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] االفتتاحية [

ياسي!  ف وأنياب السِّ بيان المثقَّ
���ام عل���ى نبينا  ���اة والسَّ احلم���د لل���ه ربِّ العامل���ن، والصَّ

د وعلى آله وصحبه، وبعد: محمَّ
حني س���قطت بعض األنظمة العربية االستبدادية اجتهت 
أنظ���ار اجلموع الثَّائرة إلى قادة الثَّقاف���ة الذين كانوا ميالئون 
األنظمة املنه���ارة إلى ما قبل تهاويها باله���رب أو اخللع، وقد 
خس���ر بعض »رموز« الثَّقافة مواقعهم بسبب غضبة اجلماهير 
لم واجلبروت.  من مواقفه���م اجلبانة اخلائرة إبَّان عق���ود الظُّ
غاة بدأ ِظلُّ مثقفي احلكومات البائدة باالنحسار  ومع زوال الطُّ
والتَّواري عن األنظار، وس���يبقى التَّاريخ خير شاهد على هؤالء 
الذين لفظتهم شعوبهم معنوياً قبل انطالق الثَّورات؛ ثم كنستهم 

عبية. من املشهد الثَّقافي بعد جناح االحتجاجات الشَّ
وفي مقابل سقوط األقنعة عن هؤالء النَّفعيني من موظفي 
���عوب  احلكومات وألس���نة األحزاب القمعية، ارتفعت لدى الشُّ
العربية أس���هم املثقفني الذين كانوا يس���عون في سبيل نهضة 
األمة ورقيِّها، ويجاهدون لنصرة احلقِّ ودحض الباطل وعمارة 
األرض، س���الكني دروباً وعرة لتعرية الفس���اد وأهله، ومقاومة 
ة املسؤولة، والعمل اجلاد املنَّظم،  غيان وجنوده، بالكلمة احلرَّ الطُّ

وبالتَّأثي���ر اإليجابي في املجتمع من خالل القنوات املتاحة لهم 
لوا في سبيل ذلك من  حتت قهر املفسدين وتسلُّطهم، وقد حتمَّ

اآلالم واإلهانات واإلقصاء ما ال يخفى على املتابع.
ام  ياسة من احلكَّ روري ألي مجتمع وجود أرباب السِّ ومن الضَّ
وَم���ْن اتصل بهم، كما ال يخلو املجتمع من املثقفني على تنوعهم 
بق���ة املثَّقفة: العلماء  ���ا اختالفهم، ويأت���ي على رأس الطَّ وربَّ
رون والكتَّاب، واألدباء واألكادمييون. ومن لوازم  عاة، واملفكِّ والدُّ
االجتماع أن يحدث احتكاك بني هاتني الفئتني بسبب االشتراك 
ياس���ي منصبٌّ  في منطقة التَّحرك ومربع االهتمام؛ فعمل السِّ
أن العام من جميع نواحيه، وهي  بدرجة رئيس���ة على رعاية الشَّ
ذات املس���ائل التي تشغل بال املثقف ومينحها أكثر جهده. ولذا 
ياس���ي شريكان في موضوع واحد وإن اختلفا في  فاملثَّقف والسِّ
ياسة بأقواله وآرائه،  طريقة التَّعاطي معه؛ فاملثقف ممارس للسِّ
ياسي يتبع مقتضيات ثقافته بأفعاله وإجراءته، وهنا تكمن  والسِّ
رفني ومواض���ع االنتقاد أو االتفاق؛ إذ  جوه���ر العالقة بني الطَّ
عي أحقيته باملجتمع وأنَّه أصدق َمْن  كلُّ أحد من الفريق���ني يدَّ

يعبِّر عنه.

جدلية العالقة بني
ياسي ف والسِّ الـمثقَّ
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ة مع االنفتاح اإلعالمي أن تتسع مساحة الرأي  للطرفني خاصَّ
وفض���اءات التَّعبير للمثقف، وفي ذلك تعزيز ملوقع السياس���ي 
ومش���روعية بقائه، ويصبح املجتمع آمناً مستقراً، يقول مثقفوه 
ادقة  كلمة احلق بال رهبة أو مؤاخذة، ويتقبَّل ساسته اآلراء الصَّ

دون عقاب أصحابها. 
ور املختلفة،  ياسي عدداً من الصُّ وتأخذ عالقة املثقف بالسِّ
فهي: إما عالق���ة ذوبان وتداخل، يفقد فيه���ا املثقف تقديس 
���لطة، ويصبح - ول���و بالتَّدريج - بوقاً يجري  احلقِّ لصالح السُّ
لمة واملجرمني، وال يعدو َقْدُره خرزة مهينة في  خل���ف ركاب الظَّ
ويلة يقلِّبها كيفما شاء، أو تصوغ العزلة  ياس���ي الطَّ ُسبَحة السِّ
ياس���ي صورًة ثاني���ًة؛ فيصير املثقف  العالقة بني املثقف والسِّ
ياس���ي في واٍد آخر  في واٍد في ما يكتبه ويقوله ويبحثه، والسِّ
ا  بأعماله وقراراته، وال يتقاطعان ألبتة إن خيراً أو ش���راً؛ وربَّ
ورة الثَّالثة  ميوت كلُّ واحد منهم���ا دون أن يعرف اآلخر! والصُّ
ياس���ي يحس���ب عليه أنفاسه،  يكون فيها املثقف معارضاً للسِّ
ويقوِّض إجنازاته واليراها شيئاً مذكوراً، وتكون هذه احلال في 
أس���وأ درجاتها إذا كان املثقف مأسوراً لتوجه سياسي مناهض 
لألمر القائم، فيرى املثقف أنَّ احلقَّ يدور مع حزبه حيثما دار، 
وقد ال يدرك أنَّ حزبه - غالباً - هو الوجه اآلخر للنِّظام الذي 

ينتقده.  
ياسي  ���وهاء لعالقة املثقف بالسِّ ور الشَّ وخير من هذه الصُّ
هر؛  ه أبد الدَّ ياسي دوماً، وال هي ضدَّ صورة رابعة ال هي مع السِّ
ريعة واحلق،  فهي دائرة مستقلة عن كلِّ سلطان غير سلطان الشَّ
ه إذا أساء  ياس���ي إن أصاب وأحسن، وتصير ضدَّ تكون مع السِّ
ائرة يتحركون َوْفَق مرجعية  أو أخطأ. وَمْن في داخ���ل هذه الدَّ
ق  شرعية عليا يؤمنون بها، وحسب قيم شرعية وحضارية حتقِّ
ريعة وسلطانها الربَّاني،  ية حتت سقف الشَّ العدل واألمن واحلرِّ
وهذه الفئة هي الت���ي نرجو اخلير من صرير أقالمها، وهدير 

خطابها، وعميق تفكيرها، وبركة مبادراتها.
ش���يد أدوات  ���ائرين َوْفق ه���ذا التَّصور املنصف الرَّ وللسَّ
شرعية معتَبرة، ولهذه األدوات ما يعِضدها في ميراث املسلمني 
التَّش���ريعي، وفي تراثهم التَّطبيقي عل���ى مرِّ العصور. فواجب 
املثقف البيان الواضح في التَّوقيت املناسب: }َوال َيْحَسَبَّ اَلِّذيَن 
ِلي َلُهْم ِلَيْزَداُدوا إْثًما َوَلُهْم َعَذاٌب  َا ُنْ ِلي ُلُهْم َخْيٌر أَلنُفِسِهْم إَنّ َا ُنْ َكَفُروا َأَنّ
ياس���ي بإصالحات  ِه���ٌن{ ]آل عم���ران: ١٧٨[. وحني يهمُّ السِّ ُمّ
حقيقية فم���ن الواجب على املثقف التَّع���اون معه على ما فيه 
حتقيق مصلحة ش���رعية أو دفع مفس���دة محتملة طاعة ألمر 
ْهَر  اِئَر الَلِّه َوال الَشّ ُلّوا َش���عَ َها اَلِّذيَن آَمُنوا ال ُتِ الله – عزَّ وجل-:  }َيا َأُيّ
ن  ���َن اْلَبْيَت اْل�َحَراَم َيْبَتُغوَن َفْضاًل ِمّ اْل�َح���َراَم َوال اْلَهْدَي َوال اْلَقالِئَد َوال آِمّ

ائد، ويستميتون  اسة عادة في احلذر واخلوف الزَّ ويبالغ السَّ
ياس���ي على  في مقاومة التَّغيير والتَّش���بث بالواقع، ويركز السِّ
اسة للمثقفني  احلاضر دون اعتبار كبير للمستقبل. وينظر السَّ
د أبواق جاهزة لش���رح مواقف النِّظام وتس���ويغ  على أنَّهم مجرَّ
أخطائه وجرائمه، فضاًل عن تدبيج املدائح في األحياء، وكتابة 
املراثي في َمْن مات من رؤوس القوم وله بقيَّة ال تزال تس���يطر 
اس���ة للمثقف ذي  وحتك���م. وال مكان في أعراف كثير من السَّ
الرؤي���ة التي ال تس���َبح في فلك النِّظام، وق���د يعاقب أحدهم 
ياق  الثَّقافَة بأجمعها بسبب »جرم« مثقف واحد، وفي هذا السِّ
ُحجبت أعمال ومنتجات دعوية وثقافية نكاية بش���خص واحد 

فقط!
وميتاز املثقفون عادة باالس���تقاللية واالعتزاز با لديهم، 
ويعتنون كثيراً باستش���راف املس���تقبل وتقدي���ر املآالت؛ ولذا 
ينشغلون باملبادرات اإلصالحية، وتقدمي املقترحات واالنتقادات 
عل���ى األداء احلكومي. ويرمق املثقُف السياس���َي بعني ملؤها 
التَّوجس واخلوف من بطش���ه وإرهاب���ه، أو بعني أخرى مترعة 
اس���ة وقد  ة َمْن ينظر للسَّ مع ف���ي خزائنه ومناصبه، وثمَّ بالطَّ
ر فيه املصلحة  ا يؤمن ب���ه ويقدِّ أغم���ض عينيه االثنتني إالَّ عمَّ
ألمته وب���الده؛ أو يغمضهما إغماض إعراض وصدود وابتعداد 

المة. طلباً للسَّ
ياس���ي املراوغ���ة باألفع���ال، والتَّالعب  وم���ن طبائع السِّ
باألقوال، والتَّنق���ل بني االحتماالت وما ميكن ِفْعله. أما املثقف 
���ا ينبغي وقوعه،  راح���ة والوضوح، واحلديث عمَّ فس���مته الصَّ
والتَّعبير عن وجدان األمة ومش���اعرها، وهو مسكون بهاجس 
إضافة اجلديد واملفيد ألمته، ونقد أخطاء الوضع القائم الذي 
ته األولى تتلخص في احلفاظ  ياسي؛ ويرى أنَّ مهمَّ يحرسه السِّ
ياسي واملثقف  عليه وجتنيبه األخطار التي يخشاها. ويسير السِّ
في مس���ارات متوازية؛ تكتنفها التَّوترات أحياناً؛ ومع ذلك فال 
يس���تغني أحدهما عن اآلخر؛ فكما يحتاج املثقف إلى سياسي 
ياس���ي ال بدَّ له من مثقف  يتبنَّى أفكاره ويجعلها واقعاً، فإنَّ السِّ
أن  واب، ويبنيِّ له ما يعينه في عمله وإدارته للشَّ ره بالصَّ واٍع يبصِّ

العام. 
ومن أش���دِّ احلاالت حرجاً أن يكون املثق���ف موظفاً لدى 
ياسي أو عضواً في حكومته ال يستطيع نقدها أو إبداء آراء  السِّ
مخالفة لرؤيتها. ومما يؤلم املثقف أن يحصره السياس���ي في 
زاوية واحدة إذا خالفه؛ فه���و عميل للخارج، أو يتلقى األموال 
من مؤسس���ات مشبوهة! وحني يش���ارك املثقف في السياسة 
يخسر مصداقيته ويفقد توهجه، ويتحول إلى سياسي ذي لغة 
دبلوماس���ية تس���تر كلماته األفكار وال توضحها. وأفضل حال 
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وُكْم  ِهْم َوِرْضَواًنا َوإَذا َحَلْلُتْم َفاْصَطاُدوا َوال َيْجِرَمَنُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َأن َصُدّ ِبّ َرّ
َعِن اْل�َمْس���ِجِد اْل�َحَراِم َأن َتْعَتُدوا َوَتَعاَوُن���وا َعَلى اْلِبِرّ َوالَتّْقَوى َوال َتَعاَوُنوا 
َه َش���ِديُد اْلِعَقاِب{ ]املائدة: ٢[.  َه إَنّ الَلّ ُقوا الَلّ َعَل���ى اإلْثِم واْلُع���ْدَواِن َواَتّ
ياس���ي بقلبه خالفاً للمثَّقف الذي  وقد ينكر العامي أخطاء السِّ
وهبه الله القدرة على التَّفكي���ر والتَّحليل مع جماٍل في البيان 
ائم مع هموم  واللسان، إضافة إلى حضوره الثَّقافي وَحَراكه الدَّ
مجتمعه، فيكون االحتس���اب الواجب عليه أكبر من غيره حني 
ياسي وال يرعوي لصوت احلقِّ ونداء املصلحني: }ُكنُتْم  يزلُّ السِّ
ٍة ُأْخِرَجْت ِللَنّاِس َتْأُمُروَن ِباْل�َمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْل�ُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن  َخْيَر ُأَمّ
ْنُهُم اْل�ُمْؤِمُن���وَن َوَأْكَثُرُهُم  ���ِه َوَلْو آَمَن َأْه���ُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخْي���ًرا َلُّهم ِمّ ِبالَلّ

اْلَفاِسُقوَن{ ]آل عمران: ١١٠[.
ة عظيم���ة ملؤمن مع  وق���د وردت في الق���رآن الكرمي قصَّ
ة مؤمن آل فرعون، الذي كان يكتم  سياسي ظالم متكبر، هي قصَّ
إميانه عن فرعون وحاش���يته، حتى إذا حانت س�اعة املفاصل�ة 
الت���ي ال مكان فيه���ا لغير اجلهر باحلق، وح���ني علم أنَّه يكاد 
أن يكون الوحيد القادر عل���ى إبداء رأيه أمام فرعون بجبروته 
فاع عن نبي الله ورس���وله موسى - عليه  وظلمه، وأنَّ واجبه الدِّ
���الم - وحمايتُه من بطش فرعون وَجوِره، قال كلمة احلق،  السَّ
وأعلن عن نفس���ه أمام املأل، فللحقِّ واجب ال مناص من أدائه، 
وللمواقف احلاس���مة س���اعة ال محيد عن بلوغها لكلِّ  مثقف 
ة  شريف يعمل في أجواء الباطل، وقد ذكر القرآن الكرمي القصَّ
كاملة في سورة غافر التي باتت تُعَرف باسم مؤمن آل فرعون، 
ْن آِل ِفْرَعْوَن  ْؤِمٌن ِمّ وقال الله - سبحانه - في أولها: }َوَقاَل َرُجٌل ُمّ
ِبُّكْم  َناِت ِمن َرّ ُه َوَقْد َجاَءُكم ِباْلَبِيّ َيْكُت���ُم إمَياَنُه َأَتْقُتُلوَن َرُجاًل َأن َيُقوَل َرِبَّي الَلّ
َوإن َيُك َكاِذًبا َفَعَلْيِه َكِذُب���ُه َوإن َيُك َصاِدًقا ُيِصْبُكم َبْعُض اَلِّذي َيِعُدُكْم إَنّ 

اٌب{ ]غافر: ٢٨[. الَلَّه ال َيْهِدي َمْن ُهَو ُمْسِرٌف َكَذّ
ياس���ي،  وف���ي التَّاريخ أمثلة كثيرة على عالقة املثقف بالسِّ

فاإلم���ام أحمد بن حنبل - رحمه الل���ه - الذي كان يتربَّع على 
ب عن الس���نَّة في عص���ره، كانت له مواقف  عرش العلم والذَّ
ة  حاسمة مع اخلليفة العبَّاس���ي املأمون، الذي أراد قصر األمَّ
على القول بخلق القرآن اس���تجابة آلراء العالم املعتزلي أحمد 
نت ملا توطدت  ابن أبي دؤاد، وقد ظهرت ثقاف���ة املعتزلة ومتكَّ
اسة، ثم كبتها الله باحلقِّ والسنَّة، وهذا  العالقة بينهم وبني السَّ
ياس���ي أو هواه، وتستقوي  مصير أيِّ ثقافة تنتصر بضاللة السِّ
عوة  ب���ه لترويج املنكر وما ال يتوافق مع ش���رع الل���ه. وتُعدُّ الدَّ
اإلصالحية ف���ي اجلزيرة العربية من األمثلة القريبة احلاضرة 
د  ���يف والقلم؛ حني تعاه���د اإلمام املجدِّ على التَّعاون بني السَّ
د بن س���عود،  ���د بن عبد الوهاب مع األمير املجاهد محمَّ محمَّ
رحمهما الله. وم���ن عجيب ما يذكره املؤرخون أنَّ خالفة عمر 
ابن عبد العزيز - رضي الله عنه - لم تش���هد اعتراضات من 
ة  د دين األمَّ ريعة، وجدَّ العلماء وغيرهم، ألنَّه سار على نهج الشَّ
بإقامة العدل بني النَّاس ف���ي األحكام واألموال وغيرها، وكان 
اهر القصير، ومع  ة في عصره الزَّ يصغي للنَّاصحني م���ن األئمَّ

فات الكرمية يخفت صوت املعارضة.  هذه الصَّ
إنَّ للمثقف س���لطًة معرفيًة ذات أثر سلوكي في مجتمعه، 
والواجب احملت���وم عليه أن تكون أهدافه س���امية، ومصاحله 
عامة، وأن يجي���د النِّيابة عن ثقافة األمة التي ينتس���ب إليها 
دق في حمل  ���جاعة والصِّ ث باس���مها، وأن يتحلى بالشَّ ويتحدَّ
هذه املس���ؤولية اجلس���يمة، وأن يس���تمر في تقدمي املبادرات 
ياسي في التَّنفيذ، وبذلك يحوز  والرؤى حتى لو لم يشارك السِّ
راً دينه، ومعتزاً  املثق���ف اخليرية، التصاله بثقافة مجتمعه، موقِّ
بلغته، ومدركاً تاريخه، ومش���اركاً في صنع حاضره ومستقبله، 
ياس���ي، وال يزجره اخلوف عن دخول  مع في السِّ كه الطَّ ال يحرِّ

شيد.   ريح والعمل الرَّ أي الصَّ ياسة بالرَّ معترك السِّ
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ال��ن��وري��ن)*( ذو  أح��م��د 

] الشريعة والعقيدة [

ال ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل«)3)؛ )أي سورة اإلسراء(، 
وهي من املئني التي ورد في فضلها حديث واثلة بن األس���قع 
- رضي الله عنه - الذي قال فيه رس���ول الله #: »وأُعِطيت 

مكان الزبور املئني«)4).
ظ��روف نزوهلا: نزلت هذه الس���ورة في العهد املكي، حني 

بلغ عناد وجدال املش���ركني أَْوَجه ملواجهة حامل الرسالة #، 
ووصلت معارضة الرس���الة نفِس���ها حدَّ املصادمة واالقتتال.
ذلك أن هذه الس���ورة نزلت بعد س���ورة القصص التي جاءت 
فيها أخبار موس���ى وفرعون؛ وكيف كانت نهاية األخير نذير 
ش���ؤم لكل طاغية أثيم. فحمي فيها اجلدل مع املشركني حول 
هذا القرآن، وصدق الوحي الذي واجههم بتس���فيه عقائدهم، 
والتندي���د بجاهليتهم، فس���ارعوا إلى تكذيب الرس���ول # 
والتشكيك في أصل مصداقية النبوة وصحة الرسالة، وحاولوا 
النيل من جنابه والتنقيص من شأنه؛ فرموه بالسحر والكهانة 
واجلنون، وطفقوا يطلب���ون منه اآليات واخلوارق، زاعمني أن 

الهدف إمنا هو التثبُّت من الدعوى.

سلسلته  وفي  عليه،  تعليقه  في  األلباني  وصححه   ،)3405( الترمذي  اإلمام  أخرجه   )3(
الصحيحة )641(.

)4( أخرجه اإلمام أحمد في مسنده )17023( وعلَّق عليه شعيب األرنؤوط بقوله: »إسناده حسن«.

هــــــــــــدايات
سورة اإلسراء 

سورة اإلسراء : 
بطاقة التعريف املختصرة: 

اسمها: )اإلسراء، بني إسرائيل، سبحان(، وهي من العتاق 
األَُول كما قال ابن مس���عود، رضي الله عنه)1)، وذلك ما يبني 

أنها سورة مكية. عدد آياتها: 111 آية. 
ما اختلف من اآليات عن السورة يف نزوهلا: 

قال اإلمام الس���يوطي: »اس���تثني منها: }َوَيْس���َألوَنَك َعِن 
وِح{ اآلية ِل�َما جاء في قول ابن مسعود - رضي الله عنه -  الرُّ
أنها نزلت باملدينة في جواب سؤال اليهود عن الروح. واستثني 
منه���ا أيضاً: }َوِإْن َكاُدوا َلَيْفِتُنوَن���َك{ إلى قوله: }إنَّ اْلَباِطَل َكاَن 
{ اآلية، وقوله:  َزُهوق���ًا{، وقوله: }ُقْل َلِئِن اْجَتَمَع���ِت اإْلْنُس َواْلِنُّ

ْؤيا{ اآلية، و }ِإنَّ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم ِمْن َقْبِلِه{«)2).  }َوَما َجَعْلَنا الرُّ
ترتيبها نزواًل: نزلت بعد القصص وقبل يونس. 

فضلها: قالت عائشة - رضي الله عنها -: »كان النبي # 

)*( باحث من موريتانيا.
)1( جاء في صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة بني إسرائيل )اإلسراء(، باب: عن ابن 
العتاق  الله عنه - قال في بني إسرائيل والكهف ومرمي: إنهن من  مسعود - رضي 

األَُول.
اآليات  بقية  تقع  األولى ذكرها  اآلية  باستثناء  أنه  غير   ،)60 القرآن )1/  علوم  اإلتقان في   )2(
موقع اختالف كبير من حيث مكيَّتها ومدنيَّتها؛ بل منها ما تترجح مكيَّته؛ كما هو الشأن 
ْؤَيا اَلّتِي أََرْيَناَك إاَلّ ِفْتَنًة لِّلَنّاِس { ]اإلسراء: 06[. بالنسبة لقوله - تعالى -: }َوَما َجَعلَْنا الُرّ
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املقدمة:
 بدأت سورة اإلسراء بتنزيه الله - تعالى - واختُتَمت بحمده 
وتعظيم���ه، وتضمنت احلديث عن حادثتي اإلس���راء واملعراج، 
ز؛ حيث ورد ذكر  وتناول���ت معجزة القرآن اخلالدة بش���كل مركَّ
كلمة القرآن في طيَّاتها )11( مرة، كما عرضت موقف املشركني 
لت كونه مصدراً  ومؤمني أه���ل الكتاب من هذا الق���رآن، وأصَّ
للخيرية بشتى أصنافها، وكغيرها من السور املكية كان التركيز 
فيها كبيراً على ش���ؤون العقيدة؛ فتكلمت عن التوحيد ومخاطر 
الشرك ومآل املش���ركني، وأدرجت جانباً من ذلك في تفصيلها 
للوصايا العش���ر الكبرى التي ورد ذكرها بنوع من اإلجمال في 
س���ورة األنعام؛ بدءاً من اآلية )151( إل���ى اآلية )153(؛ حيث 
وردت تلك الوصايا هنا بنوع م���ن التفصيل؛ وقد بدأ ذلك من 
اآلية )22( إلى اآلية )39(، وأردفته بَطَرف من قصة آدم - عليه 
السالم - وإبليس، مشيرة إلى جانب من التكرمي اإللهي للبشر، 
وأَتَْبَعت���ه بأمثلة من صنوف اخلروج عن ذل���ك التكرمي، جلَّتها 
في احملاوالت اليائسة والعروض الرخيصة التي سلكها الكفار 
طمعاً في إغراء محمد # لثنيه عن تبليغ رسالة ربه واحليلولة 
دون صدع���ه باحلق، وكذلك جلوؤهم بع���د القنوط من تغيير 
مس���ار الدعوة إلى ضروب التعجيز املادي السافل، وقد بينت 
الس���ورة ما ُمنُوا به إثر ذلك من الفش���ل والتخبط، كما ذكرت 
طرفاً من تاريخ إفس���اد بني صهي���ون وِجِبلَّتهم العنادية املاكرة 
كما وردت في مقدمة الس���ورة، لتعود قبل خامتتها بآيات إلى 
سرد جانب من تاريخهم، معطية خالصة قصة موسى وفرعون، 
ثم ختمت بتعظيم الله - تعالى - وتنزيهه عن الش���ريك والولد 

وسائر صفات النقص ومشابهة اخللق. 
أهم حماور السورة: 

• بعد االس���تهزاء بش���خص النبي # واملعارضة الواسعة 
لرسالته، وتعريضه حلمالت مغرضة، وبعد ما القاه من األذية 
املفرطة من ِقبَل املشركني جاء األمر الرباني بتكرميه، والقضاءُ 
اإللهي بتوش���يحه؛ فكانت معجزتا اإلسراء واملعراج في رحلة 
لم يش���هد لها التاريخ مثياًل، كان منطلقهما بيت الله احلرام 
في اجتاه املس���جد األقص���ى لتحيي الوش���ائج العميقة بني 
املسجدين املباركني. يقول ابن عاشور: »واملسجد األقصى هو 
ثاني مس���جد بناه إبراهيم - عليه السالم - كما ورد ذلك في 
حديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال: )قلت: يا رس���ول الله! 
أي مس���جد وضع في األرض أول؟ قال: »املس���جد احلرام«. 

قلت: ثم أي؟ قال: »املس���جد األقصى«. قلت: كم بينهما؟ قال: 
»أربعون سنة«()1)، فهذا اخلبر قد بنيَّ أن املسجد األقصى َمْن 
ِبنَاء إبراهيم؛ ألنه حدد بدة هي من مدة حياة - إبراهيم عليه 

السالم - وقد قرن ذكره بذكر املسجد احلرام()2). 
• في رحاب املس���جد األقصى يؤم النبي # جموع أنبياء 
الله من آدم إلى عيس���ى - عليهم الصالة والس���الم جميعاً - 
إيذاناً بانتقال الرسالة اخلامتة إلى هذه األمة اخلامتة على يد 
َن اْل�َمْسِجِد  رسولها اخلامت #: }ُسْبَحاَن اَلِّذي َأْس���َرى ِبَعْب���ِدِه َلْياًل ِمّ
ُه ُهَو  اْل�َحَراِم إَلى اْل�َمْس���ِجِد اأَلْقَصا اَلّ���ِذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِم���ْن آَياِتَنا إَنّ
���ِميُع اْلَبِصيُر{ ]اإلسراء: ١[، ليتوج تكرميه # فيعَرج به بعد  الَسّ

ذلك إلى سدرة املنتهى.
• في هذا الدين اجلديد يكون التوحيد هو األس���اس الذي 
تنبني عليه احلياة وتقوم عليه أس���س التشريع وقيم األخالق 
ْخُذواًل {  ِه إَلًها آَخَر َفَتْقُعَد َمْذُموًما َمّ َعْل َمَع الَلّ ومبادئ التعامل: }ال َتْ
]اإلس���راء: ٢٢[، وفي هذه السورة يستبني هدي القرآن العقدي 
ف���ي أقوم الطرق وأعدلها؛ إذ هدى إلى توحيد الله - تعالى - 
في ربوبيته، وهدى إلى توحيده - تعالى - في عبادته وألوهيته، 
وهدى إلى توحيده - تعالى - في أسمائه وصفاته، حماية لهذا 
اإلنسان املسكني الذي كثيراً ما اجتاله الشياطني وأغوته نفسه 
األمارة بالس���وء وأحاطت به غفلته؛ فأعرض عن ربه وكفر به 
وأَِمن أخذه وعقوبته، فال يذكره إال س���اعة الشدة، فإذا خرج 
ُرّ ِفي  ���ُكُم الُضّ من الكرب عاد إل���ى غفلته وطغيانه)3)، }َوإَذا َمَسّ
اُكْم إَلى اْلَبِرّ َأْعَرْضُتْم{ ]اإلس���راء:  ا َنَّ اُه َفَلَمّ اْلَبْحِر َضَلّ َمن َتْدُعوَن إاَلّ إَيّ
جه عنه  ٦٧[؛ أََوال يذكر املس���كني أن الذي أدخل���ه الكرب وفرَّ

حاضر ال يغيب؟
• تتهاوى ضالالت اجلاهلية أمام س���لطان احلق، وتسقط 
العقائد الفاس���دة التي اعتنقها أهل الشرك أمام نور الهدى، 
وتختفي أوهام الوثنية أمام س���طوع احلقيقة، وتُفتَضح أقواٌل: 
مثل نس���بة البنات إلى قيوم الس���ماوات واألرض: }َأَفَأْصَفاُكْم 
ُكْم َلَتُقوُلوَن َق���ْواًل َعِظيًما{  َخ���َذ ِمَن اْل�َمالِئَكِة إَناًث���ا إَنّ ُك���م ِباْلَبِنَن َواَتّ َرُبّ
]اإلس���راء: ٤٠[، وكاإلعراض عن القرآن ومعارضته باألكاذيب 
واألضاليل كذلك، وقد أقامت الس���ورة األدلة على تهافت تلك 
الدع���اوى كلها، ونصبت البراهني عل���ى عقيدة التوحيد؛ با 

)1( أخرجه البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب، ح )3366(. ورواه مسلم، كتاب املساجد 
ومواضع الصالة، باب ابتناء مسجد النبي #، ح )520(.

)2( التحرير والتنوير: )14، 14(.
)3( انظر : املصباح املنير لصفي الرحمن، ص : 618.
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حتويه من يقينية البعث والنش���ور واملع���اد واجلزاء، وذكرت 
س���جود املالئكة آلدم وتعنُّت إبليس وعداوته آلدم ولذريته، ثم 
ع عن غوغائية  أعلن���ت دعوة الله - تعالى - للمؤمن���ني بالترفُّ
نوا أنفسهم على االعتصام  الدهماء وس���فه اجلاهلية، وأن مُيَرِّ
بالقول بالتي هي أحسن حتصناً من الوقيعة وغوائل الشيطان: 
ْيَطاَن  ْيَطاَن َينَزُغ َبْيَنُهْم إَنّ الَشّ }َوُقل ِلِّعَباِدي َيُقوُلوا اَلِّتي ِهَي َأْحَسُن إَنّ الَشّ

بِيًنا{ ]اإلسراء: ٥٣[. ا ُمّ َكاَن ِلإلنَساِن َعُدًوّ
• م���ن لطف الله - تعال���ى - بهذه األمة املبارك���ة أن نبيها 
#: وإن أيدت رس���الته ببعض اخلوارق إال أن إعجازها لم يكن 
ب بها أمته فتهلك، كما  معتمداً على تلك اخل���وارق حتى ال تكذِّ
هل���ك األولون حني اعترض���وا على اآلي���ات وواجهوها بالعتو 
واالستكبار والتكذيب، بل جاءت هذه الرسالة املباركة بالعواصم 
التي يحفظ الله - تعالى - به���ا معتنقيها من عواقب التكذيب 
ومآالت الطغيان، فكان استحضار أنباء منازل اآلخرة على نتائج 
امتحان الدنيا: }َي���ْوَم َنْدُعو ُكَلّ ُأَناٍس ِبإَماِمِهْم َفَمْن ُأوِت���َي ِكَتاَبُه ِبَيِميِنِه 
َفُأْوَلِئ���َك َيْقَرُءوَن ِكَتاَبُهْم َوال ُيْظَلُموَن َفِتي���اًل #^٧١^#( َوَمن َكاَن ِفي َهِذِه َأْعَمى 

َفُهَو ِفي اآلِخَرِة َأْعَمى َوَأَضُلّ َسِبياًل{ ]اإلسراء: ٧١ - ٧٢[.
• لم يترك املشركون وسيلة إال استخدموها لصرف رسول 
الله # عن مواصلة دعوته وصده عن سبيل الله تعالى، وفي 
إطار ذلك عمل���وا على إخراجه من مكة املكرمة من خالل ما 
عاملوه به من صنوف املضايقة بعد ما يئس���وا من رجوعه عن 
ح القرآن بأنهم  دينه، وقنطوا م���ن تخليه عن دعوته، وقد صرَّ
لو أخرجوه قس���راً حلاق بهم غضب الله - تعالى - ولعاجلتهم 
نقمته؛ كما هي س���نة الله في س���لفهم من الطغاة واملعاندين، 
وفي غمرة ذلك يضرب املصطفى # أروع األمثلة في الثبات 
على احملجة وإقامة احلجة تالياً كتاب ربه، داعياً إلى س���بيله، 
مقيماً لعبادته، متوكاًل عليه الهجاً بذكره الظاً بدعائه: }َوُقل 
ِبّ َأْدِخْلِن���ي ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخِرْجِن���ي ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعل ِلّي ِمن َلُّدنَك  َرّ
ُسْلَطاًنا َنِّصيًرا #^٨٠^#( َوُقْل َجاَء اْل�َحُقّ َوَزَهَق اْلَباِطُل إَنّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوًقا{ 
]اإلس���راء: ٨٠ - ٨١[، هكذا تكلؤه حماي���ة الله - تعالى - بهذا 
القرآن من أذاهم، وحتفظه به من طيشهم؛ فال يقرؤه إال ولَّوا 
عنه هاربني مدبرين: }َوإَذا َق���َرْأَت اْلُقْرآَن َجَعْلَنا َبْيَنَك َوَبْنَ اَلِّذيَن ال 
ًة َأن َيْفَقُهوُه  ْسُتوًرا #^٤٥^#( َوَجَعْلَنا َعَلى ُقُلوِبِهْم َأِكَنّ ُيْؤِمُنوَن ِباآلِخَرِة ِحَجاًبا َمّ
َوِفي آَذاِنِه���ْم َوْقًرا َوإَذا َذَكْرَت َرَبَّك ِفي اْلُقْرآِن َوْح���َدُه َوَلّْوا َعَلى َأْدَباِرِهْم 

ُنُفوًرا{ ]اإلسراء: ٤٥ - ٤٦[ .
• في إطار تفنن املش���ركني في محاوالته���م تعجيَز النبي 

# يستمر إصرارهم على مطالبته باخلوارق املادية؛ كتفجير 
األنهار في أزقة مكة وحتويل جبالها إلى جنات وارفة الظالل 
ورمضائها إلى بس���اتني دانية القط���وف... إلخ، تلك املطالب 
التي ظلوا يراوحون بينها عتواً منهم واس���تكباراً وإعراضاً عن 
اإلعجاز القائم بهذا القرآن عقيدة ومنهجاً وأسلوباً ومحتوى؛ 
ذل���ك أنه لو كان طل���ب احلق حاديَهم، واس���تظهار الصحيح 
محرَكه���م الكتفوا بعجزة القرآن ال���ذي تضمن كافة أمناط 
اإلعجاز ووسائله)1)، والهتدوا با علموه وعايشوه وعرفوه عن 
ش���خصه #؛ لكنهم ظلوا يصدفون عن احلقيقة: }َوَقاُلوا َلن 
ن  ٌة ِمّ ْؤِم���َن َلَك َحَتّى َتْفُجَر َلَنا ِمَن اأَلْرِض َيْنُبوًع���ا #^٩٠^#( َأْو َتُكوَن َلَك َجَنّ ُنّ
َماَء َكَما  َر اأَلْنَهاَر ِخالَلَها َتْفِجيًرا #^٩١^#( َأْو ُتْس���ِقَط الَسّ َنِّخيٍل َوِعَنٍب َفُتَفِجّ
ِه َواْل�َمالِئَكِة َقِبياًل #^٩٢^#( َأْو َيُكوَن َلَك َبْيٌت  َزَعْمَت َعَلْيَنا ِكَسًفا َأْو َتْأِتَي ِبالَلّ
َل َعَلْيَنا ِكَتاًبا  ���ى ُتَنِزّ ْؤِمَن ِلُرِقِيَّك َحَتّ ���َماِء َوَلن ُنّ ن ُزْخُرٍف َأْو َتْرَقى ِفي الَسّ ِمّ
ُسواًل{ ]اإلسراء: ٩٠ - ٩٣[،  ْقَرُؤُه ُقْل ُس���ْبَحاَن َرِبّي َهْل ُكنُت إاَلّ َبَشًرا َرّ َنّ
ومن املعلوم أن كثرة اخلوارق لم تكن لتَولِّد الهداية في النفوس 
املتمردة على س���لطان الوحي، ولم تكن لتنش���ئ اإلميان في 
القلوب املنكرة، ولم تكن لتزرع التقوى في النواصي اجلاحدة؛ 
إذ لو كانت تثمر شيئاً من ذلك في نفوس مريضة باالستكبار، 
مائرة بالش���هوات والش���بهات كتلك، لكان بنو إسرائيل أهدى 
اخللق على اإلطالق؛ فقد ابتالهم موس���ى - عليه السالم - 
وحَده با ال مزيد عليه من اخلوارق واآليات والنُُّذر؛ فهل آمنوا 

أو استجابوا أو صدقوا؟
وباجلمل���ة فإن الس���ورة قد متحورت بش���كل عام حول 
ش���خص الرسول # و ما حباه الله - تعالى - به من التكرمي 
والتثبيت والعصمة، وما أيده ب���ه من املعجزات، كما أفاضت 
في تعظيم ش���أن القرآن بوصفه مصدر الهداية والنجاة، وقد 
نوَّهت بقضايا العقيدة وبيَّنت أس���س التوحيد، وأعلت ش���أن 

فضل ُحْسن التعامل وقيمة مكارم األخالق.
هدايات السورة:

حتدثت اآلية األولى من هذه السورة - بعد تنزيه الله تعالى - 
عن حادثة اإلسراء باملصطفى # من املسجد احلرام إلى املسجد 
األقصى؛ حيث كان األنبياء من لدن إبراهيم اخلليل إلى عيس���ى 
- عليهم الس���الم - مجتمعني في موكب ابتهاجي َمهيب في تلك 
م اخلامت صاحب الرسالة الناسخة  البقعة املباركة الستقبال املكرَّ
ه���م # ليلتهم تلك إعالناً من قيوم  املهيمن���ة؛ محمد #، وقد أمَّ

)1( انظر: تيسير الكرمي الرحمن، ص : 466 - 467.
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السماوات واألرض عن توليته اإلمامة املطلَقة ألهل األرض. 
في مس���تهل الس���ورة كان التعريج على بني إسرائيل وما 
نش���روه عبر تاريخهم من الفس���اد والظلم والطغيان، وهو ما 
ى إلى زوال س���لطانهم وإنزال العقوبة بهم، كما هي ُس���نة  أدَّ
الله في كل طاغية ظالم، وعلى الرغم من أنهم كلما اس���تعلَوا 
واستكبروا وجتبروا س���لط الله عليهم من عباده من يقهُرهم 
ويذلُّهم ويدمرهم ويس���تبيح حرماتهم؛ فإن ذلك لم يثنهم عن 
جبلَّته�م العنجهي�ة؛ وله����ذا توع�دهم بالعق�وبة الدائمة. قال 
َن َرُبَّك َلَيْبَعَثَنّ َعَلْيِهْم إَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َمن َيُس���وُمُهْم  - تعالى -: }َوإْذ َتَأَذّ

ُسوَء اْلَعَذاِب{ ]األعراف: ١٦٧[.
لقد تكررت كلمة القرآن إحدى عشرة )11( مرة في هذه 
الس���ورة دون غيرها من س���ور القرآن الكرمي؛ فجاء أول ذكر 
للقرآن في قوله - تعالى -: }إَنّ َهَذا اْلُقْرآَن َيْهِدي ِلَلِّتي ِهَي َأْقَوُم{ 
]اإلسراء: ٩[ تأكيداً على أنه يحمل مطلق الهداية ملطلق اخللق 
في مطلق الظ���روف الزمانية واملكانية؛ فهو يهدي إلى عقيدة 
ال لَبْس فيها وال غموض، عقيدٍة تخلِّص معتنَقها من كل أدران 
الش���رك وأوهام اخلرافة وأثقال الهوى والش���عوذة؛ فهدايته 
تعن���ي التطابق املطلق بني املظهر واملخبر، واالتس���اق الكامل 
بني الشعور والس���لوك، وااللتحام الكلي بني االعتقاد والعمل، 
والتواؤم التامَّ بني الفطرة والنواميس الكونية، والتوازن البصير 
بني العبادة واالس���تطاعة؛ بل تعني االستس���الم في عبودية 
والتناسق في حياة واطمئنان في عالقة العبد بخالقه، وترابطاً 
رصيناً وانس���جاماً واثقاً في عالقته باملخلوقني، في إطار من 
االنقياد والثبات والس���كينة تعظيماً للخالق جلَّ شأنه، والعدل 

واالستقامة واإلنصاف للمخلوقني.
م  في هذه السورة جاء النكير صارخاً على املشركني، وقدَّ
البيان جلياً عن س���وء عاقبتهم، وكان احلض شديداً على بر 
الوالدي���ن ول���زوم أداء حقوق ذوي القربى واملس���اكني وأبناء 
الس���بيل، وجاء التنفير صريحاً من الش���ح والتبذير ومهاوي 
الرذيل���ة والعدوان والدنس اخُللُقي؛ ليت���م قطع الطريق على 
عادات اجلاهلية: كالوأد والزنا والثارات والقتل، وكان اإلعالن 
عالياً بوجوب رعاية أموال اليتام���ى والوفاء بالعهود والعناية 
باملواثيق والتزام توفية املكاييل واملوازين، كما مت التأكيد على 
ضرورة التب���نيُّ والثبت، ووجوب مجافاة اخلي���الء والِكبْر)1): 
ْخُذواًل{ ]اإلس���راء: ٢٢[  ِه إَلًها آَخ���َر َفَتْقُعَد َمْذُموًما َمّ َعْل َم���َع الَلّ }ال َتْ

)1( انظر: في ظالل القرآن: )4/ 2222 - 2226(.

إل���ى قوله - تعالى -: }َذِلَك ِمَّا َأْوَحى إَلْي���َك َرُبَّك ِمَن اْل�ِحْكَمِة َوال 
ْدُحوًرا{ ]اإلس���راء: ٣٩[.  ِه إَلًها آَخَر َفُتْلَقى ِفي َجَهَنَّم َمُلوًما َمّ َع���ْل َمَع الَلّ َتْ
وبذلك جمعت السورة باقة من معالم التوحيد وأسس التعامل 
ومحاسن األخالق، جتس���يداً لتكرمي الله - تعالى - لبني آدم 
وتطهيراً له من أدران البهيمية وحتريره من أغالل احليوانية.
لق���د جاءت الس���ورة ب���كل املواعظ واحلج���ج للزجر عن 
الش���رك، وأسدت البراهني والبينات الكافية لسد طرائق الظلم 
ومنع اإلفك، وقررت التوحيد بكافة السبل، ونصبت األدلة على 
انس���جامه مع منطق الفطرة، بل أكدت أنه هو الفطرة نفُسها، 
قوا لالهتداء إلى نور هذا التوحيد  وبيَّنت أن املش���ركني لم يوفَّ
يهم وراء اإلع�راض عن احل�ق، وتشبُّثهم بب�اطل عقائدهم  لتخفِّ
ُروا َوَما  َكّ ْفَنا ِفي َهَذا اْلُقْرآِن ِلَيَذّ هاتهم الوهمية: }َوَلَقْد َصَرّ الشركية وترَّ
َيِزيُدُهْم إاَلّ ُنُفوًرا{ ]اإلس���راء: ٤١[، فكانوا يجاهدون ِفَطَرهم حتى 
ال ترك���ن إلى االنتفاع بالقرآن حني يالمس���ها، ويص�رفون عن�ه 
قلوبَهم حتى ال ميازج بشاش���تها، فتحولوا أكوازاً مجخية يعلوها 
الرين ويغش���اها ظالم الش���رك وترفض االنقياد للحق: }َوإَذا 
ْس���ُتوًرا  َقَرْأَت اْلُق���ْرآَن َجَعْلَنا َبْيَنَك َوَب���ْنَ اَلِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن ِباآلِخَرِة ِحَجاًبا َمّ
ًة َأن َيْفَقُهوُه َوِف���ي آَذاِنِهْم َوْقًرا َوإَذا َذَكْرَت  #^٤٥^#( َوَجَعْلَن���ا َعَلى ُقُلوِبِهْم َأِكَنّ

َرَبَّك ِفي اْلُقْرآِن َوْحَدُه َوَلّْوا َعَلى َأْدَباِرِهْم ُنُفوًرا{ ]اإلسراء: ٤٥ - ٤٦[.
لم تكن معجزة هذه األم���ة إال القرآن من غير اتكاء على 
اخلوارق التي صاحبت الرساالت ذات التوجيه احملدود زماناً 
ومكاناً، في حني اتس���مت هذه الرس���الة باخلل���ود واألبدية 
هة إلى كل األعراق  لكمالها وشموليتها ومتامها؛ ذلك أنها موجَّ
واألجناس ف���ي كافة األعصر والبيئ���ات؛ وعليه فإن حادثتي 
اإلسراء واملعراج وما تضمنتاه من خوارق لم تكونا إال امتحاناً 
وابتالًء لي���زداد الذين آمنوا ثباتاً وإميان���اً ويرتاب املهزوزون 
ْؤَيا اَلِّتي  واملنافقون: }َوإْذ ُقْلَنا َل���َك إَنّ َرَبَّك َأَحاَط ِبالَنّاِس َوَما َجَعْلَنا الُرّ
ُفُهْم َفَما َيِزيُدُهْم  َجَرَة اْل�َمْلُعوَنَة ِفي اْلُقْرآِن َوُنَخِوّ َأَرْيَناَك إاَلّ ِفْتَنًة ِلّلَنّاِس َوالَشّ

إاَلّ ُطْغَياًنا َكِبيًرا{ ]اإلسراء: ٦٠[.
إن استمداد العون من الله - تعالى - والتوكُّل عليه واللَّجأ 
إليه واحملافظَة على عبادته وإقامة ش���عائر دينه في أوقاتها 
احملددة، كلها وس���ائل الستحقاق نصر الله - تعالى - وإعالء 
احلق وزهوق الباطل، فاملستعني بالله - تعالى - ال يخيب أََملُه، 
والالج���ئ إليه ال تَُرد دعوته، واملت���وكل عليه ال يخاف هواناً، 
واحملافظ على طاعته ال يناله خس���ران، والتالي لكتابه يتفيأ 
ْيِل َوُقْرآَن  ���ْمِس إَلى َغَس���ِق الَلّ الَة ِلُدُلوِك الَشّ ظالل الرحمة: }َأِقِم الَصّ
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ْد ِبِه َناِفَلًة َلَّك  ْيِل َفَتَهَجّ اْلَفْجِر إَنّ ُقْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْش���ُهوًدا #^٧٨^#( َوِمَن الَلّ
ِبّ َأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍق  ْحُموًدا #^٧٩^#( َوُقل َرّ َعَسى َأن َيْبَعَثَك َرُبَّك َمَقاًما ُمّ
َوَأْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعل ِلّي ِمن َلُّدنَك ُس���ْلَطاًنا َنِّصيًرا #^٨٠^#( َوُقْل 
ُل ِمَن اْلُقْرآِن َما  َج���اَء اْل�َحُقّ َوَزَهَق اْلَباِطُل إَنّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوًقا #^٨١^#( َوُنَنِزّ
اِل�ِمَن إاَلّ َخَساًرا{ ]اإلسراء: ٧٨  ُهَو ِش���َفاٌء َوَرْحَمٌة ِلّْلُمْؤِمِنَن َوال َيِزيُد الَظّ
- ٨٢[؛ إنها الربانية في التوجيه والسداد في األوامر واالتساق 

في التشريع. 
إن ه���ذا القرآن من الله - تعال���ى - فال ميلك اخللق أن 
يضاهوه، ولو تظاهر إنس���هم وجنهم ما استطاعوا محاكاته؛ 
فالتحدي به قائم إلى قيام الس���اعة؛ فهو املنهج احليوي الذي 
تتكامل فيه قوانني الفطرة لتتناغم معها نواميس الكون، فتقف 
البشرية مش���دوهة أمام آفاق إعجازه، فتس���د الطريق على 
املتعنتني فال يجدون س���وى اجلنوح إلى طلب اخلوارق املادية 
س���بياًل، ضاربني بأمثاله الرائعة وحقائقه القائمة وأس���اليبه 
املعجزة عرض احلائط في تبجح وغطرسة واستكبار)1): }ُقل 
َلِّئ���ِن اْجَتَمَعِت اإلنُس َواْل�ِجُنّ َعَلى َأن َيْأُتوا ِبِْث���ِل َهَذا اْلُقْرآِن ال َيْأُتوَن ِبِْثِلِه 
ْفَنا ِللَنّاِس ِفي َهَذا اْلُقْرآِن ِمن  َوَلْو َكاَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهيًرا #^٨٨^#( َوَلَقْد َصَرّ
ْؤِمَن َلَك َحَتّى َتْفُجَر  ُكِلّ َمَث���ٍل َفَأَبى َأْكَثُر الَنّاِس إاَلّ ُكُفوًرا #^٨٩^#( َوَقاُلوا َلن ُنّ
َر  ���ن َنِّخيٍل َوِعَنٍب َفُتَفِجّ ٌة ِمّ َلَن���ا ِم���َن اأَلْرِض َيْنُبوًعا #^٩٠^#( َأْو َتُكوَن َلَك َجَنّ
َماَء َكَما َزَعْمَت َعَلْيَنا ِكَسًفا َأْو  اأَلْنَهاَر ِخالَلَها َتْفِجيًرا #^٩١^#( َأْو ُتْسِقَط الَسّ
ن ُزْخُرٍف َأْو َتْرَقى  ���ِه َواْل�َمالِئَكِة َقِبياًل #^٩٢^#( َأْو َيُكوَن َلَك َبْيٌت ِمّ َتْأِتَي ِبالَلّ
ْقَرُؤُه ُقْل ُسْبَحاَن َرِبّي  َل َعَلْيَنا ِكَتاًبا َنّ ْؤِمَن ِلُرِقِيَّك َحَتّى ُتَنِزّ ���َماِء َوَلن ُنّ ِفي الَسّ

ُسواًل{ ]اإلسراء: ٨٨ - ٩٣[. َهْل ُكنُت إاَلّ َبَشًرا َرّ
إن ُس���نة الل���ه - تعالى - في املكذبني للرس���ل - عليهم 
الصالة والس���الم - أن حتل به���م نقمته، ويحيق بهم إهالكه؛ 
حني يُعِرضون عن آيات الله - جل شأنه - ويستهزئون برسله، 
ويس���تهينون بنُُذره، ولقد كان من رحمة الله - تعالى - ولطفه 
بهذه األم���ة أنه في الوقت الذي جعل فيه معجزات الرس���ل 
املستقِدمني خوارق آنية جعلها مع النبي محمد # آية القرآن 
الدائم���ة، التي نزلت باحلق لتربية أمم وصناعة أجيال تعيش 
بها ضمائرهم، وحتيا بها مش���اعرهم، ويستقيم بها سلوكهم، 
وتتزكى بها نفوس���هم، وتُساس بها أنشطتهم؛ ذلك هو القرآن 
منهج حي���اة ال يعتوره نقص وال تنتابه زل���ة وال يتقادم بطول 
ًرا َوَنِذيًرا  الزمن)2): }َوِباْل�َحِقّ َأنَزْلَناُه َوِباْل�َحِقّ َنَزَل َوَما َأْرَسْلَناَك إاَلّ ُمَبِشّ

)1( انظر: نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكرمي، ص : )220 - 222(.
)2( انظر: في ظالل القرآن: )4/ 2251 - 2253(.

ْلَناُه َتنِزياًل{.  #١٠٥#( َوُقْرآًن���ا َفَرْقَن���اُه ِلَتْقَرَأُه َعَل���ى الَنّاِس َعَلى ُمْك���ٍث َوَنَزّ
]اإلسراء: ١٠٥ - ١٠٦[

أبرز القواعد املستخلصة من السورة: 
• }إْن َأْحَس���نُتْم َأْحَس���نُتْم أَلنُفِسُكْم َوإْن َأَس���ْأُتْ َفَلَها{ ]اإلسراء: 

٧[: إنها قاع���دة العمل واجلزاء التي ال تتغير وال تتبدل، وقد 
جاءت بصيغ أخرى؛ منها ما ورد في سورة فصلت: }َمْن َعِمَل 
َصاِل�ًحا َفِلَنْفِسِه َوَمْن َأَساَء َفَعَلْيَها{ ]فصلت: ٤٦[، وما جاء في سورة 
ٍة  ٍة َخْيًرا َيَرُه #!٧!#( َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذَرّ الزلزلة: }َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذَرّ
ا َيَرُه{ ]الزلزلة: ٧ - ٨[؛ فمن أحسن باإلميان والطاعة فقد  َش���ًرّ
أحسن إلى نفسه ونفعها، ومن أس���اء إليها بالكفر واملعاصي 
فإمنا أضر بها وأساء عليها؛ فالله وحَده الغني - جل شأنه - 

ال ينفعه إميان مؤمن وال يضره كفر كافر.
• }إَنّ َه���َذا اْلُقْرآَن َيْهِدي ِلَلِّتي ِهَي َأْقَوُم{ ]اإلس���راء: ٩[: يقول 

الش���يخ محمد األمني الش���نقيطي: )ذكر - جل وعال - في 
هذه اآلي���ة الكرمية أن هذا الق���رآن العظيم الذي هو أعظم 
الكتب الس���ماوية، وأجمُعها جلميع العلوم، وآخُرها عهداً برب 
العاملني - ج���ل وعال -: }َيْهِدي ِلَلِّتي ِهَي َأْق���َوُم{؛ أي الطريقة 
التي هي أس���دُّ وأعدل وأصوب()3)، وقد وردت هذه القاعدة 
بصي���غ متعددة، من ذلك ما جاء في س���ورة األعراف }َوَلَقْد 
ْلَناُه َعَلى ِعْلٍم ُهًدى َوَرْحَمًة ِلَّقْوٍم ُيْؤِمُنوَن{ ]األعراف:  ِجْئَناُهم ِبِكَتاٍب َفَصّ
٥٢[ وهي قاع���دة مطلقة؛ إذ إن هداية القرآن ش���املة ألقَوم 
الطرق، وأوضح الس���بل، وأعدل األح���كام، وأنصع العقائد، 
وأحس���ن التعامل، وأجلِّ األخالق؛ فمن اعتصم به كان أكمل 

الناس شأناً وأهداهم سبياًل وأقومهم طريقة . 
• }َوَكاَن اإلنَساُن َعُجواًل{ ]اإلسراء: ١١[: وهي قاعدة عامة 

تبنيِّ اس���تعجال اإلنسان وعدم توخيه لعواقب األمور وجتاوزه 
للنظر ف���ي مصائرها، وقد وردت في س���ورة األنبياء بصيغة 
أخرى: }ُخِلَق اإلنَس���اُن ِمْن َعَجٍل{ ]األنبياء: ٣٧[؛ ذلك أن املؤمن 
يستعجل النصر والكافر يستبطئ العذاب ويستهزئ بالوعيد. 
ل  ومن رحمة الله - تعالى - بالبشر أنه - جل شأنه - لم يعجِّ
لهم كثيراً مما يطلبون؛ إذ يستعجلون الشر استعجالهم للخير: 

ِرّ ُدَعاَءُه ِباْل�َخْيِر{ ]اإلسراء: ١١[. }َوَيْدُع اإلنَساُن ِبالَشّ
• }َوَما َكاَن َعَطاُء َرِبَّك َمْحُظوًرا{ ]اإلس���راء: ٢٠[: وهي قاعدة 

ل  جليلة؛ فال رادَّ حلكم الله - تعالى - وال مانع ملا أعطى وال مبدِّ
ال ملا يريد العدل احلكيم اخلبير  ملا أراد؛ فهو - سبحانه - الفعَّ

)3( أضواء البيان: )3/ 272(.
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يعط���ي ومينع ال معقِّب حلكمه وال رادَّ لقضائه، وقد وردت هذه 
ُه َيْرُزُق  القاعدة بصيغ كثيرة؛ منها ما جاء في سورة البقرة: }َوالَلّ
َمن َيَش���اُء ِبَغْيِر ِحَس���اٍب{ ]البقرة: ٢١٢[، ومنها ما جاء في سورة آل 

عمران: }َيْخَتُصّ ِبَرْحَمِتِه َمن َيَشاُء{ ]آل عمران: ٧٤[.
���َن اْلِعْلِم إاَلّ َقِلياًل{ ]اإلس���راء: ٨٥[: وهي قاعدة  • }َوَم���ا ُأوِتيُتم ِمّ

يثبتها الواقع؛ َفِعلم اإلنس���ان مح���دود وعقله قاصر عن اإلحاطة 
باألشياء، ال سلطان له على الغيب؛ بل عاجز عن إدراك ما يحتاجه 
مما ليس غيب���اً؛ فكيف يدرك ما ال يحتاج���ه مما هو ممنوع من 
االطالع عليه، وعجزه هذا أبدي ال تعلُّق له بزمن، وقد وردت هذه 
القاعدة بصيغ متعددة؛ منها ما جاء في سورة البقرة: }َوال ُيِحيُطوَن 
ْن ِعْلِمِه إاَلّ ِبَا َش���اَء{ ]البقرة: ٢٥٥[، وقد ورد قوله - تعالى -:  ِبَش���ْيٍء ِمّ
ُه َيْعَلُم َوَأنُتْم ال َتْعَلُموَن{ في ثنايا عدد من س���ور القرآن الكرمي؛  }َوالَلّ

وهو ما يدل على جهل البشرية اخللقي.
• }َوَكاَن اإلنَس���اُن َقُتوًرا{ ]اإلس���راء: ١٠٠[: فالبشر مطبوعون 
بجبلَّتهم على شدة البخل واجلشع واألنانية، فلو أنهم كانوا َخَزنة 
رحم���ة الله - تعال���ى - ملنعوها وبخلوا بها؛ خوف���اً من نفادها 
ونقصانها وحرصاً على االختصاص؛ رغم أنه ال يعتورها نقص 
وال ينالها نفاد؛ لكن اجلبلَّة البش���رية كذل���ك، وقد وردت هذه 
القاعدة في ثنايا القرآن بصيَغ وافرة؛ من ذلك ما ورد في سورة 
َن اْل�ُمْلِك َفإًذا اَلّ ُيْؤُتوَن الَنّاَس َنِقيًرا{ ]النساء:  النساء: }َأْم َلُهْم َنِصيٌب ِمّ
٥٣[، وما ورد في سورة املعارج: }َتْدُعو َمْن َأْدَبَر َوَتَوَلّى #^١٧^#( َوَجَمَع 
ُرّ َجُزوًعا #^٢٠^#(  ُه الَشّ َفَأْوَعى #^١٨^#( إَنّ اإلنَس���اَن ُخِلَق َهُلوًعا #^١٩^#( إَذا َمَسّ
���ُه اْل�َخْي���ُر َمُنوًع���ا{ ]املعارج: ١٧ - ٢١[، وما ورد في س���ورة  َوإَذا َمَسّ
القتال: }َوإن ُتْؤِمُنوا َوَتَتُّقوا ُيْؤِتُكْم ُأُجوَرُكْم َوال َيْس���َأْلُكْم َأْمَواَلُكْم #^٣٦^#( 
إن َيْسَأْلُكُموَها َفُيْحِفُكْم َتْبَخُلوا َوُيْخِرْج َأْضَغاَنُكْم{ ]محمد: ٣٦ - ٣٧[)1). 

