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احلمد لله وحَده، والصالة والس���الم على من ال نبي بعده، 
أما بعد:

ته���ا في القرن املاضي  فم���ن الظواهر التي تصاعدت حدَّ
تطاُول بعض املستش���رقني وأتباعهم م���ن أهل األهواء من بني 
جلدتنا على ُس���نة النبي #، وعلى نََقل���ة العل�م من الصح�ابة 
– رضي الل���ه عنهم – والت�ابعني، كأب���ي ه�ريرة – رض�ي الل�ه 

عنه – واإلمام الزهري... وغيرهما.
وفي ه���ذه األيام ظه���رت نابت���ة جديدة تتح���دث بَغيَْرة 
نة  )مصطنعة( على دين اإلسالم، وتزعم حرصها على تنقيح السُّ
النبوية، والذبِّ عن س���يِّد الثقلني #؛ فتطاولت على صحيَحي 
البخاري ومس���لم خصوصاً، وزعمت أن فيهما أحاديَث مكذوبًة 
ورواياٍت ُمنَْكرًة تس���يء إلى نبي اإلسالم # بحجة معارضتها 
للقرآن الك���رمي تارة، وبحجة مخالفتها للعقل تارة أخرى، ونحو 
ذل���ك من احلجج الواهية، والتخرصات الوهمية، كل ذلك حتت 
مظلة املطالبة بتنقيح الصحيحني وإعادة النظر في أحاديثهما.

ويأبى الل���ه إال أن ينصر دينه، ويفض���ح تعالُم اجلاهلني؛ 
نة  فتأتي الدراس���ات التي نش���روها لتُظِهَر جهاًل فاضحاً بالسُّ
النبوية عموم���اً، وبالصحيح���ني خصوصاً؛ حي���ث جاءت تلك 
ة والشبهات املتهافتة،  ة باألغلوطات الفجَّ الدراسات املزعومة محشوَّ
���نة، وقواعد  لتبرهن م���ن جهة أخرى على جهل أولئك بأصول السُّ
ثني. ومع ذل����ك يزعم�ون – بك�ل صفاقة  الرواي����ة، ومن�اهج احملدِّ
ومكر – تدثُّرهم بالبحث العلمي، والتجرد من األحكام املس���بقة... 

ونحو ذلك من الهراء الذي ال حقيقة له وال دليل معه.
إن التطاول عل���ى الصحيحني ما هو إال قنطرة للتطاول على 
دين اإلس���الم وهدم ُسنة س���يد األنام #؛ فقد أجمع أهل العلم 
عبر العصور قدمي���اً وحديثاً على أنهما أص���ح الكتب بعد كتاب 
الل���ه – تعالى - وملَّا عجز أهل األهواء ع���ن نقد القرآن العظيم، 
���نة النبوية بالكلية، أرادوا أن يهدموا اإلس���الم بإثارة  وإبطال السُّ
الشبهات على كتب اإلسالم الصحيحة، وإسقاط هيبتها ومكانتها 

عند املسلمني.
نة ومحاولة  إن تَكاثَُر هؤالء املجترئني على التشكيك في السُّ
حتريفه���ا يوجب عل���ى العلماء واملتخصصني في الدراس���ات 
احلديثي���ة املبادرة لل���رد على مكائدهم، وكش���ف عوار أولئك 

فني، وفضح مناهجهم النقدية املزعومة. احملرِّ
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��ام على  اة والسَّ احلم��د هلل ربِّ العامل��ن، والصَّ
د وعلى آله وصحبه، وبعد: نبينا حممَّ

ي����زداد احلديث ع����ن الق����راءة وثقاف����ة الكتاب لدى 
املجتمعات التي ترن����و لنفض غبار التَّخلف عنها، وحترص 
بعض الدول على إقامة مع����ارض الكتاب وإظهار االهتمام 
قي والثَّقافة. ومع أنَّ أمتنا متهمة  بها كدليل على الوعي والرُّ
بضعف اإلقبال على القراءة وتراُجع أهمية الكتاب فيها؛ إال 
ر بخير  باب من اجلنسني يبشِّ أنَّ ما نالحظه في أوساط الشَّ

إذا أحسنَّا توجيهه واستثماره، واألمل يحدونا بانكباب أكثر النَّاس 
على الكتب واالهتمام بشؤونها وأخبارها بدالً من االنغماس فيما 
ل  ًة أنَّ معجزة نبينا # كتاٌب عزيٌز يُتلى، وأوَّ ال طائل وراءه؛ خاصَّ
آية منه أََمرْت بالقراءة، ثم تلتها آية أخرى مؤكِّدة، وجاءت بعدها 
آية كرمية ربط����ت بني العلم والقلم: }اْقرْأ ِباْس����ِم َرِبَّك الَِّذي َخَلَق 
#!١!#( َخَلَق اإلنَساَن ِمْن َعَلٍق #!٢!#( اْقَرْأ َوَربَُّك اأَلْكَرُم #!٣!#( الَِّذي َعلََّم 

ِباْلَقَلِم #!٤!#( َعلََّم اإلنَساَن َما َلْم َيْعَلْم{ ]العلق: ١ - ٥[. 
دة؛ يفرغ اإلنسان من كتاب ليبدأ  وليست القراءة عملية مجرَّ
رحلة جديدة مع كتاٍب آخ���ر، فهذه القراءة قد ال تفيد إال ملاماً 
على أحس���ن األحوال؛ ألنَّ القراءة املفيدة هي القراءة النَّاقلة؛ 
بحي���ث تنقل الق���ارئ من حال إلى أفضل منه���ا، وهي القراءة 
التَّحويلية التي يس���تطيع القارئ احلاذق معها توظيف املعلومة 
وبعث احلياة فيها من جديد. وهي القراءة التي تصنع الفرق في 
لوك، ومن البديهي أنَّ القراءة حسب هذا الوصف  التَّصور والسُّ
ن يريد املضي  ة تتطلب جهداً كبيراً والتزاماً ثابتاً ممَّ عملية شاقَّ
باح  ة، وعند الصَّ ويل حتى يبلغ الغاية املرجوَّ ريق الطَّ في هذا الطَّ

رى. يحمد القوم السُّ
رجة األولى،  اًء من الدَّ روري أن نسعى إلى نكون قرَّ ومن الضَّ

فنقرأ م���ا ينفعنا وحاجتنا إليه أكيدة أو محتملة، وننصرف عن 
املطبوع الذي ال قيمة له، وهو كثير في سوق الكتاب. ومن املهمِّ 
حيحة، وأن نتفاعل مع املقروء  ريق���ة الصَّ أن تكون القراءة بالطَّ
���بل من خالل مناقشة املؤلف على هامش الكتاب،  بأفضل السُّ
وتقيي���د فوائده، واختصار فكرته. وإذا حصل هذا  فس���تكون 
أمتنا متميزة في أفرادها، منجزة في مجموعها، متفوقة في كلِّ 
عة، وال  غائر والضَّ ا يغضب الله، آنفًة من الصَّ شؤونها، بعيدًة عمَّ
عجب حني نقول س���اعتئٍذ: إنَّ القراءة عبادة لله، وقربة يؤجر 

فاعلها ذو النِّية اخلالصة.  
ة املقروءة منتقاة  ويع���ني على حتقيق ذلك حني تكون امل���ادَّ
بعناية ومراعية ح���ال القارئ وحاجته وواج���ب الوقت؛ وهذه 
األم���ور من أس���س التَّخطيط لقراءة مؤث���رة ماتعة، فليس من 
ات الكتب وملَّا يقرأ  املناس���ب للفتى - مثاًل - أن يخوض في أمَّ
كتب املبتدئني على ش���يخ أو ذي اختص���اص. ومما يعني على 
زاً  بل���وغ ما نَْصبُو إلي���ه من القراءة أن يكون فع���ل القراءة مركَّ
عميقاً أصياًل، وليس عماًل ثانوياً إْن بقي له ش���يء من فضول 
الوقت مارس���ته، فالتَّركيز سرٌّ من أسرار النَّجاح والتَّميز، ومن 
ة في القراءة تكون دلياًل له  التَّركي���ز اتباع القارئ ملنهجية خاصَّ

في مشواره املعرفي وسبباً في زيادة الوعي واتِّساع األفق.

] االفتتاحية [

الق��راءة
إذ تصن��ع الف��رق!

بع من آفات  للقراءة أثر في سالمة الطَّ
ناجح،  مح�اور  الموفق  فالق�ارئ  مقيتة؛ 
ومنصت ألقوال اآلخرين، ولديه اس�تعداٌد 

لسماع اآلراء األخرى وإن لم يؤمن بها.
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] االفتتاحية [
وللقراءة أهداف يبتغيها كلُّ َمْن سلك سبيلها؛ فمنها إصالح 
ة لتأمل أن يكون أبناؤها قادرين  املنطق وتقومي اللسان، وإنَّ األمَّ
على احلديث بلس���ان عربي مبني، يفهمون به كتاب ربِّهم، وسنَّة 
الح،  نبيه���م #، ويتواصلون دون صعوبة مع إرث س���لفهم الصَّ
رضوان الله عليهم. وباس���تقامة لسان القارئ فإنه سيجيد فنَّ 
���وء عن نفسه  الكالم فيأمر بحقٍّ أو ينهى عن باطل ويدفع السُّ
ا يختلج  ث والتَّعبير عمَّ ومجتمعه وأمته، فَمْن ال يس���تطيع التَّحدُّ

في مكنونه يفقد شيئاً كثيراً من حقوقه.
فع عن خوارم  والقراءة النَّافعة تُصِل���ح ذوق صاحبها، فيترَّ
املروءة، ويتجافى عن اخلطايا، وسيظهر أثر الكتاب على القارئ 
املتمكن بعلوِّ كعبه في أخالقه وس���يرته، فزيادة العلم مانعة من 
���لف: ال يعصي الله إالَّ جاهل.  اخلط���أ، وقدمياً قال بعض السَّ
ومعرفة أيِّ ش���يء جديد تُوِقف اإلنس���اَن عل���ى حقيقة جهله 

فيتواضع، وحتجزه عن الكبر والغرور.
بع من آفات مقيتة؛ فالقارئ  وللقراءة أثر في س���المة الطَّ
املوفق محاور ناجح، ومنصت ألقوال اآلخرين، ولديه اس���تعداٌد 

لسماع اآلراء األخرى وإن لم يؤمن بها.
وللق���راءة أثر واضح في بناء امَللََك���ة النَّقدية، والقدرة على 
التَّفكي���ر بحرية ش���رعية، وكم من كتاب علَّ���م التَّفكير قبل أن 
يعرض املعلوم���ات! ويتعاظم هذا األمر في عصرنا الذي ميتاز 
���أن املبتغى  بإتاحة املعلومة عبر كثير من الوس���ائل، ليكون الشَّ
هو احلصول على األدوات التي متهِّد الس���تثمار املادة املتوافرة 
هنا وهناك. وتسدُّ القراءة حاجة الفرد إلى أدوات يستخدمها، 
ليس���تقيم تفكيره، ويتطور نقده، ويس���تطيع التَّحليل والتَّقومي، 
والتَّفكيك وإع���ادة التَّركيب، فجهود املؤلفني تش���حذ العقول، 
وجتارب اآلخرين عقل ثاٍن، وفي كل حدث عبرة. والكتاب ليس 
ورقاً مطبوع���اً فقط؛ بل عقل املؤلف ق���د عرضه على القراء 

ليتعلموا منه أو ليتمرنوا على الفحص والتَّمحيص.
ق لطالب املعرفة  وحتى تؤتي القراءة ثمارها اليانعة، وحتقِّ
ما ينش���دونه منها، فال بدَّ من عناية القارئ بأركان الثَّقافة)1(؛ 
فال يتجاوزها إلى غيرها حتى يُلِّم بش���يء منها، لتكون قراءته 
ين، واللغة، والتَّاريخ.  أكث���ر بركة وخيريَّة، وهذه األركان هي: الدِّ
اء ليدفع عن  ريعة الغرَّ فالقارئ بحاجة إلى التَّزود من علوم الشَّ
ة اجلهل بدين الله؛ وإنَّها آلفة حريٌّ بالعاقل أن يهرب  نفسه معرَّ
منها. ثم ينظر في كتب اللغة واألدب ليس���تقيم لسانه، ويَْعُذب 
بيانه، ويعتز بلغته، ويعرف ش���يئاً م���ن علومها وفنونها، ويختم 
مش���وار بنائه الثقافي بدراس���ة تاريخ أمته؛ فاحلاضر امتداد 

��� أشار إليها األستاذ محمود محمد شاكر – رحمه الله - في كتابه: رسالة في الطريق 
إلى ثقافتنا.

للماضي، ومعرفة التَّاريخ شرط في استشراف املستقبل بنجاح، 
اء ضرراً َمْن هجم على عل���وم أخرى قبل أن يبني  وأش���دُّ القرَّ

ثقافته على هذه األسس املتينة.
وإذا فرغ القارئ من هذه األركان فال مالمة عليه في اإلبحار 
ريعة  صوب العلوم والفنون األخرى، فنحن نحتاج مع علماء الشَّ
بيعية  ة ف���ي العلوم الطَّ واللغة والتَّاريخ إل���ى َمْن يخدمون األمَّ
واالجتماعية والتِّقنية وغيرها، وبعضها فروض كفايات قد ترقى 
إلى الفرض العيني حتى يكتفَي املسلمون بأنفسهم ويستغنوا عن 
غيرهم)2(. وخي���ر طريقة للقارئ غير املتخصص حني يقرأ في 
ج  غير فنِّه أن يهتم بتاريخ هذا العلم وتطوُّره عبر العصور، ثم يعرِّ
ف على  على مصطلحاته حتى ال يقع ضحية اجلهل بها، ثم يتعرَّ

رجاالته األوائل.
وكم هو جميل أن يتخصص القارئ في فنٍّ وال يقتصر عليه؛ 
هن،  ة تفتح الذِّ بل يق���رأ في كلِّ فن، والقراءة على هذه اجل���ادَّ
أي، وجتعل نظرتنا لألمور أش���مل وأعمق. وجدير  د الرَّ وتس���دِّ
بالق���ارئ أالَّ يقنع باليس���ير من الكت���ب أو القليل من األوقات 
املبذولة لها، وأن يجعل كتابه حلقة نقاش، وساحة مناظرة، وأال 

يسلِّم للمؤلف بآرائه دون نظر وتدقيق وسؤال.  
وال يكتم���ل احلديث عن القراءة دون اإلش���ارة إلى القرآن 
الكرمي، فكلُّ ق���راءة تتطامن أمام قراءة كت���اب ربِّنا، وكلُّ علم 
يتقاصر دون علوم القرآن العظيم، وال يس���تغني القارئ املسلم 
بر، وليس بعد  ع���ن النَّظر في كت���اب مواله، تالياً بخش���وع وتدَّ
ى نورهُ  الح الذي يتعدَّ ���ليم، والعمل الصَّ بر إالَّ االعتقاد السَّ التدَّ
اء واضحة فيمن  الف���رَد إلى املجتمع. وإنَّ بركة القرآن على القرَّ
براً وتفس���يراً وعماًل، وهذه  دأبه العيش مع كتاب الله قراءة وتدَّ
درر العلماء وأقوال األولياء ش���اهدة على أنَّ هذا الكتاب العزيز 
ال تفن���ى معجزاته وال تنقضي حجج���ه؛ فاللهم اجعلنا من أهل 

تك. القرآن الذين هم أهلك وخاصَّ
ويبقى أن نشير إلى أمرين:

ف���األول: هو دع���وة معاه���ِد التَّعليم في بالد املس���لمني 
وأس���اتيذها إلى العناية بأمر الق���راءة من خالل جتويد الكتب 
رة، وربط الطالب بالكتاب، واالستغناء عن امللخصات التي  املقرَّ

تضر وال تنفع. 
��ر  واألم���ر الثَّاني: أنَّنا نَعَج�ب كثي�راً من ق��ارئ نَِهٍم متبصِّ
ال يكتب؛ فالكتابة ال تؤتي قيادها إال ملن كان هذا شأنه، وَعَجبُنا 
اَء بها، وهو أبعد  ���طر أحرفه، ويبتلي الق���رَّ أكب���ر من كاتب يسَّ

ا يقرأ. الكتَّاب عن القراءة؛ أو أقلهم إفادًة ممَّ

��� في سيرة اإلمام املازري - رحمه الله - الواردة في سير أعالم النبالء قصة لطيفة 
بهذا اخلصوص.
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مراعاة اإلمام مالك مقاصد الشريعة
في فقهه وفتاويه

] العقيدة والشريعة [

املذهب املالكي أكثر املذاهب مراعاة حِلَكم الشريعة 
ومقاصدها، ويتجلى ذل��ك بوضوح يف طبيعة األصول 
اليت قام عليها ه��ذا املذهب، وهي اليت كان اإلمام مالك 
- رمح��ه اهلل - يب��ي عليها كثريًا م��ن أقواله وفتاويه؛ 
خاص��ة يف األح��كام الش��رعية املتعلق��ة باملعام��ات. 
ومنهجه يف ذلك مستفاد من منهج السلف - رضوان اهلل 
عليهم - خصوصًا من عمر بن اخلطاب وابنه عبداهلل، 
رضي اهلل عنهما؛ فقد قرر منهَجهم يف أقواله وفتاويه 
اليت يس��لك فيها مس��لك التعليل ويراع��ي فيها املقاصد 
وم��آالت األفعال والنيات والعوائد واألحوال يف مس��ائل 
الفتوى واألحكام، وبىن كثريًا من فتاويه على أصل سدِّ 
الذرائ��ع الذي ه��و اعتبار للمآل يف جل��ب املصاحل ودرء 
املفاسد، وُيَعدُّ من القواعد األساسية يف فقه الشريعة. 
م سدَّ الذرائع يف أكثر  وقد قال الش��اطيب: »إن مالكًا حكَّ

أبواب الفقه«)1(.

��� الشاطبي، املوافقات، حتقيق: عبدالله دراز: �98/4.

واالعتم���اد على الذرائع س���ّداً وفتحاً م���ن قبيل العمل 
املقاص���دي الذي يراعي اجلان���ب املصلحي لألحكام؛ حيث 
يتناول مبحُث الذرائع الوسائَل والطرائَق وما تفضي إليه من 
نتائج وآثار م���ن حيث التحليل أو التحرمي، من حيث القصد 
وعدم���ه، أو من حيث العبادة واملعاملة أو من حيث س���المة 
الفعل وغيره وما أش���به ذلك مم���ا يفضي إلى غير املقصود 
الشرعي. ومن ثَمَّ قد أعطى الشارع ُحْكَم األثر املترتب على 
الفعل لذلك الفعل نفس���ه ولو كان الفعل في حدِّ ذاته سليماً 
من جهة الش���رع؛ إذ إن ميزان التحكيم في ش���أن الفعل في 
ه���ذه الناحية ليس هو ذات الفعل؛ وإمنا هو األثر أو النتيجة 

التي أفضى إليها ذلك الفعل نفسه)2(.
واالستحسان كان يراه: »تسعة أعشار العلم«)3(؛ ألنه يقوم 

على التيسير ودفع املشقة ورفع احلرج عن الناس.

�اخلامس  القرنني  خالل  املالكي  املذهب  في  املقاصد  اخلادمي،  مختار  نورالدين   ���
والسادس الهجريني�، ص: ��8.

��� علي بن عبد السالم التسولي، البهجة في شرح التحفة، فصل: في اختالف املتراهنني، 
حتقيق: محمد عبد القادر شاهني: �/��9.

ع�����ب�����د ال�������ك�������رمي ال�����ق�����ايل
Karim_kallali@targuistcity.net

ًا من  بن�ى اإلمام مال�ك كثي�ر 

فتاويه على أصل س�دِّ الذرائع الذي 

هو اعتباٌر للمآل في جلب المصالح 

ودرء المفاس�د، وُيَعدُّ من القواعد 

األساسية في فقه الشريعة
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] العقيدة والشريعة [
وبنيَّ ف���ارس املقاصد )اإلمام الش���اطبي( بعض معاني 
االستحس���ان الذي هو أخٌذ باملصلحة عن���د املالكية قائاًل: 
»االستحس���ان في مذهب مالك: األخذ مبصلحة جزئية في 
مقابل دليل كلِّي. ومقتضاه: الرجوع إلى تقدمي االس���تدالل 
املرَس���ل على القياس؛ فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد 
ذوقه وتش���هيه، وإمنا رجع إلى ما علم من قصد الشارع في 
اجلملة في أمثال تلك األش���ياء املفروضة، كاملس���ائل التي 
يقتض���ي القياس فيها أمراً إال أن ذلك األمر يؤدي إلى فوت 
مصلحة من جهة أخ���رى، أو جلب مفس���دة كذلك، وكثيراً 
، واحلاجيُّ  ما يتفق في هذا األصل الض���روري مع احلاِجيِّ
م���ع التكميلي؛ فيكون إجراء القي���اس مطلقاً في الضروري 
يؤدي إلى حرج ومش���قة في بعض موارده؛ َفيُستثنَى موضع 
احلرج، وكذلك ف���ي احلاجي مع التكميلي، أو الضروري مع 

التكميلي«)1(.
ومذه���ب مالك ف���ي املعامالت الوقوف عل���ى املعاني؛ 

بخالف العبادات التي كان يقف فيها 
على النصوص)2(.

الشريعة تقوم  وإذا كانت مقاصد 
على جلب املصالح ودرء املفاسد، فإن 
اإلم���ام مالك هو حامل ل���واء األخذ 
باملصلحة املرس���لة؛ ألنه جعلها أصاًل 
مستقاًل بذاته ثم أكثَر من األخذ بها، 
بليغاً؛ حتى  واسترسل فيها استرساالً 
أنكر عليه بع���ُض العلماء بعَض وجوه 
وا ذلك خروجاً  أخِذه باملصلح���ة، وعدُّ
عن ِربَقة الدين وتش���ريعاً بالتش���هي 

والهوى. 
واإلمام مال���ك أبعد ما يكون عن 
ذل���ك. وكان - رحمه الل���ه - يراعي 
املصلحة في احلاجيات والضروريات.

وكذلك الشأن في األخذ بس���د الذرائع التي تقوم على 
قطع وس���ائل الفس���اد وس���د أبوابها، وفتح أبواب املصالح 

وتيسيرها؛ وذلك مقصد من مقاصد الشريعة.
وس���دُّ الذرائع فيه اعتبار للمآالت وجلِب املصالح ودرِء 

��� الشاطبي، املوافقات:�07/4.
تخفى  مما  كثيراً  إن  بل  وراءها؛  حكمة  ال  أو  معلَّلة  غير  العبادات  أن  يعني  ال  وذلك   ���

حكمتها؛ وعدم معرفة بعض احلكم والغايات ال يعني عدم وجودها.

املفاس���د، ما أمكن الدف���ع واجللب؛ فإنه مل���ا كان مقصود 
الش���ريعة إقامة مصالح الدني���ا على طريق���ٍة حُتَكم فيها 
بحكم الدين املسيطر على الوجدان والضمير، ودفع الفساد 
ومنع األذى حيثم���ا كان؛ فكل ما يؤدي إلى ذلك من الذرائع 
واألس���باب يكون له حكم ذلك املقصد األصلي، وهو الطلب 

للمصلحة، واملنع للفساد واألذى.
واعتبار أصل الذرائع بالس���د أو الفتح يُعدُّ من وجٍه توثيقاً 
ملبدأ املصلحة الذي استمسك مالك بعروته؛ فهو اعتبر املصلحة 
ها الش���ارع واعتبرها ودعا إليها وحث عليها؛  الثمرة التي أقرَّ
َفْجلبُها مطلوب، وضدها - وهو الفساد - ممنوع؛ فكل ما يؤدي 
إل���ى املصلحة بطريق القطع أو بغلبة الظن يكون مطلوباً بقدره 
من العلم أو الظن، وكل ما يؤدي إلى الفساد على وجه اليقني أو 
غلبة الظن يكون ممنوعاً على حسب قدره من العلم؛ فاملصلحة 
بعد النص القطعي هي: قطب الرحى في املذهب املالكي، وبها 

كان خصباً كثير اإلثمار)3(.

م فيها مالك واملالكية   ولعل أكثر األبواب الفقهية التي حكَّ
سد الذرائع، هي: أبواب البيوع، والعقوبات، واملناكحات.

 فف���ي مجال البيوع - مثاًل - يبط���ل املالكية – ومعهم 
احلنابلة -: البيوع التي يظهر فيها القصد الفاسد، املخالف 
لقصد الش���ارع: كبيع الِعينَة؛ فإنه يفضي إلى مفسدة الربا، 

��� أبو زهرة، مالك عصره آراؤه وفقهه، ص: ��5.
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وكبيع العنب لعاصر اخلمر، وبيع الس���الح ألعداء املسلمني، 
ه  أو ألهل الفتنة والعدوان، وبيع أرض لتُتَّخذ كنيس���ة؛ ملا جترُّ

هذه البيوع من مفاسَد وأضراٍر ظاهرة. 
أما احلنفية والشافعية: ففرقوا بني صحة العقد وفساد 
القصد؛ فالعقد عندهم صحيح ما دام مس���توفياً لش���روطه 
الظاهرية. والقصد أمره إل���ى الله... ويظل املذهب املالكي 

رائد املذاهب في مراعاة املقاصد وبناء األحكام عليها)1(.
ومن أمثلة ذلك: 

1 - ما أورده مال���ك فيما يُكَره من بيع الطعام إلى أجل 
عقب إيراده قول س���عيد بن املسيب وس���ليمان بن يسار في 
النهي عن بي���ع الرجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يش���تري 

بالذهب متراً قبل أن يقبض الذهب)2(.
ق���ال مالك في تعليل ذلك: )وإمنا نه���وا عن أن ال يبيع 
الرجل حنطة بذهب؛ ثم يشتري الرجل بالذهب متراً قبل أن 
يقبض الذهب من بيعه الذي اش���ترى منه احلنطة؛ فأما أن 
يشتري بالذهب التي باع بها احلنطة إلى أجل متراً من غير 
بائع���ه الذي باع منه احلنطة قب���ل أن يقبض الذهب ويحيل 
الذي اش���ترى منه التمر على غرميه الذي باع منه احلنطة 

بالذهب التي له عليه في ثمر التمر، فال بأس بذلك(. 
قال مالك: )وقد س���ألت عن ذلك غي���ر واحد من أهل 

العلم فلم يروا به بأساً()3(. 
فمالك فسر النص تفسيراً مصلحياً؛ و لم يَر بذلك بأساً 

لعدم التهمة.
وعن مراعاة املالكية ملقاصد املكلَّفني يقول الدكتور أحمد 
الريسوني في حديثه عن اعتبار الشاطبي مقاصد املكلفني: 
»ولكنه مدين في ه���ذا على وجه اخلصوص ملذهبه املالكي، 
الذي لم يقف عند حدِّ العناية مبقاصد املكلَّفني في ما يسمى 
بالعبادات، ولكنه أَْولَى العناي���ة البالغة ملقاصد املكلفني في 

جميع أقوالهم وأفعالهم وعقودهم وتصرفاتهم...«)4(.
وموطأ اإلمام مالك يحتوي عل���ى مادة مقاصدية غنية 
تتجلى في كثير من أصوله: كاملصلحة، واالستحس���ان، وسدِّ 

الذرائع، ومراعاة اخلالف.
وإذا أضفنا إلى هاته األصول تطبيقاتها، فسنكون أمام مادة 

��� الدكتور أحمد الريسوني، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي، ص: 80.
��� اإلمام مالك، املوطأ، باب: ما يكره من بيع الطعام إلى أجل: �/�64.

��� املصدر نفسه.
��4 الريسوني، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي، ص: ��7.

غزيرة جداً.  وسيتس���ع األمر أكثر إذا أضفنا بعض عبارات 
اإلم���ام مالك املعلِّلة لألح���كام والواردة ف���ي املدونة، وهي 
آراء اإلمام مالك الفقهية جمعها ودونها س���حنون بن سعيد 

التنوخي.
وخل���ص الدكتور نور الدين اخلادم���ي مظاهر املقاصد 

املستفادة من األدلة األصلية لدى املالكية؛ فأورد منها: 
أوالً: إقرار كبرى غايات الوجود الكوني وأهداف احلياة 
اإلنسانية العامة املتمثلة في تثبيت االمتثال الكلي واالنصياع 
ع احلكيم، وفي حتقيق صالح اخللق  التام إلى تعاليم املش���رِّ

وسعادتهم في اآلل واملآل.
ثاني���اً: إق���رار الكليات اخلمس )حف���ظ الدين والنفس 
والعقل والع���رض واملال( التي روعيت ف���ي كثير من أحكام 

نة ومعلومات اإلجماع والقياس. الكتاب والسُّ
ثالثاً: إق���رار علل األحكام وِحَكِمها اجلزئية التي أنيطت 

بها أحكامها من حيث الوجود والعدم.
رابعاً: إق���رار كثير من املقاصد اإلجمالية: )التيس���ير، 
التخفي���ف، رفع احلرج( التي تضاف���رت كثير من النصوص 

واالجتهادات الشرعية على تثبيتها واالعتداد بها.
خامس���اً: إقرار وج���وب االلتفات إل���ى املعنى واملقصد 

والروح وعدم االقتصار على الظاهر والشكل واملبنى)5(.

القرنني �اخلامس والسادس  املالكي خالل  املذهب  املقاصد في  ��5 نورالدين اخلادمي، 
الهجريني�، ص: ��9.

ومذهب مالك في المعامالت 

بخالف  المعاني؛  على  الوقوف 

فيها  يقف  كان  التي  العبادات 

على النصوص.

الشريعة  مقاصد  كانت  وإذا 

ودرء  المصالح  جلب  على  تقوم 

المفاسد، فإن اإلمام مالك هو 

حام�ل لواء األخ�ذ بالمصلحة 

أصاًل  جعله�ا  ألنه  المرس�لة؛ 

مستقاًل بذاته ثم أكثر من األخذ 

بها، واسترسل فيها استرسااًل 

بليغًا.
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اقتران الجهاد بالمال
بالجهاد النفس

في القرآن...
ِحَكْم وأسرار 

د. توفيق علي زبادي)*(

] العقيدة والشريعة [

اقترن جهاد املال جبهاد النفس يف القرآن يف َعَشرة 
م فيه��ا جهاد املال على اجلهاد بالنفس يف  مواضع، تقدَّ
م جهاد النفس على جهاد املال يف  تس��عة مواضع، وتقدَّ
موضع واحد، ولذلك ِحَكٌم وأسراٌر، وقف عليها املفسرون، 

رمحهم اهلل.
قال ابن القيم - رحم����ه الله - في تفاوت الناس في مراتب 
، َوِمنُْهْم َمْن  َفْهم القرآن: »ِمنُْهْم َمْن يَْفَهُم ِمْن اآْليَِة ُحْكماً أَْو ُحْكَمنْيِ
يَْفَهُم ِمنَْها َعَش����َرةَ أَْحَكاٍم أَْو أَْكثََر ِمْن َذِلَك، َوِمنُْهْم َمْن يَْقتَِصُر ِفي 
ِد اللَّْفِظ ُدوَن ِسَياِقِه َوُدوَن إمَياِئِه َوِإَشاَرِتِه َوتَنِْبيِهِه  الَْفْهِم َعلَى ُمَجرَّ
ُه إلَى نَصٍّ آَخَر ُمتََعلٌِّق ِبِه؛  َواْعِتبَاِرِه، َوأََخصُّ ِمْن َهَذا َوأَلَْطُف، َضمُّ
َفَيْفَه����ُم ِمْن اْقِتَراِنِه ِبِه َقْدراً َزاِئداً َعلَى َذِلَك اللَّْفِظ مِبُْفَرِدِه. َوَهَذا 
بَاٌب َعِجيٌب ِم����ْن َفْهِم الُْقْرآِن اَل يَتَنَبَُّه لَُه إالَّ النَّاِدُر ِمْن أَْهِل الِْعلِْم؛ 

ْهَن َقْد اَل يَْشُعُر ِباْرِتَباِط َهَذا ِبَهَذا َوتََعلُِّقِه ِبِه)1(. َفِإنَّ الذِّ
م فيها املال على النفس:  اآليات التي تقدَّ

1 - ق���ال - تعالى -: }انِفُروا ِخَفاًفا َوِثَق����ااًل َوَجاِهُدوا ِبَأْمَواِلُكْم 
َوَأنُفِسُكْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َذِلُكْم َخْيٌر لَُّكْم إن ُكنُتْم َتْعَلُموَن{ ]التوبة: ٤١[.
اِهُدوَن ِفي َس���ِبيِل  2 - قال - تعالى -: }ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َوَرُس���وِلِه َوُتَ
اللَِّه ِبَأْمَواِلُكْم َوَأنُفِسُكْم َذِلُكْم َخْيٌر لَُّكْم إن ُكنُتْم َتْعَلُموَن{ ]الصف: ١١[.

3 - قال - تعالى -: }ال َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْل�ُمْؤِمِننَي َغْيُر ُأْوِلي 
َل اللَُّه اْل�ُمَجاِهِديَن  َرِر َواْل�ُمَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم َفضَّ الضَّ
َل اللَُّه  ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن َدَرَجًة َوُكاًلّ َوَعَد اللَُّه اْل�ُحْسَنى َوَفضَّ

اْل�ُمَجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجًرا َعِظيًما{ ]النساء: ٩٥[. 

�*� عضو هيئة التدريس باملركز العلمي األول، ومعهد اإلمام الشاطبي بجدة.
��� إعالم املوقعني عن رب العاملني: �/ 484.

4 - قال - تعال���ى -: }إنَّ الَِّذي���َن آَمُنوا َوَهاَج���ُروا َوَجاَهُدوا 
َنَصُروا ُأْوَلِئَك َبْعُضُهْم  ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِس���ِهْم ِفي َس���ِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن آَووا وَّ
ن َشْيٍء َحتَّى  ن َوالَيِتِهم ِمّ َأْوِلَياُء َبْعٍض َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم ُيَهاِجُروا َما َلُكم ِمّ
يِن َفَعَلْيُك���ُم النَّْصُر إالَّ َعَلى َقْوٍم َبْيَنُكْم  ُيَهاِجُروا َوإِن اْس���َتنَصُروُكْم ِفي الِدّ

يَثاٌق َواللَُّه ِبَا َتْعَمُلوَن َبِصيٌر{ ]األنفال: ٧٢[.  َوَبْيَنُهم ِمّ
5 - ق���ال - تعالى -: }الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َس����ِبيِل اللَِّه 
ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم َأْعَظُم َدَرَجًة ِعنَد اللَِّه َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِئُزوَن{ ]التوبة: ٢٠[. 
6 - قال - تعالى -: }ال َيْسَتْئِذُنَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اآلِخِر 

َأن ُيَجاِهُدوا ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم َواللَُّه َعِليٌم ِباْل�ُمتَِّقنَي{ ]التوبة: ٤٤[.
َا اْل�ُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا ِباللَِّه َوَرُس���وِلِه  7 - قال - تعالى -: }إنَّ
ُث���مَّ َلْم َيْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِس���ِهْم ِفي َس���ِبيِل اللَّ���ِه ُأْوَلِئَك ُهُم 

اِدُقوَن{ ]احلجرات: ١٥[. الصَّ
8 - قال - تعالى -: }َفِرَح اْل�ُمَخلَُّفوَن ِبَْقَعِدِهْم ِخالَف َرُس���وِل 
اللَِّه َوَكِرُهوا َأن ُيَجاِهُدوا ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َوَقاُلوا ال َتنِفُروا 

ا لَّْو َكاُنوا َيْفَقُهوَن{ ]التوبة: ٨١[. ِفي اْل�َحِرّ ُقْل َناُر َجَهنََّم َأَشدُّ َحّرً
ُسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َجاَهُدوا ِبَأْمَواِلِهْم  9 - قال - تعالى -: }َلِكِن الرَّ

َوَأنُفِسِهْم َوُأْوَلِئَك َلُهُم اْل�َخْيَراُت َوُأْوَلِئَك ُهُم اْل�ُمْفِلُحوَن{ ]التوبة: ٨٨[.
مت فيها النفس على املال:  اآلية التي تقدَّ

10 - قال - تعالى -: }إنَّ اللََّه اْش���َتَرى ِمَن اْل�ُمْؤِمِننَي َأنُفَس���ُهْم 
َوَأْمَواَلُهم ِبَأنَّ َلُهُم اْل�َجنََّة ُيَقاِتُلوَن ِفي َس���ِبيِل اللَّ���ِه َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعًدا 
ا ِفي التَّْوَراِة َواإلجِنيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن اللَِّه َفاْسَتْبِشُروا  َعَلْيِه َحًقّ

ِبَبْيِعُكُم الَِّذي َباَيْعُتم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم{ ]التوبة: ١١١[.
من ِحَكِم تقدمي املال على النفس في أقوال العلماء: 

قال اآللوسي - رحمه الله -: »لعل تقدمي األموال على األنفس 
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ِل�َما أن املجاهدة باألموال أكثر وقوعاً، وأمت دفعاً للحاجة؛ حيث 
ال يُتَصَور املجاهدة بالنفس ب���ال مجاهدة باملال، وقيل: ترتيب 
هذه املتعاطفات في اآلية على حسب الوقوع؛ فاجلهاد ب� )املال( 

لنحو التأهب للحرب، ثم اجلهاد بالنفس«)1(.
وق���ال ابن حيان - رحم���ه الله -: »تق���دمي األموال على 
ر ذكرها تنبيهاً على أنَّ املضايقة  األنفس؛ ألن املجاهد بائع، فأخَّ
فيها أش���د؛ فال يرضى ببذلها إال في آِخر املراتب. واملش���تري 
مت له النفس تنبيهاً على أنَّ الرغبة فيها أشد، وإمنا يرغب  ُقدِّ

أوالً في األَنَْفِس الغالي«)2(.
وقال صاحب البرهان - رحم���ه الله -: »وجه التقدمي أن 
اجلهاد يستدعي تقدمي إنفاق األموال أوالً؛ فهو من باب السبق 

بالسببية«)3(.
وقال ابن القيم – رحمه الله – في حكمة تقدمي املال على 

النفس: 
»أوالً: ه���ذا دليل على وج���وب اجلهاد بامل���ال كما يجب 
بالنفس، فإذا دهم العدو وجب على القادر اخلروج بنفسه، فإن 

كان عاجزاً وجب عليه أن يكتري مباله.
ل أحوال النبي # وس���يرته في أصحابه - رضي  ومن تأمَّ
الل���ه عنهم - وأَْمَرهم بإخراج أموالهم في اجلهاد، قطع بصحة 
ٌر  هذا القول. واملقصود: تقدمي املال في الذكر، وأن ذلك مش���عِ
بإنكاِر َوْهِم َمْن يتوهم أن العاجز بنفس���ه إذا كان قادراً على أن 
م ذكر  يغزو مباله ال يجب عليه ش���يء؛ فحي���ث ذكر اجلهاد قدَّ

املال؛ فكيف يقال: ال يجيب به؟ 
ولو قيل: إن وجوبه باملال أعظم وأقوى من وجوبه بالنفس، 
لكان هذا القول أصحَّ من ق���ول من قال: ال يجب باملال، وهذا 

، وعلى هذا فتظهر الفائدة في تقدميه في الذكر.  بنَيِّ
وفائ���دة ثانية: عل���ى تقدير عدم الوج���وب؛ وهي أن املال 
محبوب النفس ومعشوقها التي تبذل ذاتَها في حتصيله وترتكب 
األخطار وتتع���رض للموت في طلبه، وهذا ي���دل على أنه هو 
محبوبها ومعش���وقها، فندب الله - تعالى - محبِّيه املجاهدين 
في س���بيله إلى بذل معش���وقهم ومحبوبهم في مرضاته؛ فإن 
املقص���ود أن يكون الله هو أحب ش���يء إليه���م، وال يكون في 
الوجود ش���يء أحبَّ إليهم منه، فإذا بذل���وا محبوبهم في حبه 
نقلهم إلى مرتبة أخرى أكمل منها؛ وهي بذل نفوسهم له؛ فهذا 
غاية احلب؛ فإن اإلنس���ان ال ش���يء أحبَّ إليه من نفسه، فإذا 
أحب ش���يئاً بذل له محبوبه من نفسه وماله، فإذا آل األمر إلى 

��� اآللوسي: 7/ ��4.
��� البحر احمليط: 4/ ��4.

��� البرهان: �/ �56.

بَْذِل نفس���ه ضنَّ بنفس���ه وآثرها على محبوبه. هذا هو الغالب 
وهو مقتضى الطبيعة احليوانية واإلنسانية؛ ولهذا يدافع الرجل 
عن ماله وأهله وولده فإذا أحس باملغلوبية والوصول إلى مهجته 
ونفس���ه فرَّ وتركهم، فلم يرَض الله من محبيه بهذا، بل أمرهم 
أن يبذلوا له نفوسهم بعد أن بذلوا له محبوباتهم. وأيضاً فبذل 
النفس آخر املراتب؛ فإن العبد يبذل ماله أوالً يقي به نفس���ه، 
فإذا لم يبَق له ماله بذل نفس���ه؛ فكان تقدمي املال على النفس 

في اجلهاد مطابقاً للواقع.
وأما قوله - تعالى -: }إنَّ اللََّه اْش����َتَرى ِمَن اْل�ُمْؤِمِننَي َأنُفَس����ُهْم 
َوَأْمَواَلُه����م{ ]التوبة: ١١١[، فكان تقدمي األنفس هو األَْولَى ؛ ألنها 
هي املش���تراة في احلقيقة، وهي مورد العقد، وهي السلعة التي 
استلمها ربها وطلب شراءها لنفسه، وجعل ثمن هذا العقد رضاه 
وجنَّته، فكانت ه���ي املقصودة بعقد الش���راء. واألموال تََبع لها 
فإذا َملَكها مش���تريها ملك مالها؛ فإن العبد وما ميلكه لس���يده، 
ليس له فيه ش���يء؛ فاملالك احل���ق إذا ملك النفس ملك أموالها 

ومتعلقاتها«)4(.
وقال الش���نقيطي - رحمه الل���ه -: »وحقيقة اجلهاد بَْذُل 
اجلهد والطاقة، واملال ه���و عصب احلرب، وهو مدد اجليش، 
وهو أهم من اجلهاد بالس���الح؛ فباملال يُش���تََرى السالح، وقد 
تُستَأَجر الرجال؛ كما في اجليوش احلديثة من الِفَرق األجنبية، 
ز اجليش؛ ولذا ملا ج���اء اإلذن باجلهاد أعذر الله  وبامل���ال يجهَّ
املرضى والضعفاء، وأعذر معهم الفقراء الذين ال يس���تطيعون 
جتهيز أنفس���هم، وأعذر معهم الرس�وَل #؛ إذ لم يوجد عنده 
َعَفاِء َوال  م�ا يجهزهم به؛ كما في قوله - تعالى -: }َلْيَس َعَلى الضُّ
َعَلى اْل�َمْرَضى{ ]التوبة: ٩١[، إلى قوله: }َوال َعَلى الَِّذيَن إَذا َما َأَتْوَك 
ْمِع  َأْعُيُنُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ ِلَتْحِمَلُه���ْم ُقْلَت ال َأِجُد َما َأْحِمُلُكْم َعَلْي���ِه َتَولَّْوا وَّ

َحَزًنا َأالَّ َيِجُدوا َما ُينِفُقوَن{ ]التوبة: ٩٢[.
وكذل���ك من جانب آخر: قد يجاهد باملال من ال يس���تطيع 
بالسالح كالنساء والضعفاء، كما ورد عن زيد بن َخاِلٍد - َرِضَي 
َز َغاِزياً ِفي َسِبيِل اللَِّه  اللَُّه َعنُْه -: أَنَّ َرُسوَل اللَِّه # َقاَل: »َمْن َجهَّ

��4 بدائع الفوائد: ص 86

] العقيدة والشريعة [

م جه��اد المال عل��ى الجهاد   تقدَّ
مواض��ع،  تس��عة  ف��ي  بالنف��س 
م جهاد النف��س على جهاد  وتقدَّ

المال في موضع واحد
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َفَقْد َغَزا، َوَمْن َخلََف َغاِزياً ِفي َسِبيِل اللَِّه ِبَخيٍْر َفَقْد َغَزا«)1(.
أما اآلية الثانية: فهي في َمْعِرض االستب��دال والعرض والطلب 
م النفس؛ ألنها أعزُّ ما ميلك احلي، وجعل  أو ما يسمى باملساومة؛ فقدَّ

في مقابلها اجلنة؛ وهي أعزُّ ما يوَهب، وأحسن ما قيل في ذلك.
ربَّها النفيسِة  بالنفس  ُأثاِم���ُن 

مثن كلِّه�م  اخَل��ْل��ِق  يف  هل��ا  ول��ي��س 
بعُتها أن��ا  ف��إن  األخ���رى؛  متلك  هبا 

الغب�ن هو  فذاك  الدنيا؛  من  بشيء 
أصيبها بدني��ا  نفٌس  ذهبْت  لئن 

الثَمن ذهب  وَقْد  نفسي  ذهبت  لقد 
فالتجارة هنا معاملة مع الله إمياناً بالله وبرسوله، وجهاداً 

باملال والنفس والعمل الصالح، كما قيل أيضاً)2(:
املوت جمتهدًا؛ لنفسك قبل  فاعمل 

العمِل« يف  واخلسران  الربح  فإمنا 
وقال أبو بكر اجلزائري: »يخب���ر - تعالى - مرغباً في اجلهاد 
مه على اجلهاد بالنفس؛ ألن العدة أوالً والرجال ثانياً«)3(. باملال لتقدُّ

جهاد املال ينقسم إلى قسمني: 
القس���م األول: هو املش���اركة باملال في دع���م املجاهدين 

وأَُسِرهم.
القس���م الثاني: هو مقاطعة املعتدي الغاص���ب اقتصادياً 
ومالياً؛ وذلك من اجلهاد باملال أيضاً؛ فإذا كان اإلنس���ان بخياًل 
أو عاجزاً أو ضعيفاً؛ ال يستطيع املشاركة مباله في دعم حترير 
هذه األوطان املقدس���ة، فعلى األقل يش���ارُك بََقْطِع دعم العدو 

احملتل، الغاصب)4(.
وفي س����ؤال لفضيلة الشيخ ابن عثيمني - رحمه الله - قال 
فيه السائل: جند أن الله - عزَّ وجل - في كثير من آيات اجلهاد 
م اجلهاد باملال على اجلهاد بالنفس؛ فما احلكمة من ذلك؟ يقدِّ

فأجاب فضيلته بقول���ه: يظهر - والله أعلم - ألن اجليش 
اإلسالمي قد يحتاج إلى املال أكثر من حاجته إلى الرجال؛ وألن 

اجلهاد باملال أيسر من اجلهاد بالنفس)5(.
نة تقدمي اجلهاد باملال على اجلهاد بالنفس:  وفي السُّ

َعْن أَنَ���ٍس - رضي الله عنه - قال: َقاَل َرُس���وُل اللَِّه #: 
»َجاِهُدوا ال�ُمْشِرِكنَي ِبَأْمَواِلُكْم َوأَنُْفِسُكْم َوأَلِْسنَِتُكْم«)6(.

َز َغاِزياً أَْو َخلََفُه ِبَخْيٍر، �����6. ��� صحيح البخاري: َباب َفْضِل َمْن َجهَّ
��� أضواء البيان: 8/ �48.

��� أيسر التفاسير: ��4.
الشريعة  برنامج  في  اجلزيرة  مع  لقاء  في  الشنقيطي  الددو  حسن  محمد  الشيخ   �4�

واحلياة، تاريخ احللقة: ��/�00�/4م.
��5 مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني: �5/ ���.

��6 مسند أحمد: مسند أنس بن مالك: � ���798.

َرِر:  ُ لَِدْفِع الضَّ َهاُد امْلَُتَعنينِّ اجْلِ
إذا كان املجاه���د مديناً وتعنيَّ اجله���اد لدفع الضرر، ُقِدَم 
اجلهاد باملال على سداد الدين. قال ابن تيمية - رحمه الله -: 
َررِ؛ َكَما إَذا َحَضَرهُ الَْعُدوُّ،  ُ ِلَدْفِع الضَّ َهاُد ال�ُمتََعنيِّ »َف���ِإْن َكاَن اجْلِ

يِْن َكالنََّفَقِة َوأَْولَى«)7(. َم َعلَى َوَفاِء الدَّ فَّ ُقدِّ أَْو َحَضَر الصَّ
ح س��بل اجله��اد باملال ف��ي ضوء الظ��روف التي  بع��ض النم��اذج التي توضنِّ

تعايشها األمة اإلسالمية: 
أواًل: إنفاق املال يف جتهيز اجملاهد بالساح: 

فيجب على كل مس���لم أن يدفع حق���اً معلوماً من ماله ألُوِلي 
األمر من املسلمني؛ عقيدة وشريعة وقوالً وعماًل من املسؤولني عن 
اجلهاد، َولَْيكن لنا في سيرة الرسول # العبرة؛ حيث كان الصحابة 
واملس���لمون من السابقني يتنافسون في نيل شرف إعداد اجليوش 
للغزوات: }َوِفي َذِلَك َفْلَيَتَناَفِس اْل�ُمَتَناِفُس���وَن #^٢٦^#({ ]املطففني: ٢٦[؛ 
وما تناُفس سيِّدنا أبي بكر وسيدنا عمر في جتهيز إحدى الغزوات 

بأموالهم إالَّ منوذٌج يجب أن يقتدَي به املسلمون.

ثانيًا: إنفاق املال لكفالة ُأَسر اجملاهدين الذين استجابوا 
لنداء اجلهاد تاركن خلفهم أوالدهم ونسائهم: 

ة إلى املال لكفالة متطلبات  إن هذه األَُس���ر في حاجة ُمِلحَّ
احلياة من املأكل واملش���رب وامل�أوى. إن اطمئن�ان املج�اهد أن 
هن�اك مج�اه�دين بأمواله�م ال يبخلون مبالهم على أسرته، نوع 

من أنواع إعداد العدة للكفار الذين يحاربون اإلسالم.

ثالثًا: إنفاق املال على أبناء الشهداء الذين سالت دماؤهم 
من أجل اإلسام والذود عنه: 

فعلى أصحاب املال حٌق له�ؤالء؛ فإن املج�اهد بنفسه، أقلُّ 
ما ينتظر منك جتاهه أن جتود بشيء من مالك من أجل زوجته 
 وأوالده؛ حتى ينش���ؤوا أقوياء يتس���لمون الراية ممن سبقوهم.

إن أبناء الشهداء ينتظرون من أغنياء األمة اإلسالمية حقوَقهم، 
وأال يعتب���روا ذلك ِمنَّة أو ِهَبًة منهم؛ ولكنه حق معلوم قرره الله 
ْعُلوٌم  له���م، في قوله - تبارك وتعالى -: }َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ مَّ

اِئِل َواْل�َمْحُروِم{ ]املعارج: ٢٤ - ٢٥[. #^٢٤^#( ِللسَّ
رابعًا: إنفاق املال لتعمري أثار تدمري بيوت املسلمن:

فمن خص����ال اليهود والكفار والطواغي����ت على َمرِّ العصور 
التدمي����ر واخلراب، وتش����ريد املس����لمني، وما أرض فلس����طني 
نا ببعيد؛ فماذا فعل اليهود في فلسطني؟ وماذا فعل  وأفغانستان مَّ

الروس في أفغانستان؟ وماذا فعل األمريكان في الصومال؟
���ر لنا ُس���بُل اجلهاد باألم���وال واألنفس بكرمك  اللهم يسِّ

وجودك يا كرمي! يا جواد!

��7 الفتاوى الكبرى: 5/ 5�7.
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وتغيير المجتمعات

يراد بالفتوى اإلخبار باحلكم الشرعي أو بيانه يف الواقعة املرادة، والفتوى تقوم مبهمة تأسيس 
العقائد واملعارف، كما تقوم مبهمة تغيريها وتعديلها، وهلا من التقدير والتبجيل عند جمموع األمة 

ة السامقة اليت ال يكاد يدانيها شيء يف ذلك. املسلمة ما يعطيها املكانة العالية والقمَّ
ومنص��ب الفتوى منصب عظيم ملن قام حبقه؛ إذ املفيت خمرب عن اهلل - تعاىل - وعن رس��وله # 
مب��ا حيبه ويرض��اه أو مبا يكرهه ويبغض��ه، ومن كان متفقه��ًا يف الدين فهو مم��ن أراد اهلل به خريًا؛ 
ه��ه يف الدين«. كما أن املفت��ن الفقهاء هم  كم��ا ق��ال الرس��ول األمن #: »من ُي��ِرد اهلل به خريًا يفقِّ
س��ادة األم��ة الذين يرجع الناس ويفزعون إليهم يف امللمات؛ حىت أطل��ق عليهم بعض أهل العلم لقب 

»املوقعن عن رب العاملن«.
من أجل ذلك اعتمده��ا )أي: الفتوى( الصلحاء وأهل اخلري لتصحيح العقائد ومقاومة االحنراف 

السلوكي والفكري، واستعانوا هبا يف حتقيق مرادهم من أقصر طريق. 
ويف اجلانب املقابل اعتمدها أهل الس��لطان يف تدعيم س��لطاهنم، ومن أجل ذلك قربوا إليهم ِمن 
أه��ل العل��م والفتوى َمن يرون تعلُّقه بالدنيا وأعطوهم من حطامه��ا الفاين ال�ذي مهما كثر فلن يدوم 
وأعطاه��م أولئك يف مقابل ذلك الفتاوى اليت تؤيد مس��الكهم ويتحصنون هبا يف مواجهة معارضيهم 

ومنتقديهم، كما اعتمدها أهل األهواء يف التلبيس على العامة لنشر بدعهم وضاالهتم.

