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إن كثي���راً ممن ال يعلمون ينفقون كثي���راً من األوقات واجلهد
واملال في التدبير لتحقيق مآربهم املنحرفة؛ وكأنهم ينس���ون إرادة
الله وتدبيره وسننه الغالبة! فتجد بعضهم يقطع األزمان والفيافي
أمر مما ح َّرمه الله  -تعالى  -وميس���كه بكلتا
والقفار في حتصيل ٍ
ً
يدي���ه ،ويعض عليه بنواج���ذه ظانا إحاطته ب���ه ومت ُّكنه منه ،وهو
ال ينظ���ر إلى فعل الله  -تعالى  -وق���دره؛ وكأنه هو املالك للكون
املسيطر عليه ،الذي ال يخرج عن حكمته وتدبيره شيء! وقد جرت
س���نة الله  -تعالى  -في أن���ه ال يؤاخذ املجرمني بأول جرمهم؛ بل
يفس���ح لهم ويؤجل عقابهم علَّهم يراجعون أنفس���هم ويعودون إلى
لكن منهم من ال يرعوي وال يعود للجادة ،بل يظل
مسلك الرش���دَّ ،
سادراً في غ ِّيه؛ فيمد الله له مداً حتى إذا أخذه لم يفلته.
ال ت���زال األحداث تتكـرر على مدار التـاريخ ،ويقـع الالحق
في ما وقع فيه الس���ابق؛ فكأنهم لم يسيروا في األرض ويعلموا
ما حاق مبن سبقهم ممن س���لك سبيلهم { َأ َفل َْم َي ِس ُيروا ِفي ا َأل ْر ِض
ين ِمن َق ْب ِلهِ ْم} [يوسف]١٠٩ :؛ فقد قضى
ف ََينظُ ُروا كَ ْي َف كَ انَ َعا ِق َب ُة ا َّل ِذ َ
الله وقضاؤه ال يرد ،وهو  -سبحانه  -يقدِّر من األمور وييسر من
قدره قبل خلق اخلالئق جميعها ،حتى
األس���باب ما به يتحقق ما َّ
عجب أشد العجب مما آلت إليه األمور
إن الناظر في ما يجري لَ َي َ
الت���ي كانت مباديها ال تؤدي إلى نهاياتها (في املنظور البش���ري
القاص���ر)؛ خاصة في ظل األوضاع الس���ائدة! من كان يظن أن
األنظمة القمعية التي تس���لطت على شعوبها وحكمتها باحلديد
والنار عقوداً طويلة ميكن أن تسقط وتتهاوى بهذه السهولة وتلك
السرعة؟ من كان يظن أن الزعيم املل َهم الذي يُت َغنَّى باسمه ويقال
في فعاله وسيرته األشعار :تضيق عليه األرض التي طاملا استعبد
أهله���ا مبا رحبت؛ حتى يصير كل هم���ه أن يخرج منها هارباً ال
يلوي على ش���يء؟ بل م���ن كان يظن أن م���ن أُوكِ ل إليه اعتقال
وس���جنُهم وتعذيبهم :ال متر األيام والليالي حتى يش���رب
الناس َ
من الكاس نفس���ه ويقاد إلى السجن ملوماً محسوراً ،بادية عليه
آثار املذلة واالنكسار؟ لكن املسلم املستيقن من عدل الله وحكمته
ال يس���تغرب هذا بل يعلم أن الله  -تعالى  -لم ُ
يك ليتركهم مبا
أفسدوا وطغوا في البالد والعباد حتى يذيقهم اخلزي في املوضع
الذي كانوا يتعززون فيه ،وحتى يعلموا أن الـ ُملْك لله يُعِ ز من يشاء
ويُذِ ل من يشاء وما ربك بظالم للعبيد ،حينها ينقلب املؤمن راضياً
{وال َّل ُه غَ ا ِل ٌب َعلَى َأ ْمرِ ِه َول َِك َّن َأكْ َث َر
سعيداً وهو يتلو قوله  -تعالى َ :-
اس ال َي ْعل َُمونَ } [يوسف.]٢١ :
ال َّن ِ

[ االفتتاحية ]

تحت راية الشريعة

احلم��د هلل رب العامل�ين ،والعاقبة للمتق�ين ،والصالة
والس�لام على خ��امت األنبي��اء وإم��ام املرس��لني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد:

أمة مس���لمة قامت على اإلس�ل�ام ،واجتمعت عليه ،ولن ترضى
عنه بدي ً
ال؛ ألنه هو األس���اس الذي يش ِّكل هويتها وذاتها ويع ِّرفها

بنفسها وباآلخرين ،ومهما ابتعد الناس عن ذلك (أو أُبعدوا) فإن

حني نتجاوز مرحلة االس���تعمار التي سيطرت فيها القوى

هذه العودة ضرورية ولن يس���تطيع أحد أن يقف في وجهها مهما
ور
ح���اك لها من مكر ك َّبار وجمع لها من قوى { ُيرِ ُيدونَ َأن ُيطْ ِف ُئوا ُن َ

اإلسالمي ال تتغ َّير بس���بب اختالف الزمان أو املكان أو طبيعة

مع اجلماعات واحلركات التي تتبنى اخليار اإلسالمي .ولم تفلح

اإلمبريالي���ة الغربية على مصالح األمة اإلس�ل�امية وأنظمتها،
ونعود بذاكرتنا إل���ى قرون متتالية من تاريخ املس���لمني ،فإننا
س���نجد أن ثَ َّم حقيق ًة موضوعي ًة ثابت ًة كانت حاضر ًة في التاريخ
النظ���ام ،هذه احلقيق���ة :هي أن احلكم والنظ���ام في أي دولة

إسالمية قامت كان إلى (الش���ريعة اإلسالمية) ولم يُع َرف في
التاريخ اإلس�ل�امي حتاكماً إلى أي نظ���ام أو قانون آخر ،وعلى

الرغم من وجود مظالم كثيرة ،وحكومات جائرة ،وأنظمة باغية

في التاريخ إال أنه لم يحصل أن وجد الناس أنفسهم يتحاكمون
قسراً إلى غير كتاب الله وسنَّة رسوله .#
لذلك فإن ع ��ودة احلكم بالش ��ريعة أم ��ر ضروري ومس ��تقبل

حتم ��ي ال مناص عنه ألمة محم ��د #؛ ألنه ميثل دينها وتاريخها

العميق الضارب في جذره���ا الذي قامت به وخرجت منه؛ فهي
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يفسر
ور ُه} [التوبة ،]٣٢ :وهذا ما ِّ
ال َّل��� ِه ِب َأ ْف َو ِاههِ ْم َو َي ْأ َبى ال َّل ُه إ َّال َأن ُي ِت َّم ُن َ
َ
ووقوف أكثرهم
ني املسلمني في ك ِّل مكان إلى احلكم بالشريعة،
حن َ
عقود التغري���ب والتهميش والقمع في زعزعة الوالء لإلس�ل�ام

واالنتماء إليه في الضمير اجلمعي للمجتمعات املسلمة.
إن ذلك أمر يدركه أعداء اإلس�ل�ام جي���داً؛ فوجود حركة
أو جماع���ة ترفع الراية اإلس�ل�امية يُ َعد أم���راً مخيفاً ومقلقاً؛

يثير كوامن االس���تخبارات والدراس���ات الغربية ملعرفة كيفية
مواجهتها وإخراجها عن املش���هد العام ،ومهما بذلت احلركات

وقدمت من تن���ازالت أو اقتربت من
اإلس�ل�امية من تطمينات َّ
املنظومة ال َعلمانية ،فإنها ستبقى حالة استثنائية تخافها النظم

الديكتاتورية وتخ ِّوف بها َم ْن وراءها مِ ن قوى (غربية وشرقية).

حقيق���ي حلفظ حقوق الناس وحرياته���م وقيمهم و َمنْع أي تعدٍّ
على أموالهم وأعراضهم ودمائهم ،كما أ َّنه ضمان إلقامة النظام

الشوري العادل القائم على الرحمة واإلميان ،املؤ ِّدي إلى النهضة
وحتقيق القوة واإلنتاج ،وإعادة احلضارة إلى املس���لمني بعد أن
ُغ ِصبوها قروناً.
وهذا ما مييز (التجمعات اإلس�ل�امية) في أي مكان؛ أنها

تسعى إلعادة املجتمعات املسلمة إلى وضعها الطبيعي؛ أي عودة
اإلسالم ُس���لطة ُعل َيا ال يعلوه شيء؛ فهو سبب وجودهم وسبب

التفاف الناس حولهم ،وهو ما يجعل س���عيهم وجهدهم مشكوراً

مهما اختلفت اجتهاداتهم؛ ألن من كان س���اعياً إلعادة الشريعة
وصيانته���ا فهو محمود وعلى أجر عظيم ولن يجزيه حق جزائه

إال الله.

لكن

تغير ملفت طرأ على بعض الرؤى اإلس�ل�امية
َث َّم ُّ

بد من اإلشارة إليه بكل صراحة؛
في اإلصالح ال َّ

حيث إن بعض احلركات اإلسالمية في مبتدأ وجودها حني أرادت
املشاركة في النظم املعاصرة كانت تقرر بوضوح أن هدفها األول

إنه شعور عميق بأن الشعوب املسلمة متيل بفطرتها إلى أي

هو (الش���ريعة) ،وأنها تشارك في النظام الذي ال يحكم مبا أنزل

أو اإلعالمية أو س���حبت عنهم األضواء واملناصب فإن دورهم
سيبقى واسعاً وعميقاً.

إمنا هو (وسيلة) لغاية الش���ريعة ،وكانوا يص ِّرحون بوضوح على

راية ترفع اإلسالم ،ومهما ضعفت قدراتهم السياسية أو املالية

إن الرجوع إلى اإلس�ل�ام واحلكم بالش���ريعة هو من أعظم

{و َما كَ انَ
احلقوق التي يطلبها املس���لم؛ ألن ه���ذا الز ٌم إلميانهَ :
ِل ُـم ْؤ ِم ٍن َوال ُم ْؤ ِم َنةٍ إذَا َق َضى ال َّل ُه َو َر ُس���و ُل ُه َأ ْمر ًا َأن َي ُك���ونَ َل ُه ُم ال ِ
ْـخ َي َر ُة ِم ْن
���م} [األحزاب ،]٣٦ :وه���و قول كل مؤمن :مَّ َ
{إن���ا كَ انَ َق ْولَ
َأ ْمرِ ِه ْ

���م َب ْي َن ُه ْم َأن َيقُولُوا َس ِ
���م ْع َنا
ال ُْـم ْؤ ِم ِن َ
�ي�ن إذَا ُد ُع���وا إلَى ال َّل ِه َو َر ُس���و ِل ِه ِل َي ْح ُك َ
َو َأطَ ْع َنا} [النور ،]٥١ :لكن ثَ َّم عوامل وقوى كثيرة ما تزال تس���عى

بك ِّل ما أوتيت من ق َّوة للحيلولة دون حصول املجتمعات املسلمة
على حقها في التحاكم إلى دينها الذي يش���كل هويتها؛ فالقوى

الله من قبيل (الضرورة) ،وأن دخوله���ا في اللعبة الدميقراطية

أن ما يحص���ل ليس هو مرادهم بل هو منك���ر دخلوا فيه ألجل

إصالحه (أو اإلصالح من خالله قدر املستطاع) ،هذه رؤية كانت
واضحة جداً لدى كافة القوى اإلس�ل�امية التي ش���اركت في أي
نظام دميقراطي ،وما تزال الدراسات والبحوث شاهدة عليه.

لكن الذي حصل بعد هذا :أنه أصبح كثير من العاملني في

احلقل اإلس�ل�امي يتحدثون عن الدميقراطية بوضعها احلالي

على أنها وس���يلة شرعية إس�ل�امية صافية ،وأن املشاركة فيها
أم ٌر مشروع ال غبار عليه ،وأن اإلسـالم يكفـل احلريات للجميع
أ ّي���اً ما كانت توجهاتهم وعلى أي رأي يقولون؛ ما دام لم يحصل
منهم أي اعتداء .متاماً كالرؤية الليبرالية ال َعلمانية في املوضوع؛

الغربي���ة متحالفة مع النظ���م ال َعلمانية ومع وس���ائل التضليل
اإلعالمي .وتيارات العلمنة والفس���اد الفكري والس���لوكي كلُّها

فأصبح م���ا كان (ضرورة) باألمس هو األص���ل اآلن ،وما كان

كيف ال؟ واحلكم بالشريعة ال يعني االشتغال بشؤون عباد َّية

مخيف في املنهج اإلصالحي لبعض احلركات اإلسالمية ،التي

على إش���اعة ذلك احلانقون من خصوم اإلس�ل�ام ،بل الشريعة

إلى احلكم باإلسالم بدعوى احلاجة والضرورة ثم حتولت النظرة

تقف دون حصول هذا احلقِّ الطبيعي البدهي ألهل اإلسالم.

مع َّينة ،أو هو مقتصر على جانب احلدود والعقوبات كما يحرص
نظام شمولي يحقق لإلنسان سعادة الدنيا واآلخرة ،ويحفظ حق

الفرد واملجتمع ،ويقيم بناء اإلنس���ان والدولة؛ فهو أكبر ضمان

وسيلة ألجل الشريعة أصبح هو الشريعة بذاته؛ فهو إذن انقالب
دخلت في املجالس البرملانية واملشاركة السياسية ألجل الوصول

لديها بعد سنوات لتكون املشاركة ذاتها من صميم اإلسالم ومن
لب احلقوق التي تكفلها الشريعة؟
ِّ
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املكون األساس ��ي
إن احلك ��م باإلس�ل�ام وتطبي ��ق أحكامه ه ��و ِّ
لقي ��ام احلركات اإلس�ل�امية ،وح�ي�ن تتنازل عنه بع ��ض احلركات
مبرر الوجود ،وتس ��حب عن
 -حت ��ت أي مس ��وغ كان  -فإنه ��ا تفقد ِّ

نفسها مقِّ وم البقاء؛ فإذا كانت احلركات اإلسالمية تسعى فقط
للحريات واحلقوق والدميقراطية واملساواة والعدالة (مبفاهيمها

السائدة) فهذه دعوى تتفق وجمي َع التيارات ال َعلمانية والليبرالية

والقومية عليها؛ فما الذي مي ِّيز احلركة اإلس�ل�امية إذن؟ وملاذا
يطلَق عليها وصف اإلسالمية من دون بقية احلركات؟

َ
َّ
حفظ حقوق الناس وإقام��� َة العدل ورف َع الظلم
ش���ك أن
ال

قائم
حكم
ٍّ
شوري ٍ
وحتقيق املس���اواة والعادلة بني الناس ،وإقامة ٍ
عل���ى الرحمة والع���دل من أعظم مطالب اإلس�ل�ام وعلى رأس
أولويات الشريعة اإلسالمية ،ويجب أن يكون حاضراً في أدبيات

لك���ن هذا يجب أن يكون
جميع العاملني والدعاة إلى اإلس�ل�ام،
َّ
ضمن منظومة احلكم باإلسالم وليس خارجاً عنها ،وحتت إطار
الش���ريعة ال أن تكون الش���ريعة داخلة في إطاره ،وحني يقتصر

اإلنسان في دعوته على هذه احلقوق الدنيوية فقط ،فإنه ال يكون
محققاً ملا يريده اإلس�ل�ام؛ ألن هذه احلقوق يتفق اجلميع عليها؛
فأي ش���يء يتم َّيز به اإلس�ل�ام؟ فاالكتفاء ببعض أحكام اإلسالم
التي يتفق عليها اجلميع ال يكون فيه حتقيق اإلسالم وال يكون ثَ َّم
متيز للحركة اإلسالمية.

ونتفه ��م جيد ًا ما يقول ��ه كثيرون م ��ن أن تطبيق
إنن ��ا ن ��درك
َّ
الش ��ريعة ال ميك ��ن حتقيق ��ه ف ��ي املرحل ��ة الراهن ��ةَ ،
وث � َّ�م عوائق
وأن وج ��ود حري ��ات حقيقي ��ة ونظ ��ام
كثي ��رة تق ��ف ف ��ي وجه ��هَّ ،
قوي كفيل بأن يوصولنا إلى حكم اإلسالم.
دميقراطي ٍّ

فاخللل

بح ��ث ل ��ه
هن ��ا أن م ��ا كان (ض ��رورة) ص ��ار ُي َ
عم ��ا يجعله ه ��و (األصل) ،وم ��ا كان مرحلة
َّ

حلاجة ولوضع معينَّ صار هو (الغاية) التي ال يجوز الوصول إلى
الشريعة إال من خاللها.

حتى صار بعض اإلسالميني يتباهى بتقرير أن احلرية قبل

الشريعة؛ فبعد أعوام طويلة من النضال والتضحيات في سبيل
الش���ريعة صارت هذه الش���ريعة ما هي إال درجة تالية للحرية
الليبرالية؛ فأوالً احلرية ثم تأتي الشريعة بعدها.

وإذا كان األم���ر متعلقاً بض���رورة أو مرحلة ،فإن احلرية لن
تكون أوالً قبل الشريعة ،بل ستكون الشريعة هي املقصود واحلرية
وسيلة لها ،ورمبا يظن بعض الناس أن الفرق هنا يسير وقد يكون
لفظي���اً  ،وليس األمر كذلك ،بل الف���رق عميق جداً وخطر على

مفاهيم الن���اس؛ ألنك حني تقرر أن احلري���ة أوالً ،فمعنى ذلك
أن ه���ذه احلرية  -مبفهومها الليبرالي ال َعلماني  -س���ابقة على
الشريعة وأصل لها ،وهي التي جتعل الشريعة مشروعة وبإمكانها
أن تزيلها كما أتت بها ،وهذا خطأ بارز ال يتجرأ عليه آحاد الناس

بينما يقرره بكل وضوح بعض املنتسبني للدعوة اإلسالمية!

وإذا كان���ت احلرية مما كفلته الش���ريعة؛ فكيف تكون قبل

الش���ريعة؟ هذا إقرار ضمني بأن احلريات ليس���ت متوافقة مع

اإلس�ل�ام ،بل هي مخالفة للش���ريعة منابِذة له���ا؛ فكيف يقال:

إن احلريات مما كفلته الش���ريعة ،ثم يقال بعدها :إن احلريات
سابقة على حتكيم الشريعة؟ هاتان نتيجتان متناقضتان وتربكان

الوعي املسلم :فإما أن تكون احلرية شرعية ومما كفله اإلسالم
فتطبيقه داخل في تطبيق اإلس�ل�ام إذن وال يص ُّح أن يقال :إنها

واحلقيقة أن اإلش���كال ليس في أن تتبنى بعض احلركات

سابقة عليه ،وإما أن تكون سابقة عليه ،وبنا ًء على ذلك يجب أن
يرفع اإلس�ل�اميون صوتهم عالياً بحقيقة هذه احلريات املخالفة

احلريات كمرحلة من مراحل عملها اإلصالحي ،فليست املشكلة
ٍّ
ولكل أن يقدِّ ر
هن���ا ،فهذه قضية عني تختلف فيها االجتهادات،

ث َّم ملاذا جنعل احلرية قبل الش���ريعة؟ أما جند في اإلسالم

اإلس�ل�امية املش���اركة في مجلس برملاني معينَّ أو توافق على

املوقف الصحيح من مشاركته أو عدم مشاركته ،وهي في النهاية

محكومة بقاعدة املوازنة بني املصالح واملفاسد.

لكن اإلش���كالية احلقيقي���ة تكمن في أن بع���ض املفكرين

اإلس�ل�اميني بدؤوا يتبن���ون املفاهيم ال َعلماني���ة كما هي ،ليس
بسبب مرحلة معينة أو ضرورة ما ،بل أخذوا يعتنقوها على أنها
حق شرعي أصيل ،فأصبحت مفاهيم احلريات املطلَقَة واحلكم
للشعب ومساواة املسلم بغيره تُق َّرر على أنها شرعية ثابتة جاءت

الشريعة اإلسالمية بها وتُكتَب فيها املؤلفات والدراسات.
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للشريعة ،وأن يبينوا ذلك للناس.

وأصوله ومقاصده رؤية واضحة ومحررة نقدِّمها حول احلريات؟
فبدالً م���ن تبنِّي املفاهي���م الغربية ومحاول���ة ضغطها ومتلُّص
الدالئل ألجلها ،ملاذا ال تكون دعوتنا إلى الش���ريعة وهي الكفيلة

بحفظ حقوق الناس وحرياتهم الدينية والدنيوية على أكمل وجه؛
فلها ق َّوة النظام ،ولها ق َّوة الضمير؟ ويقال مثل ذلك في أي راية
أخرى تتبنى العدالة أو املساواة فبدالً من االندفاع خلفها بدعوى

أنها ال تنافي اإلس�ل�ام ،ملاذا ال جنتمع على اإلسالم نفسه ومن
خالله تتحقَّق ك ُّل هذه القيم واملبادئ.
وإذا كان األم���ر متعلق���اً مبرحل���ة َّما فبإم���كان إخوتنا أن

التدرج في حتكيم
يك ِّونوا في الوعي املس���لم مفهوم (
ُّ

الش ��ريعة)؛ فهو يجعل الشريعة قِ بلَة لنا نسير إليها،
وك ُّل مرحلة نعبرها فه���ي مرحلة في الطريق تنتهي
حال وصولنا إل���ى تلك الغاية الت���ي نريد ،بخالف

صنيعنا حني نقول :احلرية قبل الش���ريعة؛ فإنك في
احلقيقة لن تصل إلى الشريعة بتاتاً؛ بل ستقف عند

عتبة احلرية وس���تكون هي احلاكمة على الش���ريعة
املفصلة ألحكامها ،ومن العس���ير جداً على من يق ِّرر
ِّ
احلريات مبفهومها الغربي حتى تكون ضم َن أولوياته

وأس���اس أدبياته أن يعود بعد ه���ذا ليق ِّرر األحكام
الش���رعية بصفاء م���ن دون أن يضغط على األحكام

التي ال تستقيم مع احلريات املعاصرة.

ث َّم إن كان حتكيم الشريعة غير ممكن واقعياً في

كثير من املجتمعات ،فهو ممكن على مس ��توى الوعي

واملفاهي ��م عند الناس ،فال أحد يحول دون أن يقدِّم

املفكرون والعلماء واملخلصون رؤيتهم ألهمية حتكيم

يبصروا الناس بحقوقهم وحرياتهم التي
الشريعة وأن ِّ
تكفلها الشريعة وما تتميز به الشريعة في هذا املجال،

وأن يرس���خوا في وعيهم أهمية مطالبتهم وتأكيدهم

على حكم الشريعة؛ فهذا مجال متاح وممكن؛ فلماذا
يغيب دوره عند كثير من اإلسالميني؟ ومما يؤسف له

الفجة في
أن الليبراليني والعلمانيني يق ّدمون رؤاهم
َّ
مصادمة الش���ريعة ومخالفة قطعياتها مع معرفتهم
أنها ليس���ت ممكنة في الواقع وال عند الناس لكنهم

يدركون أن وعي الناس ميكن أن يتغير مع الزمن.

إن اإلشكالية التي نراها بوضوح اآلن أن املفاهيم

الصحيحة للش���ريعة بدأت في التشويش لدى كثير

من الناس في مجتمعاتنا املسلمة ،وأصبح بعض ر َّواد

اخلطاب اإلس�ل�امي يقدِّم جلمهوره مفهوم الشريعة
بحسب ما هو ممكن له سياسياً وليس بحسب حقيقة
الشريعة في األمر نفسه ،وهذا حت ُّول خطر سيؤدي
إل���ى تغييب كثير من الناس عن حقيقة دينهم وحلول
مفاهي���م باطلة مح���ل املفهوم الش���رعي الصحيح،

وحينها سيكون دور اإلصالح أصعب مبراحل كثيرة؛

ف���إذا كان اإلس�ل�اميون قد ش���اركوا ألجل إصالح
السياس���ة في مرحلة سابقة حتى تكون على َوفْق ما

يريد الناس ،فإنهم في املرحلة القادمة س���يحتاجون

إن ��ه م ��ن امله ��م ج ��د ًا أن يحص ��ل الفص ��ل ب�ي�ن (الض ��رورة) و
(األص ��ل) ،وأن يع ��ي اإلس�ل�اميون أن دوره ��م احلقيق ��ي هو في
قي ��ادة املجتمعات املس ��لمة نح ��و التحكيم احلقيقي لإلس�ل�ام؛
كم ��ا يريده الل ��ه ويريده النبي  ،#وأن يس ��تفيدوا م ��ن الواقع
ألج ��ل الوصول إل ��ى هذه النتيجة وأن يهيئوا األس ��باب لذلك،

وال يج ��وز أن يك ��ون دوره ��م ش ��رعنة م ��ا ه ��و موج ��ود ،واحلكم
بإع ��دام ِّ
كل مفه ��وم ال ميكن أن يطبق ��وه ،بل لهم اجتهادهم في

املجال السياس���ي ،وعليهم أن يبذلوا إصالحاً آخر في تصحيح
مفاهيم الناس أو على األقل أن ال يفتحوا خصومة مع من يفعل
هذا؛ ألن إصـالح وعي النـاس هو الكفيـل بأن يطالبـوا في ما
ضد أي تيـار يرفضـه ،وهو ما
بعد بحكم الش���ريعة وأن يقفوا َّ
يحقق العودة إلى حكم الشريعة.
وحني يقال هنا بأن الناس ال يريدون تطبيق الش���ريعة اآلن
وغير مهيئني له وأن الدع���وة املقبولة هي الدعوات التي يتفق
اجلمي���ع عليها ،فهذا ف���ي احلقيقة مما يزي���د أهمية العناية
بالش���ريعة ويعلي من ضرورتها في املرحل���ة احلالية؛ ضرورة
أن يعتن���ي الدع���اة واملصلحون بإصالح دين الناس وس���لوكهم
ومفاهيمهم ،وبتعظيمهم لله ولرس���وله  ،#وبإصالح عباداتهم
ومعامالته���م وأخالقهم لتكون على ما يريده اإلس�ل�ام منهم؛
ومتسكاًَ بتحكيم الشريعة؛ فهذه حالة
أشد مطالب ًة
حتى يكونوا َّ
ُّ
تستدعي مزيد عناية بأمر الشريعة ال إعالن التخلِّي عنها إلى
مرحلة قادمة وغيب مستقبل ،وتل ُّح على ضرورة العناية بتقرير
وتوضيح املفاهيم الش���رعية الصحيحة؛ حتى ترسخ في وعيهم
وضمائرهم ،وأي محاولة أو س���عي لتأويل األحكام الش���رعية
وتغيير الصورة الصحيحة للش���ريعة فما هي إال عامل إضعاف
إلعادة املجتمعات املس���لمة إلى حكم الش���ريعة ونظام اإلسالم
يجب الوق���وف في وجهه ب���كل قوة وعزة؛ فاملطلوب الس���ير
باملجتمعـات نحو الشـريعة وليـس توجيـه الشريعة لتسير نحو
ما عليه املجتمعات املعاصرة.
إنها دعوة ألنفس���نا وإخوتنا وجلميع املسلمني بأن يطالبوا
بعودة نظام اإلس�ل�ام في ك ِّل أحكامه وتش���ريعاته ،وهي دعوة
إمياني���ة جند في نفوس���نا ض���رورة لها؛ أل َّنه���ا الز ُم اإلميان
وثمرته؛ فمقصودها حتقيق مراد الله والس���عي ملرضاته ،وهي
واجبة على اجلميع ،وليس���ت هي راي���ة حزبية لتجميع الناس
على أهداف ومقاصد ض ِّيقة ،وليس���ت شعاراً سياسياً لتحقيق
أهداف ش���خصية عاجلة ،أو ألجل جتميع األنصار ،أو للتلويح
بها تخويفاً ألمم الشرق والغرب.

إلصالح مفاهيم الناس وهي مرحلة أصعب وأعقد.
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[ الشريعة والعقيدة] ]

التوظيف الحداثي
الع َمرية
لالجتهادات ُ
(قراءة نقدية)

س���ل���ط���ان ال��ع��م��ي��ري

يتميز الفكر اإلسالمي بكونه فكراً دينياً بامتياز ،ويتصف

بتج��� ُّذر البع���د الديني فيه إلى األعم���اق؛ ونتيجة لذلك فإن
األف���كار ال جتد لها موطئاً وال تس���تطيع أن تنمو وتعيش إال

إذا وجدت لها مأخذاً دينياً تركن إليه ،وهذا ما يفس���ر بعض

التناف���س احملموم ب�ي�ن أكثر التي���ارات املتصارعة في الفكر
اإلسالمي في محاولة تأس���يس البعد الديني والتاريخي لها

بشتى السبل.

وقد أدرك اخلط���اب احلداثي بعد جت���ارب طويلة هذه

اخلطاب  -رضي الله عنه  -مما اتصف بالعمق في االستدالل

واخلفاء في املأخذ والتعام���ل البعيد عن مجرد االعتماد على

ظاهر اللفظ؛ وذلك حني اس���تجدت ف���ي عصره قضايا راعى
فيه���ا هو وم���ن معه من الصحاب���ة اختالف األوق���ات وتن ُّوع

األحوال ،وهو ما أدى بهم إلى تغليب اجتهاد على اجتهاد ،كمثل
إيقاف عمر لنصاب املؤ َّلفة قلوبهم ،وعدم تطبيقه حلد السرقة

في عام الرمادة ،وعدم تقسميه األرض املفتوحة على الغامنني،
وزيادته في حد ش���رب اخلمر ،وقتله التسعة بالواحد ،وغيرها

احلقيقة ،وتيقن ب���أن األفكار التي يدعوا إليها لن جتد قبوالً

من االجتهادات الفقهية.

لها البعد الديني واالمتداد التاريخي في الفكر اإلسالمي.
وبذل ألجل ذلك جهوداً كبيرة في س���بيل الظفر مبا ميكن

االجتهادات ،وس���لط األضواء عليها ،وص َّوره���ا على أن عمر بن
ص من س���لطة النص وألغى ما
اخلط���اب  -رضي الله عنه  -تخلَّ َ

ولن تظفر بأرضية تترعرع فيها إال إذا استندت إلى فكرة متثل

أن يحقق له تلك الرغبة ويك ِّون أساساً دينياً وتاريخياً ألفكاره.
ومن األح���داث التاريخية التي ظفر بها اخلطاب احلداثي
وغدا يلوح بها كثيراً :بع���ض االجتهادات الصادرة من عمر بن
8
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فب���ادر اخلِ ط���اب احلداثي إل���ى االعتماد عل���ى بعض تلك

دل عليه من الفرائض وما تضمنه من األحكام ،وغ َّير شعائر ثابتة

في اإلسالم ألجل املصلحة ،وألجل تط ُّور السياق التاريخي ،وأكد
مقدمة عنده في بناء األحكام الش���رعية وفي
للقراء أن املصلحة َّ

فهم النص���وص الدينية والتعامل معها ،وأنه���ا هي املبدأ الوحيد

وتوصل
وأنه يتطور بتطوره ،ويتكيف على حس���ب مالبساته،
َّ

ونف���ذ بذلك إل���ى تأكيد الفكرة اجلوهرية في املش���روع

عبر تك ُّيفه معه وحتوله إلى بُ ْعد من أبعاده ،وتخليه عن املنطقة

التي حتاكم إليه.

احلداثي ،وإلى ش���رعنة الهدف النهائي له ،وهو االنتهاء إلى

القول بتاريخية الش���ريعة اإلسالمية ونس���بية األحكام التي
جاءت به���ا ،فإن هذه الفكرة تُ َعد قطب الرحى وحجر الزاوية
لديه���م((( ،وبنا ًء عليها وانطالقاً منه���ا رام اخلطاب احلداثي

أن يتخلص من سلطة النص الش���رعي وأن يتجاوز محدداته
ومضامين���ه األصلية وينتقل إلى مضام�ي�ن أخرى تتوافق مع

السياق التاريخي كما يقول.

وممن ف َّعل االجتهادات ال ُع َمرِ ية بشكل مكثف :نصر حامد

أبو زي���د؛ فإنه برر مواقفه التي توصل فيه���ا إلى أن العقائد

الدينية مرتهنة بالواقع ،تتغير بتغيره ،وتتبدل بتبدله ،باالعتماد

على بعض اجتهادات عمر بن اخلطاب  -رضي الله عنه  -حيث
نص املؤ َّلفة
يقول( :ونرجع إلى مواق���ف عمر بن اخلطاب من ِّ
قلوبهم؛ فلو تعامل مع النص تعام ً
ال حرفياً ولو لم يس���تطع أن
يضعه في سياقه ملا اس���تطاع أن يكشف علَّته التي إذا انتفت

إلى آلية تتلخص (في ضرورة امتثال الدين للوس���ط اجلديد
التي نش���أ النص فيها) ،وبنا ًء على ذل���ك يكون النص الديني
تابعاً للواقع وسائراً خلفه ،واستشهد على شرعية هذه النظرية

مبا (أحدثه عمر بن اخلطاب من ترس���يخ للحركة االجتهادية
والتأويلية املستنيرة حيال النص القرآني واحلديثي)((( ،ثم م َّثل
مبوقف عمر من املؤ َّلفة قلوبهم وموقفه من حد الس���رقة عام

الرمادة.

وتوصل محمد س���عيد العش���ماوي إلى أن نس���خ وإلغاء
األحكام الشرعية ليس خاصاً بالش���ريعة ،بل هو موكول إلى

األمة؛ ألن األحكام املقررة في الش���ريعة ليست مطلقة – كما

يقول – وإمنا هي نس���بية مؤقتة خاضع���ة للظروف الزمانية

واملكاني���ة؛ ولهذا فقد نس���خ عمر بن اخلط���اب  -رضي الله
عنه  -حكم املؤ َّلفة قلوبهم ،وأوقف توزيع األرض املفتوحة على

الغامنني(((.

وممن استند إلى االجتهادات ال ُع َمرِ ية في تقدمي املصلحة

انتفى احلكم ،والذي هو هنا إعطاء املؤ َّلفة قلوبهم نصيبهم من
الصدقات مقرراً لهم بالنص؛ إذن عمر بن اخلطاب لم يتعامل

عابد اجلاب���ري؛ فقد أكد على أن الفكر اإلس�ل�امي املنادي

ولـما ح���اول التوصل إلى إبطال قاع���دة (العبرة بعموم
َّ

اخلالفات املذهبية ،وقرر (أن املرجعية األصل الس���ابقة على

الش���رعية مرت َهنة بالسياق االجتماعي الذي جاءت فيه وليس

عمل الصحابة على عهد اخللفاء الراش���دين)  ،ثم شرع في

مع النص كسلطة دائمة عندما وضعه في سياقه)(((.

اللف���ظ ال بخصوص الس���بب) ،ورام البلوغ إل���ى أن األحكام
لها استقالل عنه ،أخذ يس���تحضر موقف عمر  -رضي الله
عنه  -من املؤ َّلفة قلوبهم ،وجعله مستنداً تاريخاً له(((.
وانتهى في نهاية املطاف إلى أن عمر بن اخلطاب  -رضي
الله عنه  -لم يكن خاضعاً لسلطة النص ،وال متبعاً ملضامينه،
وإمن���ا كان يتعامل مع���ه تعام ً
ال مقاصدياً؛ بحي���ث إنه يلغي
األح���كام التي ال تتوافق مع احلالة االجتماعية ويوقف احلكم

عل���ى النص الديني وحتكيمها عليه ف���ي كل األحوال :محمد
بتطبيق الش���ريعة يحتاج إل���ى بناء مرجعي���ة صلبة تتجاوز
كل املرجعيات في التجربة التاريخية العربية اإلس�ل�امية هي
(((

بيان املبدأ الوحيد املعت َمد عندهم ،وانتهى إلى أنه (املصلحة)

مقدمة عندهم على كل شيء حتى على النص
فقط ،وقرر أنها َّ

القطعي؛ حيث يقول( :املبدأ الوحيد الذي كانوا يراعونه دوماً
هو املصلحـة وال ش���ـيء غيـرها ،وهك���ذا فكثيراً ما جندهم

يتصرفون بحس���ب ما متليه املصلحة ،صارف�ي�ن النظر عن
النص حت���ى ولو كان صريح���اً قطعي���اً؛ إذا كانت الظروف

الشرعي الذي يرى أنه جاء لتحقيق مصلحة محددة ،ولو كان
النص قطيعاً وظاهراً في الداللة عليه.

ودع���ا اجلابري إلى ض���رورة جتديد القواع���د األصولية

الديني يعيش حالة جدلية مع الواقع االجتماعي واالقتصادي،

وتوصل إلى أنه ال بد من
اجتماعي���ة خاصة بالعصور املتقدمة،
َّ

وكذل���ك احلال عند طيب تيزين���ي؛ فإنه يعتقد أن النص

((( انظر :إسالم املجديدين ،محمد حمزة (.)56
((( جريدة العربي  ،1995/6/26بواسطة :منهج عمر اخلطاب في التشريع ،محمد
بلتاجي.
((( انظر :مفهوم النص ،أبو زيد (.)104

اخلاصة تقتضي مثل ذلك التأجيل)(((.

بحجة أنها كانت خاضعة الستجابات تاريخية ومرتبطة بأوضاع

((( النص القرآني ،طيب تيزيني (.)219
((( نق ً
ال عن :التجديد في الفكر اإلسالمي ،عدنان أمامة (.)446
((( الدين وتطبيق الشريعة ،اجلابري (.)9
((( الدين وتطبيق الشريعة ،اجلابري (.) 42 - 12
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إنش���اء قواعد أخرى تل ِّبي متطلبات عصرنا وتغطي حاجياته،
ومن القواعد األصولية التي دعا إلى جتاوزها وتبديلها قاعدة:
(احلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً) ،واقترح أن تستبدل بقاعدة
أخرى هي( :احلكم يدور م���ع املصلحة وجوداً وعدماً) ،واحتج

على مش���روعية هذه القاعدة بفعل عمر بن اخلطاب  -رضي
الله عنه  -وقال( :إذا كان عمر بن اخلطاب (املش���رع األول في

اإلس�ل�ام) قد اعتبر املصلحة ومقاصد الشريعة فوضعها فوق
كل اعتبار ،ملاذا ال يقتدي املجتهدون واملجددون اليوم بهذا النوع
من االجتهاد)(((.

النظ���رة املقاصدية ،ومصير كل حك���م أو نص يخالف املصلحة
اإللغاء والنفي؛ ولو كان قطعياً في الثبوت والداللة.
ونحن إذا توجهنا إلى حتليل النظرة املقاصدية التي نادى
بها اخلِ َطاب احلداثي وحاكمناه���ا إلى املنهجية العلمية التي
تراعي الض���رورات العقلية والدالئ���ل التاريخية واملتطلبات

املعرفي���ة ،وحتاول أن جتيب عن كل األس���ئلة احملتملة ،جند
أنها تعاني من إشكاليات منهجية عميقة ،تضرب في أعماقها
وحتدث اخللل واالضطراب والفساد في منظومتها.

ولكنن���ا إذا طوينا الت���داول احلداث���ي لنظرية املقاصد،

وكذلك انتقد قاعدة (العب���رة بعموم اللفظ ال بخصوص

وتوجهن���ا إل���ى صل���ب البحث (وه���و التوظي���ف احلداثي

الواقعية وتلبية مصالح الناس ،وأكد على ضرورة ربط أحكام

من إش���كاليات عميقة ،وأخطاء معرفية متجذرة ،ومخالفات

الس���بب) بحجة أن األخ���ذ بها يؤدي إلى بعد الش���ريعة عن
الشريعة بأسبابها كي تبدو الشريعة أكثر واقعية وأشد مسايرة

ملصالح الناس وأحوالهم املختلفة ،وأبرز في هذه الدعوة بعض
االجتهادات ال ُع َمرية(((.

إذن فقد حظي���ت االجتهادات ال ُع َمري���ة باهتمام خاص
من املشروع احلداثي ،وش���كلت بُ ْعداً تراثياً حاضراً في كثير

لالجتهادات ال ُع َمرية بخصوصه���ا) ،فإننا جنده كذلك يعاني
منهجية متنوعة ،منه���ا ما يرجع إلى طريقة البحث التاريخي
والش���رعي ،ومنها ما يرجع إلى كيفية التحليل ومواده ،ومنها

م���ا يرجع إلى مقدمات االس���تدالل ونتائجه ،وتتضح كل تلك

األشياء في األمور التالية:

األم��ر األول :التصور اخلاطئ :فإن اخلطاب احلداثي حني
اعتمد على بعض االجتهادات ال ُع َمرية لم يكن متصوراً حلقيقة

من منتجاته الفكرية ،وأضحت مرتك���زاً ظاهراً في عدد من
الكتاب���ات املعاصرة((( .وقد كان ه���ذا االهتمام حاضراً منذ

تلك االجتهادات ،وال مدركاً لفحواها ،وقد اجتهد عدد من العلماء

لالجت���اه التحديثي في الفكر اإلس�ل�امي ،وقامت محاوالت

وش���رح حيثياتها (الواقعية والزمانية والشرعية) ،واستعرضوا

الرواد األوائل للتيار ال َعلماني ،واشترك معهم عدد من املتبنِّني

واملفكرين املعاصرين في بيان حقيقتها ،وتوضيح مالبس���اتها،

كثيرة إلبراز االجتهادات ال ُع َمرية على أنها أس���اس تش���ريعي

جميع األمثلة التي اعتمد عليها اخلطاب احلداثي ،وب َّينوا كيف

باجتهادات عمر في مناس���بات كثيرة ،فه���ا هو خالد محمد

املصلحة على النص الش���رعي ،وليس فيها جتاوز لسلطته وال
تخلُّص م���ن إلزاميته ،وأفردوا في ذلك مؤ َّلفات وبحوثاً خاصة،

لتلك األفكار التحديثية ،وتوارد أقطاب ذلك التيار على التلويح

خالد يقول( :ترك عمر بن اخلطاب النصوص الدينية املقدسة

والسنة عندما دعته املصلحة لذلك؛ فبينما يقسم
من القرآن
ُّ
القرآن للمؤ َّلفة قلوبهم حظاًَ من الزكاة ،ويؤيده الرس���ول #

وأبو بكر ،يأتي عمر فيقول :ال نعطي على اإلسالم شيئا)(((.

وأول ما يقابلنا قي تعامل اخلطاب احلداثي مع االجتهادات

ال ُع َمرية إعالؤه من شأن املصلحة وحتكي ُمه إياها على النصوص

الش���رعية؛ فالتأويل املقاصدي لديه ميثل الطريق األنسب ،بل

األوجب في التعامل م���ع نصوص الوحي ،وال فرق بني القطعي

أنها ال تتوافق مع توصيفهم لها ،وأنه ليس فيها شيء من تقدمي

وأطال���وا في بيانها كثيراً حتى بُ َّح���ت أصواتهم وكلَّت أقالمهم،
وهم يشرحون ويب ِّينون ويطالبون بالرجوع إلى التاريخ واملصادر

الصحيحة ،وبااللت���زام بالقرائن والدالئل املؤث���رة((( ،والغريب
حقاً أن اخلطاب احلداثي ما زال مس���تمراً يكرر وصفه كما هو

بالطريقة نفسها ،وكأنه لم يسمع ولم يبصر.

ولن نطيل هنا بتكرار كل األمثلة التي وظفها اخلطاب
احلداثي؛ وإمنا سنقتصر على أكثرها حضوراً وتوظيفاً

منها والظني ،فكل األحكام الش���رعية يجري التعامل معها َو ْف َق

لديه���م؛ حتى يتنب مق���دار الهوة بني الفه���م احلداثي

((( وجهة نظر ،اجلابري (.)63
((( انظر :وجهة نظر ،اجلابري ،ص (.)69 ،58
((( انظر :مزيداً من التوظيف احلداثي لالجتهادات ال ُع َمرية :العلمانيون والقرآن الكرمي،
أحمد الطعان ،ص (.)393
((( الدميقراطية أبداً ،خالد محمد خالد ،ص (.)150

((( انظر في بيان ذلك( :نظرات في فقه عمر الفاروق) محمد املدني ،و (منهج عمر بن
اخلطاب في التشريع) محمد بلتاجي ،و (السياسة الشرعية في نصوص الشريعة
ومقاصدها) يوسف القرضاوي ،ص ( ،)222 - 169و (ضوابط املصلحة) محمد
سعيد البوطي ،ص (.)175 - 152
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لالجته���ادات ال ُع َمرية وب�ي�ن ما يثبت���ه التاريخ وتؤكده

القرائن واملالبسات:
املثال األول :إيقاف حد السرقة يف عام الرمادة:

فكان من رأي عمر بن اخلطاب  -رضي الله عنه  -أن من

ُّ
الش��� َبه التي يُد َرأ بها حد السرقة :أن يسرق الرجل في حال
املجاع���ة واالضطرار إلى األكل ،وهذا ما يدل عليه نص كالم

وصورته عند اخلطاب احلداثي أن عمر بن اخلطاب  -رضي

عمـر؛ فإنـه حني جيء إليـه بالس���ارق في عـام الرمادة قال:

ال َّل��� ِه وال َّل ُه َعزِي ٌز َح ِك ٌيم} [املائ���دة ،]٣٨ :فلم ينقذ هذا احلكم في عام

فعم���ر  -رضي الله عنه  -إذن لم يُقِ م حد الس���رقة ألنه
لم يثبت أص ً
ال ولم تتحقق شروطه ،ال ألنه يرى ألغاءه وتوقفه

الله عنه  -خالف النص القطعي في قطع يد الس���ارق ،وهو قوله
الس���ا ِر َق ُة فَا ْقطَ ُعوا َأ ْي ِد َي ُه َما َج َز ًاء بمِ َا كَ َس َبا َن َكا ًال ِّم َن
 تعالى َ :-السارِقُ َو َّ
{و َّ
الرمادة ألجل املصلحة التي أوجبها التغير الطارئ على الس���ياق

االجتماعي والتاريخي ،وهو ما يقتضي عدم القطع ،فها هو عمر
يلغي احلكم القطعي ألجل املصلحة.

(ال قطع في عام س���نة) ،فقوله هذا يدل على أن القطع حكم
ثابت ،ولكنه ال يط َّبق في وقت املجاعة لتعلُّق الشبهة بذلك.

الختالف السياق االجتماعي.

ومما يدل على ذلك :أنه امتنع عن إقامة احلد في مشاهد

ونحن إذا رجعن���ا إلى التاريخ لنتحقق من حقيقة ما فعله

أخرى غير ما حصل في عام الرمادة ،ومن ذلك قصته مع غِ ل َمان
حاطب ابن أبي بلتعة حني س���رقوا بُلْغَة لرجل من مزينة ،فأمر

وقبل أن نبينِّ ذلك ال بد أن نش���ير إلى أن عدداً من علماء

حاله���م ،وأمر برفع احلكم عنهم ،وعل���ل ذلك فقال( :لوال أنكم

عمر ،ولنتبني مدى صحة تص���ور اخلطاب احلداثي للواقعة،
فسنجد األمر مختلفاً عن الصورة التي قدموها للحادثة.

عمر  -رض���ي الله عنه  -أول األمر بقطع أيديهم ،ثم تأمل في

احلديث قد ض َّعفوا اخلبر الذي جاء فيه أن عمر بن اخلطاب

جتيعونه���م حتى إن أحدهم أتى ما ح��� َّرم الله لقطعت أيديهم،

حد السرقة في عام الرمادة(((.
 -رضي الله عنه  -أوقف َّ

ولكن على فرض صحة القصة فإنه ليس فيها ش���يء مما

ولكن  -والله  -لئ���ن تركتَهم ألغ ِّرمنَّك فيهم غرامة توجعك)(((،

وهذه احلادثة لم يَرِ د ما يدل على أنها كانت في عام الرمادة.

تص َّوره اخلطاب احلداثي؛ ألنه من املعلوم لدى كل املس���لمني

وهذه الوقائع تدل على أن عمر لم يخالف النص الوارد في

املخالفة الش���رعية املترتب عليها احلد؛ وإمنا ال بد من تو ُّفر

األخرى .وعلى فرض أن���ه خالفه فهو لم يخالفه ألجل تقدمي

السنة النبوية على ضرورة التأكد من تكامل
احلد ،وقد شددت ُّ

عمر  -رضي الله عنه  -إذن في كل األحوال راجعة إلى النص

أن احلدود في الش���ريعة ال تقام على العبد مبجرد الوقوع في

حد الس���رقة؛ وإمنا عمل بتقييداته التي جاءت في النصوص

ش���روط كثيرة وانتفاء موانع كثي���رة كذلك حتى ميكن تطبيق

املصلحة عليه؛ وإمنا بنا ًء على نص ش���رعي آخر .فمنطلقات

موجبات احلدود ،وحثت على درء احلد عن املس���لمني؛ حيث

الشرعي وال ورود للمصلحة في هذه احلادثة كما هو ظاهر.
املث��ال الثاين :ع��دم إعط��اء َّ
املؤلف��ة قلوهبم من
الزكاة:
م���ن املعلوم أن املؤ َّلف���ة قلوبهم من األصن���اف التي جاء
التنصي���ص عليها في القرآن كما ف���ي قوله  -تعالى  :-مَّ َ
{إنا

يقول النبي « :#ادرؤوا احلدود عن املس���لمني ما استطعتم؛
فإن وجدمت ملس���لم مخرجاً فخلوا سبيله»((( .ومن املوانع التي
متنع من تنفيذ أي حد في الش���ريعة :حصول الشبهة ،ولهذا

فقد استفاض اخلبر عن الصحابة :كأبي هريرة وابن مسعود
وعلي وعائش���ة  -رضي الله عنهم  -بدرء احلدود عند وجود

الش���بهة؛ ألنهم رأوا أن من محقق���ات االحتياط في تطبيق

احلدود حصول الش���بهة أثناء فعل املخالفة الشرعية ،وهذا
احلكم م���ن األحكام املج َمع عليها بني علماء املس���لمني ،ولم

يخالف فيها إال الظاهرية فقط ،وقد حكى اإلجماع ابن املنذر
واب���ن قدامة وغيرهما((( ،وهذا املعنى يدل على أن احلكم في
السنة النبوية.
آية السرقة مقيد بقيود أخرى بُ ِّينت في ُّ

((( انظر :إرواء الغليل ،األلباني.)80/8( :
((( أخرجه :احلاكم في املستدرك )8163( )426/4( :وصححه.
((( انظر :املغني ،ابن قدامة.)55/9( :

���ات ِل ْل ُفق ََرا ِء َوال َْـم َس ِ
ني َعل َْي َها َوال ُْـم َؤ َّلفَ��� ِة ُقلُو ُب ُه ْم َو ِفي
الص َد َق ُ
���اك ِني َوا ْل َعا ِم ِل َ
َّ
الر َق ِ
يم
السب ِ
ني َو ِفي َس���ب ِ
ِيل َفرِ َ
اب َوا ْل َغا ِر ِم َ
ِّ
يض ًة ِّم َن ال َّل ِه َوال َّل ُه َع ِل ٌ
ِيل ال َّل ِه َوا ْبنِ َّ

ي���م} [التوب���ة ،]٦٠ :فنصيبهم ثاب���ت بالنص القطعي ،وقد
َح ِك ٌ
أعطى النبي  #عدداً منهم ،وفي خالفة أبي بكر الصديق رأى
عمر أن يوقف ما كانوا يأخذونه من الزكاة ،فاشتكى بعضهـم

(عيينـة بن حصني واألقـرع بن حابـس) إلى أبي بكر  -رضي

الله عنه  -ذلك ،وعلل عمر  -رضي الله عنه  -اجتهاده فقال:
ٍ
يومئذ ذليل ،وإن
(إن رس���ول الله  #كان يتألفكما واإلسالم
((( أخرجه :البيهقي في السنن.)17749( :
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الله قد أعز اإلسالم فاذهبا فاجهدا جهدكما)(((.
فبادر اخلِ َطاب احلداثي وص َّور هذا االجتهـاد من عمر  -رضي

الله عنه  -على أنه إلغاء للنص وتقدمي للمصلحة عليه.

ونحن إذا رجعنا إلى القصة لنقرأها من جديد مع مراعاة

املالبس���ات والظروف احمليطة بها ومع اس���تحضار املناطات
املؤث���رة في بناء احلكم فس���نجد أن عمر  -رضي الله عنه -
ل���م يكن مخالفاً للنص وإمنا كان متَّبع���ا له غاية االتِّباع؛ فإن

توصل إليه اخلطاب احلداثي؛ فل���و أخذنا باملنطق االنتقائي

الذي مارس���ه أصحاب هذا اخلطاب فإنه ميكن أن نصل إلى
أن عمر لم يكن معتب���راً للمقاصد ولم يكن يلتفت إليها ،وأنه

كان يتعامل مع النصوص تعام ً
ال حرفياً محضاً ،ومن الشواهد
التي ميكن أن ت���و َرد مثاالً على ذلك :أنه التزم بتقبيل احلجر
األسود وقال( :أَ َما إني أعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ولوال
أني رأيت رس���ول الله  #يق ِّبلك ما ق َّبلتك)  ،ومن الشواهد
(((

أوصاف األصناف الثمانية املذكورة في اآلية ليس���ت أوصافاً

التي ميكن أن ت���دل على ذلـك :أنه  -رضـي الله عنه  -قال:

مفارقة وطارئة ،فالرجل قد يكون في وقت من األوقات فقيراً

قال :شيء صنعه رسول الله  #ال نحب أن نتركه)(((.
ولو س���لَّمنا بأن عمر  -رضي الله عنه  -كان يقدم املصلحة

مالزم���ة للش���خص ال تفارقه حتى ميوت ،ب���ل هي أوصاف
ص ُ
ف الفقر
معوزاً فيعطى نصيب���ه من الزكاة ،ثم يرتفع عنه َو ْ

(م���ا لنا ولل َّر َمل؛ إمنا راءينا به املش���ركني وقد أهلكم الله ،ثم

على الن���ص ،واعتمدنا املنطق االنتقائي فإ َّنا ميكن أن نصل إلى

فال يكون من أهل الزكاة ،وعدم إعطائه في هذه احلالة ليس
إبط���االً للنص وال إلغا ًء للحكم؛ وإمن���ا تعليق له الرتفاع علته،

توصل إلى
توصل إليه اخلط���اب احلداثي؛ إذ َّ
نتيج���ة مغايرة ملا َّ

عنه هذا الوصف فال يعط���ى منها ،وعدم إعطائه ليس إلغا ًء
للحك���م وإمنا هو من قبيل انتهائه النتهاء علته ،ف ُع َمر  -رضي

عمر يقتضي الزيادة في التشديد على الناس واملبالغة في تنفيذ
األحكام الش���رعية إذا رأينا منهم إهماالً للش���ريعة وعد َم إقبال

فكذل���ك احلال في املؤ َّلفة قلوبهم؛ فقد يكون الرجل في وقت
من األوقات من املؤ َّلفة قلوبه���م فيعطى من الزكاة ،ثم يرتفع

الل���ه عنه  -إذن لم يلغ احلكم وإمنا أوقفه عن أناس محددين

ارتفع عنهم الوصف املؤثر في احلكم فلم يعودوا من أهله.

وهذا ما فهمه عمر بن عبدالعزيز (وهو من أش���د الناس

اتباعا جلده عمر بن اخلطاب  -رضي الله عنه  -وأحرصهم
على التأس���ي به)؛ ولهذا فإنه رجع إل���ى تطبيق حكم املؤ َّلفة
لـم���ا رأى أن العلة املوجبة لذلك قائمة في
قلوبهم من جديد َّ

أن عمر  -رضي الله عنه  -كان ميارس التيس���ير وإلغاء األحكام
الشرعية تيسراً على الناس ،ولكننا ميكن أن نصل إلى أن مذهب

عليها .ومن الشواهد التي ميكن أن تو َرد مثاالً على ذلك :الزيادة
في حد اخلمر؛ فعن الس���ائب بن يزيد قال( :كنا نؤتى بالشارب
في عهد رس���ول الله  #وفي إم َرة أبي بك���ر وصدراً من إم َرة

عمر فنقوم إليه فنضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان صدراً

من إم��� َرة عمر فجلد فيها أربعني حتى إذا عتوا فيها وفس���قوا
جلد ثمانني)((( ،ومما ميكن أن يو َرد كذلك :التش���دد في قضية

بعض األشخاص(((؛ وهو ما يؤكد أن عمر بن اخلطاب  -رضي
يلغ نصيب املؤ َّلفة قلوبهم ولم يوفقه إلى األبد.
الله عنه  -لم ِ

هنَّاتك ،ألم يكن الطالق الثالث على عهد رس���ول الله  #وأبي

اخلطاب احلداثي في تص ُّور وتصوير االجتهادات ال ُع َمرية ،وهذا

الناس في الطالق فأجازه عليهم) .

وبهذا الش���رح ينكش���ف لنا مقدار اخلطأ ال���ذي وقع فيه

اخلطأ عام وشامل لكل االجتهادات التي جرى تفعيلها من قِ َبلِهم.
األمر الثاين :املنطق االنتقائي :فاخلطاب احلداثي مارس
العملية االنتقائية بشكل ظاهر جداً في التعامل مع االجتهادات
ال ُع َمرية ،فإنه تغافل ع���ن اآلثار والفتاوى املروية عن عمر بن

اخلطاب  -رضي الله عنه  -ولم يسلط األضواء إال على قدر
يسير جداً مما ميكن أن يستفيد منه.

الطالق؛ فعن طاوس أن أبا الصهباء قال البن عباس( :هات من
بك���ر واحدة ؟ فقال :ق���د كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع
(((

إن كل هذه النتائج خاطئة بال ش���ك؛ ألنها لم تعتمد على

الطريقة الصحيحة في اس���تخالص األفكار  ،ولم تس���تعمل

اآللية الناضجة للوصول إلى االستنتاجات املستقيمة.

واملنهجي���ة العملية تأبى ذلك كل���ه ،وتوجب على الباحث
ع���ن احلقيقة أن يجمع أكبر َق ْدر من النماذج ،ثم يقوم بعملية
حتليلية لكل ما كان صحيحاً منها؛ ليتوصل إلى املبادئ العامة

وه���ذه الطريقة متنافية مع اآللي���ات العلمية الصحيحة،

وهي في الوقت نفس���ه ميكن أن تؤدي إلى نتائج معاكس���ة ملا
((( أخرجه :البيهقي في السنن)12968( :
((( انظر :الطبقات الكبرى ،ابن سعد.)558/5( :

12

العدد 285

((( أخرجه :مسلم.)3126( :
((( أخرجه :البيهقي في السنن.)9544( :
((( أخرجه :البخاري.)6281( :
((( أخرجه :مسلم.)1472( :

املشتركة التي كان لها التأثير في بناء احلكم.

وقد قام عدد من الباحثني بعملية استقرائية واسعة ،استوعبوا

فيه���ا جميع ما روي عن عمر بن اخلطاب  -رضي الله عنه  -من
الفت���اوى واآلثار الفقهية ،وقاموا بدراس���تها من جهة ثبوتها أوالً،

لهيبته وهيمنته ،وقبوالً تاماً لقدس���يته ،وانطالقاً واضحاً من
مضمون���ه ،وتقدمياً له على كل ش���يء ،وقد غدت هذه احلال
مش���هورة عن عمر  -رضي الله عنه  -حتى لُ ِّقب بـ (الوقاف

عند كتاب الله)(((.

ثم تناولوه���ا بالتحليل والتوضيح .وقد ش���ملت تلك اآلثار أبواباً

واآلث���ار التي تؤكد هذا املعن���ى كثيرة جداً ،فقد كتب إلى

واألموال ،ومس���ائل القضاء ،ومس���ائل احلدود ومسائل األنكحة

فقال له( :إذا حضرك أمر ال بد منه؛ فانظر ما في كتاب الله

مختلفة من أبواب الفقه :كمسائل الطهارة والصالة ومسائل الزكاة
وغيرها((( ،وهذا اجلمع س���هل الطريق أم���ام البلوغ إلى حقيقة

قاضيه يش���رح له املنهجية املعت َمدة في بناء األحكام الشرعية
فاقض به ،فإن لم يكن ففي ما قضى به رس���ول الله  ،#فإن
ِ

املذه���ب الصحيح الذي كان عليه عم���ر بن اخلطاب ،رضي الله

لم يكن ففي ما قضى به الصاحلون وأئمة العدل ،فإن لم يكن

وما تضمنته من آث���ار وأخذ يعتمد على عدد محدود ال ميثل
ُع ْش���ر ما نُقل عن عمر  -رضي الله عنه  -ورتب عليه نتائج
كبي���رة ...أليس هذا خل ً
ال منهجياً كبيراً؟ أال يدل هذا الصنيع

شئت أن تؤامرنِي) .

