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] االفتتاحية [

تزييف الواقع وخداع الرأي العام. قال الله – عز 
ْنَيا  وجل –: }َوِمَن الَنّاِس َمن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه ِفي اْل�َحَياِة الُدّ
َه َعَلى َما ِفي َقْلِبِه َوُهَو َأَلُدّ اْل�ِخَصاِم #٢٠٤#( َوإَذا  َوُيْشِهُد الَلّ
َتَوَلّى َس���َعى ِف���ي اأَلْرِض ِلُيْفِس���َد ِفيَها َوُيْهِل���َك اْل�َحْرَث 

َوالَنّْسَل َوالَلُّه ال ُيِحُبّ اْلَفَساَد{ ]البقرة: ٢٠٤ - ٢٠٥[.
والبصي����ر الفطن يدرك حقيق����ة هذا التلبيس، 
وال تنطلي عليه تلك الزخارف واألالعيب املكش����وفة، 
كما قال - س����بحانه وتعالى -: }َوَلْو َنَش���اُء أَلَرْيَناَكُهْم 
ُه َيْعَلُم  َفَلَعَرْفَتُه���م ِبِس���يَماُهْم َوَلَتْعِرَفَنُّهْم ِفي َل�ْحِن اْلَق���ْوِل َوالَلّ

َأْعَماَلُكْم{ ]محمد: ٣٠[.
الصفة الثالثة: الصدُّ عن سبيل الله:

فحال املفسدين الذين يزينون للناس الباطل 
اع الطرق الذين يعترضون  ويصدونهم عن سبيل احلق، كمثل قطَّ
سبيل الناس ويس���عون في األرض فساداً. قال – تعالى – في 
وَن  وصف هؤالء املفسدين: }َوال َتْقُعُدوا ِبُكِلّ ِصَراٍط ُتوِعُدوَن َوَتُصُدّ
ِه َمْن آَمَن ِبِه َوَتْبُغوَنَها ِعَوًجا َواْذُكُروا إْذ ُكنُتْم َقِلياًل َفَكَثَّرُكْم  َعن َس���ِبيِل الَلّ
َوانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْل�ُمْفِس���ِديَن{ ]األعراف: ٨٦[، وقال فيه�م 
ِه ِزْدَناُهْم َعَذاًبا  وا َعن َس���ِبيِل الَلّ – ج���ل وعال -: }اَلِّذيَن َكَفُروا َوَصُدّ

َفْوَق اْلَعَذاِب ِبَا َكاُنوا ُيْفِسُدوَن{ ]النحل: ٨٨[.
وطرائق املفس���دين في الصدِّ عن س���بيل الله - تعالى - 
تتنوع وتتجدد بتج���دد األماكن واألزمان، ويجمعهم وصف الله 
لهم في قوله - جل شأنه -: }َوِمَن الَنّاِس َمن َيْشَتِري َلْهَو اْل�َحِديِث 
ِهنٌي{  ِه ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَيَتِّخَذَها ُهُزًوا ُأْوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب ُمّ ِلُيِضَلّ َعن َس���ِبيِل الَلّ
]لقم���ان: ٦[، وكذل���ك وصف النبي # في قول���ه: »دعاة على 

أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها«)  .
الصفة الرابعة: الغش واخليانة:

غش األم���ة وخيانتها صفة مالزمة للمفس���دين في جميع 
العصور واألمكنة؛ ألنهم ال أمانة لهم؛ ولهذا تراهم يتساقطون في 

  ( أخرجه البخاري.

احلم���د لل���ه رب العامل���ني والعاقبة للمتقني، والصاة والس���ام على 
خامت األنبياء وإمام املرسلني، وبعد:

نة في احلديث عن  فقد تواترت النصوص الش���رعية في الكتاب والسُّ
الفاس���دين واملفس���دين، وبيان صفاتهم وأماراتهم؛ ليكون الناس على بيِّنة 
من أمرهم؛ فيحذروهم ويدركوا العقلية املنحرفة واملوازين املضطربة التي 

يتعامل بها أولئك املفسدون مع غيرهم.
دت راياتهم،  وقد تكاثر هؤالء املفسدون في عصرنا احلاضر، وتعدَّ
وتفننوا في ابتكار صنوف الفس���اد واإلفس���اد ف���ي كل امليادين، وكان 
وجودهم من األسباب الرئيسية لتخلُّف األمة وتردِّي مكانِتها؛ من أجل 
ذلك كان من الواجب علينا أن نتدارس صفاتهم بياناً للحقيقة، وإيقاظاً 

لألمة، وحتذيراً من تغوُّل املفسدين وطغيانهم في البالد.

ومن أبرز الصفات التي جاء بيانها في القرآن الكرمي:
الصفة األولى: العلو واالستكبار في األرض:

فالعل����و والطغي����ان واالس����تكبار في األرض صف����ات مالزمة 
َعُلَها ِلَلِّذيَن ال  اُر اآلِخ���َرُة َنْ للمفس����دين، كما قال – تعالى -: }ِتْل���َك الَدّ
ِق���نَي{ ]القصص: ٨٣[  ا ِف���ي اأَلْرِض َوال َفَس���اًدا َواْلَعاِقَب���ُة ِلْلُمَتّ ُيِري���ُدوَن ُعُل���ًوّ
وبضدها تتبني األشياء، وكما قال - سبحانه -: }َوِفْرَعْوَن ِذي اأَلْوَتاِد 
#^١٠^#( اَلِّذيَن َطَغْوا ِفي اْلِبالِد #^١١^#( َفَأْكَثُروا ِفيَها اْلَفَساَد{]الفجر: ١٠ - ١٢[.
وم���ن عالمات هذا العل���و والطغيان: تطاُول املفس���دين على 
الضعفاء وانتهاُك كرامته���م والتعدي على حقوقهم، كما قال - جل 
ْنُهْم  وعال -: }إَنّ ِفْرَعْوَن َعال ِفي اأَلْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشَيًعا َيْسَتْضِعُف َطاِئَفًة ِمّ

ُه َكاَن ِمَن اْل�ُمْفِسِديَن{ ]القصص: ٤[. ُيَذِبُّح َأْبَناَءُهْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساَءُهْم إَنّ
الصفة الثانية: زخرفة القول بالباطل:

فاملفسدون يتدثرون بحالوة اللسان وزخرفة القول بالباطل، 
ليخدعوا الناس، ويلبِّسوا عليهم بتغيير احلقيقة ونكران الواقع، 
َل ِديَنُكْم َأْو َأن  ���ي َأَخاُف َأن ُيَبِدّ وادِّعاء الرأفة والرحمة باخللق }إِنّ
ُيْظِهَر ِفي اأَلْرِض اْلَفَساَد{ ]غافر: ٢٦[. ورمبا عقدوا األميان الكاذبة 
إمعاناً في التلبيس والكذب. ولق���د زادت قدرتهم في اخلداع، 
د وس���ائل اإلعالم املعاصرة التي أس���همت في  والتلبيس بتعدُّ

وال تعثوا في األرض مفسدين
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دركات اخليانة وغش األمة واملجتمع، لتحقيق مصالح ش���خصية 
مزعومة، وما أس���هل أن يبيع املفس���د دينه ويخون أمته! قال الله 
- تعال���ى - مبيناً لوناً من ألوان الغش الذي يتميز به املفس���دون 
 وه���و الغش االقتصادي(: }َأْوُفوا اْلَكْيَل َوال َتُكوُنوا ِمَن اْل�ُمْخِس���ِريَن 
#١٨١#( َوِزُنوا ِباْلِقْس���َطاِس اْل�ُمْسَتِقيِم #١٨٢#( َوال َتْبَخُسوا الَنّاَس َأْشَياَءُهْم َوال 
َتْعَثْوا ِفي اأَلْرِض ُمْفِس���ِديَن{ ]الش���عراء: ١٨١ - ١٨٣[، وقال - جل وعال 
-: }َوَيا َقْوِم َأْوُفوا اْل�ِمْكَياَل َواْل�ِميَزاَن ِباْلِقْسِط َوال َتْبَخُسوا الَنّاَس َأْشَياَءُهْم 
َوال َتْعَثْوا ِفي اأَلْرِض ُمْفِس���ِديَن{ ]هود: ٨٥[. وسياسة الكيل مبكيالني 
وبخس الناس أش���ياءهم: سياس���ة متجذرة في أخالق املفسدين 

 السياسية، والفكرية، والثقافية، واالجتماعية(.
الصفة اخلامسة: إشاعة الفاحشة: 

من مخازي املفس���دين أنهم يس���عون إلش���اعة الفاحشة في 
املجتمع، ويؤسس���ون مراكز ونواٍد لنش���ر املنكر، وإفساد األخالق 
ل حال كثير من القنوات  والقيم االجتماعية بال حياء وال خجل، وتأمَّ
الفضائية لترى كيف يلهث أولئك املفس���دون إلش���اعة الفواحش 
وحتطيم القيم ومحاربة الفضيلة. قال الله – عز وجل -: }َوُلوًطا 
َن اْلَعاَلنَِي #^٢٨^#(  ُكْم َلَتْأُتوَن اْلَفاِحَش���َة َما َسَبَقُكم ِبَها ِمْن َأَحٍد ِمّ إْذ َقاَل ِلَقْوِمِه إَنّ
���ِبيَل َوَتْأُتوَن ِفي َناِديُكُم اْل�ُمنَكَر َفَما َكاَن  َجاَل َوَتْقَطُعوَن الَسّ َأِئَنُّكْم َلَتْأُتوَن الِرّ
اِدِقنَي #^٢٩^#( َقاَل  ���ِه إن ُكنَت ِمَن الَصّ َج���َواَب َقْوِمِه إاَلّ َأن َقاُلوا اْئِتَنا ِبَعَذاِب الَلّ

َرِبّ انُصْرِني َعَلى اْلَقْوِم اْل�ُمْفِسِديَن{ ]العنكبوت: ٢٨ - ٣٠[.
الصفة السادسة: انقاب املوازين:

من مخازي املفسدين وسوءاتهم أنهم يقلبون املوازين، ويزيفون 
احلقائق، ويسمون األمور بغير مس���مياتها؛ ولهذا قال الله – عز 
َا َنْحُن  وجل – في وصفهم: }َوإَذا ِقيَل َلُهْم ال ُتْفِسُدوا ِفي اأَلْرِض َقاُلوا إَنّ
ُهْم ُهُم اْل�ُمْفِسُدوَن َوَلِكن اَلّ َيْشُعُروَن{ ]البقرة: ١١ -  ُمْصِلُحوَن #^١١^#( َأال إَنّ
١٢[، وه���ذا من تقليب األمور الذي جاء بيانه في قوله – تعالى -: 

}َلَقِد اْبَتَغُوا اْلِفْتَنَة ِمن َقْبُل َوَقَلُّبوا َلَك اأُلُموَر{ ]التوبة: ٤٨[.
ل العقلية الفرعونية الطاغية التي تتجدد في كل عصر  وتأمَّ
وجتته���د في قلب احلقائق؛ فقد قال الله - عز وجل - عن أحد 
ُه إِنّي َأَخاُف َأن  الفراعنة: }َوَقاَل ِفْرَعْوُن َذُروِني َأْقُتْل ُموَس���ى َوْلَي���ْدُع َرَبّ
َل ِديَنُكْم َأْو َأن ُيْظِهَر ِفي اأَلْرِض اْلَفَس���اَد{ ]غافر: ٢٦[. ففرعون ها  ُيَبِدّ
هنا يزعم أنه يحاف�ظ على دين قومه من تبديل موس���ى – عليه 
الصالة والسالم – أو إظهاره الفساد في األرض! وهكذا هي ُسنة 
املفس���دين في كل عصر، يعترضون طريق املصلحني ويشوِّهون 
صورته���م، ويزعمون أنهم وحَدهم الدعاة إلى اإلصالح والنهضة 
في املجتمع، على الرغم من أن مش���روَعهم في احلقيقة ال يعدو 

أن يكون إفساداً للمجتمع وتشويهاً لهويته ومنهاجه.
وبعد: فهذه بعض صفات املفس���دين، وعندما نقرأها بعني 

واعية ونتأمل أخبار املفسدين عبر التاريخ املاضي أو احلاضر، 
أياً كانت مواقعهم، فسنجد اجتماع املفسدين على التخلُّق بهذه 
الصفات املذموم���ة، ليصُدق عليهم قول الله - جل ش���أنه -: 

}َأَتَواَصْوا ِبِه َبْل ُهْم َقْوٌم َطاُغوَن{ ]الذاريات: ٥٣[.
لقد س���قطت البالد العربية في مس���تنقعات الفساد ردحاً 
طوياًل من الزمن، واس���تضعف املفسدون شعوبهم، فأسرفوا في 
التعدي على حرم���ات الدين وحقوق املجتمع وكرامة اإلنس���ان، 
ل الفساد في كثير من األحيان من ممارسات شاذة محدودة  وحتوَّ
لبعض الناس إلى مأسس���ة له وتنبٍّ لنواديه ورعاية ملنابره؛ ولهذا 
كان واجب املصلحني حقاً أن يواجهوا أولئك الس���فهاء، ويأخذوا 
�روا املجتم�ع مبخازيهم، امتثاالً لقول الله - جل  على أيديهم، ويبصِّ
ٍة َيْنَهْوَن َعِن اْلَفَس���اِد  وعال -: }َفَلْوال َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمن َقْبِلُكْم ُأْوُلوا َبِقَيّ
ِفي اأَلْرِض{ ]هود: ١١٦[، وقوله - س���بحانه -: }اَلِّذيَن ُيْفِسُدوَن ِفي 

اأَلْرِض َوال ُيْصِلُحوَن{ ]الشعراء: ١٥٢[.
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خطورة اتِّباع المتشابه
قبل سنوات عشر أو تزيد استضافت قناة احلرة األمريكية 
مارونياً م���ن لبنان في حلقة نقاش عن جتديد اخلطاب الديني 
في اإلس���الم، فعلق في ذهني من قوله: نس���تطيع أن نستخرج 
إس���الماً ليبرالياً عن طري���ق التفتيش في املذاه���ب الفقهية 
املختلفة واالنتقاء منها، فذكر من األمثلة: احلرية اجلنسية كما 
هي في الغرب الليبرالي؛ بأن نأخذ مذهب الش���يعة في املتعة 
ونوسعه قلياًل؛ بحيث يصبح عندنا حرية جنسية، ونأخذ مذهب 
أهل الكوفة في النبيذ فتكون املشروبات الكحولية املوجودة في 
عصرن���ا مباحة، وتكون طريقة اخلم���ر البدائية غير الصحية 

بتخمير العنب أو التمر ممنوعة وهو ما يتوافق مع اإلسالم.
 ذهلُت وقتها مما س���معت؛ ليس لفجور هذا القول وجرأته 
وال ملصدره؛ ولكن ألنه يصل إلى ماليني املس���لمني في بيوتهم، 
ويفس���د أفكارهم، ثم رأيت أن من يقوم بعملية انتقاء النصوص 
أو النقول وبترها يس���تطيع بالقرآن - ولي���س فقط باملذاهب 
الفقهية - أن يبيح كبائر احملرمات، وعظائم الذنوب، ويس���قط 

أهم الواجبات والفرائض، ومن األمثلة على ذلك:
  - يس���تطيع متَّبع املتشابه أن يس���تدل على جواز الكفر 
ِبُّكْم َفَمن َش���اَء َفْلُيْؤِمن َوَمن  بقول الل���ه - تعالى - }َوُقِل اْل�َحُقّ ِمن َرّ
َشاَء َفْلَيْكُفْر{ ]الكهف: ٢٩[ فيزعم أن الله - تعالى - خيَّر الناس 
بني اإلميان والكفر، والتخيير بينهما يقتضي استواءهما، ويغضُّ 
الطرف عن اآليات الكثيرة التي تتوعد الكافر بالنار، ومنها آخر 
هذه اآلية التي يُس���تَدل بها على فس���اد قوله؛ فهي في سياق 
ِبُّكْم َفَمن َشاَء  التهديد والوعيد وليس فيها تخيير }َوُقِل اْل�َحُقّ ِمن َرّ
اِل�ِمنَي َنارًا َأَحاَط ِبِهْم ُس���َراِدُقَها{  ا َأْعَتْدَنا ِللَظّ َفْلُيْؤِمن َوَمن َش���اَء َفْلَيْكُفْر إَنّ
]الكه���ف: ٢٩[. وقد استدل بهذه اآلية على احلرية الدينية كثير 

ممن فتنوا بالغرب وحريته)  .
2 - يس���تطيع متَّبع املتش���ابهات أن يحك���م باجلنة ألصحاب 
الديانات األخرى ممن كفروا باإلسالم مستدالً بقول الله - تعالى -: 
ِه َواْلَيْوِم اآلِخِر  اِبِئنَي َمْن آَمَن ِبالَلّ }إَنّ اَلِّذيَن آَمُنوا َواَلِّذيَن َهاُدوا َوالَنَّصاَرى َوالَصّ
ِهْم َوال َخْوٌف َعَلْيِه���ْم َوال ُهْم َيْحَزُنوَن{  َوَعِم���َل َصاِل�حًا َفَلُه���ْم َأْجُرُهْم ِعنَد َرِبّ
]البقرة: ٦٢[. متعامياً عن معنى اآلية وهو:  من آمن منهم برس���وله 
قبل بعثة محمد # ومات عل���ى إميانه(، ويترك هذا امللبِّس مئات 
اآليات واألحاديث التي حتكم بالنار لكل من لم يتبع دين محمد #. 

وكثير من الليبراليني يستدل بها على صحة دين الكفار!
3 - يس���تطيع النصراني أن يس���تدل على عقيدة التثليث، 
ة املسيح لله - تعالى - بالقرآن الكرمي؛ مع أنها شرك  وعلى بنوَّ
أكب���ر، وَقْدح ف���ي الله تعالى؛ وذلك حني يأت���ي النصراني إلى 
اآلي���ات التي فيها أن عيس���ى - عليه الس���الم - يبرئ األكمه 
واألبرص ويحيي املوتى ويخبر ببعض الغيب فيس���تدل بها على 
ألوهية عيسى - عليه الس���الم - باعتبار أن هذه األفعال التي 
قام بها عيس���ى من خصائص الله - تعالى - ويعمى عن اآليات 
التي تثبت بش���ريته؛ وأنه مخلوق لله وأنه - تعالى - أجرى على 
يديه هذه اخلصائص معجزة تثبت صدقه - عليه السالم - كما 

وقد  وباكستان،  الهند  في  البرويزية  الفرقة  إليه  تنسب  الذي  برويز  أحمد  غالم  مثل   )  
كفَّره ألف عالم من علماء املسلمني. وممن استدل بها عبد املتعال الصعيدي في تقريره 
للحرية الدينية في اإلسالم، وجرت بينه وبني الشيخ األزهري عيسى منون مناقشات 
الدينية عن الصعيدي  على صفحات مجلة األزهر. وأخذ االستدالَل بها على احلرية 
كثير من الكتاب املعاصرين، وقبلهم وفي عهد شيخ اإلسالم ابن تيمية - رحمه الله 
تعالى - ألَّف وزيٌر كتاباً زعم فيه أن النبي # قد رضي دين اليهود والنصارى، وأنه 
يؤمرون  وال  دينهم،  عن  ينَهون  وال  ون  يذمُّ وال  الكفر،  من  فيه  هم  ما  عليهم  ُينكر  ال 
َوِلَي  ِديُنُكْم  }َلُكْم   - تعالى   - الله  بقول  ذلك  على  مستداًل  اإلسالم،  إلى  باالنتقال 
 526/28 الفتاوى:  مجموع  في  كما  اإلسالم  شيخ  عليه  فرد   ]٦ ]الكافرون:  ِديِن{ 

وما بعدها..

احلقي��ل حمم��د  ب��ن  إبراهي��م  د. 

] الشريعة والعقيدة[ 
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ِه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمن ُتَراٍب ُثَمّ  قال - تعالى - }إَنّ َمَثَل ِعيَس���ى ِعنَد الَلّ
َقاَل َلُه ُكن َفَيُكوُن{ ]آل عمران: ٥٩[.

