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يعيش���ون حت�ت خ����ط الفق�ر؛ أي ال يزي���د دخلهم اليومي 
عن دوالر وربع. أُعِلن هذا في تقرير التنمية البش���رية لعام 
)2010م( الص���ادر ع���ن األمم املتحدة قب�ل ش���هر واح��د، 
وع�نوانه: )الث��روة احلقيقي��ة لألمم... مسارات إلى التنمية 
البش�����رية(. وقد حذر التقرير من زيادة معدالت الفقر في 

السنوات القادمة.
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وانتشار اجلهل واألمية، وانتشار األدواء االجتماعية: كارتفاع 
معدالت اجلرمية واملخدرات، والرش���وة والتفكك األس���ري، 
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ونحوها.
حتدث ه���ذه املتوالية املترابطة الت���ي يقود بعضها إلى 
مزيد من الفقر والتخلف؛ على الرغم من املوارد االقتصادية 

العربية الهائلة واملتنوعة.
لقد ُكِتَب في أسباب ذلك كثيٌر من الدراسات والبحوث، 
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ذلك الواقع لم يتغير، بل تزاداد الفجوة ويتس���ع اخلرق يوماً 

بعد يوم.
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واالقتصادية في العالم العربي، وضعف اإلرادة السياسية عن 
نة الربانية التي تعالج هذه  معاجلة املشكلة من جذورها، والسُّ
املعضل���ة هي قول الله - عز وجل -: }إَنّ َخْيَر َمِن اْس���َتْأَجْرَت 

اْلَقِوُيّ اأَلِمنُي{ ]القصص: ٢٦[.
 وفي قوله - سبحانه وتعالى -: }َقاَل اْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن 

اأَلْرِض إِنّي َحِفيٌظ َعِليٌم{ ]يوسف: ٥٥[.
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����الم على نبينا  الة والسَّ احلم�د لله ربِّ الع�املني، والصَّ
د وعلى آله وصحبه، وبعد: محمَّ

تُعدُّ معارض الكتاب من املناس���بات الثَّقافيَّة التي تُفاخر 
بتنظيمها أكثر البلدان، ويقام معِرض للكتاب في جميع البالد 
العربيَّة باس���تثناء بلدين اثنني، بسبب اضطراب األول، وفقر 
اء ع���ن جميع بلدان  رَّ الثان���ي. والله املس���ؤول أن يرفع الضَّ

رعي العادل. املسلمني، ويعيد لها األمن واحلكم الشَّ
ومع أنَّ عمر بع���ض املعارض العربيَّة جتاوز أربعني عاماً، 
وبعضها اآلخر يس���ير على املنوال نفسه، إالَّ أنَّ املتابع ال يجد 
ة، وقد يعود ذلك إلى  فيها إضاف���ات نوعيَّة متميزة في كلِّ مرَّ
رة كأكثر  أنَّ غالب اللجان املس���ؤولة عن املع���ارض جلان معمِّ
اسة العرب، وهي في أحوال كثيرة ذات فكر واحد، وتفتقد  السَّ
ريعة،  التَّن�وع اإليجابي؛ فال يوج�د فيها - مثاًل - عالم بالّش����َ
وال خبير في التَّربية أو علم االجتماع، فضاًل عن غياب أرباب 
ر القائمون على  صناع���ة الكتاب، ومن ثَمَّ يَِقلُّ اإلب���داع. ويكرِّ
املعِرض التَّجربة املاضية دون إحداث ما ميكن اإلشارة إليه من 
تطوير أو جتديد خشية العناء، وحتاشياً لالنصياع إلى رغبات 
اء التي قد تخالف رغبات ُصنَّاع القرار، واألصل أن يكون  رَّ القُّ

املعِرض مرآة لثقافة املجتمع وقيمه.

اده عن أكثر الكتب  ويب���دأ املعِرض وينتهي دون أن يعلم روَّ
ور نش���اطاً، وال ي���دري أحد ما هو الكتاب  مبيعاً، أو أكثر الدُّ
الذي اس���تحوذ على اهتمام الرجال؟ وإلى أيِّ الكتب تنصرف 
عناية النِّس���اء؟ وماذا عن مستوى اإلقبال على كتب األطفال؟ 
ا الكتب التي صاحب بيَعها اعتراُض أفراد أو مؤسس���ات  وأمَّ
مني. واألسئلة املشروعة كثيرة  فقضيَّة لم تخطر على بال املنظِّ
في هذا الباب، وهي جديرة بأن تكون محلَّ رعاية وإحاطة من 
ِقبَل إدارات املعارض؛ ليتداركوا ما فات في قابل األيام، وينأوا 
ة أخرى؛ حتى تكون النُّسخ اجلديدة من  عن تكرار األخطاء مرَّ
املعارض أفضل من س���ابقتها، وحتى يكتسب املسؤولون عنها 

مهارة متكاملة في صناعة معارَض باهرة للكتاب والثَّقافة. 
وفي مثل هذه اإلحصاءات وقوٌف صريح على الفكر احلي 
اء واملثقفني، وبياُن الفكر  ���رَّ ال���ذي يروم النَّهل منه جمهوُر القُّ
ويل بسبب هجرانه  الذي يترنَّح استعداداً للموت أو اإلغماء الطَّ
من القارئ النَّابه؛ ألنَّ ارتق�اء وعي جمه�ور الكتاب أمر يحول 
نيع  دون االنقياد للتَّهويل اإلعالمي، أو الوقوع في أس���ره الشَّ
وإْن م���أل ضجيجه ما بني اخلافقني؛ فكم من صوت عاٍل وهو 
نشاز مس���تقَبح، وكم من صوت هادئ وهو غاية ذوي األلباب 

ومطلوبهم؟

] االفتتاحية [

    مرآة الثقافة

    وإطاللة أجمل
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ويصاِحب معارض الكتاب أحياناً أحداٌث ثقافيَّة مؤسفة، 
ينيَّة ألسباب ال تتعلَّق بغلٍط في علومها،  من جنس منع الكتب الدِّ
ا  ���ريعة وأم���ن املجتمع في مضمونها، وإنِّ أو عدوان على الشَّ
بسبب أس���ماء مؤلفيها وخلفياتهم العقديَّة والفكريَّة، مع أنَّهم 
- نحسبهم والله حسيبهم - متَّبعون مقتدون غير مبتدعني وال 
منحرفني، وإنِّه ألمر َجلَل أن يتجاسر مسؤوٌل على حجب كتب 
ة أعالم كابن ب���از واأللباني وابن عثيمن وغيرهم، ويعُظم  أئمَّ
اخلطب علينا ونحن نس���مع جعجعة هذا املس���ؤول وموظفيه 
حول احلرية واحترام اآلخرين وآرائهم وفضيلة العقل املفتوح، 
���وء قبحاً َفتُْح الباب عل���ى مصراعيه لكتب تهدم  ويزيد السُّ
ة بعقول  يانة واألخالق الكرمية، وهذا من االس���تهانة الفجَّ الدِّ
النَّ���اس، واإلزراء الكبير بوعيهم وفهمهم. ومن املضحكات في 
ه���ذا املوضوع أنَّ بعض َمْن يفح���ص كتب علماء امللَّة ليس له 
بََصٌر بالكتاب والقراءة فضاًل عن العلم والفقه؛ فاللهمَّ ال جتعل 

أمر املسلمني إلى جهالهم وأسافلهم.
ة ما تفعله بعض وسائل اإلعالم من  ومن التَّلبيس على العامَّ
���رعيَّة؛ فتحظى  ٍة باملخالفات الشَّ التَّرويج لكتٍب ورواياٍت غاصَّ
واي���ة الت���ي ال قيمة لها من النَّاحية الفني���ة بكمٍّ هائل من  الرِّ
س  املقاالت والتَّحليالت واللقاءات، وتُعَرض الكتب املليئة بالدَّ
ريعة وملز رجاالتها وكأنَّها خالية من اخلطأ الفاحش  على الشَّ
واملالحظة البيِّنة، ومع هذا الغشِّ الثَّقافي فهم ال يفس���حون 
أي اآلخر حول هذه الكتب الت���ي يطبِّلون لها في  املجال لل���رَّ
وسائلهم التي أضحت سوقاً النتقاص عقل املسلم واتِّهام ذائقة 

القارئ البصير.
وال تبخ���س ه���ذه امللحوظات كوَن تل���ك املعارض فرصة 
في اجتماع النَّاش���رين، وفي أس���عار الكتب، ويَحُسن بالقارئ 
النَِّهم اغتنامها حتى تعود عليه باملصلحة في أمر دينه ودنياه. 
ومن االس���تثمار األمثل ملعارض الكتاب أن يزورها الواحد بعد 
ن ما يحتاجه  إطالعه على دليل املعِرض إن ُوِجد، ويكون قد دوَّ
م���ن عناوين أو موضوعات، ويضم إليه���ا عناوين الكتب التي 
راقت له ولم يجدها في مكتبات بلده، ثم يختار أنسب األيام له 
لزي���ارة املعرض، وإن اصطحب َمْن يعتنى بتربيته وتقريبه إلى 
حيح  عالم الكتاب فحسن. وعليه أن ينظر في الكتاب نظر الشَّ
قبل ش���رائه؛ فبعضها ال يخلو من عيوب طباعيَّة، ومنها ما له 
د نقوالت ال تُسِمن  اب ومضمون خراب، وفيها مجرَّ عنوان جذَّ
ين بش���بهاتها أو  وال تُغني من جوع، وبعضها كتُب فتنة في الدِّ

المة في االبتعاد عنها إالَّ ممن كان ذا  المة السَّ شهواتها؛ والسَّ
���وِّش العقل  اختصاص وقدرة على التَّعامل مع باطلها الذي يُشَّ

هوة أحايني أَُخر.  أحياناً، ويضرم نيران الشَّ
انحة في معارض الكتاب مزامنة إصدار  ومن الفرص السَّ
الكت���ب معها، وأن يتول���ى العلماء والكتَّ���اب التَّعريف بالكتب 
اء واملثقفون؛  رَّ النَّافعة قبيل ابتداء املعارض، حتى يعلم عنها القُّ
حيح عند  ويقتنوا نَُسَخهم منها قبل نفادها، وفي احلديث الصَّ
مس���لم: »من دعا إلى هدى، كان ل���ه من األجر مثل أجور من 
تبعه، ال ينقص ذلك من أجورهم ش���يئاً. ومن دعا إلى ضاللة، 
كان عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه، ال ينقص ذلك من آثامهم 
شيئاً«. وفي التَّعريف فوائد أخرى؛ كتسلية املؤلف والثَّناء على 
جهده مع بيان مواضع اخللل في الكتاب ومواطن الضعف فيه، 
بعات جديدة. ومما يُتاح في  واقتراح ما ميك���ن إضافته في طَّ
املعارض إصدار بعض الكتب الت���ي يجدر أالَّ يخلو منها بيت 
بطبعات شعبية يكون سعرها في متناول اليد، وكذلك االلتفات 
فل  إلى كتب األطفال تأليفاً وطباع���ة وَعْرضاً؛ ألنَّ ثقافة الطِّ
صارت مرمى لبع���ض أصحاب التَّوجه���ات الفكريَّة املريبة، 
وحرام علينا ترك أطفال املسلمني في أيدي َمْن ال يُؤَمن على 

غار. عقول الكبار وأخالقهم، بَلَْه النَّاشئة والصِّ
���ليمة في معارض الكتاب يُعدُّ  واية املاتعة السَّ ونَْش���ر الرِّ
مجاالً خصباً ميكن اس���تثماره وتفعيل���ه؛ فنحن في زمن أقبل 
وايات حتى صارت  ���باب فَمْن فوقهم على ق���راءة الرِّ فيه الشَّ
واية َمْن يستطيع  حف واملجالس، وإنَّ في كتَّاب الرِّ حديث الصُّ
املنافس���ة بقوة في هذا احلقل األدبيِّ اجلذاب؛ دون مس���اس 
بثوابت املس���لمني وقيم املجتمعات؛ فتق���رأ الفتاة في خدرها 
واي���ات دون أدنى وجل من اآلباء  ���اب في خلوته هذه الرِّ والشَّ
عل���ى عقائد أوالده���م وأخالقهم. ومن الكت���ب التي يوصي 
ة الكتب  اخلب���راء بنش���رها ألثره���ا املتيَّقن في ش���باب األمَّ
ة املنطلقة من وجه���ة نظر أصيلة غير دخيلة؛  الثَّقافي���ة العامَّ
فقراؤنا من اجلنس���ني يتطلعون الستجالء النَّظرة اإلسالمية 
عن كثير م���ن القضايا التي تُِلح على أذهانهم: كاالس���تبداد، 
واحلرية، وثقافة احلقوق، وش���ؤون العمل، واملذاهب الفكرية، 
ومس���ائل اإلعالم، وقضايا التَّنمية، وبع���ض أبواب االقتصاد 
والسياس���ة... وغيرها، فيا حبَّذا أن ينهض ذوو االختصاص 
ة  ملثل هذا املشروع الثَّقافي الكبير كما نهض أوائلهم لنفع األمَّ

ورفع اجلهل عنها، وكم ترك األول لآلخر.
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والتَّرجمة إلى اللغة العربية من املجاالت التي تفيد أمتنا، 
وقد نالتها ي���د التَّقصير واإلهمال، مع كثرة َمْن يس���تطيعها 
يدلة  جال والنِّس���اء؛ فنحن نحتاج إلى ترجمة كتب الصَّ من الرِّ
راعة والفلك وعلوم اإلدارة والتَّقنية وأيِّ  ب والهندسة والزِّ والطِّ
علم ميكن أن يفيد أجيال النَّاطقني بالعربيَّة دون أن يش���تمل 
س���ة، أو خرافات  ���رعيَّة املقدَّ على آراء تخالف النُّصوص الشَّ
ة بعض  قها العقل. وإنَّه ألمر مؤس���ف أن تنصرف همَّ ال يصدِّ
املسلمني لترجمة كتب أدبيَّة وعلوم إنسانيَّة مليئة باإلشكاالت 
املنهجيَّة والقصور في املعلومات؛ فضاًل عن أنَّ تراث أمتنا غني 
عنها مبا حواه واحتواه من كن���وز ال يزهد فيها إالَّ جاهل بها 
ة ولرسوله وللمؤمنني.  ة، ولله العزَّ أو متحيِّز إلى فئة بُغَية العزَّ
ومن املتعنيِّ عل���ى املترجمني: احلذر البالغ من تصيير املكتبة 
ابات  ���بان والشَّ األجنبية مصدراً أعلى للمعرفة في أذهان الشُّ

ة في احلقول اإلنسانية. خاصَّ
وم���ن األفكار التي قد ترفع من القيمة الثَّقافية ملعارضنا: 
تسهيل بيع املكتبات الش���خصيَّة؛ فكم من عالم أو أديب ترك 
بعد وفاته مكتبة حافلة، ولم يوِص بها ملؤسس���ة علميَّة، وليس 
في ورثته َمْن يعتني بأمر الكتب وش���أن الثَّقافة، فتضيع غالباً 
من، أو تُب���اع دون أن يعلم عنها  بس���بب اإلهمال وعوامل الزَّ
الكثيرون ممن يرغبون في ش���راء شيء من كتب هذا الكتبي 
د في معارضنا َوْضُع أركان متجاورة لذوي  احل. ومما يجدِّ الرَّ
ة أو أكثر،  ة الذين ابتالهم الله بفقد حاسَّ االحتياجات اخلاصَّ
فله���م حقٌّ ثقافي على مجتمعهم ك���ي ال يُحرموا متعة تصفح 
الكتب، وقد ساعدت التَّقنية احلديثة في هذا الباب وأبدعت 
ما يُعنْي هذه الفئة املتكاثرة عددياً على اللحاق بركب أخوانهم 

الذين امنتَّ الله عليهم باملعافاة.
ويستطيع النَّاشرون اهتبال فرصة إقامة املعارض لتقليب 
أوجه النَّظر في مشكالت النَّش���ر والتَّسويق، وتداول احللول 
ك املكتبات التِّجارية  ���أن من م���الَّ املقتَرَحة مع أصحاب الشَّ
وجمعي���ات النَّش���ر اإلقليميَّة وممثل���ي وزارات الثَّقافة. ومن 
األفكار التي يناسب طرحها أثناء احلديث عن معرض الكتاب: 
ينية واللغوية والتَّاريخية  إقامُة معِرض سنوي لكتب العلوم الدِّ
���ة أو املدينة النَّبوية - حماهما الل���ه - على أن يكون  في مكَّ
موعده الثَّابت في شهر رمضان أو أشهر احلج، وتتولى رعايته 
اج  إحدى اجلامعات هناك، وكم من الفائدة ستعود على احلجَّ
وار، وه���م ينعمون بأداء النُّس���ك، واجلوار  واملعتمري���ن والزُّ

ريف، ويتقلَّبون بني مختلف الفنون والكتب! الشَّ
ع���وة إلى الله على بصيرة من أجلِّ األعمال وأوجبها،  والدَّ
ومب���ا أنَّ كبرى املدن العامليَّة حتتضن معارض ضخمة للكتاب، 
وق���د يكون مجال الع���رض فيها أرحب م���ن بعض معارضنا 
م�ات اإلس���المية الدولية تتعاون مع  العربي���ة؛ فليت أنَّ املنظَّ
عوية لتأليف وطباعة ونشر  املكتبات التِّجارية واملؤسسات الدَّ
ريقة  ���عوب حسب الطَّ كتب دعوية بلغات مختلفة، تخاطب الشُّ
التي يفهمونها؛ دون متيُّع أو تنازل عن الثَّوابت؛ حتى تكون تلك 
عوة وإنقاذ اخلل���ق من النَّار، أو تصحيح  املع���ارض فرصة للدَّ
الة  تصوراته���م املغلوطة عن ديننا وكتاب ربِّنا ونبينا، عليه الصَّ
الم، ولعلَّ هذا األمر لم يغب عن فطنة الفضالء العاملني  والسَّ
لإلس���الم، ولعلَّهم أن ينش���طوا له. وفي املش���اركة باملعارض 
ولية اكتس���اب خلبرة متوافرة لدى اآلخرين، وفرصة لنقل  الدَّ

املناسب من جتاربهم.
نوية مناسبة ثقافيَّة رائعة،  وإنَّ سوق الكتاب ومعارضه السَّ
يَهشُّ إليها أولوا العلم والفكر واملثقفون إلمتاع عقولهم، وزيادة 
معارفه���م، وتقريبهم من حتقيق أهدافه���م التي يرومونها في 
ني���ا واآلخرة، وكم يتمنَّى النَّاصحون أن تكون هذه املعارض  الدُّ
فرصة إلظهار احلق ونش���ره؛ وليس وس���يلة لتمكني الباطل 
والتَّمادي فيه. وال بد أن يعَي مسؤولو املعارض أنَّهم يخاطبون 
ة لها دين قومي، ولغة ثريَّة، وتاريخ مجيد، ومستقبل مشرق  أمَّ
نات  موعود؛ وم���ن العقوق أن تتجاه���ل إدارات املعارض مكوِّ
ة الثَّقافيَّة في س���وق العلم واملعرفة، ومن العار أن تنقض  األمَّ
بعض معروضاتنا ُعرى وحدِة املجتمع ومتاسك أبنائه واجتماع 

ين اإلسالمي احلنيف. أطرافه التي يأتي على رأسها الدِّ

م��ن األف���ك���ار ال��ت��ي ق��د ت��رف��ع من 
��ق��اف��ي��ة مل��ع��ارض��ن��ا:  ال��ق��ي��م��ة ال��ثَّ

ة تسهيل بيع املكتبات الشخصيَّ
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] العقيدة والشريعة [

تتنامى في الساحة الفكرية والدوائر السياسية قناعة تقضي 
خ الفكر املتشدد واملمارسات  بأن السلفية )مذهب( إسالمي يرسِّ

الدينية املتطرفة.
وقد اتضحت جلّياً اخللفية التي أدت إلى انتشار هذه القناعة؛ 
َرتْها الدراس���ات الغربية )القدمية واحلديثة( التي  إنها خلفية أطَّ
تهدف إلى تقييم املذاهب والطوائف اإلسالمية من أجل التمكني 
رة بدين  ألقربها إلى خدمة املشروع األمريكي، رائد املشاريع املبشِّ
»النظام العاملي اجلديد« الذي يريد سدنته فرَضه على البشرية 

من خالل عوملة اقتصادية واجتماعية خانقتني.
م���ع ما يكمل ذلك من ض���رورة إقص���اء كل الدعوات التي 
تس���عى للتمكني »للنظام العاملي اإلسالمي«، وتدعو للرجوع إلى 
األصول الشرعية الكفيلة بزرع روح العزة واملجد في جسد األمة 
املنَه���ك؛ ومن هنا بات من املتعنيِّ محاربة الدعوة الس���لفية التي 
م النص الشرعي، وتصون داللته من التالعبات املفضية إلى  تعظِّ

حتريف الدين بتأويالت اجلاهلني وانتحال املبطلني.
وهذا يفسر لنا ما نشاهده من سياسات وحتالفات تدعم كلَّ 
املذاهب والتوجهات التي متيل إلى التحلل من األحكام الشرعية 
عن طريق التأويل الفاسد وحتريف املعاني – مثاًل - أو عن طريق 
إحداث مص���ادَر تلقٍّ تزاحم النص؛ كالكش���ف الصوفي، أو عن 

طريق توظيف عل���م املقاصد وقواعد املصلحة لتفريغ النصوص 
من دالالتها؛ بحي���ث تصير املقاصد واملصالح فتنة بالعرض وإن 
كانت في أصلها حكمة بالذات، كما تنبأ بذلك رائد علم املقاصد؛ 

العالَّمة أبو إسحاق الشاطبي، رحمه الله. 
وهؤالء املتحللون نوعان:

األول: ال يؤمن بش���يء اس���مه حجية النص أو قدسيته، أو 
طاعة الله ورس���وله، ولكن يُظِهر خالف ما يبطن ليهدم اإلسالم 
من الداخ���ل؛ وهؤالء ه���م الباطنية مبختل���ف ِفَرقهم القدمية 

واحلديثة.
عاًء، لكنه يخالف ذلك عماًل  والثاني: يُِقر بحجية النص قوالً وادِّ
وس���لوكاً )على تفاوت بني هؤالء في درجة املخالفة(؛ ومبعنى آخر: 
يش���هد )بقوله( بأن النص قدس���ي وأن طاعة الله ورسوله واجبة، 
غ ه���ذه احلقيقة من معناها؛ بردِّ دالالت بعض النصوص  ولكنه يفرِّ
ولو كانت قطعية أو تقوم على غلبة الظن)1(؛ فيتكأ على عدم قطعية 

الداللة ليسوغ لنفسه ردَّ احلكم بتأويله، تأوياًل غير شرعي.
وهذا خارج عن َسنن العلماء الذين اتفقوا على أن ظاهر النص 
معتبَر، وأن تأويله ال يصح إال بدليل، وأن حجيَّته ال تَُردُّ بسبب كون 
داللته ظنية غير قطعية، وما اتفقوا عليه مس����لك علمي مت إبرازه 
من خالل علم أصول الفقه، وليس تشدداً وال انغالقاً وال حرفية.

))) وهو مناط حجية، وأكثر أحكام الشريعة أغلبية الظن وليست قطعيته.

السلفية
بين تهمة التشدد
وواقع الغربة

محَّ����اد ال���ق���بَّ���اج)*(

)*( أستاذ باحث في العلوم الشرعية، وكاتب صحافي.
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وهذا املس���لك هو الطريق إلى الوسطية التي حتقق التوازن 
بني لفظ النص ومعناه، وبني ظاهره وفحواه، وهي طريقة العلماء 
السلفيني في العمل بظواهر النصوص عماًل ال ينافي االستفادة 
املنضبطة من إش���اراتها ومعانيها العميقة ومقاصدها، كما يعلم 
ل في أصول الس���لف في االستنباط وطرائقهم في  ذلك من يتأمَّ

االجتهاد، خالفاً ملن يرميهم باحلرفية واجلمود وقصور الفهم.
قال ابن القيم معلِّق���اً على قول علي بن أبي طالب - رضي 
كم رس���ول الله # بشيء دون  الله عنه - وقد س���ئل: هل خصَّ
الناس؟ فقال: )ال، والذي فلق احلبة وبرأ النسمة، إال فهماً يؤتيه 
الل���ه عبداً في كتاب���ه(. قال: »ومعلوم أن ه���ذا الفهم َقْدر زائد 
عل���ى معرفة موضوع اللفظ وعمومه أو خصوصه؛ فإن هذا َقْدر 
مش���تَرك بني س���ائر من يعرف لغة العرب، وإنا هذا َفْهُم لوازم 
املعنى ونظائره ومراد املتكلم بكالمه ومعرفة حدود كالمه؛ بحيث 
ال يدخل فيها غير املراد، وال يخرج منها شيء من املراد« اه�)1(. 
فهذا هو الوس���ط العدل بني جفاء احلرفي���ة التي تُتَّهم بها 
الس���لفية، وميوعة الذين يريدون أن يفهموا من النص ما يريدون 
ه���م، ال ما يريده املتكلم به، متذرع���ني بإعمال املقاصد وحتري 
املصلحة والتيس���ير؛ فيتحررون من الضوابط واآلداب الشرعية 
لالستنباط، ويبتدعون طرائق باطلة في ذلك؛ كالكشف والقراءة 

العقالنية والقراءة العصرانية والتوفيقية واملقاصدية... إل�خ.
يتُه  وها هو ذا اإلمام الش���اطبي عالَّمة عل���م املقاصد وِخرِّ
يعتَبر من أش���د العلماء حرصاً على ظواهر النصوص وتعظيماً 

لداللتها الظاهرة.
وقد اس���تهل حديثَه في »موافقاته« ببي���ان عالقة مقاصد 

الشارع بنصوصه، وأشار إلى وجود ثالثة اجتاهات في ذلك:
االجتاه الظاهري: الذي يَْقِصر مسالك الكشف عن مقاصد 
حت به ظواهر النصوص دون أن يعطَي كبير  الشارع على ما صرَّ

اهتمام لعلل األحكام.
االجتاه الباطني: الذي يهدر ظواهر النصوص ويس���عى إلى 
التخلص منها بدعوى أنها ليست مقصودة لذاتها، ويجعل عمدتَه 

في اكتشاف مقاصد الشارع وتقدير املصالح تقديَره هو.
االجت���اه الثالث: هو منهج التوس���ط؛ وه���و اعتبار ظواهر 
النصوص ومعانيها في مس���لٍك توافقيٍّ ال يس���مح بإهدار أحد 
اجلانبني على حس���اب اآلخر وال بطغي���ان أحدهما على اآلخر، 
ه وأبعاده التي يكون قد قصدها الشارع، وذلك  فيعطي للنص حقَّ
بعدم إهمال األدوات املعينة على ُحْسن فهم النص وتطبيقه: من 
علل، وقرائن، وَجْمع النصوص اجلزئية بعضها مع بعض لتتضح 

))) إعالم املوقعني عن رب العاملني: ))/ 308).

الصورة الكلية.
لها الس���لف وأخذ بها عامة  إن إغفال هذه احلقائق التي أصَّ
علماء الس���لفية - على تف���اوت بينهم - جع���ل كثيرين يتهمون 
السلفية بالنصوصية احلرفية والتصلب في الفهم، ومن ثَمَّ احلكم 

عليها بالتشدد والتطرف.
 وقد أفرز هذا التصور مواقف وردود أفعال على املس���توى 
الفكري والسياس���ي واإلعالمي؛ حيث ب���رزت أطروحات فكرية 
تنتقد الس���لفية بكثير من الظلم والتجنِّي، واتخذت  قرارات غير 
مَس���وَّغة بإغالق مئات املدارس ودور القرآن الس���لفية، وإغالق 
ع���دد من القنوات الفضائية، والس���عي إلقصاء الس���لفيني عن 

املنابر... إل�خ.
نا  وهذا التوجه املصحوب مبواق���ف إقصائية عدوانية يجرُّ
إلى التس���اؤل عن املعيار الذي نعتمده للحكم على مناهج التدين 
بالسماحة واالعتدال؛ بعد أن نتفق على أنهما صفتان محمودتان، 
كم���ا يجعلنا نتس���اءل عن حكم فرض الرأي ف���ي هذا املوضوع 
ومصادرة ما يخالفه، في الوقت الذي ندعو فيه ملد جسور احلوار 

مع الكفار وربط أواصر احملبة مع املنحرفني؟
إن ادِّعاء الوس���طية أو االتهام بالتطرف من منطلَق نزعات 
النفس، والقناعات الش���خصية س���لوك ال مَيُتُّ للعلم وال للُخلُق 
ِبِصلَة، وك���ون غيرك يقول بتحرمي ما تعتقد حلَِّيته، أو وجوب ما 
تعتقد استحبابه ال يكفي للحكم عليه بأنه متشدد وبأنك معتدل، 
ال س���يما إذا قال بقوله جمهور أهل العلم؛ فالقول بتحرمي الغناء 
– مثاًل - حكم فقهي قال به جمهور األئمة؛ وعلى رأس���هم األئمة 

األربعة، والقول مبشروعية النقاب ُمجَمع عليه.
فهل نحكم على من تبنَّى هذه األحكام الش����رعية ومثيالتها 
بأنه متشدد ونصادر حقه في الدعوة إلى رأيه؟ نعم! لو لم يكن له 
متمس����ك في نصوٍص صريحة أو ظاهرة، وفقٍه ألئمة ُمْجَمع على 
علمهم وفضلهم؛ لرمبا كان احلكم عليه بالشذوذ والتشدد صائباً. 
فالسؤال املطروح إذن هو: ما هو املعيار املعتمد شرعاً للحكم 

على سلوك معنيَّ أو منهج تدين معنيَّ بأنه معتدل أو متطرف؟
ولن يَِصحَّ اجلواب على هذا السؤال إال بتحكيم الشرع وإبعاد 
اله���وى، وال يَِصحُّ أبداً حتديد االعتدال بناًء على ما تهواه النفس 
ومتيل إليه. قال اخلالق اخلبير - س���بحانه -: }ُق���ْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه 
ُه���َو اْلُهَدى َوَلِئِن اتََّبْعَت َأْهَواَءُهْم َبْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اللَِّه ِمْن 
َوِليٍّ َوَل َنِصيٍر{ ]البقرة:0٢1[. وقال: }َفاْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَا َأْنَزَل اللَُّه َوَل َتتَِّبْع 
قِّ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا{ ]املائدة:84[. ا َجاَءَك ِمَن اْلَ َأْهَواَءُهْم َعمَّ
فاالعت���دال حق، وق���د دلت هذه النص���وص على أن احلق 
ال يُع���َرف باتباع الهوى، بل يعرف باتباع الش���رع. ومن هنا قال 



العدد 12282

العلماء: »املعروف في استعمال الهوى عند اإلطالق أنَّه امليُل إلى 
.» خالف احلقِّ

ت النفس  فالشرع هو احلاكم، وحكمه هو احلق، ومتى أحسَّ
بأن حكم الش���رع يتنافى مع االعتدال واليس���ر فإنا هو خللل 
فيها وغلبة الهوى عليها، وقد ُعِلَم أن حب الش���يء يُعِمي ويصم؛ 
»فجميُع املعاصي تنشأ من تقدمي هوى النفوس على احلق الذي 
شرعه الله ورس���وله، وقد وصف اللُه املشركني باتِّباع الهوى في 
َا  مواضع من كتابه. قال - تعالى -: }َفِإْن َلْم َيْس���َتِجيُبوا َلَك َفاْعَلْم َأنَّ
َيتَِّبُعوَن َأْهَواءُهْم َوَمْن َأَضلُّ ِمَِّن اتََّبَع َهَواُه ِبَغْيِر ُهدًى ِمَن اللِه{ ]القصص:0٥[. 
���رع؛ ولهذا  ا تنش���أ من تقدمي الهوى على الشَّ وكذلك البدُع، إنَّ

يُسمى أهلُها أهل األهواء«)1(.
وعالجاً لهذا املرض ورد معنى حديث: »ال يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعاً ملا جئت به«)2(. ومعناه كما قال العالَّمة ابن رجب: 
»أنَّ اإلنس���ان ال يكون مؤمناً كامل اإلمي���ان الواجب حتى تكون 
محبته تابعًة ملا جاء به الرسول # من األوامر والنَّواهي وغيرها، 

فيحبُّ ما أُمر به، ويكره ما نُِهي عنه.
وق���د ورد القرآن مبثل هذا في غي���ر موضع. قال - تعالى -: 
ُموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ ل َيِجُدوا ِفي َأْنُفِسِهْم  }َفال َوَربَِّك ل ُيْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكِّ
َحَرجًا ِمَّا َقَضْيَت َوُيَس���لُِّموا َتْسِليمًا{ ]النساء:٥٦[. وقال - تعالى -: }َوَما 
َيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم{  َكاَن مِلُْؤِمٍن َول ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللُه َوَرُسوُلُه َأْمرًا َأْن َيُكوَن َلُهُم اْلِ
]األحزاب:٦3[.
وذمَّ - سبحانه - من َكِره ما أحبَّه الله، أو أحبَّ ما كرهه الله، 
فقال: }َذِلَك ِبَأنَُّه���ْم َكِرُهوا َما َأْنَزَل اللُه َفَأْحَب���َط َأْعَماَلُهْم{ ]محمد:9[، 
وق���ال - تعالى -: }َذِلَك ِبَأنَُّهُم اتََّبُعوا َما َأْس���َخَط الل���َه َوَكِرُهوا ِرْضَواَنُه 

َفَأْحَبَط َأْعَماَلُهْم{ ]محمد:8٢[.
فالواج���ب على كلِّ مؤمن أْن يُِحبَّ ما أحبَّه الله محبًة توِجُب 
ل���ه اإلتيان مبا وجب عليه منه، ف���إْن زادت احملبَُّة حتَّى أتى مبا 
نُِدب إليه منه كان ذلك فضاًل، وأْن يكره ما كرهه الله - تعالى - 
م عليه منه، فإْن زادت الكراهُة  ا ح�رَّ كراه���ًة توِجُب له الك�فَّ عمَّ

ا كرهه تنْزيهاً، كان ذلك فضاًل« اه�)3(. حتَّى أوجبت الكفَّ عمَّ
فه���ذا االتباع لداللة الن���ص واالمتثال لتوجيه���ه، هو احلق 
احملمود، وهو االعتدال، وما يقابله من تأويل عقالني أو كشفي أو 
غيرهما هو الهوى املذموم، وإن أُلِبس لبوس االعتدال أو الروحانية 
أو العقالنية. قال العالَّمة الش���اطبي: »العق���ل إذا لم يكن متَّبعاً 
للشرع لم يبَق له إال الهوى والشهوة، وأنت تعلم ما في اتباع الهوى 

))) جامع العلوم واحلكم: )ص 397( بتصرف يسير.
السابق )ص  انظر املصدر   .# الله  إلى رسول  لفظه  ))) حديث مشهور، ال تصح نسبة 

393( فما بعدها.
)3) جامع العلوم واحلكم: )ص 395 - 396).

وأنه ضالل مب���ني؛ أال ترى إلى قول الله - تعال���ى -: }َيا َداُووُد 
قِّ َوَل َتتَِّبِع اْلَهَوى َفُيِضلََّك  ْرِض َفاْحُكْم َبنْيَ النَّ���اِس ِباْلَ ِإنَّ���ا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي اأْلَ
َعْن َس���ِبيِل اللَِّه ِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعْن َس���ِبيِل اللَِّه َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد ِبَا َنُسوا َيْوَم 
َس���اِب{]ص:٦٢[؟ فحصر احلكم في أمرين ال ثالث لهما عنده؛  اْلِ
داً؛ إذ ال ميكن في العادة إال  وه���و احلق والهوى، وعزل العقل مجرَّ
ذل���ك. وقال: }َوَل ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُه َع���ْن ِذْكِرَنا َواتََّبَع َهَواُه{]الكهف: 
8٢[، فجعل األمر محصوراً بني أمرين: اتباع الذكر، واتباع الهوى. 
وقال: }َوَمْن َأَضلُّ ِمَِّن اتََّبَع َهَواُه ِبَغْيِر ُهًدى ِمَن اللَِّه{]القصص: 0٥[، وهي 
لوا هذه اآلية؛ فإنها صريحة في أنَّ من لم يتبع  مثل ما قبلها. وتأمَّ
هدى الله في هوى نفس���ه فال أحد أضل منه، وهذا شأن املبتدع؛ 
فإنه اتب���ع هواه بغير هدى من الله، وه���دى الله هو القرآن، وما 

بينته الشريعة.
وبينت اآلية أن اتباع الهوى على ضربني:

أحدهما: أن يكون تابعاً لألمر والنهي، فليس مبذموم وال صاحبه 
م الهدى واس���تنار به في طريق هواه؟ وهو شأن  بضال، كيف وقد قدَّ

املؤمن املتقي.
م بالقصد األول - كان األمر  واآلخر: أن يكون هواه هو املقدَّ
والنهي تابعني بالنسبة إليه أو غير تابعني - وهو املذموم« اه�)4(.
وبعد هذا أقول: إن أصل التسليم للنص وترِك امليول مع هوى 
ِه  النفس؛ َورد في ترسيخه تنزيٌل مبارك حكيم: قال - تعالى -: }ِلَلّ
���َمَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َوإن ُتْبُدوا َما ِفي َأنُفِسُكْم َأْو ُتْخُفوُه ُيَحاِسْبُكم  َما ِفي الَسّ
ُه َعَلى ُكِلّ َشْيٍء َقِديٌر #٢84#( آَمَن  ُب َمن َيَشاُء َوالَلّ ُه َفَيْغِفُر ِل�َمن َيَش���اُء َوُيَعِذّ ِبِه الَلّ
ِه َواْل�ُمْؤِمُنوَن ُكٌلّ آَمَن ِبالَلِّه َوَمالِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه  ِبّ ُس���وُل ِبَا ُأنِزَل إَلْيِه ِمن َرّ الَرّ
َنا َوإَلْيَك اْل�َمِصيُر  ُس���ِلِه َوَقاُلوا َس���ِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك َرَبّ ن ُرّ ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمّ ل ُنَفِرّ
َنا ل  ُه َنْفًس���ا إَلّ ُوْس���َعَها َلَها َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت َرَبّ #٢8٥#( ل ُيَكِلُّف الَلّ
ِمْل َعَلْيَنا إْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى اَلِّذيَن ِمن  َنا َول َتْ ُتَؤاِخْذَنا إن َنِّسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا َرَبّ
ْلَنا َما ل َطاَقَة َلَنا ِبِه َواْع���ُف َعَنّا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َأنَت َمْولَنا  ِمّ َنا َول ُتَ َقْبِلَن���ا َرَبّ

َفانُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن{ ]البقرة: ٢84 - ٢8٦[.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ملا نزلت على رسول 
���َماَواِت َوَما ِفي األْرِض َوِإْن ُتْبُدوا َما ِفي َأْنُفِسُكْم َأْو  الله # }ِللَِّه َما ِفي السَّ
ُب َمْن َيَشاُء َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء  ُتْخُفوُه ُيَحاِسْبُكْم ِبِه اللَُّه َفَيْغِفُر مِلَْن َيَشاُء َوُيَعذِّ
َقِديٌر{ اشتد ذلك على أصحاب رسول الله #، فأتوا رسول الله 
#، ثم جثوا على الركب، وقالوا: يا رسول الله! ُكلِّفنا من األعمال 
ما نُطي���ق: الصالة والصيام واجلهاد والصدقة، وقد أُنِزل عليك 
هذه اآلية وال نطيقها. فقال رس���ول الله #: »أتريدون أن تقولوا 
كما قال أه���ل الكتابني من قبلكم: س���معنا وعصينا؟ بل قولوا: 
سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك املصير«. فلما أَقرَّ بها القوم 

))) االعتصام: ))/65 - 66).
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ُسوُل ِبَا ُأنزَل ِإَلْيِه  وذلَّت بها ألس���نتهم، أنزل الله في أثرها: }آَمَن الرَّ
ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمْن  ِم���ْن َربِِّه َوامْلُْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِباللَِّه َوَمالِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُس���ِلِه ل ُنَفرِّ
ُرُسِلِه َوَقاُلوا َس���ِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك َربََّنا َوِإَلْيَك امْلَِصيُر{ فلما فعلوا ذلك 
نسخها الله فأنزل: }ل ُيَكلُِّف اللَُّه َنْفًسا ِإل ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها 

َما اْكَتَسَبْت َربََّنا ل ُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا{...«)1(.
فهذا هو احلق الذي يورث االعتدال والس���ماحة؛ إنه تعظيم 
الن���ص واملبادرة إلى العمل به امتث���اال لألمر واجتناباً للنهي وإن 

تبادر منه ما يتنافى مع هوى النفس.
وحقيقة تزكية النفس هو َحْملها على ذلك، ومجاهدتها حتى 
تصير مطمئن���ة به؛ فمن عجز عن العم���ل بذلك أو ضعف عن 
تصور أحقيَّته، فال يصح منه أن يصف املجتهدين بالتشدد والغلو 
كما يفعل أولئك الذين سلكوا مسلك التأويل الباطل للنصوص من 

أجل التخلص مما تضمنته من أحكام.
وإذا ظه���ر لنا املعيار الصحيح لتحديد مفهوم االعتدال، فال 
بد أن نبنيِّ هنا أن التط�رف قسمان؛ تطرُّف نحو الغلو، وتطرف 

نحو التمييع والتساهل املذموم.
وال ميك���ن أن يوصف س���لوك املرء باالعتدال والوس���طية 
والس���ماحة إال إذا س���لم من نوعي التطرف؛ وهو ما ينبغي أن 
يفهمه أولئك الذين يبالغون في ذم الغلو والتش���دد والتنطع، وهم 
غارقون ف���ي امليوعة والتهاون والتقصير، الذي يس���وِّغونه: إما 
مبفه����وم خاطئ للرجاء، وإما بتأويل باطل للنص، وإما باإلهمال 
وانعدام املباالة. وقد ش���اع هذا التصور مع األس���ف حتى صار 

هؤالء هم من يوصفون بالسماحة واالعتدال.
وهكذا فش���ا هذا املعيار الفاس���د في احلكم على الش���يء 
باالعتدال أو التطرف؛ فكلما تخلص املسلم من قيد شرعي كلما 
اشتد وصفه بالسماحة واالعتدال، وكلما التزم مسلم بقيد شرعي 

أو أدب مرعي كلما كان أقرب إلى التشدد والتنطع واملبالغة.
أجل! فش���ا هذا املعيار في مجتمعاتنا وطغى على إعالمنا، 
وانتق���ل من حيِّز الس���لوك والعمل إلى مج���ال الفكر والتأطير 
الفلسفي، بل السياسي أيضاً؛ وهو ما يشهد به سيل من التقارير 

والتصريحات واملواقف.
فما ذنب الس����لفي إذا اعتقد – مثاًل - حرمة االس����تماع إلى 
املوس����يقى وحلق اللحية واإلسبال واخللوة وسفر املرأة بغير محرم 
ومصافحته����ا إن كانت أجنبي����ة عنه، واعتقد مش����روعية النقاب 
مات ووجوَب خصال الفطرة العشرة،  ووجوَب غضِّ البصر عن احملرَّ
ها طباع، حتى  ونح����و ذلك من األحكام التي تضيق بها نفوس ومتجُّ

صارت في املجتمع غريبة، وأحياناً محطَّ سخرية واستهزاء؟ 

))) رواه مسلم.

إنها أح���كام يراها البعض )قش���وراً( وجزئي���ات ال ينبغي 
ه إليها إنا هو رس���ول الله # وأئمة  االهتمام بها، مع أن املوجِّ

األمة.
وقد حمل ه���ذا اإلرهاب الفكري كثيراً من )اإلس���الميني( 
على التقصير في ممارس���ة تلك األحكام؛ كوجوب احلجاب على 
املرأة، الذي تطبقه كثيرات بش���كل منحرف: فهذه حتس���ر عن 
مقدم ش���عرها، وهذه تضع مس���احيق التجميل، وهذه تتفنن في 
ارتداء اللباس اجلذاب، وكأن ش���بح تهمة التطرف يعلو رؤوسهن 

بعصاً مخيفٍة.
إذن ما ذنب السلفي إذا آمن بقول النبي #: »أعفوا اللحى«، 
وقوله: »ال تس���افر املرأة إال مع ذي محرم«، وقوله: »ما أس���فل 
من الكعبني في النار«، وقوله: »يس���تحلون املعازف«، وقوله: »إني 
ال أصافح النس���اء«؟ ما ذنبه إذا عمل بهذه النصوص وهو يوقن 
جة في أوثق  بثبوتها؛ إذ هي مروية باألس���انيد الصحيحة ومخرَّ

دواوين الرواية )صحيَحي البخاري ومسلم(.
ما ذنب���ه إذا عمل بها وهو موقن بصحة أحكامها التي تَتَابع 
عل���ى تأكيدها العلماء، ولم يُعَرف منه���م من خالف داللتها على 
اذاً في القدمي أو متأولني متعسفني في احلديث،  التحرمي إال شذَّ
يظه���ر أنهم يعانون - هم بدورهم - من الضغط واإلكراه اللذين 
يحاول���ون إخفاء وطأتهم���ا – أحياناً - بلب���وس املقاصد وفقه 

املصالح واألولويات.
وم���ن أدرك املعاني املتقدمة ُفتح له باب عظيم في فقه قول 
النبي #: »طوبى للغرباء«. قيل: »ومن الغرباء يا رس���ول الله؟« 

قال: »ناس صاحلون قليل، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم«)2(. 
وهذا حال الس���لفيني الصادقني بني عامة املسلمني، كما أنه 
حال املنهج الس���لفي بني املناهج املتَّبع���ة في فهم الدين وتطبيق 
أحكامه وممارسة آدابه؛ ال سيما تلك التي تُفَرض على املسلمني 

في زمن الغربة الثانية.
ن لدينه الق���ومي، ويهدينا  أس���أل الله - س���بحانه - أن ميكِّ
جميعاً صراطه املس���تقيم، وأن يكفينا ش���رَّ الفنت ويعصمنا من 
موبقات الزلل، وأن يجمع كلمة املس���لمني على احلق والهدى، وال 

حول وال قوة إال بالله العزيز احلكيم)3(.

))) رواه أحمد ))/177و)))( وصححه األلباني؛ انظر: السلسلة الصحيحة )1619).
)3) وفي اخلتام أنصح كل الكتاب والباحثني والصحافيني والسياسيني املهتمني مبوضوع 
السلفية أن يأتوا البيت من بابه، وأن يعتمدوا املوضوعية والنزاهة في تقييم )التوجه( 
السلفي واحلكم عليه: هل هو توجه إصالحي يخدم الدين واألمة أم فكر دخيل يفسد 
ويخرب؟ وليس من العلم وال من املوضوعية أن نحكم على السلفية من خالل تصور 

جاهل بها أو نظرية معاد لها أو إمالءات من يرى مصلحته في احلد من انتشارها.
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] العقيدة والشريعة [

من س���نن الله - تعالى - الكونية اجلارية، أن ال يدوم شيء 
على حال إال ريثما يتس���لَّط عليه انتقال، وأن ش���أن الدنيا في 
ل؛ فال يدوم  أس���بابها وتصاريفها أنها مبنية على التغيُّ���ر والتبدُّ

لها حال.
وقد لهج الناس بذكر ذلك؛ فاألدباء والش���عراء ينعون أزمان 

نة الكونية. ون بذكر هذه السُّ سعدهم، ويتعزَّ
وك����ي����ف يَ�����ِص�����حُّ ل����ألي����ام ع��ه��ٌد

وش��ي��م��ت��ه��ا ال��ت��غ��يُّ��ر وال���ف���س���اُد)1(
اص يذكِّرون الناس بذل���ك وينبهونهم أنه  والوع���اظ والُقصَّ
ر األمور،  موجب لتداُرك اإلنس���اِن أزمان اإلمكان والقدرة وتيسُّ

قبل أن تتغيُّر األحوال.
وعلماء االجتماع يبحثون أس���باب التغيُّ���ر، ويرصدون آثاره 
س���لباً وإيجاباً، واألطباء يبحثون في تغيُّ���رات األبدان أثراً ملرور 

األعوام، أو اإلصابة باألمراض.
وقد قال - تعالى -: }َلَتْرَكُبَّ َطَبًقا َعن َطَبٍق{ ]النش���قاق: 19[. 
ُضه  ومن معاني ذلك مروُره بالش���باب والكهولة والشيخوخة، وتعرُّ
للفقر والغنى والصحة واملرض... وغيرها. قال ابن عباس - رضي 

الله عنهما - في اآلية: )حاالً بعد حال()2(.
وقال بعض الس���لف: في كل عشرين س���نة حُتِدثون أمراً لم 

)*( قاٍض شرعي في محكمة جدة.
))) يتمية الدهر: ))/108).

))) صحيح البخاري: )4940).

تكونوا عليه)3(.
وق���د جعل الله - تعالى - التغيُّ���ر دلياًل على ربانيته، وامنتَّ 
ن َضْعٍف ُثَمّ َجَعَل ِمْن َبْعِد  ُه اَلِّذي َخَلَقُكم ِمّ بها على عباده، فقال: }الَلّ
ٍة َضْعًفا َوَش���ْيَبًة َيْخُلُق َما َيَش���اُء َوُهَو اْلَعِليُم  ًة ُثَمّ َجَعَل ِمْن َبْعِد ُقَوّ َضْعٍف ُقَوّ
اْلَقِديُر{ ]ال���روم: ٥4[. فجعل تغيُّر األحوال واختالفها دلياًل على 

قدرة الله - تعالى - وعلمه.
وكما يحصل التغيُّر في األشياء، واألحوال، واألخالق، فتتغيَّر 
الديان���ات واآلراء، وق�د جاء في احل�ديث: »بادروا باألعمال فتناً 

كقطع الليل املظلم؛ يصبح الرجل مؤمناً وميسي كافراً«)4(.
فالتغيُّر طبيعة احلياة، وُس���نة األشياء، وهذا ما يقرره اآلن 
دارس���وا االجتماع والسياسة؛ فكل شيء عندهم يتطور من حال 
إلى حال، مهما كان احلال األول أصلح أو أنسب، أو كان العكس 

فهذه ُسنة احلياة.
وم���ك���لِّ���ُف األي�������اِم ض���د ط��ب��اع��ه��ا 

م��ت��ط��لِّ��ٌب ف���ي امل������اِء َج�������ذوةَ ن���اِر
واملتأمل للواقع الفقهي يج���د أن تغيُّر الرأي االجتهادي في 
ل املوقف نحو أي قضية اجتهادية  ما يس���وغ فيه االجتهاد، وتبدُّ
صار ُس���بة لصاحبه، وعيباً يُنَبز ويُتَّهم به؛ مع أنه طبيعة إنسانية 
ا سئل احلكيم: كيف عرف ربه؟ قال: بنقض العزائم  أصيلة، ول�مَّ

وفتور الهمم، أو فسخ الهمم.

)3) تفسير ابن كثير: )))/98)( من قول مكحول، رحمه الله.
))) صحيح مسلم: )169( عن أبي هريرة، رضي الله عنه.

المفتي
وتفسير األحكام

د. هاين بن عبد اهلل اجلبري)*(
h a n i a g m @ g m a i l . c o m
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وفقهاء اإلس���الم العظام تغيَّرت آراؤه���م وتبدلت أقوالهم؛ 
فالش���افعي - رحمه الل���ه تعالى - كان يفتي وه���و في العراق 
بفتاوى، وملا ذهب إلى مصر أصب���ح يفتي بخالفها، وليس ذلك 
لتغيُّر البيئات واختالفها. بل لتغيُّر موقفه من القول نفس���ه؛ ألنه 

كان يقول: )ليس في حلٍّ من روى عني القدمي()1(.
واإلم���ام أحمد ملا قيل له: ما ترى في كتب الش���افعي التي 
عن���د العراقيني أحبُّ إليك، أم التي عند املصريني؟ قال: )عليك 
بالكت���ب التي وضعها مبصر؛ فإنَّه وضع هذه الكتب بالعراق، ولم 

يُحِكمها، ثم رجع إلى مصر فأحكم ذلك()2(.
وكذل���ك اإلمام أحمد - رحمه الله تعال���ى - غيَّر كثيراً من 
آرائه وفتاويه؛ ولذا يُنَقل عنه في املسألة الواحدة أكثر من رأي.

وفي مناقب اإلمام أحمد البن اجلوزي أن اإلمام أحمد قال: 
)بلغني أن إسحاق الكوسج يروي عني مسائل بخراسان، اشهدوا 

أني قد رجعت عن ذلك كله()3(.
ومن القواعد الفقهية املش���تهرة: ال يُنَكر تغيُّر األحكام بتغيُّر 
األزم���ان)4(، وابن القيم - رحمه الله تعال���ى - في كتابه )إعالم 
املوقعني( عقد فصاًل طوياًل في تغيُّر الفتوى واختالفها بحس���ب 

تغيُّر األزمنة واألمكنة واألحوال والنيات والعوائد.
ر تغيُّر الفتوى واختالف األحكام، فإن الواقع أن هذا  ومع تقرُّ
الب���اب وجلتْه طائفتان: واحدة متن���ع الفتوى أو تعيب مغيِّر رأيه 
ولو ُوِجد مقتٍض لذلك، واألخرى تُخِضع نصوص الش���رع وثوابته 

لقاعدة التغيُّر، وهو ما يفضي باالنسالخ عن الشرع.
ولذا فإننا نعرض هنا أنواع تغيُّر األحكام التي ميكن حصولها 
عند وجود س���ببه بياناً لهذه القاعدة بحسب ما أراده واضعوها، 

والله املوفق.

ر األحكام: أنواع تغيُّ

لتغيُّر األحكام ثالثة أن���واع باعتبارات، وكل نوع منها يندرج 
ِملها في ما يلي: حتته أصناف وأحوال، ُنْ

ر احلكم بالنسبة للمكلَّف في نفسه: أواًل: تغيُّ
وهذا أوسع أبواب تغيُّر احلكم، ويسميه بعض الباحثني بتغيُّر 
جاً من إطالق تغيُّر احلكم بالنظر إلى نفس املكلَّف،  الفتوى؛ حترُّ
واملراد به اختالف احلكم بحس���ب الشخص أو زمانه أو مكانه. 
وعليه يُحَمل م���ا ورد من النصوص التي تبنيِّ أفضل األعمال أو 

))) البحر احمليط للزركشي: ))/584).
))) مناقب الشافعي للبيهقي: ))/63)(، وانظر مقااًل بعنوان: خطأ القول بأن الشافعي 
www.tabsera.com:غيَّر مذهبه مراعاة للفوائد، علوي السقاف، موقع التبصرة

)3) ص 65)، وانظر تاريخ بغداد: )363/6).
))) مجلة األحكام العدلية املادة رقم 39.

أحبَّها إلى الله تعالى.
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله # )سئل: 
أي األعمال أفضل؟ قال: »إميان بالله ورس���وله«. قيل: ثم ماذا؟ 
قال: »جهاد في سبيل الله«. قيل: ثم ماذا؟ قال: »حج مبرور«()5(.
وعن أبي مس���عود - رضي الله عنه - قال: )س���ألت رسول 
الله #: أي العمل أفضل؟ قال: »الصالة على ميقاتها«. قلت: ثم 
أي؟ قال: »بر الوالدين«. قلت: ثم أي؟ قال: »اجلهاد في س���بيل 

الله«()6(.
فهذه األحاديث وأمثالها ُحِم���ل اختالف اجلواب فيها على 

اختالف حال السائلني أو السامعني)7(.
قال ابن تيمية - رحمه الله -: )والتنوع قد يكون في الوجوب 
تارة وفي االس���تحباب أخ���رى؛ فاألول مثل م���ا يجب على قوٍم 
اجلهاد، وعل���ى قوٍم الزكاة، وعلى قوٍم تعليم العلم، وهذا يقع في 

فروض األعيان وفي فروض الكفايات(.
إلى أن قال: )وأما في االستحباب فهو أبلغ؛ فإنَّ كل تنوُّع يقع في 
الوجوب، فإنه يقع مثله في املستحب ويزداد املستحب بأن كل شخص 
إنا يُس���تَحب له من األعمال التي يتق�رب بها إلى الل�ه - س���بحانه 
وتعال���ى - ما يقدر عليه ويفعله وينتفع به، واألفض�ل له من األعم�ال 
ما كان أنفع له، وهذا يتنوع تنوعاً عظيماً، فأكثر اخللق يكون املستحب 
لهم ما ليس ه���و األفضل مطلقاً؛ إذ أكثرهم ال يقدرون على األفضل 
وال يصبرون عليه إذا قدروا عليه، وقد ال ينتفعون به، بل قد يتضررون 
إذا طلب���وه مثل َمن ال ميكنه فهم العلم الدقيق إذا طلب ذلك؛ فإنه قد 
يفسد عقله ودينه، أو من ال ميكنه الصبر على مرارة الفقر وال ميكنه 
الصبر على حالوة الغنى، أو ال يقدر على دفع فتنة الوالية عن نفس���ه 

والصبر على حقوقها()8(.
كر لبعض الناس في  وق����ال أيضاً: )ومن هذا الباب: صار الذِّ
بعض األوقات خي����راً من القراءة، والق����راءة لبعضهم في بعض 
األوقات خيراً من الصالة، وأمثال ذلك؛ لكمال انتفاعه به، ال ألنه 

في جنسه أفضل()9(.
وميكنن���ا هنا أن نس���تحضر موقف اإلمام مال���ك ملا كتب له 
العمري يحض���ه على االنفراد والتعبد وت���رك العمل االجتماعي 
الذي كان يقوم به، فإنه أجابه بقوله: )إن الله - عز وجل - قس���م 
األعمال كما قسم األرزاق؛ فرب رجل ُفِتح له في الصالة ولم يفتح 
له في الصوم... ونشر العلم وتعليم�ه من أفضل أعمال البر، وقد 

)5) صحيح البخاري: )))14(، وصحيح مسلم: )118).

)6) صحيح البخاري: )574)(، وصحيح مسلم: )0)1).
)7) فتح الباري البن حجر: ))/18).

)8) مجموع الفتاوى: )119/19).

)9) مجموع الفتاوى: )4)/198).
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رضي�ت مب�ا فت�ح الل�ه لي فيه من ذل�ك، وما أظ�ن ما أنا فيه بدون 
ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كالنا على خير()1(.

