ��5 الطوسي: املبسوط في فقه اإلمامية، 1�3/1.

كان متكلم��و الش��يعة وفالس��فتهم س��بَّاقن إىل 
االس��تفادة م��ن الفكر املعت��زيل ال��ذي انكفأ على 
نفسه بعد أن بلغ الذروة يف عهد املأمون العباسي 
املتوىف سنة 218ه�، واملعتصم املتوىف سنة 227ه�، 
والواثق املتوىف س��نة 234ه�؛ فأحي��وا هذا الفكر 
من جديد مب��ا خيدم أصوهل��م كاإلمامة وغريها 

من النظريات اليت طرحها متكلموا الشيعة
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اإلمام الغائ����ب؛ ومبا أن اإلمام غائ����ب؛ فيجب إعطاؤه إلى 
الفقهاء �النواب� الذين هم نوابه« ��1.

وهك�ذا ألزم�وا الش����يعة بدف�ع الضريب����ة املالي�ة الت�ي 
ما أنزل الل��ه به�ا م�ن س����لطان، وهك���ذا َضِم���ن مراج��ع 
الشيعة ألنفس����هم مورداً مالياً ال ينضب وكنزاً ال يفنى على 

حد تعبير املوسوي ��2.
وُقَبيل وفاة النائب الرابع علي بن محمد السمري بشهور 
قليلة يقال: إن رقعة وصل����ت إليه بتوقيع املهدي. جاء فيها: 
»لق����د وقعت الغيبة التامة؛ ف����ال ظهور إال بعد أن يأذن الله؛ 

فمن ادعى رؤيتي فهو كذاب مفتٍر« ��3.
ويالَحظ أن فالس���فة الشيعة ومتكلِّميهم كانوا السبَّاقني 
إل���ى النظرية اجلدلية �الديالكتيكي���ة� قبل ظهورها على يد 
ا يالَحظ  الفيلس���وف األملاني �هيجل�؛ فكلما تتولد نظريٌة مَّ
بروز نقيضها بعده���ا، وهكذا دواليك؛ فما إن ظهرت نظرية 
املهدي املنتظر حتى برزت إلى الوجود نظرية النيابة اخلاصة 
بالنواب األربعة، وما إن حلت الغيبة الكبرى 329ه� حتى تولَّد 
نقيضها، وهي نظرية التقية واالنتظار التي أثَّرت على الفكر 
الش���يعي تأثيراً كبيراً؛ ولوال ظهور الدولة البويهية الش���يعية 
بالت���وازي مع بدء الغيبة الكبرى ل���كان مصير الفرقة اإلثني 
عش���رية إلى زوال كوصيفاتها من الفرق الش���يعية األخرى 

البائدة التي دخلت في ذمة التاريخ.
ولعله لم يكن مصادفة ظهور املصنفات الشيعية الكبيرة 
في العصر البويهي؛ حيث ازده����رت حركة التأليف عندهم 
بسبب تش����جيع البويهيني لعلماء الشيعة وحمايتهم ودعمهم 
م����ن جوانب عديدة بع����د أن كانوا مضطهدي����ن ومطاردين 
من ِقَبل اخلالفة العباس����ية؛ ألفكارهم الهدامة وطروحاتهم 
الغريبة عن الفكر اإلس����المي؛ فكان أن تفرغ علماء الشيعة 
ملباحثه����م الفقهية ونظرياتهم اجلدلية، ورافق حركة التأليف 
تلك إنش����اء مدارس عديدة �حوزات�، كان من ثمارها ظهور 

املصنفات احلديثية الثالثة: 
- م����ن ال يحضره الفقيه، لعلي بن بابويه القم��ي امللقب 

 ��1 موسى املوسوي: الصرخة الكبرى... عقيدة الشيعة في أصول الدين وفروعه في 
عصر األئمة وبعدهم، ص 65.

 ��2 املرجع السابق، ص65.
 ��3 الصدوق: إكمال الدين، ص �83.

ب� �الصدوق� واملتوفى سنة 381ه�.
- واالستبصار.

- وتهذيب األحكام، لش����يخ الطائفة محمد بن احلس����ن 
الطوسي املتوفى سنة 460ه�.

