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ال�������م�������س�������ت�������ش�������رق�������ون ال�������ج�������دد
أحمد بن عبد الرحمن الصويان

الغل َّو بين طرفين
حت��� َّول الغلو في كثير من مجتمعاتنا اإلس�ل�امية من كونه
ٍ
انحراف���اً فردياً محدوداً ،إلى تش��� ُّكله على هيئة ظاهرةٍ
فكرية
َّ
والسذج وأهل األهواء.
حتصد عدداً من اجلهلة
والغلو خَ ل َ ٌل في التفكي���ر واملنهج ،وهو عالمة من عالمات
االضط���راب والقلق وعدم االس���تقرار ،ويدفع امل���ر َء إلى أحد
طرفي االنحراف :اإلفراط أوالتفريط.
إننا إزاء ظاهرتني جديرتني بالدراسة واالهتمام:
الظاهرة األولى :الغل ُّو ال���ذي يدفع املجتمع إلى االحتراب
الداخلي ،ويفسد أَ ْمنَه وطمأنينته ،ويغرقه في العنف ،ويستهني
عقل
دين أو ٍ
رادع من ٍ
بأمر الدماء ،ويستسهل لغة التكفير ،دون ٍ
علم.
أو ٍ
لقد أصبح هذا النوع من الغلو مط َّية إلشعال الفنت؛ فأضاع
أصحـابُه اجتـاه البوصلـة وس���ـقطوا في د َّوامـة ُمفْـ َرغة تهـدم
وال تبني ،وتُف ِْسد وال تُصلِح.
الظاه���رة الثانية :غل ُّو أهل األه���واء الذين يتطاولون على
نصوص الش���ريعة ،ويقدحون في ثوابت األم���ة ،وفي رموزها
العلمية ومؤسساتها الشرعية.
لقد ولغ هؤالء في مس���تنقع التبعية ،وراحوا ير ِّوجون لفكر
الغرب وثقافته باسم التحضر والتسامح واالنفتاح.
إنَّ كال الظاهرت�ي�ن تدفع باجتاه األخ���رى ...واحلل الذي
يقي املجتمع من جميع ألوان الغل���و والبعد عن جادة الصراط
املس���تقيم :هو إبراز املنهج الوسطي املعتدل؛ فهو العاصم بإذن
الله  -تعالى  -من طرفي االنحراف والضالل.
والسنة ،واالهتداء
ومعيار الوسطية :االلتزام بهدايات القرآن ُّ
بهدي سلف األمة من الصحابة  -رضي الله عنهم  -والتابعني،
وتابعيهم بإحسان من األئمة والعلماء.
وتربية الش���باب والفتيات على الوسطية ،وحتصينهم من
تيارات الغلو ،م���ن األولويات التي ينبغي أن تأتلف عليها جميع
اجلهود؛ فسالمة املجتمع ونهضته ،من استقامة الفكر وسالمة
{و َأ َّن َهذَ ا ِص َر ِاطي ُم ْس��� َت ِق ًيما فَا َّت ِب ُعو ُه َوال
املنه���ج .قال الله  -تعالى َ :-
الس ُبلَ َف َت َف َّرقَ ب ُِك ْم َعن َسبِي ِل ِه} [األنعام.]١٥٣ :
َت َّت ِب ُعوا ُّ

[ االفتتاحية ]

السودان ...أمران أحالهما ُم ٌّر!
الحم���د هلل رب العالمي���ن ،والعاقب���ة للمتقي���ن ،والصالة
والسالم على خاتم األنبياء وإمام المرسلين ،وبعد:

فقد أُع ِلنَت نتائج انتخابات الس���ودان التي ستش ِّكل هياكل

السلطة ملدة محدودة حسب نتائج استفتاءٍ على وضع اجلنوب
سيجري بعد بضعة أش���هر من اآلن ،ومن ثَ َّم ميكن النظر إلى
هذه االنتخابات عل���ى أنها مجرد مع َبر للمرحلة املقبلة؛ وهذه

إشكالية سياسية وإدارية لبلد جرى تقسيمة على أرض الـواقـع
وجنـوب ٍّ
لكل منهما رئيسه وجيشه؛ وما اخلالفات
ش���مال
بني
ٍ
ٍ

احلدودية املس���لحة ف���ي أبيي ودارفور إال إش���ارة إلى طبيعة
العالقات املستقبلية بني كيانني يُ َراد لهما االنفصال والتباعد.
ومن املشكالت التي نرى أنها ستواجه السودان مستقب ً
ال ،هي:
هل س����ينفصل اجلنوب أم س����يبقى  -بصورة أو بأخرى  -ضمن

سودان جديد غير واضح املعالم؟ لكن املشكلة األخطر من ذلك أن
املسته َدف األساسي هو هوية السودان املسلم؛ حيث أصبح السودان
احلالي مك َّوناً من حكومة مركزية ش����كلية وحكومة معلَنَة للجنوب
تهيمن عليها بصـورة ُم ْطلَقة اجلبهـة الش����عبية لتحـرير السـودان،
وال تسمح بأي نشاط مؤ ِّثر لألحزاب األخرى في الواليات اجلنوبية؛

حيث منعت نش����اط حزب (املؤمتر الوطني) بالقوة عن طريق َح ْرق
مراكزه هناك ،بل بقتل بعض ناشطيه أثناء االنتخابات!
ويبدو أن املؤمتر قد تخلَّى من جهته عن منافس���ة اجلبهة
الش���عبية في اجلنوب حلس���ابات خارجية أهمها :أنَّ سكوت
محكم���ة اجلزاء الدولي���ة حالياً ،واعت���راف االحتاد األوروبي
وأمريكا بنتائج االنتخابات ،ومن ثَ َّم التس���ليم بزعامة الرئيس
البشير ،كل ذلك ثمنُه تَ ْرك اجلنوب ِحكراً على اجلبهة الشعبية

قدمت زعيمها لرئاس���ة وزراء جنوب السودان ولم ينافسه
التي َّ

أحد من األحزاب الشمالية ،وكانت نتيجة انتخابات اجلنوب فو َز
زعيم احلركة الشعبية ورئيس حكومة اجلنوب سلفاكير ميارديت

مبنصب رئاس���ة اجلنوب بحصوله على ما نسبته  % 92.99من

أص���وات الناخبني في اجلنوب ،ولم يحصل منافس���ه الم أكول
أجاوين زعيم احلركة الش���عبية التغيي���ر الدميقراطي إال على
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نس���بة  % 7من ه���ذه األصوات؛ ومع ذلك ل���م يتكلم أحد عن
مصداقية انتخابات اجلنوب؛ فاملقصود هو الوصول إلى مرحلة

ض َع احلكومة اجلنوبية يس���مح بأن تقرر
االس���تفتاء؛ ذلك أن َو ْ
األنسب من بقاء اجلنوب ضمن
اجلبهة الشعبية (ومن يرعاها)
َ

كيان الس���ودان أو انفصاله .أما في الشمال فالوضع مختلف؛
حي���ث إن احلكومة املركزية هي في حقيقتها حكومة للش���مال

فقط؛ وما نس���معه من تعددية حزبية وزعامات متنافس���ة فهو

وضع محصور في الش���مال فقط .ونتيجة انتخابات الرئاس���ة
تعطي مؤشراً ملقدار التشرذم احلاصل على الساحة السودانية؛
فقد كانت النتائج املعلَنَة كاآلتي:

 - 1عمر حسن البشير (حزب المؤتمر الوطني) .% 68.24
 - 2ياس���ر سعيد عرمان (ش���مالي) يمثل الحركة الشعبية
لتحرير السودان .% 21.69
 - 3عب���د اهلل دين���ق ني���ال (جنوبي) يمثل ح���زب الترابي
(المؤتمر الشعبي) .% 3.92
 - 4حاتم السر علي سيكنجو (االتحاد الديمقراطي) . % 1.93
 - 5الصادق المهدي (حزب األمة) .% 0.96

وحص���ل عل���ى أقل من ذل���ك ٌّ
كل من مرش���ح حزب األمة

(اإلصالح والتجدي���د) ،والزعيم التاريخي للحزب الش���يوعي

الس���وداني محمد إبراهيم نقد ،وفاطم���ة أحمد عبد احملمود
مرش���حة االحتاد االش���تراكي الدميقراطي .وهؤالء خليط من

العسكريني ،والقادة الطرقيني ،وبقايا اليساريني والشيوعيني...
إنها حقاً فوضى عارمة؛ فاحلركة الش���عبية الت���ي تُعِ ُّد العدة
لالنفصال تدفع بياسر عرمان الشمالي للتنافس على الرئاسة ومن
ثَ َّم ينس���حب؛ ولكن املهم أن اجلبهة الشعبية لها رجالها في الشمال

حت���ى في حال االنفصال .أما املؤمتر الش���عبي (أو الترابي) فه ُّمه
إبعاد البش���ير؛ فهو ال يعترف بنتائج االنتخابات (املز َّورة) ويبقى مع

ذلك في الس���باق االنتخابي ويقدِّم مرش���حه اجلنوبي املسلم الذي
كان وزيراً في حكومة اإلنقاذ ،ويبرر هذا االختيار بأنه يتبنَّى سودان
املس���اواة ،ولكن ثمة تس���اؤل مهم :ملاذا لم يقدِّم هذا املرش���ح في

اجلنوب؟ وملاذا لم يقدم (الترابي) أح َد قيادات املؤمتر في دارفور؟

إنه����ا مج����رد تس����اؤالت تثيره����ا

تصريحات����ه ومقابالته التي يعترف فيها

بدعم املعارضة املسلحة في درافور ،وأنه
يؤيد قضيتهم؛ ففي تصريح له في مقابلة
مع موقع اجلزيرة ن����ت ِّ
يلخص عالقته
بأح����داث دارفور وأس����بابها احلقيقية؛
حيث ق����ال« :هم (أي :ق����ادة املعارضة

بدارفور) خريجو جامعات ،وأغلبهم أبناء

احلركة اإلس��ل�امية؛ وكانوا وزراء معهم في احلركة نفسها ،وهو
(أي :البش����ير) انحرف ،ونحن اعتزلناه وظللنا نصارعه سياًسياً
ويس����جننا حيناً بعد حني» .إن الترابي بهذه النفسية ميثل احللقة

األضعف في الزعامات الشمالية.

السودان إىل أين؟

إن الذين ط َّبلوا التهام���ات احملكمة اجلنائية الدولية وتبنوا

تطبي���ق قراراتها والتهدي���د باعتراض طائرة الرئيس البش���ير
يرس���لون اليوم مبعوثاً خاصاً للسودان اس���مه :سكوت غريشن
يص���ول ويجول في الس���ودان ويقابل  -بكل حري���ة  -الزعماء

احلاكم�ي�ن واملعارضني على حدٍّ س���واء ،بل يعقد الصداقات مع
بعضهم ويُعرِ ب عن ثقته بأن االنتخابات ستكون حرة ،نزيهة َق ْدر
اإلمكان ،وأن اإلدارة ستتعامل مع الفائز أياً كان.

أما ع َّراب كامب ديفد فه���و راعي مت ُّرد اجلنوب ،وكان له دور

كبير في إيقاف تق ُّدم احلكوم���ة عندما ُح ِصر التمرد على احلدود

رئيس ُة املراقبني األوروبيني ،وأن الرئيس الذي كان مطلوباً باألمس
أصبح اليوم رئيساً شرعياً؛ ولكن إلى متى؟

إلى أن يجري االستفتاء الذي سينتج عنه أحد أمرين:
األول :أن يبقى الس���ودان موح���داً بهوية جديدة ،ويبقى

التصنيف األمريكي وس���يف احملكمة الدولية مس���لطاً فوق

الرئي���س يح ُّد من حركت���ه ويُضعِ ���ف أداءه؛ وإذا كان نائب
الرئيس جنوبياً فاملثال النيجيري ليس ببعيد.
الثاني :أن ينفصل اجلنوب ،ويدخل ما بقي من الس���ودان حتت

تأثير مشاريع انفصال جديدة في دارفور والشرق ،وتعود نغمة حصار
السودان ،مع صراع حدودي مسلَّح مع دولة اجلنوب الوليدة.

بحلول
إنهم���ا أمران أحالهما ُم ٌّر ،وال ميكن اخلروج منهما
ٍ

َصل في اخلارج على أيدي األعداء؛ فاألمر أخطر من أن نقف
تُف َّ
ٍ
ٍ
انتخابية ،أو حكومة مختل َ َطة تش���لُّها اخلالفات
جتاوزات
عند

واملناكفات احلزبية ،وأخطر من أن يُ َحل بتسويات مؤ َّقته؛ فمن
سيسلِّم اجلنوب للجبهة الش���عبية لن يهنأ بحكم الشمال ،ومن

األوغندية واستمر في رعاية ما يسمى بالسالم؛ فقد أتى مع جماعته

أشعل دارفور لن يجد س���وداناً يحكمه .وإذا كنا نحزن للغياب
غير املبرر للعرب واملس���لمني فإن األمل معقود على الله أوالً ثم

اتفاقية نيفاشا؛ ذلك أن هذه االنتخابات يجب أن تسبق االستفتاء؛

املسلمة؛ إذ السودان بحاجة إلى القوي األمني.

صحفي
مؤمتر
كالم الرئيس األمريكي السابق كارتر الذي ص َّرح في
ٍ
ٍّ
في اخلرطوم بأن«( :القس���م األكبر» من املجتمع الدولي سيعترف

س���وداني عدمي الهوية
مقص���ود ًة لذاته���ا؛ إذ الهدف هو كيا ٌن
ٌّ
ٌ
مرتبط
يتدخل الغرب في كل كبيرة وصغيرة فيه ،أو كيا ٌن جنوبي

ويالحظ في كلمته
وإن كانت غير متماش���ية مع املعايي���ر الدولية).
َ

بإثارة الصراعات املسلحة ،والتوسع بإقامة املشاريع املائية التي

التبشيرية التي تتستر خلف ما يسمى مبؤسسة كارتر لإلشراف على
نزاهة االنتخابات ،أو بعبارة أصح :لإلشراف على استكمال تطبيق

على املخلصني من أهل السودان الذين يتمسكون بهوية السودان

ولذا فإنها شرعية وإن لم تر َق إلى املعايير الدولية ...هذا هو مؤ َّدى

إن ما جرى من انتخابات وما س���يليها من خطوات ليست

بنتائج االنتخابات الس���ودانية التعددية األولى منذ ربع قرن؛ حتى

بالغرب س���يكون أداة مؤ ِّثرة؛ إلزعاج ش���مال الس���ودان ومصر

هذه أنه يتكلم باسم املجتمع الدولي؛ ولذا فال غرابة أن تُك ِّرر كال َمه

ستجعل ما يسمى بحرب املياه حقيقة واقعة.
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[ العقيدة والشريعة ]

آف���������ات
ا لنفو س
واألحداث

د.عبدالعزيزبنحممدآلعبداللطيف

(*)

www.alabdulltif.net

آفـات النفـوس ودسـائسـها
ال حصر هلا ،وما يعتري النفوس
وتلون
البش��رية من اعوج��اج ُّ
واضط��راب يتعذر اس��تيعابه،
وكما ق��ال أحد الش��يوخ البن
القي��م« :آف��ات النف��س مث��ل
احلي��ات والعق��ارب ال�تي يف
طري��ق املس��افر؛ ف��إن أقب��ل
عل��ى تفتي��ش الطري��ق عنها،
واالش��تغال بقتله��ا انقط��ع،
ومل ميكنه الس��فر قطَ ،و ْلتكن
مهت��ك املس�ير ،واإلع��راض
عنها ،وع��دم االلتف��ات إليها،
فإذا عرض لك فيها ما يعوقك
امض
عن املس�ير فاقتل��ه ،مث ِ
على سريك».
ول��زوم الس��نة اعتق��ادًا
ِّ
وح��ا ً
يه��ذب النف��وس،
ال
وحيقق اس��تقرارها ،ويس��تلزم
حي��اة طيب��ة ،وي��ورث ثبات��ًا
وطمأنين��ة ،فال ت��رى يف هذه
النف��وس املطمئن��ة ِع َوج��ًا،
وال تلح��ظ تناقض�اً أو حتو ً
ال،
ب��ل هي يف من��أى عن اإلفراط
ٍ
وعافية من غوائل
والتفريط،
التقصري والغلو.
(*) أستاذ مشارك في قسم العقيدة واملذاهب
املعاصرة في جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية  -الرياض.
 مدارج السالكني.314/2 :
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ـما حذروا من االبتداع واإلحداث في
وس���لفنا الصالح لَ َّ
دين لم
دين الل���ه  -تعالى  -فألجل ما يقتضيه من تش���ريع ٍ
يأذن به الله  -تعالى  -وما تخلِّفه البدع من اندراس الس�ن�ن،

ووقوع العدواة والبغض���اء ،وحرمان التوبة ،والتع ُّرض للعقاب
والوعيد.

كما أنهم على دراية بأهواء النفوس ،وطبائعها وحظوظها،

النفوس من آفات وعلل؛ إذ يكش���ف االبتداع
وما يكتنف هذه
َ
ً
تنصال عن لزوم الصراط املستقيم،
عن نفوس معتلَّة ،تقارف ُّ

وتعاني اضطراباً وتناقضاً ،واندفاعاً جامحاً ونشاطاً محموماً
في سبيل االبتداع في الدين ،ومضاهاة الشرع املنزَّل ،إضافة

إلى ما تكابده هذه النفوس من تناقض بني التنظير والتأصيل

وبني التطبيق والتنفيذ.

فكان مم���ا قاله  -رحمه الل���ه « :-إن الدخول حتت تكاليف

الش���ريعة صعب على النفس؛ ألنه أمر مخالف للهوى ،وصا ٌّد
عن سبيل الشهوات؛ ألن احلق ثقيل ،والنفس إمنا تنشط مبا
يوافق هواها ال مبا يخالف���ه ،وكل بدعة فللهوى فيها مدخل؛

ألنه���ا راجعة إل���ى نظر مخترعها ال إلى نظر الش���ارع .ومن
الدليل على ذلك ما قاله األوزاعي« :بلغني أن من ابتدع بدع ًة
خ َّ
اله الش���يطان والعبادة ،وألقى عليه اخلشوع والبكاء ،لكي

يصطاد به» ،وقال بعض الصحابة« :أشد الناس عباد ًة مفتو ٌن»
ويحقق ما قاله الواقع ،كما نُقل عن اخلوارج وغيرهم؛ فاملبتدع

يزيد في االجتهاد لينال في الدنيا التعظي َم واجلاهَ واملا َل؛ وما
ٍ
ونش���اط يُداخلهم،
ذاك إال خلف ٍَّة يجدونها في ذلك االلتزام،

يستسهلون به الصعب بسبب ما داخل النفس من الهوى» .

فالتفلت من لزوم الش���رع :هو من خبايا النفوس امللتوية

وم���ن آفات النفوس التي تصاح���ب االبتداع في دين الله

وه���ذا ما جاء ف���ي احلديث الصحيح بش���أن اخلوارج:

الطبع إلى االنحالل من رِ بقة االتباع ،وفوات سلوك الصراط

ِ
الس���نة اجتها ٌد
وآفات أرباب البدع ،ويقترن بهذا الروغان عن ُّ
وجل َ ٌد متواصل في التشبث بالبدع وإذكائها.
ظاهرَ ،
«حتقرون صالتكم مع صالتهم وصيامكم مع صيامهم ،يقرؤون
القرآن ال يجاوز تراقيهم.»...

وأشار الصحابي اجلليل عبد الله بن مسعود  -رضي الله

عنه  -إلى هذا «النش���اط البدعي» بقوله« :اقتصاد في ُسنة

خير من اجتهاد في بدعة».

فنفوس أهل األهواء يعتريها الكس���ل والعزوف عن اتباع

الش���رع ،لكنها سرعان ما تنش���ط وتندفع في مقارفة البدع،

وحب الظهور وازدراء اآلخرين ،وهـذا
 تعال���ى  :-داء الكِ بْـرُّ
ـما أورد مفاس���د البدعة ،فقال« :مسارقة
ما قرره ابن تيمية لَ َّ
املس���تقيم؛ وذل���ك أن النفس فيها نو ٌع م���ن الكبر؛ فتحب أن

تخرج من العبودية واالتباع حسب اإلمكان ،كما قال أبو عثمان
السنة إال
النيسابوري  -رحمه الله « :-ما ترك أحد شيئاً من ُّ
لِكِ بْر في نفسه» .


وكذا الش���اطبي أَلْـ َمح إلى هذا الوب���اء قائ ً
ال« :لم يتبني

للمبتدع أنه ما وضعه الشارع فيه من القوانني واحلدود ٍ
كاف؛
فرأى من نفس���ه أنه ال بد لِـ َما أُطلِق األم���ر فيه من قوانني

بكل شوق واستمتاع!
ـما قيل لسفيان بن عيينة :ما بال أهل األهواء لهم محبة
ولَ َّ
ش���ديدة ألهوائهم؟ فقال :أَ
{و ُأشْ رِ ُبوا
َ
نسيت قوله  -تعالى َ :-
ِفي ُقلُوبِهِ ُم ا ْل ِع ْجلَ ب ُِكفْرِ ِه ْم} [البقرة]٩٣ :؟
و َك َش���ف أبو الوفاء ابن عقيل هذه الدسيس���ة النفسانية

لعدم الظهور ،أو عدم مظنته».
وج���زم الع َّ
المة ابن الوزير أن داء الكبر وال ُع ْجب ال يفارق

أوضاع وضعوها ألنفسهم فسهلت
أوضاع الش���رع إلى تعظيم
ٍ

شدة ال ُع ْجب بنفوسهم ،واالستحسان لبدعتهم ،ورمبا كان أجر

بقوله« :ملا صعبت التكاليف على اجلهال والطغام ،عدلوا عن
عليه���م؛ إذ لم يدخلوا بها حتت أم���ر غيرهم .قال :وهم كفار
عندي بهذه األوضاع ،مثل :تعظيم القبور.»...

وأم���ا اإلمام الش���اطبي فله معرفة متين���ة بآفات نفوس

وحترير،
بتحقيق
املبتدعة وحظوظها ،وقد أفصح ع���ن ذلك
ٍ
ٍ
 إخرجه البخاري ومسلم.
 أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ،)173/1( ،ورواه الطبراني في الكبير.
 ينظر :العبودية البن تيمية ،ص .70
 تلبيس إبليس البن اجلوزي ،ص .455

حب
منضبط���ة وأحوال مرتبطة ،مع ما يداخ���ل النفوس من ِّ
الظه���ور والذكر باملناقب التي ينفرد بها ،واس���تنباط الفوائد
الت���ي ال عهد بها؛ إذ الدخول ف���ي ُغمار اخللق مييت الهوى؛

عموم املبتدعة ،فقال  -رحمه الله « :-الغالب على أهل البدع

ذل���ك عقوبة على ما اختاروه أول مرة من ذلك ،كما حكى الله
{و ُأشْ ���رِ ُبوا ِفي ُقلُوبِهِ ُم ا ْل ِع ْجلَ ب ُِكفْرِ ِه ْم}
 تعالى  -ذلك في قولهَ :[البق���رة .]٩٣ :وهي من عجائب العقوبات الربانية ،واحملذرات
م���ن املؤاخذات اخلفية .وقد كثرت اآلثار في أن إعجاب املرء
بنفس���ه من املهلكات ،ودليل العقوبة ف���ي ذلك أنك ترى أهل

 االعتصام (حتقيق :مشهور) =217 - 215/1 :باختصار.
 اقتضاء الصراط املستقيم.612 - 611/2 :
 االعتصام = 49/1 :بتصرف يسير.
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الضالل أش���د ُع ْجباً وتيهاً وتهليكاً للناس واس���تحقاراً لهم.

نسأل الله العفو واملعافاة من ذلك كله».

ومهما يكن فإن تلك النفوس املش���حونة بالكبر والتعالي،

سرعان ما يتقشع ذلك عنها ويعقبه املهانة والصغار؛ إذ يعاقب
الل���ه  -تعالى  -ه���ذا الصنف بنقيض قصدهم ،فتتس���اقط

دعواهم العريضة ،وينكشف عوارهم وعجزهم ،كما حرره ابن
تيمية قائ ً
يدعي أحدهم
ال« :هكذا ش���يوخ الدعاوى والشطح َّ
الرب عن ربوبيته،
اإللهي���ة وما هو أعظم من النبوة ،ويع���زل
َّ
شحاذ يطلب ما يُقِ يتُه ،أو خائف
والنبي عن رسالته ،ثم آخرتُه َّ
َّ
يس���تعني بظالم على دفع مظلمته؛ فيفتقر إلى لقمة ،ويخاف

من كلمة؛ فأين هذا الفقر والذل من دعوى الربوبية املتض ِّمنة

للغنى والعز؟».

وأما م���ا يعلق بنفوس املبتدعة من التناقض واالضطراب

فهذا مما يصعب حصره ،ال سيما الروافض اإلمامية ،والذين
يتعسر إيراد اضطرابهم وتخ ُّبطهم ...وكما قال عنهم الدهلوي
 -رحمه الله « :-من استكش���ف عن عقـــائدهــم اخلبيــثة،

وما انطووا عليه ،علم أن ليس لهم في اإلسالم نصيب ،وحتقق
كفرهم لديه ،ورأى منه���م َّ
كل أمر عجيب واطلع على كل أمر

غري���ب ،وتيقن أنهم ق���د أنكروا احلس���ي ،وخالفوا البدهي

األول���ي ،وال يخطر ببالهم عتاب ،وال مي ُّر على أذهانهم عذاب
أو عقاب؛ فإن جاءهم الباطل أحبوه ورضوه ،وإذا جاءهم احلق
كذبوه ور ُّدوه» .وسأكتفي مبثالني:

أحدهم���ا :املرجئة :فإن اإلرجاء دي���ن امللوك  -كما قال

النضر بن شميل في حضرة اخلليفة املأمون  -ويقال :فالن
مرجئي يتبع الس���لطان ،ويرون طاعة األمراء مطلقاً وترك
األم���ر باملعروف والنهي عن املنكر؛ ظناً أن ذلك من باب ترك

الفتنة!

ثم هم يتناقضون؛ فاجله���م بن صفوان من غالة املرجئة

ولكن خرج على بني أمية ،واحلارث بن س���ريج يرى اإلرجاء،

وقد خرج على نصر بن س���يار ،وقد وصف األمي ُر عبد الله
اب���ن طـاهر (ت 230هـ) املرجئـة فقـال« :ال يرون للس���لطان
طاعة».

 إيثار احلق على اخللق ،ص  = 426باختصار.
السنة النبوية وانظر :الرد على الشاذلي في حزبه البن تيمية (ت :د .سمية
 منهاج ُّ
حسني) ،ص .56 - 55
 مختصر التحفة اإلثنى عشرية ,ص .300
 انظر :البداية البن كثير.276/10 :
 انظر :تهذيب التهذيب البن حجر.436/11 :
 انظر :اآلداب الشرعية البن مفلح ،177/1 :ومجموع الفتاوى البن تيمية.28/26 :
 انظر :املنتظم البن اجلوزي.258 ،169/7 :
 أخرجه الصابوني في عقيدة السلف (ت :اجلديع) ،ص .272
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وأم���ا املثال اآلخر :فأرباب التعب���د احملدث (التصوف):

فإنهم يتش���دقون باملثالية اجلامحة والرهبانية احلادثة ،بينما
ورقص ،وصحبة
وسماع
هم منغمسون في الشهوات وامللذات،
ٍ
ٍ

مردان ونس���وان ...فه���ذه املثالية الـ ُم ْفرِ طة تخالف الش���رع

والعقل والفطرة؛ إذ تس���عى إلى استئصال نوازع البشر ،وقمع
الغرائز ،واجتثاث الش���هوات ،فأعقب ذلك إغراقاً في املذات،
وانتكاساً في حضيض الشهوات.

وقد أشار ابن اجلوزي إلى ذلك بقوله« :إن قوماً منهم وقع
لهم أن املراد رياضة النفوس لتخلُص من أكدارها املردية ،فلما

راضو مدة ورأوا تع ُّذر الصفاء قالوا :مالنا نتعب أنفس���نا في

أمر ال يحصل لبشر ،فتركوا العمل».

ق���دم أمثلة جل َّية
وأح���د أدعي���اء التص���وف املعاصرين
َّ

على هذا التناقض املكش���وف واالضطراب املعهود عنه وعن
أس���ياده ..فبينا هو يل ِّوح في الفضائي���ات متحدثاً عن الذوق
الرفي���ع والتذوق اللطيف؛ إذ يدعو إل���ى العكوف في املزابل
والنفايات طلباً لتهذيب النفوس ،وتراه يصنِّف في الس���لوك،
وتزكية النفوس ،ور َّقة الش���عور ،ثم ال يغادر لَـ ْمزَه وبغ َيه على
السلف الصالح .
(1

واملقصــ���ود أن البـــ���دع ال تنفـــك ع���ن أهواء النفوس

الس���نة على املبتدعة
وأدوائهــ���ا ورعونتها؛ ولذا أطلق أهل ُّ

«أهل األه���واء» .وإذا كانت البدعة قد تفضي إلى الش���رك،
ف���إن الهوى قد يكون إلهاً يُع َبد م���ن دون الله .قال الله  -عز
���وا ُه َو َأ َض َّل ُه ال َّل ُه َعلَ���ى ِعل ٍْم َو َخ َت َم
وج���ل َ { :-أف ََر َأ ْي َت َمنِ ا َّتخَ ذَ إ َل َه ُه َه َ
���او ًة ف ََم���ن َي ْه ِدي ِه ِم ْن َب ْع ِد ال َّل ِه}
���م ِع ِه َو َق ْل ِب ِه َو َج َعلَ َعلَى َب َصرِ ِه ِغ َش َ
َعلَى َس ْ

[اجلاثية.]٢٣ :

 تلبيس إبليس ,ص .415
 (1انظر :ما سطره د .خلدون احلسني في كتابه املتني« :إلى أين أيها احلبيب اجلفري؟».
وكذا كتاب« :النصيحة مناقشة لفكر احلبيب اجلفري» حلسن احلسني.
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[ العقيدة والشريعة ]

المثل األعلى
ع�������م�������اد ال�����ص�����ام�����ت

احلم��د هلل رب العامل�ين ،الرمح��ن الرحي��م ،مال��ك ي��وم الدي��ن ،الـ��ذي هـ��و كمـ��ا وصـ��ف نفس��ه

}

وفـ��وق م��ا يصف��ه خلق��ه ،ال حنص��ي ثن��ا ًء علي��ه ه��و كم��ا أث�نى عل��ى نفس��ه ،س��بحانه .والص�لاة
والس�لام عل��ى أعل��م النـ��اس برب��ه وأخش��اهم وأتقاه��م ل��ه وعل��ى آل��ه وأصحاب��ه وذريت��ه ،وبع��د:
الس َم َو ِ
يم} [الروم.]٢٧ :
{و ُه َو ا َّل ِذي َي ْب َد ُأ ا ْلـخَ ل َْق ث َُّم ُي ِع ُ
يد ُه َو ُه َو َأ ْه َو ُن َعل َْي ِه َو َل ُه ال َْـم َثلُ ا َأل ْعلَى ِفي َّ
ات َوا َأل ْر ِض َو ُه َو ا ْل َعزِ ي ُز ال َ
قال  -تعاىل َ :-
ْـح ِك ُ

املث��ل األعلى هو :معـرف��ة حقائق أمسائه وصفـاته ،وأهنا ال تش��به
صف��ات املخلوق�ين .وهو الكم��ال املطل��ق ،املتضمن لألم��ور الوجودية،
واملع��اين الثبوتية ال�تي كلما كانت أكثر يف املوص��وف وأكمل كان أعلى
من غريه.
ومل��ا كان  -س��بحانه  -الرب واألعلى ،ووجهه األعل��ى ،وكالمه األعلى،
ومسع��ه األعلى ،وس��ائر صفاته علي��ا ،كان له املثل األعل��ى ،وهو أحق به
من كل ما س��واه ،بل يستحيل أن يشترك يف املثل األعلى اثنان؛ ألهنما إن
تكاف��آ مل يكن أحدمها أعلى من اآلخ��ر ،وإن مل يتكافآ فاملوصوف باملثل
وحده؛ فيس��تحيل أن يكون ملن له املث��ل األعلى مثل أي
األعل��ى أحدمها َ
نظ�ير .وهذا بره��ان قاطع على اس��تحالة التمثيل والتش��بيه من إثبات
فتأمله فإنه يف غاية الظهور والقوة.
صفات الكمالَّ ،

مستو
فإذا قال املؤمن باملثل األعلى :يا الله! قام بقلبه رب قيوم قائم بنفس����ه،
ٍ
على عرش����ه يكلم مالئكته ،ويدبر أمر مملكته ويسمع أصوات خَ لْقه ويرى أفعالهم

وحركاتهم ويش����اهد بواطنهم كما يشاهد ظواهرهم ،يأمر وينهى ويرضى ويغضب

ويح����ب ويس����خط ،ويضحك من قنوطهم وق����رب عفوه ،ويَجبُر كس����يرهم ،ويغني
فقيرهم ...مالك امللك يؤتي امللك من يش����اء وينزع امللك ممن يشاء ويعز من يشاء
ويذل من يش����اء بيده اخلير وهو على كل ش����يء قديرَّ ،
كل يوم هو في شأن ،يغفر
ذنباً ،ويف���� ِّرج كرباً ،ويفك عانياً ،وينصر مظلوماً ،ويقصم ظاملاً ،ويرحم مس����كيناً،
ويغيث ملهوفاًُّ .
أكف جميع اخلالئق ممتدة إليه بالطلب والس����ؤال ،ويده مبس����وطة

لهم بالعطاء والنوال .ميينه مألى ال يغيضها نفق ٌة آناء الليل والنهار ،وعطاؤه وخيره

مب����ذول لألبرار والفجار .ليس عنده ليل وال نهار ،نور الس����موات واألرض مِ ْن نورِ
 ابن القيم ،مختصر الصواعق املرسلة ،ص .165
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}

وج����ه ،ال ينام وال ينبغ����ي له أن ينام .يرفع إلي����ه عمل الليل قبل

عمل النهار ،وعمل النهار قبل عمل الليل .حجابه النور؛ لو كشفه

ألحرقت س����بحات وجه����ه ما انتهى إليه بصره مِ ْن خلقه .وس����ع
كرسيه السموات واألرض؛ فالسموات السبع في الكرسي كحلقة

المثل األعلى هو :معـرفة حقائق أسمائه وصفـاته ،وأنها ال
تشبه صفات المخلوقين .وهو الكمال المطلق ،المتضمن
لألمور الوجودية ،والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر
في الموصوف وأكمل كان أعلى من غيره

ملقاة بأرض فالة ،والكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فالة،
والعرش ال يَقدِ ر َق ْدره إال الله ،وهو  -سبحانه  -فوق عرشه يعلم

والعيوب واملثيل.

ش����يء ،والظاهر فليس قبله شيء ،والباطن فليس دونه شيء .له

علي���ه ،وكلم���ا كان اإلمي���ان بالصفات أكم���ل كان هذا احلب

وإليه يرجع األمر كله؛ فتبارك اسمه ،وتباركت أوصافه ،وتباركت

ال تتجاوزها).

ويرى ما عباده عليه .األول فليس قبله ش����يء ،واآلخر فليس بعده

واإلخالص له والتوكل
الرابع :محبة املوصوف بها وتوحي ُده
ُ

الكم����ال كله ،وله احلم����د كله ،وله الثناء كل����ه ،وبيده اخلير كله،

واإلخالص أقوى؛ فعبارة السلف تدور حول هذه املعاني األربعة

أفعاله ،وتباركت ذاته.

وقد أش���كلت على كثير من املفسرين حقيقة املثل األعلى،

اإليمان بالمثل األعلى يمنع أن يقوم بالقلب تشبيه صفات
الخالق بصفات المخلوقين :ألنه  -كما قلنا  -آنفاً يس���تحيل أن

األعلى :ش���هادة (أن ال اله إال الله) ،وقال قتادة :هو اإلخالص

أعلى من اآلخر ،وإن لم يتكافآ فاملوصوف باملثل األعلى أحدهما

واستش���كلوا أقوال السلف فيها؛ فابن عباس وغيره قالوا :املثل

يشترك في املثل األعلى اثنان؛ ألنهما إن تكافآ لم يكن أحدهما

والتوحي���د ،وقال بعضه���م :املثل األعلى :الصف���ة العليا .قال
الواحدي( :هذا قول صحيح ،واملثل كثيراً ما يرد مبعنى الصفة.

وحده ،فيس���تحيل أن يكون ملن له املثل األعلى نظير أو ش���بيه،

وهذا برهان قاطع على ما قلنا.
ق���ال الع َّ
المة اب���ن القيم  -رحمه الل���ه  -واصفاً املؤمنني

وقاله جماعة من املتقدمني) ،وقال ابن كيس���ان( :املثل األعلى
الس َم َو ِ
ات َوا َأل ْر ِض} [النور.)]٣٥ :
ور َّ
نحو قوله{ :ال َّل ُه ُن ُ

باملثل األعلى العارفني ب���ه( :فلم يصعب عليهم بعد ذلك معنى

واألجمل وذلك التوحيد واإلذعان له بأنه ال إله إال هو).

كماله؛ إذ قد أحاط علمهم بأنه ال نظير له وال مثيل ،ولم يخطر

وقال ابن جرير الطبري( :هو األطيب واألفضل واألحس���ن

اس���توائه على عرشه ،وس���ائ َر ما وصف به نفسه من صفات

وقد جم���ع بني هذه األقوال ،وأزال ما فيها من اإلش���كال

بقلوبهم مماثلة شيء من املخلوقني ،وقد أعلمهم الله  -سبحانه

ورحب بنيله ذراعه،
راس���خ في علم القرآن ،قد طال فيه باعهُ ،
وباش���ر قلبـه أسرار القـرآن ،وحقائقـه ،إنه الع َّ
المة ابن القيم،

قدس الله روحه .قال( :املثل األعلى يتضمن الصفة العليا ،وعلم
َّ

 -على لس���ان رسوله «أنه يقبض س���مواته بيده واألرض باليد

األخرى ثم يهزهن»« ،وأنه يضع السموات على إصبع ،واألرض
على إصبع ،واجلبال على إصبع ،والش���جر على إصبع ،وسائر

العامل�ي�ن بها ،ووجو َدها العلمي ،واخلب��� َر عنها وذِ ك َرها .وعبادةَ

املخلوقات على إصبع»؛ فأي يد للخلق وأي إصبع تش���به هذه
اليد وهذه اإلصبع حتى يكون إثباتها تشبيهاً ومتثي ً
ال؟

األول :ثب���وت الصفات العليا لله  -س���بحانه  -في األمر

احلقائ���ق اإلميانية ،واملعارف اإللهية ،وما تعرضوا به من زبالة

الثاني :وجودها في العل���م والتصور ،وهذا معنى قول من

كي���ف يجتمع في القلب معرفة من له الكمال كله ،واجلمال

الرب  -س���بحانه  -بواس���طة العلم واملعرف���ة القائمة بقلوب
عابديه وذاكريه ،فها هنا أربعة أمور:

نفسه ،علمها العباد أو جهلوها ،وهذا قول من فسره بالصفة.

قال من الس���لف واخللف :إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من
معرفته وذِ ْكره ومحبته وإجالله وتعظيمه ،وهو أيضاً معنى قول
من قال من املفس���رين :أهل الس���ماء يحبونه ويعظمونه ،وأهل
األرض يجلُّونه ويعظمونه ،وإن أشرك به من أشرك وعصاه من

���م َو ِ
ات َوا َأل ْر ِض كُ ٌّل َّل ُه
{و َل ُه َمن ِفي َّ
عص���اه ...قال  -تعالى َ :-
الس َ
َقا ِن ُتونَ } [الروم.]٢٦ :
الثال���ث :ذكر صفاته واخلبر عنه���ا وتنزيهها عن النقائص

 تفسير ابن جرير الطبري.

فقات���ل الله أصحاب التحريف والتبديل على ما ح َّرموه من

األذهان ،ونخالة األفكار.

كله ،والعلم كله والقدرة كلها والكبرياء كلها ،وتشبيهه باملخلوقني؟
هذا من أشد احملال.

(فقاتل الله اجلهمية واملعطلة ...أين التشبيه ها هنا؟ وأين
موجـود سواه ،فض ً
ٍ
ال عن أن
التمثيـل؟ لقد اضمحـل ها هنـا كل
يكـون له ما ميـاثله فـي ذلـك الكمـال ويشابهه فيه).
 ابن القيم ،مختصر الصواعق املرسلة ،ص.166
 رواه البخاري ومسلم ،من حديث ابن عمر.
 رواه البخاري ،من حديث ابن عباس.
 مختصر الصواعق املرسلة ،ص .77
 ابن القيم ،تهذيب مدارج السالكني.
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المعطلة رمتنا بدائها وانس َّلت:

كالكرامية والهشامية والساملية وغيرهم ممن قال :إن الله جسم

املؤمن باملثل األعلى ،يستحيل أن يقوم بقلبه تشبيه صفات

ال كاألجسام ،فهم مجسمة وليسوا مشبهة ،لكن أرباب املقاالت

عن املثل األعلى ،ولم يعرف حقائق األس���ماء والصفات؛ ففهم

أما املتكلمون فهم  -غالباً  -ال يقصدون باملشبهة واملجسمة

اخلالق بصفات املخلوقني ،وإمنا يقوم هذا التشبيه بقلب ُح ِجب

يجعلون التشبيه الز َم قولهم.

من هذه الصف���ات اإللهية ما فهم من صفات املخلوقني ،ثم فر
وسماه تأوي ً
ال؛ فشبه أوالً،
إلى إنكار حقائقها وابتغاء حتريفها،
َّ

وما أثبته له رسوله  #من غير تشبيه وال متثيل.

فاملعطلة النفاة رموا أهل الس���نة بدائهم وانسلوا منه لِواذاً،
وقذفوهـم مبصابه���م وجعلوه مالذاً لهم ومع���اذاً ،يرمون أهل

القيم ،رحمه الله تعالى.
َ
المشبهة حقًا وصدقاً:
المعطلة هم

وعطل ثانياً ،وأساء الظن بربه وبكتابه وبنب ِّيه وبأتباعه.

السنة بألقاب السوء :مشبهة ،مجسمة ،ممثلة ،حشوية ...وهم
أحق بها وأهلُها.
ومما ينبغي أن يُع َرف أن التش���بيه نوعان :تش���بيه املخلوق

باخلالق ،وتشبيه اخلالق باملخلوق.

 -فتشبيه املخلوق باخلالق في العبادة واخلضوع والتعظيم،

هو الواقع في األمم .والقرآن مليء بالرد على من ش َّبه املخلوق

باخلالق في صفات اإللهية حتى عبده من دونه ،وس���يأتي بيانه
الحقاً ،إن شاء الله.
 أما تشبيه اخلالق باملخلـوق فلـم ِيأت إنكـاره في القرآن
ً
باط�ل�ا) ،وإمنا املتكلمون يذكرونه في كتبهم ويجعلونه
(وإن كان

مذهباً لبعض الناس ،ومقال ًة لطائفة املشبهة ،وهي فرقة مقدرة

في األذهان ال وجود له���ا في األعيان .وقد حقق ذلك العالمة
ابن القيم  -رحمه الله  -في كتابيه :الصواعق وإغاثة اللهفان.

قال  -رحمه الل���ه تعالى  -في تش���بيه اخلالق باملخلوق:

(هذا يذكره املتكلمون في كتبهم ويجعلونها مقالة لبعض الناس،

وهذه كتب املق���االت بني أظهرنا ،ال نعلم ذل���ك مقالة لطائفة

من الطوائف البتة ،وإمنا املعطلة يس���مون كل من أثبت صفات
الكمال لله  -تعالى  -مشبهاً وممث ً
ال).
وقال( :املقصود أن هؤالء املعطلة امللحدين في أسماء الرب

 تعال���ى  -هم املش���بهون في احلقيقة ال م���ن أثبت حقائقهامن غير متثيل وال تش���بيه؛ ولهذا ال يأتي الرد في القرآن على
هذه الفرقة الت���ي انتصب لها هؤالء؛ فإنه���ا فرقة مقدرة في

إال أهل الس���ـنة الذين يثبتـون للـه – سبحانه  -ما أثبته لنفسه
وه���ذا التحقيق والتدقيق لم أجده عن���د غير الع َّ
المة ابن

واملعطلة نفاة الصفات هم املش���بهة حقاً وصدقاً وذلك من

أربعة أوجه:
أو ًال :زعمه���م أن آيات وأحاديث الصف���ات ظاهرها يوهم
التش���بيه :لذلك يجب أن تؤول وتُص َرف عن ظاهرها؛ لئال يقع
التش���بيه ،وهذا قول املعطلة جميعاً :جهمية ومعتزل ًة وأشعرية

وما تريدية ...وغيرهم.

فأن���ت ترى الق���وم يزعمون ويقررون أنه يل���زم من إثبات

الصفات لرب األرض والسموات تشبي ُهه باملخلوقات !...أليسوا
هم املشبهة حقاً واحلشوية صدقاً؟

أم املشبهة هم أهل اإلثبات الذين نطقوا مبا نطق به القرآن،

الس����نة؟ لو كان إثب����ات الصفات لرب األرض
وقرروا ما قررته ُّ
والس����موات ،كما جاءت في األحاديث واآليات تش����بيهاً ومتثي ً
ال
بالسنة
لَـ َما كان على أهل اإلثبات لوم وال عتاب؛ ألنهم متمسكون ُّ
ين مُ َي ِّس ُكونَ بِال ِْك َت ِ
الصال َة
اب َو َأ َق ُاموا َّ
والكتاب .قال  -تعالى َ : -
{وا َّل ِذ َ

َاس َت ْم ِ ْس����ك
يع َأ ْج َر ال ُْـم ْص ِل ِح َني} [األعراف ،]١٧٠ :وقال{ :ف ْ
إنَّا ال ُن ِض ُ
بِا َّل ِذي ُأ ِ
وح َي إل َْي َك إن ََّك َعلَى ِص َر ٍاط ُّم ْس َت ِق ٍيم} [الزخرف.]٤٣ :

فالذي يثبت لربه – س���بحانه  -ما أثبته لنفس���ه في كتابه

وفي ُس���نة نبيه  #وينفي عنه ما نفاه عن نفس���ه هو املتمسك

بالكتاب واملتبع للوحي وهو على صراط مستقيم.

فأه���ل اإلثبـات ل���م يقم في قلوبهـم قط هـذا التش���ـبيه،
ول���م يقع في عقولهم  -قطعاً  -ه���ذا التمثيل؛ فكيف ترمونهم

بالتشبيه والتمثيل والتجسيم وهم برآء منكم ،ومن زعمكم ومن

األذه���ان ال وجود لها في األعيان) ،وق���ال( :ال نعلم فرقة من
فرق بني آدم اس���تقلت بهذه النحلة وجعلتها مذهباً تذهب إليه،

ظن أس���وأ من ظنكم بربكم أنه وصف نفسه في كتابه
وأي ٍ

كالهشامية والساملية وغيرهم ممن قال :إن الله جسم ،لم يقولوا:

ظ���ن أقبح من ظنكم برس���وله  #أنه لم يبينِّ صفات
وأي
ٍ

حتى وال املجسمة احملضة الذين حكى أرباب املقاالت مذاهبهم،

إنه مماثل لألجسام).

قلت :كتب املقاالت تذكر املشبهة ،وهي تعني بها املجسمة:

 ابن القيم مختصر الصواعق املرسلة ،ص. 361
 املصدر السابق ،ص.361
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ظنكم بربكم؟

بصفات تشبه صفات املخلوقني؟
رب العاملني؟

فذلكم ظنكم ال���ذي ظننتم بربكم أرداك���م فأصبحتم من

الضالني واملتحيرين واملته ِّوكني.

وهذا الوهم منهم نش���أ من زعمهم أن الصفات ال تقوم إال

باألجس���ام؛ واألجس���ام حادثة .قالوا :وال���ذي دلنا على حدوث
األجس���ام أنها ال تخلو من احلوادث ولم تسبقها ،وما ال يخلو من
احلودث ولم يس���بقها فهو حادث؛ واستدلوا على عدم خلوها من

احلوادث بطرق:

 -منهم من قال :ال تخلو من احلوادث األربعة ،وهي :االجتماع

واالفتراق واحلركة والسكون.

 -ومنهم من قال :ال تخلو من احلركة والس���كون فقط وهي

طريقة الرازي.

 -ومنه���م من قال :ال تخلو من األعراض؛ واألعراض حادثة

وهي ال تبقى زمانني ،وهي طريقة اآلمدي وزعم أن أكثر األشعرية
على هذه الطريقة.

ونفي كون الصانع
قال���وا :وبهذا األصل أثبتنا حدوث العالم
َ
جسماً وإمكان املعاد؛ فلو بطل الدليل الدال على حدوث اجلسم؛
لبط���ل الدليل الدال على ثبوت الصانع ِ
وص ْدق الرس���ول ،فصار

العلم بثبوت الصانع ِ
وص ْدق الرس���ول ،وح���دوث العالم وإمكان
املعاد موقوفاً على نفي الصفات؛ ألن الصفات دليل األجس���ام؛
فهذا أصل ما بنى عليه القوم دينهم وإميانهم.

ومن الن���اس من يظن هذا األصل من ل���وازم اإلميان وأن

اإلمي���ان ال يتم إال به ومن لم يعرف رب���ه بهذا الطريق لم يكن
مؤمناً به وال مبا جاء به رسوله ،وهذا مذهب اجلهمية واملعتزلة

وأكثر األشعرية وكثير من املنتسبني إلى األئمة األربعة وكثير من
أهل احلديث والصوفية.

وقد صرح اإلمام أبو احلسن األشعري في رسالته إلى أهل
الثغر بأن :اإلميــان ليـ���س موقـوفاً على هـذه الطريق وال هي
من لوازمه ،وليست طري َق الرس���ل ويح ُرم سـلوكها ملا فيها من

اخلطر والتطويل.

والس���نة :بل هي طريق في نفسها باطلة
وقال أهل الكتاب ُّ

ومتناقضة أعظم تناقض ،وتُعارِ ض الكتاب العزيز أمت معارضة،

ومستلزمة لنفي الصانع وصفاته وأفعاله ومستلزمة لنفي املبدأ
واملعاد؛ فأول لوازم هذه الطريقة نفي الصفات واألفعال ،وأنه ال
يفعل شيئاً البتة ،ونفي العلو والكالم ،ونفي الرؤية ،ومن لوازمها
أيضاً القول بخلق القرآن ،وقد ألزمهم ابن س���ينا بهذه الطريق
(القول بنفي املعاد) إلزاماً ال محيص لهم عنه؛ فقال( :إذا كانت
نصوص الصفات استعارات ومجازات ،فاألَ ْولى أن تكون نصوص

املعاد كذل���ك) وهذا حق؛ فال جرم أن نصوص الصفات أبني
 املصدر السابق ،ص .193
 املصدر السابق ،ص. 193
 املصدر السابق ،ص.182

تش����بيه المخل����وق بالخال����ق ف����ي العب����ادة والخض����وع
والتعظيم ،ه����و الواقع في األمم .والق����رآن مليء بالرد
على من ش���� َّبه المخلوق بالخالق في صفات اإللهية حتى
عبده من دونه،
وأظهر داللة من نصوص املعاد ،فإذا كانت آيات اس���توائه على
عرش���ه وعلوه على خلقه وتكلُّمه وتكليمه على سبيل االستعارة
واملجاز ،فما الذي مينع من أن تكون آيات املعاد كذلك؟
فبهذا األصل سلَّط الله على املعطلة أعداءهم ،واستطالت

عليهم الفالس���فة والدهرية؛ فال لإلس�ل�ام نصروا وال لعـدوه
ين ظَ ل َُموا َأ َّي ُمن َقل ٍَب َين َق ِل ُبونَ }
كسروا .واللـه املوعدَ :
{و َس َي ْعل َُم ا َّل ِذ َ

[الشعراء.]٢٢٧ :

ثانيًا :اعتقادهم أن األجس���ام متمـاثلة ومتشـابهة :فهم

ال ينف����ون أي صفة ع����ن اخلالق – س����بحانه  -إال لظنهم أنها
تستلزم تش����بيهه باملخلوق؛ ألن املخلوق متصف بها في زعمهم؛

فهي من صف����ات املخلوقني فمتى وصفنا اخلالق بهذه الصفات
لزم تشبيهه باملخلوقني؛ ألن األجسام متماثلة في نظرهم؛ لذلك
فهم ال ينفون عن اخلالق صفـاته إال بعـد اعتقادهم هذا التشبيه

والتمثيل؛ فيلزمهم أن الله – سبحانه  -قد ش َّبه نفسه باملخلوقني

عندما أطلق على نفسه هذه الصفات ،ونب ُّيه  #كذلك قد شبهه
باملخلوقني ،تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً.
فانظر إلى ضاللهم ،وس���وء فهمهم؛ كي���ف قادهم إلى أن
يفت���روا على الله كذباً ،ويحرفوا الكل���م عن مواضعه .أال يعلم
أولئك أن ذاته – سبحانه  -ال تشبه الذوات؟

فكما أن ذاته ال تش���به الذوات فصفاته ال تشبه الصفات،

هذا هو املعقول عند أصحاب العقول أما اعتقاد أن األجس���ام
متماثلة فهو أصل باطل عند جميع العقالء قدمياً وحديثاً ،لكن
هؤالء ملا عارضوا الوحي بعقولهم ،أفس���د الله عليهم عقولهم

فجعلهم يقولون ما يُ ِ
ضحك العقالء.

واألدلة العقلية والسمعية الدالة على بطالن هذه النظرية
ٍ
نسبة ليد املخلوق الضعيف
فأي
كثيرة جداً أكثر من أن حتصى َُّ

العاجز إلى ٍيد تطوي السموات السبع ٍ
ويد تقبض األرض؟

ٍ
نس���بة إلصبع املخلوق إلى إصبع توضع عليها اجلبال
وأي
ُّ
كلها وإصبع توضع عليها الشجر جميعاً؟

بل أي نس� ٍ
���بة لرِ ْجل البعوضة إلى رِ ْجل الفيل؟ فهل يصح في

العقول أن يقال :إن البعوضة تشبه الفيل؟

وأي نس����بة جلناح العصفور إلى جناح جبريل؟ فهل يقال :إن

العصفور يشبه جبريل؟ ثم من قال لك :إن اجلناح ال بد أن يكون
العدد 274
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من ريش؟

وهل َس��� ْمع اجلني مثل سمعك وبصره مثل بصرك وإرادته

مثل إرادتك؟

وهل ق���ول النملة مثل قولك وإرادتها مث���ل إرادتك وكالم

الهدهد مثل كالمك؟

وهل س���جود الش���مس والقم���ر واجلبال والش���جر مثل

سجودك؟

ـما ظنـوا متاثل األجسام وقام هذا التشبيه
املقصود أنهم لَ َّ

الذهني في عقولهم الس���خيفة ظنوا أن���ه ال تقوم به الصفات

واألفعال ،فنفوا عنه صفاته العليا؛ لئال تستلزم التشبيه؛ ففروا

من هذا التش���بيه املزعوم ووقعوا في لوازم قبيحة شنيعة تليق
بهم ال محيص لهـ���م عنها؛ علمـاً أن ه���ذه األلفـاظ ال يجـوز
إطالقهـ���ا على الـرب  -س���بحانه  -نفياً وال إثباتاً ،مثـل لفـظ
اجلس���ـم واملركب وغيرها؛ لعـدم ورودها ف���ي الكتاب وال في
السنة؛ فال نَ ِصفه  -سبحانه  -إال مبا وصف به نفسه ووصفه
ُّ

به رسوله .#

ثالثًا :تشبيههم الباري -جل وعال  -بالناقصين :بتعطيله

عن صفات الكمال ونعوت اجل�ل�ال؛ ومن لم يكن من الكاملني

كان من الناقص�ي�ن ،ومن لم يكن له املث���ل األعلى كان له مثل
الس���وء ،وهذا ليس إلزاماً لهم بتعطيلهم فحسب؛ بل قد صرح

ب���ه أكابرهم .قال فخر دينهم( :لم يق���م دليل عقلي على تنزيه
ال���رب عن النقائص والعيوب ،وإمنا علمن���ا ذلك باإلجماع).

وهو فـ���ي كتبـه يقـدح فـي داللــة اإلجمـ���اع وبينَّ أنهـا ظنيـة

ال قطعية؛ فالقـوم ليس���وا قاطعني بتنزي���ه الرب من النقائص
والعي���وب ،بل غاية ما عندهم في ذلك الظن ،وفخر دينهم هذا

ويرجح أن الرب  -سبحانه
يوافق الفالس���فة في مسألة اإلرادة
ِّ
 فاعل بالذات ،ليس فاع ًال مبشيئته واختياره .فاحلق أنه ما

افتخر بالدين وال افتخر به الدين.

ومما يدل على أن املعطلة قد شبهوه بالناقصني :أنهم سموه
ماكراً وخادعاً وكائداً وجوزوا إطالق هذه األس���ماء عليه .قال
ـما ذكر
البقوري مس���تدركاً على ش���يخه القرافي في الفروق لَ َّ

قتصر بهذه األسماء على محلها للمقابلة( :ورأيت صاحب
أنه يُ َ

الشعب الشيخ أبا محمد عبد اجلليل القصري األوسي  -رحمه
الله  -ذكر في األسماء ماكراً وخادعاً .وظاهر كالمه أنها تطلق
ال ما قاله ش���هاب الدين (أي :القرافي) ،ثم ينقل البقوري عن
الرازي في تفسيره ما يدل على جواز إطالقها.
 املصدر السابق ،ص.202
 ابن تيمية ،التفسير الكبير ،اجلزء األول ،ص.167
 البقوري ،ترتيب فروق القرافي ،ص.291
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فعج���ب حال هؤالء املعطلة أت���وا إلى صفات
وإن تعج���ب
ٌ

الكم���ال ونعوت اجل�ل�ال فنفوها عنه  -س���بحانه  -وأتوا إلى

النقائص والعيوب ،فأطلقوها عليه.
والعجيب جداً أن القرافي قبل املسألة السابقة بقليل يق ِّرر

في فروقه أن القرآن العظي���م ال يجوز احللف به؛ ألنه مخلوق
وإمنا يجوز احللف بالكالم النفس���اني القدمي الذي لم يسمعه

جبريل وال موس���ى  -عليهما الس�ل�ام  -ولم يرد عليه البقوري
ولم يس���تدرك على عادته{ :ف ََمالِ َه ُؤال ِء ا ْلق َْو ِم ال َي َكا ُدونَ َي ْف َق ُهونَ
َح ِدي ًثا} [النساء.]٧٨ :
رابعاً :تشبيههم املخلوق باخلالق وإعطاؤه من حقوق األلوهية
وخصائ���ص الربوبية ،ويصرفون له أنواعاً من القربات والنذور

والدعوات ،ويطلبون منه قضاء احلاجات وتفريج الكربات ،وهذا
هو التش���بيه الذي نهاهم عنه رب األرض والسموات ،وحذرهم

من���ه .والقرآن مليء بالتحذير من الغلو في املخلوق ،وتش���بيهه

باخلالق في العبادة واخلضوع والتعظيم.