وقال الشاطبي: )ويختص غير املنحتم بوجه آخر، وهو النظر 
في ما يصلح بكل مكلَّف في نفسه بحسب وقت دون وقت، وحال 
دون حال، وش���خص دون ش���خص؛ إذ النفوس ليست في قبول 
األعمال اخلاصة على وزان واحد، كما أنها في العلوم والصنائع 

كذلك()2(.
واحلاصل أن الفقية قد يؤكد أو يوجب أو يستحب فعل شيء 
ف���ي وقت لعموم الناس أو طائفة معيَّن���ة العتبارات، ثم لتغيُّرها 

بالنسبة للمكلفني أنفسهم يغيِّر ذلك.
ولذا ق����د يتأكد اجلهاد، أو الرد على أه����ل البدع، أو اإلنكار 
عل����ى العصاة، ثم يؤكِّد في حني آخر على إصالح النفس وتهذيبها 
واالهتم����ام بالذكر والتعبدات، ولو على حس����اب ما س����بق؛ ألنه 
كالطبي�����ب ينظر في ك�ل ما يُصِل����ح املكلَّفني بالنظر ملا يحيط بهم 
م����ن تفاوت ُقدَرته����م أو ظروفهم زماناً ومكاناً ومس����توى إميانهم 

وانتفاعهم.
ومن األصناف التي تدخل حتت هذا النوع من تغيُّر األحكام:
أو  الوج���وب  ش���رط  لتحق���ق  بالنظ���ر  احلك���م  ���ر  تغيُّ  
ف: فالزكاة إنا جتب على من ملك نصاباً؛  االستحباب في املكلَّ
فإذا نقص ما ميلكه بعد ذلك عن النصاب لم يجب عليه، واحلج 

يجب بشرط االستطاعة؛ فلو لم يستطع لم يجب عليه.
���ف: فالوضوء يجب  ���ر احلك���م بالنظ���ر لق���درة املكلَّ  تغيُّ
بالق���درة عليه؛ ف���إذا لم يقدر على املاء س���قط وجوب الوضوء 
ولزم التيمم، والقيام في الصالة جتب بالقدرة وتس���قط بزوالها؛ 

فيصلي قاعداً.
كف حتت ظرف مخفف  ر احلكم بالنظر لوقوع امللَّ  تغيُّ
موج���ب للتيس���ير: كاالضطرار؛ فاملضطر ينقلب احلرام في حقه 
ِه َعَلْيِه َوَقْد  ح���الالً. قال - تعالى -: }َوَما َلُكْم َأَلّ َتْأُكُلوا ِمَّا ُذِكَر اْس����ُم الَلّ
َم َعَلْيُكْم إَلّ َما اْضُطِرْرُتْ إَلْيِه َوإَنّ َكِثي����ًرا َلُّيِضُلّوَن ِبَأْهَواِئِهم  ا َح����َرّ ����َل َلُكم َمّ َفَصّ
ِبَغْيِر ِعْل����ٍم إَنّ َرَبَّك ُهَو َأْعَلُم ِباْل�ُمْعَتِدي����َن{ ]األنعام: 199[. فيكون احلرام 
بالنس���بة للمكلَّف املضطر إليه حالالً؛ فالصي���ام الواجب إذا حلق 

املكلََّف منه ضرر صار حراماً عليه.
���ر احلك���م باعتب���ار ح���ال اإلنس���ان: فالُقبْلة للصائم   تغيُّ
ص النبي # بها للشيخ  يختلف حكمها باختالف الفاعل فقد رخَّ
ونهى الش�اب عنه�ا)3(. وسئل ابن عب�اس - رضي الله عنه - عن توبة 

))) التمهيد البن عبد البر: )185/7).
))) املوافقات: ))/98).

)3) سنن أبي داود: ))/780).

ا  القاتل فقال: ال توبة له. وس����أله آخر فقال: له توبة. فلما ُسئل قال: أمَّ
األول فرأيت في عينيه إرادة القتل فمنعتُه، وأما الثاني فجاء مس����تكيناً 

فلم أقنِّطه من رحمة الله)4(.
 ومن ذلك كل باب السياس���ة الش���رعية التي يقضي بها 
الفقيه: فيقرر حكماً بالنظر حلال الناس أو فئة منهم ال باعتبار 
اختياره للرأي في كل زمان ومكان، بل في هذه الظروف واألحوال 

نفسها فحسب.
وق���د ناق�ش الع�الَّمة ابن القي�م فت����وى عمر بن اخلط�اب 
- رض���ي الله عنه - في جعل الط���الق: الثالث بفم واحد ثالث 
طلق���ات، ونقل أن املطلِّق في زمن النب���ي # وزمن خليفته أبي 
بكر، إذا جمع الثالث، ُجعلَت واحدة. قال: )إذا ُعِرف هذا، فهذه 
املسألة مما تغيَّرت الفتوى بها بحسب األزمنة ِل�َما رأته الصحابة 
من املصلحة؛ ألنهم رأوا مفس���دةَ تتب���اِع الناس في إيقاع الثالث 
ال تندف���ع إال بإمضائها عليهم، فرأوا مصلحة اإلمضاء أقوى من 

مفسدة الوقوع()5(.
ويأتي لهذا مزيد بيان.

ر األحكام بالنظر للحكم نفسه: ثانيًا: تغيُّ
ويك���ون بالنظر للحك���م ال باعتبار املكلَّف ب���ه وال باعتبار 
املجته���د، وهذا التغيُّر يحصل بنس���خ احلكم. ق���ال - تعالى -: 
َه َعَلى  ْنَها َأْو ِمْثِلَها أَلْم َتْعَلْم َأَنّ الَلّ }َما َنْنَس���ْخ ِمْن آَيٍة َأْو ُننِسَها َنْأِت ِبَخْيٍر ِمّ
ُكِلّ َش���ْيٍء َقِديٌر{ ]البقرة: 10٦[؛ فالنس���خ يغير احلكم، وهو تغيير 
راعى فيه الشارع احلكيم مصلحة املكلَّف واخليَر له. وفي القرآن 

نة من الشواهد على النسخ ما ال يخفى. والسُّ
وفي النس���خ يتغيُّر احلكم ملا هو أخف أو ملا هو أغلظ أو ملا 

يساوي احلكم املنسوخ، أو يرتفع احلكم كله إلى غير بدل.
وهذا التغيُّر تغيُّر دائم ال ارتباط له بحال املكلَّف وكما يكون 
تغيُّر احلكم بالنسخ فهو حاصل بالنسأ على قراءة }َما َنْنَسْخ ِمْن 
آَيٍة َأْو َننَس���أَها{ ]البقرة: 10٦[. قال البيضاوي: )قرأ ابن كثير وأبو 
رها من النسء. وقرئ: }نُنِسَها{؛ أي  عمرو: ننس���أها، أي: نؤخِّ

نُنْس أحداً إياها()6(.
وهذا التأخير قد يكون في النزول، وقد يكون تأخيراً للحكم 
إل���ى أواٍن مخصوص دون إلغ���اء له بالكلي���ة؛ فقد ذهب بعض 
ر  احملققني إل���ى أنَّ بعض األحكام التي قيل بنس���خها، إنا أُخِّ

العمل بها ولم تنسخ بالكلية.
قال الزركشي: )ما أُمر به لسبب ثم يزول السبب؛ كاألمر حني 

))) تفسير ابن كثير: ))/537).
)5) إعالم املوقعني: ))/))).

)6) تفسير البيضاوي: ))/145).
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الضع���ف والقلة بالصبر واملغفرة للذين يرجون لقاء الله، ونحوه من 
ع���دم إيجاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد ونحوها ثم 
نس���خه إيجاَب ذلك، وهذا ليس بنسخ في احلقيقة وإنا هو نَْسء، 
فاملنسأ هو األمر بالقتال إلى أن يقوى املسلمون، وفي حال الضعف 
يك���ون احلكم وجوب الصبر على األذى، وبهذا التحقيق تبنيَّ ضعف 
ح به كثير من املفس���رين في اآليات اآلم���رة بالتخفيف أنها  ما رجَّ
منس���وخة بآية السيف، وليس���ت كذلك؛ بل هي من املنسأ، مبعنى 
ا لعلة توجب ذلك احلكم،  أن كل أمر ورد يجب امتثال���ه في وقٍت مَّ
ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر وليس بنس���خ، إنا النسخ 

اإلزالة حتى ال يجوز امتثاله أبداً()1(.
وعليه فالنسء للحك�م عائد للنوع األول املتقدم، وإن قيل بأن املراد 

بالنسء تأخير نزول الناسخ ال تأخير احلكم وإرجاء العمل به.
واحلاصل أن النس���خ تغيير للحكم بأمر رباني وتشريع إلهي 
اقتضته حكمة الله، وهو - سبحانه - إنا شرع األحكام ملصالح 
َف  اخللق؛ ألنه الغني عن عب���اده، كما قال - تعالى -: }اآلَن َخَفّ

ُه َعنُكْم َوَعِلَم َأَنّ ِفيُكْم َضْعًفا{ ]األنفال: ٦٦[.  الَلّ
���َماِء  ���َب َوْجِهَك ِفي الَسّ وقال في نس���خ القبلة: }َق���ْد َنَرى َتَقُلّ
َفَلُنَوِلَّيَنَّك ِقْبَلًة َتْرَضاَها َفَوِلّ َوْجَهَك َشْطَر اْل�َمْسِجِد اْل�َحَراِم َوَحْيُث َما ُكنُتْم 
ُه اْل�َحُقّ ِمن  َفَوُلّوا ُوُجوَهُكْم َش���ْطَرُه َوإَنّ اَلِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَت���اَب َلَيْعَلُموَن َأَنّ

ا َيْعَمُلوَن{ ]البقرة: 144[  ُه ِبَغاِفٍل َعَمّ ِهْم َوَما الَلّ ِبّ َرّ
ر احلكم باعتبار اجتهاد املجتهد فيه: ثالثًا: تغيُّ

وهذا يتعل����ق باألحكام االجتهادية؛ إذ املنصوص عليه ال ميكن 
تغيُّره إال بالنس����ِخ، والنس����ُخ ال ميكن بعد انقضاء زمن التش����ريع 
ق النوع األول من التغيُّر لها الرتباطه  واكتمال الدين، وإن أمكن تطرُّ

باملكلَّف باعتبار تغيُّر أحواله.
واملجتهد يتغيَّر احلكم بالنس���بة الختياره وترجيحه ألسباب 

عديدة؛ فما يندرج حتت هذا النوع من أصناف هي كالتالي:
���ر احلك���م باعتبار أن���ه ُبِني على الع���رف؛ فإنه متى   تغيُّ

ر العرف، تغير ما انبنى عليه: تغيَّ
ومعلوم أن���ه )بتغير األزمان تتغير احتياج���ات الناس، وبناًء 
عل���ى هذا التغيُّر يتب���دل أيضاً العرف والع���ادة؛ وبتغير العرف 
والعادة تتغي���ر األحكام؛ بخالف األحكام املس���تندة على األدلة 
الش���رعية التي لم تُْبَ على العرف والعادة فإنها ال تتغير، مثال 
ذل���ك: جزاء قاتل العمد: القتل، فهذا احلكم الش���رعي الذي لم 
يس���تند على العرف والعادة ال يتغير بتغيُّ���ر األزمان، وأما الذي 
يتغي���ر من األحكام بتغيُّر األزمان فإن���ا هي املبنية على العرف 

))) البرهان في علوم القرآن: ))/)4).

والعادة، ومثال ذلك عند الفقهاء املتقدمني أنه إذا اش���ترى أحد 
داراً اكتفى برؤية بعض بيوتها، وعند املتأخرين ال بد من رؤية كل 
بيت منها على حدته، وهذا االختالف ناشئ عن اختالف العرف 
والعادة في أمر اإلنش���اء والبن���اء؛ فالعادة قدمياً أن تكون جميع 
البيوت متس���اوية وعلى طراز واح���د؛ فكانت رؤية بعض البيوت 
تغني عن رؤية سائرها، وأما بعد ذلك فقد جرت العادة اختالف 
البيوت في الش���كل واحلجم؛ فلزم عند البيع رؤية كل منها على 

االنفراد()2(.
���ر احلكم باعتب���ار بناء احلكم عل���ى املصلحة التي   تغيُّ

ر احلكم املبني عليها:  متى تغيرت تغيَّ
م الفقية ش���يئاً ألن مفاس���ده غالبة، أو أباحه أو  فمتى حرَّ
اس���تحبه لغلبة مصاحله ثم تغير احلال فعاًل، فإن احلكم يتغير 

تبعاً، وقد نقلنا سابقاً ما قرره ابن القيم في طالق الثالث.
وه���ذا النظر املصلحي قد يكون فردي���اً فيعود للنوع األول؛ 
كما لو افتى الفقيه بحرمة دخول ش���خص للس�وق لك�ونه يفعل 
في���ه ما ال يحل، وقد يكون عاّماً وهو ما يندرج هنا وأمثلته كثيرة 
ال حتصى، وكثيراً ما يكون ذلك س���بباً لطعن بعض املخالفني في 
ل  الفقهاء وق���د غفلوا عن أن ما بنى عليه الفقي���ه رأيه قد تبدَّ
فتبدل رأيه تبعاً لذلك. قال الشاطبي: )إنَّا وجدنا الشارع قاصداً 
ملصال���ح العباد واألح���كام العادية تدور مع���ه حيثما دار، فترى 
الشيء الواحد مُينَع في حال ال تكون فيه مصلحة، فإذا كان فيه 

مصلحة جاز()3(.
ر الترجيح لوق���وف املجتهد  ���ر احلك���م باعتب���ار تغيُّ  تغيُّ
���ح أو عاض���د أو لزي���ادة التأم���ل  عل���ى دلي���ل جدي���د، أو مرجَّ
الفقهي املقتضي لتقوية قول كان مرجوحًا في نظره، ونحو 

ذلك:
وه���ذا كثير جداً قد وقع للصحابة - رضي الله عهنهم - فمن 
بعَده���م، وقصة عمر بن اخلطاب - رض���ي الله عنه - في قضية 
التش���ريك بني اإلخوة األش���قاء واإلخوة ألم في املسألة احلمارية 
مش����هودة؛ فإنه قضى بالتشريك ثم تركه فقيل له: ما هكذا حكمت 

أوالً فقال: )تلك على ما قضينا، وهذه على ما نقضي()4(.
وق���د كتب - رضي الله عنه - إلى أبي موس���ى: )ال مينعنك 
قض���اءٌ قضيته باألمس، ثم راجعت نفس���ك في���ه اليوم َفُهديت 
لرش���دك أن تراجع فيه احلق؛ فإن الرج���وع إلى احلق خيٌر من 

))) درر احلكام شرح مجلة األحكام، علي حيدر: ))/48).
)3) املوافقات: ))/305).

))) سنن البيهقي )0/10)1(، باب من اجتهد ثم تغيَّر اجتهاده.
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التمادي في الباطل()1(.
ها  نة ملوج���ب يخصُّ ���ر ف���ي احلكم ف���ي املس���ألة املعيَّ  تغيُّ
كجري���ان العمل - مثاًل - أو دفع ملفس���دة حتصل عند األخذ 

بالقول اآلخر: قال في مراقي السعود:
ع��م��ٌل ج����رى  إن  ال��ض��ع��ي��ف  م  وق�����دِّ

ب����ه م����ن أج�����ل س���ب���ب ق����د ات��ص��ل
ومثال ذلك: النكاح بدون ولي عقد فاس���د على الصحيح من 
أقوال الفقهاء، ومع ذلك قال الش���اطبي: )فمن واَقع منهياً عنه 
فق�د يك�ون في ما يترتب علي�ه م�ن األحك�ام زائداً على ما ينبغي 
بحكم التبعيَّة، أو مؤدياً إلى أمر أش���د عليه من مقتضى النهي، 
فيتَرك وما فعل من ذلك، أو نيز ما وقع من الفس���اد على وجه 
يلي���ق بالعدل نظراً إلى أن ذل���ك... وإن كان مرجوحاً فهو راجح 
بالنس���بة إلى إبقاء احلالة على ما وقعت عليه؛ ألن ذلك أَْولَى من 
إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أش���د من مقتضى النهي... 
فالنكاح املختلَف فيه قد يُراَعى فيه اخلالف فال تقع فيه الُفرقة 

إذا ُعِثر عليه بعد الدخول()2(.
ويقول الس���بكي: )إذا قصد املفتي األخ���ذ بالقول املرجوح 

مصلحة دينيَّة جاز()3(.
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: )املسألة اخلالفية إذا وقعت 
فيها الضرورة... ج���از للمفتي أن يأخذ بالقول اآلخر من أقوال 

أهل العلم الذي فيه الرخصة()4(.
وقد قال ابن تيمية - رحمه الله -: )إذا فعل املفضوَل عنده 
ملصلح���ة املوافقة والتأليف التي ه���ي راجحة على مصلحة تلك 

الفضيلة كان جائزاً حسناً()5(.
وقد سبق لنا أن نقلنا قول الشيخ محمد بن عثيمني في جواز 
اإلفتاء باملرجوح لدفع مفسدة أو حتقيق مصلحة؛ وذلك مشروط 

بعدم مخالفة نص شرعي)6(.

إن احلكمة البالغة التي اقتضت هذا التغيُّر هي أن الش���رع جاء 

ر األحكام: املقصود من تغيُّ

مبصالح العب���اد؛ ولذا قال ابن القيم: )فص���ل في تغيُّر الفتوى 
واختالفه���ا. هذا فصل عظيم النفع جداً وقع بس���بب اجلهل به 
غلط عظيم على الش���ريعة؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها على 
احلكم ومصالح العباد في املعاش واملعاد، وهي عدل كلها ورحمة 

))) سنن الدار قطني: ))/06)(، باب: كتاب عمر إلى أبي موسى األشعري.
))) املوافقات: ))/03)).

)3) الفوائد املدنية، ص 36).
))) فتاوى ورسائل: )))/)7)).
)5) مجموع الفتاوى: )4)/195).

)6) في مقالنا )تيسير الفتوى ضوابط وصور عملية( املنشور في مجلة البيان.

كلها ومصالح كلها()7(.
وهذا من أوجه بيان صالحية اإلسالم لكل زمان ومكان؛ فأحوال 
العالم وعاداتهم ومصاحلهم ال تدوم على وتيرة واحدة؛ ولهذا تتبدل 
الش���رائع وتتفاوت، وكان ختام الشرائع شريعة اإلسالم التي قعَّدت 

قواطع ال ميكن اختالفها إال بالنظر لظرف يخص أفرادها فقط.
لها تبعاً للظروف،  وأبقت جزئيات ميكن تفاوتها وتغيُّرها وتبدُّ
وهي مع خضوعها للتفاوت إال أنها مع تفاوتها في كل حال ترجع 
إلى أصل ش���رعي يُحَكم به عليها ويجته���د الفقيه في إحلاقها 
بأنسب األصول الشرعية. فمعنى التغيُّر انتقال الفرع عن األصل 

الذي حكم به عليه إلى أصل شرعي آخر.
وكذلك ف���إن النوايا واإلرادات واألح���وال تختلف فيختلف 
احلكم عليها. قال الش���اطبي: )االقتضاء التبعي هو الواقع على 
احملل مع اعتبار التواب���ع واإلضافات: كاحلكم بإباحة النكاح ملن 
ال إرب له في النس���اء، ووجوبه على من خش���ي العنت، وكراهية 
الصي���د ملن قصد فيه اللهو، وكراهية الصالة ملن حضره الطعام 

أو ملن يدافعه األخبثان()8(.
 ولذل���ك كان من أهم م���ا يُطلَب من املفت���ي علمه بواقعه 
وإدراكه ألبعاده؛ ليحقق مقصد التشريع في فتواه، ويلحق الصورة 

املعروضة بالقاعدة الشرعية بأكمل وجه.
وبه���ذا التغيُّر يواكب الفقه تغيُّ���ر املجتمع في أعرافه، وفي 
اختالف أحوال املصالح واملفاس���د والظ���روف، كما أنه يواكب 
النحو الذهني والق���درة االجتهادية واآللة الفقهية لدى املجتهد، 

وكل ذلك يصب في مراعاة مصالح اخللق التي جاء الشرع بها.
واحلقيقة أن من الناس م���ن يطعن في الفقيه إذا غيَّر رأيه 
بأنه لم يبِنه في األصل على ملحظ مناس���ب، ومنهم من ينس���به 

للخضوع للواقع.
وكالهم���ا فيه ظلم للفقيه الذي يبذل جهده لالس���تجابة للواقع 
وظروفه بحسب القواعد واألصول الشرعية حسبما يفهمه من الشرع، 

ومتى استجاب للظروف وطبَّق عليها قواعد الشرع فهو الفقيه.
ول���ذا قال # في م���ن لم يُراِع ح���ال املريض عند حصول 
اجلنابة به فأمره بالغسل فمات: »قتلوه، قتلهم الله، أال سألوا إذا 

لم يعلموا؛ إنا شفاء العي السؤال«)9(.
دلي���ل على أن من لم يس���تجب للواقع والظروف بحس���ب 
القواع���د واألصول، ويعرف أحوال املس���تفتني، فهو جاهل ليس 

بفقيه، والله املستعان.

)7) إعالم املوقعني: ))/)).
)8) املوافقات: ))/5)).

)9) سنن أبي داود: )336( بسند صحيح عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما.
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] السياسة الشرعية [

مما متيزت به جهود الفقهاء في عصور اإلس���الم األولى 
مواجهُة املستجدات االجتماعية وغيرها باحللول املناسبة التي 

متيزت بأمرين: 
األول: واقعية هذه احللول وقدرتها على حتقيق املراد على 

أفضل الوجوه وأحسنها.
الثاني: انبثاق هذه احللول من نصوص الشريعة وقواعدها 

وعدم اخلروج عليها أو مخالفتها. 
وتَُعدُّ والية املظالم من تلك احللول التي واجه بها الفقهاء 
احل���االت التي يكون فيها املعتدي أعلى ش���أناً وأقوى يداً من 
املعت���دى عليه، وهذا يك���ون في أوضح ص���وره عندما يكون 
املعتدي من أصحاب الس���لطان أو الوجاهة )احلسب والنسب 
والث���راء(، ويك���ون املعتدى عليه من عامة الن���اس، وفي هذه 
احلالة قد يعجز القاضي العادي عن إنصاف املظلوم )الطرف 
الضعيف( من الظالم )الطرف األقوى( وأَْخذ احلق منه، وهذا 
يكثر عندما يضعف اإلميان في القلوب ويقل اخلير في الناس.
وق���د كان عمر بن اخلطاب - رضي الله تعالى عنه - من 
وا رعيتهم على التظلُّم من الوالة الظاملني  اخللف���اء الذين حضُّ

الذي���ن مينعون الناس حقوَقهم أو يعاقبونهم بالظلم. قال عمر 
- رض���ي الله تعالى عنه -: »إني - والله - ما أُرس���ل عمالي 
إليكم ليضربوا أبش���اركم، وال ليأخذوا أموالكم، ولكن أُرِسلهم 
إليكم ليعلِّموكم دينكم وس���نَّتكم؛ فمن ُفِعَل به شيء سوى ذلك 
؛ فوالذي نفسي بيده إذاً ألقصنِّه منه، فوثب عمرو  َفلْيرفعه إليَّ
اب���ن العاص، فقال: يا أمير املؤمنني! أَو رأيت أن كان رجل من 
املسلمني على رعية فأدَّب بعض رعيته أئنك ملقتصه منه؟ قال: 
إي، والذي نفس عمر بيده إذاً ألقصنه منه، وقد رأيت رس���ول 
الله # يقص من نفس���ه: أال ال تضربوا املس���لمني فتذلوهم، 
�روهم،  �روه���م فتفتن�وهم، وال متنعوهم حقوقهم فتكفِّ وال جتمِّ
وال تُنزلوهم الغي�اض فتضيع�وه���م«)1(، فهذا توجي�ه اخلليفة 
الراش���د عمر - رضي الله تعالى عنه - القائم على النصوص 
الش���رعية والس���وابق التاريخية في وجوب العدل واإلنصاف 

وَمنْع الظلم في جميع الصور واألحوال.

رقم  الديات،  كتاب  داود  وأبو   ،(73 رقم  العشرة،  مسند  مسنده  في  أحمد  أخرجه   (((
3933، جتمروهم: جتمير اجليش جمعهم في الثغور وحبسهم عن العود إِلى أَهليهم، 
ن منهم  قوا فيها فتمكَّ ؛ أَلنهم إِذا نَزلُوها تفرَّ الغياض: جمع َغْيضة وهي الشجر املُلَْتفُّ

. العدوُّ

والية

الشريف ش��اك��ر  ب��ن  حم��م��د 
alsharif@albayan.co.uk

المظالم
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املظالم في التاريخ:

لم تكن املظالم في أول أمرها والية من الواليات السلطانية، 
وإنا كانت مس���لكاً وعماًل يقوم به وليُّ األمر أو املتنفذون في 
املجتمع، وقد تطور األمر من مس���لك يقوم به ولي األمر إلى 
تأسيس والية شرعية ومؤسس���ة نظامية يشرف عليها أمير 
ة شخصية بحسب همة املتولي ونشاطه،  املؤمنني ولم تعد همَّ

ُعِرَفت باسم والية املظالم.
وأول ما نقابله من املظال���م هو ما ُعِرف بحلف الفضول 
قبل اإلس���الم؛ حيث تعاق���د املتحالفون عل���ى أن يكونوا يداً 
للمظلوم عل���ى الظالم َحتَّى يَُؤدِّي ِإلَيِْه حقه وس���بب ذلك أن 
ة بس���لعة لَ���ُه َفَباَعَها من الَْعاِص  رجاًل من بني زبيد قدم َمكَّ
ه منه بعدما َطاَف  ابن َواِئ���ل فظلمه ثمنَها ولم ميكنه أخذ حقِّ
ار، وُجَمح َوَسْهم، ومخزوم، َفَسَألَُهْم أن  ِفي األحالف: عبد الدَّ
يعينوه على الَْع���اِص بن َواِئل فزجروه وجتهموه َوأَبُو أَن يغلبوه 
ا نظر ِإلَى س���لَْعته قد حيل دونَها رقي على  على الَْعاِص. َفلَمَّ
ْمس وقريش ِفي أنديتها فصاح  جبل أبي قبيس ِعنْد ُطلُوع الشَّ
ِبَأْعلَى َصوته وأنش���د شعراً يس���تعدي فيه على العاص َفَقاَل 
الزبير بن عبد امْلطلب: إن َهَذا األمر َما يَنَْبِغي لنا أن نس���ك 
َعنُه َفَطاَف ِفي بني َهاش���م وزهرة وأسد وتيم َفاْجتمُعوا ِفي 
َدار عب���د الله بن جدَعان وحتالفوا على رد املظالم مبكة، وأن 
ال يُظلَ���م أحد إال منعوه وأخذوا للمظلوم حقه، ثمَّ نهضوا ِإلَى 
الَْعاِص بن َواِئل فنزعوا س���لَْعة الزبيِديِّ ودفعوها ِإلَيِْه، َفَقالَت 
ُقَريْش: ِإنَّه قد دخل َهُؤاَلِء ِفي فضل من اأْلَمر َفس���مي حلَف 
الفضول، وقد شهد رسول الله # هذا احللف في اجلاهلية، 
وقال عنه #: »َشِهْدُت ِحلْفاً ِفي َداِر ابِْن ُجْدَعاَن: بَِني َهاِشٍم، 
ْساَلِم أَلََجبُْت، َوَما  َوَزْهَرةَ، َوتَيٍْم، َوأَنَا ِفيِهْم، َولَْو ُدِعيُت ِبِه ِفي اإْلِ
أُِح���بُّ أَْن أَِخي�َس ِبِه َوِإنَّ ِلي ُحْمَر النََّعِم« َقاَل: َوَكاَن ُمَحالََفتُُهْم 
َعلَى اأْلَْمِر ِبامْلَْعُروِف، َوالنَّْه���ي َعِن امْلُنَْكِر، َوأَْن اَل يََدُعوا أِلََحٍد 
َي ِحلَْف الُْفُضوِل«)1(،  ِعنَْد أََحٍد َفْضاًل ِإالَّ أََخُذوهُ، َوِبَذِلَك ُس���مِّ
وقد عدَّ أهل العلم بعض األحداث التي حدثت زمن الرس���ول 
# من باب املظالم كقضائه في الشرب الذي كان بني الزبير 
وأحد األنصار، لكن املظالم لم تكن في ذلك الوقت والية، وكان 
األم���ر على ذلك زمن خالفة الراش���دين. قال املاوردي: »ولم 
ينت���دب للمظالم من اخللفاء األربع���ة أحد؛ ألنهم في الصدر 

))) شرح مشكل اآلثار للطحاوي: 1/15)).

األول مع ظه���ور الدين عليهم بني من يق���وده التناصف إلى 
احلق، أو يزج���ره الوعظ عن الظلم، وإن���ا كانت املنازعات 
جتري بينهم في أمور مش���تبهة يوضحها حك���م القضاء«)2(. 
قال املاوردي: »احتاج عل���ي - رضي الله عنه - حني تأخرت 
إمامته واختلط الن���اس فيها، وجتوزوا إلى فضل صرامة في 
السياس���ة، وزيادة تيقظ في الوص���ول إلى غوامض األحكام، 
فكان أول من س���لك هذه الطريقة واس���تقل بها، ولم يخرج 
فيها إلى نظر املظالم احملض الس���تغنائه عنه«. ثم قال: »ثم 
انتش���ر األمر بعده حتى جتاهر الناس بالظلم والتغالب، ولم 
يكفهم زواجر العظة عن التمانع والتجاذب، فاحتاجوا في ردع 
املتغلبني وإنصاف املغلوبني إل���ى نظر املظالم الذي ميتزج به 
قوة الس���لطنة بنََصف القضاء، فكان أوُل من أفرد للظالمات 
يوم���اً يتصفح فيه قصص املتظلِّمني من غير مباش���رة للنظر 
عبَد املل���ك بَن مروان... ثم زاد من ج���ور الوالة وظلم العتاة 
ه���م عنه إال أقوى األيدي وأنفذ األوامر، فكان عمر  ما لم يكفُّ
ابن عبد العزيز - رحمه الله - أول من ندب نفسه للنظر في 
ها وراعى الس���نن العادل���ة وأعادها، وردَّ مظالم  املظالم، فردَّ
بن���ي أمية على أهله���ا ثم جلس لها من خلف���اء بني العباس 
جماعة فكان أول من جلس املهدي ثم الهادي ثم الرش���يد، ثم 
املأمون، فآخر من جلس لها املهتدي حتى عادت األمالك إلى 
ها والية سلطانية فلم أقف على  مستحقيها«)3(، وأما زمُن عدِّ
نص محدد في ذلك لكن هناك إش���ارة واضحة تدل على أن 
تلك الوالية السلطانية كانت معروفة سنة 136ه� كما جاء في 

املنتظم في تاريخ امللوك واألمم)4(.
والية املظالم: 

هي والية تُعنَى بإقامة العدل وردِّ املظالم على أصحابها فهي 
والية قضائية في الذروة من واليات القضاء بحس���ب ما تقضي 

فيه وبحسب من تقضي عليه وتفصل بينهم.
ف املاوردي ما تقوم به هذه الوالية بقوله: »ونََظر  وقد عرَّ
املظالم ه���و َقْود املتظامل���ني إلى التناص���ف بالرهبة وزجر 
املتنازع���ني عن التجاحد بالهيب���ة«)5(، ويتبني من التعريف أن 

والية املظالم تفصل في أمرين:

))) األحكام السلطانية: ص 81.
)3) األحكام السلطانية: ص81 - )8.

))) املنتظم: 3340/7 - 341.
)5) األحكام السلطانية: ص 81.
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عي أحد على آخ���ر أنه ظلمه ويريد   1 - التظ��امل: حيث يدَّ
حقه منه: ودور وال���ي املظالم أن ينصف أحدهما من اآلخر، فإذا 
كان املتظامل���ان في رتبة واحدة كان القضاء العادي كفياًل بإنصاف 
أحدهما من اآلخر. أما إذا كان أحد الطرفني أعلى ش���أناً وأقوى 
ي���داً من اآلخر؛ كأن يكون من ال���والة - مثاًل - واآلخر من العامة 

احتيج لوالية املظالم فيها لقوة والي املظالم ورهبته.
2 - التن��ازع: حيث يثور النزاع ويجحد املتنازعان أو أحدهما 
ما لآلخر: فبالرهبة يقود وال���ي املظالم املتظاملني إلى التناصف، 

وبالهيبة يزجر املتنازعني عن التجاحد.
لطنة  قال ابن خلدون: »وهي وظيفة ممتزجة من س���طوة السَّ
الم من  ونََصَفة القضاء وحتتاج إلى علوِّ يٍد وعظيِم رهبٍة تقمع الظَّ
ي وكأنَّه مُيِضي ما عجز القضاة أو غيرهم  اخلصمني وتزجر املتعدِّ

عن إمضائه«)1(.
شروط والي املظالم: 

مل���ا كان ُجلُّ عمل وال���ي املظالم النظَر في أعم���ال الوالة ورجال 
الدولة؛  حيث يتترس���ون أو يتحصنون خلف مراكزهم، وحتى يقوم 
والي املظال���م مبا هو مرجوٌّ منه على الوج���ه الالئق احتاج والي 
له للقيام بذلك، وهي صفات  املظالم أن يكون ذا صفات خاصة تؤهِّ
القاض���ي وزيادة؛ وذلك راجع لطبيعة الوالي���ة وقد بيَّنها املاوردي 
بقوله: » فكان من ش���روط الناظر فيها أن يكون جليَل القدر، نافَذ 
األمر، عظيَم الهيبة، ظاهَر العف���ة، قليَل الطمع، كثيَر الورع؛ ألنه 
يحتاج في نظره إلى س���طوة احُلماة وثب���ت القضاة، فيحتاج إلى 
اجلمع بني صفات الفريق���ني، وأن يكون بجاللة القدر نافذ األمر 

في اجلهتني«)2(.

فعندما جتاهر الناس بالظلم والتغالب، ولم يكفهم زواجر العظة 
عن التمانع والتجاذب، فاحتاجوا في ردع املتغلبني وإنصاف املغلوبني 

إلى نظر املظالم الذي ميتزج به قوة السلطنة بنََصفة القضاء.
ويغل���ب على عمل والي املظالم النظُر في أعمال الوالة ورجال 
الدول���ة في تعاملهم مع عامة الناس؛ ألنهم الطرف األقوى، وليس 
هذا قاصراً على الظالمات الش���خصية التي تكون من الوالي إزاء 
أح���د الرعية، ولكن أيض���اً إذا جتاوز الوالي األح���كام واألنظمة 
املرعي���ة وانتقل إلى بدل منها بغير مس���وِّغ مقبول؛ فإن على والي 
َفه؛ بحيث ال يترتب عليه أثر؛  ه عن ذلك ويبطل تصرُّ املظالم أن يردَّ
وذلك أن األمير أو الوالي ليس مطلَق التصرف في ما يأتي ويذر، 

))) تاريخ ابن خلدون: )/76).
))) األحكام السلطانية: ص 81.

بل عليه أن يتقيد بأحكام الشريعة ويخضع لها.  
تكوين مجلس والي املظالم: 

نظراً لطبيعة الدور الذي يق���وم به والي املظالم 
فإنه يحت���اج لفريق عمل حتى ينجز عمله على الوجه 
األكم���ل، وقد بنيَّ املاوردي هذا الفريق وَدْور كل واحد 
فيه، فقال: »ويس���تكمل ]والي املظالم[ مجلس نظره 
بحضور خمس���ة أصناف ال يستغني عنهم وال ينتظم 

نظره إال بهم:
أحدهم: احلماة واألع���وان جلذب القوي وتقومي 
اجلريء، وقد يكون من تطبي���ق ذلك أن تكون هناك 

وحدة من الشرطة تابعة لوالي املظالم تبعية كلِّية.
والصن���ف الثان���ي: القضاة واحلكام الس���تعالم 
م���ا يثبت عندهم من احلق���وق ومعرفة ما يجري في 

مجالسهم بني اخلصوم. 
والصنف الثالث: الفقهاء ليرجع إليهم في ما أشكل 

ويسألهم عما اشتبه وأعضل.
والصنف الراب���ع: الكتَّاب ليثبت���وا ما جرى بني 

اخلصوم، وما توجب لهم أو عليهم من احلقوق.
والصنف اخلامس: الش����هود ليُشهَدهم على ما أوجبه 
من حق وأمضاه من حكم، فإذا استُكِمل مجلس املظالم مبن 

ذكرنا من األصناف اخلمسة شرع حينئٍذ في نظرها«)3(.
وينظر والي املظالم ف���ي ما يتعلق بالوالة ورجال 

الدولة في ما يلي:
 1 - ف���ي تعدي ال���والة على الرعي���ة وأَْخذهم 
بالعسف في الس���يرة، فيكون لسيرة الوالة متصفحاً 
عن أحوالهم مستكش���فاً ليقويهم إن أنصفوا، ويكفهم 
إن عس���فوا، ويس���تبدل بهم إن لم ينصفوا، فهذا من 
ل���وازم النظر في املظالم ال���ذي ال يقف على ظالمة 
متظلِّ���م؛ إذ ذلك من طبيعة عمله؛ فهو مبنزلة الرقيب 
الذي يتابع ويرصد التصرفات، وله صالحية التصرف 

في إحقاق احلق وإبطال الباطل  
ا تولى يوس���ف بن يعقوب سنة 277ه� املظالم  لَ�مَّ
ببغداد »نودي في الناس: م���ن كانت له مظلمة - ولو 
عن���د األمير الناصر لدين الله املوفق ]وهو أخ اخلليفة 
املعتم���د وكان ولياً للعه���د[، أو عند أحد من الناس - 

)3) األحكام السلطانية: ص 83 - 84.
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َفلْيحضر، وسار ]يوس���ف بن يعقوب[ في الناس سيرة حسنة، 
وأظهر صرامة لم يَُر مثلها«)1(.

ي الوالة على الرعية هو سياس���تهم  ولعل من مظاهر تعدِّ
مبجرد الرأي أو االجتهاد الش���خصي من غير رجوع لألحكام 
واألنظمة املعتم���دة من ِقَبل دولة اإلس���الم أو باملخالفة لها، 
ويكون دور والي���ة املظالم في هذه احل���ال هو احلفاظ على 
تقيد الدولة باألحكام الشرعية وبالنظام املعتمد، وهو ما يعني 
خضوع س���ائر التصرفات والنش���اطات لألفراد واجلماعات 

لألحكام الشرعية والنظم املرعية.
2 - في جور العمال في م���ا يَْجبُونه من األموال: فيُرَجع 
فيه إل���ى القوانني العادلة في دواوي���ن األئمة فيحمل الناس 
عليها، ويأخذ العمال بها وينظر في ما اس���تزادوه، فإن رفعوه 
ه، وإن أخذوه ألنفسهم استرجعه ألربابه،  إلى بيت املال أمر بردِّ

وعاقب العمال خليانتهم
3 - في كتَّاب الدواوين؛ ألنهم أمناء املس���لمني على ثبوت 
أموالهم في ما يس���توفونه له ويوفونه منه: فيتصفح أحوالهم 
في ما ُوِكل إليهم، من زيادة أو نقصان، وهذه األقس���ام الثالثة 

ال يحتاج والي املظالم في تصفحها إلى تظلُّم متظلِّم.
4 - تظلُّم املس���ترَزقة )املوظفني( م���ن نقص أرزاقهم، أو 
ره���ا عنهم وإجحاف النظر بهم، فيرج���ع إلى ديوانه في  تأخُّ
ف���رض العطاء العادل فيجريهم عليه، وينظر في ما نُقُصوه أو 
ُمِنعوه من َقبْل؛ فإن أخذه والة أمورهم استرجعه منهم، وإن لم 

يأخذوه قضاه من بيت املال.
5 - ف���ي ما اغتصبه الوالة أو أقاربهم من أربابه: فمتى ما 
ه عليهم، حتى وإن ل���م يطالب به أصحابه، »ورد  عل���م بذلك ردَّ
رجل من َهراة فرفع قصته إلى عبد الله بن طاهر ]وكان أميراً[. 
فلم���ا َقِدم بني يديه قال: من خصُم���ك؟ قال: األمير أيَّده الله. 
؟ قال: ضيعٌة لي بهراة غصبنيها والد  عي عليَّ قال: ما الذي تدَّ
األمير، وه���ي الي�وم في يده. قال: ألك بيِّن���ة؟ قال: إنا تقام 
البين�ة بع�د احلك�ومة إلى القاض����ي؛ فإن رأى األمي�ر - أيَّده 
الله - أن يحملني وإياه على حكم اإلسالم. قال: فدعا عبد الله 
ِع. قال:  اب���ن طاهر بالقاضي نصر بن زي���اد، ثم قال للرجل: ادَّ
فادَّعى الرجل مرة بعد أخ���رى. فلم يلتفت إليه نصر بن زياد، 
ولم يسمع دعواه. فعلم األمير أنه قد امتنع عن استماع الدعوى 
حت���ى يجلس اخلصم مع املدع�ي، فق�ام عبد الله بن طاهر من 

))) البداية والنهاية البن كثير: ))/67.
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عي:  مجلس���ه حتى جلس مع خصمه بني يديه، فقال نصر للمدَّ
ع. فق���ال: أدَّعي - أيَّد الله القاض���ي - أن ضيعة لي بَهراة  ادَّ
وذكرها بحدوده���ا وحقوقها، هي لي في يدي األمير، فقال له 
األمير عبد الله بن طاهر: أيها الرجل، قد غيَّرت الدعوى إنا 
عي���ت أوالً على أبي. فقال الرجل: لم أش���ته أن أفضح والد  ادَّ
األمير في مجلس احلكم، أدَّعي أن والد األمير قد كان غصبني 
عليها، وإنها اليوم في يد األمير، فسأل نصر بن زياد عبد الله 
اب���ن طاهر عن دعواه فأنكره، فالتف���ت إلى الرجل فقال: ألك 
بين���ة؟ قال: ال، قال: فما الذي تري���ده؟ قال: ميني األمير بالله 
الذي ال إله إال هو. ق���ال: فقام األمير إلى مكانه وأمر الكاتب 

ليكتب إلى َهراة بردِّ الضيعة عليه«)2(.
6 - ف���ي تنفيذ ما وقف القضاة من أحكامها لضعفهم عن 
زه وقوة يده، أو لعلوِّ  إنفاذها، وعجزهم عن احملكوم عليه؛ لتعزُّ
قدره وِعَظم خطره، فيكون ناظر املظالم أقوى يداً وأنفذ أمراً، 
ذ احلكَم على من توجه إليه بانتزاع ما في يده، أو بإلزامه  فينفِّ

اخلروج مما في ذمته.
7 - في ما عجز عنه الناظرون من احلس���بة في املصالح 
العامة: كاملجاهرة مبنكر ضعف عن دفعه، والتعدي في طريق 
ه، فيأخذهم  عجز عن منعه، والتحيُّف في حق لم يقدر على ردِّ

بحق الله - تعالى - في جميعه، ويأمر بحملهم على موجبه.
يتب���ني من ذلك أن والية املظالم واليُة قضاء هدفها إقامة 
تها وقدرتها  العدل وإشاعته وكفُّ الظلم ومحاربته، وتستمد قوَّ
عل���ى حتقيق الهدف منها من متوليه���ا؛ وهو أمير املؤمنني أو 
نائبُه أو م���ن يفوِّضه في القيام بذلك، وعندما تعود مثل هذه 
الوالي���ات ملزاول���ة أعمالها على الوصف املذك���ور يعم العدل 

ويرتفع الظلم ويسود األمن والسالم مجتمعنا املسلم.

))) املنتظم في تاريخ امللوك واألمم: ))/47) - 48)، ومختصر تاريخ دمشق: )/6)).
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] الغرب: قراءة عقدية [

لها  ل ترجمة ملعاني القرآن سجَّ يرى بعض املؤرخني أن أوَّ
التاريخ هي ما كان في أثناء الهجرة إلى احلبشة عندما قرأ 
جعفر بن أبي طالب – رضي الله عنه – على النجاشي آيات 
من س���ورة مرمي ثم تُرجَمت له. ويذكر اإلمام السرخسي في 
»املبسوط« »أن الفرس كتبوا إلى سلمان ]الفارسي[ – رضي 
الله عنه – أن يكتب لهم الفاحتة بالفارس���ية فكانوا يقرؤون 
ذلك في الصالة حتى النت ألس���نتهم للعربية« )1(. لكنَّ هذا 
اخلبر »مجهول األصل ال يُعَرف له س���ند« كما ذكر الزرقاني 

في »مناهل العرفان«، )2( فال يعوَّل عليه.
ومن بواكير الترجمات في تاريخ اإلس���الم ترجمة ُسريانية 
قام به���ا بعض النصارى في زمن احلجاج بن يوس���ف. وكذلك 
ترجمة فارسية ملعاني القرآن قام بها موسى بن سيَّار في مستهلِّ 
القرن الثالث الهجري. كما يش���ير »ت. و. أرنولد« إلى احتمال 
وج����ود ترجم�ة صيني�ة عتيقة )3(. غير أننا ال نلك ما يثبت أو 
ينفي هذه اإلشارات. وأودُّ االقتصار في هذا املقال على عرض 
راً. فاً ومحذِّ الترجمات األوروبية التي قام بها غير املسلمني معرِّ
أما أول ترجمة ملع�اني الق�رآن إل�ى لغ�ة أوروبي�ة فتلك التي 
قام به�ا »روبيرتوس ريتنسيس« عام 1143م. وقد كانت ترجمة 

Qadhi، Y. An Introduction to the Sc )*) هذا البحث مختصر من كتاب: -
ences of the Qur’aan (Birmingham، UK: Al-Hidaayah Pu -

.(lishing and Distribution، 1999
الدراسات  مركز  في  يعمل   - األديان  دراسة  في  متخصص  سعودي  باحث   )**(

والبحوث التابع ملجلة البيان.
 ))) السرخسي. املبسوط، ج )، ص 35 )وفق ترقيم املكتبة الشاملة – اإلصدار الثاني(.
املكتبة  ترقيم  )وفق   115 ص   ،( ج  القرآن،  علوم  في  العرفان  مناهل  الزرقاني،   (((  

الشاملة – اإلصدار الثاني(.
 ) ( World Bibliography of the Translations of the Meaning of 

the Qur’an، quoted in Qadhi، Y. An Introduction to the Sc -
ences of the Qur’aan (Birmingham، UK: Al-Hidaayah Pu -
lishing and Distribution، 1999(، p.  55- 56.

إل���ى اللغة الرومية )الالتيني���ة( بتكليف من رئيس دير »كلوني« 
»بط���رس املبج���ل«. وكان الهدف منها النَّيل من اإلس���الم؛ إذ 
كانت هذه احلقبة تش���هد حروباً صليبية طاحنة. وفي منتصف 
القرن الثالث عشر امليالدي طلب »الفونس العاشر« من شخص 
يدع���ى »أبراهام الطليطلي« أن يترجم له أجزاء من القرآن إلى 

اإلسبانية فترجم له سبعني سورة )4(.
أم���ا أول ترجمة إلى اإلنليزية فظه���رت عام 1515م، 
وهي ترجم���ة جزئية ال تتجاوز إحدى وس���تني صفحة، كما 
أنه���ا مجهولة ال يُعَرف من قام بها وال من نش���رها. إال أنها 
تُس���تَهلُّ بعبارٍة تُنْبئ عن مقصود صاحبه���ا؛ إذ تقول: »هذا 
مبتدأُ رس���الٍة وجيزة حول الشريعة التركية املسماة بالقرآن. 
 Machamet the كما أنها تتحدث عن »َمحاِمت« الس���احر

Nygromancer)5(  ]يعني محمداً #[« ) (.
أم���ا أول ترجمة مكتملة إلى اللغ���ة اإلنليزية فقام بها 
»اإلس���كندر روس« عام 49 1م، وهي ترجمة كثيرة األغالط 
ترجمها عن النس���خة الفرنسية التي كان قد أعدها القنصل 
الفرنس���ي في مصر »أندريه دو رييه« 47 1م. وقدم »روس« 
لترجمت���ه بقوله »ها أنذا أقدمه لك ]يعني القرآن[ ولم أبذل 
في ذلك جهداً س���وى ترجمته عن الفرنسية. وال أرتاب في 
قم  أن هذا ]القرآن[ الذي هو ُس���مٌّ جلزء كبير من أُوِلي السُّ
ف���ي العالم ]يعني املس���لمني[ قد يكون ترياق���اً يثبت صحة 

 ) ( An Introduction to the Sciences of the Qur’aan، p.  57.
nekro- اليونانية necromancer من  للكلمة اإلجنليزية  القدمية  التهجئة   )5) هذه 
األموات«  مع  التواصل  طريق  عن  باملستقبل  »املتنبئ  حرفياً:  وتعني   manteia

ويقال: »ممارس السحر األسود«.
 )6( Ibid.
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النصراني���ة« )1(. ولعل هذا البائ���س لم يقرأ قوله - تعالى - 
واصفاً كتابه: }ُقْل ُهَو ِلَلِّذيَن آَمُنوا ُهًدى َوِشَفاٌء َواَلِّذيَن ل ُيْؤِمُنوَن ِفي 
َكاٍن َبِعيٍد{ ]فصلت:  آَذاِنِه���ْم َوْقٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى ُأْوَلِئَك ُيَناَدْوَن ِمن َمّ
44[. وقد ش���هد على جهل هذا املتعال���ِم الصليبُي املعروف 
»صموئي���ل زومير« قائاًل: »كان عدمي الفقه للعربية، ولم يكن 
قني، فجاءت ترجمته باِلغًة في العجز  من علماء فرنسا احملقِّ

مبلََغه« )2(.
وفي ع���ام 98 1م ق���ام األب الكاثوليك���ي »لودوفيتش 
ماراتشي« - وقد كان كاهن اعتراف البابا »إنوسنت احلادي 
عش���ر« - بترجمة معاني القرآن إل���ى الالتينية، وأصبحت 
هذه الترجمة أساس���اً لكثير من الترجمات اإلنليزية فيما 
بعد. وقد جعل »ماراتش���ي« إهداء الترجمة إلى اإلمبراطور 
م لها مبجلد كامل أسماه »دحض  الرومي »ليوبولد األول« وقدَّ
القرآن«. وقد أش���ار »عبد الله يوس���ف عل���ي« – صاحب 
الترجمة اإلنليزية الش���هيرة – في مقدمة ترجمته إلى أن 
ن ترجمته »اقتباس���اٍت من تفاسيَر عربيٍة  »ماراتش���ي« ضمَّ
قها ببعضها ليُحِدث لدى أوروبا  مختلفة انتقاه���ا بدقة ثم لفَّ

أسوأ انطباع عن اإلسالم« )3(.
وفي ع���ام 1734م انتهى »جورج س���يل« م���ن ترجمته 
التي اعتمد فيها على نس���خة عربي���ة للقرآن الكرمي طبعت 
في هامبورج عام 94 1م، وه���ي ال تخلو من أخطاء. ولقلة 
بضاعته في العربية اتكأ على ترجمة »مراتش���ي« الالتينية 
آنف���ة الذكر. لكن ه���ذه الترجمة ظلت ط���وال قرنني عمدًة 
لدى الباحث���ني الغربيني، بل ترجمت إلى الهولندية واألملانية 
والفرنس���ية والروس���ية والس���ويدية والبلغارية، بل أعيدت 
طباعتها أكثر من مائة وعش���رين مرة. يقول »جورج س���يل« 
مب���رراً احلاجة إلى ترجمته: »من الضرورة مبكان أن نُخلِّص 
املخدوع���ني ممن تبنَّ���وا آراء إيجابية جت���اه النص األصلي 
]للقرآن[ بسبب الترجمات اجلاهلة أو املنحازة التي ظهرت، 
ن أنفسنا من كشف الدجل بشكل أكثر فاعلية...« )4(،  وأن نكِّ
وكأن حتريف املترجمني قبله لم يكن كافياً، فاستدعى األمر 
مزيداً من االفتراء على كتاب الله، عز وجل. هذه الروح التي 

ن بها ترجمته. دوَّ

 )1( Arberry، A. The Koran Interpreted (New York: The MacMi -
lan Company، 1955(، p. 8.

 ) ( Kidwai، A. R. English Translations of the Holy Qur’an: An 
Annotated Bibliography، p. 19.

 ) ( Yusuf Ali، A. The Holy Qur’an: Translation and Comme -
tary، p. xv.

 ) ( Sale، George. The Koran (London: Frederick Warne and Co.، 1887(.

أعقب هذا ترجمُة القس »ج. م. رودويل« إلى اإلنليزية 
ع���ام 1 18م. وقد جت���اوز في مقدمتها عل���ى مقام النبوة 
 Geschichte Des واعتمد في ترتيب الس���ور على كتاب
Qorans للمستش���رق »نولدكه« زاعماً أنه ترتيب النزول. ثم 
ظهرت بعدها ترجمتان إنليزيتان: إحداهما قام بها »إدوارد 
باملر« ع���ام 1880م، واألخرى قام بها »ريتش���ارد بيل« عام 
1937م. وكل هذه الترجمات هي ما ننتظره ممن يحقد على 

اإلسالم ويجهل لغة القرآن.
لكن أشهر ترجمات املستشرقني على اإلطالق هي ترجمة 
»آرث���ر آربري« الت���ي أنزها ع���ام 1955م. فاملترجم كان ذا 
باٍع طويل في آداب العربية؛ فقد ش���غل منصب رئيس قس���م 
الكالس���يكيات بجامع���ة القاهرة كم���ا درَّس العربية بجامعة 
كامبرج. م���ن أعماله ترجمة كتاب »طوق احلمامة« لإلمام ابن 
ن »آربري« من آداب  حزم - رحمه الله - ال���ذي يدل على متكُّ
العربية واإلنليزية على الس���واء؛ إذ ترجم الشعر شعراً، وهو 
ما ال يستطيعه إال قلة من املترجمني. فلما ترجم معاني القرآن 
أعيته بالغة القرآن، فترجمتُه – في تقديري – ال تعكس متيُّزه 

األدبي. لكنه لم يُخِف عجزه بل اعتذر له قائاًل:
»إنني بتس���ميتي هذا العمل »القرآن مفس���راً« أَلَخضع 
للرأي اإلس���المي الس���ائد الذي أَدركه ]املترجم اإلنليزي 
املس���لم[ »بيكثال« بأن القرآن ال ميكن أن يُترَجم... فبالغُة 
د والقوة والتأثير، حتى  عربي���ِة القرآن وإيقاُعها باِلغا التف���رُّ
إن أي ترجمة مهما كانت لن تكون – بطبيعة األمر – س���وى 

اذ« )5(. محاكاة هزيلة لبهاء األصل ]العربي[ األخَّ
لكن ترجمته عجزت في مواطن كان َحِرياً مبثله أال يعجز 

فيها، لكنه غياب التوفيق الرباني.
أخيراً: هن���اك ترجمة العراقي اليه���ودي »ن. ج. داود« 
التي انتهى منها بعد ظهور ترجمة »آربري« بعام واحد. وهي 
دة؛ فهو على سبيل املثال يترجم  ترجمة تطفح باألخطاء املتعمَّ

، وعلى مثله َفِقس. »بني آدم« ب� »بني الله« وهو حتريف بنيِّ
ختاماً أؤكد: أن هذا العرض الذي قصرتُه على ترجمات 
املستشرقني ال يعني أن مجرد كون املرء مسلماً يتحدث لساناً 
له ذلك الشروَع في ترجمة  أعجمياً إلى جانب لغة القرآن يخوِّ
معان���ي القرآن التي هي في حقيقتها تفس���ير وجيز للقرآن 
بلغ���ة أخرى؛ فال ينبغي أن يتصدى له إال َمْن جمع بني العلم 
الشرعي واستيعاب دقائق العربية، وامتلك قلماً أدبياً يعكس 

به بعض جوانب اجلمال في لغة القرآن.

.Arberry، A. The Koran Interpreted، p.  6 (5( 
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مراعاة مقتضى
حال المخـــــاَطب

إذا كان الداعية إلى الله مأم���وراً ببالغة القول، وقد قال 
الله - عز وج���ل - لنبيه محمد #: }َوُقل لَُّهْم ِفي َأنُفِس���ِهْم َقْوًل 
َبِليًغا{ ]النس���اء: ٦3[، فإن البالغة مدارها على رعاية املتكلم في 

كالمه الفصيح ملقتضى احلال.
و )احلال( هي مجموعة األمور التي حتيط بالكالم وتؤثِّر 
فيه، فتدعو إل���ى التكلم على وجه مخص���وص؛ بحيث يكون 
للكالم خصوصي���ة زائدة على أصل املراد، وهذه اخلصوصية 
هي )مقتضى احلال(؛ ف� )احلال( في املخاَطب هي اإلنكار، و 

)مقتضى احلال( هو تأكيد الكالم.
وللع���رب وأهل العلم والبالغة واألدب مقاالت في ش���أن 
رعاية مقتضى احلال، من ذلك املقولة املش���هورة عن العرب: 
)لكل مقام مق����ال(، وفيه�ا قال احلطيئ�ة لعم�ر بن اخلط�اب 

- رضي الله عنه -:  
حَت���نَّ�������ن ع���لَ���يَّ ه�����داك امل��ل��ي��ُك

ف��������إنَّ ل����ك����لِّ م�����ق�����اٍم م���ق���االً
وكلم���ا كان املرء مراعياً في مخاَطبات���ه وكتاباته لبالغة 

الكالم ومقتضيات األحوال كان أَسدَّ قوالً، وأكثر تأثيراً، وأقوى 
إقناعاً، وأقدر على التواصل، وأقرب للقبول، وأبعد عن عثرات 
الكالم وس���قطاته. مع التنبيه إلى أن مطابقة مقتضى احلال 
أمر نسبي؛ فال ميكن لبش���ر أن يحيط باألحوال جميعها، بل 
ال ميكن في احلال الواحدة أن يحيط بها ويدرك متامها؛ فإن 

هذا ال يكون إال لله اخلبير القدير.
���َك ِباْل�ِحْكَم���ِة َواْل�َمْوِعَظِة  قال - تعالى -: }اْدُع إَلى َس���ِبيِل َرِبّ
اْل�َحَس���َنِة{ ]النحل: 1٢٥[. قال الش���يخ عبد الرحمن السعدي: 
)باحلكم���ة؛ أي: كل أح���د على حس���ب حال���ه وَفْهِمه وقوله 

وانقياده( )1(.
ويُلَحظ في خطاب النبي # لغيره مراعاته للعوامل املؤثرة 
في ش���خصية املخاَطب، ويَبرز منها: ديانته، ومستوى تديُّنه، 
وبيئته التي عاش فيها واكتس���ب طباعها، ومنزلته االجتماعية 
أو الوظيفية التي تضفي عليه طابعاً معيَّناً، وجنس���ه )ذكراً أو 
أنثى( وُعُمره )كهاًل أو ش���اباً أو طفاًل( وصفاته السلوكية التي 

يتصف بها.

)*( أستاذ مساعد بجامعة اإلمام بن سعود بن محمد اإلسالمية - الرياض. ))) تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان.

