^
مجلة

إسالمية  .شهرية  .جامعة

خدمة العمالء
السـعودية
ص .ب  26970الرياض.11496 :
هـاتف خدمة العمالء مباشــــر2251967 :
هاتف 4546868 :ـ فاكس4532121:

للمراسالت عبر البريد اإللكتروني
التحرير

editors@albayan.co.uk
خدمة العمالء

sub@albayan. co. uk
التسويق

sales@albayan.co.uk

االفتتاحية
رئيس التحرير
أحمــدبـــنعبـــدالرحمــنالصـويان

alsowayan@albayan. co. uk

4

العقيدة والشريعة

8

مدير التحرير

الصومال ...والمخرج من ورطة الدماء

التحرير

د .عــبد اهلل بن ســـليماـن الفــــراج

القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في أحكام
د .هاني بن عبد الله الجبير
العمل الخيري

السياسة الشرعية
هيئة التـحرير
أحمد بن عبد الــعـــزيز العـــــامر

16

د .عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف

رئاسة الدولة بين األنظمة الوضعية واألحكام
محمد بن شاكر الشريف
الشرعية

د .يوســـــــف بن صــــالح الصــغير

الغرب :قراءة عقدية

أحمـــدبـنعــبدالمحسـنالعســـاف

24

ف��ه��ـ��د ب���ن ص��ـ��ال��ح ال��ع��ـ��ج�لان

المـوزعـــون

فيصــل بــن علــي أحمــد الكــاملي

األردن :الشركة األردنية للتوزيع ،عمان ص .ب 375
هاتف ،5358855 :فاكس.5337733 :
اإلمارات العربية املتحدة  :شركة اإلمارات
للطباعة والنشر ،دبي ص .ب 60499
هاتف  ،3916501 :فاكس . 2666126
سلطنة ُعمان :مؤسسة العطاء للتوزيع ،ص.ب
 473ـ العذيبة  130ـ هاتف 24491399 :ـ
فاكس. 24493200 :
البحرين :مؤسسة الهالل لتوزيع الصحف ـ
املنامة :ص.ب  224هاتف  534559ـ،534561
فاكس .531281
السعودية  :الشركة الوطنية للتوزيع:
هاتف 4871414 :ـ فاكس.4871460 :
السودان :اخلرطوم ،مكتب املجلة .83212183
قــطـــــر :دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع،
الدوحة هاتف4557812 - 4557811 - 4557810 :
 فاكس.4557819 :الكويت :شركة املجموعة الكويتية للنشر والتوزيع،
ص .ب 29126 :ـ الكويت الرمز البريدي  13150ــ
هاتف 2405321 :ـ  2417810ــ فاكس.247809 :
املـغــرب :سوشبرس للتوزيع ،الدار البيضاء،
ش جمال بن أحمد ص .ب  13683ــ
هاتف 400223 :ـ فاكس.246249 :
اليمــــن :دار القدس للنشر والتوزيع ،صـنعاء :
ص .ب  11776الطريق الدائري الغربي أمام اجلـــامعة
القـــدمية ،هـــــاتف 206467 :ــ فاكس405135 :

سكرتير التحرير

ال��ي��س��وع��ي��ة وإم��ب��راط��وري��ة ال����روم الخفية
فيصل بن علي الكاملي

قضايا دعوية
إســــــــالم السيــــــــد علـــــــي
اإلخراج الفني
خـــــــالد حــســـــــن عـــــمـــارة

28

خ��ط��ب��ة ال��ج��م��ع��ة ب��ي��ن اإلط���ال���ة واإلق��ص��ار
إبراهيم بن محمد الحقيل

قضايا تربوية

34

أه��م��ي��ة ال��م��ش��اع��ر ف���ي ال��ع��م��ل ال��ت��رب��وي
محمد عادل

تأمالت تربوية
ع����ن����وان ال���م���ج���ل���ة ع���ل���ى ال���ش���ب���ك���ة ال��ع��ال��م��ي��ة
www.albayan-magazine.com

الـحسابات
ال���س���ع���ودي���ة :م��ص��رف ال��راج��ح��ي
آي بان SA1380000296608010021007 :

االشتراكات
ال��س��ع��ودي��ة ودول الخليج

 120ريال سعودي

ب�����ري�����ط�����ان�����ي�����ا وإي������رل������ن������دا

 47يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورو

ال���ب�ل�اد ال��ع��رب��ي��ة وإف��ري��ق��ي��ا

 45يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورو

أوروب��������������������������������������������������������������������������ا
أمريكا وبقية دول العالم
ال���م���ؤس���س���ات ال��رس��م��ي��ة

 55يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورو
 55يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورو
 60يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورو

38

ال ت������ك������ون������وا م�������ن ال���م���ت���ك���ل���ف���ي���ن
د .محمد بن عبد الله الدويش

اإلسالم لعصرنا

40

ي�������اع�������ب�������اد اهلل ف������اث������ب������ت������وا!
أ .د .جعفر شيخ إدريس

معركة النَّص

42

ف������ي ال�����ط�����ري�����ق إل��������ى ال��� َع���ل���م���ان���ي���ة
فهد بن صالح العجالن

[ كلمة صغيرة ]
من أخالق المترفين
ملف العدد

45
56
62

ُ
تطوق المسجد األقصى
الكنس اليهودية ِّ

ندوة
المسجد األقصى ومخططات التخريب والتهويد
والسياسة :قراءة توثيقية د .مصطفى عطية جمعة
حقيقة زيف الخالف األمريكي الصهيوني حول
د .عدنان أبو عامر
		
القدس

64

َمروان ُك ُجك

المسلمون والعالم

68
74
76
80

ال���ن���م���وذج ال����ع����راق����ي ...م���ن ال��ت��ال��ي؟
أحمد فهمي
رب������ي������ع س������اخ������ن ف�������ي ب����اك����س����ت����ان
د .محمد علي غوري
كيفية ال��خ��روج م��ن المستنقع األف��غ��ان��ي
خواجة محمد العصامي
م���ـ���ـ���ـ���ـ���رص���ـ���ـ���ـ���ـ���د األح���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���داث
جالل الشايب

86

جميلة بحر

أهمي��ة إدراك الواق��ع ف��ي قيــ��ام النهضـــ��ة
د.غازي التوبة

عدة كتَّاب
َّ

الورقة األخيرة

92

عز وجل.
األوساط الدعوية ،فإنه يُقعِ دها عن املعالي ،ويشدها عن
املكارم ،ويجعلها تتعلق بالصغائر وتوافه األمور ،وتُستَهلَك
طاق���ات الدعاة ف���ي البحث عن املباحات والتوس���ع في
امللهيات والصوارف.
ومن أخ�ل�اق املترفنيَ :
ض ْعف اجلدِّ ي���ة وااللتزام في

األعم���ال الدعوية ،وامليل إلى االتكالي���ة ،واالعتماد على

اآلخرين؛ وله���ذا ليس غريباً أن تش���يع البطالة الدعوية
ف���ي محاضن املترفني؛ فالترف بيئ���ة خصبة لنمو الفتور
والعجز.
ونحسب أن التربية الربانية اجلادة املتوازنة من أعظم
بعيداً عن تلك الصوارف والعوارض.

فالدنيا كما وصفها النبي َ :#
«خ ِض َرة حلوة»؛ لكننا عندما
نضع التربية في أعلى األولـويات س���تكــون الثمـرةُ يانعـ ًة
مبـارك ًة ،وعندها نس���تطيع أن نرى إنساناً جديداً؛ َز َكـت

منتدى القرّاء
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اإلنس���اني ،ويجعله يسمو بقلبه وفكره
السلوك
ما يه ِّذب
َّ

قصة قصيرة
		
فارس الفجر

بعــض الناس؛ فهــو يجعل القلب عرضة للتقلُّــب والفساد،

وعندما يتس���لل الترف أو بعض أنواعه ومظاهره إلى

نص شعري
أفيقي أمتي		

الترف ل���ون مــن ألوان الفتنــة التـ���ي قـد يبتلى بها

ك���������������س���������������وف ال�������ع�������ـ�������ق�������ـ�������ل
د .عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف

وس َمت مش���اعره ،وأصبحت الدنيا في يده ال في
نفس���ه َ

قلبه ،وكان له نصيب وافـر مـن قـول النبـي ِ « :#ن ْع َم املال
الصالح للرجل الصالح».

[ االفتتاحية ]

الصومال...
واملخرج من ورطة الدماء

الس���بب الثاني :أن الساحة الصومالية الداخلية ،تشتعل

احلم��د هلل رب العامل�ين ،والعاقب��ة للمتق�ين،
والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني ،وبعد:

فقد التزم���ت مجلة البيان ـ بحم���د الله وفضله ـ
منذ تأسيسها منهجاً وسطاً في اخلالفات واالجتهادات
التي قد حتدث بني اإلس�ل�اميني ف���ي مختلف بلدانهم
وح َرصت أن تكون منبراً لالئتالف والتعاون
وأقاليمهمَ ،
ال لالخت�ل�اف والتنازع ،وللتوحيد واإلخ���اء ال للتفريق
والتدابر ،ونأت بنفسها عن الصراعات احلزبية واملعارك
اجلانبية ديان ًة واتباعاً للمصلحة الشرعية.
ومن املسائل التي نوقش���ت كثيراً في هيئة التحرير:
املوق���ف من الص���راع احملت���دم بني اإلس�ل�اميني في
الصوم���ال ،واتفقت الكلمة على أنه يجب أن تتورع املجلة
عن االنتصار فيها لطرف على حساب األطراف األخرى،
لسببني رئيسني ،هما:

الس���بب األول :أن الواقع الصومال���ي غاية في التعقيد

وااللتب���اس ،وكثير من اآلراء واألخب���ار واملواقف حتتاج إلى

تث ُّبت وتبينُّ  ،ولن تبرأ الذ َّمة إال مبزيد من التحري والتدقيق،
امتث���االً لقول احلق ـ َّ
ين آ َم ُنوا إن َج َاءكُ ْم
جل وعال ـَ { :يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ

ف ِ
ني}.
َاس ٌق ِب َن َبأٍ َف َت َب َّي ُنوا َأن ُت ِص ُيبوا َق ْو ًما ب َِج َهالَةٍ َف ُت ْصب ُِحوا َعلَى َما َف َع ْل ُت ْم َن ِاد ِم َ
[احلجرات]٦ :
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مبا فيه الكفاية ،وليست في حاجة إلى من يزيد من جراحاتها
وآالمها وخالفاتها؛ بل هي أح���وج ما تكون للناصح األمني،
واملش���فق الرحيم الذي يضمد جراحها ،ويخرجها من أتون

احملرقة التي يتلظى بشررها جميع األطراف.

والالف���ت للنظ���ر في املش���هد الصومال���ي :أن بعض

اإلس�ل�اميني وقعوا في أمرين متالزم�ي�ن جديرين بالتأمل

والدراسة:

أحدمه��ا :تغييب لغة احلوار والتفاه���م ،وتغليب مبدأ

التهمة وإساءة الظن.

واآلخ��ر :اس���تخدام لغة الس�ل�اح والعنف في مناقشة

اخلالفات وتصفية اخلصومات!

ولم نكن نس���تغرب ضجيج هذه اللغة عندما كان أمراء
احلرب يُ ْذ ُك���ون الصراعات القبلية ،ويس���تثيرون احلم َّيات
اجلاهلية ،أما وقد س���قط هؤالء وأفلست شعاراتهم النفعية،

فإن الغريب كل الغرابة أن تبقى هذه اللغة سائدة في املشهد
تقدم بعض اإلس�ل�اميني وأمسكوا بزمام
الصومالي بعد أن َّ

األمور ومقاليدها!

{و َل ُت ْس��� َأل َُّن
ومن قرأ بيقني ق���ول الله ـ تبارك وتعالى ـَ :

َع َّم���ا كُ ن ُت ْم َت ْع َملُونَ } [النحل ،]٩٣ :وقوله ـ س���بحانه ـ{ :ف ََو َر ِّب َك
َل َن ْس َأ َل َّن ُه ْم َأ ْج َم ِع َني َ )#^٩٢^#ع َّما كَ ا ُنوا َي ْع َملُونَ } [احلجر ]٩٣ - ٩٢ :أدرك

أن األم���ر ج ُّد خطير ،وأن املعترك يب���دأ في احلياة الدنيا،

فصل بني اخلصوم
لكن س���يُ َ
بني يدي َح َكم َع ْدل ال تخفى
علي���ه خافي���ة ،كم���ا قال ـ
{و َن َض ُع
س���بحانه وتعالى ـَ :
ِين ا ْل ِق ْس َط ِل َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة فَال
ال َْـم َواز َ
���ي ًئا َوإن كَ انَ ِم ْث َقالَ
ُتظْ ل َُم َنف ٌ
ْس شَ ْ
���ن َخ ْر َد ٍل َأ َت ْي َنا ِب َها َوكَ فَى ِب َنا
َح َّبةٍ ِّم ْ

َح ِ
اس ِب َني} [األنبياء.]٤٧ :

إننا ال نطال���ب الدعاة

باالنكف���اء

والنك���وص

واإلع���راض ع���ن احلقوق
واملطال���ب املش���روعة ،وال
نطالبه���م بالتخل���ي ع���ن

دورهم الري���ادي في قيادة

املجتمع؛ لكنن���ا نتألم كثيراً

م���ن االس���تهانة بجراحات

املس���لمني وأموالهم املصانة
ودمائهم املعصومة ،ونع ُّدها

ورطة حتتاج إلى توبة عاجلة،
ومراجعة شاملة .قال الله ـ
{و َم���ن َي ْق ُت���لْ ُم ْؤ ِم ًنا
تعال���ى ـَ :

ُّم َت َع ِّم ًدا ف ََج��� َزا ُؤ ُه َج َه َّن ُم َخا ِل ًدا ِفي َها
َوغَ ِض َب ال َّل ُه َعل َْي��� ِه َو َل َع َن ُه َو َأ َعدَّ َل ُه

َعذَ ًاب���ا َع ِظ ًيما} [النس���اء،]٩٣ :

وج���اء في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر بن اخلطاب
ـ رض���ي الله عنهما ـ قال :قال رس���ول الل���ه « :#لن يزال
املؤمن في فس���حة من دينه ما لم يُ ِصب دماً حراماً» .قال
ابن العربي( :الفس���حة في الدين :سعة األعمال الصاحلة،

حت���ى إذا جاء القتل ضاقت؛ ألنها ال تفي بوزره .والفس���حة
في الذن���ب قبوله الغفران بالتوبة ،حتى إذا جاء القتل ارتفع

القبول) .من أجل ذلك قال راوي احلديث عبد الله بن عمر

ـ رضي الله عنهم���ا ـ( :إن من ورطات األمور التي ال مخرج
ملن أوقع نفسه فيهاَ :س���ف َْك الدم احلرام بغير ِحلِّه) .قال
احلافظ ابن حج���ر( :الورطة :هي الهالك .يقال :وقع فالن
 أخرجه :البخاري في كتاب الديات ،رقم (.)6862
 فتح الباري.)7/16( :
 أخرجه :البخاري في كتاب الديات ،رقم (.)6863

في ورطة ،أي في شيء ال ينجو منه).

لقد استمرأ الكثيرون ذلك االحتراب الداخلي ،وتصاعدت

وتيرة التهجير والقتل ،وأصبح كثير من الضعفاء من النس���اء

واألطفال والشيوخ بال مأوى ،وشعر كثير من العامة واخلاصة

باإلحباط وقلة احليلة وانس���داد آفاق احلل ...وها هنا ال بد
من موقف راش���د تبرأ به الذمة؛ لذلك نقول جلميع إخواننا

في الصومال:
أوالً :حرمة دماء املس���لمني قضي���ة يقينية أجمع عليها

علماء األمة منذ الرعيل األول من السلف الصالح ،رضي الله
عنهم .وهذا اليقني القطعي ال يُنقَض بتأويل ظني ،أو اجتهاد
متس���رع لم تكتمل فيه أصول العلم ،وألَن يكون اإلنسان في
زمن الفنت واختالط األم���ور مقتوالً خير عند الله ـ تعالى ـ
 فتح الباري.)8/16( :
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ً
قات�ل�ا؛ ولهذا كانت وصية النبي  #في زمن
من أن يكون
الفنت« :كس���روا فيها قس َّيكمِّ ،
وقطعوا فيها أوتاركم ،والزموا

فيها أجواف بيوتكم ،وكونوا كابن آدم».
وإذا أردت أن تق���ف على ِع َظم حرمة دم املس���لم فاقرأ

حـدي���ث املقـداد بن عمـرو ـ رضـ���ي اللـه عنـه ـ حيث قال:
لقيت كافراً فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف
يا رس���ول الله! إ ْن
ُ

فقطعها ،ثم الذ بش���جرة وقال :أس���لمت لله ،آقتله بعد أن
قالها؟ قال رس���ول الله « :#ال تقتله» .قال :يا رس���ول الله!

فإن���ه طرح إحدى يدي ،ثم قال ذل���ك بعد ما قطعها ،آقتله؟
قال« :ال؛ فإن قتلته فإنه مبنزلتك قبل أن تقتله ،وأنت مبنزلته

قبل أن يقول كلمته التي قال».

ومن فقه ابن العرب���ي وعمق بصيرته قوله( :ثبت النهي

ع���ن قتل البهيمة بغير حق ،والوعي���د في ذلك؛ فكيف بقتل
اآلدمي؟ فكيف باملسلم؟ فكيف بالتقي الصالح؟).
ثانياً :من دخل دين اإلس�ل�ام بيق�ي�ن فال يجوز إخراجه

ووقع في مك ِّفر من املكف���رات فإنه ال يكفر؛ كما هو مذهب
الس���نة .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :إن املتأول الذي
أهل ُّ
يفس���ق إذا اجتهد
قصد متابعة الرس���ول  #ال يُكفَّر ،بل ال َّ

فأخطأ ،وهذا مش���هور عند الناس في املسائل العملية ،وأما
مس���ائل العقائد فكثير من الناس كفَّر املخطئني فيها ،وهذا

القول ال يُع َرف عن أحد من الصحابة والتابعني لهم بإحسان،

وال عن أحد من أئمة املسلمني ،وإمنا هو في األصل من أقوال
أهل البدع ،الذين يبتدع���ون بدعة ويك ِّفرون من خالفهم).
وقال أيضاً( :وأهل الس���نة ال يبتدعون قوالً وال يكفرون من
مس���تح ً
ِ
ال
اجته���د فأخطأ ،إن كان مخالفاً لهم ،مكفراً لهم،

لدمائهم) .
ولن يُل ْ َجم التسرع في التكفير إال بلجا َمي :العلم الراسخ


والورع الص���ادق ،وقد وصف النبي  #املس���لم بقوله« :أال
أخبركم َمنِ املس���لم؟ من س���لم املس���لمون من لسانه ويده،

واملؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم».(1
ثالث���اً :املخرج من املأزق الذي أنش���ب أظفاره في أرض

منه إال بيقني ،وقد اشتد نكير النبي  #على أسامة بن زيد
ـ رضي الله عنه ـ ألنه قتل رج ً
ال بعد أن ش���هد أن ال إله إال

الصومال لن يكون باالستقواء بالقوات األثيوبية أو اإلفريقية،

شأن التكفير شأن عظيم ،وال يجوز اإلقدام عليه بسبب قول

االس���تخباراتية من الواليات املتح���دة األمريكية أو غيرها

الله ،ظناً منه أنه إمنا قالها خوفاً من الس�ل�اح؛ ولهذا فإن

صح
أو فعل إال بعد انتفاء املوانع واس���تكمال الشروط ،وقد َّ
عن رس���ول الله  #أنه قال« :أميا رجل قال ألخيه :يا كافر!
فقد باء بها أحدهما».

وله���ذا قال الش���يخ عبد اللطيف بن عب���د الرحمن آل

الشيخ( :التجاس���ر على تكفير َم ْن ظاهره اإلسالم من غير
مستند شرعي وال برهان َم ْرضي ،يخالف ما عليه أئمة العلم
من أهل السنة واجلماعة).

ومما يجب التأكيد علي���ه :أن املجتهد املتأ ِّول إذا أخطأ

 عن خباب بن األرت ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله ( :#أنه ذكر فتن ًة القاع ُد فيها
خير من القائم ،والقائم فيها خير من املاشي ،واملاشي فيها خير من الساعي ،فإن
أدركت ذلك فكن عبد الله املقتول وال تكن عبد الله القاتل) أخرجه :أحمد (542/34
 ،)543رقم (.)21064 أخرجه الترمذي في كتاب الفنت ،رقم ( ،)2204وقال :حسن غريب صحيح ،وصححه
األلباني في صحيح الترمذي .وقوله« :كونوا كابن آدم» يشير إلى قوله  -تعالى :-
طت إل ََّي َي َدكَ ِل َت ْق ُت َلنِي َما َأ َنا ب َِباسِ ٍط َيدِ َي إل َْي َك َأل ْق ُتل ََك} [املائدة.]٢٨ :
{ َلئِن َب َس َ
 أخرجه :البخاري في كتاب الديات ،رقم ( .)6865ومسلم في كتاب اإلميان ،رقم
(.)155
 فتح الباري.)8/16( :
 أخرجه :البخاري في كتاب الديات ،رقم ( .)6872ومسلم في كتاب اإلميان ،رقم
( 158و .)159
 أخرجه :البخاري في كتاب األدب ،رقم ( .)6104ومسلم في كتاب اإلميان ،رقم
(.)60
 مجموع الرسائل واملسائل النجدية (.)20/3
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ولن يكون باس���تقبال املساعدات العسكرية أو االقتصادية أو

يجني الصوماليون من ذلك
من دول االحت���اد األوروبي ،ولن
َ

{ولَن َت ْر َضى َع َ
ن���ك ال َْي ُهو ُد
إال العلقم .قال الل���ه ـ جل وعال ـَ :
���ارى َح َّتى َت َّتب َِع ِم َّل َت ُه ْم قُلْ َّإن ُه َدى ال َّل ِه ُه َ���و ا ْل ُه َدى َو َل ِئنِ ات ََّب ْع َت
َوال ال َّن َص َ
َأ ْه َو َاء ُه���م َب ْع َد ا َّل ِذي َج َاء َك ِم َن ا ْل ِعل ِْم َما ل ََك ِم َن ال َّل ِه ِمن َو ِل ٍ ّي َوال َن ِص ٍير}.
[البقرة]١٢٠ :

وإذا كان بعضهم يع ِّول على استقرار الصومال مبثل ذلك

الركون املهني إلى الغرب ،فإنه يبحث عن السراب ،وسيسقط
الصومال في مزيد من الدمار والفساد.
ثالث���اً :االنتصار احلقيق���ي إمنا يكون بص���دق اللجوء

���ن َهذَ ا ا َّل ِذي ُه َو
واإلناب���ة إلى الله ـ عز وجل ـ الذي قالَ { :أ َّم ْ
نص ُركُ م ِّمن ُد ِ
ون ال َّر ْح َم���نِ ِإن ال َْكا ِف ُرونَ إ َّال ِفي غُ ُر ٍور )#^٢٠^#
ُجن��� ٌد َّل ُك ْم َي ُ
ُور} [امللك:
َأ َّم ْن َهذَ ا ا َّل ِذي َي ْر ُزق ُُك ْم إنْ َأ ْم َس َك ِر ْز َق ُه َبل جَّ ُّلوا ِفي ُع ُت ٍ ّو َو ُنف ٍ

نص ُر ُه َّإن ال َّل َه
نص َر َّن ال َّل ُه َمن َي ُ
{ول ََي ُ
 ،]٢١ - ٢٠وقال أيضاً ـ تعالى ـَ :

 منهاج السنة .)239/5( :وانظر :اإلرشاد إلى معرفة األحكام( :ص  )207للشيخ
عبد الرحمن السعدي.
 منهاج السنة.)95/5( :
 (1أخرجه من حديث فضالة بن عبيد الله ـ رضي الله عنه ـ :أحمد (،)387 - 381/39
رقم ( 23958و  )23967وصححه األرنؤوط .وقوله« :املسلم من سلم املسلمون
من لسانه ويده» أخرجه :البخاري في كتاب اإلميان ،رقم ( )10من حديث عبد الله بن
عمرو ،وأخرجه :مسلم في كتاب اإلميان ،رقم ( )41من حديث جابر بن عبد الله.

َلقَ���وِ ٌّي َعزِ ي ٌز} [احل���ج .]٤٠ :وإنَّ من اخلذالن وقلة التوفيق أن

يتنكب اإلنس���ان الصراط املستقيم ،ويُعرِ ض عن طاعة الله؛
ولهذا قال ـ س���بحانه وتعالى ـ بعد آيتَي سورة امللكَ { :أف ََمن
مَ ْي ِش���ي ُم ِك ًّبا َعلَى َو ْجهِ ِه َأ ْه َدى َأ َّمن مَ ْي ِشي َس���وِ ًّيا َعلَى ِص َر ٍاط ُّم ْس َت ِق ٍيم}.

[امللك]٢٢ :

ولهذا نوصي جميع إخواننا في الصومال أن يجأروا إلى

أعظم أس���باب الفتنة واإلعراض عن الدين ،وذلك مصداق

ق���ول النب���ي « #أال أخبرك���م بأفضل من درج���ة الصيام
والصالة والصدقة؟ قالوا :بلى! قال :إصالح ذات البني؛ فإن
فس���اد ذات البني هي احلالقة ،ال أقول :إنها حتلق الش���عر،

ولكن حتلق الدين».

ونحس���ب أن واجب الوقت يقضي بأن يتداعى العلماء،

مؤمتر علمي
وأهل احلل والعقد في داخ���ل الصومال لعقد
ٍ

الل���ه ـ تعالى ـ بالدعاء ،ويس���تغيثوا به ،ع���ز وجل؛ فهو نِع َم
الناصر ونعم املعني.
رابعاً :لن يحقن دماء املس���لمني ويس���تنقذها من أجواء

ُرس���م فيه السبل الشرعية بتجرد وصدق،
املتنازع عليها ،وت َ

والدع���اة وطلبة العلم وأهل احلل والعقد من داخل الصومال

االجتماع مبيثاق ش���رف شرعي جتتمع عليه جميع الفصائل

العنف واالحت���راب إال احلوار اجلاد املخل���ص بني العلماء

وخارجه.

تصاحلي يُتفَق فيه على مناقشة املفاصل األساسية للمسائل
للخ���روج من دائ���رة التقاطع والبغي ،وميك���ن التمهيد لهذا

واالجتاهات ،يكون قاعدة مشتركة للحوار .ونخشى أن يكون

ولكي ينجح احلوار ال بد من السعي احلثيث لبناء أرضية

اإلع���راض التام عن احلوار م���ع املخالف املجتهد من الهوى
املذموم شرعاً والعياذ بالله ،تعالى.

َ���ع بِا َّل ِتي ِه َي
الثق���ة واالطمئنان .قال الله ـ ع���ز وجل ـْ :
{ادف ْ
يم َ )#^٣٤^#و َما ُي َل َّق َاها
َأ ْح َس ُ
���ن فَإذَا ا َّل ِذي َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه َع َد َاو ٌة كَ َأنَّ��� ُه َو ِل ٌّي َح ِم ٌ
إ َّال ا َّل ِذ َي���ن َص َب ُروا َو َما ُي َل َّق َاها إ َّال ذُو َح ٍ ّ���ظ َع ِظ ٍيم} [فصلت.]٣٥ - ٣٤ :

يبادر أهل احلل والعقد لرأب الصدع ،ول ِّم الشعث ،واستنقاذ

ِّ
وغض
وح ْس���ن الظن والتم���اس العذر،
صلب���ة :من التغافر ُ
َّ
الط ْرف عن املثالب ،وإيجاد اللبنة املناس���بة لتشييد صروح

ومن عالمة املخلص املتورع أن يكون مطواعاً لينِّ اجلانب في
املس���ائل االجتهادية التي يس���وغ فيها اخلالف وتتباين فيها
األنظار ،ممتث ً
ال قول النبي « :#تطاوعا وال تختلفا».
والعاقل ال يس���تنكف عن الرجوع ع���ن قوله إذا تبينَّ له

خط���ؤه ،بل إنه ال يتردد في األخذ بالرأي املفضول إذا كانت

املصلحة الش���رعية تقتضي ذلك ،كما ت���رك النبي  #بناء

صحيح أن شرخ اخلالف عميق جداً ،لكن آن األوان ألن

املجتمع من ذلك التمزق املؤلم ال���ذي أهلك العباد والبالد.
َولْيح���ذر املتباطئون أو املع ِّوقون الجتماع أهل الصومال على
كلمة سواء من أن يكونوا شركاء في إثم الدماء والفوضى!

لقد انهارت الدولة وتص���دع املجتمع وأقيمت املخيمات

واملالجئ ،وأفلس���ت كل احللول القادمة من اخلارج ،وأدرك
اجلميع أن احلسم العس���كري متعذر جداً لصالح أي طرف

م���ن األطراف ...وق���د آن األوان لتغليب نداء الش���رع؛ فال
ني}.
منج���ا من الله إال إليهَ { :ف ِف ُّروا إلَى ال َّل ِه إ ِنّي ل َُكم ِّم ْن ُه َن ِذ ٌير ُّم ِب ٌ

الكعبة على قواعد إبراهيم اخلليل ،عليه الصالة السالم.

[الذاريات]٥٠ :
اللهم أرنا احلق حقاً وارزقنا اتباعه ،وأرنا الباطل باط ً
ال

 أخرجه :البخاري في كتاب اجلهاد ،رقم ( ،)3038ومسلم في كتاب اجلهاد والسير،
رقم (.)1733
 أخرجه :البخاري في كتاب العلم ،رقم ( ،)126ومسلم في كتاب احلج ،رقم
(.)1333

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

وم���ن تأ َّمل في مآالت االختالف واالقتتال أدرك أن ذلك من

وارزقنا اجتنابه.

 أخرجه :الترمذي في كتاب صفة القيامة ،رقم ( .)2509وأبو داود في كتاب األدب،
رقم ( )4919وصححه األلباني في صحيح اجلامع ،رقم (.)2592
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[ العقيدة والشريعة ]

القواعد والضوابط الفقهية
املؤثرة يف أحكام العمل اخلريي
ل���ق���د ج������اءت ال��ش��ري��ع��ة
اإلسالمية بتنظيم اإلنسان وترتيب شؤونه،
ووجهته إىل ما حيصل
وأرشدته إىل طرق استثمار أموالهَّ ،
به جزيل الثواب بأنواع الصدقات اليت يثاب عليها وميتد له
أجرها ،وحرضت املسلمني على عمل اخلري ،والتعاون عليه.
وقد اهتم أهل العلم بتطبيق ضوابط الشرع العامة ِّ
وكلياته الثابتة
تصرف
ومقاصده على املسائل الفقهية؛ ليكون فيها بيان موقف الشرع من أي ُّ
يف أي زمان ومكان وهذا شاهد من شواهد خلود هذه الشريعة الربانية.
ومما َح َّث الشرع عليه ،وشهد الواقع بنفعه ،واهتم أهل العلم بضبط
فروعه :العمل اخلريي.
د .هاين بن عبد اهلل بن حممد اجلبري

مجع للقواعد والضوابط الفقهية وتوزيعها يف
ويف هذه األوراق ٌ
ِّ
تشكل منظومة ميكن للعاملني يف ِ
القطاع
جمموعات
اخلريي االستفادة منها يف عملهم.

أو ًال :القواعد الخمس الكبرى:
 - 1قاعدة( :األمور بمقاصدها):

أمر يكون على مقتضى املقصود من ذلك األمر؛ فأعمال اإلنس���ان إمنا تترتب عليها
ومعناه���ا :أن احلكم ال���ذي يترتب على ٍ
نتائجها وأحكامها الشرعية تبعاً ملقصود الشخص وهدفه من العمل.
ودليلها قوله « :#إمنا األعمال بالنيات ،وإمنا لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله،
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ومن كانت هجرته لدينا يصيبها أو امرأة ينكحها ،فهجرته إلى ما هاجر إليه» .ومن التطبيقات
املتعلقة بهذه القاعدة:
 - 1األعم���ال اخليرية أعمال يُتق َّرب بها إلى الله  -تعالى  -فال بد فيها من ن َّية حتى يؤجر
عليها اإلنسان؛ فلو نوى غير وجه الله  -تعالى َ -
وطل َ ِب رضاه ،فال أجر له عند الله ،تعالى.
 - 2أن األص���ل ع���دم جواز صرف ما ُعينِّ جلهة من اجلهات أو فرد مــن األفــراد إال لــه،
وال يُع َدل به إلى غيره؛ لِـ َما في ذلك من مخالفة مقصد املتبرع واملنفق؛ فيجب صرفه فيما ع َّينه
املنفق؛ مراعاة لقصده وتنفيذاً ألمره ،إال فيما يُستثنَى وسيُشار إليه.
 - 3إذا كانت األعيان موقوفة لالنتفاع املباش���ر بأعيانها ،فإ َّنه ال يسوغ استثمارها مراعاة
ِ
ملقصد الواقف.
 - 4يُش���ت َرط الس���تثمار أموال األوقاف املختلفة في وعاء استثماري واحد أال يخالف ذلك
َ
شرط الواقف.
 - 2قاعدة( :ال ضرر وال ضرار):

ومعناه���ا :أنه ال يج���وز اإلضرار ابتدا ًء؛ ألنَّ الضـرر ظلـم والظلـ���م ممنـوع ،كمـا ال يجـوز
مقـابل���ه الضـ���رر مبثلـه؛ فليـس ألحد أن يُ ِ
لـحق ضـرراً بغيـ���ره ،وإذا وقـع الضـرر فـال بـد أن
يـُزال.
ودليلها قوله « :#ال ضرر وال ضرار» .ومن التطبيقات املتعلِّقة بهذه القاعدة:
 - 1ال يس���وغ إيذاء أو إضرار أي جهة مسلمة ،سواء بالفعل أو بالقول؛ بنشــر الشائعــات،
أو الغيبة ،أو انتقاص جهة َّما ،أو منافستها على موظفيها؛ ولو كان ذلك من باب مقابلة ما َف َعل.
قال « :#أ ِّد األمانة إلى من ائتمنك وال تخن من خانك».
 - 2ال يسوغ ألي جهة أن تعمل عم ً
ال خيرياً يُ ِ
لحق بها أو بغيرها الضرر.
 - 3يجوز أخذ التبرعات من غير املسلمني إذا كان جانبهم مأموناً ولم يكن في أخذها ضرر
باملس���لمني بأن ينفذوا لهم أغراضاً في غير صالح املس���لمني ،أو يستذلوهم بها .وفي فتاوى
اللجنة ( :)178/16ال يجوز قبول هبة (أرض من جامعة أمريكية)؛ ملا يترتب على تطبيق شروط
العقد من املفاس���د ،سواء كانت أمواالً مشروعة أو غير مش���روعة إال إذا كانت محرمة العني:
كاخلمر واخلنـزير.
 - 4على املؤسس���ات اخليرية أن تكلِّف بالعمل لديها من يحصل بهم مقصود املؤسس���ة مبا
ال يُ ِ
لحق ضرراً بعملها.
 - 5ال مان���ع من بيع التبرعات العينية إذا كانت س���ريعة العطب أو لعدم انتفاع املؤسس���ة
اخليرية بها أو لكونها غير صاحلة ملن يُتَ َبرع لهم ثم يُستب َدل بقيمتها غيرها؛ ما دام هذا يحقق
املصلحة للمتب َّرع لهم؛ وذلك دفعاً لضرر تَلَفِ ها وعدم االنتفاع بها.(1
 صحيح البخاري ،1 :صحيح مسلم ،1907 :عن عمر بن اخلطاب ،رضي الله عنه.
 قرار املجمع الفقهي اإلسالمي مبكة ،صفر عام 1408هـ.
 قرار مجمع الفقه اإلسالمي بجدة ،محرم 1425هـ ،رقم .140
 القرار السابق.
 جامع العلوم واحلكم البن رجب :ص .267
 سنن الدار قطني ،)85( :السنن الكبرى للبيهقي ،)69/6( :املستدرك للحاكم ،)2345( :وصححه ووافقه الذهبي ،عن أبي سعيد
اخلدري .ورواه مالك في املوطأ )571/2( :مرس ً
ال .وابن ماجه في سننه )2362( :عن عبادة بن الصامت وعن ابن عباس .قال النووي
له طرق يقوي بعضها بعضاً ،وقال ابن الصالح :مجموعها يقوي احلديث ،ويحسنه وقد احتج به جماهير أهل العلم.
 سنن أبي داود ،)108/2( :سنن الترمذي ،)238/1( :الدارمي )264/2( :عن أبي هريرة بسند حسن.
 قرار املجمع الفقهي اإلسالمي مبكة ،صفر عام 1408هـ.
 فتوى املجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث ،محرم عام 1421هـ.
 (1قرار املجمع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمةو صفر عام 1408هـ.

ال يسوغ إيذاء
أو إضرار أي
جهة مسلمة
سواء
بالفعل أو
بالقول؛ بنشر
الشائعات،
أو الغيبة ،أو
انتقاص جهة،
أو منافستها
على
موظفيها؛
ولو كان
ذلك من باب
مقابلة ما
َف َعل
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 -3قاعدة( :العادة َّ
محكمة):

ومعناه���ا :أن الع���ادة تجُ َعل َح َكماً فتخض���ع لها أحكام
التصرفات؛ فتثبت األحكام على َو ْفقِ ما تقتضي به العادة أو
العرف إذا لم يكن هناك نص شرعي مخالف لتلك العادة.
{و َعلَ���ى ال َْـم ْول ِ
ُ���ود لَ��� ُه ِر ْز ُق ُه َّن
ودليله���ا :قول���ه  -تعالى َ :-
َو ِك ْس َو ُت ُه َّن بِال َْـم ْع ُر ِ
وف} [البقرة ،]٢٣٣ :وقول النبي  #لهند بنت

عتبة« :خذي ما يكفيك وولدك باملعروف»  .ومن التطبيقات
املتعلقة بهذه القاعدة:
 - 1أن أنش���طة العمل اخليري وترتيبه إذا لم تَستَقِ م إال
بإجراءات مع َّينة؛ مراع���ا ًة لنظام عا ٍّم ،فال بد من مراعاتها،
وال يُن َكر التزامها.
 - 2مقدار ما يُص َرف للمحتاج يختلف باختالف األحوال
والبلدان ،وإمنا يُض َبط مبراعاة العرف والعادة.
 - 3مقدار ما يعطى للعامل في املؤسس���ة اخليرية مما
يحدد بحس���ب أج���رة املثل أو أقل،
يُقت ََطع من الدخل ،إمنا َّ
ويج���ري حتديده اس���تناداً للعرف من قِ َب���ل القائمني على
املؤسسات كمجالس إدارتها أو جمعياتها العمومية ،مث ً
ال.
 - 4قاعدة( :المش ّقة تجلب التيسير):

ومعناها :أن األحكام التي ينش���أ عن تطبيقها حرج على
املكلَّف ومشق ٌة في نفسه أو ماله ،فالشريعة تخففها.
���ر} [البقرة:
ودليلها :قوله  -تعالى ُ { :-يرِ ُ
يد ال َّل ُه ب ُِك ُم ال ُْي ْس َ
{و َما َج َعلَ َعل َْي ُك ْم ِف���ي ِّ
الدينِ ِم ْن َح َر ٍج}
 ،]١٨٥وقول���ه  -تعالى َ -

[احلج .]٧٨ :ومن التطبيقات املتعلقة بهذه القاعدة:
بعمل خيري بغيره؛ إذا
 - 1جواز استعانة اإلنسان املكلَّف ٍ
تعذر عليه أن يقوم بذلك بنفسه ،وجواز أن يكون هذا املكلَّف
غير مسلم إذا شق وجود مسلم.
 - 2ال بد من مراجعة أساليب العمل اخليري وآلياته مبا
يحقق التيسير لكل من يتعامل معه.
 - 3يجوز ص���رف تب ُّر ٍع ُعينِّ جلهة لغيره اس���تثنا ًء؛ إذا
حدثت ضرورة قصوى ال ميك���ن تالفيها بدون ذلك؛ فيكون
ه���ذا خاصاً بحال الضرورة؛ ألن املش���قة جتلب التيس���ير،
مؤهلة
ويتعينَّ أن يتولى حتدي َد الضرورة ش���خصي ٌة أو جهة َّ
لذلك.
 - 4نظراً ألن اإلس�ل�ام محا َرب بالغزو الفكري والعقدي
من جهات لها من يدعمها ،وفي الغالب ال يوجد من يس���اعد
 صحيح البخاري ،)37/2( :صحيح مسلم.)129/4( :
 قرار املجمع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة ،صفر عام 1408هـ.
 الوجيز في إيضاح القواعد الكلية :ص .157
 قرار املجمع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة ،صفر عام 1408هـ.
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ف���ي مواجهة هذا املد ،فإن الدعوة إل���ى الله وما يعني على
{و ِفي
إعالء كلمة الله وش���ريعة اإلس�ل�ام يدخل في معنىَ :
ِيل ال َّل ِه} [التوبة ]٦٠ :في اآلي���ة الكرمية احملدِّدة ملصارف
َس���ب ِ

الزكاة .
 - 5كذلك يس���وغ االس���تفادة من أموال الزكاة في بناء
املدارس واملستشفيات وغيرها من املؤسسات االجتماعية؛ ملا
فيها من دعم الدعوة واحملافظة على عقائد املسلمني بشرط
أن تكون إس�ل�امي ًة خالصة ومتمحض���ة في أغراض الدعوة
ونفع املسلمني.
 - 5قاعدة( :اليقين ال يزول بالشك):

معناها :إنَّ الشيء املتيقَن ثبوته ال يرتفع إال بدليل قاطع
وال يُح َكم بزواله ملجرد الشك.
ومن أدلتها قول النبي « :#إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً
جن حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً».
فأش���كل عليه ،فال يخ ُر َّ
ومن التطبيقات املتعلقة بهذه القاعدة:
 - 1وجوب التثبت عند احلكم على األشخاص والهيئات
واملؤسس���ات؛ ألن اليق�ي�ن أن املس���لم األص ُل في���ه البراءة
والسالمة ،فال يخرج عن هذا احلد إال بيقني.
 - 2من ثبت احتياجه واس���تحقاقه للزكاة فاألصل جواز
إعطائ���ه حتى يُتَيقَّن زوا ُل ه���ذا الوصف عنه ،ومن القواعد
الفقهي���ة الدالة على هذا احلكم :األص���ل بقاء ما كان على
ما كان.
 - 3ال بد من اعتماد منهجية احلقائق املوثقة في دراسة
أي قرار ،أو إجراءِ أي تص ُّرف.
 - 4إذا ص��� َّرح املتب���رع أو الواقف مبص���رف معينَّ  ،أو
اشترط ش���روطاً خاصة ،فال تس���وغ مخالفته استناداً إلى
داللة احلال ،أو عادة املتبرعني؛ ألن اليقني ال يزول بالش���ك،
وللقاعدة الفقهية :ال عبرة بالداللة في مقابلة التصريح.
ثاني���ًا :القواع���د والضوابط الفقهي���ة المتعلقة بجمع
األموال:
 - 1األصل في الصدقات أن يُ ع َتبَر عين المنصوص عليه:(1

وهذه قاعدة عن���د جمهور أهل العلم؛ فما ورد به النص
في الصدقات والزكاة الواجبة وزكاة الفطر ،فهو املعتبر .أما
لو تغير إلى صفة أخرى فال يقع عن الصدقة أو زكاة الفطر
 قرار املجمع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة ،ربيع اآلخر عام 1405هـ.
 قرار املجمع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة ،رجب عام 1406هـ.
 صحيح مسلم )362( :عن أبي هريرة ،رضي الله عنه.
 األشباه والنظائر للسيوطي :ص  ،251وابن جنيم :ص .75
 األشباه والنظائر للسيوطي :ص .339
 (1املبسوط للسرخسي.)113/3( :

وبنا ًء عليه ال يسوغ إخراج القيمة في شيء من الزكوات.
أم���ا احلنفية فأجازوا ذلك اس���تناداً للقاع���دة القائلة:
تصدق على ٍ
وجه
األصل أن م���ن وجبت عليه الصدق���ة إذا
َّ

عما وجب عليه .
يستوفي به مراد النص منه أجزأه َّ
ومراد النص هو س���د َخلة الفقير ودفع حاجته؛ فيجزئ
إخراج القيمة الستيفائها مراد النص.
 - 2التقديرات بابها التوقيف:

وهذه القاعدة في مقادي���ر العبادات كالزكاة والكفارات
ونحوها؛ فما دام قد ُو ِجد لها تقدير شرعي فال يجوز تغيير
هذا التقدير ،وقد يع َّبر عن القاعدة بلفظ( :الشيء) إذا ثبت
مقدراً في الش���رع؛ فال يعتبر أي تقدير آخر .وهذا بالنسبة
َّ
ملقدار الواجب ،وقد يسوغ الزيادة أحياناً إذا زيدت باعتبارها
نف ً
ال.
ترك بالنافل���ة ،أو بما هو من فروض
 - 3ف���رض العين ال يُ َ
الكفاية:

وتفيد القاعدة أن ما كان فرضاً عينياً على كل مكلَّف فإنه
ال يجوز ترك���ه بنافلة؛ فال يترك املكلَّف فرضاً من الصلوات
اخلمس أو الزكاة بأداء نافل���ة صالة أو صدقة ،بل الفرض
أوالً ثم النفل أو التطوع.
تقدم
وكذلك فإن الكماليات الت���ي تُب َذل للمحتاج لها ال َّ
على بذل ما يحفظ حياة املضطرين من املسلمني.
 - 4ش���رط الواقف كنص الش���ارع في وجوب العمل به وفي
المفهوم والداللة:

وميك���ن أن يع َّبر عنها بأن ش���رط الواقف يجب اتباعه.
وتفيد القاعدة أن من و َّقف وقفاً واش���ترط أن يصرف على
وجه معينَّ فإنه يجب احترامه وتنفيذه ما لم يخالف الشرع.
ِ
تقدم أنه قد يس���وغ
ومِ ثْ���ل
الواقف املتب���ر ُع واملتصد ُق وقد َّ
مخالفته في حاالت الضرورة.

 - 5للوسائل أحكام المقاصد :


الوسائل هي الطرق املوصلة للمقصود ،وهذه الطرق تأخذ
حكم ما هي وسيلة إليه؛ ولذا قرر املجمع الفقهي أنه يجوز أن
يُ َ
عطى العاملون من التبرعات التي يخصصها أصحابها جلهة
مع َّين���ة أجرة لهم على جمع وتنظيم هذه التبرعات وتوصيلها
ألصحابها :سواء كان ذلك رواتباً أو أجوراً أو نفقات شحن أو
 تأسيس النظر :ص .74
 املغني ،)580/1( :وانظر القواعد الفقهية في املغني :ص .651
 موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (.)27/7
 األشباه والنظائر البن جنيم :ص  .275وانظر :املدخل الفقهي :ص .701
 الفروق للقرافي ،)111/1( :قواعد األحكام.)104/1( :

تذاكر املسافرين؛ ما دامت ملصلحتها وال ميكن بدونها وصول
املخصصةِ لهم .لكن يالحظ أن تكون
التبرعات إلى أصحابها
َّ
ِب َق ْدر العمل الذي يقوم به املوظف و ِب َق ْدر النفقات الضرورية
لصالح أعمال هذه التبرعات وأن تكون هذه األجور والنفقات
مؤقت ًة بانتهاء العمل.
وكذلك ق���رر أنه ال مان���ع من إنفاق بع���ض التبرعات
املخصص���ة لأليتام على جم َعها وترتيبه���ا والقيام بأعبائها
ََّ

الكمالي����ات الت����ي ُت َ
بذل
���دم
للمحت����اج له����ا ال تق� َّ
على بذل م����ا يحفظ حياة
المضطرين من المسلمين
اإلداري���ة؛ ألن هذا من خدمة األيتام وهو وس���يلة إلى بقائه
واس���تمراره ولكن يجب أن تكون الرواتب ِب َق ْدر حاجة العمل
وأن ال يوجد من يقوم به احتساباً.
الم ْلك الخبيث سبيله التصدُّ ق به:
ُ -6

فمن دخل عليه مال مح َّرم كربا أو رشوة فإن عليه التحلُّل
منه بإخراج���ه صدقة وهذه الصدقة ميك���ن بذلها للفقراء
واملساكني كما ميكن بذلُها في مصالح املسلمني.
وبن���ا ًء عليه يس���وغ للجمعيات اخليري���ة قبض األموال
الربوية التي يريد أصحابها التخلص منها؛ وتبذلها بعد ذلك
للفقراء واملس���اكني كما ميكنها جعلَها في مصالح املسلمني
نحو بناء املستشفيات و ُدور األيتام.
ثالث���ًا :القواعد والضواب���ط الفقهي���ة المتعلقة بصرف
األموال وتثميرها:
« - 1المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم» :
(1

هذا نص حديث شريف .ومعناه :أن املسلمني متساوون.
 قرار املجمع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة ،شهر صفر عام 1408هـ.
 القرار السابق.
 مجموع فتاوى ابن تيمية ،)592/28( :املعيار املعرب)144/6( :؛ حاشية ابن
عابدين.)61/3( :
 توصيات الندوة الرابعة لقضايا الزكاة املعاصرة في البحرين شوال عام 1414هـ
عن الهيئة الشرعية العاملية للزكاة.
 (1موسوعة القواعد الفقهية .)606/10( :واحلديث أخرجه أبو داود ،)80/3( :وابن
ماجه.)895/2( :
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وإعمالهـا (أي :القـاعدة) فــي مجــال العمـل اخليـري بـأن
يقـدم أحـد مـن املسـلمني علـى غيـره إال مبســ ِّوغ خارجـي
ال َّ
ما داما مسل َمني.
ً
مث�ل�ا  -وغيرها مما
واملس���وغات كزيادة احلاج���ة -
سيُذ َكر.
 - 2إذا تع���ارض اإلعطاء والحرمان ُق���دِّ م اإلعطاء؛ إذا كان

التعارض ال ترجيح فيه:

فإذا ُو ِجد سبب يقتضي اإلعطاء وآخر يقتضي املنع ،ولم
مرجح ُق ِّدم اإلعطاء على احلرمان ،ويتصور ذلك أيضاً
يوجد ِّ
فيما إذا كان لفظ املتبرع أو الواقف يحتمــل منــع ش���خص
أو إعطاءه.
 - 3إذا تقابل عمالن أحدهما ذو شرف في نفسه وهو واحد،
واآلخر ذو تعدُّ د في نفسه وكثرة فأيهما أرجح؟:

ترجح الكثرة .واختار ش���يخ
عند احلنابلة والش���افعية َّ
اإلسالم ابن تيمية ما كان أشرف.
وميكن تطبيقها على األعمال اخليرية في
محتو
املفاضلة بني بناء مس���جد ضخم واسع
ٍ
على مرافق متعددة وبني بناء عدة مساجد.
َ
 - 4إذا أمك���ن مراع���اة الح َّقين ال يُ
ش���تغل

بالترجيح:

ففي املثال السابق إذا أمكن بناء عدة مساجد
على طراز ممتاز لم نَ ْحتَ ْج للمفاضلة بينها.
 - 5الضرورات تبيح المحظورات:

فحاالت االضطرار واحلاجة الشديدة جتيز
ارتكاب املنهي عنه؛ فكل ممنوع في اإلس�ل�ام يستباح فعله عند
{و َق ْد ف ََّصلَ ل َُكم َّما َح َّر َم َعل َْي ُك ْم إ َّال َما
الضرورة إليه .قال  -تعالى َ :-
اضطُ ر ِْر مُ ْت إل َْي ِه} [األنعام .]١٩٩ :وهذا التخفيف التشريعي ال يقتصر
ْ
:
على الضرورة امللجئة ،بل يش ُمل حاجات اجلماعة مما هو دون
الضرورة؛ فيؤثر هذا االحتياج في تغيير احلكم ويوجب تخفيفاً
يبيح احملظور ويجي���ز ترك الواجب؛ فف���ي القاعدة الفقهية:
احلاجة تُنَـزَّل منـزلة الضرورة؛ عام ًة كانت أو خاصة.
وبنا ًء على ه���ذه القاعدة فإنه :وإن كان األصل عدم جواز
صرف ما ُعينِّ جلهة من اجلهات في غيرها ،إال أنه يس���تثنى
من ذلـك إذا مـا حـدث فـي بعـض املس���لمني ضـرورة قصوى
 األشباه والنظائر للسيوطي :ص  ،132وابن جنيم :ص .140
 القواعد البن رجب (القاعدة السابعة عشرة) ،املنثور للزركشي ،)413/2( :األشباه
والنظائر للسيوطي :ص .143
 القواعد والضوابط املستخلَصة من التحرير :ص .479
 قواعد األحكام ،)9/2( :شرح القواعد الفقهية للزرقا :ص .131
 قواعد األحكام ،)4/2( :الفروق.)139/2( :
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ٍ
فحينئذ ال مانع ش���رعاً من صرف
ال ميكن تالفيها بدون ذلك؛
التبرع جلهة أخرى؛ فقد أباح الله  -تعالى  -للمضطر أكل حلم
امليت���ة كما أباح االنتفاع مبال الغير بغير إذنه ،ولكن يُعت َبر هذا
التصرف بحال الضرورة .وتحُ ِّد ُد االضطرا َر جهة مؤهلة.
 - 6الضرورة تقدَّ ر بقدرها:

ما تدعوا الضرورة الرتكابه من احملظورات ،إمنا يرخَّ ص
يتوسع
منه ال َق ْدر الذي تندفع به الضرورة فقط؛ فليس له أن
َّ
أكثر .والقاعدة الفقهية تقول :ما جاز لعذر بطل بزواله.
وهات���ان القاعدتان قي ٌد للقاعدة الس���ابقة؛ فإنه ما دام
أَخْ ذ نس���بة للقائمني بأعمال اإلغاثة ف���ي املبالغ املرصودة
حصر ذلك
لغرض محدد س���ائ ٌغ للضرورة؛ فإنه ال ب���د أن يُ َ
ً
تقدر بقدرها .ومن تطبيق
ِب َق ْدر العمل
فع�ل�ا؛ ألن الضرورة َّ
هذه القاعدة وم���ا قبلها ما تضمنته توصيات الندوة الرابعة
لقضايا الزكاة؛ إذ جاء فيها:
 يس���تحق العاملون عل���ى الزكاة عن عملهم من س���همالعاملني ما يُف َرض لهم من اجلهة التي تع ِّينهم؛
عل���ى أن ال يزيد عن أج���ر املثل ولو لم يكونوا
فق���راء ،مع احلرص عل���ى أن ال يزيد مجموع
م���ا يُد َفع إلى جمي���ع العامل�ي�ن والتجهيزات
واملصاريف اإلدارية عن ثمن الزكاة.
ويجب مراعاة عدم التوسع في التوظيف
حس���ن أن تكون املرتبات
إال ب َق ْدر احلاجة ويَ ُ
كلها أو بعضها من خزانة الدولة ،وذلك لتوجيه
موارد الزكاة إلى املصارف األخرى.
_ تزويد مقا ِّر مؤسسات الزكاة وإداراتها مبا حتتاج إليه
من جتهيزات وأثاث وأدوات إذا لم ميكن توفيرها من مصادر
أخرى :كخزينة الدولة والهبات .والتبرعات يجوز توفيرها
من س���هم العاملني عليها بقدر احلاجة ،شريطة أن تكون
ذات ٍ
صلة مباشرة بجمع الزكاة وصرفها،
هذه التجهيزات َ
أثر في زيادة موارد الزكاة.
أو ٍ
 - 7األصل عند اجتماع الحقوق أن يُ بدَ أ باألهم:

وه���ذا ضابط كم���ا يراعى في احلق���وق التي في مال
الش���خص الواحد ،فإن���ه يراعى في واجبات املؤسس���ات
اخليرية إذا لم ميكن تعميم املستحقني وقد يقع اخلالف في:
يقدم أحد دون ٍ
وجه يقتضي
ما هو األهم؟ لكن املقصود أن ال َّ
يقدم فيها
مي���ه؛ ولذا كانت القاعدة :تزاح���م احلقوق ال َّ
تقد َ
 قرار املجمع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة ،شهر صفر عام 1408هـ.
 األشباه والنظائر للسيوطي :ص  ،84املدخل الفقهي العام.)996/2( :
 املنثور للزركشي.)60/2( :

مبرجح :كالسبق ،وشدة احلاجة ،وسيأتي
أحد على أحد إال
َّ
اإلشارة لبعض ضوابط الترجيح.
 - 8اإلنفاق ال يحتمل التأخير:

واألصل في هذه القاعدة أنها في النفقات الواجبة على
الش���خص نحو زوجته وأوالده الصغ���ار؛ فإنه يجب عليه أن
يعطيه���م نفقتهم في موعد محدد ومبق���دار يفي بالغرض،
وليس له أن يؤخرها لتج ُّدد احلاجات وكذلك املستحقون في
املؤسسات اخليرية ال يؤخَّ ر صرف استحقاقهم.
 - 9إنما يؤمر باالنتظار إذا كان مفيدًا:

ال يُطلَب من أحد االنتظار إال إذا طمع في وجود املقصود.
أما إذا كان ال يُ ْرجى غالباً ،وال َطم َع في وجوده وحضوره ،فال
فائدة من االنتظار.
 - 10تأخير العبادة المؤقتة عن وقتها يكون تفويتًا ألدائها:

كل عب���ادة مؤقتة بوقت ويف���وت األداء بفوات هذا الوقت،
ويك���ون فِ علُها بع���د ذلك قضا ًء ال أدا ًء مثل ال���زكاة عند َح َوالن
احلول فيما يُش���تَ َرط له احلول ،أو صدق���ة الفطر قبل صالة
العيد ،أو َذبْح األضاحي بعد وقت صالة العيد إلى آخر وقتها.
 - 11تكثير الفائدة مما َّ
يرجح المصير إليه:

وه���ذه القاعدة تدلُّنا على طريقة من طرق الترجيح بني
األعمال املتعارضة؛ فالعم���ل األكثر فائدة يجب املصير إليه
دون األقل فائدة؛ فيحافظ على األكثر مصلحة إذا عجز عن
اجلمع بني العملني .قال ابن القيم( :وقاعدة الش���رع والقدر
حتصيل أعلى املصلحتني وإن فات أدناهما).
 - 12الفضيلــ���ة المتعلقــ���ة بهيئـ���ة العبـ���ادة  -أو بنفس
العبادة  -أولى من المتعلقة بمكانها:

وعلى هذا فلو تردد أحد في اإلنفاق على فقراء محاويج
لض���رورات احلياة ،أو أن ِّ
يفطر صائمني باملس���جد احلرام
فإنفاقه عل���ى احملاويج أولى؛ ألن الفضيل���ة تتعلَّق بالعبادة
نفسها وليس مبكانها.
 - 13التص���رف على الرعية منوط بالمصلحة ،أو ُّ
متصرف
كل
ِّ

عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة:

أي إن كل من يتصرف عن غيره  -سواء بالوكالة أو الوالية
تطوعاً أو وجوباً  -فعليه أن يتحرى مصلحة املتص َّرف عنه .وبنا ًء
 املبسوط.)223/5( :
 املرجع السابق.)106/1( :
 موسوعة القواعد الفقهية.)150/3( :
 املرجع السابق.)456/4( :
 إعالم املوقعني.)279/3( :
 األشباه والنظائر للسيوطي :ص  ،147قواعد احلصني.)374/3( :
 األشباه والنظائر البن السبكي ،)310/1( :وللسيوطي :ص  ،121وابن جنيم :ص
 ،124املنثور.)309/1( :

عليه فإن اإلنفاق على األعمال اإلدارية في املؤسسات اخليرية،
واس���تثما َر أموالها ال يجوز أن يخالِ���ف مقتضى املصلحة ،بل
يبحث املتصرف عنها ويتحرى التص ُّرف على َوفْقِ ها.
 - 14اإلحسان إلى األبرار أولى من اإلحسان للفجار.