قصة وهدف: 
من قوله - تعالى -:}َوَقَضْيَنا إَلى َبِني إْسَراِئيَل ِفي اْلِكَتاِب َلُتْفِسُدَنّ ِفي 
ا َكِبيًرا{ ]اإلس���راء: ٤[ إلى قوله - تعالى -:  َتْنِ َوَلَتْعُلَنّ ُعُلًوّ اأَلْرِض َمَرّ
ْ ُعْدَنا َوَجَعْلَنا َجَهَنَّم ِلْلَكاِفِريَن َحِصيًرا{  }َعَسى َرُبُّكْم َأن َيْرَحَمُكْم َوإْن ُعدُتّ
]اإلس���راء: ٨[ يخبر - س���بحانه - أنه أعلَم بني إس���رائيل في 
الكتاب الذي أُنِزل عليهم أنهم سيفسدون في األرض ويفجرون 
فيها ويطغ���ون ويتجبرون، وأنهم كلما صدر منهم ذلك س���لط 
لون بهم ويذيقونهم  عليهم جنداً من عنده أُوِلي بطش وبأس ينكِّ
أصناف اإلهانة والعذاب. وقد اختلف املفسرون )سلفاً وخلفاً( 
في تاريخ التسليط وهوية املسلَّطني؛ غير أن الذي ال مياري فيه 

)1( انظر : أضواء البيان: )3/ 574(.

أح���د أن بني صهيون قد بلغوا ف���ي عصرنا احلاضر من العتو 
واالستكبار والغطرسة والظلم والتجبر ما لم تكد تبلغه أمة في 

التاريخ البشري. 
وقد جاءت قصة بني إسرائيل هذه لتكشف عن جانب من 
جبلَّتهم اخلسيسة، وتوضح طرفاً من حياتهم اجلاحدة، ومتيط 

اللثام عن صنفهم املتغطرس. 
لقد كان بنو إس���رائيل أكثر الناس ذكراً في القرآن؛ ألنهم 
أكثر اخلالئق مكراً بَحَملَة احلق، وأشدهم إعراضاً عن الوحي: 
ُبوا َوَفِريًقا َيْقُتُلوَن{  }ُكَلَّما َجاَءُهْم َرُسوٌل ِبَا ال َتْهَوى َأنُفُس���ُهْم َفِريًقا َكَذّ
]املائدة: ٧٠[، وهم أس���َود األمم تاريخاً في سفك دماء األنبياء: 
{ ]آل عم���ران: ١٨١[، وهم أكثر األقوام  }َوَقْتَلُه���ُم اأَلنِبَياَء ِبَغْيِر َحٍقّ
ْنُهْم{ ]البقرة:  َبَذُه َفِري���ٌق ِمّ َم���ا َعاَهُدوا َعْهًدا َنّ خيانة للعهود: }َأَو ُكَلّ
َه  ١٠٠[، وهم أش���د الشعوب جراءة على الله - تعالى -: }َأِرَنا الَلّ
َه َفِقيٌر َوَنْحُن َأْغِنَياُء{ ]آل عمران:  َجْهَرًة{ ]النساء: ١٥٣[، }َقاُلوا إَنّ الَلّ
١٨١[، وه���م أكثر أهل كتاب تعرضوا للعن أنبيائهم: }ُلِعَن اَلِّذيَن 
َكَفُروا ِمْن َبِني إْس���َراِئيَل َعَلى ِلَس���اِن َداُووَد َوِعيَس���ى اْبِن َمْرَيَ{ ]املائدة: 
٧٨[، وهم أرغب بني اإلنسان في إشعال الفنت واحلروب }ُكَلَّما 
ُه َوَيْس���َعْوَن ِفي اأَلْرِض َفَس���اًدا{ ]املائدة:  َأْوَقُدوا َناًرا ِلّْل�َحْرِب َأْطَفَأَها الَلّ
٦٤[؛ لقد مارس���وا ذلك رغم املذلة التي ضرب الله - تعالى - 
َلُّة َأْيَن َما ُثِقُفوا{ ]آل عمران: ١١٢[، وحاكوه  عليهم }ُضِرَبْت َعَلْيِهُم الِذّ
رغم أنهم أجنب الناس وأحرصهم على احلياة وأكثرهم إخالداً 
َن���ٍة َأْو ِمن َوَراِء  َحَصّ إل���ى األرض }ال ُيَقاِتُلوَنُكْم َجِميًع���ا إاَلّ ِفي ُقًرى ُمّ
ُهْم َأْحَرَص الَنّاِس َعَلى َحَياٍة{ ]البقرة:  ُجُدٍر{ ]احلش���ر: ١٤[، }َوَلَتِجَدَنّ
٩٦[. تلك ملتهم وذلك ديدنهم ال يحيدون عنه؛ بل يتوارثون عبر 
أجيالهم هذه األحقاد الغائرة والعداوات الراس���خة: }َلَتِجَدَنّ 

َلِّذيَن آَمُنوا اْلَيُهوَد َواَلِّذيَن َأْشَرُكوا{ ]املائدة: ٨٢[. َأَشَدّ الَنّاِس َعَداَوًة ِلّ
وحتقيقاً من الله - تعالى - لوعده لبني صهيون بالتمكني من 
ر لهم  اإلفساد في األرض والتمكني من االستعالء واالستكبار سخَّ
ته بأيديهم)2)،  عوناً ومدداً من الناس فاقتادوا العالم ومس���كوا قوَّ
ا  َتْنِ َوَلَتْعُلَنّ ُعُلًوّ روا إمكاناته ملآربهم: }َلُتْفِس���ُدَنّ ِفي اأَلْرِض َمَرّ وس���خَّ
َكِبي���ًرا{ ]اإلس���راء: ٤[، لكن وعيد الله - تعالى - له�م ال يتخلف: 
َن َرُبَّك َلَيْبَعَثَنّ َعَلْيِهْم إَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َمن َيُس���وُمُهْم ُسوَء اْلَعَذاِب{  }َوإْذ َتَأَذّ
���دوا به جبلَّتهم  ]األعراف: ١٦٧[؛ فكلما صدر منهم إفس���اد جسَّ
ْ ُعْدَنا{  الفاس���دة جاءت العقوبة من الله جزاًء وفاقاً: }َوإْن ُعدُتّ
]اإلسراء: ٨[. إن غطرسة اليهود وعيثهم في األرض قدر مقدور؛ 

)2( انظر: مجلة البيان، العدد 180، ص 68.
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تا اإلفساد املذكورتان في هذه اآلية قد حتققتا، أو  سواء كانت مرَّ
حتققت إحداهما والثانية هي املعيش���ة اليوم أو ال تزال في رحم 
الغيب، فإن هذه اآلية قد تضمنت إش���ارة واضحة لقابلية اليهود 
ملعاودة اإلفس���اد مرة بعد مرة كلما وجدوا فرصة سانحة لذلك؛ 
ِل�َما اتصفوا به من سجايا اإلفساد اجلبلية؛ ذلك أنهم جمعوا من 
ذمي���م الصفات وقبيح األفعال ورذيل اخلالل ما لم يضاههم فيه 
أحد، فضربوا أبشع األمثلة في اعوجاج الطبائع وخبث الطوايا، 
ورغم بش���اعة وش���ناعة ما نُعتُوا به فإنهم ل���ن يأتوا بأفظع من 
إيذائهم لله - تعالى - وكفره���م به، وقتلهم ألنبيائه، وحتريفهم 

لكتبه، ونقضهم لعهوده. 
ولق���د كان من أهداف إيراد قصصه���م وأخبارهم – في 
هذه الس���ورة وغيرها من سور القرآن الكرمي - بيان الفوارق 
بني عاقبة أهل اخلير والصالح وعاقبة أهل اإلفس���اد والشر، 
وعل���ى ذلك تتدافع الس���نن الكونية لتك���ون العاقبة للمتقني؛ 
فح���ني كان الوحي قائد هذه األمة وحياتها قائمة به ومنهجها 
مؤسس���اً عليه، تغلبت على جميع أعدائه���ا بن فيهم اليهود 
الذين أُجلُوا م���ن اجلزيرة وُفرَضت عليهم اجلزية، وحني قلَّد 
املس���لمون اليه���ود والنصارى وأعرضوا ع���ن الوحي واتبعوا 
أهواءهم وأخلدوا إلى ش���هواتهم عادت الكرة للكفار يقدمهم 
ِوْرد اليهود فأساموا املسلمني سوء العذاب وأذاقوهم الويالت، 
وما أحداث غزة عنا ببعيد، وال يشك مؤمن أن الله - تعالى - 
ل بهم تصديقاً لوعيده لهم،  سيسلط على بني إسرائيل من ينكِّ
طبقاً لس���نَّة ال تتخلف وال تتبدل؛ ولكن هل سنعود إلى القرآن 
ة نصرنا  ومنهاج النبوة احملمدية اللَذين هما س���بيل عزنا وُعدَّ
ووسيلة متكيننا؟ متى سنرفع علم اجلهاد ونظهر راية اإلسالم 
لنتأهل ونحوز صفات العباد أُوِلي البأس الشديد الذين توعد 
الل���ه - تعالى - بهم اليهود؟ متى سننس���لخ من عار غثائيتنا 
ونخ���رج من هاوية تولينا َقبْل أن يس���تبدلنا الله غيرنا عياذاً 
به - جل ش���أنه -: َ}إن َتَتَوَلّْوا َيْس���َتْبِدْل َقْوًما َغْيَرُك���ْم ُثَمّ ال َيُكوُنوا 

َأْمَثاَلُكْم{ ]محمد: ٣٨[.
من اآليات الكونية يف السورة:

َن  • يقول الله - تعالى -: }ُس���ْبَحاَن اَلِّذي َأْس���َرى ِبَعْب���ِدِه َلْياًل ِمّ
ُه  اْل�َمْسِجِد اْل�َحَراِم إَلى اْل�َمْسِجِد اأَلْقَصا اَلِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا إَنّ
ِميُع اْلَبِصيُر{ ]اإلسراء: ١[، من األسرار التي تتراءى للمؤمن  ُهَو الَسّ
من خالل حادثتَي اإلس���راء واملعراج: الدف���ع إلى فتح القلوب 
املغلَقة والعقول املتحجرة الستيعاب قدرة الله - تعالى - وخلقه 

للسموات واألرض وما فيهما من نُُظم ونواميس، فيستيقن قدرة 
الل���ه - تعالى - ويعلم أنه ه���و اخلالق لذلك كله املتصرف فيه 
ر حادثتي اإلسراء واملعراج لتكونا با تضمنتاه  با شاء؛ فقد قدَّ

خرقاً لقانون الزمن ومألوف السرعة.
ْيَل َوالَنَّهاَر آَيَتْنِ َفَمَحْوَنا  • يق���ول - جلت عظمته -: }َوَجَعْلَنا الَلّ
ِبُّكْم َوِلَتْعَلُموا َعَدَد  ���ن َرّ ْي���ِل َوَجَعْلَنا آَيَة الَنَّهاِر ُمْبِصَرًة ِلَّتْبَتُغوا َفْضاًل ِمّ آَيَة الَلّ
ْلَناُه َتْفِصياًل{ ]اإلسراء: ١٢[، لقد  ���ِنَن َواْل�ِحَساَب َوُكَلّ َش���ْيٍء َفَصّ الِسّ
أثب���ت العلم احلديث أن القمر الذي ه���و آية الليل كان كوكباً 
مش���تعاًل؛ لكن الله - تعالى - أزال ضوءه إال ما اس���تمده من 

انعكاس أشعة الشمس التي تَُعدُّ مصدر الضوء واحلرارة)1).
ْبُع َواأَلْرُض َوَمن  َمَواُت الَسّ • يقول - جل وعال -: }ُتَسِبُّح َلُه الَسّ
ُه َكاَن  ن َش���ْيٍء إاَلّ ُيَسِبُّح ِبَحْمِدِه َوَلِكن اَلّ َتْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم إَنّ ِفيِهَنّ َوإن ِمّ
َحِليًما َغُفوًرا{ ]اإلس���راء: ٤٤[، تبنيِّ هذه اآلية أن لكل شيء حياًة 
خاصًة ال يعلمها إال املبدع اخلالق - سبحانه - فكل املخلوقات 
ده وتؤلِّهه وتشهد له بالوحدانية ولو  تسبِّح الله - تعالى - ومتجِّ

كانت مخلوقات جامدة.
اخلامتة: 

لقد أكدت هذه الس���ورة الكرمية أن في هذا القرآن كافة 
عوامل القيادة والس���يادة، وأن املستمس���كني به ينزع الله عن 
نفوس����هم الوه�ن ويبدله�م به إمياناً راس�خاً ال يع�رف تلك�ؤاً 
د؛ بل يندفع صاحبه في سرعة ومبادرة مستجيباً  وال ينتابه تردُّ
ألمر الله - تعالى - ونهيه؛ إنه اإلميان الذي يقوم على العبودية 
لله وحَده: توحيداً وإخالصاً واحتساباً وتوكاًل، إميان يستسلم 
صاحبه لش���ريعة اخلالق ُخلُقاً ومعاملة ف���ي ارتواء دائم من 
���نة املطهرة؛ بهذا املنهج تدب  ينابيع القرآن، وزاخِر بحور السُّ
احلياة في هذه األمة املباركة من جديد، فيقود الوحي زمامها 
من غير اس����تعجال للنت�ائج أو جتاوز لس����نن الله - تعالى - 
بإميانها لتسير حتت رايته بخطى ثابتة تراعي الظروف وتأخذ 
ْيِل َوَجَعْلَنا آَيَة  ْيَل َوالَنَّهاَر آَيَتْنِ َفَمَحْوَنا آَي���َة الَلّ باألس���باب: }َوَجَعْلَنا الَلّ
���ِنَن َواْل�ِحَس���اَب  ِبُّكْم َوِلَتْعَلُموا َعَدَد الِسّ ن َرّ َه���اِر ُمْبِصَرًة ِلَّتْبَتُغوا َفْضاًل ِمّ الَنّ
ْلَناُه َتْفِصياًل{ ]اإلسراء: ١٢[، يحدوها ذلك اإلميان  َوُكَلّ َش���ْيٍء َفَصّ
الذي ال يتس���لل إلى نفس صاحبه االن���زالق في أتون الترف 
والفسوق اللذين هما اخلطوة األولى في درك الفساد والتردي 
ْهِلَك َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَها َفَفَسُقوا  إلى الزوال واالندثار: }َوإَذا َأَرْدَنا َأن ُنّ

)1( انظر املوسوعة الكونية الكبرى، ص : 490.
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ْرَناَها َتْدِميًرا{ ]اإلسراء: ١٦[)1).  ِفيَها َفَحَقّ َعَلْيَها اْلَقْوُل َفَدَمّ
لقد صاغت هذه السورة وصايا عظيمة جمعت كل وسائل 
العصمة من الزلل، وشملت كافة مقومات االهتداء إلى الرشاد؛ 
اس���تهلتها بالتوحيد اخلال���ص وختمتها ب���ه، الرتباط كمال 
االستقامة به، ونس���ج حزام النجاة من أهدابه. وصايا حازت 
أعدل األحكام وأوضح احِلَكم؛ فالتوحيد هو الذي يجعل رابطة 
الناس بربهم ش���ديدة، وِصلَتهم به وثيق���ة، وتعلُّقهم به كاماًل، 
فيعلمون أنه - تعالى - خلق اخللق وحَده ليعبدوه ويألهوه بال 
إشراك، ويوحدوه وميتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه، وهو وحده 
العالم با يصلحهم، وهو وحده مسبغ النعم الظاهرة والباطنة، 
وهو وحده من يستمد منه س���لطان احلق صدقاً وثباتاً، وهو 
ق لعباده  وحده الذي يدحر الباطل ويزهق���ه، وهو وحده املوفِّ
املؤمنني إلى اإلحسان في املعاملة والتلطف في القول والسداد 
في الدعوة حتى تصير الكلمة الطيبة ش���عارهم: }َوُقل ِلِّعَباِدي 
ْيَطاَن َكاَن ِلإلنَساِن  ْيَطاَن َينَزُغ َبْيَنُهْم إَنّ الَشّ َيُقوُلوا اَلِّتي ِهَي َأْحَس���ُن إَنّ الَشّ
بِيًنا{ ]اإلس���راء: ٥٣[. ويعتقدون أنه ال كاش���ف للضر إال  ا ُمّ َعُدًوّ
الله وحده وال نافع سواه وال راد لقضائه؛ فكل ما سواه مربوب 
ن  مقهور خاضع جلبروته وس���لطانه: }ُقِل اْدُعوا اَلِّذي���َن َزَعْمُتم ِمّ
ِوي���اًل #^٥٦^#( ُأْوَلِئَك اَلِّذيَن  ِرّ َعنُك���ْم َوال َتْ ُدوِن���ِه َفال مَيِْلُكوَن َكْش���َف الُضّ
ُهْم َأْق���َرُب َوَيْرُجوَن َرْحَمَتُه َوَيَخاُفوَن  ِهُم اْلَوِس���يَلَة َأُيّ َيْدُعوَن َيْبَتُغوَن إَلى َرِبّ
َعَذاَبُه إَنّ َعَذاَب َرِبَّك َكاَن َمْحُذوًرا{ ]اإلس���راء: ٥٦ - ٥٧[، فيعبدونه 
وهم موقنون أنه وحده من حبا البشر بالتكرمي وأفاض عليهم 
مهم في هيئتهم  من س���وابغ نعمه من بني سائر مخلوقاته؛ فكرَّ
مهم باس���تعداداتهم وميولهم،  مهم بفطرتهم، وكرَّ ونطقهم، وكرَّ
فني  مهم بس���ؤوليتهم عن أنفسهم؛ فجعلهم مكرمني مشرَّ وكرَّ
إن أعزوا أنفس���هم باالنقياد ألمره، مهانني حقيرين إن أذلوها 
باإلعراض عن الهدى وارمت���وا في أحضان بهيميتهم: }َوَلَقْد 
ْلَناُهْم  َباِت َوَفَضّ ِيّ َن الَطّ ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبِرّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم ِمّ َكَرّ
َّْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل #^٧٠^#( َيْوَم َنْدُعو ُكَلّ ُأَناٍس ِبإَماِمِهْم َفَمْن ُأوِتَي  َعَلى َكِثيٍر ِمّ
ِكَتاَب���ُه ِبَيِميِنِه َفُأْوَلِئَك َيْقَرُءوَن ِكَتاَبُه���ْم َوال ُيْظَلُموَن َفِتياًل #^٧١^#( َوَمن َكاَن 
ِفي َهِذِه َأْعَمى َفُهَو ِفي اآلِخَرِة َأْعَمى َوَأَضُلّ َسِبياًل{ ]اإلسراء: ٧٠ - ٧٢[.

على الرغم من أن املش���ركني وقفوا مش���دوهني أمام هذا 
الق���رآن عاجزين عن اإلتيان با يش���به اآلية الواحدة منه فإنَّ 
تبلُّد اإلحس���اس عنده���م جعلهم يتجاوزون إعجازه املتجس���د 
في ش���مولية منهجه وبالغة نُُظمه وجمال أسلوبه - وهم أهل 

)1( نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكرمي، ص : )223 - 227(.

الفصاحة والبيان - إلى تلمُّس خوارق مادية تافهة، متش���بثني 
بعقيدة فاسدة، وتصور منحرف بنوه على فكرة خاطئة مقتضاها 
أن الرس���ول ال ينبغي أن يكون من جنس البشر، متجاهلني أن 
اخليرة بيد من له اخللق واألمر وحده يسبغها على من يشاء من 
خلقه: }ُقل َلِّئِن اْجَتَمَعِت اإلنُس َواْل�ِجُنّ َعَلى َأن َيْأُتوا ِبِْثِل َهَذا اْلُقْرآِن ال 
ْفَنا ِللَنّاِس ِفي َهَذا  َيْأُتوَن ِبِْثِلِه َوَلْو َكاَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهيًرا #^٨٨^#( َوَلَقْد َصَرّ
ْؤِمَن َلَك  اْلُق���ْرآِن ِمن ُكِلّ َمَثٍل َفَأَبى َأْكَثُر الَنّاِس إاَلّ ُكُف���وًرا #^٨٩^#( َوَقاُلوا َلن ُنّ
ن َنِّخيٍل َوِعَنٍب  ٌة ِمّ ���ى َتْفُجَر َلَنا ِمَن اأَلْرِض َيْنُبوًعا #^٩٠^#( َأْو َتُكوَن َلَك َجَنّ َحَتّ
���َماَء َكَما َزَعْمَت َعَلْيَنا  َر اأَلْنَهاَر ِخالَلَها َتْفِجيًرا #^٩١^#( َأْو ُتْس���ِقَط الَسّ َفُتَفِجّ
ِه َواْل�َمالِئَكِة َقِبياًل{ ]اإلس���راء: ٨٨ - ٩٢[، ومتناسني  ِكَس���ًفا َأْو َتْأِتَي ِبالَلّ
أنه ما بعد اآلي���ات املادية إال اإلميان أو الهالك: }َوَما ُنْرِس���لُ 

ِباآلَياِت إاَلّ َتْخِويًفا{ ]اإلسراء: ٥٩[.
لقد نوهت هذه الس���ورة ف���ي ختامها بذل���ك اجلمهور 
العريض من أهل الكتاب الذين بادروا إلى الدخول في اإلسالم 
فور سماعهم لهذا القرآن فاستقبلوه بقلوب مفتوحة لهدايته، 
ونف���وس قد حازت من العلم ما عرف���ت به قيمته وطبيعته)2)، 
فأذعنت في خش���وع وآمنت في استس���الم: }ُقْل آِمُنوا ِبِه َأْو ال 
ًدا  وَن ِلأَلْذَقاِن ُسَجّ ُتْؤِمُنوا إَنّ اَلِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم ِمن َقْبِلِه إَذا ُيْتَلى َعَلْيِهْم َيِخُرّ
وَن  َنا َل�َمْفُعواًل #١٠٨#( َوَيِخُرّ َنا إن َكاَن َوْعُد َرِبّ #١٠٧#( َوَيُقوُلوَن ُس���ْبَحاَن َرِبّ

ِلأَلْذَقاِن َيْبُكوَن َوَيِزيُدُهْم ُخُشوًعا{ ]اإلسراء: ١٠٧ - ١٠٩[.
ومجمل القول في هذه الس���ورة: إنها اشتملت على كثير 
من التوجيه والتس���ديد واألخبار املسلية للرسول # وأتباعه 
من بعده، وأنه لم يكن بدعاً من الرسل في تعرُّضه لإلعراض 
واألذية كما لم تكن أمته في ذلك بدعاً من األمم؛ فما أُرِس���ل 
رس���ول وال اهتدت أم���ة إال وتعرضت لالس���تهزاء واالبتالء 
والتكذي���ب؛ لكن نصر الل���ه - تعالى - ما يلب���ث أن يأتيهم 
فتك���وَن لهم العاقبة، وملخالفيهم اخلس���ران والبوار، إن ثبتوا 
على احلق، ولم تُغِوهم عنه املغريات، ولم تُزحُهم عنه الزوابع؛ 
َفَحَمل���ة احلق عرضة لظلم اجلبابرة واضطهاد الطغاة وهدفاً 
ألطماع املناوئني واملنافقني واملخِلدين إلى األرض، ولكن وعد 
الله لهم بالنصر والتمكني واالس���تخالف قائم ما استمسكوا 
باحلق وثبتوا عليه وانتهجوه في نفوس���هم وَسَعوا إلى إقامته 
ْكِر َأَنّ اأَلْرَض َيِرُثَها ِعَباِدَي  ُبوِر ِمْن َبْعِد الِذّ في اخللق }َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي الَزّ

اِل�ُحوَن{ ]األنبياء: ١٠٥[. الَصّ

)2( انظر : في ظالل القرآن: )4/ 2254(.
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عن أبي الهيَّاج األسدي - رحمه الله - قال: قال لي علي 
ب���ن  أبي طالب - رضي الله عنه -: »أال أبعثك على ما بعثني 
عليه رس���ول الل���ه #؛ أالَّ تدع متثاالً إال طمس���ته، وال قبراً 

يته«)1). مشرفاً إال سوَّ
وملَّ���ا ذكر ابن القيم هدم مس���جد الض���رار وحتريقه 
قال: »ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فس���اداً منه، 
كاملس���اجد املبنية على القبور، فإن حكم اإلس���الم فيها أن 
م كلَّها حتى تس���وَّى باألرض، وهي أَْول���ى بالهدم من  تُه���دَّ
مسجد الضرار، وكذلك القباب التي على القبور، يجب أن 
م كلها؛ ألنها أسست على معصية الرسول؛ ألنه قد نهى  تُهدَّ
س على معصيته ومخالفته  عن البناء على القبور. فبناءٌ أُسِّ

بناءٌ غير محترم«)2).

بن  اإلمام محمد  املعاصرة في جامعة  العقيدة واملذاهب  )*( أستاذ مشارك في قسم 
سعود اإلسالمية - الرياض.

)1( أخرجه مسلم.
)2( إغاثة اللهفان: 327/1، وانظر: زاد املعاد: 506/3.

د. عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف)*(

w w w . a l a b d u l l t i f . n e t

هدم
األبنية على

القبور
سنٌة مأثورة

] الشريعة والعقيدة[
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وإذا كان تعظي���م الله - تعالى - وش���عائره 
وحرمات���ه آكد الواجبات والفرائض، فكذا إهانة 
مظاهر الش���رك والوثنية. فه���ذه األبني�ة على 
القبور يتع���نيَّ إهانته�ا كم�ا ح���رره ابن تيمي�ة 
م بالباطل: م���ن مكان، أو  بقوله: »كما م���ا ُعظِّ
زمان، أو حجر، أو ش���جر، أو ِبنيَّة، يجب قصد 

إهانته، كما تهان األوثان املعبودة«)1).
وذكر - رحمه الله - طرفاً من مفاس���د هذه 
املش���اهد فقال: »وه�ذه املش���اهد الباطلة، إمن�ا 
ُوضَعت مضاهاة لبيوت الله، وتعظيماً ملا لم يعظمه 
الله، وعكوفاً على أش���ياء ال تنفع وال تضر، وصّداً 

للخلق عن سبيل الله، و هي عبادته وحَده ال شريك له با شرعه 
على لسان رسوله #«)2).

وتعظيم املش���اهد س���بيل النصارى الضالني: »والنصارى 
يفرحون با يفعله أهل البدع واجلهلة من املسلمني مما يوافق 

دينهم، ويشابهونهم فيه«)3).
»والذين يعظمون املش���اهد لهم َشَبه ش���ديد بالنصارى، 

ويفرحون با يفعله أهل البدع مما يوافق دينهم«)4).
وظهور املش���اهد متالزم مع ضعف ال���دول وانحطاطها، 
فاملش���اهد ظهرت بعد القرون املفضلة.. ال سيما بعد ضعف 
الدولة العباس���ية وظهور دولة بني بويه الش���يعية والقرامطة 

الباطنية)5).
واملقصود أن هدم املش���اهد هو س���بيل املؤمنني، وطريق 
ة س���لكها والة األمور من العلماء  الراس���خني في العلم، وجادَّ

واحلكام كما في األمثلة التالية:
• فاحلارث بن مس���كني - رحمه الله - )ت 250ه�( هدم 

مسجداً بُني بني القبور)6).
• وأمر اخلليفُة العباس���ي املتوكل س���نة 236ه� بهدم قبر 
احلسني بن علي، ونودي في الناس: من ُوِجد هنا بعد ثالثة أيام 

ذهبنا به إلى املطبق )السجن()7).

)1( االقتضاء: 477/1، وانظر: مجموع الفتاوى: 321/25.
)2( االقتضاء: 651/2.

)3( مجموع الفتاوى البن تيمية: 462/17.
)4( مجموع الفتاوى: 461/17.

)5( انظر: قاعدة عظيمة البن تيمية، ص151، ومجموع الفتاوى: 167/27.
)6( ترتيب املدارك لعياض: 332/1، والديباج املذهب البن فرحون: 339/1.

)7( انظر: تاريخ ابن كثير: 315/1.

• وقال أبو ش���امة )ت 665ه����(: »ولق�د أعجبن�ي ما صنعه 
الش���يخ أبو إسحاق اجلينأني أحد الصاحلني ببالد إفريقية في 
املائ���ة الرابعة، حكى عنه صاحب���ه الصالح أبو عبد الله محمد 
ابن أبي العباس امل�ؤدِّب أن���ه كان إلى جانبه عني العافية كانت 
ر من نكاح أو  العام���ة قد افتتنوا بها، يأتونها من اآلفاق، من تعذَّ
ولد قالت: امضو بي إلى العافي���ة، فتُعرف بها الفتنة. قال أبو 
عبد الله: فإنا في السَحر ذات ليلة إذ سمعت أذان أبي إسحاق 
نحوها، ثم قال: اللهم إني هدمتها لك فال ترفع لها رأساً. قال: 

فما ُرِفع لها رأس إلى اآلن«)8).
• وأما ابن تيمية فله جهود مشهورة في إزالة هذه األوثان، 
أوردها الغياني في رس���الة مستقلة بعنوان: »فصل في ما قام 
د به؛ وذلك في تكسير األحجار«)9) ومن ذلك  به ابن تيمية وتفرَّ
أنه أزال العمود املخلَّق، وكس���ر بالطًة سوداء زعموا أن عليها 
كفَّ النبي #، كما حطم صخرًة كبيرًة كان الناس ينذرون لها، 

ويتبركون بها.
• وهدم الشيخ اإلمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - 

قبة زيد بن اخلطاب بيده)10).
• وقال الش���يخ عب���د الله بن محمد بن عب���د الوهاب ملا 
دخلوا مكة - حرس�ها الله - س�نة 1218ه�: »فبع�د ذلك أزلنا 
جمي�ع ما يُعبد بالتعظيم واالعتقاد فيه. حتى لم يبَق في البقعة 

املطهرة طاغوت يُعَبد، فاحلمد لله على ذلك«)11).
ه األمير سعود بن عبد العزيز إلى كربالء سنة 1216ه�  • وتوجَّ

)8( الباعث على إنكار البدع واحلوادث، ص103، 104.
)9( انظر: اجلامع لسيرة ابن تيمية ص78 - 96، والبداية البن كثير: 34/14.

)10( انظر: تاريخ ابن غنام: 78/1.
)11( الهدية السنية، ص37.
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وه�دم القبة املوضوعة على قبر احلسني،)1) وكان - رحمه الله - 
يقول: »أرهوا بالعوامل الفواريع )الفؤوس( نهدم بها األوثان«)2).

• وقام الش���يخ حافظ احلكمي في جن���وب جزيرة العرب 
بهدم قبة في الساحل بشاركة بعض زمالئه، وبقايا قبة على 

قبر حمود املكرمي في سامطة)3).
• وساق الشيخ أحمد املعلم في كتابه املاتع النافع »القبورية« 
مناذج كثيرة جلهود األئمة والعلماء وغيرهم في إزالة املشاهد 
مة عند العوام. ومن ذلك أن  في اليمن وتس���وية القبور املعظَّ
بعض القضاة والدعاة أزالوا مشهد »علوية« بدينة املكال، كما 
هدم بعُض طالب العلم مشهد »الصوفرة« سنة 1394ه�، وقام 

نخبة من الشباب سنة 1415ه� بهدم كمٍّ هائل من القباب)4).
واملقصود أن ه���دم األبنية على القبور من األمور الدينية 
الظاهرة، وعلى هذا كان عمل السلف الصالح قدمياً وحديثاً، 
فال نزاع في مش���روعية هذا الهدم واإلزالة والتس���وية لهذه 
القبور واملش���اهد، لكن يبقى إنفاذ هذا احلكم في الواقع َوْفَق 
قواعد املصالح واملفاس���د، وحسب درجات تغيير املنكر، وإذا 
ا ألجل مالبسات غالبة أو مفاسد  ���ر إزالتها في موطن مَّ تعسَّ
راجحة، فإن ذلك ال يس���وِّغ السكوت عن تبليغ شرع الله وبيان 
حكم الله - تعالى - ورسوله في البناء على القبور. وأسوأ من 
ه بعض املتس���ننة با يوهم جتويز أو تهوين اتخاذ  ذلك أن يتفوَّ

القبور مساجد وبناء املشاهد!
ومثل هذه النوازل ال ينبغي أن يسارع لها الشباب، بل يجب 
الرجوع إلى أهل العل���م الربانيني، فهم أقدر من غيرهم على 

حتديد املصالح واملفاسد.
ويب���دو أن بعض إخواننا - عف���ا الله عنهم - تغيب عنهم 
هذه احلقائق الشرعية إثر تراكم احلوادث، ويعتريهم الذهول 
عقب تكالب الوقائع والنوازل، وأشنع من هذا أن تكون سطوة 

أهل النفوذ قد أَنَْست هؤالء املتسننة مبادئهم!
لقد كان موقف بعض املتس���ننة جتاه الوثنية السياسية في 
غاية الهشاشة واملداهنة واالضطراب. فوقع بعضهم في تقديس 
احلكام بلس���ان احلال؛ فاحلاكم عندهم يختص باالحتس���اب 
والتكفي���ر ورفع اخلالف وخفضه و... )اليش���رك فيه غيره!(، 

)1( عنوان املجد البن بشر: 257/1.
)2( الدرر السنية: 34/14.

)3( انظر: الشيخ حافظ احلكمي ومنهجه في العقيدة ألحمد علوشي، ص357.
)4( انظر: القبورية ألحمد املعلم، ص639 - 647.

فكان لهؤالء املتس���ننة نصيب من التشبه بالرافضة في أصلهم 
»اإلمامة«، ولو أنهم جعلوا ذلك محل اجتهاد لهان األمر إلى حدٍّ 
ا، لكنهم يقطعون بأن ما يرون���ه هو احلق القاطع، و البرهان   مَّ

الساطع، وسبيل أهل السنَّة واجلماعة!
ن وثنية املشاهد والقبور، وجامل  ثم إن فريقاً منهم قد هوَّ
ي، فكان لهم نصيب من محاكاة الصوفية  أف���راخ عمرو بن حُلَ

الغالة!
وقد حكى الش���يخ محمد الغزالي ص���وراً مهينة لبعض 
احملس���وبني على أهل العلم ممن يقارنون وثنيًة سياس���يًة أو 
وثني���ة األضرحة والقبور، فق���ال - رحمه الله -: »وقد تذاكر 
الناُس أن شيخاً كبيراً من جلَّة العلماء - كما يقولون - كان في 
املرض الذي يُسِقط عنه الصالة ال ينسى أداء مراسم الوثنية 
السياس���ية، على حني كان الدكتور طه حس���ني - وموقفه من 

الدين معروف - يتكلم بحذر ويرسل مدائحه بَقَدر!«)5).
وقال في كتاب آخر: »واملعروف أن األس���تاذ األكبر شيخ 
اجلامع األزهر أصدر فتوى بأن بناء األضرحة حرام، ومع ذلك 
ما إن تولى املش���يخة حتى سارع إلى زيارة ضريح امللك فؤاد؛ 

ألنه طبعاً أبو الصنم احلاكم )يعني فاروق(!«)6).
واحلاصل أن هذه مواقف رخ���وة ومتهافتة من طرائق الصدِّ 
نة وامتهانهم؛ فكم  عن سبيل الله - تعالى - وازدراء سبيل أهل السُّ
نحتاج إلى رجاالت يبلغون رس���االت الله وال يخشون في الله لومة 
الئم؟ فليس التديُّن مج���رد محفوظات تقال وقت الدعة والرخاء؛ 
وإمنا هو مواقف ش���جاعة تصدع باحلق حس���ب ما يوجبه الشرع 

ل. املنزَّ
ورحم الل�ه ابن القيم القائل: »إن نبين�ا محم�داً # ق�اوم 
د للدعوة إلى الل���ه، واحتمل عداوة البعيد  العالم كل���ه، وجترَّ
والقري���ب في الله - تعالى - وآث���ر رضى الله اخلالق من كل 
وج���ه... فإن احملنة تعظم أوالً، ليتأخ���ر من ليس أهاًل، فإذا 
م انقلبت تلك احمل���ن منحاً، وصارت تلك املؤن  احتمله���ا وتقدَّ
عوناً، وهذا معروف بالتجرب���ة اخلاصة والعامة؛ فإنه ما آثر 
عبد مرض���اة الله على اخللق، إال أنش���أ الله من تلك احملنة 
ل من مرضاته. فيا خيبة  نعمة ومس���رة ومعونة بقدر ما حتمَّ

املتخلفني ويا ِذلَّة املتهيبني«)7).

الت في الدين واحلياة، ص31. )5( تأمُّ
)6( في موكب الدعوة، ص121.

)7( مدارج السالكني: 300/2 = باختصار.
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الدولة اإلسالمية...

بين الدينية والمدنية
حممد بن ش��اكر الش��ريف
alsharif@albayan.co.uk

] السياسة الشرعية [

 هن���اك بعض التعبي���رات واأللفاظ حتمل ش���حنة من املعاني 
مرتبط���ة بالبيئة التي نش���أت فيها والظروف الت���ي أنتجتها وهي 
مغايرة للمعنى اللغوي الذي ميكن أن تدل عليه، فهي بذلك ال حتمل 
معاني مطلقة من التاريخ واجلغرافيا )الزمان واملكان( اللذين نشأت 
فيهم���ا، وقد أورث هذا نوعاً من االختالط في املدلول عند التعامل 
مع���ه في البيئة املغاي���رة؛ حيث ترتب على ذل���ك أخطاء كبيرة؛ إذ 
بينما يس���تخدمها فريق حسب االصطالح املتعارف عليه في البيئة 
الت���ي أنتجتها، فإن آخرين يس���تخدمها انطالقاً مما يس���تفاد من 
املعن���ى اللغوي، وهذا الكالم ينطبق على كثير من املصطلحات التي 
يعج بها املجتمع وهي واردة من خارج البيئة اإلس���المية، ومن تلك 

املصطلحات مصطلح الدولة الدينية والدولة املدنية.
معىن الدولة:

الدولة في اللغة: قال ابن فارس: الدال والواو والالم أصالن: 
أحُدهما يدلُّ على حتوُّل شيٍء من مكان إلى مكان، واآلخر يدلُّ 
ولة  ولة لغتان، ويقال: بل الدُّ ولة والدُّ على َضْعٍف واسِترخاء. والدَّ
ولة اسم الشيء  ولة في احلرب. وقال الزجاج: الدُّ في املال والدَّ
ْولُة الفعل واالنتقال من حال ِإلى حال. وفي  ال���ذي يُتداول، والدَّ

ْولَُة لغتان بعنًى. وأَدالَنا الله  ولَُة والدَّ »الصحاح في اللغ���ة«: الدُّ
نا م���ن الَدْولَِة. واإلدالَُة الغلبُة. يقال: اللهم! أَِدلْني على  من عدوِّ
فالن وانصرني عليه. ودالَِت األياُم؛ أي دارت. والله يُداِولُها بني 

الناس. وتَداَولَتُْه األيدي، أي أخَذتُْه هذه مرًة وهذه مرًة.
الدول��ة يف االصط��الح: هي الهيئ���ة املكونة من عناصر 

ثالثة مجتمعة:
1 - مكان من األرض يطلَق عليه إقليم. 

2 - طائفة من الناس تسكن اإلقليم يطلق عليهم شعب.
3 - س���لطة يخضع لها الش���عب في اإلقلي���م يطلق عليها 
احلكومة؛ تدبر عالقات الش���عب الداخلية في ما بينهم، وتدبر 
عالقاتهم اخلارجية م���ع األقاليم األخرى، وحتمي حدوده ضد 

األعداء احملتَملني.
 ويتف���ق املعنى اللغوي مع املعن���ى االصطالحي في العنصر 
الثالث عنصر السلطة؛ إذ من املعنى اللغوي للدولة - كما تقدم - 
الغلبة، والغلبة )القهر واإلكراه واحتكار القوة( هي العنصر الفعال 

في السلطة.
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إن تعبير الدولة الدينية)1) والدولة املدنية ليس من مفردات 
نة للتعبير  السياس���ة الش���رعية رغم أن األلفاظ املف���ردة املكوِّ
ه���ي ألفاظ عربية؛ يدل على ذلك أنك لو فتش���ت في ما كتبه 
العلماء املس���لمون في ما مضى لم جتد له���ذه التعبيرات أثراً، 
وهو مما ي���دل على أن هذه التعبيرات إمن���ا وفدت من خارج 

البيئة اإلسالمية.
لو نظرنا في املعنى اللغوي فقد كان مصطلح الدولة الدينية 
يعني الدولة التي يكون دين الش���عب هو احملرك واملهيمن على 
كل أنشطتها، والدولة املدنية هي الدولة احلضارية التي فارقت 
البداوة والتخلف وأخذت بأس���باب الرقي، أو الدولة التي تباين 
الدولة العسكرية. ومن البنيِّ أنه في هذه احلالة ليس ميتنع أن 
تك���ون الدولة دينية ومدنية ف���ي آٍن واحد إذ ال تعارض بينهما؛ 
وهو ما يعني أن املعنى اللغوي لكال املصطلحني ال إش���كال فيه 
وليس في اس���تخدامه لغوياً ما يُحَذر، لكن األمر لم يقف عند 
ه���ذا احلد؛ فقد ُش���ِحن كال املصطلحني بع���اٍن وأضيفت له 
هوامش وش���روحات مما جعل اس���تخدام املصطلح في البيئة 

اإلسالمية محفوفاً بكثير من املخاطر واإلشكاليات    
وعندما نرجع إلى مصطل���ح الدولة الدينية )الثيوقراطية( 
والدولة املدنية في البيئة التي نشأت فيها )البيئة الوثنية والبيئة 
النصراني���ة( جند أن األمر ِجدُّ مختل���ف؛ فالدولة الدينية في 
تصورهم هي الدولة التي يكون احلاكم فيها ذا طبيعة إلهية )إله 
أو ابن إله(، أو أنه مختار بطريقة مباش���رة أو غير مباشرة من 
الله - تعالى - حس���ب ما ُعِرف بنظرية احلق اإللهي. ويترتب 
على ذل���ك أن يكون احلاكم في منزلة عالية ال يرقى إليها أحد 
من أفراد الش���عب، وأنه ال يُعتَرض على أقواله أو أفعاله، وليس 
ألحد قبله حق���وق أو التزامات؛ بل عليهم اخلضوع التام إلرادة 
احلاك���م؛ حيث ال حق لهم في مقاومته أو االعتراض عليه، ومن 
البنيِّ أن هذا التصور للحاكم ال وجود له في الفقه السياس���ي 
اإلسالمي، وال في التاريخ اإلسالمي؛ فاحلاكم بشر خالص ليس 
له عالقة بالله إال عالقة العبودية واخلضوع لبارئه، وللمسلمني 
احلق في متابعته ومراقبته ومحاس���بته، وكذا مقاومته لو خرج 

عن حدود الشرع الذي يجب عليه التقيد به.
ة فعل عنيفة عند   وقد أوجد هذا التصور للدولة الدينية ردَّ
هم إلى اتخاذ موقف مناقض  مفكري تلك األمم وفالسفتهم؛ جرَّ

وتعني  ثيو  مقطعني:  من  املكونة  الثيوقراطية  األجنبية:  للكلمة  العربية  الترجمة  وهو   )1(
الدين، قراطية وتعني حكم أو حكومة.

أشد املناقضة؛ فلم يكفهم أن ينفوا املعاني الباطلة املتعلقة بذلك 
ل أو  املصطلح؛ بل بالغوا وغالَ���وا ونَفوا أن يكون للدين أيُّ تدخُّ
تعلُّق بالدولة، ومن ثَمَّ اس���تعاضوا عن ذلك بوضع اإلنسان في 
موضع الدين، فأصبح اإلنسان هو من يضع القوانني وهو الذي 
ينظ���م األمور م���ن غير أن يتقيد في ذلك بش���يء من خارجه، 
والدولة التي يحل فيها اإلنس���ان محل الل���ه - تعالى الله عما 
يقولون ويتصورون ويصفون - هي  الدولة املدنية في تصورهم. 
فالدولة املدنية إذن ليس���ت لها مرجعية سوى اإلنسان، ومن 
ل الدين في أيٍّ من شؤونها وقضاياها، أي  ثَمَّ فهي مناقضة لتدخُّ
تقوم بفصل الدولة عن الدين، فهي بذلك مرادفة للدولة الَعلمانية. 
وهذا يتضح بجالء عندما جند كل األطياف املعادية لإلسالم في 
بالد املس���لمني على اختالفها وتنوعها تنادي بالدولة املدنية في 
مقابل دعوات اإلسالميني لتحكيم الش���ريعة؛ ألن الدولة املدنية 
في مفهومهم مناقضة للدولة اإلس���المية التي ال ميثل اإلنس���ان 
فيها - على الرغم من تكرمي اإلسالم له - أية مرجعية تشريعية، 

بل املرجعية فيها لكتاب الله - تعالى - وُسنة نبيه #.
وم���ن هن���ا يتعجب الباحث ويس���تغرب مم���ا يدعيه بعض 
اإلس���الميني بقوله���م: »الدولة اإلس���المية هي دول���ة مدنية 
باألس���اس«، وهو مجرد كالم مرَسل لم يقم عليه دليل، وهم في 
س���بيل مترير دعواهم الباطلة - التي ال رصيد لها من النصوص 
أو الواقع - قاموا بعملية تزوير فاضحة؛ حيث عمدوا إلى بعض 
التصورات اإلسالمية الصحيحة وقاموا بنقلها وإلصاقها بالدولة 
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املدنية دون أدنى برهان أو دليل؛ فيذكر بعضهم أن الدولة املدنية 
»تقوم السلطة بها على الَبيْعة واالختيار والشورى، واحلاكم فيها 
وكيل عن األمة أو أجير لها، ومن حق األمة )مُمثَّلة في أهل احللِّ 
والَعْقد فيها( أن حتاسبه وتراقبه، وتأمره وتنهاه، وتَُقوِّمه إن اعوجَّ 
وإال عزلته، ومن حق كل مس���لم )ب���ل كل مواطن( أن ينكر على 
رئيس الدولة نفس���ه إذا رآه اقت���رف منكراً، أو ضيَّع معروفاً، بل 
على الشعب أن يُعلن الثورة عليه إذا رأى كفراً بََواحاً عنده من الله 
فيه برهان« ويقول آخر: »الدولة اإلس���المية هي أول دولة مدنية 
في التاريخ يخضع فيها الناس لس���لطة النظام العام أو القانون، 
وال تفتِّش في الضمائر، وال متلك سلطة حرمان أو غفران«، وهذا 
الكالم وسابقه ال عالقة له بالدولة املدنية فالتعبيرات أو املفاهيم 
أو التصورات السابقة كلها إسالمية جتد في النصوص الشرعية 
دليلها وبرهانها، والدولة املدنية في عرف أصحاب املصطلح ليست 
الدول���ة املتحضرة أو الدولة الراقية التي فارقت البداوة وأخذت 
بكل أسباب الرقي والتمدن، أو التي فارقت الدولة العسكرية؛ بل 
الدول���ة املدنية عندهم هي الدولة الت���ي ال يكون للدين فيها أية 
مرجعية، ومما ميكن أن يُس���تَدل به على ذلك كالم اإلسالميني 
أنفسهم؛ حيث يقولون: نحن نريد دولة مدنية برجعية إسالمية 
فه���ذا الطلب يدل على أنه ليس من معنى الدولة املدنية تقيدها 
بدين الش���عب؛ ولو كان ذلك داخل في معناها أو جزء من معناها 
ل���م تكن هناك حاجة لذلك القي���د، ونحن عندما نراجع تعاريف 
العلماء في كتب األحكام السلطانية والسياسة الشرعية لتعريف 
اخلالفة التي تقابل الس���لطة أو احلكومة في الدولة جند أن من 
أركانها متابعة الرس���ول # والتمسك بالشريعة وسياسة الدنيا 
عيه بعضهم بقولهم: »الدولة اإلس���المية  به���ا، وهذا ينفي ما يدَّ
هي دولة مدنية باألس���اس«، ولو كانوا يري���دون من ذلك الكالم 
التأكيد على أن الدولة في اإلس���الم ليست دولة متخلفة أو يغلب 
عليه���ا البداوة؛ بل تأخذ بكل أس���باب التمدن والتحضر والرقي 
لكان الصواب أن يس���تخدموا بدالً منها عبارة )دولة متحضرة( 
ل بعاني  مثاًل؛ وذلك لصدق هذا اللفظ عليها، ولكونه غير محمَّ
فاسدة كلفظ املدنية الذي يس���تخَدم في كال املعنيني )الصحيح 
والفاسد(، ولعل احلرص الش���ديد على تسويق مصطلح الدولة 
املدنية، والضغط على احلركة اإلس���المية كي تس���تخدمه؛ إمنا 
ذلك بغرض إدخال األفكار والتصورات الَعلمانية والتمكني لها بني 
املصطلحات اإلسالمية بعيداً عن مصطلح الَعلمانية الذي افتُِضح 

أمره وملَّتْه النفوس السليمة. 
 واملصطلح الذي ينبغي التمسك به والدعوة إليه في وصف 
دولتنا هو أن نَِصَفها باإلس���المية، واإلس���الم أحكامه معروفة 
���نة، فيكف���ي أن نقول: الدولة  معلوم���ة دلَّ عليها الكتاب والسُّ

اإلسالمية، حتى يُفَهم املراد منها. 
وهذا املس���لك الذي يحاول أصحاب���ه أن ينتزعوا املعاني 
اإلسالمية ويكس���و بها مصطلحات غير إسالمية، مسلك غير 

راشد لعدة أمور:
1 - َوْض���ع املصطلح الدخيل في منزل���ة أعلى من املعاني 
التي دلت عليها الشريعة بدليل الركون إليه وتقدميه عما عداه.
2 - التأسيس للمصطلح الدخيل والتمكني له بزي شرعي، 

وهو ما ميثل احتالالً فكرياً.
3 - نسبة أحكام شريعتنا لغيرها من املصطلحات الدخيلة

وكل هذا يعني انهزام القائلني به أمام املصطلحات الدخيلة، 
وهو م���ا يجعلها تنزل منزلة األصل؛ بينم���ا تكون املصطلحات 

الشرعية في منزلة التابع.
وقد يس���تغرب الباحث حرص كثير من الدعاة على تغييب 
املصطلح اإلس���المي واخلجل من اجلهر ب���ه والدعوة إليه في 
الوقت الذي يتبج���ح فيه بعض دعاة مصطل���ح الدولة املدنية 
وال يخجل���ون م���ن بيان َعلماني���ة املدلول. يق���ول أحدهم في 
صراحة: »اخليار بني الدول���ة املدنية والدولة الدينية هو خيار 
ب���ني احلداثة وبني العودة للماضي: الدول���ة املدنية هي الدولة 
الَعلمانية الدميقراطية الليبرالية، وهي تُعتََبر بحق نقيضاً للتيار 
الرجعي السلفي، وتفضي للخالص النهائي من النعرات الدينية 

والطائفية واملذهبية بحكم موقفها احملايد من كل املعتقدات. 
الدول���ة املدنية هي التي حتد من تس���خير الدين ملصلحة 
احلاكم���ني، وهي الدولة التي تس���ير مع رك���ب العالم املتمدن 
متخطية القيود تاركة وراءها ثقافة التمس���ك باملاضي والتقليد 
الس���لفي. إن الدولة املدنية الَعلمانية باختصار تهدف إلى إبعاد 
الدين عن السياس���ة«)1)؛ وهو ما يعن�ي تع�ارض مدل�ول الدول 
املدني�ة مع ما هو مقرر ثابت في شرعنا، ومن ثَمَّ فال تصلح تلك 
احملاوالت التي يحاولها بعض الناس من إضفاء مسحة إسالمية 
على هذا املصطل���ح وعليهم أن يقلعوا عن تلك احملاولة التي ال 

يستفيد الدين منها شيئاً. 

)1( طالل أحمد سعيد احلوار املتمدن  - العدد: 2231، 2008/3/25.
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يعد مصطلح »النظام العاملي اجلديد« من أهم املصطلحات 
السياس���ية املعاصرة' لكنه من أكثرها غموضاً ملا يرتبط به من 
عقائد وأجن���دات خفية. لكنه عند الباحثني احملققني يعبِّر عن 
تنظيم صليبي على غرار منظمة األمم املتحدة – بل هو امتداد 
لها – يهدف إلى أن يَستَبدل باحلكومات ذات السيادة املستقلة 

حكومًة عامليًة باطنيًة تتخذ من القدس عاصمة لها.
لقد حاول الغرب الصليبي جتس���يد فك���رة النظام العاملي 
اجلديد من خالل إنش���اء احتاداٍت عوملية من أشهرها »عصبة 
األمم« التي تَُعد سلفاً ملنظمة األمم املتحدة. وقد أشار الرئيس 
األمريكي األس���بق »جورج بوش األب« إل���ى ارتباط َمهامِّ األمم 
ف »النظام العاملي  املتح���دة بالنظام العاملي اجلديد عندم���ا عرَّ
اجلدي���د« بأنه »نظام تلعب فيه »أمٌم متحدة« موثوقة دوَر حفظ 

السالم وفاًء بوعد ورؤية مؤسسي األمم املتحدة«))).
فالنظام العاملي اجلديد إذن هو »أمٌم متحدةٌ« لها حق التدخل 
عسكرياً وسياس���ياً واقتصادياً في س���يادة أي دولة ال تنصاع 

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

(1) http://www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g

لهذا النظام الصليبي. وقد أش���ار إلى هذا الدور االستبدادي 
»ستانفيلد تيرنر« عضو »مجلس العالقات اخلارجية« ومدير ال� 
CIA األس���بق عندما علَّق على أزمة اخللي���ج قائاًل: »هنا أحد 
األمثلة؛ أال وهو الوضع القائم بني األمم املتحدة والعراق؛ حيث 
تتدخل األمم املتحدة عامدة في س���يادة دولة مس���تقلة... هذه 
ف في كل الدول«))). وها هو النظام  سابقة رائعة ينبغي أن توظَّ
العاملي اجلديد يوظفها فعاًل في أفغانس���تان وليبيا وس���احل 
العاج، وس���يظل يوظفها مع األمم حتى يتم القضاء على كل قوة 

ميكن أن تقف في وجهه.
من دعائم هذا االستبداد العوملي تدمير القدرات العسكرية 
لألمم ونزع السالح بحجة منع الفوضى ونشر السالم؛ بينما ال 
يزداد الغرب الصليبي إال تسلُّحاً. وقد أصدرت وزارة الداخلية 
األمريكية عام )96)م خطة بعنوان »التحرر من احلرب: برنامج 
الواليات املتحدة لنزٍع ش���امٍل وكامٍل للسالح في عالم ُمسالم« 
َقت فيها إلى ثالث مراحل لنزع السالح من األمم، وتسليِح  تطرَّ

(2)  Lett, Jr., Donald, G. Phoenix Rising: The Rise and Fall of the 
American Republic, p. 285.