د. يوسف بن عبد الله العليوي )*(

] قضايا دعوية [
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2 - نوع الديانة:
يت�أثر اخلط�اب بديانة املخاَطب التي يدين به�ا، ويظه�ر - مثاًل - 
ف���ي خط�ابه لليه�ود تعظي�ُم الله - عز وجل - وتنزيُه�ه، والتأكي�د على 
نبوته # وِصْدق رس���الته، وهذه املعاني يبرز خالُفها لدى يهود؛ فهم 
ينسبون النقائص والقبائح إلى الله - عز وجل - كقولهم: إن الله فقير 
ونحن أغنياء... وغيرها، تعالى الله عما يقولون علّواً كبيراً. كما يراعي 
# ما عليه يهود من صفات الكذب واملكر واخلداع، التي صارت فيهم 
كاجلِبلَّة والديانة، ويأتي اخلطاب مع اليهود يحمل معه قوة احلق وقوة 

األسلوب؛ ألن اليهود أهل عناد واستكبار.
ا دخل خيبر غازياً، وكان أهلها يهوداً  ومن أمثلة ذلك: أن النبي # ل�مَّ
ا رآهم: »اللُه أَْكَب���ُر، اللُه أَْكَبُر. َخِربَْت َخيَْبُر...« )4( وجملة التكبير  قال ل�مَّ
م فيها لفظ اجلاللة )الله( لتُش���عر  املكررة بهذه الصيغة املوَجزة التي تقدَّ
بكمال التنزيه لله - س���بحانه وتعالى - وتأكيده. ومن ذلك حديث البراء 
ماً  ابن عازب - رضي الله عنه - قال: )ُمرَّ على النبي # بيهودي ُمحمَّ
اِني ِفي ِكتَاِبُكْم؟«  ُدوَن َح���دَّ الزَّ مجل���وداً فدعاهم # فقال: »َهَكَذا جَتِ
قالوا: نعم! فدعا رجاًل من علمائهم، فقال: »أَنُْش���ُدَك ِباللِه الَِّذي أَنَْزَل 
اِني ِفي ِكتَاِبُكْم؟« قال: ال.  ُدوَن َحدَّ الزَّ التَّْوَراةَ َعلَى ُموَس���ى؛ أََهَكَذا جَتِ

ولوال أنك نشدتني بهذا لم أُخِبرك، نده الرجم...( احلديث )5(.
ويُلحظ هنا االختالف بني خطاب العامة والعاِلم؛ فالعالم سأله النبي 
م بني يدي سؤاله له استنشاداً بالله - عز  # كما س���أل العامة؛ لكنه قدَّ
وجل - تذكيراً له ووعظاً، أما العامة فلم يستنش���دهم؛ ألن العالم يردعه 
ر وُوِعظ، خصوصاً أن علماء اليهود يدركون صدق  علمه عما يسوء إذا ُذكِّ
النبي # فإذا اجتمع هذا وذاك في مثل هذا املوقف؛ فإنه يغلب أن هذا 

العالم سيرتدع عن الكذب، وقد حصل، فأجاب بالصدق.

 ))) أخرجه البخاري: )610(،  ومسلم: )1365).
 )5) أخرجه مسلم: )1700).

1 - مستوى التدين:
كان النب���ي # يُلني الق���ول لألعراب، ثم هو قد 
يش���تد في القول على بعض أصحابه األقربني، ومن 
ذلك حديث أس���امة - رضي الل���ه عنه - الذي يقول 
فيه: بعثَنَا رسول الله # إلى احُلَرَقة فصبَّحنا القوم، 
فهزمناهم، وحلقت أنا ورجل من األنصار رجاًل منهم، 
فلما غش���يناه قال: ال إله إال الل���ه، فكف األنصاري، 
فطعنته برمحي حتى قتلته، فلما َقِدمنا بلغ النبيَّ # 
فقال: »يَا أَُس���اَمُة! أََقتَلْتَُه بَْعَد َما َقاَل: ال ِإلََه ِإال الله؟« 
قل���ت: كان متعوذاً. وفي رواية ق���ال النبي #: »أََفال 
َشَقْقَت َعْن َقلِْبِه َحتَّى تَْعلََم أََقالََها أَْم ال؟« قال أسامة: 
فما زال يكررها حتى متنيت أني لم أكن أسلمت قبل 
ذلك الي���وم )1(. قال القرطبي: )وتك���رار ذلك القول 
إنكار ش���ديد، وَزْجر َوِكيْ���د، وإعراض عن قبول عذر 

أسامة( )2(
وم���ن ذلك م���ا رواه جابر - رضي الل���ه عنه - أن 
معاذاً - رضي الله عن���ه - كان يصلي مع النبي # ثم 
يأتي قومه فيصلي به���م الصالة. فصلى ليلة مع النبي 
هم، فافتتح بسورة البقرة  # العش���اء، ثم أتى قومه فأمَّ
فانحرف رجل فسلَّم، ثم صلى وحَده صالة خفيفة، فبلغ 
ذل���ك معاذاً، فقال: إنه مناف���ق، فبلغ ذلك الرجَل فأتى 
النبيَّ # فقال: يا رس���ول الل���ه! إنا قوم نعمل بأيدينا، 
ونس���قي بنواضحنا، وإن معاذاً صلى بنا البارحة، فقرأ 
البقرة، فتجوزت، فزعم أني منافق، فأقبل رس���ول الله 
# على معاذ، فقال: »يَا ُمَعاُذ! أََفتَّاٌن أَنْت؟ أَْو: »أََفاِتٌن؟« 
ْمِس  ِح اْس���َم َربَِّك، َوالشَّ ثاَلَث ِمَراٍر، َفلَْوال َصلَّيَْت ِبَس���بِّ
َوُضَحاَها، َواللَّيِْل ِإَذا يَْغَش���ى« )3(. ولعل توجيه اخلطاب 
إل���ى معاذ - رضي الل���ه عنه - مع تق���دمي النداء في 
مقام اإلنكار، واختيار صيغة املبالغة )َفتَّان( في الرواية 
املش���هورة، وتكرار القول ثالث م���رات، لعله ليوقع في 
نفس معاذ - رضي الل�ه عنه - ِعَظم ما ارتكبه، مع أْم�ِن 
جانب مع�اذ - رضي الله عنه - أن يرتد أو يتردد، وهو 

من خاصة أصحاب الرسول #.

 ))) أخرجه البخاري: )69)4 و)687(، ومسلم: )96).
 ))) املفهم ملا أشكل من كتاب مسلم.

 )3) أخرجه البخاري: )705 و6106( ، ومسلم: )465).
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أما ف���ي خطابه للنصارى؛ فنجد النب���ي # يدعوهم إلى 
العبودية ويؤكد لهم وحدانية الله وألوهيته، وعدم اإلش���راك به. 
وخطابه لهم فيه رقة ال تكون مع يهود، وقد يكون ذلك ِل�َما قاله 
الله - سبحانه - فيهم: }َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة ِلّلَِّذيَن آَمُنوا اْلَيُهوَد 
ًة ِلّلَِّذيَن آَمُن���وا الَِّذيَن َقاُلوا إنَّا َنَصاَرى  َودَّ َوالَِّذيَن َأْش���َرُكوا َوَلَتِجَدنَّ َأْقَرَبُهم مَّ
يِسنَي َوُرْهَباًنا َوَأنَُّهْم ل َيْسَتْكِبُروَن{ ]املائدة: 8٢ - 83[. َذِلَك ِبَأنَّ ِمْنُهْم ِقِسّ

ومن خطاب النب���ي # للنصارى ال���ذي تظهر فيه تلك 
اخلصائ���ص كتابه # إل���ى هرقل وقومه، وفيه: »ِبْس���ِم اللِه 
ٍد َعبِْد اللِه َوَرُس���وِلِه، ِإلَى ِهَرْقَل  ِحي���ِم: ِمْن ُمَحمَّ ْحَمِن الرَّ الرَّ
���ا بَْعُد، َفِإنِّي  وِم. َس���الٌم َعلَى َم���ن اتََّبَع الُْهَدى. أَمَّ َعِظيِم الرُّ
أَْدُعوَك ِبِدَعايَِة اإِلْس���الِم أَْسِلْم تَْسلَْم، َوأَْسِلْم يُْؤِتَك اللُه أَْجَرَك 

؛ َفِإْن تََولَّيَْت، َفِإنَّ َعلَيَْك ِإثَْم األِريِسيِّنَي... « )1(. تنَْيِ َمرَّ
3 - البيئة:

للبيئة تأثير كبير في تكوين ش���خصية املرء، وتظهر رعاية 
النب���ي # لهذا العامل املؤثِّر في اختياره # الدعاء على كفار 
مك���ة في احلرم؛ ملا للحرم من مكان���ة خاصة في نفوس أهل 
، كم�ا روى عب�د الله  اجلاهلية، ويرون أن الدع����وة فيه ال تَُردُّ
ابن مس���عود - رضي الله عنه - أن النبي # كان يصلي عند 
البي���ت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: 
أيكم يجيء بس���لى جزور بني ف���الن فيضعه على ظهر محمد 
إذا س���جد؟ فانبعث أش���قى القوم فجاء به، فنظر حتى سجد 
النبي # َوَضع���ه على ظهره بني كتفيه، وأن���ا أنظر ال أغني 
ش���يئاً، لو كان لي منعة! قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم 
على بعض، ورس���ول الله # ساجد ال يرفع رأسه، حتى جاءته 
فاطمة، فطرحت عن ظهره، فرفع رس���ول الله # رأس���ه، ثم 
! َعلَيَْك ِبُقَريٍْش« ثالث مرات، فش���ق عليهم؛ إذ دعا  قال: »اللَُّهمَّ

عليهم. قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة.
ومنذ أن بعث الله - عز وجل - رس���وله # واملش���ركون 
يعادونه ويس���بُّونه ومن معه من املس���لمني؛ فما كان من�ه # 
إال أن اختار أش���د الكالم عليهم وقعاً وأنفَذه ِذكراً وَسيراً بني 
العرب؛ فدعا شعراء املسلمني وخاصة األنصار إلى هجائهم، 
كما روت عائش���ة - رضي الله عنها - أن رسول الله # قال: 
»اْهُجوا ُقَريْشاً؛ َفِإنَُّه أََشدُّ َعلَيْها ِمْن َرْشٍق ِبالنَّبِْل« قال حسان: 
وال���ذي بعثك باحلق! ألَْفرينَّهم بلس���اني فري األدمي... قالت 

 ))) أخرجه البخاري: )7 و941) و4553(، ومسلم: )1773).

عائشة: فسمعت رسول الله # يقول حلسان: »ِإنَّ ُرْوَح الُْقُدِس 
ال يََزاُل يَُؤيُِّدَك َما نَاَفَحَت َعن اللِه وَرُس���وِله« وقالت: س���معت 

اُن، َفَشَفى َواْشتََفى« )2(. رسول الله # يقول: »َهَجاُهْم َحسَّ
ولعله أََمر األنصار بهذه املهم���ة؛ ألنه ال يربطهم بقريش 
نََسب فيضعفوا في هجائهم، كما أنهم هم الذين آووا الرسول 
# واستماتوا في نصرته؛ فنصروه بأيديهم؛ فحق لهم نصره 

بألسنتهم.
وم���ن مراعاة البيئ���ة اختيار األلف���اظ والتعبيرات منها؛ 
ويظهر هذا جلياً في الصور البيانية التي ال تخرج عن عناصر 

البيئة التي يعيش فيها املخاَطبون، ومن أمثلة ذلك:
تصوير حدود العبد ف���ي احلالل واحلرام وما بينهما من 
املش���تبهات بصورة الراعي مع احلم���ى، وتصوير القائم على 
حدود الله أمراً باملعروف ونهياً عن املنكر، والواقع فيها بصورة 
قوم في س���فينة في البحر، والتصوير بجبل أُُحد في أكثر من 

صورة لبيان ِعَظِم الشيء، والتشبيه باإلبل.
ومن ذلك تخصيص املخاَطب ببعض املنهيات؛ لكونها مما 
اعت���اده وَكثُر تعاطيه لها في بيئته التي يعيش فيها، ومن ذلك 
مبايعته # لرهط قال لهم فيها: »أُبَاِيُعُكْم َعلَى أَْن ال تُْش���ِرُكوا 
ِباللِه َش���يْئاً، َوال تَْس���ِرُقوا، َوال تَْزنُوا، َوال تَْقتُل�وا أَْوالَدُك�ْم، َوال 
تَْأتُوا ِببُْهتَاٍن تَْفتَُرونَ�ُه بنَْيَ أَيِْديُك�ْم َوأَْرُجِلُك�ْم، َوال تَْعُصوِني ِفي 

َمْعُروٍف« )3(. 
وملا نزل قول الله - عز وجل -: }َوَأنِذْر َعِشيَرَتَك اأَلْقَرِبنَي{ 
]الش���عراء: ٢14[، خرج رس����ول الله # حت����ى صعد الصفا، 
فهتف: »يَا َصَباَح����اهْ!« )4(. وصعود اجلبل والنداء مبثل: )يا 
صباح����اه!( عادة اعتادوها في األم����ر اجللل، فصنع النب�ي 

 ))) أخرجه مسلم: )490)).
 )3) أخرجه البخاري: )18 و6801(، ومسلم )1709).

 ))) أخرجه البخاري: )4770 و4801(، ومسلم )08)).
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# مث�ل ما اعت����ادوه في بيئتهم، إش����عاراً بخطر ما يريده 
ويدعوهم إليه؛ ولذا أقبلوا عليه واجتمعوا إليه. ومما يُلحظ 
مراع����اًة للبيئة أيضاً: أن النبي # يراعي في خطابه طبيعة 
قة لدى األنصار، وطبيعة الغلظة واجلفاء واجلهل  اللني والرِّ

لدى األعراب.
4 - املن�زلة:

منزلة املخاَطب - س���واء أكانت سياس���ية أم وظيفية أم 
اجتماعية أم غيرها - لها أثر في رعاية املتكلم له في خطابه، 
وهذا جانب قرر القرآن الكرمي رعايته. قال - سبحانه -: }ل 

ُسوِل َبْيَنُكْم َكُدَعاِء َبْعِضُكم َبْعًضا{ ]النور: ٦3[. َعُلوا ُدَعاَء الرَّ َتْ
ومن ذلك ما قاله الله - عز وجل - ملوسى وهارون - عليهما 
السالم - حني أرسلهما إلى فرعون: }اْذَهْب َأنَت َوَأُخوَك ِبآَياِتي َول 
ًنا لََّعلَُّه  َتِنَي����ا ِفي ِذْكِري #^4٢^#( اْذَهَبا إَلى ِفْرَعْوَن إنَُّه َطَغى #^43^#( َفُقول َلُه َقْوًل لَِّيّ
ُر َأْو َيْخَشى{ ]طه: 4٢ - 44[، فبنيَّ الله - عز وجل - لهما حاله،  َيَتَذكَّ

وكيف يخاطبانه مبا يناسب هذه احلال.
وفي رس���ائله # إلى امللوك والرؤس���اء نلح���ظ تأثير هذا 
اجلان���ب جلياً في وصفه للمرَس���ل إليهم، كما في رس���الته إلى 
وِم« )1(،  ٍد َعبِْد اللِه َوَرُسوِلِه ِإلَى ِهَرْقَل َعِظيِم الرُّ هرقل: »ِمْن ُمَحمَّ
ٍد َعبِْد اللِه َوَرُسوِلِه ِإلَى  وفي رسالته إلى املقوقس قال: »ِمْن ُمَحمَّ
الْ�ُمَقوِقِس َعِظيِم الِقبِْط«. قال النووي في رسالة هرقل: )لم يقل: 
إلى هرقل فقط، بل أتى بنوع من املالطفة، فقال: »عظيم الروم« 
مونه، وقد أمر الل���ه - تعالى - بإالنة  أي ال���ذي يعظمونه ويقدِّ
القول ملن يُدعى إلى اإلس���الم، فقال - تعالى -: }اْدُع إَلى َس���ِبيِل 
���َك ِباْل�ِحْكَمِة َواْل�َمْوِعَظِة اْل�َحَس���َنِة{ ]النحل: 1٢٥[ وقال - تعالى -:  َرِبّ
ًنا{ ]طه: 44[ وغير ذلك( )2(، وقال ابن حجر: )لم  }َفُق���ول َلُه َقْوًل لَِّيّ

يخلِّه من إكرام ملصلحة التألُّف( )3(.
ويختار النبي # في رس���ائله إلى املل���وك األلفاظ التي 
تُش���ِعرهم باالطمئنان على ُملْكهم إذا أسلموا ترغيباً لهم في 
اإلسالم، ويظهر ذلك في رس���الة النبي # إلى هرقل؛ حيث 
نلحظ معنى )السالم( يتكرر في نص الرسالة ست مرات بدءاً 
من مطلعها إلى ختامها )س���الم، اإلسالم، أسلم، تسلم، أسلم، 
ح وتوحي إلى هرقل بأن  ح وتلمِّ مس���لمون( وهذه الكلمات تصرِّ

املقصود هو اإلسالم، وأما ُملْكه فباق إن أسلم. 

 ))) أخرجه البخاري: )7( ، ومسلم: )1773).
 ))) شرح صحيح مسلم: )108/1.

 )3) فتح الباري: )/38.

ومن مالطفته # ما خاطب به ثمامة بن أثال س���يد أهل 
اليمامة حينما جيء به أسيراً إلى النبي # وُربط في املسجد؛ 
فكان النبي # ميرُّ به ويقول له: »َم�اَذا ِعنَْدَك يَا ثَُماَمُة؟« كرر 
ذلك ثالث م���رار في ثالثة أيام، فلم���ا كان اليوم الثالث قال 
رس���ول الله #: »أَْطِلُقوا ثَُماَم���َة« فانطلق إلى نخل قريب من 
املسجد، فاغتسل، ثم دخل املسجد )4(. قال النووي: )قوله #: 
»َم���ا ِعنَْدَك يَا ثَُماَمُة؟« وك���رر ذلك ثالثة أيام، هذا من تأليف 
القل���وب، ومالطفة ملن يرجى إس���المه من األش���راف الذين 

يتبعهم على إسالمهم َخلْق كثير( )5(.
5 - اجلنس والعمر:

ومن ذلك: أنه حينما يخاطب النساء؛ فإنه يناديهن ويصفهن 
مبا ي���دل على َوْصف األنث���ى إذا كان اخلطاب مختصاً بهن، 
من مثل قوله: »يا معشر النس���اء!... يا نساء املسلمات!...«. 
وملا طلب النس���اء منه أن يجعل لُهنَّ يوماً يخصهن باحلديث، 
، فكان مما قال  َوَعَدُه���نَّ يوماً لقيُهنَّ فيه، فوعظه���ن وأمرُهنَّ
ُم بنَْيَ يََديَْها ِمْن َولَِدَها ثاَلثًَة لَْم  لهن: »َما ِمنُْك���نَّ ِمن اْمَرأٍَة تَُقدِّ
نَْث ِإال َكانُوا لََها ِحَجاباً ِمن النَّاِر« )6(، وهذا احلديث  يَبْلُُغوا احْلِ
خاطب النبي # مبثله املسلمني عامة، والرجال خاصة؛ ففي 
البخاري عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال النبي #: »َما 
نَْث ِإال  �ى لَ�ُه ثَ���الٌث لَْم يَبْلُُغ�وا احْلِ ِمن النَّاِس ِمْن ُمْس����ِلٍم يُتََوفَّ
نََّة ِبَفْضِل َرْحَمِتِه ِإيَّاُهْم« )7(، قال ابن حجر في  أَْدَخلَ���ُه اللُه اجْلَ
حديث النس���اء: )إنا خص املرأة بالذكر؛ ألن اخلطاب حينئٍذ 

كان للنساء، وليس له مفهوم ملا في بقية الطرق( )8(.
ويراع���ي النبي # في خطابه ح���ال األنثى حني يحصل 
لها ما يختص به النس���اء من احليض وما يصحبه من تغيُّرات 
واضطرابات لدى األنثى، ومن ذلك ما ورد في حديث عائش���ة 
- رض���ي الله عنها - قالت: خرجنا ال نرى إال احلج، فلما كنا 
بَس���ِرف حضت، فدخل عليَّ رسول الله # وأنا أبكي، فقال: 
»َما يُبِْكيِْك؟« فقل���ت: والله! لوددت أني لم أكن خرجت العام. 
قال: »َما لَِك أَنَِفْس���ِت؟« وفي رواية: »َما لَِك؟ لََعلَِّك نَِفْس���ِت« 
قلت: نع�م! ق����ال: »ِإنَّ َه�َذا أَْمٌر َكتََب�ُه الل����ُه َعلَى بَنَاِت آَدَم، 
، َغيْ���َر أَْن ال تَُطوِفي ِبالَْبيِْت َحتَّى  اجُّ َفاْقض�ي َم���ا يَْقِضي احْلَ

 ))) أخرجه البخاري: ))46 و)437(، ومسلم: )1764).
 )5) شرح صحيح مسلم: )89/1.

 )6) أخرجه البخاري: )101 و)10 و7310(، ومسلم: )634)).
 )7) أخرجه البخاري: )48)1).

 )8) فتح الباري: 1/3)1.



العدد 30282

تَْطُهِري« )1(، وفي حديث أم س���لمة قالت: بينما أنا مع رسول 
الله # مضطجعة في اخلميلة، إذ حضت فانس���للت فأخذت 
ثياب حيضتي، فقال: »َما لَِك أَنَِفْس���ِت؟« قلت: نعم! فدعاني 

فاضطجعت معه في اخلميلة )2(.
في قوله #: »نَِفْسِت« عدول عن التعبير ب� )احليض( إلى 
التعبي���ر ب� )النفاس( مع أن التعبير املعدول عنه هو األش���هر 
عند املخاطبة في التعبير عن حالها، وهو تعبير القرآن أيضاً، 
وعبَّر ب���ه أيضاً النبي # في أحاديث أُْخ���رى؛ لكْن َفْرق بني 
ه إلى امرأة حصل لها احليض، وأخرى لم يحصل  خطاب موجَّ
له���ا ويبنيَّ لها أح���كام احليض مجردة عن أي حالة نفس���ية 
تق���ع فيها. أما التي حصل له���ا احليض فهي تعيش حالة من 
التغيرات واالضطرابات النفس���ية والعقلية واجلسدية تؤدي 
إلى هبوط نفِس���يٍّ وعقليٍّ دون املس���توى الطبعي، تكون املرأة 
فيه أش���به باملريضة؛ فتحتاج إلى رعاية وَعْطف وحنان، وهذا 
الذي حصل من النبي # حيث خاطب زوجتيه بخطاب رقيق، 
فيستفهم بهمزة االس���تفهام قائاًل: »أَنَِفْسِت؟« أو تأتي العبارة 
« واختار  بصورة الترجي توقعاً حلصول األمر: »لََعلَِّك نَِفْس���تِ
لفظة تؤدي املعنى لكن من مادة أخرى تناسب احلال؛ إذ املادة 
)ن ف س( تتكون من حروف أسهل مخرجاً ونطقاً من حروف 
مادة )ح ي ض( فخروج اللفظة س���يكون هادئاً رقيقاً، يُش���ِعر 
بالل���ني واللطف، ورمبا كان لهذه اللفظ���ة إيحاء مبعاٍن أخرى 
تش���اركها في امل���ادة كالتنفس والتنفي���س... وغيرهما، وهي 
معاني إيجابية، ال توحي بها لفظة )احليض( التي صارت لها 

داللة مشهورة تأنف منها األنثى كثيراً. 
ويُتِْبع النبي # اس���تفهامه لعائش���ة - رضي الله عنها - 
د يريد به تس���ليتها وتخفيف مصابه���ا، فيقول: »ِإنَّ  بخبر مَؤكَّ
اجُّ  َهَذا أَْم���ٌر َكتََبُه اللُه َعلَى بَنَ���اِت آَدَم؛ َفاْقِضي َما يَْقِضي احْلَ
َغيْ���َر أَْن ال تَُطوِفي ِبالَْبيِْت َحتَّ���ى تَْطُهِري«، ومن األلفاظ التي 
اختارها النب���ي # قوله: »بَنَاِت آَدَم«: أما )بنات( فلعله ألجل 
إضافته���ا إلى )آدم( أو لكون عائش���ة - رضي الله عنها - ال 
زالت ش���ابة صغيرة، ولعل إضافة )بنات( بصيغة اجلمع إلى 
)آدم( ليشمل جميع اخللق من النساء بال استثناء نساء قوم أو 
دين، وهذا فيه تسلية لها؛ ألن النفس البشرية تتعزى وتتسلى 

 ))) أخرجه البخاري: )94)(، ومسلم: )11)1(. وَسِرف: بفتح السني، وكسر الراء، 
موضع قرب مكة، بني وادي فاطمة والتنعيم.

 ))) أخرجه البخاري: )98)(، ومسلم: )96)).

حينما ترى من يش���اركها مصابها وهمومها؛ فال تكون وحيدة 
املصاب حينئٍذ.

وم���ع أن الغرض من خطاب النب���ي # لزوجيه - رضي 
الله عنهما - هو تس���ليتهما والتخفيف عنهما مما وقعتا فيه، 
إال أنه يُلحظ أن النبي # اختلف أس���لوبه بني خطاب عائشة 
وخطاب أم س���لمة، رضي الله عنهما؛ ولعل ذلك ألن أم سلمة 
لم يظهر منها جزع وبكاء كما حصل لعائشة، ولعل لفارق العمر 
ب���ني االثنتني أثراً في ذلك، لكن النب���ي # يُتِْبع قوله الرقيق 
ألم س���لمة بفعل رقيق؛ فيدعوها لتضطجع معه في اخلميلة، 

ويكفي هذا تسلية ولطفاً، والله أعلم.
ومن املعاني التي خاطب النبي # بها النس���اء: النهي عن 
التطي���ب إذا أرادت املرأة اخلروج إلى الصالة في املس���جد، 
وخاصة في صالة العش���اء؛ ومع أن النه���ي عن خروج املرأة 
متطيب���ًة عامٌّ في كل األوقات، إال أن النبي # خص العش���اء 
اآلخرة مبزيد من النهي؛ ولعل ذلك ألن العطر يستثير الشهوة، 
ويس���تميل إلى املرأة، والليل وقت الظلمة وُخلوِّ الطريق؛ فكان 
اخل���وف عليهن في الليل أكثر، وقيل: ألن عادتهن اس���تعمال 

البخور في الليل ألزواجهن، والله أعلم )3(.
وم���ن تأثير ُعُمِر املخاَطب في أس���اليب النبي # ما ورد 
في خطابه مع األطفال، ومن ذلك ما جاء في الصحيحني عن 
أن���س - رضي الله عنه - قال: كان النبي # أحس���ن الناس 
ُخلُقاً، وكان لي أخ يقال له: أبو عمير؛ فكان إذا جاء رسول الله 
# فرآه قال: »أَبَ���ا ُعَميْر! َما َفَعَل النَُّغيْر؟« نَْغر كان يلعب به، 

وفي رواية: »يَا أَبَا ُعَميٍْر!« )4(. 
وفي هذا املوقف ما راعى في���ه النبي # حال املخاطب 

وُعُمره وحاجته، ومن ذلك:
1 - أن موت النَّْغر قد ال يعني ش���يئاً للكبار، لكنه بالنسبة 
لهذا الصغير ش���يء محزن؛ فهو ي���رى لعبته جزءاً من حياته؛ 
فيحزن لفقدها. وحينما يحزن؛ فإننا ينبغي أن نعامله ونخاطبه 
من منطلق نظرته هو، ال من نظرتنا نحن؛ فنخضع ملش���اعره 
ونحترم أحاسيسه ونش���اركه عواطفه، ومن هنا ك�ان خط�اب 
النب����ي # لهذا الفطيم ال�ذي قد ال ي���درك من كالم النبي 
# إال أنه يُِحس بحزنه، ويش���اركه أمله، ويضفي عليه َعْطفه 

 )3) ينظر: الكاشف عن حقائق السنن: 30/3، وفيض القدير: 173/3، وحاشية السندي 
على سنن النسائي: 154/8و155، ومرقاة املفاتيح: 135/3.

 ))) أخرجه البخاري: )9)61 و03)6( ، ومسلم: )150)).
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وحنانه. وبهذا نفس���ر نداء النبي # للطفل: »أَبَا ُعَميٍْر«: إما 
بحذف حرف النداء، وإما - في الرواية األخرى - بذكره وهو 
)يا( وقد يكون احلذف األقرب إلى املقام مالطفة للمخاَطب، 
وإش���عاراً له بسرعة االستجابة ملش���اعره والقرب منه وزوال 
احلواجز النفس���ية بينهما، وه���ذان )املالطفة والتقريب( من 

األغراض التي يُحَذف لها حرف النداء )1(. 
2 - أن تصغير األس���ماء )عمير( و)نغير( وهذا يتالءم مع 
خط���اب طفل صغير، ويأتي التصغير أيضاً ليحقق الس���جع، 
الذي يُحِدث تأثي�راً ف�ي النف����س؛ إذ هو يخ�اطب الوج�دان 

واملش�اع�ر أكث�ر م�م�ا يخ�اط�ب العق�ول.
3 - ومما يالئم الصغير ف���ي هذا اخلطاب: اإليجاز في 
التركيب م���ع وضوح األلفاظ؛ فخط���اب النبي # مكوَّن من 
جملتني: ندائية »أَبَا ُعَميٍْر« واس���تفهامية »َم���ا َفَعَل النَُّغيُْر؟« 
وكلتاهم���ا موجزتان واضحت���ان، لم يتعدَّ النب���ي # فيهما 
ن ال  األلفاظ التي يفهمها الطفل؛ ألن الطفل في مثل هذا السِّ

يستوعب كل ما يقال له، وثروته اللفظية محدودة )2(.

وم���ن مراعاة حال الُعُمر في اخلطاب النب���وي البليغ، أَْمُر 

ة الشهوة، والنهي عن إتيان  الش���باب بالزواج، أو ما يخفف حدَّ

دواعيها، وم��ن ذل�ك م�ا رواه عبد الله بن مسعود - رضي الله 

عنه - قال: كنا مع النبي # شباباً ال ند شيئاً، فقال لنا رسول 

ْج؛ َفِإنَُّه  َباِب! َمن اْستََطاَع الَْباَءةَ َفلَْيتََزوَّ الله #: »يَا َمْعَش���َر الشَّ

ْوِم؛  أََغضُّ ِللَْبَصِر، َوأَْحَصُن ِللَْفْرِج، َوَمْن لَْم يَْس���تَِطْع َفَعلَيِْه ِبالصَّ

َفِإنَُّه لَُه ِوَجاءٌ« )3(، قال ابن حجر: )خص الشباب باخلطاب؛ ألن 

الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح بخالف الشيوخ( )4(.
م على األمر  واألمر بالزواج هنا - ملن استطاع مؤنته - مقدَّ
بالصيام ملن لم يس���تطعها، تنبيهاً إلى أن األصل في الشاب أن 
يُش���ِبع رغبته، ال أن يحسم مادتها، وأن الزواج هو الذي يُشِبع 
ه���ذه الرغبة؛ فإذا بلغ الزواَج فعلي���ه أن يْعَجل به ويبادر إليه؛ 
ولذا جاء األمر به في جواب الش���رط مقروناً بالفاء، وجاءت 
صيغتا )الغضِّ واإلحصان( في تعليل األمر على أفعل التفضيل.

لـبسيوني  املعاني  وعلم   ،7/( القرآني:  التعبير  وخصائص   ،(((/( الكشاف:  ينظر:   (((  
فيود: )/146.

 ))) ينظر: من أساليب الرسول # في التربية.
 )3) أخرجه البخاري: )1905 و5066( ، ومسلم: )1400).

 ))) فتح الباري.

6 - الصفات السلوكية:
ف���ي خطاب النبي # ما يراع���ي مقتضى هذه الصفات 
واحلاالت التي تؤثر في الصفات، ومن ش���واهد ذلك ما رواه 
أبو هريرة من أن رجاًل دخل املس���جد فصلى، ورسول الله # 
في ناحية املس���جد، فجاء فس���لم عليه، فردَّ رسول الله # 
!« فرجع فصلى  ، َفِإنََّك لَْم تَُصلِّ السالم، وقال له: »اْرِجْع، َفَصلِّ
كما صلى، ثم جاء فس���لم، فرد عليه الس���الم، وقال: »اْرِجْع، 
!« فقال: والذي بعثك باحل�ق! ما أُْحِسن  ، َفِإنََّك لَْم تَُصلِّ َفَصلِّ
ْغ الُْوُضوَء،  الِة َفَأْس���بِ غيره، فعلِّمني! فقال: »ِإَذا ُقْمَت ِإلَى الصَّ
َر َمَعَك ِمن الُْقْرآِن، ثُمَّ  ثُمَّ اْستَْقِبل الِْقبْلََة، َفَكبِّْر، َواْقَرأْ مِبَا تََيسَّ
اْرَك���ْع َحتَّى تَْطَمِئنَّ َراِكعاً، ثُمَّ اْرَفْع َرأَْس���َك َحتَّى تَْعتَِدَل َقاِئماً، 
ثُمَّ اْسُجْد َحتَّى تَْطَمِئنَّ َساِجداً، ثُمَّ اْرَفْع َحتَّى تَْستَِوَي َوتَْطَمِئنَّ 
َجاِلس���اً، ثُمَّ اْسُجْد َحتَّى تَْطَمِئنَّ َساِجداً، ثُمَّ اْرَفْع َحتَّى تَْستَِوَي 

َقاِئماً، ثُمَّ اْفَعْل َذِلَك ِفي َصالِتَك ُكلَِّها« )5(.
ق���ال النووي ف���ي فوائد احلديث: )وفي���ه الرفق باملتعلم 
واجلاهل ومالطفت���ه، وإيضاح املس���ألة، وتلخيص املقاصد، 
واالقتصار في حقه على امله���م دون املكمالت التي ال يحتمل 

حاله حفظها والقيام بها( )6(.
وقد يقول قائل: إذا كان املخاَط���ب افتقد الطمأنينة في 
أفع���ال الصالة عن جهل، وكان مقتض���ى حاله أن يوجز معه 
في ما يحتاج إليه؛ فِلَم أطنب النبي # فذكر إس���باغ الوضوء 

واستقبال القبلة، وليسا من الصالة؟
واجلواب: إن هذا من األسلوب احلكيم، وقد أشار إليه النووي؛ 
حيث قال في فوائد احلديث: )فيه أن املفتي إذا س���ئل عن شيء، 
وك��ان هن��اك ش��يء آخ���ر يحت�اج إلي��ه الس���ائل ولم يسأله عنه، 

 )5) أخرجه البخاري: )757 و793 و6667( ، ومسلم: )397).
 )6) شرح صحيح مسلم.
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يُستَحب له أن يذكره له، ويكون هذا من النصيحة ال من الكالم في 
ما ال يعني، وموضع الداللة أنه قال: )علمني يا رس���ول الله!( أي 
علمني الصالة، فعلمه الصالة، واس���تقبال القبلة والوضوء، وليسا 

من الصالة، لكنهما شرطان لها( )1(. 
ا رأى اس���تعجاله ف���ي الصالة، ظن أنه  ولعل النبي # ل�مَّ
يس���تعجل في غيرها مما هو ش����ْرط له�ا، ف�ال يأت�ي به عل�ى 
ما ينبغي؛ ولذا جاء األمر ب� )إسباغ الوضوء( ال مجرد الوضوء.
إن النبي # ل���و كان يريد أن يعلم الرجل ترتيب األفعال 
لرمبا اكتفى بقوله: اركع، فقم، فاسجد، فارفع، فاسجد فقم، 
لكن���ه # أراد أن يعلم�ه الطمأنينة في أداء صالته، ولم يكن 
تعليمه إياها ابتداًء؛ وإنا عن خطأ ناشئ من َجْهل، واستعجال 
قد يك���ون طبعاً في املخاَطب؛ ولذا لم يكتِف النبي # بداللة 
)ث���م( وحدها وإال ق���ال: اركع ثم قم ثم اس���جد ثم ارفع ثم 
اسجد... وال بداللة )حتى( وحدها وإال قال: اركع حتى تقوم، 
فقم حتى تسجد، فاس���جد حتى ترفع، فارفع حتى تسجد... 
ر فيه املخاَطب، وكرره  وال بداللتهما معاً، بل نص على ما قصَّ
ليتق���رر لديه ويتأكد، ولم يكت���ِف أيضاً بذلك، بل أتى باحلال 
التي تتعل���ق بالطمأنينة ف���ي كل ِفْعل؛ ليزيد األم���ر تأكيداً 

وتقريراً، والله أعلم.

ومن املواقف التي راعى فيها النبي # الصفة الس���لوكية 
لدى املخاَطب، ما جاء من أن سعد بن أبي وقاص - رضي الله 
عنه - رأى أن له فضاًل على َمْن دونه، فقال له الرس���ول #: 

»َهْل تُنَْصُروَن َوتُْرَزُقوَن ِإال ِبُضَعَفاِئُكْم« )2(.
فف���ي ه���ذا املوقف ظن س���عد - رضي الل���ه عنه - أنه 

 ))) شرح صحيح مسلم.
 ))) أخرجه البخاري: )896)).

ته وماله ال يس���اوى في الغنيمة مبن دونه من  بش���جاعته وقوَّ
الضعفاء والفقراء؛ فخاطبه الرسول # بخطاب فيه مراعاة 
ملقتضى حاله، فأعلى ِمن شأن َمْن يرى أنهم دونه، وأضعف ما 

في نفسه مما يُظن من اإلعجاب والزهو، ومن ذلك:
1 - ج���اء اخلط���اب بأس���لوب القصر، بطري���ق النفي 
واالس���تثناء، و )هل( هنا فيها معن���ى النفي؛ أي: ما تُنصرون 

وتُرزقون إال بضعفائكم.
إن القص���ر هنا جاء مراعاة ملقتضى حال املخاَطب، الذي 
ص���در عنه ما يُظن أن���ه احتقار للمقص���ور عليه وغفلة عن 
أهميته، وأن النصر ال يكون إال بالشجاعة وكثرة املال؛ فقوبل 
ذلك بقصر يؤكد خالف ما يظنه املخاَطب؛ فيعلي من ش���أن 
املقصور عليه، ويبنيِّ أن األسباب األخرى متوقفة عليه، وجاء 
هذا القصر على النوع املس���مى ب���� )قصر القلب( ملا فيه من 
قلب وتبدي���ل حُلْكم املخاَطب كله بغي���ره، مبالغة في التأكيد 
على أهمية ش���أن احُلْكم الذي تضمنته جملة القصر، وحضاً 

للمخاطب على االتصاف بالتواضع.
2- جاء القصر في رواية الصحيح بصيغة االستفهام مراداً 
به النفي؛ ملا في االس���تفهام من معن���ى التقرير، وكأن األمر 
حقيقة متقررة لدى املخاَطب، فيراد تذكيره بها وتأكيدها له.

3 - لم يُسنَد ِفْعل النصر إلى املخاَطب، بل أُسِند إلى غيره، 
فبُِني ِل�َما لم يُس�مَّ فاعله، والف�اع�ل ه�و الل�ه - عز وجل - كما 
ج���اء معلوماً في الرواية األخرى، ولعل ذلك مقابل ما قد يكون 
في نفس املخاَطب من تعظيم أس���باب القوة البش���رية، فأراد 
��ر املخ�اَط��ب ب���أن النص�ر ال يك�ون إال من  النب���ي # أن يذكِّ
د أس���بابه وي�يسرها؛ وأن  ره ويحدِّ الله - عز وجل - الذي يقدِّ
القوة البش���رية مهما بلغت، ما هي إال سبب من أسباب النصر 

التي يريدها - سبحانه وتعالى - والله أعلم.
ومبا سبق يتضح أن النبي # كان من منهجه في خطاب 
الناس أن يراعي أحوالهم والعوامل املؤثرة فيها، وقد ظهر ذلك 
في اختيار األلفاظ والعبارات واملعاني واألس���اليب البالغية 
واختيار الوس���ائل والقوالب التي حتمل تلك األلفاظ واملعاني 

واألساليب.
أس���أل الله أن يرزقنا ُحْس���َن االتباع لهدي نبيه # والله 
أعلم، وصلى الله وس���لم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعني.
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إبراهيم بن عبد العزيز اخلميس
i a z s k h @ g m a i l . c o m

 اقتضت ُس���نَّة الله الكونية أنَّ أي مؤسس���ة أو منظمة أو 
حركة أو دولة: لها َدورة حي���اة ِمثلُها مثُل الكائن احلي، ويرى 
مات  ���نة أنَّ لكل مرحلة م���ن مراحل املنظَّ رون لهذه السُّ املنظِّ

الُعُمرية سمة بارزة تتأثر ببعدين:
األول: القدرة على التنفيذ واإلناز. 

واآلخر: القدرة على رؤية اجلديد. 
، هي:  حيث مَتُرُّ املنظمة بأربع مراحل نوٍّ

اليف���اع: حيث تكون ق���درة الفريق عل���ى اإلبداع ورؤية 
اجلدي���د قوية، بينما قدرته على تنفيذ املهام واإلناز ضعيفة 
بسبب حداثة العناصر البشرية وضعف خبرتها، ورمبا ضعف 

املوارد املالية.
ن: في هذه املرحلة تكون قدرة الفريق على اإلبداع  التمكُّ

عالية وخبرته كبيرة، فيكون في أعلى حاالته وأفضلها.
النض���ج: في ه���ذه املرحلة يعتمد الفري���ق على خبراته 
املتراكم���ة، التي حتجبه ع���ن اجلديد وتُضِع���ف قدرتَه على 

اإلبداع، فيصبح أسيَر ناذِجه اخلاصة.
ال���زوال: اخلبرات الت���ي كان يحملها الفريق لفترة طويلة 

صارت قدمي���ة وغير مؤثرة، والفري���ق ال ميتلك القدرة على 
التجديد، ومن ثَمَّ يتجاوزه الزمن. 

وميكن توضيح املراحل التي متر بها أي منظمة في الشكل 
التالي:

شكل )1(: نظرية )دورة حياة املنظمة(.

ر( وصولَه���ا للمرحلتني  ولك���ي تتجنب املنظم���ة )أو تؤخِّ
الثالث���ة والرابعة، تلجأ إلى جتديد الدم���اء في فريق العمل، 
ابتداًء من تغيير القائد؛ حيث تُشبِّه إحدى النظريات النموذَج 
)أي: اخلب���رة وقوانني العمل التي يعتمد عليها القائد وفريقه 

هل ستغفو
الصحـوة
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ت  مة إذا أحسَّ للنجاح( بحصان في مضماٍر للسباق. وعلى املنظَّ
أنَّ حصانها بدأ بالتراجع – وإن كان في مراتب متقدمة – أن 
تقفز إلى حصان آخر أس���رع من حصانها، وعلى املنظمة أن 
تس���تفيد من خبرتها لتتجنب القفز في الظالم، كما أن عليها 
أن حْت���َذر من تغيير األحصنة من أج���ل أنها جديدة فقط... 
وتؤكد ه���ذه النظرية على أن تغيير املدي���ر أو القائد مبثابة 
تغيي���ر القلب فهو عمل خطير، كم���ا تؤكد على أهمية الدمج 
بني النموذج القدمي واجلديد مع إجراء تعديالت على النموذج 
القدمي؛ فواقع احلال يثبت أن القدمي س���يبقى؛ فالسيارات لم 
تق���ِض على اخليول، والتجارة اإللكتروني���ة لم تُنِه التعامالت 
التقليدية، وساعات العقارب ما زالت تُستخَدم، كما أن العالم 

يشهد اآلن رجوعاً للطب الشعبي)1( .
نَّة أيضاً، إال  واإلس���الم كممارسة حياتية محكوم بهذه السُّ
ِة َعلَى َرأِْس ُكلِّ  أنَّ الل���ه - تعالى - قضى أنه »يَبَْعُث ِلَهِذِه اأْلُمَّ

ُد لََها ِدينََها«)2( ِمائَِة َسنٍَة َمْن يَُجدِّ

الصحوة بني التمكني والنضج:
بعي���داً عن اخلالف حول مفهوم الصح���وة وتاريخها أودُّ 
ل مع واقع الصحوة احلديثة التي عايش���تُها  أن أقف وقفة تأمُّ
وق���رأُت عنها في محيطي اإلقليم���ي. وعلى املقيمني خارَجه 

مراعاة فارق التوقيت.
ال ش���ك عندي ف���ي أنَّ الصحوة اآلن تعي���ش في مرحلة 
برزخية ب���ني )التمكني( و )النضج( وهي في كثير من حاالتها 
أقرب إلى النض���ج منها إلى التمكني؛ فقياداتها على اختالف 
هاته���ا وأعماله���ا حتمل خبرة كبيرة ف���ي العمل الدعوي  توجُّ
واالجتماع���ي، وتتولى زم���ام أغلب املؤسس���ات االجتماعية 
في بلدانها، وهي ترى أنها اكتس���حت الس���احة وَملَكت زمام 
اجلماهير، دون منافس���ة تُذَكر من التيارات التغريبية، وهذه 
بال شك نتائج مرحلة سابقة )مرحلة التمكني( وكان املفترض 
بهذه القي���ادات أن تتنبَّه إلى أهمية تغيير األحصنة في نهاية 
هذه املرحلة؛ فالس���بق في فترة من الفترات ال يعني استمرار 
التفوق في الفترات القادمة؛ فلكل زمن مالبساته، ولكل ميدان 

فرسانه.

بيروت:  املعاصرة،  الذكية  املنظمة  بناء  أحمد )000)م(. أسس  ))) اخلزامي، عبداحلكيم 
دار الكتب العلمية.

))) أخرجه أبو داود في سننه )91)4(، من حديث أبي هريرة.

ما الذي َحَدث؟
هل قف���زت القيادات إلى األحصنة املج���اورة التي تعدو 
بس���رعة وإن كانت تأتي في مرحل���ة متأخرة، أم نامت قريرة 

العني؟
واخلبرات التي حتملها ِفَرق العمل: ما تأثيرها في الواقع؟ 

وهل هي خبرات متراكمة، أم جتارب مكررة؟
وما هي ق���درة ِفَرق العمل على افتت���اح ميادين جديدة، 

وابتكار وسائل حديثة؟ أم هم أسارى لنماذجهم القدمية؟
وأعداد املس����تفيدين من برام�ج الصح���وة – وإن كانت 

كثيرة –: هل هي في ازدياد، أم في تناقص؟ 
واملؤسس���ات الت���ي تديرها الصحوة من���ذ زمن: هل هي 
األنس���ب للفترة القادم���ة؟ وإن كانت مناس���بة؛ فهل متتلك 

مقومات البقاء في ظل املعطيات احلديثة؟  
وه�ل ي���درك الق����ادة أنَّ أحصنته����م - وإن ك�انت في 

املق�دمة - تضعف وتتراجع؟ 
وإذا كان قادة األمس غي���ر قادرين على مواكبة احلاضر 
وإدراك معطياته ومتابعة مستجداته، فهل أتاحوا املجال لقادة 

اليوم؟ وهل ساهموا في صناعة قادة املستقبل؟
إن اإلجابة على هذه التساؤالت سأتناولها من خالل ثالثة 
مجاالت: املجال العلمي، واملج���ال الطالبي، واملجال الدعوي 

واالجتماعي. 

التمكني العلمي:

أواًل: املجال العلمي:

م���ن أعظم املكاس���ب التي حققتها الصحوة نَْش���ُر العلم 
الش���رعي، وبَثُّ الوعي ب���ني العامة واخلاص���ة؛ حيث قادت 
اجلامعات اإلسالمية واملساجد نهضة علمية واسعة االنتشار، 
وقد ساعد الدعاةَ والعلماء في أداء رسالتهم عدٌد من الوسائل 
املتاحة في ذلك احلني، منها: الشريط والكتيبات واإلذاعة... 
كما س���اهمت اجلامعات اإلسالمية بنش���ر التراث اإلسالمي 
وإخراجه بأفضل صورة من خالل الرسائل والبحوث اجلامعية. 
ومن مالم���ح التمكني في هذه الفترة تأس���يس عدد من 
مراكز البحوث والدراس���ات العلمية التي ساهمت في تنقيح 

كثير من املسائل العصرية التي يحتاجها املجتمع.
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النضج العلمي:
عل���ى الرغم من هذه النجاح���ات إال أن ثمة معالَم نضٍج 

بدت سريعة في مسيرتنا العلمية، منها:
اعتماد اجلامعات على أسلوب التلقني، وضعف دور املكتبة 

اجلامعية خاصة لطالب البكالوريوس)1(.
يعاب على جامعاتنا أنها تُدرِّس كتباً أُلِّفت قبل عقد أو عقدين 
من الزمن. أما في التخصصات الشرعية فاألمر مختلف متاماً؛ 
ُس للط�الب ُكِتبت قبل قرون طويلة،  ألن أغل���ب الكتب التي تدرَّ
ر الله البن تيمية وابن حج�ر والطحاوي والش���وكاني أن  ولو قدَّ
يع�ودوا لزم�اننا ألجمع�وا أنَّ كتَبهم ال تناسب زماننا، ولشرعوا 
من فورهم بتألي�ف كتب تناس����ب العصر والطالب. إنني أُدرك 
متاماً أن كالم الس���لف أحكم م���ن كالم املعاصرين، وأن طالب 
العلم ال بد أن يطلع على كتب األوائل، وأن فنوناً كأصول الفقه 
وأصول احلديث أشبعها املاضون دراسة وتأليفاً، لكن ما الذي 
مينعنا أن نزاوج بني الق���دمي واجلديد؟ ثم ما الذي مينعنا من 
إكمال مسيرة س���لفنا األوائل؟ ما الذي دفع الشوكاني لتأليف 
)فتح القدير( وقد ُس���ِبق بتفسير القرآن العظيم؟ وِلَم لم يكتِف 
ر للش���يخ عبد الرحمن  ابن كثير بتدريس )جامع البيان(؟ لو ُقدِّ
الدوس���ري أن يعيش ألجابنا بقوله: )إنَّ لكل زمان كتاب(. هذا 

في التفسير، وقل مثل ذلك في سائر الفنون.
لو س���ألت أحد خريجي أقس���ام العقيدة ف���ي جامعاتنا عن 
املعتزلة ألخبرك أنهم ينفون الصفات ويقولون بخلق القرآن. لكنَّ 
قلياًل منهم سيخبرك أن معتزلة هذا العصر في األغلب ال يتكلمون 
في الصفات؛ لكن يجمعهم مع أجدادهم بغضهم للنص وتقديسهم 
للعقل. وخالل دراستي الش���رعية في إحدى جامعاتنا اإلسالمية 
ق الفرق واملذاه���ب التي كانت موجودة قبل  العريقة درس���ت بتعمُّ
سبعة قرون، لكني لم أتعرف على آراء أهل األهواء في هذا العصر 
والرد عليها إال من خالل كتٍب ال تُدرَّس في اجلامعات اإلسالمية. 
نعم، ثمة محاوالت وجهود فردي���ة، لكني أتكلم عن دور ينبغي أن 

تقوم به اجلامعات ومراكز الدراسات التابعة لها.      
إن الدراسات العليا فرصة لتخريج املتخصصني في العلوم 
الش���رعية ومجال رحب لتقدمي البحوث التي يحتاجها الواقع 
املعاصر، وكان املتوقع من جامعاتنا اإلسالمية أن تستثمر إقبال 
الدارسني وحرصهم على الدراسات العليا لتغطية هذا املجال.

تدريس  )نحو  بعنوان:  البيان  مجلة  في  نشر  املوضوع  هذا  في  مقااًل  كتبت  قد  كنت   (((
فعال... نظرة إلى معاهدنا العلمية( َفلْيراَجع.

أحصنة رابحة:
إن احلديث عن األحصنة الرابحة يحدده أهل التخصص 
بدقة أكثر مني، لكنني سأش���ير هنا إلى مبادرات موجودة في 
الس���احة، وهي وإن كانت متواضعة وف���ي بداياتها إال أنَّ لها 

مستقباًل واعداً:
مراكز الدراس���ات العلمية: تس���هم مراكز الدراس���ات 
في وصف الواقع بش���كل علمي، وإيجاد حلول ملش���اكله. ومن 
املفترض أن يكون لها دور فاعل في توجيه النَُّخب االجتماعية 
والسياس���ية في كل بلد؛ وال بد أن تعتمد هذه املراكز أسلوب 
البح���ث العلمي منهجاً له���ا لتحظى مبصداقي���ة عالية في 

املجتمع.
القن���وات التعليمي���ة: لقد س���اهمت القنوات الفضائية 
اإلسالمية في نش���ر العلم في أوساط كثيرة، إال أن احلديث 
هنا عن جامعات تعليمية عاملية تعتمد وس���ائط تقنية مختلفة 
لنش���ر العلم )بث فضائي، إنترنت، تعلي���م عن بُْعد...(؛ حيث 
يختار الطالب ما يناسبه منها، مع التأكيد على أهمية اعتماد 

شهاداتها من جهات االختصاص.
التأهي���ل الترب���وي لألس���تاذ اجلامعي: إ ن مش���كلة 
أس���اتذة اجلامعات أنهم يتولون مهام التدريس دون أن يكونوا 
ل���ني تربوياً للقيام بهذا الدور، إضافة إلى أنه ال يُس���َمح  مؤهَّ
بتقييمه���م ِمن ِقَبل طالبهم أو أي جهة أخرى، وأعتقد أنَّه من 
املهم إش���راكهم في برامج تربوية مكثفة للمس���اهمة في حل 

هذه املشكلة. 

ثانيًا: املجال الطالبي:

التمكني الطالبي:
قد تصل نس���بة الطالب والطالبات ف���ي مجتمعاتنا إلى 
ام األمان ملس���تقبلنا،  50 %، والعناية بتربية هذه الفئة هي صمَّ
ورجاالت املجتمع اليوم كان���وا طالباً باألمس؛ نهلوا من َمِعني 
الصحوة عندما كانت يافعة، ووقفوا معها في مراحل متكينها؛ 
ور  وما األندية الصيفية واملخيمات الدعوية وِحلَق القرآن والدُّ
النسائية املنتشرة في كل مكان إال مظهر من مظاهر التمكني 

الطالبي.  
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النضج الطالبي:
عندما نش���رُت كتابي )نادي الهوايات الصيفي( قبل ست 
سنوات لم أجرؤ حينها أن أقول: )إن األندية الصيفية التقليدية 
م  خدمت مش���كورة ألكثر من عشرين س���نة، وُحقَّ لها أن تُكرَّ
وحُتال إل���ى التقاعد؛ ألن الزمان قد جتاوزها(، ومع أن كثيراً 
من قيادات العمل الطالبي كانوا يش���تكون من ضعف اإلقبال 
ر االنتقال للفكرة  على األندية الصيفي���ة إال أن قلياًل منهم قرَّ
ر غلطتي؛ فأنا أعلن اآلن أنَّ )نادي الهوايات  اجلديدة. ولن أكرِّ
الصيفي( أضحى فكرًة قدمية جتاوزها الزمن بس���رعة، وثمة 
يها )النادي الصيفي  جتربة جديدة جدي���رة باالهتمام أُس���مِّ
املفتوح(؛ فهل س���يتمكن قيادات العمل الطالبي من التخلص 

من ناذجهم القدمية والقفز إلى أحصنة جديدة.
إن احملاض���ن التربوية املنتش���رة هنا وهناك ال تخرج عن 
إطاٍر عام بَنَته الصحوة خالل سنوات متكينها، وأضحى املسُّ 
بهذا اإلطار أو الدعوة لفتح آفاق جديدة للعمل الطالبي أمراً 

مرفوضاً عملياً من قيادات تلك احملاضن.
كثيرون يشكون ضعفاً في مستوى املربني والدعاة، وِقلًَّة في 
أعدادهم، ويُلقون بالالئم���ة على الزمن، والترف، والتطورات 
دة إال  االجتماعي���ة... إلخ، ومع إمياني بأن هذه املش���كلة معقَّ
أنن���ي على يقني أيضاً بأن ما تعانيه احملاضن التربوية خاصة 
ومؤسساتنا الدعوية واالجتماعية عامة من أزمة في العاملني، 
اها الزمن،  إنا سببه الرئيس جمود العمل على ممارسات تعدَّ
وأس���اليب أَْمَست ال تس���تهوي الطالب وال ترقى إلى مستوى 
تطلعاتهم، وهو ما أدى إلى ضعف اإلقبال، وتسرُّب املتميزين. 

)ودائرة العاملني تتغذى من دائرة املستفيدين()1(. 

أحصنة رابحة:
مرة أخ���رى أؤكد على أن أهل العم���ل أقدر على حتديد 
األحصنة التي يجب عليهم القفز إليها. وسأشير هنا إشارات 

تساعد على فتح آفاق جديدة للعمل الطالبي:
إن االنفت���اح احلضاري والتغريب ال���ذي مير به املجتمع 
يحتِّم���ان على املربِّني أن ينظروا إل���ى العمل من خالل بُعَدين 

منفصلني، هما: الكم، والكيف. 
هنا للبرامج اجلماهيرية الواسعة وناحنا فيها  فالكم يوجِّ
مرهون بعدد اجلماهير الطالبية التي نخاطبها في مجتمعنا، 

))) يراجع سلسلة مقاالت : الدوائر األربع للعمل التطوعي، في مدونة الباقي اإللكترونية. 
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هنا للبرامج التربوي���ة املتخصصة وناحنا فيها  والكيف يوجِّ
يتوقف على املس���توى التربوي الذي يصله املتربي. وفي هذا 
الباب ينبغي عل���ى العاملني التفريق الواض���ح في هدف كلِّ 
منشط: هل هو الكم أم الكيف؟ وعدم اخللط بني االجتاهني.
 إننا إذا فكرنا خارج الصندوق فسنجد آفاقاً واسعة للعمل 
الطالبي غير تلك التي اعتدنا عليها، وإذا نظرنا إلى محاضننا 
احلالية على أنها وس���ائل ال ثواب���ت، فلن ند غضاضة في 

استبدالها، أو تعديل فلسفة العمل فيها.
وإذا كان املربون في فترة ماضية يبذلون أوقاتهم وجهودهم 
محتس���بني األجر عند الله، دون أن ينتظروا ماالً أو ثناء، فإن 
ر بتهيئ�ة األج�واء  واق���ع احلال قد تغيَّر،  وجدير بن���ا أن نفكِّ
(، )اختصاصي اجتماعي(،  ملس���ميات وظيفية جديدة: )مربٍّ
)مدير أنش���طة(... إلخ، ونطرح لها دبلومات تأهيلية معتَمدة، 
ونتبنَّى مؤسس���ات تربوية واجتماعية تستقطب هذه الفئات، 

فها، وتشرف على أدائها وتطورها. وتوظِّ

ثالثًا: املجال الدعوي واالجتماعي:

التمكني الدعوي واالجتماعي:  
 إن مكات���ب الدعوة املنتش���رة هنا وهن���اك، واجلمعيات 
والهيئات اخليرية التي عمَّ نفعها أرجاء املعمورة، ش���اهد حي 
على اكتس���اح الصحوة ملجال العمل الدع���وي واالجتماعي. 
وتفاُعُل اجلماهير م���ع توجهات الصح���وة، وقناعُة املجتمع 

برموزها دليٌل على ناٍح كتََبُه التاريخ. 