عن���ه .ولكن اخلطاب احلداثي تغافل عن كل تلك الدراس���ات

عل���ى فقدان األمانة العلمية ف���ي اخلِ طاب احلداثي؟ أال يدل

هذا على أن اخلطاب احلداثي ال يهمه احلقيقة بقدر ما يهمه
الوصول إلى نتائج مقررة مس���بقاً؟ وهذا الصنيع يدفعنا إلى

أن نقول كما قال األس���تاذ عباس العقاد( :ضخامة اخلطأ مع
سهولة العلم بالصواب خليقة بأن تفتح باب االتهام في سالمة
املقصد قبل االتهام في سالمة التفكير)(((.

األم��ر الثالث :التعال���ي على احلقائ���ق التاريخية :فنتيجة

للمنطق االنتقائي توصل اخلطاب احلداثي إلى أن عمر  -رضي
الل���ه عنه  -لم يكن خاضعاً لس���لطة النص ،وأنه اس���تطاع أن

يتخلص من هيبته ،وأنه قدم منوذج���اً مثالياً في التعامل املرن
مع النص ،ألجل أنه لم يكن يقدم على املصلحة ش���يئاً حتى ولو

نصاً قطعياً.
كان ّ

ونح���ن إذا رجعنا إلى التاريخ لنتحق���ق من هذه النتيجة

التي توصل إليها اخلِ طاب احلداثي ال جند ما هو مس���تفيض
فيه منسجماً مع تلك النتيجة ،بل هو على النقيض منها؛ فإنا

جند الرواي���ات املنقولة عن عمر  -رض���ي الله عنه  -تقدم
منوذجاً مثالياً عالياً في اخلضوع للنص الشرعي واالستسالم
((( انظر مناذج من تلك الدراسات( :النظام املالي في عهد عمر بن اخلطـاب) أحمد الشـافعي،
و (سياسة املال في اإلسالم في عهد عمر بن اخلطاب ومقارنتها باألنظمة احلديثة) عبد
الله السعدي ،و (أولويات الفاروق السياسية) غالب القرشي ،و (فقه عمر بن اخلطاب في
اجلنايات وأحكامها موازناً بفقه أشهر املجتهدين) رويعي الرحيلي ،و (فقه عمر بن اخلطاب
في النكاح مقارناً بآراء أشهر املجتهدين) جمعان الغامدي ،و (فقه عمر بن اخلطاب في
الطهارة موازناً بفقه أشهر املجتهدين) طارق السبيعي ،و (فقه عمر بن اخلطاب في املعامالت
املالية مقارناً بفقه أشهر املجتهدين) عادل الفخري ،و (نظرات في فقه عمر الفاروق) محمد
املدني ،و (منهج عمر بن اخلطاب في التشريع) حملمد بلتاجي ،و (موسوعة فقه عمر بن
اخلطاب) محمد رودس قلعه جي ،وغيرها كثير.
((( ماذا يقال عن اإلسالم؟ ص (.)73

فأنت باخليار؛ فإن ش���ئت أن جتتهد رأيك فاجتهد رأيك ،وإن
(((

وترك عمر في مشاهد كثيرة رأيه الذي بناه على القياس

لـما علم أنه مخالف للنص ومعارض له؛ فقد كان
واالجته���اد َّ
يفتي بأن املرأة ال ترث من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن

سفيان الكالبي بأن رسول الله  #و َّرث امرأة أشيم الضبابي
من دية زوجها فرجع عمر  -رضي الله عنه  -عن قوله(((.

وكان  -رضي الله عنه  -يفتي بالتفاضل بني األصابع في
الدية اجتهاداً من���ه وتقديراً للمصلحة ،حتى أ ُ ِخبر بقوله :#
«في كل إصبع عشرة من اإلبل» ،فرجع عن قوله .
(((

فهذه الش���واهد التاريخية تظه���ر مقدار خضوع عمر بن

اخلطاب  -رضي الله عنه  -للنص الش���رعي ومقدار تسليمه
ل���ه وتقديره واحترامه ومهابته ،ومن املس���تبعد عق ً
ال مع تلك

ال أيضاً
احلال أن يُقدِّ م على النص ش���يئاً ،ومن املستب َعد عق ً

أن يلغي احلكم الثاب���ت من أجل ما رآه من قياس أو مصلحة
أو اجته���اد ،وكيف يحق لنا أن ننقل عنه ش���يئاً يخالف احلال
املعهود عنه؟

إن الغري���ب حقاً أن اخلطاب احلداث���ي بنى تصوراته عن

موق���ف عمر  -رضي الله عنه  -من النص الش���رعي من غير

أن يلتفت لتلك األخبار وم���ن غير أن ينبه عليها أو يقدم جواباً

مقنع���اً حيالها .وال ب���د أن نقول :إن تقديس النص الش���رعي
واخلضوع له ليس خاصاً بعمر  -رضي الله عنه  -فقط ،بل هو
املعروف عن الصحابة جميعاً  -رضي الله عنهم  -فهم من أشد

والس���نة ،وأكثر الناس التزاماً
الناس متسكاً مبدلوالت الكتاب
ُّ
((( انظر :صحيح البخاري (.)4276
((( أخرجه :النسائي ،)5414( :والدارمي في املسند ،)165/1( :وإسناده صحيح.
((( أخرجه :الترمذي ،)1036( :وأبو داود ،)2558( :وهو صحيح اإلسناد.
((( أخرج القصة :عبدالرزاق في املصنف ،)17698( :ابن أبي شيبة في املصنف:
(.)194/9
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بها ،وحتاكماً إليها ،وال يقبلون مس���اومة على ذلك ،وهذا املعنى

مصراعيه أمام التس���اؤالت التي تضرب ف���ي أعمال البنية

ولو ذهبنا ننقل أخبارهم ومواقفهم التي تؤكد هذا املعنى
الستغرق ذلك وقتاً طوي ً
ال ،ومن ذلك :قول ابن مسعود  -رضي

َ
والتشكك البالغ في النتائج التي توصل إليها.
الشديد

مستفيض عنهم يظهر في تصرفاتهم وفتاواهم ومواقفهم.

التي يقوم عليها الفكر احلداثي ،ويثير أس���ئلة منهجية كبرى
َ
االحتياط
حول طريقته التي تعامل بها مع التراث ،ويستوجب

الل���ه عنه ( :-إذا حضرك أمر ال جتد منه بداً فاقض مبا فيه

األمر الراب��ع :القفز على االمتدادات التاريخية :فمن العلوم

مب���ا قضى به الصاحلون ،فإن عييت فأومئ إميا ًء ،فإن عييت

 -رضي الله عنه  -يُ َعد أحد أساتذة املدرسة الفقهية التي نشأت

وأنكر ابن عباس  -رضي الله عنه  -بشدة على من خالف

بنقل فتاواه وآثاره ،واش���تغلوا بالتفقه في مضامينها واستخراج

حجرة من الس���ماء؛ أقول لكم :قال رسول الله .وتقولون :قال

فقد ُو ِصف بأنه أعلم الن���اس بفقه عمر ابن اخلطاب  -رضي

ومن أقوى الشواهد التاريخية اخلاصة التي تدل على أن

الزيبر ،والقاس���م بن محمد ابن أبي بكر ،وعبيد الله بن عتبة،

الش���رعي ألجل املصلحة ولو كان في قضية هينة ،ومن ذلك

عمر بن اخلطاب ،رضي الله عن���ه)  ،ولم يُع َرف عن أحد من

 -رضي الل���ه عنه  -فإنه غ َّير من هيئ���ة الترتيب في صالة

اخلطاب احلداثي؛ من أنه يقدِّم املصلحة على النص الشرعي،

فأنكر عليه أبو س���عيد فعله ،وجعل���ه من التغيير في دين الله

التاريخي واالجتماعي الذي كان يعيش���ه؛ فهل من املقبول عق ً
ال

كتاب الله ،فإن عييت فاقض بسنَّة نبي الله ،فإن عييت فاقض

لـدى دارســي تاريخ العلـوم اإلســالمية أن عمـر بن اخلطــاب

تستح)(((.
فافرر منه وال
ِ

في املدينة املنورة في عص���ر التابعني؛ فقد اهتم علماء املدينة

النصوص برأي أبي بكر وعمر وقال( :يوش���ك أن تنزل عليكم

أصولها ومبادئها ،ومن أشهر من ُعرِ ف بذلك :سعيد بن املسيب؛

أبو بكر وعمر)(((.

الله عنه  -وش���اركه بذلك بقية الفقهاء السبعة ،وهم :عروة بن

الصحابة ال يقدِّ مون املصلحة عل���ى النص ،وال يلغون احلكم

وخارجة بن زيد ،وس���ليمان بن يسار وسالم بن عبد الله (حفيد
(((

احلادثة التي وقعت بني مروان بن احلكم وأبي سعيد اخلدري

ه���ؤالء وال عن أحد من تالميذهم من توصل إلى ما توصل إليه

فقدم اخلطبة على الصالة ،وتعلل بأن املصلحة تقتضي
العيدَّ ،
ذلك؛ ألن الناس ال يجلس���ون للخطبة ف���إذا صلُّوا انصرفوا،

أو أنه يلغـي احلكـم الش���ـرعي ألجلهـا ،وهم  -بال شك  -أعلم
بحال عمر وأكثر إدراكاً لتصرفاته وفتاواه ،وأعمق فهماً للسياق

ومن االبتداع فيه(((.

فه���ذه األخبار وغيرها تص ِّور للق���ارئ حال الصحابة مع

النصوص الش���رعية ،وكيفية تعاطيهم معه���ا ،وحتدد املبدأ
الوحيد املقدم على كل ما عداها.

أنَّ نت���رك ما فهمه الناس القريبون من عمر  -رضي الله عنه -

واألعلم به ونتبع من هو أبعد وأجهل؟

إن اخلطاب احلداثي في تصرفه هذا مارس قفزاً فاضحاً

يراع القرائ���ن والدالئل املناقضة ملا توصل
على التاريخ ،ولم ِ

وإذا قمنا باملقارنة بني هذه احلالة وبني ما نس���به محمد

إلي���ه ،ولم يعتبر االمت���دادات التاريخي���ة الواضحة التي لها

كل شيء حتى على النص القطعي فسنجد أنه مارس التضليل

وبع���د هذه اجلولة الواس���عة ف���ي التوظي���ف احلداثي

هي عليه؛ فهو لم يش���ر ولو إش���ارة بسيطة إلى تلك األخبار،
وم���ن ثَ َّم لم يقدم عنها أي ج���واب فض ً
ال عن أن يكون مقنعاً،

ف���ي أعماق ذلك اخلطاب ،وبان لنا حجم األزمة البحثية التي

يعاني منها أصحابه ،وانكش���فت املمارسات املخالفة لألصول

اس���تخدمها اجلابري ف���ي حتليل تراث الصحاب���ة ،ومقدار

في الفكر العرب���ي أن يقوموا بعمليات نقدية كبيرة ليتخلصوا

عابد اجلابري إلى الصحابة؛ من أنهم يقدمون املصلحة على

التأثير البينِّ في مسيرة الفكر وتطوراته.

املعرفي بش���كل ظاهر ،وص َّور التاريخ على صورة مختلفة عما

لالجته���ادات ال ُع َمرية ظهر لنا مقدار اخللل املنهجي الضارب

وهذا كله يبينِّ للقارئ مق���دار اخللل املنهجي في اآللية التي
التسرب املعرفي في التصورات والنتائج التي بينَّانها عنه.

إن وق���وع مث���ل هذا اخلط���أ الضخم يفت���ح الباب على

((( أخرجه :عبدالرزاق في املصنف.)15295( :
((( أخرجه :أحمد.)3121( :
((( انظر القصة في :صحيح البخاري ،)956( :وصحيح مسلم.)2090( :
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العلمية الصحيحة ،وهو ما يس���توجب على الباحثني اجلادين

م���ن األضرار املعرفية التي أحدثها ذلك اخلطاب في جس���م
الفكر العربي واإلسالمي املعاصر.

((( انظر :الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي ،احلجوي ،)253/1( :وتاريخ الفقه
اإلسالمي ،إلياس درودور.)389/1( :
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[ قضايا دعوية ]

منهج القرآن العظيم
ُ
التوط ُ
ــــــئة ِفي
أْ ُ
ور ال ِْع َظ ِام
ال ُم ِ
د .ت��وف��ي��ق ع��ل��ي زب���ادي

ع ��ادة الله  -تعالى ِ -في أْ ُ
ال ُم ِور ال ِْع َظ ِام تهيئة
النف ��وس ح ��ا ًال فحا ًال إلى أن تأل � َ
�ف األم َر وتقبله

مناذج من هذه املنهجية:

وتعم ��ل ب ��ه ،وهذا أث ��ر من آثار اس ��م (الرب) الذي
يعني في األصل التربية ،وهو إنشاء الشيء حا ًال

ً
الق ْبلة:
أوال :قصة نسخ ِ

فحا ًال إلى حدِّ التمام(((.
وط ْأ ُت لك َ
َو َّطأَ الش ��ي َءَ :س � َّ�ه َله ،وتقولَّ :
األ ْم َر
الف َ
راش و َو َّط ْأ ُت لك امل َ ْج ِلس
ِإذا َه َّي ْأتَه ،و َو َّط ْأ ُت لك ِ
�يء م ��ن ِّ
كل ش ��يءٍ م ��ا َس � ُ�ه َل والن،
َت ْو ِطئ � ً�ة ،والوط � ُ

َّ
وطأ  -سبحانه  -قبله مجموعة موطئات:
���ن آ َيةٍ َأ ْو
• منها ذِ ْكر النس���خ :قال  -تعالى َ { :-ما َن ْن َس ْ
���خ ِم ْ
ُن ِ
نس َها} [البقرة.]١٠٦ :
• ومنها أنه يأتي بخير من املنسوخ أومثله :قال  -تعالى :-
{ َن ْأ ِت ِبخَ ْي ٍر ِّم ْن َها َأ ْو ِم ْث ِل َها} [البقرة.]١٠٦ :

الله
ق ��ال اب ��ن القي ��م  -رحمه الل ��ه َ :-
(ع ��ا َد ُة ِ
 ُس� � ْب َحا َنهُ ِ -ف ��ي أْ ُالت ��ي َيقْ ِضي َها
�ور ال ِْع َظ � ِ�ام ِ
ال ُم � ِ
ات
َق َدر ًا َوشَ � ْ�رع ًا :أَ ْن ُي َو ِّط ��ئَ َل َها َب نْ َ
ي َي َد ْي َه ��ا ُم َقدِّ َم ٍ

فعموم قدرته وعلمه صالح لهذا األمر الثاني كما كان صاحلاً

وف � ٌ
النائ ��م وال َّت ْو ِطئة:
�يء ال ُي� �ؤْذي َجن َْب ِ
�راش ِ
ِ
وط � ٌ
ُ (((
َّمهي ُد والتَّذليل .
الت ِ

َات ُتؤ ِْذنُ ِب َها َوت َُد ُّل َع َل ْي َها)(((.
َو َت ْو ِطئ ٍ

((( املفردات.184 :
((( لسان العرب.195 /1 :
((( زاد املعاد.275 /3 :
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ملا كان نس���خ القِ بْلة شديداً على النفوس جداً انظر كيف

• ومنه���ا أنه على كل ش���يء قدير ،وأنه بكل ش���يء عليم:

���يءٍ َق ِد ٌير}.
ل�ل�أول .قال  -تعالى { :-أل َْم َت ْعل َْم َأ َّن ال َّل َه َعلَى كُ ِّل شَ ْ
[البقرة]١٠٦ :

• ومنها حتذيرهم من االعتراض على رسوله كما اعترض
َمن َقبْلَهم على موس���ى ،بل أمرهم بالتس���ليم واالنقيادَ { :أ ْم
وسى ِمن َق ْبلُ } [البقرة.]١٠٨ :
تُرِ ُ
يدونَ َأن َت ْس َألُوا َر ُسول َُك ْم كَ َما ُس ِئلَ ُم َ

• ومنها حتذيرهم من اإلصغاء إلى اليهود وأن تستخفهم
ش���بهاتهم؛ فإنهم يودون أن يردوهم كفاراً من بعد ما تبني لهم
ي���ر ِّم ْن َأ ْه ِل ال ِْك َت ِ
���ن َب ْع ِد إ َميا ِن ُك ْم كُ َّفار ًا
اب ل َْو َي ُر ُدّو َن ُكم ِّم ْ
احلقَ :
{و َّد كَ ِث ٌ
ْـح ُّق} [البقرة.]١٠٩ :
َح َسد ًا ِّم ْن ِع ِند َأنف ُِسهِ م ِّم ْن َب ْع ِد َما َت َب نَّ َ
ي َل ُه ُم ال َ

• ومنها إخباره أن دخول اجلنة ليس بالته ُّود وال بالتنصر؛

وإمنا بإسالم الوجه والقصد والعمل والنية لله مع متابعة أمره:
���ارى ِتل َْك َأ َما ِن ُّي ُه ْم قُلْ
{و َقالُوا لَ���ن َي ْد ُخلَ ال َ
َ
ْـج َّن َة إ َّال َمن كَ انَ ُهود ًا َأ ْو َن َص َ
ّ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني َ )#١١١#بلَى َم ْن أ ْس���ل ََم َو ْج َه��� ُه ل َله َو ُه َو
���م إن كُ ن ُت ْم َصادق َ
َها ُت���وا ُب ْر َها َنك ْ
ُم ْح ِس ٌن} [البقرة.]١١٢ - ١١١ :

َ
التوطئة لتمكني يوسف ،عليه السالم:
ثاني ًا:

���ف َألبِي ِه} [يوس���ف ]٤ :يعقوب ابن
وس ُ
قال  -تعالى { :-إ ْذ قَالَ ُي ُ
إس����حاق بن إبراهيم اخلليل  -عليهم الصالة والسالم َ { :-يا َأ َب ِت

الش ْم َس َوا ْلق ََم َر َر َأ ْي ُت ُه ْم ِلي َساجِ ِد َين} [يوسف]٤ :
إ ِنّي َر َأ ْي ُت َأ َح َد َع َش َر كَ ْوكَ ب ًا َو َّ

فكانت هذه الرؤيا مقدِّمة ملا وصل إليه يوسف  -عليه السالم  -من

االرتفاع في الدنيا واآلخرة.

قدم بني
وهك���ذا إذا أراد الل���ه أمراً من األم���ور العظام َّ
يديه مق ِّدمة توطئة له وتسهي ً
ال ألمره ،واستعداداً ملا يَرِ د على

• ومنها إخباره  -س���بحانه  -عن س���عته وأنه حيث و َّلى

العبد من املش���اق ،لطفاً بعبده وإحس���اناً إليه؛ فأ َّولَها يعقوب

اإلحاطت�ي�ن (الذاتية والعلمية) ف�ل�ا يتوهمون أنهم في القبلة

به األحوال إلى أن يصير إلى حال يخضعون له ،ويس���جدون
له إكرام���اً وإعظاماً ،وأن ذلك ال يكون إال بأس���باب تتقدمه

َوال َْـمغْرِ ُب َف َأ ْي َن َما ُت َو ُّلوا َف َث َّم َو ْج ُه ال َّل ِه َّإن ال َّل َه َو ِ
يم} [البقرة.]١١٥ :
اس ٌع َع ِل ٌ

والعمل ،والتمكني في األرض.

املصلي وج َهه فثم وجهه  -تعالى  -فإنه واسع عليم؛ حيث ذكر

بأن الشمس أمه ،والقمر أبوه ،والكواكب إخوته ،وأنه ستنتقل

األولى لم يكونوا مس���تقبلني وجهه  -تبارك وتعالى  -وال في
{و ِل َّل ِه ال َْـمشْ ���رِ قُ
الثانية؛ بل حيثما توجهوا فثم وجه  -تعالى َ :-

من اجتباء الله له ،واصطفائه ل���ه ،وإمتام نعمته عليه بالعلم

• ومنها أنه  -س���بحانه وتعالى  -ح���ذر نب َّيه  #من اتِّباع

أهواء الكفار من أهل الكتاب وغيرهم؛ بل أمر أن يتبع هو وأمته

وأن هذه النعمة ستش���مل آل يعقوب ،الذين س���جدوا له
���ي ال َتق ُْص ْص ُر ْء َي َ
اك
وص���اروا تبعاً له فيها؛ ولهذا قال{ :قَالَ َيا ُب َن َّ

{ولَن َت ْر َضى َع َ
نك
ما أوحى إليه؛ فيس���تقبلونه بقلوبهم وحدهَ :
ال َْي ُه���و ُد َوال ال َّن َص َارى َح َّت���ى َت َّتب َِع ِم َّل َت ُه ْم قُلْ َّإن ُه َدى ال َّل��� ِه ُه َو ا ْل ُه َدى َو َل ِئنِ
���اء َك ِم َن ا ْل ِعل ِْم َما ل ََك ِم َن ال َّل��� ِه ِمن َو ِل ٍ ّي َوال
ا َت َّب ْع َ
���ت َأ ْه َو َاء ُه���م َب ْع َد ا َّل ِذي َج َ

إلنس ِ
ني )#!٥!#
يدوا ل ََك كَ ْيد ًا َّإن َّ
َعلَ���ى ْإخ َو ِت َك ف ََي ِك ُ
���ان َع ُد ٌّو ُّم ِب ٌ
الش ْ
���يطَ انَ ِل َ
ي���ل ا َأل َح ِاد ِ
���ك َي ْج َتب َ
َوكَ ذَ ِل َ
يث َو ُي ِت ُّم ِن ْع َم َت ُه َعل َْي َك
ِيك َر ُّب َك َو ُي َع ِّل ُـم َك ِمن َت ْأوِ ِ
���حاقَ َّإن َر َّب َك
َو َعلَى آلِ َي ْعق َ
يم َو ْ
إس َ
ُوب كَ َما َأ مَ َّت َها َعلَى َأ َب َو ْي َك ِمن َق ْبلُ إ ْب َر ِاه َ

• ومنها أنه ذكر عظم���ة بيته احلرام وعظمة بانيـه وملَّته،
وسفَّه من يرغب عنها ،وأمر باتباعها فنوه بالبيت وبانيه وملَّته:
���ات َف َأ مَ َّت ُه َّن قَالَ إ ِنّي َج ِاعل َ
اس إ َمام ًا
يم َر ُّب ُه ب َِك ِل َم ٍ
ُ���ك ِلل َّن ِ
َ
{و ِإذ ا ْب َتلَ���ى إ ْب َر ِاه َ
قَالَ َو ِم���ن ُذ ِّر َّي ِتي قَالَ ال َي َنالُ َع ْه ِ
�ي�ن َ )#١٢٤#وإذْ َج َع ْل َنا ال َْب ْي َت
���دي َّ
الظا ِل ِـم َ
يم
َم َثا َب��� ًة ِّلل َّن ِ
ي���م ُم َص ًّلى َو َعهِ ْد َنا إلَى إ ْب َر ِاه َ
اس َو َأ ْمن ًا َوا َت ِّخذُ وا ِمن َّمقَا ِم إ ْب َر ِاه َ
الس ُج ِ
ود} [البقرة:
إس َم ِاعيلَ َأن طَ ِّه َرا َب ْي ِت َي ِل َّ
ني َوا ْل َع ِاك ِف َ
لطا ِئ ِف َ
َو ْ
الر َّك ِع ُّ
ني َو ُّ

وقد اسـتنبط الشـافعي  -رحمـه الله  -من قصة يوسف

َن ِص ٍير} [البقرة.]١٢٠ :

{و َقالُ���وا كُ و ُنوا ُهود ًا َأ ْو َن َص َارى
 ]١٢٥ - ١٢٤حت���ى قوله  -تعالى َ :-
ني} [البقرة.]١٣٥ :
يم َح ِنيف ًا َو َما كَ انَ ِم َن ال ُْـمشْ رِ ِك َ
َت ْه َت ُدوا قُلْ َبلْ ِم َّل َة إ ْب َر ِاه َ

وكل ه���ذا توطئة بني ي���دي التحـويل مع م���ا يتضمنه من

الس���نية ،ثم ذك���ر فضل هذه األمة
املقاصد اجلليلة واملطالب َّ
وأنهم األمة الوسط العدل اخليار فاقتضى ذلك أن يكون نبيهم

 #أوس���ط األنبياء  -صلوات الله وسالمه عليهم  -وخيارهم،

وكتابهم كذلك ،ودينهم كذلك ،وقبلتهم التي يستقبلونها كذلك(((.
((( إعالم املوقعني.164 - 163 /4 :

يم} [يوسف.(((]٦ - ٥ :
يم َح ِك ٌ
َع ِل ٌ

 عليه السالم  -سنَّة من س�ن�ن التمكني وهي سنة االبتالء؛فعندما ُس��� ِئ َل يوماً :أيها أفضل :الصبر أو احملنة أو التمكني؟
فقال الشافعي  -رحمه الله  :-التمكني درجة األنبياء ،وال يكون
التمكني إال بعد احملنة ،فإذا امتُحن صبر ،وإذا صبر ُم ِّكن ،أال
ترى أن الله  -عز و جل  -امتحن إبراهيم  -عليه الس�ل�ام -

ثم مكنه ،وامتحن موس���ى  -عليه السالم  -ثم مكنه ،وامتحن

أيوب  -عليه الس�ل�ام  -ثم مكنه ،وامتحن س���ليمان  -عليه
السالم  -ثم مكنه وآتاه ُملكاً ،والتمكني أفضل الدرجات .قال
���ف ِفي ا َأل ْر ِض} [يوسف:
وس َ
الله  -عز وجل َ :-
{وكَ ذَ ِل َك َم َّك َّنا ِل ُي ُ
 ،]٥٦وأيوب  -عليه الس�ل�ام  -بعد احملنة العظيمة ُم ِّكن .قال
{وآ َت ْي َنا ُه َأ ْه َل ُه َو ِم ْث َل ُهم َّم َع ُه ْم} [األنبياء.(((]٨٤ :
الله  -تعالى َ :-
((( السعدي ،ص.393
((( إحياء علوم الدين.26 /1 :
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َ
توطئة لغزوة بدر:
ثالث ًا :قصة طالوت
{وقَالَ َل ُه ْم َنب ُِّي ُه ْم َّإن آ َي َة ُمل ِْك ِه َأن َي ْأ ِت َي ُك ُم
قال  -تعالى َ :-
وسى َوآلُ َه ُارونَ
ال َّتا ُب ُ
وت ِفي ِه َس ِكي َن ٌة ِّمن َّر ِّب ُك ْم َو َب ِق َّي ٌة ِمّ َّما َت َر َك آلُ ُم َ
حَ ْت ِملُ��� ُه ال َْـمال ِئ َك ُة َّإن ِف���ي َذ ِل َك آل َي ًة َّل ُك ْم إن كُ ن ُت���م ُّم ْؤ ِم ِن َني )#٢٤٨#
ود قَالَ َّإن ال َّل َه ُم ْب َت ِل ُ
ْـج ُن ِ
يكم ِب َن َه ٍر ف ََمن شَ ���رِ َب
َفل ََّما ف ََصلَ طَ ال ُ
ُوت بِال ُ
ّ
ّ
ِم ْن ُه َفل َْي َس ِم ِّن���ي َو َمن َل ْم َيطْ َع ْم ُه فَإ َّن ُه ِم ِّني إ َال َمنِ اغْ َت َر َف غُ ْر َف ًة ب َِي ِد ِه
ين آ َم ُنوا َم َع ُه َقالُوا
ف ََش���رِ ُبوا ِم ْن ُه إ َّال َق ِلي ًال ِّم ْن ُه ْم َفل ََّما َج َاو َز ُه ُه َو َوا َّل ِذ َ

ُوت َو ُج ُن ِ
ين َيظُ ُنّونَ َأ َّن ُهم ُّمالقُوا
ال طَ ا َق��� َة َل َنا ال َْي ْو َم ب َِجال َ
ود ِه قَالَ ا َّل ِذ َ
ين
ال َّل ِه كَ م ِّمن ِف َئةٍ َق ِليلَةٍ غَ ل ََب ْت ِف َئ ًة كَ ِث َير ًة بِإذْ ِن ال َّل ِه َوال َّل ُه َم َع َّ
الصا ِبرِ َ
ُوت َو ُج ُن ِ
ود ِه َقالُوا َر َّب َنا َأ ْفرِ غْ َعل َْي َنا َص ْبر ًا
���ر ُزوا ِل َـجال َ
َ )#٢٤٩#ول ََّـما َب َ
ين َ )#٢٥٠#ف َه َز ُمو ُهم بِإذْ ِن
َو َث ِّب ْت َأ ْق َدا َم َنا َو ُ
انص ْر َنا َعلَى ا ْلق َْو ِم ال َْكا ِفرِ َ

ْ���ك َوال ِ
ُوت َوآ َتا ُه ال َّل ُه ال ُْـمل َ
ْـح ْك َم َة َو َع َّل َم ُه مِ َّما
ال َّل ِه َو َق َت���لَ َد ُاو ُد َجال َ
اس َب ْع َض ُهم ب َِب ْع ٍض َّلف ََس َد ِت ا َأل ْر ُض َول َِك َّن
���اء َول َْوال َد ْف ُع ال َّل ِه ال َّن َ
َي َش ُ
ُوها َعل َْي َك
ال َّل��� َه ذُو ف َْض ٍل َعلَ���ى ا ْل َعالمَ ِ َني َ )#٢٥١#تل َْك آ َي ُ
ات ال َّل��� ِه َن ْتل َ

بِال َْـح ِّق َوإ َن َّك ل َِـم َن ال ُْـم ْر َس ِل َني} [البقرة.]٢٥٢ - ٢٤٨ :
يف هذه القصة:

• توطئة لغزوة بدر وتدريب ملن ُكتِب عليهم القتال

وهو كره لهم ،وتأديب وتهذيب.

• وإشــارة عظيمة واضحـة إلى خالفة الصـديق

 -رض���ي الله تعال���ى عنه  -مبا دل علي���ه من أمر

استخالفه في اإلمامة في الصالة التي هي خالصة
هذا الدين ،كما أن ما في تابوت الشهادة كان خالصة

ذلك الدين ،وحتذير ملن لعل���ه يخالف فيها أو يقول:
إنه ليس من بني هاشم وال عبد مناف الذين هم بيت

اإلمامة والرئاس���ة ونحو ذلك مما حمى الله املؤمنني
من���ه ،كما ورد عن َعبْد اللَّهِ بْن َز َم َع��� َة َف ِإ َذا ُع َم ُر فِ ي
ص ِّل
الن ِ
َّاس َو َكا َن أَبُو بَ ْك ٍ
���ر َغائِباً َف ُقل ْ ُت :يَا ُع َم ُر! ُق ْم َف َ
ص ْوتَ ُه
بِالن ِ
َّاس َفتَق ََّد َم َف َك َّب َرَ ،فل َ َّما َسمِ َع َر ُسو ُل اللَّهِ َ #
 َو َكا َن ُع َم ُر َر ُج ًال ُم ْجهِ راً َ -قا َلَ « :ف َأيْ َن أَبُو بَ ْك ٍر؟ يَ ْأبَى
ِك َوالمْ ُ ْس ِل ُمونَ ،يَ ْأبَى اللَّ ُه َذل َ
اللَّ ُه َذل َ
ِك َوالمْ ُ ْس ِل ُمونَ»َ .ف َب َعثَ

الص َ
الةَ
ِإلَ���ى أَبِي بَ ْك ٍر َف َجا َء بَ ْع َد أَ ْن َ
صلَّ���ى ُع َم ُر ِتل ْ َك َّ
َّاس(((.
صلَّى بِالن ِ
َف َ
((( سنن أبي داود :استخالف أبي بكر .)4662( ،قال الشيخ األلباني :حسن
صحيح.
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رابع ًا :صلح احلديبية توطئة لفتح مكة:

قال ابن القيم – رحمه الله ( :-بَ ْعض الحْ ِ َك ِم التِي ت َ
َضمنَتْ َها َهذِ ِه
وه َي أَ ْك َب ُر َوأَ َج ُّل مِ ْن أَ ْن يُ ِح َ
الْ ُه ْدنَ ُة ِ
يط ِب َها إال الل ُه الذِ ي أَ ْح َك َم أَ ْس َبابَ َها

َف َو َق َع ْت الْغَايَ ُة َعلَى الْ َو ْجهِ الذِ ي ا ْقت َ
َضتْ ُه ِح ْك َمتُ ُه َو َح ْم ُدهُ:
فَمِ نْ َه���ا :أَن َها َكانَ ْت ُم َقدِّ َم ًة بَينْ َ يَ َد ْي الْ َفت ِْح الأْ َ ْع َظ ِم الذِ ي أَ َعز الل ُه
الناس ِبهِ فِ ي دِ ينِ اللهِ أَ ْف َواجاًَ ،ف َكانَ ْت َهذِ ِه
ِبهِ َر ُس���ولَ ُه َو ُجنْ َدهُ َو َد َخ َل
ُ
الْ ُه ْدنَ ُة بَاباً لَ ُه َومِ ْفتَاحاً َو ُمؤْذِ ناً بَينْ َ يَ َديْهِ ؛ َو َهذِ ِه َعا َدةُ اللهِ ُ -س���بْ َحانَ ُه
وتعالى  -فِ ي الأْ ُ ُمورِ الْعِ َظ ِام التِي يَق ِْضي َها َق َدراً َو َش ْرعاً؛ أَ ْن يُ َو ِّط َئ لَ َها

ات َوتَ ْو ِطئَ ٍ
بَينْ َ يَ َديْ َها ُم َق ِّد َم ٍ
ات تُؤْذِ ُن ِب َها َوتَ ُد ُّل َعلَيْ َها.
الناس
ُ���وح؛ َف ِإن
َ
َومِ نْ َه���ا :أَنَّ َهذِ ِه الْ ُه ْدنَ��� َة َكانَ ْت مِ ْن أَ ْع َظ ِم الْ ُفت ِ
ِالدع َو ِة
أَمِ َن بَ ْع ُ
ض ُه ْم بَ ْعضاًَ ،واخْ تَل َ َط المْ ُ ْس��� ِل ُمو َن بِالْ ُكف���ارِ َوبَا َدؤو ُه ْم ب ْ
َوأَ ْس��� َم ُعو ُه ْم الْ ُق ْرآ َن َونَ َ
اظ ُرو ُه ْم َعلَى الإْ ِ ْس�َل�اَ ِم َج ْه َر ًة آمِ ِننيََ ،و َظ َه َر
َم ْن َكا َن ُمخْ تَفِ ياً ِبالإْ ِ ْس�َل�اَ ِمَ ،و َد َخ َل فِ يهِ فِ ي ُمدةَ الْ ُه ْدنَةِ َم ْن َشا َء الل ُه
أَ ْن يَ ْدخُ َل؛ َو ِل َه َذا َس���ماهُ الل ُه ( َفتْحاً ُمبِيناً)َ .ق���ا َل ابْ ُن ُقتَيْ َب َةَ :ق َ
ضيْنَا

ضا ًء َع ِظيماًَ .و َقا َل ُم َج ِ
اه ٌدُ :ه��� َو َما َق َ
لَ���ك َق َ
ضى الل ُه لَ ُه بِالحْ ُ َديْ ِب َيةِ .
ص َل
َو َحقِ ي َق ُة الأْ َ ْمرِ أَنَّ الْ َفتْ َح فِ ي اللغَ���ةِ َفتْ ُح المْ ُ ْغلَقِ َ ،والصل ْ ُح الذِ ي َح َ

ني بِالحْ ُ َديْ ِب َيةِ َكا َن َم ْس��� ُدوداً ُم ْغلَقاً َحتى َفت ََح ُه اللهَُ ،و َكا َن
َم َع المْ ُ ْش���رِ كِ َ
ص َحا ِبهِ َع ْن الْ َبيْ ِت َو َكا َن فِ ي
مِ ْن أَ ْس��� َب ِ
اب َفت ِْحهِ َ
ص ُّد َر ُسولِ اللهِ َ #وأَ ْ
اطنِ ِع ّزاً َو َفتْحاً
ني َوفِ ي الْ َب ِ
ِ
الظاه َر ِة َ
الصو َر ِة
ضيْماً َو َه ْ
ضماً ِلل ْ ُم ْس���لِمِ َ
يم
َونَ ْ
صراًَ ،و َكا َن َر ُس���و ُل اللهِ  #يَن ُْظ ُر إلَى َما َو َرا َءهُ مِ ْن الْ َفت ِْـح الْ َع ِظ ِ
ني ُكـل ما
النصـرِ مِ ْن َو َراءِ ِس���ت ٍْر َرقِ ٍ
يـقَ ،و َكـا َن يُ ْع ِطـي المْ ُ ْشـرِ كِ َ
َوالْعِ ز َو ْ

س���ألوه من الشروط التي لم يحتملها أكثر أصحـابه ورؤوسـهم وهو
{و َع َسى َأن َت ْك َر ُهوا شَ ْيئ ًا
 #يَ ْعل َ ُم َما فِ ي ِض ْمنِ َه َذا المْ َ ْك ُرو ِه مِ ْن َم ْحبُ ٍ
وب َ
َو ُه َو َخ ْي ٌر َّل ُك ْم} [البقرة.]٢١٦ :

ُوس إلَى َم ْحبُو ِب َها َس��� َبباً َما مِ ثْل ُ ُه َس َب ٌبَ .ف َكا َن
مبا َكا َن َم ْك ُروهُ النف ِ
َو ُر َ
يَ ْدخُ ُل َعلَى ِتل ْ َك الش ُر ِ
وط ُدخُ و َل َواث ٍِق ِبن َْصرِ اللهِ لَ ُه َوتَ ْأ ِييدِ ِه َوأَن الْ َعاقِ َب َة

لَ ُه َوأَن ِتل ْ َك الش��� ُر َ
النص َرةَِ ،و ُه َو مِ ْن أَ ْك َبرِ الجْ ُ نْدِ
وط َو ْ
اح ِت َمالَ َها ُه َو َعينْ ُ ْ
صبُوهُ لحِ َ ْربِهِ ْم َو ُه ْم لاَ يَ ْش ُع ُرو َن َف َذلُّوا مِ ْن َحيْثُ
الذِ ي أَ َقا َم ُه المْ ُ ْشتَرِ ُطو َن َونَ َ
َطلَبُوا الْعِ زَ ،و ُقهِ ُروا مِ ْن َحيْثُ أَ ْظ َه ُروا الْ ُق ْد َرةَ َوالْفَخْ َر َوالْ َغل َ َب َة َو َع َّز َر ُسو ُل
احتَ َملُوا الضيْ َم لَ ُه
اللهِ َ #و َع َساكِ ُر الإْ ِ ْس�َل�اَ ِم مِ ْن َحيْثُ انْ َك َس ُروا لِله َِ ،و ْ
س الأْ َ ْم ُر َوانْ َقل َ َب الْعِ ز بِالْ َب ِ
اطلِ ُذالً ب َِحقَ ،وانْ َقل َ َب ْت
َوفِ يهِ ؛ َف َدا َر الد ْو ُر َوانْ َع َك َ

ص َرةُ
الْ َك ْس َرةُ لِله عِ زاً ِباَللهِ َ ،و َظ َه َر ْت ِح ْك َم ُة اللهِ َوآيَاتُ ُه َوت َْصدِ ي ُق َو ْعدِ ِه َونُ ْ
َر ُسولِهِ َعلَى أَتمَ الْ ُو ُجو ِه َوأَ ْك َم ِل َها التِي لاَ ا ْق ِت َرا َح ِلل ْ ُعقُولِ َو َرا َء َها)(((.

((( زاد املعاد.275 /3 :

َ
التوطئة لبعثة الرسول :#
خامس ًا:

لقد َّو َّطأ لبعثة الرسول  #مبجموعة موطئات:
• فأول من نَ َّوه بذكره وش���هره في الناس ،إبراهيم  -عليه

السالم  -ولم يزل ذكره في الناس مذكوراً مشهوراً سائراً كما
ورد في حديث أَبِي أ ُ َما َم َة َقا َل :قِ ي َل :يَا َر ُسو َل اللَّهِ ! َما َكا َن بُ ُد ُّو
أَ ْمرِ َك؟ َفقَا َلَ « :د ْع َوةُ أَبِي ِإبْ َر ِ
اهي َم.»...
• أفص َح باس���مه خا ُ
مت أنبياء بني إس���رائيل نس���باً ،وهو

عيس���ى ابن مرمي  -عليه السالم  -كما قال َ ...« #وبُ ْش َرى
يس���ى بن َم ْريمَ َ»؛ حيث قام في بني إسرائيل خطيباً ،وقال:
ِع َ
ول
{إ ِنّي َر ُس���ولُ ال َّل ِه إل َْي ُكم ُّم َص ِّدق ًا ِّل َـما َبينْ َ َي َد َّي ِم َن ال َّت ْو َرا ِة َو ُم َب ِّشر ًا ب َِر ُس ٍ
َي ْأ ِتي ِم ْن َب ْع ِدي ْاس ُم ُه َأ ْح َم ُد} [الصف.]٦ :
• وكذل���ك قول���هَ « :و َرأَ ْت أُ ِّمي أَ َّن ُه َخ َر َج مِ نْ َها نُ���و ٌر أَ َضا َء ْت لَ ُه
صو ُر َّ
الش ِام»((( ،قيل :كان مناماً رأته حني حملت به ،و َق َّصته على
ُق ُ

قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم ،وكان ذلك توطئة ،لبعثته .(((#
• ومن تلك املوطئات :حادثة الفيل التي كانت متهيداً ملبعثه
 .#قال ابن كثير  -رحمه الله  -وهو يتحدث عن حادثة الفيل:

«كان هذا من ب���اب اإلرهاص والتوطئة ملبعث النبي #؛ فإنه
في ذلك العام ولد على أش���هر األقوال ،ولس���ان حال القدر

((( املسند.262/5 :
((( تفسير ابن كثير.444 /1 :

يقول :لم ننصركم  -يا معشر قريش  -على احلبشة خليرتكم
ِّ
ونعظمه
عليهم ،ولك���ن صيانة للبيت العتيق الذي سنش��� ِّرفه
ونوقره ببعثة النبي األمي محمد صلوات الله وس�ل�امه عليه
خامت األنبياء»(((.

املستفاد من هذه املنهجية:
 - 1على املفتي أن يذكر بني يدي احلكم الغريب الذي لم

يُ ْؤلَف مقدمات تؤنس به وتدل عليه ،وتكون توطئة بني يديه.

 - 2عل���ى املربني والدعاة واملصلحني تهيئة النفوس لقبول

اإلرشاد والوصول إلى الكمال اإلنس���اني في العمل باألحكام

الش���رعية .قال الشوكاني  -رحمه الله « :-ال ِ
تأت الناس بغتة
وتصك وجهوهم مفاجئة ومجاهرة وتنعى عليهم ما هم فيه نعياً
َّ
صراحاً وتطلب منه���م مفارقة ما أ ِلفُوه طلباً مضيفاً وتقتضيه
اقتضاء حثيثاً؛ بل أس���لك معهم مسالك املتبصرين في جذب
القلوب إلى ما يطلبه الله من عباده ِّ
ورغبهم في ثواب املنقادين

إلى الشرع املؤثرين للدليل على الرأي وللحق على الباطل»(((.
 - 3على أُولِي العلم وأهل الفكر اس���تنباط السنن الكونية

واالجتماعية من كتاب الله وس���نة رس���وله #؛ كما استنبط
الشافعي ُسنة االبتالء توطئة للتمكني ألهل احلق والرشاد.

((( تفسير ابن كثير.549 - 548/4 :
((( أدب الطلب.44 /1 :

العدد 285

19

[ قضايا تربوية ]

استثمار تربوي لعلم

(مصطلح الحديث)

ط���������ارق زوك�������اغ

إن جمالية العلوم اإلسالمية تَتَ َم َّث ُل في كونها علوماً شاملة
ومتكاملة؛ أي أننا نجَ ِ ��� ُد فيها املجال التخصصي الدقيق الذي

يضب���ط جوانب العلم من خالل اهتمامه بالقواعد والش���روط
واألركان ،ونجَ ِ ��� ُد فيها املجال األخالقي الرقيق املُتَ َعلِّق باجلانب

أمهية موضوع علم (مصطلح احلديث):

انطلق احملدِّ ثون في رس���م أصولهم املنهجي���ة املحُ ْ َك َمةِ
لضب���ط األخبار النبوية من اإلش���ارات املوجودة في نصوص
ين آ َم ُنوا إن َج َاءكُ ْم
(القرآن
ُّ
والسنة) كقوله  -تعالى َ { :-يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ

ال َّت ْربَوي الذي يَ ْس���تَفِ ي ُد منه اإلنسان في حياته العامة .وهكذا

ف ِ
ني }
َاس ٌق ِب َن َبأٍ َف َت َب َّي ُنوا َأن ُت ِص ُيبوا َق ْوم ًا ب َِج َهالَةٍ َف ُت ْصب ُِحوا َعلَى َما َف َع ْل ُت ْم َن ِاد ِم َ

دون الدخول في دقائقها وجزئياتها .وأحس���ب أن هذا من بني

حدث عني حديثاً وهو يرى أنه
وقول الرس���ول « :#من َّ
كذب فهو أحد الكاذبني»((( .وقوله « :#نَ َّض َر اللَّ ُه َعبْداً َسمِ َع
اها؛ َف ُر َّب َحامِ لِ فِ ق ٍْه َغيْرِ فَقِ ٍيه،
اها َوأَ َّد َ
َمقَالَتِ���ي َف َحفِ َظ َها َو َو َع َ

من علم األصول ،مقدمة في أصول التفسير.)...

وإذا كان هذا الفن قد استطاع أن يُ َح ِّق َق َمق ِْص َدهُ األصلي
املُتَ َم ِّث���ل في ِحف ِْظ ِص َّحةِ األخبار النبوية ،فإننا محتاجون إليه

ينتفع منها كل من احتك بها؛ ولو على مس���توى املداخل العامة
األسباب التي دفعت علماء العصر إلى كتابة رسائل ُم َي َّسرة في

كل َف ٍّن من الفنون الشرعية كالشيخ ابن عثيمني في سلسلة كتبه
امليس���رة (مصطلح احلديث ،شرح املنظومة البيقونية ،األصول
َّ
والس ُّر في ش���مولية العلوم اإلسالمية يتمثل في كونها خادمة
ِّ
للوحي اإللهي الذي من بني أهم خصائصه ُّ
الش���مول لكل مجاالت
أمس احلاجة لإلطالع  -على األقل  -على
احلياة ،ونحن اليوم في ِّ
أبجديات هذه العلوم؛ ألنها تمُ َ ِّث ُل جوهر ش���خصية املسلم وثقافته

صوص هذا املوضوع َسنَت ََط َّر ُق لبعض
التي يتميز بها عن غيره ،و ِبخُ ُ

اإلشارات التربوية التي نستفيدها من اطالعنا على أبجديات علم
(مصطلح احلديث)؛ هذا الفن الذي أَنْ َض َج ُه علماؤنا حتى أصبحت

مناهجه في قمة اإلتقان وغاية اإلبداع.
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[احلجرات ،]٦ :وفي قراءة {تثبتوا}(((.

َو ُر َّب َحامِ لِ فِ ق ٍْه ِإلَى َم ْن ُه َو أَ ْف َق ُه مِ نْهُ»(((.

في مجال األخب���ار التي نتداولها في ما بينن���ا؛ نظراً للثورة
التواصلية التي يش���هدها العالم؛ حيث يَ ْس���تَ ْق ِب ُل املسلم واب ً
ال

من األخب���ار التي يمُ ْكِ ُن أن يُ ْس���فِ َر عنه���ا مجموعة أمراض
َض ُّر بالنَّسيج االجتماعي لألمة؛ مثل (انتشار الكذب،
وآفات ت ُ
((( كلتا القراءتني صحيحة متواترة عن النبي  :#قراءة ( َف َت َب َّينُوا) لنافع وابن كثير وأبي
عمر وابن عامر وعاصم وأبي جعفر ويعقوب احلضرمي ،وقراءة (فتثبتوا) حلمزة
والكسائي وخلف العاشر.
((( رواه مسلم في مقدمة صحيحه.
((( أخرجه أبو داود في سننه ،كتاب العلم ،باب (فضل نشر العلم) ،حديث رقم.3660 :

واخلرافة ،و َقبُول اإلشاعات واالفتراءات ،وتصديق الكاذب أو

الصيغ مرتب ًة هي :أن يُنْ َق َل اخلبر بلفظ( :سمعت أو حدثني)،

إذنَ ،حرِ ٌّي بنا أن نستفيد من منهج أهل صناعة احلديث

واألمر ال���ذي يجب احلذر منه هو ما يُع َرف بـ (التدليس)؛
يروي املُخْ ِب ُر ع َّمن لَ ِق َي ُه ما لم يس���معه من قوله أو لم ي َره
أي أن
َ

تكذيب الصادق ،وتخوين األمني).

في متحيص ونقد األخبار املتداولة حتى ال نقع في مفاسدها،
وال أقصد في هذا املقام األخبار العلمية الدقيقة؛ ألن التعامل
���مى َد ْرساً علمياً؛ ولكن أقصد األخبار التي
معها يمُ كن أن يُ َس َّ

جتري في العادة على أَلْ ُسنِ الناس أثناء تواصلهم.

وأدناها صيغ( :قال ،روى ،ذكر) .
(((

من فعله؛ بلفظ يوهم أنه سمعه أو أنه رآه ،مثل( :قال ،أو فعل ،أو

عن فالن ،أو فالن قال ،أو فعل ...ونحو ذلك) َ ،
وخ َب ُر الشخص
املعروف بالتدليس غير مقبول؛ إال أن يكون ِث َق ًة ويُص ِّرح بأخذه
(((

وعن���د النظر في تعريف (مصطل���ح احلديث) الذي هو:
(علم يُ ْع َر ُ
ف به حال الراوي واملروي من حيث القبو ُل والر ُد)(((،

مباشرة ع َّمن روى عنه ،فيقول :سمعت فالناً يقول(((.
السنَ ُد املُت َِّص ُل أو املوصول
النظر يف اتصال س��ند اخلربَّ :

َسنَتَ َع َّر ُ
ف على بعض معالم هذين املسلكني والقواعد املنهجية

يثبت بينهما مالقاة في مكان ،فإن هذا اخلبر يبقى َم َح َّل نظر،

نجَ ِ ُد أنه يَنْ َه ُج َم ْسل َ َكينْ ِ اثنني لل َّتثَ ُّب ِت من األخبار ،هما( :الت ََّح ُّق ُق
من س���ند ا َ
خل َبرِ  ،والن ََّظ���ر في َمتْنِهِ ) ،ونح���ن في هذا املقام

املستخ َدمة فيهما؛ بالش���كل الذي يجعلنا نستفيد منهما في

مجال األخبار التي نتواصل بها في حياتنا العامة.
أو ً
ال :منهج النظر يف إسناد اخلرب:

ْص ُد باإلسناد (رواة احلديث الذين نقلوه إلينا) ،ومن أصوله
يُق َ

املنهجية العامة التي لوالها لقال من شاء ما شاء((( ما يلي:

ه���و الذي يَلْتَقِ ي في���ه كل َر ٍاو مبن روى عن���ه((( .فإذا انقطع
اتصال إس���ناد اخلبر؛ كأن يروي أحد خبراً عن ش���خص لم

وال يرتقي إلى مرتبة القبول.

اص ُط ِل َح
ومن النكات الدقيقة املتعلقة باإلسناد املُت َِّصلِ ما ْ
على تس���ميته بـ (احلديث امل ُ َسل ْ َس���ل)؛ وهو الذي يَ ِص ُ
ف فيه

راوي اخلب���ر صيغة أداء أو ح���ال الراوي أو غير ذلك(((؛ مما
يُ َد ِّل��� ُل على قوة ضبط ال���راوي وتَ َعلُّقِ هِ باخلبر أو الش���خص
املُخْ بِرِ ؛ حتى إنه يُ َقلِّ ُده في طريقة أداء اخلبر قوالً أو فع ً
ال.

النظر يف مصداقية ناقل اخلرب :بمِ ِ ْقدَارِ ِص ْدقِ الشخص
���د ُق ا َ
خل َبر ،واملعيار الذي وضع���ه أهل الصناعة
ص َّ
املُخْ بِر يُ َ

��رُق نق��ل اخل�بر :املقص���ود بالطريق عند
النظ��ر يف ُط ِ

 أما العدالة :فهي استقامة دين وأخالق راوي اخلبر. -وأم���ا الضبط :فهو أن يؤدي ما تحَ َ َّمل َ ُه من َم ْس��� ُم ٍوع أو

رواه ثالثة ُرواة فأكثر يس���مى اخلبر مشهوراً .وهذا أمر مهم
في مجال تنا ُقل األخبار ،واألهم منه بالنس���بة لنا هو تفريق

لتحديد مصداقية ناقل اخلبر هو النظر في مدى اس���تفاضة
ُ
والضبط):
ُس ْم َعتِهِ من حيث (العدال ُة

مرئي من غيـر زيادة وال نقص ،لكن ال يضر اخلطأ اليس���ير؛
ألنه ال يسلم منه أحد(((.

أما إذا اختل هذان الشرطان (العدالة والضبط) في ناقل
اخلبر ،أو لم نستطع حتديدهما فيه؛ لكونه مجهوالً عندنا أو

أن حاله مس���تور عنا؛ فإنه ال ينبغ���ي أن نصدق قوله إن كان
خبراً أو نطبقه إن كان طلباً.
النظ��ر يف صيغة نقل اخلرب :وتُع َرف عند علماء احلديث

بـ (طرق التح ُّمل واألداء) ،واملقصـود منها أن نلمـس من تلك
الصيغة احتمال س��� َم ِاع أو رؤية ا َ
حل َد ِث املُخْ َبرِ به ،وأعال تلك
((( ُينظر (مصطلح احلديث) للشيخ ابن عثيمني ،ص.11 :
((( قال ابن املبارك« :لوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء» ( ُينظر مقدمة شرح صحيح مسلم
للنووي).
((( ُينظر (مصطلح احلديث) للشيخ ابن عثيمني ،ص.17 :

احملدِّ ثني هو عدد رواة احلديث؛ ف���إذا روى اخلبر َر ٍاو واحد
فإنه يُوصف بكونه غريباً ،وإذا رواه اثنان س���مي عزيزاً ،وإن

علماء (املصطلح) بني (اخلبر املشهور) وبني (اخلبر املشتهر)

على ألس���ن الناس من األحاديث ،فقد يكون هذا األخير من
األخب���ار التي ال أص���ل لها؛ أي ال يُ ْع َر ُ
ف م���ن رواها ،ومثاله

مما هو ُم ْش���تَهِ ٌر على األلس���ن ولم يقله الرسول  #حديث
(خير األسماء ما ُح ِّمد و ُع ِّبد) وهو حديث ال أصل له ،وحديث
((( ينظر «نزهة النظر» البن حجر( ،الباب اخلامس :صيغ أداء احلديث ،ص.)107 :
((( ُينظر (مصطلح احلديث) للشيخ ابن عثيمني ،ص.19 :
((( املصدر نفسه ،ص.20 :
((( املصدر نفسه ،ص.16 :
((( مثاله :حديث معاذ بن جبل  -رضي الله عنه  -أن النبي  #قال له« :يا معاذ! إني
أحبك »...احلديث ،فإن كل من ح َّدث بهذا احلديث قال ملن رواه عنه« :وأنا أحبك»،
ومثاله أيضاً في قصة الرجل املجامع في نهار رمضان الذي قال بعد أن أتته الصدقة:
«يا رسول الله! أَ َعلَى أفق َر مني؟ فوالله ما بني ال بتيها أهل بيت أفقر مني» ،فضحك
النبي  #حتى بدت نواجذه ،فصار كل مح ِّدث يضحك إذا وصل إلى هذه اجلملة ،حتى
تبدو نواجذه ،فنُس ِّمي هذا أيضاً مسلس ً
ال؛ ألن الرواة اتفقوا فيه على حال واحدة وهي
الضحكُ ( .ينظر شرح املنظومة البيقونية للشيخ ابن عثيمني).

العدد 285

21

(حب الوطن من اإلميان) وهو حديث موضوع مكذوب ،وأيضاً

حدي���ث (يوم صومكم يوم نحركم) وه���و ال أصل له ،وغيرها
كثير ،وهو ما دفع بالعلماء إلى جمع األحاديث املش���تهرة على

األلسن في كتب مستقلة(((.
ألجل هذا ُكلِّه يَنْ َبغِ ي علينا عدم االغترار مبا هو شائع بني

الناس من أحاديث ،واملطالبة مبعرفة رواتها قبل أن نحكم على
هذا النوع من األخبار بالقَبول أو ال َّرد.

��ات ف��ي احل��دي� ِ
َ��ت  
والمُ ��� ْد َر َج� ُ
�ث م��ا أت ْ

ِ
�ت
�ض
مِ ��ن ب��ع� ِ
أل��ف��اظ ال����� ُّر َوا ِة ا َّت��ص�لَ� ْ
لذلك ينبغي أن نَت ََح َّق َق من س�ل�امة املنت من اإلدراج حتى
نمُ َ ِّي َز ونَ ْفرِ َز كالم منت اخلبر عن كالم ناقله.

االنتباه للش��اهد :إذا ُروِ َي َم نْ ٌ
ت يش���ترك مع منت آخر في
���مى َّ
الش ِ
اهد ،والبحث عنه
املعنى فقط دون األلفاظ فإنه يُ َس َّ

يُسمى بـ (عملية االعتبار) ،وهي عملية مفيدة جداً؛ ألن تجَ ْمِ ي َع
ُمتُون األخبار املتشابهة وتَتَ ُّب َع َها واستقراءها يجعلنا نفهم اخلبر
بش���كل موضوعي دون الوقوع في الوهم ،أو إطالق حكم كلِّي

مَتْن اخلرب:
ثانيًا :منهج دراسة
ِ
امل َ نْ ُ
ت( :هو ال���كالم الذي ينتهي إليه اإلس���ناد)؛ وما وقع
ِس��� َبةِ امل َ نْ ِ
ت
البح���ث في َّ
الس���نَدِ إ َّال ألَ ْجلِ الت ََّح ُّققِ من ِص َّحةِ ن ْ
ني عند غربلة األس���انيد فقط؛
لقائله ،ولم تقف ُجهود املحُ َ ِّد ِث َ

رابع��ًا :االنتب��اه للتصحي��ف والتحري��ف :التصحي���ف

درجات التعامل مع احلديث ،حتى شاع عندهم أنه ال يلزم من
صحة الس���ند سالمة املنت((( .ونحن في هاته ال ُّنبْ َذة َسنَتَ َع َّر ُ
ف

اخلط في السياق؛ فإذا كان ذلك بالنسبة للنقط فإنه فيسمى
سمى حتريفاً)(((،
تصحيفاً ،وإذا كان بالنسبة إلى الش���كل فيُ َّ

التعامل مع مضامني متون األخبار.