ثم يأت���ي إلى اآليات الت���ي تثبت أن عيس���ى ولد بال أب 
ته لله - تعالى - ويعمى عن اآليات الكثيرة  فيستدل بها على بنوَّ
الت���ي تنفي الولد عن الله - تعال���ى - واآليات التي تذكر قصة 

والدة عيسى، عليه السالم.
ثم يأتي إلى اآليات القرآنية التي فيها كالم الله - س���بحانه 
وتعالى - عن نفس���ه بصيغ جمع العظم���ة نحو قوله - تعالى -: 
عي أن الل�ه  ا َلُه َل�َحاِفُظوَن{ ]احلجر: ٩[ فَي�دَّ ْكَر َوإَنّ ْلَنا الِذّ ا َنْحُن َنَزّ }إَنّ
- س���بحانه وتعالى - متعدد وليس واح���داً، ويعمى عن اآليات 
الت���ي فيها إثبات وحدانية الله - تعالى - وبطالن عقيدة التثليث 
واآلله���ة املتعددة نحو قول الله - تعالى -: }َلَقْد َكَفَر اَلِّذيَن َقاُلوا إَنّ 

َه َثاِلُث َثالَثٍة َوَما ِمْن إَلٍه إاَلّ ِإَلٌه َواِحٌد{ ]الائدة: ٧٣[. الَلّ
 وقد روى أئمة التفس���ير وأهل الس���ير أن نصارى جنران 
احتجوا عل���ى النبي # بهذه احلجج زاعمني ألوهية عيس���ى 
وبنوته لله - سبحانه وتعالى - فأنزل - سبحانه - صدر سورة 

آل عمران في دحض حججهم.
وإذا كان بإمكان متَّبع املتش���ابه أن يصحح العقائد الزائفة، 
ويساوي الكفر باإلميان، ويحكم ألصناف الكفار باجلنة، ويستدل 
مل���ا يقول بنصوص ينتقيها من القرآن، ُويعِرض عن غيرها على 
طريقة أهل الكتاب في إميانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعضه؛ 
فإنه يس���تطيع من باب أَْولى أن يبيح ما دون الش���رك والكفر 
من احملرمات: كاالختالط، واخللوة باألجنبية، وس���فر املرأة بال 
مح���رم، وغير ذلك من احملرمات، ويس���تدل ملا يريد بنصوص 

مشتبهة ويترك احملكم الواضح.
 وإذا كان متَّبع املتشابه يستطيع أن يبطل التوحيد بنصوص 
ينتقيه���ا من القرآن فلن يعجز عن إبط���ال ما هو دون التوحيد 
من الواجبات: كصالة اجلماعة، وحجاب املرأة، ووجوب احملرم 
لها، وغير ذلك، وس���يجد من النصوص ما يؤيد باطله إذا كانت 

العملية عملية انتقاء واختيار.
 وخلطورة اتباع املتشابه وترك احملَكم من النصوص في إفساد 
ر الله - تعالى - عباده من  دين من يفعل ذلك، وإضالله لغيره، حذَّ
س���لوك هذا املسلك، وأخبر أن من يسلكه إمنا يبتغي الفتنة ملرض 
في قلبه، وهذا املرض: إما أن يكون بش���بهة ودواؤه العلم، وإما أن 
يكون بش���هوة؛ كمن يريد بفعله َعَرضاً من الدنيا، ودواؤه تقوى الله 

ا اَلِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم  - تعالى - واخلوف منه. قال الله - تعالى -: }َفَأَمّ
ِبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتَأِويِلِه{ ]آل عمران: ٧[. َزْيٌغ َفَيَتّ

وألن اتباع املتشابه من النصوص سبب لفساد القلب وزيغه، 
فقد ناسب أن يعقب آية التحذير منه آية أخرى تخبر عن دعاء 
الراس���خني في العل�م وهي ق�وله�م - كم���ا أخب�ر الل�ه تعال�ى 
َن���ا ال ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد إْذ َهَدْيَتَنا َوَه���ْب َلَنا ِمن َلُّدنَك َرْحَمًة  عنهم -: }َرَبّ

اُب{. ]آل عمران: ٨[. إَنَّك َأنَت اْلَوَهّ
ر من اتِّباع املتش���ابه في األحكام؛ ألن  كما أن النبي # حذَّ
من شأنه أن يزيل الورع من اإلنسان إلى أن يصل به إلى احلرام، 
ٌ َوبَيْنَُهَما ُمْش���تِبَهاٌت  َراَم بنَيِّ ٌ َوِإنَّ احْلَ اَلَل بنَيِّ فقال #: »ِإنَّ احْلَ
���بَهاِت اْس���تَبَْرأَ ِلِديِنِه  اَل يَْعلَُمُهنَّ َكِثيٌر من الناس َفَمْن اتََّقى الشُّ

َراِم«)  . بَُهاِت َوَقَع في احْلَ َوِعْرِضِه َوَمْن َوَقَع في الشُّ
فصار الناس جتاه اش���تباه النصوص واشتباه األحكام على 

فريقني:
 الفري��ق األول: أهل اإلميان القوي والعلم الراس���خ، ومن 
تب���ع جادتهم؛ فهؤالء يتثبتون أمام املتش���ابهات وال يتزعزعون؛ 
لقوة إميانهم بدينهم، ورسوخهم في علوم الشريعة؛ فال يتركون 
احملكم ألجل املتش���ابه، وال يضربون النصوص بعضها ببعض، 
اِسُخوَن  ويقابلون املتش���ابه مبا أخبر الله - تعالى - عنهم }َوالَرّ
ْن ِعنِد َرِبَّنا{ ]آل عمران: ٧[، كما أنهم  ِف���ي اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمَنّا ِب���ِه ُكٌلّ ِمّ
يتورعون عن املش���تبه بني احلالل واحلرام في األحكام؛ عماًل 
بَُهاِت اْستَبَْرأَ ِلِديِنِه َوِعْرِضِه«.  بقول النبي #: »َفَمْن اتََّقى الشُّ

الفري��ق الث��اين: ضعيفو اإلميان، وليس لهم رس���وخ في 
العلم؛ فأي وارد لش���بهة مييد بهم، فتزيغ باملتشابهات قلوبهم؛ 
ا اَلِّذيَن ِف���ي ُقُلوِبِهْم  كم���ا ذكر الله - تعالى - حاله���م بقوله: }َفَأَمّ
ِبُعوَن َما َتَش���اَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتَأِويِلِه{ ]آل عمران: ٧[.  َزْيٌغ َفَيَتّ
ويتساهلون في مشتبه األحكام حتى يجاوز بهم إلى احلرام كما 

َراِم«. بَُهاِت َوَقَع في احْلَ قال النبي #: »َوَمْن َوَقَع في الشُّ
 وتقسيم قلوب أصحاب هذين الفريقني  الراسخ والزائغ( 
يكون على َوْفق ما جاء ف���ي حديث ُحَذيَْفة - رضي الله عنه - 
حيث قال: س���معت َرُس���وَل الله # يقول: »تُْعَرُض الِْفَنُ على 
ِصيِر ُعوداً ُعوداً؛ َفَأيُّ َقلٍْب أُْش���ِربََها نُِكَت فيه نُْكتٌَة  الُْقلُوِب َكاحْلَ
َس���ْوَداءُ، َوأَيُّ َقلٍْب أَنَْكَرَها نُِكَت فيه نُْكتَ���ٌة بَيَْضاءُ، حتى تَِصيَر 
هُ ِفتْنٌَة ما َداَمْت  َفا ف���ال تَُضرُّ : على أَبَْيَض ِمثِْل الصَّ عل���ى َقلَْبنْيِ
ياً اَل  ���َماَواُت َواأْلَْرُض، َواآْلَخُر أَْس���َوُد ُمْربَاّداً َكالُْكوِز ُمَجخِّ السَّ

البخاري: )52(، ومسلم:   :- عنهما  الله  بن بشير - رضي  النعمان  رواه من حديث   )  
.)1599 
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يَْعِرُف َمْعُروفاً وال يُنِْكُر ُمنَْكراً إال ما أُْشِرَب من َهَواهُ«)  .
ث ابن عباس - رضي الل���ه عنهما - بحديث في   ومل���ا ُحدِّ
الصفات فانتفض رجل استنكاراً لذلك، قال ابن عباس:  ما بال 

ون عند ُمحَكمه ويهلكون عند متشابهه؟()2 .  هؤالء يجدُّ
 وف���ي بيان خطورة فتك اتباع املتش���ابه بالقلب، وس���رعة 
ِتي  انتكاس صاحبه وتغيُّر دينه يقول النبي #: »َسَيْخُرُج من أُمَّ
اَرى ِبِهْم ِتلْ���َك اأْلَْهَواءُ كما يَتََجاَرى الَْكلَُب ِبَصاِحِبِه؛ اَل  أَْقَواٌم جَتَ

يبقي منه ِعْرٌق وال َمْفِصٌل إال َدَخلَُه«)3 .
ق���ال ابن األثي���ر - رحمه الله تعالى -:  يتج���ارى الَكلَب: 
التَّجاري: تفاعل من اجلري، وهو الوقوع في األهواء الفاس���دة، 
والتداعي فيها، تش���بيهاً بجري الف���رس. والَكلَب: داء معروف 
يعرض للكلب، إذا عض حيواناً عرض له أعراض رديئة فاسدة 

قاتلة، فإذا جتارى باإلنسان ومتادى هلك()) .
 وِم���ن نُْصح النب���ي # لعموم أمته حتذي���ُره ممن يتبعون 
املتش���ابهات، وحتذيره منهم يتضمن احلذر من مجالستهم إال 
على وجه اإلنكار عليهم ملن َقَدر على ذلك، واحلذر من االستماع 
لشبهاتهم في الدين؛ وال سيما ملن لم يتحصن بعلم وإميان يرد به 
شبهاتهم، واحلذر من الترويج لشبهاتهم أو إعانتهم على نشرها 
بأي وس���يلة كان���ت؛ ألن فيها إضراراً بالعامة وتلبيس���اً عليهم 
في دينه���م؛ فيقول النبي # في ذلك بع���د أن تال آية احملكم 
واملتشابه: »فإذا َرأَيْت الَِّذيَن يَتَِّبُعوَن ما تََشابََه منه َفأُولَِئِك الَِّذيَن 

ى الله َفاْحَذُروُهْم«)) . َسمَّ
 وإذا وردت الش���بهة على القلب عبر سماعها أو قراءتها في 
وسيلة إعالمية، أو تداولها في مجلس ونحوه فعلى من أراد سالمة 
قلبه أن يدفعها باإلميان والذكر، ويزيل أثرها بس���ؤال الراسخني 
في العلم؛ ذلك أن أهل الش���بهات يضربون ما استقر عند الناس 
من احملكمات باملتش���ابهات، ورمبا زادوا على ما رووا، وكذبوا في 
م���ا أوردوا من نصوص وحوادث، أو كيفوها؛ بحيث ال يس���تطيع 
من يجادلهم ألول وهلة أن يدفع ش���بهاتهم عن احملكمات إال بعد 

ل. بحث وتأمُّ

  ( رواه البخاري: )1368(، ومسلم: )44 ( واللفظ له.
 2( رواه عبد الرزاق: )20895(، وابن أبي عاصم في السنة:  /212، وشرحها األلباني 
بأنهم يجتهدون في فهم املعنى املراد من القرآن عند محكمه. وجاء في رواية ابن أبي 

شيبة: يؤمنون عند محكمه. )37902(.
 3( رواه أحمد: 102/4، ومن طريقه أبو داود: )4597(.

 4( جامع األصول: 33/10.
 5( رواه من حديث عائشة - رضي الله عنها -: البخاري: )4273(، ومسلم: )2665(.

وف���ي وصية عظيمة نافعة في هذا املجال ينقلها ابن القيم 
عن ش���يخه ابن تيمية - رحمهما الله تعالى - فيقول:  وقال لي 
ش���يخ اإلسالم - رضي الله عنه - وقد جعلُت أُوِرد عليه إيراداً 
بعد إيراد: ال جتعل قلبك لإليرادات والش���بهات مثل السفنجة 
فيتش���ربها فال ينضح إال بها، ولك���ن اجعله كالزجاجة املصمتة 
متر الش���بهات بظاهرها وال تس���تقر فيه���ا، فيراها بصفائه 
ويدفعها بصالبته؛ وإال فإذا أش���ربت قلبك كل شبهة متر عليها 
صار مقراً للش���بهات أو كما قال، فما أعلم أني انتفعت بوصية 

في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك( اه�)) .
 وقد تضافر املنقول عن السلف الصالح في التحذير ممن 
فتنوا في دينهم باتباع املتش���ابه وترك احملكم، فقال مصعب بن 
سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهما -:  ال جتالسنَّ مفتوناً؛ 
فإنه ال تخطئك منه إحدى خلتني: إما أنَّ يفتنك فتتبعه، وأما أنَّ 

يؤذيك قبل أنَّ تفارقه()) .
وقال أبو قالبة - رحمه الله تعالى -:  ال جتالسوا أصحاب 
األهواء؛ فإني ال آمن أنَّ يغمس���وكم في ضاللتهم، أو يلبس���وا 

عليكم ما كنتم ما تعرفون()) .
وقال رجل للحس���ن - رحم���ه الله تعال���ى -:  تعال حتى 
أخاصمك في الدين، فقال احلس���ن: أما أنا فقد أبصرت ديني 

فإن كنت أضللت دينك فالتمسه()) .
وق���ال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى -:  من جعل 

دينه عرضاً للخصومات أكثر التنقل()1  .
 واحلقيقة أنه يصدق على هذا الزمن أنه زمن بث األهواء 
والشبهات في الدين، واستخراج املتشابهات وضرب احملكمات 
بها؛ وذلك حني صارت الش���ريعة وحماه���ا كأًل مباحاً لكل من 
هبَّ ودبَّ من ذوي اجلهل والهوى، ويستطيعون إيصال شبهاتهم 
للناس عبر اإلعالم، وهو ما يحتم على أهل العلم والدعوة النفير 
في ميادين اإلعالم حلماية الناس من أهل األهواء والش���بهات، 
وكش���ف باطلهم، وحتذير الناس منهم؛ نصح���اً لله - تعالى - 

ولرسوله #، وألئمة املسلمني وعامتهم.

 6( مفتاح دار السعادة:  /140.
 7( رواه أبو عبيد في األمثال: )22(.

 8( رواه الدارمي: )120(.
 9( رواه الفريابي في القدر: )380(.

 10( رواه اآلجري في الشريعة: )143(.
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مذهب السلف الصالح هو اإلسالم احملض اخلالص، وكما 
قال ربع���ي بن عامر - رضي الله عنه - لرس���تم فارس: »الله 
ابتعثنا لنخرج من ش���اء من عبادة العب���اد إلى عبادة الله، ومن 

ضيق الدنيا إلى سعتها...«)1 .
والس���لف الصالح يعلمون احلق ويرحم���ون اخللق، وهذه 
الرحمة واإلشفاق توجب انشراح الصدر، كما في حال الرحمة 
بالصدقة وس���ائر اإلحس���ان. يقول ابن القيم: »املتصدق كلما 
تصدق بصدقة انش���رح لها قلبه، وانفس���ح بها صدره... فكلما 

تصدق اتسع وانفسح وانشرح، وقوي فرحه، وعظم سروره«)2 .
���نة بجميع النصوص الشرعية، ورسوخهم  وإميان أهل السُّ
في العلم أورثهم رحابة وس���عة ف���ي الفهم؛ إذ يقبلون احلق من 
كل أحد؛ فهم أسعد الطوائف باتباع الدليل، فيأخذون بنصوص 
التنزي���ه واإلثبات معاً في صفات الل���ه - تعالى - وكما يثبتون 
القضاء والقدر، فإنهم يثبتون أن العباد فاعلون حقيقة، ويقررون 
قون  أن مطلق الذنوب تُنْقص اإلميان لكنها ال تُخِرج من امللة، ويفرِّ
بني موارد اإلجماع ومسائل االجتهاد، ويراعون عوارض األهلية 

كاجلهل والتأوُّل ونحوهما.
وكما تُلَحظ هذه السعة والشمول في املسائل، فإنها تُلَحظ 
في الدالئل أيضاً؛ فإن السلف يستدلُّون بالوحي ويعتصمون به، 
���نة، كما يحتجون بالبراهني  ويُعنَون بفقه نصوص الكتاب والسُّ

العقلية، ويستدلون باألمور الفطرية الضرورية.

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

  ( البداية البن كثير: 39/7.
 2( الوابل الصيب، ص31.

وس���عة الفهم ورحابة األفق كالوس���طية التي متيَّز بها أهل 
���نة عن سائر الطوائف؛ فليست الوس���طية تعني التذبذب  السُّ
ص والتفلُّت؛ وإمنا هي الوسطية التي اعتبرها  والتلون، أو الترخُّ
ل؛ وهي اإلميان بجميع النصوص الشرعية، وأخذ  الش���رع املنزَّ
الدين كلِّه وبقوة، مع مجانبة الترخص اجلافي، والتشدد الغالي. 
وأيضاً: فإن سعة الفهم وش���موله ال يكون إال باالعتصام بدين 
الله - تعالى - في الدالئل واملسائل، والقيام باحلنيفية السمحة 
 علم���اً وعماًل(، ومفارق���ة اإلفراط، ومجانب���ة التفريط وتتبُّع 
الرخ���ص؛ إذ اتباع الرخص هو من أه���واء النفوس، وقد نهى 
الش���ارع عن اتباع الهوى وأمر بلزوم اله���دى. قال - تعالى -: 
َبَع  ِبُعوَن َأْهَواَءُهْم َوَم���ْن َأَضُلّ ِمَِّن اَتّ ا َيَتّ َ }َفإن َلّْم َيْس���َتِجيُبوا َل���َك َفاْعَلْم َأَنّ
اِل�ِمنَي{ ]القصص:  ِه إَنّ الَلَّه ال َيْهِدي اْلَق���ْوَم الَظّ َن الَلّ َه���َواُه ِبَغْيِر ُه���ًدى ِمّ
���ِه َوَنَهى الَنّْفَس َعِن  ���ا َمْن َخاَف َمَقاَم َرِبّ ٥٠[، وق���ال - تعالى -: }َوَأَمّ

اْلَهَوى{ ]النازعات: ٤٠[.
وقد بنيَّ الش���اطبي عواقب تتبُّ���ع الرخص؛ وأنها تفضي إلى 
»االنس���الخ من الدين بترك اتب���اع الدليل إل���ى اتباع اخلالف، 
وكاالستهانة بالدين؛ إذ يصير بهذا االعتبار سّياالً ال ينضبط...«)3 . 
وصدق - رحمه الله - فهذا واقع مش���اَهد، إذا صار الدين 
في غاية الرقة والهشاشة، وأضحى الدين يشفُّ عما حتته فهو 

. 4( أرقُّ من ثوب السابريِّ
واحلاصل أن س���لفنا الصالح أظهروا هذه الرحابة وس���عة 

املفهوم كما هو مبنيَّ في املسائل التالية:

 3( املوافقات: 147/4.
: الرقيق الشفاف.  4( الثوب السابريُّ

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

] الشريعة والعقيدة[ 
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• فِذْك���ر الله - تعالى - هو م���ن أفضل األعمال في حديث 
أبي الدرداء - رضي الله عنه - عن النبي # قال: » أال أنبئكم 
بخي���ر أعمالكم، وأزكاها عند مليكك���م، وأرفعها في درجاتكم، 
وخي���ر لكم من إعطاء الذه���ب الوِرق، وم���ن أن تَلَقوا عدوكم 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. 

قال: ذكر الله«)1 .
لك���نَّ ذكر الله - تعالى - ليس محصوراً في األوراد املأثورة 
كأذكار الصب���اح واملس���اء ونحوها، بل إن ذك���ر الله - تعالى - 
ب إلى الله - تعال���ى -: من علم نافع وعمل  يش���مل كل ما يقرِّ
صال���ح وتواٍص باحلق؛ كما حرره ابن تيمية بقوله: »كل ما تكلم 
ب إلى الل���ه: من تعلُّم علم  ره القلب مما يقرِّ به اللس���ان وتصوَّ
وتعليمه، وأمر مبعروف ونهى عن منكر فهو ذكر الله؛ ولهذا من 
اش���تغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض، أو جلس مجلساً 
ه فيه الفقه الذي س���ماه الله ورسوله فقهاً، فهذا  يتفقه أو يُفقِّ

أيضاً من أفضل ذكر الله«)2 .
• وِذْكُر الله - تعالى - يعدُّ دعاًء، كما في دعاء الكرب »ال إله 
العظيم احلليم، ال إله إال الله ربُّ العرش العظيم، ال إله إال الله 

ربُّ السموات وربُّ األرض ربُّ العرش الكرمي«)3 .
• كم���ا أن ذك���ر الله - تعال���ى - يعدُّ صالة كم���ا ورد عن 
ابن مس���عود – رضي الله عنه - أنه ق���ال:  ما ُدمَت تذكر الله 
فأنت في صالة وإن كنت في السوق، وقال معاذ: مدارسة العلم 

تسبيح()4 .
ونظير ذلك العبادات فال تقتصر على العبادات املعهودة، بل 
تشمل كلَّ ما يحبه الله ويرضاه، فيدخل في ذلك صلة األرحام، 
والوفاء بالعه���ود، واجلهاد للكفار واملنافقني، واإلحس���ان إلى 

اجلار واليتيم وابن السبيل والبهائم)5 .
ومس����ألة أخرى: أن من التوسل املشروع: التوسل إلى الله 
- تعالى - بالعمل الصالح، وقد يَْقِصر بعُضهم هذا التوسَل بأن 
يقول الداعي: اللهم! إني أتوس���ل إليك بعملي الصالح... وليس 
األمر كذلك، بل التوس���ل أعم وأوس���ع من ذل���ك كلِّه، كما بيَّنه 
ابن تيمية بقوله: »التوس���ل باإلميان به # وطاعته فرض على 

  ( أخرجه أبو داود.
 2( مجموع الفتاوى: 661/10.