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

popedia@windowslive.com

] الغرب: قراءة عقدية [

القــدس
عاصمًة للنظام العالمي الجديد
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األمم املتحدة ف���ي املرحلة األخيرة؛ عندها »لن متتلك أيُّ دولٍة 
القوة العسكرية ملواجهة قوة السالم التابعة لألمم املتحدة التي 

تها تدريجياً«))). ستتزايد قوَّ
لكن أم���راً بالغ األهمية ينبغي أن يش���ار إليه هنا وهو أن 
»النظ���ام العاملي اجلدي���د« أو »األمم املتح���دة« أو »احلكومة 
العاملية« تخط���ط جلعل القدس عاصمة لها حتت س���تار حل 
القضية الفلس���طينية. وهذا ليس س���راً، بل هو حلم مؤسسي 
»عصبة األمم« التي تَُعد س���لفاً لألمم املتح���دة. تقول الكاتبة 
»إيديث ميلر« في كتابها »الثيوقراطية الباطنية« الذي نُشر بعد 
وفاتها عام 933)م: »إننا على علم بأن اللورد »روبرت سيسيل« 
)رئيس احتاد عصب���ة األمم( قد تنبأ في خطاباته التي ألقاها 
ف���ي الواليات املتحدة داعماً عصبة األمم بأنها في نهاية أمرها 

ستجعل من القدس مقراً رئيساً لها«))).
إن ارتب���اط األمم النصراني���ة بالقدس يع���ود إلى عصر 
احلروب الصليبية حني اتخذ فرس���ان الهي���كل الصليبيون من 
القدس قاعدة لهم. وأم���ُل العودة إلى »الهيكل« ال يزال يدغدغ 
مشاعر املاس���ون الذي يخدمون املشروع الصليبي الساعي إلى 
ح بهذه احلقيقة مؤرخ املاسونية  استعادة بيت املقدس. وقد صرَّ

»جون روبنسون« عندما قال قبل أكثر من عشرين عاماً:
»إن ما أقترحه هو أن يقوم خمس���ة ماليني ماس���وني في 
العالم تقريباً، ممن يَقبلون اإلخ���اء مع أتباع كل األديان، بأخذ 
زمام املبادرة في حل مش���كلة جبل الهيكل ]القدس الش���ريف[ 
عن طريق توحيد مواقفهم الدينية من خالل إجاللهم ل� »هيكل 
س���ليمان«؛ وذلك ملصلحة العالم أجمع)3). ستكون رحلًة طويلًة 
ومكلفة من الغرب إلى الش���رق؛ لكنها س���تُضفي معنى جديداً 
لكل أحد يجعل من نفس���ه لَِبنة تام���ة تأخذ مكانها في »هيكل 
الرب«. س���تكون طريقة عجيبة إلمتام »هيكل س���ليمان« الذي 
لم يتم بعد، وإمتاِم ش���وٍط كامٍل من الطواف يعود إلى الغرض 
األول لألسالف )فرسان الهيكل( الذين كانوا أماَن العابرين من 

احلجيج إلى تلك البقعة املقدسة))).
كما أن مشروع البهائية الذي يتفق شكاًل ومضموناً مع »النظام 

(1) Schlesinger, Arthur Meier. A Thousand Days: John F. Kennedy 
in the White House (Houghton Mifflin Harcourt, 2002), p. 
476.

(2) Lady Queenborough. Occult Theocracy (South Pasadena, 
California: Emissary Publications, 1980), p. 639.

ج لها الفاتيكان تصب في هذا اإلطار. )3(  ال ريب أن مساعي التقريب بني األديان التي يروِّ
(4) Robinson, John J. Born in Blood: The Lost Secrets of 

Freemasonry (M. Evans & Co., 1989), p. 344.

العامل���ي اجلديد« يدعو إلى عاصمة عاملي���ة. فهذا زعيم البهائية 
نه أسياُده من الروم – بقيام  »ش���وقي أفندي« يتكهن – بعد أن لَقَّ
ذ القرارات  »هيئة تنفيذية عاملية تس���ندها قوة دولية س���وف تنفِّ
عها  التي تصدرها هيئة التشريع العاملية وتطبِّق القوانني التي تشرِّ
وحترس الوحدة األساسية لرابطة الشعوب العاملية بجموعها... 
وس���تكون عاصمٌة عاملّيٌة املركَز العصبيَّ حلضارة عاملية والنقطَة 
التي فيها تتجمع جميع القوى املوحدة للحياة ومنها يش���عُّ نشاط 

ال«))). وهذه العاصمة هي القدس بال ريب. نفوذها الفعَّ
ولكن يبدو أن الغرب الصليب���ي لم يعد يحتمل املفاوضات 
املتطاولة مع الطرفني املس���لم واليهودي فبادر مستشاُر أوباما 
اليسوعيُّ »زبيجنيف بريجينسكي« بطرح خطة سالم في مقال 
خطير كتبه بالتعاون مع »س���تيفن سوالرز« لصحيفة »واشنطن 
بوس���ت« بعنوان »على أوباما أن يقوم بزيارة جريئة إلى الشرق 
األوس���ط إن أراد حتقيق الس���الم«)6)؛ يقترح فيه حاًل للقضية 
الفلس���طينية يتلخص في دولتني تَقتِسمان القدس بينما توضع 
»البلدة القدمية« التي تضم املس���جد األقصى وكنيسة القيامة 

حتت وصاية األمم املتحدة.
ح  ليس غريباً أن نس���مع مثل هذه األطروحات من رجل صرَّ
بأنه بثابة عضِو شرٍف في التنظيم اليسوعي الصليبي)))؛ لكن 
الغريب هو أن تكون هذه املبادرة املقترحة هي عني ما دعا إليه 
»أحمد قريع« أمام البرملان األوروبي في »ستراس���بورغ« بقوله: 
»ما لم نتوصل إلى اتف���اق حول القدس، فإني أعلن أن القدس 
يها الشرقي والغربي ينبغي أن تكون قدساً دولية موحدة...  بِشقَّ
فال تكون عاصمًة إلس���رائيل أو فلسطني فحسب، بل عاصمًة 

للعالم أجمع«))).
إن هذه اخلطة التي طرحها »بريجينس���كي« ليس���ت وليدة 
الس���اعة، ب���ل هي مبنية عل���ى »قرار اجلمعي���ة العامة لألمم 
املتح���دة رقم )))« ع���ام ))9)م)9). لكن اجلديد هذه املرة هو 
لغة االس���تعالء في التعامل مع من يرفضها من الطرفني. يقول 
»بريجينس���كي« في مقاله: »ينبغي عل���ى إدارة أوباما – إذا ما 

)5( منتخبات من كتاب بهاء الله والعصر اجلديد )وملت، إلينوي، الواليات املتحدة: مؤسسة 
النشر البهائية، 1970م(، فصل: »نظام بهاء الله العاملي«.

(6) http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/
article/2010/04/09/AR2010040903263.html

(7) Robert Dreyfuss. Hostage to Khomeini (New York: New 
Benjamin Franklin House Publishing Company, 1980), p. 5.

(8) http://www.guardian.co.uk/world/2000/sep/06/israel
(9) http://www.cfr.org/un/un-general-assembly-resolution-181-ii-

palestine/p11191
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رفض اإلس���رائيليون أو الفلس���طينيون املوافق���ة على الصيغة 
األساس���ية ]للخطة[ كنقطة انطالق للمفاوض���ات – أن تكون 
مستعدة لالستمرار في مبادرتها بوسائل مختلفة... وبناًء عليه 
فإن عل���ى اإلدارة ]األمريكية[ أن تُبلغ الطرف���ني أنه إن ُرِفض 
الع���رض من أحدهما أو كليهما فإن الواليات املتحدة س���تطلب 
تأييد مجلس األمن خلطة الس���الم هذه، وهي خطوة كفيلة بأن 

تولدِّ ضغطاً عاملياً على الطرف املتمرد«))).
وه���ذا يعني بأس���لوب أكثر تبس���يطاً أن عل���ى الطرفني 
)الفلس���طيني واإلسرائيلي( أن يقبال س���يادة األمم املتحدة أو 
»النظام العاملي اجلديد« على البقاع املقدسة في القدس طوعاً 
أو كرهاً فليس ثمة خيار آخر إال اخليار العس���كري بإش���راف 
»مجل���س األم���ن«. وال أدري م���ا الفرق بني اقت���راح الصليبي 
»بريجينس���كي« وبني تصريح »محمود عب���اس« الذي هدد فيه 
إسرائيل »بالتوجه إلى مجلس األمن« ومطالبته بفرض الوصاية 
على األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام )96)م))). فهل نحن 

أمام مسرحية ُكتبت فصولها سلفاً؟
وبعد فرض الوصاية وتدويل القدس »يقوم مجلس الوصاية 
]التابع لألمم املتحدة[ بتعيني حاكم للقدس يكون مسؤوالً أمامه، 
ويكون هذا االختيار على أس���اس كفايته اخلاصة دون مراعاة 
جلنس���يته« كما ينص »قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 
)))«. وسيكون من صالحيات »حاكم القدس« – َوُفقاً للقرار – 
ما يلي: »ميثل احلاكُم األمَم املتحدةَ في مدينة القدس، وميارس 
نيابة عنها جميع الس���لطات اإلدارية با في ذلك إدارة الشؤون 

اخلارجية«.
»للمساعدة على استتباب القانون والنظام الداخلي، وبصورة 
خاصة حلماية األماكن املقدس���ة واملواق���ع واألبنية الدينية في 
املدينة، يقوم احلاكم بتنظيم شرطة خاصة ذات قوة كافية يُجنَّد 

أفرادها من خارج فلسطني«.
»تكون الهجرة إلى داخل ح���دود املدينة ]القدس[ واإلقامة 
فيها بالنس���بة إلى رعايا الدول األخرى خاضعة لسلطة احلاكم 

َوْفقاً لتعليمات مجلس الوصاية«.
»إْن رأى احلاكم ف���ي أي وقت ضرورة ترميم مكاٍن مقدس 

(1) http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/
article/2010/04/09/AR2010040903263.html

)2( صحيفة الشرق األوسط، مقال بعنوان: »أبو مازن ُيلّوح بطلب الوصاية الدولية على 
األراضي الفلسطينية للتخلص من االحتالل« على الرابط التالي:

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11722&
article=601924 

أو بن���اء موقع ديني ما، فيجوز له أن يدعو الطائفة أو الطوائف 
املعنية إلى القيام بالترميمات الالزم���ة. ويجوز له القيام بهذه 
الترميمات على حس���اب الطائفة أو الطوائف املعنية إن لم يتلق 

جواباً عن طلبه خالل مدة معقولة«.
»يكون حلاكم مدينة القدس احل���ق في تقرير ما إذا كانت 
أحكام دستور الدولة املتعلقة باألماكن املقدسة واألبنية واملواقع 
الدينية ضمن ح���دود الدولة واحلقوق الديني���ة املختصة بها، 
تطبَّق وحُتتَرم بصورة صحيحة؛ وله أن يَبُتَّ على أساس احلقوق 
القائمة في اخلالفات التي قد تنش���ب ب���ني الطوائف الدينية 
املختلف���ة أو من طقوس طائفة دينية واحدة بالنس���بة إلى هذه 
األماك���ن واألبنية واملواقع، ويجب أن يلق���ى احلاكم تعاوناً تاماً 
ويتمتع باالمتيازات واحلصانات الضرورية لالضطالع بهماته 

في الدولة«)3).
فحاك���م القدس إذن هو ممث���ل »األمم املتحدة« أو »النظام 
العاملي اجلديد« في القدس، وميلك من الصالحيات واحلصانة 
ما يخوله للتخاطب الدولي مباشرة وتعاطي الشؤون اخلارجية، 
ب���ل يُدخل القدس من ش���اء من رعايا الدول ومينع من ش���اء، 
ويبني من دور العبادة ما ش���اء، ويبُ���تُّ في اخلالفات بني أتباع 
األدي���ان والطوائف. وأغ���رب من هذا كله أن ش���روط اختيار 
»حاكم القدس« تنص عل���ى »أال يكون مواطناً ألي من الدولتني 
في فلسطني« فهو إذن لن يكون إسرائيلياً وال فلسطينياً؛ فماذا 

سيكون؟
لقد نش���رت صحيفة »َحَدش���وت« خبراً فح���واه اعتراف 
الروائي واملفكر الفرنس���ي اليهودي »ماريك هولتر« بأنه تسلَّم 
في عام 993)م رس���الة من »بيريز« إلى البابا يعده فيها بتدويل 
القدس، وَمنْح األمم املتحدة الس���يطرة السياسية على القدس 
القدمية، ومنح الفاتيكان البقاع املقدسة. كما أن األمم املتحدة 
ستقوم بدورها َبنْح »منظمة التحرير الفلسطينية« عاصمة لها 
في القدس القدمية، وس���تصبح القدس الشرقية أشبه ما تكون 

)3( انظر نص »قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 181« باللغة اإلجنليزية على موقع 
»مجلس العالقات اخلارجية« األمريكي:

http://www.cfr.org/un/un-general-assembly-resolution-181-ii-
palestine/p11191

وله ترجمة إلى العربية على الرابط التالي:
h t t p : / / m o h a m m e d e l k h a l d i . m a k t o o b b l o g .

c o m / 3 9 6 1 7 9 / % D 9 % 8 6 % D 8 % B 5 -
% D 9 % 8 2 % D 8 % B 1 % D 8 % A 7 % D 8 % B 1 -
%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D9
%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-
%D8%B1%D9%82%D9%85-181/
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بنطقة جتارة حرة للدبلوماسية العاملية؛ وهو ما أكدته صحيفة 
»ال ستامبا« La Stampa اإليطالية))).

 Arutz »بت إذاعة »َعروتْس ش���يَبع وفي عام )99)م َس���رَّ
Sheva )القناة الس���ابعة( برقية بعثتها السفارة اإلسرائيلية في 
روما إلى وزارة خارجية »بيريز« في القدس تؤكد تسليم القدس 
للفاتيكان، ونُش���ر نص البرقية عل���ى صحيفة »هآرتس« بعدها 
بيومني فأح���دث اخلبر ضجة كبرى. اعت���رف »بيريز« بصحة 
البرقي���ة؛ لكنه اعتذر بأن أحدهم طمس أداة النفي وأن األصل 

هو أن إسرائيل »لن« تسلم القدس لبابا الفاتيكان)))!
وفي مقال نشرته صحيفة »جيروس���اليم بوست« اليهودية 
بعنوان »بيري���ز يريد التنازل عن البقاع ]املقدس���ة[ للفاتيكان« 
بتاري���خ ) مايو 009)م، جن���د احلديث عن املؤامرة نفس���ها. 
ويضيف اخلبر الذي ينقل عن تقرير إذاعة اجليش اإلسرائيلي 
أن »بيت هاناس���ي« )»املقر الرئاس���ي« في القدس( صرح بأن 
»احملادثات تطاولت با فيه الكفاية، وأن الوقت قد حان لتقدمي 

تنازالت للفاتيكان والتوصل إلى اتفاق«)3).
وقد نشرت إذاعة »عروتس ش���يبع« اليهودية على موقعها 
خبراً بعنوان »هيمنة إس���رائيل على جب���ل صهيون في خطر« 
بتاري���خ 6) أبريل 009)م يؤكد أن »املؤش���رات داخل الفاتيكان 
ع أن تنتهي  وف���ي الصحف الكاثوليكية تتجه منذ زم���ٍن إلى توقُّ
املفاوض���ات بنجاح لصال���ح جلانب الكاثوليك���ي«)))، بل صرح 
»بيريز« للبابا »بندكت الس���ادس عش���ر« أثناء زي���ارة األخير 
لفلس���طني قائاًل: »كما تعلم، حاولنا أن ننهي ما نستطيعه قبل 
زيارتك« »حينها أُوقف التصوير وُقطعت امليكروفونات واستمرت 
احملادثات بعيداً عن األنظار«، كما تقول »عروتس شيبع«))). لكن 
»بيريز« ل���م ينَس أن ينعت البابا بقول���ه: »إننا نرى فيك راعياً 
االً لرسالة السالم إلى هذه  للسالم، وزعيماً روحياً عظيماً، وحمَّ

البالد والعالم أجمع«)6).
وَوْفقاً لصحيفة »جيروس���اليم بوس���ت« أعلن »بيريز« في 
خطاب ألقاه أمام »املؤمتر اليهودي العاملي« بالقدس في ش���هر 

(1) http://www.thebarrychamishwebsite.com/newsletters/Pope.
html 

(2) http://www.thebarrychamishwebsite.com/newsletters/Pope.
html

(3) http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1239710858577&
pagename=JPArticle%2FShowFull

(4) http://www.israelnationalnews.com/news/news.aspx/131032
(5) http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/131302
(6) http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/131302

أغسطس 0)0)م استعداد »بنيامني نتنياهو« لتنفيذ خطة »حل 
الدولتني«! بعدها توجه »بيريز« إلى بابا الفاتيكان »ليوافيه بآخر 
اجلهود املبذولة إلنهاء الصراع )اإلس���رائيلي - الفلس���طيني( 
وتأمني الس���الم في املنطقة«))). أليس مريباً ذلك احلرص على 
موافاة البابا بكل ما يس���تجد في نزاٍع ال ميثل البابا طرفاً فيه؟ 
أض���ف إلى ذلك أن دولة الفاتيكان هي الدولة الوحيدة املعتَرف 
بها دولياً املس���تثناة من عضوي���ة األمم املتحدة. لكنها مع ذلك 
ُمنَح���ت دور املراقب الدائم »permanent observer« الذي 
ميتلك كل حقوق العضوية باس���تثناء التصويت))). فما السر في 

استثناء الفاتيكان من دائرة العضوية وجعلها مراقباً دائماً؟
لقد كش���فت مجلة ال� »تامي« Time األمريكية عام 0)9)م 
نق���اًل عن ال� »جاردي���ان« The Guardian: »أن قوى احملور 
تخطط لتس���ليم فلسطني لتكون حتت سيادة الفاتيكان... وبناء 
على اخلطة – قال���ت ال� »جارديان« – س���يرعى البابا البقاع 
املقدسة في فلسطني ويدع إليطاليا إدارة الدولة ]الفاتيكان[«)9). 
وهذا هو الس���ر وراء تأييد رأس الصليبية »بندكت الس���ادس 
عشر« قياَم دولة فلسطينية إلى جانب الدولة اإلسرائيلية، وليس 

من اإلشفاق في شيء كما قد يتوهمه البسطاء)0)).
إن م���ا أردُت تأكيَده في ه���ذا املقال: هو أن تدويل القدس 
قة  وَجْعِله���ا حتت وصاي���ة األمم املتحدة ما ه���و إال صورة ُمزوَّ
لع���ودة الصليبيني إلى بيت املقدس بخيلهم وَرِجلهم؛ ولهذا نص 
اقتراح »بريجينس���كي« على »دولة فلس���طينية منزوعة السالح 
تضم عسكراً من الواليات املتحدة أو حلف الناتو على طول نهر 
األردن يقدم مزيَد أمٍن إلسرائيل« )))). وكأني ببسطاء املسلمني 
ر األقصى!« بينما يقف »راسموس���ن« على  يهتف���ون حينها »ُحرِّ
أعتاب املسجد األقصى قائاًل »اآلن انتهت احلروب الصليبية«.

إننا أمام محك تاريخي قد يكشف حقيقًة طاملا كثر السؤال 
ر خلدمة اآلخ���ر، الصهاينة اليهود أم  عنها: أي الفريقني ُس���خِّ

الروم النصارى؟

(7) http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=186562
(8) http://www.un.org/en/members/nonmembers.shtml
(9) http://www.time.com/time/magazine/

article/0,9171,795047,00.html
(10) http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/

article6269490.ece
(11) http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/

article/2010/04/09/AR2010040903263.html
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] قضايا تربوية [

س���عد بن أبي وق���اص - رضي الله عنه - من العش���رة 
املبش���رين باجلنة)1) من السابقني األولني، كان ثالث ثالثة في 
اإلسالم)2). صبر مع رسول الله # في حصار الشعب، وحتمل 
الش���دة واجلوع)3). حمل لواء اجلهاد مع رسول الله #، ورمى 
بأول سهم في اإلسالم)4). وشهد بدراً ولم يكن في وجهه شعرة 
واحدة ميسحها بيده)5). وش���هد أُُحداً وأبلى فيها بالًء حسناً 
اه رسول  وثبت مع رس���ول الله # حني ولَّى الناس)6)، حتى فدَّ
الله # بوالديه وقال له: »ِارم فداك أبي وأمي«)7). ثم ش���هد 
غزوات النبي # كلها مقباًل غير مدبر، لم يتخلف عن ش���يء 
منه���ا، وكان النبي # يفتخر به قائ���اًل: »هذا خالي؛ َفلْيُرني 
امرؤ خاله«)8). وم���ا كان النبي # يفتخر به لوال أنه كان من 

األفذاذ النوادر املستحقني لذلك.
وملَّا أراد عمر بن اخلطاب - رضي الله عنه - فتح العراق، 
ومواجهة مملكة فارس، فتش في أصحابه، واستش���ارهم، ولم 
يَر أقدر من س���عد )األس���د في براثنه()9) لتولي هذه املهمة 
العظيمة؛ فالراسخون من العمالقة هم وحَدهم القادرون على 
ل الش���دائد والواجبات الكبيرة، وكان - رضي الله عنه -  حتمُّ
عند حسن الظن به؛ فأبلى بالء حسناً، وسطر أروع األمثلة في 

التضحية والقوة والبسالة.
ومجالسه التي ميكن أن تُسلتَهم منها القدوة واملثل احلي، 

كثيرة جداً، أكتفي منها بثالثة مجالس:

)*( رئيس حترير مجلة البيان. 
)1( أخرجه: أحمد )209/3(، رقم )1675(، والترمذي في كتاب املناقب، رقم )3747(، 

وقال األرنؤوط في حتقيقه للمسند: )إسناده قوي على شرط مسلم(.
)لقد  قال:   - عنه  الله  رضي   - وقاص  أبي  بن  سعد  أن  صحيحه  في  البخاري  روى   )2(
لثلث  وإني  أيام  سبعة  مكثت  )قد  قوله:  أيضاً  وروى  اإلسالم(.  ثلث  وأنا  رأيتني 

اإلسالم(، كتاب فضائل الصحابة )439/8(، رقم )3726 و 3727(.
)3( قال سعد - رضي الله عنه -: )كنا نغزو مع النبي # وما لنا طعام إال ورق الشجر؛ 
في  البخاري  أخرجه:  خلط(.  ماله  الشاه  أو  البعير  يضع  كما  ليضع  أحدنا  إنَّ  حتى 
 ،)194 )ص  والسير  املغازي  وانظر:   .)3728( رقم   ،)439/8( الصحابة  فضائل 

والروض األنف )127/2 - 128(.
)4( قال سعد - رضي الله عنه -: )إني ألول العرب رمى بسهم في سبيل الله(. أخرجه: 

البخاري في كتاب فضائل الصحابة )439/8(، رقم )3728(.
)5( سير أعالم النبالء: )97/1(. وانظر: الطبقات الكبرى البن سعد )142/3(.

)6( الطبقات الكبرى )142/3(.
)7( أخرجه: البخاري في كتاب اجلهاد والسير )181/8(، رقم )2905(.

صحيح  في  األلباني  وصححه   ،)3752( رقم  املناقب،  كتاب  في  الترمذي  أخرجه:   )8(
الترمذي، رقم )3752(.

)9( هكذا وصفه عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - ملا استشاره عمر بن اخلطاب 
- رضي الله عنه - في قائد املسلمني إلى العراق. انظر: البداية والنهاية: )614/9(. 

حتقيق د. عبد الله التركي.

أمحد بن عبد الرمحن الصويان)*(

املجلس األول: العقيدة القتالية:
تتحدث ال���دول دائماً ع���ن العقيدة العس���كرية 
جليوش���ها باعتباره���ا احملرك األساس���ي للتضحية 
والدفاع عن الوطن، وكل دولة حتاول أن تس���تدعي من 
تاريخها وحاضرها ما ميكن توظيفه الستثارة احلمية 

القتالية للجنود.
حس���ناً، لكن أتدرون ما العقيدة القتالية لسعد بن 
أبي وقاص - رضي الله عنه - ملا أراد إس���قاط دولة 

فارس، أقوى إمبراطورية في عصره؟
لقد انتدب س���عد بن أبي وقاص - رضي الله عنه 
- أصحابه خلوض نهر دجلة من أجل مواجهة الفرس 
واقتحام املدائن مقر قصر كس���رى، فتقدم جمع منهم، 
وأحجم آخرون، فقال س���عد: »أتخافون هذه النطفة؟« 
)يعن���ي: ماء البحر(، ثم تال قول الله – تعالى -: }َوَما 
اًل{ ]آل عمران:  َؤَجّ ِه ِكَتاًب���ا ُمّ َكاَن ِلَنْف���ٍس َأن َتُوَت إاَلّ ِبإْذِن الَلّ
١٤٥[، ولكي يتحقق املقصود بدأ بنفسه؛ فاقتحم فرسه 

في النهر، واقتحم الناس من ورائه.
فجعل س���عد يقول: »حس���بنا الله ونع���م الوكيل، 
والله! لينصرن الله وليه، وليُظهرن الله دينه، وليهزمن 
الله عدوه«. وهذا اليقني الراس���خ بنصر الله وتأييده 
ألوليائ���ه، ليس مطلقاً عند س���عد؛ بل هو مش���روط 
بقول���ه: »إن لم يكن في اجليش بغ���ي، أو ذنوب تغلب 

احلسنات«)10).
)10( البداية والنهاية: )10/10 - 12(.

في مجالس سعد 
يتربى المصلحون
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وقد تضمنت ه���ذه العقيدة القتالية عدداً من املعالم، من 
أهمها:

أواًل: القوة والشجاعة، وعدم التردد في اقتحام األهوال: 
ولهذا سمى سعد أول كتيبة اقتحمت النهر بكتيبة األهوال.

نعم، كانت مخاط���رة عظيمة؛ فاقتحام نهر كبير مثل نهر 
دجلة، يتطلب إقداماً وعزمية، وصدق الشاعر في قوله:

ع��زمي��ٍة؛ ذا  فكن  رأٍي  ذا  ك��ن��َت  إذا 
ت��ت��رددا أن  ال�����رأي  ف���س���اَد  ف����إنَّ 

لقد س���طر ذلك الرعيل األول – رضي الله عنهم – أبلغ 
أنواع القوة والبس���الة، ولم يكن املقوق���س ملك مصر مبالغاً 
عندم���ا وصف فاحتي مص���ر بقوله: )لو اس���تقبلوا اجلبال 
ألزالوها()1). ونظير هذا َوْصف أحد قادة النصارى ش���جاعة 
اجليش اإلسالمي الذي فتح األندلس بقوله: )إنه نزل بأرضنا 

قوم ال ندري أمن السماء نزلوا أم من األرض خرجوا؟()2).
ثانيًا: أن القدوة هي أساس التحفيز؛ فعندما يكون القائد 
في مقدمة الصفوف؛ ف���إن أصحابه لن يترددوا باالقتداء به 
والس���ير على منهاجه، وش���خصية القائد له���ا أثر كبير في 
استشارة الهمة، واس���تنهاض البطولة. والقادة إمنا يتميزون 

وتظهر معادنهم في وقت الشدائد والكرب.
ثالث���اً: الثقة بنصر الله وتأييده، واليقني بوعود الله – عز 
وجل – ألوليائه، كما قال الله – تعالى -: }َوَلَينُصَرَنّ الَلُّه َمن َينُصُرُه 
���َه َلَق���ِوٌيّ َعِزيٌز{ ]احلج: ٤٠[، وقوله – س���بحانه -: }َواَلِّذيَن  إَنّ الَلّ
َه َل�َمَع اْل�ُمْحِسِنَن{ ]العنكبوت: ٦٩[ . َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَيَنُّهْم ُسُبَلَنا َوإَنّ الَلّ

رابعًا: أن البغي والوقوع في املعاصي من أشدِّ األدواء التي 
تؤخر النصر، وجتل��ب اله��زمية واخلس�����ار. وأه�ل اإلمي��ان 
ال يقاتلون بسالحهم فحس���ب؛ وإمنا يقاتلون بطاعاتهم، كما 
قال أبو الدرداء - رضي الل���ه عنه - لبعض أصحابه: )عمٌل 

صالح قبل الغزو؛ فإنكم إمنا تقاتلون بأعمالكم()3).
إن استش���عار خط���ورة املعاصي على الدع���وة، من أهم 
األسباب التي تعني على جتاوزها والتوبة منها، كما أن الغفلة 
عنه�ا أو الته�وين م�ن ش�أنها، يبن�ي صف�وفاً هزيل�ة ضعيف�ة 

)1( املواعظ واالعتبار للمقريزي: )365/1(.
قائداً  أن  احملزنة  األشياء  ومن   .)8/2( واملغرب:  األندلس  أخبار  في  املغرب  البيان   )2(
القـوم ال دين لهم،  إبان سـقوطها بقـوله: )إن  آخـر وصـف أهـل األندلـس  نصـرانياً 
وال شجاعة، وال عقول(، املرجع السابق: )90/3(، وباملقارنة بني احلالني يتبني لنا 

كيف تسود األمم، وكيف تسقط.
)3( أخرجه: عبد الله بن املبارك في كتاب اجلهاد )ص61(. وبوب له البخاري في كتاب 
إمنا  الدرداء:  أبو  وقال  القتال،  قبل  صالح  عمٌل  )باب:  فقال:  صحيحه،  من  اجلهاد 

تقاتلون بأعمالكم(: )24/6(.

ال تقوى على حمل الراية بحقها.
والعجي���ب أننا ف���ي كثير من األحيان نتس���اءل: ملاذا يتأخر 
النصر؟ وملاذا يستمر بغي األعداء وتطاولهم علينا؟ وملاذا ال حتقق 

بعُض مشاريعنا الدعوية مبتغاها؟
واألعجب من ذلك أننا جنيب على ذلك بُسنة االبتالء، وهذا 
جزء من اجلواب بال ش���ك؛ لكن هناك س���نن أخ���رى ال بد من 
اس���تحضارها، منها: أننا بذنوبنا ومعاصينا نس���تجلب الهزمية 
ونرسم طريق اإلخفاق، وصدق املولى – جل وعال -: }إِنّي َجاِعُلَك 

اِل�ِمَن{ ]البقرة: ١٢٤[. َيِّتي َقاَل ال َيَناُل َعْهِدي الَظّ ِللَنّاِس إَماًما َقاَل َوِمن ُذِرّ

املجلس الثاني: السامة مع الناس:
بعد أن اس���تقر لس���عد - رضي الله عنه - إسقاط دولة 
فارس، وفت���ح العراق، ابتن���ى مدينة الكوفة، ون���زل بها مع 
أصحابه، لكن الغريب أن بعض أهل الكوفة َش���َكوه إلى أمير 
املؤمنني عمر بن اخلطاب - رضي الله عنه - في أمر عجيب 

جداً، فزعموا: )أنه ال يحسن يصلي()4).
يا لله! أحد العشرة املبش�رين باجلنة، ال يحس�ن يصل�ي، 

ما أعظمها من فرية!
لق���د أدرك عمر - رضي الله عن���ه - بفطنته وعبقريته، 
ومعرفته بس���عد أن هذا افتراء، لكن بصفته أميراً للمؤمنني 
كان واجبه أن يتثبت، فأرس���ل إلى سعد يسأله عن ذلك بكل 
لطف ومحبة: )يا أبا إسحاق! إن هؤالء يزعمون أنك ال حتسن 
ا أنا – والله - فإني كنت أصلي  تصلي؟ قال أبو إس���حاق: أمَّ
بهم صالة رسول الله # ما أخرم عنها، أصلي صالة العشاء 
فأرك���د في األوليني، وأُخفف ف���ي األخريني. قال عمر: ذلك 

الظن بك يا أبا إسحاق()5).
لك���ن عمر ملزيد من التحري والتثبت، أرس���ل معه رجاًل، 
فسأل عنه في الكوفة، ولم يدع مسجداً إال سأله عنه، ويثنون 
معروفاً، حتى دخل مسجداً لبني عبس، فقام رجل منهم يقال 
ا إذ نشدتنا عنه، فإن سعداً كان  له أس���امة بن قتادة قال: )أمَّ
ال يسير بالسرية، وال يقسم بالسوية، وال يعدل في القضية(.

سبحان الله! أَُكل هذا في من فداه رسول الله # بأبويه، 
وبشره باجلنة؟

أال ما أقبح الظلم والبغي!

)4( أخرجه: البخاري في كتاب األذان، )651/2(، رقم )755(.
)5( املرجع السابق.
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ملا س���مع س���عد هذا الظلم قال: )أما والله ألدعونَّ بثالث: 
اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً، قام رياًء وس���عمًة؛ فأطل عمره، 
وأطل فقره، وعرضه للفنت. وكان بعُد إذا س���ئل يقول: شيخ كبير 

مفتون، أصابتني دعوة سعد()1).
ومن حكمة عمر - رضي الله عنه - أنَّه عزل سعداً درًء للفتنة 
في املجتمع، وقطعاً ملادة اجلدل والقيل والقال، لكنه حفظ لس���عد 
ا طعن، جعله في أهل الشورى الستة، وقال: )...  مكانته وقدره، فلمَّ
ر،  فإن أصابت اإلمرة س���عداً فهو ذلك، وإال فليستعن به أيكم ما أُمِّ

فإني لم أعزله عن عجز وال خيانة()2).
عجي���ب أمر أولئك القوم ال���ذي يتط�اول�ون عل�ى الصحابة 
– رضي الله عنهم - ويجرحونه���م بالباطل، ويفترون عليهم إثماً 
وعدوان���اً. وانظر كيف يتناس���ون تلك املناق���ب العظيمة، وذلك 

التاريخ احلافل بالبطولة واجلهاد ونصرة الدين!
إنَّ ثمة درساً مهماً ها هنا، وهو: أن هذا البغي واالعتداء إذا 
حدث في حق س���عد - رضي الله عن���ه -  وأمثاله من الصحابة 
– رض���ي الله عنهم – فمن ب���اب أَْولى حدوثه ف���ي حق من جاء 
ت  ن رقَّ بعدهم من أهل العلم والدعوة والفضل، وبعض الناس ممَّ
ديانتهم، وقلَّ خوفهم من الله – تعالى – قد يطلق لسانه، ويجرح 
العلماء والدعاة، ويتتبع سقطاتهم، وربا افترى عليهم كذباً وزوراً، 
وف���ي أمثال هؤالء يقول الله – تعالى -: }َواَلِّذي���َن ُيْؤُذوَن اْل�ُمْؤِمِنَن 
ِبيًنا{ ]األحزاب:  َواْل�ُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما اْكَتَس���ُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا ُبْهَتاًن���ا َوإْثًما ُمّ

.]٥٨
واش���تد نكير النبي # عليهم في قوله: »يا معشر من أسلم 
بلس���انه ولم يدخل اإلميان ف���ي قلبه! ال تؤذوا املس���لمني، وال 
تعيِّروه���م، وال تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله 

عورته، ومن تتبع الله عورته؛ يفضحه ولو في جوف رحله«)3).
ن انتهكت  ا يع���زي الصاحلني من علمائنا ودعاتن���ا ممَّ وممَّ
أعراضهم بالقيل والقال، أن من زكاهم رسول الله #، واجمعت 
األمة على إمامتهم وجاللتهم، ُقدح فيهم، ولم يَسلَموا من الناس؛ 

فكيف بن هو دونهم في الديانة والعلم؟
لكن أال يخش���ى أولئك املتطاول���ون أن تنالهم دعوة كدعوة 

سعد، رضي الله عنه؟
ومن جميل ما يؤثر أنَّ احلس���ن بن س���فيان – وهو من أئمة 
احملدث���ني – قال ألحد تالميذه بعد أن أثقل عليه: )اتق الله في 

املشايخ، فربا استجيبت فيك دعوة())).

)1( املرجع السابق.
)2( أخرجه: البخاري في كتاب فضائل الصحابة )404/8(، رقم )3700(.

البر والصلة، رقم )2032(. وحسنه األلباني في غاية املرام  الترمذي في كتاب  )3( أخرجه: 
)ص 240(.

)4( سير أعالم النبالء )159/14(، وتذكرة احلفاظ )705/2(.

املجلس الثالث: اعتزال الفنت:
ملَّ���ا ثارت الفتن�ة بني الصحابة – رضي الله عنهم 
أجمع���ني – اعتزل كثير من أئم���ة الصحابة – رضي 
الله عنهم – كال الفريقني وفي مقدمة هؤالء: س���عد 
بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، وأبو هريرة، رضي 

الله عنهم.
وتأمل تلك احلياة احلافلة باجلهاد والتضحية؛ 
فس���عد منذ نعومة أظفاره وهو ف���ي أول صفوف 
املجاهدين، وقائد عظيم من قاداتهم، أفنى ش���بابه 
وش���يخوخته في الرباط واإلقدام والبذل في سبيل 
الله، لكنه ملَّا رأى الفتنة أغمد سيفه واعتزل الناس، 
فلم يحضر معركتي اجلمل وصفني وال التحكيم)))، 
وكان م���ن املتوق���ع أن يأتي إليه الناس يس���ألونه؛ 
فساحة احلرب هي س���احته التي كان يصول فيها 
ويجول، لكنه قال بكل وضوح: )جاهدت وأنا أعرف 
اجلهاد، وال أبخع نفسي إن كان رجاًل خيراً مني، ال 
أقاتل حتى يأتوني بسيف له عينان ولسان، فيقول: 

هذا مؤمن، وهذا كافر()6).
وم���ن ورعه - رض���ي الله عنه - أنه اش���تغل 
ث ولده عامر بن سعد  بدوابه بعيداً عن الفتنة، وحدَّ
فقال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله، فجاءه ابنه 
عمر، فلما رآه س���عد قال: أعوذ بالله من شر هذا 
الراك���ب، فنزل، فقال له: أنزل���َت في إبلك وغنمَك 
وتركَت الناس يتنازعون امللك بينهم؟ فضرب س���عد 
في صدره، فقال: اُس���كت! س���معت رسول الله # 
يقول: »إن الله يحب العبد التقي، الغني، اخلفي«))). 
وف���ي رواية قال البنه: )أي بني! أفي الفتنة تأمرني 
أن أكون رأساً؟ ال والله حتى أعطى سيفاً إن ضربت 
به مؤمناً نبا عنه، وإن ضربت به كافراً قتله، سمعت 

)5( سير أعالم النبالء )122/1(.
األولياء  حلية  في  نعيم  وأبو   ،)143/3( سعد:  البن  الكبرى  الطبقات   )6(
)94/1(، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد )299/7( إلى الطبراني 
في  لكن  قال،  كما  وهو  الصحيح(،  رجال  )رجاله  وقال:  الكبير،  في 

سنده انقطاع، وله شواهد يرتقي بها.
الزهد والرقائق )2277/4(، رقم )2965(،  )7( أخرجه: مسلم في كتاب 
احملبوب  الغني  هو  هذا  النفس،  غني  بالغني:  )املراد  الترمذي:  وقال 
لقوله #، ولكن الغنى غنى النفس، وأشار القاضي إلى أن املراد: الغنى 

باملال(، شرح صحيح مسلم: )100/18(.
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رس���ول الله # يق���ول: »إن الله – عز وج���ل – يحب الغني، 
اخلفي، التقي«))).

ومع أنه اعت���زل كال الفريقني في الفتنة إال أنه كان ينهى 
عن الوقوع في الصحابة – رضي الله عنهم - فعن ابن املسيب: 
أن رجاًل كان يقع في علي وطلحة والزبير، فجعل س���عد ينهاه 
ويقول: ال تقع في إخواني! فأبى، فقام س���عد وصلى ركعتني 
ودعا، فجاء بُخِت���ي )نوع من اجلمال( يش���ق الناس، فأخذه 
بالب���الط، فوضعه ب���ني كركرته والبالط حتى س���حقه، فأنا 
رأيت الناس يتبعون س���عداً يقولون: )هنيئاً لك يا أبا إسحاق: 

استجيبت دعوتك())).
هذا املوقف العظيم في زمن الفتنة يرس���م منهاجاً عملياً 

للمسلم في كل زمان، من معامله:
أواًل: حينم���ا يطلب س���عد - رضي الله عنه - س���يفاً له 
لس���ان يخبره عن املسلم ليُعِرض عنه وعن الكافر ليقتله، فإن 
هذا يدل على اخلوف الشديد من الوقوع في ورطة الدماء)3)؛ 
ففي زمن الف���نت وكثرة الهرج واختالط الرايات، فإن احلكمة 
تقتضي أن ينأى املرء بنفس���ه عنها، وقد صح عن رسول الله 

# أنه قال: »املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده«))).
واالنزواء في وقت الفنت ليس جبناً أو ضعفاً، بل هو عني 
احلكمة التي يس���لم بها املرء من الوقوع في املشتبهات. وليس 
هذا خاصاً بالفنت السياسية أو في وقت االحتراب بني الناس، 
بل هذا هو منهج الصاحلني في جميع االختالفات املتشابهات 

التي حتدث بني العلماء أو الدعاة أو التجمعات اإلسالمية.
ومن امللحوظ���ات املهمة أن بعض اجلهلة ومرضى القلوب 
يغي���ب في وقت العمل الواضح الب���نيِّ املتفق عليه، وال يظهر 
إال ف���ي وقت الفنت – والعي���اذ بالله تعالى – وهذا من أعظم 
اخلذالن وقل���ة التوفيق، وقد قال علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - ألحد دعاة الفتنة: )لقد كانت اجلماعة فكنت فيها 
خاماًل، فلما ظهرت الفتنة، جنمَت فيها جنوم قرن املاعز())).

ق سعد - رضي الله عنه - بني رايتني عظيمتني:  ثانيًا: فرَّ
)1( أخرجه: أحمد )112/3(، رقم )1529(، وصححه األرنؤوط.

رجال  )رجاله  وقال:  الطبراني،  إلى   )154/9( الزوائد  مجمع  في  الهيثمي  نسبه   )2(
النبالء )166/1( وقال: )ولهذه  الذهبي بإسناده في سير أعالم  الصحيح(، ورواه 

الواقعة طرق جمة رواها ابن أبي الدنيا في مجابي الدعوة(.
التي ال مخرج ملن  الله عنه -: )إن من ورطات األمور  الله بن عمر - رضي  )3( قال عبد 
الديات،  البخاري في كتاب  الدم احلرام بغير حله(. أخرجه:  أوقع نفسه فيها: سفك 

رقم )6863(.
)4( أخرجه: البخاري في كتاب اإلميان، رقم )10(، ومسلم في املقدمة، رقم )41(.

)5( سير أعالم النبالء: )120/1(.

راية اجله���اد التي عرفها وضحى في س���بيل الله من أجلها، 
وراي���ة الفتنة. فراية اجلهاد هي الراي���ة الصافية التي تتمايز 
بها الصفوف، ويش���رق فيها وجه احلق، وهي التي يتقرب بها 
الصاحلون لنيل مرضاة الله، تعالى. وراية الفتنة هي التي يغيب 

فيها الهدف، وتختلط بها األهواء، وتشوبها شوائب الضاللة.
ثالثًا: لم يكن سعد - رضي الله عنه - من طالب ال�ُملْك، 
املتطلعني إلى السؤدد والشرف الدنيوي، بل كان من األخفياء 
ط���الب اآلخرة. ومعادن الرجال ال تظهر في وقت الرخاء؛ بل 

تتميز في وقت الشدائد اضطراب األمور.
وس���عد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - يضرب ها هنا 
أمنوذجاً يحتذى به في الس���مو التربوي والنزاهة األخالقية 
التي ينبغي أن تتربى عليها األجيال؛ فالربانيون من املصلحني 
ال يرج���ون إال الله وال���دار اآلخرة، مهتدي���ن في ذلك بهدي 
األنبياء، صلى الله عليهم وس���لم. قال الله – تعالى -: }َوَما 
َأْس���َأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر إْن َأْجِرَي إاَلّ َعَلى َرِبّ اْلَعامَلَِن{ ]الشعراء: ١٠٩[، 
ُه َفِبُهَداُه���ُم اْقَتِدْه ُقل اَلّ  وقال – تعال���ى -: }ُأْوَلِئَك اَلِّذيَن َه���َدى الَلّ
َأْس���َأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إْن ُهَو إاَلّ ِذْكَرى ِلْلَعامَلَِن{ ]األنعام: ٩٠[، وقد ثبت 
عن رسول الله # أنه قال: »ما ذئبان جائعان أُرِسال في غنم، 

بأفسد لها من حرص املرء على املال والشرف لدينه«)6).
رابعًا: من فقه سعد - رضي الله عنه - أنه اعتصم بالنص 
الش���رعي، فموقفه ليس رأياً محض���اً رآه، بل هو اجتهاد بناه 
نة، وانتهى ملا سمع))). على هدي النبي #، وهنيئاً ملن لزم السُّ

وأخريًا:
رضي الله عنهم  فإن استعراض سيرة الصحابة – 
داً بأخبار  – ليس���ت درس���اً من دروس التاريخ، أو متجُّ
املاضيني فحس���ب، بل هو استلهام جلوانب القدوة في 
ِسَيرهم، واهتداء بأخالقهم وآدابهم السامقة، وجتديد 
ملعاني التربية في واقعنا املعاصر، وردٌّ على أهل األهواء 
َنا اْغِفْر َلَنا َوإلْخَواِنَنا  الذين يتنقصوهم أو يجرحونهم. }َرَبّ
َنا إَنَّك  َلِّذيَن آَمُنوا َرَبّ َعْل ِفي ُقُلوِبَنا ِغاًلّ ِلّ اَلِّذيَن َسَبُقوَنا ِباإلمَياِن َوال َتْ

ِحيٌم{ ]احلشر: ١٠[. َرُءوٌف َرّ

الزهد، رقم )2376(، وقال: )حسن صحيح(. وصححه  الترمذي في كتاب  )6( أخرجه: 
األلباني في صحيح الترمذي رقم )2376(.

)7( اقتباس من قول سعيد بن جبير – رحمه الله -: )قد أحسن من انتهى إلى ما سمع(. 
أخرجه: مسلم في كتاب اإلميان، رقم )220(.
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تُرى كيف ستكون سياسة الغرب مع العالم العربي بعد هذه االنتفاضات التي 
���ت كثيراً من بالده، والتي أيَّد أهداَفها آخرون لم حتدث انتفاضات مثلها في  عمَّ

بالدهم؟
إن اله���دف األعلى للغ���رب واضح، وهو: حتقيق كل ما يدخل حتت مس���مى 
املصالح القومية: من اقتصاد، وسياسة، وإستراتيجيات، وأمن، وقوى مادية وناعمة 
للغرب وال سيما الواليات املتحدة وإسرائيل. هذا الهدف لن يتغير وستسعى الدول 
الغربية بقيادة الواليات املتحدة كما سعت من قبل لتحقيق ما تستطيع منه بحسب 
لة هي التعامل مع  الوس���ائل املتاحة في كل مرحلة تاريخية. كانت الوس���يلة املفضَّ
حكام أفراد مس���تبدين ميكن إغراؤهم وكس���بهم بكل أنواع اإلغراءات. هذا النوع 
اًل ألن التعامل معه س���هل ال تعقيد في���ه، وألنه ميكن أن  من احل���كام كان مفضَّ
تُبَرم معه كل أنواع االتفاقات الس���رية التي يعلم الغرب ويعلم احلكام أن الشعوب 
سترفضها لو أنها اطلعت عليها. إنَّ كل هذا يتنافى مع الدميقراطية التي يفضلها 
الغرب حلكم نفس���ه. ولكن من قال: إن في الدميقراطي���ة مبدأً ُخلُقياً يُلِزم البلد 
الدميقراطي بأن يحب لغيره ما أحب لنفس���ه؟ إن الدميقراطية هي حكم الشعب، 
أو هي في الواقع حكم أكثرية نوابه في املجالس التشريعية، أو هي حكم املسؤولني 
الذين أعطاهم الدس���تور س���لطات يقضون فيها با يرونه في مصلحة شعوبهم. 
لكن النواب واملس���ؤولني - وربا كثير من أفراد الش���عب - قد يقولون: نعم، إن 
ل لنا في بالدنا، ولكنها ليس���ت هي التي حتقق  الدميقراطية ه���ي النظام املفضَّ
مصاحلنا إذا ما تبنَّاها غيرنا وال س���يما في العالم العربي. هكذا كان يقول بعض 

ه العرب كياًل بكيالني.  قادة الفكر السياسي الغربي في تسويغ ما يعدُّ
لكن مش���كلة الغرب أن ه���ذه احلجة لم تعد - حتى ب���ني الغربيني - حجة 
مقبول���ة ميكن التصريح بها والدفاع عنها. بل إن مس���اندة احلكام الدكتاتوريني 

إدريس شيخ  جعفر  د.  أ. 
j s i d r i s@gmai l . com

] اإلسالم لعصرنا [

االنتفاضات
التى حيَّرت الغرب

صارت أمراً محرجاً للساس���ة الغربيني حتى 
في داخ���ل بالدهم؛ ولذلك أرادوا أن يخرجوا 
من ه���ذا احلرج باللجوء إلى وس���ائل، منها: 
كث���رة احلديث ع���ن الدميقراطي���ة، والقول 
بأنها ليس���ت مسألة خاصة بالثقافة الغربية؛ 
وإمنا هي حاجة إنسانية صاحلة لكل أمة في 
كل م���كان. ومنها إقناع أبواقه���م بأن يقوموا 
بإصالحات تأخذ شكل الدميقراطية الغربية: 
انتخابات، مجالس تشريعية، أحزاب، صحف، 
وغير ذلك. لكن س���رعان ما تبنيَّ للناس في 
داخ���ل البالد الت���ي يحكمه���ا املتعاونون مع 
الغرب، وفي الغرب نفس���ه أن كل هذه أشكال 

زائفة للدميقراطية املعروفة في الغرب.   
ثم تبنيَّ للغرب كما تب���نيَّ للمواطنني في 
البالد العربي���ة أن النُّظم التي كانت حتكمهم 
ليست دميقارطيات زائفة فحسب؛ وإمنا هي 
نظم فاسدة أيضاً. والناس قد يصبرون على 
احلاكم املستبد أكثر من صبرهم على احلاكم 
ال���ذي يرونه ينهب أمواله���م ويظلمهم، وأكثَر 
من صبرهم على احلاكم الكذاب الذي يخون 

األمانة ويعقد اتفاقات سرية مع األعداء. 
إن معرفة الغرب بهذه احلقائق هي التي 
جعلته يسارع إلى تأييد ثورات الشباب واعتبار 
أهدافها م���ن األمور التي كان يدعو إليها، بل 
ها جزءاً من حضارته وثقافته ونُُظمه  التي يعدُّ
السياس���ية. كيف يعترض الغرب على ثورات 
تطال���ب باحلرية والدميقراطية والش���فافية 

واملساءلة وتكوين األحزاب وغير ذلك؟   
لكن الغرب رغم هذا التأييد الظاهر الذي 
كان ال ب���د منه يظل حائراً إزاء هذه األوضاع 
اجلدي���دة في العالم العربي: ما السياس���ات 
اجلديدة التي س���تؤدي إليه���ا احلريات التي 
طالب بها املتظاهرون إذا صارت أمراً واقعاً؟ 
كيف ميكنن���ا أن نتعاون م���ع برملانات مكونة 
من أحزاب ش���تى لكل منه���ا تأثير مهما كان 
ضئياًل على سياسة البالد؟ كيف سنتعامل مع 
حكومات قد ال تس���تطيع أن جتعل اتفاقاتنا 
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معها باقية في حيز الكتمان في ظل املطالبة بالشفافية؟
ثم السؤال األكبر: كيف سنتصرف وكيف ستتصرف إسرائيل 
مع أوضاع سيكون للتيارات اإلس���المية فيها قوة وتأثير ال ريب 
فيه؟ لقد أظهرت هذه التظاهرات أن التيارات اإلسالمية تزحف 
على كثي���ر من األراضي التي كانت حتتلها التي���ارات الَعلمانية. 
إننا ف���ي الغرب ال نتص���ور أن تنطلق تظاهرات سياس���ية في 
القرن العش���رين من أماكن للعبادة. ال نتصور - مثاًل - أن تنطلق 
تظهارات سياسية من الكنائس بعد أداء القداس يوم األحد. لكن 
هذا هو الذي ح���دث في العالم العربي في كل التظاهرات. لقد 
انطلقت كلها من املس���اجد وعقب صالة اجلمعة، بل إن أعداداً 
هائلة من املتظاهرين كانت تؤدي صالة اجلماعة في امليادين التي 
يطالبون فيها بالتغيير السياسي. والسلفيون الذين كانوا بعيدين 
عن السياسية قرروا اآلن الدخول في حلبتها بشكل أو آخر. وهو 

أمر مقلق؛ ألنه سيزيد من قوة ما نسميه باإلسالم السياسي.
ماذا يفعل الغرب؟ 

هل يؤيد ما تطالب به ثورات الش���باب من انتقال إلى نُُظم 
سياسية دميقراطية؟ لكن هذا يثير مشكالت:

أوَّهلا: أن الدميقراطية - كما يفهمها الغرب - مرتبطة ارتباطاً 
ال ف����كاك له بالعلماني����ة. إن الدميقراطية نظام يعطي الس����لطة 
التش����ريعية العليا للبشر؛ س����واء كانوا أكثرية املواطنني أو أكثرية 
ممثليهم. لكن هذا في ما يبدو ليس هو الذي س����يحدث في العالم 
العربي. كيف تكون الس����لطة العليا للبش����ر ف����ي بلد كمصر ينص 
دس����تورها على أن دين الدولة الرسمي هو اإلسالم؟ إنه نص أقل 
ما يعنيه أن كل قانون مخالف لدين اإلس����الم س����يكون قانوناً غير 

دستوري.
ثانيته��ا: أنه حتى لو افترضنا أن الدميقراطية صارت كما 
هو احلال في الغرب دميقراطية َعلمانية، فإن أغلبية الش���عب 
العربي الذى  س���يكون القرار في يده ليس ش���عباً متعاطفاً مع 
إسرائيل، كما أن أغلبية الشعب اإلسرائيلي ليست متعاطفة مع 
الع���رب. وهذا يعني أن الدولة العربي���ة الدميقراطية لن يكون 
من الس���هل عليها أن تنتهج السياسات التي يفضلها الغرب في 

العالقة بني العرب وإسرائيل.
ثالثتها: أن الغرب حضارة وثقافة، وإن مما يخدم مصاحله 
أن تنتشر هذه احلضارة وأن تتبناها أكثر شعوب العالم؛ ولذلك 
تراه���م يكثرون في هذه األيام من احلديث عن كس���ب العقول 
والقلوب، ويحاولون جاهدي���ن أن يُبرزوا كل مكوِّن من مكونات 
ثقافته���م على أنه ليس أمراً ثقافياً خاص���اً بالغرب؛ وإمنا هو 
قيمة إنس���انية صاحلة، بل الزمة للبش���ر كلهم. وهم يرون أنه 

بالرغم من أن الش���عوب اإلس���المية قد تأثرت تأثراً كبيراً كما 
تأثر غيره���ا بالثقافة والقيم الغربي���ة؛ إال أنها ظلت أكثر أمة 
مس���تعصية على االنفتاح الكامل لكل قيم ال تتناسب مع دينهم، 
ويستش���هدون على ذلك بصمود املس���لمني ف���ي وجه الزحف 

األيديولوجي الشيوعي. 
لك���ن إذا كانت االنتفاضات الش���بابية ق���د أخذت  بعض 
السمات الدينية، فهذا يعني أنه سيكون للصوت الديني أثر قوي 

في الدولة الدميقراطية.
نكرر السؤال إذن:

ماذا يفعل الغرب؟
أواًل: سيس���تمر في دعوت���ه إلى الدميقراطي���ة وتأييدها 
لكنه سيحاول َس���وق حكوماتها ما أمكن إلى الطرق التي تؤيد 
مصاحله. فه���م اآلن يؤيدون رحيل القذاف���ي؛ ألن هذا أصبح 
مطلباً ش���عبياً عاّماً ال ِقَبل ألحد بعارضته، لكن هذا ال يعني 
الوقوف م���ع الثوار بعنى متكينهم م���ن أن يكونوا هم احلكام 
الذين يخلُُفون القذافي. وقد حذر بعضهم فعاًل من عدم التعجل 
ف���ي تأييد الثوار قبل معرفة حقيقتهم. هذا بالرغم من أن قادة 
الثورة املعترف بهم حتى اآلن يصرحون بأن الدولة التي يريدونها 
هي دولة مدنية )أي غير دينية(، وأنها ستكون دولة تعددية، إلى 

آخر األوصاف التي يرضى عنها الغرب.
وس���يفعلون الشيء نفسه بالنسبة لتونس. ومما يساعدهم على 
ذلك: أنه رغم قوة التيار اإلس���المي هنال���ك؛ إال أنه ليس في قوة 
التيارات اإلسالمية املصرية، وأن التيارات الَعلمانية لها تاريخ طويل 

في البالد.
ثاني��ًا: سيس���تمرون في سياس���تهم املؤي���دة للجماعات 
واألح���زاب واالجتاهات الَعلمانية أو األبع���د فاألبعد منها عن 
التوجه اإلس���المي، ودعمها باملال والدعاية والتدخل لتمكينها 