ومبا أنه لم يس���لم أحد من هذين األمري���ن((( فقد كان لزاماً

وإمنا امتدت لتشمل املتون .بل دراس ُة املتون ونقدها هي أعلى

على بعض القواعد األساس���ية التي ينبغي االنتباه إليها أثناء
أو ً
ال :االنتباه لس��بب ورود اخلرب :سبب الورود هو احلادثة
ِس��� َب ِب َها اخلبرَ ،و َق��� ْد أَ َّك َد العلماء كثيراً
أو القصة التي ذُكِ َر ب َ

على ضرورة معرفته والعلم به((( ،وفائدة معرفة س���بب الورود
تتمثل في كونه يجعلنا نُ َحدِّ ُد امل ُ َراد من اخلبر بدقة من غير أن
نُ ِ
خضع كلماته امل ُ ْج َملَةِ أو امل ُ ْطلَقَةِ للتأويالت الشخصية؛ بسبب
صلِ ا َ
خل َبرِ عن ِس َياقِ هِ الذي قِ ي َل فيه.
َف ْ
ثاني��ًا :االنتباه لرواية اخلرب باملعىن :األصل في األخبار أن

الضبْ ِط جتعل ناقل اخلبر يلجأ إلى
تُروى بألفاظه���ا؛ إال أن قلة َّ

الرواية باملعنى؛ أي أنه ينقل احلديث بلفظ غير لفظ املروي عنه،

وهذا ما قد يجعل اخلبر يخضع لفهم ناقله؛ لذا يُشترط في من
يَنْ ُق ُل احلديث باملعنى مجموعة ُش���روط ،منها :أن يكون معروفاً
بالفهم اجليد للغة املخاطب ،وأن يأتي مبا يُ ْشعِ ُر أنه يروي اخلبر

باملعنى؛ كأن يقول َعقِ به :أو نحوه ،أو كما قال.

ثالث��ًا :االنتباه ل�لإدراج يف منت اخل�بر :املقصود باخلبر
املُ��� ْد َر ِج :أن يَت َِّص َل كالم ناقل اخلبر بامل�ت�ن ،فيُ ِ
دخل فيه دون
بيان .قال البيقوني في منظومته:

((( مثل« :املقاصد احلسنة في ما اشتهر على األلسنة» للسخاوي ،و «متييز الطيب من
اخلبيث في ما يدور على ألسنة الناس من احلديث» البن الديبغ الشيباني الشافعي.
((( ينظر «مقدمة ابن الصالح» بتحقيق نور الدين عتر( ،ص.)14 - 13 :
((( قال ابن حجر في (نزهة النظر)« :من املهم معرفة سبب احلديث» ،ص.132 :
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استناداً على واقعة جزئية واحدة.

والتحريف هما( :تغيير ح���رف أو حروف في الكلمة مع بقاء

وم���ن املعلوم أن تغ ُّير مباني الكلم���ات يَنْتُ ُج عنه تغ ُّير معانيها،

على الس���امع منَّا االنتباه ألحرف الكلمات وحركات احلروف،
والتأكد منها حتى ال نُ َغ ِّي َر املعنى املقصود منها في اخلبر.

خامتة:
���اح ُة هي املقصودة من الدعوة
أخيراً أقول :ليس���ت امل ُ َش َّ
لالس���تفادة من منهج احملدثني في التعامل مع األخبار؛ وإمنا
القصد هو تكوين الش���خصية ِ
الفطنَ ُة العلمية املس���تقلة في
رأيها؛ التي تس���تطيع أن تمُ َ ِّي َز الصالح من الطالح من حديث
الناس ،واألهم من ذلك أن ه���ذا املنهج يُ َح ِّق ُق لنا الوقاية من

الوقوع في كثير من احملذورات الشرعية مثل قوله  -تعالى :-
الس ْم َع َوال َْب َص َر َوا ْلف َُؤا َد كُ ُّل ُأ ْو َل ِئ َك كَ انَ
{وال َتق ُ
َ
ْف َما ل َْي َس ل ََك ِب ِه ِعل ٌْم َّإن َّ
َع ْن ُه َم ْس���ـ ُئـوالً} [اإلس���راء ، ]٣٦ :وقول الرسول « :#كفى باملرء
إثماً أن يحدِّث بكل ما س���مع»((( ،وقوله « :#وهل ي ُك ُّب الناس

على وجوههم في النار إال حصائد ألسنتهم»(((.

((( املصدر نفسه ،ص.118 :
((( «قال اإلمام أحمد :ومن منا لم يسلم من اخلطأ والتصحيف» ،ينظر (مقدمة ابن
الصالح) ،ص .279 :ومثال التصحيف والتحريف الذي وقع في بعض األحاديث
ِي
النبوية الشريفة قول الرسول « :#من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال»ُ ،رو َ
(ش ْيئاً) ،وقوله « :#يخرج من النار من قال :ال إله إال الله ،وكان في قلبه من اخلير ما
َ
بالضم والتخفيف ،وهو تصحيفُ ( .ينظر مقدمة ابن الصالح،
َي ِز ُن ذ ََّرةً»ُ ،روي ( ُذ َرة) َّ
ص 279 :وما بعدها).
((( رواه مسلم.
((( رواه الترمذي ،وقال :حديث حسن صحيح.
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[ اإلسالم لعصرنا ]

وانفصل
الجنوب

حتملوا ذلك
وإذا كان اإلجنلي���ز قد َّ
الوِ زْر فإننا في الشمال نتحمل جزءاً منه
أيض���اً؛ وذلك ألننا لم نفع���ل َّ
كل ما في

وس���عنا بعد استقالل السودان في دعوة
اجلنوبيني إلى اإلس�ل�ام ،لم نبذل هذا
اجله���د حتى مع الذين كان���وا معنا في

الشمال وفي املدارس واجلامعات؛ حتى

إن أح���د زمالئنا الفضالء من أس���اتذة
جامعة اخلرط���وم قال ل���ي :إن زمي ً
ال
جنوبياً باجلامعة قال له بعد حديث دار
بينهما :أتدري يا فالن أن هذه أول مرة

يدعوني فيها أحد إلى اإلسالم؟ أقول لم
نفعل َّ
كل ما في وسعنا وال أقول :إننا لم

أ .د .جعفر شيخ إدريس
jsidris@gmail.com

انفصل جنوب الس���ودان عن شماله

جماعاتهم الدينية بكل أطيافها لتجتهد في
تنصير اجلنوبيني ،وجعلوا التنصر سبي ً
ال

اإلجنلي���ز حريص�ي�ن (من���ذ أن وطئت
أقدامهم أرض السودان ُغزا ًة مستعمرين)

فكان أن تنص���ر كثير من أبناء اجلنوبيني

وحتق���ق لإلجنليز ثم خللفائهم األمريكان

وأنصاره���م وأذنابه���م م���ا أرادوا .كان

على أن ال يتأثر جنوب الس���ودان بثقافة

شماله العربية اإلس�ل�امية ،لكنهم كانوا
مع ذلك حريصني على أن يبقى جزءاً من
الس���ودان ما دام ذلك خادماً ملصاحلهم

للدراس���ة الثانوية واجلامعية وما فوقها،

مبن فيهم املس���لمون بغية احلصول على
فصرت تسمع أسماء مثل
فرصة للتعليم،
َ
جون إبراهيم ،وتيري���زا إدريس مث ً
ال .ثم

كان���ت نتيجة ذل���ك أن أصبح���ت الفئ َة
املتعلم َة املثقف َة وم���ن ثَ َّم القائدة هي فئة

اإلستراتيجية .لذلك جعلوا اجلنوب إقليماً

املتنصري���ن ،مع أن النص���ارى ما يزالون

جنوب���ي أن يتخطى حدوده إلى الش���مال

عددهم ما يزال أقل من عدد املسلمني في

شبه مس���تقل عن الش���مال ،ال يستطيع

وال شمالي أن يتخطى حدود الشمال إلى
اجلنوب إال بإذن يشبه التأشيرة .ثم إنهم

رغم كل تلك اجله���ود أقلية ،بل يقال :إن
اجلنوب .ولكن وس���ائل اإلعالم الغربية،

اجتهدوا في أن يرس���موا للشمال ِّيني في

ومقلديها في وس���ائل اإلع�ل�ام األخرى
حتى العربية واإلس�ل�امية ،كثيراً ما تذكر

العربي الذي يخط���ف األفارقة ويبيعهم
ويستر ُّقهم ،بل وصل األمر إلى حد املبالغة

إقليم نصراني .إنها توحي بذلك إذ تقول
دائماً حني تتحدث عن اجلنوب :اجلنوب

مناهجه���م التعليمية صورة منفرة ،صورة

حني عوقب أح���د اخلياطني لصنعه ثوباً
عربياً ألحد اجلنوبي�ي�ن كما حتكي كتب
التاري���خ .لكنه���م ف���ي املقابل ش���جعوا
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األمر بطريقة مضلِّلة توحي بأن اجلنوب

الذى أغلبيته من غير املسلمني ،وهو كالم
صحيح ،لكن الصحي���ح أيضاً أن أغلبيته

من غير النصارى.

نفعل شيئاً؛ فقد كان هنالك دعا ًة وهبوا
أنفسهم للتبش���ير باإلسالم في البيئات

اجلنوبية كان من أشهرهم الشيخ محمد
األمني القرشي .وكانت هنالك منظمات
أَبْلَت بال ًء حس���ناً في هذا السبيل ،مثل
منظمة الدعوة اإلسالمية التي كان على

رأسها أخونا الفاضل (مبارك قسم الله)

عليه رحمة الل���ه .أقول :إنه بالرغم من
تقصيرنا فإن الكثيري���ن من اجلنوبيني
تأث���روا تأثيراً كبي���راً بالثقافة العربية؛
فصاروا يتكلمون العربية ويقرؤونها ،بل

صار بعضه���م يكتب بها ،كما أن كثيرين

منهم دخلوا في دين الله تعالى .ومع أن

ما يس���مى باحلركة الشعبية التي حتكم
اجلنوب اآلن س���تحرص عل���ى إحالل

اإلجنليزية محل العربية فإن ذلك سيكون
أمراً عس���يراً إ ْن لم يك���ن متعذراً؛ ألن
العربية صارت اآلن هي اللغة املش���تركة

بني كل اجلنوبيني من العوام واملثقفني.

قصرنا ف���ي دعوة
وإذا كن���ا ق���د َّ

اجلنوبيني إلى اإلس�ل�ام ،فإن بعضنا قد
ذهب إلى أكثر من هذا فاتخذهم ذريعة

إل���ى حتقيق مآرب���ه ال َعلمانية .لقد كان

املختصني :نعم؛ لكن مخزون الشمال من

لفص���ل اجلن���وب عن الش���مال بهدف

(بعد االس���تقالل) فك���رة أن للجنوبيني
ثقاف ًة غير ثقافة الش���مال ،وش���ايعهم

ويقال لهم :إنه حتى لو كان األمر كذلك

فإنهم ل���م يقفوا عند حد التخطيط؛ بل

احلزب الشيوعي السوداني أول من أشاع

في ه���ذا غيرهم من رج���ال األحزاب

البترول هو أكبر م���ن مخزون اجلنوب.
فإن استخراج هذا املخزون رمبا استغرق
مدة م���ن الزمن ،وأن الس���ودان املوحد

ال َعلمانيني متعللني بوجود اجلنوبيني في
معارضتهم لفكرة الدستور اإلسالمي.

املكتشفات البترولية إلى القدمي.

بعض الش���يء في موقفه من االنفصال؛

ستكون قس���متها اجلديدة ضارة مبصر

وكان املوق���ف الغربي قد اضطرب

فق���د كان بعضهم ي���رى أن اجلنوبيني
يتزايدون مبعدالت أكبر من الش���ماليني

(وهي حقيقة) ،وأنهم يوشكون أن يكونوا
أغلبي���ة في أقل من ثالثني عاماً؛ فلماذا

ٍ
حينئذ
ال نصبر حتى يكون السودان كله
دولة إفريقية ذات أقلية إسالمية؟

فم���ا ال���ذي جعله���م اآلن يغ ِّيـرون

رأيهم؟ يرى بعض احملللني أنهم يريدون

اآلن أن يصط���ادوا عصفوري���ن بحجر
واحد :يري���دون للجن���وب أن ينفصل،
لكنهم يريدون للجنوبيني الذين يسكنون

كان س���يكون أغنى بإضافة اجلديد من
وهنالك مش���كلة مي���اه النيل التي

أكثر من ضررها بالسودان.

تغيير جذري في بِنية الدولة الش���مالية،

قدموها
أتْ َبعوا ذلك مبس���اعدات هائلة َّ
للجنوبي�ي�ن جعلت منهم قوة عس���كرية
تضاهي القوات الس���ودانية املس���لَّحة

أو تزي���د عليها .وهذا ه���و الذي أطال

أم���د احلرب وضاع���ف تكاليفها املالية
والبشرية.

إن انفص���ال اجلن���وب م���ن أقوى

ما الذي سيحدث إلخواننا املسلمني

الشواهد على أضرار حال التمزق الذي

أنفسهم في دولة َعلمانية معادية لإلسالم

أمة واحدة ،بل لو كان بينها من االئتالف

اجلنوبي�ي�ن؟ إنه���م يخش���ون أن يجدوا

تعيشه األمة العربية؛ ذلك لو أنها كانت

تض ِّي���ق عليه���م وإن كانت ال تس���تطيع
أن متنعه���م من ممارس���ة دينهم؛ ولذلك
فإنه���م  -خوفاً من هذا املصير  -صوتوا

تلك مضار االنفص���ال؛ فهل له من

يُعت َبروا مبثابة املعادين أو اخلائنني لدولة

أول منافعه الت���ي يعترف بها بعض

النفصال ال يريدونه ،لكنهم خشوا من أن

اجلنوب اجلديدة.

ما بني الدول األوروبية ملا َج ُرؤ أحد على

اقتطاع جزء منها.
منافع؟

إخوانن���ا الس���ودانيني احملللني ِّ -
بغض

إن دول���ة اجلنوب اجلديدة لن تكون

قد خسر األرض والبترول ،لكنه يتحمل
عبء البشر؛ أكلَهم وش���ربَهم وتعلي َمهم

النظ���ر عن رأيهم ف���ي االنفصال  :-أن
السودان س���يكون بعده أكثر انسجاماً؛

معادية للدين اإلس�ل�امي في سياساتها

ستقارب ثمانية وتس���عني باملئة .وبهذا

اتخاذهم ذريعة لرفض أي حكم إسالمي.

أنهم س���يعترفون بإس���رائيل ،ومبحكمة

الش���مال أن يبقوا فيه .فيكون الشمال

وحر َّيتهم الدينية ،وأكثر من ذلك إمكانية
ليس هذا فحسب ،بل إن هنالك أصواتاً

ش���مالية وجنوبي���ة تنادي مبا يس���مى
باجلنس���ية املزدوج���ة للجنوبيني ،ومبا
أسموه باحلريات األربع :حريات التملُّك
والتنقل والعمل واإلقامة.

من اآلثار الض���ارة لالنفصـال إلى

جانب ما أش���رنا إليه :أن البترول الذي
كان الس���ودان يعتمد عليه في من ِّوه في
السنوات األخيرة س���يكون معظمه من

حظ دولة اجلنوب اجلديدة .يقول بعض

إذن دول���ة َعلمانية ال ش���أن لها بالدين
س���لباً أو إيجاب���اً؛ لكنها س���تكون دولة

إذ إن نس���بة املنتسبني إلى اإلسالم فيه

الداخلية واخلارجية؛ فقد أعلن بعضهم

س���تنهار كل الذرائع التي كان يتعلل بها

اجلنايات الت���ي تطالب بتوقيف الرئيس
عمر البشير ،وأنهم  -كيداً في إخوانهم

ال َعلمانيون وأشباههم في رفضهم للدولة

اإلسالمية.

إن الس���ودان ما كان ميكن أن يكون

الس���نيني  -س���يفتحون الباب للدعوة
ُّ
الشيعية.

وجنوب���ه .كيف يكون كذل���ك مع وجود

فإنهم واألمريكيني يص ِّرحون اآلن بأنهم

التش���ريعية والقضائية والتنفيذية كما

ولن يق���ف األمر عند ه���ذا احلد

سيهدفون إلى إحداث تغيير جذري في
بِن َية الدولة الش���مالية؛ يعنون تغييراً في
توجهها اإلسالمي.

إذا كان األمريكي���ون ق���د خططوا

دولة إس�ل�امية مع احتاد بني ش���ماله

أن���اس غي���ر مس���لمني ف���ي املناصب
هو احلال اآلن؟ وإذا لم يَ ُج ْز التخلي عن

األرض كما يقول بعض إخواننا وال سيما

َم ْن هم خارج السودان؛ فهل يجوز شراء
األرض بالدين؟
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[ معركة النص ]

التسامح الفقهي

ف��ه��د ب���ن ص����احل ال��ع��ج�لان
Fsalehajlan@hotmail.com

متتاز احلوارات الش���رعية والفكرية على شبكات اإلنترنت

���ن} [اإلس���راء ]٥٣ :وهو خُ لُق محمد #
ِّل ِع َب���ا ِدي َيقُولُوا ا َّل ِتي ِه َي َأ ْح َس ُ
فلم يكن فاحشاً وال متفحشاً وال بذيئاً وال ط َّعاناً وال ل َّعاناً ،ولطاملا

العل���م باملوضوع ،فإن القراءة لعدد من املتحاورين جتعل القارئ

يصل كثير منه إلى املنكرات التي يجب االحتساب عليها ،وقد تقع

بأن املتابع لها يس���تطيع أن يعرف احلقَّ بكافة أطرافه؛ خاصة
حني يكون احلوار جاداً ومن ش���خصيات متلك قدراً جيداً من

انتُه َكت س���احة هذا اخللق العظيم وحصل فيها من التجاوزات ما

خلي الذهن منه قبل
يتمكن من معرفة أطراف املوضوع ولو كان َّ

هذه اإلس���اءات في قضايا فقهية اجتهادية قابلة للنظر واخلالف،
ُ
ويأط َرها
وهذا يتطلَّب ضرورة أن مي ِّرن اإلنس���ان نفسه ويع ِّودها

وم���ن خالل هذه القاع���دة املنهجية ي���درك املتابع قضية

واخلط���أ في البحث الفقهي والفك���ري ،فالـ ُمحاور الذي تكون
عبارته جا َّفة أو نابية ال يعني أن ما يقوله باطل ،واحملاور الذي
قمة ال���ذوق واألدب ال يقدِّم رأياً صحيحاً بالضرورة،
يكون في َّ

ذلك ،كما يس���تطيع أن يعرف كافة النصوص والسنن والقواعد

في م���ا َّدة النقاش مبا يضيء له الطريق الصحيح ،فهذه قاعدة
منهجية من الرائع حقاً أن يضعها العاقل نصب عينيه.
«تداخل املوضوعات» و «اختالط امللفَّات» في كثير من القضايا

الت���ي يجري فيها احل���وار؛ فبعض املتحاورين ال يس���تحضر
جوانب أخرى من املوضوع يكون غاف ً
ال عنها فيضع َّ
كل براهينه
واعتراضات���ه على اعتبار أن املوضوع يتجه في مس���ار واحد،
بينما حقيقة األمر أنه ثَ َّمة مس���ارات ع���دة ،وملفَّات مختلفة،
فتمييز هذه امللفات وإبراز محتوياتها ناف ٌع جداً في اس���تيعاب
مادة احلوار.

على ضبط النفس وكظم الغيظ والصبر واحللم.
َّ
هذه األخالقيات ٌّ
ينفك عن موضوع الصواب
ملف يجب أن

فيج���ب أن ال تكون «أخالقي���ات احلوار» ه���ي احلاكمة على

«سالمة األفكار».

امللف الثاين :تأثيم اجملتهد وتفس��يقه وإسقاط عدالته أو

احلكم عليه بالعقاب األخروي :وهو يبحث في سؤال تراثي كبير
عن «أثر خطأ املجتهد» هل يكون س����بباً لفس����قه أو كفره أو إسقاط

أكتب هذا كلَّه ألجل موضوع «التس���امح الفقهي» ،فهو من
ُ

عدالته؟ وث َّم آراء ومذاهب ش����تى ،أرى أن خي����ر من حررها وجمع

وتفصل لتتضح الصورة
فم���ن الضروري أن تُف َرد املوضوع���ات
َّ

األقوال في مجموع الفتاوى وخلص فيه إلى أنَّ «املجتهد املس����ؤول:
ٍ
ومفت وغير ذلك إذا اجتهد واس����تدل
وناظر
وعالم
وحاكم
إمام
ٍ
ٍ
ٍ
من ٍ

املوضوعات التي يتتابع احلوار واجلدل فيها؛ فتت ُّبع كالم جميع
األطراف مهم ملعرفة احلق كام ً
ال ،وحني تختلط فيه املوضوعات
كاملة.

وم ��ن خ�ل�ال متابع ��ة مث ��ل ه ��ذه احل ��وارات ميك ��ن ل ��ي أن

أفصلها إلى امللفَّ ات التالية:
ِّ

امللف األول :أخالقي��ات وآداب احلوار :كاألدب مع املخالف

املوجهة إليه ،والعدل ف���ي أي أحكام
وجتنُّب اإلس���اءة اللفظي���ة َّ

أطرافها شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وقد أطال فيها ال َّنفَس وناقش كافة

فاتقى الله ما اس����تطاع كان هذا هو الذي كلفه الله إياه وهو مطيع
لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع وال يعاقبه الله البتة»(((.

ه���ذه الرؤية املعتدلة جتعل الش���خص يتجه إلى املس���ألة
ِّ
والس���نة،
ويوضح مدى موافقتها للكتاب
ذاتها فيحكم عليه���ا
ُّ
وأما احلك���م على القائل باإلثم والفس���ق والكف���ر فهذا باب

يصدرها الش���خص ض���د أي أحد ،وترك التنقي���ب عن اخلفايا
واملقاص���د التي ال يعلمها إال الل���ه ،وغير ذلك مما يدخل كلُّه في

على األشخاص فش���يء آخر ،وهذا االشتباك بينهما هو الذي

{وقُل
يجب التواصي بها والصب���ر عليها ،وهي وصية الله لعباده َ

((( مجموع الفتاوى.217/19 :

قيمة «ا ُ
خللُق» الذي أعلت الشريعة مقامه ملرتبة األصول الكل َّية التي
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آخ���ر؛ فالبحث الفقهي يتجه إلى املس���ألة وبيانها ،وأما احلكم
يجعل بعض الناس يتح َّرز عن بعض املس���ائل أو يقبل بها؛ ألنه

يتص َّور أن رفضها يعني تأثيم وتفسيق القائل بها ،كما أن بعض
الناس يتجه لتفس���يق املجتهدين؛ ألنه يرى أنهم أباحوا أمراً من

األصل في املسائل اخلالفية العفو والتجاوز؛ وأنَّ املسألة ما دام
فيها خالف فاألمر واسع «فاملختلَف في حرمته ال يكون حالالً»

اإلنسان «احلكم على املسألة» عن «احلكم على املخالف».

ابن تيمية .

احمل َّرمات ،وينزاح الستار عن كال الرؤيتني حني يتمايز في نظر

وهو معلوم من دين اإلس�ل�ام بالضرورة كما يقرر شيخ اإلسالم
(((

امللف الثالث :اإلنكار يف مس��ائل اخلالف :وهذه مسألة

وحني يكون األصل هو «النص» فإن ذاك يس���تدعي البحث

فكلَّما بَ ُع َد «اخلالف الفقهي» عن النص كان أقرب لإلنكار؛ ألن

خالف واجتهاد وتأويل ل���ه فإنه منطلق من النص ،وهو تطبيق
الر ُسولِ }
ألمر الله  -تعالى { -فَإن َت َنا َز ْع ُت ْم ِفي شَ ْيءٍ ف َُر ُّدو ُه إلَى ال َّل ِه َو َّ

فقهية ش���هيرة قد اجته���ت أنظار الفقهاء فيه���ا إلى مذاهب
شهيرة((( ،أقواها بال شك َج ْعل «اإلنكار» متعلقاً
بالنص الشرعي،
ِّ
الشريعة جاءت مبعاني «املعروف» و «املنكر» وهذه املفاهيم إمنا

يحددها النص وليس خ�ل�اف العلماء .ووجود اخلالف ال مينع
من اإلنكار باحلكمة وبحسب درجاته؛ فموضوع «اإلنكار» متعلِّق
بتطبيق مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكـر في الش���ـريعة،
وال يل���زم من اإلنكار تأثيم املخال���ف أو التضييق على اجتهاده،

فهذا باب فقهي وذاك باب فقهي آخر؛ فاإلنكار في كل املسائل،
أو بطريقة تفتقد احلكم���ة ،أو من دون مراعاة حلال املخالف،
كلُّها مخالفة للتسامح الفقهي الصحيح ،كما أن التسامح الفقهي

ال يلغي مبدأ اإلنكار في مسائل اخلالف.

امللف الرابع :االختيار بني املذاهب واألقوال الفقهية:
وهو تسامح فقهي يجب أن يبقى وسطاً بني طرفني:

طرف «إلزام الن���اس بقول واحد» و َرفْ���ض أي اجتهادات
وأق���وال أخ���رى ملذاهب فقهي���ة معتبرة؛ خاصة في املس���ائل
االجتهادية القابلة للنظر واخلالف.

وج ْعلِها في متناولهم
وط���رف «تخيير الناس بني األق���وال» َ

ليختاروا منها أسهلها وأيس���رها وأقربها لنفوسهم ومقتضيات
عصرهم .فال هذا وال ذا؛ إمنا التسامح احلقيقي في أن القادر

على النظر في األدلة واملس���ائل ال يجوز ل���ه أن يتجاوز القول
الفقهي الذي يراه راجحاً ،وأما من ال يس���تطيع فيس���تفتي من
يث���ق في دينه وعلمه من دون أن يتخ َّي���ر من األقوال واملذاهب
ما يش���اء؛ ألنَّ هذا من الترخُّ ص الذي أجمع الفقهاء على ذمه
وعيبه ملنافاته أصل التكليف(((؛ ألن املس���لم متع َّبد باتباع النص
وج ْعل األقوال في سلَّة يختار منها ما يشاء يجعله
ما اس���تطاعَ ،
متبع���اً للهوى والنفس .كما أن هذا التس���امح يجب أن ال يجعل
((( ث َّم دراسات كثيرة تناولت مبحث «اإلنكار في مسائل اخلالف» ومن أميزها رسالة
لطيفة للدكتور فضل إلهي بعنوان «اإلنكار في مسائل اخلالف».
((( ملعرفة بعض من نقل اإلجماع هنا من أهل العلم راجع  :ابن حزم في مراتب اإلجماع
ص ،271وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ،119/2 :وابن القطان في
اإلقناع في مسائل اإلجماع ،65/1 :وابن حمدان احلنبلي في صفة الفتوى واملفتي
واملستفتي ،ص.41

عنه وإش���هاره؛ وأن تكون دائرة البح���ث فيه وحوله ،ولو حصل

[النس���اء ،]٥٩ :وأما حني يكون اخل�ل�اف بح ِّد ذاته حجة وعذراً
فإن هذا في النهاية س���يؤدي إل���ى هجران النصوص وإضعاف

مكانتها في النفوس ،وهو ما دفع احلافظ ابن عبد الب ِّر أن يقرر
بحجة عند أحد َع ِل ْمتُـه من فقهاء
بوض���وح أنَّ (االختالف ليس َّ

حجة في قوله)(((.
األمة؛ إال من ال بصر له وال معرفة عنده وال َّ
امللف اخلامس :التسامح مع االحنرافات العقدية :وهو
موضوع خارج عن حوار «التس���امح الفقهي» كلِّه؛ ألن اخلالفات
الفقهي���ة تدنو م���ن النص���وص وال تصادم أصول الش���ريعة
وقطعياتها بخالف الظاه���رة الفكرية املنحرفة التي تع ِّبر عنها

«االنحرافات واملذاهب العقدية»؛ غير أن بعض الناس يس���عى

الستغالل «التس���امح الفقهي» لتهوين االنحرافات العقدية في
النفوس :إما بجعلها اجتهادات بش���رية قابلة لالجتهاد؛ حيث ال

وجود ملن ميلك احلقيقة املطلقة ،أو باعتبار أنَّ هؤالء قد يكونوا
مجتهدي���ن ومعذورين فيبدأ في خلط َّ
ملف «عذر القائل» مبلف
«املوقف من الق���ول» أو يخلط فيها َّ
ملف «أخالقيات احلـــوار»

و «إعطاء الناس حقوقهم» وغيرها من امللفات التي تربك بعض
الناس فيغفل بس���ببها عن استحضار أن هذه منكرات مصادِ مة

للشريعة ومخالفة لسبيل املؤمنني

إن ظاهرة «اختالط امللفات» و «دمج املوضوعات» ليس���ت
مختصة بالتسامح الفقهي؛ فكثيراً ما يتلبس على املتابع حقيقة
َّ
بعض القضايا الفكرية والش���رعية؛ ألنها تأتيه جميعاً فيختلط

احلقُّ بالباطل والصواب باخلطأ ،واملنهج الشرعي فيه هو ذات
املنهج الصحيح في التعامل مع «األلفاظ املج َملَة» فال قبول لها

بإطالق وال رفض لها بإط�ل�اق ،بل قبول للحق ور ٌّد للباطل في
منهج موضوعي يستفصل عن أفراد املوضوع حتى تكتمل الرؤية
في كافة أطرافها.

((( ذكر ذلك في مجموع الفتاوى.270/20 :
((( جامع بيان العلم وفضله.115/2 :
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[ حوارات ]

الشيخ محمد بن محمد المهدي

في حوار خاص مع ^

ُي َع ��د الش ��يخ (محمد بن محمد املهدي) عضو املجل ��س العلمي بجمعية
احلكمة اليمانية اخليرية ورئيس فرع إب ،من القامات العلمية والسياسية
الكبرى في اليمن؛ وذلك لسعة علمه وخبرته بالشأن اليمني الذي متخض
من خالل جتارب طويلة عايشها الرجل ،وقد كان من العلماء السابقني في
نشر الدعوة السلفية في اليمن ،والشيخ بقدر اهتماماته العلمية والدعوية
الكبيرة من خالل اإلس ��هام في تأس ��يس كثير من املؤسسات السلفية املعنية
به ��ذا الش ��أن الت ��ي كان لها دور ب ��ارز في أح ��داث وجود قوي للس ��لفيني في
اليمن وال سيما جمعية احلكمة .غير أن هذه االهتمامات وهذه اجلهود لم
تشغله عن املشاركة في املشهد السياسي اليمني.
وق ��د ص ��در له كثير م ��ن الفتاوى والكتاب ��ات التي تكش ��ف الواقع اليمني
بعني رجل َّ
مطلع ،و ُأجري معه كثير من املقابالت في هذا الشأن .ونستطيع
أن نقول :إن الش ��يخ هو األكثر حضور ًا من بني املش ��ايخ السلفيني في كشف
حقائق احلرب املشبوهة على الدعوة هناك .وقد استطاع الشيخ من خالل
مش ��اركاته املس ��تمرة أن يرس ��م ص ��ورة ذهني ��ة واقعي ��ة ملا يحدث في املش ��هد
اليمن ��ي على كافة األصعدة ،وفي حوارنا معه حاولنا التقاط صورة واقعية
ملا يجري في ربوع موطن التاريخ والعراقة (اليمن) ،وصورة أخرى نقرأ من
خاللها مستقبل اليمن في ظل مشاكل اجلنوب والشمال.
28
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ف���ي البداية نرحب بك على صفحات
البيان ونبدأ حوا َرنا باملشكلة احلوثية؟
^ :م � � � َّ�رت ال��ف��ت��ن��ة احل��وث �ي��ة
ف��ي ال�ي�م��ن مب��راح��ل ك �ث �ي��رة ،وف��ي كل
مرحلة تتكشف حقائق ج��دي��دة؛ إال
أن الصورة احلقيقة لم تتضح؛ مبعنى
ُ
حقيقة
أن هناك مالبسات من حيث
ُ
واملواقف
�ادر دعمهم،
مذهبهم ،وم�ص� ُ
املتباينة في حتديد أسباب الفتنة؛
فهل من َو ْص��ف يختزل كل مالبسات
هذه الفتنة؟ وما هو دور العلماء؟
الش ��يخ محمد املهدي :أما بالنس����بة
للعلماء ف����إن علماء الزيدية في بداية ظهور
حسني احلوثي وظهور أشرطته وبعض آرائه
التي كان يطعن فيه����ا باملذهب الزيدي في
جوان����ب مع َّينة :مثل تقاربه����م مع مذاهب
الس����نة ،وعدم ش����جاعتهم في الطعن
أهل ُّ
باملخالفني أله����ل البيت من الصحابة (كما
يزعم) :كأبي بكر وعمر وعائشة  -رضوان

السنة ،وكان ينتقد
عليهم  -وغيرهم من أهل ُّ
علم الكالم عند الزيدية ويقول :إنهم أخذوه
من املعتزلة؛ لكونه يرى أن املعتزلة من أهل
السنة ،وهو يقصد أنهم ليسوا مع الشيعة أو
ُّ
اجلارودية في الطعن في الصحابة وإن كان
عندهم مسائل في العقيدة خالفوا فيها أهل
الس����نة وهي معروفة .فكان علماء الزيدية
ُّ
املعاصرون ف����ي البداية ينتقدون حس����يناً
احلوثي وال ينتقدون أباه الع َّ
المة بدر الدين
احلوثي ،الذي اس����تقى هذه املعلومات كلها
منه .لكن بعدما بدأت احلروب مع احلوثيني
سكت كثير من علماء الزيدية ،وبعضهم كان
يشارك مع احلوثي ويتبنى املواقف الدفاعية
عنه ،ويرى أن ح����رب احلوثيني حرب على
املذهب الزيدي ،وهذا اخلطاب اس����تخدمه
بع����ض العلماء منهم كالدكت����ور احملطوري
وبعض السياس����يني؛ ولذلك لم يكن لعلماء
الزيدية موقف ثابت؛ وإمنا كان لهم موقف
مؤقت انتقدوا فيه حسيناً احلوثي النتقاده
املذهب الزيدي في بعض املسائل فقط.
وأما السياسيون منهم فكانوا يسيرون
في نُصرته ب���كل ما أُوتوا من قوة؛ ولذلك
وحوكم بعض
ُحبس بعض الصحفيني منهمُ ،
العلماء ،واتُّهم بعضهم باالرتباط بالسفارة
اإليرانية ،وهذا مث َب���ت في احملاكم .وقد
ُس ِجن اخليواني مراراً بسبب استماتته في
نصرة احلوثي وأتباعه في وسائل اإلعالم،
السنة.
وهو َح ِن ٌق جداً على أهل ُّ
ومهم���ا يك���ن من ش���يءٍ ف���إن موقف
السياس���يني وكثير من علم���اء الزيدية كان
مؤقف���اً مناصراً للحوثي بأس���لوب أو بآخر
وقليل منهم من ظل مؤقفه ثابتاً ضد احلوثي.
الس���نة فهناك
وأما بالنس���بة لعلماء ُّ
الس���نة مرتبطون
تفصيل :فبعض علماء ُّ
بأح���زاب ،وهؤالء صامت���ون في املوقف
الذي يصمت فيه احل���زب ومتكلمون في
املوقف الذي يتكلم فيه احلزب .واحلقيقة
أن أح���زاب املعارضة من حيث اجلمل ُة لم
تكن لها كلمة صريحة في معارضة اخلروج
بالسالح من قِ َبل احلوثي على الدولة.
وهناك علماء ليس���وا متحزبني كانت

لهم بيانات ومواقف انتقدوا فيها احلوثي
خلروجه عل���ى األمة بالس�ل�اح ولم يكن
كالمه���م منص ّب���اً على املذه���ب الزيدي
اجل���ارودي ال���ذي يتبناه احلوث���ي .لكن
كانوا معارضني خلروجه بالس�ل�اح ،وقتله
للجنود ،وملن خالفوه من القبائل ،وهذا هو
املوقف العام لعلماء اليمن.
واجتمع علماء اليمن مرات في صنعاء
وفيه���م الصوفي���ون والس���لفيون ،وفيهم
العلماء املس���تقلون الذين ه���م من حيث
الس���نة ،وبعض الزيدية
اجلمل ُة من علماء ُّ
الذي كانوا يدعون احلوثي لترك السالح،
ويدع���ون الدولة ملعاجلة الوضع مبا ميكن
بأقل األضرار فإذا اضطرت إلى الس�ل�اح
فذاك وإال فاحلوار هو األولى.
^ :ف��ي أط��روح�ت�ك��م اجل��دي��دة
ال� �ت ��ي ف ��رق� �ت ��م ف �ي �ه��ا ب �ي�ن ال ��زي ��دي ��ة
واإلث �ن��ي ع�ش��ري��ة م��ن أي االجت��اه�ين
سيكون احلوثيون؟
الش ��يخ محم ��د املهدي :كتبت رس���الة
بعنوان (التش���يع ف���ي اليمن ب�ي�ن الزيدية
واإلمامية وج���وه االتف���اق واالفتراق) وهي
مطبوع���ة .وم���ن خ�ل�ال قراءت���ي لكتبهم
ومالزمه���م رأيت أن احلوثيني ليس���وا إثني
عش���رية ولكنهم زيدية جارودية ،فليسوا من
الزيدية املعتدلة التي تنتسب إلى اإلمام زيد
بن علي  -رضوان الله عليه  -ألنهم يطعنون
في اخللف���اء الثالث���ة ويُنكِ ���رون خالفتهم
قبل عل���ي بن أبي طالب  -رض���ي الله عنه
ويفس���قون بعض الصحابة ،وال نس���تطيع
ِّ
أن نقول :إن حس���يناً احلوثي إثنا عش���ري
على اإلطالق؛ ألن���ه يختلف معهم في بعض
األصول :كالقول بتحري���ف القرآن ،والتقية،
وغيبة املهدي في السرداب ...وغيرها .نعم،
هو يس���ير على خطى أبيه الشيخ بدر الدين
احلوثي الذي له قِ َدم في املذهب الزيدي ،وله
السنة،
مؤلفات كثيرة ولكنه كان معادياً ألهل ُّ
وموقف���ه م���ن الصحابة يجنح إل���ى الطعن
والتفس���يق لبعضهم كاجلارودية .ونحن نعلم
أن اإلم���ام زيداً  -رضي الله عنه  -دافع عن
أب���ي بكر وعمر  -رضي الله عنهما  -عندما

طل���ب الرافضة منه أن يش���تمهما فترضى
عنهما ،ولـ َّما فعل ذل���ك تبرؤوا منه لرفضه
ش���ت َمهما فق���ال :اذهبوا فأنت���م الرافضة.
وسواء تسميتهم رافضة لرفضهم إمامة زيد،
أو لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر .وقد أشار
شيخ اإلسالم ابن تيمية إلى القولني ،فالشيخ
بدر الدين احلوثي ينص في كتاب (إرش���اد
الطال���ب ص )17 - 16على أن (الوالية بعد
رس���ول الله  #لعلي  -عليه السالم  -ومِ ْن
بعده ألخيار أهل البيت احلس���ن واحلس�ي�ن
وذريتهم���ا األخيار ،والوالية ملن حكم الله بها
له في كتابه وس���نة رسوله  #رضي الناس
بذلك أم لم يرضوا؛ فاألم���ر إلى الله وح َده
وال دخل للش���ورى)؛ أي إنه ال يقـر بخالفـة
أبي بكـر وعمر وعثمان  -رضي اللـه عنهم -
قبل علـ���ي ،رضي اللـه عنـه .وكـان صـريحاً
في طعنه ف���ي كثيـر من الصحابة ،ومن تلك
األمثله أنهَ :و َصف أبا موس���ى األشعري بأنه
منافق ضال لم تثبت عدالته ،فقال في كتابه
حترير األف���كار (ص« :)494وقد كان حكماً
ضاالً مض ً
ال؛ سواء صحت الرواية أم ال .فال
خ�ل�اف أنه حكم بخلع أمي���ر املؤمنني ،عليه
السالم».
وق���ال (ص )494ف���ي معرض كالمه
عل���ى قص���ة التحكيم« :ومب���ا ذكرنا من
أمارات بغضه لعلي  -عليه الس�ل�ام  -مع
ما تقرر من أنه ال يبغضه إال منافق ،تتأكد
الرواية الدالة على أنه منافق» .يقول هذا
وهو أحد رس���ل رسول الله  #إلى اليمن
الداعني إلى اإلسالم.
وقال أيض���اً (ص « :)498أما الدفاع
عن أبي موس���ى األشعري فال موجب له؛
ألنها لم تثبت عدالته حتى يدا َفع عنه» إلى
التمحل لكل مس���لم أو لكل
أن قال« :فأما
ُّ
من يس���مونه صحابياً فليس من النصيحة
للدي���ن؛ ألنه يؤدي إل���ى َقبُ���ول روايات
املفس���دين للدين بالروايات املكذوبة على
رسول الله  #ولهذا املعنى تكلَّمنا في أبي
موسى والدين النصيحة» اهـ.
وه���و ينكر عدالة الصحابة  -رضوان
الل���ه عليهم  -ففي كتابه (حترير األفكار)
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مبحث بعنوان :فس���اد الق���ول بعدالة كل
الصحابة (ص )351ينكر فيه عدالتهم.
^ :هل هو ينقل مذهب الزيدية
على أن فيه طعن في الصحابة؟
الش ��يخ محمد املهدي :ال .املعروف عن
الزيدية أنه���م كانوا يفضلون علي���اً ابن أبي
طالب ويرونه أحق باإلمامة ولكن يرون صحة
إمامة الش���يخني أبي يكر وعمر  -رضي الله
عنهما  -على قاع���دة معروفة عندهم وهي
(صح���ة إمام���ة املفضول مع وج���ود من هو
أفضل منه)؛ إذا ما أعرضنا عن الغالة منهم
كاجلارودية ،وهذا الذي ذكره الع َّ
المة الكبير
يحيى بن حمزة في رسالته املعروفة (الوازعة
للمعتدين على صحابة س���يد املرسلني) ونقل
عن آبائه من علم���اء الزيدية وأهل البيت أنَّ
لهم مذهبني معروفني :مذهب يقول بالترضي
على الصحابة ،ومذهب يقول بالسكوت وعدم
الترضي وعدم الشتم ،وأما شتمهم فهذا ليس
على منهج أهل البيت والزيدية ،وهذا الكالم
نقله بعده الشوكاني في (إرشاد الغبي) وذكره
األس���تاذ محمد عزان وهو زيدي معاصر في
كتابه (الصحابة عن���د الزيدية) .فبدر الدين
احلوثي لم يكن إثني عشرياً باملفهوم املعروف؛
يعني لم يحصرها في ولد احلسني ،ولم يقل
بعصمة إثني عش���ر إماماً ،ولم يعتقد بطالن
اإلمامة في غيرهم كما يعتقد اإلثنا عشرية.
واإلثنا عشرية يعتقدون ُكفر اإلمام زيد
إذا كان قد دعا إلى نفسه .أما أن يكون دعا
إلى ابن أخي����ه أحد املعصومني كما يقولون
فهذا أمر آخر ،كذلك ال ميكن أن نقول :إن
احلوثيني إثنا عشرية مبعنى أنهم يعتقدون
حصر اإلمامة في إثني عشر إماماً ،أو أنهم
جعفرية يقول����ون :إن اإلمامة في جعفر .أو
يعتق����دون أيضاً أن أئم����ة الزيدية على مر
التاريخ كانوا أئمة غير ش����ـرعيني ،وأنهـم
كفـ����ار ألنهم ا َّدعوا ما لي����س لهم .كما ورد
في الكافي ( )372/1أن من ا َّدعى ما ليس
له من اإلمامة فهو كاف����ر .ومن هنا كفَّروا
أئمة الزيدية .وحس��ي�ن احلوثي واحلوثيون
ليس����وا من هذا القبيل؛ فكثي����ر من البدع
التي ميارسها اإلثنا عشرية ليست موجودة
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عند احلوثيني .نعم ،احلوثيون حقدوا على
السنة ،ونقموا على الصحابة ،وتعاونوا
أهل ُّ
مع مرجعية الش����يعة لكن في حدود أن كالً
منهم يظن أن����ه يخدم مصلحت����ه ،والذين
تشيعوا اآلن وصاروا إثني عشرية في اليمن
معرفون محددون وليسوا من احلوثيني.
منس���قني ولهم عدو
نعم .قد يكونوا ِّ
مشترك يس���مونه (الوهابية) كما يطلقون
السنة؛ هذا وارد ،لكن أن نقول:
على أهل ُّ
إن احلوثيني إثنا عش���رية فأمر فيه نظر.
فه���م جارودية غالية في العداء ملخالفيها؛
حتى إنهم يتقاتلون مع تالميذ الشيخ مجد
الدي���ن املؤيدي وهم زيدي���ة ،من أبرزهم
الش���يخ عبد العظيم احلوث���ي وهو عالم
زيدي مع���ارض للحوثيني قال عنهم :إنهم
أكفر من اليه���ود والنصارى كما في حوار
معه في صحيفة الديار.
^ :ن �ن �ت �ق��ل م� ��ن ال� �ش� �م ��ال إل ��ى
اجلنوب :هناك في اجلنوب عن طريق
ما يسمى َ
احل��راك اجلنوبي مطالبات
امل�س�ت�م��رة ب��االن �ف �ص��ال ،م��ا ه��ي أس�ب��اب
هذه املشكلة؟ وهل لها أجندة خارجية؟
الش ��يخ محم ��د امله ��دي :هذه قضية
���ت عنها في قناة املس����تقلة وفي
قد تكلم� ُ
كثير من احلوارات ،وب َّينت أن هذا التحرك
منه م����ا قد يكـون عفوياً ،ومنه ما قد يكون
له أس����باب داخلية ،ومنه م����ا قد يكون له
دوافع خارجي����ة؛ ولذلك جند الذين يثيرون
القضايا من اخلارج منقس����مني كاالنقسام
في الداخل؛ وكأن هذا االنقس����ام بحس����ب
توجهات الدافعني لهم؛ فهناك من هو متهم
ُّ
من جهة إيران ،وهن����اك من هو متهم بأنه
مدفوع من جهة الغرب ،وهناك من هو متهم
بعالقته مع بعض الدول األخرى .واإلشكال
هنا ليس����ت املطالبة بحل اإلش����كاالت و َر ِّد
املظال����م .فق����د توجد بع����ض املظالم لكن
املش����كلة أنه يتكلم من ال يريد اخلير للبلد؛
فمث ً
ال هناك من يطال����ب باالنفصال وهذا
ليس ناصحاً ألمت����ه وال لدينه؛ فقد خالف
نصوص االجتم����اع على احل����ق التي تذم
{و ْاع َت ِص ُموا
التف����رق كما قال  -تعال����ى َ :-

���ل ال َّل ِه َج ِميع��� ًا َوال َتف ََّرقُ���وا} [آل عمران:
ب َِح ْب ِ
{وال َت َنا َز ُعوا َف َتف َْشلُوا
 ،]١٠٣وقال  -تعالى َ :-
ِيح ُك ْم} [األنفال ،]٤٦ :وأيضاً بلغت
َو َتذْ َه َب ر ُ
العصبية والغلو عند بعضهم أنه ينفي مين َّية
جنوب اليمن ،مخالفاً بذلك التاريخ العربي
واإلس��ل�امي واجلغرافي وم����ا ذكره علماء
اللغة واألدب والش����عر والرحالت التاريخية
العلمية إلى كل ه����ذه املناطق التي يجمعها
اس����م اليمن ،فكان الدكت����ور علي اليافعي
يس����تقي هذه الفكرة من معارضي اخلارج
كأحمد احلس����ني وأمثال����ه عندما يطلقون
مصطلحات( :االحت��ل�ال اليمني ،اجلنوب
العربي) ،ونس����ي هؤالء أن اإلجنليز دخلوا
عدن ف����ي فترة محددة ف����ي القرن الثالث
عش����ر الهجري وكانت ذات س����يادة مينية
يحكمها الوالة واألئمة ،واحلزب االشتراكي
مل����ا حكم جن����وب اليمن كان اس����م دولته:
(جمهورية اليمن الدميقراطية الش����عبية)،
فخالف هؤالء املعق����ول ،والواقع ،واملنقول،
والتاريخ ،واللغة ،ونفوا مينية هذه املناطق،
هذا هو منتهى الغلو!
يدعون الكالم باسم اجلنوب
مع العلم أنهم َّ
كله وهذا كالم غير صحيح؛ فاحلضارمة لهم
رأيهم ،وأهل أب�َي�نَ لهـم رأيهم ،وأهـل الضالع
ال يع ِّبر عنهم غيرهم .فلو افترضنا أنه حصل
انقسام فلن تكون هذه دولة واحدة أبداً .نعم،
هن���اك مظالم حصلت ،وهن���اك حقوق يجب
ر ُّده���ا ألصحابه���ا لكن نحن ض���د املبالغات
وتقسيم األمة إلى دويالت.

^ :كي ��ف كان ��ت نتائ ��ج امللتق ��ى
الس ��لفي الع ��ام ال ��ذي أدارت ��ه جمعي ��ة
احلكم ��ة غطته وس ��ائل اإلعالم؟ وهل
عملية لتنفيذ توصياته؟
خطوات
من
ٍ
ٍ
الش ��يخ محم ��د امله ��دي :ه���ذا لقاء
جمع رؤوس الس���لفيني في اليم���ن وتبنَّته
جمعية احلكم���ة ،وكان يهدف لبيان موقفنا
م���ن املطالب���ة باالنفصال ،وبي���ان رفضنا
للتدخ���ل اخلارجي أ ّياً كان نوع���ه (إيرانياً،
أو صليبي���اً ،أو من أي جه���ة كانت) .وبعد
ه���ذا امللتقى تعرضنا حلم���االت كثيرة ،من
املعارض���ة ومن بعض الكتَّ���اب في صحف
الدول���ة ،وه���م يخدمون الغ���زو اخلارجي
لبالد املس���لمني ،انتقموا منَّا ألننا اعترضنا
على التدخ���ل اخلارجي ،وكتب بعض مدراء
التحرير سلس���لة حلق���ات فيها هجوم على
الس���لفيني .وبعض كتَّاب املعارضة كتبوا في
بعض الصحف احملسوبة عليهم التي يديرها
بعض املنتمني للحركة اإلسالمية ،وكتبوا عنَّا
يدعون
كالماً كثيراً ،وظهر هؤالء بخالف ما َّ
من أنهم يؤمنون بحرية الرأي ،ويؤمنون بأن
اإلنس���ان له حق التعبير حتى لو حتول عن
اإلسالم ،لكن ليس له حـرية أن يبينِّ مـوقف
الس���نة
املذاهب األربعة أو غيرها من أهل ُّ
بعدم جواز اخلروج على األمة بالسالح ،وأن
ال تعالَج املفاسد مبفاسد أكبر منها.
^ :جم ��ع امللتق ��ى كثي ��ر ًا م ��ن
الس ��لفيني ف ��ي اليم ��ن؛ فه ��ل ُي َع � ُّ�د ذل ��ك
بداية لتنس ��يق جاد بني علماء الدعوة
السلفية في اليمن؟
الش ��يخ محمد املهدي :هناك جهود،
ولقاءات بني املش���ايخ ،وإذا ما اس���تثنينا
بعض املجموعات الس���لفية التي ال تقبل
احلوار لألسف ،فإن احلوار بني التجمعات
الس���لفية القائمة اليوم في اليمن موجود،
ونحتاج إلى توس���يع دائرته ،لكن من حيث
املبدأ اللقاءات حاصلة وإن كانت لم تصل
إلى املستوى املطلوب.
^ :ما هي أه��م مراحل الدعوة
السلفية في اليمن؟ وهل أنتم راضون
عما قدمتم إلى اآلن؟

الش ��يخ محم ��د امله ��دي :الدع���وة
السلفية في اليمن كان هناك من يريد أال
تكون ،وهناك من يحاربه���ا منذ البداية،
وإذا لم تنضم إل���ى احلزب الفالني فإنك
تؤذى ويُض َّيق عليك ،وكانت هذه األساليب
وس���ع الهوة بني الدعاة إلى
احلزبية مما َّ
الل���ه ،عز وج���ل .ولكن عموم���اً الدعوة
الس���لفية جتاوزت تل���ك املرحلة واحلمد
لل���ه ،وأصبحت لها وجودها ومؤسس���تها
وأعمالها وهي في اتساع ،وال سيما أنها لم
تدخل في صراع :ال مع اجلهات الرسمية
وال م���ع عامة الناس ،ول���م تنافس الناس
على أعمالهم ومراكزهم االجتماعية؛ وإمنا
مستوى
شقت طريقها في املجتمع ووصلت
ً
ال بأس ب���ه في جوان���ب التعليم والدعوة
وإخ���راج حف���اظ الق���رآن والصحيحني
وحافظي متون العلوم في العقائد وغيرها،
وتأهيل الدعاة إلى الله.
أما بالنسبة لسؤالك :هل نحن رضوان
عن ذلك؟ أقول :ال ،أبداً فاملس���ـلم ال يقتنع
وال يرض���ى إال أن يك���ون الدي���ن كله لله،
وعندم���ا يرى عقائد الناس صحيحة ،وعلى
عبادة سليمة ،وعندما يرى الناس على منهج
الس���لف الصالح في التلقي واالس���تدالل
والعب���ادات واألخ�ل�اق وهك���ذا ،وعندما
ٍ
فحينئذ
يشاهد شريعة الله تنفَّذ في األرض
س���يرضى .أما اآلن فهذه خطوات لن نقتنع
بها ولكن تتبعه���ا خطوات أخرى ونطمع أن
يهدي الله أهل األرض إلى اإلسالم.
^ :ه��ل م��ن خ �ط��وات للتنسيق
ب�ين أط �ي��اف ال��دع��وة ف��ي ال�ي�م��ن؛ لكي
ي�ت��م اخل� ��روج ب ��رأي م��وح��د ف��ي كافة
القضايا املوجودة فيه؟
ـما
الش ��يخ محمد املهدي :إلى اآلن لَ َّ
يحصل املطلوب بَ ْع��� ُد؛ لكن هناك لقاءات
جزئية بني جميع هذه املجموعات  -سواء
من األحزاب السياس���ية أو غيرها  -في
بع���ض املوقف التي ال ب���د منها ،وهو في
نطاق ضيق ولكن لم يحصل ما نريده.
^ :كيف تقرأ مستقبل اليمن في
ظل اخلالف بني املعارضة والسلطة؟

الش ��يخ محم ��د امله ��دي :األوض���اع
السـياس���ـية أحيـاناً تخيف ولكن س���ـرعان
ما توجد املصال���ح جتمع األطراف املتنازعة
وبس���رعة يلتقون ،فأنا أرى انقساماً واضحاً
بني املعارضة واحل���زب احلاكم ،وأعتقد أن
املصلحة س���تجمعهم في كثير من املواقف،
ٍ
فحينئذ
وعن���د ما يأتي الضغ���ط اخلارجي
يجتمعون وتنتهي اخلالفات بينهم ،واملعارضة
نفسها مختلفة املصالح واألهداف.
^ :ش �ه��دت ال �ي �م��ن ف ��ي اآلون���ة
األخ� �ي ��رة اح �ت �ج��اج��ات واس� �ع ��ة ،أي��ن
موقف السلفيني منها؟
الشيخ محمد املهدي :أكثر السلفيني
ي����رون أنه يجب أن يك����ون مطلبُها تطبيق
الش����ريعة ،وأن تتخل����ى ع����ن املكاي����دات
السياسية أو املطالب غير املشروعة وغير
الواقعية التي ال تخدم املسلمني ،وأن تكون
سلمية خالية من التصرفات الطائشة من
قت����ل وتخريب وإث����ارة للغوغاء .وال بد من
النظر في امل����آالت واملصالح واملفاس����د؛
حت����ى ال ت����ؤول املطالب����ات إل����ى الوضع
األسوأ ،وأدعو إلى االستفادة وأخذ العبرة
مما حصل في تونس ومص����ر وليبيا؛ من
محاولة الغرب اس����تثمار حتركات الشباب
لصاحلهم؛ ألن القاع����دة العامة واملطردة
أن الغ����رب ينظر إل����ى حتقيـق مصـاحله
وال يهمه سقوط األنظمة العربية التي كان
يسلطها على شعوبها ،وإذا قاربت السقوط
ترك احل����كام يواجهون مصيرهم وحدهم،
ويبحث ع����ن أصدقاء آخرين أقوى مراعاة
ملصلحتهم اخلاصة .مع العلم أن ما حتقق
في تونس ومصر من حرية محمودة موجود
في اليمن بدون احتجاج.
^ :هل لكم دور في االحتجاجات
املوجودة؟
الشيخ محمد املهدي :أكثر السلفيني
العاملني في إط��ار دار احلديث مبأرب،
وجمعية اإلحسان ،وجمعية احلكمة .وبعض
املؤسسات األخرى يتدارسون الوضع بصورة
مستمرة ،وقد كنا نُعِ د إلقامة امللتقى السلفي
العام الثاني في صنعاء ولكن تسارع األحداث
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واملتغيرات جعلتنا نؤجله حتى تتضح األمور
وما زلنا نتعامل مع األحداث بتأنٍّ  ،ولقاءاتنا
وضحنا موقفنا
مستمرة بفضل الله وقد َّ
ببيان هيئة علماء اليمن ،وخالصة املوقف
الذي يراه السلفيون هو الدعوة إلى احلوار
واملصاحلة .وهناك مجموعة علماء سلفيني
ضمن جلنة احلوار املنتخبة للمصاحلة بني
احلكومة واملعارضة :كالشيخ أحمد املعلم
والشيخ محمد بن موسى البيضاني والشيخ
مراد القدسي ...وغيرهم .واألزمة حتتاج
إلى جهود ومساعي أكبر؛ ألنها عميقة ولها
أطراف كثيرة مؤثرة ،نسأل الله  -تعالى -
أن يوفق َّ
كل مساعي اإلصالح ،وأن يدفع
عن املسلمني وبالدهم الفنت.
^ :م��ا ه��ي ال��دع��وة ال�ت��ي تقدمونها
للخروج من األزمة مع احلكومة أو املعارضة؟
الشيخ محمد املهدي:
أو ً
ال :أن يفه���م احل���كام أن تطبي���ق
الشريعة اإلسالمية هو املسؤولية العظمى
على عاتقهم في م���ا والهم الله عليه في
بالد املس���لمني .وهي الكفيلة برضا الله
 تعالى  -ورضا املس���لمني عن احلاكم،واستقراره في احلكم.
ثاني��ًا :رف���ع املظالم عن أبناء الش���عب
وأراض ،أو
بأنواعه���ا املختلف���ة م���ن حق���وق
ٍ
مسجونني أبرياء ،أو قضايا مرهونة في احملاكم.
ثالثًا :إصالح اإلعالم الرس���مي الذي
ميثل الدولة وثقافة املس���لمني مما فيه من
فساد وإفس���اد ،وتسخيره في غرس أخالق
اإلس�ل�ام وقيمه وثقافته الت���ي يؤمن بهـا.
وال يجوز أن يكون اإلعالم آلة فس���اد ألبناء
املسلمني؛ بل وظيفة اإلعالم األمر باملعروف
والنهي عن املنكر والنصيحة لعامة املسلمني.
رابعًا :إصالح وضع منظمات املجتمع
املدني التي تسير مبوجب إمالءات غربية،
وتس���عى إلى تش���ويه اإلس�ل�ام ،وإفساد
املرأة والش���باب ،وتغيير القوانني املوافقة
للشريعة ،وتغيير املناهج التعليمية.
خامس��ًا :ضبط تصريحات املتكلمني
باس���م احلكومة :فهناك من املسؤولني من
خرجون ما في
يطلقون العِ نان للس���ان ،ويُ ُ
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صدورهم من الغل على بعض العلماء من
السنة بتصريحات غير مسؤولة.
أهل ُّ
سادس��ًا :تصفي���ة احلكوم���ة م���ن
املفس���دين الذين يشوهون النظام احلاكم
بظلمه���م وجورهم ،ويعت���دون على أموال
الناس بغير حق ،ويهضمونهم حقوقهم.
أم���ا نصيحتن���ا للمعارض���ة فه���ي :أن
يحرص���وا كل احلرص على ص�ل�اح احلاكم
وإصالح احلكم؛ ال أن يحرصوا على الوصول
إلى كرس���ـيه ،وأن يحكموا الشـارع باحلكمـة،
ال أن يحكمهم الش���ارع بالعجلة .وأن يحذروا
من أس���اليب التدخل اخلارجي أ ّياً كان نوعه،
وأن يطلب���وا األحس���ن واألفض���ل مما فيه
مصلحة البلد ،وأن يقبلوا احلوار مع احلكومة
باحلق ،وإذا وج���دوا باباً للصل���ح عليهم أن
يقبلوه ويدخلوا فيه؛ فالله  -تعالى  -أخبر عن
نبيه ش���عيب  -عليه السالم  -أنه قال لقومه:
الح َما ْاس َ���تطَ ْع ُت َو َما َت ْو ِفي ِقي إ َّال
{إنْ ُأر ُ
ِيد إ َّال ْ
اإلص َ
ّ
يب} [هود ،]٨٨ :وقال
بِال َّل ِه َعل َْي ِه َت َو َكل ُْت َوإل َْي ِه ُأ ِن ُ
الصل ُْـح َخ ْي ٌر} [النس���اء]١٢٨ :
{و ُّ
 تعال���ى َ :- ،وق���ال تعالى{ :ال َخ ْي َر ِفي كَ ِث ٍير ِّم���ن جَّ ْن َوا ُه ْم إ َالّ
اس}
���ر ٍ
الح َبينْ َ ال َّن ِ
وف َأ ْو ْ
َم ْ
إص ٍ
���ن َأ َم َر ب َِص َد َقةٍ َأ ْو َم ْع ُ
َ
[النساء ،]١١٤ :وقال  -تعالى َ { :-فأ ْص ِل ُحوا َبينْ َ
َأ َخ َو ْي ُك ْم} [احلجرات.]١٠ :

^ :كلمة أخيرة لشيخنا؟
الش ��يخ محمد امله ��دي :أسأل الله أن
يجمع األمة على اخلي����ر والهدى .وكلمتي
هذه أوجهها لألمة اإلس��ل�امية كلها حكاماً
ومحكوم��ي�ن ،أن يعلم����وا أن الوضع الذي
وصلن����ا إليه ليس في صال����ح األمة ،وليس
في صالح العلماء ،وليس في صالح احلكام؛
فف����ي الس����نوات املاضية احتُل����ت العراق،
وقبلها أفغانس����تان ،واليوم ُق ِّسم السودان،
وانتُ����زِ ع اجلن����وب .وهناك س����عي النتزاع
أجزاء أخرى ،واخلطط والدراسات الغربية
املقسم وجتزئة املجزَّأ معروفة ،وقد
لتقسيم
َّ
ُش����غل بعضنا ببعض ،وش����غلونا مبا يسمى

باإلرهاب ،أو ما يسمى بالتطرف والتشدد،
ونس����ينا أن الغلو عند ع َّباد الصليب وعند
اليه����ود ،وأن التط����رف عنده����م :في قتل
األبرياء ،وغزو األمة اإلس��ل�امية في عقر

دارها .إنني أدعو األمة حكاماً ومحكومني،
علماء وعامة ،إلى أن يش����عروا بهذا اخلطر
وأال يضرب بعضهم بعضاً ،وأن يس����عوا إلى
جم����ع كلمتهم .وإذا رضينا اليوم بتقس����يم
السودان ،فس����نرضى غداً بتقسيم البلدان
األخ����رى ،وهذه اخلط����ة الش����يطانية لو
حتققت ألصبحت األمة َش َذر َم َذر وتفرقت
أيدي سبا ووصلت إلى وضع أسوأ مما نحن
علية اليوم من التشرذم.
إننا نتس���اءل :ملاذا كثر احلديث عن
الوس���طية واالعتدال؛ وكل هذه األحداث
تدور حول املس���لمني؛ فاحملجبة ليس���ت
من النساء الوس���طيات ،والرجل امللتحي
والصالح ليس من الوسطيني ،واملنفلت عن
دينه هو الرجل الوسطي؟
ملاذا ال نتكلم عن التش���دد ف���ي املناهج
اليهودية؟ واملناهج الصليبية؟ ملاذا لم نتكلم عن
ع َّباد البقر؟ ومن يس���فكون دماء املسلمني في
ش���به القارة الهندية؟ ملاذا الطيران الذي يقتل
املسلمني بغير طيار في كثير من جبال باكستان
مسلم
وسهولها ،ال نتحدث عنه؟ ونتحدث عن
ٍ
أط���ال حليته؟ أو درس عقيدت ًة ،أو قرأ القرآن
وتدبره بأنه خطر على األمة ،وعلى املجتمع.
أدع���وا إل���ى الرج���وع إل���ى الكتاب
والس���نة ،وفهمهما الفهم الصحيح الذي
ُّ
كان علية س���لف األمة وس���ار عليه أهل
السنة واجلماعة خالل العصـور والدهور.
ُّ
والفرج قـريب بإذن اللـه  -تعالـى  -فقـد
{إن َم َع ا ْل ُع ْس���رِ ُي ْس���راً}
ق���ال  -تعالى َّ :-
[الش���رح ،]٦ :وقال النبي « :#النصر مع
الصبر»((( .واحلمد لله رب العاملني ،وصلى
الله على نبينا محم���د وآله وصحبه ومن
اهتدى بهدية وسلم تسليماً كثيراً.
((( جزء من حديث أخرجه اإلمام أحمد بسنده عن ابن عباس -
رضي الله عنه  -حيث قال( :كنت رديف النبي  #فقال:
« يا غالم (أو يا غليم!) أال أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ».
فقلت بلى .فقال «احفظ الله يحفظك احفظ الله جتده أمامك؛
تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة ،وإذا سألت فاسأل
َّ
الله ،وإذا استعنت فاستعن بالله .قد جف القلم مبا هو
كائن؛ فلو أن اخللق كلهم جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشيء
لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه ،وإن أرادوا أن يضروك
بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه ،واعلم أن في
الصبر على ما تكره خيراً كثيراً ،وأن النصر مع الصبر،
وأن الفرج مع الكرب ،وأن مع العسر يسراً».