قال النبي « :#ال يأكل طعامك إال تقي» :


الصدق���ة واإلحس���ان وإن كانا يجوزان لل َب���ر والفاجر،
مقدم على الكافر ،واملسلم
واملس���لم والكافر ،إال أن املس���لم َّ
ال َبر أولى من الفاجر.
وسئل ابن تيمية  -رحمه الله  -عن إعطاء الزكاة للمبتدع،
فق���ال( :املز ِّكي علي���ه أن يتحرى بزكاته أه���ل الدين امللتزمني
بالش���ريعة ،أما أهل الفجور فال ينبغي أن يعانوا على فجورهم
بالزكاة).
 - 15الميسور ال يسقط بالمعسور:(1

إذا لم يقدر اإلنسان على أداء كامل ما أُمر به ،فإنه يقوم
مبا ميكنه ،وما يقدر عليه منه ،ويس���قط عنه ما يعجز عنه،
وهذا من يُ ْسر اإلسالم وتخفيفه عن العباد.
قال العز بن عبد السالم( :من ُكلِّف بشيء من الطاعات
فقدر على بعضه وعجز عن بعضه؛ فإنه يأتي مبا قدر عليه
ويسقط عنه ما عجز عنه).(1
وه���ذا ضابط لعمل اجلمعيات اخليرية فما عجزت عنه
من أعمالها ال يدعوها لتركه كله ،بل تقوم مبا تستطيع منه؛
املتيس���ر لها ،وامليسور ال يس���قط باملعسور .قال تعالى:
ألنه
ِّ
َّ
{فَا َّتقُوا الل َه َما ْاس َتطَ ْع ُت ْم} [التغابن ،]١٦ :وقال « :#ما أمرتكم به
فافعلوا منه ما استطعتم».(1
رابعًا :القواعد والضوابط المتعلقة بتنظيم الجمعيات
وعالقتها بغيرها وأخالقيات العمل الخيري:
 - 1التنـزه عن مواطن الريبة أولى :
(1

التنـزه :هو البعد والتط ُّهر .الريبة :هي التهمة.
واملعنى :أن اجلدير باملس���لم أن يبتعد عن مواضع التهم
التي تسبب الشك فيه أو اتهامه.
وميكن أن يُسـتشـ َهد على القـاعدة بقول النبي « :#دع
ما يريبك إلى ما ال يريبك».(1
 سنن أبي داود ،)4832( :سنن الترمذي ،)2395( :مسند أحمد )38/3( :عن أبي
سعيد اخلدري ،رضي الله عنه.
 مجموع الفتاوى.)87/25( :
 (1األشباه والنظائر للسيوطي :ص  ،159والبن السبكي.)155/1( :
 (1قواعد األحكام.)6/2( :
 (1صحيح مسلم.)1337( :
 (1املبسوط.)171/10( :
 (1سنن النسائي ،)234/2( :سنن الترمذي ،)48/2( :وقال حديث حسن صحيح ،من
حديث احلسن بن علي ،رضي الله عنهما.
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 - 2الخروج من الخالف مستحب:

فعند وجود خالف بني العلماء في مسألة اجتهادية فيستحب
أن يخرج املكلَّف من اخلالف بفعل ما هو أحوط لدينه.
 - 3الخطأ ال يستدام ولكن يُ َ
رجع عنه:

فاخلطأ إذا اكتُشف يجب الرجوع عنه وال يجوز االستمرار
علي���ه؛ ألن املخطئ مرفوع عنه اإلثم ،ولكنه إذا َع َرف خطأه
وأص���ر عليه واس���تمر ولم يرجع عنه ،ف�ل�ا يكون خط ًأ ،بل
يكون عمداً يؤاخذ عليه .وبنا ًء عليه فإذا تص َّرف القائم على
اجلمعية اخليرية باجتهاد ثم تبينَّ خطؤه فعليه الرجوع.
 - 4خير األمور أوساطها:

ومعن���ى القاعدة أن اخلير في االعتدال في كل ش���يء؛
فالفضيلـة وس���ط بني رذيلتني .وهـذا مرجع تقـدير القيمة،
وما يبذل لكل محتاج ،وغيرها.
 - 5طالب الوالية ال يولى:

فم���ن طلب أن يكون والياً :إما برئاس���ة أو إدارة أو غيرها
م���ن املناصب؛ فإنه ال يولى؛ ألن���ه بطلبه للمنصب ٌّ
دال على أن
ل���ه غرضاً دنيوياً وليس مقصده إقام َة ش���رع الله وأدا َء حقوق
العب���اد .وقد قال النبي « :#إ َّنا ال نول���ي هذا العمل أحداً
سأله أو أحداً حرص عليه».
 - 6الفتوى في حق غير المجتهد بمنـزلة االجتهاد:

فم���ن لم يكن من أه���ل االجتهاد فعليه أن يس���تفتي عاملاً

ليعرف حكم الله ويجـب عليه العمل بالفتوى ،وإذا كانت الفتوى
خاطئ���ة فإن���ه ال تثريب عليه ،كما ال تثري���ب على املجتهد إذا
َاس��� َألُوا َأ ْه���لَ ِّ
الذكْ ِر إن كُ ن ُت ْم ال َت ْعل َُمونَ }
أخطأ .قـال  -تعالى { :-ف ْ
[النحل .]٤٣ :وهذا يدلنا على أهمية أن يكون للجمعيات اخليرية
هيئـة شرعية حتيل إليها ما يُشكِ ل مما يحتاج لفتوى.
 - 7كل طاع���ة ال تص���ل إليها إال بمعصي���ة ال يجوز اإلقدام

عليها:

فال يجوز غصب ماءٍ للوضوء به ،وال س���رقة مال للحج
به ،وكذلك ليس جلمعية خيرية سلوك طريق مح َّرم لتحقيق
مقصد نبيل فال يجوز لها استثمار أموالها أو التبرعات التي
لديها بالطرق احملرمة ،كالربا مث ً
ال.
 - 8كل م���ا كان منهي���ًا عن���ه للذريعة فإن���ه يُ فعل ألجل
المصلحة الراجحة:

فالتص���رف إذا كان منهياً عنه لكونه وس���يلة للوقوع في
معصيته ،فإن���ه  -إذا وجـدت مصلحـة أعظـم من الضرر -
يجـب التمكـني مـن الفعـل وعـدم س���ـدِّه حتقيقـاً للمصلحـة
الراجحة؛ فدفع املال لألعداء مح َّرم؛ ألنه وس���يلة لتقويتهم
على املس���لمني ،لكن إذا كان َد ْف ُع هذا املال يدفع ش���راً أكبر
فإنه يكون جائزاً.
 - 9ال طاعة للمخلوق في معصية اهلل:

وقد ق���ال النبي « :#إمن���ا الطاعة ف���ي املعروف».
فال يج���وز ألحد أن يطيع أحداً في معصية الله ،س���بحانه
وتعالى.
 - 10المسلم ملتزم بأحكام اإلسالم حيثما يكون:

إذا تعارض��ت المصال��ح َح َّ
صل اإلنس��ان أعالها؛ ولو ف��ات أدناها.
وإذا تعارضت المفاس��د ارتكب اإلنس��ان َّ
أخفه��ا؛ ليدفع أعظمها.

 املنثور ،)127/2( :األشباه والنظائر للسيوطي :ص .136
 موسوعة القواعد الفقهية.)287/5( :
 املرجع السابق.)302/5( :
 صحيح البخاري ،)80/9( :صحيح مسلم.)6/6( :
 األشباه والنظائر البن جنيم :ص .287
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ٍ
مخالف ألحكام
فع���ل
فال يجوز للمس���لم أن يُقدِ م على
ٍ
 مجموع فتاوى ابن تيمية.)298/22( :
 صحيح البخاري ،)109/9( :صحيح مسلم.)49( :
 موسوعة القواعد الفقهية.)604/10( :

اإلس�ل�ام إذا كان في غير بالد املس���لمني ،بل ميتثل أحكام
الشرع في كل بلد.
 - 11يق���دَّ م ف���ي كل والي���ة َّ -
كل موطن  -م���ن هو أقوم

بمصالحها:

وهذه القاعدة توضح الش���رط الذي ال بد من تو ُّفره في
كل من يراد توليته أو إسناد عمل إليه ،وهذا يختلف باختالف
فيقدم في
املهام واألعم���ال؛ إذ كل عمل يحتاج ملهارة معينة؛
َّ
كل عمل من كان أدرى وأقوم مبصاحلها.

إذا تعارضت المصالح والمفاسد
َ
فينظر إلى الراج���ح والغالب؛ فإن
كان الغال���ب المصلح���ة لم َ
ينظر
للمفسدة الالحقة ،وإن كان الغالب
المفسدة لم َ
ينظر إلى المصلحة

 - 12ال إنكار في المسائل االجتهادية:

وهي املسائل التي أص ُل استمدادِ ها االجتهاد؛ فمن عمل
عم ً
ال في مسألة منها ،وكان لعمله حظ من االجتهاد السائغ
في الشرع؛ فال يحق ألحد أن ينكر عليه.
 - 13ازدحام المصالح والمفاسد يوجب الترجيح:

لقد جاءت الشريعة اإلسالمية بتحصيل املصالح وتكميلها،
وحتصل
ترجح خير اخليرين،
وتعطيل املفاسد وتقليلها ،وهي ِّ
ِّ
أعظم املصلحتني بتفويت أدناهما ،وتد َفع أعظم املفس���دتني
باحتمال أدناهما.
وهذا األم���ر تضمنته ع���دة قواعد فقهي���ة ،منها :إذا
تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.
َحمل الض���رر اخلاص لدفع ضرر ع���ام؛ فإذا تعارضت
ويُت َّ
املصال���ح َح َّصل اإلنس���ان أعالها؛ ولو ف���ات أدناها .وإذا
تعارضت املفاسد ارتكب اإلنسان أخفها؛ ليدفع أعظمها.
َ
فينظ���ر إلى الراجح
وإذا تعارضت املصالح واملفاس���د
والغالب؛ فإن كان الغالب املصلحة لم َ
ينظر للمفسدة الالحقة،

وإن كان الغالب املفسدة لم َ
ينظر إلى املصلحة .
والله  -تعالى  -حرم اخلمر وامليسر مع أن فيهما منفعة؛
ألن مفس���دتهما أكبر .قال  -تعالى َ { :-ي ْس���� َألُو َن َك َعنِ ا ْلـخَ ْمرِ
اس َوإث ُْم ُه َما َأكْ َب ُر ِمن َّن ْف ِعهِ َما}.
ِير َو َم َنا ِف ُع ِلل َّن ِ
َوال َْـم ْي ِس����رِ قُلْ ِفيهِ َما إث ٌْم كَ ب ٌ
[البقرة]٢١٩ :
وهذا التعارض مع وج���وده إال أن الترجيح واملوازنة فيه
أمر صعب ،عس���ير .قال ابن تيمية( :وهذا باب واس���ع جداً
ال س���يما في األزمنة واألمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة
وخالف���ة النبوة؛ فإن هذه املس���ائل تكثر فيه���ا وكلما ازداد
النقص ازدادت املس���ائل ،ووجود ذلك من أسباب الفتنة بني
األمة؛ فإنه إذا اختلطت احلس���نات بالسيئات ،وقع االشتباه
 الفروق.)102/3( :
 األشباه والنظائر للسيوطي :ص .158
 انظر :مجموع فتاوى ابن تيمية.)48/20( :
 املوافقات للشاطبي.)26/2( :

فيرجحون هذا
والتالزم؛ فأقوام قد ينظرون إلى احلس���نات
ِّ
تضمن س���يئات عظيمة ،وأقوام قد ينظرون إلى
اجلانب وإن
َّ
فيرجحون اجلانب اآلخر وإن ترك حسنات عظيمة،
السيئات
ِّ
واملتوس���طون ينظرون لألمرين؛ وقد ال يتبينَّ لهم أو ألكثرهم
مقدار املنفعة واملض��� َّرة ،أو يتبينَّ ُ لهم وال يجدون من يعينهم
على العمل باحلس���نات وتَ ْرك السيئات؛ لكون األهواء قارنت
اآلراء؛ فينبغي للعالِم أن يتد َّبر أنواع هذه املسائل).
ولذا فالواجب االجتهاد في الترجيح واستعمال ما ميكن
من الطرق املؤدي���ة إليه؛ فإن أصاب بعد ذلك ،وإال فقد قام
مبا عليه.
يقول العز بن عبد الس�ل�ام( :ق���د يخفى ترجيح بعض
املصالح على بعض ،وترجيح بعض املفاس���د على بعض ،وقد
يخفى مساواة بعض املصالح لبعض ،ومساواة بعض املفاسد
لبعض ،فيجب البحث عن ذلك ُ
بط ُرقِ ه املوصلة إليه ،والدالة
علي���ه ،ومن أصاب ذلك فقد ف���از بقصده و ُعفِ ي عن خطئه
رحمة من الله  -سبحانه  -ورفقاً بعباده).
وم���ن تطبيقات ه���ذه القاعدة :أنه يج���وز إيداع أموال
التبرعات في البنوك الربوية؛ إذا خُ ِش���ي عليها من الضياع،
فيرخَّ ���ص في إيداعه���ا لديها ب�ل�ا فائ���دة ارتكاباً ألخف

الضررين.
ومن تطبيقاتها جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر بال
كراهة؛ إذا كان نقلها ملصلحة راجحة؛ كأن يكون فقراء البلد
أش���د حاجة إليه���ا من فقراء البلد
التي نُقِ لت إليهم الزكاة
َّ
التي بها األموال الواجبة عليها الزكاة ،وإن نُقلَت بال مصلحة
شرعية جاز ذلك مع الكراهة؛ لعموم األدلة الدالة على جواز
النقل ،وألن املزكي دفع احلق إلى مستح ِّقه.
 مجموع الفتاوى.)57/20( :
 قواعد األحكام.)49/1( :
 فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء باململكة العربية السعودية ،رقم (.)5161
 املرجع السابق ،الفتوى رقم ( ،)4356وكذلك الفتوى رقم (.)1605

العدد 273

15

[ السياسة الشرعية ]
ِما
رئاس��ة الدولة م��ن القضايا املهم��ة يف أي نظام سياس��ي؛ ل َ

رئ����اس����ة
ال���دول���ة
ب������ي������ن
األن��ظ��م��ة
الوضعية
واألحكام
ا لشر عية

متثله م��ن ثقل ،وملا يترتب عليها من أح��كام .وبنا ًء على طبيعة
نوع الرئاسة يف الدولة،
النظام واألس��س اليت قام عليها يتحدد ُ
وس��وف حناول بع��ون اهلل وتوفيق��ه أن نتناول ه��ذه القضية من
وجهـ��ة نظـ��ر مقارِنـة بني ما جاء يف األنظمـ��ة الوضعيـة ،وبني
ُ
ُ
والشروط،
الصفات
ما جاء يف األحكام الشرعية ،وذلك من حيث
ُ
ِ
التولية.
كيفية
ومن حيث

تعري��ف رئاس��ة الدول��ة :ي��راد برئيس الدول��ة  -من حي��ث الفعل
والتصرف ،ال من حيث املس��مى  : -الكيان الذي له أعلى س��لطة تنفيذية
يف قي��ادة الدولة وإدارهت��ا؛ «فرئيس الدولة هو الرئيس املباش��ر لدولته
ُ
نظ��ام إىل آخر؛ فقد يك��ون رئيس
ورم��ز س��يادهتا» ،وهذه ختتل��ف من
ٍ
اجلمهوري��ة هو رئيس الدول��ة ،وذلك يف النظام الدميقراطي الرئاس��ي

كما يف النظام الفرنس��ي والنظ��ام األمريكي .كما يك��ون امللك هو رئيس
الدول��ة ،وذلك يف النظام امللكي كما يف النظام املغريب والنظام األردين.
ويك��ون رئي��س الوزراء هـو رئي��س الدولة الفعل��ي (وإن مل يكن االمسي)،
وذل��ك يف النظ��ام الدميقراط��ي الربملاين كم��ا يف النظ��ام اإليطايل ،أو
النظ��ام الربيطاين؛ (رغم أن النظ��ام الدميقراطي الربملاين يوجد فيه
مس��مى منصب رئيس الدولة ،سواء كان رئيسًا أو ملكًا أو إمرباطورًا ،لكنها
منصوص
معينة
رئاسة شرفية ،أو رئاسة تنفيذ إجراءات َّ
ٍ
حمددة بظروف َّ
عليها يف الدستور).
كم��ا يكون الكيان يف غالب األمر ش��خصًا واح��دًا؛ وإن اختذ له أعوانًا
ومستش��ارين ،كما يكون الكيان جمموعة أشخاص (اثنني أو أكثر) فتكون
القي��ادة مجاعية؛ وذلك يف حالة نظام حكومة اجلمعية كما يف النظام
السويسري.
أم��ا رئي��س الدول��ة يف النظ��ام اإلس�لامي فل��ه مس��مى واح��د؛ وهو

حم��م��د ب���ن ش���اك���ر ال��ش��ري��ف
alsharif@albayan.co.uk

(اخلليف��ة) أو مرادفه (اإلم��ام) ،الذي يتمتع بكاف��ة الصالحيات إلدارة
عرف أهل
احلك��م والرعية يف الدولة ،ال يداني��ه يف منـزلته أحد ،وقد َّ

العل��م اخلالف��ة أو اإلمامة بع��دة تعاري��ف متآلفة غ�ير متعارضة ،وقد
يكش��ف بعض التعاريف عن ش��يء م��ن خصائصها مل يكش��فه التعريف
اآلخر أو يؤكد عليه ،بل تركه اعتمادًا على أن ذلك من مشهور األمر لدى
املس��لمني ،ويوش��ك أن يكون ُّ
كل عامل أكد يف تعريفه على اجلانب الذي
يراه مستحقًا للتنويه به من غري أن ِ
ينكر اجلوانب األخرى.
 موسوعة علم السياسة ،د .ناظم عبد الواحد اجلاسور ،ص .201
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فقد ع َّرفها امل����اوردي بقوله« :اإلمامة موضوعة خلالفة

النبوة في حراس����ة الدين وسياسة الدنيا» ،ولعله نظر في
تعريفها إلى مس����ألة املس����تند أو املرجعية التي تؤوب إليها

كأهم ما مييزها؛ فبينَّ أن مس����تندها ومرجعيتها الشريعة؛
ألنه����ا خالفة النبوة ،ثم بينَّ وظائفه����ا أو مهامها ،فذكر أنها
تش����مل حراسة الدين ،وسياس����ة الدنيا بالدين؛ فالدين هو

األصل والعصام.

وع َّرفها إمام احلرمني أبو املعالي اجلويني ،فقال« :اإلمامة

رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق باخلاصة والعامة من مهمات

الدي����ن والدنيا» ،ولعله نظر في تعريفه إلى مس����ألة مدى
واتس����اع صالحياته ،فبينَّ أنها رياس����ة تامة وزعامة عامة،
مهمات الدين والدنيا.
تتعلق باخلاصة والعامة ،وأن متعلَّقها
ُ
وع َّرفه����ا أحمد بن يحيي بن املرتض����ى ،فقال« :اإلمامة

رياسة عامة لش����خص مخصوص بحكم الشرع ليس فوقها

يد» ،ولعله نظر في تعـريفه إلى مسـألة تعدديةِ أو واحديةِ ،

مخصـوص بحكم الشـرع ،وهو
القيـادة فبينَّ أنها لش����ـخص
ٍ
ما يعني واحدية ش����خص اخلليفة؛ فاخلالفة ليس����ـت هيئ ًة
مكون ًة من اثنني أو جماعة من الناس.
وثم����ة تعريفات أُخ َرى أغلبها ت����دور في فلك التعريفات

الس����ابقة :إما بزيادة وإما بنقص ،مع ع����دم إنكار اجلوانب
األخرى.

شر و ط
رئيس الدولة:

َ
���روط رئيس
بينم����ا جند ش�

بالدساتير

الدول����ة في األنظم����ة املعاص����رة التي تلتزم
الوضعية ال تتجاوز أموراً أقرب ما تكون إلى الش����كلية ،فإننا

تقدم ثالثة عناصر واضحة في
وباإلمكان أن نحدد مما َّ

جند في املقابل في النظام اإلسالمي  -إلى جانب الشروط
َ
ُ
تصف بدقة الصورة
���روط املوضوعي َة التي
الش����كلية  -الش�

 - 2املج����ال أو املدى الذي تغطي����ه :وهو خاصة الناس

تدور شروط رئيس الدولة في الدساتير الوضعية على:

تعريف اخلالفة:

 - 1املستند أو املرجع الذي تصدر عنه :وهو الشريعة.

وعامتهم في أمورهم الدينية والدنيوية.

 - 3الكي����ان القائم بها :وهو فرد واحد ،ال يَش���� ُركه في

منزلته أحد؛ وإن كان ممن يعيْنه ويس����اعده ،فهو داخل حتت

طاعته.

التي ينبغي أن يكون عليها رئيس الدولة.

 - 1حتديد س����نِّ م����ن يتب َّوأ هذا املنص����ب ،وفي غالب

األحيان يكون أربعني سنة فما فوق.

 - 2التمت����ع بجنس����ية البلد التي يكون رئيس����اً لها ،هو

وبعض آبائه.

ولع����ل التعريف الذي يجمع بني هذه املكونات الثالثة هو

 - 3التمت����ع مبمارس����ة احلقوق السياس����ية؛ فال يكون
محروماً من ممارستها.

باخلاصة والعامة من مهمات الدين والدنيا» ،يحقق املكونات

صالح لهذا املنصب حتى
بإنسان
ٍ
يتبينَّ للناظر ال تكفل اإلتيان
ٍ
مع تو ُّفرها في من يتوالها.

أَ ْولى التعريفات بذلك ،ولعلنا تعريفنا لها بقولنا« :هي خالفة

عن صاحب الشرع لشخص صالح لها بحكم الشريعة ،تتعلق
الثالث التي م َّر ذكرها.

 األحكام السلطانية للماوردي( ،ص .)7
 غياث األمم في التياث الظلم للجويني( ،ص .)73
 البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء األمصار.)374 /5( ،

فهذه هي مجمل الش����روط في رئيس الدولة ،وهي كما

َص عليها في دستور
وهناك بعض الشروط التي رمبا يُن ُّ

َص عليها في الدستور اآلخر ،وهي مع ذلك غير كافية
وال يُن ُّ
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صـالـح لهـذا املنصـب؛ ففـ����ي املـادة رقـم 75
ف����ي اختيـارِ
ٍ
 مث ًال  -في دس����تور دولـة عربيـة« :يُشت َرط في مـن يُ َ
نتخ ُب
رئيساً للجمهورية أن يكون:
(-1وطنياً) من أبوين (وطنيني).
 -2وأن يكون متمتعاً بحقوقه املدنية والسياسية.
-3وأال تَقِ َّل ِسنُّه عن أربعني سنة ميالدية».

وفي املادة رقم  53في دستور دولة ثانية« :يجب أن تتوفر

في املرش����ح ملنص����ب رئيس

اجلمهورية الشروط التالية:

وهذه الشروط هي:

 - 1أن يكون رئيس الدولة مسلماً عند التولية وأثناءها:
فل����و طرأ عليه كفر أو ارتد  -عي����اذاً بالله من ذلك  -انعزل
ولم تَ ُعد ل����ه والية .واألدلة على وجوب كونه مس����لماً كثيرة

مش����هورة ،ويكفي في ذلك أن نذكر اإلجماع .قال ابن املنذر:
«أجمع ك ُّل م����ن يُحفَظ عنه من أهل العلم أن الكافر ال والية
له على مسلم بحال» ،وقال القاضي عياض« :أجمع العلماء
عل����ى أن اإلمام����ة ال تنعقد

لكاف����ر ،وعلى أنه ل����و طرأ

 - 1أن يك����ون (وطني����اً)

عليه الكفر انع����زل» .وهذا

 - 2أن يكون سليم العقل.

عن طبيعة هذه الدولة ،ويبينِّ

 - 4أن يكون مل ّماً بالقراءة

وجهته����ا ،وأن دور الش����عب
(حاكماً ومحكوم����اً) ،هو دور

بامليالد.

 - 3أال يق����ل ُع ُم���� ُره عن
أربعني عاماً.
والكتابة.

 - 5أال يك����ون ق����د أُدِ ين

في جرمي����ة تتعلق باألمانة أو

الفساد األخالقي.

الشرط يكشف بوضوح وجالء

أنها دولة الشريعة؛ حيث يبينِّ

املتَّبع ال����ذي ال ميلك اخلروج

حدته له أحكام الش����رع.
عما َّ
َّ

وهذا الش����رط مم����ا ليس له
وجود في بعض دساتير الدول

وف����ي املادة رق����م  30من

العربي����ة ،ووجوده في بعضها

في املرشح لرئاسة اجلمهورية

بشرائع اإلس��ل�ام ،وإمنا هو

دس����تور دولة أخرى« :يُشتَ َرط

أن يكون:

اآلخ����ر ال يتضم����ن االلتزام
وجود اسمي.

( - 1وطنياً) بالوالدة ،ومن

 - 2العل����م :وهذا منظور

 - 2كام����ل األهلية ،وأ َّ
مت

وذلك ناب����ع من طبيعة الدولة

أبوين (وطنيني).

األربعني سنة من ُع ُمره.

إليه من ناحية العلم الشرعي،
ف����ي اإلس��ل�ام وأنه����ا دولة

 - 3ذا سمعة حسنة ومش����هوداً له بالنزاهة واالستقامة

الش����ريعة ،وقد اختلف أهل العلم ف����ي احلد الذي ينبغي أن

وف����ي املقابل جند أن الش����روط املطلوبة من وجهة نظر

 - 1أن يكون اإلمام قد بلغ مرتبة االجتهاد.
يحصل
 - 2ال يُشت َرط بلو ُغ رتبة االجتهاد ،ولكن يكفي أن
ِّ

رئيس الدولة احلقيقية ألن يك����ون في هذا املنصب الرفيع،
والتي تؤهله حقيق ًة للقيام بوظيفته على نحو يسمح له بدرجة

على املوازنة بني اآلراء املختلفة املتعارضة؛ ليتوصل إلى أقرب
اآلراء للصواب ،وأياً َّما كان األمر فإن اخلليفة ال يستغني عن

والعدالة واإلخالص للوطن».

الش����ريعة في رئيس الدولة تتجاوز هذه األمور الشكلية إلى

الشروط املوضوعية التي على أساسها يتبينَّ مدى صالحية

كبيرة جداً بتحقي����ق األهداف والغايات املتوخاة من منصبه،
 وطنياً :نسبة إلى الوطن املوضوع له الدستور.
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يحصله اخلليفة من العلم على قولني:
ِّ

من العلوم ما يتمكن به من فهم املشكالت ،ويقدر من خالله

مراجعة العلماء في ما يُ ْشكِ ل من األمور والنوازل.

 أحكام أهل الذمة البن القيم ،)465/1( :طبعة دار الكتب العلمية ،لبنان.
 شرح النووي على صحيح مسلم.)229/12( :

والعناية بالعلم الش����رعي ال تعني أن يكون اإلمام عارياً

يفلح قوم و َّلوا أمرهم امرأة» .وهي من املسائل التي انعقد
اإلجماع عليها ،وهذا ليس فيه ٌّ
حط من ش����أن املرأة أو إزراء

وجود أو نظير في الدساتير العربية؛ وهو ما يسمح بأن يرقى

يتطلب وجود صفات تناس����به ،ومن املتفق عليه عند العقالء

ص ٌر ناف ٌذ في
من العلوم األخرى ،وإمنا ينبغ����ي أن يكون له بَ َ

احلادثات وقدرةٌ على السياس����ة ،وهذا الشرط مما ليس له

لهذا املنصب العالي اجلهالء وأش����باههم؛ فبعض الدساتير

لم ت ُِش����ر لذلك البتَّة ،وبعضها اآلخر اش����ترط أن يكون مل ّماً
بالقراءة والكتابة

بها كما يص ِّور ذلك الذين ال يعقلون؛ فإن كل عمل من األعمال

أن����ه ليس من احلكمة تكليف املرء مبا ال يناس����به أو يخالف
طبيعته ،وقد قضى الله  -تعالى  -أن يرسل إلى َخلْقه ُر ُس ً
ال
وأنبياء يبلغون الناس (الرجال والنس����اء) عنه ما أراده منهم؛

 - 3العدالة :وهي صفة جتعل املتحلي بها في مقام؛ بحيث
يكون مؤدياً للفرائض مجتنب����اً لكبائر الذنوب ،غير مجاهر

( - )9 - 8البل����وغ والعقل :وهذان ش����رطان الزمان في

احلسنة :كالتقوى واألمانة والصدق ،وتنفي الصفات السيئة:

فقط العقل الذي جتب به التكاليف« ،بل ال بد أن يكون على

وال ُم ِص���� ٍّر على صغائرها؛ فهي جتم����ع العديد من الصفات
كالكذب والغ����ش واخليانة ،بل إنها حتمل صاحبها على بلوغ

درجات عليا من العدالة ليس����ت بواجبة ،كاحلياء الذي يدفع
صاحب����ه إلى هجر بعض املباح����ات ،أو البعد عن االنهماك
فيه����ا؛ لِـ َما يدل االنغماس فيها على ضعف جانب الزهد في
مباهج احلياة الدنيا ،كما حتمله العدال ُة على مراعاة اآلداب
العامة ومراعاة ال ُع ْرف ،وال ش����ك أن الفسق على الضد من
العدالة ،ومن ثَ َّم ال يجوز َعقْد اإلمامة للفاسق ابتدا ًء؛ فاإلمام

نصب حلفظ الدين وسياس����ة الدنيا ب����ه وإقامة العدل بني
يُ َ
الناس و َدفْع الظلم ،وما به من فس����ق يقعده في غالب أمره

عن القيام بذلك.

ومع ذلك فما أرسل إليهم إال الرجال.

الواليات كلها وف����ي التكاليف جميعها ،والعقل املطلوب ليس
درجة عالية من الذكاء والفطنة متكنه من التفكير في قضايا
األمة وإيجاد احللول املناس����بة لها»  ،فهذه مجمل الصفات


املطلوبة في اإلمام .وأما احلديث عن شرط القرشية فذاك

مطلوب في اخلليفة أو اإلمام ،أما رؤس����اء الدول التي ليست
بخالفة فال يشترط فيها ذلك.

وقد أجمل املاوردي تلك الش����روط ،فق����ال« :وأما أهل

اإلمامة فالشروط املعتبرة فيهم سبعة:

أحدها :العدالة على شروطها اجلامعة.

والثان����ي :العل����م امل����ؤدي إل����ى االجتهاد ف����ي النوازل

واألحكام.

 - 4جودة الرأي :التي تفضي إلى السياس����ة احلس����نة

والثالث :س��ل�امة احلواس :من السمع والبصر واللسان؛

به من القدرة الكاملة على سرعة البتِّ في األمور الهامة التي

والرابع :س��ل�امة األعضاء من نقص مينع من اس����تيفاء

للرعية ،وتدبير املصالح في السلم واحلرب على نحو يتمكن
تتعلق بها مصالح الرعية.

ليصح معها مباشرة ما يُد َرك بها.
احلركة وسرعة النهوض.

 - 5سالمة احلواس واألعضاء :بحيث مت ِّكنه من سرعة
االنتهاض في امللم����ات ،والتي يؤثر فِ قدانُها على قيام اإلمام

املصالح.

الضعف في اس����تيفائها؛ ألن مقصو َد اإلمامة ال يتم مع َفقْد

وجهاد العدو.

مبهام ومتطلبات وظيفته ،س����واء بالعج����ز عن القيام بها أو
هذه األشياء.

 - 6الشجاعة واجلرأة التي حتمل اإلمام على اإلقدام علـى

ما فيه حتصيـل املصالح العـامة لألمـة بغير خوف وال اضطراب

أو تردد.

 - 7الذك����ورة :فاإلمام ينبغي أن يك����ون ذكراً؛ حيث إن

مهام اإلمامة ال يقدر على القيام بها على وجهها إال الرجال
األقوياء جس����داً وعق ً
ال وقلباً ،وقد قال رسول الله « :#لن

واخلام����س :الرأي املفضي إلى سياس����ة الرعية وتدبير
والسادس :الشجاعة والنجدة املؤدية إلى حماية البيضة
والسابع :النس����ب وهو أن يكون من قريش لورود النص

فيه وانعقاد اإلجماع عليه» .


َص ُب رئيس الدولة:
نْ

أو ً
ال :يف األنظمة اجلمهورية :تعتمد األنظمة اجلمهورية

 ولو من الناحية النظرية  -الترش����يح من قِ َبل طالب هذا أخرجه البخاري ،رقم.)4073( :
 اإلمامة العظمى ،د .عبد الله الدميجي( :ص.)240
 األحكام السلطانية( ،ص.)8
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املنصب ،واالنتخاب من قِ َبل الشعب ،وسيل ًة للوصول إلى هذا
املنصب ،فهو مك َّون من شقني:

 - 1طالب أو مترشح يدعو الناس إلى اختياره.
 - 2املنتخبني (وهم َم ْن ميكن أن يُطلَق عليهم الش����عب

السياسي) الذين مينحون أصواتهم ألحد املترشحني.

ويفوز به����ذا املنصب من يحصل عل����ى أغلبية أصوات

الناخبني .والناخبون :إما أن يختاروا رئيس الدولة مباش����رة،

وإم����ا أن يختاروا طائفة من الناس ،وهي التي تقوم بانتخاب
الرئيس على اختالف األنظمة.

والغال����ب على األنظمة العربية اختي����ار الطريقة األولى

والت����ي يقوم فيها املنتخبون بانتخاب الرئيس مباش����رة بغير

واسطة.

ويؤخذ على هذه الطريقة في ش����قها األول :أنها تعتمد

على أن يطلب اإلنس����ان من اآلخرين اختياره لهذا املنصب،

وهو في س����بيل ذلك س����وف يقدِّم لهم من األس����باب التي
تدعوهم إلى اختياره دون غيره من املترشحني ،وهو ما يحمله

في غالب شأنه على أن يشهد بالكذب لنفسه وبالكذب على
غيره؛ فليس كل ما يذكره من مميزات لنفس����ه صحيحة ،كما

وذلك من ثالث جهات:

 - 1النص����وص التي تنهى عن طل����ب الوالية :فقد قال

الرسول  #لعبد الرحمن بن َس ُمرة« :ال تسألِ اإلمارة ،فإنك
إن أعطيتها عن مس����ألة ُوكِ لت إليه����ا ،وإن أُعطيتها من غير
مسألة ،أُعنت عليها» ،وعن أبي ذر أن رسول الله  #قال:
«يا أبا ذر! إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي:
ال تَ َأ َّم َرن على اثنني وال تو َّلينَ مال يتيم» .


 - 2النص����وص التي تبينِّ أن طالبها ال يعان؛ وإمنا يُت َرك

لنفسه ،ومنها حديث عبد الرحمن بن سمرة السابق.

 - 3النص����وص الت����ي تبني أنه ال ينبغ����ي أن تعطى ملن

يطلبها؛ فعن أبي موس����ى  -رضي الل����ه عنه  -قال« :دخلت

على النبي  #أنا ورجالن م����ن قومي ،فقال أحد الرجلني:
أ ِّمرنا يا رسول الله! وقال اآلخر مثله ،فقال :إ َّنا ال نو ِّلي هذا
من سأله ،وال من حرص عليه».

وغير ذلك من األحاديث التي تبني خطورة التعرض لهذا

املنصب ،وأن الس��ل�امة في االبتعاد عنه؛ بحيث ال يدخل فيه
إال مضطراً مدفوعاً من اآلخرين لقبول ذلك؛ فعن أبي هريرة
عن النبي  #قال« :إنكم س����تحرصون على اإلمارة وستكون

أنه ليس كل ما يذكره من س����يئات اآلخري����ن صحيح ،وبنا ًء
على ذلك فإن هذه الطريق تش ِّرع في ضمن ما تش ِّرع الكذب
والدجل؛ ولو بطريق غير مباش����رة ،ومثل هـذا أيضاً طبيعـة

لألمناء؛ ليتمنَّينَ أقوام ي����وم القيامة أن ذوائبهم كانت معلق ًة

املالي����ة الضخمة التي يحتاج إليها املترش����ح لكي يدعو إلى

شيء» .

الدعـاية التي ال بد منها ملن يرشح نفسه ،إضافة إلى التكلفة

ندامة يوم القيامة؛ فنعم املرضعة وبئست الفاطمة!»  ،وعن
أبي هريرة عن النبي  #قال« :وي ٌل لألمراء وي ٌل للعرفاء وي ٌل


بالثريا يتذبذبون بني السماء واألرض ولم يكونوا عملوا على


وما ورد من أدلة ميكن أن يس����تَدِ ل بها بعض الناس على

نفس����ه وهو ما يعيق الوصول احلقيقي لغي����ر األغنياء و َم ْن
ليس لديهم وفرة مالية لهذا املنصب ولو كانت لديهم الكفاءة

ج����واز الدعاء إلى النفس والتعرض لطلب الوالية ،فهذه أدلة

على نفسه إذا مت اختياره ،وهي وعود يراعي فيها في املقام
جذب الناخبني والتأثي َر في قناعاتهم ومن ثَ َّم قرارهم،
األول
َ

عامة؛ وما كان بتلك الصفة فال ميكن أن يقام على أساس����ه
نظام َّ
مطرد.

احلقيقية له ،إضافة إلى الوعود التي يقطعها طالب املنصب

أكثر من حتريه حتقيق املصالح العامة للدولة والرعية.
ولو ُق���� ِّد َر أن هناك ظروفاً اس����تثنائية قد تدعو إلى أن
يرشح أحد الناس نفسه ،لكن ليس من الصواب في شيء أن

يؤس����س نظام على حالة استثنائية؛ ذلك أن االستثناء خروج
َّ
عن األصل وابتعاد عنه ،واالس����تثناء ف����ي غالب أمره حالة

طارئة ال تلبث أن تزول؛ فكيف يُبْنى نظا ٌم يطبق في كل حالة
اعتماداً على وضع استثنائي ال يلبث أن يزول؟
ومع ذلك فهناك نصوص شرعية تبينِّ فساد هذا الطريق
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تكتنفها ظروف خاصة وأحوال اس����تثنائية ،وليس����ت أحواالً

وأما من ناحية املنتخبني فإن األنظمة االنتخابية الوضعية

ِ
املنتخب أي ش����روط تبينِّ مدى قدرته على
ال تش����ترط في
االختيار السليم :من حيث العلم أو املعرفة بواجبات الرئيس

ومسؤولياته التي تسمح له مبعرفة القادر على القيام بها من
بني املترشحني ،كما ال تش����ترط فيه أي َق ْدر من اإلميان أو
 أخرجه البخاري ،رقم ( ،)6227ومسلم ،رقم (.)3120
 أخرجه مسلم ،رقم (.)3405
 أخرجه البخاري ،رقم ( ،)6616ومسلم ،رقم (.)3402
 أخرجه البخاري ،رقم ( ،)6615ومسلم.
 أخرجه أحمد في املسند ،رقم (.)8273

التقوى أو العدالة التي جتعل����ه يتقي الله  -تعالى  -في َم ْن
يختاره ،كما لم تش����ترط فيه أي َق ْدر من الفطنة التي حتميه
من أن يكون نهباً للدعايات الكاذبة أو املغرضة.
وق����د ورد في قوانني مباش����رة احلقوق السياس����ية في

األنظمة الوضعية حتدي ُد الناخب��ي�ن الذين يحق لهم اختيار

رئيس الدولة مبا يلي:

 - 1أن يكون (وطنياً).

 - 2أن يكون قد بلغ س���� ّناً مع َّين����ة (في غالب األمر 18
عاماً).
 - 3أن ال يكون محروماً من حق االختيار.

وهذه الشروط كما يتبني ال ميكن أن تنتج شخصاً قادراً

على االختيار الس����ليم ،وخاصة في أمر عظيم مثل رئاس����ة

الدولة.

ثانيًا :يف النظام اإلسالمي:

قدره الله ،تعالى.
«يأبى الله» يستفاد منه األمر القدري الذي َّ
وقوله« :واملسلمون» يستفاد منه مكانة املؤمنني في التولية من

الناحية الش����رعية ،وأن إسناد منصب الرئاسة ملن يستحقها

إمن����ا هو للمؤمنني ،كما يدل له قول عمر  -رضي الله تعالى
عنه « :-من بايع رج ً
ال عن غير مشورة من املسلمني فال يبايَع
هو وال الذي بايعه ،تغرة أن يقتال» .وهذا يكفل الصدق في
االختيار ،كما يكفل أن يكون املختار بارزاً مش����هوراً بأقواله
وأفعاله احلميدة.

شروط أهل االختيار:

وقد أجمل املاوردي هذه الش����روط بقول����ه« :فأما أهل

االختيار ،فالشروط املعتبرة فيهم ثالثة:
أحدها :العدالة اجلامعة لشروطها.

والثاني :العلم الذي يُت َوصل به إلى معرفة من يس����تحق

اإلمامة على الشروط املعتبرة فيها.

إن نصب رئيس الدولة في النظام اإلسالمي يعتمد على

والثالث :ال����رأي واحلكمة املؤ ِّديان إل����ى اختيار من هو

االختي����ار مكفول ملن ميلك القدرة عل����ى االختيار الصحيح،

واجتناب كبائر
فالعدالة تشمل :اإلسال َم والعقل والبلوغ،
َ

الص����دق في أحقية من يُختَار له����ذا املنصب ،وعلى أن حق
ويعتمد النظام اإلسالمي في حتقيق ذلك على أمرين:
أوالً :ال يتقدم أحد من الصاحلني لهذا املنصب وال يطلبه
لنفس����ه :ومن النصوص الدالة على ذلـك قـوله  #املتقدم:

لإلمامة أصلح ،وبتدبير املصالح أق َوم وأع َرف».
الذنوب ،وعد َم التظاهر بصغائرها.

والعلم يشمل :العل َم باألحكام املتعلقة بالسياسة الشرعية،
ومعرف َة الش����روط املعتبرة التي ينبغ����ي وجودها في املختار

للخالف����ة ،ومعرف َة ما يؤثر َفقْده منه����ا وما ال يؤثر ،وكيفية

«ال تس����ألِ اإلمارة» ،وقوله « :#ال تأ َّم َرنَّ على اثنني» ،وهذا
يقضي على املفاسد الناجمة عن شعور بعض الناس بأحقيتهم

التحقق من وجود هذه الش����روط في من يُختَار للخالفة ،مع

باالس����تعالء على اآلخرين ،كما يتخلص من الكذب والدجل

والرأي واحلكمة يراد بهما :معرفة املصالح واملفاس����د،

وشعور
بهذا املنصب دون غيرهم مبا فيهم :من ُع ْجب وغرور
ٍ

والقدح في اآلخرين املصاحب لعملية الدعاية ،وكذلك عدم
االضط����رار أو احلاجة إلى إعطاء وعود للش����عوب بتحقيق

بعض ما يبغونه مكافأة على انتخابهم إياه.
ثاني����اً :أن أهل االختيار هم الذي����ن يقومون باختيار َم ْن

يصلح لهذا املنص����ب ،أو باختيار أكثرهم صالحاً عند تع ُّدد
الصاحل��ي�ن للمنص����ب؛ وال يصلح أن يُختَار َم���� ْن ليس أه ً
ال
لالختيار ،وال أن يستبد فرد أو مجموعة من النـاس باالختيار

 حتى وإن كانوا صاحلني لالختيار -بدون الرجوع إلى أهلاالختيار الذين هم أهل احلل والعقد في هذه األمور ونحوها.

ومن النصوص الدالة على ذلك قول الرس����ول  #مش����يراً

إلى خالفة أبي بكر« :يأبى الله ذلك واملس����لمون» ،فقوله:
 أخرجه أحمد في مسنده.

قدرةٍ على الفهم واالستباط و َف ْهم الدليل.

والط����رقِ املؤدية لتحقيق املصالح أو درء املفاس����د ،والقدر ِة

على املوازن����ة بني األم����ور وترجيح الراجح منه����ا واختيارِ

أصلح الصاحلني لإلمامة ممن هو أعرف بالسياس����ة وأقدر

على حتقيق أعلى املصلحتني ودرء أفس����د املفس����دتني ،مع
مراعاة الظروف احمليطة بذل����ك :من اعتبار الزمان واملكان
واألحوال.

الشوكة:

وقد أضاف بعض أهل العلم لهذه الشروط ما رأوه كفي ً
ال

بتحقي����ق رؤية أهـل احلل والعقـد ف����ي أرض الواقـع؛ بحيث
 أخرجه البخاري ،رقم ( ،)6328تغرة :حذراً.
 هم الذين يختارون اخلليفة ،وهم الذين يس َّمون في كتب السياسة الشرعية بأهل
احلل والعقد.
 األحكام السلطانية( :ص .)8
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ال يك����ون رأيهم مج����رد توصيات أو توجيه����ات ،بل تكون لهم

القدرة على حتقيق وتنفيذ ما ي����رون في أرض الواقع .وهذا
الشرط هو شرط الش����وكة :وهي أن تكون لهم القوة والقدرة

على َف ْرض إرادتهم على الـ ُمعارض ،ويقول ابن تيمية عن أهل
الش����وكة« :هم الذين يحصل بطاعتهم له مقصود اإلمامة»،
وقال في م����كان آخر« :الذين يقام بهم األمر؛ بحيث ميكن أن

يقام بهم مقاصد اإلمامة» .وهذه الشوكة هي التي عناها ابن
خلدون بالعصبية ،وهذا الش����رط مستفاد من بيعةِ عمر ألبي

وال��رأي واحلكمة ي��راد بهم��ا :معرف��ة املصالح واملفاس��د،

والطرق املؤدية لتحقيق املصالح أو درء املفاس��د ،والقدرة على

املوازن��ة بني األم��ور وترجي��ح الراج��ح منها ،واختي��ار أصلح
الصا َ
حلني لإلمامة ممن هو أعرف بالسياس��ة وأقدر على حتقيق
أعل��ى املصلحتني ودرء أفس��د املفس��دتني ،مع مراع��اة الظروف

احمليطة بذلك :من اعتبار الزمان واملكان واألحوال.

بكر  -رضي الله عنهما  -وتتابُ ِع املس����لمني في السقيفة على

بيعة أبي بكر بعدها؛ فمن بايعه فيها كانوا هم أهل الش����وكة
والقادري����ن على إنفاذ ما رأوه؛ بحيث ال يس����تطيع أن يغالبهم
في ذلك معارض لهم؛ فالعاقدون (أهل احلل والعقد) للرئيس
ينبغي أن تكون لهم شوكة ظاهرة وقوة قاهرة؛ بحيث لو حدث

خالف لتمكنوا من إمضاء بيعتهم وتنفيذها.

وأم���ا العدد الذي تنعقد به بيعتهم؛ فليس لذلك حد معلوم؛

نص ،واملتيقن منه في ذلك أن حصول اإلجماع
إذ لم يثبت بذلك ٌّ
ليس شرطاً في ذلك ،كما أن الواحد واإلثنني اللذين يعقدان مـن
غــير مشـورة املس���ــلمني ال يصلح ذلك منهما ،وقد استعرض

أبو املعالي اجلويني األقوال الواردة في ذلك ،وخلص إلى قوله:

وميكننا القول :إن هذه الش����روط  -باس����تثناء ش����رط
العدال����ة  -ال يتطلب ك ُّل واحد منها ف����ي كل واحد من أهل

مبلغ من األتباع
«الوجه عندي في ذلك أن نعتبر في البيعة حصول ٍ

ينبغي وجود هذه الش����روط في أهل احلل والعقد من حيث

وق���ال ابن تيمية  -رحمه الله « :-بعض أهل الكالم يقولون :إن

احلل والعقد على انفراد ،ولكن قد يكون من األوفق أن نقول:
املجموع وليس من حيث االنف����راد؛ فيكون فيهم جماعة من

العلماء ،وجماعة من اخلبراء أو السياسني أو أصحاب الراي

والتدبير ،وجماعة من أهل الشوكة املطاعني كرؤساء القبائل
والوجهاء وقادة وحدات اجليش.

وهذه الش����روط هي بالنس����بة إلى أهل احل����ل والعقد

أنفسهم ،وهناك شرط آخر منظور إليه من قِ َبل املسلمني؛ وهو

أن يكونوا ممن يس����رع الناس إلى موافقتهم وقبول اختيارهم
لثقتهم في دينهم وعلمهم وعنايته����م مبصالح الناس .وهذا

يؤدي بنا إلى التعرف عل����ى مكانة هؤالء في مجتمع الناس؛
وذلك أن الناس ال تس����رع إلى موافقة وقبول اختيار إال من
تعل َ ُمه وتراه بارزاً مش����هوراً مشاركاً في مصالح الناس ،وعلى
ذلك فإن أهل احلل والعقد ليس����وا مجرد أُناس عاكفني على

العلم واملعرفة منقطعني عن الن����اس وعن واقع احلياة؛ فإن

هؤالء أكثرهم مجهول بالنسبة لعموم الناس؛ فاخلامل الذي
ال ذك����ر له وال جهد في حركة املجتمع  -وإن كان عاملاً  -أ َّنى
ينتبه الناس له؟

 منهاج السنة النبوية.)364/1( :
 منهاج السنة النبوية.)238/8( :
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واألنصار واألش���ياع يحصل بهم شوكة ظاهرة ومنعة قاهرة»،
اإلمامة تنعقد ببيعة أربعة ،كما قال بعضهم :تنعقد ببيعة اثنني،
وقال بعضهم :تنعقد ببيعة واحد؛ فليست هذه أقوال أئمة السنَّة،

بل اإلمامة عندهم تثبت مبوافقة أهل الشوكة عليها ،وال يصير
الرجل إمام���اً حتى يوافقَه أهل الش���وكة عليها ،الذين يحصل

بطاعتهم ل���ه مقصود اإلمامة؛ فإن املقص���ود من اإلمامة إمنا
يحصل بالقدرة والس���لطان؛ فإذا بُويع بيعة حصلت بها القدرة
والس���لطان صار إماماً؛ فاإلمامة ملك وسلطان ،وامللك ال يصير
مل���كاً مبوافقة واحد وال اثنني وال أربع���ة ،إال أن تكون موافقة
هؤالء تقتضي موافق َة غيرهم؛ بحيث يصير ملكاً بذلك ...فمن

قال :إنه يصير إماماً مبوافقة واحد أو اثنني أو أربعة وليس���وا
هم ذوي القدرة والش���وكة ،فقد غلط ،كما أن من ظن أن تخلُّف
الواحد أو اإلثنني أو العشرة يضر فقد غلط».

ووجود هذه الش����روط في من يَختَ����ار الرئيس ويَعقِ د له

كفيلة باختيار أفضل املوجودين كما هي كفيلة بإمضاء بيعتهم

وإلزام املخالفني لها بها.

نس����أل الله  -تعالى  -من فضل����ه أن يعني من أحب من

عباده على القيام بهذه الفريضة.
 غياث األمم( :ص .)56
 منهاج السنة النبوية.)531 - 526 /1( :
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[ الغرب :قراءة عقدية ]

اليسوعية وإمبراطورية
الروم الخفية
ف���ي���ص���ل ب�����ن ع���ل���ي ال���ك���ام���ل���ي

popedia@windowslive.com

في اخلامس عش���ر من عام 1534م وف���ي َدير «مونتمارتر»

على عرش إجنلترا البروتستانتية عميلهم الكاثوليكي «جيمس

قديس إس���باني أعرج يدع���ى« :إغناطي���وس دي لويوال» .أخذ

املجي����دة فألق����ى صوجلانه في نهر التيمز وف َّر إلى فرنس����ا.