ورمبا يقول بعضهم :أين العدل واإلنصاف؟ كيف تنس���ب

إلينا ما لم نفعله وما لم نعتقده؟

أقول :بل���ى وربي إنه حلق ،وليس هذا بك���ذب وال بهتان؛
فكثير من املعطلة هم أكثر الناس نقضاً لتوحيد العبادة وتوحيد
اإللهية ،وهم أش���د الناس تعلُّقاً بأصح���اب القبور ،وهم الذين

اختلقوا احلديث املش���هور« :إذا ضاقت عليكم األمور ،فعليكم
بأصحاب القب���ور» .قال الع َّ
المة ابن القي���م  -رحمه الله -

( :تبني أن املش��� ِّبهة هم الذين يش���بهون املخلوق باخلالق ،في

العبادة والتعظيم واخلضوع واحللف به ،والنذر له ،والسجود له،

والعكوف عند قبره ،وحلق الرأس له ،واالستغاثة به ،والتشريك
بينه وبني الله بقولهم :ليس لي إال الله وأنت ،وأنا متوكل على الله

وعليك ،وما ش���اء الله وشئت ،وأمثال ذلك؛ فهؤالء هم املشبهة
حقاً ال أهل التوحيد املثبتون لله ما أثبت لنفس���ه ،والنافون عنه

ما نفاه عن نفسه ...الذين ال يجعلون له نداً من خلقه وال عدالً

وال كفؤاً وال سم ّياً ،وليس لهم من دونه ولي وال شفيع) .


 العجلوني ،كشف اخلفا ومزيل اإللباس ،ص .117
 إغاثة اللهفان ،ص .577
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[ الغرب :قراءة عقدية ]

البهائية:
ماذا تريد؟

مشرق أذكار ويلمت في أمريكا

ف��ي��ص��ل ب���ن ع��ل��ي ال���ك���ام���ل���ي

(*)

popedia@windowslive.com
ٌ
حركة دينية
يف بداية العش��رينات من القرن التاس��ع عش��ر ظهرت يف بريطاني��ا على يد األقلية احلاكم��ة
عرف باس��م« :حركة أكس��فورد»  The Oxford Movementأو «التراكتارية» Tractarianism
كاثوليكي��ة َّ
خفية ُت َ
أو «البيوزي��ة»  ،Puseyismوكان هدفها األول إعاد َة الكاثوليكية إىل بريطانيا بعد ازدهار الكنيس��ة األجنليكانية

فيها .وقامت هذه احلركة على ما يش��به «التقية»؛ حيث كان القساوس��ة الكاثوليك َّ
يتولون مناصب يف الكنيسة
األجنليكاني��ة دون أن يعلم األتب��اع أهنم على غري مذهبهم .يقول عنهم «والتر وال��ش» يف كتابه «التاريخ اخلفي
حلركة أكسفورد»« :كانوا َيدعون من منابرهم إىل العقائد السائدة للكنيسة األجنليكانية كما َّ
تعلموها على مدى
ثالمثائة عام تقريبًا .أما يف اخلفاء ،وعند من يثقون به فكانوا ُي ِّ
علمون تلك العقائد واملمارسات الرومية اليت مل

جيرؤوا على إظهارها أمام املأل»( .
ُ

(*) باحث سعودي متخصص في دراسة األديان  -يعمل في مركز الدراسات والبحوث التابع ملجلة البيان.
(1) Walsh, Walter. The Secret History of the Oxford Movement (London: Swan Sonnenchein & Co, Ltd., 1899), p. 3.
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ونش����طت هذه احلركة في بعض اجلامع����ات البريطانية،

وعلى رأس����ها جامعة أكس����فورد ،وكانت مظلتها «ماس����ونية

الطقس االسكتلندي (اإليكوس����ي)» التي أسسها اليسوعيون
الكاثوليك في فرنس����ا .ويش����ير الكاتب السياس����ي املعاصر
«روب����رت دريفوس» إل����ى أن هذه احلركة كان����ت حتالفاً بني

احلكومة البريطانية ،واملاسون ،واليسوعيني الكاثوليك .وكانت

مهمة ُر ُسلها أن يزرعوا خاليا «ماسونية الطقس االسكتلندي»

الكاثوليكية في جميع أنحاء العالم.

( 

محدقاً وال ميكن منحها حرية ا َ
حل َراك ،فوضعوا قادتها حتت
اإلقامة اجلبرية في عكا ،لكنهم بفضل أصدقائهم اإلجنليز في

لندن كانوا يظهرون الفينة بعد الفينة.

ومع نهاية القرن التاس����ع عش����ر كانت البهائية قد عادت
تزدهر ثانيـة – خصـوصـاً في إيران – حتى زعم املستش����رق
«إ .ج .براون»  -الذي اعتنى بدراس����تها  -أنها تيار املستقبل
في الشرق األوسط .أما الصليبي اآلخر اللُّورد « ُكرزون» فأعلن
أنها :إن حافظت على انتش����ارها «فستحل محل» اإلسالم في

كان ُر ُسل حركة أكسفورد إذا دخلوا بلداً مسلماً ال يتجهون

ب��ل�اد فارس .وبحلول القرن العش����رين أضحى من املعلوم أن
البهائية صناع ٌة بريطانية ،واتهمتها الدولة العثمانية مبحاولة

احلركات الباطنية باإلضافة إلى مش����اهير الساسة من أمثال

خ����ارج تخوم الدولة .وقبل تنفيذ احلك����م قامت «حركة تركيا

ِح����ل الباطنية في ذلك
إلى تنصي����ره ،بل ميدون يد العون للن َ

البلد .وكانت األس����رة امللكية البريطانية الداع َم الرئيس لهذه
«بنجامني ديزرائيلي» و«اللورد باملرس����تون» .وكان أهم مشروع

لهذه احلركة في القرن التاس����ع عشر امليالدي هو دعم النِّحلة
البهائية الفارسية.

إقامة كيان لهم في س����وريا ،فقررت عام 1907م َط ْرد قادتها
الفتاة» (الطابور اخلمس اآلخر ملاسونية الطقس االسكتلندي

ومحفل الش����رق األعظم) بثورتها الش����هيرة التي أمسكت من
خاللها بزمام السلطة ،وأُطلق سراح «عبد البهاء» من سجنه.

تُ َع ُّد البهائية امتداداً للنِّحلة الباطنية البابية التي أسس����ها

وبع���د خروج «عبد البهاء» من الس���جن اجته إل���ى أربابه في

1844م .أما مؤس����س البهائية فهو الباطني حسني علي امللقب

بريطانيا وسام «الفارس القائد في تنظيم اإلمبراطورية البريطانية»
مقاب���ل الرس���الة التي ر َّوجت له���ا البهائية  -وال ت���زال  -خدم ًة

املرزا علي محمد رضا الش����يرازي الذي أعلن أنه الباب عام
بـ« :بهاء الله» الذي ادعى في ش����خصه م����ا ادعاه النصارى
في عيس����ى  -عليه الس��ل�ام  -من أنه رس����ول الله حلت فيه

الروح اإللهي����ة ،وهذا من أدلة ارتباط البهائية بأهل الصليب.

لندن ونيويورك ينشر رسالة البهائية ،وهناك في لندن منحته ملكة

للصليبية؛ فما هذه الرسالة؟

وميك����ن تلخيص رس����الة البهائية في أنها دع���� ٌم «للنظام

كما يقول البهائيون بصلب املس����يح  -عليه الس��ل�ام  -خالفاً

العاملي اجلديد»؛ ففي عام 1776م تأس����س تنظيم اإللوميناتي

إنهم يزعمون أن دين الباب ناس����خ لشريعة املصطفى . (#

رومي����ة صليبية على أنقاض الدول القومية ذات االس����تقالل
لتُح َكم سياسياً واقتصادياً من عاصمتها املفترضة (القدس).

لصري����ح القرآن الكرمي؛ وفي ه����ذا ترويج لكفر النصارى .ثم
وليس املقصود هنا تت ُّبع عقائد هذه الفرقة الباطنية اخلبيثة؛

فبطالنها بينِّ ٌ ،ولكـن املراد بيان املش����روع األكبر الـذي ألجله
ُدعمت من قِ َبل امللكية البريطانية.

في عام 1852م اعتُقِ ل أحد قادة البهائية في إيران بتهمة
فضيق اخلناق عليهم ونُفِ ي أشهر القادة
محاولة اغتيال الشاهُ ،

البهائيني إلى بغ����داد ومنها إلى إس����طنبول .في هذه األثناء
اتصل ق����ادة البهائية – ومنهم «البه����اء» ،وابنه عباس أفندي

«عبد البهاء» – باملاس����ونية االس����كتلندية .وفي عام 1868م
ق����ررت الدولة العثماني����ة أن البهائية أضحت تش���� ِّكل خطراً
(1) Dreyfuss, Robert. Hostage to Khomeini (New York: New
Benjamin Franklin House, 1980), p. 114.
(  املوسوعة امليسرة في األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة ،الندوة العاملية للشباب
اإلسالمي ،الطبعة الرابعة.412 - 410 /1 ،

«املتنورين» اليس����وعي؛ وكان الهدف منه إقامة حكومة عاملية

وكان املؤسسون لذلك التنظيم هم َم ْن أسهم في نشر البهائية؛
أعني( :اليس����وعية الكاثوليكية وماسون الدرجات العليا بدعم

من أثرياء اليهود).

لقد ُعرف مشروع احلكومة العاملية باسم «النظام العاملي
اجلدي����د» وبقي ماث ً
ال أم����ام أنظار الصليبي��ي�ن إلى عصرنا

احلاضر؛ حي����ث يُع َرف اآلن بـ« :العومل����ة» ،أو «حركة العصر

اجلديد» ...ونحوهما .وهذا املشروع الصليبي هو عني مشروع

البهائية كما ينص عليه قادتها؛ ففي كتاب «منتخبات من كتاب
بهاء الله والعصر اجلديد» الـذي نش����ـرته «مؤسـسـة النشـر
البهائيـة» عام 1970م نقرأ ما نصه:

بال إذا ما قورن
«قد يبدو عدد البهائيني الصغير غير ذي ٍ
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ولكن البهائيني مطمئنون إلى أن
بعدد أتبـاع األديان القدمية،
َّ

في آن واحد ...سوف تكون مهمته تطوير إستراتيجية شاملة
نشأ فيها فع ً
ألمريكا في هذه الفترة؛ حيث ميكن أن يُ َ
ال «نظام

يوم ليس ببعيد»( .
ٍ

إن «النظام العاملي اجلديد» يس����عى إلى القضاء على كل
س����لطة مس����تقلة ليُح َكم العال ُم من قِ َبل نخبة صليبية تتحكم

نظام
الق����وة اإللهية قد باركتهم مبنحه����ا إياهم امتياز خدمة
ٍ

عاملي جديد سوف جتتمع فيه األفواج من الشرق والغرب في
ٍّ

وفي رس����الة مؤ َّرخة بـ  8فبراير عام 1934م َكتب شوقي
أفن����دي (زعيم البهائية من عام 1957 - 1921م) مب ِّيناً هدف
املنظومة البهائية ومشروعها:

اإلداري [الذي تقوم عليه البهائية] حينما
«إنَّ هذا النظام
َّ

تبـ����دأ أجـزاؤه املكـ ِّونة لـه ،ومؤسس����اته األصيلـة فيه بعملها
بق َّوة وكفـاءة س����ـوف يؤ ِّكـد علـى ُمطالِبي����ه ،ويعـرض قدرته
على أال يكـون مجـ َّرد نـواة ،بل يكون منـوذجًا للنظـام العاملـي

ـدر لـه أن حيتضـن اإلنس��ـانية مجعاء عندما
اجلـدي��د الذي ُق ِّ

حيني الوقت لذلك.»...

ويضيف شوقي أفندي قائ ً
ال:
اإللهي الذي ال يزال في
«وال يقلِّلن أحد من شأن هذا الن َّْظم
ِّ

هن هدفه؛ فالصخرة التي ُش ِّيد عليها ذلكم
عهد طفولته أو يش��� ِّو َّ
اإلداري هي ما أراده الله لإلنس���انية في هذا اليوم إرادة
النِّظام
ُّ

محتومة .وإن املنبع الذي يستقي منه إلهاماته هو بهاء الله نفسه
ال غيره ...والهدف املركزي واألساسي الذي يقوم عليه ويح ِّييه:
هو تأسيس النظام العاملي اجلديد َوف َقاً ملا أشار به بهاء الله».
بل َو ْف َقاً ملا أش����ار به أسياد «البهاء» من الصليبيني .أليس

هذا ما دعا إليه «بوش األب» في خطاب ألقاه أمام الكوجنرس

بعنوان« :في س����بيل نظام عاملي جديد»؛ حيث قال« :إن أزمة
اخلليج الفارسي (العربي) تُ َع ُّد فرصة نادرة للمضي نحو ِحقبة

تاريخي����ة من التعاون ...من ه��ذه األوقات املضطربة س��يظهر

نظ��ام عاملي جديد ،ميكن فيه ألمم العالم في الشرق والغرب
والشمال واجلنوب أن تزدهر وأن تعيش في وئام ...في يومنا
هذا يعاني العال ُم اجلديد مخاضاً»( .
وهو كذلك مشروع «أوباما» الذي حتدث عنه «كيسينجر»

عندما س����ئل على تلفاز الـ  CNBCعما يرى أنه أهم ما على

«أوباما» أن يقوم به؛ حيث قال« :الرئيس املنتخب يتولى مقاليد

عاملي جديد» .إنها فرصة عظيمة»( .

في السياس����ة واالقتص����اد العامليني .وقد أك����دت ذلك عضو
الكوجنرس «مارج����ري هولت» عندما رفض����ت التوقيع على

وثيق����ة «إعالن االعتماد املتب����ادل» The Declaration of

 Interdependenceعام 1975م قائلة:

«إنه [أي اإلعالن] يدعو إلى التنازل عن س����يادتنا القومية

لصالح املنظم����ات الدولية .إنه يعل����ن أن اقتصادنا ينبغي أن
يُضبط من قِ َبل س����لطات دولية .إنه يقت����رح أن ندخل نظامًا

عامليًا جديدًا ...هـل تعجبكم فكرة «سلطات دولية» تتحكم في

إنتـاجنا ونظـامنا املـالـي؟ ...إذا مـا تنـازلنـا عـن اس����ـتقاللنا
لـ «نظ��ام عاملي جديد» فقد خُ َّن����ا قِ َي َمنا التاريخية من حرية
وحكم ذاتي»( .

وم����ن أراد أن يطلع على اخلطوات الدقيقة واألكيدة التي
يُس����ار عليها إلقام����ة «النظام العاملي اجلدي����د» َفلْيقرأ تراث

البهائية؛ حيث يقول ش����وقي أفندي في رسالته املؤ َّرخة بـ 28

نوفمبر عام 1931م:

إهلي يف
«حن��و ه��ذا اهلدف  -ه��دف نظ��ام عاملي جدي��د ٍّ
ٍ
ومنصف عادل يف مبدئه ،وتتحدى
وش��امل يف مداه،
منش��ئه،
ٍ
مالحمه َّ
َّ
تستحث خطاها،
البشرية أن
كل ما عداها  -جيب على
َّ
ُ
إن ش��ك ً
العاملية
ال من أش��كال احلكوم��ة
وتك��دح إليه كدحًاَّ ...
َّ
يتطور؛ فتتنازل من أجله مجيع أمم العامل طوعًا عن
جي��ب أن
َّ
شن احلروب ،ويكون له ُّ
ادعاءاهتا يف ِّ
حق فرض الضرائب
مجيع ِّ
وحتديد الس�لاح واقتصاره عل��ى حفظ األم��ن الداخلي ضمن
تضم ضمن
حدود س��يادته(  .ومث��ل هذه احلكومة جي��ب أن
َّ
إطاره��ا هيئ��ة تنفيذية عاملية تس��تطيع أن تفرض س��لطتها
العلي��ا ال�تي ال ينازعه��ا فيها أح��د عل��ى ِّ
ٍ
معاند من
عض��و
كل
ٍ
ً
حمكمة ُعل َي��ا(  تكون أحكامها
وإن
أعضاء اجلامع��ة الدوليةَّ .

احلكم في حلظة تشهد اضطرابات في أنحا َء كثيرة من العالم

املعنيني َّ
حت��ى يف احلاالت ال�تي ميتنع فيها
ملزم��ة للفرق��اء
ِ
ِّ

(  كل النصوص البهائية الواردة مقت َبسة من كتاب« :منتخبات من كتاب بهاء الله
والعصر اجلديد» (وملت ،إلينوي ،الواليات املتحدة :مؤسسة النشر البهائية1970 ،م)،
وفي النصوص املقتبسة ركاكة ب ِّينة جرى جتاوزها حفاظاً على االقتباس كما هو.
(2) Douglass, Herbert E., Dramatic Prophecies of Ellen White,
p. 98.

(3) http://www.youtube.com/watch?v=KD3BqK-9ZiU
(4) Melvin Stamper Jd. Fruit from a Poisonous Tree
(Bloomington, IN: iUniverse, 2008), p. 118.
(  هذا يفسر حرص الدول الرومية على عدم انتشار السالح فال تنازعها قوة أخرى.
(  تذكر  -أيها القارئ الكرمي  -أن هذا قيل عام 1931م؛ أي قبل تأسيس محكمة العدل
الدولية بأربعة عشرة عاماً؛ فمن أين لهؤالء معرفة ذلك؟ أم هي من كرامات األولياء؟
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وإن جامعة
أولئ��ك الفرقاء عن ع��رض
قضيتهم عليها طوع�اًَّ ،
َّ
عاملية ُت َ
لغى فيها مجيع الفوارق االقتصادية إلغا ًء أبديًا ،وفيها
��رف اعتراف��ًا واضحًا باعتم��اد رأس امل��ال والعمل أحدمها
ُيع َت َ
عل��ى اآلخر ،وفيها يهدأ إىل األبد ضجيج احلروب والتعصبات
القومية إطفا ًء
الديني��ة ،وفيها ُتطفأ مجيع نريان التعصب��ات
َّ
دويل واحد هو مثرة أحكام ِّ
ٌّ
املمثلني
قان��ون
هنائي��ًا ،وفيها يقوم
ٌ
العامليني املتحدين باملصادقة على تالحم مجيع قوى الوحدات
ِّ
املتقلبة
يتحول فيها هياج القوميات املتحاربة
املتحدة ،وأخريًا
َّ
يف أطواره��ا إىل وع��ي باملواطن��ة العاملي��ة .ه��ذه ُّ
كله��ا  -يف
تنبأ به هباء
الواقع كما يب��دو  -هي اخلطوط العريضة
ٍ
لنظام َّ

اهلل. (»...
وأَص َرح من هذا ما كتبه في رس����الته املؤ َّرخة بـ  11مارس

سنة 1936م؛ وهي رسالة جديرة بالدراسة والتمحيص؛ إذ إننا
نَ ِل ُج العالم الذي وعدت به (أو خططت له):
ً
قوة دولية سوف ِّ
تنفذ
إن
« َّ
هيئة تنفيذية عاملية تسندها َّ

صد ُرها هيئة َّ
القرارات اليت ُت ِ
وتطبق القوانني
العاملية
التشريع
َّ
َّ
تش��رعها وحت��رس الوح��دة األساس��ية لرابطة الش��عوب
اليت
ِّ
ً
ً
دولية س��وف تقاضي و ُت ِ
صدر
حمكمة
وإن
العاملي��ة مبجموعهاَّ ،
اإللزامي يف مجيع املنازعات اليت ُ
تنش��ب بني
قراره��ا النِّهائي
َّ
املكونة هل��ذا النظام العاملي ،وس��وف تبتكر
العناص��ر املختلفة ِّ
ً
وس��يلة ِّ
لالتص��االت الدولي��ة حتتض��ن مجيع الك��رة األرضية،
متحررة من العوائ��ق والقيود القومية ،وتقوم بوظائفها
وتكون
ِّ
ٌ
ٌ
َ
بسرعة رائعة
املركز
عاملية
عاصمة
تام(  ،وستكون
وبانتظام ٍّ
ٍ
َ
تتجمع مجيع
والنقطة ال�تي فيه��ا
العص�بي حلض��ارة عاملي��ة
َّ
َّ
وإن
الفعال( َّ .
القوى ِّ
املوحدة للحياة ،ومنها َي ِش ُّع نشاط نفوذها َّ
ً
لغة عاملية سوف ُتخ َت َرع أو ُتن َت َخب من بني اللغات املوجودة يف
وتدرس يف مدارس مجيع األمم املتحدة باعتبارها ً
لغة
الع��امل
َّ
وإن ّ
خطًا عامليًا ،وأدبًا عامليًا،
مس��اعدة إىل جانب اللغة األم( َّ ،
(  ال شك أن زعماء البهائية كانوا على اطالع على تفاصيل ما يحاك ضد اإلسالم من
ِق َبل الصليبيني.
(  هذا يبينِّ لنا هدف «العومليني» من توسيع نشر خدمة الشبكة العنكبوتية  -على ما فيها
من حسنات  -في أنحاء العالم حتى الدول الفقيرة.
(  سبق أن ذكرت في مقال سابق أن هذه العاصمة هي «القدس» التي يخطَّ ط لتسليمها
للكنيسة الرومية الكاثوليكية بزعامة البابا ،ولكن حتت قناع منظمة األمم املتحدة.
(  قامت محاولة لتأسيس لغة عاملية تدعى «إسبرانتو»  Esperantoعلى يد «لودوفيتش
زامنهوف» في السبعينات من القرن التاسع عشر ،والذي اعتنقت ابنته «ليديا» البهائية
عام 1925م .أما احمللل السياسي «دريفوس» فيؤكد في كتابه «رهينة اخلميني» على
تزوج إحدى بنات «عباس أفندي» ،عبد البهاء .وال شك أن
أن مخترع لغة «إسبرانتو» َّ
األمر ليس من قبيل الصدفة .لكن ال أدري أيحاول العومليون نشر هذه اللغة لتصبح
عاملية أم سيُكتفى باللغة اإلجنليزية التي اكتسحت العالم أجمع ،وهو األرجح.

ً
ُت َع ُّ
امت��دادا
��د البهائي��ة
للنحل��ة الباطني��ة البابي��ة
الت��ي أسس��ها الم��رزا علي
محمد رضا الش��يرازي الذي
أعلن أنه الباب عام 1844م.
أم��ا مؤس��س البهائية فهو
الباطن��ي حس��ين عل��ي
الملقب بـ «به��اء اهلل» الذي
ادعى في شخصه ما ادعاه
النصارى في عيس��ى  -عليه
السالم  -من أنه رسول اهلل
حلت فيه الروح اإللهية
س��هل
موحدًا للنقد(  واملوازين واملكاييل س��وف ُي ِّ
ونظامًا عامليًا َّ
اختالط األمم واألجناس وجيعله بسيطًا يسريًا .ويف مثل هذه
القوتني
اجلامعة العاملية سوف يتفق الدين والعلم باعتبارمها َّ
املؤثرتني يف احلياة البشرية ،وسوف يتعاونان ويتطوران ِّ
ِّ
بكل
وَ
إداري مثل هذا
نظ��ام
ِفاق ،وس��وف ل��ن تعود الصحافة حت��ت
ٍّ
ٍ
النظام؛ لتكون أداة ُتس َت َغل استغال ً
مضرًا خلدمة مصاحل
ال سيئًا ّ
شخصية أو عمومية ،وسوف تتحرر من نفوذ احلكومات
معينة
َّ
َّ
املتناحرة والش��عوب املتعادي��ة و ُتمنَح أقص��ى املدى يف حرية
التعبري عن اآلراء املتنوعة واملعتقدات املتباينة ،وسوف َّ
تنظم
ثمر مناب��ع املواد اخلام
املناب��ع االقتصادي��ة يف العامل ،و ُتس�� َت َ
اس��تثمارًا كام ً
َّ
ال و ُت َّ
وينظم توزيع منتجاهتا
طور أسواقها
رتب و ُت َّ
تنظيمًا عاد ً
ال».

فهل بقي لذي لُ ٍّب أدنى ش����ك في أن ثمة مؤامرة حتاك؟

إن البهائي����ة التي أخذت على عاتقها الدفاع عن أهل الصليب
منذ نش����أتها يجب أال يُنظر إليها كجماعة باطنية خارجة عن
امللة وحسب ،بل هي طابور خامس يفوق نفو ُذه السياسي نفو َذه

العقدي ،ومش����روعها األكبر هو دعم الصليبيني ليحكموا بيت

أمم متحدةٍ  .وهل مراكزهم اإلدارية
املقدس ثانية حتت مظلة ٍ
وأضرحتهم التي تبدو كالقصور على تراب «حيفا» إال من أجل

رعاية املشروع عن كثب؟

(  جرت اتفاقية حديثة بني الواليات املتحدة وكندا واملكسيك لتأسيس «احتاد أمريكا
الشمالية» ،وستسمى وحدته النقدية «أميرو» على غرار الـ «يورو».
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[ قضايا دعوية ]

حتمية النصر
د .حممد أمحد عبد اهلل الزهريي

(*)

إن المتابع للنتاج الثقافي والعلمي (العربي  -اإلسالمي) منذ سقوط الخـالفة العثمانية اإلسـالمية
يجد أن هذا النتاج  -وبالتحديد في نظرته إلى مستقبل اإلسالم  -ينقسم إلى أربعة اتجاهات رئيسية ،هي:
أو ً
ال :اجت���اه انهزامي انبهر بثقاف���ة الغالب فنظر إليه

نظرة إعجاب «مرايا محدب���ة» ،فدعا إلى اتباعها وتقليدها
(ح ْذ َوالق َُّذة بالق َُّذة) ،وذهب إلى أننا إذا أردنا النهوض فعلينا
َ

أن نأخذ حضارة الغرب خي َرها وش َّرها وحل َوها وم َّرها .ونظر
لكل ما هو عربي إسالمي نظرة احتقار وتهوين «مرايا مقعرة»،

ولم ي َر في حضارة العرب وتاريخهم أي إيجابية؛ وتغلب هذه

الصفة على أدبيات اليهود والنصارى والفِ َرق الش���اذة .و َم ْن
س حضارة
نهل من َمعِ ني احلضارة الغربية يس���هل عليه َط ْم ُ

املس���لمني وتاريخهم ونتاجاتهم العلمي���ة وإجنازاتهم خالل
(*) رئيس قسم اللغة العربية في جامعة إب.
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ِ
وتهوين ،ويصف
حتقير
بأوصاف
أربعة عش���ر قرناً؛ فيصفه
ٍ
ٍ

أعالمه باجلمود والتقليد ،وقد يصل التطاول إلى اإلس�ل�ام
وكتابه ونب ِّيه .#

ثاني��ًا :اجتاه توفيق���ي يدافع ع���ن الثقافة واحلضارة
اإلس�ل�امية ويحاول أن ير َّد ُّ
الش َبه التي يرددها املستشرقون

وتالمذتهم لكن من موقع الضعف؛ فكأنهم تش َّربوا هذه ُّ
الشبه
فأوردوها نقداً ور ُّدوا عليها نس���يئ ًة .ويظهر ذلك واضحاً في
ر ِّدهم على ُش���بهة انتشار اإلسالم بالس���يفُ ،
وشبهة نظرية

النشوء واالرتقاء لدارون ،وشبهة املساواة وحقوق املرأة .هذه
الردود التي متثل قمة االنهزامية حينما قالوا بأنهم لم يعرفوا

الصورة التي خلق الله عليها آدم.

ثالثًا :اجتاه يؤمن باإلس�ل�ام وانتصاره لكنه يربط هذا

النصر بهذا الش���خص أو ذاك ،ويرى أن انتصار اإلسالم في

العصر احلديث لن يكون إال بظهور «املهدي» أو «الس���فياني»
أو «القحطاني»؛ وهذا االجتاه ال يقل خطورة عن االجتاهني

السابقني؛ ألنه دعوة إلى الس���لبية وانتظار املعجزات وربط
النصر بالرج���ال .وهذا االجتاه  -كما حدثنا الش���يخ عبد
املجيد الزنداني  -وقع في ثالثة أخطا َء ،هي:

اخلط���أ األول :عدم حتقيق املناط ف���ي مراعاة انطباق

النص عل���ى الواقع :وقد ظهر ذلك في كثي���ر من الكتابات
واخلطب التي جزمت بأن «الس���فياني» هو «صدام حسني»،

وتعسفت في نس���بته الدمشقية بأنها غير دمشق الشام وأن
هناك دمش���ق في العراق مع أن صدام من قرية «احلويجة»

في محافظة صالح الدين وال توجد في صالح الدين مدينة

اسمها «دمشق» ،وتعسفوا في نسبته إلى «أبي سفيان» مع أنه

 -أي صدام حسني  -كان ينسب نفسه إلى «آل البيت» وكان

يطلق على نفسه« :سليل الدوحة النبوية» ،ومهما يكن فالناس
مصدقون في أنس���ابهم وال أخفي على القارئ س���راً  -على
َّ
الرغم من أني لم أَحفَل بهذا التوجه وهذه الكتابات  -وهو أن
أحاديث السفياني تنطبق على «يزيد بن أبي سفيان» ولم َّ
يشذ

من هذه األحاديث إال حديث اخلس���ف الذي لم يقع جليش
يزيد ،وهذا بسبب اللَّبْس الذي حصل في فهم أحاديث الغيب
التي تتحدث عن املس���تقبل؛ ألن اخلسف سيكون حني ظهور

املهدي احلقيقي (محمد بن عبد الله) ،وليس املهدي املنتظر

(اخلرافي) عند الرافض���ة الذي ينتظرون خروجه منذ ٍ
ألف
ومائتي ٍ
سنة ،والذي لن يكون مخلِّصاً وحيداً ومصلحاً يظهر
طفرة ،وإمنا س���يكون خليفة في سلسلة خلفا َء راشدين َّ
بشر

به���م النبي  #بقوله« :ثم تكون خالفة راش���دة على منهاج

النبوة» ،كما ذكر ابن كثير في «عالمات يوم القيامة» ،وكما
في حديث« :يظهر على حني موت خلفية» الذي حاول هؤالء

اجلزم بأنه امللك فهد بن عبد العزيز.

واخلطأ الثاني :يكمن في االس���تدالل بأدلة أهل الكتاب

واالعتماد عليهـا؛ مـع أن النبي  #قـال« :ال تصـدقـوا أهـل
الكتـاب وال تكذبوهم؛ ألنكم قد تكذبون احلق» و َ
«ش ْر ُع َم ْن
َقبْلَنا َش ْرع لنا إذا جاء في شرعنا ما يوافقه»؛ فال يخفى أن

 مسند أحمد.)17680( :
 البخاري.)4125( :
 فتح الباري.280/1 :

معرفة صحة «شرع من َقبْلَنا» ،إمنا كان عن طريق شرعنا.

واخلطأ الثالث :اعتماد احلس���اب الذي لم يُعتَ َمد عند

املس���لمني إمنا تعتمده اليهود والنصارى والروافض والفرق

الش���اذة الذين يقدسون الرقم « ،»19ومع أني لم أحفل بهذه
الكت���ب وهذه اخلطب؛ إال أنني ظللت أقمع صوتاً في داخلي

بأن «صدام حس�ي�ن» هو «الس���فياني» ال سيما وقد نزل


األمريكيون في املنطقة اخلض���راء التي مضى احلديث بأن
السفياني سيوقِ ع بالروم فيها حتى أُعدِ م.
رابع��ًا :اجتاه موقن بانتصار اإلس�ل�ام واثق من ظهوره

نص ُروا
ويعتقد أن النصر جهد بشري كما قال  -تعالى { :-إن َت ُ

نص َر َّن
{ول ََي ُ
ال َّل��� َه َي ُ
نص ْركُ ْم} [محمد ،]٧ :وقوله  -س���بحانه َ :-

���ر ُه} [احلج ،]٤٠ :وأن املعجزات والكرامات والعون
ال َّل ُه َمن َي ُ
نص ُ

ِ
املستحقَّة للنصر
اإللهي لن يأتي إال حينما تَس���تَنفِ د الطائفة
جهدها ووسائلها املادية واملعنوية ،وحينما تقول قو َل الرسل

يب} [البقرة.]٢١٤ :
وأتباعهمَ { :م َتى َن ْص ُر ال َّل ِه َأال َّإن َن ْص َ���ر ال َّل ِه َقرِ ٌ
{ح َّتى إذَا
وه���ي احلالة التي وصفها الله  -تعال���ى  -بقولهَ :

الر ُسلُ َوظَ ُّنوا َأ َّن ُه ْم َق ْد كُ ِذ ُبوا َج َاء ُه ْم َن ْص ُر َنا} [يوسف.]١١٠ :
اس َت ْي َأ َس ُّ
ْ
والنصر مضمون لهذا الدين ومن متسك به ،وليس لفالن أو

فالن أو بفالن؛ وقد فهم املس���لمون هذه احلقيقة منذ عهد

وضحوا بأنفسهم وأموالهم وأعراضهم
الرسول  #فجاهدوا
ُّ

وأوقاتهم فصبروا لكل ما ال قوه وما واجهوه من ألواء{ :ف َِم ْن ُهم
َّم���ن َق َضى َن ْح َب ُه َو ِم ْن ُهم َّمن َين َت ِظ ُر َو َم���ا َبدَّ لُوا َت ْب ِديالً} [األحزاب،]٢٣ :

وقد فرقوا بني نصر الفرد الذي يتحقق مبوت اإلنسان على

الطاع���ة فيفوز باجلنة فتجده يقول« :لئن عش���ت حتى آكل
هذه التمرات؛ إنها حلياة طويل���ة»  ،و «موتوا على ما مات
عليه؛ إني ألجد ريح اجلن���ة دون أ ُ ُحد» ،وإذا أصيب قال:


{و َعجِ ل ُْت إل َْي َ
���ك َر ِّب ِل َت ْر َضى} [طه:
«ف���زت ورب الكعبة»  ،أو َ
 ]٨٤ويحكونها شعراً كقول قائلهم:


�ت أب��ايل ح�ين أُق � َت��ل مسلمًا
ول��س� ُ

على أي َج ْن ٍب كان يف اهلل مصرعي
يشاء
وإن
وذل���ك يف ذات اإلل���ه ْ
ْ

ْ
زع
يبارك على أوص��ال ِش ٍ
لو ُم َم ِ
 ينظر :املستدرك على الصحيحني.)8580( :
 مسلم.)3520( :
 جوامع السيرة.162/1 :
 عيون األثر.18/2 :
 عيون األثر.12/2 :
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وب�ي�ن النصر اجلماعي الذي هو انتصار الدين والدعوة
واملبادئ؛ وإن م���ات الداعية أو ُقتِل ،كما في موت النبي #
ف���ي وقت عصيب ارتدت فيه العرب و َذ َهل األصحاب فوقف

أبو بكر الصديق _ رضي الله عنه  -يبينِّ حقيقة هذا الدين،
فق���ال« :إنه من كان يعبد الله فإن الله حي ال ميوت ومن كان
يعبد محمداً فإن محمداً قد مات»؛ فالنصر مربوط بالدين

واملبادئ والطاعة وليس بش���ي آخر؛ وحينما تردد املسلمون

ف���ي غزوة مؤتة مل���ا بلغهم أن عدد جيش الع���دو مائتا ٍ
ألف
وق���ف عبد الله بن رواحة  -رضي الل���ه عنه  -يقول« :أيها

الن���اس إننا ال نقاتل الناس بعدد وال عدة وإمنا نقاتلهم بهذا

الدين ،وإن التي منها تهرب���ون للتي خرجتم تطلبون :النصر
أوالشهادة ،فسيروا على بركة الله» ،وكتب عمر بن اخلطاب
 -رضي الله عنه – إلى سعد بن أبي وقاص _ رضي الله عنه

– وهو في القادس���ية ،فقال له( :كن من املعصية أحذ َر منها

م���ن العدو؛ فإننا لم ننتص���ر إال بطاعتنا لله ومعصيتهم له؛
فإن تس���اوينا وإياهم باملعاصي تفوقوا علينا بالعدد والعدة).
وحينم���ا أدرك أن بعض الغوغاء قد اغت ُّروا بخالد بن الوليد

 -رض���ي الله عنه  -ب�َّي�نَّ بالتجربة العملي���ة التي ال تقبلها

العق���ول املادية أن النصر له���ذا الدين وليس خلالد أو غيره
فعزله ف���ي أوج انتصاراته في موقعة اليرموك ،وهي ظاهرة

أممي���ة فريدة اختص بها هذا الدين ...لقد عزل خالد؛ فهل
توقفت االنتصارات؟

وقد ظل���ت هذه احلقيقة واضح ًة في أذهان املس���لمني

في مختل���ف العصور؛ فهذا نور الدي���ن زنكي املعروف بنور
ـما قيل له :ال تخاطر بنفسك فال يقوم للدين
الدين الشهيد لَ َّ

بعدك قائمة قال( :هذه إس���اءة أدب مع الله  -تعالى  -ومن
حفظ الدين قبل نور الدين؟) وكان كثيراً ما يردد الفضل لله
وحده.

حتمي حتى يدخ���ل إلى كل بيت،
فالنصر له���ذا الدين
ٌّ

يدونَ
ويبل���غ ما بلغ الليل والنهار .يق���ول الله  -تعالى ُ { :-يرِ ُ
ور ال َّل ِه ِب َأ ْف َو ِاههِ ْم َوال َّل ُه ُم ِت ُّم ُنو ِر ِه َول َْو كَ رِ َه ال َْكا ِف ُرونَ ُ )# !٨ !#ه َو
ِل ُيطْ ِف ُئ���وا ُن َ

ْـح ِّق ِل ُيظْ هِ َر ُه َعلَى ِّ
الدينِ كُ ِّل ِه َول َْو كَ رِ َه
ا َّل ِذي َأ ْر َس���لَ َر ُسو َل ُه بِا ْل ُه َدى َو ِدينِ ال َ
ال ُْـمشْ رِ كُ ونَ } [الصف .]٩ - ٨ :وفي سورة التوبة يستعمل الله -
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جل حالله  -بدل «الم التعليل» مع املصدر املؤول الواقع موقع

اجل���ر مع «إن» التي هي حرف مصدري ونصب واس���تقبال
وتُش ِّكل مع الفعل املضارع مصدراً مؤوالً في محل جر ،وبدل
املصدرِ الصريح « ُمت ُّم» املصد َر املؤول «أن يُ ِت َّم» املسبوق بأداة
االستثناء «إال» املسبوقة بالفعل املضارع «يأبى» التي فيها من

الدالل���ة على حتمية انتصار الدي���ن ومتام نور هذه احلتمية
ٍّ
التي تُذهب َّ
ٍ
وظن من تفكير كل مس���لم؛ ألن
ش���ك
كل
وريبة ٍّ

م���ا يأباه الله ويرفضه َم ْن ذا الذي يوجده أو يعمله .إن َربْ َط
النص���ر بالله  -تعالى  -ال يعني إنكار دور اجلهد البش���ري
والعم���ل من املؤمنني إمنا يعني أن الله س���ينصر دينه ويُتِــ ُّم
نعمـــته؛ فإن قمنا نحن بدورنا وكنا في الركب وإال فإن الله

س���وف يهيئ من يقوم بأمر الدين كم���ا قال الله  -تعالى :-
ني َأ ِعزَّةٍ َعلَى
���و َف َي ْأ ِتي ال َّل ُه ِبق َْو ٍم ُي ِح ُّب ُه ْم َو ُي ِح ُّبو َن ُه َأ ِذ َّلةٍ َعلَى ال ُْـم ْؤ ِم ِن َ
{ف ََس ْ
ِيل ال َّل ِه َوال َيخَ ا ُف���ونَ ل َْو َم َة ال ِئ ٍم} [املائدة:
ي���ن ُي َج ِاه ُدونَ ِفي َس���ب ِ
ال َْكا ِفرِ َ
 ،]٥٤وقد قيل :إنهم العجم من السالجقة واألتراك واملوحدين

واأليوبيني واملغول ...وغيرهم ،وقد يكونون من املوالي العبيد
كم���ا حصل مع املماليك الذين قضوا على خطرين عظيمني،

هما( :الصليبيون والتتر) حتى قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:
إنهم الفرقة الناجية والطائفة املنصور في عصره وقد أحسن

الشاعر املسلم محمد محمود الزبيري في قوله:

ص��ح��ون��ا ب��ر غ��م��ك ي��ا (إي����دن)
رب ب����ه ن��ؤم��ن
َف���لِ���لِ���ف���ج���ر ٌّ
وس���يبكي من تخلَّف عن الركب كما بكى أبو خراش���ة

حينما دعاه الرسول  #إلى اإلسالم فقال :ال ،حتى ينصرك

الل���ه على قومك ،فقال « :#كن في الركب خير لك» فأص َّر
الرج���ل على موقفه؛ فلما فتح الله على رس���وله أعظم فتح
(وهو فتح مكة) جعل يبكي؛ ألنه لم يكن في الركب.

إن حتمية النصر تؤيدها أدلة النقل الصريح من الكتاب

والس���نة كما تؤيدها أدلة العقل الصحيح وش���واهد الواقع
ُّ

احلدي���ث املعاصر ،وتتكاثر األدل���ة القرآنية الصريحة على
القول بأن النصر حتمي وأن املستقبل لإلسالم وقد سبق قول
ور ال َّل ِه ِب َأ ْف َو ِاههِ ْم َو َي ْأ َبى ال َّل ُه إ َّال
الله  -تعالى ُ { :-يرِ ُ
يدونَ َأن ُيطْ ِف ُئوا ُن َ
ور ُه} [التوبة .]٣٢ :كما س���بق التعرض لبعض اللفتات
َأن ُي ِت َّم ُن َ

التفسيرية لآليات في سورة الصف وزيادتها في سورة التوبة
وهناك لفتات أخرى ،منه���ا :إضافة النور إلى ( ُم ِت ُّم) ،والنور
من الصف���ات الذاتية لله  -س���بحانه وتعالى  -وقد وصف

الس َم َو ِ
ات َوا َأل ْر ِض}
ور َّ
الله نوره في س���ورة النور ،فقال{ :ال َّل ُه ُن ُ

جنم؟
ٍ
[الن���ور]٣٥ :؛ فمن ذا الذي يستطيع إطفاء نورِ
كوكب أو ٍ
{وال َّل ُه ُم ِت ُّم ُنو ِر ِه}
فما بالك بنور الله؟ ومنها اجلملة االسميةَ :

وح َ
[الصف ]٨ :التي تؤكد أن تدبير هذا الدين ِ
ص َره هو
فظه ونَ ْ
لله وحده كما يؤكد ذلك قوله  -تعالى { :-إنَّا َن ْح ُن َن َّز ْل َنا ِّ
الذكْ َر
َوإنَّا َل ُه ل ََـحا ِفظُ ونَ } [احلجر]٩ :؛ ومع أن اجلملة االسمية تتصف

{م ِت ُّم} الذي هو
بالثبات إال أن استعمال القرآن للخبر لفظ ُ
مصدر صريح أفاد اجلملة حرك���ة فهذا النور ال يزال يزيد
شيئاً فشيئاً حتى يكتمل ويَتُم ،والذي لن يجد اإلنسان ما يَع ِّبر

َأ َصا َب ْت ُكم ُّم ِص َيب ٌة َق ْد َأ َص ْب ُتم ِّم ْثل َْي َها ُق ْل ُت ْم َأنَّى َهذَ ا قُلْ ُه َو ِم ْن ِع ِند َأنف ُِس ُك ْم}

[آل عم���ران ،]١٦٥ :لكن في هذه االنتكاس���ات دروس يعرف
املسلمون منها جوانب التقصير وأسباب الهزمية فيتجنَّبونها،

ويتعرفون جوانب القوة وأس���باب النصر فيأخذون بها .وقد
خرج اإلسالم من كل نكسة أو ابتالءٍ أقوى وأصلب وكأنَّ هذه

الفنت هي النار التي تبينِّ الذهب الصحيح من غيره ،وقد أكد
الق���رآن على هذا في آيات كثيرة ،منها قوله  -تعالى َ { :-ما
ِيث ِم َن َّ
الط ِّي ِب}
ني َعلَى َما َأن ُت ْم َعل َْي ِه َح َّتى مَيِي َز ا ْلـخَ ب َ
كَ انَ ال َّل ُه ِل َيذَ َر ال ُْـم ْؤ ِم ِن َ

به عن التاريخ اإلسالمي وانتشاره حتى انتصر وهيمن خيراً

اس
[آل عمران ،]١٧٩ :وقوله  -تعالى { :-الچـم» َ )#!١!#أ َح ِس َ
���ب ال َّن ُ
ين ِمن َق ْب ِلهِ ْم
َأن ُي ْت َركُ وا َأن َيقُولُوا آ َم َّنا َو ُه ْم ال ُي ْف َت ُنونَ َ )#!٢!#و َلق َْد َف َت َّنا ا َّل ِذ َ

لتاريخ اإلس�ل�ام ال يجده يخرج عن ه���ذا الوصف؛ فهو كل

ين
���ب ُت ْم َأن ُت ْت َركُ وا َول ََّـما َي ْعل ِ
َ���م ال َّل ُه ا َّل ِذ َ
وقوله  -تعال���ى َ { :-أ ْم َح ِس ْ
َج َاه ُدوا ِم ُ
نك ْم َول َْم َي َّت ِخذُ وا ِمن ُد ِ
يج ًة
ون ال َّل ِه َوال َر ُس���و ِل ِه َوال ال ُْـم ْؤ ِم ِن َ
ني َو ِل َ

من املصدر « ُم ِت ُّم»؛ فاإلس�ل�ام مثل (القمر) الذي يزيد ويَتِم
شيئاً فش���يئاً حتى يكتمل ويَتِم في منتصف الشهر ،واملتتبع
يوم يكتس���ب مواقع جديدة ويزداد قوة وإن انتكس في مكان
انتصر في مكان آخر؛ ففي الوقت الذي كان يتراجع فيه في

األندلس كان يزحف العثمانيون في أماكن أخرى في ش���رق

أوروبا حتى وصل املسلمون إلى (بودابست) عاصمة املجر في
قلب أوروبا ،وحاصروا روما بعد فتح القسطنطينية .وكذلك

املغول الذين دخلوا بغداد وقضوا على اخلالفة ،س���رعان ما
دخلوا في دين الله أفواجاً وتوجهوا للفتح في الهند والصني
ووسط أسيا وأقاموا دوالً عديدة ،و ُق ْل مثل ذلك في إفريقيا

فتح
وجنوب ش���رق أس���يا التي دخلت في اإلس�ل�ام بدون ٍ
جي���ش؛ ليتأكد اجلميع أن نصر ه���ذا الدين حتمي وأن
وال
ٍ
يفس���ر غزو املغول (التتر) لبالد
ق َّوته في داخله وإال فبماذا َّ
املس���لمني وقضاؤهم على خالفته���م وتدمي ُرهم حلضارتهم
وإغرا ُقهم لتراثهم في نهر دجلة وقتلُهم ملليونَي مس���لم حتى

حتول نهر دجلة إلى لون ال���دم مرة وإلى لون احلبر أخرى،

ني} [العنكبوت،]٣ - ١ :
ين َص َدقُوا َول ََي ْعل ََم َّ
َفل ََي ْعل ََم َّ
���ن ال َْك ِاذ ِب َ
���ن ال َّل ُه ا َّل ِذ َ

{ح َّتى إذَا
ِير بمِ َا َت ْع َملُونَ } [التوبة ،]١٦ :وقوله  -تعالى َ :-
َوال َّل ُه َخب ٌ

الر ُسلُ َوظَ ُّنوا َأ َّن ُه ْم َق ْد كُ ِذ ُبوا َج َاء ُه ْم َن ْص ُر َنا} [يوسف.]١١٠ :
اس َت ْي َأ َس ُّ
ْ
السنة الصحيحة التي تتناغم مع القران
وكذلك أحاديث ُّ
{ول َْو كَ انَ ِم ْن ِع ِ
ن���د غَ ْيرِ ال َّل ِه
وص���دق الله  -تعالى  -إذ يق���ولَ :
���دوا ِفي ِه ْاخ ِتالفً���ا كَ ِث ًيرا} [النس���اء ،]٨٢ :فإذا كان القرآن قد
ل ََو َج ُ

بشر بانتصار اإلس�ل�ام وهيمنتِه ومتامِ ه فلن يكون إال ذلك؛
ور ُه} [التوبة:
ألن الل���ه  -تعالى  -يقولَ :
{و َي ْأ َبى ال َّل ُه إ َّال َأن ُي ِت َّم ُن َ
 ،]٣٢وقال  -تعالى ِ { :-ل ُيظْ هِ َر ُه َعلَى ِّ
السنة قد
الدينِ كُ ِّل ِه} ،فإن ُّ

بشرت بأن اإلسالم س���يبلغ ما بلغ الليل والنهار ويدخل إلى
كل بيت بع ِّز عزيز أو ُذ ِّل ذليل ،عزاً يعز الله به اإلسالم وأهله

وس���يُقتَل اخلنزير ،ويُ ْك َس���ر
وذالً يذل الله به الكفر وأهلهَ ،
الصليب ،وينتش���ر العدل واخلير حتى مير الرجل على قبر
الرجل فيقول :يا ليتك معنا! َّ
وبشر بفتح القسطنطينية وروما
فقيل :أيهما أوالً يا رسول الله؟ قال« :مدينة هرقل».
أما الذين بش���روا بالفنت ويكثرون من ذكرها فال بد أن

ثم س���رعان ما أس���لموا وذهبوا في األرض مجاهدين حتى
قال بعض املؤرخني :إن التتر انتصروا عس���كرياً ،واإلسالم

يعرفوا أن هذه الفنت ما هي إال اس���تثناءات يخرج اإلسالم

ثقافة الغالب انعكس���ـت عند املسـلمني .أما دخـول املسلمني

أعظم دولة فتحت مشارق األرض ومغاربها وعاشت ما يقرب

انتصر عليهم حضارياً وثقـافياً ،وإن نظرية ابن خلدون حول

في جنوب أسيا ووسط إفريقيا ،املنطقتني اللتني فيهما أكبر

إس���ـالمي فال تفسير له إال قوله  -تعالى ِ { :-ل ُيظْ هِ َر ُه
جت ُّم ٍع
ٍّ
َعلَى ِّ
الدينِ كُ ِّل ِه} [الصف.]٩ :

إن اإلس�ل�ام قد يتعرض لنكس���ات وابتالءات بس���بب
معاصي املس���لمني ومخالفاتهم ،كما قال  -تعالى َ { -أ َو ل ََّـما

بعدها أق���وى وأمضى؛ فقد خرج من الف�ت�ن الكبرى وأقام
من قرن بينما كانت الفتنة س���ت س���نوات فقط ،وخرج من

فتنة املغول الذين دمروا وقتلوا واحرقوا في مش���رق العالم
اإلسالمي ما لو كان في أمة أخرى فلن تقوم لها قائمة فض ً
ال
عن أن يدخل أصحابها في اإلسالم ،وهو ما يدحض نظرية
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ابن خلدون التي يقول فيها( :إن املهزوم مولع بثقافة الغالب)،

وهي صحيحة إال في حق اإلس�ل�ام الذي انهزم عس���كرياً
وانتصر ثقافياً وظهرت بعد هذه الفتنة مبدة قصيرة دو ٌل فتية

تابعت الفتوحات حتى حاصرت روما وها هم املسلمون اليوم
بعد الغزو االس���تعماري وفنت القومية والوطنية والشيوعية
والدميقراطي���ة ينهضون ويقفون في وج���ه اعتى القوى في
العالم كما في العراق وأفغانس���تان وفلس���طني والشيشان،

واس���تطاع املجاهدون أن يحققوا معه���ا توازن الرعب الذي
جعل الدول العظمى حت ِّذر من فشلها في مواجهة (اإلرهاب)؛

ألن انتصار املجاهدي���ن وهزمية احملتل (البديهية احملتومة)
ٍ
وحينئذ يفرح املؤمنون بنصر
سيقلب موازين القوى في العالم

الله .ومما يثبت أن أحاديث الفنت مخصوصة واس���تثناء قول
النبي « :#أمتي كالغي���ث ال يدرى أولها خير أم آخرها»،
وقوله« :ال تزال طائفة من أمتي ظاهرة على احلق ال يضرها

من خذلها أوخالفها حت���ى يأتي أمر الله وهم على ذلك».
وأَ ْم ُر الله ري ٌح طيبة يرسلها الله تقبض روح كل مؤمن ،واأليام
والدولة لنا عليهم ،وبشائر النصر بادية ظاهرة للعيان،
دولَّ ،

وسيكون الكالم عنها في مقالة قادمة ،إن شاء الله.

حقيقة النصر:

النص���ر الفردي يتمث���ل في رضى الل���ه والفوز باجلنة

والنج���اة من النار كما ق���ال  -تعالى { -ف ََمن ُز ْح���زِ َح َعنِ ال َّنا ِر
اع ا ْل ُغ ُرورِ} [آل عمران:
ْـح َيا ُة الدُّ ْن َيا إ َّال َم َت ُ
ْـج َّن َة َفق َْد فَا َز َو َما ال َ
َو ُأ ْد ِخ���لَ ال َ

نت َعل َْي َها
{و َما َج َع ْل َنا ا ْل ِق ْب َل َة ا َّل ِتي كُ َ
الكعبة؟ فأنزل الله  -تعالى َ :-
ِير ًة إ َّال
إ َّال ِل َن ْعل ََم َمن َي َّتب ُِع ال َّر ُس���ولَ مِمَّن َين َق ِل ُب َعلَ���ى َع ِق َب ْي ِه َوإن كَ ا َن ْت ل ََكب َ

اس ل ََر ُء ٌ
وف
يع إ َميا َن ُك ْم َّإن ال َّل َه بِال َّن ِ
ين َه َدى ال َّل ُه َو َما كَ انَ ال َّل ُه ِل ُي ِض َ
َعلَ���ى ا َّل ِذ َ
يم} [البقرة.]١٤٣ :
َّر ِح ٌ
إذاً اتض���ح أن حقيقة النصر الف���ردي هو هذا .فهو لن

يتحق���ق إال بالعبادة والثبات والعم���ل من دون يأس كما قال
ير ف ََما َو َه ُنوا ِل َـما
الله  -تعالى َ :-
{وكَ َأ ِّين ِّمن َّنب ٍ ِّي َقا َتلَ َم َع ُه ِر ِّب ُّيونَ كَ ِث ٌ
ين}
َأ َصا َب ُه ْم ِفي َس���ب ِ
اس َت َكا ُنوا َوال َّل ُه ُي ِح ُّب َّ
ِيل ال َّل ِه َو َما َض ُعفُوا َو َما ْ
الصا ِبرِ َ

َّ
ويحط
[آل عم���ران ،]١٤٦ :ولن يتوقف حتى يلقى املس���ل ُم الله

{و ْاع ُب ْد
رحاله في اجلنة كما أمر الله  -سبحانه  -في قولهَ :
َر َّب َ
���ك َح َّتى َي ْأ ِت َي َك ال َْي ِق ُني} [احلج���ر ،]٩٩ :والنبي  #يقول« :إمنا

األعمال باخلوامت» .وإال فقد يُ َ
خشى على اإلنسان أن يكون
مم���ن قال فيه النبي « :#إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة

حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل
بعمل أهل النار فيدخلها. ». . .


أم���ا نصر الدعوة :فيتمثل في انتص���ار املبادئ والقيم

والعقائد واألخالق وال عالق���ة بني انتصار الدعوة وانتصار
الفرد؛ فالدعوة قد تنتصر مبوت الداعية .واألمثلة على ذلك

كثيرة ،منها الغالم املؤمن  -كما في صحيح مسلم في تفسير
س���ورة «البروج»  -الذي ُقتِل وانتص���رت الدعوة حينما قال
الغ�ل�ام للطاغية« :إنك لن تقتلني إال إذا أخذت س���هماً من
كنانتي وقلت :باس���م الله رب الغ�ل�ام .ففعل الطاغية ذلك،

 ،]١٨٥وهذا قد يتحقق لإلنسان املؤمن في عهد االستضعاف،

وارتد
فقال الناس :آمنا برب الغالم» .وقد مات الرسول #
َّ

في ظل حكم الرس���ل واخللفاء الراشدين؛ فالرسل إال القلة

الزيت للسراج ،وانتصرت دعوته وبلغ اإلسالم مشارق األرض

أو في عهد االس���تخالف في ظل حكم الفراعنة والطغاة ،أو

من بني إس���رائيل عاشوا مستضعفني ولم يؤمن لبعضهم أال
الرجل أوالرج�ل�ان أوالرهيط ،وقد يأتي النبي وليس معه

أحد؛ فامرأة فرعون ومؤمن آل فرعون ومؤمن س���ورة ياسني
وغيره���م كثير دخلوا اجلنة في ظل حك���م الطغاة ،وكم من

املنافقني واملرتدين واليهود والنصارى يدخلون النار في ظل

احلكم اإلس�ل�امي .وما كان الله ليضيع عمل عامل ،واجلزاء

من جنس العمل ،وكما تدين تدان .وقد تس���اءل املس���لمون

حينم���ا ُح ِّولـت القبلـة من املس���جد األقصى إلى املس���جد

احل���رام؛ فقالوا« :ما بال إخواننا الذين ماتوا ولم يصلوا إلى
 عقد الدرر في أخبار املنتظر.33/1 :
 عقد الدرر في أخبار املنتظر.28/1 :
 مسلم.)323( :
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أكثر العرب ،وليس في بيته ش���يء فخرجت زوجته تستعير

ومغاربها .وكذل���ك اإلمام أحمد مات ف���ي إقامته اجلبرية

بعد االبتالء واحملن���ة وانتصرت دعوته ،وهو اليوم إمام أهل
السنة واجلماعة .وأيضاً شيخ اإلسالم مات في سجن القلعة
ُّ

وانتص���رت دعوته فهو اليوم ال يُع َرف إ َّال بش���يخ اإلس�ل�ام،
وكذلك سيد قطب الذي مات ش���نقاً وانتصرت دعوته فـال
يوجد اليوم أحد لم يتأثر بس���يد قطب ودعوته وال يسمى إال

الشهيد.