 3( أخرجه البخاري ومسلم.
 4( انظر: اقتضاء الصراط املستقيم:  /94، ومنهاج السنة النبوية: 210/8، ومجموع 

الفتاوى: 4 /215، واإلميان، ص40 -  4.
 5( انظر: مجموع الفتاوى: 149/10. )العبودية(.

كل أحد في كل حال  باطناً وظاهراً( في حياة رس���ول الله # 
وبعد موته، في مش���هده ومغيبه، ال يسقط التوسل باإلميان به 

وبطاعته عن أحد من اخللق في حال من األحوال«)6 . 
ومس����ألة ثالثة، وهي: مفهوم اجلهاد في سبيل الله - تعالى -: 
ة  فإنه مفهوم واسع يستوعب اجلهاد باليد والسنان، واجلهاد باحلجَّ
والبره����ان، واجله����اد باألموال، ثم إن جهاد النف����س هو أصل ذلك 
جميعاً. وكل ذل����ك داخل في باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر. 
ولذا قال الشاطبي: »واجلهاد الذي شرع باملدينة فرع من فروع األمر 
ر مبكة، لقوله - تعالى -: }َيا  باملع����روف والنهي عن املنكر، وهو مقرَّ
���الَة َوْأُمْر ِباْل�َمْعُروِف َواْنَه َعِن اْل�ُمنَك���ِر َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك إَنّ  ُبَنَيّ َأِقِم الَصّ

َذِلَك ِمْن َعْزِم اأُلُموِر{ ]لقمان: ١٧[.
وس���اق ابن تيمية - رحمه الله - أوجهاً متعددة تكشف عن 
س���عة مفهوم اجلهاد في سبيل الله، فقال: »وأما مجاهد الكفار 
باللسان فما زال مشروعاً من أول األمر إلى آخره؛ فإنه إذا شرع 
جهادهم باليد، فباللس���ان أُْولى، وقد قال النبي #: »جاهدوا 
املشركني بأيديكم وألسنتكم وأموالكم...« ومعلوم أنه يُحتاج كلَّ 
وقت إلى السيف، فكذلك هو محتاج إلى العلم والبيان، وإظهاره 

بالعلم والبيان من جنس إظهاره بالسيف«)7 . 
وقال ابن القيم: »إن جهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد 
���ار فليس بدونه. قال رجل للحس���ن البصري - رحمه الله  الكفَّ
تعالى -: يا أبا س���عيد! أي اجلهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك، 
وس���معت ش���يخنا  ابن تيمية( يقول: جهاد النفس أصل جهاد 
الكفار واملنافقني؛ فإنه ال يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه 

وهواه أوالً حتى يخرج إليهم«)8 . 
نة من احِلَكم واملعاني  واحلاصل أن في نصوص القرآن والسُّ
م���ا ال ينقضي؛ فآيات الق���رآن قواعد كلية عام���ة، وأحاديث 
املصطفى # هي جوامع الكلم؛ ول���ذا فإن االعتصام بالكتاب 
والس���نة يحقق س���عة في الفهوم، وثراء في العل���وم، وانتفاعاً 
بالعقول، وزكاة للقلوب. وتراث السلف الصالح شاهد على ذلك 

في القدمي واحلديث. 
هذا وبالله التوفيق.

 6( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ص3.
 7( اجلواب الصحيح:  /74 - 75.

 8( روضة احملبني، ص 478.
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احلم���د لله الذي رفع لن���ا في كل ثغر َعلَم���اً، وأجرى لنا 
في جوار كل بحر ما يضاهي���ه كرماً، وجعل في هذه األمة من 
املس���لمني إلى اليوم من يزيد الناس ِعلماً وميحو من الظلمات 

ظلماً، أما بعد: 
ُموَك ِفيَما  قال الله - تعالى -: }َف���ال َوَرِبَّك ال ُيْؤِمُنوَن َحَتّى ُيَحِكّ
َّا َقَضْيَت َوُيَسِلّ�ُموا َتْسِليمًا{  َش���َجَر َبْيَنُهْم ُثَمّ ال َيِجُدوا ِفي َأنُفِسِهْم َحَرجًا ِمّ
ِه َأَمَر َأاَلّ َتْعُبُدوا  ]النساء: ٦٥[، وقال - عز وجل -: }إِن اْل�ُحْكُم إاَلّ ِلَلّ
ُم َوَلِكَنّ َأْكَثَر الَنّاِس ال َيْعَلُموَن{ ]يوس���ف: ٤٠[،  يُن اْلَقِيّ ���اُه َذِلَك الِدّ إاَلّ إَيّ
ُه َوَلْوال َكِلَمُة  يِن َما َلْم َيْأَذْن ِبِه الَلّ َن الِدّ وقال: }َأْم َلُهْم ُشَرَكاُء َشَرُعوا َلُهم ِمّ
اِل�ِمنَي َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم{ ]الش���ورى: ٢١[،  اْلَفْص���ِل َلُقِضَي َبْيَنُه���ْم َوإَنّ الَظّ
قًا ِلّ�َم���ا َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب  وق���ال: }َوَأنَزْلَنا إَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْل�َحِقّ ُمَصِدّ
ا َجاَءَك ِمَن  ِبْع َأْهواَءُهْم َعَمّ ���ُه َوال َتَتّ َوُمَهْيِمن���ًا َعَلْيِه َفاْحُكم َبْيَنُهم ِبَا َأنَزَل الَلّ
ًة َواِحَدًة  ُه َل�َجَعَلُكْم ُأَمّ اْل�َحِقّ ِلُكٍلّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِش���ْرَعًة َوِمْنَهاجًا َوَلْو َش���اَء الَلّ
ِه َمْرِجُعُكْم َجِميعًا  َوَلِكن ِلَّيْبُلَوُكْم ِفي َما آَتاُكْم َفاْس���َتِبُقوا اْل�َخْيَراِت إَل���ى الَلّ
ُئُك���م ِبَا ُكنُتْم ِفي���ِه َتْخَتِلُفوَن #^٤٨^#( َوَأِن اْحُكم َبْيَنُه���م ِبَا َأنَزَل الَلُّه َوال  َفُيَنِبّ
ُه إَلْيَك َفإن َتَوَلّْوا  ِب���ْع َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأن َيْفِتُنوَك َع���ْن َبْعِض َما َأنَزَل الَلّ َتَتّ
َن الَنّاِس َلَفاِسُقوَن  ُه َأن ُيِصيَبُهم ِبَبْعِض ُذُنوِبِهْم َوإَنّ َكِثيرًا ِمّ َا ُيِريُد الَلّ َفاْعَلْم َأَنّ
ِة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَس���ُن ِمَن الَلِّه ُحْكمًا ِلَّقْوٍم ُيوِقُنوَن{  #^٤٩^#( َأَفُحْكَم اْل�َجاِهِلَيّ

ُه َيْقِضي ِباْل�َحِقّ َواَلِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِنِه  ]الائدة: ٤٨ - ٥٠[، وقال: }َوالَلّ
ِميُع اْلَبِصيُر{ ]غافر: ٢٠[. َه ُهَو الَسّ ال َيْقُضوَن ِبَشْيٍء إَنّ الَلّ

لقد عاش���ت بالدنا العربية منذ دخول اإلس���الم فيها في 
ظل اخلالفة اإلس���المية أكثر من أل���ف عام، وظل أهلها طوال 
ه���ذه القرون يحتكمون إلى ش���رع الله - تعال���ى - املتمثل في 
ت منهما باستعمال أصول  نة، واألحكام التي استُمدَّ الكتاب والسُّ
الفقه وضوابطه وقواعده الكلية التي وضعها الفقهاء املسلمون، 
مس���تلهمني احللول من س���وابقهم وسوابق س���لفهم واألشباه 
والنظائر إذا لم يجدوا في كتاب الله - تبارك وتعالى - وس���نة 
نبيِّه # بُغيتهم، وقد اجته���دوا في ذلك أميا اجتهاد، وصنفوا 
في أصول التقاضي واألحكام والدعاوى ما عجزت سائر األمم 
عن اإلتيان مبثله، بل س���بقوا إلى تأصي���ل النظريات القانونية 
التي يُفاخر القانونيون املعاصرون بتأصيلها وِذْكِرها في كتبهم.

وفي اجلملة كانت الشريعة اإلسالمية هي املصدر الرئيس 
واألوحد لألحكام في بالدنا حتى نهاية القرن املاضي حني تزايد 
النفوذ األجنبي الذي استهدف إقصاء الشريعة وإفساد املسلمني، 
فخالل سنوات من هذا النفوذ أُنشئت احملاكم املختلطة ووضعت 
لها القوانني التي اس���تمدت بصفة أساس���ية من قوانني الدول 
االس���تعمارية؛ فاإلنكليز فرضوا القوانني اإلنكليزية في الهند 

محاسن السياسة
الجنائية اإلسالمية

العابدين)*  زين  وفيق  حممد 

] الشريعة والعقيدة[ 

 *( القاضي مبحكمة بنها - مصر.
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والسودان، والفرنس���يون فرضوا قوانينهم في اجلزائر واملغرب 
وتونس ومصر  منذ احتاللهم له���ا قبل اإلنكليز(، واإليطاليون 
فرضوا قوانينهم في ليبيا  بعد احتاللهم لها سنة 1911م(، وكان 
ذلك بدايًة الس���تمداد مجموعات كاملة من القوانني األساسية 
 كقان���ون املرافعات، والقانون املدني، وقانون العقوبات، وقانون 
التجارة( من مصدر أجنبي غير شرعي ال يتصل بانتماء البالد 
اإلس���المي وال بخصائصها الثقافية واالجتماعية التي حددت 
ذاتية أمتنا وهويتها اإلس���المية بش���كل واضح، وكان ينبغي أن 

تنعكس على الشريعة التي حتكمها وتسود فيها.
لق���د أثب���ت الواقع مبا ال ي���دع مجاالً للش���ك أن تطبيق 
القوانني الوضعية كان وال زال هو أهم أس���باب انتشار اجلرمية 
التها وتنوُّعها على نحو لم يكن في أس���الفنا، وأن  وازدياد معدَّ
تلك القوانني ل���م تؤدِّ دوَرها في الوف���اء مبتطلبات املتقاضني 
وح���لِّ خصوماتهم وفض نزاعاتهم؛ ف���ال هي زجراً حققت، وال 
قضايا أجنزت، وال حقوقاً ألصح�ابها سلمت؛ بل أدت الثغرات 
التي مت���أل عباءتها إلى اللدد في اخلصوم���ات، واملماطلة في 
اإلجراءات، وكثرة االس���تئنافات، واالمتناع ع���ن أداء احلقوق 
والواجب���ات، وزيادة البغي والعدوان، وإثارة الفوضى والهمجية، 

وبثِّ روح االنتقام والثأر لدى املتخاصمني.
وفي هذا املقام تبرز محاس���ن الشريعة التي هي من وضع 
اخلال���ق - عز وجل - ال���ذي هو أعلم بأح���وال عباده وأدرى 
مبا في���ه صالحهم وما إليه عاقبة أمره���م، والتي تفردت عن 
التقنينات الوضعية بس���مات وخصائص جتعلها أجدر باالتباع 
وأَْولى بالتطبي���ق؛ إذ ال تتحكم في س���نها اآلراء وال تعبث في 

وجهتها األهواء.
واحلق أننا مهما حاولنا إبراز محاس���ن الشريعة في شأن 
مكافحة اجلرمية وردع اجلناة فلن نوفيها حقها، ولن نس���توعب 
إال قدراً يسيراً جداً من إيجابياتها ومحاسنها، لكن ما ال يدرك 
كل���ه ال يترك كله، والذي يفرضه علينا واجب الوقت هو تعريف 
املسلمني مبحاسن ش���ريعتهم وتبيني علوِّ كعبها على التقنينات 
الوضعي���ة، بل على أرق���ى تلك التقنينات، وف���ي ما يلي بعض 

محاسن السياسة اجلنائية والعقابية اإلسالمية: 

 أواًل: التشريع اإلسالمي يحمي القيم األخالقية واإلنسانية 
بنص���وص أكثر فعالية من التش���ريعات الوضعية: فليس هناك 
دائرة منفصلة للتشريع عن دائرة األخالق، وهذه إحدى سمات 

ه العقوبات في الشريعة  التش���ريع اإلسالمي فحس���ب؛ إذ توجَّ
اإلس���المية ِقبل كل ما ميس األخ���الق الفاضلة دون أن يتوقف 
ذل���ك على رضا املجني علي���ه أو تخلُّف ضرر ما عن اجلرمية؛ 
ألن غرض حماية األخالق يعلو على غرض حماية املجني عليه 
في حد ذاته، باعتبار أن الغرض األول يتعلق باملصالح املشتركة 
والنظام العام للمجتمع، والتراض���ي بني اجلاني واملجني عليه 
ال يجعل الفاس���د صاحلاً وال يُحل ما حرم الله؛ لذا فالشريعة 
تعاقب على ش���رب اخلمر وال���ردة والُفح���ش والزنا والفجور 
والش���ذوذ بغض النظر عن رضا طرفي اجلرمية، وال س���لطان 
للحاكم في العفو عن هذه اجلرائم، ألن التس���اهل في ش���أنها 
يؤدي إلى حتلل األخالق، وفساد املجتمع واختالل أمنه ونظامه.

 ثانيًا: التش���ريع اإلس���المي سبق التش���ريعات الوضعية 
في األخذ ب��  مبدأ ش���رعية اجلرائم والعقوبات( الش���هير في 
القوان���ني اجلنائي���ة والعقابية، والذي يقتض���ي أنه ال جرمية 
وال عقوبة إال بنص؛ إذ مييز التش���ريع اإلس���المي بوضوح بني 
ر الله - عز وجل - لها عقوبات ال يجوز العدول  اجلرائم التي قدَّ
عنها إلى غيرها مثل عقوب���ات احلدود، وبني اجلرائم األخرى 
َرة لها؛  التي فوض ولي األمر في حتديد أركانها والعقوبات املقرَّ

وهي اجلرائم التعزيرية.
واألص���ل الذي أخذ به التش���ريع اإلس���المي: أنه ما عدا 
جرائم احلدود - وهي الردة والزنا واحلرابة والسرقة والقذف 
وشرب اخلمر - هي جرائم تعزيرية، هذا فضاًل عن أن جرائم 
القصاص قد حدد الش���رع عقوباتها مثل جرائم احلدود ولكن 

على أساس عام وتساٍو ومتاثٍل في العقوبة مع اجلرمية.
وهذا ال�مبدأ يجد أساس���ه في قول الله - تعالى -: }َمِن 
َا َيِض���ُلّ َعَلْيَها َوال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر  َا َيْهَتِدي ِلَنْفِس���ِه َوَمن َضَلّ َفإَنّ اْهَتَدى َفإَنّ
ِبنَي َحَتّى َنْبَعَث َرُس���واًل{ ]اإلس���راء: ١٥[، وقوله:  ُأْخَرى َوَم���ا ُكَنّا ُمَعِذّ
ُبَّك ُمْهِلَك اْلُق���َرى ِبُظْلٍم َوَأْهُلَها َغاِفُلوَن{ ]األنعام:  }َذِل���َك َأن َلّْم َيُكن َرّ
َها َرُس���واًل  ١٣١[، وقال: }َوَما َكاَن َرُبَّك ُمْهِلَك اْلُقَرى َحَتّى َيْبَعَث ِفي ُأِمّ
َيْتُل���و َعَلْيِهْم آَياِتَنا َوَما ُكَنّا ُمْهِلِكي اْلُقَرى إاَلّ َوَأْهُلَها َظاِل�ُموَن{ ]القصص: 
٥٩[، ويق���ول: }َوَما َأْهَلْكَنا ِمن َقْرَيٍة إاَلّ َلَها ُمن���ِذُروَن #٢٠٨#( ِذْكَرى َوَما 
ُكَنّا َظاِل�ِمنَي{ ]الشعراء: ٢٠٨ - ٢٠٩[، فكل عقوبة أوقعها الله - عز 
وجل - بكل أمة س���بقها إنذار بالعقوبة عند املخالفة وهو ذاته 

جوهر  مبدأ الشرعية(.
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 ثالثًا: تنقس���م اجلرائم بحس���ب احلق املعت���َدى عليه في 
التش���ريع اإلس���المي إلى جرائم يتعلق العقاب عليها باالعتداء 
على حق من حقوق الل���ه - تعالى - وجرائم يقع االعتداء فيها 
على حق من حقوق العباد، وهو ما تنفرد به السياس���ة العقابية 
اإلسالمية، وأهمية هذا التقسيم هي أن ما يَُعدُّ من حقوق الله 
- تعالى - هو في حقيق���ة األمر من دعائم النظام االجتماعي 
الذي يقوم عليه املجتم���ع باعتبار أنها حقوق عامة، ويظهر أثر 
تلك التفرقة في أحكام التش���ريع في جواز العفو عن العقوبة أو 

تغييرها أو في قبول تنازل املجني عليه عن حقه.

ر في   رابعًا: املس���ؤولية الش���خصية في اجلرمية مبدأ مقرَّ
الشرع اإلسالمي، وهي مسؤولية محددة بشروط وضوابط جتد 
أساس���ها في قول الله - تعالى -: }َوال َت���ِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى{. 

]اإلسراء: ١٥[

 خامس��ًا: تتميز  نظرية اإلثبات( في الش���ريعة اإلسالمية 
بجمعه���ا بني قاعدتي  اإلثب���ات املطلق( و  اإلثب���ات املقيد(، 
واإلثب���ات املطلق مقتضاه: أن القاض���ي حر في تكوين عقيدته 
ف���ي أي بينة يراه���ا كافية لإلدانة أو الب���راءة، كما في جرائم 
التعازير بصفة عامة؛ فكل أم���ر يترجح عند القاضي أنه دليل 
من شأنه إثبات احلق هو طريق من طرق احلكم، ومنها: اإلقرار، 
والش���هادة، واليمني إذا عجز املدعي ع���ن البينة، والنكول عن 

اليمني، والقسامة، والعرف، والقرائن.
أما قاعدة اإلثبات املقيد فمقتضاها أن الشرع ألزم القاضي 
بالتقي���د بأدلة معيَّنة في بع���ض اجلرائم ال يجوز له أن يقضي 
على خالفها إذا اس���توفت ش���رائطها، وال يجوز له العدول إلى 

غيرها، وهذا كما في حد الزنا.
أم���ا التقنني الوضعي فالقاعدة العامة في اإلثبات اجلنائي 
في���ه: أن القاضي يتمتع بحرية كاملة ف���ي تكوين عقيدته دون 
قيود عليه في االقتناع بأي دليل يُعرض عليه في الدعوى، اللهم 
إال بشأن جرمية شريك الزوجة الزانية؛ حيث حدد طرق إثبات 
جرميته على سبيل احلصر، وهو استثناء غريب ال علة حقيقية 
له في الواقع، بخالف الش���ريعة اإلس���المية التي على الرغم 
من اعتمادها ف���ي منهج اإلثبات اجلنائي على التيس���ير على 
القضاة للوصول ملا يروونه احلق في أحكامهم بتنويع الدليل، إال 
أنه���ا أوردت قيوداً على القضاة بخصوص إثبات بعض اجلرائم 

بالنظر خلطورتها وأهميتها وشدة تأثيرها.
 سادس��ًا: تكفل الشريعة اإلس���المية تطبيق  مبدأ إقليمية 
القانون( الذي تُنادي به األنظمة القانونية الوضعية؛ وهو يعني: 
أن تطب���ق أحكام الش���ريعة على املواطن���ني املقيمني في إقليم 
الدولة اإلسالمية؛ سواء كانوا مسلمني أو ذميني أو مستأَمنني.

ويتس����ع  مب�دأ اإلقليمية( بش�أن اجلرائم احلدية ليش�مل 
ما يرتكبه املسلم من جرائم في أي بل��د إذا  ثبتت علي��ه باألدلة 
الش���رعية، وهو ما يكُف��ل إلزام املواطنني بالسل��وك القومي في 

اخلارج َوْفقاً ملا ميليه عليهم دينهم وأخالقهم.
بل وم���ن خصائص  مبدأ اإلقليمية( في الش���ريعة: أنه ال 
ينتقص من سيادة الدولة أو حقوق شعبها؛ حيث ال يُتقيد به إذا 
قامت املصلحة املؤكدة على ضرورة مالحقة مرتكب أي جرمية 
من اجلرائم اخلطي���رة حتى ولو ارتكب جرميت���ه خارج إقليم 
الدولة؛ س���واء ملساس���ها بكيان البالد أو مصاحلها اجلوهرية، 
وهنا تبرز مرونة التش���ريع اإلس���المي وأفضليته على القوانني 
الوضعية اجلامدة التي تصطدم في كثير من األحيان باملصالح 
اجلوهرية للبالد، ومتس بكيانها وس���يادتها، وتخل باألمن العام 

للمواطنني.
إن تطبيق احلدود في اجلملة على غير املسلمني يجد علته 
- كما سبق القول - في أنها من دعائم النظام العام في املجتمع 
اإلس���المي التي تهدف إل���ى االرتقاء باملجتمع ب���كل مواطنيه 

ورعايتهم جميعاً باعتبارهم يتعايشون في مجتمع واحد.