بباريس تقاس���م رهط من الروم على محاربة اإلس�ل�ام يقودهم
هذا القديس عل���ى أتباعه النذور
الثالثة التي كان يؤديها الفرس���ان

الصليبيون :ن���ذور الفقر ،والتبتل،
والطاع���ة ،وأضاف إليه���ا النذر
الراب���ع الذي تش���مئز منه نفوس
األس���وياء .ث���م توجه إل���ى البابا

بولس الثالث ال���ذي أعلن اعتماد
الكنيسة الكاثوليكية هذا التنظيم
اإلغناطي الذي يعرف باليسوعية
أو «جمعية يسوع» عام 1540م .أما

النذر الرابع فصار عمدة كثير من
اجلماعات الباطنية الس���رية التي

انبثقت عن الكنيس���ة الكاثوليكية
في ما بعد.

أخذ اليسوعيون على عواتقهم اس����تعادة أمجاد الكنيسة

ٍ
رهيبة ضد م����ن يخالفهم من
الرومي����ة ،ودخلوا ف����ي معارك

البروتس����تانت في أوروبا .وملا حاولوا عام 1688م أن يُجلسوا
24
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الثاني» :ثار اإلجنليز البروتس����تانت عليه في ما ُعرف بالثورة
هناك في كلية «كليرمون» اليسوعية

اس����تطاع اليس����وعيون بالتعاون مع
عائلة س����تيوارت الكاثوليكية (التي
ينح����در منها ب����وش وعائلت����ه) أن

يؤسس����وا الطقس

( 

االس����كتلندي

الذي هو العمود الفِ قْري للماسونية،

وهكذا أصبح هدف املاس����ونية هو
حتقي����ق مصالح البابوي����ة؛ مبا فيها
اس����تعادة القدس من أيدي املسلمني

بع����د أن كان مق َّر فرس����ان الهيكل
في أثناء احل����روب الصليبية .وهذا
ما أثبته الع َّ
المة املاس����وني «جوهان
يواقيم كريستوف بود» ،كما نقل عنه
املاسوني «ألبرت ماكي» قولَه:

«إن التنظيم [املاس����وني] اختُرع من قِ َبل اليس����وعيني في
(  املقصود بالطقس هنا :النظام التعبدي.

؛

القرن الس����ابع عش����ر كوسيلة؛ إلعادة الكنيس����ة الرومية في
إجنلترا ،ود َّثروها لتحقيق أغراضه����م بدثار الهيكلية [عقيدة
فرسان الهيكل]»( .

وكان عمي����ل اليس����وعية «رامزي» ال����ذي اخترع الطقس
االس����كتلندي يَ ُعد املاسونية اس����تمراراً لتراث فرسان الهيكل

الصليبيني ،وهو ما ذكره كثير من ال ُكتاب األعالم ،منهم «نِستا
وِ بس����تر» في كتابها« :اجلماعات السرية واحلركات الهدامة»
نق ً
ال عن املاسوني «بارون تشودي»:

أن األصل الصليبي للماس����ونية هو ما يُد َّرس رسمياً في
احملافل؛ حيث يُعلَّـم املرش����ح لدخ����ول التنظيم أن العديد من

الفرس����ان الذين كانوا قد خرجوا إلنقاذ البقاع املقدس����ة في
فلسطني من أيدي املسلمني «شكلوا احتاداً حتت اسم البنائني
األحرار [املاس����ون]؛ مش����يرين بهذا إلى أن رغبتهم األساسية

كانت إعادةَ بناء هيكل سليمان»( .

متاماً وأصبح جنرال اليس����وعيني (البابا األسود) هو صاحب

احل����ل والعقد .وكان من الزعماء الذي����ن أبدو إعجابهم بهذا

التنظيم وتواط����ؤوا معه :قائد النازيني «هتلر» الذي قال« :في
ِ
«هملر» أرى «إغناطيوس لويوال» اخلاص بنا»(  .فكان جزاؤهم
بعد إنتهاء احلرب العاملية أن ه���� َّرب الفاتيكان من بقي منهم

إل����ى األمريكتني في ما يُع َرف بعملية «مراقي الفاتيكان» The
.Vatican Ratlines

وعلى يد التنظيم اليسوعي نشأ ما يعرف مبشروع «النظام

العاملي اجلديد» الذي يهدف إل����ى تركيز ثروات العالم وقواه

حتت مظلة تشبه مظلة األمم املتحدة حتكمها الكنيسة الرومية
بش����كل مباشر أو غير مباشر ،وهو ما يُع َرف باسم :العوملة أو

حكومة العال����م الواحد .وأصبحت الواليات املتحدة األمريكية

متثل «روما املؤقتة» التي تقوم بهذا الدور.

ٍ
تنظيمات
يرتبط زعماء أمريكا باليس����وعية ع����ن طريق

وعندما فطن ملوك أوروبا ألطماع اليسوعيني طالبوا البابا

ٍ
تابعة لها؛ فـ «بوش األب» وابنه ينتميان إلى «تنظيم اجلمجمة

الس َّم عشية إعالن احلظر ،فكان إعالن احلظر بعدها بأربعة

جامعة «ييل» منش����أ هذا التنظيم ،وأما «كلينتون» فهو فارس

«كلمنت الثالث عش����ر» بحظر التنظيم ،لكن اليسوعيني سقوه
أعوام على يد خليفته «كلمنت الرابع عش����ر» عام 1773م .هنا
جلأ اليسوعيون إلى روسيا وبروسيا ،وظلوا يعملون في اخلفاء

إلى أن ظهروا ثانية باسم تنظيم اإللوميناتي «املتنورين» بقيادة
اليسوعي «آدم وايس����هاوبت» عام 1776م .وكان هذا التنظيم
يجمع اليسوعيني واملاسون الذين أصبحوا آلة لهم ،باإلضافة

إلى عائل����ة «روثتش����ايلد» الق َّبالية اليهودي����ة .يقول «جيمس
روبيسون» الذي عاصر نشأة الـ «إلوميناتي»:

والعظمني» التابع للتنظيم اليس����وعي كما هو ثابت في وثائق
من «فرسان دي موليه» آخر قادة فرسان الهيكل ،وأما الرئيس

احلالي «أوباما» فهو عضو في «مجلس العالقات اخلارجية».
وهؤالء الزعماء على اختالف مش����اربهم يسعون لتحقيق هذا
«النظ����ام العاملي اجلديد» وإعادة إمبراطوري����ة الروم بعد أن
زلزلها اإلس��ل�ام؛ فال َغ ْر َو أن جند الرئيس «بوش األب» عام
 1990يس����مي «أزمة اخلليج» فرص ًة إلقام����ة «النظام العاملي

اجلديد» فيقول:

ٍ
احتاد [يعني الـ «إلوميناتي»] يهدف صراحة
( ...مت تشكيل

(إننا منتلك بني أيدينا الفرصة ألن نصوغ ألنفسنا ولألجيال
الالحقة «نظاماً عامليـاً جـديداً» ،عامليـاً حيث شـريعة القانون

ونظام حتى أصبح اآلن ال يقا َوم .ورأيت أن أكثر القادة فاعلية

ننجح  -فإن لدينا فرصة حقيقية لتحقيق هذا «النظام العاملي

إلى استئصال كل املؤسسات الدينية ،واإلطاحة بكل حكومات
رأيت هذا االحتاد يبذل ُو ْس���� َعه بحماس
أوروبا القائمة .لقد
ُ

ال شريعة الغاب حتكم س����لوك األمم ،عندما ننجح  -وسوف

في الثورة الفرنس����ية كانوا أعضاء ف����ي هذا االحتاد ،وأداروا
حتركاتهم األولى َوفْقاً ملبادئه وبواسطة تعاليمه وعونه)( .

السالم للوفاء بوعد ورؤية مؤسسي األمم املتحدة( .

إعادة تنظيم اليس����وعيني ع����ام 1814م ،فازدهر هذا التنظيم

حتدث في أحد خطاباته عن ذلك املش����روع
«روم����ا املؤقتة»َّ ،

وبعد الثورة الفرنس����ية أعلن البابا «بيوس الثاني عش����ر»

وأصبح هو املس����يطر على شؤون الكنيسة الرومية الكاثوليكية
( Mackey, Albert. Encyclopedia of Freemasonry, p. 120121-.
( Webster, Nesta. Secret Societies and Subversive Movements,
p. 154.
( Robison, James. Proofs of A Conspiracy (Philadelphia: 1798),
p. 12.

مم متح����دة» موثوقة دور حفظ
اجلدي����د» نظام تلع����ب فيه «أ ٌ
َ
عرش
وبع����د أن تولى «بي����ل كلينتون» ف����ارس دي موليْه

املشترك «النظام العاملي اجلديد» الذي ال يف ِّرق بني جمهوري
ودميقراطي قائ ً
ال:
( The Vatican against Europe, p. 256.
( http://www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
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(منذ ع����ام 1945م نهايةِ احلرب [العاملية الثانية] إلى عام

املغرب واجلزائر فتحت مظلة «منطقة املغرب» التابع لـ «إقليم

اجلمهوري����ون والدميقراطيون على حد س����واء ...من «هاري

وكم����ا هو معروف عن تنظيم اليس����وعية ف����إن له حراكاً

1989م نهاي����ةِ احلرب الباردة ...كان����ت لدينا «نظرة عاملية»؛

تروم����ان» إلى «جورج بوش» ...ناضلن����ا من أجل احلرية ومن
أج����ل قضايا مع َّينة جتعل أمريكا قوي����ة وصحيحة وتزيد من
الطبقة الوس����طى وتقلِّص الفقر وتقف في وجه الش����يوعية.
وبعدعام 1989م ردد الرئيس بوش عبارة أس����تخد ُمها بنفسي
كثيراً :أننا بحاجة إلى «نظام عاملي جديد». ()...

أما «ج����و بايدن» الروم����ي الكاثوليك����ي ،ونائب الرئيس

األمريكي احلالي ،فقد دعا إلى تبنِّي مش����روع «النظام العاملي

اجلديد» كسياسة خارجية ألمريكا في القرن احلادي والعشرين
في كلمة ألقاها عام 1992م أمام مجلس الشيوخ بعنوان« :على

فرنسا» ،إلى أخر ذلك من التقسيمات( .

سياس����ياً يفوق اجلماعات الكنس����ية األخ����رى .وهو ال يهتم
للنش����اط التنصيري بقدر ما يهتم للسلطة والوصول إليها كما

عبر عن ذلك نابليون بقوله:

(إن اليس����وعيني تنظيم عسكري وليس����وا رهبنة دينية.

زعيمهم جنرال جيش وليس مجرد راهب في صومعته .وهدف
هذا التنظيم هو السلطة :السلطة بكل ممارساتها االستبدادية:

سلطة مطلقة ،سلطة شاملة ،سلطة للسيطرة على العالم على
قلب رجل واحد .إن اليس����وعية أكثر األنظمة استبداداً ،وفي
الوقت ذاته أعظمها إساءة واستغالالً ...ك ُّل عمل ،وكل جرمية

أعتاب النظام العاملي اجلديد» .جاء فيها:
(أود أن أق���� ِّدم مقترح����اً يبينِّ كيفيـة ب����دء إعادة تنظيـم

جمعية اليسوعيني أو بأمر اجلنرال.

ٍ
جديد» وأن ننقذ العبارة من الشكوك وأن
عاملي
«نظام
مفهوم
ٍ
ٍ

ودعم
بتنسيق
«احلركة الدولية للطالب الكاثوليك» في السودان
ٍ
ٍ
ٍ
وإش���راف من األبوين اليسوعيني
من اليس���وعيني في اخلرطوم

سياس����تنا اخلارجية؛ لنحقق القوة الكامنة الكاملة املتجسدة
في عبارة «النظام العاملي اجلديد» ...إنني أحث على أن نُ ْحيي
نس����تثمر فيها رؤية ينبغي أن تصير ضابط التنظيم للسياسة

اخلارجية األمريكية في التسعينيات من القرن العشرين وفي
القرن الذي يليه [احلادي والعشرين])( .

تنتش����ر اليس����وعية اليوم ف����ي جميع أنح����اء العالم بال

استثناء ،سواء بش����كل علني أو خفي حسب الظروف املتاحة
يقس����مون العالم إلى أقاليم لتس����هيل التعامل معها.
لها؛ فهم ِّ

فعلى س����بيل املثال تقع إفريقيا حتت مظلةِ منظمةِ «يسوعيي
إفريقيا ومدغش����قر»  ،JESAMويش����رف على هذه املنظمة

األب اليسوعي «فراتيرن ماساوي» ،وتقسم إفريقيا إلى سبعة
أقاليم منها:

 -إقليم إفريقيا الوسطى :ويشمل جمهورية الكونغو.

– مهما بلغت بشاعتها – جديرة بالتقدير ،إذا ارتُكبت ملصلحة
( 

ولعل أقرب مثال على النشاط السياسي لليسوعيني هو مبادرة

«هانز بومتان» و«جون شاش���و»؛ إلقامة ورشة عمل بعنوان« :دور
الطالب الكاثوليك في االنتخابات السودانية ( )2010واالستفتاء

( .»)2011وكانت الدعوة إلى الطالب الكاثوليك املش���اركني أن
«يصوتوا بش���كل مسؤول» .وقد ش���ارك في هذه الورشة بعض
املنظم���ات التابعة لألمم املتح���دة كـ «بعث���ة األمم املتحدة في

السودان» ،و«برنامج األمم املتحدة اإلمنائي» .
( 

أم����ا في الدول الت����ي ال ميكن لهم التحرك فيها بش����كل

ظاهر ،فيلجأون إلى اختراقها عن طريق املؤسسات التعليمية

واجلامعات .ومن أش����هر اجلـامعات اليسـوعية ذات النشاط

املريب فـ����ي منطقـة اخلليـج «جامعـة جورجتـاون» التي تضم
م����ا ال يقل عـن  59أكادمييـاً هم من اليس����وعيني املعلَنني كما

 -إقليم إفريقيا الش����مالية الغربية :ويشمل غامبيا وغانا

تشير إلى ذلك وثائق اجلامعة.

 -إقليم إفريقيا الشرقية :ويشمل إثيوبيا وكينيا والسودان

مدى أربعمائة عام على األقل ال تزال تغرز مخالبها في خاصرة

وليبيريا ونيجيريا وسيراليون.
وتنزانيا وأوغندا.

 -أم����ا مصر فداخلة حتت «إقليم الش����رق األدنى» ،وأما

( http://www.youtube.com/watch?v=1etgsNU46s4.
»( Biden, Joe. «On the Threshold of the New World Order.
http://www.scribd.com/doc/14566112/Jospeh-Biden-On-theThreshold-of-the-New-World-Order
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( 

إن اليسوعية (حاملة لواء الصليبية) التي أرهبت العالم على

العالم اإلسالمي وليس هناك من ينبري من أبناء اإلسالم لتت ُّبع
أخبارها فض ً
ال عن التحذير منها؛ فهل أمِ نَّا جانبهم؟
( http://www.jesam-infos.org/en/provregions.php
( Chiniquy, Charles. Fifty Years in the Church of Rome, p. 684.
_( http://www.imcsafrica.levillage.org/eng/attachments/073
pax%20newsletter%202010.pdf
( http://jesuits.georgetown.edu/JCListing.cfm
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[ قضايا دعوية ]

خطبة اجلمعة بني اإلطالة واإلقصار
إبراهيم ب��ن حممد احلقيل

Hogail22@gmail.com

من املعلوم ضرور ًة في اإلسالم أن صالة اجلمعة فريضة
ٍ
بش���روط ذكرها الفقهاء ،وأن هذه الش���عيرة
عل���ى الرجال
العظيمة هي من أظهر الش���عائر وأجلِّها وأنفعها؛ ولذا كانت
في يوم العيد األسبوعي للمسلمني وأفضل األيام؛ إذ اختُص
وأبواب
بكتب
ٍ
عن سائر األيام بخصائص كثيرة أفردها العلماء ٍ
في مصنفاتهم لكثرتها وأهميتها.
وقد ش���رع الش���ارع احلكيم  -جل وع�ل�ا  -جملة من
الواجبات والسنن ليوم اجلمعة :من االغتسال والطيب ولُبْس
أحس���ن الثياب والتبكير للمس���جد وغيرها ،أحسب أن من
مقاصدها تهيئة املصلني لالس���تماع إلى موعظة اخلطيب؛
فإن التطهر واالغتسال والسواك والطيب ولُبْس النظيف من
الثياب منعش لصاحبه ،ويُ َس ّر به سروراً كبيراً ،ويكون متهيئاً
لالستماع أكثر من غيره ،وإن الروائح الكريهة تشغل صاحبها
كما تشغل املجاورين له.
والعجي���ب أن هذه الس�ن�ن العظيمة في هذه الش���عيرة
الظاهرة بقيت في املسلمني على اختالف بلدانهم وأجناسهم
ولغاتهم رغ���م تقصيرهم في بعض الواجب���ات والفرائض:

كصالة اجلماعة وغيرها .وأضحت عنايتهم باالغتسال ليوم
اجلمعة والطيب ولبس النظيف من الثياب س���مة ظاهرة في
شتى بالد املسلمني في اجلملة.
بل إن الشارع احلكيم جعل االستماع للخطبة واجباً .ونُهي
شاهد اجلمعـة عـن الكـالم والعبـث واحلـركة التـي ال حاجة
لها ،و َم ْن فعـل ذلـك ذهـب أجـر جمعتـه ولـو حضـرها؛ كما
في حديث أَبَي ُه َريْ َرةَ  -رضي الله عنه  -أَنَّ َر ُس���و َل الله #
احب َ
ِص ِ
ِك يوم الجْ ُ ُم َعةِ أَنْ ِص ْت َوالإْ ِ َما ُم يَخْ ُط ُب
ق���ال« :إذا ُقل ْ َت ل َ
س
َف َق ْد لَ َغ ْو َت» ،وعنه أيضاً أن رسول الله  #قالَ « :و َم ْن َم َّ
ص���ى َف َق ْد لَغَا» و ُرتِّب على حضور اجلمعة على الصفة
الحْ َ َ

التي أمر بها الش���ارع احلكيم مغفرةُ ذنوب األسـبوع وزيادة؛
كما في حديث أبي ُه َريْ َرةَ  -رضي الله عنه  -عن النبـي #
قال« :من ْ
ص َت
صلَّى ما ُقدِّ َر له ،ثُ َّم أَنْ َ
اغت ََس َل ثُ َّم أتى الجْ ُ ُم َع َة َف َ
صلِّي معه ُغفِ َر له ما بَيْنَ ُه َوبَينْ َ
حتى يَ ْف ُر َغ من خُ ْط َبتِهِ  ،ثُ��� َّم يُ َ

ض ُل ثَلاَ ثَةِ أَ َّي ٍام» .
الجْ ُ ُم َعةِ الأْ ُخْ َرى َو َف ْ
وصالة اجلمعة وخطبتها ُس���نة باقية ،وشعيرة ظاهرة،
منذ أن خط���ب النبي  #أول جمعة إل���ى يومنا هذا ،وإلى

 رواه البخاري ،)892(:ومسلم.)851( :
 رواه مسلم.)857( :
 رواه مسلم)857( :
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أن يش���اء الله ،تعالى .وهي في ازدياد ،ومس���اجد اجلمعة
في ازدياد أيض���اً ،والله  -تعالى  -وحده يعلم كم من خطبة
تُلقَى َّ
كل جمعة ف���ي األرض ،ولم تتوقف خطبة اجلمعة منذ
ُش���رعت إال في بعض األمصار؛ لظروف طارئة كما توقفت

اخلطبة في املسجد األقصى زهاء تسعني سنة أيام االحتالل
الصليبي ،وفي مس���اجد بغداد أربعني يوم���اً أثناء االجتياح
التت���ري لها ،ونحو ذل���ك ،لكنها كانت قائم���ة في األمصار
األخرى للمسلمني.
ورغم اتصال خطبة اجلمعة من العهد النبوي إلى يومنا
ه���ذا ،فإنها تباينت بتباين اخلطباء واجلوامع واألمصار :في
صره���ا وموضوعاتها وبِن َيته���ا اللغوية والبالغية،
طولها وقِ َ
َّ
واحتف بها في بعض ديار املس���لمني بدع
وطريق���ة إلقائها،
و ُم ْح َدث���ات ما أنزل الله  -تعالى  -بها من س���لطان ،خُ صت
بأبواب في كتب إحصاء البدع والتحذير منها.
وم���ا هذا االختالف والتباين ف���ي خطبة اجلمعة  -مع أنها
نُقلت بالتواتر املتصل الذي ل���م ينقطع أبداً من عهد النبوة إلى
يومن���ا هذا  -إال الختالف عقول البش���ر ،وثقافاتهم ،وعلومهم،
واألح���داث السياس���ية واالقتصادية ،واملتغي���رات االجتماعية
احمليطة بهم.
وم���ن أهم املوضوع���ات التي اختلف أه���ل العلم والدعوة
واخلطاب���ة في ضبطها :مقدار ط���ول اخلطبة وقصرها ،وهو
موضوع هذه املقالة التي أسأل الله  -تعالى  -أن تكون نافعة.
األحاديث الواردة يف ذلك:

نُقِ ل إلينا أحاديث عدة حتث على إقصار خطبة اجلمعة
وإطالة صالتها ،ومن هذه األحاديث:
 - 1حدي���ث أبي َوائ ٍِل قالَ :
«خ َط َبنَا َع َّم���ا ٌر َف َأ ْو َج َز َوأَبْلَغَ؛
فلم���ا نَ َز َل ُقلْنَا :يا أَبَا الْ َيق َْظانِ لق���د أَبْلَغ َْت َوأَ ْو َجز َْت َفل َ ْو ُكن َْت
���ت! فقال :إني سمعت َر ُس���و َل الله  #يقول :إِنَّ ُطو َل
َّس َ
تَنَف ْ
الصلاَ ةَ
صلاَ ِة ال َّر ُج���لِ َوقِ َ
َ
ص َر خُ ْط َبتِهِ َم ِئ َّن ٌة من فِ قْهِ هِ ؛ َف َأ ِطيلُوا َّ
ً
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
لخْ
ِ
���حرا» ،وفي رواية :قال
َواق ُ
ص��� ُروا ا ط َبة؛ َوإِنَّ من ال َب َيانِ س ْ
َ
صارِ
عم���ار  -رضي الله عنه « :-أ َم َرنَا رس���ول الل���ه ِ #ب ِإ ْق َ
الخْ ُ َط ِب».
 - 2حديث َجابِرِ بن َس��� ُم َرةَ  -رض���ي الله عنه  -قال:
صداً َوخُ ْط َبتُ ُه
صلِّي مع رسول الله َ #ف َكانَ ْت َ
«كنت أ ُ َ
صلاَ تُ ُه َق ْ
صداً» وفي رواية« :كان رسول الله  #لاَ يُ ِطي ُل المْ َ ْو ِع َظ َة يوم
َق ْ

ات» .
ات يَ ِسي َر ٌ
الجْ ُ ُم َعةِ ؛ إمنا ُه َّن َك ِل َم ٌ
 رواه مسلم .)869( :والرواية الثانية ألبي داود .)1106( :ونقل الشوكاني عن
العراقي أن وقفَه أولى بالصواب ،نيل األوطار.331/3 :
 رواه مسلم ( )866والرواية الثانية ألبي داود(.)1107

 - 3حديث الحْ َ َك ِـم بن
َحــز ٍْن الكلفـ���ي  -رضـي
اللـه عنه  -ق���الَ « :قدِ ْم ُت
على رس���ول الله َ #سا ِب َع
َس���بْ َع ٍة أو ت ِ
ِس َع ٍة...
َاس��� َع ت ْ
ق���الَ :فل َ ِبثْنَا ِعنْ َد رس���ول
الله  #أَ َّياماً َش���هِ ْدنَا فيها
الجْ ُ ُم َع َةَ .فقَا َم رس���ول الله
ُ #متَ َو ِّكئ���اً على َق ْو ٍس (أو
قال :على َعصا) َف َحمِ َد الله
ات َخفِ يف ٍ
َوأَثْنَى عليه َك ِل َم ٍ
َات
ات ُم َبا َر َك ٍ
َط ِّي َب ٍ
ات».

فكل هذه األحاديث تدل
على إقصار اخلطبة وف���ي بعضها إطالة الصالة ،واإلقصار
حد ألقله ،ونُقل عن الشافعي في القدمي :أن أقل
هنا لم يرد ٌّ
اخلطبة كأقصر س���ورة في القرآن ،وقال املاوردي :إ ْن َحمِ د
الل���ه  -تعالى  -وصلى على نب ِّيه ووعظ أجزأه ،ونُقِ ل عن ابن
العربي أن أقلَّها :حم ُد الله والصالة والس�ل�ام على نب ِّيه ،#
وحتذي ٌر وتبش���ي ٌر وقرآن.وقال البغوي  -رحمه الله تعالى
« :وأقل ما يقع عليه اس���م اخلطب���ة أن يحمد الله ويصليعلى النب���ي  ،#ويوصي بتقوى الله .هذه الثالث فرض في
اخلطبتني جميعاً ،ويجب أن يقرأ في األولى آية من القرآن،
ويدعو للمؤمنني في الثانية؛ فلو ترك واحداً من هذه اخلمس
ال تصح جمعته عند الش���افعي ،رحمه الل���ه» .وأحال ابن
ُجزَي املالكي في مقداره���ا على ُع ْرف العرب ،فقال« :وأق ُّل
ما يس���مى خطبة عند العرب ،وقي���ل :حم ٌد وتصلية ووعظ
وقرآن».
وعامة الفقهاء على استحباب ما جاءت به األحاديث من
إقصار اخلطبـة وعدم إطالتها حتـى قال القرافي  -رحمـه
اللـ���ه تعـال���ى « :-واتفـق اجلميـع على اسـتحس���ـان قصر
اخلطبة» ،وساق الش���وكاني جملة من األحاديث في ذلك،
ثم قـال« :وأحـاديث البـاب فيهـا مشـروعية إقصـار اخلطبـة
 رواه أبو داود ،)1096( :وأحمد ،212/4:وفي سنده شهاب بن خراش أبو الصلت
مختلف فيه ،ونقل الشوكاني تصحيح ابن خزمية وابن السكن ،وحتسني احلافظ
للحديث .انظر :نيل األوطار.330/3:
 احلاوي الكبير.443/2 :
 شرح السنة.364/4 :
 القوانني الفقهية :ص.56
 انظر :بدائع الصنائع ،263/1 :شرح اخلرشي على مختصر خليل،82/2 :
واألوسط البن املنذر ،60/4 :والكافي البن قدامة ،222/1 :واملغني.78/2 :
 الذخيرة.345/2 :
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وال خ�ل�اف فـي ذلك» .وقال ابن عب���د البر  -رحمه الله
فس���نة مسنونة كان رسول الله
تعالى « :-وأما قصر اخلطبة ُ
ً
 #يأم���ر بذلك ويفعله» وقال أيضا« :وأهل العلم يكرهون
من املواعظ ما ينس���ي بعضه بعضاً لطوله ،ويسـتحبون من
ذلك ما وقف عليه الس���امع املوعوظ فاعتبره بعد حفظه له
وذلك ال يكون إال مع القلة» .ومن الفقهاء من يوجب إقصار
اخلطبة ويح ِّرم إطالتها كابن حزم.
ولكن ليس في ش���يء من األحاديث  -فيما وقفت عليه
منه���ا  -حتديد مقدار اخلطبة؛ ولذل���ك اختلف العلماء في
َق ْدره���ا ،وفي فهم معنى اإلقص���ار املأمور به؛ إذ إن اإلطالة
واإلقصار من األمور النس���بية الت���ي ال ميكن حتديدها إال
بالنسبة لغيرها:
 - 1فمن أهل العلم من رأى أن ذكر الصالة مع اخلطبة
في بع���ض األحاديث يقتضي املقارن���ة بينهما؛ بحيث تكون
اخلطب���ة أقصر من الصالة؛ لألمر بإقصار اخلطبة ،وإطالة
الصالة .قال البيهقي  -رحمه الله تعالى « :-وهكذا استحب
الشافعي في القدمي أن يكون كالمه خفيفاً وصالته أطول من
كالمه» وقال زكريا األنصاري  -رحمه الله تعالى « :-القصر
والطول من األمور النسبية؛ فاملراد بإقصار اخلطبة إقصارها
ع���ن الصالة ،وبإطالة الصالة إطالتها على اخلطبة» .وهو
ظاهر كالم شيخ اإلس�ل�ام؛ ألنه قال« :اإلطالة هنا بالنسبة
إلى اخلطبة».
واعتمده كثير من طالب العل���م املعاصرين ،ومنهم من
حس���ب الصالة بقراءة س���ورتي اجلمعة واملنافقون مترس ً
ال
فكانت قريباً من ثلث س���اعة أو ربع س���اعة؛ فيكون مقدار
اخلطبة ربع س���اعة أو ثلث س���اعة ،وأعرف م���ن إخواني
اخلطباء م���ن يحرصون على إقص���ار اخلطبة عن الصالة
السنة.
ملوافقة ُّ
قل���ت :هذا الفه���م للحديث فيه نظ���ر ،كما أن حتديد
فهم
اخلطب���ة بزمن معينَّ ليس عليه دلي���ل ،وهو مبني على ٍ
 نيل األوطار.332/3 :
 االستذكار.363/2:
 االستذكار.364/2:
 قال  -رحمه الله تعالى  :-وال جتوز إطالة اخلطبة .احمللى.60/5 :
 معرفة السنن واآلثار .61/2 :وانظر :نهاية احملتاج ،326/2 :وحاشية اجلمل على
شرح املنهج.35/2 :
 أسنى املطالب.260/1 :
 مجموع الفتاوى.597/22 :
 وقد نشرت بعض الصحف املصرية أن وزارة األوقاف املصرية ألزمت اخلطباء بأن
َّقت مع سبعة خطباء؛ ألنهم جتاوزوا
ال يزيدوا في خطبهم على (ثلث ساعة) وحق ْ
ذلك ،وفي ظني أنها أخطأت في التحديد ،وفي إلزام اخلطباء مبا لم َي ِرد ،كما أن
اخلطباء  -إن كان دأبهم املشقة على الناس باإلطالة  -فقد أخطؤوا.
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دقيق ألحاديث اإلقصار ،وس���يأتي بيان ذلك ،إن ش���اء
غير ٍ
الله تعالى.
 - 2ومن العلماء من ذكروا إقصار اخلطبة لكن لم يح ُّدوه
بحد ،ولم يجعلوه بالنس���بة للصالة .قال احلافظ ابن رجب
 رحمه الله تعالى « :-وكـان مع ذلـك مقتصداً فـي خطبتـهوال يطيلها ،بل كانت صـالته قصـداً وخطبته قصداً».
نص على ع���دم املبالغـة ف���ي إقصـارها
ومنهـ���م مـن َّ
كمـا نقل النـووي  -رحم���ه اللـه تعـالى  -عن فقهاء مذهب
الش���افعي  -رحمه الله تعالى « :-قـ���ال أصحـابنا :ويكـون
قصـرها معتدالً ،وال يبالَغ بحيث ميحقها».(1
ومن هؤالء من جعل األصل هو اإلقصار ولم يح ُّدوه بحد،
لكن أجازوا اإلطالة إذا اقتضى احلال ذلك .قال األذرعي من
وأزمان
ٍ
أحوال
«وح َس ٌن أن يختلف ذلك باختالف
ٍ
الش���افعيةَ :
وأس���باب ،وقد يقتضي احلال اإلسهاب :كاحلث على اجلهاد
إذا طرق العدو  -والعي���اذ بالله تعالى  -البالد ،وغير ذلك:
من النه���ي عن اخلمر والفواحش والزن���ا والظلم؛ إذا تتابع
الناس فيها».(1
وهذه اإلطالة الطارئة ال تُخرِ ج اخلطيب عن مئنة الفقه؛
كما قال الش���يخ ابن عثيمني  -رحمه الله تعالى « :-وأحيانا
تستدعى احلال التطويل؛ فإذا أطال اإلنسان أحياناً القتضاء
احلال ذلك فإن هذا ال يخرجه ع���ن كونه فقيهاً؛ وذلك ألن
الطول والقصر أمر نس���بي ،وقد ثبت عن النبي  #أنه كان
يخطب أحياناً بس���ورة (ق) .وسورة (ق) مع الترتيل والوقوف
على كل آية تستغرق وقتاً طوي ً
ال».(1
 - 3ومنهم من فهم منه أن األمر بإقصار اخلطبة بالنسبة
لكونه���ا خطبة ،وللخطبة فكرة ال ب���د أن يوضحها اخلطيب
(طال���ت خطبت���ه أم قصرت) .كما كان عن���د العرب خطب
طويلة ،وكما ُحفظ عن السلف خطب طويلة؛ فاملقصود إيفاء
املوضع حقه ،وإيصال فكرته للمنصت حتى يستفيد منه .وأما
إطالة الصالة فليست بالنسبة للخطبة وإمنا بالنسبة لغيرها
من الصلوات التي جاء األم���ر بتخفيفها في اجلملة ،وليس
معنى ذلك أن تكون اخلطبة أقصر من الصالة .قال سليمان
اجلمل في حاش���يته« :قوله بالنس���بة للصالة أي :وإن كانت
طويلة في نفسها» ،(1أي :اخلطبة .بل يرى الشيخ ابن جبرين
 رحمه الله تعالى  -أن اخلطبة ما قسمت يوم اجلمعة إلى فتح الباري البن رجب.490/5:
 (1املجموع.448/4:
 (1نهاية احملتاج ،326/2 :حاشية اجلمل على شرح املنهج. 35/2 :
 (1الشرح املمتع.65/5 :
 (1حاشية اجلمل.35/2 :

خطبتني إال لطولها فاقتضى ذلك اجللوس لالس���تراحة بني
وعد من اخلطب
وحد الطويل َة بس���اعة فأكث���رَّ ،
اخلطبتنيَّ ،
ً
القصيرة أن تبلغ س���اعة إال ثلثا  .وقال الشيخ عبد احملسن
الزامل  -حفظه الله تعالى « :-وليس املراد أن الصالة تكون
أطول من اخلطبة ،ال .املراد أن اخلطبة بالنس���بة إليها تكون
قصيرة ،وأن الصالة تكون طويلة».
وال���ذي يظهر لي أن هذا القول ه���و الصحيح في فهم
حد لطول اخلطبة أو قصرها ،وأن
أحاديث اإلقصار ،وأنه ال َّ
عدم التحديد كان مقصوداً للشارع احلكيم ،وأن ذلك متروك
الجتهاد اخلطباء ،وتل ُّمسهم حلاجات الناس ،وترجيحي لهذا
ٍ
أوجه ثالثة:
القول من
الوجه األول :أنه لم يرد في أي حديث من أحاديث اإلقصار
حتديد هذا اإلقصار .ومن َفهِ م من احلديث أن اخلطبة تكون
أقص���ر من الصالة فقد أبعد النجعة؛ ألن النبي  #لم يقل:
مِ ��� ْن فِ قْه الرجل أن تكون خطبته أقص���ر من صالته ،وإمنا
ذكر طول اخلطبة وقصر الصالة ،وال يقتضي اجلمع املقارنة
بينهما ،بل قصر اخلطبة بالنسبة لكونها خطبة والعادة فيها
الطول ،وطول الصالة بالنس���بة لكونها صالة واألصل فيها
وجزْ» فتخرج صالة
التخفي���ف حلديث« :أَ ُّي ُك ْم أَ َّم الناس َفلْيُ ِ
اجلمعة عن هذا األصل لهذا احلديث ،ويُ َط َّو ُل فيها.
الوجه الثاني :ما نُقل عن النبي  #مما ظاهره التطويل،
وكذل���ك ما نقل ع���ن عمر ،رضي الله عن���ه .وكان مبحضر
م���ن الصحابة ولم ينكر عليه أح���د منهم؛ وهو مـا يدل على
أنهـم ما فهموا من أحاديث إقصار اخلطبة أن تكون أقل من
الصالة ،ومن هذه األحاديث:
 - 1حدي���ث ِبنْت َحارِ ثَ َة بن ال ُّن ْع َمانِ  -رضي الله عنها -
قالت« :ما َحفِ ْظ ُت (ق) إال من فِ ي رسول الله  #يَخْ ُط ُب بها
ُك َّل ُج ُم َع ٍة» ومعلوم أن س���ورة (ق) ليست بالقصيرة؛ فكيف
إذا ضم إليها افتتاحه اخلطبة باحلمد ،ورمبا أنه ذ َّكر ووعظ
كما هو هديه  #في اخلطبة.
 - 2حديث َربِي َع َة بن عبد الله ب���ن الْ ُه َديْرِ ال َّتيْمِ ِّي« :أنه
اب  -رضي الله عنه َ -ق َرأَ يوم الجْ ُ ُم َعةِ
حضر ُع َم َر ب َن الخْ َ َّط ِ
الس ْج َدةَ نَ َز َل َف َس َج َد
ِس���و َر ِة الن َّْحلِ حتى إذا جاء َّ
على المْ ِ نْ َبرِ ب ُ
َو َس َج َد الناس حتى إذا كانت الجْ ُ ُم َع ُة الْقَا ِبل َ ُة َق َرأَ بها حتى إذا
 املوقع الرسمي للشيخ ابن جبرين على اإلنترنت.
 موقع جامع شيخ اإلسالم ابن تيمية على اإلنترنت.
 رواه من حديث إبي مسعود األنصاري  -رضي الله عنه  :-البخاري (،)6740
ومسلم.)466( :
 رواه مسلم.)873( :

ِالس ُجودِ َف َم ْن َس َج َد
جاء َّ
الس ْج َدةَ قال :يا أَ ُّي َها الناس ِإ َّنا نمَ ُ ُّر ب ُّ
���ج ْد ُع َم ُر،
ص َ
َف َق ْد أَ َ
���ج ْد فال ِإثْ َم عليه ولم يَ ْس ُ
اب َو َم ْن لم يَ ْس ُ
رضي الله عنه».
وظاه���ر احلديث أنه قرأ الس���ورة كله���ا في اجلمعتني
كلتيهم���ا ،ومعلوم أن س���ورة النحل طويلة ج���داً .وبَعِ ي ٌد أن
يطيل الصالة أكثر من اخلطبة وإال لشق على الناس .وكانت
خطبتاه مبحض���ر من الصحابة  -رضي الل���ه عنهم  -ولم
يُع َرف منك��� ٌر عليه هذا التطويل .م���ع مالحظة أنه لم يكن
ثمة ضرورة لقراءة س���ورة النحل فيما يظهر؛ حتى ال يقال:
إن الضرورة دعت لهذا التطويل بس���بب نازلة اقتضت ذلك؛
إذ بإم���كان الفاروق  -رضي الله عنه  -أن يقرأها عليهم في
غير اخلطبة.
 - 3حدي���ث ابن عباس ،رضي الل���ه عنهما .وهو طويل
وفيه قصة ،والشاهد منه خطبة عمر ،رضي الله عنه .وفيها
قال ابن عباس  -رضي الله عنهما « :-فلما َس َك َت الْـ ُم َؤ ِّذنُو َن
ق���ام َف َأثْنَى على الله بمِ َ ا هو أَ ْهل ُ ُه ثُ َّم قال ...إلخ» وس���اقها.
وهي طويلة.
وم���ا نقله ابن عب���اس  -رضي الله عنهم���ا  -هو جزء
م���ن خطبة عمر ،رضي الله عنه؛ ألن ابن عباس أش���ار إلى
احلمد ولم يذكره ،كما لم يذكر اخلطبة الثانية؛ ألنه لم يذكر
جلوس���اً .واألصل أن هذا املنقول من خطبتـه  -رضـي الله
عن���ه  -كان متص ً
ال لم يقطعه كما يُف َهم من س���ياقها ،وهذا
اجلزء م���ن خطبة الفاروق  -رضي الل���ه عنه  -أطول من
س���ورتَي :اجلمعة واملنافقون مجتمعتني مبا يقارب الضعف،
وهما أطول س���ورتني تُق��� َرآن في صالة اجلمع���ة؛ إذ بلغت
خطبته بحساب برنامج الوورد ( 618كلمة) بينما عدد كلمات
اجلمعة واملنافقون ( 363كلمة) ،والله أعلم.
الوجه الثالث :أنَّ تَ ْر َك حتديد اإلقصار مقصود للش���ارع
احلكيم ،وبيان ذلك أن النبي  #مكث في املدينة عشر سنوات؛
ربيع األول
ربيع األول من السنة األولى ،وتوفي في ٍ
فهاجر في ٍ
من الس���نة احلادية عشرة ،وصلى اجلمعة فور وصوله املدينة،
فيكون قد خطب بالناس عش���ر سنوات ،والسنة الواحدة فيها
خمس���ون جمعة تقريباً؛ فيكون النبي  #صلى في املدينة منذ
هجرته إلى وفاته ما يق ُرب من ( )500جمعة ،فلو حذفنا منها
مئ���ة خطبة من خطبه #؛ ألس���فاره وغزواته بل مئتني لبقي
لنا ثالث مئة ،والصحابة متواف���رون ،ويحضر خطبته ا َ
جل ْمع
 رواه البخاري.)1027( :
 رواه البخاري ،)6442( :ورواه مسلم مختصراً. )1691( ..
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الكبي���ر ،وهم احلف���اظ الذين حفظوا عن النب���ي  #أقواله
وأفعاله وتقريراته مهما كان���ت طويلة؛ فروى جابر حجته #
من بدايتها إلى نهايتها ،وروى كعب بن مالك قصة توبته ،وروت
عائش���ة حادثة اإلفك وتفاصيلها ،وغير ذلك كثير ،ثم ال يُنقل
إلينا خطبة جمعة كاملة عن النبي  #من بدايتها إلى نهايتها؛
م���ع حضور اجلمع الكبير خلطبته ،وتك ُّررها كل أس���بوع طيلة
عش���ر س���نوات ،وقد نُقل ما لم يتكرر مثل خطب عرفة ويوم
النحر والكس���وف ،وهي خطبة واحدة ،ف���كان أدعى أن يُنقَل
إلينا كثي ٌر من خطبه املتك���ررة .وال ير ُّد على تقرير هذا بعض
األحاديث التي هي جزء من خطبته؛ ألن مرادي خطبة كاملة.
الذي يظه���ر  -والله تعالى أعل���م  -أن عدم النقل كان
مراداً للشارع احلكيم  -سبحانه وتعالى  -وأن حتديد خطبة
اجلمعة مبقدار معينَّ من الكالم أو بزمن معينَّ ليس مراداً له
 جل وعال  -وأن ذلك تُرِ ك ألحوال الناس والزمان واملكان،وأُنيط باجتهاد اخلطب���اء؛ بحيث يأتون مبا ينفع الناس ،مع
مراع���اة األصل العام (وهو التخفيف)؛ ألنه مئنة الفقه ،دون
حتديد مقدار هذا التخفيف ،وتكون اخلطبة طويلة إذا كانت
مملَّ���ة غير نافعة ولو كانت قصي���رة ،وتكون ممتعة إذا كانت
نافعة؛ ولو كانت أطول من غيرها.
كذلك لم يُنقل مقدار اخلطبة ،وإمنا ُو ِصفت بأنها يس���يرة
فق���ط ،مع أن الصحابة حفظوا ما هو أقل ش���أناً من اخلطبة،
وقدروه مبقادير ميكن معرفة الزم���ن فيها على وجه التقريب؛
َّ
ً
وذلك حتى ال يك���ون املنقول أو حتدي ُده ميزانا توزن به اخلطب
ٍ
وحينئذ ال تفي بحاجات الناس املختلفة عبر الزمان
فال تتعداها،
وامل���كان ،فذُكِ ر األصل وهو التخفيف ،وتُرِ ك مطلقاً بال حتديد؛
ليراعيه اخلطيب ،وال يكون مق ِّيداً له أو ُحجة عليه؛ فال يستوفي
موضوعاته بسببه؛ وذلك شرع احلكيم العليم ،جل في عاله.
وه���ذا التخريج جتتم���ع به األدل���ة ،وال يُضرب بعضها
ببعض ،ويبطل حجة من يق���ول :اخلطباء يدعون الناس في
بالسنة ثم يخالفونها هم في خطبهم.
خُ َطبهم التزام ُّ
اختالف أحوال لناس:
م���ن تأ َّمل اختالف أحوال الن���اس واجلوامع واخلطباء
عبر الزمان واملكان والظروف احمليطة بهم تبينَّ له شيء من
حكمة الش���ارع احلكيم  -جل وعال  -في األمر باإلقصار مع
عدم حتديده :
 - 1فبعض الناس يكونون في عمل ودراسة يوم اجلمعة
كم���ا في املراكز اإلس�ل�امية في كل الب�ل�اد الكافرة ،وهذا
يقتض���ي مراعاة أحوالهم أكثر م���ن غيرهم؛ ألنهم يقتطعون
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وقتاً من عملهم أو دراس���تهم ألجل الص�ل�اة؛ فليس حالهم
كحال من عندهم يوم اجلمعة إجازة.
 - 2وبعض اجلوامع تكون مهيأة ،واملصلون فيها مرتاحون؛
فهي ليس���ت كاجلوامع التي فيها حر شديد وال وسائل فيها
للتبريد ،أو كان البرد فيها شديداً وال وسائل للتدفئة.
 - 3وبعض األئمة يكون محسناً للموضوع الذي يتحدث
في���ه ،وتكون أفكار خطبته مرتبة ،وفيه���ا فوائد جليلة ،وو َّد
احلاضرون أنه ال يس���كت لكثرة الفوائد التي ينثرها عليهم؛
فهذا ليس كفاقد املعرف���ة الــذي ال يُ ِل ُّم مبوضـــوع خطبته
أو كانت معلوماته غير وافية في املوضوع املراد ،في َمل الناس
حديثه.
 - 4وم���ن اخلطباء البليغ املمت���ع ،ومنهم العيي املتأتئ،
يعيد في املوض���وع وال يفيد؛ فاألول لو خطب ِضعف خطبة
مش���اهد؛ إذ يقوم
الثان���ي ما ملَّه الناس وملُّوا الثاني ،وهذا
َ
رجل عقب الصالة فيتحدث عش���ر دقائق ليس في موعظته
موضوع محدد ،وال يدري احلاضرون ماذا يريد ،كأنه حتدث
ألج���ل احلديث فقط؛ فهذا ينصرف الناس عنه منذ أن تبني
لهم حاله ،ويأت���ي متحدث متم ِّكن لديه موضوع مهم محدد،
يجيد الكالم فيه فيمكث نصف س���اعة لم يتحرك أحد من
مكان���ه؛ فهذا ال يص���دق عليه أنه أطال ول���و أطال ،واألول
يصدق علي���ه أنه أطال ولو لم يزد على عش���ر دقائق؛ ألنه
حبس الناس ولم يفدهم بشيء.
 - 5وبعض املصلني يكونون على قدر من العلم واملعرفة،
ويحب���ون بعض التفاصيل ف���ي املوضوعات الت���ي يطرقها
اخلطباء ،وال يش���بعهم ال���كالم العام؛ ألنه���م يعرفونه في
األصل ،وفي النوازل يريدون حكم أهل العلم فيها ،فيقتضي
ذلك شيئاً من الطول ،وعكسهم من كانوا قليلي علم ،ضعيفي
إدراك فال يَ ْح ُس���ن لهم إال االختصار والتس���هيل والتركيز؛
ليدركوا ما يقول اخلطيب.
 - 6وبعض البالد تكثر فيها األحداث والنوازل وتتزاحم
املوضوعات على اخلطيب فيضطر الس���تيعاب كل موضوع
على حدة؛ ألن���ه قد ال يعود إليه مرة أخ���رى ،وبالد أخرى
(كالقرى واملدن الصغيرة) أحداثها أقل ،ومش���اكلها أصغر،
فال تُساوى باألولى.
وم���ع االنفت���اح اإلعالمي صارت املوضوع���ات تتجدد،
واألح���داث تتس���ارع ،وكل األح���داث الكب���رى في األرض
تُنقل للناس ،فيؤمون املس���اجد ي���وم اجلمعة ملعرفة األحكام
الش���رعية فيما يستجد ،وهذه قضية مهمة ما كانت موجودة

عند اخلطباء السابقني حينما كانت احلوادث محصورة على
امل���كان الذي هم فيه ،وقد أخطأ من ظن حصر اخلطبة في
الوعظ البحت فقط؛ فاخلطبة تعليم وتوجيه ووعظ وإرشاد
وبيان أحكام.
 - 7واملوضوع���ات امللقاة على الناس ليس���ت واحدة:
فمنها ما يكفي فيه االختصار ،ومنها ما يحتاج إلى شيء من
طول لإليضاح؛ فليست على سنن واحدة في أهميتها وحاجة
الناس إليها ،ومعرفتهم بها.
 - 8والزمان كذلك يختلف؛ فليست اخلطبة في العشر
األواخر من رمضان مع سهر الناس للقيام كغيرها في سائر
العام ،وكذلك املكان فليس���ت اخلطبة في احلرم املكي وهو
ممتلئ بالطائفني يوم النحر كمثلها في أوقات السعة.
مقترحات ُت ِعني على إقصار اخلطبة:
 - 1تص ُّور املوضوع تصوراً صحيحاً :وذلك بجمع مادته
قبل الكتابة وتقسيمها وترتيبها.
 - 2معرفة زمن اخلطبة بعدد األوراق التي يكتبها حسب
نفس���ه بعدد من الصفحات يقصر
إلقائه في العادة :فيحد َ
عنه لكن ال يتجاوزه إال لضرورة.
 - 3إن اكتمل موضوعه وكانت اخلطبة أقصر مما اعتاد
عليه َفلْيُبقها كما ه���ي عليه  -إن لم يكن إقصارها مخ ً
ال -
وال يل���زم أن يزيد أي كالم ليصل إلى احلد الذي وضعه؛ ألن
اإلقصار أصل شرعي في اخلطبة إذا لم يُ ِخل باملوضوع.
 - 4إثراء اخلطبـة بنصـوص الكتـاب والس���ـُنة ،واختيار
ما هـ���و قطعـي الداللــة :فـال قـول ألحـ���د مع قـول اللــه
 تعالى  -وقول رسوله  ،#واخلطيب يريد إقناع املنصـتنيخلطبتـه ،وهم مؤمنون بالوحي؛ فتدعيم اخلطبة بالنصوص
يكفي اخلطيب مؤنة كالم كثير في اإلقناع.
 - 5اختيار الكلمات واجلمل اجلامعة واألمثال واحلِ كم،
التي تغني عن كالم كثير ،وقد أوتي النبي  #جوامع الكلم.
 - 6اجتناب إطالة الوصف باجلمل املترادفة التي تؤدي
معنى واحداً :وهي آفة كثير من اخلطباء الذين يحبون السجع
ً
ويتكلفونه؛ إال إذا اقتضت احلاجة للوصف وذِ ْكر املترادف.
 - 7االقتصار على الشاهد من النص :فأحياناً تكون اآلية
أو احلديث أو األثر طوي ً
ال وموضع الش���اهد منه قصير جداً،
فيورد اخلطيب كل اآلية أو احلديث أو األثر فيطيل على الناس
ويربك تركيزهم ،وأحياناً يسبق احلديث أو األثر قص ٌة ال عالقة
لها مبوضوع اخلطبة فيسوقها اخلطيب وال داعي لها.
 - 8إذا تب�َّي�نَّ للخطيب أن املوض���وع طويل فاحلل هنا

قسمته إلى عدة موضوعات بدل اإلطالة.
 - 9االكتفاء بذكر النص املستش َهد به  -سواء كان آية أم
حديث���اً أم قوالً ألحد  -عن ذكر معناه معه أو نتيجته :ومثال
ذلك :بعض اخلطباء في ذك���ر فضائل اجلمعة يقول :وفيها
ساعة إجابة ال يوافقها عبد مسلم يسأل الله  -تعالى  -شيئاً
إال أعطاه الله  -تعالى  -إياه؛ وهي آخر س���ـاعة من العصر؛
ملا جاء في احلديث ...ثم يسوق احلديث بتمامه؛ فهذا تكرار
ال داع���ي له ،وكان باإلمكان أن يوجز العب���ارة بقوله :وفيها
ساعة إجابة أخبر عنها النبي  #بقوله...
وأش���د من ذلك أن يكرر في الكالم واألفكار لغير معنى
يقتضي ذلك كالتأكيد ونحوه.
ٍ
قصر الناس
 - 10إذا كان موض���وع اخلطبة ع���ن
طاعة َّ
فيها ،أو معصية وقعوا فيها ،أو مش���كلة حدثت فيهم ،ومعلوم
أن مثل ذلك :له أسباب وآثار وعالج ،وأحياناً تكون اآلثار دينية
ودنيوية وتكون طويل���ة؛ فألجل اإلقصار وعدم اإلطالة أقترح
أن يفرد األسباب في خطبة ،ويش���ير سريعاً لآلثار والعالج،
ويضع أخرى لآلثار ويش���ير فيها س���ريعاً لألسباب والعالج،
وثالثـة للعـالج ويش���ير فيهـا لألسباب واآلثار ،وال سيما في
املوضوعات املهمـة ،فيعـود بفـوائد عدة ،منها :عدم اإلطالة،
وإعطاء املوضوع حقه ،وتكريره على الناس بأساليب مختلفة.
 - 11اجتناب الشرح اململ الـذي ال داعي له ،أو إيضاح
م���ا هو واض���ح ،أو اإلطالة في تخريج األحاديث أو ش���رح
الغريب؛ إذ محل ذلك الدروس والبحوث ال اخلطب.

العدد 273

33

[ قضايا تربوية ]

أهميةاملشاعر
في العم��ل التربوي
حم������������م������������د ع������������������ادل

abo_abdo209@hotmail.com

وال يقف دور العواطف في حياة اإلنسان عند احلدود

الداخلية للنفس ،بل إنه ال ت���كاد تخلو عالقة من العالقات
بني البشر  -على تنوع أشكالها واختالف دواعيها  -من نوع

إن للعاطف��ة س��طو ًة كب�ير ًة عل��ى
النف��س اإلنس��انية ،ح�تى إن كث�يرًا
من جت��ارب النج��اح والفش��ل يف حياة
اإلنس��ان تلع��ب املش��اعر فيه��ا ال��دو َر
وإن إج��ادة بعض الن��اس لفن
األك�برَّ ،
توظي��ف املش��اعر بص��ورة إجيابي��ة
ِّ
ومفجرة للطاقة وداعمة
حمفزة للهمة
ِّ
لالس��تقرار النفس��ي ،وه��ي م��ن ركائز

صناع��ة النفوس العظيم��ة ،يف حني
ِّ
متث��ل املش��اعر املتفلت��ة اليت تس��يطر
على صاحبها دون أن يسيطر هو عليها
تق��دم صاحبه��ا،
عائق��ًا كب�يرًا أم��ام
ُّ
ومتنعه عن حتقيق أي إجناز.

التربوي على اختالف صوره وأشكاله؛ ولذا فإن غفلة املربي

عن العناية بتلك املش���اعر وتهذيبها يعني مواجهة العديد من
املشكالت ،والفش��� َل في الوصول لألهداف التربوية املرجوة
أو العج َز عن حتقيق بعضها.

من أنواع العاطفة ،سواء في بداياتها أو أثناء توجيه مسارها
واملساعدة على استمرارها أو تو ُّقفها بعد ذلك.

إن ال���دور املنوط باملربي في العم���ل التربوي دو ٌر يتم َّيز

توجهات اإلنس���ان وترسم س���لوكه أو تع ِّبر عنه
التي حتدد ُّ
وعن ش���خصيته ،ولك ْن مش���اع ُره أيضاً؛ ألنها جزء أساسي

اجلهد واستفراغ الوسع .وعلى الرغم من أهمية كل ذلك ،إال

وليس���ت األفكار وحدها وال اخلب���رات واملعلومات هي

من تكوينه البش���ري؛ فللعاطفة إذاً دور كبير في تشكيل بناء
اإلنسان الداخلي من جهة ،ورسم عالقاته اخلارجية ومواقفه

جتاه اآلخرين من جهة أخرى.