أعد امللف كام ًال
أحمد فهمي

االنتفاضة العربية ...حقائق وأوهام
خمسة وتسعون عاماً هي مجموع األعوام التي قضاها
زعماء :تون���س ،ومصر ،وليبيا في احلكم .تهاوت جميعها
في أي���ام معدودة؛ وكأنهم بنوا قصوره���م على الرمال أو
صاغوا دعائم حكمهم من الهالم.
اقتلعتهم ثورات شعبية من فوق كراسيهم فلم تُبْقِ ولم
تذر ،وانطلق «التسونامي» الثوري ليصيب عدة دول عربية
في أسابيع قليلة ،وأصبحت «الثورات العربية» هي الشغل
الشاغل لوس���ائل اإلعالم العربية والعاملية؛ ليتحدد تاريخ
جدي���د في الذاكرة العربية ينطب���ق عليه قاعدة( :ما قبل
وما بعد)؛ فالعرب قبل الثورة ليسوا عرب ما بعد الثورة.
آالف املقاالت والتحليالت والدراس���ات ُكت َبت ونُش َرت
منذ ي���وم 2010/12/18م إل���ى يومنا ه���ذاٌّ ،
كل يتناول
األحداث بطريقته و َوفْق منطلقاته وثوابته ،ونحن في هذا
امللف نسعى إلى وضع النقاط على احلروف وسط فوضى

الكتاب���ات العارمة؛ للفصل بني احلقائ���ق واألوهام ،وبني
الغث والس���مني؛ من خالل وضع أطر عامة لفهم وحتليل
الثورات العربية وتداعياتها على املنطقة.
يفنِّد املقا ُل األول الوهم أن الشعوب إذا أرادت فال بد أن
يستجيب لها القدر (كما يزعمون) ،من خالل إثبات حقيقة
أن ما حدث إمن���ا كان بتدبير من الله  -جل وعال  -وبإرادته
وتوفيقه.
املقال الثاني يس���تعرض الوهم األكبر الذي اكتشفته
الش���عوب الثائرة بعد سنني عجاف؛ وهو أن األنظمة التي
حكمته���م لم تكن أبداً قوية كم���ا تزعم؛ وإمنا احلقيقة
الناصعة أنها أنظمة هشة قابلة للكسر.
املقال الثالث يتناول ومه��ًا آخر ،وهو إدراج ما يحدث
في البحرين ضمن سلسلة الثورات العربية ،بينما احلقيقة
املؤكدة أنها احتجاجات طائفية متكررة.
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وما رميت إذ رميت

ولكن الله رمى



لم تكن االنتصارات التي حققتها بعض الش���عوب العربية

وطرف مقابل بالكاد يدرك أبعاد ما يفعله.

في ثوراتها األخيرة خاصة في تونس ومصر ،بتدبير الثائرين،

لع���ل من أهم مواط���ن التوفيق في الث���ورات العربية ،هو

أو بإرادة الش���عوب ،بل كل من ينظـر إل���ى يوميات الثورة في

تتابعه���ا العجيب على النحو املع���روف( :تونس ،مصر ،ليبيا)،

البلدين يجد نفسه أمام سلسلة متتابعة من املواقف واألحداث

ولن���ا أن نتخيل وقوع الثورات َوفْ���ق ترتيب مختلف؛ فقد كانت
احلركات الشبابية في مصر متارس أعماالً احتجاجية واسعة

منعطفات كثيرة كادت الثورة أن تُخفق لوال أن الله  -س���بحانه

النطاق منذ س���نوات دون أن تتوفر لها قدرة على احلس���م أو

وتعالى  -شاء أن تنتصر الشعوب وأن يرتفع الظلم عن كواهلها،

رؤية للمس���تقبل ،فكان هناك إعداد وتنظيم دون رؤية للنهاية.

نعم ،كان الشعب يريد ولكن الله كان وما يزال يفعل ما يريد.

أما في تونس فقد اندلعت الثورة بطريقة عشوائية دون ترتيب

غي���ر املنطقية أدت إلى نتائج غير محس���وبة أو متوقعة ،وفي

نتناول في هذه املقالة أهم الش���واهد الدالة على التدبير

مس���بق واندفعت بقوة فائقة إلى األمام لترس���م ملن يلحق بها

اإللهي املتمثلة ف���ي إبطال عمل الظاملني وكيدهم ومكرهم ،بل

خريطة طريق تبدأ بـ «البو عزيزي» وتنتهي باملش���هد الشهير
لهروب ب���ن علي .ومن ثَ َّم وضحت الرؤية أمام الثوار في مصر

وقلبه عليهم وحتويله إلى انتصارات للش���عوب ،ونحن ال نتكلم
عن مجموعة م���ن الهواة يواجهون للم���رة األولى احتجاجات
شعبية ،بل نحن أمام مؤسسات بالغة االحتراف واإلتقان تتمتع
مبس���تويات متقدمة من التدريب واخلب���رة ،تواجه مجموعات

شبابية أغلبهم لم يسبق لهم ممارسة أي نشاط سياسي (نظرياً
أو عملي���اً) ،بعبارة أخرى :نحن أمام طرف يعلم جيداً ما يفعل،
34
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فتح���دد موعد  25يناير بعد أن حملوا ض���وءاً في نهاية النفق
املظلم ،وعلى املنوال نفس���ه لو اندلعت الث���ورة في ليبيا أوالً،
لكانت احتماالت انتقالها إلى تونس ومصر في احلدود الدنيا،

بالنظ���ر إلى طريقة القذافي «اجلنوني���ة» في حرق الدولة من
أجل زعيمها.

من ش���واهد التوفيق األخرى ،قضي���ة احلرية اإلعالمية،

حرف وخوف ،فكان الهدوء األولي مناسباً
كثيرين ممن هم على ٍ

فنح���ن أمام منوذج�ي�ن متناقضني من حيث مس���توى احلرية

لهم اللتقاط األنفاس واكتساب الثقة والقدرة على االستمرار.

اإلعالمية :تونس ،ومص���ر ،في األولى اعتُبِر أن تكميم األفواه
والتضييق على اآلراء وخنقها أحد األسباب الرئيسية لالحتقان
في تونس ،بينما في املقابل كانت األجواء في مصر أكثر حرية
حتى أنه أصبح معتاداً تع ُّرض الرئيس وأركان نظامه لالنتقادات
احلادة التي تصل إلى درجة الس���ب ،مع كشف َمواطن الفساد
ورجاله ،فكان من املنطقي  -قياس���اً على األوضاع التونسية -

بعد اكتساب الثقة انتقلت إستراتيجية العادلي إلى أسلوب
القمع املباشر ،ليزيد من ثبات وصمود املتظاهرين ويبدأ كسر
حاج���ز اخلوف حيث تصبح كل س���اعة متر وهم ال يزالون في
امليدان دليال واضحا على اختالل ميزان القوى لصاحلهم.

أال يحدث احتقان.

إن م���ا حدث في مص���ر كان مفاجئاً؛ فقد تس���ببت هذه

احلري���ة في تداول حجم هائل م���ن املعلومات بني الناس حول
فس���اد احلكم ،وهو ما زاد من مس���تويات االحتقان الشعبي،
وفسحت احلري ُة املتاحة املجا َل واسعاً لتبادل اآلراء واالنتقادات
احل���ادة حول أداء احلكومة وأجهزة النظام؛ إذن االحتقان قائم
س���واء كانت هناك حرية إعالمية أو كبت إعالمي ،بل ما يثير

العجب أنه في كال احلالتني يصبح «الكبت» أو «احلرية» س���بباً

مباشراً في االحتقان.

ونس���رد في ما يلي أبرز الش���واهد الدالة على تدبير الله
 عز وج���ل  -وإرادته في خذالن الظاملني وإبطال كيدهم ،معاالعتماد على أحداث الثورة املصرية كنموذج لذلك:
الغش���اوة التي تكسو العني فال يرى صاحبها ما يُحدق به:

ومتثل ذلك في وضوح ما يخطط له الثوار ويد ِّبرون له ،ولم يكن

هناك عمل في اخلفاء؛ بل السمة الرئيسة هنا أن االحتجاجات
حتمل شعار «انشر تؤجر» ،ومع ذلك لم يستف ْد النظام من هذا
اإلعالن قيد أ ُ ُ
منلة ،بل أصبحت العالنية نقطة قوة ألصحابها،
وهذا خ�ل�اف ما هو معهود في الثورات واألعمال االحتجاجية
التي تستند في جناحها بالدرجة األولى على س ِّريتها املطلقة.
اإلس���تراتيجية الت���ي اتبعها حبيب العادل���ي في مواجهة
االحتجاجات جاءت بنتائج عكس���ية بنسبة مائة باملائة ،وهذه
بعض األمثلة:
 -كان األس���لوب املت َبع في بداية التظاهرات يوم  25يناير

بعد الظهر ه���و «االحتواء الهادئ»؛ يعني :منع االنتش���ار دون
مواجهات مباشرة استناداً إلى أنها «مظاهرة وتعدٍّ » ،وكان هذا
بالضب���ط ما يحتاجه املتظاهرون الذي���ن ضموا بني صفوفهم

بعد ذلك ب���دأت عمليات القنص والقتل لتكتس���ب الثورة
زخما شديدا من خالل تداول مصطلحات :الشهداء ،التضحية،
الفداء ،الوطنية ..إلخ ،ويضاف عنصر «االنتقام» كدافع جديد
يجلب مزيدا من الثوار.
اتبع وزير الداخلية (حبيب العادلي) إس���تراتيجية «الفراغ
األمني» إلرباك اخلطوط اخللفية للثوار ،وهو ما حدث بالفعل
فترة من الوقت؛ إال أن بروز ظاهرة «اللجان الشعبية» املقتبسة
من التجربة التونس���ية ،أدى إلى اكتس���اب الثوار بُ ْعداً جديداً؛
حي���ث ازداد تالحم اجلماهي���ر معهم كما ارتفع���ت قدراتهم

التنظمية واإلدارية وباتوا ميثلون «ظاهرة وطنية» غير مسبوقة
في املجتمع املصري ،وهذا كله جعل الش���عب يش���عر باالنتماء
املتبادل بينه وبني الثوار.
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قدمت سياسات النظام رواف َع قوية للثورة نقلتها من مرحلة
َّ

إلى أخرى كلما أوشك وقودها على النفاذ ،من أمثلة ذلك :بعد
خطاب حسني مبارك الثاني الذي صيغ بلغة عاطفية الستمالة
الناس ،تع َّرضت الثورة إلى ه���زة حقيقية؛ حيث اقتنع كثيرون
بأن االحتجاج���ات بلغت نهاية مقبولة ،وأن���ه ليس هناك داع
لالس���تمرار ،ولكن ما إن جاء اليوم التالي حتى اندلعت أحداث
«موقعة اجلمل» الشهيرة بتخطيط من أقطاب النظام ،فعادت
إص���رار أكب َر على املواصلة حتى
الثورة لتش���تعل من جديد مع
ٍ

النهاية ،كما اكتس���ب اجلمهور «حصانة» ضد خطابات مبارك
التي تَلَت ذلك.
قدمها النظام أيضاً ،اعتقاله للناشط
من روافع الثورة التي َّ
«وائل غنيم» حتى أصبح إطالق س���راحه مطلباً أساسياً للثوار،

ومع تر ُّدد اس���مه على ألسنة املس���ؤولني انتها ًء برئيس الوزراء

أحمد ش���فيق ،حتول وائل غنيم إلى «أيقون���ة» للثورة ،واختار
النظ���ام توقيتاً عجيباً إلطالق س���راحه ،وه���و ليلة الثالثاء 8

فبراي���ر؛ حيث كان مقرراً تنظيم تظاهرة مليونية نهار الثالثاء،

وكانت الثورة قد وصلت إلى مرحلة غامضة من اجلمود وخشي
كثيرون من حت ُّول املظاهرات إلى حدث عادي ال يش ِّكل ضغطاً
على النظام.

االعتماد بصورة مباشرة على اتصاالت شهود العيان من موقع

احلدث وهو ما جعل الثوار ينصبون شاش���ات كبيرة في وسط

ميدان التحرير لبثِّ إرس���ال القناة ،وهذا األس���لوب اقتبسته
فضائيات أخ���رى من اجلزيرة وال يزال متبع���اً حتى اآلن في
تغطية الثورة الليبية.
ف���ي محاولة المتصاص الغضب اجلماهيري قام حس���ني

بعد اإلفراج عنه مباش���رة ظهر غنيم في برنامج «العاشرة
مس���ا ًء» ليبكي في موقف مؤثر وهو يشاهد صور بعض زمالئه

م���ن الذي���ن ُقتِلوا في بداي���ة األحداث ،ثم لم يتمالك نفس���ه
وانصرف بطريقة تلقائية من البرنامج؛ أدى ذلك إلى تأ ُّثر مئات
األلوف من املش���اهدين الذين ع َّبروا عن غضبهم باملشاركة في

تظاهرات اليوم التالي الذي وصف بأنه أش���د األيام ازدحاماً

باملتظاهرين منذ بدء الثورة .ومنذ ذلك اليوم حتولت األيام كلها
إلى تظاهرات مليونية حتى يوم التنحي 2011/2/11م.
احلصار اإلعالمي لفعاليات الثورة أدى إلى نتائج عكس���ية
متام���اً ،فقد أدى حجب مواقع التواص���ل االجتماعي ثم قطع
اإلنترنت إلى نزول أعداد متزايدة من الش���باب إلى الش���ارع
بعد أن كانوا جالس�ي�ن أمام حواس���يبهم طيلة اليوم ،كما أدت
محاوالت حجب قناة اجلزيرة و َق ْطع ب ِّثها على النايل سات إلى
ش���عور الناس بأن م���ا تبثه القناة مختلف ع���ن بقية القنوات،
فأقبل كثي���رون عليها متتبعني تر ُّدداته���ا اجلديدة ،كذلك أدى
36
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مب���ارك (الرئيس املخلوع) باتخاذ خطوات «إصالحية» إلرضاء
الش���عب؛ متثلت في إقال���ة العادلي ،وأحمد ع���ز أمني تنظيم
احلزب الوطني احلاكم ،ووزراء الس���ياحة والتجارة واإلسكان،
والتحفظ على أموالهم .هذه اخلطوة كان املقصود منها تهدئة

الناس ،ولكنها كانت من «الرعونة» بحيث إنها اعتُب َرت اعترافاً
مباش���راً من النظام بأنه والغ في الفس���اد ،وهو ما زاد الناس
إصرار على إسقاطه.
إنه خذالن وأي خذالن ،عندما يتس���م كل ما يقوم به املرء
باإلخفاق والبطالن ،ينش���د نصراً فيلقى هزمية ،ويقصد أمناً
فيعاني خوفاً.

كانت الش����عوب في تونس ومص����ر وليبيا تعيش في ظل القهر
عقوداً متتالية ،ولكن عندما أراد الله  -عز وجل  -أن يرتفع الظلم
يس����ر لعباده من السبل والوس����ائل ما حققوا به ذلك على
والقهر َّ
أرض الواق����ع { َفل َْم َت ْق ُتلُو ُه ْم َول َِك َّن ال َّل َه َق َت َل ُه ْم َو َما َر َم ْي َت إذْ َر َم ْي َت َول َِك َّن ال َّل َه
الء َح َس ًنا َّإن ال َّل َه َس ِم ٌيع َع ِل ٌيم} [األنفال. ]١٧ :
َر َمى َو ِل ُي ْب ِل َي ال ُْـم ْؤ ِم ِن َني ِم ْن ُه َب ً
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[ ملف العدد ]

احترس...

الرئيس

( 18ديسمبر  25 -يناير  17 -فبراير)

نفس ��ه وصل ��ت أنظمة هذه ال ��دول إلى أقصى درج ��ات الثقة في

ثالث ��ة تواريخ س ��تظل محفورة ف ��ي الذاك ��رة العربية عقود ًا

قوتها وس ��يطرتها ،وكانت ه ��ذه مفارقة بالغة؛ أن حتدث الثورات
َّ
وتس ��قط األنظمة الثالثة في أس ��ابيع قليلة لم جتاوز شهر ًا في

عربي ��ة (تون ��س ،ومصر ،وليبيا) بص ��ورة متتابعة في مدى زمني

كل دول ��ة عل ��ى حدة ،في ظل احتماالت ضعيف ��ة جد ًا لنجاح أي

لم يتجاوز ش ��هرين ،وفي معدل س ��قوط زمن ��ي متناقص؛ حيث
اس ��تغرقت الثورة في تونس  28يوم ًا ،ثم في مصر  18يوم ًا ،وفي

حرك ��ة احتجاجية ش ��عبية ،ب ��ل ال أبالغ في الق ��ول بأنه لم يكن
مطروح� � ًا أص ًال إس ��قاط «الرئي ��س» في الدول الث�ل�اث ،بل غاية

ليبيا فقد القذافي سيطرته متام ًا على نصف ليبيا في أقل من

املنى كان حتقيق إصالحات سياسية واقتصادية عاجلة.

قادمة؛ ألنها توثق «التس ��ونامي» الثوري الذي اجتاح ثالث دول

أسبوع ،وأصبح نظامه في حكم املنتهي بعد أقل من أسبوعني.
إن أحد األس ��باب الرئيس ��ية إلحجام الشعوب عن الثورة هو

وهن ��ا ميك ��ن أن نرص ��د ع ��دة ظواه ��ر ذات دالالت ال تخل ��و من
غرابة:

متدد الفترة الزمنية التي
الكلفة العالية الناجمة باألساس عن ُّ

أو ًال :يعطي التحليل العددي للثورات الثالث نتائج طريفة:

حتتاجها إلس ��قاط األنظمة الظامل ��ة ،ومع طول الفترة الزمنية

فعلى س ��بيل املثال :يبدو أنه كلما زادت فترة حكم الرئيس كلما
ق َّلت املدة الالزمة إلس ��قاطه ،فقد كانت مدد سنوات احلكم على

تزداد اخلس ��ائر ويحدث «اإلنهاك الثوري» الذي تعجز الش ��عوب
حتمل ��ه ،وم ��ن َث � َّ�م يكون الق ��رار احلكي ��م هو ع ��دم التفكير
ع ��ن ُّ

مبدئي ًا في اخليار الثوري.
في الدول الثالث ُأنشئت أجهزة ومؤسسات وهيئات متعددة
مهمته ��ا الوحي ��دة ه ��ي إبقاء الرئي ��س في حال ��ة اجللوس على

التوالي ،)42 - 30 - 23( :بينما كانت مدد اإلسقاط- 18 - 28( :
تعطي األمل للشعوب؛ أنه كلما
 .)14وإن هذه النتيجة ميكن أن
َ
زادت فت ��رة حك ��م «الرئيس» كلما خفَّ ت مؤونة الثورة عليه ،ورمبا
كان ذلك من أس ��باب تعثُّ ر احلركات االحتجاجية في دول أخرى
مثل اجلزائر؛ حيث تبلغ فترة حكم الرئيس  13عام ًا.

الكرس ��ي أط ��ول فت ��رة ممكن ��ة ،وكان ��ت ه ��ذه املؤسس ��ات تعتم ��د
بالدرجة ُ
األو َلى على «إرهاب» الش ��عوب ،وهو ما ميكن أن يحدث

ثاني� � ًا :ف ��ي مراح ��ل متأخرة م ��ن عم ��ر النظام ،تبل ��غ الثقة

له ��ا ف ��ي ح ��ال فك ��رت باالحتج ��اج أو االنتفاضة عل ��ى الرئيس،
وهك ��ذا تكون ��ت ثقافات متراكم ��ة تنزع إلى االستس�ل�ام والقبول

حد التخلي عن الس ��رية في ممارس ��ات الفس ��اد ،وت َْرك
بأركان ��ه َّ
احل ��ذر ف ��ي إخفاء معامل ��ه ومظاهره حتى ال يصب ��ح هناك فارق

حتى مببدأ توريث احلكم ،فقد نش ��ات أجيال وترعرعت وش ��ابت

بني خزينة الدولة وحافظة النقود الش ��خصية ،وتتكون طبقات

وشاخت في ظل «الرئيس الواحد».

وشرائح ومجموعات نفعية مصلحية ترتبط بوجود هذا النظام

ف ��ي عام 2010م كانت الش ��عوب في ال ��دول الثالث قد وصلت
إل ��ى أقص ��ى درجات الي ��أس م ��ن إمكاني ��ة التغيير ،وف ��ي الوقت
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وتدافع عنه وتسعى بقوة لإلبقاء عليه ،ولكنها في الوقت نفسه
تصبح من أهم بواعث الثورة على النظام.

عن ��د تل ��ك املرحلة يتحول الفس ��اد إلى «داب ��ة األرض» التي
تأكل «منس ��أة» النظ ��ام لتح ِّوله إلى كيان ٍّ
هش م ��ن الداخل؛ وإن
كان يبدو متماس ��ك ًا من اخل ��ارج ،وميضي في طريقه بـ «القصور
الذات ��ي» يظن ��ه الناس حي ًا ش ��ديد البأس؛ بينما النظام بأس ��ره
«قاب ��ل للكس ��ر»؛ فكـ ��ان يكفـي خ ��روج ث َّلة من الش� �ـباب ال تتعدى
نس ��بتهم « »%1من ش ��عوب الدول الثالث لتتولى مهمة «الكشف»
للن ��اس وإثب ��ات احلقيق ��ة الغائبة؛ وه ��ي أن النظ ��ام «ميت» وما
حلقه ��م م ��ن خس ��ائر وإصابات ج ��راء ُّ
تهش ��م النظ ��ام بينما هو
يتهاوى؛ لذلك تابعنا في الدول الثالث أن «طالئع الكشف» هذه
أو نس ��بة الـ « »%1مارس ��ت مهمتها عدة أيام حتى اقتنع الناس أن

الوحي ��د هو ف ��ي اتخاذ اجليش الليبي مس ��لك ًا مخالف ًا ملثيليه في
تون ��س ومص ��ر؛ فقد طلب ك ًال من بن علي ومبارك من جيش ��يهما
فر ِف ��ض طل ُبهما ،بينم ��ا َق ِبل بع ��ض اجليش
قم ��ع الث ��وار بالق ��وة ُ
الليبي ذلك.
وكذل ��ك ل ��م ي ��درك أركان النظ ��ام أن الش ��عب ه ��و الالع ��ب
األساس ��ي ف ��ي املعادل ��ة؛ حيث كان االعتقاد الس ��ائد ف ��ي ٍّ
كل من
مص ��ر وليبيا أن الش ��عوب قد س ��كنت؛ ولهذا ف ��إن القولة املأثورة
«مصر ليس ��ت »...و «ليبيا ليس ��ت »...هي اختزال لعبارة طويلة
مضمرة تقول :إن ش ��عوبنا قد استُ ِأنس ��ت ومت تخديرها بطريقة
أفض ��ل مم ��ا فعل ��ه ب ��ن علي ،وم ��ن َث َّم فنحن لس ��نا مث ��ل تونس،

الرئيس «قابل للكسر».
ثالث� � ًا :يج ��ب اإلقرار بأن الرئيس التونس ��ي (ب ��ن علي) ُأ ِخذ

فشعوبنا غير قابلة إلفاقة أو استفاقة.
َ
رابع� � ًا :أفس ��دت السياس � ُ
العقل
�ات امل َّت َبعة في الدول الث�ل�اث
اجلمع � َّ�ي لش ��عوبها ،أو أع ��ادت صياغت ��ه بطريق ��ة جتعل ��ه قاب ًال

املص ��ري «الكتال ��وج التونس ��ي» بكافة مراحل ��ه وتفصيالته ،بدء ًا
�اء برف ��ض اجليش التدخ � َ�ل لقمع
باحت ��راق البوعزي ��زي وانته � ً

نفس ��ه حرص ��ت عل ��ى من ��ع جتلي ��ات ه ��ذا العقل اجلمع ��ي على

عل ��ى حني غرة وبصورة لم يتوقعها أبداً ،لكن بالنس ��بة لرفيقيه
كان ��ت هن ��اك فرص ��ة كبي ��رة لـ «الغ ��ش» فق ��د مت َّثل أم ��ام النظام

قدموا تس ��هيالت أخرى؛ حيث
اجلماهير الغاضبة ،بل إن الثوار َّ

راكم االستس�ل�ام واخلن ��وع ،وفي الوقت
رس ��خ ُ
وي ِ
لت ��داول كل ما ُي ِّ
أرض الواق ��ع .وم ��ن املع ��روف أن فك ��رة «العقل اجلمعي» تس ��تند
َ
حاصل َج ْم ِع
ف ��ي مفهومها البس ��يط إل ��ى أن «اجلماعة» ليس ��ت

أعلن ��وا ع ��ن موعد الث ��ورة قبل وقوعها بعش ��رة أي ��ام على األقل،

أفرادها من الناحية النفس ��ية ،بل هي مبثابة كيان جديد يتسم

ونش ��روا قوائم بأماكن التجمع وآليات التحرك واالنتش ��ار؛ فهل

بصف ��ات خاص ��ة به ق ��د ال تتوافر ف ��ي كل فرد على ح ��دة؛ فعلى
س ��بيل املثال :لو اجتم ��ع عدد كبير من اجلبناء س ��وي ًا في مكان

لك ��ن هل اس ��تفاد النظ ��ام من كل ه ��ذه املعلوم ��ات املتوفرة؟

واحد ،فإن العقل اجلمعي لهم س ��وف يتسم بقدر من الشجاعة

األم ��ر يبعث على العجب؛ فقد توالت الفصول في مصر بصورة

واجلرأة التي ال تتوفر آلحادهم.
اس ��تناد ًا إلى ه ��ذا التحليل كان من امله ��م لألنظمة الثالثة

يوجد ثورة تقدِّ م لقامعيها تسهيالت كهذه؟

يبد عل ��ى النظام أنه قد
ت ��كاد تتطاب ��ق مع تون ��س ،ومع ذلك لم ُ
استفاد شيئ ًا من املعرفة املسبقة بـ «الكتالوج».
ميكنن ��ا الق ��ول :إن الطغيان يترادف مع «الغباء السياس ��ي»
ف ��ي كثير م ��ن األحيان؛ فقد مت َّث ��ل أمام القذاف ��ي «الكتالوجان»
(التونس ��ي واملصري) ،ب ��كل تفصيالتهما؛ فم ��اذا فعل؟ لقد بات
جلي� � ًا أن قدرة هؤالء على اإلبصار تتوقف عند متابعة األحداث
م ��ن زاوي ��ة واحدة فق ��ط ،هي زاوي ��ة النظام؛ فالنُّ ُظ ��م تتعلم من
مثيالته ��ا وتقتب ��س أس ��اليب أخواته ��ا .والغريب أن ��ه رغم ثبات
عدم نفع بعض األس ��اليب بل ثبات نتائجها الكارثية على ن ُُظم

ف ��ي (تون ��س ومص ��ر وليبي ��ا) أن حت ��رص عل ��ى ت ��واري العق ��ل
اجلمع ��ي به ��ذه الص ��ورة .واملالحظة املهمة هنا في س ��ياق األداء
اجلماهيري :أنَّ تزايد أعداد اجلماهير املشاركة في الثورة يؤدي
إلى تراجع احتماالت اخلطر؛ ألنه كلما زاد العدد كلما اكتسبت
جماع ��ة املتظاهرين ق ��در ًا أكبر من الش ��جاعة والب ��أس ،وهو ما
ميكن رصده بسهولة من ِق َبل أجهزة النظام ،وصو ًال إلى احلالة
ُ
أدوات القمع قدرتَها على القمع،
اجلماهيري ��ة التي تفقد فيه ��ا
التحول اجلذري في س ��ياق األحداث،
عند هذه اللحظة يحدث
ُّ
ُ
العقل اجلمعي مدى
ويب ��دأ العد التنازل ��ي ،وعندها أيض ًا يدرك

س ��ابقة ،إال أن الالحق منها يكررها باإلصرار نفس ��ه؛ وكأن ذلك
لي ��س راجع� � ًا إل ��ى االقتباس والتقلي ��د؛ بل إلى تش ��ابه األنظمة
موح ��دة يصعب جد ًا
ف ��ي س ��لبياتها ومن َث � َّ�م فإنها تف ��رز ثقافة َّ

قوته وقدرته فينشأ في تلك احلالة منحنيان متنافران:
َّ

جتاوزها.

أولهم ��ا «هاب ��ط» ،يقدمه النظام عبر سلس ��لة من التنازالت
غير املقبولة جماهيري ًا.

لذلك جند تكرار ًا ثالثي ًا للخطوات واألس ��اليب نفسها دومنا

واملنحن ��ى الثان ��ي :صاع ��د؛ حي ��ث يرتف ��ع س ��قف املطال ��ب
تأخر الرئيس في االستجابة لهم.
اجلماهيرية تدريجي ًا كلما َّ

اس ��تيعاب حقيق ��ي للجان ��ب الش ��عبي م ��ن احل ��دث .كان الف ��ارق
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[ ملف العدد ]

نصر الله...
إذ يغسل عاره بـطهر الثورة
تثيرني حالة التقمص التي ميارس ��ها حس ��ن نصر الله
ف ��ي خطاباته احلماس ��ية الت ��ي يلقيها على طلب ��ة املدارس
املصطف�ي�ن عل ��ى الكراس ��ي أم ��ام ط َّلت ��ه البهي ��ة عبر (الشاش ��ات
الرقمي ��ة)؛ أعني بهم حلفاءه الذين تبعث حالهم على الش ��فقة؛
إذ يجتمعون ملشاهدة شاشة ضخمة وكأنهم في (دار سينما حزب
الل ��ه) ،وه ��ي حال ��ة تبع ��ث على الدهش ��ة وال أعل ��م لها س ��ابقة أو
الحقة في عالم السياس ��ة ،ويزداد العجب عندما ُيلقي نصر الله
إحدى (قفش ��اته) املعهودة فينطلق (املصطفون) في االهتزاز من
الضحك.
إن كان ه���ؤالء لن يَش��� ُرفوا مبالقاة الزعيم وجه���اً لوجه فما

الذي يك ِّبدهم عناء احلضور واالصطفاف «املدرس���ي» أمام شاشة

كبيرة ،كان يكفي «الس���يد» أن يبعث لهم بخطابه عبر اليوتيوب ،أو
الفيسبوك ،أو أي فضائية يختارها أو حتى على الفاكس.
لقد تسببت الثورات العربية املتالحقة في اضطرار حلفاء حزب
الله إلى االصطفاف كثيراً هذه األيام لس���ماع «السيد حسن» يعلق

على األحداث ويصدر توجيهاته وحتليالته ،وفي كل مرة يضيف َعلَماً
جديداً إلى الصورة املعلَّقة في خلفيته ،لتُصبح في األخير خمس���ة

أعالم :تونس ،مصر ،ليبيا ،البحرين ،اليمن.
دققت النظر في باقة األعالم تلك بحثاً عن أي أثر لعلم (سوري)
ُ
أو (إيران���ي) أو (عراقي) فلم أجد ،فيب���دو أن نصر الله ال يعترف
بوج���ود ثورات أو احتجاجات في هاتيك الدول؛ فالثورة في مفهومه
متش���ي الهوينى ومتر على كافة الدول العربي���ة ثم تقفز قفزاً فوق
40
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دمش���ق وطهران وبغداد .ومن يتأمل في ش���ريط األخبار على
قناة املنار فسوف يجد مصطلح الثورة واالنتفاضة يُستخ َدم في
الدول العربية اخلمس وغيرها .أما ما يحدث في س���وريا فهو

(أحداث درعا).

السياسات» ال يقل جرماً عن «غسيل األموال».
إن الثورات العربية ال تعرف نهج «املقاومة االرتكازية» الذي
يتَّبع���ه حزب الله في لبنان؛ حيث يق���ف «الفيل» على «العصا»
بطريقة بهلوانية؛ وأعني بذلك االتكاء على «مزارع ش���بعا» من

يبدو أن نصر الله صدق فع ً
ال في ما يحاول اإليحاء به منذ

أجل مترير النفوذ اإليراني في املنطقة.
في مهرجان آخر َّ
نظمه احلزب لدعم االحتجاجات الطائفية

والتيارات اإلسالمية في العالم العربي ،وهو يقوم بإجراء عملية

في البحرين حتت شعار مضلل هو (دعم الثورات العربية) ،انتقد

اصطفاف وهمية للثائرين والتيارات اإلسالمية والقوى الوطنية

نصر الله إرس���ال قوات (درع اجلزيرة) وقال« :لقد مت إرس���ال

على طريقة (صديق صديقي صدي ٌق لي) من أجل تكوين املشهد

مهدد بالسقوط؛ إذ
اجليوش إلى البحرين للدفاع عن نظام غير َّ

العالم العربي.

ال عالقة له بالطائفية فقال« :ما يجري في البحرين ليس حتركاً

سنوات طويلة :أنه قد صار مصدر إلهام للحركات االحتجاجية

يتبدى حزب الله ف���ي طليعة قوى املقاومة في
النهائ���ي؛ حيث َّ

إن املعارضة هناك سلمية بحتة» ،ثم أكد أن ما يحدث في البحرين

إبان الثورة املصرية جمع نصر الله حلفاءه يوم الس���ابع من

طائفياً ومذهبياً؛ وإمنا القول بذلك هو سالح يستخدمه العاجز

فبراير املاضي في مهرجان خطابي حاش���د حتت شعار (دعم

ف���ي مواجهة حق أي إنس���ان له حق ،وهذا لن ين���ال من إرادة

عروب���ة مصر ،وتعزيز نهج املقاومة في املنطقة) ،وبعد أن ترك

الثائرين في البحرين» ،ثم توجه بوصيته إلى (الثائرين البحارنة)

وجهها
اجلميع يتكلمون ،ختم نص���ر الله املهرجان بكلمته التي َّ
إلى املصريني قائ ً
ال« :يشهد الله أني أتلهف لو أستطيع أن أكون

أال يتأثروا بأصوات الطائفي�ي�ن وأن يصبروا ويصابروا ويثبتوا
في الدفاع عن حقوقهم ...« :ودماؤكم وجراحكم ستهزم الظاملني

معكم ألق��� ِّدم دمي وروحي ،من أجل هذه األهداف الش���ريفة
والنبيلة» ،ثم أثلج صدور املصريني جميعاً وطمأنهم« :نضع كل

إن التحلي���ل األ َّولي للتركيبة االجتماعية والدينية والثقافية

يغفل «الس���يد حس���ن» (أو يتغافل) عن حقيقة مهمة وهي

اليمن ...إلخ ،تعطي نتيجة بالغة األهمية؛ وهي :أنهم ال ينتمون

أن الثـ���ورة في مصـر ال حتتـاج إلـى اس���تخبارات حـزب اللـه

إلى طائفة أو شريحة أو عرق بعينه ،بل هم ميثلون كافة شرائح

وال ميلش���ياته وال حيله االلتفافية ومكائده ،بل هي ثورة علنية
س���ـلمية ال ترفع سالحاً وال حتيك مكائد ،وهو منط من الثورة

املجتمع وطوائفه وقِ طاعاته ،من أجل ذلك كانت تسميتها بأنها
«ثورة» تسمي ًة صادق ًة وصحيح ًة .أما ما يحدث في البحرين فهو

ال يعلمه وال يتقنه حس���ن نصر الله وكل من تخ َّرج في مدرسة

احتجاجات طائفية بامتياز دون ش���ك أو ريب؛ وذلك ملجموعة

إمكاناتنا بتصرف شعب مصر وشبابها»(((.

احلرس الثوري اإليراني؛ كل ما في األمر أن «الس���يد» يحاول
جاهداً أن يغس���ل عار سياس ��اته الطائفي ��ة البغيضة جتاه
ُس���نة لبنان ،في ُطهر الثورات العربي ��ة ،وهو نوع من «غسيل

((( صحيفة اخلليج2011/2/8 :م.

والطواغيت وجتبرهم على االعتراف بحقوقكم املشروعة»(((.
للثائري���ن في دول عربي���ة مثل :تونس ،أو مص���ر ،أو ليبيا ،أو

أسباب:
أ َّولها :أن الش���عب منقس���م إلى ش���قَّني بالنس���بة لهذه

االحتجاج���ات؛ فغالبية الطائفة الش���يعية تؤيده���ا ،وغالبية
((( بي بي سي2011/3/19 :م.
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• ف���ي خطبة اجلمعة مبس���جد فاطمة بـ «س���ترة» خطب
الش���يخ حيدر الس���تري النائب البرملاني ع���ن جمعية الوفاق،
فقال« :رأينا في عصرنا كيف حققت اجلمهورية اإلسالمية في
إيران املعجزات وانتصرت عل���ى دول العالم الكبرى مجتمعة.
انتصرت اجلمهورية اإلس�ل�امية في نشأتها إبان احلرب التي
أش���علها النظام البعثي البائد في العراق ...حققت انتصارها
مؤخراً بعد عملية انتخابات تاريخية بفضل مخزون القوة الذي
متتلكه قيادة الولي الفقيه والتفاف املؤمنني حولها ،وقد اتضح
الطائفة الس���نية ترفضها ،وقد ع َّبرت األخيرة عن موقفها من

خالل تظاهرة حاشدة شارك فيها عشرات األلوف.

ثانيها :السوابق التاريخية في البحرين تكشف أن هذا النمط
من االحتجاجات يتكرر بصورة دورية من قِ َبل القوى الش���يعية
الرئيس���ية؛ فمنذ حوال���ي  15عاماً اندلعت أحداث مش���ابهة
أدرجتها الذاكرة الشيعية حتت اسم (انتفاضة التسعينات) وقد
اس���تمرت ما يقرب من أربع س���نوات ،تخللها ارتكاب كثير من
ممارس���ات العنف مثل تفجير أنابيب الغاز ،وإشعال احلرائق،
وإلقاء زجاجات امللوتوف بل���ه العمليات التخريبية التي نفذها
(حزب الله البحريني).
ثالثها :أن احلديث عن اختراقات خارجية تتجلى تأثيراتها
على األحداث ف���ي البحرين ليس محض افتراء ،بل هو حقيقة
ثابتة ال تقبل الش���ك ،وهذا واقع مس���تمر من���ذ اندالع الثورة
اإليرانية عام 1979م؛ حيث تع َّرضت البحرين لسلس���لة متتابعة

من املؤامرات اإليرانية التي تهدد سالمة أراضيها واستقاللها،
رصد من مواقف للقوى السياس���ية الشيعية من إيران ال
وما يُ َ
يُعطي أي طمأنينة حول مدى التغلغل اإليراني في الواقع الشيعي

البحريني ،وس���نذكر بعض األمثلة التي من شأنها تكوين صورة
دقيقة عن املوقف الشيعي البحريني من إيران ،مع مالحظة أن
هذه األمثلة تغطي أغلب التيارات السياسية الشيعية:
• في محاضرة ألقاها رجل الدين املعروف عبد الله الغريفي
بعنوان (اإلمام اخلميني واملش���روع السياسي) قال« :بعد هذه
السياس���ي الذي يعتمد والية الفقيه،
القراءة ملك ِّونات املشروع ِّ
هل تص ُّح تلك الدعاوى التي تتهم نظام والية الفقيه بأ َّنه نظا ٌم
دكتاتوري؟ وحتــى أحــدث األنظمة الدميقراطية في العالم ال

متلك املميزات املتقدمة التي يتو َّفر عليها نظام والية الفقيه»(((.
((( موقع الغريفي على اإلنترنت.
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توجه نحوه
للعال���م أن والية الفقي���ه هي الهدف األول ال���ذي ِّ
الدول الكبرى س�ل�احها وس���هامها وكافة إمكاناتها اإلعالمية

واالقتصادية وحتالفاتها السياسية».
• وفي موق���ع الوالية القري���ب من تيار الوف���اء ،تبدو في
الصفحة الرئيس���ية صورة لرجل الدي���ن املعروف عبد اجلليل
املقداد ،وبجوارها عبارة منس���وبة إليه يقول فيهاَ « :ربْط العمل
السياسي بالولي الفقيه هو حكم شرعي»(((.

• وكتب الصحفي الش���يعي فريد أحمد حسن في صحيفة
الوق���ت ،ينتقد ظاهرة التعلق املف���رط بخامنئي ،فقال« :يعتبر
مقدساً فيعلِّق
البعض منا هنا في البحرين الس���يد اخلامنائي َّ

صورته في املآمت ورمبا املساجد ،وال يقبل من أحد أن ينتقده أو
حتى يناقش آراءه ناسياً أنه رجل سياسة إلى جانب كونه عالم
دين وناسياً أنه شخصية عامة وغير مقدسة»(((.

• الناشط السياسي كرمي احملروس املتحدث السابق باسم
اجلبهة اإلس�ل�امية ،يقول« :من ينفي القول بأن جزءاً كبيراً من
مجتمعنا مييل كل امليل بشعوره وعواطفه إلى الثورة اإلسالمية
ف���ي إيران وإلى حزب الله في لبنان عقائدياً وسياس���ياً ورمبا
حزبيا؛ فهو ممن يتهرب عن ع���رض احلقائق كما هي ...ملاذا
إذن ال نعترف باحلقائق حتى تنطبق ألفاظنا متاماً على معانيها؛

فنسمي األشياء بأسمائها بعيداً عن التورية السياسية وغيرها
من آالت الغموض والتقية»(((.
نختم ه���ذه املقالة بإعادة عبارات احمل���روس مرة أخرى،

وهي :ملاذا ال نعترف باحلقائق ونسمي األشياء بأسمائها بعيداً

عن التقية والتورية؟ سؤاالً للعقالء.

((( http://www.welaya.net/page3-4.php
((( مقال :والئي للخمنائي2010/1/12 ،م.
((( كرمي احملروس ،مقال :عشر بحرانيات من وحي العشرة ج ،8وجحد املفسدون بوالءنا
ظلماً وعلواً ،شبكة النعيم الثقافية2005/3/15 :م
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[ تحقيقات ]

الهيئة الشرعية

للحقوق واإلصالح بمصر...
مبادرة رائدة

ج���������ل���������ال ال��������ش��������اي��������ب

Galal_elshayp@hotmail.com
متر مصر اآلن بتحوالت كبرى تس ��توجب أن يكون
ُّ

اإلس ��تراتيجيات املوضوع ��ة لتحقي ��ق تل ��ك األه ��داف

للعلم ��اء والدعاة فيها مش ��اركة فعال ��ة ،وتوجيه مؤثر،

بأس ��رع وق ��ت؛ إال أن القليل من ه ��ذه األحزاب اتخذت

وريادة حقيقية؛ فهي تنتظر اآلن كلمة صادقة ،وهداية

الق ��رآن دس ��توراً ،وانطلق ��ت ش ��رعيتها م ��ن ش ��رع الله

لمات وخطوب س ��تؤثر
ناصح ��ة في م ��ا نزل بها م ��ن ُم َّ

تعال ��ى .وفي ه ��ذا البحر ال ُّلجي من احلياة السياس ��ية

وال بد في مجريات األمور ،ليس في مصر فحسب ،بل

وا َ
حل ��راك االجتماع ��ي خرج ��ت الهيئ ��ة الش ��رعية

في العاملني (اإلسالمي والغربي) على حد سواء.

للحق ��وق واإلصـ�ل�اح ،منطلقـة في وجـوده ��ا من قـوله
اس َ���تطَ ْع ُت َو َما َت ْو ِفي ِقي
 تعالى { :-إِنْ ُأر ُِيد ِإ اَّل ْ
اإلصلاَ َح َما ْ

ولقد كث ��رت األحزاب والهيئات بعد ثورة اخلامس
والعش ��رين م ��ن يناير ع ��ام 2011م ،وأصبحت الس ��احة
مفتوح ��ة لصاحب األكثري ��ة؛ ٌ
كل له أهدافه ووس ��ائله،
وعن ��ده م ��ن التطلع ��ات اخلاص ��ة والعامة ،فض�ل� ًا عن
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اَّإل بِالل��� ِه َعل َْي ِه َت َو َّكل ُْت َو ِإل َْي ِه ُأ ِن ُ
ني بِا ْل ِق ْس ِ���ط
ين آ َم ُنوا كُ و ُنوا َق َّوا ِم َ
قوله  -تعالى َ { -يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
شُ َه َد َاء لل ِه} [النساء ]135:شعار ًا لها.

ملاذا اهليئة؟
يرى فضيلة األستاذ الدكتور نصر فريد واصل (مفتي الديار
املصرية األسبق ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح) أن
مي�ل�اد هذه الهيئة قد جاء في ظ���روف بالغة الدقة واألهمية؛
حيث مت ُّر أرض الكنانة بتحوالت كبرى تستوجب أن يكون للعلماء

واحلكماء فيها مشاركة فعالة ،وتوجيه مؤثر ،وريادة حقيقية.

ويضيف الدكتور واصل« :لقد باتت مصر اليوم تنتظر كلمة
ملمات وخطوب
صادق���ة ،وهداية ناصحة في ما نزل به���ا من َّ

س���تؤثر وال بد في مجريات األمور ،ليس في مصر فحسب ،بل
في العالمَ ني (اإلسالمي والغربي) على حد سواء».

مؤكداً على أنه على الرغم من قيام أهل العلم والدعاة إلى

الله بواجبهم ك ٌل في موقعه؛ إال أن احلاجة أصبحت ماسة اليوم
إلى الوحدة واالجتماع ،واملشاورة في النوازل املستجدة مبا يك ِّثر

اخلير ويدفع الش���ر ويحقق املصالح ويدرأ املفاسد ،فض ً
ال عن
أن اجتماع أهل العلم في األمة على كلمة س���واء مطلب شرعي،

يحق���ق مخرجاً من أزمة ،وجناة من فتنة ،وهو مبثابة الوس���يلة
واملقدمة إلقامة الع���دل ،وصيانة احلرمات واحلريات .وقاعدة
الشريعة :أن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.
وإذا كانت الدعوات اإلس�ل�امية املعاصرة قد قامت بهدف
دعوة الن���اس إلى الله  -تعالى  -وإص�ل�اح مجتمعاتهم ،فإنها

س���تخوض غماراً وتركب أخطاراً توجب عليها تنسيقاً وتشاوراً

في املهمات واملسائل العامة.
وم���ن املنطلق���ات الس���ابقة جميعها جاءت ه���ذه الهيئة،

وجاء نظامها ليكون إطاراً يحق���ق مقاصدها ويضبط أعمالها
وبرامجها.
رجع الدكت���ور مدحت عبد الباري (مقرر اللجنة اإلدارية
ويُ ِ
بالهيئ���ة الش���رعية) تاريخ بداي���ة الهيئة إل���ى بداية اخلامس
والعش���رين من يناير؛ وذلك بعد أن وج���د القائمون عليها أن
التيارات اإلس�ل�امية املختلفة في مصر ال جتتمع معاً ملناقش���ة
ٌّ
ف���كل يعمل َو ْف َق منهج منفرد؛ بل
أمور األمة التي تطرأ عليها؛

م���ا جعل األمر أكثر إحلاحاً لوجود مث���ل هذه الهيئة أنك جتد
داخل التي���ار الواحد تيارات وفصائل مختلف���ة .فكانت الهيئة
جهة علمية مرجعية شاملة يتمثل فيها كل التيار اإلسالمي؛ من

األزهر الدكت���ور نصر فريد وبعض العلماء املنضمني للهيئة من
األزهر الش���ريف ،أو التيار اإلخواني أو السلفي وغيرهم ،دون
الرجوع إلى املسميات أو أن هذا ميثل جهة َّما.
ويؤك���د الدكتور عبد الب���اري أن أهم ما ميثل الهيئة ومدى
احتياج الناس إليها هو توحيد الصف املصري عامة ،واإلسالمي
خاصة؛ فالناظر اآلن في كل املستجدات على الساحة املصرية
سيجد أنه قد ينشأ شيء داخل الصف املصري في قضية تص ُّور

الش���كل اإلس�ل�امي ملصر في الفترة القادمة ،واألمر يستوجب
إيقاف هذا األمر قبل بدايت���ه؛ وذلك عن طريق هيئة مرجعية
متثل اجلميع ،وال تنحاز إلى فصيل أو فئة دون غيرها.
ولقد أعرب الشيخ نشأت أحمد الداعية اإلسالمي عن رأيه
بقوله« :إن الهيئة الشرعية في هذا الوقت هي ضرورة شرعية؛
ألننا نريد أن نأتل���ف وال نختلف ،ونلتقي وال نفترق؛ فنحن في
حاجة ش���ديد اآلن إلى تالقي كلمة العلم���اء ،وإيجاد مرجعية
واح���دة ،ونحمد الله  -تعالى  -أن ُش��� ِّكلت مثل هذه الهيئة في
ه���ذا الوقت؛ وذلك ملجموعة ضروري���ات منها :ضرورة توحيد
الفتوى ،وضرورة مجارة األح���داث ومتابعتها عن كثب ،خاصة
في ظل تس���ارع األح���داث هذه األيام .وال ش���ك أن كل حدث

يحتاج الناس فيه إل���ى آراء العلماء وأهل العلم فيه ،فض ً
ال عن
مناقشة املسائل واألحكام في حضور عدد من العلماء األجالء،
وضرورة أن يكون لإلسالميني وجود على الساحة قوي ،يُحت َرم

عند الناس ،وأن تلقى فتوانا قبوالً عند املسلمني».

وعن احلضور السياسي للهيئة أكد الشيخ نشأت أحمد على
أن الهيئة تُدلي برأيها من خالل العلماء املش���اركني فيها في أي

حدث؛ سواء كان سياسياً أو اجتماعياً أو أخالقياً أو غير ذلك،

ويكون ذلك :إما بالقول أو بنشر احلق بني الناس بأي وسيلة أ ّياً
توجه سياسي من خالل مشاركات بعينها
كانت ،وإن لم يكن لنا ُّ

للهيئة ،لكن هذا املشاركات متروكة ملن أراد املشاركة.

أهداف ووسائل اهليئة:
ويؤكد الدكتور محمد يس���ري إبراهيم (املستشار بجامعة
املدينة العاملية واألمني العام للهيئة الشرعية) أن الهيئة الشرعية
للحقوق واإلصالح هي هيئة علمية إس�ل�امية وسطية مستقلة،
تتكون من مجموعة من العلماء واحلكماء واخلبراء ،وتنطلق في
اس��� َتطَ ْع ُت
وجوده���ا من قوله  -تعالى { :-إِنْ ُأر ُ
ِيد ِإ اَّل ْ
اإلصلاَ َح َما ْ
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َو َما َت ْو ِفي ِق���ي اَّإل بِالل ِه َعل َْي ِه َت َو َّكل ُْت َو ِإل َْي ِه ُأ ِن ُ

والهيئات الرس���مية وغير الرسمية ،كما س���تقوم بإنشاء موقع
إلكتروني على ش���بكة املعلومات الدولية يتضمن بحوث الهيئة

ني بِا ْل ِق ْس ِ���ط شُ ��� َه َد َاء
ين آ َم ُنوا كُ و ُنوا َق َّوا ِم َ
قوله  -تعالى َ { :-يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
لل ِه} [النساء ]135:شعاراً لها.

وأنش���طتها وأخبارها .ومما ال ش���ك فيه أن الهيئة ستستعني

وذك���ر الدكتور يس���ري مجموعة من القي���م واملبادئ التي

باخلبراء واملتخصصني؛ وذلك لالس���تبصار في ما يُع َرض من

تلتزمها الهيئة؛ والتي متثل منظومة متكاملة من ضوابط التفكير

قضايا معاصرة ومهمة.

والس���لوك وعوامل التأثير في اتخاذ القرارات ،ومن أبرز تلك

ويضي���ف الدكتور الس���الوس أن من أهم تلك الوس���ائل:

القيم :املنهجي���ة األخالقية في العلم والعمل ،والش���مولية في

هو التفاعل املباش���ر مع وس���ائل اإلعالم املرئية واملس���موعة

الطرح والتناول ملختلف القضايا ،والشورى في القرارات العلمية

والصحافية (الورقي���ة واإللكترونية) ،ثم إصدار دورية أو مجلة

والعملية ،والتخصصي���ة ،والتواصل والتع���اون ،وتقدير اآلراء

باسم الهيئة تتضمن البحوث واملقاالت العلمية ،وعقد الندوات

واألش���خاص دون تقديس ،ورعاية احلريات اإلنسانية واحلقوق

والدورات العلمية املختلفة ،والبرامج املتخصصة ،وأخيراً للهيئة

املشروعة ،واجلمع بني مصادر املعرفة الدينية والدنيوية ،وأخيراً

أن تتخذ من الوس���ائل واألس���اليب املش���روعة ما تراه مح ِّققاً

االلتزام بالوسطية الشرعية.

ألهدافها املختلفة.

كما يش���ير الدكتور محمد يس���ري إلى األغراض التي من
أجلها جاءت الهيئة؛ فهي تتوخى حتقيق مجموعة من األهداف
أهمها :البحث في القضايا واملستجدات املعاصرة؛ مبا يساعد
عل���ى حماية احلريات واحلقوق املش���روعة وحتقي���ق العدالة
االجتماعي���ة ،وإيجاد مرجعية راش���دة تحُ ْ يِ���ي وظيفة العلماء

جلان متعددة:
ٌ
وتعقيباً على ما سبق من وس���ائل الهيئة التي منها تشكيل
جلان متخصصة ذات مها َّم دائم���ة أو مؤقتة يُع َهد إليها القيام

ضمت
باألعمال الت���ي حتقق أغراض الهيئ���ة وأهدافها ،فقد َّ
الهيئة جلان���اً دائمة هي :جلنة البحوث العلمية ،وجلنة احلقوق

واحلكم���اء في األمة؛ ملعاون���ة أهل احلل والعق���د في تدعيم

واحلريات اإلنس���انية ،وجلنة الش���باب وخدمة املجتمع ،وجلنة

احلريات وحتقيق اإلصالح ،والعم���ل على وحدة الصف وجمع

التقنية واإلعالم ،واللجنة اإلدارية واملالية.