] السياسة الشرعية [

حم��م��د ب���ن ش���اك���ر ال��ش��ري��ف
a l s h a r i f @ a l b a y a n . c o . u k

الفتوى
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 كما اعتمد عليها أعداء األمة وامللة الختراق املجتمعات 
وتغيير القناعات وإفس���اد العقائد والتصورات والسلوكيات، 
وقد س���اعدت التقنيات احلديثة والتطور الهائل في وسائل 
االتص���ال في إحداث طفرة غير مس���بوقة في هذا املجال؛ 
فما إن تصدر فتوى في جانب من املعمورة إال وجند صداها 

يتردد بني جنباتها األخرى.
وفي ظل مجتمعات مس���لمة تتقيد باألحكام الش���رعية 
وترى في ذلك حياتها وحيويتها، تكون الفتوى الش���رعية من 
أكبر العوامل التي تسهم في تغيير املجتمعات ونقلها من طور 

إلى طور.
إنه عندما تكون الفتوى متقي���دة ومنضبطة بالنصوص 
الش���رعية والقواع���د الفقهية واملنهج الصحي���ح في الفهم 
واالس���تنباط، يكون التغير منطقياً متفاعاًل مع الواقع ويتم 
ذلك في سالس���ة من غي���ر طفرات، ال يش���عر الناس معه 
بقطيعة مع ما كان س���ائداً، بل يرونه متماشياً معه حتى وإن 
خالف���ه؛ ألن كليهما صادر عن املرجعية نفس���ها ومن خالل 

املنهج نفسه.
وعندم���ا تكون الفت���وى انتقائية هوج���اء ال هدف لها 
س���وى تغيير املفاهيم، أو التناغم مع مؤثرات دخيلة، وليست 
استجابة لواقع ببيان حكمه، يكون التغيير حاداً يشعر الناس 
معه بقطيعة فكرية ووجدانية مع ما كان سائداً، ورمبا يظهر 
بجانبه خطاب التبديع أو التفس���يق ملا كان س���ائداً، ورمبا 
التكفير )في  الفتاوى الغالية(، وتكون الفتوى في هذه احلالة 
هي املنِش���ئة للواقع؛ بحيث تقحمه في حياة الناس إقحاماً، 
ويكون من نتيجة ذلك تذبذب القناعات عند كثير من الناس 
ليس بالتش���كك فقط في ما كان س���ائداً، بل رمبا باالقتناع 
باجلديد املغاير والدفاع عنه ومحاولة االس���تدالل له بالعقل 
والنق���ل ودعوة الناس له، فينتج من ذلك فس���اد عريض في 
احلياة العلمية والعملي���ة، ويكثر احلديث واجلدل حول هذه 
املواضيع حتى يُْصَرف الناس عن األمور الهامة التي تؤثر في 

دنياهم وأُْخَراهم.
بعد أحداث احلادي عشر من سبتمبر عام 2001م، ومع 
ضغ���ط املجتمع الغربي املباين لإلس���الم، وضعف كثير من 
األنظمة في مواجهة الضغوط، انفلت زمام الثبات على املعلوم 
املستقر من مذاهب أهل العلم، واتسع اخلرق على الراتق في 
الفتاوى املخالفة ملا عليه جماهير املس���لمني وملا استقر عليه 

العمل قروناً متطاولًة، وبدأت تظهر املقوالت الفاس���دة من 
غي���ر أن جتد لها رادعاً قوياً يردعها، وكان الرد في كثير من 
أمره يحدث على اس���تحياء، بل في غالب األحيان جند من 
يَقَبلُها ويروِّج لها - حتى ينجَو هؤالء من وصمة اإلرهاب التي 
اتخذها الصليبي��ون س���يف��اً مصلتاً ع��لى رقاب املسلمني - 
مهم اإلعالم وأبرزهم وأُس���بَغت عليهم األلقاب  من الذين قدَّ
والهاالت حتى طغت صورهم وأسماؤهم. وفي الطرف املقابل 
أُهِمل كثير من الثقات من أهل العلم املش���هود لهم على طول 
العالم اإلسالمي وعرضه بالعلم والتقوى واإلخالص لدينهم 
واحلرص على مجتمعهم، فلم يُرَجع إليهم ولم يُؤخذ بقولهم، 
ب���ل ُغيَِّب دور بعضه���م وتطاول كثير م���ن الرويبضات على 

الرموز الشامخة منهم. 
ففي اجلانب السياس���ي - مثاًل - جند كثيراً من املعاهدات 
املبَرمة بني بعض الدول اإلسالمية وبني الدول الغربية لم يؤخذ 
رأي الفقهاء فيها ولم يش���تركوا في صياغتها، بل ال يعلمون على 
وجه التفصيل ما اش����تملت عليه من التزام���ات، ودورهم فيها 
ال يتجاوز إعالن ش���رعيتها بعد توقيعها ليس ملوافقتها لألحكام 
عها، على الرغم مما قد  الشرعية، وإمنا حتس���يناً للظن مبن وقَّ

. يقع فيها من طوامَّ
ودخل كثير ممن ال يُْحِسن الفهم واالستنباط في الفتوى، 
وظن أن وضعه الذي هو فيه يعطيه احلق في اإلفتاء، فنجد 
كثيراً ممن يعملون في اإلعالم )في الصحافة أو في اإلذاعة 
املس���موعة أو املرئية( من يدلي برأيه في املسائل اخلطيرة 
التي ال يَْحُس���ن الكالم فيها إال من الراسخني في العلم، بل 
جند ِمن )أه���ل الفن( َمن يتكلم في ذل���ك مبا يبني صواب 
مس���لكه مدعياً بعض الكلمات التي ال تُس���ِمن وال تغني من 
جوع، كقولهم: )اإلسالم ال يحارب الفن(، أو )اإلسالم ال يقف 
في سبيل اإلبداع(، أو )اإلسالم يرفض التشدد والتنطع...( 
ويرتِّب���ون عل�ى ذل�ك ِحلَّ أنواع الفن����ون املختلف�ة كاألغ�اني 
واملوسيقى والتمثيل والرقص والرسم والنحت لذوات األرواح 

بدعوى أن حترمي ذلك كان في أول اإلسالم.
إن هناك ممن ينتس���بون إلى العلم م���ن يتعامل مع الفتوى 
الش���رعية وكأنها من ممتلكاته اخلاصة، التي يحق له أن يعطي 
منها ما ش���اء ملن يش���اء، وكأنه ليس مقيداً بنصوص شرعية، 
أو محكوماً بقواعد أصولية في اس���تنباط األحكام الش���رعية، 
إننا جند هذا املس���لك في كلِّ أو ُجلِّ م���ا يتعلق مبعاملة الكفار 

] السياسة الشرعية [
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واملش���ركني، الذين جرى التعبير عنهم بلفظ »اآلخر«، وما يتعلق 
بأهل الذمة )ساكني دار اإلسالم من غير املسلمني( الذين جرى 
التعبير عنهم كذلك بلفظ آخر، هو: »اإلخوة أو شركاء الوطن«.

إن األحكام الشرعية ليست من ُملْك أحد، وال يحق ألي 
مس���لم مهما كانت منزلته العلمية ولو كان ش���يخ إسالم، أو 
وجاهته الدنيوية ولو كان أميراً أو رئيس���اً أو ملكاً، أن يُدِخل 
أي تعديالت على األحكام الش���رعية، بل إن محاولة إدخال 
هذه التعديالت تقدح في دين من يحاولها؛ إذ عبودية املسلم 
لربه واإلذعان لسلطانه، تقتضي قبول كل ما شرعه والتسليم 
َا َكاَن  له، وهو ما سجله ربنا - تبارك وتعالى - في قوله: }إنَّ
َقْوَل اْل�ُمْؤِمِننَي إَذا ُدُعوا إَلى اللَِّه َوَرُس���وِلِه ِلَيْحُكَم َبْيَنُهْم َأن َيُقوُلوا َسِمْعَنا 
َوَأَطْعَن���ا َوُأْوَلِئَك ُهُم اْل�ُمْفِلُحوَن{ ]النور: ٥١[، وقوله: }َفال َوَرِبَّك ال 
ُموَك ِفيَما َش���َجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ ال َيِجُدوا ِفي َأنُفِسِهْم َحَرًجا  ُيْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحِكّ

َّا َقَضْيَت َوُيَسِلّ�ُموا َتْسِليًما{ ]النساء: ٦٥[.  ِمّ
ومنذ أن ش���نت أمريكا وحلفاؤها احلرب على اإلس���الم 
حتت ذريع���ة محاربة اإلرهاب، لم تنقط���ع الفتاوى املناقضة 
للدين حتت مس���ميات متعددة تُس���تخَدم في غير مواضعها: 
كالتس���امح، والوحدة الوطنية، وحقوق اإلنسان... وغير ذلك 
من املس���ميات. واحلقيقة أن وظيفة املفتي ومكانته ودوره كل 
ذل���ك يقتضي منه التح���رز فيما يفتي ب���ه وأن ال يتابع هواه 
وأال يُس���تدَرج من ِقَبل بعض املغرضني أو يُس���تغَفل من ِقَبل 
بعض الساس���ة أو أصحاب الس���لطان فيقع في الكذب على 
الله - تعالى - ورس���وله # مسارعة في مرضاتهم وحتقيقاً 

للمكانة لديهم.
مناذج من الفتاوى التغيريية:

فوجئ املس���لمون  بالعديد من الفت���اوى التي ال فائدة 
من ورائها س���وى تغريب املجتمعات وإفس���ادها، وما هي إال 
اس���تجابة لضغوطات املؤسس���ات أو الهيئات أو التوجهات 

املناوئة لإلسالم:
ع عليها من عدد ممن يُنَظر إليهم  1 - صدمتنا الفتوى املوقَّ
عل���ى أنهم من العلماء التي تقول: إنه يجوز للمس���لم األمريكي 
أو البريطان���ي ونحوه العامل في جيش ب���الده أن يقاتل معهم 

إذا حدثت مواجهة عس���كرية بني بلده وبني بلد إس���المي ولو 
أدى ذلك لقتل إخوانه من املس���لمني؛ وذلك إثباتاً لوالئه لبلده، 
فقدموا الوالء للوطن )ولو كان دار كفر( على الوالء لله ورسوله 

واملؤمنني.
2 - وفوجئن���ا مبن يفتي لدولة نصراني���ة َعلمانية بأنه 
يحق لها أن تسن قانوناً مينع املسلمات من االلتزام بلباسهن 
الش���رعي، وأن على املسلمات اخلضوع للقوانني التي تتدخل 
ف���ي حقوقهن الش���رعية باملنع، وأن من ال ي���روق لها ذلك 
فعليه���ا أن تهاجر من بلدها الذي هو موطنها وموطن آبائها 

وأجدادها، وليس لها وطن غيره.
3 - استقرت الفتوى عقوداً طويلة على أن فوائد البنوك 
ِرب���اً جلّي، وصدر بذلك فتاوى من عدد من املجامع الفقهية، 
حت���ى ظهر من يتبجح ويقول بحل الفوائد وأنها ليس���ت من 
الربا ويقول عن البنوك الربوية: إنها أكثر التزاماً بالشرع من 
ئاً بذلك املسلمني على أكل احلرام،  البنوك اإلس���المية؛ مجرِّ
ومثبتاً للبنوك الربوي���ة على نهجها اخلاطئ ووأداً ألي بادرة 

لتوبة البنوك ورجوعها عن الربا.
4 - وجدنا م���ن يفتي بجواز أن تُرِض���ع املرأة املوظفة 
زميلها في العم���ل حتى يكون محرماً له���ا للنجاة من عوار 
مش���كالت االختالط، ولو طولب هذا املفتي أن يبني لنا قول 
ه ذلك  شراح احلديث في شرح احلديث الذي يستدل به لكفَّ

عن كثير من قوله في هذه املسألة.
5 - ثم وجدنا من يقول بجواز فك السحر بالسحر. 

6 - ووجدنا بعد ذلك من يتطوع باإلفتاء بِحلِّ االختالط 
ويجهد نفس���ه في البحث والتنقيب عما ميكن أن يستدل به 

لرأيه حتى جاء من ذلك مبا يعجب منه املرء غاية العجب.
7 - ومنذ وقت قريب وجدنا من يقول بِحلِّ األغاني حتى 
ئ جمهور أهل العلم  م���ا كان منها مصحوباً ب���اآلالت، ويخطِّ

القائلني بعكس ذلك.
فهذه عيِّنة من الفتاوى التي لو ُعِمَل بها جلرفت املجتمع 
بعي���داً عن دائرة الس���داد وأدخلته في دوائ���ر متعددة من 

االنحراف.

الفتاوى التغييرية تحتاج إلى عالج ناجع يكفُّ ضررها عن الملَّة واألمة، عالج 
تشارك فيه أكثر من جهة
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وأصبح مجتمعاً تزيغ فيه العقائد؛ حيث الذهاب للسحرة 
واالس���تعانة بهم، مجتمعاً تضيع في���ه معاني الوالء والبراء؛ 
م الوالء للتراب على ال���والء للعقيدة، ويُتعيَّش من  حي���ث يُقدَّ
املال احلرام؛ إذ يش���يع التعامل بالربا، وتفس���د األخالق؛ إذ 
يش���يع االختالط، وتضيع معاني الرجولة؛ حيث االس���تماع 
لألغاني املصحوبة بآالت الطرب، وغير ذلك مما يترتب على 
تلك الفتاوى؛ فلو تصورنا املجتمع وقد وصل إلى تلك احلالة 
ج���راء تلك الفتاوى لََبُعَد علينا تصور أن ذلك املجتمع ينتمي 

إلى املنظومة اإلسالمية.  
عاج ذلك:

إن الفتاوى التغييرية حتتاج إلى عالج ناجع يكفُّ ضررها 
عن امللَّة واألمة، عالج تشارك فيه أكثر من جهة:

 1 - جهة املستفتني: وذلك بنشر الوعي بينهم فال يستفتون 
إال من يُوثَق في دينه وأمانته وعلمه، وال يكتفون في ذلك مبجرد 
ظهوره في فضائية، أو بقدرت���ه الوعظية؛ فالفتوى غير الوعظ 
وغير الترغيب والترهي���ب، والفتوى أمرها خطير ولو كانت في 
أمر يظن الناس أنه س���هل، وق���د كان يتهيب اإلقداَم عليها كثير 
من أهل العلم؛ فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: »أدركت مائة 
وعش���رين من أصحاب رسول الله # يُسَأل أحدهم عن املسألة 
فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى األول«، فال 
ينبغي للمستفتي أن يسأل إال ثقًة، وال يقبل منه قوالً إال أن يبني 
ن أخذه من أهل العلم.  له دليله إن كان يفهم الدليل، أو يبني له عمَّ
وعلى املس���تفتي أن يعلم أن أغل���ب من يفتي مهما بلغ علمه فهو 
ليس مجتهداً مطلقاً وإمنا هو تابع ملذهب من املذاهب املعروفة، 
ومن ثَمَّ فليس له إال أن ينقل عن املذهب، ولو أن املستفتي طلب 
من املفت���ي أن ينقل له نص إمامه أو نص املذهب المتنع املفت�ي 
عن كثي�ر من الفت����اوى الت�ي يطلقه�ا بغير زم�ام وال خطام، قد 
يق���ول املفتي: ما قلته هو نص احلديث النبوي؛ ورغم إقرارنا أن 
احلديث الصحيح حجة بنفس���ه وال يحتاج في ذلك أن يكون قال 
ب���ه قائل، لكننا قد ال نثق في تطبيق املفتي للحديث على الواقعة 
املعروض���ة؛ لذا نطلب منه أن يخبرنا َمن ِمن أهل العلم قبله فهم 

من احلديث الفهم الذي يقول به؟ 
2 - جهة املفتني: حي���ث يعلم املفتي اخلطورة التي وضع 
نفسه فيها بارتقائه ذاك املرتقى الصعب، كما جاء في احلديث: 
»أجرؤكم على الفتي���ا أجرؤكم على النار«)1( قال املناوي: »ألن 

��� سنن الدارمي.

املفتي مبنيِّ ع����ن الل�ه حكم�ه؛ ف�إذا أفتى عل�ى جهل أو بغير 
ما علمه أو تهاون في حتريره أو اس���تنباطه فقد تس���بب في 
إدخال نفسه النار جلرأته على املجازفة في أحكام اجلبار«)2(، 
ْنُه  ْزٍق َفَجَعْلُتم ِمّ ن ِرّ ا َأنَزَل اللَُّه َلُكم ِمّ وقال الله - تعالى -: }ُقْل َأَرَأْيُتم مَّ
َحَراًما َوَحالاًل ُقْل آللَُّه َأِذَن َلُكْم َأْم َعَلى اللَِّه َتْفَتُروَن{ ]يونس: ٥٩[. قال 
الزمخش���ري: »كفى بهذه اآلية زاجرة زجراً بليغاً عن التجوز 
فيما يُس���َأل من األحكام، وباعثة على وجوب االحتياط فيها، 
وأن ال يق���ول أحد في ش���يء: جائز أو غي���ر جائز. إال بعد 
إتقان وإيقان، ومن لم يوقن َفلَْيتق الله وليصمت وإال فهو مفتر 
عل���ى الله، تعالى«. وقال ابن املنك���در: »املفتي يدخل بني الله 
وبني خلقه َفلْيَنظر كيف يفعل فعلي���ه التوقف والتحرز ِلِعَظم 

اخلطر«.
جهة الوالية: حيث إن والة أمر املس���لمني مكلفون باحلفاظ 
على دين املس���لمني كما هم مكلفون باحلفاظ على دنياهم؛ لذا 
ف���إن من واجب والة األمر احلجر على املفتني الذين يفس���دون 
بفتاواه���م الدين، وذلك كاملفتني الذين يفتون باألقوال الش���اذة 
ويتتبع���ون زالت العلم���اء، أو الذين يعلِّم���ون الناس احليل حتى 
يتفلتوا من األحكام الش���رعية، أو الذين يفتون وهم غير مؤهلني 
للفتيا، ورحم الله ربيعة شيخ مالك حينما قال: »لََبعُض من يفتي 
هنا أحق بالسجن من السراق«، ورحم الله احلنفية عندما أفتوا 
باحَلْجر على املفتي املاجن)3(، وقالوا: هو أحق باحلجر من الذي 
ميارس الطب ولي���س بطبيب، فإذا كان م���ن يتطبب وهو ليس 
بطبيب يفس���د األبدان، فإن من يفتي وه���و ليس مبفٍت حقيقة 

فإنه يفسد األديان.
نس���أل الله - تعالى - من فضله أن يحمي مجتمعاتنا من 
زلل الفت�وى وَخَطِلها وأن يوفق أهل العلم لقول احلق والثبات 
عليه، وأال يضعف���وا أمام الواقع فيك���ون دورهم البحث عن 
مخارج له ال قيادته وتغييره ليكون موافقاً لشرع الله، تعالى.  

��� فيض القدير: �/�06.
مبا  الناس  فيفتي  العلمية،  األمانة  تنقصه  لكن  الفقهية  اآللة  لديه  من  املاجن:  املفتي   ���

يحبون ويدلهم على احليل.

استقرت الفتوى عقودا طويلة على 
أن فوائد البنوك ربا جلي وصدر بذلك 

فتاوى من عدد من المجامع الفقهية، 
حتى ظهر من يتبجح ويقول بحل 

الفوائد
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] الغرب: قراءة عقدية [

ترددُت كثيراً في الكتابة حول هذا املوضوع ملا يس���تدعيه 
م���ن تفصيل قد ينوء بغير املهتمني به. لكنني ملَّا رأيت كثيراً من 
الدعاة إلى اإلسالم في أوساط أهل الكتاب قد توهم صواب ما 
يزعمه علماء النصارى الغربيون من أن عيس���ى - عليه السالم 
- كان يتح���دث اليونانية مع حوارييه وأن ُكتَّاب أس���فار العهد 
اجلديد كتبوها باليونانية ش���رعت في األمر ليعلم املهتم بهذا 
الشأن أن كل املخطوطات اليونانية للعهد اجلديد – وهي التي 
يحتج بها النصارى إلثبات أن الله قد حفظ كتابهم – ما هي إال 
ترجمات هزيلة ألصل ساميٍّ أقل هزاالً وهو نسخة ال� »بشيطا« 

أو البسيطة الُسريانية.
تَُعدُّ الس���ريانية لغة متطورة عن اآلرامية التي كانت سائدة 
في القرنني الس���ادس واخلامس قبل املي���الد وقد حلت محل 
ادية لتصبح اللغَة الرسمية في املنطقة املسماة بالشرق  اللغة األكَّ

األوسط ���. 
وق���د اختلف العلماء ف���ي أيهما كانت اللغة الرس���مية في 
زم���ن املس���يح - عليه الس���الم -: )اآلرامية - الس���ريانية( أم 
اليوناني���ة؟ فيرى جمهور علماء الغرب أن كلتا اللغتني كانت ذات 
حضور ق���وي إال أن اليونانية كانت هي اللغة الرس���مية. وهذا 
ال���رأي محاولة من ِقَبل الكنيس���ة الرومية الختطاف النصرانية 
وجعله���ا تراثاً غربياً ال يختلف ع���ن تراث فيثاغورس وأفالطون 
وأرسطو. لكن الدالئل التاريخية تشير إلى خالف هذا متاماً. ف� 

�*� باحث سعودي متخصص في دراسة األديان - يعمل في مركز الدراسات والبحوث 
التابع ملجلة البيان.

 (1)  Encyclopedia Britannica, «Aramaic Language».

»جوزيفوس« اليهودي – على س���بيل املث���ال – الذي كان ربيب 
الب���الط الرومي في القرن األول املي���الدي يعترف بقوله: »وقد 
عاني���ت أميا معاناة لتحصيل علوم اليون���ان وفهم عناصر اللغ�ة 
اليوناني����ة، على الرغم من أني اعتْدُت احل�ديث بلس���اننا نح�ن 
]العبراني�ة أو اآلرامية[ حت�ى إنني ال ألفظ اليونانية بدقة كافية« 
 ���.  وه���ذا دلي���ل على أن اليوناني���ة لم تكن اللغة الرس���مية لِعلْية 

القوم فضاًل عن العامة.
كم���ا يذكر »جوزيفوس« في كتابه »احل���روب اليهودية« أن 
الروم طلب���وا منه أن يدعو اليهود »بلغته���م اخلاصة بهم« إلى 
االستس���الم. ولو كانت اليونانية يومئٍذ لغة رس���مية يتحدثها 
اليه���ود والنصارى ألمكن التفاهم معه���م بها دون احلاجة إلى 

العبرية أو اآلرامية.
وعليه فإن الراجح أن اللغة الس����ائدة ب����ني اليهود والنصارى 
يومئٍذ كان����ت اآلرامية أو العبرية وأن أس����فار العهد اجلديد ُكتَبت 
عي نصارى الغرب؛ فهذا  « ولم تكتب باليونانية كما يدَّ بلسان »ساميٍّ
»يوسيبيوس القيصري« يخبرنا أن »متَّى« الذي يُنَْسب إليه أول أسفار 
العهد اجلديد »كتب إجنيله بلغت����ه احمللي�ة« ���. أما األب »جي�روم« 

 (2)  Josephus, F. Antiquities 20:263-4. JOE Josephus Works 
- English Text. 1828 Whiston translation. (1999-2001 
BibleWorks LLC), CD Version.

 (3)  Schaff, P. The Nicene and Post-Nicene Fathers Second Se--
ries Vol. I. (Oak Harbor: Logos Research Systems, 1997), p. 
152.

ُكتَبت »األناجيل« هل 
ب����ال����ي����ون����ان����ي����ة؟

ف��ي��ص��ل ب���ن ع��ل��ي ال���ك���ام���ل���ي)*(

popedia@windowslive.com
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] الغرب: قراءة عقدية [
فيص�رح بذلك ق�ائاًل: »]متَّى[ كان عبرانياً فكتب بالعبرانية« ���.

وأما ِمن بني العلم���اء املعاصرين فإننا جند »توري« يصرح 
بأن »سفر الرؤيا ]آخر أسفار العهد اجلديد[ ُكِتب بلغة سامية، 
وأن الترجم���ة اليونانية ... تَُعد نقاًل دقيق���اً جداً لألصل« ���. 
ويؤيده في ذلك »ر. ب. سكوت« بقوله: »سفر الرؤيا في مجمله 

ترجمة عن العبرانية أو اآلرامية« ���.
إن الترجم���ة اليونانية للنص الس���امي – الذي هو عندي 
نس���خة »البسيطة« السريانية – مليء باألغالط الناجتة أحياناً 
عن احملاكاة املفِرطة للتراكيب السامية للنص السرياني، وأحياناً 

أخرى عن عدم فهم املعنى أو التعابير والصور البالغية.
وأورد هنا بعض األدلة النصية من أس���فار العهد اجلديد 
تبنيِّ ما أش���رت إليه من أن النس���خ اليونانية ال تعدو ترجمات 
باهتة للنص الس���رياني للعهد اجلديد املعروف بال� »بشيطا«. 
ولكن قبل إيراد األمثلة أبنيِّ الشاهد منها مجماًل. فلو أن أحداً 

ا: عثر على الترجمات اإلجنليزية التالية لنص مَّ
I passed by Saturn •

I passed by a leg •
I passed by a man •

ملا تردد ف���ي اجلزم بأنها كلها ترجم���ات للجملة العربية: 
»م���ررُت بَرُجل« غي���ر منقوطة أو مش���كولة: فالترجمة األولى 
قرأت���ه: »مررت بُزحل«، والثانية: »م���ررت بِرْجل«، والثالثة هي 
التي أصابت كبد احلقيقة فترجمت���ه كما ينبغي. مثل هذا هو 
سبب اختالف النسخ اليونانية املترجمة عن األصل السرياني.

ونقرأ في رس���الة بط���رس األُولَ���ى )3: 13( َوْفقاً لبعض 
الترجمات: »ومن س���يؤذيكم إن كنتم متحمس���ني للخير« وفي 
ترجمات أخ���رى »ومن س���يؤذيكم إن كنتم مقلِّدي���ن للخير«. 
فاالختالف في الترجمتني ليس ناجتاً عن اختالف األس���لوب 
ه إلى اختالف النسخ اليونانية أصاًل.  وتخيُّر املرادفات،  بل مَردُّ
فتلك التي اختارت »متحمس���ني« آثرت النس���خ اليونانية التي 
تقول )zélotai(، وتلك التي ترجمتْها »مقلدين« تبعت في ذلك 
النسخ اليونانية التي تقول )mimétai(. لكننا عندما نرجع إلى 
النسخة الس���ريانية جندها تستعمل الكلمة )ط - ن - ن - ا(. 
ومن معاني هذه الكلمة – كما يؤكد »املعجم اآلرامي الش���امل« 
���س« أو »مقلِّد«. ف���دل على أن االختالف بني  CAL – »متحمِّ

 (1)  Schaff, P. The Nicene and Post-Nicene Fathers Second Se--
ries Vol. III. p. 363.

 (2)  Torrey, C. C. Documents of the Primitive Church (New 
York: 1941), p. 160.

 (3)  Scott, R.B.Y. The Original Language of the Apocalypse 
(Toronto: 1928), p. 6.

النس���خ اليونانية عائ���د إلى اختالف فه���م املترجمني اليونان 
لألصل السرياني.

وق���د يكون اخت���الف الترجمة اليونانية ناجت���اً عن قراءة 
خاطئة للكلمة السريانية فيظن املترجم أنها شبيهتها. مثال ذلك 
قول بولس في رس���الته إلى رومية )5: 7(: »وال يكاد ميوت أحٌد 
م���ن أجل امرئ بارٍّ، ورمبا ج���رؤ أحد أن ميوت من أجل امرئ 
صالح«. وهو معنى هزيل كما ترى؛ فما معنى التضحية من أجل 

البارِّ دون الصالح؟
وعند العودة إلى األصل الس���رياني جن���د أن الكلمة التي 
تُرجم���ت »ب���اّر« ه���ي )ر - ش - ي -ع - ا( مبعنى »طالح« أو 
»ش���رير«. لكن الفرق في اخلط الس���رياني السطرجنيلي بني 
صورة هذه الكلمة وصورة )ر - ش - ي - ن - ا( أي »بارُّ« دقيق 
جداً. ف���كأنَّ األمر التبس على املترجمني اليونان فظنوها )ر - 
ش - ي - ن - ا( للش���به الكبير بينهما، فتسبب ذلك في غرابة 
املعنى. فترجمة الفقرة َوْفقاً لنس���خة البسيطة السريانية هي 
»وال ي���كاد ميوت أحد من أجل امرئ طالح، ورمبا جرؤ أحد أن 
مي���وت من أجل امرئ صالح« وهو معنى مقبوٌل وأكثر منطقية. 

ومثل هذه االختالفات كثيرة جداً في النسخ اليونانية.
خالصة القول: إن األناجيل احملرفة التي يؤمن بها النصارى 
إمنا ُكتبت بالسريانية أصاًل ثم نقلت إلى اليونانية بصورة حرفية 
جداً تسببت في ركاكة النص اليوناني معنًى ومبنًى كما يقر بذلك 

املتخصصون في يونانية العهد اجلديد.
أَما وقد ثبت ه���ذا فإن مخطوطات العه���د اجلديد التي 
يتباهى بها النصارى اليوم ليس���ت س���وى مجرد ترجمات وإن 
بلغت اآلالف، فال ميكن إذن أن يُحتجَّ بها إلثبات أن أس���فارهم 
���ريانية »البس���يطة« التي هي  محفوظة. كما أن النس���خة السُّ
مصدر تلك النَس���خ اليونانية ال تس���لم من أغالٍط كبيرة؛ فأين 

مصادركم معشر النصارى؟
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عادل عبد اهلل هندي)*(

�*( عضو االحتاد العاملي لعلماء املسلمني.

املؤمنني  أمي���ر  الله  ورحم 
عم���ر بن اخلطاب - رضي الله 
عن���ه - حني كان يق���ول: »من 
ه أن يكون م���ن هذه األمة  س���رَّ
فليؤدِّ ش���رط الله فيها. قالوا: 
وما ش���رط الله فيه���ا يا أمير 
املؤمن���ني؟ قال: األمر باملعروف 

والنهي عن املنكر«.
إن األمة - وحالها ال يخفى 
عل���ى عاقل أو مهت���م بأمته - 
أحوج ما تكون إلى سلوك سبيل 
وس���ائل  تطويع  في  اإلس���الم 
خلدمة  احلديثة  التكنولوجي���ا 

ه���ذه الدعوة التي كانت س���بب 
خيرية هذه األمة الرائدة.

ث���م إن عصرنا احلال���ي ظهرت فيه 
التواصل واالتصال؛  وس���ائل متعددة في 
فمنها: تطبيقات شبكة اإلنترنت املختلفة، 
على  املطبوعة  اإللكترونية  واملوس���وعات 

أقراص مدمجة »CD«، ومنها أيضاً الهاتف 
اجلوال، وما يش���مله عالم الكمبيوتر من 
)البالتوك، والبريد اإللكتروني، واملنتديات 

والشات، واجلروبات... وغيرها كثير(.
والداعي إلى الله ال ينبغي له بحال من 
األحوال أن ينفصل عن هذا التقدم احلادث 
في وس���ائل الدعوة، فعليه أن يستفيد من 
هذه التقنيات احلديثة؛ ألن التقوقع داخل 

مس���جد أو ناٍد أو مركز ش���باب فحسب 
دون االس���تفادة من الوسائل األخرى ينفق 
كثي���راً م���ن الوقت واجله���د الذي ميكن 
توفيره، ومن هن���ا فقد جاءت هذه املقالة 
لتضع يد الدعاة على كيفية االستفادة من 
هذه التقنيات احلديثة املتوفرة في خدمة 
دعوته���م وحتقي���ق أه����داف رسالته��م 
ْكَمُة َضالَّ���ُة امْلُْؤِمِن؛   َفَحيُْث َوَجَدَها  و »احْلِ

] قضايا دعوية [

احلمد هلل رب العاملن، وصاة وس��امًا على س��يد الدعاة املخلصن العاملن، أْسلم الناس صدرًا، وأزكاهم نفسًا، 
وأحسنهم ُخُلَقًا، وبعد: فإن الدعوة إىل اهلل - تعاىل - هي مهمة ورسالة أشرف اخللق )األنبياء واملرسلن( - عليهم 

الصاة والسام - وهي  سبب خريية أمة احلبيب حممد #.

يف خدمة الدعوة 
وسائل التكنولوجيا الحديثة
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] قضايا دعوية [
ر ذاته وأن يطور من  َفُه���َو أََحقُّ ِبَها« فالداعية مطالَ���ب أن يطوِّ
دعوته ووس���ائلها، ورحم الله الرافعي ح���ني ترجم لهذا املعنى 

بقوله: »إن لم تزد شيئاً على الدنيا: كنت أنت زائداً عليها«.
وأهدافنا من إعداد هذه املقالة الدعوية ما يلي: 

1 - وضع اخلطوط العريضة في كيفية االستفادة الواقعية 
منها.

2 - تثقيف الصف املسلم مبا يلزمه في عصر التكنولوجيا 
املتطورة. 

3 - إثب���ات أن الدي���ن اإلس���المي دين واقع���ي مت��ميز 
متوازن.

4 - شرح كيفية اس���تخدام اإلنترنت واملوسوعات العلمية 
اإللكترونية اس���تخداماً صحيحاً بعي���داً عن االنحراف؛ بحيث 

يسوق إلى احلق، ويدفع إلى التميز والفالح.
وتنبع أمهية هذه الوسائل التكنولوجية احلديثة 

من األسباب اآلتية:
1 - اهتمام غير املسلمني بوسائل االتصال احلديثة؛ لدفع 
الناس إلى حتقيق مكاس���ب مادية بحتة. بينما كان األْولَى ببني 

اإلسالم أن يأخذوا بهذه الوسائل احلديثة.
2 - ألن الوس����ائل التكنولوجية اليوم تتمي����ز بانعدام احملدودية؛ 
فلي����س لها حدود زمانية وال مكانية وال نوعية أو جنس����ية؛ ولذا فهي 
تتخطى كل احلواجز، أضف إلى ذلك س����هولة استخدامها وصيرورتها 

شيئاً عادياً، ليس من الصعب التواصل بها والتعامل معها.
ه أنظار الناس جميعاً إلى هذه الوسائل واهتمامهم  3 - لتوجُّ

وتعلقهم بها.
4 - اخت���الف أنواعها، وأش���كالها )فمنها الصوتي، ومنها 
الصوري، ومنه���ا الفيديو، ومنها الرس���ائل...(، وهو ما يدعم 

أهميتها.
5 - أنها تصل إلى املاليني في ك�افة أنحاء الع�الم، وهو ما 
ن الداعية من الوصول إلى الناس بسهولة وبدون تضييقات  ميكِّ

معيَّنة.
إن الداعية – على ضوء ما سبق -  مطالَب بتطوير وسائله 
الدعوية حسب العصر مبا يتناسب مع الشريعة الغراء، كما أنه 
من الضروري أن نوضح أنَّ اإلسالم لم يحدد لنا خريطة طريق 
دعوية محددة نس���ير عليها ال ميك���ن أن نتجاوزها وأن نبتكر 
فيها أو جندد في رحابها، بل ترك لنا مس���احة كبيرة لالبتكار 
ووضع لنا قاعدة ثابتة في السير على منهج الدين، بدون إفراط 
���َك ِباْل�ِحْكَمِة {  وال تفريط. قال - تعالى -: }اْدُع إَلى َس���ِبيِل َرِبّ
]النحل: ١٢٥[، واحلكمة: هي وضع الش���يء املناسب في املكان 

والزمان والشخص املناسب.
ومن هنا فقد لزم لكل داعية أن يخرج من صومعته ومن تقوقعه 

حول الوسائل القدمية ذاتها، والناس ينتظرون اجلديد اجلذاب.
وس��ائل التكنولوجيا احلديثة ميكن استخدامها 

يف الدعوة إىل اهلل، تعاىل:
لقد تعددت الوسائل الدعوية، في العصر احلالي، فلم يعد 
املس���جد فقط أو الشريط اإلسالمي أو الكتاب والكتيبات هي 
الوس���يلة الدعوية للدعاة إلى الله - مع عدم التقليل من شأن  
هذه الوسائل وأهميتها الدعوية - بل تطورت الوسائل وتعددت 

في زمن العالم املفتوح، والقرية الصغيرة.
والهدف هنا ليس حصراً لعدد من الوسائل اجلديدة بقدر 
ما هو تنبيه إليها وإلى طريقة استخدامها دعوياً ليكون الداعية 

متواصاًل مع املجتمع الذي يعيش فيه.
أوالً: الفي���س ب���وك »Facebook«:  وهو موقع اجتماعي 
ش���هير يدخل عليه حوالي 250 مليون إنس���ان على مس���توى 
العالم، وهو ما يؤكد أهميته ورواجه الواقعي، ومن خالله ميكن 
التواصل مع أي إنسان في أي مكان وزمان، ومن هنا فقد انتبه 
إليه دعاة ُكثُر في زماننا، ومت عمل صفحات شخصية لهم عليه 
ملخاطبة جماهيرهم ونش���ر الدين والدعوة داخل العالم العربي 

وخارجه، وبالنسبة لتطويعه دعوياً فإنه ميكن القيام باآلتي:
1 - عمل مجموعات »GROUPS« تدعو إلى احلث على 

الفضيلة ونشرها بني الناس.
2 - مراسلة جميع أصحاب الصفحات املوجودة لديك مبا 

تريد توصيله من قيم وأخالق وغيرها من أعمال فاضلة.
3 - التواص���ل م���ع غير املس���لمني لدعوتهم إل���ى الدين 
اإلسالمي العظيم؛ وذلك بإتقان لغة املخاطب، وتوضيح صورة 

اإلسالم الصحيحة التي شوهها الغرب عبر إعالمهم. 
4 - محاربة املجموعات التي تقوم بتش���ويه صورة اإلسالم 
والضغط عل���ى موقع الفيس بوك إلغالقه���ا، وهذا ما حدث 

بالفعل مراراً وتكراراً.
ثانياً: التويتر »TWITTER«: هو أحد املواقع التي تقدم 
خدمات مجانية للتواصل االجتماعي والتدوين املصغر، ويسمح 
للمس���تخدمني بإرس���ال أهم اللحظات في حياتهم في ش���كل 
تدوين���ات نصية ال تزيد عن 140 حرف إلى موقع تويتر؛ وذلك 
من خالل خدمة الرس���ائل النصية القصيرة، برامج التراس���ل 

الفوري، أو البريد اإللكتروني. 
ثالثاً: يوتيوب نق���ي )YOUTUPE(: )موق���ع فيديوهات( 
إس���المي محترم، ميد يومياً بكل جدي���د. وهو موقع قام به بعض 
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الش���باب الس���عوديني يقوم بعرض لقطات الفيدي���و اخلالية من 
احملت���وى املخالف ملبادئ الدين اإلس���المي، م���ن موقع »يوتيوب« 
 www.naqatube.com ،الش���هير، املختلط فيه احلابل بالنابل
وفي تصوري أنه أحد الوس���ائل املهمة جداً لتوصيل اإلس���الم إلى 
املس���لمني - خاصة - عبره من خالل املقاطع اإلسالمية )املرئية، 

والصوتية(.
رابعاً: اإلميي����الت )E:mails( ومجموع����ات البريد اإللكتروني 

 Hotmail - Yahoo -(
maktoob - Gmail( الت����ي 

ميكن من خاللها: 
1 - نشر فكرة إسالمية 
معينة، أو إرسال رسالة مؤثرة 
تصحح مفهوماً أو تدعو إلى 

ُخلٍُق فاضٍل.
بفض���ل  التذك���رة   -  2
املناس���بات اإلس���المية في 
وقته���ا والدع���وة إلى العمل 
الصالح فيه���ا: ومثال ذلك: 
دعوة من لديك على بريدك 
اإلثنني  إلى صي���ام  اخلاص 
صدقة  إلى  أو  واخلمي���س، 

جارية أو قراءة القرآن.
3 - املش���اركة في أعمال خير، أو أعمال اجتماعية تخدم 
املجتمعات اإلس���المية: من خالل التعاون اإليجابي على القيام 

بها ودعوة رجال األعمال للمشاركة فيها.
4 - ميكن مراس���لة ش���خصيات معروفة ملس���اعدتك في 
توصي���ل فكرة أو مفهوم حتب ترويجه، ول���ن تعدم فائدة منهم 

بإذن الله، تعالى.
5 - وأحب أن أضيف هنا: أن لإلمييالت س���لبيات: كنشر 
صور ودعاية وإعالن���ات غير محترمة، وهو ما يحفزنا لتطويع 

هذه الوسيلة بصورة صحيحة.
خامس��اً: امل��واق��ع )بشكل مباش���ر sites(: بشرط نشر 
عن�����وان املوق��ع والدعاي���ة الق��وية له، وق���د رأي��ت ع��دداً 
من م��واقع املش���ايخ امل��عاص�رين، وق�����د ازداد عدد الزائرين 
واملتابع���ني واملتصفح���ني لديهم، وهو ما يُظِهر لن���ا جلياً األثر 
الفع��ال لوس���يلة اإلنت��رنت وم��واق���ع الدع��وة اجلذابة على 

شبكة اإلنترنت.
سادس���اً: املدونات )bloggers(: الت���ي ميكن من خاللها 

القيام باآلتي:
1 - توصيل رس���الة املدون إلى متصفحي مدونته وتوجيه 

أفكارهم نحو الصالح.
2 - ميك���ن من خاللها نش���ر مواعظ ومق���االت وأخبار 

وحتليالت.
3 - مواكبة األحداث اجلارية ونش���ر فكرته وتعليقاته على 

األحداث؛ وهو ما يجعلها أكثر فعالية وواقعية.
سابعاً: البرامج اخلدمية 
)امل���ؤذن،   )programes(
واإلمساكية،  القبلة،  وحتديد 
واألذكار(: الت���ي ميك���ن من 

خاللها عمل اآلتي: 
أجه���زة  أس���لمة   -  1
الكمبيوتر اخلاصة باآلخرين، 

وأسلمة صاحبها.
2 - الدعوة إلى احلفاظ 
وقتها،  ف���ي  الص���الة  على 
لصاحب  مبواقيتها  والتذكير 
يجعله  ما  وه���و  الكمبيوتر، 
يقطع عمل���ه ألداء الصالة، 

كحملة )إلى صالتي(.
3 - ترطي���ب اللس���ان 
بذك���ر الله بني احلني واآلخر. ويكفي أنه قد يصرف اإلنس���ان 
عن الدخول على مواقع غير محترمة بسبب ما يظهر أمامه من 

أذكار وأدعية كوسيلة ردع له.
 mobile ثامن���اً: نظ���ام التقنيات الالس���لكية )اجل���وال
وتطبيقاته(: وم���ن بني تطبيقاته غير برام���ج القرآن واألذكار 
والبرامج اإلس���المية، فإن هناك تقني���ة البلوتوث والوايرلس، 
اللتني ميكن اس���تخدامهما في نقل املقاط���ع الصوتية واملرئية 

الدعوية لآلخرين.
تاس���عاً: رس���ائل SMS: وحتتاج إلى مؤسس���ة إسالمية 
تتخصص في هذا املجال، وتخاطب كافة الش���رائح بالرسائل 
التي تناس���بها )اجتماعياً وفكرياً وعليماً وطبياً ورياضياً( وغير 
ذلك؛ فمثاًل: »رسائ���ل تذك���رة بالصي���ام، ورسائ���ل أخالقية 
أو تربوية، وميكن أن تكون هذه الرسائل عبر القنوات الفضائية 

أو البريد اإللكتروني أو الهاتف اجلوال«.
عاشراً: الكتب اإللكترونية )E:BOOKS(: التي يستطيع 
من خاللها مرس���لُها ومس���تخدمها توصيل معلومات إسالمية 
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وتصحيح أفكار. وميكن أيضاً مس���اعدة طلبة العلم الش���رعي 
بهذه الكتب اإللكترونية.

 :)C D( )DVD( احلادي عش���ر: األق���راص املدمج���ة
وهي وس���يلة تكنول��وجية ميكن جعلها وسيلة لنشر الصوتيات 
اإلس���المية والفي��دي���و، وميك��ن مبا يتناس���ب م���ع العصر 
احلالي نش���ر ه���ذه الص��وتيات عل���ى  MP4، و MP3 التي 
َكثُر استخدامها لدى الشباب وس���ائقي الس��يارات، فبدالً من 
أن يكون وسيلة لنش�����ر أغني��ة داع���رة، نُسِمعه صوتاً جمياًل 

لداعية أو للقرآن الكرمي.
الثاني عش����ر: قناة فضائية إس����المية تخاط����ب - مثاًل - 
ر تعداده بنحو مليار ونصف مليار(  الش����عب الصيني )الذي يقدَّ
فت طاقة قناة فضائية إسالمية بهذه اللغة  ولنا أن نتخيل لو وظِّ

كم ست��در من فوائد دعوية على اإلسالم واملسلمني.
الثالث عشر: محرك البحث »حالل«: وهو أول محرك بحث 
»إسالمي« يحمل اسم »ImHalal« وهو محرك يساعد الباحث 
على الدخول على ما يريد من املواقع اإلسالمية، مع حذف كل 

ما ميس الشرف والعرض ويثير الشهوات والغرائز.
وحت���ى أؤكد لك أخي القارئ الكرمي فوائد هذه الوس���ائل 
التكنولوجية، دعني أرصد لك أهم حمالت الدعوة والتغيير عبر 

التكنولوجيا العصرية على سبيل اإلجمال، ومنها:
1 - حملة كلمني فجراً )CALL ME DAWN(: وهي حملة 

كبيرة إليقاظ أكبر عدد من املسلمني لصالة الفجر في جماعة.
2 - حملة ال للتحرش )NO HARSSEMENT(: وهي 

حملة أخالقية متميزة.
3 - حمل���ة )هتقدر تغمض عني���ك YOU CAN(: وهي 

دعوة لغض البصر عن احلرام. 
 HELP( وفلس����طني  غ�����زة  نص�����رة  حمل�����ة   -  4

.)GAZA
5 - حمالت نصرة الرس���ول، التي زادت من حب الرسول 

في القلوب.
6 - حمالت احلجاب. 

7 - حمل���ة ض���د البنطلون الس���اقط )فعل الش���واذ في 
أوروبا(.

8 - حمالت املقاومة اإللكترونية، ضد األخالق الفاس���دة 
لإلعالم.

 NO( والتعذي���ب  التزوي���ر  ض���د  حم���الت   -  9
.)TOURMENT

أهم النتائج والتوصيات: 

1 - الداعية مطالَب بتطوير نفسه دائماً تكنولوجياً ليجيد 
توصيل رس���الته إلى اآلخرين؛ فلم يعد ينفع أن ينتظر الداعية 
في مس���جده ليأتي���ه الناس فيبلغهم دعوة ربه���م، بل صار من 
الالزم أن يتوجه هو إليهم بأي وس���يلة يستطيعها وتتوفر لديه؛ 

إذ إننا أصبحنا في عالم السرعة. 
2 - وس���ائل دعوة اإلسالم غير محدودة، بل تقبل التطوير 

واالبتكار مبا ال يتنافى مع الشريعة الغراء.
3 - يجب تس���خير وتطويع ما توفر من وسائل التكنولوجيا 
احلديثة في الدع���وة إلى الله، تعالى. وتع���د من الضروريات 

الدعوية اليوم.
4 - يلزم االهتمام بجيل الشباب في كل هذه الوسائل السابق 
ذكرها؛ وال سيما أننا نرى أحوال شباب األمة، وحالة التيه التي 
يعيشون فيها؛ فهم يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم ويدلهم على 

الطريق الصحيح، بدالً من طريقهم الذي يتنكبون.
5 - من املهم للغاية إذا أردنا تطويع كل الوسائل التكنولوجية 
في الدعوة، أن نوحد اجلهود، وأن نقوم بعمل مؤسس���ي كهيئة 
عاملية تأخذ في حسبانها تأسيس جهد وعمل جماعي مؤسسي 
لتطويع هذه الوس���ائل واملتابعة مع املدعوين، ونضيف إلى ذلك 
أن يك���ون هناك دعم م���ادي كبير للقيام ب���كل هذه اخلدمات 

الدعوية.
6 - تأس���يس معهد عاملي للدعاة )له فروع على مس���توى 
العالم( يختص بتطوير أداء الداعية، وإكسابه املهارات الالزمة، 
وتدريبه على إتقان التعامل مع الوس���ائل التقنية املش���ار إليها 

سالفاً. 
7 - إنش���اء مؤسسة ربحية تختص بإدارة احلمالت الدعوية 
على مستوى الدول، كلٌّ حسب قضاياه من خالل رسائل ال� sms؛ 

بحيث نضمن استمرارية احلملة بشكل مؤسسي. 
8 - توفير دورات تدريبية للدعاة لتعليمهم لغات الش���عوب 
األخ���رى، وخاصة اإلجنليزية؛ إذ يعان���ي كثير من الدعاة ممن 
يس���افرون في بعثات إل���ى بلدان أوروبا وأمري���كا من صعوبة 

التواصل مع أبناء هذه املجتمعات بسبب حاجز اللغة. 
9 - توصية للجهات املعنية والرسمية بتسهيل عمل الدعاة 

واالستفادة من التقنيات املتوافرة دون تضييق. 
والله أس���أل أن يس���تخدمنا في نصرة لدينه ودعوته، وأن 
يجعلنا س���بباً في هداية اآلخرين، وأن يحشرنا في زمرة سيد 
الدع���اة العاملني، وإلى لقاء قادم م���ع طريق جديدة من طرق 

الدعوة إلى الله، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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عب��د العزيز مصطفى الش��امي
omarez1973@hotmail.com

اجملددون... مكانتهم وفضلهم:
اعتاد الناس أّياً كانت اجتاهاته���م ومذاهبهم وطرقهم أن يُثنوا على أولئك الذين ينجحون 
وينج���زون ويبدع���ون، وال يزال الناس يتحدثون كثيراً عن عوامل جناح فالن، وعن س���ر إبداع 

] قضايا دعوية [

 أئمة وجمددون

 مما ال شك فيه أن األمم والشعوب واحلضارات إمنا قامت واعتمدت – بعد توفيق اهلل تبارك وتعاىل - على سواعد 
رجال خملصن، َفِقهوا معىن احلياة، وعاشوا ألهداف عظيمة، واختذوا من أعمارهم مطيَّة لإلصاح الشامل القائم على 
س��نن الش��رع املعظ��م، فما َثم إصاح إال من هذا الطري��ق؛ فكان هؤالء هم حائط الص��د األول واألخري يف محاية دين 

األمة، والذبِّ عن كتاب اهلل وُسنة النيب #، فضًا عن نشرمها وتعليمهما للناس.

فكانوا قادة في العلم والعمل، 

والتربية والتزكية، والبناء والعمران. 

وصاروا  الهداية،  مش���اعل  حملوا 

منائر للرشاد، اقتدت بهم األجيال، 

وانطلقوا  اآلم���ال،  به���م  وتعلقت 

باألمة يقطع���ون الفيافي والقفار، 

ويقمعون  الب���دع،  منابع  ويجففون 

البهتان، يحاول���ون الوصول باألمة 

إلى الطري���ق القومي، الذي يضمن 

لس���الكه – بإذن ربه - سعادة في 

الدنيا، وس���كينة النف���س، ومحبة 

ورشاداً،  وهداية  اخللق،  قلوب  في 

وراحة يوم العرض، وملا ال؟ وقد قال 

الله امللك اجلليل: }َمْن َعِمَل َصاِل�حًا 

ن َذَك����ٍر َأْو ُأنَثى َوُهَو ُمْؤِم����ٌن َفَلُنْحِيَينَُّه  ِمّ
َبًة َوَلَنْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهم ِبَأْحَسِن َما  َحَياًة َطِيّ

َكاُنوا َيْعَمُلوَن{ ]النحل: ٩٧[.
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فالن؛ فترى األدب���اء يعتنون كثيراً باحلديث عن س���يرة فالن 
وفالن م���ن األدباء الذين ماتوا وحتولوا إل���ى رفات، ويتحدث 
املؤرخون والساسة أيضاً عن أولئك الناجحني ويقرؤون ِسَيرهم 
لينهلوا منها معالم يقتفونها، ويس���يرون ف���ي إثرها، وال يزال 
املصلح���ون واملجددون والدعاة يحظون بعناية أهل العلم، وأهل 
الفكر والتوجيه؛ دراسًة ألسباب النجاح، وحتلياًل لعوامل النبوغ 
واالرتقاء، وهم يس���تحقون ذلك بال ش���ك؛ إذ إن قمة النجاح 
وغاي���ة اإلبداع هو ما حققه أنبياء الله، صلوات الله وس���المه 
عليه���م. واملجددون تََبع لهم ف���ي منهجهم ودعوتهم وحمل راية 

البالغ واإلصالح من بعدهم. 
إن السائرين إلى الله اليوم أحوج إلى دراسة ِسَير املجددين، 
وطريقة دعوتهم، وكيف حققوا مقاصدهم وجنحوا فيما يسعون 
إليه؟ إنهم أَْولى بأن يُعتنى بِس���َيرهم؛ ألنهم في قمة البش���رية 

– بعد األنبياء والرسل - من حيث النجاُح واإلبداُع واإلجناُز.
أواًل: معىن التجديد لغًة:  

د  د الشيَء، وجتدَّ  التجديد في أصله اللُّغوي: مأخوذ من جدَّ
الشيءُ، إذا صيَّره جديداً أو صار جديداً. 

والتجديُد فيه طلٌب واس���تدعاءٌ؛ إذ الت���اء للطلب، فيكون 
ِته بالسعي والتوسل إلى ما يجعله  جتديد الشيِء يعني طلب ِجدَّ
جديداً. واجلديد نقيض اخَللَ���ق والِبلى، وضد القدمي مبعنييه 
)الق���دمي زماناً، والقدمي بقاًء، وهو التق���ادم(، فيُقال: بَِلي بيت 
فالن ثم أَجدَّ بيتاً ِمْن َش���ْعر... ويُقال لليل والنهار: اجلديدان؛ 

ألنهما ال يبليان أبداً)1(.
ومن معاني التجديد في أص���ل اللُّغة: التعظيم واإلجالل، 
َن���ا{ ]اجلن: ٣[؛ أي:  ومنه قوله - تعال���ى -: }َوَأنَُّه َتَعاَلى َجدُّ َرِبّ
عظمته وجالله وغناه. ومن معانيه كذلك الوس���طية، ويقولون: 
ة الطريق؛ أي: س���واء الطريق ووسطه. ومن هنا ندرك أنَّ  جادَّ
التجدي���د ال يعني بحال اإلتيان بجدي���د منقطع عما كان عليه 

األمر أوالً، ولكن يعني: 
د قد كان في أول األمر موجوداً وقائماً،  - أنَّ الشيء املجدَّ

وللناس به عهٌد. 
- وأنَّ هذا الش���يء أتت عليه األيام، فأصابه الِبلَى وصار 

قدمياً َخِلقاً. 
- وأنَّ ذلك الشيء قد أُعيد إلى مثل احلالة األولى التي كان 

عليها قبل أْن يبلى َويَْخلَق)2(.

��� لسان العرب: �/���.
ط/�،  الكويت،  الدعوة،  دار  الدِّين،  جتديد  مفهوم  سعيد:  محمد  بسطامي  انظر:   ���

�405هـ، �984م، ص �4 - �5.