بالعمق والتنوع الكبير؛ ل���ذا ال يتمكن املربي من النجاح في
أدائه ملجرد مت ُّكنه من مجموعة من املهارات التربوية مع بذل
أن طبيعة العمل التربوي الطويل في مداه الزمني املتنوع في
وظائفه ،وخصوصية العالقة بني املربي واملتربي ،تستلزم فوق
ذلك نوعاً خاصاً من األخ َّوة الصادقة غير املتكلَّفة والعواطف

وألهمية العاطفة احملورية في حياة اإلنسان فإن اإلسالم
عد العاطفـة جـزءاً أصيـ ً
ال ف���ي إميـان املـرء ال يكتمـل إال
َّ

للمربي أداء مهامه التربوية على ٍ
وجه جيد.

أرقى درجات اإلميان.

األولى  -إلى االرتباط الش���عوري الوثيق بني املربي واألفراد

ب���ه وال ينمو إال بنمائه؛ فاحلب في الله والبغض في الله من

الفياض���ة القوية في تأثيرها ،املنضبط���ة في صورتها تتيح
وحتت���اج التربية في جميع مراحله���ا  -خاصة مراحلها

وألن النفس اإلنس���انية مبا حتوي���ه من مخزون عاطفي

خاص من املربي ورعاية مستمرة للمتربني ،توفر
اهتمام
وإلى
ٍّ
ٍ

فمن هنا يُعت َبر االهتمام باملش���اعر حجر األساس في العمل

وتوفر للمتربني االستقرار النفسي واالطمئنان الشرعي الذي

ومحاولة االرتقاء بها وإصالحها ،هي مجال عمل املربي األول؛
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للمربي القرب املطلوب واإلحاط���ة اجليدة بنفوس األفراد،

حالوة احملبة في الله ،ولذة ما يستشعرونه من جميل

يحت���اج املتربي التأكد منه جتاه
مربيه؛ فض ً
ال عن أن ش���كل العالقة

التآخي فيه وااللتقاء على طاعته ،سبحانه.
ومي ِّثل هـذا الرصي ُد العاطفي االعتبا َر

وق َّوتها وثباتها في هذه املرحلة يترك أكبر األثر

األهم بداي ًة في جتاوز املتربي ألي مشكلة

في نفوس املتربني ،وتس���تمر انطباعاتها لسنوات
طويلة ،ومتثل ذكرياتُها مع املربي رصيداً كبيراً من

والتماس
قد حتدث بينه وبني مربيه.
ُ
الع���ذر عن أي خلل أو تقصير

املشاعر اإليجابية احمل ِّفزة لقدرات املتربي
وانطالقِ ه بحب ،وانقي���ادِ ه بقناعة ملربيه
في خطوات التربي���ة ومراحلها ،ومن ثَ َّم

قد يحدث م���ن جانب املربي

ف���ي حق���ه هو األص���ل في
التعام���ل؛ فاملترب���ي الذي
يرتب���ط نفس���ياً مبربيه

فحرص املربي على أن ميألها باملشاعر

اجلميل���ة ،واملواق���ف والذكري���ات

ويُكن له ق���دراً كبيراً
من احملبة واالحترام

الطيبة ،من املعِ ينات األكيدة حلسن
تل ِّقي املتربي من مربيه في املراحل

يَس��� ُهل عليه التماس
األعذار له ،وال تعتاد

التربوية الالحقة.

دور املش��اعر يف العم��ل
التربوي:

عينه رؤية أخطاء مربيه

إن األخ َّوة الفـردية اخلاصة التي

وتضخيمها ،بل التجاوز

تربط ب�ي�ن املربي واملتربي هي إحدى

والصفح والتماس العذر هو

أه���م جوان���ب العالق���ة املتميزة بني

الغالب على النفوس جتاه َم ْن
حتبها.

الطرفني ،وإن للعاطفة اجلياش���ة التي
يستش���عرها املتربي من مربيه دوراً كبيـراً فـي جنـاح

ولذا ف���إن رصيد العاطف���ة الكبير الذي

العـالقـة التربوية واستقرارها ،وهذا اجلانب العاطفي يتيـح
للمـربي القـرب الهـ���ادئ مـن املتـربني ،واإلحـاط َة بأمورهم

أس���لوب التعامل الراقي واحلرص على مشاعر اجلميع ،وهو

إذ إن املدخ���ل العـاطفـي واحملبة األخوية هي أفضل طـريق

الوس���ط التربوي ،ولتهدئة أجوائه عند ح���دوث أي توتر أو

تسري نس���ماته بني املربي واألفراد تظهر دالئله واضحة في

التي يحتاج إلى اإلملـام بهـا؛ ليُ ِ
حسن التعامل معهم وتوجيههم؛

أحد أهم صمامات األمان التي يركن إليها املربي الس���تقرار

للقـ���رب من املترب���ي ومعـرفة طبـاعه وصفـاته النفس���ـية

أزمات؛ حيث ت���ذوب في أجواء احملبة الصادقة حدةُ الغضب

والوقـوف علـى خصـائص شخصيته؛ فعندما يثق الفرد في
مربيه فإنه يصبح كتاباً مفتوحاً بني يديـه ،ويبـوح له بالعـديد

بها الشيطان ،أو سوء ظن قد يختلج في النفوس في حلظات

كمـا أن هذه العاطفة تهي���ئ املتربني من جانب آخر للتلقـي

فش���عور األفراد باألم���ان مع مربيهم بس���بب االرتباط

فما عند املربي من بضاع���ة حقٍّ وخير قد تُقنِع املتربي
بقبولها لكونها حقاً وخيراً ،لكن ذلك قد ال يكون كافياً دائماً

النفس���ي لدى املتربني ،وفي القضاء على الكثير من املشاكل

أي خواطر سيئة قد يوسوس
وتهدأ األعصاب املتشنجة ،وتُد َفع ُّ

من خبايا نفسه وأسراره التـي ال يطلـع عليهـا إال املقـربون،

ضعفها.

برضى وقناعة.
من مربيهم
ً

األخوي من املشاعر املؤثرة إلى حدٍّ كبير في ضبط االستقرار

اللتزام املتربي بهذا اخلير؛ بل يحتاج املتربي لبعض املعِ ينَات

وتيس���ر له العم���ل به ،وكثيراً
التي تس��� ِّهل عليه قبول احلق
ِّ

ما تتمثل تل���ك احملفزات في عواطف األخـوة الصادقة التي
جتمع قلوب املتربني مع مربيهم؛ مبا تغرسه في نفوسهم من

وحسم أي خالفات قد تنشأ داخل احملاضن التربوية.
بجانب ذلك ف���إن العاطفة تلعب دوراً مؤثراً في تخفيف

حدة التكاليف ومش���قة املهام التي يُكلَّف بها املتربي فيؤديها
َّ
بهمة ومثابرة ،دون ضجر أو ملل ،خالفاً ملا لو فقدت العالق ُة
تلك األخوة املتميزة ومش���اعرها اجلميل���ة؛ فقد تؤدي أية

العدد 273

35

مش���كلة أو خالف يطرأ إلى توتُّر في العالقة يؤثر على سير

نف���س املتربي( ،واألصل عدم إمكانية اس���تمرار التكلف في

أو القيام بها بأداءٍ ضعيف وصورة روتينية ال يحتس���ب فيها
أجراً وال يرجو منها فائدة.

 -احلذر من التدليل في التعامل مع املتربني .ومنشأ ذلك

العملية التربوية ،أو تدفع املتربي للتهرب من أداء التكاليف،

ال ُت ْب ِق مشاعرك داخل جدران نفسك:

ال ينبغ���ي أن تقف تلك احملبة والعالقة األخوية عند حدود

َرجم إلى مواقف عملية
املشاعر القلبية وكلمات املودة؛ دون أن تُت َ
يستشعر منها املتربي صدق احملبة ودفء األخوة مع مربيه.

كل وقت).

التدليل قد يكون حرص املربي على القرب من املتربني والتودد
إليهم لكسب ثقتهم واستمالتهم ،وقد ينشأ التدليل أحياناً مع
بعض املتربني بس���بب قدراتهم الكبيرة ومواهبهم املنوعة تلك
التي تدفع املربي لتمييزهم بشكل خاص خالفاً لبقية أقرانهم،

ويج���ب االلتفات إلى أن فاعلية تلك العواطف تقل كثيراً

م���ع معاملتهم بصورة ينش���أ معها الفرد عل���ى التدليـل؛ فهو
يضيق ذرعاً إذا ما جرى التعامل معه مثـل بقية أقرانه ،وقد ال

دون إش���عار اآلخرين بها؛ فاحملبة مهما بلغت في قلب املربي

 -قد ينش���أ من التعلق العاطف���ي املفرط للمربي بأحد

ويختفي أثرها عندما يتم االحتفاظ بها داخل جدران النفس

دون أن يستش���عرها املتربون تفقد أثره���ا اجلميل .واملربي

الواع���ي اخلبير بأح���وال النفوس هو من يُحكِ ���م بناء تلك

العواطف ابتدا ًء ويُ ِ
حس���ن إظهارها بعد ذلك وإشعار املتربني

به���ا؛ دون مبالغة تُخرِ جها إلى درج���ة التكلف ودون حتفُّظ
يصل بها حلد اجلفاف.

ومن عالمات جناح العالقة األخوية في ش���قها العاطفي

ب�ي�ن املرب���ي واملتربني ،هي تل���ك املش���اعر الفياضة التي

يستش���عرها املربي منهم ،والتي تكبر م���ع الوقت مع عملية
الق���رب واإلحاطة واألخوة ،ومن عالماته���ا أنك ترى إقبال
املتر ِّبي على مربيه باهتم���ام ،والفرح َة بلقائه واجللوس معه

يتقبل العقاب أو مجرد اللوم في حال تقصيره.

األفراد مع املخالطة واملعايش���ة ضعف في ش���خصيته ،وقد
تبهت وتذوب في ش���خصية املتربي ،بل قد يتولد  -مع طول

اخللطة واملعايش���ة  -نوع من التبس���ط الزائ���د واألريحية
الـ َم َرضي���ة ،تؤدي  -إذا لم يفطن املرب���ي لها مبكراً  -لنوع
من الندِّية في التعامل وبعـض التجـاوزات الس���لوكية التـي
ال يقصدها املتربي (في الغالب) ومن ثَ َّم تسقط هيبة املربي
ويفقد زمام التوجيه مع الوقت.

 -من املزالق التي قد يقع فيها بعض املربني متييز بعض

املترب�ي�ن والتعلق بهم وتقريبه���م وتخصيصهم مبزيد اهتمام
يف���وق بقية أقرانهم بصورة تثير حفيظ���ة بقية أقرانهم وقد
يكون ذلك بسبب اجلاذبية الشخصية التي تمُ يز بعض املتربني

واحلرص على االلت���زام مبواعيده،
واالنش���را َح عند رؤيته
َ
واحلرص على ش���ؤونه واملس���اعدة في
واإلنصات حلديثه،
َ

وجتعلهم محط إعجاب من حولهم مبا فيهم املربي نفسه.

لطارئ ،وعد َم حت ُّرجه من فتح بعض املوضوعات التي تخصه،

املترب�ي�ن؛ وهذا بالطبع ال ينش���أ إال إذا استش���عر املتربي

قضاء حوائجه ،واضطرابَه عند غياب مربيه وانقطاعه عنه

والتي يصعب عليه أن يصرح بها لغير املربي.

حماذير تربوية:

 -قد يغلو املربي في عالقة احملبة التي تربطه باملتربني

فيخرج عن احلد الذي ينبغي أن تنضبط به عالقته بهم ،وينتج
عن ذلك صور منوعة من السلبيات التي تصيب املتربي وبقية
املتربني والوس���ط التربوي كلَّه ،وال يس���لم منها املربي ذاتُه،
ومن ثَ َّم يس���توجب األمر مراعاة الضوابط واآلداب الشرعية

حتى تنضبط العالقة في شقَّيها :األخوي والتوجيهي.

 -ال تعني احلاجة إلى االعتناء املس���تمر والتعهد القوي

باملتربي أن يتكلف املربي في مش���اعره جتاه املتربني أو يبالغ
في إبراز اهتمامه بهم؛ فإن لذلك س���لبيات مس���تقبلية على
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إن األص���ل في اجل���و التربوي إش���اعة روح الثقة لدى

إنصاف مربيه وعدالته واتباعه للش���رع في معاملة اجلميع

متييز ال داعي له وال حاجة إليه.
دون
ٍ

اعتبارات خاصة متييز بعض املتربني
ورمبا اس���تدعت
ٌ

بنا ًء على م���ا يبذلونه من جهد وم���ا يحققونه مــن تــقدم،
ٍ
لطارئ
أو رمبا يحتاج بعضهم أحيان���اً مزيد عناية واهتمام؛

حل به :كمش���كلة تواجهه أو فتور يعتريه وغير ذلك مما قد
يستدعي عناي ًة خاصة واهتماماً زائداً ،ومثل تلك االعتبارات
ق���د تخ ِّول املربي لالهتمام الزائد ببعض حاالت من املتربني
لبع���ض الوقت ،لكنها ال تخ ِّول له التم���ادي املتكلَّف فيه في

ٍ
اعتبارات منش���ؤها الهوى
تلك االعتبارات ،أو االعتماد على
والتمييز غير املستحق.
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[ تأمالت تربوية ]
د .حمم��د بن عبد اهلل الدويش

ال تكونوا من

dweesh@dweesh.com

المتكلفين
لق���د نهى الله نبي���ه محمداً  #عن

سلوك س���بيل التكلف وأهله ،فقال  -عز
وجل { :-قُلْ َما َأ ْس��� َأل ُُك ْم َعل َْي ِه ِم ْن َأ ْج ٍر َو َما َأ َنا
ني } [ص ،]٦٨ :وهذا التركيب
���ن ال ُْـم َت َك ِّل ِف َ
ِم َ
 -كما قال ابن عاش���ور « :-أشد في نفي

التكلف من أن يقول :ما أنا مبتكلف».

وص؛ ف���كان كما وصفه صاحبه وابن

عم���ه عبدالله ب���ن عب���اس  -رضي الله

عنهم���ا « :-يجلس عل���ى األرض ،ويأكل

على األرض ،ويعتقل الشاة ،ويجيب دعوة
اململوك على خبز الشعير»( .

عاش
حممد #
حياته
متواضعًا
متبسطًا
بعيدًا عن
التكلف

وهديه العملي  #مليء بالش���واهد

على ه���ذا املعنى :في حديث���ه ،وطعامه

وش���رابه ولباس���ه ،وتعامله م���ع خاصة

أصحابه وعامتهم.

ب���ل إنه  #يبينِّ ذلك ملن يجهل حاله؛

فقد ج���اء رجل من أصحابه حديثُ اللقاء

ب���ه فهابه ،فه َّون  #علي���ه األمر مخبراً

عن نفسه بأنه ليس من أهل التكلف .عن

أبي مس���عود األنصاري  -رضي الله عنه
 قال  :أتى النبي  #رج ٌل فكلمه ،فجعل«ه ِّون عليك؛
تُ ْر َعد فرائصه ،فقال ل���ه َ :
فإني لست مبلك ،إمنا أنا ابن امرأة تأكل

القديد»( .

وقال « #إمنا أنا عبد ،آكل كما يأكل

الش َعب ،)7843( :والطبراني في
(  أخرجه البيهقي في ُّ
الكبير ،)12494( :وقال في املجمع :إسناده جيد.
(  أخرجه ابن ماجه. )3312( :
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العبد ،وأجلس كما يجلس العبد»( .

وكما التزم  #هذا الهدي في نفس���ه

فقــد ر َّبـى أصحــابه عليـه ونهـاهـم عـن

التكلــف؛ فعــ���ن أنـس  -رضـي الله عنه
 -ق���ال :كنا عند عمر ،فق���ال« :نُهِ ينَا عن

التكلف»( .

في أنفس���هم والتكلف وإضفاء الهالة على

حياتهم وتعاملهم؟

وحني يكون األمر في دائرة التقصير

والزلل يَ ْس ُهل عالجه ،لكن حني نسعى إلى

تأصيل���ه ،والبحث عن تبريره ،واعتقاد أن
هذا هو ما يليق بنا فاألمر يزداد سوءاً.

وأثن���ى  #عل���ى م���ن يتواضع���ون

إن املربني والدعاة وأهل الشأن أحوج

«ح ِّرم على النار كل هينِّ لينِّ سهل،
فقالُ :

والتأمل فيه ،والتأس���ي بأحواله؛ فهذا من

ويتبسطون في حياتهم وتعاملهم مع الناس،

قريب من الناس»( .

ولئ���ن كان األكابر رمب���ا يجدون في
أنفس���هم ما ق���د يح ِّفزهم عل���ى الترفع

فكيف بأمثالنا الذين جمعوا بني الضعف
(  أخرجه أبو يعلى في مسنده.)4920( :
(  أخرجه البخاري.)7293( :

(  أخرجه أحمد ،)3928( :والترمذي.)2488( :

م���ا يكون���ون إلى الرجوع إل���ى هديه #
خير ما يربون عليه أتباعهم وطالبهم.

وما لم ي َر الناس منهم هذا الهدي في

حياتهم وواقعهم فس���يبقى تأثير دعوتهم
ومقوالتهم باهتاً.
رزقنا الل���ه التواض���ع ،ومعرفة قدر

أنفسنا ،وجعلنا من أتباع نبيه .#
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[ اإلسالم لعصرنا ]

ياعباد الله فاثبتوا!
أ .د .جعفر ش��يخ إدريس
jsidris@gmail.com

فط��ري حمم��و ٌد أن يف��رح املؤمن
إن��ه ألم ٌر
ٌّ

بنص��ر اهلل ،وبرؤيت��ه للن��اس يدخل��ون يف
يطبق يف ش�تى
دين اهلل ،وبرؤيته لش��رع اهلل َّ

جم��االت احلي��اة يف بلد م��ن الب�لاد أو زمن من
األزم��ان .إنه لفرح حمم��ود؛ ألن كل هذا الذي
ِعم ينع��م اهلل  -تع��اىل  -هبا على
يف��رح ب��ه ن َ

عباده؛ فالف��رح هبا نوع من الش��كر هلل عليها:
الرو ُم ِ )#!٢!#في َأ ْد َنى ا َأل ْر ِض َو ُهم ِّم ْن َب ْع ِد
{الچـم»  )#!١!#غُ ِل َب ِت ُّ
ني ِل َّل ِه ا َأل ْم ُر ِمن َق ْبلُ َو ِم ْن َب ْع ُد
غَ َلبِهِ ْم َس َي ْغ ِل ُبونَ ِ )#!٣!#في ب ِْض ِع ِس ِن َ
���اء َو ُه َو
َو َي ْو َم ِئ ٍذ َيف َْر ُح ال ُْـم ْؤ ِم ُنونَ ِ )#!٤!#ب َن ْصرِ ال َّل ِه َي ُ
نص ُر َمن َي َش ُ

ا ْل َعزِ ي ُز ال َّر ِح ُيم} [الروم.]٥ - ١ :

ه��ل يلزم م��ن ه��ذا أن حي��زن املؤم��ن حني

ي��رى يف الن��اس يف بع��ض األماك��ن أو بع��ض
األزم��ان إعراض�اً ع��ن ديــ��ن اهلل أو ضعــفًا يف
االستمس��ـاك بــه أو زيادة فــ��ي اجلهــل به ،أو
حني يرى فيهم زيادة يف ِّ
االتباع لسنن الكفار؟
َّ
{و َمن
كال؛ ف��اهلل  -س��بحانه وتعاىل  -يق��ولَ :
َ���ر فَال َي ْح ُز َ
���م َف ُن َن ِّب ُئ ُهم بمِ َا َع ِملُوا َّإن ال َّل َه
نك كُ ف ُْر ُه إل َْي َنا َم ْرجِ ُع ُه ْ
كَ ف َ
ي���م بِذَ ِ
الص ُدورِ} [لقمان ،]٢٣ :ويقول  -س���بحانه :-
ات ُّ
َع ِل ٌ

ِ���ر َو َما َص ْب ُر َك إ َّال بِال َّل ِه َوال حَ ْت َزنْ َعل َْيهِ ْم َوال َت ُك ِفي َض ْي ٍق
{و ْ
َ
اصب ْ
ُ
ِمّمَّا مَ ْيك ُرونَ } [النحل.]١٢٧ :

ب��ل ق��ال العلمـ��اء :إن احلـزن لـ��م يرد فـي

كتـ��اب اللـه  -تعاىل  -مأمـورًا ب��ه ،بل ورد :إمـا
منهيـ��ًا عنـه كمـ��ا فـي اآلي��ات الس��ابقة ،وإما
تقريرًا لواقع كما يف قوله  -تعاىل َ { :-ق ْد َن ْعل َُم
إ َّن ُه ل ََي ْح ُز ُن َك ا َّل ِذي َيقُو ُل���ونَ فَإ َّن ُه ْم ال ُي َك ِّذ ُبو َن َك َول َِك َّن َّ
ني
الظا ِل ِـم َ
بِآ َي ِ
ات ال َّل ِه َي ْج َح ُدونَ } [األنعام.]٣٣ :

ملاذا ال يحزن اإلنس����ان حني يرى ذلك اإلعراض عن دين
الله؟ السبب  -والله أعلم :-
أوالً :أن اإلع����راض عن دين الل����ه  -تعالى  -هو ذنب
يرتكبه املعرِ ضون بإرادتهم؛ فلماذا نحزن على ارتكابهم له؟
وثانياً :أنه إذا كان الفرح بالنعم نوعاً من الش����كر عليها،
فإن مجرد احل����زن على الكفر وتغ ُّير األح����وال ال يغير من
واقعها ش����يئاً ،وإمنا يضر احملزون ويضيع وقته وفكره فيما
ال فائدة فيه.
وثالثاً :ألن اإلنس����ان العاقل ال يترك ما عرف من احلق
أو يش� ُّ
���ك فيه؛ ألن بعض الناس كذب بهَّ :
الس َاع َة آ ِت َي ٌة َأكَ ا ُد
{إن َّ
ُأ ْخ ِفي َها ِل ُت ْج َزى كُ ُّل َنف ٍْس بمِ َا َت ْس��� َعى  )#^١٥^#فَال َي ُصدَّ ن ََّك َع ْن َها َمن َّال ُي ْؤ ِم ُن
ِب َها َوات ََّب َع َه َوا ُه َف َت ْر َدى} [طه.]١٦ - ١٥ :
ورابع����اً :ألنه ليس من ش����رط احل����ق أن يكثر املؤمنون

ْـح���قُّ ِمن َّر ِّب َك َول َِك َّن
املستمس����كون به{ :فَال َت ُك ِفي ِم ْر َيةٍ ِّم ْن ُه إ َّن ُه ال َ
اس ال ُي ْؤ ِم ُنونَ } [هود.]١٧ :
َأكْ َث َر ال َّن ِ

وإذا استوحش املؤمن بكثرة املفتونني املغ ِّيرين لشرع الله
َفلْيتذك����ر أنـه ليس وحده في طـريق احل����ق الذي ث َّبته الله
 تعالى  -عليه؛ فهو طريق سلكه أفضل البشر :من األنبياءوالصديقني والشهداء والصاحلني على مدى التاريخ البشري،
وأنه إذا مات وهو مستمس����ك باحلق فسيس����عد بصحبتهم
جميعاً في دار اخللد.
لكن املؤمن ينبغي أن يس����تمر  -م����ع ذلك  -في مقاومة
الباطل بقدر ما يستطيع راجياً ثواب الله ،تعالى؛ والله مثيبه
على كل ما يبذل من جهد إلعالء كلمته وقمع أعدائه.
إن لشيخ اإلسالم ابن تيمية كالماً نفيساً في تعليقه على
احلديث النبوي الشريف« :بدأ اإلسالم غريباً وسيعود غريباً
كما بدأ؛ فطوبى للغرباء»(  .ننقل بعض ما جاء فيه:
 - 1ال يقتض����ي ه����ذا أنه إذا صار غريباً أن املتمس����ك
(  رواه مسلم.
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َي ْر َت���دَّ ِم ُ
���م َو ُي ِح ُّبو َن ُه َأ ِذ َّلةٍ َعلَى
نك ْم َعن ِدي ِن ِه ف ََس ْ
���و َف َي ْأ ِتي ال َّل ُه ِبق َْو ٍم ُي ِح ُّب ُه ْ
ِيل ال َّل ِه َوال َيخَ ا ُفونَ ل َْو َم َة
ين ُي َج ِاه ُدونَ ِفي َس���ب ِ
ال ُْـم ْؤ ِم ِن َ
ني َأ ِعزَّةٍ َعلَى ال َْكا ِفرِ َ
ال ِئ ٍم} [املائدة]٥٤ :؛ فهؤالء يقيمونه إذا ارتد عنه أولئك.
وكذلك ب����دأ غريباً ولم يزل يقوى حتى انتش����ر؛ فهكذا

به يكون في ش����ر ،بل هو أس����عد الناس ،كم����ا قال في متام
احلـديث« :فطـوبى للغـرب����اء» .و«طـوبى» مـن الطيـب .قال
اب} [الرعد]٢٩ :؛ فإنه يكون
 تعالى -: {طُ و َبى َل ُه ْم َو ُح ْس ُن َم َئ ٍـما كان غريباً ،وهم
من جنس السابقني األولني الذين اتبعوه لَ َّ
أس����عد الناس .أما في اآلخرة فهم أعل����ى الناس درجة بعد
األنبياء ،عليهم الصالة والسالم.
 - 2وكم����ا أن الل����ه نهى نب َّيه أن يصيب����ه حزن أو ضيق
ممن لم يدخل في اإلسالم في أول األمر ،فكذلك في آخره؛
فاملؤمن منهي أن يحزن عليهم ،أو يكون في َ
ضيْق من مكرهم.
كثير من أحوال
وكثي����ر من الن����اس إذا رأى املنكر ،أو تغ ُّي����ر ٍ
اإلس��ل�ام َجزع و َك َّل ونَا َح ،كما ينوح أهل املصائب ،وهو منهي
ع����ن هذا ،بل هو مأمور بالصبر والت����وكل والثبات على دين
اإلسالم ،وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون،
وأن العاقبة للتقوى.
 - 3وقوله :#«ثم يعود غريباً كما بدأ» يحتمل شيئني:
أحدهما: أنه ف����ي أمكنة وأزمنة يع����ود غريباً بينهم ثم
يظه����ر ،كما كان في أول األمر غريباً ث����م ظهر؛ ولهذا قال:
ـما بدأ كان غريباً ال يُع َرف ثم
«سيعود غريباً كما بدأ». وهو لَ َّ
ظهر و ُع����رِ ف؛ فكذلك يعود حتى ال يُع َرف ثم يظهر ويُع َرف.
َف َيقِ ل من يعرفه في أثناء األمر كما كان من يعرفه أو الً.

ويُحتَ َمل أنه في آخر الدنيا ال يبقى مسلم إال قليل. وهذا
إمنا يكون بعد الدجال ويأجوج ومأجوج عند قرب الس����اعة؛
وحينئ� ٍ
���ذ يبعث الله ريحاً تقب����ض روح كل مؤمن ومؤمنة ،ثم
تقوم القيامة.
وأما قبل ذل����ك فقد أخبر الصادق املصدوق أنه ال تزال
طائفة ممتنعة من أمته على احلق ،أعزاء ،ال يضرهم املخالف
وال خالف اخلاذل. فأما بقاء اإلسالم غريباً ذلي ً
ال في األرض
كلها قبل الساعة فال يكون هذا.
 - 4وقوله # :ثم يع����ود غريباً كما بدأ أعظم ما تكون
غربته إذا ارتد الداخلون فيه عنه ،وقد قال  -تعالى َ { :-من

يتغ����رب في كثير من األمكنة واألزمنة ،ثم يظهر ،حتى يقي َمه
الل����ه ـ عز وجل ـ كما كان األمر ملا ُو ِّلي عمر بن عبد العزيز،
قد تَ َغ َّر َب كثير من اإلس��ل�ام على كثير من الناس ،حتى كان
منهم من ال يعـ����رف حتـرمي اخلمر؛ فأظهـ����ر اللـه به فـي
اإلسالم ما كان غريباً.
ين آ َم ُنوا ِم ُ
نك ْم
 - 5وكذل����ك قوله  -تعالى -: َ
{و َع َد ال َّل��� ُه ا َّل ِذ َ
الصا ِل َـح ِ
ين ِمن
َو َع ِملُ���وا َّ
ات ل ََي ْس��� َتخْ ِل َف َّن ُه ْم ِفي ا َأل ْر ِض كَ َما ْ
اس��� َتخْ ل ََف ا َّل ِذ َ
َق ْب ِلهِ ْم َول َُي َم ِّك نَ َّ
ن َل ُه ْم ِدي َن ُه ُم ا َّل ِذي ْار َت َض���ى َل ُه ْم َول َُي َب ِّد َل َّن ُهم ِّم ْن َب ْع ِد َخ ْو ِفهِ ْم
���يئ ًا َو َم���ن كَ ف ََر َب ْع َد َذ ِل َ
���ك َف ُأ ْو َل ِئ َك ُه ُم
َأ ْمن ًا َي ْع ُب ُدو َن ِني ال ُيشْ ���رِ كُ ونَ بِي شَ ْ

ا ْلف ِ
َاس���قُونَ } [الن���ور ،]٥٥ :وكالهما وق����ع ،ويقع كما أخبر الله
ـ ع����ز وجل ـ فإنه ما ارتد عن اإلس��ل�ام طائفة إال أتى الله
بقوم يحبهم يجاهدون عنه ،وهم الطائفة املنصورة إلى قيام
الساعة.
 - 6يبينِّ ذلك أنه ذكر هذا في س����ياق النهي عن مواالة
ين آ َم ُن���وا ال َت َّت ِخذُ وا ال َْي ُهو َد
الكف����ار ،فقال  -تعالى -: { َيا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
َوال َّن َص َارى َأ ْو ِل َي َاء َب ْع ُض ُه ْم َأ ْو ِل َي ُاء َب ْع ٍض َو َمن َي َت َو َّل ُهم ِّم ُ
نك ْم فَإ َّن ُه ِم ْن ُه ْم َّإن ال َّل َه
ال َي ْه ِدي ا ْلق َْو َم َّ
ض ُي َس���ار ُِعونَ
ين ِفي ُقلُوبِهِ م َّم َر ٌ
الظا ِل ِـم َ
ني َ )#^٥١^#ف َت َرى ا َّل ِذ َ
ِفيهِ ْم َيقُو ُلونَ َنخْ َش���ى َأن ُت ِص َيب َنا َدا ِئ َر ٌة َف َع َس���ى ال َّل ُه َأن َي ْأ ِت َي بِا ْل َف ْت ِح َأ ْو َأ ْم ٍر
�ي�ن َ )#^٥٢^#و َي ُقولُ
���روا ِفي َأنف ُِس���هِ ْم َن ِاد ِم َ
ِّم ْن ِع ِند ِه ف َُي ْصب ُِحوا َعلَى َما َأ َس ُّ
ين َأ ْق َس ُموا بِال َّل ِه َج ْه َد َأ مْ َيا ِنهِ ْم إ َّن ُه ْم ل ََـم َع ُك ْم َحبِطَ ْت
ين آ َم ُنوا َأ َه ُؤال ِء ا َّل ِذ َ
ا َّل ِذ َ
ين آ َم ُن���وا َمن َي ْر َتدَّ ِم ُ
���م َف َأ ْص َب ُحوا َخ ِ
نك ْم
ين َ )#^٥٣^#يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
اس���رِ َ
َأ ْع َما ُل ُه ْ
���و َف َي ْأ ِتي ال َّل ُه ِبق َْو ٍم ُي ِح ُّب ُه ْم َو ُي ِح ُّبو َن ُه} [املائدة]٥٤ - ٥١ :؛
َعن ِدي ِن ِه ف ََس ْ
َ
َ
املخاطبون
فاملخاطبون بالنهي عن مواالة اليهود والنصارى هم

بآية الردة؛ ومعلوم أن هذا يتناول جميع قرون األمة.
 - 7وه���و ملا نهى عن مواالة الكفار وبينَّ أن من توالهم من
َ
املخاطبني فإنه منهم ،بَينَّ أن مـن توالهم وارتد عن دين اإلسالم
ال يضر اإلس�ل�ام شيئاً ،بل س���يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه،
فيتول���ون املؤمن�ي�ن دون الكفار ،ويجاهدون في س���بيل الله ،ال
يخافون لومة الئم ،كما قال  -تعالى  -في أول األمر: {فَإن َي ْكف ُْر
ِين}[ .األنعام]٨٩ :
ِب َها َه ُؤال ِء َفق َْد َو َّك ْل َنا ِب َها َق ْوم ًا َّل ْي ُسوا ِب َها ب َِكا ِفر َ
فهؤالء الذين ل����م يدخلوا في اإلس��ل�ام ،وأولئك الذين
خرجوا منه بعد الدخول فيه ال يضرون اإلس��ل�ام شيئاً ،بل
يقيم الله من يؤمن مبا جاء به رسوله ،وينصر دينه إلى قيام
الساعة.
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[ معركة النص ]

ف
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(األح���كام الش���رعية ال يصلح فيها
اإلل���زام أو المنع؛ مَ ْ
���ن أحب أن يصلي

إ
ل
ى
ا
ل
ع
ل
َ
م
ا
ني

أو يزك���ي أو يترك الحرام فهو إنس���ان
يعرف مصلحة نفس���ه ،ومن لم يفعل

ة

فال يصلح أن نلزمه أو نمنعه؛ ألن هذا
شأن بينه وبين ربه).
هذا فحوى ما س���معته في س���ياق
حديثنا الودي مع س���ائق األجرة الذي
تك���رم بإيصالنا ذات يوم ،ث���م فارقته،
وقد آذتني هذه الجمل���ة كثيرًا ،ال ألني
أس���معها للم���رة األول���ى ،فمؤدَّ اه���ا
متكدس في المقروء والمس���موع ،لكن
الم���ؤذي فيه���ا أنها تص���در من رجل
معنى حاضرًا
وتترجم
الشارع العادي،
ً
ِ
بقوة ف���ي الثقاف���ة الش���عبية لعالمنا
العربي واإلسالمي.
إذا كان���ت األوام���ر الش���رعية غير
ُم ِلزم���ة ،والنواهي غي���ر ممنوعة ،فإن
الس���ير على هذا الطري���ق يوصلك إلى
العلماني���ة ،وإن َل َعن َتها وب ََص َ
بوابة َ
قت
عليها؛ فالعلماني���ة تعني فصل الدين
ع���ن الدول���ة؛ بمعن���ى ع���زل األحكام
الش���رعية ع���ن أن تك���ون مؤث���رة في
ع���ام ُملزم للناس ،وحين تكون
نظام
ٍّ
ٍ
األحكام الش���رعية ش���أنًا خاص���ًا يُ حمَ د
تعرض لتارك���ه ،وليس لها
فاعل���ه وال يُ َّ
تع ُّلق بنظام أو س���لطة فنحن بهذا في
وسط باحة َ
العلمانية.
ف��ه��د ب���ن ص����احل ال��ع��ج�لان
fsalehajlan@hotmail.com
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إن إس���قاط (اإللزام) و (املنع) من األحكام الش���رعية هو
من مفاصل النزاع مع الفكـر ال َعلْمـاني؛ فالفلس���فة ال َعلْمانية ال

وجت���د في كتاب الل���ه  -تعالى  -ثن���ا ًء عظيماً على هذه
اس َت ْأ ُم ُرونَ بِال َْـم ْع ُر ِ
وف َو َت ْن َه ْونَ َعنِ
األمة{ :كُ ن ُت ْم َخ ْي َر ُأ َمةٍ ُأ ْخرِ َج ْت ِلل َن ِ

فرض لهذه األحكام
يؤث���ر على اآلخرين وال يترتب عليه من ٌع أو
ٌ

ُم ْص ِل ُح���ونَ } [هود ]١١٧ :وقد فس���رها النبي  #في جوابه عن

متانع من حضور الطاعات وترك املنهيات العتبارات دينية لدى
الناس ،بل إنها قد حتمي ذلك وحترس���ه ،ما دام شأناً خاصاً ال
وإعالء لها إلى مقام التقنني واإللــزام ،وهــو ما س���يؤدي إلى

تعطيل األحكام الشرعية عن القيادة واحلكم؛ وإن كانت حاضرة

في الوجود ملن أحب.

وسنة رسوله
إن األوامـر والنواهــي الشرعية في كتاب الله ُ

 #متجهــة إلى الفــرد واملجتمــع ،ومتعلقــة بخــاصة املسلــم
ونظام���ه الذي يحكمه؛ فاملس���لم حني يقرأ قول���ه  -تعالى :-
الصال َة َوآ ُتوا ال َزكَ اةَ} [البقرة .]٤٣ :وقوله  -س���بحانه
يم���وا َ
َ
{و َأ ِق ُ

الس���ا ِر َق ُة فَا ْقطَ ُعوا َأ ْي ِد َي ُه َما} [املائدة ،]٣٨ :وقوله -
َ :الس���ارِقُ َو َ
{و َ
{وال َت ِ
نك ُح���وا َما َن َك َح آ َبا ُؤكُ م ِم َن ال ِن َسا ِء} [النساء]٢٢ :
سبحانه َ :-

ف���إن هذا اخلطاب متجه للفرد بأن ميتث���ل أوامر ربه ويتجنب
نواهيه ،ومتجه أيضاً للمجتمع ليحكم مبا يريد رب العاملني منه،
ولم يكن أحد من السابقني يظن أن هذا اخلطاب متجه للفرد،

وأما اجلماعة فشيء آخر.

إن التفكي���ر به���ذه الطريقة إمنا هو من رواس���ب التأثير

لكثير منهم
ال َعلمان���ي املكثف في عقول الناس؛ حيث أح���دث
ٍ
َح ْمل أوامر الش���ريعة ونواهيها على الشأن اخلاص للفرد فقط

دون النظام واملجتمع.

ال ُْـم َ
نكر} [آل عم���ران .]١١٠ :وقد أعطاها الله أماناً من الهالك
{و َما كَ انَ َر ُب َ
ْ���م َو َأ ْه ُل َها
ما دام���ت ممتثلة لهَ :
���ك ِل ُي ْه ِل َك ا ْلق َُرى بِظُ ل ٍ
س���ؤال زينب بنت جحش  -رضي الله عنه���ا « :-أنهلك وفينا
الصاحلون؟ قال :نعم! إذا كثر ا َ
خل َبث»( .

وبقوله « : #والذي نفسي بيده! لتأم ُرنَّ باملعروف ولتنه ُونَّ
عن املنكر ،أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه
فال يستجاب لكم»( ؛ فانتشار ا َ
خل َبث سبب لهالك الناس حتى
الصاحلني منهم ما دام وجودهم لم يكن سبباً للتقليل من اخلبث
الذي لن يكون إال باإللزام واملنع.

كما بني النب���ي  #مراتب هذه اخليرية فجعل (اإللزام) و

(املنع) هو أول هذه املراتب وأعالها ،فقال « :#من رأى منكم
منكراً فليغيره بيده ،فإن لم يس���تطع فبلس���انه ،فإن لم يستطع

فبقلبه؛ وذلك أضعف اإلميان» .
( 

وإذا زال (اإلل���زام) بأوامر الل���ه و (املنع) عن مناهي الله
لم يكن ثَ��� َّم ميزةٌ لهذه األمة إال مجرد أن تفعل املعروف وتترك
املنكر ،وإذا َح ُس���ن أم ُرها نصحت بال���كالم من غيـر نظام وال

إلزام وال س���لوك عام ،وليس في هذا ميزة يُفتَخَ ر بها؛ ألن فعل
املعروف ونُص َح بعض الناس ب���ه تفعله كل األمم واحلضارات،
فأي شيء مييز أمة محمد #؟

ال أدري كيف يتعامل هذا التفكير مع العقوبات الش���رعية

ال شك – بعد هذا  -أن (اإللزام) و (املنع) سيكون باحلكمة
واملوعظة احلس���نة ،ولن يكون مر ُّده إلى آحاد الناس مطلقاً ،ولن

يستكثرونه على الش���ريعة إلى العقوبة احملددة ،وحتى األحكام

في حال ترتُّب مفسدة أعظم منه؛ فكل ذلك من القواعد الشرعية

احملددة ف���ي كتاب الله :ف���ي قطع يد الس���ارق وجلد الزاني
والق���اذف؛ فاحلكم هنا جت���اوز مجرد اإلل���زام أو املنع الذي

التي لم تَرِ د الشريعة بعقوبات محددة لها هي من اجلرائم التي

ينالها (التعزير) بحسب حال الذنب وصاحبه والعوارض احملتفة
ب���ه؛ فاألوامر والنواهي ال تقف فقط عند حد اإللزام واملنع ،بل

تصل إلى حد العقوبة؛ وهو أمر أعلى من مجرد اإللزام.

وأعلى من هذا كله ،أن الله  -تعالى  -قد أمر بالتحاكم إلى

{و َمن
ما أنزل ،ووصف املس���تنكفني عنه باألوصاف العظيمة َ
���رونَ } [املائدةُ { ]٤٤ :ه ُم
ل ْ
َ���م َي ْح ُكم بمِ َا َأن َزلَ اللَ��� ُه َف ُأ ْو َل ِئ َك ُه ُم ال َْكا ِف ُ
الظَ ا ِل ُـمونَ } [املائدة ]٤٥ :وهو ما يفهم منه ك ُّل مس���لم أن أحكام
الش���ريعة أحكام قضائية ُعليا ملزمة ،وأن ا ُ
حلكم بها والفصل
بني الناس بنا ًء عليها من قطعيات الشريعة ،ومن ينفي (اإللزام)

و (املنع) كيف يستقيم على فهمه وجود حكم بغير ما أنزل الله؟
وما دامت األوامر والنواهي شأناً خاصاً ،ما فائدة احلكم إذن؟

يطالَب اإلنسان بشيء من ذلك في حال الضعف وعدم القدرة ،أو
املس���تحضرة في هذا املقام ،وهي من مكمالت أصل اإللزام في

الشريعة ،وال يجوز أن تُ َّتخَ ذ أداة لتكسير هذا األصل.
أعرف جي���داً أن صاحبنا حني قال هذه اجلملة لم يقصد
حقيقتها ولم يدرك لوازمها ،وأجزم أنه سيتعوذ بالله ويستغفره

من مثل هذا القول في مواطن أخرى ،لكن هــذا ال يعني التهاو َن

مع مثل هذه املفاهيم؛ ألن استمرار حضورها مع ضعف البيان
يعطيها الوقت للبقاء والتمدد وشق أخاديد االنحراف في عمق
املجتمعات املس���لمة؛ لتنساب بهدوء – من حيث ال نشعر  -في
طريقها إلى ال َعلمانية.

(  أخرجه البخاري في كتاب املناقب ،باب عالمات النبوة في اإلسالم ،برقم ،3403 :ومسلم في
كتاب الفنت وأشراط الساعة ،باب اقتراب الفنت وفتح ردم يأجوج ومأجوج برقم.7418 :
(  من حديث حذيفة  -رضي الله عنه  -أخرجه الترمذي وحسنه في كتاب الفنت ،باب
ما جاء في األمر باملعروف والنهي عن املنكر برقم ،2169 :وحسنه األلباني.
(  أخرجه مسلم في كتاب اإلميان ،باب :بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان ،برقم.186 :
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ال� ُ
�وق المسجد
�ك � ُن��س ال��ي��ه��ودي��ة ت��ط� ِّ
األقصى
ندوة

المسجد األقصى ومخططات التخريب
والتهويد والسياسة :قراءة توثيقية
د .مصطفى عطية جمعة

حقيقة زي���ف ال��خ�لاف األم��ري��ك��ي
الصهيوني حول القدس
د .عدنان أبو عامر

األقصى في خطر!...
افتت��اح كنيس اخلراب ي��وم اإلثن�ين 1431/3/2هـ املوافق
2010/3/15م كان استفزازًا للمرابطني يف بيت املقدس ،وحتديًا
صارخًا ملش��اعر مجيع املسلمني .وقد أقر االحتالل الصهيوين
بن��اء هذا الكنيس يف ع��ام 2001م ،وبدأ البناء يف عام 2006م،
ومت االفتت��اح يف عام 2010م ،وطوال هذه املدة واملس��لمون يف
غفلة مطبقة.
تط��وق األقصى؛
ه��ذا الكني��س واح��د من مائ��ة كني��س
ِّ
فحم��ى التهويد جتتاح األرض الفلس��طينية عمومًا ،ومدينة
َّ
القدس خصوصًا ...واهلوية اإلس�لامية مستهدفة  ،واجلذور
احلضارية والتارخيية مستهدفة ،واملقدسيون مستهدفون...
ِ
متعدد األبع��اد ،وليس
متكام��ل،
صهيوين،
مش��روع
إنن��ا أمام
ٍ
ٍ
ٍ
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جم��رد أعمال اس��تفزازية حمدودة يقوم هب��ا بعض املتطرفني
اليه��ود ،وهذا م��ا يؤكده ب��ن غوريون عندما ق��ال( :ال قيمة
إلسرائيل بدون القدس ،وال قيمة للقدس بدون اهليكل).
��دم املس��جد
إن اليه��ود
وه ْ
ج��ادون يف مش��روع التهوي��د َ
ُّ
ف��رط كث�ير م��ن الع��رب واملس��لمني يف هذه
األقص��ى ،ولئ��ن َّ
نتوج��ه بكل إكب��ار وتقدي��ر للمرابطني على
األمان��ة؛ فإننا
َّ
ِّ
ونذكرهم بقول احلق  -تبارك وتعاىل :-
هذه الثغر العظيم،
َاخ َش ْ���و ُه ْم َف َزا َد ُه ْم إ َميا ًنا َو َقالُوا
اس َق ْد َج َم ُعوا ل َُك ْم ف ْ
اس َّإن ال َّن َ
ين قَالَ َل ُه ُم ال َّن ُ
{ا َّل ِذ َ
���ب َنا ال َّل ُه َو ِن ْع َم ال َْو ِكيلُ  )#١٧٣#فَان َقل َُبوا ِب ِن ْع َمةٍ ِّم َن ال َّل ِه َوف َْض ٍل َّل ْم مَ ْي َس ْس��� ُه ْم ُسو ٌء
َح ْس ُ
إنا َذ ِل ُك ُم َّ
َوات ََّب ُع���وا ر ِْض َوانَ ال َّل ِه َوال َّل��� ُه ذُو ف َْض ٍل َع ِظ ٍيم  )#١٧٤#مَّ َ
ان ُيخَ ِّو ُف
���يطَ ُ
الش ْ
َأ ْو ِل َي َاء ُه فَال تَخَ افُو ُه ْم َو َخاف ِ
ني} [آل عمران.]١٧٥ - ١٧٣ :
ُون إن كُ ن ُتم ُّم ْؤ ِم ِن َ

[ ملف العدد ]

ُ
تطوق املسجد األقصى
الك ُنس اليهودية ِّ
ن���������������دوة

لقد تس���ارعت في اآلونة األخيرة أعمال التهويد في مدينة القدس ،وبات المس���جد األقصى المبارك مهددًا بشكل مباشر بالسقوط.
واستش���عارًا من ^ لواجبها تجاه أولى القبلتين وثالث المس���اجد التي ُت َشدُّ إليها الرحال ،وضربًا منها بسهم في نهضة األمة وبناء
وعيها أقامت ندوة استضافت فيها ث َّل ًة من خيرة أبناء فلسطين الطاهرة ،وهم( :الشيخ الدكتور عبدالغني التميمي رئيس رابطة علماء
فلسطين في الخارج ،والدكتور زيد عمر الباحث والمتخصص في الشأن الفلسطيني ،واألستاذ سمير سعيد الباحث في الشأن الفلسطيني
أيضًا) في محاولة لتجلية الصورة وإماطة اللثام عن ممارس���ات الصهاينة الرامية إلى اقتالع الوجود الفلس���طيني المس���لم من مدينة
القدس ومسجدها المبارك؛ فكان لها مع فضيلتهم هذا الحوار.

^ :احلم��د هلل رب العامل�ين والصالة والس�لام على

أش��رف األنبي��اء واملرس��لني ،وبع��د :بداي��ة نتوجه إىل
فضيلة الش��يخ الدكتور عب��د الغين التميم��ي :ما قصة
التهويد اليت بدأت تظهر بقوة يف اآلونة األخرية؟ وهل
القضية متعلق��ة بنتنياهو فقط؟ أم من املمكن أن تتغري
بتغير السياسات الصهيونية؟
األحوال
ُّ

 الدكتور عبد الغين التميمي:
احلمد لله رب العاملني والصالة والس�ل�ام على أشرف
األنبياء واملرسلني نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني:
إنن���ا فع ً
ٍ
تهويد ماكرة ،لك���ن التهويد لم
ال نعيش قص���ة
يبدأ من���ذ اليوم ،ولم يبدأ منذ نكبة عام 1967م ،بل التهويد

مش���روع يضرب بجذوره في عم���ق التاريخ وما هو أبعد من
ذلك؛ فمنذ مؤمتر بال في سويسرا وأنظار اليهود والصهاينة
تتجه إلى هذه األرض املباركة وترسم لها املشاريع التي ميكن
أن تغي���ر في بنيتها اجلغرافية والس���كانية والثقافية ...فلن
يغم���ض لليهود عني ،ولن يهدأ لهم ب���ال حتى يواصلوا مثل
هذه املشاريع.
^َّ :
لعلن��ا نركز على بعض معامل هذا التهويد حىت
بينة.
تكون الدالئل واضحة واملعامل ِّ

 األستاذ مسري سعيد:
ً
هناك مخططات صهيوني ٌة جتاه فلسطني عموما والقدس
خصوصاً تعود إلى ما قبل عام 1948م ،وهي تتوزع في جوانب
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متعددة ،منها :تهويد األرض ،وتهويد اإلنسان ،وتهويد الهوية،
وتهويد املقدس���ات .ويضاف إلى هذه القضايا األربع أيضاً
السعي إلى (أس���رلة!) املجتمع الفلسطيني ،وعبرنة الثقافة؛
فمع بداية احتالل اليهود لفلسطني ُعنِي الصهاينة بتحويل ك ِّل
ميت لليهود ب ِ
ِصلة؛ فعمدوا
َم ْعلَم تاريخي إس�ل�امي إلى شيء ُّ
إلى املدن والقرى الفلس���طينية املس���لمة وكذلك املقدسات
اإلسالمية كاملساجد  -مث ً
ال  -وعلى رأسها املسجد األقصى
املبارك ،وبدؤوا مبش���روع التهويد؛ وذلك بتحويل األس���ماء
العربية اإلس�ل�امية إلى تس���ميات يهودية؛ فأس���ماء املدن
والش���وارع والطرق واألماكن واحلدائق كلُّه���ا بدأت تتحول
إلى أس���ماء يهودية ،وإذا أردنا اس���تخدام لغة األرقام فإننا
نقول :إن ما تعرضت له القدس في الزمن املاضي من تهويد
املصطلحات يصل تقريباً إلى  1200مصطلح وكنا نس���تكثر
هذا العدد؛ إال أننا فوجئنا في ش���هر رمضان عام 1430هـ
بحجـم املصطلحات التي ج���رى تهويدها في مدينة القدس
في وس���ائل اإلعالم؛ حيث وصلت إلى أربعـة آالف مصطلح
ُغ ِّيرت لصالح اليهود.
وأريد أن أن ِّبه هنا إلى مسألة ها َّمة وهي أن في فلسطني
مشروعني :املشروع األول :مشروع التهويد ،واملشروع الثاني:
مش���روع التثبيت أو املضاد للتهويد في داخل منطقة القدس
عموماً .ومشروع التهويد يركز على جانبني أيضاً:
 - 1موضوع تهويد الثقافة في املجال الديني وفي مجال
املعالم ...ونحوها.
 - 2تهويد الهوية املتعلقة بالقدس.
^ :لك��ن ه��ل مثة ارتب��اط ب�ين الوضع السياس��ي
والديين داخل الكيان الصهيوين وبني التهويد؟

 الدكتور زيد عمر:
يب���دو أنه من الصعب الفصل ب�ي�ن ما يحدث اآلن في
القدس احملتلة من إج���راءات التهويد وبني الوضع الداخلي
للكي���ان الصهيوني .إن هذا ال���ذي يحصل اآلن هو جزء من
ص���راع البقاء ،وال���ذي يتابع تصريحات الق���ادة واملفكرين
الصهاينة يخرج مبجموعة من احلقائق اخلطيرة؛ ففي لقاءٍ مع
مجموعة من أساتذة اجلامعات ورجال السياسة والعسكريني
الصهاين���ة اتفقوا على أن أخطر م���كان على اليهود هو في
إس���رائيل نفسها ،واتفقوا كذلك على أن مجموع ًة كبيرة مما
كانوا يظنونه حقائق على مدى خمس�ي�ن سنة تبينَّ لهم أنها
أوهام ،بل نالحظ اآلن أنه بدأت تُنَا َقش مسألة بقاء إسرائيل
علناً في جلس���اتهم واجتماعاتهم ومؤمتراتهم؛ لذلك كان من
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خالص وطوق جناة من هذا املأزق؛
الضرورة البحث عن حبل
ٍ
وما تهويد القدس إال محاولة للفت انتباه جميع اليهود إليها
واعتبارها قضية فوق كل القضايا لعل ذلك يس���هم في زيادة
ارتبـاط اليهـود بفلس���طني؛ ألن املجتمـع الصهيـوني  -كما
ال يخفى علـى اجلميع  -يتكـون مـن أكثـر من مئـة جنس���ية،
وفيه ما يقرب من خمس���ة وخمس�ي�ن لغة .وهـذا املجتمـع
ٍ
ارتكاز تدور حولها هذه
راب���ط ونقطة
اخلليـط ال بد له من
ٍ
املجموعات املتفرقة ،املختلفة في كل شيء؛ لذلك وجدوا أن
(القدس وإسرائيل والهيكل املزعوم) الذي يبحثون عنه ممكن
أن ي���ؤدي هذا الغرض؛ كما أن القدس مبس���جدها املبارك
جتمع املسلمني على اختالف وجهات نظرهم ،يريد اليهود أن
يجعلوا محل املسجد األقصى كنيساً يقوم بالدور نفسه داخل
املجتمع الصهيوني.
صـح���ت هذه التحليـالت ف���إن تهـويد القدس
وإذا ما
َّ
ال يرتب���ط بحكـومة وال بزمـن وال بتقلُّبـ���ات ،بل هـو قـرار
حاسـم ،ولـ (بن غوريـون) كلمـة مشهورة تدل على اسـتيعابه
ملا ذكرنا؛ حيث يقول( :ال معنـى إلسرائيل بدون القـدس ،وال
معن���ى للقـدس بدون الهيكـل) إنهـا الفكـرة نفس���ها؛ فهو ال
يتصور أن تكون هناك إس���رائيل بدون القدس؛ إلنه ال ميكن
أن يجمع كل هذا اخلليط وكل هذا الشتات بدون القدس.
حت���ى العلمانيون في املجتم���ع الصهيوني يختلفون عن
علمانيي املجتمعات األخرى؛ فهم يوظفون الهيكل واألقصى؛
لعلمه���م بأن له دوراً كبيراً ف���ي تثبيت اليهود في هذا البلد؛
ألن هناك عدداً كبيراً منهم ما يزال يعتبر نفس���ه غريباً على
هذه املنطق���ة؛ وإزالة هذه الغربة إمن���ا تتحقق حينما يقال
ل���ه :إمنا نغبطك بتراث أجدادك ال���ذي يتجاوز عمره أربعة
آالف س���نة .فإذا أخذنا ذلك بعني االعتبار فسنعلم أن هذه
اإلجراءات ليست مرتبط ًة بواقع آني ولن حتول دونها قرارات
أو اعتراضات؛ ألن االعتراض عليها هو اعتراض على وجود
إس���رائيل في األصل؛ ومن هنا ينبغي أن ننطلق في احلديث
عن مثل هذه الظواهر.
 الدكتور عبد الغين التميمي:
املش���روع الصهيوني في املنطقة بدأ يتآكل؛ وهذا ليس
كالماً ش���اعرياً وال بعيداً عن الواقع ،وإمنا هو كالم مأخوذ
من واقع هذا املش���روع الصهيوني الذي بدأ بشعار :إسرائيل
الكبرى متتد من النيل إلى الفرات .وجعلوا هذا على َعلَمِ هم
مقدس عندهم وهذا املشروع كان
وعلى ُع ْملَتِهم؛ فهو ش���عار َّ
بالنسبة لهم أمراً ال يقبل النقاش؛ فأين اآلن مصير إسرائيل

الكب���رى اآلن؟ إنهم في خوف على بقائه���م ،وبدل أن متتد
أطماعهم م���ن الفرات إلى النيل في ه���ذه األرض الكرمية
املباركة ب���دؤوا يقيم���ون حولهم ا ُ
جل ُدر واألس���وار ،وبدؤوا
يتقوقعون ويتقلصون إلى حدٍّ كبير؛ وهذا يشعرنا بأن املشروع
الصهيوني بدأ يتآكل وأنه ال مستقبل له في هذه املنطقة.
^ :فضيل��ة الدكتور عبد الغ�ني  -حفظك اهلل -
إن م��ن أظهر معامل التهوي��د يف األرض املباركة قضيتني

رئيستني ،مها:

القضية األولى :ما يتعلق بتهجير املقدس���يني ،ومصادرة
أراضيه���م ومنازلهم ،ومصادرة املزارع وطرد الفلس���طينيني
منها.
القضية الثانية :ما يتعلق مبصادرة املس���اجد ،كاملسجد
اإلبراهيمي وقبل ذلك املس���جد األقصى ال���ذي ميثل أبرز
التحديات اخلطيرة التي تواج���ه أهلنا في األرض املباركة.
لعلنا نلقي الضوء على هاتني القضيتني.
 الدكتور عبدالغين التميمي:
أوالً :إن الضغط على الش���عب الفلسطيني؛ لتفريغ أكبر
َق ْدر من األرض من الفلسطينيني ،أهلِها الشرعيني ،يتمثل في
جميع اجلوانب (االقتصادي���ة ،والصحية والتعليمية ،)...إنه
ضغط ممنهج من أجل إجبار هذا الشعب الكرمي على الهجرة
واخلروج وتفريغ فلس���طني من أهله���ا؛ فهي محاوالت جادة
لقلعه م���ن جذوره والتأثير عليه ،وم���ن أمثلة ذلك أن بعض
ط�ل�اب اجلامعة  -مث ً
ال  -ميكثون في الس���نة الرابعة أربع
سنني أو أكثر؛ ألنهم ال يستطيعون أن يكملوا دراستهم بسبب
املظاهرات ،واحلواجز التي يقيمها العدو في طريقهم ،وبسبب
إغ�ل�اق اجلامعة بني احلني واآلخر ،وهكذا دواليك؛ فهو إذن
جزءٌ من مشروع كبير املقصود منه عصر الشعب الفلسطيني
من أجل أال يجد له ِخيار إال اخلروج من فلسطني.
وهنا يأتي واجب تثبيت الشعب الفلسطيني وجتذيره في
أرضه وهو حق منوط باألمة وواجب عليها بش���كل عام؛ ألنه
ال يجوز أن نبقى متفرجني على ما يقع للش���عب الفلسطيني:
من الظلم واالضطهاد والقتل والتشريد وغير ذلك.
ثانياً :تهجير اليهود قس���راً إلى فلس���طني وإجبارهم  -ولو
بالكيد واملكر والتفجيـر والقتـل وإثارت البـالبل  -على أن يهاجروا
إلى فلس���طني؛ وهم بهذا يريدون أن يحقق���وا نوعاً من التوازن
الدميوغرافي؛ ألنهم يرون الفلسطينيني يتناسلون ويتكاثرون كثرة
ٍ
أعداد كبيرةٍ ؛ إليجاد
ال ميكن اللحاق بها فيحتاجون إلى استقدام
شيء من التوازن الدميوغرافي في فلسطني.