الكلمة ،وتقدمي احللول للمشكالت املعاصرة َوفْقاً ملنهج الوسطية
الس���نة واجلماعة ،والتنسيق مع مختلف
النابع من عقيدة أهل ُّ

القوى واملؤسس���ات اإلس�ل�امية والش���عبية لتحقيق األهداف

ويؤك���د الدكتور مدحت عبد الباري مح���دداً أربعة محاو َر

تقوم اللجن���ة اإلدارية واملالية على العم���ل عليها وهي :تنظيم
أعمال الهيئ���ة على أنها كيان ،ثم البح���ث عن مصادر متويل،

املشتركة ،وترسيخ القيم اإلس�ل�امية في احلياة املعاصرة؛ مبا

والترتيب والتنس���يق التعاوني بني مختل���ف اللجان في الهيئة؛

يعيد بناء اإلنس���ان وتنم َيته إلحداث نهضة حضارية ش���املة،

فاللجنة اإلدارية هي حلقة الوصل بني كل تلك اللجان ،كما أنها

وحماية احلريات اإلنسانية ،واحلقوق الشرعية.
عدد األس���تاذ الدكتور علي أحمد الس���الوس (نائب
ولقد َّ
رئي���س الهيئة) الوس���ائل التي من خاللها يج���ري حتقيق تلك
األهداف التي أش���ار إليها الدكتور محمد يس���ري ،ومن أهما:
ٍ
ٍ
مؤقتة ويعهد إليها
دائمة أو
تش���كيل جلان متخصصة ذات مها َّم
القيام باألعمال التي حتقق أغراض الهيئة وأهدافها ،باإلضافة

إلى عقد االجتماعات الدورية والطارئة التخاذ املواقف املناسبة

تش���ارك بعض اللجان األخرى في مس���ؤوليات مختلفة؛ فمث ً
ال
هي مس���ؤولة عن (الفيد باك) أو َر ْجع صدى أعمال الهيئة من

مؤمترات ون���دوات وورش العمل التي تعقدها الهيئة ،باإلضافة
إلى النشاطات املماثلة؛ وذلك بالتعاون مع اللجنة اإلعالمية.
ثم يأتي الشيخ هشام برغش (مقرر جلنة البحوث العلمية)
ليب�ِّي�نِّ رؤية الهيئة في اللجنة العلمية داخل الهيئة ،وهي :تكوين
مرجعية شرعية راشدة للمسلمني في مصر تحُ ْ يي وظيفة العلماء

وبحث القضاي���ا املهمة أو العاجلة ،فض ً
ال ع���ن عقد الندوات

وتوحد صفوف عامة املسلمني
في حتقيق نهضة األمة املصرية،
ِّ

وامللتقيات التي ِّ
توضح رأي الهيئة في القضايا املثارة ،وس���تعمل

في مصر على احلق والهدى ،وتزيل أسباب الفرقة بينهم وتهتم

الهيئة على إصدار البيانات ومكاتبة ومحاورة األفراد واجلهات

بقضاياهم ومشكالتهم ،وتقدِّم احللول الشرعية لهم َو ْف َق منهج
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السنة واجلماعة.
وعقيدة أهل ُّ

علمي َّ
منظم
مؤكداً على أن رس���الة هذه اللجنة ،هي :جت ُّمع
ٌّ

من علماء املس���لمني وطلبة العلم والدعاة في مصر يساهم في
توحيد صفوف املسلمني وجمع كلمتهم ،من خالل جمع طاقات
العلماء والدعاة وترش���يدها وتوجيهها ،وتقدمي حلول ش���رعية

اللجنة اإلعالمية بالهيئة.
وثانيها :التواصل والتعاون والتنسيق مع املؤسسات العلمية،
واالس���تفادة من املتخصصني ،ومن لهم عناية خاصة بدراس���ة
الفقه املقارن وخدمة الدليل؛ مبا يحقق أهداف الهيئة.
وثالثه���ا :هو إصدار مجموعة من البح���وث العلمية القوية

للقضايا والنوازل والتحديات املعاصرة التي تواجه املسلمني في

غير املسبوقة مما يتعلق بالنوازل والقضايا املل َِّحة.

املؤصل ،واحلوار اجلماعي.
البحث العلمي السليم
َّ

املشاركة والتنس���يق في إصدار مجلة دورية علمية متخصصة

الس���نة واجلماعة؛ وذلك باعتماد أس���س
مصر َو ْف َق منهج أهل ُّ
وع���ن أهم أه���داف اللجنة العلمية يقول الش���يخ هش���ام
برغ���ش :تضع اللجنة العلمية بالهيئ���ة مجموعة من األهداف،

ويضي���ف الدكتور ع���دالن قائ ً
ال :إن من الوس���ائل كذلك:

تُعنَى بالتأصيل العلمي واملنهجي للقضايا العامة واملس���تجدات
امللحة محلياً وعاملياً ،ثم تق���دمي اقتراحات وصياغات للبيانات
َّ

ُ
اس���تنباط األحكام الشرعية للحوادث والنوازل والقضايا
منها:

املع ِّبرة عن موقف الهيئة جتاه ما يس���تجد من قضايا وأحداث،

العامة املتعلقة بالش���أن املصري ،وحتدي��� ُد املوقف منها ،وبيا ُن

والعمل على نش���ر املقاالت والفتاوى الهام���ة عبر موقع الهيئة

ذلك للمس���لمني ،وإظهار كمال الشريعة اإلس�ل�امية وشمولها

اإللكتروني ،واإلش���راف العلمي على مادته ،والتفاعل مع زواره

ومرونته���ا ،ووفاؤها بحل كل القضايا والنوازل التي يتعرض لها

من خالل منتديات املوقع ،وعقد دورات علمية (عقدية ،وفقهية،

املس���لمون في كل زمان ومكان ،والعمل على توحيد الكلمة بني

وأصولية متخصصة)؛ خاصة في ما يتعلق بالسياسة الشرعية

العلماء وطلبة العلم والدعاة ،من مختلف التجمعات واالجتاهات
السنة في مصر.
املنتمني ألهل ُّ

وكذلك أيض���اً َج ْم ُع طاق���ات العلماء والدع���اة واألفراد،

والعاملني في الساحة اإلسالمية املصرية وترشي ُدها ،وتوجي ُهها

وفق���ه األولويات واملوازنات ،وكذل���ك فقه اخلالف ،فض ً
ال عن
إقامة املسابقات العلمية ،وإعدادِ تقاري َر عما يستجد من رسائل
جامعية ذات الصلة عقب مناقشتها ،وأخيراً التخطيط للمشاريع

العلمية.
وع���ن جلنة احلق���وق واحلري���ات يقرر األس���تاذ ممدوح

والنهوض بطلب���ة العلم على منهج
الوجهة املناس���بة والنافعة،
ُ
صالح العلماء األسالف ،وإحياء األُلفة بينهم من سائر املذاهب،

إس���ماعيل (احملامي ومقرر اللجنة بالهيئة الش���رعية للحقوق

وترتيب احلوار الهادف ،وإرساء معالم أدب اخلالف ،ونبذ التقليد

واإلصالح) أن ما مت االتفاق عليه بش���أن الهيئة عام ًة هو شيء

والتعصب ،وكش���ف املخططات املعادية لإلسالم واملسلمني مما

جيد؛ فاإلسالميون جتمعوا في عمل مؤسسي خلدمة القضايا

يتعلق بالشأن املصري ،والتصدي لها بشتى الوسائل املشروعة،

اإلس�ل�امية ،هذا شيء عظيم وال ش���ك ،ولكن ما زالت اآلليات

وحتذير األمة املصرية وحمايتُها من املناهج والعقائد املنحرفة

في طور اإلعداد والتجهيز ،كما أن هناك بعض صعوبات تواجه

والتيارات الهدامة ،مع بيان موقف اإلسالم منها .وأخيراً العمل

العاملني في هـذا املجـال على املس���توى اإلسـالمي؛ ومنها :أنه

وح َملَته،
على رد الش���بهات التي تثار حول اإلس�ل�ام ونبيه َ #

ال زالت هناك رواسب من املاضي في التفاعل مع اجلديد ،وهذه

وتصحيح املفاهيم املغلوطة عن اإلس�ل�ام عند بعض املس���لمني
وغير املسلمني.

مرحل���ة طبيعية في نظر بعضهم ،وس���نحاول اخلروج من هذه
احللقة بأس���رع وقت ،محاولني سرعة التفاعل اجلديد واجليد

ويتح���دث الدكتور عطية عدالن (امل���درس بجامعة املدينة

مع آليات احلياة في مصر بعد الثورة ،والشاهد هنا هو أن جلنة

اإلس�ل�امية ،وهو من علماء اللجنة العلمي���ة بالهيئة) أن هناك

احلقوق واحلريات شيء غاب عن كثير من اإلسالميني االهتمام

وسائل اتخذتها اللجنة للوصول إلى هذه األهداف:

ب���ه .وكم عانينا م���ن غياب رؤية واضحة في ه���ذا املجال في

وأ َّول هذه الوس���ائل :هو إعداد املادة العلمية الالزمة لعقد

الفترة الس���ابقة ،ونحمد الله  -تعالى  -أن الهيئة انتبهت لهذا

املؤمترات والندوات وامللتقيات العلمية ،والتنس���يق في ذلك مع

األمر وهو تق ُّدم وال ش���ك؛ بل تستطيع أن تقول :إن اإلسالميني
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يحاولون احلصول على بعض ما ُس���لِب منهم في املدة املاضية
نظام فاس���د ،والنصيح���ة اآلن :أنه علينا البعد عن
نتيجة َق ْهر ٍ

اآلليات اجلامدة في التعامل مع القضايا احلقوقية ،كم أنه علينا
البعد عن املوروثات السابقة في الرؤية.
ويضي���ف كذلك أن أهم هدف لهذه اللجنة داخل الهيئة هو
التفاعل الواضح مع قضايا احلقوق اإلسالمية التي ضيعت وما
تزال في ظل زخم س���يطرة ال َعلمانيني واللبراليني وغيرهم من
املناوئني للفكر اإلسالمي الوسيط على احلالة اإلعالمية وعلى
املش���هد السياس���ي ،وفي األيام القادمة سنتباحث حول سرعة
تفعيل آليات في هذا املجال.
ومن اللجان املهم���ة داخل الهيئة :جلنة الش���باب وخدمة
املجتمع ،ورؤيتها حس���ب ما ذكره الدكتور حسن يونس عبيدو،
(األس���تاذ بكلية أصول الدين بجامعة األزه���ر ومقرر اللجنة)،
تكمن في أن متث َل جلن ُة الشباب وخدمة املجتمع الهيئ َة الشرعي َة
للحق���وق واإلصالح ف���ي مج���االت توعية الش���باب ودعوتهم
وتوجيهه���م ،وتوظي���ف طاقاتهم ،والتواصل معه���م ،والنهوض
بهم ،وفي مجاالت خدمة املجتمع؛ بحيث تصير الهيئة مرجعية
شرعية للشباب.
ثم يذكر الش���يخ محم���د عبد الواحد (نائ���ب مقرر جلنة
الش���باب) أن أهداف هذه اللجنة الشبابية كثيرة ،منها :توعية
الشباب باملسؤولية االجتماعية الواقعة على أفراد املجتمع وفي
مقدمتهم فئة الش���باب ،وإعانتهم على القيام بتلك املس���ؤولية،
واملس���اهمة في بناء عقل الشباب مبا يجعله قادراً على مواجهة
التحديات وحل املش���كالت ،واملس���اهمة في االرتقاء بأخالق
الشباب بالش���كل الذي يُظهِ ر الوجه احلقيقي لإلسالم ،وتغذية
اجلان���ب اإلمياني في ش���خصية الش���باب ،وربطهم مبرجعية
الشريعة اإلسالمية.
ويستكمل فضيلة الشيخ عبد الواحد األهداف قائ ً
ال :ومنها
أيضاً حتصني الشباب ضد األفكار والتيارات املنحرفة ،ووقايتهم
من فنت الشبهات والش���هوات ،وتأهيل الشباب وجعلهم قادرين
على التم ُّيز في س���وق العمل ،واس���تيعاب طاقات الشباب في
مشاريع تخدم املجتمع وترتقي به .ويعت َبر كسر حاجز العزلة بني
الشباب املتدين وعموم الشباب املسلم من أهم أهداف اللجنة.
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ويرجع الدكتور حس���ن عبيدو ليتحدث عن الوسائل املتاحة
لتحقيق األهداف س���الفة الذكر ،فيذكر إحياء َد ْورِ املساجد في
ش���تى احملافظات واألحياء السكنية املختلفة ،وتكوي َن جلان في
املس���اجد ال س���يما الكبيرة منها ،تقوم بأدوار مختلفة (علمية
ودعوي���ة واجتماعية وتربوية ...وغير ذلك) ،والتواصل مع أئمة
املس���اجد ومق ِّرري تلك اللجان بصفة دوري���ة ملتابعة أعمالهم،
وعقد ندوات شبابية في املساجد وفي مراكز الشباب والنوادي
واجلامعات واملدارس وأماكن جتمعات الش���باب ،وغير ذلك من
كل الوسائل التي تراها اللجنة مشروعة لذلك.
هذا وقد وضعت اللجنة الشبابية بالهيئة الشرعية مجموعة
من البرام���ج التفاعلية والتنفيذية ،من أهما :تغطية اجلمهورية
وكيل عا ٍّم لكل محافظ���ة ،وله أن يتخذ
ب���وكالء للجنة ،بواق���ع ٍ
مندوب�ي�ن في مناطق احملافظة بحس���ب احلاج���ة مع مراجعة
اللجنة ،وبرنامج تواصل جلمع أكب���ر قاعدة بيانات ممكنة من
الش���باب اإليجابي ،وميكن إنشاء منتدى خاص بذلك ،أو موقع
على ش���بكة اإلنترنت ،وصفحة في الفيس���وك ،وبرنامج توعية
لعمل أكبر عدد ممكن من الندوات املختلفة في محافظات مصر
كافة ،وبرنامج (متيز) لتأهيل الشباب من خالل دورات التنمية
البشرية والتدريب على احتياجات سوق العمل ،وبرنامج (قائد)
لعمل معس���كرات ش���بابية يجري فيها صقل الشباب وتدريبهم
على روح فريق العمل.
ض َّمت في الهيئة
وهناك عدد م���ن اللجان األخرى الت���ي ُ
الش���رعية للحقوق واإلص�ل�اح ،مثل :جلن���ة التقنية واإلعالم،
وجلن���ة الدعوة واإلصالح ،ووضعت لها الهيئة الرؤية واألهداف
والوسائل املوصلة لهذه األهداف ،وبعض البرامج التفاعلية التي
تس���اعد على الفهم والتطبيق على أرض الواقع بعيداً عن مناخ
انفصال الكالم عن العمل.
كما تضم الهيئة الش���رعية مجموعة م���ن العلماء واألئمة
واحلكم���اء واملتخصصني ،م���ن كل التيارات اإلس�ل�امية؛ إال
أنهم خالل وجودهم داخل الهيئ���ة ال يأتون أبداً على ذكر هذه
التيارات ،حتقيقاً للوحدة اإلميانية واإلسالمية في هيئة واحدة
تضم اجلميع بعيداً عن التحزب أو التشرذم.

معمر
جماهيرية سيف بن
َّ
د .يوسف بن صالح الصغير

ثماني سنوات عجاف ...أنتــهى
زمــانهــا ،أم آن أوانهـــا؟
أنس املندالوي

عائد من بغداد
أ .د .نعمان السامرائي

ليبيا :الغرب ...عين على
النفط وأخرى على اإلسالميين
حتليل  :محمد جمال عرفة

عصر الشعوب
د .إبراهيم الشمري

حزب اهلل في السنغال
عبد الله بابا جنع السنغالي

رياح التغيير في اليمن
حسني بن علي الزومي

المشهـــد العراقي بعد ثمانية
أعوام مـــن االحـــــــــــــتالل
إعداد :عبد املجيد خضير

مرصد األحداث
جالل سعد الشايب
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[ المسلمون والعالم ]

معمر
جماهيرية سيف بن
َّ

د .يوسف بن صاحل الصغري

(*)

اجلماهيري���ة العظم���ى هو االس���م الرس���مي لبلد كان

وفي الزيارات الرسمية؛ فهم لم يتمكنوا من حكم أنفسهم على

مق ِّملة (مصابة بالقمل) يُج���رِ ي عليها الزعيم جتاربه ويط ِّبق

ال���وزارات التي حتولت إلى أمانات ،ومنحهم أس���ماء جديدة

يس���مى ليبيا ،كان يسكنها البش���ر الذين حتولوا إلى جرذان
عليهم نظرياته؛ فهو الذي حررهم من االس���تعمار وهو الذي
أجبر صديقه وش���ريكه بيرلس���كوني على االعتذار نيابة عن

اإليطالني ،وهو الذي بنى ليبيا ...ولكن مشكلته أن سكان ليبيا
لم يفهموا نظريته فهو يدعوهم إلى تسلُّم السلطة وممارستها،
وأنه مجرد زعيم وم ِّوجه للثورة ولكنهم اس���تمروا في إزعاجة
والرج���وع إليه في كل كبيرة وصغي���رة؛ ولذا فقد هددهم في

أحد خطاباته قبل أكثر من ثالثني سنة أنهم لم يفهموا نظريته

مس���مى
الرغم من كل الفرص التي أعطاهم إياها فقد ألغى
َّ
لألشهر وبداية جديدة للتاريخ.

وفي إحدى محاوالته لدف���ع اجلماهير احلاكمة إلى بناء

اقتصاد ال يقوم على النفط طلب من اللجان الثورية أن تس ِّير
البلد دون اعتبار دخل النفط ولكنهم فشلوا ،وهو ما و َّلد قناعة

لدى الزعيم أنها لن تس���تطيع أن تستوعب نظريته في حياته؛
عمن
ولذا حرصاً على استمرار املسيرة  -وقد أجهده البحث َّ

يفهم نظريته ولديه القدرة على تطويرها واس���تكمال النقص
فيها  -لم يجد إال واحداً اس���مه س���يف وال يهم ابن من هو؛

ولم يس���توعبوا كتابه األخضر؛ ولذا سيبحث عن شعب آخر!
نعم ،ش���عب آخر؛ ولذا َّ
متت ترجمة كتابه األخضر وأنش���ئت

ولكن األهم أنه يش���بهه في كل شيء حتى في تركيب الـ (D

أكثر قدرة على الفهم ،وكان���ت النتيجة أنه أصبح ملك ملوك

أعلن اجلماهيرية الثانية ،ولكن لألس���ف بعد خروج اجلرذان

معاهد لتعليمة في بعض بلدان إفريقيا التي أحس أن شعوبها

إفريقيا .ولكن سكان ليبيا استمروا في إزعاجة؛ فهو مضطر
أن مي ِّثله���م في اجتماعات القادة الع���رب وفي األمم املتحدة
(*) أستاذ مشارك في كلية الهندسة  -جامعة امللك سعود  -الرياض.
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 )N Aفأعلن العقيد اجلمـاهيرية األولى وسيف بن  ...معمر
من جحورها.

إن ما س���بق ليـس هزالً بل هو اجلد الذي يش���ـبه الهزل
وما أصاب شعب ليبيا هو ابتالء دام أكثر من أربعني عاماً كان

الزعي���م يرغب أن يُتْبِعها بأربعني أخرى ولكن َق َدر الله كان له

الناس بني قبول عرضه ببدء اجلماهيرية الثانية وبني أن ليبيا

ال ننفي أن العقيد قد يكون الش���خص الوحيد الذي قرأ

يرضى بتكوين إمارات إس�ل�امية في ليبيا ،وأن الذين يبكون

باملرصاد؛ فقد أتاه الله من حيث لم يحتسب.

أحداث تونس بص���ورة صحيحة ،وحاول أن يدعم النظام مبا
يس���تطيع ،فأمر بالسماح للتوانسيني بالدخول احلر إلى ليبيا

للعم���ل ،وكان خروج زين العابدين بن علي صدمة قاس���ية له
حتى إنه ألقى خطاباً انتقد فيه الشعب التونسي لعدم السماح
مدته وأنه لم يكن هناك داع للش���غب؛ إذ
للرئيس باس���تكمال َّ

س���تدخل في حرب طاحنة وأن يعود إليها االستعمار الذي لن
مئات القتلى في بنغازي والبيضاء س���يبكون آالف القتلى ،وأن
الغرب سيحتل آبار النفط.

ثانيًا :انتش���ار املظاهرات الس���لمية ف���ي مختلف املدن

وس���قوطها واحدة بعد األخرى .وكانت في البدايه تس���تلهم
الثورة املصرية ولكن النظام استعمل الطيران ضد املتظاهرين

يكفي أن يذهب���وا إليه ويطلبوا منه التنحي وس���يتنحى ،وأن
دم���اء أبنائهم ذهبت هدراً وأن التحول س���يكون مقبوالً لو أن

تصوير مشاهد إعدام في الشوارع مع اختطاف اجلثث .وجنح

جمهورية فال فائدة .وقام العقيد ببعض احملاوالت اليائس���ة

املش���كلة الرئس���ية أمام العقيد؛ فقد اختفى وزير الداخلية

الوفود املطالبة بتحسني األوضاع  -لألسف  -جاءت إلية من

للمجلس االنتقالي ،بل حتى رئيس التشرفات ظهر في القنوات

ف���ي طرابلس ،وبدأت القوات املوالية له حملة قمع دموية ومت

اجلمهوري���ة تَخْ لُفُها جماهيرية .أم���ا إذا كانت جمهورية بدل

النظ���ام في تأمني طرابل���س وكان التأكد من والء القوات هو

المتصاص الصدمة؛ فبادر بقيادة املظاهرات لإلصالح ولكن

وظهر مع الثوار ،وانضم وزير العدل إلى الثورة وانت ُِخب رئيساً

أنحاء ليبيا تطالب الزعيم بكذا وكذا ...وكان جوابه الصمت.
وولم تكن املطـالب القاتلة رواتب وال س���ـكناً وال خـدمات

طريقة إلى فنزويال ،وهنا ظهر الزعيم ألول مرة في مش���هد

املوتى! نعم ،إحياء املوتى؛ ففي إحدى نزوات الزعيم وفي خضم

من مشاركة اجلماهير احتفاالتهم .كان من الواضح أنه يعيش

يهاجم الزعيم وأعلن وزير اخلارجية البريطاني أن العقيد في

وال حرية؛ بل هي ما ال يستطيعه إال الله  -تعالى  -وهو إحياء

لثوان ليؤكد أنه في ليبي���ا وأن املطر هو الذي مينعة
متثيل���ي ٍ

التحالف ضد اإلرهاب كان الزعيم يقدم براهينه العملية على
أنه جدير بالثقة ،وأنه كما كشف وسلَّم الغرب البرنامج النووي

حالة صدمة ،وأنه غير قادر على االسترسال في الكالم.

ثالث��ًا :في خطابه الثاني من ب���اب العزيزية كان غاضباً

وفي سجن أبوس���ليم متت تصيفة حوالي ألف ومئتي سجني

س���يف وأضاف إلية ضرب بعض األمثلة التي ترد على تفرده

فقد كانت املطالبة من أهلهم بكش���ف مصيرهم .واملشكلة أن

الغرب له ،وذكر أحداث س���احة تيانام���ن في الصني ودعس

الليب���ي فها هو يحارب اإلرهاب وميأل الس���جون باإلرهابيني

ومضطرباً ف���ي آن واحد وأهم املالحظات أن���ه كرر ما قاله

من األطباء واملثقفني والطلبة الذين يجمعهم التدين وتشملهم
تهم���ة اإلرهاب ولم يُعلَ���ن اخلبر ولم تُس���لَّم اجلثث؛ ولذلك

بالقمع فذكر كل ما جرى من املجازر واملخالفات التي مورست
ش���رقاً وغرباً فذكر مهاجمة يلتس���ن للبرملان الروسي وتأييد

الس���اكتني تكلموا بعد أحداث تونس ولم يكن أمام النظام إال

الطلبة بالدبابات ،وذكر تصفية بع���ض الطوائف الدينية في

تبنُّوا قضية احملامي فكانت الشرارة التي امتد لهيبها ليشمل
معظ���م أنحاء ليبيا .وعلى الرغم من عنف النظام إال أنه أ ُ ِخذ

جديد ًة وهي ( َو ْف َق القانون الدولي) ،وأخذ يقرأ نصوص قانون

اعتقال احملامي الذي تبنَّ���ى القضية .واجلديد أن الناس قد

أمري���كا وما جرى في غزة ،فق���د كان يريد أن يقول :إنه من
حقه أن يفعل في ليبيا م���ا فعلة اآلخرون وأضاف إلية الزم ًة

على حني غرة بحجم االنتفاضة؛ فقد جرى طرد اتباع النظام

العقوبات الليبي أيام امللكية ويستدل بها على حقه في تطبيق

من ش���رق ليبيا ووصلت األحداث إلى العاصمة وكاد النظام

عقوبة اإلعدام على املخالفني ،ونسي أنه أول من تنطبق عليه
النص���وص بخروجه على امللك .وأخي���راً أطلق الوصف على

أو ً
ال :غياب القذافي عن الس���احة وظهور ابنه سيف الذي

وأنهم أتباع القاعدة ...وميكن أن يسمى كالمه بخطبة الهلوسة

أن ينهار ،ولكنه متاس���ك وبدأ الرد ومن املالحظ في البداية

ما يلي:

رس���م تص ُّوره لألحداث التي تُرج َمت بصور عملية؛ فقد خ َّير

املتظاهري���ن بأنهم جرذان ،وأنهم يتعاطون حبوب الهلوس���ة،
ولكن من الواضح أنه بدأ يفيق ويسعى للتنفيذ.
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رابعًا :خرج في خطاب جماهيري وبدأ في عقد املؤمترات

بحضور دبلوماس���يني وصحفيني أجان���ب وأعلن اجلماهيرية
الثانية مع هدوء أعصاب تدريجي يتناس���ب مع تنامي قدراته

على األرض وبدء مرحلة الهجوم املضاد.

عما
خامس��ًا :م���ن الغريب في هذه املدة س���كوت الغرب َّ

يج���ري ،وكان م���ن الواضح أن الغرب يعي���ش صدمة  -مثل
القذاف���ي  -من تتابع األحداث؛ ففي البحرين يؤكد أوباما في

تصريحات متتالية على اإلصالح وتلبية مطالب احملتجني التي
وصلت في ما بعد إلى املطالبة بجمهورية .أما عن ليبيا فهناك

صم���ت مطبق؛ إذ إن ليبيا القذافي «التي حتالفت معنا أخيراً

واس���تقبلنا للتو هانيبعل معمر املس���ؤول عن ملف اإلرهاب»

تتهاوى ،وعلى يد من؟ إنها مش���كلة أن نفقد خدمات الزعيم

املس���تقبلية ،ومش���كلة أكبر أن تولد دولة جديدة من الفراغ.
الحظت أن الصحافة الغربية كانت تردد مبكراً املخاوف
ولقد
ُ
من حرب أهلية بليبيا في تكرار ملقوالت العقيد وابنه سيف.

سادسًا :لقد تكرر من القذافي املصطلحات التالية( :الدم،

وأقضو عليهم ،وزنقة زنقة ،وفرد فرد ،والدوالب )...إنه تهديد
باإلب���ادة وعـدم الرحمة مع ممارس���ة تدمي���ر املدن املتمردة
باألسلحة الثقيلة والطيران ...واملشكلة بالنسبة للغرب أن هذا
يج���ري مع حضور إعالمي كبير على مدار الس���اعة؛ ولذلك

كان التس���اؤل :أين حقوق اإلنس���ان؟ أي���ن املنظمات الدولية
ومحاكمها؟ إنها تساؤالت تكبر مع الوقت وتفضح الغرب وأنه

يبحث عن مصاحلة؛ فالقذافي يؤكد لهم أن ذهابه سيؤثر على
أمنهم ومصاحلهم ،بل صرح أن بديله س���يهدد إس���رائيل ولم
جتد هذه التحذيرات آذاناً صاغية لسبب بسيط هو أن الغرب
موقن بأن اجلماهيرية الثاني���ة ُو ِل َدت ميتة؛ ومن ثَ َّم يجب أن

يبحثوا عن البدائل املمكنة ويختاروا أفضلها بالنسبة إليهم.

لقد ب َّين���ت األحداث أن الث���ورة الليبي���ة عفوية هدفها
األساس���ي التخلص م���ن الزعيم و َم��� ْن معه ،ولي���س لديها
اإلمكانات التنظيمية وال املادية ،بل ليس لديها تص ُّور لش���كل

النظ���ام البديل وال رموزه املقبولة .لقد تبينَّ أنها ثورة ش���عب

متدين انتفض على االس���تعباد ليس أكثر .إنه ش���عب يفتقد
القيادات احلرة؛ ولذا َقبِل قيادة وزير عدل القذافي للمجلس
االنتقالي ،وتسليم رئاسة أركان الثوار لوزير داخلية القذافي؛
إنها جتمع بني قلة احليلة السياسية وضعف البدائل املطروحة
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فق���د د َّمر القذافي خالل أربعني س���نه التركيبة االجتماعية؛
فالكل مطلوب منه فقط الهتاف للزعيم األوحد واألبدي (الله

ومعمر وليبيا وبس) و (القايد إلى األبد).

لق����د اختار الن����اس بعفوي����ة علم االس����تقالل أو علم

مملكة ليبيا السنوس����ية ولم يقدِّ موا رموز امللكية الس����ابقة
أو مؤيديه����ا ولكنه حنني إلى عص����ر مضى؛ ولذلك فالغرب

غي����ر مطمئن للبديل الذي قد يظهر بعد اس����تقرار الوضع
للمجل����س االنتقالي .وهنا نقف طوي��ل� ً
ا أمام تصريح رئيس
هيئة األركان األمريكية املش����تركة مايك مولن بعد الضربة
األولى« :أن ق����وات التحالف دمرت معظم دفاعات القذافي

اجلوية ،ولكنه أوضح أن العملية العس����ـكرية اجلـارية حالياً
ال تهدف إلى إقصاء القذافي عن احلكم» ،إنه تصريح خطير

قد يؤدي إلى عمليات موزونة؛ بحيث تُبقِ ي األوضاع ساخنة
وغير محس����ومة حتى تنتهي ترتيبات البدائل املقبولة؛ وهي

فترة قد تط����ول أو تقصر وهنا نؤكد عل����ى أنه على الثوار

احلذر الش����ديد؛ فقد تصيبهم الطائ����رات الغربية بطريق

(اخلطأ) عند تق ُّدمه����م أكثر من اللزوم؛ ولذا أنصح بالعمل

املدروس وعدم الثقة إال بالله  -س����بحانه  -وأن يضعوا في
أذهانهم أن محاولة جر البلد إلى حرب أهلية هو ٌّ
حل مطروح
عند النظام وس����يلة انتقام ،وعند الغرب حالة اضطرار؛ لذا
يجب على الثوار التالحم والتأكيد على هوية الشعب الليبي

يرحب بعالقات تبادل مصالح مع احمليط ،وأن
املسلم الذي ِّ
ش����كل النظام اجلديد يحدِّ ده الشعب الليبي ،وأن يستفيدوا
من اختالف الق����وى املتصارعة ومحاولة فتح قنوات اتصال

مع اجلميع ،وأال يرهنوا أنفس����هم لطرف ،وأن يستفيدوا من
عق َدتَي العراق وأفغانس����تان؛ فالغرب غير قادر على حت ُّمل

تبعات احتالل ليبيا ،ولن يس����تطيع اجلمع بني احتالل ليبيا
وترتيب أوراقه في مص����ر وتونس بصورة ُم ْرضية ،مع عدم

القدرة على التعامل مع ملفات شائكة جديدة مفتوحة؛ فإذا
انش����غل بليبيا فمن يتعامل مع اليمن والبحرين؟ بل األخطر

من يتعامل مع األوضاع اجلديدة في سوريا التي قد تغير كل
قواعد اللعبة واملراهنة الغربية على احلصان الشيعي الذي

بدأ يدركة التعب .والهالل الشيعي الذي كاد أن يكتمل بلبنان
قد يتحطم بسوريا والعراق ،والسالم.
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[ المسلمون والعالم ]

ليبيا :الغرب...
عين على النفط
وأخرى على

اإلسالميين
حت��ل��ي��ل  :حم���م���د مج�����ال ع��رف��ة
gamalarafa@yahoo.com

لم نعد ف���ي حاجة ألن نتهم أمريكا والغ���رب بازدواجية

املعايير في كل ش���يء :في العدالة وفي احلريات وفي ا ِّدعاء
الضغط على نظام دون آخر بحجة الدميقراطية؛ ألننا أصبحنا

نفه���م أن ما يح ِّرك أمريكا والغرب هو مصاحلهم ومصاحلهم
فقط؛ س���واء نفذها لهم قديس أو شيطان .وبالقدر نفسه لم

نع���د بحاجة أن نتبينَّ هذا النف���اق الغربي في ما يخص دعم

الثوارات الشعبية العربية.

صمت األمريكيون على مجازر النظام الس���ابق ضد
فقد
َ

ش���هداء ثورة تونس ،بل دافعت فرنس���ا عن نظ���ام بن على

حت���ى الرمق األخي���ر ،حتى إذا ما انتصرت الثورة الش���عبية

فوق ليبيا وبدأ بتوجيه ضربات عس���كرية .ولكنه باملقابل لم
يُعِ ر  46ش���هيداً سقطوا برصاص القوات اليمنية عقب جمعة
الغضب  18مارس اهتماماً؛ ألنه (ال نفط في اليمن وال جمل)،

كما صمت عما يجري في دول أخرى ترابط فيها قواته.

ناهيك بالطبع عن أن هذا الغرب املنافق لم يح ِّرك ساكناً

ولم يفرض أو يسـعى لفـرض منطقـة حظـر طيران فوق غزة
– مع أنها مدينة محتلة مبوجب القانون الدولي – حينما كانت

الطائرات الصهيونية تقصف أطفال ونس���اء وعجائز املدينة
في منازلهم بالفوس���فور القاتل وأش ِّد القذائف احلارقة فتكاً،
ويدمر مخازن األمم املتحدة نفس���ها؛ ألن تل أبيب هي حليفته

ورحبوا بها ،والش���يء نفسه فعلوه في مصر التي
داروا معها َّ
ساندوا نظامها السابق  30عاماً؛ ألنه خدم مصاحلهم وحمى

إن السيناريو امل َع ُّد لليبيا يبدو مشابهاً متاماً لسيناريو غزو

وعندما جنحت الثورة هُرِ َعت هيالري كلينتون وزيرة اخلارجية

املتحدة في شمال العراق عام 1994م ثم توجيه ضربات جوية

استقرار الدولة الصهيونية وض َّيق على املقاومة الفلسطينية،

األمريكية لتلتقط الصور التذكارية مع أسر شهداء الثورة؛ مع
أنهم ُقتِلوا واختنقوا برصاص وقنابل الغاز األمريكية الس���امة
الذين أطلقتها عليهم الشرطة.

إن س���يناريو النفاق نفس���ه يتكرر في ليبيا اآلن؛ إذ ظل
الغرب صامتاً ينتظ���ر من يفوز ،ويتمنَّع ع���ن التدخل لوقف

قصف طائرات ودبابات القذاف���ي ملعاقل الثوار الليبيني وهو
الراغ���ب في التدخل حلماية إم���دادات النفط له ،ثم في 24
ساعة اس���تصدر قراراً من مجلس األمن بفرض حظر جوي
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الشرعية.

العراق؛ بداية باحلظر اجلوي الذي فرضته بريطانيا والواليات

ملفاصل ومعدات القوات الليبية ومعاقل القذافي ثم نشر قوات
خاصة لعمليات نوعية ،انتقاالً ملرحلة تقسيم البالد وحصارها
وسقوطها كالثمرة الناضجة في ِح ْجر الغرب ،ولكن مع تغيير

طفيف هو أن أمريكا والغرب تعلموا الدرس من العراق.

ابتزاز الدول العربية:

لقد حرصوا ه���ذه املرة على أن يأتي طلب فرض احلظر
من الدول العربية حتى أعطتهم اجلامعة العربية صكاً بفرض
احلظر اجلوي وهي تعلم أن الغرب ليس أميناً على هذا الصك

وسيستخدمه ألجل مصاحله ال لصالح الشعب الليبي.

فتصريح����ات القذافي بع����د احلظر اجلوي وقب����ل الضربات

ثم جاءت اخلطوة األهم مبطالبة أمريكا وأوروبا مشاركة

اجلوية والبحرية الغربية ،كانت أشبه ب َغزَل صريح للغرب؛ فالقذافي

لديها القدرة العسكرية على هذا ،كما أن احلرج سيمنع قوات

اإلس��ل�اميني والقاعدة» لليبيا لو س����قط ،بقوله :إن إطاحة نظامه

عربي���ة في احلظر اجلوي وهي تعل���م أن الدول العربية ليس
عربية من قتال قوات عربية أخرى ،فأعلنوا عن أسماء خمس

دول عربية مس���تعدة للمشاركة تقلصت إلى اثنتني خليجيتني،
ثم ت���ردد أن الدولتني أكتفتا بتح ُّمل ج���زء من تكلفة احلظر
اجلوي الذي ينفذه الغرب.

وقب���ل هذا طلب الغرب أن تأتي���ه دعوة للتدخل من قوى

املعارضة الليبية ،وكل هذه التمنُّعات واإلطالة كي ال يقال :إنه

غ���زو أجنبي لليبيا ،وعلى الرغم من أن هذا التدخل هو رغبة

ملح���ة وعاجلة إال أنهم كانوا (يتمنعن  -عن
أمريكية أوروبية َّ
وهن الراغبات).
ضرب ليبيا َّ -

ل����م يتردد في مغازلة الغرب وإس����رائيل والتلوي����ح بـ «فزاعة حكم
س����يؤدي إلى حالة من عدم االس����تقرار في املنطقة قد تؤثر على

اس����تقرار إسرائيل نفسها وس����يطرة القاعدة على ليبيا وتهديدها

أمن أوروبا.

وباملقابل جاءت التصريحات الغربية مائعة متضاربة ،وفي
كل األحوال يأتي احلديث األمريكي واألوروبي مغموساً برائحة

النف���ط ،رابطاً التعامل مع ليبيا والثوار باحلفاظ على مصالح

الغرب ف���ي تد ُّفق النفط ومنع حت ُّول ليبي���ا إلى موقع متقدم
حلركات إسالمية تهدد أوروبا.

خالفات لصوص النفط:

ورمب���ا يكون التمنُّ���ع الغربي ثم قصف ق���وات القذافي

يب���دو حصاد األزم���ة الليبية بنا ًء على ذل���ك نتاج تراكم

الثوار وغ���رب  -مبا فيه العاصم���ة طرابلس -حتكمه قوات
اللعب
القذاف���ي عاجزاً عن هزمية املقاومة ،فيس���هل عندها
ُ

فالرئيس الليبي أخذته العزة باإلثم ولم يقبل أن يطالبه شعبه
بالرحيل بعدما جلس على كرسي السلطة  42عاماً حتى صار

ومعاقله ،هدفه وصول ليبيا ملرحلة التقسيم بني شرق يحكمه

على احلب���ال وابتزا ُز النظ���ام وصوالً للحف���اظ على تد ُّفق

النفط في نهاي���ة املطالب من جهة ،و َمنْ ُع الثوار (ذوي التوجه

أخطاء عربية يس���عى لصوص النفط في الغرب الستغاللها؛

أقدم حكام العرب وإفريقيا معاً ،ولو َقبِل التنحي منذ البداية
جلنَّب شعبه ويالت احلروب والشهداء.

واجلامع���ة العربية أخطأت حينما أعطت القط (الغربي)

ِ
واحتماالت معاكس���تِهم للمصالح
اإلس�ل�امي) من حكم ليبيا
األمريكية واألوروبية مستقب ً
ال ،وإضعا ُفهم عن بلوغ مثل ذلك.

مفتاح الك���رار ،وأعطت القوات األمريكي���ة واألوروبية صكاً

ال ش���ك أن التدخ���ل العس���كري األمريكي والفرنس���ي

في تاريخها؛ على الرغم من طلب ثوار الش���رق الليبي توجيه

الثورة الش���عبية؛ فهو ش��� َّوه صفحة الث���ورة البيضاء وهو ما

دون تق ُّدم قوات العقيد معمر القذافي نحو الش���رق وبنغازي،

تكلفة التدخل األجنيب:

والبريطان���ي ضد قوات القذافي س���تكون عواقبه كبيرة على

رس���مياً لفرض منطقة حظر جوي على ليبي���ا للمرة األولى

ضربات عسكرية محددة فقط لبعض املواقع الليبية ،للحيلولة

س���يعطي للغرب ا ِّدعاء الفضل في سقوط القذافي ال شعبِه،
كما س���يح ِّمل الثورة فاتورة س���يكون عليها دفعها مس���تقب ً
ال

غزو ليبيا كان يدرك أن الغرب لن يتدخل ألسباب إنسانية أو

وال نس���تغرب لو زاد هذا العدوان األمريكي الغربي على

أم���ا الواليات املتحدة األمريكية والدول األوروبية األخرى

حكمه ،وهي خطة كان من الواضح أن القذافي يستدرج الغرب

كشف تأخُّ ر تدخُّ لها حتى حاصرت قوات القذافي على أبواب

للغرب.

ليبيا من شعبية القذافي مرة أخرى وجمع حوله بعض رافضي

وحتى عندما قال عمرو موسى :إن التفويض العربي ال يتضمن

أخالقية وبال مقابل؛ وإمنا ألجل مصاحله.

التي بدأت توجيه ضربات جوية وبرية وبحرية ضد ليبيا ،فقد

لها ،وكان الغرب يش���تاق ألن يس���تدرجه القذافي كي يتدخل
في ليبيا؛ لتكون الثورة الش���عبية هي الضحية وهي من َّ
تلطخ

النفط.

التع���اون مع الغرب ورمبا دخوله���ا طرابلس العاصمة بفضل

يكن بس���بب رفض التدخل؛ وإمنا بسبب عدم وضوح تقسيم

محملة باتهامات
ثوبُها غصباً عنها بالتدخل الغربي وأصبحت
َّ
حصان طروادة الغربي.

بن���ي غازي وبدأت اقتحامها عن حجم اخلالفات بني لصوص
فهناك حديث متدا َول عن أن التردد الغربي أو التأخر لم

الغنائم ب�ي�ن الدول الغربية في ما يخ���ص نفط ليبيا ووجود
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خالفات ش���بيهة بتلك التي سبقت غزو العراق ،وعدم وضوح

صورة قوة القذافي احلقيقية ،وهل يكفي احلظر اجلوي وح َده
أم ال؛ خصوصاً أن نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسني

املتحدة وحلف شمال األطلس���ي في ليبيا ،وقال« :إن أمريكا
ومعها النات���و هم أصل البالء؛ فكيف يرجت���ى منهم خير أو

مساعدة».

ظل في الس���لطة برغم احلظر اجلوي على شمال العراق 13
عاماً حتى مت إنهاء حكمه بغزو عسكري للعراق؟

التحركات املش���بوهة ألمريكا وحلفائها ،وليأخذ املسلمون في

خش���ية ثوار ليبيا  -من أن يتح���ول التدخل الدولي إلى ورقة

الوثوق بأي دور أمريكي».

أيضاً كان من الواضح أن هناك خش���ية غربية – كما هي

سيدعي أنه يقاتل ضد األجانب ال أبناء
لصالح القذافي الذي َّ
ش���عبه في شرق البالد ويواجه غزواً أجنبياً أو إيطالياً جديداً
يحتاج لـ (عمر مختار) جديد.

ولكن األمر املؤكد هو أن بدء الضربات اجلوية والعمليات

العس���كرية معناه أن الغربيني توصلوا إلى تص ُّو ٍر حول نصيب

كل منهم من الكعكة النفطية واالستثمارية في ليبيا بعد إنهاء

حكم القذافي؛ سواء جلهة االستثمار في املجال النفطي أو في
إعادة البناء أو إنشاءات البنية التحتية.
وليس معروفاً هل توصل الغربيون إلى خطة ملن س���يحكم
ليبيا مس���تقب ً
ال أو من سيساندونه ليدير شؤون الدولة الليبية
ويضمن مصاحلهم ،أم أن األمر مؤجل َوفْقاً لتطورات األحداث

ونتائج املعارك.

القاعدة مع القذايف!
وحد
من العجائب أن ه���ذا العدوان الغربي عل���ى ليبيا َّ

رؤية القذافي والقاعدة ،في صورة إعالن تنظيم القاعدة في
املغرب اإلس�ل�امي رفضه هذا الغزو األجنبي والتحذير منه،
ونصح الث���وار الليبيني باالعتماد على إمكانياتهم الذاتية «في

التخلص من (الطاغية).
فالقذافي كان يح ِّذر الغرب من حكم تنظيم القاعدة لليبيا

ل���و انهار حكمه ،وعندما الحظ اإلصرار الغربي على اقتالعه

من احلكم بالقوة قال :إنه س���يتحالف مع القاعدة (التي قال
كذباً :إنها يحاربها) ،والتي أعلنت رفض العدوان الغربي على
ليبيا.

وأضاف���ت القاع���دة« :ه���م العدو ،فاحل���ذر احلذر من

ليبيا أهبتهم واستعدادهم لها من اآلن» .داعية لضرورة «عدم

املستقبل غامض:

ليبيا مرش���حة في كل األحوال ،عقب العدوان األمريكي

واألوروبي حلرب أهلية ،ورمبا خطر التقسيم أو حتى التفتيت؛

ألن الطرق ُس َّدت أمام القذافي وعائلته ومؤيديه بعدما حوصر
وحجزَت أمواله و ُقدِّمت أوراقه للمحكمة اجلنائية الدولية ،لم
ُ
يع���د أمامه إال القتال حتى أخر رمق؛ ألن االستس�ل�ام معناه

اإلهانة على طريقة صدام حسني.

وال نبال���غ إذا قلنا :إن ثمة اتفاقاً غير مكتوب بني الغرب الذي

ال يهمه س���وى ضمان تد ُّفق النفط ،وبني نظ���ام العقيد القذافي،
إلجهاض الثورة الش���عبية بعدما تبينَّ الطرفان أن ال مصلحة لهما
في سقوط النظام بالكامل وس���يطرة قوى ثورية غير معروفة (أو

إسالمية كما تص ِّورها برقيات وكاالت األنباء الغربية) على السلطة.
وال نبالغ أيض���اً إذا قلنا :إن التباطوء الغربي عن التدخل

وتأخي���ر بدء الع���دوان كان متعمداً ألن هن���اك مخاوف من

انتصار الثورة الليبية التي توصف بأنها (إس�ل�امية) ،وهو ما
قد ينعكس على باقي دول ش���مال إفريقيا (املغرب خصوصاً)
ومخاطر وقوع الش���اطئ الش���رقي للبحر املتوسط في حالة

فوضى تنعكس على الشاطئ الغربي للمتوسط (أوروبا)؛ سواء

في صورة تعاظم الهجرة غير الش���رعية أو انتقال «اإلرهاب»
عبر البحر ،كما يزعمون.

ويبقي السؤال :من يكس���ب هذه املعركة في النهاية؛ هل

يكس���بها الثوار وتكون الضربات اجلوية الغربية مجرد عامل

مس���اعد لهم ولكل الشعب الليبي للثورة ضد القذافي وطرده

فتنظيم القاعدة في املغرب اإلسالمي َّ
حذر من «التحركات

خارج البالد؟ أم ينجح القذافي في البقاء وحش���د مزيد من
الشعب حوله على َو ْقع نغمة العدوان األجنبي كما فعل صدام

الذي يش���كل «بُ ْع َد الثورات الروحي ومصدر ق َّوتها» ،بحسب
تسجيل صوتي جرى بثُّه على اإلنترنت.

تنفيذ س���يناريو مش���ابه ملا فعله في العراق وأفغانستان عبر

املش���بوهة» للواليات املتحدة وحلف شمال األطلسي في ليبيا،

ودعا الليبيني إلى االعتماد على ق َّوتهم الذاتية وعلى اإلسالم

وحذر «الشيخ أبو مصعب عبد الودود» من تدخُّ ل الواليات
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[ المسلمون والعالم ]

رياح التغيير في اليمن
حسني بن علي الزومي

(*)

قبل حرب صيف 1994م كتبت مقاالً في مجلة (املجتمع)

علي أحد
الكويتية واستشرفت فيه نذر احلرب القادمة ،فرد َّ
اإلخوة في العدد الذي يليه واتهمني بالعمالة واجلهل.

وبعك���س ما قلت في ذلك الزم���ن ،فإني أزعم اليوم أ َّال
ب���وادر للحرب ف���ي نظري  -على األقل حالي���اً  -وهذا ما

سيتضح من خالل حديثي هذا.

(رياح التغيير في اليمن) هو عنوان أصدق كتاب حتدث
عن ثورة سبتمبر اليمنية عام 1962م ملؤ ِّلفه األستاذ األديب
(أحمد محمد الش���امي) رحمه الله .هذه الرياح عادت بقوة

اآلن ف���ي املنطقة العربية واليمن ج���زء منها لتجتث النُّظم
واملنظومات الفاس���دة ،وباتفاق املراقبني لدهاليز السياسة
والعارفني بس�ن�ن التاريخ؛ فإن التغيير حاصل وإن اختلفت

نسبته من دولة ألخرى.
عموماً ،ما يهمني هنا بل���دي ،وك ُّل علماء بلد ومفكروه

أخبر مبستقبل كيانهم السياسي.

أما اليمن وبالدي التي كانت س���عيدة ،فالتغيير فيه نوع

تعقيد؛ في قوة رياحه ،في ش���كله الراهن ومستقبله القادم،

في تأطيره الشرعي لدى العلماء ،وإخراجه املقبول والفاعل

لدى السياسيني ،وفي سقف مطالبه املنشودة لدى الشارع؛
فض ً
ال عن تقاطعات املصالح ،ومحاولة فرض األجندات من

كل الطوائف الفاعلة في الساحة.

ودعونا نس���لط الضوء على بعض محركات التغيير في

اليمن حتى تتضح الصورة أكثر:

(*)عضو مجلس أمناء مؤسسة اجلزيرة للدراسات صنعاء.
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أو ً
ال :حمركات داخلية:
 - 1القبائ��ل :من املعلوم أن تركيبة املجتمع اليمني
في كثير من احملافظات املؤثرة في القرار ،قائمة على
س���لطة القبيلة ،وعلى التراكب الهرمي ملشايخ القبائل
الكبرى ،التي ترتفع فيها الطاعة والعصبية للقبيلة إلى
أعلى من أي والء آخر.
وقد كان النظام احلاكم يراهن على القبيلة ،ولكننا
نالح���ظ بوضوح في اآلونة األخيرة أن أغلب التكتالت
القبلي���ة وقفت م���ع مطالب الش���ارع اليمني بوضوح،
خصوصاً قبيلتي حاشد وبكيل صاحبتي القوة والنفوذ.
 - 2العلم��اء :كلم���ة العلماء ف���ي اليمن لها صيت
و َقبُول واس���ع على مستوى الش���عب ومشايخ القبائل،
بل حتى لدى قطاع���ات كبيرة من اجليش .أما النظام
السياسي فال أدري هل يتعامل معهم من باب االحترام،
أم أنهم مج���رد (كرت) يس���تخدمهم احلاكم لتحقيق
أغراضه فقط؟

وعل���ى العلماء أن يعوا دورهم ومكانتهم ،وأن ال يتوانوا أو
يضعفوا وقد بدؤوا املبادرات التي ترضي جميع األطراف وقبل
ذلك ترضي الله بتحقيق مرادِ ه تس���ديداً وتوفيقاً ،وعليهم أن
يكونوا كلمة واحدة في املواقف واخلطوب ،وأن يحافظوا على
صورتهم احلس���نة أمام الناس؛ فالعامة ال يعذرون باالختالف
في اخلطوب واملدلهمات ،وواجب الوقت التطاوع والتكاتف.
 - 3الش��ارع :وه���و األمر الذي أثبت ج���دواه في الثورتني
الرائدتني بتونس ومصر ،وه���و ما يراهن عليه أحزاب اللقاء
املشترك ،وإن كان رأيي أنه ليس احملرك الوحيد عندنا ما لم
تتفاعل معه بقية محركات التغيير.
وعلى ش���باب التغيير في الش���ارع أن يضعوا لهم قيادات
ورموزاً من املخلصني والصادقني يعودون إليهم ويصدرون عن
قولهم ..ويستطيع الشباب التنسيق مع بقية محركات التغيير
(وقد بدؤوا في ذلك اآلن ولكن ليس بالشكل املطلوب واملنظ)
 - 4األحزاب السياس��ية :وهي أح���زاب فاعلة ومؤثرة لها
ثقلها في الش���ارع ،بخالف األحزاب السياسية الضعيفة في
مصر وتون���س أو املعدومة كما في ليبي���ا ،فلدينا على األقل
أحزاب اللقاء املش���ترك وحزب املؤمتر احلاكم ،والذي أخشاه
 وه���و ما بدأت بوادره  -أن نتغافل عن كل محركات التغيير،وعن املطالبات احلقوقية لرجل الش���ارع ،وتتحور القضية إلى
املناكفات السياس���ية والشد واجلذب في حتقيق بعض املآرب
السياسية ليس إال ،وتضيع في متاهات ذلك قضية الشعب.
 - 5احل��راك اجلنويب والتمرد احلوثي :فكل منهما يرجو
االنفصال ،واخلبرة السياس���ية تنبيك أن الس���قوط املفاجئ
واملدوي للنظام ينتج عنه حتم���اً االنفصال ،وهذا ما دعاهما
إلى تغيير الشعارات السابقة إلى املناداة بسقوط النظام .وفي
حالة كان س���قوط النظام سلمياً ومبرمجاً فسيعودون بسرعة
للسيمفونية القدمية.
 - 6القوات املس��لحة :بخالف أغلب اجليوش العربية التي
تدين بالوالء للقائد الرمز أو يكون والؤها للغرب فإن اجليش
اليمن���ي كما هو معلوم للمراقب متع���دد الوالءات لبعض قادة
املعس���كرات ولبعض مش���ايخ القبائل ،وما حدث أثناء حروب
صع���دة املتتالية لدليل واضح على ما أقول ،وال أريد التحدث
ع���ن اخليانات التي حدث���ت فليس هذا مجاله���ا .ورمبا لن
يصفو للنظام احلاكم س���وى (احلرس اجلمهوري) و (القوات
اخلاصة).

ثانيًا :حمركات خارجية:
القنوات اإلعالمية :ويأتي على رأسها (اجلزيرة ) خارجياً،
و (سهيل) محلياً وإن كانت تبث من اخلارج .وبغض النظر عن
مصداقية كل ما يطرح؛ إال أن كثرة َّ
الطرق وقوته على موضوع
يصنع ش���يئاً من التهوي���ل ويصور للرائي أن الس���قوط قاب
قوسني أو أدنى ،وهكذا هي صناعة اإلعالم اليوم.
وال ش���ك أن هذه اآللة اإلعالمية الساحرة تسيطر على
عقول الرأي العام وتصنعه وتش��� ِّكله كيف ش���اءت؛ خصوصاً
علمت أن (اجلزيرة) بالذات حتظى مبصداقية عالية لدى
إذا
َ
الش���عب اليمني (حتى أكثر م���ن القطريني) ،في الوقت الذي
تضعف فيه املؤثرات اإلعالمية األخرى كالفيس بوك والتويتر.
السعودية :وهي اجلارة الكبرى لليمن ،التي متسك بأغلب
خيوط اللعبة منذ قيام اجلمهورية اليمنية ،وتعتمد بشكل كبير
على عالقاتها القوية مبش���ايخ القبائ���ل ،وإذا أردنا أن نعرف
موقفها م���ن التغيير في اليمن فعلين���ا مبتابعة ما يصدر من
حتركات ألولئك املشايخ.
أمري��كا :بحس���ب البح���وث التي صدرت عن مؤسس���ة
(كارنيجي) وتقارير مؤسس���ة (راند ) في العام املنصرم فإننا
جند تياراً قوياً داخ���ل اإلدارة األمريكية يرى أن الوضع غير
املس���تقر في اليمن  -سواء كان سياسياً أو اقتصادياً  -سببه
ه���ذا النظام الفاس���د الذي هو على حاف���ة الهاوية كما قال
مجموع���ة من الباحث�ي�ن ،وأن تنامي القاع���دة كان بنوع من
التواط���ؤ من بعض األطراف احلاكمة ف���ي اليمن .وبنا ًء على
ذلك فإن الواليات املتحدة إن لم تس���اهم في اإلس���قاط ،فلن
تأس���ف على أقل تقدير في ذهاب���ه ،مع محاولتها صنع نظام
أكثر تعاوناً وانضباطاً بحسب رؤيتها ،وهي التي لم تأسف على
م���ن كان أكثر وال ًء في مصر كما هو معلوم ،ومع ذلك فما زال
لديها تخوف من اليمن؛ ألنها لم تعرف من هو الزعيم املقبل.
وهي من جهة أخرى تس���عى إلى تقسيم اليمن عبر إشاعة
(الفوضى اخلالقة) ،أو عبر دفع اليمن إلقامة نظام (فيدرالي)
ينتهي بتقس���يم حقيقي في ظل غياب دول���ة النظام والقانون.
والسياس���ة األمريكية ليس لها خرائط نهائية ،وهي لم تصنع
الثورات ولكنها تتلصص وتقتنص الفرص في محاولة لالستفادة
من احلدث ،وتتدخل في ش���ؤون البلد عبر ممارسة الضغوط
الدولية واحمللية لتحقيق رؤيتها اإلستراتيجية في املنطقة.
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مجاعات املعارضة اليمنية يف اخلارج بكل أطيافها :وهي

جماعات ليس لها رصيد كبير في الشارع اليمني؛ ألن أغلبها

ق���د مارس دوره في اليمن في فترة من الفترات ،واكتوى بناره
الش���عب املسكني ،وال يُل َدغ املؤمن من جحر مرتني .وليس لهم
من حبل يصلون به إلى اليمن إال عبر الدعم اخلارجي؛ املادي

واإلعالمي والسياسي.

قوة النظام وقدرته على الس��يطرة تنبع من املرتكزات
التالية:

القوات املسلحة :وهو في محاولة جادة اآلن جلمع صفوفه

حتت كلمة واحدة.

الوالءات القبلية :وبدأ يشتريها باملال والهدايا ،والزيارات

املكثفة.

عناصر حزب املؤمتر الشعبي العام :وهو حزب قائم على

املصالح املش���تركة واملنافع املتبادلة ،وليس له أدبيات واضحة
وفكر تنظيمي ظاهر .وقد تكاثرت االس���تقاالت وملا تقع بَ ْع ُد

الواقعة؛ فكيف إذا وقعت؟

حرب القاعدة :وهي الفزاعة التي طاملا استخدمها النظام

ضد الغرب واخلليج ،والتي شعرت الدول املانحة فيها بنوع من

االبتزاز واخلداع والتهويل.

اجلهل وضعف التربية لدى الش���عب :ففي شعب تتجاوز

فيه نس���بة األمية  ،%60ناهيك ع���ن كثير من املتعلمني الذين
ال يحس���نون القراءة والكتابة؛ فإن النظام باستطاعته خداعه

ببع���ض الوعود املوهومة والكلمات املعس���ولة ،كما أن ضعف
التربية يسهم في شراء الذمم وبيع القضية املصيرية بخمسة

دوالرات فقط حتى قال الزبيري أبو األحرار:
ه����ي ال����ش����اةُ ت���ت���ب��� ُع ج����زَّاره����ا

وت���ن���س���ى ب���ب���رس���ي���م���هِ ث���اره���ا

ت���ب���ا ُع وت����ش���� ُرى م���ن ال��ذاب��ح�ين

وجت���ه���ل ف����ي ال���ب���ي���ع أس���ع���اره���ا
ولكني أظن اآلن أن األمر مختلف ،ويكفينا ش���اهداً على

ذلك أولئك الش���باب املصري والتونس���ي ال���ذي كان يوصف
باملنحط أخالقياً (إن جاز التعبير) ،وشاء الله أن يكون مشعل

الثورة ورائدها.

مؤشرات سقوط ورحيل النظام كثرية وهذه بعضها:

 - 1تفش���ي الظلم ونخر الفساد في جميع أجهزة الدولة
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بال اس���تثناء :فالرشاوى و (حق القات) واحلمايات العسكرية
لالستثمار أصبحت شيئاً رس���مياً ،واملتسولون من (العسكر)
أكثر من املتس���ولني على أبواب املس���اجد ،فض ً
ال عن سياسة
التجهيل في ما يس���مى بالتعليم ،وقت���ل األبرياء املرضى في

أعظم جرمية قتل على أبواب املستشفيات احلكومية.