إن اخلطورة تأتي من اخللط بني النصر الفردي والنصر

{و َما
الدعوي وبني الدعوة والداعي���ة .قال الله  -تعالى َ :-
 البخاري.)6117( :
 البخاري .)2969( :ومسلم.)4781( :
 مسلم.)5327( :

ُم َح َّم ٌد إ َّال َر ُس ٌ
ات َأ ْو ُق ِت���لَ ان َقل َْب ُت ْم
���ول َق ْ
الر ُس���لُ َأفَإن َّم َ
���د َخل َْت ِمن َق ْب ِل ِه ُّ
���ي ْجزِ ي ال َّل ُه
َعلَى َأ ْعقَاب ُِك ْم َو َمن َين َق ِل ْب َعلَى َع ِق َب ْي ِه َفلَن َي ُض َّر ال َّل َه شَ ْ
���ي ًئا َو َس َ

الش ِ
َّ
ين} [آل عم���ران ،]١٤٤ :وقد اضطر الصديق  -رضي
���اكرِ َ

الل���ه عنه  -بعد موت النبي  #حينما رأى اضطراب الناس
وحيرتهم وصدمتهم إلى أن يقول« :من كان يعبد محمداً فإن
محم���داً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي ال ميوت»؛

ثم تال اآلية{ :وما محمد إال رس���ول قد خلت من قبله الرس���ل أفإن
م���ات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وم���ن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله

شيئا وسيجزي الله الشاكرين} [آل عمران.]441 :
ـما أشيع أن رسول
وقد اضطرب أمر املسلمني في أ ُ ُحد لَ َّ

الله قد مات فقعدوا بس���بب خلطهم ب�ي�ن الداعية والدعوة

يبكون حتى م َّر بهم سعد بن الربيع – رضي الله عنه  -فقال
لهم( :ما يبكيكم؟ قالواُ :قتِل رس���ول الل���ه .قال :فما قيمة

احلياة بعده؟ موتوا على ما مات عليه ثم اس���تقبل الصفوف

وهو يقول :والله إني ألجد ريح اجلنة دون أحد!).
وقد حرص النبي  #على التأكيد على أن النصر مرتبط
بالدين والدعوة وليس بفالن أو فالن ،فقال في حديث خباب:
تمن الله هذا األمر ،». . .فلم
«وال���ذي نفس محمد بيده! لَيُ ِ َّ
يس ِّم نفس���ه أو أصحابه إمنا نسب النصر لله ،ورفض رفضاً
قاطعاً اخللط بني الفرد والسلطة وبني الدين والدعوة حينما
عرضت علي���ه قريش امللك واملال واجل���اه ،فقال« :والله! لو
وضعوا الش���مس في مييني والقمر في يساري على أن أترك
هذا األمر ما تركته حتى يظهره الله أو أَهل َ
ِك دونه» ،وحينما
عرض اإلسالم على بحيرة بن فراس شيخ بني عامر فتفرس
الرج���ل في وجه النبي  ،#فق���ال( :لو ملكت هذا الفتى من
قريش ألكلت ب���ه العرب ،فقال للنب���ي  :#نبايعك على أن
يك���ون لنا األمر من بعدك .فق���ال له« :األمر لله يضعه حيث
يش���اء») ،وهذا رد على دعاة التوريث والوصية والعهد؛ ألن
محدد إمن���ا كان له في كل غزوة
النب���ي  #لم يكن له قائد
َّ
قائد حتى أ َّمر أس���امة بن زيد وهو ابن ست عشرة سنة وهو
مولى أس���ود ،وهناك من هو أفضل منه بني الناس؛ ليبني أن
النصر مربوط بهذا الدين وهذه الدعوة وأن واجب املسلمني
أن يسمعوا ويطيعوا ملن ت َأ َّمر عليهم ولو كان عبداً حبشياً كأن
رأسه زبيبة ما دام مسلماً مصلياً.
 البخاري.)3742( :
 البخاري.)3343( :
 سيرة ابن هشام.266/1 :
 سيرة ابن هشام.424/1 :
 البخاري.)652( :

أما الذين بش���روا بالفتن
ويكثرون من ذكرها فال بد أن
يعرفوا أن هذه الفتن ما هي
إال اس���تثناءات يخرج اإلسالم
بعده���ا أقوى وأمض���ى؛ فقد
خرج من الفتن الكبرى وأقام
أعظ���م دولة فتحت مش���ارق
األرض ومغاربه���ا وعاش���ت
م���ا يقرب م���ن ق���رن بينما
كانت الفتنة ست سنوات فقط
إن اخلط���أ في إدراك حقيقة النص���ر وأن هناك فرقاً

بني نصر الفرد ونصر الدعوة هو الس���بب في تس ُّرب اليأس

كثير من الشباب املسلم الذي
والتذمر والش���كوك إلى نفوس ٍ
يوم كله تفاؤالً وحماس���اً وحركة ،وكان يفيض أم ً
ال
كان ذات ٍ

وثقة مبس���تقبل اإلسالم وانتصار املس���لمني وقيام اخلالفة
كثير من
الراش���دة كما أنه الس���بب في إخفاق وتعثُّرِ وفشل ٍ
احلركات اإلسالمية الدعوية.

وهذا اخلطأ هو فهم الشباب أن النصر هو الوصول إلى

س���دة احلكم.
الس���لطة ووصول قادة اجلماعة ودعاتها إلى
َّ

أو ما أش���به ذل���ك ،وهو ما أدى إلى خط���أ أخر هو اخللط
بني األهداف الغائية واألهداف املرحلية «املتغيرة»؛ فالهدف
الغائي الثاب���ت ،هو «رضى الله واجلنة» .واألهداف املرحلية
املتغيرة التي هي وس���يلة الوصول إل���ى الهدف الغائي؛ ألن

الدنيا كلها وس���يله لآلخرة .وهذه لفت���ة لطيفة مهمة للعباد

الذين يجعل���ون العبادة غاية أو لبعض ط�ل�اب العلم الذين
يجعل���ون العلم غاية أو لطالب الدني���ا الذين يجعلون الدنيا

غاية وللحزبيني الذين يجعلون الوصول للس���لطة غاية ،حتى
يعرفوا أهمية التوازن في حياة اإلنس���ان املسلم فيؤدون لكل

ذي حق حقه؛ لذلك كان من الالزم بيان حقيقة النصر.

موحد ،ولكن هذا
إن النصر
حتمي في اعتقاد كل مسلم ِّ
ٌّ

النصر له شروط وأسباب ال ميكن أن أن يتحقق بدونها.
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[ قضايا دعوية ]

العالقة بني مه َّمة الداعية وصفاته
نور الدين سكحال

إن كل مهم��ة  -حبس��ب طبيعته��ا -
تقتض��ي للنجاح فيه��ا ،أن يكون القائم هبا
َّ
مبؤه�لات
مؤه�لا
ِّ
متصف�اً مبواصف��ات ،أو َّ
ِّ
متكنه من القيام هبا على أكمل وجه.

املهمة ونوعية
فالعالق��ة وطيدة ب�ين َّ

املؤهالت اليت تقتضيها ،ولذلك فقـد يصلح
ِّ

مبهمة معينة ،وال يصلح
ش��خص َّما للقيـام
َّ
ملهمة أخرى؛ وقد ينجح يف مهمة تربوية
َّ

تعليمية ،وال ينجح يف مهمة إدارية.

وم��ن النص��وص القرآنية ال�تي نؤصل
هبا للعالقة ب�ين املهمة واملؤهالت ،آيات من
س��ورة البق��رة ،نقلت لنا النق��اش الذي دار
بني م ٍ
أل من بنـي إسـرائيل من بعـد موسـى -
ونيب بعثه اهلل إليهم؛ حيث
عليه السالم ٍّ -
طلب��وا منه أن جيعل عليه��م َملِكًا ،يقودهم
يف قتاهل��م ض��د أعدائه��م ،فأخربهم أن
اهلل  -ع��ز وجل  -اختار هل��م طالوت ملكًا،
فتعجبوا م��ن تعيينه ملكًا عليهم ،رغم أنه
ال ميلك املؤهالت هلذا املنصب اخلطري يف
نظرهم ،واليت تتمثل  -أساسًا  -يف أن يكون
م��ن أكثرهم ثروة وم��ا ً
نبيهم
ال ،فأخربهم ُّ
أن املهم��ة املنوطة به تقتضي مؤهالت ذات
صلة هبا؛ فالقائد العس��كري ُيش�� َترط فيه

أن تكون له دراية بفن��ون القتال ،وقدرات
بدني��ة كب�يرةِّ ،
واتصاف ببع��ض الصفات
الالزمة هلذه املهمة ،وال عالقة للنجاح يف
هذه املهمة بكونه غنيًا أو فقريًا.
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وقد سجل القرآن الكرمي لنا هذا النقاش بني بني إسرائيل ونب ِّيهم
وسى إذْ َقالُوا
في قوله  -تعالى َ { :-أل َْم َت َر إلَى ال َْـم ِأل ِم ْن َب ِني ْ
إس َرا ِئيلَ ِم ْن َب ْع ِد ُم َ
ِيل ال َّل ِه قَالَ َهلْ َع َس ْي ُت ْم إن كُ ِت َب َعل َْي ُك ُم ا ْل ِق َتالُ َأ َّال
ِل َنب ٍ ِّي َّل ُه ُم ا ْب َع ْث َل َنا َم ِل ًكا ُّنقَاتِلْ ِفي َسب ِ

ِيل ال َّل ِه َو َق ْد ُأ ْخرِ ْج َنا ِمن ِد َيا ِر َنا َو َأ ْب َنا ِئ َنا َفل ََّما كُ ِت َب
ُتقَا ِتلُوا َقالُوا َو َما َل َنا َأ َّال ُنقَا ِتلَ ِفي َسب ِ
يم َب َّ
ني َ )#٢٤٦#وقَالَ َل ُه ْم َن ِب ُّي ُه ْم َّإن
الظا ِل ِـم َ
���م ا ْل ِق َتالُ َت َو َّل ْوا إ َّال َق ِلي ًال ِّم ْن ُه ْ
���م َوال َّل ُه َع ِل ٌ
َعل َْيهِ ُ
ون َل ُه ال ُْـمل ُْك َعل َْي َنا َو َن ْح ُن َأ َحقُّ بِال ُْـمل ِْك
ُوت َم ِل ًكا َقالُوا َأنَّى َي ُك ُ
ال َّل��� َه َق ْد َب َع َث ل َُك ْم طَ ال َ

اصطَ فَا ُه َعل َْي ُك ْم َو َزا َد ُه َب ْس���طَ ًة ِفي ا ْل ِعل ِْم
ِم ْن ُه َول َْم ُي ْؤ َت َس��� َع ًة ِّم َن ال َْـمالِ قَ���الَ َّإن ال َّل َه ْ
َوالْـجِ ْس ِم َوال َّل ُه ُي ْؤ ِتي ُمل َْك ُه َمن َي َش ُاء َوال َّل ُه َو ِ
يم} [البقرة.]٢٤٧ - ٢٤٦ :
اس ٌع َع ِل ٌ

وإلى هذه العالقة بني املهمة ،وما تقتضيه من مواصفات ومؤهالت،
أش���ار يوسف  -عليه الس�ل�ام  -حني طلب من امللك أن يو ِّليه خزائن
األرض ،فر َّكز على صفتني أساس���يتني ال بد منهما للنجاح في القيام

بهذه املهمة ،وهما :األمانة والعلم ،ذكرهما القرآن على لسانه  -عليه
الس�ل�ام  -في قوله  -تعالى { :-قَالَ ْاج َع ْل ِني َعلَى َخ َزا ِئنِ ا َأل ْر ِض إ ِنّي َح ِف ٌ
يظ

يم}[ .يوسف]٥٥ :
َع ِل ٌ

لق���د حرصنا على بيان هذا املعنى ،وإيراد الش���واهد عليه ،رغم

م���ا يبدو للناظر ألول وهلة أنه واضح ال يحتاج إلى بيان واس���تدالل،
بس���بب ما يالحظه الدارس لكتب فقه الدع���وة عند َط ْرقها ملوضوع

صفات الداعية ،من ٍ
غفلة ع���ن العالقة املوجودة بني صفات الداعية
واملهمة التي هو مكلَّف بها ،واكتفاءٍ بسرد مجموعة كبيرة من الصفات
مت ِّثل صفات املؤمنني عامة وليس���ت صفات خاص��� ًة يتم َّيز بها رجل
ٍ
صفات من مثل :العلم،
الدعوة؛ حيث جندهم يسهبون في احلديث عن

اإلخ�ل�اص ،الصبر ...وغيرها من الصفات الت���ي يُكتفى في الغالب
محددة يقوم بها رجل
بتناوله���ا تناوالً عاماً ،بعيداً عن ربطها مبه���ام
َّ
الدعوة.

كم���ا حرصنا على بيان هذا األمر؛ ملا يالحظه املتابع لواقع العمل

الدع���وي ،من عدم مراع���اة بعض الدعاة للمؤه�ل�ات التي تقتضيها
بع���ض املهام التي يتقدمون إليه���ا ،واعتقادهم أن جناح الواحد منهم

في ميدان اخلطابة ،أو كس��� َبه لقدرة التأثير بكالمه ،جتعله
مؤه ً
�ل�ا للنجاح في ميادين أخرى للعم���ل الدعوي ،تقتضي
َّ

من أستاذه ،ويقبل جميع شروطه ليقبل الرجل الصالح تتل ُم َذه
{هلْ َأ َّت ِب ُع َك َعلَى
على يديه ،كما يؤكد ذلك قول الله  -تعالى َ :-
َأن ُت َع ِّل َـمنِ مِمَّا ُع ِّل ْـم َت ُرشْ ًدا} [الكهف.]٦٦ :

وفي تقديرنا أن التناول السليم ملوضوع صفات الداعية

موسى  -عليه السالم  -مع هذا الرجل الصالح أنه على الداعية

وتخصصية أخرى تتجاوز مهارة احلديث اجليد
مهارات فنية
ُّ

إلى الناس.

َ
س���تحضر فيه املهمة الدقيق���ة للداعية ،والربط
ينبغي أن يُ

احملكم بني هذه املهمة وما تقتضيه من صفات ومؤهالت.

ونستطيع أن نستش���ف من اآليات التي سجلت لنا مواقف

العناي���ة بعلم النظر في تقدير األعم���ال إلى املآالت التي تؤول

إليها األمور ،وعدم االكتفاء بالنظر إلى معطيات احلاضر.

واملعلوم أن مهمة الداعية تتمثل في القيام بوظائف ثالث:
البالغ ،والتزكية ،والتنفيذ .وكـــ ُّل وظيفـة من هــذه الوظـــائف

مهاراتهم في خدمة الدعوة واملجتمع ،ما ين ِّبهنا إلى مراعاته

أو الصف���ات ،يَبْ ُعد أن تتوفر في ش���خص واحد مهما كانت

موقف ،وإزاء كل مهمة يق ِّدم من أصحابه َم ْن ميتلك املؤهالت

تــحــتــ���اج إلــى نــوع خــاص مــن الكفاءات أو املـؤهــالت
قدراته ومهاراته باس���تثناء األنبياء  -عليهم الصالة والسالم

 ب���ل إنَّ من األنبياء  -عليهم الس�ل�ام  -من كان يرى عدمامتالك���ه بعض املؤهالت التي تقتضيه���ا وظيفة من وظائف
دعوته ،فس���أل الل���ه أن يعينه مبن ميلك

وفي تربية رس���ول الله  #ألصحابه ،وفي إفادتهم من

 #مل���ا تقتضيه املهام املختلفة م���ن مؤهالت؛ فكان في كل

املناسبة لتلك املهمة.

وكمثال على ذلك ميكن أن نذكر تقدميه خلالد بن الوليد
– وهو ممن تأخَّ ر إس�ل�امهم  -في قيادة جيش املس���لمني،
َ
ورفضه
بس���بب حنكته ومهاراته القتالية،
تولية أبي ذر – وهو من السابقني األولني

مؤهالت قوية ذات صل���ة بتلك الوظيفة؛

 -اإلمارة ،مع طلبه لها ،وقوله له  #بكل

فهذا موس���ى  -عليه السالم  -يسأل ربه

صراحة وصدق« :يا أبا ذر! إنك ضعيف،

يش���د أزره بأخيه هارون ملا ميتلكه من
أن
َّ

وإنها أمانة».

قدرة عالية على البيان يرى  -عليه السالم

وخالصة م���ا نريد قول���ه :إن صفات

 أنـه ال ميتلكهـا ،كمـ���ا يدل علـى ذلـكون
{و َأ ِخي َه ُر ُ
قـوله  -تعالى  -على لسانهَ :

الداعي���ة ومؤهالت���ه ال ميك���ن أن تُتَنـاول
كموضوع نظري ،بعي���داً عن الوظائف التي

ُه َو َأ ْف َص ُح ِم ِّني ِل َسا ًنا َف َأ ْر ِس ْل ُه َم ِع َي ر ِْد ًءا ُي َص ِّد ُق ِني إ ِنّي
َأ َخ ُ
اف َأن ُي َك ِّذ ُب ِ
ون} [القصص.]٣٤ :

ق���د يقول القائل :أل���م يكن هارون -

عليه الس�ل�ام  -أ ْولى من موسى  -عليه السالم  -بالرسالة

باعتبار فصاحته وبيانه؟ واجلواب :أن الوظيفة األساس���ية
ُ
اصطفي موس���ى  -عليه السالم  -للقيام بها ،واملتم ِّثلة
التي
في إنقاذ بني إس���رائيل وقيادتهم ،كانت تقتضي مواصفات

يُطلَب من الداعي���ة القيام بها؛ فللدعوة في
ك ِّل وظيف���ة من وظائفه���ا الثالث مؤهالت

ينبغي أن تتوفر في املتقدم للقيام بها:

فلوظيفة البالغ حني تكون خطابة ،مؤهالتها :من حدٍّ أدنى
ٍ
وبيان ،وحني تكون
وفصاح���ةٍ ،
من املعارف الش���رعية والعامة،
عم ً
ال إعالميـاً أيضاً لها مواصف���ات فنية أخرى الزمة للنجاح

تتج���اوز حدود القدرة عل���ى البيان ،وميك���ن أن نفهم ذلك
بالتأ ُّمل في عدم اس���تطاعة هارون  -عليه السالم  -التح ُّكم

وللتربية  -كوظيفة ثانية من وظائف الدعوة  -مؤهالتها

السامري من إضاللهم.

كم���ا أن وظيفة التنفي���ذ في ميادينه���ا الكثيرة تتطلب

في بني إس���رائيل عند ذهاب موس���ى إلى لقاء ربه ،ومت ُّكن

وفي موقف آخر يسعى موسى (النبي)  -عليه السالم -
إلى (الرجل الصالح) الذي آتاه الله من لدنه علماً؛ ليكتسب
أمس احلاجة إليه للنجاح في
نوعاً من العلم والنظر كان في ِّ
دعوته ،فبحث عنه حتى وصل إليه ،و َقبِل أن يضع نفسه منه

– وه���و النبي املصطفى من الله عز وج���ل  -موضع التلميذ

في هذا امليدان.

اخلاصة؛ معرفية كانت أم روحية أم نفسية وأخالقية.
مؤهالت مناسبة لهذه الوظيفة ولتلك امليادين.

وح�ي�ن ننظر إلى موض���وع صفات الداعي���ة من هذه

الزاوية ،فإننا س���نتن َّبه إلى صفات أساس���ية مهمة ،يغفل

عنها كثير ممن كتبوا في املوضوع؛ ألن تصورهم للدعوة لم
يتجاوز حدود مهمة البالغ.
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[ قضايا تربوية ]

محاسبة النفس بعرضها على كتاب الله (عز وجل)
د .توفيق علي زبادي

(*)

اإلنسان في ليله ما صدر من أفعال نهارِ ه؛ فإن كان محموداً
(ع��اد ُة ا ْل ُق ْرآن إِ َذا ُذ ِك َر ا ْل ِك َتاب ْ
املش�� َت ِمل َع َلى َع َمل
َ
َ
ا ْل َع ْب��د َح ْي ُث ُي ْع َرض َي ْوم ا ْل ِق َيا َمة ،أ ْر َد َف ُه ِب ِذ ْك ِر ا ْل ِك َتاب
الد ْن َيا َّالتِي َتن َ
ْشأ
ِية ِفي ُّ
ـم ْش َت ِمل َع َلى الأْ َ ْح َكام ِّ
الدين َّ
ا ْل ُ
اس َبة َع َملاً َو َت ْركًا).
َع ْن َها ا ْل ُم َح َ

عدك
قال اب��ن منظ��ور( :احلس��اب واحملاس��بةُّ :
حيس ُبهَّ ،
بالض ِّمَ ،ح ْسبًا ِ
وحسابًا
الشي َءَ ،
وح َسب الشي َء ُ
ِ
وحاس َبه :من احملاسبة).
عده.
وح َسابةَّ :
َ
محاسبة النفس اصطالح ًا:

ق���ال اإلمام املاوردي( :محاس���بة النف���س :أن يتصفح
(*) عضو هيئة التدريس باملركز العلمي األول.
 اإلتقان ،360 /1:والفتح البن حجر.68 /14:
 لسان العرب :مادة (حسب).
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أمضاه وأَتْ َب َعه مبا شا َكلَه وضاهاه ،وإن كان مذموماً استدركه

إن أمكن وانتهى عن مثله في املستقبل) .


أدلة اجلمع بني كتاب العبد ،وكتاب الرب ،جل وعال :

ني
{و ُو ِض َع ال ِْك َت ُ
ني ُمشْ ��� ِف ِق َ
اب َف َت َرى ال ُْـم ْجرِ ِم َ
يقول  -تعالى َ :-
مِمَّ���ا ِفي ِه َو َيقُو ُلونَ َيا َو ْي َل َت َنا َما ِل َهذَ ا ال ِْك َت ِ
ِير ًة إ َّال
���اب ال ُي َغ ِاد ُر َص ِغ َير ًة َوال كَ ب َ

َأ ْح َص َاها َو َو َج ُدوا َما َع ِملُوا َح ِ
اض ًرا َوال َيظْ ِل ُم َر ُّب َك َأ َح ًدا} [الكهف]٤٩ :

اس ِمن كُ ِّل َم َث ٍل
{و َلق َْد َص َّر ْف َنا ِفي َهذَ ا ا ْلق ُْر ِآن ِلل َّن ِ
إلى قوله  -تعالى َ :-
اإلنس ُان َأكْ َث َر شَ ْيءٍ َج َدالً} [الكهف]٥٤ :؛ فذكر كتاب العبد،
َوكَ انَ
َ

ض أعمالنا عليه،
وذكر كتاب ال���رب الذي يجب علينا َع��� ْر ُ
اس بِإ َما ِمهِ ْم ف ََم ْن ُأو ِت َي ِك َتا َب ُه
ويقول  -سبحانه َ { :-ي ْو َم َن ْد ُعو كُ َّل ُأ َن ٍ
ب َِي ِمي ِن ِه َف ُأ ْو َل ِئ َك َيق َْر ُءونَ ِك َتا َب ُه ْم َوال ُيظْ ل َُمونَ َف ِتيالً} [اإلسراء ]٧١ :إلى

 أدب الدنيا والدين( :ص.)342

اس ِفي َهذَ ا ا ْلق ُْر ِآن ِمن كُ ِّل َم َث ٍل َف َأ َبى
{و َلق َْد َص َّر ْف َنا ِلل َّن ِ
قوله  -تعالى َ :-
ُورا} [اإلس���راء ،]٨٩ :ويقول  -تعالى  -أيضاً:
���ر ال َّن ِ
اس إ َّال كُ ف ً
َأكْ َث ُ

{ َف َأ َّما َم ْن ُأو ِت َي ِك َتا َب ُه ب َِي ِمي ِن ِه} [االنشقاق ]٧ :إلى قوله  -تعالى :-
{وإذَا ُقرِ َئ َعل َْيهِ ُم ا ْلق ُْر ُآن ال َي ْس ُج ُدونَ } [االنشقاق.]٢١ :
َ
منهج السلف في عرض أنفسهم على كتاب الله ،عز وجل:

قال مالك بن دينار  -رحمه الله ( :-رحم الله عبداً قال

ِ
ِ
ألس���ت صاحبة كذا؟ ثم ز َّمها،
ألست صاحبة كذا؟
لنفس���ه:
ث���م خطمها ،ث���م ألزمها كتاب الله  -عز وج���ل  -فكان لها
قائداً) .وقال احلس���ن البصري  -رحمه الله ( :-رحم الله

امرءاً عرض نفس���ه وعمله على كت���اب الله؛ فإن وافق كتاب
الله َحمِ د الل َه وس���أله املزيد ،وإن خالف أعتب نفسه ورجع
من قريب).

وقد كان الس���لف ينصحون اخللفاء بعرض أنفسهم على

كتاب الله  -تعالى  -فقد روي أن سليمان بن عبد امللك قال

ألبي حازم املدني :ليت شعري ما لنا عند الله؟ قال :اعرض

عملك على كتاب الله؛ فإنك تعلم ما لك عند الله .قال :فأين
أجد في كتاب الله؟ قال :عند قولهَّ :
{إن ا َأل ْب َر َار َل ِفي َن ِع ٍيم )#^١٣^#
���ار َل ِفي َج ِح ٍيم} [االنفطار .]١٤ - ١٣ :قال سليمان :فأين
َو َّإن ا ْلف َُّج َ

يب ِّم َن ال ُْـم ْح ِس ِن َني} [األعراف.]٥٦ :
رحمة الله؟ قالَ { :قرِ ٌ
من صور محاسبة النفس بهذه املنهجية:

أوالً :متثيل النفس في مكان أهل اجلنة أو مكان أهل النار:

التيم���ي  -رحمه الله ( :-م َّثلت نفس���ي
ق���ال إبراهيم
ُّ
ف���ي اجلنَّة آك ُل من ثمارها ،وأش���رب م���ن أنهارها ،وأعانق

أبكارها .ثم م َّثلت نفس���ي في النار آكل من ز ُّقومها ،وأشرب

من صديدها ،وأعالج سالس���لها وأغاللها ،فقلت لنفس���ي:
أَ ْي نفسي! أي ش���يء تريدين؟ قالت :أريد أن أ ُ َر َّد إلى الدنيا
فأعم َل صاحلاً .قال :قلت :فأنت في األُمن َّية ،فاعملي).
ثاني ًاَ :ع ْر ُض األعمال على أعمال أهل اجلنة وأهل النار:

يك ِّذبون بكتاب الله وبرسوله وبالبعث بعد املوت .فوجدنا خيرنا
{خلَطُ وا َع َم ًال َصا ِل ًـحا َو َآخ َر َس ِّي ًئا} [التوبة.)]١٠٢ :
منزلة قوماًَ :
ثاني ًا :العرض باتهام النفس دون أن تصل إلى اليأس من اإلصالح:

قال بعض الس���لف( :والله! ما عرضت نفسي على كتاب

الله إال اتهمتها بالنفاق).

وهذه العادة تَعرِ ض لنا منهجاً تربوياً فريداً في محاسبة

النفس؛ حي���ث يقوم العبد بعرض أعمال���ه على كتــاب الله
 -تعال���ى  -ليرى أين هو م���ن صفات املؤمنني؟ وأين هو من

صف���ات املتقني؟ وأين هو صفات أهل اجلنان؟ وتكون نتيجة

هذا العرض على كتاب الله:
بأعمال من أعمال أهل
أوالً :توفي���ق الله للعبد بقيام���ه
ٍ
اجلنة؛ فيش���كر الله ،ويطلب منه الثبات على ذلك والزيادة؛
ألن الوص���ول إلى اللـه ليـس له منتهى ،وهـذه درجة عظيمة

ال يبلغها إال من اصطفاه الله واجتباه.
ثانياً :الوقوف على تقصير العبد في جنب الله؛ فيتدارك

العبد التقصير بطلب املغفرة وطلـب العون على اسـتدراك ما
فات .والشعور بالتقصير هو منهج الصاحلني.
ً
عم�ل�ا صاحلاً ،وآخر
ثالث���اً :أن يكون العبد ممن َخلَط
سيئاً .وهذه الدرجة يدخل فيها كثير من املؤمنني ،نسأل الله
أن يعفو عنَّا برحمته.

وميزة هذه املنهجية :أن امليزان الذي يزن به العبد نفسه

عليه ميزا ٌن ثابت ال يتغير.

ضوابط في تطبيق هذه املنهجية:

 - 1مصاحبة القرآن :مبعنى أن يَ ْألَف قراءته ،وأن يكون

ل���ه مثل الصاحب الصالح الذي ال ينفك عن صاحبه؛ بحيث
يومي لقراءة القرآن وتد ُّبره.
يكون للعبد وِ ْر ٌد
ٌّ

 - 2أن يك���ون للعبد دفتر لتس���جيل صفات أهل اجلنة،

ثم يعرض نفس���ه على ه���ذه الصفات واس���تدراك جوانب

ق���ال األحنف بن قيس  -رحمه الل���ه ( :-عــرضت عملي
علـ���ى أعمـال أهـل اجلنـة فـإذا قـوم قـد باينـونا بونـاً بعيـــداً

 - 3الصدق مع النفس ح�ي�ن العرض ،واتهامها ومقتها

وعرضت عملي على أعم���ال أهل النار فإذا قوم ال خير فيهم،

نسأل الله  -تعالى  -القبول ا َ
حل َسن ،وأن يوفقنا ويسدِّدنا

ال نبلغ أعمـالهم{ :كَ ا ُنوا َق ِلي ًال ِّم َن ال َّل ْي ِل َما َي ْه َج ُعونَ } [الذاريات.]١٧ :

 محاسبة النفس البن أبي الدنيا( ،ص  ،)26وإغاثة اللهفان البن القيم( ،ص.)96
 أخالق أهل القرآن لآلجري( :ص.)39
 البغوي.357 /8 :
 محاسبة النفس البن أبي الدنيا( ،ص)34

الضعف.
في الله.

في تطبيق هذه املنهجية القرآنية.
 تفسير القرطبي.38 /17 :
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[ قضايا تربوية ]

شبابنا والثقافة
عبد اخلالق حسن الشريف

(*)

لماذا الشباب؟
ألنه قوة األمـم في حاضـرها ومس���ـتقبلها ،وكمـا قيل :يا معش���ر الش���باب
اعملوا! فإني رأيت العمل في الشباب هو القوة؛ فالشمس ال متأل النهار في آخره
كما متلؤه في أ َّوله .هذه حقيقة نراها وكأنها تصـف لنا اإلنسـان وتبينِّ أحواله وما
مير به :الش���مس تبدأ أشعتها أول اليوم ضعيفة كإنسان في طفولته ،فإذا انتصف
اليوم اشتدت أشعتها كحال الشباب ،ومع الغروب صارت كشيخ أوشك على الرحيل
فضعفت أش���عتها كما يضعف بنيان جسد الشيخ ،ويؤكد القرآن الكرمي هذا املعنى
بقول���ه  -تعالى { :-ال َّل ُه ا َّل ِذي َخ َلق َُكم ِّمن َض ْع ٍف ث َُّم َج َعلَ ِم ْن َب ْع ِد َض ْع ٍف ُق َّو ًة ث َُّم َج َعلَ ِم ْن َب ْع ِد
يم ا ْلق َِد ُير} [الروم.]٥٤ :
ُق َّوةٍ َض ْع ًفا َوشَ ْي َب ًة َيخْ ل ُُق َما َي َش ُاء َو ُه َو ا ْل َع ِل ُ

ولقد بينَّ رسول الله  #أهمية النشأة الصحيحة للشباب وفضلَها ،فقال« :سبعة
يظلهم الله في ظله يوم ال ظل إال ظله» وذكر منهم« :شاب نشأ في عبادة ربه».
حقيقة المرحلة الشبابية:
الصبا أو الطفولة وبني بلوغ ُ
األشد ،وهي
املرحلة الش���بابية هي فترة ما بني ِّ
تتكون من املراهقة وبلوغ الس���عي ،وهي أيضاً مرحله حتدث فيها تغيرات كثيرة،
منها :البلوغ ،وظهور الشخصية وتكوينها وسعي اإلنسان لكي يتعامل مع احمليطني
ب���ه على أنه رجل وأن يتوقفوا عن معاملته على أنه صغير ،ويبدأ في هذه املرحلة
(*) مفكر وداعية إسالمي من مصر ،ومدير مركز منارات للدراسات الشرعية.
 أخرجه البخاري.

30

العدد 274

السعي نحو تكوين الصداقة.
وفي هذه املرحل���ة تظهر تغ ُّيرات وق���درات كبيرة لدى
الش���باب :بدنية وجسدية وفكرية وسلوكية ونفسية وتد ُّينية.
وهذه الق���درات الهائلة التي تنمو وتزداد س���ريعاً في فترة
الش���باب تتأثر كثيراً بالثقافة التي تس���يطر عليها والعادات
والتقاليد والبيئة التي ينمو فيها الشاب؛ لذا كان من الضرورة
مبكان أن نهتم بعالقة الشباب بالثقافة.
ما الثقافة؟
 - 1طاملا أن موضوع هذه املقـالة هـو الشـباب والثقافة
فال بد من تعري���ف الثقـافة حتى ميكنن���ا حتديد املطلوب
وم���ا نهدف إليه ،وفي الواقع ف���إن تعريف الثقافة من أعقد
التعريف���ات ،فالدكتور محمد عمارة يع ِّرفه���ا بأنها« :جماع
امله���ارات التي تثمر عمران النفس اإلنس���انية وتس���هم في
تهذيبه���ا وارتقائها على درب الـ ُمثُل واملقاصد والنماذج التي
صاغتها وتصوغها العقائد والفلس���فات التي يؤمن بها هذا
اإلنسان.
وبذلك نالحظ اتس���اع دائرة مفهوم الثقافة حتى كأنها
الهواء املعرفي والس���لوكي ،واملهني والبيئي ،والشعوري وغير
الش���عوري ،واخللق���ي واالجتماعي ،واملتوارث واملكتس���ب
والتراكم���ي .أق���ول :كأنها اله���واء الذي يح���وي هذا كله
فيستنش���قه اإلنسان مع صفاته وأوصافه الشخصية فنراه
على احلال التي تظهر لنا وميكن تقس���يم الثقافة من حيث
االتسا ُع فنجد أن هناك:
 ثقافة بيئية مح���دودة تتميز بها كل مجموعة متقاربةمن الناس يعيشون في مكان واحد.
 ثقافة عربية أو إس�ل�امية ،وهي التي تتصف بصفاتعامة مست َمدة من البيئة العربية أو اإلسالمية.
 ثقاف���ة العوملة ،وهي اآلخذة في االنتش���ار الس���ريعوراحت تفرض نفسها نتيجة للسماء املفتوحة لنقل املعلومات
والسلوكيات من خالل القنوات الفضائية والشبكة اإللكترونية،
ول���م تؤثر هذه الثقافة في اجلان���ب األخالقي فقط بل في
النمط االقتصادي والترفيهي كذلك ،ومنط املالبس في كثير
من بلدان العالم.
كيف تتكون الثقافة؟
باختصار ،فإن الثقافة تتكون من كل ما يحيط باإلنسان:
ٍ
من ٍ
مندمجة
وسماع ،ورؤى ،وخبرات في احلياة
وأهل،
بيئة،
ٍ
ٍ
مع صفاته وسلوكياته؛ ولذلك فإن قدرتنا على توجيه وتنقية

مدخ�ل�ات الثقافة هامة ج���داً؛ إليجاد الس���لوك الصحيح
لإلنسان ،خاصة في زمن هذا الصراع الذي نعيش فيه.
اإلسالم دين ثقافة متكاملة:
ولعلنا ال جن���د ثقافة متكاملة ف���ي مجاالتها املختلفة،
وحقائقها العالية ،تتعامل مع أطوار اإلنسان ،وتراعي بيئته،
وتسمو بأخالقه ،وتعالج أمراضه ،وترتقي بسلوكه ،وغير ذلك
ٍ
خلصائص
أوصاف أخرى عالية ،إال في اإلسالم؛ وذلك
من
َ
مت َّي���ز بها :من الربانية والش���مول والواقعي���ة واملرونة؛ فهو
يتعامل مع اإلنسان باعتباره روحاً وماد ًة ،ويش ِّرع له ما يناسبه
فى كل أحواله (فرداً ومجتمعاً ودولة).
الثقافة اإلسالمية:
في وس���ط الثقافات املختلفة التي متوج في هذه احلياة
الدنيا ،تقف الثقافة اإلسالمية شامخة الرأس في حقيقتها
وواقعها؛ فهي تش���تمل على اجلوانب اإلميانية والتعبدية في
مج���ال املعامالت في احلياة كلها وف���ي اجلانب األخالقي؛
فمث ً
ال لو لم ينزل من القرآن في اجلانب األخالقي سوى قوله
 تعالى َّ :-اإلح َس ِان َوإي َتا ِء ِذي ا ْلق ُْر َبى َو َي ْن َهى
{إن ال َّل َه َي ْأ ُم ُر بِا ْل َع ْدلِ َو ْ
َعنِ ا ْلف َْح َش���ا ِء َوال ُْـم َ
���رونَ َ )#^٩٠^#و َأ ْوفُوا
نكرِ َوال َْب ْغ ِي َي ِعظُ ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َتذَ َّك ُ
دت َوال َتنق ُُضوا ا َأل مْ َيانَ َب ْع َد َت ْو ِك ِ
يد َه���ا َو َق ْد َج َع ْل ُت ُم ال َّل َه
ِب َع ْه ِد ال َّل��� ِه إذَا َع َاه مُّ ْ
َ���م َما َت ْف َعلُونَ } [النحل ،]٩١ - ٩٠ :لكان في
َعل َْي ُك ْ
���م كَ ِفي ًال َّإن ال َّل َه َي ْعل ُ
ذلك كفاية؛ فهي جامع ٌة ألُس���س اخلير( :العدل ،واإلحسان،
وإيتاء ذي القربى ،والوفاء بالعهد) محذرةٌ من جوانب الشر:
(الفحشاء ،واملنكر ،والبغي ،ونقض األميان) .وكذلك اجلانب
التعبدي الذي يش���تمل على الصالة والزكاة والصوم واحلج،
وكذلك الدع���اء والتفكر والذكر ومراقبة الله في كل األمور:
من األنكحة والبيوع وطلب العلم ...وغير ذلك.
ثم تأتي أهم األسئلة:
 ما هو دور البيئة في ثقافة الشباب ومدى التزام هذهالبيئة باألمور الشرعية؟
 ما مدى تأ ُّثر شبابنا بالثقافات الواردة من اخلارج منخالل الس���ماء املفتوحة ( قنوات فضائية ،إنترنت ) ،وكذلك
من خالل األسفار؟
 ما مدى تأ ُّثر ش���بابنا مبا يس���تهدفه أعداء األمة منإش���اعة املخدرات وما يلحق به���ا؛ لهدم قوة األمة من خالل
هدم الشباب؟
إن هذه األس���ئلة تعطينا صورة عامة للحال الذي نحن
فيه ،ومن ثَ َّم ميكننا حتديد املس���ته َدف الذي نتمناه ،ويترتب
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على ذلك وضع صورة صحيحة ألسلوب التعامل مع الشباب؛
لتحقيق الهدف السامي املرجو ألمتنا.
نظرة عامة إلى الثقافة المنتشرة في أمتنا:
إنن���ا إذا نظرنا إلى عموم املجتمع العربي واإلس�ل�امي
سنجد ثقافات وعادات وسلوكيات تنافي اإلسالم في جميع
املجاالت .ولسنا هنا في مقام احلصر ولكن نضرب األمثلة:
في مجال العقيدة:
جند فـ���ي معظـم الـدول اإلس���ـالميـة – إال مـا رحـم
ربي – انتش���ا َر ظاهـرة س���ـؤال املقبـورين والطـواف حــول
وجلْب
قبـورهـم والنذر لها واعتقاد أنهم يعينون في أمر النفع َ
اخلير ،ومثل هذه األمور منافية حلقيقة التوحيد.
في مجال التشريع:
ترى العداء السافر للش���ريعة اإلسالمية؛ من حيث إنها
مصدر التش���ريع ومن حيث ما يُ َس���ن من قوانني في معظم
البلدان إال ما رحم ربي؛ فهم يجعلون من القوانني الفرنسية
أو اإلجنليزية املصدر األساس���ي لس���نِّ القوانني ،كما نرى
اجلرأة الشديدة في بعض البلدان مثل:
 قوانني حترمي تعدد الزوجات. جعل ميراث املرأة كالرجل. قوانني تبيح (الربا) ،بل تُلزِ م بها.باإلضافة إلى احلريات الضائعة والكرامة املهدرة وغير
ذلك من أمور تخالف الشريعة اإلسالمية.
في مجال السلوكيات والعالقات االجتماعية:
ظهرت سلوكيات لم تكن األمة اإلسالمية تعرفها من قبل،
مثل :سفور النساء ،واالختالط الفاسد ،وعقوق الوالدين ،وزنا
احملارم ،وانتشار الفاحشة ،والعالقات احملرمة ،وضعف صلة
األرحام ،وأصبح االحترام له علَّته املصلحية ،وشك ً
ال ال تأثير
ل���ه في النفوس ،وإضاعة الوقت عل���ى املقاهي وغيرها ،بل
ظهر التعصب ألمور باطلة ولعل ما حدث بني مصر واجلزائر
بسبب لعبة كرة القدم يكش���ف عن مدى التعصب اجلاهلي
الذي أصاب أجزا ًء من أمتنا.
في مجال العبادات:
َّ
قل رواد املس���اجد ،وأصبح بع���ض الناس  -خاصة في
وش���حت أيدي
امل���دن الكبرى  -يجهر بالفطر في رمضان،
َّ
األغنياء عن مساعدة الفقراء.
في مجال المعامالت:
ظهر الكثير من املفاس���د في العالقات األس���رية ،وكثر
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الطالق ،وسوء معاملة اآلباء لألبناء (خاصة البنات) ،بل بلغ
حد منعِ هن من الزواج م���ن أجل مظاهر ال قيمة لها،
أيض���اً َّ
وبعيداً عن مراعاة حاجة الفتاة إلى زوج تَس َعد معه.
وهبط���ت روح اجلهاد ف���ي األمة ،وضعف اإلحس���اس
باملجاهدين.
وأخطر ما نراه:
غلب���ة احلياة املادي���ة على املجتمع كله وعلى الش���باب
خاصة؛ حتى أصبح (موديل) السيارة ،واملوبايل أمراً أساسياً
في معرفة قيم���ة الفرد ،وصار املظهر ال املخبر هو اجلاذب
والهدف ،وس���عى املجتمع لذلك ولو على حس���اب كثير من
القيم واملبادئ.
الصورة ليست قاتمة:
ولكن وس���ط هذا كله جن���د أم ً
ال في بع���ض القنوات
الفضائية ذات التوجه اإلسالمي ،وانتشار اجلمعيات اخليرية
اإلسالمية ،واتس���اع نطاق احملجبات وغير ذلك من مظاهر
التمسك باإلسالم.
قضية فلسطين:
وإذا أخذنا قضية فلس���طني مقياساً ملدى ثقافة الشباب
فس���نجد عجباً في هذا األمر؛ فرغ���م اإلعالم املدوي لهذه
املسألة ،ورغم شدتها وشدة آالمها ترى اآلتي:
 انتش���ار عدم املباالة بني الش���باب في أخطر قضايااألمة ،وهي فلسطني.
 معرفة الكثير من الش���باب لالعبي الكرة في دولته أوغيرها أكثر من معرفته بحقائق بيت املقدس وتاريخه ،وأرض
فلسطني وقادتها وشهدائها.
 عدم اإليجابية أو التفاعل مع هذه القضية اخلطرة.الشباب والثقافة :مشاكل وحلول:
ولعل املدرس���ة أو اجلامعة واملنزل ووسائل اإلعالم لها
دور كبير في نشر الثقافة بنوعيها :الفاسدة والصاحلة ،ولو
وحدثت من وس���ائلها
قامت كل مؤسس���ة بدورها املطلوبَّ ،
موجهة مقنعة لكان لها أثر كبير ،كذلك الدولة
وصارت جاذبة ِّ
واملنظمات العربية واإلسالمية.
إننا عندما نلحظ اآلثار اإليجابية الناجتة عن بعض هذه
املؤسسات س���وف نشعر بكثير من األمل ،خاصة مع السماء
املفتوحة والعالم ال���ذي أصبح كقرية واحدة .وأملنا كبير أن
ير َّد الله مجتمعنا وشبابنا إليه رداً جمي ً
ال.
والله من وراء القصد.
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[ نص شعري ]

ُ
الجميل
طفلي
َ
د .حبيب بن معال املطريي

إل��ى ومي��ض الس��عادة المش��رق ف��ي دني��ا الن��اس ،إل��ى مس��تقبل
األم��ة واس��تثمارها الحقيق��ي ...إل��ى الطف��ل ف��ي موس��مه الثقاف��ي:
ط���ف���ل���ي ...و ُت ْ
األب�����واب
�س��ن��ا
ُ
����رع ل��ل� َّ
����ش َ

���اب
����م� ُّ
����د يف َد ْرب امل���� ُن����ى األس����ب� ُ
و ُت� َ
وع� ْ
���سِ ...
�اب
����ط�����ر ُه ي��ن��س� ُ
وردًا َي����م����ي� ُ

ط��ف��ل��ي ...و َت��ن � َت��ف� ُ
�ض امل��ش��اع��ر يف دم��ي

ت������رح ٌ
وإي��������اب
������ل
يل يف م��������داك
ُ
ُّ
���ع ْ
و ِب ِ
األط���ي���اب
���ر
ُ
���ط���ر َو ْج����ه����ك ُت���ن��� َث ُ

�ل :أ َي���ا ح��ك��اي� َ
طفلي اجل��م��ي� ُ
�ة َب� ْه��ج� َت��ي!

ع��ي��ن��اك ُت ْ
���ش���ع ُ
��وس� ُ
��ه
ِ���ل ل��ل��ن��ه��ا ِر ُش� ُ
��م� َ

������ة م��ك��ن��ون� ٌ
����رف����ك روع� ٌ
�ة
يف َل���� ْث����غ َح ْ

���اب
وهب������ا ال����� َب����� َي� ُ
����ان ق����ص����ي����د ٌة وك����ت� ُ
�����داب
��م ُك��ن�� َه�� َه��ا األه�
َر َس����م� ْ
ُ
��رج� ُ
���ت ُت���ت� ْ

����م ُ
ن���ظ���را ُت َ
ٍ
ل��وح��ة
����ل
���ك ال���ن���ج�ل�ا ُء ْ
أج َ

َع� ُ
َّ
َّ
اخل���ل��ا ُب
ف������رف مج���ا ُل���ه���ا
�����ت
�����ذ َب� ْ

ٌ
ق��ص��ة
س�����ر ال�����ب����راء ِة يف ح���ي���اتِ���ك
ُّ

ال���ف���ؤَاد َم َ
َ
ل���ك ي��ا ص��غ�يري! يف ُ
��ش��اع�� ٌر
��ح� ْ
ف��ل��ئ��ن ض� ِ
ت��ب��س��م ال���ك���ون ال���ذي
��ت
��ك� َ
َّ

ٌ
اب
ظ�����اع�����ن
ال����ق����ل����ب ف���ي���ه���ا
ج��������و ُ
ُ
َّ
����اب
يف خ����اف����ق����ي،
�����ع األح�����ب� ُ
وجت�����م َ
َّ
���اح� ُ
�������اب
���ي األوص�
ُ
جت����ت� ُ
���ه ،وده���� ْت���� ِن����ـ� َ

ول��ئ��ن َب� َ
�ص��ة
��ك��� ْي� َ
�����ر ْت ب���ص���دري ُغ� َّ
��ت َس� َ

َ
��اب
وألن�������ت يف َد ْرب
اهل����ج ِ
ِ
��ي�ر س���ح� ُ

أن�����ت ي���ا ط��ف��ل��ي هنا
س����ر ال���س���ع���اد ِة
َ
ُّ
َ
دن����ي����اي واح� ُ
������ة أُ ْن� ِ
��س���ه���ا
وألن�������ت يف
َ
*

���ص� َّ
���اب
وس���ك���ونُ���ه���ا
���خ� ُ
وه����دي����ره����ا ال� َّ
ُ
*

����س����اب
ره������ا امل���� ْن
ُ
وض�����ي�����اؤه�����ا ومن���ي�� ُ
ع����رب����ي� ٌ
���ة َت� ْ
اآلداب
�����زه������و ِب����� َه�����ا
ُ

ِ
ال��ط��ف��ول��ة يف احل���ي���اة هب��اؤه��ا
م��ع�نى
ال���ط���ف� ُ
��ل يف ه����ذي احل���ي���اة ق��ص��ي��د ٌة
ٌ
ال���ط���ف� ُ
ِ
مه��س��ة
امل���ش���اع���ر
ل���غ���ة
��ل يف
ِ
ال��ط��ف��ل يف َد ْرب احل����ض����ار ِة ش��ع��ل� ٌ
�ة
ال��ط��ف� ُ
ٌ
ل��ي��ث يف غ� ٍ
�د
�ل ِش�� ْب��ل ال���ي���وم...
*

ُ
�ر
س�����ارت ب��ط��ف��ل ال���ي���وم
ع���زم���ة َم��ع��ش� ٍ
�ج
�����م م��ن��ه� ٌ
�����ر َس ُ
يف م����وس� ٍ
���م ل��ل��ط��ف��ل ُي ْ

��ي� ٌ
���ت ُس�������دا ُه س� ِ
��ة
���ج ْ
���واع� ٌ
َ���س َ
��رض� َّ
ن َ
���د َم� ْ
ال����ي����وم ي���ب���دأ م���وس���م ال���ط���ف���ل ال����ذي
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*

ٌ
وردي�����������ة ف���ي���ه���ا األوائ�����������ل ذا ُب��������وا
يف ُ
َّ
��ح ِ
���اب
ال��س��ن��ا
ال���وث ُ
األ ْف������ق َي ْ
��م�� ُل��ه��ا َّ

*

��د َف��� ْت� َ
س���ت���ظ� ُ
��اب
��ل ت���ش���ه� ُ
��ك��� َت��� ْي���ه ه���ض� ُ
*

���م دن���ي���ا ال���ع���ل���وم وط���اب���وا
ط����ا َب� ْ
���ت ِب���� ِه� ْ

����ح�����ف� ٌ
�����أل� َ
ف����ي����ه ت� َّ
وخ����ط����اب
����ل
ُ
�����ق َم� ْ
َ
���س���� ْت� ُ
أث�����واب
���رض����ا
ُ
وك� َ
���ه م���ن ُح��� َل���ل ال� ِّ

ُ
���اب
�����ر َب ْ
ض ِ
�����ت خل��ي��م��ة ح��ف��ل��ه األط����ن� ُ
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[ اإلسالم لعصرنا ]

التدين الف��ردي والتدي��ن اجلماعي
أ .د .جعفر ش��يخ إدريس
jsidris@gmail.com

ٍ
وفالن وفالن .لكن اهلل
فالن
يتكون اجملتمع املسلم كما تتكون سائر اجملتمعات البشرية من
ٌ
أفراد :هم ٌ
 تع��اىل  -يري��د هلؤالء األفراد أن يأتلفوا؛ لتتكون منهم مجاع��ة ،وأن يكونوا «أمة من دون األمم»؛ وهلذافإنه  -سبحانه  -كما شرع هلم شرائع يعملون هبا باعتبارهم أفرادًا ،شرع هلم شرائع جتعل منهم مجاعة
ويعملون هبا باعتبارهم أمة متميزة.

من الشرائع الفردية ما يلتزم به اإلنسان حتى لو وجد نفسه
وحيداً في جزيرة نائية؛ فهو يظل يؤمن بالله  -تعالى  -ومالئكته

وكتبه ورس���له واليوم اآلخ���ر وبالقدر خيره وش���ره ،ويعمل مبا

املسلمون جماعة مسلمة إال بها؛ فتراه غير مهتم مبدى إسالمية
احلكم الذي تحُ َكم به بالده ،وال مبـــدى إس����لــامية اجلمــاعة
أو احل����زب ال����ذي ينتمي إليه ،وترى كثيراً ممن يس����كن منهم

استطاع من أركان اإلسالم؛ فيشهد أن ال إله إال الله وأن محمداً

في ديار الغرب الدميقراطية فرحاً بجعلها له مواطناً كس����ائر
املواطنني؛ ميكن أن ينافس فيها حتى على رئاسة الدولة ،غاف ً
ال

ٍ
جماع���ة ازدادت واجباته
لكن املس���لم إذا وجد نفس���ه في
َّ
البيت إن اس���تطاع إليه سبي ً
ال،
الفردية؛ فهو يز ِّكي مالَه ،ويحج
َ

اخلاصة .وأما الشرائع اجلماعية فإنه ال يستطيع االلتزام بها؛

ألنها تتعارض مع دساتير الدولة ال َعلمانية وقوانينها وأعرافها

بقدر استطاعته؛ فالله  -تعالى  -شرع للمسلمني شرائع جماعية

إن الواجب على املسلمني أن يكونوا جماعة وهم ال يكونون

رس���ول الله ،ويقيم الصالة ،ويصوم رمضان ،بَيْ َد أنه ال يستطيع
أن يؤتي زكا ًة وال أن يحج.

وهو يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ويفعل َّ
كل ما ش���رع الله له

يعملون بها كما يعملون بتلك الشرائع الفردية بقدر استطاعتهم.
وإن كثي����راً من املتدينني في عصرنا  -وال س����يما من تأ َّثر

منهم بالثقافة الغربية  -صـاروا يحصـرون الدين في الشـرائع
الفردية وال يهتمون كثيراً بالش����رائع اجلماعية؛ فترى الواحد
منهم حريصاً على أداء الصالة وحج بيت الله ،بل تراه يس����أل
 مث ًال  -عن تفاصيل نوافل احلج والعمرة ومكروهاتها ،ثم تراه
بعد ذلك غاف ً
ال كل الغفلة عن كثير من الش����رائع التي ال يكون
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عن أنه ال يكون رئيساً إال باعتباره مسلماً يحصر دينه في حياته

وقيمها.

جماعة مسلمة إال إذا عملوا بتلك الشرائع اجلماعية.

وأول ما يجب على املس����لمني ليكونوا جماعة مس����لمة أن

وس����نة رسوله  .#وقد
يكون لهم رأس يبايعونه على كتاب الله ُ
عرف الصحابة الكرام خطورة ه����ذا األمر فاجتمعوا الختيار
خليفة يكون لهم رأس����اً ينتظم ب����ه أم ُرهم حتى قبل أن يدفنوا
رس����ولهم #؛ لق����د عرفوا خطورة هذا األم����ر مبا علموا من
أحاديث رسول الله  #التي منها حديث ابن عمر  -رضي الله

عنه  -عن رسول الله  #قوله« :من مات وليس في عنقه بيعة
مات ميت ًة جاهلية»(  ،واملقص����ود بامليتة اجلاهلية أنها كميتة

س����خروا من كالمك هذا وأنكروه ،لكنه����م ال ينكرون أن يكون

رأس املس����لمني غي َر مسلم .أتدرون ملاذا؟ ألنهم ال ينظرون إلى
املسلمني باعتبارهم جماعة ،بل يرونهم كوماً من األفراد الذين

اجلاهلي��ي�ن؛ (فإنهـم لم يكن لهم إمـ����ام يجمعهم وال جمـاعة
تعصمه����م؛ واللـه  -تعالى  -بع����ث محمداً  #وهداهم به إلى

ال رابط����ة جتمعه����م إال رابطة الوطن الت����ي جتمع بينهم وبني

إذن فمن البدهي أنَّ رأس املس����لمني يجب أن يكون واحداً

ال َعلماني����ة؛ فالذي ينكر ال َعلمانية ثم يقول :إن رأس املس����لمني

قادرين على إزالته بالقوة وج����ب عليهم أن يزيلوه؛ فعن عبادة

إن الذي ينس����اه كثير من الناس ه����و أن ال َعلمانية ال متنع

الطاعة واجلماعة)( .

منه����م ،وإذا حدث أن تأ َّمر عليهم ثم ط����رأ عليه الكفر وكانوا
ابن الصامت  -رضي الله عنه  -قال« :بايعنا رس����ول الله #
َ
واملنشط واملك َره ،وعلى
على السمع والطاعة في العسر واليسر

أث����رة علينا ،وعل����ى أن ال ننازع األمر أهل����ه إال أن تروا كفراً
بواح����اً عندكم من الله  -تعالى  -في����ه برهان ،وعلى أن نقول
باحل����ق أينما كنا ال نخاف في الله لومة الئم»(  .فإذا لم يجز

للمس����لمني أن يس����تمروا حتت إمرة حاكم كان في بداية أمره
مس����لماً ثم طـرأ عليه الكفـر بعـد مبايعتـه؛ فمـن باب أَ ْولَى أن
ال يجوز لهم أن يُح ِّكموا فيهم من كان في أصله كافراً.

لكننا نس����مع في أيامنا هذه من يقول (باسم اإلسالم) :إن
رأس الدولة املسلمة ميكن أن يكون شخصاً غير مسلم؛ ولذلك
فال بأس من أن يترشح للحصول على هذا املنصب.

إن من أغرب احلجج التي س���معتها لتسويغ هذه الدعوى أن

هذا في احلقيقة لن يكون .لقد سمعت مثل هذا الكالم من سنني

طويل���ة .وكنت أق���ول إلخواننا في الرد على مث���ل هذا التحايل:
أإذا ظننت بإنس���ان ظناً حسناً وأنه لن يشرب اخلمر مهما أُغرِ ي
بش���ربها؛ فهل يجوز لك أن تقول :إنه يجوز له أن يش���ربها؟ إنك
تكون بهذا القول كافراً؛ ألنك أبحت شيئاً ح َّرمه الله ،سواء علمت

لكن هذا هو عني
سائر املواطنني من أصحاب العقائد األخرىَّ .
ميكن أن يكون غير مسلم يناقض نفسه.

مجالسها التشريعية من األخذ ببعض التشريعات الدينية ،إمنا
���ن باعتبارها ديناً؛ فحتى لو سنَّت الدولة قوانني،
متنع أن ت َُس� َّ

مثـل منـع الربا أو ش����ـرائع األحوال الشخصية فإن هذا وحده
ال يخرجها عن َعلمانيتها؛ كما أنه ال يجعلها دولة مسلمة ما دام
هـذا األخـذ ليـس مبنيـاً على مبـدأ يُلْزِ م الـدولة باإلسالم وأن
ال تخالف شيئاً من أحكامه ما استطاعت إلى ذلك سبي ً
ال.

ثم إذا جاز أن يكون رأس الدولة غير مسلم ،فمن باب أَ ْولَى

أن يجوز انتخاب غير املسلمني للمجالس التشريعية .لكن هذا
س����يؤكد كو َن الدولة دولة َعلمانية .إنه ال ميكن أن تكون الدولة

إسالمية ويكون املشاركون في إصدار قوانينها غير مسلمني.

كي����ف يكون األم����ر إذا كان في البلد مواطن����ون من غير

املسلمني؟

إذا كان ه����ؤالء املواطنون أقليات ضئيلة موزعة في الوطن

كله ،فإنهم يعا َملون معا َملة األقليات اإلسالمية في البالد الغربية
ال َعلمانية؛ أعني :أنهم ال يُك َرهون على اعتناق اإلس��ل�ام ،لكنهم
يخضعون للقانون العام ال بصفته ديناً ،بل بصفته قانون البالد.
وأم���ا إذا كان عددهم كبيراً وكانت له���م أرض خاصة بهم،

أنه س���يقع أو لم تعلم .وكنت أقول لهمِ :ل َم تظنون أن املسلمني لن
ينتخبوا شخصاً غير مس���لم؟ إنهم ال يفعلون ذلك ألنهم يعتقدون

ذاتي في نطاق
ف�ل�ا مانع من أن يخ َّيروا بني أن يك���ون لهم حك ٌم ٌّ

لهم باسم اإلس�ل�ام :إن هذا األمر جائز فما الذي مينعهم من أن

فإن األمر معهم يكون بالتشاور والتخيير .فإذا أرادو االنفصال

أن���ه أمر غير جائز ،بل رمبا ع���رف بعضهم أنه كفر؛ فإذا ما قلنا
ينتخبوه ،وال س���يما إذا زين لهم أنه س���تكون في انتخابه مصال ُح
دنيوية كرضا الدول الغربية عن بلدهم واستعدادها ملساعدتهم؟

وكانوا ينتمون إلى معتقدات مختلفة كما هو احلال في السودان،
الدولة الواحدة وبني أن ينفصلوا ويك ِّونوا دولتهم اخلاصة بهم( ؛

والعيش في بلدهم املس����تقل فلهم ذلك ،وإن أرادوا أن يعيشوا
مع املس����لمني في وطن واحد ويكون لهم نوع من احلكم الذاتي

يدعون مث����ل هذه الدع����اوى :إن رئيس
إذا قل� َ
���ت للذين َّ
جماعة س����لفية ميكن أن يكون صوفي����اً مبتدعاً أو العكس ،أو

الدينية والدنيوية.

(  رواه مسلم.
السنة النبوية.
منهاج
(  ابن تيمية:
ُّ
(  رواه البخاري ومسلم.

(  من األخطاء التي شاعت في وسائل اإلعالم (اإلسالمي منها وغير اإلسالمي) :أن
غالبية املواطنني في جنوب السودان هم من النصارى ،لكن احلقيقة أن غالبيتهم تنتمي
إلى أديان محلية ،وأن نسبة النصارى فيهم ال تزيد على نسبة املسلمني.