وكان متكلمو الشيعة وفالسفتهم سبَّاقني إلى االستفادة من 
الفكر املعتزلي الذي انكفأ على نفس����ه بعد أن بلغ الذروة في 
عهد املأمون العباس����ي املتوفى سنة 218ه�، واملعتصم املتوفى 
سنة 227ه�، والواثق املتوفى سنة 234ه�؛ فأحيوا هذا الفكر 
من جديد مبا يخدم أصولهم كاإلمامة وغيرها من النظريات 
التي طرحها متكلموا الش����يعة، واستطاعوا - إلى حد بعيد - 

َهُهم العقدي والتاريخي والفلسفي ��4. تطويعها ملا يخدم توجُّ
وهناك نقط����ة على جانب كبير م����ن األهمية، وهي أن 
األفكار الغريبة تنمو وتتبلور في ظل االضطراب السياس����ي 
والقلق االجتماعي؛ وهذا ما بدا واضحاً في العصر العباسي 
الثاني �فترة التدخل التركي� بعد س����نة 247ه� وما رافقها 
م����ن ظهور حركتَي: القرامطة والزجن اللتني عاثتا في األرض 
فس����اداً وأرهقتا الدولة العباسية إرهاقاً شديداً؛ حيث ساد 
ذعر وقلق اجتماعي كانا كفيلني بانتعاش األفكار واحلركات 
الهدامة، واس����تطاع العالم الشيعي محمد بن يعقوب الكليني 
االس����تفادة من هذا الوضع احلرج لألمة واملثالي بالنس����بة 
له، بتمري����ر أفكار غريب����ة وهدامة تتقاطع م����ع أبجديات 
الفكر والفقه اإلس����المي من خالل كتابه �الكافي�، ولم يكن 
باستطاعته فعل ذلك لو كان النظام السياسي مستقراً. وعلى 
الرغم من ذلك؛ فإن الدولة العباسية الحقت في الوقت نفسه 
عدداً من هؤالء الزنادقة وامللحدين: كاحلراج والش����لمغاني: 
حي����ث مت إعدام األول في س����نة 309 ه� والثاني في س����نة 
322ه� بتهمة الزندقة وتناس����خ األرواح واالدعاء بحلول الله 
- جلَّ����ت قدرته - فيهما، علماً بأن املذكوَرين كانا من أدعياء 
النياب����ة اخلاصة للمهدي املزعوم، وكان الش����لمغاني ينافس 
النوبخت����ي النائب الثالث على النيابة، فضاًل عن أن س����يرة 
النواب األربعة؛ حتى في املصادر الشيعية لم تكن سليمة إلى 

حد كبير وإمنا يشوبها الدجل والشعوذة.

 ��� لألمانة العلمية: فإن متكلمي الفرقة الزيدية استطاعوا االستفادة من الفكر املعتزلي 
حتى وصل األمر باملؤرخني والباحثني إلى اعتبار الزيدية معتزلة في األصول.
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لغة الداعية
أمح��د بن عب��د الرمح��ن الصويان

] الورقة األخيرة [

اللغة اليت يس��تخدمها اإلنس��ان يف تواصله مع الناس من حوله هي 
عها عن الفحش  عالمة عقله وصالح قلبه؛ فبقدر مسوِّ لغته وُطهِرها وترفُّ
والبذاءة، يكون مسوُّ عقله وش��رفه. وقد سبق إىل بيان هذا املعىن عدد 
من العلماء األجالَّء منهم: حيىي بن معاذ - رمحه اهلل - إذ يقول: )القلوب 
كالقدور يف الص��دور تغلي مبا فيها، ومغارفها ألس��نتها، فانتظر الرجل 
حىت يتكلم؛ فإن لس��انه يغت�رف لك ما يف قلب��ه من بن حلو وحامض، 
وع��ذب وأجاج؛ خيربك عن طعم قلبه اغتراُف لس��انه()1(. ووصف ابن 
القيم اللس��ان بأنَّ��ه: )بريد القلب وترمجانه()2(، وق��ال يف موضع آخر: 
)إذا أردت أن تس��تدل على ما يف القلوب، فاستدل عليه حبركة اللسان؛ 

فإنه يطلعك على ما يف القلب؛ شاء صاحبه أم أىب()3(.

��1 حلية األولياء: ��63/10.
��2 الفوائد: �ص �106.

��3 اجلواب الكافي: ��139.