فالتجديد إذاً ال يس����تلزم إقامة ش����يء جديد على أنقاض 
القدمي، وال يعني رفض القدمي كله بحسبان نفود صالحه، وأنه 
صار س����لباً غير نافع يجب إلغاؤه واإلتيان بجديد مغاير منقطع 
عنه أصاًل ووصفاً؛ فحقيقة التجديد: هي إعادة األمر إلى ما كان 
علي����ه أوالً، وهو نوع من اإلجالل لذلك األمر والتعظيم له، على 

خالف ما يعتقده كثير من سامعي هذا املصطلح وُمْطِلقيه. 
ثاني��ًا: مع��ىن التجدي��د ش��رعًا، وممارس��ة العلماء 

للتجديد مبفهومه الشرعي:
اكتس���ب التجديد ش���رعيته من وروده في احلديث النبوي 
الشريف َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ – رضي الله عنه - َعْن َرُسوِل اللَِّه # 
ٍة َمْن  ِة َعلَى َرأِْس ُكلِّ ِمائَِة َس���نَ أنه َقاَل: »ِإنَّ اللََّه يَبَْعُث ِلَهِذِه األُمَّ

ُد لََها ِدينََها«)3(. يَُجدِّ
ولقد كانت ممارسة العلماء للتجديد عبر التاريخ على َوْفِق 
هذا املفهوم، ولعلنا نستدعي هنا مقولة اإلمام مالك: »لن يَصلُح 
آخ���ر هذه األم�ة إال مبا صل�ح بها أولها، وما لم يكن يومها ديناً 
ال يكون اليوم ديناً«)4(، وهذا هو املسار الصحيح لعملية التجديد 

والنهوض باألمة عند أئمة السلف. 
وإذا أردنا أن نس���تعرض أدوار املجددين في تاريخ اإلسالم 
لطال بنا املقام، كدور التابعي اجلليل احلسن البصري - رحمه 
الل���ه - في جتديد الش���عور الديني لدى عام���ة الناس، ودور 
اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - في جتديد 
السياسية الشرعية في اإلسالم، ودور اإلمام الشافعي - رحمه 
الله - في جتديد املنهج العلمي في باب االجتهاد واالس���تدالل، 
ودور اإلم���ام ابن تيمي���ة - رحمه الله - ف���ي جتديد التصور 
السلفي األصيل ونقد التصورات الفلسفية والكالمية املنحرفة، 
ودور اإلم���ام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - في جتديد 
حقيقة التوحيد ومحاربة الش���رك اخلرافة، وهكذا في سلسلة 

��� أبو داود ���4�9، وصححه األلباني.
��4 الشفا للقاضي عياض: �/98 - 99.

] قضايا دعوية [

إن الس��ائرين إىل اهلل الي��وم أح��وج 
إىل دراس��ة ِسَير اجملددين، وطريقة 
دعوته��م، وكيف حقق��وا مقاصدهم 
وجنحوا فيما يسعون إليه؟ إنهم أَْوىل 

بأن ُيعتنى بِسَيرهم
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من أهل العلم الذين مارس���وا التجديد مبفهومه الشرعي، مع 
مراعاة كل واحٍد منهم حاجة الزمان واملكان.

ولبيان املعنى الش���رعي ينبغي علين���ا نعرض لبعض أقول 
العلماء عن التجديد واملجددين:

 يقول شيخ اإلس���الم ابن تيمية - رحمه الله -: »التجديد 
إمنا يكون بعد الدروس؛ وذاك هو غربة اإلسالم«)1(.

وق���ال في موضع آخر: »... ويُحَيى فيه ش���عار املس���لمني 
وأحوال املؤمنني واملجاهدين؛ حتى يكون ش���بيهاً بالس���ابقني 
األولني من املهاجرين واألنصار؛ فمن قام في هذا الوقت بذلك 
كان من التابعني لهم بإحس���ان، الذين رضي الله عنهم ورضوا 
عنه وأعد لهم جنات جتري من حتتها األنهار خالدين فيها أبداً 

ذلك الفوز العظيم«)2(.
وعن املجددين يقول ابن القيم - رحمه الله - : »هم غرس 
الله الذين ال يزال يغرسهم في دينه، وهم الذين قال فيهم علي 
ب���ن أبي طالب - رضي الله عنه -: ل���ن تخلو األرض من قائم 

لله بحجته«)3(.
 ويق���ول العلقمي - رحمه الله - في معنى التجديد: »معنى 
���نَّة، واألمر  التجدي���د إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسُّ
مبقتضاهما، وإماتة ما ظهر من البدع واحملدثات«. وقيل معناه: 
نَّة من البدعة، وإكثار العلم ونصرة أهله، وكسر أهل  »تبيني السُّ

البدعة«)4(.
قال احلاكم - رحمه الله - : »س���معت أبا الوليد حسان بن 
محمد الفقيه يقول غير مرة: سمعت شيخاً من أهل العلم يقول 
ألبي العباس بن س���ريج: أبشر أيها القاضي! فإنَّ الله َمنَّ على 
املسلمني بعمر بن عبد العزيز على رأس املائة، فأظهر كل ُسنَّة 

وأمات كل بدعة«)5(.
د: كل من  وق���ال أبو األعلى املودودي - رحمه الله -: »املجدِّ
د َحبْلَه بعد انتقاضه...  أحيا معالم الدين بعد طموس���ها، وجدَّ
والتجدي���د في حقيقته: تنقية اإلس���الم من كل جزٍء من أجزاء 
اجلاهلي���ة، ثم العمل عل���ى إحيائه خالصاً محض���اً على َقْدر 

اإلمكان«)6(.
���ا: هو محاولة   وق���ال القرضاوي: »إن التجديد لش���يء مَّ
العودة به إلى ما كان عليه يوم نشأ وظهر؛ بحيث يبدو مع ِقَدمه 

��� مجموع الفتاوى: �96/�8 - �97 .
��� مجموع الفتاوى: 4�0/�8.

��� إعالم املوقعني: 4/���.
��4 عون املعبود شرح سنن أبي داود: ��/��9.

��5  توالي التأسيس البن حجر، ص 49.
��6 أبو األعلى املودودي، املوجز في تاريخ جتديد الدين، ص ��.

كأنه جديد، وذلك بتقوية م����ا َوِه��َى من��ه، وترمي��م ما بَِل��ي، 
وَرتْ��ق ما انفتق، حتى يعود أقرب ما يكون إلى صورته األولى... 
فالتجدي���د ليس معن���اه تغيير طبيعة القدمي، أو االس���تعاضة 
عنه بشيء آخر مس���تحَدث مبتكر، فهذا ليس من التجديد في 

شيء«)7(.
ين بعد طموس���ها، وجتديد  فالتجديد إذاً: إحياء معالم الدِّ
ين، وإمنا كان ملعامله،  حبله بعد انتقاضه. والطموس لم يكن للدِّ
وال يري���د املودودي بالطموس انته���اءه بالكلية من قلوب الناس 
وحياتهم، ولكن أراد به عدم ظهوره في جوانبه كله��ا. كم��ا أنه 
- رحم���ه الله - لم يُلِصْق االنتق���اض بالدين، بل ألصقه بحبل 
ين وس���يلة التمسك به، من شعائر، ومشاعر،  ين، وحبل الدِّ الدِّ
ونُُس���ك، وارتباط الوجدان باملش���اهدة، واملراقب���ة، والصدق، 
هاً بالنفس، وتوجيهاً  والتوكل، واستمس���اك العروة الوثقى، توجُّ

بالدعوة. 
ثالثًا: التجديد... حقائق دامغة:

إن التجديد في مراد العلماء يصدق في أمور: 
أولها: إحياء ما اندرس من العلم والعمل. 

ة عند غياب األمر  ���نَّ وثانيها: األمر مبقتضى الكتاب والسُّ
بهما، أو التساهل في االستمساك مبقتضاهما. 

���نَّة ومتييزها ع���ن البدعة إذا اختلطتا  وثالثها: تبيني السُّ
ومتازجت���ا، فلو لم يقَو الناس أو يقت���دروا على التمييز بينهما 

بهة.  ت الشُّ ن اجلهل وتفشَّ لتمكَّ
ورابعها: إماتة ما ظهر من البدع واحملدثات، بنش���ر العلم 
والدعوة به وإكثاره، ونصرة أهله، وكسر أهل البدع واحملِدثني. 
ين بعد ما أصابها الطموس، بعوامل  وخامسها: إحياء معالم الدِّ
القس���وة وطول األمد، كما أصيب أهل الكتاب بهما، وقد أخبر الله 
عنهم في قول���ه - تبارك وتعالى -: }َأَلْم َيْأِن ِللَِّذيَن آَمُنوا َأن َتْخَش����َع 
ُقُلوُبُهْم ِلِذْكِر اللَِّه َوَما َنَزَل ِمَن اْل�َحِقّ َوال َيُكوُنوا َكالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمن َقْبُل 

ْنُهْم َفاِسُقوَن{ ]احلديد: ١٦[. َفَطاَل َعَلْيِهُم اأَلَمُد َفَقَسْت ُقُلوُبُهْم َوَكِثيٌر ِمّ
ين وتوثيقه في وس����ائله ووسائطه  وسادس����ها: ربط حبل الدِّ
التعبدية واخُللُقية والوجدانية، إذا أوش����ك أْن يُنتَقض، استمساكاً 
ين الوثقى، وحفاظاً على أسبابه املثلى، التزاماً وثباتاً.  بعروة الدِّ

وهذا كله هو ما فعل���ه الذين أخبر عنهم النبي الكرمي # 
ف���ي اخلبر الصحيح؛ فَعْن أَِب���ي ُهَريَْرةَ - رضي الله عنه - َعْن 
ِة َعلَى َرأِْس ُكلِّ  َرُسوِل اللَِّه # أنه َقاَل: »ِإنَّ اللََّه يَبَْعُث ِلَهِذِه األُمَّ

ُد لََها ِدينََها«)8(. ِمائَِة َسنٍَة َمْن يَُجدِّ

��7 يوسف القرضاوي، من أجل صحوة راشدة، ص �8. 
��8 أبو داود ���4�9، وصححه األلباني.
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وذل���ك كله هو مقصود املصطفى # حني ينبه على حرص 
النب���وة على إصالح الذات، وتنقية القل���ب، وتزكية النفس من 
رواس���ب طول األمد، وتراخي الرب���اط اإلمياني في قوله #: 
ُد ِإمَيانَنَا؟ َقاَل:  دِّ ُدوا ِإمَيانَُكْم« ِقيَل: يَا َرُسوَل اللَِّه! َوَكيَْف جُنَ »َجدِّ

»أَْكِثُروا ِمْن َقْوِل ال ِإلََه ِإال اللَُّه«)1(.
واملراد من ذلك أن التجديد هو: جهود الطائفة القائمة على 
ين الوثقى، وإبقاء شعائره وشرائعه  احلق لالستمساك بعروة الدِّ
صافي���ة نقية دون تغبُّر أو تغيُّر بجهود الطائفة الظاهرة باحلق 
على احلق كم���ا في حديث ثَْوبَاَن - رضي الله عنه - َقال:َ َقاَل 
قِّ  ِت�ي َظاِهِريَن َعلَ�ى احْلَ َرُسوُل اللَِّه #: »ال تََزاُل َطاِئَف�ٌة ِمْن أُمَّ

ُهْم َمْن َخَذلَُهْم َحتَّى يَْأِتَي أَْمُر اللَِّه َوُهْم َكَذِلَك«)2(. ال يَُضرُّ
والظاهر أن عدم حتديد املقص����ود بالرأس في قوله #: »ِإنَّ 
ُد لََها ِدينََها«،  ٍة َمْن يَُجدِّ ِة َعلَى َرأِْس ُكلِّ ِمائَِة َس����نَ اللََّه يَبَْعُث ِلَهِذِه األُمَّ
د يظهر كلما دعت احلاجة إليه لبُعد الناس عن  ُقِص����د منه أن املجدِّ
عهد النبوة، أو لبُعدهم عن عصر املجدد السابق، وهذا ينسجم مع 
األحداث التاريخية كلها ومع حكمة هذه الش����ريعة التي تأتي َوْف��َق 
ما تقضية األس����باب غير مقيدة بفت����رات معيَّنة، كما أن األحداث 
النازلة باملس����لمني في دينهم ودنياهم - وهي التي يفتقرون خاللها 
إلى ذلك املجدد - غير متوقفة على زمن محدد، ثم إن هذا املجدد 
قد ال تظهر آثاره التجديدية في حياته بل تظهر في األجيال التالية. 

كل هذا يجعل التحديد الذي في احلديث مرناً إلى حد بعيد.
واختلف العلماء هل من ش���رط املج���دد أن يكون فرداً، أم 
يطلَق على الفرد واجلماعة، واختار الس���يوطي أن املقصود به 

فرد، ونسب هذا الرأي للجمهور، فقال:
ف���ك���ون���ه ف��������رداً ه����و امل���ش���ه���وُر 

ق���د ن��ط��ق احل���دي���ث واجل���م���ه���وُر 
واختار آخرون العموم، منهم احلافظ بن حجر وابن األثير 
والذهبي واملناوي وغيرهم، واستدلوا باحلديث املشهور »ال تََزاُل 
ُهْم َمْن َخَذلَُهْم َحتَّى  قِّ ال يَُضرُّ ِتي َظاِهِريَن َعلَى احْلَ َطاِئَفٌة ِمْن أُمَّ
يَْأِتَي أَْمُر اللَِّه َوُهْم َكَذِلَك«)3(. قال البخاري: وهم أهل العلم. وقال 
اب���ن املديني هم أهل احلديث. وقال اإلمام النووي: »يحتمل أن 
هذه الطائفة مفرقة بني أنواع املؤمنني، منهم شجعان مقاتلون، 
اد... وال يلزم أن يكونوا  ثون، ومنهم زهَّ ومنهم فقهاء، ومنهم محدِّ

مجتمعني، بل قد يكونوا متفرقني في أقطار األرض«)4(.

��� أحمد ��8695، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ��87/�0: رواه أحمد والطبراني 
ورجال أحمد ثقات، وضعفه األلباني.

��� متفق عليه.

��� متفق عليه.
��4 شرح النووي على مسلم، كتاب اإلمارة: ���/�66.

والذي ال شك فيه وال ارتياب أنه يستحيل أن يكون املجدد 
���نة من علمائها، ومن أه���ل الفضل والتقوى  من غير أهل السُّ
فيهم، وقد يكون لهذه الطائفة رؤوس ميتازون بالعلم الواس���ع، 
والعمل النافع، في بلد أو بلدان، فرداً أو أفراداً؛ فهؤالء لهم من 

التجديد أوفر نصيب.
والراجح أن ال ينحصر التجديد في ش���خص واحد؛ وذلك 

لألسباب التالية:
1 - اتس���اع مجاالت االنحراف، وتعدد ط�رقه وأسب��ابه: 

وهو ما يقصر عنه جهد فرد واحد من الناس.
2 - اتساع رقعة األمة وانتشارها: وهو ما يتعذر أن يغطيه 

فرد واحد من الناس.
3 - أن املولى - عز وجل - لم يجعل قضية األمر باملعروف 
والنه���ي عن املنك���ر والتفقه ف���ي الدين منوط���اً باألفراد، بل 

ٍة ُأْخِرَجْت  باجلماعات، فق���ال - عز من قائل -: }ُكنُتْم َخْي���َر ُأمَّ
ِللنَّاِس َتْأُم���ُروَن ِباْل�َمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْل�ُمنَك���ِر َوُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه{ ]آل 
���ٌة َيْدُعوَن إَلى  نُكْم ُأمَّ عم���ران: ١١٠[، وقال - تعال���ى -: }َوْلَتُكن ِمّ
اْل�َخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباملَْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْل�ُمنَكِر َوُأْوَلِئَك ُهُم اْل�ُمْفِلُحوَن{ 
]آل عمران: ١٠٤[ . وقال - تبارك وتعالى -: }َوَما َكاَن اْل�ُمْؤِمُنوَن 
يِن  ُه���وا ِفي الِدّ ْنُه���ْم َطاِئَفٌة ِلَّيَتَفقَّ ًة َفَلْوال َنَف���َر ِمن ُكِلّ ِفْرَقٍة ِمّ ِلَينِف���ُروا َكافَّ

َوِلُينِذُروا َقْوَمُهْم إَذا َرَجُعوا إَلْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَن{ ]التوبة: ١٢٢[. 
4 - أن الصف����ات احملتاج إليها ف����ي التجديد ال تنحصر في 
ن����وع من أنواع اخلير، ويتعذر اجتماعها كلها في ش����خص واحد، 
قها في عدد من علماء األمة وفضالئها. قال ابن  ب����ل األقرب تفرُّ
األثير م����ا ملخصه: ال يلزم أن يكون الرس����ول # أراد باملبعوث 
الفقهاء خاصة فإن انتفاع األمة بالفقهاء، وإن كان نفعاً عاّماً في 
أمور الدنيا والدين، إال أن انتفاعهم بغيرهم أيضاً كثير مثل أولي 
األمر، وأصحاب احلديث، والقراء والوعاظ، والزهاد؛ فإن كل قوم 
ينفعون بفن ال ينفع ب����ه اآلخر؛ إذ األصل في حفظ الدين حفظ 

عن اجملددين يقول ابن القيم - رحمه 
ي��زال  ال  الذي��ن  اهلل  غ��رس  »ه��م   :  - اهلل 
يغرسهم يف دينه، وهم الذين قال فيهم 
عل��ي بن أبي طال��ب - رضي اهلل عنه -: لن 

تخلو األرض من قائم هلل بحجته.



31العدد 30278 العدد 278 31العدد 30278 العدد 278

قانون السياس����ة، وبث العدل والتناصف الذي به حتقن الدماء، 
ويتمكن من إقامة قوانني الش����رع، وه����ذا من وظيفة أولي األمر، 
وأصحاب احلديث ينفعون بضبط األحاديث التي هي أدلة الشرع، 
والقراء ينفعون بحفظ القراءات وضبط الروايات، والزهاد ينفعون 
باملواعظ واحلثِّ على لزوم التقوى؛ فاألحسن واألجدر أن أن يُفَهم 
احلديث على أنه إش����ارة إلى بعث جماعة من األكابر املشهورين 

على رأس كل مائة سنة يجددون للناس دينهم)1(.
العلماء قادة اجملددين:

وإن العلماء هم قادة األمم، ينيرون البصائر، ويفتحون املغلَق 
من العقول والفهوم، ويرش����دون الضال، ويعلِّمون اجلاهل؛ فهم 
على احلقيقة الهداة إلى الله وشرعه، املفسرون لُسنة نبيه #، 
والعاملون على نف����ع اخللق ونصيحتهم وإرش����ادهم في الدنيا 
واآلخرة، من أجل ذلك كانت لهم املكانة العليَّة واملنزلة الرفيعة.

قال الله - تبارك وتعال���ى -: }َيْرَفِع اللَُّه الَِّذي���َن آَمُنوا ِمنُكْم 
َوالَِّذيَن ُأوُت���وا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّه ِبَا َتْعَمُل���وَن َخِبيٌر{ ]املجادلة: ١١[، 
وقال - ج���ل وعال -: }ُقْل َهْل َيْس���َتِوي الَِّذيَن َيْعَلُم���وَن َوالَِّذيَن ال 

ُر ُأْوُلوا اأَلْلَباِب{ ]الزمر: ٩[. َا َيَتَذكَّ َيْعَلُموَن إنَّ
وعن ُمَعاِويََة بِْن أَِبي ُس���ْفَياَن - رض���ي الله عنهما - قال: 
ْهُه ِفي  َسِمْعُت َرُس���وَل اللَِّه # يَُقوُل: »َمْن يُِرِد اللَُّه ِبِه َخيْراً يَُفقِّ

َا أَنَا َقاِسٌم َويُْعِطي اللَُّه«)2(.  يِن، َوِإمنَّ الدِّ
وعن َعبِْد اللَِّه بِْن َعْمِرو بِْن الَْعاِص - رضي الله عنهما - قال: 
َس����ِمْعُت َرُس����وَل اللَِّه # يَُقوُل: »ِإنَّ اللََّه الَ يَْقِبُض الِْعلَْم انِْتَزاعاً 
يَنْتَِزُعُه ِمَن النَّاِس، َولَِكْن يَْقِبُض الِْعلَْم ِبَقبِْض الُْعلََماِء؛ َحتَّى ِإَذا لَْم 
االً؛ َفُسِئلُوا َفَأْفتَْوا ِبَغيِْر ِعلٍْم،  يَتُْرْك َعامِلاً اتََّخَذ النَّاُس ُرؤوس����اً ُجهَّ

َفَضلُّوا َوأََضلُّوا«)3(.
ْحَمِن الَْعَذِريِّ – رضي الله عنه - َقاَل:  وَعْن ِإبَْراِهيَم بِْن َعبِْد الرَّ
َقاَل َرُسوُل اللَِّه #: »يَِرُث َهَذا الِْعلَْم ِمْن ُكلِّ َخلٍَف ُعُدولُُه؛ يَنُْفوَن َعنُْه 

ِريَف الَْغاِلنَي«)4(. اِهِلنَي، َوانِْتَحاَل امْلُبِْطِلنَي، َوحَتْ تَْأِويَل اجْلَ
واملجددون أَْولى الناس به���ذه النعوت العذبة، وإذا لم تكن 

هذه هي أوصاف املجددين في األمة فلمن تكون؟
فترة اجلمود ودور اجملددين:

لقد ش���هدت الفترة من منتصف القرن الس���ابع عشر امليالدي 
وحتى نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين نبوغ أئمة 

��� جامع األصول من أحاديث الرسول: ��/��0 - ��4.
��� متفق عليه.

��� مسلم: ���697.
��4 البيهقي في السنن الكبرى: ���09/�0، وقال األلباني في تخريج مشكاة املصابيح 
ح  وصحَّ الصحابة،  من  جماعة  طريق  من  موصواًل  روي  لكن  مرسل،   :��9 ص 

بعض طرقه احلافظ العالئي. 

علم وفض���ل، أحيا الله بهم األمة بعد رقاد طويل، ونش���ر الله بهم 
نة،  اخلير، وانتشرت - بفضل الله - على أيديهم دعوة التوحيد والسُّ
وكان من هؤالء: فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب الدعوة 
املبارك���ة للعودة للتوحيد الصافي، والدعوة لترك الش���رك واألوثان 

والقبور، وهدم البدع احملدثة، وإماتة اخلرافات والضالالت. 
ز في علوم  ث���م جاء ِمْن بعده األمير الصنعان���ي العالم املُبرِّ
املعقول واملنقول، ال س���يما عل���وم احلديث الت���ي انتهت إليه 
رئاستها، فصار إمام املجتهدين في اليمن في زمانه بال منازع. 
ولقد متيزت ش���خصية الصنعاني مبجموعة م���ن املعالم، من 
أهمه���ا: دعوته إلى االعتقاد الصحيح وتطهيره مما ش���ابَُه من 
ش���ركيات كالتوسل باملوتى، وكذا متس���كه بالدليل، وتخليه عن 
التقليد، وإنكاره التعصب واجلم���ود، وتوضيح زيف ما ال دليل 
علي���ه م���ن اآلراء الفقهية. ولقد ترك اإلم���ام الصنعاني وراءه 
ثروة علمية، تدل على َس���َعة باعه، وغزارة علمه، وأنه كما قال 

الشوكاني: »وباجلملة فهو من األئمة املجددين ملعالم الدين«.
ثم نبغ م���ن بَْعُد العال���م الرباني املج���دد محمد بن علي 
نة  زاً في علوم كثيرة، ال سيما علوم السُّ الشوكاني الذي كان مبرِّ
والتفس���ير والفقه وأصوله. وكان جريئاً ف���ي قول احلق، آمراً 
باملعروف ناهياً عن املنكر، ال يخشى في الله لومة الئم. دعا إلى 
العقيدة السلفية، وتطهير العقيدة وتنقيتها من مظاهر الشرك، 
كما دعا إلى االجتهاد ونبذ التقليد والتعصب واجلمود وغيرها، 

رحمه الله رحمة واسعة. 
ومن ه���ؤالء األفاضل فضيلة العالَّمة محمد رش���يد رضا 
ال���ذي كان له فضل كبير في نش���ر عقي���دة التوحيد الصحيح 
والدعوة السلفية على مدى أكثر من 30 عاماً عبر مجلة املنار، 
تلك املجلة التي كانت منارة جتوب العالم اإلسالمي من الصني 
وجاوة والهند شرقاً حتى أمريكا اجلنوبية والبرازيل غرباً، ومن 

الشمال إلى أقصى اجلنوب. 
وأخ��ريًا: ف��إنِّ مصطل��ح )التجديد( 
إىل  ض��ت  تعرَّ ال��يت  املصطلح��ات  م��ن 
كث��رٍي م��ن اخلل��ط والعبث الفك��ري، من  
ِقَبل املنهزم��ن أمام احلض��ارة الغربية، 
ففرغوا التجديد من مضمونه الشرعي، 
وجعل��وه غطاًء على )حتري��ف الدين( و 
)إبطال الشريعة(، حىت أصبح مصطلح 
والتوج��س  الريب��ة  )التجدي��د( يث��ري 

والقلق بن عامة املسلمن.
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موافقُة 
قوِل الخطيِب 

عَمَله

 حني يق���ف خطيب اجلمعة أمام الن���اس متحدثاً؛ 
فهو يذكرهم ويعظهم، ويدلهم على ما ينفعهم في الدنيا 
واآلخ���رة، ويح�ذره�م مم�ا يضره���م فيه�ما، واألص�ل 
أنه ال يبتغي من وراء ذلك جزاًء دنيوياً، وال ش���كوراً من 
الناس، إْن هو إال مصلح يترسم خطى املرسلني - عليهم 
الس���الم - في دعواتهم، ويتأسى بالنبي # في دعوته، 
ويقتبس هدي الصاحلني من هذه األمة س���لفها وخلفها 

في أقوالهم وأفعالهم وسمتهم.
 وملا كانت احلكمة من مش���روعية اخلطبة نفع الناس 
بها كان األولى أن ينتفع اخلطيب مبا ألقاه على الناس قبل 
أن يلقي���ه؛ لعلمه به وقناعته مبضمون���ه؛ فإنه ما نصح به 
الناس إال وفيه خير لهم، وهو أَْولَى بهذا اخلير من غيره.

 ولكن النفس البش���رية مطبوعة عل���ى الظلم واجلهل إال 
أن يتعاهدها صاحبها باإلميان والتقوى والتوبة واالس���تغفار. 
ودليل ذلك كثرة ما يقع ممن يتصدرون للكالم في شؤون الناس 

الدينية والدنيوية من مخالفة أفعالهم أقوالَهم، وليس ذلك حكراً 
على اخلطباء والدعاة والعلماء فحسب، بل حتى أهل السياسة 
واالقتصاد والطب والفكر واإلعالم وغيرهم يكثر فيهم مخالفة 
أقواِله���م أفعالَه���م؛ فيوصون الناس بأش���ياء ال يفعلونها هم، 
ويحذرونهم من أشياء يقعون هم فيها، ولكن هؤالء ال يؤاخذهم 
بون  الناس كما يؤاخذون أهل العلم والدعوة واخلطابة، وال يثرِّ
عليه���م مثلهم؛ ألن الناس وضعوا أهل العلم والدعوة واخلطابة 
قدوة لهم - وهذا حق وش���رف ومس���ؤولية - فكانت مخالفة 
العالم أو الداعية أو اخلطيب أقواله أفعاله أش���د على الناس 
من مخالف���ة غيرهم؛ ولهذا فإنه يجب عل���ى العالم والداعية 
واخلطي���ب أن يراعوا هذه اخلصوصي���ة لهم، ويحافظوا على 
هذه املنزلة التي بوأهم الله - تعالى - إياها، ويحفظوا مكانتهم 
في قلوب الناس بإتباع العلِم العمَل، وعدم مخالفة القول الفعَل؛ 
ليصدر الناس عنهم، ويقبل الناس منهم، ويكون خلطابهم َوْقٌع 

في القلوب، وتأثير في النفوس.

] قضايا تربوية [

إبراهيم بن حممد احلقيل
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] قضايا تربوية [
ذم خمالفة القوِل الفعَل:

���نة على ذم مخالفة قول   تظاهرت نصوص الكتاب والسُّ
اإلنس���ان عملَه؛ ألن ذلك نوع من الكذب، ويدل على ضعف 
اإلمي���ان، وهو طريق إلى النفاق. نع���وذ بالله - تعالى - من 

ذلك، والنصوص الواردة في ذلك على أنواع:
الن���وع األول: نصوص تثبت أن األنبياء، عليهم الس���الم 
- وه���م رؤوس املصلحني وأئمة الدع���اة واخلطباء - توافق 
أقولُهم أفعالهم؛ حتى إن املكذبني بهم من أقوامهم لم يرموهم 
مبخالف���ة أفعالهم أقوالَهم مع حاجته���م ملثل هذه التهمة في 
صرف الناس عن الدع���وة، لكنهم لم يفعلوا ذلك؛ لعلمهم أن 

الناس ال يصدقونهم؛ ألنه من الكذب الظاهر.
وم���ن األنبياء من ص���رح بذلك كما فعل ش���عي��ب - عليه 
الس����الم - حني وع�ظ ق�ومه، فبني له�م أن�ه أول م�ن ميتث�ل ما 
يدعوهم إليه حني حكى الل����ه - تعالى - عنه قوله: }َوَما ُأِريُد َأْن 
ُأَخاِلَفُكْم إَلى َما َأْنَهاُكْم َعْنُه إْن ُأِريُد إالَّ اإلْصالَح َما اْسَتَطْعُت{ ]هود: ٨٨[.

الن���وع الثاني: نصوص تفي���د أن الله - تعالى - قد ذم بني 
إس���رائيل على عدم إتْبَ���اع العلم العمل، فقال - س���بحانه -: 
}َأَتْأُمُروَن النَّاَس ِباْلِبِرّ َوَتنَسْوَن َأنُفَسُكْم َوَأنُتْم َتْتُلوَن اْلِكَتاَب َأَفال َتْعِقُلوَن{ 
]البقرة: ٤٤[. فإنهم كانوا يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وهم 

يعصونه، فعيَّرهم الله، تعالى)1(.
 النوع الثالث: نصوص تثبت الوعيد الش���ديد املتنوع في 

مخالفة اإلنسان قولَه فعلَه:
د مبقت الله - تعالى - كما في قوله   1 - فصاحبه متوعَّ
َها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما ال َتْفَعُلوَن #!٢!#( َكُبَر  - سبحانه -: }َيا َأيُّ

َمْقتًا ِعنَد اللَِّه َأن َتُقوُلوا َما ال َتْفَعُلوَن{ ]الصف: ٢ - ٣[.
2 - ومتوعد بالعذاب في النار كما في قول الله - تعالى -: 
ْت  ْس����َتنِفَرٌة #^٥٠^#( َفرَّ }َفَم����ا َلُهْم َعِن التَّْذِكَرِة ُمْعِرِضنَي #^٤٩^#( َكَأنَُّهْم ُحُمٌر مُّ

ِمن َقْسَوَرٍة{ ]املدثر: ٤٩ - ٥١[.
ق���ال الش���نقيطي - رحمه الله تعال���ى -: »فيجب على 
املذِكر )بالكسر( واملذَكر )بالفتح( أن يعمال مبقتضى التذكرة 
وأن يتحفظ���ا عن عدم املباالة بها؛ لئ���ال يكونا حمارين من 

ُحُمر جهنم«)2(.
��رة   3 - وعذاب���ه في النار يكون بط��ريقة بش����عة منفِّ
جاء تصويرها في حديث أس��امة ب��ن ز��يد - رض��ي ال��له 

الطبري:  تفسير  في  كما   - تعالى  الله  رحمهما   - وقتادة  السدي  عن  ذلك  جاء   ���
.�58/�

��� أضواء البيان: �/�46.

ُجِل يَْوَم الِْقَياَمِة َفيُلَْقى  عنهما - عن النبي # قال: »يَُجاءُ ِبالرَّ
َماُر  ِف���ي النَّاِر َفتَنَْدِلُق أَْقتَابُُه ِفي النَّاِر َفَي���ُدوُر َكَما يَُدوُر احْلِ
ِبَرَحاهُ َفَيْجتَِمُع أَْهُل النَّاِر َعلَيِْه َفَيُقولُوَن: أَْي ُفاَلُن! َما َشْأنَُك؟ 
أَلَيْ���َس ُكنَْت تَْأُمُرنَا ِبامْلَْعُروِف َوتَنَْهانَا َع���ْن امْلُنَْكِر؟ َقاَل: ُكنُْت 

آُمُرُكْم ِبامْلَْعُروِف َواَل آِتيِه َوأَنَْهاُكْم َعْن امْلُنَْكِر َوآِتيِه«)3(.
النوع الراب���ع: أن اخلطباء جاء فيه���م وعيد خاص إذا 
خالف���ت خطبهم أفعالَهم كما في حدي���ث أَنَ��ِس بِْن َم��اِلٍك 
- رضي الله عنه - أَنَّ َرُسوَل الله # َقاَل: »َرأَيُْت لَيْلََة أُْسِرَي 
ِبي ِرَجاالً تُْقَرُض ِشَفاُهُهْم مِبََقاِريَض ِمْن نَاٍر. ُقلُْت : َمْن َهُؤالِء 
ِتَك يَْأُمُروَن النَّاَس ِبالِْبرِّ  يَا ِجبِْريُل؟ َقاَل : َهُؤالِء ُخَطَباءُ ِمْن أُمَّ

َويَنَْسْوَن أَنُْفَسُهْم َوُهْم يَتْلُوَن الِْكتَاَب أََفال يَْعِقلُوَن«)4(. 
���ك بهذه النصوص من يرى أن من كان مقارفاً  وقد متسَّ

للمعصية فال يأمر وال ينهى، وهاهنا ثالث مسائل:
املسألة األولى: اش���تراط أن يكون اخلطيب أو الداعية 
خالي���اً من املعاصي وإال ال يعظ الناس وال يخطب فيهم، ولم 
أقف على أحد يقول بهذا، والزم القول به تعطيل األمر والنهي 

الشرعيني؛ الشتراط العصمة من الذنوب في صاحبه.
وله���ذا يجوز أن ينص���ح املفضوُل الفاض���َل، وأن يعظ 
الطالُب العالَم؛ ألنه ال أحد من البشر فوق النصح واملوعظة 

مهما كانت منزلته، ومهما عال كعبه في العلم والفضل.
املس���ألة الثانية: اشتراط موافقة قوِله فعلَه فيما يخطب 
به، فال يحل له الكالم إال فيما وافق فيه قولُه فعلَه، وما خالف 

فيه قولُه فعلَه فال يخطب به، وفي هذه املسألة قوالن:
القول األول: يش���ترط ذلك؛ ألن ظاهر النصوص السابقة 
ت���دل على تقبيح من خالف قولُ���ه فعلَه؛ مبعنى أنه ال يأمر مبا 
ال يفع���ل، وال ينهى عما يفعل؛ لئال يتناول���ه الوعيد الوارد في 
النصوص السابقة. قال أبو القاسم القشيري الصوفي: »َفَشْرُط 
األمِر باملعروف استعماُل ما تأمر به واالنتهاء عما تنهى عنه«)5(. 

ويتأيد هذا القول باآلثار التالية:
��� رواه البخاري: ���094، ومسلم: ���989.

��4 رواه ابن أبي شيبة: 446/8، وأحمد: �/��0، وعبد بن حميد: ������ وحسنه 
البغوي في شرح السنة: ��4�59 واأللباني في صحيح اجلامع: ����9.

��5 لطائف اإلشارات: �/55. وغالب الذين يتكلمون عن هذه املسألة ينسبون هذا القول 
للماوردي وأبي يعلى في األحكام السلطانية لكل واحد منهما، وينسبونه لغيرهما 
ممن بحثوا أحكام احلسبة؛ ألنهم ذكروا في شروط احملتسب أن يكون عداًلً، وفي 
الشرط  هذا  وشرطوا  احلسبة  تناولوا  الذين  ألن  دقيقة؛  غير  النسبة  هذه  أن  ظني 
املاوردي،  ِقَبل ولي األمر، كما هو ظاهر كالم  الذي يعنيَّ من  أرادوا والي احلسبة 
أنهم يرون أن من وقع في معصية فال ينهى عنها، وال أن  ص��7، وهذا ال يفيد 
لم  لكنه  تفسيره  في  كثير  ابن  القول  هذا  وحكى  بها،  يأمر  ال  طاعة  في  قصر  من 
، فقال: وذهب بعضهم إلى أن مرتكب املعاصي ال ينهى غيره عنها، وهذا  ينسبه ملعنيَّ

ضعيف.ا هـ: �/86.
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1 - ع���ن ابن عب���اس - رضي الله عنهم���ا - أنه جاءه 
رجل فقال: »يا ابن عباس، إني أريد أن آمر باملعروف وأنهى 
ع���ن املنكر. قال: أََوبلغت؟ قال: أرجو. قال: فإن لم تخش أن 
تفتضح بثالثة أحرف في كتاب الله - عز وجل - فافعل. قال: 
وما هن؟ قال: قوله - عز وجل -: }َأَتْأُمُروَن النَّاَس ِباْلِبِرّ َوَتنَسْوَن 
َأنُفَس���ُكْم َوَأنُتْم َتْتُل���وَن اْلِكَتاَب َأَفال َتْعِقُل���وَن{ ]البقرة: ٤٤[ أحكمت 
ه���ذه اآلية؟ قال: ال. قال: فاحلرف الثاني؟ قال: قوله - عز 
وج���ل -: }ِلَم َتُقوُلوَن َما ال َتْفَعُلوَن #!٢!#( َكُبَر َمْقتًا ِعنَد اللَِّه َأن َتُقوُلوا 
َما ال َتْفَعُلوَن{ ]الصف: ٢ - ٣[ أحكمت هذه اآلية؟ قال: ال. قال: 
فاحل�رف الث�الث؟ قال: ق�ول العب�د الصالح ش���عيب - عليه 
الس���الم -: }َوَما ُأِريُد َأْن ُأَخاِلَفُكْم إَلى َما َأْنَهاُكْم َعْنُه{ ]هود: ٨٨[ 

أحكمت هذه اآلية؟ قال: ال. قال: فابدأ بنفسك«)1(. 
2 - وقال النخعي - رحمه الله تعالى -: »ثالث آيات منعتني 
أن أق���ص على الناس }َأَتْأُم���ُروَن النَّاَس ِباْلِبِرّ َوَتنَس���ْوَن َأنُفَس���ُكْم{ 
]البق���رة: ٤٤[ }َوَم���ا ُأِريُد َأْن ُأَخاِلَفُكْم إَلى َم���ا َأْنَهاُكْم َعْنُه{ ]هود: ٨٨[ 

َها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما ال َتْفَعُلوَن{ ]الصف: ٢[)2(.  }َيا َأيُّ
3- وعن بعض الس���لف أنه قيل له: »حدثنا. فسكت ثم 
قيل له: حدثنا. فقال: أترونني أن أقول ما ال أفعل فأستعجل 

مقت الله، تعالى«)3(. 
القول الثاني: ال يُشتَرط في املتصدي للخطابة أن ال يعظ 
الناس إال مبا وافق فيه قولُه فعله، بل يعظهم مبا يحتاجون ولو 
كان مخالفاً فيه، وهو قول عامة العلماء، ويُستدل له مبا يلي:

 1 - عم���وم أدلة األم���ر باملعروف والنه���ي عن املنكر 
ط  والدعوة إلى الله، تعالى؛ إذ ليس في شيء منها منع من فرَّ
ف���ي طاعة من الدعوة إليها، وال منع من وقع في معصية من 

النهي عنها.
نَكٍر َفَعُلوُه  2 - ق���ول الله - تعالى -: }َكاُنوا ال َيَتَناَهْوَن َعن مُّ
َلِبْئَس َما َكاُن���وا َيْفَعُلوَن{ ]املائدة: ٧٩[ فذمهم الله - تعالى - ألن 

بعضهم لم ينَه بعضاً عما قارفوا من املنكرات.
 3 - أن حكم الله - تعالى - في عباده كتابُة حس���ناتهم 
وسيئاتهم، ومحاسبتهم على أعمالهم، وليس من الزم اكتساب 
السيئة بطالن احلسنة إال ما كان محبطاً للعمل وهو الشرك. 
��� رواه البيهقي في الشعب: ��7569 والشجري في األمالي: �/��0، وابن عساكر 
األصبهاني  احلسني  بن  بشر  سنده  في  يصح،  ال  أثر  وهو   ،7�/�� تاريخه:  في 
الهاللي يرويه عن الزبير بن عدي. قال أبو حامت: يكذب على الزبير، وقال البخاري: 
فيه نظر، وقال الدارقطني: متروك. انظر: املغني في الضعفاء: �/�05، رقم ��898 

ولسان امليزان: �/��.
��� تفسير القرطبي: 80/�8، ولم أقف عليه مسنداً.

��� تفسير القرطبي: 80/�8، ولم أقف عليه مسنداً أو منسوباً ملعني.

ودعوة الناس للخير وحتذيرهم من الش���ر حسنة يثاب العبد 
عليها، ووقوعه في املنكر س���يئة يحاسب بها، فاجلهة منفكة 

بني ميادين اكتساب احلسنات، وميادين اجتراح السيئات. 
وهذا الق���ول هو الراجح، وأما اجل���واب عن النصوص 
املنف���رة من مخالفة القول الفعل فإن الذم فيها على املعصية 
م���ع العلم بها، ولي���س على النهي عنها، وعل���ى هذا املعنى 

اجتمعت كلمة احملققني من العلماء:
قال اجلصاص - رحمه الله تعالى -: »من لم يفعل سائر 
املعروف ولم ينته عن سائر املناكير فإن فرض األمر باملعروف 

والنهي عن املنكر غير ساقط عنه«)4(.
وقال القرطبي - رحمه الله تعالى -: »اعلم - وفقك الله  
تعالى - أن التوبيخ في اآلية بس���بب ترك فعل البر ال بسبب 

األمر بالبر«)5(.
وقال الشنقيطي - رحمه الله تعالى -: »فاحلق أن األمر 
باملعروف غير س���اقط عن صالح وال طال���ح، والوعيد على 
املعصي���ة ال على األمر باملعروف؛ ألنه في حد ذاته ليس فيه 

إال اخلير«)6(. 
وأما اآلثار الواردة عن ابن عباس والنخعي وغيرهما فهي 
غير ثابتة، فإن ثبت شيء منها أو ثبت مثلها عن بعض السلف 
فتُحَمل على التش���ديد في إتباع العلِم العمَل، والترهيب من 

مخالفة القول للفعل. 
وقد نُقل عن السلف ما يقابل اآلثار السابقة، ومن ذلك:
1 - ق���ول أبي الدرداء - رضي الله عنه -: »إني آلمركم 

باألمر وما أفعله ولكني أرجو فيه األجر«)7(.
ويُحَمل قوله - رضي الله تعالى - عنه على بعض املندوبات؛ 
ألن اإلنسان مهما بلغ فال يستطيع أن يأتي بالسنن كلها ال يفوته 
منها شيء، فكان يأمر بأنواع من املندوبات ال يتمكن من فعلها. 
2 - ق���ول عمر بن عبد العزيز - رحم���ه الله تعالى -: 
»لو أن املرء لم يعظ أخاه حتى يحكم نفس���ه ويكمل في الذي 
ُخِل���َق له لعبادة ربه إذاً تواكل الناس باخلير، وإذاً يرفع األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر واستُحلَّت احملارم وقل الواعظون 

والساعون لله بالنصيحة في األرض«)8(.
3 - قول س���عيد بن جبير - رحمه الله تعالى -: »لو كان 

��4 أحكام القرآن للجصاص: �/��0.
��5 تفسير القرطبي: �/�66.

��6 أضواء البيان: �/�46.
��7 رواه ابن أبي شيبة: 7/���.

��8 رواه أبو نعيم: �76/5 - �77.
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امل���رء ال يأمر باملعروف وال ينهى عن املنكر حتى ال يكون فيه 
ش���يء ما أمر أحٌد مبعروف وال نه���ى عن منكر. قال مالك: 

وصدق من ذا الذي ليس فيه شيء؟«)1(.
املس���ألة الثالثة: قد يتلبس اخلطيب مبعصية مثل: ترك 
م كقطيعتها؛ فهل له أن  واج���ب كصلة الرحم، أو فعل مح���رَّ
يؤجل ال���كالم عنها حتى يتوب من معصيته؛ ألنه متلبس بها 

أم يبادر إلى إنكارها ولو لم يتب منها؟
 إن ال���ذي يظهر - والله تعالى أعل���م - أن ذلك منوط 
بحاجة الناس، فإذا احتاجوا إلى العلم بها والتنبيه عليها فال 

ر احلديث عنها إلى أن يتوب؛ ملا يلي: يؤخَّ
1 - عم���وم نصوص األمر باملع���روف والنهي عن املنكر 
والدعوة إلى الله، تعالى؛ فليس في ش���يء منها تأجيل األمر 
والنهي الشرعيني ملخالفة اآلمر والناهي ما يقول، وإمنا فيها 
ذم من فعل ذلك كما مضى، وذمه لعدم انتفاعه باخلير الذي 

يدعو إليه ال لدعوته.
2 - قول النبي # تعليقاً على الذي قتل نفسه في غزوة 
يَن  نَّ���ةَ إال ُمْؤِمٌن َوِإنَّ الله لَيَُؤيُِّد هذا الدِّ خيبر: »اَل يَْدُخُل اجْلَ

ُجِل الَْفاِجِر«)2(.  ِبالرَّ
3 - أن اخلطب���ة ش���رعت ملعاجلة ما يحت���اج الناس من 
موضوعات، فال يعدل اخلطيب عن حكمة ذلك لعلة فيه هو.

ر ه���و فيها، أو نهيه عن  4 - أن دعوت���ه إلى طاعة قصَّ
ب إلى الله، تعالى؛ فال  معصية وقع هو فيها، طاعة وقربة تقرِّ
يؤخر الطاعة؛ لألمر باالس���تباق إلى اخليرات، ولعلها تكون 
كف���ارة لذنبه؛ فقد قال الله - تعالى -: }إنَّ اْل�َحَس���َناِت ُيْذِهْبَ 
َسنََة  يِّئََة احْلَ َئاِت{ ]هود: ١١٤[ وفي احلديث: »َوأَتِْبِع السَّ ���ِيّ السَّ
مَتُْحَها«)3( أو لعله يُرَزق بس���ببها التوبة من ذنبه؛ ملا يقوم في 
قلب���ه من اخلجل واحلياء من الل���ه - تعالى - أو لتأثره مبا 
ألق���ى على الناس من موعظ���ة، أو لتأثره بتأثير خطبته في 
الناس فيرى فضل الله - تعالى - عليه بانقياد الناس له في 

هذا األمر، فتدعوه نفسه ألن يكون أول املمتثلني.
على اخلطيب أن جياهد نفسه على ما يلي:

ر  1 - خش���ية الله - تعالى - بالغيب؛ فإن اخلطيب مذكِّ
بكالم الله - تعالى - وكالم رس���وله #، فأولَى به أن يكون 
ل متعظ به، وق���د خاطب الله - تعالى - نبيه محمداً #  أوَّ

��� تفسير القرطبي: �/�68، وتفسير ابن كثير: �/86، ولم أقف عليه مسنداً.
��� رواه البخاري: �����6، ومسلم: �����.

��� رواه الترمذي وقال: حسن صحيح: ���987 .

ْحَمَن  ْكَر َوَخِش���َي الرَّ َا ُتنِذُر َم���ِن اتََّبَع الِذّ فقال - س���بحانه -: }إنَّ
ْرُه ِبَْغِفَرٍة َوَأْجٍر َكِرمٍي{ ]يس: ١١[. ِباْلَغْيِب َفَبِشّ

2 - احلذر من معاصي الس���ر، واإلصرار عليها، فإنها 
سلَّم يهبط بالعبد إلى درك النفاق املظلم، وهي سبب لذهاب 
احلسنات؛ كما في حديث ثَْوبَاَن - رضي الله عنه - عن النبي 
ِت���ي يَْأتُوَن يوم الِْقَياَمِة  # أَنَُّه ق���ال: »أَلَْعلََمنَّ أَْقَواماً من أُمَّ
ِبَحَس���نَ��اٍت أَْمثَ��اِل ِجَب�اِل ِتَه��اَم��َة ِبيض��اً َفَيْجَعلَُه��ا الل��ه 
- عز وجل - َهَباًء َمنْثُوراً. قال ثَْوبَاُن يا َرُس���وَل اللَِّه! ِصْفُهْم 
لن���ا، َجلِِّهْم لنا أَْن اَل نَُك���وَن منهم َونَْحُن اَل نَْعلَ���ُم. قال: أََما 
ِإنَُّه���ْم ِإْخَوانُُكْم َوِمْن ِجلَْدِتُكْم َويَْأُخُذوَن من اللَّيِْل كما تَْأُخُذوَن 

َولَِكنَُّهْم أَْقَواٌم إذا َخلَْوا مِبََحاِرِم اللَِّه انْتََهُكوَها«)4(.
3 - اللج���وء إلى الل���ه - تعالى - بالدع���اء واإلخبات 
واالس���تغفار، وسؤاله الثبات على الدين، مع اخلوف الشديد 

من عاقبة ذنبه.
4 - اإلكث����ار م�ن األعم�ال الصاحلة املكف�رة. ق�ال الل�ه 
اِت  َن اللَّْيِل إنَّ اْل�َحَس���نَ الَة َطَرَفِي النََّهاِر َوُزَلفًا ِمّ - تعالى -: }َوَأِقِم الصَّ

َئاِت{ ]هود: ١١٤[. ِيّ ُيْذِهْبَ السَّ
5 - وعل���ى اخلطيب أن يحذر من كث���رة مخالفة فعله 
لقوله، وتعدد ذنوبه، وإصراره عليها، واستهانته بها؛ لئال يقع 

في النفاق، أو يرديه الشيطان إلى االنتكاس.

��4 رواه ابن ماجه: ��4�45.

نص�وص  تظاه�رت   
نة على ذم  الكتاب والسُّ
اإلنسان  قول  مخالفة 
عمَل�ه؛ ألن ذل�ك نوع 
على  ويدل  الكذب،  من 
ضع�ف اإليم�ان، وهو 
النف�اق.  إل�ى  طريق 
 - تعالى   - باهلل  نعوذ 

من ذلك.
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أثر الَقَواِعِد
في َجْمِع الكلمة

كن��وزًا  الص��احل  الس��لف  لن��ا  خلَّ��ف 
لْت َمنهجًا راس��خًا، ومن  علمية عظيمة مثَّ
تل��ك الكنوز: القواعد واألص��ول العلمية 
والدعوي��ة واالجتماعي��ة... وغريه��ا، 
تل��ك ال��يت اختص��رت املراحل والس��نن 

واجلهود، بل املؤلَّفات.
فالذي خيوض يف القواعد الفقهية - 
مثًا - يش�عر بالعبق�رية واملَلَك�ة الذهنية 
ال��يت وص��ل إليه��ا األوائل، ويع��رف مدى 
الفهم الواس��ع واإلدراك الثَّاقب لتفاصيل 
الشريعة، وكيف اس��تطاعوا أن خيتصروا 
جمل��دات من األح��كام يف ع��دة قواعد، 
والقاع��دَة يف كلم��ات بعضه��ا ال يتجاوز 

حجم أصغر مجلة ىف اللغة العربية. 

���ل إلى ه���ذه القاعدة الكلية - مث���اًل - التي هي من  فتأمَّ
لُب التَّيِس���ير(.  ُة جَتْ القواعد الفقهية اخلمس الكبرى: )املََش���قَّ
���رعية عند  يقول عنها الفقهاء: )تَدور عليها جميع األحكام الشَّ
ة()�(. والقواعد  حصول املش���قة الشديدة وقيام الضرورة ال�ُمِلحَّ
بش���كل عام لم تقتصر على أحكام الشعائر التعبدية، بل شملت 
مجمَل األحكام الش���رعية، وأغلَب احلاجات الدنيوية؛ لذا جند 
فيها قواعد دعوية أصولية، منهجية، تُنير الطريق أمام الدعاة 

��� القواعد الفقهية بني األصالة والتوجيه، أ.د.محمد بكر إسماعيل، دار املنان.

وتُوضح كثيراً من األمور في الس���ير الصحيح، وِمن أشهر هذه 
القواعد التي مَتس العمل الدعوي مباشرة: قواعد املوازنات بني 
م على َجلْب  املصالح واملفاس���د، مثل قاعدة: )درء املفاسد ُمقدَّ
م األعلى، وإذا  املصالح(، وقاعدة: )إذا تعارضت مصلحتان تُقدَّ

تعارضت مفسدتان تُرتَكب األدنى(.
وهذا الفق���ه )فقه املوازنة بني املصالح واملفاس���د( تزداد 
احلاج���ة إليه كلما زاد الغموض في معرفة العالقة بني املصالح 
واملفاس���د، أو بني املصالح وبعضها، وكذلك املفاسد وبعضها، 
)وتزداد احلاجة إليه أيضاً كلما ساءت الظروف واألحوال التي 
مَتُ���رُّ بها األمة؛ حي���ث تكثر اخِليارات الصعبة، وتضيق س���بل 
احلل���ول املطروحة، وتصبح التضحي���ة ببعض اخلير، وارتكاب 

بعض الشر أمراً ال َمَفرَّ ِمنُه()�(.
ولذلك تُعتََبر قواعد املصالح واملفاس���د من أروع إبداعات 
علماء املسلمني؛ إذ إن )املصالح احملضة قليلة، واملفاسد احملضة 
قليلة، واألكثر منها اش���تمل على املصالح واملفاسد ويدل عليه 
ت النار بالش���هوات«()�(؛  ت اجلنة باملكاره، وحفَّ قول���ه #: »ُحفَّ
لذلك )إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن حتصيل املصالح 
ودرء املفاسد فعلنا ذلك امتثاالً ألمر الله - تعالى - فيهما لقوله 
- سبحانه وتعالى -: }َفاتَُّقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتْم{ ]التغابن: ١٦[، وإن 
ر الدرء والتحصيل؛ فإن كانت املفس���دة أعظم من املصلحة  تعذَّ

��� فصول في التفكير املوضوعي، د. عبد الكرمي  بكار،���68. 
��� قواعد األحكام في مصالح األنام، العز بن عبد السالم، ��/��4. 