أن داعية إلى الشيوعية ميكن أن يكون رئيس حزب دميقراطي

فلهم ذلك إذا رأى املس����لمون أنه ال يتض����ارب مع مصاحلهم
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[ معركة النص ]

ويبقى الداء ...ما بقي (الوهن)!
ف��ه��د ب���ن ص����احل ال��ع��ج�لان
fsalehajlan@hotmail.com

مييل بعض اإلس�لاميني الفضالء إىل تصوير (تطبيق الش��ريعة) يف النظام اإلس�لامي مب��ا يتوافق مع كيفية
تطبيق القوانني يف الن ُ
ُّظم السياسية املعاصرة؛ وذلك من خالل أن يتفق الناس باختيارهم على دستو ٍر للحكم قد
ُ
مواد هذا الدستور؛ وهو ما يكفل عدم خمالفة أي
وافقت
(أغلبية) الناس على إدراج (الش��ريعة اإلسالمية) ضمن ِّ
قانون داخلي لنظام هذا الدستور.
مخرج لهذا
ولو وقف األمر عند هذا احل ِّد ألمكن إيجاد
ٍ
التخري����ج يه َّون فيه من أمر هذا اخل��ل�اف؛ غير أنَّ محاولة
تكييف تطبيق الش����ريعة مبا يتالءم مع النظام الدميقراطي
املعاصر جعل تطبي َق الشريعة ليس إال ما َّدة من موا ِّد الدستور
يج����ري عليها م����ا يجري على أي ما َّدة أخ����رى :من إمكانية
احلذف والتعديل والتقييد ،ومن كون املشروعية والق َّوة فيها
تعتمد على كونها رغبة الناس وإرادتهم ،ال على كونها شريعة
رب العاملني.
من ِّ
ومن الصراحة املهمة التي ال بد أن يحتملها منَّا (إخوتنا
الك����رام) أن نقول :إنَّ مثل ه����ذا التخريج هو من قبيل (لَ ِّي)
الشريعة ،و(تطويع) أحكامها مبا يجعلها متالئمة مع الثقافة
زمن مضى حاضراً
الغربية املعاصرة .ولئن كان التطويع في ٍ
بقوة في قضايا (املعجزات) و (األمور الغيبية)؛ لتعا ُر ِضها مع
املنهج املادي الغربي فإن أعراض هذا الوهن قد انتقلت إلى
جهة أخرى من خالل تطويع األحكام الش����رعية ،بل الشريعة
كلِّه����ا مبا يتوافق مع س����طوة الثقافة الغربي����ة املعاصرة في
قضايا احلقوق واحلريات املدنية.
إنَّ ه����ذا التفس����ير  -وإن صدر عن فض��ل�اء  -إال أنه
مناقض للش����ريعة ومعارض ألصولها؛ فلي����س لنا ِخيار في
تطبيق اإلس��ل�ام حتى ننتظر رأي أقل َّية أو أكثرية فيه؛ َف َمن
يرفض اإلس��ل�ام خار ٌج عن دائرته ،ولن تك����ون أحكام ديننا
مهجهم ودماءهم
متوقف����ة على إرادته؛ وقد بذل الصحاب����ة َ
في سبيل فتح البالد لنش����ر اإلسالم ،ولم تتوقف الفتوحات
ف����ي يوم من الدهر ملعرف����ة رأي الناس ،وهل يقبلون بدخول
جيوش اإلسالم أم ال؟ بل إن علماء اإلسالم متفقون على أن
الطائفة التي متتنع عن حكم شرعي واحد فإنها تقاتَل حتى
38
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تلتزم باإلس��ل�ام( ؛ فلم يكن ألي طائفة ِخيار في تَ ْرك ُح ْكم
شرعي واحد؛ ولو اتفقت عليه كلُّها ،وسياق الدالئل الشرعية
التصور يطول.
في بطالن هذا
ُّ
إنَّ مثل هذا التخري����ج  -وإن بدا متالئماً بعض الوقت،
ومقنعاً لبعض املخالفني  -إال أنَّ له أثراً سلبياً با ِل َغ السوء في
إثخانه باألحكام الشرع َّية وتهوين قدرها في قلوب املسلمني،
وذلك من جهات عديدة ،من أبرزها:
أو ً
ال :أن الش����ريعة حني حتكم الناس على هذا التفسير،

احلي القيوم،
رب العاملني وإرادة من
فليس لكونها شريعة من ِّ
ِّ
وإمنا مس����تَنَ ُد ذلك كونُها رغبة الناس وإرادتهم؛ فالواجبات
الشرعية :من إقامة الش����عائر ،ورفض اخلمور ،والفواحش،
والربا ،ال تَستمِ ُّد سلطتها من كونها أمراً شرع ّياً بل من خالل
رضا الناس ورغبتهم؛ وهذا هو تفسير آلية عمل الدستور في
النظم السياس����ية املعاصرة ،وفي هذا من تهوين األحكام ما
يه ُّز ضمير أي ِّ
معظم لنصوص الشريعة.

ثاني��ًا :إذا كانت الشريعة إمنا حتكم إلرادة األكثرية في
الدستور ،فبإمكانهم أن يرفضوها من خالل الطريقة نفسها؛
فالدس����تور ليس ش����أناً جامداً ال يتغ َّير ،بل هو قابل للتغيير
ٍ
وحينئذ سيكون بقاء الشريعة في النظام اإلسالمي
والتعديل،
مرتبطاً برضا األكثرية من الناس وإرادتهم وليست أمراً ثابتاً
وضرور ّياً ،وهذه ه َّوة مهولة في أساس هذا التفسير قد دافع
عنه����ا أصحابها بأنَّ إجراءات تعديل الدس����تور تبدو معقَّدة
وطويلة بعض الش����يء وال ميكن للناس أن يتفقوا على تغيير
مادة تطبيق الشريعة.
(  قد حكى اإلجماع في هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية في مواضع متف ِّرقة من الفتاوى،
انظر.557 - 545- 510 - 468 - 356 /28 :

واجل����واب عن����ه أن يق����ال :إن مجرد الق����ول بأن حكم
الشريعة مما ميكن أن يعاد النظر فيه هو جرمية ال تحُ تَ َمل؛
���لم في الش����ريعة أن يختار في أي حكم شرعي.
فليس ملس� ٍ
���ن َوال ُم ْؤ ِم َنةٍ إذَا َق َضى ال َّل ُه
{و َما كَ انَ ِل ُـم ْؤ ِم ٍ
يق����ول الله  -تعالى َ :-
َو َر ُسو ُل ُه َأ ْم ًرا َأن َي ُكونَ َل ُه ُم ال ِ
ْـخ َي َر ُة ِم ْن َأ ْمرِ ِه ْم َو َمن َي ْع ِص ال َّل َه َو َر ُسو َل ُه َفق َْد
َض َّ
���ل َضال ًال ُّمبِي ًنا} [األح���زاب]٣٦ :؛ فكيف يكون له اخليار في
ترك الشريعة بأكملها؟ فليس ألي مؤمن أحقية اختيار احلكم
الش����رعي حتى ولو كان سيختار اإلس��ل�ام؛ ألن إميانه بالله
يجعله منقاداً ومختاراً ألوامر الله.
(إقرار) بجواز تغيير
فامليثاق بهذه الطريقة قائم عل����ى
ٍ
الش����ريعة إن أراد الناس ذلك ،وهذا ش����رط باطل وشنيع.
وحت����ى لو كان مثل هذا بعيداً ،فالدخول في العقود الدنيوية
احمل َّرمة باطل لتض ُّمنه رضاً مبح َّرم؛ فكيف حني يكون العقد
ُم ِجيزاً لتعطيل الشريعة بأكملها؟

نص الدستور على احلكم بالشريعة يحتاج
خامس��ًا :إن َّ
إلى تفسير وإيضاح ،وقد يتطلَّب تقييداً وبياناً ،وواقع كثير من
النظم السياسية املعاصرة أن تفسير ذلك يرجع إلى املجالس
َ
املنتخ َبة ،وحينها س����يكون مرجعنا في تفس����ير
البرملاني����ة
األحكام الشرعية وحتديد ما يوافق الدليل مما يعارضه إلى
األشخاص الذين يختارهم الناس إلدارة شؤون حياتهم ولو لم
ٍ
وحينئذ فمن املمكن أن يمُ َ َّد
يكونوا من املتخصصني والفقهاء،
الشراع لكثير من احمل َّرمات من خالل هذه الب َّوابة.
سادس��ًا :إذا كان تطبيق الش����ريعة راجعاً إلرادة الناس،

رابع��ًا :أن أحكام الش����ريعة وأصولها تك����ون محترمة
ملجيئها في الدستور؛ فاحترامها وتقديرها من احترام وتقدير
الدستور؛ فهي من جنس املوا ِّد والقوانني املنصوص عليها في
الدساتير مما هو من شؤون اإلدارة واملعيشة احلياتية؛ فليس
لها من الق َّوة واخلصوصية شيء يذكر ،واحلديث عن مكانتها
و َقدْرِ ه����ا إمنا يكون بن����ا ًء على تعظيمنا للدس����تور؛ فعظمة

تصادم ش����هوات الناس هو مِ ْن استلهام روح الدستور ،وحينها
لن يُتَع َّرض ألصل الشريعة بالتغيير؛ وإمنا سينال التغيير جزءاً
كبيراً من أحكامه����ا؛ لتتالءم مع الذائقة املعاصرة في حريات
االعتقاد ،والدعوة ،وإقامة الشعائر ،واملساواة املطلقة والتخفُّف
من أحكام اإللزام واملنع ،وأما َح ُّد الر َّدة املج َمع عليه ،فلهم معه
أمور سأعود إليها في مقالة قادمة بإذن الله.
لقد كان حر ّياً بأولئك الفضالء أن يكون تعظيمهم للشريعة
وتطبيق أحكامها أعظم في نفوسهم من ضمان مجيء احلكم
باإلسالم على َو ْفقِ النظريات السياسية الغربية ،وبإمكانهم أن
يقرروا التحاكم إلى الدساتير مع جعل الشريعة سلط ًة ُعل َيا فوق
ض ُع ما يريدون في الدساتير،
الدساتير؛ فيكون إلرادة الناس َو ْ
وتكون الشريعة وأحكامها فوق هذه الدساتير وحاكمة عليها،
وهي سياسة موجودة حتى في النظم السياسية املعاصرة التي
تق ِّرر حقَّ األغلبية في اختيار النظام السياسي الذي يريدون،
لك ْن ثَ َّم أصول وقيم في حقوق اإلنس���ان وحرياته وفي تطبيق
الدميقراطية ،ترفض أن يقوم أي دستور على معارضته؛ فمن
املرفوض متاماً في الثقاف���ة الدميقراطية املعاصرة أن يقوم
دستور على انتهاك أي حقٍّ من حقوق اإلنسان أو حرياته على
َو ْفقِ املعيار الغربي.
فهل يكون َق ْد ُر اإلسالم في قلوب أتباعه دون َقدْرِ حقوق
اإلنسان لدى أولئك الغربيني؟

ثالثًا :حني ترفـض األكثرية تطبيـق حكم اإلس��ل�ام فإن
هـذا التفس����ـير يحتـرم لهـذه األكثـرية إرادتها ويس����لِّـم لها
ما تريد ،وهذا الزم ش����ـنيع يتحاشـى كثيـرون احلـديث عنه؛
وإن كان ق����د التـزم به آخرون؛ فجعلـوا النظـام السياس����ي
اإلس��ل�امي بهذا يقوم على اعتبار أق����وام قد حكم الله على
من فعل دون فعلهم بالكفر؛ فمن يس����تنكف عن التحاكم إلى
بنص القـرآن؛ فكيـف مبـن يرفـض الشـريعة
الشريعة كافر ِّ
َّ
َّ
ُ
ُ
{و َمن ل ْم َي ْحكم بمِ َا َأن��� َزلَ الل ُه َفأ ْو َل ِئ َك ُه ُم
كلهـ����ا؟ يقول  -تعالى َ :-
ال َْكا ِف ُرونَ } [املائدة.]٤٤ :
وق���د يقال هنا :إن األكثرية إذا رفضت احلكم بالش���ريعة
ف�ل�ا يكون بإمكانك أن حتكم بالش���ريعة؟ وجوابه :أن الواجب
متعلِّق بالقدرة واالستطاعة ،فإذا لم يتمكن املسلمون من احلكم
بالشريعة فهم معذورون ،وهو شيء خارج عن موضوعنا؛ غير
أن أصحاب هذا التفسير يرفضون احلكم بالشريعة على خالف
رغبة األكثرية؛ ألنَّ ه���ذا ينافي حرية االعتقاد وحقَّ االختيار،
ويؤس���س للنزاع واخلالف ،وهو ما يعني أن حديثهم متجه إلى
تطبيق الشريعة في وضع االس���تطاعة والقدرة ،فلما اعتُرِ ض
عليهم بخطورة مثل هذا الرأي استدلوا بوضع الضرورة!

الشريعة تابعة لعظمة الدستور ال العكس.

فباإلمكان تفس����ير الش����ريعة والتخفُّف من بع����ض أحكامها
مراعاة إلرادة الناس التي كانت الس����بب في احلكم بالشريعة؛
َفتَ���� ْرك بعض أحكام الش����ريعة والتخفُّف م����ن قوانينها التي
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[ مؤتمرات ]

رفض التدخل األجنبي

والتأكيد على سيادة الدول وخصوصياتها
ِ
اتفاقي�ات ومؤتمرات المرأة
أول مؤتمر إسلامي يناقش
وأثرها على العالم اإلسالمي.
الدولية َ
امل�����ن�����ام�����ة  -ع�����م�����رو ت���وف���ي���ق

ُعقِ َد في العاصمة البحرينية

ناق���ش مجموعة مح���اور تدور

إس�ل�امي
مؤمتر
(املنام���ة) أول
ٍ
ٍّ
ناقـ���ش االتفاقيـ���ات الدولية

ومس���تقبلها ،وأثرِ ها على الدول

وتأثيرها على العالـم اإلسالمي

واملؤسسات الدينية والقانونية في

واملـؤمتـ���رات املتعلق���ة باملرأة

فـي الفتـ���رة ما ب�ي�ن  28ربيع
اآلخر إل���ى  1جم���ادى األُولَى

حول نشأة مثل هذه االتفاقيات
اإلسالمية ،ودورِ وسائل اإلعالم
التصدي ملثل هذه االتفاقيات.
وق���د ُقدِّمت في املؤمتر 14

1431ه���ـ املوافق لـ 13 :إلى 15

عمل ،وش���هد ثالث ُو َر ِش
ورق َة ٍ
ٍ
مقد َمة
عمل ،وثالث
محاضراتَّ ،

ومؤمترات املرأة الدولية وأث ُرها
ُ
عل���ى العالم اإلس�ل�امي» مرك ُز

ناقشت آثار تطبيقات االتفاقيات

أبريل 2010م.
وقد َّ
«اتفاقيات
نظ���م مؤمت َر
ُ

باحثات لدراسات املرأة بالتعاون

م���ن مفكري���ن ومتخصص�ي�ن،

الدولية على خمس دول عربية،
هي( :مصر ،والسودان ،واليمن،

مع جمعية مو َّدة للعالقات األس���رية ،حتت رعاية سم ِّو الشيخ

واملغرب ،واألردن) ،وكيفية التصدي آلثارها السلبية.

اإلسالمية في البحرين.

املجلس األعلى للش���ؤون اإلسالمية بالبحرين) خالل افتتاحه

(عبد الله بن خالد آل خليفة) رئيس املجلس األعلى للش���ؤون

وقد أكد الش���يخ عب���د الله بن خال���د آل خليفة (رئيس

وقد ح���اول املؤمتر البحثَ في إمكانية توظيف املؤمترات

متمسكة بأخالقها
للمؤمتر ،على أن املرأة املس���لمة ما زالت
ِّ

صيانة املجتمعات املس���لمة من آثارها السلبية ،مبشاركة عدد

اآلون���ة األخيرة ،وأكد كذلك على أن املرأة املس���لمة لن تتأثر

الدولية مبا يعود على الدول اإلس�ل�امية باخلير ،والعمل على

كبير من العلماء والباحثني واملهتمني من  12دولة عربية؛ حيث
40
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ودينها في مواجهة الواقع اجلديد الذي طرأ على األمة خالل
باالتفاقيات أو املؤمترات التي تخالف في مطالباتها الشريعة

أوصى البيان اخلتامي للمؤمتر بالتأكيد على االلتزام باملرجعية اإلسالمية في التعامل مع قضايا املرأة ومطالبها ومشكالتها
اإلسالمية ،مضيفاً« :كنا ننتظر إقامة مثل هذا املؤمتر اخلاص

االتفاقيات واملواثيق الدولية.

اإلسالمية الغراء ،بحضور نخبة من العلماء واملفكرين ،ونتمنى

وتعزيزها و َرف ِْع مس����توى الوعي لدى فئ����ات املجتمع  ،كما تُ ْعنَى

باملرأة للعمل على االرتقاء بحقوقها َو ْف َق ما دعت إليه الشريعة

ص ُّب ف���ي صالح املرأة
خ���روج املؤمتر بتوصي���ات لها تأثير يَ ُ
واملجتمعات العربية واإلسالمية».

ودعا إلى إنشاء مؤسس����ات أهلية للحفاظ على هوية األمة

(هذه املؤسس����ات) بتشخيص املشكالت التي تواجه املرأة وتعمل
على َحلِّها ،وإنش����اءِ املراكز العلمية والبحثية التي تُ ْعنَى بدراسة

وأوصى البيان اخلتامي للمؤمت���ر بالتأكيد على االلتزام

صدِ
واقع ا مل����رأة واملؤمترات الدولية التي تُ ْعقَد م����ن أجلهاَ ،و َر ْ

ومش���كالتها ،ودعوة حكومات الدول اإلسالمية واملفكرين إلى

والعمل على وضع اخلطط املس����تقبلية التي تنهض بها وتدفعها

باملرجعية اإلس�ل�امية في التعامل مع قضايا املرأة ومطالبها

االعتزاز بهوية األمة ،وصياغة مد َّو ٍ
نات لألس���رة واملرأة َو ْف َق

كل التغيرات (الثقافي����ة واالجتماعية والقانونية) املتعلقة باملرأة

للمشاركة الفاعلة.

الشريعة اإلسالمية وتعديل ما يناقضها.
وش���دد أيضاً عل���ى رفض التدخل األجنب���ي في قضايا
َّ

للتصدي للدعوات األممية التي تستهدف وجود األمة حاضراً

وخصوصيات الش���عوب في احلفاظ على هويتها ،كما رفض

وتوجيه الباحثني لنقد االتفاقيات واملؤمترات الدولية ،وتنمية

املرأة واألس���رة في الدول اإلسالمية ،وأكد على سيادة الدول
كافة االتفاقيات واملواثيق التي تخالف الش���ريعة اإلسالمية،

وال تتفق مع فطرة املرأة ،أو تهدف إلى إلغاء الفوارق الفطرية
بني الرجل واملرأة ،أو تهدِّد كِ يان األسرة.

ودعا احلكومات اإلسالمية ومؤسسات املجتمع املدني إلى

تفعيل املادة  26من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز
ضد املرأة «الس���يداو» ،التي متنح األطراف املو ِّقعة عليها حق

إعادة النظر في االتفاقية.

وشدد البيان على ضرورة إصدار وثيقة إسالمية حلقوق

املعدة
املرأة وواجباتها في اإلسالم ،ويُستفاد فيها من الوثيقة
َّ
من قِ َبل مركز باحثات لدراسات املرأة ،داعياً إلى تشكيل جت ُّم ٍع
للمنظمات واجلمعي���ات األهلية ،والش���خصيات االعتبارية؛
بهدف توحيد الرؤى ،وتنس���يق جهود املتخصصني في قضايا
األسرة واملرأة.

بيان إلى هيئة األمم املتحدة واملنظمات
ودعا إل���ى توجيه ٍ

الدولية؛ الحترام خصوصية الش���عوب والتحذير من خطورة
إكراه الشعوب على تطبيق ما يخالف معتقداتها وهو َّياتها.

اإليجابي في تبنِّي قضايا
ون َّبه إلى ضرورة اإلسهام الفاعل
ِّ

املرأة املسلمة وحقوقها الشرعية ،و َرف ِْع الظلم عنها ،وتصحيح

املفاهيم املغلوطة في الع���ادات والتقاليد االجتماعية ،ودعوة

املؤسس���ات املتخصصة في العالم اإلس�ل�امي إلى إبراز قيم
اإلسالم االجتماعية واألسرية وتقدميها للعالم ،كما أكد على
دور املؤسسات الشرعية ،كمؤسسات الفتوى واملجامع الفقيهة
في العالم اإلس�ل�امي ف���ي بيان حكم الش���رع في مضامني

كما دع���ا إلى مخاطبة اجلامعات في العالم اإلس�ل�امي

ومستقب ً
ال؛ وذلك بدراس���ة قضايا املرأة في أبحاثهم العلمية،

الوعي بني الدعاة ،والتربويني ،واإلعالميني ،وأهل الرأي بواقع
االتفاقيات واملؤمترات الدولية املتعلقة باملرأة ،وح ِّثهم على أن
تكون ضمن أطروحاتهم بشكل دائم ،والتأكيد على دور اإلعالم

في ترسيخ هوية املرأة املسلمة والدفاع عن قيمها.

وشكر املؤمتر جهو َد املنظمات اإلس�ل�امية ،ومنها جهود
اللجنة اإلس�ل�امية العاملية للم���رأة والطفل في إصدار ميثاق
األسرة في اإلس�ل�ام ،موضحاً أهمية التواصل مع املؤسسات

واملنظمات املناهضة ملؤمت���رات واتفاقيات املرأة الدولية على
الصعيدين (احمللي والعاملي).

وأوصى بضرورة َعقْ���د املؤمتر وما ينبثق عنه من ندوات

و ُو َرش عمل بش���كل دوري في عدد من دول العالم اإلسالمي،

وتشكيل جلنة ملتابعة التوصيات وتفعيلها.

وخالل اجللس���ة االفتتاحية للمؤمتر ،قال الدكتور عادل

احلسن احلمد (رئيس املؤمتر ومدير جمعية مو َّدة بالبحرين):
«إن املؤمتر يس���تهدف التعامل مع مقررات املؤمترات األممية
والدولية من خالل توضيح الرؤية الشرعية في هذه املقررات؛

بهدف االستفادة منها ومواجهة ما ال يتوافق معنا».

من جه���ة أخرى ق���ال الدكتور فؤاد عب���د الكرمي مدير

مرك���ز باحثات لدراس���ات املرأة واألمني الع���ام للمؤمتر :إن

املؤمتر يهدف إلى إطالع العلماء واملفكرين واملهتمني بش���أن
األس���رة املس���لمة على خطورة هذه االتفاقيات واملؤمترات،
والتوصل إلى بعض الوس���ائل العملية املناس���بة لدراسة هذه

املؤمترات ،والتواصل مع الباحثني واملهتمني بش���أن املرأة في
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العالم اإلس�ل�امي ،والكشف عن األضرار الكبيرة التي متثلها

التوظي���ف اإليجابي لهذه الق���رارات واملؤمترات الدولية؛ مبا

في نش���ر ثقافة أصحابها وواضعيها مس���تهدِ فة اس���تبدال

االجتماعية والتربوية والتعليمية ومؤسسات الثقافة واإلعالم

التوصيات التي ص���درت عن العديد من مؤمترات املرأة التي
نُ ِّظ َمت حتت مظلة األمم املتحدة على األسرة املسلمة.
وحتدث أيضاً عن اجلهود التي تبذلها املؤسسات الدولية

بعض أحكام األس���رة في بعض البلدان اإلسالمية والعربية،
مش���يراً إلى انتشار عدد من األمراض التي تفشت في العالم

يحقق اخلير ملجتمعاتنا املس���لمة ،ودو َر املؤسسات الشرعية
واحلقوقية والقانونية في هذا التوظيف واملعاجلة.
وفي اليوم الثالثُ :قدِّمت أوراق عمل حول واجب املؤسسات

صصت جلسة خاصة ملناقشة
في مواجهة هذه املؤمترات .وخُ ِّ
وثيقة عن املرأة املسلمة (حقوقها وواجباتها).

من أفكار املؤمتر:

اإلس�ل�امي ،والتي كانت محصورة ف���ي دول الغرب ،ولكنها
زحفت مؤخراً إلى ديار املس���لمني ،مثل :الشذوذ واالغتصاب

لق���د ُطرِ ح ف���ي محاض���رات املؤمت���رات وأوراق عمله

وأكد الدكتور فؤاد كذلك على أن هذه املس���تجدات دعت

والتوصي���ات املهمة في س���بيل املعاجلة الواعي���ة آلثار هذه

والتفكك األسري ...وغيرها من األمراض.

إل���ى ضرورة وجوب التعامل معها بكل جدية ،وخاصة أن تلك
التغي���رات بدت مصحوب��� ًة بضغوط على بع���ض احلكومات
فريق من املتأثرين بهذه األفكار في
اإلس�ل�امية ومدعوم ًة من ٍ

الدول العربية واإلسالمية.

وقد ابتدئت أعمال املؤمتر مبحاضرة ثالثية ،بدأها الشيخ

الدكتور ناصر بن سليمان العمر باحلديث عن( :ماذا يريدون من
املرأة؟) ،ثم الدكتور عادل احلمد في( :ماذا نريد من املرأة؟) ،ثم

الدكتورة أميمة اجلالهمة في( :ماذا تريد املرأة؟).

ثم ُعقِ َدت جلسة عن (اتفاقيات ومؤمترات املرأة :النشأة
واإلل���زام) حتدثت فيه الدكتورة نورة الس���عد ،والدكتور فؤاد
العبد الكرمي ،والدكتورة نهى قاطرجي.

وفي اليوم الثاني من املؤمتر ُعقِ َدت جلسة تناولت آثار هذه

املؤمترات على ٍ
عدد من بلدان العالم اإلسالمي ،وهي( :األردن،
وع َر َ
ضت للتجارب التي
واملغرب ،واليمن ،والسودان ،ومصر)َ ،

قامت في هذه الدول ملواجهة مثل هذه املؤمترات.

وفي مداخالت املش���اركني عد ٌد كبير من املش���اريع واألفكار
املؤمترات ،ومن هذه األفكار:

 - 1أهمي���ة العناية باجلانب اإليجابي في هذه املؤمترات

وتوظيفه مبا يفيد مجتمعاتنا اإلس�ل�امية ،مع مراعاة أن هذه

اجلوانب اإليجابي���ة مع كثرتها في هذه املؤمترات إال أنَّ هذه
ِ
ِ
وتالحق
حتاس���ب
االتفاقي���ات ال حترص عليها كثيراً ،وإمنا
وتتابِ���ع القضايا الس���لبية املنافية للش���رع والفطرة والعقل:

كالشذوذ والفواحش واإلجهاض.

 - 2أن املؤمت���رات الدولية ترفع من س���قف مطالبها في

العالم اإلس�ل�امي حتى يتحفَّظ على بعضها ويستسلم للبقية،

مع أن هذه املؤمترات ل���م تكن تريد تطبيق كل هذه املطالب؛
وإمنـا كـان َر ْف ُع س���ـقف املطـالب؛ ليضمنوا حتقيق مطالبهم

وال تكون خاضعة لضغط االعتراض.

 - 3التركيز على أهمية عناية أعضاء الهيئات التشريعية

في العالم اإلسالمي مبوضوع االتفاقيات الدولية ضد املرأة؛
دفاع أ َّو ٍل عن حقوق املرأة الش���رعية والفطرية
ليكونوا خط ٍ

عدة جلسات نقاش وحوار بني أعضاء املؤمتر
كما ُعقِ د بعد ذلك َّ

ضد االعتداء عليه���ا من خالل تغيير القوانني مبا يتوافق مع

مؤمتراتهم ،والوسائل الفاعلة لصيانة املجتمعات املسلمة من تأثير
تلك الشبهات ،أو التأ ُّثر السلبي بقرارات واتفاقيات هذه املؤمترات

 - 4أن الوالي���ات املتحدة األمريكية لم تو ِّقع على اتفاقية

حول كيفية مواجهة الشبهات التي يثيرها أعداء املرأة املسلمة في

ض لبعض التجارب الناجحة ملواجهة هذه
بش����كل عام ،وجرى َع ْر ٌ

مفصلة عن
املؤمترات .وأعدت املهندسة كاميليا حلمي ورشة ٍ
عمل َّ
ٍ
قابلة للتنفيذ
مشاريع بناءٍ وتصدٍّ

كما بحث املؤمتر في جلس���ة أخ���رى موضوع (التوظيف
ووس���ائل املواجهة)؛ حيث تناولت في���ه أورا ُق العمل إمكاني َة
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هذه املؤمترات.

الس���يداو التي هي حاضنة هذه االتفاقيات واملؤمترات بسبب

أن الكوجن���رس األمريكي يرفض تعديل األحوال الش���خصية
بنا ًء على أمر خارج عن الدستور األمريكي ،ويعتبر هذا تدخُّ ً
ال

وانتهاكاً لسيادته.

 - 5أهمية املشاركة واحلضور في هذه املؤمترات من قِ َبل
املنظمات والهيئات اإلس�ل�امية؛ ليكون صوتها عالياً في هذه
َ
ورفضها املشاركة سيُمأل
املؤمترات ،وأن غياب هذه املنظمات

فرا ُغه مبنظمات نسوية متطرفة تزيد من مطالبها وضراوة إفسادها للمرأة ،مع أهمية أن

تكون املشاركة إيجابية واثقة ،وليست دفاعية تبريرية.

 - 6أن احلديث عن ضمان حقوق املرأة في اإلس�ل�ام ال يكفي ما دامت املرأة تعاني

التزام بأحكام اإلسالم في التعامل مع املرأة ،وأن التقصير في رعاية
واقعي وعدم
ظلم
من ٍ
ٍ
ٍّ

حقوق املرأة الشرعية مما ميهد الطريق ملرور مخططات أعداء املرأة.
 - 7أن شناعة قرارات هذه املؤمترات ال يص ُّح أن يكون مس ِّوغاً للتهاون بها؛ فقد كان

طرح ما تريده هذه املؤمترات يُع ُّد أمراً غريباً قبل سنوات ثم أصبح كثير من مفاهيم هذه
املؤمترات ينا َقش في الصحف واإلعالم بشكل مستمر.
 - 8أن ه���ذه املؤمترات ر َّكزت على حقوق امل���رأة ،وأغفلت جانب واجباتها؛ فاحلقوق

تقابَل بالواجبات ،وال تكتمل إال بها.

 - 9أن هيئ���ة األمم تضغ���ط على الدول بكل ما ميكن لتطبي���ق هذه القرارات ،حتى

وصل احلال إلى ممارسة الضغط االقتصادي؛ بحيث تكون القروض واملساعدات احلياتية
مرهون ًة بشرط االلتزام بتطبيق هذه االتفاقيات.
 - 10خطورة اخلالف الفقهي املتهاون ،وس���يل الفتاوى غير املنضبط ،ك ُّل ذلك يهيئ

البيئة املناسبة لتطبيق قرارات هذه االتفاقيات.

من مميزات املؤمتر:

متيز املؤمتر جبوانب قوة كثرية ،من أمهها:
أو ً
املقدمة كتبها متخصصون في موضوع املؤمتر؛ ولهذا كان التميز
ال :جمي���ع األوراق
َّ

العلمي ِس َمة بارزة ،مؤثرة في املؤمتر.

ثانيًا :شارك في املؤمتر كثي ٌر من املتخصصني واملتخصصات الذين حضروا كثيراً من

املؤمترات الدولية التي تعقدها األمم املتحدة؛ فهم يتكلمون بعلم وإدراك.
ثالثًا :ش���ارك في املؤمتر ش���خصيات علمية وفكرية  -رجاالً ونسا ًء  -من  12دولة
ٍ
عميقة ،ورؤى واسعةِ األفق.
عربية؛ وهو ما أثرى املؤمتر بتجارب ِخص َبة ،وحوارات جا َّدة

رابع��ًا :كان للمش���اركات النس���ائية نصيب كبير في أوراق املؤمت���ر ،وفي املداخالت

إيجابي محمو ٌد؛ فوعي املرأة بالتحديات التي
صدى
واحلوارات ،وقد كان لهذه املشاركات
ً
ٌّ

تواجهها من أهم اخلطوات العملية للتدافع احلضاري.

خامس��ًا :سمحت ُو َرش العمل مبزيد من احلوار الفكري اجلاد ،وركزت على اجلوانب العملية

وامليدانية؛ وهو ما حقق التوازن بني األطروحات النظرية والعملية.

سادس��ًا :جاء هذا املؤمتر في توقيت غاية في األهمية؛ فالعالم اإلس�ل�امي يتعرض

لهجمة دولية شرس���ة تس���تهدف هويته ،وثقافته ،وأخالقه االجتماعية؛ ولهذا ساد شعور
كبير بني أعضاء املؤمتر بالفراغ الكبير ملواجهة مشاريع األمم املتحدة ،وأكدوا على أهمية

شدد المؤتمر
َّ
على رفض التدخل
األجنبي في قضايا
المرأة واألسرة في
الدول اإلسالمية،
وأكد على سيادة
الدول وخصوصيات
الشعوب في الحفاظ
على هويتها ،كما
رفض كافة االتفاقيات
والمواثيق التي تخالف
الشريعة اإلسالمية،
وال تتفق مع فطرة
المرأة ،أو تهدف إلى
إلغاء الفوارق الفطرية
بين الرجل والمرأة،
أو تهدد كيان األسرة.

التعاون إلجناح رسالته وطموحاته.

س��ابعًا :متيز املؤمتر بوجود قاعتني منفصلتني :األولى للرجال واألخرى للنساء ،وهو
ما أوجد ارتياحاً واطمئناناً عند جميع املشاركني واملشاركات.

جوانب إيجابي ًة وطموح ًة تحُ َمد كثيراً
ثامنًا :كانت توصيات املؤمتر متوازنة ،وتضمنت
َ
ِّ
املنظمة للمؤمتر.
للمؤسسات
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العرب في مهب التحوالت
اإلستراتيجية
محمد سليمان الزواوي

إيران وأمريكا ...لماذا تحتاجان
إلى القاعدة؟
أحمد فهمي

مسلمو كولومبيا ...مواجهة
خطر الذوبان!
أحمد الطنيخي

بيع األراض��ي الفلسطينية:
حقيقة أم باطل؟
أنور محمود زناتي

لبنان الكبير
د .يوسف بن صالح الصغير

مرصد األحداث
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[ المسلمون والعالم ]

العرب

يف مهب التحوالت اإلسرتاتيجية
حم��م��د س��ل��ي��م��ان ال������زواوي
zawawy@yahoo.com

عما يوصف
يثار في وسائل اإلعالم هذه األيام كالم كثير َّ
بأنه «صدع» في العالقات األمريكية اإلسرائيلية ،وذلك بسبب
االختالف���ات في ُوجهات النظر بين إدار َتي (أوباما ونتنياهو)
ح���ول بعض النقاط الخاصة بالقضية الفلس���طينية ،وتتمثل
تلك الخالف���ات في البناء اإلس���رائيلي في القدس الش���رقية
وعملي���ات التهويد المس���تمرة ،وه���و ما َت ُع���دُّ ه الواليات
المتح���دة في غير مصلحتها على األمد القريب؛ فقد أرس���ل
أوبام���ا نائب���ه جو بايدن إلى «إس���رائيل» م���ن أجل إعادة
َّ
ولكن نتنياهو
استئناف المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية،
وحدة سكنية
استقبل بايدن باإلعالن عن بناء ألف وستمائة
ٍ
اس���تيطانية جديدة ف���ي القدس الش���رقية المحتلة ،وأعلن

وسيتم تغطية قيمة الصفقة من صناديق املساعدات اخلارجية

األمريكي���ة ،ومن املتوقع أن تُبرِ م أمريكا صفقة طائرات (إف
 )35بقيمة  3مليارات دوالر  ،يتس���لم الكيان الصهيوني أُولَى

دفعاتها في عام 2014م.

وبالرغم من تلك املؤشرات السلبية القادمة من تل أبيب

إال أن أمريكا بادلتها مبؤش���رات إيجابية من واشنطن ،ولكن
الس���ياق العام  -بالرغم من ذلك  -يشهد تعارضاً وقتياً في
املصالح بني اجلانبني؛ وذلك بس���بب اختالف الرؤى بني تل

أبيب وواش���نطن ،وكذلك بس���بب اختالف الطموحات في
ظل س���ياق إس���تراتيجي متغير؛ فالعالقات الدولية قائمة
على املصالح ،وال توج���د كلمة «صداقة» في تلك العالقات،

نتنياه���و من قل���ب الواليات المتحدة بع���د ذلك (من لجنة

وبالرغم من أن «إس���رائيل» حتقق للواليات املتحدة مصلحة

الش���ؤون العامة األمريكية اإلسرائيلية «إيباك») أن القدس
َ
مس���توط َنة ولكنها عاصمة ،في تحدٍّ لجهود أمريكا
ليس���ت

كبرى ف���ي املنطقة العربية ،إال أن واش���نطن ميكن أن تعيد
النظر ف���ي محددات تلك العالقة إذا رأت في يوم من األيام

إلع���ادة اس���تئناف المفاوضات من أجل تهدئ���ة األوضاع في

أن إس���رائيل ال حتقق املصلحة األمريكية؛ أو أن طموحاتها

المنطقة وتحسين صورتها.
وعلى الرغم من تلك اإلمياءة اإلسرائيلية بتحدي أمريكا،

إال أن وزي���رة اخلارجية هيالري كلينتون صرحت بأن ما بني

بدأت في االصطدام مع الطموحات األمريكية؛ لذا ميكن أن
تعيد تقييمها في إطار املصلحة األمريكية ال ُعليا.

وفي السياق الراهن فإن األمر يتخطى مجرد البناء في

أمريكا وإس���رائيل هو «رباط ال ينفصم» Unbreakable

القدس وعمليات التهويد بالنس���بة لواشنطن؛ ألن األمر في

الصهيون���ي تتمثل في ثالث طائرات م���ن طراز (هيركيوليز

توازن القوى فيما يسمى بالشرق األوسط في اإلستراتيجية

 ،Bondوأعقب���ت ذلك بتصدير صفقة أس���لحة إلى الكيان

س���ي  130-جي���ه) بتصميم من ش���ركة «لوكهي���د مارتني»

األمريكي���ة لتلبية احتياجات تل أبيب خاصة ،ويصل إجمالي
قيمة الصفقة إل���ى ربع مليار دوالر ،وحتتوي الطائرات على

عدد من األنظمة التي أنتجتها صناعات الدفاع اإلسرائيلية،
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ظل حكومة نتنياهو وليبرمان بدأ يتعلق بالصورة األكبر وهو
األمريكية ،وهي تلك املنطقة املمتدة من مصر وحتى باكستان؛
حيث إن الواليات املتحدة تعاني حالياً في تلك املنطقة بسبب
عجزها عن التحكم في مجريات األمور فيها بسبب احلربني:

على العراق وأفغانستان.

وهناك نقطتان أساس���يتان في العالق���ة (األمريكية -

اإلسرائيلية) يجب وضعهما في احلسبان فيما يتعلق بالشرق

األوسط:
أوالً :أن م���ن أس���باب معاداة ش���عوب املنطقة ألمريكا
هو الدعم األمريكي إلسرائيل واس���تخ ُدامها الدائم للفيتو،

(هذا إلى جانب عدة أس���باب أخرى ،مثل :احتاللها للعراق
وأفغانستان وقمعها للكثير من املسلمني حول العالم).
ثانياً :أن الوالي���ات املتحدة لديها عالقة إس���تراتيجية
خاصة بإسرائيل واعتمادية متبادلة بني بعضهما البعض.
وقد ورث���ت اإلمبراطوري ُة األمريكي ُة نظيرتَها البريطانية
في العالم ،ودائماً ما تعتمد أمريكا في إستراتيجيتها الكبرى
للمنطقة على اإلس���تراتيجية البريطانية الكبرى الس���ابقة،

وذل���ك بهدف احملافظة على التوازن اإلقليمي للقوة من أجل
جتنب ظهور قوى أكبر ميكن أن تهدد املصالح األمريكية .و َم ْن
زرع «إس���رائيل» في املنطقة هو بريطانيا؛ من أجل أن تكون
مبثاب���ة احلاجز الذي مينع من توحد العرب بني الش���طرين
اآلس���يوي واإلفريقي ،وكذلك من أج���ل أن تكون نقطة قوة

رادعة ومتفوقة تقوم بعمل ضربات إجهاضية ألي قوة ناشئة
ومن ثَ َّم الس���يطرة على توازن القوى لصالح إسرائيل وكذلك

التحالف الغربي ،هذا إلى جانب األبعاد العقدية والدينية في
الصراع بني اإلسالم والغرب بصورة عامة.

وكان���ت احلرب الب���اردة مبثابة تدري���ب أمريكي ضخم
على عملية توازن القوى تل���ك؛ وذلك لتنا ُفس نظام التحالف

املوس���ع حول العالم ضد ذلك الذي ش���كله االحتاد
األمريكي
َّ
الس���وفييتي (س���ابقاً) ،ومنذ نهاية احل���رب الباردة حتركت
كثير من الق���وى املهيمنة حول العالم؛
الوالي���ات املتحدة ضد ٍ

سواء لعقد حتالفات معها أو لكسر طموحاتها ،كما حدث في
احل���روب الكورية والفيتنامية ،وفي احتوائها لكوبا في أمريكا
اجلنوبية وللكتلة الش���رقية في أوروبا مبشروع (مارشال) ثم
حلف شمال األطلس���ي ،وفي املنطقة العربية كانت إسرائيل
هي حامي القيم الغربية أمام املد الس���وفييتي (سابقاً) .وظل
الدعم الغربي لها مس���تمراً في حروبها مع العرب ،ثم جاءت

الضربة اإلجهاضية للعراق بعد غزوه للكويت بفرض العقوبات
علي���ه ثم احتالله في 2003م؛ حيث كان العراق يُ َع ُّد من أقوى
الدول في العالم العربي.

وف���ي املنطقة الت���ي يطلَق عليها بصورة عامة الش���رق

األوسط ،التي متتد من البحر املتوسط إلى جبال الهندكوش.
يقول ج���ورج فريدمان (أحد أهم احملللني اإلس���تراتيجيني

ورئيس مؤسسة ستراتفور البحثية) :إن هناك ثالث توازنات
إقليمية جوهرية للقوى:

أحدها :توازن القوى بني العرب وإسرائيل.
وثانيها :التوازن العراقي اإليراني.

وثالثها :هو التوازن الهندي الباكستاني.

والهـ���دف األمريكـي فـ���ي كل توازن ليس االس���تقرار
بق���در ما هو حتيي ٌد متبا َد ٌل للقوة اإلقليمية عن طريق القوى

اإلقليمية األخرى ،حتى لو كان ذلك على حساب االستقرار،

طاملا أن عملية التحييد مستمرة.

وقد انهار اثنان من التوازنات اإلقليمية الثالثة أو أصبحا

في حال���ة مزرية على أفضل تقدير؛ فف���ي عام 2003م أدى

الغ���زو األمريكي للعراق والفش���ل في تنصي���ب حكومة قوية
معادي���ة إليران في بغداد إلى انهيار التوازن املركزي للقوة في

تل���ك املنطقة ،واألمل ضعيف في أن ينم���و ذلك التوازن مرة
ثانية بس���بب صعود النفوذ الشيعي داخل العراق .أما التوازن
الشرقي للقوة بني باكستان والهند فيواجه أيضاً خطر االنهيار؛
فاحلرب األفغانية أ َّدت إلى وضع ضغوط هائلة على باكستان،
وهناك سيناريوهات ميكن أن تضعف فيها قوة باكستان بصورة
كبيرة أو حتى تنهار متاماً كدولة ،ولم يتضح بَ ْع ُد كيف سيتطور

ذلك االمر ،إال أن املؤك���د أن ذلك ليس في مصلحة الواليات

املتح���دة؛ ألن ذلك ميكن أن يدمر ت���وازن القوة اإلقليمي مع
الهن���د؛ فالواليات املتحدة ال تريد أن تصبح الهند قوة منفردة

بدون ٍ
حتد في شبه القارة الهندية ،بسبب تداعيات ذلك على
املدى البعيد بالرغم من الصداقة األمريكية الهندية؛ لذا فإن

الواليات املتحدة تريد باكس���تا َن قوي���ة من أجل موازنة الهند
وحتييـدها ،ومشكلتهـا اآلن هي كيفيـة إدارة احلـرب األفغانية
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يؤدي ذل���ك إلى تقويض املصال���ح اإلس���تراتيجية للواليات

صعوبة في املناطق األخرى.
وإس���رائيل تدرك جلياً تو ُّر َط أمريكا ف���ي تلك املناطق

ما بني إس���رائيل وجيرانها؛ حيث يُ َع ُّد ذلك التوازن مستقِ راً

منطقتها ،وترى ذلك على أنه فرصة ذهبية لتدعيم وتوس���يع
نفوذه���ا ومن أجل َخلْق حقائق جدي���دة على األرض ،فتقوم

إيران والعراق فإن واشنطن ال ميكن أن تتحمل انهيار التوازن

التركيبة الس���كانية واجلغرافية في منطقتها احلالية ،بزعم
أن لها حقاً في القدس الش���رقية ال ميكن ألمريكا أن تنكره

املتحدة ،ولتوازن القوة الباكستاني الهندي.

ويبقى الت���وازن الثالث في املنطقة الغربية ،وهو التوازن

األخ���رى ،باإلضافة إل���ى إدراكها مل���دى تف ُّوقها احلالي في

ال إس���تراتيجياً ها ّماً
إلى حدٍّ َّما ،وبذلك تُ َع ُّد إس���رائيل أص ً
للواليات املتحدة ،ولكن في ظل انهيار التوازن األوس���ط بني

بالبناء في القدس الشرقية ،وتستغل الظرف إلعادة تشكيل

الغربي بني إس���رائيل والعرب؛ حيث وص���ل التمدد املفرط
للجيش األمريكي إلى ذروته حالياً ،وال تس���تطيع واش���نطن

عليها ،ولكن أمريكا ترى أن عمليات البناء في القدس ميكن

أن تتحمل مش���كلة جديدة ،ولن تقبل بزعزعة استقرار تلك

املنطقة لكي ال تتأزم األمور بالنسبة لها.

أن تُضعِ ف موقفها احلالي في املنطقة.

ورغبة إس���رائيل في فعل ذلك مفهوم���ة ،ولكنها تعارض

فاملصال���ح األمريكية تكمن في ت���وازن القوى في إطار

املصالح األمريكية؛ فالواليات املتحدة  -مع األخذ باحلسبان

قوة بالس���يطرة والهيمنة بصورة مفرطة تخرج بها عن نطاق

إس���رائيل في إعادة تشكيل منطقتها ،أو تستطيع أن تتسامح

مجموعة من العالقات املس���تقرة املتبا َدل���ة بدون أن تنفرد
س���يطرة الواليات املتحدة ،وواش���نطن لن تسمح في الفترة

احلالية بأن تنتقل إسرائيل من كونها حليف أمريكي يحافظ
على توازن القوة في املنطقة إلى قوة مهيمنة إقليمية منفردة

تعمـل خارج إطـار املصال���ح األمريكية؛ فأمريكا  -وقبل كل
شيء  -تريد أن تضمن استمرار استقرار األوضاع في املنطقة
ف���ي ظل التحوالت التي قد جتري في مصر أو في األردن أو

في س���وريا؛ لذا ال تريد أن تقوم «إسرائيل» بأي شيء يؤدي
إل���ى انهيار ذلك التوازن ،بقيامها  -مث ً
ال  -بهدم األقصى أو

التحديات اجلس���يمة التي تواجهها  -ليس���ت مهتمة برغبة
مع أي مخاطر تنتج عن التحركات اإلسرائيلية ،حتى إذا كانت
تل���ك املخاطر صغيرة؛ فالواليات املتح���دة وصلت إلى احلد

األقصى من حت ُّمل املخاطر؛ ولذلك فإن املصالح اإلسرائيلية

األمريكية تتع���ارض في تلك احلالة؛ حيث تراها إس���رائيل
فرصة ،وتراها الواليات املتحدة متثل مزيداً من املخاطر.
وإس���رائيل تدرك أن عالقاتها م���ع أمريكا هي ضمان

لوجودها ،ولكن يبدو أن نتنياهو يرى أن أمريكا بحاجة ماسة

إلى إسرائيل في الوضع الراهن للحفاظ على التوازن الغربي

للقوة بصرف النظر عما تقوم به اآلن وسوف يكون مسموحاً

فعل اس���تفزازات ضد العرب مثل التمادي في التهويد وبناء
املس���توطنات ،وهو ما ميكن أن يع ِّقد األوضاع الداخلية في
تلك البلدان وم���ن ثَ َّم يؤدي إلى تعقيد الصورة األكبر لتوازن

محلياً أمام ناخبيه.

الظرف الراهن بسبب التمدد املفرط جليشها.

جند أن إسرائيل تس���يطر بصورة كبيرة على أهم املؤسسات

القوة في املنطقة ،وهو ما ال تس���تطيع أمريكا أن تتحمله في

به؛ لذا فإنه يتصرف بحرية من أجل ترس���يخ أقدامه أيضاً
وإذا نظرن���ا إلى طبيعة اتخاذ القرار في الواليات املتحدة

فالواليات املتحدة رمبا جتد نفس���ها قد استُدرِ َجت إلى

البحثية في الواليات املتحدة وعلى عدد من نواب الكوجنرس،

باندالع انتفاضة جديدة ،ولكن إسرائيل ميكن أن تزيد األمور
تفاقماً إذا شنَّت هجوماً على إيران خارج منظومة التخطيط

العائ�ل�ات األمريكي���ة من اليهود هناك ،ه���ذا باإلضافة إلى
حت ُّكمه���ا في العديد من املنابر اإلعالمي���ة املرئية واملقروءة؛
لذا فإن إسرائيل تس���تطيع أن متارس ضغوطاً على الواليات

صراع جديد في املنطقة؛ س���واء بقصف إسرائيل إليران أو
بانهي���ار األقصى  -مث ً
ال  -أو حتى على املس���توى احملدود

األمريكي ،وبذلك فإن الواليات املتحدة تريد شيئاً واحداً من
إسرائيل اآلن ،وهو :أ َّال تفعل شيئاً ميكن أن يؤدي إلى زعزعة
استقرار التوازن الغربي للمنطقة أو جعل مهمة أمريكا أكثر
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وكذل���ك تقبض على مفاصل االقتصاد األمريكي بوجود أغنى

املتحدة من الداخ���ل وليس من اخلارج بعكس أي دولة أخرى

في العالم ،ويس���تطيع نتنياهو أن ميثل مشكالت ألوباما فيما
يتعلق بسياساته الداخلية أو بشعبيته (بتحريك وسائل اإلعالم

ذات اخللفية اليهودية ضده أو بإفشال برنامجه االنتخابي في

الثالث الغربي.

رئي���س كان) ،وهو ما ميثل
األمريك���ي في الداخل أيضاً (أي
ٍ

النفوذ اإليرانية ،بأن ِّ
يعظموا دائرة النفوذ التركية ،ويضخوا فيها
مزي���داً من األرصدة ،ليس األرصدة املالية واالقتصادية فقط،

أي جزء منه) فإس���رائيل تستفيد من ضعف أمريكا باخلارج،
وتس���تطيع أن مت���ارس مزيداً م���ن الضغوط عل���ى الرئيس
معضلة حالية أمام إدارة أوباما التي تهدف إلى عقد مصاحلة

مع العالم اإلس�ل�امي؛ ليس من أجل املسلمني ولكن من أجل
حتقيق املصالح األمريكية ،التي رأى أوباما أن بوش أضر بها
بسياساته األحادية وأدى إلى تشويه صورة أمريكا بالعالم.

اخلِ يار الثاني :وإما أن يختار العرب أن يغيروا قِ بلَتهم وأن
يج ِّمدوا دائرة النفوذ األمريكية املشلولة حالياً ويهربوا من دائرة

ولكن الثقافية والسياسية أيضاً ،ويعقدوا مزيداً من الشراكات

على مختلف املس���تويات ،وهو ما يواف���ق الرغبة التركية التي

جاءت للمنطقة في ظل سياس���ة العمق اإلس���تراتيجي ألحمد

وتكم���ن خطورة اللحظة الراهنة ف���ي وجود حكومة ميينية

داود أوغلو مهندس اخلارجية التركية وصاحب سياسة (انعدام
املش���كالت) ،وذلك رمبا يوافق أيض���اً الرغبة األمريكية َ
بخلْقِ

املتحدة عن حتمل أي مخاطر جديدة خاصة في املنطقة العربية،

تف ُّرد إسرائيل بالهيمنة على املنطقة وما يحمله ذلك من تهديد

متطرفة في إس���رائيل بقيادة نتنياهو وليبرمان ،وبوجود مت ُّد ٍد
مف���رط للقوة األمريكية ف���ي اخلارج ،وهو ما يش���ل الواليات
(التي يراها بعض اإلستراتيجيني على أنها مجرد «محطة وقود

عمالق���ة» للعالم) ،ه���ذا باإلضافة إلى األطم���اع اإليرانية في
املنطقة ،والتي تس���تغل اللحظة الراهنة أيض���اً لزيادة نفوذها

في العراق إل���ى احلد األقصى الذي ميك���ن أن يتحمله «بديل

توازن قوة جديد بني إس���رائيل وتركي���ا ،من أجل ضمان عدم
للصورة األمريكية وللمصالح األمريكية.
فتركيا متث���ل بدي ً
ال مقب���والً لدى دوائر صن���ع القرار
األمريكي ،باعتبارها دولة إس�ل�امية دميوقراطية َعلمانية،
مت ِّثل جس���راً ما بني الش���رق والغرب ،وباعتبارها دولة في

البنزين» اإليراني؛ فاللحظة الراهنة متثل فرصة غير مس���بوقة
إلي���ران أيضاً للتوغل في أعقاب االنتخابات العراقية لتش���كيل

حلف ش���مال األطلنطي (الناتو) وباعتبارها دولة مرش���حة
أيضاً لعضوية االحتاد األوروبي وتساعدها الواليات املتحدة

وجناد والقضاء على املعارضة .وفي ظل ذلك املوقف املتأزم فإن

اإليراني الشيعي املتنامي في املنطقة؛ فتركيا متثل في النهاية
خي���اراً مقبوالً لدى اإلدارة األمريكية بقيادة أوباما الذي قرر

حكومة موالية لها ،وفي أعقاب ترس���يخ أقدام حكومة خامنئي

إسرائيل رمبا تستغل األوضاع لتهديد األقصى ذاته.

وإذا نظرنا إلى العرب وإلى أوراقهم فس���نجد أن جعبتهم

خاوية؛ فحتى القمة العربية األخيرة فش���لت في أن تصل إلى
أية قرارات من شأنها ردع إسرائيل عن عمليات تهويد القدس

وتهدي���د األقصى ،وبني ذل���ك املثلث األمريكي اإلس���رائيلي
اإليران���ي ،يبقى العرب في حيرة م���ن أمرهم ،وال يتبقى لهم

إال أحد ِخيارين:

بقوة في ذلك املج���ال ،كما أنها ميكن أن توازن أيضاً النفوذ

أن يكون خطابه األول للعالم اإلسالمي من تركيا ،وهي إشارة
واضح���ة ملدى إدراكه لقيمة تركيا في املس���تقبل فيما يتعلق

بتعامل أمريكا مع تلك املنطقة الهامةِ املمتد ِة من العالم.

وألن التهديدات العربي���ة ضد إدارة أوباما رمبا ال تؤتي

أ ُ ُكلَه���ا مثلما أفادتنا دروس املاضي واحلاضر ،فيبقى اخلِ يار
التركي هو اخلِ يار الوحيد الباقي اآلن ،ويجب على العرب أن

ٍ
ضغوط لديهم
اخلِ يـار األول :إمـا أن ميـارس���وا أقصى

يدركوا أهمية اللحظة والتوقي���ت ،وأن من مصلحتهم زيادة

ضد إس���رائيل ومحاوالت التهويد بأن يلعبوا بورقة التحالف

التركي له جوانب س���لبية تفوق جوانبه اإليجابية ،ولكن على

 -إن ُو ِج��� َدت  -عل���ى اإلدارة األمريكيـة من أجـل التصعيد

مع الواليات املتحدة وباملصالح النفطية املشتركة ومبا ميكن

النف���وذ التركي في املنطقة؛ فحت���ى اآلن ال يبدو أن النفوذ
اجلانب اآلخر ف���إن قطع اليد التركية املمدودة بالش���راكة
والصداقة العميقة س���وف ميثل خط��� ًأ تاريخياً ..هذه املرة

أن ميثله تهديد املقدس���ات من خطوط حمراء على استقرار
األوضاع في املنطقة ،ومن ثَ َّم على تدفق النفط ،وبذلك تزيد

رمبا ال جند وقتاً أو فرصة إلصالحه ،إذا ما تنامى النفوذان

إلى تضخيم إحس���اس اإلدارة بخطر زوال التوازن اإلقليمي

الساعة إلى الوراء.

الضغ���وط على إدارة أوباما لكبح جماح نتنياهو ،ويؤدي ذلك

(اإليراني واإلس���رائيلي) وسيس���تحيل حينها عكس عقارب
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[ المسلمون والعالم ]

بيع األراضي الفلسطينية:

أن����������ور حم�����م�����ود زن������ايت

حقيقة أم باطل؟

رحلة متكني الغرباء:
يهودي مز َّور
كيان
مارست احلركة الصهيونية من أجل حتقيق ٍ
ٍ

إرهابها ضد الش���عب املسلم في فلسطني إلكراهه على ترك بالده
وهجر أراضيه؛ حتى تبقى لهم األرض خالي ًة من السكان.
و في هذه الدراس���ة س���وف نناقش مدى صحة أو زيف

ما يقال حول بيع الفلس���طينيني أرضهم لليهود ،مستندين إلى
الوثائق واألرقام املوثوق فيها ،وإلى املوضوعية َق ْدر املستطاع.
وملناقشة هذه القضية ال بد من العودة إلى جذور املشكلة

من بداية القرن التاسع عش���ر أثناء احلكم العثماني؛ حيث

عدة،
كانت األراضي الفلسطينية من حيث ملكيتُها تتبع جهات َّ
هي :ملكيات إقطاعية كبيرة يتقاسمها م َّ
ال ٌك كبا ٌر فلسطينيون

وع���رب غير فلس���طينيني ،ث���م أراضي الوقف اإلس�ل�امي،
وأراضي الكنائس املسيحية ،واألراضي اخلاصة لصغار امل َّ
الك

الفلس���طينيني .أما امللكيات الكبيرة ،فقد تقاسمها م َّ
ال ٌك كبا ٌر
من الفلس���طينيني أو من العرب الس���وريني واللبنانيني الذين
جتمع���ت في أيديهم األراضي غالباً في ظل وحدة األرض أيام
اخلالفة العثمانية.

أراض في فلسطني
وكانت البدايات األولى لش���راء اليهود ٍ

عام 1855م على يد موشي مونتفيوري  Montefioreزمن

السلطان عبد املجيد؛ نتيجة تدخُّ ل بريطانيا لدى السلطات
العثمانية ،فأصدر الس���لطان فرماناً سنة 1849م يجيز لليهود

ش���راء األراضي في الديار املقدس���ة في منطقة موزا (غرب
 (1516م – 1917م 922 /هـ 1336 -هـ).
 موشي مونتفيوري (1784م 1885 -م) :ثري يهودي بريطاني ،زعيم اجلماعة
اليهودية في بريطانيا ،ومن كبار املدافعني عن احلقوق املدنية لليهود في إجنلترا
والعالم .موسوعة عبد الوهاب املسيري ،اليهود واليهودية.177 /6 :
 (1839م 1861 -م).
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الق���دس)؛ وقد أقيم عليها في ما بعد احلي اليهودي املعروف

بحي مونتفيوري .