النضج الدعوي واالجتماعي:
قبل س���نوات كتبت مقاالً في مجلة البيان بعنوان )وسائل 
الدع���وة والتأثير عل���ى اجلماهير( أحملُت في���ه إلى أن زمام 
اجلماهي���ر انفلت من أيدينا أو يكاد، وأش���رُت إلى مجموعة 
لت أن يستفيد منها قادة العمل اخليري  من الوس���ائل التي أمَّ
لت���دارك اخللل. وكتب غيري في املوضوع نفس���ه. ومع وجود 
ل توجه���اً يُنِقذ الصحوة من  مبادرات نوعية إال أنها ال تُش���كِّ

التراجع في هذا املجال.
ملرحلة النضج التي تعيش���ها الصحوة في هذا املجال عدة 

سمات، أذكر منها:
تقليدية الوسائل والربامج: مع أن عدد مستمعي أشرطة 
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، والقراءة اإللكترونية تستحوذ على  الكاس���يت في تراجع حادٍّ
اهتمام ش���ريحٍة تزداد يوماً بعد يوم، ومع عزوف كثيرين عن 
حض�ور احملاض�رات في املس����اجد... على الرغ�م من ذلك 
كله ما زالت مكاتب الدعوة إلى اآلن توزع أش���رطة الكاسيت، 
والنش���رات والكتيب���ات، وتقيم احملاضرات الت���ي تعلن عنها 
مبلصقات ورقية في املس���اجد دون أن تتس���اءل عن فاعلية 
وأثر هذه الوسائل على املستهَدفني. وليست اجلهات اخليرية 
بأحسن حاالً من مكاتب الدعوة؛ فأساليبها وبرامجها توقفت 
عن النمو منذ فترة. لقد كان بإمكانها أن تقود الشباب والفتيات 
وتس���تثمر طاقاتهم في العمل التطوعي من خالل املجتمعات 
االفتراضية مثاًل. إال أن أغلب مؤسس���اتنا االجتماعية ليس 
 Social( لها وجود يذكر في الشبكات والوسائط االجتماعية
media(، مث���ل: الفيس بوك والتويت���ر واليوتيوب والنت لوق 

وغيرها. ومبعنى آخر: هي في واٍد واملجتمع في واٍد آخر.
االهتمام بالكم على حساب الكيف: حترص مؤسساتنا 
في تقاريرها الس���نوية على التكاثر باألرقام؛ فمكتب الدعوة 
الفالني أقام كذا محاضرة، وأس���لم من خالله كذا ش���خص، 
ووزع كذا كتاب. واجلمعية الفالنية تكفل مئات األيتام، ومئات 
ر آالف الصائمني؛ فاألرقام متنحها شعوراً  األسر الفقيرة، وتفطِّ
زائفاً بالقوة، وتس���اعدها على البقاء فترة أطول، متناسني أنَّ 
مس���توى وعي املتبرع قد ازداد وس���قف طموحاته قد ارتفع. 
ث���َت الدعاة عن أثر احملاضرات على املجتمع، ونوعية  وإذا حدَّ
الفئة املس���تهدفة وقي���اس أثر تلك الوس���ائل عليها لم جتد 
إجابات شافية.. وإن طلبت منهم التركيز على تربية اجلاليات 
العربية واألجنبية لنصنع منهم مس���لمني اس���ماً ومضموناً لم 
جتد حماس���اً كافياً لتنفيذ ه���ذه الفكرة، وال ألي فكرة نوعية 
ترك���ز على الكيف أكثر من الك���م.. واجلمعيات اخليرية هي 
األخرى تفتقر برامجها إلى البعد التربوي واإلصالحي، وتركز 
فق���ط على اجلانب اإلغاثي. فإذا اقترحت - مثاًل - )الرعاية 
الش���املة لليتيم( بدالً من )كفالة اليتيم( بهدف تعويض اليتيم 
عن َفْقد وال���ده من جميع اجلوان���ب )التربوية واالجتماعية 
واملالية( اعترض���وا عليك بأن هذا يضيف عبئ���اً مالياً على 
املشروع، ويس���تلزم كفاءات تربوية واجتماعية تضاعف قيمة 
الكفالة أضعافاً مضاعفة. وإذا اقترحت اس���تثمار مش���اريع 
إفط���ار الصائمني بالتوعية والتثقيف للمس���تهَدفني اعتذروا 

بصعوبة إدارة املشروع، أو نقص العناصر لتحقيق هذا الهدف.
الضع��ف اإلداري: تعان���ي أغل���ب مؤسس���اتنا الدعوية 

واالجتماعية خلاًل إدارياً يش���مل: افتقارها للهياكل واألنظمة 
واخلطط الفاعلة، وضع���ف الثقافة اإلدارية ل���دى قياداتها 
فضاًل عن عامليها. واملش���كلة احلقيقة تكمن في عدم قناعة 
تلك القيادات بأهمية إحداث نقلة نوعية ملؤسس���اتهم تشمل 
الهي���اكل والنُُّظم كما تش���مل األفراد. وكذل���ك إصرارهم أن 
يديروا مؤسساتهم بأس���اليبهم القدمية التي تركز على املنتَج 
أكث���ر م���ن تركيزها على الق���درات. والثمُن: أرق���اٌم خادعة 

ومؤسساٌت مترهلة حتيى بوجود رجل ومتوت مبوته.
الضعف اإلعالمي: مش���كلة أصحابنا مع اإلعالم تَْكُمن 
في عدم قناعتهم بجدوى األموال التي تُصَرف من أجله بسبب 
)النقد والنسيئة(؛ فمهما حاولَْت إطالة نََفس أحِدهم في حملٍة 
إعالمية فإنَّ صبره س���ينفذ، فه���و ال يحتمل أن يرى األموال 
ون  تصرف دون أن يلمس لذلك أثراً قريباً واضحاً. وهم يحتجُّ
غالباً بعدم وجود أمواٍل كافية للجانب اإلعالمي متناس���ني أن 

اإلعالم هو الذي يجلب األموال.
ضع���ف التأثي���ر ف���ي اجلماهي���ر: إن عالقة الصحوة 

باجلماهير ال تخرج عن األطر التالية: 
االنتماء: )أي: تبنِّي أفكار الصحوة والدفاع عن مؤسساتها 
ورموزها(، واالستفادة: )أي: التأثر بآراء الصحوة واجتاهاتها 
الفكري���ة(، واحملبة: )أي: التعاطف م���ع قضايا الصحوة دون 
تبنِّي أفكارها(، واالنفصال: )وهو البعد عن الصحوة عاطفياً 
وعملياً(.. ف���ي مرحلة التمكني كانت جماهير كثيرة تش���غل 
الدائرة األولى والثانية، أما في مرحلة النضج فُجلُّ اجلماهير 
تتفاعل مع الصحوة عاطفي���اً ال فكرياً، وترتدي ثوبها ظاهراً 

ال باطناً. 
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أحصنة رابحة:
أه���ل مكة أدرى بش���عابها، ولكل مؤسس���ة فرص متاحة 
أمامها، ول���كل بلد ظروفه وأحواله. واحلديث عن الوس���ائل 
اجلديدة واس���ع ومتجدد، لكنني سأشير هنا إلى مجاالت أرى 

أهمية العناية بها:
مراكز الدراس���ات الفكرية والسياسية واالجتماعية: 
ملراكز الدراس���ات أثرها الواضح في توجيه النَُّخب، والطبقة 
املثقفة، واالهتمام بهذه املراكز سيساعد الصحوة في االنتقال 

د إلى اخلطاب العلمي املنطقي. من اخلطاب العاطفي املجرَّ
مؤسس���ات اإلنتاج اإلعالم���ي: اإلعالم والدعوة صنوان 
َه كثيرين إلى  ال يفترقان، وقد الحظنا في الفترة األخيرة توجُّ
تأس���يس القنوات الفضائية، وهي جترب���ة جديدة في العمل 
الدعوي واالجتماعي، والزمن وحَده كاٍف لصقل هذه التجربة 
وتصفيتها. واألهم من وجهة نظري هو تأس���يس مؤسس���ات 
اإلنتاج اإلعالمي التي س���تخدم القنوات الفضائية بشكل عام 
والقنوات اإلس���المية بشكل خاص؛ فتأسيس القناة الفضائية 
اإلسالمية ليس نهاية املشوار؛ بل هو اخلطوة األولى الستقطاب 
اجلماهير التي تقارن إنتاج قنواتنا الفضائية بالقنوات األخرى 

املوجودة في الساحة اإلعالمية.
التطوي���ر اإلداري: إن التدريب ليس احلل السحري لكل 
مشكالتنا اإلدارية، لكنه وسيلة فاعلة لتغيير قناعات القيادات، 
وتنمية مهارات األفراد. واألهم منه هو تكوين الثقافة اإلدارية 
على مس���توى األفراد والقيادات، وتهيئة بيئة العمل الصحية 
م���ن خالل اللوائح والنُُّظم الفاعل���ة في امليدان ال املرصوصة 

في األدراج.
العال���م االفتراض���ي: لقد أوجدت الش���بكة العنكبوتية 
تعريف���اً آخر للحياة االجتماعية؛ حي���ث جمعت العالم في آلة 
صغيرة بحجم كف اليد يحملها الش���خص في جيبه، وأوجدت 
داخل هذا العالم االفتراضي اجلامعات واملكتبات واألس���واق 
والشبكات االجتماعية املتنوعة. وآليات التفاعل مع هذا العالم 
في تطوُّر مستمر، ونحن - شئنا أم أبينا - ال بد أن نتعامل مع 

املجتمع على ضوء هذه التغييرات.  
التقنية: تتطور وسائل االتصال والتقنية بشكل يصعب على 
العاملني متابعتها وإدراك كيفية اس���تثمارها، واحلل من وجهة 
نظري يكمن في تغيير فلسفة العمل لدى مؤسساتنا اخليرية؛ 
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بحيث تُدَخل التقنية كجزء أساس في خطط وإستراتيجيات 
وهياكل هذه املؤسس���ات. وحينها سنالحظ إقامة املؤمترات 
والدراسات  واملقاالت،  واملنتديات،  واللقاءات، واملس���ابقات، 
التي تبحث مدى االس���تفادة من وس���ائل االتصال والتقنية، 
وستُدَرج األقسام التقنية في هياكل مؤسساتنا، وستستقطب 
الكفاءات الس���تثمارها في هذا املج���ال. إذا نحنا في هذه 
النقلة، فسيأتي اليوم الذي نستبدل به التسجيالت اإلسالمية 
براديو الس���تااليت، وتلفزيون اإلنترنت. ونستبدل التوجيهات 
واإلعالنات الورقية في املس���اجد بشاشات LCD محوسبة 
تديرها مكاتب الدعوة بشكل مركزي.. وسنُرِجع دوَر املسجد 
ف���ي التأثير على أهل احلي.. وس���تكون للجه���ات اخليرية 
شبكة من املتطوعني في شتى املجاالت والتخصصات، تخدم 

املجتمع في أي مكان كانت. 
الكف���اءة اإلس���تراتيجية: إذا َكثُ���ر الباع���ة وتنوعت 
البضاعة فس���يلجأ اجلمه���ور إلى االختيار، وهنا س����يبقى 
األق���وى، والقوة ال ترتبط باحلجم عل���ى كل حال، وإن أريد 
لها ذلك. ونظراً لكب���ر التحدي وكثرة املع�وقات وقلة امل�وارد 
فإنه ال بد للعاملني من التركيز على فئات ومؤسسات وبرامج 
مح���ددة تراهن عليها في الفترة القادم���ة. وفي نظري فإن 
أهم فئة ميكن االس���تثمار فيها هي: النساء، والشباب )ذكوراً 
وإناثاً(، وأهم مجال ميكن العمل من خالله في الفترة القادمة: 
اإلعالم والترويح والسياحة، وأهم محتوًى يجب تقدميه هو: 
الوع���ظ والرقائق – وه���ذا بطبيعة احل���ال ال يعني إهمال 
الفئ���ات أو املجاالت أو املواضيع األخرى – أما املؤسس���ات 
فيرتبط اختيارها مب���دى قدرتها على حتقي�ق أه�دافن�ا. ثُمَّ 
إن اهتم�امن���ا به�ذه الفئات واملج����االت ال يحقق لنا الكفاءة 
اإلس���تراتيجية إال إذا متيَّزنا ببرامجنا وما نقدمه للجمهور، 
ونحن�ا في تق�دمي م���ادة يحتاجها اجلمهور ويبحثون عنها 

وال يجدونها عند غيرنا.
ويبقى السؤال املهم هو: هل ستغفو الصحوة؟

الذي أرجوه - إن شاء الله - أنَّ الصحوة وإن غفت قلياًل 
فهي على أبواب صحوة جديدة س���تعيدها يافعة، وس���يعاني 
فرس���انها اجلدد معوقات االنطالق من ضعف املوارد املالية 
ُه َغاِلٌب َعَلى َأْم���ِرِه َوَلِكَنّ َأْكَثَر  والبش���رية وكثرة التحديات: }َوالَلّ

الَنّاِس ل َيْعَلُموَن{ ]يوسف: ٢1[.
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] قضايا تربوية [

ق���ال الله - تعالى -: }َفاْس���َتِقْم َكَم���ا ُأِمْرَت َوَمن َت���اَب َمَعَك 
ُه ِبَ���ا َتْعَمُلوَن َبِصيٌر{ ]ه���ود: 11٢[. أمر الله في هذه  َول َتْطَغ���ْوا إَنّ
اآلية النبي # وأمته باالس���تقامة على شرع الله ونهاهم عن 

الطغيان؛ فالله يريد منا استقامة بال طغيان.
واالستقامة: هي التمسك بأمر الله فعاًل للطاعات، وتركاً 

للمعاصي والسيئات)1(.
والطغي���ان: ه���و إفراط االعت���دال في حدود األش���ياء 
ومقاديره���ا)2(؛ أي: مجاوزة احلد املش���روع والغلو. قال ابن 
جرير في تفس���يره لآلية: )فبنيَّ أن االستقامة بعدم الطغيان 
وه���و مجاوزة احل���د، واملقصود من العبد االس���تقامة وهي 
السداد؛ فإن لم يقدر عليها فاملقاربة، وعند مسلم من حديث 
دوا وقاربوا، واعلموا أنه لن  أبي هريرة عن النبي # قال: »سدِّ
ينجَو أحد منكم بعمله. قالوا: وال أنت يا رسول الله؟ قال: وال 
أن���ا إال أن يتغم�دني الله برحمة منه وفضل«؛ فجمع في هذا 
احلديث مقامات الدين كلها؛ فأمر باالستقامة وهي السداد، 
واإلصابة في الني���ات واألقوال، وأخبر ف���ي حديث ثوبان)3( 

))) انظر فتح الباري: )57/13)(، وتفسير املاوردي: )179/5).
))) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي، )ص 7))).

)3) يشير إلى احلديث الذي أخرجه أحمد: )77/5)).

أنه���م ال يطيقونها فنقلهم إلى املقاربة؛ وه���ي أن يقربوا من 
االستقامة بحسب طاقتهم؛ كالذي يرمي إلى الَغرض، وإن لم 
يُِصبه يقاربه، ومع هذا فقد أخبرهم أن االس���تقامة واملقاربة 
���ي يوم القيامة؛ فال يرك���ن أحد إلى عمله، وال يرى أن  ال تنجِّ
ناته به، بل إنا ناته برحمة الله وغفرانه وفضله( اه�)4(.

ل قوله - تعالى -: }َفاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت{؛  أي: ال تستقم  وتأمَّ
كما تهوى نفس���ك، بل استقم كما أمرك ربك، والنفس قد تهوى 
اإلفراط أو التفريط، ودين الله وس���ط بني الغالي فيه واجلافي 
عنه، والواجب على كل مس���لم أن يتحرى التوس���ط واالعتدال؛ 
بحيث ال يقصر وال يغالي. قال الله - تعالى -: }َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم 
���ًة َوَس���ًطا{ ]البق���رة: 143[. قال ابن جرير: )الوس���ط في هذا  ُأَمّ
املوضوع هو الوسط الذي مبعنى اجلزء الذي هو بني الطرفني، 
لتوس���طهم في الدين، فال ه�م أه����ل غل�وٍّ فيه غل�وَّ النص�ارى، 
وال أهل تقصير فيه تقصيَر اليهود، ولكنهم أهل توسط واعتدال 

فيه؛ إذ كان أحب األمور إلى الله أوساطها. 
وقال ابن القيم: )الوسط املوضوع بني طرفي اإلفراط والتفريط 

هو العدل، وهو الذي عليه بناء مصالح الدنيا واآلخرة()5(.

))) تفسير ابن جرير: ))/6)6 - 7)6( باختصار.
)5) الفوائد البن القيم: )ص 139).

االستقامة
بال طغيان

حم������م������د امل������ط������ري
matari63@hotmail.com
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وقال الشاطبي: )الش���ريعة جارية في التكليف مبقتضاها 
على الطريق الوسط األعدل اآلخذ من الطرفني بقسط ال ميل 
فيه... فهكذا جتد الشريعَة أبداً في مواردها ومصادرها جارية 
على هذا الترتيب الوس���ط املعتدل، فإذا نظ���رت إلى كليَّة من 

كليَّات الشريعة فتأملتَها وجدتَها حاملًة على التوسط()1(.
وقال األوزاعي: )ما من أمر أمر الله به إال عارض الشيطان 

فيه بخصلتني وال يبالي أيهما أصاب: الغلو أو التقصير(.
وقال الطحاوي: )دين الله في األرض والسماء واحد، وهو 

دين اإلسالم، وهو بني الغلو والتقصير()2(.
وعن بريدة - رضي الله عنه - أن النبي # قال: »عليكم 
هدياً قاصداً )قالها ثالثاً(؛ فإنَّ من يشاد هذا الدين يغلبه«)3(.
وعن ابن مس���عود - رضي الله عنه - أن النبي # قال: 

»هلك املتنطعون« قالها ثالثاً)4(.
واملتنطعون ه���م املتعمقون املغالون املجاوزون احلدود في 
أقوالهم وأفعالهم، وأما املتمسكون بكتاب الله وُسنة رسوله # 
فليسوا متنطعني وال متشددين، بل هم املستقيمون على شرع 
���ره لها }َفاْسَتْمِسْك  الله ودينه الذي رضيه الله لهذه األمة ويسَّ

ْسَتِقيٍم{ ]الزخرف: 43[. ِباَلِّذي ُأوِحَي إَلْيَك إَنَّك َعَلى ِصَراٍط ُمّ
وع���ن محجن بن األدرع - رضي الله عنه - عن النبي # 

أنه قال: »إن خير دينكم أيسره« قالها ثالثاً)5(.
فيجب على املس���لم أن يس���تقيم على ش���رع الله بال غلو 
وطغيان؛ فال يقصر عن االستقامة فيقع في التفريط، وال يجاوز 
احل���د فيقع في اإلفراط. والتفريط ال يخفى أمره على املتقني، 
ولك�ن اإلفراط يخفى على بعض الصاحلني؛ فأهل االس���تقامة 
يُخَشى عليهم من الغلو والطغيان؛ ولذا كثرت اآليات واألحاديث 
رة من ذلك، وقد نهانا الله - ع���ز وجل - عن الغلو كما  احمل���ذِّ
نه���ى الذين من قبلنا. ق���ال - تعالى -: }َيا َأْهَل اْلِكَت���اِب ل َتْغُلوا 
ِفي ِديِنُكْم{ ]النس���اء: 1٧1[ وأخبر النب���ي # أنهم أُهِلكوا بالغلو؛ 
فع���ن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي # قال: »إياكم 

والغلو؛ فإنا أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين«)6(.
ه مستطير، وآثاره سيئة  فالغلو في الدين ضرره عظيم وشرُّ

للغاية على الغالي نفسه وعلى أسرته، وعلى مجتمعه وأمته.

))) املوافقات: ))/163( بتصرف.
))) انظر شرح الطحاوية البن أبي العز: )ص 585).

)3) أخرجه أحمد: )350/5( وصححه األلباني.
))) أخرجه مسلم: )670)).
)5) أخرجه أحمد: )5/)3).

)6) أخرجه النسائي: )68/5)).

من أسباب الغلو:

ومن أعظم أس���باب الغلو اجلهل بالدين؛ ال سيما إن 
كان الغالي من أنصاف املتعلمني أو ممن يجعل نفسه من 
املجتهدي���ن غلط���ًا، فَيِضل وُيضل بغير علم وهو يحس���ب 
أن���ه ُيحِس���ن صنع���ًا أو كان م���ن املجتهدي���ن ف���ي عل���م من 
العل���وم الش���رعية ولكن���ه ال يتأدب مع العلماء الس���ابقني 
وال العلم���اء الالحقني، وال يتس���ع ص���دره للخالف معهم 
في مسائل االجتهاد، ويريد أن ُيلزم الناس بقوله طغيانًا 

وظلمًا.
املصال���ح  ع���دم مراع���اة  أيض���ًا  الغل���و  أس���باب  وم���ن 
واملفاس���د، وهذا راج���ع إلى اجلهل أيضًا؛ فم���ن املقرر عن 
العلم���اء الراس���خني أن���ه يج���ب ارت���كاب أدنى املفس���دتني 
للس���المة م���ن أعالهما، ويج���ب ترك إح���دى املصلحتني 
م على  لتحصي���ل أعالهم���ا، وعندهم أن درء املفاس���د مقدَّ

جلب املصالح))).
قال ش���يخ اإلس���الم اب���ن تيمي���ة: )ال يجوز دفع الفس���اد 
القلي���ل بالفس���اد الكثير، وال دفع أخ���فِّ الضررين بتحصيل 
أعظ���م الضرري���ن؛ فإن الش���ريعة ج���اءت بتحصي���ل املصالح 
وتكميله���ا، وتعطي���ل املفاس���د وتقليله���ا بحس���ب اإلم���كان، 
ومطلوبه���ا ترجي���ح خي���ر اخليرين إذا لم ميك���ن أن يجتمعا 

معًا، ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعًا())).

)7) انظر مشكلة الغلو في الدين: ))/4)1).
)8) مجموع الفتاوى: )3)/343).
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: من صور الغلوِّ

من الصور الس���يئة للغلو والطغيان التي يقع فيها بعض أهل 
اإلميان ما يلي:

التفسير والتشديد على النفس وعلى الناس:
 وه���ذا خالف ما بعث الله به نبيه محمداً # نبي الرحمة 
الذي قال الل���ه - تعالى - عنه: }َوَما َأْرَس���ْلَناَك إَلّ َرْحَمًة ِلّْلَعامَلنَِي{ 
]األنبي���اء: 10٧[؛ فقد بعثه الله باحلنيفية الس���محة. قال الله - 
ُرَك ِلْلُيْسَرى{ ]األعلى: 8[، وقال: }َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم  تعالى -: }َوُنَيِسّ
ُه ِبُكُم اْلُيْسَر َول ُيِريُد  يِن ِمْن َحَرٍج{ ]الج: ٧8[، وقال: }ُيِريُد الَلّ ِفي الِدّ
ِبُكُم اْلُعْس���َر{ ]البقرة: 18٥[. وعن جابر أن النبي # قال: »إن الله 

لم يبعثني معنتاً وال متعنتاً، ولكن بعثني معلماً ميسراً«)1(. 
وعن عائش���ة - رضي الله عنها - قالت: )ما ُخيِّر رسول 
الله # بني أمرين إال أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً؛ فإن كان 

إثماً كان أبعد الناس منه()2(. 
وعن أبي برزة - رضي الله عنه - قال: )غزوت مع رسول 

الله # وشهدت تيسيره()3(.
وعن أبي موس���ى - رضي الل���ه عنه - أن النبي # قال: 

روا، ويسروا وال تعسروا«)4(. »بشروا وال تنفِّ
وعن أبي مسعود - رضي الله عنه - قال: )أتى رجل النبي 
# فق���ال: إني ألتأخر عن صالة الغ���داة من أجل فالن مما 
يطيل بنا. قال: فما رأيت رس���ول الله # قط أشدَّ غضباً في 
رين،  موعظ���ة منه يومئٍذ فقال: »يا أيه���ا الناس! إن منكم منفِّ
ز؛ ف���إن فيهم املريَض والكبيَر  فأيُّك���م ما صلى بالناس َفلْيجوِّ

وذا احلاجة«)5(.
وعن جابر - رضي الله عنه - عن النبي # قال: »إن هذا 
الدين متيم فأوغل فيه برفق، وال تبغِّض إلى نفسك عبادة الله؛ 

فإن املنبت ال أرضاً قطع، وال ظهراً أبقى«)6(.
قال ابن حجر: )ال يتعمق أحد في األعمال الدينية ويترك 

الرُّخص إال عجز وانقطع فيُغلَب()7(.

))) أخرجه مسلم: )1478).
))) أخرجه البخاري: )6)61(، ومسلم: )7)3)).

)3) أخرجه البخاري )11)1).
))) أخرجه البخاري: )4341(، ومسلم: )1733).

)5) أخرجه البخاري: )6110(، ومسلم: )466).
اجلامع:  صحيح  في  األلباني  وحسنه   ،)18/3( الكبرى:  السنن  في  البيهقي  أخرجه   (6(

.(((4((
)7) فتح الباري: ))/117).

ومن ه���ؤالء املتعمقني َمن ال يكتفي بت���رك الرخص، بل 
يُلزم الناس بتركها، ويقدح ويطعن في من يفتي بالرخصة في 
بعض املسائل االجتهادية، ويريد من الناس أن يعملوا باألفضل 
واألكمل واألحوط في كل م���ا يختاره ويذهب إليه، وقد يكون 
األمر واسعاً فال يرضى إال بتصنيفه، وَمن شق على املسلمني 

شق الله عليه.
قال ش���يخ اإلس���الم ابن تيمية: )وليس كل ما كان أفضل 
يش���رع لكل أحد، بل كل واحد يشرع له أن يفعل ما هو أفضل 
له()8(. وقال أيضاً: )أكثر الناس يكون املس���تحب لهم ما ليس 
ه���و األفضل مطلقاً؛ إذ ال يقدرون على األفضل، وال يصبرون 

عليه إذا قدروا عليه()9(.
ومن األدلة على هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنهما - قال: )جاء رجل إلى النبي # يس���تأذنه 
ف���ي اجلهاد فقال: »أحٌي والداك؟« ق���ال: نعم. قال: »ففيهما 

فجاهد«()10(.
وعن أبي س���عيد اخلدري - رضي الله عنه - أن أعرابياً 
قال: يا رسول الله! أخبرني عن الهجرة فقال: »ويحك إنَّ شأن 
الهجرة ش���ديد؛ فهل لك من إبل؟« قال: نعم. قال: »فهل تؤدي 
صدقته���ا؟« قال: نعم. قال: »فاعمل من وراء البحار؛ فإن الله 

لن يَِتَرك من عملك شيئاً«)11(.
وق���د قال الله - تعالى -: }ُثَمّ َأْوَرْثَنا اْلِكَت���اَب اَلِّذيَن اْصَطَفْيَنا 
ْقَتِصٌد َوِمْنُهْم َس���اِبٌق ِباْل�َخْيَراِت  ِمْن ِعَباِدَن���ا َفِمْنُهْم َظاِل�ٌم ِلَّنْفِس���ِه َوِمْنُهم ُمّ
ِه َذِلَك ُه���َو اْلَفْضُل اْلَكِبيُر #^3٢^#( َجَنّاُت َع���ْدٍن َيْدُخُلوَنَها ُيَحَلّْوَن  ِبإْذِن الَلّ
ِفيَه���ا ِم���ْن َأَس���اِوَر ِمن َذَه���ٍب َوُلْؤُل���ًؤا َوِلَباُس���ُهْم ِفيَها َحِري���ٌر{ ]فاطر: 
3٢ - 33[. ق���ال ابن كثير في تفس���يره: }َفِمْنُهْم َظاِل�ٌم ِلَّنْفِس���ِه{ 
مات،  وه���و املفرِّط في بعض الواجب���ات املرتكب لبعض احملرَّ
ْقَتِص���ٌد{ وهو املؤدي للواجب���ات التارك للمحرمات  }َوِمْنُه���م ُمّ
وقد يترك بعَض املستحبات ويفعل بعض املكروهات، }َوِمْنُهْم 
َس���اِبٌق ِباْل�َخْيَراِت ِبإْذِن الَلّ���ِه{ وهو الفاعل للواجبات واملستحبات 
الت���ارك للمحرمات واملكروهات وبعض املباحات(، ثم نقل عن 
���ة مرحومة: الظالم مغفور  محمد بن احلنفية قوله: )إنها أمَّ
له، واملقتصد في اجلنات عند الله. والس���ابق باخليرات في 

الدرجات عند الله()12(.

)8) مجموع الفتاوى: )3)/60).
)9) مجموع الفتاوى: )119/19(، وانظر: )))/348).

)10) أخرجه البخاري: )3004(، ومسلم: )549)).
)))) أخرجه البخاري: )6165).

))1) تفسير ابن كثير: )3/)53 - 534).
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الغلظة واجلفاء وسوء األخالق:
فمنهم من هو غليظ العشرة سيئ املعاملة تارك للرفق في 

نة؟ أموره ُمقطب الوجه من ضيق صدره؛ فهل هذه هي السُّ
لقد ك�ان النب�ي # أحس�ن الن�اس أخالق�اً)1(. قال الل�ه - 
تعالى -: }َوإَنَّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم{ ]القلم: 4[، وقال: }َوَلْو ُكنَت 
وا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم  ا َغِليَظ اْلَقْلِب لنَفُضّ َفًظّ

ِفي اأَلْمِر{ ]آل عمران: 1٥9[.
وع���ن جرير - رضي الله عن���ه - عن النبي # قال: »من 

يُحرم الرفق يُحَرم اخلير«)2(.
وعن عائش���ة - رضي الله عنه���ا - عن النبي # قال: »إن 
الرفق ال يكون في شيء إال زانه، وال يُنَزع من شيء إال شانه«)3(.
وع���ن أبي الدرداء - رضي الله عنه - عن النبي # قال: 
»من أُعِطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من اخلير، ومن 

ُحِرم حظه من الرفق ُحِرم حظه من اخلير«)4(.
وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - عن النبي # قال: 

»املؤمن َمَألَفة وال خير في من ال يألَف وال يؤلَف«)5(.
وعن ابن مس���عود - رضي الله عنه - عن النبي # قال: 

م على النار كل هنيِّ لنيِّ سهل قريب من الناس«)6(. »ُحرِّ
قال س���عيد الزبيدي: )يعجبني من القراء كل س���هٍل طلٍق 
ِمضحاك؛ فأما من تلقاه ببْش���ر ويلقاك بَضرس ]أي شرس[ 

مينُّ عليك بعمله فال كثَّر الله في الناس أمثال هؤالء()7(.

))) قاله أنس، رضي الله عنه. أخرجه البخاري: )03)6(، ومسلم: )150)).
))) أخرجه مسلم: ))59)).
)3) أخرجه مسلم: )8)18).

))) أخرجه الترمذي: )13)( وصححه.
)5) إخرجه أحمد: )335/5(، وصححه األلباني في الصحيحة: ))/711).

)6) أخرجه الترمذي: )488)( وحسنه.
)7) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب اإلخوان، )ص 196).
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سوء الظن بال برهان، والغيبة والنمية والبهتان:
ِنّ  َن الَظّ َها اَلِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمّ قال الله - تعالى -: }َيا َأُيّ
ُس���وا َول َيْغَتب َبّْعُضُكم َبْعًضا{ ]الجرات:  َسّ ِنّ إْثٌم َول َتَ إَنّ َبْع���َض الَظّ
1٢[، إن )س���وء الظن هو اعتقاد جانب الش���ر وترجيحه على 

جانب اخلير في ما يحتمل األمرين معاً()8(.
قال عمر - رضي الله عنه -: )ال تظننَّ بكلمة خرجت من 

أخيك املؤمن إال خيراً وأنت جتد لها في اخلير محماًل()9(.
وقد عدَّ ابن حجر الهيثمي سوَء الظن باملسلم من الكبائر 
وقال: )كل َمن رأيتَه سيئ الظن بالناس طالباً إلظهار معايبهم 
فأعلم أن ذلك خُلبْث باطنه وس���وء طويته؛ فإن املؤمن يطلب 
املعاذير لسالمة باطنه واملنافق يطلب العيوب خلبث باطنه()10(.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رس���ول الله 

#: »إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب احلديث«)11(.
وعن النبي # قال: »أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: ِذْكُرك أخاك مبا يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي 
ما أقول؟ ق���ال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن 

فيه فقد بهته«)12(؛ من البهتان وهو الباطل.
وعن أبي برزه األس���لمي - رضي الله عنه - أن النبي # 
قال: »يا معشر من آمن بلس���انه ولم يدخل اإلميان في قلبه! 
ال تغتابوا املسلمني، وال تتبعوا عوراتهم؛ فإن من اتبع عوراتهم 

يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته«)13(.
فال أحد يَْس���لم من النقص والتقصير والذنوب، والواجب 
هو التناصح ال الطعن والهمز واللَّمز، وينبغي أن يُعلَم أن العدل 
هو من قارب وسدد وغلب خيره على شره. قال الشافعي: )لو 
كان العدل من لم يذنب لم ند عدالً، ولو كان كل ذنب ال مينع 
من العدالة لم ند مجروح���اً، ولكن من ترك الكبائر وكانت 

محاسنه أكثر من مساوئه فهو عدل()14(.
قال الشاعر:

كلها؟ س��ج��اي��اه  تُ��رَض��ى  ال���ذي  م��ن 
معايبه تُ��َع��دَّ  أن  نُ��بْ��اًل  امل���رء  ك��ف��ى 

وقال آخر:

)8) نضرة النعيم: )10/)465).
)9) تفسير ابن كثير: ))/14)).

)10) الزواجر عن اقتراف الكبائر، )ص 109).
)))) أخرجه البخاري: )6066(، ومسلم: )563)).

))1) أخرجه مسلم: )589)).
)13) أخرجه أبو داود: )4880).

)))) انظر كتاب ثمرات النظر في علم األثر البن األمير الصنعاني، )ص 109 - 118).
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م�����ن ال��������ذي م�����ا س�������اء ق����ط؟
وم�������ن ل�����ه احل����س����ن����ى ف���ق���ط؟

اء، والله يحب  فال معص���وم إال األنبياء، وكل بني آدم خطَّ
التوابني ويحب املتطهرين.

واعلم أن سوء الظن باملس���لم وِغيَبتَه قد يؤديان إلى النميمة 
وهي نقل كالم الناس على جهة اإلفساد بينهم؛ فعن عبد الرحمن 
اب���ن َغنْم - رضي الله عن���ه - أن النبي # قال: »خيار عباد الله 
���اؤون باملنميمة،  الذين إذا ُرؤوا ُذِكر الله، وش���رار عباد الله املشَّ
قون بني األحبة، الباغون للبراء العنت«)1(. أي: يطلبون العيوب  املفرِّ
عون من ليس  القبيحة لألبرياء، وما أكثر هؤالء ال كثَّرهم الله، فيبدِّ

مببتدع، ويضللون من خالفهم في مسائل اجتهادية)2(.

اجلدال واملخاصمة والتباغض والهجران:
عن أبي أمامه - رضي الله عنه - عن النبي # قال: »ما ضل 
قوم بعد هدى عليه إال أوتوا اجلدل، ثم تال رس���ول الله # هذه 
اآلية: }َما َضَرُبوُه َلَك إَلّ َجَدًل َبْل ُهْم َقْوٌم َخِصُموَن{ ]الزخرف: ٥8[«)3(.
وعن أنس - رضي الله عنه - عن النبي # قال: »من ترك 

املراء وهو محق بُِني له بيت في وسط اجلنة«)4(.
قال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: )كفى بك إثماً أن ال تزال 

مخاصماً، وكفى بك إثماً أن ال تزال ممارياً()5(.
وق���ال ميمون بن مه���ران: )إياك واخلصوم���ة واجلدال في 
الدين! وال جتادلَن عاملاً وال جاهاًل: أما العال�م فإنه يَْخ�ِزن عن�ك 
���ن بصدرك وال  علمه وال يبالي ما صنعت، وأما اجلاهل فإنه يُخشِّ

يطيعك()6(.
وقال األوزاعي: )إذا أراد الله بقوم ش���راً ألزمهم اجلدل 

ومنعهم العمل()7(.
وكثيراً ما ي���ؤدي اجلدال واخلصام إلى التباغض والتهاجر، 

))) أخرجه أحمد: ))/7))).
))) انظر كتاب تصنيف الناس بني الظن واليقني للشيخ بكر أبو زيد.

)3) أخرجه الترمذي )3453( وصححه.
))) أخرجه الترمذي )1993( وحسنه.

)5) أخرجه الدارمي: ))/101).

)6) أخرجه الدارمي: ))/)10).
)7) شرح أصول االعتقاد: )ص 145).

وهذا خالف ما أمر النبي # أمته؛ فعن أنس - رضي الله عنه - 
اسدوا وال تدابروا وكونوا  عن النبي # قال: »ال تََباغضوا وال حَتَ
عباد الله إخواناً، وال يحل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالثة أيام«)8(.
وعن حدرد األس���لمي - رضي الل���ه عنه - عن النبي # 

قال: »من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه«)9(.
قال ش���يخ اإلس���الم ابن تيمية: )إذا ل���م يكن في الهجر 
انزجار أحد بل بطالن كثير من احلس���نات املأمور بها لم يكن 
مأموراً به؛ فإن أقواماً جعلوا ذلك عاماً فاستعملوا من الهجر 
ما لم يؤَمروا به ورمبا تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به 
مات وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية، ودين الله وسط  محرَّ

بني الغالي فيه واجلافي عنه()10(.
ومن أصول الش���ريعة أنها تأمر بكل ما يدعو إلى األُلفة 
والتحاب���ب بني املس���لمني، وتنهى وتزجر عن كل ما يس���بب 
التهاجر والتباغض بني املس���لمني؛ فع���ن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - قال: قال النبي #: »والذي نفسي بيده! ال تدخلوا 
اجلن���ة حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا حتى حتاب���وا، أال أدلكم على 

شيء إذا فعلتموه حتاببتهم؟ أفشوا السالم بينكم«)11(.

التفرق واالختالف:
ُقوا{  قال الله - تعالى -: }َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل الَلِّه َجِميًعا َول َتَفَرّ
���َه َوَأْصِلُح���وا َذاَت َبْيِنُكْم {  ُقوا الَلّ ]آل عم���ران: 103[، وقال: }َفاَتّ
]األنف���ال: 1[، وق���ال: }َول َتَناَزُعوا َفَتْفَش���ُلوا َوَتْذَه���َب ِريُحُكْم{ 

تكم ونصركم. ]األنفال: 4٦[؛ أي قوَّ
قال ش���يخ اإلسالم ابن تيمية مبيناً أنواع الفساد التي يؤدي 
إليها التنازع واالختالف: )التفرق واالختالف املخالف لالجتماع 
واالئت���الف، حتى يصير بعضهم يبغض بعض���اً ويعاديه، ويحب 
بعضاً يوالي���ه على غير ذات الله، وحت���ى يفضي ببعضهم إلى 
الطعن واللع���ن والهمز واللمز وبعِضهم إل���ى االقتتال باأليدي 
والسالح، وبعِضهم إلى املهاجره واملقاطعة، وهذا كله من أعظم 

)8) أخرجه البخاري: )6065(، ومسلم: )559)).
)9) أخرجه أحمد وأبو داود وصححه األلباني في الصحيحة: )8)9).

 -  (04/(8( وانظر:  وتصرف،  باختصار   )(13  -  (11/(8( الفتاوى:  مجموع   (10(
.((09

)))) أخرجه مسلم: )54).
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مها الله ورسوله، واالجتماع واالئتالف من أعظم  األمور التي حرَّ
األمور التي أوجبها الله ورس���وله... وباب الفساد الذي وقع في 
هذه األمة، بل وفي غيرها هو التفرق واالختالف؛ فإنه وقع بني 
أمرائها وعلمائها من ملوكها ومشايخها وغيرهم من ذلك ما الله 
ب���ه عليم، وإن كان بعض ذلك مغف���وراً لصاحبه الجتهاده الذي 
يُغَفر فيه خطؤه أو حلس���ناته املاحية أو توبته أو لغير ذلك، لكن 
يُعلَم أن رعايته من أعظم أصول اإلسالم؛ ولهذا كان امتياز أهل 

نة واجلماعة()1(. النجاة عن أهل العذاب من هذه األمة بالسُّ

الظلم وعدم اإلنصاف:
ِبُعوا اْلَهَوى َأن َتْعِدُلوا{ ]النس���اء:  قال الله - تعالى -: }َفال َتَتّ
ِه ُش���َهَداَء ِباْلِقْسِط َول  اِمنَي ِلَلّ َها اَلِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقَوّ 13٥[، وقال: }َيا َأُيّ
َيْجِرَمَنُّكْم َش���َنآُن َقْوٍم َعَلى َأَلّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللَتّْقَوى{ ]املائدة: 

َه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل{ ]النحل: 90[. 8[، وقال: }إَنّ الَلّ
قال ش���يخ اإلس���الم ابن تيمية: )ند كثيراً من هؤالء قد 
ا أو معه دليل  يكون الق���ول الباطل الذي مع منازعه فيه حقٌّ مَّ
ا، فيرد احلق في هذا األصل كله حتى يبقى هذا  يقتضي حقاً مَّ
مبطاًل في البعض كما كان األول مبطاًل في األصل، كما رأيته 
نة في مس���ائل القدر والصفات والصحابة  لكثير من أهل السُّ
وغيرهم، وأم���ا أهل البدعة فاألمر فيه���م ظاهر، وكما رأيته 

لكثير من الفقهاء أو ألكثر املتأخرين في مسائل الفقه()2(.
وق���ال أيضاً: )أكث���ر االختالف الذي ي���ؤول إلى األهواء 
بني األمة من القس���م األول ]يعني م���ن االختالف الذي فيه 
ذم الطائفتني جميعاً[ وكذلك آل إلى س���فك الدماء واستباحة 
األموال والعداوة والبغض���اء؛ ألن إحدى الطائفتني ال تعترف 
لألخ���رى مبا معها من احلق وال تنصفها، بل تزيد على ما مع 
نفس���ها من احلق زيادات من الباطل، واألخرى كذلك، وكذلك 
جعل الله مصدر االختالف البغي في قوله: }َوَما اْخَتَلَف ِفيِه إَلّ 
َناُت َبْغًيا َبْيَنُهْم{ ]البقرة: ٢13[؛ ألن  اَلِّذي���َن ُأوُتوُه ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُهُم اْلَبِيّ
البغ���ي مجاوزة احلد، وذكر هذا في غي���ر موضع من القرآن 

ليكون عبرة لهذه األمة()3(.
وق���ال أيضاً: )ولكن االجتهاد الس���ائغ ال يبلغ مبلغ الفتنة 
والفرقة إال م���ع البغي ال ملجرد االجته���اد... فال يكون فتنة 
وفرقة مع وجود االجتهاد الس���ائغ بل مع نوع بغي؛ ولهذا نهى 

))) مجموع الفتاوى: )))/356 - 368( بتصرف.
))) اقتضاء الصراط املستقيم: )ص 38( بتصرف.

)3) كتاب اجلماعة والفرقة لشيخ اإلسالم جمع عبد السالم بن محمد، )ص 47( بتصرف.
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نة()4(. النبي # عن القتال في الفتنة، وكان ذلك مع أصول السُّ
واإلنصاف عزيز. قال اإلمام مالك: )ما أقل اإلنصاف في 
زمانن���ا!()5(؛ فكيف لو رأى زمانن���ا؟ وباإلنصاف يقل اخلالف 

ويحصل االئتالف.

التضليل والتفسيق والتبديع والتكفير بال برهان:
قال الله - تعالى -: }َواَلِّذيَن ُيْؤُذوَن اْل�ُمْؤِمِننَي َواْل�ُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر 
ِبيًن���ا{ ]األحزاب: ٥8[، وقال:  َما اْكَتَس���ُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا ُبْهَتاًنا َوإْثًما ُمّ
}َول َتْلِمُزوا َأنُفَس���ُكْم َول َتَناَبُزوا ِباأَلْلَقاِب ِبْئَس الْس���ُم اْلُفُس���وُق َبْعَد 
اِل�ُم���وَن{ ]الجرات: 11[. قال  اإلمَي���اِن َوَمن َلّْم َيُت���ْب َفُأْوَلِئَك ُهُم الَظّ
ابن جرير في تفس���يره: }َول َتْلِمُزوا َأنُفَسُكْم{ ال يِعب بعضكم 
بعضاً أيه���ا املؤمنون، وال يطعن بعضك���م على بعض، وقوله: 
}َول َتَناَب���ُزوا ِباأَلْلَقاِب{ يقول: وال تداعوا باأللقاب، عن عكرمة 
ومجاهد قاال: هو قول الرجل للرجل: يا فاسق، يا كافر. وعن 
قتادة قال: ال تقل ألخيك املس���لم: ذاك فاس���ق، ذاك منافق، 
نهى الله املس���لمني عن ذلك. قال ابن جرير: التنابز باأللقاب 
هو دعاء املرء صاحبه مبا يكرهه: من اسم أو صفه، وعمَّ الله 
بنهيه ذلك، ولم يخصص ب���ه بعض األلقاب دون بعض؛ فغير 
جائز ألحد من املس���لمني أن ينبز أخاه باسم يكرهه أو صفة 

يكرهها)6(.
وع���ن أبي ذر - رض���ي الله عنه - ع���ن النبي # قال: 
»م���ن دعا رجاًل بالكفر أو قال: عدو الله وليس كذلك إال حار 

عليه«)7(.
ر أحداً من  ق���ال ابن دقيق العيد: )وهذا وعيد عظيم ملن كفَّ
املس���لمني، وليس هو كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق 
من العلماء اختلفوا في العقائد وحكموا بكفر بعضهم بعضاً()8(.
وعن معقل بن يس���ار - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله #: »صنفان من أمتي ال تنالهما شفاعتي: سلطان غشوم 

ظالم، وغاٍل في الدين يشهد عليهم ويتبرأ منهم«)9(.
ه إلينا الكفر  اللهم حبب إلينا اإلميان وزينه في قلوبنا، وكرِّ
والفسوق والعصيان، وأرزقنا االستقامة كما أمرتنا بال طغيان.

))) املرجع السابق: )ص 66).
)5) جامع بيان العلم وفضله: ))/531).

)6) تفسير ابن جرير: )1)/366 - 371( باختصار وتصرف.
)7) أخرجه مسلم: ))11).

)8) انظر كتاب الغلو في الدين لعبد الرحمن اللويحق: )ص )6)).
)9) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وصححه األلباني في الصحيحة: )8)76).
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وح���َده بالقوانني الطبيعي���ة، كما يحرك 
إنسان عجلًة من مكان عاٍل متدحِرج، كان 
من السهل على رجال من أمثال هوكنز أن 
يقولوا: إن الكون مستغٍن عن خالق كهذا؛ 

ألنه ميكن أن يبدأ َسيَره مستقاًل عنه.
هذا م���ع أن اخلالق احل�ق ه�و خالق 
ال يكون ش���يء في الوجود إال بإذنه وعلمه 
ُه  وقدرته، كما ق���ال - تعالى -: }َذِلُكُم الَلّ
َرُبُّكْم ل إَلَه إَلّ ُهَو َخاِلُق ُكِلّ َشْيٍء َفاْعُبُدوُه َوُهَو 
َعَلى ُكِلّ َش���ْيٍء َوِكيٌل{ ]األنعام: 10٢[. وكما 
قال - سبحانه -: }َوَيْعَلُم َما ِفي اْلَبِرّ َواْلَبْحِر 
ٍة ِفي  َوَما َتْس���ُقُط ِم���ن َوَرَق���ٍة إَلّ َيْعَلُمَه���ا َول َحَبّ
ُظُلَماِت اأَلْرِض َول َرْطٍب َول َياِبٍس إَلّ ِفي ِكَتاٍب 

ِبنٍي{ ]األنعام: ٥9[. ُمّ
ِمْن َفْهِمِهم القاصر للخالق - سبحانه 
وتعال���ى - أن الكثيري���ن منهم م���ا زالوا 
يخلط���ون بني املخلوقية والس���ببية؛ وهي 
لة وفرغ منها  قضية ناقشها مناقشة مفصَّ
علماء املس���لمني منذ قرون. إنهم يظنون 
أنه إذا اكتُش���ف سبب حدوث شيء فذاك 
يعني أنه ليس مخلوقاً، وأن السبب النهائي 
حلدوثه هو هذا الس���بب املشاَهد، وكان 
كثير من املؤمنني بوجود اخلالق يستدلُّون 
على وجوده باحلوادث التي لم يصل العلم 
التجريبي إلى اكتشاف أسباب لها؛ لذلك 
كان امللحدون يس���خرون منهم ويس���مون 
خالقهم إلَه الفجوات، وال س���يما أن العلم 
الطبيعي كان يس���د بعض هذه الفجوات 

باكتشافه ألسباب احلوادث التي قيل: إنه 
ال يحدثها إال الله تعالى. 

الدارونية واإلحلاد:
ذكرن���ا تعليقات بع���ض الفيزيائيني على 
كتاب هوكنز. ونذكر اآلن تعليق داعية اإلحلاد 
البيولوجي الداروني دوكنز. لقد استقبل دوكنز 
الكتاب بفرح ش���ديد، كما ه���و متوقع، وقال 
معلقاً عليه في صفاق���ة: )إن الدارونية ركلت 
اخلالق فأخرجته من األحي���اء، لكن الفيزياء 
ظل���ت مترددة إل���ى أن جاء هوكن���ز فضربه 

الضربة القاضية()1(.
لق���د رأينا حجة هوكنز وم���ا فيها َفلْنُعد 
النظ���ر اآلن ف���ي حجة دوكنز الت���ي زعم أنَّ 
دارونيت���ه أخرجت به���ا اخلالق م���ن نطاق 
األحي���اء، وأقول دارونيته؛ ألنه ما كل أحيائي، 
بل ما كل دارون���ي يوافقه على ما ذهب إليه، 
كم���ا أنه ما كل فيزيائ���ي يتفق مع هوكنز كما 

رأينا.
ويزعم دوكنز أن لديه بدياًل أحس���ن 
من القول بوجود خالٍق خلَق اخللَق بإرادته 
وعلمه. م���ا هذا البديل؟ يق���ول: )إن أي 
خالَّق ذي وع���ي يكون م�ن التعقيد بحيث 
يس���تطيع أن يصمم أي شيء، ال يأتي إلى 

الوجود إال نتيجة لعملية تطوُّرية طويلة. 
مبا أن الوعي اخلالَّق يأتي عن طريق 
التطور فإن���ه يكون بالض���رورة في آخر 

(1) ”Another ungodly squabble”.The Economist.201005-09-.
http://www.economist.com/blogs/babbage/201009//
science_and_religion.Retrieved 201006-09-.

إدري��س شيخ  جعفر  د.  أ. 
j s i d r i s @ g m a i l . c o m

] اإلسالم لعصرنا [

بدأن���ا هذه السلس���لة م���ن املقاالت 
القصيرة مبقدمة ث���م ثنَّينا بالتعليق على 
نقد دوكنز للبراه���ني العقلية على وجود 
اخلال���ق، وعلَّقنا على دع���وى الفيزيائي 
الشهير هوكنز في كتاٍب له حديٍث بأنه ليس 
هنالك من حاجة لوجود اخلالق سبحانه، 
ونواصل اليوم تعليقنا على هوكنز، ثم نعود 
إلى دوكنز ودعواه بأن الدارونية تُْغِني عن 
وجود اخلالق، ثم نتناول في املقال األخير 
اضطرابَه وغيَره من امللحدين في العالقة 

بني اإلميان واألخالق.
مم���ا قال���ه هوكنز ف���ي الدليل على 
عدم احلاجة إلى اخلالق - س���بحانه -: 
أن القوانني الفيزيائية - وال س���يما قانون 
اجلاذبية - كافي���ة وحَدها إلخراج الكون 

من العدم إلى الوجود. 
نفس���ه  قانون اجلاذبية  إن  ونق���ول: 
يفترض وجود موج���ودات؛ ألن اجلاذبية 
إنا تكون بني أشياء موجودة؛ فكيف يكون 
ه���ذا القانون هو ال���ذي يوجد الكون من 

العدم؟
ثم نقول: إن القوانني الطبيعية ليست 
بالش���يء األزلي، وإنا محَدثَة شأنها في 
ذلك شأن املخلوقات التي حتكمها؛ فكيف 

تكون هي التي حُتِدثها من العدم؟ 
إن مش���كلة ه���ؤالء امللحدين هي أن 
تصوَُّرهم للخالق تصوُّر في غاية القصور، 
حتى ميكن للمرء أن يق���ول: إنه ال داعي 
إلنكار وجوده؛ ألنه أصاًل ش���يء ال ميكن 

أن يوَجد. 
ا كانت مهمة اإلله في تصوُّر كثير  لَ�مَّ
ون باملفكرين الغربيني محصورة  ممن يسمَّ
في أن يبدأ اخللَق، ثم يتركه بعد ذلك يسير 

اضطراب الملحدين

)4-3(
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الكون، فال ميكن لذلك أن يكون مس���ؤوالً 
عن تصميمه()1(

إن حج���ة دوكن���ز هذه من الن���وع الذي 
يسمى باملصادرة على املطلوب، وهي أن يجعل 
اإلنس���ان ما يُطلَب منه برهانُه من مقدمات 
ذلك البره���ان. لقد بدأ حجت���ه بدعوى أنه 
سيأتي ببديل عن وجود اخلالق. والذي يزعم 
أن بديله هو األحس���ن ال ب���د أن يأتَي بأدلة 
مس���تقلة عن دليله تبرهن أفضليته. ال ميكن 
عي إنسان - مثاًل - أن الدكتاتورية خير  أن يدَّ
من الدميقراطي���ة، ثم يدلل على ذلك بحجج 
مبنيَّ���ة على أفضلية الدكتات���وري. لكن هذا 
بالضبط هو ال���ذي فعله دوكنز. لقد افترض 
أن���ه ال يوجد موج���ود ذو وع���ي إال إذا كان 
مثل الكائنات احلية الت���ي يتعامل معها علم 
األحياء، والتي تنطبق عليها قوانني الدارونية. 
هذا م���ع أن خصمه يزع���م أن هذه األحياء 
التي تتح�دث عنها الدارونية ما كانت لت�وجد 
لوال وجود خالق ليس هو من نوعها، خالٍق ال 
يص���دق عليه وصُفه بأنه ال يأتي إلى الوجود 

إال نتيجة عملية تطورية طويلة. 
إن نظرية دوكن���ز التي جعلها بدياًل عن 
القول بوجود اخلالق ال حتل أهم إشكال يحله 
الق���ول بوجوده - س���بحانه - وهو أن النظر 
في طبيعة هذه الكائن���ات يدل كما قلنا من 
قبل على أنها ليس���ت أزلية، وأنها ال ميك�ن 
أن تك����ون قد جاءت من الع�دم، وال ميكن أن 
تكون هي اخلالقة لنفسها؛ فال بد لها لذلك 
من خالق. وكما أن ه���ذا يقال عن الكائنات 
الكبيرة املش���هودة، فإنه يَْص���ُدق أيضاً على 
الكائن���ات الصغيرة التي زعم دوكنز أن كائنه 

الواعي اخلالَّق تكون منها.

دوكنز  كالم  أترجم  أن  حاولت  كتابه،  من   )31 )ص   (((
ترجمة يسهل على القارئ العربي فهمها، لكن ها أنذا 
يعرف  الذي  القارئ  يدي  اإلجنليزي بني  النص  أضع 

اإلجنليزية؛ لئال يتقيد بفهمي:
Any creative intelligence of sufficient complexity to 

design anything comes into existence only as the 
end product of an extended process of gradual 
evolution. Creative intelligences, being evolved, 
necessarily arrive late in the universe and therefore 
cannot being responsible for designing it.

إن العلماء الطبيعيني من أمثال هوكنز 
ودوكنز بدؤوا يفتن���ون الناس في بالدهم 
وف���ي غيرها من البالد الت���ي يُتَأثَّر فيها 
بفكرهم، وما أكثرها! بدؤوا يصوِّرون لهم 
اإلحلاد على أنه هو املعتقد الصحيح الذي 

يدل عليه علمهم ويدعمه. 
إن ثقة الناس الشديدة بالعلوم الطبيعية 
هي التي جتعلهم يعتقدون صحة كل ما يقال 
لهم: إن هذا العلم ي����دل عليه. وقد علمت 
علماً مباش����راً بتأثُّر بعض ش����باب العالم 
اإلسالمي، بل العربي منه بهذه الفتنة. ولعل 
من أس����باب ذلك أن الدارسني منهم لفروع 
هذه العلوم ال يعرف - حتى املتدين منهم - 
ما يتعلق بهذه القضايا في دينه، فيكون مثله 
في م����ا يتعلق بها كمثل زميله الغربي، ولعل 
من أسباب ذلك أيضاً قلة ما يسمى بالثقافة 
العلمية بني املتخصصني مبا يسمى بالعلوم 
الشرعية. ال أحد بالطبع يتوقع أن يكون كل 
من جعل همه دراس����ة التفسير أو احلديث 
أو الف����روع الفقهية أو اللغة العربية متبحراً 
ع من  في العل����وم التجريبية، كما أنه ال يُتوقَّ
كل متخصص بفرع من العلوم التجريبية أن 
يكون إلى جانب ذلك متبحراً في الدراسات 
ع ممن تخصص  الش����رعية. بل إنه ال يُتوقَّ
بف�رع من العل����وم التج�ريبية أن يكون عاملاً 
بها كلها؛ فمن تخص����ص بالفيزياء ال يكون 
عامل����اً باألحي����اء كعلم املتخص����ص بها... 
وهكذا؛ فكي����ف يُطلَب ذلك من املتخصص 

بفرع من العلوم الشرعية؟ 
ولذلك فإننا إنا نتحدث عن الثقافة 
العلمية التي تؤهل كلَّ مثقف أن يكون ملّماً 
بنتائج تلك العلوم، عارفاً بالقضايا العامة 
التي تثيرها، أعني القضايا التي يس���ميها 

القوم بالفلسفية.
وكذلك صاحب العلوم الطبيعية بالنسبة 
للعلوم الش���رعية. إن املطلوب منه أن يعرف 
أمور دين���ه معرفة عام���ة وأن يكون ذا صلة 
مس���تمرة بكتاب الله - تعال���ى - حتى يبني 
تص���وُّره العام عليه، بل ال بد له من أن يعرف 

بقدر من التفصيل بعض م���ا يتعلق بقض�ايا 
علمه من مس�ائل العقيدة؛ ال بد له من معرفة 
ِر أئمة  التصور الصحيح لصفات اخلالق، تصوُّ
نة الذي رمبا كان هو السبب األساس  أهل السُّ

في إنقاذ املسلمني من اإلحلاد. 
كيف ذلك؟ 

���نة في  لقد انقس���م خصوم أهل السُّ
هذه املس���ألة إلى فريقني فريق اجلهمية 
الذين ال ي���كادون يُثبتُون لله صفة، وفريق 
مة الذين يشبهون اخلالق مبخلوقاته  املجسِّ
مع فارق واحد هو كونه أكبر منها. ولذلك 
���نة هذين املذهبني  خل���ص أئمة أهل السُّ
بقولهم: اجلهمية يعبدون عدماً واملجسمة 

يعبدون صنماً. 
واضح أن االنتق���ال من إله اجلهمية إلى 
اإلحل���اد أمر في غاية االحتم���ال. إن املفكر 
الذي يأخ���ذ اعتقاد اجلهمي���ة مأخذ اجلد 
يوش���ك أن يقول لنفس���ه: ما الف���رق بني أن 
أقول: إنن���ي مؤمن بش���يء ال يوصف بصفة 
من الصفات، وأن أقول: إنني ال أؤمن بشيء؟ 
كذلك االنتقال من التجس���يم إلى إنكار وجود 
اخلالق؛ فقد يقول اإلنس���ان لنفسه: إذا كان 
الدلي���ل على وج���ود اخلالق هو ك���ون هذه 
املخلوقات حتتاج بطبيعته���ا إلى من يخلقها، 
وكان هذا الذي يق���ال إنه خالق هو مثلها مع 
فارق احلجم، فإنه أيضاً يحتاج إلى خالق؛ ألن 
احلجم ال تأثير له في كونه محتاجاً إلى خالق. 
إن اهتمام بعض املسلمني بهذه القضايا 
سيكون فيه بإذن الله - تعالى - هداية  للناس 
املعرَّضني للتأثُّر مبثل هذا النوع من الدعاوى 

التي تربط بني العلم الطبيعي واإلحلاد.
ذلك أن التصور الصحيح لصفات اخلالق 
هو ال���ذي يثبت لله - تعال���ى - كل صفات 
الكمال وينفي عنه كل صفات النقص ويقول 
مع ذلك: إنه ليس كمثله ش���يء. هذا التصور 
���نة املبني على كتاب  - وه���و تصور أهل السُّ
الله وسنة رس���وله # - هو الذي سيعصم 
الن���اس - بإذن الله تعال���ى - من الوقوع في 

َشَرك اإلحلاد مهما كانت أنواعها. 