واملتأمل في لغة القرآن العظيم يلمس س���موَّ األلفاظ وجمال التعبير كأجم�ل 
م���ا يك�ون الس����موُّ واجلم�ال؛ فاق�رأ - مثاًل - قول الل���ه - تبارك وتع���الى -: 
َفُث إَلى ِنَس���اِئُكْم ُهنَّ ِلَب���اٌس لَُّكْم َوَأنُتْم ِلَباٌس لَُّهنَّ َعِلَم اللَُّه َأنَُّكْم ُكنُتْم  َياِم الرَّ }ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَلَة الِصّ
َتْخَتاُنوَن َأنُفَسُكْم َفَتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعنُكْم َفاآلَن َباِشُروُهنَّ َواْبَتُغوا َما َكَتَب اللَُّه َلُكْم{ ]البقرة: 
١٨٧[ فقد كنى بالرفث واملباشرة عن اجلماع. ونظائر ذلك في القرآن الكرمي كثيرة، 
{ ]البقرة: ٢٣٧[، وقوله  ����وُهنَّ ومن ذلك قوله - تع�الى -: }َوإن َطلَّْقُتُموُهنَّ ِمن َقْبِل َأن َتَسُّ
َّر عن اجلماع باملس واملالمسة.  - تعالى -: }َأْو الَمْس����ُتُم الِنَّساَء{ ]النساء: ٤٣[؛ فعب���
وانظر إلى جمال اللغة وأدب العبارة في قوله - جل وعال -: }ُه���نَّ ِلَباٌس لَُّكْم َوَأنُتْم 
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{ ]البقرة: ١٨٧[، وقوله: }ِنَساُؤُكْم َحْرٌث لَُّكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتْم{ ]البقرة: ٢٢٣[��1. ِلَباٌس لَُّهنَّ
إنَّه تهذيب لإلنسان وبناء للذوق اللغوي الذي يجعل املتكلم يختار أعف الكلمات وأسماها، 
ويترفع عن سفسافها وأدناها، وه�ذا املعن�ى أح��د مقتضي�ات ق�ول الل�ه - عز وجل -: }َوُقوُلوا 
ِللنَّاِس ُحْسًنا{ ]البقرة: ٨٣[، وق��وله - ج��ل وعال -: }َوُقل ِلِّعَباِدي َيُقوُلوا الَِّتي ِهَي َأْحَسُن{ ]اإلسراء: 

َها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا َقْواًل َسِديًدا{ ]األحزاب: ٧٠[. ٥٣[، وق�ول�ه - سبحانه -: }َيا َأيُّ
ولهذا جاءت وصية النبي # مبعاهدة اللس���ان وتربيته، فق���ال #: »أطب الكالم«��2، 
وقال: »أطيبوا الكالم«��3، وقال: »عليك بُحْسن الكالم«��4، وقال: »الكلمة الطيبة صدقة«��5.

وكانت س���يرة النبي # العملية أبلغ مثال في س���موِّ اللغة ورقي التعبير؛ فعن عائش���ة 
اباً في  - رضي الله عنها - قالت: �لم يكن رس���ول الله # فاحش���اً، وال متفحشاً، وال َصخَّ
األسواق، وال يجزي بالسيئة مثلَها، ولكن يعفو ويصفح���6. وعن عبد الله بن عمرو - رضي 
الله عنهما - ق��ال: إن رس���ول الله # لم يكن فاحش���اً وال متفحشاً، وقال: »إن من أحبكم 

إليَّ أحسنكم أخالقاً«��7.
هذه البيئة التربوية الراقية هي التي نشأ فيها الرعيل األول، َسَمْت بالذوق العام للمجتمع 
كله؛ إذ َخلَت لغتهم من اخلنى وَس���ِلمت أساليبهم من اإلسفاف، ولهذا كان عمر بن اخلطاب 
- رضي الله عنه - يَعدُّ طيب الكالم إحدى امللذات التي ال يتمنى فراقها، فيقول: �لوال ثالث: 
لوال أن أس���ير في س���بيل الله، عز وجل، أو يغبرَّ جبيني في السجود، أو أقاعد قوماً ينتقون 

طيب الكالم كما ينتقى طيب الثمر، ألحببت أن أكون قد حلقت بالله، عز وجل���8.
وكلما كان اإلنسان أقرب إلى لغة القرآن وتربية النبي #، كان أعف لساناً، وأطهر كالماً؛ 
ْوها من الفحش وصقلوها من  ولهذا اهتم الس���لف بأساليب التخاطب وألفاظ التعامل؛ فنقَّ
السوء؛ وكان من اللطائف املستحسنة في ذلك ما نقله احلافظ السخاوي؛ حيث قال: �روينا 
عن املزني قال: سمعني الشافعي يوماً وأنا أقول: فالن ك��ذاب، فق�ال ل�ي: يا إبراهيم! أَِكْس 
ألفاظك، أحِس���نْها، ال تقل: ك��ذاب، ولك��ن قل: حديثه لي��س بش�يء. ونح�وه؛ إن البخ�اري 
اع، أكثر ما يقول: س���كتوا عنه، فيه نظر،  ك��ان - ملزيد ورعه - قلَّ أن يقول: كذاب أو وضَّ