وبذلك كانت بداية مواطئ أقدام الصهاينة في فلس���طني

ليمتدوا بعدها كاألخطبوط
وفي القدس قلب العقيدة بالذات،
َّ
في أرجاء فلس���طني ،وقد استمرت عملية تسريب األراضي
في فلس���طني إلى األجانب بعد إق���رار إصالحات وتنظيمات

ُعر َفت باس���م« :التنظيمات اخليري���ة» عام 1856م .ومبوجب

هذه التنظيمات أصدرت الدولة العثمانية قانون األراضي عام
1858م  ،ث���م تبع ذلك إصدار العديد من القوانني الالحقة،


فأصدرت الئحة تعليمات بحق س���ندات التمليك عام 1859م،

ثم إعالن قانون التمليك عام 1861م ،وملحقاته عام 1867م ،
ونظام متلُّ���ك األجانب عام 1869م ،س���واء كانوا أفراداً أو


مؤسس���ات أو ش���ركات في جمي���ع أراضي الدولة ،وس���واء

داخل امل���دن أو خارجها؛ ونتيجة لذلك قامت الدول األوربية:

كبريطانيا وفرنسا وروسيا بإرسال رعاياها لإلقامة في فلسطني
والعمل على شراء األراضي وإقامة املستعمرات.(1

 للمزيد راجع :روث كارك ،األراضي واستصالحها أثناء زيارة مونتفيوري الثانية إلى
فلسطني 1839م ،مجلة كاثدرا (القدس ،العدد 1986 ،33م) ،ص .4
 Ben Halpern, The Idea of the Jewish State, Cambridge,Mass,19
61,p105
 قانون األراضي لسنة 1858م ،املنشور في مجموعة عارف رمضان (احلكم العثماني)،
بتاريخ1925/6/1( :م) ،ص .7
 إبراهيم رضوان اجلندي :األرض والفالح الفلسطيني في ظل االنتداب البريطاني،
مجلة آفاق عربية ،ع  ،8ص 1979 ،28م.
 وكان قبله ال يحق لألجنبي استمالك األراضي في الدولة العثمانية ألي سببٍ من
األسباب.
 محمد عيسى صاحلية ،مدينة القدس( ،بيروت :مركز الزيتونة للدراسات2009 ،م)،
ص .15
 (1املركز الفلسطيني للتوثيق واملعلومات
_http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=12&table=table
141&CatId=162 .

وفي ما يلي ج���دول يبينِّ حيازة األراضي في فلس���طني

ومراحل انتهابها أثناء العهد العثماني وحتى عام 1947م.
الكيفية اليت حصل
بواسطتها االنتقال

املساحة
بالدومن

تاريخ االنتقال

245.581

جرى احلصول عليها بطرق غير
حتى عام 1914م
مشروعة أثناء العهد العثماني

اجلهة اليت آلت
إليها
مستوطنات وأفراد

175.019

مابني 1914م
1920 -م

فترة إغالق دوائر التسجيل
أثناء احلكم العسكري
البريطاني

40.000

1920م

من خالل وضع اليد على
أراضي جنوب يافا

381.000

1921م

أراضي بيسان من خالل شركة إمناء األراضي
الصهيونية
اتفاقية غور املدورة

39.000

1921م

18.000

1921م

120.000

1921م

10.000

1925م

100.000

1929م

8.000

1933م

قريتي :جبلني وكوكب
وتوابعها وقف اجلزامي
انتزعتها احلكومة

165.000

1934م

امتياز احلولة دفع اليهود
لشركة إمناء األراضي
ثمناً رمزياً لنحو  57ألف
الصهيونية
دومن من إجمالي املساحة

139.000

1934م

امتياز البحر امليت

4.005

1945م

(وقْف خليل
بركة رمضان َ
الرحمن) قضاء القدس
انتزعتها احلكومة

أراضي عتليت والكبارة
وقيسارية انتزعتها احلكومة
امتياز روتنبرج لتوليد
الكهرباء

مستوطنات وأفراد
إلى مستوطني
عيون قارة «ريشون
ليزيون»

جلمعية البيكا
الصهيونية

منحته احلكومة
كامتياز

من أوقاف الكنائس والشكات
ادعت احلكومة
بدعوى تسديد ديون
البطريركية وتعيني جلان ملكيتها وسلَّمتها للبيكا
خاصة

أراضي الباجور انتزعتها
احلكومة من صاحبها يوسف
اخلوري

أراضي سيرين

جلمعية البيكا
لشركة كهرباء
فلسطني اليهودية
نقلته احلكومة للبيكا

لشركة البوتاس
اليهودية

شركة إمناء األراضي

25.351

1945م

في منطقة بئر السبع بوضع اليد

شركة البوتاس

15.000

1940م
1947 -م

ٍ
أراض انتزعت احلكومة
ملكيتها من العرب

مت حتويل أجزاء منها
لليهود

22.948

8.000
117.119

194م 1947 -م باعته احلكومة خالل الفترة

1940م
1947 -م

 1.634.218حتى عام 1947م
%90

النسبة ملجموع ما
انتقل لليهود من
ٍ
أراض

شركة البوتاس

ٍ
أراض جرى حتويلها من
صنف آلخر لتصبح باسم ُح ّول معظمها لليهود
املندوب السامي

ٍ
أراض صودرت قبل صدور
حتى عام 1947م
أحكام قضائية نهائية بشأنها

يش���ير اجلدول السابق إلى أن مساحة ملكية اليهود بلغت
( )1.634.218دومناً .منها ( )245.581دومناً )٪ 15( ،حتى

ُح ّول معظمها لليهود

املجموع

تعتبر بريطانيا مسؤولة
عنها :سواء مسؤولية
مباشرة أو غير مباشرة

 هند أمني البديري ،أراضي فلسطني بني مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ :دراسة
وثائقية (القاهرة :جامعة الدول العربية  ،)1998ص .237

عام 1914م ،أي خالل العصر العثماني.

ي���دل ما تقدم ذكره على أن ما حققت���ه الصهيونية خالل

االنتداب البريطاني ال يقارن مع ما مت خالل احلكم العثماني.

واجلدي���ر بالذك���ر أن���ه ل���م يك���ن لليه���ود أي

حي���ازات لألراض���ي الزراعي���ة في فلس���طني حت���ى عام

1868م  ،كم���ا ل���م ي���زد عدده���م حتى ع���ام 1877م عن


 % 1.3بالنسبة إلجمــالي عــدد سكان فلسطــني .ولكــن مع
ٍ
كأمالك خاصة،
أراض
فتح إمكانية متلُّك األجانب وتس���جيل ٍ

والسماح لألجانب بشراء األراضي وما تبع ذلك من عملية بناء
املس���تعمرات الصهيونية في أنحا َء مختلفة من فلسطني ،كل
ذلك كان احملرك األساسي للمرحلة األولى من تس ُّرب وانتقال
األراضي من العرب الفلس���طينيني إل���ى غيرهم مبا في ذلك

مندوبي احلركة الصهيونية.

وقد جل���أ اليهود إلى طريق التحايل على القوانني العثمانية،

بأس���اليب ملتوية ،وهو ما أدى إلى اقتن���اص ( )118.000دومن،
وكذا مضاعفة عدد اليهود في فلس���طني الذي وصل عام 1915م

إلى  38ألف يهودي بنس���بة  % 5 .3من س���كان عرب فلسطني،

وارتفع عام 1918م إلى  % 8 .5من عدد السكان .


 هند أمني البديري :فلسطني وأكذوبة بيع األراضي ،جريدة األهرام ،ع 19 ،41437 -
 2000- 5مُزعت األرض في فلسطني ،مركز بديل ملصادر حقوق
 راسم خمايسي :هكذا ُس ِّربت ون َ
املواطنة والالجئني
http://www.badil.org/en/haq-alawda/item/361-article13
 هند أمني البديري :فلسطني وأكذوبة بيع األراضي ،مرجع سابق.
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وكان عه���د االحت���اد والترق���ي İttihad ve Terakki
Cemiyeti



(1909م – 1918م) ه���و العه���د الذهب���ي

بالنسبة لش���راء اليهود لألراضي في فلسطني؛ فهناك وثيقة
واضح من التساهل مع متلُّك أجانب لألراضي
نوع
ٍ
تش���ير إلى ٍ
الفلس���طينية مع السماح لهم بتش���جيرها وزراعتها مع العلم
أنها ستُس���كن من قِ َبل اليهود .كما جن���د تقريراً أعدته دائرة
املخاب���رات العمومية في وزارة الداخلية العثمانية ورفعته إلى

طلب
مقام الصدارة السامي بتاريخ  21يناير عام 1912م حول ٍ
تلقَّته اخلارجية العثمانية من الس���فارة األملانية في إسطنبول،
املعدة للبناء ،الكائنة
يتعلق بإجراء املعاملة الفراغي���ة لألرض
َّ
في مدينة حيفا ،والتي يرغب بش���رائها الدكتور أورباخ (وهو
م���ن التابعية األملانية من مواطنة كريك كيلر) ،يبني التقرير أن

الس���فارة األملانية أوضحت في طلبها إلى اخلارجية العثمانية

أن احلكوم���ة احمللية متانع إج���راء هذه املعامل���ة ،وأن هذه
املمانعة مغايرة ألحكام بروتوكول اس���تمالك األمالك ،وهكذا

توصي اخلارجية بجواز إجراء املعاملة على اعتبار أن اليهودي
األملاني من قدامى الس���اكنني رغم أنه َقدِ م إلى فلسطني منذ
عامني ونصف وحسب.

وارتفعت نسـبة اليهـود إلـى العـرب في فلسـطني إلى 9.7

 %فـي س���نة 1914م ،واسـتمرت في االرتفـاع لتصـل مقـارنة
بعرب فلسطني إلى  % 35.1قبيـل سـنة 1948م .وكان مجمـوع

ما يحوزه اليهود من أراضي فلس���طني قبل س���نة 1914م ال
يتجاوز  ،% 1.5ثم ارتفعت هذه النس���بة لتصبح  % 5.67قبيل
س���نة 1948م ،وبينما كان مجموع عدد املستوطنات على عهد
الس���لطان عبد احلميـد عام 1907م ال يتجاوز  27مستوطنة

في فلس���طني كلها ،ارتفع هذا العدد ليبلغ  47مستوطنة عام
1914م ،ثم  71مس���توطنة عام 1922م ،وفي عام 1944م قفز
العدد إلى  259مس���توطنة ،ثم وصل إلى  277مستوطنة قبيل

توجه مقدرات الدولة العثمانية وتدير شؤونها منذ االنقالب
 حركة سياسية كانت ّ
الدستوري عام 1908م حتى هزمية الدولة في احلرب العاملية األولى وتوقيع معاهدة
مودروس  Modrusعام 1918م ،وتأسست عام  ،1894راجع املوسوعة العربية
&http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia
func=display_term&id=1479.
 قناة اجلزيرة ،برنامج أرشيفهم وتاريخنا ،احللقة الثالثة بتاريخ2009/2/13 :م.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CE5F44EC-9718499-EA071-EE039B48C40A.
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إعالن قيام دولة إسرائيل عام 1948م.

رد الفعل:
ُّ

قام علماء فلس���طني وممثلوها لدى الس���لطات العثمانية

بالتنبيه إلى خطر االس���تيطان اليه���ودي واملطالبة بإجراءات

صارمة ملواجهته .وترأس الشيخ محمد طاهر احلسيني مفتي
القدس س���نة 1897م هيئ ًة محلي���ة ذات صالحيات حكومية

للتدقي���ق في طلبات نقل امللكية ف���ي متصرفية بيت املقدس،
أراض كثيرةٍ لليهود .وكان للش���يخ س���ليمان
فحال دون انتقال ٍ
التاجي الفاروقي الذي أس���س احل���زب الوطني العثماني في

سنة 1911م دوره في التحذير من اخلطر الصهيوني ،وكذلك

فعل يوس���ف اخلالدي ،وروحي اخلالدي ،وس���عيد احلسيني
وجنيب نصار.

وقد ش���اركت الصح���ف أيضاً في فض���ح املؤامرة ،مثل:

الكرمل ،والدف���اع ،واجلامعة العربية ،وفلس���طني ...فعندما
أقدمت الس���لطة العثماني���ة على بيع األراض���ي للمنظمات
اليهودية مثل الصن���دوق القومي اليه���ودي «الكيرن كاميت»

( )Keren Kayemethوالصن���دوق التأسيس���ي «كي���رن

هايسـود» ( ،)Hayesod Kerenأبرزت «الكـرمل» بشـكل ال
يقبل اجلدل سياسة السلطة العثمانية ثم االنتداب البريطاني

أراض فلسطينية؛ فكتب جنيب نصار يقول:
لتمليك اليهود ٍ

«ف���ي نابلس قامت ف���ي متوز 1913م مظاه���رة ضد اعتزام
ِّ
للمنظمة
الس���لطات بي���ع أراضي بيس���ان التابع���ة للدول���ة

الصهيونية ،كما أرس���ل املزارعون في س���هل بيسان برقيات
احتجاج على بيع أراضيهم» ،وب َّينت الكرمل أن «حتمية تنظيم
العمل واجلهود كانت ذات أثر فعال في التمهيد لظهور جمعية

مكافحة الصهيونية التي اتخذت من نابلس مقرها الرئيس���ي

مع إقامة فروع لها في بعض املدن الفلسطينية األخرى».

ومبج���رد أن وضعت احلرب العاملية األولى أوزارها بدأت

 غازي فالح :إسرائيل واألرض الفلسطينية .مجلة الدراسات الفلسطينية ،ع ( 42ربيع
 ،)2000ص .67
 املرجع السابق ،ص.67 - 43
 جنيب نصار :شيخ الصحافة الفلسطينية ومؤسس صحيفة «الكرمل» ،ولد في لبنان
عام 1873م ،درس في اجلامعة األمريكية في بيروت ،فرع الصيدلية والعلوم
َ
االختالط
السياسية .أتاحت الفرص ُة لنجيب نصار أثناء عمله في مدينة طبريا والقدس
تعرف نصار إلى املخطط اليهودي ،وإلى فكرة إقامة
املباشر باملهاجرين اليهود؛ حيث َّ
الدولة اليهودية على أرضي فلسطني بحسب جدول زمني منظم ،فكان هذا األمر دافعاً
أساسياً إلى تأسيسه جريدة «الكرمل» احليفاوية .راجع :عبد الوهاب الكيالي تاريخ
فلسطني احلديث ،ص .54
 «الكرمل» ،عدد  ،12/8/1913وعدد 19/9/1913م.

اخلطط في التح���رك على األرض وأ َّول ه���ذه اخلطط كان

مؤمتر الصلح في باريس في أوائل عام 1919م ،وقد أعدت
احلركة الصهيوني���ة بياناً لتقدميه أمام ه���ذا املؤمتر؛ حيث
يبدأ هذا التصريح أو اخلطة بإشارات إلى العالقة التاريخية

لليهود في فلسطني كوطن قومي ،ودعوات للمؤمتر في صيغة
ق���رارات مقترحة للقبول بانت���داب بريطاني من عصبة األمم
يضع فلسطني حتت ظروف اقتصادية وسياسية متهد إلنشاء
الوطن القومي لليهود تنفيذاً لوعد بلفور.
وتنفيذاً لسياسة الوطن القومي في البالد ،اشترك الصهاينة

من اليهود وغي���ر اليهود في احلكومة املدني���ة التي أقيمت عام
1920م في فلسطني ،وكان على رأسها هربرت صموئيل (1920م

صهيونية ،منها :خطة سوسكني للترحيل القسري (سنة 1937م)،
وخطة فايتس للترحيل (ديس���مبر1937م) ،وخط���ة يونيه (يوليو
 ،)1938وخط���ة روبني (يوني���و 1938م) ،وخطة اجلزيرة (1938م

– 1942م) ،وخط���ة إدوارد نورمان للترحي���ل إلى العراق (1934م
– 1948م) ،وخطة بن غوريون (1943م 1948 -م) ،وخطة يوس���ف
شختمان للترحيل القسري (عام 1948م) ،وفي الفترة نفسها أُ ِّلفت
ثالث جل���ان ترحيل :اللجنتان األوليان أَ َّلفتهم���ا الوكالة اليهودية
(1937م 1942 -م) .أم���ا اللجن���ة الثالثة فق���د أَ َّلفتها احلكومة

اإلسرائيلية سنة 1948م .وقبيل احلرب العاملية الثانية مارست
بريطاني���ا وقواتها العس���كرية (من جيش وبوليس) أبش���ع أنواع

العقوبات ضد العرب واس���تخدمت كل ما لديها إلخماد احلركات

– 1925م)   Herbert Samuelأول مندوب س���امي بريطاني
في فلس���طني بعد صدور قرار االنت���داب ،وكان معروفاً بتعصبه

ووقف زعماء احلركة الصهيونية يس���اعدهم االس���تعمار

حاييم وايزم���ان وفكرة الوطن القومي ،وق���ام مبنح  175ألف

اليهود إلى البالد إليجاد أكثرية يهودية ساحقة بواسطة الهجرة

للحركة الصهيونية ،وهو من الساس���ة البريطانيني الذين ناصروا
دومن من أخصب أراضي الدولة على الساحل بني حيفا وقيسارية
لليهود ،وتكررت هِ َباته الضخمة من األراضي الساحلية األخرى،

الثورية العربية :من اضطهاد وقتل وتعذيب ونفي.

البريطاني في وجه الش���عب الفلسطيني ،وحاولوا قهره بتهجير
الواسعة؛ لكي تسود س���يطرتهم في البالد؛ فيتمكنوا من صبغ
فلس���طني بالصبغة اليهودية ،ومن ثَ َّم إجالء الفلسطينيني إلى

وفي النقب وعلى ساحل البحر امليت.
وبدت تلك عالم ًة ِّ
مبش���ر ًة للصهاينة ،ونذي َر س���وء للعرب

وهكذا فإن عملية انتقال حيازة األراضي وملكيتها من اليد

ٍ
حتالف (صهيوني – بريطاني)
إصدار القوانني لتسهيل حتقيق

عام لم تتجاوز  5.67من مس���احة فلسطني؛ رغم التسهيالت

وكان صموئي���ل ملتزم���اً بوعد بلفور؛ فش���رع صموئيل في

من أجل إنشاء دولة صهيونية في فلسطني.

وبني س���نتي 1937م و 1948م ،صيغت ع���دة خطط ترحيل

 عبد العظيم رمضان ،تاريخ أوربا والعالم في العصر احلديث ( ،القاهرة :الهيئة املصرية
العامة للكتاب ،عام .)1997
 قناة اجلزيرة ،برنامج أرشيفهم وتاريخنا ،احللقة الرابعة بتاريخ2009/2/19 :م.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DE6EF1E56-FDA-40F7A9E3-CE74D818D7C4.
 هربرت صموئيل :سياسي بريطاني يهودي ،وأول مندوب سامي بريطاني في
فلسطني .ولد لعائلة يهودية أرثوذكسية تعمل بتجارة الذهب واألعمال املالية (كان
أبوه شريكاً في شركة صموئيل ومونتاجو) .وقد تلقى تعليمه في جامعة أكسفورد،
وتدرج
وانضم إلى احلزب الليبرالي ،ورشح نفسه لالنتخابات وجنح سنة 1902م.
َّ
صموئيل في عدد من الوظائف إلى أن أصبح وزيراً في الوزارة البريطانية ،وكان بذلك
أول إجنليزي يهودي يشغل هذا املنصب.
Britannica, vol. 10, p. 382
 وولتر لني ،أوري وديفز :الصندوق القومي اليهودي ،ترجمة محمود زيدان ،رضوان
مولوي( ،بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،عام  ،)1990ص.59
 املوسوعة الفلسطينية.180/1 :
 كارين أرمستروجن :القدس مدينة واحدة ...عقائد ثالث ،ترجمة ،فاطمة نصر ،محمد
عناني (سلسلة مكتبة األسرة) (القاهرة :الهيئة املصرية العامة للكتاب ،عام ،)2009
ص .604

خارج فلسطني ،وسلب حقوقهم واإلقامة مكانهم.

العربية الفلس���طينية إلى الي���د الصهيونية خالل حوالي 100

القانونية واإلدارية والس���لطوية ،خاصة ف���ي فترة االنتداب،
ورغم اإلغراءات التي مارستها احلركة الصهيونية والضغوطات

واألعب���اء الضريبية التي ُفرِ ضت عل���ى املالكني خالل الفترة
العثمانية واالنتدابية ،التي دفعت جزءاً منهم إلى إرجاء تسجيل
األرض ،ولكن ال ميكن االدعاء أنهم تنازلوا عنها ،(1وهذه هي
النس���بة التي روجت الصهيونية لها عب���ر آلة إعالمها؛ أي أن

الفلسطينيني باعوا أراضيهم وقد سرت هذه االفتراءات سريان
النار بالهش���يم(1؛ ولذا تقول (روزماري) الباحثة البريطانية:
 نور الدين مصاحلة :التص ُّور الصهيوني للترحيل ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،عدد
 ،7صيف  ،1991ص .29 – 28
 محمد عيسى صاحلية :مدينة القدس ،مرجع سابق ،ص .82
 إيالن هاليفي ،املسألة اليهودية ،ترجمة فؤاد جديد( ،دمشق :مكتب اخلدمات الطباعية)،
ص .19
ُزعت األرض في فلسطني ،مركز بديل ملصادر حقوق
 (1راسم خمايسي :هكذا ُس َّربت ون َ
املواطنة والالجئني.
http://www.badil.org/en/haq-alawda/item/361-article13
 (1هند أمني البديري :فلسطني وأكذوبة بيع األراضي ،مرجع سابق.
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ني أكثر مما آذاهم الفقر .وأكثر
«لقد آذى التش���هي ُر الفلسطيني َ
االتهام���ات إيالماً ،كان االتهام بأنهم باع���وا أرضهم؛ أو أنهم
صحيح لعمل َّية
عربي
تاريخ
هربوا بجنب ،وقد أ َّدى االفتقار إلى
ٍ
ٍ
ٍّ

العصاب���ات الصهيونية أثناء حرب ع���ام 1948م مينعهم من
العودة.

ه��ل ت��رك أصح��اب األرض بالده��م بإرادهت��م

احلرة؟

االقتالع (التي لم تُر َو إال مجزَّأة حتى اآلن) باجلمهور العربي،
إلى البقاء على جهله ،مبا حدث فع ً
ال.

لقد حتدثت القص���ة اإلس���رائيلية التاريخية التي جرى

لقد حاول قرار األمم املتحدة املجحف بتقس���يم فلسطني

من الفلسطينيني الذين قرروا أن يهجروا بيوتهم وقراهم مؤقتاً

وقعت الواقعة (قرار التقسيم):

أن يضفي ش���رعية على إنش���اء الكيان الصهيوني على أرض
فلس���طني ،وكان م���ن أبرز أوجه الظلم الت���ي نتجت عن هذا

القرار متزيق ش���عب فلسطني وتش���ريده؛ ففي املنطقة التي
قضى التقسيم إعطاءها لليهود ( % 54من األرض) كان يعيش

 498أل���ف يهودي و  497ألف عربي ،وفي املنطقة التي قضى

بإعطائها للعرب ( % 45من األرض) كان يعيش  725ألف عربي
و  10آالف يه���ودي فقط ،بينما تَقَرر وضع منطقة القدس (1

«انتقال طوعي» جماعي أقدم عليه مئات اآلالف
تلفيقه���ا عن
ٍ
من أجل أن يفس���حوا الطريق أمام اجلي���وش العربية اآلتية

لتدمير الدولة اليهودية الوليدة .


ويكرر ش���معون بيريز أن« :الفلسطينيني هربوا من قراهم

ومدنهم في سنة 1948م بأوامر من قادتهم»  .وتدعي السلطات


اإلس���رائيلية واحلركة الصهيونية في الدعاية الرسمية وفي
احملاف���ل الدولية أن العرب هم الذين هربوا من البالد ،وكانت

البالد فارغة .وا َّدعى اإلسرائيليون والصهيونيون أن ما حدث

 %من األرض) حتت إش���راف دولي؛ حيث يسكنها  105آالف
عربي ،و  100ألف يهودي؛ بينما َقبْ َل التقس���يم كان اليهود

س���نة 1948م ،هو أن الزعماء العرب طلبوا من الفلسطينيني
مغ���ادرة قراهم ومدنَهم مؤقتاً؛ ريثما تق���وم اجليوش العربية

ثار شعب فلسطني ثورة عارمة احتجاجاً على هذا القرار

الفلس���طينيني لهذا الطلب ،وخرجوا مبحض إراداتهم ،ظانني

فقط للس���يطرة على ما حدده قرار التقسيم للدولة اليهودية

العربية فش���لت في مهمتها ،فطالت فترة االنتظار حتى أصبح

ميلكون نحو  % 6.5منها فقط.

الفاجع ،وراح���ت الهاغانا تنفذ خطة هجومية ش���املة ليس
وهو  % 56.47من مس���احة أراضي فلسطني بل لتوسيع هذه
احلدود أيضاً ،م َّتبِعة اخلطة (د) أو حدوة احلصان التي تعتمد
على توصيل املناطق اليهودية وربطها ببعضها عن طريق تدمير

القرى العربية واحتاللها وطرد س���كانها من خالل محاصرة

هذه القرى من ثالثة جوان���ب ،وإطالق النيران الكثيفة عليها
لي ً
ال والناس نيام دون س���ابق إنذار؛ وهو ما كان يلقي الرعب

بالقضاء على الدولة اليهودية الوليدة؛ فاستجاب عدد كبير من

أنهم س���يعودون إلى بيوتهم بعد فت���رة وجيزة ،ولكن اجليوش
الفلسطينيون الجئني.

كشف الكذب ولو بعد حني:

لقد ظهر عدد من الدراسات ،مثل دراسات وليد اخلالدي

(1959م 1961 -م) ،وأيرسكني تشايلدرز (1961م) وغيرهما،

ومتكنت هذه الدراس���ات من دحض تلك االفتراءات؛ وسوف
نتناول بعضاً من تلك الدراسات املوضوعية في ما يلي:
يؤكد الصحفي اإليرلندي أيرسكني تشايلدرز بعد قضائه

والهلع في قلوب األهالي الذين كانوا يتركون كل عزيز ونفيس
بع���د أن حتصد النيران أعداداً كثي���رة منهم لينطلقوا تائهني

يتقصى أسباب خروج الفلسطينيني ،واطالعه على
عدة أشهر
َّ

العودة بعد ه���دوء القصف كانت القوات الصهيونية تنتظرهم

���جلت خالل س���نة 1948م ،ثم قرر في
البث اإلذاعي التي ُس ِّ

مش���ردين بني جريح ومريض وعاجز .وح�ي�ن كانوا يحاولون
باملرصاد؛ ليحصدوهم حتت نيران بنادقهم وأس���لحتهم التي
كانت حتصد كل من تس��� ِّول له نفس���ه العودة إلى أرضه ،كما

كان قانون (مصادرة األرض س���اعة الطوارئ) الذي اس���تنته
 عيسى القدومي :فلسطني وأكذوبة بيع األرض ،مرجع سابق ،ص .13
 املوسوعة الفلسطينية.560- 559/1 :
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لتفحص تس���جيالت
محطات اإلذاعة البريطانية واألمريكية
ُّ
نهاي���ة مطافه أنه« :ليس هناك أم���ر أو نداء أو اقتراح واحد

 هند أمني البديري :فلسطني وأكذوبة بيع األراضي ،مرجع سابق.
 إيالن بابه :التطهير العرقي في فلسطني ،ترجمه أحمد خليفة (بيروت :مؤسسة
الدراسات الفلسطينية  ،)2007ص .4
(5) Shimon Peres, The New Middle East, With Arye Naor (London:
Shaftesbury) Element Books, 1993), p. 198.

ميك���ن أن تكون قد بثته أي إذاع���ة عربية داخل أو

خارج فلس���طني خالل عام 1948م يتعلق بتش���جيع

الفلسطينيني على الرحيل ،بل على العكس من ذلك؛
فقد مت التقاط تس���جيالت متكررة لنداءات وأوامر

موجهة من إذاعات عربية إلى الفلس���طينيني تطلب

منهم البقاء في فلسطني».

ووجد تش���ايلدرز أدلة واضحة على أن اإلذاعة

اإلس���رائيلية كان���ت تب���ث برام���ج بالعربية حلث
الفلسطينيني على الرحيل .ووجد أيضاً أن اإلذاعة
اإلس���رائيلية التي تبث باللغة العربية ،هي التي كانت

َ
الكشف
تنشر اخلوف في قلوب السكان ،وأكد هذا

بني موريس.

ول���م تُصدِ ر اللجنة العربية العليا أوامرها للفلس���طينيني

بالنـزوح (إلفساح املجال للجيوش العربية) ،كما تروج الدعاية

الصهيونية ،بل على العكس من ذلك؛ فهناك أكثر من رس���الة
رس���مية صادرة ع���ن اللجنة ،وإحداها مؤ َّرخ���ة في  8مارس

عام 1948م تطلب من احلكوم���ات العربية التعاون ملنع نزوح

الفلسطينيني.

كما أكد الكاتب واألكادميي اليهودي إيالن بابه من خالل

أبحاثه أن الالجئني الفلسطينيني Palestinian Refugee
لم يهربوا بنا ًء على طلب القادة العرب لهم ،بل أُخرِ جوا بالقوة،

موضحاً األوامر بش���أن التدمير واإلخالء في مضمون اخلطة
(دالي���ت  )Daletالتابعة للهاغانا ،لكن���ه ألقى لوماً جزئياً
على تنازل القيادة الفلس���طينية ،والدور الذي لعبته السلطات

البريطاني���ة قبيل أيار عام 1949م .وه���و األمر الذي أكده
 كليفورد رايت :حقائق وأباطيل في الصراع العربي اإلسرائيلي ،ترجمة عبد الله
عريقات وعبد الله ع َّياد( ،عمان :دار الناصر ،)1992 ،ص.24 - 23
 شريف كناعنة :الشتات الفلسطيني :هجرة أم تهجير؟ (القدس :مركز القدس العاملي
للدراسات الفلسطينية ،عام  ،)1992ص.200
 بني موريس :والدة مشكلة الالجئني الفلسطينيني «وثيقة إسرائيلية»( ،األردن :دار
اجلليل للدراسات واألبحاث الفلسطينية ،عام  ،)1993ص.80
 كليفورد رايت ،حقائق وأباطيل ،مرجع سابق ،ص .25
 إيالن بابه :مؤرخ إسرائيلي ،ينتمي إلى تيار املؤرخني اجلدد ،ومحاضر في العلوم
السياسية في جامعة حيفا .وهو أيضاً املدير األكادميي ملعهد غفعات حبيبا لدراسات
السالم ،ورئيس معهد إميل توما للدراسات الفلسطينية في حيفا .وقد أ َّلف عدة
كتب ،منها :تاريخ فلسطني احلديثة ،والشرق األوسط اجلديد ،والتطهير العرقي في
فلسطني.
 ُو ِ
ض َعت اخلطة داليت في  10آذار /مارس  ،1948كارين أرمستروجن :القدس مدينة
واحدة ...عقائد ثالث ،مرجع سابق ،ص .621
(7) Ilan Pappe «Post-Zionist Critique on Israel and the Palestinian,
Popular Culture». J.P.S Issue 104, No. 4, Summer 1997

مناحم بيغن عندما قال« :كان ملذبحة دير ياس�ي�ن نتائج كبيرة

غير متوقعة؛ فقد أصيب العرب بعد أخبار دير ياس�ي�ن بهلع
قوي فأخذوا يفرون مذعورين».

كما أيد مايكل بالومبو ( ،)Michael Palumboصحة
الرواية الفلس���طينية ألحداث عام 1948م ،استناداً إلى وثائق
األمم املتح���دة ومقابالت مع الجئني ومعنيني فلس���طينيني.

في كتاب���ه القيم :النكبة الفلس���طينية (The Palestinian
 )Catastropheالذي نشر في سنة 1987م.

مما س���بق يتضح لنا أن الفرية التي روجت لها الصهيونية

بشكل غير مسبوق في ما يتعلق ببيع الفلسطينيني ألراضيهم،

قد كانت به���دف تغطية جرائمها ومجازرها الوحش���ية التي

ارتكبتها أثناء احلرب التي ش���نتها قوات االحتالل اإلسرائيلي
لطرد الفلسطينيني من أراضيهم ،وليس هذا ما أعطاهم إياه
حق التقس���يم ،ولكن لتوس���يع حدود احملتل ،والسيطرة على

املناطق اإلس���تراتيجية في فلس���طني ،ومن ناحية أخرى جند
أن قوات االحتالل قامت بتش���ويه صورة الفلس���طينيني أمام

إخوانه���م العرب حت���ى ال يتعاطفوا معهم أو يس���اندوهم في
معاركهم السترداد أراضيهم.(1

م��ن ذا ي��ع�يرك عينَه تبكي هبا؟
���ع���ا ُر؟
َ
أراي������ت ع��ي��ن��ًا ل��ل��ب��ك��ا ِء ُت َ
(8) Manachem Begin, THE REVOLT, LONDON, IST EDITION,
1972, P 165.
(9) Michael Palumbo, The Palestinian Catastrophe: The 1948
Expulsion of a People from Their Homeland. London: Faber
and Faber, 1987..
 (1هند أمني البديري :فلسطني وأكذوبة بيع األراضي ،مرجع سابق.
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إيران وأمريكا...
ملاذا حتتاجان إلى القاعدة؟
أمح������������������������������د ف��������ه��������م��������ي
afahmee@albayan-magazine.com

إيران:
جنح���ت إيران في اختراق املقاومة العراقية والتش���ويش عليها عن طريق القاعدة .واالختراق

ال يعني بالضرورة صرف اجلماعة الـ ُمخت َرقة عن تنفيذ أهدافها اخلاصة َو ْف َق رؤيتها ،ولكنـه قـد
يتضمـن حتقيـق َقـ ْدر مـن التوجيـه فـي ما يتعلق بـ (التوقيت أو اختيار األهداف)
إن أدوات االختراق معروفة وتش���مل :التمويل ،واإليواء ،وسائر أنواع الدعم اللوجستي؛ وليس
بالضرورة أن يكون االختراق ش���ام ً
ال لكل املس���تويات القيادية ،أو أن يصل إلى مس���توى إصدار

تكليفات مباشرة.

َ
ٍ
وتستهدف القوى العراقية دون أن يكون هناك ما يربطهم بها تاريخياً أو
أطراف ميكنها أن تؤ ِّث َر في األوضاع
وحتتاج إيران إلى
دينياً أو سياسياً ،بل ميكنها أن تنفي بقوة أي ارتباط بها بسبب التنافر العقدي في حالة القاعدة.
ٍ
أطراف يجري حرقها الحقاً؛ مبعنى أنه ميكن
وميكن  -ضمن اإلستراتيجية اإليرانية  -مالحظة أن اإليرانيني يتقنون استخدام

التضحية بهم في أي وقت ،أو رفع الدعم عنهم ،أو كشفهم.
وقـد نفذت طهران هذه السياس���ة على املس���توى الشيعي مع التيــار الصــدري وجيش���ــه (جيش املهدي) الذي اخترقته طوالً
وعرض���اً
قدمت لزعيم التيار بك ِّل بس���اطة امللجأ
وضحت به عل���ى مذبح املجلس األعلى تارة ،ثم على مذبح املالكي تارة أخرى ،ثم َّ
َّ

واملأوى وطلب العلم.

َواصل نَّ
مقن يعقبه توجيه مبر َمج ثم تضحية مؤ َّكدة؛ ولعل
واألمر نفس���ه مارس���ته إيران  -إجماالً  -مع القاعدة؛ حيث كان ثمة ت ُ
استخباراتي إيراني.
دعم
َقتْل زعي َمي القاعدة مؤخراً قد مت بنا ًء على ٍ
ٍّ
إن خطورة االختراق اإليراني للقاعدة ميكن إدراكها مِ ْن تو ُّقع ما س���يحدث إذا انسحبت قوات االحتالل من العراق؛ حيث أغلب
جماعات املقاومة سوف تلقي سالحها وتنصرف إلى شؤونها ،لكن القاعدة لن تفعل ذلك ،وسيبقى سالحها مرفوعاً خلوض معارك

وهمية جديدة ضد العراقيني بتوقيع إيراني.

56

العدد 274

أمريكا:

تعتمد بعض تطبيقات السياس���ة األمريكية على وجود طرف غير خاضع للسيطرة قادر على اإليذاء ،ميكن نصبه عدواً قومياً،

ويجري استخدام هذا العدو في أغراض متعددةٍ  ،منها :إعادة ترتيب األوراق في بعض الدول املسته َدفة مثل (العراق) ،ومنها جتييش
الرأي العام (احمللي والعاملي) ،ومنها أيضاً مترير ميزانيات عسكرية واستخباراتية هائلة ،وكذلك تنفيذ أهداف سياسية إستراتيجية

تتعلق باألجندة األمريكية في العالم.

قدمت القاعدة بس���بب إستراتيجيتها العنيفة ،مس���وغاً لبقاء القوات األمريكية ،كما أنها أتاحت لالحتالل أن يعيد
وفي العراق َّ

الس���ني من الداخل ،أو بتعبي���ر أدق( :أن يعيد تفكيكه)؛ فدخلت قِ
الس���نة في دائرة غير
ٌ
طاعات عريضة من العرب ُّ
ترتي���ب البيت ُّ
متناهية من العنف؛ فالقاعدة تتعاون مع العشائر أوالً ،ثم تختلف معها ويجري تكوين مجالس الصحوة التي تدخل في صراع دموي

مع القاعدة ،ثم تنش���أ مشكلة أتباع الصحوات وإدماجهم في اجليش والشرطة ،ثم حتني مرحلة انتقام القاعدة من قيادات الصحوة
وعناصرها الذين تُركوا بدون حماية ،وهكذا دوامة ال تنقطع من الدماء املهدرة بدون فائدة.

نهائي في جميع احلاالت؛ ذلك أن الثقافة السياس���ية
نصر
ويُخط���ئ م���ن يعتقد أن أمريكا حتتاج إلى مكاس���ب مطلقة أو إلى ٍ
ٍّ
األمريكية مبن َّية في جانب كبير منها على مفهوم« :استمراري ُة الصراعات قد يكون أكثر نفعاً من إنهائها»؛ لذلك ال يتم إنهاء الصراع
العربي الفلسطيني ،بل إدارته ،وهي عندما دخلت في صراع مع القاعدة لم تستهدف إنهاء الصراع ،بل إدارته ...وتفريعاً على ذلك:
قد ال يكون خط ًأ القول بأن أمريكا إذا لم تخسر بدرجة كافية ،ألوقعت بنفسها اخلسارة.

وتنظيم ٍ
معاد لها مثل (القاعدة) عملية معقدة؛ فهناك
وهذا ينقلنا إلى القول بأن إدارة الصراع بني دولة ،مثل (إيران ،أو أمريكا)،
ٍ

ثالثة مستويات لتعا ُمل الدولة (إيران ،أو أمريكا) مع ذلك التنظيم:

املستوى األول :معادلة قوة التنظيم وتهميشها ثم التفوق عليها وتدميرها ...وهذه طريقة مباشرة ال تناسب األجندتني (األمريكية

واإليرانية) في العراق.

املستوى الثاني :احتواء قوة التنظيم وحتويلُها إلى قوة مضافة ،كيف ذلك؟
انطالقاً من مفهوم «السعي األمريكي للخسارة املقننة» فإنه ال بد من وجود عد ٍّو قادر على إيقاع هذه اخلسارة ،وعندما ال يتوفر

مثل هذا العدو ،يجري التخطيط إليقاعها ذاتياً عن طريق عمليات س���ر َّية ،كما حدث في احلرب األمريكية اإلس���بانية ،وفي معركة
بيرل هاربور .أما في حالة العراق ،فإن القاعدة (أو دولة العراق اإلس�ل�امية) تلعب هذا الدور في اإلس���تراتيجية األمريكية ،وكما
تذكر تقارير إخبارية فإن بعض أجهزة االس���تخبارات األجنبية في العراق تقوم بتفخيخ س���يارات مدنية دون علم أصحابها وجتعلهم

يقودونه���ا إل���ى أماكن مع َّينة؛ حيث يجري تفجيرها؛ ليبدو األمر وكأن القاعدة هي من فعلت ذلك ،دون أن ميلك الرأي العام املقدرة

على التفريق بني عمليات القاعدة أو عمليات االستخبارات.
لتس���د النقص؛ وهذا هو مكمن االحتواء؛ أي :أن يصبح جزء
إذن عندما تتباطئ عمليات القاعدة مؤقتاً ،تتدخل االس���تخبارات
َّ

كبير من عمل القاعدة في العراق على نسق واحد مع تطبيقات اإلستراتيجية األمريكية.
املستوى الثالث إلدارة الصراع :اختراق التنظيم وإنشاء حالةِ تمَ َ اثُ ٍل (جزئية) بني أهدافه وأهداف الدولة؛ ليتحول التنظيم بذلك

إلى أداة غير مباشرة لتنفيذ أهداف تلك الدولة ،وهذا ما جنحت فيه طهران مع تنظيم القاعدة.
وف���ي احملصلة :تُراوِ ُح القـاعـ���دة في العـراق بني (احتـوائهـا إس���تراتيجياً) من أمريكا ،وبني (اختراقه���ا تكتيكياً) من إيران.
السنة الذين باتوا هدفاً للجميع( :االحتالل  -إيران  -القاعدة).
والضحية في جميع األحوال هم العرب ُّ
إن من الشواهد احمل ِّيرة ،أنه على الرغم من تواتر املعلومات عن تقدمي طهران دعماً ملجموعات القاعدة ،إال أنه يجري التغاضي

عنها في حمالت الدعاية الغربية ضد النظام اإليراني ،رغم أن التعاون مع القاعدة كان أحد أسباب غزو العراق.

فهل ميكن القول :إن الواليات املتحدة تعلم أنه لن ميكن للقاعدة االس���تمرار في العراق  -ورمبا في مناطق أخرى  -دون تل ِّقي

دعم من إيران؟
ٍ
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[ حدث وحديث ]

لبن��ان الكبي��ر

د .يوسف بن صاحل الصغري

(*)

لق���د جرت العملية االنتخابيـة في العـ���راق ،وما زالت فصولهـا تُكتَب؛
فنحن أمام وضع يجمع كثيراً من التناقضات ،وميكن تلخيصه بأنه :احتالل
أمريكي ،وس���يطرة إيرانية ،ودميقراطية ش���كلية هدفها األس���اس إضفاء
الصبغ���ة القانوني���ة على كل ما أفرزت���ه العملية (األمريكي���ة  -اإليرانية)
السنة؛
املشتركة إلس���قاط النظام في العراق ،وعلى رأسها اس���تعباد أهل ُّ
فقد كان إشراكهم في السلطة والعملية السياسية من البداية مرحل ًة مؤقتة؛
الس���نة في مجلس احلكم االنتقال���ي هو الوحيد الذي وضع اجلنود
ف ُمم ِّثل ُّ
السنة في الرئاسة  -سواء كانوا عرباً
األمريكان أحذيتهم على رقبته ،وممثلو ُّ
أو أكراداً  -لم يُست ََشاروا ،ولم يُلتَفَت إلى رأيهم في َقتْل الرئيس السابق ،بل
و َّقع املالكي أمر إعدامه ،وسلَّمه األمريكان إلى أتباع الصدر الذين قتلوه في
موقع كان يُستخ َدم ملواجهة النفوذ اإليراني.
يوم عيد األضحى في ٍ
الس���نة ع���ن الواجهة في العراق
إنه���ا رمو ٌز
ٌ
ودالالت على أن تنحية ُّ
احلالي أصبحت مس���ألة وقت فقط؛ ففي هذه الدورة االنتخابية حتالف
السنة إلى عملية تسمى :القتل السياسي؛ فقد ُمنِع أكثر من
الس���نة مع عالوي في ما يسمى :القائمة العراقية وتع َّرض السياسيون ُّ
ُّ
خمسمائة شخصية من املشاركة في االنتخابات بدعوى عالقتهم بالبعث ،ومع ذلك استمرت العملية.
ومِ ْن أبرز الذين جتري محاولة إزاحتهم عن الس���احة السياس���ية (إبراهيم املطلق) ،وهو مرشح ُسني من قائمة العراقية ،ومن بني
املش���مولني بالقرار الذي اتخذته الهيئة االنتخابية القضائية لصالح هيئة املساءلة والعدالة التي تُعنَى بتصفية الدوائر احلكومية ممن
الس���نة مي ِّثلهم عالوي
تقول :إنهم مرتبطون بحزب البعث احملظور؛ وذلك على الرغم من أنه كان عضواً في البرملان الس���ابق ،وبقي ُّ
السنة الذي دخل االنتخابات مع عالوي؛ فقد يعود
(الشيعي) الذي جاء مع االحتالل املشترك .أما عضو مجلس الرئاسة احملسوب على ُّ
إلى معسكر املالكي من جديد؛ إذ قد دعا السفير اإليراني في العراق (حسن كاظمي قمي) إلى تشكيل حكومةِ وحدةٍ وطنية في العراق
السني؛ إذن
السنة .وبعده قال املالكي في تصريحات صحفية« :إن القائمة العراقية جمعت في داخلها أغلب ممثلي املكون العربي ُّ
تض ُّم ُّ
ال بد أن يكون لهم من شراكة في تشكيل احلكومة على اعتبار أن هذا املك ِّون ال بد أن مي َّثل» .وأضاف« :إن املطلوب هو تشكيل (حكومة
ٍ
شراكة وطنية) لضمان االستقرار بعد سنوات من احلرب» ،معتبراً أنه من املبكر للغاية بالنسبة للعراق أن يدار بحكومةِ
أغلبية.
نعم! لم يحن الوقت لأِ َن تنفرد األغلبية (الشيعة) باحلكم ،وحتى مجيء ذلك الوقت يجب أن يعيش العراق بعيداً عن تأثيرات وتدخُّ الت
ق����وى خارجية يرى املالكي أنها متثل خطراً على مس����تقبل العراق ،وذلك في هجومه عل����ى محاولة عالوي تدويل االنتخابات ،ودعوته إلى
ٍ
دولي ،ودعا عالوي أيضاً اجلامعة العربية إلى التدخُّ ل لدى األمم املتحدة ،وهي محاوالت بائسة اضطر
تشكيل حكومة مؤقتة حتت
إشراف ٍّ
بعدها إلى الدخول في القفص ،وأرسل ُوف َده متأخراً إلى طهران؛ إذ تتابعت الوفود الشيعية والكردية إلى طهران بُ َعيد االنتخابات لالجتماع
باملس����ؤولني اإليرانيني في خطوة انتقدها املالكي الذي ينتقد التدخالت اإلقليمية والدولية في شؤون العراق؛ إذن امللف السياسي العراقي
نائب الرئيس األمريكي املالكي ولم يتمكن من
كلُّه في اليد اإليرانية؛ وحتى أمريكا لم تس����تطع أن توقف قرار إبعاد السياس����يني؛ فقد زار ُ
إقناعه بالعدول عن القرار؛ فأمريكا حتتل العراق ،ولكنها سلَّمت الشأن السياسي لطهران.
الس���نة حالياً بني مطرقة املالكي (اإليراني  -األمريكي) ،وس���ندان عالوي (األمريكي  -اإليراني) ،وإن ما يجري حالياً في
إن ُّ
العراق يُ َذ ِّكرنا بسابقة تاريخية عندما أُطلِقت يد سوريا في لبنان مقابل مشاركتها الفعالة في تصفية املنظمات الفلسطينية حلساب
فروض الطاعة في دمشق فإن لبنان الكبير (العراق) يقدِّم حالياً فروض الطاعة في طهران؛
إسرائيل؛ وكما كان لبنان الصغير يقدِّم
َ
وذلك مقابل قيام إيران بدفع احلساب.
(*) أستاذ مشارك في كلية الهندسة  -جامعة امللك سعود  -الرياض.
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[ المسلمون والعالم ]

مسلمو كولومبيا ...مواجهة خطر الذوبان !
أمح������������د ال����ط����ن����ي����خ����ي
egyptnews@hotmail.com

«إن هناك غياباً للتعليم اإلسالمي وندر ًة في املساجد والدعاة

جسد أحد الدعاة اإلسالميني
والكتب اإلسالمية» .بهذه العبارة َّ

ضع اجلالية اإلسالمية في كولومبيا التي تواجه خطر الذوبان
َو ْ

واالنقراض بسبب اإلقبال على الزواج من نصرانيات ،والظروف
الصعب���ة التي يواجهونها ،والعداء م���ن بعض الطوائف الدينية

املتعصبة املوجودة في البالد.

وأض���اف الداعي���ة اإلس�ل�امي :إن هذا الغي���اب للتعليم

اإلسالمي والندرة في املساجد ،يع ِّرض أبناء اجلالية اإلسالمية
للجه���ل بدينهم وعقيدتهم ،وخاصة أن ع���دداً كبيراً من األبناء
يتَّبعون عادات أمهاتهم املسيحيات من زيارة الكنائس واملشاركة
خطر آخر يه ِّددهم يتمثل في
االحتفاالت الدينية ،مش���يراً إلى
ٍ

انتش���ار جتارة املخدرات والكوكائني وتنا ُولِها بني أبناء اجلالية
اإلس�ل�امية ،بعد أن انغمس���وا في هذه التج���ارة التي ترعاها
عصابات واس���ع ُة الق���وة والنف���وذ ،ولها تنظيمات سياس���ية
ٌ

وعسكرية ،ويتعاون معها مسؤولون كبار.

لكن على الرغم من هذه األوضاع املتردية ملسلمي كولومبيا
إال أن عاطفتهم اإلس��ل�امية ما زالت موجود ًة ،واستش����هد على

ذلك الداعية مصطفى عبد الغني أحمد بقوله« :في أثناء زيارتي

على يد كريس���توفر كولومبوس ،عن طريق العبيد الذين ُج ِلبُوا
من شمال إفريقيا وشرقها ،وقد استقر أغلبهم في البرازيل ثم
انتشروا في باقي أنحاء أمريكا الشمالية واجلنوبية .وقد كانت
األغلبية الساحقة لهؤالء العبيد من املسلمني الذين أ ُ ِ
رغموا على

ترك دينه���م حتت التهديد والتعذيب ،وذاب كثير منهم في هذه

تنصر حتت اإلكراه البدني والنفس���ي
القارة،
وتنصر منهم َم ْن َّ
َّ
واملعنوي ،وبنا ًء على ذلك تقهقر اإلسالم في هذه القارة.

كثير منهم إل���ى هذه الديار،
وبع���د حترير العبي���د وعودة ٍ

باإلضاف���ة إلى الهج���رات املكثفة من الهند وباكس���تان ولبنان
وس���وريا ،عاد اإلس�ل�ام مر ًة أخرى .وقد مترك���ز أغلبهم في

البرازيل واألرجنتني وفنزويال وكولومبيا.

وتعيش أغلب اجلاليات املس���لمة ف���ي كولومبيا بالعاصمة

بوجوتا وفي مدينة ميكاو ،وبرانكليا ،وكالي ،ومايكو ،إال أنَّ أكبر
جت ُّمع للمسلمني في كولومبيا يوجد في مدينة ميكاو.

وبدأ املس���لمون هجرة ثانية إلى كولومبيا في خمس���ينيات

القرن املاضي ،وأغلب املهاجرين كانوا من الش���ام ،ولم يكونوا

على معرفة باللغة اإلس���بانية (لغة كولومبيا األساس���ية) ،وهو
األمر الذي عانوا منه كثيراً أثناء احلوار والتعامل مع الش���عب

إلحدى امل����دن بكولومبيا التقيت بأعضاء اجلالية البالغ عددهم
ثالثني ش����خصاً ،وبعد احلديث عن الدي����ن وأهميته في حياتنا

يفكر في طريقة احلصول على اإلقامة الرسمية ،وكان معروفاً

منوت ،ولم نكن نسمعها في هذه البالد منذ ثالثني سنة» ،مشيراً

تسابق املسلمون على الزواج من كولومبيات نصرانيات ،ولم يكن

من العالم اإلسالمي ،ال سيما املنظمات اإلسالمية العاملية التي

وحتسني مستوى عيشهم.

اس����تجابوا ألداء صالة الظهر جماعة ،وبعد الصالة قام أحدهم
يخطب قائ ً
ال :احلمد لله أن س����معنا كلم����ة (الله أكبر) قبل أن
إلى أن اجلالية املسلمة الكولومبية حتتاج بشدة لتضامن إخوانهم

تهتم بشؤون األقليات املسلمة إلنقاذ ما ميكن إنقاذه.
التنصري باإلكراه:

الكولومب���ي ،ومبجرد وصولهم إلى هذا البلد بدأ كل ش���خص

في ذلك الوقت أن الشخص ال ميكنه دخول الواليات املتحدة إال
إذا تزوج امرأة كولومبية زواجاً معت َرفاً به في الكنيسة ،ومن ثَ َّم
لهم أي هدف سوى احلصول على اإلقامة والدخول إلى أمريكا
املخدرات خطر آخر يهدد مسلمي كولومبيا:

حني يتردد اس���م كولومبيا يقفز إلى ذهنك مباشر ًة زراعة

ولكي نتعرف على األسباب التي أدت إلـى هـذه حالـة خطر

املخدرات والكوكائني وجتارتهما؛ حيث يعود تاريخ املخدرات في

كولومبيا ،ال بد أن نتعرف على اخللفية التي واكبت دخول اإلسالم

فقد كانت هن���اك قبائل من الهنود احلم���ر تعتمد في حياتها

الذوبان واالنقراض التي وصلت إليها اجلالية اإلس�ل�امية في
إلى هذه البالد؛ فقد دخل اإلس�ل�ام إلى أمريكا الالتينية ومنها

إلى كولومبيا منذ اكتشاف األمريكيتني في القرن اخلامس عشر
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كولومبيا إلى القرن السادس عش���ر قبل دخول اإلسبان إليها؛
على الزراعة والفالحة ،وم���ن أهمها زراعة الكوكائني بطريقة

عش���وائية كنباتات عادية ال قيمة لها وال مفعول ،ومع ممارسة

ه���ذه الزراعة اكتش���ف الهنود أن مض���غ ورق (الكوكا) يعطي
للجسم نشاطاً كبيراً وحيوي ًة تس���اعدهم على أعمال الفالحة
الش���اقة ،ومن هنا بدأت عناية الهنود بهذه الشجرة ،وانتشرت
لدى قبائل كولومبيا.

واآلن أصبحت زراعة الكوكائني من أهم الزراعات املربحة

ف���ي العالم؛ بحيث انخرط في جتارة ه���ذه املادة في كولومبيا

والعالم كبار املسؤولني في اجليش والشرطة والوزارة والبرملان،
حتى األحزاب السياسية.

وفي سنة 1985م بدأت حكومة كولومبيا تعي اخلطر الذي

يهددها بسبب زراعة هذه الشجرة وخطورتها على العالم أجمع،
بعض اإلجراءات القانوني���ة الصارمة للحد من نفوذ
واتخ���ذت َ
عصابات املخدرات التي أصبحت تنافس الدولة من حيث ق َّوتها

(اإلعالمية واالقتصادية والعسكرية)؛ ولهذا حتصل بني الفينة
واألخرى مواجهات قوية بني اجليش النظامي وهذه العصابات

ينتج عنها عش���رات من القتلى ،بل مئات ،وهو ما جعل النظام

الكولومبي في مأزق يصعب اخلروج منه.

للحفاظ على األقلية املسلمة في كولومبيا ،تتضمن القيام ببعض
اخلطوات التي مت ِّكن من استقرار أوضاع اجلالية اإلسالمية في
كولومبيا ومواجهة األخطار ،ومن أهم هذه املقترحات:
أوالً :إنش���اء َو ْقف خيري لدعم مش���روعات الدعوة وبرامجها

وتغطي���ة احتياج���ات اجلالية ،وميك���ن من خالله إيجاد مش���اريع
استثمارية تفتح فرص العمل ألبناء اجلالية واملسلمني اجلدد ،وتشارك

السلطات احمللية والدولة في التنمية االقتصادية واالجتماعية.
مدارس ومعاه َد علمي ًة إسالمي ًة مهمتها تعليم
ثانياً :تأسيس
َ

وق���د أغرت جتارة املخدرات هذه كثيراً من املس���لمني في

اللغ����ة العربية وحتفيظ القرآن الكرمي والتعريف باإلس��ل�ام لغير

واحلاجة وضعف امل���وارد املالية ،باإلضافة إل���ى تخلِّي الدول

تعاون مع كبار الشخصيات الثقافية واجلامعية ،وتوجيه
ٍ
في عالقة

كولومبيا؛ فانغمس���وا فيها وجلبت لهم وألبنائهم الويل والدمار،
وانعكست س���لباً على معظم اجلاليات اإلسالمية ،نظراً للفقر
اإلسالمية والعربية عنهم ،وفقدان املساعدات.

املسلمني ،مع ترجمة الكتب اإلسالمية ونشرها باللغة اإلسبانية،
وربط العالقات باألوساط اجلامعية (طالباً وأساتذ ًة) ،والدخول

الدعوات إلى كبار أس����اتذة اجلامعات الكولومبية لزيارة البلدان

وأم���ام هذا اخلطر ال���ذي يهدد اجلالية اإلس�ل�امية في

اإلسالمية؛ لتوثيق العالقة الثقافية واالجتماعية والدبلوماسية.
ثالثاً :إنش���اء ش���بكة اتصاالت معلوماتية لنش���ر الثقافة

إال أن اجلهود املبذولة من قِ َبل بعض اجلمعيات والدعاة لنش���ر
اإلس�ل�ام في كولومبيا بس���يطة جداً وال تكاد تذكر ،ومع ذلك

إس�ل�امية في أمريكا الالتيني���ة تكون ناطقة باللغ���ة العربية

كولومبيا ،قامت بعض اجلمعيات اإلسالمية في كولومبيا بجهود
دعوية وتعليمية بُغ َية احلفاظ عل���ى أبناء اجلالية من الضياع؛

استطاعت بعض اجلمعيات واملراكز اإلسالمية في كولومبيا أن

ٍ
خدمات شتى س���اعدت في احلفاظ على هوية الكثيرين
تؤدي

حتت خيمة اإلس�ل�ام ،كما استطاع بعض الشيوخ والدعاة خلق
صحوة داخل أوس���اط الشباب املسلم ،رغم قلة اإلمكانات :من

مدارس ومساجد ودعاة.