العدد 48282

] معركة النص [

ال متر س���اعة دون أن يدخل )محمد( 
إل���ى أحد املواق���ع اإللكتروني���ة ليناقش 
عدداً من أصح���اب الطوائف والتوجهات 
املختلفة في مسائَل وقضايا كثيرة، ثم بعد 
أش���هٍر من اجلدل واحلوار املستمر يظهر 
)محمد( ب���رؤًى وأف���كاٍر منحرفة يظنها 
أحكام  ع���ن  للدفاع  وأساس���ية  ضرورية 
نة. الشريعة وتصحيح صورة اإلسالم والسُّ
ولق���د أصاب أخانا )عب���د الرحمن( 
قريباً مما أصاب )محم���د( غير أنه كان 
أقلَّ انهماكاً في ه���ذه املعمعة فكان دوره 
يقتص���ر على املتابعة والق���راءة مع بعض 
احلوارات الهامشية، فما دارت األيام حتى 
كان قلب )عبد الرحمن( يحتضن كثيراً من 
اإلشكاليات والشبهات التي كانت متر على 
عينيه الس���اخطتني فما لبثت أن س���كنت 

قلَبه بعد ذلك.
و )محم���داً(  الرحم���ن(  إن )عب���د 
نوذجان لظاهرتني منتشرتني في واقعنا 
الذي  الغيور  الش���خص  املعاصر: ظاهرة 
يدخل ف���ي نقاش الش���بهات دفع���اً لها 
وحتذيراً منها، وظاهرة القارئ املطلع على 

هذه احل���وارات فضوالً وثقافة ثم ما يلبثا 
بعد هذا إال قلياًل حتى ينقلَب بعضهم على 
ب  عقبيه أو يكون قد تأثَّر )كثيراً( وتش���رَّ

عدداً من األصول واملقدمات الفاسدة.
ر واقع  س���أقف مع س���بب واحد يفسِّ
هذه املشكلة، وَسأَدع بقية األسباب املؤثِّرة 
ملق���ام آخر؛ فلن أحتدث عن ضعف جانب 
العبادة واالتصال بالله، أو عن إش���كالية 
تهاون املسلم في حتريك دفعات الشبهات 
على قلبه من دون أن يشد حبل قلبه بالله، 
وال عن سبب الُعْجب والثقة واالتكال على 
النفس ال���ذي يُضِعف افتق���ار العبد إلى 
مواله، وال عن ضعف التأصيل الش���رعي، 
وال عن التفرد واالس���تقالل املوهوم الذي 
يجعل أمثال هؤالء يأنفون من س���ؤال أهل 
العلم والرجوع إليهم، بل لرمبا ظن - لِعَظم 
الوهم الذي يس�كنه - أنه يخوض غماراً ال 
ينقذ اإلسالَم وال يحفظ أصوَل الدين فيه 

إال رأيُه وفكُره.
إ ن الس���بب الذي أريده يتعلق بواقعة 
)التس���ليم باملقدمات واألصول الفاسدة(؛ 
حي���ث يدخ���ل احمل���اور والق���ارئ هذه 

احل���وارات، وفي غم���ار معمعة قضاياها 
وأمواج إش���كاالتها يتخذ لنفسه عدداً من 
األص���ول والقضايا الثابت���ة يدافع عنها 
ويجيب عن الشبهات بناًء عليها، وقد غفل 
عن أن هذه األصول والقضايا لم تأِته من 
قراءة تدبُّرية لكت���اب الله، وال من جلوس 
���نة وال من دراسة  طويل على صحيح السُّ
بحثي���ة لكتب الفقه؛ وإنا ج���زم بها من 
خالل هذه احلوارات وحس���م أمرها بعد 

إلزاٍم من هنا أو ورطة هناك.
هي مشكلة قدمية، كثيراً ما يبتلى بها 
من يقرر أصولَه ومحكماِته من خالل هذه 
احلوارات، وقد كانت س���بباً ظاهراً لبذور 
االنح���راف العقدي الذي مزق أمة محمد 
# من قدمي؛ فرأس املنحرفني )اجلهم بن 
صفوان( لم يقرر عقيدته في نفي أس���ماء 
الل���ه وصفات���ه إال بعد نق���اٍش مع فرقة 
وثنية أحرجته بأنه ال يس���تطيع أن يُِحسَّ 
خالقه وال يش���مه وال يس���مع صوته فهو 
إذن  غي���ر موجود، فحيَّرته هذه الش���بهة 
ومكث أياماً يبح���ث عن جواب مريٍح لها،  
ثم خرج إليهم فأجابهم بأن وجود الله مثل 
وجود الروح التي في جس���د اإلنسان، يُِقر 
اإلنسان بوجودها لكنه ال يراها وال يسمع 
صوتها، وم���ن خالل ه���ذا الدليل الذي 
قرره ليتخلص من ورطته مع الوثنيني بنى 
َره عن الله؛ فنفى عنه الصفات التي  تصوُّ

أخبرنا بها - سبحانه - عن نفسه)1(.
وقد بذلَ���ِت الفرق الكالمي���ة جهداً 
عظيماً في س���بيل إقناع املالحدة بوجود 
الله فجاؤوا بالدليل العقلي الشهير )دليل 
حدوث األعراض واألجسام( وجعلوا إثبات 
الله ال يقوم إال به، فحطموا وعبثوا بسببه 

بكثير من النصوص واألصول الشرعية.
الِحظ أنهم ل���م يكونوا يرونها أصوالً 
فاس���دة، أبداً، ب���ل كانت عنده���م دلياًل 
ش���رعياً وأصاًل ضرورياً حلفظ اإلسالم 

بن  أحمد  لإلمام  والزنادقة  اجلهمية  على  الرد  انظر:   (((
حنبل، )93 - 95).

بات الفكرية التسرُّ

ف��ه��د ب���ن ص����احل ال��ع��ج��الن
Fsalehajlan@hotmail.com
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وص���دِّ هجم���ات أعدائ���ه، فزادهم ثقة 
كاً بهذه األصول ورفضاً ألي قاعدة  ومتسُّ
أو دلي���ل يخالفه���ا؛ ألنه س���يكون مضّراً 

باإلسالم حسب رأيهم.
وإذا أردن����ا أن نتخف����ف م����ن عرض 
إشكاالتنا  لواقع  ونأتي  القدمية  اإلشكاالت 
املعاصرة، فسنجد ذات املشكلة حاضرة لم 
تتغير؛ فمجموعة من الفضالء يدخلون في 
حوارات وصدامات فكري����ة مختلفة وعلى 
أصعدة متعددة، يضطر بعضهم بسبب هذه 
احلوارات لتبنِّي عدٍد من القضايا واملقدمات 
التي يراها مرتكزات أساس����ية للدفاع عن 
نصوص الشريعة وِحْفظ أحكامها، ويدعمها 
بعدد من األدلة الش����رعية، لكنه قد التقط 
هذه القواعد من تل����ك احلوارات ثم بحث  
بع����د ذلك ع����ن أدلَّتها في الش����ريعة، ولم 
يستخرجها من قراءٍة لنصوص الشريعة أو 

فحٍص لكالم الفقهاء.
فمثاًل : يخوض ح���واراً مع الغربيني 
دفاعاً عن بناء املس���اجد وحق املس���لمني 
ف���ي العب���ادة، ويقوم بجهد مش���كور في 
إح���راج الغربي���ني مبا ف���ي موقفهم من 
حتيُّز ضد املس���لمني، فيقولون له: )إنكم 
ال تس���محون ببناء الكنائس في بالدكم؟( 
فيجيب مباشرة بأن هذا غير صحيح، وأن 
حرية العبادة مكفولة في بالدنا. وإذا كان 
أحسن حاالً قال: عدم بناء الكنائس خاص 
بجزيرة العرب بسبب خاصيتها الدينية أو 

بسبب انتفاء وجود نصراني فيها.
فل���م يكن بح���ث بن���اء الكنائس هنا 
معتم���داً على نصوص الش���ريعة وال آراء 
الفقهاء - وإن جاء ذلك فيما بعد - وإنا 
جاء لض���رورة التخلُّص من ه���ذا اإللزام 
احملِرج، فلحاجت���ه جلواب مريح قرر مثل 
ه���ذه القاعدة م���ع أن بإمكان���ه أن يقرر 
بس���هولة أن حديثه مع الغربي هو مطالبة 
له بأن يك�ون صادقاً م���ع مبادئه وقيمه؛ 
فبم���ا أنكم تق���ررون احلياد م���ع األديان 
فيج���ب أن تكونوا كذلك أو تعترفوا بأنكم 

غير صادق���ني، وأما موضوع الكنائس في 
بالدنا فهو متعلق بأصولنا وقيمنا.

وينتف���ض آخ���ر َغيْ���رًة ودفاعاً عن 
االنته���اكات الت���ي تلحق ببع���ض الدعاة 
واملصلحني بناًء عل���ى )حرية الرأي( وأنه 
ح�ق مكف�ول للجمي�ع ما دام لم يق�ع من�ه 
ع���دوان على أحد، وم���ع مواصلة احلوار 
والس���جال يضطر ألن يجعل حرية الرأي 
في الشريعة مكفولة ألي أحد؛ فال عقوبة 
وال منع في الش���ريعة للرأي، وإنا يكون 
ممنوعاً م���ا كان اعتداًء على الناس، وأما 
الرأي املجرد فهو حق مصان وال إش���كال 
فيه، ويسوق لذلك بعض النصوص. وهي 
رؤي���ة َعلمانية صريح���ة ال وجود لها في 
أي تراث فقهي بتاتاً، لكنها ذات املش���كلة 
واملرض القدمي؛ يريد الش���خص أن يدافع 
عن اإلسالم فيعتقد أصاًل فاسداً يرى أنه 
ال ميكن حتقيق مقصود الش���ريعة إال من 

خالله.
ويعيب ش���خص ثالث على النصارى 
تغييَبهم للعقل وتعطيلَهم له ويس���وق لهم 
ش���واهد من ذلك في معتقدات اخلالص 
والتثليث وغيرها فيلزمون���ه ويقولون له: 
)لديكم أيضاً في اإلس���الم مخالفة للعقل 
وسنذكر لك أمثلة( فيذكر لهم بارتياح أن 
اإلس���الم )يقدم العقل عل���ى النقل(  فال 
م جواباً  وجه إلش���كالكم، وقد ظن أنه قدَّ
رائعاً لهذه الش���بهة، وما درى أنه أراد أن 
يصلح خدش���اً فهدم قصراً؛ فتخلص بهذا 
اجل���واب من إحراجهم له لكنه أدخل على 
عقله وقلبه فيروساً خطيراً ما دخل عقل 

أحد إال وعبث بدينه ويقينه.
ورابع يخوض غمار الدفاع عن أحكام 
اإلس���الم في املرأة، فيبذل مشكوراً غاية 
جهده في البرهنة والعقلنة لتلك األحكام؛ 
ألنه يستش���عر أن أي ضع���ف في الدفاع 
عن هذه اإليرادات املثارة س���يكون س���بباً 
للتش���كيك في اإلسالم ذاته، ثم يخرج من 
ه���ذه احلوارات بآراء، من مثل: مس���اواة 

املرأة للرجل في الش���هادة، وجواز توليها 
للوالي���ات العامة مطلقاً، ومبا ش���اء من 
القواعد التي يش���عر بحاجت���ه لها لدفع 

الصائلني على الشريعة.
إن مم���ا يزيد املش���كلة تعقي���داً أن 
الشخص في معمعة هذا احلوار ال يشعر 
مبثل هذه القواعد واملقدمات الفاسدة من 
اها من  أين دخلت عليه، فيحس���ب أنه تلقَّ
َمِعني الفقه وما يدري أنه إن�ا َغَرفها من 

مستنقع آخر.
إذن ما هو احلل؟ هل نترك الدفاع عن 

قضايا اإلسالم ودفع الشبهات؟
ال، أب���داً، ليس احلل أن نترك الدفاع 
عن قضايا اإلس���الم، وال أن نضعف عنه 
أو نهوِّن من أي نش���اٍط في���ه؛ فهذا باب 
م���ن أبواب اجلهاد في س���بيل الله، وإنا 
املطلوب - حتديداً - أن يتحصن الشخص 
بالعلم الش���رعي أوالً؛ ف���ال يخوض غمار 
هذه الس���جاالت من لم يكن عاِل�ماً بدينه، 
ث���م أن ال يعتمد على نفس���ه ف���ي تقرير 
القواع���د واألصول واألحكام، بل يجب أن 
يراجع كالم العلم���اء وتقريرات املتقدمني 
ويستش���ير أه���ل العل���م املعاصرين؛ ألن 
املقص�ود لي�س أي جواب عن الشبهة، بل 
ال بد أن يكون اجلواب صحيحاً ومستقيماً، 
وإال وقع الش���خص في مشكلتني: تسرُّب 
األفكار املنحرف���ة إليه، وعدم قدرته على 
اإلقناع والبرهنة ما دام أنه ق�د وق�ف على 
أرٍض َزِلقة فأق���وى عامل يقوي ال�ُمحاور 
أن يكون مس���تقيماً عل���ى احلق لم يخلط 
معه ش���يئاً من الباطل؛ ألن���ه )من املعلوم 
أن كلَّ مبطل أنكر على خصمه ش���يئاً من 
الباطل قد شاركه في بعضه أو نظيره فإنه 
ال يتمكن من دح���ض حجته؛ ألن خصمه 
تسلَّط عليه مبثل ما تسلَّط هو به عليه()1(. 
ثبَّ����ت الل����ه قلوبنا على دين����ه، ورزقنا 
اليقني، وصرف عنا مضالت الفنت ما ظهر 

منها وما بطن.

))) مختصر الصواعق املرسلة، )80).
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] نص شعري [

وخ������م������اري ع�����ب�����اءت�����ي  ع������ل������يَّ  وا  ردُّ
ب��ه��ا أح�����م�����ي  )ِح�����ل�����ي�����ًة(  ت���س���ل���ب���ون���ي  ال 
����ك����م ��������ي اح����ت����ق����رت ُس�����ف�����وَرك�����م وُع����ريَّ إنِّ
ن���س���اؤك���م ت����ظ����لَّ  أن  ����ه����ام����ة  ال����شَّ أِم����������َن 
ن���س���اؤك���م ت�����ك�����وَن  أن  ر  ال�����ت�����ح�����رُّ أِم���������ن 
ب���ن���اُت���ك���م ت�����ظ�����لَّ  أن  امل��������������روءِة  َأِم������������َن 
����ب����اق����ة وال����َك����ي����اس����ة واحِل����ج����ا َأِم����������َن ال����لَّ
ف���ض���ي���ل���ٌة احل�������ي�������اَء  إنَّ  ق�����وم�����ن�����ا!  ي������ا 
ب����رق����ص����ٍة ي������ك������ون  ال  م  ال������ت������ق������دُّ إنَّ 
ب���ل���ب���س���ٍة ي������ك������ون  ال  م  ال������ت������ق������دُّ إنَّ 
ب����ف����ك����رٍة ي������ك������ون  ال  م  ال������ت������ق������دُّ إنَّ 

َف�����َل�����ق�����د ه����ت����ك����ت����م َع��������ن��������وًة أس������ت������اري
إش�������راق�������ِت�������ي ورس�������ال�������ِت�������ي ووق�����������اري
�����ه�����اِر وأج��������ْب��������ُت  دع���������وة خ����ال����ق����ي ال�����قَّ
ار؟ م�����ث�����َل ال����ق����ط����ي����ع ب����س����اح����ة اجل������������زَّ
واألوزاِر؟ ال����ف����س����ِق  ب�����س�����اِح  أس��������رى 
ي�����رُف�����ْل�����ن ف�����ي األس�������م�������اِل واألط�������م�������اِر؟
اِر؟ غ�����������دَّ م�����ن�����اف�����ٍق  َح�����������ْذو  ن������ْح������ُذ  أْن 
وال�����ع�����اِر األذى  م�����ن  ال�����ن�����س�����اَء  حت����م����ي 
ف�������ي م�������س�������رِح اإلج�����������������راِم واألق���������������ذاِر
واألوزاِر األك����������م����������اِم  م�����ف�����ت�����وح�����ِة 
�����اِر ج����������اءت ب����ه����ا )م�����ب�����ع�����وث�����ًة( ال�����ك�����فَّ

عبد العزيز بن صاحل العسكر)*( 

نداء من امرأة
تعشق احلرية

)*( عضو اجلمعية العلمية السعودية للغة العربية.
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ويكيليكـس...  تســــريبـات 
مؤامرة، أم فضيحة؟ 

ممدوح إسماعيل

علي  اإليـــرانـــي  الــمــرشــد 
تنظيم  مرَّبع  في  خامنئي 
الحجتية                    صباح الموسوي

التمـييز العنصري في مناهج 
التعليم الصهيونية

عبد الكريم القاللي

حتـــــى ال ننســى  أســـرى 
فلسطين

فؤاد الخفش

مرصد األحداث
جالل سعد الشايب
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اهتزت وسائل اإلعالم في العالم كله على أثر تسريب موقع 
ويكيليكس اإللكتروني 90 ألف ثم 400 ألف وثيقة ومستند، أعلن 
أنه ج�رى تسريبها من البنت�اغون، ثم 250 ألف وثيق�ة مت تسريبها 
من اخلارجية األمريكية. وألول مرة يستطيع موقع إلكتروني َقْهر 
وس���ائل إعالم كبيرة بإمكانياتها اجلبارة في خبر هام مثل ذلك 
اخلب���ر. وهو ما أعطى قوة إعالمية للمواقع اإللكترونية وخاصة 

موقع ويكيليكس)1(.
وقد س���بقه موق���ع فيس بوك من خالل تأثيره في السياس���ة 
الداخلية املصرية، ومن ذلك تأثي���ره في إضراب 6 أبريل. وكذلك 
موقع تويتر وتأثيره في أحداث إيران السياسية الداخلية وما شهدته 

)*( محاٍم وكاتب.
))) كلمة »ويكيليكس Wikileaks« معناها بالعربية: تسريبات الويكي، وقد تأسس املوقع 
عام 007)م حتت عنوان حق الناس في تاريخ جديد، وقد برز على وسائل اإلعالم 

اسم جوليان أسانغ، أسترالي اجلنسية؛ وهو أشهر مؤسسي موقع ويكيليكس.
 

من اضطرابات ومظاهرات كان له���ا تأثير كبير. واآلن يبرز موقع 
ويكيليكس بدور قوي على الس���احة السياس���ية األمريكية والعاملية 
ليتبادر للذهن السؤال التالي: هل هي حقاً حرية وسبق إعالمي، أم 

مؤامراة لن تتضح خيوطها وأسرارها اآلن؟ 
إن واق���ع قوة اخلبر إعالمياً - وهو الذي يفوق زلزال هايتي 
ته اإلعالمية والسياس���ية - فرض  وإعصار تس���ونامي ف���ي قوَّ
نفسه؛ فسارعت عدة وسائل إعالمية كبيرة وقوية: من فضائيات 
كاجلزيرة، وصح���ف كالغارديان البريطاني���ة والنيويورك تاميز 
األمريكية إلى التنس���يق مع املوقع في االس���تفادة احلصرية من 

نشر الوثائق بالتزامن مع بعضهم في وقت واحد.
وم���ع هذا االنفجار اإلعالمي نتوقف وقفات نس���تضيء بها 
بة من  طري���ق الرؤية في معرفة حقيقة تلك املس���تندات املس���رَّ
أق���وى وزارة دفاع في العالم ألقوى جي���ش في العالم طبقاً لكل 

اإلحصائيات والدراسات العسكرية. 
 

] المسلمون والعالم [

 تسريبات
ويكيليكس...  

مم�����دوح إمس���اع���ي���ل)*(
Elsharia5@hotmail.com

مؤامرة، أم فضيحة؟ 
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الوقفة األولى: 
لقد ظهر املوقع من َقبْل بتس���ريبات كثيرة أحدثت دوياً لكن 
بحدود وقدر، كان أبرزها ما نش���ره في يوليو 2010م من تسريب 
90 ألف وثيقة تتعلق باحلرب على أفغانس���تان فانتبه العالم كله 
ألهمي���ة املوقع وذكرت صحيفة »الديلي تلغراف« البريطانية أهم 
التسريبات التي نشرها موقع »ويكيليكس« اإللكتروني قبل كشفه 
عن 90 ألف تسجيل ووثيقة عسكرية أمريكية عن خفايا احلرب 

في أفغانستان وتفاصيلها السرية.
وقالت الصحيفة: »في مقدمة أهم عش���رة تسريبات أثارت 
اهتماماً واسعاً قام بنش���رها املوقع: مقطُع الفيديو الذي أظهر 
القوات األمريكية وهي تقت���ل 12 مدنياً من بينهم صحفيني من 

رويترز في أحد أحياء بغداد عام 2007م«.
ومنها رسائل البريد اإللكتروني لعلماء املناخ في العام املاضي 
قب���ل قمة كوبنهاغن، تلك التي عززت الش���كوك حول االحتباس 

احلراري.
ونش���ر »ويكيليكس« في عام 2007م قائمة بأسماء وعناوين 
ووظائ���ف أعضاء في احلزب القوم���ي البريطاني املتطرف »بي 
إن بي« التي كش���فت أن من بينهم عدداً ليس بالقليل من ضباط 

الشرطة واجليش وكذلك أطباء ومحامون.
كما نشر نسخة من إجراءات التشغيل املوحدة ملعسكر دلتا، 
وهي وثيقة تتضمن تفاصيل القيود املفروضة على الس���جناء في 

معتقل غوانتانامو األمريكي بكوبا.
كما نش���ر املوق���ع أيضاً وثيقة ل���وزارة الدف���اع األمريكية 

»البنتاغون« تعتبر )ويكيليكس( خطراً على األمن القومي.
إن الش���اهد الذي ال يخفى على ذي عقل وَفْهم: هو أن ما نشره 
املوقع قبل نشر وثائق أفغانستان والعراق كان متهيداً لنشر مصداقية 

للموقع على أوسع نطاق. 
إن ما نُِش���ر يؤكد على أن املوقع يقوم ب���دور خطير يحتاج 
إمكاني���ات عالية، منها: أن يكون له عمالء نافذون داخل األماكن 
التي جرى تسريب تلك املستندات منها، وهي إمكانيات ال تتحصل 
إال ل���دول أو منظمات تعمل حلس���اب دول؛ وهو ما يجعلنا نقف 
ك األحداث َوْفَق منظومة عمٍل وأهداف  أمام مؤامرة خطيرة حترِّ
دة، منها تغيير األدوار وتأس���يس قواعد لعبة جديدة. وما  مح���دَّ
نُِش���ر يجعل املوقع يتفوق على قناة ال� )س���ي إن إن( بإمكانياتها 
اجلبارة، ووكالة )رويتر(، وال� )بي بي س���ي(، وصحف كبيرة مثل 
التلغراف والواشنطن بوست... وغيرهما؛ ليفرض على املتابع أن 
يقف أمام حقيقة جديدة تفرض قوة املواقع اإللكترونية )خاصة 

ويكيليكس(، واحتاللها مكان وسائل إعالم جبارة، ومن ثَمَّ عندما 
تُنَش���ر فيها أي تسريبات فإنها تقفز بها إلى قمة املصداقية عند 

املتابع البسيط وهو هدف في حد ذاته. 
وهنا نقف مع تهديد البنتاغون للموقع بعدم نشر املستندات 
ومحِوها، وإصراِر املوقع على النشر ليقفز السؤال البديهي: من 
يتحدى البنتاغون بإمكانياته وسجلِّ مخابراته القذر في العمليات 

السرية؟ وأي قوة هذه التي متلكها إدارة املوقع؟
إن اإلجابة عند املتابعني والسياس���يني أُوِلي الفهم تقول: إن 
املوقع يعمل - بال ش���ك - لصالح جه���ة قوية ترغب في ترتيب 
أوراٍق وبلورة أحداٍث على الس���احة السياسة العاملية واألمريكية 
خاص���ة َوْفَق منظومة أهداف مح���ددة. وإال فما هي تلك القوة 
اجلبارة التي اس���تطاعت اختراق البنتاغون بكل احتياطياته في 
احلفاظ على الس���رية، واستطاعت تسريب 490 ألف وثيقة؟ إنه 
ليس مكتبة أو منزالً جرى اقتحام حاسبه بواسطة قرصان هاٍو، 
ولنفرض ج���دالً أن القرصان الكويكيليكس���ي نح في اختراق 
ب 90 ألف وثيقة خاصة بأفغانس���تان ثم هدد  البنتاغون وس���رَّ
البنتاغون املوقع وانتبه للتس���ريبات، ألم يك���ن من باب أَْولى أنَّ 
البنتاغون ينتبه مل���كان االختراق ويحصنه ويتتبع كيفية االختراق 

ليمنعه؟ 
ولكنَّ هذا لم يحدث؛ فبعد ثالثة شهور خرج املوقع بتسريب 
400 ألف وثيق���ة خاصة بالعراق، لي���زداد املوقف وضوحاً وأن 
البنتاغون مكان مفتوح، وأن التس���ريب يجري حتت أعني نافذين 

لهم مصالح يعملون َوْفق خطة ودعم دوليني. 
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الوقفة الثالثة:
بعد تس���ريب مس���تندات أفغانس���تان ظهرت املستندات 
املتعلقة بالع���راق فقط، وهو ما يدل على أنه يوجد هدف من 
التسريب، ويدفعنا ذلك بداية إلى التساؤل: هل ال توجد وثائق 
ع���ن دول أخرى في العالم؟ خاص���ة أن عدد 400 ألف وثيقة 
كبير جداً؛ فهل لم يكن من بني تلك الوثائق ال� 400 ألف وثيقة 
عشرات فقط عن دول أخرى مثل بريطانيا أو حتى كوبا وكوريا 

الشمالية؟ وملاذا العراق فقط واآلن؟ 
بالنظ���ر إلى أح���داث املرحلة من خالل وقائع املش���هد 
العراقي؛ فإن الناظر فيه يج���د مجموعة صور كلها تبرز في 

وقت واحد:
1 - التراجع العس���كري للقوات األمريكي���ة: ويتمثل في 
إعالن الرئي���س األمريكي باراك أوباما عن س���حب القوات 

األمريكية من العراق وانتهاء مهمة »احلرية للعراق«.
2 - أن العراق هدف في دعاية أوباما االنتخابية. 

3 - كلفت ح���رب العراق الواليات املتحدة مئات املليارات 
من الدوالرات.

4 - تغيُّر اخلطط العسكرية األمريكية ما بني إعادة جدولة 
عدد اجلنود وخطة انسحابها املنظم، وبعد أن وصل عدد اجلنود 

إلى 160 ألف ينخفض إلى 50 ألف.
5 - ما تكبدته القوات العسكرية األمريكية من خسائر مادية 
في العتاد، تَُعدُّ أكبر خسائر بشرية في تاريخها العسكري، وهي 
ما بني رقم معلَن رس���مياًً يقرب من 4500، ورقم آخر يصل إلى 

40 ألف.
6 - تصريح���ات كبار قادة الوالي���ات املتحدة على أن حرب 
الع���راق ال طائل من ورائها وأنها حرب خاس���رة بكل املقاييس 

ولم يكن لها مبرر.
7 - الفشل األمريكي الواضح في:  

• ضب���ط توازن الق���وى مع إي���ران الت���ي كان االتفاق 
معها على العدوان على العراق يش���مل متكني ش���يعة العراق 
من احلكم، ولكن إيران اس���تغلت الوض���ع ومتكنت من فرض 
وجودها العس���كري والسياسي، بل االجتماعي والسكاني على 
خريطة العراق؛ فعملت عل���ى تهجير آالف من اإليرانيني إلى 
العراق، والتمكني للميليش���يات الش���يعية بالدعم اللوجستي، 
وفرض مرجعية قم عل���ى مرجعية النجف، فوجد األمريكيون 
أنفس���هم في خلل في توازن القوى؛ فعلى الرغم من وجودهم 
العس���كري واحتاللهم للعراق وتقدميهم كل املساعدات حلكم 

الوقفة الثانية:
كان أهم ما تناوله تسريب مستندات تتعلق باحلرب على 
أفغانستان نشر مستندات تفيد قتل مدنيني، ويقول بعضهم 
بسذاجة: إن ذلك تأكيد مصداقية وفضٌح النتهاكات اجليش 
األمريكي للمواثيق الدولية. وهو أمٌر ال جديد فيه؛ فاألخبار 
تتوال���ى كل يوم عن تلك االنتهاكات الدموية الصارخة، ولكن 
د نش���ر اخلبر إنا هو لس���حب املتابع للمصداقية في  تعمُّ

فضح األمريكان إلى تصديق املوقع في ما بعد. 
ويؤكد ذلك احملور الثاني في نش���ر الوثائق التي تتحدث 
عن دعم اجليش الباكستاني حلركة طالبان، وهنا نقف عند 
بيت القصيد؛ فالغرض واضح، وهو اجليش الباكستاني الذي 
م مس���اعدات ال حصر لها للجيش األمريكي في عدوانه  قدَّ
على أفغانستان، ولكن قوة املقاومة األفغانية أفقدت اإلدارة 
األمريكية صوابها فاجتهت إلى إلقاء تبعة الفش���ل األمريكي 
في أفغانس���تان على تقدمي اجليش الباكستاني مساعدات 
لطالبان؛ فالش���عب األمريكي لن يقب���ل بتلك املهانة على يد 
مقاومة ال متلك إال ُقوَت يومها وأحياناً ال جتده، وتقاتل بأقل 
األس���لحة ومع ذلك حتقق انتص���ارات مذهلة بكل املقاييس 
العسكرية، وآخر اإلحصائيات حتى أكتوبر عام 2010م تفيد 
مبقت���ل ما يزيد عن 600 جندي أمريك���ي في تأكيد واضح 

لتفوق املقاومة. 
لذلك كان النشر متزامناً مع اخلسائر األمريكية لتوجيه 
الضغ���ط نحو اجليش الباكس���تاني. ويبدو ف���ي األفق أنه 
محاولة للحصول على دعم ملخطط مستقبلي ضد باكستان 
وجيش���ها لتفكيكها أو الدخول إليه���ا واحتاللها حتت مظلة 
دولية، ويؤكد ذلك األخباُر التي تتناثر عبر القادة األمريكان 

عن اختباء قادة املقاومة األفغانية في باكستان. 
وأيضاً ال يخفى أن اإلدارة األمريكية تريد خطة انسحاب 
من أفغانس���تان حتفظ ماء وجه العسكرية األمريكية الذي 
تعكر بالتراب األفغاني؛ فلذلك حتاول بكل الطرق شق وحدة 
طالبان بفتح باب التف���اوض وإرغامها بكل اإلغراءات على 

العمل السياسي َوْفق منظومة محددة أمريكياً. 
وخيوط ما يح���دث كلها تتجمع نح���و هدف واحد هو 
انس���حاب أمريكي مشرِّف من أفغانس���تان، ورمبا تصاحبه 

عملية متويه ضد باكستان. 
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الشيعة للعراق، إال أن إيران اس���تطاعت أن جتعل العراق عمقاً 
إسترتيجياً لها. 

• والفش���ل فرض اإلرادة السياس���ية األمريكية على املشهد 
السياس���ي العراق���ي: وأبرزها فش���ل قائمة إياد ع���الوي املوالية 
لألمريكيني في تشكيل احلكومة؛ على الرغم من فوزها في انتخابات 
البرملان، وَفَش���ل األمريكيني في الضغط على املالكي لالس���تقالة، 
وهو ما جعل تش���كيل احلكومة العراقية يتأخر شهوراً بسبب مواالة 
يه األوامر منها، وهو األمر الذي جعل املش���هد  املالك���ي إليران وتلقِّ
السياس���ي في العراق يشهد قمة االستهزاء باإلدارة األمريكية التي 
حتتل العراق ومتلك أحدث األس���لحة على األرض العراقية، ولكنها 
مته من مساعدات للشيعة  بعد س���بع س���نوات من االحتالل وما قدَّ

تفشل في فرض قراراها وإرادتها السياسية عليهم. 

مبئات اآلالف من الوقائ���ع الدامية النتهاكات اجليش األمريكي 
لكل املواثيق واألعراف اإلنسانية، ولكن من يسمع لهم؟

احملور الثاين: وفيه وثائق تفضح دور رئيس الوزراء املالكي 
في تكوينه مليشيا خاصة متارس عملها خارج كل األطر القانونية 
وال تلتزم إال بأوامر املالكي، وقامت بعمليات وممارس���ات كثيرة 

انتهكت فيها كل القوانيني وحقوَق اإلنسان.
احملور الثالث: وثائق تش���ير إلى ال���دور اإليراني في دعم 
ميليش���يات ش���يعية في العراق بكل أنواع الدع���م في احلرب 

الطائفية، وأنها قامت مبجازر وحشية.
مما سبق يتضح أن نشر الوثائق في ما يتعلق باملالكي وإيران 
مقص���ود في الوقت؛ حيث يبدو أن التحالف غير الش���رعي بني 
اإلدارة األمريكي���ة وبني إيران وش���يعة العراق قد انتهى؛ فبدأت 
تعلن أنه اتضح لها بعد س���بع س���نوات من احتالل العراق أنها 
دعمت دولة ش���يعية دينية، وأنها دعم���ت مخططاً إيرانياً بدون 

قصد.
واآلن يهدد احملور )الش���يعي العراقي واإليراني( اس���تقرار 
املنطق���ة؛ وخاص���ة دول اخلليج التي ترتب���ط مبصالح قوية مع 
الواليات املتحدة األمريكية التي تعتمد عليهم في الدعم البترولي. 
ومن جهة أخرى فإن املشهد العسكري األمريكي في العراق 
يشهد تراجعاً وانسحاباً مقرراً له كما أعلن أوباما في أوائل عام 
2012م، ف���كان ال بد من إعادة ترتي���ب األوراق في العراق، تلك 
الت���ي إن تركها األمريكيون على حاله���ا أصبحت قاعدة إيرانية 
تُِخل بالتوازن في املنطقة وتهدد مصاحلهم، فكانت التس���ريبات 
ن���ت ما هو معلوم وال جديد فيه من انتهاكات أمريكية  التي تضمَّ
لتأكيد املصداقية عل���ى الوثيقة. والغرض من ذلك مترير وثائق 
تفضح ممارسات رئيس الوزراء العراقي وتهدد بقاءه على كرسي 
ل  رئاسة الوزراء التي تتحكم في املشهد السياسي العراقي وتعجِّ
بخلع���ه بصنع ثورة على ممارس���اته التي كان���ت معلومة ولكنها 

مكتومة.
إن نش���ر انتهكات اجليش األمريكي ال جديد فيه، واملجتمع 
الدولي تابع للوالي���ات املتحدة؛ حتى إنه من املضحك أن يطالب 
مسؤول أممي الواليات املتحدة بأن حتقق في تلك اجلرائم؛ أي: 

مطالبة املتهم اجلاني أن يكون حكماً على نفسه. 
ث���م ظهرت بعض التنديدات من بع���ض املنظمات، وكان من 
املف���روض أن تتحرك األمم املتحدة بلجن���ة حتقيق؛ ألن الوقائع 
واالتهامات متثل جرائم حرب؛ ولكن سيناريو التسريبات ال يشمل 
ذلك، فض���اًل عن أن اجلنود األمريكيني يُحَظر محاكمتهم دولياً؛ 

الوقفة الرابعة:
نشر موقع ويكيليكس مس���تندات مسربة من البنتاغون في 
أواخ���ر أكتوبر2010م تتعلق بالعراق وقيل: إن عدد املس���تندات 
يصل إلى 400 ألف وثيقة مسربة تتعلق معظمها بثالثة محاور: 

احملور األول: ويتضمن: 
• انته���اكات اجليش األمريكي وقتل���ه للمدنيني، وأن العدد 

املنشور يخالف املستندات التي تشير إلى عدد أكبر.
• وثائق تشير إلى ارتكاب اجليش األمريكي جرائم قتل بدم 

بارد للمدنيني العراقيني على نقاط التفتيش.
• التستر على التعذيب املمنهج في السجون واملعتقالت في 
العراق، وق���د اعتبر بعض املراقبني هذا احملور فضيحة للجيش 
األمريكي، ولكن املتابع للشأن العراقي يجد أنه ال جديد في نشر 
وثائق ويكيليكس غير اإلشارة إلى التوثيق. والعراقيون يحتفظون 
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حيث رفضت الواليات املتحدة التوقيع على اتفاق تأسيس احملكمة 
اجلنائية الدولية عام 1998م وبدء عملها في يوليو 2002م، وهي 
تس���مح مبحاكمة )األفراد وليس الدول( بتهم���ة ارتكاب جرائم 
حرب، ليس فق���ط التصديق عليها، وطالب���ت الواليات املتحدة 
باس���تثناء جنودها وكبار املس���ؤولني فيها من احملاكمة أمام هذه 
احملاكم في حال قررت هيئ���ات أو مجموعات حقوقية املطالبة 
مبحاكمتهم عل���ى جرائم حرب ارتكبوها في الصومال أو العراق 
ع���ت اتفقيات ثنائية مع 50 دولة بحصانة جنودها  أو غيرها ووقَّ

والدول التي لم توقع فرضت عليها حظراً

الوقفةاخلامسة:
أدى نش���ر الوئاثق التي مت تسريبها بشأن العراق إلى فضح 
ال���دور اإليراني في العراق ودف���ع العالم لالنتب���اه لهذا الدور 
وخطورته، وخاصة الدول العربية الصامتة والساكنة؛ كي تتحرك 

في امللف العراقي بدور حيوي يقلِّص من الدور اإليراني. 
ومن هنا يشار إلى التغير الذي شهده دور القاهرة التي متثل 
حالة عالية من العداء مع إيران؛ فقد شهدت ساحتها السياسية:
- فتح خطوط طيران مع طهران كانت مقطوعة منذ ثالثني 

عاماً.
- وزيارات لقيادات ش���يعية )إياد ع���الوي، وعمار احلكيم، 

واملالكي( للقاهرة.
- وبروزاً للدور املصري والسعودي والتركي في اختيار رئيس 

الوزراء العراقي.
- وكان الفتاً لالنتباه أن تغلق القاهرة قناة )صفا( التي تهاجم 
الفكر الش����يعي الدخيل، بل حتظر القاهرة مهاجمة الش����يعة في 
القنوات الفضائية؛ وهي التي ظلت تهاجم الشيعة وإيران وما سمي 
بالث����ورة اإليرانية منذ عام 1979م، وألق����ت القبض على كثير من 

التنظيمات الشيعية.
وحتليل ما يحدث مبدئياً يش���ير إلى وج���ود خطة أمريكية 
جديدة ف���ي املنطقة تعمل فيها بعض ال���دول العربية على فتح 
قنوات مع قادة الش���يعة في العراق خللخلة قبضة إيران. يتزامن 
هذا مع نش���ر وثائق ويكيليكس التي تفضح الدور اإليراني، وهو 

ما يعطي دعماً قوياً ملوقف الدول العربية. 
إال أن هن���اك ش���ّكاً كبي���راً في ناح ه���ذا املخطط الذي 
يغطي الفش���ل األمريكي في العراق؛ ألن الوالء الش���يعي عقدي 
وهو أقوى من السياس���ي، ثم إنه ال يُعَقل بعد أن قامت الواليات 
املتحدة بتربية وتقوية الوجود الشيعي في العراق حتى كبر وقوي 

واستأس���د ثم انتبهت خلطورته على مصاحلها، ال يعقل أن تأتي 
ال���دول العربية مبحاولة وقف وتطويق ه���ذا الوجود وهي التي 
أبعدته���ا اإلدارة األمريكي���ة عن أي دور في العراق طيلة س���بع 
ني  س���نوات مضت وأخذت من الدول العربية العراق العربي السُّ
وس���لَّمته أليران وأتباعها أمام أعينها؛ لذلك من الصعب جداً أن 

تقوم الدول العربية بدور ولو كأحجار على رقعة شطرجن.
لكن األكثر إثارة وتوضيحاً يأتي بعد ثالثة ش���هور من نش���ر 
وثائق الع���راق؛ حيث قام املوقع بنش���ر 250 ألف وثيقة جديدة 
مسربة من اخلارجية األمريكية تش���مل برقيات دبلوماسية بني 
حكام ع���رب واإلدارة األمريكية، وكان مالَحظاً أن حق النش���ر 
اقتصر عل���ى الصحف التالي���ة: )النيويورك تامي���ز، ولوموند 
الفرنس���ية، والغارديان البريطانية، والباي�يس اإلس���بانية، ودر 
ش���بيغل األملانية(، بينما لم حتصل قناة اجلزيرة على حق النشر 

لهذه الوثائق)1(.
 وأهم محاور تلك البرقيات يرتكز على ثالث نقاط: 

األُولَ���ى: أن ق���ادة اإلم���ارات ومصر واألردن والس���عودية 
والبحرين و »العدو الصهيوني إس���رائيل« وصفوا طهران بالشر 
وطالبوا بضربها، وواضح من النش���ر الترتيب؛ فبعد نشر وثائق 
تدين ممارسات إيران في العراق تُنَشر وثائق فيها طلب من حكاٍم 
عرب بضرب إيران ليجد املتابع أنه أمام تسلسسل منطقي جرى 

ترتيبه في عقله بواسطة النشر املتتابع املعدِّ بدقة:
1 - تهيئة املناخ لعملية عسكرية أمريكية ضد إيران 

2 - إثارة النزاعات عالنية بني إيران وحكام املنطقة ليزداد 
اخلالف أكثر مما هو موجود، والفتنة بني بعض احلكام واملقاومة 
وبني بعض احلكام وش���عوبهم... والرابح ه���و الواليات املتحدة 
األمريكي���ة التي حتتفظ بعالقات وخي���وط مع بعض األطراف، 

ومصلحتها فوق اجلميع. 
3 - الس���فراء األمريكيون يقومون بالس���خرية من احلكام 
في برقياتهم: كرزاي يدفعه جن���ون العظمة... وبوتني الكلب... 
وميركل ليست مبدعة، وناد هتلر... وهكذا بالنسبة لساركوزى 

وبعض احلكام العرب)2(. 
4 - السفارات األمريكية في العالم تَُعد قاعدة كبيرة وجزءاً 
مهماً من ش���بكة التجس���س العاملية التي تديرها أمريكا؛ حيث 
تشير الوثائق إلى أن وزيرة اخلارجية األمريكية هيالري كلينتون 
))) اجلزيرة وسيلة اإلعالم العربية الوحيدة التي حصلت على حق نشر الوثائق السابقة 

التي تخص احلرب على العراق.
 

د النشر هو قمة مهنية الصحافة في اخلبر  ))) وهو ما يدل على العنصرية األمريكية، وتعمُّ
املثير للقارئ ولكنه غير مفيد.



57 العدد 282

وِمْن َقبْلها كوندليزا رايز طلبت من دبلوماس���ييها التجسس على 
العدو والصديق حتى كبار مس���ؤولي األمم املتحدة مبا في ذلك 
أمينه���ا العام )بان ك���ي مون(، وُطِلب منهم جم���ع معلومات عن 
املواقع العسكرية واألس���لحة والعربات والشخصيات السياسية، 

وأخذ بصماتهم وصور لقرنيات عيونهم.
إن كل مبتدئ في فهم السياس���ة يعلم أن السفارات جزء من 

منظومة مخابرات دولها. 
ومما ينبغي التوقف عنده بتأمل: هو رد فعل العدو الصهيوني:
أوالً: أعلنت إسرائيل عن عدم تضررُّها مما نُِشر وأعلن أحد 
مسؤوليها: أن »إسرائيل« تشعر باالرتياح بعدما كانت تخشى إحراجاً 
 جدياً بفعل مضمون الوثائق األميركية التي نشرها موقع ويكيليكس.

وقال مس���ؤول حكومي كبير لوكالة فرانس برس رافضاً الكشف 
عن اسمه تعليقاً على ما نشره املوقع حتى اآلن: »خرجنا بصورة 
جيدة«. وهو بذلك يوقفنا بوضوح على حقيقة نش���ر تلك الوثائق 
والغرض منها وانتقائيتها. واألهم هو: ملاذا لم تُنَشر وثائق تتعلق 
بدولة االحتالل اإلسرائيلي؟ وهل يُعَقل أن 70 ألف ثم 400 ألف 
ثم 250 ألف وثيقة ال تتناول أي ش���أن مهم إلس���رائيل؟ إن هذا 
يجعلن���ا نقول بكل عقالنية وبدون عاطف���ة: إن اليد الصهيونية 
ليس���ت بعيدة عن ويكيليكس وال عن غوليو أساجن؛ بل هي قريبة 
ج���داً ومصلحتها واضحة خاصًة في ما نُِش���ر من وثائق تخص 
الشرق األوسط، وفي ما يتعلق بإيران، ودقِّ األسافني بني املقاومة 
ودول عربية. وقيام حرب عربية إيرانية تخدم الصهاينة بال شك، 
وكذلك تثوير الشعوب العربية ضد حكامهم بنشر برقيات تتناول 

أدواراً مخزية لهم أو ضعيفة أمٌر يخدم الصهاينة. 
وعدم نشر وثائق تتعلق بقتل الصهاينة للمدنيني الفلسطنيني 
في حرب غزة وما قبلها، وعمليات اغتيال وتصفية قادة املقاومة 
،ودوره���م في لبن���ان، ودورهم في اخلالف ب���ني فتح وحماس، 
وبرنامجهم النووي، ومؤامراتهم مع أمريكا في لعبة َوْهِم السالم 
مع العرب... وغير ذلك ف���ي قائمة طويلة ال بد أن تكون موثَّقة 
لدى األمريكيني، لم يُنَشر حرف منها، وهو ما يشي بدور حقيقي 

للصهاينة في ما نشر من تلك الوثائق. 
 ثانياً: بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية مخزن التسريبات 

والوثائق خرجت التصريحات كاآلتي: 
يق���ول غيتس وزير الدفاع األمريكي: تس���ريبات ويكيليكس 

محرجة ولكن تأثيراتها محدودة. 
وتقول كلنتون بكل بس���اطة وهدوء: إن التسريبات تَُعد خرقاً 
للقوان���ني األمريكية وهي جرمية جتس���س س���نعمل على تعقُّب 

القائمني عليها.
إن هذه التصريح���ات تدل على أن األم���ر ليس باخلطورة 
التي يتعمد اإلع���الم إظهارها للعالم؛ فلم يجد العالم أس���راراً 
تكش���ف مالبسات حادثة 11 س���بتمبر 2001م، أو أسرار تنظيم 
القاعدة الت���ي متتلكها املخاب���رات األمريكية، أو أس���راراً عن 
الدوافع احلقيقية للحرب على أفغانس���تان والع���راق والتمويل 
وحقيق���ة احلرب الصليبي���ة التي أعلنها بوش، أو أس���راراً عن 
خفاي���ا العالق���ات األمريكية اإلس���رائيلية وال���دور األمريكي 
في الدع���م غير املتناهي لالحتالل الصهيوني، أو أس���راراً عن 
السالح النووي اإلس���رائيلي، أو أسراراً عن املؤامرات األمريكية 
على الند الصيني، أو أس���راراً عن السياس���ة النقدية األمريكية 
وحتايله���ا التاريخي على العالم أجم���ع من خالل طبع ترليونات 
من ال���دوالرات غير املغطاة بقيم حقيقي���ة وإنا مغطاة بكفالة 
ر واملب���اع... وغير ذلك كثير مما يعد س���ّراً مهّماً  النفط املس���عَّ
 خاصة بالنسبة للعرب واملس���لمني ويترتب عليه مصلحة هامة.
ثالث���اً: ما هو املثير في الوثائق الذي ترتب عليه مفس���دة لألمن 
القومي والعس���كري األمريكي من النش���ر؟ ال ش���يء. هذه هي 
احلقيقة؛ فكل ما ينش���ر كأنها إع���ادة هيكلة ِل�َما يعرفه ويفهمه 

املتخصصون في السياسة في شكل وثائق.
رابعاً: ينبغي الوقوف مع ما تفعله بعض الصحف الكبرى في 
العالم التي اشترت حق النشر من ويكيليكس، وإعادة نشر بعض 
من وثائق ويكيليكس بشكل انتقائي، وهو ما يشير إلى أن ألمريكا 
وإس���رائيل دوراً ملحوظاً في محاولة إب���راز جوانب معيَّنة على 

حساب أخرى من الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس.
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الوقفة السادسة:
نش���ر بعض املتعاطفني مع أمريكا أخباراً بعد نشر ال� 250 
ألف وثيق���ة مفادها: أن نطاق الوصول إلى املعلومة في الواليات 
املتحدة متاح بش���كل ال يصدق في ظل انعدام حرية الوصول إلى 
املعلومات في الش���رق بس���بب األنظمة البوليسية؛ غير أن األمر 
مختلف في الواليات املتحدة. ودللوا على ذلك بوجود ما س���مي 
 Secret �بالثغرة القاتلة )نظام سبرينت نيتوورك( أو ما يعَرف ب
Internet Protocol Router Network، وَوْف���ق ما أوردته 
مجلة دير ش���بيغل األملانية فإن الوثائق الدبلوماسية التي كشف 
عنها موق���ع ويكيليكس، جرى احلصول عليه���ا من خالل نظام 
»س���برينت« الذي يستطيع حوالي 5. 2 مليون موظف في القطاع 

العام في الواليات املتحدة الولوج إليه.
وقال���ت الصحيفة: إنه جرى احلص���ول على املعلومات عبر 
نظام »س���برينت نيتوورك« الذي اس���تُخِدم أيضاً للحصول على 
التس���ريبات بش���أن حربَي )العراق وأفغانس���تان(. وقد ُصنِّفت 

الوثائق إلى »خاصة« و »سرية« و »عالية السرية«.
ويتمت���ع حوال���ي 5. 2 مليون موظف في القط���اع العام في 
الوالي���ات املتحدة بحق الولوج على نظام »س���برينت«، غالبيتهم 
يعملون لصال���ح وزارة الدفاع، ويتوفر ه���ذا النظام على أجهزة 
كمبيوت���ر خاصة في املراكز التي تعم���ل فيها القوات األميركية، 
وتغيَّر كلمات امل���رور وإجراءات الولوج مرة كلَّ 150 يوماً تقريباً. 
وحت���ى الوثائق املصنفة »عالية الس���رية« قابل���ة للولوج من ِقَبل 
حوالي 850 ألف أميركي. وأش���ارت الصحيفة إلى أن تس���ريب 

املعلومات كان ال بد أن يحصل عاجاًل أم آجاًل.
وللرد على هذا الدفاع عن التسريبات أقول بكل وضوح: 

1 - إن هذا اخلبر لم ينش���ر إال بعد نش���ر ال���� 250 ألف 
وثيقة اخلاصة بالتسريب من اخلارجية األمريكية فقط ولم ينشر 

قبلها، ملاذا ذلك؟
ولم تنشره إال دير شبيغل فقط؟ ولم تصدقه أو تكذبه اإلدارة 

األمريكية. 
2 - اخلبر فيه تضارب في وسائل اإلعالم حول هذا النظام 

وهل هو خاص بوزارة اخلارجية أم بوزارة الدفاع؟
3 - ث���م ملاذا لم يتم تغيير ش���يفرة الدخول وحتصني نظام 

العمل منذ أن قام املوقع بنشر أول الوثائق املسربة؟
4 - عدم معقولية إلقاء التهمة بالتسريب على جندي أمريكي 
غاضب اس���مه )برادلي ماتينج( وهو متهم بالش���ذوذ فضاًل عن 
اتهامه بالتسريب، وهي واقعة جتعلنا نتذكر ما تفعله بعض الدول 

البوليس���ية عندما تقع فيها أحداث كبي���رة فتلقي بالتهمة على 
شخص ما ثم تقول: إنه اجلنون. وإذا كان هذا اجلندي هو املتهم 
حقيقة بتسريب وثائق أفغانستان ال� 90 ألف، فمن قام بتسريب 

ال� 400 ألف وثيقة وال� 250 ألف وثيقة بعد ذلك؟

الوقفة السابعة:
حتى يتضح للقارىء فهم ورؤية ما يحدث ببصيرة نتوقف مع 
دراسة مميزة بعنوان: )اإلعالم واحلرب والدعاية: إستراتيجيات 
ه���ا الدكتور )ديبا  إدارة املعلوم���ات خالل ح���رب العراق(. أعدَّ
كومار( أستاذ الصحافة واإلعالم األمريكي. حلل هذا اإلعالمي 
األكادميي بالتفصيل الدور الذي لعبته أجهزة اإلعالم األمريكية 
الكبرى في خدمة املش���روع االستعماري إلدارة بوش، وفي خداع 
وتضلي���ل الرأي العام األمريكي. وع���رض تفصياًل كيف تعمدت 
الصح���ف ومحطات التليفزيون الكبرى حج���ب اآلراء املعارضة 

للحرب، وكيف أنها حرمت الرأي العام من معرفة احلقائق.
وهو يش���رح تفصي���اًل كيف تبنَّ���ت أجهزة اإلع���الم - مع 
اس���تثناءات قليلة جداً - وجهة نظر إدارة بوش كاملة، وكيف أن 
اإلس���تراتيجية األساسية التي اتبعتها هي )إستراتيجية احلذف 
والتجاهل(؛ أي: حذف وجتاه���ل أي أخبار أو قصص إخبارية، 
أو آراء ومواقف تتعارض أو ال تتماش���ى مع ما تريد إدارة بوش 

الترويج له.
ملاذا فع���ل اإلعالم األمريكي هذا؟ ملاذا كان ش���ريكاً كاماًل 

إلدارة بوش في كل أكاذيبها وكل جرائمها؟
كل خب���راء اإلعالم في أمريكا لديهم تفس���ير رئيس واحد، 
هو أن أجهزة اإلعالم األمريكية الكبرى؛ هي في النهاية مملوكة 
لعدد محدود من املالك والنخب االقتصادية والسياس���ية، وهي 
تعبِّر عنهم وعن مصاحلهم، ال عن مصالح الرأي العام األمريكي.
فاإلع���الم األمريكي إذن هو عبارة عن عالقة بني رأس املال 
ومحترفني يعملون في الش���ركات الكب���رى اخلاصة التي ميلكها 
أفراد له���م توجهاتهم األيديولوجية، ويج���ري عبر هذه العالقة 
صياغة األجندة اإلعالمية في الغ���رب والعالم، وهو يعمل على 
إنت���اج آليات رأي عام م���واٍل للتوجهات األمريكي���ة، وفي ذلك 
يقول خبي���ر اإلعالم األمريكي )مايكل بارينتي(: »إن التيار العام 
لإلعالم األمريكي الذي تتحكم فيه شركات اإلعالم الكبرى نادراً 
ما ينح���رف إلى املناطق واملوضوعات التي تس���بب عدم ارتياٍح 
ملن ميلكون السلطة السياس���ية واالقتصادية، ويتضمن ذلك من 

ميلكون وسائل اإلعالم، ومن يعلنون فيها أيضاً«. 
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ومن خالل ذل���ك نتأكد بوضوح أن حرية اإلعالم األمريكي، 
- على األقل في قضايا حاس���مة كهذه - هي في نهاية املطاف 

أكذوبة أخرى من أكاذيب الدميقراطية واحلرية في أمريكا.
ومن هنا أقول: هل يعقل أن ذلك اإلعالم يتحول بسرعة من 

التضليل إلى املصداقية في اخلبر؟ 
يؤكد ذلك ما نش���ر ف���ي 20 أبري���ل 2008م؛ حيث أماطت 
صحيفة )نيويورك تاميز( األمريكية اللثام عن حقيقة أن محللني 
عسكريني أمريكيني كثيرين ممن تستخدمهم شبكات تليفزيونية 
كمعلقني بش���أن العراق قامت بإعدادهم وزارة الدفاع األمريكية 
البنتاغ���ون. وأكدت الصحيفة أن املراقب���ني رأوا في ذلك دلياًل 
قاطعاً على عدم حيادية غالبية التحليالت التي صدرت للش���عب 
األمريكي بخص���وص األوضاع في الع���راق؛ ألنها جاءت بهدف 

تأييد سياسات إدارة الرئيس جورج بوش. 
وفي تقرير كش���ف العالقات بني إدارة بوش ومسؤولني كبار 
س���ابقني عملوا محللني تليفزيونيني بأجور، أوضحت )نيويورك 
تامي���ز( أن هؤالء احملللني متتعوا مبا يش���به التدريبات من ِقَبل 
البنتاغ���ون، وكان من ضم���ن ذلك إمدادهم بإف���ادات خاصة، 
والس���ماح لهم بالقيام برحالت معيَّن���ة واالطالع على معلومات 
سرية، وكل ذلك في سياق التأثير على أسلوب حتليلهم السياسي.
وقالت الصحيفة: »التسجيالت واملقابالت التي متَّت تكشف 
كيف أن إدارة بوش اس���تغلت س���يطرتها على إمكانية احلصول 
على املعلوم���ات في محاولة لتحويل احملللني إلى نوع من حصان 
طروادة اإلعالمي؛ أي مبثابة األداة التي تهدف إلى تشكيل تغطية 

اإلرهاب من داخل شبكات التليفزيون واإلذاعة الكبيرة«. 