من التأثير السياسي والثقافي. 
ثالث��ًا: س���يلجؤون إلى الضغوط االقتصادية والسياس���ية 
لفرض السياسات التي يريدونها كما يفعلون ذلك اآلن مع بعض 

البالد التي لم تخضع لهم اخلضوع الذي يريدونه.
  رابع��ًا: ماذا س���يحدث إذا لم ينجح ه���ذا كله؟ إن الغرب 
لن يتنازل بالطبع ع���ن أهدافه الكبرى. وإذا رأى أنه الخيار له 
إال ب���ني دميقراطية ال حتقق أهدافه، ونظم اس���تبدادية يأمل 
أن حتققه���ا فلن يتردد في اللجوء إلى اخليار الثاني. وس���يجد 
أن لديه وس���ائل كثيرة إلفش���ال الدميقراطيات التي ال يريدها 

وتيئيس املواطنني منها وجعلهم يقبلون غيرها؟ 
ُه َخْيُر اْل�َماِكِريَن{ ]األنفال: ٣٠[.  ُه َوالَلّ ولكن: }َومَيُْكُروَن َومَيُْكُر الَلّ
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] معركة النص [

بين األصــل
واالســتثناء

ل���وا معي - إخوتي وأخواتي - في النماذج التالية؛ وهي  تأمَّ
مناذج شائعة في أوساطنا الثقافية:

1 - إذا دخلت الزوجة في اإلس���الم، وما يزال زوجها باٍق 
م هو ابتداء  عل���ى كفره، فال يج���ب عليها مفارقته؛ ألن احمل���رَّ
النكاح مع الكافر وليس اس���تمراره؛ ألنَّه سيؤدي إلى ترك املرأة 

لإلسالم.
2 - حرية الرأي مكفولة في النظام السياسي؛ فمن حق أي 
أحد أن يعبِّر عن أي رأي مهما كان؛ ما دام أنه لم يعتِد فيه على 
أحد؛ ألننا ال نس���تطيع أن مننع اآلراء، ولو أردنا املنع فاخلاسر 

هم اإلسالميون.
3 - احلجاب ليس واجباً على املرأة؛ ألنَّه يس���بب لها عدداً 

من املضايقات واالعتداءات املختلفة.
 ستالحظون معي وجود فجوة منهجية ظاهرة في سياقات 
هذه النماذج، وهي: أن الش���خص يخلط بني احلكم الش���رعي 
في حال )االختيار والسعة والقدرة(، واحلكم الشرعي في حال 
)الضرورة واحلرج أو عدم االس���تطاعة(؛ فيتحدث عن احلكم 
الشرعي في حال االختيار، ويس���تدل لذلك بأحوال الضرورة، 
فيتعام���ل معها على أنَّها درجة واح���دة بينما هما في احلقيقة 
َم َعَلْيُك���ْم إاَلّ َما اْضُطِرْرُتْ  ا َحَرّ َل َلُكم َمّ درجت���ان متباينتان: }َوَقْد َفَصّ

إَلْيِه{ ]األنعام: ١٩٩[.
إنها ظاهرة اخللط بني »األصل« و »االس���تثناء«، تتش���ابك 
معه���ا القضايا في ذهن املتحدث فيُدِخل في أحكام الش���ريعة 
أموراً ويبرهن عليها ويكون دليل���ه على ذلك النظَر في حاالت 
الضرورة. واملنهجية الصحيحة أن يقرر أوالً احلكم الش���رعي 

األصلي الذي يريده الله ويري���ده النبي #، ثم يتحدث بعدها 
عم���ا يطرأ في الواقع من حاالت ضرورة أو حاجة معيَّنة تعطي 
نوعاً من االستثناء للحكم ال أن تتداخل؛ فال يعلم القارئ هل هو 

أمام حكم )استثنائي خاص( أم حكم )شرعي دائم(؟
فحني يتكلم الش���خص أو يؤلِّف ع���ن »احلريات في الدولة 
ح ح���دود احلريات في  اإلس���المية« فيجب عليه أوالً أن يوضِّ
الشريعة بحسب دالئل الشريعة وأحكامها، ثم يقرر كيفية تطبيق 
ذلك في الواقع ال أن يكون الواقع هو الذي يفرض عليه احلكم، 

ويكون دوره بعدها في تتبُّع الشواهد والنصوص املساِندة.
هل معنى هذا أن ال يكون للواقع أي تأثير على احلكم؟

ال قطعاً؛ فحني يجد الباحث أن هذا القول ال ميكن تطبيقه 
ف���ي الواقع فيجب االجتهاد وبذل الوس���ع ف���ي اختيار املوقف 
املناسب، فيكون ثَمَّ درجتان في النظر: نظر في احلكم الشرعي 

ابتداًء، ونظر في حاالت استثنائية طارئة للحكم.
إن حال من يخلط بينهما كحال من يُسأل عن حكم السجود 
لألصنام؟ فيقول: جائز؛ ألن عدم س���جودك س���يؤدي بك إلى 
الهالك! أو يقول عن ش���رب اخلمر: إنه مباح؛ ألن من لم يتداَو 
به س���يموت؟ أو يكتب: إن سرقة املاء جائزة لئال متوت عطشاً؟ 
فعلى منوال هذه األمثلة الظريفة تتضح إش���كالية دمج األصل 

واالستثناء في حالة واحدة.
وأكثر ما تكون هذه الظاهرة حضوراً في موضوعات )النظام 
السياس���ي(؛ حيث يقف بصرك متحيِّراً أمام بعض التقريرات 
الفقهية؛ فال تدري هل احلكم فيها متعلق ببيان احلكم الشرعي 
ابتداًء، أم هو حالة ضرورة؟ ألن الباحث يبدأ فيها بذكر احلكم، 

ف��ه��د ب���ن ص����احل ال��ع��ج��الن
Fsalehajlan@hotmail.com
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ثم يسوق الدالئل والبراهني املتعلقة بالضرورات.
ومن األمثلة الواضحة هنا: أن من ينظر في فلسفة احلريات 
في اإلسالم فس���يجد أن حرية نشر الكفر والضالل ال ميكن أن 
تكون مكفولة في النظام السياس���ي، وهو قول خارج عن التفكير 
الفقهي بتاتاً، بل قال شيخ اإلسالم ابن تيمية فيه: »وإظهار الطعن 
ف���ي الدين ال يجوز لإلمام أن يعاهدهم م���ع وجوده منهم؛ أعني 
نني من ِفعِله إذا أرادوا. وهذا مما أجمع املس���لمون  مع كونهم ممكَّ
عليه؛ ولهذا بعضهم يعاِقبون على فعله بالتعزير. وأكثرهم يعاِقبون 
عليه بالقتل. وهو مما ال يشك فيه مسلم؛ ومن شك فيه فقد خلع 
ربقة اإلس���الم من عنقه«)1). فالقول بترك أهل الذمة يطعنون في 
ة عن اإلسالم في نظر شيخ اإلسالم ابن تيمية، وما  الدين يعتبر ردَّ
علم - رحمه الله - أن هذا القول سيصبح في زماننا من األقوال 
ة  نة. واحلجَّ املعروضة رأياً فقهياً يُستََدل له بنصوص الكتاب والسُّ

الثابتة هي عدم االستطاعة)2)! 
ما املشكلة في هذا؟

هب أنه���م خلطوا بني »األص���ل« و »الض���رورة« في بيان 
األحكام الشرعية فكان ماذا؟
في هذا إشكاالت عدة:

األول: حتري���ف املفاهي���م الش���رعية: فالض���رورة حالة 

اس���تثنائية في واقعة معيَّنة وليست هي احلكم الشرعي ابتداًء، 
وحني يخلط الش���خص بينهما فإنه ميارس حتريفاً للش���ريعة؛ 

فيقرر من الشريعة ما ليس منها، ويتقوَّل على الله بال علم.
الث��اين: تغيي���ر مس���ار اإلص���الح: فبدالً من قي���ام املصلح 

اإلسالمي بهمة حتريك الناس ودفعهم نحو سيادة الشريعة التي 
يَصلُح بها ش���أن دينهم ودنياهم، ينقلب احلال ليكون الدور قائماً 
على محاولة تخريج الشريعة وإدراجها ضمن الواقع املتاح، فيكون 
احلاكم في قضايانا هو )املمكن واملتاح( وليس )مرجعية الشريعة(.
حني تسود مفاهيم »الضرورة« و »االستثناء«؛ حتى تكون لدى 
ا يجعلها  الناس هي املفاهيم الش���رعية الثابتة، ويُبَحث لها عمَّ

هي األصل فإن هذه عملية انقالب كاملة للمنهج اإلسالمي.
الثالث: مخالفة فقه الضرورات: وهو القائم على التأكد أوالً 

من وجود الضرورة واالس���تثناء، وبعدها يكون حالها على منهجية 
)1(  الصارم املسلول 220

)2(  ذهب جمع من املعاصرين إلى أن احلرية في النظام السياسي اإلسالمي تّتسع لكافة 
اآلراء مهما كانت مصادمة للشريعة أو قادحة فيها، انظر على سبيل املثال: احلريات 

العامة في الدولة اإلسالمية للدكتور راشد الغنوشي 78/1

ر بقدرها(؛ فتك���ون خاصة في املكان أو الزمان  )الضرورات تقدَّ
م على جميع املجتمعات، ولن تبقى دائماً؛  املعيَّنني، ومن ثَمَّ فلن تعمَّ

بل ال بدَّ من إصالح الوضع إلزالة هذا احلكم االستثنائي.
الراب��ع: إضافة مفاهيم ومعاٍن جديدة إلى الش���ريعة: ألن 

الش���خص يعامل الضرورات كاألحكام الثابت���ة فيُدرج مفاهيم 
الضرورة لتكون جزءاً من أحكام الش���ريعة ومقاصدها، فيُدِخل 
في نسيج الفقه اإلسالمي أحكاماً لم تكن معروفة من َقبْل؛ ألنها 
روعي���ت في حالة الضرورة حتى أصبحت أصاًل، ومن آثار هذا 
ر بعض اآليات  أن أصبح بعض املفكرين اإلس���الميني حني يفسِّ
القرآني���ة يعرض معناها على قولني: قوِل املتقدمني وقوِل بعض 
املعاصرين. فأصبح ثَمَّ تغيُّر وحتوُّل في املفاهيم الشرعية؛ حتى 
غة من أي إلزام أو منع أو إكراه ال ترضى  أصبحت الشريعة مفرَّ
عنه احلريات املعاصرة، ولو رجعت بالقراءة قلياًل قرناً أو قرنني 
فإنك ستلحظ مثل هذه التفسيرات معدومة متاماً في أي مواقع 
فقهية س���ابقة؛ ألنها - باختصار - مفاهي���م دخلت من بوابة 

الضرورة فصارت جزءاً من نسيج الفقه اإلسالمي.
ك الشخص باألصل دائماً وال يلتفت  هل هذا يعني أن يتمسَّ

للمتغيرات املعاصرة؟
كال، فاملتغي���رات الهائلة والنوازل املتالحقة تتطلَّب اجتهاداً 
وبحثاً ودراسة متتابعة؛ تراعي األحوال وتضع لكلِّ حالة حكَمها 
املناس���ب. وإذا كان من يخلط بني األصل واالس���تثناء مخطئاً 
لكونه سحب أحكام الضرورة حتى صارت هي األصل، فإن من 
يترك واج���ب االجتهاد في الوقائع املتجددة مخطئ أيضاً؛ ألنه 

لم يحكم في القضية بحكمها الشرعي الصحيح. 
إن األحكام الشرعية أمانة في عنق كل من ينطق بها. والهمُّ 
األول ال���ذي يجب أن يكون نَْصب عيني���ه هو في الوصول إلى 
األحكام الش���رعية التي يريدها الله - تعالى - وأن يجتهد غاية 
االجتهاد في حتديد حكم الشريعة؛ ليعرف كيف يجيب اللَه عنها 
يوم يلقاه، وكلُّ صعوبات الواقع وإحباطاته وإحراجات املخالفني 
وضغوط القوى املختلفة وكافة هذه اإلشكاالت ال يجوز أن تكون 
س���بباً للتهاون أو التخفُّف من املعايير العلمية واملنهجية لتحرير 
األحكام الشرعية؛ فالواجب بيان احلكم الشرعي حتديداً، وأما 

عاته فهي بيد الله؛ يقلِّبها كيف يشاء. مجريات الواقع وتوقُّ
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أجرى احلوار: جالل الشايب

] حوارات [

الشيخ موالي عمر بن حماد
)نائب حركة التوحيد واإلصالح( في حوار خاص مع ^:

ليس من سبيل
غير المبادرة إلى اإلصالح

ال يخفى على العاقل ما يشهده الواقع العربي من تغيرات جذرية في 
املتعاقبة لتعمل بكامل  العربية  الثورات  شتى مناحي احلياة؛ فلقد جاءت 
في  وتونس  مصر  في  فسارت  والعباد،  الباد  ظروف  اختاف  على  طاقتها، 
اجتاه صحيح، في ظل مناخ مفعم باألمل، وانتخابات حرة تلوح في األفق؛ 
استعدوا  من  احلكام  من  هناك  املقابل  في  لكن  مثلها،  ينسوا  أن  العباد  كاد 
شعوبهم كما هو حاصل في ليبيا واليمن وسوريا، وأسقطوا دولهم في أتون 

األحزاب والصراع الداخلي.
فاملعضلة اآلن ليست في حدوث ثورة أو تغيير، وال هي حتى في حرب 
املصطلحات املستجدة؛ وإمنا في كيفية اخلروج من أزمة تلك الثورات. فا 
شك أن الباد العربية اآلن متر بأزمة واقعية  حقيقية؛ ولذا كان حوار مجلة 
^ مع الشيخ الدكتور موالي عمر بن حماد )أستاذ الدراسات اإلسامية 
بجامعة احملمدية – املغرب( للوقوف على رأيه حول ما يجري في األراضي 

العربية اآلن، وملعرفة سبل اخلروج من هذه األزمات الطاحنة.

تعريف موجز بالضيف الكرمي:
هو الدكتور موالي عمر بن حماد، أستاذ علوم القرآن 
والتفس������ير بكلية اآلداب جامعة احلسن الثاني باحملمدية 
املغ������رب، حاص������ل عل������ى دكت������وراه الدولة في الدراس������ات 
اإلس������امية عب������ر أطروحة ح������ول »علم أصول التفس������ير: 
محاولة في البناء« س������نة 2001م بجامعة احلس������ن الثاني 
باحملمدية، ودبلوم الدراس������ات العليا حول حتقيق جزء من 
كتاب »الهداية إلى بلوغ النهاية« في التفس������ير ملكي بن أبي 
طالب، س������نة 1992م جامعة احلس������ن الثان������ي باحملمدية. 
واإلجازة كانت في الدراس������ات اإلس������امية س������نة 1986م 

بجامعة موالي إسماعيل مبكناس. 
وهو النائب األول لرئيس حرك������ة التوحيد واإلصاح 
باملغرب، ومسؤول قس������م الدعوة بها، كما أنه املسؤول عن 
املركز اجلامع������ي لألبحاث والدراس������ات القرآنية بجامعة 
احملمدية، وعضو االحتاد العاملي لعلماء املسلمني، ورابطة 
علماء املغرب، وجمعية خريجي الدراس������ات اإلس������امية، 
وفضيلته عضو الكتابة التنفيذية ملؤسسة املهدي بن عبود 

للبحوث والدراسات واإلعام.
على  به  بالترحيب  فضيلته  مع  احلوار  فنبدأ 

صفحات ^:
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^: م���ا ه���ي ق���راءت���ك���م ل���أح���داث 
ظل  في  العربي،  العالم  دول  في  اجلارية 

ثورات عربية متواكبة؟

الشيخ موالي عمر بن حماد: بسم 
الله الرحمن الرحيم، والصالة والس���الم 
على رس���ول الل���ه وعلى آل���ه وصحبه 
أجمعني وبعد: فأش���كر ملجلة البيان هذه 
املبادرة سائاًل للقائمني على هذا املشروع 
اإلعالمي اإلس���المي املتميز كل التوفيق، 
وهذا وق���ت »البي���ان«، وال يجوز تأخير 
»البيان« عن وق���ت احلاجة. وبخصوص 
األح���داث اجلارية في دول العالم العربي 
فلقد تعددت الق���راءات، ومع ذلك فمما 
ي���كاد يكون من املجمع عليه االستبش���ار 
بهذه األح���داث على أنها ع���ودة الروح 
لهذه األمة، روح املقاومة والعزة والكرامة 
ر  ورفض للفس���اد واالس���تبداد الذي عمَّ
طوياًل ف���ي بالدنا العربي���ة. ومما ميَّز 
ه���ذه األحداث كذلك عنص���ر املفاجأة؛ 
فلو سألت عن حجم التطورات وسرعتها 
عي  قبل مدة فال أحد كان يستطيع أن يدَّ
علمه بأن األمور ستس���ير باإليقاع الذي 
سارت به نفسه، وال ستحقق النتائج التي 

حققتها. 
ال���ث���ورات  أن دواف�����ع  ت����رى  ه���ل   :^
العربية احلالية تعود إلى أزمات سياسية 

واقتصادية واجتماعية وأمنية؟

الش���يخ موالي عمر بن حماد: بكل 
واالقتصادية  السياس���ية  األزمات  تأكيد 
تضافرت  كله���ا  واألمنية  واالجتماعي���ة 
وأعطت هذه احلالة التي تعيش���ها األمة 
العربي���ة. فحالة االنس���داد السياس���ي 
الت���ي تعرفها بالدن���ا العربية خاصة في 
احلاالت التي يق���ود البالد فيها احلزب 
الواحد؛ سواء ُس���مي حزباً واحداً، أو لم 
يسمَّ كذلك، وس���واء أقرَّ بباقي األحزاب 

أم نفاه���ا وما يترتب على ذلك من تزوير 
لباقي  وإقصاء وإضع���اف  لالنتخاب���ات 
الشركاء السياسيني. وفي غالب األحوال 
يحيط احلاكم نفسه بجماعة من املتملقني 
الذين يزينون له كل سعي ويحجبون عنه 
كل نصح. ويترتب على الفساد السياسي 
فس���اد اقتصادي يتجلى عادة في الغنى 
غير املش���روع، وتكديس للث���روات عبر 
نهب املال العام، والتالعب بكل الصفقات 
العمومية، والتط���اول على خيرات البالد 
فتتحول الفئة احلاكمة إلى شيء أشبه ما 

يكون بعصابة فوق القانون.
ويترتب على هذا الفس���اد السياسي 
واالقتصادي فس���اد اجتماعي بانتش���ار 
أحزمة البؤس في طول البالد وعرضها، 
لني، وتتس���ع  وتتضاع���ف أع���داد املعطَّ
الفوارق االجتماعية، ويحمي هذا الفساد 
متعدَد املظاهِر أجهزةٌ أمنية تس���عى في 
توفير األمن للمفس���دين ع���وض توفير 
األم���ن واحلماية للمواطنني، وحتمي هذا 
الفساد أيضاً وسائل إعالم َدوُرها تزييف 
احلقائق وتس���ويق األباطيل واس���تفراغ 
الوسع في التضليل عوض استفراغه في 
التنوير. ويضاف إلى ذلك كله أزمة العدل 

والقضاء املستقل.
غ��ض��ب  وج�����ه  ف����ي  اآلن  ن���ح���ن   :^
ش��ع��ب��ي ع������ارم ع���ل���ى ب���ع���ض ال��س��ي��اس��ي��ات 

للتعامل  األمثل  الطريق  فما  احلكومية؛ 

مع هذا الغضب؟

الشيخ موالي عمر بن حماد: ليس 
هنالك من س���بيل غير املبادرة واملسارعة 
إلى اإلصالح العميق والشامل واحلقيقي. 
وك�ل محاولة للتج�اهل ق�د ف�ات أوانه�ا، 
ومثلها كل محاوالت التس���كني عبر توزيع 
»ِرُش���اً« حتت مس���ميات متعددة، ومثلها 
مح���اوالت التخوي���ن بنس���بة األمر إلى 

مؤامرات خارجية. وأبشع من كل ما سبق 
محاوالت اإلسكات عبر القمع والترهيب 
وب���ث الرعب. وال يبقى ف���ي مقابل ذلك 
إال اإلنصات لصوت الش���عب بكل فئاته 
- وخاصة الشباب - واالستجابة الفعلية 
للمطالب املش���روعة، وإط���الق مبادرات 
عملية إلع���ادة الثقة وإلضفاء املصداقية 

على كل اخلطوات األخرى.
ال����ت����ي����ارات  ت���ن���ص���ح���ون  م�������اذا   :^
اإلس���ام���ي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ف���ي ت��ل��ك ال����دول 

وال��وض��ع  ال��ع��ص��ر  إش��ك��ال��ي��ات  م��ع  للتعامل 

الراهن؟

الش���يخ م���والي عم���ر ب���ن حم���اد: 
التيارات اإلسالمية املختلفة معنية - بال 
شك - بكل ما يجري في بلداننا، ووضعها 
الطبيعي أن تكون في قلب هذه األحداث 
هة ومتفاعلة. إننا  منر بأحد املفاصل  موجِّ
التاريخية وكلُّ تردُّد في احلضور سيجعل 
عملي���ة اللحاق صعبة أو مس���تحيلة. إن 
القرارات يتخذه���ا احلاضرون، هذا مع 
املتعددة  مس���تويات احلضور  استحضار 
وأش���كاله املختلفة بحسب ما تقتضيه كل 

حالة . 
إن التيارات اإلس���المية املختلفة هي 
الش���عوب،  بش���كل عام لصوت  األقرب 
وميزتُه���ا في رصيدها م���ن املصداقية؛ 
وهو م���ا يجعلها مؤهلة لقي���ادة املرحلة. 
ولعل ارتباط أغلب الثورات بيوم اجلمعة 
أحد جتلي���ات هذا االرتب���اط. وباملقابل 
فهذه األحداث فرصة للتيارات اإلسالمية 
للقي���ام باملراجعات املطلوب���ة، ومن ذلك 
إعادة ترتيب بعض املس���لَّمات التي بنت 
عليها مش���اريعها، وك���ذا مراجعة موقع 
املكونات  باق���ي  الش���باب، والعالقة مع 
املجتمعي���ة، والعم���ل على تنمي���ة دائرة 

املشترك.
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ل��ل��ع��ل��م��اء  مي����ك����ن  ال��������ذي  م�����ا   :^
في  العربية  للشعوب  تقدميه  واملصلحن 

وقت الثورات؟

الش���يخ م���والي عم���ر ب���ن حم���اد: 
العلماء واملصلحون عندهم أش���ياء كثيرة 
يقدمونها للش���عوب وللحكام أيضاً؛ إنها 
بالشعوب بآالمها  فرصة إلعادة االلتحام 
وآماله���ا، إنه���ا حلظة للتوجه للش���عوب 
بالنصح  وللح���كام  والتوجيه  بالترش���يد 
املب���ني، واألمة بحاجة جلملة من األحكام 
في حفظ احلق���وق واألموال واألعراض 
وتخلي���ص الناس من نفس���ية االنتقام أو 
التوس���ع في االتهام كما قال - تعالى -: 
اِمَن ِلّلِه ُش���َهَداء  َها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكوُنوْا َقوَّ }َي���ا َأيُّ
ِباْلِقْسِط َواَل َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوْا 
اْعِدُلوْا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى َواتَُّقوْا الّلَه ِإنَّ الّلَه َخِبيٌر 

ِبَا َتْعَمُلوَن{ ]املائدة : ٨[.
لق���د كانت هذه الثورات محطة متيَّز 
فيها علماء بحضورهم وانكش���ف آخرون 
بزيد م���ن ميلهم إلى جهة الباطل وأهله 

واألمثلة كثيرة في الطرفني.
ال��ع��رب دائ��م��ًا غير  مل���اذا يظهر   :^
ال��وح��دوي  مشروعهم  بناء  على  ق��ادري��ن 

والتضامني؟

الش���يخ م���والي عم���ر ب���ن حم���اد: 
املشروع الوحدوي والتضامني هو  تتويج 
للمشروع الوطني التنموي، وفي ظل غياب 
أو تعثُّر ه���ذا األخير ال ميكن إال أن نرى 
تعثراً وفشاًل في األول. وهنا أيضاً ميكن 
القول بأن جن���اح الث���ورات العربية في 
حتقيق تنمي���ة داخلية حقيقية س���يكون 
لَِبنة في وحدة األمة التي طال انتظارها. 
ولك���ن نريدها وحدة مبنية على أس���س 
علمي���ة وليس على مقتضي���ات عاطفية 
فقط، كما نريدها وح���دة ال تلغي التنوع 

وال تتصادم مع اخلصوصية. وهنا تتأكد 
احلاجة إلى جهود فكرية وعلمية وتربوية 
حترر اإلنسان من كثير من عوائق الوحدة 

املنشودة.
^: ما هي رؤيتكم للموقف الغربي 
من تلك الثورات، وخاصة في ظل التحول 

ف��ي س��ي��اس��ة ال��ت��ع��ام��ل م��ع أول��ئ��ك ال��ث��وار، 

بعد أن توصلت حكومات تلك الدولة إلى 

واحلصار  العنف  استخدام  ب��أن  القناعة 

املواجهة  ف��ي  ع��ام��ة  سياسة  االق��ت��ص��ادي 

فشلت  قد  السياسي  اإلس��ام  حركات  مع 

األق��ل وصلت  أو على  أهدافها  في حتقيق 

إلى مفترق طرق يتعن عنده البحث عن 

أساليب تعامل جديد معها؟

الش���يخ م���والي عم���ر ب���ن حم���اد: 
املوق���ف الغربي كان دائم���اً يتحرك با 
رها هو،  يحقق مصاحله ويحميها كما يقدِّ
ولقد كان ما جرى وما يزال يجري فرصة 
للموقف الغربي أن يغير من قناعاته ومن 
حلفائه. ولك���ن الذي طبع املوقف الغربي 
بش���كل عام هو االضطراب والتردد، وإذا 
أخذنا دولة واحدة للقياس فإننا ميكن أن 
منيز في املوقف الفرنس���ي - مثاًل - بني 
احلالة التونسية، وقد رأينا بوضوح كيف 
أن وزيرة اخلارجية الفرنس���ية اضطرت 
لتقدمي استقالتها بسبب تطورات األوضاع 
في تونس، وبني موقف الدولة نفسها من 
تطورات الوضع في مصر أو ليبيا؛ حيث 
تزعم���ت الدع���وة إلى التدخل املس���لح. 
ويظهر أن الدول الغربية ليس لها من خيار 
إال تغيير قناعتها بأن دعم نظام مس���تبد 
ال ميكن أن يضمن لها حتقيق مصاحلها، 
وأنها مطالَبة باالنفتاح على مختلف القوى 

الفاعلة في هذه املجتمعات.
أما  املوقف مما يسمى حركات اإلسالم 

السياسي فاألمر مختلف مع العلم بأن الذي 
جرى ال ميكن نس����بته لتنظي����م مهما كانت 
ت����ه في املجتمع؛ ب����ل إن الذي جرى كان  قوَّ
ثورات شعوب تواقة للحرية والعزة والكرامة، 
ولذلك فاملوقف مختلف. وميزته األساسية 
جتاوز عقدة التخويف من اإلسالميني، وهي 
التي نرجو أن تؤس����س لعالقة مس����تقبلية 

منفتحة. 
املتتالية  العربية  الثورات  هل   :^
أم  رأي��ك��م،  ف��ي  إل��ى وح��دة عربية  ستقود 

أنها مجرد حالة تقليد كما وصفها بعض 

الناس؟

الش���يخ موالي عمر بن حماد: هذا 
السؤال يتقاطع مع سؤال آخر سبق، وأحب 
التأكيد هنا على أنه مع كل اآلمال املعقودة 
على  هذه الثورات العربية املباركة، إال أن 
احلكمة تقتضي َق���ْدراً عالياً من احليطة 
واحلذر، خاصة مع ما يتسرب من عمليات 
االلتف���اف واإلجهاض من طرف ما يُعرف 
باحلرس القدمي، أو القوى املقاومة للتغيير 
الت���ي لن تدخ���ر جهداً في إف���راغ هذه 
الثورات من مضمونها؛ با يجعلها تطمئن 
لكل االمتيازات التي كانت تستحوذ عليها. 
وعلي���ه فكما كان لهذه الث���ورات داعمون 
عند قيامها يجب أن يبقى لها رعاة وحماة 
يحفظونها م���ن أي حتري���ف أو انزالق، 

ويجب أن تبقى اجلذوة متقدة.
العربية  ال��ش��ع��وب  أن  ش��ك  ال   :^
�����رت م�����ن ج���ل���د ال���س���ل���ب���ي���ة واخل������وف  غ�����يَّ

رشاشات  يتحدى  آخ��ر  بجلد  واخل��ض��وع، 

امل�����ي�����اه، وي���ت���ص���دى ل���ط���ل���ق���ات ال���رص���اص 

والقنابل؛ فهل ستصمد تلك الشعوب أمام 

القذافي  عنها  أعلن  التي  الدماء  شاالت 

وعبد الله صالح وغيرهما؟

الش���يخ موالي عمر ب���ن حماد: إن 
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الذي نراه ونشاهده هو مزيد من مظاهر 
الصم���ود والتحدي، وهو مم���ا يدل أن 
اإلنسان حني يستطيع جتاوز خط املواجهة 
األول ويس���تعيد املبادرة ال تس���تطيع كل 
أصناف اإلبادة أن تؤثر فيه، وهذا املعنى 
جن���ده في مث���ل موقف س���حرة فرعون 
الذين أبدعوا ف���ي اجلواب على مختلف 
دهم بها فرعون، كما  التهديدات التي توعَّ
في سورة الشعراء: }َقاَل آَمنُتْم َلُه َقْبَل َأْن آَذَن 
���ْحَر َفَلَسْوَف  ُه َلَكِبيُرُكُم اَلِّذي َعَلَّمُكُم الِسّ َلُكْم إَنّ
ْن ِخالٍف  َعَنّ َأْىِدَيُك���ْم َوَأْرُجَلُكم ِمّ َتْعَلُموَن أُلَقِطّ
ا إَلى  َبَنُّك���ْم َأْجَمِعَن #^٤٩^#( َقاُلوا ال َضْيَر إَنّ َوأُلَصِلّ

َنا ُمنَقِلُبوَن{ ]الشعراء: ٤٩ - ٥٠[ . َرِبّ
 إن قوله���م: }ال َضْي���َر{ غاي���ة في 

اإلبداع واإليجاز والتحدي. 
م���ا ه���و امل���خ���رج ال���ش���رع���ي من   :^
األزم������ات امل��ت��ت��ال��ي��ة ال��ت��ي مت���رُّ ب��ه��ا دول��ن��ا 

العربية؟

الش���يخ م���والي عم���ر ب���ن حم���اد: 
جميل أن نسأل عن مخرج شرعي، وهذا 
أحد أدوار العلماء كما دل عليها كتاب الله 
ف���ي مثل قوله - تعال���ى -: }َوإَذا َجاَءُهْم 
وُه  ���َن اأَلْمِن َأِو اْل�َخْوِف َأَذاُع���وا ِبِه َوَلْو َرُدّ َأْمٌر ِمّ
ُس���وِل َوإَلى ُأْوِلي اأَلْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه اَلِّذيَن  إَلى الَرّ
ِه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه  َيْسَتنِبُطوَنُه ِمْنُهْم َوَلْوال َفْضُل الَلّ

ْيَطاَن إاَلّ َقِلياًل{ ]النساء: ٨٣[   َبْعُتُم الَشّ الَتّ
إن اآلية حتدد وظيفتني: 

األول���ى: الرد إل���ى العلم���اء، وهي 
مسؤولية الشعوب. 

املس���تنبطني  والثاني���ة: هي إحاطة 
بالنازلة وهم العلماء.

وبتقدي���ري فإن املخرج الش���رعي ال 
ميك���ن أن يكون إال منس���جماً مع مطالب 
الش���عوب في احلري���ة والكرام���ة والعزة 
املقاصد  الشرع؛ ألنها  املنضبطة بضوابط 

نفسها التي جعلت املستضعفني في التاريخ 
يلوذون باملصلحني.

^: ال يخفى عنكم أن اإلسامين 
في عدد من دول العالم ُيستهَلكون أحيانًا 

فما  جانبية؛  وخافات  نزاعات  إث��ارة  في 

امل��خ��رج م��ن ذل��ك؟ وم��ا اخل��ط��وات العملية 

التي ترونها لتأليف القلوب ورأب الصدع؟

حم���اد:  ب���ن  عم���ر  م���والي  الش���يخ 
هذه إحدى األش���ياء العجيبة بحيث يفوِّت 
بعض اإلس���الميني على أنفس���هم فرصة 
االنخراط الفعلي ف���ي واجب الوقت وفي 
املقصد األساس���ي الذي من أجله ُوجدوا، 
ويتيهون في تدبير خالفات جانبية ال قيمة 
لها وليس���ت ذات بال. واآليات في املوضوع 
كثيرة جّداً، ومنها قوله - تعالى -: }َوَأِطيُعوا 
َه َوَرُسوَلُه َوال َتَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم  الَلّ
اِبِريَن{ ]األنفال: ٤٦[،  َه َمَع الَصّ َواْصِب���ُروا إَنّ الَلّ
فاآلية جتمع بني التنازع والفش���ل وذهاب 
الريح، وقد جعلِت األمرين األخيرين نتيجة 

مؤكدة لألمر األول )التنازع( . 
والتوجيه األخير ف���ي اآلية - أعني 
األم���ر بالصبر - وثي���ق الصلة با تقدم 
وفيه إرش���اد ألهم مخرج لدفع أس���باب 

التنازع وتأليف القلوب ورأب الصدع.
فما  الفتوى؛  بترشيد  طالبتم   :^

السبيل إلى ذلك؟

الشيخ موالي عمر بن حماد: ترشيد 
الفتوى ال ميكن إال أن يكون قوة للفتوى، وإذا 
قبلنا احلديث عن ترشيد العمل اإلسالمي 
فترش����يد الفتوى فرع من أص����ل. واملتتبع 
لشؤون الفتوى يدرك - بال شك - احلاجة 
ة معاجلة  املاسة للترشيد. ومن املطالب امللحَّ
مظاهر التس����يب في الفتوى؛ وخاصة في 
القضايا العامة التي قد ال حتسمها الفتوى 
الفردية مهما كانت قوة صاحبها، إن تفعيل 

آلية االجتهاد اجلماع����ي يَُعد أحد املطالب 
امللحة والعاجلة.

للتربية  أن  الدعاة  بعض  يرى   :^
أثرًا كبيرًا في بناء الدعوة، ويزهد آخرون 

في ذلك؛ فما رؤية فضيلتكم؟

الش���يخ م���والي عمر ب���ن حماد: ال 
أتصور وجود داعية يقلل من شأن التربية، 
وكيف يكون ذلك واملدار عليها؟ إن التالزم 
بني الدعوة والتربية يعتَبر أحد املسلَّمات 
الت���ي ال ينبغ���ي أن تكون مح���ل نقاش. 
والتربية في البناء الدعوي تأتي وس���طاً 
بني الدعوة والتكوين والتأهيل، كما ترشد 
إلى ذلك اآلية الكرمية: }ُهَو اَلِّذي َبَعَث ِفي 
يِهْم  ْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِه���ْم آَياِتِه َوُيَزِكّ َن َرُس���واًل ِمّ ِيّ اأُلِمّ
�ُمُه���ُم اْلِكَتاَب َواْل�ِحْكَمَة َوإن َكاُنوا ِمن َقْبُل  َوُيَعِلّ
ِبٍن{ ]المعة: ٢[. والتربية هي  َلِفي َضالٍل ُمّ

التي عبَّرت عنها اآلية بالتزكية.
ووص���اًل آلخر ال���كالم بأول���ه فإن 
احلديث عن التربية وثيق الصلة باحَلراك 
الش���عبي الذي تش���هده البلدان العربية. 
بأم���سِّ احلاجة  واحلركات اإلس���المية 
الس���تخراج ال���دروس التربوي���ة من كل 
األحداث اجلاري���ة، وكذا تطوير برامجها 
التربوية بإدخال أهم اخلالصات التي قد 
يكون من بينها موقع الشباب في التغيير، 
وكذا اس���تثمار وسائل االتصال املعاصرة 

في التأطير.
^: في نهاية ه���ذا احلوار املمتع 
املفي���د نتقدم بخالص الش���كر والتقدير 
لسماحة األس���تاذ الدكتور الشيخ موالي 
عمر بن حماد، سائلني الله - تعالى - لنا 
وله ولألمة اإلس���المية التوفيق والسداد 

والرشاد.
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بعد أعواٍم من الرحيل)*( 

] نص شعري [

ت ب���ن���ا األع�����������وام ي�����ا ُع����َم����ُر م��������رَّ
ل����ك����نَّ ط��������وَل ال����ُب����ع����د أره���ق���ن���ي
وك������ذل������ك األع����������������واُم ي��ج��ع��ل��ه��ا
ل��غ��ت��ي س����اف����رْت  ب����ل  ال  س�����اف�����رَت، 
م���ن���ذ ارحت������ْل������َت وع������ن ق��اف��ي��ت��ي
م���ن���ذ ارحت�����ل�����َت ول����ي����ُل ح��س��رت��ن��ا
����ْه����ُم َأْث���َب���ت���ي أَأب�������ا ال�����ب�����راِء! ال����سَّ
وب���ق���ي���ُت م���ك���ت���وَف احل��������روف؛ ف��ا
ح���ت���ى ق����واف����ي ال���ش���ع���ر َأْث���َب���ت���ه���ا
����ر َع�����ْن وت����ب����اع����د ال���ش���ع���ر امل����ع����بِّ
وم��ض��ى ب���َي ال��ص��م��ُت ال��ط��وي��ل وف��ي
���ِع���ه ت���وجُّ م����ن  َأْف������َل������َت  ال���ق���ل���ُب  ال 
، م�����ن َأَم����ل����ي ل������وال ش�����ع�����اٌع ظ��������لَّ
������اَق������َل������ْت ن���ف���س���ي وأق����ع����دن����ي الثَّ
حت��م��ل��ه��ا اأَلْرُض  ال������ب������راِء!  أأب������ا 
ل����ك����أن����ن����ي ب�����ال�����ش�����ام ت���س���أل���ن���ي 

ال�����َم��َط��ُر َج���َف���ا  وال  ِغ����ْب����َت  أن����ت  ال 
�����وُق َأْن����َت����ِظ����ُر وأن�������ا ب����ب����اِب ال�����شَّ
���َه���ُر م���ث���َل اجل����ب����اِل ال����ش����وُق وال���سَّ
���َف���ُر ف����ي ُح����ْزن����ه����ا، وت�����ط�����اَول ال���سَّ
���م���ِت َي���ْن���َه���ِم���ُر ت��ه��م��ي، ودم�����ع ال���صَّ
ال����َق����َم����ُر وال  �����ى  غ�����نَّ جن�����ُم�����ه  ال 
����ا أت�������ى ب���رح���ي���ل���ك اخَل�����ب�����ُر ل���������مَّ
َوَت���������ُر وال  ي����ط����اوع����ن����ي  حل��������ٌن 
����َوُر م��ه��م ال���س���ك���وِت ف���ت���ه���اوِت ال����صُّ
ق����ل����ب����ي، ف����ك����اد ال����ق����ل����ب ي��ن��ف��ط��ُر
ق���ل���ب���ي ع���ل���ي���ك م����ن األس�������ى َش�������َرُر
ح��ض��روا س����اف����روا  م���ن  وال  ي����وم����ًا، 
ف����ي ال����ل����ه، ع���ن���ه ال���ل���ي���ل ي��ن��ح��س��ُر
���َج���ُر ���ت���ي اإلع�����ي�����اُء وال���ضَّ ع����ن ِه���مَّ
���ه���ا األح�����������داُث وال����ِغ����َي����ُر ف����ي ك���فِّ
وأن���������ا ب����ُب����ع����دي ع����ن����ك اع�����ت�����ِذُر

د. عبدر الرحمن صالح العشماوي

)*( جاءت هذه القصيدة - كما ذكر الشاعر - وليدة ساعتها؛ إذ دعته رابطة األدب اإلسالمي العاملية حلضور ملتقاها الشهري األدبي املقام للشاعر أحمد البراء 
ابن عمر األميري مساء األربعاء 1432/4/25هـ، وجالت بشاعرنا عبد الرحمن العشماوي الذكرى، فقد كانت تربطه بشاعر اإلنسانية املؤمنة عمر بهاء 
ر أنه لم َيْرِثه، فكانت هذه القصيدة التي شدا بها أمام ابن الشاعر أحمد البراء،  الدين األميري عالقات حميمة، ورؤى وهموم مشتركة، وحب صادق، وتذكَّ

وأمام احلضور في امللتقى.  احملرر محمد احلناحنة.
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»إلى شاعر اإلنسانية املؤمنة عمر بهاء الدين األميري«
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ل����و ك����ن����َت ت���س���م���ع م����ا أب��������وُح ب��ه
���ت���ن���ا وروي������������ُت ع�����ن أح����������داث أمَّ
������ا ش�����ري�����ك�����ي ه���������مِّ أم���ت���ن���ا ك������نَّ
ت��ب��ق��ى ال���ق���ل���وب ع���ل���ى َت���واُص���لِ���ه���ا
����رن����ي ه�������ذا ال������ب������راء أخ�������ي ي����ذكِّ
ب���ي���ن���ي وب����ي����ن����ك م����ن����ه راب�����ط�����ٌة
ٌة ُي����ْس����ق����ى ال�����ف�����ؤاد ب��ه��ا وم������������ودَّ
���ص���ًا م���تَّ ال���������ودِّ  َح�����ْب�����ُل  زال  م�����ا 
أل���������وان ط����ي����ِف����َك م�����ا ت��������زال ع��ل��ى 
وه��ن��ا »م����َع ال���ل���ِه« ال����ذي اب��ت��َس��َم��ْت
���ى ال���ف���ج���ر م��ب��ت��ه��ج��ًا وب������ه ت���غ���نَّ
���ج���اوى« ِع���ْط���ُره���ا َع��ِب��ٌق وه��ن��ا »ال���نَّ
أأب��������ا ال�������ب�������راِء ف�����راُق�����ن�����ا َق��������َدٌر
م�����ا ه������ذه ال����دن����ي����ا س������وى ِع����َب����ٍر

����ا ي���ص���ن���ع ال����َب����َش����ُر ل���ك���ش���ف���ُت ع����مَّ
َك�������ُر م������ا ف����ي����ه ل�����إن�����س�����ان ُم�������دَّ
َخ������ُر وش������راك������ة اإلح������س������اس ُت������دَّ
م��ه��م��ا ي���ط���ول ال����ُب����ْع����ُد ي����ا ُع����َم����ُر!
ب����اجِل����ذِع َأْح����َن����ى ُغ���ْص���َن���ه ال��ث��َم��ُر
ب���إخ���ائ���ن���ا ف�����ي ال����ل����ه َت�������ْزَدِه�������ُر
ي����ج����ري ل����ه����ا م�����ا ب���ي���ن���ن���ا َن����َه����ُر
ول�����َن�����ْب�����ِض ق���ل���ب���ك ع���ن���دن���ا َأَث��������ُر
���َظ���ُر م���ا ي��ش��ت��ه��ي م���ن ُح���ْس���ِن���ه���ا ال���نَّ
�����َج�����ُر حل�����روف�����ه األزه�����������ار وال�����شَّ
����ِض����ُر �����ق َوْج������ُه������ه ال����نَّ وب������ه ت�����ألِّ
ف��ي��ه��ا احل�������روف ال���ب���ي���ض وال���ِف���َك���ُر
ال������َق������َدُر؟ أت������ى  إذا  ُي���������َردُّ  �������ى  أنِّ  
واحُل��������رُّ ُت�����وِق�����ُظ َن���ْف���َس���ه ال���ِع���َب���ُر

41 العدد 286
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وتستمر أمواج املظاهرات في االنتشار والتمدد؛ فبعد تونس 
ومصر وليبيا واليمن، ها هي سورية تنضم لتسونامي احلرية. 

وعلى الرغم مما شهدته الثورتان )الليبية واليمنية( من 
ت من التدفق الثوري العربي؛ بش����كل  عقبات ومعوقات حدَّ
أوحى للمراقبني بانحسار هذه املوجة وتالشيها، خرج الشعب 
الس����وري ليثبت للعالم أن الثورة ليس����ت تقليداً؛ وإمنا هي 
����ة للخروج من نفق ظلم وطغيان األنظمة  حاجة شعبية ماسَّ
الش����مولية وما أورثته من امتهان لشعوبها وتعطيل لطاقاتها 

وهدر ملواردها وتكريس لكل معاني الذل واالستخزاء.
لق���د كان ي���وم  2001/3/15م نقطة حتول فاصلة  تؤذن 
بعودة راشدة - إن ش���اء الله - ألهل الشام إلى حاضنة األمة 
املس���لمة في ثورة عارم���ة يقودها الش���باب، في ظل ظروف 
ومعطيات دولية معقدة، وما ميكن أن نس���ميه تقهقراً إعالمياً 

عن تغطية احلدث السوري على الرغم من فداحته.

في ملفنا هذا أربع مقاالت: 
األوىل منه��ا: تؤسس لدى القارئ تصوراً عن حقيقة 
ما يجري في سورية عبر قراءة تاريخية لتطورات األحداث 
في س���ورية خالل ما يزيد عن نصف قرن الزمان وكيف 

وصلت إلى ما هي عليه اآلن. 
أم��ا الثانية: فتبس���ط الق���ول حول حساس���ية احلالة 
السورية ومناورة النظام في اللعب باخليوط املتاحة لديه عربياً 
وإقليمياً، ثم إرهاصات الثورة وتَبلُورها وبيان بعض مالبساتها.

وأما الثالثة: ففيه���ا بيان آثار هذه احلركة املباركة 
على النظام، ومتداد أفقها االحتجاجي، ووعي خطابها، 

ومحاوالت النظام االلتفاف على مطالبها املشروعة .
وأما الرابعة: فتس���لط الضوء م���ن خالل رؤية حتليلية 

على من يأمر بالعنف ويقتل املتظاهرين.

ربيع سورية
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فذلكة تاريخية:
حت���ى نفهم احلاضر ال بد من الرج���وع قلياًل إلى املاضي 
َمت  القريب، فسورية هي اجلزء األكبر من بالد الشام التي ُقسِّ
بعد احلرب العاملية األولى حس���ب اتفاقية )س���ايكس - بيكو( 
البريطاني���ة الفرنس���ية وبعد ذلك خضعت س���ورية لالحتالل 
الفرنس���ي منذ عام 0)9)م، وبعد استقاللها عام 6)9)م راوح 
احلك���م فيها ما بني حكم دميقراط���ي برملاني أو هو أقرب إلى 
الدميقراطي تقوده أحزاب وطنية تعتمد على األش���خاص أكثر 
، وبني انقالبات عس���كرية زرعت  من اعتمادها على فكر معنيَّ
الفوضى وعدم االستقرار، وش���جعت اجليش على التدخل في 

الشؤون السياسية))).
ولذلك كانت فترة احلرية املتاحة للش���عب وتشكيل هيئاته 
ومجالس���ه فترًة قصيرة؛ ولكنها كانت غنية بالتنمية البش���رية 
والعلمية واالقتصادية وبناء اجليش القوي. وفي فترات احلرية 
تلك حتققت انتصارات على إسرائيل في معارك على احلدود، 
)كان ذل���ك ف���ي عاَم���ي ))9) و )96)م(، وُعرَضت الدبابات 
اإلس���رائيلية التي َغِنمها اجليش السوري في ساحة املرجة في 
م العسكر كانت الهزائم الكبيرة  وسط دمشق، ولكن عندما حتكَّ
في عام )96)م، وكان وقف إط���الق النار ضد العدو منذ عام 

3)9)م وحتى اآلن.
كان آخر االنقالبات الظاهرة هو انقالب عام 963)م، وكان 

)1( وقعت ثالثة انقالبات في فترة قصيرة في األعوام : 1949، 1950، 1951م. 

على رأس هذا االنق���الب ضباط ناصريون، ولكن حزب البعث 
هو الذي اس���تغل هذا االنقالب واس���تولى على السلطة وأبعد 

الناصريني. 
إن الذين حكموا في فترة الس���تينيات م���ن البعثيني كانوا 
أقرب إلى اليس���ار االش���تراكي. وظهر اإلحل���اد علناً، وكتبت 
مجالتهم السب لإلسالم. وأثناء هذه الفترة كانت مجموعة من 
الضباط من الطائفة العلوية واإلسماعيلية تخطط لالنقضاض 
عل���ى القيادة القومية حلزب البعث، وكانت املجموعة مؤلفة من 
خمس���ة ضباط))) منهم صالح جديد وحافظ األس���د، وكانوا 
يعتبرون أنفسهم ممثلني للقيادة القطرية، وجنحوا في انقالبهم، 
وأُبِعد القادة املؤسسون حلزب البعث خارج سورية واستقروا في 
العراق، ثم كان صراعاً بني صالح جديد وحافظ األسد إلى أن 
استقر األمر أخيراً لألسد، وأدخل صالح جديد السجن ومات 

في السجن عام )99)م.
استقل حافظ األسد بحكم سورية منذ عام 0)9)م وحتول 
حزب البعث إلى )ديكور( لتجميل الصورة فقط، ولم يعد له من 
األمر شيء. لقد أصبح احلكم عسكرياً استفرد به حافظ األسد 
وَم���ْن حوله من الضباط الكبار في اجليش واألمن السياس���ي، 
وكان األسد يعلم أن وضعه غير طبيعي؛ إذ كيف يحكم األكثرية 
وهو من طائفة قليلة؟ لذلك استعان باملشايخ الذين ينافقون له 
ل���ون صورته بأنه مييل إلى رأي األكثرية مثل املفتي أحمد  ويجمِّ

من  وكلهم  اجلندي،  وعبدالكرمي  املير،  وأحمد  عمران،  محمد  هم:  الضباط  وباقي   )2(
األقليات.

د.حممد العبدة

] ملف العدد [

وماذا يجري اآلن؟ماذا جرى في سورية؟
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و  ر كفت���ا
رمضان  س���عيد  والشيخ 
البوطي، ولكن األس���د لم يس���تطع إال أن يُظِهر ما يخبئه 
للشعب السوري، فحاول تغيير مادة في الدستور تنص على أن 
رئيس اجلمهورية يجب أن يكون مس���لماً فقامت االعتراضات 
الكبيرة تواجه هذا التصرف فس���كت عن املوضوع، ثم جاءت 
اخلطوة الثانية حني أبعد كل املدرس���ني املتديِّنني عن التدريس 
في الثانويات - س���واء كان مدرس���اً للمواد الدينية أو للمواد 
األخرى - وإحالة هؤالء املدرسني للعمل في الوزارات اخلدمية 
مثل وزارة الصحة أو املواص���الت أو الزراعة. لقد أزعج هذا 
نة  التصرف املس���لمني في هذا البلد الذي تبلغ نسبة أهل السُّ
فيه 0) ٪، وش���عر املسلمون أن هذا جزءٌ من مخطط وسيتلوه 
أش���ياء أخرى، ثم جاء اعتقال الش���يخ مروان حديد ثم وفاته 
في الس���جن حتت التعذيب ليكون ردُّ الفعل أن يحمل السالَح 
تالمذةُ الش���يخ مروان رّداً على الظلم ودفعاً للضيم، واجنرت 
سورية إلى معارك وقتال لم تكن نتائجه في صالح األكثرية رغم 
نية أصحابه في دفع الش���ر، واختلطت البطوالت والش���جاعة 
في مقاومة الباطل باألخطاء الت���ي أدت إلى كوارث من حيث 
االعتقاالُت التي ش���ملت آالف الش���باب املتدي���ن املتعلم من 
أصحاب األخالق العالية، وخسرت س���ورية خيرة شبابها في 
س���جون تدمر؛ حيث أُعِدم آالف منهم أيضاً. لقد كان ردُّ فعل 
الدولة ظاملاً قاسياً بل متوحشاً، والذي يقرأ كتاب )تدمر شاهد 
ومش���هود( وغيره من الكتب التي تتحدث عن مآس���ي الشعب 
الس���وري مع هذا النظام يدرك ذل���ك، وُقصَفت مدينة حماة 
وُهدَمت بعض أحيائها، وقتل اآلالف، وأبيدت بعض األسر ولم 

يبَق منها أحد.
هذه القس���وة الش���ديدة أرعبت الناس لس���نوات طويلة، 
وكأنها كانت تنفيذاً لنصيح���ة )ميكافيلي( عندما نصح أميره 
بأنه إذا ضرب َفلْيضرب موجع���اً؛ ألن الضربة اخلفيفة تزيد 

قوة الشعب.

خيوط اللعبة في عهد األسد:
إن سورية بحجمها اجلغرافي والسكاني لم تكن في الواقع 
السياس���ي للبالد العربية بالدولة الكبيرة الغنية التي تستقطب 
دوالً أخرى، وال هي بالدول���ة الصغيرة التي ال تأثير لها، أو ال 
وزن لها؛ وملوقعها هذا كانت محلَّ اس���تقطاب: إما من العراق 
أو من مصر. وكانت الس���عودية حتاول إبعاد ِكال االستقطابني. 
ومع ارتفاع احلس العروبي الوحدوي عند الش���عب الس���وري 
كانت األحزاب تطرح مش���اريع الوحدة: إم���ا مع العراق أو مع 
مصر))). ولكن عندما انفرد األسد بحكم سورية كان له سياسته 
اخلاص���ة بعيدة عن احلس العروب���ي الوحدوي، لقد كان يتقن 

اللعب بخيوط ميسك بها، هي: 
خيط مع حزب العمال الكردستاني املعارض في تركيا. 

وخي��ط م���ع دول اخلليج يبتزها ويق���ول لها: إن عالقتي 
املتميزة مع إيران هي ملصلحة دول اخلليج.

وخي��ط مع منظمات فلس���طينية ليناور باسمها ويفاوض 
أمريكا أو إس���رائيل ومعه أوراق القضية الفلس���طينية، ولكن 
ياسر عرفات لم يس���لِّمه الورقة الفلس���طينية، وقامت لذلك 
عداوة ش���ديدة لعرفات. يقول أحد الكتاب الغربيني: إن حافظ 

األسد توفي وفي قلبه غصة أنه لم يقتل ياسر عرفات.
ه���ذه اخلي���وط بدأت تتفلت م���ن يد األس���د؛ فقد جاءه 
التهديد من جانب تركيا واس���تجاب ف���وراً وأبعد رئيس حزب 
العمال الكردس���تاني، وانكش���فت لعبته مع دول اخلليج، ولكن 
الشيء الذي لم يفلت من يده هو مسلسل االغتياالت في لبنان؛ 
فكل من يعارض حاكم دمش���ق أو كل من كان ذا شخصية قوية 
فمصيره االغتيال وهكذا اغتيل الزعيم الدرزي كمال جنبالط 
وهو زعيم اش���تراكي أيضاً، وُقِتل املفتي قوي الشخصية حسن 
خالد - رحمه الله - وقتل الش���يخ صبح���ي الصالح - رحمه 
الله - وهو من العلماء البارزين في لبنان، إلى آخر السلسلة... 

وسيستمر مسلسل االغتيال في عهد األسد االبن.

)1( قامت الوحدة بني سورية ومصر زمن عبد الناصر عام 1958م وانتهت عام 1961م. 
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سورية بعد حافظ األسد:
من مس���اوئ النظم الش���مولية الديكتاتورية أنه���ا تخنق احلياة 
السياس���ية، وتشل القدرات وتطلعات الناس إلى حياة أفضل؛ فيهاجر 
املفكر واملثقف والسياسي ورجل األعمال، ويبقى الزعيم وحَده وحوله 
كثير من )األصف���ار(، وعندما يقترب من نهايته تأتي الفرصة املواتية 
ليقوم ببدعة جديدة في احلكوم���ات اجلمهورية؛ وهي التوريث ألحد 
أوالده، وهكذا جاء بش���ار األس���د بعد مقتل أخي���ه األكبر في حادث 
ج من  س���يارة. لقد جاء بش���ار ولم يكن مهيئاً لهذه املهم���ة؛ فقد تخرَّ
جامعة دمش���ق كلية الطب وذهب إلى بريطانيا إلكمال الدراس���ة في 
طب العيون. جاء بش���ار بعد أن اس���تطاع مجلس الشعب تغيير مادة 
في الدس���تور خالل خمس دقائق، واملادة تنص على بلوغ سن األربعني 
ملن يترش���ح للرئاسة، وبشار لم يبلغ هذا السن، وكان هذا من الغرائب 

والعجائب.
في بداية تسلُّم بشار األسد للحكم وفي خطابه األول أمام مجلس 
ق الناُس وقالوا: هذا ش���اب  م وعوداً وردية للتغيير، وصدَّ الش���عب قدَّ
متعلم عاش س���نتني في بريطانيا. وهذه الوعود هي ماسمي ب� )ربيع 
، فقاموا بإنش���اء املنتديات  دمش���ق(، وظن السياس���يون أن األمر ِجدٌّ
والندوات يتكلمون عن احلرية والتغيير... وبعد ش���هر أو شهرين جاء 
من يقول لألس���د إلى أين أنت ذاهب؟ ه���ذا االنفتاح ليس في صالح 
النظام. وكان أش���د احملاربني لهذه املنتديات نائب الرئي�س الس����ابق 
عبد احلليم خدام، فأقفل ربيع دمش���ق وعندما ُسئل بشار األسد في 
إح���دى املقابالت اإلعالمية عن مصير ربيع دمش���ق قال: هناك ربيع 

وهناك خريف وشتاء!
ٍل لف���روع األمن، وظهر  اس���تمرت األمور كس���ابق عهدها من تغوُّ
س���ت الثروات  )احليتان( الذين نهبوا األموال واحتكروا التجارة وتكدَّ
بأيدي فئة قليلة منهم ابن خال الرئيس )رامي مخلوف(، وامللفت للنظر 
أن احلزب القومي الس���وري الذي كان مبَع���داً زمن األب، اعترف به 

االبن وعاد إلى احلياة السياسية وأصدر صحيفة تعبِّر عن آرائه.
لقد فقد النظام كثيراً من األوراق التي كان يلعب بها األب؛ ولذلك 
صار بشار أكثر اعتماداً على إيران )احلليفة القوية والغنية(، واستغلت 
إيران هذه الناحية وقامت بنشر التشيع مستغلة فقر بعض القرى في 
الشمال الشرقي من سورية، ومستغلة اإلعالم الذي أتيح لها وُحِرم منه 
اآلخرورن، وأقامت احلوزات واحلس���ينيات بجوار مقام السيدة زينب 
في ضواحي دمشق. وهذا شيء لم تعرفه سورية في عهد األسد األب، 
وبسبب هذا التغلغل اإليراني الصفوي تركزت االعتقاالت في السنوات 
األخيرة على االجتاه الس���لفي فأصبحت )السلفية( تهمة بحد ذاتها؛ 

ولو أن صاحبها لم يعارض أو يتكلم منتقداً.