ومن أس���باب حرصهم على هجرة اليهود إلى فلسطني،
مواجهة الهجرة املعاكس���ة من فلسطني التي ص ِّورت لليهود
على أنها أرض الس���من والعسل ،وأنها العش الهادئ اآلمن؛
ف���إذا هي عكس ذلك متاماً؛ إذ ب���دأت أحوالهم االقتصادية
تسوء وكذلك األحوال األمنية ،رغم محاوالتهم إشعا َر شعبهم
أنهم في أمان واطمئنان.
األس��تاذ مس�ير س��عيد :لو اس���تخدمنا لغة األرقام
واإلحص���اءات في ما يتعلق باملجال الدميوغرافي فس���نجد
حقيقي لليهود ف���ي الداخل يتمثل باجلانب
أن هن���اك حتدٍّ
ٍ
الدميوغراف���ي والتعداد الس���كاني؛ فعلى س���بيل املثال في
عام 1973م أصدر اليهود قانوناً يحدد نس���بة الفلسطينيني
ف���ي مدينة القدس بـ  ٪ 22فقط؛ وحتى ه���ذا التـاريخ لـم
يس���تطع اليهود أن يحققـوا هذا الرقـم ،بل ما زالت نس���بة
الفلسطينيني حتى هذا اليوم تساوي  ٪ 35من نسبة السكان
ف���ي منطقة القدس .واملقصود بالقدس :القدس الش���رقية
باإلضافة إلى املدينة داخل اجلدار وخارج اجلدار باإلضافة
إلى البلدة القدمية وما يحيط بها.
ففي داخل البلدة القدمية كان تعداد الفلس���طينيني في
عام1990م  32ألف نسمة ،وبس���بب املمارسات الصهيونية
القمعي���ة وصل العدد اآلن إلى  21ألف نس���مة ،وفي داخل
املس���جد (داخل احلدود اجلغرافية للجدار اجلديد) يوجد
عندنا  230ألف فلس���طيني وفي خ���ارج احلدود أيضاً 230
ألف؛ أي هناك  460ألف فلس���طيني في القدس وضواحيها
ف���ي حني وصل عدد اليهود ف���ي منطقة القدس  -مبا فيها
الغربية طبعاً  650 -ألف يهودي؛ إذاً ما زالت النس���بة تراوِ ح
عند  ٪ 35على األقل من نسبة الشعب الفلسطيني.
وق���د اتخ���ذ اليهود عدة مس���ارات من أج���ل املوضوع
الدميوغرافي:
املسار األول :هو مسار املستوطنات وتكثيف االستيطان
في منطق���ة القدس :حيث عملوا ثالثة أحزمة اس���تيطانية
يهودية في منطقة القدس :من اجلنوب ،ومن الش���رق ،ومن
الش���مال؛ ألجل إحالل اليهود مكان الش���عب الفلسطيني؛
فسلبوا األرض وبَنَوا املستوطنات وزادوا عدد السكان اليهود
في املنطقة.
وثم���ة أمر آخر يتعلق باملس���احة اجلديدة داخل اجلدار
البالغة  289كم2؛ حيث أخذ اليهود منها ما يقارب  163كم2
للمس���توطنات؛ فمن  289كم 2يوجد  163كم 2مس���توطنات
حلش���د اليهود ف���ي املنطق���ة .ومقابل هذا ملا م���د العدو
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الصهيوني اجلدار وأدخل مس���توطنة (معاليه أدونيم) أخذ
من مساحة الضفة الغربية  163كم 2احتالالً مقابل  163كم2
تلك التي وضعها في املس���توطنات ويسكن املستوطنات 270
ألف صهيوني.
املس���ار الثاني :الترويج ملدينة القدس واعتبارها مركزاً
س���كنياً يهودياً :إن املس���ـتغرب في املعـادل���ة اليهـودية أن
القـدس طـاردة لليهـود! مـع أنه يجـب أن يكـون العكـس! إن
اليهـ���ود ال يحتملـون أن يقعـدوا فيها إال املتطـرفون؛ لـذلك
هـم يجبـرون كل الرحالت اليهودي���ة التي تأتي من اخلارج
ومن الداخل بأن يتوجه  ٪ 10ممن فيها إلى القدس ومع ذلك
يهربون منهـا؛ فقـد بلغـت الهجرة الس���لبية من القـدس من
عام 1980م إلى عـام 2005م  105آالف مس���ـتوطن يهـودي
خرج���وا منهـا؛ وعلـ���ى الرغـم من كـل هـ���ذه اإلجــراءات
واملستوطنات واألموال ال يأتي املستوطنون إليها.
املس���ار الثالث :ه���و اجلدار
الفاصل الذي يهدف إلى أمرين:
أوالً :ض��� ُّم املناط���ق والكثافة
السكانية اليهودية إلى القدس.
ثانياً :ع���زل املناطق والكثافة
السكانية الفلس���طينية إلى خارج
القـدس؛ حتـى يكون هناك تعـادل
تفضل به
دميوغراف���ي وهو م���ا َّ
األساتذة قبل قليل.
املسار الرابع  -وهو أخطرها
 (التهجير) :إن سياس���ة الصهاينةفي تهجير الس���كان الفلس���طينيني من منطقة القدس تقوم
على محورين:
التهجير الفردي :ويكون عن طريق س���حب ما يس���مى
بالبطاقة الزرقاء؛ وهي عبارة عن هوية إقامة .وحتى تكتمل
الصورة أقولَ :و ْف َق اتفاقية وادي عربة فإنه ال يحق للمقدسي
أن يأخذ جواز السفر األردني ،و َو ْف َق اتفاقية أوسلو ال يحق
للفلس���طيني املقدسي أن يأخذ جواز سفر فلسطيني .هذان
شرطان على ٍّ
كل من السلطة الفلسطينية واألردن ،والبديل أن
يأخ���ذ البطاقة الزرقاء؛ فال يعا َمل على أنه أردني وال يعا َمل
على أنه فلس���طيني وأيضاً ال يعا َمل على أنه (إس���رائيلي)؛
ولذلك فإن املقدس���ي يعاني معاناة خطيرة جداً في منطقة
الق���دس؛ حيث بدأ اليهود أيضاً بس���حب اإلقامة؛ فمن عام
1967م إل���ى ع���ام 2006م بلغ عدد اإلقام���ات والبطاقات
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املسحوبة  6396بطاقة من منطقة القدس وفي املقابل هناك
 105آالف يهودي هاجروا منها.
التهجير اجلماعي :ويتضمن إعطاء إخطارات ألصحاب
البيوت ملغادرتها؛ وفي ع���ام 2000م بلغ عدد العقارات التي
ُس���لِّمت إخطارات لكي يغادرها أهلها  174عقاراً مع األخذ
باالعتب���ار معنى كلمة عقار؛ إذ ليس معناه���ا بيتاً فقط ،بل
ممكن أن يكون عمارة أو س���وقاً وقد يك���ون مجموعة أبنية
أو بن���ا ًء واحداً لكنه مجموعة ش���قق ،ويتوزع الـ  174عقـاراً
على خمس���ة أحياء ،هي :حي البس���تان الذي صارت حوله
الضج���ة اإلعالمية في بداية عام 2009م ،وحي العباس���ية،
والش���يخ جراح ،وكذلك الطور ،واحلي الشمالي لتلك البلدة.
إن املوضوع الدميوغرافي موضوع خطي ٌر جداً ،ومعت َمد اليهود
عليه في ما يتعلق بتهويد القدس.
^ :املس��جد األقصى هو رأس احلربة يف مش��روع
التهوي��د؛ فم��ا أب��رز التحديات
اليت تواجه املسجد األقصى؟

 الدكت��ور زي��د عمر :إن
م���ن أبرز التحدي���ات التي تواجه
املس���جد األقصى َج ْه ُل أهله به؛
فبع���ض املس���ملني لي���س لديهم
معلوم���ات واضح���ة وصريح���ة
ووافية عن شرف املسجد األقصى
ومكانته ،وإذا كان اإلنسان عد َّو ما
يجهل فإنه  -عل���ى أقل تقدير -
ال يتحمس للمسجد األقصى ،وقد
ال يس���تحضر مظاهر اخلطورة التي يتعرض لها؛ وذلك من
خالل إيهام الصهاينةِ
الناس بأن هذه اإلجراءات جتري خارج
َ
إطار املس���جد األقصى؛ ألن كثيراً من املس���لمني ال يعلمون
أن مس���احة املسجد األقصى  144.000م2؛ فحني يغيب عن
باله ذلك ويرى املس���ج َد قائماً بذاته ،فإنه سيعتقد أن هذه
اإلج���راءات بعيدة عنه ،وأنه ما زال بخير ...وهذه مس���ألة
ينبغي أن نتنب���ه لها؛ فحني نقول :املس���جد األقصى؛ فإننا
تقدر بـ 144.000 :م2؛ ولذلك فإن كثيراً من
نعني مس���اح ًة َّ
إج���راءات التهويد التي بدأ بها اليه���ود م َّر بها الناس مروراً
عابراً ،بل لم يُتن َّبه لها ،بل أس���تطيع أن أقول :إنه بعد ثالثة
أيام من احتالل اليهود للمسجد األقصى عام 1967م بدؤوا
بتغيير معامله؛ حيث ُهدِ م حي املغاربة بعد ثالثة أيام ،وبعض
الن���اس ال يدركون مدى صلة هذا احلي باملس���جد األقصى

وأنه جزء منه .واملس���ألة التي ال بد م���ن االنتباه لها أن َّ
كل
هذه اإلجراءات التي جت���ري اآلن؛ إمنا جتري ضمن حدود
املس���جد األقصى ،واألخطر من ذلك أن كثيراً من إجراءات
التهويد ال تُ َرى؛ ألنها جتري حتت املس���جد األقصى؛ فهناك
أكثر من س���تني كنيساً يهودياً حتت املسجد األقصى ،وهناك
أيضاً ثمانية أنفاق؛ ولهذا يقول خبراء العمران :لو أن طائرة
خارقة جلدار الصوت مرت فوق األقصى فسينهار! ويبدو لي
أن هذه هي اخلطوة القادمة لليهود ،ولعل األخوين العزيزين
يوافقاني على ذلك؛ حيث سيجري تعريض األقصى إلى شيء
من االهتزاز فيصيبه تص ُّدع ،ومن ثَ َّم يُغلَق املس���جد األقصى
حرصاً عل���ى أرواح املصلني ،ويُ ْه َجر إلى فت���رة ،وبعد ذلك
يحصل ما يحصل؛ فأنا أمتن���ى أن ير َّكز على أن اإلجراءات
التي نالت املس���جد األقصى إمنا هي في صميمه وليس كما
يُت َو َّهم أنهم على مدى أربعني س���نة لم يصلوا إلى املس���جد
األقص���ى ،بل احلقيقة أنهم وصلوا إليه وبدؤوا بتغيير معامله
بعد ثالثة أيام من دخولهم إليه ،ولعل أخانا األس���تاذ سمير
يعطي هذا املوضوع مزيداً من التوضيح من خالل إيراد بعض
األرقام واحلقائق والتواريخ التي تؤكد هذه املسألة.
^ :أش��رمت آنفًا إىل األنفاق حتت املسجد األقصى،
فلعلنا نبسط احلديث حول هذا املشروع اخلطري.

 األستاذ مسري سعيد:
عطفاً على ما تفضل به الدكتور من تنبيهات مهمة ثمة
ما يتعلق بوصف املس���جد األقصى املب���ارك؛ فعندما يجري
احلديث عن املسجد املبارك يقال( :ساحات املسجد األقصى
املب���ارك ...واليهود يقتحمون س���احات املس���جد األقصى
املبارك )...إن هذه التس���مية املتداولة في وس���ائل اإلعالم،
علينا أن نستبدل بها كلمة (األقصى)؛ ألن اليهود يدخلون إلى
وساحات األقصى هي جزء من األقصى واملساحة
األقصى.
ُ
الت���ي تفضل بها الدكتور ( 144.000م )2حتوي مجموعة من
معالم الدولة اإلس�ل�امية العريقة التي احتضنت املس���جد،
وقبل ذلك ُوج���د فيه عـدد من األنبيـ���اء  -عليهـم الصالة
والسالم  -ومن ثَ َّم فنحن نتكلم عن سلسلة حضارية حقيقية
داخ���ل القدس وال يوجد أي أثر تاريخي لليهود حتت القدس
على اإلطالق.
ً
إننا عندما نذكر املس���جد األقصى فإننا حقيقة نتحدث
عن ستة مس���اجد :املس���جد القبلي ،واملس���جد املرواني،
واملسجد القدمي (وهو حتت املسجد القبلي) ،ومسجد النساء
في اجلهة اجلنوبية  ،ومصلى النس���اء .هذا إذا اعتبرنا قبة

الصخرة مسجداً ،وممكن نعتبره في القباب ،فنقول :مسجد
قبة الصخرة ،ثم مسجد البراق ،ثم املسجد الغربي هذه ستة
مساجد وبإضافة قبة الصخرة تصبح سبعة .وداخل املسجد
األقصى املبارك  15قب��� ًة وكل قبة لها محراب وكان العلماء
ف���ي الزمن املاضي يعلِّمون الن���اس حتت هذه القباب ثم إذا
نودي للصالة ٌّ
فكل يصلي في مكانه؛ التساع مساحة مسجد
األقصى املبارك ،وفيه أيضاً أبواب عريقة و  36مدرس ًة في
داخل مس���جد األقصى املب���ارك و  26مصطب ًة (واملصطبة
عب���ارة عن بقعة مرتفعة عن األرض مس���طحة ،كان يجلس
عليها طلبة العلم ،وهي ما زالت موجودة حتى اآلن).
إن األمة ال بد أن تعي جميع هذا الوصف وهناك معلومة
جديدة تضاف إلى ما تفضل به الدكتور في ما يخص ال ُكنُس
الس���تني نشرتها مؤسس���ة األقصى ألعمار املقدسات ،وهي
أن سـلطات االحتالل اإلس���ـرائيلي أصبحت تط ِّوق املسجد
األقص���ى بأكثر من  100كني���س يهودي وهو م���ا ن َّبه إليه
الش���يخ رائد صالح .وأشير هنا إلى مس���ألة هامة ،وهي:
ما املقصود بتهويد املس���ـجد األقصـ���ى املبارك؟ ولإلجـابة
عن هـذا الس���ؤال ال بد أن نفهم أن هناك عناصر أساسية
ثالثة للمسجد األقصى املبارك ،هي :أرض املسجد األقصى
املبارك ،وحدود املس���جد األقصى املبارك بزواياه األربعة مع
السور املوجود عليه ،والقبلة؛ فإذا ما قلنا :املسجد األقصى
املبارك ،فإن املقصود هو القبلة أي البقعة ثم احلدود املعروفة
واملشهورة على مدار التاريخ واملتوارثة من األنبياء ثم من ملك
إلى ملك إلى مل���ك إلى أن وصلت إلينا ،وهناك بحث علمي
صدر عن جامعة نابلس ألحد الباحثني املهندسني حتدث فيه
عن تطابق زوايا املسجد األقصى املبارك مع زوايا الكعبة مع
فارق احلجم؛ فإذا أخذنا انطالقاً من احلجر األس���ود خطاً
مستقيماً على اس���تقامة الركن الذي بعده فإننا سنصل إلى
املسجد األقصى املبارك مباشرة؛ وكما أن مكة منتصف العالم
كذلك املسجد األقصى املبارك منتصف مركز اليابسة.
أما بالنسبة ملوضوع التهويد فقد شمل املسجد األقصى
املبارك فوق األرض وحتت األرض ،بل حتى سماء القدس!
^ :كيف ذلك؟
 األستاذ مسري سعيد:
أثناء اتفاقيات أوسلو في عام 1993م حتدث الشيخ رائد
صالح وقال :اتصل بي أحد هؤالء األشخاص املشاركني في
املفاوضات ،فقال لي :يا ش���يخ رائد! انتبه فقد اتفقوا على
أن تكون األرض حتت املس���جد القبلي والسماء أيضاً لليهود
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ويبقى املبنى مع الفلس���طينيني هذا من عام 1994 - 1993
عما حتت األرض ،وأثناء البحث
فرجع الش���يخ رائد يبحث َّ
جاء أحد اآلثاريني الفلس���طينيني وقال للش���يخ :ع َّم تبحث؟
عما علم من خبر االتفاقية ،فقال :أنا أدلك
فأخبره الش���يخ َّ
ولكن بش���رط أن تكتم عني (هذه القصة سمعتها من الشيخ
ش���خصياً) .قال :فأتينا إلى بقعة في اجلدار نفسه فدفعها
الشاب؛ فإذا بها باب متطابق مع احلجارة ال ميكن أن يُكت ََشف
من فِ ْعل يهود .قال الشيخ :نزلنا بسرداب فاكتشفنا مسجدين:
املسجد املرواني حتت األرض وفيه آالف األطنان من التراب؛
إذ لم يُفتَتَح على مدار خمس���مائة س���نة ،واكتشفنا املسجد
القدمي حتت املسجد األقصى املبارك .واستطاع الشيخ رائد
 بفضل الله عز وجل  -خالل عامي (1996م و 1997م) أنينتهي من ترميم املس���جدين؛ املسجد املرواني استصلح منه
أربع آالف متر مربع ،ثم املس���جد القدمي اس���تصلحه أيضاً
وقامت بعض الدول بتزويده بالسجاد لكال املسجدين.
إن مخطط اليهود اآلن يقوم على ثالث قضايا وأرجو أن
ـما وصل اليهود إلى مرحلة ال يستطيعون
يُنتَبه لهذه جيداً :لَ َّ
فيه���ا الهدم لبناء الهيكل املزعوم ب���دؤوا يخططون بطريقة
أخ���رى للوصول إلى أهدافهم وذلك من خالل نهج سياس���ة
عزل املس���جد األقصى املبارك عن محيطه ،وبدؤوا يضعون
املخطط���ات املتعلقة به���ذه القضية؛ فأصدروا ما يس���مى
بالقدس أوالً ،وهي مذكرة يهودية اكتش���فت في عام 2007م،
تتحدث بالتفصيل عن موضوع تهويدِ كامل محيط املس���جد
األقصى املبارك وصوالً للخطوة الثانية ،وهي التقسيم.
واعتبر اليهود اليـوم أن قضية تقسـيم املسجد األقصى
ُّ
أخ���ف عليهم من الوص���ول إلى مرحلة اله���دم فلجؤوا إلى
سياس���ة اجلرعة جرع���ة؛ حتى يتلقى العـالم كله  -س���واء
املجتم���ع الدول���ي أو اإلقليمي أو العـربي أو حتى الش���عب
الفلسطيني  -الصدمة دون ردة فعل تُذكر.
 الدكتور عبد الغين التميمي:
هم طبعاً يضخمون املوضوع ويُظهِ ُرون أن املطلوب هد َم
املس���جد األقصى؛ بحيث يبقى الناس مهيئني نفس���ياً لهدم
ُّ
يخف عندهم موضوع التقس���يم
املس���جد األقصى ومن ثَ َّم
ٌ
محفوظ وما حصل له
أو التجـزئة وكـأن املس���جدِ األقصى
شيء.
تقدر بـ  400مليون دوالر
وكان اليه���ود قد رصدوا مبالغ َّ
أمريكي لتهـويد القـدس ،وأدخلـوا املنطقـة الشـرقية للقدس،
تلك التي لم تكن في املعادلة الصهيونية وال املنطقة اجلنوبيـة
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كذلك؛ حتـى يقومـوا بعمليـة عزل املسـجد األقصـى املبارك؛
فأدخلـوا ف���ي مخططهـم مقبـرة الرحمـ���ة (وهـي إحـدى
املقابر اإلس�ل�امية علـى س���ـور األقصـى كامـ ً
ال من اجلهـة
الشـرقية ،تبـدأ من اجلنــوب إلى الشـمال مسـطحها قرابة
نصـ���ت وثيقـة (القـ���دس أوالً) على أنها
18000م 2وقـ���د َّ
حديقـة توراتيـة .ولـم يتخـذوا اإلجـراء الس���ابق فـي مقبـرة
(مأمـ���ن اللـه) التـي كـانت مـوجـودة فـ���ي اجلهـة الغربيـة
مبعنى :أنهم نبش���وا القبور ،فثـارت ضجـة إعالمية ،فأبقوا
تصب التراب فوق القبور،
املقبرة كما هي وأخذت الناقـالت
ُّ
وبدؤوا يزرعـون فيهـا فـوق القبــور فأنشؤوا احلديقـة فــوق
القبـور ،ولـم ينبشوا قبـور الصحـابة أو القبـور املوجودة فـي
هـذه املنطقــة؛ أذن بدأت كــل سـياس���ـات اليهــود تختلـف
فـي ما يتعلـق مبوضوع املس���جد األقص���ى املبارك في هذا
اجلانب.
وفي ما يتعلق مبوض���وع ال ُكنُس فقد ذكرنا أن ثمة 100
ع���ال؛ فمث ً
ال كنيس
كنيس ،وكل كنيس يُفتَتَح على مس���توى
ٍ
سلس���لة األجيال املوجود حتت احلائط الغربي في املسجد
األقصى املبارك افتُتِح على يد (موشي كتساف) رئيس الدولة
ف���ي عام 2006م ،وهناك مجموعة ُكنُس أخرى موجودة منها
كنيس اخلراب الذي بدؤوا العمل به منذ عام 2001م بسياسة
اجلرع���ة جرعة إل���ى أن انتهى كنيس اخل���راب يوم اإلثنني
2010 /3/15م.
وهنا أن ِّبه إلى أن األنفاق شيء وال ُكنُس شيء آخر؛ فهناك
حفريات حتت املس���جد األقصى مع أنفاق ،وهناك حفريات
و ُكنُس .ومن خالل هذه ال ُكنُس بدؤوا يأتوا بالسياح من العالم
إلى داخل فلسطني ويقومون مبسح األدمغة ،وبدأت االقتحامات
اليهودية (وهي جزء من التهويد أيضاً)؛ إذن أحاطوا باملسجد
األقصى املبارك من ثالث جهات :الغرب واجلنوب والش���رق،
ورص���دوا ميزانية تقدِّر ب���ـ  400مليون دوالر ،مع مش���اركة
على مختلف املس���تويات :الكنيست ،رئيـس احلكـومة ،رئيس
الدولـة ،ولم يبـ��� َق إال التنفيـذ؛ وهم انتقلوا فع ً
ال من مرحلـة
التخطيـط التي كانت في عام 2007م إلى مرحلة التنفيذ اآلن.
هذا مختصر ما يجري في منطقة القدس اليوم.
عما يس��مى بقائمة
^ :لو َّ
حتدثنا بش��كل َّ
مفصل َّ
التراث اليهودي اليت يروج هلا اإلعالم الصهيوين؟

 الدكتور زيد عمر:
أو ُّد أن ال يس���تغرقنا احلديث التاريخي كثيراً وأن نربط
ٍ
ألس���تاذ صهيوني في علم
هذا األمر بالواقع؛ ففي دراس���ة

االجتماع في جامعة حيفا ،يق���ول« :احمليط الثقافي املغاير
لدولة إسرائيل يفرض عليها أن تبقي عدواً دائماً لها ،وبقاء
هذا العدو هو س���ر بقائها؛ وبنا ًء على ذلك ال بد من إشعار
املواطن اإلسـرائيلي أن له عـدواً دائمـاً في هـذه املنطقة.»...
باعتقادي أن هذه الفكرة أمنا تتحقق من خالل هذه اإلجراءات
التي جتري داخل املسجد األقصى؛ فاليهودي يعرف ما يعنيه
املس���جد األقصى للمس���لمني ،ومن ثَ َّم فأي إجراءات تنال
املسجد األقصى ،فستعني بالنسبة له مزيداً من العداوة في
العالم اإلسالمي والعربي ثم الفلسطيني احمليط به ،أيضاً.
ويقصد اليهود من هذه اإلجراءات املتتالية ،املتس���ارعة
ف���ي هذه األيام ب���ثَّ اليأس في نفوس املس���لمني ،وخاصة
الفلس���طينيني (أي :ليس لكم ش���يء في األقصى) ،وإبرا َز
وخفـض سقف التوقعـات في املباحثات التي رمبا قد
ق َّوتهم،
َ
جتري في املس���ـتقبل ،ومن هنا أعتق ُد أن هذه االستفزازات
التي يق���وم بها اليهود هي مقصودة في ح ِّد ذاتها وليس���ت
عرض���اً لإلجراءات .أقول ذلك لنعل���م أن اإلجراءات وردود
األفعال التي يتخـذها املجتمـع الـدولي ،واه ٌم َم ْن يعتقد أنه
س���ـيكون لها أثر إيجـابي على الفلسطينيني وعلى األقصى
وأنها ستح ُّد من هذا االندفاع اإلسرائيلي.
 األستاذ مسري سعيد:
متشياً مع سياس���ة اخلطى املتدرجة فإن اليهود يخترعون
أش���ياء جديدة وهذا يبدأ من املؤسس���ة السياس���ية ثم تعطى
للمؤسسة الدينية؛ فيقومون باإلفتاء والتسويغ؛ فإذا أرادوا شيئاً
قانونياً قدموه للجهة القانونية( ،سواء الكنيست اإلسرائيلي أو
احملكمة اإلس���رائيلية العليا)؛ فتقوم بس���نِّها كقانون ثم يكون
وقانوني
سياسي يخترع ،وحاخا ٌم يش ِّرع أو يفتري،
اإلعالن (أي:
ٌ
ٌ
وإعالمي يس��� ِّوق) .إنها رباعية يهودية تعمل اليوم في
يس��� ِّوغ،
ٌ
تسويق كل املشاريع الصهيونية ،ومنها قصة التراث اليهودي.
افتعال جديد
ما قصة التراث اليه���ودي؟ هي عبارة عن
ٍ
لش���يء جديد غيرِ موجود أص ً
ال بالنس���بة لهم؛ حيث بدؤوا
يقولون  -مث ً
ال  :-إن املكان الفالني تراث يهودي ،ومن خالل
ٍ
ع���دد من املدن واملناطق واألماكن.
هذا االدعاء قاموا بضم
وهذه السياس���ة ما هي إال مس���وغ للمؤسس���ة الصهيونية
السياس���ية أو الدينية؛ الختراع أش���ياء جديدة يلتف حولها
العال���م من أجل حتديد اله���دف والتقدم نحو هدم األقصى
وبناء الهيكل .هذا خالصة ما يقوم به اليهود.
وقائم���ة (التراث اليهودي) تضم َ 150معلَماً إس�ل�امياً،
وه���ذه القائمة موجودة لدى احلكومة اإلس���رائيلية ،وحاول

كثير من القِ طاعات ومراكز الدراس���ات البحث عن القائمة
حت���ى يعرفوا ما بداخلها ،فما وجدوها إال على مكتب رئيس
الوزراء ،وهي قائمة خاص ٌة سياس���ي ٌة بالدرجة األُولَى ثم بعد
ذلك ميكن أن تكون تراثاً وقائم ًة ديني ًة.
ماذا حتتوي ه���ذه القائمة؟ تضم ه���ذه القائمة أماكن
مقدس���ة :كاملسجد األقصى املبارك؛ حيث تقول القائمة :إن
س���ور البلدة القدمية جزء من التراث ،واملسج َد اإلبراهيمي
جزء من التراث ،ومسج َد بالل بن رباح في منطقة بيت حلم
عدوه جزءاً
جزء من التراث،
وحي س���لوان في داخل القدس َّ
َّ
من الت���راث اليهودي ،وكذلك اجلبال التي تقوم عليها مدينة
نابلس (جبل عيبال وجبل جرزمي) ع ُّدوها من التراث اليهودي
مبعنى أن القائمة ش���ملت ك ً
ال من :الضفة الغربية ،القدس،
املنطقة احملتلة عام 1948م ،ثم جاؤوا إلى بعض املدن ،مثل:
مدينة قيسارية ،وبيسان ،وعس���قالن ،واعتبروها جزءاً من
الت���راث اليهودي ،م���ع أن هذه البلدان تُع��� ُّد أقدم حتى من
الوجود اليهودي داخل فلسطني؛ فهي قدمية جداً للغاية ،من
ذلك أيضاً منطقة مرج ابن عامر التي تبدأ من عكا أو حيفا
ض َّم إلى
إلى أن تصل إلى جنني ثم إلى طبريا .هذا املثلث كلُّه ُ
التراث اليهودي مبا فيه منطقة حطني ومنطقة مج ُّدو (وهي
ما يعتقد اليهود أن معركة (هرمج ُّدون) ستكون في املستقبل
في هذا املكان) ،ثم هناك قلعة في منطقة يافا اسمها :قلعة
رأس العني ،ض ُّموها أيض���اً إلى هذه القائمة وغير ذلك من
املناطق ،ث���م القبور؛ حيث ضموا منطق ًة زعموا أن فيها قبر
النبي يوسف  -عليه الس�ل�ام  -وكذلك قبر (راحيل) زوجة
يوس���ف  -عليه السالم  -الكائن حول مسجد بالل (وللتنبيه
فإن هذا املكان ُدفِ ن في���ه أحمد عبـد العزيز املجاهد الذي
ُقتِل ع���ام 1948م في طريقه وهـو عائد م���ن القـدس إلى
اخلليل ثم إلى غزة لش���أن َّما) ،ثم املقابر اإلس�ل�امية التي
ض َّمت إلى التراث اليهودي.
تكلمنا عنها أيضاً ُ
وقرى ،ومساجد ،وقبوراً ومواق َع
إذن القائمة شملت مدناً،
ً
إلى غير ذلك؛ وكل ذلك حتت شعار :املواقع التاريخية .ومنها
ما يتعلق ب َكنِيس اخلراب الذي مت افتتاحه في 2010/ 3/15م
والذي ُع َّد أيضاً جزءاً من التراث اليهودي ،وتقول مؤسس���ة
األقصى :إن كنيس اخلراب مش���روع تهوي���دي من الدرجة
األولى ،وهو مرتبط ببناء الهيكل الثالث املزعوم ،وهو مشروع
وش���ركات استيطانية تابع ٌة لها.
تتبناه احلكومة الصهيونية
ٌ
وإن َّ
كل من س���اهم في هذا املش���روع من املتبرعني اليهود
كان يربط بني بنائه وكونِه خط���و ًة متقدمة في بناء الهيكل.
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لذلك س���يُعلَن عن قضية خطيرة ج���داً وهي :أول نقطة في
بناء الهيكل.
ولهذا الكنيس مزايا م���ن وجهة نظرهم :فهو يطل على
املس���جد األقصى وعلى قبة الصخرة ،وسيُغير َمعلَم القدس
الب���ارز (وهو املس���جد األقص���ى)؛ بظهوره أعل���ى من قبة
الصخرة ،ويكون أجم َل م���ن قبة الصخرة أيضاً .وهو كنيس
مق َّبب بالطريقة نفسها؛ ألن املنظر في داخل منطقة القدس
هو منظر أيوبي عباسي إسالمي بكل ما تعنيه الكلمة.
تعمدت
وم���ن القضايا املهمة أن احلكومة اإلس���رائيلية َّ
أن تضع رسم املس���جد اإلبراهيمي ومسجد بالل وغيره من
املواقع داخل الكنيس .وهكذا فإن كل ما س���بق ذكره متعلق
لألسف الشديد مبا يسمى :التراث اليهودي.
^ :مثة س��ؤاالن نتوج��ه هبما إىل فضيلة الش��يخ
عبد الغين التميمي  -حفظه اهلل :-
أو ً
ال :هل يتوقع فضيلته أن ُيس َت َ
نقذ املسجد األقصى

من خ�لال جترب��ة املفاوض��ات اليت م��رت عل��ى القضية
الفلسطينية؟
وثاني��ًا :م��ا املطلوب م��ن األم��ة إزاء ه��ذه التحديات
الكربى؟

 الدكتور عبد الغين التميمي:
أما بالنسبة للسؤال األول الذي تفضلتم به :فالواقع أن
املفاوضات أثبتت فشلها الذريع باعتراف أهلها وليس جتنياً
عليه���م ،بل هم اعترفوا بأن هذه املفاوضات على مدى اثنتي
عشرة َسنَة لم تؤ ِّد إلى شيء ولم تستنقذ من فلسطني شيئاً،
بل ما زالت اجلرافات واحلفارات وآلة املس���تعمر الصهيوني
تهضم األرض هضماً وتضم آالف الدومنات والهكتارات إلى
املستعمرات واملغتصبات وخاص ًة في األماكن اإلستراتيجية،
ويُبنَى عليها آالف الوحدات السكنية لشذاذ اآلفاق القادمني
من أطراف الدنيا؛ فلم ِ
يالحظ الش���عب الفلسطيني أن هذه
املفاوضات أَج َدت ش���يئاً ،و كلمة (شيئاً) أقولها هكذا نكر ًة
في س���ياق النقد :يعني مهما كان هذا الش���يء تافهاً ،فإنها
قدمته للش���عب الفلس���طيني ،بل عل���ى العكس من ذلك
ما َّ
هذه املفاوض���ات كان ثمنها القضاء على مقاومة الش���عب
الفلس���طيني ،ومحاولة تطبيع الش���عب الفلسطيني إلى حدٍّ
كبير جداً ،ومحاولة وإيصال���ه إلى مرحلة من اليأس يتوهم
عنده���ا أنه ال مجال وال ِخيار آخ���ر أمامه؛ أي :نفاوض ثم
نفاوض ثم نفاوض ...وهكذا .وأؤكد أن هذا ليـس جتنيـاً ،بل
هو الواقع على األرض ،وهو ما يعترف به أصحاب املش���روع
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المنظم��ات والمؤسس��ات اليهودي��ة
العاملة إلقامة الهيكل المزعوم
 - 1جماعة «غوش أمونيم».
 - 2منظمة «يشيفات أتريت كوهانين».
 - 3حركة االستيالء على األقصى.
 - 4مؤسسة الهيكل المقدس.
 - 5منظمة «سيودس شيسون».
 - 6مجموعة «أل هار هشام».
 - 7جماعة أمناء جبل الهيكل.
 - 8منظمة «بيتار».
 - 9حركة «إعادة التاج لما كان عليه».
 - 10مجموعة (حشمونائيم).
 - 11قبيلة يهودا.
 - 12حركة «كاخ».
 - 13جمعية صندوق جبل الهيكل.
 - 14منظمة «حاي فكيام» مؤيدي الهيكل.
 - 15منظمة «عطيرات كوهنايم».
 - 16حركة «ح َّباد».
 - 17معهد أبحاث الهيكل.
 - 18أبناء جيل الهيكل.
 - 19غوليستا.
 - 20جمعية الحركة التحضيرية لبناء الهيكل.
 - 21مدرسة الفكرة اليهودية.
 - 22نساء من جبل الهيكل المقدس.
 - 23أنصار الهيكل.
 - 24الحركة إلقامة الهيكل المقدَّ س.
 - 25نشطاء مستقلون بارزون.

التفاوضي.
ِ
املغتصب ينهب األرض ويحفر األنفاق حتت املس���جد
إن
ً
األقصى ويخطط وينفذ كثيرا مما يخطط في س���بيل ابتالع
واملفاوض���ات جاري ٌة ،واالبتس���امات تُوزَّع،
أرض فلس���طني
ُ
والعناق ...وما إلى ذلك؛ فأنا أعتقد جازماً أن هذه املفاوضات
لن تؤدي إلى ما يصبو إليه الشعب الفلسطيني واألمة املسلمة
من حترير هذه املقدسات التي تهم َّ
كل مسلم.
ٌ
ساقط من أصله ،وفاش ٌل ،وما أدى إلى
إن هذا املش���روع
ش���يء ،ويجب أن ميلك أصحابه الش���جاعة لالعتراف بهذا
األمر وأن يدي���روا ظهورهم لهذا املش���روع الذي ما أوصل
الش���ـعب الفلس���طيني إال إلى طـريق مس���دود؛ فمن بداية
املشروع التفاوضي إلى اليوم لم يُزَل من الضفة الفلسطينية
حاج���ز واحد من احلواجز العس���كرية الت���ي يقيمها العدو
الصهيوني ،بل هذه احلواجز ت���زداد حتى بلغت قرابة 600
حاجز في هذه البقعة الصغيرة من الضفة الغربية؛ فإذا كانت
ٍ
س���مح بالتحدث
هذه املفاوضات ال تزيل حاجزاً واحداً ،وال يُ َ
حتى عن مثل هذا فيها؛ فال أدري فيم كانوا يتفاوضون طيلة
تلك املدة؟
أما في ما يتعلق ب َد ْور األمة فدورها كبير ،ونحن متفائلون
بدور أمتنا اإلسالمية ،ونحمد الله  -سـبحانه  -أن هذه األمة
حي ٌة وأن أهل اخليـر فيها ُكثُـر ونحـن  -بعد اللـه عز وجل -
نأمل في أمتنـا املسلمة الكثيـر ،وواجـب األمـة الذي يجب أن
تر ِّكـز عليـه هو موضوع تثبيت إخواننا املقدسيني وتشجيعهم
حرب
ودعمهم؛ ألنه���م  -كما قلنا س���ابقاً  -يتعرضون إلى ٍ
ٍ
باردةٍ
طاحنة؛ من أجل إخراجهم من أرضهم؛ فيُمنَوعون من

ترميم بيوتهم املتصدعة ،وتُف َرض عليهم الضرائب الباهظة،
أي بناءٍ في بي���ت املقدس ،وقائمة
ويمُ َ نعون من اس���تحداث ِّ
املمنوعات على املقدس���يني قد ال يكون لها حصر؛ ومع ذلك
جندهم  -بفض���ل الله  -صابري���ن وصامدين في أرضهم،
ومرابط�ي�ن يتحملون الكثير م���ن األذى؛ من أجل الدفاع عن
املس���جد األقصى ،ومن أجل االعتكاف في املسجد األقصى
وال ننسى أيضاً دور إخواننا في األراضي احملتلة عام 1948م
وتس���يي َرهم للحافالت والباصات؛ ليبقى املس���جد األقصى
عامراً على مدى  24ساعة ،والوفود تأتي إليه وتذهب...
إن واجب األمة ج��� ُّد كبير؛ ونحن من هذا املنبر املبارك
نناش���د عموم األمة :من علماء وحكام وشعوب أن ال يعتبروا
ه���ذه القضية قضية فلس���طينية ،وإمنا ه���ي قضية األمة

اإلس�ل�امية جميعاً؛ فإذا ما ُطعِ نَت في هذا املقتل ،فإن هذا
س���يكون له أثر كبير على باقي األمة اإلسالمية؛ فاليوم هو
يوم التنادي إلى الكرامة ،والنجدة ،التنادي إلى إبراز النخوة
اإلسالمية واحلمية اإلس�ل�امية انتصاراً وغضباً لله؛ فنحن
إمنا ندافع عن هذه األرض؛ ألنها مقدسة ال ألنها فلسطينية،
وألن الل���ه  -عز وجل  -أراد أن نحميه���ا وأن ندافع عنها؛
فاآلن  -كما س���بق البيان  -يتعرض املس���جد األقصى إلى
التقسيم ،وهم يتكلمون عن موضوع الهدم من أجل أن ميهدوا
للتقس���يم؛ فتتجه أبصار األمة إلى الهدم ثم إذا جاء موضوع
التقسيم كان َو ْقعه َّ
َّ
وأخف على مسامع األمة ومشاعرها
أقل
فيمر بس���رعة وسهولة ،وبدون مقاومة .وأكرر مناشدة األمة
 وأخص العلماء واخلطباء  -أن ال مت َّر جمعة على اخلطباءفي كل العالم اإلسالمي دون أن يع ِّرج اخلطيب على ما يجري
للمس���جد األقصى ،وأعتقد أن من الواجب عليه ش���رعاً أن
يذكر إخوانه واملصلني بأن املس���جد األقصى في خطر ،وأن
املقدس���ات في بيت املقدس في خطر ...فهذا ليس ش���أناً
فلسطينياً إنه ش���أن األمة؛ فاألقصى ثالث املساجد الثالثة
التي ت َُشد إليها الرحال في الدنيا كلِّها .والقدس ثاني مدينة
مقدس���ة على وجه األرض عند املسلمني؛ فأقل الواجب أن
يذ ِّكر اخلطي���ب وين ِّبه ،وأن يلفت النظ���ر إلى ما يجري في
األرض املقدسة؛ فهذا من جملة الواجب الذي ال يكلِّف كثيراً
وال ينبغي لن���ا أن تطحننا اآللة اإلعالمية الصهيونية؛ فنقلِّل
من أهمية هذا األمر.
 األستاذ مسري سعيد:
أحب أن أذكر مبس���ألة هامة أن���ه عندما خطط اليهود
لقيام دولتهم كان ضمن املخطط ش���يء اسمه :تنمية الوعي
القومي الصهيوني عن املشروع .ونحن نس ِّمي هذه اخلطوة:
تعريف ش���عوب العالم اإلس�ل�امية وغيرها مبكانة القدس
وطبيعة التهديدات ،وطبيعة التهويد الذي يجري فيها؛ وهذا
واجب على األمة طبعاً (العلماء وغيرهم) ،وكذلك تفعيل دور
مؤسس���ات املجتمع املدني ،واجلمعيات واملنظمات اخليرية
في كل العالم اإلس�ل�امي للعمل ملش���روع القدس وأن يكون
م���ن أَ ْولى أولوياتها ،وأيضاً تقدمي املزي���د من الدعم املادي
مادي يكون
دعم
ٍّ
(بالذات) ومبقدار ما يصل إلى القدس من ٍ
هناك مشاري ٌع لتثبيت وجود الشعب الفلسطيني في الداخل؛
ألن اليه���ود يفرضون ضرائ���ب باهظة جداً على الش���عب
الفلس���طيني؛ حتى ال يستطيع أن يقوم بهذه األعباء في هذا
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اجلانب ،ثم ال بد لنا أن نتحول من مرحلة القول إلى مرحلة
الفع���ل ،وال بد أن نتحول من مرحل���ة التعاطف إلى مرحلة
التعاض���د ،وال بد لنا أن نتحول أيضاً من مرحلة املش���اعر
إلى مرحلة الش���عائر نحو القدس واملسجد األقصى املبارك،
وكذل���ك أن نتحول فع ً
ال من مرحلة الدعم املؤقت إلى احلالة
الرسالية في قضية القدس.
هذه رسالة كل مسلم وليست رسالة الشعب الفلسطيني
وح َده في الداخل ،وكذلك ينبغي أن نواجه املشروع مبشروع،
وأن نواجه اخلط���ة بخطة ،وأن نواج���ه البرنامج ببرنامج؛
فاليهود يعملون بخطط وبرامج ومشاريع؛ فال يُعقَل أن يكون
ر ُّد فعلن���ا مجرد كالم ،أيضاً نري���د عم ً
ال دائماً وإن َق َّل ،وأن
تدخ َل قضية القدس إلى كل بيت وأس���رة وفرد في املجتمع،
وأن تكون قضية القدس جزءاً من اخلطة الذاتية لكل مسلم؛
ال ب���د أن تنعكس قضية القدس وفلس���طني على الس���لوك
الش���خصي للمسلم؛ مبعنى أن تس���تغرق قضية القدس َّ
كل
مسلم.
^ :يف ظ��ل حالة الي��أس من احلل��ول التفاوضية
والضغط اهلائل الذي يتعرض له املس��لمون يف فلسطني،
هل ميكن أن حيدث انفجار داخل الشعب الفلسطيين؟

 الدكتور عبد الغين التميمي:
احلقيق���ة االنفجار في تصوري موجود داخل الش���عب
الفلسطيني .ونس���بة انتقال ذلك إلى الش���ارع وحت ُّولِه إلى
انتفاضة ثالثة ،وحرك���ة جارفة قد تصل إلى ٪ 50؛ ذلك أن
يفجر
الشعب الفلسطيني تعود عند األزمات واملنعطفات أن ِّ
انتفاضت���ه وأن ينتفض ضد العدو الغاصب ،لكن يوجد  -مع
األس���ف  -من أبناء جلدتنا َم ْن يجثمون على صدر الش���عب
الفلس���طيني ،ويعيقون حركته ،ويك ِّبلون يديه أن يتحرك في
هذا اجلانب أو أن يق ِّدم شيئاً! والضفة الفلسطينية التي هي
دائماً ما تكون في طليع���ة االنتفاضة ضد العدو الصهيوني
أصب���ح املجاهدون واملقاومون فيها في س���جون الس���لطة
يعانون أش���د املعاناة؛ حيث يتعرضون للقتل وللشبْح واآلالم
الكثيرة ،ومع وجود هذه السلطة قد يكون األمل ضعيفاً بقيام
االنتفاضة وإن كنَّا ال نستبعد ذلك وال نعتبره مستحي ً
ال ،لكن
ٍ
انتفاضة ثالثة
اعتبار أن هذا العائق عائق كبير وأن عدم قيام
هو جزء من املطلوب حتقيقه ضمن خريطة الطريق؛ فيأخذ
املفاوض���ون راحتهم في التوقيع على برامج العدو الصهيوني
م���ع ضمان عدم الوقوف ضدها بأي ش���كل من األش���كال،
خاصة الشكل الشعبي.
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فت��وى بتحرمي بي��ع أرض من فلس��طني لليهود
للشيخ حممد رشيد رضا ،رمحه اهلل



إنَّ من يب ْع شيئاً من أرض فلسطني وما حولها
لليهود أو لإلنكليز ،فهو كمن يبيعهم املسجد األقصى،
وكمن يبيع الوطن كله ،ألن ما يش���ترونه وسيلة إلى
ذلك ،وإلى جعل احلجاز على خطر؛ ف ُرتبة األرض
من هذه البالد ،هي كرقبة اإلنس���ان من جس���ده،
وهي بهذا تُ َع ُّد شرعاً من املنافع اإلسالمية العامة
ال من األمالك الشخصية اخلاصة.
ومتليك احلربي لدار اإلس�ل�ام باطل ،وخيانة
لله ولرس���ـوله وألمانة اإلسـالم ،وال أذكـر هنا َّ
كل
ما يستحقه مرتكب هذه اخليانة؛ وإمنا أقترح على
كل من يؤمن بالله وبكتابه وبرس���وله خامت النبيني
أن ،يبث هذا احلكم الشرعي في البالد مع الدعوة
إل���ى مقاطعة هؤالء اخلون���ة ،الذين يصرون على
خيانتهم في كل شيءٍ  :املعاشرة ،واملعاملة ،والزواج،
والكالم ،حتى رد السالم.
و َر َد في صحيح مسلم أن الله  -تعالى  -وعد
رس���وله  #ألمته أن ال يس���لط عدواً من س���وى
أنفسهم فيس���تبيح بيضتهم ،ولو اجتمع عليهم َم ْن
نت في ش���رحه في جزء
بأقطارها ...إلخ وقـد ب َّي ُ
التفس���ـير الس���ابع (ص  495و  496طبعة ثانية)
أ َّنه ما زال ملك اإلسـالم عن قطـر إال بخيـانة من
املسلمني؛ فتـوبوا إلـى الله أيهـا اخلائنـونَ { :يا َأ ُّي َها
ين آ َم ُنوا ال َت ُخو ُنوا ال َّل َه َوال َّر ُسولَ َو َت ُخو ُنوا َأ َما َنا ِت ُك ْم َو َأن ُت ْم
ا َّل ِذ َ
َت ْعل َُمونَ َ )#^٢٧^#و ْاعل َُموا َأ مَّ َنا َأ ْم َوال ُُك ْم َو َأ ْوال ُدكُ ْم ِف ْت َن ٌة َو َأ َّن ال َّل َه
يم} [األنفال.]٢٨ - ٢٧ :
ِع َند ُه َأ ْج ٌر َع ِظ ٌ
 ن ُِش َرت هذه الفتوى في جريدة (اجلامعة العربية) الصادرة في
فلسطني بتاريخ  11فبراير  ،1935عدد (.)1541

^ :مـــ��ا هــ��ي انعكاس��ــات التصعي��د الصهي��وين

احل��ايل على الوض��ع الداخل��ي الفلس��طيين واإلقليمي
والدويل؟

 األستاذ مسري سعيد:
ميكننا أن جنمل هذه االنعكاسات في ثالث نقاط:
األولى :ازدياد حجم النقمة لدى الرأي العام العاملي ضد
السياسات الصهيونية الداخلية.
الثانية :هي وضع الس���لطة الفلس���طينية وبعض الدول
موقع محرج،
األخ���رى التي تراهن عل���ى املفاوضات ف���ي
ٍ
والدلي���ل ما تناقلته وس���ائل اإلعالم مؤخراً م���ن أن وزيرة
خارجية أمريكا هيالري كلنتون كلَّمت نتنياهو  43دقيقة وهي
تو ِّبخه على التصرف الذي حصل منه في ما يتعلق باإلعالن
عن بناء  1600مستوطنة.
الثالثة :إيجاد الظروف املواتية لبلورة اصطفاف فلسطيني
على قاعدة :مواجهة الهجمة االستيطانية اليهودية ،والدفاع
ع���ن األرض واملقدس���ات ،والتوقف في ه���ذه املرحلة عن
التفاوض مع العدو.
الرابعة :تعزيز موقف حلف املقاومة في داخل فلس���طني
الصلَف الصهيوني.
وحتى الدول املجاورة جتاه َّ
أخيراً :هـل س���ـتقوم انتفاضـة بعد هذه القضايا أم ال؟
كل ما س���بق يعزز قي���ام انتفاضة فلس���طينية ثالثة ،إضافة
إلى موض���وع اجلدار ،واحلواجز ،وكذل���ك موضوع الضغط
الصهيوني داخل الضفة الغربية ،واحلالة االقتصادية ،وزيادة
البطالة مع حضور قضية القدس األساسية ...كل هذا يدعم
بعضه إلى أن تكون هناك انتفاضة فلس���طينية ثالثة ،إن شاء
الله.
^ :نس��ــأل اهلل  -س��بحانــه وتعــ��اىل  -لن��ا ولكم
التوفي��ق ونش��كــر أصح��اب الفضيل��ة عل��ى ه��ذا اللقاء
املب��ارك ،ونس��أله  -ع��ز وج��ل  -أن َّ
يعز دين��ه وأن ينصر
أولياءه.

وصلى الله وس���لم على أش���رف األنبياء واملرسلني نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.