الوقفة الثامنة:
ف���ى ظل حالة العداء ضد املس���لمني ينبغي أن يعرف ويعَي 
املس���لمون أن العدو يس���تخدم كل ما يس���تطيع إليقاع الهزمية 
واخلسران والفشل باملسلمني، ومن هنا ينبغي أن يعَي املسلمون أن 
املقاومة للعدوان ليست في مجال احلرب والقتال فقط وال مجال 
األف���كار وتذويب الهوية فقط؛ إنا ينبغ���ي املقاومة في احلرب 
اإلعالمية التي تلقي الس���م في العسل لينشغل املسلمون بظاهر 
اخلبر في ظ���ل الفضائيات واإلنترنت، ويت���م مترير مخططات 
أخرى تباعاً عبر أخبار مدسوس���ة مثيرة تثير السامعني ولكنها 
تعمي أبصاَرهم املش���دودة نحو الشاشات عن مخططات خطيرة 
َها  لذلك نذكِّر املس���لمني بقول احلق - سبحانه وتعالى -: }َيا َأُيّ
ُنوا َأن ُتِصيُبوا َقْوًما ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا  اَلِّذيَن آَمُنوا إن َجاَءُكْم َفاِس���ٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبَيّ

َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِمنَي{ ]الجرات: ٦[ ومعنى التثبت: تفريغ الوس���ع 
واجلهد ملعرفة حقيقة احلال ليعرف أيثبت هذا األمر أم ال؟ 

: التأكد من حقيقة اخلبر وظروفه ومالبساته. يقول  والتبنيُّ
 .» اف حتى يتبنيَّ احلسن البصري: »املؤمن وقَّ

وفي حديث رسول الله # عن أبي هريرة - رضي الله تعالى 
ث بكل  عنه - قال: قال رسول الله #: »كفى باملرء كذباً أن يحدِّ
ما س���مع«)1(، وحديث النبي #: »التأني م���ن الله والعجلة من 

الشيطان«)2(.
ويبقى أن التس���ريبات أفادت الواليات املتحدة األمريكية في 
عمل حالة إعالمية هائلة تنش���ر ما تريد نشره وحتريكه سياسياً 

عبر موقع إلكتروني مت التمهيد ملصداقيته بتكتيك عاٍل 
وأخي���راً الكل يتمنى من موقع ويكيليك���س أن يكون صادقاً 
هاً، ولك���ن احلقيقة والعقل واملنط���ق والفهم وخبرة  ولي���س موجَّ
األح���داث وما طرحتُه وما س���وف تخبرنا ب���ه األحداث واأليام 
تؤكد أن تس���ريبات ويكيليكس مؤامرة مخابراتية وليس فضيحة 

أمريكية. 
والسؤال من يلعب وراء الستار هل هم:

1 - احملافظون اجلدد أم اجلمهوريون الذين يريدون الصعود 
م���رة أخرى للبيت األبيض عبر زلزلة اإلدارة األمريكية وس���اكن 

البيت األبيض. 
2 - أَْم املخاب���رات املركزية األمريكية وهي صاحبة مصلحة 
في إعادة ترتيب أوضاع اهتزت وترتيب أوراق اختلطت؛ س���واء 
في العراق أو أفغانستان أو باكستان وهم املعنيون بدقة مبخطط 

التسريبات. 
3 - أَْم أصح���اب املصالح االقتصادي���ة، وهم اللوبي القوي 
الذين يعملون للخروج من املس���تنقع األفغان���ي والعراقي وَخلْق 
الفوضى اخلالَّقة في الشرق األوسط بصنع مقدمات إعالمية. 

4 - هل هو اللوبي الصهيوني الذي يستثمر كل شيء من أجل 
مصاحله الصهيونية؛ خاصة أن كل ما نُِش���ر يصب في مصلحته 

ولم ينَشر ما يضره مطلقاً أو يفضحه 
وال يس���تبعد اجتماع األربعة على وضع س���يناريو له غرض 
من ترس���يخ مصداقية إعالمية ملوقع إلكتروني ومن ثَمَّ تصديق 
أخباره في العالم اإلسالمي ليسهل بعد ذلك مترير مايشاؤون من 
أخبار مدبَّرة في فيلم سينمائي تلعب فيه اإلدارة األمريكية املمثل 

الرئيس في مشهد تراجيدي متثل فيه على العالم دور املغفل. 

))) أخرجه مسلم.
)))السلسلة الصحيحة: 1795.
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يعتقد كثي�ر من الباحثني واملراقبني ممن تابع�وا الزيارة التي 
قام بها مرش���د الثورة اإليرانية آي���ة الله علي خامنئي ملدينة قم 
مركز احلوزة الدينية في إيران في تش���رين األول املاضي، والتي 
تها الس���لطات اإليرانية حدثاً تاريخي���اً، يعتقدون أن الزيارة  عدَّ
ُمَعدٌّ لها من ِقَبل فرقة احلجتية إلظهار حج�م هذه الِفْرقة ومدى 
نفوذها في الوسط احلوزوي والساحة الدينية اإليرانية عامة من 
جهة، وكذلك إظهار مدى العالقة الوثيقة التي باتت تربط مرشد 

الثورة بهذه الِفْرقة وتبعيَّته لها من جهة أخرى.
وحول الصمت الذي لفَّ مس���ؤولي النظام في إيران إزاء ما 
قام���ت به )فرقة احلجتية( طوال الس���نوات التي أعقبت الثورة 
وخاصة فترة م���ا بعد اخلميني، وما ابتدعت���ه هذا الفرقة من 
خرافات مذهبية، وما قامت به من مؤامرات سياس���ية وعمليات 
إجرامية على أرض الواقع، يش���رح عدد م���ن الباحثني وجهات 
نظره���م قائلني: إن )فرقة احلجتية( اضطرت في بدايات الثورة 
وحتت ضغط اخلميني إلى اإلعالن عن حلِّ نفسها صورياً وعزل 

بعض عناصرها الذين كان���وا أعضاء في احلكومة املؤقتة ولكن 
تبنيَّ فيما بعد أن احلجتية لم حتل نفسها وتعزل عناصرها الذين 
كان���وا أعضاء في احلكومة املوقت���ة )حكومة بازركان( من أمثال 
وزير التربي���ة والتعليم )علي أكبر ب���رورش( والوزراء اآلخرين: 
)س���يد حسن سجادي، وسيد حس���ن افتخار زاده سبزواري، بل 
عمل���ت على إعادة تنظيم نفس���ها والتحول إل���ى صندوق مغلق 
وأنشأت لنفس���ها منظمات بأس���ماء مختلفة موازية للمنظمات 
احلكومية من بينها )مؤسسة الغدير( و )مؤسسة نشر أفكار آية 
الله اخلميني( وجميعها في الواق���ع أفكار ِفرَقة احلجتية لكنها 
اختارت هذه التس���مية إبعاداً لألنظار عنها؛ فاملؤسس���ة األُولَى 
يترأس���ها آية الله أبو القاس���م خزعلي، والثانية يرأسها آية الله 
مصباح ي���زدي، كما أن رئيس مجلس صيانة الدس���تور آية الله 
ل املجلَس  أحم���د جنَّتي هو أيضاً من عناص���ر احلجتية وقد حوَّ

املذكور إلى مؤسسة تابعة لهذه الفرقة. 
لقد تأسس���ت فرقة احلجتية على يد الش���يخ محمود ذاكر 
زاده تواليي املعروف باس���م ) الشيخ محمود احللبي( الذي توفي 
عام1997م عن 80 عاماً، وكان إمام مسجد عزيز الله جنوب مدينة  )*( كاتب وباحث من األحواز.

] المسلمون والعالم [

المرشد اإليراني علي خامنئي

في مرَّبع تنظيم الحجتية
ص��ب��اح امل���وس���وي)*(
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طه���ران وكان مبثابة القطب لدى مريديه قبل أن ينتقل إلى مدينة 
مش���هد ويختفي عن األنظار هناك لفت���رة ثم يعاود الظهور فجأة 
ف���ي طهران بعد انقالب عام 1952م ض���د حكومة مصدق معلناً 
عن تأس���يس )اجلمعية اخليرية احلجتي���ة املهدوية(. ويؤكد كثير 
من املتابعني لفرقة احلجتية أن تأسيسها جاء مبوافقة مباشرة من 
الشاه محمد رضا بهلوي؛ لذا ركَّزت احلجتية )التي يتمحور فكرها 
حول ش���خصية اإلمام الثاني عشر لدى الشيعة )املهدي املنتظر( 
ونَْفي أيِّ ظهور له في املاضي، والدعوة إلى انتظاره في املستقبل، 
وربط قيامه بانتشار الفوضى والفساد في األرض(، لقد ركزت جلَّ 
اهتمامها آنذاك على جذب فئات معيَّنة من املجتمع دون االهتمام 

بالعمل السياسي ضد نظام الشاه. 
وي����رى ه����ؤالء الباحث����ون أن تصريح����ات وخط�ابات بعض 
املسؤولني اإليرانيني الكبار من بينهم الرئيس أحمدي ناد ومدير 
مكتبه أس����فنديار رحيم مشائي ورئيس مجلس صيانة الدستور آية 
الله أحم����د جنَّتي وبعض القيادة الدينية ف����ي حوزة قم من أمثال 
آية الل����ه محمد تقي مصباح يزدي وآية الل����ه خزعلي... وغيرهم 
ح����ول موضوع املهدي املنتظر؛ إنا هي في الواقع تكرار خلطابات 
مؤس����س احلجتية الش����يخ محمود تواليي وبعض مساعديه؛ حيث 
قامت هذه الفرقة خالل الس����نوات األخيرة بإعادة نش����ر خطب 
قادتها األوائل في موقع تابع لها على ش����بكة اإلنترنت ومن يستمع 
إلى تلك اخلطب يجدها تتكرر اليوم على ألس����نة كبار املس����ؤولني 

احلاليني في النظام اإليراني. 
ويعتقد الباحثون أن االغتياالت التي ش���هدتها إيران طوال 
العق���ود الثالث���ة املاضية - والت���ي جرى أغلبه���ا على طريقة 
عملي���ات املافيا - أن للجماعات املرتبط���ة بفرقة احلجتية دور 
كبير فيها؛ فقد عملت فرقة احلجتية على تشكيل مجاميع سرية 
مسلحة بأسماء وتوجهات سياسية مختلفة كان من بينها جماعة 
)الفرق���ان( بقيادة أكبر غودرزي ال���ذي كان تلميذاً عند آية الله 
ميالني؛ حيث ش���نت تلك اجلماعة سلسلة اغتياالت استهدفت 
مس���ؤولني مدنيني وعس���كريني ورجال دين كبار من قادة الثورة 
والنظام. و جرى تصفية األب الروحي للجماعة )الشيخ ميالني( 
داخل الس���جن من َقَبل احلجتية قبل أن تتمكن الس���لطات من 
إجراء التحقيق معه؛ خش���ية إفشائه سرَّ ارتباط جماعة الفرقان 

باحلجتية 
نت من اختراق منظمة  كما يعتقد الباحثون أن احلجتية متكَّ
)مجاهدي خلق( املعاِرضة التي شنت هي األخرى حملَة اغتياالت 
في الثمانينيات ش���ملت قادًة ومس���ؤولني كبار في النظام، وهو 

ما أس���هم في إزاحة كثير من الوج���وه املخالفة لفرقة احلجتية 
وفسحت امليدان أمام رجال دين وعناصر تابعة لهذه الفرقة لتبوُّؤ 

مناصب ُعليا في السلطة.
لق���د قامت فرق���ة احلجتية خالل الثالث���ني عاماً املاضية 
بإرس���ال كثيٍر من عناصرها في بعثات دراسية خارج البالد لنيل 
الش���هادات العليا والعودة بهم إلى إيران لش���غل مناصب وزارية 
ومناص���ب أخرى هامة في الدول���ة، ويَُعدُّ كلٌّ م���ن وكيل وزارة 
اإلرشاد احلالي وأمني عام مؤمتر نَْفي مذبحة الهلكوست )محمد 
عل���ي رامني(، ووزير العلوم )كامران دانش���جو( ومئات العناصر 
األخرى من ضمن تلك املجموعات الطالبية التي شملتها البعثات 

الدراسية. 
وعن عالقة املس���ؤولني اإليرانيني الكب���ار من ذوي األصول 
اليهودية باملؤسس���ات واحملافل السرية املرتبطة بفرقة احلجتية 
يقول املراقبون: إن ذلك ما ستكشفه احلوادث والهزات التاريخية 

التي سوف يشهدها نظام اجلمهورية اإليرانية مستقباًل.
ومن املسائل الهامة التي تؤكد عليها فرقة احلجتية هي إلزام 
أعضائها بتقدمي فروض الطاعة واالحترام الكبير للمؤسس���ني 
األوائل وللعناصر القدمية للفرقة واإلذعان الكامل ألوامرهم دون 
أي مناقش���ة، ويَُعدُّ هذا األمر من الواجبات املسلَّم بها، وللخروج 
ث نفس���ه بذلك. أما بشأن  عليها أو جتاوزها ثمن باهظ ملن يحدِّ
إدارة العالق���ات التنظيمية الداخلية لفرق���ة احلجتية، فهي ال 
جت���ري على الطريقة احلزبية العصرية املعمول بها في األحزاب 
اإليرانية؛ فحني يتبوأ العضو منصباً قيادياً في السلك العسكري 
أو األمن���ي أو القضائ���ي أو أي منصب كبير آخر في الس���لطة، 
فعليه االلتزام بقرارات )الفرقة( قبل كل شيء. ويعتقد الباحثون 
نها  أن هذا االلتزام هو الذي وفر االنسجام داخل )احلجتية( ومكَّ
م���ن الهيمنة على بعض املراكز احلكومي���ة والقضائية واألجهزة 
األمنية والعسكرية، وقبل كل ذلك هيمنتها على مرشد الثورة آية 

الله علي خامنئي.  
و تشير بعض الوثائق املتعلقة بلقاءات اخلميني أوائل الثورة 
بالش���خصيات واجلمعيات الدينية والسياسية اإليرانية إلى أن 
لقاًء هاماً جرى في األس���بوع األول من انتصار الثورة في إيران 
بني آية الله اخلميني و آية الله خزعلي الرئيس احلالي ملؤسس���ة 
الغدير؛ حيث س���لمه األخير رس���الة من زعي���م فرقة احلجتية 
الش���يخ محمود احللبي جاء فيه���ا أن لدى احلجتية ثالثني ألف 
عنصر وأنه على استعداد ألن يضعهم في خدمة نظام اجلمهورية 
اإلس���المية اإليرانية، إال أن اخلميني رفض العرض على الفور 
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وقال: إن الثورة ليس���ت بحاجة إلى هذه العناصر. وعندما دبَّت 
اخلالفات بني مجلس صيانة الدس���تور الذي تهيمن عليه فرقة 
احلجتي���ة من خالل آية الله أحمد جنتي و آية الله أبو القاس���م 
خزعلي وبني احلكومة التي كان يرأسها آنذاك السيد مير حسني 
ه اخلميني رسالة  موسوي حول تفس���ير القوانيني احلكومية، وجَّ
نها جملة هامة جداً قال  قصيرة إلى مجلس صيانة الدستور ضمَّ
فيها: )اح���ذروا هؤالء احلجتية؛ فإنهم إن متكنوا من التس���لط 

فإنهم سوف يهدمون كل شيء(.  
 لقد اس���تطاعت احلجتية ومن خالل أسلوب عملها السري 
املماثل ألس���لوب عمل منظمات املافيا أن تنظم صفوفها وتقوِّي 
نفوذها بصمت بعيداً عن األضواء، واس���تطاعت أن تنظم وتربي 
رجال دين خاصني بها، وتضعهم حتت تصرُّف مرشد الثورة علي 
خامنئي ليقوم بتعيينهم في مناصب عليا في كثير من املؤسسات 
الهامة؛ من بينها احلرس الثوري ومليشيا قوات التعبئة الشعبية 
)الباس���يج(، وتعيني كثير منهم أئمة جمعة وممثلني للمرشد في 
األقاليم واملدن اإليرانية، كما استطاعت احلجتية أن تضم األبناء 
الثالثة )خلامنئي( حتت عباءتها وجتعلهم تابعني لها، وعملت أيضاً 
على كس���ب أعضاء داخل جميع املؤسسات والهيئات احلكومية 
نت كذلك من ضم عدد كبير من قادة  وتربيته���م وتنظيمهم، ومتكَّ
احل���رس الثوري ووضعهم حتت جناحه���ا، وَمن رفض االنضمام 
منه���م إليها أو رف���ض االنصياع إلى أوامره���ا قامت بتصفيته، 
وفعلت مثل ذلك مع س���ائر قادة األجهزة األمنية واجليش وقادة 
مليش���يا )الباس���يج(؛ لذا فإن قادة هذه الوحدات يتطابقون في 
تعبيراته���م، وديباجة تصريحاتهم، ومنطقه���م، وتفكيرهم، حتى 

يخيل للسامع أنه يستمع إلى شريط مسجل مكرور.
إن أغلب األقطاب احلقيقيني لفرقة احلجتية غير معروفني 
للعي���ان، واملعروفون منهم قليلون جداً؛ من أمثال آية الله مصباح 
يزدي )األب الروحي للرئيس اإليراني أحمدي ناد( الذي يتطلع 
إلى تبوُّؤ مركز هام جداً في النظام، وآية الله أبو القاسم خزعلي 
وآخرون. ومبا يتعلق بأس���لوب العمل )املافيوي( لهذا الصندوق 
املغلق )احلجتية(؛ فإنه أش���د تنظيماً وس���رية من عمل منظمة 

املاسونية؛ بحسب رأي هؤالء املراقبني. 
وعن ارتباط فرق���ة احلجتية بالدول األجنبية واأليادي التي 
تق���ف وراء تكوينها جاء في بيان نش���رته جهات إيرانية مجهولة 
مؤخراً بعنوان: )ال تتركوا فرقة احلجتية تغيب عن أنظاركم( جاء 
فيه: إن فرقة احلجتية أنش���ئت من ِقَبل جهات بريطانية معيَّنة 
إليجاد نفوذ لها في وس���ط الطائفة الشيعية واملجتمع اإليراني 

وأن الدكتور علي ش���ريعتي )1933 - 1977م( كان الس���بَّاق إلى 
كش���ف حقيقة هذه الفرقة، وكان ذلك سبباً في معاداة جماعات 
من رجال الدين ل���ه. واتهم البيان احلجتية بالوقوف وراء الوفاة 
الغامضة لش���ريعتي قائاًل: إنه ُدسَّ له نوع من احلبوب الس���امة 
وهو قيد الس���جن ثم أطق سراحه ليموت خارج السجن، وتوفي 
ش���ريعتي في باريس ع���ام 1977م بعد مغادرته الس���جن بفترة 
قصيرة، وتس���تخدم هذه احلبوب اليوم من ِقَبل النظام اإليراني 
ضد معارضيه داخل الس���جون؛ حيث تؤدي إلى إصابة الضحية 

بأمراض مجهولة تؤدي إلى وفاته بعد فترة وجيزة جداً.
 وأكد البيان على أن جماعة الفرقان التي اغتالت عدداً من 
ق���ادة ومفكري الثورة من أمثال )آية الله مطهري وآية الله مفتح 
واجلن���رال قرني( كانت مرتبطة بفرق���ة احلجتية وأن اخلميني 
حاول بعد انتصار الثورة تدمير هذه الفرقة )لتعارض مشروعها 
البريطاني مع مش���روعه األمريكي(، وكثي���راً ما حذر اخلميني 
ق في  قائاًل: )ال تترك���وا الثورة تقع بيد هذه الفرقة( لكنه لم يوفَّ

حتقيق مراده. 
وم���ن أجل حماية عناصرها واحلف���اظ على وجودها؛ فقد 
احتجبت فرقة احلجتية عن الواجه���ة مدة من الزمن قلَّت فيها 
ظاهرة قراءة دعاء )الندبة( ال���ذي هو من أدبياتها، لكن الفرقة 
عادت إلى الواجهة من جديد منذ عشرة أعوام عادت من جديد 
وأخذت ظاهرة قراءة دعاء )الندبة( باالنتشار وأصبح هذا الدعاء 
يسوَّق في كل مكان؛ وفي ذلك دليل على عودة نفوذ احلجتية حتى 

داخل دوائر السلطة. 
وحول الش���عارات اإليرانية املعادية للغرب وإسرائيل، أشار 
البيان بقوله: )يجب أن ال حتملوا حرب الش���عارات املعادية التي 
تش���نها فرقة احلجتية ضد بريطانيا وأمريكا وإس���رائيل على 
محمل اجلد؛ فهي مجرد شعارات لتش���تيت أفكار الرأي العام؛ 
فهل س���ألتم أنفسكم كيف ميكن تفس���ير زيارة وزير اخلارجية 
البريطاني )جاك سترو( إلى طهران بعد حادثة 11سبتمبر2001م 

مباشرة؟ و إجراءه اللقاءات السرية بأعضاء احلجتية.   
وجتدر اإلش���ارة هنا إلى أن الدكتور مهدي خزعل نل أحد 
كبار قادة فرقة احلجتية )آية الله أبو القاس���م خزعلي( هو َمن 
كشف قبل عامني األصول اليهودية للرئيس اإليراني أحمد ناد 
لكن السلطات اإليرانية اعتقلت الدكتور خزعلي وأودعته السجن. 
ويفسر املراقبون هذا األمر بأنه نوع من األالعيب السياسية التي 
تقوم بها فرقة احلجتية بهدف إرغام كثير من املسؤولني من ذوي 

األصول اليهودية على االنتماء لها أو التعاون معها. 
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لق���د دأب الصهاين���ة على تنش���ئة 
أجياله���م عل���ى احلق���د والكراهية ضد 
اآلخر، وهي مش���اعر نابعة - أصاًل - من 
النظرية االستعالئية البغيضة: »شعب الله 
املختار«، واعتب�ار س����ائر األم�م األخ�رى 
)أغي�اراً( ال سيما العرب منهم، وخصوصاً 

الشعب الفلسطيني.
وينشأ تالميذهم على هذا االستعالء 
خ في  في مختلف املراحل التعليمية، ويرسَّ

أذهانه���م جميعاً ع���دُم التعامل مع اآلخر 
على قدم املساواة؛ بل يرون اجلميع مذلَّاًل 
في خدمة من اختيروا - حسب زعمهم - 
لس���يادة العالم وقيادته وهم اليهود الذين 

يسمون أنفسهم »شعب الله املختار«.
 ويش���هد له���ذا احلقد واالس���تعالء 
ع  الكتب واملق���ررات الدراس���ية التي توزَّ
على أبناء الطوائف اليهودية في إسرائيل: 
وش���روح  والتلمود،  ف���ة،  كالت���وراة احملرَّ

] المسلمون والعالم [

التمـييز العنصري 
في مناهج التعليم الصهيونية 

ع�����ب�����دال�����ك�����رمي ال����ق����اليل
Karim_kallali@targuistcity.net

احلاخامات عليه���ا، وغيرها من املصادر 
ل الركيزة األساس���ية للتربية  التي  تش���كِّ
الصهيونية مبا تتضمنه من أصوٍل للمعتَقد 
اليهودي، واألح���كام والنصوص التاريخية 
واألخالقي���ة، وقوانني اليهود السياس���ية 
واملدنية والدينية؛ فهذه كلها متثِّل املصدر 
األول م���ن مص���ادر التربي���ة الصهيونية 
واملرتكز األساسي للعملية التربوية؛ إضافة 
إلى املراجع احلديثة واألساس���ية عندهم 
ى مبؤلفات  ف���ي العملية التعليمي���ة، وتغذَّ
حديث���ة وكتب مدرس���ية مقررة تش���رف 
الصهيونية،  والثقافة  املعارف  وزارة  عليها 
والطوائ���ف اليهودي���ة الديني���ة مبختلف 
أطيافها، وغيرها من احلركات الصهيونية 
فاً؛ تلك التي تقوم على ترسيخ  األشد تطرُّ

العنصرية واحلقد والكراهية)1(.
ويتفق الدارس���ون املهتم���ون مبتابعة 

))) ينظر: تعليم العرب في إسرائيل، صالح عبد الله،  بيروت: 
مركز األبحاث الفلسطيني 1973م، ص: 5).

يلم���س املتتبع ملقررات ومناهج الكت���ب التعليمية الصهيونية في مختلف 
املراحل الدراس���ية )االبتدائية، واإلعدادية، والثانوية( بس���هولٍة جوهَر القيم 
التربوي���ة والتوجي���ه الهادف الذي حتاول زرعه تل���ك املناهج وجتذيره ضمن 
ُأُطر التربية اليهودية والصهيونية التي رس���متها ووضعتها ِفَرٌق متخصصة 
م���ن اخلب���راء والتربوي���ني اليه���ود العامل���ني ف���ي أجه���زة التربي���ة والتعليم 

اإلسرائيلية، وهم من املختارين بدقة وعناية.
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كتبهم ومقرراتهم على أن الس���مة املشتركة بينها 
ه���ي: إثارة العواطف، وتش���جيع األنانية املطلقة 

القائمة على احتقار الغير وإقصائه.
ويبدأ غرس مث���ل هاته املعتقدات ابتداًء من 
مراحل التعليم األُولَ���ى )رياض األطفال(، وحتى 
آخر املراحل الدراس���ية؛ حي���ث يتخرج الطالب 
مشحوناً بالتطرف والعصبية والتمييز العنصري، 

واالستهانة باآلخر وإهدار كرامته. 
وكي ال يبقى غ���ذاء العنصرية مقتصراً على 
من يكمل مسيرته التعليمية؛ فإنهم يبثون األفكار 
نفسها في مختلف الكتب والقصص واحلكايات؛ 
ال س���يما املهتمة منها بالتاريخ؛ لش���حن مختلف 
األطي���اف والطبقات اليهودي���ة بأقصى درجات 

العدوانية جتاه كلِّ من هو إسالمي.
 ومن أبرز التعابير الواردة في مختلف الكتب 
املدرس���ية كما ذكر بعض الدارس���ني والباحثني: 
»العرب هم قتلة اليهود«، »الطفل اليهودي ينتصر 

على اخلنازير اجلبانة«.
ى بهذا التمييز في  وإذا كانت ناش���ئتهم تُغذَّ
ا يكب����رون وينخرطون في  طفولته����ا؛ فإنه�م لَ�مَّ
اجليش، فسرعان ما يتحولون إلى قتلة سفاحني.

ويعتبرون الع���رب: »أعداء قس���اة« يريدون 
قتلهم، ووجهة نظرهم في العرب: »وددت لو أفعل 
ش���يئاً، أن أقبض على هذا العربي وببساطة أن 

أخنقه«)1(.
 وغي���ر هاته العب���ارات كثير م���ن عبارات 
الس���خرية واالس���تهزاء، »واس���تعراض س���ريع 
ملضامني كت���ب مباحث العلوم اإلنس���انية، ومن 
بينها كت���ب املطالعة املقررة رس���مياً للطلبة من 
الص���ف األول حتى الص���ف الثام���ن )قراءات 
إس���رائيل(، )وقراءات إسرائيل احلديثة( يبنيِّ لنا 
كم هي محشوة بعبارات التحقير، واألوصاف غير 
ها  اإلنسانية املتوحشة؛ فالكتب واملراجع التي تُقرُّ
وزارة املعارف والثقافة الصهيونية لتكون مراجع 
بني أيدي املعلمني واملربني، هي أش���د عنصرية 

رشاد  د.  العدوانية،  والروح  اإلسرائيلية  اليهودية  الشخصية   (((
الشامي،  الكويت، سلسلة عالم املعرفة، 1986م، ص: 70.

وأكثر فظاعة مما يستخدمه الطلبة أنفُسهم«. 
واليهودي يربَّى على شعور االستعالء، ومفهوم 
دونية الغي����ر متج�ذٌر لديه، معتق�داً أنه ال يوجد 
في فلسطني س���وى اليهود؛ على اعتبار أن غير 
اليهودي ال حقوق ل�ه مطلقاً، وهذا الش���عور آخذ 

في االزدياد والتجذر سنة بعد سنة.
أما الت�وجه الت�ربوي ف���ي تب�رير اغتص�اب 
األرض وإضفاء الشرعية على االستيطان بحجة 
احلف���اظ على األمن؛ فيبدأ غرس���ه في س���نني 

مبكرة بدءاً من السنة الدراسية الرابعة)2(.

وهات���ه املناه���ج والعقائد الراس���خة في ذهن 

ج له  املواطن الصهيوني يستحيل معها حتقيق ما يروَّ

اليوم من دعاوى السالم؛ ما لم يجِر نسف هذه املناهج 

من جذورها، وهو األمر الذي ال يقبل املناقش���ة عند 

ساستهم املش���َبعني بهاته األيديولوجيات، املتمسكني 

بتعالي���م التلمود ونص���وص الت���وراة احملرفة التي 

يحملونها. وأنى لش���يء من ذلك أن يكون وجنوُدهم 

تطبع على قمصانها عبارة: »ُوِلدنا لنقتُل«، وعامتهم 
يرون أنه: »ال يظهر املس���يح إال إذا مت قتل العرب«. 
قها املاليني من  قه���ا وما زال يصدِّ وهاته مقولة صدَّ

ر بهم حتى دينياً. املتصهينني املغرَّ
وإضاف���ة إلى ه���ذا النه���ج العنصري في 
مناهجهم، فإنهم يقومون بتشويه حقائق األشياء 
وتزييفها وتقدميها مكذوبة مزورة؛ لتس���تقر في 
ذهن الناش���ئة كما يشاء الكبراء. من ذلك ما ورد 
ف���ي بعض مناهجهم أن »التعالي���م التي انطلقت 
من ش���به اجلزيرة العربية أوجدت وأيقظت قلقاً 
عميقاً في القلوب، لقد قاد »محمد« ]#[ حرب 
إبادة جلميع الش���عوب والقبائل الت���ي لم تتقبل 
تعاليمه، فأباد قسماً كبيراً من اليهود في اجلزيرة 

العربية«)3(.
ومن���ه أيض���اً: »إن البراب���رة ممثلي إحدى 

))) ينظر: التوجيه الفني التربوي، أحمد علي الفنيش، محمد مصطفى 
زيدان، الشركة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن، طرابلس، ليبيا، 

1979م، ص:55.
)3) كتاب:  )اليهودية بني املسيحية واإلسالم( الصادر عام 1973م عن مركز 
املناهج الدراسية، وزارة املعارف والثقافة اإلسرائيلية، القدس، للصف 

السابع االبتدائي، ص: 9).

  يتفق الدارسون 
مبتابعة  امل��ه��ت��م��ون 
وم��ق��ررات��ه��م  كتبهم 
ال���س���م���ة  أن  ع����ل����ى 
امل���ش���ت���رك���ة ب��ي��ن��ه��ا: 
إث��������ارة ال���ع���واط���ف، 
وت��ش��ج��ي��ع األن��ان��ي��ة 
امل��ط��ل��ق��ة، ال��ق��ائ��م��ة 
الغير  اح��ت��ق��ار  على 

وإقصائه           
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التيارات اإلسالمية احلاقدة وضعوا اليهود 
في قرطبة أمام اخليار الصعب: إما الطرد 

أو اإلبادة«)1(.
وهك���ذا يقومون بلَيِّ عن���ق احلقيقة 
وتزوي���ر األحداث والوقائع؛ لبثِّ مزيد من 
احلقد والكراهية لدى الق�ارئ ال�ذي رمبا 
ال يكلِّ�ف نفس����ه عناء البح�ث عن ص�دق 

م له أو ك�ذبه.  ما يقدَّ
ويصف���ون في مناهجهم األمة العربية 
بأبشع وأرذل األوصاف؛ فهم يعتبرون في 
ل يقيمون  كتبه���م »العرب  مجرد قبائل ُرحَّ
في الصحراء، يعتم���دون في رزقهم على 

النهب واألشغال الوضيعة«.
وهذا أحد منظريه���م )آحاد هاعام( 
يوض���ح األس���لوب الترب���وي امل���دروس 
اجتماعياً والقادر على احتواء الس���لبيات 
التي قد تبرز أثناء التطبيق العملي، بصهر 
اليهود في بوتقة املسيرة التوراتية واضحِة 
الهدف واألس���لوب؛ فبادئ ذي بدء »تقام 
حركة يناط بها إنش���اء املس���توطنات بناًء 
على خطة ثابتة، ثم تُبنَى مدارس صهيونية 
وأماكن علمية لتربية جيل يهودي س���ليم؛ 
فيتخرج الش���باب وقد تربَّ���وا على حياة 
نهم من دخ���ول املعارك ضد  جدي���دة متكِّ

العدمية وغير اليهود«. 
وال يكتف���ون بغرس دفائن احلقد نحو 

))) املصدر السابق، ص)).

الش���عوب فحس���ب؛ بل حتى نبينا # لم 
يس���لم من ملزهم وهمزهم؛ ومما هو وارد 
في مقرراتهم: »أن محمداً ]#[ كان يأمل 
أن ينضم إليه اليه���ود )يهود املدينة( ولم 
يَر أي تناقض ب���ني أقواله وبني معتقدات 
اليه���ود«. وأن اليهود كانوا يس���خرون من 
محمد ]#[ بسبب قلة معرفته بالتوراة«)2(.
ويبث���ون ه���ذا احلقد فيه���م جتاه كل 
ش���خصية مس���لمة؛ لها مناق���ب تاريخية؛ 
فيقلبون احلقائ���ق ويزورونها لبثِّ الضغينة 
جتاههم، ومما هو وارد في كتبهم في معرض 
التهجم على اخللفاء املس���لمني ك� )هارون 
الرش���يد( - مث���اًل - قوله���م: »إن اخلليفة 
العباسي )هارون الرشيد( كان ميضي يومه 
في ش���رب اخلمر وإقام���ة احلفالت«، كما 
عززوا أكاذيبهم بصور نُش���َرت في الكتاب، 
منه���ا ص���ورة المرأتني تقوم���ان بالرقص 
وتلوِّحان بزجاجات اخلمر في قصر اخلليفة 

العباسي في »ساِمراء« شمال بغداد.
وفي مقابل هذا التشويه للشخصيات 
عون أسماء السفاحني منهم  اإلسالمية يلمِّ
األكثر قت���اًل وعدواناً، ويصورونهم أبطاالً؛ 
خاصة بعد أن ملعت أس���ماء بعض القادة 
العس���كريني، وأصبحوا في نظر الناشئة 
اليهود ن���اذج بطولية وأناط���اً يحتذى 
بها، على طريق حتقيق أس���مى األهداف 
))) العرب واإلسالم،  وزارة املعارف والثقافة اإلسرائيلية، 

غلومر ولستروس يافه، ص: 74.

وإش���باعاً  إغراًء  وأكثره���ا  الصهيوني���ة 
للطموح الصهيوني املتجذر في أذهان أبناء 

هذا اجليل واألجيال اآلتية.
 وم����ن هذه النم����اذج برزت أس����ماء: 
إسحاق رابني، وإيهود باراك، وأرئيل شارون، 

وغيرهم من رواد القتل وسفك الدماء.
وكافؤوا التلميذ كاهانا السفاح »باروخ 
ل�ه؛  تذكاري  بإقامة نصب  غولدش���تاين« 
ألنه قتل تسعة وعشرين مواطناً مسلماً في 
احلرم اإلبراهيمي في اخلليل عام 1994م؛ 

ليُظهروه لزمالئه بصورة البطل الشجاع.
ونها  يتوخَّ الت���ي  األه���داف  ومجَمل 
في تعليمهم، ه���ي: ضرورة حتقيق أحالم 
الش���عب اليه���ودي وذكريات���ه، وانعكاس 
املاض���ي اليهودي على النظ���ام التعليمي 
الذي هم بصدده، ومن خالل ذلك يعتقدون 
أنه ميك���ن للتعلي���م اليه���ودي أن يجيب 
على الس���ؤال التالي: »كي���ف ميكننا نحن 
املش����اريع  َخِبرنا إخفاقات  الذين  اليهود 
واأليديولوجي�ات املثالية، أن ننع ش���عبنا 
م���ن الغرق في س���خريات تخن���ق الروح 
اإلنسانية، وتس���خر من اإلميان بإمكانية 

إحداث تغيير إيجابي؟«.
الصهيوني  الكي���ان  ف���ي  اليهود  ألن 
وفي سائر مؤسس���ات احلركة الصهيونية 
واليهودي���ة العاملية يس���يرون على مبادئ 
االستعالء والعنصرية والفوقية جتاه الغير 
ويصفونه���م »بالوثنيني والكف���رة والبهائم 
واألناس، مهما يكن اإلله الذي يعبدونه«، 
وأما اليه���ود - َوْفقاً ملا ج���اء في التوراة 
ف���ني - »فهم أبن���اء الل�ه  والتلم���ود احملرَّ
وأحب�اؤه« وال بد من اإلق�رار مببدأ النهب 
والس���لب، حتت اس���م العودة إلى األرض 
للش���عار الصهيوني:  املوع���ودة، وتطبيقاً 
»فلس���طني أرض بال ش���عب لش���عب بال 

أرض«.
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تصنيف األسرى حسب الفئة:

يوجد اآلن في س���جون االحتالل )6600( أسير من بينهم 
)270( طف���اًل، و )35( أس���يرة، و )170( معتقاًل إدارياً دون 
تهمة أو محاكمة، و )5( أس���رى من غزة َوْفقاً لقانون »مقاتل 
غير شرعي«، و )9( نواب، و )13( أسيراً في العزل االنفرادي 
مضى على عزل قس���م منهم 10 أعوام، و )28( أسيراً مريضاً 
في مستش���فى س���جن الرملة من بينهم حاالت شلل، وقرابة 

)1000( أسير محرومني من رؤية ذويهم.

توزيع األسرى حسب مناطقهم:  

] المسلمون والعالم [

حتى ال ننسى  أسرى فلسطين
فؤاد اخلفش )رام اهلل(

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي منذ احتاللها لباقي األراضي الفلسطينية عام )196م ما يزيد عن )00)( ألف 
لت  مواطن فلس���طيني، بينهم عش���رات اآلالف من األطفال والنساء، وبني هؤالء أكثر من )0)( ألف عملي�ة اعتق�ال ُسجِّ

منذ بدء انتفاضة األقصى في سبتمبر 2000م بينهم )20)( أسيرة و )000)( طفل.

توزيع األسرى حسب مدة االعتقال:

مدة احلكمعدد األسرى

ة واحدة أو أكثر)20)( أسيرًا مؤبد مرَّ

ة واحدة أو أكثر)5( أسيرات مؤبد مرَّ

أكثر من عشرين عامًا))59( أسيرًا
د وأقل من مؤبَّ

أكثر من 15 عامًا)9)4( أسيرًا
وأقل من 20 عامًا

أكثر من 5 أعوام)2))1( أسيرًا 
وأقل من 15 عامًا

األسرى القدامى حسب سنوات االعتقال: 
هن���اك )307( أس���رى معتقلون من َقبْل أوس���لو 
وقيام الس���لطة الوطنية الفلس���طينية في الرابع من 
أيار عام 1994م، ومن بني هؤالء )126( أس���يراً مضى 
على اعتقالهم أكثر من عش���رين عاماً، والذين أمضوا 
أكثر من ربع قرن بش���كل متواصل )27( أسيراً، ويُعتَبر 
األس���رى )نائل وفخري البرغوثي وأكرم منصور( هم 
أقدم األس���رى؛ حيث مضى عل���ى اعتقالهم أكثر من 

واحد وثالثني عاماً.

 أسرى محافظات الضفة الغربية.
 أسرى قطاع غزة.

 أسرى القدس وال�داخل.

% 82.5

% 10.4

% 6
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ج������������الل س������ع������د ال�����ش�����اي�����ب

ga la l_e l shayp@hotmai l . com قوانين على المقاس
أعلن وزير اخلارجية البريطاني 
ل قانوناً  وليام هيج أن بالده س���تعدِّ
يس���مح مبالحق���ة أجان���ب عل���ى 
أراضيه���ا متَهمني بارت���كاب جرائم 
حرب، إث���ر إرجاء الدول���ة العبرية 
حواراً إس���تراتيجياً مع لندن بسبب 

هذا القانون.
وق����د أعل����ن املتحدث باس����م 
اخلارجية اإلس����رائيلية إيغال باملور 
أن تعدي����ل هذا القانون يش����كل - 
من وجهة نظ����ره - »األولوية األولى 
في جدول أعم����ال« زيارة هيج إلى 
إس����رائيل، مش����يراً إلى أن الدولة 
العبرية أرجأت اس����تئناف »احلوار 
اإلس����تراتيجي« مع بريطانيا ما لم 

تراجع لندن هذا القانون.
وقالت وزارة اخلارجية البريطانية 
في بيانها: »نحن نشاطر اإلسرائيليني 
الدولية  قلقهم« حول مبدأ الصالحية 
الت���ي يتمتع بها القض���اء البريطاني، 
مضيفاً أن مش���روع تعدي���ل القانون 
م في مستقبل قريب جداً« إلى  »سيقدَّ

البرملان.
ويسمح القانون البريطاني بأن 
يُصِدر قاٍض مذك���رة توقيف ضد 
ش���خصية أجنبية ت���زور بريطانيا 
بطلب م���ن املدع���ي، إذا رأى أنه 
ش���ارك فى جرائم حرب أو جرائم 
ض���د اإلنس���انية. واس���تخدمت 
التشريع  هذا  فلسطينية  منظمات 
للتق���دم بش���كاوى أم���ام محاكم 
بريطانية ضد مسؤولني سياسيني 
أو عس���كريني إسرائيليني اتهمتهم 

بارتكاب جرائم حرب.

]جريدة اخلميس املصرية: 2010/11م[

] مرصد األحداث [

مرصد األخبار

ارتكاب الجرائم... والمصطلحات السياسية العسكرية
ت منظمة »كس���ر الصمت« اإلسرائيلية مؤخراً كتاباً حتت عنوان »األراضي  أعدَّ
احملتلة« يشتمل على القصص التي وقعت أثناء احلرب على غزة أواخر عام 2008م، 
فضاًل عن املمارسات واألساليب اإلسرائيلية في الضفة الغربية لتعزيز االحتالل... 
مؤكداً على أن العمليات العس���كرية اإلسرائيلية – خاصة بالضفة الغربية - تتجاوز 
م إلى »الضم بحكم األمر الواقع« لألراضي  األغراض الدفاعية، وتؤدي بش���كل منظَّ

الفلسطينية عبر جتريد الفلسطينيني من ممتلكاتهم.
وحدد الكتاب أربعة مصطلحات عسكرية أساسية، يتداولها اجليش اإلسرائيلي: 
أولُها: مصطلح »االس���تباق«: وهو ما يس���مح بالقيام بأي شكل من أشكال األعمال 

العسكرية الدفاعية والهجومية بحجة الوقاية من النشاط اإلرهابي. 
ويأتي »الفصل« كمصطلح ثاٍن: وهو ال يعني فصل الفلسطينيني عن اإلسرائيليني 
وحس���ب، بل فصل الفلس���طينيني عن آخرين في الضفة وغ���زة: من خالل حواجز 

التفتيش واجلدار العازل والطرق اخلاصة باملستوطنني في الضفة الغربية.
ثم مصطلح »نسيج احلياة«: وهو مصطلح يستخدمه اجليش اإلسرائيلي للتأكيد 
على أنه يقوم مبا في وس���عه لضمان احلياة الطبيعية َقْدر اإلمكان للفلسطينيني من 
حيث املسؤوليُة عن حركة املدنيني والسلع، وهو ما يتناقض مع ما جاء في الكتاب؛ إذ 
إن التحكم بالفقر يبقى بيد القائد العسكري للمنطقة أو حتى بيد جندي في امليدان.
ويعد »تعزيز القانون« املصطلح العس����كري الرابع: وهو ما يؤكده الكتاب من نظام 
قانون مزدوج في الضفة الغربية؛ فبينما يخضع الفلس����طينيون للحكم العسكري، فال 
مَيْثُل املستوطنون إال أمام احملاكم املدنية.       ]مركز اإلعالم الفلسطيني )مترجم(: 2010/12/13م[

َأوَ يستحق األمر؟
أُزيح الستار مؤخراً في فندق قصر اإلمارات في أبو ظبي عن شجرٍة لعيد امليالد 

لت رقماً قياسياً عاملياً في كلفة تزيينها. بقيمة 11 مليون دوالر، يعتقد أنها سجَّ
ونُقل عن مدير الفندق هانز أولبرتس أن الش���جرة البالغ ارتفاعها 13 متراً 
مرصعة ب� 131 قطعة زينة بينها قطع ذهبية وأحجار كرمية مثل املاس والياقوت.
وتعتبر الش���جرة أحدث مظاهر البذخ في فن���دق قصر اإلمارات الذي لديه 

مرفؤه اخلاص ومروحياته اخلاصة وخدمة آلية لبيع سبائك الذهب. 
ويُذَكر أن أجواء »الكريس���ماس« ليس���ت غريبة على اإلمارات التي تستضيف 
أعداداً كبيرة من األجانب واملغتربني والوافدين. ويسعى املسؤولون إلى صيانة تقاليد 
املنطقة وثقافتها مع احترام تقاليد الضيوف وثقافاتهم.           ]إيالف: 2010/12/17م[
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عامة تعجب

مِن جُندِ اهلل
أكد تقرير طبي صدر عن وزارة الدفاع األمريكية »البنتاغون« أن األمراض العقلية والنفسية باتت املسبَب األكبر إلدخال 
اجلنود األمريكيني الذكور إلى املستش���فيات، وثاني أكبر مس���بب إلدخال اجلنديات إلى العيادات واملراكز الطبية بني حاالت 

الوالدة.
ه مكتب الرقابة الطبية أن هناك: »موجة واس���عة ومتنامية« من املش���اكل العقلية والنفس���ية في  وذكر التقرير الذي أعدَّ

صفوف عناصر اجليش األمريكي.
وذكر التقرير املكوَّن من 31 صفحة أيضاً، أن هذه املشاكل تتزايد وسط الشعب األمريكي ككل، ولكنها تتزايد بوتيرة أعلى 

في صفوف القوات املسلحة، وخاصة الفصائل القتالية التي شاركت في مهام عسكرية بالعراق وأفغانستان.
وكان اجلنرال بيتر شياريلي )نائب رئيس هيئة األركان للجيش األمريكي( قد لفت االنتباه العام املاضي إلى أن »اإلجهاد 
والضغوط« التي تتعرض لها القوات جراء عمليات االنتش���ار املتعددة واملتكررة مسؤولة )جزئياً( عن ارتفاع معدالت االنتحار 

بني أفراد اجليش األمريكي.            ]شبكة السي إن إن العربية )بتصرف(: 2010/12/10م[
العدو األول للديمقراطية!

زعم ماريو فارغاس يوسا )األديب احلائز على جائزة نوبل لآلداب عام 2010م في تشيلي( في مداخلة له في ختام منتدى 
دوليٍّ حول السياسات العامة أقيم في سانتياغو أن »ثقافة احلرية ال يزال لديها أعداء، وهم أعداء في غاية اخلطورة؛ فقد 

حلَّت األصولية اإلسالمية مكان الشيوعية كعدوٍّ أول لثقافة الدميقراطية في العالم احلالي«.
وواصل مزاعمه قائاًل: »إن التطرف اإلس���المي ليس قوياً بقدر ما كان االحتاد السوفييتي )سابقاً(، لكنه يشكل حتدياً؛ 

ألن ثمة مقاتلني متعصبني مقتنعون بأنهم من خالل تدمير الثقافة الغربية وكل ما متثله، سيدخلون اجلنة«.
مه على اإلس���الم قال يوس���ا: »علينا أن نعرف كيف ندافع عن أنفس���نا؛ كي ال نتيح لهم التس���لل إلى  وفي معرض تهجُّ

مجتمعاتنا وزرع الرعب فيها من خالل استغالل املؤسسات التي تروج للحرية«.

]مفكرة اإلسالم )بتصرف(: 2010/12/19م[

حتى االعتراف مرفوض!
وصفت )إس���رائيل( اعتراف بعض دول أميركا الالتينية بالدولة الفلس���طينية بأنه »مؤس���ف«، ف���ي حني عبَّر الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس عن تقديره لهذا االعتراف الذي رحبت به جامعة الدول العربية وتركيا.
وصرح املتحدث الرس���مي باسم اخلارجية اإلسرائيلية إيغال باملور لوكالة الصحافة الفرنسية: بأن »هذا القرار املؤسف 
الذي اتخذته هذه الدول لن يساعد على اإلطالق في تغيير الوضع بني إسرائيل والفلسطينيني«. مضيفاً أنه »اعتراٌف مخيِّب 

عة بني إسرائيل والفلسطينيني وضد مفاوضات السالم«. لآلمال يسير ضد روح االتفاقيات املوقَّ
وتأتي هذه التصريحات بعد أن حذت األوروغواي حذو األرجنتني والبرازيل باالعتراف بدولة فلسطينية »حرة ومستقلة« 

ضمن حدود عام 1967م.
ورّداً على مطالب جتميد االس���تيطان الدولية واحمللية أكد وزير اخلارجية اإلس���رائيلي ليبرمان أن إسرائيل ليس لديها 
س���بب يدعوها لتمديد وقف البناء في املس���توطنات اليهودية بالضفة الغربية، مفيداً أن املوقف الفلس���طيني املتمثل بعدم 

استئناف احملادثات إال بعد وقف البناء فيها »يبنيِّ نواياهم احلقيقية لدفع هذه احملادثات نحو اجلمود«.
]القدس: 2010/12/14م[
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ُقِتل في العراق 145 صحفياً منذ عام 1992م، س���تة منهم 
فقط قتلوا قبل احلرب على العراق عام 2003م. وقال التقرير: 
إن 89 صحفي���اً ُقِتلوا عمداً و 50 منهم ُقِتلوا في حوادث إطالق 
نار. كم���ا بنيَّ التقرير أن 117 من الصحفي���ني الذي ُقِتلوا في 
العراق هم عراقي���ون، وأن 105 منهم يُلَقى اللوم في مصرعهم 

على املجموعات املسلحة.
كما بلغت أعداد الصحفيني املقتولني في العراق أرقاماً قياسية 

عامي 2006م و 2007م؛ حيث ُقِتل 32 صحفياً في كل عام.
وفي إي���ران: بلغت أعداد الصحفيني املعتقلني العام املاضي 
23 صحفي���اً؛ أي بفارق صحفي واح���د عن الصني، وقد اعتقل 
معظمهم في عمليات القمع التي تلت االنتخابات الرئاس���ية لعام 
2009م. يُذك���ر أن نصف الصحفيني اإليرانيني املعتقلني يعملون 

في الصحافة اإللكترونية.

]اجلزيرة عن كريستيان ساينس مونيتور األمريكية: 2010/12/9م[

أعلن���ت وزيرة االقتصاد الفرنس���ية، كريس���تني الغارد أن 
اإلضرابات التي تشهدها فرنسا احتجاجاً على مشروع إصالح 
نظ���ام التقاعد كلفت الدولة ما ب���ني 200 إلى 400 مليون يورو 

يومياً )أي: 280 إلى 560 مليون دوالر(.
وأشارت الغارد كذلك إلى األضرار املعنوية التي تسببت بها  
االحتجاجات على قانون رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاماً، 

على صورة فرنسا باخلارج.
م العاملون  ولالحتجاج ضد خطط احلكومة اإلصالحية، نظَّ
في فرنسا سلس���لة احتجاجات وإضرابات الشهر املاضي، وذلك 
إلى جانب أس���بوع من اإلضرابات الواسعة هذا الشهر، غير أن 
وزيرة االقتصاد الفرنسية لم حتدد أّياً من اإلضرابات عنت خالل 
املقابلة التلفزيونية التي أجرتها مع شبكة »أوروبا 1« التلفزيونية.

وشارك أكثر من مليون شخص في تلك االحتجاجات، بينما 
تدعو س���ت من أكبر النقابات العمالية للتعبئة ومسيرات شعبية 
عامة في 28 أكتوبر/تشرين األول اجلاري، و 6 نوفمبر/تشرين 
الثاني املقبل.   ]موقع السي إن إن: 2010/11/18م[
أظهرت دراس���ة صدرت حديثاً أن واحداً من كل أربعة أش���خاص 
في العال�م دفع�وا رش���وة خالل العام املاضي، وأن دوائر الش���رطة هي 
أكثر املؤسسات تعاطياً للرش���وة، وأكدت الدراسة )التي أعدتها منظمة 
الشفافية الدولية مبناس���بة اليوم العاملي حملاربة الفساد( أن ربع سكان 
العالم دفعوا رش���وة في نحو 11 % من املؤسس���ات )واحدة من كل تسع 

مؤسسات(.
وركزت الدراسة )التي شملت 91.000 شخص من 86 دولة( 

على حاالت »الرشوة الصغيرة«، وامتدت في فترة ما بني األول من 
يونيو/حزيران و 30 من سبتمبر/أيلول 2010م.

وأكد نحو نصف من ش���ملتهم الدراس���ة أنهم دفعوا رشوة 
لتفادي املش���اكل، في حني قال نحو ربع املستجَوبني: إنهم دفعوا 

من أجل تسريع اإلجراءات.
وجاءت دوائر الش���رطة على رأس املؤسسات التي تتفشى 
فيها الرش���وة؛ حيث إن 29 % ممن تعاملوا مع دوائر الش���رطة 

وشملتهم الدراسة قالوا: إنهم دفعوا رشوة.

]الفرنسية وأخبار مكتوب: 2010/12/9م[

وصل معدل البطالة ف���ي دول منطقة اليورو إلى 10.1 في املئة 
في أكتوبر؛ بعد ارتفاع عدد العاطلني عن العمل في إيطاليا واستقرار 

معدل البطالة في إسبانيا، مع تراجع طفيف في أملانيا وفرنسا.
وتعد هذه أعلى نس���بة بطالة في منطقة اليورو منذ يوليو؛ 

على حد قول هيئة اإلحصاء األوروبية )يوروستات(.
وارتفع عدد العاطلني عن العمل في منطقة اليورو مبقدار 80 
ألف شخص في أكتوبر ليصل إلى 15.95 مليون شخص. أما في 
االحتاد األوروبي كله )27 دولة( فزاد عدد العاطلني 84 ألف نسمة 

ليصل إلى 23.15 مليون شخص.
وذكرت يوروستات أن معدل التضخم في دول اليورو )16 دولة( لم 

يتغير وظل عند 1.9 %  في نوفمبر/تشرين الثاني.
بينما ظلت نسبة البطالة في إسبانيا التي كانت من أكثر املتضررين 

من األزمة االقتصادية العاملية كما هي عند 20.7 %.
وكانت أملانيا قد نش���رت أرقام البطالة فيها في وقت س���ابق على 
صدور بيانات يوروستات.        ]موقع البي بي سي العربي: 2010/11/30م[
أظهرت بيان���ات حكومية أن ديون اليمن اخلارجية ارتفعت 
في األشهر الس���بعة األولى من العام اجلاري مبقدار 52 مليون 

دوالر لتصل إلى 5.914 مليار دوالر.
وأشارت بيانات البنك املركزي اليمني، التي نقلتها وكالة »سبأ« 
الرس���مية، إلى أن مؤسسات وصناديق التمويل الدولية جاءت على 

رأس قائمة الدائنني لليمن مبستحقات تبلغ 3.126 مليار دوالر.
وذكرت الوكالة أن »بقية املديونية توزعت على الدول األعضاء في 
نادي باري���س مبقدار 1.742 مليار دوالر، بينما بلغت املديونية لصالح 

الدول غير األعضاء في نادي باريس 844 مليون دوالر«.
وتضمن���ت البيانات 201 ملي���ون دوالر مديونية جلهات لم 
تُذَكر ف���ي بيانات املصرف املركزي اليمني، بينما قالت الوكالة:  
»إن املديونية تش���مل الرصيد القائم للديون ومتأخرات أقساط 
وفوائد مستحقة للجهات املقرضة«.                        ]مواقع[

مرصد األرقام
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)س( و )ج(

امليزانية  ج: قدرت دراس���ة ملكت���ب 
بالكونغ���رس األمريك���ي في س���بتمبر 
2007م عدد القطع التي فقدها اجليش 
وحتتاج إلى تعويض على وجه الس���رعة 
بنحو 300 ألف قطع���ة من كل األنظمة 
األساس���ية؛ خاصة املروحيات ودبابات 
أبرام���ز وبرادلي واملدرع���ات والهمفي 

واملدافع.
قال اجلنرال روب���رت رادين )رئيس 
قيادة العتاد في اجليش األميركي ونائب 
اللوجس���تية  للعمليات  األركان  رئي���س 
والعملي���ات(: إن ع���دد املع���دات التي 
مثل  دمرتها احلرب وخضعت لإلصالح 
عربات القتال برادل���ي ودبابات أبرامز 
العجالت  والعربات ذات  املدفعية  وقطع 
ف���ي عام 2005م بلغ���ت 20000 قطعة، 
وفي ع���ام 2006م بلغت 33000 قطعة، 
و في ع���ام 2007م بلغت حوالي 47000 

قطعة من املعدات خضعت لإلصالح.
وَوْفَقاً ملكت���ب امليزانية بالكونغرس عام 
2006م، ف���إن النقص ف���ي املعدات نتيجة 
التدمير كان كالتالي: 13 ألف من املركبات 
سريعة احلركة ومتعددة األغراض )همفي(، 
و 32 أل���ف مركب���ة تكتيكية متوس���طة، و 

7.600 آالف مركبة تكتيكية ثقيلة.
ومع استنزاف كل الترسانة األمريكية 
وأفغانس���تان  الع���راق  إلى  وإرس���الها 
واملناطق احمليطة بهم���ا في أول خمس 
س���نوات للحرب أكد اخلبراء في وزارة 
الدف���اع األمريكية ع���دم توفر معدات 
للقوات املتوجهة إلى املعركة، عالوة على 

عدم توفر معدات للتدريب. 
كما لعبت العبوات الناس���فة - هذا 
االختراع البسيط جداً - دوراً متميزاً في 
اته  تعجيز اجليش األمريكي وتدمير معدَّ
الغازي  وقتل جن���وده، ووقف اجلي���ش 
املسلح بأحدث التقنيات حائراً ال يدري 
ماذا يفعل أمام هذا الس���الح البدائي. 
لقد رصدوا امليزانيات ووضعوا اخلطط 

ولكنها باءت كلها بالفشل.