 س��ابعًا:  مبدأ ع���دم رجعي���ة القانون( في الش���ريعة له 
خصائص متيزه عن غيره؛ حيث يعني في التشريعات الوضعية: 
أن النصوص القانونية ال تس���ري إال من وقت سنها، وال تطبق 
إال على الوقائع التالية على ذلك. أما في الش���ريعة فهذا املبدأ 
محدود باجلرائم التعزيرية التي يرى ولي األمر فرضها إصالحاً 

للناس واملجتمع، وال يشمل اجلرائم احلدية.

 ثامنًا: ال تقف أغراض العقوبة في التشريع اإلسالمي عند 
ح���د الردع اخلاص للجاني املتمثل ف���ي زجره وتقوميه، والردع 
العام للغير املتمثل في زجر أي فرد من املجتمع تسوِّل له نفسه 
ى هذين الغرضني من حيث كونها كفارة  اقتراف جرمه، بل تتعدَّ
للُمعاَقب وطه���رة تُزيل عنه املؤاخذة بذنب اجلرم الذي ارتكبه، 
وهو ما تنفرد به الش���ريعة دون غيرها من التقنينات الوضعية؛ 
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إذ ال س���بيل لهذه التقنينات إلى إيجاد عقوبات بديلة للعقوبات 
الش���رعية ميكنها أن تؤدي الغرض املشار إليه؛ وما ذاك إال ألن 
العقوبات الشرعية شريعة الله - تبارك وتعالى - وأما القوانني 

الوضعية فهي من وضع البشر.

  تاسعًا: تكُفل العقوبات الشرعية حتقيق العدل بني اجلاني 
واملجني عليه، ال س���يما في جرائم القصاص؛ حيث تقوم على 
أس���اس  اجلزاء من جنس العمل(، وال شك أن ذلك يؤدي إلى 
ش���فاء صدر املجني عليه، وش���عوره بحصوله على حقه كاماًل، 
فيمنعه ذلك من الثأر واالنتقام، بخالف العقوبات الوضعية التي 
تبخس حق املجني عليه في القصاص من اجلاني، وهو ما يخلق 
في حد ذاته دافعاً جدي���داً لإلجرام؛ هو الثأر واالنتقام املتولد 

عن الضغينة التي يحملها اجلاني للمجني عليه.

 عاش��رًا: التشريع اجلنائي اإلس���المي يأخذ مببدأ تفريد 
العقاب فيفرق في العقوبة من حيث النوع والقدر بحسب جسامة 
اجلرم املرتَكب وخطورة املج���رم، وهو ما يكُفل للعقوبة حتقيق 

أغراضها العامة  الردع العام( واخلاصة  الزجر والتقومي(.
ففي أغلب التش���ريعات الوضعية عقوبة السجن أو احلبس 
ه���ي العقوبة العامة التي تُِظل معظ���م املجرمني، وهي في حد 
ذاتها لم حتق���ق الردع العام أو اخلاص ف���ي أرقى دول العالم 
راً، بل معدل ارت���كاب اجلرمية في هذه الدول  وأش���دها حتضُّ
في ازدياد مس���تمر حسب ما تثبته اإلحصائيات الرسمية فيها، 
بخالف الشريعة اإلس���المية التي تُطبق إلى جانب السجن أو 
احلبس عقوبات أخ���رى أكثر ردعاً كالرج���م للزاني احملصن، 
ي  الس���رقة واحلرابة(، واجللد في حدود الزنا  والقطع في حدَّ

والقذف وشرب اخلمر)1 .
فهذه اجلرائم ملا كانت املفسدة فيها عظيمة ثابتة ال تتبدل 
مهم���ا اختلف الزمان واملكان، اس���تلزم ذلك أن تكون العقوبات 
ق الزجر والردع والتأديب للشريرين واملفسدين. عليها مؤملة لتحقِّ
وملا كانت املفسدة في هذه اجلرائم متنوعة بحسب احلق املعتدى 
عليه من كليات الدين اخلمس����ة  الدين، والنفس، والعقل، والنسل، 

للمجرمني، وهي ذات حدين  العقوبات ردعاً    ( ُتعد عقوبة اجللد بصفة خاصة من أكثر 
فيمكن أن ُيعاقب بها كل مجرم بالقدر الذي يالئم جرميته ويتفق مع شخصيته في آن 
واحد، ومتتاز هذه العقوبة أيضاً بأنها تنفذ في احلال فال ُتثقل كاهل الدولة وال تعطل 
األشرار،  السجن ومخالطة  ُتعرِّض احملكوم عليه خلطر  احملكوم عليه عن عمله، وال 
بالتزام شرعي؛  يلتزم نحوهم  أو  آثارها سوى احملكوم عليه ممن يعولهم  وال متس 
ولهذا كانت أكثر العقوبات التي استخدمها الوالة والقضاة قدمياً في ردع املجرمني 

في جرائم التعازير.

واملال(، فقد اس����تلزم ذلك أيضاً أن تكون العقوبة متنوعة ومناسبة 
لكل جرم. يق����ول العالمة ابن قيم اجلوزي����ة - رحمه الله -:  فلما 
تفاوت����ت مراتب اجلنايات، لم يكن بدٌّ م����ن تفاوت مراتب العقوبات، 
وكان من املعل����وم أن الناس لو ُوِكلوا إل����ى عقولهم في معرفة ذلك، 
وترتيب كل عقوبة على ما يناسبها من اجلناية  جنساً ووصفاً وقدراً( 
لذهبت بهم اآلراء كل مذهب، وتشعبت بهم الطرق كل َمْشَعب، ولعظم 
االختالف واشتد اخلطب، فكفاهم أرحم الراحمني وأحكم احلاكمني 
مؤنة ذلك، وأزال عنهم كلفته، وتولَّى بحكمته وعلمه ورحمته تقديره 
 نوعاً وقدراً(، ورتَّب على كل جناية ما يناس����بها من العقوبة، ويليق 

بها من النكال()2 .
هذه بعض مالمح السياسة اجلنائية والعقابية في الشريعة 
اإلس���المية، وهي غيض م���ن فيض، وقطرة من س���يح وقليل 
من كثير؛ وإال فإن محاس���ن الش���ريعة في هذا املجال تتسع له 

املجلدات ال هذه الصفحات.
لقد بات الرجوع إلى التش���ريع اإلس���المي ضرورة قصوى 
حتى ال تكون ثمة فجوة بني طبيعة واقع املس���لمني االجتماعي 
وبني القوان���ني التي حتكمهم؛ فال ري���ب أن القانون ينبغي أن 
يعكس بص���دق أحوال املجتم���ع املادية والفكري���ة وأن يحقق 

متطلباته وآماله.
لت ملناهجها َوْفقاً  وإذا كانت التش���ريعات الوضعية قد أصَّ
اح القوانني على إدراجها في  للقواعد والنظريات التي درج ُش���رَّ
القس���م العام منها، فإن الفقه اإلس���المي أيضاً قد سبق إلى 
كثي���ٍر من هذه النظريات والقواعد على أس���اس أحكام القرآن 
���نة املطهرة أو االجتهاد الفقهي؛ سواء من حيث  الكرمي أو السُّ
نطاق التشريع وتطبيقه من حيث الزمان واملكان، وكذلك أركان 
اجلرائم، وإثباتها وش���روط املسؤولية اجلنائية، واالشتراك في 
اجلرمية، وأس���باب اإلباحة وتنفيذ العقوبات، وأسباب َوْقِفها، 
مبا يُعد في احلقيقة س���بقاً علمياً لعلماء املس���لمني منذ قرون 
في مجال التش���ريعني  اجلنائي والعقابي(، واحلُق أنه ال مجال 
َع الله العليم احلكيم، وما  للمقارنة بحال من األحوال بني ما شرَّ
قنن البشر القاصرة عقولهم، احملدودة فهومهم املشوبة بتسلط 
الهوى والش���هوة، }َوَمْن َأْحَسُن ِمَن الَلِّه ُحْكًما ِلَّقْوٍم ُيوِقُنوَن #^٥٠^#({. 
]الائدة: ٥٠[ 
هذا واحلمد لله، وصلِّ اللهم وس���لم على نبينا محمد وآله 

وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

 2( إعالم املوقعني: 2 / 5  .
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تَُعدُّ تس���مية »الكتاب املقدس« بهذا االسم محاولًةً من ِقَبل 
نص���ارى العرب إليج���اد مرادف عرب���ي للمصطلح اإلجنليزي 
)Holy Bible )  . لكن كلمة Bible التي تش���ير إلى مجموع 
األس���فار »املقدس���ة« لدى اليهود والنصارى هي اش���تقاق من 
الكلمة اليوناني���ة biblia وتعني »ُكتيِّب���اٍت« ال »كتاباً«. كما أن 
ر byblos؛ أي »ورق الَبْرِدي«  الكلمة اليونانية biblia هي ُمصغَّ
 Byblos الذي كان يُجلَب من سواحل املدينة الفينيقية العتيقة
وهي اليوم »جبيل« في لبنان)2 . فالكلمة إذن تعني »لفائف« ُضمَّ 
بعضها إلى بعض. واألَْولى االقتصار على تس���ميته »كتاباً« دون 
وصفه ب� »املقدس« عند اإلش���ارة إلى مجمل ما يؤمن به اليهود 
والنصارى من أسفار العهدين  القدمي واجلديد(؛ ذلك بأن هذا 
ه���و اللفظ الذي اس���تعمله القرآن في مثل قول���ه - تعالى -: 
َلِّذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب ِبَأْيِديِهْم...{ ]البقرة: ٧٩[ اآلية، وألن  }َفَوْي���ٌل ِلّ

قدسية الكتاب لم تَثبت واقعاً حتى عند كثير ممن يتعبَّد به.
يختل���ف كتاب اليهود عن كتاب النصارى في جوانب مهمة. 
فكتاب اليهود يضم تس���عة وثالثني س���فراً كتب���ت في أصلها 
بالعبرانية عدا بعض األجزاء التي كتبت باآلرامية  أو اإلَرمية(، 
 *( باحث سعودي متخصص في دراسة األديان - يعمل في مركز الدراسات والبحوث 

التابع ملجلة البيان.
Bible بأحرف عربية دون ترجمة    ( يستعمل بعض نصارى العرب الكلمة اإلجنليزية 

هكذا »َبْيبِل«. فيقال - مثاًل -: كلية العلوم البيبلية.
(2) Random House Webster’s Unabridged Dictionary, CD 

version 3.0 (Random House, Inc., 1999). (Under “Bible”).

وليس منه ما يؤمن به النصارى مما يس���مى »العهد اجلديد«. 
أم���ا كتاب النصارى فيتألف من قس���مني: »العهد القدمي« وهو 
أس���فار اليهود التسعة والثالثون باإلضافة إلى »العهد اجلديد« 
ويضم سبعة وعشرين س���فراً يزعم جمهور علماء أهل الكتاب 

أنها سطرت في أصلها بلسان اإلغريق)3 .
لكنَّ نس���خة العهد القدمي التي تتبناها الكنيس���ة الرومية 
الكاثوليكية تزيد بسبعة أسفار عن أسفار اليهود خالفاً لنسخة 
البروتس���تانت التي تقتصر على األس���فار التس���عة والثالثني. 
Deuer -  وتُْع���رف هذه اإلضافات عند ال���روم الكاثوليك ب�
canonical Books أو »األس���فار الثانوي���ة«، وتُدع���ى عند 
البروتس���تانت »أبوكريفا« Apocrypha، وه���ي كلمة يونانية 
األصل وتعني »املخفيَّات«؛ أي األسفار التي ال يُعلم حالها؛ ولذا 

أُخرَجت من قائمة األسفار القانونية.
يعرف العه���د القدمي أو الت�وراة العب�رانية عند اليه�ود بال� 
بة من األحرف  »ت - ن - ك«  وتُق���رأ »تَن���اخ«(؛ وهي كلمة مركَّ
األَُول من كل قس���م من أقس���امه: تُوراه  التوراة أو الشريعة أو 

التعليم(، نبييم  األنبياء(، وكتوبيم  الكتب(.

(3) Bruce M Metzger & Michael D Coogan (Ed.), Oxford 
Companion To The Bible (Oxford & New York: Oxford 
University Press, 1993) p. 79.

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

popedia@windowslive.com

] الغرب: قراءة عقدية [

تحريف التوراة...
متى وكيف؟ )1(
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1 - التوراة:
تضم التوراة  وتس���مى أحياناً »ِبنتاتيوك«()   خمسة أسفار 
هي: التكوين، اخل���روج، الالويون، العدد، والتثنية. ويحوي هذا 
القسم من التوراة العبرانية سلسلًة من القصص، تتخللها بعض 
م س���رداً ملجموعة من األحداث تبدأ بخلق  التش���ريعات، وتقدِّ

السماوات واألرض وتنتهي مبوت موسى، عليه السالم)2 .
وعلى الرغ���م من اجلدل احملتدم حول نس���بة هذه الكتب 
إلى موسى - عليه السالم - فإن التقاليد اليهودية والنصرانية 
تؤكد على نسبة تدوين هذه األسفار اخلمسة إلى موسى - عليه 
الس���الم - وتنتصر لذلك ببعض نصوص التوراة العبرانية. لكنَّ 
ورود بع���ض هذه النص�وص بص�يغة الغائب يزيد األمر تعقيداً. 
نقرأ على س���بيل املثال في  سفر التثنية  3: )( »وَكتَب موسى 
هذه التوراة وسلَّمها للكهنة... وجلميع شيوخ إسرائيل«؛ فمن هو 

الراوي عن موسى - عليه السالم - هنا؟
كما أن الفقرات الثماني األخيرة من سفر التثنية - الذي هو 
آخر األس���فار اخلمسة التي تصف وفاة موسى، عليه السالم - 
ل حرجاً ألحبار اليهود في القرن الثاني امليالدي الذين  كانت تشكِّ
وا »هذه التوراة« في النص السابق إشارة إلى جميع األسفار  َعدُّ
اخلمسة السابقة لس���فر التثنية. وثمة نصوص أخرى يبدو أنها 

ُكتبت في خلفية زمنية متأخرة عن احلدث الذي ترويه.

2 - األنبياء:
وينقسم إلى قسمني: األنبياِء القدامى واألنبياء املتأخرين. 
أما قس���م األنبياء القدامى: فيشمل أربعة أسفار تاريخية، 
هي: س���فر يوش���ع - عليه الس���الم - وس���فر القضاة، وسفر 

صموئيل، وسفر امللوك. 
وأما قس���م األنبياء املتأخرين: فيشمل أربعة أعمال نبوئية، 
هي: سفر إشعيا، وسفر أرميا، وسفر حزقيال، وأسفار األنبياء 
اإلثني عشر املوسومني ب� »الصغار« Minor Prophets. وقد 
كانت أسفار األنبياء اإلثني عشر تُكتَب على لفافة مفردة وحتوي 
أسفار هوشع ويوئيل وعاموس وُعَبديا ويونس  أو يونان( - عليه 
اي وزكريا  وهو  السالم - وميخا وناحوم وحَبقوق وصفنيا وحجَّ

  ( البنتاتيوك Pentateuch كلمة يونانية األصل وتعني: »األسفار اخلمسة«.
(2) Encyclopaedia Britannica 2002 Standard Edition CD-

ROM (Encyclopaedia Britannica, Inc, 19942002-), (Under 
“Torah”).

غير النبي عليه الس���الم( ومالخي. لذا فإن قانون)3  »األنبياء« 
العبراني يحوي في عمومه ثمانية أسفار.

أما قانون »األنبياء« عند النصارى فال يخصص قسماً ل� »األنبياء 
القدامى« بل يُدِخلهم حتت مس���مى »األس���فار التاريخية«. كما أنه 
يس���تعير سفرين من قس���م »الكتب« هما مراثي أرميا وسفر دانيال، 
عليه الس���الم. بَيْد أنه يَفصل األس���فار اإلثني عش���ر ُكاًل على حدة 
فيكون بذلك عدد أسفار »األنبياء« سبعة عشر عند البروتستانت؛ أما 
الكنيسة الكاثوليكية فإنها تزيد على ذلك سفر »باروخ« الذي رفضته 

الكنيسة األورثوذكسية في مجمع أورشليم املنعقد عام 2)) م.
أم���ا في م���ا يخ���ص »األنبي���اء القدامى« ف���إن القانون 
البروتس���تانتي – على غرار النس���خة الس���بعونية))  – يفصل 
س���فَري صموئيل وامللوك إلى صموئيل األول وصموئيل الثاني، 
وك���ذا امللوك األول وامللوك الثاني. أما الكنيس���تان الكاثوليكية 
مان السفرين إلى أربعة: امللوك  واألورثوذكس���ية فقد كانتا تُقسِّ
األول والثان���ي والثالث والرابع دون ذكر الس���م صموئيل. لكنَّ 
ُجلَّ الترجمات املعاصرة تلجأ إلى التقس���يم املتبع في النسخة 

السبعونية)) .

3 - الكتب:
وهي القس���م الثالث من أقس���ام التوراة العبرانية. ويحوي 
هذا القسم مجموعة متفرقة من الكتابات املقدسة لدى اليهود 
لم ميكن تصنيفها حت���ت »التوراة« أو »األنبي���اء«. وليس لهذه 
الكتابات وحدة أدبية بل تش���مل ترانيم دينية  املزامير ومراثي 
أرميا(، وشعراً غزلياً  نشيد سليمان(، وِحَكماً ووصايا  األمثال، 
وأيوب، واجلامعة(، وتاريخاً  أخبار األيام وعزرا ونحميا(، ورؤى 
ونبوءات  دانيال عليه الس���الم(، وقصة قصيرة  ُروث(، وحكاية 

غرامية  إستير()) .
���ط ألس���فار العهد الق���دمي أو »التوراة  ه���ذا عرض مبسَّ
العبرانية« أردت منه التمهيد ملقال الحق – إن شاء الله – يعلِّق 
َلِّذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب  على ق���ول احلق - تبارك وتعالى -: }َفَوْيٌل ِلّ
َفت التوراة فأصبحت  ِبَأْيِديِه���ْم...{ ]البقرة: ٧٩[ اآلية، وكيف ُحرِّ

أسفاراً بعد أن كانت سفراً. 

 3( تستعمل كلمة »قانون« canon في مثل هذا السياق مبعني قائمة األسفار املعتمدة في 
مقابل تلك املشكوك في صحتها.

 4( السبعونية: هي أقدم ترجمة يونانية للتوراة العبرانية.
(5) Encyclopaedia Britannica 2002 Standard Edition CD-ROM, 

(Under “Biblical Literature, Nevi’im”).
(6) Encyclopaedia Britannica 2002 Standard Edition CD-ROM, 

(Under “Biblical Literature, Ketuvim”).
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يقول - تعالى - في كتابه العزيز }َوَأَلَّف 
ا َأَلّْفَت  َبنْيَ ُقُلوِبِهْم َلْو َأنَفْقَت َما ِف���ي اأَلْرِض َجِميعًا َمّ
ُه َعِزيٌز َحِكيٌم{  َه َأَلَّف َبْيَنُهْم إَنّ َب���نْيَ ُقُلوِبِهْم َوَلِكَنّ الَلّ
]األنف���ال: ٦٣[ وفي احلدي���ث املتفق عليه عن 
النعمان بن بشير - رضي الله عنه - عن النبي 
# قال: »مثل املؤمنني في توادِّهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل اجلسد؛ إذا اشتكى منه عضو، 
تداعى له س���ائر اجلسد بالسهر واحلمى«)1 . 
هذان النصان الكرميان يجسدان حركة احلياة 
التي كانت س���ائدة آنذاك؛ حيث كانت القيادة 
واألف���راد على قل���ب رجل واح���د؛ ال توجد 
بات وال َحلَْقات مفقودة بني  انقسامات وال حتزُّ
الرأس وسائر أعضاء اجلسد، وهذا ما أغاظ 
بعض اليهود؛ فحاول أن يستغل بعض املاضي 
ويوظَفه لزعزعة احلاضر وإقالق املس���تقبل، 
فدسَّ بني الصفوف م���ن يذكِّرهم بيوم بَُعاث 
حتى اشتد القوم وكادوا أن يهلكوا، حينها بادر 
النبي # الحتواء املوقف وس���رعة معاجلته 

حتى هدأت النفوس وسكنت.
إن املجتمعات - س���واء كانت صغيرة أو 
كبيرة، دعوية كانت أو تنظيمية - إذا لم تتصل 
احللق���ات بني األفراد والقيادات فيها، وبقيت 
هناك حلقات مفقودة بني الطرفني، فستظهر 
اإلش���كاالت والقالقل؛ وم���ن أبرزها الثرثرة 
اجلانبية في م���ا بني األفراد، وهو ما ينعكس 
بدوره عل���ى أداء األفراد وحيويتهم وفعاليتهم 
مع دعوتهم، ورمبا تفاقمت األمور ووصلت إلى 
حدِّ تب���ادل املالمة والتهم بني األطراف العليا 

  ( صحيح البَُخاِري: 8/    6011(، ومسلم: 20/8  6678(.