به ف�الن، أو رماه فالن بالكذب���9. تركوه، ونحو هذا. نعم! رمبا يق�ول: ك�ذَّ
وطيب الكالم يحت���اج إلى تربية ومعاهدة��10، ولهذا قال عبد الله بن عمر - رضي الله 

��1 أشار إلى هذا املعنى الثعالبي في كتابه: �فقه اللغة�؛ حيث عقد فصاًل �في الكناية عما ُيستقبح ِذْكره مبا ُيستحَسن لفظه�.
��2 أخرجه: أبو نعيم في حلية األولياء: ��59/9، وصححه األلباني في صحيح اجلامع، رقم: ��1030.

ى إسناده األلباني في الصحيحة، رقم: ��1�65. ��3 أخرجه: الطبراني في الكبير، وقوَّ
��� أخرجه: البخاري في األدب املفرد، رقم: ��811، وابن حبان في صحيحه، رقم: ���90، وصححه األلباني في الصحيحة، رقم: 

��1939، وقواه األرنؤوط في حتقيقه لصحيح ابن حبان.
��5 أخرجه: البخاري، رقم: �2707 و 2891 و �2989، ومسلم، رقم: ��1009.

��6 أخرجه: أحمد، رقم: �25�17و 25990 و�26091، والترمذي، رقم: ��2016، وقال: حسن صحيح. وصححه األرنؤوط في 
حتقيقه للمسند. والصخب والسخب: الضجة واختالط األصوات للخصام، لسان العرب ��29�/7.

��7 أخرجه: البخاري، رقم: �3759 و�6029، ومسلم، رقم: ��2321.
��8 أخرجه: ابن املبارك في كتاب اجلهاد: �ص ��18، رقم ��222، وحلية األولياء: ��51/1، وروي نحوه عن أبي الدرداء - رضي 

الله عنه - كما في احللية: ��212/1.
��9 اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم أهل التوريخ: �ص 68 - �69.

انُقذ بسالم. فقيل له: تقول هذا  بالطريق فقال له:  ��10 روى مالك في املوطأ عن يحيى بن سعيد: أن عيسى بن مرمي لقي خنزيراً 
د لساني النطق بالسوء. املوطأ: ��985/2، ومن طريقه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت  خلنزير؟ فقال عيسى: إني أخاف أن أعوِّ

وآداب اللسان، ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا: ��195/7، رقم: ��308.

هذه البيئة 
التربوية الراقية 
هي التي نشأ 

فيها الرعيل 
األول، َسَمْت 

بالذوق العام 
للمجتمع كله؛ إذ 
َخلَت لغتهم من 
الخنى وَسِلمت 

أساليبهم من 
اإلسفاف
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ر الرجل لسانه���1، وقد يكون هذا  عنهما -: �إن أحق ما طهَّ
يس���يراً في األحوال العادية؛ ألن اإلنس���ان قد يتكلف ُحْسن 
املنطق والبعد عن الفحش، لك���ن قد يعِرض للمرء عوارض 
تكش���ف ع���ن معدنه احلقيق���ي، وهو ما يتطل���ب مجاهدة 

وترويضاً للسان، ومن هذه العوارض: 
أولًا: الغضب:

فالغضبان قد يطيش لس���انه في الس���وء والفحش إذا لم 
ميلك نفسه، وقد ال يس���تحضر من مخزونه اللغوي إال أسفَّ 
األلفاظ وأس���وأها، ولهذا كان من دعاء النبي #: »وأس���ألك 
كلمة احلق في الرضا والغضب«��2. وانظر إلى أخالق النبي # 
السامية؛ فهو عفيف اللسان في كل حال من أحواله؛ فعن أنس 
اشاً وال  - رضي الله عنه - قال: لم يكن النبي # سبَّاباً وال فحَّ

اناً، كان يقول ألحدنا عند املعتبة: »ما له تَِرَب جبينُه«��3. لعَّ
حت��ى عن��دما آذاه رج�ل بق�وله: والل�ه إن ه�ذه لقسمة 
ما ُعِدل فيها، وما أريد بها وجه الله! كتم غيظه، وقال: »رحم 

الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر«��4.
ثانيًا: االختالف:

االتفاق يبقي اإلنسان هادئاً متزناً، لكن 
االختالف يكشف حقيقة الطبائع؛ ألن كثيراً 
م���ن الناس ال يرضى باملخالفة �مهما كانت 
يس���يرة�؛ فيضطرب عندها لس���انه ويفقد 