نبي��ل عبد اجمليد النش��مي  
Non1426@hotmail.com

] قضايا تربوية [
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] قضايا تربوية [
درأنا املفس���دة، وال نبالي بفوات املصلحة؛ فإنَّ الله - تعالى - 
قال: }َيْسَأُلوَنَك َعِن اْل�َخْمِر َواْل�َمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما إْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع ِللنَّاِس 
مهما ألنَّ مفسدتهما  َوإْثُمُهَم���ا َأْكَبُر ِمن نَّْفِعِهَما{ ]البقرة: ٢١٩[. حرَّ
لنا  أكبر من نفعهما، وإن كانت املصلحة أعظم من املفسدة حصَّ

املصلحة مع التزام املفسدة()�(. 
وش���باب الصحوة والعاملون عموماً في الساحة الدعوية، 
بحاج���ة إلى فقه هذه القواعد في مثل ه���ذه املرحلة احَلِرجة 
م مصلحة  من ُعُمِر األم���ة؛ فَما أحوجنا إلى معرفة مت���ى تُقدَّ
ج أو تأثُّم،  على أخرى، فتُترك مصلحة معتَبرة شرعاً بدون حترُّ
وكذا معرفة متى تُرتَكب مفسدة أدنى بدون حرج أو تَخوُّف من 
إث���م أو ذنب، ويَب�دو أنَّ ه�ذا الفق�ه ل�م يأخ�ذ حق�ه ال تنظي�راً 
وال تطبيق��اً في أبج�ديات اجلم�اعات اإلسالمية، ويدلُّك عل�ى 
ذلك األثر الظاهر في التصرفات واملواقف الفردية واجلماعية 
غير املبِنيَّة على تأصيل وتقعيد عند تعارض املصالح واملفاسد، 
وهو ما نتج عنه تربيٌة غير ناضجٍة أثمرت نتائَج غيَر يانعة، مثل: 
السطحية، والعاطفة، وردِّ الفعل، واالندفاع، والتناقض أحياناً، 
والشطح، والغلو في بعض املواقف، والتساهل في بعضها اآلخر، 
ولعل اجَلْمَهرة واالنشغال بكثرة الزحام فيما يبدو، َشَغلْت املربني 

عن أن يُعطوا هذه القواعد حقها. 
وعالقة القواعد املذكورة بقضية ِجْمع الكلمة ومبدأ التعاون 
عل���ى البر والتقوى واضحة؛ حيث إن فقه تقدمي مصلحة عامة 
على مصلحة خاصة، ومصلح���ة األمة على مصلحة اجلماعة، 
ودرء مفس����دة تض�ر باجلم�اعة أَْولَى من درء مفس����دة تض�ر 
بالف�رد، وارتك�اب مفس����دة التن�ازل لآلخ����ر - هذا إن كانت 
مفسدًة - أخفُّ من مفسدة الُفرقة والشقاق... وهكذا. فقواعد 
عْت بها أفهام ش���باب  املوازنات لو أنها قواعد حية فاعلة أُش���ِبِ
الصح���وة من ِقَبل قادتها، لوج���دت أن مجال التكامل والتعاون 
ب���ني اجلم�اعات هو املجال الفس����يح لتطبيقه����ا وإحيائه�ا؛ 
فاجلماع���ات اإلس���المية – عموم���اً – حتتاج إل���ى مثل هذه 
القواع�د في دع�وتها وحركاتها نحو تغيير املجتمع؛ فجدير بها 
م عنها - مع ِقلَّته  أن تُعطيه���ا أهمية تليق بها وال يُكتَفى مبا يُقدَّ
- في األبحاث اجلامعية واملقاالت واملؤلَّفات، بل ال بد أن تكون 
ل على الواقع، ويخفِّف الفوضى الفكرية التي  منهجاً تربوياً يُنزَّ
غ  تعمل على إشغال العقل املسلم بسطحياٍت وتوافَه؛ حتى ال يتفرَّ

للنَّظر في عواقب األمور ومآالت األحداث. 
إنني أمتنى أن أسمع يوماً عن مؤمتٍر إسالمي فكري عاملي 
تتبناه جماعة أو مؤسس���ة؛ يَْهدف إل���ى تقعيد القواعد، وإبراز 

��� املصدر السابق: ��/ �68.

دورها وأهميتها، وتسهيل التعامل معها بتنزيلها على واقع اليوم، 
لها السابقون على واقعهم ووقائعهم.  كما نزَّ

ولعلَّ التمثيل باليسير ِمن واقعنا يُؤكد شيئاً من أهمية ذلك؛ 
فمثاًل عندما يق��ف فصيل من فصائل اجلماعات اإلس���المية 
ضد فصيٍل آخر مُيَارس العملي��ة االنتخابي��ة ويش���ارك فيه��ا، 
أو يقف بعيداً عن���ه بلزوم الصمت في أقل األحوال؛ ألنه يَنظر 
إلى مفاس���دها، وهو الذي يُش���ارك في تنافٍس َعلمانيٍّ وحرٍب 
شعواء ضد اإلس���الم واملسلمني، ال يستحي الَعلمانيون فيها أن 
ُهوا بأقبح كالم عن اإلسالم واملسلمني، ويكفي أنهم يعلنون  يتفوَّ
- حاالً أو مقاالً - أن خصم��هم ه��و اإلس�����الم أّياً كان شك��له 
أو لون���ه... أال يَحتاج هذا املوقف م���ن املعاِرض أو املنعزل إلى 

تقعيٍد وتأصيٍل على ضوء تلك القواعد؟ 
وفي املقابل عندما يقلل جناح من أجنحة العمل اإلسالمي، 
من أهمية العملية التربوية لألمة ونش���ر العلم الشرعي،  ومن 
هَ  تأصيل املنهج العلمي وتنقيته مما تراكم عبر السنني؛ مما َشوَّ
صورته، وهو يرى واقع األمة ويش���عر مبا أصابها من أثر َجهلها 
ِبِدينها، وأثَر االنحرافات الفقهية والعقدية التي ش���وَّهت جمال 
َرت األمة ُقروناً )فكرياً وروحياً وسياس���ياً(،  الدين، وكي���ف أخَّ
عندم���ا يقف هذا اجلناح هذا املوقف وهو يَُعدُّ هذا العمل ترفاً 
وتَضييعاً للوقت، وإهداراً للجهد، أال يحتاج هذا إلى وقفة جادة 
لتصحيح هذا املوقف على ضوء القواعد النيِّرة املذكورة سلفاً؟ 
وباجلمل���ة، فإنه عندما يُقلل طرٌف م���ن ُجهد طرٍف آخر 
ينبغي أن يُبن���ى هذا املوق�ف على أص����ول أصيل�ة وقواع���د 

ة.  َحِكيم���ة، ال على ال�ُمنافسة وال�ُمَشاحَّ
ب  وإن العمل ال����ذي يقوم على قواعد وأصول ش����رعية يقرِّ
ُوجهات النَّظر ويقلل - وال شك - االختالف، ويُقيم عماًل سليماً، 
أو قريباً من الس����المة والكمال، َولْنَقت����رب أكثر من املوضوعية، 
فنق����ول: املطلوب في ه����ذا األمر آليات تُس����اعد على فقه هذه 
القواعد وتفهيمها، بتدريس����ها وِنْش����رها وإش����اعتها وتوضيحها 
ه الباحثون واحملققون واألصوليون إلى  ر بها؛ فيَُوجَّ وإبراز ما يُذكِّ
ذلك، وتُنش����ر األبحاث، وتُقام الندوات واللقاءات، وتُدرَّس املوادُّ 

العلمية املؤلَّفة فيها... وهكذا. 
ختاماً: ما هذه إال إش���ارات للتذكير، وكلمات على الطريق؛ 
وإال فاملوضوع يحتاج إلى متخصصني. ويتوجب على أهل احلل 
والعقد في قيادات العمل اإلسالمي أالَّ يََدعوا باباً يجمع الكلمة 

ويقلل االفتراق إال فتحوه ووجلوه. 
ق ربنا املولى اجلميع إلى خيري الدنيا واآلخرة. وفَّ
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)نحن بحاجة إلى إعادة النظر في هذا 
احلكم حس���ب املقاصد الشرعية( و )ال بد 
من مراعاة املقاصد الشرعية عندما نتحدث 

عن هذه القضية(.
وعب���ارات أخرى مختلفة، ستس���معها 
– وال ب���د – عند أي رؤي���ة منحرفة تتعامل 
م���ع النصوص واألحكام الش���رعية؛ فعامة 
االنحراف املعاصر حني يتعامل مع النصوص 
واألحكام الشرعية اجلزئية فإنه ال بد - في 
سياق جتاوزه ألي حكم وإنكاره له - أن يرفع 
الفتة )املقاصد الشرعية( كتصريح شرعي 

للمارسات غير الشرعية.
املقاصد الش���رعية التي كتب فيها فقهاء اإلسالم بدءاً 
من اجلويني والغزالي والعز بن عبد السالم والقرافي وشيخ 
اإلس���الم ابن تيمية والشاطبي تختلف اختالفاً تاماً عن هذه 
املقاصد التي يُِشيع كثير من الناس احلديث فيها؛ فاملقاصد 
عند فقهاء اإلسالم قواعد كلية مستخَرجة من استقراء كلي 
لكافة النص���وص واألحكام اجلزئية، وال يص���ح أن يُردَّ بها 
أيُّ حكم أو نص جزئي، بخ���الف هذه املقاصد التي تتِرجم 
املقاصَد التي تريدها )نفوس���هم( ومتيل إليها )اختياراتهم( 
ويس���عون من خاللها لرد جملة من النصوص واألحكام غير 

املرغوب فيها.
من أهم قواعد املقاصد الشرعية أن ال يُردَّ بها أي حكم 
جزئي، فإذا ثبت نص ش���رعي أو حك���م فقهي فال يجوز أن 
يُنَقض ويُتجاَوز بدعوى أنه مخالف لقاعدة مقاصدية؛ فهذا 
باطل ال عالقة له بعلم املقاصد )فإن ما يخرم قاعدة شرعية 

أو حكماً شرعياً ليس بحق في نفسه()1(.
وإذا كانت املقاصد الش���رعية تقوم على ضرورة اعتبار 
)الكليات( فإنها تق���وم على اعتبار اجلزئيات كذلك )كما أن 
من أخذ باجلزئي ُمعِرَض���اً عن كليِّه فهو مخطئ، كذلك من 

��� املوافقات للشاطبي: �/556.

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

بني )مقاصد الشريعة( و )مقاصد النفوس(!
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أخذ بالكلي ُمعِرَضاً عن جزئيِّه()1(.

فاملقاصد الشرعية تعتمد على تفاصيل األحكام اجلزئية، 
تقوم عليها، وال تنكرها، بل حتى ولو ُوِجد تعارض بني قاعدة 
مقاصدي���ة وحكم جزئي تفصيلي ف���إن املنهج الصحيح في 
ذلك ليس إنكار اجلزئي بل )إذا ثبت باالستقراء قاعدة كلية 
ث���م أتى النص على جزئي يخال���ف القاعدة بوجه من وجوه 

املخالفة فال بد من اجلمع في النظر بينهما()2(.
فإذا وصل األمر إلى حص��ول تع��ارض بي��ن )الكلي��ات( 
و )الف���روع( فهذا يس���تدعي اجلمع بينهم���ا ألهمية كلٍّ من 
الكليات والفروع التفصيلية، وهو ش���يء ال يفهمه )مقاصديو 
النفوس(؛ حيث ينك���رون النصوص واألحكام الش���رعية ثم 
يبحثون بعد هذا عن الطريقة املقاصدية املناسبة لرفض مثل 

هذه األحكام!
لقد كان الش���اطبي مدركاً غاية اإلدراك خطورة استعمال 
املقاصد من غير املؤهلني، وألجله منعهم من موافقاته وجعلهم 
في حرج من قراءته أو االس���تفادة منه: )ال يُسَمح للناظر في 
هذا الكتاب أن ينظر فيه نظَر مفيٍد أو مستفيٍد حتى يكون ريَّان 

من علم الشريعة؛ أصولها وفروعها، معقولها ومنقولها()3(.
كما أطال احلديث ع���ن ضرورة العناية باجلزئيات، وأن 
املقاص���د ال تق���وم إال عليها، وهذا كله إلدراك���ه أن طبيعة 
املقاص���د وما فيها م���ن كليات عامة يس���تدعي دخوَل غير 
املؤهلني واس���تغالَل بع���ض املنحرفني، وهو م���ا يؤدي إلى 
تعطيل الشريعة، وهذا ما دعا بعض املنحرفني الذين يفهمون 
حقيقة املقاصد الش���رعية أن يسمي املقاصد بأنها )تبرير( 
لألحكام الشرعية ليس إال، وقد صدق؛ فاملقاصد ليست إال 
بحثاًَ عن )فلسفة( لقواعد وعلل للشريعة من خالل األحكام 
ل في  والنصوص، فإذا ُوِجد ن���ص مخالف فإن املقاصد تعدَّ
)الفلس���فة( حتى تدخ���ل هذا احلك���م ال أن تلغيه ملخالفته 

للمقاصد.
إن دعوته���م لألخذ باملقاصد إلس���قاط بعض األحكام 
الش���رعية يؤدي إلى نسف الش���ريعة بكاملها، وتعطيل كافة 
أحكامها، وإسقاط قطعياتها وضرورياتها، وليس عسيراً على 
أي أحد أن ينفي أي حكم شرعي ويربط ذلك مبقاصد ُعلَيا، 
وقد مارس املعاصرون في ذلك من ألوان العدوان على األحكام 

��� املوافقات: �/8.

��� املوافقات: �/9.
��� املوافقات: �/78.

الشرعية ما ال يحصيه إال الله؛ ف� )احلدود الشرعية( منافية 
ملقصد الش���ريعة في الرحمة وإش���اعة األمن و )حد الردة( 
مناٍف ملقصد الشريعة في التس�امح واحل��رية و )احلجاب( 
مناٍف لتك���رمي املرأة و )كل فتوى بتح���رمي أي حكم( تنافي 
مقصد الش���ريعة في التيس���ير ورفع احلرج و )احلكم بكفر 
من لم يؤمن برس���الة محمد #( يتعارض مع مقصد إرساله 
رحم���ة للعاملني و )حرمة الربا( أو )منع احملرمات( يؤدي إلى 

حصول حرج ومشقة تنافي مقصد الشريعة
وألجل ذلك كان ش���يخ اإلس���الم ابن تيمية بصيراً بأمر 
عمومي���ات املقاصد حني قال: )فمن اس���تحل أن يحكم بني 
الناس مبا يراه هو ع����دالً من غير اتباع ملا أن�����زل الله فهو 
كافر()4(. فهذه املقاصد الكلية تتسم بالعمومية املطلقة التي 
يش���ترك فيها عامة الناس، فاختصاص الشريعة إمنا يكون 
بتفصيل هذه املقاصد وشرحها وتقييدها فإذا ألغى اإلنسان 

االعتبار بها لم يكن قد أخذ من الشريعة بشيء.
وهكذا تغيب أحكام الش���ريعة اجلزئية، بسبب مخالفتها 
ملقاصد )النفوس( - كما يس���ميها بع���ض الفضالء - فهي 
مقاصد ملا تريده نفوسهم وأهواؤهم وما يتوافق مع شهواتهم 
جعلوها قواعد كلية حتاَكم إليها النصوص واألحكام الفقهية، 
وتلك )النفوس( تكاد حُتَصر مقاصدها في اجلانب الدنيوي 
احملض، وهو ما يختلف متاماً عن املقاصد الشرعية املستفادة 
���نة التي تدلك على أن )الشارع قد  من نصوص الكتاب والسُّ

قصد بالتشريع إقامة املصالح األخروية والدنيوية()5(.
ب���ل إن املص�الح الدني�وية تابع���ة للمص�الح األخروية؛ ف� 
)املصالح املجتلَبة شرعاً واملفاسد املستدَفعة إمنا تعتبر من حيث 
تق���ام احلياة الدنيا للحياة األخرى، ال من حيث أهواء النفوس 

في جلب مصاحلها العادية أو درء مفاسدها العادية()6(.
وإذا كانت إش���اعة علم املقاصد الشرعية ضروريًة في 
مرحلٍة ما لش���يوع التعصب واجلهل والتضييق على الناس، 
ف���إن املبالغة ف���ي ت�قرير املق�اصد الش���رعية وإش���اعتها 
وتعظي���م قدره���ا وض����رورتها عند عام���ة الناس - وقد 
اختلف احلال - س���يكون على حساب تعظيم النص الشرعي 
واالنقياد له، وسيكون س���بباً لظهور مقاصد النفوس لتُِشيع 

عبثَها وانحراَفها بدعوى )مقاصد الشريعة(.  

��4 منهاج السنة النبوية: ��0/5.
��5 املوافقات: �/�50.
��6 املوافقات: �/��5.
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يف يناير 2005م جرى توقيع اتفاقية نيفاش��ا اليت كان أحد بنودها االس��تفتاء الشعيب على مصري جنوب السودان 
عام 2011م.

 خ��ال أكثر من مخس��ة أعوام منذ توقيع االتفاقي��ة وبينما العد التنازيل لانفصال قد ب��دأ، هل قامت األطراف 
املعنية باألزمة، أو اليت يتهددها اخلطر من تقسيم السودان ، مبا يتوجب عليها أن تقوم به؟

إهنا مخسة أعوام كان ميكن أن حيدث فيها الكثري؛ فقط لو توفرت اإلرادة السياسية.
أما على املستوى االقتصادي، فقد كان ميكن أن ُتدَعم حكومة اخلرطوم )عربيًا( بكل ما يلزم إلنعاش االقتصاد احمللي 

وإضعاف احلصار املفروض على السودان، وهو ما كان من شأنه أن يقوي أسهم النظام يف مواجهة نزعة االنفصال.

] تحقيقات [

ال�����������س�����������ودان...
ن����������������داء ال�������ل�������ح�������ظ�������ات األخ��������ي��������رة

إعداد: مجلة البيان
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السياسي،  املس���توى  على  وأما 
فل���م حتَظ اخلرطوم بأي دعم عربي 
املؤيدة  الغربية  الضغ���وط  لتخفيف 
لتقسيم السودان، أو للتوسط بجدية 
لدى الق���وى املتمردة ف���ي اجلنوب 
إلقناعهم )بكافة السبل املمكنة( بعدم 

جدوى االنفصال.
وأما على املس����توى العسكري، فلم 
تتفاقم األزمة من األس����اس إال بس����بب 
اإلحجام العربي عن تقدمي دعم عسكري 
للنظام السوداني ميكنه من حسم املعارك 
مع التمرد اجلنوبي، وهو ما كان سينهي 

األزمة بصورة مختلفة متاماً.
ويتوجه اللوم أيضاً لبعض أطراف النظام الس���وداني الذي 
أخفق في احتواء األزمة طيلة خمس سنوات كانت كافية لتجاوز 

احملذور لو أُحسن استغاللها.
اآلن ال يوجد الكثير لفعله أو حتى لقوله، فقد وصلت كافة 
اجلهود إلى طريق مس���دود، وأوش���كت األطراف املتآمرة على 
قطف ثمار م���ا زرعوه بكد ودأب منذ س���نوات طويلة لتفتيت 
العم���ق الع�ربي في إفريقيا؛ فبع�����د أن ض��اعت الص���ومال، 
ها هي السودان في الطريق، وبعدها سوف تتسع دائرة اخلطر 
لتشمل دوالً أخرى كانت تَُعدُّ نفسها آمنة، وغاب عن حكامها أن 
األحداث احلقيقية في دولة مس���تهدفة هي مبثابة »بروفة« ملا 

سوف يحدث في الدولة التالية لها على القائمة.
لي����س كل اخلطر في انفص����ال اجلنوب الس����وداني، بل فيما 
س����يعقبه من تنامي نزعات االنفصال في ش����رق السودان وشماله 
وغرب����ه، بل قد يؤدي إلى تنامي نزع����ات اإلنفصال في دول عربية 
وإسالمية أخرى. وإذا كان مجرد توقيع اتفاق نيفاشا قد تسبب في 
تس����خني مناطق التوتر في جهات السودان الثالث )عدا اجلنوب(؛ 

فماذا سيكون احلال عندما يتم االنفصال حقيقة ال كتابة؟
ليس مبس����تبعد أبداً أن ينقس����م الس����ودان إلى خمس دول 
مس����تقلة، ولن تكون كلها عربية االنتماء - على األقل في اجلنوب 
والغرب - وستزداد الدول العربية دولة أو اثنتني، وسيصبح نصاب 
الدول الفقيرة متزايداً، م����ع حكومات ضعيفة وأنظمة مهترئة ال 
تقوى على فعٍل أو تأثيٍر، بل ليس لها مقومات الدولة من األساس 

اقتصادياً أو عس����كرياً أو سياس����ياً، 
وتلك بيئة منوذجية الختراقها من ِقَبل 

أعداء األمة املتربصني بها الدوائر.
على الرغم من ذلك ال يزال هناك 
بارقة أمل ف���ي أن تُبذل جهود عربية 
وسودانية لتدارك املوقف قبل أن يصل 
إلى نقطة تستحيل معها العودة. ورغبًة 
في تدعيم أي جه���د مبذول في هذا 
الس���ياق، فإن مجلة البي���ان خاطبت 
ع���دداً من علماء األم���ة ورموزها كي 
هوا ن���داًء أخيراً إلى من يهمه أمر  يوجِّ
الس���ودان، أن يب���ادر بالعمل من أجل 

معاجلة األزمة.
إنه نداء اللحظات األخيرة، يطلق���ه علماء األمة ورموزها 

قبل أن تُقِلع طائرة االنفصال ميممة شطر املجهول.
وقد آثرنا أن نعرض مش���اركة الرموز الفضالء مرتبة على 
ص أبعاد األزم���ة ومكامن احلل. وقد  مح���اور موضوعي���ة تُلخِّ

شارك في هذا النداء كلٌّ من: 
د. ناصر العمر: املشرف على موقع املسلم. 

د. مهام عبد الرحيم سعيد: املراقب العام جلماعة 
اإلخوان املسلمن يف األردن. 

املهندس حمم��د احلمداوي: رئيس حركة التوحيد 
واإلصاح يف املغرب.

د. ح��ارث الضاري: رئيس هيئة علماء املس��لمن يف 
العراق.

الشيخ عبد اجمليد الزنداين: رئيس جامعة اإلميان 
يف صنعاء.

د. عب��د الرمح��ن ال��رب: عض��و مكتب اإلرش��اد يف 
مجاعة اإلخوان املسلمن يف مصر.

د. عصام العريان: عضو مكتب اإلرش��اد يف مجاعة 
اإلخوان املسلمن يف مصر.

د. حممد العبدة: مفكر إسامي من سوريا.
الشيخ حممد موسى العامري: من علماء اليمن ومدير 

املعهد العلمي يف اليمن.
ملاذا السودان؟ 
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إنه س���ؤال يقربنا كثيراً من فهم القضية 
وصوالً إل���ى آفاق معاجلته���ا، ويقدم ضيوف 
املجلة إجابات وافية عن هذا التساؤل، فيقول 
الش���يخ عبد املجيد الزنداني: إن ثورة اإلنقاذ 
التي قادتها احلركة اإلسالمية السودانية كانت 

تس���تهدف فضح املؤامرة االس���تعمارية على األم���ة، قاصدة أن »تقيم 
كياناً إس���المياً منوذجياً يصلح أن يكون قدوًة لسائر الشعوب واجليوش 
اإلس���المية فتكالب الغرب وكل القوى املعادية على هذا النموذج وسعوا 
الغتيال���ه ف���ي مهده وإجهاضه ف���ي دولته وحاكوا كل وس���ائل التآمر 
روا كلَّ ب���ؤر اخلالف والتناقض���ات الطائفية والدينية  إلس���قاطه وفجَّ
والطبقية والعرقية إلفش���ال املشروع في السودان«، وعندما أظهر قادة 
الثورة صموداً وثباتاً عمد الغ�رب - وعلى رأس���ه الكنيس���ة وكل القوى 
املعادية - إلى حتريك اجلنوب« الذي يش���ترط قادته املرتبطون بالقوى 
االستعمارية تخلي أهل الشمال عن الشريعة إن أرادوا الوحدة، فوضعوا 

القائمن بثورة اإلنقاذ بني خيارين: 
1 - اإلصرار على االلتزام باحلكم اإلسالمي ومبا أنزل الله 

وهو الذي سيواَجه مبؤامرة االنفصال. 
2 - أو الردة عن الدين وبقاء الوحدة«.

ويضيف د. عبد الرحمن البر بُعداً جديداً الستهداف السودان، 
وهو كونه »بوابة اإلسالم والعروبة إلى إفريقيا، وأنَّه لو نفذ اإلسالم 
إلى هناك فإنَّ ذلك س���يؤدي النتش���اره في كامل القرن اإلفريقي 
ة،  ومنابع النيل ومنطقة البحيرات، وهي مناطق إس���تراتيجية هامَّ
وخصوص���اًَ أنه قد لوحظ أن الدين اإلس���المي يلقى ترحيباً حاراً 
من أهالي تل���ك البالد. وأدركت اجلهات االس���تعمارية أنَّ العرب 
خ وجودهم هناك سيصبح لهم مركز في وسط  واملسلمني متى ترسَّ

القارة يستطيعون منه الوصول إلى كافة مناطق إفريقيا«.
ويش����ير د. محمد العبدة إلى البُع����د االقتصادي لالهتمام 
االستعماري بالس����ودان، وأنه قد »جاء اكتشاف النفط - ورمبا 
معادن أخ����رى - ليزيد م����ن تدخل القوى الكب����رى ويزيد من 
أطماعها«؛ فالس����ودان - كما يقول د. همام سعيد - هو: »سلة 
العالم اإلسالمي في الغذاء، وخزان العالم اإلسالمي في املاء«. 

املؤامرة ليست قاصرة على السودان:
من أهم بواعث الكس���ل والتقاعس عن »إنقاذ« الس���ودان 
من التفكك واالنقس���ام، هو حالة االطمئنان التي تنتاب أغلب 
األط���راف املعنية على طريقة »ما يحدث لغيرنا لن يحدث لنا«، 
بس���بب عالقات يحس���بونها قوية أو حتالفات يظنونها شافية 

كافية، وهذا فهم خاطئ خطير في الوقت 
نفسه، وبحسب د. البر فإن »قضية جنوب 
السودان ليست مسألة حرب أهلية، ولكنها 
مؤامرة عاملية إلقصاء العروبة واإلسالم، 
ال تغي���ب عنه���ا الصهيوني���ة والصليبية 
العامليتني، وال تستهدف الس���ودان وحده، وتغذيها جهات كثيرة 
إقليمية ودولي���ة«، وينظر املهندس محم���د احلمداوي إلى ما 
يحدث في جنوب الس���ودان بوصفه »نسخة تتكرر في عدد من 
البلدان اإلسالمية بهدف مزيد من تشتيتنا ومتزيقنا وإضعافنا 

من أجل استغاللنا«.
رن���ا د. عصام العريان بالتاريخ لكي ندرك ما يُنتَظر في  ويذكِّ
املس���تقبل؛ فقبل عقود لم يكن متوقعاً أن تنفصل الس���ودان عن 
مصر، وقد ظل الترابط بينهما سياسياً واقتصادياً متواصاًل منذ 
عه���د بعيد، »وكان رئيس وزراء مص���ر مصطفى النحاس- رحمه 
ع على وثيقة انفصال الس���ودان  الل���ه - يقول: تُقطع يدي وال أوقِّ
عن مصر. وها نحن أمام متزُّق مملكة مصر والسودان إلى 3 دول 
بسبب دسائس االحتالل اإلجنليزي والصديق األمريكي«، ويواصل 
د. العري���ان حتذيره قائاًل: »إن خطة االحتالل األجنبي الذي جثم 
على صدور العرب واملسلمني جنحت )حتى اآلن( في متزيق األمة 
اإلس���المية الواحدة إلى أكثر م���ن 50 دولة ودويلة، ومتزيق األمة 
العربية إلى أكثر من 22 دولة ودويلة. والله - تعالى - ينادينا: }إنَّ 
���ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاْعُب���ُدوِن { ]األنبياء: ٩٢[ ويطالبنا  ُتُكْم ُأمَّ َه���ِذِه ُأمَّ

ُقوا{ ]آل عمران: ١٠٣[«. }َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميًعا َوال َتَفرَّ
ويقول د. حارث الضاري داعياً إلى إزالة توهمات السكينة 
واالطمئنان: »يخط���ئ من يظن أن اقتطاع���اً جلزء من أجزاء 
الوطن - أياً كان هذا اجلزء - لن يؤثر على هذا اجلزء نفس���ه 
أو غيره من األجزاء األخرى، ولن يُخلَّ بالوضع العام لهذا البلد 
أو ذاك م���ن بل���دان األمة«، وكذلك يش���ير د. همام إلى املعنى 
نفسه مع حتديٍد ألكثر الدول تعرضاً للخطر من انفصال جنوب 
السودان، فيقول: »ستكون هذه الدولة متحكمة في عموم أرض 
السودان ومياهه وشعبه، وسيكون هذا االنشقاق بداية انفراط 
عقد الس���ودان كل���ه، بل فيه خطر عظيم على مصر وش���مال 

إفريقيا وعلى األمة كلها«.
أما الشيخ محمد موس���ى العامري فينبه احلكومة اليمنية 
إلى االس���تفادة من احلالة السودانية داعياً إياها إلى أن »تبادر 
بإصالح األوضاع في جنوب اليمن وش���ماله وأن تسعى جاهدة 

ع��ن  والتقاع��س  الكس��ل  بواع��ث  أه��م  م��ن 
»إنقاذ« الس��ودان من التفكك واالنقسام، هو حالة 
االطمئن��ان الت��ي تنت��اب أغل��ب األط��راف املعنية 
عل��ى طريق��ة »ما يح��دث لغيرن��ا لن يح��دث لنا«
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إلى نزع فتيل املؤامرة وأن تسترشد بأراء 
العلم���اء واملصلحني الناصحني، وأن تقيم 
العدل والش���ريعة اإلس���المية، وتستبعد 
املفس���دين من دعاة التغري���ب والَعلمنة 
والفس���اد الذي���ن س���يتحولون إلى أذرع 

ألعداء اإلس���الم«، وينبه د. العامري إلى خطورة املؤمرات التي 
حتاك ضد اليمن في عدة مناطق؛ »س��واء في جن��وب الي��من 
أو في ش���ماله من خ���الل فتنة الرافض���ة املتمثلة في احلركة 
احلوثية التي تس���عى بدورها إلى قيام كيان انفصالي آخر على 

النمط املذهبي اإليراني«.
ليس انفصااًل كغريه:

إن ج��ن��وب الس��ودان - كم��ا يقول د. العري��ان -: »دولة 
ال تتمتع بأي منافذ بحرية، وتسودها النزاعات القبلية«، ومبعنى 
آخر ه���ي دولة تفتقر إلى مقومات الدولة، وفي هذا الس���ياق 
يق���دم د. الضاري حتلياًل مهماً، فيق���ول: »أثبتت األحداث أن 
ه���ذه االقتطاعات واالنفصاالت ال تش���به غيرها من احلاالت 
احلادثة في البالد األخرى، التي ينكفئ فيها أهلها على أنفسهم 
ويعي���دوا بناء ذواتهم ومن ثَمَّ يتعاملون مع غيرهم َوْفَق أس���س 
التعامل اإلنساني املتعارف عليها في عالم اليوم. وبغضِّ النظر 
عن حاجة من يقطن هذه األجزاء لتحقيق هويته الثقافية: دينية 
كان���ت أو قومية أو إثنية - وهو أمر ال يختلف عليه اثنان - فإن 
هناك من يدعم هذه اخلطط مدفوعاً بأهداف أخرى هي بعالم 

السياسة أليق وبغايات املصالح الدولية املشبوهة أوفق«.
فالقضية إذن ليس���ت نابعة من حاجة فعلية لدى س���كان 
اجلنوب إلى إنش���اء دولة مس���تقلة لهم؛ فهم كانوا يعانون من 
مش���كالت معيَّنة ترتبط باحلالة االقتصادية في أغلبها، ولكنَّ 
���خوا في األذهان »ح���ل االنفصال« كحل  املتآمرين هم من رسَّ
ناجع للمشكالت القائمة، على الرغم من أن القناعة التي كانت 
متوفرة لدى س���كان اجلنوب منذ القدمي أن االنفصال أمر غير 
ممكن من الناحية العملية؛ فهو إذن انفصال مبرمج يهدف إلى 

إنشاء دولة عرجاء سيكون لها دور خطير في املستقبل.
ماذا بعد االنفصال؟ 

إن أب���رز تداعي���ات االنفصال ه���ي في انتق���ال »عدوى 
االنفص���ال« إلى مناطق عربية أخرى، كم���ا يقول د. الضاري: 
»سيش���جع هذا األم���ر ح���ركات انفصال هنا وهن���اك لتطل 
برأسها وتتحني الفرصة املناسبة لنقض وحدة البالد والذهاب 

مبقدراتها، وس���يك��ون ما سيحصل في 
الس���ودان _ ال قدر الله _ سابقة خطيرة 
رمبا حت���ذو حذوها حركات أخرى مريبة 
متخذة من هذا االنفصال مثاالً وذريعة«، 
واملعنى نفسه يؤيده د. العبدة الذي يقول: 
»إن انفصال اجلنوب رمبا يشجع أقاليم أخرى. ومن الواضح أن 
تفتيت املنطقة من األهداف التي يس���عى إليها أعداء اإلسالم«، 
ويقارن د. العامري بني الوضع في الس���ودان ومثيله في اليمن 
زاً على خطورة اتباع أس���لوب »النََّفس الطويل« في حتويل  مركِّ
املطالبات الش���اذة إل���ى مطالبات مش���روعة ومقبولة. يقول: 
»إن جن���اح دعاة االنفصال والتمرد في فصل جنوب الس���ودان 
يعني جناح دعاة اجلاهلي���ة وإحياء النعرات الطائفية والعرقية 
واملناطقية في أماكن مش���ابهة ومنها اليمن؛ فدعاة االنفصال 
اليمني ينفخون في بوق النع���رات اجلاهلية وإحياء العصبيات 
املناطقية ويراهنون على سياس���ة النََّفس الطويل وشرعنة هذا 
االنفصال وتطبيع العداء بني أبناء الشعب الواحد مستغلني في 

ذلك األوضاع االقتصادية املتردية«.
ويشير الشيخ العامري إلى تداعيات محزنة لالنفصال قد 
ال يتنبه لها كثيرون، فيقول: »إنه )أي االنفصال( س���يكون كارثة 
على املس���لمني خصوصاً في منطقة القرن اإلفريقي، وسيحول 
دون متدد اإلس���الم وانتشاره فيها، وسيعمل جاهداً على إقامة 
املشاريع التنصيرية في املنطقة، إضافة إلى الكارثة التي ستحل 
مبسلمي جنوب السودان الذين يبلغ عددهم قرابة ثالثة ماليني، 

وهؤالء لم يُحَسب لهم أي حساب في هذه احملنة بكل أسف«.
إن م���ن أخطر التداعيات اإلقليمية لالنفصال تلك املتعلقة 
بنه���ر النيل وعالقة الدولة الناش���ئة بالدول���ة القدمية والدور 
الصهوني ف���ي التركيبة اجلديدة للمنطق���ة، وفي هذا الصدد 
يق���ول د. العري���ان: »املخاطر التي متثلها دول���ة انفصالية في 

جنوب السودان شديدة على كل األصعدة:
• فهي متثل خطراً على املوارد املائية واملشاريع القائمة على 

نهر النيل، مثل قناة »جوجنلي«.
• ومتثل خطراً على اس���تقرار األوضاع في شمال السودان؛ 
ألنها ستكون محالَّ للنزاعات القبلية وتوترات احلدود املستمرة.
• ومتث���ل خطراً بالوجود األجنب���ي الدائم في صورة قوات 
دولي���ة لفض النزاع���ات بني القبائل، أو ش���ركات أمن أجنبية 

حلماية االستثمارات األجنبية.

املتآمرون هم من رس��خوا ف��ي األذهان »حل 
االنفص��ال« كح��ل ناجع للمش��كالت القائم��ة، على 
الرغم من أن القناعة التي كانت متوفرة لدى سكان 
اجلن��وب منذ القدمي أن االنفص��ال أمر غير ممكن
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• ومتثل خطراً؛ ألنها س���تكون حاجزاً طبيعياً بني الش���مال 
العربي املسلم في مصر والسودان والقلب اإلفريقي املسلم في 
دول حوض النيل التي حولتها البعثات التبشيرية من دول مسلمة 

إلى دول مختلطة الديانات والثقافات.
• ومتثل خطراً؛ ألن العدو الصهيوني يعمل جاهداً ليكون له 
موط���ئ قدم في تلك الدول من إريتريا إلى أوغندا إلى إثيوبيا، 
وها هو يس���تعد جاهداً لتكون له كلمة قوية في جنوب السودان 

التي - في الغالب - لن تنضم إلى اجلامعة العربية.
قد يظن بعض الناس أن انفصال اجلنوب خس���ارة للشمال 
ورب���ح للجنوب، يرفض املهندس احلم���داوي هذا املعنى ويؤكد 
عل���ى أن »الصراعات بني أبناء الوط���ن الواحد بهدف متزيقه 
وتفريقه لن يكون لها من نتيجة سوى اخلسارة للجميع والضرر 
على اجلميع«؛ فمن إذن سيستفيد من االنفصال؟ يقول: »إن كان 
هناك من مستفيد أو رابح من فكرة االنفصال، فلن يكون سوى 
أولئ���ك الذين يريدون ألمتنا وش���عوبنا دوام التمزيق واإلنهاك 

والضعف والتخلف«.
وأما على املس���توى احلكومي، فيُبِرز الشيخ العامري أثراً 
عاً نتيجة االنفصال؛ إذ يرى أن توقيع اتفاقية نيفاشا  هاماً متوقَّ
كان »ناجتاً عن ضغوط دولية وعقوبات اقتصادية وحصار ظالم 
بس���بب املمانعة التي أبدتها احلكومة السودانية وَرْفِعها شعار 
تطبيق الش���ريعة اإلسالمية، ومثل هذا اخلضوع ميكن أن يدفع 
بكثير من صناع القرار في أي بلٍد آخر إلى الس���ير في االجتاه 
ذاتها طمعاً ف���ي الوعود الغربية واملعونات االقتصادية أو خوفاً 
من حجبها واملعاقبة بها، وحينئٍذ يتحقق املثل الس���ائر: )أُكلُت 
يوم أكل الثور األبيض(، وتظل مس���ألة صراع اإلرادات تتأرجح 

وتضعف لصالح أصحاب املشاريع االنفصالية«. 
ما جيب على احلكومة السودانية:

ينبغي على كل حكومة مس���لمة تنتس���ب إلى اإلس���الم أن 
تقبل بحكم الش���رع في كل ش���ؤونها وف���ي كل ما ميس حقوق 
األمة ومكتس���باتها وثوابتها، وإن املوافقة على انفصال اجلنوب 
الس���وداني بكل ما ميثله من خصائ���ص جغرافية وأبعاد دينية 
وسياس���ية، أمر ال بد من الرجوع فيه إلى الش���رع قبل إقراره 
والقبول به. يقول د. ناصر العمر مبيِّناً حكم الش���رع في إقرار 
اتفاق للتنازل عن جزء من أرض اإلس���الم: »بلد اإلس���الم تسع 
املسلم والكافر. وعاش حتت ظل الدول اإلسالمية أهل األديان 
ف���ي مختلف العصور، ول���م يكن من مس���وغات انفصال جزء 

خضع لدولة اإلس���الم أبداً اختالُف ل���وِن أو عرِق أو ديِن أهل 
ذلك اإلقليم، بل اتفق علماء الش���ريعة على أن بسط نفوذ دولة 
اإلسالم واجب، بل حرموا على املسلم مهما بلغ إميانه أن يشق 
عصا الطاعة ويفرق اجلماعة، كما في صحيح مسلم من حديث 
عرفجة أن رس���ول الله # قال: »إنه ستكون هنَّات وهنَّات فمن 
أراد أن يف���رق أمر هذه األمة وهي جميٌع، فاضربوه بالس���يف 
كائناً من كان«، وبناًء على ذلك يقرر د. العمر بصورة حاس���مة 
أن القبول »بانفصال جنوب السودان عن دولته لتقوم عليه دولة 
َعلمانية مستقلة، ال يجوز شرعاً، وال عذر ملن أظهر إقراره بغير 
اإلك�راه؛ وذل�ك بص�رف النظ�ر عن أرض الشمال أو اجلن�وب، 

ما دام ال�ُممِضي لذلك مسلماً، والله اعلم«.
ويؤي���د د. همام احلكم بع���دم جواز التفري���ط في أرض 
ه خطابه إلى املس�ؤولني في احلكومة الس�ودانية  اإلسالم، ويوجِّ
قائ���اًل: )اعلم�وا أن وحدة الس���ودان أرضاً وش���عباً أمانٌة في 
أعناقكم، ويحرم عليك�م التفريط بش���بر واحد من أرضه، وال 
بحب���ة تراب من ترابه الطهور، وهذا احلكم الش���رعي مقصد 
م���ن مقاصد الق�رآن الكرمي، وهو من أهم مقاصد الش���ريعة. 
يقول اإلمام اجلويني - رحم�ه الله -: »مقص�ود اإلمامة القيام 
باملهمات، والنهوض بحفظ احلوزة، وضم النش�ر، وحفظ البالد 
الدانية والنائي���ة بالعني الكالئ�ة«)1(. ويق�ول: »ليس يخف�ى على 
ذوي البص�ائر والتحقيق أن القيام بال�ذب عن اإلس���الم وحفظ 
���ن واالقت�دار مخاطب�ون به، فإن  احلوزة مفروض، وَذُوو التمكُّ
اس�����تقل به ُكفاةٌ س����قط الف�رض عن الب�اقني، وإن تق�اعدوا 
وتواكل����وا عمَّ كاف���ة املقتدرين احل�رُج على تف���اوت املناصب 

رجات«)2((. والدَّ
ة في التاريخ اإلس���المي،  ويستش���هد د. همام بحادثة هامَّ
وه���ي ارتداد القبائل العربية بعد وف���اة النبي #؛ فيقارن بني 
موقف أبي بكر - رضي الله عن���ه - واملوقف املفترض اتخاُذه 
في أزمة جنوب الس���ودان، فيقول: »قام أبو بكر مبقتضى أمانة 
اإلمام���ة الكبرى وواجباتها، ومبقتضى حكم الله - تعالى - في 
وحدة األمة وتوحيدها، يدعو الصحابة إلى قتال املرتدين، ورأى 
أن الواجب ال يس���قط عن األمة حتى ولو كان فيها رجل واحد 

كأبي بكر، رضي الله عنه«.
م  بعد بيان احلكم الشرعي للتنازل عن جنوب السودان، يقدِّ
بعض العلماء نصائح مهمة للحكومة السودانية؛ سواء في الفترة 

��� الغياثي: ص96. 
��� الغياثي: ص�58.
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املتبقية أو في حال حتقق االنفصال، فيذكر د. العبدة أن »العدل 
ب أهل اجلنوب ويجعلهم يرون الوحدة خيراً لهم  هو الذي يق���رِّ
من االنفصال«، ويدع���و أركان احلكومة إلى تقبُّل النصائح من 
املخلصني وع���دم اإلعراض عنها بدع���وى أن »أهل مكة أدرى 
بشعابها، فإن البعيد يرى أحياناً ما اليراه القريب«، وفي الوقت 
نفس���ه يطالب د. العبدة باالس���تماع إلى »انتقادات املعارضة، 
مهما تكن الدوافع؛ ونحن ال نطلب ش���يئاً مما ال يعرفه احلزب 
احلاك���م، ولكننا نطلب وح���دة تقطع الطريق على املس���تغلني 

أصحاب املصالح اخلاصة ولو على حساب الوطن«.
أما فيما بعد االنفصال، فإن الشيخ الزنداني يدعو احلكومة 
إلى اتباع نهج معتدل بأن يحرص »الش���مال على القيام بواجبه 
املس���تمر نحو املواطنني في اجلنوب حت���ى يأذن الله مبراجعة 
قد حتدث في أهل اجلنوب جتعل مصلحتهم ونهضتهم وأمنهم 

مهم مرتبطة بإعادة وحدتهم مع الشمال«. وتقدُّ
موقف الدعاة وأهل العلم:

يتحمل العلماء وقادة األمة الغيورون عبئاً عظيماً ومسؤولية 
كبرى في معاجلة هذه األزم���ة اخلطيرة، واملقصود هنا علماء 

الداخل واخلارج:
أما علم���اء الداخل في الس���ودان، فيدعوه���م د. العبدة 
إلى تخط���ي عقبات احلزبية والتخلص من كثرة االنقس���امات 
واخلالف���ات التي تؤدي باجلماهير إلى الضعف وقلة االهتمام، 
فيقول: »ندعو هؤالء الفضالء لاللتفاف حول قيادة علمية مقبولة 
من اجلميع ويصدر عنها رأي يقبله اجلميع، ولو أن هذا يتطلب 
بعض التنازالت، إال أنه في س���بيل املصلحة العامة، كما ندعو 
إلى التش���اور والتنسيق بني الدعاة وأهل الرأي من األكادمييني 
قب���ل أن يفوت األوان«، كما يدعوهم إل���ى تقدمي »االقتراحات 

املناسبة ولو بصيغ تدريجية إلعادة اللحمة والتوحد«.
وأما بالنس�بة لعلماء املس�لمني قاطبة، فيناش�د د. العامري 
علم���اء األمة أن »يقوم���وا بواجبهم في ش����رح حقيقة األم�ر 
وجتليته للحكومة الس���ودانية وغيرها؛ فجنوب الس�ودان أرض 
�وا من  إس���المية حكمها املسلمون وأدخل�وا فيها اإلسالم وضحُّ
أج�ل ذل���ك بدمائه�م وأمواله�م؛ فهل يحق لهم أن يتخل�وا عنها 
ويس����لِّموها مبا فيها من املس���لمني والثروات إلى الص�ليبيني 
والوثني���ني احلاقدين ليُقيُم�وا عليها كي�اناً معادياً عنصرياً ضد 

العروبة واإلسالم؟«. 

أين الدور العريب واملصري يف معاجلة األزمة؟
لقد تس���اءل عدد من املشاركني في التحقيق عن الدور العربي 
عام���ة والدور املصري بصفة خاصة، فق���ال د. العريان في لهجة 
استنكارية: »أين املس���لمون؟ وأين العرب؟ بل أين مصر نفسها من 
هذه التطورات؟ وقد أعلن وزير خارجية السودان نفسه أن اهتمام 
مصر بالس���ودان قد َضُعف وَفتَر، وأن سياسة مصر الرسمية نحو 
الس���ودان مرتبك���ة ومضطربة، وقد غاب املس���تثمرون املصريون 

والعرب عن السودان شماله وجنوبه، فال نلومنَّ إال أنفسنا«.
أما د. العبدة فيؤكد على عمق الترابط املصري الس���وادني، 
فيقول: »ال ننس���ى هنا أيضاً أن نذكر أن عمق السودان ليس في 

اجلنوب أو الشرق والغرب فقط ولكن في الشمال، في مصر البلد 
القريب والش���قيق عربياً وإسالمياً، فكما أن عمق مصر اإلفريقي 

هو السودان، كذلك فإن عمق السودان العربي هو مصر«.
ويوجه د. همام رس���الة خاصة إلى ش���عب مصر، ثم إلى 
الش���عوب العربية واإلس���المية، منوِّها باقتراب مركز اخلطر 
من مصر، فيقول: »اعلموا أن ش���أن السودان من صميم أمنكم 
ومس���تقبل أجيالكم؛ ففي انش���قاق اجلنوب عن���ه مقتل ملصر 
وش���عبها، وفي هذا إضعاف لألم���ة وتدمير حلصن من أعظم 
حصونها، وأن فريض���ة الله على اجلميع توجب القيام مع أهل 
الس���ودان في وجه هذه املؤامرة وما ينقص على أهل السودان 
من اجلهد واجلهاد فهو فريضة الله عليكم حتى يس���تقر األمر 

للسودان في وحدة أرضه وشعبه«. 
ومن املغرب العربي يناشد املهندس محمد احلمداوي جميع محبي 
الس���ودان من داخله وخارجه ومن العرب واملسلمني إلى »املساهمة 
واالنخراط في تعبئة ش���املة لتعزيز الوحدة واالحتاد وجتاوز فكرة 
االنفصال واالنش���قاق؛ سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد 

اخلارجي، مبا في ذلك محاورة املعارضني واملتشككني«.

يتحمل العلماء وقادة األم��ة الغيورون عبئًا 
عظيمًا ومسؤولية كبرى في معاجلة هذه األزمة 
اخلطيرة، واملقصود هنا علماء الداخل واخلارج.
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ك����ان����وا ه���ن���ا ح���ي���ث ك������ان اخِل������ْص������ُب وامل����ط����ُر
ك�����ان�����وا ه����ن����ا ن����ب����َض ق����ل����ٍب ض�������مَّ ع����اش����َق����ُه
ك������ان������وا إل��������ى س������������درِة اجل�������������وزاء أل�����وي�����ًة
ق����اط����ب����ًة اهلل  ب������������اِد  ف�������ي  ف�������وا  وط���������������وَّ
وس������������اوروا ال���ل���ي���ل ف�����ي م����س����رى ع���زائ���م���ه���م
ج���ه���ا خ�����اض�����وا ال�����ب�����ح�����اَر ب������ح������ارًا ف�����ي مت���وُّ
وق����ف����وا ع���ل���ى ش���اط���ئ )األط����ل����ن����ط( ف����ي َل���َه���ٍف
م��ن��ه��م��رًا ال����ص����وُت  ى  ودوَّ ه������ذا(  خ���ل���ف  )ل�����و 
ت����ه: وأش����������رف ال����ف����ج����ُر م�����ن ع����ل����ي����اِء ُغ���������رَّ
ه����ن����ا مت�����اه�����وا ك�������أزه�������اِر ال����رب����ي����ع ُه�����ُم�����وا
وج�������وه�������روا ال������رم������َل أم�������ج�������ادًا وأزم������ن������ًة
وح����اص����رن����ي ص�����وت�����ي  وذوى  ه����ن����ا  ك�����ان�����وا 
ل����ُه ح����������دوَد  ال  خ�����م�����وٌل  ح�����ول�����ي  وال������ق������وم 
ن�����ظ�����رُت ح�����ول�����ي وق�������د خ���������ارت ع���زائ���م���ه���م
ن�����ظ�����رُت ح����ول����ي وغ��������اب ال�����وع�����ي م���ن���ش���ط���رًا
ل����ك����ن����ه ال�����ق�����ل�����ُب ف������ي احل������ال������ن ي���خ���ب���رن���ي
وال�����ب�����ح�����ُر خ���ل���ف���ي ه�����دي�����ٌر ل����ي����س ي����ح����ج����ُزُه
������وا دومن���������ا َك�����َس�����ٍل ه����ت����ف����ُت ي�����ا ق�������وم ُه������بُّ
خ�����وض�����وا امل����ن����اي����ا ك���م���ا ق�����د خ���اض���ه���ا ن���ف���ٌر
َص������ْب������وا ال������دم������اَء ع���ل���ى أع����دائ����ه����م ح��م��م��ًا
س���ن���ب���ل���ًة األرِض  ب�����ق�����ل�����ِب  وي���������ب���������ذرون 

ش��ف��ت��ي ف����ي  امل���ب���ح���وح  ال����ه����وى  وذاَب  ُه�����ُب�����وا، 
إل��������ى غ���������ٍد، وَه�������َم�������ى دم�����ع�����ي إل��������ى أم������ٍل

ث�����م ان�����ث�����َن�����وا، وش��������ذى األش������������واِق ي��ن��ت��ش��ُر
ث�����م ان����ت����ح����ى ي����ش����رح ال����ن����ج����وى وي���خ���ت���ص���ُر
ُث ال�����ده�����َر ع���ن���ه���ا ال���ش���م���ُس وال���ق���م���ُر ي�����ح�����دِّ
ائ����ت����زروا( م����ا  أط��������راِف  م����ن  األرض  )وأحل�����ف�����وا 
ف�����أش�����رق�����وا وال�����ض�����ح�����ى ي�����ن�����دى وي���ن���ه���م���ُر
وط��������اول��������وا ق����م����م����ًا م������ا ن����ال����ه����ا ال����ب����ش����ُر
وامل��������������وُج ي����س����ت����ش����رُف اآلت����������ي وي����ع����ت����ذُر
ف�����ي س�����اح�����ِة امل�����ج�����ِد ي���س���ت���ع���ل���ي وي�����زده�����ُر
ي����ا ُأْف����������ُق م�������اذا ه����ن����ا؟ ي����ا جن������ُم م����ا اخل����ب����ُر؟
ك����ال����غ����ي����ِث ي���س���ت���ن���ه���ض ال����غ����ب����را وي���ع���ت���ص���ُر
احل���ج���ُر أورق  ح���ت���ى  ال���ص���ع���َب  واس���ت���س���ه���ل���وا 
ف�����ي غ���ص���ة ال�����ب�����وح ه������ذا اجل���������رُح وال���س���ه���ُر
أغ�������واه�������م ال����ل����ه����و وال����ت����س����م����ن واخل����������دُر
وزادن�����������ي م�����ا أع�����ان�����ي ال����ع����ج����ُز وال����ض����ج����ُر
ب����ص����ُر وال  س������م������ٌع  وال  ف������ك������ٌر  ول������ي������س 
)ُع����َم����ُر( وال  )س����ع����ٌد(  س��اح��ت��ي  ف���ي  ل��ي��س  أن 
وي����ن����ح����س����ُر ُي����ن����اغ����ي����ه����ا  ال���������رم���������اُل  إال 
َوَط�������ُر ل�����ه  ُي���ق���ض���ى  امل���������وَت ال  ي�����ره�����ِب  م�����ن 
ن�������������ذروا م�������ا  هلِل  ج���������������اه�������دوا،  م�������ا  هلِل 
وَس����������������ورُة امل������������وِت ت����س����ت����رع����ي وت�����دخ�����ُر
�����ذُر ت����ب����اغ����ت ال����ف����ج����َر ف�����ي م����ي����ع����اده����ا ال�����نُّ

ووق������������دُة احل����������زِن ف�����ي األض������������اِع ت���س���ت���ع���ُر
وره������ب������ُة ال����ص����م����ِت ف�����ي األج������������واِء ت��ن��ف��ج��ُر

*   *  *

حمم�د أمح�د حسن فقيه

mafaqeeh@gmail.com

ك��ان��وا ه��ن��ا...
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نيجيريا...  في  التعليم  ثنائية 
اتجاهات وتطلعات

د. موسى عبد السالم أبيكن

مرصد األحداث
جالل سعد الشايب

تقرير مصير السودان...
 ال مصير الجنوب

طلع����ت رمي�����ح 

جريمة التدمير الشامل في العراق 
)حجم الكارثة البيئية لجريمة غزو 
العراق(                         د. أكرم املشهداني
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إن العنوان ال���ذي جرى اختياره واإلحل���اح عليه في كل 
تصريحات الساس���ة والتغطيات اإلعالمية هو )تقرير مصير 
اجلنوب(، أو )أن االستفتاء املزمع انعقاده في 9 يناير 2011م، 
س���يقرر مصير اجلنوب بني الوحدة واالنفصال(... إلخ، بينما 
االستفتاء س���يجري لتقرير مصير السودان كله بأيدي بعض 
املواطنني الس���ودانيني في اجلنوب، دون غيرهم من مواطني 
اجلنوب ومن باقي مواطني الس���ودان؛ إذ السودان سينقسم 
دولة وجغرافيا ومجتمعاً، وألن هذا الفصل للجنوب س���يكون 
مبثابة املفجر البادىء حلالة انفجار ش���املة للمجتمع والدولة 
السودانية، وسيكون بداية ألعمال تفجير مشابهة في إفريقيا 

وفي الدول اإلسالمية األخرى. 
إن العنوان الذي ج���رى اختياره للحدث وكافة مترتباته، 
هو: تقرير مصير اجلنوب، وكأن اجلنوب محتل ومس���تعَمر 

من بلد آخ���ر، تنطبق عليه قواعد ح���ق تقرير املصير التي 
اس���تقرت خالل املرحلة التالية للحرب العاملية الثانية بشأن 
الدول املستعَمرة، بينما اجلنوب ليس إال جزءاً من »دولة« مرَّ 
دة ومنض�وية حتت راية األمم املتح�دة  على اس���تقاللها موحَّ

ما يزيد على نصف قرن. 
وهو عنوان يُظِهر تقرير املصير هذا وكأنه يجري في فراغ، 
وليس فعاًل انفصالياً وتقسيماً لدولة ومجتمع متكامل، لن تتأثر 
جراءه أوضاع اجلنوب فَحس���ب؛ بل ستتغير من خالله أحوال 
السودان في األعم األغلب؛ ذلك أن انفصال اجلنوب ليس فعاًل 
ينتج عنه تأس���يس دولة جديدة، بل هو طلقة البداية، إلطالق 
عملية تفكيك للسودان كله، وقد ظهرت أُولَى املؤشرات بالفعل 
من خالل املطالبة بجعله حقاً ينطبق على بقية أقاليم السودان؛ 
إذ أعلنت حركة العدل واملس���اواة االنفصالية في دارفور، عن 

] المسلمون والعالم [

اجل��ن��وب مصير  ال  ال���س���ودان...  مصير  ت��ق��ري��ر 
رمي����������ح  طلع����������ت 

العنوان  ص  تفحُّ ُيظِهر 
ال�����ذي اخ���ت���اره ال��س��اس��ة 
لمتابعة  واإلع���ام���ي���ون 
تطورات وأحداث السودان، 
كل  ف��ي  ال��ن��ظ��ر  زاوي����ة  أن 
ال��م��ت��اب��ع��ات ق��د ت��ح��ددت 
قد  ال��ع��ن��وان  وأن  س��ل��ف��ًا، 
ج����رى ت���ح���دي���ده ب��ع��ن��اي��ة 
لدى  الخداع  حالة  لتعميق 
األنظار  وح��رف  المتلقين 
تحيط  التي  المخاطر  عن 

بهذا البلد. 
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] المسلمون والعالم [

بدء س���عيها لنيل حق تقرير املصير ل���كلٍّ من إقليمي )دارفور 
وكردفان(، وهو ما يعني نهاية السودان احلالي فعلياً. 