المغتصبات الصهيونية في القدس
 - 1مستوطنة آدم.
 - 2التلة الفرنسية (جفعات شابيرا).
 - 3الجامعة العبرية.
 - 4الحي اليهودي.
 - 5أورسيمح.
 - 6أرموت هلتسيف.
 - 7إيلي ديفيد (نوكديم).
 - 8بســجات زئيـف.
 - 9بسجات أومر.
 - 10نكواع أومر.
 - 11تلبيوت الشرقية (تلبيوت مزراحي).
 - 12تسفون يروشاليم ( النبي يعقوب الجنوبية).
 - 13تلة الطائرة (جفعات هتموس).
 - 14جبعون حداشاه (متسبية جبعون).
 - 15هارجيلو (روتس جيلو).
 - 16جبعات زئيف (جبعون).
 - 17جفعات همقتار.
 - 18جبعات هارادر .
 - 19رامت كدرون (متسبية يهودا).
 - 20رومات هداسا.
 - 21رامات أشكول.
 - 22راموت (النبي صموئيل).
 - 23سانهدريا مورحيفت.
 - 24عطاروت.
 - 25عنتوت (علمون).
 - 26كيدار (نيئوت أدوميم).
 - 27مفو مودعيم.
 - 28ميشور أدوميم.
 - 29معاليه أدوميم (أ).
 - 30معاليه أدوميم (ب).
 - 31نهالت دفنا (معلوت دفنا).
 - 32نفي يعقوب.
 - 33جبعات هارادار.
 - 34هارادار (ب).
 - 35قرية داود.
 - 36مستوطنة جبل أبو غنيم.
 - 37معلوت دفنا.
 - 38جبعات هماتوس.
 - 39هار حوماه.
 - 40الحي اليهودي في القدس.
 - 41منتزه كندا.
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[ ملف العدد ]

املسجد األقصى
ومخططات التخريب والتهويد والسياسة:
قراءة توثيقية

د.م���ص���ط���ف���ى ع���ط���ي���ة مج��ع��ة

Mostafa_ateia123@yahoo.com

منذ س��قوط القدس الش��رقية يف أيدي اليهود عام 1967م ،والصهاينة يس��عون إىل تنفيذ مزاعمهم الدينية
حول اهليكل ،وحول هتويد القدس ،وس��نقوم برصد أبرز االعتداءات على األقصى وحميطه يف نقاط َّ
مركزة ،من
أجل املزيد من التعرف التفصيلي على هذه االعتداءات.
فعند س��قوط املدينة ،قامت إس��رائيل بتغي�ير معامل القدس يف الطرق وعملت عل��ى إزالة األحياء واحلارات
العربي��ة؛ بدعوى تيس�ير زيارة اليهود حلائط املبك��ى؛ فأزالت حارة املغاربة اليت ُتج��ا ِور املبكى ،وبدأت يف إجراء
احلفري��ات حول املس��جد األقص��ى وحتته بدعوى البح��ث عن آثار هيكل س��ليمان ،وهو ما هدد املس��جد األقصى
وتعبيدها من جديد ،وهدم  135منـز ً
ال عربيًا يف
يف أساس��اته؛ فجرى توس��يع الش��وارع اليت ختترق خط اهلدنة،
ُ
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حي املغاربة مقابل حائ��ط املبكى ،مث اف ُتتِح ِ
القطاع
اليه��ودي يف القدس الغربي��ة ومت دجمه يف القدس
وح َّ
��ل جمل��س البلدي��ة العربي��ة ،وأحلق
الش��رقيةُ ،
ِج��ت كل القطاع��ات املدني��ة
ببلدي��ة الق��دسُ ،
ودم َ
العربية يف منظومة احلكم اإلسرائيلي ،يف الوقت

اليهود يف العامل عامة ،ويف إس��رائيل
ال��ذي انتاب��ت
َ
ٌ
حالة م��ن اهل��وس الديين بس��بب «جناحهم
خاص��ة
املفاج��ئ ،والعجيب يف الوصول إىل املدينة القدمية
(القدس الشرقية).
لقد خاضت إس���رائيل احلرب ضد مصر ألسباب بالغـة

ٍ
متعلقة باألمـن ،لكن إسرائيل ما إن خرجت منتصرة
األهميـة
مغزى في
عل���ى جميع اجلبهات ،حتى بدت النتيجة األش���د
ً

عقول ومش���اعر اإلس���رائيليني واليهود اآلخري���ن؛ وهي أنَّ

أطماعهم ليست قابعة في سيناء ،بل في القدس».

لقد وصل االس���تهتار بإسرائيل إلى أنها أقامت عروضاً

عس���كرية في القدس ،عام 1968م ،وق���د صدر قراران من

األمم املتحدة في العام نفسه يأسفان لهذه التجاوزات ،ولكن
إسرائيل لم تأبه لهما.

واتخذت اليونيس���كو  -بحكم أنها مؤسس���ة دولية تتبع

األمم املتح���دة تُعنَـى باحلفاظ علـ���ى الثقـافة والتراث في
العالم  -قرارها في خريف عام 1968م مبطالبة إس���رائيل

باحلفاظ على املمتلكات الثقافية (احلرم القدس���ي واآلثار

اإلسالمية) في القدس القدمية ،وأكد مجلس األمن في قراره
رقم ( )267في 1969 / 7 /3م ،على أهمية تو ُّقف إس���رائيل
عن إجراءاتها لتغيير وضع القدس ،ولكن إسرائيل لم تنصع،

ومن أمثلة حتدياتها الس���افرة :حتويلها «املدرسة التنكزية»

 وهي إحدى مدارس القدس الشهيرة التي أنشأها املماليكعام 729هـ  -إلى مركز للش���رطة العس���كرية ،دون أي نظر

لطبيعتها األثرية والثقافية.

وس���بق لعصابات اليهود أن قصفوا املس���جد األقصى

بالقناب���ل إ َّبان حرب ع���ام 1948م؛ حيث استش���هد بعض
 تهويد فلسطني ،إعداد وحترير :د .إبراهيم أبو لغد ،ترجمة :د .أسعد رزق ،منشورات:
رابطة االجتماعيني بالكويت ،ومركز األبحاث التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية،
فبراير 1972م ،ص .384
 تهويد فلسطني ،مرجع سابق ،ص.383
 راجع املعلومات السابقة في :فلسطني والقدس في التاريخ ،إدارة املعلومات
واألبحاث ،بوكالة األنباء الكويتية (كونا)1408 ،هـ 1987 -م ،ص.160- 159

املصل�ي�ن فيه ،وعقب احتالل القدس ع���ام 1967م .وصرح

وزير األديان الصهيوني وقتها في مؤمتر ديني كبير ُعقِ د في
القدس بأن« :أرض احلرم ُمل ْ ٌك يهودي بحق االحتالل وبحق

شراء أجدادهم لها منذ ألفي سنة».
وق���د و َّقع وزير مالية إس���رائيل في تل���ك الفترة قراراً
باس���تمالك احلي املعروف باسم احلي اليهودي في القدس

القدمية احملتلة؛ لقربه من املس���جد األقصـى؛ واحلقيقة أن
هـ���ذا احلي  -كما يقـول علماء اآلث���ار التوراتيون  -مك ِّمـل
يدعي التوراتيون أن التتمة الشرقية
حلـائط املبـكى ،وكذلك َّ
حلائط املبكى تقع حتت املسجد األقصى ،وأن القسم اجلنوبي
منه على مستوى أساساته .وهذا ادعاء شديد اخلطورة؛ ألنه

يدعون
يعني ه���دم األقصى؛ إلقامة الهيكل .وقد كان اليهود َّ
بعد حرب 1967م أن هدم األقصى س���ينهي تعلُّق املس���لمني
بالقدس ،وهو ما يس ِّهل نس���يان القضية وإنهاءها متاماً من
وعي املسلمني.

والتخلص
إن مراس���م االحتفاالت عند حائط املبك���ى،
َ
العاج َل م���ن حي املغاربة ،وض َّم الق���دس العربية ،مت ِّثل في
عقول اإلس���رائيليني «إعالناً ثانياً من االستقالل السياسي

والعاطف���ي ،يضاهي إع�ل�ان قيام دولة إس���رائيل في مايو
1948م ،واعتبـ���ر الرأي العام الصهيـوني ض ِّم القدس عم ً
ال
ال يُق َبل التفـاوض عليه وال ميكن الرجوع عنه» .


وفي  16أغسطس استولى احلاخام األكبر في إسرائيل

«راف فس���يم» بصورة علنية على منبر كلية البنات العربيات
القريبة من حائط املبكى ،وجعل منه داراً للمحكمة الربانية،
مدعياً أن هذه الدار كانت مجاورة لهيكل س���ليمان قدمياً.

وه���ذا يعني مواصلة نهج محاصرة احلرم القدس���ي من كل
اجلهات ،على أمل االنقضاض عليه.

و فور احتالل القدس الش���رقية هرع «بن غوريون» في
باشمئزاز إلى
( 8حزيران 1967م) إلى حائط املبكى ،وتطلَّع
ٍ

إشارة «البراق» احملفورة بالسيراميك وقال« :يجب إنزال هذا
الشعار» فأُنزِ ل في احلال .ثم سارع زهاء مئتي ألف صهيوني
 حريق املسجد األقصى ،د .ميشال غريب ،املكتبة العصرية ،بيروت1970 ،م ،ص،32
نق ً
ال عن جريدة األخبار القاهرية عددي 25 - 22 :أغسطس 1969م.
 جريدة األنوار اللبنانية1969 / 8 / 26 ،م.
 تهويد القدس ،ص.393
 جريدة األنوار1969 / 8 / 26 ،م.
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إلى املسجد األقصى عبر طريق البراق الشريف وأدوا صالة

الش���رعية املجاورة لألقصى ش���مال حائ���ط املبكى .وفي
يوليو عام 1967م ،اس���تقدم املن ِّقبون بلدوزراً للتنقيب بجانب

أيام متتالية،
وصلى اليهود في ساحة احلرم اإلبراهيمي ستة ٍ

لألقص���ى مبتفجرات عالية الق���وة .فاحتج على ذلك رئيس

نزول التوراة ،كما أدخل اليهود إلى احلرم اإلبراهيمي خزانة
فيها نس���خة من التوراة (احملرفة) وبع���ض الكتب الدينية،
وانس���حبوا منه بعد معارضات شديدة من املسلمني ،ولكنهم

أبقوا على اخلزانة بكتبها.

كم���ا دعا احلاخام العس���كري األكبر «س���لومو غورين»

في أغس���طس عام 1967م املؤمنني م���ن اليهود للصالة في
صحن األقصى املبارك ،وكان س���يدعو صراحة خالل هذه

الصالة إلى إعادة تشييد الهيكل مكان األقصى ،ولكن خش َيت
احلكومة اإلسرائيلية من ثورة املسلمني ،فألغت الدعوة.

وجن���د أن جري���دة نيويورك تاميز قد نش���رت في 11

حزيران عام 1968م ،خريطة مش���روع إع���ادة بناء األماكن
املقدسة ،وقد اختفى احلرم القدسي منها ،وحل محلَّه صورةٌ

لهيكل سليمان املزعوم.

احلفريات أسفل املسجد األقصى:

س���ارت خطط اليهود ف���ي احلفريات  -وقد س���بقت

اإلش���ارة إلى بعضها  -بهدف إضعاف أساس���ات املس���جد

أساس���ات األقصى ،وقاموا بنس���ف بعض البيوت املالصقة
اللجنة اإلسالمية العليا ورئيس األوقاف وقتها الشيخ حلمي

احملتسب ،وأرسل رسالة إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،ولكن
األخير لم ِ
يعط األمر اهتماماً.

جدير بالذكر أن اليهود يزعمون أسطورة عجيبة ،ويؤمنون
بها إمياناً مطلقاً ،وهي أن حتت املسجد األقصى ثالثة أسوار،

ضمنها غرفة مغطاة بالذهب الصافي ،وأن هذه الغرفة حاوية
للوصايا العشر التي خلَّفها النبي موسى ،عليه السالم ،وتدعى

الغرف���ة« :قدس األقداس» وال حقَّ ف���ي دخولها إال للحاخام
األكبر؛ فإن دخلها س���واه وجب قتلُه ،وشاء الله أن يحفظ
األقصى ،وظهر كذب هذه املزاعم عام 1998م ،باإلعالن عن

عدم وج���ود أي آثار تدل على الهيكل ،وق���د أعلن في يوليو
عام 1998م فريق م���ن علماء اآلثار العاملني في دائرة اآلثار
اإلسرائيلية بطالن االدعاء بأن :داود التوراتي ،هو الذي أنشأ

القدس ،وقال العالم «روني ريك» « :آس���ف ألن الس���يد داود

والسيد سليمان لم يظهرا في هذه القصة» ،وترتب على ذلك
رحيل فِ َرق البحث الغربية واإلسرائيلية إلى أماكن أخرى .ثم

ظهر  -بنا ًء على ذلك  -اجتاه جديد يدعو إلى فصل العالقة
بني اآلث���ار التاريخية وما جاء في الكت���اب املقدس ،باعتبار

كت���اب ديني روحي ،بينما اآلثار
أن الكتاب املقدس التوراتي
ٌ

ملموسات مادية ،ومن رواد هذا االجتاه العلماء« :الب ،ودوفو،
وديغر ،وفرانكن ،وهم رجال دين عاملون باآلثار».

• وف���ي 1976 / 1 / 29م ،أص���درت مجموعة الصلح
اإلسرائيلية في القدس قراراً استفزازياً يقضي بحق اليهود

في أداء طقوسهم الدينية في ساحة املسجد األقصى.

األقصى ومن ثَ َّم تص ُّدعه وتهاويه؛ ففي  18يوليو عام 1967م،
بدأت احلفريات في آخر حائط املبكى الشمالي ،وأُعلِن عن

• وف���ي 1980 / 7 / 30م ،صدر إع�ل�ان ض ِّم القدس
موحدة أبدية
سياس���ياً للدولة العبرية ،وإعالنِها عاصم���ة َّ

اإلس�ل�امية) ،ثم واصلوا احلفر حتت احملكمة اإلس�ل�امية

• وفي 1981 / 8 / 28م ،قام موظفو الشؤون الدينية اإلسرائيلية

العثور على بقايا بناءٍ
مجهول (اتضح فيما بعد أنه من اآلثار
ٍ
 جريدة اجلمهورية املصرية ،والفاينشيال تاميز البريطانية ،في  24أغسطس
1969م
 جريدة لوفيغارو الفرنسية ،عدد (1967 / 8 / ،)18م.
 جريدة نيويورك تاميز 1968 / 6 / 11 ،م.
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إلسرائيل.

نفق شمال حائط املبكى حتت املسجد األقصى.
بحفر ٍ

 جريدة األهرام (القاهرية) ،واحلياة البيروتية ،في  1969 / 8 / 24م.
 انظر :القدس واآلثار ،م س.

ٍ
مخطط أعده
• وف���ي 1982 / 7 / 25م ،مت اكتش���اف

ياؤول ليرنر  -أح���د أتباع احلاخام املتطرف «مائير كاهانا»
قائد حركة كاخ  -لتدمير قبة الصخرة املشرفة.

• وف���ي 1983 / 3 / 10م ،حاول���ت كتلة غوش أمونيم

اليهودي���ة اإلرهابي���ة الس���يطرة عل���ى األقص���ى بالقنابل
والرشاشات.

لم يك���ن لديهم أجهزة إطفاء حديثة ملكافحة احلرائق وال املواد

الكيميائي���ة الالزمة لهذا النوع من احلرائ���ق ،وما أكثرها في
إس���رائيل! فاستعملوا وس���ائل اإلطفاء العادية؛ وهي خراطيم

املياه.

لقد انتش���ى اليهود سعادة بعد س���ماعهم نبأ احلريق،
وأسرعوا إلى ارتياد املسجد األقصى شباناً وفتيات باملالبس

• وفي 1990 / 10 / 8م ،قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي

اخلالعية؛ حيث أخ���ذوا يرقصون ويلتقط���ون الصور .في

قيامه���ا بإطالق النار عليهم في س���احات األقصى بعد أداء
الصالة؛ حيث قتلت حوالي عش���رين شخصاً وجرحت 150

احلريق ناجت عن احتكاك األس�ل�اك الكهربائية في املسجد،
وهو ما اتضح زيفه؛ ألن األسالك معزولة متاماً طبقاً لتقارير

بارتكاب مجزرة بحق املصلني في املسجد األقصى ،وذلك إثر

آخرين.

• وف���ي 1996 / 9 / 24م ،قام���ت س���لطات االحتالل

بافتتاح النفق الثالث حتت منطقة احلرم القدس���ي عش���ية

حني ارتبكت الس���لطات اليهودية بادئ األمر؛ حيث ا َّدعوا أن

هندسية ،وأن املسجد فيه احتياطات فنية ضد كل حريق.

وتبينَّ بعد ذل���ك حجم املهزلة التي صنعتها إس���رائيل،

عي���د الغفران اليهودي ،وميتد ه���ذا النفق حوالي  400متر
حتت املجمع العربي اإلس�ل�امي مجاوراً ألساسات املسجد
األقصى.

• وف���ي 2000 / 6 / 1م ،يفاوض اليهود الفلس���طينيني
إلعطائهم قرية أبو ردس بدي ً
ال عن القدس.

حريق املسجد األقصى:

في ش���هر أغس���طس عام 1969م حدث حريق املسجد

األقصى ،وهو الذي يعد احللقة األشد في مسلسل استهداف
املس���جد األقصى ،ومن املهم التوقف عنده بشكل تفصيلي،
ملعرفة حجم الكارثة ،ومدى التآمر اليهودي فيها.

فقد أقدم ش���اب أس���ترالي اجلنسية ،مس���يحي الديانة

وكي���ف أنها صاغت فصوالً من ه���ذه الدراما املصنوعة من
أجل إيهام العرب أنها بعيدة متاماً عن هذا الفعل؛ فقد ص َّرح

يدعى« :دني���س مايكل روهان» على إحراق املس���جد األقصى

مفتي القدس في اآلونة األخيرة الشيخ «سعد الدين العلمي»

املسجد( :القبة ،منبر صالح الدين ،الساللم) ،وامتدت النيران

املسجد ،في فترة سابقة ،وثبت بعد ذلك أن الفاعل «دنيس»

في وضح النهار ،بس���كب مواد حارقة ف���ي أماكن متعددة في

أن السلطات اإلسرائيلية أخذت منه بالقوة مفتاح أحد أبواب

إلى األعمدة واملفروش���ات بسرعة ،ولوال مس���ارعة املسلمني

دخل املسجد بفتح أحد أبوابه ،كما أن تع ُّدد أمكنة احلريق في
املسجد ،يدل على أن هناك أشخاصاً آخرين كانوا مشتركني

أن سيارات اإلطفاء اإلس���رائيلية وصلت بعد احلريق بساعة،

وقد اش���تدت ثورة العرب في الق���دس وما حولها ،وهو

ح���ول األقصى إلطفاء احلريق ،وحضو ُر س���يارت اإلطفاء من

اخلليل ورام الله ،لقضى احلريق على املسجد بأكمله؛ وخاصة

في احلادث ،وذكر شهود عيان أنهم خمسة وليس واحداً.

في حني أن املس���جد يقع في وس���ط املدينة .وعندما وصلوا

ما دفع الس���لطات اإلسرائيلية إلى أن تعلن أنها قبضت على

 راجع املعلومات والتواريخ املذكورة أعاله في كتاب :حاضر العالم اإلسالمي (اآلالم
واآلمال) ،د .توفيق الـواعي ،مكتبة املنار اإلسالمية ،الكويت ،ط1421 ،1هـ -
2000م ،ص.127

مسبق به .وأعلنت الشرطة أن الفاعل مسيحي من أستراليا،

الفاعل بعد س���ويعات من احلادث؛ وكأنه���ا كانت على علم
وأنه حضر إلى إس���رائيل وأقام بها منذ خمس���ة أشهر في
العدد 273

59

إحدى املستعمرات ،وهي مس���تعمرة «كيبوتس أولبان» التي
تبعد أربعة وس���تني كيلو متراً إلى الشمال من تل أبيب ،وأنه
ٌّ
هوس ديني بس���بب تأ ُّثره بأفكار
مختل عقلي���اً ،ويعاني من ٍ
متشدِّدة من جماعة يهودية ،تدعى( :كنيسة الله) وكان عمره
ثمانية وعش���رين عاماً
ٍ
وقتئذ ،وقد ص َّرح والده في أستراليا

بأن ابنه لم يكن على عالقة بـأي حــزب أو جمــاعة دينــية
أو سياس���ية طيلة حيات���ه .وفي احملاكم���ة تظاهر «دنيس»

باجلنون ،وراح يتحدث عن أش���ياء خيالي���ة ،وروايات دينية،
وزعم أنه أح���رق األقصى تنفيذاً ألمر م���ن الله ،وزعم أنه
عضو نظامي في جماعة (كنيس���ة الله) منذ ثالث سنوات،

وأنه يؤدي لها  ٪ 10من دخله املادي (وهي ضريبة توراتية).
وراح يس���رد روايات طويلة من التوراة عن قبائل إس���رائيل

العشر املوزعة اآلن في العالم ،وغير ذلك من األساطير؛ غير
أن هذا الكالم يضاد ما ذكره السفير األسترالي عن «دنيس»،

وما ذكره والد دنيس عن ابنه .وقامت هيئة احملكمة بتحويل

املتهم إلى أطباء نفسيني إسرائيليني ،فأصدروا تقارير تثبت
وجود حالة من الش���ذوذ النفس���ي واالنحراف في شخصية

ض َعه في إحدى
دنيس (ازدواج شخصيته) ،وهو ما استدعى َو ْ
املصحات للعالج ،وجاء ُح ْكم احملكمة بأن دنيس غي ُر مذنب،
َّ

ويوصى بوضعه في مستشفى لألمراض العقلية.

خطط هتويد األقصى وما حوله:

نسـبة السكان العـرب فـي القـدس ( )% 26في مقابل ()% 74

لليهود ،ومجموع سكان القدس كلها ( )587.000نسمة.

صدق
كما توس����ع املخطط اليهودي في املشروع األخير الذي َّ

عليه وزير الدفاع «إس����حاق مردخاي» منذ سنوات إلقامة القدس

الكبرى باملفهوم اإلسرائيلي؛ حيث تصل مساحتها إلى ( 600كم)2
���عي
أو م����ا يعادل ( )% 10من مس����احة الضفة الغربية كلها ،والس� ُ
إلى تهويد املدينة املقدس����ة كلِّها ،عبر ربط املس����توطنات الواقعة

في املنطقة الش����رقية وخارج حدود بلدية القدس مع املستوطنات
داخل ح����دود بلدية القدس وم����ن ثَ َّم حتويل الق����رى العربية إلى

مناطق محاصرة ،مع إقامة أحزمة من الشوارع واألنفاق لربط هذه
وح ْفزِ اليهود على اإلقامة في القدس؛ ملواجهة الزيادة
املستوطناتَ ،
العرب اليهو َد
العربية الكبيرة بس����بب كثرة املوالي����د؛ حيث يحارب
ُ
بسالح اإلجناب ،وتتوقع الدراسات السكانية أن يكون العرب أغلبية

في القدس في حدود عام 2050م؛ حيث يشير بحث إسرائيلي إلى
أن نسبة منو السكان اليهود في القدس وصلت ( )%140في مقابل

( )%257لدى العرب ،وذلك منذ عام 1967م.

وازداد األم���ر خطورة ،مع اإلع�ل�ان عن خطة «احلوض

املقدس» التي تستهدف َج ْمع املواقع الدينية اليهودية املزعومة
َّ

ف���ي القدس ،والتي ال ميكن التنازل عنها ،في إطار جغرافي
تقدر بـ ( 2.5كم ،)2ومن املقرر إجنازها
واحد ،في مس���احة َّ
عام 2010م .كما اعتمدت السياسة اليهودية سياسة قدسية

تقاعس
نتيجة املخطط���ات اليهودية املتتابعة ،ووس���ط
ٍ

املكان؛ بهدف االس���تيالء على مواق���ع تاريخية في املدينة،

عام 1917م  -وكانت خطط التهويد في بدئها  -كانت نسبة

 بحكم القانون  -إلى أماكن مقدسة يهودية ،وفي إطار هذهالسياسة حولت بلدية القدس أكثر من  326موقعاً إلى أماكن

إس�ل�امي ،جنح���ت املخططات اليهودي���ة في تهويد
عربي
ٍ
ٍ
ً
ً
القدس ،ومن خالل األرقام تظهر النتائج جلية واضحة؛ ففي
األراض���ي التي ميلكها العرب في الق���دس ( ،)% 90وأربعة
باملئة فقط لليهود ،وكانت نس���بة السكان العرب في املدينة

( ،)% 75في مقابل ( )% 25لليهود ،واملجموع الكلي للس���كان
( )40.000نسمة.

أما إحصاء عام 1994م ،فتصل نسبة األراضي التي ميلكها

العرب في القدس إلى ( )% 10ويحاولون احلفاظ على ()% 4
أخرى ،بينما ميلكون اليهود النسبة املتبقية ( .)% 86وأصبحت
 راجع :حريق املسجد األقصى ،ص 45 – 38؛ حيث ض َّمن روايات موثقة عن جرائد
عربية وأجنبية ،مثل :احملرر (بيروت) ،الغارديان (بريطانيا) ،األهرام (القاهرة)،
لوموند (باريس) وغيرها.
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وبال���ذات في ما يطلقـون عليـه احلـوض املقدس ،وحتـويلها

مقدسة داخل املدينة.

أما سياس��ة هتويد األقصى فه��ي تضم منظومة
من السياسات ،نعرض أبرزها:
 -سياسة ما فوق سطح األرض (ساحات المسجد األقصى):

ِ
إجراءات منع البناء ،ومنع الترميم إال بأذونات
وتش��� ُمل

عبر إج���راءات تعجيزية ،وصدو َر قرار ما يس���مى مبحكمة
 حاضر العالم اإلسالمي ،ص.127
 املشروع الصهيوني لتهويد القدس ،د .خليل التفكجي ،مجلة املجتمع ،الكويت ،العدد
 ،1756يونيو 2006م (ملف القدس وأربعني عاماً في قبضة األفعى) ،ص.15
 احلوض املقدس :أحدث مخططات السيطرة على القدس ،عبد الرحمن فرحانة ،مجلة
املجتمع ،الكويت ،العدد  ،1756يونيو 2006م (ملف القدس وأربعني عاماً في
قبضة األفعى) ،ص.19

العدل العليا بأن س���احة األقصى حتت السيادة الصهيونية،
والتخطيط لبناء كنيس�ي�ن يهوديني في الزاويتني الشمالية:
الغربية والشرقية.

 -سياسة ما تحت ساحة األقصى:

وهي من أعلى سياسات التهويد وتير ًة ومعظمها يجري في

اخلفاء ،ومنها :حفر شبكات أنفاق متشعبة يصل طول بعضها
َّ
يخطط ل���ه أن يصل إلى مقا ِّر املباني
إلى (600م) ،وبعضها

احلكومي���ة داخل املدينة .وبناءُ كنيس من طابقني في الزاوية
اجلنوبية الغربية ،وتفري ُغ األرض لكش���ف أساسات األقصى،

واستخدا ُم املذيبات الكيماوية للتأثير على أساسات املسجد،
وإنشاءُ مبنى «قافلة األجيال» الذي يحوي عدة غرف تتحدث
عن التاريخ اليهودي .كما يسعون إلى بناء كنيس غرب ساحة

األقصى على مس���احة ( 50م) .كما قاموا بتركيب عش���رات
كاميرات املراقبة على أسوار املسجد ملراقبة املصلني ،وتركيب

نتيج����ة المخطط����ات اليهودي����ة المتتابعة،
�ل�امي ،نجح����ت
ووس����ط تقاع� ٍ
���ي إس� ٍ
���س عرب� ٍِ
المخططات اليهودية في تهويد القدس ،ومن
ً
خالل األرق����ام تظهر النتائ����ج ً
واضحة.
جلية
السيناريو األول:

ظهر عام 1995م ،ويدعو إلى تدشني عاصمة للفلسطينيني

خارج القدس مبساحة ( )10آالف دومن ،أما األقصى والبلدة
القدمي���ة فيك ِّونان حياً من أحي���اء القدس اليهودية ،على أن
َ
منتخب م���ن الديانات الثالث ،ويرأس
تدار من قِ َبل مجلس
رئيس بلدية
رئي���س البلدية اليهودي ،ونائب���ه يكون
املجلس
َ
َ
ُ

القدس العربية املفتوحة.
السيناريو الثاني:

أجهزة خاصة حول الساحات تُصدِ ر شحنات كهربائية لتفريق

برز عام 1994م ،وجوهره أن القدس مدينة واحدة مفتوحة

وكذلك هناك مخطط خطير يراد باألقصى مس���تقب ً
ال

حكم ذاتي ،لكنها تتبع البلدية الكبرى ،أما األماكن املقدس���ة

جتمعات املصلني داخل ساحات املسجد.

يتضمن النظريات اآلتية التي ميكن تنفيذ إحداها:

للجميع ،يرأس���ها يهودي .وتقس���م إلى أحياء تُدار في شكل
 -مبا فيها األقصى  -فتدار من قِ َبل األديان املختلفة.

 - 1نظرية األعمدة العشرة:

السيناريو الثالث:

وتدعو إلى بناء عشرة أعمدة بعدد الوصايا العشر قرب

تبلو َر ع���ام 1995م ،ويدعو إلى إنش���اء بلديتني :عربية

احلائط الغربي من املس���جد األقصى؛ بحيث تكون األعمدة
على ساحة املسجد حالياً ،ومن ثَ َّم يقام عليها الهيكل.
 - 2نظرية الشكل العمودي:

تطالِب هذه النظرية بإقامة الهيكل قرب احلائط الغربي

من املس���جد األقصى بش���كل عمودي؛ بحيث يصبح الهيكل

أعلى من املسجد مع ساحة املسجد من الداخل.
 - 3نظرية الترانسفير العمراني:

مقطع التفافي حول
وتقوم هذه النظرية على فكرة حفر
ٍ

كبير ،ونقلِ املسجد كما هو خارج
مسجد قبة الصخرة ٍ
بعمق ٍ
القدس ،وإقامةِ الهيكل مكانه.

 - 4نظرية الهيكل الكامل:

وهي تدع���و إلى هدم األقصى بر َّمته ،وإنش���اء الهيكل

مكانه.

ٍ
لبلدية أعلى .واألحياء العربية حتصل على
ويهودي���ة ،تتبعان

شبه استقالل ذاتي ،أما األماكن املقدسة للمسلمني  -وخاصة
األقصى  -فتدار بصورة مشتركة :فلسطينية أردنية يهودية.
السيناريو الرابع:

ظهر ع���ام 2000م ،وعرضه «إيهود ب���اراك» في «كامب

ديفيد  »2على الرئيس الراحل ياس���ر عرفات ،ويقضي بأنَّ

ما حت���ت األقصى يكون لليهود ،وما فوقه يكون للعرب ،على
أن ينشئ معبدين يهوديني في ساحة األقصى في الزاويتني:

الشمالية الغربية والشمالية الشرقية .


وبَ ْع ُد :ه���ذه هي الصورة املس���تقبلية التي يخطط لها

اليهود في فلس���طني ،بينم���ا نحن نكتفي ب���دور املتلقي أو
املستقبل ،ضمن سياسة رد الفعل ،ال الفعل ،والله املستعان.

أما س���يناريوهات القدس بوصفها عاصمة مس���تقبلية

للدولة الفلسطينية ،فتدور حول أربعة سيناريوهات ،وهي:
 املصدر السابق ،ص.20
 املصدر السابق ،ص.20

 املصدر السابق ،ص.20
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[ ملف العدد ]

حقيقة زيف اخلالف األمريكي الصهيوني حول القدس
د .عدنان أبو عامر

(*)

انشغلت األوساط :الفلسطينية والعربية والدولية

 ،2018 -وبنا ًء على ذلك ارتفعت املساعدات السنوية إلى 2.8

خالل األس��ابيع القليلة املاضية ،مب��ا قيل :إنه خالف

مليار دوالر ،وستستمر في االرتفاع في السنوات القادمة؛ ومن
ثَ َّم فإن أي أزمة حقيقية  -وليس���ت مفتعلة  -بني واش���نطن

ٍ
ٍ
استيطانية جديدة يف قلب القدس احملتلة.
خطط

القاسية ،ومنها :تقليص املخصصات ،االمتناع عن االستثمار

أمريك��ي صهي��وين وص��ل ح��د «األزم��ة» يف عالق��ات
اجلانبني ،بسبب إعالن حكومة «بنيامني نتنياهو» عن

وتل أبيب ،س���تتطلب من األخيرة القيام بعدد من اإلجراءات

وملا كانت العالقات السياس��ية واإلستراتيجية بني

في البنى التحتية ،تقليص الدعم للبحث والتطوير ،كبح جماح

واش��نطن وتل أبي��ب ليس��ت كباقي العالق��ات بني أي
دولتني يف الع��امل ،فقد َّ
ركز اإلع�لام الصهيوين على

ويخرج الباحث بخالصة مفادها :أن االقتصاد اإلسرائيلي

حقيق��ة هذه العالقات من جهة ،و «ضآلة» تلك األزمة
ري من احملللني واملراقبني.
اليت َّ
حتدث عنها كث ٌ

الشريان االقتصادي:

تتع���دد أوجه الدع���م األمريكي للصهاين���ة في مختلف

مج���االت احلياة ،ولعل من أبرزه���ا املجال االقتصادي؛ حيث
حتدث احمللل االقتصادي البارز «س���يفر بلوتسكر» قائ ً
ال في
َّ

صحيفة «هآرتس» :بدون الدعم األمريكي لن يكون بوس���ع تل
أبيب التفرغ لتنمية اقتصادها ،وستضطر إلى ش ِّد احلزام بألم

شديد ،في ضـوء أن احلكـومة السـابقة بزعامة «إيهود أوملرت»

تلقَّت من الرئيس األمريكي السابق «جورج بوش االبن» وعداً

بزيادة املس���اعدات العس���كرية تصل إلى الربع؛ مبعدل ثالثة
مليارات دوالر في السنة على مدى عقد من الزمان ،من 2008
(*) كاتب فلسطيني.
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األجور.

دون «املس���اعدات األمريكية» س���ينمو بوتي���رة أبطأ بكثير،

ومستوى املعيشة فيها سيتوقف عن االرتفاع.

وفي املقابل ،رك���زت الدوريات االقتصادي���ة الصهيونية
الص���ادرة مؤخراً  -ومنها مجلة «غلوبس»  -على أن الواليات

املتحدة هي املش���تري األكبر للصادرات اإلس���رائيلية؛ حيث

صدرت السنة املاضية للس���وق األمريكية منتجات بقيمة 17
َّ

مليار دوالر ،واستوردت منها بضائع بقيمة  6مليار دوالر.

وقد أشارت الكاتبة «أورلي أزوالي» إلى أهمية املساعدات

املقدمة من واشنطن إلى تل أبيب؛ حيث تبلغ سنوياً
العسكرية
َّ
 2.75مليار دوالر ،مخصصة لشراء وسائ َل قتالية متطورة من

إنتاج أمريكي.

مبنـي معظمـه  -إن لم يكن
كما أن اجليش اإلس���رائيلي
ٌّ

إنت���اج أمريكي؛ فالطائرات
كله  -على الوس���ائل املتطورة من
ٍ

القتالي���ة (إف  16وإف  ،)15واملروحي���ات القتالية من طراز

لنقل :إن حكومة تل أبيب ميكنها أن تُطلِق ابتدا ًء من يوم ٍ
غد،

(بالك هوك ويس���عور) ،وقط���ع الغيار ،والقذائ���ف الذكية،

تنس���ق معها ،ولنقل :إن سالح اجلو
تُبْلغ اإلدارة األمريكية أو ِّ

(أباتشي وكوبرا) ،وطائرة النقل من طراز كرانف ،ومروحيات

واألسلحة األساسية ،ووسائل اإلنذار املبكر املتطورة ،وأجهزة
مضادات الطائرات ،ومش���روع حيتس اإلس���رائيلي؛ كل ذلك

طائرات س�ل�اح اجلو لقصف بعض العواصم املجاورة دون أن
جاه���ز لتنفيذ مهم���ات بعيدة املدى من ه���ذا النوع ،وإن في
وِ ْسعِ ه أن يق ِّدم إجنازات دراماتيكية؛ إذن ماذا؟ ماذا سيحصل

بتمويل من املساعدات األمريكية.
وذلك طبع���اً إلى جانب حصول تل أبي���ب على منظومة

���حب الدخان من فوق األهداف؟ هل تل أبيب قادرة
تتبدد ُس ُ

الصواريخ ،والتعاون االستخباري مع األمريكيني ،وتقاسمهما

الظهير األمريكي؟

األقم���ار الصناعية األمريكية وعلى اإلنذارات املبكرة بإطالق
املعلوم���ات احلرجة ،م���ع وجود اتفاق أنه ف���ي وقت احلرب
تبعث واش���نطن قطاراً جوياً بقطع الغيار واملعدات العسكرية

والذخيرة إلى تل أبيب.

بعد دقيقة من عودة الطائرات للبالد؟ ماذا س���يحصل بعد أن

على ترجمة هذا اإلجناز العس���كري إلى إجناز سياسي ،دون
مبني
ويواصل أليكس فيشمان :هذا السند اإلستراتيجي
ٌّ
على سلس���لة طويلة جداً من التفاهم���ات واالتفاقات األمنية
التي وقعت على مدى الس���نني ،وال ي���دور احلديث فقط عن

كما أن الق���درات التكنولوجية العليا لتل أبيب في املجال

اتفاقات مكتوب���ة فقط؛ حيث توجد تقاليد بعيدة الس���نني،

والتش���فير ،واجلساسات ...وما ش���ابه ،ما كان لها أن تصل

نشوب خالفات
ولذلك شهدت عش���رات السنني املاضية
َ

العس���كري :كاملنظومات االس���تخبارية ،والقتال اإللكتروني،
لها بالصدفة ،ب���ل بفضل العالقة احلميم���ة مع الصناعات
األمريكية ،واالطالع على التكنولوجيات العليا لديها.

نقد االستيطان وبناؤه:

أثار الكاتب «ش���معون ش���يفر» أبر ُز احمللل�ي�ن الصهاينة
تس���اؤالً غريباً يتضمن انتق���اداً لالزدواجي���ة األمريكية في

نقدها لبناء املس���توطنات ،وفي الوقت ذات���ه متويلها إلقامة
هذه املشاريع االس���تيطانية ،فقال :باإلضافة حليوية الدعم

السياسي األمريكي لوجود إس���رائيل ،فإن املستوطنات التي
يعتقد األمريكيون أنه يجب إخالؤها ،قد بُ ِن َيت باملساعدة التي

هم أنفسهم منحوها إلسرائيل.

ويس���تذكر الكاتب ما حصل معه ف���ي بداية الثمانينيات،
ٍ
خطة إلقامة كتلة من
حني سأله دبلوماس���ي أمريكي قرأ عن
املس���توطنات في منطقة نابلس :من أين بالضبط س���تأتون

باملال؛ فحكومتك���م تتحدث عن ضائق���ة اقتصادية؟ أجابه:

سيأتي منكم ،أنتم األمريكيني!

وثمة كات���ب آخر ه���و «أليكس فيش���مان» ذو الصالت

الوثيقة مع املؤسس���ة األمنية استبعد حقيقة أن هناك خالفاً
حقيقياً مع اإلدارة األمريكية ،مطالباً بأن تكون مجرد «سحابة
صيف» سرعان ما تنقشع .وأشار إلى أن السند اإلستراتيجي

األمريكي هو الذخر األمني األكبر واألهم لدى تل أبيب اليوم،
ٍ
برفاهية
وبفضل هذا الذخر ميكنها أن تبقى على مدى الزمن
في ظروف املواجهة املتواصلة.
ويثير الكاتب تس���اؤالً يحمل إجابته في مضمونه بقوله:

وعالقات شخصية بني الزعماء ،ومصالح اقتصادية أمنية.

صهيونية مع واشنطن ،وهو شيء ال يمُ نَع بني أفضل األصدقاء
واحللف���اء ،لكن اجلديد رمب���ا هو أنه لم يج���رِ التعبير عن
هذه اخلالف���ات علناً على مدى عام ،بل بُحثت بس���رية بني

ممثليهما.

سر العداوة:

ال بد أن نذكر هنا استطالعاً للرأي أجراه معهد «غالوب»

ع���ن مكانة الكيان الصهيوني في الرأي العام األمريكي ،وكان
التأييد آخ���ذاً في االزدي���اد ،وهو ما جع���ل الرئيس أوباما
ومساعديه اليهوديني ،أن يحلموا فقط بالضغط على تل أبيب؛
ٍ
مفرط في املناصرة.
رأي عا ٍّم
ألنهم أسرى ٍ
وبعد مرور أس���ابيع قليلة  -كما يذكـر «بن درور مييني»

 -بدأت األروقـة اجلـامعيـة األمـريكيـة تعـج بظـاهرة معاداة

الكيان الصهيوني ،كما أن عدد النش���رات املعادية للصهاينة
بلغت حداً لم يس���بق له مثي���ل من َقبْل ،ول���م تعد عداوتهم
محص���ور ًة في النخب املثقفة ...وهك���ذا ال يوجد أي تناقض

بني اس���تطالع الرأي عن مواالة الكيان ومعاداته في الدوائر
اجلامعية واإلدارة األمريكية.
أخيراً :إن ما حصل من ٍ
أزمة وجدت طريقها إلى وس���ائل
اإلعالم بني إدارتَي« :أوباما ونتنياهو» تتجاوز الرجلني بكثير؛
ألن ما يجمع الكيانَني أكثر مما يفرقهما ،واملصلحة األساسية
بينهما تتمثل في اإلطاحة بأي مش���روع إسالمي في املنطقة،

وهو األمر الذي يجعلهما يقفزان على أي خالف.
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[ نص شعري ]
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[ المسلمون والعالم ]

النموذج العراقي...
َم ِن التالي؟
()2 - 2

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

الالعب اإليراين:

« َفتِّش عن إيران» ...هذه املقولة واقعية جداً في املشرق العربي واإلسالمي؛ إذ لم يعد ممكناً فصل إيران أو استبعادها في أي

أزمة سياسية :في فلسطني ،ولبنان ،واليمن ،والعراق ،وأفغانستان...

«وال تفتِّش عن العرب»؛ ألنه ال توجد قوة عربية أو (إسالمية) متتلك تأثيراً مماث ً
ال في تلك األزمات ،بل ميكن القول :إن القوى

العربية مجتمعة ال توازي احلضور اإليراني في األزمة العراقية (كمثال).
وقد حتدثت في مقال س���ابق نُ ِش���ر في البيان (عدد  ،270بعنوان :الرباعية اإليرانية في املرمى األفغاني) عن اإلس���تراتيجية
الرباعية التي تتبعها إيران في أفغانس���تان ،وهي اإلس���تراتيجية ذاتها التي تط َّبق في العراق ،واخلطوط العامة نفسها مع اختالف

في التفاصيل ،وهي:
 - 1التواصل:

تتميز إستراتيجية طهران في العراق بأنها كتلة من املتناقضات التي يصعب فهمها حتى على كثير من مراكز الدراسات الغربية؛

فهي إس���تراتيجية طائفي���ة ولكنها براغماتية؛ تتوافق مع االحتالل األمريكي وتد ِّبر له املكائد ،وحتتضن القوى الش���يعية وتُش���عِ ل

السنة ومتد جسور التواصل مع بعض قواهم.
الصراعات بينها ،وتتآمر على العرب ُّ

قبل خمس���ة أعوام أصدرت مجموعة األزمات الدولية دراس���ة بعنوان« :إيران ...ما مدى النفوذ في العراق؟» وخلصت الدراسة

بعد استقصاءات وحوارات وحتقيقات ميدانية إلى أن أغلب ما يقال عن تغلغل إيراني في العراق هو محض مبالغة .واآلن ال توجد

أدنى مبالغة في القول بأن السياسة العراقية تعوم على «بحيرة» إيرانية.
68

العدد 273

ويكمن التم ُّي���ز اإليراني في الق���درة الهائلة على تكوين

الثوري ف���ي كل مكان بأرض الرافدين ،كما تضم قوات األمن
واجليش بني صفوفها آالفاً من عناصر امليلش���يات الش���يعية

عالقة احلرس الث���وري مع مجموعات القاع���دة وجماعات

الثوري ،وبحسب تقدير األخضر اإلبراهيمي فإن نسبة هؤالء

عالق���ات تتجاوز أي خالفات عقدي���ة أو تاريخية ،حتى وإن
اصطبغت بالدم���اء في بعض محطاته���ا ،وينطبق ذلك على

إسالمية كردية ،مثل أنصار اإلسالم ،كما ينطبق على العالقة

مع التيار الصدري الت���ي تطورت من مرحلة العداء التاريخي

إل���ى أن أصبحت إيران امل�ل�اذ اآلمن لزعي���م التيار مقتدى
الصدر ،الذي يقبع هناك بحجة مواصلة «بحث اخلارج» ،وهو

املرحل���ة األخيرة من التعليم احلوزوي الذي يصل به إلى رتبة

االجتهاد ولقب «حجة اإلسالم».

لكن حقيقة األمر أن الصدر ال يأمن على نفسه في العراق
بعد أن َس َّعر رئيس الوزراء نوري املالكي حرباً على تياره مم َّث ً
ال

في جناحه العسكري جيش املهدي .هذا اجليش الذي تخترقه
قوات الق���دس اإليرانية حتى النخاع ،وبينما تلقَّت مجموعات
تابعة له التدريب والسالح من إيران ،تولى املالكي تصفية هذه
املجموعات محتفظاً في الوقت ذات بعالقة متينة مع طهران،
تتذبذب أحياناً ولكنها تبقى في اتصال.

وعندم���ا تأزمت العملية االنتخابية وازدحمت كافة القوى

السياس���ية عند عتبة «تس���مية رئيس الوزراء» ،تلفَّت اجلميع

إلى القبلة اإليرانية للتباحث والتش���اور في ظل الولي الفقيه،

الت���ي تلقَّت تدريبها في إي���ران أو على أيدي ضباط احلرس
تص���ل إلى  ،% 80كم���ا أن قوة حماية املرقدي���ن في النجف

وكربالء يشرف عليها ضباط من االستخبارات اإليرانية ،وتُع ُّد
العناصر «النائمة» و «الصاحي���ة» التابعة للحرس الثوري في
ربوع العراق بعشرات األلوف.

إن املش���كلة هنا أنه ال توجد أي وس���يلة معروفة لوقف

العالقة املتينة بني املكاس���ب اإليرانية وعامل الزمن؛ فاألمر
أشبه بالساعة الس���كانية التي ال تتوقف أبداً ،وبينما تتحدث

واشنطن عن سحب قواتها من العراق في األمد املنظور ،فإنه
ال توج���د أي بارقة أمل في جالء االحت�ل�ال اإليراني عاج ً
ال
أو آج ً
ال ،واألنكى أن املقاوم���ة العراقية تتركز على االحتالل

األمريك���ي مع إعراض تام عن التغلغ���ل اإليراني ما ظهر منه
وم���ا بطن ،وبعض قادتها (املقاوم���ة) يفترضون أن العراقيني
سيكونون قادرين على حل أزماتهم بأنفسهم مبجرد االنسحاب

األمريكي!

 - 3التحريك:

وجه لوماً
ولم يس���لم من ذلك ال َعلماني «إياد ع�ل�اوي» ،الذي َّ

وداد فرنس���يس مستش���ارة احلاكم األمريكي السابق في
الع���راق بول برمير ،تنقل عنه قوله« :أش���عر دائماً أن مجلس

الرئيس القادم كما فعلت مع بقية القوى ،وهذا املس���توى من

احلكيم».

توجه له الدعوة للتش���اور حول
وعتاب���اً إلى طهران؛ كونها لم ِّ

وج ْم ِع اخليوط في باقة واحدة ،لم تصل إليه حتى
«ل ِّم الشمل» َ

سلطات االحتالل األمريكي في العراق.
 - 2االنتظار:

احلكم مخترق لصلح إيران كلما نظرت إلى عمامة عبد العزيز
مغزى
«عمامة احلكيم» التي تس���يطر عليها إيران حتمل
ً
مهماً؛ فهي جتمع ما بني الديني والسياس���ي ،وكالهما يخضع

للنفوذ اإليراني ،وقد تتابعت على زعامة املجلس األعلى ثالثة

قبل عشرين عاماً (1990م) كان مجرد االشتباه في عالقة

عمامات يكش���ف حالها عن تغ ُّي ٍر في اإلستراتيجية اإليرانية

بواسطة األمن العراقي الصدامي ،وبعدها بعامني (1992م)،
قمع صدام حسني مترداً ش���يعياً مدعوماً من إيران أدى إلى

العمامة األول���ى :محمد باقر احلكي���م ،وكان يجمع بني

املرجعية الدينية والزعامة السياسية بكفاءة.

ذل���ك بعام (1993م) خضع احلزام الش���يعي للحماية الغربية

السياسية والضعف الديني.

أحد األشخاص بجهة إيرانية كفيل بأن يتلقى رصاصة الرحمة

هروب عدد كبير من القيادات ورجال الدين إلى إيران ،ثم بعد
وبدأ التسرب اإليراني بهدوء ،وقبل سبعة أعوام (2003م) لم

تكن هناك عالقة ديبلوماسية بني طهران وبغداد.

أما اآلن ،فتعد إيران الشريك التجاري األول للعراق ،ومتتد

شبكات املؤسسات اخليرية واالس���تخباراتية التابعة للحرس

جتاه الكتل الشيعية:

والعمام���ة الثانية :عب���د العزيز احلكي���م؛ حيث الكفاءة
العمامة الثالث���ة :عمار احلكيم ،ال���ذي جمع بني العجز

السياسي والضعف الديني.

هذا االجتاه «الهابط» في مس���توى زعامة املجلس أحدث
ارتباكاً مؤقتاً في طهران؛ كون املجلس ميثل الذراع القوية التي
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تكلَّفت مئات املاليني من الدوالرات في بنائها وجتهيزها ،ولكنها

تتعرض اآلن للشلل بسبب الزعامة اجلديدة (عمار) الذي كان

حمددات لفهم العملية االنتخابية يف العراق:
ِّ

كيف نفهم تعقيدات األزمة االنتخابية في العـراق وما تتضمنه

الصدريون يطلقون عليه لقب« :كتكوت احلوزة» ،واتسع اخلرق

من خالفات وإشكاالت حول تشكيل احلكومة وتوزيع مناصبها؟
على ض���وء ما ُذكر س���ابقاً عن إس���تراتيجية الالع َبني

وكان البديل املطروح هو س���رعة احت���واء التيار الصدري

من احملددات التي تُعِ ني على فهم العملية االنتخابية واستيعابها
في العراق بعيداً عن جدليات التحالفات وصراعات الكتل:

«املجلس���ي» مع متل ُمل قياداته م���ن قائدهم (احلكيم) ،وبروز

خالفات على السطح مع جالل الدين الصغير وغيره.

املنافس الش���رس للمجلس ،وبعد سلس���لة م���ن الصراعات،

وحروب االس���تنزاف ،وعمليات االختراق التي بدأت
واملعارك،
ِ
قبل ِّ
تفش���ي مرض «س���رطان الرئة» في جس���د عبد العزيز

الرئيس���يني فـي العـراق( :أمريكا  -إيران) ،ميكن تكوين ٍ
عدد

أو ً
ال :صالحيات احلكومة والربملان حمدودة وتتقاطع

مع مناطق نفوذ متعددة مستقلة:

احلكيم ،مت تأمني الصدريني على مس���توى القاعدة والقيادة،

إن القرار السياس���ي لدولة الع���راق ال يجري اتخاذه في

سياس���ي واحد خ���اض انتخابات ع���ام 2005م وعام 2010م،
ٍ

الرئاس���ة؛ فهناك حسابات وتوازنات وقوى أخرى تشارك في

ٍ
حتالف
وحت َّول التيار الصدري إلى كتلة «متآلفة» مع املجلس في

أروقة البرملان ،أو في مكاتب رئاسة الوزراء ،أو غرف مؤسسة

ويتزعمه في طبعته األخيرة :عمار احلكيم.
تَ َك ََّش���ف بُ ْعد النظر اإليراني عندما جنح التيار الصدري

اتخاذ القرار في أعلى مس���توياته وأدناها على السواء .وفي

مقدمة أولئك املشاركني النفوذ األمريكي كقوة احتالل؛ حيث

بزعامة مقتدى ،على خلفية االحتفال بعيد النيروز الفارسي،

واليومية ،وهناك خطوط حمراء مرسومة للمسؤولني ال ميكن

في حصد  40مقعداً في االنتخابات األخيرة ،وكان املش���هد
مع ِّبراً في إيران؛ حيث اجتمع قادة املجلس مع قادة الصدريني

املستش���ارون األمريكيون حاضرون في كاف���ة الوزارات ،كما
يلعب القادة العس���كريون دوراً بارزاً في إدارة الشؤون العامة

ولم يلبث أن طار إلى مرافقتهم وفد املالكي.
وبعي���داً عن تي���ا َري الصدر واحلكيم وبع���ض األحزاب

لهم جتاوزها ،وما يصدر من صرخات اعتراض هنا أو هناك

الش���يعية الصغيرة ،فإن نوري املالكي يظل بالنس���بة لطهران
ال ،وقد ترعرع املالكي سياسياً
ال وليس مهم ً
ِخياراً ثالثاً محت َم ً
في إيران إ َّبان حقبة الثمانينيات ضمن قيادات حزب الدعوة
قبل أن ينس���حب مع بعض رفاقه الحقاً من إيران إلى سوريا،
بسبب خالفات حول انضمام احلزب إلى املجلس األعلى.
ِّ
ويلخص السفير األمريكي السابق في العراق رايان كروكر

إس���تراتيجية إيران في حتريك حلفائها الشيعة ،بقوله« :بنا ًء
على ما أراه على األرض ،أعتق ُد أنهم يس���عون إلى وجود دولة
يستطيعون بوس���يلة أو بأخرى السيطرة عليها وإضعافها إلى

احلد الذي تستطيع معه إيران حتديد جدول أعمالها».
إن هذا املفهوم يشكل تناقضاً؛ فطهران ال حت ِّرك أتباعها

في العراق من أجل تأس���يس دولة قوية ،ولكنها حتركهم من
أجل إبقاء العراق في مستوى من الضعف مي ِّكنها من السيطرة
علي���ه كل ّياً؛ لذلك ميكن مع تدقيق النظر مالحظة أنه ال تُب َذل

جه���و ٌد حقيقية م���ن قِ َبل اإليرانيني جلمع كلمة الش���يعة في
العراق؛ ألن تَف ُّر َقهم يخدم مصالح طهران أكثر من جت ُّمعهم.
 موقع صوت كردستان2007 / 8 / 18 :م.
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ه���ي مجرد زوبعة في فنجان؛ فم���ن ال يعجبه األمر أو يفقد
تأثيره فعليه أن ينصرف من «اللعبة» السياس���ية ،أو يُص َرف

عنوة ،كما حدث مع احلزب اإلسالمي الذي حصد من خالل
كتلته «التوافق»  44مقعداً في انتخابات عام 2005م ،وعندما

الس���نة للمش���اركة في العملية
انته���ى دوره في َدفْع العرب ُّ
السياس���ية لم يُس���مح له بأكثر من  6مقاع���د في انتخابات
2010م.

يأتي بعد ذلك النفوذ اإليراني على كافة املس���تويات وفي

مختلف املؤسسات واألجهزة ،ثم احلكم الذاتي الكردي؛ حيث
ال مجال لفرض قرارات سيادية على كردستان ال يوافق عليها

حتالف «طالباني  -بارزاني».

وقد صاغت اإلدارة األمريكية النظام السياس���ي العراقي

بطريقة تزيد ف���ي عرقلته وتعقيده؛ حي���ث يحق للرئيس أو

نائبي���ه االعتراض عل���ى أي قانون يقره البرمل���ان باألغلبية،

فيعيده لتعديله.

وهن���اك مجالس احملافظ���ات التي تتمت���ع بصالحيات

واسعة ،كما أن الدستور يقر نظام الفيدرالية املعلق حتى اآلن؛

حيث تختلف القوى السياسية في تفسيرها ملفهوم الفيدرالية

فرعي ًة بينهم الختيار رئيس الوزراء القادم ،و «الشق املجلسي»

الدولة املركزية إلى هياكل مجوفة فاقدة التأثير.

منصب يلوح في
أي
ٍ
عادل عبد املهدي ،وحسني الشهرستانيَّ ،

وحدودها ،وهو نظام في حال تطبيقه س���يح ِّول مؤسس���ات
وجدي���ر بالذكر أن إيران تس���تطيع أن تنقل ألتباعها في

العراق خبرتها العريقة في التعامل مع أجنحة متعارضة داخل
جهاز الدولة ،وتقدِّم جترب ُة الرئيس الس���ابق (محمد خامتي)
تص���وراً دقيقاً عن تلك اخلبرة؛ حيث ل���م مينع وجود رئيس
إصالحي على رأس اجلهاز التنفيذي من س���يطرة احملافظني
على املفاصل املهمة للدولة وحتويل خامتي إلى واجهة هش���ة،

موال لألمريكيني،
وكذلك فإن وجود رئيس حكوم���ة َعلماني ٍ

وجهت طهران
لن يعرقل األجندة اإليرانية في العراق؛ ولذلك َّ
تابعها األول (عمار احلكيم) لكي يعلن في تصريح مفاجئ أنه

لن يش���ارك في حكومة ال يشارك فيها عالوي ...أليس األمر
مشوقاً؟
ثانيًا :مدة احلكومة واجمللس مخس سنوات فقط:

شرع في تبادل الغزل مع عالوي ،بينما يترقب قادة االئتالف

األفق.