واألفراد وحتميل كل طرف مس���ؤولية الفش���ل؛ ففي غزوة حنني  هوازن( - مثاًل - 
جند أن النبي # عندما وصلته بعض األقاويل من بعض أتباعه الشباب على بعض 
اإلجراءات؛ وهي تقس���يم الغنائم على قريش وبع���ض قبائل العرب وتَْرك األنصار؛ 
حيث وجد األنصار في أنفس���هم من هذا التصرف، وأخبر سعد بن عبادة النبي # 
مب���ا قاله األنصار، فطلب منه أن يجمع له قومه، ثم جاء # فقال: »ما قالة بلغتني 
عنكم وِجَدةٌ وجدمتوها في أنفس���كم: ألم آتكم ُضالَّالً فهداكم الله، وعالة فأغناكم 
الل���ه، وأعداًء فألَّف الله بني قلوبكم؟ قالوا: بل الله ورس���وله أمنُّ وأفضل. قال: أال 
جتيبونني يا معش���ر األنصار؟ قالوا: ومباذا جنيبك يا رس���ول الله، ولله ولرس���وله 
با  ْقتُ���م: أتيتنا ُمَكذَّ امل���نُّ والفضل؟ قال: أما والله! لو ش���ئتم لقلتم فلَصَدْقتم وُصدِّ
ْقناك، ومخ���ذوالً فنصرناك، وطريداً فآويناك، وعائاًل فأغنيناك. أََوَجْدمُت في  فصدَّ
أنفسكم - يا معشر األنصار - في لَُعاَعٍة من الدنيا، تألَّْفُت بها قوماً ليُسلموا َوَوَكلْتُكم 
إلى إس���المكم؟ أفال ترضون - يا معشر األنصار - أن يذهب الناس بالشاة والبعير 
وترجعون برس���ول الل���ه # في رحالكم؟ فو الذي نفس محم���د بيده! لوال الهجرة 
لكنت امرأً من األنصار، ولو سلك الناس ِشْعباً، وسلكِت األنصار ِشْعباً لسلكُت ِشْعَب 
األنصار، اللهم ارحم األنصار، وأبناء األنصار، وأبناء أبناء األنصار! قال: فبكى القوم 
حتى أَْخَضلوا حلاهم، وقالوا: رضينا برس���ول الله ِقْسماً َوَحّظاً، ثم انصرف رسول 

الله # وتفرقنا«)2 . 
���ن - يا رعاك الله - في هذا املجلس األخوي العظيم؛ إنه - والله - موقف  متعَّ
املرب���ي احملب الرؤوف الرحيم قبل أن يكون موقف القائد احلاس���م احلازم، وانظر 
له���ذا العتاب اجلميل املم���زوج بكل معاني احلب والوفاء له���ذا احلي العظيم؛ لقد 
اس���تحقوا أعظم تكرمي وأجلَّه، وهو أعظم من كل غنيمة في الغزوة. هنا يبرز تقدير 

 2( أخرجه أحمد: 157/3  12629(، والبخاري: 1576/4  4082(. 
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القائد الفطن الحتواء أي مؤشرات من شأنها أن تخلق حالة مثل 
َفْقد احَللْقات بني األفراد وقادتهم، ولسرعة التفادي وعدم ترك 

مساحة يستثمرها الشيطان لتتسع احَللْقة وتكبر. 
وكان م���ن َهْديه # حرُصه على ردم ه���ذه الهوة بينه وبني 
أتباعه؛ فال يس���مح بوجود مثل هذه احَللْقة املفرغة، ومن األَْولى 
أنه لم يكن يسمح باتساعها وِكَبر مساحتها؛ فكان هو من يبادر إلى 
إزال���ة هذه احللقة وهو من يبدأ تعزيز الثقة والتواصل اإليجابي 
بينه قائداً ومربياً وموجه���اً، وبني أتباعه أفراداً وأتباعاً وفريقاً؛ 
ألن القائ���د هو م���ن تُلَقى على عاتقه إزالة ه���ذه احللقات بينه 
وبني األفراد. فكان # يراعي األمور التي هي دقيقة هامش���ية 
في تصوُّر بعض الن���اس اليوم، ويعطيها حجمه���ا من االهتمام 
والرعاي���ة؛ وال أدل على ذلك من صالته على املرأة الس���وداء)1  
التي كانت تقمُّ املسجد  أي: تنظفه( عندما افتقدها فسأل عنها 
فقي���ل: ماتت من الليل وُدفن���ت، وكرهنا أن نوقظك، فذهب إلى 
قبرها وصلى عليها. إن هذا التصرف نابع من حرصهم على عدم 
ح به في الرواية، وأيضاً لش���عورهم بأن  إيقاظ النبي # كما صرَّ
املرأة لم تبلغ تلك املنزلة واملكانة التي تس���توجب إخبار النبي # 
في وقت كهذا، كما في رواية مس���لم الذي قال: »فكأنهم صغروا 

أمرها أو أمره«)2 . 
وهنا يأتي دور املربي الذي ال يعرف بني أنصاره فئة هامشية 
ال تستحق أكثر من فتات وقته، متعذراً مبشقة املهام وجسارتها، 
إنه # يرسل الرسائل من خالل هذا احلرص واالهتمام باألفراد 
مهم���ا كان دورهم وترتيبهم في ُس���لَّم أولوياته إلى كافة األفراد 
واألتباع؛ أنهم ش���ركاء في مشروع البناء ومن ثَمَّ ال بد أن تتصل 
جمي���ع احللقات حتى يكتمل البن���اء ويثبت، ويحرص أيضاً على 
أن يس���تفيد أصحابه مما أعطاه الله وحباه من العطايا واملزايا 
رها لهم ويوظفها ألجلهم، وإن غيَّب الواحَد منهم املوُت،  فيس���خِّ
ون حوله ويتصلون به  فإن هذا من ش���أنه أن يجعل األف���راد يلتفُّ
وينضم���ون إليه، فقد خرج # إلى البقيع وصلى على أهله ودعا 
لهم وق���ال: »إن هذه القبور مملوءة ظلمة عل���ى أهلها، وإن الله 

ينورها لهم بصالتي عليهم«.
لقد جمع # بني وظيفتني عظيمتني وهما: القيادة والتربية، 
وال جتتمع���ان في كل أحد؛ فمن جمعهما لم يفقد َمن حتتَه، ولم 
تنفلت األمور من يده، ولن تكثر احِللَق املفقودة بينه وبني أفراده. 
سي جند أن هناك قادة ليسوا  وبالنظر إلى واقعنا الدعوي واملؤسَّ
مبربي���ني، أو مربني ليس���وا بقادة وهذا ما أحدث ش���روخاً في 

 659/2 ومسلم:  والبخاري:  /488  1272(،   ،)9025  388/2 أحمد:  أخرجه   )  
 956. ورد في احلديث: »أن رجاًل أسود أو امرأة سوداء« الشك فيه من ثابت؛ ألنه 

رواه عنه جماعة هكذا أو من أبي رافع، انظر فتح الباري:  /553.
 2( صحيح مسلم: 659/2  956.

مشاريعنا الدعوية واملؤسسية.
وفي سيرة املصطفى # جند سالَمه على الصبيان كلما مرَّ 
به���م، وعيادتَهم ومالطفتَهم والرفق بهم... كل ذلك يعكس صورة 
حية جتسد الش���عور بإبقاء االتصال وعدم ترك حلقات مفقودة 
مع كافة الش���رائح؛ وعدم إهمال أي ش���ريحة مهما كان وضعها 
االجتماعي، وهذا يعزز من ترس���يخ مكان���ة القائد في محيطه، 
وهو ما يجعل حضوره في نفوس أتباعه أكبر من حضوره احلسي 
بينهم، ومن هنا جند أن الصحابة - رضوان الله عليهم - ونتيجة 
لشدة تواصله معهم كانوا يُطِلُعونه على تفاصيل حياتهم اخلاصة، 
التي ل���و أخفاها الواحد منهم عنه لم ينل���ه إثم وال حرج، ولكن 

احللقة املفقودة التي نشكوا منها اليوم لم تكن موجودة حينها.
إن القيادة الفعالة هي من تس���تطيع أن تكتشف وجود هذه 
ر مدى س���عتها وأثرها في األفراد ثم تضع  احللقات أوالً ثم تقدِّ
املعاجل���ات واخلطوات التصحيحية الفعال���ة والبنَّاءة إلزالتها أو 
تصغي���ر حجمها، ولن جت���د القيادة أفضل من الس���يرة النبوية 
وسيرة الس���لف الصالح منهجاً تس���تعني به في إزالة مثل هذه 
احللق���ات املفقودة؛ ولذا فمن املعي���ب أن ال تتمتع القيادة بحس 
مره���ف، وفطنة لطيفة، وفهم ثاقب، وغوص ش���ديد في معاني 

هذه السيرة العطرة.
 إن م���ن أبرز العوامل التي تزيل ه���ذه احللقة املفقودة بني 
القيادة واألفراد أن تكون القيادة متثل القدوة احلس���نة في كثير 
من اجلوانب احلياتية، وأن يرى فيها األفراد النموذج األعلى لهم 
َبه والريبة، وأن تتمتع  في حياتهم، وأن تكون بعيدة عن مواطن الشُّ
بقدر عاٍل من املصداقية والش���فافية بعيدة عن الغموض، وهذه 
هي تكلفة القيادة ملن أراد أن ميتطيها؛ فال بد أن يبرز في شؤون 
حياته ويتقن إدارتها؛ حتى ال يكون سبباً في تكثير هذه احللقات، 
لق���د كان النبي # مثاالً أعلى وقدوة حس���نة ألصحابه؛ يرونه 
س���باقاً في كل ميدان وحدث، قد حاز من الفضائل والس���جايا 
هم. قال الله - تعالى - مخاطباً  ما كس���ب بها حب أصحابه وودَّ
َه  ِه ُأْس���َوٌة َحَسَنٌة ِلّ�َمن َكاَن َيْرُجو الَلّ إياهم: }َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُس���وِل الَلّ
َه َكِثيرًا{ ]األحزاب: ٢١[. وكان أصحابه يرون  َواْلَيْوَم اآلِخَر َوَذَكَر الَلّ
أفعاله ويسمعون كالمه فكان مما يزيدهم حباً فيه وحرصاً للقرب 
منه، وكانوا يتنافسون على طاعته وإرضائه، وهكذا تالشت هذه 

احللقة بينه وبني أتباعه.
إن القيادة أمانة، وإنها خزي وندامة؛ إال من أخذها بحقها، 
وهي فن وذوق وإبداع، وليس���ت عبوس���اً وشدة وغلظة واكفهرار 
وجه؛ فمن عرف مفاتيحها س���هل عليه ممارستها، وإننا بحاجة 
ماس���ة لفقهها وإتقانها، ومعرفة إدارته���ا وتطبيقها، ولرمبا قاد 

الصغيُر جحافَل الشيوخ، ونطق باسم القوم أصغُرهم سناً.
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لم تعرف البشرية ولن تعرف أعظم ِمْن ُخلُق محمد #، ولم 
تعرف الدعوة ولن تعرف أحرص منه # على هداية الناس حتى 
كادت نفسه الزكية تذهب حسرات من شدة َحْدبه على هداية من 
يدعوهم، وس���عيه في ذلك أعظم السعي حتى نزلت آيات تدعو 
إلى الرفق بتلك النفس احلريصة الرؤوفة الرحيمة: }َفَلَعَلَّك َباِخٌع 
ْفَس���َك َعَلى آَثاِرِه���ْم إن َلّْم ُيْؤِمُنوا ِبَهَذا اْل�َحِديِث َأَس���فًا{ ]الكهف: ٦[، و  َنّ
ْفَس���َك َأاَلّ َيُكوُنوا ُمْؤِمِننَي{ ]الش���عراء: ٣[، }َفال َتْذَهْب  ���َك َباِخٌع َنّ }َلَعَلّ

َنْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسَراٍت{ ]فاطر: ٨[. 
ومن املواط���ن التي جتلَّى فيها حرص���ه # على هداية من 
���ه الله - تبارك وتعال���ى - علينا من خبره #  يدعوه���م ما قصَّ
في س���ورة عبس؛ حيث كان مش���غوالًَ في دعوة أحد كبراء قومه 
من املش���ركني وحريصاً على هدايته، وبينما هو على تلك احلال 
ج���اءه األعمى  عبد الله بن أم مكتوم( - رضي الله عنه - يتفقه 
ى، وحاش���ا  في الدي���ن ويتزود من اخلير، فعبس # وتولى وتلهَّ
صاحب اخللق العظي���م # أن يصدر ذلك عنه ازدراًء أو تنقُّصاً 
لذلك األعمى أو طلباً لَعَرض دنيوي من ذلك الكافر املس���تغني؛ 
وإمن���ا الدافع هو احلرص على جناة من ل���م يَنَعم بالهداية بَْعد؛ 
حيث إن األعمى من املهتدين الناجني؛ أما ذلك املستغني فال زال 
في الهالكني، ثم إنه ذو ش���أن في قومه؛ وفي هدايته هدايتهم أو 
تخذيلهم عن محاربة الدع���وة على أقل تقدير. فكان منه # ما 
كان، ونزل العتاب اإللهي في آيات جعلها الله تذكرة ما بق�ي كتاب 
الله يُتلى ويُتدبَّر، وقد جاءت تلك التذكرة ببصائر عظيمة، منها:

بصائر من تذكرة
سورة )عبس(

] قضايا دعوية [

أبو عمر  الدعيج
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البصرية األوىل: احلرص على هداية الناس َخلَّة عظيمة 
في َمن َشُرف بحمل لواء الدعوة: ولكن ينبغي أن يكون حرصاً 
معتدالً؛ بحي���ث ال يضر بنَْفس الداع���ي أو يثبط عزميته أو 
م فيه مصلحة  يقع���ده عن الدعوة كما ال يس���وغ حرٌص تُق���دَّ

مة على مصلحة متحققة. متَوهَّ

البصرية الثانية: الداعي إلى الله - تعالى - عزيز عنده 
ف بسيد الدعاة # فخاطبه  - س���بحانه - ولذلك رفق وتلطَّ
أوالً بخطاب الغائ���ب؛ وكأن املقصود غيره #! وهكذا يكون 
التعام���ل مع الدعاة إلى الله - تعال���ى - عندما يحصل منهم 
خطأ في س���بيل الدعوة فتُستش���َعر مكانته���م ويُغلَّب جانب 

ِالِتماس ما يرفع املالم عن الدعاة الكرام.

البصرية الثالثة: }َأن َجاَءُه اأَلْعَمى{ ]عبس: ٢[: في التعبير 
باألعمى تنبيه للدعاة إل���ى الله - تعالى - على ضرورة مراعاة 
اختالف املدعوِّين في قدراته���م ومداركهم وفهومهم مما يكون 

معه تعرُّض املدعو للداعي مبا يكره دون قصد من املدعو.

البص��رية الرابع��ة: }َأن َج���اَءُه اأَلْعَمى{ ]عب���س: ٢[: لم 
يوصف باملؤمن مقابَلَة بالكافر أو الراغب مقابلة باملس���تغني؛ 
ولعل في ذلك إشارًة إلى ضرورة مراعاة الداعية للضعفاء من 
املؤمنني الذين هم سبب الرزق والنصر؛ واحلذر من إغضابهم 
مراع���اة للكافر كائن���اً من كان؛ فإن ف���ي إغضابهم إغضاب 
يق  ال���رب - تبارك وتعالى - كما جالَّ ذلك # في قصة الصدِّ
مع س���ليمان وصهيب وبالل - رضي الله عنهم - حيث راعى 
ا  يق - رضي الله عنه - هداية شيخ قريش وسيِِّدهم ل�مَّ الصدِّ
قالوا: والله! ما أخذْت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها. 
فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: أتقولون هذا لش���يخ قريش 
وسيدهم؟ وحاش���اه - رضي الله عنه - أن يقصد إغضابهم؛ 
لكنه راعى مصلحة الدعوة؛ بأن ال يس���مع أبو س���فيان ما قد 
يحول دون هدايته، ومع ذلك تأتي مصلحة احملافظة على رأس 
مة، وتعظيم َمْن  ق���ة دون املتوهَّ املال، ومراعاة املصلحة املتحقِّ
ه التعظيم، فيع���ود الصديق متلطفاً مع أولئك النفر طالباً  حقُّ
معذرتهم وح���اذراً إغضابهم فيقول: يا إخوت���اه! أغضبتكم؟ 

فيقولون: ال. رضي الله عنهم أجمعني.

ى{ ]عبس: ٣[:  َكّ ُه َيَزّ البصرية اخلامس��ة: }َوَما ُيْدِريَك َلَعَلّ
فيه إش���ارة إلى احلذر من اإلعراض ع���ن املؤمن في الدعوة 
مهما كان���ت حاله؛ فلعل الل���ه يجعل على يدي���ه من التزكي 
والرفعة لإلس���الم واملسلمني ما ال يعلمه إال هو سبحانه؛ فكم 
جعل الله من اخلير والنفع في أناس ال يؤبَه لهم وكفى ش���راً 
ر مس���لم كائناً م���ن كان! فكيف إذا كان ذلك االحتقار  أن يُحقَّ

في مجال الدعوة؟

ْكَرى{ ]عبس:  ���ُر َفَتنَفَع���ُه الِذّ َكّ البص��رية السادس��ة: }َأْو َيَذّ
٤[: فيه���ا إش���ارة إلى أهمية تقدمي مصلحة مراعاة املؤمن ولو 
كانت هدايته قاصٌر نفُعها على نفس���ه؛ فهو أَْولى من التصدي 

للمعِرض.

ى{ ]عبس: ٧[: ليس  َكّ البصرية السابعة: }َوَما َعَلْيَك َأاَلّ َيَزّ
يهم  على الداعية إال دعوة الناس ال ُهداُهم وال يضره عدم تزكِّ
فليس عليه إال البالغ َفلْيلتزم في بالغه املنهج املوافق ملراد الله 
َولَْيحذر ما يشتط به عن السبيل، والنتائج بعد ذلك مردُّها إلى 
من له احلكمة البالغة فيهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

ى{ ]عبس: ٧[: إن  َكّ البص��رية الثامنة: }َوَما َعَلْي���َك َأاَلّ َيَزّ
احلرص ف���ي الدعوة ينبغي أن يكون متج���رداً لغرض هداية 
املدع���و وتعبيده لرب العاملني ال لغرض االنتفاع به؛ وإمنا ذلك 
يأتي تبعاً إذا أراده الله، تب���ارك وتعالى. ثم إن املخلوق يحب 
ويك���ره وال يدري في ما فيه اخلير والش���ر وال النفع والضر؛ 
وإمن���ا ذلك مرده إلى الله تعالى. وبهذا املنهج يس���لم الداعي 
من التصدي للُمعِرض املستغني، أو التولي والتلهي عن املقبل 
الراغب؛ فيحرص الداعية عل���ى اجلميع خليرهم هم، وعند 
م املقبَل الراغ���َب في الدعوة والداعية؛ واخلير  التعارض يقدِّ
م الداعية  كل اخلير في التزام شرع الله ولزوم مراده؛ فال يُحكِّ
ر املصالح في مس���ائل ال يس���عه فيها االجتهاد،  عقله وال يُقدِّ
وإذا وس���ع االجتهاد فعليه أن يتأمل كثيراً في ما يعارض ذلك 

االجتهاد.

البصرية التاسعة: قد يتحاشى الداعية عرض بعض القضايا 
التي قررتها الش���ريعة؛ يريد بذلك مراعاة تزكِّي املدعو وهدايته، 
ى{ ]عبس: ٧[ رفضاً  َكّ ولعل في قوله - تعالى -: }َوَما َعَلْي���َك َأاَلّ َيَزّ



لهذا املنهج واملعتَق�د؛ فهيه�ات هيهات أن يك�ون في ما شرع اخلبير 
العليم ما يكون س���بباً لنفور املدعو إذا جترد للحق، وإذا كان هذا 
املنهج مردوداً مع من حُس���نت نيَّته مم���ن يراعي مصلحة الدعوة؛ 
فكيف مبن يته���رب من عرض تلك القضايا وي���روغ عند ورودها 
خج���اًل وانهزاماً أم���ام من ال يؤمن بها؛ وخصوص���اً إذا كان ذلك 
الكافر من أولئك القوم الذين يعلمون ظاهراً من احلياة الدنيا ممن 

غرتهم حضارتهم، وفتنهم ما هم فيه من علم دنيوي؟

البص��رية العاش��رة: أن ما فعله # من اإلقبال واحلرص 
على هداية املشرك أمر مش���روع، ولعل غاية ما فعل أنه # 
ت���رك األَْولى؛ ومع ذلك ينزل هذا العتاب اإللهي، وهو ما يبنيِّ 
ِعَظم وخطر مس���ألة الدعوة وضرورة التح���ري الدقيق في 

مسائلها ووسائلها وأساليبها واملصالح املراعاة فيها.