بعد سقوط بعد بغداد:
وق���ع النظام في خ���وف من أن تك���ون أمريكا جادة 
في محارب���ة األنظم���ة الديكتاتورية، وأنها تريد نش���ر 
الدميقراطي���ة، ثم تبنيَّ بعدئٍذ أنها غير جادة وخاصة مع 
دولة حدودها هادئة مع إسرائيل منذ عام 3)9)م، ولكن 
النظام سمح للشباب السوري بالذهاب إلى العراق للقتال 
ضد احملتل األمريكي، وهو بهذا يكتش���ف الشباب الذين 
يفكرون بحمل السالح فإذا رجعوا من العراق يحقق معهم 
وتصبح أسماؤهم معروفة لدى األمن، أو يسجنهم ويقول 
ألمري���كا: نحن نح���ارب اإلرهاب. وق���د أعطى ألمريكا 
آالف الوثائق واألس���ماء عن اإلسالميني باعترافه، وبعد 
أن اطمأن ع���اد ليمارس اغتيال الش���خصيات اللبنانية 
املعارضة له أو ش���خصيات ال يرتاح له���ا؛ ألن لها نفوذاً 
كبي���راً، وهكذا مت اغتيال رفي���ق احلريري ومرافقيه ومت 
اغتيال بع���ض الصحفيني املعارضني، ورب���ا لم يتوقع 
النظ���ام ردَّ الفع���ل الكبير اجتاه مقتل ش���خصية كبيرة 
كاحلريري؛ س���واء من املس���لمني في لبنان أو من الدول 
األوروبي���ة، واضطر النظام لس���حب جيش���ه من لبنان 
وس���حب نفوذه األمني أيضاً. وما تزال قضية احلريري 

ومحكمة العدل الدولية تؤرق النظام إلى اآلن. 
لقد استفاد النظام من أوراق ُهيئَت له وبدأ يلعب بها 
كما كان األب يتقن ذلك، فانس���حاب إسرائيل من جنوب 
لبنان ورقة جيدة ملا يسمى باحتضان املقاومة)))، كما جاء 
اضطرار حماس )كما تقول( إلى اللجوء إلى سورية ورقة 
ثانية لرفع ش���عار احتضان املقاومة والتلويح بها لكل من 
ينتقد النظام، وقد انخدعت منظمات وهيئات في البالد 

العربية بهذا الشعار.

)1( في كتاب حتالف الغدر، العالقات السرية بني إيران وأمريكا وإسرائيل ملؤلفه 
برسا يذكر أن انسحاب إسرائيل كان باتفاق مع إيران.
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ثم جاءت الثورات العربية:
خالل شهرين من األحداث املتسارعة في تونس ومصر كان 
الشعب السوري يش���اهد كيف أن الشعوب أصبحت قادرة على 
إزالة احلكومات االس���تبدادية، وكيف تنفس الشعب في تونس 
الصعداء بعد رحيل ابن علي، وكيف ش���عر الشعب املصري بأن 

اخلوف ذهب إلى غير رجعة، إن شاء الله.
لقد بدأ الش���عب الس���وري - وهو الذي يرزح حتت حكم 
استبدادي متجبر منذ خمسة عقود - يفكر في املطالبة باحلرية 
السياس���ية التي ُحرم منها، كما طالب بها اآلخرون وجنحوا في 

نيل مطالبهم. 
لقد كانت الش���رارة األولى في مدين���ة درعا اجلنوبية حني 
اعتقلت السلطات الس���ورية أطفاالً كتبوا على اجلدران عبارة: 
)الشعب يريد إس���قاط النظام(. والطغيان إذا استمر طوياًل ال 
يحتمل أي انتقاد ولو كان من أطفال ويس���تغرب جداً أن يطالب 
الناس بحقوقهم! وخرج أهالي درعا يطالبون بإخراج الس���جناء 
فكان الرد من أمن الدولة هو القتل وليس الغاز املسيل للدموع وال 
خراطيم املياه، وقامت املدن األخرى مؤازرة ملدينة درعا، ورفعت 
املطالب املش���روعة في كل مكان، وهي: إلغ���اء قانون الطوارئ، 
وإخراج املعتقلني السياس���يني، وإطالق احلريات العامة، وإبعاد 
أجهزة األمن عن التدخل في شؤون الناس، وإنهاء حالة الفساد. 
فب���دأ النظام – كما هو متوقع - بالترقيع والتجميل؛ فمرة يغلق 
)باراً( وم���رة يأمر بإعادة احملجبات املنقب���ات إلى أعمالهن)))، 
ولكنه لم يدخل في صلب املوضوع؛ وهو إطالق احلريَّات العامة 
وإلغاء قانون الطوارئ؛ والناس في س���ورية ليس���وا جوعى حتى 
يرضيه���م النظام برفع الرواتب؛ إمنا هم يريدون العدل واحلرية 

والكرامة.

النظام مستهَدف:
ه���ذه هي النغم���ة القدمية احلديثة الت���ي يكررها النظام 
وه���و يعني أن ال تطالبوا أيها الناس بأي ش���يء وال تتظاهروا؛ 
ألنني مستهَدف بسبب احتضان املقاومة، مستهدف من مؤامرة 
خارجية وهو الشعار نفُسه الذي كان يردده: )ال صوت يعلو فوق 
صوت املعرك���ة(. مع أنه لم يكن في معركة ولكنها الش���عارات 

البالية التي سئمها الناس. 

)1( القرار صدر بإعادة عدد يسير من املنقبات اللواتي جرى فصلهن أو نقلهن إلى وظائف 
خدمية، وليس جميعهن. ^

هل النظام مستهدف فعاًل؟ ومن الذي يستهدفه؟ 
إذا كانت أمريكا هي التي تستهدفه، فإن حافظ األسد هو 
الذي دخل لبنان بوافقة أمريكا كما حتدث )هنري كيس���نجر( 
في مذكرات���ه؛ وذلك إلخراج منظمة التحري���ر من لبنان، وهو 
الذي دخ���ل عام 990)م في حتالف تقوده الواليات املتحدة في 

حرب اخلليج. 
وإذا كان النظ���ام مس���تهَدفاً من ِقَبل إس���رائيل فاحلدود 
الس���ورية مع إسرائيل هي األكثر أمناً على اإلطالق من غيرها، 
وقد حذرت صحيفة )هآرتس( من أن س���قوط األس���د يطرح 
تهديداً أمام إس���رائيل، ولكن لنفرض أن النظام مستهَدف؛ فهل 
هذا يبرر تس���لُّط األجهزة األمنية على الناس؟ فهناك حكومات 
دميقراطية وهي قوية، وهل الذي يكون مستهَدفاً يُضِعف العلم 
في اجلامعات ويُضِعف االقتصاد بكثرة الفس���اد والنهب العام، 
ويُضعف اجليش تدريباً وتسلُّحاً، ويعيش الضباط حياة الرفاهية 
والت���رف في القصور التي بنوها ف���ي منطقة )الدمياس( وفي 
قراهم. واألهم من هذا كله إضعاف اإلنس���ان السوري وإذالله؛ 

اًل للدفاع عن األوطان.  والذليل ليس مؤهَّ

هل سورية فعاًل هي رأس احلربة في مقاومة إسرائيل، أم 
هي أسطورة في عهد االستبداد؟

لقد ُمسَخت الشخصية اإلنسانية للمواطن السوري؛ فمثاًل 
عندما وصل العدو الصهيوني إلى قلب العاصمة السورية واغتال 
أحد زعماء حماس، سألْت اجلزيرة أحدهم: كيف سيكون الرد؟ 
قال: س���يكون الرد حضارياً سنشرح للعالم اعتداءات إسرائيل! 
بَها على  كيف اس���تطاع النظام أن ميس���َخ هذه الشخصية ويدرِّ
مثل هذه اإلجابات، فلم نسمع أن دولة يُعتدى عليها ويكون الرد 

حضارياً؟
إن من أه���م مقاصد الش���ريعة اإلس���المية حفظ الدين 
والنفس واملال؛ وكل هذا مفقود في ظل احلكومات االستبدادية 
الديكتاتورية، وقد آن للش���عوب العربي���ة التي عانت طوياًل من 
حكومات عسكرية أن تعيش حتت ظل العدل واحلرية والكرامة 

التي يحققها اإلسالم.
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نبذة تاريخية )سياسية واجتماعية(:
ل سورية فسيفساء دينياً وإثنياً وطائفياً متعددة األلوان  تشكِّ
يسيطر عليه لون األغلبية السُّنية بنس��بة )80%(، وهي التي 
كانت وما تزال تشكل األغلبية االجتماعية من أهل احلضر من 
التركمان، واألرياف حول املدن الكبيرة الرئيسية، وتشمل جميع 
البدو ممن يحيون ضمن س���ورية المتداد جذورهم التاريخية، 
كما متثل أغلب الكرد الذين استوطنوا سورية مع قدوم صالح 
الدين األيوبي، وجميع الشركس والداغستان والشيشان الذين 
وفدوا لسورية أثناء قيام االحتاد السوفييتي السابق باضطهاد 
املس���لمني هناك فراراً بدينهم إلى بالد الشام. وهذه الطائفة 
كانت متثل اس���تقراراً مادياً الحتوائها شريحة التجار وبعض 

أصحاب النفوذ واحلظوة لدى الدولة العثمانية سابقاً.
أما باقي الطوائف فهي تشمل: 

العلوي��ن بنس��بة )10%(: وهم فئة عاش���ت على أطراف 

اخلط الساحلي مس���توطنة تلك املنطقة التي سميت باسمهم 
)جب���ال العلويني( وللحقيقة أقول: لق���د كانت تلك الفئة على 
م���دار عقود حتيا حياة البؤس والش���قاء في ظ���روف بيئية 
واجتماعية قاس���ية؛ ولذا كان من الس���هل عل���ى أغلبهم مدُّ 

قراءة في
المشهد السوري

حممد عبد الرمحن

] ملف العدد [

ل����م ي���ك���ن أك���ث���ر امل����راق����ب����ن ي���ت���وق���ع���ون ق��ب��ل 
س��وري��ة  ف��ي  ن��اق��دة  ح��رك��ة  ت��ق��وم  أن  2011/3/15م 
فضاًل عن أن تكون متمردة بله أن تصبح مظاهرات 
السياسية  والتعددية  باحلرية  مناديًة  وش��ع��ارات 
وغ��ي��ره��ا م��ن ش��ع��ارات ح��ق��وق اإلن���س���ان؛ ذل���ك أن 
األنظمة الشمولية القمعية أجهضت أي محاولة 
النظام  سقف  حت��ت  إال  املنظم؛  اجلمعي  للفكر 
وأهدافه. ولذا فقد ُوئدت جميع احملاوالت السابقة 
التحرر منذ سنن طويلة كان آخرها  لطرح فكرة 
ثمانينيات  في  املسلمن  اإلخوان  محاولة جماعة 
القرن املاضي التي ُسحَقت سحقًا شديدًا وأوحت 
ق��ائ��م��ة حل��رك��ة حت��رري��ة  ت��ق��وم  ل��ن  أن���ه  للمراقبن 
بعدها. ولعل تلك املرحلة وتداعياتها تركت آثارها 
النظام  أن  السورين؛ من  لدى  الباطن  العقل  في 
البعثي القائم من القوة واملكنة والبطش وسيطرة 
ذل��ك مجرد  ال��واح��د بحيث يستحيل مع  احل��زب 
التفكير باملواجهة أو إعادة التجربة. وهكذا نشأت 
ت على عقدة اخلوف من األمن وبطشه؛  أجيال تربَّ
وال  ل��ل��ك��رام��ة،  ي��ع��رف��وا معنى  ل��م  أو جيلن  ج��ي��ل 
أبجديات احلرية؛ يتعايشون مع األجهزة األمنية 

وكأنها قدره الذي ال مفر منه. 



49 العدد 286

أيديهم لكل محاولة النتش���الهم من وضعه���م؛ ولو كانت تلك اليد 
يََد مستعمر أو حزب أو متآمر أو حاقد؛ فكانوا فريسة للصليبيني 

قدمياً وحلزب البعث وأهدافه التحررية التقدمية حديثاً.
وطائف��َة ال��دروز: وهم مجموعات من الناس اس���توطنت منطقة 
اجلنوب الس���وري أو ما س���مي ب� )جبل العرب(: وهي فئة ش���ديدة 
الغموض في ما تتخ���ذه من عقيدة، وهو ما جعلهم معزولني اجتماعياً 
عن اآلخرين وَسُهل كذلك احتواؤهم من ِقَبل بعض الدول خارجياً كان 
آخرها الدولة الصهيونية بعد احتاللها للقنيطرة؛ فقد شكلت مجموعة 
عسكرية من دروز اجلوالن مهمتها التحقيق مع الفلسطينني لتجاوزهم 
مشكلة اللغة، ويش���ار في هذا السياق إلى أنه ثمة )مشكالت تاريخية 
»عقيدية وسياس���ية« كانت بني األقلية العلوية والدرزية وال زالت، وهم 

ممنوعون في دولة البعث احلالية من تولي مناصب أمنية عليا(.
والطائف��ة اإلمساعيلي��ة: وتضم فذة من الناس توارثت الفكر 

لَمية شرقي مدينة حماة  العبيدي الفاطمي واستوطنت منطقة السَّ
ل  الشهيرة؛ وهم ال ينتمون ملذهبهم ذلك االنتماء العقدي؛ وإمنا شكَّ
املذهب لهم ف���ي الفترة األخيرة نوعاً م���ن احلاضن االجتماعي 
ى بينهم بقوة الفكر  وكياناً يضمن لهم االستمرار والبقاء، ولقد تفشَّ
الش���يوعي وأحزابه على اختالف مشاربها وأطيافها؛ حتى سميت 
���لمية ب� )موسكو س���ورية(، وهذه الفئة انتهازية مولعة بالعلم  السَّ

والسياسة.
ويبق���ى هناك بعض الفئ���ات ممن ال أثر له���م في األحداث 
كاليزيدية التي لها بعض االنتشار في أوساط األكراد شمال سورية 
وامتدادها في العراق وش���ماله، وهي متثل ش���ريحة من األميني 

الذين يحيون على الزراعة.
أم���ا من حيث األدي���ان فهناك النص���ارى بطوائفهم املتعددة 
املختلفة واملتخالفة في ما بينه���ا، وهي معروفة بانتمائها لكل من 
يتولى احلكم في سورية منذ االستقالل؛ ألنها ترى في ذلك حفاظاً 
لها من التورط في أي مش���كلة نظراً لقلة عددهم، وبعٌض منهم له 
ارتباط فكري وعق���دي مع األحزاب اللبنانية النصرانية، وال يُنَكر 
في هذا الس���ياق وطنية ونضال بعضهم مما شهده الواقع تاريخياً 
مثل )فارس اخلوري( وحاضراً مثل )ميش���يل كيلو(، ولقد كان لهم 

حضور ملحوظ في األحزاب اليسارية بشكل عام.
أما اليهود فلم يعد لهم وجود بعد أن سمح لهم نظام )املمانعة( 
بالهجرة من س���ورية فاجتهوا للغرب ومنه إلى )إس���رائيل(؛ حيث 

شكلوا فيها ثقاًل مادياً نظراً ألن أغلبهم من التجار.

إرهاصات االحتجاج داخل سورية:
مما الش���ك فيه أن احلالة السورية تأثرت تأثراً واضحاً 
با ج���رى في مصر وتونس، والش���عب الس���وري بطبيعته 
ش���غوف بتابعة السياسة وممارس���تها؛ وهذا ما لم يراعه 
النظام القائم؛ فقد كان ما جرى في هذين البلدين العزيزين 
- وخاصة مصر - حديث املجالس العامة واخلاصة؛ يضاف 
إلى ذل���ك توافر ممهدات فكر الث���ورة عموماً، وهي: الظلم 
االجتماعي الذي حل بالشعب السوري عموماً نتيجة انتشار 
الفساد اإلداري واملالي بسبب سيطرة أدعياء احلزب ابتداًء 
وأعواِنه ث���م أبناء الطائفة احلاكم���ة واملنتفعني معهم ثانياً، 
لتنتهي القضية بسيطرة أفراد األسرة الضيقة من آل األسد 
ممن شكلت سورية لهم مزرعة يعطون فيها ومينعون بقدار 
الوالء لهم، ولألس���ف فقد كان هناك زواج غير شرعي بني 
بعض جتار دمشق وحلب واملنتفعني وبني أفراد العائلة املالكة 
ر قيام الثورة في دمشق  ر تأخُّ »جمهورياً« )ولعل هذا ما يفسِّ

وحلب(.
كل تلك املمارس���ات جعلت من الشعب السوري شعباً 
فقيراً يحيا أغلبه حتت خط الفقر بعد أن كان في مقدمة 
الشعوب العربية في مرحلة الس���تينيات، وفي إحصائية 
ملكتب اإلحصاء الس���وري جاء: أن معدل إنفاق األس���رة 
الس���ورية من 5 أفراد هو20 ألف ليرة سورية بينما أفاد 
املصدر نفس���ه أن معدل الدخل ال يتجاوز 14 ألف ليرة؛ 
أي أن هناك عجزاً مباش���راً ب� 6 آالف )أي ما يقارب مئة 

دوالر أمريكي(.
أضف إلى ذلك ما سمي بتغيير احلالة الدميوغرافية 
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وسيطرة أبناء الطائفة على مقدرات الدولة ووظائفها عموماً 
م العقلي���ة األمنية في وظائف  نتيج���ة الوالء والقراب���ة وحتكُّ
الدول���ة؛ وهكذا نلحظ في بعض م���دن الداخل وجوداً غريباً 
لألقلية وس���طوتها على مفاصل احلي���اة جميعها، أضف إلى 
ذلك ما ش���حنت به هذه األقلية من مبادىء البعث من محاربة 
لإلقطاع وغيرها؛ فش���كل لديها حالة من احلقد االجتماعي 
ممزوجة بالطائفية مع تخلُّف الِبنَي���ة العقلية ألغلبهم؛ ألنهم 
تول���وا مناصب لم يتقنوا بحثها العلم���ي وال األكادميي؛ وإمنا 
بقدار والئهم وحسب. وشيوع الفساد اإلداري بجميع مرافق 
ل احلزب في تعيني أفراده  احلياة ابتداء من القضاء الذي تدخَّ
وعلمنة قوانينه - وهو معي���ار لصحة األمم ورقيها عموماً - 
وانتهاء بالتعليم العالي واألكادميي وما حلق به من تردٍّ نتيجة 
إيفاد الش���خصيات العلمية غير املؤهل���ة ليكونوا محاضرين 
أومدرسني، كما أن العقلية التي كانت سائدة في حزب البعث 
من ضرورة االبتعاث لدول املنظومة االش���تراكية بكل أطيافها 
وم���ا لديها من أيديولوجيات علمية بائس���ة أورث لدينا جياًل 
م���ن اجلامعيني غير مؤهل. كل هذه التركيبة العقلية كان على 

ل وطأتها وقسوتها. املواطن السوري حتمُّ
عوامل القوة لدى النظام السوري: 

الشك أن النظام السوري يعتَبر من أكثر األنظمة مراوغة 
ولعب���اً باخليوط املتاحة بني يديه ولقد ش���كلت بعض النقاط 

إحراجاًَ لكل املعارضني للنظام، ومتثَّل ذلك في:
1 – في ظل تردي الوضع العربي وهشاش���ة معظم الدول 
العربية املمثلة ملعس���كر االعتدال برزت سورية على أنها حاملة 
لواء املمانعة والوقوف عند الثواب���ت القومية املتعلقة بوضوع 
فلس���طني؛ وجتلى ذلك في دعمها شبه املطلق حلركات املقاومة 
الفلس���طينية بش���كل عام حتى اإلس���المية منها، مثل حماس 
واجلهاد اإلس���المي التي تتلقى من التس���هيالت في س���ورية 
م���ا ال تتلق���اه - قطعاً - ف���ي أي قطر عربي آخ���ر، وال تزال 
املناهج املدرس���ية وتوجيهات اإلعالم كذلك جتعل من القضية 
الفلسطينية قضية محورية في العقل البعثي السوري، وتسليط 
اإلعالم السوري أضواءه على كل ما يحل بالواقع الفلسطيني من 
تطورات؛ ففي أحداث غزة فتحت س���ورية جميع قنوات التبرع 
أمام حماس )وهي حركة غير مس���بوقة(، ثم تبنَّت كل املبعدين 
الفلس���طينيني في تصرُّف غدا محرجاً لكل املعارضني للنظام؛ 
فهو يضعهم في خانة معسكر التطبيع مع العدو الصهيوني وهي 

تهمة ترفضها املعارضة الس���ورية بشدة، ولقد اتكأ النظام على 
تلك املسألة اتكاًء كبيراً؛ ويبدو ذلك في تصريح وليد املعلم لدى 
لقائه بالقيادات الفلس���طينية لشرح الواقع العربي اجلديد بعد 

سقوط نظام حسني مبارك في مصر.
2 – احلنكة وامله���ارة التي تتعامل به���ا وزارة اخلارجية 
الس���ورية أنقذتها من كثير من األزمات خالل الفترة املاضية؛ 
كان أشدها تعقيداً مسألة اغتيال رفيق احلريري، وما اكتنف 
احملكمة الدولية من غموض اس���تطاعت الس���لطات السورية 
تأخير صدور الق���رار الظني حتى اآلن عل���ى الرغم من كل 
الضغ���وط ولعلها اس���تطاعت اللعب به أيضاً، وكذا مس���ألة 
ل سورية  تش���كيل احلكومات اللبنانية بدا أنها ال تتم دون تدخُّ
ر تشكيل احلكومة  عبر وسطائها في لبنان؛ وهذا هو سبب تأخُّ
احلالية، وكذلك وجدت احلكومات العراقية نفس���ها مضطرة 
لالستعانة بالسوريني حلل مشاكلهم الداخلية، وانهال املسؤولون 
العراقيون على س���ورية ابتداًء من رئيس احلكومة حتى أصغر 
زعيم طائفي، وكذلك اس���تطاع السوريون أن يكونوا شوكة في 
حلق األمريكيني إبَّان ظرف معنيَّ في ما يتعلق بتسلل املقاتلني 
إل���ى العراق، وكذلك اس���تطاعوا أن يحافظوا على عالقاتهم 
مع إيران كدولة من محور الشر مع استعادتهم لسفير أمريكا 
بدمش���ق، وعالقات متينة مع تركيا الع���دو التاريخي إليران، 

ومحافظة على ماء الوجه مع االحتاد األوروبي عموماً.
إرهاصات الثورة : 

ذكرنا س���ابقاً من تأثُّر الواقع السوري با جرى في مصر 
وتونس؛ وإن كان الواقع الس���وري أقرب إل���ى الدولة األمنية 
التونس���ية منها إلى املصرية، وتس���للت حركة الوعي للشعب 
الس���وري عموم���اً وكذلك املنتدي���ات التي تض���م حقوقيني 
وسياس���يني وس���جناء س���ابقني، وممن يهتمون للشأن العام 
مثل منتدى جمال األتاس���ي، ويغلب على تلك املنتديات طابع 

الَعلمانية واحلركات اليسارية املفعمة باملبادئ الثورية.
وبعد التش���اور مع النخب الثقافية مت إنش���اء صفحة للثورة 
الس���ورية على اإلنترنت تضم مجموعة م���ن الهواة اإللكترونيني 
وأبناء العائالت املش���ردة من ِقَبل النظام وذلك بالتنسيق واملتابعة 
مع بعض النخب في الداخل، وكان لش���باب الصحوة اإلسالمية 
املفعمني بروح الثورة واإلس���الم دورهم في ذلك، وكان ثمة جدال 
حول من يشعل الثورة وتوقيتها فكان الرأي أن ال يظهر اإلسالميون 
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عل���ى األقل في الوقت احللي بالواجهة كي ال يلتف النظام عليهم 
وعلى ثورتهم ويظهَرها بظهر حركة دينية متطرفة ومن ثَمَّ تسُهل 
محاصرتُها والس���يطرة عليها واتفق���وا أن يكونوا وقود الثورة ال 
ش���رارتها األولى، وللحقيقة فإن الثورة في س���ورية لم تقم على 
أي���دي العلماء؛ وإمنا كانت ثورة يقودها الش���باب املثقف الواعي 
ألهميتها، املشبع بتعاليم اإلسالم مع محاولة حلياة عصرية بقيم 
احل�رية والع�دالة؛ بل كان لبعض العلماء - ألس���ف - دور محبط 
في قي���ام التظاهرات؛ إذ كانت ص���ورة الثمانينيات جاثمة أمام 

أعينهم بآسيها وبؤسها.
يوم 2011/3/15م: 

اختار ش���باب الثورة اخلروج ف���ي مناطق ذات بُْعد تراثي 
واجتماع���ي بغية تعاط���ف جماهير املواطن���ني معهم وكانت 
الشعارات حينها منادية باحلرية، مؤكدة على سلمية التظاهر 
وحق املواطن في إعالم حر، وسارت الشرارة األولى للتظاهر 
من جامع بني أمية الكبير بدمش���ق مخترقة سوق احلميدية؛ 
وهو س���وق تراثي ذو بعد سياحي )كان له في عام1980م أثره 
في قلقلة النظام(، وهكذا س���ارت املظاهرة البس���يطة وسط 
روا مكانهم من غرابة  ذهول جتار دمشق وحرفييها الذين تسمَّ
ما يقع وكان التعامل األمني مقبوالً بالنس���بة حلجم املظاهرة؛ 
حيث جرى اعتقال بعض املتظاهرين والتعامل معهم على أنهم 
أفراد ال قيمة لهم في مس���ار األحداث، ولكنَّ الذي غاب عن 
بال النظام أن هذه املظاهرة شكلت الشرارة األولى التي سوف 
تُشِعل الثوراة في كل احملافظات، وأنها كسرت حاجز اخلوف 

الذي ران على قلوب املاليني سنوات طوال.
وبعدها بدأ يتنامى إلى أسماع املواطنني أخبار عن ملصقات 
على اجلدران وكتابات تنادي باحلرية في ش���تى األماكن؛ وهو 
ما أثار استغراب األمن واملواطنني على حد سواء، ولم تتجاوز 
تلك املقوالت شعارات احلرية والعدالة ومحاربة الفساد، ومن 
ثَمَّ قامت دعوات ليك���ون يوم 2011/3/18 جمعة للتظاهرات 

فأخذت التنسيقات العفوية بُْعداً جدياً.
ف���ي اجلمعة املذكورة تداع���ت اجلماهير في احملافظات 
الس���ورية عبر ش���بكة من الوعي للقيام بالتظاهرات، فكانت 
مدينة درعا في اجلنوب السوري هي السباقة لذلك، وخرجت 
اجلماهير منادية باإلصالح، وبا أن النظام ال ميلك سوى لغة 
واح���دة فقط تورط بالدم في درع���ا؛ وكان ذلك بعد أن خرج 

احملتجون مطالبني بأطفال لهم كتبوا ش���عارات مناوئة للنظام 
على طريقة املصريني، إال أنهم فوجئوا بنيران األمن السياسي 
برئاسة عاطف جنيب )ابن خالة الرئيس السوري( الذي تعامل 
مع املوضوع بالشق األمني فقط متجاهاًل خصوصية املنطقة 
التي يحكمها، وهي التي تتميز بروابط عشائرية وعائلية كبيرة 
يصعب التعامل معها بنطق التعسف وحَده، فكانت هبَّة شعبية 
كبي���رة إلنقاذ املدينة املبتالة بش���بابها، فلم يكن ردُّ النظام إال 
مزيداً من الدماء، دخلت األجهزة األمنية بعد ذلك نفقاً مظلماً 

تتخبط فيه كل يوم بروايات مختلفة تزيد الوضع إرباكاً.
وف���ي مدينة حمص كانت الهب���ة اجلماهيرية من جامع له 
رمزيته التاريخية وهو مسجد الصحابي اجلليل خالد بن الوليد 
وبعض املساجد التي آزرته وس���ط حشود أمنية لم تستطع ردَّ 
اجلماهير عن بغيتها، ومن ثَ���مَّ جتمعت في مركز املدينة حتى 
دخلت في ص���راع مع األجهزة األمنية انفضت بعدها املظاهرة 

بعد أن كسرت حاجز اخلوف من النظام.
مفاجآت الثورة: 

لن ندخل في إطار سرد زماني لألحداث، فقد ُعرَفت من 
خالل ش���بكة اإلنترنت؛ ولكننا لو أردنا الوقوف على التسلسل 
الزماني واملكان���ي لألحداث لوجدنا أنفس���نا إزاء مجموعة 

عوامل تستحق التأمل:
���ني عموماً مع الثورة  1 - لقد كان تفاعل أبناء الريف السُّ
أمراً أثار االس���تغراب من أبناء املدن، واالستهجان من النظام 
ال���ذي كان يرى فيهم عمالء مطمئن���ني لنظامه بعد أن أتخم 
رؤوسهم بالكالم عن اإلصالح الزراعي وعقدة الريف واملدينة 
واضطهاد البرجوازيني من أبناء املدن لهم. ومنَّ عليهم بفتات 
من الوظائف احلكومية يتنافسون عليها، وهو ما جعل بعضهم 
ميثل الواجهة اخللفية للنظام الطائفي؛ لذلك كان مدهشاً حقاً 

ذلك التفاعل منهم.
ه إلى إحباط األجيال املتالحقة  ويرى املراقبون أن ذلك مردُّ
من أبناء الريف من أطروحات النظام وبعثه ولغته اخلش���بية 
التي لم تعد قادرة على حل مشاكلهم. أضف إلى ذلك أن توسع 
دائ���رة املعارف اإلعالمية زاد من اطالعه���م على واقع كانوا 

يجهلونه. ولعلَّ األجيال الشابة لها أثر في ذلك.
أضف إلى ذلك أن موجة م���ن الوعي الديني مردُّها إلى 
ته وأصاب الريف  االنفتاح اإلعالمي الذي اكتسح الشارع برمَّ

منها خير وافر.
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2 - لقد وضع النظام نفس���ه في وضع ال يحس���د عليه؛ 
وذلك باس���تعدائه لعش���ائر البدو عموماً وخاصة في حوران 
وضواح���ي مدينة حمص؛ فقد قام باس���تنفار بعض عناصره 
وتابعيه للتصادم مع البدو بقصد تأديب من شق عصا الطاعة 
منه���م، ولم يدرك أن العقلية العش���ائرية أعقد من أن يُحلَّها 
التعام���ل األمني فحس���ب؛ ففي حمص وج���د النظام وأتباع 
طائفته أنفس���هم في صراع مع عش���ائر العقيدات والفواعرة 
وبني خالد واملش���اهدة وغيرهم؛ وذلك عندما قتل لهم عدداً 
من الشهداء في معارك هي أقرب إلى االنتقام، وأدرك النظام 
خطأه وحاول االس���تدراك، ولكن سبق الس���يف العذل؛ فقد 
انضم عدد غير قليل من ش���باب البدو إلى املسيرات املؤيدة 
ولم تفلح جهود رؤساء العشائر في تهدئة اخلواطر؛ بل ُوِجَدت 
بعض األش���رطة والبيانات التي تدعوا للقيام على النظام من 
شباب العشائر؛ وتدعوا كذلك للتمرد على زعمائهم ِل�َما رأوا 

فيهم من مماألة للسلطة بغرض االنتفاع من وجودها.
3 - أثبتت املس���يرات املناهضة أن هذا اجليل قد جتاوز 
عقدة اخلوف من بطش النظام، وأن منطق التظاهر الس���لمي 
هو أكثر إحراجاً للنظام من احلل املس���لح؛ فهو ال يدع مجاالً 
للنظام ليمارس هوايته في سحق األرواح دون رادع من ضمير، 
كما أثبت الش���باب الثائر بكل أطيافه قدرته على اس���تخدام 
وسائل التعبئة بقدرة فائقة وعقلية عملية جتاوزت كل العوائق 
األمنية التي يضعها النظام في وجه التكنولوجيا، بدئاً بشبكة 
االتصاالت إلى عالم الن���ت وغيره؛ فقد كانت األحداث تصل 
مباشرة للقنوات اإلعالمية على الرغم من كل املصاعب؛ ولذا 
كانت األجهزة األمنية حريصة أش���د احلرص في املظاهرات 
على عدم الس���ماح بالتصوير ألي صورة كانت، وش���رعت في 

مصادرة أي أجهزة قد ترى فيها نوعاً من اإلعالم احملرج.
الطائفية وادعاءات النظام:

لقد دأبت احلركة االحتجاجية - رغم كل املآسي التي مرت 
بها - على اإلصرار على طرح ش���عارات سلمية منادية باحلرية 
واملس���اواة ومحاربة الفس���اد اإلداري وغير ذلك من ش���عارات 
التحرير. ولكن حجم التحرك الش���عبي كان من الضخامة إلى 
درج���ة أحرجت النظ���ام ووضعته أمام اس���تحقاقات ضرورية 
نتيجة املطالب الشرعية التي اعترف بعض أعضاء النظام بها؛ 
لذلك لم يجد النظام أمامه إال اللغة القدمية في اخلطاب وهي 
نظرية املؤامرة التي تضع سورية دائماً ضمن هذه الدائرة؛ فهي 

عون - من أميركا وإسرائيل ودول معسكر  مس���تهدفة - كما يدَّ
االعتدال، ثم يفاجأ الش���ارع السوري بنظرية أن هناك من يريد 
إش���عال فتنة طائفية بالنظام متكئني على كلمة ألقاها الدكتور 
يوس���ف القرضاوي))) تدعم ما يذهبون إليه، وجيَّش���وا لذلك 
اإلعالم املرئي واملكتوب واملس���موع بغية الرد على أولئك الذين 
يس���عون لتخريب الوحدة الوطنية، ليجد املتظاهرون أنفس���هم 
وس���ط دوامة من اخليانة والتهم اجلاهزة؛ وذلك في ظل غياٍب 
كامل لرئيس اجلمهورية وإش���اعات بقرب ظهوره على اإلعالم. 
ولكن لم تظهر في تلك الفترة س���وى مستش���ارة الرئيس بثينة 
ش���عبان، وأصبحت هي بوق النظام الذي يحاول تهدئة األمور. 
وبدأت وعود النظام تنهال على الناس في اإلصالح وإزالة قانون 
الطوارئ وغيرها، كل ذلك على لسان املستشارة، وللحقيقة فقد 
وجد الثائرون أنفسهم أمام حدٍّ مقبول من اإلصالح لو مت؛ لذلك 
قاموا بع���دة محاوالت بقصد تهدئة األمور ريثما يخرج الرئيس 
عل���ى املأل يعلنها صراح���ة، وجاء خطاب الرئيس بعد حش���د 
جماهيري مصطنع دع���ي إليه موظفوا الدولة وطالب املدارس 
وعس���اكر اجليش، فجاء اخلطاب ليشكل مفاجأة ألبناء النظام 
قبل معارضيه، وليشكل انتحاراً سياسياً للرئيس الذي استدعى 
ف���ي خطابه نبرة الثمانيني���ات التي اس���تخدمها والده؛ والتي 
تخاطب اجلماهير خطاباً ذا وتيرة اس���تعالئية تتجلى في النبرة 
القومية لسورية ودورها اإلستراتيجي في القضية الفلسطينية؛ 
وذلك مقدمة ملا ظن الناس أنه س���يكون قرارات إصالحية، ثم 
يفاجأ اجلميع بعدها بنظرية املؤامرة التي طرحها اإلعالم نفسه 
وأن هناك من يهدد كي���ان البلد. وكانت التهمة جاهزة لكل من 
تسوِّل له نفسه انتقاد النظام وأال مكان للحياد في تلك الفتنة، 
لقد وردت ش���ائعات تقول بأن الرئيس إصالحي وأن من 
حول���ه يُدَفعون لإلص���الح دفعاً؛ وكان ذل���ك محاولة للظهور 

بظهر املسيطر على األحداث ليس أكثر.
بعد هذا اخلطاب )الذي أس���مته املعارضة بيان احلرب 
على التظاهرات( زادت املظاهر األمنية بش���كل ملفت للنظر 
، ودوريات  وعم البل���َد مظاهر غريبة من رجال مدنيني بعصيٍّ
جتول الشوارع، وغير ذلك من املظاهر التي استدعت للذاكرة 
مرحلة الثمانينيات من القرن املاضي، وظن ظانٌّ أن الثورة قد 
أجهضت في مهدها، ولكن إرادة الش���عب كانت أكبر من ذلك، 

فأخذ يظهر بظهر العنيد الذي ال يقهر.
)1( الكلمة هي: األسد أسير طائفته.
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من مطالب اإلصالح؛ مع أن الثورة لم تنش���أ بدفع من العلماء 
أب���داً؛ بل لعل دورهم كان مثبطاً في كثي���ر من األحيان. كان 
هذا البيان بثابة خروج من الصمت وإش���عار بأن الشعب بدأ 
يصطف خلف قيادات���ه الدينية حتى التقليدية منها. وهذا ما 
ال يري���ده النظام الذي كان يرغب باظه���ار املتظاهرين كُجُزر 
معزولة ال يربطها رابط. ولذا سارعت الدولة بحركة استباقية 
إلى اس���تدعاء جميع الفعاليات االجتماعية والدينية وش���يوخ 
العش���ائر في محاولة للتهدئة ونزع فتي���ل األزمة ومحاصرة 
احَلنَ���ق االجتماعي الذي يزداد باطراد، في هذه األثناء عادت 
إل���ى الظهور ش���خصية رئيس اجلمهورية ولوحظ انحس���ار 
���ر من ِقَب���ل بعض املتابعني  للمد األمني عموماً، وهو ما ُفسِّ
بأن���ه امتداد للخط السياس���ي الذي يرغب باحلل الس���لمي 
ملعاجلة األزمة، هذا احلل ال���ذي يتبناه الرئيس مع مجموعة 
من املستش���ارين؛ وخاصة ضباط األمن صغيري السن الذين 
درس���وا في احلياة اجلامعية ولوح���ظ وجودهم في أكثر من 
ِقَطاع أمني، ويغلب عليهم احلقوقيون بشكل عام، في مقابل ما 
بات يعرف بأصحاب احلل األمني أو االستئصاليني كما يحلو 
للبعض تسميتهم؛ وهم ثلة من قدامى رجال األمن الذين تربى 
على عقليتهم ش���قيق الرئيس ماهر األس���د. ويتصدر هؤالء 
املستشارين هشام بختيار )شيعي دمش���قي( واللواء )حافظ 

مخلوف( ابن عدنان مخلوف رئيس احلرس اجلمهوري.
وبعد لقاء عدد من العلماء والفعاليات مع رئيس اجلمهورية 
بجلس���ة اتَّسمت باملصارحة التامة من ِقَبل العلماء لم تكن لها 
س���ابقة من قبل، طرح عليه العلماء مطالب الشعب، وأصروا 
على ضرورة معاجلة القضايا املعقدة وعلى رأس���ها املس���ألة 
األمنية التي يرونها لب العقدة وأم املشاكل، ثم طرحوا تعقيدات 
املسألة الطائفية وما تس���تتبعها من مشاكل، ووصلوا إلى أن 
الرئيس يفصله عن الشعب مسافات كبيرة، وأنه ربا لم يسمع 
ببعض هذه املش���اكل من َقبْ���ل وأن املوضوع من رؤيته ربا ال 
يتجاوز متطلبات معيشية أو حاجيات اقتصادية، وأن املشاكل 
االقتصادي���ة في طريقها للحل مع إعط���اء الدولة مهلة كافية 
الستيفاء الدراس���ات واملناقشات. أما في ما يتعلق باملواضيع 
الش���ائكة فقد طلب منهم إمهال الدولة قلياًل الستكمال بعض 
اإلجراءات )غير املفس���رة( وربا يعتق���د املراقبون أن الرجل 
غير ممس���ك بكل مفاصل املسألة األمنية وأنه ربا في إطار 

معاجلتها.

فخرجت مظاهرة ي���وم ))/3/))0)م لتكون أول مجزرة 
يرتكبها النظام بح���ق أهل درعا وضواحيها وأهالي الالذقية، 
وبدأ الناس يسمعون ألول مرة عن مظاهر البلطجة والشبيحة 
الذين س���ماهم النظام )املندس���ني(؛ وما هم - حقيقة - إال 
جه���الء الطائفة وبعض أفراد األمن م���ن ذوي املهام القذرة، 
ر ذلك بأن النظام ال يستطيع االستعانة إال بأفراد الفرقة  وُفسِّ
الرابع���ة وأفراد األم���ن بأطيافه وال يث���ق باجليش الحتمال 
اختراقه م���ن ِقَبل بعض اجلماعات والضب���اط غير املوالني 
للسلطة، وجاءت نظرية االستعانة بأفراد من حزب الله لتؤكد 
على تلك الفرضية، وكانت نتيجة كل ذلك عش���رات الضحايا 
م���ن املدنيني الذين ُقِتلوا بدم بارد وبش���كل فظيع قنصاً على 
يد عصابات األمن فكانت مج���زرة في قرى حوران وحمص، 
د  ووصلت املظاهرات واملجازر للساحل السوري في صورة مترُّ
���نية املضطهدة، وفي هذه  مدينة الالذقي���ة ذات األقلية السُّ
املرحلة بدا النظام في صورة املضطرب الذي يهرب لألمام من 
أجل خطوات استباقية وبدأت تتفاقم مظاهر النقمة والغضب 
الشعبيني على النظام وقدوة القتل فيه متمثلة في ماهر األسد 
)أخو الرئيس بش���ار( والقوى األمنية عموماً، واستنفر الرأي 

العام العاملي ضد سورية وما تنجر إليه قواتها.
في هذه الس���ياق وجد بعض علماء سورية أنفسهم أمام 
موقف تاريخ���ي يجب أن يقولوا كلمته���م جتاهه، فكان بيان 
علماء حم���ص الذي أكد على مطالب الش���عب بكل أطيافه؛ 
وهي التي تش���مل احلرية والكرامة ومحاربة الفساد وغيرها 
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ووعد أن القبضة األمنية حتماً ستخف وكان في نبرته 
ملن قابلهم شيء من االستجداء ومحاولة االسترضاء؛ ربا 
المتصاص النقمة التي ملسها فيهم، وطلب منهم املساعدة 
في محاولة التهدئة الشعبية ظناً منه أن العلماء هم الذين 
أخرجوا املظاهرات من املساجد، واحلقيقة أن العلماء لم 
يس���تطيعوا أن ينقلوا تلك الثقة للناس وجاء يوم اجلمعة 
))/)/))0)م وخرج���ت املظاهرات غير مبالية با جاء 
في لقاء الفعاليات مع رئيس اجلمهورية لترى ش���يئاً مما 
وعد به حتى اآلن؛ حيث لم يلمسوا حضوراً أمنياً ذا قيمة؛ 
وإمن���ا مظاهر عادية لم تتع���رض للمتظاهرين؛ بل تُرَكت  
اجلموع لتجوب ش���وارع س���ورية بهدوء وإن خرجت عن 
السيطرة في بعض احلاالت وأسقطت متثاالً للبائد حافظ 
األس���د؛ وهي جرمية ال تقل عقوبة مرتكبها عن اإلعدام 

في وقت سابق.

رؤية مستقبلية :
ي����رى املتابع����ون لألح����داث أن أمامنا ثالثة س����يناريوهات 

محتملة لسير األحداث القادمة :
أواًل: أن تس����تمر التظاه����رات بالوتي����رة نفس����ها أو ت����زداد 
زي����ادة مطردة وينضم إليها أهال����ي العاصمة )وبدون انضمام 
أهلها التسقط حكومة(، وقد بدت إرهاصات ذلك في جامعة 
دمشق ومس����جد الشيخ عبد الكرمي الرفاعي، ولو تطور ذلك 
فس����يجد النظام نفس����ه أمام س����يل بش����ري كبير هادر يصعب 
علي����ه مواجهته؛ ولذا يعتق����د املراقبون ومن خالل متابعتهم 
لش����خصية الرئي����س املهلهل����ة أن يتن����ازل ع����ن احلك����م ويغادر 
البالد إلى بريطانيا التي تأكدنا أنها أعطته جنس����يتها نظرًا 
لزواجه من بريطانية من أصل س����وري منذ 4 س����نوات؛ علمًا 
ب����أن ذل����ك مخالف للدس����تور الس����وري ال����ذي ين����ص على أن 
رئيس اجلمهورية يجب أن يحمل اجلنسية السورية فقط. 

ثانيًا: أن يفش����ل احلل الس����لمي ويسيطر االستئصاليون 
على احلكم ويعيدوا لألذهان ش����يئًا من مآسي حماه في قمع 
الش����عب ضارب����ن بذلك عرض احلائط ب����كل املواثيق والقيم 
الدولي����ة متكئن على عالقتهم القوي����ة بإيران كقوة إقليمية 

ق����ادرة على حمايتهم في احملافل الدولية مس����تغلة عالقاتها 
اجلي����دة بالص����ن وروس����يا. ولك����ن املتابع����ن يس����تبعدون هذا 
االحتمال لسبب واحد فقط؛ وهو وجود تركيا العبًا إقليميًا 
ها أال يصاب االستقرار في  ودولًة لها حدود مع س����ورية، ويهمُّ
س����ورية بأية هزة بل يعتقد بعض املتفائلن أن تركيا رمبا لن 

تقف مكتوفة األيدي في املسالة السورية. 
ثالثًا: أن يس���تجيب الرئيس ملطالب اجلماهير حتت زيادة 
الضغ���ط االجتماع���ي ويقوم باصالحات جدي���ة: من إفراج عن 
املعتقل���ن، وأن يص���در قان���ون وئام عام )س���معنا عن���ه منذ 10 
أع���وام( يقضي بع���ودة املهجرين. وهذه املمارس���ات - إن جرت - 
رمبا س���تخفف النقمة الش���عبية عند الن���اس، ورمبا يقبلون به 
مرحل���ة انتقالي���ة ريثم���ا تنتهي واليته ثم ميض���ي حلاله وهذا 
الس���يناريو رمب���ا هو األكثر قب���واًل لدى الناس؛ عل���ى األقل في 
املرحل���ة احلالي���ة جتنبًا ألي حالة من الفراغ قد جتر صعوبات 
عل���ى البل���د في ظل املس���ألة الطائفي���ة التي افُتعلت م���ن ِقَبل 
أبن���اء الطائف���ة وغيرهم م���ن األجهزة األمنية الذين س���يبقون 
في الش���ارع لو زال النظام، وسيس���ببون حرجًا لكل جديد على 

احلكم فحبذا.
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اس���تطاعت حركة االحتجاجات الشعبية في غضون أربعة األسابيع األَُولى أن 
تفرض على القصر اجلمهوري تشكيل حكومة جديدة، وانتزاع »وعود« برفع حالة 

الطوارئ ثم رفعت، والسماح بتعدد األحزاب، وإصدار قانون لإلعالم. 
وعلى الرغم من تواضع هذه اإلجنازات؛ مقارنة بحجم التضحيات التي قدمها 
الش���عب السوري لنيل حريته؛ إال أن انعكاسات هذه احلركة كان لها أثر بالغ على 

النظام السوري، الذي يرتكز استقراره على إثارة األزمات اإلقليمية والدولية.
ففي الفترة التي سبقت 15 مارس 2011م، كانت القوى األمن السوري متارس 
نش���اطها املعتاد في عمليات تهريب األس���لحة وتوفير التسهيالت ملشروع التوسع 
الفارسي؛ حيث وصلت إلى ميناء الالذقية في نهاية شهر فبراير سفينتان حربيتان 
إيرانيتان، وهما: س���فينة اإلم���داد »خرق« التي يتألف فريقها م���ن 250 بحاراً، 
والفرقاطة »الفاند« التي حتمل طوربيدات وصواريخ مضادة للسفن، وجاءت هذه 
األنباء وس���ط احلديث عن نوايا إيرانية بتأس���يس وجود عسكري دائم في أحد 

موانئ سوريا.
وفي 15 مارس مت اعتراض سفينة متجهة من موانئ سوريا إلى لبنان وبحوزتها 
هة بالرادار، وفي اليوم التالي أجبرت مقاتلتان تابعتان  صواريخ )أرض - بحر( موجَّ
للجيش التركي طائرة ش���حن إيرانية كانت متجهة إلى مدينة حلب على الهبوط، 
وتبنيَّ أنها كان���ت تنقل قذائف مدفعي���ة بعيارات مختلفة، وبن���ادق أوتوماتيكية 
لتصديرها إلى جهة ثالثة، واعترفت الس���لطات التركية بصعوبة وقف ش���حنات 
األس���لحة واملعدات اإليراني���ة إلى لبنان عبر س���وريا؛ إال أن حركة االحتجاجات 
نت من إيقاف هذه احلركة النش���طة بس���بب توتر األوضاع في  الداخلية قد متكَّ
املناطق احلدودية، وصعوبة االس���تمرار في الوقت احلالي عقب تسليط األضواء 

اإلعالمية عليها.  

)*( أكادميي سوري.

سوريا...
آفاق الحركة

الشعبية ومطالبها
د. بشري زين العابدين

] ملف العدد [
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تأثير االحتجاجات الشعبية على النظام:
في محاولة لتش���ويه س���معة احملتج���ني، وتأكيد نظرية 
املؤامرة؛ عرض اإلعالم الس���وري صوراً ألس���لحة ادَّعى أنها 
صودرت في املسجد العمري بدرعا، وأخذت خيوط »املؤامرة« 
املزعومة تتكشف يوماً بعد آخر عبر تصوير مزيد من األسلحة 
املصاَدرة من مناطق حدودية مختلفة، واتهام اإلعالم السوري 
مسؤولني لبنانيني، وإس���الميني محليني، ومخربني مجهولني 

بتهريب األسلحة عبر احلدود من لبنان والعراق.
وإلثبات حجته؛ فق���د عرض التلفزيون احمللي مش���هداً 
مألوف���اً منذ نهاية الس���بعينيات، يتضم���ن اعترافات أفراد 
»عصابة تخريبية«، وش���هادات ضحاي���ا مفترضني، وتوجيه 
أصاب���ع االتهام لصحفي���ني غربيني بهدف صرف مش���اعر 

السخط الشعبي نحو اخلارج. 
وبعيداً عن تفاصيل هذا املش���هد املك���رر، تؤكد املصادر 
وجود أزمة فعلية يواجهها النظام؛ فحالة االرتباك األمني قد 
أودت بحي���اة مئات القتلى في جميع املدن الس���ورية، ومثلت 
التغطية اإلعالمية الدولية حتدياً غير مسبوق لنظام قام على 
الرقابة والتعتيم، وغدت مشاهد االعتقال التعسفي والتعذيب 

علنية بعد أن كانت تقتصر على الزنازين والسراديب. 
ولكن تأثير هذه احلركة لم يتوقف عند تعرية السياس���ة 
األمنية للنظام؛ بل كش���ف عن مظاهر خطيرة ميكن إيجازها 

في ما يأتي: 
أواًل: اآلثار االقتصادية: 

ألقت حركة االحتجاجات بثقلها على األوضاع االقتصادية 
املتردية في س���وريا؛ حيث تتعرض حركة التبادل التجاري إلى 
شلل ش���به كامل؛ فقد توقفت حركة التصدير، وندرت بضائع 
كثير في األسواق احمللية نتيجة بطئ حركة االستيراد، وظهرت 
الص���ورة املروعة في املناطق احلدودي���ة؛ حيث تتكدس 2500 
شاحنة على احلدود اللبنانية السورية، ونحو 3000 شاحنة على 
احلدود مع كلٍّ من األردن والعراق، وهو ما تسبب بخسائر كبيرة 
لشركات االس���تيراد والتصدير التي يديرها أشخاص مقربون 
من القصر اجلمهوري)1)؛ إذ تدير أجهزة األمن الس���وري أكبر 
ش���بكة تهريب في الشرق األوسط، وال يسمح النظام بمارسة 

على  وتداعيات  حالها،  على  بالعبُّودية  الشاحنات  عبور  »أزمة  )2011م(  املستقبل   )1(
التبادل التجاري مع الدول العربية«، املستقبل االقتصادي، 16 أبريل 2011م، العدد 

.3971

هذا النشاط إال لشخصيات مقربة من عائلة الرئيس. 
لكن الس���ماح لهذه احلركة باالس���تمرار اليوم يعود على 
النظام بأضرار بالغة؛ حيث يتزايد القلق الرسمي من إمكانية 
اس���تخدام حرك���ة املواصالت عبر س���وريا بطريقة قد تضر 
باألمن الس���وري؛ ونتيجة لذلك فقد اتخ���ذ النظام إجراءات 
صارم���ة ملراقبة طرق املواصالت، تتمثل في نش���ر املدرعات 
في الطرق الرئيس���ية، وتكليف عناصر االستخبارات براقبة 
املناط���ق احلدودي���ة، ورصد حت���ركات القبائ���ل التي تتمتع 

باتصاالت وثيقة مع قوى إقليمية.
ويب���دو أن حركة تصدير األس���لحة اإليرانية عبر املعابر 
الس���ورية قد تأثرت كذلك؛ فقد ُسلِّطت األضواء على نشاط 
عصابة »الش���بيحة« وبعض قوى األمن في عمليات التهريب، 
وه���و ما أدى إلى عرقل���ة هذه احلركة النش���طة، واضطرار 
النظام الس���وري ملدِّ يد العون إلى حلفائ���ه بطهران؛ إذ تؤكد 
مت في  املصادر الغربية أن االس���تخبارات اإليراني���ة قد قدَّ
األس���ابيع املاضية مس���اعدات تقنية ال تتوفر لدى السوريني 
في مجاالت الرقابة، ورصد حت���ركات املعارضني من خالل: 
مراقبة االتصاالت الهاتفية، والرس���ائل النصية، ومراسالت 
ش���بكة اإلنترنت؛ وهو ما دفع بالس���لطات األمريكية للتلميح 
بعلمها عن هذا النشاط االستخباراتي القائم بني الدولتني)2).