ناهي���ك عن ممارس���ة الظلم الفادح ف���ي نهب األراضي

حلس���اب كبار املتنفذين واملقربني ،وشراء ذمم القضاة بشكل
علني فض ً
ال عن غيرهم ممن هو دونهم ...إلخ القائمة الطويلة.

وإن من س�ن�ن الل���ه الربانية التي ال حتاب���ي أحداً أخذ
الظاملني ،وأن الله ال مي ِّكن لدولة الظلم مهما انتفشت وأزبدت،
وهو من أعظم أسباب سقوط الدول.

 - 2عم���ق املعاناة واملأس���اة لدى الش���عب اليمني عبر

حرب���ه بثالوث الرع���ب (اجلهل  -الفقر  -امل���رض) في بلد
غني ج���داً بثرواته املتعددة واملتنوعة فوق أرضه وحتت أرضه
وعلى س���واحله ،ومع ذل���ك فاليمني صاح���ب أقل دخل في
البالد العربية ،ولوال لط���ف الله بهذه األحداث لكانت األزمة

االقتصادية القاتلة على األبواب.

 - 3عدم اس���تمراء الش���عب اليمني العري���ق هذه الذلة

واملهان���ة الت���ي وصل إليها ب�ي�ن أمم العالم ،وارتباط اس���م
(اليمن) بالتخلف والفقر :ففي جميع تقارير املنظمات الدولية

واإلنس���انية التي تعتمد الش���فافية جند اليمن يتصدر قوائم
(الفس���اد املالي واإلداري) و (عدم االس���تقرار) و ( تفش���ي
األمراض) و (انخفاض دخ���ل الفرد) و (األمية) وحتى قائمة

(اإلرهاب) ...وغير ذلك من القوائم السوداء ،واسأل املغتربني
خارج الوطن :كيف تنظر إليهم الشعوب األخرى؟

ولم يبق لليمن���ي إال العيش على عب���ق التاريخ ،وذكرى

حضارة إسالمية ممتدة عبر الزمان واملكان لبلد كان يشع نوراً
جلميع حضارات العالم.

 - 4انع���دام املصداقية في اإلصالح الش���امل :من رأس

الهرم إلى قاع ال���وزارات؛ فأزمة املصداقية والوعود اجلوفاء

جردت النظام من ثقة الش���عب ،وسارعت بطوفان الثورة ،بل
األدهى من ذلك استبعاد الصادقني املخلصني حتى من احلزب

احلاك���م ،وتقريب أصحاب املصالح الش���خصية والوصوليني
املنتفعني واألقرباء املوالني ،ومن َّ
لف لفَّهم من األبواق الصداحة

املس ِّبحة بحمد النظام؛ فال يرى احلاكم بعد ذلك وال يسمع إال

كل تبجيل باملنجزات الكبيرة في مين جديد ومستقبل أفضل.
 - 5وصول األحزاب السياس���ية إلى طريق مس���دود مع

 - 2وهو مرتبط مبا قبله ولكنه خاص بأهل اليمن ،الذين
كانوا مدداً للفتوحات اإلس�ل�امية عبر العصور ،وس���يكونون
مدداً إلى آخر الزمان بنص حديث النبي  #فاليمن هو بداية

احلزب احلاكم ف���ي ظل دميقراطية زائف���ة مفصلة على ما
ِّ
مقدرات الدولة
يشتهي النظام الفاسد ،هذا النظام
يسخر كل َّ

التاريخ ومهد احلض���ارات وهو نهاية العالم بالنار التي تخرج

االنتخابات مع أحزاب لم تقف على س���وقها بالشكل املطلوب،

عاملي مرتقب وقد هلك أغل���ب رجاله في حروب داخلية بني

املالية وعناصره العسكرية وآلته اإلعالمية للدخول في حروب
ثم بعد ذلك يتبج���ح في احملافل الدولية بتعزيز الدميقراطية
وحترير املرأة.

هن��اك بع��ض الس��يناريوهات املتوقعة ملس��تقبل التغيري
لعلنا نستعرضها:

أوالً :أن يتعق���ل النظام ويتفهم األزم���ة ويخضع ملطالب

الشعب ،وتكون لديه املبادرة للخروج من السلطة بشكل سلس

ومبرمجَ ،و ْف َق آليات وزمن مح���دد قريب ،وبخطوات صادقة

وملموسة تنتهي بانتخابات حرة نزيهة.
ثاني���اً :أن يتداعى جميع األط���راف ومِ ن ضمنهم أطراف
الداخل واخلارج إلى مؤمت���ر حوار وطني جاد ،على أن تقدم

الس���لطة ضمانات إلجناحه ،ويتم من خالله تش���كيل حكومة
وحدة وطنية فاعلة ،ذات صالحيات حقيقية ،ويش��� َّكل النظام

اجلديد بالتوافق.

تصعي���د االحتجاجات واالعتصام���ات والعصيان املدني،

وهو ما سينتج عنه نوع من االنفالت األمني ،وعدد من ضحايا
اعتداءات املرتزق���ة ،ومواجهات خفيفة ب�ي�ن بعض القبائل،

واس���تجرار الثارات القدمية لتصفية احلس���ابات ،ثم يحدث
السقوط املفاجئ للنظام.

تدخُّ ل أمريكي أو سعودي أو بريطاني في اجلنوب أياً كان

نوع التدخل حلل األزمة ،ولو اس���تدعى ذلك استخدام القوة
الدولية لفرض األمن في املنطقة.

م���ن قعرة عدن ،فإذا كانت ه���ذه مكانته؛ فكيف يكون له دور

أهل اإلسالم؟

 - 3حرص دول العالم وخصوصاً دول اخلليج على استقرار
هذا اجل���زء الهام من اجلزيرة العربي���ة ،حرصاً على املصالح
الدولية ،وخوفاً من وصول آثار احلرب إلى الدول املجاورة.

 - 4انتش���ار الس�ل�اح اخلفيف واملتوس���ط ب�ي�ن فئات

الش���عب ،وهو في حقيقته عامل ردع لكل األطراف من التهور
في اس���تخدام العنف ،وقد ذاق الش���عب اليمني مرارة حرب
االنفص���ال ،وما زالت دماء أبناء اليم���ن لم جتف من حروب
صعدة ،فس���يفكر من س���يرفع الس�ل�اح اآلن ألف مرة قبل

استخدامه.

 - 5في كل احلروب الت���ي خاضها اجليش اليمني كانت

هناك فكرة آيديولوجية جت���اه العدو ،فحرب االنفصال كانت

ض���د النظام الش���يوعي الكافر ،وحروب صع���دة كانت ضد

الرافضة الذين يس���بون الصحابة .ولي���س من عادة اجليش

اليمن���ي املتدين أن يقاتل بال عقي���دة يقاتل من أجلها؛ فكيف

يقاتل أخاه املؤمن بال هدف ش���رعي ومن أجل تثبيت السلطة
فقط؟ وه���ذا الكالم مطرد على كل األط���راف وهي متدينة

بالفطرة في وطن يعت َبر األول في العالم في احملافظة الدينية.
وأؤكد أوالً وأخيراً عل���ى أننا متفائلون بأن الله لن يخيب
رجاءنا ،وس���يجيب دعاءنا ..ومن بني كل أك���وام الهم والقلق
سيتسلل الفجر بإذن رب الفلق ،وقدمياً قال الزهاوي:

على كل حال فقد استبعدت من جميع السيناريوهات قيام

و ُر َّب ح��� ٍّر رأى األوط�����ان ص��ائ��ر ًة
والنكب
إل��ى ال��دم��ار بحكم ال َع ْس ِف
ِ

األمة لتقوم بدورها الريادي املنشود ،وهي مقدمة لزوال املشؤومة

��ب
��ج ِ
ك��أن��ه ق��ب��ل ه���ذا ال��ي��وم ل��م يَ ِ

حرب أهلية شاملة لألمور التالية:

 - 1أن ه���ذه األحداث والتغييرات ه���ي من تهيئة الله لهذه

(إسرائيل) ،والتاريخ يعيد نفسه؛ فكما هيأ الله أمة بني إسرائيل

بالقائد وامللك (طالوت) ثم تتابعت االنتصارات من بعده؛ فسيهيء
الله لهذه األمة احملمدية قيادة جديدة تقوم بأمر الله في األرض.
ولنا تفاؤل كبير أننا سنشهد مقدمات ذلك قريباً.

ي��ق��ول ق��د وج���ب ال��ي��وم ال���ن���زا ُع لها

م��اذا على السلطان لو أج��رى الذي

إص��ل�اح
ت��ش��ت��اق��ه األح�������را ُر م���ن
ِ
ت��ال��ل��ه ل���و م��ن��ح ال���رع���ي���ة حقها

������األرواح
��ب ب�
���داه ك���ل ال���ش���ع� ِ
ل����ف� َّ
ِ
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[ المسلمون والعالم ]

ثماني سنوات عجاف...
أنتــهى زمــانهــا
أم آن أوانهـــا؟

أن���س امل����ن����دالوي

(*)

مت ُّر علينا الذك���رى الثامنة لالحتالل (اإلنكلو  -أمريكي)

بعدتهم وعتادهم ،حتت
للعراق ،ترافقه جيوش ثالثني دول���ة َّ

ش���هوراً وهي حتاول احلصول على تفوي���ض أممي باجتياح

العراق ،من خالل عمليات التهديد واالبتزاز السياسي؛ إال أن

ذريعة نزع أس���لحة الدمار الش���امل .ه���ذه الذريعة األكذوبة
التي لم يج���د ُم ْطلقُوها ما يؤ ِّيده���ا ،وإن كانوا متأكدين من
عدم وجودها أساساً ،وإال لَـ َما اضطر وزير خارجية الواليات

 1483ع���ام 2003م ،أن���اط مبوجبه إدارة الع���راق بأمريكا

احتالل العراق إلى حتري���ره! ثم تالحقت األكاذيب واملبررات

قانونية ،ليس من حقه أن يتخذ أي قرار من شأنه التأثير على
مستقبل العراق باعتباره بلداً محت ً
ال .ولكن ما صدر من قرارات

املتحدة (كولن باول) للكذب أمام مجلس األمن بشأن وجودها،
وم���ن ثَ َّم بعد انكش���اف عن هذه الكذبة عاملياً حتول ش���عار
حتى وصل األمر إلى نش���ر الدميقراطي���ة ،ليس في العراق
فحس���ب ،وإمنا في املنطقة من خالل جتربته���ا في العراق،

كل ه���ذا حتت ذريعة أكبر هي تطبي���ق القانون الدولي ،هذا
القانون الذي يُنت َهك َّ
كل يوم من قِ َبل الكيان الصهيوني وأمريكا
نفسها ومن شارك معها في احتالل العراق بشكل مباشر ،من
خالل إرسالها اجليوش أو الدعم اللوجستي للجيوش الغازية

وللسياس���ة (اإلنكلو  -أمريكية) ،التي رفضت كل النقاش���ات
التي جرت في قاعات ودهاليز مجلس األمن ،والتي استمرت

حكومات ناقصة الشرعية:
في  28حزي���ران 2004م غادر بول برمي���ر العراق على
منت إحدى الطائرات العس���كرية ،وتس���لَّم إياد عالوي رئاسة
احلكومة ملا ُس ِّم َيت باملرحلة االنتقالية ،وهو الذي ارتُك َبت على
يديه جرمية الفلوج���ة ،وعمل خالل فترة حكمه على اإلعداد
لالنتخابات ،التي جرت ف���ي 2005/1/31م وقاطعها العرب
(*) ناشط وباحث في حقوق اإلنسان.
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كل جهودها باءت بالفشل.

ث���م وقع االحتالل ،وصدر ع���ن مجلس األمن القرار رقم

وبريطانيا كونهما دولتي احتالل ،ووضع على عاتقهما مسؤولية

اتخذها ما يس���مى احلاكم املدني بول برمي���ر ،كانت مخالِفة

لكل القوانني الدولية ،نذكر منها على سبيل الذكر ال احلصر:
َّ
حل وزارة الدفاع والداخلية واألم���ن واملخابرات واإلعالم مع

تش���كيل احملكمة اخلاصة ،ودمج امليليشيات بالوزارات األمنية
و َمن ِْحهم الرتب العالية ،وتشكيل مجلس احلكم بصيغة طائفية،
وإصداره قان���و َن إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية ،الذي أصبح
هو املعيار في كتابة الدس���تور الحقاً ب���كل ما فيه من عيوب،
وغيرها كثير من القرارات التي ما زلنا ندفع ثمنها.

السنة بكل أطيافهم ومكوناتهم السياسية والعسكرية ،وفازت
ُّ
بها قائمة االئتالف الش���يعي التي ش���كلت احلكومة برئاسة

إبراهي���م اجلعفري مؤس���س القتل الطائف���ي ،وجرى خالل

فترة حكمه كتابة الدس���تور واالستفتاء عليه ،وقد حصل على
املوافقة بعد تداعيات الس���اعات األخي���رة وموافقة احلزب

اإلسالمي عليه .وبس���بب ذلك وما شاب االستفتاء من تزوير
فقد عجزت ثالث محافظات عن االعتراض عليه بنسبة ثلثي

ألن العراق يف خطر
ُي َع ُّد العراق أخطر بلد في العالم للس ��نة الثالثة

البل ��د  2.77ملي ��ون عراق ��ي و  3ماليني إل ��ى خارجه،

عل ��ى التوال ��ي ف ��ي تصني ��ف لبل ��دان العال ��م ح ��ول

منه ��م  20أل ��ف طبي ��ب وه ��و ما يش ��كل حوال ��ي ثلث

اس ��تتباب األمن والس�ل�ام فيها ،ويحت ��ل من بني 180

أطب ��اء الع ��راق .وميث ��ل العراقي ��ون اجلنس ��ية األكبر

دولة على مس ��توى العالم املرك ��ز الثالث ألكثر الدول

عدد طلب ��ات اللجوء في دول العالم؛ حيث
م ��ن حيث ُ

فس ��اد ًا في العالم ،بعد الصومال وميامنار .أما بغداد

وصلت إلى أكثر من  13ألف ًا خالل النصف األول من

فتق ��ع في أس ��فل قائمة مدن العالم؛ على أنها أس ��وأ

هذا العام فقط ،وهنالك  8ماليني عراقي يعانون من

مدينة من حيث جود ُة ومستوى املعيشة عام 2010م.

الفق ��ر الغذائي ،و ( )4مالي�ي�ن هم حتت خط الفقر،

وبلغ عدد ضحاي ��ا الغزو األمريكي للعراق حتى

وإن نس ��بة  % 70من العراقيني تفتقر إلى ماء الشرب

ش ��هر آذار 2009م  2.350.000عراق ��ي ،يضاف إليهم

النظي ��ف ،ونس ��بة  % 43تعي ��ش عل ��ى أق ��ل م ��ن دوالر

 34.313قتيل خالل عام 2009م ،وأكثر من  4500منذ

واحد في اليوم الواحد ،وثلث السكان يحتاجون إلى

املهجرين ف ��ي داخل
مطل ��ع ع ��ام 2010م .وبل ��غ ع ��دد َّ

مساعدات طارئة.

األصواتُ ،
تضمنه من مغالطات ونقاط
فش ِّرع الدستور بكل ما
َّ

االنتخابات الس���ابقة ،وهذا االتهام غير صحيح؛ ألن املقاطعة
 -كما سنبني الحقاً  -كانت عامة.

الس���نة واجلماعة دون معارضة من جميع الفصائل
فيها أهل ُّ

استمرار االصطفاف الطائفي الديني والعرقي ،وحتت ضغوط
الس���نة بنتائجها رغم كل ما ش���ابها من
أمريكية َقبِل العرب ُّ

ضعف وتفرقة وانش���قاق وتأزمي للموافق ،أكثر مما يدعو إلى

الوحدة واالنس���جام .وجرت في فترة حكمه انتخابات شارك
العسكرية بشكل علني ،أو بشكل ضمني من خالل عدم إبداء

الرأي الواضح فيه���ا ،جاء ذلك بعد اجلرائم الكثيرة الفظيعة
التي ارتُك َبت خالل فترة حكم اجلعفري.

ويبقى االعتقال الطائفي في الليل  -وهو املصدر الرئيسي

للجث���ث مجهولة الهوية  -س���مة مهمة من س���مات حكومة

اجلعفري واملالكي ،وسميت تلك املرحلة مبرحلة خفافيش الليل
التي كانت وما زالت مس���تمرة من قِ َبل امليليشيات التي جرى

دمجها في القوات املسلحة اجلديدة َو ْف َق قانون برمير املرقم
بـ  ،91وما زال أكثر َمنِ اعتُقِ ل خالل تلك الفترة مفقوداً ،دون
معرفة حاله بني االعتقال في الس���جون السرية أو بني اجلثث

مجهول���ة الهوية ،بينما ُعثِر على عدد كبير من هؤالء املعتقلني
بني اجلثث؛ س���واء في الطب العدلي أو في حاويات األوساخ
أو على األنهار املتروكة ،وبش���كل خاص في محافظة واس���ط

السنة واجلماعة
قرب احلدود اإليرانية .فكانت مشاركة أهل ُّ
والصمت م���ن قِ َبل جميع الفصائل؛ بحج���ة التقليل من هذه
االنتهاكات بعد أن ُو ِضع اللوم عليها بس���بب عدم املشاركة في

وفاز االئتالف الش���يعي بهذه االنتخابات ،التي جرى فيها

تزوير فاضح ،ومت على أثرها اختيار املالكي لرئاس���ة الوزراء
بدل اجلعفري الذي مت رفضه بش���كل كام���ل من قِ َبل العرب
الس���نة واألكراد ،وإن اختلفت وجهة نظر ٍّ
كل منهما في ذلك؛
ُّ
الس���نة كان اعتراضهم على اجلرائ���م الكثيرة التي
فالعرب ُّ
ارتكبها هو وقواته وعلى س���ماحه للمليش���يات بالعمل بحرية
كامل���ة ،بينما كان رفض األكراد له بس���بب أنه لم مي ِّكنهم من
مدينة كركوك.

ومنذ خمس سنوات واملالكي يتربع على رأس هرم السلطة،

السنة في هذه االنتخابات وفي
وعلى الرغم من مشاركة العرب ُّ
احلكومة إال أن اجلرائم ضدهم من قِ َبل احلكومة وامليليشيات

الطائفية أمر ال ميكن تصديقه أو تص ُّوره ،بس���بب حجم تلك
االنتهاكات :من عمليات قتل وتهجير واختطاف واعتقال ،كلها

جت���ري على أس���س طائفية ،األمر الذي أثبت فش���ل جدوى

املشاركة في االنتخابات ،وبشكل خاص األصوات التي خرجت

ض���د جبهة التوافق؛ فقد جرت محاكمتهم على س���وء أدائهم
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ف���ي االنتخابات األخيرة ،ولم يحصلوا إال على خمـس مقاعد
م���ن بني  325مقعداً عدد مقاع���د مجلس النـواب .وفي زمن
املالكـي ارتُك َبـت جـرائم أبش���ـع مـن ذلك؛ مـن خـالل سـرقة

ما يق���ارب  300مليار دوالر ،هي ميـزانية العراق الرس���مية

خالل الس���نوات األرب���ع املاضية ،فظل الوض���ع على ما هو
عليه :من انقطاع مس���تمر للكهرباء ،وسوء اخلدمات الصحية

والبلدية والزراعية ،والفساد في جميع وزارات احلكومة التي

زادت عن ثالثني وزارة.

ومتثل امليليش����يات الشيعية املرتبطة باألحزاب احلاكمة

حجر الزاوية في العملية السياسية ،بل هي الركن األساسي
لها خالل هذه الس����نوات الثمانية من زمن االحتالل؛ فكانت

ه����ي اليد الضاربة ل����كل معارض ومنتق����د لتلك األحزاب،

إضافة إلى اس����تهدافها كبار الضب����اط والقادة من اجليش
العراقي الس����ابق وبخاصة الطيارين منهم ،وال يحتاج املرء
كثي����راً من الذكاء ليعرف أن هذه العمليات كانت تتم لصالح

إيران ،وإذا كان هذا على املستوى النخبوي فإن عامة الشعب
كان لهم النصيب األكبر من خالل العمليات العش����وائية وما
وج ُّل األعداد من ضحايا هذه امليليش����يات وبشكل
أكثرها! ُ

خاص بعد تفجير سامِ راء ،هذه األكذوبة التي مع مرور أكثر
من خمس س����نوات عليها وما ج َّرته عل����ى العراق من دمار

ول����م يتم اإلعالن عن نتائج اللجان التحقيقية التي ش����كلت
لكشف احلقيقة ،وما يزال أكثر من  65مسجداً من مساجد
الس����نة واجلماعة مغلقة حتت سيطرة امليليشيات ولم
أهل ُّ

يت����م إعادتها رغم كل التصريح����ات الكاذبة .كل هذا يجري

على مرأى ومسمع وتنس����يق مع القوات احلكومية وقادتها
السياسيني.

اجلرائم واالنتهاكات خالل سنوات االحتالل:
متثل االنته���اكات التي ارتُك َبت بح���ق العراقيني من قِ َبل
قوات االحتالل واحلكومة جرمية بحق اإلنسانية ،بل هي إبادة
ش���املة ضد طائفة مع َّينة ،حتت أنظار العالم ومنظمة األمم
املتحدة التي تس���اوي بني الضحية واجلالد في كل تقاريرها
عن حقوق اإلنس���ان؛ فهي تشير في هذه التقارير إلى جرائم
احلكومة واالحتالل وامليليشيات احلكومية بـ (يزعم ،زعم)...،
وغيرها من املصطلحات املش��� ِّوهة للحقيقة ،مع ما متثله من
أدلة موثقة عن هذه اجلرائم.
وتش���ير اإلحصائيات الدولي���ة إلى أن عملي���ات القتل
واالعتق���ال واخلطف والتهجير ،هي أكثر م���ن كل ما يجري
اإلع�ل�ان عنه .ومن بني الدراس���ات والبح���وث التي أُجريَت
في الع���راق عن ع���دد القتلى هناك بحث قام���ت به إحدى
اجلامعات الرصينة في بريطانيا في عام 2008م؛ حيث ب َّينت
فيه أن ع���دد القتلى من العراقيني منذ االحتالل وحتى تاريخ
إعداده���ا التقرير ،قد زاد عن ملي���ون وأربعمائة ألف قتيل،
وهناك أضعافهم من املصاب�ي�ن ،وإذا كانت هذه األرقام قبل
سنتني فإنه بكل تأكيد مع استمرار القتل واخلطف واالختفاء
القسري الذي متارس���ه حكومة املالكي؛ فإن العدد قد وصل
اآلن إلى مليوني قتيل.
وف���ي مجال االعتقاالت تش���ير األرقام إل���ى زيادة عدد
املعتقل�ي�ن يومي���اً ،وأنَّ من ج���رى اعتقالهم خالل س���نوات
االحت�ل�ال ،هم أكث���ر من مليون ش���خص ،وإذا كان قد أُطلِق
س���راح بعض منهم أحيا ًء فإنه عاد إلى أهله بعاهات نفس���ية
وجس���دية ،أو عث���روا عليه ج َّثة بني اجلث���ث مجهولة الهوية
خاصة في السنوات (2007 - 2006 - 2005م) ،وإن من بقي

ألن حرية العراقيني يف خطر
في العراق أكبر عدد سجون في العالم؛ حيث بلغت ( )36سجن ًا عدا سجن (أبو غريب) الذي ُي َع ُّد األرحم من
بينه ��ا رغ ��م فضائحه الفظيعة ،وتضم هذه الس ��جون ( 400ألف) معتقل منهم ( )6500حدث و ( 10آالف) امرأة،
وأكث ��ر م ��ن ( )420مركز اعتقال س ��ري في العراق جت ��ري فيها انتهاكات خطيرة حلقوق اإلنس ��ان ،من ِق َبل قوات
االحت�ل�ال أو م ��ن ِق َبل الس ��لطات احلكومية مبختلف طوائفها ،وإن  %92من املعتقل�ي�ن أو ذويهم أصيبوا بالكآبة
وأمراض نفس ��ية أخرى مثل الفصام والذهان؛ بينما تراجع املس ��توى العلمي ألبنائهم بنسبة  ،% 82وهناك % 56
من ذويهم فقدوا معيلهم.
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في الس���جون السرية والعلنية يزيد عددهم عن أربعمائة ألف

ف���ي انتخابات مجالس احملافظات األخي���رة التي جرت عام
2009م ،فض ً
ال عن الكشف عن  54شهادة مزورة ملرشحني في

أما في مجال التهجير ،فتش���ير األرق���ام املعلنة من قِ َبل

ويحت���ل العراق املرتب���ة الثالثة عاملياً في الفس���اد املالي

الس���نة واجلماعة باستثناء أقل من ألفني
معتقل ،هم من أهل ُّ
منهم من التيار الصدري(((.

املنظم���ات الدولية ومنه���ا :األمم املتح���دة ،ودوائر الهجرة
ووزارات الداخلي���ة في الدول التي هاجر إليها العراقيون إلى

أن أعدادهم تزيد عن أربعة ونصف مليون ،أغلبهم في سوريا
ِس���ب أقل متفاوتة في بقية أنحاء العالم.
واألردن ومصر ،وبن َ

املهجرين في الداخل فإن اإلحصائيات الدولية
أما عن أعداد
َّ
واملعلومات املتوفرة تش���ير إلى أن أعدادهم ال تقل عن ثالثة

االنتخابات األخيرة ملجلس النواب.

واإلداري طيلة فترة االحتالل ،هذا بحس���ب منظمة الشفافية
العاملية ،ولم يس���بقه في ذلك س���وى منيمار والصومال التي
دمره���ا االحتالل األمريكي أيضاً ،وتركه���ا مكاناً للصراعات
احلزبي���ة .وإذا ما أردن���ا أن نقارن ب�ي�ن ميزانيتي الصومال
ومنيم���ار اللتني ال تتعديان ملياراً ،وب�ي�ن ميزانية العراق التي
مليار سنوياً كلها تذهب في مشاريع وهمية أو
تزيد عن سبعني ٍ

ماليني ش���خص ،ولم يرجع من املهجرين في الداخل واخلارج
بحسب آخر إحصاء صدر مؤخراً عن دائرة الهجرة احلكومية

دون منازع ،ونسبة من يعيش حتت خط الفقر املدقع أكثر من

املجال ،فإن هذه العوائل لم تعد إلى منازلها وإمنا تريد بيعها

الرسمية.

سوى  62ألف عائلة ،ومما هو واضح لنا من خالل متابعتنا في

واالنتق���ال إلى منطقة أخرى ،بع���د أن أصبح الفرز الطائفي
قدمت تل���ك العوائل طلباً
أم���راً واقعاً ال ميك���ن إنكاره .وقد َّ

للحكومة لكي تساعدها على إخراج امليليشيات منها ،وبشكل
خاص بعد اخلالف والصدام املسلَّح بني املالكي وجيش املهدي
الذي نشب بعد الصراع على اقتسام عائدات النفط املسروق

من أنابيب النفط في البصرة عام 2008م.

وش���مل االعتقال والقتل والتهجير واخلطف َّ
كل ش���رائح
املجتمع (نسا ًء وأطفاالً وش���يوخاً) ،ومن األساتذة والكفاءات
العلمية أع���داداً كثيرة ج���داً ،وعلى الرغم م���ن عدم وجود
إحصائية دقيقة تبينِّ َّ
كل حالة وحجم كل ش���ريحة من شرائح
املجتم���ع ،فإن القت���ل كان من نصيب أكثر من ألفي أس���تاذ

جامع���ي ،وثالثمائة صحف���ي ،وآالف املثقفني ،بينما ش���مل
ص بس���بب اخلوف من حجم
اخلطف والتهجير أرقاماً لم تحُ َ
الكارث���ة؛ ليس على قوات االحتالل وحكوماته املتعاقبة ،وإمنا
على املجتمع الدولي الذي لزم الصمت عن مثل هذه اجلرائم.
ويوجد في العراق أكثر من مليون امرأة أرملة ،وخمس���ة

ماليني طفل يتيم ،ميثلون غالبية عظمى من عدد األميني في

العراق الذي وصل عددهم فيه حس���ب آخر إحصائية رسمية
إلى  %40من الش���عب العراقي (بعد أن كان العراق قد قضى

على األمية ع���ام 1979م) ،وغزت الش���هادات املزورة جميع
دوائر احلكومة بعد االحتالل ،حتى ش���ملت مرشحني فائزين

صرح بذلك مقتدى الصدر يوم السبت 2010/4/10م لقناة اجلزيرة في برنامج
((( َّ
حوار مفتوح مع غسان بن جدو.

غير ذات جدوى ،فإن العراق يحتل املرتبة األولى في الفس���اد
 %34من عدد س���كان العراق حس���ب اإلحصائيات احلكومية

مثاين سنوات من املقاومة:
ش���هدت الساحة العراقية فرزاً طائفياً في مجال اجلهاد،
وبخاصة بعد إعالن املرجع السيس���تاني فتواه بعدم التصدي
لقوات االحتالل ،وكذلك صدر عن محمد باقر احلكيم زعيم
فيلق ب���در آنذاك أمر إلى جميع أتباع���ه( ،بتوجيه من إيران
بحس���ب ما صرح به ونُقِ ل عنه) ،أن ال يتم التعرض ال للقوات
األمريكي���ة وال للسياس���ة األمريكية في الع���راق ،وهنا نضع
نقطة رأس سطر ،فقد انتهى املوضوع بالنسبة ألتباع املذهب
الشيعي وأصبح االحتالل في دينهم حتريراً.
وإذا كان الوضع العام في العراق يسير من سيئ إلى أسوء،
ف���ي ظل االحتالل األمريكي ومن جاء ب���ه ومعه على دباباته،
وأوهمهم أن الشعب العراقي سيستقبلهم بالورود ،فإن ما يَ ُس ُّر
في هذا املش���هد املفجع بص َورِ ه املؤمل���ة هو الصمود البطولي
املوجعة لقوات االحتالل ،فقد أش���ار
للمجاهدين ،وضرباتهم ِ
أحد مراكز البحث األمريكي���ة إلى تكبد قوات االحتالل أكثر
من  33ألف قت���ل ،وما يزيد عن ( )70أل���ف مصاب بجروح
مختلفة ،أغلبها بتر في الساقني واليدين ،إضافة إلى عشرات
األلوف من املصابني بأمراض نفسية ،وسجلت نسبة االنتحار
في صفوفهم أرقاماً قياس���ية في تاريخ أمريكا؛ حتى جتاوزت
أرقام حرب فيتنام مبرات ،وإذا كانت تلك احلرب كما نشاهد
م���ن األفالم الوثائقية ق���د أوجعت اجلن���ود األمريكان ،فإن
نس���بة االنتحار في صفوفه اآلن تدل عل���ى حجم ما يعانونه
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من هول وقلق يعيش���ونه بس���بب ضرب���ات املجاهدين ،بينما
تش ِّكل اخلس���ائر املالية أرقاماً مذهلة ،يع ُّدها اخلبراء السبب
الرئيس���ي في االنهيار االقتصادي الذي أصاب العالم ،وأحلق

باملصارف األمريكية خس���ائر فادحة ،حتى إن عدد من أعلن
إفالسه منها ،قد زاد على كل ما أُعلِن خالل القرن املاضي.
وأ َّدت معركة الفلوجة األولى في نيسان 2004م إلى زيادة

تنظيم العمل املس���لح ولو في فصائل متعددة ،األمر الذي آتى

ثم���اره بعد ذلك ،على الرغم من عدم وجود تنس���يق بني هذه
الفصائل ي���وازي حجم التهديد الذي يحيط بها وبالعراق؛ إال
أن ضرباته���ا قد أ َّثرت تأثيراً كبيراً ليس على قوات االحتالل

في العراق فحس���ب ،وإمنا على كل سياسة أمريكا في العراق
واملنطقة ،واس���تمر الوضع على هذه الصورة وأصبحت أكثر
مدن الوسط خارج س���يطرة قوات االحتالل واحلكومة حتى

عام 2007م ،وهذا م���ا أزعج االحتالل فبدأ االختراق األمني
ف���ي جميع الفصائ���ل يؤتي أ ُ ُكلَه :من االنش���قاقات في بعض

الفصائل وتشكيل فصائل أخرى ،إلى االقتتال في ما بينها.
فض ً
قدمته مجالس الصحوات ،من خدمات جليلة
عما َّ
ال َّ

لالحتالل يس���تحقون عليه منحهم اجلنسية األمريكية ونحن
نش���هد لهم بذلك ،فقد أنقذوا االحتالل األمريكي من الوحل

ومن مس���تنقع الهزمية دون مقابل يذك���ر؛ ففي الوقت الذي
كانت في الواليات املتحدة ،مستعدة لتعطي َّ
كل شيء من أجل
اخلروج من الع���راق مباء وجهها فق���ط ،جاءتها الصحوات،

وعرضت نفس���ها ذليل���ة لالحتالل ،ملج���رد أن يرضى عنها،
َّ
ق���ل نظيرها؛ حتى أنها
وبع���د كل ما قدمت���ه له من خدمات
فاق���ت ما قدمه العمالء اآلخرون ،بل فاقت جنودها الذين لم

يس���تطيعوا أن يحفظوا ألمريكا ماء وجهها ،كما فعل عناصر
العمالء من الصحوة ،والنتيجة ها هم يستجدون كاأليتام على

مائ���دة اللئام ،بعد أن مت رميهم كما ترمى املناديل الورقية بعد
استخدامها في املرحاض.

وما زالت أغلب الفصائل تعمل وبش���كل مهني ومحترف،

بعد أن خبرت أسلوب املعركة ،بينما يرجع سبب قلة الضربات
اآلن إلى انس���حاب القوات احملتلة من امل���دن ومتركزها في

قواعدها ،واس���تخدامها احليطة واحلذر ف���ي تنقُّلها داخل

املدن ،وليس النتهاء العمل املسلح ،إضافة إلى نشرها أعداداً
كبيرة من اجلواس���يس والعمالء لرصد حتركات املجاهدين،

وتأمني الطرق التي تسير عليها ،وانحسار الدعم املالي لها.
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امليليشيات:
أما احلديث عن ما يسمى مبقاومة جيش املهدي
فما هي إال طريقة :إما لتحقيق مكاس���ب سياس���ية
حزبية؛ فقادتها مشاركون في العملية السياسية ولهم
وزراء فيها ،وإما الغراض طائفية :من تسهيل حركة
السنة واجلماعة،
أتباعهم في املجال املسلح ضد أهل ُّ
وق���د حصلوا على وزارة الصح���ة والنقل والزراعة،
وهي من بني خمس وزارات استلمها التيار الصدري
للقتل والتصفيات الطائفية بشكل علني ،وإما ملنافع
مالية بتقس���يم الغنائم بني الشركاء في احلكومة من
خالل س���رقة املال العام بشكل مباشر ،أو من خالل
التعيينات الوهمية التي تزيد عن احتياجات الوزارات
بش���كل كبير جداً ،حتى إنهم قاموا بتعني بعض أئمة
احلس���ينيات في دوائر احلكومة ،ويستلمون الرواتب
من غير دوام.
تدع���ي أنها من
أم���ا امليليش���يات األخرى التي َّ
املقاومة فهي ميليش���يات (عصائب أهل احلق) التي
يقول مقتدى الصدر بأنها انش���قت عنه لِـ َما ارتكبت
من أفعال لم يس��� ِّمها ،ولكن بكل تأكيد ليس بسبب
الس���نة واجلماعة؛ وإمنا بسبب
جرائمها ضد أهل ُّ
اختطافهم للخبير املال���ي البريطاني (بيتر مور) مع
أربعة آخرين من مركز ما لي في بغداد عام 2007م،
والعملي���ة جرت لصال���ح إيران َوفْ���ق التصريحات
الرس���مية من قِ َبل احلكومة البريطانية؛ حيث جرى
نق���ل الرهائن إلى إيران ،قبل أن يتم تس���ليم جثثهم
للحكومة ،مقابل إطالق س���راح قادة هذه امليليشيات
ومنهم ليث اخلزعلي شقيق قائدها قيس اخلزعلي،
الذي أُطلِق س���راحه ه���و األخر بعد تس���ليم جثة
الرهين���ة اخلامس ،ومن بني أهم الش���خصيات في
هذه امليليشيات :سالم املالكي وزير النقل في حكومة
اجلعف���ري ،وعبد اله���ادي الدراجي الناطق باس���م
مقتدى الصدر ،الذي أُطلِق س���راحه ضمن الصفقة
نفس���ها ،وهذه العملية َّ
متت أيضاً؛ ألن عمل اخلبير
كان منص ّباً على تنصيب برنامج متطور ،يتت َّبع حتويل
املليارات من خزينة احلكومة إلى امليليشيات املرتبطة
بإيران.

املشهد األخري:
ال ميكن بكل تأكيد حصر املشهد العراقي بكل ما فيه من
تناقضات وتضارب وأطماع في مشهد واحد؛ ولذلك وجب أن
تكون القراءة في املشهد األخير ،على صعيد الداخل واخلارج،
مب���ا فيه من تناقضات ومصالح لدول اجلوار ،وعلى رأس���ها
مصالح أمريكا التي ضحت بكل ش���يء م���ن أجل أن تفرض
هيمنتها على العراق؛ خاصة بعد أن قويت ش���وكتها بعد تلك
الس���نوات العجاف التي مرت عليها وهي في أحلك الظروف.
حتس���ن بس���بب العوامل التي
وإذا كان وضعها في العراق قد َّ
ِ
قررت االنس���حاب قبل أن تس���وء األوضاع من
ذكرناها ،فقد
جديد ،وه���و أمر متو َّقع في ظل تو ُّق���ف بعض املقاومني عن
العمل ،على اعتبار أن أمريكا ستنسحب ومن ثَ َّم فليس هنالك
داع للخس���ائر ،ولكن في حال عدم انس���حابها فإنها ستعيد
ٍ
َّ
كل هذه احلس���ابات واألرقام إلى الشارع؛ إذاً فإن االنسحاب
بصورت���ه العامة قائم؛ إال أن هذا ال يعن���ي انتهاء االحتالل،
فإن لم توجد قوات عس���كرية ِ
بح َرفي���ة ومهنية عالية بحجة
التدريب  -وهذا أمر متوقع  -فإنه توجد س���فارة مت االنتهاء

وإذا كان ه���ذا في الوضع اخلارجي ،فإن الوضع الداخلي
ال يقل تشويش���اً عنه ،وهو ما ملسناه في الس���نوات الثمانية

مصم َمة لتضم أكثر من خمس���ة آالف موظف ،وهي
من بنائها
َّ

من االحتالل :م���ن قتل وتدمير متارس���ه األحزاب احلاكمة

مؤهلة ،ال إلدارة العمل الدبلوماسي؛ وإمنا
ومتطورة وعناصر َّ

تفجيرات ق َّبتي اإلمامني في س���امراء وتفجيرات كبيرة كانت
تقع في مناطق ش���يعية إال مِ ن فعل األحزاب احلاكمة لتح ِّرك

تها ُفت األحزاب التي ش���اركت باالنتخابات األخيرة على إيران

كما هو معلوم  -دور كبير في تفخيخ الس���يارات التي تبناها

ومنها عمليات االجتثاث وتصريحات جناد الواضحة حول ذلك؛

متض سوى أيام قالئل على تهديد املالكي ،حتى جرى تفجير
ِ

العراق بعد انسحاب القوات األمريكية .ويبدو أن الدبلوماسية
السرية بني دولتي االحتالل (أمريكا وإيران) قد أتت أ ُ ُكلَها في

إن الوض���ع مبا فيه من انش���قاق طائفي على املس���توى

السياس���ي والش���عبي ،مع تراجع الس���يطرة األمريكية على

حتقيق املكاس���ب من خالل املفاوض���ات؛ خاصة في ظل حال

مهماً في مس���تقبل تشكيل احلكومة ،وانحسار املوقف العربي

أكبر سفارة في تاريخ البشرية ،بكل ما فيها من تقنيات حديثة

للتصدي لكل طارئ ،وال يتوقع من العاملني في هذه الس���فارة

لتأجي���ج الوضع الطائفي ،لتحقيق مكاس���ب سياس���ية ،وما

أن يصطحبوا عوائلهم كما هو احلال في كل سفارات العالم.
وفي الوق���ت الذي تُعِ ���د أمريكا فيه العدة لالنس���حاب
العسـكري ،يتزايد الدور اإليراني في العـراق بشكل َّ
مطرد ،وما

ميليش���ياتها ،وكذا تصريحات املالكي األخيرة التي هدد فيها
بعودة التدهور األمني بشكل ال تحُ َمد عقباه واحلرب الطائفية
إذا لم يتم إع���ادة الفرز ألوراق االنتخابات يدوياً .وللمالكي -

إال دليل قاطع يؤكد ال���دور اإليراني قبل االنتخابات وبعدها،

حزب الدعوة في ثمانينيات وتس���عينيات القرن املاضي ،ولم

وخاصة أنها كانت قد طلبت أن يكون لها دور في إدارة ش���ؤون

مبان مدنية في مناطق شيعية.
سبعة ٍ

هذا الصدد ،وما التصريحات النارية بني الطرفني إال من باب

األحزاب لصالح إيران ،واتفاق سياس���ي على أن إليران دوراً

متواضعة لدول اجلوار العربية .وما زيارات عدد من قادة الكتل

املوحد جلميع القضايا في العراق ،كل هذا له َد ْور في مستقبل
َّ

العيون ،والقرار النهائي اتُّخذ في طهران ،وهو ما دعا عالوي

الذي يطرح نفسه :هل هي ثماني سنوات عجاف انتهى زمانها،

واألحزاب الفائزة باالنتخابات إلى السعودية إال لذ ِّر الرماد في

العراق والعراقيني في أمنهم وق َّوتهم ،ويبقى الس���ؤال الكبير

أن يطلب من إيران دعوته لزيارتها.

وولى دمارها وقتلها واعتقالها ،أم هي ثمانية قد آن أوانها؟
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[ المسلمون والعالم ]

عصر الشعوب

د .إبراهيم الشمري

ف���ي مثل هذه األيام قبل ثماني س���نني ،كانت نذر احلرب

األمريكي���ة الظاملة على العراق تلوح ف���ي األفق ،وكان الوجوم
واخلوف يسود املش���هد في عاملنا العربي واإلسالمي ،فأمريكا

كانت في ذلك التاريخ س���لطانة العالم ،ول���م يكن أحد يتخيل

ال َّل َه شَ ِ
���د ُيد ا ْل َعذَ ِ
اب} [البقرة ،]١٦٥ :فظهر نصر الله ألوليائه أشهر

من الشمس وقت الزوال ،وأوضح من البدر ليلة الكمال.
��رت ُس���� َور ال���ق���رآن ص��ارخ � ًة
وزم���ج� ْ

أنه���ا ميكن أن تُهزَم ،غي َر فئام م���ن املؤمنني املعتصمني بكتاب
اس َق ْد
���اس َّإن ال َّن َ
���م ال َّن ُ
ربهم وقوله  -س���بحانه { :-ا َّل ِذ َ
ي���ن قَالَ َل ُه ُ

إن خصومتنا مع عدونا لم تكن عن هوى من أنفسنا ،وإمنا

عم���ران ،]١٧٣ :وقوله  -س���بحانه  -على لسان أصحاب طالوت
ين َيظُ ُنّونَ َأ َّن ُهم ُّمالقُ���وا ال َّل ِه كَ م ِّمن ِف َئةٍ َق ِليلَةٍ غَ ل ََب ْت ِف َئ ًة
الثابتني{ :قَالَ ا َّل ِذ َ

ً
ٍ
وقت�ل�ا ...وغيرها من
ومواجهات واعتقاالً وش���هادة
وقنصاً،

من أس���باب ربهم بعروته الوثقى وحبله املتني ،فلم يزالوا للحق

الضجيج ،وأذكر أن الش���يخ أمير اجليش اإلسالمي بحكمته
وحنكته املعهودة ،قد أصدر أمراً بوضع بعض الكتب الصغيرة،

���و ُه ْم َف َزا َد ُه ْم إ َميا ًنا َو َقالُوا َح ْس ُب َنا ال َّل ُه َو ِن ْع َم ال َْو ِكيلُ } [آل
َج َم ُعوا ل َُك ْم ف ْ
َاخ َش ْ

الصا ِبرِ َين} [البق���رة ،]٢٤٩ :وقوله  -عز
���ع َّ
ي���ر ًة بِ���إذْ ِن ال َّل ِه َوال َّل ُه َم َ
كَ ِث َ
{وكَ انَ َح ًّقا َعل َْي َنا َن ْص ُر ال ُْـم ْؤ ِم ِن َني} [الروم ،]٤٧ :فتمس���كوا
وجل َ :-
ناصرين وبه ظاهرين إلى أن بزغ فجر اإلميان للناس وأش���رق

ف������رددت ب��ع�� َده��ا اآلف������ا ُق آم��ي��ن��ا
ْ

{هذَ ِان َخ ْص َم ِان ْاخ َت َص ُموا ِفي َر ِّبهِ ْم}
اتباع لشرع ربنا الذي يقولَ :
[احل���ج ،]١٩ :فكانت لغة اخلصوم���ة رصاصاً وقصفاً
ٍ
وعبوات

أحاديث القتال ،كما كان لدعوة هذا العدو فس���حة وسط هذا

التي تتحدث عن اإلس�ل�ام باللغة اإلنكليزية في أماكن وجودنا

نوره للعاملني ،وخُ ِس���ف قمر بهتان أمري���كا وأوليائها ،وأضحى
كوكب���ه من اآلفل�ي�ن ،فتأكد ملن كان خائفاً مرتعب���اً ترهبه قوة

هذا العدو باإلس�ل�ام دين الرحمة والسماحة إن حدث شيء

 -أنه���ا منر من ورق ،وأن زيف إعالمها هو الذي صنع لها هذه

مداهمات املن���ازل واملكاتب ،فكان لهذه اخلطوة أثر طيب ،ثم

وفي سياراتنا ،وكان بنفسه يوزع علينا بعضها ،من أجل تعريف

أمري���كا  -وهي في بالدها فلم يجرؤ على معارضتها ولو برأي

من اللقاء السلمي؛ كأ ْن مير أحدنا في نقاط التفتيش ،أو في

الهال���ة الزائف���ة ،وأن القوة املطلقة بيد الل���ه  -تعالى  -الذي
اب َأ َّن ا ْلق َُّو َة ِل َّل ِه َج ِم ًيعا َو َأ َّن
ين ظَ ل َُموا إذْ َي َر ْونَ ا ْل َع���ذَ َ
يقولَ :
{ول َْو َي َرى ا َّل ِذ َ

ما لبث أن أصدرت قوات االحتالل تعليمات إلى جنودها بعدم
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قراءة أي كتاب يتحدث عن اإلسالم.

وكان من إفرازات االحت�ل�ال والتعاون اإليراني معه على
إس���قاط الدولة العراقية ،أن مت َّكنت قوى املليشيات الشيعية

صالح عباد الله.

الدول���ة التي تدار م���ن قِ َبل إي���ران مباش���رة أو عن طريق

والعالقة احلس���نة بني احلاكم وش���عبه والرف���ق بالرعية هو

الطائفي���ة من اختراق أجهزة الدول���ة وأصبحت كثيرة أجهزة

أوليائها ،وكان لهذا التزاوج في االحتالل أثره الس���لبي الهائل

على املنظومة االجتماعية في العراق؛ إذ اس���تخدمت أمريكا
السنة وتهجيرهم من مناطقهم؛
املليشيات الشيعية في قتل أهل ُّ

عس���ى أن تنحرف بندقية املقاومة وتتجه إلى ش���عبها وتترك

توجيه الس�ل�اح إلى صدر عدوها األمريكي .وكانت املقاومة
متنبهة إلى تلك احليلة اخلبيث���ة ،وبذلت قيادتها جهداً كبيراً

في الس���يطرة على البوصل���ة أن ال تنحرف ،وكان أن صدرت
تعليمات مش���ددة بأن يقوم رجال اجلهاد بأنفس���هم بحماية
املناطق الشيعية التي تقع حتت سيطرتهم أن ال يصيبها تهجير
أو إيذاء بغير وجه حق ،وبذلك اس���تطاعت املقاومة أن تطوي

صفحة خطيرة من صفح���ات العدوان ،وأصبح احلفاظ على
الس���لم األهلي واحداً من أهم أهدافها؛ ألن هذا الس���لم هو

محيط دعوتها املستقبلية.

لقد عاد لألمة ش���يء من وعيها بقدرتها على التغيير بعد

التوكل على مسبب األسباب ومقدِّ ر األقدار ،ثم دارت الدائرة

عل���ى حلفاء أمري���كا أو لنقل :مداهنيها من ح���كام املنطقة،

فتنبهت الش���عوب إلى ق َّوتها الكامنة فاستطاعت مظاهراتها

الس���لمية في غضون أيام قليلة أن تُسقِ ط حاك َمني من أقوى

أوكار الفتنة ،أن تستغل تلك الظروف وتوجه األحداث في غير
لقد غاب عن بع���ض األنظمة العربية احلاكمة :أن العدل

منظومة أمان احلكم وسعادته؛ ففي صحيح مسلم عن عائشة
 رضي الله عنها  -عن َر ُس���ولِ اللَّهِ  #قال« :اللَّ ُه َّم! َم ْن َول َِيمِ ْن أَ ْمرِ أ ُ َّمتِي َشيْئاً َف َشقَّ َعلَيْهِ ْم َف ْ
اش ُق ْق َعلَيْهِ َ ،و َم ْن َول َِي مِ ْن أَ ْمرِ
أ ُ َّمتِي َشيْ ًئا َف َر َف َق بِهِ ْم َفا ْر ُف ْق ِبهِ ».

إن عص���ر الش���عوب الذي فجرت���ه املقاوم���ة العراقية

بإجنازاته���ا الهائلة قد بدأ .قال القائد العام جلماعة اجليش
اإلس�ل�امي في العراق« :لقد أكدنا مراراً أن من أهم منجزات

اجله���اد في العراق نقل ش���باب األم���ة وكفاءاتها من العيش
عل���ى هامش األحداث إلى قيادة األم���ة ،وقد كان بفضل الله
 -س���بحانه وتعالى  -وها هو ذا يترس���خ يوماً بعد يوم» ،وال

مجال إلعادة عقارب الس���اعة إلى ال���وراء وتخطيء أمريكا
والغرب إن ظنوا أنهم يستطيعون االستمرار في اللعبة نفسها

وهي تخويف احلكام من شعوبهم ،وتخويف الشعوب بحكامها؛
لكي تكون أمريكا هي املمسكة مبعادلة اخلوف واألمان؛ وذلك
خوف���اً من قدوم أهل الدين واإلميان إلى س���دة احلكم ،وكأن
على احلاكم أن يكون ش���يطاناً حتى يس���تطيع احلكم ،خابوا
وخاب فألُهم؛ فقد ظهر مش���هد جديد ال متسك فيه أمريكا

بخي���وط اللعب���ة ،وأن عليها وعلى حلفائها م���ن الغربيني أن
يتمعنوا املش���هد ويقرؤوه جيداً ،ويعلموا أن اإلس�ل�ام هو دين

حكام بالد العرب ،فس���قط (زين العابدي���ن بن علي) رئيس
تونس في ثالثة وعش���رين يوماً ،وس���قط (حس���ني مبارك)

هذه األمة ،فإن ظنوا أن الوضع الش���اذ (وهو تنحية ش���ريعة

واإلس�ل�اميني الذي حاول النظامان استخدامه في إطالة أمد

اجلماهير الذي بدأ هو عصر اإلسالم ألنه دينها ،ومن اخلير

رئيس مصر في ثمانية عش���ر يوماً ،ولم ينفع ترياق اإلرهاب

يد}
ْـح ُّق َو َم���ا ُي ْب ِدئُ ال َْب ِاطلُ َو َما ُي ِع ُ
عمريهما املنقضيني{ ،قُلْ َج َاء ال َ

[س���بأ ،]٤٩ :وها هو (ثالثة األثافِ ِّي) نظام القذافي قارب على
السقوط ،بعد أن مكث اثنتني وأربعني سنة عجفاء جاثماً على
صدور الليبيني ،وتراه يردد احلجج نفس���ها؛ بأن اإلسالميني

قادمون إن ذهب نظامه.

إننا إذ نقول ذلك ال نقوله تش���فياً؛ وإمنا تشخيصاً للواقع

املؤسف ،وكم كنا نتمنى أن تنصلح العالقة بني احلكام وشعوبهم
بأدنى من ذلك بكثير ،حفظ���اً لثروات األمة وخوفاً عليها من

اإلسالم عن حكم أتباعه) ميكن أن يدوم فهم واهمون ،وعصر

ألمريكا والغرب أن يتفاهموا عل���ى مصاحلهم مع اجلماهير
ً
ومع من ميثلها متثي ً
صادق���ا ،على قاعدة االحترام املتبا َدل
ال
���بوا َوقَذَ َف ِفي
واملصالح املش���تركة { َف َأ َتا ُه ُم ال َّل ُه ِم ْن َح ْي ُث ل َْم َي ْح َت ِس ُ

الر ْع َب} [احلشر.]٢ :
ُقلُوبِهِ ُم ُّ

اللهم! أبرم ألمتنا أمر رش���د يعز به أهل طاعتك ويُ َذل به
أهل معصيتك ،واحفظ ش���باب اإلسالم في كل مكان ،وح ِّقق

بهم آمال أمته���م بحولك وق َّوتك يا عزيز يا قدير ،وصلى الله
على عبده ونبيه محمد وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً.
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[ المسلمون والعالم ]

المشهد العراقي

إعداد :عبد اجمليد خضري

ش ��كَّ ل احتالل العراق انعطافة مفصلية في
تاريخ األمة ،وألقى بظالله على حركتها فكانت
له تداعيات ِّ
مؤثرة في مجاالتها كافة (السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية).
ومبناس ��بة مرور ثمانية أع ��وام على احتالل
الع ��راق وانطالق ��ة مقاومته التي اس ��تطاعت أن
تت ��رك بصماته ��ا لي ��س عل ��ى الس ��احة العراقية
فحس ��ب وإمن ��ا ف ��ي املنطق ��ة والعال ��م بأس ��ره،
فإن ��ه ليس ��رنا أن نق � ِّ�دم تغطية حتليلي ��ة وقراءة
مس ��تقبلية له ��ذا احل ��دث من خالل اس ��تضافة
ع ��دد من الش ��خصيات التي لها مش� �ـاركة فاعلة
أو اهتمامات واسعة في املشهد العراقي ،وهم:
الشيخ علي اجلبوري (األمني العام للمجلس
السياسي للمقاومة العراقية).
الدكت ��ور مهند الع ��زاوي (اخلبير العس ��كري
ومدير مركز صقر للدراسات اإلستراتيجية).
الدكت ��ور عبد الرحمن الرواش ��دي (املش ��رف
العام على موقع وكالة حق اإلخبارية).
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بعد ثمانية أعوام
م �ـ �ـ �ـ��ن االح� �ت�ل�ال

احملور األول:

مستقبل العراق:
ال يخف ��ى عل ��ى متابع تعقيد املش ��هد العراق ��ي وتق ُّلباته
عل ��ى مس ��توى املواق ��ف واألح ��داث ،ولكنن ��ا نح ��اول ف ��ي هذا
احمل ��ور أن نس ��لط األضواء على مس ��تقبل العراق السياس ��ي
بعد ثماني س ��نوات من االحت�ل�ال واملقاومة وصراع املصالح،
وكيف يستشرف ضيوفنا هذا املستقبل؟
في البدء يؤكد (الش���يخ علي اجلبوري) األم�ي�ن العام للمجلس

السياس���ي للمقاومة العراقية على أن مستقبل العراق سيكون مشرقاً
إن شاء الله؛ ألنه ميلك من اإلمكانيات البشرية واملادية ما يؤهله ليكون
رائداً وفاع ً
ال بني دول العالم؛ ولكن ذلك يحتاج إلى عمل من الشرفاء
اخليرين من أبنائ���ه ،وخروجه من قبضة أعوان االحتالل ومن جاؤوا
على ظهور دباباته ،وأش���ار إلى أن املقاومة  -ومنها املجلس السياسي
للمقاوم���ة العراقية  -عندها رؤية للحل املنش���ود ف���ي العراق ،التي
س���تصل بالعراق إلى بر األمان واملستقبل الزاهر .ويحددها (الشيخ
علي اجلبوري) بإنهاء احتالل العراق واستعادة سيادته الكاملة ،وعدم
التدخل في ش���ؤونه الداخلية من قب���ل جيرانه أو أي أطراف أخرى،
وتعويض جمي���ع األضرار البش���رية واملادية واملعنوية التي س��� َّب َبها

االحتالل ،وإعادة أعمار العراق ،وإجناز مصاحلة حقيقية شاملة بني

أبناء الش���عب العراقي ،وينتهي بقيام نظام سياسي

والطفل العراقي يف خطر

حقيقي عادل ورش���يد ،يتمثل بقيادة ومؤسس���ات
سياسية ش���رعية ،ويعتمد املواطنة أساساً للتعامل
مع جميع مكونات الش���عب العراقي دون متييز أو
تهميش أو إقصاء ،ويضمن حقوق العراقيني كافة،
ويصون استقالل ووحدة العراق ،ويسهر على أمنه
ويحاف���ظ على عروبت���ه وإس�ل�اميته ،ويعمل َو ْف َق

إس���تراتيجية عمل ش���املة لتحقيق األهداف التي
تكون محل توافق بني العراقيني جميعاً.
أما (الدكت���ور مهند العزاوي) فيرى أن خطيئة
غزو العراق جرمية ضد اإلنس���انية أس���همت في
تفكي���ك الدولة العراقي���ة َو ْف َق أجن���دات وبرامج
أجنبية وإقليمية حاق���دة ،كان لها األثر الكبير في
تص ُّدع اجلدار االجتماعي الواقي بس���بب األخطار
واأليديولوجيات الهجينة والش���اذة؛ إال أن الشعب
العراق���ي وفي مقدمته فرس���ان املقاومة العراقية
وبعد س���نوات االحتالل الثمانية قد أس���قط كافة
مرتكزات الش���ر واجلرمية واإلرهاب السياس���ي
وإره���اب القوة ،وخرج ليقول« :أنا الش���رعية» في
حت��� ُّول كبير وعظي���م ،وولوج حقيق���ي إلى نظام

احلكم الرش���يد وروح املواطنة العراقية ،وقد ع َّبر
عنه���ا بثورته في  25فبراير ،مؤكداً أن العراق اآلن
ضمن لوحة التغيير السياسي باملنطقة؛ ولكن َو ْف َق

أرادة الشعوب ومبا يتسق ومفاهيم الثورة العصرية

إن  % 28م ��ن أطف ��ال العراق يعانون من س ��وء التغذي ��ة ،و % 10من
أمراض مزمنة ،بينما تنجب  % 30من النساء أوالدهن في املدن و% 40
في األرياف بال عناية صحية.
وتضاعف ��ت نس ��بة الزيادة ف ��ي حاالت التش ��وه املزمن ��ة (chronic
 )deformitiesب�ي�ن األطف ��ال َّ
الرضع في مدين ��ة الفلوجة  15ضعف ًا،
وارتفع ��ت ح ��االت الس ��رطان ف ��ي وق ��ت مبك ��ر م ��ن احلي ��اة ،ناجت ��ة ع ��ن
اس ��تخدام الق ��وات األمريكي ��ة ألس ��لحة كيماوي ��ة أو ف ��وق تقليدية ،وإن
م ��ن ب�ي�ن ( )170حال ��ة والدة حديث ��ة في مستش ��فى الفلوج ��ة % 24 ،من
األطف ��ال ُّ
توف ��وا خالل س ��بعة أي ��ام و  % 75منهم كانوا مش � َّ�وهني خلقي ًا.
تبي أنه من
ومبقارنة هذه األرقام مع س ��جالَّت ش ��هر أغس ��طس 2002م نَّ
بني كل ( )530والدة توفي ستة أطفال فقط في األسبوع األول مع وجود
تشوه واحدة .وتؤكد اإلحصاءات املتوافرة في احملافظات العراقية،
حالة ُّ
باس ��تثناء تلك التابعة إلقليم كردس ��تان ،على إصابة ( )63.923شخص ًا
بالسرطان خالل السنوات اخلمس املاضية ،منهم ( )32.281من الذكور
و ()31.552من اإلناث ،وس ��جلت ( )67000حالة (إيدز) بعدما كان العدد
اإلجمال ��ي للمصابني بهذا املرض قبل االحت�ل�ال ( )114حالة .وتعرض
أغلبهم إلى املوت ،ويشكل األطفال والنساء النسبة األكبر.
ونتيجة ذلك فقد أصبحت نس ��بة وفي ��ات األطفال في العراق هي
األعل ��ى عاملي� � ًا ،وإن واح ��د ًا م ��ن كل ثماني ��ة أطفال يول ��دون أحياء في
السنة اخلامسة من عمره.
العراق ميوت قبل بلوغ َّ

املتحضرة ،وبعد التغيير السياسي القادم أعتقد أننا
س���نمر مبرحلة انتقالية تكنس املرتزقة السياسية
وتنظ���ف الفوضى واالنهيار ،وس���تعيد العراق إلى
مكانت���ه ودوره تدريجياً ،وبالتأكيد هناك تضحيات
ملصلحة العراق.