وفي اجتاه آخر، ال تبدو كلمات الرئيس التش���ادي )إدريس 
دب���ي( بأن انفصال جنوب الس���ودان س���يكون مبثابة كارثة لكل 
إفريقي���ا، مجرد كلمات مجاملة للرافض���ني لالنفصال، بل هي 
وصٌف ملخاطر هذا التقس���يم للس���ودان على قارة تعيش حالة 
واس���عة من التفكك ف���ي مجتمعاتها وتعان���ي دولها من ضعف 
املشروعية وضعف القدرات على احلفاظ على متاسك املجتمعات 

واستقرارها. 
وعلى اجلانب العربي واإلسالمي يبدو واضحاً أن فعل تقسيم 
السودان سيكون السابقة التي ينتظرها كثير من االنفصاليني في 
الدول العربية واإلسالمية؛ إذ قطع مخطط تقسيم وتفكيك كثير 

من الدول واملجتمعات شوطاً كبيراً بالفعل. 
وسؤال اللحظة اآلن هو: هل احلكم واملجتمع السوداني، 
س���يُقِبل على إمتام املخطط املرس���وم للس���ودان بالتقسيم 
والتبدد )واحلال نفس���ه بالنسبة للدول اإلسالمية األخرى(؟ 
أم أن اتض���اح املخاطر على نحو ال يقبل اجلدل، صار دافعاً 
لألخذ بخطط أخرى ملواجهة هذا اخلطر؟ وكيف سيتحرك 
السودان في مواجهة تركيز الضغوط املكثفة عليه في الفترة 
الراهنة إلجناز ه���دف تفتيته؟ وما هي اخلي���ارات املتاحة 

للخروج من املأزق؟
أواًل: إن املرحل���ة التي مير بها الس���ودان مرحلة خيار 
مصيري. واخليار املصيري هو ذاك الوضع الذي تواجه فيه 
دولة أو مجتمع حتدياً أو حتديات يترتب على طريقة التعامل 
معه���ا حدوث تغييرات في هوية املجتم���ع والدولة واحلدود 
اجلغرافية ومناطق الس���يادة األساس���ية... إلخ. وفي مثل 
تلك احلال تتعلق النتائج بطبيعة االس���تجابة لهذا التحدي؛ 
فهناك دول ومجتمع���ات قررت الرفض واملواجهة وانتصرت 
على التحدي، وهناك دول ومجتمعات أخرى قابلته بالضعف 

والتردد، فتحولت من حال موحدة إلى حاٍل أخرى. 
فمثاًل لقد واجهت الواليات املتحدة حتدي انقسامها بني 
لها، وجنحت عبر احلرب األهلية  شماٍل وجنوٍب في بداية تشكُّ
في توحيد والياتها والقضاء على احملاولة االنفصالية. والشعب 
الفلسطيني كذلك واجه حتدي تغيير الهوية واالستيالء على 

أرضه وطرد السكان واختار املقاومة، وهو ال يزال على مدار 
قرن من الزمان يرفض االستس���الم للتحدي املفروض عليه؛ 
وذلك على الرغم من جن���اح القوى الغربية في إجالء بعٍض 
من السكان وتغيير هوية مساحة كبيرة من فلسطني وإعالن 
دول���ة الصهاينة. وهكذا احلال في أفغانس���تان والعراق؛ إذ 
يواصل الشعبان )األفغاني والعراقي( حتدَي االحتالل الذي 

ُفِرض على بلديهما عبر الغزو األمريكي املباشر. 

وف���ي مقابل ذلك ف���إن ثمة مجتمعات أخ���رى واجهت 
حتديات مش���ابهة باالستكانة واخلنوع وعدم مواجهة اخلطر 
فانته���ت وتغي���رت أوضاعها، كما هو حال حض���ارة الهنود 
احلمر، وكذلك عملية تقسيم إندونيسيا بظهور دولة )تيمور 
الش���رقية( النصرانية داخل جغرافيتها ومجتمعها، وإثيوبيا 

ق تقسيُمها بظهور دولة إريتريا... إلخ.  التي حتقَّ
واآلن يدخ���ل الس���ودان حال���ة من ح���االت اخليارات 
املصيري���ة؛ فإذا َقِبل التحدي املفروض عليه انتهى إلى وضع 
آخ���ر، وإذا واجه التحدي يكون قد حس���م خياره، وعاد إلى 
حالة املواجهة. فف���ي مواجهة التحدي املصيري يكون عامل 
د لتطورات األحداث؛ فماذا لو رفض  اإلرادة هو العامل احملدِّ

السودان هذا التحدي؟
ثانيًا: في الوضع الراهن يبدو املجتمع والدولة السودانية 
في وضع حرج؛ إذ يبدو أن السودان مقيَّد بضرورة إنفاذ اتفاق 
نيفاش���ا الذي تعهد نظام احلكم مبقتضاه بإعطاء اجلنوبيني 
حق تقرير املصير، وهو يدرك أن عدم إنفاذ االتفاق سيجلب 
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عليه ضغوطاً أش���د مما يعانيه، وق���د يصل األمر حّداً أكثر 
من اشتعال احلرب األهلية؛ إذ ثمة سيناريوهات تتحدث عن 
احتمال إعالن اجلنوب انفصالَه من طرف واحد باالستفتاء 
أو غيره، وَطلَِب دعم عسكري من عدة دول وهو ما قد ينجم 
عنه تعرُّض الس���ودان إلى هجوم عسكري أمريكي بريطاني 
صهيوني، بشكل غير مباشر على رأي بعض احملللني ومباشر 

عند بعضهم اآلخر. 
وفي اجلانب اآلخر، فإن مخاط���ر انفصال اجلنوب وإنفاذ 
د، وهو ما ذهب بكل احلجج  االتفاقية باتت تظهر على نحو مجسَّ
واملب���ررات التي جرى تداولها كثيراً خ���الل مرحلة إقرار اتفاق 
نيفاشا كأس���اس لقبول تقسيم الس���ودان. وكان ثمة تص�ور أن 
توقيع االتفاق س���يوقف الضغوط الغربية على الس���ودان، لكن 
م���ا حصل أنها تكثفت؛ إذ لم تكتِف الواليات املتحدة باس���تمرار 
حصارها السياسي واالقتصادي للسودان، وال باستمرار إدراجه 
على قائمة الدول الراعية لإلرهاب، بل دفعت احملكمَة اجلنائية 
الدولية عب���ر مجلس األمن الدولي، لتش���ويه س���معة الرئيس 
الس���وداني عمر البش���ير ومطاردته باتهامات اإلبادة والتطهير 
العرقي. وكان متصوراً أنَّ توقيع هذا االتفاق س���يمنح السودان 
)مجتمعاً ودولة( مدة خمس س���نوات من الهدوء واالس���تقرار، 
لكن حتركت الش���ياطني األمريكية والصهيونية والغربية وحركة 
اجلنوب االنفصالية لتفتح معركة في إقليم دارفور بهدف إنهاك 
املجتمع والدولة وإدارتهما بأزمة أش���د خطراً حتى يأتي موعد 
انفصال اجلن���وب، فتكون في حالة من الضعف واالستس���الم. 
وكان متصوراً أن طمأنة اجلنوبيني إلى مستقبلهم وإدماجهم في 
احلكم وإعطائهم نصيباً من الثروة النفطية أكبر من وزن اجلنوب 
الس���كاني، قد يوقف دورهم التخريبي في احلياة السياس���ية، 
فحدث العك���س وصاروا ناصرين ف���ي كل مواقفهم وحتركاتهم 
للغ���رب وضغوطه ومؤامراته على الس���ودان من جهة، وداعمني 
لكل احلركات االنفصالية والتفتيتية في عموم الس���ودان. وكان 
ثمة تقدير بأن مدة الس���نوات اخلم���س كافية لتغيير التوجهات 
االنفصالية بني النخب اجلنوبية فظهر العكس؛ إذ صار الش���غل 
الش���اغل لتلك النخب هو تعميق حالة االنفصال على الصعيدين 
)الرس���مي والشعبي( وكس���ب أنصار جدد لها في اإلقليم وعلى 
الصعي���د الدول���ي. وكان ثم���ة رؤية أن األم���ور إذا وصلت حدَّ 
االس���تفتاء واالنفصال، فإن الش���مال سيكس���ب الراحه والبناء 
املستقر، في ما بقي من جغرافيِة السودان ومجتمِعه، فتأكد اآلن 

أن االنفصال س���يأتي بدولة معادية على احلدود، متاثل الكيان 
الصهيوني في دوره وأهدافه؛ س���واء في املذابح التي س���تجري 
للمسلمني في اجلنوب أو في الدور التفكيكي للسودان الباقي. 

باختص���ار: لقد ظهر أن االنفصال س���يكون كارثة، وأن 
احلرب التي توقفت خلمس سنوات في اجلنوب اشتعلت في 
ط له: أن تصبح دولة اجلنوب نقطة  دارفور، وأن القادم املخطَّ

انطالق إلشعال احلرائق في كل أنحاء السودان. 
ثالثًا: هل يجابه الس���ودان ه���ذا التحدي، ويقف اآلن 
موقف الرافض واملقاوم؟ أم يستسلم لَقَدره فيتفكك انطالقاً 

من اجلنوب؟ 
في التقدير العام، ميكن القول بأن الرؤية العقالنية توجب 
اآلن إعادة تقدير املوقف، واخلروج سريعاً جداً من حالة التردد 
الراهنة. وفي ذلك يبدو احلساب والتقدير اإلستراتيجي للبيئة 
الدولية واإلقليمية والداخلية، قد تغير ملصلحة الس���ودان اآلن 

على خالف األوضاع التي أدت إلى توقيع االتفاق. 
فف���ي أثناء توقيع االتفاق ع���ام 2005م لم يكن العنصر 
احلاس���م في الضغط على احلكم في السودان للتوقيع على 
اتف���اق جائر هو عامل القوة العس���كرية للمتمردين، بل على 
العكس من ذلك؛ إذ كان اجليش الس���وداني قد شارف على 
إجن���از مهمة تطهير أرض اجلنوب من حال���ة التمرد. وكان 
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الضغط الدولي واإلقليمي وحاجة احلكم لالستقرار والتنمية 
ه���ي العوامل احلاس���مة، حتى ميكننا القول ب���أن العنصر 
ته دور فيه.  اإلستراتيجي احلاسم لم يكن للتمرد نفسه وقوَّ

تها العسكرية،  وكانت الواليات املتحدة في حالة اخليالء بقوَّ
فغزت أفغانس���تان والعراق واحتلتهما، وصارت تهدد س���وريا 
وليبيا والس���ودان بطبيعة احلال؛ حتى إن أطرافاً إقليمية نقلت 
للسودان وقائع محددة عن حشٍد لقواٍت على حدوده واستعدادها 
للعدوان عليه. وفي ذلك لم يكن املوقف األوروبي ملَحقاً باملوقف 
األمريكي فقط، بل أظهر اس���تعداداً لفعل عدوان »منفرد« ضد 
الس���ودان. وفي تلك املرحلة لم يكن لألطراف الدولية األخرى 

عوامل قوة وتأثير في مواجهة القرارات األمريكية.
وفي الوض���ع اإلقليمي لم يكن التأثير األمريكي قوياً فقط 
ف���ي ضغطه على قرارات دول اإلقليم، بل كان الوضع اإلقليمي 
نفسه في حالة تعبئة ضد احلكم في السودان؛ إذ كانت العالقات 

السودانية مع مختلف الدول في وضع كان األسوأ فعلياً.
أما األوضاع الداخلية السودانية، فكانت في وضع اخلطر، 
بس���بب انتقالية احلكم في الس���ودان بعد انش���قاق احلركة 
اإلس���المية احلاكمة وخروج الترابي من احلكم وتشكيله حزب 
املؤمتر الشعبي املعارض حلزب املؤمتر الوطني الذي مثَّل احلكم 
في احلركة السياسية. وكذا ألن أطراف املعادلة السياسية في 

مركز احلكم )أو األحزاب الش���مالية حس���ب وصف كثير من 
احملللني( كانت في بداية العودة ملباشرة حقوقها السياسية بعد 
مرحلة كانت قد حتالفت فيها مع حركة التمرد االنفصالية في 
اجلنوب. وعلى الصعيد االقتصادي والتنموي كان السودان في 
بداية اخلروج من حالة االرتباك االقتصادي التي كان يعيشها 
بفع���ل احلصار الدولي عليه، إلى حالة التنمية، اس���تناداً إلى 

عائدات البترول. 
في ظل تلك املعطيات، َقِبل احلكم في الس���ودان التوقيع 
على اتفاقية نيفاشا، َوْفَق آماٍل تبددت جميعها بفعل استمرار 
الضغط األمريكي والغربي، وعمق الفكرة االنفصالية داخل 
النخب اجلنوبية، وحالة االضطراب في داخل مركز الدولة. 
رابع��ًا: مرت مرحلة إنفاذ اتفاقية نيفاش���ا بحالة صراع 
عميق���ة، كان الوصف األدق لها: أن الغرب صار يصارع احلكم 
داخل الس���ودان باستخدام الش���ريك اجلنوبي في احلكم، مع 
تكثيف عوام���ل الضغط من اخلارج. ومتثل���ت عوامل الضغط 
واإلرباك من اخلارج باستخدام وسائل القوة الناعمة من خالل 
اإلبق���اء على العقوب���ات وفتح ملف دارفور ف���ي مجلس األمن 
الدولي وفتح معركة ضد الرئيس البشير، أو ضد موقع الرئاسة 
املهيمن في النظام السياس���ي السوداني؛ إذ الرئيس هو رئيس 
احلزب احلاكم ورئيس الوزراء والقائد األعلى للقوات املسلحه، 
م أو أطيح به، حتققت خطوة  وهو رمز الوطن السوداني، فإذا ُجرِّ

في تفكيك هذا البلد.
وفي الضغط م���ن الداخل جرى تعظيم قوة حركات التمرد 
في دارفور وتضخيمها، والتدخل ف���ي لعبة األطراف الداخلية 

حلش���دها في مواجهة احلكم. وحتويل معركة احملكمة اجلنائية 
الدولية إلى معركة داخلية في الس���ودان. وكان األمر األش���د 
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السياس���ية  بالعالقات  التحول  هو  بروزاً 
مع السلطات اجلنوبية إلى طابع العالقات 
بني الدول، والتش���ديد على االس���تعداد 
لالعت���راف الدولي بدول���ة اجلنوب فور 
انفصالها. وكان املشهد اخلتامي في تلك 
املرحلة من الصراع هو مشهد االنتخابات 
الرئاسية والبرملانية؛ حيث مارست خالله 
الضغوط  أكثف  والغرب  املتحدة  الواليات 
على احلكم في السودان، وإن كان احلرص 
االنتخاب���ات ألهداف  امتام  عل���ى  بادياً 
عدي���دة أهمها: إجناز اخلط���وة األخيرة 
ملا قبل استفتاء االنفصال، وتثبيت متثيل 

احلركة االنفصالية ألبناء اجلنوب. 
خامس��ًا: لق���د تغي���ر الوضع اآلن 
ملصلحة السودان، إذا قارناه مبا كان عليه 
وقت توقيع اتفاقية نيفاش���ا؛ فالواليات 
املتح���دة والغ���رب لم تعد له���م درجة 
الهيمنة ذاتها عل�����ى الق��رار ال��دولي 
- عل���ى األقل - بس���بب األزمة املالية 
واالقتصادي���ة التي ضرب���ت االقتصاد 
الغرب���ي، كما أن الوالي���ات املتحدة قد 
تعمقت حالة تدهوِر أوضاعها السياسية 
تورطها في حربَي  بس���بب  والعسكرية 
أفغانس���تان والع���راق، وفي عش���رات 
األزم���ات املتفاعلة في املنطقة والعالم، 
ومعظمه���ا صراع���ات ته���دد باندالع 

ح���روب. كم���ا أن دوالً أخرى ظهرت بتأثيرها على س���احة 
الق���رار الدولي، وهو ما يضعف الق���درة األمريكية والغربية 

والصهيونية عن حالة التصرف االنفرادي السابقة. 
أما في الوضع اإلقليمي، فقد تغيرت أوضاع احلكم في 
السودان ولم يعد على حالة احلصار السابقة؛ فإريتريا تغيرت 
مواقفها من الس���ودان وانقلبت من عداٍء للحكم في السودان 
إلى موقف الداعم، وإثيوبيا في حالة اش���تباك في الصومال 
وفي الداخل ومع إريتريا، وكذا أوغندا باتت تش���عر بتهديد 
بعد التفجيرات في داخلها، وتش���اد صارت حليفاً للسودان 
بفعل تب���ادل طرد احلركات املتمردة م���ن ِكال البلدين وكان 

كالهما مصدر تعزيز حلركات التمرد ضد اآلخر. والعالقات 
املصري���ة مختلفة عن أوضاع ما بعد محاولة اغتيال الرئيس 

مبارك في العاصمة اإلثيوبية )أديس أبابا(. 
وأم���ا على الصعي���د الداخلي في الس���ودان فقد تغيرت 
األوضاع االقتصادية خالل السنوات اخلمس وحتسنت أوضاع 
تس���ليح اجليش الس���وداني بعد دخول الس���ودان مجال إنتاج 
األس���لحه. واألوضاع ف���ي دارفور تغيرت عل���ى األرض فعلياً 
ملصلحة احلكم في الس���ودان، بسبب قطع الدعم التشادي عن 
املتمردين وطردهم من األراضي التش���ادية، وإلجراء انتخابات 
تشريعية عينت ممثلني ألهالي دارفور في مؤسسات احلكومة، 
وهو ما نزع الش���رعية عن حركات التمرد، وبسبب توقيع بعض 
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االتفاقي���ات مع بعض احلركات أيضاً، وه���و ما أدى إلى عزل 
األخريات وأضعف نفوذها ودورها. واألهم من ذلك أن الوضع 
الش���عبي صار رافضاً بش���كل كبير لقضية التقسيم، وتفكيك 

السودان، ويشعر باخلطر اجلدي على مستقبل السودان. 
لقد تغير كثير من املعطي���ات التي فرضت التوقيع على 
اتفاقية نيفاش���ا، وإن كان طرف احلركة الشعبية االنفصالية 
قد حصل باملقابل على دعم تسليحي بفعل موارد النفط، كما 
حققت االنتخابات لها ش���رعية في احلكم ومتثيَل مواطني 
اجلن���وب، إال أن األوض���اع في اجلنوب ش���هدت تنامياً في 
حاالت الصراع القبلي والسياسي ضد هذه احلركة، وصلت 

حدَّ األعمال العسكرية على نحو مؤثر.

سادسًا: إذا أقر احلكم والقوى الرئيسة 
ل  وتشكِّ املجتمع  عصب  متثل  التي 
اإلستراتيجي  للقرار  اجلمعي  العقل 
بعض  تشي  كما  التحدي  مواجهة  في 
األخيرة،  اآلونة  في  احلركة  مؤشرات 
فإن األمر يتطلب عماًل عاجاًل، لتحقيق 
ضد  ممكنة  داخلي  إجماع  حالة  أوسع 
انفصال اجلنوب، باعتباره خطراً داهماً 
يشمل  أن  على  كله،  السودان  على 
حتت  وشمالية،  جنوبية  قوى  التحرك 
اجلنوب  ومنع  السودان  إنقاذ  شعارات 
وترتكب  ره  تدمِّ فتنة  إلى  االنزالق  من 

فيها املذابح. 
ولذل���ك يبدو أنه من امله���م، أن يجري 
إطالق حركات ش���عبية خ���ارج األطر 
التقليدية، تتحرك لبلورة مواقف شعبية 
واضح���ة رافضة لالنفص���ال، مع بقاء 
وسياس���ياً( في موقع  )إعالمياً  احلكم 
الضاب���ط إليقاع وحدة الب���الد إعماالً 
ملهامه الدس���تورية. كم���ا يتطلب األمر 
حتركاً مكثف���اً لتعبئة املواقف اإلقليمية 
وحش���دها ضد احلرك���ة االنفصالية، 
وإخ���راج املواقف الرس���مية من حالة 
»ال���كالم املكت���وم« إلى حال���ة الرفض 
املباشر. ولتحقيق  السياسي واإلعالمي 
حالة من توفير اجله���د والقوة وتوجيه 
القدر األعظم منها للضغط على الطرف األخطر في املرحلة 
احل�الية، ينبغي حس����م معركة دارفور بأس�رع ما ميكن عبر 
صياغات تضع خطر انفصال اجلن���وب أولوية. وكذا ينبغي 
وضع خطة إعالمي���ة مكثفة، إلنهاء الفج���وة املعرفية لدى 
الرأي العام العربي واإلسالمي والدولي حول قضايا دارفور 
واجلن���وب، والتحول نحو هجوم إعالم���ي مضاد لتحركات 

اإلعالم الغربي على األقل في الساحة العربية. 
والقصد أن ثمة ضرورة خلطة حترُّك عاجٍل، ينتقل بالسودان 
إلى  مضت  طويلة  ملرحلة  ساد  الذي  الدفاعي  املوقف  من 

املوقف الهجومي؛ فلم يعد هناك وقت. 
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ومشكلة العراق اليوم يف ظل االحتال والغزو، ال تتمثل فقط يف الدمار واخلراب وتدمري بنيته التحتية وهتجري 
املاي��ن من أفراده؛ بل إن املش��كلة األخطر تأيت من التلوث البيئي الش��ديد نتيجة اس��تخدام الغزاة أس��لحة حمرمة 
دوليًا، فضًا عن تلويث البيئة بالنفايات اخلطرة اليت زادت نسبتها يف العراق عن احلدود العاملية املسموح هبا كثريًا 

وهو ما سيؤدي إىل آثار صحية سلبية خطرية ستستمر على مدى مئات السنن القادمة على أجيال العراق.  

] المسلمون والعالم [

العراق في  الشامل  التدمير  جرمية 
العراق( غ��زو  جلرمية  البيئية  الكارثة  )حجم 

المشهداني أك��رم   د. 

تتكشف يوميًا أسراٌر ومعلوماٌت عن 
حج��م الدم��ار والتخري��ب ال��ذي حلق 
بيئ��ة الع��راق، نتيجة جرمي��ة الغزو 
األمريكي له، وهذه اآلثار التدمريية 
ل��ن يقتص��ر مداه��ا وضرره��ا عل��ى 
البيئة العراقية فحسب، بل ستتأثر 
بيئ��ة املنطق��ة عمومًا بفع��ل اآلثار 
فاألم��راض  للجرمي��ة؛  الكارثي��ة 
الفتاكة بدأت تنتش��ر ب��ن الناس 
وباألخ��ص  العراقي��ة،  امل��دن  يف 
امل��دن ال��يت ناهلا قس��ط أك��رب من 
أسلحة الفتك والدمار: كالفلوجة 
والقائم وسامراء والبصرة وعموم 
مدن الع��راق من جراء األس��لحة 
مة دوليًا اليت استخدمتها  ال�ُمحرَّ
الق��وات الغازي��ة، ورميه��ا آالف 
األطن��ان من الفس��فور األبيض 
ب واألس��لحة  واليورانيوم امُلنضَّ
املشعة، وهذه األسلحة الفتاكة 
بدأت آثارها تظهر على أجيال 
من الوالدات املشوهة، وارتفاع 
مب��رض  اإلصاب��ة  نس��بة 
العراقي��ن  ب��ن  الس��رطان 
والنساء.  األطفال  وخباصة 
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] المسلمون والعالم [

وقد أصدرت املنظمة الدولية للبيئة جملة تقارير تش���ير 
لت إل���ى )مكبَّات( للنفايات  الى أن امل���دن العراقية قد حتوَّ
اخلط���رة الناجتة عن الفعاليات احلربي���ة لقوات االحتالل، 
ونظراً لإلهمال والظروف احلربية املس���يطرة ال ميكن إزالة 
هذه النفاي���ات وترحيلها وحتى ل���و مت ترحيلها فإن آثارها 
السلبية اخلطيرة ال ميكن إزالتها وفي مقدمة هذه النفايات 
اخلط���رة الزئبق والرصاص والكادمي���ون والزنك والنحاس 
وهي كلها معادن ذات تأثير سام على األنسجة وتتسرب إلى 
مياه األنهار فتلوثها وحُتِدث ضرراً كبيراً للكائنات احلية التي 

تعيش فيها. 
وكانت صحيفة )التاميز( البريطانية نش���رت تقريراً عن 
ش���ركات خاصة مهمتها إعادة تدوير النفايات، تعمل داخل 
القواعد األمريكية عمدت إلى خلطها بخردة العامة ومتريرها 
إلى التجار احملليني. وأفاد التقرير أن القوات س���تخلِّف نحو 
�0 ماليني كيلو غراماً من النفايات اخلطرة في العراق، كما 
تعم���ل حالياً للتخلص من �4.500 طن م���ن النفط والتربة 
امللوثة. وأش���ار التقرير إلى أن اجلان���ب األميركي يتخلص 
من املواد الس���امة التي ميتلكها من طريق طمرها في مواقع 
محلية بدالً من إرسالها إلى الواليات املتحدة، وهو ما يشكل 
خرقاً واضحاً للقواعد التي أرستها وزارة الدفاع األميركية.

وهكذا يبدو أن اجليش األمريكي حينما س���يغادر العراق، 
فإنه لن يخلِّف وراءه س���بعة أعوام من احلرب فحس���ب، بكل 
كميات هائلة من النفايات الس���امة، هي مخلفات أكثر من �70 
ألف جندي أمريكي في 500 قاعدة عس���كرية انتشرت بكافة 
أنحاء العراق إبان ذروة احلرب. ويبلغ عدد املخلفات الس���امة 
التي كش���ف عنها حتقيق أجرته صحيفة )التاميز( البريطانية، 
نحو �� مليون رطل، تس���ببت بتفش���ي أمراض وأضرار بيئية 

خطيرة.
وقد كش���فت شبكة »س���كاي نيوز« التلفزيونية البريطانية 
مؤخراً النقاب عن فضيحة جديدة تتعلق باس���تخدام القوات 
مة دولية ض���د املدنيني أثناء تنفيذها  األمريكية أس���لحة محرَّ
لعملية عسكرية ضخمة في مدينة الفلوجة عام �004م، وأوضح 
التقرير أن حتقيقاً صحفي���اً أظهر تزايد عدد األطفال الذين 
يولدون مش���وهني، في إشارة إلى مدى تدهور الوضع الصحي 
الذي عاش���ته الفلوجة في أعقاب انتهاء العملية العس���كرية 

األمريكية. ونقل���ت عن جيف اجنلهارت، وهو جندي في فرقة 
املش���اة األمريكية األولى بالعراق قوله: )أعرف أن الفوسفور 
األبيض قد استخدم بالفعل وأنا شاهدت جثثاً محترقة، وأطفاالً 
محترقني ونس���اء محترقات(، وأكد أن الفوسفور األبيض يقتل 
بال متييز. ونقلت »سكاي نيوز« عن سكان الفلوجة رغبتهم فتح 
حتقيق مس���تقل حول األضرار التي سببها استخدام األسلحة 

الكيميائية، ومن بينها الفوسفور األبيض.
 ويقوم الصليب األحمر الدولي حالياً بإجراء حتقيق في 
تشوهات مواليد العراق إثر اإلجراءات القضائية التي بدأتها 
عائالت عراقية ضد الوزارة بش���أن دور اجليش البريطاني 
في الهجوم على الفلوجة واستخدامه أسلحة كيماوية تسببت 
في تش���وهات املواليد؛ حيث تزايدت أعداد املواليد املشوهة 
على مدار سبع سنوات منذ غزو العراق إثر استخدام القوات 
البريطانية واألميركية أس���لحة ممنوعة دولياً. ويتهم أهالي 
األطفال احلكومة البريطانية بخرق القانون الدولي وارتكاب 
جرائَم ح���رب وعدم التدخل ملنعها. وبع���ث احملامون الذين 
يتابعون قضايا العائالت العراقية، برسائل إلى وزارة الدفاع 
البريطانية يطالبون فيها بالكشف عن دور اجليش البريطاني 

في الهجوم، والكشف عن وجود أسلحة ممنوعة.
وكانت صحيفة )التاميز( البريطانية قد كشفت أن غازات 
األعصاب هي الس���بب وراء ارتفاع نس���بة اإلصابات مبرض 
اللوكيميا ) س���رطان الدم( لدى األطفال في العراق، وذكرت 
الصحيف���ة أن معدالت إصابة أطفال محافظة البصرة، ثاني 
أكب���ر مدينة عراقية وامليناء الوحي���د ومركز الثروة النفطية، 
تضاعفت ثالث مرات خالل الس���نوات السبع األخيرة حسب 
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تقديرات خب���راء الصحة.  وفي بحث متخصص نش���ر في 
مجلة الصحة العامة األمريكية أشار إلى أن هناك 698 حالة 
سرطان دم بني األطفال حتت سن �5 عاماً حتى عام �007م، 
ل منها ��� حال���ة كلها في البصرة  وفي عام �006م ُس���جِّ
بأقصى جنوب العراق. واستنتج البحث أن هناك زيادًة نسبتها 
8.5 ف���ي املئة ف���ي اإلصابات بني كل مئ���ة ألف طفل خالل 
الفترة نفسها، وهي تزيد عن ضعف نسبة اإلصابات بسرطان 
الدم ف���ي االحتاد األوروبي. ووج���د الباحثون أن 698 حالة 
إصاب���ة باللوكيميا موثقة في احملافظة من بني األطفال حتت 
ل  س���ن �5 خالل املدة بني عامي ��00م و �007م. وقد ُسجِّ
أعلى عدد من اإلصاب���ات في عام �006م؛ حيث بلغت ��� 
إصابة. وتش���ير مصادر إلى أن ما اس���تعمل على العراق من 
قذائف وإطالق اليورانيوم املنضب خالل س���تة أسابيع قارب 
940.000 إطالق���ة عيار �0 مل���م و �4.000 قذيفة مدفع 

ودبابة من مختلفة العيارات، وهو ما يقارب �00 طن. 
وكان تقري���ر بثته قناة CNN مؤخراً ق���د تناول تزايد 
الوالدات املشوهة في العراق. ويقول بعض املسؤولني: إن آثار 
الغزو الذي قادته الواليات املتحدة عام ��00م - إلى جانب 
عدم وجود ضوابط حكومية كافي�ة على االنبع�اثات واملخلف�ات 
الصناعية - ق���د حولت جميُعها العراق إلى أحد أكثر بلدان 
العالم تلوثاً. وحتدث مسؤولون عن تلوث املاء والهواء والتربة 
الناجم عن مخلفات احلرب والقص���ف باليورانيوم املنضب 
باإلضاف���ة إلى انبعاثات الس���يارات واملول���دات الكهربائية 
في املناطق املزدحمة واس���تخدام األس���مدة الكيميائية دون 
تخطيط. وكانت قوات التحالف التي تقودها الواليات املتحدة 
قد استخدمت اليورانيوم املنضب كمكون أساسي في قذائف 

الدبابات اخلارقة للدروع في حربي ��99م و ��00م.
ومن املؤسف أن العراق اليوم يقف في مجال التلوث في 
املرتبة األولى في العالم؟ بسبب املصائب والرزايا التي نالها 
العراق من احلروب فقد ضربت القوات األمريكية الدبابات 
العراقية بالقذائف احململة ب� )اليورانيوم املستنزف( الختراق 
دروع الدباب���ات فلوث اليورانيوم املس���تنزف حقول البصرة 
خاصة م���زارع التمور العراقية. كما تلوثت تربة وهواء ومياه 

منطقة اخلليج مبا فيها البصرة. 
وكان التل����وث األكب����ر قد حص����ل بعد غزو الع����راق ��00م 
من خالل  تل����وث مناطق جنوب بغداد عندما س����رق جناة أغبياء 

مق����رَّ ومخازن منظمة الطاق����ة النووية العراقية ف����ي الزعفرانية 
واستخدموا البراميل في حفظ املياه، وليس هناك من دراسة طبية 
في رصد ما حدث؛ إذ لم يبق في العراق مؤسسات علمية الستقراء 
ما حل في العراق من تلوثات هائلة على مدى الس����نوات السابقة، 
ومن املؤسف أن حكومة املالكي لم تنتبه ولم تهتم باألمر وكأن األمر 
ال يعنيه����ا؛ لذلك لم نلمس أي حترُّك من وزارة البيئة حتى صدور 
تقرير التاميز البريطانية الذي كش����ف الفضيحة، وكشف تقاُعس 
املس����ؤولني العراقيني عن التدخل حلماية صحة املواطن العراقي 
وحماية البيئة العراقية. بل إن فضيحة تقرير )الغارديان( البريطانية 
يوم اخلميس املاضي من أن أن ش����ركة )أوكتيل( البريطانية قدمت 
رشاً ملس����ؤولني عراقيني لالستمرار في شراء الوقود السام مقابل 
أن يتغاضوا عن تأثير ذلك على صحة األطفال. وإن هناك توقعات 
بتسليم مدير الشركة البريطانية بول غينينس إلى الواليات املتحدة 
ليحاَكم بتهمة تقدمي رش����اً مباليني الدوالرات ملس����ؤولني عراقيني 
حتى يتغاضوا عن اآلث����ار اخلطيرة على صحة األطفال العراقيني 
ويستمروا في شراء مواد سامة، تُستخَدم في إنتاج وقود السيارات. 
وأش����ارت الصحيفة إلى أن غينينس ومس����اعده دينس كيريسون 
را أطناناً من الرص����اص رباعي اإليتيل إلى العراق وهي مادة  صدَّ
محظورة دولياً لكونها تصيب األطف����ال بضرر في الدماغ. وكانت 
الشركة التي غيرت اسمها من )أوكتيل( إلى )إينوسبيك( قد أقرت 
مؤخراً بأن مسؤولني فيها قدموا رشاً مباليني الدوالرات ملسؤولني 
في العراق في س����بيل زيادة األرباح لالستمرار في استخدام املادة 

املذكورة رغم عواقبها الصحية على األطفال.
وتش����ير الدراسات إلى أن اس����تخدام األسلحة احملرمة في 
العراق قد أثر في )أجنَّة النس����اء( احلوامل اللواتي استنش����قن 
الغبار حتى لو كان هذا االستنش����اق من مس����افة عشرات الكيلو 
مترات من موقع اإلطالق. وأف����اد أحدث تقرير طبي صادر عن 
وزارة الصحة بأن نحواً من 64 ألف ش����خص أصيبوا بالسرطان 
خالل السنوات اخلمس املاضية، وجاء في التقرير الذي أُعدَّ من 
ِقَبل س����تة من املتخصصني بأمراض السرطان أن )اإلحصائيات 
املتوافرة في احملافظات العراقية، تؤكد إصابة ��6�9 ش����خصاً 
بالس����رطان خالل الس����نوات اخلمس املاضية، منهم ����8 من 
الذكور و ���55 من اإلناث، تعرَّض أغلبهم إلى املوت، ويش����كل 

األطفال والنساء النسبة األكبر من املصابني.
تَُرى متى س���يحاَكم املجرمون احلقيقيون املسؤولون عن 

هذه الكوارث البيئة في العراق؟
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للغة العربية أهمية كبيرة في غرب إفريقيا، ولها تاريخ قدمي في املنطقة���، وقد توسعت الثقافة العربية بعد أن أصبحت 
غانا، دولة إسالمية، وبعد سقوط غانا واختفائها، بدأت مملكة مالي، تلعب األدوار التي كانت تلعبها مملكة غانا اإلسالمية 
ج عدد  سابقاً. وملدينة متبكتو، ومسجد سنكوري، فضل عظيم في بث الثقافة العربية اإلسالمية. وفي مسجد سنكوري تخرَّ

ال يستهان به من العلماء احملليني؛ ألنه مبثابة جامعة األزهر مبصر���.
واحلقيقة أن اللغة العربية انتش���رت في غرب إفريقيا مع انتشار اإلسالم فيها، وتأسست املمالك والدول التي اشترك 
فيها العرب والعجم في غانا، ومالي، وسنغى، وبرنو. واعتنى امللوك واألمراء بشأن التعليم، واستعانوا بالعلماء في فهم أمور 
الدين، وتطبيق الشريعة، فاضطر العلماء إلى التعمق في قواعد اللغة وآدابها، وفي أصول الشريعة وفروعها، فقصدوا بالد 
العرب املجاورة لهم لالستفادة، واستقدموا إلى بالدهم العلماء العرب، لنشر العلوم بينهم، حتى نبغ الكثيرون، فألَّفوا الكتب، 

وقالو ا األشعار في األغراض التي تناسب بيئتهم���.

)*( كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة والية كوغي، نيجيريا.
)1( عبد الرحيم عيسى األول، الكشاف في األدب العربي للمدارس الثانوية بغرب إفريقيا، )الغوس: مطبعة فاتا برم، ط1، 1999م(، ص176.

)�( املرجع السابق، ص176.
)�( آدم عبد الله اإللوري، لباب األدب، قسم الشعر، )الغوس: مطبعة الثقافة اإلسالمية، أغيغي، ط�، 1980م(، ص�5.

] المسلمون والعالم [

ثنائية التعليم في نيجيريا...
اجتاهات وتطلعات

أبيكن)*( مصطفى  السالم  عبد  موسى  د. 
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] المسلمون والعالم [
 املدارس العربية احلديثة:

امل���دارس العربية احلديثة عبارة ع���ن اإلصالحات اجلديدة 
التي ظهرت في أس���اليب التعليم العربي اإلس���المي النيجيري، 
وق���د ُعرَفت املدارس العربي���ة احلديثة في نيجيري���ا في أوائل 
القرن العشرين���، وأول مدرسة مبنية خاصة للتعليم العربي على 
النظام احلديث، هي مدرسة الشريعة اإلسالمية التي تعاون أمراء 
شمال نيجيريا على تأسيسها، عام �9�4م، في مدينة كنو بقصد 
تخريج القضاة الش���رعيني. وانتُِدب للتدريس فيها علماء من كلية 
غوردون باخلرطوم، وأجنبت املدرسة النواة األولى للطبقة املثقفة 

بالثقافتني �العربية واإلجنليزية� في شمال نيجيريا���.
فهذه املدارس جرى تأسيس���ها على أيدي أفراد وجماعات 
م���ن املس���لمني الغيوريني عل���ى دينهم؛ لنش���ر التعليم العربي 
اإلسالمي، وحماية اإلسالم والذود عن مصاحله، ولتوعية أبناء 
املس���لمني توعية ثقافية إس���المية تقيهم من آفة الشرك التي 
عمت البالد، ومن فتنة اإلحلاد���. وجتدر اإلش���ارة إلى أن هذه 
املدارس، يجري متويلها عن طريق جهود ذاتية، وتبرعات جُتَمع 
من األفراد احملسنني، ومن األثرياء الصاحلني، ويقوم بالتدريس 
فيها املدرس���ون احملليون من خريجي هذه املدارس ذاتها، ومن 
َحَملة الش���هادات اجلامعية من األقط���ار العربية، واجلامعات 

النيجيرية، ويشاركهم في التدريس، املبعوثون األزهريون��4.
ولهذه املدارس، فضل عظيم في تثقيف املسلمني، وفي إرشاد 
أبنائهم إلى س���واء الس���بيل؛ فعن طريقها، ينجح بعض املتعلمني 
باجتياز جميع املراحل التعليمية، بل متثل األس���اس الصلب الذي 
يبني عليه خريجوها ما بقي لهم من حياتهم الدراسية والثقافية.

ولها الفضل ف���ي إنتاج األئمة والقادة، والزعماء، والعلماء، 
والقضاة، والوزراء، واحملاضرين، وأس���اتذة اجلامعات، والدعاة 
الكبار، ورجال الس���لك الدبلوماس���ي، وغيره���م من األعالم، 
والفحول الراسخني في العلم. ومن مزاياها، أنها تغذي املعاهد 
العليا بالط���الب املتخصصني في اللغة العربية، والدراس���ات 
اإلس���المية والشريعة؛ إذ إن أقس���ام اللغة العربية واإلسالمية 
في جامعات نيجيريا تعتمد أساس���اً على خريجي هذه املدارس 

العربية اخلاصة في تنفيذ برامجها األكادميية���.
ومن أش���هر امل���دارس النظامية في نيجيري���ا، مركز التعليم 
)1( آدم عبد الله اإللوري، اإلسالم في نيجيريا والشيخ عثمان بن فوديو الفالني، )ط�، 

1978م(، ص�15.
)�( اإللوري، ص�15.

)�( عبد الغني عبد السالم أوالدشو 
An unfamiliar guest in a familiar honshold، Lagos

)مطابع ديبو، العدد األول، ��00م( ص180
)�( أوالدشو، ص181.

)5( أوالدشو، ص 191 - �18. 

العربي اإلس���المي في لوكوجا �عاصمة والي���ة كوغي�، لفضيلة 
الشيخ يوسف عبد الله اللكوجي، ومركز التعليم العربي اإلسالمي 
بأغيغي، الغوس، عاصمة نيجيريا القدمية، لفضيلة الشيخ آدم عبد 
الله اإللوري، والزم���رة األدبية الكمالية مبدينة إلورن، والية كوارا، 

لفضيلة الشيخ كمال الدين األدبي وغيرها في أنحاء نيجيريا.
االستعمار الربيطاين وأثره يف التعليم العريب:

ب���دأ االس���تعمار البريطاني جلزء من أراضي نيجيريا س���نة 
��86م عندما احتل اإلجنليز مدينة الغوس، التي أصبحت فيما 
بعد عاصمة نيجيريا. وأرغموا ملكها على توقيع معاهدات بينه 
وبينه���م، ثم أصبحوا يتغلغون في هذه البالد إلى أن س���يطروا 
عليها كلها. فتم االستيالء س���نة �900م على املناطق اجلنوبية 
التي سموها محمية نيجيريا اجلنوبية، ثم مت لهم االستيالء في 
سنة ��90م على املناطق الش���مالية، وسموها محمية نيجيريا 
الشمالية��6. على أن التعليم التنصيري كان قد بدأ يتسرب إلى 
جنوب نيجيريا منذ وقت مبكر على أيدي املنصرين األوروبيني. 
ولم يتغير الوضع بعد دخول املستعمرين؛ فقد تركوا شؤون التعليم 
بأيدي اإلرس���اليات، والطوائف الدينية. واستمر األمر كذلك نحو 
نصف قرن بعد االحتالل، ولم حترك احلكومة النيجيرية املستعَمرة 
س���اكناً نحو التعليم، وال أصدرت احلكومة البريطانية املس���تعِمرة 

بياناً عن خططها حول سياستها التعليمية في البالد.
لقد كانت املدارس التنصيرية تنمو وتتس���ع في جنوب نيجيريا 
ف���ي تلك احلقبة في حني لم تكن في الش���مال أي���ة حركة تعليمية 
تنصيري���ة. وظل األمر كذلك حتى بعد االحت���الل البريطاني، وظل 
املنصرون س���نني يحاولون تنصير املسلمني ولكن بدون جدوى. وإن 
كانت البذور األول���ى للتعليم الغربي تصطبغ بصبغة دينية بحتة في 
شمال نيجيريا بني املس���لمني، ولكن املسلمني، حتاشوه في السنني 
األولى بعد دخول املس���تعمرين. ولقد كانت احل���ركات التنصيرية 

ناجحة في اجلنوب، ولم تكن كذلك في الشمال ألسباب، منها: 
� - ك����ون الثقافة الغربية ثقاف����ة نصرانية صرفة، فلذلك كرهها 

املسلمون، ولم يروا فيها إال حيلة لتغيير دينهم وثقافتهم اإلسالمية.
� - أن تلك الثقافة بأي���دي املنصرين الذين كان غرضهُم 
األساس���ي نش���َر الدين النصران���ي ال التعليم، ووق���ف التيار 

اإلسالمي، ووضع العقبات واحلواجز دون انتشاره وازدهاره.
� - أن املس���لمني يعتزون بثقافتهم التي ورثوها من آبائهم 
وأجدادهم، ولم يروا مب���رراً لتركها واألخذ بثقافة أجنبية كان 

يحملها املستعمرون ومساعدوهم.

شركة  )الرياض:  نيجيريا  في  وآدابها  العربية  اللغة  حركة  غالدنثي،  أحمد  شيخو   )6(
العيبكان للطبع والنشر، ط�، �199م(، ص75. 
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بطبيع������ة  4 - أن املس����لم��ني – 
احل��ال – ال يريدون إرسال أطف�الهم إلى 
مدرس���ة داخلية بعي�دة عنهم وحتت رعاية 

قوم ال يثقون بهم.
� - أن املستعمرين أنفسهم ال يشجعون 
املنصرين على الدخول في أراضي املسلمني؛ 
ألنهم كان����وا يخاف����ون من إثارة مش����اعر 

املسلمني، ولم تكن لديهم آنذاك ذاك إمكانيات كافية لقمع أية ثورة 
أهلية لو انضم األهالي كلهم ضدهم���. 

6 - أن الشعب النيجيري في األقاليم الشمالية، شعب مسلم 
يعتز بإسالمه وباللغة العربية؛ ألنها لغة الدين، ومن ثَمَّ كان ال بد 
للمهتم���ني بالدين من معرفة اللغة العربية لكي يفهموا بها أمور 

دينهم، فحافظوا على معاهدهم اخلاصة عبر القرون���.
7 - أن الس���لف من هذه األمة كانوا على درجة عظيمة من 
معرف���ة اللغة العربية والعلوم اإلس���المية، وكانت حتدوهم إلى 
تعلُّمه���ا الرغبة الصادقة في أن تظل ه���ذه اللغة قوية معروفة 
في هذه البالد �نيجيريا�، ومن هنا اهتموا بإرسال أبنائهم إلى 
جامعات مصر واملغرب وتونس واملدينة املنورة وجامعات أخرى 
في الغرب، فعادوا يحملون هذه األمانة بجد وإخالص، لنش���ر 

اللغة العربية في أوساط الناس���.
8 - إدراك احلكومات احلديثة �فيدرالية، ووالئية، ومحلية� 
في الواليات الش���مالية ما للغة العربية م���ن أهمية باعتبارها 
لغة الدين، فأدخلوها في مناه���ج التعليم احلديث، واعتبروها 

أساسية ال مفر منها.
لقد فش����لت احملاولة األولى لنشر التعليم الغربي في الشمال، 
لهذه األسباب ولغيرها. وأما في اجلنوب، فلم تكن هناك أية مقاومة 
ضد التعليم الغربي لعدم وجود ثقافة إسالمية راقية آنذاك؛ لذلك 
كثرت امل����دارس التنصيرية والكنائس، وُفِتَح����ت املعاهد الالهوتية 
لتدريب رجال الدي����ن النصارى من املواطنيني الذين قاموا بدورهم 

ينشرون الدين النصراني والتعليم الغربي ألبناء وطنهم.
ثنائية التعليم يف نيجرييا:

ال ش���ك، أن حالة مس���لمي غرب إفريقيا تقتضي تقسيم 
التعليم لهم إل���ى نوعني اثنني، هما: التعلي���م املدني، والتعليم 
اإلس���المي. وإن كان العرب ال يحبذون هذه الثنائية بالنس���بة 

لهم، إال أنها فيما يتعلق بغرب إفريقيا ضرورية حتمية��4.

)1( غالدنثي، حركة اللغة العربية وآدابها، ص78.
التاريخ اإلسالمي، )كنو: مطابع شركة احلكمة  )�( إبراهيم صالح موسى، املرشد في 

للطباعة والنشر واإلعالنات العربية(:�/1�5.
)�( موسى، املرشد، ص1�5 - 1�6.

)�( اإللوري، اإلسالم في نيجيريا، ص�15.

أما التعليم املدني: فينبع من املدارس 
التي تثقف املواطنني، وتؤهلم  اإلنكليزية 
املدنية،  واملناصب  الرس���مية،  للوظائف 
وهو مبنزلة الفرض العيني على كل مسلم 
كإنسان مواطن، وإلى جانب ذلك، يتعلم 
مبادىء دينه الضرورية، فيكتفي بها في 

خاصة نفسه.
أما التعليم الديني فيؤخذ م���ن املدارس العربية، واملعاهد 
ج املتخصصني، وتؤهلهم للمناصب الدينية،  اإلسالمية التي تخرِّ
وه���و مبنزلة الف���رض الكفائي، إذا قام به البعض س���قط عن 
الباقني، وعلى من قام به أن يتعلم مبادىء علوم دنياه الضرورية، 

فيكتفي بها.
يجب تقس���يم التعليم إلى النوعني املذكورين في نيجيريا، 
مراع���اة ملقتضى احلال ثم االهتمام بالتعلي�م اإلس���المي حتى 
ال يطغ���ى علي���ه التعليم الغربي، وإال، فل���ن ميضي قرن واحد 
من الزمان حت���ى ينقرض في نيجي�ريا من يحم�ل املس���ؤولية 
اإلسالمية عن بصي�رة وجدارة، فيخل�و اجل�و للذين ال يع�رفون 
من اإلس����الم إال اس����مه، وال من الق�رآن إال رس���مه، فتكون 

الطامة الكبرى.
واجب املسلمني يف تعليم الدين اإلسالمي:

إن مما يدعو إلى الدهشة واالستغراب أن يعتمد املسلمون 
ف���ي بعض الب���الد على احلكوم���ة غير الديني���ة أو احلكومة 
النصرانية في نش���ر الثقافة العربي���ة، وتعليم القرآن، وإصالح 
مناه���ج الكتاتيب، واحلكومة ه���ي التي أودت به���ا��� ولله در 

القائل:
يَب  م��ا  طبييب  إىل  أش��ك��و  كيف   

طبيب���َي؟ م��ن  أص��اب��ي  وال���ذي 
فمن واجب اجلمعيات اخليرية، واملنظمات اإلسالمية، في 
كل بلد أن يقوموا بإنشاء مدارس خاصة لتعليم أبنائهم القرآن، 
والدين اإلس���المي، واللغة العربية على منط الكتاتيب القدمية 
بأسلوب يتفق مع روح العصر احلاضر، وهو حق ميلكه كل مسلم 

في كل وطن إسالمي وغير إسالمي.
فإن التعليم الغربي يطغى كل يوم على التعليم اإلس���المي، 
ويحص���ره في أضي���ق الدوائر وقد غزت امل���دارس احلكومية 
احلديث���ة على املدارس اإلس���المية العربية حتى كادت تقضي 
عليه���ا قضاًء مبرم���اً. وقدمياً قيل في املث���ل العربي: »ماحك 

جلَدك مثُل ظفرك، فتولَّ جميع أمرك«.