اآلثار األمنية:
لم تنجح إس���تراتيجية النظام الس���وري في احتواء حركة 
االحتجاج���ات الش���عبية حتى اآلن؛ فقد أدى اس���تخدام القوة 
املفرطة إلى توس���يع نطاق احلركة لتشمل سائر املدن السورية، 
واس���تقطاب عناصر كانت تَُعدُّ في الس���ابق حليف���ة للنظام، 
وباإلضافة إل���ى توتر األوضاع في احملافظات احلدودية مع كلٍّ 
من لبنان وتركيا والعراق، ينتش���ر السخط بني أبناء قرى جبل 
األنصارية؛ وخاصة في صفوف أسرة كنعان التي تخوض صراعاً 
مع عصابة »الش���بيحة«)3)، وكان وزير الداخلية األس���بق غازي 

)th April ،24 France )2 15/ 2011م.
آالف   10 إلى   9 بني  ما  أفرادها  تعداد  ر  يقدَّ القانون،  عن  خارجة  عصابة  الشبيحة:   )3(
منذر  أبرزهم:  أسد من  آل  أفراد من  السوري، ويقودها  الساحل  في  تنشط  عنصر، 
وشخص  أسد،  وعلي  )الصغير(،  أسد  وحافظ  أسد،  وأمير  أسد،  وهالل  أسد، 
يسمى: »شيخ اجلبل«، وسومر أسد، وسوار أسد، ويشمل نشاطها: تهريب مختلف 
املهربة  والسيارات  واألسلحة،  واخلمور،  والكحول،  واملخدرات،  كالدخان،  البضائع 
واملسروقة، وقطع الغيار، واألجهزة املنزلية، والسجاد. وهم ال يتوانون عن قتل أي 
أحد يعارضهم، ولهم نقاط تفتيش خاصة بهم داخل مدينة الالذقية وخاصة في حي 

الزراعة حيث يوجد منزل فواز األسد وشيخ اجلبل. 
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كنعان قد حاول احلد من نش���اط هذه العصابة؛ لكنه اصطدم 
مع منير بن بديع أسد )أحد أبناء عمومة الرئيس(، ومع عاطف 
جنيب )ابن خالة بش���ار أسد(، وفوجئ بوقف الرئيس السوري 
الذي لم يكون مؤيداً له، ثم أعلنت الس���لطات عن انتحاره عام 

2005م، ومقتل شقيقه بعد ذلك في ظروف غامضة. 
وال تقتصر مشاعر السخط بني صفوف العلويني على أسرة 
كنعان، بل متتد لتش���مل عوائل كثيرة كانت حُتَسب على النظام 
في عهد حافظ أسد، ولكنهم في السنوات العشر املاضية فقدوا 
جميع وسائل التواصل مع القصر اجلمهوري، وأخذوا يتذمرون 
من إهمال مناطقهم، وتس���ريح أبنائهم من اجليش وقوى األمن، 

واعتماد بشار على دائرة مغلقة من أقاربه.
وفي الوقت ذاته؛ ارتكب أفراد عصابة »الش���بيحة« خطًأ 
كبيراً عندما استهدفوا مختلف شرائح الساحل السوري، ولم 
ق أعمالهم القمعية ب���ني طائفة وأخرى، كما يتهمهم أبناء  تفرِّ
الالذقية وجبل���ة وبانياس بإطالق الن���ار على بعض عناصر 
اجلي���ش إلثارة الفوض���ى ودفع النظام إل���ى االعتماد عليهم 
بصورة أكبر في حفظ األمن واالعتراف بدورهم في املنطقة. 
ويبدو من الواضح أن النظام الس���وري قد أصيب بحالة 
ارتباك أفقدت���ه توازن���ه وقدَرتَه على توظي���ف التناقضات 
احمللية لصاحله؛ فباإلضافة إل���ى مواجهة القبائل املعارضة 
في صفوف العلويني، وقتل أكثر من مائتني من أبناء العش���ائر 
الرئيس���ية بحوران، واس���تفزاز األكراد الذين انضموا حلركة 
االحتجاجات؛ تورطت قوى األمن في مواجهة غير محس���وبة 
مع أبناء جبل العرب جنوب سوريا؛ حيث أصيب في 17 أبريل 
خمسة من أبناء السويداء بجروح على يد عناصر »الشبيحة«، 
وذكر ناش���طون حقوقيون أن هاني بن حسن األطرش )حفيد 
س���لطان باش���ا األطرش( أصيب بجروح إثر تعرُّضه للضرب 
املب���رح م���ن ِقبَل املعتدي���ن؛ وذلك في اليوم ال���ذي يصادف 

االحتفاالت الرسمية بذكرى اجلالء.
ويتردد احلديث عن انضمام قبائل في الش���مال الشرقي 
حلرك���ة االحتجاجات؛ حيث يتوجس النظ���ام خوفاً من قيام 
ر بالتعاون مع قوى يعتبرها مناهضة له.  بعض فروع قبيلة َشمَّ
وفي الفترة نفسها بدأت تظهر مالمح َحراك طالبي أعاد 
إلى اجلامعات الس���ورية دورها السياسي في مرحلة ما قبل 
البعث، من خالل خروج املظاهرات في جامعتي دمشق وحلب. 

اآلثار اإلعالمية:
وباإلضافة إلى تردِّي األوضاع االقتصادية، وانتشار حالة 
الس���خط الشعبي بني جميع أبناء املجتمع السوري؛ فإن عجز 
النظام عن الس���يطرة على األوضاع األمنية أصبح مؤش���راً 
خطراً ال ميكن جتاهله، وتتجل���ى الصورة في قصور اإلعالم 
السوري عن مستوى احلدث، من خالل إظهار النظام بظهر 

الضحية، وادِّعاء تعرُّض أجهزة الدولة لنيران احملتجني.
لك���ن هذه املس���رحية لم تنطِل على الفضائيات ووس���ائل 
اإلعالم اخلارجي؛ حيث تظهر الصورة البش���عة لعمليات القتل 
اجلماعي، وحمالت االعتقال العش���وائي، ومش���اهد التعذيب 
العلني، وانتشار نقاط التفتيش واملراقبة في سائر مدن القطر 
الس���وري، وتدهور حركة املواصالت، وصعوبة وصول األغذية 
إلى بعض املناطق، وتصوير حالة الهلع التي تنتاب عناصر األمن 
لدى رؤية جموع احملتجني، وهو ما يدفعهم إلى إطالق الرصاص 

احلي وكأنهم في ساحة القتال مع »العدو الصهيوني«. 
وتؤكد التقارير اإلعالمية انتشار حالة التذمر في صفوف 
القوات املسلحة؛ حيث ثبت قيام بعض ضباط الِفَرق في درعا 
وحم���ص وبانياس بقتل عناصر من اجليش بس���بب رفضهم 

إطالق النار على املتظاهرين.
ونتيج���ة له���ذه األخطاء الفادح���ة؛ فقد واج���ه النظام 
الس���وري حملًة إعالميًة غير مسبوقة، انضمت إليها صحف 
كانت في السابق محس���وبة عليه)1)، وفي الوقت نفسه بدأت 
تتعالى أصوات املسؤولني الغربيني للمطالبة بحماية احملتجني 

السوريني من قوى األمن.

)1( انظر - على سبيل املثال - اخلطاب املفتوح الذي وجهه رئيس حترير صحيفة السفير 
اللبنانية طالل سلمان بتاريخ 11 أبريل 2011م.
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مامح املبادرة السياسية الرسمية:
يشهد القصر اجلمهوري في األسابيع املاضية اجتماعات 
مكثفة ألعضاء القيادة القطرية، ومجلس األمن الوطني، الذي 
شكل جلاناً قانونية وإعالمية وأمنية، لتقييم األوضاع ودراسة 

سبل اخلروج من األزمة الراهنة.
ويس���ود اعتقاد لدى أركان النظام أن سياس���ة القمع قد 
أثبتت فش���لها، كما أن مؤسس���ات اإلعالم احملل���ي لم تكن 
بستوى احلدث، ويبدو أن القصر اجلمهوري يتجه نحو تقدمي 
تنازالت وهمية متثل جتاوباً ش���كلياً مع مطالب احملتجني؛ إذ 
تلوح في األفق مالمح مبادرة سياسية تهدف إلى تخفيف حالة 

االحتقان، وتتمثل هذه املبادرة في ثالث محاور رئيسة: 
1 - رفع حالة الطوارئ.

) - السماح بتعدد األحزاب.
3 - وضع قانون للصحافة واإلعالم.

وملعرفة م���دى جدية القصر اجلمهوري في االس���تجابة 
ملطالب الشعب، ال بد من الوقوف عند فلسفة النظام ملفهومي: 
)اإلصالح، واالنفتاح(: فقد عبر بشار أسد في مناسبات كثيرة 
عن رغبته في االنفتاح السياسي من خالل ترسيخ دور اجلبهة 
الوطنية التقدمية، والس���ماح ألحزابه���ا بإصدار الصحف)))، 
وتأتي هذه السياس���ة من خالل قناع���ة الرئيس بأن االنفتاح 
ماً وأن يبدأ من الداخل؛ ألنه إذا جاء من  يجب أن يكون: »منظَّ

خارج النظام فإنه يحمل السمة االنقالبية«. 
وترس���يخاً ملب���دأ االنفت���اح م���ن الداخل؛ وع���د رئيس 
اجلمهورية برفع حال���ة الطوارئ مع التذكير بضرورة االلتزام 
بقانون »اإلرهاب« املَزمع إصداره، وركز في خطابه الثاني على 
حزمة من التدابير األمنية، تتضمن تعزيز دور وزارة الداخلية، 

وتوجيهها للقضاء على »املؤامرة« ووأد »الفتنة«.
أما عملي���ة التواصل مع املجتمع فتتمثل في نظر الرئيس 
في التحاور مع النقابات واملنظمات الشعبية، وهي مؤسسات 
نش���أت في ظل احلكم احلالي، ويهيمن عليها عناصر البعث 
وعمالء األمن، ومن ثَمَّ فإن النظام ال يزال مصّراً على محاورة 

جناح  االشتراكي،  العربي  البعث  حزب  هي:  توسيعها  بعد  التقدمية  اجلبهة  أحزاب   )1(
احلزب الشيوعي السوري برئاسة وصال بكداش، جناح احلزب الشيوعي السوري 
االشتراكي  الوحدوي  احلزب  االشتراكي،  االحتاد  حزب  فيصل،  يوسف  برئاسة 
الوحدوي  األحمد، احلزب  أحمد  برئاسة  فايز إسماعيل، احلزب االشتراكي  برئاسة 
االشتراكي الدميقراطي املنشق عن الوحدويني االشتراكيني برئاسة فضل الله ناصر 
الدين، حزب الوحدة العربية الدميقراطي برئاسة غسان أحمد عثمان، وحزب العهد 

الوطني.

نفسه، ورفض احلوار مع أي جهة تخرج عن إطاره. 
وق���د جتلى مفهوم الرئيس لالنفتاح في حكومته اجلديدة 
التي يترأسها بعثي مغمور، وتهيمن عليها الوجوه القدمية من 
عناص���ر احلزب، وتضم في عضويته���ا متهمني بجرائم ضد 

الشعب السوري. 
أما مفهومي: )احملاس���بة، ومحاربة الفساد(، فيتلخصان 
عند رئيس اجلمهورية بمارس���ة دوره ف���ي: »مراقبة الوزراء 
ومحاس���بتهم«، وحثِّهم على الكشف عن ممتلكاتهم، وحضهم 
على الش���فافية، وال ب���د من التأكيد عل���ى أن اختزال مهمة 
»الرقابة« في محاس���بة رئيس اجلمهوري���ة لوزرائه، هو في 
حقيقته ترسيخ للحكم الشمولي، ويهدف بشار منه إلى جتنيب 
أقاربه أي فرصة للمحاس���بة، ويغيِّب اآللي���ات الفعلية التي 

يتوجب استحداثها ملمارسة أعمال التدقيق واحملاسبة))).
وال بد من التأكيد على أن بشار ال يستطيع إحداث تغيير 
جذري في ِبنيَة نظام احلكم، الذي أُرسَيت قواعده خالل نحو 
ع منه حتقيق أي انفراج يذَكر في ظل  خمس���ة عقود، وال يُتوقَّ
رات االقتصادية للبالد،  هيمنة أقاربه وأفراد عائلته على املقدَّ
وتَغلُغ���ِل عناصر حزب البعث في جميع مؤسس���ات الدولة)3)، 

وهيمنة أجهزة األمن على مفاصل املجتمع.
ويتجاه���ل الرئيس في خطابه ما ميثله احلكم الش���مولي 
م���ن عبئ على االقتصاد الوطني؛ فأعضاء حزب البعث يتجاوز 
ر تعداد قوى األمن وِفَرق حماية  عددهم 9.) مليون عضو، ويقدَّ
النظ���ام بنحو نصف ملي���ون عنصر، وهي فئ���ات غير منتجة 
باملفهوم االقتص���ادي؛ بل تعتمد على قط���اع إنتاجي محدود، 
وعلى الرغم من س���وء أثرها عل���ى االقتصاد احمللي؛ فإن هذه 

األجهزة متثل أركان احلكم الذي يستقر عليه توازن النظام.
وبناًء على ذل���ك فإنه ال بد من التميي���ز بني اإلجراءات 
الش���كلية التي تتخذها الس���لطة للتخفيف من وطأة النظام 

حقائق  سوريا  في  الفساد  العابدين،  زين  بشير  مراجعة:  ميكن  التفصيل  من  ملزيد   )2(
وأرقام، فصل: »البدايات اخلاطئة في عهد بشار«، ص 135 - 150. مركز الدراسات 

اإلسالمية )2000م(.
 406.047 منهم  عضواً،   190.4580 2000م:  سنة  البعث  حزب  أعضاء  عدد  بلغ   )3(
البعث و 212 شعبة، و  عضواً عاماًل، ويوجد في اجليش السوري 27 فرعاً حلزب 
1656 حلقة حزبية بلغ عدد أعضائها 25.066 عضواً، وتشير املعطيات إلى تغلغل 
احلزب في قطاعات أخرى غير املؤسسة العسكرية، حيث إن  998 من أصل القضاة 
احلزبيني  عدد  ويبلغ  حزبيون،  هم   1307 عددهم  يبلغ  الذين  سورية  في  العاملني 
من محاضري جامعة دمشق 56٪، و 54٪ من محاضري جامعة حلب، و79٪ من 
محاضري جامعة تشرين، و 81٪ من محاضري جامعة البعث، ويهيمن احلزب على 

وسائل اإلعالم بصورة مطلقة.



الش���مولي، وبني س���عي أقطاب القصر اجلمهوري إلى عدم 
إحداث تغيي���ر جذري في ِبنَية النظام؛ حيث إن اس���تحداث 
أي تغيير أساس���ي في ِبنَية حزب البعث أو تشكيلة احلكومة 
واملؤسسات األمنية؛ سيؤثر على استقرار نظام احلكم وتوازنه، 
وبش���ار أس���د هو جزء من هذه املعادلة؛ ولذل���ك فإن فكرة 
االستجابة ملطالب الشعب ال تزال بعيدة كل البعد عن خطاب 

الرئيس ومفهومه لإلصالح. 
وعلى الرغم من جدليات الرئيس املكررة، وخطاباته التي 
ال تزال ترتكز على الوعود الفضفاضة؛ إال أن وزير اخلارجية 
البريطاني قد سارع إلى الترحيب بها، وكان ردُّ الفعل الفرنسي 
ش���بيهاً حيث أكدت وزارة اخلارجية الفرنس���ية على ضرورة 
التقي���د باإلصالح وعدم تأييد فك���رة: »اإلطاحة باحلكومات 
ف���ي املنطقة«، وتأتي ردود األفعال الغربية هذه في ظل قناعة 
دوائر القرار اإلسرائيلية واألمريكية بأن أضرار سقوط النظام 
السوري ستكون كبيرة، وال تزال الدول الغربية تفضل الوصول 
إلى صيغة تعاون مع النظام الس���وري في الشؤون اإلقليمية، 
بدالً من االضطرار إلى التعامل مع سلطة بديلة ال يضمنونها.

حتى ال ُتسَرق احلركة الشعبية:
تنذر الظروف احمللي���ة والدولية في األيام القادمة بوالدة 
مش���روع إصالحي ش���كلي ال ميس جوهر احلريات واحلقوق 
األساسية للشعب الس���وري، بل ميثل محاولة يائسة من ِقَبل 
النظام الس���وري للخروج ببادرة سياسية حتتفظ بكتسبات 
أقطابه، من خالل رفع شعارات واتخاذ إجراءات ال ترقى إلى 

مستوى الطموح. 
وفي مقابل التخبط السياس���ي الرس���مي، ظهرت حركة 
االحتجاجات الس���ورية بظهر يدعو إلى االحترام والتقدير، 
من حيث س���موُّها على املناورات السياسية، وتوازن شعاراتها 
املرفوعة، ومحافظتها على السلمية، باإلضافة إلى استيعابها 

جلميع مكونات املجتمع.

وحيث إنه ال ميكن التعويل على النظام وال على الضغوط 
اخلارجية للخروج بش���روع إصالح فعل���ي؛ فإنه يتعني على 
احلركة الش���عبية أن تأخذ بزمام املب���ادرة، وأن تُثِبت قدرتَها 

على التفاعل مع هذه املستجدات.
وحت���ى ال يضيع زخ���م االحتجاجات الش���عبية في أتون 
الشعارات الرس���مية، ومظاهر االحتفاالت املرتقبة باإلصالح 
الشكلي؛ فإنه يتيعن اخلروج بحزمة مطالب واضحة وموحدة 

يُجِمع عليها أبناء القطر السوري.
كم���ا ينبغي املبادرة إلى إيجاد قيادة سياس���ية قادرة على 
متثيل ه���ذه املطالب أمام الرأي الع���ام، وتوضيح عدم جدية 

النظام في حتقيقها.
وال بد من الرقي بس���توى اخلط���اب اإلعالمي للحركة 
الشعبية، حتى ال تنخدع وسائل اإلعالم باملزايدات والشعارات 

التي يطلقها النظام. 
وعلى الرغم من أن حركة االحتجاجات الش���عبية ال تزال 
تعي���ش في مراحله���ا املبكرة؛ إال أنه ميكن تتبُّ���ع ارتفاع نبرة 
األصوات الواعية التي تن���ادي بضرورة حتقيق جملة مطالب 
شعبية على األصعدة السياس���ية واالقتصادية واالجتماعية، 
وتتضم���ن: رفع قانون  الطوارئ، وإقامة حوار وطني ش���امل، 
وإقالة احلكومة املعيَّنة التي ال متثل الش���عب وال تس���تجيب 
ملتطلب���ات املرحل���ة، وإلغ���اء دور حزب البعث في الس���لطة 
واملجتمع، وحترير القضاء وأجهزة اإلعالم، ومحاس���بة أركان 
القصر اجلمهوري واملقربني منه في قضايا الفس���اد، وتقدمي 
قادة الِفَرق العس���كرية املتورطة ف���ي قتل املدنيني للمحاكمة، 
وتس���ريح أفرادها، واإلفراج عن جميع املعتقلني السياسيني، 
والكشف عن مصير آالف املفقودين، واحلد من َدْور املؤسسات 
األمنية الت���ي تخضع إلدارة القصر اجلمه���وري؛ إذ ال ميكن 
أن تقوم سياس���ة االنفتاح ومرحلة احلريات العامة على ثالث 

عشرة مؤسسة أمنية يديرها القصر اجلمهوري.
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الفرد املطلَقة التي انتهت صالحيته���ا باملوت أو العجز. لقد 
كان موت حافظ األسد نهاية حقبة طويلة من التاريخ السوري 

احلديث الذي ميكن تقسيمه إلى أربع مراحل:
األوىل: تبدأ بسقوط دمش���ق بيد اإلجنليز وأتباعهم من 

العرب، وتولية فيصل بن احلس���ني ملكاً على س���ورية الكبرى 
باستثناء فلسطني وشرق األردن.

 والثانية: مرحلة االحتالل الفرنس���ي التي متيزت بسلخ 

ه إلى تركيا، وفصِل لبنان. وكان احلكم  لواء اإلسكندرونة وضمِّ
يدار بواسطة حكومة برملانية حتت سلطة االحتالل.

أم��ا الثالث��ة: فه���ي مرحلة ما بعد االس���تقالل، ومتيزت 

بصراعات سياسية حزبية تخلَّلتها انقالبات عسكرية وإعالن 
الوح���دة مع مصر حاًل للخروج من حالة الصراع السياس���ي 

األشباح دولة
د. يوسف بن صاحل الصغري)*(

)*( أستاذ مشارك في كلية الهندسة - جامعة امللك سعود - الرياض.

] ملف العدد [

أثناء اش���تعال الث���ورة التونس���ية جلس���ُت بجانب أحد 
األصدقاء في إحدى املناس���بات االجتماعية فس���ألني: من 
التالي؟ فقلت له بس���رعة: س���ورية. فأبدى استغرابه؛ خاصة 
أن مصر مرش���حة أكثر للتغيير، وأن النظام الس���وري يرتكز 
عل���ى طائفة، وله باع طويل في قم���ع املعارضني! وكان ردِّي: 
أن الطائفة النصيرية متثل أس���اَس قوة النظام ونقطَة ضعفه 
القاتلة في الوقت نفسه؛ فاالستقطاب الطائفي سيضع النظام 
���ني  وطائفته في زاوية ضيقة؛ خاصة مع بوادر االحتقان السُّ
ف النقاش هنا وال أكتم  الش���يعي في العالم اإلس���المي. وتوقَّ
القارئ الكرمي أنني كنت اتفق مع أخي في الترتيب ولكن كنت 
لة للتغيير الذي ستكون  أريد لفت النظر إلى أن س���ورية مؤهَّ

آثاره عميقة؛ بل أكثر وضوحاً من تأثير التغيير في مصر.
ميثل األس���د االبن املثال األول والوحي���د حالياً ملا ميكن 
تس���ميته باجلمهورية امللكية، التي كان من املقرر تعميُمها في 
عاملن���ا العربي املنكوب بدياًل مثالي���اً ملرحلة ما بعد جمهورية 
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الداخلي؛ ولكنها أججت الصراع وانتهت باالنفصال الذي تاله 
سلسلة انقالبات عسكرية حزبية واستالم حزب البعث للحكم.
وأما الرابعة: وهي املرحلة البعثية التي متيزت بسلسلة من 

الصراع���ات الداخلية في احلزب بني األجنحة املختلفة؛ فقد 
كان حزب البعث العربي االش���تراكي الذي كان شعاره )وحدة، 
حرية، اش���تراكية( مظلًة انضوى حتتها القوميون واليساريون، 
واألهم أنه كان محضن األقليات التي تس���لَّلت عن طريقه إلى 
���نية مقولة: »فال دين  قيادة الدولة، وانطلت على األكثرية السُّ
يفرقنا«؛ فرضيت أن تك���ون واجهة لألقوى في احلزب الذي 
ش���هد طرد املؤسس النصراني ميش���يل عفلق، وتبَعه تصفيُة 
القيادات اإلس���ماعيلية والدرزية، وس���يطر النصيريون على 
احلزب والدولة بتولي حافظ األسد وزارة الدفاع، ولم يكن نور 
ل إال واجهة مؤقتة، ولم  ���ني املغفَّ الدين األتاسي الطبيب السُّ
تكن إزاحته حتتاج ألكث���ر من ثورة تصحيحية أوصلت حافظ 
األسد للحكم وال أدري: هل الطائفة حكمت عن طريق األسد 
كما يش���اع، أم  أن األسد حكم بواس���طة الطائفة واحلزب؟ 
���نية ما  عند اس���تقراء األحداث جند أن الزمة الواجهات السُّ
زالت حاضرة؛ فمن مصطفى طالس مروراً بعبد احلليم خدام 
وانته���اء بوليد املعلم. بينما الدول���ة األمنية قامت على أمثال 
علي دوبا ورفعت األسد شقيق حافظ، واآلن على ماهر شقيق 
بش���ار وعلى صهره آصف شوكت؛ في تكرار لألدوار مع تغيُّر 
األش���خاص. لقد كان األسد يحكم واستغل اجلميع وأبعد كلَّ 
من انتهى دوره أو جتاوز حدوده، وكان يُِعدُّ ابنه باساًل خلالفته 
بصورة ظاهرة، ولكن موت باس���ل املفاجئ في حادث س�يارة 
- كم���ا يقال - حطم قلبه واضطره حملاولة تأهيل ابنه الثاني 
بشار، الذي كان بعيداً عن السياسة قانعاً بالتنعُّم بنصب ابن 
الرئي���س وكفى، ولكن موت أبيه دفع به إلى الواجهة، ولم تكن 
صفات: )ش���اب مثقف ومهذب مانعة( من توليِّه رئاسة دولة 
ِل تَرَكِتها؛ فاملطلوب منه فقط أن يكون واجهة  بوليس���ية وحتمُّ
مقبول���ة؛ أي أن يكون قادراً عل���ى الكالم بدون أن يتلعثم؛ أما 
ممارس���ة السلطة ورسم السياس���ات وتنفيذها فال داعي أن 
يشغل نفس���ه بها. وفي سابقة تاريخية اجتمع مجلس الشعب  
وأقر تعدياًل دستورياً خالل ثالث ساعات، ينص على تخفيض 

ُعُمر الرئيس با يتناسب مع عمر بشار.
بش���ار الذي أكثر احلديث عن اإلصالح، وخالل عش���ر 

س���نوات من حكمه وصل���ت اإلصالحات إل���ى مرحلة كتابة 
ح في خطابه األول أثناء األحداث. وبالطبع  املس���ودة كما صرَّ
لم يتبَق إال تنقيح املس���ودة وتطبيقها، وكما صرح الرئيس في 
ع«.  خطابه الثاني أنه يريد اإلصالح »بسرعة، ولكن دون تسرُّ

إن احلقيقة هي أن الرئيس بشار قد مارس دوَره املرسوم 
باقت���دار وق���اد س���ورية َوْف���ق املنهج املرس���وم م���ن أي���ام والده، 

والقائم خارجيًا على أسس ثابتة أهمها:
 التحالف اإلستراتيجي مع إيران: سواء كانت إيران الشاه، 

أو اخلميني، أو خامئني أو... ال يهم.
 محاولة الس���يطرة على لبنان: وال مانع في س���بيل ذلك 
من التحالف مع الكتائب املارونية والتنسيق مع إسرائيل 
وأمريكا لتصفية الس���الح الفلسطيني املقاِوم في لبنان، 
وتبنِّي الش���يعة ودعمهم بصورة مباشرة عن طريق حركة 

أمل أو عن طريق إيران من خالل حزب الله.
نية املختلفة وتشجيع نشر   محاربة التيارات اإلسالمية السُّ
التشيع بصورة ممنهجة حتى تصبح سورية جزءاً أساسياً 
ثابتاً في الهالل الشيعي املمتد من إيران إلى لبنان مروراً 
بالعراق وسورية، وكان إسقاط احلريري مرحلة متقدمة 

من املشروع اخلاص بلبنان.
 اس���تعمال القضية الفلسطينية ورقة مساومٍة مع الغرب 

ومحاولة االستفادة منه محلياً وإقليمياً.
ل���ت من اجلبهة   ع���دم التفريط باألوراق: فس���ورية حتوَّ
، ثم إلى دولة مقاومة، ثم  الشرقية إلى دولة صمود وتصدٍّ
انتهت إلى دولة ممانعة. وكل هذا على املستوى السياسي، 
أما العس���كري فاجلوالن هادئة منذ حوالي أربعة عقود، 

وأي تسخني عسكري فمكانه لبنان.
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أما داخلياً فاستمرت القبضة احلديدية، وكان أي تراٍخ مردُّ 
إلى حالة االطمئنان التي يعيشها النظام، وبدأت مرحلة انفتاح 
اقتصادي محدود قائم على احتكار املتنفذين ومشاركتهم؛ وهو 
ما كوَّن طبقة رأس���مالية داخل النظام وبصورة خاصة داخل 

أسرة األسد احلاكمة.
لقد كان���ت فورة االنتفاض���ات الش���عبية العربية عاماًل 
مهّم���اً في انط���الق مظاه�ر إعالن عدم الرض���ا التي بدأت 
بظاهرة بسوق احلميدية بدمش���ق، ثم أمام وزارة الداخلية، 
ومن ثَ���مَّ درعا. وكان التعامل الفظُّ م���ع احملتجني، وعمليات 
االعتقال والقتل املتَّبعة بصورة روتينية س���ابقاً، قد أدَّت إلى 
آثار عكس���ية في األحداث احلالية؛ فقد بدأت سلسلة القتل 
واالحتج���اج املتصاعد ف���ي مدينة درعا وم���ا حولها - وهي 
منطقة عش���ائرية - واكتش���ف النظام أن القتل سيؤدي إلى 
جنائ���ز تتحول إلى مظاهرات، وتورط النظام في عمليات َقتِْل 
واعتق���اِل األطفال، وكان النظام بداية يحس باملش���كلة فقام 
أركان الدولة من البداية بزيارة درعا وتقدمي العزاء، واجتمعت 
القيادة القطرية للحزب وأعلن الرئيس على لسان بثينة شعبان 
جملة إصالحات وممارس���ات أهمها: أمٌر رئاسي بنع إطالق 
النار على احملتجني، ولكن املمارسات استمرت بل زادت؛ وهو 
ما زاد من اش���تعال املظاهرات وارتفاع سقف املطالب، وكان 
انتقال ثقل األحداث إلى منطقة الساحل في الالذقية وبانياس 

مؤشَر خطر على النظام.
وأصبح اخلطاب الرئاس���ي في واٍد واإلعالم الرسمي في 
واٍد آخر ولكن األهم أن الس���لطة على األرض لها ممارسات 
مختلفة؛ فقوى األمن التي اعتادت على التصدي للمتظاهرين 
وقتلهم أمرت بعدم اس���تعمال الس���الح مطلقاً بل مت سحب 
الس���الح منهم ف���ي بعض املناط���ق؛ ولكن اجلدي���د أن َقتْل 
املتظاهرين اس���تمر ومعهم بعض القتل���ى من اجليش واألمن 
صوا شخصيات  األعزل، وبدأ النظام يتكلم عن مندس���ني تقمَّ
أمني���ة قيادي���ة وأمروا األمن ف���ي درعا بإط���الق النار على 
املتظاهري���ن، وفاتهم أن القوات اخلاص���ة هي التي اقتحمت 
املس���جد الذي اعتصم به احملتج���ون وقتلتْهم فيه، وفاتَهم أن 
قوات األمن مت كفُّ يِدِها عن القتل ليمارَسه آخرون يسرحون 
وميرحون. وفي النهاية: فس���واء كانت الضحية هي املتظاهر 
األعزل، أم الضابط األع���زل، أم رجل األمن األعزل فالقاتل 

واحد؛ وهم الش���بيحة الذين صدرت األوامر املش���ددة بعدم 
التعرض لهم؛ فهم ه���م النظام، ويبقى البلد يحكمه مجموعة 
من األش���باح الذين يرِسلُون الش���بيحة، إنه نظام يتعامل مع 
احلدث بأس���اليَب عفا عليه���ا الزمن؛ فالرئي���س يتكلم عن 
عي أن هناك قتلًة مندسني  املطالب املش���روعة، والداخلية تدَّ
وفي الوقت نفس���ه تهدد بالتصدي بحزم للمظاهرات؛ بل زاد 
عاء أن السلفيني يقفون خلف االضطرابات  األمر إلى حدِّ االدِّ
ويري���دون اجلهاد وإقامة دولة إس���المية... إل���خ، إنه تخبُّط 
وممارسة لالبتزاز؛ ولكن ليطمئن النظام فإن أكثر اجلهات قلقاً 
من التغيير في س���ورية هي إسرائيل الذين يقيمون الصلوات 
لبقاء األس���د، وإيران التي حتس أن مش���روع الهالل الشيعي 
مهدد باالنهيار بعد أن أوش���ك على التمام فس���قوط النظام 
السوري سيؤدي - حتماً - إلى تغيُّر أساسي في طبيعة النظام 
ف���ي العراق ولبنان؛ فمجموعة 14 آذار في لبنان بدأت تدرس 
ا اتفقت مع  خياراتها من جديد. أما أمريكا فهي آسفة أنها لَ�مَّ
األس���د اختل توازنه. والذي يبدو أن النظام في خطر، ولكن 
ر حماة وقتل السجناء في تدمر  البلد أيضاً في خطر؛ فمن دمَّ
وعبَّأ السجون واملنافي غير قادر على تصوُّر حلظة احلساب. 
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شبح احلرب األهلية يهدد اليمن:
تش���ير بعض التوقعات احمللية واألجنبية بشأن مستقبل 
األزمة الراهنة في اليم���ن إلى إمكانية دخول البالد في أتون 
)حرب أهلية(؛ نظراً النس���داد أفق احلل املقبول من أطراف 
املعادل���ة حتى اللحظة على أقل تقدي���ر، وألنها مجتمعاً وبيئة 
وثقافة وتقاليداً تتوفر فيها عوامل متعددة تش���كل بجموعها 

مخاطر تهدد بحرب أهلية، ومنها:
وجود تعبئة طائفية متشددة وحادة: كما هو احلال لدى 

حركة احلوثي، التي باتت قوة طائفية مسلحة تهيمن على موقع 
جغرافي وس���ند قبلي اجتماعي، وهو ما يؤهلها خلوض حرب 
مسلحة في سبيل فرض هيمنتها كقوة عسكرية وسياسية في 
بعض محافظات شمال الش���مال، في صعدة واجلوف مثاًل. 
وهذا قد يدفع بعودة املواجه���ات مع القوى القبلية واملذهبية 
التي تختلف مع أجندة احلركة ومطامعها. وس���بق للكاتب أن 
حذر من لغة االستقطاب املذهبي احلاد الذي تنتهجه احلركة 

نية في اليمن بكافة أطايفها)1). في أدبياتها جتاه القوى السُّ
وهذه احلرب تلبِّي - بدون ش���ك - رغبة أطراف إقليمية 
كإيران، كما أنها حتقق حت���ت عباءة الغطاء الطائفي مصالح 

)*( رئيس مركز اجلزيرة العربية للدراسات والبحوث - صنعاء.
للدراسات  العربي  املركز  باحثني،  ملجموعة  اليمن،  في  احلوثي  حركة  كتاب  انظر:   )1(
والبحوث  للدراسات  العربية  اجلزيرة  مركز  مع  بالتعاون  )القاهرة(  اإلنسانية 
املسبار  كتاب  للكاتب،  السلفي،  الزيدي  الصراع  وبحث:  2008م،   - ط1  )صنعاء(، 

الشهري، العدد، ط1 - 200م.

قبائل وعوائل أُقصَيت عن التأثي���ر والنفوذ والثروة. وخاصة 
أن االس���تقطاب الطائفي بدأ يأخذ منحى تصاعدياً في ظل 

أحداث البحرين وما حلقها من تداعيات إقليمية.
وفي حال وقوع حرب من هذا النوع فلن يتوقف لهيب نارها 
في مناطق محدودة، بل ربا اس���تدعت البعد اإلقليمي إليها؛ 
لذل���ك فإن الواجب على اليمنيني وأُد مثل هذه املش���اريع من 
خالل التأكيد على املصالح العامة والتعايش الس���لمي في ظل 
القيم واملبادئ املش���تركة، مع بقاء اخلالف املذهبي والفكري 
في دائرة اجلدل واحلوار والنق���اش العلمي املوضوعي. وإذا 
خرجت األمور عن الس���يطرة ودخل املجتمع في حرب أهلية 
فإنها ستس���دعي البعد اإلقليمي وتعي���د إلى الذهن الصراع 

املذهبي في العراق عقب سقوط بغداد عام 2003م.
ومنه��ا الفرق��ة االجتماعي��ة والسياس��ية ب��ن مكون��ات 

النسيج االجتماعي والسياسي: فمما بات ملموساً غياُب رؤية 

توافقية حلل األزمات السياس���ية واالجتماعية واالقتصادية 
والثقافية، حتى بني األطراف التي اجتمعت اليوم على مطلب 
واحد بس���قوط النظام. فال تزال توجد في اجلنوب أصوات 
منادية باالنفصال وإن كانت ترى أنه من املناسب تكتيكياً عدم 
رفع ش���عارات االنفصال حتى س���قوط النظام. وهناك سعي 
للحوثيني - كما أس���لفنا - لفرض وجودهم أم���راً واقعاً في 
صعدة واجلوف وبعض املناطق وهم الذين ينظرون إلى التجمع 

] المسلمون والعالم [

الحرب األهلية في اليمن...
المتوقع والمأمول

أن���ور ب��ن ق��اس��م اخل��ض��ري)*(
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اليمني لإلصالح وعلي محسن األحمر والشيخ حميد األحمر 
وإخوانه بعني الريبة والشك. يضاف إلى ذلك محاولة القاعدة 
الحتالل موقع قدم لها في أبنَي وش���بوة في ظل الفوضى التي 
ميكن أن تنتج عن س���قوط النظام. وهناك انقسامات أخرى 
سوف تكش���ف عنها الفترة القادمة، رغم محاوالت التبسيط 
والقفز التي يحاول بعضهم ممارستها في زخم الثورة الشعبية 

والتغطية على بعض معطياتها في ساحات التغيير ذاتها.
ضع��ف احلكوم��ة املركزي��ة وبدء اهني��ار النظ��ام: فهناك 

عدة محافظات خرجت عن س���يطرة الدولة قصداً أو كرهاً، 
فمحافظ���ة حضرم���وت واملهرة أصبحت مس���تقلة بانضمام 
اللواء محمد علي محس���ن قائد احملور الش���رقي إلى الثورة، 
وشبوة وأبني تُرَكت عمداً من النظام لتشغلها القاعدة، ومأرب 
واجلوف – اللتان لم تكونا حتت سيطرة الدولة أساساً - بات 
احلضور احلكومي فيها ضعيف جداً، وصعدة س���قطت بقرار 
النظام تسليمها إلى احلوثيني، باإلضافة إلى محافظات أخرى 
بدت تش���هد عصياناً مدنياً ومقاومة شعبية بشكل يشلُّ أداء 

املؤسسات احلكومية.
توفر الس��الح وط��رق اإلمداد للتس��لح، وتوف��ر دعم مادي 

ومايل لألطراف املختلفة: وهذا يهيئ مناخاً مالئماً الش���تعال 

ش���رارة احلرب األهلية في حال باتت املشاريع اخلاصة هي 
املنط���ق الغالب في تعامل األطراف السياس���ية واالجتماعية 
ف���ي ما بينها. فاملجتمع اليمني تطغ���ى عليه العصبية القبلية 
واحلمية، وبرغم الصورة الس���لمية التي تطغى على املش���هد 
الع���ام اليوم فإن التخطيط للمش���اريع املس���تقبلية اخلاصة 
حاضر بقوة وترافقه عمليات تس���لح واستعداد ألي حتوُّل في 
طبيعة األزم���ة. فإذا ما اعتبرنا اليم���ن منطقة عبور لتجارة 
األسلحة وسوقاً للبيع والش���راء ومخرناً ضخماً له فهي بهذه 
املعطيات متثل )قنبلة موقوتة(؛ ال باعتبار التهديد الذي ينادي 
به الرئيس علي صالح لغاية في نفس���ه، ولكن باعتبار حقائق 
الواقع امللموسة التي تغض قوى الثورة الطرف عنها لغاية في 

نفسها هي أيضاً.
وهك���ذا جند أن احلرب األهلية في اليمن ميكن أن تأخذ 

صوراً عدة منها:
الزناعات القبلية: التي ظلت مشتعلة خالل فترات سابقة 

نظ���راً لوجود نزاعات ث���أر أو مصالح. كم���ا هي احلال في 

محافظات اجلوف ومأرب وذمار ومحافظة صنعاء وغيرها. 
االنقس��ام املناطق��ي: حيث يجري احلديث عن ش���عبني 

ش���مالي وجنوب���ي، واملن���اداة باالنفصال ولو اعتم���اداً على 
االستعانة بالبعد الدولي، كما هو خطاب نائب الرئيس األسبق 

علي سالم البيض ورموزاً معارضة في اخلارج.
املش��اريع الضيق��ة: من َقِبيل مش���روع القاعدة في فرض 

هيمنتها على رقعة من األرض واتخاذها منطلقاً للقتال وضم 
بقية املناطق ملا قد يطلق عليه باإلمارة اإلسالمية. وقد تشهد 

اليمن مشاريع أخرى ضيقة كالسلطانات اجلنوبية مثاًل.
التميي��ز الطبق��ي: حيث توجد ش���ريحة اجتماعية كبيرة 

مهمش���ة تعيش على خارج حدود احلياة اإلنس���انية، في ظل 
متييز اجتماعي، كما هي احلال مع طبقة األخدام الذين ميكن 
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إدخالهم في الصراع حلساب طرف على آخر.
احلرب األهلية والفتنة املبيتة:

ف احل���رب األهلية بأنها الصراع املس���لح الذي يقع  تعرَّ
داخل مجتمع ما، أو دولة ما، أو إقليم ما، على أس���س عرقية 
أو دينية أو مذهبية أو مناطقية أو مشاريع خاصة، سواء كانت 
الدول���ة جزء من هذا الصراع أو ال. ويطلق هذا املصطلح في 
القانون الدولي على هذه الصورة، وعلى أي نزاع مس���لح بني 
الدولة وبعض قوى املجتمع أو جتاه العصيان املدني أو التمرد 
ه ضدها. أما التعريف األكادميي السائد فيقوم  املس���لح املوجَّ

على معيارين: 
أوهلما: أن تكون املجموعات املتناحرة من البلد نفسه، وأن 

تتقاتل من أجل الس���يطرة على الس���لطة، أو من أجل فرض 
تغيير عليها، أو في سبيل االنفصال.

وفي العموم فإن املصطلح فضفاض ويضم أشكاالً عديدة 
من النزاعات. والرأي الس���ائد في القانون الدولي في الوقت 
احلاضر يقوم على أس���اس أن حتديد احلرب األهلية يعتمد 
على أن يكون القتال بني مدنيني مس���لحني، وليس بني دول أو 

قوات مسلحة نظامية.
وق���د تقوم احلرب األهلية في ظ���ل حكومة قائمة أو في 
ظل س���قوط النظام احلاكم في الرقع���ة اجلغرافية أو غياب 
س���يطرته على أجزاء من أراضيه. وتكمن خطورتها في كونها 
ال تخضع لقواعد االشتباك املتعاَرف عليها عسكرياً )نظامياً(؛ 
بل هي حرب تستند إلى مشاريع خاصة وشرعية ذاتية، يغيب 
عنها القانون وتخرج عن الس���يطرة غالباً، وجزء من أهدافها 
يتمثل في استهداف املدنيني من الطرف اآلخر لغرض اإلبادة 
اجلماعية، أو ترهيبهم بغ���رض إخراجهم من مناطق النزاع، 
وفي كل األح���وال يجري تغيير التركيبة الس���كانية والتوازن 
الدميوغرافي. وهي في سبيل ذلك تتخذ صور قتال العصابات 
)امليليش���يات(، وقتال الشوارع، واالغتياالت، والكمائن، وصور 

التعذيب الوحشي واالختطافات.
وم���ن نتائج احل���رب األهلية: غياب الدول���ة أو ضعفها، 
ل  ع الط���رق، وتعطُّ وانع���دام األمن والس���كينة العامة، وتقطُّ
مناشط احلياة االجتماعية واالقتصادية، وتوقف مسيرة البناء 
والتنمي���ة، وهذا ينعكس بدوره على البنى التحتية ومس���توى 
اخلدم���ات التعليمية والصحية وغيرها، وهو ما يضع املجتمع 

رهينة للقوى املتربصة: من هيئات ومنظمات تبشيرية وتغريبية 
واستخبارية.

كما يتولد عنها ظاهرة النزوح أو اللجوء اجلماعي،وس���قوط 
ضحايا مدنيني من كافة األعمار، ومن اجلنسني، وانتشار العنف 
والفس���اد وجتارة التهريب، وانتهاك األع���راض ونهب الثروات 
واألموال اخلاصة والعامة، وانتش���ار األمراض واألوبئة؛ وظهور 
املجاعة ونقص الغذاء، وتصبح املناطق اآلمنة هي مناطق العمق، 

في حني تصبح مناطق التماس هي مناطق االشتعال املستمر.
وهكذا جند أن للحرب األهلية نتائج فادحة على مستوى 
الق���وى املتصارعة واملجتمع والدولة؛ وف���ي حالة كاليمن قد 
تخضع البالد حتت ذريعة األم���ن اإلقليمي والدولي للوصاية 

الدولية والتدخل األجنبي بوجب قرارات دولية.
وهذا احلديث ع���ن نتائج احلرب األهلية غير خاٍف على 
مجتمعات عربية وإس���المية ش���هدت مثل هذا الصراع؛ فقد 
عاشت املنطقة العربية خالل عقود سابقة عدة حروب أهلية 
مثلت أشكاالً مختلفة لطبيعة النزاع وأطرافه ومداه. وفي جميع 
األمثلة كان لهذه احلروب أثرها الس���لبي دون أن يكون هناك 

غالب أو مغلوب. ومن 
احلرب  ذل���ك:  أمثلة 
األهلي���ة ف���ي لبنان، 
واحل���رب األهلية في 
العربية  اجلمهوري���ة 
)حرب  سابقاً  اليمنية 
الوس���طى(،  املناطق 
كالهما في ثمانينيات 
املنص���رم؛  الق���رن 
األهلي���ة  واحل���رب 
اجلزائرية )عقب عام 
واحل���رب  1990م(، 
األهلية األفغانية )بعد 
واحلرب  كابول(،  فتح 
األهلية الصومالية في 
التسعينيات من القرن 
واحل���رب  املاض���ي؛ 
العراق  ف���ي  األهلية 
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عقب سقوط بغداد عام 2003م.
واجب العلماء واحلكماء:

إن احلديث عن احتمال حرب أهلية في اليمن ليس أمنية، 
أو ترف���اً فكرياً، أو من قبيل املؤامرة وتثبيط العزائم، لكنه من 
قبي���ل الواقعية التي يجب عدم إغفالها أو القفز عليها لصالح 
أهواء وأماني س���رعان ما تتبخر حت���ت لهيب وضع املجتمع 
وطبيعة العادات والتقاليد والثقافة السائدة واملصالح اخلاصة 

الضيقة واملتضاربة.
فعلى الرغم من تقاطع مطالب اجلميع في الثورة اليمنية 
على ضرورة إس���قاط النظام كونه كان الس���بب في توظيف 
اخلالف���ات والطوائف واللع���ب بها؛ إال أنَّ خف���وت املطالب 
واملش���اريع التالية إلسقاط النظام يعكس حقيقة عدم التوافق 
)فضاًل ع���ن التطابق( بني ق���وى التغيير، خاص���ة مع تردد 
احلديث من كل طرف عن )سرقة الثورة( من أطراف مغايرة.
والسياس���ة ملن يعرفها ال تقوم عل���ى األماني والتطلعات 
ولكن على احلقائق واملعطي���ات الواقعية، وإذا كنا نُقرُّ بوجود 
حرك���ة احلوثي والقاعدة ودعوات مع���ززة باحَلراك من أجل 
االنفصال وبقايا ق���وى النظام احلالي الراغبة في االنتقام لو 
وقع التغيير، فإننا نتحدث عن بوادر أزمة قادمة ميكن لها أن 
تتطور لو أغفل العلماء واحلكم���اء واخليِّرون من أبناء اليمن 

معاجلة أبعادها وتدارك مسبباتها.
وهنا جملة من التدابير املقترَحة ميكن أن يقوم بها عقالء 
اليمن للحفاظ على اللحمة االجتماعية والوحدة السياس���ية 

والهوية الثقافية، منها:
أواًل: صياغة الدس���تور القادم صياغة جيدة تراعي هذا 

التباي���ن من خالل التأكيد على القيم واملبادئ املش���تركة؛ مع 
ضمان حق���وق الناس الش���رعية ومطالبه���م العادلة بتوازن 

وبصفة دائمة وعبارات واضحة.
ثانيًا: جلوس كافة األطراف املمثلة في الس���احة اليمنية 

)الفكرية، والسياسية، واملذهبية( على طاولة احلوار، وتقريب 
وجه���ات النظر، وصياغ���ة رؤية متفق عليه���ا بني األطراف 

للصدور عنها واالحتكام إليها.
ثالثًا: التخلي عن املش���اريع الضيقة واملصالح اخلاصة في 

سبيل التوحد واالجتماع واستقرار السكينة العامة، مع التنافس 
ميدانياً عبر الكلمة واخلطاب وتقدمي البرامج وطرح املش���اريع 
للجمهور، مع ترك احلرية للناس للتقييم واالختيار دون إكراه أو 

شراء للذمم أو إرهاب فكري أو اجتماعي أو سياسي.
رابعًا: نزع الس���الح عن كافة القوى القبلية والسياس���ية 

واملذهبية، وتش���كيل جيش وطني يقوم على أس���اس التمثيل 
النس���بي لكافة املناطق اليمنية دون متيي���ز، وحتديد مهامه 
بحماي���ة البلد من أي ق���وى أجنبية محتلة، م���ع النص على 
له في صراع سياس���ي أو فكري أو مذهبي باعتباره  عدم تدخُّ

مؤسسة شعبية محايدة.
خامس��ًا: إعادة صياغة هي���كل الدولة َوْفَق نظام فيدرالي 

أو حكم محلي واس���ع الصالحيات، يتي���ح لكل مجتمع محلي 
إدارة ش���ؤونه ُوْفق رؤيته وطبيعته االجتماعية دون املس���اس 
بحق���وق األقلية أياً كانت، ودون اخل���روج عن الهوية الثقافية 
والسياج االجتماعي اجلامَعني للشعب اليمني. فاإلصرار على 
صيغ���ة وحدة مركزية تتصارع عليها القوى بني أقلية وأكثرية، 
وشمالية وجنوبية، وإسالمية وغير إسالمية، قد يُدِخل البالد 

في فوضى عارمة وحرب أهلية كما سبق أن أشرنا.
هذه احللول لعلها تكون محل نظر لدى عقالء اليمن لتكون 
مخرجاً ملستقبل اليمن قبل أن تختطفه قوى التآمر والتربص 
وتسرق الثورة الشعبية قبل أن ترى النور، كما حدث في ثورتي 

26 سبتمبر و 14 أكتوبر، واملؤمن ال يُلَدغ من جحر مرتني.
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استمرت العالقات املصرية السودانية ذات ارتباط 
وثي���ق وبُْعد عميق؛ على الرغم من أنها كانت وال تزال 
في حالة مد وجزر؛ وذلك أن احلكومات املتعاقبة في 
البلدين لم تواجه ما يعيق استمرارها باحلل الشامل، 
واتخذت أس���لوب التهدئة والتسكني للمشاكل العالقة 
بني البلدين؛ إلدراكها ألهمية ه���ذه العالقة للبلدين، 
وضرورة اس���تمراريتها وتأكيده���ا واالنطالق بها إلى 
مراحل متقدمة؛ خوفاً من املواجهة التي قد تؤدي إلى 
انفصامها نهائي���اً أو الوصول بها إلى مرحلة الطريق 

املسدود.
وتتمي���ز العالقة بني مصر والس���ودان باالرتباط 
واجل���وار اجلغراف���ي والتاريخ املش���ترك، والتمازج 
العرق���ي، ومش���ترك اللغة العربية والثقاف���ة ومن ثَمَّ 

املصالح املشتركة.
وف���ي ظل تنامي العالق���ات الدولية مؤخراً تتجه 
ال���دول إل���ى البحث ع���ن املقومات املش���تركة التي 
تنش���دها مع غيرها في توثيق التع���اون في ما بينها 
خلدمة مصاحلها املشتركة؛ سواء كانت هذه املقومات 

)*( مدير أكادميية منيري العسكرية )سابقاً(.

] المسلمون والعالم [

بعد
الثورة 

فريق أول ركن )العباس عبد الرمحن خليفة()*(

العالقات السودانية المصرية
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سياس���ية، أو حضارية، أو اقتصادية. ومن هذا املنطلق اجتهت 
كلٌّ من مصر والس���ودان إلى االرتباط ببعضها برباط عالقات 
)التكام���ل( في فترة م���ن الفترات؛ لتحقيق أفضل اس���تخداٍم 
للموارد املشتركة في مجاالت السياسة، واالقتصاد، واالجتماع، 
واألمن، وصوالً إلى غاية رفاهية ش���عَبي وادي النيل، وتأمينهما 
ضد املهددات الداخلية واخلارجية.ولكن مؤشر توتر العالقات 
بينهم���ا ظل كعادته ف���ي االرتفاع، حتى توقف نش���اط برنامج 
)التكامل(، وأُلغيت اتفاقية الدفاع املش���ترك بينهما. واآلن وفي 
ظل ثورة اخلامس والعش���رين من يناير التي رفعت ش���عارات 
الوطني���ة ومحارب���ة الفس���اد واإلصالح السياس���ي واإلداري 
واالقتص���ادي، قد جتد مصر أنها ف���ي طريق العودة إلى موقع 
الري���ادة في الوطن العربي واإلس���المي، وأن هذا الطريق مير 
عبر بوابة السودان الذي ستحتاج لدعمه األمني باعتباره العمق 
اإلس���تراتيجي ملصر، ودعمه االقتصادي حلل مش���كلة األمن 

الغذائي، ودعمه السياسي في املنظمات اإلقليمية والدولية.

مصر:
مصر هي أرض احلضارات والثقافات، وظلت هكذا فاعلة 
عبر التاريخ تؤثر وتتأثر بالسياس���يات اإلقليمية والدولية سلباً 
وإيجاب���اً با يفرض���ه موقعها اجلغراف���ي، ودورها املتميز في 

الواقع السياسي. 
تقع مصر في الركن الشمالي الش���رقي إلفريقيا، وتدخل 
في قارة آس���يا بج���زء من أراضيها )7٪ من املس���احة(؛ وذلك 
بني خطي عرض 22.35 - 32 ش���ماالً وخطي طول 25 - 35 
ش���رقاً، تطل على البحر األبيض املتوس���ط بساحل يبلغ طول 
909 كم، وشاطئ البحر األحمر بطول ساحل يصل إلى 1.370 

ها غرباً ليبيا، ومن  كم، مس���احتها 1.001.450 كم مربع، حتدُّ
اجلنوب الس���ودان، وش���رقاً البحر األحمر وفلسطني احملتلة، 

وشماالً البحر األبيض املتوسط. 
تشير الدراس���ات إلى أن حجم السكان يفوق ال� 70 مليون 

نسمة اآلن. 
تَُعدُّ قناة الس���ويس م���ن أهم املمرات املائي���ة؛ إذ مترُّ من 
خالله جتارة الش���رق األقصى، واخلليج العربي وشرق إفريقيا 
في طريقها إلى أوروبا عبر البحر املتوس���ط، وهي نقطة التقاء 

للشرق والغرب. 
وتتأث���ر مصر بدول اجلوار كثيراً، ولكن تأثُّرها بالس���ودان 
أكبر؛ فهو العمق اإلس���تراتيجي ملصر كما ظهر في كل حروبها، 
وكل احلمالت التي غزت السودان كانت تدخل عن طريق مصر. 
والس���ودان بحكم املوقع ميثل جواراً إس���تراتيجياً على املستوى 
السياسي واالقتصادي والعس���كري، والسودان ميثل أكبر وعاء 
حلوض النيل، وهو ثان���ي دول حوض النيل انتفاعاً بياهه بعد 

مصر.
لقد احتل���ت مصر في القرن الثامن عش���ر 
موقعاً إس���تراتيجياً على خطوط التجارة العاملية، 
نتيجة للثورة الصناعية في أوروبا؛ جعلتها محطة 
أساس���ية للغربيني في طريقهم إلى الهند، وهدفاً 
ملطامع اإلمبراطوريات األوروبية املتنافس���ة على 
آس���يا وإفريقيا، بعد أن خس���رت مس���تعمراتها 
األمريكي���ة في النصف الثاني م���ن القرن الثامن 
عش���ر، وازدادت أهمية املوق���ع اجلغرافي ملصر 
بعد إنش���اء قناة الس���ويس التي اختصرت طريق 
املالح���ة التجارية، وس���هلت اس���تعمار إفريقيا 
والش���رق األوسط، ولعبت مصر دوراً هاماً في القرن العشرين، 
عبر مساهمتها في حترير املناطق املستعمرة في العالم العربي 
وإفريقي���ا، ومن ثَمَّ القض���اء على اإلمبراطوريتني الفرنس���ية 
واإلجنليزية، وشكلت س���داً منيعاً أمام املشروع الصهيوني في 

إقامة دولة إسرائيل الكبرى. 
س���اهمت مصر ف���ي إعداد النخ���ب والقي���ادات العربية 
واإلسالمية عبر األزهر الش���ريف، واجلامعات املصرية، وعبر 
مراكزه���ا التربوية وبعثاتها التعليمية في الوطن العربي، ولعبت 

دور القطب اجلاذب للعالم العربي واإلسالمي. 
في نهايات القرن العشرين بدأ جنم مصر يخبو بعد توقيع 
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اتفاقية )كامب دافيد( مع إسرائيل، تلك االتفاقية التي أدت إلى 
انحس���ار تأثير مصر على دول املنطقة إلى موقع ال يتناسب مع 
حجم مصاحلها وقيادتها لدول املنطقة لفترة طويلة، وظلت هذه 
االتفاقية حتكم السياس���ة اخلارجية املصرية، وتؤثر سلباً على 
دوره���ا في املنطقة عموماً وعلى الس���ودان خصوصاً. والواقع 
يقول أيضاً: إن انحس���ار الدور املصري في السياسة اخلارجية 
لإلقليم، لم تعوض���ه أيٌّ من عواصم اإلقلي���م حتى يومنا هذا 

منفردة أو مجتمعة. 
وتكتسب جمهورية مصر العربية أهمية كبرى في املنطقة؛ 
ِل�َما له���ا من دور في البيئة اإلقليمي���ة والدولية، وِل�َما لها من 
ثقل سياس���ي واقتصادي وإعالمي واجتماع���ي وثقافي وأمني 
وعسكري ال يستهان به، وِل�َما لها من تأثير في العالَ�مني العربي 

واإلسالمي. 
وتشير الدراسات املتعلقة بالتركيب العرقي للعالم، أن سكان 
مصر القدمية وسكان شمال السودان ينتمون للعنصر احلامي، 
الذي دخل هذه املنطقة منذ أزمنة بعيدة، ويُعتََقد أنه جاءها من 
جنوب اجلزي���رة العربية، وبالنزوح جنوباً ظهرت القبائل النيلية 

احلاميَّة في جنوب السودان. 
ظل الدين عامل ربط بني شمال الوادي وجنوبه؛ حيث وفدت 
الوثنية املصرية على الس���ودان ثم النصرانية، ودخل اإلس���الم 
إفريقيا بعد الفتح اإلس���المي ملصر في القرن السابع امليالدي؛ 
حيث صارت مركزاً النتش���ار الدعوة غرباً وجنوباً، ومنها دخل 
اإلسالم للسودان في عام 651م، وتدفقت بعدها القبائل العربية 
إلى الس���ودان حاملة معها ثقافته���ا وحضارتها، التي أصبحت 

برور الوقت ثقافة وحضارة غالبية السكان في السودان. 