اإلس�ل�امية عبر اإلنترنت ،مع السعي إلنش���اء قناة تلفزيونية

واإلس���بانية ،أو فتح نافذة إعالمية ع���ن طريق إحدى القنوات
محددة يجري خاللها تقدمي اإلسالم في
في كولومبيا لساعات
َّ

صورة صحيحة وبأساليب عصرية مش ِّوقة.
رابعاً :إنشاء مؤسسات اقتصادية مربحة ،توفر العمل ألبناء
املس���لمني ،مع دفع نسبة من الربح للدعوة اإلسالمية ،تُنْفَق في

بناء املس���اجد واملدارس ،وتنظيم املخيمات الشبابية ،والدورات

هكذا تضافرت األس���باب اخلارجية والداخلية ،وساعدت

الشرعية ،وطبع الكتب وترجمتها.
خامساً :ضرورة االهتمام بشؤون املرأة املسلمة في كولومبيا

 -ف���ي ظل غياب دور املنظمات اإلس�ل�امية  -في املجتمع ذي

صيانة كرامتها وعزتها ،وتفعيل املؤسسات واللجان االجتماعية

كيفية مواجهة الذوبان:

على ذوبان اإلس�ل�ام في كولومبيا وانخراط اجلالية اإلسالمية
بع���ض الباحثني واملتهمني
َ
األغلبي���ة النصرانية؛ وهذا ما حثَّ
باإلس�ل�ام في كولومبيا ،أن يضعوا خطة إس���تراتيجية علمية

ف���ي البرامج التعليمية والدروس الديني���ة ،تأكيداً على ضرورة

املتعلقة بشأن األسرة.
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[ مرصد األحداث ]

مرصد األخبار

أطماع اليهود بأرض سيناء
صــ َّرح مس���ؤول مبحافظــة جنــوب س���ينــاء (إحــدى
محافظات مصر) ب���أن جميع األجانب الراغبني في ش���راء

عقارات باملناطــق الس���ياحية بجنوب س���يناء هم يهود أبناء
يهود؛ رغم تن ُّوع جنس���ياتهــم (على حد قوله) ،مشيراً إلى أن
جنوب س���يناء كادت أن تتحول لفلس���طني أخرى قبل إصدار
قرار حق االنتفاع ملنع متلُّك األجانب ألراضيها.
وأض���اف« :إن اجلهات األمنية لفت نظره���ا رغبة كثير

من األجانب في ش���راء عقارات بدهب وشرم الشيخ ونويبع،
وبعضهم ديانتهم يهودية طبقاً للتحريات األمنية».
كمـا أكـــ���د النائــب مبجلـس الش���ـعب املصـري حميد

حس�ي�ن أبو غصــني على ضــرورة إصــدار تش���ريع يحمي
أراضي س���ينــاء ضد األطم���اع اإلس���رائيلية ،ومينع متلُّك
األجانب لها.

[جريدة املصري اليوم]2010/3/31 ،

أنفلونزا الخنازير تصيب
«الصحة العالمية»
تعرضت منظمة الصحة العاملية إلى انتقادات واسعة بسبب

التقييم���ات األولية التي قدمتها عن انتش���ار م���رض أنفلونزا

صنف على أنه وباء القرن احلادي والعش���رين،
اخلنازير ،الذي ُ
وكذا التحذير من احتمال حت ُّوله إلى وباءٍ عاملي يفتك باملاليني،

وهو ما لم يحدث.
ويُذ َكر أن حتقيق���اً برملانياً تابعاً ملجل���س أوروبا قد انتقد
مسألة الش���فافية في صنع القرار باملنظمة ،وخصوصاً التأثير
احملتمل لش���ركات الصناعة الدوائية على اتخاذ القرارات فيما
يتعلق بالضغط من أجل إجراء اللقاح ضد املرض خالل الس���نة

األخيرة.

[اجلزيرة]2010/4/12 ،
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إسرائيل والعالم األفضل
امتدح ديفيد بتريوس (قائد القيادة األمريكية
الوسطى) اليهود قائ ً
ال« :إن الناجني من محرقة
اليهود في احلرب العاملية الثانية «هولوكس���ت»
جعل���وا العال���م «مكان���اً أفضل» بتأسيس���هم
إلسرائيل» ،مضيفاً« :إن الرجال والنساء الذين
نجَ َ و من معسكرات االعتقال ،ومن ينحدر منهم
أغنوا العالم بالعلوم والثقافة والفن واألدب .كما
قدموا مساهمات عظيمة في املجاالت التعليمية
واالقتصادية واحلكومية».
وتابع بتريوس باختصار« :لقد قام الناجون
من احملرقة بجعل الواليات املتحدة والعالم مكاناً
أفضل ،وتركوا بصمات إجنازاتهم اخلالدة أينما
َحلُّوا».

[موقع الـ (سي إن إن)]2010/4/17 ،

إضع��اف التي��ار اإلس�لامي
المعتدل!
أصدر مركز س���ابان لدراس���ات الش���رق
األوس���ط التابع ملعه���د بروكينجز في األول من
شهر مارس املاضي تقريراً بعنوانَ ( :و ْه ُم استبعاد
اإلسالميني املعتدلني في العالم العربي) للباحث
املصري خلي���ل العناني؛ وتنطلق الدراس���ة من
فرضية مفادها :أن اس���تبعاد األنظمة احلاكمة
للتيار اإلس�ل�امي املعتدل ي���ؤدي إلى مرجعيات
التحديث واالعتدال ،ويفضي ملزيد من التطرف
والعنف وظهور التيارات املتش���ددة ،ومنها التيار
السلفي.
[تقرير واشنطن العدد ( )252أبريل 2010م]

عالمة تعجب

«جورج واشنطن» تقدم مساعدات مالية إلى األشخاص الذين يعتنقون المسيحية
كشفت شهادة صوتية منسوبة إلى «جوزيف كانر» مسؤول

تنص1ر) قادراً على
أصبح بفضل مساعده املغربي (الذي َّ
كس���ب ثقة اآلخرين؛ ألن مس���اعده يتحدث لغتهم ويفهم

تنصيرية ،وأوضح جوزيف في شهادة صوتية له على موقع
«أطفال املغرب» أن هذه املدرسة أ ُ ِ
نشئت من قِ َبل منصرين

في األحياء املغربية حتى يتمكنوا من التحدث مع املسلمني
عن املسيح والكتاب املقدس ،كما أنهم يستخدمون أطفالهم

هما :جاك وكاثي روسنكو لتحقيق هدفني رئيسني:

(لق���د خدعنا أيض���اً (مجلس االعتم���اد األمريكي)؛ ألنه

النقاب عن أس���باب تأسيس مدرسة
تكنولوجيا املعلومات
َ
جورج واشنطن وأشكال أعمالها في احمليط من أجل أهداف

ملتقى لهؤالء املنصرين ومقراً لهم في
إجنيليني حتى تكون
ً
املغرب ،مشيراً إلى أن املدرسة جرى إنشاؤها من قِ َبل زوجني
أولهما :تعزيز وجود املنصرين اإلجنيليني.

ثقافتهم .وأضاف في شهادته أن هؤالء املنصرين يعيشون

لنش���ر اإلجنيل ب�ي�ن أصدقائهم املس���لمني؛ ألنهم  -على
عكس الكب���ار  -غير مقيدين أو مرا َقبِ�ي�ن .وتابع القول:
يعتقد أننا مدرس���ة عادية؛ في حني أنن���ا أخفينا مهمتنا

والثاني :هو توفير فرص عمل للمس���لمني الذين جرى

احلقيقية .واألس���وأ من ذلك أنه جرى استعمالنا نحن في

وقال جوزيف :إن املدرس���ة تعمل على استقبال هؤالء

يش���كلون تربة خصبة ،ومن السهل حتويلهم إلى املسيحية؛

تنصيرهم.

َ
وظائف لهم كتغطية للحصول
املنصرين في املغرب وتوفير

على تأشيرات العمل.

وكش���ف (كانر) عن أن مدرس���ة جورج واشنطن تق ِّدم

مساعدات مالية إلى األشخاص الذين يعتنقون املسيحية،
مش���يراً إل���ى أن زوجته (س���يندي) كانت تس���تغل حصة

الرياضيات لتشرح للطالب الكتاب املقدس ،وأنه شخصياً

هذه العملية) .وأشار جوزيف كانر إلى أن األطفال املغاربة

ألنهم ال ميتلكون معارف ح���ول دينهم ،وخاصة أن آباءهم

مس���لمون ،ولكن ال ميارسون اإلس�ل�ام .وكشف عن أنهم
يس���تخدمون أس���اليب منفصلة تقوم على أساس توظيف
العالقات الش���خصية في التنصير ،مشيراً إلى وجود عدد
من املغاربة املسلمني ،والذين حتولوا إلى املسيحية يعملون

في املدرسة.

[التجديد 2010/4/8م]

النقاب خطر على السالمة الشخصية!
معتبراً أن املخالفة «مبررة» ،ومشيراً

فرضت الش���رطة الفرنس���ية

حادث سير ،وتأتي هذه احلادثة بعد
أَش ُهر من النقاش احملتدم في فرنسا

سيارتها ،وقالت الشرطة في مدينة

املسلمات للنقاب.
ويُذ َك���ر أن «بري���س أورتوف���و»

الفرنس���ية عب���ر الزواج ف���ي عام

إريك بيس���ون وزير الهجرة ،برسالة

والتبليغ.

غرامة مالي���ة على امرأة مس���لمة

بس���بب ارتدائها النقاب وهي تقود
نان���ت الواقع���ة غربي فرنس���ا :إن

النقاب الذي كانت ترتديه املرأة أثناء
قيادة السيارة ،والذي ال يُظهر سوى
العينني يحد من مجال الرؤية ،وبنا ًء

على ذلك كان ميكن أن يتس���بب في

بش���أن س���نِّ قانون يحظ���ر ارتداء

وزير الداخلية الفرنس���ي ،أرسل إلى
يسأله فيها إن كان من املمكن سحب

اجلنس���ية الفرنس���ية م���ن زوجها،

إلى أن طلبه لس���حب اجلنسية من
زوجها يس���تند إلى أن الرجل املولود

في اجلزائر ،احلاصل على اجلنسية
1999م ،ينتم���ي إلى جماعة الدعوة
[موقع ال���ـ (بي بي س���ي) ،ومواقع أخرى
]2010/4/23
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مرصد األرقام
حــذر الدكتــور بركــات الفــرا (السفير الفلسطيني

كما أوضحت الدراسة أن أعداد مستخدمي اإلنترنت

بالقاهــ���رة) من مخطــط تهـويد القــ���دس قائ ً
ال« :إن

يقدر بأكثر
الذين يتعاملون بأنش���طة التجارة اإللكترونية َّ

كل يوم مير ميثل خطورة على املدينة املقدس���ة واملسجد

م���ن  2.6مليون مس���تخدم ،أي أن ما يع���ادل  % 3من

ً
مخطط���ا لتهويد املدينة
األقص���ى؛ فإس���رائيل وضعت

إجمالي عدد الس���كان في مصر قاموا بإنفاق  2.1مليار

بالكام���ل ،وأنفق���ت نح���و  17ملي���ار دوالر لتنفيذ هذا

دوالر خالل عام 2009م.

املخطط الذي يس���تهدف بحلول ع���ام 2020م أن يصبح

[جريدة الشروق املصرية ]2010/4/20

عدد س���كان القدس  % 25من الفلسطينيني مقابل % 75

استطالعات للرأي خاصة بشبكة البي بي سي
كشفت
ٌ
اإلخبارية ،عن أن حج���م اإلنفاق الذي يتكبده املصريون

من اإلسرائيليني».
[جريدة اجلزيرة السعودية]2010/4/13 ،

الذين لديهم أبناء في مراحل التعليم قبل اجلامعي يتراوح

أورد د .فه���د ب���ن عبد العزيز الس���نيدي (أس���تاذ

ما بني  10و  15مليار جنيه سنوياً ،وهو ما جعلهم يشعرون

املذاهب املعاصرة بجامعة امللك سعود) في محاضرة له،

دون مبالغة بأن الدروس اخلصوصية حتولت بالنسبة لهم

املوجهة للمشاهد
بعض اإلحصاءات عن عدد الفضائيات
َّ

ول يعانون األم ََّريْن في ترويضه.
إلى ُغ ٍ

العربي ،مس���تنداً إلى تقرير من االستخبارات األمريكية

[عن موقع بي بي سي]2010/4/22 ،

()CIA؛ حيث أشارت فيه إلى وجــود  13ألــف قناة في

ن َّبهت منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيس���يف)

وفــ���ي العــالم العربــي  696قنــ���اة تبــث من  17قمراً

نحو  850ألف شخص سنوياً بسبب لدغة بعوضة حتمل

العالم ،منها  7500قنـاة مش���فرة ،و 5500قناة مجـانية،
صناعياً ،يشاهدها أكثر من  150مليون مشاهد للقـنوات

قبل اليوم العاملي للمالريا إلى أنه «من غير املقبول» وفاة

مرض املالريا.

املفتـوحة ،بينما  42مليـون للمشفـرة ،وأشــار إلى أنه من

ويق���ع ما يقارب  % 90من حوادث الوفاة بهذا املرض

ضمـن القنـوات املوجهـة لنا  112قنـاة إباحيـة باللهجـات

في منطق���ة جنوب الصحراء اإلفريقية ،ومعظم الوفيات

العربية.

ألطفال دون ِسنِّ اخلامسة.
[موقع العربية ]2010/4/2

[اجلزيرة عن األملانية ]2010/3/24

قدرت دراس���ة حديثة ملجموعة (املرش���دين العرب)
املتخصص���ة في أس���واق االتصاالت واإلع�ل�ام العربية

يُق ََّدر عدد الذي���ن يصابون بالتهابات تنفس���ية في

بريطانيا من األطفال ألسباب تعود إلى استنشاقهم دخان

حجم إنفاق مس���تخدمي اإلنترنت في مصر على أنشطة

اآلخرين ،أو التدخني الس���لبي ،بنحو عشرين ألف حالة

التجارة اإللكترونية خالل العام املاضي بنحو  2.1مليار

س���نوياً ،ويعاني أكثر من  120ألف طفل من التهابات في

دوالر أمريكي ،وأن  % 34.6من مستخدمي اإلنترنت في

ٍ
التهابات سحائية.
األذن الوس���طى ،و  200ألف حالة من

مصر قاموا مبعامالت جتارية عبر اإلنترنت خالل العام

كما يؤدي التدخني الس���لبي إلى وف���اة أكثر من  40ألف

املاضي؛ حيث تش���مل هذه التجارة خدمات دفع الفواتير
عبر اإلنترنت.
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طفل بشكل مفاجئ سنو ّياً.

[عن صحيفة تاميز البريطانية]2010/4/24 ،

(س) و (ج)

أن تحو ً
س :مما ال َّ
ال
شك فيه َّ
كبيراً وسريع ًا ش��هدته تركيا
مؤخ��راً ،أعط��ى له��ا دوراً
محوري ًا ،ومركزي ًا في خريطة
الش��رق األوس��ط ،في الوقت
ال��ذي يتص��ارع عليه��ا عدد
مـن الالعبيـن فـ��ي المنطقـة
ك��ـ (مص��ر وإي��ران) ،ولكن أال
ٌ
بعض من الثغرات
يتخلل ذلك
الت��ي قد ته��دد ذل��ك الدور
في أي لحظ��ة؛ بل قد تطيح
به بالكامل؟

ومبادراته���ا ،وإمنا عل���ى مدى اس���تجابة «اآلخر» لها

احملوري ،إال أنه ال بد أن نأخذ في اعتبارنا أن املشروع

املثال  -من خـالل إش���عالها فتيل احلرب في املنطقة،

الثغرات ،أهمها:

سورية ،ضرب السياسة اخلارجية في الصميم.

العسكرية عليه أو انتهاء دوره ،قد يطيح باملشروع بر َّمته
إذا ل���م يَ ِصر إلى جعله حاجة يؤمن بها أكبر قدر ممكن

من أفراد املجتمع ونخبته.

ثانيًا :على املستوى اخلارجي:

 - 1ال يعتمد املشروع التركي اإلقليمي على مقومات
داخليـة فقـط ،وإمنـا علـى مقومـات خـارجيـة .و َم ْكـ َمـن

اخلطـورة في هـذا املجـال أنَّ اجلـانب التـركي ال ميلك
الس���ـيطرة على جميع مفاتيح املقومات اخلارجية ،وهو

األمر ال���ذي ميك���ن أن يجعله رهينة لني���ات اآلخرين
ومش���اريعهم؛ فسياس���ة «إخماد النزاع���ات» وحتقيق

«االس���تقرار اإلقليمي» التي هي جزء من سياسة تركيا
اخلارجية احلالي���ة ،ال تعتمد فقط على حتركات أنقرة

على الرغم من التحول الذي أعطى لتركيا هذا الدور

وتفـاعلـه معهـا؛ إذ تس���ـتطيع إس���رائيل  -على سبيل

الترك���ي دونه العديد من التحديات ،ويتخلله العديد من

أو من خالل مقاطعتها الدور التركي في الوس���اطة مع

أو ً
ال :على املستوى الداخلي:

 - 2يحتاج املش���روع التركي إلى موازنة دقيقة جداً

 - 1ميكنن���ا أن نالحظ أن التحول في السياس���ة

بني املسارين :الرسمي والشعبي في اإلطار العربي .وهو
إل���ى اآلن قادر على املوازنة ويجي���د اللعبة جيداً؛ فقد

التس���ارع به���ذه الطريقة ،فإن الفجوة س���تكون عميقة

السياس���ية لدوره ،كم���ا تبنَّى عبر دبلوماس���يته العامة

مس���تندة إلى معطيات واقعية تدعمها مصالح راسخة،

مبدئي���ة؛ ليحظى بقاعدة صاحلة لتق ُّبل دوره على أرض

ني وأبعاداً إس���تراتيجية بعيدة املدى
حت ُّو ٍل يحمل مضام َ

لك���ن املغاالة باعتماد الدبلوماس���ية الش���عبية قد
َّ
تدف���ع تركيا إلى اخل���روج عن س��� َّكة العقالنية باجتاه

اخلارجية التركية يجري بوتيرة أسرع من قدرة الداخل
على اس���تيعاب مضامينها وهضمها؛ وإن اس���تمر هذا

دخل املنطقة من أبوابها مس���تأذناً؛ ليحظى بالشرعية

بينهما ،ولن تكون السياس���ة اخلارجية في هذا اإلطار

مطالب الش���عوب في دول املنطقة ،وع َّبر عنها مبواقف

وإمنا مجرد طفرة حملته���ا تصورات أكادميية وط َّبقتها
نخبة واقعي���ة من دون أن تعمل عل���ى جعلها جزءاً من

الواقع.

تتجاوز النخبة احلاكمة اليوم.

 - 2أنَّ مس���تقبل «حزب العدالة والتنمية» تش���وبه

الضبابية ،وهو وإن كان يس���ير عل���ى خطى ثابتة نحو
األمام؛ إال أن أي تط ُّور مفاجئ من قبيل انقالب النخبة

الدمياغوجية ،ويتحول دورها بنا ًء على ذلك إلى نس���خة

محسنة.
إيرانية
َّ

[بتصرف من مقال« :االس���تثمار العربي في املشروع اإلقليمي التركي»
،علي باكير ،احلياة ]2010/4/06
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[ قصة قصيرة ]

كان يلعب الورق!..

مىن حممد العمد

جلس���ت إلى آلة اخلياطة كعادتها كلما فرغت من أعمال املنزل؛ إذ ال وقت لديها للراحة؛ فلديها أربعة أوالد عليها أن تعولهم
ْ
بع���د استش���هاد والدهم وهو يقاوم العدو في إحدى عملي���ات التوغل التي كانوا يقومون بها داخل مدينتهم؛ فيقتلون ويأس���رون
ويزرعون الذعر في قلوب األطفال ويسرقون األمن من قلوبهم ومن دروبهم.
دخل حس���ام ابنها البكر ،وقال متذمراً :كلما دخلت وجدتك جتلسني إلى هذه اآللة ،أال تك ِّفني عن اخلياطة؟ أال متلِّني؟ قالت
وهي حتاول إخفاء ما بيدها عنه :وكيف أم ُّل منها وقد جعلها الله مصدر رزقنا بعد وفاة أبيك.
 دعيني أرى ماذا تخيطني اليوم؟ قالت :مالبس لبعض اجليران ال يهمك أمرها.قال :غداً سأعمل وأكفيك املؤونة يا أمي!
قالت في حزم :لن تترك الدراس���ة .ثم أضافت مستعطفة :إن كنت تريد ِب ّراً بوالدتك فاترك هذه الصحبة التي تعرفت عليها
تعرفت عليهم وأنت تُكثِر اخلروج والسهر ،وأطلت شعرك مثلهم ،و...
مؤخراً ،إنهم ال خير يرجتى منهم؛ فمنذ أن
َ
قاطعها قائ ً
ال :من تريدينني أن أصادق يا أمي؟
 -أريدك أن تصاحب الصاحلني ،فتكون شاباً مستقيماً كما كان والدك.
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قال وهو ينظر إليها نظرة تكاد تخترق احلجاب إلى قلبها :هذا طريق يؤدي إلى املوت يأمي!
 بل إلى احلياة األبدية يابني! ثم تساءلت في صمت :تُرى ما هذه النظرة املريبة في عينيه؟ٍ
واحد؛ أفال يكفُّون عن املقاومة؟
 إنهم يتصيدون الشباب واحداً بعد أيها األبله! أترى أنهم يتركونهم يعيشون حياتهم باطمئنان إن هم استكانوا؟ أال ترى ضحايا الذل واالستكانة أكثر من ضحاياالشموخ واإلباء؟
 فماذا ينفعني الشموخ والعزة واإلباء إن ُقتِلت؟ هذه دماء الشهداء رويت منها السفوح والتالل؛ ولذلك اهتزت و َربَ ْت وأنبتت من كل زوج بهيج وأحيت موات القلوب.ريحك من آلة اخلياطة هذه ،وأعيل إخوتي.
 لكنني أريد أن أعمل وأكسب وأ ُ َ م���ا خُ ل ْقنَا لنأكل ونش���ربَ ،د ْع حياة األنعام لألنعام .أما نحن فبش���ر لنا قضية؛ نعيش حياتن���ا الدنيا وعيننا على احلياةاألبدية.
سكت برهة ثم نظر في ساعته ،وقال :أماه! دعيني أخرج اآلن ،إن أصحابي ينتظرونني.
تنهدت في ألم و َم َ
ضت إلى غرفتها وأخذت تتابع عملها ،وهي تتمتم بدعوات.
خرجت تس���لِّم ما أجنزت خياطته ...قالت لها املرأة وهي تس���لِّم البدلة التي صنعتها :ما شاء الله! خياطة متقنة وجميلة...
تفضلي هذا أجرك.
قالت :أجري هذه املرة سيكون مختلفاً.
قالت لها :اطلبي ما شئت من زيادة ولكن في حدود املعقول يا أم حسام! فأنت تعرفني اإلمكانيات.
لبطل مقدام ،يلبسها
ضحكت ثم قالت :أجرتي هذه املرة هي ش���رط أش���ترِ ُطه عليكم :أال تُسلَّم هذه البدلة إال ٍ
وهـو يقـوم بعملـية جهـادية مشـ ِّرفة ضـد الصهاينة املجرمني ...هذا هو أجري الذي ال أريد أجراً
غيره ،أريده أن ميضي شيهداً إلى ربه وهو يلبسها؛ لتكون هي شهيدة لي عند ربي.
عادت إلى منزلها وهي تش���عر بالراحة .إنها تؤدي جزءاً من واجبها ،لكن يقلقها ش���أن
حسام ،كانت تر ِّبيه وتتوسم فيه أن يكون ابن أبيه ،لكنه خ َّيب ظنها بالتفافه حول صحــبة
ال تدري ما هم عليه؛ لكن مظهرهم ال يدل على خير .أخذت تردد :يارب ...يا رب!...
انتظرت طوي ً
ال ،وكاد الفجر أن يطلع ولم يعد ...أين هو اآلن؟
ها هي تسـمع صوت الباب .خـرجت إليه مسرع ًة ،فارتبك وهو يقول :أمي؟
ٍ
ما ِ
ربيطة كانت بيده :ظننتك نائمة.
زلت مستيقظة! تابع وهو يحاول إخفاء
نظرت إليه في ريبة وقالت :ماذا كنتم تفعلون حتى هذه الساعة؟
أجاب بعد تأتأةٍ وفأفأةٍ  :كنا ...كنا نلعب الورق يا أمي!
 تلعبون الورق؟ وتابعت في حسرة :لغير هذا أعددتك ،اقتربَت منه،مس���ت جبهته وهي تقول في إنكار :ومن يعل���ب الورق يتعرق هكذا في
هذه الليلة الشاتية؟
ً
ِّ
قال :كفى يا أمي! لقد جئت مسرعا لعلي أستجلب بعض الدفء،
هيا يا أماه! أريد أن أنام ...إني متعب.
ارتاب���ت في أَ ْمرِ ه لكنها تركته يمَ ِضي لغرفته وانتظرت حتى س���كنت
حركت���ه وغلب على ظنها أنه قد نام ،فدخلت غرفته متش���ي على رؤوس أصابعها
وبحثت ع���ن الربيطة التي كانت بيده ،أخذت حت ُّل عقدتَه���ا وي ُدها على قلبها مما
ستجده فيها ،تُ َرى هل ستجد سجائر؟ أم مخدرات؟ أم صوراً مخلة؟ أم...؟ أم...؟
لكن يا لدهشتها حني رأت البدلة التي خاطتها بيدها وسلمتها ذلك الصباح.
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[ عين على العدو ]

الفساد في الكيان الصهيوني بعد  62عام ًا ...سمة متأصلة
د .عدنان أبو عامر

(*)

يعيش الكيان الصهيوني

هذه األيام ذكرى تأسيسه
الثاني���ة والس���تني عل���ى

أنقاض الشعب الفلسطيني

وقضيت���ه الوطني���ة ،وفي

الوقت ال���ذي ت ِ
ُفاخر فيه
ه���ذه الدولة مبا لديها من

قدرات عسكرية وإمكانيات
اقتصادية تف���وق ما لدى

جاراتها من الدول العربية،
ف���إن نخبة م���ن احملللني
والكتَّ���اب الصهاينة لفتوا
األنظار إلى مش���كلة ترقى

إلى منزلة «املعضلة» ،وهي

أزمة الفساد املستشري في مختلف مفاصل الدولة.

«يديعوت أحرونوت» كبرى الصحف اإلس���رائيلية اختارت

عنوان «الهزة األرضية» لقضايا الفس���اد التي تعيشها الدولة

هذه األيام ف���ي ظل التحقيقات التي تالح���ق رئيس الوزراء

السابق «إيهود أوملرت».

أضف إلى ذلك أن وباء الفساد الذي بات يضرب بأطنابه
في مختلف مرافق الدولة مرتبط ارتباطاً وثيقاً مبا تعانيه منذ

سنوات مبا بات يعرف بـ «غياب جيل التأسيس» الذي رافقها
من بداياتها األُولَى؛ سواء بوفاة عدد منهم ،أو باعتزال عدد آخر

للحلْبة السياسية ،لكن املعضلة األكبر التي تصدرت إثر غياب
َ
القيادة السياس���ية هذا العام ،تكمن في تسلُّم عدد من القادة

حديثي العهد للعمل السياس���ي ،وقد أخذت األزمة القيادية
تستفحل عبر عدد من احملاور السياسية والعسكرية.
ومن أهم معاملها:

 - 1الغياب القس���ري لـ «شارون» بفعل املرض ،والغيبوبة
ـمت به حتى كتابة هذه الس���طور ،وهو ما نتج
الطويلة التي ألَ َّ
(*) كاتب فلسطيني.
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مرحلي لعدد ممن رأوا أنفسهم مؤهلني خلالفته.
عنه تزاح ٌم
ٌّ
ـمت بالوس���ط السياسي اإلسرائيلي
 - 2املفاجأة التي ألَ َّ

بعد اجتياز حركة حم���اس لنتائج احلرب على غزة ،واإلرباك
الذي وقعت به املؤسسة األمنية اإلسرائيلية.

 - 3تفاعل قضايا الفس���اد التي تورط بها جملة من كبار
السياس���يني ،بدءاً برئيس الدولة ،ورئيس احلكومة ،ومختلف
الوزراء واملسؤولني.

 - 4أزمة القيادة العس���كرية املتمثل���ة بتواصل عمليات

املقـاومة ،واس���تئناف إطـالق الصـواريخ لتكشف العجز الذي
أل��� َّم بها ،وانفج���ار الوضع في لبنان وغزة ،وأَ ْس���ر مزيد من

اجلنود ،وهـ���و ما جعـل الدولة تقف «عاري���ة» أمام جنودها
جيش مهـزوم ،وقيـادة
وجمهوره���ا الـذي بـات يتفـرج علـ���ى ٍ

عسكرية ال تليق بأس���طورة «اجليش الذي ال يُق َهر» ،وجعلت
الصحافة اإلس���رائيلية تطل���ق أوصافاً معيب���ة بحق القيادة
احلاكمة ،كـ« :السخف ،واخليبة ،واجلهل».

جنوم مسلسل الفساد:

أفردت الصحافة الصهيونية «معاريف ،هآرتس ،يديعوت
أحرونوت» صفحات عديدة ،وأس���الت ك ّماً كبيراً من حبرها،

ـم���ت بالدولة في
ف���ي اس���تعراض فضائح الفس���اد التي ألَ َّ

جهاز بال
سياسية ،وأن اجلهاز السياسي حت َّول مع الوقت إلى
ٍ
خجل أو َو َجل .لقد اجتزنا درباً طويلة منذ أن كان النش���طاء

عيزري» ،باختالس املال العام ،وخيانة األمانة ،وسوء التصرف
في املمتلكات اخلاصة بالدولة ،وصدور ُحكِ م بسجن ٍّ
كل منهما

يفعلونه من أجل احلزب».

أما «بامبي ش���يلغ» فقد اعتبر أن الفساد لم يقتصر على

إلى جانب تتابع الكش���ف عن فصول جديدة في فضيحة
ش���ى ،واس���تغاللِ املنصب العام،
«أومل���رت» املتعلقة بتل ِّقي ُر
ً

من املفترض أن يراقب أداء الس���لطة التنفيذية مؤسس ًة تثير

الس���نوات األخيرة ،ومنها إدانة وزير املالية السابق «أبراهام

هيرشزون» ،ووزير الش���ؤون االجتماعية األسبق «موشيه بن

عدة سنوات في السجن.

احلزبيون ضالعني في أعمال فس���اد بذريعة أنهم يفعلون ما

السلطة التنفيذية فقط ،بل إن السلطة التشريعية والقضائية
الكنيست الذي
قد نخر فيهما الفس���اد نخراً جائراً ،واعتبر
َ

وتضلي���ل التحقيق القضائي ،وهو ما س���لط األضواء مجدداً

اخلج���ل واالكتئاب ،ف���ي حني أن اجله���از القضائي والنيابة

للنظام السياسي اإلسرائيلي.

إلى أن كبار موظفي النيابة العامة والشرطة يس ِّربون املعلومات
حول كل قضية يَرِ د فيها أش���خاص ال يروقون لهم ،منوهاً إلى

على فساد النظام السياس���ي ،لدرجة جعلت كثيراً من مراكز
متأصل ًة
األبحاث في تل أبيب تؤكد أن الفس���اد أصبح س���م ًة
ِّ

«عفن» الشيفرة األخالقية:

والشرطة قد استحكمت فيها املعايير غير املوضوعية ،منوهاً

أن اجلمهور اإلسرائيلي بات ال يثق بالشرطة والنيابة.

لقد أكد «ألوف بن» الكاتب واملعلق اإلس���رائيلي ،على أن
النظام السياس���ي بات مستعداً ليس فقط ِّ
لغض الطرف عن

أن النواب واألحزاب ِّ
تفضل القادة الذين حتوم حولهم ش���به

املناصب الكبيرة.

يحتاج إلى قيادة تتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة ،وقادرة على

الساس���ة الفاسدين ،بل لتهيئة الظروف لالرتقاء بهم ليتبوؤوا

وفي مقال نش���ره في صحيفة «هآرتس» يضرب مثاالً مبا
س���يحدث لوزير الداخلية األس���بق «آرييه درعي» الذي أُدِ ين

وحكِ م عليه بالسجن
باختالس املال العام قبل س���بع س���نوات ُ

ملدة أربع سنوات ،وهو اآلن يستـعد ليحل محل وزير اخلارجية
«أفيغدور ليبرمان» الذي من املتوقع أن يستقيل بسبب قضايا

فساد مماثلة.

ويشير إلى أن رئيس الوزراء «بنيامني نتنياهو» أصر على

تعي�ي�ن ليبرمان في منصب وزير اخلارجية (ثاني أهم منصب
في احلكوم���ة) ،على الرغم من حتذير املستش���ار القضائي
للحكومة من أنه ال يجوز تعي�ي�ن وزير تجُ ْ رى ضده حتقيقات

حول ش���بهة ارتكاب قضايا فس���اد خطيرة كم���ا هو احلال
بالنسبة لليبرمان.

وأضاف« :إن مجرد فكرة عودته «درعي» للحكومة مع كل

وجنَح؛ بطريقة هزت اجلهاز السياس���ي
ما ارتكبه من جرائم ُ

والقضائي تثير احلفيظ���ة في النفوس ،وإن حدث هذا األمر
فع ً
ال ،فإنه ال يوجد شيء غير ممنوع في إسرائيل».

وأكد «ألوف بن» على أن «الس���ماح بعودة درعي للحكومة
رغم فس���اده الكبير سيش���جع الفاس���دين ويقلِّص من تأثير
العقوبات التي تفرضها احملاكم على الساس���ة الفاس���دين؛
ألن املش���كلة األساسية التي تهدد الدولة أنها ال متتلك ثقافة

وف���ي مقال نش���رته صحيفة «معاريف» أوضح «ش���يلغ»

الفساد ،وأضاف« :إن أزمة املجتمع اإلسرائيلي تتمثل في أنه

شنِّ احلرب أو الدخول في سياقات من املفاوضات ،وفي الوقت
نفسه ال ينزعج اجلمهور اإلس���رائيلي من إمكانية أن تضطر

أي من أعدائها ،بينما
الدولة للدخول في مواجهة عسكرية مع ٍّ
يقف على رأسها قائد عدمي اإلسناد اجلماهيري».
من ناحية أُخ َرى قال الكاتب واملعلق «عوزي بنزميان» :إن

أحد العوامل التي تشجع الساسة في إسرائيل على الفساد هو
حقيقة أن اجلمهور اإلس���رائيلي ال يبدي اكتراثاً إزاء سلوكهم
املشني ،معتبراً أن اجلمهور اإلس���رائيلي يعتمد منظومة قيم

أخالقية غريبة.

وفي مقال نش���ره في صحيفة «هآرت���س» أعاد لألذهان

حقيق���ة أن رئيس الوزراء «بنيامني نتنياه���و» اعترف عندما

تناف���س على منصب رئيس الوزراء ألول مرة عام 1996م بأن
ش���خصاً َّما قام بتصويره وهو مي���ارس الرذيلة مع صديقته
عل���ى الرغـم من أنه كـان متزوجـ���اً ،وأضـاف« :إن اجلمهور

اإلسرائيلي ال يعنيه أن يتحول قادتُه إلى ممارسة الفجور طاملا
أن سلوكهم ال يؤثر على رفاهيتهم».
وأردف خامتاً حديثه« :الش���يفرة األخالقية اإلسرائيلية
ٍ
بحكمة بأن احلياة الفاس���دة للسياس���يني ،هي مسألة
تفيد
تخصهم طاملا كان���ت ال تؤثر س���لبياً على أدائهم
ش���خصية
ُّ

ملنصبهم العام».
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[ تاريخية ]

مالمح من منهج اإلصالح
عند عبد احلميد بن باديس
و أثرها يف تشييد الوحدة املغاربية

د .محودة سعيدي

(*)

مقدمة:

ُح ِيي الكالم عن شيخ احلصانة احلضارية والثقافية لألمة العربية
إننا وحنن ن ْ

َص ُبو إىل مس��امهة يف
اإلس�لامية اجلزائرية ،وإمام التحضري لإلصالح والتغيري ،ن ْ
إعادة تش��كيل واقعنا الثق��ايف ووعينا احلضاري؛ ذلك أن آني��ة التفكري يف حالنا
ومآلنا حباجة ماسة إىل منهجية متجددة ،تتشرب من مناهل األصل الباديسي يف
املراجع��ة ،والتفاكر ،والتش��اور ،والفحص ،واالختبار ،وإع��ادة املعايرة بقيم الدين
وسنة رسول اهلل  ،#واإلفادة
اإلسالمي احلنيف من مصدريه األساسيني :كتاب اهلل ُ

من التجارب اإلجيابية من األمم الس��ابقة ،وإعادة النظر يف تلك اليت تسللت إلينا،
فصريتنا غرباء عن واقعنا ،منسلخني عن هويتنا ،ومتنكرين ألصالتنا.

(*) أستاذ محاضر في قسم الفلسفة جامعة اجلزائر.
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لقد بات من املس���لَّم به أنَّ التغيير ل���ن ينالنا إال إذا مت َّكن
مفكروناٌّ ،
كل من موقعه ،س���واء كان ذلك من موقع املسؤوليات

لها ،والتعرف إل���ى األولويات ،واعتماد ُس���نة التدرج وعنصرِ
حركة وقيمةِ
ٍ
الزمن كوعاءِ
إجناز في الوقت نفسه ،والتعاملِ مع
ٍ

التدريس أو البحث والتنقيب ،أو من مواقع طلب العلم مبدرجات

واحلماس باالختصاص ،واإلحس���اس باإلدراك ،وجتنُّب عثرات
دعوات اإلصالح والتجدي���د والتغيير املتزمتة واملغلَقة ،وامللغية

القيادية والتوجيهية لألمة ،أو من مواقع التفكير عبر الكتابة أو
ٍ
كش���ف يرتقي إلى
جامعـاتنا ،إال إذا متكنوا من تطبيـق منهـج

تعرية األسباب التي أورثتـنا هذا الواقع الذي غابت فيه مراجعة

مناهجنا ،وانعدم فيه فحص واختبار أفكارنا ،ووسائل تفعيلها،
فصرنا عاجزين متخاذلني ،مستس���لمني له���ذا الواقع البئيس،

الذي مييت الفاعلية ،ويعطل التطلع صوب املستقبل.

إن التغيير لن يتحصل ما لم نتعرف إلى قدراتنا وإمكاناتنا،

وما لم نضعها ف���ي موضع التفكير اإلس���تراتيجي في مناهج
التعلي���م عندنا؛ الستش���راف املس���تقبل ،واس���تقراء املاضي،

والتوغل في العمق التاريخي ،واس���تيعاب التجارب ،واكتشاف

التحضر ،وجوان���ب القوة والنهوض ،وأس���باب الضعف
عل���ل
ُّ
والس���قوط ،وحتديدِ الس�ن�ن االجتماعية الفاعل���ة في احلياة

واألحي���اء ،واإلحاط���ة بالقضايا املطروحة ،وحتلي���ل جوانبها
املتع���ددة ،وقوانينها ،والنظرِ في نتائج هذا املاضي ،املتمثلة في
احلاض���ر بكل معاناته ،ومحاولةِ وضع هذا احلاضر في موقعه
املناس���ب من مسيرة الشعب اجلزائري ،وشعوب املغرب العربي

املتاح ،وعدم خلط األهداف بالوس���ائل ،واإلمكانات باألمنيات،

لآلخر املماث���ل ،والتخلص من حالة االنطف���اء الثقافي ،الذي

يبعثر القدرة ،ويعطل اإلرادة.

ترش��يد التعلي��م ومنهجيت��ه يف توحي��د املغ��رب

العريب:
يع���ود احتكاك عبد احلميد بن بادي���س باملدارس الفكرية

والطرق التعليمية املغاربية إل���ى رحالته لطلب العلم ،وخاصة
رحالته التأسيسة إلى جامع الزيتونة بتونس كطالب ،وكمبتدئ
ـما أحس أنه اس���توعب كثيراً مما
في ممارس���ة التدريس؛ إذ لَ َّ
جاد به أس���تاذه الشيخ الونيس���ي ،وعلم من عزم هذا األخير

على الهج���رة ،كان عليه أن يُواصل الطلب والتحصيل ،وخاصة
ملا وجد عند والده تش���جيعاً لالرحتال إلى تونس ،وهو ما كان

بالفع���ل؛ لتت ُّبع ينابي���ع العلم واملعرفة ،فأخ���ذ هناك العلم من

عظم���اء الزيتون���ة وفطاحلها ،والذين كان له���م بالغ األثر في
تكوين���ه الفكري واجتاهه اإلصالح���ي ،ولعل هذا ما ك َّون عنده

في تواصله���ا الثقافي واحلضاري ،وارتباطه���ا بالعالم العربي
صد بناء خطة مس���تقبلية ناجعة لهذه الشعوب؛
اإلس�ل�امي؛ َق ْ

تأثير مشايخه على بِن َية تفكيره اإلصالحي ،فنذكر منهم:

االحتماالت والتداعيات املمكنة؛ ألخذها باالعتبار واالستعداد

ثالث سنوات ،فأخذ عنه األدب العربي وديوان احلماسة ،يقول

بحيث تكون واضحة األهداف املرحلية واإلستراتيجية ،ودراسةِ

التوجه باإلصالح نح���و املجتمع املغاربي ،ونحن نذكر هنا
ل ِبنَة
ُّ
 -الش���يخ محمد الطاهر بن عاش���ور :الذي الزمه قرابة
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ابن باديس عن ذلك« :وإن أنس���ى فال أنسى دروساً قرأتها من
ديوان احلماس���ة ألبي َّ
متام على األستاذ ابن عاشور ،وكانت من
أول م���ا قرأت عليه؛ فقد حببتني ف���ي األدب والتفقه في كالم
في روحاً جديدة في فهم املنظوم واملنثور ،وأحيت
العرب ،وبثت َّ

مني الشعور بع ِّز العروبة واالعتزاز بها كما أعتز باإلسالم».

عنهم ،حتى اس���توفى الكثير مما عندهم من العلوم اإلسالمية،

طيلة أربع سنوات ،إلى أن أجازوه للتدريس ،فمكث بعد تخ ُّرجه
س���نة أخرى للتدريس في جامع الزيتون���ة املعمور ،وكانت تلك

عادة متَّبعة في كثير من اجلامعات اإلسالمية.

ع���اد ابن باديس س���نة 1912م إلى اجلزائ���ر ،وكلُّه عزم

 -الش���يخ محمد النخلي القيرواني :اس���تقى ابن باديس

على بعث نهضة علم َّية جديدة يكون أساس���ها الهداية القرآنية

أستاذ التفسير في جامع الزيتونة .يقول عنه ابن باديس« :كنت
متب ِّرماً بأس���اليب املفس���رين ،وإدخاله���م لتأويالتهم اجلدلية

العلم بدروس���ه احلية ف���ي اجلامع الكبير بقس���نطينة ،عائداً

احلكمة من بحر اخلير الذي كان يتدفق من صدر هذا الشيخ،

فذاكرت يوماً الش���يخ
واصطالحاته���م املذهبية في كالم الله،
ُ
النخلي فيما أجده في نفسي من التبرم والقلق ،فقال لي :اجعل

ذهنك مصفاة لهذه األس���اليب املعقدة ،وهذه األقوال املختلفة،
وه���ذه اآلراء املضطربة ،يس���قط الس���اقط ،ويبقى الصحيح،
وتس���تريح؛ فواالله! لقد فتح الله بهذه الكلمات القليلة لذهني
آفاقاً واس���عة ال عهد له به���ا» .ويقــول

احملمدي ،والتفكير الصحي���ح؛ فانتصب يُ ْحيِي دروس
والهدي
َّ

باألم���ة احملرومة إلى رياض القرآن ،وأنه���اره العذبة املتدفقة،
وأنواره الواضحة املش���رقة .لكنه كان يحم���ل ه ّماً أعمق ،وأملاً
مكين���اً ملا كانت عليه بلدان املغرب الكبير من تخلُّف؛ لذلك فإ َّنا
ـما نستحضر اجلهود التي بذلها الشيخ ابن باديس في مجال
لَ َّ

إصالح املناهج التربوية ،ندرك بوضوح ش���مو َل نظرته ،وصد َق
يصب ُج َّل جهوده نحو ترشيد
إحساسه مبواضع الداء .وهو إذ
ُّ

عن���ه أيض���اً« :وال أكتمكم أن���ي أخذت

ش���هادتي في جامع الزيتونة في العشرين
من عم���ري ،وأنا ال أع���رف القرآن أنه

كتاب حياة ،وكت���اب نهضة ،وكتاب مدنية
و ُعمران ،وكتاب هداية للسعادتني؛ ألنني

س���معت ذل���ك من ش���يوخي ،عليهم
ما
ُ

الرحمة ولهم الكرامة ،وإمنا بدأت أسمع
هذا يوم جلس���ت إلى العالمة األس���تاذ

محمد النخلي».

 الشيخ البش����ير صفر :يعتبر هذاالع َّ
المة من أبرز علماء تون����س ،ومن القالئل الذين جمعوا بني
التعليم العربي اإلس��ل�امي والتعليم الغربي األوروبي ،مع إتقانه
لعدة لغات حية.

اشتغل األستاذ بش���ير صفر بالتدريس في جامع الزيتونة

واملدرس���ة اخللدونية ،وكان  -لس���عة اطالعه وتنوع ثقافته -

التعليم في اجلزائر ،فهو يسعى كذلك إلى إصالحه في غيرها
م���ن املدارس واملعاهد ،وال َّ
أدل على ذلك م���ن اهتمامه الـ ُمل ِِّح

بإصالح التعليم في جامع الزيتونة .هذا اجلامع الذي يع ِّبر عن
كلية ديني���ة يتخ َّرج منها رجال القضاء والفتوى ،ورجال اإلمامة

واخلطابة ورجال التعليم .ولعل هذه اللفتة هي أول مس���اهماته

يُع ُّد من أشهر أس���اتذة التاريخ العربي واإلسالمي فيها .يقول
عنه ابن باديس« :وأنا ش���خصياً أص ِّرح بأن كراريس البش���ير

يتضح لنا من خالل مقاالت ابن باديس العديدة حول حالة

ف���ي اطالعي على تاريخ أمتي وقومي ،والتي زرعت في صدري
ه���ذه الروح التي انته���ت بي اليوم ألن أك���ون جندياً من جنود

القِ طاع في مناهجه ووسائله ،وفي هذا يقول« :قد حصلنا على
ش���هادة العاملية من جامع الزيتونة ،ونحن لم ندرس آي ًة واحد ًة

صفــر ،صغيرة احلجم ،غزيرة العلم ،هي التي كان لها الفضل

اجلزائر».

هؤالء هم أه ُّم األس���اتذة الذين تلقَّى عليهم الش���يخ ابن

باديس العلوم العربية واإلسالمية في جامع الزيتونة ،وظل يأخذ
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في بناء منهج اإلصالح التغييري في بلدان املغرب العربي.

التعليم في جامع الزيتونة ،مدى التدهور الذي كان يعانيه ذلك

أي ش���وق أو أدنى رغبة في ذلك،
من كتاب الله ،ولم يكن عندنا ُّ
ومن أين يكون لنا هذا ونحن لم نس���مع من شيوخنا يوماً منزلة
السنة النبوية
القرآن مِ ْن تعلُّــم الدين والتفقـه فيــه ،وال منزلة ُّ

من ذلك ،هذا ف���ي جامع الزيتونـة ،فـ���دع عنك احلديث عن

واألحكام ،وهذا يعتبره الشيخ ابن باديس هجراً للقرآن ،مع أن

إن م���ا جعل البرامج ف���ي هذا اجلامع قاص���رة عن أداء
رس���التها ،هو عدم اتزانها؛ فكثُر جمودها وقلَّت فائدتها .ومن

باديس يرى أن هذا يتعارض م���ع الهدف التربوي اإلصالحي،

غيـــره مما هو دونه مبديد املراحل».

املعروف عند أهل العلم ،أن العلوم منها ما هي مقصودة بالذات:
كالتفس���ير واحلديث والفقه ،وأخرى آلية (وسيلة لتلك العلوم):

كالعربية واحلس���اب واملنطق .يقول عب���د احلميد ابن باديس:
«فأم���ا العلوم التي هي مقاصد ،فال حرج في توس���عة الكالم
فيها ،وتفريع املس���ائل؛ فإن ذلك يزيد طالبها مت ُّكناً في ملكته،
وإيضاحاً ملعانيها املقصودة ...أما العلوم التي هي آلة لغيرها...

فال ينبغي أن ينظر فيها إال من حيث هي آلة لذلك الغير فقط».
غير أن الواقع في جامع الزيتونة ،هو التوسع في العلوم اآللية،

واإلفراط في ذلك إلى درجة االبتعاد عن الغرض منها ،وإعاقة
حتصيل العلوم املقصودة لذاتها؛ فيخرج الطالب ولم يحصل من

ذلك على شيء.

يصف لنا ابن باديس استفحال ذلك االنحراف قائ ً
ال« :وفي

عمره الله تعال���ى  -إذا حضر الطالب بعد
جامع الزيتون���ة َّ -
حتصيل التطويع في درس التفس���ير  -ويا للمصيبة  -يقع في

خصومات لفظية ...في القواعد التي كان يحسب أنه فرغ منها
من َقبْل ،فيقضي في خصومة من اخلصومــات أياماً وشهــوراً،

أصحابه يحسبون أنفسهم أنهم يخدمون القرآن؛ لذلك كان ابن
ال���ذي يتمثل في إرجاع ضمير اإلنس���ان املس���لم إلى احلقيقة
القرآني���ة ،كأنه أُنزِ ل على قلب���ه ،واتصاله به من جديد اتصاالً
حياً دافعاً للعمل.

إنَّ هذه األم���ور وغيرها مما يحدث ف���ي جامع الزيتونة،

جعلت ابن باديس يتقدم باقتراح ش���امل إلصالح البرامج فيه،
إمياناً منه بأن هذه الكلية الدينية التي يقصدها الطلبة من كل

أنح���اء بلدان املغرب العربي ،وغيرها م���ن األمصار ،هي منبع
االمتالء بضرورة اإلصالح والتغيير ،وهي منبع توحيد املناهج،
والوس���ائ ُل ملعالجِ ة ما أصاب ش���عوب األمة من تقهقر وتفتت

ِ
املباشرة
في طرق ووس���ائل العالج؛ لهذا نعتبر أن إس���هاماته
في تأس���يس حركة إصالحية مغاربية إمنا بدأت منذ أن بعث
مبقترحاته إلى جلنة وضع مناهج اإلصالح التي َّ
ش���كلها حاكم
تونس سنة 1931م.

لق���د تضمن اقتراح ابن باديس خالص���ة آرائه في التربية

والتعليم؛ فش���مل املواد التي يجب أن يدرسها امللتحق باجلامع:
م���ن اللغ���ة واألدب ،والعقي���دة ،والفقه وأصوله ،والتفس���ير،
واحلديث ،واألخالق ،والتاري���خ ،واجلغرافيا ،ومبادئ الطبيعة
والفلَك ،والهندس���ة ،وجعل الدراس���ة في الزيتونة جتري على

فتنتهـي الس���نة ،وهـو ال يــزال حي���ث ابتــدأ أو ما جتاوزه إال
قلي ً
ال ،دون أن يحصل على ش���يء من حقيقة التفس���ير ،وإمنا

مرحلتني:

اآليات ،كأن التفس���ير إمنا يُق َرأ ألجل تطبيق القواعد اآللية ،ال

بالقسم العام أو اجلـذع املشترك؛ حيث يتساوى فيه املتعلمون في

قضى َسنَته في املماحكات ،بدعوى أنها تطبيقات للقواعد على
ألجل فهم الشرائع واألحكام اإللهية؛ فهذا هجر آخر للقرآن مع

أن أصحابه يحسبون أنفسهم أنهم في خدمة القرآن».

األوىل :مرحلة املشاركة :أو ما يسمى في بعض اجلامعات

املعلومـات ،علـى اختـالف مقاصـدهم ،وأن ال تقل مدة الدراس���ة
في هذا القسم عن ثماني سنوات ،يتعلم خاللها الطلبة:

به���ذا املنه���ج النقدي ومنافع���ه ووجوبه ف���ي الدعوات
اإلصالحية بينَّ ابن باديس أن ُط ُر َق التدريس املنت َهجة في جامع

- 2العقائد اإلس�ل�امية :على أن تؤخذ من اآليات القرآنية

كما يتصوره؛ إمنا تك ِّون ثقافة لفظية يهتم أصحابها باملناقشات

قتصر فيه على تقرير املس���ائل دون
- 3الفقه :بحي���ث يُ َ

الزيتونة ليس���ت وس���يل ًة تؤدي إلى حتقيق الغرض من التربية
اللفظية العقيمة طوال ِس���ن ِِّي الدراسة .ويذكر ابن باديس ،أن

الطال���ب كان يُفني حص���ة كبيرة من عمره ف���ي العلوم اآللية،

دون أن يكون قد طالع ختمة واحدة في أصغر تفس���ير كتفسير
اجلالل�ي�ن مث ً
ال ،وإمنا يغرق في خصومات لفظية بني الش���يخ
عبد احلكيم وأصحابه في القواعد ،التي كان يظن الطالب أنه

فرغ منها ،ويتخرج الطالب دون أن يعرف عن حقيقة التفس���ير
ش���يئاً ،وذلك بدعوى أنهم يطبقون القواعد على اآليات ،كأمنا
التفسير يُد َرس من أجل تطبيق القواعد ال من أجل فهم الشرائع

 - 1فنون اللغة العربية ،وتاريخ األدب العربي.

واألحاديث النبوية.
تشعباتها.

 - 4تفسير القرآن العظيم :من تفسير اجلاللني.

السنة.
- 5احلديث النبوي :بدراسة مختارات من كتب ُّ

 - 6التربية األخالقية :من اآليات واألحاديث وآثار السلف

الصالح.

 - 7احلس���اب واجلغرافي���ا ومب���ادئ الطبيع���ة والفلك

والهندسة.

لـم���ا كان املتخ ِّرجون من
الثاني��ة :مرحلة التخصصَّ :
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يتصدرون إليه
اجلامعة الزيتونية على ثالثة أصناف حس���بما
َّ
بع���د تخ ُّرجـهم ،رأى ابن باديس أن يف ِّرع قس���م التخصص إلى
ثالثة فروع ،هي:

 - 1فر ٌع للتخصص في القضاء واإلفتاء :على أن ال تقل مدة

الدراسة فيه عن أربع سنوات ،يدرس خاللها الطلبة ما يلي:

 -يُت َو َّس���ع لهم في فقه املذهب ،ثم في الفقه العام ،ويكون

كتاب (بداية املجتهد) من الكتب التي يدرسونها.

 -دراس���ة آيات وأحاديث األحكام ،ودراس���ة علم التوثيق،

والتوسع في علم الفرائض واحلس���اب ،ويطلعون على مدارك
املذاهب؛ حتى يكونوا فقهاء إس�ل�اميني ،ينظرون إلى الدنيا من

مرآة اإلسالم الواسعة ،ال من عني املذهب الضيقة.

 - 2فرع للتخصص في اخلطابة واإلمامة :تكون مدة الدراسة

يتوسع الطلبة خاللها في صناعة اإلنشاء ،واالطالع
فيه سنتني،
َّ

على أنواع اخلطب ،مع دراسة آيات املواعظ واآلداب وأحاديثهما،
ويتوسعون في السيرة النبوية ونشر الدعوة اإلسالمية ،ويتم َّرنون

على إلقاء اخلطب االرجتالية.

 - 3ف���رع للتخصص في التعليم ،تكون مدة الدراس���ة فيه

س���نتني ،يتوسع الطلبة خاللها في العلوم التي يريدون التصدي
لتعليمها ،ومترينهم على التعليم بالفعل ،مع التركيز على دراسة
كتب فنِّ التعليم.

إضافة إلى ك ِّل هذه املقترحات التي تدخل في صميم البناء

الترش����يدي للعمل اإلصالحي الذي يتواله خريجو هذا اجلامع
املعمور في س����ائر بلدانهم ،وعلى األخ����ص منهم العائدون إلى
بل����دان املغرب العربي ،ويرى ابن باديس «أن املعلمني في قس����م

االش����تراك يكونون م����ن احلائزين على ش����هادة التخصص في
التعليم ،وكذلك املعلمون في فرع التخصص للتعليم ،وأما املعلمون
في فرع القضاء والفتوى فال بد أن يكونوا ممن تخصصوا فيهما

وتخصصوا في التعليم ،وكذلك املعلمون في فرع اخلطابة».
إنَّ هذا يبينِّ لنا أن ابن باديس أدرك أهمية املعلِّم في إجناح
العملي���ة التربوية ،التي هي برنامج إس���تراتيجي للتحضير ملا

يستوجبه اإلصالح من تغيير ،وأن إصالح املناهج يفتقد أهميته
إذا ل���م يتوفر (املد ِّرس املصلِح الكفء)؛ لذلك نراه قد ر َّكز على
أمرين ها َّمني فيه:

 - 1أن يكون (املعلم املصلح) متمكناً من العلوم والفنون التي
يتصدر لتدريسها ،مستوعباً لتفاصيلها وفروعها.
 -أن يكون (املعلم املصل���ح) مل ّماً مببادئ فن التعليم ،حتى

يتمكن من التأثير في طلبته ومعاملتهم بحس���ب ما يالئمهم في
اجلوانب املعرفية والس���لوكية؛ ذلك أن أهم ما يحتاج إليه املعلم
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هو  -كما يقول ابن باديس « :-معرفة أس���اليب التفهيم ،وفهم
وح ْسن التنزُّل لهم ،واألخذ بأفهامهم إلى حيث
نفسية املتعلمنيُ ،

يريد بهم ،حسب درجتهم واستعدادهم».

حض��ور علم��اء املغ��رب يف نظري��ة اإلص�لاح

الباديسية:

إذا ما س���لَّمنا بأن البناء احلضاري هو نتيجة مشتركة بني
األخ���ذ والعطاء ،وأنَّ التأثير ال يكون ا َّال بالتأثر ،فإننا جند هذا

ف���ي َم ْن تأ َّثر بهم الش���يخ عبد احلميد ب���ن باديس في حياته

العلمية ودعوت���ه اإلصالحية في البن���اء املغاربي؛ فنحن جند
حضوراً متميزاً ألعالم املدرس���ة األندلسية املغربية ،وذلك في
ما قرأ لهم ابن باديـس من كتبهم قراءة متحيص وحتقيق ،وهي

كثيرة في فنون مختلفة :من الفقه والتفس���ير واحلديث واللغة
واألدب ،وكانت ج ُّل هذه الكتب تش��� ِّكل الزاد العلمي والثقافي
لتالميذ املدرسة الباديسية ،ومِ ن هؤالء األئمة :القاضي عياض،
والقاضي أبو بكر بن العربي،

واإلمـام أبـو عــمـر بن عبد

البر.

أما العالم���ة القاضـي

عياض ،فقد اختـار الشيـخ
عب���د احلميد ب���ن باديس

كتـابه (الش���فا)؛ لتدريس���ه
لطلبتـه في املس���جد الكبير

بقسنطينة سنة 1913م ،وأما
اإلمام أبو بكر ب���ن العربي

فيق���ول عنه اب���ن باديـس:
َ
مخطوط
«إنه خزان���ة العلم وقطب املغ���رب» ،وقد حقق ل���ه
وقدم له مبقدمة طويلة ملا طبعه
كت���اب العواصم من القواصمَّ ،
س���نة 1928م في جزأين مبطابع الشهاب بقسنطينة .وأهم ما
يتمي���ز به هذا التحقيق تلك الرس���الة التي وضعها ابن باديس

في اجل���زء األول ،والتي قرظها أكابر علماء املغرب العربي من
الشيخ النخلي والطـاهر بن عاشـور وغيرهمـا من تونـس ،إلى

الش���ـيخ العابد بن أحمد بن سودة ،ومعاوية التميمي وغيرهما
من املغرب ،مروراً بالش���يخ ابن املوهوب القس���نطيني ،والشيخ

شعيب بن علي التلمساني من اجلزائر.