ومع تصاع����د عمليات تفجير املعدات 
عل����ى الطرق ج����رى تأس����يس صندوق 
لإلنفاق على برامج تس����اعد في مواجهة 
العبوات الناس����فة بداية من عام 2006م. 
ص له كان كالتالي حسب األعوام: وما ُخصِّ
ففي ع���ام 2006م مت تخصيص مبلغ 

3.3 مليار دوالر.
وف���ي عام 2007م مت تخصيص 4.4 

مليار دوالر.
وف���ي عام 2008م مت تخصيص 4.3 

مليار دوالر.
وف���ي عام 2009م مت تخصيص 3.1 

مليار دوالر.
عام 2010م مت تخصيص 1.8 مليار 

دوالر.
وفي عام 2011م مع تزايد اخلسائر 
في أفغانس���تان مت تخصيص 3.3 مليار 

دوالر.
ولكن حت���ى اآلن ال زال���ت العبوات 
ات األمريكية في العراق.  حتصد املع���دَّ
وانتقلت هذه التقنية البدائية إلى أيدي 

املجاهدين في أفغانستان.
ر مكتب احملاسبة بالكونغرس قيمة  وقدَّ
املعدات في العراق وأفغانس���تان واملنطقة 
احمليطة بساحة املعارك ب� 30 مليار دوالر. 
النس����بة  ويج����ري احلفاظ عل����ى هذه 
ألسباب عسكرية؛ إذ توجد معادلة توازن بني 
تع����داد القوات واأللوية وب����ني عدد املعدات، 
وما يتم إعطاب����ه أو تدميره يجري إصالحه 
أو اس����تبداله الس����تعادة القدرات القتالية. 
وبحس����ب الوزارة؛ فإن عدد املع����دات التي 
جرى إرس����الها إلى العراق 570 ألف قطعة 
وه����ي كالتالي: من 15 - 20 % من أس����طول 
املروحيات موجود في العراق وأفغانستان في 
أي وقت و 550 دبابة أبرامز في العراق متثل 
9 % من مجموع ترس����انة اجليش األمريكي. 
وجرى نشر أكثر من 20 % من ترسانة العربة 

املقاتلة سترايكر.
وجرى نشر 23.800 من الهمفي في 
البداية، ثم إرس���ال كل ترسانة اجليش 

األمريكي في ما بعد.
إن ما يهمنا ه���و معرفة حجم العتاد 
املدمر م���ن خالل أرق���ام املخصصات 
الس���نوية التي أقرها الكونغرس، وتلك 
اخلاصة ببند استبدال وجتديد املعدات 

املدمرة واملعطوبة.
الس���نوية  امليزانيات  وباس���تعراض 
للوق���وف على القيمة املالية الس���تبدال 
وجتديد املعدات التي خس���رها اجليش 

األمريكي في احلربني تبنيَّ اآلتي:
في ع���ام 2004م مت تخصيص 7.2 
ملي���ار دوالر لعملية تعوي���ض وإصالح 

املعدات.
في عام 2005م مت تخصيص 18 مليار.
في عام 2006م مت تخصيص 22.9 مليار.
في عام 2007م مت تخصيص 45.4 مليار.
في عام 2008م مت تخصيص 61.5 مليار.
في عام 2009م مت تخصيص 32 مليار.
في عام 2010م مت تخصيص 28 مليار.
في عام 2011م مت تخصيص 21.4 مليار.
وَوْفقاً لإلحصاءات الرسمية للبنتاغون؛ 
فإن عدد القتلى العس���كريني األمريكيني 
حتى 8 نوفمب���ر 2010م بلغ 5798 قتياًل 
منه���م 4409 قتياًل في الع���راق، و 1389 
لإلحصاءات  وَوْفقاً  أفغانستان.  قتياًل في 
الرسمية للبنتاغون في 8 نوفمبر 2010م؛ 
فإن عدد املصابني في احلربني 41.030 
ألف مص���اب، منه���م 31.935 ألف في 

العراق، و 9.095 في أفغانستان.
كما أنه من الظواهر التي لفتت االنتباه 
انتش���ار االنتحار وسط اجلنود األمريكيني 

أثناء اخلدمة وبعد اخلروج منها.
الكونغ���رس  فصلي���ة  أك���دت 
أن   Congressional Quarterly
أفراد اجليش األمريكي الذين انتحروا في 
عام 2009م زاد عل���ى عدد اجلنود الذين 
قتل���وا نتيجة العمليات احلربية في كلٍّ من 

أفغانستان والعراق. 
]بتصرف من مقال لألس���تاذ عامر عبد املنعم - 
موقع العرب نيوز: 2010/12/5م[

س: ما حجم الخسائر الحقيقية للجيش األمريكي في العراق وأفغانستان؟
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األقليات اإلسامية

تقع تش���يلي في غرب  قارة أمريكا اجلنوبية على س���واحل احمليط 
ها من الش���مال البيرو، وبوليفيا من الش���مال الش���رقي،  اله���ادي، حتدُّ
واألرجنتني من الشرق. يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، وتوزيع األديان 

فيها على النحو التالي: 
كاثوليك 80.7 %، وبروتستانت 6.1 %، ويهود 3 %، ومسلمون %0.3، 

وبدون 12.8 %، وغيرهم 0.3 %. 
إجمالي عدد املسلمني حوالي أربعة أالف 4000 مسلم. وتعيش أغلب 
اجلالية املسلمة في العاصمة »سانتياجو«، ومدينة »إكيكي«، ومدن متفرقة 

أخرى.
ويتضح تأثر الثقافة والهوية التش���يلية بالثقاف���ة املغربية؛ نظراً لدور 
املوريس���كيني )وهم مس���لمو األندلس( الذين أُجِبروا على اعتناق املسيحية 
الكاثوليكية وكانوا من أصول مغاربية، ومت تهجير جماعات كبيرة منهم قسراً 
إلى العالم اجلديد، ومنه إلى تشيلي؛ بحسب ما ذكره املؤرخ أوريليو دياز ميزا. 
ويوجد في تش���يلي عدد من املس���اجد، ويَُعد مس���جد »الس���الم« 
بالعاصمة س���انتياجو - الذي بدأ بناؤه في 1988م، وافتُِتح أمام املصلني 
في عام 1996 - أول مسجد شيد بتشيلي، وللمسجد مركز تابع له يتميز 

بنشاطاته الدعوية وخدمة املسلمني. 
وفي س���نة 1997م مت بناء مس���جد »بالل« في مدينة إكيكي )بفضل جهود 
التجار الباكس���تانيني(، ثم أعطى ملك املغرب محمد الس���ادس في عام 2004م 
أثناء زيارته لتش���يلي أمراً ببناء أكبر مركز ثقافي ومسجد في تشيلي على نفقته 

اخلاصة، وتخصص نشاطات املركز في التعريف باإلسالم والدعوة اإلسالمية. 
وقام املؤمتر الذي عقدته املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، 
وجمعية الدعوة اإلسالمية العاملية بالتعاون مع املنظمة اإلسالمية ألمريكا 
الالتينية، والذي جمع بني رؤس���اء املراكز واجلمعيات الثقافية في أمريكا 
الالتينية في العاصمة األرجنتيني���ة )بوينس آيرس( خالل الفترة من 15 
- 19 مايو 2009م، وحضره أكثر من خمس���ة وعشرين مسؤوالً عن العمل 
الثقافي اإلس���المي في أمريكا الالتينية، قام بوضع إس���تراتيجية للعمل 
الثقافي العربي واإلس���المي في بالد املهجر ملساعدة املسلمني هناك في 
احلفاظ على هويتهم اإلس���المية، ولتنس���يق العمل اإلسالمي املشترك، 

وتعزيز التعاون بني املراكز اإلسالمية في أمريكا اجلنوبية والالتينية. 
وأبرز التحديات واملصاعب التي رصدها املؤمتر سابق الذكر، تتركز 
في ما يلي: عدم معرفة الدين اإلس���المي معرفة صحيحة، وكذلك عدم 
اإلمل���ام بالثقافة اإلس���المية، وعدم التزام كثير من مس���لمي تلك الدول 
بالعبادات وإقامة ش���عائرهم الدينية، إضافة إلى عجزهم عن التمس���ك 
بالهوية العربية واإلسالمية، وعدم قدرتهم على إبراز ثقافتهم اإلسالمية، 
بسبب عدم فهمهم لإلس���الم، محاولني الظهور مبظاهر مناوئة لثقافتهم 
الدينية إرض���اًء للمجتمع، وتقلي���داً للعادات الغربي���ة، إضافة إلى عدم 
االهتم���ام بتعليم اللغة العربية، وعدم توفر املصادر اإلس���المية من كتب 
وأش���رطة، وفقدان البرامج اخلاصة بالشباب واألطفال املتعلقة بالتوعية 
الدينية، وغياب الهيئات املتخصصة بإدارة األوقاف اإلس���المية وتنميتها، 
وعدم توفر املنش���آت التعليمي���ة الدينية والعربية للمرحلتني املتوس���طة 
والثانوية، وندرة املصادر اإلس���المية باللغة اإلس���بانية، وغياب التنسيق 
والتعاون في نش���اطات الهيئات اإلس���المية، كما أن اإلعالم احمللي في 

تشيلي وبقية دول أمريكا الالتينية يشوه صورة اإلسالم واملسلمني.
ومن املش��اكل التي تعاني منها اجلالية اإلس��امية في تش��يلي 

خاصة: 
- الوضع االقتصادي املتدني؛ حيث تنتش���ر البطالة ويكثر الفقر في 

تشيلي عموماً.
- كثرة زواج الش���باب من غير املسلمات أو باملسلمات اسمّياً؛ وهذا 
يؤثر في مس���توى التزام الش���باب أنفسهم باإلس���الم وأبنائهم بعد ذلك، 
ويزداد األمر س���وءاً عندما ينفصل الزوج���ان وتتولى األم حضانة أبنائها 

فتنشئهم بعيداً عن تعاليم اإلسالم كما يحدث في جل الدول الغربية.
- االنف���الت األمن���ي الذي تعاني من���ه احلكومة التش���يلية املتمثل 
في ضعف التشريعات واإلجراءات اإلدارية، وعدم كفاية إجراءات الشرطة 
كما ذكرت منظمة حقوق اإلنس���ان، وقد ألقت هذه املشكلة بظاللها على 

اجلالية اإلسالمية.
- جهل كثير من املسلمني بتعاليم اإلسالم األساسية.

- قلة املوارد البش���رية؛ مثل قلة عدد الدعاة املجيدين للغات احمللية 
م���ع دراية كافية بعادات ش���عوب تلك الدول وتقاليده���ا، وقلة العناصر 
القادرة على متثيل املس���لمني في بعض املناسبات واحلوارات التلفزيونية، 
والتفاعل مع وس���ائل اإلعالم احمللية للتعريف باإلسالم والرد على دعاوى 

التضليل اإلعالمي املعادي لإلسالم واملسلمني.
- غياب برامج رعاية املرأة والطفل؛ وهذه تضِعف بناء األجيال التالية 
للمهاجرين؛ نظراً لكون األطفال يتأثرون أكثر ببيئتهم احمليطة وبأمهاتهم. 

هه��ا للحكوم��ات  أه��م اخلط��وات الت��ي اقترحه��ا املؤمت��ر ووجَّ
اإلسامية والعربية، والتي تخص مسلمي تشيلي: 

- إنشاء مدارس إسالمية وإعداد مناهج تتبع التعليم الرسمي في البالد؛ 
لكي ال يعزف اآلباء عن تدريس أوالدهم في املدارس اإلس���المية؛ فإذا كانت 
املدارس اإلسالمية معترفاً بها، فإن هذا مما يزيد إقبال أبناء اجلالية عليها، 

وتضاف إلى هذه املناهج املواد اإلسالمية ومواد اللغة العربية. 
- التركيز على ترجمة الكتب اإلسالمية واألدبية للغة اإلسبانية وهذا 

مما يربطهم ويقوي صلتهم بالثقافة اإلسالمية. 
- تواصل الدول العربية واإلسالمية مع اجلالية اإلسالمية في تشيلي 
عن طريق املؤمترات الدولي���ة وغيرها من صور التبادل الثقافي، وهو ما 

يعزز االنتماء لدى اجلالية املسلمة في تشيلي لدينها.
- أن تهيَّأ معاهد لتدريب الدعاة في الدول اإلس���المية، ويتم من خاللها 
تعريف بأحوال اجلالية اإلسالمية في تشيلي؛ حيث يكون لدى الداعية معرفة 

تامة بأحوال اجلالية؛ لكي يكون التأثير عليهم قوياً وفعاالً في الوقت نفسه.
- ابتعاث الطالب املس���لمني من تش���يلي إلى الدول العربية وتسهيل 
املنح الدراسية لهم؛ لكي يتعلموا العلوم الدينية والعربية ويعودوا ملجتمعهم 

سفراء صاحلني ومؤثرين لنشر دينهم ورفع رايته. 
- توجيه الفضائيات اإلسالمية ووس���ائل اإلعالم املختلفة ملخاطبة 

هؤالء األخوة وتدريب العناصر لذلك من حيث اللغُة وأسلوُب الدعوة.
أهم املصادر : 

موقع الفاكت بوك، وإس���الم ويب، وهدي اإلس���الم، واملوسوعة الثقافية، وإسالم 
أون الين، ومفكرة اإلس���الم، العرب في أمريكا الالتينية... ص���راع الغربة واالندماج، 
مجموعة باحثني، مركز دراس���ات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 2006م، وموقع طريق 

اإلميان، واملعرفة، وويكيبيديا.

ال��س��ي��داألقلية المسلمة في شيلي حم���م���ود  أمح����د  د. 
mr.ah54@hotmail.com
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ذلك الفرق الذي يجعلك )بطاًل(
ويجعلني )صفرًا( 

ل��ب��اب��ة أب���و ص��احل

] قصة قصيرة [

كأس الشاي أمامي تتصاعد منه أبخرة احلرارة.
ه ش���يء: اجلدران بطالئها  كل ش���يء حولي هامٌد ال يهزُّ
برائحت���ه  األث���اث  امللون���ة،  اخلافت���ة  واألض���واء  اجلمي���ل، 

ره السنون بغبارها بعد. اخلاصة لم ُتعفِّ
كل ش���يء أني���ق ونظي���ف... وأن���ا أعي���ش هن���ا؛ ولذل���ك 

دموعي سراٌب ال ُيذاب كما دموعك أنت.
اًل محش���ّوًا  أن���ا أش���تري الزيتون م���ن متجر احل���ي متبَّ

وبدون نوى.
أم���ا أن���ت فتقطفه من ش���جر أرضك ُمّرًا قاس���يًا أخضر 
كاحللم الذي مضى عليه أكثر من خمس���ني س���نة ولم يغُزه 

اليأس برغم الشيب الذي غزا رؤوسكم.
فًا ألكتب قصيدة جوفاء ال حرب  ���ف اللغة تعسُّ أنا أتعسَّ

فيها، ال حصار، ال خوف.
قًة  القلم مبريٌّ والورق كثيٌر والس���اعة تعمل برتابة ُمعلَّ
عل���ى اجل���دار ق���رب لوح���ات زيتي���ة باهظ���ة اأُلُط���ر وثقيلة 

األوزان.
بينما ُتش���ِهٌر )ُموَس���َك( احلادَّ لتجت���رح صرخاتك على 
���ة عل���ى ش���وارع غ���زة املنكوب���ة، تنحت  ج���دران املن���ازل املطلَّ
حرقتك في وجهها الطيني ِشعرًا يبكي، وقوافي من جوفك 
تأت���ي تص���دح ب���اآله... ت���رجت ي���دك عل���ى وجهه���ا احلجري 
ع صرخَت���ك لوحًة من دون إط���ار... ال ُتباع أو  اجلام���د لتوقِّ

ُتشَترى، وال تعني شيئًا ألحد.
لي���س الف���رق بيننا فق���رًا وغنًى، جوع���ًا أو ش���بعًا... بل 
ل، فأن���ت تعيش في  ه���و الف���رق الذي بني احلقيق���ة والتخيُّ

ُل كم هي صعبًة! حقيقة صعبٍة، وأنا أتخيَّ
لك���ن لو كن���ُت مك�انك لك�نُت مثلك، ول���و كنَت مك�اني ملا 

استطعَت أن تكون غير ما أنا عليه اآلن.
دموع���ك أنت هي الثم���رة الوحيدة الت���ي تصنع عصير 
الفواق لهم. أما دموعي فليس���ت أكثر من كذٍب أماِرُس���ُه كي 

ال أكون بليدًة أمام محنتك.
ال تلْمني أيها البطل!

بْتكم  َبْتنا على ه���ذا النحو؛ متامًا كما رتَّ إنها مش���يئٌة رتَّ
َبْت احلكوم���ات حكوماٍت  ش���عبًا ميلك الكثي���ر ليفق���دُه، وَرتَّ
متلك الُكْرسي فقط، هذا الكرسي الذي يصعب أن تفقده.

أال ت���رى أن م���كان البيدق في الرقعة ه���و مكانه فيها... 
عبة أن ميوت امللك  ومكان الش���اه من خلفه هو مكانه... واللُّ
ف���ي النهاي���ة. وه���ذا ال يحصل حت���ى تخلو الرقع���ة من كل 

األحجار. هذه هي اللعبة. 
د  الشعوب تْضرُس... ُتباُد... وُتْقَتُل. والناس تصبح مجرَّ
أرقاٍم في لوائح س���وداء طويلة ونش���رات أخبار باردٍة... ُتلَقى 

على مسامع صماء.
ال قيمة لكل ما يحدث؛ فالغاية هي الرؤوس التي ال يِصلها 

قة. س�وى برقي�ات التع�زية املنمَّ
هاِت دمعك كي أذيبه في تلك الكؤوس... إنه ُسمٌّ يوقظ 
ل  م���ن امل���وت الذي يس���كنونه. واعذرن���ي كثيرًا ألني سأتس���وَّ

منك ما َيهُبهم اإلحساس بك.
اعذرني كثيرًا أيها البطُل... أرجوك.



العدد 74282

] عين على العدو [

د.ع��دن��ان أب��و ع��ام��ر)*(
adnanaa74@hotmail.com

تش���ير كثير من التوقعات األمنية والتقديرات العسكرية إلى أن 
املنطقة رمبا تكون مقبلة على حرب طاحنة يشنها الكيان الصهيوني 
ضد أيٍّ من اجلبه���ات اإلقليمية أو احمللية، وهو ما يجعل احلديث 

عن مدى جاهزية جبهته الداخلية أمراً ملّحاً وملزماً بالضرورة.
فقد ألقى مهندس الصواريخ الش���هير ف���ي الكيان الصهيوني 
»ع���وزي روبني« مؤخراً محاضرة مقلقة لصناع القرار في تل أبيب، 
زعم فيها أن هدف العدو في احلرب املقبلة ضد الكيان، س���يكون 
مهاجمة املجتمع الصهيوني وليس اجليش، عبر اس���تخدام أسلحة 
دقيقة ش���ديدة القوة، وس���يحاول أن يخلق لنفسه تفوُّقاً جوياً دون 

سالح جو.
وَوْفق حس���اباته التي أوردها التلفزيون اإلس���رائيلي في القناة 
ه حالياً نحو معظم املناطق  العاشرة، فإن هناك 13 ألف صاروخ موجَّ
املأهولة في الكي���ان، من عكا إلى النقب، وهن���اك 1500 صاروخ 
مؤهل لضرب منطق���ة تل أبيب، حتمل ما يصل إلى 1400 طن من 

املتفجرات. 
وتشير تقديرات أخرى إلى أنَّ هذه القوة الصاروخية قد تشوش 
القدرة العس���كرية للكيان، وتُلحق أضراراً فادح���ة، وتقتل كثيراً من 
الصهاينة، وال سيما أن الرد الصهيوني يركز على العمليات الهجومية 
بينما يولي أهمي���ة أقل للعمليات الدفاعية، وه���و ما يعني أن قادة 
اجليش يعترفون بأن اجلبهة الداخلية ستتلقى حصة من احلرب، وأن 

هذا سيكون دافعاً جيداً إلعادة النظر في عقيدته القتالية. 

 )*( كاتب فلسطيني.

مخاطر محدقة:
كشف نائب وزير احلرب الصهيوني »ماتان فيلنائي« 
النقاب عن إخفاق االستعدادات حلماية اجلبهة الداخلية، 
التي ستتحول إلى جبهة قتال في كل ح�رب قادم�ة بك�ل 
م���ا حتمل هذه الكلمة من معاٍن؛ وخاصة أن 40 % فقط 
منها محمية من ِقَبل قوات األم�ن. أما الب�اقي )أي %60( 
فما زال مكش���وفاً، وال ميكن للجيش ف���ي حال اندالع 
مواجهة جديدة حمايته، وق���ال: إنَّ التهديدات احملدقة 
بالكيان تتمثل بالصواريخ الباليستية القادرة على ضرب 
»تل أبيب«، مشدداً على أنَّ حصول هذا األمر هو مسألة 

وقت ليس إال.
ونب���ه »فلنائ���ي« الذي يس���مى ب� »وزي���ر اجلبهة 
الداخلية«، إلى اجلبهة اجلنوبي���ة مع قطاع غزة قائاًل: 
إنَّ الصواريخ التي متتلكها حركات املقاومة الفلسطينية، 
وعلى رأس���ها حماس، كانت صواريخ بدائية، ومع مرور 
الوقت قام���ت بتطويرها؛ بحيث حتولت إلى تهديد على 
البل���دات الصهيونية، مش���يراً إل���ى أن حماس تواصل 
تطوير الصواريخ التي بحوزتها، وفي املس���تقبل القريب 
فإنَّ مداها س���يصبح أكثر بع���داً، والدقة في التصويب 

ستتحسن، كما أنها ستحمل رؤوساً خطيرة للغاية.
إن هذه األحاديث والتقييمات السوداوية التي تصدر 

ملاذا سيبدو املجتمع الصهيوني 
»مكشوفًا« في أي حرب قادمة؟
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عن مس���ؤولني كبار في الكيان الصهيوني، تش���ير إليها مجلة 
»محانيه« العسكرية على أن تهديد الصواريخ من خارج الدولة 
العبري���ة، والعمليات الفدائية التي نف���ذت في الداخل، حوَّال 
التهدي���د على اجلبهة الداخلية إلى تهديد إس���تراتيجي؛ ألن 
األمر نابع من إدراك »أعداء إس���رائيل« أنهم س���يعملون على 
حس���م املعركة عن طريق اجلبهة الداخلية، وهو ما يعني أنها 
س���تتعرض إلصابات كبيرة وخطيرة، وهو األمر الذي سيؤثر 

على سير املعارك، وعلى آلية حساب نتائج احلرب.

إحصائيات مقلقة:

يبدو القلق الصهيوني متزايداً في ضوء ما قام به مركز )سابان( 
ألبحاث وسياس���ات الش���رق األوس���ط، الذي وضع سيناريو 
افتراضي���اً يقوم على أن املنطقة س���تدخل في حرب طاحنة، 
من خالل مهاجمة الكي���ان الصهيوني بالقذائف الصاروخية، 
وهو ما س���يؤدي ألضرار صهيونية، تنج���م عن إطالق مئات 
الصواري���خ عل���ى مدينتي تل أبيب وحيفا، والعمل على ش���ل 
االقتصاد الصهيوني، بينما ثلث س���كان الكيان سيمكثون في 

ون من املدن املستهَدفة. املالجئ، ومئات اآلالف سيفرُّ

حريق الكرمل:
وف���ي ذروة احلديث الصهيوني عن اس���تعدادات اجلبهة 
الداخلية حلرب قادمة، جاءت حرائق الكرمل األخيرة لتقضي 
بالعجز ع���ن إطفائها، ومن ثَمَّ تلغي أس���طورة التقدم التقني 
والعس���كري، وأثبت أنَّ مصير الدولة في يد قيادة ال تستطيع 

حتى إطفاء حريق.
وأثار »أَلَوف بن« في صحيفة هآرتس نقاشاً حاّداً ونقدياً 
في كلِّ ما يتعلَّق بالكشف عن احلرائق، ونقص املياه، وسالمة 
الطيران، واالستعداد للزالزل... وما إلى ذلك من املسائل التي 
ل صنَّاع القرار الصهاينة  تتطلَّب تخطيطاً طويل املدى. ويُفضِّ
معاجلة هذه األمور بشكل آني ضيِّق األفق، وقد أظهرت كارثة 
ِره���م في مجال إطفاء  حريق غاب���ات جبل الكرمل مدى تأخُّ
احلرائق؛ حيث أحرقت النار أسطورة الدولة اليهودية العظمى 
املتقدمة تقنياً وعس���كرياً، والقادرة على فعل أيِّ ش���يء، ومن 
ثَمَّ فقدْت م���ا يُطلَق عليه »قدرة الردع«، مع ما يعنيه ذلك من 

األضرار احمللية واإلقليمية، وتداعياته اإلستراتيجية.
ومما ما يع���زز اهتزاز اجلبه���ة الداخلي���ة الصهيونية، 

وعجزه���ا عن مواجهة حرب قادمة، أن���ه على مدار 62 عاماً 
���ن الصهاينة من إجراء عملية غس���يل دماغ مكثفة للرأي  متكَّ
العام العاملي واحمللي، على أن دولتهم أقوى دولة في الش���رق 
األوسط وأكثرها تطوراً، ومتلك أعتى جيش في املنطقة، قادر 
عل���ى إحلاق الهزمية باجليوش العربي���ة مجتمعة، وأنه واحة 

الدميقراطية في صحراء الدكتاتورية العربية.
ولكن جاءت احلرب���ان األخيرتان في لبنان وغزة، وحرائق 
م. وقوى  الكرم���ل، لتبدأ هذه األس���طورة بالته���اوي والتحطُّ
تها املتواضعة - مقارنة بجيش الدولة التي  املقاومة متكنت بقوَّ
تتب���وأ املكان الرابع عاملياً في تصدير األس���لحة - من حتطيم 
النظرية العسكرية التي وضعها مؤسس الدولة العبرية، ديفيد 
ابن غوريون، القائلة: إن حروب إسرائيل يجب أن تدور رحاها 
في أرض العدو، ومن ناحية أخرى، يجب أن حُتَس���م لصاحلها 

خالل أياٍم معدودة. 
إن اإلخفاق���ات األخي����رة جعل�ت »بن غوري���ون« يتقل�ب 
في قبره؛ فاجلبهة الداخلية اإلس���رائيلية، حتولت إلى ساحة 
معركة، وألول مرة في تاريخ إس���رائيل يقوم ما يقارب مليون 
مواطن من الش���مال بالنزوح )أو باله���روب( إلى مركز الدولة 

اآلمن من صواريخ املقاومة.
ل عالمات فارقة ومفصلية  كما جاءت هذه األحداث لتشكِّ
في تاريخ النزاع الدموي الدائم بني احلركة الصهيونية ممثلة 
بصنيعتها الدولة العبرية، وبني األمة العربية بدأت األسطورة 
تتحطم، أس���طورة الدولة التي ال تُقهر. لقد حاولت إسرائيل 
لت  احتواء األزمة، وابتكرت املبررات وساقت التسويغات وشكَّ
جلان التحقيق، ولكن بعد مرور س���نوات على تلك املغامرات 
غير احملس���وبة، تب���نيَّ أنَّ عصر الهزائم قد ولَّ���ى قوالً وقلباً 
وقالب���اً، وظهر واضحاً جلياً أنه ال حاجة بعد اليوم للصواريخ 

والقذائف، وال لألسلحة التقليدية أو غير التقليدية.
وهكذا تقول نظرية خيوط العنكبوت: إنَّ إسرائيل هي دولة 
عظمى من الناحية العس���كرية، ولكنَّ املجتمع اليهودي ال ينقصه 
أي ش���يء، وعليه فإنه ال يريد خوض احل���روب، ومبوجب هذه 
النظرية يقول »موشيه يعلون« وزير الشؤون اإلستراتيجية احلالي: 
إنَّ الدولة العبرية هي مثل خيوط العنكبوت؛ فمن اخلارج تراها 

قوية، ولكن عندما تدخلها تكتشف أنَّها ضعيفة جداً وتتفكك.
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عملية الخليل في الضفة...

دالالت
ومعاٍن

^ م���ج���ل���ة   - ف��ل��س��ط��ني 

] تحقيقات [

في الواحد والثالثني من شهر أغسطس 2010م، 
وبينم���ا كانت كافة االس���تعدادت في إح���دى قاعات البيت 
األبيض بواشنطن جاهزًة الحتضان املفاوضات املباشرة بني 
الفلسطينيني واإلسرائيليني برعاية أمريكية، يرافقها »مأدبة 
إفطار« أقامتها ما تسمى قيادة املنطقة الوسطى الصهيونية 
لكبار املسؤولني األمنيني في السلطة الفلسطينية في الضفة 
الغربية، كانت كتائب عز الدين القس���ام الذراع العس���كري 
ت مأدبة لكنها  حلركة املقاومة اإلس���المية حماس قد أع���دَّ

مختلفة متاماً عن األولى والثانية. 
ت مجموعة مس���لحة صغيرة من حماس كميناً  فقد أعدَّ
ُمْحَكماً لسيارة صهيونية على أحد الطرقات التي يستخدمها 
املس���توطنون قرب مدينة اخلليل؛ فأطلق���ت باجتاههم النار 
فأْردت جميع ركاب الس���يارة األربعة قتلى، وعلى الرغم من 
خطورة املكان وانتشار قوات األمن الصهيونية بكثرة في تلك 
املنطقة، إال أن املسلحني نزلوا من سيارتهم وحاولوا اختطاف 
جثث القتلى ملبادلتهم الحقاً بأس���رى فلس���طينيني إال أنهم 

قرروا االنسحاب من املوقع في اللحظات األخيرة.

وسارعت الس���لطة الفلسطينية إلى 
د س���الم في���اض رئيس وزراء  إدان���ة العملية، وتعهَّ

احلكوم���ة الفلس���طينية في الضف���ة الغربي���ة باتخاذ كافة 
اإلجراءات الكفيلة بعدم تكرار العمليات، لكن كتائب القس���ام 
بعد أقل من 24 س���اعة نفذت عملية أخ���رى قرب رام الله، 

أصيب فيها مستوطنان بجروح خطيرة.
وقال���ت حركة حماس وذراعها العس���كري: إن العمليتني 
تؤك���دان على التمس���ك باملقاومة كس���بيل وحي���د للتحرير 
واس���تعادة احلقوق وكنس االحتالل، وأكدت على أن العملية 
جاءت على الرغم من احلملة الشرس���ة التي تشنها األجهزة 
األمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية ضد املقاومة بشكل 
عام وعناصرها بشكل خاص منذ أكثر من عامني، وردَّت على 
تعهد في���اض بقولها: »إن عملية رام الله أبلغ ردٍّ على األبواق 

التي قالت: إن عملية اخلليل لن تتكرر«. 
أما حركة )فتح( فقالت على لس����ان املتحدث باسمها )أحمد 
عس����اف(: »تأتي العملية دعماً ملوقف نتنياه����و وإضعافاً للموقف 
الفلسطيني، وضرباً إلنازات السلطة الوطنية في الضفة الغربية«. 
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مفاجأة:
قال الكاتب واحمللل السياس���ي صالح النعامي: )إنه على 
سة األمنيَّة اإلسرائيليَّة قد أعطت انطباعاً  الرغِم من أن املؤسَّ
ب���أن عملي���ة اخلليل أمر متوق���ع، وأن���ه كان لديها معطيات 
ه حماس لتنفيذ مثل هذه العمليات، إال  اس���تخباريَّة تؤكِّد توجُّ
أن كل املعطي���ات تؤك���د أن هذه العملي���ة - حتديداً - مثَّلت 
مفاجأة كبرى للقيادتنَْي السياس���يَّة واألمنيَّة الصهيونيَّة، وأن 
ناحها وما تبعها من عمليات قد جاء بعكس نقطة االفتراض 
اإلس���رائيليَّة القائلة: إن مجموع���ة االحتياطات واإلجراءات 
األمنيَّة التي قام بها اجليُش اإلس���رائيلي بالتعاون مع األجهزة 
األمنية التابعة حلكوم���ة رام الله: كفيلٌة باحليلولة دون تنفيذ 

مثل هذه العمليات(. 
وأك���د النعامي أن هذه العملية ج���اءت في ذروة حمالت 
»جتفيف املنابع« التي تقوم بها أجهزة سلطة رام الله وإسرائيل؛ 
فاملخابرات اإلسرائيلية الداخلية »الشاباك« تعُكُف على اعتقال 
كلِّ َمن له عالقة بحركة حماس، ويس���تثمر »الشاباك« طاقاٍت 
هائلًة في التحقيق مع املعتقلني لتحويل عمليات االعتقال إلى 
لوائح اتِّهام، وفي حال فش���ل في ذلك يجري حتويل كثير من 
هؤالء املعتقلني إلى االعتقال اإلداري، في حني تقوم الس���لطة 

بدوِرها باعتقال قادة وعناصر حركة حماس. 
وتؤكِّد منظمات حقوق اإلنسان العاملة في الضفة الغربية 
أن املعتقلني يتعرَّضون لعمليات تعذيب وحشيَّة، باإلضافة إلى 
قيام أجهزة فياض األمنية باس���تدعاء آالف من عناصر حركة 
حماس وتهديدهم والتضييق عليهم، ناهيك عن محاربِتهم في 
أرزاِقهم؛ حي���ث يجري فصل كل من ل���ه أي عالقة بحماس 
من املؤسس���ات الرس���مية في الس���لطة، وحتديداً في ِقطاع 
التعليم وف���ي ِقطاع اخلدمات الدينية، ولم يقتصْر دور أجهزة 
ت  فيَّاض األمنية فقط على إحباط عمليَّات املقاومة، بل انضمَّ
هذه األجهزة للجهود اليومي���ة التي يقوم بها جيش االحتالل 
إليجاد بيئة أمنيَّة تقلِّص من إمكانية ناح املقاومني في تنفيذ 
عمليات، وإذا أخذنا بعني االعتبار القيود الهائلة التي حتدُّ من 
إمكانيَّات التس���ليح في الضفة الغربية والقدرة على احلصول 
على الوسائل القتاليَّة، فإن تنفيذ مثل هذه العمليَّات يبدو أمراً 

يتاخم املستحيل. 
و بحسب النعامي فإن »عمليَّة اخلليل البطولية تدلِّل بشكل 
ال يقب���ل التأويل على أن اإلجراءات التي تقوم بها إس���رائيل 

وسلطة رام الله ملواجهة املقاومة لن تنجح في إخضاع الشعب 
الفلسطيني وإجباره على التعايش مع واقع االحتالل«.  

كل ذلك ليس له أهمية في السياق الفلسطيني العام، إنا 
املهم أن���ه مت تنفيذ العملية بنجاح؛ حيث أس���فرت عن مقتل 
أربعة مستوطنني من دون خسائر في املجموعة الفدائية. وعلى 
الرغم من أن عملي���ات املقاومة ضد االحتالل يجب أن تكون 
هي احلال السائدة والطبيعية؛ إال أن بعض )اإلسرائيليني( لم 

يروا فيها مفاجأة، بعكس آخرين ُكثُر تفاجؤوا بها. 
ذلك أن السلطة في رام الله استطاعت أن تخلق انطباعاً 
بأنها )أنهت قص���ة املقاومة( في الضفة الغربية، وأن فصائل 
املقاومة في قطاع غزة نسيت )أو أُجبرت( على نسيان املقاومة 
ولم يب���َق لديها إال املناكفات مع رام الله، وهو ما أفقد الناس 
الدافع واالس���تعداد للتضحية، إضافة إلى أن العملية جاءت 
بعد انقطاع طويل، أقل بقليل من عام على آخر عملية نفذتها 
املقاومة في الضفة الغربية بني مس���توطنتَي ش���ان شمرون 
وإيناف في الش���مال؛ حيث ُقِتل فيها مس���توطن، في ديسمبر 

املاضي. 
ق���ال أبو عبيدة املتحدث باس���م كتائب القس���ام: )تأتي 
العملية ضمن سلس���لة عمليات رّداً على جرائم االحتالل في 
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الضفة الغربي���ة، وتأكيداً حلضور املقاوم���ة على الرغم من 
حرب االستئصال، وفي سياق اس���تكمال مشروعنا اجلهادي 

في الضفة(.
أما نتنياهو فكان ردُّ فعله أن طلب من قيادته العس���كرية 
الرد على العملية بالهجوم على غزة، وهو ما كش���فه املراسل 
العسكري للقناة العاشرة التلفزيونية )اإلسرائيلية(. لكن قائد 
اجليش غابي أش���كنازي ورئيس املخابرات )الشاباك( يوفال 
ديسكني رفضا ذلك قائلنَي: إن الهجوم يضر بفكرة الفصل بني 
الضفة الغربية وقطاع غزة، فضاًل عن أنه يضر باجلهود التي 
تبذلها أجهزة األمن الفلسطينية إلحباط عمليات )حماس(. 

وفي الصحافة )اإلس���رائيلية( هناك من رأى في العملية 
دلي���اًل على أنه )ال تزال لدى حماس ق���درة على املبادرة إلى 
بة نس���بياً، وفي مستوى تنفيذي عاٍل في الضفة،  عمليات مركَّ
رغم األعمال الوحش���ية ألجهزة الس���لطة ضد احلركة(، لكن 
)العملية ال تدل على اس���تئناف الهجوم اإلجرامي في الضفة، 
)املقصود إش���عال انتفاضة( مع أن احلدي���ث عن ذلك يدور 

هناك منذ سنوات(. 
وش���نت الس���لطة في رام الله حملة اعتقاالت واسعة؛ إذ 
وصل ع���دد املعتقلني في اليومني التالي���ني للعملية إلى 800 
معتقل، وأكد محمود الرمحي نائب أمني سر املجلس التشريعي 
على أن ردة فعل السلطة الفلسطينية على العمليتني األخيرتني 
سبقت ردة فعل إسرائيل، مشيراً إلى اعتقال أكثر من 800 من 

مناصري التيار اإلسالمي.
لت بعد عمليتي  وأض���اف أن حاالت تعذيب عديدة ُس���جِّ
اخللي���ل ورام الله بعد مدة من تراجع التعذيب، مش���يراً إلى 
ؤ السلطة على ش���خصيات لم تتجرأ عليها في السابق،  »جترُّ

وكأن رسالتها أن الكل مستهدف«.
وأوضح نائب أمني سر املجلس التشريعي أن اعتقاالت السلطة 
تتركز منذ ثالث س���نوات على األهداف نفسها »وهو ما يدلل على 
اس����تنفاد س�لة األه�داف«، مع�رباً عن أس����فه لوج�ود إج�راءات 
مش����تركة بني الس�لطة وإس����رائيل. وق�ال: »إنهم�ا ال تستطيعان 
باالعتقاالت وقف العمليات، حس���ب م���ا علَّمنا إياه تاريخ الصراع 

مع االحتالل«.
وهناك من رأى أن حركة حماس س���جلت أكثر من هدف في 
أكثر من مرمى؛ من حيث إظهار قدرِتها، وامتالُكها اإلمكانيات على 
استئناف العمليات العسكرية من مناطق يسيطر عليها خصومها. 

خيار املقاومة هو الذي جيب أن يبقي:
 أكد الكاتب واحمللل السياس���ي  د. حسام عدوان 
على أن عمليات القس���ام بالضف���ة  تدلِّل على أن يد 
املقاوم���ة قادرة ف���ي كل وقت وزمان عل���ى النهوض 
والوصول إلى املربعات األمنية التي تَُعدُّ أكثر حتصيناً 
وجتهيزاً وأمناً؛ مهما بلغت  محاوالت »أجهزة س���لطة 

فتح«  لتفكيك املقاومة وإخفاء الوطنية الفلسطينية. 
هت رس���الة   وق���ال عدوان: )كما أن العمليات  وجَّ
للمتفاوض���ني ف���ي واش���نطن مفادها: أن للش���عب 
الفلسطيني حقوقاً حاول احلصول عليها على مدار 19 
عاماً، ولكن حالة االبتزاز واالستقواء التي كانت متاَرس 
على املفاوض الفلس���طيني أدت إلى فشله وعجزه عن 

استرداد ولو جزء من حقوقه(. 
وأضاف: )وهي كذلك دليل على أن خيار املقاومة 
ه���و الذي يج���ب أن يبقي ال خي���ار املفاوضات، التي 
تُس���تخَدم ذريعة لالس���تيطان واقتالعن���ا من أرضنا 

وتهويد مقدساتنا(. 
وتابع: »املقاومة حق للشعوب احملتلة؛ فمن حقه أن 
يقاوم في كل مكان َمن احتُلَّ وُطِرد من أرضه وانتُزَعت 
حقوقه منه حتت تهديد الس���الح؛ فالشعب ال يجب أن 
يضع للمقاومة سقفاً زمانياً ومكانياً«، مطالباً بأن يبقي 
العمل املقاِوم مفتوحاً في كل اجلبهات، التي يوجد فيها 
االحتالل من أجل حتقيق االنازات لصالح الش���عب 

الفلسطيني(. 
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تسلُّط األكثرية

األزرق إبراهيم 

] في دائرة الضوء [

كثي���رة تلك األنباء التي تقول: تقوم جريدة )كذا الغربية(، بطرح قضية 
التصويت التالية: )ثم تذكر قضية دينية خاصة باملسلمني أو بهم وبغيرهم(، 
ومن أمثلة ذلك حظر املآذن في سويسرا، وحظر النقاب في غير دولة غربية، 
وحظ���ر احلج���اب ف���ي األماك���ن احلكومي���ة وذل���ك في أكث���ر من دول���ة، ومما 
الحظُته على االس���تطالعات املنشورة أن نس���بة التصويت العليا أو األكثرية 
املطلقة عادًة ما تكون مع حظر احلرية الدينية لألقلية اإلس���المية في تلك 
اه���م نظرهم املس���تعجل املنفعل  ال���دول، ه���ذا مع أن بع���ض األفاضل رمبا أدَّ
بالقضي���ة إلى إرس���ال رابط التصويت اإللكترون���ي عبر البريد إلى عدد كبير 
ممن يحسنون برأيه الظن؛ طالبًا للنجدة من أجل تغيير نتيجة التصويت، 

ورمبا أحرجوا الناس بدعوى أن إرسالها إلى آخرين أمانة في أعناقهم.

وبصرف النظر عن أثر أمثال هذه النتائج؛ 
فإن القرارات املتخذة في تلك البلدان تنسجم 
مع اختي���ار األغلبية، وعادة ما تتم بوس���ائل 
برملانية دميقراطية؛ َفَمنْع املآذن، وَمنْع النقاب 
في أكثر من دولة، وَمنْع الرموز الدينية، وأشد 
من ذل���ك َمنْع احلجاب ال���ذي ال خالف فيه 
بني املس���لمني كتغطية املرأة ش���عرها، واإلذن 
في السخرية باألنبياء، كل ذلك صادقت عليه 
ته حكومات  مجالس تش���ريعية منتخبة، أو أقرَّ

ذة ملرادات منتخبيها. دميقراطية منفِّ
وهذه املش����كلة )أعني تس����لُّط األكثرية( 
الحظها دع����اة الدميقراطي����ة وأنصارها من 
روا منها،  كبار مفكري اللبراليني قدمي����اً وحذَّ
بَيَْد أنهم مارس����وها ونصروه����ا؛ ولهذا وغيره 
اس����تبعد أساطني الفلس����فة اإلغريقية - وهم 
أكثر ذكاًء وأثقب نظراً من متأخري الفالس����فة 
الغربيني - الذين كتبوا في احلكومة من أمثال 
أرسطوطاليس وأستاذه أفالطون، استبعدوا أن 
تكون الدميقراطية ه����ي النظام األمثل للحكم 
بإط����الق؛ لكن في بعض احلاالت، وفي بعضها 
اآلخر قد تك����ون الدكتاتورية هي األمثل، وفي 
ح����االت أخرى كثي����رة اقترح����وا نُُظماً أخرى 
معروفة لدى دارس����ي السياسة لم يكن بطبيعة 
احلال من ضمنها النظام السياسي في اإلسالم 
الذي بحثه علماء الشريعة قدمياً في السياسة 
الشرعية، وبحثه املعاصرون حديثاً في مؤلفات 
مستقلة لم يكن آخرها: )النظام السياسي في 
اإلسالم( لستة من الدكاترة في جامعة سعودية.
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���ري الدميق�راطية من الغربيني  وقد الح���ظ كثي�ر من منظِّ
إشكالية تسلُّط األكثرية بعد أن أصبحت الدميقراطية التمثيلية 
واقعاً معاش���اً في الدول الغربية، منهم جون ستيوارت ميل الذي 
حت���دث عن طغيان األكثرية في كتاب���ه: )عن احلرية(، فذكر أن 
رجال الفكر - وهو يعني الفكر اللبرالي الغربي - يرون أن املجتمع 
حني يكون نفُس���ه هو الطاغيَة )أي حني يك���ون املجتمع بجملته 
ض���د الفرد(؛ فإن ذلك يعني أن أس���اليب طغيانه ال تنحصر في 
ذها عن طريق موظفيه السياسيني؛  اإلجراءات التي ميكن أن ينفِّ
إن املجتمع قادر على إصدار األوامر وعلى تنفيذها بنفسه؛ فإذا 
أصدر أوامر خاطئة أو أصدر أوامر في ش���ؤون يجب أالَّ يتدخل 
فيها، فإنه ميارس بذلك طغياناً اجتماعياً هو أشد عتواً من كثير 
من ألوان االضطهاد السياسي؛ ألنه وإن لم تدعمه عادًة عقوبات 
ش���ديدة، فإن وس���ائل النجاة التي يتركها قليلة، وهو يَنُْفذ إلى 
الصميم في كثير من نواحي احلياة، ويس���تعبد الروَح ذاتَها؛ لهذا 
كان االحتماء من طغيان احلك�ام غيَر كاٍف عنده، وكان ال بد من 

حماية ضد طغيان اآلراء واملشاعر الشائعة.
وَوْفَقاً لرأي س���تيوارت ومثله كثير م���ن املفكرين اللبراليني، 
)فإن الغاية الوحيدة التي ميكن ممارسة القوة فيها بشكل شرعي 
على أي عضو في املجتمع املتحض���ر ضد إرادته، هي َمنُْعه من 
إحلاق األذى باآلخرين... وال ميكن إجباره بشكل شرعي على أن 
يفعل أو أن يتحمل أو يتسامح إزاء أمر ألنه أفضل بالنسبة له، أو 
ألن ذلك سيجعله أكثر سعادة، أو ألن ذلك سيكون - بحسب آراء 
اآلخرين - حكيماً أو صحيحاً، بل هذه أس���باب وجيهة ملجادلته 

أو النقاش معه أو إقناعه أو التوسل إليه؛ لكن ليست إلجباره(.
وهذا املعنى أكده كثيراً في كتابه املذكور، كما ردد معنًى آخر 
يؤكد هذا؛ وه�و أن األفع�ال الت�ي تؤذي فاعله�ا بش����كل مباش�ر 
وال تؤذي غيره، ال ينبغي أن مُتنَع قانونياً، ومثَّل لذلك بأشياء ليس 
بأعجبها اإلذن في بيع السموم القاتلة )التي قد يستفاد منها على 

نطاق محدود( شريطة التوعية مبضارها.
وهو ف���ي نظرته هذه مق���ارب لعصيره هربرت اسبنس���ر 
الفيلس���وف الفكتوري الش���هير، وقد تأثر هذان في هذه الرؤية 
بفالس���فة قبلهما من أمثال جوزيف بريستلي وإرن يوشيا، وقال 
مبا قال هؤالء جمٌّ غفير من رموز الثقافة الغربية: كاللورد أكتون، 
والكس���ندر هملتون والفرنسي ألكس���س دي توكوفيل، ولوال أن 
املقالة ال حتتمل البس���ط لنقلُت نصوصهم بخصوص موضوعنا، 
ومذاهبه���م معروفة عند املعنيني بها. وما يعنينا هنا هو اجلواب 
الذي ذكره س���تيوارت ميل على املسألة اجلدلية: ملاذا كانت هذه 
الديكت�اتورية أخط����ر من الديكتاتورية الفردي���ة؟ وحاصله أن 

الفرد الديكتاتور الذي يفرض س���لطته على املجتمع قد يفرض 
دكتاتوريته على من تنالهم يده وعس���اكره، ومهما كانوا َفُهم ِقلَّة 
كما يقول الفرنسي ألكسس. أما ديكتاتورية األكثرية فيصعب أن 
يفلت منها أحد من األقلية؛ لصرامة الرقابة وش���دة القناعة بها، 
بل التعصب لها، ولهذا كان َقْمع الثورة الفرنس���ية الدميقراطية 
ملخالفيها ش���ديَد الوحشية، وحسبك ش���عارها املقزز: )اشنقوا 
آخر إقطاعي بأمعاء آخر قسيس( وبعض مماراستها كانت أشد 

تقزيزاً من الشعار.
وهذا الذي قرره س���تيوارت مكرر عند أولئك الفالس���فة؛ 
فألكس���س توكوفيل عندما عاد معجباً بالدميقراطية األمريكية 
واملساواة السياسية، مع انبهاره لم يستطع أن يلغي عقله فيخفي 
تخوُّفه من اس���تبداد األكثرية، وقد نش���ر ذل���ك في مالحظات 
اش���تهرت ب� )الدميقراطية في أمريكا(، وق���ال كالماً قريباً من 
ل مالحظته اآلتية على احلال  كالم ستيوارت املش���ار إليه، وسجَّ
األمريكية، ولك أن تقارنها باحلال الفرنس���ية. قال: )إن أمريكا 
استطاعت أن تبيد الِعرق الهندي من غير أن تنتهك مبدأً عظيماً 
واحداً من مبادئ األخالق في نظر العالَم(؛ يريد العالَم املتحضر 

في فهمه.
وعل���ى نطاق أقل خطراً يبنيِّ لك خط�ر ديكتاتورية األكث�رية 
لَت أحوال بعض َمْن ُخِطف منه  من جهة صرامة الرقابة. إذا تأمَّ
به أو تركه في املنزل وذهب ليقضي شأناً  ابنه في الغرب؛ ألنه أدَّ
لَت حال مس���لمة ُرفَعت عليه���ا قضية ألنها ارتََدت  مهماً، أو تأمَّ
لَت أمثال هذه  احلجاب أو أظه���رت رمزاً دينياً، أق���ول: إذا تأمَّ
القضايا – وما أكثرها - وجدت أن من أس���باب ذلك احتس���اَب 
األكثري���ة في املجتمع الغربي؛ من أجل حماي���ة ما يرونه نظاماً 

اًل في شؤونهم اخلاصة.  ماً وتدخُّ وتراه األقلية حتكُّ
وإذا كانت مص���ادرة بعض األمالك طغيان���اً يقوم به بعض 
املستبدين في بلدانهم إذا رأوا شيئاً أعجبهم، ف�إن ه�ذا الطغيان 
�ه ونوع�ه إذا م���ا قورن بطغيان  يظ�ل مح����دوداً جداً ف����ي َكمِّ
األكثرية التي يس���هم مجتمعها كله في مص���ادرة فلذات األكباد 
ملجرد اختالٍف في وجهات النظر التربوية، ولعله نى إلى علمك 
ش���يء من أخبار من صودر أوالدهم؛ ألس���باب هي في اعتقادنا 

تافهة إن لم تكن املصادرة خاطئة.
وحت���ى ال يُفَهم أن مالحظة ش���ناعة تس���لط األكثرية إنا 
لها اللبراليون الكالسيكيون أو اللبرتاريون األوائل، فإني أذكر  سجَّ
كذل���ك أن غير واحد من ذوي امليول االش���تراكية قد أقر باملبدأ 
الع���ام؛ وهو أن طغيان األكثرية قد يك���ون في بعض األحيان ذا 
نتائج كارثية تفوق استبداد النظم السلطوية، وممن أشار إلى هذا 
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جوزيف ش���ومبيتر في كتابه الش���هير: )الرأسمالية واالشتراكية 
والدميقراطي���ة( الذي انتصر فيه لالش���تراكية انتصاراً وديعاً، 
ويبقى األم���ر املهم الذي ينبغي أن نعيه: هو أن أش���هر مفكري 
العقد االجتماعي من أمثال جون لوك، وجان جاك روس���و وَمْن 
تبعهم���ا يؤكدون على قضية احلرية، ويرون أن من وظيفة الدولة 

حماية احلرية ليستقيم العقد االجتماعي.

وقد حاول كثير من الفالس���فة املذكورين معاجلة إش���كالية 
طغي�ان األكث�رية ه�ذه بع�د أن ق�رروا خطرها، بتقدي�س قضية 
احلرية واحت���رام حدوها ودعوا لوجوب الوقوف عندها، ثم وقع 
ل للدولة  االختالف بينهم في ترس���يم تلك احلدود، والَقْدر املخوَّ
التدخل فيه، وفي تفس���ير مفاهيم أساس���ية ينبن���ي عليها َفْهُم 
إذا ك�ان التش���ريع الفالني يُنِقص من احلري���ات التي يجب أن 
تُكَفل أم ال؟ كمعيار األذى املتعدي للغير - مثاًل - في تش���ريعات 
متناقض���ة قد تختلف في الدولة الواحدة من مقاطعة إلى أخرى 
اختالفاً عجيباً. وليست فرنسا التي حتظر النقاب اليوم، ومتنع 
م التعدد، إال  تغطية الرأس في األماك���ن احلكومية العامة، وجترِّ
نوذجاً واقعياً حّياً بش���عاً ميثل لك ديكتاتورية األكثرية وإخفاق 
الدميقراطي���ة الغربية في عالجها، كما أنها تبنيِّ من جهة أخرى 
درج���ة التباين في األهواء البش���رية واآلراء األرضية إذا قارنَت 
املوقف الفرنسي بالتصريحات الرئاسية األملانية املخالفة، بل إذا 
حاكم���ت قرارها هذا ملبادئها التي قامت عليها، وليس ذلك ببَدع 

من تناقضاتها.
فمع أن فرنس���ا يتبنى دس���تورها إع�الن حق�وق اإلنس���ان 
فة باحلقوق  واملواطن، وه���و الوثيقة احلقوقية األساس���ية املعرِّ
الفردية واجلماعية، تبنَّتها فرنسا إبَّان الثورة الدموية الفرنسية؛ 
فقد سحلت آلياتها القليلة )الكثيرة جداً( املتغلَِّب عليها مبن فيهم 
امللك لويس الس���ادس عشر وزوجته النمساوية ماري أنطوانيت، 
ولم ينُج من مقصلتها حتى العلماء التجريبيون من أمثال أنطوان 
الفوازي���ي فضاًل عن قتل ثالثمائة ألف إلى نصف مليون )رجعي 

ضد احلرية( في فندييه بطرق وحش���ية، ال تَِقل في نظري عن 
وحش���ية املستش���ار املنتخب دميقراطياً الذي جاءت به صناديق 

االقتراع في أملانيا: أدولف هتلر. 
وباملناس���بة فإن هذا الرجل قال عن تصرفاته العنيفة أعظم 
فالسفة أملانيا وأش���هر مفكري الوجودية مارتن هايدجر: )على 
أملاني���ا اآلن أن حتب���ط خطر هبوط الظالم عل���ى العالم خارج 
حدود أملانيا التي حتامي عن أس���مى إمكانات الكائن البش���ري 
دها اإلغريق... فأملانيا بطاقتها الروحية اجلديدة التي  كما جسَّ
انتعشت في ظل احلكم النازي باتت قادرة أخيراً على االضطالع 
برسالتها التاريخية في إنقاذ العالم من الفناء على أيدي جماهير 
غير مكترثة في أمكنة أخرى؛ وال س���يما ف���ي الواليات املتحدة 

وروسيا(. 
وعلى الرغم من اس���تهجان فالسفة أمريكا ومثقفيها ملوقف 
هايدجر هذا فإنَّا ال نزال نس���مع بني فينة وأُخرى كلمات مقاربة 
الت أمريكا  لكلماته من شخصيات مرموقة؛ لكن في تسويغ تدخُّ
الت  الدميقراطية الدموية في مناطق ش���تى، بل في تسويغ تدخُّ

إسرائيل من أجل االعتداء على )احلرية( في ُعْرض البحر.
وم���ن التناقضات أيضاً أنه لم متنع بريطانيا فلس���فُة جون 
س���تيوارت ميل قدمياً من البطش بالهنود اآلسيويني في أرضهم 
احملتلة وكذلك الصينيني، بل من التناقضات التي ينبغي االعتبار 
بها كذلك أن ستيوارت اللبرتاري كتب في تلك احلقبة يدافع عن 
بريطانيا التي كانت تخالفها أوروبا في سياستها القمعية؛ فحث 
)في مقالته الكالس���يكية عن التدخل اإلنس���اني( بريطانيا على 
غ���زو مزيد من مناطق الهند لتحقيق س���يطرة أكبر على مناطق 
إنت���اج األفيون الالزم لفتح األس���واق الصينية بالقوة وتس���ديد 
نفقات اإلمبراطورية، وقال: إن على بريطانيا أن تسلك ذلك؛ ولو 

نالها َقْدح وذمٌّ من األوروبيني الرجعيني.
ل متناقض؛ فجون ل���وك الذي أفنى  وليس س���تيوارت ب���أوَّ
األقالم يرد على توماس هوبز تارة، ويكتب عن احلرية والتسامح 
أخرى، كانت له أسهمه في أكبر شركة اجتار بالرقيق، وكثير من 
الناس يعرف رسالته في التسامح ورسالتيه في احلكومة ويشيد 
مبا فيهما من مبادئ احلرية واملس���اواة؛ لكنَّ ما يجهلونه أن هذا 
الرجل هو نفسه السكرتير اخلاص ألنطوني أشلي كوبر، وشريكه 
في وضع أحد أس���وأ األنظمة السلطوية اإلقطاعية في كارولينا 
يوم كانت في قبضة اإلنليز، وهو األمر الذي حدا ببعضهم إلى 

وصفه بالنفاق.
وتناقُض هؤالء ال ينتهي... واليوم لم مينع فرنس���ا دستوُرها 
وال تلك الوثيقة التي جعلت احلريات حقوقاً مكفولة ال حدَّ فيها 
هم، لم  )حلقوق اإلنس���ان األول غير حقوق اإلنسان الثاني( بنصِّ
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مينعه���ا اليوم من حتجير ما يراه ملهمو الثورة ومن اقتفى أثرهم 
حريات؛ فاحلد من تعدد الزوجات حتى في نظر س���تيوارت تعدٍّ 
على احلريات، فضاًل عن روسو الذي يَُعد ملِهم الثورة، وقد كانت 

له رؤيته املغايرة متاماً ِل�َما تبنَّته الثورة في قضية املرأة.
وكذلك الشأن في النقاب، وتغطية الرأس؛ والشعائر الدينية 
واحلريات الشخصية التي حتاربها فرنسا اليوم بدعوى املساواة، 
تلك الدعوة السخيفة في مضمار اللباس، يريدون أن يقيدوا بها 
حرية اللباس، وحرية املمارس���ة الدينية، واحلجة املساواة؛ يعني 
إذا كنت في باريس ومر بك الطريق على حدائق بولونيا فأبصرت 
العراة كي���وم ُوِلدوا، فخذ األمر بس���هولة )take it easy( كما 
يقول اإلنليز؛ فتلك هي احلري���ة. أما إذا كان اجلو بارداً على 
شرقيٍّ مثِلك تتدفق في عروقه الدماء احلارة فضربَْت اللثمة، أو 
لبست ما تقي به وجهك تياَر الهواء أو َستَرته بشيء مما تُستَر به 
الرؤوس وكانت بجوارك زوجك املنتقبة – وفي رواية محلَّ دراسة 
املختم���رة - فال تأمن أن متر س���يارة هيئة األمر باملنكر والنهي 
عن املعروف الفرنسية متفادية أجس���اد العراة )الذين احتسبوا 
بالتبلي���غ عنكما حفظاً لقانون األكثرية طبع���اً( ويتجاوزوك أنت 
ي اخلمار؛ هذا إن سلمتما  أيضاً ليقولوا لزوجك: اكش���في أو ُفكِّ

من االعتقال.
وَبْعُد أخي الكرمي!