تطوُّر العالقات بن الدولتن:
بعد اس���تيالء محمد علي باش���ا على مصر وتثبيت دعائم 
سلطانه فيها، أخذ يعمل جاهداً في توسيع رقعة ُملْكه، وحتقيق 
تطلعاته شرقاً في األراضي احلجازية، وغرباً في ليبيا، وجنوباً 
في السودان الذي يحقق له جتنيد رجاله في جيشه لرد أطماع 
فرنسا وإجنلترا في حكمه، وأن يدعم اقتصادياً دولته من مناجم 
الذهب التي اشتهر بها السودان، وله هدف إستراتيجي آخر من 
فتح الس���ودان وهو تأمني منابع النيل، الذي تعتمد عليه مصر 
اعتماداً كلياً باعتباره مورد الري الوحيد لألراضي الزراعية، ثم 
استغالل موارد السودان من غير الذهب، وتسويقها في األسواق 
العاملية، وفتح أسواق جديدة لصادرات مصر في السودان. وكان 
محمد علي يدرك حقيقًة أن السودان ميثل العمق اإلستراتيجي 
ملصر، وضرورة تأمني س���واحل البح���ر األحمر لضمان حماية 
وسالمة املالحة ألس���اطيله بعد سيطرته على احلجاز، وأخيراً 
أدرك محمد علي باشا أن الس���ودان ميثل العمق ملصر وميكن 
اس���تغالله كعمق دفاعي إذا هاجمته إح���دى الدول األوروبية، 
وعل���ى الرغم م���ن اجلهد الترك���ي في إب���راز مالمح خريطة 
الس���ودان احلديث في الفترة م���ن )1863 - 1869م( وإدخال 
الثقافة العربية واإلس���المية، وتفعيل النشاط االستثماري في 
مجال التعدي���ن وزراعة القطن وحلجه؛ إال أن سياس���ة القهر 
لت بداية  التركية في معاملة السودانيني أدت إلى تذمرهم، وشكَّ
التمرد عليهم وتفعيل الث���ورة الوطنية، وقيام الثورة املهدية في 
السودان حتى حترير اخلرطوم من قبضة األتراك في 26 يناير 
1885م. ثم قررت بريطانيا اس���تعادة الس���ودان، ومت ذلك بعد 
معركة )ك���رري( في 1898/9/2م، وهو بداية ما يعرف باحلكم 
الثنائي، الذي أجج بدوره الغضب السوداني على مصر لتعاونها 
ُكم  مع اإلجنليز في مواجهة الس���ودان؛ علماً بأن مصر كانت حَتْ
اس���مياً، وكانت الس���يادة احلقيقة لإلجنليز. وعند هبوب رياح 
النهضة الوطنية املصرية طالب قادتها باس���تعادة السيادة على 
الس���ودان لصالح مصر ولم يصححوا الوض���ع القائم والدعوة 
الس���تقالل الس���ودان، في حني أن املفهوم الذي ارتبط بأذهان 
الوطنيني الس���ودانيني بعد ث���ورة 1924م وفي األعوام 1945 - 
1956م كان يطالب بجالء االستعمار عن مصر والسودان، وفي 
هذا يقول الكاتب املصري عمر طوس���ون: )فالسودان هو أرض 
السالم الذي ظل مفتوحاً ملصر منذ األزمان اخلالية، ويجب أن 
يبقى كذلك؛ ألنه الزم لها لزوم الروح للجسد، وإلى هذا الغرض 
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يجب أن تصوَّب جمي���ع مجهودات أولئك الذين في يدهم حظ 
مصر، وفي قلبهم يضمرون لها النفع واملصلحة(. 

تكونت )جمعية اللواء األبيض( في السودان في عام 1924م 
بقيادة علي عبد اللطيف وعبيد حاج األمني، واعتُمد التنس���يق 
بني العس���كريني واملدنيني في مناهض���ة احلكم اإلجنليزي في 
الس���ودان. وكان توُّجه اجلمعية وحدوياً؛ أي االحتاد مع مصر، 
ونسق في ذلك مع احلركة الوطنية في مصر ممثلة في اجلمعية 
الوطنية املصرية للدفاع عن السودان، التي رفعت شعار )وحدة 
وادي النيل(؛ إال أن مفهوم الشعار كما أشار األستاذ أبو القاسم 
حاج حمد في كتابه )الس���ودان املأزق التاريخ وآفاق املستقبل( 
كان يعني عند السودانيني احلق العربي اإلسالمي كإطار يحتوي 
البلدين ثقافة وتاريخاً ورباطاً قومياً، ولكنه في اجلانب املصري 
كان يعني عندهم حقوق مصر في الس���ودان ومصالح السودان 
في مصر، وهي كما أشار الكاتب تتفق وروح ال�َملَكية اإلقطاعية 
التي كانت س���ائدة ردحاً من الزمان في مص���ر؛ لذا لم يحقق 
الش����عار تكام�اًل حقيقياً ش����عبياً بينهما، وال إستراتيجية وال 
حتركاً موحداً؛ فقد اتصفت مصر بالس���لبية جتاه حركة اللواء 
األبيض والشارع السوداني وطليعة املثقفني فيه، وقيدت حترك 
الوحدات العس���كرية املصرية في الس���ودان إلس���ناد التحرك 
العس���كري املسلح في الس���ودان، ثم قبلت عقب مقتل )السير 
لي إستاك( بالقاهرة اإلنذار املهني كما وصفه املؤرخ اإلجنليزي 
)أرنولد توينبي(، وكان أقصى ما فعله س���عد زغلول حينها هو 
االس���تقالة من رئاسة احلكومة، ليقوم غيره بتنفيذ بنود اإلنذار 
وبضمنه���ا تخلي مصر نهائياً عن وجودها في الس���ودان حتت 
التهدي���د البريطاني، والتلويح باتفاقية مياه النيل التي متَّت في 
عام 1929م، والتي رأى السودانيون أنها كانت مجحفة في حقهم 
لصالح مص���ر؛ وهو ما أدى إلى إضافة عامل آخر في إضعاف 
الثقة بصر عند الس���ودانيني، وكانت احلصيلة أن بدأ التحول 
في الوعي السياسي السوداني من املثالية املجردة إلى الواقعية 

وإلى إثبات الذات واحلقوق السودانية املستقلة عن مصر.
ظل الود بني ش���عبي وادي النيل باقياً مس���تمراً برغم ما 
ينتاب���ه أحياناً من منغصات، ورغم ما يحدث بني أنظمة احلكم 
في البلدين من خالف وم���ا يعتري عالقتهما من توتر وخصام 
بس���بب تضارب املصالح واختالف وجهات النظر حول املسائل 
السياسية، وهو ما يدلل على خصوصية هذه العالقة بني مصر 
والسودان، ويؤكد حاجة كلٍّ منهما لآلخر، فاستمر جهد كل دولة 

في إزالة اجلفوة والسعي إلى تقنني العالقة وتأطيرها، غير أن 
كل اجلهود لم تؤِت ثمارها كما أريد لها. 

العالقات يف الفترة بن عامي )1956 - 2007م(:
في الفترة من عام 1956 - 2007م متيزت مسيرة عالقات 
مصر والس���ودان بالترقب واحلذر؛ تنفرج أحياناً وتزداد تعقيداً 
في فترات أخرى، وكان للمرحلة حيويتها التي فرضتها ظروف 

التطور السياسي على كال البلدين. 
ففي مصر حس���مت القيادة املصرية رؤيتها السياسية في 
قي���ام دول على قاعدة حتالف قوى الش���عب العاملة، في إطار 
فلسفي يستند على الفكر أو القومية العربية، وبوفاة جمال عبد 
الناصر عام 1970م نادت )مصر السادات( باالنفتاح الليبرالي 
َوْف���َق الرؤية الغربية للتمازج مع رؤية الس���ادات في دولة العلم 
واإلميان وتقاليد القرية، وبعد اغتيال الس���ادات أعقبه حسني 
مبارك الذي خلص مس���اره في أنه ليس محمد أنور السادات 
وأن���ه ليس جمال عبد الناصر. أما في الس���ودان فقد خاضت 
التجربة مسار الدائرة املغلقة على احلكم الليبرالي واالنقالبات 
العسكرية، وعلى مدى اخلالف في مفهوم الدولة ونظام احلكم 
ومضمون الس���لطة في البلدين، ظلت خصوصية العالقة على 
ن ألي محاولة توتر أو  غموضها وضبابيتها تطرح املهدئ واملسكِّ

تعكير صفو العالقات. 
في فترة احلكم العس���كري األول في السودان بقيادة الفريق 
عبود مت التوصل إلى اتفاق حول مياه النيل وإنشاء السد العالي، 
بع���د أن جاء في بيانه األول أن حكومته ستس���عى إلزالة اجلفوة 
املفتعلة بني الش���عبني املصري والسوداني، التي كان يرى أنها من 
صنع السياسيني؛ حيث سبق أن ظهرت مش�كلة احلدود )منطق�ة 
حاليب( في عهد رئي�س الوزراء عبد الله خليل، تلك التي لم تُثَر 

مرة أخرى في عهد حكومة عبود. 
أثَّرت أحداث م���ا بعد فترة الرئيس عبود - وهي ما عرف 
بالدميقراطية الثانية بني عامي 1964 - 1969م - على عالقات 
مصر والس���ودان؛ فمصر التي لم تُِعر ثورة أكتوبر السودانية أي 
اهتم���ام، وجاء ردُّ فعلها إعالمياً بعلوم���ات مغلوطة أدت إلى 
إثارة الشارع الس���وداني وخروجه محتجاً على اإلعالم املصري 
واإلس���اءة للعلم املصري؛ وهو ما يعد في عالم العالقات داعماً 
للمواجهة، ولكن القيادة املصرية اعتبرت ذلك انفعاالً جماهيرياً 

طبيعياً وجتاوزت األمر.
اندلعت حرب يونيو عام1967م وأثبت الس���ودان مرة أخرى 



العدد 74286

أن عالقات���ه مع مصر تبن���ى على إس���تراتيجية ذات أهداف 
واضحة، ووقف إلى جانب مصر، بل أعلن الرئيس إس���ماعيل 
األزهري رئيس مجلس الس���يادة أن السودان دولة مواجهة مع 
إس���رائيل، وأن ُجلَّ إمكاناته خلدمة املعركة، وعمل في انسجام 
تام مع زعيم املعارضة الس���يد محمد أحم���د محجوب رئيس 
الوزراء ومتكنا من جمع ش���تات األمة بعد النكسة، فكانت قمة 
اخلرطوم )قمة جامعة الدول العربية( املشهورة بالءاتها الثالث، 
واس���تعادت األمة وحدتها والتقت أهدافها؛ حيث التقى العاهل 
الس���عودي امللك فيصل بالزعيم ناص���ر، وانتهى اخلالف حول 
اليم���ن، ووقف نزيف الدم العربي ف���ي ذلك اجلزء من الوطن، 
تكفلت الدول العربي���ة بدعم املجهود احلربي في دول املواجهة 

)مصر، وسوريا، واألردن(.
امتدت فترة حكم الرئيس منيري إلى س���تة عش���ر عاماً، 
وشهدت اس���تقراراً وتطوراً في العالقات بني مصر والسودان، 
على الرغم من بعض فترات البرود أو التوتر؛ كما حدث عندما 
أعاد السودان عالقاته الدبلوماسية مع الواليات املتحدة وأملانيا 
االحتادي���ة دون الرجوع إلى مصر؛ وه���و مما يعكس عدم إملام 
اإلخوة في مصر باملزاج الس���وداني االس���تقاللي، ولكن املياه 
عادت إلى مجاريها واس���تمرت العالقات في وتيرتها الطبيعية، 
وكان لقوة شخصية الزعيم عبد الناصر وجترده خلدمة قضايا 

األمة أثر بالغ في هذه العالقة.
َخلَف الس���ادات عبد الناص���ر في حكم مص���ر وكان ملزاجه 
الش���خصي في العالقات مع السودان وإس���تراتيجية حماية ظهر 
مصر، أثرهما في عالقته السياس���ية اخلارجية مع السودان، خوفاً 
من حتول محور )أديس أبابا - ع���دن( وااللتفاف عليه من اخللف 
بدعم سوفييتي، فكوَّن احللَف املضاد مع )السودان - ليبيا( وتأكيداً 
لتخوفه من حلف عدن فقد وقع انقالب 19 يوليو 1971م الذي قام 

به الشيوعيون في السودان، وكان يتوقع بنجاحه تطويق مصر وحكم 
السادات من اجلنوب، وهو ما دعا السادات للتحرك وإعالن حمايته 
للس���ودان وحماية النظام اإلقليمي ككل وعدم السماح بالتدخل في 
ش���ؤون الس���ودان الداخلية، ونتيجة لهذه الواقعة وأحداث 1976م 
ع البلدان ميثاق  التي قادتها املعارضة السودانية بدعم من ليبيا، وقَّ

الدفاع املشترك في 15 يوليو 1976م. 
باغتيال الرئيس الس���ادات في أكتوبر 1981م وتولي الرئيس 
مبارك احلكم في مصر، بدأت حقبة جديدة من العالقات املصرية 
الس���ودانية، واس���تمرت في بدايتها على النمط السابق باحلفاظ 
عل���ى عالقات ودية حتقق بها مصر إس���تراتيجية العمق املصري 
في السودان واألمن املائي، وسعى الَبلَدان إلى ترقية منهاج العمل 
التكاملي )الذي كان في عام 1974م( لتنمية القدرات االقتصادية 
واالجتماعي���ة والسياس���ية والفكرية للبلدين، ف���ي إطار التكامل 
املشترك، وتُوِّج ذلك بتوقيع ميثاق التكامل في أكتوبر 1982م بهدف 

تقنني العالقة وإخضاعها لإلشراف احلكومي لكال الدولتني. 
فأنشئت كثيٌر من املؤسس���ات واألجهزة السياسية والفنية 
لإلش���راف وحتقيق األهداف واملبادئ الت���ي تضمنها امليثاق، 
وش���ملت املجلس األعلى للتكامل برئاس���ة رئيس���ي الدولتني، 
وبرمل���ان وادي الني���ل، واألمانة العام للتكام���ل، واللجان الفنية 
املش���تركة، وصندوق التكامل واللجان الفرعية األخرى. واتُِّفق 

على تنفيذ ثالثة محاور لتحقيق أهداف امليثاق، هي:
• تنمي���ة املصالح املش���تركة ب���ني البلدين ف���ي املجاالت 

االجتماعية واالقتصادية والثقافية والعسكرية. 
• إزالة القيود واحلواجز خاصة في مجال التبادل التجاري 

والسلعي بني البلدين. 
• العمل على إزال���ة االختالفات والتباينات بني الش���عبني 

لتأكيد الوحدة التاريخية واملصير املشترك. 
أثب���ت الواق���ع التنفيذي للميث���اق كثيراً م���ن اإليجابيات 
والس���لبيات التي كان أهمها االنتقاد احلاد لها في كلٍّ من مصر 
والس���ودان؛ بأنها ُفرَضت من أعل���ى وجتاهلت عنصر التفاعل 
الشعبي معها. ثم ش���هدت العالقات فتوراً واضحاً في نهايات 
عهد الرئي���س منيري، وتوقف العمل في قن���اة جونقلي نتيجة 
لنشاط التمرد في جنوب السودان، وتدهور احلالة األمنية، التي 

ل اتفاقيُة الدفاع املشترك للحفاظ عليها.  لم تفعَّ
وبقيام االنتفاضة الش���عبية في السودان والثورة على حكم 
النميري، توت���رت العالقة بني البلدين ف���ي بداية هذا العهد، 
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واتسمت باملواجهة املعلنة ورفض كلٍّ من البلدين لسياسة اآلخر؛ 
حيث اتهم السودان مصر باملس���ؤولية عن دعم حكم النميري، 
وحماية اس���تمراره وطلبت احلكومة السودانية تسليم الرئيس 
مني���ري الذي بقي في مص���ر بعد قيام االنتفاضة الش���عبية، 
ورفضت مصر ذلك باعتباره الجئاً سياس���ياً، وطالبت حكومة 
الس���ودان في املقابل بإلغاء كل االتفاقيات واملواثيق مع مصر، 
وفتح ملف احل���دود )قضية حاليب(، ومراجع���ة اتفاقية مياه 

النيل.
دعمت مصر ثورة اإلنقاذ في عام 1989م في بداية عهدها 
نتيجة ملعلومات اس���تخبارية مغلوطة رأت أن قادة الثورة هم من 
الذين يقفون مع اخلط الناصري ويدعون إلى عالقات حميمية 
مت مص���ر أول اعتراف بالنظام اجلديد ودعِمه  مع مصر، وقدَّ
وقدمته لآلخرين، وباكتش���اف اللَّبس ال���ذي وقعت فيه أجهزة 
املخابرات املصرية، نكصت مصر عن دعمها؛ بل واجهت النظام 
بالعداء واستغلت انشغال السودان بالوضع في اجلنوب والناحية 
األمنية ومواجهة املش���اكل االقتصادية التي ورثتها ثورة اإلنقاذ، 
وقام���ت باحتالل )مثلث حاليب( تلك القضية املس���كوت عنها 
طوال العهود الس���ابقة منذ عهد عبد الناصر، واعتبر السودان 
ذلك عداًء س���افراً م���ن احلكومة املصرية؛ يص���ب في الرؤية 
األمريكية الت���ي رأت أن تضيِّق على الس���ودان بفرض القيود 
واحلظر واملقاطع���ة االقتصادية ،ومحاربته م���ن ِقَبل جيرانه؛ 
تلك اخلطة الت���ي رعتها )مادلني أولبراي���ت( وزيرة اخلارجية 
في ذلك الزمان، وجمعت س���تاً من دول جوار الس���ودان، ولكنَّ 
لُْطف املولى - س���بحانه وتعالى - ص���رف معظَمهم عن غزو 
السودان ملشاكل داخلية في بلدانهم، أو ملواجهات متت بني تلك 
البلدان بعضها بعضاً، ما عدا يوغندا التي ش���اركت في عملية 
األمطار الغزيرة بقواتها لغزو جنوب الس���ودان، ولكن السودان 
بس���بب ظروفه الداخلية تعامل بحكم���ة مع قضية حاليب ولم 
يلجأ إلى التصعيد العسكري وآثر حل القضية سلمياً عبر املنابر 
الدولية، وهو ما ترفضه مصر. وظلت قضية احلدود مع مصر 
من املس���ائل الش���ائكة التي تعيق تطوُّر العالقات بني البلدين، 
ث���م جاءت تداعيات حرب اخللي���ج الثانية وألقت بظاللها على 
العالقات املصرية الس���ودانية، نتيجة الستغالل مصر للحدث 
واالس���تفادة من الدعم األمريكي ومسايرة السياسة األمريكية 
وإصرار الس���ودان على احل���ل العربي املتف���ق عليه، الذي مت 
التآمر عليه بليل خالل مؤمتر القمة العربية في القاهرة وظهر 

الس���ودان كأنه مساند الحتالل العراق للكويت عام 1990م وهو 
عكس احلقيقة، فرأت مصر في ذلك خروجاً على بيت الطاعة، 
ومورس���ت الضغوط الغربي���ة واألمريكية عل���ى دول املنطقة 
للتصعي���د مع الس���ودان، وفي عام 1995م وصل���ت العالقات 
إلى مفترق ط���رق بعد حادثة محاولة اغتي���ال الرئيس مبارك 
في )أديس أبابا(؛ حي���ث تصاعد التوتر وتأزم املوقف، وتأثرت 
املصالح املش���تركة بني البلدين؛ إال أن ح���دة التوتر انخفضت 
واكتفى البلدان با ميك���ن أن يدخل في نطاق احلرب الباردة، 
أو بني الش���د واجلذب والتعاون والتنسيق في احملافل الدولية 

أحياناً حتى درجة االتفاق على احلريات األربع بني البلدين.
العالقات وأثرها على أمن حوض النيل: 

ح���وض النيل: هو املنطقة التي يجتازه���ا النيل من منابعه 
إلى مصبِّه، ويتكون احلوض من مصر والس���ودان )قبل انفصال 
جنوب���ه( إثيوبيا، ويوغن���دا، وكينيا، وزائي���ر، وتنزانيا، ورواندا 
وبورندي، وتبلغ مس���احة احلوض 2.9 مليون كم2، ويبلغ طول 
املج���رى من املنبع إلى املصب 4.190 ميل أو 6.695 كيلو متر، 

وهو أطول نهر دولي في العالم. 
وللحوض أهمية سياس���ية، وهو م���ا جعله موضعاً للصراع 
االستعماري عبر احلقب املختلفة؛ فهو مير من خالل تسع دول، 
ويربط بني الشعوب العربية في الشمال واإلفريقية في اجلنوب 
والش���رق، وهو احلزام الواص���ل بني الثقاف���ة والثقل العربي 
اإلس���المي والثقافة والثقل اإلفريقي في اجلنوب؛ األمر الذي 
جعل الدول الغربية وإس���رائيل تسعى الس���تغالله، والتحريض 
على تهديد األمن القومي املصري والس���وداني )هاتني الدولتني 
املطلتني على البحر األحمر(، وتأتي أهميتهما من كونهما منافذ 
بحرية لبعض دول احلوض احلبيس���ة، م���ع اعتبار أهمية مياه 
النيل واستغاللها ضد مصر والسودان، وظلت مياه النيل مطمعاً 
أساس���ياً في املخطط التوس���عي الصهيوني في إطار إسرائيل 

الكبرى من النيل إلى الفرات لري صحراء النقب.
باستثناء مصر فإن كل دول احلوض تقع في القرن اإلفريقي، 
وتتميز بعدم االستقرار السياسي، وهو بؤرة للنزاعات في القارة 
ل التدخل األجنبي  اإلفريقية ومنطقة صراع دائم؛ وهو ما س���هَّ
أو احلاجة إليه لغرض الدعم، ثم إن اتفاقية مياه النيل نفِس���ها 
هي موضع نزاع دائم بني دول احلوض؛ إذ تُس���تَغل بالتحريض 
األجنب���ي الس���تمرار التوتر في املنطقة ب���ني دول احلوض من 

جانب، والسودان ومصر من جانب آخر.
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األمهية االقتصادية حلوض النيل:
يتمت���ع حوض النيل بكثير من امل���وارد االقتصادية التي لم 
تُستَغل حتى اآلن؛ حيث تتوفر فيه املياه لري األراضي الصاحلة 
للزراعة وترتفع فيه نس���بة اخلصوبة، وميكن قيام مش���روعات 
مش���تركة في مجالَ���ي األمن الغذائ���ي والصناع���ي والطاقة 

الكهربائية، وهو ما ال يرضي القوى األجنبية ومصاحلها. 
لقد استمرت العالقات بني دول حوض النيل مستقرة نسبياً 
مت استفادةَ  منذ اتفاقية عام 1959م بني مصر والسودان التي نظَّ
كلٍّ منهما م���ن مياه النيل؛ إال أن اخلالف���ات تظهر من أطراف 
أخ���رى بني دول احلوض؛ خاصة التي ل���م متنحها االتفاقية أي 
نصيب من املياه، ومصر والس���ودان صاحبتا النصيب األكبر، أو 
نتيجة لسياسات التنمية الزراعية والصناعية التي تنتهجها دول 
احلوض من ح���ني اآلخر؛ وهو ما يقلق مصر كثيراً على نصيبها 

من املياه. 
إن ُكاًل من البلدين )مصر والسودان( ميثل عمقاً إستراتيجياً 
لآلخر؛ فوادي النيل )مصر والسودان( هو قلب الوطن العربي، 
وبوابة إفريقيا إلى قارتي آسيا وأوروبا، وهو امتدادهما الطبيعي 
إلى قلب القارة اإلفريقية وش���رقها، ول���ه مقومات وإمكانيات 
تعكس ضرورة التكام���ل، باعتباره ميثل الصحوة املثلى لتحقيق 
املصالح املش���تركة، وبذلك يصبح السودان ومصر وحدة تهديد 

واحدة ألطماع الدول العظمى.
وأمن وادي النيل يحتم قيام أمن مشترك بني مصر والسودان، 
حلماية مصاحلهما في وجه التهديد الغربي واإلسرائيلي، في ظل 
غياب الوعي القومي العربي ال���ذي متثِّله جامعة الدول العربية، 
وه���و الذي غاب متاماً عن الرؤية اإلس���تراتيجية املصرية خالل 
مسيرة مشاكل جنوب السودان التي انتهت باالستفتاء على فصل 
جنوبه عن شماله، وهو ما يعرضه لالستقطاب الصهيوني وتهديد 
األمن املائي ملصر وأمنها القومي كذلك؛ إذ قد تس���تغل إسرائيل 
هذا املوقف للحضور بثقل عسكري واقتصادي في جنوب السودان 
أو الدولة اجلدي���دة، وتنهار كافة االتفاقيات اخلاصة بياه النيل 

لوجود هذه الدولة.
لقد اس���تعرضنا مس���يرة العالقات الس���ودانية املصرية، 
فتب���ني أن تقاُطع املصالح بينهما مما ي���ؤدي إلى تذبذب وتوتر 
عالقاتهم���ا، وأن توت���ر العالقات ناجت ف���ي الغالب األعم عن 
تدخ���الت من القوى العاملي���ة، أو بُنَيت عل���ى مصلحة آنية أو 
تكتيكية لم تهتم بالبعد اإلستراتيجي للعالقات، أو حتى أحياناً 

النظرة الشخصية للقيادات على مرِّ األزمان.
ولكن البعد اإلس���تراتيجي لهذه العالقات يؤكد امتالك ِكال 
البلدين ملقوم���ات وإمكانيات تعكس ض���رورة التكامل لتحقيق 
املصالح املش���تركة لألمن القومي ملصر والسودان، ويحقق خلَق 
قوة في املنطقة ال يس���تهان بها؛ وهو ما يغري بقية دول اجلوار 
لالنضمام لها أو السير في ركابها أو عدم التعرض لها واإلضرار 
بصاحلها؛ حيث تتوفر مكونات األسس املشتركة لهذا التكامل، 
متمثلة في اش���تراكهما ف���ي خلفية اجتماعي���ة وحضارية من 
واقع انتمائهما املش���ترك للحضارة العربية اإلسالمية، وهو ما 
ب األهداف املش���تركة ويحقق إدراكاً متقارباً للواقع ومن ثَمَّ  يقرِّ
السياس���ات، كما أن ارتباط األم���ن القومي لكليهما هو حقيقة 
ترجع إل���ى واقع اجلغرافي���ة والتاريخ والظ���روف، وهذا مما 
يدعو إلى ضرورة التنس���يق في كل مجاالت القوى االقتصادية 

والسياسية والعسكرية واالجتماعية. 
العالقات املصرية السودانية بعد )25 يناير(:

في ظل األه���داف واملبادئ التي تنادي بها )ثورة 25 يناير( 
في مصر في مجال السياس���ة اخلارجية الس���تعادة دور مصر 
الريادي في اإلقليم، واخلروج من س���لطان السياسة األمريكية 
الصهيونية، التي أضعفت ذلك الدور وأضرت بالعالقات املصرية 
العربية واإلفريقية عموماً، وبالعالقات املصرية السودانية على 
وجه اخلصوص؛ وهو ما أثَّر على األمن القومي املصري واألمن 
القومي السوداني، بل تأذى السودان كثيراً نتيجة لتلك السياسة 
في األعوام الس���ابقة، وس���تؤثر على مصر أكثر في املستقبل 
لتجاهله���ا للنظرة اإلس���تراتيجية واالكتف���اء باحللول املرحلية 
ع أن تعود  واآلنية، وبارتفاع شعار استعادة السيادة املصرية يُتَوقَّ
العالقات املصرية السودانية إلى الوضع الذي يخدم كال البلدين 
في كل املجاالت؛ با يحقق األمن القومي لكليهما، فهناك كثير 
من األهداف واملصالح املش���تركة الت���ي تفرض حتمية التقارب 
وااللتقاء حولها، وجتاوز صراعات وخالفات املاضي. وتش���مل 

تلك األهداف ما يلي:
• التع��اون املش��ترك يف م��ا خي��ص اتفاقي��ات مي��اه 
الني��ل: وذلك لتأمني حصة البلدي���ن من املياه، في ظل تهديد 

دول احلوض بإعادة النظر في االتفاقيات. 
والزراعي��ة  االقتصادي��ة  اجمل��االت  يف  التع��اون   •
والتعليمية: حيث يَُعدُّ السودان من األسواق املعتبَرة للمنتجات 
املصرية، واألراضي الزراعي���ة املتوفرة لديه فيها احلل الناجع 
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ملش���اكل األمن الغذائي املص���ري املتزايدة، حتت 
تهديد االنفجار الس���كاني والس���يطرة األمريكية 
على مصر باس���تخدام ورقة الضغط املتمثلة في 

القمح األمريكي. 
التع���اون ف���ي املج���ال األمني العس���كري؛ 
فالس���ودان الذي يجاور س���بع دول بعد انفصال 
جنوب الس���ودان، والذي تتقاطع مصاحله معهم 
ومع السياس���ة األمريكية التي تقاتل وتتدخل في 
ال���دول بالوكالة، يتوقع اس���تمرار التهديد من كل 
االجتاهات، كما أن الوجود الصهيوني في جنوب 
الس���ودان، وتقاطع املصالح املصرية ودول حوض 
النيل، قد يضطر مصَر للمواجهة العسكرية؛ التي 

تَُعدُّ عالقات الس���ودان ومصر عاماًل حاسماً فيها؛ وقد يحسم 
اتفاق الدفاع املش���ترك بينهما الصراع قبل بدئه باعتباره عامَل 

ردع فاعل.
إن أهمي���ة هذه األه���داف تفرض على مصر والس���ودان 
جتاوز املش���اكل، واحتواء اخلالفات بينهما، والعمل على تنمية 
وتطوير عالقاتهما؛ ليس سياس���ياً فقط ولكن في كل مجاالت 
التعاون: اقتصادياً، وسياسياً وعسكرياً واجتماعياً... وغيرها. 
وهذا مما سيثير كثيراً من املشاكل على مصر؛ لتقاُطع ذلك مع 
املصال���ح الغربية والصهيونية، واس���تغالل الوضع الداخلي في 
ظل حكومة ليبرالية خللق حالة من عدم االس���تقرار في مصر 
بإثارة اخلالفات احلزبية والتباين الديني أو اخلالف اإلسالمي 
املسيحي، أو حتى بالتهديد العسكري في احلدود مع إسرائيل.

إذن حتت���اج مصر وقبل كل ش���يء إلى حتديد إس���تراتيجية 
السياس���ية اخلارجية، التي يجب أن تبدأ متدرجة حتى ال تفاجأ 
بفت���ح جبهات كثي���رة، ومواجهة حتديات أكثر ف���ي ظل وضع لم 
س بأرضية اتفاق داخلي صلبة، وبخطط واقعية ملواجهة تلك  يؤسَّ
التحديات، وقد يحتاج هذا إل���ى جمع الناس حول أهداف األمن 
القومي املصري، واعتباِر العقد االجتماعي بني املواطن والسلطة؛ 
في ما يخص اخلدم���ات الضرورية واعتبارات حقوق اإلنس���ان، 
ِر أن الش���عب الذي ثار على نظام القهر والتس���لط واستعادة  وتذكُّ
احلقوق، لن يسكن مستقباًل على أي نظام ينتهك هذه احلقوق حتى 
ل���و جاء عن طريق االنتخاب، على أن يكون هذا الفهم وهذا املنهج 
منطبقاً على القاعدة أيضاً )أي: عامة الش���عب( كما هو مطلوب 
في قمة اله���رم احلكومي وهذا يتطلب كثي���راً من اجلهد وإفراغ 

الوس���ع في تبصير وتوعية املواطنني باعتبارات املصلحة القومية 
والوطني���ة، واخلطوط احلمراء في مس���ائل األمن القومي وعدم 
املساس بها، وتغليب املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة، وهي 
م���ن مقتضيات الدين كما هي من ضروريات الدنيا. وبذلك ميكن 
حماية البالد وحتصينها ضد حالة )الصومال( أو التشرذم بقدرات 
بنيه���ا وعباقرتها ومخلصيها، وبتوحي���د الكلمة وجمع الصف، ثم 
ال بد عند اختيار املس���ؤولني تفعيل قاعدة )القوي األمني( وإبعاد 
الذين تضعف عندهم األجندة الوطنية، والذين تتقوى بهم العناصر 

املعادية في تفكيك وتشتيت الوحدة والرأي. 
أيضاً ال بد من االجتهاد في اخلروج بنظام ودستور يقلل من 
االختالف والتع���ارض في الرأي وترعى فيه املعارضة املصلحة 
الوطنية قبل احلكوم���ة، وأن تكون الغاية هي مصالح وتطلعات 

الشعب واألمة. 
يق���ول خب���راء االقتص���اد ب���أن األزم���ة االقتصادية في 
مص���ر ازدادت بزيادة النفوذ السياس���ي لطبقة رجال األعمال 
ومشاركتهم في احلكومة، ولتنفيذ القرارات االقتصادية اجلائرة 
في حق البالد والعباد؛ وهو ما أدى إلى زيادة التضخم والبطالة 
والديون. وإص���الح احلالة االقتصادية يتطلب اخلروج من هذه 

الدائرة وإسناد األمر ألهل االختصاص. 
من املؤك����د أن مصر بعد ثورة اخلامس والعش����رين من يناير 
لن تع����ود كمصر ما قبل ذلك، فإن أرادت مصر اس����تعادة موقعها 
في خريطة الوطن العربي الس����ابقة على األقل فالسبيل إلى ذلك 
هو انتهاج سياس����ة حتقق سيادتها الوطنية أوالً والعمل على خدمة 
قضايا األمة؛ باألخص قضيتها احملورية )فلس����طني(؛ فاملتوقع أن 
تتغير السياسة املصرية اخلارجية بالتدرج في ظل معطيات الواقع 
الداخلي والوضع اإلقليمي والدولي واعتبارات األمن القومي، وليس 
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من احلكمة فتح ملف����ات )كامب دافيد( والعالق����ات مع الواليات 
املتح����دة في عجالة انفعاالً مع ش����عارات الثورة، بل قد حتتاج إلى 
فترة لترسيخ النظام وتأسيس����ه، وكسب تأييد دول املنطقة واألمة 

اإلسالمية ودول عدم االنحياز إن وجدت.
م���ا جاء في حق مصر في السياس���ة اخلارجية والداخلية 
يحتاجه الس���ودان في الفترة القادمة أيضاً خللق وضع مستقر 
متط���ور وناٍم؛ ميك���ن أن يحقق - بالتعاون م���ع مصر - وضعاً 
إقليمي���اً يخدم مصلح���ة البلدين، ويتوقع الس���ودان من العهد 
اجلديد في مصر حل مش���كلة احلدود األزلية املسكوت عنها، 
وإنهاء االحتالل العس���كري حلاليب وإيقاف سياسة التمصير 
التي انتهجها نظام حس���ني مبارك، وأن يعتمد الطرفان أسلوب 
احلوار أو التحكيم حلل املعضلة نهائياً، وقد يكون ذلك في إطار 
منطق���ة تكاُمل كما هو مقتَرح خلدم���ة البلدين، ولكن في ظل 
احلق القانوني للس���ودان في حاليب ومناطق اخلالف األخرى 
أيضاً. يحتاج الس���ودان ف���ي ظل مقتضيات األم���ن القومي، 
وظروفه الداخلية وبيئته اإلقليمية والدولية إلى تطوير عالقاته 
أمنياً وعس���كرياً مع مصر بش���كل ال يدعو إلثارة البيئة احمللية 

واإلقليمية والدولية. 
وفي ظل التعاون االقتصادي املشترك يُتَوقع أن يكون 
السودان وس���يلة لتمزيق ورقة الضغط األمريكية )األمن 
الغذائ���ي املصري(؛ فموارد الس���ودان الزراعية بالتعاون 
الفني مع مصر ميكن أن تكون نتائج املشاريع االقتصادية 
والزراعي���ة فيها خاصة ذاَت فائدة كبيرة لش���عَبي وادي 

النيل.

إن قضي���ة مياه النيل حتتاج لبلورة رؤية س���ودانية مصرية 
تخدم مصلحتيهما مع اعتبار مصالح دول احلوض األخرى، بل 
األجدى كسب دول احلوض األخرى خلدمة هذه الرؤية بدالً من 
مقاطعتها، أو فرض الرأي عليها، ولو كان َوْفَق مجريات القانون 
الدولي؛ فاملعل���وم أن آليات تنفيذ القانون الدولي حالياً تخضع 
كلها للمصال���ح الغربية، ولن تخدم مصلحة مصر والس���ودان 

وقتها. 
إن قضايا السودان الداخلية بعد )نيفاشا( ومآالتها املتوقعة 
حتت���اج إلى الدعم املصري؛ وخاصة أنها مؤثرة وتتأثر بأهداف 
السياس���ة الدولية، مثل قضية )دارفور(، وما سينتج من اتفاق 

نيفاشا في مناطق: أبيي، وجنوب كردفان، والنيل األزرق.
ال ش���ك أن مجاالت التعاون بني السودان ومصر كثيرة وال 
حصر لها، ونشير فقط لقضايا: التعليم، وتنمية املوارد البشرية، 

واإلعالم إضافة إلى ما ُذِكر. 
إذن التكام���ل بني البلدين يحقق مصالح وأهدافاً تصب في 
أمن ومصلحة كليهما، وقد يكون ذل���ك مثاًل حياً جلميع بلدان 
اإلقليم األخ���رى، في إطار وحدة تُبْنى على مصالح مش���تركة 
حقيقية، وذات فاعلية وأثر ملموس على شعوب وبلدان اإلقليم؛ 
خالف���اً ملا هو حادث في مؤسس���ات قائمة اآلن ال أثر لها على 

أعضاء املنظمة وبلدانها.
وقبل ذلك كله ال بد أن تنظر مصر إلى الس���ودان نظرة النِّد 
والبلد املجاور ذي املصالح املشتركة، وأن تتخلص من نظرة التعالي 
التي سادت طول احلقبة املاضية، وعندها ستجد فيه بلداً متعاوناً 

صديقاً يتداعى عند احلاجة إليه. وبالله التوفيق.
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إن مخطط تفتيت الدول الع�ربية قدمي، وس���بق أن كتبنا 
)نح���ن وغيرنا( عنه وعن آفاقه، وأش���رنا إل���ى أنه مخطط 

صهيوني أصبحت الواليات املتحدة تدعمه بشكل أو بآخر.
لكن هل هو َقَدر حتمي؟

طبعاً ال ميك���ن أن نعتبره قدراً حتمياً، لكنه مجرد خطط 
إستراتيجية ترعاها إسرائيل وحلفاؤها في الغرب وقد تنجح 
في ح���االت وتُخِفق في حاالت أخرى؛ لكن الواقع املش���اَهد 
يش���ير إلى جناحها وس���يرها ُقُدماً بخطى ثابتٍة في كثير من 

ا .  األحوال؛ وإن كانت بطيئة حلدٍّ مَّ
وكح���ال أي واقع أو أحداث جديدة جند أن واقع التفتيت 
كما أن فيه ما فيه من مخاط���ر؛ فإنه يحمل في طياته أيضاً 

كثيراً من الفرص.
لقد كانت وظيفة الدولة الوطنية التي تس���لَّمت احلكم في 
دول عاملنا اإلسالمي من االحتالل الغربي، هي احملافظُة على 
اإلرث الغربي املتمثل في الواقع املتغرب للنخب )السياس���ية 
واالجتماعي���ة والثقافية واالقتصادية( في عاملنا اإلس���المي، 
وذلك - طبعاً - جزء من اإلرث الذي كرس���ه االحتالل الغربي 
في عاملنا اإلس���المي، وكانت احملافظة علي���ه بل تنميته هي 
املهمة األولى للدولة الوطنية احلديثة في عاملنا اإلس���المي، 
واجل���زء اآلخر من اإلرث هو احملافظة عل���ى تخلُّفنا العلمي 

والتقني م���ع تبعيتنا الفكرية والعلمي���ة والتقنية للغرب، وقد 
حافظت دولتنا الوطنية على ذلك اإلرث كله بامتياز.

أما وظيفة الدويالت العرقية واإلثنية والطائفية التي يريد 
الغرب أن يؤول إليها عاملنا اإلس���المي والعربي، فهي تكريس 
حالة من العجز والضعف على كل املس���تويات )السياس���ية، 
واإلس���تراتيجية، والعلمي���ة، والتقنية، والثقافي���ة، والدينية، 
واألخالقية( عبر وس���ائل متعددة، منه���ا: التحلل األخالقي، 
والتفكيك االجتماعي، والتغريب، و )األوربة واألمركة( الفكرية 
والثقافية والدينية. ولكن ال ننسى أن هذه الدويالت الطائفية 
والعرقية لن تقوم إال على أس���اس م���ن الصراع والتناحر مع 
محيطها اإلقليمي؛ ومن هنا فإن الصراع والتناحر وسياس���ة 
احملاور اإلقليمية واحلرب الباردة اإلقليمية؛ كل هذا س���يظل 
جوهر املوقف السياسي اإلقليمي؛ فضاًل عن أن هذا التناحر 
اإلقليمي ال ش���ك أنه هو األداة األب���رز للحفاظ على ضعف 

الدويالت الناشئة.
إن اخلطر اإلقليم���ي والدولي األهم في هذه احلالة: هو 
أن املنطقة س���وف تتحول إلى لُْقمة سائغة إلسرائيل والغرب، 
بل لكل قوة دولية أو إقليمية بوسعها االنقضاض على القصعة 
املمتلئة بالطع�ام أال وه���ي منطقتنا العربي�ة؛ فالهند والصني 
وروسيا واليابان كلها قوى صاعدة طامحة طامعة ال ينبغي أن 

] المسلمون والعالم [

تفتيت العرب...
هل من فرصة؟

منيب امل��ن��ع��م  ع��ب��د 
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تغيب عن حساباتنا اإلستراتيجية.
وكما أن املشهد اجلديد املرتقب لعاملنا العربي هو مشهد 
قامت بخاطره وأدوائه، فإنه ال يخلو من ش���عاع ضوء يلوح من 
ثنايا هذه األدواء - أدواء الفرق�ة والضعف - ينبهن�ا لقدر من 
الفرص التي ال يخلوا منها أي واقع مهما بلغت درجة قتامته؛ 
إذ إن الُفرقة والتناحر في هذه احلالة بالذات س���وف يدفعان 
ملزيد من حتقيق ُسنة التدافع التي تعلَّمنا أهميتها من القرآن 
ِه الَنّاَس  الكرمي عندما قال الل���ه - عز وجل -: }َوَلْوال َدْف���ُع الَلّ
َبْعَضُهم ِبَبْعٍض َلَّفَسَدِت اأَلْرُض َوَلِكَنّ الَلَّه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعامَلَِن{ ]البقرة: 
ِه الَنّاَس َبْعَضُهم ِبَبْعٍض  ٢٥١[، وقال - تعالى - أيضاً: }َوَلْوال َدْفُع الَلّ
ِه َكِثيًرا  َم���ْت َصَواِمُع َوِبَي���ٌع َوَصَلَواٌت َوَمَس���اِجُد ُيْذَكُر ِفيَها اْس���ُم الَلّ َلُّهِدّ
َه َلَقِوٌيّ َعِزيٌز{ ]احلج: ٤٠[، وربا يبدو  َوَلَينُصَرَنّ الَلُّه َمن َينُصُرُه إَنّ الَلّ
هذا األمر مبهماً؛ ولكننا نشير هنا لعدد من األمثلة مما يقرب 
الفكرة لألذهان؛ فاس���تعالء النصارى في مصر في الش���هور 
األخي���رة واس���تقواؤهم بالغرب دفع احلكوم���ة املصرية ]في 
عهد الرئيس املخلوع حس���ني مبارك[ إلى إفساح هامش من 
احلرية لعدد من القوى اإلس���المية للقيام بظاهرات، وَعْقد 
ز على النشاط السياسي  املؤمترات، وَشنِّ هجوم إعالمي مركَّ
املتزايد للكنيسة املصرية، كما أن املد الشيعي والتهديد بنشأة 
دوي���الت طائفية في كلٍّ من اليمن والعراق وغيرها دفع عدداً 
ني  من احلكومات العربية إلفساح املجال للنشاط الدعوي السُّ
بعد َقْدٍر س���ابق من التضييق، وهكذا قد نرى حكومات كثيرة 
ا هنا أو هناك ألغراض  تغض الطرف عن نش���اط إسالمي مَّ
ة. صحيح أننا ش���اهدنا وما زلنا نش���اهد في  سياس���ية ُملحَّ
أغلب األحوال أن احلركة اإلس���المية في ه���ذا املجال مؤثٌَّر 
فيها ال مؤثِّرة، لكن ليس من حقنا نحن اإلس���الميني أن نطلب 
الربح السياسي واإلس���تراتيجي دون عناء التفكير واحلساب 
السياسي واإلستراتيجي الدقيق، والعمل َوْفَق ذلك؛ فيجب أن 
ر أنفسنا فكراً وأداًء كي نستطيع مواجهة متطلبات املرحلة  نطوِّ
واالرتفاع ملس���توى التحديات املفروضة علينا كّماً ونوعاً حتى 
نتحول لفاعل سياسي وإستراتيجي في املنطقة، بل في العالم؛ 
بدل حالة التأثُّر التي نعيشها رغم أننا األجدر بالتطور ومن ثَمَّ 

ال. يكون الفعل اإليجابي الفعَّ
ومن التطوير املطلوب أن يشمل التفكير واألداء اإلسالمي 
املجاالت واملستويات اإلقليمية والدولية؛ فكما أن املؤامرة ضد 

العمل اإلسالمي مؤامرة دولية وإقليمية فال بد من مواجهتها 
باألس���لوب نفس���ه، وكما تتكاتف قوى دولي���ة وإقليمية ضد 
املسلمني فإن املس���لمني ال بد أن تشمل حساباتهم السياسية 
واإلس���تراتيجية كل هذه الق���وى بال ته���اون أو إهمال، كما 
ينبغي أن تتكاتف جهود اإلس���الميني اإلقليمية والدولية، وأن 
يبحثوا ع���ن صيغ للتعاون في الش���ؤون املتفق عليها مع بذل 
جهود فكرية وفقهية ودعوية مضنية لتوسيع مساحات االتفاق 

وتضييق مساحات االختالف. 
والتفكي���ر اإلس���تراتيجي م���ن أبرز س���ماته الش���مول 
والعمومية؛ وبناًء على ذلك فليس من العقالنية أو الصدق مع 
ا وهو ال يراعي  النفس أن نزعم أننا نعمل عماًل إستراتيجياً مَّ
املتغي���رات اإلقليمية والدولية، هذا مع أن لكل ذلك أصول في 
فقه السياسة الش���رعية الدقيقة الرصينة؛ فالنبي # اهتم 
من���ذ بداية الدعوة باآلفاق اإلقليمية )قبائل اجلزيرة العربية( 
والدولية )كاحلبش���ة مثاًل( على الرغ���م من أنه كان في حالة 
اس���تضعاف مريرة، وكان عدد أتباع���ه وأنصاره لم يصل بَعُد 

ألف شخص.
وأيضاً تشير أحكام السياسة الشرعية إلى اآلفاق الواسعة 
التي غالب���اً ما يتيحه���ا االعتماد على املتغي���رات اإلقليمية 
ِه َيِجْد ِفي  والدولية؛ إذ يقول - تعالى -: }َوَمن ُيَهاِجْر ِفي َس���ِبيِل الَلّ
ِه َوَرُسوِلِه ُثَمّ  اأَلْرِض ُمَراَغًما َكِثيًرا َوَسَعًة َوَمن َيْخُرْج ِمْن َبْيِتِه ُمَهاِجًرا إَلى الَلّ
ِحيًما{ ]النساء:  ُه َغُفوًرا َرّ ِه َوَكاَن الَلّ ُيْدِرْكُه اْل�َمْوُت َفَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى الَلّ
١٠٠[. إن اآلية وإن كانت تتكلم بش���كل مباشر وصريح عن فعل 
محدد من أفعال العمل السياس���ي اإلسالمي وهو الهجرة في 
سبيل الله؛ إال أنها تومئ وتشير إلى السعة واخليارات الكثيرة 

التي تتيحها الدوائر اإلقليمية والدولية.
وانطالق���اً من هذا كله فإن عالم ما بع���د التفتيت العربي 
قد يتيح ُفَرصاً جدي���دة من منطلق أنه عالَم جديد له متغيراته 
اجلديدة با فيها من فرص جدي���دة؛ لكن هذه املتغي�رات وما 
حتمل����ه من ف���رص لن تعم����ل بف�ردها؛ ب�ل ال ب���د أن نقوم 
باس���تغاللها، وقد كان العالم اإلسالمي وقت الهجمة الصليبية 
على الشام في العصور الوسطى مفتَّتاً وظل مفتَّتاً ومهزوماً حتى 
قام قادة إس���الميون: كعماد الدين زنك���ي، ونور الدين محمود، 
وص���الح الدين األيوب���ي، وخلفاؤهم بالتعامل إس���تراتيجياً مع 

دوا املسلمني وحرروا الشام من الصليبيني. الواقع ووحَّ
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الوحيد لنظام مبارك هو 

اإلسالم
رأى احمللل السياس���ي اإلسرائيلي 
رون ليش���يم أنَّ البديل الوحيد لنظام 
إلى  اإلس���الم، مشيراً  مبارك سيكون 
املصري  الشعب  عندما س���يتوجه  أنَّه 
إلى صناديق االقتراع فإنه س���ينتخب 
هذه احلركة املنظم���ة جداً في مصر، 
والقادرة عل�ى من�ح الش����عب املص�ري 

ما يريده.
وأضاف أنَّ النظام املصري اجلديد 
سيكون على ش���اكلة النظام في تركيا؛ 
وأنَّ اإلخوان املسلمني سيسيطرون على 
مقاليد احلكم، وبعد مرور فترة زمنية 
سيقومون بالسيطرة على اجليش، وهو 
اجليش األقوى في الشرق األوسط بعد 
اجليش اإلسرائيلي، وهنا تكمن املشكلة 
العبرية، بحسب احمللل  للدولة  الكبيرة 

ليشيم.
وخلص إلى الق���ول: إنه في العقود 
القادم���ة القريب���ة ف���إن احل���ركات 
اإلسالمية الراديكالية هي التي ستُحدد 
األجندة السياس���ية في منطقة الشرق 
األوس���ط، وهذه العملية ب���دأت، وال 
تس���تطيع أيُّ جهة وقف املد اإلسالمي 
املتطرف ف���ي العالم العربي، على حد 

قوله.

]املرك���ز الفلس���طيني لإلع���الم ع���ن التلفزيون 

الصهيوني، 2011/3/26م[

] مرصد األحداث [

مرصد األخبار

الصين تنافس أمريكا على قمة اإلنجازات العلمية
شهدت الصني »طفرة غير مسبوقة« في مجال األبحاث العلمية املنشورة، 
خالل العقدين املاضيني، وأنها في طريقها النتزاع صدارة اإلجنازات العلمية 

من الواليات املتحدة األمريكية التي تتصدر القائمة حالياً.
وهذا هو ما ورد في دراس���ة للجمعية امللَكي���ة البريطانية حتت عنوان: 
»املعرفة والش���بكات والدول: التعاون العلمي العاملي في القرن 21«، مؤكِّدة 
على أن نس���بة تبلغ أقل من واحد من بني كل 20 بحثاً علمياً على مس���توى 

العالم، تأتي من الصني، خالل العقد الذي انتهى في عام 2003م.
وأن هذه النس���بة ارتفعت إلى أكثر من واحد من عش���رة، خالل الفترة 
بني عامي )2004 - 2008م(، مش���يرًة إلى أن هذه النسبة دفعت الصني إلى 
التفوق على كثير من الدول في هذا املجال، حيث تقدمت من املركز السادس 

إلى املركز الثاني.
فمتى نقرأ عن دولة إسالمية تنازع الصني على قمة إجنازاتها العلمية؟

 ]صدى الوطن )جريدة العرب في أمريكا الشمالية( 2011/3/30م[

ماليين اليوروهات فاتورة التلوث في أوروبا
أكدت دراسة ش���ارك فيها مائتا خبير من 21 دولة و 89 منظمة دولية، 
على أن التلوث النيتروجيني الذي تتس���بب به الس���يارات واملزارع ومعاجلة 
املخلفات الصناعية يُكلف 280 مليار جنيه إس���ترليني )وهو ما يعادل 320 

مليار يورو( في دول االحتاد األوروبي.
وتخلص الدراس���ة - التي صدرت في س���تمائة صفحة - إلى أن مزارع 
احليوانات هي أحد أهم أس���باب التلوث النيتروجيني، داعية إلى تغييرات 

في املزارع ومراقبة أشد لصناعة السيارات.
كما يقول التقرير: إن اس���تخدام األسمدة النيتروجينية ضروري، ولكنه 
يلوم املزارعني في الوقت نفس���ه لس���وء اس���تخدامهم لها، وهو ما يتسبب 
بالتل���وث النيتروجيني، وتتس���بب الزراع���ة في انبعاث 70 ف���ي املئة من 

النيتروجني املؤكسد في أوروبا.
وم���ن أهم التوصيات التي خرج بها التقرير: أنه ال بد من س���ن قوانني 
جدي���دة للحد من انبع���اث النيتروجني التفاعلي الع���ام القادم، بكل صوره 

املختلفة.

]وكالة األنباء األمريكيةUPI 2011/4/11م[
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مساومة صهيونية إلطالق جاسوس إسرائيلي 
في أمريكا

في تقرير بثته اإلذاعة اإلسرائيلية العامة: أن احلاخام األكبر لطائفة 
اليهود الغربيني في إسرائيل يونا ميتزغر حثَّ الرئيس األمريكي باراك 
أوباما على الَعْفو عن اجلاسوس اليهودي جوناثان بوالرد للحصول على 

والية ثانية في البيت األبيض.
ونقل���ت اإلذاعة عن ميتزغر قوله في كلمة في كنيس يش���ارون في 
الق���دس احملتلة: يجب أن يُثِبت أوباما صداقته إلس���رائيل ويفرج حاالً 
ع���ن جوناثان بوالرد، وأضاف: »العفو عن بوالرد قد يس���اعد إلى حدٍّ 
كبي���ر أوباما في الفوز بوالية جديدة في البيت األبيض. ال أريد إطالق 
التكهنات لكنني أعبِّر عن ش���عور كثيرين من اليهود )األمريكيني( الذين 
توا له ويش���عرون بخيبة أمل من مماطالته على الرغم من كثير من  صوَّ

هة من أجل بوالرد«. النداءات املوجَّ
وُحِكم على جوناث���ان بوالرد )56 عاماً( احمللل في البحرية األمريكية 
بالسجن مدى احلياة في عام 1987م؛ ألنه سلَّم إسرائيل من مايو 1984م 
وحتى اعتقاله في نوفمبر 1985م آالف الوثائق »الدفاعية السرية« حول 

نشاطات التجسس في الواليات املتحدة، خصوصاً في الدول العربية.
واعترفت إس���رائيل في عام 1998م رس���مّياً بجوناث���ان بوالرد وأنه 

جاسوس إسرائيلي ُمِنَح اجلنسية عام 1995م.

]املركز الفلسطيني لإلعالم /2011/4م[

مرصد األخبار

مجلس شيوخ أميركا يطلب 
إلغاء تقرير غولدستون

صوَّت مجلس الشيوخ األميركي باإلجماع 
على ق���رار يطلب م���ن األمم املتحدة إلغاء 
تقرير غولدس���تون اخلاص بجرائم احلرب 
التي ارتكبتها إس���رائيل في قطاع غزة قبل 

عامني.
وجاء ذلك في وقت تستمر فيه االنتقادات 
ملوقف القاضي اجلنوب إفريقي الذي طالب 
مؤخراً بإعادة النظ���ر في مضمون التقرير 
املؤلَّف من 575 صفحة وهو يحمل اس���مه 

ونشر في سبتمبر 2009م.
الش���يوخ أعضاَء  ق���راُر مجلس  ويدعو 
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة 
لألخذ باعتراف واضع التقرير بشأن نتائجه 
الرئيس���ية؛ وإلغاء التقرير وإعادة النظر في 
أي عمل مس���تقبلي يقوم به املجلس لناحية 

االحتفاظ بنتائج التقرير.
كما يدعو قرار الشيوخ األميركي األمني 
العام لألمم املتحدة )بان كي مون( إلى إعادة 
تش���كيل مجلس حقوق اإلنسان كي ال ينتقد 

»بشكل ظالم« إسرائيل.
وكانت إس���رائيل هاجمت قطاع غزة في 
ديس���مبر 2008م، واستش���هد نحو 1400 

فلسطيني من بينهم مئات من املدنيني.

]اجلزيرة 2011/4/15م[

استعداد تركي الستضافة مكتب لـحركة 
»طالبان«

صرح دبلوماسي تركي رفيع إمكان استضافة بالده مكتباً حلركة »طالبان« 
من أجل تش���جيع عملية السالم في أفغانستان، وأوضح الدبلوماسي بقوله: 
»أبدينا دائماً استعدادنا لتنفيذ كل ما في وسعنا للمساهمة في جهود السالم 
في أفغانس���تان«، علماً أن تركيا العضو في احللف األطلسي )ناتو( تشارك 
في مهمات غير قتالية ل� »الناتو« في أفغانس���تان، وتضطلع بدور وسيط بني 

أفغانستان وباكستان املجاورة، لتجاوز خالفاتهما السياسية واألمنية.
والتقى الرئيس األفغاني الس���ابق ورئيس مجلس السالم برهان الدين 
رباني، مسؤولني أتراكاً في أنقرة في فبراير املاضي، وأيَّد فكرةَ فتح مكتب 

ميثل مصالح احلركة في تركيا.