لقد تأثر اإلمام ابن باديس بأف���كار ابن العربي وباإلمــام

أبي عمر بن عبد البر القرطبي ،فأخذ عنهما الكثير من فيض

علمه���م ،وخاصة فيما انتهجاه في إصالح طرق التدريس ،التي
كانت س���ائدة في عصرهما باألندلس ،وهو املنهج نفسه الذي

اتَّبعه ابن بادي���س في مقاومة روح التقلي���د واجلمود الفكري

الذي واجه دعوته اإلصالحية في اجلزائر ،وبذلك تكون أسس

ه����ل����ك����ت ف��ص��ي��ح�تي
ف����������إذا
ُ

ومب���ادئ الدعوة اإلصالحية التغييرية عند ابن باديس جزائرية

وال�����ع�����رب
������ر
ْ
حت����ي����ا اجل�������زائ� ُ
فلم يَ ِحد ع���ن فكرته ومبدئه قيد أمنلة حتى آخر رمق من

الباديس���ي في البناء الوحدوي املغاربي إلى أنَّ ابن باديس إمنا

عما يجعل شعوب
مخلصاً ،ومصلحاً وحدوياً ،وسياس���ياً يبحث َّ

من تغيير في املجتمع ،الس���ترجاع احلرية والكرامة املسلوبتني

حاضر مبا لبل���دان املغرب العربي
ش���عور
وبالده اجلزائر ،مع
ٍ
ٍ

بينها في درجات األس���اليب االستعمارية الفرنسية في الهيمنة

قل���ب اجلزائر النابض ،وروحها
هذا هو الرجل الذي كان
َ

الهدف التربوي الذي يس���عى لتحقيقه بأن���ه« :الرجوع ( بهذه

يضعف أمام هجمات االس���تعمار املتتالية ولم يستسلم ملناوراته
وتهـديداته ،وال لإلغراءات واملس���اومات ،ب���ل بقي ثابتاً علـى

الروح ومغاربية احملتوى.
لعلَّنا نخل���ص في آخر مقالنا هذا عن إس���هامات الفكر

حيات���ه ،إنه ابن باديس الذي عرفت���ه اجلزائر واملغرب العربي
ال ،وفقيهاً مجتهداً ،ومر ِّبياً
والعالم العربي اإلسالمي عاملاً عام ً

وض���ع برامجه التربوية من أجل إع���داد املتعلمني حلياة تالئم
البيئة التي يعيشون فيها ،أخذاً في االعتبار ما ينبغي أن يحدث

املغرب العربي تق���ود ذاتها ،وتخطط برامجها ،وتضع عهودها،
وإماماً يقضي بياض نهاره وس���واد ليل���ه في خدمة دينه ولغته

يالحظ من تفاوت
لدى ش���عوب املغرب العربي ،مع ما ميكن أن
َ

من حق عليه.

واالستدمار ،والتحقير واالستغالل؛ لذلك جند ابن باديس يبينِّ

الوثابة ،وضميرها اليقظ ،وفكرها املتبصر ،ولسانها املبني ،لم

الشعوب) إلى عقائد اإلسالم املبن َّية على العلم ،وفضائله املبن َّية

عل���ى القوة والرحمة ،وأحكامه املبنية على العدل واإلحس���ان،
ونُ ُظمه املبنية على التعاون ب�ي�ن األفراد واجلماعات ،والتآلف

حيـات���ه .ولع���ل أصـدق ما

ومن اتقى الله فهو أنفع اخللق لعباد الله».

التبس���ي« :لقد كان الشيخ

مبادئ���ه صامداً حتـى آخـر

والتعامل والتعاون ،وأن ال فضل ألحد على أحد إال بتقوى الله،

قيل فيه كلمة الشيخ العربي

يرمي املنهج اإلصالحي التغيي����ري عند ابن باديس إذن إلى

عبد احلمي���د هو اجلزائر؛

ِ
املغتصب في
تكوين املواطن املغاربي املؤمن املتميز عن املس����تعمر

فلتجاه���د اجلزائر اآلن أن

واحلضارة العربيـة اإلس��ل�اميـة ،وهــو ما يس����ميه بعض العلماء

وإذا ما قال قائل :ملاذا

بادي����س أن هدفه الترب����وي اإلصالحي ه����و ترقيــــة املجتمـــع

تكون الش���يخ اب���ن باديس،

أقصـى ما تترقى إليه األمم؛ ليكـونوا محترمني من أنفسهم ومن

التعصب ،واالنغالق على الذات وعن اآلخر ،وحماية
إلى شيوع
ُّ

أعضـائها؛ فإذا ما حتقـــق لهذه الشعوب االستعـــداد الداخلـي

من غير املؤهلني إلى مواقع القيادة ،فجعلوا مهمة احلفاظ على
استمرارهم هو هدفهم األسمى ،بعيداً عن االمتحان واالختبار؛

جميع جوانب حياته ،وربط األجي����ال املغاربية الصاعدة بالتراث

تكون هي الشيخ باديس».

بوظيفة نقــ����ل التــراث أو إحيـاء التـــ����راث؛ لذلك يؤكـــد ابن

ل���م تصلِ اجلزائ���ر إلى أن

اجلزائ����ري ،واملجتمع املغاربي في جميـــ����ع نواحــي احليـاة إلى

فذل���ك يعود ف���ي تقديرنا

غيرهم؛ يفيدون ويس����ـتفيدون ،ويعرفون كيف يسوس����ون وكيف
يُ َساسـون ،فتربح بهم اإلنس����انية عضواً مِ ن خيرِ َمن َعـ َر َف ْت من

الضعف والعجز والتخاذل ،وهو ما س���مح بوصول بعض الناس

للتغييـــ����ر ،أو بعبــــارة مالك بن نب����ي« :التخلــص من القـابليـة
لالس����تعمار» ،مصـداقاً لقــول اللــه  -تعـالى َّ :-
{إن ال َّل َه ال ُي َغ ِّي ُر

توجه نقدي أو إصالحي.

جميع جـوان����ب احلياة ،وذلك بتزويد املتعلمني بالقدر املناس����ب

فيها:

َم����ا ِبق َْو ٍم َح َّت����ى ُي َغ ِّي ُروا َما ِب َأنف ُِس����ه ِْم} [الرع����د ]١١ :أمكنها الرقي في

من املعلومات واخلبرات املختلفة ،فيساهموا في بناء صرح األمة

وخدمتها والدفاع عنها.
خامتة:

لقد عاش الش���يخ عبد احلميد بن باديس للفكرة واملبدأ،

ومات وهو يهتف:

فكان ذلك أه َّم سبب في تكريس اخلطأ ومطاردة ومحاصرة أي
ولع���ل خير ما نختم به هذا املق���ال قول ٌة البن باديس جاء

«أمتنى إلخواننا في كل ناحية أن يش����تغلوا مبا يهم وينفع،

ويُعلِي ويرفع ،ويُعِ رضوا عن سفاس����ف األمور ،وبسائط املسائل؛

فدينه����م دين العلم واملدنية ،ال دين اجلمود والهمجية وعصرهم
عصر جد وفصل ،ال عصر لعب وهزل ،واملتخلف عن القافلة هو
 بال شك  -عرضة لألتعاب ُوطع َمة للذئاب».
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[ في دائرة الضوء ]

احل�����داث�����ة
بني االستيعاب واالستالب

ق��������������راءة م����ف����اه����ي����م����ي����ة ون����ق����دي����ة

موالي املصطفى الربجاوي
elberjaoui@gmail.com

من أعظم الفنت انتش���اراً كانتش���ار النار في الهشيم ،وأشدِّها هيجاناً ،فلسف ُة احلداثة ،وما من ناحية في الوطن العربي اإلسالمي
جراحها ،وفشت في العقول تعفناتها.
وج َهة فيها إال اس���تُفتِح فيها بابها ،حتى أثخنت في املجتمعات
صقْع ِ
َ
إال أثير فيها نَ ْق ُعها ،وما من ُ
إن موض���وع احلداث���ة م���ن املوضوعات الت���ي أثير حوله���ا اللغط واجلدال وال ي���زال؛ من كثرة م���ا ُكتِب عنه���ا وقيل ،وخاصة

أن���ه يُط َرق بطريقة مطاطية يس���تحيل على الق���ارئ العادي فهم تصوراتها وأبعاده���ا .وهناك من يرى أن التغير التاريخي الش���امل
ال���ذي أحدثه اإلس�ل�ام على النظ���م واألوضاع واألخ�ل�اق والقي���م الدينية واالجتماعية والسياس���ية واإلنس���انية ،ه���و مبقاييس
احلداث���ة ِ
نفس���ها حداثة ،وأنه أقدر على االس���تيعاب بحك���م كونيته وعامليته إذا أُبرِ زت بش���كل صحيح خصائص���ه وجتلَّت أحكامه.

تئن من وطأة اجلمود
وبطريقة تعتمد إرضاء جميع األطراف يذهب أحد املفكرين إلى «أن االجتهاد هو حداثة املسلمني ،وإذا صارت مجتمعاتهم ُّ
والتأخر ،فمر ُّد ذلك إلى تخلِّيهم عن االجتهاد وتش ُّبثهم بالتقليد» .لكن السؤال املطروح :أي اجتهاد هو؟ ومن له احلق فيه؟ وخاصة في اآلونة

ٍ
سائبة؛ الغرض منها اخلروج على الفطرة السليمة.
األخيرة؛ إذ أضحى كل من له زاد علمي أو حقد على الدين ،يتطاول على هذا الدين بفتاوى

 Taha Jabir AL Alawani, Lijtihad, London, International Institut Thought 1991p 4.
 ال يحق ألحد اخلوض في االجتهاد الفقهي إال ملن ميلك الكفاءة وشروط العلم؛ بأن يكون عارفاً باللغة العربية ،ماهراً في التفسير وعلم احلديث والناسخ واملنسوخ وأصول الفقه وغيرها من العلوم
الس ْم َع َوال َْب َص َر َوا ْلفُؤَ ا َد كُ ُّل ُأ ْو َلئ َِك كَ انَ َع ْن ُه َم ْسـ ُئـوالً} [اإلسراء.]٣٦:
{وال َتق ُ
ْف َما ل َْي َس ل ََك ِب ِه عِ ل ٌْم إنَّ َّ
املج َمع عليها لدى علماء اإلسالم .ولقد نهى اإلسالم عن القول بغير علم بشدة ،من ذلك قوله ـ تعالى ـَ :
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وثم���ة اجتاه آخر يعل���ن التمرد على الت���راث والقيم؛ في

محاولة يائسة الستئصال الثقافة العربية واإلسالمية ومحوها،
واالقتداء بالنموذج الغربي غ ِّثه وس���مينه ،لكن هيهات هيهات!
فقد وجد نفسه معزوالً في وسط أمواج متالطمة أفقدته هويته
وج���ذوره التاريخية من جهة ،ولقي ص���دوداً ومت ُّعراً من طرف

حصنتهم ثقافتهم اإلس�ل�امية من شرور وآثام هذا
ذويه الذين َّ
التي���ار احلداثي اجلارف من جهة أخ���رى ،ومن ثَ َّم أصبح مثل

الغراب ال���ذي أراد تقليد احلمامة؛ فال هو أتقن مش���يتها وال
هو حافظ على مشيته ،أو على حد تعبير األستاذ محيي الدين

عطية :كمن ُحش���ر في مقعد غي���ره ،وبدل أن يبحث عن مقعد

يالئ���م حجمه بدأ يحاول التكيف م���ع وضعه احلرج في صورة

(كاريكاتورية) مضحكة.

وهذا االجتاه املغالي ميثله ٌّ
كل مِ ْن :املفكر اجلزائري محمد

أركون ،واملصـري نصـر حام���د أبو زيد ،واملفكـر املغـربي عبد
الل���ه العروي ،وكمال أبو ديب ،ومحمود درويش من فلس���طني،
وعبد الله الغذامي وسعيد السريحي من السعودية ...وغيرهم

من الذين أعلنوا ما يس���مونه «القطيـعة اإلبس���ـتمولوجية مع
التراث» ،ويقصدون بطريقة أو بأخرى اإلس�ل�ام أو ما يس���مى

بـ «التاريخانية».

إذن :ما معنى احلداثة؟ وما املفاهيم واملصطلحات اللصيقة

بها؟ وه���ل هي مجرد كلم���ات لغوية؟ أم أنه���ا ذات مضامني
أيديولوجية تاريخية وفلسفية تتخطى املضمون اللغوي العادي؟

وهل ميك���ن احلديث عن حداثة واحدة ووحي���دة؟ أم حداثات

بأس���مائنا في محاولة يائسة للتش���ويش على مبادئ اإلسالم
الراقية والرفيعة...

• قراءة في الجهاز المفاهيمي للحداثة:
الداللة اللغوية لكلمة حداثة:
لقد تع���رض ابن منظور لكلم���ة (ح د ث) ،فقال :احلديث
وح َدثَ أم ٌر إذا
نقيض القدمي .حدث الش���يء حدوث���اً وحداثةَ .

وقع ؛ فحداثة السن كناية عن الشباب وأول العمر.
وإلى جانب ه���ذا املعنى فإن للكلمة بُع���داً دينياً؛ انطالقاً


من احلديث النبوي الش���ريف« :إياكم ومحدثات األمور » ...؛


فمحدثات األمور هي كل ما ابتدعه أهل الهوى من األشياء التي

كان السلف الصالح على غيرها.
الداللة االصطالحية للحداثة:

إن من أبرز صفاتها ع���د َم قدرة أبواقها على وضع تعريف

دقيق لها ،وقد ع َّرفوا احلداث���ة بعد اجلهد بـ (احلداثة) ولقد

صدق فيهم الشاعر ظنه حني قال:

ِ
اجل��ه��د ب��امل��ا ِء
وف��س��ر امل����ا َء ب��ع��د
َّ
وقد ع َّرفه���ا أحدهم تعريف���اً متطرفاً إلى ح���د االنبهار

واالنسالخ بقوله« :مس���ار تاريخي كوني» .وهناك من يحاول

خلطها بالتحديث كما سنرى لتتماشى مع أطروحاتهم ،ولتمرير

أفكاره���م التي تخفي م���ا وراءها بقول���ه« :إن احلداثة عملية
متكاملة؛ فهي اكتس���اب معرفة متقدمة ،و َر ْف ُع مستوى املهارات،
واستيعاب التكنولوجيا املتطورة ،وإنتاجي ٌة منافسة».
ومن ناحية أخرى تع ِّرف «املوس���وعة البريطانية» احلداثة

متع���ددة ،مترامية األط���راف؟ وما مق ِّوم���ات وركائز احلداثة،
وخاصة ذات النبتة الغربية؟ وهل تش��� ِّكل مج���االً لاللتقاء مع

إعادة تفسير التعاليم الكاثوليكية التقليدية في ضوء النظريات

رغم أنه ال مجال للمقارنة؟ ورحم الله من قال:
ت��ر أن ال��س��ي� َ
�ف ينقص ق��د ُره
أمل َ

أن العهدي���ن (القدمي واجلديد) مق َّي���دان بزمانهما ،وأن هناك
تطوراً في تاريخ الديانة اإلجنيلية.

الثقافة العربية واإلس�ل�امية؟ أم تتجاوز ذلك إلى حد التنافر،

َ
السيف أمضى م َ
العصا؟
قلت :إن
إذا َ
ِن َ

بأنه���ا :حركة ظهرت ف���ي أواخر القرن العش���رين ،تدعو إلى
التاريخية والفلسفية والنفسية ،وتدعو إلى حرية الضمير ،وترى

تب َّن����ى مثقفون من الع����رب هذا املفه����وم للحداثة ،واعترف

وسعياً منَّا إلى األخذ باملنهج العلمي في البحث والدراسة،
س���يكون من األَ ْولى الوقوف على التعريفات احمليطة باحلداثة،

بعضهم بعدم فصل احلداثة العربية عن احلداثة الغربية ،ونظروا
إلى احلداثة على أنها وحدة متجانس����ة مشعة عاملياً من الغرب؛

احلال ـ بكل ش���اردة وواردة؛ ألن هذا املوضوع يستحق أكثر من
مقال؛ نظراً لتش��� ُّعب خيوطه وتشابك مفاصله ،وخاصة األدبية

فقاموا بتفسير اإلسالم في ضوء النظريات التاريخية والفلسفية

ث���م محـاولة الـطواف بقـراءة بانورامـي���ة ،لن حتيط ـ بطبيعة

���م ْون
منها التي تتقاطر علينا كل يوم من أبناء جلدتنا وممن يَت ََس َّ

 التاريخانية ( :)Historicismeمصطلح طبقه أهل التخريب العقدي على اإلسالم،
ويعنون به :فهم اإلسالم في حدود احلقبة الزمنية التي ظهر فيها ،وفي ضوء البنية
االجتماعية والثقافية التي عمل عبرها ،مع التأكيد على نسبية وعدم اتساع قواعده
ومفاهيمه لتط َّبق على ِحقَبٍ زمنية الحقة.

ولهذا حاولوا إسقاط الفهم الغربي للحداثة على اإلسالم والقرآن؛

 ابن منظور ،لسان العرب ،بيروت ،دار صادر1300 ،هـ ،مادة :ح د ث.
 أخرجه أبو داود والترمذي ،وقال :حديث حسن صحيح ،السلسلة الصحيحة
لأللباني( ،ح .)937
 Abdallah Laroui, Islamisme, modernisme, lie`ralisme, op,
cit, p 27.
 علي أومليل :مواقف الفكر العربي من التغيرات الدولية :الدميقراطية والعوملة ،منتدى
الفكر العربي ،سلسلة دراسات عربية ،عمان األردن1998 ،م ،ص.٢٣ :
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متعال للدين ،كما
واالجتماعية التي تقوم على أس����اس إحل����ادي
ٍ

العرب واملسلمني ـ احلداث َة في النموذج الفرنسي
نختزل ـ نحن
َ

ال متتد إلى غيرها؛ فالعبرة عندهم بخصوص الس����بب ال بعموم

ليس���ت بالالئكية الت���ي يصورها بها الكثي���رون ،بل هي دولة

نظروا لإلس��ل�ام والقرآن على أنهما مق َّيدان بفترة تاريخية مع َّينة

اللفظ ،وقام بعضهم باسم احلداثة بإحداث ما يسميه« :اإلصالح
والتجدي����د في اإلس��ل�ام» ،وهو ف����ي احلقيق����ة تزوير وحتريف

كما هو الش����أن بالنسبة حلس����ن حنفي الذي دعا إلى استبدال

اللغة التقليدية في التراث اإلس��ل�امي ملجانبتها الدقة والوضوح
والتجـديـ����د ،بل يـ����رى أن لفـظ «الله» ال يع ِّب����ر عن معنى معينَّ
َ
الرغيف عند اجلائع،
(تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً)؛ حيث مي ِّثل
وعند املستع َبدِ «احلري َة».

(كما ميثله فالس���فة عصر األنوار)؛ وإن كانت فرنس���ا نفسها
كاثوليكية منتصرة ملبادئ الكنيس���ة ،وال زال للكنيسة تأثير على
عدد هائل من القرارات السياسية فيها .


ولكن :كيف نفسر اإلعالن الصادر عن جاك شيراك الذي

عبر فيه عن اس���تيائه من انضمام تركيا إلى االحتاد األوروبي

باعتبار أن أوروبا ٍ
«ناد مسيحي»؟ وكيف نفسر الهجمة الشرسة
عل���ى القرآن من خالل كتابات تدعو إلى قراءةٍ معاصرة للقرآن

الكرمي تتماش���ى مع أهواء احلداثيني اقتدا ًء بالنموذج الغربي،

وتناول الدكتور «احلداثي» محمد شحرور في كتابه (الكتاب
والقرآن :ق���راءة معاصرة) َّ
كل النص���وص قطعية الداللة -

داخلية ،بدعوى احلداثة؟

وآيات الطالق والزواج ...وانتهى من تناوله لكل اآليات السابقة
إلى فهمها فهماً جديداً مخالفاً لكل الفهوم الشرعية الصحيحة؛

طه عبد الرحمن خارج الس���رب بإعالنه أن كل من نسـخ احلداثة
الغربي���ة (ال يُ َع ُّد حداثياً؛ حتى ل���و قلد احلداثة)؛ فقـد حتقـق أن

تقريب���اً  -بالنظر والتأويل املنحرف؛ فق���د تناول آيات امليراث

فبالنسبة للربا حرم ربا األضعاف املضاعفة دون غيره ،وبالنسبة

آليات امليراث أباح التالعب باألنصبة التي حددها الش���رع لكل
فرد من أفراد األسرة ،وبالنسبة لتعدد الزوجات أباحه لألرامل

ذوات األوالد ...إلخ .وقد استند في تناول النص القطعي الداللة
إلى شبهة تط ُّور احمليط البشري.

وبعـبارة مـوجـزة نقول :إن اإلسـالم راعـى الـثابت واملتحول

وإلى الهجوم على شخصية الرسول الكرمي  #باستخدام أبواق
وفي املقابل؛ يبتعد املفكر احلداثي ذو الطابع الفلسفي الدكتور

احلداثة ال ميـك���ن أن تكـون إال إبداعاً ،وأنه ما من تـقليد لها إال

وهو نسخ ،وما من نسخ لها إال وهو مسخ.
• تعريفات:

ـ الحدي���ث :هو ترجمة لكلمة فرنس���ية ( )Moderneالتي
محدد تاريخياً ،وتتعارض
تدل على ما هو معاصر وعلى ما هو
َّ

م���ع ما هو قدمي .ويبدو أن الكلمة تنحدر من اللغة الفرنس���ية

ونح���ن في غنى عن هذه االجتهادات املزيفة التي تطاولت على
نصوص قطعية الداللة انطالقاً من قاعدة أصولية «األصل في
ٍ

وتعني :احلديث .ولكن س���رعان ما استُعملت الكلمة مصطلحاً

حتى يرد املنع».

العصور الوسطى املظلمة التي سيطرت فيها الكنيسة على جميع

العب���ادات املنع حتى يرد الدليل ،واألصل في املعامالت اإلباحة
وف���ي محاولة أخرى من الكاتبة املغربية رجاء ناجي مكاوي

بح ْسن نية لتلميع صورة الفكر احلداثي
 وقد يكون ذلك منها ُفي الوطن العربي اإلس�ل�امي  -تق���ول :إن كثيراً من أحكامنا

على احلداث���ة ال تعتمد متييزاً واعي���اً مبعانيها املختلفة؛ ففي
املفهوم الش���عبي وحتى النخبوي اختُزلَت احلداثة في الالئكية
(ال َعلْمانية)؛ أي :الفصل الص���ارم بني الدين والدولة في معنى
التص���ارع والتضاد ،وفي االنتصار للمادي���ة كـ (نقيض الروح)

والعقالني���ة (الرافضة لكل حضور إبس���تمولوجي) ،وفي كلمة
 د .حسن حنفي :ماذا يعني اليسار اإلسالمي؟ مجلة اليسار اإلسالمي ،العدد األول،
1401هـ ،ص  ،٤٤وهي مجلة لسان حال هذا التيار ،لكنها انقطعت عن الصدور بعد
فشلها في ترويج فلسفتها تلك.
 هذا الكتاب قراءة َعلْمانية صدرت بعده عدة تعقيبات وانتقادات علمية لكثير من
الباحثني والعلماء.
رجع إلى مقال األستاذ غازي التوبة( :الكتاب
 ملزيد من التوسع في هذا املوضوع ُي َ
والقرآن) قراءة معاصرة ،مجلة الوعي اإلسالمي ،العدد  ،391ربيع األول1419 ،هـ
يوليو 1998م.
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القدمية .وجن���د في الالتينية (موديرن���وس) ()modernus

لتحديد احلقبة التاريخية التي متثل فترة انتقالية في أوروبا من

دواليب احلياة املدنية والدينية إلى عصر النهضة األوروبية.

ـ التحدي���ث :يق���وم على إدخ���ال ونقل العل���وم العصرية
والتكنولوجي���ا؛ ش���ريط َة مالءمتها للمجتمع���ات املنقولة إليها
وحفاظه���ا على تراثها الثقافي؛ وهي احلقيقة التي س���عى تيار

التغريب إلى طمس���ها والتعتيم عليه���ا ،ووظف أدعياءه حملاربة
الفكر التحديثي واصفاً إياه بالظالمية والرجعية.
وجتدر اإلشارة إلى أن التحديث للحضارة بتعبير مالك ابن

نبي ـ رحمه الله ـ« :ليس سلعة ميكن استيرادها في صناديق أو
ب�ي�ن د َّفتي كتاب ونقلُها من مكان إلى آخر ،وليس إحدى لوحات
الرس���م التي ننقلها من مس���مار اجلدار الذي ُعلِّقت عليه إلى
فأي مش���روع حتديثي ال يحترم دين األمة وثقافتها
مكان آخر؛ ُّ
 د .رجاء ناجي املكاوي :من احلداثة املادية إلى احلداثة األخالقية :دور املسلم في
ترشيد االنتقال ،مجلة مدارك ،العدد األول ،ديسمبر 2005م ،ص .٧٤

مشرو ٌع آي ٌل  -ال محالة  -إلى الفشل الذريع مهما ُو ِّظفت له من

وخالصة فلسفة (ما بعد احلداثة) التي قام الباحثون العرب

وللخ���روج من هذا اللغط وهذا اللَّبْس املفاهيمي س���نبحر

والتفـس���ير ،وهو ما يعني :تقويض مرجعية صاحب النـص مـن

هادئة لقضية س���اخنة) الذي يقول فيه« :إننا بصدد فكر هدام

النص���وص املعاني التي يريده���ا؛ فالعقل يجدد النصوص على

طاقات وأموال».

في كت���اب د .محمد خض���ر عريف املاتع (احلداثة مناقش���ة
يتهدد أمتن���ا وتراثنا وعقيدتنا وعلمنا وقيمنا ،وكل ش���يء في
حاضرنا وماضينا ومس���تقبلنا ...وال���ذي يدفع إلى ذلك الظنِّ

اخلاطئ هو اخللط ب�ي�ن مصطلح احلداثة (،)Modernism

بتطبيقها على النصوص القرآنية أنه ال حدود فاصلة بني النص
جـذورها ،مبعـنى :أن صـاحب النص ال يستطيع أن يفرض على
نحو دائم ...والتفكيك هنا إس���تراتيجية مهمتها إنكار أن يكون

ثابت ومستق ٌر .
ألي نص معنى ٌ
• اإلطار التاريخي للحداثة:
نظراً الخت�ل�اف مدلول احلداثة ،واس���تعماله املفرط من


واملعاصرة ( ،)modernityوالتحديث (.)Modernization
َ
ً
تترجم إلى «احلداثة» على
وجميع تلك املصطلحات كثيرا م���ا
َ

اجتاه���ات مختلفة ،فإنه أفضى إلى إدخ���ال اللبس والغموض

والواقـع أن االجتـاه الفكري الس���ليم يتفق مع التحديث ،ولكنه

ولكن في محاولة منا لإلمس���اك أكثر به���ذا املدلول بالنواجذ،

الرغ���م من اختالفها ش���ك ً
ال ومضموناً وفلس���فة وممارس���ة.
ال يتفق م���ع احلداثة .وإن يكن مصطلح���ا )Modenity( :و

( )Modenizationميـكن اجلـمع بينهما ليعـنيا :املعـاصرة أو
التجديد ،فإن مصطلح ( )modernismيختلف عنهما متاماً؛
إذ ينبغ���ي أن نفرق بني مصطلحني أجنبيني ،ومن املؤس���ف أن

عليها ،وإلى تضارب التعريفات لدرجة فقدانها ملدلولها األصلي،
حتتم علينا النبش في حفريات التاريخ وما يختزنه من وس���ائل

جاجية في أفق مالمسة هذا املوضوع؛ وفي هذا اإلطار نسبر
ِح ِ

أغوار بعض احلداثات الغربية لتباينها:

يترجم ترجمة واحدة؛ وهي (احلداثة).
كليهما
َ

أم���ا املصطل���ح األول فه���و ( ،)modernityوهو يعني:

إح���داث جتديد وتغيير ف���ي املفاهيم الس���ائدة املتراكمة عبر

األجي���ال نتيجة وجود تغيير اجتماعي أو فكري أحدثه اختالف
الزمن.

أما االصطالح الثاني فهو ( ،)modernismويعني :مذهباً

أدبياً ،بل نظرية فكرية ال تستهدف احلركة اإلبداعية وحدها ،بل
تدعو إلى التمرد على الواقع بكل جوانبه السياس���ية االجتماعية

واالقتصادي���ة ...وه���و املصطلح الذي انتقل إل���ى أدبنا العربي
احلديث ،ال مصطلح ( )modernityالذي يَ ْح ُس���ن أن نسميه

املعاص���رة؛ ألنه يعني التجديد بوجه ع���ام دون االرتباط بنظرية
ترتبط مبفاهيم وفلسفات متداخلة متشابكة.

ما بع���د الحداثة أو الحداثة القيمية المعيارية :وتس���مى
أيض���اً باحلداثة العصرية التي تس���عى إلى التخل���ص من الفكر
املادي اإلحل���ادي ،وإلى إحياء القيم التي يؤمن بها رائدوها (القيم

وض نبذها،
النصرانية  -اليهودية) ،وإلى بعث التقاليد وتقوميها عِ َ

وإلى املوازنة بني العلم والدين ،وإلى احترام الطبيعة ....و (جاك
دريدا) أبر ُز فالس���فة (ما بعد احلداثة) املعاصرين ،وهو من أكثر
الفالس���فة املعاصرين تأثـيراً على الباحثني العرب ،ويس���ـمى بـ

(فيلسـوف التفـكيك أو التقويض).

رجع إلى كتاب الدكتور محمد خضر عريف :احلداثة مناقشة
 للتوسع في املوضوع ُي َ
هادئة لقضية ساخنة ،ص.٢١ - ١١ :
 د .رجاء ناجي مكاوي :مرجع سابق ،ص .٧٤

الحداث���ة الالتيني���ة أو القديمة :وه���ي التي متخضت عن

عصر األنـوار والفلسفات املـاديـة التـي تبـلورت خـاللـه ،وهو ما

اس���تعجل الثورة الفرنسية سنة 1789م؛ الرتكازها على نظريات

فلس���فية تلخَّ صت مبادئها األساس���ية في التمرد على الكنيـسة
وتسـلُّ ِطها واسـتبدِ ادها (سيـاسـيـاً) ،وألنها لم متـيز بني استبداد
الكنيس���ة وبني املبادئ الدينية كما هو الش���أن بالنس���بة للذين
يحكمون على اإلس�ل�ام انطالقاً من س���لوكيات املسلمني؛ فقد

جاءت على ش���كل مترد على الدي���ن؛ وهو ما أفضى إلى الفصل
الصارم بني الدين والدولة وصدور قان���ون الالئكية (ال َعلْمانية)
سنة 1905م.

ومن س���مات هذه ال َعلْمانية :إقصاء كل تفسير ديني للعلم،

والتعقيل املنفصل عن اإلبستمولوجيا والفردانية ...وهي حداثة
 د .أحمد إبراهيم خضر :األساس اإلحلادي للمفاهيم الغربية ،مجلة البيان ،السنة
احلادية والعشرون ،العدد ،223ربيع األول 1427هـ مارس 2006م ،ص .٩٩
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سياس���ية لكونها  -انطالقاً من النظريات الفلس���فية  -أنتجت
قيماً جديدة تنتصر حلقوق وحريات األفراد واملساواة وإشراك

املواطن في تدبير الشأن العام...

كل هذه املبادئ والقيم اجلديدة ظاهرياً استقيت من مبادئ
تراكمت عبر التاريخ الطويل للبشرية ،بدءاً من دميقراطية أثينا

إلى حقوق اإلنسان كما أقرها القانون الروماني.

وفي هـذا اجلانـب تبـنَّى الغـالة مـن احلداثيـني العـرب ما

يسمى بـ «املقايسة السطحية» على حد تعبير املفكر اإلسالمي
عدنان زرزور؛ وذلك س���عياً منهم للتمرد على األحكام الشرعية
لإلس�ل�ام بقوله���م :إن أوروبا تقدمت ألنها تخل���ت عن دينها؛

ولهذا يجب بذل اإلمكانات لوضع نس���خة ببغاوية مطابقة في
املجتمعات العربية.

نسي هؤالء املغفلون أن الدين النصراني مح َّرف ،وأن اإلسالم
لكن َ

دين قومي ال تش���وبه شائبة وال تستطيع األيادي العفنة اقتالعه؛ ألن
الذي تو َّلى حفظه والدفاع عنه هو الله ،سبحانه وتعالى.
وما يؤكد أيضاً زيف هذا االدعاء انخراط فرنسا في مسلسل

استعماري ض َّم شمال إيطاليا سنة 1795م ،واحتالل مصر سنة

1798م ،وكذا اجلزائر سنة 1830م ،واملغرب سنة 1912م.
الحداثة األنجلوسكسونية:

الركائز التالية:
١ـ َ
الع ْلمانية :هذا الداء الذي عش���ش وباض وف َّرخ لتمتد
مخالبه وأدواؤه في جميع أوصال املجتمع العربي اإلس�ل�امي،
وسال املداد بش���أنها إلى ح ِّد التخمة ،وطبعاً ٌّ
كل على شاكلته،

ولكن ال بأس من َط ْرقها للوقوف على سمومها وجراحاتها التي
اتس���ع َفتْقُها .وقد جـاءت أغلب التعاريف في مجمـلها متفـق ًة
عل���ى أن ال َعـْلمانـية تعـنـي :إقـصـاء الديـن مبعناه اإلس�ل�امي

ع���ن احلياة ،ومن أه���م تعاريفها غيـر امللتـويـ���ة ما ذهب إليه
صاحـب املفـرقعـات التـاريخي���ة  -وقد صدر له مؤخراً كتاب
(نهاية األس���طورة ...نظريات ابن خلدون مقتبس���ة من رسائل
إخوان الصفا)  -محمود إسماعيل في قوله« :مصطلح ال َعلْمانية
يشتمل على منط في التفكير يتعلق برؤية عامة للكون واحلياة،

وال يقتصر على تص ُّو ٍر للحكم فقط ،إنه مشتق من العالم كبديل
للرؤي���ة الالهوتية التي ترى أن ه���ذا العالم محكوم بقوة غيبية

مفارقة لهذا العالم تق ِّدر مصائره وتتحكم في أقداره» .
وميي���ز بعض ال ُكتَّاب (وعلى رأس���هم الدكتور عبد الوهاب


املسيري) بني نوعني من ال َعلْمانية:
الع ْلماني��ة اجلزئية :وهي رؤية جزئية للواقع ال تتعامل
ـ َ
مع األبعاد الكلية واملعرفية ،من ثَ َّم ال تتس���م بالشمول ،وتذهب

وتعود بداية نش���أتها إلى فترة قريبة من الس���الفة .ورغم

هذه الرؤية إلى وجوب فصل الدين عن عالم السياسة ،وهو ما

بعض احلقوق للمواطن�ي�ن العاديني والرعايا اإلجنليز) ،إال أنها

اجلزئية تلزم الصمت حيال املجاالت األخرى من احلياة.
الع ْلماني��ة الش��املة :وهي رؤية ش���املة للواقع حتاول
ـ َ

تش���ابهها مع احلداث���ة الالتينية في ضم���ان احلقوق (حقوق
توسع إال الحقاً لتشمل
الطبقات البورجوازية وذوي النفوذ ،ولم َّ

تتماهى معها في التس���ابق على األسواق واستعمار العالم؛ فهي

يع َّب���ر عنه بعبارة« :فصل الدين ع���ن الدولة» ومثل هذه الرؤية

بكل صراحـة حتيـيد عالقـة الديـن والقـيم املطـلقة والغيبيات

ل���م تؤمن بالالئكية ول���م جتعلها ركيزتها األس���اس .ومع أنها
اعتمدت فلس���فة عصر األنوار لكنها  -سياسياً  -لم تتعامل مع

علـ���ى البـعد املـادي للكـ���ون ،وأن املعـرفـة املادية هي املصدر

بني الثورة العلمي���ة والصناعية وبني األعراف والتعاليم الدينية

الروحي .

الدين بالش���كل الراديكالي الفرنسي؛ لذلك أنتجت حداثة تو ِّفق

(الكنيسة) .وامتد شكل احلداثة هذا إلى أمريكا الشمالية بحكم
ارتباطها السياسي آنذاك بالبلد األم.

بكـل مجـاالت احليـاة ،ويتـفرع عن هذه الرؤية نظريات ترتـكز

الوحيد لألخالق ،وأن اإلنس���ان يغلب عليه الطــابــع املــادي ال


هذا التقسيم الذي تبنَّاه املسيري شديد البيان ،وهو يحاول
م����ن خالله إيهام القارئ أن ال تعارض بني اإلس��ل�ام وال َعلْمانية

َّ
تتخل
ومن هنا نس���تخلص أن إجنلترا في بداية حداثتها لم

اجلزئي����ة؛ ألنه حتى لو كانت ال َعلْمانية اجلزئية هي فصل الدين

وتق ُّدمها ،والش���يء نفسه ينطبق على باقي الدول التي متسكت

بل تهدف إلى تبعيضه ،وهو األمر الذي يتناقض مع قوله ـ تعالى
ـَ { :أ َف ُت ْؤ ِم ُنونَ ب َِب ْع ِض ال ِْك َت� ِ
���اب َو َت ْكف ُُرونَ ب َِب ْع ٍض ف ََما َج َز ُاء َمن َي ْف َعلُ َذ ِل َك
ِم ُ
ْـح َيا ِة الدُّ ْن َيا َو َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ُي َردُّونَ إلَى َأشَ ِّد ا ْل َعذَ ِ
اب َو َما
نك ْم إ َّال ِخ ْز ٌي ِفي ال َ

عدته إح���دى الركائز األساس���ية في نهضتها
عن دينه���ا ،بل َّ
بقاط���رة التقدم ،مثل :اليابان ،والدول���ة الصهيونية ،والواليات

املتحدة األمريكية ،والبلد اإلسالمي الصاعد ماليزيا...
• دعائم ومقومات الحداثة:

يُ ْجمِ ع أغلب احلداثيني عل���ى أن أواني احلداثة تقوم على
 د .رجاء ناجي مكاوي ،مرجع سابق ،ص .٦٤
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عن الدولة؛ فهي تعني العمل على االنتقاص من شمولية الدين،

 جريدة األحداث املغربية ،وهي جريدة حاقدة على الدين.
 سبق ملجلة البيان أن تناولت أطروحة د .املسيري هذه حول ال َعلْمانية اجلزئية
والشاملة بدراسة ناقدة لألستاذ محمد إبراهيم مبروك في العدد  215الصادر في
رجب 1426هـ  ،أغسطس 2005م.

ال َّل ُه ِب َغا ِف ٍل َع َّما َت ْع َملُونَ } [البقرة.]٨٥:

ورأى الغزالي أن «العقل منبع العلم ومطلعه وأساس���ه؛ ألنه

قص���د بالعقالنية :احتكام اإلنس���ان إلى
 2ـ العقالني���ة :ويُ َ

يج���ري فيه مجرى الثمرة من الش���جرة ،والنور من الش���مس،
والرؤية من العني؛ فكيف ال يَ ْش��� ُرف ما هو وسيلة السعادة في

لسبْر أغوار
يكون العقل أدا ًة للحكم على كل ش���يء ،ووس���يل ًة َ

 3ـ العل���م :ويعني ذلك عند أغلب احلداثيني :التخلص من

العـقـ���ل ،في كل ما يحيط به ،وفي وج���وده وحياته وعالقاته؛
ف�ل�ا يقـبل إال ما يقبل���ه عقله ،ويرفض ما ال يقبل���ه ،ومن ثَ َّم

الدنيا واآلخرة؟» .

مخـتل���ف الظـواهر ،وإدراك كنهـها .وهنـاك مدارس فلس���فية

قيود امليتافيزيقا والغيبيات ،واألخـــذ باملنهج العلمــي الذي ال

ومذاهب فكرية عقالنية متعددة ،ال مجال الس���تعراضها هنا،

غير أنه ال بد من اإلشارة إلى (روني ديكارت 1596م 1650 -م
 ) René Descartesالذي يُع ُّد مؤسس���اً للعقالنية احلديـثة،
والذي يـركز على «الشـك املنـهجي» أو الشك العقلي الذي يرمي

إلى حترير العقل من كل حكم مس���بق ،ومن أي سلطة مرجعية،

ويؤدي إلى احلقيقة عن طريق البداهة العقلية.

يسرها
أما مفهوم العقل عند املس���لمني فيمثل قوة ربانية َّ
الله ـ تعالى ـ لإلنس���ان؛ ليس���تعملها ميزاناً مي ِّيز به بني اخلير

والش���ر .وقد ذكر ـ تعالى ـ كلمة (عقل) تسعاً وأربعني مرة في
كتاب���ه العزيز ،ولم تَرِ د في صيغة االس���م ،بل في صيغة الفعل
���م ُعونَ كَ ال َم ال َّل ِه ث َُّم
املاضي مرة واحدة عند قوله ـ تعالى ـَ { :ي ْس َ

ُي َح ِّرفُو َن��� ُه ِم ْن َب ْع ِد َما َع َقلُو ُه} [البقرة ،]٧٥:وذُكِ رت الكلمة في صيغة
املضارع ثماني���اً وأربعني مرة .ومجمل املعان���ي التي تدل على

العق���ل في القرآن تدور حول عدم اإلدراك وغياب الفهم الناجت
عن غش���اوة اجلهل التي متنع هذا النور اإللهي وهذه املَلَكة من
القيام بواجبها ،وجتعل اإلنس���ان يعي ربه ليأخذ العبرة ويسي َر
في الصراط املستقيم.
وانطلق فقهاء اإلس�ل�ام من االستعماالت القرآنية ليحددوا

العقل التش���ريعي؛ أي :العقل التكليفي عند املسلمني املراعني
لله .وتس���اءل احلارث احملاسبي :متى يسمى الرجل عاق ً
ال عن



يُقِ ُّر إال ما تثبته التجارب العلمية ،وقد سبق لي أن توقفت عند
مقاالت متعددة في هذا املجال حتاول اختزال أس���باب تخلُّف
البلدان العربـية واإلس�ل�اميـة في الركون إلى الغيــبيات ،وكأن
اإلس�ل�ام يقف حجر َعثْرة أمام مس���ايـرة البلـدان املتـقدمة.

يقـ���ول الدكـت���ور اإلنـتربـولوج���ي احلداثي أحم���د أبو زايد:
«التفكي���ر العلمي يتميز بالعقالنية واملنطق الواقعي الذي يرتفع
عن مستوى اخلرافات التي تؤلف جانباً ال يستهان به من التراث
الثقافي لدى كل الش���عوب مبا في ذلك التراث الثقافي العربي،

أي أن التفكي���ر العلمي يقوم على املواجهة املباش���رة مع الواقع
و َف ْهم األمور كما تتمثل للواق���ع الواعي املدرك ألبعاد احلقيقة

العِ ياني���ة ،والتي ميكن البرهنة عليه���ا باألدلة واحلجج املقبولة
عق ً
ال ،مع توخ���ي عدم اخللط بني النظ���رة العقالنية الواعية

لألش���ياء واألفكار والتخيالت التي تفتقر إلى الدليل؛ كأن تُر َّد
حاالت األعاصير والفيضانات املدمرة إلى غضب الله.»...
وميكن الرد على هذا احلداثي في نقطتني:

ـ النقـطة األولى :أن اإلس�ل�ام لـ���م ولـن يـكون فـي يوم مـن
األي���ام باب���اً موصـوداً في وج���ه العلم ،بل حث عل���ى طلبه في

مواضع كثـيرة من الكـتاب والس���ـنة .يقول الرسول الكرمي :#
«من س���لك طريقاً يلتمـس فيه علمـاً ،س��� َّهل اللـه له به طـريقاً

إلى اجلنة»؛ شـريط َة عدم مخـالفته للضـوابط الشرعية ،ومـا

الل���ه تعال���ى؟ وكان جوابه« :إذا كان مؤمناً خائف���اً من الله عز
وجل .والدليل عل���ى ذلك أن يكون قائماً بأمر الله الذي أوجب

لب وبصيرة من أهل العلم والدين.
وجهها كل ذي ٍّ

عن الله من يعزم على القيام بش���خصه فأقام على ذلك مص ّراً

الكـوارث :مـن أعاصير وزالزل وغيرها ،واعتبارها ظاهرة كونية
ال عالق���ة لهـا بغضب اللـه .هذه النقطة التي أَف َْح َم فيها علماء

علي���ه القيام به ،مجانباً ملا كرهه ونه���اه عنه؛ فإذا كـان كذلك
ال عـن الله ،بل إنـه ال يسمى عاق ً
اس���تـحـق أن يسـمـى عـاقـ ً
ال
غير تائب».

 في بعض الروايات القصصية ،واستناداً إلى ما يسمى بالشك املنهجي واإلحلادي
في اآلن نفسه؛ حاول أحد املعلمني إيهام التالميذ استغال ًال لبراءتهم بنفي وجود
الله ،فقال لهم :لو قلت لكم إن في هذا النهر البعيد عنا فرساً يشرب ماء ،سيكون
جوابكم بطبيعة احلال بالنفي واإلنكار؛ ألنكم لم تروه ،الشيء نفسه ينطبق على
وجود الله؛ ال نراه ،إذن هو غير موجود .فتقدم أحد التالميذ النجباء بسؤال معجــز
ومحيــر« :يا أصدقائي وزمالئي :هل ترون عقل املعلم؟ فأجابوا :ال ،فقال لهم :إذن
املعلم بدون عقل.
 احلارث بن أسد احملاسبي وأبو حامد محمد بن محمد الغزالي ،شرف العقل وماهيته،
حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،1986 ،ص .٢٣

زوبعـة االسـتنس���ـاخ البش���ـري عنـا ببعيـدة؛ تلك التي وقف في
ـ النقطة الثانية :وهي املتمثلة في محاولة حتييد الدين عـن

اإلس���ـالم ،وخاصة املهتمني باإلعجـاز العلم���ي بأدلـة علميـة
وش���ـرعية مِ ثْـ َل هــؤالء القــائل�ي�ن بتحييـد الدين؛ وإال فكيـف
{وكَ َأ ِّين ِّمن َق ْر َي���ةٍ َع َت ْت َع ْن َأ ْمرِ َر ِّب َها
نفس���ر قــول اللـه ـ تعالـى ـَ :
اس ْب َن َاها ِح َس ًابا شَ ِد ًيدا َو َع َّذ ْب َن َاها َعذَ ًابا ن ُّْك ًرا}[ .الطالق]٨:
َو ُر ُس ِل ِه ف ََح َ

 أبو حامد الغزالي ،مرجع سابق ،ص .١٥
 د .أحمد أبو زايد :هل تقوم ثورة علمية في العالم العربي؟ مجلة العربي ،العدد ،568
مارس2006 ،م ،ص .٢٣
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 4ـ الحري���ة الفردي���ة /الليبرالي���ة :وتعني عند احلداثيني:
حت��� ُّرر الفرد من كل القيود واألغالل التي ِّ
تعطل قدراته الذاتية

في البحث عن أجنع السبل لتحقيق ما يطمح إليه مــن تطــ ُّور،
أو حت���ول دون تلبيتــه لـرغــباته ،أو متنع���ه من الوصول إلى

الس���عادة َو ْف َق تصوره اخلاص ،وميتزج ه���ذا املفهوم مبقاصد

املذهب الليبرالي الذي يَع ُّد احلرية هي الغاية األولى والرئيسة
التي يتطلع إليها الف���رد بطبيعته ،وهو ما أدى إلى ظهور بعض
األمراض االجتماعية :من لواط وس���حاق وانتحارات جماعية

وأنواع ش���تى من السفور والتغنج ،ثم األمراض الفكرية املتمثلة

وس���نة ن ِّبيه املصطفى  ،#دون أن
في التطاول على كتاب الله ُ
ننسى ما قامت به بعض الصحف الغربية  -خاصة الدمناركية

والنرويجي���ة وبعده���ا الصحف العربية احلداثية  -من نش���ر

رسوم كاريكاتورية مسيئة لرسول الله  #بدعوى حرية التعبير
(الليبرالية).

 5ـ الديمقراطية :وهي إح���دى األدوات املهمة التي وظفها
احلداثيون؛ من خالل اس���تعمالها استعماالً غربياً ،وهي جتعل

املرجعي���ة في األحكام الدينية والدنيوية إلى الش���عب ،وال َّ
أدل
على ذلك من اش���تقاق كلمة الدميقراطية من كلمتني يونانيتني:

( )Demosوتعني :الش���عب ،و ( )kratosوتعني :الس���لطة،
فتكون العبارة« :سلطة الشعب» ،ومفاد ذلك كلِّه إرضاء الشعب

ولو كان ذلك على حساب القيم الدينية اإلسالمية.

لم يبتعد الزعيم البريطاني (ونستون تشرشل) عن احلقيقة

عندما قال« :إن الدميقراطية هي أسوأ نظام ميكن األخذ به ،ما

ل���م يط َّبق على اجلميع» .وال نظن أننا نبتعد عن احلقيقة أيضاً

ص ِّمم بحيث ال
عندما نقول :إن أس���وأ ما في ه���ذا النظام أنه ُ
ميكن أن يطبق على اجلميع ،بل ملن ميلك ش���راء األصوات وبيع
الذمم واالتجِّ ار في األزمات بالشعارات؛ فالتطبيق الدميقراطي

املكلَّفة بتنفيذه ،أو اإلج���راءات التي تُتَّخذ بحق من يخرق تلك

املبادئ ،ما عدا إشارات قليلة مبهمة؛ ومن هذه اإلشارات قوله
ف���ي الديباجة ...« :فإن اجلمعية العام���ة تنادي بهذا اإلعالن

العاملي حلقوق اإلنس���ان على أنه املستوى املشترك الذي ينبغي
أن تستهد َفه كافة الشعوب واألمم.»...
أما الشريعة اإلس�ل�امية فإن فقهاءها متفقون بشكل عام

على دالالت النـصوص املتـعلقة بحقوق اإلنس���ان في اإلسالم.

ومما ييس���ر ذلك أن املكلفني بحماية حقوق اإلنس���ان ومتكني

محددون بوضوح في الـشريعة
األفراد من ممارسة تلك احلقوق
َّ
اإلسـالمـية؛ فالتكافل االجتماعي في اإلسالم  -مث ً
ال َّ -
منظم
بدقة؛ فالزكاة محد ٌد مقدارها وتُ ْف َرض على املقتدرين من أبناء
األمة لصالح الضعفاء بصرف النظر عن جنس���هم أو دينهم أو

أصلهم ،ويُلزَم ولي األمر بتطبيق ذلك .واحلدود مقررة بوضوح

وخرقها يستدعي عقوبتني:

 -دنيوية :يُنزِ لها أولياء األمور.

 وأخروي���ة :تتمثل في العذاب ال���ذي يَحيق بالظاملني يوماحلسابِ { :تل َ
وها َو َمن َي َت َعدَّ ُح ُدو َد ال َّل ِه َف ُأ ْو َل ِئ َك
ْ���ك ُح ُدو ُد ال َّل ِه فَال َت ْع َت ُد َ
ُه ُم َّ
الظا ِل ُـمونَ } [البقرة.]٢٢٩:

واألمثل���ة الباهرة على احترام اإلس�ل�ام حلقوق اإلنس���ان
يصعب حصره���ا؛ لكثرتها ،منها قص ُة ذل���ك القبطي في عهد
أمي���ر املؤمــنني عمر بن اخلـطاب ـ رضي الله عنه ـ الذي قصد

املدينة ،وهو يرمي إل���ى لقاء أمير املؤمنني هناك ،عندما أقــدم

اب���ن والي مـصر آنـذاك عمرو بن العاص ـ رضي الله عنه ـ على
ضربه دون وجه حق ،وقطع هذا القبطي َّ
كل تلك املس���افة؛ ألنه

كان يعلم بأن أمير املؤمنني س���ينصفه من ابن والي مصر ،ولوال
ذلك ملا كان جتش���م كل ذلك اجلهد والعناء وطول املسافة ،ولَـ َّما
دخل على اخلليفة وألقى ش���كواه ،فم���ا كان من اخلليفة إال أن
أم���ر الوالي وابن���ه باحلضور إليه ،ولَـ َّما تث َّب���ت من الظلم الذي

ال يعدو أن يكون بيعاً للحكم ،وهو ما تنبأ الرسول  #بحصوله
حني قال« :أخاف عليكم س���تاً :إمارة الس���فهاء ،وسفك الدم،

بالقبــطي أمــر القبطي بأن يضرب ابن عمرو بن العاص ـ
حاق
ِّ

 6ـ احترام حقوق اإلنس���ان :املقصود بذلك احترام احلقوق

 7ـ النسبية :وهو مذهب ظهر ألول مرة في القرن اخلامس

وبيع احلكم ،ونش���وء جماعة يتخذون الق���رآن مزامير ،وكثرة
ُّ
الش َرط».
واحلري���ات الفردي���ة واجلماعية ،وحماية الكرامة اإلنس���انية
املتأصلة في طبيعة الكائن البش���ريَ ،و ْف َق املعايير الكونية التي

أق َّرتها املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان.

فمن حيث االلتزام بالتطبيق جند بَ ْوناً شاسعاً بني اإلعالن

العامل���ي حلقوق اإلنس���ان الذي يكاد يخلو م���ن حتديد اجلهة
 أورده األلباني في صحيح اجلامع برقم.216 :

82

العدد 274

رضي الله عنه ـ وقال كلمته الشهيرة« :متى استعبدمت الناس وقد
ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟».

قبل امليالد ،يقول بأن الصحيح واملغلوط واجليد والرديء ليست

صفات مطلقة ،وأن كل ش���يء يتغير ويتبدل حس���ب الظروف.

إن هذه القضية ليس���ت صحيحة على إطالقها؛ فاإلسالم على
عكس ذلك؛ يجم���ع بني الثوابت (املتمثلة ف���ي األحكام) ،وبني
املتغيرات (املتمثلة في الفروع االجتهادية) ،وقد توقف بش���كل
رجع إلى كتاب :حقوق اإلنسان بني الشريعة اإلسالمية واإلعالن العاملي،
 للتوسع ُي َ
للدكتور علي القاسمي ،كتاب املعرفة للجميع ،مطبعة النجاح ،الدار البيضاء2001 ،م.

،،

موس���ع فضيلة الدكتور يوس���ف القرضاوي ف���ي كتابه املمتع
َّ
َّ
(اخلصائص العامة لإلسالم) على اللبْس والغبش اللذين يلفَّان
في هذا الزم���ن الذي أصبح فيه التخلف ب���ل الضعف حكمة

لإلجهاز على اإلسالم وقيمه الراقية ،والذي ال يحتاج إلى بيان

وتوضيح مميزاته ،ورحم الله القائل:

ي��ص��ح يف األذه�����ان ش��يء
ول��ي��س
ُّ

،،

هذين العنصرين اللذين حتاول االجتاهات التشكيكية توظيفهما

الم���رء حين يفتح الح���وار مع اآلخر
ف���ي إط���ار تب���ادل وت���داول المعـرفـة
والخبـ���رات ،إنمـا يس���عى إلـ���ى إدراك
المنـاهج العلميــة ال التـربـويـة

دل��ي��ل
إذا اح���ت���اج ال��ن��ه��ار إىل
ِ
ٌ
وتعميم لما
إس���قاط لتجربة
• الحداثة في مقابل الدين،
ٌ
هو خاص:
إن املرء حني يفتح احلوار مع اآلخر في إطار تبادل وتداول

املعـرفـة واخلبـرات ،إمنـا يسعى إلـى إدراك املنـاهج العلميــة
ال التـربـويـة ،تلك التي ارتكزت عليها البلدان املتقدمة في بناء

حضارتهـا ومجـدها ،واس���تيـعـابـها بش���ـكل حـذر وفطــن ال

االبتالع التـام دون التمييـز بني الصـالح والطـالح .أمـا التـربية
والثقافة فيس���تمدها من دينه وتراثه والعـرف السـائد الـذي ال
يصطدم بالقيم احلضارية اإلس�ل�امية ملجتمعه ،وبذلك يصبح

اله���دف من التالقح الفكري إدراك احلضارات اإلنس���انية في

عمقها املعرف���ي ،وليس الولوغ في فكرها التربوي وفلس���فتها

ألمنوذج
احلياتي���ة .والتجرب���ة اليابانية مثال صارخ وس���اطع
ٍ
اس���تطاع في ظرف وجيز أن يَخ ُرج من رِ بْقة التخلف إلى بريق
إش���عاع التقدم دون محو ثقافته وإرثه العتيق ،كما تس���عى إلى
ذلك ثلة م���ن احلداثيـني العرب بكـل ما أوتيت من قوة اإلعالم
واملنشورات والدعم اخلارجي ،في العمل على التعتيم على تاريخ

األمة اإلسالمية وطمس هويتها الدينية .يقول «برتراند راسل»:
«كانت اليابان دولة متخلفة اقتصادياً ولم تكن تش���عر أبداً أنها
متخلفة ثقافياً».

ولكن ما يح ُّز في النفس هو إقبال املس���لمني على استيراد

عار مفضوح
إعالم ماجن،
ثقافة اآلخر املمس���وخة :من
ٍ
ولباس ٍ
ٍ
زاعمني أن التقدم في الع���ري؛ فراحوا ينزعون الثياب ،وفاتَهم
األخ��� ُذ بالعلم وآلياته التي هي أس���اس نهض���ة البلدان ما لم

تتعارض مع املبادئ السامية لإلسالم .يقول الشاعر العربي:
ق� َّ
��ريب ل��ك��ن ب��ال��ف��ج��و ِر
��ل���دوا ال���غ� َّ
وع���ن ُّ
ال��ل��ب اس��ت��ع��اض��وا بالقشو ِر

له���ذا  -كما قال أحد دعاة هذا العص���ر  -فإن« :الواجب أن

نأخذ احلق من كل ش���خص ،وأن نتجنب الباطل مهما كان قائله».
تقد َمنا من األمم
وقبله ابن رش���د ـ رحمه الله ـ قال« :إنا ألفينا ملن َّ
الس���الفة نظراً في املـوجـودات واعتبـاراً لهـا بحسب ما اقتضتـه

ش���رائط البرهان ،أن ننظر في الذي قالوه م���ن ذلك ،وما أثبتوه
وس���رِ رنا به،
ف���ي كتبهم ،فم���ا كان منها موافقاً للحق قبلناه منهم ُ
وشكرناهم عليه ،وما كان غير موافق للحق نبهنا عليه».

وخالصة الق���ول :إن الفكر احلداثي يرتك���ز على النقاط

التالية:

ـ إع�ل�ان القطيع���ة التامة مع الدين ،وجتاوز ما يس���مونه

(سلطة النص) ،والتأكيد على أن النص يجب أن يُق َرأ في سياقه

التاريخي (أي :النص الشرعي بطبيعة احلال).

ـ التم���رد الصارخ على القيم والثوابت الفكرية واألخالقية،

والضيق الشديد بكل ما له صلة بالدين.

ـ الدعوة إلى االقـتـداء باألس���ـياد البي���ض (الغرب) بكل

ما عندهم من إجنازات معرفي���ة ،وظواهر إحلادية ،ومتزقات

اجتماعية.

ـ الدعوة إلى فس���ح مجال االجتهاد الشرعي للجميع ،ومن

ثَ َّم إقصاء َد ْور العلماء.