س���ة  أن���ا ال أُلِق�ي بالالئمة على النظ�م الدميق�راطية املكرِّ
دة ألوهام احلري���ة، على الرغم من  لديكتاتوري���ة األكثرية، املبدِّ
ر جون لوك في التس���امح الديني، وعلى الرغم من  رس���الة املنظِّ
أطنان األوراق املس���وِّدة في محاولِة معاجل���ِة هذه املعضلة التي 
أفرزتها الدميقراطية؛ ال ألن )نقد التس���امح اخلالص( الصادر 
عام 1965م لثالثة من كبار الفالس���فة وهم: روبرت بول فولف 
وهربرت ماركوزه وبارنتون مور، ال ألنه كان مقنعاً في الرد على 
أمثال لوك وس���تيوارت، وال حلجي���ة الكتابات الغربية التي ردَّت 
على فالس���فة الفوضوية؛ بل ألني أعلم أنه ال حل لتلك املعضلة 
في ظل أنظمة خالفت شرائع السماء وبَنَت نظرتها لإلنسان على 
هاٍت وأه���واَء وأوهام، لم تعرف ِلَم ُخل���ق؟ وملاذا أتى كل هذا  ترَّ
الوجود؟ وادِّعاء بعضهم املعرفة، لو اختبرتَه لوجدته هو نفس���ه 

إعالن اجلهل املركَّب.
والتناق���ض عند أولئ���ك في التش���ريعات التفصيلية بدهي 
طبعي؛ الخت���الف األذواق واألهواء واملش���اعر وامليول، والرؤى 
واآلراء واألفكار والعق���ول، وال حدود تضبط ذلك، ومن عجائب 
النفس البش���رية أنه قد يؤذي أحَدهم هدٌف يدخل في ش���باك 
فريق���ه وقد ميوت من جرائه مش���جع حزناً، بينما يرقص فرحاً 
مش���جع الفريق الثان���ي، أحياه ال�ذي قت�ل أخاه. وتلك س���جية 

البش���رية التي لم تعتصم بعاصم أو معص���وم؛ بل التناقض في 
راً كبيراً كلوك أو رس���و أو  مواق���ف الفرد الواحد - ولو كان منظِّ
ع؛ وملاذا ال يتخبط في الظالم ذكي يسير  ستيوارت - طبعي متوقَّ

بغير نور وال هدى وال كتاب منير؟
رك - يا عبد الله - من املس���لمني الذين غفلوا  بَيَْد أني أحذِّ
عن ال���ذي من أجله ُخلُق���وا، وقادتْهم عقولهم إل���ى أنَّ احلرية 
ق بنظام استعباد األقلية وإخضاعها لتشريعات  املقدسة قد تتحقَّ
األكثرية؛ فنظريتهم دائرة بني االستعباد وعبادة الذات، ومع ذلك 
يعتقدون فيها اخلالص م���ن الديكتاتورية كاعتقاد النصارى في 
نزول املخلِّص املزعوم، وهؤالء خير من الذين أرس���لوها إرساالً 
بدعوى حماية األقلية؛ فش���ريعتهم هي احلري���ة، وبينهما يتردد 

سو االستبداد لإلمام املعصوم أو املشؤوم.  مكرِّ
وعل���ى قارعة الطري���ق طائفة تدعو إلى ما تس���ميه حرية 
محكومة بدولة إس���المية ناظرة قاضية في تش���ريعات األكثرية 
وتُِصر على تس���مية هذه حري���ًة ودميقراطيًة؛ بينما تراها األمم 
صاحبة الدميقراطية أس���وأَ حاالً من بعض النظم االستبدادية 
القمعية التي تُِصرُّ على وصف نفس���ها بأنها نزيهة دميقراطية. 
وليته���م اعتبروا بإيران التي كان تقييمه���ا من ِقَبل جهات دولية 
مرموقة: أنها معنيَّة باحلقوق املدنية والسياس���ية؛ وهي األسوأ 
بني عدد من الدول ال�َملَكية والنُّظم الرئاس���ية االستبدادية في 
وا األمور بأس���مها ودعوا إل���ى توليتها أهلها  املنطقة؛ ولو َس���مُّ
ل���كان خيراً لهم من افتعال املش���كالت اجلانبية مع من أعلنوها 
إسالمية، ولم يروا في سوى االستس���الم والعبودية لرب البرية 
مخرجاً لإلنس���انية من العبودية لآلراء البش���رية: }ُق���ْل َيا َأْهَل 
اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا إَلى َكِلَمٍة َس���َواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأَلّ َنْعُبَد إَلّ الَلَّه َول ُنْش���ِرَك ِبِه 
ِه َفإن َتَوَلّْوا َفُقوُلوا اْش���َهُدوا  ن ُدوِن الَلّ َش���ْيًئا َول َيَتِّخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا َأْرَباًبا ِمّ

ا ُمْسِلُموَن{ ]آل عمران: ٦4[.  ِبَأَنّ
وستبدي ألولئك جميعاً األيام عاقبة اإلعراض عن مقررات 

َحَملَة الشريعة األعالم.
 وإلى ذلك احلني ال بأس في أن تداِفع مبنطق القوم باطلَهم، 
وأن حتتجَّ عليهم بقول دهاقنتهم، دون أن تستهويك تلك األقوال؛ 
���نة؛ فربك أعلم مبن خلق وهو  ة الكتاب والسُّ فتحيَد بها عن جادَّ

اللطيف اخلبير.
 ، وختام���ًا أخي اللبيب! اعلم بأن اجليفة ال يسَعد بها َسويٌّ
وقد يأكلها اضطراراً آدمي؛ فإن اضطر وتعددت اجليف فليوازن 
بينها؛ لكن أن يدعو لها أهله وعنده احلالل الطيب، فذلك ضرب 
من اللؤم ميارس���ه اليوم أصحاب اجتاهات ش���تى، عصمك الله 

منهم.
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] إعالم [

مدخ�������������ل:
ُأعِل���ن ف���ي بع���ض املناب���ر اإلعالمية، عن ع���زم املجموع���ة التي 
أنتج���ت مسلس���ل القعق���اع بن عم���رو، على إنتاج مسلس���ل آخر في 
رمض���ان القادم، عن اخلليفة الراش���د عمر ب���ن اخلطاب، رضي الله 
عن���ه. وقد ظهرت األخطاء في هذا املش���روع، من���ذ اللحظة اأُلْولى 
ل ذلك في صورة إعالن  التي ُأعِلن فيها رس���ميًا عن فكرته، وقد متثَّ
املسلس���ل، تلك الص���ورة التي أظهرت يد عمر ب���ن اخلطاب - رضي 
الله عنه - وهو قابض على الدرة. وهذه صورة رمزية سلبية، توحي 
للمش���اهد أن  ال���درة، ه���ي لغ���ة الف���اروق - رض���ي الله عن���ه - التي 

يتخاطب بها مع اآلخرين!
وال أريد اس����تباق األحداث، أو تغليب إس���اءة الظن، لكن ها هنا 

عدة أسئلة مشروعة، منها: 
هل س����يتم العبث بتاريخ األمة في مسلس����ل الفاروق - رضي الله 

عنه - كما حصل في مسلسل القعقاع بن عمرو؟
وهل سيجري اختيار أهل االختصاص لإلشراف على املسلسل؟
وهل سيجري تشكيل جلنة ميدانية تشرف على املسلسل، حتى 
ال يحص���ل، م���ا حصل مع جلنة مسلس���ل القعقاع ب���ن عمرو، التي 
حس���بت أن إش���رافها املكتبي على املسلس���ل، يبرئ ذمتها أمام الله، 

سبحانه وتعالى؟
وهل سيجامل منتجو املسلسل، واللجنة املوقرة النظاَم اإليراني 
على حس����اب هوية األمة، وتاريخها؛ ال سيما أن خالفة عمر - رضي 

الله عنه - قد شهدت  فتح فارس، وسقوط الدولة الساسانية؟
وحتى ال يتكرر ما حصل في مسلسل القعقاع، فإنني أضع بني 

يدي القائمني على املسلسل هذه الدراسة املختصرة.

الدراما
والعــــبث بالتاريخ

ال��غ��ي��ث)*( خ��ال��د  د. 

)*(  عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، قسم التاريخ واحلضارة اإلسالمية.
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مسلسل القعقاع بن عمرو:

لق���د كث���ر احلديث عن مسلس���ل القعق���اع بن عم���رو التميمي، 
س���لبًا وإيجاب���ًا في ش���هر رمض���ان املبارك؛ وه���و ما دعان���ي - بحكم 
التخصص - ملش�اهدة جميع حلقات املس�لس�ل - وهي )32 حلقة( - 
للحكم عليه، مع ما لشهر رمضان من اخلصوصية، ولكن للضرورة 
حكمه���ا. ه���ذا وق���د وقف���ت عل���ى جملة م���ن األخطاء في مسلس���ل 
القعق���اع، تطلب���ت من���ي إصدار دراس���ة علمي���ة بخصوص���ه، نصحًا 

لألمة، وفي ما يلي بيان بعض من أخطاء مسلسل القعقاع: 

القسم األول:
املخالفات الشرعية العامة: 

أوالً: متثي�ل ش����خص أم املؤمنني عائش����ة - رضي الله 
عنه���ا - بجوار والده���ا الصديق - رضي الل���ه عنه - وهو 
يحتضر  على فراشه، وحديثها معه في احللقتني )9 - 10(.
وك�ذلك إظه�ار م�ن ميث�ل ش�خوص اخللف�اء الراش�دين 

- رضوان الله عليهم - في جميع حلقات املسلسل.
ثاني���اً: ظهور أم املؤمنني عائش���ة - رض���ي الله عنها - 
واخللفاء الراشدين، بس���مت، وهيئة، وحال، من بنات أفكار 
املخرج، وهذا يَُعدُّ رجماً بالغيب، والله - تعالى - يقول: }َول 
���ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكُلّ ُأْوَلِئَك َكاَن َعْنُه  َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم إَنّ الَسّ

َمْس�ُئ�وًل{ ]اإلسراء: 3٦[.
ثالث���اً: عندما خلت املدينة من اجلن���د، بعد خروج بَْعث 
د  أس���امة بن زيد - رضي الله عنهما - إلى الش���ام، وترصُّ
األعراب، خارج املدينة باملسلمني، يأتي املشهد داخل املدينة 
ليُظِه���ر حواراً  بني رجلني، عن خط���ورة الوضع؛ حيث يقول 
أحدهما مطمئناً اآلخر: )األقدار تساندنا( في احللقة )5(. 

رابع���اً: وجود العنصر النس���ائي في املسلس���ل، بهيئة، 
وَس���ْمت، بعيدين كل البعد عن حال املرأة املسلمة، في عصر 

الرسالة، وعصر اخللفاء الراشدين.
 خامس���اً: وجود املوسيقى في املسلس���ل، مع أن البديل 

الصوتي، أثبت ناحه في كثير من األعمال. 
سادساً: أَْكل بعض املمثلني باليد اليسرى، وكأن املسلسل 
يحكي سيرة شخصية أوروبية، أو أمريكية، وليس سيرة َعلَم 

من أعالم املسلمني. 

القسم الثاني:
الُبْعد الفارسي الرافضي في املسلسل: 

أوالً: عندم���ا قرأ الراوي خطبة حج���ة الوداع، وذكر 
حتذير  رس���ول الله #، أمته من الرب���ا، جتاهل الراوي 
تصري���ح رس���ول الله # بوض���ع ِربا عم���ه العباس، في 

اجلاهلية، في احللقة )2(. 
مع أن رس���ول الله # قد نص على وضع ِربا العباس؛ 
َل  وذل���ك أن���ه # كان إذا أمر بأمر أو نهى بنه���ي كان أوَّ
املمتثلني عل�ى خاص�ة نفس���ه وأهل بيت�ه وعش�يرته. قال 
ِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة  - س���بحانه وتعالى -: }َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل الَلّ
َه َكِثيًرا{ ]األحزاب: ٢1[  َه َواْلَيْوَم اآلِخَر َوَذَكَر الَلّ ِلّ�َمن َكاَن َيْرُجو الَلّ
هذا وجه، ووجه آخر لكي ال يس���تدرك عليه مستدرك، أو 

يقول قائل: وماذا عن ِربا عمك العباس؟
ثانياً: اإلصرار على بتر حديث رسول الله # املتعلق 
بفض���ل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهو قول 
رس���ول الل���ه # لعلي - رضي الله عن���ه -: »أنت مني 

مبنزلة هارون من موسى«، احللقتان )17 - 31(. 
د، محاول���ة قدمية متجددة،  وفي ه���ذا البتر املتعمَّ
للتأس���يس لعقيدة الوصي، كم�ا تزعم الرافضة؛ أي أن 
علي���اً - رضي الله عنه - وصي رس���ول الله # وأحق 

الناس بخالفته. 
في حني أن النص الكامل للشاهد في احلديث: »أنت 
مني مبنزلة هارون من موس���ى، إال أنه ال نبي بعدي«)1(، 
وهذا القيد، والتنبيه من رس���ول الله # بقوله: »إال أنه 
ال نبي بعدي« جاء حلسم مادة الغلو بسيدنا علي بن أبي 

طالب، رضي الله عنه. 
ق���ال اإلم���ام  النووي - رحمه الله - في ش���رح هذا 
احلدي���ث: )ق���ال القاضي: هذا احلديث مم���ا تعلَّقت به 
الروافض واإلمامية وس���ائر فرق الشيعة في أن اخلالفة 
ى له بها. قال: ثم اختلف هؤالء؛  كانت حقاً لعلي، وأنه وصَّ
رت الروافض سائر الصحابة في تقدميهم غيره، وزاد  فكفَّ
بعضهم فكفر علياً؛ ألنه ل���م يقم في طلب حقه بزعمهم. 
وهؤالء أس���خف مذهباً وأفسد عقاًل من أن يُردَّ قولهم أو 
يناَظر. وقال القاضي: وال شك في كفر من قال هذا؛ ألن 
ر األمة كلها والصدر األول، فقد أبطل نقل الشريعة  من كفَّ

))) صحيح مسلم.
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وهدم اإلسالم()1(.
وعن ش�رح ه�ذا احلديث يق�ول اإلمام بدر الدين العين�ي 
- رحم���ه الله -: )ومعناه أنت متصل ب���ي، ونازل مني منزلة 
هارون من موس���ى، وفيه تش���بيه، ووجه التشبيه مبَهم، وبيَّنه 
بقوله: إال أنه ال نبي بع���دي.  يعني أن اتصاله ليس من جهة 
النب���وة، فبقي االتصال من جهة اخلالفة؛ ألنها تَِلي النبوة في 
املرتب���ة، ثم أنها: إما أن تكون في حياته أو بعد مماته. فخرج 
بعد مماته؛ ألن هارون مات قبل موس���ى - عليهما السالم - 
فتبنيَّ أن يكون في حياته عند مسيره إلى غزوة تبوك؛ ألن هذا 
القول م���ن النبي # كان مخرجه إلى غزوة تبوك، وقد خلَّف 

علياً على أهله وأمره باإلقامة فيهم()2(.
وع���ن هذا احلديث أيضاً يقول اإلمام القرطبي - رحمه 
الله -: )فال خ���الف أن النبي # لم يُِرد مبنزلة هارون من 
موس���ى اخلالفة بعده، وال خالف أن هارون مات قبل موسى 
- عليهما الس���الم - وما كان خليفة بعده، وإنا كان اخلليفة 
يوش���ع بن نون، فلو أراد بقوله: »أنت مني مبنزلة هارون من 
موس���ى« اخلالفة، لقال: أنت مني مبنزلة يوشع من موسى؛ 
فلم���ا لم يقل هذا، دل على أنه ل���م يُِرد هذا، وإنا أراد أنِّي 
اس���تخلفتُك على أهلي في حياتي وغيبوبتي عن أهلي، كما 
كان ه�ارون خليف�ة موس���ى على قوم���ه ملا خرج إلى مناجاة 

ربه()3(.
ثالثاً: التنقص من موقف الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة، 
في أثناء حوار القعقاع بن عمرو مع أسرته، في احللقة )27(. 
وعن بطالن ه���ذا الزعم  يقول اإلمام ابن تيمية - رحمه 
الله - عن س���يدنا علي بن أبي طال���ب - رضي الله عنه -: 
)كان يقول ليالي صفِّني: يا حس���ن، يا حسن، ما ظنَّ أبوك أن 
األم���ر يبلغ هذا، لله در مقام  قامه س���عد بن مالك ]بن أبي 
وقاص[، وعب���د الله بن عمر، إْن كان ِب���راً، إنَّ أجره لعظيم، 
وإن كان إثماً إنَّ خطره ليس���ير... وتواتر عنه أنه ما كان يظن 
أن األمر يبلغ ما بلغ، وكان احلس���ن من رأيه ترك القتال، وقد 
جاء النص الصحيح بتصويب احلسن؛ ففي البخاري عن أبي 
بك���رة رضي الله عنه أن النبي # قال: »إن ابني هذا س���يد 
ولعل الل���ه أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من املس���لمني«. 

))) شرح صحيح مسلم: 15 / 174. 
)))  عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: 4) / 331. 

)3) اجلامع ألحكام القرآن: ) / 67). 

فمدح احلسن، على اإلصالح بني الطائفتني. وسائر األحاديث 
الصحيح���ة، تدل على أن القعود عن القتال، واإلمس���اك عن 
نة، وأكثر  الفتنة، كان أحب إلى الله ورسوله. هذا قول أئمة السُّ

أئمة اإلسالم()4(.
رابعاً: تخصيص علي ب���ن أبي طالب - رضي الله عنه - 
بلقب )اإلمام( دون إخوته من اخللفاء الراشدين الذين سبقوه، 

احللقة )26(. 
وهذا القول يتضمن - ملن له أدنى دراية بداللة املصطلحات - 
إنكاراً لشرعية خالفة أبي بكر، وعمر، وعثمان، رضوان الله عليهم. 

خامساً: إهمال دور ابن سبأ في الفتنة، احللقة )26(. 
نية  مع أن شخصية ابن سبأ ُمجَمع عليها في املصادر السُّ
والش���يعية القدمية؛ وتعليل ذلك أن احلديث عن ابن سبأ يَُعدُّ 
خّطاً أحمر، في اخلطاب الفارس���ي، واألطياف التي تدور في 

فلكه.
ومما يؤيد ذلك: أن األخ احلبيب الش���يخ حسن احلسيني 
- وفق���ه الله - منع من التصوير في أكثر من مكان يصل إليه 
التومان اإليراني، بس���بب عدم انصياعه للخطوط احلمراء، 

التي فرض مثلها على مسلسل القعقاع بن عمرو)5(. 
سادس���اً: االنحناء لعلي - رضي الله عنه - انحناًء كاماًل 
م���ن ِقبَل اثنني م���ن رجاالته، احللق���ة )27(. وهذه عادة من 
عادات عبودية الفرس ألس���يادهم األكاسرة، وهي من األمور 

التي  نبذها اإلسالم، وحذر منها. 
سابعاً: عندما تنازل احلسن بن علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنهما - عن اخلالفة ملعاوية بن أبي س���فيان - رضي الله 
عنهما - حقناً لدماء املس���لمني، أظه���رت اللقطة وجه املمثل 
الذي يقوم بدور معاوية - رضي الله عنه - وقد ارتسمت عليه 
مالمح التش���في، والش���ماتة؛ جراء صنيع احلسن، رضي الله 

عنه. احللقة )32(. 
وهذه رس���الة رمزية للنيل من معاوية - رضي الله عنه - 
تغني عن عشرات املؤلَّفات، واحملاضرات التي ألَّفها الرافضة 

للطعن في معاوية، رضي لله عنه)6(. 

نة: 99/8.  ))) ابن تيمية، منهاج السُّ
)5) للتوسع عن دور ابن سبأ انظر رسالة ماجستير بعنوان: )استشهاد عثمان - رضي 
الله عنه - ووقعة اجلمل( لكاتب هذه السطور، وهي موجودة على الشبكة العنكبوتية. 
)6) حقيقة األمر مبسوطة في رسالة دكتوراه بعنوان: )مرويات خالفة معاوية، رضي الله 

عنه(، وهي موجودة على الشبكة العنكبوتية.
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القسم الثالث:
���ص من معاوية وعم���رو بن العاص، رضي  التنقُّ

الله عنهما: 

أوالً: إن املمثلَ���ني اللذي���ن قاما ب���دور الصحابيني 
الكرمي���ني )معاوي���ة، وعمرو بن الع���اص( - رضي الله 
عنهما - كانا أقرب س���متاً وهيئًة لقراصنة الكاريبي، أو 
زعماء املافيا. وليس إلى صحابيني كرميني تربيا وتخرجا 
ق  من مدرسة رسول الله #، ولكن يبدو أن املخرج ال يفرِّ
بني الدهاء من جهة، وبني الغدر واخليانة من جهة أخرى، 

وهذه بصمة فارسية جليَّة)1(.
ثانياً: عدم ذكر اشتراك معاوية - رضي الله عنه - في 
ة بني حنيفة  قتل مس����يلمة الك�ذاب عند احلديث عن ِردَّ
احللق���ة )7(، مع أن معاوية - رض���ي الله عنه - كان قد 
اشترك في قتل مسيلمة الكذاب، عندما اقتحم الصحابة 
- رض���وان الله عليهم - حديقة املوت، التي يس���ميها بنو 

حنيفة، حديقة الرحمن. 
ثالثاً: إظهار معاوية - رضي الله عنه - بالش���خص املغرور 
م املتَرف احلريص على الدنيا، من خالل لبس���ه، ومشيته،  املنعَّ
ومجلسه، مع أنه - رضوان الله عليه - كان متأثراً بشخصية 
عمر بن اخلطاب - رضي الله عنه - كما أنه كان أقرب إلى 
الزه���د منه إلى الترف، وفي ذلك يقول التابعي الثقة يونس 
ابن ميس���رة: )رأيت معاوية في س���وق دمشق على بغلة له، 
وخلفه وصيف ق���د أردفه، عليه قميص مرقوع اجليب وهو 

يسير في أسواق دمشق()2(.
رابعاً: إظه���ار معاوية - رضي الل���ه عنه - مبظهر 
الرعديد، اجلبان، الذي طار قلبه، عند محاولة اغتياله، 

من ِقَبل اخلارجي البرك بن عبد الله، احللقة )30(. 
وهذه رس���الة رافضية رمزي���ة أخرى، هدفها احلط 
من منزل���ة معاوية - رضي الله عن���ه - ذلك الصحابي 
خ األرمن والروم، قبل اخلالفة وبعدها.  الكرمي،  الذي دوَّ
إنه الرجل الذي أس���س البحرية اإلس���المية، وحاصر 
القس���طنطينية عاصمة الروم. ولكن هذه الفرية ينطبق 

عليها املثل القائل: رمتني بدائها وانسلَّت.

الدكتوراه سابقة  انظر رسالة  الله عنه -  )))وللتوسع في شأن معاوية - رضي 
الذكر )مرويات خالفة معاوية، رضي الله عنه(.

))) ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق: 5)/53. 

القسم الرابع:
ص من خالد بن الوليد، رضي الله عنه:  التنقُّ

أوالً: التعري���ض بخالد بن الولي���د - رضي الله عنه - عند 
مسيره من العراق إلى الش���ام، عبر بادية السماوة، وأنه عرَّض 
جيش املسلمني للتهلكة بسبب ندرة املاء في الطريق، احللقة )9(. 
وهذا افتراء على خالد - رضي الله عنه - حيث إنه طبَّق 
في مس���يره من العراق إلى الش���ام عبر بادية السماوة، خطة 
ف���ي غاية الذكاء؛ ذلك أنه ح���ول اإلبل التي معه إلى خزانات 
للمياه، بعد أن أعطش���ها ثم جعلها تشرب املاء حتى تضلعت، 
فتحول���ت إلى خزانات وصهاريج ماء متنقلة... إلخ، وتفاصيل 

هذه اخلطة املشهورة جتدها في املصادر التاريخية. 
ثاني���اً: التعريض بخالد بن الوليد - رضي الله عنه - من 
جهة اتهامه بوضع السيف في أهل دمشق، وأن أبا عبيدة ِبِشقِّ 

األنفس أقنعه بالصفح عنهم، احللقة )11(. 
وهذه مغالطة؛ ألن قس���ماً من مدينة دمش���ق قاوم اجليش 
املسلم، وهو املواجه جليش خالد بن الوليد، فقاتلهم - رضي الله 
عنه - والقسم اآلخر استس���لم ألبي عبيدة بن اجلراح - رضي 
الله عنه - دون قتال. وهذا من األمور املشهورة في فتح دمشق. 

القسم اخلامس:
األخطاء التاريخية العامة: 

وتتراوح بني األخطاء البدائية، والس���اذجة، التي أخرجها 
ُمخِرج املسلسل من كيسه، مثل قول مسيلمة الكذاب عن نفسه: 
)من مس���يلمة رس���ول الله إلى...( في حني أنه من املعلوم أن 
ر اسم هذا الكذاب، لكن اسمه  رس���ول الله #، هو الذي صغَّ
الذي ينادي���ه به أنصاره هو )مس���لمة احلنفي(، ثم أصبحوا 

ينادونه )مسلمة رسول الله( بعد ادعائه النبوة.
ه�ذا وق��د ترك����ت بقي�ة األخط�اء منع�اً لإلط�الة، والل�ه 

- تعالى - أعلى وأعلم.                                   
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الثوابت
والمتغيرات

في تاريخ البالد
اإلسالمية االقتصادي

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

] قراءة [

تتسم الدراسات االقتصادية العربية املتناِولة للتراث بالبحث 
والس���بر والتحليل - غالباً - باستعارة األدوات واملفاهيم العلمية 
املس���تخَدمة في تلك البحوث: من حض���ارات ومجاالت غريبة 
ع���ن مواطن البحث؛ وه���و ما قد يفضي إلى نتائج ال تنس���جم 
م���ع املعطيات املبحوثة أو تصدير تقييم���ات بعيدة عن احلقيقة 
والواقع. ويحاول كتاب )الثوابت واملتغيرات في التاريخ االقتصادي 
للبالد اإلس���المية( تقدمي رؤية حتاول صياغة منهج بديل لذلك، 
باالستعانة بأدوات ومفاهيم ورؤى تَُعدُّ من نتاج التجربة الداخلية 

للمجتمعات اإلسالمية.
نة لهوية  يناقش املؤلِّف عدة مفاهيم يعتبرها من الثوابت املكوِّ
االقتصاد السياسي للمجتمعات العربية؛ فيرى أن البيئة واملوقع 
اجلغراف���ي ميثالن أحد تلك الثواب���ت؛ إذ تتميز منطقتنا مبناٍخ 
متوس���طيٍّ مع صيف حارٍّ طويل عموماً وشتاء قصير نسبياً. كما 
ر للمنطقة أنهاراً لها  أن إحاط���ة اجلبال باألراضي املنخفضة توفِّ
أهميتها اخلاص���ة: كالنيل، ودجلة، والفرات، ونهر األردن. وهذه 
الس���مات منحت املنطقة وسكانَها طابع التوسط واالعتدال، في 
لون بش���رتهم وس���لوكهم وواجباتهم ورؤيتهم لواجباتهم وأناط 
تفكيرهم. وإذا كانت الوديان هي مراكز املنطقة ومستقراتها، فإن 

لت مسارح األقاليم وامتداداتها. الصحارى والبوادي شكَّ

فالبادي���ة أصل العم���ران، واألمصار مدد له���ا؛ كما يق�ول 
اب���ن خلدون؛ إذ دون أن يُعَطى س���كان الواحات والبوادي مرتبة 
اقتصادية واجتماعية وُخلُقية وسياس���ية متقدمة وراقية، ستبدو 
احلواضر واملدن معزولة عن امتداداتها ومس���ارحها الطبيعية. 
وه�ذا ما يفس���ر أن املقص�ود بالعم�ران ه�و )العم�ران الب�دوي( 
و )العمران احلضري(، وكيف أن أرقى مراحل التاريخ اإلسالمي 
وأكثره���ا عطاًء وازدهاراً قد تش���كلت عندما احت���دت البداوة 
واحلاضرة جغرافياً وس���كانياً؛ لهذا يرى ابن خلدون أن )اجليل 
األول في العمران احلضري هو أكثر األجيال عطاًء؛ ألنه يحافظ 

على البداوة ويتعلم صنائع احلياة(.
ومن الثوابت املطروحة: الظ���روف احمليطة؛ وتتمثل في كون 
املنطقة اإلسالمية تقع وسط العالم وفي قلبه، وتعتبر املنطقة عقدة 
املواصالت الدولية مبا يخدم التجارة والغزوات وانتقال الشعوب. 
لكنَّ ذلك ال يعني أنها أرادت أن تكون مجرد ممر أو جس���ر لكونها 
لم تكن تس���تطيع أن تلعب هذا الدور دون أن تكون قد أسست هي 
- أصاًل - دائرتها الداخلية التي اتسعت عبر األجيال؛ فالفراعنة 
روا التجارة ووسائط النقل  والفينيقيون واآلش���وريون وغيرهم طوَّ
البرية واملائية حلاجاتهم هم، كما أن بالد اجلزيرة العربية شهدت 

تطور األسواق وطرق املواصالت التجارية.
وللتدليل على ك���ون الدور العاملي ال���ذي لعبته املنطقة هو 

عنوان الكتاب: الثوابت واملتغيرات في التاريخ االقتصادي للبالد اإلسالمية.
املؤلف: عادل عبد املهدي.

الناش�ر: الدار العربية للعلوم، بيروت، طبعة ُأوَلى، 2009م.
عدد الصفحات: 460 صفحة.

)*( كاتب وباحث.
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باألس���اس نتيجة ازدهار وتنامي الدور احمللي، ند - مثاًل - 
شريعة حمورابي خصصت 120 مادة للتجارة ومعامالتها، منها 
26 مادة للش���ركات ونقل البضائع والصيرفة وإيداع األموال. 
وبن���اًء على ذلك فإن املنطقة م���ا كان لها أن تلعب دور املركز 
العاملي والوسيط الدولي؛ لوال أنها سبقت ذلك بإقامة دائرتها 
نة كياناتها  ���ت حولها مكوِّ الداخلي���ة ونواتها الصلبة التي التفَّ
وهويتها الذاتي���ة؛ دون أن ننفي الدور الالحق الذي لعبته بني 
األمم والشعوب واحلضارات في تطوير شخصيتها وتكوينها.

ثم ينتقل الكتاب لبحث رابطة الدم معتبراً إياها واحدة من 
م علماء االجتماع واألنثربولوجيا  الثوابت االقتصادية؛ إذ يقسِّ
اجلماعات اإلنس���انية إلى جماعات تقوم على رابطة اإلقليم 
أو على رابطة الدم والنس���ب. وت���رى معظم األبحاث الغربية 
أن التش���كيالت األوروبية استطاعت مع نو ال�ُملْكية الفردية 
الروماني���ة واجلرماني���ة حتطيم رابطة ال���دم، وأخذت متيز 
خ���ط تطوُّرها عن خ���ط تطوُّر بقية املجتمع���ات؛ وذلك بنمو 
امللكية الفردية وبتش���كيل اجلماعات من خ���الل الفرد على 
قاع���دة املوقع واإلقليم. إال أن رابطة الدم بقيت أكثر اجتذاباً 
نظراً لطبيعتها العفوية والفطرية في املجتمعات اإلس���المية؛ 
فالعائلة والعش���يرة والقبيلة هي الوح���دات االجتماعية التي 
ُوِجد اإلنسان ضمنها تلقائياً؛ فهي مثَّلت املفهوم الفطري األول 

للجماعة واالجتماع.
لكن املش���كلة من وجهة نظر املؤلِّ���ف ال تكمن في إثبات 
قوة رابطة الدم وتش���كيلها شرطاً مسبقاً للتنظيم االجتماعي 
في تاريخ البالد اإلس���المية، بل تعود إلى مغاالة بعضهم في 
ال���دور التاريخي لهذه الرابطة؛ إذ جعل���وه املدخل الوحيد أو 
األساسي؛ كما هو احلال في تفسير التاريخ اإلسالمي استناداً 
إلى النظرية اخللدونية الت���ي ترى العصبية بوصفها الرابطة 
األساس���ية التي ضمنها تتكون دوافع احلرك���ة، أو من نظرة 
أخرى تغالي في رؤية هذا الثابت لتصل إلى استنتاجات تؤدي 
إلى تبرير االستعمار، من خالل تفس���ير التاريخ استناداً إلى 
)النظرية البنيانية( ومبا أن القبيلة في أوروبا اعتُبَرت مرحلة 
متخلفة، واملنطق الغربي يعم���م خصوصيته؛ فلذلك اعتُبَرت 
البنية األساسية للمجتمعات اإلسالمية بنية َقَبلية، ُربَطت بها 

صفة التخلف وصارت ذريعة لالستعمار.
ويرى املؤلف أن تش���كيالت رابطة الدم ظلت متثل شرطاً 
مس���بقاً وثابتاً: اقتصادياً وسياس���ياً واجتماعياً وعس���كرياً 

وتنظيمياً. 
فعلى الصعيد العسكري، شكلت العشيرة والقبيلة الوحدة 

األساسية في التجنيد. وفي املجال االقتصادي كانت القبيلة 
والعائلة وح�دات إنتاج وتوزي�ع قادرة على س���د االحتياجات 
الذاتية و )تصدي���ر( الفائض للجماعات األخ���رى، والقيام 
بالتب�ادل والبي�ع والش���راء َوْف�َق مصاحلها ومتطلباتها. وهو 
ر أن احتواء رابطة الدم لرابطة اإلقليم في املجتمعات  ما يفسِّ
اإلسالمية يعود في أحد أسبابه إلى أن َمواِطن العيش لم تكن 
تتوسع في املنطقة بش���كل حلزوني، بل بالقفز من مكان إلى 
آخ���ر؛ وهو ما جعل من رابطة الدم - كتنظيم فطري - يلعب 
دوراً في اإلبقاء على وحدة اجلماعة التي لم تس���تطع رابطة 

اإلقليم اإلبقاء عليها.
ويرى املؤلف أن النزع���ة القوية للجماعة في املجتمعات 
اإلسالمية - سواء في ممارسة العقيدة والدين، أو في احلياة 
االقتصادية واالجتماعية - متثِّل ثابتاً آخر؛ فتلقائية املجتمع 
واس���تمراريته تضغطان في اجت���اه اجلماعة بعك�س الن�زعة 
الفردية في البلدان األوروبية التي تطوَّرت على أساس النزعة 
الفردية. فكانت )الثورة( تعني في أوروبا إحالل امللكية العامة 
باللجوء إلى دكتاتورية )الطبقة( أو )الدولة(؛ لتحطيم ال�ُملْكية 
اخلاصة وإحالل االش���تراكية التي فشلت أمام ضغط القوى 

العفوية والقدمية لعودة الفردية.
ويح���اول املؤلف التدلي���ل على ه���ذه النزعة من خالل 
دراس���ته ملؤسس���ة الوقف؛ حيث تتخذ هذه املؤسسة أشكاالً 
معيَّنة في املجتمعات غير اإلسالمية، لكنَّ شيوع األوقاف مبا 
يحمله من دالئل لنزعة اجلماعة قد أصبح إحدى املمارسات 
املميِّزة للمجتمعات اإلس���المية؛ إذ لعب الوقف دور األسلوب 
املقاوم ملنع طغيان االس���تيالء الفردي على املمتلكات العامة، 
وحماية احلق اخلاص باللجوء إلى احلمايات العامة أو الدين.
وش���اع اللجوء إلى احلبس أو الوقف انطالقاً من العهد 
األموي؛ فأُنش���ئ لألحباس ديوان مستقل عن بقية الدواوين، 
وبلغ���ت ذروتها في العه���د العثماني؛ إذ ش���كلت في مجال 
األراضي الزراعية منتصف القرن التاس���ع عش���ر ما يعادل 
ثالثة أرب���اع أراضي تركيا، ونصف األراض���ي املزروعة في 
اجلزائر. إال أنه جرى حتطيم الوقف مباشرة من ِقَبل القوى 
التي اس���تعمرت هذه البلدان بعدد م���ن الذرائع، لتعبر عن 

مركزية أوروبية أساسها النزعة الفردية واستغالل املنطقة.
ومن الثوابت املطروحة أيض���اً: نزعة التنظيم واالنتظام 
في املجتمعات اإلسالمية؛ فثمرة هذه النزعة يلخصها مفهوم 
الوالية باحلقوق والواجبات الت���ي ميثلها، واملفاهيم املالزمة 
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لها كاخلالفة واإلمامة وما يعكس���ه كل ذلك من تنظيمات وبُنَى 
فكرية. فأس���اس الدولة تاريخياً في الغ���رب تطور من ال�ُملكية 
اإللهي���ة ثم املطلقة التي تعتبر الرعية عبي���داً، إلى فكر التعاقد 
االجتماعي كما عند جاك روس���و، أو إلى عالقات اجتماعية بني 

قوى متناقضة متحدة تقوم على رابطة اإلقليم واملواطنة. 
وقد جرت دراسة مفهوم الدولة بهذا املفهوم كأداة مفاهيمية 
ر ملصلح�ة رابط�ة  دون أن تغط���ي جتربة رابطة الدم التي لم تدمَّ
اإلقليم؛ حيث إن املفهوم الرئيس لإلنس���ان تنظمه أساساً روابط 
العقيدة أو ال���والء للجماعة )دينية أو قبلي���ة( بغضِّ النظر عن 
الث���روة واملوقع االجتماعي، ثم إن ه���ذه الرؤية كانت عاجزة عن 
إدراك وجود تنظيمات بجانب الدولة قد تتقدم عليها، كمؤسسات 

الوقف وحقوقها أو تنظيمات القبائل. 
أم���ا العوامل الرئيس���ة التي تدفع باجت�اه نزع���ة التنظي�م 
واالنتظام فهي ع�ديدة، منها: أن الطبيعة الص�حراوية وأوضاعها 
الصعب���ة تتطلب اللجوء إلى تنظيم دقيق بس���بب ضيق مجاالت 

العيش وضرورة التعاون لالشتراك في مصادر محدودة.
يؤكد املؤلف باملقابل، على ندرة الدراسات التي اعتبرت نزعة 
الش���رع والدين من أهم النزعات التي طبعت احلياة االجتماعية 
والعقلية واملس���لكية؛ ففي مجتمعات ما بني النهرين قبل اإلسالم 
- على س���بيل املثال - ند ِقدماً وتواصاًل في التاريخ التشريعي 
ماً على الصعيد العاملي: كشريعة  هو - بال شك - من أكثرها تقدُّ
عش���تار أو حمورابي؛ فاملنطقة كانت مهبط الديانات السماوية 
الثالث التي انتش���رت لتشمل قارات املعمورة دون استثناء، وهذه 
ليست مصادفة أو حقيقة عابرة. وارتباط الشرع الديني بالغيب 
والتجري���د ال يجعله غي���ر واقعي كما يقول أصح���اب النظرية 
الوضعية؛ بل أكثر علمية وعقالنية وواقعية وإنس���انية إذا متَّت 
مالحظة مواقع كلية وعامة وإنس���انية؛ فالنزعة الوضعية تنطلق 
من زمن فردي آني ومن العفوية والغريزة مباشرة، في حني تنطلق 
نزعة الشرع من زمن جماعي طويل ممتد ومن العقل واحلكمة.

ينتقل الكتاب بعد ذلك إلى بحث املتغيرات، فيجد أنها تتمثل 
في العوامل الت���ي تتكامل مع عوامل االس���تمرارية التي متثلها 
الثوابت، لتشكل: إما عناصر تأكيد وتعجيل لها أو عنصر عرقلة 
وص���دام، وهي التي تتولد من عم���ل الثوابت والرغبة في إعادة 
صياغتها أو بسبب ظهور حقائق جديدة تتأتَّى من عامل خارجي 
بأوس���ع معانيه، وهو ما قد يعي���د صياغة الثابت ويخل بالتوازن 

العام بينها ويعيد صياغة الوضع من جديد.

ويضرب مثاالً على ذلك بنزعة الشرع من حيث استناُدها إلى 
نة الشريفة، ولكنها أخذت تواكب  مصادر ثابتة كالقرآن الكرمي والسُّ
أيضاً التطور والتغيير من حيث املمارس����اُت واالجتهاداُت الشرعية 
التي فرضتها س����نن احلياة املتش����عبة املتجددة، أو ما تتعرض له 
نزعة رابطة الدم أحياناً من روابط حتاول اإلحاطة بها وإخفاءها: 

كرابطة القومية واألقاليم.
من وجه����ة نظرنا، ميك����ن اعتبار الكت���اب مح�اولة جادة 
لتأس���يس مدخل جديد لدراسة تاريخ البالد العربية واإلسالمية 
من ناحية االقتصاد السياس���ي؛ وذلك عبر محاولته دمج األبعاد 
الثقافية واحلضارية في حقل العلوم االقتصادية، وليس كما تسلكه 
اليوم بعض الدراسات واألبحاث أثناء دراستها لتاريخ املنطقة؛ إذ 
تنطلق من األفكار الليبرالية في تفسيرها لطبيعة عالقات اإلنتاج 
والتوزيع والتجارة؛ خاصة بعد فشل نظريتها عن )ن�ط اإلنت�اج 
اآلس����يوي( الت�ي أظه�رت - كم�ا يرى إدوارد س�عيد - ماركس 
بوصفه أستاذاً من أساتذة املستشرقني القدامى؛ وهو األمر الذي 
بدأ يتجلى في دراس���ات بعض الباحثني العرب ممن ينتمون إلى 
ما ميكن تس����ميته )الليب�رالية اجله�ادية(، وهم الذين يرون أن�ه 
ال ميكن فهم دور )مكة( التاريخي إال بوصفها تشبه إلى حد كبير 

هونغ كونغ.
كما أن الكتاب يحاول تصحيح مسار اجتاٍه آخر يدعو بعُض 
كتَّابه لتطبيق الرؤية اإلسالمية في مجال الدراسات االقتصادية. 
وال تعك���س هذه الدعوة )إرادة معرفة(، ب���ل )إرادة أيديولوجيا( 
تس���عى إلى تصفية حس���اباتها مع اآلخر )الغربي( دون توضيح 
ألسس وثوابت رؤيتها؛ لتس���اهم في خلق مناخ من )ِسْحر القول 
ة اآلن إلى تأسيسه  في االقتصاد اإلسالمي( الذي هو بحاجة ماسَّ
ملدرس���ة تساهم في متتني وتأصيل رؤاه االقتصادية انطالقاً من 
بُْعد إنس���اني؛ كون رسالة اإلس���الم في عمقها رسالة إنسانية، 
حتاول إنق���اذ ما ميكن إنق���اذه؛ وخاصة للواق���ع الذي متر به 
جامعاتنا العربية التي وصل بها حد التسطيح الفكري والسذاجة 

إلى حد اعتبار الزكاة مجرد ضريبة دخل.
ويبقى أن يجري تعميق هذه الدراس���ات ورفدها مبزيد من 
األبحاث التي تنهل من التاريخ اإلس���المي دون أْن حتاول تأطيره 
أو أدجلته، وأْن تراكم املعرفة التي أسس لها الكتاب ومؤلِّفه، وأن 
يجري دعمها من ِقبَل مؤسسات بحثية علمية تقارب املنهج الذي 

تبنَّاه الكتاب.
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االزدواج الفكري

عبد اللطيف بن بريك الثبييت
n m n m 1 5 @ g m a i l . c o m

] الباب المفتوح [

هن���اك أم���ور كثي���رة  ُيعتَب���ر التوس���ط فيها ضرب���ًا م�ن 
اخلي���ال؛ فمث���اًل ال ميكن الوق���وف على مس���افة واحدة بني 
اإلميان واإلحلاد، فال ميكنك أن تكون نصف مؤمن ونصف 
ملح���د، أو أن تك���ون صادق���ًا كاذب���ًا، أو تقي���ًا فاج���رًا. ه���ذه 

متناقضات تناقَض املوت واحلياة. 
وينع���دم الل���ون الرمادي ف���ي مثل هذه األم���ور: فإما أن 
تخت���ار األبي���ض فتك���ون رافضًا لألس���َود، أو األس���َود فتكون 

رافضًا لألبيض.
إن���ه َلَض���رب من العب���ث أن حتاول اجلمع ب���ني االثنني، 
متامًا كمن يستخدم القسمة ليحصل على ناجت الضرب، أو 

يعمل عمل أهل النار ويريد دخول اجلنة.
ال ميك���ن أن حتم���ل ال���والء ملبدأي���ن متضادي���ن فت���رة 

طويلة، وإذا حصل ذلك فأنت تخادع نفسك.
ال ميك���ن أن تك���ون مس���لمًا مب���ا تعني���ه كلم���ة مس���لم، 

وليبراليًا مبا تعنيه كلمة ليبرالي.
ال بد أنك تخادع في أحدهما؛ ألنهما ببساطة ال يجتمعان، 

واألس�وأ أن تكون مخادعًا في كليهما. 
إن اختي���ار مس����اٍر ب���ني املس���ارين ف���ي مث�ل ه���ذه األم�ور 
ال َيِقل س���وءًا عن اختيار املس���ار الس���يئ، بل قد يكون أسوأ؛ 

فاملنافقون - مثاًل - في الدرك األسفل من النار.
أحيانًا ال يكون لدى املرء تناقضات أو تضادات أساس���ية 

لكن يكون لديه َخْلٌط في ترتيب مبادئه؛ فيحدث خلل عند 
���ا - على س���بيل املث���ال - لديه عدة  التطبي���ق؛ ف���كل ف���رد منَّ

والءات: لدينه، ووطنه، وقبيلته، ونفسه... إلخ.
وإذا ل���م يك���ن لدي���ه ترتيب له���ذه ال���والءات، فإنه يكون 
ُعرض���ة لقرارات خاطئة، ولو كانت والءاته مرتبة َل�َما حدث 
لديه إشكال في التطبيق؛ فالوالء للدين - مثاًل - يجب أن 

م  ويكون حاكمًا على ما سواه.  يقدَّ
���ص من أي  ���ن امل���رء م���ن ترتيب مبادئ���ه والتخلُّ إذا متكَّ
ازدواج فيها، يكون قد خطا خطوة كبيرة في س���بيل حتقيق 
االنس���جام الفكري والنفس���ي لديه؛ والفرق شاسع بني بناء 
فكريٍّ منسجم، وآَخَر ما هو إال كومة من املبادئ والسياسات 
املتناقض���ة: األول ق���وي ميك���ن لصاحب���ه االعتم���اد علي���ه، 

واآلخُر ضعيف، وأي بناء عليه يعني ركامًا أكثر تعقيدًا.
وبقدر انسجام مبادئ املرء تكون راحته النفسية، وتكون 

قوة طرحه.
وبق���در قبوله باملتناقض���ات يكون اضطراره للتس���طيح 
ا يحم���ل أو يود أن يحمل من  رة عمَّ وتك���ون أعمال���ه غير معبِّ

قيم. 
���ب مبادئك، وتخلَّص م���ن أي ازدواج فيها،  ل���كل ذلك رتِّ
���ر أن أيَّ ازدواج في اجتاه الرؤيا يعني َحَواًل في النظر،  وتذكَّ

وأيَّ ازدواج في املبادئ يعني َحَواًل في التفكير. 
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لئن كان العالَّم���ة عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطني)1( )ت 
1282ه�( من علماء الدعوة السلفية )التي جددها الشيخ اإلمام 
محم���د بن عبد الوهاب(؛ إال أنه يُعدُّ أنوذجاً فّذاً في س���يرته 
�ب آنذاك  وقض�ائه وفقه�ه، وجه����وده العلمي�ة؛ فال غ�رو أن يلقَّ
ب� »مفتي الديار النجدية«؛ فكان في الفروع »إذا سئُل عن مسألة 
واضحة ال تخفى على أدن���ى َطلََبته تأنَّى في اجل�واب حتى يظ�ن 
حها،  اجلاه���ل أنه ال يعرفها، واحلال أنه يع���رف َمن نقلها، وَمن رجَّ
فها، ودليلَه���ا، وأما اطالعه على خ���الف األئمة األربعة  وَم���ن ضعَّ

وغيرهم من السلف والروايات واألقوال املذهبية فأمر عجيب«)2(.
فمن مزاياه أنه ألَّف رس���الة في جتويد القرآن، وهذا يندر عند 
علم���اء ند في ذلك الوقت، ثم إنه في أصول الدين صاحَب تقرير 
بديع، وردٍّ متني كما هو ظاه���ر في مؤلَّفاته وفتاويه. ومن ذلك: أن 
الذين يطلبون الش���فاعة من األموات، يقولون: إن النبي # أُعِطي 
الش���فاعة، ونحن نطلبه ممن أعطاه إليه. فأجاب العالَّمة أبو بطني 
عن هذه الشبهة قائاًل: »إطالق القول بأن الله ملَّك املؤمنني الشفاعة 
َفاَعُة َجِميًعا{ ]الزمر:  ِه الَشّ َلّ خطأٌ؛ بل الشفاعة كلها لله وحَده، }ُقل ِلّ
44[، وأثبت - سبحانه - الشفاعة بإذنه، وأخبر النبُي # أن األنبياء 
يش���فعون، والصاحلون يش���فعون، وعلى هذا فمن أَِذن الله له في 

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

))) انظر ترجمته في: السحب الوابلة البن حميد: )/6)6، وعلماء جند للبسام: )/5)).
))) السحب الوابلة: )/631.

الش���فاعة يصح أن يقال: إنه َملَك ما أُِذن ل���ه فيه، ال م�ا ل�م يؤذن 
له فيه؛ فه�و متليك معلَّ�ق عل���ى اإلذن والرضى ال متليك مطلَق... 
وس�يد الشفعاء - صل�وات الله وس�المه عليه - ال يشفع حتى يقال 

ع«)3(. له: ارفع رأسك، وقل يُْسَمع، واشفع تشفَّ
وملا احتج اخلصوم بحديث: »إن الشيطان يئس أن يعبده املصلُّون 
في جزيرة العرب« على عدم وقوع الشرك في جزيرة العرب. ردَّ أبو 
بطني هذا االستدالل فقال: »في احلديث نسبة اليأس إلى الشيطان 
ر أنه يئس من  مبني���اً للفاعل، لم يقل: )أُيِّس( بالبناء للمفعول، لو ُقدِّ
عب�ادته في أرض الع�رب إياس�اً مس�تمراً؛ فإنا ذلك من�ه وتخمني 
ال عن علم؛ ألنه ال يعلم الغيب، وهذا غيب ال يعلمه إال الله... كما أن 
وا بعد وفاة النبي #؛ فكثير منهم رجعوا إلى الكفر  أكثر العرب ارتدُّ
قوا مسيلمة في دعواه الكاذبة للنبوة، وَمن  وعبادة األوثان، وكثير صدَّ
أطاع الش���يطان في نوع من أنواع الكفر فقد عبده؛ ال تختص عبادة 
الشيطان بنوع من الشرك، كما أن املصطفى # أخبر أن هذه األمة 

تفعل كما فعلت األمم قبلها: اليهود والنصارى وفارس والروم«)4(.
ب  وم���ن تقريراته التي ت���دل على حتقيقه ورس���وخه، أن تعقَّ
صاحب تيس���ير العزيز احلميد - الشيخ س���ليمان بن عبد الله آل 
الش���يخ - في قوله: »إن الطاعة ملزوم���ة للعبادة«)5(؛ حيث قال أبو 

)3) تأسيس التقديس، ص )8.
))) مجموعة الرسائل واملسائل النجدية: )/)48 - 487 = باختصار، وانظر: )/178.

)5) تيسير العزيز احلميد، ص 656.

أبو بطين...
الفقه واالحتساب

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

] الورقة األخيرة [
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بطني: »قوله: ملزومة للعبادة... غير صحيح؛ فليس كل مطاع معبوداً 
كالنب���ي #، وأولي األمر«)1(. فهذا كالم نفيس دلَّت عليه النصوص 
الش���رعية؛ فالعبادة حق لله - تعال���ى - وحده، وأما جنس الطاعة 
فهي لله وُرُسله - عليهم السالم - كما أن العبادة غاية احلب وغاية 

الذل، بخالف الطاعة للملوك؛ فقد تكون خضوعاً ظاهراً فقط)2(.
وأما عن احتس���ابه فقد ظهر جلّياً في احتسابه السياسي َوْفَق 
تقريرات علمية ومواقف عملية، وملا ورد عليه هذا السؤال: »إن قال 
بعض اجلهال: من ش���رط اإلمام أن يكون قرشياً، ولم يقل عارضياً؛ 
عاها من ليس من أهلها، يعني ش���يخ اإلسالم  يش���ير إلى أنه قد ادَّ
محم���د بن عبد والوهاب - رحمه الله - وم���ن قام معه وبعده مبا 
دعا إليه، وأيضاً أن البغاة يحل دماؤهم دون أموالهم، وقد اس���تحل 

األموال والدماء من العلماء وغيرهم؛ فما اجلواب؟«.
فأجاب - رحم���ه الله -: »إذا قال بعض اجلهال ذلك، فقل له: 
ولم يقل: تركياً، فإذا زال األم���ر عن قريش؛ فلو رجع إلى االختيار 
لكان العرب أَْولَى به من الترك؛ ألنهم أفضل من الترك؛ ولهذا ليس 
التركي كفواً للعربية... وهذا الذي يعظمه الناس تركي ال قرش���ي، 
وه���م أخذوها بغياً على قريش، ومحمد ب���ن عبد الوهاب - رحمه 
ع���ى إمامة األمة؛ وإنا هو عالم ودعا إلى هدى وقاتل  الله - ما ادَّ
ب في حياته باإلمام، وال عب���د العزيز بن محمد بن  علي���ه، ولم يلقَّ
س���عود، ما كان أحد منهما يس���مى إماماً ف���ي حياته، وإنا حدث 
تس���مية من تولى إماماً بعد موتهما. وأيضاً فاأللقاب أمرها سهل، 
ي إماماً، وصاحب مسقط يسمى  وهذا من صار والياً في صنعاء سمِّ
إماماً، وقتال الش���يخ محمد بن عبد الوهاب َمْن قاتله ليس لكونهم 
بغ���اة، وإنا قاتلهم على ترك الش���رك وإزالة املنكرات وعلى إقامة 
الص���الة وإيتاء الزكاة، والذين قاتله���م الصديق والصحابة - رضي 
قوا بينهم وبني املرتدين في  الله عنهم - ألجل منع ال���زكاة، ولم يفرِّ

القتل وأخذ األموال...«)3(.
فيلحظ قوة حجة أبي بطني، ورس���وخ حتقيقه، ومراعاة الواقع 
واحلال، وعدم االش���تغال بالرس���وخ واأللقاب، والتفريق بني قتال 
البغاة، وقتال املمتنعني عن ش���رائع اإلسالم الظاهرة كما جاءت به 

األدلة الصحيحة.
وأما مواقفه العملية فقد كان - رحمه الله - حاضراً ومؤثراً في 

الواقع السياسي آنذاك، كما في هذه املوقفني اآلتيني:
أولهما: أن قوماً من أهل القصيم خرجوا على اإلمام فيصل بن 
تركي س����نة 5 12ه�، فق�امت وقع�ة »اليتيمة« بني الفريقني، وُهزم 
أهل القصيم، وُقت���ل منهم كثير، ثم إن أمير بريدة حضَّ الناس على 

))) ملخص من شرح التوحيد ألبي بطني )مخطوط في دار امللك عبد العزيز( ق 9)/أ.
))) انظر: السبعينية، ص 503، وجامع الرسائل البن تيمية: )/19).

)3) مجموعة الرسائل واملسائل: )/170.

القت���ال مرة أخرى، فجاءه العالَّمة أبو بطني - وكان قاضي القصيم 
- وقال له: »يا هذا! اتِق الله، واربأ بنفس���ك؛ فإن البلد ليس���ت لك 
وال بي���دك، وأمره���ا بيد أهلها، وليس لك فيه���ا أمر وال نهي، وهم 
يريدون إصالح أنفسهم مع اإلمام فيصل، فإن أردَت أن تكون كذلك 
فأفع���ل«)4(. فصدع أبو بطني باحلق، وحث عل���ى الصلح مع اإلمام 
فيصل ألج���ل االجتماع وحفظ الدماء، ثم إن الذين أش���علوا الفتنة 
واحل���رب ضد فيصل بن تركي، ندموا عل���ى ما صنعوا، وخافوا من 
سطوة اإلمام فيصل وبطشه، فطلبوا من العالَّمة أبي بطني أن يسعى 
ف���ي الصلح وإزالة غضب اإلمام، فركب أبو بطني إلى اإلمام فأكرمه 

وأجابه إلى ما طلب وعفا عنهم)5(.
ا عزموا على إخراج  وأم���ا املوقف الثاني: فإن أهل عني���زة لَ�مَّ
أميرهم جلوي بن تركي س���نة 1270ه� وحاصروه في قصره، فبادر 
الش���يخ أبو بطني فنص���ح أهل عنيزة بأن ال يُخِرج���وا جلوي بهذه 
الطريقة، وقال: »أنا كفيل لكم بأن أركب إلى اإلمام فيصل بن تركي 
وأطل���ب منه أن يعزل أخاه »جلوي«، وينص���ب بدله أميراً ترضونه« 
لكنه���م أصروا على إخراجه، فغضب الش���يخ أبو بطني، وخرج إلى 

بريدة) (.
فالش���يخ أبو بطني اتخذ مسلكاً وسطاً متوازناً )يتفق مع أصل 
االجتماع وقاعدة املصالح(؛ فنصح أهل عنيزة أن ال يُخِرجوا أميرهم 

بهذا األسلوب، ثم إنه وعدهم بأن يسعى إلى تنصيب أمير بدله.
وأخي���راً: فإن الناظر إلى س���يرة العالَّمة أب���ي بطني ونظرائه 
ر مقالًة جامعًة لإلمام الش���عبي؛ حيث يقول: »إنا كان يطلب  لََيتذكَّ
ه���ذا العلم من اجتمع في���ه العقل والنُُّس���ك«)7(. ولقد اجتمع ألبي 
بطني العقل والنُُّس���ك، ومع أنه أدرك نهاية الدولة السعودية األُولَى، 
واضطراباً في عهد الدولة الس���عودية الثانية إال أنه كان راس���خاً 
ق�اً في فتاويه ومواقفه؛ فقد حباه الله - تعالى -  داً، ثابتاً موفَّ مس���دِّ
عقاًل رشيداً ورأياً راجحاً، فولي القضاء في ند واحلجاز وُعمان، 
فأحسن القضاء بني اخلصوم، وأجاب عن مسائل مشكلة في الفقه 
واالعتقاد )كما هو مبس���وط في فتاويه( وشارك في معاجلة نوازل 
واقعة، كما س���بق القول. ث���م إنه صاحُب تعبُّد وَس���ْمت، وصدقة 
وإحسان؛ فقد كان »ساكناً وقوراً، دائم الصمت، قليل الكالم في كل 
د، مواظباً على درَسي وعٍظ بعد العصر  ش���يء كثير العبادة والتهجُّ

وبني العشائني في املسجد اجلامع«)8(.
وق���د ورد في األث���ر: »إن الله يحب البص���ر النافذ عند ورود 

الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات«.

))) انظر: عنوان املجد: )/67).
)5) انظر: عنوان املجد: )/68)، وعلماء جند للبسام: )/40).

)6) انظر: األحوال السياسية في القصيم للسلمان، ص191.
)7) السير للذهبي: )/307.

)8) السحب الوابلة البن حميد: )/631.
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