)5( آدم عبد الله اإللوري، نظام التعليم العربي وتاريخه في العالم اإلسالمي، )بيروت: 
دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع، ط�، 1981م(، ص�8.
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ج������������الل س������ع������د ال�����ش�����اي�����ب

gala l_elshayp@hotmai l .com
اتفاق صوفي أمريكي

أبرم عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية 
اتفاقاً مع احلكومة �ممثلة مبؤسسة »األهرام«� ملواجهة املد 
الس���لفي والفكر اإلخواني، في حني عقد سكرتير السفارة 
األمريكية بالقاهرة ممثاًل عن اإلدارة األمريكية اجتماعاً مع 
مجموعة من مشايخ الصوفية، في لقاء استمر ملدة ساعتني، 
تناول بشكل خاص نش���ر الصوفية بني املسلمني بالواليات 

املتحدة.
واتفق �6 من مش���ايخ الطرق الصوفية، على رأس���هم 
الش���يخ عالء أبو العزائم، خالل االجتماع الذي ُعِقد مبقر 
الطريقة العزمية مبنطقة السيدة زينب بحضور ممثٍل جلهاز 
مباح���ث أمن الدولة مع ممثل الس���فارة األمريكية على أن 
تستضيف اإلدارة األمريكية مش���ايخ الصوفية على نفقتها 
اخلاصة، لتنظيم العديد من الفعاليات واألنش���طة، والقيام 
بزيارات إلى الواليات املتحدة لنش���ر الصوفية بني املسلمني 

األمريكيني.
ومت االتفاق على اختيار �أبو العزائم� كمنسق بني مشايخ 
الصوفي���ة في مصر واإلدارة األمريكية، وطلب ممثل اإلدارة 
األمريكية اس���تم��رار اللق���اءات والتنس���يق بني اجلانبني، 
معتبراً أن منوذج اإلس���الم الصوفي ميثل اإلس���الم املقبول 
���ب به في الواليات املتحدة لكونه إس���الماً وس���طياً  واملرحَّ

معتدالً.
وأكد أبو العزائم على متانة العالقة بني مشايخ الصوفية 
واألمريكيني، ورد ممثل السفارة األمريكية بالتأكيد على أن 
اإلدارة األمريكية بدأت بالفعل في تنفيذ ما جاء في خطاب 
أوباما الذي اس���تهدف فتح صفحة جدي���دة من العالقات 
بني واش���نطن والعالم اإلس���المي، ووعد مشايخ الصوفية 
بأن يرس���ل لهم بياناً مبا قامت به إدارة الرئيس أوباما من 

خطوات جتاه املسلمني. 
]املصريون: �/�0�0/8م[

] مرصد األحداث [

مرصد األخبار

السياس��ية األمريكية - الش��يعية 
)السرية( في العراق!

كش���فت مجل���ة فوري���ن بوليس���ي أن الرئيس 
األمريكي أوباما أرس���ل رسالة س���رية إلى املرجع 
الشيعي األعلى في العراق �علي السيستاني� يدعوه 
فيها إلى ممارس���ة ضغوط على القادة السياسيني 

العراقيني من أجل تشكيل حكومة جديدة.
ونقلت املجل���ة األميركية عن مصدر مقرب من 
السيس���تاني أنه حصل على هذه املعلومة من عدد 
من أفراد عائلة السيستاني في مدينة قم اإليرانية، 
مشيراً إلى أن الرسالة سلَّمها أحد األعضاء الشيعة 

في البرملان العراقي.
َل  وأوض���ح املصدر »أن الرس���الة تطل���ب تدخُّ
السيستاني في العملية السياسية واستخداَم نفوذه 
ل���دى اجلماعات الش���يعية من أج���ل التوصل إلى 

تسوية«.
ومن اجل��دير بالذك��ر أن الرس�����الة أرسل��ت 
بعد فترة قصيرة م���ن انتهاء زيارة جو بايدن »نائب 
الرئيس األميرك���ي« إلى بغداد في 4 يوليو املاضي؛ 
حي���ث فش���ل بايدن في حل املش���كلة السياس���ية 

العراقية.
وك��ان املرجع الش���يعي األعل���ى في العراق قد 
رفض مراراً مقابلة أي مسؤول أميركي منذ سقوط 
بغداد في مارس ��00م، لكنه اس���تقبل رسائل من 

مسؤولني أميركيني وغربيني عموماً بشأن العراق.
 ]عن مجلة فورين بوليسي – اجلزيرة: �0�0/8/6م[
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إسالم ملك قرية أدوو النيجيرية
اعتبرت جماعة »تعاون املس���لمني« في نيجيريا؛ إسالم امللك إلياس �ملك قرية أدوو النيجيرية� انتصاراً كبيراً جلهودها 

الدعوية، ومحاوالتها حلماية املدن اإلسالمية من املؤامرات التنصيرية واالنفصالية هناك.
وجاء قرار امللك بإشهار إسالمه بعد لقاٍء دام ثالث ساعات متواصلة مع الشيخ داوود عمران مالسا رئيس جماعة تعاون 

املسلمني، وذلك يوم الرابع من شهر رمضان املعظم.
وبحسب املكتب اإلعالمي للجماعة فإن والد امللك إلياس كان مسلماً غير أنه ترك اإلسالم؛ إذ إنه ال ميكن ألحد أن يكون 

ملكاً على القرية إال بعد أن يتحول عن اإلسالم وأن يكون عضواً في اجلمعية املاسونية النيجيرية.
ومن اجلدير بالذكر أنَّ امللك إلياس كان عسكرياً متقاعداً معروفاً لدى جميع رؤساء نيجيريا العسكريني السابقني، ويَُعد 
ل انقالب عس���كري في نيجيريا عام �966م ، وتدرب في املدرس���ة العسكرية الدولية في الهند، وعمل في  من أبرز قادة أَوَّ

اجليش النيجيري أكثر من عشرين سنة.
وكذل���ك تُعد قرية إدوو من أهم القرى اجلنوبية وهي غنية بأراٍض واس���عة صاحلة للزراعة باإلضافة إلى وجود معادن 
كشفتها حكومة والية أوشن قبل سنوات.                ]موقع رسالة أون الين: �0�0/8/�6م[

] مرصد األحداث [

المأزق الروسي مع العقوبات ضد إيران
صرح إيغور كوروتشينكو �رئيس املركز القومي لتحليل التجارة الدولية بالسالح� بأن خسائر روسيا بسبب التخلي عن 
التعاون مع إيران، قد تبلغ ما يتراوح بني �� و �� مليار دوالر، مشيراً إلى أن هذا املبلغ »يشمل اإلمدادات مبوجب العقود 

املوقعة بالفعل، واألرباح التي لن يتم حتقيقها بسبب إلغاء برامج املشروعات املستقبلية«.
وتشير البيانات الصادرة عن املركز الروسي، إلى أن طهران بدأت في عام ��00م حتقيق برنامج »إعادة تسليح قواتها 
املس���لحة« الذي يس���تغرق �� عاماً، وينص بشكل أساسي على »شراء أسلحة وتقنيات عس���كرية روسية الصنع«، ويقدر 

إجمالي حجم متويل املشروع مببلغ قدره �� مليار دوالر.
وأضاف املس���ؤول الروس���ي أن أنظمة الدفاع املضاد للصواريخ، تَُعد من املجاالت الواعدة للتعاون العس���كري التقني 
بني روس���يا وإيران؛ حيث جرى في نهاية عام �007م، إبرام عقد توري���د مجموعة من منظومات صواريخ »إس - �00«، 
بقيمة 800 مليون دوالر تقريباً إلى طهران. وفي حالة فس���خ هذا العقد، تلتزم موس���كو بدفع غرامة مالية لطهران، عن 

إخاللها بالتزاماتها، بواقع �0 % من قيمة العقد، َوْفَق ما ذكرت وكالة »نوفوستي« الروسية لألنباء.   
 ]شبكة سي إن إن اإلخبارية: �0�0/8/4م[

مرصد األخبار

القتل بالقانون
دافع رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامني نتنياهو عن قرار اس���تخدام القوة ضد الس���فينة التركية؛ وذلك أمام جلنة 
التحقيق اخلاصة بالهجوم اإلس���رائيلي على أس���طول احلرية، قائاًل: إن اجلنود اإلسرائيليني استخدموا القوة للدفاع عن 

النفس، كما أنه أكد على أن الهجوم على األسطول جاء »َوْفقاً للقانون«.
وقال نتنياهو: »إنني مقتنع بأنه في نهاية حتقيقكم س���يتضح أن دولة إس���رائيل واجليش اإلس���رائيلي عملوا مبوجب 
القانون الدولي، وأن مقاتلي اجليش اإلس���رائيلي على سطح س���فينة مرمرة أظهروا شجاعًة غير معتادة في أداء مهمتهم 
والدفاع عن النفس أمام خطٍر داهم على حياتهم«. وأضاف: »إنني أعتمد على مقاتلي اجليش اإلسرائيلي، ودولة إسرائيل 

كلها فخورة بهم«.
وذكر نتنياهو أن الس���فينة »مرمرة« لم تكن »سفينة احلب« وأن نش���طاء »منظمة اإلغاثة اإلنسانية« التركية لم يكونوا 

نشطاء سالم.                                                                                  ]شبكة بي بي سي اإلخبارية: �0�0/8/9م[
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رصدت مديرية األوق���اف في مدينة اخلليل �جنوب 
الضف���ة الغربي���ة� منع قوات االحت���الل الصهيوني رفع 
األذان في املسجد اإلبراهيمي �4 مرة، خالل شهر متوز 

�يوليو� املنصرم.
وقالت: إن س���لطات االحتالل منعت كافة أش���كال 
الترميم في املس���جد اإلبراهيمي منذ قرار الضم للتراث 

اليهودي الذي أصدرته حكومة االحتالل. 
]املركز الفلسطيني لإلعالم: �/�0�0/8م[

أظهر روبرت فيس���ك �املتخصص في شؤون الشرق 
األوسط� بعضاً من مبيعات األسلحة البريطانية إلسرائيل 
التي حتتل الضفة الغربية وغزة وتبني املس���توطنات غير 

الشرعية لليهود على األراضي العربية.
ففي عام �999م بلغت املبيعات �.�� مليار جنيه إسترليني 
�أي: نحو �8 مليار دوالر�، وتضاعف الرقم خالل عامني ليبلغ 

�.�� مليار جنيه إسترليني �أي: نحو �8 مليار دوالر�.
وفي األش���هر الثالث���ة األولى من ع���ام �008م �أي: 
أثن���اء احلرب على غزة� أعط���ت بريطانيا رخصاً لتقدمي 
أس���لحة إلس���رائيل بقيمة �0 مليون جنيه إسترليني �أي: 
نحو �� مليون دوالر�؛ حيث استخدمت تلك األسلحة ضد 
الفلسطينيني.     ]عن إندبندنت – اجلزيرة: ��/�0�0/7م[

تش���ير التقديرات إلى أنه في مصر اآلن �7 مدرسة 
أجنبية منها �� مدرسة أم��ريكي��ة و�� مدرسة إجنليزية 
و 9 مدارس فرنسية و� مدارس كندية ومدرستان أملانيتان. 
هذه املدارس متتاز عن جميع املدارس املصرية اخلاصة 
م قائمة بأكثر من �0 جامعة عاملية  واحلكومية بأنها تقدِّ
ميكن أن يلتحق بها الطال���ب بجانب اجلامعة األمريكية 
في مصر. وفي املقابل ال توجد جامعة مصرية واحدة في 
قائمة جامعات هذه السلسلة األجنبية من اجلامعات التي 

تفتح أبوابها خلريجي املدارس األجنبية.
وأما نصيب الطالب املصري م���ن اإلنفاق التعليمي 
فإنه ال يتناسب مع ما يحدث في الدول العربية واألجنبية. 
فنصيبه من ميزانية التعلي���م ��0 دوالر؛ بينما يبلغ في 
تون���س �90 دوالر، وفي الس���عودية ��00 دوالر، وفي 

أمريكا 4700 دوالر، وأخيراً في اليابان 7000 دوالر.
]فاروق جويدة - جريدة الشروق املصرية: �0�0/8/8م[

ر خبراء في مج���ال القرصنة البحري���ة �وحتديداً  ق���دَّ
تل���ك التي جتري في خليج ع���دن� أن تكلفة الهجمات التي 
تستهدف الس���فن التجارية التي تش���كل الوسيلة األساسية 
لتب���ادل البضائع في العالم، تتجاوز �6 مليار دوالر س���نوياً، 
مشيرين إلى أن قراصنة الصومال متكنوا خالل عام �009م 
من َجْمع �00 مليون دوالر على شكل ِفَدًى. وهناك �� سفينة 
حربي���ة تعمل ملكافح���ة القرصنة قبالة الصومال، وبس���بب 
اعتماد التج���ارة الدولية على البحار ف���إن مياه خليج عدن 
تعتبر ممراً دولياً حيوياً. وقد أدى ذلك إلى تزايد نش���اطات 
القرصنة التي شهدت عام �009م قفزات مبعدل 70 % طمعاً 
بالعائدات الضخمة التي تُدَفع فداء لإلفراج عن املخطوفني 
وحمولة س���فنهم. وقد ارتفعت القيمة املتوسطة للفدية إلى 
م���ا بني �.� و 4 ماليني دوالر، وهو ما يظهر الطمع املتزايد 

للقراصنة وحتول نشاطاتهم إلى جتارة رابحة.
يش���ار إلى أنه من املتوقع أن يحقق القراصنة خالل 
عام �0�0م مكاس���ب تعادل ��0 ملي���ون دوالر؛ وذلك 

بسبب ارتفاع قيمة الفداء التي يطلبونها.
]جريدة القبس الكويتية: �0�0/8/�4م[

ر مكتب األمم املتحدة املعِنيُّ باملخدرات واجلرمية  قدَّ
ه فيينا، كمية الهيروين الذي ُروِّج في األس���واق  ف���ي مقرِّ
العاملية في عام �009م بحوالي 4�0 طناً، في تراجٍع يعود 
سببه إلى تقلص النشاط في كلٍّ من أفغانستان وبورما. 

وعلى الصعيد العاملي تراجعت زراعة اخلشخاش بنسبة 
نة في  �� % خالل الس���نتني املاضيتني. لكن الكميات املخزَّ
أفغانس���تان تبلغ �� ألف طن بحسب مكتب األمم املتحدة، 
وهو ما يعتبر مخزون���اً كبيراً. وعلى الرغم من تراجع إنتاج 
الكوكايني بنس���بة تتراوح ب���ني �� % و �8 % خالل الفترة 
املمتدة م���ا بني عامي �007م و �009م، إال أن مكتب األمم 
املتحدة يلفت االنتباه إلى أن عدد مس���تهلكي الكوكايني في 
أوروبا ارتفع من مليونني إلى �4 ماليني ش���خص في الفترة 

املمتدة ما بني عامي �998م و �008م.
وتبقى املاريجوان���ا املخدر األكثر رواجاً؛ فخالل عام 
ن ما بني ��0 و�90 مليون شخص في العالم  �009م دخَّ

سيجارة واحدة منها على األقل لكل واحد منهم.     
]موقع أخبار: �0�0/6/�4م[

مرصد األرقام
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»تعهد العطاء«... يا ليتها كانت إسالمية!
يستمر مسلسل التبرعات اخليرية من أغنى أغنياء العالم؛ إال أن هذه املرة تعد سابقة من نوعها؛ إذ كان التبرع قبل ذلك يتسم 
بالفردية أما اليوم فلقد تعهد 40 رجاًل من مليارديريي الواليات املتحدة وعائالتهم منح أكثر من نصف ثرواتهم ملنظمات خيرية.
وذلك في مبادرة اتخذها املليارديران بيل غيتس الشهير، ووارن بفيت وهو من كبار املستثمرين في مجال اإلعالنات.

وأُعلن عن هذه املبادرة منذ ستة أسابيع فقط �من تاريخ صدور هذا اخلبر�، وأطلق عليها اسم »تعهد العطاء« وهدفها 
إقن���اع أكبر عدد ممكن من كبار األثري���اء بإعطاء أكثر من نصف ثرواتهم جلمعيات خيري���ة، وأكد بفيت وغيتس في بيان 

مشترك لهما أن »التعهد هو مبثابة التزام أخالقي وال تنطبق عليه مواصفات القضائية للعقود«.
إننا لنأمل أن نرى مثل هذه التعهدات واملبادرات في بالدنا اإلس���المية من أثرياء مس���لمني موحدين لله؛ فهم �األحق 

بإطالقها�.                 ]جريدة الشرق األوسط: �/�0�0/8م[
ألجل عيون القمة العربية!!

قال وزير اخلارجية العراقي هوش���يار زيباري: إن حكومته س���تنفق �00 مليون دوالر إلعادة تأهيل أكبر ستة فنادق في 
بغداد استعداداً للقمة العربية املقرر عقدها في أواخر مارس ���0م في العاصمة العراقية.

وصرح زيباري قائاًل: »سنس���تثمر حوالي �00 مليون دوالر لتحويل س���تة فنادق كبيرة إلى املعيار الدولي من أجل القمة 
العربية املزمع عقدها في أواخر مارس املقبل«.

ي سفارتي الواليات املتحدة  والفنادق املعنية هي الرشيد الواقع داخل املنطقة اخلضراء �التي تضم مباني احلكومة ومقرَّ
وبريطانيا� واملنصور وفلسطني والشيراتون وفندق بغداد، وقد تعرضت جميع هذه الفن��ادق لهجم��ات بسي��ارات مفخ��خة 

أو بصواريخ منذ عام ��00م، وجميعها تابعة للقطاع املختلط العام واخلاص باستثناء فندق الرشيد التابع للدولة.
]وكالة األنباء الفرنسية: �0�0/8/�0م[

عالمة تعجب

الموسوعة السياسية

تُعقد اجتماعات سياسية على مستوى ملوك ورؤساء 
الدول العربية ملعاجلة مسائل ذات أهمية وطبيعة مشتركة 
في إط���ار اجلامعة العربية وحتت إش���رافها التنظيمي، 
وكانت قمة أنش���اص مبصر في �9 من مايو �946م أول 
هذه االجتماع���ات؛ بدعوٍة من امللك فاروق لوقف الهجرة 
اليهودية، وحتقيق اس���تقالل فلس���طني وتشكيل حكومة 
تضمن حقوق جميع س���كانها الشرعيني بدون تفريق بني 

عنصر ومذهب.
أم���ا املؤمترات األخ���رى فهي إما مح���ددة، أو على 

مستوى رؤساء الوزارات، ولكن التعبير السائد هو إطالق 
تعبير مؤمترات القمة عل���ى االجتماعات التي جرت في 

إطار اجلامعة العربية التي بدأت في الستينيات.
وعق���د القادة العرب منذ تأس���يس اجلامعة العربية 
وحتى اآلن �� اجتم���اع قم�ة، من بينه�ا �0 قم�ة عادية، 
و �� قمة غير عادية، وقمة واحدة اقتصادية وهي القمة 
املنعقدة  واالجت��ماعي��ة  والتنموي���ة  االقتصادية  العربية 

��9 - �0 يناير �009م�.
]مواقع مختلفة[

مؤتمرات القمة العربية
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األقليات اإلسالمية

يقدر عدد الس���كان في غانا حس���ب تقديرات �007م ب� �� 
مليون نسمة. 

واجلماعات اإلثنية هي: اآلكان 44 %، واملوشي �6 %، واآليوي 
�� %، واألجلا 8 %. 

أما األديان: فاملسيحيون �6 %، وأصحاب املعتقدات التقليدية 
�� %، واملس���لمون �6 %. وتعترض املؤسسات اإلسالمية على هذه 
النس���بة وتؤكد أنها تتجاوز �� % من عدد الس���كان أي حوالي 7 

مليون مسلم أو يزيد. 
وآخر اإلحصائيات لعام �008م، حس���ب تصريح الناطق باسم 
حتالف املؤسس���ات اإلسالمية في غانا الشيخ سيبويه زكريا تقول: 
إن نسبة املسلمني وصلت إلى �� % من عدد السكان الذي زاد عن 

�� مليون نسمة. 
املؤسسات اإلسالمية العاملة يف غانا:

توجد في غانا بعض املؤسسات اإلسالمية وهي على قسمني: 
مؤسسات إسالمية محلية، ومؤسسات إسالمية من خارج الدولة. 

املؤسسات اإلسالمية احمللية، ومن أبرزها: 
� - املجلس اإلس���المي للتنمية واخلدمات اإلنسانية: ويعمل 
في مجاالت: بناء املس���اجد، وحفر اآلبار، وبناء العيادات الطبية، 

وبناء املدارس. 
� - املجلس األعلى للدعوة والبحوث اإلس���المية: ويعمل في 

مجال الدعوة والتعليم. 
نة واجلماعة: ويعمل في مجال الدعوة. � - مكتب أهل السُّ

املؤسسات اإلسالمية اخلارجية، وهي: 
ل املنتدى اإلسالمي رسمّياً في  � - املنتدى اإلس���المي: ُس���جِّ
غانا في السادس والعشرين من ش���هر مايو عام ��99م  وعندها 
بدأ ممارس���ة أنش���طته الدعوية والتعليمية واإلنشائية، ومن هذه 
األنش���طة: بناء املساجد وتشييد املجمعات التعليمية، وحفر اآلبار، 

وكفالة الدعاة الذين يعملون أئمة وخطباء ودعاة متنقلني.
� - جمعية العون املباش���ر: وتعمل في مجاالت: بناء املساجد، 
وحفر اآلبار، وكفالة األيتام، وكفالة الدعاة، واخلدمات االجتماعية 

املوسمية كإفطار الصائم واألضاحي ومخيمات طبية مجانية. 
� - جمعية إحياء التراث اإلس���المي: وتعمل في مثل مجاالت 

العون املباشر.
أحوال املسلمني يف غانا: 

لألس���ف الشديد فإن املجتمعات اإلسالمية في إفريقيا تعاني 
من عدة أمور لم يسلم منها مسلمو غانا، ومن ذلك: 

اجلهل والفق���ر: وهما من أخطر مداخ���ل املنصرين لتحويل 
املس���لمني عن دينهم، كما تبني في أنش���طة املؤسس���ات املعادية 

لإلسالم. 

واملقصود باجلهل نس���بّياً هنا اجلهل بتعاليم اإلس���الم؛ إذ إن 
الوعي بتعاليم اإلسالم لدى كثير من املسلمني يعتبر ضعيفاً جّداً؛ بل 
السواد األعظم منهم - ال سيما األرياف - يجهلون ضروريات الدين، 
ن أصح���اب املذاهب الهدامة من تغيير اعتقاد  وهو ما أدى إلى متكُّ
كثير من املسلمني وانتشار البدع واخلرافات في أوساط املسلمني. 

الشيعة: 
بدأ دخول الشيعة إلى غانا في نهاية عام ��98م إثر االنقالب 
الثوري احلاصل في تلك الس���نة؛ إذ جل���أ قائد تلك الثورة ورئيس 
البالد إلى إيران ملساعدته في تثبيت قدمه في سدة احلكم ومن هنا 

بدأت إيران استغالل تلك الفرصة لنشر مذهبها من خالل:
- تكوين عالقات حس���نة: مع أصحاب النفوذ في األوس���اط 

اإلسالمية وكفالتهم في احلج وزيارة مدينة قم اإليرانية. 
- تق���دمي خدم���ات طبية بثمن رم���زي: حي���ث قامت بفتح 
مس���توصف مبعدات حديثة في العاصمة أكرا ويقدم املس���توصف 

عالجاً شبه مجاني.
- التعلي���م والبعث���ات التعليمية: افتتحت كلية إس���المية في 
العاصمة أكرا في عام �000م، تُدرَّس فيها العلوم اإلس���المية �من 
منظور شيعي� والعلوم اإلدارية وسميت بالكلية اإلسالمية اجلامعية 

والتحق بها عدد كبير من أبناء املسلمني.
وعن انتش���ار اإلسالم في غانا يُعرب »إميانويل ميريكو« مدير 
إذاعة �صوت الش���هداء املسيحيني� عن حقيقة األمر هناك قائاًل: 
»غانا كانت توصف في املاضي بأنها بالد مسيحية، أما اآلن فاألمر 
لم يعد كذلك، إن مجرد القول بأن غانا بالد مسيحية قول ال نصيب 
له من الصحة، بل إنني أجزم بأن املنطقة املركزية التي كانت مهداً 
للمسيحية في غانا ابتلعها اإلسالم وأن العاصمة أكرا - أكبر مدن 

البالد - يوجد في كل ضاحية بها مسجد«.
ويضيف: »هذه املس���اجد تبنى من ِقَبل الكويتيني واإليرانيني 
وبلدان إسالمية أخرى. إن انتشار اإلسالم هو شيء خطير جداً«.

ويستطرد إميانويل مش���يراً إلى أن ثمة جامعة إسالمية دينية 
قائمة اآلن في العاصمة �أكرا�، وهو الش���يء الذي لم يكن يُس���َمع 

عنه قبل سنوات قليلة، على حد تعبيره.
املصادر واملراجع: 

- د. محمد عاش���ور مهدي، دليل الدول اإلفريقية، معهد البحوث والدراسات 
اإلفريقية، جامعة القاهرة، �007 م. 

- موقع إسالم ويب. 
- موقع إسالم أون الين.

- موقع اقرأ للتعليم والتنمية. 
- موقع رسالة اإلسالم. 

- موقع حتالف املؤسسات اإلسالمية في غانا.

أمح������د حم����م����ود ال��س��ي��دالمسلمون في غانا
mr.ah54@hotmail.com
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 )*( كاتب فلسطيني.

في حادثتني منفصلتني منفردتني محلِّيتني، ُخرق في الوقت 
نفسه الهدوء الذي س���اد في األشهر األخيرة على طول حدود 

فلسطني احملتلة، من اجلنوب ومن الشمال. 
في اجلنوب أُطِلَقت مجموع���ة صواريخ من أرض مصرية 
باجتاه إي���الت، وبأعجوبة أخطأت هدفها، وعدة صواريخ منها 
ابتعدت حتى مدينة العقب���ة في األردن، وهناك جرحت وقتلت 

عدداً من املدنيني األردنيني.
وعلى احلدود الشمالية ُقتل ضابط صهيوني بنيران جندي 
لبنان���ي أطلق النار باجت���اه دورية للجيش اإلس���رائيلي كانت 
تعمل بنش���اط روتيني، وألول وهل���ة كان األمر يتعلق بحادثتني 

منفصلتني، ال عالقة بينهما.
للردع حدود:

صحيف���ة »هآرتس« علق���ت على احلادث���ني بالقول: »في 
اجلنوب - على ما يبدو - أرادت حماس أن تنتقم من إس���رائيل 
ملقت���ل أحد عناصرها في هجوم عل���ى قطاع غزة قبل أيام من 
ذلك، كما أرادت أن تدخل عصاً في دواليب املس���عى األميركي 

للتقدم في محادثات مباشرة بني إسرائيل والفلسطينيني«. 
وأفادت مصادر إسرائيلية أن نيران الصواريخ باجتاه إيالت 
لم تكن مبوافقة أو مصادقة قيادة حماس في قطاع غزة، وكانت 

ر أخذ  نوعاً من عمل خاطف مبس���توى صغير ف���ي التنظيم قرَّ
زمام األمور بيديه. 

أما في الش�مال، فكان األمر – كما أشارت صحيفة معاريف 
- يتعلق م���رة ثانية - َوْفق مصادر رس���مية - بحادثة مرتبطة 
بخطأ في التقدير، أو بحماس���ة زائ���دة من ِقَبل ضابط لبناني 
ر �من تلقاء نفسه، ومن دون موافقة مستويات مسؤولة�، فتح  قرَّ
الن���ار على جنود اجليش اإلس���رائيلي؛ ألنه اعتقد أنهم خرقوا 
األرض اللبنانية، وعلى األق���ل األرض التي هي موضع خالف 

بينهما. 
ا أعمق،  لكن يبدو أن وراء هاتني احلادثتني يختبئ ش���يء مَّ
وأن أكثر من خ���ط واحد يربط بينهما، َوْفقاً ملا ذكرته صحيفة 

»يديعوت أحرونوت«، على النحو التالي:
أوالً: في احلادثتني يوجد نوع من إش���ارة حتذير، وتش���ير 
إلى أن قدرة الردع اإلس���رائيلية التي أُحرَزت خالل حرب لبنان 
الثانية �006م، وفي أعقاب عملية الرصاص املسكوب �008م 

آخذة بالتراجع. 
إن حقيق���ة: أن أصابع جنود لبناني���ني كانت خفيفة على 
الزن���اد، وجترؤوا على فتح النيران ضد دورية إس���رائيلية على 
خط احلدود، وأن عناصر من حماس أطلقوا مجموعة صواريخ 
باجتاه إيالت؛ حيث ميكن هناك أن تتس���بب بأضرار جسيمة. 

بالتراجع  آخذة  الصهيونية  الردع  قدرة 
مقابل قوى املقاومة

] عين على العدو [

د. عدنان أبو عامر)*(

إيالت
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] عين على العدو [
هاتان احلقيقتان تشيران إلى أنه في اجلانب اآلخر، هناك من 
ل مجازفة ومخاطر متزايدة، مهما كان الوضع  هو مستعد ليتحمَّ
حتى لو لم يكن يرغب به فقط؛ ألنه مس���تعد وغير مرتدع عن 

القيام بأعمال ميكن أن تؤدي إليه.
ثاني���اً: الهدوء على طول احل���دود اللبنانية، وحتى الهدوء 

الس���ائد النس���بي في قطاع غ���زة، وعلى 
ط���ول احلدود مع مصر، ه���و هدوء قابل 

لالنفجار.
بتعبير آخر: إن األمر يتعلق بسحر فارغ 
من التهدئة املختبئة وراء واقع إشكالي، قد 
ينفج���ر أمامنا في وقت أبكر مما نريد أن 

نعتقد.
الرد القاصر:

القن���اة الثانية ف���ي التلفزيون الصهيوني أش���ارت إلى أن 
ما يثير االهتم���ام فيما يخص لبنان وغزة، ه���و الرد القاصر 

إلسرائيل، على النحو التالي:
� - فيم���ا يتعل���ق بلبنان، كان ي���دور احلديث عن حترش 
لبناني واضح كلَّف حياةَ ضابط من اجلانب اإلس���رائيلي، وردُّ 
اجليش اإلس���رائيلي كان محدوداً وموضعياً، ومع ردٍّ كهذا فإنه 
من غير املفاجئ أن يتوصل أحدهم في لبنان في املستقبل إلى 
استنتاج أنه باإلمكان استئناف العمليات على طول احلدود ضد 

إسرائيل. 
وصحيح أنه ليس فقط إسرائيل تردع لبنان وحزَب الله، بل 
يجب االعتراف – كما قال احمللل العسكري للقناة - بأن لبنان 

أيضاً يردعنا، ويَُحدُّ جداً من قدرة عمل اجليش اإلسرائيلي. 
كذل���ك فيما يتعلق بحماس في غزة. ومن اجلدير ذكره أنه 
لم يأِت أيُّ رد إسرائيلي على إطالق النار اجتاه إيالت، من هنا 
فإن إس���رائيل أش���ارت إلى أن لديها قيوداً وحدوداً متنعها من 

الرد على حترش حماس ضدها.
وحذر »إيال زيس���ر« رئيس مركز موشيه دايان للدراسات، 
من أن كل تلعثم إس���رائيلي، أو تردُّد في الرد لن يس���اعد في 

احلفاظ على الهدوء، بل على العكس من ذلك. 
عالوة عل���ى ذلك، فإن التهدئة على احلدود كانت من نواح 
عديدة مظه���راً كاذباً بفضله أخذت حماس بالتعاظم بشكل ال 

مثيل له.
إن الهدوء والتهدئة اللذين س���ادا حتى الفترة األخيرة على 
طول احلدود اللبنانية ومع قطاع غزة إمنا أُحرزا بشق األنفس، 

وبأثمان باهظة دفعتها إسرائيل من أجلهما. 

ورمبا تتمثل املشقات في غزة في دفع مزيد من األشخاص 
- ال س���يما الشبان منهم - نحو زيادة عدد املجندين احملتَملني 
في حماس، وهو التأثير العكسي ملا أرادت إسرائيل حتقيقه من 
لت في أن يعتبر الناس أن حماساً هي  احلصار في غزة، فقد أمَّ

سبب معاناتهم وينقلبوا عليها.
لقد أوردت القناة الثانية في التلفزيون 
اإلس���رائيلي ف���ي تقرير لها م���ن قطاع 
غ���زة، أن عناصر حماس يصرون على أن 
احلركة تريد فلس���طني كله���ا »حتت راية 
الل���ه«؛ وذلك بالرغم من أن���ه منذ عملية 
الرصاص املصبوب، فإن حماس خفضت 
سقف خطابها، وممارساتها امليدانية حيال 

إسرائيل.
وعلى الرغم من أن املس���ؤولني اإلس���رائيليني يعتبرون أن 
عملية الرصاص املصبوب كان���ت لوقف الهجمات الصاروخية 
د في دخول غزة من جديد،  على جنوب إسرائيل، فإنها لن تتردَّ
د  إذا ش���عرت أن ذلك ضروري ألهداف دفاعية، وميكن أن حتدَّ

ة. هذه األهداف بطرق عدَّ
محاس... املشكلة اإلستراتيجية:

يقر اإلس���رائيليون بأن حركة حماس تنظيٌم مسلح تسليحاً 
جيداً، وأنها حركة راسخة ذات سلطة سياسية وحضور عاملي، 
ورمب���ا تبدو أكثر راديكالية، واألكثر من ذلك أنه جرى انتخابها 
ممثِّلة عن الش���عب الفلس���طيني، وباتت تتمتَّع باملصداقية في 
الش���ارع، وتلتزم بأيديولوجية مس���تندة إلى الدين، وإلى جانب 
ة العس���كرية  ية للقوَّ ذلك كله، فإن حماس تقف في اجلهة املتلقِّ
اإلس���رائيلية، وهو ما يُكس���بها مصداقي���ة واحتراماً وقوة في 

املنطقة.
إن حرارة الصيف س���تصيب - بالطبع - التوتر الذي ساد، 
وبعد كل ما حصل، فإنه ليس لدى أي شخص رغبة بفتح حرب 
ف���ي ذروة احلر، لقد ب���رز هذا األمر أيضاً في ظل مس���اعي 

األطراف الحتواء هذه احلوادث ومنع التصعيد.
لكن كما في متوز �006م كذلك اليوم أيضاً، بعد أربع سنوات 
عل��ى احل��رب، ك��ل ح��ادث������ة - ولو كانت صغيرة جداً - قد 
تؤدي إلى اشتعال كبير، وليس لدى إسرائيل كثير من الش��ركاء 
في بيروت يساعدونها في احلفاظ على التهدئة، وم��ع حماس، 

تلقائياً ال يوجد أبداً حتاور أو منظومة اتفاقيات سارية. 
بناًء عل��ى ذلك، ينبغي األخذ باحلسبان أن حوادث األسابيع 
الفائتة ليست األخيرة، وأن مشكلة إسرائيل أمام لبنان وحماس 

العقبة
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القتال عقي��دة 
الكبير والعلو 

نة اإللهية فإن الله - تعالى - قد تولى  وبحسب هذه السُّ
بنفسه االنتقام من املكذبني الظاملني؛ وذلك بتسليط الظواهر 
الكوني���ة: كاملطر املهلك أو الريح العقيم أو غير ذلك، عليهم، 
ولم يأمر الرسل وأتب��اعهم مبواجهة املكذبي��ن املع��ان��دين 
أو مب��دافعته��م، إل��ى أن أرس�����ل ن�بيَّه م�وس����ى - عل�ي�ه 
الس���الم - وأنزل عليه التوراة بعد ه���الك فرعون وجنوده، 
وأمر فيها مبجاهدة الظاملي��ن وم��داف��عة املفسدين. ق��ال 
- تعالى -: }َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب ِمْن َبْعِد َما َأْهَلْكَنا اْلُقُروَن اأُلوَلى 
ُروَن{ ]القصص: ٤٣[. يقول  َبَصاِئ���َر ِللنَّاِس َوُهًدى َوَرْحَمًة لََّعلَُّهْم َيَتَذكَّ
ا أنعم به على عبده ورس���وله  ابن كثير �يخبر - تعالى - عمَّ
موس���ى - عليه السالم - من إنزال التوراة عليه بعدما أهلك 
فرع���ون ومأله�. وقوله - تعالى -: }ِمْن َبْعِد َم���ا َأْهَلْكَنا اْلُقُروَن 
اأُلوَلى{ يعني: أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة بعامة �أي: 
بعقوبة اس���تئصالي��ة�؛ بل أم��ر املؤمن�ني أن يقاتل��وا أعداء 
الله م��ن املش���ركي��ن، وع��ن أب��ي س���عي��د - رض��ي الل��ه 
عنه - مرفوعاً إلى النبي # قال: »ما أهلك الله قوماً بعذاب 

] في دائرة الضوء [

أم�������ني ال�����دم�����ريي

ُس��نة االس��تئصال )وه��ي االنتق��ام 
��نة العاملة  اإلهلي الع��ام( كانت هي السُّ
يف األقوام الس��ابقني على نزول التوراة 
على موس��ى - عليه السالم - فقد أغرق 
اهلل - تع��اىل - املكذبني م��ن ق�وم ن�وح 
- عليه السالم - باملاء املنهمر من السماء 
وأجن��ى  األرض  م��ن  املتفج��رة  والعي��ون 
املؤمن��ني يف الُفْل��ك؛ كم��ا أرس��ل عل��ى 
ق��وم ع��اد الري��ح العاتية اليت س��لطها 
عليهم س��بع ليال ومثانية أيام حس��ومًا، 
وأخذ قوم مثود بالصيحة وقوم ش��عيب 
بعذاب يوم الظلة، وقوم لوط باخلسف 
مة. يق��ول - تعاىل -:  واحلج��ارة املس��وَّ

ْن َأْرَس����ْلَنا َعَلْيِه َحاِصًبا  }َف����ُكاًلّ َأَخْذَنا ِبَذْنِب����ِه َفِمْنُهم مَّ
ْن َخَس����ْفَنا ِبِه  ْيَح����ُة َوِمْنُهم مَّ ����ْن َأَخَذْت����ُه الصَّ َوِمْنُه����م مَّ
����ْن َأْغَرْقَن����ا َوَم����ا َكاَن اللَّ����ُه ِلَيْظِلَمُهْم  اأَلْرَض َوِمْنُه����م مَّ
َوَلِكن َكاُنوا َأنُفَس����ُهْم َيْظِلُم����وَن{ ]العنكبوت: ٤٠[.
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من الس���ماء وال من األرض إال قبل موس���ى، عليه السالم«؛ 
فبع���د هالك فرعون وجنوده في البحر انتهى العمل بُس���نة 
االس���تئصال العامة واستبدلت بُس���نة املدافعة ومقاتلة أهل 
العن���اد والباطل لردعهم وردهم عن عدوانهم وظلمهم. وأمر 
موسى - عليه السالم - قوَمه بدخول األرض املقدسة؛ وهي 
التي كان يس���كنها ويسيطر عليها اجلبارون. قال - تعالى -: 
وا َعَلى  َس���َة الَِّت���ي َكَتَب اللَُّه َلُكْم َوال َتْرَتدُّ }َيا َقْوِم اْدُخُلوا اأَلْرَض اْل�ُمَقدَّ
َأْدَباِرُكْم َفَتْنَقِلُبوا َخاِسِريَن #^٢١^#( َقاُلوا َيا ُموَسى إنَّ ِفيَها َقْوًما َجبَّاِريَن َوإنَّا 
َلن نَّْدُخَلَها َحتَّى َيْخُرُجوا ِمْنَها َفإن َيْخُرُجوا ِمْنَها َفإنَّا َداِخُلوَن{ ]املائدة: 
٢١ - ٢٢[. واألرض املقدس���ة هي فلسطني وقيل: أريحا. وفي 
قوله - تعال���ى -: }الَِّتي َكَتَب اللَُّه َلُكْم{ إش���ارة إلى أن الله 
- تعال���ى - قد كتب لهم التمكني فيها وليوقنوا بالنصر على 
عدوهم، وحذرهم موسى - عليه السالم - من تولية األدبار 
فتكون اخلسارة وال تكون لهم دولة وال متكني إال أنهم جبنوا 
وامتنعوا عن مالقاة اجلبارين، لكن من هم اجلبارون؟ وملاذا 

أمر موسى قومه بقتالهم؟
اجلبارون: ه���م الكنعانيون، وهم قبائ���ل عربية نزحت 
من اجلزيرة العربية إلى بالد الش���ام وأسس���وا فيها ممالك 
صغيرة في مدن مستقلة أش���هرها بيسان وأريحا والقدس، 
وجاء في روح املعاني لآللوس���ي �إن بني إسرائيل ملا فرغوا 
من أمر فرعون أمرهم الله - تعالى - باملس���ير إلى أريحاء 
أرض الشام وكان يسكنها اجلبارون الكنعانيون�، ويرى ثقات 
املؤرخني أن أهل فلس���طني هم من أنسال الكنعانيني الذين 
هاجروا من جزيرة العرب إلى فلسطني ���00 قبل امليالد� 
وا باجلبارين؛ ألنهم كانوا أقوياء األبدان  وقيل قبل ذلك، وُسمُّ
طوال األجس���ام، غير أنهم كانوا يعبدون آلهة وثنية من دون 
الله - عز وجل - وكان دينهم يتس���م بالقس���وة في طقوسه 
ويهتم بالعناصر اجلنس���ية؛ فاإلله »بعل« عندهم هو العنصر 
املذكر واإلله���ة »عنت«، واإللهة »عش���تاروت« هما العنصر 
األنثوي وجتتم���ع فيهما الَبكارة واألموم���ة؛ على الرغم من 
تعارض هاتني الصفتني. وحسب ما جاء في موسوعة اليهود 
واليهودي���ة �الباب اخلامس� فإن اإلل���ه »بعل« يتزوج اإللهة 
»عش���تاروت« فينتج عن هذا التزاوج اخلضرة التي تكس���و 
األرض في الربيع، ولعل هذا الشرك واإلفك املبني والعقيدة 
الفاس���دة هو الس���بب واملب��رر ال��ذي من أجله أمر موسى 
- عليه الس���الم - قومه بدخول األرض املقدسة التي قد عم 

فيها الشر وساد فيها الش���رك بالله - عز وجل - كي يُعَبد 
الله وحده وال تُعَبد تل���ك اآللهة التي كان اجلبارون يتقربون 
إليها ويعظمونها؛ وهو من باب مدافعة أهل الفساد والشرك 

والتكبر في األرض بغير احلق.
عون أن  وجدير بالذك���ر أن بعض اجلماعات اليهودية يدَّ
العبرانيني ليسوا إال كنعانيني وأن اإلسرائيليني احملدثني هم 
الكنعانيون اجلدد. وظه���رت �في أربعينيات القرن املاضي� 
حركة تس���مى حركة الكنعانيني؛ وهي حركة سياسية ثقافية 
ذات نظ���رة خاصة للتاري���خ اليهودي، وينطل���ق دعاتها من 
أس���طورة مفادها أن اليهود ملا عادوا م���ن مصر إلى أرض 
كنع���ان لم يجدوا قبائ���ل معادية له���م أو مختلفة عنهم، بل 
وجدوا شعباً يتكلم العبرية ويشبههم في املالمح واخلصائص 
البدنية؛ وبهذا تكون لألمة اإلسرائيلية اجلديدة - بزعمهم - 
جذور راسخة في األرض الفلسطينية، وهي جذور متتد إلى 
العبرانيني القدامى قبل أن تنتشر بينهم اليهودية؛ فالكنعانية 
فك���رة إحياء جديد للقومية اإلس���رائيلية. وفي مقابل فكرة 
القومية اإلس���رائيلية ظهرت فكرة الوطنية اإلسرائيلية في 
اخلريطة السياس���ية واالجتماعية والثقافية في إس���رائيل، 
تها أخطر  وال شك أن الوطنية اإلس���رائيلية في فكرتها وقوَّ
من القومية اإلس���رائيلية؛ ذلك أن دعاة الوطنية اإلسرائيلية 
يؤمنون بأنه ال وطن لهم إال في إسرائيل، فهم يدافعون عنها 
بقوة وبسالة، واملسألة بالنسبة له��م مسألة ح��ياة أو م��وت 
�نكون أو ال نكون�؛ فهم ال يش���عرون إطالقاً بأي إحس���اس 
بالذن���ب إزاء ما وقع وما يقع بالفلس���طينيني من اغتصاب 
أرضهم وتكسير عظامهم وقتل أطفالهم ونسائهم حتى لو كان 

احلرق وإذابة أجسامهم بالفوسفور األبيض واليورانيوم.
ولق���د تأك���د ذلك في حربه���م األخي���رة ودفاعهم عن 

ممارساتهم العدوانية الشرسة ضد أهل غزة.
إن اليه���ود - خصوصاً في التاريخ احلديث الذي تخلف 
فيه املس���لمون - يعرفون كيف يصلون إلى أهدافهم، وكأنهم 
يلعب���ون في امليدان وحدهم، وهم يحاولون – كذباً وتلفيقاً - 
أن يفرضوا واقعاً مزيفاً بتزوير التاريخ وطمس احلقائق وهم 
– ال ش���ك – واهمون؛ ألن غفلة املسلمني لن تستمر طوياًل؛ 

فقد أيقظتهم األحداث األخيرة.
إن اجلبارين الذين خافهم وهابهم بنو إسرائيل هم العرب 
الكنعانيون، وهم ساكنو فلسطني قبل أن تدخلها األجيال التالية 

] في دائرة الضوء [
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للجيل الناكث عن اجلهاد الذي قال ملوسى - عليه السالم -: 
}َفاْذَهْب َأنَت َوَربَُّك َفَقاِتال إنَّا َهاُهَنا َقاِعُدوَن{ ]املائدة: ٢٤[. 

ومعلوم أن هذا اجليل الذي جنب وتخلَّف عن اجلهاد وآثر 
َوْهم السالمة أو السالم عوقب بالتيه في األرض أربعني سنة، 
اِل�ُحوَن َوِمْنُهْم  ْنُهُم الصَّ واس���تُبِدل هذا اجليل بأجيال أخرى }ِمّ
ُدوَن َذِل���َك{ ]األع���راف: ١٦٨[  ومرت عليهم قرون عملت فيهم 
ْ ُعْدَنا{ ]اإلسراء: ٨[، وقد حكى القرآن الكرمي  ُسنة: }َوإْن ُعدتُّ
قصة جيل تعرَّض للقهر والظلم واإلخراج من الديار على يد 
اجلبارين الكنعانيني أيضاً بزعامة ملك يس���مى جالوت �أو 
جليات كما يس���مونه�، وكانوا قد سرقوا التوراة واضطهدوا 
بني إس���رائيل كما كانوا قد عبدوا األصنام، فأحس اليهود 
بالظلم والقهر فق���رروا قتال هؤالء العمالي���ق أو اجلبارين 
الكنعانيني الفلس���طينيني. قال - تعالى -: }َأَل���ْم َتَر إَلى اْل�َمأِل 
َقاِتْل ِفي  ِمْن َبِني إْسَراِئيَل ِمْن َبْعِد ُموَسى إْذ َقاُلوا ِلَنِبٍيّ لَُّهُم اْبَعْث َلَنا َمِلًكا نُّ
َس���ِبيِل اللَِّه َقاَل َهْل َعَسْيُتْم إن ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأالَّ ُتَقاِتُلوا َقاُلوا َوَما َلَنا 
ا ُكِتَب َعَلْيِهُم  َأالَّ ُنَقاِتَل ِفي َس���ِبيِل اللَِّه َوَقْد ُأْخِرْجَنا ِمن ِدَياِرَنا َوَأْبَناِئَنا َفَلمَّ

اِل�ِمنَي{ ]البقرة: ٢٤٦[.  ْنُهْم َواللَُّه َعِليٌم َبالظَّ اْلِقَتاُل َتَولَّْوا إالَّ َقِلياًل ِمّ
والقصة يطول ش���رحها؛ إذ تش���تمل على مع���اٍن كثيرة 
وقواعد وس���ن منها سنة االبتالء وعوامل النصر، وكيف أن 
الله - تعالى - قض���ى أن ينصر الفئة املؤمنة الصابرة قليلة 
العدد على العدو الغاشم املتكبر الظالم. لكن الذي يهمنا في 
هذا املقام هو شيء آخر سأحتدث عنه بعد ذكر بعض أقوال 

املفسرين واملؤرخني باختصار شديد: 
• ذك���ر الطبري ع���ن ابن عباس قوله: ه���ذا حني ُرفَعت 
التوراة واستُخِرج أهل اإلميان، وكانت اجلبابرة قد أخرجتهم 
من ديارهم وأبنائهم... وعن الس���دي: كانت بنو إس���رائيل 

يقاتلون العمالقة، وكان ملك العمالقة جالوت.
• قال ابن كثير: �كان بني موسى وداود ما ينيف على ألف 
س���نة� وجالوت هو أمير العمالقة الذين كانوا يسكنون بحر 

الروم بني مصر وفلسطني وكان وأصحابُه يعبدون األصنام
• وقال ابن األثير: �إن جالوت ملك الكنعانيني، وكان ُملْكه 
بني مصر وفلس���طني؛ ظفر بهم وضرب عليهم اجلزية وأخذ 

منهم التوراة فدعوا الله أن يبعث لهم نبياً يقاتلون معه����.
• وف���ي تاريخ اب���ن خلدون ذك���ر أن املل���ك جالوت من 

الكنعانيني.

)1( الكامل في التاريخ: 71/1. 

ولعل بدايات هذه القصة تشبه إلى حد كبير ما تعرض له 
بنو إس���رائيل في مصر على يد فرعون الطاغية املفسد الذي 
عال وتكبر واس���تضعف بني إسرائيل وقتل أطفالهم واستحل 
نساءهم، فأراد الله - تعالى - أن مينَّ على املستضعفني ويرفع 
عنهم الذل والظلم فأرسل إليهم موسى - عليه السالم - كما 
جاء في مطلع س���ورة القصص: }إنَّ ِفْرَعْوَن َعال ِفي اأَلْرِض َوَجَعَل 
ْنُهْم ُيَذِبُّح َأْبَناَءُهْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساَءُهْم إنَُّه  َأْهَلَها ِش����َيًعا َيْس����َتْضِعُف َطاِئَفًة ِمّ
ُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اأَلْرِض  َكاَن ِمَن اْل�ُمْفِسِديَن #!٤!#( َوُنِريُد َأن نَّ
َن َلُهْم ِفي اأَلْرِض َوُنِرَي ِفْرَعْوَن  ِكّ َعَلُهُم اْلَواِرِثنَي #!٥!#( َوُنَ ًة َوَنْ َعَلُهْم َأِئمَّ َوَنْ

ا َكاُنوا َيْحَذُروَن{ ]القصص: ٤ - ٦[. َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهم مَّ
غير أن هناك فارقاً بني ما جاء في أول س���ورة القصص 
من إرس���ال موسى - عليه السالم - إلنقاذ بني إسرائيل وبني 
اجلباري���ن العمالقة، وهو أمر القت���ال واملدافعة الذي لم يكن 
قد ُفِرض بَع���ُد وإمنا ُفِرض بعد هالك فرعون وجنوده وجناة 

موسى ومن معه. ومن هنا ويتجلى واضحاً ما يلي:
� - أن س���نة الدف���ع �أو املدافع���ة� وهي قت���ال الظاملني 
والوثنيني املشركني، قد ُفرَضت في التوراة وكانت بدياًل عن سنة 
االس���تئصال العامة؛ وتعني أن الله - تعالى - قد كلف املؤمنني 
بإهالك الظاملني واملش���ركني وتأديبهم ملنع الش���رك بالله ورفع 
الظلم عن املظلومني واملس���تضعفني. وق���د جاء في نهاية قصة 
طالوت وجالوت قول���ه - تعالى -: }َوَلْوال َدْفُع اللَّ����ِه النَّاَس َبْعَضُهم 

ِبَبْعٍض لََّفَسَدِت اأَلْرُض َوَلِكنَّ اللََّه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعامَلنَِي{ ]البقرة: ٢٥١[.
� - أن عل���ى أه���ل اإلميان والتوحي���د أن يقاوموا أهل 
الش���رك وعبَّاد الطواغيت، وأن الله ناص���ٌر عباده وأولياءه 
وم���ذلٌّ أعداءه وأعداء املؤمنني، لكن بش���رط أن تتحقق في 
أهل اإلميان أسباب النصر وأهمها التوحيد اخلالص والصبر 

والثبات حتى ينالوا النصر أو الشهاده.
� - أن االبتالء هو س���نة الله - تعالى - في املؤمنني وفي 
القصة: }إنَّ اللََّه ُمْبَتِليُكم ِبَنَهٍر َفَمن َش���ِرَب ِمْنُه َفَلْيَس ِمِنّي َوَمن لَّْم َيْطَعْمُه 
َفإنَّ���ُه ِمِنّ���ي{ ]البقرة: ٢٤٩[، وال بد أن يفه���م املؤمنون أن االبتالء 
خطوة على طريق النصر والتمكني، وإال فهو العقوبة واالنتقام.
4 - أن الل���ه - تعال���ى - ناصر الفئ���ة القليلة الصابرة 
املؤمن���ة؛ ألنه قد وردت آث���ار صحيحة أن عدة طالوت كانوا 
على قدر عدة أهل بدر���. وأنه إذا ُوجَدت الفئة القليلة املؤمنة 

)�( انظر صحيح البخاري: باب عدة أهل بدر، عن البراء - رضي الله عنه - يقول: حدثني 
أصحاب محمد # ممن شهدوا بدراً أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا 

معه النهر بضعة عشر وثلثمائة(: �/���، دار إحياء التراث.
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الصابرة فإن موازي���ن القوى ومقاييس النصر والتمكني 
تتغير لصالح الفئة املؤمنة؛ ففي قصة طالوت فإن داود 
- وكان ال يزال طفاًل صغيراً - هو الذي قتل جالوت كما 
أن أبا جهل ُقِتل على يد طفل صغير هو معاذ ابن عفراء��� 
وقيل: ابنا عف���راء معاذ ومعوذ. وهذه قاعدة مقررة في 
ن ِفَئ���ٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثيَرًة ِبإْذِن اللَِّه  قوله - تعالى -: }َكم ِمّ

اِبِريَن{ ]البقرة: ٢٤٩[. َواللَُّه َمَع الصَّ
� - أنه على الفئة القليلة املؤمنة الصابرة أن تكمل 
إميانه���ا وتُِع���دَّ عدتها ما أمكن لها ذلك بقدر وس���عها 
وطاقتها، ثم عليها أن تثب���ت عند اللقاء وتلجأ إلى الله 
- تعالى - بالدعاء وطلب النصر وعند ذلك يأتي الغوث 
ا  ويس���تجيب الله ويتحقق النصر. قال - تعالى -: }َوَل�مَّ
َب���َرُزوا ِل�َجاُلوَت َوُجُنوِدِه َقاُلوا َربََّنا َأْف���ِرْغ َعَلْيَنا َصْبًرا َوَثِبّْت َأْقَداَمَنا 
َوانُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن #٢٥٠#( َفَهَزُموُهم ِبإْذِن اللَِّه َوَقَتَل َداُوُد 
َجاُلوَت َوآَتاُه اللَُّه اْل�ُمْلَك َواْل�ِحْكَمَة َوَعلََّمُه ِمَّا َيَش���اُء َوَلْوال َدْفُع اللَِّه 
النَّ���اَس َبْعَضُهم ِبَبْعٍض لََّفَس���َدِت اأَلْرُض َوَلِكنَّ اللَّ���َه ُذو َفْضٍل َعَلى 

اْلَعامَلنَِي{ ]البقرة: ٢٥٠ - ٢٥١[.
جدير بالذكر أن ُس���نة املقاتلة أو املدافعة ظلت هي 

الّس�ُنة القائم�ة املس����تمرة حت�ى زمن عيس�ى، عليه السالم 
وقد فرض الله - تعالى - القتال على النصارى في اإلجنيل 
كما فرضه على اليهود في التوراة، لكن النصارى تركوا اجلهاد 
وابتدعوا الرهبانية خوفاً من املوت أو القتل في اجلهاد. قال 
ًة اْبَتَدُعوَها َما َكَتْبَناَها َعَلْيِهْم{ ]احلديد: ٢٧[.  - تعالى -: }َوَرْهَباِنيَّ
وظلت هذه السنة قائمة حتى فرضها الله - تعالى - على 
أمة اإلسالم آخر األمم. قال - تعالى -: }َوَلْوال َدْفُع اللَِّه النَّاَس 
َمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَس���اِجُد ُيْذَكُر ِفيَها اْسُم  َبْعَضُهم ِبَبْعٍض لَُّهِدّ
ُه إنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌز{ ]احلج: ٤٠[،  اللَِّه َكِثيًرا َوَلَينُصَرنَّ اللَُّه َمن َينُص���رُ
وفي سورة التوبة  قال - تعالى -: }إنَّ اللََّه اْشَتَرى ِمَن اْل�ُمْؤِمِننَي 
َأنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهم ِبَأنَّ َلُهُم اْل�َجنََّة ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن 
ا ِف���ي التَّْوَراِة َواإلِنيِل َواْلُقْرآِن َوَم���ْن َأْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن اللَِّه  َوْع���ًدا َعَلْيِه َحًقّ
َفاْسَتْبِش���ُروا ِبَبْيِعُكُم الَِّذي َباَيْعُتم ِبِه َوَذِل���َك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم{ ]التوبة: 
١١١[ »لنعلم أن القتال وسيلة مقدسة عند اليهود  - مع أنهم 
أحرص الناس على حياة – لكنهم ال يقاتلون إال }ال ُيَقاِتُلوَنُكْم 
َنٍة َأْو ِمن َوَراِء ُجُدٍر{ ]احلش���ر: ١٤[، أو أنهم  َحصَّ َجِميًعا إالَّ ِفي ُقًرى مُّ
يعتمدون على الك���ذب وخداع أعدائهم بأنهم دعاة س���الم 

)1( انظر فتح الباري باب قتل أبي جهل: 7/���.