اتزانه وتزول رزانت��ه، ورمبا ق��اده ذل�ك إل�ى 
الفح��ش أو اجَل�ْور أو البغي، وأحياناً رمبا دفعه إلى 

اخت���زال االختالف في بعض االجتهادات العلمية أو املواقف 
العملية في قضايا ش���خصية، ويتح���ول موقفه إلى ضجيج 
وصخب، ويصيِّر القضايا البسيطة تهماً وسلَّماً لالستهداف 
الش���خصي. ولهذا جاء املنهج القرآني ليربي اإلنس���ان على 
دفع الس��يئة باحلس���نة، كما قال - تعالى -: }اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي 
َأْحَس���ُن َفإَذا الَّ��ِذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنَّ���ُه َوِليٌّ َحِميٌم{ ]فص��لت: 
َئَة  ِيّ 43[، وكم���ا ق��ال - ع���ز وجل -: }َوَيْدَرُءوَن ِباْل�َحَس���َنِة السَّ
َوِمَّا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن{ ]القصص: 45[، وفي هذا الباب نقل عبد 

��1 أخرجه: ابن أبي الدنيا في كتاب �الصمت وآداب اللسان�: ��80/7، رقم: ��99.
في  األلباني  وصححه   ،�55/5�/3� والنسائي:   ،�18325� أحمد:  أخرجه:   �2�

صحيح اجلامع: ���11/1.
��3 أخرجه: البخاري، رقم: �6031 و �60�6.

��� أخرجه: البخاري، رقم: �3150 و 3�05 و ��336، ومسلم، رقم: ��1062.

الرحمن بن أبي عائش���ة: قول بعض احلكماء: �الكالم اللني 
يغسل الضغائن املستكنة في اجلوانب���5.

وانظ���ر إلى أثر تلك التربية في موقف زينب بنت جحش 
- رضي الله عنها - ملا سألها النبي # عن عائشة - رضي 
الله عنها - في حادثة اإلفك، فقالت: �يا رسول الله! أحمي 
س���معي وبصري، والله! ما علمت عليه���ا إال خيراً�. قالت 
عائش���ة تعليقاً على هذا الكالم: �وهي التي كانت تساميني، 

فعصمها الله بالورع���6.
ثالثًا: المزاح:

إن املبالغة في املمازحة قد تدفع املرء أحياناً إلى التفحش 
في بعض احلديث، رغبة في إضحاك اآلخرين، وإذا كان هذا 
الفعل يُعد قبيحاً مذموماً عند عامة الناس؛ فإنه أش���د قبحاً 
ومذمة عند الدعاة والصاحلني، وقد رأيت بعض املنتس���بني 
إلى الدعوة أنه إذا اختلى بخواصه توسع في املمازحة، وتلفظ 
بألفاظ يُس���تحيا من س���م��اعها فضاًل عن نطقها وروايتها! 
وه��ا ه���و ذا أبو هريرة - رضي الله عنه - يخبرنا 
عن س���موِّ أخالق النبي # قائ���اًل: قالوا: يا 
رس���ول الله! إنك تداعبنا! فقال رسول الله 

#: »إني ال أقول إال حقاً«��7.
فلسان الداعية في جده وهزله محفوظ 
بالورع من الس���قوط في مستنقع البذاءة أو 

الكذب.
إن الشريعة املطهرة لم تأت إال إلصالح اإلنسان، 
وتهذيب س���لوكه، والتسامي بفعله وقوله. وأَْولَى الناس بذلك 
الدع���اة واملصلحون؛ َفُهم الذين يحملون رس���الة س���امية، 
ويتعاملون مع ش���تى طبقات املجتمع االجتماعية والثقافية. 

والكلمة الطيبة هي مفتاح للقلوب وأجنع أداة للتأثير.
وإذا كان بع���ض الدعاة يحرص عل���ى االرتقاء مَبلَكاته 
العلمية والفكرية، ويسعى الكتساب القدرات املهنية واملهارات 
الفني���ة، التي جتعله أكثر جناحاً وأرس���خ إبداعاً في ميدان 

الدعوة، فإنَّ �طيب الكالم� أساس األمر ومفتاحه.

��5 الصمت وآداب اللسان �7/ �197، رقم ��321.
��6 أخرجه: البخاري رقم ���750، ومسلم رقم ��2770.

إسناده  وقوى   ،�1990� رقم  والترمذي  و�8753،   8�81� رقم  أحمد  أخرجه:   �7�
األرنؤوط.
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