يشخص (الدكتور عبد الرحمن الرواشدي) تطوراً
ِّ
في حني

ملحوظاً في الوعي واإلدراك ومن ثَ َّم في اإلرادة الش���عبية لدى

أبناء العراق؛ على الرغم من ش���دة التحديات وتكالب اخلصوم

مخابرات العالم أجمع ،ومش���اريع تقس���يم واقتتال أهلي إثني،
وسلخ للهوية العربية اإلسالمية وجدت من يروج لها في أطياف
الشعب العراقي.

على الشعب العراقي األصيل من ظلم وطغيان وحصار وحروب

ويضيف :إن املقاومة العراقية اجلهادية س���اهمت بش���كل

دموية متوالية ،ثم احتالل أمريك���ي بغيض واكبه نفوذ إيراني

فاعل ومؤثر في إفشال املشروع األمريكي في العراق أو املنطقة،

صفوي في كثير من مفاصل احلياة ،وس���احة مكش���وفة أمام

أو قلَّلَت من خطره ،وس���اهم الش���عور العربي في مواجهة املد
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وحتدت اإلرادة اجلماهيرية املش���رو َع الطائفي ،ثم
الصف���وي،
َّ
سعت محتشدة إلجهاض أي بادرة لعودة احلكم الدكتاتوري .إن

العراق في ظل املقومات القائمة على املشروع املقاوم واملناهض
للوج���ود والنفوذ األجنبيني ،وفي ظل تالحم النس���يج العراقي
والتعددية السياس���ية والتعاطي اإليجاب���ي مع احمليط العربي
واإلسالمي ،سيكون له مستقبل سياسي ناضج يقوم على العدل
واملساواة واحترام احلقوق األساسية وعلى احلكم الرشيد.

احملور الثاني:

األمريكي ��ة وحلفاؤه ��ا ف ��ي م ��أزق كبير ،وهو م ��ا جعلها
حتظ ��ى باحت ��رام واهتم ��ام كبيري ��ن م ��ن ِق َب ��ل املتابعني
للمش ��هد العراق ��ي؛ ولكن ج ��رى تش ��خيص ضعفها في
تقدمي مشروع شعبي يوظف إجنازاتها على أرض الواقع؛
فما مستقبل املش ��روع املقاوم واملناهض لالحتالل؟ وما
طبيعة برنامجه للمرحلة القادمة؛ ال سيما إن التزمت
الق ��وات األمريكي ��ة باالنس ��حاب من الع ��راق عند نهاية
هذا العام؟
يق���ر (الدكتور مهند العزاوي) مبس���توى نض���وج فصائل

مستقبل املشروع املقاوم واملناهض لالحتالل:
لقد انطلقت املقاومة العراقية بقوة وأوقعت القوات

املقاومة ،وأنها تقرأ الس���احة بش���كل ِح َرفي مميز ،وقد لفت

انتباهه التزامهم بإرادة الشارع العراقي وتعليقهم كافة العمليات

ألن األسرة العراقية يف خطر
تش ��ير التقاري ��ر إل ��ى أن م ��ن إف ��رازات س ��نوات

عل ��ى اعتق ��ال بعضه ��ن  3س ��نوات يتعرض ��ن خاللها

االحت�ل�ال اخلطي ��رة ه ��ي حت � ُّ�ول الع ��راق إل ��ى بل ��د

لعملي ��ات اغتص ��اب وتعذيب ،وإنهن يعان�ي�ن أوضاع ًا

األرام ��ل واليتام ��ى؛ إذ يض ��م ( 3مالي�ي�ن) أرملة و (5

صحية وإنسانية صعبة.

مالي�ي�ن) يتي ��م و ( 500أل ��ف) مش ��رد ،وال تض ��م دور

واس ��تمرار ًا مع مسلس ��ل َفقْ د األمهات املتميزات

األيت ��ام التابع ��ة للحكوم ��ة إال( )459يتيم� � ًا فق ��ط،

تش ��ير بع ��ض التقارير إل ��ى أن ( )600أمرأة فاعلة في

وإن م ��ا يق ��ارب ملي ��ون طفل دخل ��وا ميادي ��ن العمل

املجتم ��ع العراقي مت اغتياله ��ن ،منهن ( )350طبيبة

املهج ��رة ()26.858
املختلف ��ة .وبل ��غ ع ��دد العوائ ��ل
َّ

وعاملة في القطاع الصحي واإلنساني.

عائل ��ة ف ��ي محافظات الع ��راق باس ��تثناء محافظات
إقليم كردستان ،وذلك لغاية منتصف عام 2007م.

ُ
النسبة
ومما س ��اهم في ضعف التربية األس ��رية
العالي ��ة ف ��ي انع ��دام التحصي ��ل الدراس ��ي؛ س ��واء

وتشير اإلحصاءات إلى وجود ( 400ألف) معتقل

لألمه ��ات أو ألوالده ��ن وبناته ��ن ،إذ إن أكثر من % 70

منه ��م ( )6500حدث و ( 10آالف) إمرأة ،وأن  % 92من

من بنات ونساء العراق أصبحن خارج نطاق التعليم

املعتقلني أو ذويهم أصيبوا بالكآبة و أمراض نفس ��ية

في املدارس والكليات.

أخ ��رى مثل الفصام والذهان ،بينما تراجع املس ��توى

أم ��ا وزارة الصح ��ة العراقي ��ة فله ��ا إحصاءاته ��ا

العلم ��ي ألبنائه ��م بنس ��بة  ،% 82وأن  % 56م ��ن ذويهم

اخلاص ��ة به ��ا الت ��ي تؤكد أن نس ��ب الط�ل�اق ارتفعت

فق ��دوا ُمعي َلهم ،ويضم أحد س ��جون النس ��اء التابعة

بنس ��بة  % 200بينم ��ا لم ترتفع نس ��بة الزواج من بدء

ل ��وزارة العدل احلكومية ( 4000إم ��رأة) و ( )22طف ًال

االحت�ل�ال وحت ��ى ع ��ام 2006م أكثر من  .% 50وتش ��ير

حديث الوالدة ،وتش � ِّ�كل نسبة أهل السنة  % 93منهن،

التقاري ��ر إل ��ى أن م ��ن ب�ي�ن  50إل ��ى  % 60م ��ن حاالت

يواجه ��ن في ��ه تُهم� � ًا ناجت ��ة ع ��ن الع ��داء والدع ��اوى

الزواج تنتهي بالطالق في ارتفاع غير مسبوق بنسبة

الكيدية ،بينهن مجموعة من َح َم َلة الشهادات مضى

حاالت الطالق في البالد.
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والوقوف مع الش���عب في ترجمة إرادت���ه ،وقد دحضوا بذلك

بإنهاء االحتالل ،وعودة السيادة واالستقالل لدولة العراق ،وبناء

وس���ائل التشويه واحلرب النفسية املضادة ،ويضيف :لقد ملسنا
خالل الس���نوات املاضية صموداً وإصراراً على عدم االجنرار

النظام السياس���ي مبا يراعي قيم املجتمع وحقوق أبنائه ،وأظن

إلى االحتراب العراقي؛ على الرغم من اس���تهدافهم من القوات
احلكومية ومليش���يات الس���لطة .واعتقد جازماً أنهم سيكونون

في حتقيق الهدف الثاني سيكون أشد؛ ولذا فإن تعددية فصائل

ومتاس���ك
ج���زءاً من قدرة العراق القادمة ،املدافعة عن الوطن
ُ
الش���عب .ويش���ير (الدكتور مهند العزاوي) إلى أن االنسحاب
األمريك���ي ال يزال ضبابياً ٍ
آليات ونتائ َج؛ ال س���يما أن الواليات

املتحدة األمريكية تدعم نظاماً سياس���ياً فاش���ياً فاسداً ميتهن
اإلرهاب في العراق مبا ال يتس���ق مع إرادة وتطلعات الش���عب
الع���راق ،مؤك���داً أن ثقافة املقاومة ستش���كل عنصر قوة لبناء
العراق وعودت���ه إلى املكانة الطبيعية؛ خصوصاً أنهم قد حملوا
سام ونبيل للدفاع عن األراضي العراقية ،وأثبتوا
السالح لهدف ٍ

ذل���ك باألفعال واملواقف وال بد أن يكون لهم دور واضح في بناء
العراق تكرمياً لدورهم.
ومن قبله يرى (الش���يخ علي اجلب���وري) أن قوى املقاومة
لالحتالل سلكت طريق اجلهاد واملقاومة من أجل حترير العراق
من االحتالل والنفوذ األجنبي ومش���اريعه املشبوهه فض ً
ال عن
توفي���ر احلياة اآلمنة الكرمية للش���عب العراقي واحلفاظ على
وح���دة العراق أرضاً وش���عباً ،واحلفاظ عل���ى انتمائه العربي
واإلس�ل�امي وثرواته وأمنه ،وستواصل عملها حتى حتقيق هذه
األه���داف ،ولن تتوقف املقاومة حتى يخ���رج آخر جندي ميثل
ق���وة احتالل في العراق ،ومن واجبه���ا أيضاً حترير العراق من
االحتالل السياس���ي واالقتصادي والثقافي وهي صور مبطنة
لالحتالل؛ ف���إذا حتقق ذلك فاملقاومة هي ممثل وجزء هام من
الشعب العراقي وسيكون مستقبلها من مستقبل كل أبناء العراق
الذين عليهم واجب حمايته وخدمته وبنائه.
وبعيداً عن جدية قوات االحتالل األمريكي في االنس���حاب
أو عدمها ،يرى (الدكتور عبد الرحمن الرواش���دي) أن املقاومة
وتعدت العواطف،
قدمت منوذجاً رائعاً جتاوزت امليدان
َّ
العراقية َّ

إلى إعادة تشكيل عقيلة الشباب العربي واإلسالمي ضمن إطار
ثقافة النصر وثقافة املقاومة ،واستطاعت أن تش ِّكل القدوة لكل
الش���عوب في كفاحها املشروع ضد االستبداد والطغيان والغزو
الثقافي والعسكري واالقتصادي والسياسي.
وقد ح���ددت هذه املقاومة أهداف���اً محورية لعملها مت َّثلت

أنه���ا ُو ِّفقَت إلى حد َّما في حتقيق الهدف األول ،ولكن التحدي

املقاومة كانت إيجابية في املرحلة السابقة ولكنها ستكون معوقاً
في حتقيق الهدف الثاني؛ ولذا فأنا مستبشر مبستقبل املقاومة
إال أنه يس���تلزم منها االرتق���اء في بنائه���ا التنظيمي واألمني
وعملها السياسي ودورها الشعبي احمللي ،وقدرتِها على توظيف
اإلجنازات املرحلية وعوامل البيئة من استثمار الفرص وجتاوز
التحديات ،وهي بال شك كثيرة.

احملور الثالث:

العراق ومحيطه العربي:
ال ت ��زال العالق ��ة (العراقي ��ة  -العربي ��ة) مثار جدل
املهتم ��ة بالش ��أن العراق ��ي ،ومنها
واس ��ع ف ��ي األوس ��اط
َّ
مس ��ألة ع ��ودة الع ��راق إل ��ى املجتم ��ع العرب ��ي ف ��ي هذه
املرحل ��ة السياس ��ية؛ فه ��ل هي عام ��ل إيجابي أم س ��لبي
للعمل املقاوم وملستقبل العراق؟
يؤكد (الش���يخ عل���ي اجلبوري) أن العراق ج���زء ال يتجزء من
املجتمع العرب���ي؛ وإن حاول االحتالل واحلكومات الدائرة في فلكه
س���لخ العراق من هذا االنتماء عبر دستور فاسد وألسباب طائفية
وعرقية ،وسبق أن أشرنا في برنامجنا السياسي املعلن أننا نحافظ
على انتماء العراق العربي واإلس�ل�امي وندع���و املجتمعات العربية
واإلس�ل�امية ألن يكون لها دور إيجابي في هذا .وبقاء العراق ضمن
انتمائه العربي واإلس�ل�امي نافع لكل عمل صالح في العراق ومنه
عمله املق���اوم؛ ألن الوضع الطبيعي للبلد يجب أن يبقى ضمن أمته
وأهله ،وأن العودة املنضبطة ستساهم في استقراره وبنائه وازدهاره.
وال يقف (الدكتور عبد الرحمن الرواش���دي) عند إشكالية
عودة العراق إلى محيطه العربي التي تعود أس���بابها إلى طبيعة
من يحكم العراق اليوم سياسياً ،ولكنه يرى أن اإلشكالية تتمثل
ف���ي عودة العرب إلى العراق ،فالعرب كان لهم دور س���لبي من
احتالل العراق أساسه :إما التبعية وإما االنفعالية وعدم تقدير

مآالت األحداث ،ومن ثَ َّم النأي عن ممارسة دور إيجابي بذريعة
جتنُّب التدخل في ش���ؤون الع���راق الداخلية على الرغم من أن
الس���احة كانت مفتوحة أمام اجلميع وال سيما إيران ،ثم كانت
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احملور الرابع:

األجنبي ،ثم يحدد الرواش���دي آليات العودة العربية من

شكَّ لت ثورات الشعوب ضد األنظمة الظاملة ،عهد ًا جديد ًا
زمامه شباب األمة ،ولكن تباينت اآلراء حول إرهاصاتها؛
تولى َ
جراء ق ��وة املقاوم ��ة العراقية دور في
فه ��ل للم ��أزق األمريكي َّ
هذه النهضة الثورية؟

الش���عب العراقي املقاوم واملناهض لالحت�ل�ال والنفوذ
خالل :عم���ق الوصف ،ودقة تش���خيص الواقع العراقي
ال���ذي ينبغي التعامل معه من قِ َب���ل العرب؛ فالعراق بلد
محتل وفيه نفوذ إيراني يس���يطر على كثير من الداخلني

املقاومة وثورات الشعوب:

في العملية السياسية ،ووجود أزمة في القيادة وفي الثقة

لقد اتفق ضيوفنا في إجاباتهم على أن هذه الثورات تدل على

واالنفتاح السياس���ي عليه ال بد أن ال تكون بإقرار الواقع

اجلبوري) ر ُّد فعل طبيعي ضد الظلم واالس���تبداد والقهر وأثبتت
الش���عوب العربية أنها حية وفاعلة ولم تخضع وتس���تكني كما كان

املتبادلة والبرامج الناضجة؛ ولذا فان عودة العرب للعراق
احلال���ي؛ وإمنا يكون بالعودة إلى مبادئ ومقررات مؤمتر
الوفاق الوطني ال���ذي تبنَّته جامعة ال���دول العربية في
عام 2005م ،مع األخذ بنظر االعتبار املش���اركة الفاعلة
واملؤثرة للمقاومة العراقية فيها.
أما (الدكتور مهند العزاوي) فيرى أن النظام الرس���مي
العرب���ي في غيبوبة منذ غزو الع���راق ،وقد وقف إلى جانب
الغزو ضد العراق ،باستثناء دولة أو دولتني معروفة مبواقفها

حياة الش���عوب وعلى الوعي اجلماهيري؛ فهي عند (الش���يخ علي

يظن بعض الناس ،كما كش���فت هذه الثورات عن صوت الش���عوب

وشجاعتها وكرامتها ،وجدد (الشيخ اجلبوري) إميانه بأن للمقاومة

العراقية الدور األول في إذكاء هذه املش���اعر؛ ألنها هزمت أمريكا
ب���كل قوتها وجبروته���ا وأثبتت أنه ليس هن���اك أي قوة بعيدة عن

الهزمي���ة وأن أصحاب القضايا العادلة ه���م األقوى واألقدر على
النص���ر على الظلم مهما كان قوياً ومتجبراً ألنه في داخله ضعيف

التاريخية املبدئية ،وشهدنا طيلة هذه السنوات جفا ًء وتعتيماً

بس���بب ظلمه وعدم وجود قضية عادلة يحمله���ا وقد أكدنا مرا ًر
أن املقاومة نقلت الش���باب العربي املس���لم من العيش على هامش

أن بعض ال���دول العربية تقوم مبحاربة الش���رفاء الوطنيني

وعلى الرغ���م من مباركة (الدكتور مهند العزاوي) لهذه الثورات

وتش���ويها للمقاومة وإلرادة الش���عب العراق���ي ،بل وجدنا

األحداث إلى صناعة األحداث.

واملقاومني؟ وتل���ك مواقف تختزنها الذاك���رة العراقية بألم

التي تدل على وعي ورقي الش���عوب العربية التي ش���وهتها وسائل

وحسرة؛ ألن العراق  -كما يقول الدكتور العزاوي  :-كان على
الدوام معطا ًء للعرب دون مقابل ،ولكن الشعوب العربية كانت
وال تزال حية ترفد العراقيني باألمل ،وتس���اهم في تضميد
جراحهم ،ونش���هد موقفاً مثيراً للريب���ة من اجلامعة العربية
وهي تك ِّرم َقتَلَة الشعب العراقي وجزاريه ،وتُسهِ م في منحهم
الشرعية ،وهذا موقف مشني يُ ُع ُّد انعطافة خطيرة في مسار
النظام الرسمي العربي.
إن الش����عب العراقي كله يقاوم سياسياً وعسكرياً ومدنياً
وفكري����اً وإعالمياً ،ومن ثَ َّم فإن ثمرات هذه التضحيات بدأت

تنضج وسيقطفها الشعب العراقي محتف ً
ال مبسيرته الظافرة

اإلع�ل�ام الغربية ،إال أنه أرس���ل حتذيره لها من أن تُس��� َرق منها،
داعي���اً األنظمة العربية إلى مزيد من اإلص�ل�اح والتغيير ،لتحقيق
إرادة الشعوب ورفاهيتها ،مؤكداً على ضرورة احلفاظ على وحدتنا
اجلغرافية ،ومنع الطامع من تدمير أوطاننا ،وأن التغيير قد حصل،
وال بد من األخذ بنظر االعتب���ار منع ركوب املوجة من قِ َبل الغرب،

ومحاولة تسييس الثورات وإرادة الشعوب واستغاللها مرة أخرى وأن
مقاومة الشعوب هي التي تنتصر.

وفي السياق ذاته جاءت رؤية (الدكتور عبد الرحمن الرواشدي)

لتؤك���د أن األمة ابتليت في العقود األخي���رة بتكالب األعداء عليها

وس���قوط عدد من دولها حتت نير االحتالل ،ولكن األمة اثبتت أنها

حي���ة ولها إرادة عل���ى املواجهة ،فولدت فصائ���ل اجلهاد من رحم

التي وإن غاب عنها الدعم العربي ،فإن العراق س����يبقى جزءاً

األمة وقد حققت إجن���ازات ميدانية كبيرة ،حينذاك أصبح اجلهاد
املقاوم ميثل أم ً
ال للش���عوب العربية واإلس�ل�امية في رفض الهيمنة

احلر واملكانة الدولية.

املقاوم���ة العراقية وغيرها من حركات التحرر اإلس�ل�امية في مدة

ال يتجزأ من عامله العربي واإلسالمي وقلعة الوثوب إلى العالم
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التي تس���عى إلى تغييبها وتهميش���ها في البناء احلضاري ،ومت َّكنت

يسيرة أن تش ِّكل أساساً لثقافة املقاومة لتقاوم ثقافة الهزمية

وتوفير املعرفة التي تؤدي إل���ى إخراج اجلماهير العربية من
التسلية وحالة اإلحباط ،وإعادة القدرة للجماهير على التعامل
مع املشاريع العدوانية وسياسات اإلخضاع واإلذالل ،من غير

الش���عوب العربية إال أن (الدكتور الرواشدي) لم يُ ِ
خف قلقه
أيضاً من أن األم���ور قد تفلت من النخبة الواعية إلى النخبة

املنق���ادة التابعة ،التي تس��� ِّيرها أجندات تس���عى إلى إعادة
رس���م خريطة العالَـ َمني العربي واإلس�ل�امي مبا يتوافق مع

حتدت ثقافة اخلوف الذي زرعته وسائل
تهويل وال تهوين ،كما َّ
اإلعالم الغربية والعربية أيضاً بعدم جدوى مقاومة املش���اريع

على أس���س عرقية ودينية ومذهبية ضيقة وهزيلة؛ فالغرب

وأن الواقعية تقوم على االستس�ل�ام .ويبدو أن ش���باب األمة

لويس مهندس مش���روع تفتيت الدول العربية واإلس�ل�امية،

األمريكي���ة ،واخلروج ع���ن األنظمة االس���تبدادية احلاكمة،
استوعب هذه الدروس وترسخت في نفسه هذه الثقافة فخرج

في تونس ومصر وليبيا ليؤكد أن إرادة الشعوب الواعية أقوى
من األنظمة الظاملة الطاغية.

ولكن عل���ى الرغم من التفاؤل الكبي���ر مبا وصلت إليه

مخططاتها الرامية إلى جتزئة املجزأ وإنش���اء دويالت تقوم
يري���د أن يتجاوز حدود (س���ايكس  -بيكو) إلى حدود برنارد

وأدعو اجلميع إلى املس���ارعة في إجراء مصاحلة حقيقة بني

الش���عوب وقادتها ،تقوم على إجراءات إصالحية سياس���ية
واقتصادية واجتماعية جادة ،لنتج���اوز بذلك طوفان التغيير
السلبي الذي يفور من احملافل الغربية .نسأل الله العافية.

والتربية والتعليم العراقي يف خطر
لق ��د انح ��درت القي ��م التربوي ��ة والتعليمية ف ��ي العراق

الدراس ��ي 2008 - 2007م ،وتؤكد بعض التقارير أن  % 30فقط

خ�ل�ال س ��نوات االحتالل بش ��كل مهول ومخي ��ف ،وهو نتيجة

م ��ن تالميذ الع ��راق يذهبون إلى امل ��دارس .وأن أكثر من % 70

طبيعية لألسباب التالية:

م ��ن بن ��ات العراق أصبحن خ ��ارج نطاق التعلي ��م في املدارس

 - 1التصفي ��ات الواس ��عة للكفاي ��ات العلمي ��ة واألس ��رة

والكليات.

التعليمي ��ة :فهنال ��ك أكث ��ر م ��ن ( )5500قتي ��ل ومخط ��وف

 - 4شيوع ظاهرة العنف االجتماعي والسياسي وانتقا ُله

وس� �ــــجني ،ب�ي�ن عـال ��م ومفكـ ��ر وأس� �ـتاذ وأكـادميـ ��ي وباح ��ث

بش ��كل مباش ��ر وواس ��ع إل ��ى املؤسس ��ات التربوي ��ة والتعليم ��ة

وال س ��يما علم ��اء ال ��ذرة والفيزي ��اء والكيمي ��اء ،وإن  % 80من

وبصورة متبادلة بني الفريق التعليمي والطالب.

عمليات االغتيال اس ��تهدفت العاملني ف ��ي اجلامعات ،وأكثر

 - 5ع ��ودة األمي ��ة وتفشِّ ��يها م ��ن جديد :فقد بلغ ��ت أعداد

من نصف الضحايا يحمل لقب أس ��تاذ وأس ��تاذ مساعد ،و20

األميني في العراق  5ماليني عامي  2008و 2009م ،وباتت األمية

 %م ��ن العلم ��اء املغتال�ي�ن يحملون ش ��هادة الدكت ��وراه وثلثهم

تهدد الوضع التعليمي في العراق بعد أن متكَّ ن منذ عام 1980م

متخصص بالعلوم والطب.

من القضاء املبرم على األمية بشهادة املنظمات الدولية.

َ - 2فقْ دُ الطلبة لذويهم وحرمانهم من الرعاية األبوية:

 - 6تراج � ٌ�ع وانح ��دا ٌر كبي ��ر في املس ��توى العلمي واملهني

واإلحص ��اءات الس ��ابقة تؤك ��د ذل ��ك؛ فق ��د تراج ��ع املس ��توى

للمعلم�ي�ن واملدرس�ي�ن واألس ��اتذة؛ بس ��بب اعتم ��اد تزكي ��ة

العلم ��ي ألبن ��اء القتلى واملعتقلني بنس ��بة  ،% 82وأن  % 56من

األحزاب في التعيينات ،من دون مراعاة ملستوياتهم وال صحة

ذويهم فقدوا معي َلهم.

شهاداتهم.

 - 3غي ��اب الطلب ��ة ع ��ن الدراس ��ة بس ��بب االعتق ��ال أو

 - 7التناق ��ض الكبير بني ما ه ��و موجود في املناهج وما

العن ��ف الطائفي :فقد بلغ ع ��دد املعتقلني ( )23.500معتقل

يقدمه الفريق التعليمي والتدريس ��ي ،وه ��و ما أوقع الطالب

بينهم (ً )525
حدثا دون س ��ن الـ ( )18س ��نة ،وهناك ()32.425

فريس ��ة الصراع الطائفي والعرقي وال َعلماني؛ علم ًا بأن وزارة

طالب ًا عراقي ًا مس � َّ�ج ًال بشكل رس ��مي في املدارس خالل العام

التربي ��ة من ��ذ االحت�ل�ال وإلى الي ��وم تخضع ألح ��د األحزاب

الدراس ��ي 2009 - 2008م مقارنة بنحو ( )49.132خالل العام

الدينية املتنفذة في احلكم.
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[ المسلمون والعالم ]

عائد من بغداد
أ.د .نعمان السامرائي

غادرت بغداد إلى الري���اض في 1968/11/8م املوافق لعام 1388هـ،

واشتغلت بالتدريـس وبدأت املتاعب تتوالى؛ فبعد أيام قليلة من وصولي إلى
الرياض استلمت رسالة من األهل تقولُ :و ِضع اسمك في قائمة املمنوعني

درجة الدكت���وراه في الش���ريعة ،وكنت أمضي
كافة اإلجازات ف���ي القاهرة حتى حصلت على

الشهادة عام 1972م 1392 -هـ.
وكنت منت َدباً رس���مياً ،وف���ي عام 1971م

ألغ���ت جامعة بغ���داد انتـداب���ي وطلبت مني
العـودة فوراً ،ولو عـدت لكـان مصيـري  -والله

من السفر ،فإذا رجعت إلى بغداد فلن تغادرها .اخلبر لم يكن غير متوقع؛

أعلم  -كمصير املرحوم عبد اخلالق السامرائي
الذي أُعدِ م ظلماً وعدواناً ،أو كمصير الدكتور

أول وزارة جمهورية ،واصطدم البعثيون يومها باحلزب الشيوعي الستاليني،

بؤس واضطهاد حتى مات ،رحمه الله تعالى.

اصطدموا باجليش ،فوضعهم في طائ���رة وأبعدهم ،ليعودوا للمرة الثالثة

فرفضت
لتجديد جوازات س���فري وأوالدي،
ْ
الســفارة ذلك ،وكان املســؤول (قاسـم) الذي
ال يحمل شهادة املتوس���طة يعامل َّ
كل مراجع

يحلمون بالعودة ،وأحالم القطط كلها تدور حول (الفيران) والشكوى لله.

س���ألته :ملاذا ه���ذا القرار؟ ق���ال :أنت ٍ
معاد

ألن حزب البعث الذي قام عام 1950م وكان يجمع مجموعة من الش���باب

عددهم في حدود ( ،)300وصل للحكم عام 1958م وشارك أمينه العام في

عبد الله سلوم الذي عاش مضط َهداً وفي حالة

فنفخ عليه (فطار) ليعود عام 1963م ويشارك في احلكومة التي أسقطت
(د .عبد الكرمي قاس���م)؛ وألن الشباب ما زالوا (مراهقني سياسياً) ،فقد

وبقي���ت أمارس التدريس
رفضت العودة
ُ
ُ
ذهبت إلى السفارة العراقية
في الرياض ،حتى
ُ

واألخيرة بعد االنقالب على (عبد الرحمن عارف) وهم يتصارخون (عدنا

لنبقى) وكان (صدام) يعلن أن س���يحكم احلزب ( )3قرون لكن كان هناك
خط���أ مطبعي (بزيادة صف���ر)؛ فحكموا أكثر من ( )30عام���اً ،وما زالوا

أس���وأ معاملة مهم���ا كانت منزل���ة املراجع.

وصلت الرياض وكنت قد س���جلت في جامع���ة القاهرة للحصول على
ُ

للثورة واحلزب .قلت :س���ألتكم على الهاتف،
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فقلتم :احض���ر .فقطعت

ألف كيلو متر حتى وصلت؛

فلماذا هذه املعاملة؟ كرر أنت

ٍ
معاد للثورة واحلزب .وخشيت أن

يحتفظ باجلوازات فأصير وأوالدي في

أسوء حال.

وبقيت ما يقارب عش���ر سنوات هكذا

أنا وأوالدي ،ولوال لطف الله لبقي أوالدي مشردين
ودون دراسة وتعليم ،فقررت البقاء بعيداً عن بغداد

واألهل ،وق���د أصيب لي أخ بالس���رطان وجاء إلى
األردن ،واعتقدت أني متى التقيت به فسوف يعاني

من متاعب وحتقيقات كثي���رة ...رجع هذا املريض
لبغداد وهو ال يقدر على املشي فاستُدعي للتحقيق

ثالث م���رات في (تكريت) ،واجلرمي���ة الكبرى أنه

ذهب إلى األردن كي يلتقي بي ،ووالله ما رأيته حتى
مات.

قدمي
طني
حني سقطت بغداد كما يسقط جدا ُر ٍ
ٍ
عمان؛
ٍ
متآكل ،اش���تريت تذكرة س���فر وحجزت إلى َّ

كي أغادر إل���ى بغداد ،وقامت مصاعب ومش���اكل

جعلتني أعدل عن الس���فر حتى عام 2009م .ذهبت
إلى دمش���ق وأخذت الطائرة لبغداد ،وفي الطريق
كنت أضرب أخماساً بأسداس؛ تُرى ماذا ينتظرني؟
وكيف أتصرف؟

بعد س���اعة من طيران حطت الطائرة الساعة
( )9صباحاً في املطار ال���ذي لم أمتكن من معرفة

أين موقعه من بغـداد ،رحت أتطلع في الوجوه علَّني
لكن هذا كان مستحي ً
ال.
أتعرف على أحد َّ
جلست صامتاً انتظر (الشنطة) اليتيمة ،ومضت

( )3ساعات جلست خاللها حتى جاءت ،وقلت :هذه

واحدة ،وتذكرت أبا الطيب وهو يترمن:
مغاني ِّ
الشعب طيباً في املغاني

مبنزلة الربيع م��ن ال��زم��انِ

ألن العدل يف خطر
إن آث ��ار االحت�ل�ال وحكوماته في نس ��ف قيمة الع ��دل وتبنِّي الظلم
مهول ��ة؛ فإن نس ��بة  % 59من املعتقل�ي�ن دخلوا املعتق�ل�ات جراء خالفات
شخصية ودعاوى كيدية ،أو نتيجة استمرار االعتقاالت العشوائية التي
تنفِّ ذه ��ا ق ��وات االحتالل والقوات احلكومية يومي ًا .وإن نس ��بة التعذيب
في املعتقالت بلغت  ،% 100وهي كما يلي :جميع املعتقلني تعرضوا لنوع
واح ��د أو أن ��واع مختلفة م ��ن التعذيب ،ولم يق � َّ�دم أي منهم حملكمة وإن
كان قد جرى التحقيق مع بعض منهم ،وإن  % 87منهم ال يعرفون سبب
اعتقالهم ،وتراوحت مدد احتجازهم بني ثالثة أش ��هر وأربع سنوات ،وإن
 % 81منهم لم يحظوا بأية زيارة من أقاربهم أو ذويهم.
وخ�ل�ال عام 2009م نفَّ ذت الس ��لطات احلكومي ��ة حكم اإلعدام مبا
ال يق ��ل ع ��ن ( )120عراقي� � ًا ،بينما ينتظر ( )900آخرون املصير نفس ��ه،
ومن بينهم ( )17امرأة ،وأن كثير ًا من احملكومني باإلعدام ُأدينوا خالل
بناء عل ��ى اعترافات انتُ ِز َعت بالقوة أو ممارس ��ة
محاكم ��ات غي ��ر عادلة ً
التعذي ��ب ،وكان ��ت قد صدرت أحكام بإعدام نحو ( )285ش ��خص ًا خالل
عام 2008م ،كما صدرت أحكام مماثلة عام 2007م بحق ( )199شخص ًا،
في حني جرى إعدام ( )65شخص ًا عام 2006م.
وهنال ��ك أكث ��ر م ��ن ( )420مرك ��ز اعتقال س ��ري في الع ��راق فض ًال
تقدر بـ ( )37س ��جن ًا ،جتري فيه ��ا انتهاكات
ع ��ن الس ��جون املع َلن ��ة التي َّ
خطيرة حلقوق اإلنس ��ان ،من ِق َبل قوات االحتالل أو من ِق َبل السلطات
احلكومي ��ة ،وهناك ما يزيد عن ( )3500معتقل في أماكن س ��رية تابعة
املبرمج ،حتى أصبحوا
لوزارة الداخلية ،ميا َرس ضدهم التعذيب اليومي
َ
مس ��تعدين لالعت ��راف بأي ��ة جرمية خالص� � ًا من تعذي ��ب ال يطاق .وإن
آالف العراقي�ي�ن ما زالوا ُيقتادون الى أماكن غير معروفة ،اس ��تناد ًا إلى
قبض .وإن أغلب
الش ��بهات وبغي ��ة االبتزاز م ��ن دون تهم أو أوامر إلق ��اء ٍ
وتعرضوا
احملتجزي ��ن تعرضوا للتعليق من أرجلهم ُ
وح ِرموا من الهواء َّ
للركل والضرب بالسياط واأليدي ،والصعق بالكهرباء واالغتصاب ،في
إج ��راء منهجي متك ��رر على أيدي احملققني ،وق ��ال كثيرون منهم :إنهم
ُأجبروا على التوقيع على اعترافات كاذبة.

�ي فيها
ول��ك� َّ
�ن الفتى ال��ع��رب� َ
غريب الوجهِ واليدِ واللساني
ُ
شعرت بغربة مع أني كثير التجـوال والتـرحال؛
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سـافرت ما بني إنكلترا وهولنداً غرباً ،وماليزيا
ش���رقاً ،وبني تركي���ا ش���ماالً وجمهورية جنوب
إفريقي���ا جنوب���اً وما ب�ي�ن ذلك؛ لك���ن الغربة
والوحش���ة التي ش���عرت بها واخلوف كان في

بغداد أكبر وأعظم.

وجاء الف���رج فوجدتني أقف وجهاً لوجه مع

ابن بلدي النائب عبد الكرمي الس���امرائي ،حتى
كأنه جاء هدية من الس���ماء ،جلس���نا نتحدث

لكنه اعتذر بأنه ذاهب ملجلس النواب مباش���ر ًة،
وكلَّفني باستالم حقيبته اليتيمة ،وبعد أن قاربت الساعة ()12

ظهراً اس���تلمت احلقائب وجاء شخص مكلَّف باستقبالي ،وما
إن خرجنا من املطار حتى اس���توق َفنَا عسكري عراقي مدجج
بالس�ل�اح وأمر املرافق الس���ائق بأن أُخلِي الس���يارة؛ ألنها
غير مصرح لها بنقل أحد ،وبعد أخذ ور ٍّد اس���تدعى س���يارة

خرجت وجدت الش���وارع قد
لش���راء بعض احلاجيات ،فلما
ُ

امتألت باجلنود املدججني بالس�ل�اح ،فس���ألت السائق :ماذا
حصل؟ قال :التزم الصمت .حاولنا العودة لكن وجدنا الطرق
قد أُغلِقت ،وكلَّفَنا األم ُر أن ندور بالسيارة أكثر نصف الساعة
حتى عدنا ملكان الس���كن وبينه وبني (الس���وبر ماركت) ()50
متراً.

(تاكسي) ،وقال لي :اركب والسيارة الثانية خلفك .مشينا في

مما أثلج صدري أنني ذهبت للسوبر ماركت وكانت امرأة

من اس���تقبلني بدفعها دون نقاش ،وهذه األجرة يدفعها راكب

كمي���ة من النقود ،وهي تقول :لق���د دفعت لي أكثر من حقي.

بارتفاع يزيد عن
وجدت أن السير بني س���ورين من اإلسمنت
ٍ
مترين عن اليمني والش���مال ،وال يرى اإلنسان شيئاً عن ميينه

فقدمت ل���ه ورقة (أي :مئة
ل���ي قريب فقد بص َره زارني َّ

في الساعة ،وعلى كل إنس���ان كائناً من كان أن ال يقترب من

احلمد لله أنا غير محتاج .فلم يأخذها إال بعد إحلاح شديد.
وهذه امرأة أحد املش���ايخ ُقتِل زوجه���ا وخلَّف لها أوالداً

ح���دود كيلو متر قال :انزل وادفع أجرة ( )40ألف دينار ،وقام

تقف لتدفع النقود ،فلما انتهت وخرجت عادت مسرعة وبيدها

الباص من بغداد إلى دمشق ،وكانت أول مفاجأة أو فاجعة أني

ورمت النقود وانصرفت ،قلت للواقف على الصندوق :ما شاء
الله ،هذه أمانة رائعة! قال :احلمد لله ،هذا يحدث كثيراً.

أو شماله ،وفي الطريق إلى محل إقامتي في (اليرموك) رأيت
رت ً
ال من اجليش األمريكي يسير بسرعة ( )30 - 20كيلو متر

دوالر) وهي تس���اوي أكثر من مئة ألف دينار ،فرفضها وقال:

هذا اجليش وإال فسيطلق عليه النار ،وممنوع بصورة أشد أن

حاولت عن طريق بعض النس���اء أن أدفع لها (ورقات)
صغاراً،
ُ
فرفض���ت كلِّياً وهي تقول :أهل زوج���ي يتكفلون بنا ،ونحن ال
ْ

وجدت كل ش���يء قد تغ َّير فقد غبت ( )42س���نة
في بغداد
ُ

وعكس هذا ثم���ة رجل (بدون ذرة رجولة) له امراة غنية،

يتجاوز هذا اجليش؛ ف���إن فعل فمصيره القتل .واجلديد في
األمر أن األمريكني علَّموا القوات العراقية هذا النظام حرفياً.

نستحق الصدقة ،وفي البالد مستحقون كثر.

متصلة؛ لذا لم أس���تطع التحرك إال بسيارة ودليل ،كذلك لم أفهم

طلب منها أن تأخذ األوالد وتس���افر إلى دولة عربية مجاورة
حرصاً من���ه على أمنهم وحياتهم ،وأن تعمل له تفويضاً ليقوم

ش���ـيء؟ قلت :ال ش���يء ،احلركة كما هي والناس كعادتهم .لكنهم

ُسجن ...إنه
(تهمة) وأفهمها أنها متى عادت لبغداد فس���وف ت َ

أكثر قد ضربت وزارة اخلارجية ومتصرفية بغداد ،وقتلت األطفال

لكن وج���ود (صبات
عش���ت في بغ���داد ثمانية أش���هرَّ ،

ذات مساء ركبت سيار ًة وفي (سوبر ماركت) صغير دخلت

ض���رب احلي بالطائرات دون أن يصاب احلي املجاور ...كان

كيف يشعر الفرد العراقي مبا يحصل من خلل في األمن ،كنت في

منطقة (كرادة مرمي) في سيارة ومعي أكثر من شـاب قالوا :حصل

بتصريف األعم���ال؛ فباع العقارات َّ
وكل م���ا متلك ول ِّفق لها

أص ُّروا :لقد حدث شيء ،وحتركنا وبعد دقائق علمنا أن مفخخة أو

رجل نذل وبال رجولة!

الذين في الروضة القريبة ،ورمبا لم ين ُج منهم أحد.

الكونكريت) الت���ي تفصل األحياء عن بعضه���ا؛ حتى ليمكن
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شيئاً مخيفاً.

لق���د ألِف الن���اس املوت إلفاً غريب���اً ،بل صار

(حديث الس���اعة)؛ فاملفخخات أسبوعية ،والعبوات
َ
توضع حتت السيارات يومياً ،واألمراض السـرطانية
والضغـط وأمـ���راض القلب والتنفـس ال ينجو منها

بيت ،والتعليم في هبوط والدروس اخلصوصية في

مت ُّدد وانتش���ار .أما البطالة فش���يء يفوق التصور،
تصور.
والناس في ضيق ال يُ َ

ويوجد اليوم بحس���ب إحصائي���ات هيئة األمم

املتح���دة أربعة مالي�ي�ن يتيم وملي���ون أرملة ،وهذا
العدد يس���اوي س���دس الش���عب العراقي ،وهؤالء
األيتام إن لم يتوالهم أحد فبعد س���نوات س���يكون

في العراق جيش من املجرمني واللصوص والنشالة

والعاطل�ي�ن واملتخلفني واجله���ال واحلاقدين؛ لذا

أدعو إلى قي���ام جمعيات تتكفل بهم ،وهناك قصور

وعقارات (لص���دام) وأفراد النظام تس���اوي اليوم
تخصص حصراً لهذه الفئة املطحونة ،وال
(مليارات)
َّ
تكلِّف الدولة س���وى حصر هذه القصور والعقارات

وتسجيلها حلساب (األيتام واألرامل).

الزراعة بأنواعها ف���ي تدهور؛ لقلة املاء وغالء

أسعار الديزل ومشتقات النفط ،والعراق اليوم يعيش
على االستيراد مبا في ذلك ماء الشرب من الكويت

واألردن وسوريا والسعودية؛ فمن يصدق ذلك؟

واملش���كلة الكبرى في العراق أن���ه بات منطقة
جتاذب وساحة مصارعة ،وهناك َمثَل هندي يقول:

املرأة العراقية يف خطر
العنف ضد املرأة في تصاعد؛ حيث بلغ عدد احلاالت التي سجلتها
مراكز الش ��رطة عام 2009م في احملافظات الكردية الثالث فقط ()1079
حال ��ة ،مقارن ��ة مع ( )715حالة ع ��ام 2008م ،وإن ح ��االت االنتحار حرق ًا
ارتفعت من ( )119حالة عام 2008م إلى ( )245عام 2009م.
وإن ع ��دد املعتقالت العراقيات جتاوز ( 10آالف) معتقلة يتعرضن
غتصنب في الس ��جون
للضرب بش ��كل روتيني ويتعرضن للمضايقات ُ
وي َ
األمريكية والعراقية على حد س ��واء ،ومع ذلك فإن احلكومة العراقية
بتعم ��د معان ��اة وحاجات األطفال والنس ��اء وه ��ذا بحد ذاته
تتجاه ��ل ُّ
احتقار وإهانة حلقوق املرأة.
وهن ��اك عل ��ى األق ��ل ( )200ام ��رأة عراقي ��ة تُباع في «أس ��واق جتارة
اجلن ��س» كل س ��نة ،برغ ��م أن منظم ��ة مراقبة حقوق اإلنس ��ان (مقرها
ف ��ي الوالي ��ات املتح ��دة) حذرت م ��ن أنَّ األع ��داد قد تكون أعل ��ى ،إذا ما
ج ��رى إحصاء عمليات املتاجرة بالنس ��اء الالجئات إلى ٍّ
كل من س ��وريا
حتولن ال ��ى «ضحايا
ولبن ��ان .ب ��ل هناك آالف م ��ن النس ��اء العراقيات َّ
القه ��ر االجتماع ��ي والسياس ��ي» م ��ن خ�ل�ال بيعه ��ن س ��نوي ًا ف ��ي هذه
األس� �ـواق التـي تنش ��ط داخـل العــراق وخــارجـه لتهــريب نســاء وبنــات
ال يتجــ ��اوزن أحيان� � ًا عمر الـ ( )12س ��نة .وتش ��ير مصادر إل ��ى أنَّ العدد
يتزايد س ��نوي ًا بس ��بب تضاؤل اإلمكانات االقتصادية ،واحلالة األمنية
املريعة التي يعيشها املجتمع العراقي منذ سنوات ،وبالتحديد مرحلة
ما بعد الغزو األميركي سنة 2003م.

حني تترمل ام���رأة تريد أن تعيش (بش���رف) لكن

جيرانها ال يسمحون لها!
وأخيراً :ينتش���ر ماليني من العراقيني حتت كل
جنم وفي كل القارات .وهؤالء س���يضيعون ،وفيهم

أصحاب كفايات ال يستغني العراق عنهم ،وال في مقدوره أن

يعوض عنهم في القريب العاجل...

ِ
فصرت دار املوت
س���موك (دار الس�ل�ام)،
آ ِه يا بغداد!
َّ

واخلطف والقت���ل واالعتقال ،وال يعلم أحد اليوم عد َد الذين
ُقتِلوا أو ُش ِّردوا ،أو غيبتهم السجون واملعتقالت ،والذين جرب
فيهم اجليش األمريكي َّ
كل ألوان التنكيل واالحتجاز س���نوات

بدون حتقيق ،وال محاكمة!

ويبدو أن هذه (الدميقراطية) كانت (هدية أمريكا) للعراق

وأهل املنطقة .يقول الشاعر:

وم��ن يجعلِ ال��ض��رغ��ا َم ص��ي��داً لباز ِه
ت��ص� َّي��ده ال��ض��رغ��ا ُم ف��ي م��ا تص َّيدا

العدد 285

79

[ المسلمون والعالم ]

حزب اهلل في السنغال

عبد اهلل بابا جنع السنغايل
Dieng175@gmail.com

في يوم الثالثاء  22فبراير 2011م أعلنت الس ��نغال قطع عالقتها الدبلوماس ��ية مع جمهورية
إي ��ران بع ��د حتقُّ قها مع أجهزتها األمنية أن إيران أرس ��لت ثالث عش ��رة حاوية مملوءة باألس ��لحة
املدمرة إلى املتمردين في جنوب السنغال.
الفتاكة ِّ
والسؤال الذي يطرح نفسه :ملاذا أرسل
اإليرانيون هذه األس ��لحة الكثيرة إلى
املتمردين؟ وما هي األسباب والدوافع
التي دفعتهم إلى ذلك؟

أس���مع من الصحفيني واحملللني والسياس���يني منذ أن ُكشفَت

شحنة األس���لحة من قِ َبل السلطات النيجيرية أنهم يحاولون معرفة

حقيق���ة دوافع إي���ران إلى فعلهم اخلبيث .فنس���مع تارة من يقول:
أن غامبيا هي التي اش���ترت األس���لحة ،وتارة من يقول :املتمردون

ه���م الذين اتفقوا مع إيران خفية لتدعمهم باألس���لحة ،وتارة تقول
احلكوم���ة :نح���ن على يقني أن األس���لحة من إي���ران متوجهة إلى

املتمردين .وال نعرف ما الس���بب الذي دفع إيران إلى ذلك إلى اآلن
رغم طلبنا توضيح احلقيقة منهم.

ولكن احلقيقة املخفية ،والسبب الذي ال أشك فيه قيد أمنلة هو

غير ما ذُكِ ر ،وسأخبرك عنه بتفصيل وال ينبئك مثل خبير:

لقد وضعت إيران خطة لتش���ييع إفريقيا خالل خمس�ي�ن سنة

وهي التي تسمى (اخلطة اخلمس���ينية اخلمينية) ،فلما خلت منها
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م���دة طويلة ولم تتحقق هذه اخلطة مع ما أنفقوا في إفريقيا

في األرض وال يصلحون .ففي ي���وم اخلميس 2008/7/24م

وال ب���د من زعزعة أمن املنطقة حتى يش���تغل أهلها باحلرب

وس���ائل اإلعالم في (املجلس األعلى للش���ؤون اإلس�ل�امية)

من ماليني الدوالرات قالوا( :ال بد من استعمال العنف والقوة،
األهلية؛ كي نتمكن من مترير عقيدتنا الش���يعية اجلعفرية في
القارة).

أعلن الرئيس يحيى جامي براءته من إيران أمام املأل بحضرة
بس���يريكوندا .بل ص َّرح ف���ي ذاك اللقاء بلس���ان ولفي مبني
(والش���ريط محفوظ عندي) أنه ذهب إلى طهران وقبل صالة

فوضعوا خطة إليجاد معس���كرات بجنود أفارقة ش���يعيني

اجلمعة ج���اء البروتوكل اإليراني ليذهب به إلى املصلى فأبى

في لبنان مع (حزب الل���ه) .فاختاروا دولتني في إفريقيا (وهما

الوضوء ،وصلى في الفندق ولم يبالِ بغضبهم .ف َم ْن عنده هذه

مرتزقة باسم (حزب الله) مزودين باألسلحة على غرار ما فعلوا

نيجريا والسنغال) ملوقعيهما اإلستراتيجيني في املنطقة ،فنجحت

محاولته���م في نيجريا لعدم اس���تقرار أمنه���ا ،ولوجود حروب
أهلي���ة و َق َبلية ودينية منذ مدة؛ حيث وجدت الش���يعة في زاريا

وقال له :أنا ال أصلي وراءكم؛ ألنكم ال تغس���لون أرجلكم عند

املواقف جتاه إيران والشيعة ال يورط نفسه في التعاون معهم

لتدمير السنغال.

في والية كادونا حركة ش���يعية مدججة باألسلحة باسم (احلركة

اإلسالمية)  -واإلسالم منهم بريء؛ ألنه ليس دين العنف ،وخلق

الفنت بني املسلمني  -يرأسها إبراهيم زكزكي الشيعي النيجيري،
وهي حركة (سياس���ية ،اجتماعية ،جعفري���ة) ،وهي أكبر تنظيم
يضم الش���يعة اإلمامية في نيجيريا .لهم احتفال سنوي يحضره

جميع الش���يعة ،واخلطر أنهم ال يبالون بقـوانني البلد ،ويفعلـون
ما يشاءون ،ويفسدون وال يصلحون.

ومن هنا قال���وا (أي اإليرانيون) :لق���د آن األوان بإعادة
احملاول���ة نفس���ها مع الس���نغال ،فلم يروا مكاناً أنس���ب من

اجلنوب؛ لعدم اس���تقرار األمن فيه ،ولعدم سيطرة احلكومة
السنغالية عليه كلياً ،فتفاهموا مع املتمردين أن يأتوا بحاويات

كثيرة من جميع أنواع األس���لحة املدمرة شريطة أن يخصصوا
للمتمردين ثلثها ،وتبقى البقية حتت تصرف حزب الله الشيعي

الذي يؤس���س في املنطقة .فوافقت حركة التمرد بكل ارتياح
دون أدنى تردد حلاجتهم املاسة لها.

وفي ذلك اللقاء ط���رد يحيى جامي مدير املجلس األعلى
ومعاونيه آنذاك لتعاطفهم مع اإليرانيني ،وحل محلَّهم مشايخ

وعلم���اء فضالء أعرفهم ع���ن كثب ويعرفونن���ي جيداً .ففي

الي���وم الذي أعلن���ت فيه حكومة الس���نغال قطع عالقتها مع
إي���ران كنت في غامبيا في املجلس األعلى ألقي لهم محاضرة

ه���ذه هي احلقيقة املخفية ،والس���بب ال���ذي دفع هؤالء

حول معتقدات الشيعة ومخططاتهم اخلبيثة ،وعداوتهم جتاه

واالستقرار ،فيصبح الشعب في حرب دامية ،أهلية ال تنتهي،

والذي أرى ضرورته :التحقيق مع بعض السنغاليني الشيعة

اإليرانيني إلرس���ال هذه األسلحة ،وليحرموا شعبنا من األمن

فينشروا عقيدتهم الفاسدة.

وليس األمر كما يظن بعض الناس أن دولة غامبيا متورطة

في القضية؛ فهذه الدولة الش���قيقة لي���س لها أي تدخل في

ذلك ،وهي بريئ���ة براءة الذئب من دم اب���ن يعقوب؛ إذ كيف
تتورط في ذلك وقد توتَّرت عالقتها مع إيران منذ زمن بعيد؛
وذلك ملا عرف الرئيس الغامبي خبثَهم وفتنتَهم وأنهم يفسدون

املسلمني ومحبي الصحابة.

الذين يعملون في الس���فارة اإليراني���ة ،والذين لهم عالقات
مش���بوهة معهم؛ ألنه ال ميكن أبداً أن تت���م هذه املفاوضات
الس���رية بني إيران واملتمردين دون وجود عناصر سنغالية ولو

ب َد ْور الترجمة والوساطة.
وإن���ي ال أتهم أحداً بعينه ،ولكن لي حق احلرية واملواطنة

أن أطل���ب من رجال األم���ن التحقق مع صاحب (مؤسس���ة
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املزدهر الدولية) ،الذي له عالقة مشبوهة مع اإليرانيني ،وله
متويالت مشبوهة املصدر أيضاً .وكذلك أيضا ينبغي التحقق
مع املقربني للسفير اإليراني.

ق���ال نعمة الل���ه اجلزائري الذي كان يعي���ش في الدولة

اإليرانية الصفوية في رواية أسندها إلى الصدوق :إن داود بن

فرقد (س���أل أبا عبد الله  -عليه السالم  :-ما تقول في قتل

وف���ي ختام هذا املقال ال بد من ذكر الدروس والعبر التي

الناصب؟ قال :ح�ل�ال الدم ،لكني أتقي عليك ،فإن قدرت أن
تقلب عليه حائطاً ،أو تغرقه في ماء؛ لكي ال يش���هد به عليك

ويس���اند الرئيس عل���ى موقفه النبيل ،الذي يتمنى الش���عب
الس���نغالي املس���الم أن يصمد عليه ،حفاظاً على أمن الناس

وقال آية الله اخلميني صاحب الدولة اإليرانية احلديثة:

( ...فال شبهة في عدم احترامهم أي املسلمني ،بل من ضروري

واملصائب.

األبواب املتفرقة ال يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة فيهم)

تُستفَاد من تص ُّرف هؤالء اإليرانيني ،ومن ذلك ما يلي:
 - 1أن السنغال حكومة وش���عباً يستنكر فعل اإليرانيني،

واس���تقرارهم .وأن ال يتع���اون مع أي دولة تس��� ِّبب لنا الفنت
 - 2أن دول���ة إيران منذ ثورتها عام 1979م تس���عى بكل

الس���بل اجلائزة وغير اجلائزة إلدخال الن���اس إلى عقيدتهم
الشيعية ،مهما كلَّفتهم من أموال وقتل وزعزعة لألمن.

 - 3أن احلكومة السنغالية ينبغي أن تأخذ موقفاً صارماً

من املراكز التي كان تديرها السفارة اإليرانية بدكار :كالقسم

الفارس���ي بجامع���ة دكار ،وجامعة املصطف���ى العاملية بجنب

السفارة السودانية وغيرهما مما ال تقل خطورة عن سفارتهم،
فحذارِ حذارِ من التساهل فيها.

فافعل .فقلت :ما ترى في ماله؟ قال :خذ ما قدرت)(((.

املذهب كما قال احملققون ،بل الناظر في األخبار الكثيرة في
(((

وقال���وا :الصوفيون خلفاء الش���ياطني في األرض ،وأنهم

يعبدون األصنام واألوثان ،وأنهم يخلدون في النار.

قال أحمد األردبيل���ي( :ال تلتفتوا إلى الصوفيني؛ فإنهم

خلفاء الش���ياطني ،ومخربوا قواعد الدي���ن؛ ينزحون إلراحة
األجس���ام ،ويتهجدون لتصييد األن���ام؛ فمن أعان أحداً منهم
فكأمنا ذهب إلى زيارة الش���يطان وعبادة األوثان ،ومن أعان
(((
أحداً منهم فكأمنا أعان يزيد ومعاوية وأبا سفيان)
وقالوا( :ال تقوم الس���اعة على أمتي حتى يخرج قوم من

 - 4أن الدول���ة اإليرانية اخلميني���ة احلديثة هي امتداد

أمتي اس���مهم صوفية ليس���وا مني وإنهم يهود أمتي ،يحلقون

وم���ن أعاد التاريخ إلى الوراء قلي ً
ال ال يس���تغرب من فِ ْعل

طري���ق األبرار ،بل هم أضل من الكف���ار ،وهم أهل النار ،لهم

للدولة الصفوية اإليرانية القدمية.