البصرية احلادية عشرة: أن ما فعله األعمى من اإلقبال 
على النبي # في تلك احلال أمر غير مناسب منه - رضي الله 
عنه - ومع ذلك ين���زل العتاب على النبي #، وفي ذلك تربية 
ل  للدعاة إلى الل���ه - تعالى - أن عليهم مراعاة املدعوين وحتمُّ

أخطائهم واستشعار أن التبعة عليهم مهما أخطأ غيرهم.

البص��رية الثانية عش��رة: ينبغي للداعي إلى الله - تعالى - أن 
ال يته����رب من اإلقرار باخلطأ متادياً ف����ي الباطل؛ بل عليه أن يفرح 
بالتنبيه على خطئ����ه، وأن يحمد لصاحبه صنيعه؛ إذ هكذا كان نبينا 
#؛ فقد بالغ في إك����رام ذلك األعمى  الذي عوتب من أجله(، ورفع 
ب به كلما رآه، ويقرن ذلك الترحيب بذكرى العتاب  منزلته، وكان يرحِّ
إشعاراً منه # بأهمية العتاب في تصحيح املسار والترقي في الكمال.

البصرية الثالثة عش��رة: ما صدر عنه # من أفعال مع 
أعم���ى ال يراها ومع ذلك ينزل العت���اب؛ فكيف مبن يتعرض 

ملن يس���مع ويرى ما ال يليق؟ بل كيف مبن يتعمد اإلساءة؟ إنه 
منزلَق خطير ينبغي استشعاره والتنبه له في التعامل مع املقبل 
على الله - تعالى - فكما أن فضل اإلحسان في الدعوة عظيم 

كذلك فإن تَِبعة اإلساءة فيها عظيمة.

ى{ ]عبس: ٦[:  البص��رية الرابعة عش��رة: }َفَأنَت َلُه َتَصَدّ
لع���ل في عتبه - ج���ل وعال - لرس���وله # بالتصدي لذلك 
املع���ِرض املتكبِّر إش���ارًة إلى أنه ال ينبغ���ي للداع�ي إلى الل�ه 
- تعالى - أن يُِذل نفس���ه ويش���غلها باإلقبال على أهل الكبر 
ه مبا يحمل من  ته وعلوَّ واإلعراض؛ وأن عليه أن يستش���عر عزَّ
احلق واخلير؛ فال يكترث باملس���تغني كائناً من كان؛ بل األَْولى 
اإلعراض عنه واستشعار أنه أحرى بالتحقير والذم؛ وذلك أنه 
ال حيل���ة في أهل الكبر على احلق ومن جاء به؛ إذ قضى الله 
صرفهم عن طريق الهداية: }َسَأْصِرُف َعْن آَياِتَي اَلِّذيَن َيَتَكَبُّروَن ِفي 

{ ]األعراف: ١٤٦[. اأَلْرِض ِبَغْيِر اْل�َحِقّ

البصرية اخلامس��ة عشرة: على الداعي  أثناء تعامله مع 
املدعو استش���عار أن اجلزاء من جنس العمل؛ فعليه أن يكون 
مع املدعوين من حيث اإلقباُل والعف���ُو والصفُح ونحوها كما 
يح���ب أن يكون الله - تبارك وتعالى - مع���ه في الدنيا ويوم 
العرض عليه - س���بحانه وتعالى - فقد ذكر بعض املفسرين 
أن في مخاطبت���ه # بلفظ الغائب مبالغة في العتب بخالف 
املعنى املش���هور من أن املراد التلطف؛ حيث إن في ذلك بعض 
اإلع���راض؛ فكم�ا تُعِرض يُع�َرض عن�ك. في�ا له�ا م�ن تذك�رة 

ما أعظم ِعَبرها وأغزرها ملن تدبرها! 
فحري بالدعاة إلى الله - تعالى - خاصة الوقوف عندها 
كثيراً واستخالص الدروس والِعَبر التي تزخر بها هذه التذكرة 

العظيمة جعلنا الله من املنتفعني مبواعظه إنه جواد كرمي. 

العدد 22288
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] قضايا تربوية [

مما ال شك فيه أن األبناء نعمة كبيرة، ومنَّة عظيمة؛ فقد أخبرنا الله - تبارك 
وتعالى - في سياق تعداد نعمه على عباده - كما في سورة التوحيد والنعم  سورة 
ْن  النحل( - أنه امن على الناس بنعمة األبناء، فقال - سبحانه -: }َوالَلُّه َجَعَل َلُكم ِمّ
َباِت{ ]النحل: ٧٢[، وال  ِيّ َن الَطّ ْن َأْزَواِجُكم َبِننَي َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكم ِمّ َأنُفِس���ُكْم َأْزَواجًا َوَجَعَل َلُكم ِمّ

يعرف مقدار هذه النعمة إال من ُحِرَم منها.
وإن ِمْن ُش���ْكر نعمة الولد: حس���ن توجيهه، واالهتمام ب���ه  تغذيًة وتأديباً 
وتعليماً(، واالعتناء به في كافة املجاالت  إميانّياً، وتربوّياً، وجس���دّياً، ومعنوّياً(؛ 
وذلك حتى تنمو الثم���رة محاطة بظالل وارفة من الدفء التربوي؛ الذي يؤدي 
إل���ى أن تؤتي الثمرة أُُكلَها بعد منوها واش���تداد عودها. عن ابن عمر - رضي 
الله عنهما - َعِن النَِّبيِّ # َقاَل: »َما نََحَل َواِلٌد َولَداً أَْفَضَل ِمْن أََدٍب َحَسٍن«)1 .

وقد كانت القبائل العربية قدمياً حترص على أن تربي أبناءها على أواصر 
األخوة وشدة التماس���ك والتالحم؛ ولذا كانت تشتد في ما بني أفرادها آصرة 
األخوة وقوة العالقة والتناصر، حتى رمبا ينصر األخ أخاه والقريب قريبه سواء 

كان ظاملاً أو مظلوماً؛ فقد وصف الشاعر العربي ذلك بقوله:
ي���ن���دبُ���ه���م ح�����ني  أخ�����اه�����م  ي����س����أل����ون  ال 

ف����ي ال����ن����ائ����ب����اِت ع���ل���ى م����ا ق������ال ب���ره���ان���ا
وم���ن املالحظ في األزمان املتأخرة – وهو مما يؤس���ف له - أن العالقات 
األسرية بصفة عامة والعالقة بني األشقاء بصفة خاصة صارت فاترة، خاملة، 
إن ل���م تكن في بعض البيوت في حالة موت س���ريري، تنتظر إعالن القطيعة، 

 *( مدقق لغوي وباحث شرعي.
  ( أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما وضعفه األلباني.

عبد العزيز مصطفى الش��امي)*(
Omarez1973@hotmail.com

األشقاء الفرقاء...
كيف نجعل األشقاء أصدقاء؟
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وحلول اجلفوة، وانقطاع التواصل.
وص���ار الولد يجد س���لواه وراحته مع صدي���ق له بعيداً 
عن نطاق األس���رة، يحك���ي معه، ويروي ل���ه، ويفيض بأنواع 
احلديث، م���ع أنه في بيته ومع إخوت���ه ووالديه قليل الكالم، 
بط���يء التواصل. وصارت راحة كثير من الش���باب تتمثل في 
اخل���روج من إطار املنزل بتوجيهاته وتعليماته، ورمبا صرخاته 
وعقوباته، واألغرب في ذلك هو الفرار من األشقاء واالحتماء 

باألصدقاء خارج نطاق األسرة أو معارفها.
 والسؤال اآلن: ملاذا ال يكون األشقاء أصدقاء؟ 

وكيف نعيد الدفء بني األشقاء في بعض املنازل؟ 
 ف���ي البداية ال ب���د من تقرير حقيقة مهم���ة، أال وهي: 
أن إقامة عالقة صداقة بني صديقني ليس بالضرورة س���ببها 
البُعد عن األش���قاء أو مشكالت األسرة؛ وإمنا يعود ذلك أوالً 
لَق���َدر الله - تبارك وتعالى - فاألصدقاء رزٌق، هذا أوالً، وقد 
يرجع ذلك إلى أس���باب أخرى كاملرحل���ة العمرية لألصدقاء، 

... إلخ. وظروف الدراسة، أو االرتباط مبحل إقامة معنيَّ
 ولك���ن اآلباء في بعض األحيان ال يس���اعدون في تقوية 
عالقة األُلف���ة والصداقة بني األش���قاء؛ وذل���ك عبر بعض 

الوسائل الهادمة ألواصر األخوة، ومن ذلك:
1 - حرص بعض اآلباء على إرضاء الطفل األصغر بصفة 
دائمة، رمبا بحجج كثيرة قد يكون بعضها وجيهاً في الظاهر؛ 
فبع���ض اآلباء ي���رون أن االبن األكبر قادر عل���ى التحمل من 
األصغ���ر، وأن االبن األصغر قد ال يفه���م األمور كما يفهمها 
ق بني األش���قاء بنصرة  االبن األكبر؛ لذا يقعون في خطأ يفرِّ
األصغ���ر دائماً، وهذا أمر خاط���ئ؛ فالصواب أن يكون اآلباء 
في جانب الصواب واحلق، مع العطف على الصغير، وإعطاء 

الكبير حقه. وكذا مع االبن من ذوي االحتياجات اخلاصة. 
واألصل هو العدل بني األبن���اء في احلنو والعطف واملال 
والقبول... إلخ، حتى ال يطم���ع الصغير في حق غيره بصفة 
دائمة، ويكبر على األثرة، وحب النفس؛ فال يرى الصواب في 
ه وصاحله، وأن كل قضاء وحكم ضده فهو  األم���ور إال في صفِّ

غير مقبول؛ وإمنا ال بد أن يَُربَّى األبناء على معاني العدل.
2 - بع���ض اآلباء يس���تخدمون بعض األبن���اء في أعمال 
غير مش���روعة ضد أشقائهم: كالتتبع، والتلصص، والتجسس 
عليهم، ونقل األخبار لآلباء، وهو ما يوغر صدور األشقاء جتاه 

بعضهم بعضاً، ويجعلهم يتنافرون ويتقاطعون، بل رمبا أبغض 
أحدهما اآلخر، وهذا يعود في سببه األول إلى أن بعض اآلباء 

يزرعون  بجهلهم( بذور الكراهية بني األشقاء. 
واألصل أن يرع���ي اآلباء أبناءهم، ويبحثوا عنهم في غير 
تلصص وال جتس���س، ويا لروعة احلل النبوي العظيم، ما بال 
أقوام يفعلون ك���ذا وكذا، وإذا كنا مدعويِّ���ن إلى تطبيق هذا 
اله���دي النبوي مع األغراب، فاألَْول���ى أن نطبِّقه على األبناء 
واألس���رة، ملا فيه من صيانة كرامة املخطئ، وتعريفه بخطئه 
دون جتري���ح وال أذى؛ وذلك حتى ال جنعل بعضهم يتجس���س 
عل���ى بعض وينقل األخبار التي تك���در العالقات، والتي تدفع 
الش���قيق ملقاطعة أخيه؛ ألنه نقل سره ألبيه. فلو امتنع عقالء 
اآلباء من جعل بعض األش���قاء جواسيس، لرمبا آوى الشقيق 
لشقيقه، ولم يتدابرا ويتقاطعا، وكان ذلك دافعاً لتقوية آصرة 

األخوة والصداقة بينهما.  
3 - أهمية االس���تماع الناقد، وعدم التعجل في التخلص 
من مشكالت األبناء: فمشكالت األبناء أمر طبيعي، يتكرر في 
معظم البيوت، واخلالف ظاهرة صحية إذا أُحس���ن التعامل 
ل مش���كالت  معه���ا؛ إال أن بعض اآلباء ال صبر له على حتمُّ
األبناء فضاًل عن س���ماعها؛ فبمجرد شكوى أحد األشقاء من 
ش���قيقه، إال وتعلو ثورة األب، ويحم���ر وجهه، ويرتفع صوته، 
فيستش���عر املظلوم م���رارة هضم حقه وضي���اع فرصته في 
االستماع لش���كواه، فكثيراً ما تضجر األم أو يثور األب ملجرد 
ش���كوى أحد أبنائه، ويبادر بالصراخ أو التهديد، حتى ينتهوا 

عن افتعال تلك املشكالت. 
وما أجمل هذا احلديث الرائع الذي يرش���دنا إلى الفطنة 
في عرض املشكالت وأهمية االستماع الناقد، واحلرص على 
إيض���اح أن القضاء الص���وري املبني عل���ى الظاهر ال يضيع 
احلقوق في اآلخرة؛ فعن أَبي ُهَريَْرةَ - رضي الله عنه - َقاَل: 
َك اللََّه ِإالَّ َقَضيَْت  »ُكنَّا ِعنَْد النَِّبيِّ # َفَقاَم َرُجٌل َفَقاَل: أَنُْش���دُ
بَيْنَنَا ِبِكتَاِب اللَِّه، َفَقاَم َخْصُمُه - َوَكاَن أَْفَقَه ِمنُْه - َفَقاَل: اْقِض 
بَيْنَنَا ِبِكتَاِب اللَِّه، َوأَْذْن ِلي، َقاَل: ُقْل: َقاَل: ِإنَّ ابِْني َكاَن َعِسيفاً 

َعلَى َهَذا...«)1 .
قون  واألص���ل: أن يحتوي اآلباء مش���كالت أبنائهم، ويعمِّ
، وأهمية إيثار األخ،  آصرة األخ���وة، ويوجهونهم إلى التح���ابِّ

  ( أخرجه البخاري: 6859.
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والفرح له، والس���رور بنجاحه، والصبر عل���ى ِعَوج أخالقه، 
والتحل�ي بفض�ائل األخ�الق، وأن الش����قي�ق لش�قيقه صن�وان 
ال يفترق���ان، وأن األفضل دائماً غرس أصول التحاب واإليثار 

بني األشقاء، وتشجيعهم على ذلك.
4 - عدم قبول الوش���اية بني األشقاء، وتربية األبناء على 
الصدق: فإذا أغلقنا باب اس���تماع ونقل الهفوات، نكون بذلك 

قد أغلقنا باباً عظيماً من الشر، وينتج عن ذلك أمران: 
األول: تدريب األبناء على صدق احلديث. 

والثاني: االبتعاد عن نقل الكالم على سبيل اإلفساد.
5 - ع���دم حتقير االبن ومقارنته بش���قيقه األفضل منه: 
فقد يتفوق أحد األش���قاء على اآلخر في التعليم أو األخالق 
أو املواه���ب الفردية، فإذا اس���تخدمنا ذلك في لوم أو تعنيف 
أو حتقير االبن غي���ر املتفوق بتذكيره دائماً بتفوق ش���قيقه، 

وأفضليته عليه.
ع  واألص���ل أن يعلم اآلباء أن الواهب - جل في عاله - نوَّ
ع به أرزاق األبناء في مواهبهم  أرزاق عباده، ومن ذلك ما ن���وَّ
الشخصية، وميولهم وقواهم العقلية، ومميزات كلٍّ منهم، وأن 
الواجب على اآلباء أن يبحثوا عن مجال تفوُّق ابنهم وتشجيعه 
عليه طاملا أنه مجال نافع مفيد، منضبط شرعاً، واألفضل أن 
نكاف���ئ املتميز من األبناء دون حتقير اآلخرين، مع رفع روحه 
املعنوية عبر تذكيره وتنبيهه لبعض املميزات في ش���خصيته، 
وذل���ك له أثر مهم في بناء ش���خصية االبن أو حتطيمه، وفي 

تفوق االبن أو رسوبه، وفي ثقته بنفسه أو نكوصه وخموله.
إن اآلباء الناجحني ليسوا هم فقط من يكافئون املتفوق من 
أبنائهم، ويش���كرون ال�ُمجيد منهم، ويثنون باخلير على املتميز 
منهم؛ وإمنا أجنح اآلباء وأفضلهم من يرتقي بأبنائه الضعفاء 
في املستوى العقلي والتحصيلي والضعف الذهني إلى مرحلة 
متقدمة يعتمدون فيها على أنفس���هم، ويستشعرون الثقة في 
أنفس���هم، ويخرجونهم إلى معترك احلي���اة أقوياء، فاآلباء لن 
يس���تمروا مع أبنائهم أبد الدهر؛ وإمن���ا الدنيا مراحل وأيام، 
وطفل اليوم هو أٌب غ���داً، وقدمياً قالوا:  من جدَّ وجد، ومن 

غرس حصد(.
ة:  6 - تنحية اجلانب اإلمياني من التربية له مفاس���د جمَّ
إن اآلباء الذي���ن يحرصون على تقليد امل���دارس الغربية في 

قضايا التربية، فيُقِبلُون نَِهم���ني على ما تدفعه مطابعهم من 
كتب ودراسات وأبحاٍث ُكتبت في مجال وأشخاص وواقع مغاير 
لواقع أمتنا، وقد تخالف في بعض األحيان شريعة ربنا وُسنة 

نبينا #.
 إن تنمية اجلانب اإلمياني وغ���رس القيم اإلميانية التي 
متس ش���غاف القلوب له مفعول السحر على قوة العالقة بني 
األفراد في املجتمع املس���لم؛ فإذا أحسن اآلباء توجيه األشقاء 
في األسرة الواحدة ألحاديث اإلخاء واحلب في الله: جنوا من 
ذلك ثماراً طيبة، تؤدي إلى وحدة األسرة وقوة العالقة، وشدة 
الترابط، وحرص الشقيق على شقيقه، فال تزيد األيام العالقة 
بينهما إال قوة، وال تنفصم الرابطة اإلميانية واألسرية بينهما 
ق بينهما امرأةٌ  زوجة أحدهما مثاًل(،  ألسباب تافهة؛ كأن تفرِّ

أو دنيا زائلة، أو وشاية مغرضة، أو خبر كاذب... إلخ. 
7 - أهمية ترابط األس���رة واحتاد موقف األب واألم في 
عالج املش���كالت بني األبناء األشقاء وكذا في توجيههم، حتى 
يكون املنهج واحداً ال يختلف باختالف أدوار األب واألم، فينمو 
األشقاء على حب أحد الوالدين وبُغض اآلخر: إن األسر غير 
املترابطة  منهجّياً، وتربوّياً، ومعنوّياً، ونفسّياً( قد ينشأ من بني 
أفرادها من يسلك سبيل االنحراف؛ خصوصاً حني تتبع األسرة 
أس���اليب تربوية غير صحيحة تعود بآثار س���لبية، فقد تكون 
عملية التنش���ئة االجتماعية في األسرة خاطئة ينقصها تعلُّم 
املعايير واألدوار االجتماعية السليمة واملسؤولية االجتماعية، 
أو تقوم على اجتاهات سلبية، مثل التسلط والقسوة والرعاية 
الزائدة، والتدليل واإلهمال والرفض والتفرقة في املعاملة بني 
الذك���ور واإلناث، وبني الكبار والصغار، وبني األش���قاء وغير 

األشقاء، والتذبذب في املعاملة... إلخ.
 أيها اآلباء! الزموا العدل والقسط بني األبناء، واحرصوا 
عل���ى تقريب القلوب بني األبناء، ورب���وا أبناءكم على أن يفرح 
األخ لنجاح وس���عادة ش���قيقه، وأن ينعكس جناح أحد األبناء 
ر لينجح،  بالسعادة والسرور على باقي األسرة؛ تشجيعاً للمقصِّ
ط للتفوق، واحذروا التقريع واللوم الكثير؛ فإنها  ودفعاً للمف���رِّ

أساليب قد تضر أكثر مما تنفع.
أسأل الله أن يبارك لنا في األهل والولد واملال، وأن يصلح 

لنا ذريتنا، إنه سميع مجيب. 
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] اإلسالم لعصرنا [