سبحان الله! هل يريدون أن تكـون أ َّمتُنَا ثُلَّـ ًة مـن الغـلمـان

بال ُرؤوس؟ ويـرحـم الله أبا حنيفة؛ إذ م َّر على جماعة يتفقهون،
رأس؟ قــالوا :ال .قــال :إذن ال يفلحون أبداً.
فقال :ألَهم ٌ
ولل���ه د ُّر القاضي عبد الوهاب بن علي املالكي ـ رحمه الله

ـ إذ يقول:

�ع��ط� ُ
م�تى ي��ص� ُ
�ل ال� ِ
�اش إىل ارت���وا ٍء
إذا اس � َت� َ
�ق� ِ
�رك��ا َي��ا
�ت ال��ب��ح��ا ُر م��ن ال� َّ
��ر ع��ن ُم ٍ
وم���ن َي � ْث � ِن��ي األص� ِ
���راد
��اغ� َ

األك��ـ��اب��ر يف ال� َّ
��زوا َي���ا
إِذا ج��ل��س
ُ
���ر ُّف����ع ال� َ
��ع���ـ���اء ي��ـ��وم�اً
َّ
��وض� َ
وإن َت� َ
ال��ر َزا َي��ا
�ر َف� َ
�ع��اء م��ن إح��دى َّ
على ال� ُّ

��وت األس���اف� ُ
إذا اس���ت� ِ
��ل واألع����ايل

َ���اد َم ُ
���ة املَ� َن��اي��ـ��ا
ف��ق��د ط��اب��ت ُم���ن َ
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[ متابعات ]

حرية اللباس أم حرية منع اللباس؟
إبراهيم بن عبداهلل األزرق

عندما أطالع تقريراً حقوقياً يتعرض حلرية اللباس ،أحلظ بصورة متكررة حياء أدعياء احلقوق – حتى أولئك الغربيون
صف دعوتهم وصفاً يع ِّبر عن حقيقتها؛ فهم يش���نعون على بعض البلدان اإلس�ل�امية بدعاوى
الذين ال يدينون بدين  -مِ ْن َو ْ

أنها ال تكفل حرية اللباس .وهذه العبارة تَرِ د في تقارير املنظمات الغربية عن السعودية والسودان ورمبا غيرهما بني فينة

وأخرى .واحلق أن هذه الدول – كغيرها  -تكفل حرية اللباس ،لكنها ال تكفل حرية التعري ،أو بعبارة أخرى :ال تكفل حرية
منع اللباس؛ فللمرأة أن تلبس ما ش���اءت ،ال مينعها أحد وال يس���ألها إنسان؛ لكن عليها أن تلبس فوقه ما يستر بدنها في

املجامع العامة؛ فهناك حد من اللباس يجب على املرأة أن تلتزمه ،كما هو الش���أن في معظم دول العالم التي متنع التعري
وجت ِّرمه في املجامع العامة وتضع حدوداً تَ ُع ُّد تعدِّيها جرمية يحاسب عليها القانون.
وفلسفتهم التي يبنون عليها ذلك املنع ،هي :أنه من حق األمم والشعوب أن متنع لباساً ترى فيه ما يخدش حيــاءها
أو يثير مشاعرها أو يستفزها في ق َيمِ ها وثوابتها؛ فحرية الفرد ينبغي أن تُك َبح وتُو َقف عند حدها؛ إن كانت تتصادم مع
حرية املجتمع .وحرية اجلماعة أَ ْولَى بالتقدير من حرية زيــد أو عمرو ،بل حتى لو لم تكن هناك جماعة؛ فحرية يدك

أثناء متخطك تنتهي حيث تبدأ حريتي في وضع أنفي ،وحرية سوأتك ينبغي أال تعكر على حرية عيني ،وحرية َج َسدِ ك
يجب أن ال تثي َر مشاع َر اآلخرين...
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فالن��اس ف��ي اللب��اس إذ ًا محكوم��ون بحد أدنى ليس��وا أح��رار ًا في جت��اوزه عند معظم البش��رية؛ حت��ى العلماني��ون منهم
نعم! هن���اك دول وواليات أباحت التعري في أماكن عامة

محددة ،ورضي املش��� ِّرعون ملن رضي لنفسه أن يقلد احليوان
بذلك الس���لوك ،كما في بعض واليات أمريكا؛ وال سيما عند
ش���واطئها؛ لكن مع هذا ال يوجد ف���ي أمريكا قانون احتادي
يجعل التعري حقاً من احلق���وق مكفوالً في كل مكان ،كما ال
يوجد تشريع احتادي مينعه ،بل لكل والية قانونها الذي يختلف

في ح ِّد التعري املمنوع وعقوبته؛ فهذه رائدة احلريات الغربية
لم يتجرأ نظامها على كفالة التعري حقاً عاماً .وكذلك الشأن

في س���ائر الدول التي يس���مونها متحضرة؛ غير أن مضايقة
الن���اس وأذاهم بأي تص ُّرف ممنوع في اجلمل���ة أينما كانوا؛

وهذا مبدأ عام ُمقَر.

وذلك احلد مس���تقى من تشريعاتها التي يدين بها أهلها ،كما

أن احل���د األدنى من اللباس في كل بل���د يخضع لثقافة أهل

ذلك البلد.

وأدعياء احلقوق يدركون ذل���ك؛ فكان من تزويرهم أثناء

عما يطالبون به
تش���نيعهم على البلدان احملافظة ،أن ع َّيروا َّ

من :حرية التعري ونزع اللباس ،بـ( :حرية اللــباس)؛ فيرمون
بلدانن���ا احملافظة التي تفرض حداً أدن���ى مــن اللباس  -ال
يعجبهم أن تستتر النساء به  -مبنع حرية اللباس زوراً وبهتاناً؛
لتجد كلماتهم قبوالً عند بعض املغفلني.
ومن العجـيب أن هـذا التعبيـر( :منــع حـرية اللبـاس) ال
يسـتخدمـونه مع دول متنـع  -فع ً
ال  -حرية اللباس!

فالناس في اللباس إذاً محكومون بحد أدنى ليسوا أحراراً

فهذه فرنس���ا  -مث ً
ال  -دولة منعت غطاء الرأس وحاربت

من املستمس���كني باألديان ،ويبقى اجلدل بني األمم في هذا

حلري���ة اللباس جتد تقييمها في مث���ل :تقرير «بيت احلــرية»

في جتاوزه عند معظم البشرية؛ حتى العلمانيون منهم ،دعك

احلد :ما هو؟ ومن الذي يحدده؟ وما عقوبة متجاوِ زه؟
فمن شاء أن يكون عبداً مسلوب احلرية للقوانني البشرية

البرقع والنقاب؛ فمنعت بذل���ك حرية اللباس ومع هذا الكبت
فري دوم ه���اوس ( Freedom houseوه���ي :جمعية تُعنَى

باحلري���ات في العالم وتدعمها وتص���در تقارير عنها) جتدها

وآراء حفنـة من مش���ـ ِّرعيها ،أو اخت���ار أن يكـون عبداً لهواه؛
فهو (حر!) ،لكن ليعرف حقيقت���ه َولْيتأمل أي عبودية اختار،
حده باالس���تطالة على َم ْن آثر أن يكون عبداً لله رب
يتعد َّ
وال َّ

ونحوهما؛ مع أن فرنسا مبنعها احلجاب ومحاربتها النقاب قد
تعدت تعدِّياً صريحاً على حرية اللباس وحرية التدين ،لكنها لم
َّ

من إحدى العبوديتني؛ فال إنس���ان بال سالسل وال قيود؛ كما

وهذا م���ا تريد صيانته تلك الش���رذمة األقلية من احلقوقيني

العاملني ملتزماً ش���رعه في اللباس وغيرهَ ،ولْيعلم أنه ال بد له

قال جان جاك روس���و (ملهـم الثورة الفرنسـية)« :إن اإلنسان
يولــد ح���راً ،وفي كــل مكـان يقيـَّد بالســـالس���ل» .وكـأني
بروس���و وقـد سرق ش���طر كلمـة عمـر بن اخلطـاب  -رضي
الله عنه  -يوم قال لبعض أمرائه« :متى استعبدمت الناس وقد
ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟».
ويبقى الفرق أن نظام اإلس�ل�ام يك ِّرم اإلنس���ان من حيث

دعوت���ه للمكارم وإلزامه بحد أدن���ى منها ،ومن جملة تكرميه
َمنْ ُعه استعباد عبادِ الله عباداً أمثالهم بقوانني يخترعونها َوفْقاً
ألهوائهم ،بل غاية أهل اإلس�ل�ام ع َّبر عنه���ا ربعي بن عامر

بقوله« :نحن أمة ابتعثنا الله لنخرج من ش���اء من عبادة العباد

إلى عبادة رب العباد».

ولذا كان من املعقول املقبول أن تكفل تش���ريعات البلدان

اإلسالمية حرية اللباس بضوابط ،لكنها ال ينبغي أن تكفل أبداً
حري���ة نزع اللباس ،بل يج���ب أن تضع حداً أدنى من اللباس؛
وللم���رأة أن تلبس حتته ما يالئمها وأن تزيد عليه ما تش���اء؛

قد أحرزت أعلى تقييم في حري���ة اللباس ،واحلريات الدينية

تعتدِ على حرية نزع اللباس وحرية التعري وحرية ترك الدين؛
العلمانيني .وهذا ما ال يرضاه املس���لمون ،ويعلمون أنه مخالف
للعقل الصحيح والفِ َطر السليمة ،والشرائع املنزَّلة ،وال يتفق إ َّال
مع منطق الشهوات الرخيصة التي أضحت تستعبد النساء اليوم

باسم احلرية؛ لتعرض أجسادهن في سوق النخاسة العصرية.
إن اللب���اس عنوان حضارة إنس���انية ُعر َفت منذ عهد آدم
 عليه الس�ل�ام  -وقد قال رب العزة  -سبحانه َ { :-يا َب ِني آ َد َمال َي ْف ِت َن َّن ُك ُم َّ
اس ُه َما
���يطَ ُ
ان كَ َما َأ ْخ َر َج َأ َب َو ْي ُكم ِّم َن ال َ
ْـج َّن ِة َي ِنز ُع َع ْن ُه َما ِل َب َ
الش� ْ
���ث ال َت َر ْو َن ُه ْم إنَّا َج َع ْل َنا
���و َءا ِتهِ َما إ َّن ُه َي َراكُ ْم ُه َو َو َقبِي ُل ُه ِم ْن َح ْي� ُ
ِل ُي ِر َي ُه َما َس� ْ
َّ
ين ال ُي ْؤ ِم ُنونَ } [األعراف ،]٢٧ :ومن جملة أولياء
الش َي ِاط َني َأ ْو ِل َي َاء ِل َّل ِذ َ

الشياطني أولئكم الذين يريدون أن ينزعوا عن بني آدم ألبستهم
بدعوى احلرية؛ فتعس���اً لهم .وعجبي ال ينقطع من حرية يريد
أصحابها من بني اإلنسان أن يكونوا كسائر احليوانات!

أعوذ بالله الس���ميع العليم من الشيطان الرجيمَ { :يا َب ِني
اس ال َّتق َْوى َذ ِل َك
اسا ُي َوارِي َس ْو َءا ِت ُك ْم َور ً
ِيشا َو ِل َب ُ
آ َد َم َق ْد َأن َز ْل َنا َعل َْي ُك ْم ِل َب ً
َخ ْي ٌر َذ ِل َك ِم ْن آ َي ِ
ات ال َّل ِه َل َع َّل ُه ْم َي َّذ َّك ُرونَ } [األعراف. ]٢٦ :
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[ بأقالمهن ]

م��ا ب�ين رم��ض��ان املاضي

ورمضان القادم!!

سارة بنت حممد حسن

تعجب من العنوان وال ريب؛ فليس هذا وقت يُعتَاد الكالم فيه عن رمضان؛ ولهذا اخترته!
ال بد أن القارئ َّ
فق���د مض���ى ما يقرب من نصف العام على رمضان املاضي وبقي مثلها تقريب���اً حتى رمضان القادم .ومنا من

سيعيش ليدركه ومنا من لن يدركه ،كما أنه كان منا من أدركه ،ومضى بعضنا قبل بلوغه.

عما عهدناه في رمضان؟ هل نس���ينا ما عزمنا عليه آنذاك ونحن نبكي فِ راق
والس���ؤال اآلن :هل فترت الهمم َّ

الشهر ليلة العيد؟

هل فترت الهمم هذه األيام؟ بل قبلها بأيام ...عفواً بأشهر؟
نعم فترت!
ملاذا؟

لكي نعلم ضعفنا ونلزم َق ْد َرنا وال نغتر بأعمالنا.

وانتفخت له
كنت سميته اجتهاداً وأعجبك
فنحن لم جنتهد في رمضان؛ وال ت َُس ِّم قيامك وصيامك اجتهاداً ،ولو َ
ْ

أوداجك ،فاعلم أنه سبب من أسباب الفتور.

َولِنعلم أننا لم جنتهد في رمضان ،علينا أن ندرك كيف مرت عبادتنا فيه:

لقد كبل الله لنا الش���ياطني ،وس َّير لنا قارب العمل فصعدنا مع الصاعدين ،وسار بنا الركب مع التيار بال جهد

يُذ َكر؛ فما أيسر العمل مع العاملني! وهذا حال رمضان واملجتهدين؛ فما أسهل اإلبحار مع التيار!

فاجلميع في رمضان قد صام وقام (أعني أغلب من حولنا) ،واجلميع حتركت ش���فاههم بالذكر والقرآن ،بل إن
مواعيد دوام األعمال تغيرت فصار لدينا متس���ع من الوقت للراحة ومِ ن ثَ َّم العبادة ،فظهرت أمارات الصالح فأنت
لست غريباً وال تبحر ضد التيار ...وما أصعب اإلبحار ضد التيار!
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نهلت فيهن من
وعند انتهاء الثالثني يوماً املباركات وقد
َ

احلس���نات – بإرادتك أو رغم أنفك – فال تعجب بنفــسك
وال تظن فيها اخلير وتتفرج أس���اريرك ثق ًة وتتقلب شفتاك
ازدرا ًء حلال أقوام تظن أنهم لم ينالوا ما نلت ،بل احمد ربك
الذي أعطاك فلم يحرمك ،و َر َّغم شيطانك فلم يخذلك ،وكبح

جماح نفس���ك مبا رزقك من الصوم فلم يُسلِمك{ :قُلْ ِبف َْض ِل
ال َّل ِه َوب َِر ْح َم ِت ِه َفبِذَ ِل َك َفل َْيف َْر ُحوا ُه َو َخ ْي ٌر ِمّمَّا َي ْج َم ُعونَ } [يونس.]٥٨ :

ولم أتعرض في كلماتي القليلة للرياء والتسميع وما إلى

ذلك رحمة بنفسي وبالقارئ.

وعن عبد الله بن عم���رو بن العاص عن النبي  #قال:

«لكل عمل ِش َّرة ،ولكل شرة فترة؛ فمن كانت فترته إلى ُسنَّتي

فقد اهتدى ،ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك».
إذاً هذا الفتور احلالي بعد مرور نصف عام على رمضان
يوجه لكي يكون على ُس���نة رسول الله #؛ فهو من
يجب أن َّ

نعم الله علينا لنعلم أن الل���ه هـــو الرزاق؛ يرزقنا العمل ثم
رمت هذه األيام عم ً
كنت
ال َ
يج���زل لنا العطاء عليـــه ،فإن ُح َ

ً
متوس�ل�ا لله  -تعالى -
عملته من قبل فارفع كف َِّّي الضراعة

وافرح بقبضة احلــزن تعتصر الفؤاد وقل« :يا رب ر َّدني إليك
رداً جمي ً
ال» لعل الذي نفس���ي ونفسك بيده أن يُجري عليك

ومن هذا احلديث نفهم أن دخول الوس���اوس على القلب

دليل اإلميان فإن الش���يطان كاللص؛ فم���ا يفعل اللص في
البيت اخلرب؟ اللص يدخل البيوت املليئة بالذهب والفضة،
ونس���تطيع أيضاً أن نق���ول :إن حزن القلب بس���بب الفتور
والوس���اوس دلي ُل إميانه؛ ألنه لو كان كارهاً للحق ملا أحزنه

فتوره وضعفه ووسوسته.

وع���ن حذيفة ع���ن النبي  #قال« :تُع��� َرض الفنت على
القلوب عرض احلصير عوداً عوداً؛ فأي قلب أش���رِ بها نكتت
فيه نكتة س���وداء ،وأي قلب أنكره���ا نكتت فيه نكتة بيضاء،

حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا ،ال تضره فتنة ما دامت
الس���ـموات واألرض ،واآلخـر أسـود مربَا ّداً كالكـوز مجخياً،
ال يعرف معروفاً ،وال ينكر منكراً ،إال ما أُشرِ ب من هواه».

فإن الش���يطان يلقي بالشبهات والنفس تلقي بالشهوات وقد
يختلط األمران معاً فتش���تهي النفس ويش ِّبه علينا الشيطان
احلِ ل واحلرمة؛ َف ُحزْن القلب دليل الرفض ويبقى على القلب

عمل ال بد منه؛ وهو أن يتوجه إلى ربه بالضراعة وال يكتفي
باحل���زن وال يقف عنده طوي ً
ال؛ فإن له رب���اً رحيماً ما منعه
ش���يئاً إال ليعطيه خيراً منه؛ فاس���أله  -ي���ا عبد الله  -تن ْل
رضاه.

الرزق من جديد؛ فإنه  -س���بحانه  -ما منعك إال ليعطيك؛

فابسط كفاً :وتصدق علينا

اخلذالن مبا قدمت أيدينا.

الضراعة لرب العزة  -سبحانه  -لنعترف بني يديه بضعفنا

الرحيم؛ فال حترم نفسك هذا الذل بني يديه في جوف الليل

فما أحوجنا ملعرفة َق ْدر أنفسنا ،وما أحوجنا لرفع أيدي

ول���وال الفت���ور لتمادينا في ال ُع ْجب والري���اء حتى نذوق
وأعظم خير يأتي ب���ه الفتور ذ ُّل النفس بني يدي العزيز

وعجزن���ا إال أن يتغمدنا الكرمي الرحيم برحماته ،وما ألطف
العليم اخلبير بعباده؛ إذ جعل لهم من أنفس���هم واعظاً ،فما

فوالله لوال الله ربنا ما اهتدينا!

كان للجرح أل ٌم؛ وهل جلرح مبيت إيالم؟

النكتة البيضاء التي ُذك��� َرت في احلديث حتى يصير القلب
ين َج َاه ُدوا ِفي َنا
سليماً ال تضره الش���بهات وال الشهواتَ :
{وا َّل ِذ َ

اش���تكى أحدهم الفتو َر إال كان حقاً علينا أن نبشره بالتوبة،
َفلْيستبشر خيراً فإن شكواه دلي ُل إميانه؛ فإنه لو كان ميتاً ملا
وعن عبد الله بن مسعود عن النبي  #قال« :سئل النبي

 #عن الوسوسة .قال :تلك محض اإلميان».

 صحيح اجلامع.
 انظر كتاب الفوائد؛ حيث ذكر فيه ابن القيم جملة بديعة قال في آخرها :وابسط كفاً:
وتصدق علينا «كناية عن التذلل لله  -تعالى  -تذ ُّلل السائل الذي ضاقت به السبل
حتى أُغلقَت دونه ولم يجد إال باباً فوجله ولوج الغريق الذي وجد جناة بعد ما كاد
أن يهلك ،وهي جزء من آية في سورة يوسف؛ حيث توسل إخوته إليه بعدما ابيضت
عني أبيهم وأ ُ ِخذ أخوهم واحتاجوا امليرة حاجة شديدة فمسهم الضر فلم يجدوا غير
ِ
«فأوف لنا الكيل وتصدق علينا».
أن يبسطوا أيديهم إليه وقالوا له:
 رواه مسلم.

تش���تكي إلى الله عجزك وتتضرع إليه أن يتغمدك برحماته
فكل مقاومة بحزن وتضرع لله  -تعالى  -تنكت في القلب

َل َن ْه ِد َي َّن ُه ْم ُس ُب َل َنا َو َّإن ال َّل َه ل ََـم َع ال ُْـم ْح ِس ِن َني} [العنكبوت.]٦٩ :

وبع ُد فهذا نوع من األمل يس���طع نوره في ظلمات القلب

فيس���تبصر الطريق وال تشطح به الوساوس فيظل في دائرة

من الفتور ،ال يُرى لها بداية وال نهاية.

نسأل الله العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا

ويرحمنا؛ فإن الله هو الرحيم الودود.

 صحيح اجلامع.
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[ الباب المفتوح ]

���د الذرائ���ع ف���ي
َس ُّ
الشريعـة اإلسـالمية
د .عبد احلكيم درقاوي

تقوم قاعدة س��د الذرائع على املقاصد واملصاحل؛ فهي تقوم على أس��اس أن الشارع ما شرع أحكامه؛ إال لتحقيق
توسل هبا إىل
ود ْر ِء املفاسد؛ فإذا أصبحت أحكامه ُت
مقاصدها :من َج ْلب املصاحل َ
َ
ستعمل ذريعة لغري ما ُشرعت له و ُي َّ
قر إفساد أحكامه وتعطيل مقاصده.
خالف مقاصدها احلقيقية ،فإن الشرع ال ُي ُّ

حسن بنا اإلشارة إلى معناها:
وقبل احلديث عن الذريعة يَ ُ
لغة واصطالحاً.

الذريعة لغة واصطالحًا:
بالرجوع إلى املعاجم اللغوية لتجلية معنى (الذريعة) في
والس َب ُب إلى شيء .يُقال :فال ٌن
اللغة جند أنها تفيد( :ال َوسيل َ ُة َّ

اإلباحة ،يتوصل بها إلى فعل محظور .وبيان ذلك :أن الوسيلة
إذا أفضت إلى مفس����دة كانت فاسدة؛ فوجب قطع الذريعة؛
ملا ينجم عنها من مفاس����د .والوس����ائل إذا كانت مؤ ِّدية إلى

ٍ
عندئذ غير ممنوعة.
مصلحة كانت صاحلة؛ فتكون الذريعة
قال القرافي( :الوسيلة إلى أفضل املقاصد أفضل الوسائل،

صلَتي الذي أَت ََس َّب ُب به َ
َذري َعتي َ
إليك)( .
إليك؛ أَي :س َببي و ُو ْ
(ح ْس��� ُم َما َّد ِة َو َسائِلِ الْف ََسادِ َدفْعاً
واملراد بها اصطالحاًَ :

متوسطة)( .

من ذلك الفعل)(  .نقل ابن حزم عن أبي محمد علي بن أحمد

نية الفاعل ،وإمنا بحس����ب نتائجها وغاياتها .وهذا ما أقــ َّره

السا ِل ُم َع ْن المْ ف َْس َد ِة َو ِسيل َ ًة ِلل ْ َمف َْس َد ِة منعنا
لَ َها؛ َف َمتَى َكا َن الْفِ ْع ُل َّ

 -رحمه الله  -قوله( :ذهب قوم إلى حترمي أش���ياء من طريق

االحتياط ،وخوف أن يُتذ َّرع منها إلى احلرام البحت)( .

إن عماد تعريف (الذريعة) هو :أنها كل مس����ألة ظاهرها

(  لسان العرب ،وتاج العروس ،مادة( :ذرع).
(  أنوار البروق.45/3 :
(  اإلحكام البن حزم.745/6 :
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وإل����ى أقبح املقاصد أقبح الوس����ائل وإلى ما هو متوس����ط
فبحسب اإلمام القرافي؛ فإن األمور ليست بحسب مآل

أبو زهرة ،فقال( :إن أصل سد الذرائع ال يعتبر النية فيه على
أنها األمر اجلوهري ف����ي اإلذن أو املنع ،وإمنا النظر به إلى

النتائج والثمرات)( .

(  التنقيح ،القرافي :ص.449
(  مالك ،أبو زهرة :ص.343

فلما كان املقصد األساس����ي للش����ريعة اإلسالمية ،هو:

إقامة املصالح و َدفْع املفاس����د ،ف����كل ما يؤدي إلى ذلك من

ِ
املقصد األصلي.
ذرائع وأسباب يكون له حكم ذلك

و َمـ ْن تأ َّمل مصادر الش����ريعة ومواردها ،علم أن الشارع

���د الذرائع املفضية إلى احملارم بأن ح َّرمها ونهى
احلكيم س� َّ
عنها ،وهذا ما س����نلحظه من خالل القسم األول من أقسام

الذرائع.

أقسام الذرائع:
قسم علماء أصول الفقه الذرائع إىل مخسة أقسام:

القسم األول :ما أدى إلى مفسدة مقطوع بها :وهذا

وح ْسمه ،وقد ع َّبر ابن
القسم أجمعت األمة على سدِّه و َمنْعه َ

القيم عن هذا القس����م بقوله( :ال يج����وز اإلتيان بفعل يكون
وسيلة إلى حرام وإن كان جائزاً)( .

قد يكون باباً من تلبيس إبليس عليهما فيتحد الفراش وهما
ِالصلاَ ةِ،
ال يش����عران .قال  -عليه السالم ُ « :-م ُروا أَ ْولاَ َد ُك ْم ب َّ

���ر
ني َو ْ
َو ُه ْم أَبْنَاءُ َس����بْ ِع ِس���� ِن َ
اضرِ بُو ُه ْم َعلَيْ َها َو ُه ْم أَبْنَاءُ َع ْش� ٍ
َو َف ِّر ُقوا بَيْنَ ُه ْم فِ ي المْ َ َ
اج ِع»( .
ض ِ
 - 5ونهى املرأة عن الس����فر بغي����ر َم ْح َرم؛ قطعاً لذريعة

الطمع فيها والفجور بها.

ملغى إجماعاً :ألن مفسدته نادرة
القس��م الثان��ي:
ً

الوقوع؛ لذلك أجمعت األمة عل����ى عدم َمنْعـه وأنه ذريعة ال
ت َُسد ووسيلة ال تحُ َسم :كاملنع من زراعة العنب خشية اخلمر؛
فإنه لم يقل به أحد ،ومنه كذلك املنع من املجاورة في البيوت

خشية الزنا.

ومن أمثلة هذا القسم  -على سبيل املثال  -ما يلي:
ين َي ْد ُعـونَ ِمن ُد ِ
ون
 - 1قوله  -تعـالـى َ :-
{وال َت ُس���ـ ُّبوا ا َّل ِـذ َ
ال َّل ِه ف ََي ُســ ُّبوا ال َّلـ َه َع ْـد ًوا ِب َغ ْيرِ ِعل ٍْم} [األنعام]١٠٨ :؛ فـقد حـ َّرم اللـه
 -تعالى  -س����ب آلهة املش����ركني  -مع كون السب َحم َّية لله

وإهانة آللهتهم  -لكونه ذريعة إلى سب الله ،عز وجل؛ فكانت
مصلحة ترك مسبته  -تعالى  -أَ ْولى من مصلحة سب آلهتهم،
وجاء التصريح على املنع؛ لئال يكون سبباً في فعل احلرام.
ين آ َم ُنوا ال َتقُولُوا َر ِاع َنا َوقُولُوا
 - 2يقول  -تعالى َ { :-يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ

يم} [البقرة( .]١٠٤ :وذلك أن
ين َعذَ ٌ
انظُ ْر َنا َو ْ
���م ُعوا َو ِلل َْكا ِفرِ َ
اس َ
اب َأ ِل ٌ

القس��م الثال��ث :مختل َ ٌ
ف فيه بني الس����د والترك:

املس����لمني كانوا يقولون :راعنا يا رس����ول الله! من املراعاة؛
أي :أَ ْر ِعنا سمعك ،وف ِّرغ سمعك لكالمنا ،وكانت هذه اللفظة

إلى ش����هر ثم اشتراها بخمسة قبل الش����هر؛ فاإلمام مالك

���ـمعت .وقيل :هـي من الرعون����ة)( ؛ (فنهى  -تعالى -
ال س�
َ
املســلمني عـن قـولها؛ ســداً لذريعـة املشـابهة ،ولئـال يكون

صورة البيع لذلك.

ش����يئاً قبيحاً بلغة اليهود ،وقيل :كان معناها عندهم اس����مع

ذلـك ذريعـة إلى أن يقولها اليهود للنبي تش���� ُّبهاً باملس����لمني،
َ
يخاطب بلفظ
يقصدون بها غيـر ما يقصـده املسلمون ،ولئال
معنى فاسداً)( .
يحتمل
ً

 - 3وح َّرم الشارع ِّ
يب على المْحُ ْرِ ِم؛ لكونه من أسباب
الط َ

ودواعي الوطء؛ فتحرميه من باب سد الذرائع.

 - 4وأمر  -عليه الس��ل�ام  -أن يف���� َّرق بني األوالد في

املضاجع؛ فال ينام الذكر مع األنثى في فراش واحد؛ ألن ذلك
(  إعالم املوقعني ،ابن القيم.118/3 :
(  معالم التنزيل ،البغوي.132/1 :
(  إعالم املوقعني.119/3 :

وذلك كبيوع اآلجال ،ومثاله( :كمن باع س����لعة بعشرة دراهم
يقول :إنه أخرج من يده خمسة اآلن وأخذ عشرة آخر الشهر
توس ً
ال بإظهار
فهذه وس����يلة لسلف خمسة بعش����رة إلى أجل ُّ
والش����افعي يقول :يُ َ
نظر إلى ص����ورة البيع ويُح َمل األمر

عل����ى ظاهره؛ فيجوز ذلك .وهذه البيوع يقال :إنها تصل إلى

ألف مسألة اختص بها مالك وخالفه فيها الشافعي...
وكذل����ك اختُلف في تضمني الصن����اع؛ ألنهم يؤ ِّثرون في
السلع بصنعتهم؛ فتتغير الس����لع؛ فال يعرفها ر ُّبها إذا بيعت:
فيضمنون س����داً لذريعة األخذ أم ال يضمنون؛ ألنهم أ ُ َجراء

وأصل اإلجارة على األمانة قوالن.

(  صحيح مسلم ،باب متى يؤمر الغالم بالصالة ،مسند اإلمام أحمد ،مسند عبد الله
ابن عمرو.
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وكذلك تضمني َح َملة الطعام؛ لئال متتد أيديهم إليه ،وهو

كثير في املس����ائل؛ فنحن قلنا بسد هذه الذرائع ولم يقل بها

الشافعي)( .

القس��م الرابع :الذرائع والوسائل املشروعة املفضية

إلى البدعة :وإليه أشار اإلمام الشاطبي في االعتصام بقوله:
(قد يكون أصل العمل مش����روعاً؛ لكنه يصير جارياً مجرى
البدعة من باب الذرائع)(  ،وضرب أمثلة لذلك ،منها:
 - 1أن يكون للمكلَّف طريقان في سلوكه لآلخرة :أحدهما
أس����هل واآلخر صع����ب؛ فيأخذ بالطري����ق األصعب ويترك

األسهل بنا ًء على التشديد على النفس :كالذي يجد للطهارة
ماءين (س����اخناً وبارداً)؛ فيتحرى البارد الش����اق استعماله
بدليل إسباغ الوضوء على املكاره؛ فهذا لم ِ
يعط النفس حقها
{وال َت ْق ُتلُوا َأنف َُس ُ
���ك ْم َّإن ال َّل َه كَ انَ ب ُِك ْم
وخال����ف دليل رفع احلرجَ :
َر ِح ًيما} [النساء.]٢٩ :

األمور ليست بحسب
م���آل ن��ي��ة ال��ف��اع��ل،
وإنما بحسب نتائجها
وغاياتها
 - 2ومن ذلك االقتصار على البش����ع في املأكل واخلشن

في امللبس من غير ضرورة.

 - 3ومن����ه أن عمر بن اخلطاب  -رضي الله عنه  -أمر

بقطع الش����جرة التي بويع حتتها النبي #؛ ألن الناس كانوا
يذهبـــون إليـــها فيصـــلون حتتـــها؛ فخاف عليهم الفتنة.

(فه����ذه األمور جائ����زة أو مندوب إليه����ا ،ولكن العلماء
كرهوا فِ علَها خوفاً من البدعة؛ ألن اتخاذها ُسنة إمنا هو بأن

الس����نة ،وإذا
يواظب الناس عليها مظهرين لها ،وهذا ش����أن ُّ
جرت مجرى السنن صارت من البدع بال شك)( .
(  أنوار البروق.45/3 :
(  االعتصام ،الشاطبي :ص.253
(  املرجع السابق.
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القس��م الخام��س :جتويز احلِ َيل
الذرائع :فقد كتب اب����ن القيم فص ً
ال هاماً ،بينَّ فيه األهمية
( 

يناقض س����د

القصوى ملبدأ س����د الذرائع ،وانتهى فيه إلى أنَّ سد الذرائع
هو أحد أرباع الدين ،ث����م بنى عليه بحثاً في حترمي احليلة،

معتبراً إياها رافعة للتحرمي وساقطة للوجوب  .ومن أمثلة
( 

احليل املفضية إلى فتح الذرائع احملرمة:

 - 1إبطال حيلة إس����قاط الزكاة :وذلك ببيع ما في اليد

من النصاب قبل حلول احلول ،ثم استرداده بعد ذلك ،وهذه
حيلة مح َّرمة باطلة.

 - 2ومن احليل الباطلة إلسقاط حد السرقة :أن يحفر

احلر السقف ثم يُدخل عبده؛ فيُخرِ ج املتاع من السقف.

فهذه احليل وأمثالها ال يحل ملسلم أن يفتي بها في دين
الله( ،ومن أفتى بها ،فقد قلب اإلس��ل�ام ظهراً لبطن ،ونقض
عرى اإلس��ل�ام عروة عروةَ .قا َل أَ ْح َم ُد بْ ُن ز َُهيْرِ بْنِ َم ْر َوانَ:
���ت ا ْم َرأَةٌ َها ُهنَا بمِ َ ���� ْر ٍو أَ َرا َد ْت أَ ْن تَخْ تَ ِل َع مِ ْن َز ْو ِج َهاَ ،ف َأبَى
َكانَ� ْ
َز ْو ُج َها َعلَيْ َها ،فَقِ ي َل لَ َها :لَ ْو ا ْرتَ َد ْد ِت َع ْن الإْ ِ ْس�َل�اَ ِم لَ ِبن ِْت مِ نْهُ،
َف َف َعلْتَ ،ف َذ َك���� ْرت َذل َ
ِك ِل َعبْدِ اللَّهِ بْنِ المْ َبا َر ِكَ ،فقَا َلَ :م ْن َو َ
ض َع

َاب َف ُه َو َكافِ ٌرَ ،و َم ْن َسمِ َع ِبهِ َو َر ِض َي ِبهِ َف ُه َو َكافِ ٌرَ ،و َم ْن
َه َذا الْكِ ت َ
َح َملَ���� ُه مِ ْن ُكو َرةٍ إلَى ُكو َرةٍ َف ُه َو َكافِ ���� ٌرَ ،و َم ْن َكا َن ِعنْ َدهُ َف َر ِض َي
ِبهِ َف ُه َو َكافِ ٌر.
اه َويْهِ َع ْن َشقِ يقِ بْنِ َعبْدِ المْ َل ِِك :إنَّ ابْ َن
ِس َحا ُق بْ ُن َر ْ
َو َقا َل إ ْ
المْ ُ َبا َر ِك َقا َل فِ ي قِ َّص����ةِ ِبن ِْت أَبِي َر ْو ٍح؛ َحيْثُ أُمِ َر ْت ِبالاِ ْر ِت َدادِ ،
َو َذل َ
ِك فِ ي أَ َّي ِام أَبِي َغ َّس����انََ ،ف َذ َك َر َشيْ ًئا ،ثُ َّم َقا َل ابْ ُن المْ ُ َبا َر ِك
َو ُه َو ُمغ َ
ْض ٌب :أَ ْح َدثُوا فِ ي الإْ ِ ْس�َل�اَ ِمَ ،و َم ْن َكا َن أَ َم َر ِب َه َذا َف ُه َو
َـاب ِعنْ���� َدهُ أَ ْو فِ ـي بَيْتِهِ ِل َيـ ْأ ُم َر ِبهِ
َكافِ ���� ٌرَ ،و َم ْن َكـا َن َهـ َذا الْكِ ت ُ
أَ ْو َهوِ يَ���� ُه َولَ ْم يَ ْأ ُم ْر ِبهِ َف ُه َو َكافِ ٌر ،ثُ َّم َقا َل ابْ ُن المْ ُ َبا َر ِكَ :ما َرأَى

َّ
الش����يْ َطا ُن َكا َن يُ ْح ِس���� ُن مِ ثْ َل َه َذاَ ،حتَّى َجا َء َه ُؤلاَ ءِ َف َأ َفا َد َها
اع َها ِحينَئ ٍِذ ،أَ ْو َكا َن يُ ْح ِسنُ َها َولَ ْم يَ ِج ْد َم ْن يمُ ْ ِضي َها
مِ نْ ُه ْم َف َأ َش َ
فِ يهِ ْم َحتَّى َجا َء َه ُؤلاَ ءِ .

َو َقا َل أَبُو َحاتمِ ٍ ال َّرازِ يَ :قا َل َشرِ ٌ
يك  -يَ ْعنِي :ابْ َن َعبْدِ اللَّهِ
َق ِ
َاب الحْ ِ َيلِ َ ،فقَا َلَ :م ْن يُ َخادِ ِع اللَّ َه
اضي الْ ُكوفَةِ َ -وذُكِ َر لَ ُه كِ ت ُ
يَخْ َد ْعهُ)( .

حل َيل :جمع حيلة ،وهي :ا ِ
(  ا ِ
حلذق وجودة النظر واملراد بها هنا ما يكون َمخْ لَصاً
شرعياً فيُس ِقط واجباً أو ُي ِحل حراماً ،وأُطلِق عليه لفظ احليلة؛ ألن املخْ لَص مــن ذلك
ال يد َرك إال با ِ
حلذق وجودة النظر.
(  إعالم املوقعني.159 - 135/3 :
(  املرجع السابق.152/3 :

العدد 274

91

[ منتدى الق ّراء ]
الكنز المنسي

إلى أحبائي المسلمين

ْـح ِد ِ
يث ِك َت ًابا ُّم َت َش���ا ِب ًها َّم َثا ِن َي َتق َْش ِع ُّر ِم ْن ُه
���ن ال َ
{ال َّل ُه َن َّزلَ َأ ْح َس َ
�ي�ن ُجلُو ُد ُه ْم َو ُقلُو ُب ُه ْم إلَى ِذكْ رِ ال َّل ِه
���ونَ َر َّب ُه ْم ث َُّم َت ِل ُ
ين َيخْ َش ْ
ُجلُو ُد ا َّل ِذ َ
���اء َو َمن ُي ْض ِل ِل ال َّل ُه ف ََما َل ُه ِم ْن َه ٍاد}
َذ ِل َك ُه َدى ال َّل ِه َي ْه ِدي ِب ِه َمن َي َش ُ
[الزمر.]٢٣ :

كتاب الله
كنز
ما أعظم ه���ذه املزايا ،وما أعظمه من ٍ
ُ
ُ
وصراط الله املس���تقيم ،وحب ُل الله املتني ،وكالم
العظيم،

الل���ه الذي ال يأتي���ه الباطل من بني يدي���ه وال من َخلْفه
اس
تنزي��� ٌل من حكيم حميد .يقول  -تعالى َ { :-ي���ا َأ ُّي َها ال َّن ُ
الص ُدو ِر َو ُه ًدى َو َر ْح َم ٌة
َق ْد َج َاء ْت ُكم َّم ْو ِعظَ ٌة ِّمن َّر ِّب ُك ْم َو ِشفَا ٌء ِّل َـما ِفي ُّ
ني  )#^٥٧^#قُلْ ِبف َْض ِل ال َّل��� ِه َوب َِر ْح َم ِت ِه َفبِذَ ِل َك َفل َْيف َْر ُحوا ُه َو َخ ْي ٌر
ِّلل ُْم ْؤ ِم ِن َ
ِمّمَّا َي ْج َم ُعونَ } [يونس .]٥٨ - ٥٧ :وقوله  -س���بحانه { :-إ َّن ُه
ون  )#^٧٨^#ال مَ َي ُّس ُه إ َّال ال ُْـمطَ َّه ُرونَ }
اب َّم ْك ُن ٍ
َلق ُْرآنٌ كَ رِ ٌمي ِ )#^٧٧^#في ِك َت ٍ

[الواقع���ة]٧٩ - ٧٧ :؛ فأين نحن من هذا الكنز املدرار ونباته
الزاهر وثمره الطيب وثمنه اجللي؟

عن أبي موسى األشعري  -رضي الله عنه  -قال :قال

األترجة
رسول الله « :#مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل
َّ
ريحها طي���ب وطعمها طيب .ومثل املؤم���ن الذي ال يقرأ
القرآن كمثل التمرة؛ ال ريح لها وطعمها حلو .ومثل املنافق

الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة؛ ريحها طيب وطعمها مر.

ومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة؛ ليس لها
ريح وطعمها ُم ٌّر» متف���ق عليه ،ومن فضائله أيضاً أن من

حتصله في صدره حتققت ل���ه اخليرية وأصبح من أهل
َّ
َّ
الله وخاصته وحلت له شفاعة القرآن يوم القيامة.
وع���ن أبي أمام���ة  -رضي الله عنه  -قال :س���معت

رس���ول الله  #يق���ول« :اقرؤوا القرآن؛ فإن���ه يأتي يوم
القيامة شفيعاً ألصحابه» رواه مسلم.
وفي قراءته مضاعفة األجر والثواب اجلزيل؛ والذي

ال يقرؤه فهو في خس���ارة وتِي���ه؛ فعن ابن عباس  -رضي
الله عنه  -قال :قال رس���ول الله « :#إن الذي ليس في
جوفه شيء من القرآن كالبيت اخلرب»[ .ضعفه األلباني]

والفضائل في ذكر القرآن الكرمي أعظم من أن حتصى في

مقال أو مقالني ،بل في عدة مجلدات ومؤلفات.

بقلم الطالب

أنس بن عبد اهلل الشبانات  -روضة سدير
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َ
شقاقا
كفاكم ي��ا أحبائي
��ون ال��ف� َ
ك��أن� ُ
�راق��ا
�م ت���روم� َ
�ك� ُ
�ك��م ف��ي� ُ
حت� َّ
�م دا ٌء ع��ض� ٌ
�ال
�ك� ُ
ُ
نفاقا
فصار كال ُمكم عنكم
ُ
احلب فيكم
البغض بعد
فصار
ِّ
قلوبك ُم َو َث� َ
ُ
�اق��ا
وأحكمتم
ن��س��ي��ت��م أن رب� ُ
��م هن� ُ
�اك��م
��ك� ُ
َ
فقارف ُتم م َ
احتماقا
ِن الفعل
تناءيتم ع��ن اإلي��ث��ار دوم�اً
َ
رفاقا
وراءي��ت��م فما ص��رمت
نفوس
فما ضجرت وما غارت
ٌ
َ
ٍّ
تراقى
وع��ز ق��د
�ب
على ح� ٍّ
ك��أن قلوبكم ص��ارت صخورًا
تفكر ذا َف� َت� َ
َّ
�اق��ا
فما قلب
ك��أن عقولكم ص��ارت مجادًا
َ
َّ
فاستفاقا
تفكر
فما عقل
فهبوا ِم� ْ
�ن جتافيكم وكونوا
َ
خفاقا
كأحباب وال ختشوا
ٍ
ف��إن��ك��م ك���أق���م���ا ٍر وأخ��ش��ى
َ
انفالقا
إذا صرمت بذا الدرب
عمر بن عبد اهلل البخاري
criziomar@hotmail.com

نسأل اهلل العافية
في الصحيحني من حديث عبد

الله بن أبي أوفى أن رسول الله #
قال« :ال تمَ َ نَّوا لقاء العدو ،وسلوا الله
العافيه؛ فإذا لقيتوهم فاصبروا».

قال ابن حجر  -رحمه الله  -في

فت���ح الباري :قول���ه «ال متنوا لقاء
العدو ،وس���لوا الل���ه العافيه ،فإذا

لقيتموهم فاصبروا» قال ابن بطال:
حكم ُة النهي أن املرء ال يعلم ما يؤول
إليه األمر .وهو نظير سؤال العافية

من الف�ت�ن ،وقد قال الصدِّيق« :ألن

إل���ي من أن
أعافى فأش���كر أحب
َّ
أُبتَل���ى فأصبر» ،وق���ال غيره :إمنا
نهى عن متنِّي لق���اء العدو؛ ملا فيه
م���ن ص���ورة اإلعج���اب واالتكال
على النفوس والوث���وق بالقوة وقلة

االهتم���ام بالع���دو ،وكل ذلك يباين

االحتياط واألخذ باحلزم.

أمر احل ُق
إذا كان هذا النهي في ٍ

فيه واض ٌح ملن قات����ل العد َّو فما دون
ذل����ك من أم����ور ومصائ����ب أَ ْولى أن
تُس���� َأل العافيـ ُة والسـالمة منها؛ كأن

يقول :لو حصل ل����ي كذا لفعلت كذا،
ولو كنت مكان فالن من الناس لفعلت

كذا .وإن ظن أو علم في نفسه النصر
والق����درة فهو من ال ُع ْج����ب وقد تقع

األمـور بخـالف ما ظن اإلنسان وقد
ال يطيقهاَ ،ولْيسألِ الله العافية من كل
بالءٍ َ ،ولْيستعذ بالله من الفنت ما ظهر
منه����ا وما بطن؛ ف����إذا ابتلي َفلْيصبر
َولْيحتسب َولْيلجأ إلى الله ،عز وجل.
سعيد عبده
ص .ب1282 :

التقاليد الجاهلية وأثرها عند مثقفي اللغة العربية في نيجيريا
 - 1التواضع يف اجملتمع النيجريي:
وعادات
ال يزال في نيجيريا بصفة خاصة ،وفي أقطار إفريقيا بصفة عامة تقاليد جاهلية،
ٌ
غريبة منها :خَ لْع النعال واالنبطاح والس����جود باألذقان للتحية ،والتي ال يس����تنكف من منعها أي
واعظ على مس����مع األمراء أو مرآهم إال إذا رضي بأن يهتكوا عرضه أو يفتوا بكفره ،أو يهدروا
دمه ،وهم بذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعاً باألدب والتواضع واإلسالم.
واحلقيقة :أن هنالك عد ٌد من العلماء يطوون قلوبهم على كره هذه العادات واس����تهجانها؛
ولكنهم ال ميلكون من األمر شيئاً ،واليجدون مف ّراً وال ملْجأ من فِ ْعلِها ملن ال يرضى إال بفعله.
 - 2اجلنازة كالوليمة يف نيجرييا:
من التقاليد الش���ائعة في األوساط اإلسالمية في نيجيريا وخصوصاً في بالد يوربا،
إقام��� ُة حفالت ضخمة ملوتاهم؛ ولعل الس���بب في ذلك احتكاكه���م واختالطهم بالوثنيني
والنصارى؛ ألن أهل األديان الثالثة كانوا يتداخلون في ما بينهم في أسرة واحدة ،ويختلطون
في السوق واملعمل والبلد والشارع.
وقد كانت هذه احلفالت بداي ًة مقتصر ًة على امللوك واألثرياء والعظماء ثم امتدت إلى
أفراد الناس في كل أس���رة لكسب الس���معة والشرف لها ،ثم جتاوزوا ذلك إلى ح ِّد املباراة
واملنافس���ة واملغاالة؛ حيث ينفق ك ُّل ذي َس َعة من َس َعته أو من تركة امليت الراحل .ومن كان
للديْن كل ماميلك من ديار وعقار حتى
ذا عس���رة منهم فما عليه إال أن يس���تدين ويرهن َّ
يستطيع أن يغسل عن نفسه وأسرته عار العجز عن إقامة التشريف النهائي مل ِّيتِه الراحل،
وعا َر عجزه عن الش���كر على أنه خَ لَف والديه؛ وإذا اس���تطاع ذلك َش َمخ بأنفه بني أقرانه،
واختال في مش���يته وطرب ورقص ،ثم تغنى مبدحته املغنون ،وذبح الذبائح ،ووزع األطعمة
واألشربة على املدعويني.
 - 3حماربة األمساء العربية يف نيجرييا:
إن من الغزو الثقافي َّ
املنظم على اإلس�ل�ام في هذه البالد (نيجيريا) محاربة األسماء
العربية التي حمل لواءها املبش���رون ،ولم يتفطن لها األكثرون بل تبعهم في ذلك كثير من
املسلمني املثقفني في كل مكان ،ويلحق بذلك تعجيم األسماء العربية بالتحريف البعيد عن
االسم على وجه الترخيم أو النحت.
 - 4مسات الوجوه واخلدود يف نيجرييا:
لقد كانت س���مات الوجوه واخلدود عادة قدمية ف���ي مختلف أنحاء العالم؛ وإن كانت
ُّ
فتخط الوجوه واخلدود والعضدين
متأصلة عند معظم قبائل نيجيريا إن لم تكن بأسرها؛
والذراعني واجلس���د بالسكني؛ لتكون عالمة متتاز بها كل قبيلة أو عشيرة ،ثم انقلبت هذه
العالمة إلى زينة.
ولقد حاربها اإلسالم .وال تزال بعض قبائل نيجيريا تتقيد بهذا التقليد باعتبارها عادة
ال تُلغَى ،و ُع ْرفاً ال يستهان به إلى يوم البعث.
 - 5االحتكار باإلمامة يف نيجرييا:
لقد وضع اإلس�ل�ام ش���روطاً مع َّينة لإلمامة يجب مراعاتها ،من أهمها :العلم والورع
والتقوى والصالح ،ال الشرف والنسب واألصل؛ كما هو احلال في نيجيريا.
وإمنا يجب أن تكون توليـة اإلمامة بيـد العلمـاء العـارفني بأحكـام الش���رع ،ال بيد من
ال يعرف شروط اإلمامة؛ فيولي من يركن إليه أو ذا قرابة له؛ ولو لم يكن أه ً
ال.
د .موسى عبد السالم مصطفى أبيكن
احملاضر بقسم الدراسات العربية واإلسالمية كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

الرمز الربيدي11333 :
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[ الورقة األخيرة ]

املستشرقون اجلدد
أمحد بن عبد الرمحن الصويان

قبل عقود كانت كتابات املستشرق األملاني (هوروفيتش)
واملستشرق املجري (بيرانت هيللر) وغيرهما من املستشرقني
املعتنني بالدراسات القرآنية ،وكتابات غولد تسهير وجوزيف
ش���اخت وغيرهما من املستش���رقني املعتنني بالدراس���ات
احلديثية ،كان���ت كتابات هؤالء جميعاً حتظى باهتمام بعض
أهل األهواء من بني جلدتنا ،ثم تراهم يجترون شبهات القوم
والس���نة النبوية ،وفي تاريخ
للتش���كيك في القرآن العظيم
ُّ
األمة وتراثها العلمي .وكان بعضهم يعرض ذلك الغثاء بحجة
البحث العلمي ،كما فعل محمد أحمد خلف الله في رس���الته
عن الفن القصصي في القرآن ،وكما فعل أبو ر َّية في تدوين
السنة النبوية.
ُّ
وكان بعض املنتس���بني لألحزاب الش���يوعية والتيارات
اإلحلادي���ة يتلقفون تلك الش���بهات ،ويثيرونها في وس���ائل
اإلعالم وفي منتدياتهم الثقافية والفكرية إلس���قاط حجية
الشريعة ومحاربة دين اإلسالم.
وفي تلك املرحلة تصدى علماء اإلس�ل�ام لتلك احلمالت
االستش���راقية ،وكش���فوا زيف وحتريف تلك املشاريع التي
تدعي احلياد العلمي في البحث ،وتزعم اس���تخدام األدوات
َّ
املعرفية املعاصرة في النقد والتحليل.
ومع مطلع ه���ذا العقد بدأت حملة جدي���دة إلحياء تلك
فج مستف ٍّز أحياناً كما
بأسلوب
الشبهات االستشراقية
ٍ
هجومي ٍّ
ٍّ
فعل نصر حامد أبو زيد ومحمد أركون وغيرهما ،وبأس���لوب
ماك���ر مخادع أحياناً كما يفعل الدكتور محمد عابد اجلابري،
الذي يتدثر أيضاً بالبحث العلمي ،ويزعم نقد التراث اإلسالمي
باستخدام األدوات املعرفية من التراث نفسه.
وأكث��� ُر هؤالء ال يزيد دورهم عن اجترار تلك الش���بهات
واحملصلة النهائية الناجتة
وإعادة استنساخها وصياغتها...
ِّ
واح���دةٌ؛ فإذا كان محمد خلف الل���ه وأركون وعزيز العظمة
يزعم���ون أن القصص القرآني أس���اطير ال حقيقة لها ،فإن
اجلاب���ري يزعم أن س���ياق القصص في الق���رآن الكرمي لم
قص���د به التدوين التاريخي؛ وإمنا هي أمثال مضروبة يراد
يُ َ
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منه���ا العظة والعبرة ،ويزعم أنه (كم���ا يضرب القرآن املثل
برجلني أو بجنتني من غير حتدي���د ،وكما يُجرِ ي حواراً بني
أهل اجلن���ة وأصحاب النار والقيام ُة ل���م تقم بعد ،فكذلك
الش���أن في قصص األنبياء التي يذكره���ا؛ إنها للذكر (أي:
للموعظ���ة والعبرة) .وهكذا فكما أننا ال نس���أل عن صحة
ٍ
حال؛ ألن
القص���ة التي وراء األمثال التي تُض��� َرب
ملوقف أو ٍ
املقصود باملثل ليـس أش���خاصه بل مغـزاه ،فكذلك القصص
القـرآني ف���ي نظـرنا .والصـدق في هـذا املجال  -س���واء
تعلق األم���ر باملثل أو بالقصـة  -ال يُلتَم���س في مطابقة أو
عدم مطابقة ش���خصيات القصة واملثل للواقع التاريخي ،بل
الصدق فيه مرجعه مخيال املستمع ومعهوده).
وإذا كان املستش���رقون يطعنون صراحة في َج ْمع القرآن
وحتريِه ،فإن اجلابري يثني على اجلهد الكبير الذي بُذِ ل في
جم���ع القرآن ،ولكنه يرى (أنه ليس ثمة أدل ٌة (قاطعة) على
نقصان في القرآن كما هو في املصحف بني
ٍ
حدوث زيادةٍ أو
أيدي الناس منذ َجمعِ ���ه زمن عثمان .أما قبل ذلك فالقرآن
ص ُح ٍف وفي صدور الصحابة ،ومن املؤكد أن
كان مف َّرقاً في ُ
ما كان يتوفر عليه هذا الصحابي أو ذلك من القرآن (مكتوباً
عما كان عند غيره ،ك ّماً وترتيباً).
أو محفوظ���اً) كان يختلف َّ
ثم زعم أنه (من اجلائ���ز أن حتدث أخطاء حني َج ْمعِ ه زمن
عثم���ان أو قبل ذلك)؛ بحجة أن (الذين تولوا مهمة جمعه لم
يكونوا معصومني)!
هذه املوجة اجلديدة م���ن التضليل والتحريف واخلداع،
دفعت كثي���راً من أهل األهواء وأدعي���اء الفكر والثقافة إلى
التمرد على الثواب���ت والتطاول على احلرمات الش���رعية،
والنقد املتطرف واملتش���نج لكل ما ه���و تراثي .وقد زاد من
حدة هذه الظاهرة ذلك الفضاء الواس���ع الذي فتحته شبكة
َّ
 مدخل إلى القرآن الكرمي ،اجلزء األول في التعريف بالقرآن (ص  ،)238طبع دار
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الشكوك وترويج الشبهات.
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اإلنترنت؛ حيث أصبحت بع���ض املنتديات احلوارية واملواقع
الفكرية تقذف بش���باكها ليتس���اقط فيها بعض البس���طاء
املبهورين ببري���ق احلرية ،وبعض أرباع املثقفني الذين غرهم
تعالُم بعض املتفيقهني؛ فتحولت العقلية االنهزامية الهشة بعد
تدعي الشجاعة
االغترار بتلك الشبهات إلى عقلية متشنجة َّ
واجلرأة في نقد ثوابت األمة!
واجلدير بالتأ ُّمل أن الدكتور مصطفى السباعي  -رحمه
الله تعالى  -ش���هد أن أبا ر َّية كان أفحش وأسوأ أدباً من كل
مِ ْن تكلَّم في حق أبي هري���رة ـ رضي الله عنه ـ من املعتزلة
والرافضة واملستشرقني قدمياً وحديثاً ،وصدق  -رحمه الله

تعال���ى  -في ما ذهب إليه؛ فكثير من هؤالء املتطاولني بلغوا
من س���وء األدب والفجور الفكري ما جتاوزوا فيه أسيادهم
املستش���رقني ،خاصة في بعض مواقع اإلنترنت التي يتستر
فيها بعضهم بأسماء رمزية.
وإذا كان أبرز املستشرقني (قد جعلوا من أنفسهم فريسة
التحزب غير العلمي في كتاباتهم عن اإلس�ل�ام) كما وصفهم
الكاتب النمس���اوي املسلم محمد أسد ،فإن بعض مقلديهم
من املستش���رقني اجلدد أضافوا إلى غياب تلك املوضوعية
ال ذريعاً في تراث األمة وأصولها العلمية ،وحقداً متجذراً
جه ً
على علماء األمة وتاريخها احلضاري.
إذاً نح���ن أمام ظاه���رة يجب الوق���وف عندها؛ فعجلة
التغيي���ر االجتماعي والفكري تتس���ارع بش���كل مذهل في
مجتمعاتن���ا ،وخطابُنا العلمي والدعوي يتغير ويزداد نضجاً،
واضح يقصر عن متابعة الواقع في
ببطئ
ولك���ن ذلك يجري
ٍ
ٍ
بعض األحيان.
إنن���ا أمام نازلة تتطلب أفقاً جديداً من العلماء والدعاة،
ومن املعالم املهمة التي ينبغي مراعاتها:
أوالً :تربي���ة األمة عل���ى تعظيم النصوص الش���رعية،
واالستس�ل�ام التام له���ا ،وعدم التقدم ب�ي�ن يديها برأي أو
اعتراض ،وأحسب أن كثيراً من اجلنوح واالضطراب الفكري
الذي يدفع الش���باب إلى التبعية واالس���تالب سببه الرئيس
هجران النصوص واإلعراض عنها.
ثانياً :حتصني الفتيان والفتيات بالعلم النافع الذي يبني
اليقني ،ويزيل غشاوة الشبهات ونزوات األهواء .ويتطلب ذلك
عناية باخلطاب الشرعي الذي يعلي من شأن العلم واملعرفة،
ويرتكز على أساس احلجة والبرهان.
ثالث���اً :اس���تخدام األدوات املعرفي���ة والتقنية احلديثة
السنة ومكانتها في التشريع( ،ص.)320
 ُّ
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ملخاطبة الش���باب باللغ���ة التي يفهمونه���ا ويتفاعلون معها.
ويتطلب ذلك قدرة فائقة على تف ُّهم مش���كالتهم واس���تيعاب
التحديات التي تواجههم ،بش���كل يتجاوز احلواجز النفسية
والزمنية التي قد تفصل العلماء والدعاة عنهم.
رابعاً :هذه النازلة تتطلب فريقاً من املتخصصني األكفياء
الذين يتقنون األدوات الفكرية واملنهجية في احلوار ،ويتصدون
لالحتساب العلمي على أولئك املستشرقني بعلم وعدل.
وقد يكون تقصيرنا في إعداد هذا الفريق من أس���باب
انتشار ذلك الباطل وكثرة من يتأثر بهم من الشباب.
خامساً :ترس���ـيخ قيـم التـدين والعبـادة واخلوف من الله،
تعالى :إن احلقيقة التي نلمس بعض مظاهرها أن ضعف التدين
وقل���ة اخلوف من الله  -عز وجل  -جتعل عقل اإلنس���ان بيئة
خصبة للقلق الفكري واالنحراف عن جادة الصـراط املسـتقيم،
حسن ،ويتطاول بحثاً
وجتعـل قلمـه ولسـانه يخــوض في ما ال يُ ِ
{و َمن َي ْع ُش
عن التصدر واألضواء ،وصدق املولى  -ج َّل وعال َ :-
ِين َ )#^٣٦^#وإ َّن ُه ْم ل ََي ُصدُّ و َن ُه ْم َعنِ
َعن ذِكْ ِر ال َّر ْح َمنِ ُن َق ِّي ْض َل ُه شَ ْيطَ ا ًنا َف ُه َو َل ُه َقر ٌ
ِيل َو َي ْح َس ُبونَ َأ َّن ُهم ُّم ْه َت ُدونَ }[ .الزخرف]٣٧ - ٣٦ :
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