أما قائمة املالكي فيسودها التململ؛ فقائدها حصد العدد

األكبر من األصوات في االنتخابات ،والتي جتاوزت س���تمائة
متس���كه مبنصبه قد يتسبب في
ألف صوت في بغداد ،إال أن ُّ

خسارة كبيرة لإلئتالف؛ لذا يترقب هؤالء أي إشارة من هنا أو
هناك لدفع َّ
مرش ٍح آخر للمنصب بخالف املالكي.
واألكراد لم يَسلَموا من احلسبة املعقَّدة :فحزب الطالباني

خسر ثمانية مقاعد بسبب تيار التغيير املنشق ،وهو ما أضعف
موقف���ه مع حليفه (أو غرميه) ح���زب البارزاني؛ لذلك هناك
احتمال أن يخس���ر الطالباني رئاس���ة اجلمهورية التي يطمح
إليها في مقابل تو ِّلي هوشيار زيباري (حليف البارزاني) رئاسة

مجلس النواب ،تاركني املنصب اآلخر ملرشح عربي ُسني.

ويعني هذا أنه بعد أربع سنوات سيبدأ ضجيج االنتخابات

أما العرب الس���نة فهم اخلاس���رون احلقيقيون في هذه

انتخاب���ات احملافظات؛ أي أن فوز إحدى الكتل بأغلبية مقعد

يقدمونه ألي منصب (رئي���س اجلمهورية أو نائبه) ،ال بد أن

من جديد ،وبعد ثالثة أعوام س���يرتفع صراخ املتنافسني على
أو اثنني ليس نهاية العالم.

إن ه���ذه املدد القصيرة للحكم ينظ���ر إليها كثيرون على

أنه���ا م���ن مثالب الدميقراطية ،وهي تتس���بب ف���ي اختزال

االنتماءات الكبرى ومن ِّو االنتم���اءات الصغرى ،ومبعنى آخر:
تتنامى املصالح الشخصية حتى تستحو َذ على مصالح الدولة
أو الطائفة أو احلزب ،وهو ما كان ملموس���اً بقوة في سنوات
«الدميقراطية العراقية» السابقة ،سواء في حقبتها اجلعفرية
أو املالكية.

االنتخاب���ات؛ فهم ال ف���ي العير وال في النفير ،وأي مرش���ح

يوافق عليه الشيعة ،ويكفي أنهم حذفوا ذاكرتهم واختاروا إياد

عالوي الذي أشرف على مذابح الفلوجة.

ثالثًا :ال توج��د خطوط محراء يف جمال التحالفات
السياسية:

ف���ي عام 2005م حتالف املجلس م���ع التيار الصدري مع

حزب الدع���وة ،وهذه األطراف الثالثة له���ا تاريخ حافل من
الص���راع ،وكان أنصار الدعوة واملجل���س يتقاتلون في مدينة
ُق���م اإليرانية على خروج مواكب العزاء في محرم إبان مرحلة

املوجهة إلى النظام السياسي العراقي أن
ومن االنتقادات
َّ

تنق���ض أعوام قليلة بعد
املنفى ،وحت���ى احتالل العراق .ولم
ِ

االقتصادية لعموم البلد؛ إذ تبلغ ميزانية مجلس النواب  -على

الصدريون ،ثم تكتل املالكي مع آخرين ليش���كل «ائتالف دولة
القانون» ،مدشناً صراعاً دموياً مع الصدريني ،وفي االنتخابات

قيمة رواتب وبدالت ومكافآت مسؤوليه ال تتناسب مع األحوال
سبيل املثال  -عدة مئات من ماليني الدوالرات ،وفي ظل غيبة
رقابة مالية نزيهة تتعدد وس���ائل الكسب غير املشروع .وهذه
كلها حواف���ز لتكالب مختلف القوى واألش���خاص على الفوز

بنصيب من الكعكة العراقية.

ونظرة متفحصة إلى احلراك السياسي الدائر حالياً تؤكد

«تفسخ» إلى شقيه
هذا التحليل؛ فاإلئتالف الوطني الش���يعي
َّ
«ص َّدر» اخلالف جلماهيره؛ فن ََّظم انتخابات
«الصدري» الذي َ

انتخاب���ات ع���ام 2005م حتى انفرط ِعقْ���د التحالف فخرج

األخي���رة عاد املجلس ليتحالف من جديد مع التيار الصدري،
الس���نة محاوالً اختراقهم عن طريق
بينما توجه املالكي صوب ُّ
مجالس الصحوة (التي كان يعترض بشدة على ض ِّم عناصرها

إلى قوات اجليش والش���رطة) ،ولكنه أخف���ق؛ حيث «غفت»
الصح���وة عميقاً ولم تَفُز ولو مبقع���د واحد يريح املالكي من
غيظه من «إياد عالوي».
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وعندما أدرك املالكي افتقاره إلى دعم منافس���يه الشيعة

ميم صوب طهران محاوالً
الذين أدار لهم ظهره قبل أع���وامَّ ،

استرضاء الصدريني واستمالتهم ،وبدأ بعضهم يروج الحتمال

ترشيح محمد جعفر الصدر ،احلصان األسود لدولة القانون،
الذي كان ُّ
ترش���حه مفاجأة؛ فهو ابن املرجع الشيعي املعروف

محم���د باقر الصدر ،وقد حصل عل���ى املركز الثاني في عدد
األصوات في بغ���داد ،ومن املعروف أيض���اً أن زوجة مقتدى
الص���در هي أخت جعفر الص���در ،ورمبا من أجل ذلك وضعه

قادة التيار ضمن قائمة رؤس���اء الوزارة املقترحني في استفتاءٍ

داخل التيار الختيار أصلحهم ،وهم باإلضافة جلعفر :عالوي،
وإبراهيم اجلعفري ،واملالكي ،وعادل عبد املهدي.

وخالص���ة ما هنالك أنه ال ميكن الق���ول بوجود خطوط

حمراء على حتالف جهة شيعية مع أخرى ،ومع الغزل املتبادل

بني التاب���ع املخلص إليران (عمار احلكي���م) والتابع املخلص

لواشنطن (إياد عالوي) انكشفت احلقيقة املرة.

إن األمر في مجمله يعود إلى «حسبة» املصالح املتوقعة من

أي حتالف ،وما يتردد عن متنُّع بعضهم إمنا هو لتعظيم الثمن

وتكثير املكاسب ،ولو كانت الدماء حتول دون إمتام التحالفات
لَـ َما «ائتلف» الصدريون مع «احلكيميني» في حتالف واحد.
رابعًا :التقلبات احلادة ِس َمة احلياة السياسية:

من مجلس النواب السابق ،لم ينجح في االنتخابات األخيرة
سوى  63نائباً (وعدد نواب املجلس القادم  325نائباً) وسقط

عدد كبير من املشاهير ،أبرزهم جالل الصغير أحد احلاقدين
َ
يحظ إال بـ  26صوتاً فقط ،ورفيقه في
السنة ،ولم
على العرب ُّ
املجل���س األعلى همام حمودي لم ينَل غير  50صوتاً ،رغم أنه
كان رئيس جلنة كتابة الدستور في البرملان السابق.

ٍ
تكتل ش���يعي،
وال توج���د فت���رة صالحية ألي
حتالف أو ٍ
وقياساً على االنتخابات السابقة ،فإن ُع ْمر التحالف ال يتجاوز

عاماً أو عامني؛ فهي كلها ائتالفات «فك وتركيب» قابلة إلعادة
صياغتها َو ْف َق املعطيات املتجددة دوماً.
خامسًا :غلبة البواعث الدينية على الناخب الشيعي

السين:
مقارنة بالناخب ُّ

ال تزال البواع���ث الطائفية هي املس���يطرة على الناخب

ماض
الش���يعي؛ فاألحزاب التي يختارها كلها أحزاب دينية لها ٍ

عري ٌق من التعصب الطائفي :كاملجلس األعلى ،والتيار الصدري،

وحزب الدعوة بتفريعاته املختلفة ،والفضيلة ...إلخ.
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ال تزال البواعث الطائفية هي المس���يطرة على
الناخب الشيعي؛ فاألحزاب التي يختارها كلها أحزاب
ٌ
عريق من التعصب الطائفي
ماض
دينية لها ٍ
واألسماء اخلمسة التي طرحها الصدريون لرئاسة الوزراء،

أربعة منهم ينتمون إلى أحزاب دينية.
الس���نة الذين يعيش���ون حالة من
وفي املقابل تخلَّى العرب ُّ

التخبط وافتقاد الزعام���ات ،تخلَّوا عن تأييد األحزاب الدينية
بعد أن تعرضوا للخذالن من احلزب اإلس�ل�امي ،وكانت النكاية
في توجههم صوب حتالُف َعلماني يترأسه شيعي ،حتى إن قادة
السنة».
االئتالف الوطني يَ ِصفون عالوي بأنه «مرشح العرب ُّ
سادسًا :النظام االنتخايب العراقي «املُفل َتر»:

ميكن النظر إلى النظام االنتخابي العراقي بوصفه نظاماً

« ُمفلتَراً» ،مبعنى أن املرش���حني ميرون من خالله في عدد من

«الفالتر» (أي :الـ ُم ِ
رش���حات االنتخابي���ة) التي تضمن عدم
وجود مفاجآت غير محسوبة ،وهي:

«الفلت��ر» األول :يتمثـل في هيئ���ة اجتثـاث البعث ،التي

حتولت إلى جلنة العدالة واملساءلة؛ ومهمتها تنحية املغضوب

عليه���م لتحقيق التوازن األ ََّولِي في خريطة املترش���حني ،ومن
المي» كان هو نفسه مترشحاً
الطريف أن رئيس اللجنة «علي ال َّ
لالنتخابات ولكنه خسر ولم يحصل على أكثر من  697صوتاً،

لتتحقق العدالة بصورة أخرى( .يلزم أن يحصل املترشح على

 100ألف صوت على األقل ليفوز بأحد املقاعد).

ويب���دو أن هذه اللجن���ة «اقتباس إيران���ي»؛ حيث يتولى

«مجلس تش���خيص مصلحة النظام» غربلة املترشحني ملجلس
الشورى اإليراني ،أو ملنصب الرئاسة.

«الفلت��ر» الث��اين :هو نظ���ام التصويت وع��� ِّد األصوات
وفرزها الذي يستغرق أسبوعني تقريباً خالفاً لألنظمة املتبعة
ف���ي دول العالم الدميقراطية وحت���ى امللتحفة بها ،وهي مدة

تس���مح لكل من تس ِّول له نفسه (أو يتوسل إليه غيره) أن يُعيد
ولصق لتغيير النتائج ،وقد
قص
ٍ
ترتيب األوراق ويُجري عملية ٍّ

انتقد محافظ كربالء «آمال الدين الهر» اآللية االنتخابية التي
تضمنت اضطالع ش���ركات أجنبية بعملية الفرز اإللكتروني،
َّ
ً
مرددا مطلب «ائتالف دولة القانون» بإعادة الفرز اليدوي.

وم����ن الطريف تع���� ُّرض االنتخابات في أفغانس����تان ملواقف

مش����ابهة؛ فقد اتهم الرئي����س األفغاني حامد ك����رزاي املراقبني
األجانب في انتخابات الرئاس����ة األخيرة بالتالعب في النتائج في
محاولة إلضعافه ،كاشفاً أن من يُفت َرض بهم احلكم على مصداقية

واضح بدور واشنطن.
تعريض
االنتخابات هم من يز ِّورونها ،في
ٍ
ٍ

من أجل تقسيم املجتمع إلى شرائح وفئات متصارعة على كعكة
االنتخابات ،وقد ارتفعت في العراق أصوات لم يكن أحد يعلم
أنها تعيش في العراق أص ً
ال ،واحت���اج كثير من املتابعني إلى

ٍ
تعريفات
اس���تحضار موسوعات الفِ َرق واألديان لالطالع على
َ
ٍ
املكتشفة حديثاً.
وتفسيرات للفسيفساء املجهولة

«الفلتر» الثالث :هو مؤسس���ات إعادة التفسير والتأويل:
َّ
ح���ل املنازعات وتقدمي
مث���ل احملكمة االحتادية ،وهي تتولى

 - 3حت��� ُّول العراق إلى س���احة لصراع الق���وى الدولية
واإلقليمي���ة :أو بعبارة أخرى حت َّو َل إلى «ملعب لإليجار»؛ فكل

دت ادعاء نوري املالكي ب���أن احلائز على األغلبية
عندم���ا أ َّي ْ
البرملانية ال االنتخابية ،هو الذي يكلَّف بتشكيل احلكومة.

وتُبذل جهود حثيثة (أو حوثية) لنقلِه إلى اليمن.

التفسيرات الدس���تورية لإلش���كاالت االنتخابية ،كما حدث

«الفلتر» الرابع :هو امللفات السرية التي يجري إبرازها الحقاً

ضد أي نائب يتجاوز اخلطوط احلمراء ،فيعلو صوته وترتفع نبرته

السنة؛ حيث يجري
فوق املسموح ،وعادة ما يكون هؤالء من العرب ُّ
اتهامهم بدعم ومتويل اإلرهاب كما حدث مع محمد الدايني.

النموذج العراقيَ ...م ِن التايل؟

بع���ض برام���ج الكمبيوتر يجري طرحه���ا في إصدارات
للدعاية تُتيح اس���تخداماً محدوداً فقط ،وت َُس��� ََّمى «نس���خة

للعرض» أو باإلجنليزية «دميو» .demo

املقدمة لالستهالك في عاملنا
تلك هي (الدميو  -قراطية) َّ
العربي ،مجرد نُ َس ٍخ للعرض فقط ،وليست نسخاً كاملة.

فق���د جتمعت في النظام السياس���ي العراقي «الدميو -
قراطي» عدة مزايا وس���مات جتعله جترب���ة «منوذجاً» ميكن
تس���ويقه إلى دول أخرى عربية وإسالمية .واخلطير هنا أن

مصلح���ي (إيراني  -أمريكي)،
بتوافق
هذه الس���مات حتظى
ٍ
ٍّ

واألخطر أن الدول املراد تس���ويق النموذج إليها (أو س���وقها
إليه) هي  -في غالبيتها  -دول ال حتظى بالرضى اإليراني.

أبرز مسات «الدميود  -قراطية» يف منوذجها العراقي:
 - 1ضوض���اء وال طحن :ملدة عام كام���ل تقريباً تجُ َّيش

الدولة بكاملها ألج���ل االنتخابات البرملانية «املبر َمجة» ،وعام
آخر م���ن أجل التحضير النتخاب���ات احملافظات «املؤدجلة»،

وقب���ل كل انتخابات حتالفات وتكتالت ،وبع���د كل انتخابات
ٍ
وتكتالت أخ���رى ،وترتفع صيحات
تش���كيل لتحالفات
إعادة
ٍ

الفائزين وآهات اخلاسرين ....وحتيا الدميقراطية.

 - 2إطالق العِ نان لكافة القوى واملك ِّونات العرقية والدينية:
نمى ويُ َّ
عظم
مبعنى أن كل ما ميكن أن ِّ
يقسم املجتمع يُستدعى ويُ َّ

ٍ
موعد للِّقاء
متصارعني يبتغيان تصفية حساباتهما يتفقان على
َ
في العراق ،متاماً كما حدث في لبنان ويحدث في الس���ودان،
 - 4ض���� ُّم العراق إلى معادلة ت����وازن إقليمية مختلة في غير

صال����ح العراق :لك����ن لصالح بعض الق����وى اإلقليمية ،وهي هنا:
إي����ران ،تركيا ،س����وريا ،وتمَ َ َّثَ����ل االختالل في قض����م أجزاء من
املساحات املش����ت َركة في املصالح بني هذه الدول والعراق ،ومثال
ذلك توزيع مياه دجلة والفرات؛ حيث يعاني العراق من أزمة مائية

حادة ،سببها الرئيس تراجع كميات املياه الواردة من تركيا وسوريا
وإيران ،باإلضافة إلى قلَّة األمطار .وتبلغ كمية املياه املق َّررة للعراق
من الفرات حالياً  13مليار متر مكعب ،بينما كانت تبلغ في السابق

 28مليار متر مكعب ،ويبلغ معدل التدفق في مياه دجلة  280متراً

مكعباً في الثانية ،بعد أن كان  500متر مكعب في السبعينيات.

أيضا من الوضعي����ات املختلة :الظلم الذي يتعرض له العرب

السنة ،على كافة املس����تويات (السياسية واالقتصادية والدينية)،
ُّ

الس����نية ال يبدو
حتى باتوا يتس����ولون من ميثلهم ،وحتى املقاومة ُّ
أنها متلك حالياً رؤية واضحة وتص ُّوراً ش����ام ً
ال حول املستقبل في
العراق ...وهذا ظلم متراكم ال ميكن حذفه أو نسيانه...

إن هذه الوضعيات املختلة تؤذن بدورات صراع وحروب قادمة
ضع بذرتها حالياً ،ومن ثَ َّم
في املستقبل استهدف صانعو النظام َو ْ

حصاد مكاسبها مستقب ً
ال.

إن أفغانستان ،لبنان ،الس����ودان ،العراق ،دول تعرضت كلها
ألحوال متشابهة أنتجت  -أو في طريقها  -وضعاً مخت ً
ال ينشغل

فيه أهل البلد بأنفس����هم ف����ي وضعية معقدة ال يبدو لها ٌّ
حل في
األف����ق القريب أو املنظ����ور ،واحلل الوحيد املط����روح يتمثل في

تدخُّ الت خارجية من أجل ضبط اإليقاع.

والسؤال اآلن ،ليس عن كيفية جتاوز أو حل األزمات في هذه

البلدان ،ولك����ن عن :من هو النموذج التالي على قائمة «الفوضى
اخل َّ
القة» ،أو «الدميو  -قراطية»؟
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ربيع ساخن في باكستان
د .حممد علي غوري

رغم أن فصل الربيع في باكس���تان من أجمل الفصول وأكثرها اعتدا ًال؛ حيث تزدان
بأنواع من الزهور الزاهية ،ورغم أن الربيع يطل ضاحكًا
فيها الحدائق وأرصفة الشوارع
ٍ
على ربوع باكس���تان من ش���مالها إلى جنوبها ومن ش���رقها إلى غربها ،فإن ربيع هذا
العام سيكون ساخنًا جدًا.
وذلك ملا قد تش���هده البالد من تطورات خطيرة على املستوى

السياس���ي ،وخاصة في شه َري :فبراير ومارس؛ إذ يتوقع احملللون

السياس���يون في هذين الش���هرين هزة عنيفة قد تصيب احلكومة

ورئيس البالد الس���يد آصف علي زرداري .وكان احملللون يتوقعون
سقوط حكومة حزب الشعب في شهر نوفمبر أو ديسمبر من العام

املنصرم ،ولكن يبدو أن رئيس البالد السيد آصف زرداري (احلاكم
الفعلي للبالد رغم أن النظام فيها برملاني ،وليس رئاسياً) استطاع

نقص حا ٍّد في املواد التموينية األساس���ية الضرورية للش���عب؛
ٍ
فالس���كر الذي ارتفع سعره خالل األش���هر القليلة املاضية إلى
أكث���ر من  % 100ي���كاد يكون مفقوداً في مناط���ق كثيرة ،رغم

باق كما هو ،وهذا يعني أن املزارعني
أن س���عر قصب الس���كر ٍ
والفالح�ي�ن – وهم ميثلون أغلبية الش���عب الباكس���تاني  -لم

يستفيدوا من هذه الزيادة في األسعار ،وإمنا الذي استفاد منها
هم أصحاب مصانع السكر ،وهؤالء جلُّهم :إما وزراء أو أعضاء

أن يجدد ثقة األمريكان فيه ،رغم تدهور األوضاع في البالد تدهوراً

ف���ي البرملان من احلزب احلاكم ومن املعارضة (إن صحت هذه

األولى هو مصاحلها في املنطقة؛ فما دامت تتحقق فال يهمها بعد

هو الش���عب املسكني الذي تنهال عليه املش���اكل واملصائب من

كبيراً ،وهذا بطبيعة احل���ال ال يهم أمريكا؛ فالذي يهمها بالدرجة
ذلك من يحكم البالد :عس���كري أو مدني ،أمني أو لص ،وال يهمها

التسمية؛ ألن هناك من ال يعتبرها معارضة؛ لضعفها) والضحية
كل َح��� َدب وصوب .ورغم أن نتاج القمح ف���ي األعوام األخيرة
وفير وفرة ملحوظة ،فإن س���عر الدقيق ارتفع ارتفاعاً مذه ً
ال،

كذلك مصير الدميقراطية التي تتشدق بها في احملافل الدولية.
إن البالد تشهد أوضاعاً ال تحُ َسد عليها ،وهي ماضية في

وهو أيضاً مفقو ٌد مثل السكر ،ومخ َّبأ في مخازن احملتكرين من

الغالء الذي كس���ر أظهر الكثيرين تعاني األسواق واحملالت من

أما اآلن فقد تلبدت غيوم الغالء املتفشي في سمائها؛ فلم يعد

تدهورها على كافة املستويات؛ فقد أحال الغالء الفاحش حياة
الناس إلى جحيم يصطلون به صباح مس���اء .وزياد ًة على هذا
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الوزراء وأعضاء البرملان.
ً
لقد كانت أسواق األحد مالذا للطبقة الفقيرة واملتوسطة.

مبقدور الرجل العادي أن يلبي طلبات أس���رتة من الضروريات:

عليه وعلى حكومة حزبه ،ولكن هذا لن يكون؛ فهو – كما يدعي

من الغذاء والكس���وة ،ناهيك عن األشياء األخرى مثل :الكهرباء
والغ���از والوقود ،التي تمُ نَح للش���عب بالقطارة .ومن األش���ياء

في خطب���ه األخيرة ،وهو األمر الذي يدل على أنه يش���عر أن

(ذو الفقار علي بوتو) ،وأطلقته من بعده ابنته بي نظير بوتو ،هو

تعاني البالد اليوم من أزمة حادة نتجت عن صراع سافر بني

املضحكة املبكية أن ش���عار حزب الشعب الذي أطلقته مؤسسة

نفسه الذي يطلقه اآلن آصف علي زرداري ووزراؤه ،وهو :خبز

وثوب وبيت لكل مواطن!

ومن أهم أسباب الغالء وزيادة األسعار ،االحتكار والهبوط

املستمر للروبية الباكستانية في مقابل العمالت األخرى؛ حيث

كان ال���دوالر الواحد في أواخر عهد اجلنرال برويز مش���رف
يعادل ستني روبية ،وأما اآلن فهو يعادل أكثر من خمس وثمانني
روبية؛ وذلك – كما يقول خبراء االقتصاد أمثال الدكتور شاهد

صديقي  -بس���بب سوء التخطيط والفساد اإلداري املتمثل في
صور السلب والنهب املستمر من قِ َبل املسؤولني في البالد ،وعلى

رأس���هم رئيس البالد .وهذا ليس ادعا ًء؛ فقد أصدرت محكمة
النقض أو التمييز  -وهي أكبر محكــمة في الس���لَّم القضائي

الباكس���تاني  -حكمها التاريخي في السادس عشر من ديسمبر
عام 2009م الذي قضت مبوجبه ببطالن املرس���وم الرئاس���ي

الذي أصدره مشرف باالتفاق مع أمريكا واملعارضة التي كانت
تهدده آنذاك والتي متثلت بالراحلة بي نظير بوتو زعيمة حزب
الشعب الباكستاني وقتها .وكان هذا املرسوم الذي غدا كأن لم
يكن ،قد أسقط عن  8041شخصاً من كافة الطبقات َّ
كل التهم

املوجهة إليهم ،وعلى رأس ه���ؤالء الوزراء وأعضاء البرملان من
َّ

احلزب احلاكم واألحزاب األخرى ،يتصدرهم رئيس البالد ،ومن
بني هؤالء س���فير باكستان لدى الواليات املتحدة حسني حقاني

رأس احلربة في العالقات األمريكية الباكس���تانية املش���بوهة.
وقد انحصرت هذه التهم في الفساد اإلداري والسرقات وسوء

اس���تغالل السلطة والتهريب وعدم ر ِّد القروض املالية الضخمة

إلى بنوك الدولة وخيانة األمانة ،وما إلى ذلك .ومنذ أن أصدرت
أكب���ر محكمة في البالد حكمها املش���ار إلي���ه تعيش احلكومة

 -أقوى منهم! ومن اجلدير باملالحظة أن هذه اللهجة لم تفارقه

سحب من حتت قدميه.
البساط يكاد يُ َ

السلطتني :التنفيذية والقضائية فيما يتعلق باملرسوم أو القانون
األسود الذي سبقت اإلش���ارة إليه ،كما يسميه بعضهم ،والذي
حكم القضاء بعدم ش���رعيته ،وحدد ُط ُرق محاسبة املستفيدين

منه بغض النظر عن مناصبهم و ُرتَبِهم.
وأيضاً فيما يتعلق بتعيني القضاة في األقاليم األربعة ،فقد

اقترحت محكمة التمييز أو النقض  -وهي املسؤولة عن النظام
القضائي في البالد  -أس���ماء بعض القضاة ك���ي يع َّينوا بدل
القض���اة الذين انتهت خدماتهم في محاك���م هذه األقاليم في

البنجاب؛ حيث تعاني هذه احملاكم من نقص ش���ديد في عدد

القضاة؛ وقد وصل هذا النقص في محاكم البنجاب إلى أربعني
قاضي���اً ،ولكن احلكومة  -وهي الس���لطة التنفيذية في البالد
 -متاطل في ذلك متهيداً لتعيني قضاة يوالونها.

باإلضافة إلى التدخل األمريكي في شؤون البالد ،واختراقها

للح���دود ،وضربه���ا املناطق املتاخمة ألفغانس���تان ،وس���كوت
احلكومة الباكس���تانية عن تلك االختراقات ،وقيامها مبهاجمة
صفِ ه بأنه متحيز إلى
اإلعالم الذي كش���ف احلقائق للناس ،و َو ْ

جهات معادية لباكستان ومصلحتها ...كل هذا أدى إلى زعزعة
ثقة الناس باحلكومة وبرئيس البالد وقلَّل من ش���عبيتها كثيراً،
حتى وصل األمر إلى املطالبة باستقالة رئيس البالد.

لكل ذلك يتوقع احملللون السياسيون أن يكون شهرا :فبراير
ومارس  -وهما من أش���هر فصل الربيع  -س���اخنني جداً على

املستوى السياسي؛ إذ قد تشهد البالد تغييرات مهمة ،ولكن إلى
أين ستتجه األمور؟

يتوقع بعضهم حل البرمل���ان وإجراء انتخابات جديدة ،ولن

يس���تفيد منها إال حزب الرابطة اإلسالمية التابع لنواز شريف.
ويتوقع آخ���رون تدخُّ ل اجليش مرة أخرى حلل األزمة ،وإن كان

ورئيس الب�ل�اد في قلق كبير رغم متتع رئيس البالد باحلصانة
السياس���ية َوفْقاً للمادة (رقم  )248من الدس���تور الباكستاني؛

هذا من احللول املستبعدة ،وال سيما أن البالد تنفست الصعداء

املتعددة التي أصبح لها دور كبير في نش���ر الوعي بني الناس،

زرع فيها مفاسد كثيرة ما زالت تعاني منها؛ فهل ميكن أن يق ِّدم

ونتيج���ة لهذا القلق هوجم القضاء والصحافة واإلعالم بقنواته
حمل رئيس البالد القضاء مسؤولية إعدام مؤسس احلزب
وقد َّ
ذو الفقار علي بوتو ،وق���ال بلهجة فيها الكثير من التهديد بأن
القضاة يظنون أنهم بتأشيرة من أقالمهم يستطيعون أن يقضوا

حكم عسكري عشش فيها ألكثر من ثماني سنوات،
بتخلصها من ٍ

لنا القضاء الذي كان املس���ما َر األخير في نعش برويز مشرف
ح ً
ال لألزمة التي تعاني منها البالد؟
هذا ما ستخبرنا به األشهر القليلة القادمة إن شاء الله.
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[ المسلمون والعالم ]

كيفية اخلروج من املستنقع األفغاني
خواجة حممد العصامي

من َ
��اهد احملس��وس ،بل املعقول أن م��ا أُ ِخذ بالقوة ال ُيس��ترد إال بالقوة،
املش َ

وها ه��ي الواليات املتحدة األمريكي��ة وحلفاؤها مر ًة أخ��رى جيتمعون يف لندن
ملناقشة األوضاع يف أفغانستان واملصاحلة الوطنية بني الشعب األفغاين ،ولكن:
هل ستعطي مثل هذه املؤمترات نتائج مؤثرة على أرض الواقع؟

هذا ما س���يحاول هذا املقال أن يتعرض له ،من خالل حتليل الواقع التاريخي والعملي

ألفغانستان:

إن الش���عب األفغاني معروف مبقاومته لكل الغزاة الذين غزوا أرضهم قدمياً وحديثاً؛

فمن اإلس���كندر املقدوني الذي اس���تولى على رقعة كبيرة من العالم إلى أن وصل إلى كابل
فقاومه أهل كابل مقاومة مستميتة دفاعاً عن حرمهم حتى ُجرِ ح اإلسكندر في شمال كابل.
لقد بدا واضحًا في الغرب
أن الساس���ة يري���دون
الج���واب عل���ى الس���ؤال
اآلتي :لماذا نس���تمر في
الحرب؟ وهل االستمرار
فيها يقدم لنا األفضل؟

76

العدد 273

ومن هنالك اجته ش���رقاً إلى بالد الهند بعد هزمية نكراء نزلت بجنوده ،وترك أفغانستان
ولم يجرؤ مرة أخرى على اإلقدام والتوغل في األراضي األفغانية ،ثم جاء الفتح اإلسالمي
إل���ى بالد األفغان مبكراً ،وذلك في عهد اخلليفة الراش���د عمر بن اخلطاب – رضي الله

تح���ت كابل؛ ولكن أهلها ارتدوا مرتني ،إلى أن قبلوا اإلس�ل�ام طواعي ًة في عهد
عن���ه  -و ُف َ
عثمان ذي النورين بقيادة األحنف بن قيس للجيوش اإلس�ل�امية الفاحتة؛ ومن تلك اللحظة
وحت���ى اآلن أصبحت كابل قلع��� ًة منيع ًة حصين ًة من قالع اإلس�ل�ام ،وقاومت جميع الغزاة

املعتدي���ن على أرضها؛ فهزم األفغ���ا ُن اإلجنليز ثالث مرات

مع أنه ليس���ت هناك أية نتيجة إيجابي���ة تُذ َكر ،وليس

في معارك فاصلة؛ ففي معركة قندهار الشهيرة في منطقة
جندي من القوات البريطانية،
(ميوند) ُقتِل أربعة عشر ألف
ٍّ

أي من األفغان أن يلعب دوره في
 -حس���ب ظني  -يستطيع ٌّ

املياه الدافئة في اخلليج العربي؛ فاختارت أن متر على قلب

أخرى إلى هذه املنطقة).

لت لروس���يا نفسها أن تصل إلى
ولم يب َق أحد منهم ،ثم س��� َّو ْ

الش���عب األفغاني؛ ولكنها ُهز َمت وانسحبت عام  1989من

القرن امليالدي املاضي ،ثم جتاهل العالم كله قضية األفغان

احلال بأفضل مما كان عليه في عام 2004م ،وأضاف( :إنه

القرار السياس���ي األفغاني .نحن ال نريد رجوع القاعدة مرة
والس���ؤال الذي يفرض نفس���ه هو :هل تنجح مثل هذه

البيانات السياسية في ترويض احلركة؟

فتقاتلوا فيم���ا بينهم ،وتفرقوا إلى دويالت صغيرة ش���ماالً

أعتقد أنه ال ميكن في الوق���ت احلاضر إخضاع حركة

عام 1994م ،وخالل عامني من الزمن اس���تولت احلركة على

احلرب  -وهي صاحبة القرار واحلكم في أفغانستان  -بأ ْن
تس���لِّم زعيم القـاعدة إلـى التحال���ف الدولي حملاكمته مع

وجنوباً ،شرقاً وغرباً ،حتى ُم ِّه َد الطري ُق لوالدة حركة طالبان

معظم األراض���ي األفغانية مبا فيها العاصم���ة كابل؛ ولكن
بقيت هناك مقاومة ضئيلة في ش���مال أفغانستان ،وخاصة
في وادي بنجش���ير ،وخ�ل�ال هذه الفترة أكمل���ت الواليات

املتحدة األمريكية خططها لالس���تيالء على أفغانستان؛ فلما

حدثت أحداث أيلول سبتمبر عام 2001م ،اندفعت الواليات

املتحدة األمريكية إلى احتالل بالد األفغان ،وإقناع العالم كله
(رغبة أو رهبة) بخطر حركة طالبان على مدن َّية العالم كلها؛

وأنهم من الرجعيني الذين يريدون للعالم أن يتقوقع ويقبع في
الكهوف واألدغال.

ض ِع
ولكن بعد مرور ثماني س���نوات على هذه احلرب؛ و َو ْ
قائمة سوداء بأسماء ناش���طي حركة طالبان البالغ عددهم
 144ش���خصاً ،يأتي املسؤول الدولي اخلاص إلى أفغانستان

(كاي إيدي) ويؤكد على أنه« :ال بد أن تحُ ذف أس���ماء بعض

رم���وز حركة طالبان من القائمة الس���وداء» وزاد« :إذا أردنا
التوج���ه إلى النتيجة الصحيحة ،ينبغـي أن نجُ ري احلوار مع
الذي ميلك القوة وأظن أن الوقت قد حان».

ترض ف���ي البداية قبل اندالع
طالبان؛ فحرك���ة طالبان لم
َ

ٍ
ووعود مغرية مـن قِ َبـ���ل احللفاء ،كان منها :إعطاء
عروض

حركة طالبان احلرية املطلقة في كيفية تس���يير دفة احلكم
مبلغ يس���اوي ثالثة باليني دوالر،
في نظامها الداخلي ،و َدفْع ٍ
وتثبيت حكومة س���ن َّية ضد امل ِّد الش���يعي في املنطقة؛ لكن

احلركة ضربت بكل ه���ذه املغريات عرض احلائط للحفاظ
على حياة مس���لم لم تثبت إدانته رس���مياً في محاكمة دولية
علنية أمام قضاءٍ نزيه محايد؛ فكيف ترضى اآلن باملصاحلة

مع حكومة كرزاي حتت املظلة األمريكية وحلف الناتو؟ وهذا
يذكرنا ببيت شعر قيل قدمياً:
َ
ٌ
مقبلة
العيش واألي���ا ُم
أرت��ض
مل
ِ
فكيف أرضى وقد َّ
عجل؟
ول ْت على
ِ

وخاصة بع���د املقاومة الضارية ضد قوات االحتالل في

أفغانستان خالل ثمانية األعوام املاضية ،وإثباتها للعالم كله
أنها قادرةٌ الضرب على الوتر الذي يؤلم احلكومة األفغانية،
وقوات التحالف الدولي (ك ّماً وكيفاً ،زماناً ومكاناً) ،والتحكم

ويقول وزير الدفاع األمريكي روبرت غيتس« :إن طالبان

في إدارة الواليات واملديريات التي حتررها.

ويضيف رئيس حلف الناتو اجلنرال ستانلي ميكريستل:

األفغاني حامد كرزاي الذي يجمع األموال من الدول املعنية

جزء من املصاحلة السياسية في هذا الوقت لذلك».

«كجندي؛ فإن إحساس���ي الش���خصي ،هو أن هذه احلرب

كافية».

فالسؤال الذي يثور هنا هو :هل ستنجح مساعي الرئيس

باحل���رب على اإلره���اب لفصل مقاتلي حرك���ة طالبان عن
زعمائهم وقادتهم امليدانيني بإغداق األموال عليهم؟

ه���ذه هي احلقيقة على أرض الواق���ع رغم مرور ثمانية
أعوام من احلرب في أفغانستان .لقد بدا واضحاً في الغرب

ما يغنم���ه مقاتلو حركة طالبان من ق���وات التحالف ،ومما

في احلرب؟ وهل االستمرار فيها يقدم لنا األفضل؟

التع���رض لهم أكثر بكثير مما س���يعرضه عليهم كرزاي؛ َف ِل َم

أن الساس���ة يريدون اجلواب على السؤال اآلتي :ملاذا نستمر

ه���ذه األخــرى غيــر ممكنــة فــي الوقت احلالــي؛ ألن

تفرضه احلركة من األتاوى والرس���وم على تلك مقابل عدم
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يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟
فالتاريخ األفغاني قد أثبت عملياً عبر مرور الزمن بأنه:
ال ميكن الس���يطرة على األفغان ع���ن طريق القوة والبطش؛
ولكن ميكن خداعهم أو ش���راء بعضه���م مؤقتاً ،وتصريحات
بع���ض جنراالت ق���وات التحالف الدول���ي معروف ٌة في هذا
الصدد.
إذاً م���ا هو احلل األمثل في النظر (األمريكي  -الغربي)

ملشكلة كابل؟

أعتقد أنهم إذا اضطروا اضطراراً ُملجئاً فسوف يبدؤون
بسحب قواتهم تدريجياً من ساحات املعركة ،وسوف يقبعون

بعد ذلك في القواعد العسكرية التي أنشؤوها خالل ثمانية
األع���وام املاضي���ة؛ وهذه

مؤامرةٌ ومكي���دة خطيرة
ج���داً؛ حيث اس���تطاعت

أمريكا أن تس���يطر على
القواع���د

العس���كرية

األساسية في أفغانستان؛

فف���ي الش���مال قاع���دة

باغ���رام اجلوي���ة ،وف���ي

اجلنوب قاع���دة قندهار،

وفي الشرق قاعدة جالل
آباد ،وف���ي الغرب قاعدة
(ش���يندند) ف���ي مدين���ة
هرات ،ومن ثَ��� َّم يبدؤون

مبشاهدة الفيلم األمريكي
م���ن خ�ل�ال األقم���ار

أعتق���د أن الواليات املتح���دة األمريكية وصلت إلى حد

تدعها بلس���ان
ا َّدعت في���ه األلوهية بلس���ان حالها وإن لم َّ

مقالها ،وما اكتمل ش���يء إال بدأ بالنقصان ،وما جال وصال
الكِ بْ��� ُر والغرور في رأس أحد من اجلبابرة ،إال وقد مهد الله

لهم الطريق ملالقاة األفغان ،والتاريخ يعيد نفس���ه ،وما أشبه
الليلة بالبارح���ة ،واأليام حبلى بالعجائب والكمال لله وحده:
{وتل���ك األيام نداولها بني الناس وليعلم الل���ه الذين آمنوا ويتخذ منكم

ش���هداء والله ال يحب الظاملني} [آل عمران ،]041 :وقد أزف زوال
الظلم والظاملني؛ مهما قيل عنها :بأ َّنها الدولة العظمـى؛ فإن
بريطـانيا كانت اإلمبـراطورية التـــي ال تغيب عنها الشمس،
ومن َقبْلِ ذلك انتش���ر املث���ل :إذا جاءك اخلبر بأن التتار قد
هزموا ف�ل�ا تصدق؛ وق ْد
هزمهم الله بإخالص قائد
املس���لمني وقتها الظاهر
بيبرس في معركة فاصلة

قرب فلس���طني السليبة،
َّ
فك الله أسرها.
وق���د رأينا تس���اقط

االحتاد السوفييتي ،ولعله

جاء دور الواليات املتحدة
األمريكية ،والواقع شاه ٌد
حرب
على ذل���ك ،بع���د
ٍ
دام���ت ثماني���ة أعوام لم
تس���تطع أن تغير الواقع

املوجود ،ولم توفر للشعب
األفغان���ي الدميقراطي َة

الصناعية في قواعدهم العسكرية ،ويتركون األفغان يتقاتلون

املزعوم َة التي احتلت من أجلها البالد؛ وقد استشرى الفساد

ومن خالل هذه الضوضاء والبلبلة السياس���ية سيضغطون

في هذه األعمال هم م���ن أتباع النظام احلالي؛ وقد وصلت

ٍ
أهلية مر ًة أخرى.
حرب
فيما بينهم ويدخلون في ٍ

على اجلمهوريات في آسيا الوس���طى وروسيا والصني والدول
املجاورة؛ ومِ ْن ثَ َّم يبدؤون بنهب خيرات البالد اآلس���يوية الغنية

باملعادن الثمينة املختلفة؛ والغاز الطبيعي والبترول على رأسها.

ولك���ن :هل س���تنجح ه���ذه اخلطة أم س���يكون مصير
الواليات املتحدة كمصير حليفتها بريطانيا من َقبْل واالحتاد

السوفييتي (سابقاً)؟
78
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اإلداري ،والقتل والنهب والسلب في املدن الكبرى .واملتورطون
روح العوام إلى احللقوم ،وبلغ الس���يل الزبى؛ ج َّراء القصف

العش���وائي ألماكن املدنيني العزَّل من قِ َب���ل قوات التحالف
الدولي وخاصة في اجلنوب واجلنوب الشرقي؛ وهو ما يؤدي

إلى ٍ
مزيد م���ن الكراهية ضد حكومة كابل وقوات االحتالل؛

وهو األمر الذي يساعد احلركات اجلهادية التي تسعى ألجل
حترير األرض من االحتالل والفوز بنصيب األسد.
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[ مرصد األحداث ]

مرصد األخبار

عالقة إسرائيل وأمريكا (رباط ال ينفصم)
وصفت وزيرة اخلارجية األمريكية (هيالري كلينتون) العالقات
بني الواليات املتحدة وإس���رائيل بأنها :رباط وثيق ال انفصام له،
مؤكد ًة في الوقت ذاته التزام بالدها املطلق بأمن إسرائيل.
جاءت تصريحات كلينتون لتضع حداً للخالف الدبلوماس���ي
الظاهر الذي ه َّز العالقات بني واش���نطن وتل أبيب خالل األيام
املاضية ،بعد أن حتدثت الواليات املتحدة بلهجة حادة في أعقاب
ٍ
ٍ
س���كنية
وحدات
مش���روع لبناء
إع�ل�ان إس���رائيل املوافقة على
ٍ
استيطانية جديدة في القدس الشرقية.
ومما يعضد هذه التصريحات :ما بثته إذاعة صوت إسرائيل
على لسان وزيرة خارجيتها السابقة (تسيبي ليفني) بعد ما ربطت
بني املصالح اإلس���رائيلية واملصالح األمريكية؛ حيث قالت :إنها
واحدة وإن التهديدات على إس���رائيل هي تهديدات على الواليات
املتحدة ،مؤكدة أن املجتمع الدولي بأكمله يدرك هذه احلقائق التي
تش ِّكل األساس في العالقات بني إسرائيل والواليات املتحدة.
[جريدتا الشروق واليوم السابع املصريتان]

الحلم األمريكي ف��ي الوصول
إلى النموذج اإلسرائيلي
مقارب للنموذج اإلسرائيلي في التفاعل
نظام
ٍ
«علينا انتهاج ٍ
مع املس���افرين» .بهذا ال���كالم فاهَ مرش���ح الرئيس األمريكي
لرئاس���ة إدارة أمن املواصالت (روبرت هاردينغ) خالل جلسة
اس���تماع مبجلس الشيوخ ،وذلك في مقترح لتبنِّي منوذج مشابه
ألمن املطارات اإلس���رائيلية؛ حيث ينخ���رط ضباط األمن في
حوارات تتس���م بالعدائية مع املس���افرين؛ لتحديد ما إذا كانوا
ميثلون تهديداً على الرحلة.
وأض���اف روبرت :إنه رغم إخضاع الفاحصني في املطارات
األمريكية لتدريبات تس���تغرق أس���بوعاً حول كيفية احلوار مع
املس���افرين ،وانتش���ار نحو ألفني من ضباط «مراقبة السلوك»
املد َّربني تدريباً خاصاً ،في املطارات لرصد أي تصرفات مريبة؛
إال أننا لسنا على املستوى اإلسرائيلي نفسه.
[تليفزيون ]2010/3/25 CNN
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ielshayeb@hotmail.com

تزايد العنصرية
األوروبية ضد المسلمين

كشف تقرير سنوي تصدره الواليات املتحدة
حول وضع حقوق اإلنسان في العالم ،عن تزايد
العنصرية ضد املسلمني في بعض البالد األوروبية
خالل العام املاضي ،ومتثل ذلك في إشكالية بناء
املس���اجد في الدول األوروبي���ة ،باإلضافة إلى
حظر املآذن في سويسرا ،وأزمة احلجاب ،وحظر
ارتداء املالبس الدينية ف���ي األماكن العامة في
فرنسا ،وكذا َمنْع املدرسات من ارتداء احلجاب
أو النقاب أثناء العمل في أملانيا وهولندا.
ورصد التقرير تصاعد الشعارات الطائفية
ضد املس���لمني ،وذك���ر أن« :الترويع والش���جار
والتخريب املتع َّمد للممتلكات وكتابة الش���عارات
باس���تخدام لغة بذيئة ،كانت ش���ائعة في البالد
األوروبية»؛ وهو ما يؤكد على العنصرية الدينية
املوجودة في دول الشمال واجلنوب.
[موقع املصريون اإللكتروني ]2010/3/12

ترد على تحذيرات
طالبان ُّ
أوباما بقذائف صاروخية

في ٍ
قوي لزيارة أوباما ألفغانستان تبنَّت
حتد ٍ
حركة طالبان املسؤولية عن حتطم مروحية للناتو
ومقتل َم ْن كان على متنها ،وكذا إطالقها صاروخاً
على قاعدة باغرام اجلوية شمال كابول ،قائلة في
بيان لها« :مت إطالق ثالثة صواريخ على القاعدة
وهو ما أدى إلى خسائر فادحة».
ج���اء ذلك بعد س���اعات من مغ���ادرة أوباما
ألفغانستان ،وكان قد تعهد خالل زيارته باالنتصار
على طالبان ،مؤكداً على النصر الكامل بقوله« :مع
شركائنا سننتصر وأنا واثق متاماً من ذلك».
[شبكة محيط ]2010/2/29

عالمة تعجب

حرية أديان أم حركة استيطان؟

في الكويت ال يوجد كويتي مس���يحي ،لكن هناك نصارى حصلوا على اجلنسية الكويتية ،عددهم  192شخصاً فقط ،و َو ْف َق
ٍ
أرش���يف رس���مي ،فإن معظمهم من فلسطني والعراق والش���ام ،جاؤوا إلى الكويت منذ الثالثينيات واألربعينيات ،للعمل كأطباء
وممرضني ومترجمني ،واستوطنوا الكويت وطابت لهم اإلقامة فيها ،والكويتيون سلسون في العالقات الثقافية ،فأُ ُ
عطوا اجلنسية
الكويتية .وقد ُش ِّيدت  35كنيس ًة ،مبعدل كنيسة لكل خمسة!
أال يدعو هذا األمر إلى التساؤل :ملاذا هذه الكنائس املنتشرة مثل الزعتر البري في الكويت؟ كل هذه وسائل للتدخُّ ل؛ فهذه
ليس���ت أماكن للعبادة كما يراها األمريكان ،ونحن لس���نا ضد النصارى أبداً ،لكن أن تنش���أ  35كنيسة؛ فهذا يعني وجو َد غرض
سياسي وليس دينياً .لقد انتقل األمريكان في اخلليج من مرحلة االحتالل إلى مرحلة االستيطان ،من عملية الـ ()occupation
[من مقال بعنوان« :أي مستقبل للجزيرة العربية في زمن االحتكارات؟» كتبه د .عبدالله النفيسي]
		
إلى عملية الـ (. )settlement

جوزيف بايدن :أنا صهيوني!

نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الصهيونية عن نائب الرئيس األمريكي جوزيف بايدن قوله :إنه «صهيوني» رغم كونه غي َر
رحب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامني نتنياهو به ،مشيداً به كصديق كبير لدولة االحتالل.
يهودي ،بينما َّ
وتأت���ي تصريحات بايدن في الوقت الذي وافقت فيه س���لطة رام الله وبعض ال���دول العربية – بطلب أمريكي  -على عودة
املفاوضات غير املباش���رة مع الكيان الصهيوني ،رغم اجلرائم املتواصلة التي يقوم بها جيش االحتالل بحق القدس واملقدسات
وه ْدم منازلهم.
ورغم مخططاته املتواصلة لـ «االستيطان» واالستيالء على أراضي الفلسطينيني وتهجيرهم َ
ومن اجلدير بالذكر أنه مت اإلعالن عن مش���روع َعز ِْم احلكومة اإلس���رائيلية على بناء  600ألف وحدة استيطانية بالقدس
ٍ
خالف بني احلكومتني؛ حتى إن بعضهم سارع في
الش���رقية خالل وجود بايدن في فلس���طني احملتلة ،وهو ما أدى إلى حدوث
تفسير املوقف وقتها بني الواليات املتحدة و «إسرائيل» بأنه توت ٌر يشوب العالقات بينهما ،إال أن الرئيس األمريكي «باراك أوباما»
[املركز الفلسطيني لإلعالم ]2010/3/6
			
اعتبر أن ما جرى هو «خالف في الرأي بني صديقني».

حراك يسوعي حول انتخابات  2010واستفتاء  2011بالسودان

قامت قيادة «احلركة الدولية للطالب الكاثوليك» بالسودان ،وبدعم قوي من الكاهنني اليسوعيني :األب «هانز بومتان» ،واألب
عمل حتت شعار« :ص ِّو ْت مبسؤولية» .وقد تناولت ورشة العمل املوضوعات التالية:
فريق وورشةِ ٍ
«جون شاشو» بتنظيم ٍ
 - 1تعريف باتفاقية السالم الشاملة واالستفتاء.
 - 2دور «بعثة األمم املتحدة في السودان» ومنظمات األمم املتحدة في االنتخابات واالستفتاء.
 - 3معوقات االنتخابات السودانية وكيفية جتاوزها.
 - 4إمكانية إجراء االستفتاء في الوقت احملدد والتحديات املتوقعة.
 - 5موقف الكنيسة من االنتخابات واالستفتاء.
 - 6ما هي «احلركة الدولية للطالب الكاثوليك بالسودان» IMCS؟
 - 7الدور السياسي لـ «احلركة الدولية للطالب الكاثوليك بالسودان» في إفريقيا.
وقد حظي اللقاء مبش���اركة بعض املنظمات التابعة لألمم املتحدة :كـ «بعثة األمم املتحدة في السودان»  ،UNMISو«برنامج
األمم املتحدة اإلمنائي»  ،UNDPواملرجعيات الكنسـية ،وقيادات طالبية من كينيا ومكتب إفريقيا الكبرى  Pan-Africanالتابع
لـ «احلركة الدولية للطالب الكاثوليك بالس���ودان»  .IMCSكما متيز اللقاء بحلقات نقاش حول مس���تقبل الس���ودان ،س���واء مت
االنفصال أم لم يتم .ثم ركز الطالب على كيفية نَ ْشر هذا الفكر إلى الرجل العامي بشكل مبسط.

[عن موقع «احلركة الدولية للطالب الكاثوليك» بالسودان]
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مرصد األرقام
 ال توج����د إحص����اءات دقيقة تتعلق بع����دد الالجئنيواملهجرين واملهاجري����ن العراقيني ،واألرقام الوحيدة املتاحة
قدمته����ا مفوضي����ة األمم املتحدة لش����ؤون الالجئني ،وهي
���جلني لدى مكات����ب املفوضية في دول
أرقام العراقيني املس� َّ
جوار العراق؛ فبحسب أرقام املفوضية فإن حوالي  300ألف
عراقي مس����جلون في دول اجلوار العراق����ي ولبنان ومصر
ودول مجلس التعاون اخلليجي َو ْف َق اآلتي:
سورية  218ألف ،األردن  46ألف ،لبنان  10آالف ،مصر 9
[موقع ]2010/3/6 BBC
آالف ،تركيا  7آالف ،إيران  4آالف.
 أكد الدكتور محمد اجلاسر ،محافظ «مؤسسة النقدالس����عودي» ،أن حجم أصول املؤسس����ات املالية اإلسالمية
جتاوز  822مليار دوالر ،وحج َم إصدار الصكوك اإلسالمية
بلغ نحو  100مليار دوالر في نهاية العام املاضي.
ولفت اجلاسر االنتباه  -خالل فعاليات املؤمتر اخلامس
للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية  -إلى أن املصارف
واملؤسسات اإلسالمية تش ِّكل نحو  % 15من أصول أكبر 30
مصرفاً في الشرق األوسط ،وأن نحو  430مصرفاً ومؤسسة
مالي����ة تعمل في أكثر م����ن  75دول����ة ،وأن إجمالي أصول
الصناديق االستثمارية اإلسالمية في نهاية الربع الثالث من
تقدر بنحو  27ملي����ار دوالر ،موزعة على 478
ع����ام َّ 2009
ً
ً
صندوقاً استثماريا إسالميا في العالم.
[جريدة الشرق األوسط ]2010/3/16

 كش���ف تقرير ملجلس العموم البريطاني عن أن أكثر من 50ألف مواطن ميوتون في اململكة املتحدة سنوياً بسبب الهواء
الفاسد الذي يؤدي إلى إصابة آالف الناس بأمراض خطيرة.
وأش����ارت صحيفة (ذي إندبندنت أون صنداي) أن البالد
تواجه تهديداً بدفع غرامات تصل إلى  300مليون جنيه إسترليني
(أي :ما يزيد على  450مليون دوالر) بسبب عدم اإليفاء بأرقام
حددتها األمم املتحدة خلفض التلوث إلى مستويات آمنة.
َّ
ويتلقى ما يقارب  5.5مليون مواطن عالجاً باملستشفيات
شخص قد
بسبب اإلصابة بالربو ،وكان أكثر من تسعني ألف
ٍ
دخلوا املستشفى نتيجة هذا املرض.

[موقع اجلزيرة عن إندبندنت ]2010/3/21

ش����هد الربع األول من العام احلال����ي ارتفاعاً كبيراً في
خسائر قوات حلف ش����مال األطلسي (ناتو) بأفغانستان؛ إذ
ا مقارنة بـ  78قتي ً
بلغت حتى اليوم  134قتي��ل� ً
ال في الفترة
نفس����ها من عام َ 2009و ْف َق آخر إحصائية اس����تقتها وكالة
الصحافة الفرنسية من موقع إلكتروني مستقل.
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ومن املقرر أن يبلغ قِ ����وام القوات األجنبية التي تقودها
واشنطن والناتو بأفغانستان  150ألف جندي بحلول أغسطس
املقبل ،في إطار إستراتيجية أميركية جديدة إلدارة الرئيس
ب����اراك أوباما لقمع ما يصفونه بتم����رد حركة طالبان الذي
[الفرنسية واجلزيرة ]2010/3/25
يدخل عامه التاسع.