إدري�����س ش���ي���خ  ج��ع��ف��ر  د.  أ. 
j s i d r i s @ g m a i l . c o m

اللبرالية صنفان: صنف أصلي مصنوع في الغرب، وصنف 
مغش���وش يباع في العال���م العربي باس���م الصنف األصلي. 
أصحاب الصنف األول يبيع���ون بضاعة هي من صنع أيديهم 
فتس���تطيع لذلك أن تتحاور معهم وتدلُّهم على مواطن اخللل 
في بضاعتهم، وهي كثيرة. وقد يستمعون إليك، وقد يعترفون 
لك مبا ف���ي بضاعتهم من عيوب ثم يحاول���ون تغييرها كما 
ظلوا يفعلون على مرِّ الس���نني. لكنك ال تستطيع أن تفعل ذلك 
مع مروجي البضاعة املغشوش���ة؛ ألن بائعيها ليسوا أصالء؛ 
وإمنا هم مقلدون مزيفون ال يس���تطيعون ترويج بضاعتهم إال 
بتسميتها باالسم الذي اختاره املصنعون األصالء ودافعوا عنه 
وأعطوا أنفس���هم حرية إعادة النظر ف���ي بضاعتهم وتعديلها 
وتبديلها. كيف تتجادل مع إنسان يعترف لك بأن َمثَلَه األعلى 
أن يتحول إلى أوروبي يأخذ من أوروبا كل شيء حتى الديدان 
الت���ي في بطون أبنائها كم���ا كان أتاتورك يقول، أو يقول لك: 
 لكي نكون مثل األوروبيني، يجب أن نس���ير في الدرب نفسه 
 ، الذي س���اروا عليه. ونأخذ حضارتهم مبا فيها من حلو وُمرٍّ
وخير وش���ر(. كما كان طه حسني يصر، أو يردد ما كان يقوله 
الدكتور زكي جنيب محمود قب���ل أن مينَّ الله عليه بالهداية: 
 إنه ال أمل في حياة فكرية معاصرة إال إذا بترنا التراث بتراً، 
وعش���نا مع من يعيش���ون في عصرنا علماً وحضارة، ووجهة 

نظر إلى اإلنس���ان والعالم، بل إني متنيت عندئٍذ أن نأكل كما 
ون، ونلعب كم���ا يلعبون، ونكتب من  يأكلون، وجندَّ كم���ا يجدُّ
اليس���ار إلى اليمني كما يكتبون(. كي���ف ميكن أن تتحاور مع 
إنسان مثل هؤالء غمس نفس���ه في بؤرة التقليد والتبعية فلم 

يعد يرى إال ما رآه له َمن اتبعه؟
رأى اللبرالي���ون الزائفون كما رأى الش���يوعيون ِمن قبلهم 
أن أكبر عائق يس���د على األمة طريق التبعية هذا هو اإلسالم، 
فأصيبوا كما أصيب الشيوعيون من قبلهم بداء عضال يسميه 
بع���ض الغربيني  اإلس���المفوبيا(. حتولت دعوة الش���يوعيني 
بس���بب هذا املرض من دعوة ذات أساس اقتصادي إلى دعوة 
ها الترويج لثقافة الشارع الغربي الرأسمالي، ثقافة الرقص  همُّ
والغناء والس���فور ومعاقرة اخلمور، حت���ى أصبحوا - كما كنا 
نقول لهم - مجرد وكالء لثقافة ذلك الشارع الرأسمالي. والذي 
حملهم على هذا هو أنهم وجدوا أن القيم اإلس���المية املعادية 
لذلك الفجور هي التي كانت من أهم أس���باب ابتعاد الشباب 
عنهم، فأرادوا أن يقولوا للش���باب كونوا معنا نحرركم من تلك 
القيود وال تكونوا مع اإلسالميني الذين أثقلوا كواهلكم بتكاليف 
املعتقدات والعبادات واحلالل واحلرام. وما علم املساكني كما 
ون اليوم باللبراليني: أنهم إمنا يتبعون  ال يعلم إخوانهم املس���مَّ
ه لهم الع���دو منذ زمان بعيد وحذرهم ربهم  بذلك طريقاً خطَّ

هؤالءألبراليون                             ؟
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ِة َينِزُع  َن اْل�َجَنّ ���ْيَطاُن َكَما َأْخَرَج َأَبَوْيُكم ِمّ منه: }َيا َبِني آَدَم ال َيْفِتَنَنُّكُم الَشّ
َعْنُهَما ِلَباَسُهَما ِلُيِرَيُهَما َسْوَءاِتِهَما{ ]األعراف: ٢٧[.

وِء َواْلَفْحَشاِء{ ]البقرة: ١٦٩[. َا َيْأُمُرُكم ِبالُسّ }إَنّ
إذا كان الشيوعيون في بالدنا كانوا قد صاروا مجرد عمالء 
لثقافة الش���ارع الغربي الرأسمالي، فما هكذا كان إخوانهم في 
البالد الغربي���ة. لقد كان أولئك يحاربون تلك الثقافة؛ حتى إن 
ابنة ستالني قالت في كتاب لها: إن والدها كان ينهاها من ارتداء 
التنانير القصيرة! وكانت تسجيالت بعض األغاني واملوس�يقى 
الغربية كموسيقى الروك آند رول ال تدخل البالد الشيوعية إال 
مهربة. وعندما هيأ الله - س���بحانه وتعالى - لنا زيارة موسكو 
بعد سقوط االحتاد السوفييتى مباشرة، وجدنا نساءهم يرتدين 
ثياباً هي أكثر حش���مة مما رأينا النس���اء في البالد األوروبية 
واألمريكية يرتدينه. لكننا علمنا بَْعُد أن األمر تغير بعد أن ُفِتح 

باب االتصال بالغرب على مصراعيه.
واللبراليون املزيفون في بالدنا يكررون اآلن مأساة مرض 
اإلس���الموفوبيا مع فارق كبير: هو أن الشيوعيني كانوا بسبب 
تبعيتهم لالحتاد الس���وفييتي أعداء لالستعمار الغربي. لكن 
أصحاب اللبرالية املغشوشة في بالدنا يشيدون بهذا االستعمار 
ويرون فيه املنقذ الوحيد لهم من آثار القيم اإلسالمية، والقادر 
وحَده على حتقيق لبراليتهم املعادية لإلس����الم. لقد س�معت 
- والله - بأذني رجاًل ف���ي إحدى دول اخلليج كان يتمنى أن 
تزحف القوات األمريكية عل���ى بلده بعد أن تنهي مهمتها في 
العراق. ث���م عرفت بَْعُد أن ذلك لم يكن موقفاً ش���اذاً؛ وإمنا 
كان أمراً يجاهر به أصحاب اللبرالية املغشوش���ة من العرب 
الساكنني في البالد الغربية، بل ينظمون مظاهرات تؤيد بوش 

ق له. وتصفِّ
ون أنفس���هم باللبراليني في  املقلدون من أمثال من يس���مُّ
بالدنا يأخذون عن الغرب مذاهب باطلة جلأ إليها الغرب لظنه 
أنها حتل مشكالت يواجهها، فيتبنون تلك الفلسفات واملذاهب 
الباطلة ثم يزيدون األمر ِضغث���اً على إبَّالة مبحاولتهم فرضها 
على بيئة ليس فيها أمثال تلك املش���كالت. بعض منتقديهم في 

بالدن���ا - مبا فيهم بعض اإلس���الميني - يأخذون عليهم هذا 
اجلانب األخير، أعن���ي جانب محاولتهم لفرض األفكار والقيم 
والفلسفات الغربية على بيئة ال تشبه البيئة الغربية التي نشأت 
فيها تل���ك األفكار، لكنهم يهملون بهذا جانباً مهماً: هو أن تلك 
األف���كار واملعتقدات مبا أنها في نفس���ها باطلة فإنها ال تصلح 
ال للش���رق وال للغرب. نعم! إنها قد تكون قد أدت من الناحية 
العملية إلى وضع هو أخف ضرراً من الوضع الذي حلَّت محلَّه 

في البالد الغربية؛ لكن هذا ال يجعلها حقاً أو صواباً.
ثم إنه���م ال يكتفون بأخذ املذهب الباطل، بل يحاولون أن 
يتقمصوا الش���خصية الغربية وأن ينظروا إلى األمور بنظرتها 
حتى لو لم يكن لتلك النظرة عالقة بالفلسفة أو باملذهب الذي 

أخذوه منهم وتبنَّوه. 
البليَّ���ة الثالثة الت���ي أصابت هؤالء املقلدي���ن العمني: أنهم 
يس���توردون بع���ض املذاهب واألفكار الغربية حلل مش���كالت ال 
وج���ود لها في العالم اإلس���المي. من أحس���ن األمثلة على ذلك 
غ الغربيون جلوءهم إليها  دعوتهم جميعاً إلى الَعلمانية التي يس���وِّ
بكثرة احلروب التي حدثت عندهم بس���بب احلكم الديني. كانوا 
إذا حكم���ت طائفة منه���م  كاثوليكية أو برتس���تانتية( ال تكتفي 
بس���يطرتها السياس���ية، بل حتاول أن تُْك���ره أصحاب الطوائف 
األخ���رى على تغيي���ر معتقداتهم والدخول معه���م في طائفتهم. 
نة  وهذا ش���يء لم يحدث في العالم اإلس���المي؛ بل إن أهل السُّ
الذين كانوا مس���يطرين سياسياً على معظم العالم اإلسالمي لم 
يجب���روا املعتزلة - مثاًل - على تغيي���ر عقائدهم، بل لم يجبروا 
اليهود والنصارى عل���ى تغيير أديانهم. لقد أعطوا خصومهم من 
حرية العبادة وحرية التصرف في ش���ؤونهم اخلاصة ما ال تعطيه 
العلمانية. ثم إن الَعلمانية حدثت في أوروبا مبوافقة رجال الدين 
ورمبا مساعدتهم؛ فلماذا يحاول هؤالء العمون فرضها على أناس 

يرونها مضادة لدينهم؟
هذا ما كان من أمر اللبراليني املقلدين؛ فما بال اللبراليني 

األصليني؟
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] معركة النص [

أسلمة 
الَعلمانية
ي التفاصيل الكثيرة  ساعدني - أيها القارئ الكرمي - لتخطِّ
التي تثيرها مفردة  األسلمة(، وأمتع بصرك معي باملعنى اجلميل 
الذي يبهر الناظرين في جمالية هذه األسلمة؛ ما أروع اجنذاب 
النفوس إلى دينها وحرصها الش����ديد على انسجام حياتها مع 
ما يريده الله منها، إن حضوره العميق يجعل أي سلوك أو منتَج 
مخالف للدين س���بباً إلثارة الوخز والتأنيب الذي يش���تعل في 
الضمائر فال يتوقف إال بإصالح هذا السلوك، وهو ما أحيا أي 

مشاريع تسعى لألسلمة مهما كان اختالفنا في تقوميها.
ل���م تقف ظاهرة األس���لمة عل���ى البحث في مش���روعية 
بع���ض املنتجات واملتغيرات املعاصرة، بل ش���ملت حتى األفكار 
واالجتاهات املنحرفة؛ فالصوت الفكري الذي كان يقدم نفس���ه 
نّداً للخطاب اإلس���المي ويسلك مساراً معاكساً للرؤية الدينية، 
رجع صداه ليبحث في التراث والنصوص واألقوال اإلس���المية 
عما يسند اجتاهاته لتكون مقبولة لدى الناس، فشملتهم ظاهرة 
األسلمة في من ش���ملت، فلله در املسلمني أيُّ عظمة لإلسالم 

تسكن في ثنايا نفوسهم.
املثير لالنتباه: أن ظاهرة األسلمة شملت حتى الفكرة الَعلمانية 
ذاتَه���ا، فالفك���ر الَعلماني الذي نش���أ منابذاً للخيار اإلس���المي 
حتدي���داً، م���ا دار عليه الزم���ان حتى صار الَعلماني���ون يقدمون 
أنفس���هم مجتهدين في فهم النص الشرعي ومستمسكني بتفسير 

من تفسيراته معتمدين على أقوال املذاهب وفتاوى العلماء.
يعني هذا: أن جمال هذه األس���لمة يجب أن ال يخدع العني 
عن إبصار أش���كال التحريف التي تأتي على األحكام الشرعية 

في ثناياها، بغضِّ النظر عن الدوافع النبيلة التي قد حتركها.

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

أسلمة الَعلمانية تأتي على مستويني:
مس��توى العلمانية املتطرف��ة: التي حتتفظ مبوقف عدائي 

جتاه الدين وتش���مئز من كافة مظاهر للتدي���ن، فهذه َعلمانية 
مكش���وفة وغير جذابة، ومحاولُة أس���لمتها بجعلها غير معادية 
لإلسالم عملية استهالك رخيصة ال تتجاوز في تأثيرها حدود 

مساحة التصوير التي تتحر ك فيها.
مس��توى العلمانية األقل تطرفًا: وه���ي التي تتفهم وجود 

الدين، وتؤمن بض���رورة مراعاته مكون���اً للمجتمع في ما دون 
مس���توى القانون واإللزام؛ فهو موجود خياراً ش���خصياً وقيماً 
زة نحو العمل والتنمية؛ لكنه مقصًى متاماً عن التأثير على  محفِّ

القوانني أو احلريات أو أي تفسير لها.
بت  ه���ذه الدرجة الَعلمانية هي املفهوم اخلطر الذي تس���رَّ
مفاهيمه لدى بعض الناس من دون أن يشعر، حتى جاءت بعض 
احملاوالت والتفس���يرات التي تسعى ألن جتعل مثل هذا التصور 
الَعلمان���ي مقبوالً ومفهوماً في التصو ر اإلس���المي، فاندفعت 
مجموعة من التفس���يرات املختلفة التي تس���عى لتقدمي النظام 
السياسي اإلسالمي بكيفية متالئمة مع هذا التصور الَعلماني. 
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من هذه التصورات املؤسِلمة للعلمانية:

التصور األول: أن النظام السياسي في اإلسالم جاء مببادئ 
دة، فالواجب هو  وكلِّيَّات عامة ولم يأت بأحكام وتشريعات محدَّ
تطبيق املبادئ العامة: من العدل واحلرية والش���ورى واملساواة، 

وأما كيفية ذلك، فهذا مما يُختلَف في تقديره كل عصر.
وهذا تصوُّر لذيذ جداً للفكرة العلمانية؛ ألن مش���كلتهم مع 
بعض األحكام والتفصيالت الش���رعية، وأم���ا املبادئ والكليات 
فم���ن خاصيتها أنها واس���عة ومرنة؛ ميك���ن الدخول واخلروج 
منه���ا بكلِّ اطمئنان، وحني نقول: إن اإلس���الم جاء مببادئ ولم 
يأِت بتش���ريعات. فنهاية هذا الكالم: أن اإلس���الم لم يأِت في 
النظام السياسي بشيء؛ ألن هذه الكليات موجودة عند كل األمم 
واحلضارات، وال يوجد أحد ف���ي الدنيا ال يأخذ بهذه املبادئ، 
داتها لهذه املفاهيم، وحني  غير أن لكلِّ ثقافة تفاصيله���ا ومحدِّ
لة لهذه املبادئ فإننا في احلقيقة  نلغي األحكام الشرعية املفصَّ
قد ألغينا احلكم اإلسالمي؛ ولهذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 
 من اس���تحلَّ أن يحكم بني الناس مبا ي���راه هو عدالً من غير 
اتباٍع مل���ا أنزل الله فهو كافر()  ؛ ألنه في احلقيقة لم يأخذ من 
اإلسالم بش���يء؛ فالكليات معنى ذهنيٌّ جتريديٌّ ال يقوم بدون 

تفصيالت وتفريعات.
يقولون: نأخذ ب�  الكلي���ات دون اجلزئيات( و ب�  األصول 
دون الف���روع( أو ب����  املبادئ دون التش���ريعات( و ب�  املقاصد 
دون الوس���ائل(... كلها صيغ مختلفة إلشكالية واحدة، إشكالية 
إبعاد بعض األحكام الش���رعية عن التأثير، وحني تبتعد الفروع 
واجلزئيات فإن الكليات واملقاصد التي يؤتى بها تكون مقاصد 
وكليات أخرى ليست هي الكليات واملقاصد الشرعية؛ فاملقصد 
���ر بجزئياته وفروعه  الش���رعي والكلي الشرعي معتَمد ومفسَّ

الشرعية)2 . 
ال تق���ل: ه�ذا حك�م ج�زئي أو ظن�ي أو مختلَف في�ه، فأبداً 
- والله - ال ميكن أن يهون في قلب مس���لم إبعاُد أو حتريُف أي 
حكم ش���رعي ألي س���بب كان وهو يقرأ قوله - تعالى -: }َوَما 
ُه َوَرُس���وُلُه َأْمًرا َأن َيُكوَن َلُهُم اْل�ِخَيَرُة  َكاَن ِل�ُمْؤِم���ٍن َوال ُمْؤِمَنٍة إَذا َقَضى الَلّ

ِمْن َأْمِرِهْم{ ]األحزاب: ٣٦[.

  ( منهاج السنة: 130/5.
 2( ينظر في موقع اجلزئيات والفروع من املقاصد: املوافقات للشاطبي: 372/2 - 374.

التصور الثاين: أن النظام السياسي في عصر اإلسالم كان 
يقوم على رابط���ة دينية مرتبطة بظرف ذلك الزمان، وقد تغير 
هذا الوضع في عصرن���ا؛ فأصبحت الرابطة التي جتمع أفراد 
الناس ه���ي الرابطة الوطنية ال الدينية، وحينها فكافة األحكام 
الشرعية املتعلقة باجلانب السياسي هي أحكام تاريخية، ومعها 
سيتم التخلص من إشكالية حضور الدين في النظام السياسي.
وحني منسك خيوط لوازم هذا القول فلن نصل إلى نهايتها 
إال بعد أن نكون قد نكثنا الغزل عن رسالة اإلسالم بالكلية؛ ألن 
بإمكان أي أحد أن يلغي أي حكم ش���رعي أراد بس���بب أن هذا 
احلك���م كان مرتبطاً بظرف زمني ق���د انتهى، بل حتى الصالة 
والزكاة والصيام واحلج ميكن أن يقال: إنها عبادات نش���أت في 
ظرف زمني كان الناس فيه بحاجة إلى التعبد بطريقة معيَّنة)3 . 
فحقيقة هذا القول أنه فرع من تفس���ير تاريخية النص، الذي 
يجعل النص الشرعي فاعاًل في مكانه وزمانه وما عاد له وجود 

في هذا الزمان كما هي رؤية الَعلمانية املتطرفة.
 هذا التفسير يتصور أن الدين كان هو رابطة املسلمني في 
ذلك الزمن مصادفة وتوافقاً مع الظرف التاريخي ليس إال؛ فهو 
في احلقيق���ة - وإن لم يرد - ينطق باملفهوم الَعلماني في جعل 
الدين عالقة فردية ال تتصل بالسلطة، فحني ارتبطت فإمنا كان 

. لظرف زمني معنيَّ
الزم هذا الكالم: أن أحكام الشريعة املتعلقة بالكفار واجلهاد 
واحلريات ونحو هذه املعاني الدينية احملضة، إمنا كانت استثناء 
فرضتها ظروف ذلك الزمان، فهذا يستبطن انتقاصاً لها؛ حيث 
لم يلتزم بها املس���لمون لكمالها وش���رفها؛ وإمنا حلال زمانهم 
فقط، وهي تنظر لإلس���الم بالع���ني الَعلمانية التي ال تفقه من 
مصاحلها إال ما كان متعلقاً مبعيش���تها الدنيوية }َيْعَلُموَن َظاِهًرا 
ْنَيا َوُهْم َعِن اآلِخَرِة ُهْم َغاِفُلوَن ]الروم: ٧[، وتنس���ى في  َن اْل�َحَياِة الُدّ ِمّ
غمرة انبهارها بالنموذج السياس���ي املادي: أن املصالح الدينية 
هي األصل والغاية في رس���الة اإلس���الم حتقيقاً لغاية الله في 
اخلل���ق }َوَما َخَلْقُت اْل�ِج���َنّ َواإلنَس إاَلّ ِلَيْعُب���ُدوِن{ ]الذاريات: ٥٦[ 
فمصلحة الدين هي األصل في الرس���الة، وليس���ت اس���تثناء 

عارضاً جاء لظروف الزمان.