حت���ى يطمئن عدوهم ويركن إليهم ويغف���ل أو يتغافل؛ حتى 
يعطوا ألنفس���هم الفرصة لإلعداد واالستعداد لالنقضاض 
وقتما أرادوا وحددوا لقتل املس���لمني ليتأكد لنا أن العقيدة 
القتالية عند اليهود وما يس���مى بثقافة السالم عند العرب 
- أو حسبما يتحدثون دائماً في كل محفل ومؤمتر عن أهمية 
دفع عجلة الس���الم املعطلة - هما الس���بب األساسي للعلو 

األخير لليهود. 
ويبقى س���ؤال، هو: هل ال زلنا نريد س���الماً مع اليهود؟ 

ومن املستفيد من معاهدات السالم، العرب أم القوم؟
إن���ه بعد انتصار املس���لمني في غزوة بدر، نزلت س���ورة 
ا اْسَتَطْعُتم  وا َلُهم مَّ األنفال، وجاء فيها قول الله - تعالى -: }َوَأِعدُّ
َباِط اْل�َخْيِل...{ ]األنفال: ٦٠[، مش���يرة إلى أنه على  ٍة َوِمن ِرّ ن ُقوَّ ِمّ
املس���لمني في حال السالم أن ينش���غلوا بإعداد العدة وتقوية 
اجليوش وبناء اإلنس���ان املؤمن املجاهد، لك���ن اليهود يعملون 
بالتوراة احملرفة، واملسلمون ال يفهمون القرآن وال يعملون به مع 
كل األس���ف، وسيعلم الناكثون املتخلفون عن اجلهاد أي منقلب 

ينقلبون.



تناقضات الحداثة
هاين إمساعيل حممد)*(

] فكرية [

��ل احلداث��ة إش��كالية يف حق��ل الدراس��ات  ُتمثِّ
النقدي��ة واألدبي��ة عل��ى الس��واء؛ ِل�َم��ا حتمل��ه م��ن 
تناقض��ات جذري��ة يف بنيته��ا املعرفي��ة، وخلفيتها 
الثقافي��ة، باإلضاف��ة إىل التغ��ريات الداللي��ة اليت 
تط��رأ عليه��ا بش��كل متالحق وس��ريع، )فه��ي حركة 
قلقة ال َيَق��ر هلا قرار()1( تعي��ش يف صريورة دائمة، 
��ا حتتوي��ه م��ن اجتاهات  د مس��تمر، فض��اًل عمَّ وجت��دُّ
متباينة، ورؤًى متناقضة، تؤدي إىل )انسحاب لفظة 
)احلداثة( على الشيء ونقيضه يف الوقت ذاته()2(.

)*( ماجستير في األدب املقارن.
القادر،  املتوائمني اجلدد، ترجمة فاروق عبد  )1( راميوند ويليامز: طرائق احلداثة ضد 

عالم املعرفة، الكويت، يونيو1999م، ص 68.
العدد  الكويت،  الفكر،  عالم  مجلة  العربي،  واملسرح  احلداثة  حمودة:  العزيز  عبد  د.   )�(

الثاني، املجلد احلادي والعشرون، �199م، ص �5.

وثم���ة إجماع م���ن النقاد على أن التناقض هو الس���مة 
الرئيس���ة، واخلصيصة املميزة للحداثة، ومن ثَمَّ يرى معظم 
النقاد أن ليس هناك حداثة واحدة بل حداثات متعددة، وهذه 

احلداثات �تختلف فيما بينها أكثر مما تتفق����.
وم���ن أبرز ص���ور التناقض التي انبثقت م���ن تباين تيارات 
احلداثة بل تضاربها، موقف احلداثة من املاضي �التراث�؛ فقد 

وصل األمر في احلداثة إلى تضارب مواقفها نحو املاضي: 
م���ن موقف رافض مت���ام الرف���ض، وميثله املس���تقبليون 
اإليطاليون، القائلون بأن املاضي خانق وال بد من قذفه من فوق 

سفينة احلداثة، والدعوة إلى قطيعة معرفية مع هذا التراث. 
إلى موقف على النقيض من ذلك يقف؛ يدعو إلى العودة 

)�( د. عبد العزيز حمودة: املرايا املقعرة، عالم املعرفة، الكويت، أغسطس �001، ص51.
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] فكرية [
في حنني للماضي ونب���ذ اجلديد مبا فيه من خراب ودمار، 
كموق���ف إليوت، مثاًل. �وتتدرج ق���وة الدعوة لربط احلديث 
بالقدمي في الواقع من الدعوة الهادئة القائلة بأن احلداثة في 

جوهرها استمرار للرومانسية 
وع���ودة واضح���ة له���ا، 
إل���ى القول ب���ال مواربة 
التام  ب���أن االنفص�����ال 
م���ن القدمي - م���ن نوع 
ينادي  ال���ذي  االنفصال 
يعني   - املس���تقبليون  به 
والضياع  اجلذور  فقدان 

الكامل����. 
وهناك موقف حداثي 
آخر ي���رى أن احلداثة قد 
تقب���ل املاضي وتنظر إليه 
بَيْ���َد أنه���ا �ال تنظر إليه 
احلامل  احلاضر  بعني  إال 
التحول����، وهذا  ش���رط 
يعن���ي أن احلداث���ة تقوم 
بعملية إعادة قراءة املاضي 
حاملة معها آليات التأويل 
والتحديث، فتقلب املاضي 
له إلى حداثة يختلط  وحتوِّ
فيه���ا فك���ر احلاضر مع 
فكر املاض���ي، فيصبح ما 
يصمد منه مزيجاً ودلي�اًل 
احلداثة  مش�روعية  عل�ى 
نفس����ها، وم���ا لم يصمد 

من���ه ال تت��ردد احلداثة في بتره، ووضعه في س���لة التقليدي 
واألحادي املخ��ال���ف للتع��ددية الت��ي ه��ي أبرز س���مة من 

سمات احلداثة.
يجب اإلش���ارة هنا إلى أن احلاض���ر ليس بأفضل حاالً من 
املاضي؛ إذ يجب على اإلنس���ان احلداث���ي أن ينظر إلى الواقع 
نظرة ريبة وشك، أو ُقْل: نظرة نقد وفحص؛ فإما أن يقطع صلته 

)1( د. عبد العزيز حمودة: احلداثة و املسرح العربي، ص �8.
وآليات  واملظاهر  العوامل  احلداثة  شعر  في  اإلبهام  القعود:  محمد  الرحمن  عبد  د.   )�(

التأويل، عالم املعرفة، الكويت، مارس��00، ص 1�5.

باحلاض���ر، وإما أن تقوم هذه الصلة على ن���وع من نقد الواقع 
وكش���فه؛ �ألن رفض الواقع يتخذ في بعض وجوهه طابع النقد 
�نقد هذا الواقع� برفض سلبياته وأمراضه وانحرافاته، وبكشف 
ما فيه من تناقض ومخفي ومنسي 

ر فيه����. ومسكوت عنه وغير مفكَّ
كم���ا نلفت النظر هنا إلى أن 
احلداثة ال تعني ما قد يتبادر إلى 
األخذ  بأنها  بعضهم  لدى  الذهن 
بكل جديد ورفض لكل قدمي، بل 
هي على عكس ذلك؛ إذ إنها في 
وجٍه م���ن وجوهها املتعددة، وفي 
تيار من تياراتها املتباينة هي أخذ 
بالقدمي ورف���ض للجديد تأكيداً 
ملقول���ة تريلنغ بأن �احلداثة: هي 

العداء الكامل للحضارة���4.
إال  احلداثة  تناقض���ات  وما 
املجتمع�ات  لتناقض�ات  انعك�اس 
الغربي���ة، وما فيها م���ن تزعزع 
واألُُط���ر  اإلنس���انية  للقي���م 
أصابت  التي  السامية  األخالقية 
مقتٍل،  ف���ي  الغربية  احلض���ارة 
بي���د أن من العجي���ب أن ينبهر 
األدي���ب العرب���ي املعاصر بهذه 
احلداث���ة �فيفقد ثقته بنفس���ه 
وبثقافته وأصالت���ه، ويُهَرع الهثاً 
في مختل���ف االجتاهات ليقتفي 
أثر أخر الب���دع أو املوضات في 
الغرب فيقلدها؛ سواء عن معرفة 
أم جه���ل����، ويتقمص أدوار املش���اهير من اآلداب األجنبية 
ويأتي بحداثة زائفة �ال جوهري���ة� ليس لها جذور متأصلة 
في العقلية العربية، وال تتناسب مع الظروف احلضارية التي 
مت���ر به���ا األقط���ار العربية، فتك���ون القطيعة األبدية بني 

املبدع واملتلقي.

)�( املصدر السابق، ص�8.
)�( د. عبد العزيز حمودة: احلداثة واملسرح العربي، ص 50.

)5( محمد مصطفى بدوي: قضية احلداثة، ومسائل أخرى في النقد األدبي، دار شرقيات 
للنشر والتوزيع، القاهرة، ط أولى، 1999م، ص��.
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ابن خلدون...
الرؤية الثاقبة في الفكر االقتصادي

موالي املصطفى الربجاوي

يميِّ�ز أغل��ب الباحثي�ن في س�يرة 

ابن خلدون وحيات�ه التي امتدَّت على مدى 

أربعٍة وسبعين عامًا، بين ثالث مراحل في 

ة: مرحلة النَّشأة والتَّكوين  حياته الُعُمريَّ

التي قضاها في تون�س، ومرحلة النضال 

ل فيها بين المغرب  السياس�ي التي تنقَّ

ومرحلة  واألندل�س،  واألقصى  األوس�ط 

التَّدريس والقضاء الت�ي امتازت ِبهدوٍء 

نس�بيٍّ اس�تقرَّ فيها في القاِه�رة، وإن 

�ام والحج�از. َل�م يُفت�ه أن ي�زوَر الشَّ

عاش  خلدون  اب�َن  إنَّ  القول:  وُيمكننا 

عم�رًا حقيقّي�ًا أْط�ول بكثيٍر م�ن عمره 

الزَّمن�ي؛ إْذ إنَّ العم�ر الحقيق�يَّ يقاس 

�ا العمر الزمن�ي فيقاس  باألعم�ال، أمَّ

بوح�دات الزَّمن، فقد توزَّع�ت حياُته بين 

�ة لها  �ي وظائ�ف عامَّ ألي�ف، وتولِّ التَّ

ة. ات رسميَّ أهميَّتها، وِس�فارات في مهمَّ

] اقتصادية [
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] اقتصادية [
مته التي نس���تقي منها أه���مَّ أفكاِره  أما بالنس���بة ملقدِّ
االقتصاديَّة، فقد بدأ ابن خلدون في كتابِتها في عام �77ه� 
أثناَء إقامِته في قلعة ابن سالمة، ويِصف لنا ابن خلدون إقامتَه 
في هذه القلعة قائاًل: »وأقمُت فيها أربعة أعوام، متخلِّياً عن 
���واغل، وش���رعُت في تأليف هذا الكتاب وأنا مقيٌم بها،  الشَّ
مة على ذلك النَّحو الغريب الَّذي اهتديُت إليْه  وأكمل���ُت املقدِّ
في تلك اخللوة، فس���الت فيها ش���آبيب الكالم واملعاني على 
الفكر، حتى امتخضت زبدتُه���ا وتألَّفت نتائجها«، وقد أنهى 

ابن خلدون كتابة مقدمته في منتصف سنة 779ه�.
ثم إنَّ ال��دراس���ات املنَْجزة من طرف املس���لمني - بَلَْه 
الغربيِّني - عن ش���خصيَّة ابن خلدون وكل م���ا تعلَّق به من 
أف���كار وآراء، كثيرةٌ جّداً ال ميك���ن حْصرها، وإذا كان بعض 

الناس قد اعتب���ر أنَّ ابن خلدون لم يَتُرك 
علم���اً إالَّ وتناول منه ج���زءاً: فِمن التَّاريخ 
إلى السياسة إلى امُللْك إلى االقتصاد، فإنَّ 
علم االقتصاد الذي لم يكن آنذاك - شأنه 
شأن كثير من العلوم - مستقاًل عن العلوم 
االجتماعيَّ���ة، قد حاز اهتمام���اً كبيراً من 

جانب ابن خلدون.
ل »أف���كار« عبدالرحم���ن بن  وتش���كِّ
األساس���يَّة  املبادئ  االقتصاديَّة  خل���دون 
للفك���ر االقتصادي الغربي، لك���ن بانتقاٍء 
منهم خلدمة عقيدِته���م املاديَّة النَّصرانية 
الت���ي ش���غلت االقتصاديني عل���ى مدى 
القرنني التَّاس���ع عشر والعشرين، وأفرزت 

مدارس اقِتصادية غربية �الكالس���يكية، االشتراكية، النيو - 
ليبرالية...� ومن أْش���هر النظريات االقتصاديَّة التي ظهرت 
في القرن العش���رين: نظرية االقتص���اديِّ اإلجنليزي �جون 
مينارد كينز� �توفي �946م�، التي اكتملْت في كتابه املنشور 
عام �9�6م؛ فقد أدخل �كينز� العامل النفس���ي في التَّحليل 

االقتصادي.
وهذا االنتقاء احلضاري ليْس غريباً في حقِّ هؤالء الَّذين 
با  يُتِْقنون عمليَّة االنتقاء، وإالَّ فكيف نفسر إسقاط نسبة الرِّ
من ِقبل دولة اليابان مع األزمة املاليَّة العاملية لس���نة �009م 
ونها زوراً وبهتاناً بالفائدة� إلى مستوى الصفر؟  �الَّتي يس���مُّ
واليابان هي التي يِصفها بعضهم بالقزم السياسي والعمالق 

االقِتصادي؛ وذلك حلصار األزمة املالية العامليَّة التي ضربت 
طوالً وعرضاً أقوى بلدان العالم.

واآلن إليك - أخي القارئ الكرمي - أهمَّ األفكار التي جادت 
بها قريحة املؤرِّخ اإلس���المي الكبير اب���ن خلدون - رحمه الله 
ل الفك���ر االقتصادي الغربي من االعتراف بفضِله  - التي تنصَّ
الكبير عليهم في هذا املجال. وأفكار ابن خلدون لم تأِته هكذا 
جزافاً، بل اس���تقاها من كتاب الله وسنَّة حبيبنا املصطفى #. 
وهذا ال يعني البتَّة أنَّ ابن خلدون لم يسقط في بعض الهفوات، 
���رعي  وه���ذا ليس عيباً في حقِّ عمالقة االجِتهاد بنوَعيْه �الشَّ

والفكري�، على حدِّ تعبير الدكتور عمر عبيد حسنة.
العدل أساس العمران االقتصادي:

لم يخلُّ بحفظها«،  ألن »الع���دل حُتْفظ به العم���ارة فالظُّ
ويترَج���م الظلم في البلد من خالل »وْضع 
���ة«، وكذلك  ي���اع في أيْ���دي اخلاصَّ الضِّ
يقوم املفس���دون »بالعدوان عل���ى النَّاس 
في أموالهم«؛ ل���ذا فإنَّ ابن خلدون يُْزِجي 
ام الفاسدين وأعوانهم  نصيحًة ليَت كلَّ احلكَّ
يأخ���ذون بها. يقول: »عليْنا أن ننزع الظلم 
عن النَّاس؛ كي ال تْخرب األمصار وتكسد 
ة أنَّ  أسواق العمران، وتقفر الديار، وخاصَّ
ارع أش���ار في غير موضع إلى حترمي  الشَّ

الظلم«.
ويذه���ب اب���ن خلدون إل���ى أبعد من 
احلديث عن رْفع الظلم، إلى املَُدد الزمنيَّة 
ولة حت���ى تظهر آثار  التي تس���تْغِرقها الدَّ
لم يقع  ل���م فيها؛ حيث يق���ول: »إنَّ نْقص العم���ران بالظُّ الظُّ
بالتَّدريج«، ويتوقَّف طوُل وِقَصر زمن اخلراب »حس���ب ِكَبر 

حْجم امِلْصر«.
لم دفعًة واح���دًة عند أْخذ  ويق���ول: »يقع اخل���راب بالظُّ
اناً، والعْدوان عليْهم ف���ي احُلَرم والدماء،  أم���وال النَّاس مجَّ

ويقع اخلراب بالتدريج«، بإْحدى الوسائل الثَّالثة اآلتية:
رائب�  ���ل بها؛ كاملك���وس �الضَّ � - بذرائ���ع باطلة يتوسَّ

مة والوظائف الباطلة. احملرَّ
� - تْكليف األعمال وتسخير الرعايا بها؛ حيُث يغتصبون 

قيمة عملهم.
� - التَّسلُّط على النَّاس في شراء ما بأيديهم بأبْخس األثمان.
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ة عند ابن خلدون: القوانين االقِتصاديَّ
دة،  لقِد اكتش���ف ابُن خلْ���دون قوانني اقِتصاديَّ���ة متعدِّ
مستنداً في ذلك إلى كتاب الله وسنَّة احلبيب املصطفى # 

وفقه الواقع، ومُيكن أن تصنَّف في مجموعتني:
ن قوانني تعمل على تفسير نْقل املجتمع من  األولى: تتضمَّ

حالٍة إلى حالة أخرى، أو من مرحلٍة إلى مرحلة.
ن قوانني تْعمل على تفس���ير  واملجموع���ة الثَّانية: تتضمَّ

متغيِّرات اقِتصاديَّة معيَّنة.
���ر لعالقة العمران  ل: القانون املفسِّ م���ن أمِثلة النَّوع األوَّ

ر لعالقة العمران بالعلم والتَّعليم. نائع، والقانون املفسِّ بالصَّ
���رة لألثمان،  وم���ن أمِثلة النَّ���وع الثَّاني: القوانني املفسِّ

نة في نظريَّة القيمة عند ابن خلدون. املتضمَّ
ادس؛  دها النَّص السَّ وفاِئدة القانون عند ابن خلدون يَُحدِّ
واب، أو هو ِمْعيار لتَْمِييز احلقِّ  دق والصَّ فالقانون ِمْعيار للصِّ
من الباطل، والقانون عن���ده معيار لتْمييز احلقِّ من الباطل، 
وبذل���ك تكون له مرجعيَّة بالنس���بة للماضي واحلاضر، ولَم 
بب  يس���حب ابن خلدون مرجعيَّة القانون إلى املستْقبل؛ والسَّ

في ذِلك هو إميانه بأنَّ الغيب لله يُجريه َوْفَق إرادته.
أوجه المع�اش في عْص�ر ابن خل�دون 

وما ُيقاِبُلها في عصِرنا الرَّاهن:
���م ابن خلدون األعماَل إلى نوَعني: فْردي وجماعي،  يقسِّ
ق م���ن جهة أخرى ب���ني اإلنتاج الي���دوي واإلنتاج  كم���ا يفرِّ
احلضري، ثمَّ درس ابن خل���دون األعمال وصنَّفها من حيث 

طبيعتُها.
إنَّ املقصود من العمِل في نَظ���ر ابن خلدون هو »ابتغاء 
ْزق: هو »احلاصل أو املقتنَى من األموال  الرزق«، وتعريف الرِّ
عي، إذا عادت على صاحِبها باملنفعة وحصلت  بعد العمل والسَّ
ل���ه ثمرتُها من اإلنفاق في حاجات���ه«، لقد وضع ابُن خلدون 
تعريَفه هذا باالسِتناد إلى الِفْقه ثمَّ زاده تثبيتاً احلديث؛ حيث 
ا ل���ك من ماِلك ما أكلَْت فأفنيَت، أو لِبْس���ت  قال #: »إمنَّ

قت فأمضيت«���. فأبليْت، أو تصدَّ
ويرى اب���ُن خلدون أنَّ املعاش إم���ارة، وجتارة، وفالحة، 

وصناعة:
���ا اإلمارة فليس���ْت مِبذهب طبيع���ي للمعاش، وهي  • أمَّ
تشمل اجلندي والشرطي والكاتب، وهي عبارةٌ عن اجلبايات 

)1( رواه النسائي في سننه.

رائب والرُّسوم في عْصِرنا  السلْطانيَّة في ذلك الوقت، والضَّ
احلاضر.

ناعة والتِّجارة، فهي الوجوه الطبيعية  ا الِفالحة والصِّ • وأمَّ
للمعاش.

ة؛ ألنَّها  مة على القطاعات كافَّ • وجَن���د أنَّ الفالحة متقدِّ
كانت بس���يطة وطبيعيَّة فطريَّة ال حتت���اج إلى نظٍر وال علم؛ 
ولهذا تنس���ب الفالحة في اخلليقة إلى آدَم أبي البَشر، وهو 
معلِّمه���ا والقائم عليْها، وهذا يعن���ي أنَّها أقدم وجوه املعاش 

وأنسبها إلى الطبيعة.
ولة في  ل الدَّ موقف ابن خلدون من تدخُّ

الحياة االقِتصادية:
ولة  ���ل الدَّ داً من تدخُّ يِقف اب���ن خلدون موقفاً متش���دِّ
لم واإلْفس���اد  ة في حالة الظُّ في احلي���اة االقِتصاديَّة، خاصَّ
واالحِتكار والتسلُّط، كما نُشاِهده عياناً في هذا العْصر، من 
ولة ألصحاب النفوذ املالي، والقضاء على  خالل مساعدة الدَّ
عم من طرف  ى الدَّ غرى، الَّتي ال تتلقَّ أصحاب املقاوالت الصُّ

ولة، ومن ثَمَّ تتعرض لإلفالس. الدَّ
لذا يؤكِّد أنَّ »أكثر األحكام السلطانية جاِئرة في الغالب؛ 
ا هو في اخلالفة الش���رعية وهي قليلة  إِذ العدل احملض إمنَّ
���لطان واألمراء ال يتركون غنّي���اً في البالد إالَّ  اللَّبث؛ فالسُّ
وزاحموه في ماله وأمالكه، مس���تظلِّني بحكم سلطاني جائر 

من صنعهم«.
من هنا س���بق في ذلك االقِتصاديَّ الغربيَّ الكالسيكي 

»آدم سميث« بنحو خمسة قرون.
ل الدولة املباشر في اإلنتاج  لكن ابن خلدون يرُفض تدخُّ
والتِّج���ارة؛ ملا يترتَّب عليه من أضرار اقِتصاديَّة. وأهم وجوه 
ائدة في  ص في القضاء على ظروف املنافسة السَّ رر تتلخَّ الضَّ
ِتها االقِتصادية،  ولة وضعاً احتكارّياً؛ لقوَّ الس���وق، واتِّخاذ الدَّ
واعتماده���ا عل���ى نفوذها وس���لطاِنها في البيع والش���راء، 
ار،  ���ائلة لدى املنتجني والتجَّ واسِتنْزافها رؤوس األموال السَّ
وهو ما يقعدهم عن السعي للكسب واملعاش، وينتهي كلُّ ذلك 
ولة، وهي نتيجة  إل���ى تقليص اجلباية وانخفاض م���وارد الدَّ
ولة في النش���اط  ل الدَّ مناقضة للهدف املبتغى من وراء تدخُّ

االقِتصادي.
ولة في رأي  لم وإفساد العمران والدَّ فمن أعظم صور الظُّ
ابن خلدون: »التسلط على أموال الناس بشراء ما بني أيديهم 
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بأبخ���س األثمان، ثمَّ فرض البضائع عليه���م بأْرفع األثْمان، 
ر ذلك  راء والبيع«؛ فإذا تكرَّ على وجه الغصب واإلكراه في الشِّ
فإنَّه يُدِخل على الرعايا »العنت واملضايقة وفس���اد األرباح، 
وما يقبض آمالهم من الس���عي في ذل���ك جملة، ويؤدي إلى 
ا هي من الفالحني  فس���اد اجلباية، فإنَّ معظم اجلباي���ة إمنَّ
ار، ال س���يَّما بعد وضع املكوس ومنو اجلباية بها، فإذا  والتجَّ
ار عن التِّجارة،  انقب���ض الفالحون عن الفالحة وقع���َد التجَّ

ذهبت اجلباية جملة، أو دخلها النَّقص املتفاحش«.
ولة في  ���ل الدَّ وهك���ذا يخلص اب���ن خلدون إلى أنَّ تدخُّ
الش���ؤون االقِتصاديَّة »ُمِض���رٌّ بالرعايا ومفس���د للجباية«، 
ل يقضي على املنافسة ويدعم  ويرجع ذلك إلى أنَّ هذا التدخُّ
االحِتكار ويضيِّع تكاُفؤ الفرص، ويضعف احلافز االقِتصادي 

لدى األْفراد.
روة: البحث في مْصدر الثَّ

إش���كاليَّة  كان���ت  إذا 
القيمة حتت���لُّ أهميَّة قصوى 
ف���ي كتابات الكالس���يكيِّني، 
مارش���ال،  وألفرد  وماركس، 
سبَّاقاً  يُعتَبر  ابن خلدون  فإنَّ 
في اإلقرار بالعمل كأس���اس 
للقيم���ة؛ وذلك م���ن منطلق 
عقيدتنا وديِننا احلنيف الَّذي 

يحثُّ على العمل، ولنا في رس���وِلنا الكرمي # املعلِّم األكبر 
األسوة احلسنة.

ويق���ول ابن خلدون - رحمه الله -: »ال بدَّ في الرزق من 
سعي وعمل، ولو في تناوله وابتغائه من وجوهه«.

ويربط ابن خلدون قيمة العمل باملنفعة املباش���رة وغير 
د قيمتها. يقول:  لع حتدِّ املباشرة، فاحلاجة إلى األعمال والسِّ
مناه قيمة األعمال، وأنَّها متفاوتة ِبحسب  »فالكس���ب كما قدَّ
احلاجة إليْها، فإذا كانت األعمال ضروريَّة في العمران عامة 

البلوى به، كانت قيمتها أعظم وكانت احلاجة إليها أشد«.
رائب: الضَّ

يقول ابن خل�دون: يق�ع اخل���راب بالتَّ�دريج - كما رأيْنا 
آنفاً - بإحدى الوسائل الثالث اآلتية:

رائب�  ���ل بها، كاملك���وس �الضَّ � - بذرائ���ع باطلة يتوسَّ
مة والوظائف الباطلة. احملرَّ

ر  رائب نسطِّ وقبل احلديث عن موقف ابن خلدون من الضَّ
موقفه م���ن الزكاة، التي جعلها حّقاً واجباً ال إحس���اناً، كما 
اعترف بذلك املستر »دانيل جيرج« في ُمحاضرة ألقاها؛ حيث 
يقول: »إنَّ املجتمع الغربي لم يعتِرف بحق الفقراء في أموال 
���ابع عشر امليالدي، عندما  األغنياء إالَّ في بداية القْرن السَّ

أصدرت ملكة بريطانيا قانوناً أْسمتْه »قانون الفقراء«.
ث اب���ن خلدون ف���ي موضع آخر عن مس���توى  ويتح���دَّ
»العبء الضريبي«، ورأى أنَّه يرتبط بدرجة التطوُّر والتحوُّل 
ول���ة، فكلَّما منت  االجتماعي واالقتص���ادي الذي تبلغه الدَّ
هت نحو فرض  ولة وتط���وَّرت، زادت نفقاتها، ومن ثَمَّ اجتَّ الدَّ
ولة تكون  رائب والرس���وم. يقول: »اعلم أنَّ الدَّ مزيٍد من الضَّ
لها بدويَّة كما قلنا، فتكون لذلك قليلة احلاجات؛ لعدم  في أوَّ
التَّرف وعوائده، فيكون َخْرجها وإنفاقها قلياًل، ثمَّ ال تلبث أن 
تأُخذ بدين احلضارة في التَّرف وعوائدها، وجتري على نهج 
ولة، ويكثر  ابقة قبلها، فيكثر لذلك خراج أهل الدَّ ولة السَّ الدَّ
ته وكثرة  لطان خصوصاً كثرة بالغة بنفقته في خاصَّ خراج السُّ
ولة إلى الزيادة  عطائه، وال تفي بذلك اجلباي���ة، فتحتاج الدَّ

في اجلباية، فتزيد في مقدار الوظائف والوزائع.
ولَة اله���َرُم، فتقلُّ اجلباية وتكث���ر العوائد،  وي���درك الدَّ
ولة أنواعاً من اجلباية يضِربُها على  فيس���تحدث صاحب الدَّ
البياعات، ويفرض لها قدراً معلوماً على األثْمان في األسواق، 
���لَع في أموال املدينة، وهو على هذا مضطرٌّ  وعلى أْعيان السِّ
لذل���ك مبا دعاه إليْه ترف النَّاس م���ن كثرة العطاء مع زيادة 
ولة زيادة  ا يزيد ذلك في أواِخر الدَّ اجلي���وش واحلامية، ورمبَّ
بالغة، فتكُسد األسواق لفس���اد اآلمال، ويؤذن ذلك باخِتالل 
ولة، وال يزال ذل���ك يتزايُد إلى أن  العمران ويع���ود على الدَّ

تضمحل«.
اإلنفاق العام:

ولة من  ���ة تزيد بتطوُّر ح���ظِّ الدَّ أي: إنَّ النَّفق���ات العامَّ
احلضارة والعمران. فابن خلدون إذاً يرى أنَّ إنفاق احلكومة 
���لَع واخلدمات، وتقدمي األموال  للمال العامِّ في ش���راء السِّ
�اإلعانات� لبعض املواطنني ضروري لرواج األسواق وحتقيق 
النمو االقِتصادي، وهي األفكار ذاتها التي متثِّل احملور الرئيس 
للنظري���ة الكينزية التي أحدثت ث���ورة في الفْكر االقتصادي 
ل  ال املموَّ لب الفعَّ قبي���ل احلرب العامليَّة الثَّانية، فزي���ادة الطَّ
ة واإلعانات  ولة، في إطار مش���روعات األْشغال العامَّ من الدَّ
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االجِتماعيَّة، وهو احلل املتميِّز الَّذي اقترحه جون مينارد كينز 
�اللورد كينز� للخروج من أزمة الكس���اد الكبير التي حاقت 

باالقِتصاديَّات الغربية في فترة ما بني احلربني العامليتني.
النمو االقتصادي وعالقته بالعمران:

خل، التي  يقول ابن خلدون: »فالعمران يؤدِّي إلى زيادة الدَّ
لزيادة  بدْوِرها  تؤدي 
الَّذي ميثل  اإلنفاق، 
الس���لع  على  طلباً 
يؤدي  ما  التََّرفيَّ���ة 
إلى رواجها، ومن ثمَّ 
زيادة حجم إنتاجها، 
ينجم  ال���ذي  األمر 
خل  الدَّ زي���ادة  عنه 
ق���ه  يحقِّ ال���ذي 
هذا  على  القائمون 
ل  اإلنت���اج، ثم يتحوَّ
ة  مرَّ الدخ���ل  هذا 
ثاني���ة إل���ى إنفاق، 

ر الدورة نفسها من جديد«. وتتكرَّ
فنظرية ابن خلدون التطورية لالقتصاد ال تتوقَّف عجلتها 
عند وصف األوضاع االقتصادية في راهنيتها، بل تتجاوُزها 
إلى حتلي���ل تطوُّر األوضاع االقِتصاديَّة على مس���افة زمنيَّة 
، وهو  طويلة، ودراسة اآلثار املترتِّبة عن حدث اقِتصادي معنيَّ

يه حالّياً بالتَّخطيط االقتصادي. ما نسمِّ
تعظيم المنافع:

وه���و البحث عن أعظم منفعة، بافتراض بقاء األش���ياء 
األخرى على حالها؛ أي: إذا اس���توى ِخياران في كلِّ ش���يء 
إالَّ املنفع���ة، متَّ األخذ باخِليار ذي املنفعة العظمى، يقول ابن 
خلدون �808 ه��: »اعلم أنَّ التجارة محاولة الكس���ب بتنمية 
���لع باألرخص، وبيعها بالغالء، أّياً ما كانت  املال، بشراء السِّ
���لْعة، من دقيق أو زرع أو حيوان أو قماش، وذلك القْدر  السِّ
ا أن يَختِزن  النَّامي يس���مى ربحاً، فاحملاول لذلك الرب���ح إمَّ
���لْعة، ويتحنيَّ بها حوالة �تغيُّر� األسواق من الرُّْخص إلى  السِّ
الغالء، فيعظ���م ربْحه، وإما بأن ينقله إلى بل���د آخر، تَنُْفق 
�تروج� فيه تلك الس���لعة أكثر من بلده الذي اش���تراها فيه، 

فيعظم ربحه«.

التزاي�د  ف�ي  خل�دون  اب�ن  نظريَّ�ة 
اني: السكَّ

تتَّس���م نظرة ابن خلدون بالتفاؤل، على عكس مالتوس؛ 
وذلك تبعاً ملرجعيَّة كل منهما، فاألول نظرته إسالميَّة والثَّاني 
اهرة االقتصاديَّة، وقد ربط  صهيونية، فاإلنسان هو سبب الظَّ
انية والزيادة في العمران، وعالقتها مبستوى  بني الزيادة السكَّ

ان. خاء في زيادة السكَّ املعيشة، كما بحث أثر الرَّ
وبه���ذا يكون ابن خلدون قد خالف النظريَّة التش���اؤميَّة 
لروبير مالتوس، وتعامل مع القضيَّة بنوع من املوضوعيَّة في 
يَّة، الَّتي تسعى لهْدم  هات املادِّ رح عوض االنسياق وراء الترَّ الطَّ
ة والنُّزوع بها إلى احليوانيَّة  كرامة اإلنسان واإلنس���انيَّة عامَّ

كما نَظر لذلك اليهودي »روبير مالتوس«:
ص الوظائف  اني يجلب احلاجة إلى تخصُّ • النمو الس���كَّ

الذي بدْوِره يؤدِّي إلى دخول أعلى.
ان  ز أساس���اً في املدن؛ لذلك سكَّ اني يتركَّ • النمو الس���كَّ
املدن ذات احلجم الكبير أكثر رفاهية من املناطق ذات احلجم 
بب هو االختالف في طبيعة الوظائف  اني األقل، والسَّ الس���كَّ

التي تؤدى في املناطق املختلفة.
اكنة النَّشيطة يقول ابن خلدون:  ودائماً في دراس���ته للسَّ
ان وتطوُّر العمران إلى ظهور تْقسيم للعمل  »يؤدي منو الس���كَّ

االجِتماعي، وتخصص يزيد من مقدار اإلنتاج«.
بب في ذلك كما يشرحه ابن خلدون: »أنه إذا ُعِرف  والسَّ
وثبت أنَّ الواحد من البش���ر غير مس���تقلٍّ بتحصيل حاجاته 
في معاش���ه، وأنَّهم متعاونون جميعاً في عمراِنهم على ذلك، 
واحلاجة التي حتصل بتعاون طائفة منهم تسدُّ ضرورة األكثر 
من عددهم أضعاف���اً؛ فاألعمال بعد االجتم���اع زائدة على 

حاجات العاملني وضروراِتهم«.
م: ابن خلدون وتحليل ظاهرة التضخُّ

م بالقدر  ولم يُغِفل اب���ن خلدون حتليل ظاه���رة التضخُّ
الذي كانت عليه في عصره، فيرى أنَّه »إذا اس���تبحر �اتَّسع� 
روري من القوت  ال�ِمْصر وَكثُر س���اكنه، رخصْت أسعار الضَّ
وما في معناه، وغلت أس���عار الكمالي م���ن األدم��� والفواكه 
وما يتبعها، وإذا قلَّ ساكن املصر وضعف عمرانه، كان األمر 

بالعكس«.
لع الضروريَّة يزيد بزيادة   وتفسير ذلك هو أنَّ إنتاج السِّ

)1( األدم: جمع إدام، وهو ما ُيستمرأ به اخلبز.
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���لع  ا السِّ العم�����ران حتَّ��ى تع��مَّ وت��رخ��ص أس���عاُرها. أمَّ
الكمالية فإنَّها ال تنتِش���ر بالَق��ْدر نف��س���ه وترتفع أثْمانُها 

لثالثة أسباب: 
ل: كث���رة احلاجة مل���كان التَّرف ف���ي امِلْصر بكثرة  »األوَّ

عمراِنه.
والثَّان�����ي: اعت�����زاز أهل األعم���ال ِبخدمتهم وامتهان 

أنفسهم لس���هولة املعاش في املدينة بكثرة 
أقواِتها.

والث��ال���ث: كث�����رة املت��رفني وكثرة 
حاجاِته���م إل���ى امتهان غيِره���م وإلى 
اس���تعمال الصنَّاع في مهنهم، فيبذلون 
ف���ي ذلك ألْهل األعم���ال أكثر من قيمة 
أعمالهم مزاحمًة ومنافسًة في االستئثار 
ال والصنَّاع وأهل احلرف،  بها، فيعتزُّ العمَّ
وتغلو أعمالهم وتكثُر نفقات أهل امِلْصر 

في ذلك«.
ويُِدين ابن خلدون االحتكار بعبارات صريحة، فيقول: إن 
»احتكار الزرع لتحنيُّ أوقات الغالء مش���ؤوم، وإنَّه يعود على 

فائدته �املقصود: صاحبه� بالتَّلف واخلسران«.
ابن خلدون وظاهرة الريع: 

إن قيمة العقارات ترتِفع مع تطوُّر العمران، ومن ثَمَّ تزيد 
ثروات ودخول ُمالَّكها دون سعي وكدٍّ من جانِبهم.

ابن خلدون والنقود: 
ح ابن خلدون نْظَرت���ه إلى النقود على أنَّها مقياس  يوضِّ
للِقيمة ووسيط للتَّباُدل؛ حيث هي حكمة إيجادها. يقول: »إنَّ 
���لطان، وهو حكمة إيجاده منهم  د بني الرعيَّة والسُّ املال املتردِّ

إليْه، ومنه إليهم«.
توازن السوق:

ة، فإنَّ آلية  ة أو الس���وق احلرَّ في س���وق املنافس���ة احلرَّ
السعر هي التي حُتِدث التوازن في هذه السوق. في النظريات 
ل َمن أشار إلى ذلك، لكنَّنا  االقتصاديَّة يعتبر »فالراس« هو أوَّ
سنجد أنَّ ابن خلدون قد أش���ار إلى هذه الفكرة قبله بردٍح 

من: طويٍل من الزَّ
يقوم قانون التَّوازن »الفالراسي« على أنَّه: »إذا كان هناك 
فائض في العرض، فإنَّ األسعار تنخفض، بينما يؤدِّي فائض 

لب إلى ارتفاع األسعار«. الطَّ

وقد أشار ابن خلدون إلى هذا القانون من خالل مقدمته 
في موضعني:

ل: عندما أراد ش���ْرح انخفاض أس���عار الِغذاء بينما  األوَّ
تبقى أسعار الكماليات مرتفعة.

ار  الثَّاني: عندم���ا يناقش جِتارة األطِعمة من طرف التجَّ
ونَْقِلها من مدينة إلى أخرى.

خاتمة:
ا س���بق أنَّ اب���ن خلدون  يتب���نيَّ ممَّ
التَّفكي���ر  ف���ي  ش���موليَّة  ش���خصيَّة 
االقتصادي؛ إذ سعى من جتِربته امليدانيَّة 
ره في العلم الش���رعي إلى اخلروج  وتبحُّ
اقِتصاديَّة، أصبحت  وتصوُّرات  مبواقف 
إحدى الركائز األساس���يَّة لبعض النظم 

االقِتصادية احلالية.
ل إلى   كما أنَّ اب���ن خل���دون توصَّ
زة في ظروف كانت فيها أوروبا ما  حتليالت اقِتصادي���ة مركَّ
تزال قابعة في ظلمات القرون الوسطى، وما يزال فيها الفكر 

جامداً���.
الهوامش والمراجع المعتمدة:

� - اب���ن خلدون، مقدمة ابن خلدون، الطبع���ة األولى، بيروت: دار القلم، 

�978م.

� - جام���ع، أحمد، التَّحليل االقتص���ادي الكلي، القاه���رة: دار النهضة 

العربية، ��97م.

� - جامع، أحمد، النظريَّة االقتصادية، الطبعة الرابعة، ج�، القاهرة: دار 

النهضة العربية، �987م.

4 - د. رفعت السيد العوضي: ابن خلدون وريادته للدراسات االقتصادّية: 

دراسة في البعد املعرفي، مجلة إسالمية املعرفة.

� - الدكت���ور بن علي بلعزوز والدكتور عبدالكرمي قندوز: »مبدأ »الضريبة 

تقت���ل الضريبة« بني ابن خلدون والفر«، املعهد اإلس���المي للبحوث والتدريب، 

الشبكة العنكبوتية.

6 - ع���الل البوزيدي، »نظرات في الفكر املنهجي عند ابن خلدون«، مجلة 

األمة، العدد �8، سنة �404ه�.

)1( ملحوظة: إن ابن خلدون مفكر وفقيه ومؤرخ إسالمي مبدع، اعترف له الغرب على 
رين املسلمني - بفضله عليهم . مضض - وقلَّما اعترف لغيِره من املفكِّ

كما أنَّه ليس عيباً أن نأخذ من الغرب ما ينفعنا، شريطة أال يصطِدم والثَّوابت الشرعيَّة، 
ولله درُّ أحد العلماء األجالَّء؛ إذ يقول: »فالواجب أن نأُخذ احلقَّ من كل شخص، وأن 

نتجنَّب الباطل مهما كان قائله«. 
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االستشراق
بني الغايات املسبقة والرؤى النقدية

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

)*� كاتب وباحث.

] قراءة [

أً  ل���م يكن »االستش���راق« يوماً ِعلْم���اً مبرَّ
هاً عن املآرب  عن األس���بقيات املعرفية أو منزَّ
الغربية »االس���تعمارية«، كما ي���رى ذلك عدٌد 
من دارس���يه ومنتقديه على حد س���واء؛ فدور 
الوصاي���ة الس���لطوية الذي مارس���ته الثقافة 
الغربي���ة جتاه الثقافات األخرى ومنها ثقافتنا، 
َوَسم االستشراق بصورة التبشير الديني تارة، 
وصورة التمثيل التصويري تارة أخرى، وصورة 

االستعمار املباشر تارة أخرى. 
يحاول الدكتور ص���الح اجلابري في كتابه 

هذا تقدمي محاولة لبناء منهج ورؤية تنطلق من سياق حضاري 
إسالمي لتجاوز األحكام االنفعالية والرؤى السطحية، والنظر 
إلى اإلس���الم بوصفه قيمة معرفية وحضارية، ال كما ينظر 

إليه االستشراق.

ل االستش���راق مظهراً من مظاهر  »يش���كِّ
الثقاف���ة الغربي���ة التي تتحكم في���ه معيارية 
التفوق الغربي على الشرق، والفوقية العرقية، 
واملركزية الثقافية والسياس���ية الغربية«، وقد 
النظرة،  تل���ك  التطوري���ة االجتماعية  عززت 
لتحقق رغبة اإلنسان األوروبي في القرن الثامن 
عشر، في ترتيب س���ائر الشعوب األخرى في 
س���لَّم التطور، ومحاولة منه للعثور على تبرير 
وتعليل علمي لتنوع الثقافات وتباينها وتفاوتها، 
لتسويغ الهيمنة األوروبية، وهو ما وجد صيغته 

الفلسفية في أفكار هيجل، وماركس، وروبنز. 
فمنطلق االستشراق االستعالئي تكمن قيمته في النظر 
إلي���ه بوصفه تعبيراً عن القوة �األوروبية - األطلس���ية� إزاء 
الش���رق، وتكمن قيمته األداتية، في كونه إنش���اًء لغوياً عن 
الشرق، هدفه السيطرة عليه، وهذا ما يؤكد حقيقة التمثيل، 
في إعادة بناء الشرق بعيداً عن واقعه، َوَوْفَق مسلمات ذهنية 

عنوان الكتاب: االستشراق: قراءة نقدية.
املؤلف: د. صالح اجلابري.

الناشر: دار األوائل، دمشق، طبعة ُأوَلى، 2009م. 
عدد الصفحات: 265 صفحة.



83العدد 82278 العدد 278

] قراءة [
غريبة عن ذلك الواقع، مستبِعدًة الواقع التاريخي والنفسي، 
ومستبدلًة إياه بصورة خيالية، ابتكرها خيال اإلنسان الغربي، 
»أما سياس���ة التماثل التي س���عى إلى تكريسها، فهي الغاية 
النهائية لإلمب��ريالية دون إنه��اٍء له��ا باملعن��ى السي��اس���ي 

أو القضائي«. 
ويرى املؤلف أن »العالقة بني االستشراق واإلنثروبولوجيا، 
ال رافدين أساس���يني للس���لطة  عالق���ة وثيقة، فقد ش���كَّ
االس���تعمارية، ويش���تركان في موضوع واحد، هو الشرق أو 
العالم الثالث، لكن االستش���راق أسبق من اإلنثروبولوجيا من 
الناحية التاريخية«، إال أن الدراس���ات اإلنثروبولوجية زودت 
املستش���رقني مبادة غنية لبناء تصوراتهم عن احلياة الفردية 

واالجتماعية للمجتمعات املتخلفة. 
ويؤك����د الكتاب أن »املوقف من القرآن �كواقعة تاريخية� لدى 

املستشرقني اتخذت صوراً متعددة، بالرغم 
م����ن توحدها حول قط����ب تاريخي مركزي 
مييزها عن الصورة التي ينظر من خاللها 
املس����لمون إل����ى القرآن الك����رمي«. وتتمثل 
بالتشديد على استقطاب اإلمكانات العلمية 
�التاريخية واللغوية واألنثروبولوجية� »إلثبات 
بشرية القرآن، وإلغاء مصدره اإللهي، وقد 
تفاوتت احملاوالت بني التصريح والتلميح«. 
وقد تفاوت النقد االستش������راق��ي بي���ن 
اإلقص������اء وال��بناء، أو الس����لب واإلثبات، 

وقد مثل بي����رون والسفس����طائيون قدمياً، و�هي����وم� واملدارس 
املعاصرة حديث����اً، الطرف األول، في حني مثل كلٌّ من س����قراط 

والغزالي قدمياً، و �كانط� حديثاً، الطرف الثاني. 
ومتثل املدارس املعاصرة امتداداً للنقد السلبي القدمي في 
موقفها من مسألة الوجود ولواحقه، لكن املدارس املعاصرة، في 
وضع أفضل بكثير من املدارس القدمية �الس���لبية�؛ ذلك أنها 
»وجدت في العلم بدياًل عن امليتافيزيقيا، وبالعقالنية املرتبطة 
بح���دود التجربة واحل���س بدياًل منهجياً، في دراس���ة الوجود 
ولواحقه، عن املنهج العقلي املرتبط برؤية �حدسية - منطقية�، 

مستقلة عن التجربة احلسية«. 
ويرى املؤلف أن »املستش���رقني انطلقوا في نظرتهم إلى 
اإلس���الم، من أن اإلسالم ليس ديناً س���ماوياً، ولذلك يجب 

أن يكون تعبيراً عن إس���هام عوامل مختلفة: دينية وسياسية 
واقتصادي���ة واجتماعية، في إنضاج فك���رة مركبة في ذهن 
«، ثم وجدت تلك الفك���رة طريقها إلى الواقع،  إنس���ان معنيَّ
فتحولت إلى نظام اجتماعي وسياس���ي ش���امل، احتل تلك 

املساحة الواسعة على األرض، وفي الفكر اإلنساني. 
وجاءت دعوة املستش���رقني وتالمذتهم إلى تناول التراث 
ده من صفة القداسة غيُر واضحة.  اإلس���المي بصورة جترِّ
ويؤكد املؤلف أن فهم كثير من املسلمني دعوة جتريد التراث 
من القداس���ة، بأنها إنك�ار األص���ل اإلله���ي للقرآن، ه���و 

»ما قصده املستشرقون متاماً«. 
فقد »جتاوز املستش���رقون مع الفكر والعقيدة والتاريخ 
في اإلسالم املنهج التاريخي، ليتناولوا بتقييماتهم موضوعات 
س���يكولوجية، خارج إطار املنهج، ول���م تقتصر دعواهم على 
فصل الدين عن الدول���ة، وإمنا راحوا 
ينكرون األصل اإللهي للقرآن، فتخبطوا 
الفيلولوجي  التحلي���ل  مح���اوالت  بني 
والتحليالت النفس���ية والعناية بطبيعة 

احلياة العربية قبيل اإلسالم«.
ثم يحلل املؤلف املوقف االستشراقي 
من القرآن الكرمي والرسالة اإلسالمية، 
ويرى أنه قد مرَّ بثالث خطوات، حاول 
أن يدلل من خاللها على بشرية القرآن 

ووضعية الرسالة: 
وكانت أُولَى اخلطوات، متثل »محاوالت إثبات أن الرسول 

]#[ ليس أمياً، بل يعرف القراءة والكتابة«. 
واخلطوة الثانية هي »مبا أن الرسول ]#[ يعرف القراءة 
والكتابة، فإنه اس���تطاع االس���تفادة من األديان والثقافات 

السابقة لوضع القرآن«. 
عاء النبوة هو نوع من األمراض النفس���ية  وأخيراً، إن »ادِّ
التي ال جتعل الش���خص مييز بوضوح ب���ني وعيه الطبيعي 

ووعيه الباطني«. 
ثم يخوض املؤلف في تفني���د هذه االدعاءات ومداخلها 
وغاياتها، معتبراً أن الوحي ممثَّاًل بالقرآن الكرمي، س���يظل 
احملرك احلضاري له���ذه األمة، بصرف النظر عن ادعاءات 

املستشرقني وأسبقياتهم املعرفية والكيدية.

المستش�رقون  انطلق 
في نظرتهم إلى اإلس�الم، 
لي�س  اإلس�الم  أن  م�ن 
ولذل�ك  س�ماويًا؛  دين�ًا 
تعبي�رًا  يك�ون  أن  يج�ب 
عوام�ل  إس�هام  ع�ن 
وسياسية  دينية  مختلفة: 
واجتماعي�ة. واقتصادي�ة 
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إن تس��مية العبيديني أنفس��هم بالفاطميني نسبة إىل فاطمة الزهراء بنت رس��ول اهلل # تسميٌة كاذبٌة أرادوا هبا 
خداع املس��لمني. ومجهوُر العلماء على عدم صحة نس��بهم، وأهنم َكَذبة أدعياء ال حظَّ هلم يف هذا النس��ب الشريف)1(.
وقد بسطوا نفوذهم على املغرب مستغلني احنالل دولة األغالبة وضعَفهم وانغماَسهم يف الترف، فسددوا هلا الضربة القاضية 
على يد داعيتهم أيب عبد اهلل الشيعي الداهية املراوغ املاكر صاحب احليل العجيبة يف موقعة األربذ سنة 296 ه�، )908م(. وأعلن 
أبو عبد اهلل الشيعي إثر هذا النصر احلاسم على األغالبة أن اإلمام احلقيقي هو عبيد اهلل املهدي، وأرسل إليه للمجيء من سلمية 
ق تسد« بني  إىل القريوان. وحني دخل عبيد اهلل املهدي القريوان وتوىل مقاليد احلكم فيها سنة 297 ه� )909م( دشن سياسة »فرِّ
القبائل، وكان حيرض بعضها على بعض ويغري بعضها ببعض لكس��ر نفوذ القبائل املتمردة أو اليت ترفض االنس��ياق مع تياره)2(.

)1( الذهبي، سير أعالم النبالء: �1�/15، وابن خلكان: وفيات األعيان: �/117 - 118، وابن تيمية: مجموع الفتاوى: 6�6/�8.
)�( حسني مؤنس: تاريخ املغرب وحضارته، ص�77 - �78.

] تاريخية [

الدولة العبيدية في املغرب
)إفريقية والمغرَبْين األوسط واألقصى(

 أ. د. حممد أحمزون
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] تاريخية [

أما سياسته املالية، ومن جاء بعده من احلكام العبيديني، 
فكانت تقوم على مصادرة األموال، وأعمال السلب، ونهب املدن 
ون به حكمهم���. لتمكني أنفسهم من إنشاء جيش مرتَزق يشدُّ

وكذلك اتسمت سياستهم املالية بفرض الضرائب الثقيلة 
على أصحاب الضياع والفالحني، وهو ما تس���بب في إمالق 

الفالحني وقلة الزروع ووقوع املجاعات���.
وعلى صعيد العقيدة والدين، أنزل اإلس���ماعيليون عبيد 
الله املهدي منزلة اإلله، وادعوا أنه يعلم الغيب���. كما أظهروا 
لوا  بدعاً كثيرة ف���ي العبادات واملعامالت والفرائ���ض��4، ونكَّ

بالعلماء واضطهدوهم���.
وملا كان���ت القيروان قاعدةَ 
نة املالكية وصخرتَها العتيدة،  السُّ
ح الفقه���اء بعداوتهم  فقد ص���رَّ
له���ذه الدول���ة املارق���ة وأفتوا 
تها وكفرها، ونسقوا املواقف  ِبِردَّ
بينهم ملواجهته���ا��6. ومن وعيهم 
رهم  بالسياسة الش���رعية وتبصُّ
بعواق���ب األمور أنه���م لم يعلنوا 
الث���ورة املس���لحة عليها إال عند 
ظهور قوة لها ش���وكة وهي قوة 

أبي يزيد مخلد بن كيداد اليفرني من 
اخلوارج الصفرية��7.