الموسوعة السياسية

أبارتيد «:»Apartheid

مصطلح يرمز إلى سياس����ة اتبعتها حكومة البيض في
جمهورية جنوب إفريقيا للتمييز العنصري بني س����كانها من
البيض والس����ود منذ أن أُعلنت في ع����ام 1948م وإلى حني
إلغائها عام 1991م ،وهي الدولة الوحيدة (بخالف إسرائيل)
ف����ي العالم التي أعلنت صراحة عدم املس����اواة بني رعاياها
وتبنيها سياس����ة متييزية ضد  % 80من السكان ،ولم تعترف
بأي مواثيق دولية ،وخاصة بحماية حقوق اإلنسان.
وتقوم سياس����ة األبارتيد على التصنيف العنصري لسكان
أجناس والفصل اجلغرافي
جنوب إفريقيا (وكذلك إسرائيل) إلى
ٍ
– أي حتديد أماكن السكن واإلقامة – بني هذه األجناس.
أما التصنيف وقتها فقس���م السكان إلى بيض و أفارقة
وملونني؛ فالبيض هم الس���ادة املنحدرون من أصول أوروبية،
وبلغ تعدادهم أقل من  4ماليني نسمة ،والبانتو وهم السكان
األصلي���ون األفارقة الذين يبلغون حوالي  15مليون نس���مة؛
واآلس���يويون وهم يزيدون على نصف املليون قلي ً
ال ،وامللونون
أي املنحدرون من أصل مختلِط ،ويبلغ عددهم أقل من مليونني
بقليل .وإذا نظرنا إل���ى وضع تعامل احلكومة الصهيونية مع
الفلسطينيني فسنجدها نس���خة كربون عن النظام السابق؛
فأهل البل���د األصليني هم الكث���رة املنب���وذون (األفارقة)،
واملستعمِ رون القلة هم األسياد(البيض) ،ولهم كامل احلقوق.
ويح����دد نظام األبارتيد ل� ٍّ
���كل من ه����ذه الفئات أماكن
الس����كن ،ونوعية العمل ،ونوعية التعليم ،وحدود احلرية في
العمل والتحرك والزواج والترفيه ،واحلقوق السياس����ية كما
هو معمول به داخل األراض����ي احملتلة متاماً؛ فهناك ا ُ
جل ُدر
العازلة ،واألسالك الشائكة ،واحلواجز في الطرقات تتحكم
فيمن يدخل وم����ن يخرج ،والسياس����يات الصهيونية داخل
القدس لخَ َ ير دليل على ذلك.
[بتصرف من املوسوعة السياسية – د .عبد الوهاب الكيالي ومجموعة مؤلفني]

(س) و (ج)

س :م��ا معنى العولمة ،وما
هي أبعادها؟
ج :يتلخص مفهوم العوملة في قول «توماس فريدمان»:

«نحن أمام معارك سياس���ية وحضاري���ة فظيعة؛ فالعوملة
ه���ي األمركة ،والواليات املتحدة ق���وة مجنونة ،نحن قوة

ثوري���ة خطيرة ،وأولئ���ك الذين يخش���وننا على حق .إن

صندوق النقد الدولي قطة أليفة باملقارنة مع العوملة .في

املاضي كان الكبير يأكل الصغير ،أما اآلن فالس���ريع يأكل
البطيء».

وعن أبعاد العوملة:

معان مختلفة جتمع أبعاد مفهوم العوملة
هناك ثمانية ٍ

أو األمركة في صيغته البنائية والعملية ،وميكن تلخيصها

في ما يلي:

 - 1العوملة املالية :تصف ما يطلق عليه :السوق اآلنية

العاملي���ة للنتاجات املالية املتعا َمل به���ا في كبريات املدن
املالية – الغربية باألس���اس  -على م���دار اليوم ،ومن ثَ َّم

تصبح النتاجات املتعامل به���ا في غيرها من مدن العالم

مجرد تابع يدور في فلك أس���واق امل���ال الكبرى صعوداً
وهبوطاً.

 - 2العومل���ة التكنولوجية :تصف املجموعة املترابطة:

م���ن تكنولوجيا الكمبيوتر واالتص���االت وعمليات ربطها

باألقم���ار الصناعية وهي التي جنم عنها ظاهرة انضغاط

الزمان واملكان واالنتقال الفوري للمعلومات عبر العالم.
 - 3العومل���ة االقتصادية :تصف نُ ُظم اإلنتاج اجلديدة
الت���ي توصف باملتكاملة ،وتش���ير إلى متكني الش���ركات

الكوني���ة املتعديةِ اجلنس���ية  -الغربية باألس���اس  -من

استغالل عناصر اإلنتاج عبر العالم على اتساعه ال سيما
العالم اإلسالمي الذاخر بثرواته وموارده األولية والبشرية
كذلك ،مبا يعني هيمنة منط اإلنتاج الرأسمالي.

 - 4العوملة البيئية :تس���عى من خاللها القوى الغربية

إلى محاولة غس���ل يديها مما تقترفه بحق كوكب األرض

ٍ
ٍ
وإفس���اد كنتاج لنهضتها التكنولوجية والتقنية
تلويث
من
دون أدنى مس���ؤولية عن مخاطر تل���ك التقنيات وآثارها
البيئية املدمرة.

 - 5العومل���ة اجلغرافية :تعني إع���ادة تنظيم احل ِّيز

أو املس���احة في الكوك���ب ،بني القوى الغربي���ة املهيمنة،

عبر تقاسم مناطق النفوذ واألس���واق في العالم ،بدعوى
الشراكة تارة ،والتكاملية واالعتمادية تارة أخرى.

 - 6العوملة السوس���يولوجية :هي اخليال الرومانسي

اجلامح الذي تسعى القوى الغربية للترويج له عبر مقوالت
من قبيل« :املجتمع العاملي» ،وهي املقوالت التي تعني ذوبان

الكل اإلنساني في اجلزء الغربي «املتحضر»« ،الرسالي»،
الذي يقدم النموذج املثالي ملا يجب أن يكون عليه البش���ر
جميعاً حتى يلحق���وا بركب احلضارة والتقدم الذي يزعم
الغرب احتكاره باألساس.

 - 7العومل���ة الثقافية :تبقى خير مكمل للش���عارات

السوس���يولوجية الزائفة والبراقة التي ت���روج لها القوى
الغربية؛ حيث تسعى تلك القوى إلى ما ميكن وصفه بـتغريب

الثقافة ،وقولبة منط احلياة االجتماعية للدول والشعوب

طمس للشخصية الوطنية،
بكل ما حتتويه هذه العملية من
ٍ
وتس���ا ُه ٍل أمام الوافد الغربي :من الس���لع االس���تهالكية
والكمالية وصوالً إلى األفكار واملفاهيم.
 - 8العوملة السياسية :تأتي العوملة السياسية لتحيط
واق يحميها ويُ َش ِّر ُعها
التجليات الس���ابقة للعوملة بس���ياج ٍ

على أرض الواقع عن طريق لبرلة الثقافة السياسية للدول

واملجتمعات وصعود النموذج الفكري والسياسي الليبرالي
عل���ى الصعيد العاملي .ومن ثَ َّم لم تعد السياس���ة  -بهذا

املعنى  -محلية ،كما لم تعد هناك حدود فاصلة للقرارات
والتشريعات والسياس���ات التي أخذت تنتقل بحرية عبر

القارات ،ويرتبط بعضها ببعض.

[بتصرف من مقال «األُ َّمة ..وحروب العوملة الثمانية» لألستاذ مصطفى
ع َّ
الم ،موقع قاوم ]2010/3/19
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األقليات اإلسالمية

المسلمون في قارة أستراليا
أمح������د حم����م����ود ال��س��ي��د
mr.ah54@hotmail.com

وصول للمس���لمني ف���ي عام 1223هـ -
 كان أولٍ

 1850م؛ حني اس���تقدمت احلكومة األسترالية  12من
مستكش���في الصحراء ومعهم  120جم ً
ال ،الكتش���اف
مجاهل الصحراء األس���ترالية .ث���م تتابعت هجرات

املس���لمني بعد ذلك منذ عام 1334هـ واستمرت حتى

بداية احلرب العاملية الثانية ،ثم توقفت وبدأت بأعداد
كبيرة منذ عام 1954م.

 -عدد املسلمني  800.000ثماني مئة ألف نسمة

ميثل���ون نس���بة  ٪ 3.18من إجمالي الس���كان البالغ

عددهم  20مليون نسمة.

منهم ألفني في العام الذي تلى هذه األحداث.

 -ظهرت هيئة متطرفة في أستراليا ،وهي :هيئة

تشن حمالت مسعورة
مكافحة انتش���ار اإلسالم؛ حيث ُّ

ضد املسلمني واإلسالم.

 -اللوب���ي الصهيوني يؤثر عل���ى معظم األحزاب

األسترالية ،وخاصة أكبر حزبني ،وهما :حزب العمال
وح���زب احملافظني؛ وه���و ما يض ِّيق على املس���لمني

ويُفْقِ دهم الدور السياسي.

 -يسعى املسلمون إلى تشكيل ائتالف بني املجالس

 -وميثل اإلسالم الدين الثاني بعد املسيحية ِبفِ َرقها

ٍ
احتاد إسالمي
اإلس�ل�امية للواليات األس���ترالية في

ويوجد مس���اجد ومراكز إس�ل�امية ف���ي داردن ،ونيو

ويقس���م اجلالية اإلسالمية على الرغم من أنهم
يف ِّرق
ِّ
حالياً يعاصرون اجليل الثاني والثالث من املسلمني من

املختلفة .ويتركز املسلمون في مدينتَي :ملبورن وسيدني.
 في أستراليا  60مسجداً بُنِي أ َّولُها عام 1314هـكاسل ،وملبورن ،وسيدني ،وتسمانيا.

 -يُصدِ ر االحتاد اإلسالمي األسترالي عدة مجالت

ونش���رات بالعربية واإلجنليزية واألردية ،منها :مجلة
املنار ،ومجل���ة النور ،ومجلة اإلس�ل�ام التي يصدرها

احتاد الطالب املسلمني.

 -من املؤسس���ات والهيئات اإلسالمية العاملة في

أس���تراليا :جمعية الدعوة اإلس�ل�امية ،وجمعية احتاد
املسلمني في أستراليا (أمة) ،وجمعية الدعوة اإلسالمية

لغرب أستراليا ،وجمعية النساء املسلمات في أستراليا،
واملركز اإلسالمي للمعلومات واخلدمات بأستراليا.

 -بلغ عدد األستراليني الذين اعتنقوا اإلسالم بعد
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على املس���توى الوطني؛ ملواجهة التفاخر العرقي الذي

مواليد أستراليا.
املصادر:

 موقع فاكت بوك. موقع فاكت اليف. كت���اب األقلي���اتاملسلمة في آسيا وأستراليا،
د سيد عبد املجيد أبو بكر.
 موقع إسالم أون الين. موقع إسالم وي.– موق���ع املركز اإلس�ل�امي للمعلوم���ات واخلدمات أس���تراليا
ملبورن.
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[ قصة قصيرة ]

فارس الفجر
مجيلة حبر

ك��م س��اورتين رغب��ة جاحم��ة يف أن أُحب��ر
يف مع��اين ذايت كلم��ا نظ��رت إىل كت��اب «تاريخ
احلض��ارة اإلس�لامية» وقد عاله الغب��ار وهو يف
ص��دارة الرف��وف؛ لذل��ك ق��ررت أن آخ��ذ إجازة
من صوت املذي��اع الصاخ��ب ،وغوغائية التلفاز
ومهات��رات األصدق��اء اجلوف��اء .وأوليت ظهري
املدنية السطحية ،مث سرت صوب البحر؛
ملظاهر َ
حيث ميتد أمامي فس��يحًا بال حدود ،عميقًا بال
هناية ،وهدي��ره املتواصل يتحدى كل البش��ر أن
يوقفوا أمواجه املتالحقة ...معطاء كأميت.

جلس��ت على صخ��رة قد اختذت هلا مكانًا محيمًا يف كن��ف الرمال ...فتحت كتايب ،وكما أن لكل ش��يء بداية،
ُ
فقد بدأت بالفهرس ،فالباب األول« :العرب قبل اإلسالم» ...جاهلية وشتات ،مث الباب الثاين« :بعثة حممد ...»#
ن��ور وضياء أش��رق على كل األرجاء ،مث الباب الثالث« :اخلالفة األموية»ِ ...ع ٌّ
��ز و َمنَعة ،مث الباب الرابع« :اخلالفة
العباس��ية واتس��اع رقعة اإلس�لام» ...وها هو هارون الرش��يد يقول ( :س�يري  -يا س��حابة  -وأمطري فينا فأينما
أمطرت فخراجك يأتينا) ،مث الباب اخلامس« :األندلـــس» ...بذرة احلضارة الغربية .لقد أخذتين نش��وة القراءة
واالس��تمتاع؛ فأخذت أبين قصور بين أمية هنا وأشذب حدائق العباسيني هناك وبالقرب منها القصور األندلسية
وفر  -ما إن أنتهي من تش��ييد قصوري حىت تأيت أمواجه
بديعة اهلندس��ة املعمارية ،لكنين كنت  -والبحر بني ٍ
كر ٍّ
املرعدة واملزبدة بعد حني فتهدم هذا وتطمس ذاك...
مضى يومي بني قصور األجماد وقصور الرمال تصارعها األمواج حىت وجل الليل يف النهار فمحا آية الضياء ،ومع
صممت على البقاء لربهة من الزمنَ ،ع ِّلي امسع صهيل خيل عقبة تأيت به الرياح ،حني وقف بعزة اجملاهد
ذلك َّ
مقس��مًا :واهلل ل��و كنت أعلم أن وراء هذا البحر أرضًا خلضته غازيًا يف س��بيلك ...نظ��رت لألفق وال أكاد أتبينه يف
حلكة الظالم الدامس.
ازداد هدير البحر اهتياجاً؛ كأن نيراناً عظيمة تصطلي وتتفاقم بداخله .خش���يت على كتابي البلل ،فضممته لصدري وأوليت
ظهري للبحر معاتبة.
ميمت وجهي صوب منزلنا ،ولكني كلما ظننت أن رحلتي املاتعة ش���ارفت على االنتهاء تغوص أقدامي ش���يئاً فش���يئاً في كثبان
الرمال ،تُرى كم مضى من الوقت؟ ال أعلم! حتسست معصمي لعلِِّي انظر لساعتي ،لكن حالها كحال قصور األمواج؛ لم أجدها! تابعت
وخطى وئيدةٍ و ُكلِّي عزمي ٌة وإصرا ٌر أن أقرأ كتابي هذا ألمي وأبي ،وأختي وأخي ،بل سأجعله
املسير وأنا أحتدى كثبان الرمال بسعادة
ً
ندوة األصدقاء ،لكن ليس كما يقرؤه مدرس���و التاريخ؛ بل س���أقرؤه بنبض إحساسي ،بفيض مشاعري ،بهدي إمياني ،بالنور يختلج
تألألت بني عينَي ومتازجت مع تلك األنوار التي تشع أمامي وكأننا في يوم عيد.
وخياالت مجيدةٌ قد
سويداء قلبي ...كنت أسير
ٌ
ْ
وبينما كنت أس���ير كانت مردفات األمل تتفاعل داخلي ،اصطدمت قدمي بشيء َّما! ما هذا؟ موت ودمار ...جثث وقبور؟ فهذه
أش�ل�اء طفلة قد تناثرت! وهنا فتاة قد نُزِ ع عنها احلجاب و ُم ِّز َقت الثيابُ ،هتِك العرض وديس���ت الرقاب ...متلَّكني الفزع ...أين
الطريق؟ أهذه بداية أم نهاية الالنهاية؟ حاولت أن أس���يطر على ملكات عقلي وأربط حبل أفكاري لعلِّي أجد مخرجاً ملا أنا فيه..
تذكرت كتابي واألمجاد التي بني دفتيه ،فتحته بلهفة وس���رعة لعلِّ���ي أجد عم َر على دابته قادماً ليأخذ مفتاح بيت املقدس؛ فمرآه
يكفي ألن تفـر منه الش���ياطني وأعوان الش���ياطني من هـؤالء الكفرة وأذنابهـم الذيـن ما نقمـوا منا إال أن آمنَّـا باللـه رب العاملني!
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يا حلس���رتي الـ ُم َّرة ،لم أجد عمر وال حتى دابته! وها هو ببيت املقدس يئن وحيداً بأيدي حفدة القردة
وأسى...
تفجر كبده ُحر َقة
واخلنازير يعيثون فيه فساداً :دنسوه ،أحرقوه ،وها هو زيتونه قد َّ
ً
أخ���ذت أقلِّب الصفحات من جديد لعل املعتصم يُقبِل ملبياً من بغداد الش���ماء؛ حيث أبرق س���نا
احلضارة العباس���ية اإلس�ل�امية للكون ،وازدهت بأجمل ا ُ
حللَل ،ولكن آهٍ  ،ثم آهٍ  ،على بغداد التي ُطمِ س
نورها ،وسلِّمت مفاحتها ألعدائهاَ ،ف َعلَت الصلبان في كبد سمائها ...آهٍ يا بغداد! متى كان الذئب حارساً
ِ
ِ
وباعوك بال ثمن؛
خذلوك
بحنَق ش���ديد أسماء الذين
للغنم؟ ال ،لن أتفوه باملزيد َولْندع التاريخ يس���طر َ
ليلعنهم الالعنون صبحاً ومس���ا ًء؛ كلما غدوا أو راحوا ...ال لن يش���رئب لليأس عنق في فؤادي ،فديار
املس���لمني متتد من الصني ش���رقاً إلى احمليط غرباً ،ولن يكون للمغضوب عليهم أو الضالني جنوم أو
ُش ُهب في فضائنا.
فكتابي يش���هد بأ َّنا خير األمم :الدين واحد وإن اختلفت األلوان ،القلب واحد وإن تنوعت األلسن،
واملصي���ر واحد وإن تباعدت األمصار ...ال ،لن أ َم َّل س���أبحث في كتابي؛ بني الصفحات والس���طور
لعلِّي أجد من سيش���رق األم���ل على يديه ،لكن ي���ا أل ِّم الفـاجعات؛ فقد ُك ِت َب���ت العناوين مبداد الدم

القاني :الشيشان ،أفغانستان ،كشمير ،الصومال ،السودان ...إنها أسماء ال تكاد تنتهي إال بانتهاء ديار
اإلسالم ...ذل ومهانة ،ضغط وتهديد ،جوع وتنصير ،شتات وفرقة ،واملوت يحدق من كل مكان ،يص ِّوب
سهامه في ك ِّل اجتاه ...ازداد قلبي خفقاناً كلما غاصت أقدامي أكثر فأكثر في بحار الدماء!
قاموس إحساسي ،ويا للعجب! ما إن خفضت عيني حتى وقعت على قافلة تسير في
رفعت بصري للسماء؛ لئال يكتب األسى
َ
إباء وش���مم! عندها سرى األمل في نفسي س���ريعاً كتيار كهربائي ،أخذت أركض إليهم سريعاً والسعادة متأل جتاويف قلبي كلما
تراءى لي ملعان السيوف اليمانية بأيديهم.
ً
وأمس���كت بتالبيب آخرهم متوس���لة :أرجوكم
وصلت
و كلما ركضت انس���اب صليلها أكثر فأكثر كأعذب حلن وأجمل نغم ،أخيرا
ُ
ُ
خذوني ال تتركوني ،أعطوني سالحاً؛ فقد صممت أن أسير معكم إلى نصر أو شهادة ...حتسست يديه ،أين السالح؟ صرخت بحرقة
حتى كادت روحي تنتفض من بني جن َبي :أين السالح؟ كيف أمسى سالسل وأغالالً؟ كيف حتولت أنشودة العز إلى أنني القيود؟ كيف
ُك ِّبل اجلهاد في أمتي َّ
وحل مكانه اخلزي والضيم والعار؟
تلعثمت الكلمات على ش���فتي ،ألتهب جس���دي باحلمى ...ال لم يعد للحياة معنى.
حتجر الدمع في عيني،
ْ
هويت على األرضَّ ،
سأبقى هنا (ألموت) وليستمر مدرسو التاريخ يقرؤونه بالطريقة نفسها الرتيبة البليدة ،لن يشعر أحد مبا يحدث في هذا العالم
ِ
وليأت من يأخ ُذه من جدثي ليقرأه ،لن أسير وأبحث عن احلياة؛ فها هي أضواء املوت تتمدد في
احليران! سأضم كتابي وأموت،
كل جتاه .نعم! س���أموت هنا! وإن كانت تلك األضواء التي أمامي تش���به أنوار حينا! وتلك تبدو كأنها أضواء ش���ارعنا ،وتلك التي
باألعلى تناديني من حجرة أمي وأبي .فركت عينَي َّ
عل ما أرى يكون حقيقة.
قدمي على الوقوف.
فجأة أخذ منسوب األمل يتدفق إلى فؤادي ،فأخذت أستجمع قواي املتهالكة؛ ألحث
َّ
وبعد عدة محاوالت سرت مترنحة ،وال أعلم :أكانت الدموع املهراقة دموع الفرح أم األسى؟
أخيراً وصلت مع انبالج الفجر .نظرت حولي وهالني ما رأيت :الصمت يخدر ش���ارعنا ،والس���تائر تُس َدل دون ضوء الفجر،
واألنوار تُطفَأ...
هل دب املـوت أيضـاً في تيـار الكهـرباء؟ ما للشخير يتفـاقم مـدوياً إبان وقت الصـالة؟ نظـرت كسـيف ًة أسـيف ًة إلـى كتابي :آهٍ
ملب للنداء؟ ها هو املوت يدب في أحشائي من جديد
يا كتابي! كيف ال تزداد جراحك ،وتسيل دماؤك رخيصة بني األمم وما من ٍّ
حتت نافذتي ...آهٍ انظ ْر هناك ،إنه ملك املوت جاء ليقطع مني الوريد ،وينزع الروح؛ ِ
ليأت مس���رعاً ،لم أعد أهابُه؛ فقد س���ئمت
هذه احلياة ،لكن أين جنده؟ وملاذا يبدو صغيراً ضئي ً
ال؟ هل أرس���ل أح َد جنده بدالً منه؟ تُرى ملاذا يس���ير بتؤدة وسكون؟ هل يريد
أن ينتزع روحي فزعاً مزعوراً منه؟ ال ،ال :إنه طفل صغير ،ولكن ملاذا ميشي وحيداً ،والكون ينعم بالدعة والسكون؛ فهل هو شقي
أرهف السم َع يا كتابي!َّ ...
مثلي؟ اس���مع يا كتابي! إنه يتمتم ببعض الكلم ،ماذا تُراه يقول؟ ِ
اي َو مَ َما ِتي ِل َّل ِه َر ِّب
{إن َصال ِتي َو ُن ُس ِكي َو َم ْح َي َ
ا ْل َعالمَ ِني} [األنعام ،]١٦٢ :آهٍ  ،آهٍ يا كتابي! إنه فارس الفجر ،إنه فارس الفجر قادم...
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[ فكرية ]

أهمية إدراك الواقع
في قيــام النهضـــة
د.غازي التوبة

 ال تنطل���ق من الواقع بل تنطلق من نظريات ومقوالت غربية؛فف���ي حال القول :نحن أمة مصرية أو س���ورية ،كان ذلك نق ً
ال
عن النظرية الفرنسية التي تُغلِّب العوامل اجلغرافية في إنشاء
األم���ة ،وفي حال القول :نحن أمة عربي���ة ،كان ذلك نق ً
ال عن

النظري���ة األملانية التي تُغلِّب عامل���ي :اللغة والتاريخ في تكوين
األمم ،وكانت بعض األقوال تُغلِّب العامل االقتصادي :كما حدث

مع النظرية الس���تالينية املاركسية التي اعتبرت الدولة القومية

صنْع البورجوازية من أجل الوقوف
في القرن التاسع عشر من ُ
ِّ
في وجه طبقة البروليتاريا ،وكانت بعض األقوال تغلب املش���يئة
واإلرادة في تكوين األمم ...إلخ.
ومم���ا يؤ ِّك���د أن هذه األح���كام على هويتن���ا منقولة عن
النظري���ات الغربية نق ً
ال حرفياً هو عدم قدرتها على تفس���ير

واقع الوحدة الثقافية والش���عورية والنفسية واالجتماعية التي

تعيش���ها منطقتنا؛ ففي حال القول بالقومية العربية املس���تندة
إلى النظرية األملانية التي تُغلِّب عاملي :اللغة والتاريخ ،لم يوضح

ساطع احلصري  -وهو أبرز اآلخذين بها  -كيفية توحيـد هـذين
العاملني للمش���اعر والعـواطف فـي أمتنا ،وال كيفية صياغتهما

ليس من ش��ك بأن معرفة الذات ،ووع��ي اهلوية ،وتوصيف
الواقع ش��رط أساس��ي يف قيام النهضة وجناحه��ا ،وهو أمر
بدهي ،وإال فكيف ستكون هناك هنضة عمران دون معرفة
تضاريس الواقع وسلبياته وإجيابياته؟ هذا ما تقوله جتارب
ِّ
وتؤكده قيادات الشعوب.
األمم،

واآلن إذا عدنا إلى بداية نهضتنا في نهاية القرن التاس���ع
عشر ومطلع القرن العشرين ،جند اضطراباً واسعاً في حتديد

هويتنا ،وتوصيف واقعنا ،وه���و أمر غريب والفت للنظر ،لكنه

ح���ادث وموجود؛ فنجد أجوبة متعدِّدة على س���ؤال :من نحن؟
مع أنه يُفتَ َرض أن يكون هناك جواب واحد ،ينطلق من دراس���ة

الواقع وحتليله ،فجاءت األجوب���ة كما يلي :نحن أ َّمة فرعونية،
نحن أ َّمة س���ورية ،نحن أ َّمة عربية ،نحن قطعة من أوروبا ،نحن
أ َّم���ة فينيق َّية ...إلخ ،وكانت معظ���م األجوبة  -إن لم يكن كلها
88
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للعادات والتقاليد الواحدة ،وال كيفيـة بنائهما للثقافة الواحدة،
بل كانت كل أحاديثه منص َّب ًة على دور عاملي :اللغة والتاريخ في
إنش���اء األمم األخرى :كاألمة األملانية واليونانية والفرنسية...
نفسه عن أنطون (سعادة) في قوله بالقومية
إلخ .و ُقل الش���يء َ
الس���ورية التي تغلِّب العوامل اجلغرافي���ة؛ فهو قد حتدث عن
السالالت واملتَّحدات وتط ُّور املجتمعات وتط ُّور الثقافات ودورها

ِّ
يؤكد أن هذه األحكام
ومما
على هويتنا منقولة عن النظريات
ً
ً
حرفيا هو عدم
نقال
الغربية
قدرتها على تفسير واقع الوحدة
الثقافية والشعورية والنفسية
واالجتماعية التي تعيشها
منطقتنا

في إنش���اء األمم ،ولم يط ِّبق ذلك على أمتنا ،ولم يبينِّ س���عادة

لذلك عندما جاءت الدولة القومية واس���تهدفت بناء نهضة

والثقاف���ة والتراث املعنوي في الواق���ع احمليط به .وكذلك دعا

واحلضارية والتربوية والفنية ،لم تلتفت إلى دور الدين في بناء

كذلك كيفية تك ُّون وحدة املشاعر والعواطف والعادات والتقاليد
أحمد لطفي الس���يد إلى القومية الفرعونية .لكنه لم يبينِّ لنا

كيفية ارتباط واقع الشعب املصري وعاداته وتقاليده ومشاعره
وثقافته ولغته بالواقع الفرعون���ي ،وال يكفي وجود األهرامات
وبعض اآلث���ار الفرعونية للقول بارتباط الش���عب املصري في
القرن العش���رين بالتراث الفرعوني؛ ألنه ليس هناك أية دالئل

عل���ى هذا االرتب���اط ،وهذا غير ٍ
كاف لربط الش���عب املصري

باحلض���ارة الفرعونية .ثم جاءت حرك���ة القوميني متأخرة في
اخلمس���ينيات من القرن املاضي لتزي���د من حجم االبتعاد عن

في املجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياس���ية والعمرانية
ه���ذا الواقع ،بل نظرت إلى الدين على أنه مع ِّوق للتق ُّدم والبناء
بد من العمل على اس���تئصال
كما كان دوره في الغرب؛ لذلك ال َّ

بد من تهميش
وجوده من حياة الناس ،وفي أحس���ن األحوال ال َّ
دوره؛ لذلك لم تتحقَّ���ق النهضة ،بل كان

هناك سقوط في مختلف املجاالت؛ وأحد
األس���باب الرئيس���ية في ذلك ،هو عدم

االنطالق من الواقع وعدم متحيص الهوية
وعناصر قيامها.

الواقع ق���ي مقولتها للقومية ،وقد حدث ذل���ك عندما أدخلت
ش���عوباً وأمماً س���ابقة في نطاق القومية العربي���ة :كالفراعنة

الفك���ر القومي العربي في مواجهة الدين

ذلك بأنها املرحلة غير الواضحة من القومية.

والع���راق واجلزائ���ر وليبيا والس���ودان

والفينيقيني والكلدانيني واآلش���وريني والبرابرة ...إلخ .وعلَّلت

إن املمارسات التي قامت بها قيادات

خالل القرن العش���رين في مصر وسورية

ولإلجابة عن السؤال الذي أوردناه قبل قليل وهو :من نحن؟

وغيره���ا ،ومحاولة اس���تئصاله من كيان

إس�ل�امية ،ر َّباها القرآن الكرمي والسـنَّة النبو َّية ،وعندما نقول

القومي العربي باالشتراكية املادية ،كانت

فنجد أن اجلواب عن هذا السؤال سهل ويسير ،وهو :نحن أ َّمة
ذلك ،ننطلق من واقـع الش���عب واملجتم���ع والنـاس ،وال ننطلق

م���ن خيـال أو أوهام أو من حكـم مس���ـبق على الواقـع ،أو من

نظريات ن���و ُّد تعميمها؛ فالنظر إلى أخ�ل�اق الناس احمليطني
بنا ،وعاداتهم وتقاليدهم ،وأس���اليب تفكيرهم ،ومش���اعرهم،
وعواطفه���م ،وتطلُّعاتهم ،وأهدافهم يقودنا إلى وجود وحدة في

وبخاص���ة عندما ارتب���ط الفكر
األ َّم���ة،
َّ

من أصعب الس���نوات في حي���اة األ َّمة،
وس��� َّببت ضعفاً في األ َّمة خالل قرن كان
أش���د من كل الضعف الذي عرفته خالل
َّ

القرون السابقة جميعها ،ويدل على ذلك
نكبة عام 1948م ثم نكس���ة عام 1967م،

كل هذه األمور مرجعها القرآن الكرمي والسنَّة املشرفة ،وميكن
أن نرى االرتباط واضحاً بني الوحدة في كل املجاالت الس���ابقة

بفض���ل احليوية الكامنة في جس���مها -

املسلمني ،وعبادةُ الله صاغت وحدة نفسياتهم ،وأحكا ُم احلالل
ُ
واخلوف من النار ورجاء اجلنة
واحل���رام صاغت وحدة قيمهم،

التي استلمت قيادة األمة ،وأعادت للدين

وبني مصادر الوحي اإلس�ل�امي؛ فتوحيد الله صاغ وحدة أفكار

ُ
واس���تهداف العمران في الدنيا صاغ
صاغ وحدة مش���اعرهم،

وح���دة تطلعاتهم ،واالقتداءُ بأفعال الرس���ول  #وأقواله صاغ

وحدة عاداتهم وتقاليدهم ...إلخ.

إن اخلطأ في فهم الواق���ع ومعرفة الذات هو الذي يجعل
النهض���ة غير ممكنة ،وميكن أن نضرب مث ً
ال على ذلك باحلكم

لك���ن األمة اس���تطاعت  -بفضل الله ثم

أن تتج���اوز محاوالت االس���تئصال تلك،
وتتغلَّب عليها؛ فكانت الصحوة اإلسالمية
وضعه الطبيعي ومكانته املطلوبة.

يلحظ املتابع ألوضاع
املنطقة في املدة
األخيرة أن هناك
توجه ًا إلى ِّ
حل
ُّ
مشاكل املنطقة
بتطبيق الدميقراطية،
ويلحظ كذلك أن
املتوجهني إلى تطبيق
الدميقراطية رمبا
يقعون في اخلطأ الذي
وقع فيه السابقون؛
وهو عدم االنطالق من
الواقع وهو ما سيؤدي
بنا إلى سقوط آخر،
وخسارة جديدة نحن
في غنى عنها

ويلحظ املتابع ألوض���اع املنطقة في
توجهاً إلى ح ِّل
امل���دة األخيرة أن هن���اك ُّ

مش���اكل املنطقة بتطبي���ق الدميقراطية،

ويلحظ كذلك أن املتوجهني إلى تطبيق الدميقراطية رمبا يقعون

الذي شاع منذ مطلع القرن العشرين في معظم الدول العربية،
وهو القول بأن الشعوب املوجودة من احمليط إلى اخلليج ش َّكلت

الواقع ،وهو ما س���يؤدي بنا إلى سقوط آخر ،وخسارة جديدة

وأخالقها وقيمها ومشاعرها ونفس َّيتها...

من التجارب الس���ابقة هو أن نعي واقعنا ،ونحترم العوامل التي
تش ِّكله؛ فهذا هو األساس األول للنهضة.

األ َّمة العربية ،واملقصود أ َّمة عربية باملعنى القومي ،أي أنها أ َّمة
ِ
وعادات ها وتقاليدها
ش��� َّكل عنصرا :اللغة والتاريخ ثقافتَه���ا

ف���ي اخلطأ الذي وقع فيه الس���ابقون؛ وهو عدم االنطالق من
نح���ن في غنى عنها؛ لذلك يجب أن يكون أول درس نس���تفيده
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[ منتدى الق ّراء ]

َج َل ُد َ
اج ِر َو َع ْجزُ ال َّث َق ِة !
الف ِ

حياتنا مت���وج وتزدح���م باألفكار الغريب���ة والرؤى

إلى احليوية ،ومن االرجتال إلى املنهجية ،ومن اجلزافية

ويتقوقعون ،يصيح الفاجر فتصمت له الضوضاء وتشرئب
إلي���ه األعناق ،ويصمت الثقة فيتبدد خائفاً وج ً
ال؛ كأمنا

املس���اعدة على االنط�ل�اق ،ووضع خط���ة للهجوم على
الفاجر ِع َوض الدفاع.

حجمون
املستوردة .والفجرة يصولون ويجولون ،والثقات يُ ِ

ضربت عليه الذلة واملسكنة.

إلى الهدفي���ة .والنقداح الزناد ال بد من توفير الظروف

ورغم عمق اجلرح؛ فيقيننا جازم أن االنطالقة ستولد

الفاجر يتربص بالثقة الدوائر ليل نهار وال يفتر عنه

من رحم املعاناة ،وعلينا العناية بالتجارب الناجحة؛ لالقتداء

غير آبه .وبقدر عجز الثقة يكون إقدام الفاجر ...يسأم

وال يج���وز للثقات أن ينتظروا أن متطرهم الس���ماء
ذهباً أو فضة؛ بل ال بد من البذر واإلمناء ووضع املناهج

طرفة عني ،يحصي عليه حركاته وسكناته ،والثقة غافل

الثقة وميل ويضجر ،فيقوى الفاجر وينشط ويُ َسر.
تخلَّ���ف الثقة ع���ن ميادين احلي���اة؛ فانبرى الغالم
الفاجر قات ً
ال الس���يد الثقة ،واس���تطال الفاجر الوضيع
ناطحاً مقام الثقة الش���ريف؛ فال األس���د أصبح سيد
الغاب ،وال حاكى مِ ْشية الطاووس الغراب.
الف ََج���رة يؤسس���ون اجلمعيات والن���وادي واملراكز

واملعاهد واجلرائ���د واملجالت واملع���ارض واملؤمترات،

ويفتحون التخصصات ،ويص ِّدرون ثقافة واحدة مبناهج
فكرية متقاربة تضمن لهم الوصول إلى الهدف ،والثقات

متفرجون مس���تترون ضاجعون؛ يستدعي حالهم اللمس
الرفيق واملس���ح احلنــون علـى رؤوس يتـامى التخطيط،

بها والوقوف في وجه التجارب الفاشلة؛ لقطع استرسالها.

واخلطط ،وقب���ل ذلك يجب أن نتبنَّ���ى النقد اإليجابي
البنَّ���اء الذي ال يتحرج من تس���مية اخلطأ خط ًأ ،بأدب

واحترام ودون جتريح واتهام.

والفاج���ر وإن كان ال يس���اوي ُقالمة ُظفُر مما يط ِّيره

الثق���ة باملقص من أظافر أرجله؛ إال أنه فاق الثقة وجتاوز
في خططه ومك���ره ،وكاد يفرض على الثقة االس���تبطاء
واليأس ،ومن نظر إلى دنيا الناس ببصيرة جتلَّى له ذلك.

واحلمد لله أن جعل اإلس�ل�ام أبقى من املس���لمني،

والدعوة أقدم وأكبر وأبقى من الدعاة.

���د له الزاد،
وللناش���ئة أهمس :احلمل يزداد؛ فلْنُعِ َّ

ولْنكن له على أمت استعداد.

أو الربت العنيف على أكتاف من رقد فاسترخى.
وتاريخ اإلسالم يرينا دوماً أن القانع قابع ،والتواق س َّباق،
والثقة مكانه القيادة والتص����در ال التبعية واالنقياد .فلْننبذ

وقد آن أوان صحو الثقة من س���كرته ،ونهوضه من
س���باته ،وأضعف ما يطالَب به إن لم يضع خطة للنصر:

والثق���ات اليوم مدعوون إلى اخل���روج من القوقعة

عبد الكرمي القاليل

وساوس السلبية ،ولْنبث التفاؤل؛ ليكون اإلقدام واالقتحام.
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أن يضع خطة للهزمية.

تعظيم السلف هلل في الفتيا
كان الس���لف الصالح  -رحمهم الله  -يحرصون على

عما
نشر العلم الش���رعي والعمل به ويقولون  -إذا سئلوا َّ
أشكل عليهم  :-الله أعلم .قال أحد السلف :كانت املسألة
تدور على مائة وعشرين من علماء السلف كل عالم يدفعها

إلى اآلخر حتى تعود إل���ى األول ،فيفتي وهو على خوف
و َو َجل مراقب ًة لله .وقـال بعض السـلف :إن أحـدكم ليفتي
باملسألة لو عـُرِ ضـت لعمـر بن اخلطـاب  -رضي الله عنه

 -جلمع لها أهل بدر.

وكان اإلمام مالك  -رحمه الله  -إذا ُسئل مبسألة في

الدين كأنه واقف بني اجلنة والنار.

لهذا ينبغي على من اس���تُفتي في مسألة من مسائل

األرض الجدباء
ه���ي تلك األرض التي ال نبات فيها ،والتي عاش فيها
أهلها يحتضنون األلم ويعش���قون فيه���ا الهم والندم ،إنها
أرض أسميتــهــا جــدباء؛ ألنهــا فـي احلقيـقـة قاحـلــة

ال زرع فيه���ا وال ماء .نعم! أمس���ت م���أوى للهموم ،وبيتاً
للحزن والغموم.
ما إن ينبت فيها نبات حتى ترى ما يفس���ــدها يعــدو
إليه���ا س���ريعاً ،وكأنها قد ُحكم عليها بالفس���اد األبدي:
تل���ك هي القلوب التي نأت عن اخلي���رات وتركت الهدى

واألعمال الصاحلات (القلبية)؛ إنها قلوب األش���قياء التي
أغلقت على نفس���ها ينابيع اخلير ولم يعد للسعادة إليها

الدين أن يجيب إن كان عنده علم فيما ُسئل عنه وال يجوز

طريق ،ولم يَ ُعد للراحة إليها سبيل؛ ألنهم هم الذين أماتوا

أن يقول :الله أعلم.
ولْيحذر من القول على الله بال علم؛ فإن اإلفتاء بغير

إنه بل َّية النجباء ورزي���ة الفقهاء ،واملطيح بكل عظيم

له أن يكتم العلم ،وإن كان ليس عنده علم فيما ُس���ئل عنه

علم من اجلرائم الكبيرة ،وفيه إضالل للناس .قال  -تعالى
{ :قُلْ مَّ َإنا َح َّر َم َر ِّب َي ا ْلف ََو ِاح َش َما ظَ َه َر ِم ْن َها َو َما َبطَ َن َواإلث َْم َوال َْب ْغ َي
ْـح ِّق َو َأن تُشْ ����رِ كُ وا بِال َّل ِه َما ل َْم ُي َن ِز ّْل ِب ِه ُسلْطَ ا ًنا َو َأن َتقُولُوا َعلَى
ِب َغ ْيرِ ال َ
ال َّل ِه َما ال َت ْعل َُمونَ } [األعراف.]٣٣ :
فاحلذر احلذر من حب الرئاس���ة والتصدر واإلنسان
ليس أه ً
ال لذلك .وعلى من أصبح مشهوراً من أهل العلم
أن يتواضـع للـه وخللقـه وال يغتـ َّر بنفس���ـه ،وإذا ُس���ـئل
عمـا ال يعلم فلْيقل :الله أعلم .وقد كان الس���لف الصالح
َّ
يهربون من الشهرة ويخافون منها ومع ذلك تأتيهم وهم ال

يريدونها .ويضع الله لهم القبول في األرض؛ وتلك عاجل
بشرى املؤمن .ومن أشكلت عليه مسألة في الدين فلْيسأل
َاس��� َألُوا َأ ْهلَ ِّ
الذكْ رِ
من يثق بدينه وعلمه .قال  -تعالى { :-ف ْ

���م ال َت ْعل َُمونَ } [األنبياء .]٧ :ولْيحرص املس���لم دائماً
إن كُ ن ُت ْ

على تقوى الله وجتدي���د التوبة ولْيتذكر قوله  -تعالى :-
ْس َّما قَدَّ َم ْت ِل َغ ٍد َوا َّتقُوا ال َّل َه
{ َيا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ين آ َم ُنوا ا َّتقُوا ال َّل َه َو ْل َتنظُ ْر َنف ٌ
ِير بمِ َا َت ْع َملُونَ } [احلشر]١٨ :
َّإن ال َّل َه َخب ٌ

ه���ذا والله أعلم ،وصلى الله عل���ى نبينا محمد وآله

وصحبه وسلم.

عبد اهلل الرومي

قلوبهم بإحداث الــداء فيــها :أتـــدري ما ذلك الداء؟

ورفيع ،مهلك احلرث والنسل؛ فكم من نَفْس قتل وكم من
عضو خبل!

إن أتى على العالم ،جع���ل علمه ضالالً وجهله وباالً،
يكس���وه الذل بعد أن كان عزيزاً والتواضع بعد أن كان به

ِ
صاحبُه مهمــا بلغ من منزلة ،ومهما
غني���اً؛ إنه ال ُع ْجب...

ٌ
ضعيف س��� ُّده ،قليل
اعتل���ى في رتبة إال أنه في احلقيقة
م ُّده ،تظلُّه شبهة وتقلُّه شهوة ،حكمه مع الله حكم املنقطع،
كل ذلك؛ ألنه ركن إلى نفسه وبات فكره في فراش العجب

لم يس���تيقظ حتى نزع الله جذوة العزم من قلبه؛ فأصبح
يقلِّب كفي���ه على ما مضى ويطلب الرج���وع ،ولكن كبلته
قيود الهوى...
ليت شعري ما الذي سيجنيه وما الذي سيعطيه هذا
الداء س���وى النظرة الفرعونيةَ { :أ ْم َأ َنا َخ ْي ٌر ِّم ْن َهذَ ا ا َّل ِذي ُه َو
ني} [الزخرف]٥٢ :؟
َمهِ ٌ
ني َوال َي َكا ُد ُي ِب ُ

فنبرأ  -اللهم  -إليك من حولنا وق َّوتنا.

مجال علي العمري

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كلية الشريعة
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[ الورقة األخيرة ]

كسوف
العـقـل

احلمد لله والصالة والس�ل�ام على رس���ول الله وعلى آله
وصحبه ومن وااله ،وبعد:
لو أن أهل احلساب واملشتغلني بالفلك والهيئة اقتصروا في
تفسير كس���وف الشمس أو خسوف القمر َوفْق ما يعرفونه من

ٍ
أس���باب ظاهرةٍ
طبعية لهان األمر؛ فقيمة املرء ما يحسنه ،لكن
ٍ
يدعوا أن كسوف الشمس ليس سـببه ذنـوب العباد ،وال أثَر
أن َّ

وال صل���ة له مبعاصي بني آدم ،ف���ذاك ظن بال علم ،وتخ ُّرص
ب�ل�ا فهم ،بل هو جهال���ة بالعلميات ،وقس���اوة قلب بالعمليات

واإلرادات ،كما هو مبينَّ في السطور التالية:
 مقولة الفلكيني السالفة قد جتد آذاناً صاغية في عصورغابرة ،زمن الصراع بني الكنيس���ة والدي���ن في أوروبا؛ فتأليه
العل���م التجريبي ال يتحقق إال مبحاربة إله الكنيس���ة وخرافة
أردت العلم فانس���لخ من تلك
الدي���ن النصراني احمل َّرف؛ فإن
َ
العبادة ،وكذا العكس ...وهك���ذا ظل الصراع قائماً بني الدين
احمل َّرف والعلم في بالد الغرب.

الس���نة واجلماعة
وأما دين اإلس�ل�ام  -وعند مذهب أهل ُّ

على س���بيل اخلصوص  -فتصري���ح املعقوالت موافق لصحيح
املنق���والت؛ فال عداء مفتع ً
ال بني العلم والدين؛ فما أثبته العلم
التجريبي من حقائ َق يس���تحيل أن تعارض هذا الش���رع التا َّم
والدين اخلامت؛ فالشرع أنزله الله  -تعالى  -والعقل خلقه الله،
عز وجل .واألدلة الش���رعية والبراهني العقلية يصدق بعضها
بعضاً.

ِ
قررت األدلة النقلية أن للكس���وف أس���باباً شرعية في
-

وقوعه وارتفاعه؛ فذنوب العباد من أس���باب وقوعه وانعقاده،
كما أن الصالة والصدقة والدعاء والتوبة ...س���بب في زواله
وارتفاع���ه؛ فعن أبي بكرة  -رضي الله عن���ه  -قال :كنا عند
د.عبدالعزيزبنحممدآلعبداللطيف

(*)

www.alabdulltif.net

رسول الله  #فانكسفت الش���مس فقام النبي  #يج ُّر رداءه

حتى دخل املس���جد ،فدخلنا ،فصلى بن���ا ركعتني حتى اجنلت
الشمس ،فقال « :#إن الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت أحد
(*) أستاذ مشارك في قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة في جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية  -الرياض.
 انظر :مذاهب فكرية معاصرة حملمد قطب :ص  ،87 - 9والعلمانية لسفر احلوالي
ص .219 - 123

92

العدد 273

فإذا رأيتموها فصلُّوا وادعوا حتى يُكشف ما بكم».

ذكر الرخص من مالءمة النفوس ملا ُجبلَت عليه من الش���هوة.

ق���ال احلافظ ابن حجر« :قوله (آيتان) أي عالمتان( ،من

والطبيب احلاذق يقابل العلة مبا يضادها ال مبا يزيدها».
 -من أعظم اآلفات أن يك ِّذب أقوام مبا لم يحيطوا بعلمه؛

أو عل���ى تخويف العباد من بأس الله وس���طوته ،ويؤيده قوله
{و َما ُن ْر ِسلُ بِاآل َي ِ
ات إ َّال َتخْ وِ ي ًفا} [اإلسراء. »]٥٩ :
 -تعالى َ :-

فكون الكسوف واخلسوف له أسباب ظاهرة طبعية قد تُع َرف

آيات الل���ه)؛ أي :الدالة على وحدانية الل���ه وعظيم قــدرته،

وبينَّ احلافظ ابن حجر  -رحمه الله  -بطالن مزاعم أهل

الهيئة (الفلك) ،فقال« :قوله ( :#يخ ِّوف بهما عباده) فيه ر ٌّد

على من يزعم من أهل الهيئة أن الكسوف أمر عادي ال يتقدم

باحلس���اب؛ فهذا ال ينفي ما س���بق تقري���ره أن ذنوب العباد
وتفريطهم من أسباب انعقاد الكسوف وحصوله؛ فال مانع من

ذلك كله ،وأ َّما حصر هذه السببية فيما ا َّدعاه أهل الهيئة فهذا

قصور في العلم ،وضيق في األفق.

وال يتأخ���ر؛ إذ لو كان كما يقولون ل���م يكن في ذلك تخويف،

والس���نة اتس���عت
فالعلماء احملققون من أهل اإلس�ل�ام
ُّ

العربي وغير واحد من أهل العلم مبا في حديث أبي موس���ى
األش���عري؛ حيث قال« :فقام فزعاً يخشى أن تكون الساعة».

دقيق العيد يقول« :رمبا يعتق���د بعضهم أن الذي يذكره أهل

ويصير مبنزلة ا َ
جلزْر وامل ِّد في البحر ،وقد ر َّد ذلك عليهم ابن

قالوا :إن ظاهر األحادي���ث أن ذلك يفيد التخويف ،وأن كــل
رجى أن يُد َفع به ما يُ َ
خشى من أثر
ما ذُكِ ر من أنواع الطاعة يُ َ
ذلك الكسوف».

عقولهم وأفهامهم؛ فأثبتوا الس���بب الطبعي والشرعي؛ فابن
احلس���اب ينافي قوله « :#يخ ِّوف الله بهم���ا عباده» وليس
بش���يء؛ ألن لله أفعاالً على حسب العادة ،وأفعاالً خارجة عن
ذلك ،وقدرته حاكمة على كل سبب؛ فله أن يقتطع ما يشاء من
األسباب واملسببات بعضها عن بعض ،وإذا ثبت ذلك فالعلماء

وق���ال العالمة العيني« :ال خالف في مش���روعية صالة

بالله لق���وة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة ،وأنه

والسنة
الكس���وف واخلس���وف ،وأصل مش���روعيتها الكتاب
ُّ

يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم اخلوف لقوة

{و َما ُن ْر ِس���لُ
وإجم���اع األمة :أما الكتاب فقول���ه  -تعالى َ :-
بِاآل َي ِ
���ات إ َّال َتخْ وِ ي ًفا} [اإلس���راء ،]٥٩ :والكس���وف آية من آيات

الله املخ ِّوف���ة ،والله  -تعالى  -يخ ِّوف عباده ليتركوا املعاصي
ويرجعوا إلى طاعة الله التي فيها فوزهم».

ذل���ك االعتقاد؛ وذلك ال مينع أن يكون هناك أس���باب جتري
عليها العادة إلى أن يشاء الله خر َقها ،وحاصله أن الذي يذكره
أهل احلس���اب إن كان حقاً في نفس األمر ال ينافي كون ذلك

مخوفاً لعباد الله ،تعالى» .


وأخرج الش���يخان من حديث أم املؤمنني عائشة  -رضي

وحتدث ابن القيم عن س���ببية الكس���وف واخلسوف قبل

الله عنها  -أن النبي  #قال« :إن الش���مس والقمر آيتان من

مئات السنني فأثبت السبب الطبعي املعتاد ،فقال« :فأما سبب

آيات الله ال ينخس���فان ملوت أحد وال حلياته؛ فإذا رأيتم ذلك
وتصدقوا .ثم قال :يا أ َّمة محمد!
وصلُّوا
َّ
فادع���وا الله وك ِّبروا َ

كسوف الش���مس فهو توس���ط القمر بني جرم الشمس وبني

والل���ه ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده ،أو تزني أَ َمته،
يا أ ُ َّمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلي ً
ال ولبكيتم
كثيراً».

أبصارنا ،وأما سبب خس���وف القمر فهو توسط األرض بينه
وبني الشمس حتى يصير القمر ممنوعاً من اكتساب النور من
الشمس.»...

كما قرر السبب الشرعي قائ ً
ال« :إن الله  -سبحانه  -يُحدِ ث

ـما أُمِ روا
قال احلافظ ابن حجر« :قال الطيبي وغيره :لَ َّ

عند الكس����وفني من أقضيته وأقداره ما يكون بال ًء لقوم ومصيبة
لهم ،ويجعل الكس����وف س����بباً لذلك؛ ولهذا أم����ر النبي  #عند

وخص
ردعهم عن املعاصي التي هي من أس���باب جلب البالء،
َ
َّ
منه���ا الزنا؛ ألن���ه أعظمها في ذلك .وف���ي احلديث ترجيح

الكس����وف بالفزع إلى ذكر الله والص��ل�اة والعتاقة والصيام؛ ألن
هذه األشياء تدفع موجب الكسوف الذي جعله الله سبباً ملا جعله؛

باس���تدفاع البالء بالذكر والدعاء والصالة والصدقة ،ناسب

التخويف في اخلطبة على التوس���ع ف���ي الترخيص؛ لِـ َما في





أخرجه البخاري.)1048( :
فتح الباري.528/2 :
فتح الباري.537/2 :
عمدة القارئ.47/6 :

َفلَوال انعقاد سبب التخويف ،ملا أمر بدفع موجبه بهذه العبادات.

ولله  -تعال���ى  -فـي أيـام دهـره أوقـ���ات يُ ْحـدِ ث فيها
 فتح الباري.531/2 :
 فتح الباري.537/2 :
 مفتاح دار السعادة = 207 ،206/2 :باختصار.
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ال تناقض بين حساب
الكس���وف ،وبي���ن الفزع
إل���ى الص�ل�اة والدع���اء
والصدقة ،والذي هو أنفع
لألمة وأج���دى عليهم
في دنياه���م وأخراهم
من اش���تغالهم بعلم
الهيئة وحساب الكسوف

ما يش���اء من البالء والنعماء ،ويقضي من األسباب مبا يدفع

أو العامة؛ فلعدم علمه باحلساب».

موجب تلك األسباب ملن قام به ،أو يقلله أو يخففه؛ فمن فزع

كما أن كس���وف الش���مس س���بب في ح���وادث أرضية؛

إلى تلك األس���باب أو بعضها ،اندفع عنه الش���ر الذي جعل
الله الكسوف س���بباً له أو بعضه؛ ولهذا َّ
قل ما يسلم أطراف

فالكسوف سبب للشر وليس مجرد اقتران كما تقوله اجلهمية

األرض؛ حيث يخفى اإلميان ،وما جاءت به الرس���ل فيها من
ش���ر عظيم يحصل بسبب الكسوف ،وتسلم منه األماكن التي
يظه���ر فيها نور النبوة ،والقيام مبا جاءت به الرس���ل ،أو يق ُّل
فيها جداً».

وال يسوغ أن يُ َّدعى أنه ال أثر لشيء من الكواكب ال ُعلْو َّيات في
السفليات مطلقاً ،كما ب َّينه ابن تيمية في غير موطن.

وأخيراً :فإن معارضة الرس���ل  -عليهم السالم  -توجب
فساداً في العقل ،وسوءاً في الفهم ،وكلما كان الرجل عن أتباع

الرسول أبعد ،كان عقله َّ
أقل وأفسد.

كما قرر أيضاً أنه ال تناقض بني حس���اب الكسوف ،وبني

فدعوى أن كس���وف الش���مس مجرد أمر معت���اد يُعرف
باحلساب ،ال تنفك عن جهالة بالعلم ،وفظاظة في القلب؛ فما

وأجدى عليهم في دنياهم وأخراهم من اشتغالهم بعلم الهيئة

ينش���ره أهل الفلك من أخبار الكسوف هذه األيام ،قد أعقب
بالد ًة في الوجدان ،وتهويناً لشأن هذه احلوادث العظام.

الكسوف يعارض معرفة وقت احلساب كما حـرره ابن تيميـة

لل���ه  -تعالى  -ورس���وله  ،#وظه���ور األه���واء ،وكما قال

الفزع إلى الص�ل�اة والدعاء والصدقة ،والذي هو أنفع لألمة
وحساب الكسوف.

 وإذا تقرر أن للكس���وف سبباً يُعرف باحلساب ،وحكم ًةإلهية في تخويف العباد ،فال يُ َظن أن ما جاءت به الس���نَّة في
بقـوله« :ومـا أخبـر به النبي  #ال ينافي كون الكس���وف لـه
وقت محـدود يكون فيه؛ حيث ال يكون كسوف الشمس إال في

آخر الش���هر ليلة الس���رار ،وال يكون خسوف القمر إال وسط

ولئن كس���فت الشمس حلِ َكم إلهية ،وأسباب قدرية ،فلقد
اعترى عقو َل أهل الفلك نوع من الكسوف؛ لضعف االستجابة
الشاعر:

ٌ
بطوع هوى
مكسوف
إنارة العقل
ِ

ُ
يزداد تنويرا
وعقل عاصي اهلوى
ُ

الشهر وليالي األبدار .ومن ا َّدعــى خــالف ذلك من املتفقهة
 املرجع السابق.210 ،209/2 :
 املرجع السابق.213 ،212/2 :
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 مجموع الفتاوى.175/35 :
 انظر منهاج السنة النبوية ،445 ،442/5 :ومجموع الفتاوى.168/35 :
 انظر الصواعق املرسلة البن القيم.864 ،861/3 :
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