هؤالء الش���يعة اإليراني�ي�ن .فمن أقواله���م املدونة في كتبهم

املطبوعة الدالة على حقدهم وبغضهم للمسلمني غير الشيعة
ما يلي:

قالوا باستباحة أموال ودماء املسلمني غير الشيعة ،ولعن

أمواته���م عند صالة اجلنازة .ف���إذا كان الناس يدعون للميت

باملغفرة ،فإن الشيعة يدعون له بالهالك والعذاب.
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للذكور رؤوس���هم ،ويرفعون أصواتهم للذكر ،يظنون أنهم على
ش���هقة كش���هقة احلمار ،وقولهم قول األبرار ،وعملهم عمل
الفجار) .
(((

((( األنوار النعمانية.308/2 :
((( املكاسب احملرمة.251/1:
((( حديقة الشيعة :ص .564
((( انظر الكافي للكليني ،269/3 :والفصول املهمة لعبد احلسني املوسوي،62\2 :
ووسائل الشيعة للحر العاملي.31/4:
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[ مرصد األحداث ]

مرصد األخبار
ج������ل�����ال س������ع������د ال�����ش�����اي�����ب

جلسة بالكونغرس
لمناقشة «الخطر
اإلسالمي»
انش���غـلت أوس���اط الكونغ���رس
األمريكي بالتحضير جللس���ة دعا إليها
النائــب اجلمهوري عن والية نيويورك،
بيتــر كينغ ،الــذي طلــب عقـد جلســـة
لـمنــاقش���ة ما يعتبره «خطراً إسالمياً»
على الواليات املتحدة.
وكان كينغ ق���د قال :إن هناك «أمراً
ما» داخل املجتمع اإلس�ل�امي يش���كل
خطراً على األمن األمريكي .وأضاف أن
التحقيق يرمي إلى التع ُّرف على «مصدر

galal_elshayp@hotmail.com

«ال نستسلم ...ننتصر أو نموت» شعار ثوار ليبيا
أصدر احملتجون في مدينة بنغازي ،أول صحيفة أطلقوا عليها اسم (ليبيا)،
حملت شعار (نحن ال نستسلم ...ننتصر أو منوت) الذي أطلقه شيخ املجاهدين
الليبيني عمر املختار ،باإلضافة إلى علم االس���تقالل عام 1952م .وذكر املوقع
اإللكترون���ي لصحيفة (أويا) أن من أبرز املوضوعات املنش���ورة على الصفحة
األولى( :الثورة مس���تمرة ...باحلياة وأهالي بنينا وحسن الضيافة) ،إلى جانب
تعلي���ق بعنوان (املذعور والكلمة األخي���رة)؛ وذلك رداً على كلمة للعقيد الليبي
معمر القذافي قبلها.
كما نش���رت صحيفة (ليبيا) في صفحاتها الداخلية أخباراً عن احلمالت
التطوعية للش���باب احلر ،مثل :تنظيم حركة الس���ير ،وجمع األسلحة ،وتوزيع
األكل والشرب في ميدان محكمة شمال بنغازي .
ونشرت الصحيفة وجموعة صور على صفحتها األخيرة تظهر فيها بنغازي
منذ بدء األحداث.
[وكالة أنباء شام برس 2011/2/23م]

هذا التهديد».
وش���رح قائ ً
ال« :نح���ن نتحدث عن
تنظيم القاعدة ،وهن���اك حاالت يظهر
فيه���ا التطرف بش���كل ف���ردي داخل
املجتمع اإلس�ل�امي ،صحيح أنها ضمن
أقلية محدودة ،ولكنها موجودة واخلطر
يأتي منها».
ولدى س���ؤاله عن التحذيرات التي
أطلقتْها قيادات إس�ل�امية رافضة لهذه
اجللس���ة ق���ال كين���غ :إن األفضل هو
مراقبة أح���داث اجللس���ة قبل احلكم
عليها ،وأضاف أن املناقش���ات ستتناول
مواضي���ع لم يج���رِ التط���رق إليها في
السابق.
[موقعي املسلم ،وسي إن إن بالعربي 2011/3/7م]
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تعليق الحوار بين جنوب السودان وشماله
قال األمني العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باغان أموم :إن احلركة
الش���عبية تعتزم قطع إمدادات النفط عن الش���مال رداً على مؤامرة إسقاط
حكومة اجلنوب.
وكان ق���د أعلن قادة جنوب الس���ودان تعليق احلوار مع حكومة اخلرطوم؛
بعد اتهامها بأنها تس���عى إلى إسقاط حكومة جنوب السودان قبل االستقالل
املقرر في يوليو القادم.
وأكد أموم على أن لديهم «تفاصيل عن مؤامرة لقلب نظام جنوب السودان
يش���رف عليها الرئيس عمر البشير» ،مضيفاً« :هذا املشروع الذي يهدف إلى
خلق اضطراب في اجلنوب تنفذه أجهزة املخابرات مع مستش���اري الرئيس»،
موضحاً أن احلوار مع اخلرطوم ُعلِّق لهذا السبب.
وقال« :إن احلركة الشعبية تعرف أسماء األشخاص الضالعني في املؤامرة،
وإنها طلب���ت من األمم املتحدة التحقيق في «اجلرائم ضد اإلنس���انية» التي
ارتكبه���ا في األيام األخيرة متمردون في واليتي جونقلي وأعالي النيل .وتتهم
احلركة الشعبية حكومة اخلرطوم بدعم هؤالء املتمردين».
[موقع بي بي سي العربي 2011/3/12م]

مرصد األخبار

سياسة حرق الملفات األمنية
تضاربت األنباء ف���ي األيام املاضية حول
حرق ملفات تدين عناصر من األمن السياسي
في مدينة القصرين غرب تونس؛ وذلك غداة
إعالن احلكومة عن حل هذا اجلهاز املسؤول
عن مالحق���ة وتعذيب املعارض�ي�ن في عهد
الرئيس املخلوع زين العابدين بن علي.
وقد أكد حقوقيون في تونس مشاهدتهم
لوثائق محروقة تتعلق مبالحقات اس���تهدفت
ناش���طني معارضني لنظام بن علي السابق،
وجاء ذلك في محاولة للتخلص من أرش���يف

جيش واحد لخدمة لبنان ال لخدمة إيران
حتت عنوان «ال لوصاية الس�ل�اح»؛ نظمت قوى الـ  14من آذار في لبنان
جتمعاً جماهيرياً حاشداً في ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت ،طالب
فيه احلريري بدولة جيش���ها واحد ،داعياً لضرورة اإلحساس باخلطر الذي
يتهدد لبنان جراء السالح اخلارج عن الشرعيةَ ،و ْف َق وصفه.
َّ
وقد ش���ددت الكلمات التي أُلق َيت في التجمع على أنها ال تريد سالحاً
إال سالح اجليش اللبناني ،وترفض إقامة «دويلة داخل الدولة اللبنانية» َو ْف َق
وصفهم أيضاً.
وطالب احلريري بدولة فيها جيش واحد يقف في وجه العدو اإلسرائيلي،
ولي���س دولة فيها جيش خار ٌج عن اجليش والقان���ون ،مضيفاً :أنه من غير
املقبول أن يبقى السالح مرفوعاً في وجه إرادة الشعب.
وقد حمل رئي���س الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانبة س���مير جعجع على
س�ل�اح حزب الله بشدة ،معتبراً أنه ال ميكن أن يوصف بأنه سالح املقاومة؛
وإمنا هو في خدمة دويلة داخل الدولة خادمة إليران.

م���ا يُع��� َرف بالبوليس السياس���ي في مدينة

[وكالة األنباء اللبنانية «وال» 2011/3/14م]

أعدتها جلنة
القصرين عقب نش���ر الئح���ة َّ
حقوقية تضم أسماء  133ضابطاً من ضباط
األم���ن املتهمني باقتراف انته���اكات خطيرة
حلقوق اإلنسان.
وفي الشأن نفسه أصدرت النيابة العامة
املصرية قراراً بحب���س  10ضباط على ذمة
التحقيق���ات ،في واقعة ح���رق ملفات مقار
مباحث أمن الدولة ،واس���تمرار التحقيق مع
اللواء حس���ن عبد الرحمن ،رئيس جهاز أمن
الدولة السابق ،في القضية نفسها.
وكان «رئيس جهاز أمن الدولة الس���ابق»
قد اعترف ف���ي التحقيقات بأنه أمر قيادات
اجله���از بح���رق امللفات خوفاً من اس���تيالء
املتظاهري���ن عليها؛ حماي���ة للبالد على حد
قوله وظنه.
[مواقع تونسية ومصرية]

عالمة تعجب

تهم بالقتل لوزيري الداخلية التونسي
والمصري

يوجه القضاء التونس���ي رس���مياً تهمة «القتل
م���ن عجائب األقدار أن ِّ
العمد» لوزير الداخلية التونسي السابق (رفيق بلحاج قاسم) املعتقل حالياً،
وه���ي تهمة تصل عقوبتها إلى اإلعدام في القانون التونس���ي؛ وذلك على
خلفية أحداث العنف التي استهدفت احملتجني على نظام الرئيس التونسي
املخلوع زين العابدين بن علي خالل شهري ديسمبر ويناير املاضيينْ .
كم���ا وجه القضاء املصري رس���مياً لوزير الداخلية الس���ابق (حبيب
العادلي) اتهامات بـ «القتل العم���د» للمتظاهرين؛ وذلك باتهامات تتعلق
بوقائ���ع يوم  28يناير املاضي املعروف بـجمعة الغضب في القاهرة ومدن
رئيس���ية أخرى .وتشمل هذه االتهامات َقتْ َل املتظاهرين عمداً باالشتراك
مع آخرين ،والشرو َع في القتل ،وإحلا َق أضرار باملمتلكات العامة واخلاصة
واإلضرار باملركز االقتصادي للبالد ،وإحداث فراغ أمني وإشاعة الفوضى
وتكدير األمن والسلم العا َّمني وترويع املواطنني.

[جريدتي اجلزيرة واحلياة]
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عالمة تعجب

عباس :لن أسمح بانتفاضة ثالثة
في خطوة الفتة للنظر من حيث التوقيت أجرت اإلذاعة اإلس���رائيلية الرس���مية باللغة العبرية (ريشيت بيت) لقا ًء مع محمود
ع َّّباس (رئيس الس���لطة الفلس���طينية)؛ حيث شدد على أنه لن يسمح بانتفاضة ثالثة حتى ولو بالقوة ،قائ ً
ال« :أنا ال أسمح ما دمت
موجوداً على الكرسي ،وسأمنع االنتفاضة بقرار؛ يعني أي واحد بيس ِّوي لعب هيك سأمنعه بقرار وبقوة» .كما أنه لن يوقف التنسيق
األمني مع األجهزة األمنية في الدولة العبرية ،على حد قوله.
وشدد عباس في سياق حديثه على أنَّ يده ممدودة للسالم ،وإذا َّ
مت اختراق اجلمود الذي يحيط مبا يُسمى بالعمل َّية السلم َّية،
فإ َّنه سيستغل هذه الفرصة ،حتى في الوقت الذي تنشغل فيه الدول العرب َّية باألمور التي جتري داخلها.

[منتديات اجلزيرة توك نق ً
ال عن القدس العربي 2011/3/15م]

(س) و (ج)

س :هل المواطنة ال بد أن تكون علمانية؟ وهل ُّ
تحق ُقها يستلزم التخلي عن
المرجعية اإلسالمية في القانون والتشريع؟

ج :املواطنة :هي عالقة تفاعل بني اإلنسان املواطن وبني الوطن الذي ينتمي إليه ويعيش فيه ،ويترتب عليها كثير من احلقوق
والواجبات؛ فال بد لقيام املواطنة أن يكون انتماء املواطن ووالؤه كاملني للوطن ،يحترم هويته ويؤمن بها وينتمي إليها ويدافع عنها
بكل ما في عناصر هذه الهوية من ثوابت اللغة والتاريخ والقيم واآلداب العامة ،واألرض التي متثل وعاء الهوية واملواطنني .ووالء
املواطن لوطنه يستلزم البراء من أعداء هذا الوطن طاملا استمر هذا العداء.
وكم���ا أن للوطن هذه احلقوق التي هي واجبات وفرائض على املواطن ،فإن لهذا املواطن على وطنه ومجتمعه وش���عبه وأمته
حقوقاً كذلك؛ من أهمها املساواة في تكافؤ الفرص ،وانتفاء التمييز في احلقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية بسبب اللون
أو الطبقة أو االعتقاد ،مع حتقيق التكافل االجتماعي الذي يجعل األمة س ّداً واحداً والشعب كياناً مترابطاً ،إذا اشتكى منه عضو
تداعى له سائر أعضاء اجلسد الواحد بالتكافل والتضامن والتساند واإلنقاذ.
وإذا كان التطور احلضاري الغربي لم يعرف املواطنة وحقوقها إال بعد الثورة الفرنس���ية (أواخر القرن الثامن عشر امليالدي)
بسبب التمييز على أساس الدين بني الكاثوليك والبروتستانت ،وعلى أساس العرق بسبب احلروب القومية ،وعلى أساس اجلنس
بسبب التمييز ضد النساء ،وعلى أساس اللون في التمييز ضد امللونني .فإن املواطنة الكاملة (واملساواة في احلقوق والواجبات)
قد اقترنت بظهور اإلس�ل�ام ،وتأس���يس الدولة اإلس�ل�امية األولى في املدينة املنورة سنة  1هـ وسنة 622م على عهد رسول الله
 #وحتت قيادته.
ولقد وضعت الدولة اإلس�ل�امية فلسفة املواطنة في املمارسة والتطبيق ،وفنَّدتها في املواثيق والعهود الدستورية منذ اللحظة
األولى لقيام هذه الدولة في السنة األولى للهجرة.
فأول دس���تور لهذه الدولة أ ُ ِّس���س على التعددية الدينية ،وعلى املس���اواة في احلقوق والواجبات بني املواطنني املتعددين في
فنص هذا الدس���تور (صحيفة دولة املدينة) على أن (اليهود أمة مع املؤمنني لليهود دينهم
الدين واملتحدين في األمة واملواطنةَّ ،
وللمسلمني دينهم ،وأن لهم النصر واألسوة مع البر من أهل هذه الصحيفة .ينفقون مع املواطنني ما داموا محاربني .على اليهود
نفقتهم وعلى املس���لمني نفقتهم ،وأن بينهم النصر على من حارب أهل ه���ذه الصحيفة .وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون
اإلثم ...وأنه ما كان بني أهل هذه الصحيفة من اش���تجار ويخاف فس���اده فمرجعه إلى الله وإلى رسول الله) ...وهكذا تأسست
املواطنة في ظل املرجعية اإلسالمية منذ اللحظة األولى لقيام دولة اإلسالم.
[بتصرف من مقال مفهوم املواطنة في التشريع اإلسالمي ،للدكتور محمد عمارة ،جريدة الغد األردنية]
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مرصد األرقام
قدرت شركة «إيكيكات»  Eqecatلالستشارات األمريكية
َّ
قيمة خس���ائر هزة الياب���ان املدمرة ،التي بلغ���ت قوتها 8.9
درج���ات مبقياس ريختر ،ب���ـ  100ملي���ار دوالر على األقل،
منها  20ملياراً خس���ائر ناجتة عن حجم األضرار التي حلقت
بالعقارات الس���كنية ،و 40ملي���ار دوالر عن الدمار الذي حلق
بالبنية التحتية :كخطوط الس���كة حديد والش���وارع واملوانئ
البحرية.
ويقول «هيروميشي شيركاوا» احمللل ببنك كريديت سويس
ومحللون آخرون مبؤسسة باركليز كابيتال املالية :إن األضرار
ال���ذي خلفها الزلزال قد تصل إلى  15تريليون ين ( 183مليار
دوالر)؛ أي م���ا يعادل  ٪ 3من الناجت احملل���ي اإلجمالي .كما
يش���ير إلى أن اخلسائر املباشرة الناجتة عن تدمير املباني قد
تص���ل إلى  6تريليونات ين ( 73مليار دوالر) ،يضاف إلى ذلك
اخلس���ائر الناجتة عن توقف اإلنتاج ،كما َّ
حذر خبراء من أن
االقتصاد الياباني قد ينكمش لربعني متتاليني من العام.
[موقع الـ  cnnواأليام اجلزائرية 2011/3/14م]
كشف استطالع رأي عام سنوي أجرته شبكة «بي بي سي»
اإلعالمي���ة البريطانية عن تدهور ش���عبية الكيان الصهيوني
عاملياً؛ حيث باتت مصنفة ضمن املراتب األخيرة.
وشمل االس���تطالع  27دولة مختلفة ،وشارك فيه  28ألف
شخص مت اس���تطالع آرائهم جتاه الدول املختلفة؛ حيث عبر
 % 21فقط من مجموع املس���تطلَعة آراؤهم عن دعمهم للكيان
الصهيوني مقابل  % 49ال يؤيدونه.
وبرز من بني الدول التي يحظى الكيان بتأييد ش���عبي فيها،
الواليات املتحدة؛ حيث ع َّبر  % 43عن دعمهم للكيان مقابل 41
 %ال يؤيدونه ،وفي روس���يا ع َّبر  % 34عن دعمهم مقابل ،% 27
وبعدها غانا  % 32مقابل  ،% 27والهند  %21مقابل .%18
[تليفزيون 2011/3/7 bbcم]
كشفت معطيات رسمية نش���رها مكتب اإلحصاء املركزي
الصهيوني ،أن���ه منذ إعالن انتهاء فت���رة «جتميد» البناء في
املغتصبات قبل نحو خمس���ة أش���هر ،ارتفعت وتي���رة البناء
االس���تيطاني في الضفة الغربية بأربعة أضعاف باملقارنة مع
فترة «التجميد».
وب َّينَت املعطي���ات أنه يجري بناء  114وحدة اس���تيطانية
جديدة مبعدل ش���هري ،وأن املغتصبني اس���تكملوا بناء 1175
وحدة إضافية بدأ البناء فيها قبل مدة «التجميد» ،مشيرة إلى
أنه في األش���هر الثالثة األخيرة من عام 2010م ،وبعد انتهاء
فترة التجميد ،بدأ ببناء  427وحدة اس���تيطانية جديدة مقابل

 114وحدة سكنية في التسعة أشهر األولى من العام نفسه.
وأكدت مصادر في مكتب اإلحص���اء املركزي أن معطيات
البناء ه���ذه جزئية ،وال تكش���ف العدد احلقيق���ي للوحدات
االس���تيطانية التي مت بناؤها ،وتلك التي في طور البناء لعدة
أس���باب ،منها :أن مكتب اإلحصاء لم يعتمد أخبار السلطات
احمللية وإمنا على تصاريح البناء ،وأن املعطيات لم تعتمد على
البناء غير القانوني في املغتصب���ات ووضع الكرافانات فيها،
وأن السلطات احمللية لم تتحدث في هذا األمر بشكل واضح،
بحسب املصادر.
[املركز الفلسطيني لإلعالم 2011/3/6م]
أعلنت بريطانيا إلغاء  11ألف وظيفة في ُق َّواتها املس���لحة
بإطار اقتطاعات في امليزانية بهدف تقليص العجز العام غير
املسبوق في البالد.
ويؤ ِّكد هذا اإلعالن م���ا كان ذكره في أكتوبر املاضي وزير
املالية جورج أوس���بورن حول اقتطاع���ات في امليزانية في كل
القطاعات ،وطلب خصوصاً من وزارة الدفاع توفير .% 8
و َو ْف َق ما نش���رته صحيفة التليغراف ،فإنَّ احلكومة أبلغت
اجليش أنَّ الكتيبة املش���ارِ كة في احتالل أفغانستان لن تتأثر
بتقليص العدد ،وينتش���ر  9500عس���كري بريطاني في إطار
القوات الدولية في أفغانستان (إيساف).
[موقع اإلسالم اليوم عن صحيفة التليغراف 2011/3/2م]
أ َّك���د الدكتور محمد البلتاجي القيادي في جماعة اإلخوان
املس���لمني مبصر ،أن���ه تمَ َّ اعتقال نحو  40ألف���اً من اإلخوان
املسلمني منذ عام 1992م إلى اليوم ،ثم بدأت عمليات اإلحالة
إلى احملاكمات العس���كر َّية ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ،
إل���ى أن وصلت إلى محاك���م اجلنايات واجلن���ح ملن يقومون
مبجرد تعليق الالفتات االنتخابيةُ .مش���يراً إلى أن التوتر بدأ
بعد وصول جبهة اإلنقاذ اإلسالم َّية في اجلزائر إلى احلكم.
[التلفاز املصري 2011/3/17م]
أَ َّكد تقرير لصندوق النقد العربي أن أس���واق األس���هم في
الشرق األوسط وش���مال إفريقيا فقدت  140مليار دوالر من
قيمتها السوق َّية في األسابيع اخلمسة املاضية مع اتساع نطاق
االضطرابات في املنطقة.
وذكر التقرير أن القيمة الس���وقية لألسهم في  16بورصة
عربية تراجعت إلى نحو  862مليار دوالر في الرابع من مارس
اجلاري مقارن ًة مع أكثر من ترليون دوالر في  25يناير املاضي،
حسبما أفادت قناة «اجلزيرة» الفضائ َّية.
[مصادر اقتصادية مختلفة 2011/3/8م]
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األقليات اإلسالمية

المسلمون في الكاميرون
تقع الكاميرون في وس���ط القارة اإلفريقي���ة ،حت ُّدها نيجيريا
ش���ماالً وغرباً ،واحمليط األطلنط���ي من اجلنوب الغرب���ي ،وغينيا
االستوائية والغابون والكونغو جنوباً ،وإفريقيا الوسطى شرقاً ،وتشاد
من الش���مال الشرقي .يبلغ عدد الس���كان حوالي  18مليون نسمة،
وتتوزع األديان فيها على النحو التالي :مسيحيون (( ،)% 53مسلمون
 ،)% 22معتقدات تقليدية (.)% 25
اجلماع���ات اإلثنية :توجد حوالي  250جماع���ة عرقية ،منها:
الباميلكي والبامون ،الباسا والدواال ،اإليوندو والبولو ،الفاجن واملاكا
واألقزام «باكاس» ،وجماعات الفواللني ،وجماعات الكيردي.
بدأت الدعوة لإلس�ل�ام على يد الزعيم اإلسالمي عثمان فودمي
الذي وصل الكاميرون قبل  160عاماً وس���اهم في نشر اإلسالم في
اجلزء الش���مالي من البالد ،وأسس أنصاره مملكة إدماو اإلسالمية
في عام 1826م ،وس���اهمت قبيلة الهوس���ا في نش���ر اإلسالم في
الكاميرون عب���ر عملهم في التجارة .أما ف���ي مناطق اجلنوب فقد
بدأ اإلسالم في االنتش���ار في العقود الثالثة األخيرة عبر عدد من
الدعاة.
ً
ً
وقد أدت س����لوكيات املسلمني وأخالقهم املتواضعة دورا كبيرا في
اعتن����اق آالف النصارى والوثنيني مبادئ اإلس��ل�ام احلنيف ،ومن أبرز
الزعماء املس����لمني هناك (أحمد إيجو) الذي اس����تمر في احلكم أكثر
من عشرين عاماً أس����هم خاللها في دعم املؤسسات اإلسالمية وشهد
عصره انتشاراً لإلسالم في معظم أنحاء البالد وليس األجزاء الشمالية
منها فقط .لكن تبدلت األوضاع وتصاعد نفوذ النصارى حني وصل إلى
حكم البالد (بول بييا) ،الذي يعتمد على أعداد كبيرة من املستش����ارين
الصهاينة الذين تغلغلوا في جميع مؤسسات الدولة.
ويوج���د في الكاميرون أكثر من  1200مس���جد ،حالة معظمها
س���يئة جداً ،وال يوجد دعم إال من عدد قليل من بعض مؤسس���ات
اإلغاثة في الكويت واإلمارات التي قامت بإنش���اء عدد من املدارس
واملراكز اإلس�ل�امية في العاصمة ياوندي التي يعيش فيها أكثر من
 950ألف مسلم.
وينتشر الفقر في مناطق املسلمني وفي مدنهم الكبرى :في ناروا
وماروا وس���اميان؛ وهو ما أعطى فرصة ذهبي���ة ملنظمات التنصير
كي تنش���ر سمومها؛ حيث تنتشر في الكاميرون كثير من اإلرساليات
التنصيرية ،منها :اإلخوة الكومبنيون ،وإرساليات إفريقيا املعمدانية،
ومنظمة كاريت���اس ،ورغم إنفاق هذه املنظم���ات ماليني الدوالرات
لتنصير املس���لمني هناك؛ إال أن النتائج التي حققتها هذه املنظمات
ضئيلة جداً .ويقابَل هذا الغزو التنصيري الكثيف بغياب إس�ل�امي
ش���به كامل؛ فال توجد في الكاميرون مؤسس���ات إغاثة إسالمية إال
القليل جداً بعد تش���ديد الدولة ضغوطها عل���ى اجلمعيات اإلغاثة
اإلسالمية التي كانت تعمل في الكاميرون قبل أحداث احلادي عشر
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من سبتمبر.
والصالت بني الكاميرون والعالم اإلسالمي شبه مقطوعة وتقتصر
على بع����ض املنح التي تقدِّمها جامعات إس��ل�امية لطالب كاميرونيني
للدراسة في جامعة األزهر في مصر واجلامعة اإلسالمية بالسعودية.
ونادراً ما جند ف����ي العاصمة ياوندي أو أي من املدن الكاميرونية بنا ًء
أس����همت دولة عربية في بنائه أو مسجد شيدته ،حتى التي يوجد لها
كليات أو جامعات إس��ل�امية متخصصة في الدراس����ات اإلسالمية أو
اللغة العربية .إال أنن����ا نفاجأ بأن  % 4من الكاميرونيني يجيدون اللغة
العربية إجادة تامة ويحفظون أجزا ًء من القرآن الكرمي ،وهو ما يش����ير
إلى أن الظروف الصعبة التي مر بها املس����لمون في الكاميرون لم تؤثر
سلباً على مستقبل هذا الدين احلنيف في البالد.
ومـن نتائج نش���اط الدعـاة الكـاميـرونيني في عـام 2009م
ما ص َّرحت به الندوة العاملية للشباب اإلسالمي من أن ما يقرب
من  7آالف كاميروني اهتدوا لإلسالم بفضل الله وهم يشكلون
سكان  8قرى.
ولقد نش���ر موق���ع الندوة أن ثالث قرى من ق���رى الكاميرون هي
«ك���وادي» ،و «تولوم» ،و «بيزيل» أس���لمت واحدة تل���و األخرى واعتنق
اإلس�ل�ا َم ثالث ُة آالف ش���خص فيها .كما قام دعاة من املهتدين اجلدد
بنش���ر اإلسالم بني الناس في قرى مجاورة ،حتى أسلمت  5قرى أخرى
على أيدي هؤالء الشباب .وصار عدد املهتدين لإلسالم  7آالف شخص.
وصرح أيضاً الداعية الكاميروني عبد الكرمي أبو يرميا موضحاً
أسلوب عمل الدعاة فقال :إن الدعاة يبذلون جهودهم في اجتاهني:
األول :نحو املس���لمني ليتعرفوا دينهم أكثر ،ويلتزموا به بصفته
نظاماً للحياة.
والثاني :مع غير املس���لمني ليتعرفوا اإلسالم وتعاليمه؛ رجاء أن
يهديهم الله لإلسالم
وقال أيضاً :إن املنطقة الت���ي تقع فيها تلك القرى ،كانت تدين
وتنصر معظم أهلها بس���بب نشاط التنصير املنتشر هناك؛
بالوثنية َّ
حيث يصل إلى كل ٍ
ش���خص ،ووض���ح أن هؤالء املنصرين
بيت وكل
ٍ
لديهم م���ن إمكانات ما ال قِ َبل للدعاة املس���لمني بها .ودعا الهيئات
واملنظمات اإلس�ل�امية ملساعدة مس���لمي الكاميرون للتصدي لتلك
التحديات.
املصادر:

 موقع الندوة العاملية للشباب اإلسالمي بجدة. موقع نور احلق. .fact book د .محمد عاش���ور ،دليل الدول اإلفريقي���ة ،جامعة القاهرة،معهد البحوث والدراسات اإلفريقية2007 ،م ،ص .278

[ نص شعري ]

يا سبتة األمجاد
عمر عبد الله البخاري
كما ال يخفى على ذي عقل ،فسبتتنا احلبيبة املغربية محتلة من طرف جيراننا اإلسبان الذين يعلمون
كنت في أحد األيام أحادث أحد األصدقاء األعزاء ،وقد اتفق أنه من أبناء سبتة،
أنها للمغاربة ،وقد ُ
وبي أنه متضجر ومتضايق من ذلك
فكنت أحدثه عن استعمار اإلسبان لهذه املدينة املغربية ،فأظهر لي نَّ
وسألني قائ ًال :هل حتسن قرض الشعر فأجبته بأنني أحسن النظم فقط ،فسألني أن أنظم له قصيدة
يتمثلها في حياته دائم ًا فكتبت له هذه القصيدة:

��اد واألج���داد!ِ
��ة األم���ج� ِ
ي���ـ���ا س���ـ���ب���ـ���ت� َ

ِ
س��ـ��أع��ـ��ود رغ��ـ��م ت��ـ��ك��ال��بِ
احل��س��اد

��اره
س���ـ���أع���ـ���ود  ل���ـ���ي���ث��� ًا ن���اش���ب��� ًا أظ���ف� َ

ف���ـ���ي  ك���ـ���ل ع���ـ���ل���ـ���جٍ ظ���ال���م ٍم���ت���م���ادي

و ُأب��ـ��ي��ـ � ُد م��ح��ت�ل ًا ط��غ��ـ��ى ف��ي أرض��ن��ـ��ا

و ُأع���ـ���ي���ـ��� ُد  ع���ـ���ز ًا ض���ـ���ائ���ع��� ًا ل���ب�ل�ادي

ِ
س���ـ���أع���ودُ   أ ِ
وص���د َّ
ك���ل ب���ابٍ
ل���ل���ع���دا
ِ
ِ
ح���ي���اض���ك دائ���م��� ًا
ع���ن���ك وع���ن
وأذب
ُّ
ي��ـ��ا س��ـ��ب��ـ��ت��ة! ف��ي��ه��ا ُول � ْدت م��ه��م��ش � ًا

��ر دي���ن��� َن���ا ف���ي أرض��ه��ا
س���أع���ود  أن���ش� ُ

وأث���ـ���ور  ف���ـ���ي���ـ� ِ
��ك م���ـ���ن���ـ���ادي��� ًا جل���ه� ِ
��اد

ب��ـ��ج��ـ��م��ـ��ي��ع  أس��ل��ح��ت��ي وك� ِّ�ل ع��ت��ادي

ِ
األس��ي��اد
س��ـ��أع��ـ��ود  ف��ـ��ي��ـ��ه��ـ��ا س�� ِّي��د

��ل راب���ـ���ي���ـ���ة ب���ـ���ه���ا أو ن� ِ
ف���ـ���ي  ك���ـ� ِّ
��اد

ك��ع��ي��اض  ح�ين أق��ام ف��ي��ه��ا ن��اص��ح�� ًا

��ك��ر ِ
م��ات ي��ن��ادي
وم��ـ��ع��ـ��ل��ـ��م��ـ�� ًا
َ
  ل��ـ��ل��م ُ

��أرده���ا رغ���م ال� ِ
��ع���دا
ي���ـ���ا  س���ب���ت���ة! س� ُّ

��ل ذي أح���ق� ِ
وال���ـ���ش���ـ���ام���ـ���ت���ـ�ي�ن  وك� ِّ
��اد

���ر ال ي���رى
ه����ـ����ذا  ل� َ
���ع����م����ري َو ْع���� ُد ح� ٍّ
ي��ا  س��ب��ت��ت��ي! ي��ا م��ه��ج��ت��ي وح��ب��ي��ب��ت��ي!

ل���ن ُأخ���لِ���ف ال���وع��� َد ال���ذي أع���ط���ي��� ُت���ه

ف���احل���ر  ي���دح���ر م���ن ي���راه م���ح���ارب��� ًا
ُّ
ول����ـ����ذاك أدع����ـ����و رب����ـ����ن����ا وإل����ه����ن����ا

��رك  ال���ـ���س���ـ���ل���ي���ب� ِ
��د األوغ� ِ
��ة ف���ي َي� ِ
��اد
َت���ـ� ْ

ِ
األك��ب��اد!
ي��ـ��ا  س��ـ��ب��ـ��ت��ـ��ت��ـ��ي ي��ا ف��ل��ذة
ِ
األم��ج��اد!
ف��ـ��ت��ـ��م��ـ��ه��ـ��ل��ـ��ي  ي��ا س��ب��ت��ة
َّ

ِ
واألوالد؛
لـلــــــــــــــديـن أو لـــــــــــــألرض

ِ
ِ
ب��س��داد
ع��ـ��ن��ده
ل��ـ��ي��ـ��م��ـ�� َّدن��ـ��ي م��ـ��ن
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التقديرات الصهيونية للتعامل مع غزة

د.ع��دن��ان أب��و ع��ام��ر

(*)

adnanaa74@hotmail.com

مقرب ��ة من اجلي ��ش الصهيوني أنَّ
زعمت أوس ��اط عس ��كرية َّ
«إس ��رائيل» أطلع ��ت مص ��ر عل ��ى ن َّيته ��ا توجيه ضربات عس ��كرية
مدروسة وتصعيد عملياتها املنهجية ضد املنظمات الفلسطينية
ف ��ي قط ��اع غ ��زة دون اللجوء إل ��ى مواجهة مباش ��رة ف ��ي املرحلة
احلالية.
وقد أوضح ��ت مصادر في قيادة املنطق ��ة اجلنوبية باجليش
الصهيون ��ي أنَّ تل ��ك العملي ��ات ستش ��مل توجيه ضرب ��ات نوعية
ملخ ��ازن التس ��ليح وط ��رق نقل األم ��وال ،وتش ��ديد الضربات على
أنفاق رفح التي ُتس� �ـتَخ َدم لنقل األسلحة إلى قطاع غزة في ظل
انهي ��ار أي ِرقابة من ِق َبـل اجلانب املصري .ومن احملتمل أن متتد
ما وصفتْها بـ «الضربات االستباقية» إلى خارج حدود قطاع غزة.
وأفادت األوس ��اط أن «ت ��ل أبيب» أبلغت القاه ��رة بقلقها مما
يح ��دث على حدود غزة ،وعن نيتها عدم الس ��ماح بتهديد أمنها،
القطاع في أعقاب
ول ��و أدى األم ��ر إلى تنفيذ عملية واس ��عة ف ��ي ِ
قصف مدينتَي «نتيفوت وبئر الس ��بع» جنوب إس ��رائيل بصواريخ
«غ ��راد» ،وخصوص� � ًا أن دق ��ة تصوي ��ب الصورايخ ،الت ��ي دلت على
مه ��ارات تدريب عالية مت اكتس ��ابها خارج القط ��اع ،أثارت انزعاج
القيادة العسكرية الصهيونية.
(*) كاتب فلسطيني.
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تهديدات متواصلة:
كانت مص���ادر صهيونية قد زعم���ت أنَّ املنظمات
املس���لحة في قطاع غ���زة حتاول اختب���ار قوة اجليش
«اإلس���رائيلي» في ظل التطورات املتسارعة في احمليط
العربي ،وس���قوط أنظمة حكم أقامت عالقات س���رية
وعلنية مع الكيان الصهيوني.
حيث أكد وزير األمن الداخلي الصهيوني« ،يتسحاك
أهرونوفيت���ش» عل���ى أن رد «إس���رائيل» عل���ى إطالق
الصواريخ باجتاه أراضيها ،يجب أن يكون قاس���ياً ومؤملاً
أكثر ،مش���دداً على ضرورة أن تُعيد «إس���رائيل لنفسها
قدرة الردع جتاه املنظمات املسلحة في قطاع غزة.
كما أحملت أوساط عسكرية صهيونية إلى أن رئيس
هيئة األركان الصهيوني اجلديد« ،بيني غانتس» ،ال ينوي
التراجع بأي حال م���ن األحوال عن القيام بخطوة مؤملة
ض���د قطاع غزة؛ وخاص ًة أنه يؤم���ن بأن منح الفصائل
الفلس���طينية فرصة العمل بحرية في القطاع ،س���يؤثر
سلبياً على أمن «إسرائيل» واستقرارها.
وفي س���ياق متصـل اس���تبعد احملل�ل�ان «عامـوس
هارئيل» و «آفي يس���خروف» أن يكون للتصعيد األخير
على حدود قطاع غزة أي معنى إس���تراتيجي ،وأن األمر
ال يتعدى كونه مواجهة موضعية غير مد َّبرة مسبقاً ،بعد
قيام طائرات س�ل�اح اجلو اإلسرائيلي بسلسلة هجمات
جوية ضد أهداف تتبع حلركة حماس في غزة.
وهو ما يعزز االعتقاد الصهيوني السائد في احملافل
األمنية واالس���تخبارية أن حماس غير متحمسة ملواجهة
اجليش «اإلس���رائيلي» في الوقت الراهن ،وأن الفرص
جي���دة اآلن لوقف التصعيد في غزة خالل أيام معدودة،

وخاص���ة أنه تبينَّ م���ن املعلومات املتراكم���ة ،أنه ليس فقط

أي حرب مس���تقبلية ،مع االحتفاظ باملفه���وم القدمي لألمن،

حماس في القطاع؛ حيث لم يكن هناك أي معلومات مس���بقة

وكش���ف «تورجمان» عن تزود س�ل�اح الب���ر الصهيوني

اجليش الصهيوني الذي قد تفاجأ من هذا القصف ،بل قيادة

عن نوايا قصف بئر السبع.
ردود مصرية:

في السياق ذاته ،سيطرت تسريبات صهيونية بشأن وجود

القائم على نقل العمل ألراضي العدو بأسرع ما ميكن.

بصواريخ «س���بايك» لزيادة دقة الهجم���ات ،يصل مداها إلى
محس���نة من صاروخ «السبايك»
 25كيلو متراً ،وهي نس���خه
َّ

املضاد للدروع ،لتحسني قدراته على مواجهة املدفعية التابعة

خطة عسكرية سرية لضرب غزة على املشهد اإلعالمي في تل
أبيب ،وأثارت كثيراً من اجلدل بني العس���كريني في ظل وجود

وه���ي م���زودة بجهاز توجيه لتحس�ي�ن قدرته���ا على إصابة

املص���ري باألوضاع األمنية الداخلية ،ومنحها األولوية املطلقة
دون غيره���ا ،وهو ما و َّفر للفصائل الفلس���طينية جناحاً في

كما أشار إلى تز ُّود اجليش مبجموعة من أنظمة «كاردوم»
لقذائف الهاون الدقيقة ،فض ً
ال عن ربط جميع الفرق العسكرية

للمنظمات املعادية ،ويت���م إطالقها من مركبات أو مروحيات،

مخاوف من الرد املصري؛ خاصة مع انشغال وحدات اجليش

األهداف ،وتستعمل نظام الـ .GPS

استغالل الغياب األمني على احلدود مع مصر ،وأدخلت كثيراً

بـ «برنامج اجليش الرقمي اجلديد» ،ملساعدة القادة ،وتدريبهم

عملياتها ،وهو ما يجعل من املب���ادرة لضرب قطاع غزة أمراً

مستوى صعوبة التمرينات في ألوية االحتياط بشكل ملحوظ،

من القطع والتقنيات العس���كرية املتميزة التي تؤهلها ملواصلة
حيوياً وضرورياً ألمن «إسرائيل».

إن الالفت للنظر في هذا األمر ،أنَّ األوس���اط اإلعالمية

عل���ى التحكم بالعمليات؛ حيث ش���هد العام اجلاري زيادة في
مبا فيها تدريبات النيران احلية ،وسيشهد تزوي َد سالح املشاة

بنظام القيادة والتحكم احملمول.

«اإلسرائيلية» أشارت صراحة إلى غضب القاهرة الشديد من

وتوس���يع كبيرين
تعزيز
وكش���فت محافل عس���كرية عن
ٍ
ٍ
للتدريبات العسكرية متهيداً للحرب القادمة ،في ضوء اليقني

إمكانية أن ير َّد املجلس العس���كري املوجود على رأس السلطة

للقوات البرية دور أساس���ي فيها؛ ألنها ستش���تمل على حرب

تلوي���ح تل أبيب بضرب غزة ،من خ�ل�ال رفضها التعليق على

مساعي توجيه الضربة ،في تلميح إلى تخ ُّوف «إسرائيلي» من
في مصر بقوة على «إس���رائيل» إن بادرت بضرب غزة؛ سواء

الصهيوني بأن حرباً قادمة ستش���تعل في املنطقة ،وس���يكون

على املستوى السياس���ي أو الدبلوماسي ،وهو ما أوجد تردداً

ش���وار َع داخل املدن واألنفاق ،وس���تكون مبثاب���ة حتدٍّ كبير
للجي���ش ،املعروف بقدراته القتالية وأس���لحته املتطورة (براً،

وتزداد هذه التخوفات مع العلم الصهيوني بأن غالبية القادة

املباش���ر ،وحان لهم أن يعرفوا ،حتى يكفُّوا عن إيهام أنفسهم

العالقات مع «إسرائيل» ،ويرون أن التعاون معها ميثل أزمة تدعو

وتتف���ق هذه التصريحات مع ما ذكرته مصادر عس���كرية

ضربة إلى غزة اآلن ،قد يعن���ي بداية النهاية للعالقات املصرية

ملواجهة حماس في قطاع غزة ،من خالل معرفته بأنها حفرت
شبكات واس���عة جداً من األنفاق حتت األرض ،وأنها مت َّكنت

«إسرائيل» بصورة جيدة.
اجليش النظامي:

لي���س فقط من ناحية مضاعفة ع���دد ونوعية الصواريخ ،بل

داخل تل أبيب بشأن القيام بهذه الضربة.

وجواً ،وبح���راً) ،لكن أعداءنا ال يعرف���ون كفاءاتنا في القتال

العسكريني املوجودين في املجلس املصري ال يشجعون على تعميق

بأنهم قادرون على هزميتنا.

إلى سخط املصريني على النظام ،وهو ما دفع العتقاد أن توجيه

صهيوني���ة في اآلونة األخيرة من تدريب���ات يقوم بها اجليش

«اإلس���رائيلية» على الرغم من تع ُّهد املجلس العسكري باحترام
اتفاقي���ة «كامب ديفيد» ،واحملافظة على مس���توى العالقات مع

أكد قائد س�ل�اح الب���ر في اجليش الصهيوني« ،س���امي

تورجمان» ،ض���رورة القيام مبناورات وصفها بأنها «س���ريعة

وفتاكة» في ضوء التغيرات في س���مات الصراع؛ لتقليص مدة

خالل الس���نوات األخيرة من تطوير آلياتها وقدراتها احلربية،
م���ن ناحية أجهزة االتصال اإللكتروني���ة ،وزادت من تدريبات
قواتها لتصب���ح مثل جيش نظامي ،وضاعف���ت طول األنفاق

حتت األرض عشرات املرات ،مما كان عليه احلال قبل احلرب
األخيرة.
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[ قصة قصيرة ]

حق ًا َت َ
يك!
حت َق َد َم ِ
حم��م��ود ح��س�ين عيسى

لم تسمع صوت حركاته الهادئة التي اعتادت عليها مذ أن
كان طالب���اً في كلية الطب ،ولم ينقطع عنها ليلة َّما .إنه ابنها

ال���ذي تخلَّفْت عنه ثالثة األيام املاضية؛ ليس حرصاً منِّي على
حياة ،بل إش���فاقاً منِّي عليك .أمي احلبيبة! أسمع بكاء قلبك

زوجها.

علي ،ولهفي إليك أش ُّد وخوفي عليك ميزق قلبي؛
إلي وخوفك َّ
َّ

الوحيد ،وس���ندها في احلياة بعد أن أفقدها املرض اخلبيث

تذكرت ليل َة قالت له مشفقة :يا بني! أراك تجُ هِ د نفسك
كثيراً؛ فأنت قضيت ُج َّل ليلتك في طلب العلم ولم تنم س���وى

فينفطر قلبي ،وأرى دمعة عينك فينهمر دمعي ،وأشعر بلهفتك
لكنها احلرية والكرامة يا أمي! لم أنس كالمك الذي نقشتِه في

عقلي وحواه صدري :ال تعش عيش���ة اجلبناء؛ بل عش عيشة

ساعة واحدة.
َّق َبل يدها قائ ً
ال :يا أمي! قيام الليل شرف املؤمن.
قالت في نفس���ها :ع��� َّّل النوم غلبه فأض���اع عليه ثواب

وأن���ا طفل صغير .لم أنس كلمات���ه الواثقة املطمئنة التي بثها

طرقاته���ا! وجلت داخل الغرفة واس���تدارت لتضغط على زر

احلري���ة  -يا بُنَي  -ال توهب من ظالم مس���تبد؛ بل تُنتَزَع من

التهجد .راحت تطرق الباب برفق إليقاظه كي يدرك جماعة
صالة الصب���ح التي ب���دأت ،لكنها لم تس���مع صوتاً يجيب
املصب���اح وهي تنادي بصوت رقيق :اص���ح يا أحمد! لكن ال
مجيب! التفتت إلى س���ريره فلم جتده ووجدت ورقة مطوية
تركها على وسادته .أخذتها بشغف وشرعت في قراءتها بلهفة

واضطراب.
س���طر أحمد قائ ً
َّ
غادرت إلى املس���جد
ال :أمي احلبيبة!
ُ

مبكراً وس���وف أنتظر الش���روق ،ثم أنطلق إلى ميدان احلرية

92

العدد 285

الش���جعان .وأرى الش���جاعة احلقيقية  -يا أمي  -هناك في

امليدان .لم أنس  -يا أمي  -سرد أبي غزوة بدر على مسامعي

في وجداني :إن الفئة املؤمنة ال تَغلِب بكثرة عدد أو عتاد .وإن
احلق يعلو دائماً وال يعلى عليه .لم أنس  -يا أمي  -ترديد أبي:
بني يديه .احلرية  -يا بني  -حق لإلنس���ان احلر الذي خلقه
الله حراً وليس عبداً ألحد س���واه؛ كما قال عمـر بن اخلطاب

 رضي الله عنه  :-متى استعبدمت الناس وقد ولدتهم أمهاتهمأحراراً .لم أنس قولك  -يا أمي  :-عش حراً في نفسك دوماً
كنت أسير األغالل .أعلم  -يا أمي  -أني أخطأت في
حتى ولو َ

عدم استئذانك؛ ولكن عذري أني خشيت أن متنَعني نظراتُك،

ويحجبني أنينُك ،ولو نطق لسانك أو أشارت يدك لي باخلروج.
سـامحيني يا أمي! س���وف أعود إليك منتصراً بإذن الله ،وإن
كانت األخرى فسأنتظرك هناك.

خفق قلبها ،ودار رأس���ها ،وزاغ بصرها ،وماجت األرض

حتت قدميها ،واصطدم جس���دها بسريره وأجهشت في بكاء
ونحيب مستم َّرين حتى غلبتها ِسنَة من نوم أفاقت منها سريعاً،

وراحت متنِّي نفسها :مؤكد أنه سيتصل بي كي يع َدني بالعودة.

أكيد شعر بعدم قدرتي على فراقه .سأعاتبه :أطا َو َعك قلبُك
 يا حبيبي  -أن تخرج من دون أن أودعك ،من دون أن أمألعيني بصورتك وأُحكِ م عليها جفوني ،من دون أن أمأل صدري

مرهف احلس
بعبي���رك؟ ال لن أعاتبه؛ فهو رقيق املش���اعرَ ،
ستخنقه عبارات االعتذار ،وأنا أخشى عليه.

أخرجها صوت الهاتف من حوارها فانطلقت نحوه كسهم
راع غادر قوس���ه متجهاً نحو ذئب يريد افتراس شاة قاصية.
ٍ

وقفت أمام الهاتف لتلتقط أنفاسها الالهثة ،وتنتظم ضربات
قلبه���ا املضطربة؛ خوفاً أن تعكس نبرات صوتها ما يدل على
خوفها وقلقها أو عتابها .ولكن نبضات قلبها ازدادت ،وس���ار
في جسدها إحساس ش���عرت به حلظة فراق زوجها فزلزل

وجمد أطرافها .لكن س���رعان ما اس���ترجعت فلهج
كيانها،
َّ

لسانها بالدعاء والتوسل إلى الله...

ٍ
التقطت سماعة الهاتف ٍ
مرتعشة قائل ًة:
بيد
السالم عليكم.

 -وعليكم الس�ل�ام ورحمة الله وبركات���ه .أنا عمر زميل

أحمد في املستشفى.

هل أصاب أحم َد مكروه؟

 -احلمد لله على كل حال :إصابة بس���يطة ،وهو يريد أن

يراك ،وسوف آتي الصطحابك.

قال عمر وهو يقود س���يارته ماس���حاً دمع ًة حارة ألهبت

وجنتيه :اطمئني يا خالتي! سيشفى إن شاء الله .لقد تعاهدنا
أال نترك س���احة امليدان .أحمد كان بط ً
ال ش���جاعاً لم يعبأ
باحلج���ارة وال الرصاص احلي والملطاط���ي الذي كان ينهمر

على األبطال العزَّل كاملطر .كان همه األول إسعاف اجلرحى،
ولم يبالِ مبا أصابه حتى سقط فاقداً الوعي...
نظرت إليه وهو طريح الفراش ال يحرك س���اكناً وقد لُ َّف

رأسه بعمامة بيضاء نقية ،رغم تغير لونها بدمه الزكي.

حدقت في وجهه وق���د بدا كالبدر ليلة اكتماله .انهمرت

دموعها ،وارتعشت شفاهها متمتمة :حسبي الله ونعم الوكيل.
إ َّنا لله وإ َّنا إليه راجعون .إ َّنا لله وإ َّنا إليه راجعون.
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[ الورقة األخيرة ]

حجاب الفقراء
د .عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف(*)
www.alabdulltif.net

كتب الش���يخ علي الطنطاوي  -رحمه الل���ه  -مقاالً ماتعاً

والتهويل في إيوانات السالطني ،وأن رسوالً قدم من بالد نائية

وطريفاً عن احلجاب استهلَّه بهذه الديباجة« :ليطمئن السيدات،

إلى أحد خلفاء بني العباس ،وعاي���ن هذه التهاويل والعجائب،

فليس الكالم عن حجاب النساء ،ولكن عن حجاب األمراء ،وإن

فامتأل قلبه مهابة وروعة ،وتعاورته أسباب التعظيم واالنبهار من

كان الصنفان يتشابهان في أمور كثيرة:

كل حدب وصوب ،فما إن وقعت عني هذا البائس على اخلليفة

 في احلروف (امرأة  -أم���راء) كلها من (أ ،م ،ر) ،وأثقلالقول على النفس فِ ْعل األمر.

حتى قال :أهذا الله؟ فقالوا :ال .بل هذا خليفة الله .تعالى الله
عما يقول الظاملون علواً كبيراً(((.

وفي أ َّنا إن خضعنا للنس���اء َط َغينْ طغيان األمراء ،وإن ِلنَّا
لألمراء (تد َّللوا) دالل النساء.

وبينَّ صدِّ يق حس���ن القنوجي  -رحمه الل���ه  -أن إيوانات

وفي احلج���اب الذي يغري وال يغط���ي ،ويُطمِ ع وال يطعم،
يلبس النس���اء العديد من الثياب ولكنها ثياب ال تس���تر جسداً،

أجس���ام األقوياء ،ويلحقه���م الذهول وـاالنده���اش إثر معاينة

ويتخذ األمراء الواسع من األبواب ولكنها ال ت ِ
ُدخل أحداً.

واحلجاب عند الصنفني زينة وفخر ،ولو تع َّرى األمراء عن

الش���ارات والزينات واألبواب واحلجاب خلس���روا أغلب هيبة
احلكم.(((»...

التزويقات والزينات(((.

ترس���خ تأليه���اً وتعظيماً
ولئ���ن كانت هذه األبهة والتهويل ِّ

للس�ل�اطني ،وتثبيتاً للوثنية السياس���ية ،ف���إن الغلو في القبور
بإس���راجها والبناء عليها يجلب وثنية األضرحة وعبادتها ،وقد
أوضح الش���وكاني ذلك بقوله« :ال ريب أن السبب األعظم الذي

وقد أش���ار الش���وكاني  -رحمه الله  -إلى ه���ذه ال َبه َرجة
(*) أستاذ مشارك في قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة في جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية  -الرياض.
((( فكر ومباحث ،ص = 122بتصرف يسير.
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نشأ منه هذا االعتقاد في األموات هو ما ز َّينه الشيطان للناس:
((( ينظر :فتاوى صديق حسن ،ص ،107واملنتظم البن اجلوزي.174/13 :
((( ينظر :املرجع السابق ،ص.108

من رفع القبور ،ووضع الستور عليها ،وجتصيصها وتزيينها بأبلغ

ومن ذلك أن صوفية داغس���تان جاهرت بتأييدها للزعيم

زينة ،وحتسينها بأكمل حتسني ،فإن اجلاهل إذا وقعت عينه على

الش���يوعي «لينني» ،وصوفية العراق باركت االحتالل األمريكي

قب���ر من القبور قد بُن َيت عليه قب���ة فدخلها ،ونظر على القبور

للع���راق ،وصوفية مصر تقيم املظاهرات ألجل تأييد حس���ني

الس���تو َر الرائعة ،والس���ر َج املتأللئ َة ،وقد سطعت حوله مجامر
الطيب ،فال ش���ك أنه ميتلئ قلبه تعظيماً لذلك القبر ،ويدخله

َّ
استحل بعضهم مؤاخاة
كما أن للصوفية ولعاً بالنساء؛ حتى

من الروعة واملهابة ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية»(((.

به���ن((( .والقوم حت ِّركهم العاطفة والس���ماع،
النس���اء واخللوة
َّ

ومهما يكن احلجاب للمرأة واألمير ،فإن للفقراء (الصوفية)
حظاً وافراً من هذا احلجاب؛ وال سيما أن الفقراء لهم ِصالت

مبارك(((.

ويؤثرون التواجد والرقص كالنساء ،ويعشقون األصوات احلسنة
والصور اجلميلة(((.

حميم���ة باألمراء وأصحاب النفوذ ف���ي القدمي واحلديث ،ومن
ذلك أن صوفياً وعظ أحد األمراء َّ
الظلَمة فأعطاه شيئاً فقبله،

أوالهم���ا :أن أب���ا احلس���ن الباهلي (تلميذ أبي احلس���ن

فقال الظالم :كلنا ص َّيادون ،وإمنا الش���باك تختلف((( ،بل رمبا

األش���عري) كان يحتجب عن الرجال ،فكان تالميذه كالباقالني

أفضى بهم احلال إلى تأييد األعداء واملستعمرين.
وقد وصف ابن تيمية الصوفية قائ ً
ال« :بل أكثرهم يكرهون
متابعة الرس���ول  ،#وهم مِ ْن أبعد الناس عن اجلهاد في سبيل

ويدعون محبته»(((.
الله ،بل يعاونون أعداءه َّ
((( شرح الصدور بتحرمي رفع القبور ،ص.17
((( ينظر :تلبيس إبليس البن اجلوزي ،ص.207
((( منهاج السنة.329/5 :

وسأكتفي مبثالني على ُح ُجب الصوفية:

وابن فورك يحضرون درس���ه ،وقد أرخى الستر كي ال يروه! وملا
السوقة (وهم أهل الغفلة)
س���ألوه عن ذلك ،أجاب :إنهم يرون ُّ

((( انظر تفصيل ذلك في كتاب التصوف للمقدي ،ص.93 - 81
((( انظر :تلبيس إبليس البن اجلوزي ص ،421ومجموع الفتاوى البن تيمية،405/11 :
.248/32 .537 ،505
((( انظر االستقامة.319 - 305/1 :
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فيروني بالعني التي يرون أولئك بها(((.

َِّ
املتنطع ،وإال
وهذا أمنوذج للفساد :النس���اء الورع والتع ُّبد

فقد كان س���يد املرس���لني  #يعاين الكفرة كفرعون هذه األمة
أبي جهل وغيره من أئمة الكفر ،ويغشى أسواق قريش ،ويطوف
بالكعبة وحولها ستون وثالثمائة صنم.
وثانيهما :ما ا َّدعاه أبو حامد الغزالي في إحيائه حيث قال:

«مقصود الرياضة تفريغ القلب ،وليس ذلك إال باخللوة في مكان
ُّ
فيلف رأس���ه في ج َّبة ،أو يتدثر
مظلم ،فإن لم يكن مكان مظلم

بكساء أو إزار ،ففي مثل هذه احلالة يسمع نداء احلق ،ويشاهد
جالل حضرة الربوبية».
وق���د تعقَّب ابن اجل���وزي هذا الصنيع فق���ال« :انظر إلى
هذه الترتيب���ات ،وال َع َجب كيف تصدر من فقيه عالم! ومن أين

له أن الذي يس���ـمعه نداء احلـق ،وأن الذي يش���ـاهده جـالل
الربوبيـة ،وما يؤ ِّمنه أن يكون ما يجده من الوساوس واخلياالت:
املاليخوي���ا((( ،وقد يس���لم اإلنس���ان في مثل ه���ذه احلالة من

الوس���اوس؛ إال أنه إذا تغش���ى بثوبه وغمض عينيه تخايل هذه
األشياء ..نعوذ بالله من هذه الوساوس واخلياالت الفاسدة»(((.
وخي���االت وأوهام الغزالي  -عفا الله عنه  -تعكس نكوصه

موضعه ،وكذا احلجاب واالستتار ،فقد آل األمر مبتأخريهم إلى
التج ُّرد من الثياب وكش���ف العورات كما في مجاذيبهم؛ فمنهم
من أطربه السماع ،فمزق الثياب ،وخرج عارياً إلى الصحراء(((،
ومنهم « ش���عبان املجذوب كان عريان���اً ال يلبس إال قطعة جلد
يغطي ُقبُله و ُدبُره فقط ..وكانت اخلالئق تع ُّد رؤيته عيداً»(((!
ومن بوائق زنادقة الصوفية أن «الفاجر» التلمس���اني يجيز

ن���كاح احملارم ،ويقول :اجلميع عندنا ح�ل�ال  -يعني نكاح األم
واألجنبية  -ولك���ن هؤالء احملجوبون قالوا :حرام .فقلنا :حرام
عليكم .
(((

وهكذا جعل هذا الزنديق املأفون لزو َم الشرع املنزَّل حجاباً.
إن احلجاب حقيقة هو اإلعراض عن محبة الله  -تعالى -

السنة واالتباع.
وقصده وعبادته ،وتن ُّكب سبيل ُّ
كما شرحه ابن القيم قائ ً
ال« :إذا دعى الله عبده إلى معرفته
ومحبته وش���كره ،فأبى العبد إال إعراضاً وكفراً ،قضى عليه بأن

وصده عن اإلميان به ،وحال بني قلبه وبني
أغف���ل قلبه عن ذكره،
َّ

قب���ول الهدى ،وذلك عد ٌل منه فيه ،وتكون عقوبته باخلتم والطبع
والص ِّد عن اإلميان كعقوبته له بذلك في اآلخرة مع دخول النار،
���ذ َّل َـم ْح ُجو ُبونَ )#^١٥^#
كم���ا قال  -تعالى { :-كَ َّال إ َّن ُه ْم َعن َّر ِّبهِ ْم َي ْو َم ِئ ٍ

وتنصله عن االلتف���ات إليها ،فإن «اإلحياء»
ع���ن نوازل عصره،
ُّ

ُ���م إ َّن ُه ْم ل ََصالُوا ال َْـج ِح ِيم} [املطففني ]١٦ - ١٥ :فحجابه عنهم إضالل
ث َّ

ثم إن هذه األحوال ال حتقق علماً نافعاً ،وال عم ً
ال صاحلاً،

{وإذَا
الدار بصدِّها عن اإلميان» إلى أن قال« :وقوله  -تعالى َ :-
ين ال ُي ْؤ ِم ُنونَ ب ِ
ورا}
َق َر ْأ َت ا ْلق ُْرآنَ َج َع ْل َنا َب ْي َن َك َو َبينْ َ ا َّل ِذ َ
ِاآلخ َر ِة ِح َج ًابا َّم ْس ُ���ت ً

أ َّلف���ه زمن احلروب الصليبية األولى ..ومع ذلك فالغزالي غارق
في خلواته ،مت َّيم بالتدثر .فلم يُقِ م لهذه احلروب وزناً وال أثراً.

وإمنا هي أوهام وسلوب ال حقيقة لها في األعيان.
وما أجمل ما حكاه ابن تيمية قائ ً
ال« :غاية كالم الغزالي في
الس���لوك ينتهي إلى التعطيل؛ ولهذا ذاكرني مرة شيخ جليل له
معرفة وس���لوك وعلم في هذا ،فقال :كالم أبي حامد يشوقك
فتسير خلفه منزالً من منزل ،فإذا هو ينتهي إلى ال شيء»(((.
والناظ���ر إلى أحوال الصوفية وس���لوكهم ،يج���د أن كثرة
تفس���خ العزائ���م ونقض الهمم غالب
التنقالت هو دأبهم ،وأن ُّ
عليه���م مع كثرة دعاويهم املثالية اجلامحة ..فقد تش���ددوا في

العبادة ثم أعقب ذلك التحلل والفجور ،وتنطعوا في دقائق الورع
ثم انهمكوا في أكل أموال الناس بالباطل كما هو مبس���وط في
((( انظر :طبقات السبكي.369/3 :
((( مرض عقلي يورث فساداً في التفكير ،وخل ً
ال في التصورات.
((( تلبيس إبليس ،ص = 323باختصار.
((( النبوات.387/1 :
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لهم وصد عن رؤيتهم وكمال معرفته ،كما عاقب قلوبهم في هذه

[اإلسراء ،]٤٥ :واملعنى :جعلنا بني القرآن إذا قرأته وبينهم حجاباً

يحول بينهم وبني فهمه وتد ُّبره واإلميان به «فاحلجاب مينع رؤية
احلق»(((.

«فنس���أل الله  -تعالى  -علماً نافعاً فهو األصل؛ فمتى حصل

أوج���ب معرفة املعبود  -عز وجل  -وحرك إلى خدمتـه مبقتضى
ما شرعه وأحبه ،وسلك بصاحبه طريق اإلخالص ،وأصل األصول
العلم .وأنفع العلوم النظر في سير الرسول  #وأصحابهُ { ،أ ْو َل ِئ َك
ين َه َدا ُه ُم ال َّل ُه َو ُأ ْو َل ِئ َك ُه ْم ُأ ْولُوا ا َألل َْب ِ
اب} [الزمر.(((»]١٨ :
ا َّل ِذ َ
((( رؤية شرعية في الطبقات الكبرى للشعراني ألكرم عصبان ،ص.219
((( املرجع السابق ،ص.244
((( انظر :اجلواب الصحيح.201/3 :
((( شفاء العليل ،ص  = 201 ،185باختصار.
((( صيد اخلاطر البن اجلوزي ،ص .83