وكانت هذه الثورة من ناحية تدل على عدم 
رضا الناس وعلى رأسهم العلماء عن الدولة العبيدية 

وسخطهم عليها. 
ومن ناحية ثانية كانت س���بباً رئيساً في تراجع قوة العبيديني 
وأفولها في إفريقية واملغربيني األوس���ط واألقصى، وتفكيرهم في 

االنتقال إلى مصر.
وقص���ارى القول: ل���م يعرف الناس ط���وال مقام الدولة 
العبيدية في بالد املغرب راحة أو س���الماً أو نظاماً مستقراً، 

)1( القاضي النعمان: الهمة في آداب اتباع األئمة، ص 85، وعريب: صلة تاريخ 
الطباري، ص �5، واخلشني: طبقات علماء إفريقيا، ص �17. 

)�( ابن عذاري: البيان املغرب: 17�/1 - 181.
احلركات  اخلطيب:  أحمد  ومحمد   ،186  -  160/1 السابق:  املصدر   )�(

الباطنية في العالم اإلسالمي، ص �8 - 89.
)�( القاضي عياض: ترتيب املدارك: �60/6، واملالكي: رياض النفوس: �/��0، 

والقلقشندي: صبح األعشى: �/ 576، واملقريزي: اخلطط: �90/1.  
)5( الذهبي: سير أعالم النبالء: 1�5/15.

)6( القاضي عياض: ترتيب املدارك: �/��9، �5�/6 - ��5.
الزيتونة،  مجلة   ،)�( العبيدية  والدولة  القيروان  علماء  علي:  بن  ياسني   )7(

تونس )موقع غوغل(. 

وإمنا هوت البالد في غياب الفوضى واالضطرابات والقالقل 
حتى أش���رقت ش���مس املرابط���ني الذين أع���ادوا املياه إلى 

مجاريها.
ومع األسف؛ فإن املسلمني املعاصرين عبر املناهج الغربية 
يقرؤون تاريخ الدولة العبيدية قراءة غير علمية وغير صحيحة؛ 
بأنها دولة لها صلة بآل البيت، ودولة حتب العلم وتنشره، ولها 
مآثر تاريخية، وأن املعز لدي���ن الله الفاطمي بطل من أبطال 
التاريخ، إلى غير ذلك من االدعاءات التي نش���رها الباطنيون 
املالحدة املعاصرون أمثال فرهاد دفتري وعارف تامر ومصطفى 

غالب 
د  محم���و و

إس���ماعيل، وكذلك املستش���رقون الغربيون؛ لطمس احلقائق 
وتزوير التاريخ.

وألج���ل ذلك فإن إماطة اللثام عن زيغ وضالل العبيديني 
وجرائمهم، وإلقاء الضوء على سياس���تهم العامة اجلائرة، ثم 
سياس���تهم املالية املش���ينة - كما مر معن���ا – يُعتَبر ضرورة 
ش���رعية وواجباً تاريخياً في ضوء التفسير الواقعي لتاريخنا 
اإلس���المي الذي يحتاج إلى إعادة قراءته من جديد في ضوء 
املعطي���ات واحلقائق التاريخية الت���ي حتتضنها كتب احلديث 

والتراجم والسير اإلسالمية.



87العدد 86278 العدد 278

عمل الداعيات
ل بين التطوع والعلم الشرعي المؤصَّ

د. حياة بنت سعيد باأخضر)*(

)*� أستاذ مشارك بجامعة أم القرى.

إن الدع��وة إىل اهلل ه��ي عم��ل الرس��ل واألنبي��اء 
وأتباعهم َوْلنقرأ معًا إجابة العالَّمة الرباين الش��يخ ابن 
عثيمني – رمحه اهلل – على السؤال التايل: هل الدعوة 
إىل اهلل واجبة على كل مس��لم ومسلمة أم تقتصر فقط 

على العلماء وطلبة العلم؟ 
ق��ال – رمحه اهلل –: )إذا كان اإلنس��ان على بصرية 
فيما يدعو إليه؛ أي يكون عاملًا فيما يدعو إليه، فال فرق 
بني أن يكون عاملًا كبريًا يشار إليه أو طالب علم جمدٍّ يف 
طلبه أو عاميًا؛ ألن من دعا بال علم فإنه ُيفِسد أكثر مما 
يصلح. أما املنك��رات الظاهرة فله أن ينكرها باحلكمة. 
وأم��ا قول بعض الناس: إنه ميك��ن أن يكون داعية بال علم 
فنق��ول: من أراد داعي��ة بال علم غزير يس��تطيع أن يفيت 
ويناظر ويس��تنبط املس��ائل من أدلتها فيمكن قبول قوله 

هذا، وأما داعية ال يعلم ما يدعو به فهذا ال ُيقَبل(.
وبهذه اإلجاب���ة نقف على احلقيقة التي يجب على اجلميع 
علمه���ا والعمل بها، وهي: أن الدعوة إلى الله باب مش���َرع لكل 
ا يدعو إليه، ولكن نش���ترط أن يكون علماً  من رزقه الله علماً مَّ

] بأقالمهن [
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صحيحاً من مصادره الصحيحة؛ س���واء من الكتب أو العلماء، 
وال يعتم���د على أقاويل وكلمات منث���ورة في صفحات ورقية أو 
إلكتروني���ة، ويرى أن���ه ال يتخطاه ويغتر بنفس���ه فيتكلم مبا ال 

يعرف، بل هذا ينبغي أن يكون دافعاً لطلب العلم وتأصيله.
والدعوة النس����ائية ف����ي اململكة العربية الس����عودية. ميكن 
لة التي خرجت لإلع����الم بقوة وحاول  تس����ميتها بالدع����وة املؤصَّ
بعضهم تغيير قناعاتها الش����رعية حتت دعاوى العصرنة ومجاراة 

الواقع والتيسير واإلصالح.
 وال أعل����م أن هناك جهة واحدة جتمع الداعيات إال ما تقوم 
ب����ه مكاتب الدع����وة ومراكزها التي تبذل جهدها جلمع ش����تات 
الداعيات وتنظيم دعوتهن. ووزارة الش����ؤون اإلسالمية أصدرت 
تصريح����اً لبع����ض الداعيات كان فيه نق����ص واضح وعدم وضع 
أس����ماء معروفة في الدعوة، كما أن اجلمعية العلمية للدراسات 
الدعوية لم تش����ملنا إلى اآلن؛ رمب����ا ألنها حديثة عهد رغم رغبة 

الكثيرات منَّا في االنضمام إليها. 
لع على أعداد الداعيات في صفوة النس���اء فإنه  ل���ذا كل مطَّ
س���يرى أنه ليس باملس���توى الكافي؛ ألن بالدنا احلبيبة مترامية 
األطراف ومناشط اخلير فيها كثيرة وإقبال الناس على اخلير كل 
ذلك يحتاج إلى أعداد وفيرة جداً من الدعاة املؤهلني. ونحن حقاً 
نحتاج بصورة مستمرة إلى تزايد أعداد الداعيات ذوات البصيرة؛ 
فأعدادهن اآلن ال تكفي لتؤدي الواجب وهذا مالحظ من خالل:

- تزاي���د الطلب على الداعيات ملناش���ط ع���دة ومناطق 
مختلفة. 

- ع���دم قدرة بعضهن على املش���اركة املس���تمرة والفاعلة 
لظروف أسرية – وهذا حق ألسرتها – وظروف عملية.

ع العمل الدعوي في مجاالت مختلفة تتطلب أعداداً  - توسُّ
كثيرة.

ر بعض الناس عن القيام بواجب الدعوة حتت دعاوى  - تأخُّ
شتى منها دعاوى اخلالفات الشخصية.

وعلى الرغم من كل ماس����بق إال أنه بحمد الله هناك كثير من 
املعاهد الدعوية املنتش����رة في اململكة تؤه����ل الداعيات ومعلمات 
لة وعلى أيدي ثقاة وبشهادات معتمدة. ولكنها  القرآن مبناهج مؤصَّ
ة في الواقع امللموس؛ وسبب ذلك: قليلة باملقارنة لالحتياجات امللحَّ

- ضعف املوارد املادية أو غيابها في بعض املناطق.
- قل���ة أعضاء التدريس املؤهلني للقيام بتعليم الدعاة، وإن 

ُوِجُدوا فهم في ضغط قوي لكثرة ارتباطاتهم.
- عدم تكاتف أيدي الغيورين على الدعوة وما ينتج عنه من 
ة وإن وجدت فهي ضعيفة.  تشتت اجلهود وضياع النتائج املرجوَّ

- عدم وجود هيئة دعوية خيرية تدعم مشروع نشر معاهد 
إعداد الدعاة في كافة املدن الرئيس���ة، وتتعاون مع كبار العلماء 
والدعاة لوضع املناهج وسنوات الدراسة ومخرجات ذلك؛ وهذا 

سيقضي على االزدواجية وتشتيت اجلهود.
إن هذا األمر ليس خاصاً ببالدي احلبيبة، بل تشكو منه كل 

مناطق الدعوة اإلسالمية في كل العالم لألسف الشديد. 
كم���ا نالحظ أنه على الرغم من ه���ذه القلة العددية قيام 
الداعية الس���عودية بالدعوة خ���ارج البالد وه���ذا يحتاج إلى 

ضوابط منها:
� - السفر مع محرم كما قال بذلك جمهور العلماء تكرمياً 
وصيانة لها، وللقيام على ش���ؤونها مب���ا يحقق لها االنصراف 

للدعوة في هدوء.
� - أن تكون هناك حاجة ماسة لسفرها.

� - دعم منهج أهل السنة واجلماعة.
4 - تكثير سواد الداعيات الالتي يشاركنها املنهج.

� - ال���رد على أهل البدع واأله���واء مبا يحتاجه أهل تلك 
البالد.

6 - أن تكون ذات علم شرعي قوي مبني على أسس راسخة؛ 
فال تتأثر بكل ما تسمع وال تتلعثم أمام بعض املداخالت املناوئة 

وال تثار بسرعة. 
ماً على  7 - أن ال جتع���ل الس���فر - وإن كان حلاجة - مقدَّ
واجبها األصلي وهو رعاية بيتها والقيام على شؤونه وعدم تركه 
بيد اخلدم والس���ائقني؛ فكيف تخ���دم غيرها في فرض كفاية 

وتترك فرض العني؟ 
8 - أن ال تعتاد السفر الدائم حتت حجج شتى؛ إذ قد تقع 
في التس���اهل في االختالط ومحادثة الرجال ومزاحمتهم وإن 

كانت بحجابها الكامل.
وختاماً أقول: إن الداعي���ة - بفضل الله - متتلك رصيداً 
قوياً وأساس���اً راسخاً في العلم الش���رعي السلفي القائم على 
���نة واجلماعة من خ���الل ثلة مباركة من العلماء  منهج أهل السُّ
نذروا أنفس���هم لذلك مبباركة من وفقه���ا الله لكل خير، وهذا 
الثناء ليس من عند نفس���ي بل س���معته م���راراً من األخوات 
الوافدات من دول عربية وغي���ر عربية وحرصهن على حضور 
لة في اململكة أو من خالل الغرف الصوتية،  دورات علمية مؤصَّ
وش���راؤهن لكتب علمائنا وأمتنى من كل سعودية أن تشعر بهذه 

النعمة التي يشعر بها الفاقدون لها.
وأسأل الله أن يجمع قلوبنا وأهدافنا وأن ال يجعل للشيطان 

علينا سبياًل في التحريش بيننا. 

] بأقالمهن [
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] الباب المفتوح [

عجب��ًا - واهلل - ألم��ر أوروب���ا ظل��ت أعوام���ًا وه��ي 
تتج���ادل م��ع نفس��ه�ا يف ش��أن امل��رأة: أش��يطانة ه��ي أم 
إنس��ية؟ مث جنده��ا تقفز ألقصى الط��رف اآلخر وجتعل 
منه��ا رم��زًا للش��هوة والن���زوة، فه��ي من ط��رف إىل طرف 
أنك��َد من��ه، وِكال  ط��ريف األم��ور ذمي��م، والوس��ط دائم��ًا 
حيتاج ألمة وس��ط ومنهج وس��ط، وهذا ما تفتقده أوروبا.

فهل املرأة شيطان؟
ال وألف ال. 

وهل هي رمز البغاء وكأس اخلمر؟
أيضاً ال وألف ال.

إذن! فمن ه�ي امل��رأة؟ 
أقول لك: هل نظرت إلى القمر ليلة البدر؟ 

هل شممت الورد بعد املطر؟  
هل مسست حريراً أو سندساً خضراً؟

هل رأيت جمال غروب الشمس وهي تختفي خلف البحر؟ 
ستقول - قطعاً -: نعم!

أقول لك: تلك هي املرأة.
وال تلمني إن قلت: أنا معجب باملرأة. 

وأيضاً ال تلمني إن قلت: أنا محب للمرأة حتى الثمالة.

وأيُّنا – يا أخي - ليست له ليلى؟
تقول لي: ملاذا هذه اإلفراط في املشاعر؟

فأقول لك: 
ال��س��م��اء  مسكنها  ال��ش��م��س  ه��ي   

ف���ع���زِّ ال�����ف�����ؤاَد ع�������زاًء مج��ي�����ال
ص��ع�����ودًا  إل��ي��ه�����ا  تستطيع  ف��ل��ن   

ول�����ن ت��س��ت��ط��ي��ع إل���ي���ك ن����زوال 
فهل يظهر جمال احلديقة إال بوردها وزهرها؟

وهل يظهر جمال البحر عند الغروب إال بلمعانه وسكونه؟
ها؟ وهل تظهر روعة احلياة إال بشريكة تقاسمك حلَوها ومرَّ

أقول: ال تعجل عليَّ في احلكم يا أخي، فأنا لست ماجناً وال عابثاً 
وال فاسقاً، ولكني محب ومجل ومعظم. 

وحتى تعرف مقصد قولي، وُكنَْه حديثي، أقول لك:
اقرأ كتاب ربي لتعلم صدق قولي.

فعندم���ا قرأُت في كتاب ربي - عز وجل -: }َفَأَتْت ِبِه َقْوَمَها 
ِمُل���ُه{ ]مرمي: ٢٧[، تدبرت هذا املوق���ف العظيم املهيب وقلت  َتْ
لنفس���ي: أي ثبات وطمأنينة كانت متتلكها تلك املرأة العظيمة 
وهي تأتي بوليدها ب���ني ذراعيها وتقدمه إلى قومها وهي تعلم 
أن �إتيان املرأة بولد من دون زوج ودعواها أنه من غير أحد من 

وأيكم ليست 
له ليلى؟

منصور باوادي
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] الباب المفتوح [
أكبر الدعاوى التي لو أقيم عدة من الشهود لم تصدق بذلك����، 

ومع هذا ثبتت ثبوت اجلبال العوالي ولم تتوارى بوليدها.
وعندم����ا قرأت أيضاً في كتاب ربي - جل في عاله -: }َقاَلْت 
ِني ِمَن اْلَقْوِم  ِني ِمن ِفْرَعْوَن َوَعَمِل����ِه َوَنِّ َرِبّ اْب����ِن ِلي ِعنَدَك َبْيًت����ا ِفي اْل�َجنَِّة َوَنِّ
اِل�ِم����نَي{ ]التحرمي: ١١[، تفكرت في ه����ذا املقطع الفريد الوحيد  الظَّ
الذي ل����م يتكرر في القرآن فقلت لنفس����ي: أبَْعَد هذه الش����جاعة 
ش����جاعة؟ امرأة وحاكم، ضع����ف وقوة، قلة وكث����رة، �وصفها الله 
باإلميان والتضرع لربها وسؤالها لربها أَجلَّ املطالب����، لم يتزعزع 
إميانها، ول����م يهتز ثباتها، وهي تعلم حتم����اً مصيرها، وآثرت جنة 

اخللد وقصورها، على جنة الدنيا وقصورها التي كانت فيها. 
وعندما قرأت أيضاً في كتاب ربي - تقدس���ت أسماؤه -: 
}َقاَلْت َرِبّ إِنّي َظَلْمُت َنْفِسي َوَأْس���َلْمُت َمَع ُسَلْيَماَن ِللَِّه َرِبّ اْلَعامَلنَِي{ 
]النم���ل: ٤٤[، وقفت وقفة عند ه���ذا اإلقدام العظيم، واإلقبال 
على الله، والش���جاعة في اتخاذ املوقف، وعدم اخلضوع للبيئة 
َها َما َكاَنت تَّْعُبُد  الفاسدة التي كانت سبب كفرها وصدها }َوَصدَّ

ِمن ُدوِن اللَِّه إنََّها َكاَنْت ِمن َقْوٍم َكاِفِريَن{ ]النمل: ٤٣[.
وعندما قرأت أيضا في كتاب - ربي عز وجل -: }إْذ َقاَلِت اْمَرَأُت 
ًرا َفَتَقبَّْل ِمِنّي{ ]آل عمران: ٣٥[؛  ِعْمَراَن َرِبّ إِنّي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحرَّ
راً خلدمتك وخدمة  �أي جعل���ت ما في بطني خالصاً لوجه���ك محرَّ
بيتك����، رأيت هذا احلب العظيم لله - تعالى - وتقدمي فلذة الكبد 

لله - تعالى - وإعالن التخلي عن امللكية.
وجدت - يا أخي العزيز- في كتاب الله - عز وجل -: �سورة 

النساء، وسورة مرمي، وسورة املجادلة، وسورة املمتحنة�.
وعندما حتوز امرأة كخديجة على أغلى وس���امني عظيمني 

يتمناهما فحول الرجال: 
أولهما: قول جبريل للنبي # »فاقرأ عليها الس���الم من ربها 

ومني«��4.
وثانيهم���ا قوله # عنها »إني ق���د رزقت حبها...«���؛ فهل 
تظن أنها قد حتصل���ت عليهما دون عناٍء وتضحية؟ أو مجاملة 

من زوجها النبي #؟ حاشاه بأبي هو وأمي. 
إذن يا عزيزي! فهل توافقني القول أم تريدني أن أقول لك 

كما قال الشاعر:
وحدثتي يا سعد عنهم فهجت يل   

شجوين فزدين من حديثك يا سعُد
حسناً! إليك هذا البيان الرائع: يقول - تعالى -: }ُهنَّ ِلَباٌس 

)1( تفسير السعدي. 
)�( تفسير السعدي. 

)�( تفسير السعدي.
)�( رواه البخاري ومسلم. 

)5( رواه مسلم. 

...{ ]البق���رة: ١٨٧[، أال تالحظ كيف قدم  لَُّك���ْم َوَأنُت���ْم ِلَباٌس لَُّهنَّ
ذكره���ا عليك؟ وفي هذا التعبير من الداللة ما يوحي لك مبدى 

حاجتك لها وعدم االستغناء عنها.
وأزيدك من الش���عر بيتاً، ذكر الله ف���ي كتابه الكرمي كيف 
تتعامل معها بحس���ن أدب ولو كن���ت مفارقاً لها طاملا أن هناك 
ن ُوْجِدُكْم  رابطاً ال زال بينكما، فقال:  }َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُتم ِمّ
ُقوا َعَلْيِهنَّ َوإن ُكنَّ ُأْوالِت َحْمٍل َفَأنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحتَّى  وُهنَّ ِلُتَضِيّ َوال ُتَضارُّ
{ ]الطالق: ٦[. فهذه  َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ َفإْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ
خطوط حمراء �أوام���ر ونواٍه� إياك أن جتتازها أو تتعداها مع 

هذه العفيفة الكرمية! فمكانتها عندنا عظيمة.
ونفس���ي - يا أخي - ال تشبع من كالم ربي، واستمع إلي�ه 
ديق����ة بنت الصدي�ق  وه���و يتصدى ملقول���ة املنافقني في الصِّ
منتصراً لها ومدافعاً عنها ومزكي���اً لها، وجعله قرآنا يتلى إلى 
يوم الدين، وهذا ليس ألنها زوجة الرس���ول فحس���ب، بل ألنها 
َباُت  ِيّ أيضاً مؤمنة ُظلَمت وافتُرَي عليها، فقال - تعالى -: }َوالطَّ
ْغِفَرٌة َوِرْزٌق  ُءوَن ِمَّا َيُقوُلوَن َلُهم مَّ َباِت ُأْوَلِئَك ُمَب���رَّ ِيّ ُبوَن ِللطَّ ِيّ ِبنَي َوالطَّ ِيّ ِللطَّ

َكِرمٌي{ ]النور: ٢٦[ وال يزكي الله - سبحانه - أحداً عبثاً.
أال زلت مصّراً على نقدي وإفراطي في إعجابي؟

فاسمع أيض�اً إل�ى حديث الق�رآن وه�و يداف�ع عن ام�رأة ال 
متلك من الدنيا غير ما يستر جسدها، خلَّد الل�ه ذكرها واس�تمع 
اِدُلَك ِفي  لش����كواها وانتصر لها، فقال: }َقْد َس����ِمَع اللَُّه َقْوَل الَِّت����ي ُتَ
اُوَرُكَما إنَّ اللََّه َس����ِميٌع َبِصيٌر{  َزْوِجَها َوَتْش����َتِكي إَلى اللَِّه َواللَُّه َيْس����َمُع َتَ
]املجادلة: ١[، إنها امرأة ضعيفة س����مع الله شكواها، أال تستحق 

احلب والتقدير.
أال تالحظ مدى الهالة التي أحاطها القرآن العظيم باملرأة، 
ولم يشترط في إكرامها طبقتَها االجتماعية؟ أكرمها وهي ملكة، 
وأكرمها وهي زوج ملك، وأكرمها وهي من عامة الناس فقيرة. 
وهذا نبينا # الذي قوله أسكت قول كل فصيح يقول فيهن 

»ُحبِّب إليَّ من دنياكم النساء والطيب...«��6.
فكيف ال تريدني بعد هذا أن أحب املرأة؟ 

ال زال في ُجْعبتي شيء كثير:
األش��واق  ب��ك  صنعت  م�ا  ُت��ْخ��ِف  ال 

واش������رح ه�����واك ف��ك��ل��ن��ا ع��ش��اُق 
لقد حفل أدبنا اإلسالمي قدمياً وحديثاً بإبداع املرأة، وحفظ 
لنا أشعارها وأدبها وِحَكمها ورجاحة عقلها، وهو ما يعكس نظرة 
اإلس���الم للمرأة وم���دى أهمية دورها في تنمي���ة العقل والفكر 

اإلسالمي، فأخرج لنا الفقيهة والشاعرة واألديبة والنسابة. 
فهذه اخلنساء أميرة الرثاء - رضي الله عنها - صاحبة أروع 

)6( رواه أحمد والنسائي. 
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مرثية قيلت، ترثي أخيها صخراً، حتى أُعجب عمر بفصاحتها 
وبالغتها وقال بش���ار بن برد فيها غلبت فحول الشعراء، وقال 

جرير: إنها من أشعر الناس. تقول في مطلعها:
اُر؟ ع���وَّ بالعني   أم   بعينَك  ق��ذى 

ال��داُر؟ أهلها  من  خلْت  إذ  ذرف��َت  أم   
إذ خ��ط��رْت  ل���ذك���راه  ع��ي��ي  ك���أن 

م��دراُر   اخلدين   على   يسيل  فيٌض 
وانظر له����ذا النموذج الرائع والطريف في ح����ب املرأة، إنه أحد 
خريجي املدرس����ة النب�وية - عل�ى ص�احبه�ا الصالة والسالم - وهو 
يبوح مبشاعره ويظهر مكنون صدره، في مداعبٍة مليحة ومغازلٍة لطيفة 
جتاه م����ن امتأل قلبه بحبها، إنه صه����ره وزوج ريحانته ومن تربَّى في 
حجره، فاس����تقى منه تلك املشاعر اجلياش����ة، إنه علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - وهو يغازل زوجه الطاهرة فاطمة الزهراء - رضي 

الله عنها - في صورة رائعة حتكي جمال احلب الطاهر للمرأة:  
بثغرها األراِك  ع��وَد  ي��ا  حظيَت   

أراَك األراِك  ع���وَد   ي��ا  خ��ف��َت  أم��ا 
قتلُتَك القتال   أه��ل  من  كنَت  لو   

م�����ا ف���از  م���ي  ي��ا س����واُك  س���واَك
يق���ول األدي���ب املرهف الرافع���ي في وصفه���ا: �كالغدير 

الصافي: ال يعرف ماؤه إال وجه الس���ماء وضوء القمرين وأخيلة 
النجوم وظالل الشجر����. ويقول أيضاً: �فهي في معنى الكمال 
األصل؛ ألنه���ا األمومة، وهي في العفة األص���ل؛ ألنها الزوجة، 
وهي ف���ي احلياة األصل؛ ألنه���ا الِعرض، وكذل���ك هي األصل 
في املعركة اجلنس���ية؛ ألنها املقاِومة واملداِفعة للرجل، واألصل 
في الفضيلة اإلنس���انية؛ ألنها املنش���أ واملربي للطفل، واألصل 
في الش���رف االجتماعي؛ ألنها املثال األدبي للجميع����. ويقول 
مصطفى املنفلوطي: �ما املرأة إال األفق الذي تشرق منه شمس 

)1( السحاب األحمر، ص�9.
)�( السحاب األحمر، ص�8 - �9.

السعادة على هذا الكون فتنير ظلمته، والبريد الذي يحمل على 
يده نعمة اخلالق إلى املخلوق املتردد، والهواء الذي يََهب اإلنسان 
ته، واملعراج الذي تعرج عليه النفوس من املأل األدنى  حيات���ه وقوَّ
إلى املأل األعلى، والرس���ول اإللهي الذي يطالع املؤمن في وجهه 

جمال الله وجالله����. 
ويقول شاعر اإلنسانية املؤمنة عمر بهاء الدين األميري��4:

ع��������������رف��������������ان مج�������ي�������ٌل 
��ة وس�����م��وٌّ ب��ال��ع��اط��ف��ة اإلن��س��ان��يَّ

األرض  ف��������������ي   ومم������ارس������ة 
��ة ����ات ال��ع��ل��ويَّ ألخ�������الِق اجل����نَّ

هل��ا  اإلن�����ش�����اد  ويف  األم... 
����ة ت����غ����دو األن�������غ�������اُم  مس����اويَّ

ي��ن��ب��وُع احل�����ِب، ع���ط���اُء  ال���ربِّ
����ة س����ن����ا وج��������ى ك��������لِّ م����زيَّ

َي����َب���������رُّ  األمَّ  ب��������رَّ  َم�����������ْن  
البشرية مجيع  َي��َب�����رُّ  اخل����رَي... 

وأخي���راً: يا أخي! إن املرأة التي أحبه���ا وأُجلُّها، هي تلك 
املرأة التي تقتفي أثر من ذكرُت بدايًة.

فحطَّ يدك في ي����دي، وكن رفيقي على الطريق، َولْنمِض باملرأة 
مع����اً نحوطها بعنايتنا وحبن����ا وتقديرنا، فهي 
الت����اج املرصع بالدرر؛ فم����ن الغباء تركه مع 
نفاسته ألراذل القوم ممن يحبُّ فيها جسدها 
فقط، وه����م الذين وصفهم الل����ه لنا بقوله: 
}َوَلَتْعِرَفنَُّه����ْم ِفي َل�ْحِن اْلَق����ْوِل{ ]محمد: ٣٠[.  
يقول الرافعي في هؤالء وأضرابهم: �وكان من 
هؤالء الفتيان الذين إذا تعلموا في أوروبا نََفْوا 
جهلهم بالعلم، ث����م نفوا علمهم بجهل آخر... 
ثم جاؤونا كحرَفي النفي: ما، وال؛ فليس منهم 
إال التكذيب واإلنكار والشك. وتراه�م أظ�رف 
وأجم�ل وأزه�ى من فراش�����ة الربي�ع، ال يري����دون احلياة إال أزهاراً؛ 
وعلى أزهارهم وربيعهم فليس لنا منهم إال نقط من األلوان وأصوات 
من الطني... وأجسام ليس فيها رجالها����، فال تغتر بطيب حديثهم، 

ب ال يجعل احلمار حصاناً.  وال ببراعة لفظهم، فالسرج املذهَّ
أَم����ا ت���رى ال��َب��ح��َر  ت��ع��ل��و  فوقه

َرُر ِجَيٌف  وتْس�تِق�رُّ بأقصى قاِعِه الدُّ
هل��ا ِع���داَد  ال  ُن��ج��وٌم  السماِء  ويف 

والقمُر الشمُس  إال  ُيكَسُف  وليَس 

)�( رواية ماجدولني. 
)�( ديوان )أمي(.

)5( السحاب األحمر، ص�9.
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�كان يا م���ا كان في ق���دمي الزمان� 
كان هناك غابة اس���مها غابة الس���الم، 
وعل���ى الرغم من اس���مها املس���الم، إال 
أنه���ا كانت كمثل غاب���ات الزمان ال تخلو 
من فترات انعدام الس���الم، وكان مييزها 
أمران: سلطان عادل وهدهد حكيم، وكان 
الس���لطان يهتم بأمر الهدهد ويثق بآرائه، 
فتعال���وا بنا نَر أحوال ه���ذا الهدهد: هل 

يستحق هذه الثقة؟
كان الهده���د يحبُّ س���كان الغابة حباً 
صادق���اً حقيقياً؛ يُثني عليهم إن أحس���نوا، 
ويعتب عليهم عتاباً محبَّباً إلى نفوس���هم إن 
أس���اؤوا؛ ألنهم كانوا يعلمون صدق نواياه، 
وعلى الرغم م���ن من كونه حكيم الغابة، إال 
أنه كان يحمل قلباً رحيم���اً حنوناً، وصدراً 
يس���ع اجلمي���ع، ومتتد محبت���ه إلى جميع 
الس���كان دون تفرقة بينهم، ب���ل كان يرحم 
فقيرهم وضعيفه���م ومريضهم، وكلَّ معذٍب 
ومضطهد عندهم، ويرفع أمرهم للسلطان، 
فشاع صيته وازدحمت اجلماهير أمام بيته؛ 
م  ألنه لم يكن يعطيهم ِحَكماً نظرية، بل يقدِّ
لهم برامج عملية ليضع حل���والً دائمًة لكل 
من عان���ى مثل معاناته���م، وبالطبع - مثل 
س���ائر غابات الدنيا - لم تخُل الساحة من 
احلس���اد الذين تطوَّعوا، بل هرولوا للفتنة 

لدى السلطان قائلني: 
إنه يسحب البساط من حتتك، والناس 

يحبونه أكثر منك.
ولك���ن هل تذكرون م���اذا كانت صفة 

السلطان؟ لقد كان السلطان العادل.

الس���لطان: هذا خب���ر مفرح  أجاب 
ولي���س محزناً، مثل هذا س���يعينني على 
العدل م���ع الرعية، أيه���ا الكاتب! اكتب: 
أصدرنا �فرماناً� بأن يعنيَّ الهدهد احلكيم 

مستشاراً في مجلسي.
وطارت طيور الفرح تنشر اخلبر عبر 
الغابة، ووصل اخلبر اجلميَع قبل أن يصل 
منادي السلطان، ففرح اجلميع إال شخصاً 

واحداً اهتمَّ وحزن، من هو يا تُرى؟
إنه الهدهد احلكيم نفسه. أغلق باب 
ل  بيته ألول م���رة وأعلن احِل���داد، وتدخَّ

املصلحون:
- هذا شرف يتمناه اجلميع.

الهدهد: إال أنا؛ فأنا لديَّ الش���رف، 
ول���ديَّ املال؛ فم���ا الذي س���يزيدني إن 

أصبحت مستشاراً؟
- ستكسب حب الناس.

الهدهد: أنا في موقعي أكس���ب حب 
الن���اس أفض���ل، وإن أضيف���ت لي صفة 
الرس���مية، أخاف أن أفقد حب اجلميع، 

السلطان والناس.
- ملاذا؟

املستش���ارين  ت���رون  أال  الهده���د: 
السابقني كيف يتكلمون؟ إنهم مقيَّدون.

وصرخوا:  باس���تغراب  اجلميع  شهق 
مقيَّدون؟!

طارت طيور الفرح لتعود بعد قليل قائلة:
- س���يدي احلكيم! اقتربن���ا إلى كل 
املستش���ارين ولم نَر أي قيٍد في أقدامهم 

أو رقابهم.

الهده���د: ال، بل توجد، ولكنها خفية؛ 
فكيف أتنازل عن حريتي وانطالقي؟

- سيدي احليكم هؤالء تزيِّنهم املناصب 
ولكنك أنت تزين املنصب؛ وفرق شاسع بني 

من يبغي إصالحاً ومن يبغي وجاهة.
الهدهد: ولكن املنصب له فتنة.

- وأنت س���تصمد أمام هذه الفتنة؛ فإن 
رفضت فس���يأتي غيرك قد يعيث في األرض 
الفساد، وال تنَس أن هذا أمر سلطاني ال يقبل 

الرفض.
وَقِبل الهدهد احلكيم س���ائاًل الله أن 

يكون نافعاً ألهل الغابة.
وبدأ العمل، وبدأت أش���ياء كثيرة لم 
يكن معتاداً عليها... رسميات وقيود بدأت 

تثقل عليه.
وف���ي أحد املجالس الرس���مية، ُطرَح 
موضوع ل���م يعجبه، فأحب أن يبدي رأيه، 
ولكنه شعر أن هناك قيداً حول رقبته، لم 
سه بيده... إنه موجود!  يصدق نفسه، تلمَّ
خاف وُذِعر وقفز يريد الهرب، ولكنه ُصِدم 
حني أحس أن هناك قيداً آخر في قدمه! 
ح���اول اخلالص منه، ولك���ن دون فائدة، 
شعر زميله في املجلس مبا يعانيه، فحاول 

أن يخفف عنه �كما تعودنا�.
فقال الهدهد: ال، ال، أنا سأستقيل.

- من األفضل أن تُعوِّد نفس���ك على 
ذلك؛ ألنها قيود س���تبقى آثارها حتى بعد 
أن تستقيل. أَصُدُقَك القول: أن تكون هنا 

بقيودك ستنتج أفضل من اآلخرين.
فقال متنهداً: آٍه على زمن احلرية.

] خاطرة أدبية [

د. بشرى بنت عبد اهلل اللهو
nukhba121@yahoo.com

خاطرة مهداة إلى الذين أثقلتهم القيود الرسمية

احلكي��م الهده��د 
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االستخفاف بالعقول!

تعطين���ا إحدى املذيعات دروس���اً في كيفية 
تكوين عالقة س���امية مع الل���ه - تعالى - على 
طريقتها، ثم تقول: »أنا ال أؤمن بأن قطعة قماٍش 

توضع على الرأس ميكن أن تدخلني اجلنة«.
ج  و يفت���ي أحد املمثلني كذل���ك بجواز تبرُّ
املرأة، ويس���تدل على ذلك بأن من يراها يقول: 

ال�ل�ه!
إنه استهبال يحاكي منطق ذلك اللص الذي 
س���أله رفاقه عن سرِّ كثرة املال في يده، فقال: 
كنت أس���رق في اليوم منزالً واحداً، فبارك الله 

لي فصرت أسرق ثالثة.
ة، تطالعنا  هذه الصور املضحكة املس���تفزَّ
به���ا وس���ائل اإلع���الم كلَّ ي���وم دون مراعاة 
حلجم التغاب���ي الذي حتمل���ه وكأمنا تخاطب 

أطفاالً.
ولم يعد غريباً أن تنشر مجلٌة في صفحتها 
الدينية فت���وى العلماء بتحرمي التبرج  ثم متأل 

بقية الصفحات بصور النساء املتبرجات.
وال تتعجب حني ترى من يكتب على طريقة: 
»حاربوا التطرف بالفن« و »من كان يحب مايكل 

فإن مايكل قد مات«؛ فاألمور قد اختلطت.
كانوا يلعبون س���ابقاً بورق���ة اخلالف بني 
العلم���اء. أما اليوم فصاروا يفتون بأنفس���هم؛ 
فالرقاصة تفتي، واملمثل يفتي، واملغني يفتي... 

وكلٌّ يخوض على طريقته.
و إذا انتقده���م  أح���د ُرمي بتل���ك التهم 
... إلى آخر  ٌت، ظالميٌّ اجلاهزة:  متشدٌد، متزمِّ

قاموس الشتائم املغلَّفة التي يتقنونها.
عبد اللطيف بن بريك الثبييت
nmnm15@gmail.com

 إن أي مجتمع يعتدي على علمائه بأي ش���كل من أش���كال 
االعتداء، فهذا يدل على املخاطر واملخاوف احملدقة به من تسوُّد 
اجلهال وضعاف ال���رأي، وضياع العلوم واملع���ارف واحتقارها، 
وازدراء الفكر والثقاف���ة والوعي؛ وهو ما يهدد ذلك املجتمع في 

وجوده وبقائه أو استمراره.
فه���ؤالء وغيرهم ممن يتكلم���ون في العلماء ه���م األعداء 
اللدودون ملجتمعنا، وه���م الذين ال يريدون ملجتمعنا حتضراً من 
حيث ال يشعرون، وهم العاملون النحطاط املجتمع وجعله مجتمعاً 

جاهاًل ساقطاً عادياً ال يُنَظر إليه وال يسمع منه قول.
ملاذا ك�ل ذلك؟ ألننا حططنا من َقْدر علم�ائنا فانح�ط العلم 
وانحطت املع�رفة؛ وال ميك���ن لع�اق�ل أن يأخ�ذ من أح�د جاهل 

ال علم له باملعارف.
ه؛ ألن  فاملجتمع متى رفع من َقْدِر العلماء فإن الله سيرفعه وسيُعزُّ
ٌة َيْدُعوَن إَلى اْل�َخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباملَْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن  نُكْم ُأمَّ الله يقول: }َوْلَتُكن ِمّ
اْل�ُمنَكِر َوُأْوَلِئَك ُهُم اْل�ُمْفِلُحوَن{ ]آل عمران: ١٠٤[، فلقد سماهم الله هنا 

�مفلحون� أما أنت يا من يتكلم في أعراضهم فماذا سماك الله؟
وإذا ُحطَّ من قدر العلماء فإن الله سوف يحط من قدر هذا 

املجتمع.
َفلْنُعِط علماءنا االحترام والتكرمي!

واحذر من الكالم في العلماء أو تنقُّصهم!
فالعلم���اء ورثة األنبياء كما قال ذل���ك املصطفى الكرمي #: 
ثوا ديناراً و ال درهماً وإمنا  »العلماء ورث���ة األنبياء؛ واألنبياء لم يورِّ

ثوا العلم«. ورَّ
والله - سبحانه وتعالى - مع العالم؛ ومن كان الله معه كفاه، ثم 
إن احليتان والدواب لتس����تغفر ملعلِّم الناس اخلير. قال - تعالى -: 

}َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن ال َيْعَلُموَن{ ]الزمر: ٩[.
وف���ي اخلتام يقول الله - تعالى -: }َيْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم 

َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت{ ]املجادلة: ١١[.
ويق���ول الله في احلديث القدس���ي: »من عادى لي ولياً فقد 

آذنته باحلرب«.
حفظ الله علماءنا ودعاتنا من كل مكروه، وردَّ ُضالَّل املسلمني 

إلى رشدهم.
 عبداإلله عبد الرمحن الصقيهي

أين حقوق االنسان عند آكلي اللحوم؟
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استمطار القدوات

إن لكل عمل دعائم وركائز يقوم عليها، وهكذا هي 
التربية عملية صعبة شاقة.

م���ن املتطلبات األساس���ية الفاعلة ف���ي العملية 
التربوي���ة: وجود القدوات الذي���ن يصيِّرون الكلمات 

أعماالً واألمنيات واقع�اً مشاَهداً.
لو تس����اءلنا عن أس����باب ضعف القدوات وندرتهم 
وقلة عددهم لتوصلنا إلى أسباب كثيرة؛ إال أنني أرى أن 
هناك سبباً ظاهراً وخلاًل بيِّن�اً؛ وهو ضعف التربية وعدم 

اهتمام بعض املربني بتخريج قدوات متجردة للحق.
إن النظرة القاصرة التي ينظر بها بعض املربني، 

هي التي تتمحور حول �نفسي... نفسي�. 
إذا تب���نيَّ هذا فس���نتوصل إل���ى أن اخللل ليس 
ف���ي ذات املتربني، ب���ل هو كامن في أفه���ام املربني 

وأهدافهم.
إن املطل���وب - باختصار - أن نحمل جميعاً فكرة 
صناع���ة القدوات ونش���رع في برام���ج تصنع القادة 
واألفذاذ بدل أن ننتظر السماء أن متطر علينا قدوات 

فإنها لن متطر أب�داً أب�داً.
وعلى هذا مضى سلفنا األوائل فهذا إمامهم نبينا 
محمد # صنع من أصحابه - رضوان الله عليهم - 
قدوات سطر التاريخ صنائعهم وجميل فعالهم، لذلك 

هم قدوات ال مثيل لها.
وخامتة الق���ول: أن الواقع في أمسِّ احلاجة إلى 
قدوات وكلما استطعنا صناعة وتخريج قدوات صاحلة 
فإننا نبعث بالرسالة اخلالدة إلى شتى أصقاع الدنيا 
وبهذا يحلُّون في مواطن ه���م أَْولَى بها من القدوات 
املزيف�ة الت����ي ضلَّت وأضل�ت ق�د ص�نعها املغرضون 

ال كثَّرهم الله.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

راحم بن خضر املالكي
r.abuomar1430@hotmail.com

 

َوفاُء األرض والسماء!

ماءُ واألرُض؟ َسأل باستغرٍب: أَتبكي السَّ
فجاَءه اجَلواب: وم���ا لألرِض ال تبكي على عبٍد 

كان يعمرها بالركوِع والسجود؟
وما للس���ماِء ال تبكي على عبٍد كان َدمُعه يَسبُق 

دعاَءه ساعَة القنوت؟
 نََعم تبكي السماءُ كما تَبكي األرض على الراحلنَي 

من الصاحلنَي والصاحلاِت!
تبكي على أرواٍح َطاهرٍة فاَضت وَعلَْت. 

يروى عن رسول الله #: »َما ِمن َعبد إال وله في 
السماِء بابان: باٌب يخرُج منه رزقه، وباٌب يَدخُل منه 

عمله وكالمه، فإذا َمات َفقداهُ وبَكَيا عليِه«���.
هُ من األرِض  وقيل: إذا َمات املؤمن وَفَقَده ُمصالَّ
الت���ي كاَن يُصلي فيها ويَذكر الله - عز وجل - فيها 

بََكت عليِه. 
أيُّ وفاٍء هذا؟

تَبكي األرض ملوضِع َس���جدٍة، وتَذرُف الس���ماء 
دموَعها لكلمِة خي���ٍر َصعَدت إليها ِبنيٍَّة َخاِلصة، في 

حني قد تشح مآقي اخَللَق حلظَة الَفقِد بدمعٍة.
وأي حبٍّ هذا؟

يُنسكُب الدمُع وينساُب ِمن َجماٍد على َقلِب َعبٍد 
مرهُ بنقاِئِه ساعَة خلوة. ُمؤمن َغَ

وأي روح تلَك التي تس���كن األش���ياء من حولنا، 
ونحن نظنها ُخِلَقت بال روح؟

حبٌّ ووفاءٌ، وِنداء هزَّ األرجاء: 
يا أرض ربي، علمينا كيف تُرَعى الُعهود؟

مَعُة  ويا س���ماء ربي، أخبرينا كيف تص���دق الدَّ
ويُنَبذ اجُلحود؟

رجاء حممد اجلاهوش

)1( أخرجه احلافظ أبو يعلى املوصلي في مسنده، ورواه ابن أبي حامت أيضاً بنحوه.



العدد 94278

حكى اإلم��ام الاللكائ��ي )ت 418ه�( 
مقالة الس��لف الص��احل: أن القرآن كالم 
اهلل غ��ري خمل��وق، وأن من ق��ال خبلقه 
فه��و كافر، وأس��ندها إىل مخ��س مائة 
ومخسني إمامًا، سوى الصحابة األخيار 

- رضي اهلل عنهم)1( - مث قال:
ثني  »ول��و اش��تغلُت بنقل ق��ول احملدِّ
لك��ي  كث��رية،  ألوف��ًا  أمساؤه��م  لبلغ��ْت 
اختصرت وحذفت األس��انيد لالختصار، 
وُنقَلْت عن هؤالء عصرًا بعد عصر ال ينِكر 
عليهم ُمنِكر، ومن أنكر قوهلم اس��تتابوه، 

أو أمروا بقتله، أو نفيه، أو صلبه«)2(.
واألدلة على كون القرآن كالم الله غير مخلوق أكثر من أن 
حُتَصر، ومن ذلك أن الله - تعالى - فرق بني اخللق واألمر في 
قوله - تعالى -: }َأال َلُه اْل�َخْلُق َواأَلْمُر{ ]األعراف: ٥٤[؛ فاخللق 

خلق الله، واألمر: القرآن. 
ق - س����بحانه - بني ِعلْمه وَخلْقه، فقال - عز وجل -:  كما فرَّ
ْحَم����ُن #!١!#( َعلَّ����َم اْلُقْرآَن #!٢!#( َخَلَق اإلنَس����اَن{ ]الرحمن: ١ - ٣[؛  }الرَّ
فالقرآن ِعلُمه، واإلنسان َخلُْقه؛ فعلمه - تعالى - غير مخلوق. قال 
َك ِفيِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم{ ]آل عمران:  - س����بحانه -: }َفَمْن َحاجَّ

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

 )1( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي: �/��1، �/�16 - ��1.
)�( املرجع السابق: �/��1.

٦١[؛ فالعلم هاهنا هو القرآن.
وف���ي حديث خولة بيت حكيم - رضي الله عنها - قالت: 
س���معت رس���ول الله # يقول: »من نزل منزالً ثم قال: أعوذ 
ه ش���يء حتى  بكلمات الله التامات من ش���رِّ ما خلق، لم يضرَّ

يرحل من منزله ذلك«���.
فلكمات الله غير مخلوقة؛ إذ ال يُشَرع االستعاذة مبخلوق، 

وإمنا يستعاذ بالله - تعالى - وبأسمائه وصفاته.
وع���ن أبي هريرة - رضي الله عن���ه - عن النبي # قال: 
»َفْض���ل كالم الله على س���ائر الكالم كفضل الله على س���ائر 
خلقه«��4؛ فلو كان كالم الله مخلوقاً لم يكن فضل ما بينه وبني 
سائر الكالم كفضل الله على خلقه، وليس شيء من املخلوقني 

من التفاوت في فضل ما بينهما كما بني الله وبني َخلِْقه«���.
فالق���ول بخلق القرآن كفر ظاهر؛ إذ هو تكذيب لنصوص 
الوحيني، وإحلاد في أسماء الله وصفاته، وتعطيل ملا يحب الله 
- ع���ز وجل - من الكمال، أفيقال بعد هذا: إن هذه املس���ألة 

ليست من أصول الدين��6؟
رون ويغلِّظ���ون على من  أيَُظن أن الس���لف الصال���ح يكفِّ

خالفهم في مسألة فروعية؟
أيَُظن أن اإلمام أحمد بن حنبل يُعرِّض نفسه للتلف ألجل 

)�( أخرجه مسلم.
)�( أخرجه أحمد: �/�90، وأبو داود: )���7(، والترمذي: )�9�5( وصححه.

)5( انظر: الرد على اجلهمية لعثمان الدارمي: ص �16.
البدعة كاملقبلي في العلم الشامخ، وأبي غدة في مسألة  )6( قالها بعض الذين أُشربوا 

خلق القرآن، وتبعهم بعض متسننة هذا العصر، أرباب الترنح والتلفيق.
انظر في الرد عليهم: رسالة تنبيه اإلخوان، حلمود التويجري، واحملنة وأثرها في منهج 

اإلمام أحمد، لعبد الله الفوزان.

ِلَم كان القول
بخلق القرآن كفرًا؟

د. عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف�*�
w w w . a l a b d u l l t i f . n e t
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مسألة يسوغ فيها اخلالف؟
فلقد كابد اإلمام أحمد السجن أكثر 
من عام���ني، وتخلَّى عنه الناس، وتوالت 
عليه الس���ياط، وعانى الضرب الشديد 
حتى تخلَّعت ي���داه، وتفاقمت جروحه، 

وُمِنع م���ن صالة اجلمع���ة واجلماعة... 
أفيكون ذلك كل���ه ألجل أمر اجتهادي؟ رحم 

الله اإلمام علياً بَن املدن���ي؛ إذ يقول: »أعز الله 
يق يوم الردة، وبأحمد يوم احملنة«���، بل قال  الدين بالصدِّ

ِبْشر احلافي بشأن الذين أجابوا في احملنة: »وددت أن رؤوسهم 
بت بدمائهم، وأنهم لم يجيبوا«. ُخضِّ

واملقصود أن القول بخلق القرآن من أشنع الزندقة وأخبثها، 
وقد أدرك سلفنا الصالح فداحة هذه الزندقة ومآالتها، وبيَّنوا 

مناقضتها ألصول اإلسالم؛ سواء في الدالئل أو املسائل:
فأما الدالئل: ف���إن القول بخلق الق���رآن باعثُه القياس 
الفاس���د والعق���ل املريح؛ فه���و حتاكم وتس���ليم لعلم الكالم 
واالبتداع، وإعراض واعتراض على نصوص الوحيني �أصدق 

الكالم وخير الهدي����.
لقد أكمل الل����ه - تعالى - ألمة اإلس����الم الدين وأمت عليهم 
النعمة: »فنحن نعلم أن كل حق يحتاج الناس إليه في أصول دينهم 
ال بد أن يكون مما بيَّنه الرسول #؛ فكيف يجوز أن يترك الرسول 

أصول الدين التي ال يتم اإلميان إال بها ال يبينها للناس؟
نة على من دعاهم إلى قول  وهذا مما احتج به علماء السُّ
اجلهمي���ة القائلني بخلق القرآن، وقال���وا: إن هذا لو كان من 
فه الرس���ول #، ودعا أمته  الدين الذي يجب الدعاء إليه لعرَّ
إليه... فكل من دعا إلى ش���يء من الدين بال أصل من كتاب 

الله وُسنة رسوله لقد دعا إلى بدعته وضاللته«���.
وأما مناقضتها ألصول اإلسالم في مسائله: فهي تنقض 
أصلَي ش���هادة ال إل���ه إال الله، وأن محمداً رس���ول الله #؛ 
فالقول بخلق القرآن تعطيل لرب العاملني - عز وجل - وطعن 
في الرس���الة وإبطال للشرائع... وهذا قد جاء مبيَّناً في آثار 
السلف الصالح؛ فقد قال اإلمام عبد الله بن إدريس: من قال 

القرآن مخلوق فقد أمات من الله شيئا�4�ً.

)1( طبقات احلنابلة البن أبي يعلى: �8/1.
)�( انظر: األشاعرة عرض ونقد لسفر احلوالي: ص �6 - 66.

)�( الدرء البن تيمية: 1/��� - ��� = باختصار.
)�( أخرجه ابن بطة في اإلبانة )الرد على اجلهمية(: �/��.

»وقال اإلمام أحمد بن حنبل: إذا زعموا 
أن القرآن مخلوق فقد زعموا أن أسماء 

الله مخلوقة.
فأجاب أحمد بأنهم وإن لم يقولوا 
بخلق أسمائه فقولهم يتضمن ذلك، ونحن 

ال نشك في ذلك حتى نقف فيه«���.
وقال عبد الله بن أيوب املخرمي: القرآن 
كالم الله غير مخلوق، ومن قال: إنه مخلوق، فقد 

أبطل الصوم واحلج واجلهاد وفرائض الله«��6.
وقد أوجز اب���ن تيمية هذا الطعن في الش���هادتني لدى 
القائل���ني بخلق القرآن؛ فق���ال: »وكان أهل العلم واإلميان قد 
عرف���وا باطن زندقته���م ونفاَقهم، وأن املقص���ود بقولهم: إن 
الق���رآن مخلوق أن الله ال يكل���م وال يتكلَّم، وال قال وال يقول، 
وبهذا تتعطل سائر الصفات: من العلم والسمع والبصر وسائر 
ما جاءْت به الكتب اإللهية، وفيه أيضاً قدح في نفس الرسالة؛ 
فإن الرس���ل إمنا جاءت بتبليغ كالم الله، فإذا ُقِدح في أن الله 
يتكلم كان ذلك قدحاً في رسالة املرسلني، فعلموا أن في باطن 
ما جاؤوا به قدحاً عظيماً في كثير من أصلَي اإلسالم: شهادة 

أن ال إله إال الله، وشهادة أن محمداً رسول الله«��7.
لقد كانت مقالة األش���اعرة في الق���رآن أقلَّ انحرافاً من 
مقال���ة املعتزلة؛ فإن املعتزلة يزعمون أن القرآن مخلوق لفظاً 
ومعنًى، وأما األشاعرة فيجعلون القرآن هو املعنى القائم بذات 
الله، وأما احلروف واألصوات فهي دالة عليه، وهي مخلوقة. 
ومع ذلك فإن مقالة األش���اعرة قد آلت باملتأخرين منهم إلى 
الق���ول بأن املصح���ف ليس فيه إال املداد وال���ورق، فامتهنوا 

القرآن وداسوه بأرجلهم��8.
وأخيراً فإن املتعني الرسوخ في فقه هذه املسألة اجلليلة، 
ة  وإظهاره���ا بني اخلالئق، وبي���ان عمق علم الس���لف، وِحدَّ
ب  أفهامهم، ودرايتهم مبآالت األقوال ولوازمها، خالفاً ملن تنكَّ
سبيلهم فهوَّن من شأن هذه املس���ألة، وخاض فيها بالباطل، 
���نة، فجمع بني اجلهل والظل���م، فال ِعلْم  وانتق���ص أهل السُّ

ق. وبالله التوفيق. ق وال عدل محقَّ مصدَّ

)5( التسعينية: �/577 - 581.
)6( أخرجه ابن بطة في اإلبانة )الرد على اجلهمية(: �5�/1.

)7( بيان تلبيس اجلهمية: �/518 - 519، وانظر: شرح األصفهانية )ت: مخلوف(: 
ص 60، ومجموع الفتاوى: �7/1.

)8( انظر: مجموع الفتاوى البن تيمية: ��5/8.
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