]دار احلياة 2011/4/13م[
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)س( و )ج(

ج: في مقال نش���رته مجلة فورين أفي���رز األمريكية 
اس���تعرض خالله الكاتب مايكل أوهانل���ون الباحث في 
معهد بروكينغز تلك االنتقادات من الداخل وسط مخاوف 

تتعلق با ستفضي إليه العمليات العسكرية في ليبيا.
وأورد خالل���ه رؤي���ة املنتقدين لل���دور األمريكي في 

التعامل مع القضية الليبية. 
واختص���اُره: أنهم أك���دوا على أن الوالي���ات املتحدة 
أبطأت ف���ي التعامل مع األزمة في ليبي���ا، ثم إنها حني 
لت عسكرياً بدأت تفقد حماسها شيئاً فشيئاً؛ حيث  تدخَّ
قررت بعد أيام فقط من بدء عملية »فجر أوديس���ا« نقل 
قيادة العمليات إلى الدول األوروبية في احللف األطلسي.
كما أنه���ا لم تش���رك الكونغرس في اتخ���اذ القرار 
ف���ي ما يتعلق بالتدخل العس���كري، وقد عبَّر أعضاء من 
اجلمهوريني والدميقراطيني على حد سواء عن حتفظات 

بهذا الشأن.
وانتُقدت كذلك لفشلها في وضع خريطة طريق ترسم 
بوضوح املرحلة املقبلة، بينما يكرر الرئيس أوباما دعواته 

إلى رحيل القذافي.
وأيضاً تضاربت التصريحات اخلارجية بهذا الش���أن؛ 
فهي تارة تردد أنه لم يعد للقذافي ش���رعية ليحكم ليبيا 
بعد القمع الدامي الذي مارس���ه ضد شعبه، وهو املوقف 
نفس���ه الذي تتبن���اه باريس وواش���نطن وعواصم غربية 
أخ���رى، وتق�ول أيض�اً: إن اله�دف من العمل العس���كري 
ال يتجاوز حماية املدنيني الليبيني إلى اإلطاحة بالقذافي، 

وغيرها من التصريحات التي لم يخرج املوقف عنها. 
ويالحظ الباح���ث في معهد بروكينغ���ز أنه قبل بدء 
التدخل في كوس���وفو كان هناك قدر أقل من اخلالفات 
في صلب حلف ش���مال األطلسي )الناتو( مقارنة با كان 

عليه احلال قبيل بدء عملية »فجر أوديسا« في ليبيا.
ويالحظ أيض���اً أن الرئيس ب���اراك أوباما نُِصح من 
مستش���اريه باللجوء إلى العمل العسكري خشية أن يكرر 

القذافي سيناريو مجازر البوسنة ورواندا.
وعن سيناريوهات ملا ستؤول إليه العمليات العسكرية 

اجلارية، يفترض الباحث عدداً منها، فمثاًل: 
أن الواليات املتحدة قد تقبل ب� »حكومة وحدة وطنية« 
جتمع مؤيدي معم���ر القذافي ومعارضي���ه )رغم رفض 

املعارضة(.
وقد تسمح الواليات املتحدة للعقيد الليبي باالستمرار 
لبعض الوقت في احلكم بعدما تفرض عليه وقف إطالق 
النار ضد شعبه مثلما سمحت لرئيس يوغسالفيا السابقة 
سلوبودان ميلوسوفيتش بالبقاء بعد التدخل في كوسوفو.

]بتصرف.. من مقال الكاتب مايكل أوهانلون – مجلة فورين أفيرز األمريكية، 

اجلزيرة 2011/4/2م[

س: تواجه إدارة أوباما انتقادات كثيرة على تعاملها مع األزمة الليبية؛ َفلمَ ذلك؟
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عامة تعجب

حرية الرأي... لهم وعلينا 
رغم ادِّعائهم بأن موقعهم يعمل على املوازنة بني حرية الرأي 
والتعبير واحترام الرأي اآلخ���ر، قامت إدارة املوقع االجتماعي 
الش���هير »الفيس بوك« بحذف صفحة »االنتفاضة الفلسطينية 
الثالثة« من على موقعها، بعد اإلدِّعاء أنها كانت تدعو إلى تنظيم 

هجوم مسلح على إسرائيل.
وم���ن العجي���ب أن ما دع���ت إلي���ه الصفحة ه���و خروج 
الفلس���طينيني إلى الشوارع، والقيام بثورة بعد كل صالة جمعة، 
وهو ما يحدث بني معظم الش���عوب العربية نفس���ها؛ فما بالنا 

بدولة محتلة ألرضنا، مستعِمرة خليراتنا وقدسنا!
كم���ا أنه على الرغم من أن قوانني الفيس بوك في حذف أو 
تعديل صفحات عليها يقتضي جمع أكثر من مائة ألف توقيع أو 
اش���تراك؛ إال أنها وبجرد ضغطة ذر أوقفت العمل في صفحة 

االنتفاضة وهو ما يدل على الكيل بائة ميكال.
وقد قامت إدارة موقع الفيس بوك قبل ذلك بإزالة صفحات 
كثي���رة النتهاكه���ا سياس���اته اخلاصة، ومنها الت���ي تضم غير 

املعترفني باحملرقة واجلماعات املضادة للمثلية، وغيرها.

]الدستور األصلي اإللكترونية 2011/3/29م[

الناتو يرفض االعتذار عن قصف ثوار ليبيا
بعد قصفه ملواقع تابعة للثوار الذين يخوضون معارك طاحنة 
ضد القوات املوالية للزعيم الليبي )معمر القذافي(، أس���فرت 
عن سقوط عدد من القتلى، رفض الناتو االعتذار، معلقني على 
احلدث باس���تهجان أن القوات الدولية قصفت مواقع الثوار عن 
»طريق اخلطأ«، ثم »أن الناتو بالكاد سمع أن قوات الثوار لديهم 

دبابات«.
وقد أوضح املتحدث باس���م حلف األطلس���ي، األدميرال في 
البحرية البريطانية )راس���ل هاردينغ( في تصريح للصحفيني: 
)الوض���ع »مائع« للغاي���ة... ثمة كثير من الس���يارات املتحركة 
باالجتاهني، ومن الصعب التمييز بني من يقود هذه السيارات«.

]بتصرف من شبكة cnn اإلخبارية 2011/4/14م[

مرصد األرقام

َخلُ���ص باحثون أملان إلى أن 10٪ من الس���رطانات 
التي تصيب الرجال، و 3 ٪ من التي تصيب النساء في 
أوروبا الغربية مردُّها إلى اإلفراط في تناول املشروبات 
الكحولية، وق���د درس الباحثون بيان���ات جمعوها من 
فرنسا وإيطاليا وإس���بانيا وبريطانيا وهولندا واليونان 
لوا إلى أن 50.400 من مجموع  وأملانيا والدمنارك، وتوصَّ
79.100 حالة إصابة بأنواع معينة من السرطانات، با 
فيها س���رطانات األمعاء الغليظ���ة واحلنجرة، في عام 

2008م سببها تناُول كميات كبيرة من الكحول.
واعتمد البحث عل���ى بيانات جمعت من 363.988 
رجل وامرأة تراوحت أعمارهم بني ال� 35 وال� 70 عند 
انضمامهم إلى البحث، جرى تتبع حاالتهم منذ أواسط 

تسعينيات القرن املاضي.

]bbc العربية 2011/4/8م[

أظهرت نتائج االستطالع الذي أجرته مؤسسة »نيو 
ويف« لصالح صحيفة »إسرائيل اليوم«، مستهِدفة عيِّنة 
تألَّف���ت من 400 يهودي صهيوني م���ن الناطقني باللغة 
العبرية، أن 60 ٪ من الصهاينة، يؤيدون قيام احلكومة 
بحملة عس���كرية ش���املة على قطاع غزة، على غرار 
احلرب التي ش���نتها قوات االحتالل على غزة قبل نحو 
عام���ني، وفقط 29.6 ٪ من أفراد العيِّنة تعارض تنفيذ 

حملة عسكرية شاملة على قطاع غزة. 

]شبكة فلسطني للحوار 2011/4/17م[

وفي اس���تطالع رأي آخر أجراه موقع »السياس���ة« 
الكويتي���ة، على مدار األس���بوع املاض���ي، وقد أظهر 
أن 84 ٪ من العيِّنة املس���تطلَعة آراؤه���م يؤيدون قيام 
حكومات دول مجلس التعاون اخلليجي بقطع العالقات 
الدبلوماسية مع إيران، بينما رفض املقترَح 15 ٪ فقط، 
وقال 1 ٪ من املش���اركني بأصواتهم: إنه ليس لهم رأي 

في املوضوع.
وش���ارك في اس���تطالع صحيفة »السياسة« على 
موقعه���ا اإللكتروني ما يقرب من 2500 ش���خص من 

مختلف الفئات االجتماعية والذكور واإلناث.

]السياسة الكويتية 2011/4/17م[
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األقليات اإلسامية

تقع اليابان ش����رقي القارة اآلس����يوية وهي عبارة عن أرخبيل من 
اجلزر يجاورها من الغرب روس����يا وكوريا الش����مالية وكوريا اجلنوبية 

وتقع هذه اجلزر في احمليط الهادي.

السكان: عدد سكان اليابان 132.6 مليون حسب آخر التقديرات. 

الديانات: 80 ٪ من اليابانيني يعتنقون البوذية والش����نتوية، وأكثر 
من 1٪ مسيحيون، وأقل من 1٪ على دين اإلسالم. وعدد املسلمني في 

اليابان حوالي مائة وخمسني ألف مسلم. 
وينتش���ر املس���لمون في اليابان من أقص�ى جزي�رة في ش�مال 
اليابان »هوكاي���دو« إلى أقصى جزيرة صغيرة في ج���زر »أوكيناوا« 
جنوباً، قرب تايوان، ومن أقصى الش����رق »طوكيو« إلى أقصى الغرب 

»كانازاوا« و »شمياني توتوري«.
• وأول ياباني أس����لم ه����و »عبداحلليم أفندي«، »أوس����وتارا نودا« 
عام 1891م، وهو مراسل جريدة بيجي شيمبون. ودخل اإلسالم نتيجة 
مناظرة، أجراها معه رئيس املس����لمني في ليفربول الس����يد عبد الله 
كيليام أفندي؛ فبينما كان عبدالله كيليام أفندي في إسطنبول، تباحث 
م����ع عبداحلليم أفندي حول موافقة الدين اإلس����المي للعقل واملنطق، 
وكان كالمه باللغة اإلجنليزية، وس����رد له البراه����ني العقلية، فوجدها 

عبداحلليم مقبولة، فهداه الله إلى الصراط املستقيم.
ُل يابانيٍّ عام 1909م، وهو »عمر ياما أوكا«؛ فقد  ى احل����جَّ أوَّ •  وأدَّ
سة ثم إلى إسطنبول. صاحب »عبدالرش����يد إبراهيم« إلى الديار املقدَّ
وحني احتلت اليابان الصني وإندونيسيا وماليزيا والفلبني أسلم عدد من 
اليابانيني. وأول مجموعة دعاة زارت اليابان بعد احلرب العاملية الثانية 
كانت من جماعة الدع����وة والتبليغ )من عام 1956م إلى عام 1960م(، 

وأسلم على يدهم كثير من اليابانيني.
ومن أش����هر الدعاة الذين زاروا الياب����ان وكان لهم تأثير ملموس 
املرحوم علي أحمد اجلرجاوي، وهو محاٍم ش����رعي مصري، سمع في 
ع����ام 1906م أن مؤمتراً يعقد في اليابان يبحث فيه اليابانيون مختلف 
األديان الختيار الدين املناس����ب، فس����افر من أجل ذل����ك وألَّف كتاب 
»الرحل����ة اليابانية« وذكر فيه أن 12000 ياباني اهتدى على يديه، وقد 
كان معه في هذه الرحلة داعية من الصني، وداعية من روسيا، وداعية 

من الهند، وقد ُطِبع الكتاب في القاهرة عام 1907م. 

من أهم املؤسسات اإلسالمية يف اليابان:
1 - املركز اإلس����المي الياباني: وهو هيئة اعتبارية قانونية بدأت 
ل  نواته عام 1965م، وقد حصل على اعتراف احلكومة اليابانية وُس����جِّ
لدى احلكوم����ة عام 1980م. ويقوم بهمة تقدمي اإلس����الم للش����عب 
الياباني عامة ويدعو املس����لمني في الياب����ان بالفكر والتوجيه والكتاب 
والتعلي����م ويتعاون مع كافة املس����لمني في اليابان أف����راداً وجماعات« 
ومن رس����ائل املركز املهمة إيجاد مناخ للتع����اون والتعارف بني اليابان 

والعالم اإلسالمي. ورفع املركز شعاراً هاماً مكوناً من ثالث نقاط هي: 
)الدعوة، النشر، التنسيق(.

اجلمعيات اإلسالمية، منها:
1 - اجلمعية اإلسالمية اليابانية، 

2 - واملؤمتر اإلسالمي الياباني.
3 - اجلمعية اليابانية الثقافية

4 - جمعية الطالب اليابانيني املسلمني. 
5 - جمعية مس����لمي اليابان: وهذه اجلمعية هي حصيلة الوجود 
اإلس����المي للمس����لمني اليابانيني حتى عام 1953م، وهي أول جمعيَّة 
سها مسلُمو ما قبل احلرب العاملية الثانية، الذين  إس����الميَّة خالصة أسَّ
عادوا بعد إسالمهم في إندونيس����ا وماليزيا والصني، وكذلك َمن بقي 

حّياً من املسلمني األوائل في اليابان، 
6 - اجلمعيَّة اإلسالميَّة في »هوكايدو«.

7 - جمعيَّة املرأة املسلمة أوساكا وكيوتو.

مخس ترمجات ملعاين القرآن:
يذكر الدكتور الس����امرائي »مدير املركز اإلسالمي في اليابان« أن 
هن����اك خمس ترجمات ملعاني القرآن الك����رمي باليابانية، واحدة فقط 
قام بها ثالثة مس����لمني في مكة املكرمة: أحده����م ياباني هو املرحوم 
عمر ميتا، والثاني باكس����تاني هو املرحوم عبد الرشيد أرشد، والثالث 

باكستاني أيضاً وهو املرحوم مصطفى كومورا.
وتبذل اجلمعيات اإلس����المية في اليابان جهوداً كبيرة في س����بيل 
نشر الدعوة اإلس����المية من خالل بناء املدارس اإلسالمية، واالهتمام 
بتحفيظ القرآن الكرمي، وتعليم اللغة العربية، كما أقامت رابطة العالم 

اإلسالمي مركزاً إسالمياً في طوكيو.

بعض املشكالت اليت تواجه املسلمن يف اليابان:
يعاني املسلمون في اليابان من مشاكل معظمها تتمحور حول اللغة 

لني وانتشار املدارس في كافة أنحاء اليابان. والترجمة واملعلِّمني املؤهَّ
ويحتاج مس����لمو اليابان إلى توزيع نسخ من القرآن الكرمي، كما أن 

احلاجة ماسة إلى ترجمة كتب احلديث والفقه والتوحيد.

املراجع واملصادر: 
- موقع رسالة اإلسالم. 

- موقع املركز اإلسالمي في اليابان 
- د. مصطفى محمد رمضان، األقليات املسلمة في آسيا واحمليط 
الهادي، مجمع البحوث اإلس����المية، األزهر الشريف، القاهرة، السنة 
الثانية واألربعون، الكتاب الثاني، 1423 ه� – 2011م، ص 34 – 38. 

- موقع هيئة االحتاد اإلسالمية. 
fact book -
 fact way -

ال��س��ي��داألقلية المسلمة في اليابان  حم���م���ود  أمح����د  د. 
mr.ah54@hotmail.com
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متامًا كم���ا توقف هدير الطائرات فوق بغداد منذ 
أعوام، توقف هدير غس���التي الصغيرة، واحتل السكون 
أرجاء املنزل، ولم أعد أس���مع إال صوت عقارب س���اعتي 
اجلدارية )هذه هي الس���اعة التي أحضْرَتها - يا زوجي 

- في ذكرى لقائنا الرابع(.
مرهق���ة  جلس���ت  الفك���ري،  العن���اء  ه���ذا  وبع���د 
عل���ى تل���ك األريك���ة ذات الل���ون األبي���ض، ب���ل ناصع���ة 
ة الالعبن عليه���ا، وأمعنُت النظَر في  البي���اض م���ن قلَّ
منزل���ي الواس���ع املمتد املليء باجلداري���ات واخلزفيات 

والزخرفات.
آٍه ك���م متني���ت أن تس���قط جداري���ة واح���دة عل���ى 
األرض، وُأه���َرع للملمته���ا، أو تتحطم ه���ذه اخلزفيات 

اجلاثمة أمامي منذ أعوام.
ك���م متنيت أن يرمَي باس���ل ُكَرَته على كل أش���يائي 
ليحطمها، أو تقذَف س���ارة لعبته���ا على كل جدارياتي 

فتبعثرها إلى فتافيت وأشالء.
آٍه ك���م متنيت - يا حبيب���ي - أن تقرع جرس البيت 
فُيه���َرع أطفالن���ا )الذين ل���م ينالوا تذك���رة القدوم إلى 

عاملنا بعد( فرحن بقدومك.
آٍه ي���ا زوجي احلبيب! ك���م متنيت أن ينهار الصمت 
املطب���ق في غرفة اجلل���وس الباردة؛ كما انه���ارت أبراج 

نيويورك.
آٍه ك���م متني���ت أن أذهب إلى إحدى جاراتي وأش���كو 

لها ألم أسنان رقية.
آٍه ي���ا رقي���ة! رقي���ة التي صنعْت كلَّ آالم���ي ببقائها 

في عالم الغيب.
آٍه ي���ا زوجي احلبي���ب! لو تراني وأنا أرقب الش���ارع 
املالص���ق لناف���ذة مجلس���نا بع���د ذهاب���ك للعم���ل ف���ي 
الصب���اح، وأرى األطف���ال وه���م ذاهب���ون إل���ى املدرس���ة؛ 
كأني أرى باس���اًل ذاك الطفل املمتلئ ذا الش���عر األسود 
ث���ًا أصدقاءه عن  الكثي���ف، وه���و يحمل حقيبت���ه محدِّ
الفطيرة التي صنعتها له أمه... نعم أمه التي هي أنا.
لو تعلم - يا زوجي احلبيب - أن كثيرًا من البش���ر 

يرتعون في نعم الله وال ُيلُقون لها بااًل.
 فإليَك  القرار يا حبيبي فاحلياة تذكرة سفر ملرة 

واحدة لن نعود بعدها إليها.

عبد املنعم فرج ناصر الدلعه

] قصة قصيرة [
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] عين على العدو [

د.ع��دن��ان أب��و ع��ام��ر)*(
adnanaa74@hotmail.com

 )*( كاتب فلسطيني.

رت احملافل الصهيونية املتابع���ة للتطورات عن كثب أن  قدَّ
جيش االحتالل لو أراد ش���نَّ هجوم كاس���ح على غزة، فسيعلم 
كيف س���يقوم بذلك؛ حتى لو تعلق األمر بهجوم حتذيري رمزي 
لليؤكد حلماس ماذا سيحدث في قطاع غزة لو هاجمها؟ مؤكدًة 
أن ردَّ اجلي���ش على مهاجمة احلافلة ل���ن يؤثر على التطورات 
العسكرية والسياسية القادمة في قطاع غزة، وسيستمر إطالق 
حة إل���ى أن ما يحصل حالياً في غزة هو عبارة  الصواريخ، ملمِّ

عن عملية »رصاص مسكوب ُمصغرة«. 
وقد أجمع مراقبون إس���رائيليون عل���ى أن اجليش اعتبر 
حادثة احلافلة بثابة »إش���ارة صف���راء« لالنطالق نحو عملية 
عس���كرية محدودة ضد حماس في غزة؛ حيث سيقوم بردٍّ قوي 

ضد غزة ملنع تصعيد األمور مرة أخرى. 

أسئلة بدون إجابة:

لقد رأى املراقبون اإلس���رائيليون أن عملية احلافلة، شكلت 
حتدياً كبيراً جداً للمؤسس���ة العسكرية، لكن السؤال األساسي 
هو: هل كان مطِلق الصاروخ يعلم بأن اإلسرائيليني الذين كانوا 

على منت احلافلة، قد نزلوا منها أم ال؟ 
فف���ي ح���ال كان يعلم فإن ه���ذا يعني أن حم���اس أرادت 

توجيه رس���الة ليس إال، دون أن تتس���بب في دحرجة األوضاع 
نحو مواجهة ش���املة وواسعة في قطاع غزة، والتلويح بأن لديها 
خيارات واس���عة ومؤملة؛ إْن جتاوز اجليش اإلسرائيلي »خطوطه 

احلمراء«.
أما في حال كان ال يعلم، فهذا يعني أن حماس أرادت توجيه 
ضربة قاصمة للجي���ش الصهيوني وجباية »أثمان باهظة« منه، 
والذه���اَب بعيداً في رفض املعادلة التي يحاول فرضها دون أي 

اكتراث باألثمان التي قد يدفعها.
ويخلص هؤالء إلى أن ما جرى خالل األيام األخيرة يؤكد أنه 
ميكن للتقديرات اخلاطئة أن يكون لها دور في التسبب بتصعيد 
قد ال يكون مرغوباً به لكل األطراف، كما أن أي ضربة عسكرية 
مؤملة يرى فيها الطرف املستهَدف جتاوزاً حاداً خلطوط حمراء 
يرسمها، قد يدفعه إلى الرد املؤلم، ومن ثَمَّ الذهاب نحو تدحُرج 
تصاعدي؛ عل���ى الرغم من أن حرصهما قد ي���ؤدي في نهاية 

املطاف إلى جلمه. 
في الوقت نفس���ه، فإن الصاروخ املضاد للدبابات من طراز 
»كورنيت« الذي أُطِلق باجتاه دبابة، وأخطأ هدفه متاماً، ليصيب 
حافلة تُِقل طالباً، كشف مجموعة حقائَق أساسية جديدة تقف 

أمام اجليش، وذلك على النحو التالي:

التصعيد العسكري األخير
ضد قط�������اع غزة
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1 - تبنيَّ أنه في حال أراد اجليش ش���نَّ هجوم على حماس 
في غزة، فسيعلم كيف يقوم بذلك؛ حتى ولو تعلَّق بهجوم حتذيري 

رمزي ليؤكد حلماس ما سيحدث في قطاع غزة لو هاجمها.
2 - اخلطوات العس���كرية التي م���ن املفترض أن يقوم بها 
ق أو تتم من خالل »فكر  اجليش »اإلس���رائيلي«، ينبغي أن تُنسَّ
سياس���ي إس���تراتيجي«، أو ب� »خطوات سياسية على األرض«؛ 
مان ردوداً على التطورات  ألن حكومة إس���رائيل واجليش ال يقدِّ
السياسية املصرية جتاه الفلسطينيني، فإن ردَّ اجليش اإلسرائيلي 
على مهاجم���ة حافلة الطالب بصاروخ مضاد للدبابات لن يؤثر 
على التطورات العسكرية والسياس���ية القادمة في قطاع غزة، 

وسيستمر اإلطالق على كل األحوال.
3 - عملي���ة اجليش في قطاع غزة هي دليل على »رصاص 
رة«، بعنى آخر: »حرب ني���ران بدون هجمات  مس���كوب مصغَّ

برية«.
4 - وم���ن الناحي���ة العملياتي���ة، فإن قص���ف األهداف 
الفلس���طينية وقع على امتداد جبهة واسعة متتد من مطار رفح 
وحتى األطراف الش���مالية ملدينة غزة، ف���ي الوقت الذي وقع 
فيه االختيار على خان يونس ودير البلح على أنهما س���احتات 
ي معظم الضربات، ومت اختيار منشأتني  فلسطينية رئيسية لتلقِّ
مركزيتني تابعتني لكتائب القس���ام في مدينة غزة؛ حيث جرى 
إطالق صواريخ على خان يونس من اجلو واألرض، وهو ما أدى 
لتدمير أجزاء كبيرة من املدينة، وإصابة شبكة الكهرباء، واملولِّد، 

وخزانات الوقود.

التكتيك القتالي:

في الوقت الذي تؤكد فيه املستويات السياسية والعسكرية 
أن ه���دف اجليش »اإلس���رائيلي« هو وق���ف عمليات حماس، 
وحتدي���د قائمة انتقام رداً على إط���الق الصواريخ، فإن هناك 
أجواء ال تقل إصراراً تس���ود داخل حماس تريد أن تضع قواعد 
جدي���دة حول اإلجراءات امليدانية الت���ي يقوم بها اجليش على 

امتداد السياج األمني.
وف���ي الوقت الذي تعمل فيه »كتائب القس���ام« حالياً طبقاً 
لتكتي���ك »حزب الله« ف���ي لبنان، فإن املواجهة العس���كرية في 
قط���اع غزة التي بدأت بإطالق صاروخ مضاد للدبابات من ِقَبل 
حم���اس على حافلة طالب، حتولت خ���الل يومني إلى مواجهة 

غير متوقعة للجيش الصهيون���ي، ليس فقط مع حماس، ولكن 
مع حزب الله أيضاً.

وقد واصل اجليش تكتيكه الذي يعتمد على توجيه ضربات 
جوي���ة ومدفعية ضد القطاع، بهدف كس���ر رغب���ة القتال لدى 
حماس، لكنها ردَّت بإطالق أكثر من 70 صاروخاً وقذيفة هاون 
باجتاه أهداف إس���رائيلية، وهي بذلك زادت من حجم النيران 

التي تطلقها بنسبة ٪25.
ه حماس في حتديد  وتزعم املصادر االس���تخباراتية أنَّ توجُّ
اله���دف التالي في القت���ال، يتمثل في »خل���ق وضع في قطاع 
غزة يش���به الوضع السائد على احلدود الشمالية إلسرائيل مع 
لبن���ان«؛ ففي املنطقة احلدودية بني إس���رائيل ولبنان ال توجد 
»حلقة أمنية«، وال يستطيع أن يتدخل اجليش »اإلسرائيلي«، كما 
يستطيع اللبنانيون التحرك بحرية على امتداد السياج األمني. 
لك���ن الوضع على امتداد الس���ياج األمني داخل قطاع غزة 
مختل���ف، فقد أعلن اجليش اإلس���رائيلي عنه بش���كل أحادي 
اجلانب مطلع عام 2009م مع انتهاء عملية الرصاص املسكوب، 
ويبلغ عرضه 500م، ويُصرُّ على عدم دخول أي شخص إلى هذه 
املنطقة، وخاصة أن منظمات املقاومة الفلس���طينية تستخدمها 

منطلقاً إلى داخل إسرائيل لتنفذ عملياتها. 
كما ال يس���مح اجليش اإلس���رائيلي بدخول املزارعني الذين 
يعملون في أراضيهم، وتزعم حماس أنها ليس���ت على اس���تعداد 
لقبول القيود التي يفرضها اجليش، وخاصة أن األمر يتعلق ب� ٪15 

من مساحة الرقعة الزراعية املستصلحة في القطاع. 
وهكذا تهدد حم���اس حالياً بأنه في حال لم يتم إلغاء هذا 
احلزام، فإن احلرب على امتداد السياج األمني ستستمر. واآلن 
من الواضح جداً أن إطالقها لصاروخ احلافلة جاء عملياً ليشكل 
دة التي تنذر ببداية احلرب على املنطقة  »طلقة البداي���ة« املتعمَّ

األمنية الصهيونية في قطاع غزة. 
وألن حركة املقاومة اإلس���المية حماس ف���ي هذه املرحلة 
عل���ى ثقة بأن اجليش الصهيوني لن يُدِخل قوات برية إلى قطاع 
غزة، فإنها على اس���تعداد ملواصلة معركة تتلقى خاللها ضربات 
وخسائر، ولكن هناك 250 ألف إسرائيلي في محيط قطاع غزة 
واملدن الكبرى حول املنطق���ة يتلقون القذائف، وهو ما يؤكد أن 
هذه املرحلة لن تشهد »وجود حس���م«، لكن هذا األمر سيتم لو 
قرر أحد الطرفني رفع سقف املواجهة العسكرية في قادم األيام. 
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بعد هذه املقدمة أس���تطيع أن أق���ول: إن االحتفاء الذي 
صاحب صدور الترجمة العربية لكتاب »العمق اإلستراتيجي: 
موقع تركيا ودورها في السياسة الدولية« للبروفيسور )أحمد 
داود أوغلو( وزير اخلارجية التركي، من ِقَبل مفكرين ومثقفني 
وسياس���يني في احلفل الذي أقيم في العاصمة القطرية في 
)20/ 2010/10م( وف���ي غي���ر ذلك من املنتدي���ات الفكرية 
والثقافية. إن ذل���ك االحتفاء لم يكن احتف���اًء بصدور كتاب 
مهمٍّ فحسب، بل بسياس���ة دولة استطاعت أن تلملم أوراقها، 
وتعيد حس���اباتها، وتدرك جيداً املتغيرات الداخلية والدولية 
وأن توظفه���ا إلى أقصى حد، مس���تندًة في ذل���ك إلى املوقع 
»اجليوس���تراتيجي« وإلى »االمتداد التاريخي« اللذين يشكالن 

ن تركيا بقيادة حكومة »العدالة  معاً »عمقاً إس���تراتيجّياً« مُيكِّ
والتنمية« من أن تتحول من »جس���ر« و »طرف« في التكتالت 
واألحالف إلى »مركز« و »ملتقى« حضاري وسياسي واقتصادي 

في آن واحد.
تلك بإيجاز الفكرة األساسية التي أقام عليها أوغلو نظريته 
الفريدة، ورؤيته لدور تركيا في كتابه »العمق اإلس���تراتيجي« 
الذي ألَّفه قبل عش���ر سنوات حني كان مس���تغِرقاً في العمل 
الفكري واألكادميي، ثم أتيح ل���ه أن يطبِّق نظريته تلك عملّياً 
حني تولى منصب كبير مستشاري رئيس الوزراء عام 2003م، 
ووزارة اخلارجية التركية ع���ام 2009م، لكن كتابه الذي ألَّفه 
عام 2000م، وُطبع 50 طبعة وتُرجم إلى عدة لغات، لم يترجم 

إلى العربية إال بعد عشر سنوات)1). 
)1( أال يشير ذلك إلى تأخر حركتنا عن الواقع املعاصر ثقافّياً وحضارّياً؟

)*( باحث وصحفي.

موقع تركيا ودورهـا فــي الســـــــــــــــــــياسة الدولية

في عاملنا العربي واإلس���المي، بل في العالم بوجه عام يصدر كلَّ يوم عش���رات ورمبا مئات الكتب، لكنَّ قلياًل منها 
يستطيع أن ينفذ من عالم »الفكر« إلى عالم »السياسة«، ومن إطار النظر والتأمل إلى الفعل والتأثير.

ذ وصانع السياسات التي اجتهد في بلورتها والتنظير لها؛ فثمة  وأقل من ذلك، من تواتيه الفرصة ليكون هو منفِّ
دائرتان - خاصة في عاملنا العربي واإلسالمي - تبدوان لألسف منفصلتن في أوقات كثيرة، هما: دائرة »الفكر«، ودائرة 
ما  »السياس���ة«؛ فم���ن لدي���ه »الفكر« ال يتمكن من حتويل النظريات واألفكار إلى برام���ج وخطط، ومن بيده »القرار« قلَّ

يستند إلى أصحاب اخلبرة وأهل »الذكر«. ولعل هذا ميثل أحد أوجه »االنفصام« الذي نعانيه في واقعنا املعاصر.

السنوسي)*( حممد  السنوسي 
Elsenosey_writer@yahoo.com

] قراءة [
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موقع تركيا ودورهـا فــي الســـــــــــــــــــياسة الدولية

أما عن العمق اجلغرافي لتركيا فيذكر أوغلو أن جغرافية 
تركيا تعطيها حال دولة مركزية فريدة تختلف عن الدول املركزية 
األخرى؛ فعلى سبيل املثال تُعتبَر أملانيا دولة مركزية في أوروبا 
ولكنها بعيدة جغرافياً عن إفريقيا وآس���يا، وروسيا أيضاً دولة 
مركزية في أوروبا وآس���يا لكنها بعي���دة جغرافيا عن إفريقيا، 
وإيران دولة مركزية في آس���يا لكنها بعيدة جغرافياً عن أوروبا 
وإفريقيا. وبنظرة أوسع فإن تركيا حتتفظ باملوقع األفضل في 
ما يتعلق بكونها دولة أوروبية وآس���يوية في الوقت نفسه، كما 
أنها قريبة من إفريقيا أيضاً عبر ش���رق البحر املتوسط؛ ومن 
ثَمَّ فإن دولة مركزية حتتفظ بوقع متميز كهذا ال ميكن لها أن 
تعرف نفس���ها من خالل سلوك دفاعي، ويجب أال يُنَظ�ر إليه�ا 
كدول�ة جس����ر تربط نقطتني فق�ط، وال دولة َطرفيَّة، أو دولة 

عادية تقع على حافة العالم اإلسالمي أو الغربي.
وأما عن الشق اآلخر للعمق اإلستراتيجي )وهو االمتداد 
التاريخي(، فقد أوضحه أوغلو باإلرث العثماني لتركيا الذي 
ضم هويات وقوميات متعددة امتدت باجتاه العاملني )العربي 

واإلسالمي( والقوقاز وأرمينيا وإيران وإلى أوروبا أيضاً.
وي����رى أوغلو أن التاري����خ واجلغرافيا ثابت����ان ال ميكن 
تغيي�رهما ولك�ن ميكن إع����ادة ق�راءتهم�ا؛ ولذلك دع�ا إل�ى 
ما أس����ماه »تطبيع التاريخ« أي إعادة التكامل بني املجتمعات 

واالقتصاديات والسياسات.

إن »العمق اإلس���تراتيجي« - كما يؤطر له أوغلو - يستتبع 
عدة أمور، أهمها:

  إنهاء املش���كالت: أي خفض املشكالت مع دول اجلوار 
إلى درجة الصفر، وصوالً إلى درجة أرقى؛ حيث إقامُة عالقات 
إس���تراتيجية معها؛ ويرى أوغلو في ذلك بدياًل )بل رّداً عملّياً( 
ه  على نظريات ص���راع احلضارات ونهاية التاري���خ، التي توجِّ
بش���كل أو بآخر العالقات الدولية املعاصرة خاصة من جانب 
الدول الكبرى؛ وليس أدلَّ على ذلك من التحول اجلذري لتركيا 
باجتاه تطبيع العالقات مع س���وريا بعد أن كانت الدولتان على 

شفا حرب مؤكدة.
  الثق���ة بالنفس: فينطلق أوغلو ال من التقسيم الشائع 
الذي يشطر العالم إلى دول متقدمة وأخرى نامية، بل من كون 
الدول - ومن ثَمَّ احلضارات - تقف على قدم املساواة، أو ينبغي 

أن يكون ذلك.
إن هذه الثق�ة بالنفس ه���ي الت�ي جتعل الدول - كما يرى 
ا؛ ونحن  أوغلو - تتغلب على الش���عور بالدونية جت���اه َطَرف مَّ
نس���تطيع أن نلمس هذا املفهوم عملي���اً من خالل موقف تركيا 
املساند حلركة املقاومة اإلس���المية »حماس« بعد جناحها في 
انتخابات املجلس التش���ريعي ع���ام 2006م، متحديًة في ذلك 
الدول الغربية التي فرضت »طوقاً حديدياً« على حكومة حماس، 
بل وقف���ت تلك الدول متخاذل���ة )أو متواطئًة( أم���ام العدوان 
الصهيوني )2008 - 2009م( على غزة. كذلك من خالل موقف 
تركيا جتاه إسرائيل خاصة بعد اعتدائها على »أسطول احلرية« 

لناه في عدد ماٍض من مجلة »البيان«. على النحو، الذي فصَّ
ثم���ة أمر يجب أن نلتفت إليه النظر؛ وهو أن طريقة حتليل 
أوغلو لألس���س واحملددات ل���دور تركيا )جغرافّي���اً وتاريخّياً 
وحضارّياً(، هي طريقة في التحليل من اجلائز، بل من الواجب 
أن تس���تفيد منه���ا أي دول���ة تبحث لها عن موط���ئ قدم في 
السياسة الدولية؛ إذ ال يخلو شعب من الشعوب وال حضارة من 
احلضارات من مميزات وخصوصيات متثل لها في حال تفعيلها 
ثُّلها »عمقاً إس���تراتيجّياً«؛ حتى إن اختلفت صورة ذلك من  ومَتَ

شعب آلخر، ومن حضارة ألخرى.
ويبقى السؤال قائمًا: إلى أي مدى ستنجح دولنا العربية 
في االس���تفادة من هذه األفكار، ومدِّ اجلس���ور مع تركيا على 

جميع املستويات: سياسّياً واقتصادّياً وثقافّياً؟



العدد 92286

عندم����ا نفك����ر في املس����تقبل فإننا نفك����ر )عادة( ف����ي أبنائنا 
ة ملواجه����ة الزمن  بالدرج����ة األول����ى؛ م����اذا أعددن����ا له����م من ُع����دَّ
الق����ادم؛ ه����ل وصولهم إلى هذا القادم آمن له����م وألبنائهم، وهل 
سينش����ئون أبناءهم كما أنشأناهم؟ هل بإمكانهم احملافظة على 
هويته����م الديني����ة والثقافي����ة، أم أن ري����اح العواصف س����تذروهم 

كعصف مأكول؟
أس����ئلة كثيرة تؤرق الباحثن وقبله����م اآلباء الذين أصبحوا 
بدوره����م ف����ي مهبِّ دوامة ال متيز ب����ن الطالح والصالح، وال بن 
احل����ق والباط����ل. وخي����ر دلي����ل على ذل����ك استس����المهم لرغبات 
أبنائه����م اجلامحة: من خالل توفير وس����ائط معلوماتية مهلكة 

للعقل والنفس، ومواد استهالكية مضرة بالصحة اجلسدية. 
ومن خالل هذه الورقة سنحاول أن نضع القلم على موضع 

اخلطر منبهن ومحذرين؛ كي ال نلقي بأنفسنا إلى التهلكة.
تنتش����ر بن صفوف الش����باب العرب����ي اليوم ظاه����رة تعاطي 
املش����روبات الطاقي����ة التي أصبح يتهافت عليها الش����باب العربي 
في جميع املناسبات؛ سواء كانت تتعلق باالستعداد لالمتحانات 

أو األلعاب الرياضية.
وأصب����ح الي����وم ش����به مؤك����د أن  هذه املش����روبات الت����ي ُيقِبل 
ل  عليها بش����راهة ش����بابنا العرب����ي من احمليط إلى اخلليج تش����كِّ
تهديدًا حقيقيًا على صحة فلذات أكبادنا، فتناول قارورة واحدة 
 يومي����ًا يزيد خطر اإلصابة بأمراض القلب واجللطة الدماغية.
ف����ي  القل����ب  أم����راض  ف����ي  االختصاصي����ن  أح����د  وذك����ر 
)س����كوت  الدكت����ور  بأس����تراليا  امللك����ي  إديالي����د  مستش����فى 
مش����روب  تن����اُول  عل����ى  مض����ت  س����اعة  »بع����د  أن����ه:  ويلوفب����ي( 
 ري����د ب����ول تتوق����ف أجه����زة ال����دم ع����ن العم����ل بش����كل طبيع����ي«؛
ولهذا الس����بب منعْت بيَعه  بعض الدول مثل النرويج وأورغواي 
والدامن����ارك؛ بس����بب أخطاره الصحية احملتمل����ة، ولكن ذلك لم 
مينع الشركة املصنعة له من بيع حوالى 3.5 مليار علبة معدنية 

وقارورة في 143 دولة في العالم العام املاضي.
وهناك خطر آخر يتربص بشبابنا أيضًا؛ فقد كشفت دراسة 
حديثة أن قضاء ساعات أمام شاشات التلفاز أو الكمبيوتر ميكن 
أن يرف����ع من ضغط دم األطفال. وكش����ف العالم ديفيد مارتينز 

جوم����ز م����ن جامعة )ل����وا س����تيت( بالواليات املتح����دة األمريكية 
أن نتائج هذه الدراس����ة كشفت ارتباط مش����اهدة التلفاز بارتفاع 
ضغ����ط ال����دم ل����دى األطف����ال؛ وه����و الذي يتس����بب ف����ي مخاطر 
جانبية: كاالنفعال املفاجئ، وامليل الى العنف، وتشوش التركيز. 
كم����ا ميكن اعتبار الصبيب الهائل للصور واملعلومات وحموالتها 
الثقافي����ة االس����تالبية التي تتنافى مع قيمنا اإلس����المية خطرًا 
مهواًل يزيد كثيرًا عدد الشباب املستَلبن من قيمهم ومجتمعهم.
له����ذا أصب����ح اآلب����اء يش����تكون كثيرًا م����ن تصرف����ات أبنائهم 
الغريب����ة الت����ي يغل����ب عليه����ا االنع����زال والصم����ت داخ����ل البيت 
والب����رودة ف����ي العواط����ف وع����دم االهتم����ام باملناس����بات الديني����ة 
واللج����وء الى جماعات منحرف����ة إليجاد موقع اجتماعي جديد 

يناسب أفكارهم املستوَردة. 
ة ه����ذا اإلنترن����ت الذي أصبح بالنس����بة  ومم����ا زاد الط����ن ِبلَّ
للشباب تعويضًا عن البيت والعائلة واألسرة، وأحيانًا عن الوطن 
نفسه. كما أن زمن استعماله تضاعف؛ بل إن إدمان الشباب عليه 
حقيق����ة ال ميك����ن ألح����د أن يدحضه����ا؛  فيمكن ملس����تعمليه من 
الش����باب العربي أن يقضوا ليالي بيضاء يتراس����لون على الشات 
م����ن خالل الس����كايبلوغ أو ميس����بيس أو فيس����بوك أو اليوتوب أو 
ب  دايليموسيون... وميكننا أن نتخيل األضرار الهائلة التي تخرِّ

صحة أبنائنا النفسية واجلسمية. 
وتل����ك األلع����اب االفتراضي����ة العجيب����ة الغريب����ة العنيف����ة 
الت����ي يتهاف����ت عليها الش����باب تهافتًا مهووس����ًا َمَرضي����ًا وأحيانًا 
تك����ون قاتل����ة ألجهزتهم العصبية، وتتس����بب ف����ي بعض احلاالت 
بحوادث مميتة لهم ولغيرهم، حينما يباش����رون قيادة الس����يارات 

أو الدراجات.
إن ما تش����يده األسر بعناء وصبر، وما تسهر عليه املؤسسات 
التعليمية س����نن طويلة تهدمه بش����كل شنيع شهوٌر من اإلدمان 
عل����ى املش����روبات الطاقي����ة، أو التلف����از، أو اإلنترن����ت أو األلع����اب 
االفتراضي����ة. فعلى اأُلَس����ر أن تعلم أن مواكب����ة العصر والتقنية 
لي����س أن نترك أبناءنا يس����يرون )مبباركتنا( إلى املس����تقبل فوق 

حقول من األلغام. 
سعيد بوكرامي     

] منتدى القرّاء [

أبناؤنا في خطر
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إن عدم الرضا بالظلم والسعي إلى رفعه أمر فطري، ُجِبل 
عليه جميع بني اإلنس���ان، وال تاُلم الشعوب إذا سلكت الطريق 
الصحي���ح لرفع الظلم وإقامة العدل، لكن يقع اللوم عليها ثقياًل 
في أمور، منها: أن تخطئ الطريقة الشرعية لذلك، أو أن تذهب 
بظال���م، وتأتي بأظلَم منه، أو تذهب بحاكم يقول: إنه مس���لم، 
لتأت���ي بنظام حكم يقول: إنه طاغوتي، أو تطيح بأمن نس���بي، 

وتأتي بخوف ُكلِّي. 
ق له���ا الناس  وينبئن���ا التاري���خ احلديث عن ث���ورات صفَّ
ورقص���وا، ولكنها لم تلبث إال يس���يراً حتى صارت لعنة عليهم، 
وناراً مس���تعرة، اصطلوا بجحيمها عقوداً من الزمن؛ فهل يعي 

الثوار من التاريخ الدروس؛ ليضمنوا النجاح مِلا بدؤوه؟
ومن الثقل الثقي���ل، واألَْمِر األََمرِّ أن تك���ون الثورة لصالح 
الغير؛ ففي الوقت الذي تظن فيه الش���عوب املس���لمة أن الثورة 
ثورته���ا، يتبدى لها األم���ر على عكس ذلك؛ فتج���د أنها ثورة 
ُمها له على طبق من ذهب، بجهدها  املس���تعمر املس���تريح، تُقدِّ

وتعبها ودمائها، أو على أحس���ن األحوال ثورة املصالح الثنائية 
املش���تركة بني الشعب واملس���تعمر، فيدعمهم في خالصهم من 

حكوماتهم على أن يضمنوا له إقامة دميقراطية ليبرالية.
ولن يكون لإلس���الم في ثورة املصالح نصيب ألبتة، وسوف 
يج���ري االلتفاف امل���دروس عليه، وبالدرج���ة األولى في وضع 
الدستور وصياغته، فال يهم أن ينص الدستور على أن اإلسالم 
دي���ن الدولة، وال يهم أن تكون الش���ريعة اإلس���المية املصدر 
األساس���ي للتشريع، ولكن املهم أال تكون املصدر الوحيد، واملهم 
أيضاً أن تكون الهيئة التشريعية املرجع النهائي الذي يَفِصل في 
تفسير أي خالف يحصل حول املادة هذه أو تلك، ولن يكون من 
أعضاء هذه الهيئة من علماء الشريعة اإلسالمية إال عدد قليل 
ال يؤثِّر؛ ذلكم هو حجر األس���اس في االلتفاف. ولك أن تلحظ 
ه���ذا األمر وتتابَعه في كلٍّ ثورة قائمة أو جديدة، وتالله ليخينب 
وُّا اإلس���الم عن منهاج حياتهم. ولك أن تتابع أيضاً أنه  أناس نحَّ

لن تقوم ثورة باختيار طريقة غير الدميقراطية في حكمها.

ثورات بالوكالة

د.عبد اهلل بن حممد املديفر

] الورقة األخيرة [
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عندما فش���لت الوالي���ات املتحدة األمريكي���ة في حتقيق 
أهدافها بالوسائل العس���كرية في أفغانستان والعراق، وخاصة 
عندما عجزت عن جعل العراق أمنوذجاً للدميقراطية احلديثة 
في الشرق األوسط، س���معنا وقرأنا لكتَّابهم ومفكريهم وبعض 
القي���ادات لديه���م حديثاً عن )ح���رب األفكار(، وع���ن )القوة 

الناعمة(، وعن )كسب العقول والقلوب(.
ه بعفوية،  لقد بدأت الثورة التونس���ية عفوية، لكنها لم تُوجَّ
ب���ل ُوجد من يوجهه���ا، ولم حَتدث أي ث���ورة عفوية بعد الثورة 
التونسية، لكنها استَلهمت من الثورة التونسية، أو استُلهم لها.  

فإن كانت ثورات الدول العربية هذه األيام هي نتيجة عملية 
حلرب األفكار فقد جنحت أمريكا جناحاً س���احقاً من غير أن 
تخسر شيئاً، وبلغت نصراً حقق كل أهدافها من غير أن تخسر 
جندياً واحداً، ومن غير أن تدف���ع دوالراً واحداً، إال ما أنفقته 
لتغذية ه���ذه الثورات وحمايتها وتوجيهها نحو أهدافها؛ لتعيش 
الدول الثائرة بعد ذلك: إما عل���ى النمط الدميقراطي الغربي 
الَعلمان���ي، وإما أن تظل في حالة م���ن الفوضى اخلالَّقة، التي 
رة، وقد تقود هذه  يحصل منها كل املش���اكل االجتماعية املتصوَّ

ؤ إلى دويالت. الفوضى البلد إلى االنقسام والتجزُّ
ولئن كان يُِقرُّ كبار املخططني األمريكيني أن أمريكا ال تستطيع 
أن تنجح في حتقيق أهدافها عندما تش���ن في آن واحد حرب�اً في 
أكثر من دولة، فإني أقول: س���وف تنجح أمريكا )عند غفلتنا( في 
ش���ن )حرب أفكار( في مئة دولة في آن واحد، تُسِقُط فيه الدولة 
البائدة، وتُقي���م على أنقاضها دولة حديث���ة بواصفات أمريكية 
دميقراطية ليبرالية؛ لتنسلخ الدولة املسلمة من هويتها اإلسالمية، 
وجتعل الدين أمراً خاصاً بني العبد وربه، وليس له عالقة في حياة 

الناس العامة. 
إن نشر الدميقراطية الليبرالية هدف محوري لدى الواليات 
املتحدة األمريكية منذ سقوط االحتاد السوفييتي عام 1411ه� 
املوافق لعام 1991م، وليس هدف���اً ثانوياً، وعلى الرغم من أنه 
ال يحق���ق لها مصاحلها على امل���دى القصير كما حتققه بعض 
األنظم���ة احلاكمة حال�ّياً؛ إال أنها تراه يحقق لها مصالح كبيرة 

جّداً على املدى الطويل. 
وف���ي ظل املأزق األمريكي في تع���ارض الطموحات طويلة 
األم���د مع الضرورات قصيرة األمد، ج���اءت األحدث في هذا 
ح الكف���ة لصالح املدى الطوي���ل، ومتثَّلَت الفرصة  الع���ام لترجِّ

الس���انحة ألمريكا لتحقيق هدفها بكل يسر وسهولة، فسهرت 
على حماية الثورات وتش���جيعها ودعمها. وص���ار هذا الزمن 
ب�اً إلى  زم���ن النحر األمريكي للحكومات الصديقة وغيرها، تقرُّ
���س ضوابط وممارسات وقيماً يلتزم  الدميقراطية، التي ستؤسِّ
بها العالَم، ولن يُستثنى من هذا النحر أيُّ حكومة صديقة مهما 
كانت صداقتها، ولن يش���فع لها أي عالقة تاريخية طيبة مهما 

كانت طويلة. فاللهم سلِّم سلِّم.
يتس���اءل احمللل السياس���ي الب���ارز الدكت���ور )غريغوري 
تريِفرت���ون(: ه���ل يجب على الوالي���ات املتح���دة التخلي عن 
احلكومات املتسلطة والفاس���دة؟ ثم يجيب عنه بجواب صريح 
في دراسة أعدها لوزارة اخلارجية األمريكية عام 2010م، وقد 
انبثقت دراسته من مشروع )تقرير االجتاهات العاملية 2025م: 
عالم متحول(. يقول في دراس���ته: »إن اجلمع بني تأمني الطاقة 
ومحاربة اإلرهاب يُدخل الواليات املتحدة األمريكية في شراكة 
مع دول غير دميقراطية أو مكروهة أو كليهما، ابتداء من مصر 
إلى اململكة العربية الس���عودية وباكس���تان، إضافة للعديد من 
الدول األخرى ضمن هذا التصنيف. إن اإلجابة عن الس���ؤال: 
هل يجب على الواليات املتحدة التخلي عن احلكومات املتسلطة 
والفاسدة؟ هو: )نعم، ولكن ليس بَْعد(. قد يكون أفضل ما تقوم 
به الواليات املتحدة هو الس���ير في سياس���ة تخفيض االعتماد 
على النفط املس���توَرد؛ وهو ما سيساعد على تخفيض االعتماد 

على ُمورِّدي النفط غير املرغوب فيهم«)1).

(1) Making Policy in the Shadow of the Future, Gregory F. 
Treverton, (U.S.A ,Santa Monica ,Rand, 2010), P. 38.
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وقد اقترح الرئيس األمريكي في 2011/3م خفض واردات 
النفط بواقع الثلث خالل عشر س���نوات، بالتركيز على تطوير 
وقود بديل، وزيادة اإلنتاج احمللي من النفط، وخفض االستهالك.
فهل ستستيقظ الشعوُب الثائرة بعد حني لتجد أنها وقعت 
في فخ الدميقراطية القابضة العميلة؟ وجتد أنها كانت تس���دد 
َديناً ثقياًل لم تس���تدنه؟ عندها لن يك���ون هناك مجال لثورات 
جديدة؛ ألن ل���دى األنظمة الدميقراطية القدرة على امتصاص 
غضب الشعوب، وألن الثورات ستصبح من الصعوبة بكان، ولن 

تُدعم، ولن حُتمى، ولن يُسمح لها بالنمو والتمدد.
قد يكون من الصعب اإلميان بالكالم السابق وتصديقه في 
ظل اغتباط الش���عوب بثوراتها، وقدرتها على إسقاط طغاتها، 
وانتشائها ملستقبل سعيد في مخيلتها، لكن إن كان لي من دعوة 
ام املسلمني إلى  مسموعة فإني أدعو الشعوب اإلسالمية واحلكَّ
ش���ن )ثقافة أفكار( مضادة، تؤدي إلى قيام احلكام بإصالحات 
جذرية حقيقية س���ريعة وعادلة، في جميع املجاالت، يُرفع بها 
ك تلك الثقافة الش���عوب أيضاً إلى  الظل���م، ويُقام العدل، وحُترِّ
التعاون مع حكوماتها واملش���اركة في حتقيق هذه اإلصالحات، 

م الطرفان التنازالت لآلخر.  وأن يُقدِّ
وأن يسعوا إلى حتقيق القاعدة املستقبلية الربانية، التي حتقق 
اماً ومحكومني(،  لهم التراضي والتصالح والتحاب في ما بينهم )حكَّ
وهي أن تس���عى األط���راف جميعاً إلى رض�ا الل���ه - تعالى - في 
جميع ش���ؤون حياتهم، وخاصة حياتهم السياس���ية واالقتصادية 
واالجتماعية. يقول الرس���ول # : »َمن التمس رضا الله بسخط 
الناس كفاه الله ُمؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله 
َوَكلَه الله إلى الناس«)1). وهي قاعدة متينة ال يس���تهني بها إال قلب 

)1( رواه الترمذي. 

مريض لم يعرف مدى أثرها البليغ. 
وال يوسوس لهم الشيطان ويخوفهم باالعتراض أو التدخل 
َه ُيَداِفُع َعِن اَلِّذيَن آَمُنوا إَنّ الَلَّه ال ُيِحُبّ ُكَلّ  الغربي العسكري: }إَنّ الَلّ

اٍن َكُفوٍر{ ]احلج: ٣٨[. َخَوّ
في مثل هذا التفاهم بني احلاكم واحملكوم يتحقق اإلصالح 
د اجلراح، ويحصل النماء والِبناء، والسالمة من العواقب  وتُضمَّ
اخلفية ملا تؤول إليه الثورات، ولن يتحقق التفهم إال بالتالين من 
الطرفني، وُحْس���ن ظن كل طرف باآلخر، والتحرك السريع في 

إصالحات حقيقية ملموسة.
ا أصلََحت أوضاعها  يخبرنا القرآن الكرمي عن أمة جنت لَ�مَّ
عندما رأت العذاب: }َفَلْوال َكاَنْت َقْرَيٌة آَمَن���ْت َفَنَفَعَها إمَياُنَها إاَلّ َقْوَم 
ْعَناُهْم  ْنَيا َوَمَتّ ا آَمُنوا َكَش���ْفَنا َعْنُهْم َعَذاَب اْل�ِخ���ْزِي ِفي اْل�َحَياِة الُدّ ُيوُنَس َل�َمّ

إَلى ِحٍن{ ]يونس: ٩٨[.
ا اس���تخفت  كم���ا يخبرنا القرآن الكرمي عن أمم هلكت لَ�مَّ
ْس���َتْقِبَل َأْوِدَيِتِهْم  ا َرَأْوُه َعاِرضًا ُمّ بالعذاب وتركت دفع أس���بابه: }َفَلَمّ
ِْطُرَنا َبْل ُهَو َما اْسَتْعَجْلُتم ِبِه ِريٌح ِفيَها َعَذاٌب َأِليٌم #^٢٤^#(  َقاُلوا َهَذا َعاِرٌض ُمّ
ِزي اْلَقْوَم  َها َفَأْصَبُحوا ال ُيَرى إاَلّ َمَساِكُنُهْم َكَذِلَك َنْ ُر ُكَلّ َشْيٍء ِبَأْمِر َرِبّ ُتَدِمّ

اْل�ُمْجِرِمَن{ ]األحقاف: ٢٤ - ٢٥[ .
إنَّ ش���نَّ )ثقافة األفكار املضادة( من���وط بكل صاحب منبر 
يس���تمع إليه الناس واحلكام، أو يقرؤون ل:، من علماء، ومثقفني، 
ومفكرين، وخطباء، ودعاة، وأساتذة، ومعلمني، وإعالميني، ووزراء، 

وسياسيني، ومسؤولني، وجمعيات، ومراكز فكرية، ونحو ذلك.
نس���أل الله - تعال���ى - أن يصلح أحوال املس���لمني، وأن 
يَلُْط���ف بهم، وأن يجعل ما يكيده األعداء وباالً عليهم، وأن يكون 

تخطيطهم راجعاً فيهم.