 3( وقد قيل.
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التصور الثالث: أن اإلسالم ليس فيه إلزام وإكراه وإجبار؛ 
وإمن���ا هو اختي���ار ورغبة؛ فه���و دين دعوة ال قض���اء، واألمر 
باملع���روف والنهي ع���ن املنكر ليس إال نصح���اً وتذكيراً وليس 
فيه منع أو إلزام. وتس���ير معهم في ه���ذا املضمار حتى تصل 
وإياه���م إلى أنه ال وجود إلل���زام أو منع منطلق من رؤية دينية، 
فيتم تخفيض احلكم اإلس���المي من خاصي���ة القانون والنظام 
إلى مس���توى النصح والتذكير والدعوة، وهو مستوى يروق جداً 
للنخب الَعلمانية لكنه منابذ لش���ريعة َمن يقول: »من رأى منكم 
منكراً َفلْيغيره بيده...« فجعل أَُولى درجات التعامل مع املنكرات 
هو التغيير بالقوة، وليس ثَمَّ إش���كال في تقييد استعمال القوة 
لتكون بيد السلطة، أو يكون ثَمَّ ضوابط لألمر باملعروف والنهي 
عن املنكر؛ لكن هذا كله إن أدى إلى إزالة خاصية املنع واإللزام 
في النظام السياس���ي فهو في احلقيقة قماش أس���لمة يستر 

احملفور من العلَمانية.
التص��ور الرابع: ال ش���ك بوجود أح���كام متعلقة بالنظام 
مة أو واجبة ال يجعلها قيد التنفيذ  السياسي غير أن كونها محرَّ
إال بعد أن يقرها الناس ويختاروها. أما قبل اختيار الناس فال 
يت���م فرض أي حكم مهما كان؛ ليس ألنه غير ش���رعي؛ بل ألن 
الفرض السياسي يحتاج هو إلى مشروعية أخرى، وهي حتديداً 

ال تكون مستمدة إال من الناس.
هذا التصو ر يقوم على اعتبار أن ثَمَّ مشروعيتني: مشروعية 
دينية يكون النص هو الذي يفسرها، ومشروعية سياسية تأتي 
وتُس���تَمد من الناس، وهذه فلس���فة منبثة عن الوعي الَعلماني 
الذي يعزل الدين عن احلكم السياسي فيجعل مشروعيته منفكة 
عن املشروعية السياسية، وأما في التصور اإلسالمي فليس ثَمَّ 
مه الله فهو  مش���روعيتان؛ إمنا هي مش���روعية واحدة؛ فما حرَّ
حرام على الف���رد واملجتمع، وما أوجبه الل���ه فهو واجب على 
الفرد واملجتمع، فدور الناس هو تنفيذ األحكام الشرعية ال في 
تشريعها ابتداء. فاحملرمات الش���رعية يجب منعها والواجبات 
الشرعية يجب القيام بها، واملسلم حني يدخل في اإلسالم فإنه 
ضرورة يكون ملتزماً بأن اإلس���الم هو الذي يحكمه فال حاجة 

ألن يسأل أو يبحث معه عن رغبته في حكم اإلسالم.
هذا التفسير يثير شهية الَعلمانيني كثيراً؛ ألنه أوالً: ينطلق 
م احلكم الشرعي عن املستوى  من ذات الوعي العلماني الذي يقزِّ

السياس���ي، وثانياً: ألن الذكاء العلماني مس���توعب أن الناس ال 
يختارون في الفضاء املجرد؛ وإمنا يوَضع لهم اإلطار املقيد الذي 
يصوتون فيه وال يخرجون عنه؛ فحني يقوم اإلس���الميون بإبعاد 
الشريعة عن اإللزام إال بعد اختيار الناس فالذي يحصل هو أن 
الش���ريعة لم تعد هي التي تضع اإلطار، ليكون من السهل جداً 
بعدها أن تأتي املنظومة الفكرية األخرى التي متأل هذا اإلطار 
الذي يصوت الناس فيه، فيك���ون إطار التصويت بيد املنظومة 
الفكرية الليبرالية، وحينها فلن يُعَرض احلكم الشرعي - أساساً 
- على الناس لينظر في اختيارهم؛ ألن احلكم الشرعي سيكون 
حينها منافياً للحريات واحلقوق التي حتكمها املنظومة الَعلمانية 

التي وضعت اإلطار الذي يحكم اختيار الناس.
هذه بعض التفس���يرات املؤس���ِلمة للفكرة العلمانية، تتفق 
جميعاً على محاولة التلفيق بني النظام السياس���ي اإلس���المي 
والفلس���فة العلمانية، لكنها تصطدم باألحكام الشرعية امللزمة 
في النظام السياس���ي اإلس���المي، واألحكام املنبثقة من تصوُّر 
دين���ي ما عاد محبَّذاً في الثقاف���ة العلمانية املعاصرة، بدالً من 
التسليم لهذه األحكام واالنقياد لها وأن يقول املسلم ما أمره الله: 
ِه َوَرُسوِلِه ِلَيْحُكَم َبْيَنُهْم َأن َيُقوُلوا  َا َكاَن َقْوَل اْل�ُمْؤِمِننَي إَذا ُدُعوا إَلى الَلّ }إَنّ
لت هذه األحكام إلشكالية  َس���ِمْعَنا َوَأَطْعَنا{ ]النور: ٥١[، فقد حتوَّ
ال بد من إعادة قراءتها وفحصها للخروج منها بالهندام الالئق، 
وعظم���ة الله في قلب املؤمن تُرِعد فرائصه وتُرِهب أركان قلبه 
من التس���امح مع أي حتريف ألي حكم شرعي. والغيورون على 
دين الله من الدعاة والعاملني لنصرة اإلس���الم هم أَْولى الناس 
بتعظيم أحكام اإلس���الم وتقديرها ح���قَّ قدرها، وحني يضيق 
الواق���ع ويتعس���ر احلال في تطبيق أي حكم ش���رعي فلهم في 
أحكام الضرورة واحلاجة مندوحة عن حتريف أي حكم شرعي؛ 
فاملتغيرات لها اجتهادها اخلاص من دون أن ترجع على املفاهيم 

واملعاني الشرعية بالتغيير والتحريف.
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الوعد
فتح الباري

] نص شعري [

أش���ع���اري م����ن  أنَّ  أح����س����ُب  ك���ن���ُت  م����ا 
ح���ت���ى رأي���������ُت ب��������أمِّ ع���ي���ن���ي ج��م��ل��ًة
ي����ا ه�������ذه! ق����د ك����ن����ُت أدع�������و خ��ال��ق��ي
م����اؤه����م ر  حت���������دَّ وإن  امل�����ؤم�����ن�����ون 
ج��ئ��َت��ه إن  ال�������ذي  احل������ق  وامل�����ؤم�����ن 
��ًة س��ج��يَّ ال����ك����رام  ُخ����ُل����ق  م����ن  وأراَك 
ب��أه��ل��ه ال���ص���ق���ي���ل  ال���س���ي���ف  ي���ف���ت���ك  ال 
ل���ل���ح���ب أف������ئ������دٌة ت�����ض�����وع ب���ن���ش���ره
���ًة ع���ب���ث���ًا رأي���������ُت ال�����س�����مَّ أح����ي����ا ح���يَّ
م��س��ال��ك��ًا ال�����ع�����روَق  ات���خ���ذ  إذا  ح���ت���ى 
ي����ا م���س���ل���م���ون! أل���ي���س ي��ج��م��ع ب��ي��ن��ك��م
ث�����ك�����م ح�����دي�����َث م���ش���اِه���ٍد �������ي ُأح�����دِّ إنِّ
ول�����وح�����دة ال����ص����ف األص����ي����ل أم���ام���ن���ا
ال���وث���ق���ى وال  ب����ال����ع����روة  ف��ت��م��س��ك��وا 
م��ب��ل��غ��ًا م���ن���ك���م  األح�����ق�����اد  ت���ب���ل���ُغ  ال 
ف��ال��ف��ج��ر ُم���ن���ف���ج���ٌر، وُت����ش����رق ش��م��ُس��ه
وال�����ن�����اس ت�����ق�����رُأ م�����ا أق���������وُل وإمن�����ا
واحل�����م�����د ل����ل����ه ال�����������ُم�����ِت�����مُّ ل����ن����وره
�����ُم س���ي���رن���ا ول�����������ُربَّ ق����اف����ي����ة ُت�����ن�����ظِّ
ج��������ادْت ب��ط��ل��ع��ت��ه��ا ق���ري���ح���ُة ش���اع���ٍر

م����ا َي�����س�����رُق األح���������اُم م����ن أف����ك����اري
مم������ا ب������ص������دري ت���ق���ت���ف���ي آث��������اري
ب�����ال�����ن�����اِر م�����ؤم�����ن�����ًا  ب  ي�������ع�������ذِّ أال 
ي���ك���ف���ي ع����������زاًء ج�������اء ع�����ن إم�����ط�����اِر
ذن�����ب�����ًا أت���������اك ب���ه���ي���ئ���ة اس���ت���غ���ف���اِر
ت����وح����ي إل����ي����ك ب��������أنَّ ف���ض���ل���ك ج�����اِر
واأله������������ُل ك����وك����ب����ة م������ن األخ������ي������اِر
����اه����ا م������ن األك�����������داِر م����ه����م����ا ت����غ����شَّ
ل����ي����ًا ف����ق����ل����ت: ُأم�����ي�����ُت�����ُه ب���ن���ه���اري
أدرك�������������ُت أن�������ي ف������ي ي������د األق�����������داِر
أص�������ٌل وف�����ص�����ٌل، وان����ت����ظ����اُر ق����ط����اِر؟
ج���ي���َش ال����ع����دوِّ ع���ل���ى س���ق���وف ال������داِر
����ق م�����ن ل���ه���ي���ب ال�����ن�����اِر ن���������وٌر ت����ف����تَّ
ت���ت���ف���رق���وا، وال����وع����د َف����ْت����ُح ال���ب���اري
ي���س���ق���ي ك���������ؤوس اخل�����م�����ر ل���ل���ك���ف���اِر
����اِر ����مَّ ُب األس��������������راَر ل����ل����سُّ وُت��������ق��������رِّ
م�����ا ك�����ل م�����ن ق�������رَأ ال���ص���ح���ائ���ف ق�����اِر
ح���ت���ى ي���س���ي���ر ع���ل���ى ه�������داه ال����س����اري
واألوزاِر ال���ل���غ���و  ح����دي����َث  س���ب���ق���ت 
َأل������ق������ى ع���ل���ي���ه���ا ب�����������رَدة األح�����������راِر

مرعي بن محمد القرني
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ح��������������وار: مج����������ال س�����امل
Gamalsalem5@yahoo.com

] حوارات [

المؤرِّخ اإلسالمي 
الدكتور عبد الحليم عويس يحذر: 

االختراق اإلسرائيلي للعالم اإلسالمي يهدد هويته ومستقبله؛ فمتى نتحرك؟

الميزانيات المخصصة للحمالت التنصيرية تفوق ميزانية دول النفط مجتمعة.

في حوار مع ^

مع مطلع شهر إبريل عام 2011م أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، قرارًا مبنح وسام العلم واآلداب والفنون - وهو أرفع وسام في 
رت في احلضارة اإلنسانية - للمفكر اإلسامي األستاذ الدكتور عبد احلليم  اجلمهورية السودانية، وال ُيعطى إال للشخصيات التي أثَّ
عويس )أستاذ التاريخ واحلضارة اإلسامية( على ما قدمه طوال سنني عمره لألمة العربية واإلسامية. وجاء في نص قرار البشير: 
اإلسامية،  العلوم  في  املستمر  ولبحثه  للنشء،  الكرمي  القرآن  تفسير  في  املتصل  وعطائه  جلهده  صادقًا  تسجيًا  ُيَعد  الوسام  أن 
وعرفانًا لدوره املتميز في كل احملافل اإلقليمية والدولية باحلجة والقلم. هذا وقد جاء القرار في ظل ظروف صحية بالغة الصعوبة 

وهو ما خفف من آالمه اجلسدية والنفسية.
العلوم عام 1968م، وعلى  الدكتور عبد احلليم عويس، من موالي 1943م مبصر، حصل على ليسانس من كلية دار  هو األستاذ 

املاجستير عام 1973م، وعلى الدكتوراه عام 1978م وكانت في التاريخ واحلضارة اإلسامية، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة.
عمل أستاذًا بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية بالرياض سبعة عشر عامًا، وفيها وصل إلى األستاذية سنة 1990م. 

س في كثير من جامعات العالم اإلسامي. كما ناقش وأشرف على عشرات من رسائل املاجستير والدكتوراه - بل املئات منهما - في  درَّ
كثير من تلك اجلامعات، واْنُتدَب أستاذًا في جامعة الزقازيق مبصر، وباجلامعة الدولية بأمريكا الاتينية، وهو عضو مجلس أمنائها. 

وعمل نائبًا لرئيس جامعة روتردام اإلسامية بهولندا، وعمل مستشارًا لرابطة اجلامعات اإلسامية. 
أجنز الدكتور عويس كثيرًا من املوسوعات العلمية الكبيرة؛ منها: موسوعة في الفقه اإلسامي، وتفسير القرآن للناشئني، كما 
أشرف وأسهم في كتابة موسوعات في التاريخ، وتاريخ اإلدارة، واحلضارة اإلسامية. وهو صاحب أكثر من مائة مرجع وكتاب وبحث 

علمي في التاريخ واحلضارة والثقافة والعلوم اإلسامية، إضافة إلى مئات املقاالت والبحوث املنشورة. 
احتاد  وعضو  املصرية،  الصحفيني  نقابة  وعضو  بأمريكا،  الشريعة  فقهاء  مبجمع  وخبير  مصر،  اب  كتَّ احت��اد  عضو  كذلك  وهو 

املؤرخني العرب، ونائب رئيس جمعية رابطة األدب اإلسامي بالقاهرة.
فإىل نص احلوار مع مؤرخنا اإلسامي: 

ور
سط

ي 
س ف

وي
 ع

يم
حلل

د ا
عب

ور 
كت

لد
ا



35 العدد 288

أمتنا  أع��داء  كثير من  يعتقد   :^
أننا يجب أن نحارب الناس حتى نرغمهم 
عاؤهم  ادِّ هو  آخر  عقيدتنا؛ مبعنى  على 
استخدام السيف لدعوة البشر للدخول 

في دين الله؟

د. عبد احلليم: هذا االدِّعاء كاذب، 

وخير شاهد على ذلك هو التاريخ نفسه؛ 
حيث توجد أقليات غير إسالمية عاشت 
وال تزال تعيش أطيب حياة في كل البالد 
التاريخ  يسجل  لم  ذلك  ومع  اإلسالمية، 
إلجباره  مسلم  لغير  واحدة  غصب  حالة 
على الدخول في اإلسالم إال حاالت فردية 
قام بها بعض اجلهالء ويرفضها اإلسالم؛ 
بل إنك ترى أن اإلرهاب العقدي يأتي من 
بوفاء  حدث  وما  نفسها،  الكنيسة  داخل 
قسطنطني وكاميليا شحاته في مصر عنا 

ببعيد. 
وأيضا شهد التاريخ أنَّ التسامح كان 
صيغ���ة أصيلة في كل س���لوكنا وأحوالنا 
مع أه���ل الذمة قبل أه���ل امللة، وها هو 
ق���ول ربنا - تعال���ى -: }اْدُع إَلى َس���ِبيِل 
���َك ِباْل�ِحْكَمِة َواْل�َمْوِعَظِة اْل�َحَس���َنِة َوَجاِدْلُهم  َرِبّ
ِباَلِّتي ِهَي َأْحَس���ُن إَنّ َرَبَّك ُهَو َأْعَلُم ِبَن َضَلّ َعن 
َس���ِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِباْل�ُمْهَتِديَن{ ]النحل: ١٢٥[، 
ٍة َعَمَلُهْم{  َنّا ِلُكِلّ ُأَمّ ويقول أيضاً: }َكَذِلَك َزَيّ
]األنع���ام: ١٠٨[، وثمة عشرات اآليات التي 
تب���ني وتبره���ن على الطبيعة الس���محة 
للمنهج اإلسالمي في التعامل مع العقائد 
األخ���رى؛ فإن م���ا بيننا وب���ني العقائد 
األخرى ف���ي األرض قدمياً وحديثاً، إمنا 

هو تعايش مسالم من جانبنا.

^: شهدت العصور احلديثة خلًا 
ولألسف  العالم،  في  القوى  موازين  في 
احتل املسلمون مكانة متأخرة فيها؛ فما 

أسباب ذلك من وجهة نظركم؟

د. عب��د احللي��م: من أهم أس���باب 

م���ا ذك���رت: أْن أهمل املس���لمون األخذ 

بأس���باب القوة املادية والفكرية، والركون 

واالعتماد اخلاطئ  والسكون،  الدعة  إلى 

عل���ى املفاهيم املغلوطة ف���ي حق دينهم؛ 

فأصب���ح الزهد ت���واكاًل، وأصبح القرآن 

ببعضه  وأخ���ذوا  يج���اوز حناجرهم،  ال 

وتركوا بعض���ه اآلخر، وانفصلوا حضارياً 

عن عصور تألُّقهم ومجدهم، فتُسأل: هل 

يركنون إلى العق���ل أم إلى الوحي؟ وكأن 

العق����ل والوح�ي ض����دان ال يجتمعان، 

وتفشت أمراض كثيرة حول هذا املوضوع 

ومن هذا القبيل. ففوجئ املس���لمون في 

لم  القرن الثامن عشر بأنهم في آخر السُّ

احلضاري، وبأن عصر الس���يف والرمح 

قد ولَّى، وحل مكانة عصر املدفع والقنبلة 

رة. والذَّ

امل��ت��رت��ب��ة على  ال��ن��ت��ائ��ج  وم���ا   :^
ذلك؟ 

د. عبد احلليم: أخذ املسلمون موقع 

ال�ُمداف���ع، بعد أن كانوا ق���ادة األرض؛ 
بالرعب مس���يرة ش���هر في  يُنَص���رون 
شخص نبيِّهم #، فأجهز عليهم عدوُّهم 
بكل ثقله، ُمس���تخدماً كلَّ الوس���ائل غير 
الش���ريفة، وأفاق املس���لمون على أخطاء 
داهم���ة: من تنصير ال يح���اور باحلجة؛ 
وإمنا باملدفع االس���تعماري، ومن يهودية 
تتعاون مع التنصير في هذا الغزو وتقتسم 
معه األس���الب واملغامن، ومن ش���يوعية 
جدلي���ة ال تق���ل عنهما خبثاً وال س���فكاً 
على عقائدهم،  وتهجماً  املسلمني،  لدماء 
ومن وثني���ات وفوضويات حتاول بدورها 
أن تغ���زو التراث اإلس���المي بكل الصور 

واألشكال.

م���ن���ذ ظ��ه��ور  أن�����ه  ت�����ؤك�����دون   :^
اإلس����ام، فقد أخ��ذ م��وق��ف��ًا م��ش��رف��ًا من 
غيره؛  دي��ن  فيه  يشترك  لم  النصرانية، 

فهاَّ وضحت لنا أكثر؟
د. عب��د احللي��م: ه���ذه بديهية من 

بديهيات التاري���خ ال حتتاج إلى كثير من 
األدلة، وحس���بنا أن نستش���هد في هذا 
املج���ال بالكلم���ة التي ألقاه���ا »أنريكي 
تراتكون«  مطران مدريد، ورئيس أساقفة 
إس���بانيا( في مناسبة افتتاح ندوة للحوار 
اإلسالمي واملسيحي مبدريد، حيث قال: 
إن علين���ا نح���ن املس���يحيني أن نعترف 
باالنش���راح الذي نش���عر به إزاء املكانة 
التي يحتلها عيس���ى وأمه مرمي - عليهما 
السالم - في اإلس���الم؛ فهناك كثير من 
النصوص القرآنية التي تس���مي عيس���ى 
َا اْل�َمِسيُح  مسيحاً ورسوَل الله وكلمته: }إَنّ
ِه َوَكِلَمُتُه َأْلَقاَها إَلى َمْرَيَ  ِعيَسى اْبُن َمْرَيَ َرُسوُل الَلّ
ِه َوُرُسِلِه{ ]النساء: ١٧١[،  ْنُه َفآِمُنوا ِبالَلّ َوُروٌح ِمّ
وتؤكد بكارة مرمي وقداستها: }َما اْل�َمِسيُح 
ُه  ُسُل َوُأُمّ اْبُن َمْرَيَ إاَلّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الُرّ
يَق���ٌة{ ]الائ���دة: ٧٥[، وتوصي مبعاملة  ِصِدّ

املسيحيني معاملة أخوية محترمة.
وأنه ملن العدل االعتراف بأن اإلسالم 
هو بال ريب الدين الوحيد غير املسيحي 

الذي يعظم املسيح تعظيماً كبيراً.
ولعل أنريكي ال ي���دري أن هذا جزء 
ُسوُل  أساسي من ديننا نؤمن به: }آَمَن الَرّ
ِه  ِه َواْل�ُمْؤِمُن���وَن ُكٌلّ آَمَن ِبالَلّ ِبّ ِبَا ُأن���ِزَل إَلْيِه ِمن َرّ
َوَمالِئَكِت���ِه َوُكُتِب���ِه َوُرُس���ِلِه{ ]البق���رة: ٢٨٥[، 
ونعتبر أي مس���اس بشخص عيسى وأمه 
- عليهما الس���الم - إمنا ه���و كفر بالله 
واإلسالم مثل الكفر مبحمد #، وسارت 
ش���عوبنا اإلس���المية في ه���ذا اجلانب 
نظيفة مطيعة لربها ملتزمة بتعاليم دينها 

وإسالمها.
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مقارنة بيننا وبينهم

حال  ب��ني  م��ق��ارن��ة  عقدنا  إذا   :^
األق��ل��ي��ات غ��ي��ر اإلس��ام��ي��ة ف���ي ال���دول 
اإلس��ام��ي��ة، وأق��ل��ي��ات��ن��ا اإلس��ام��ي��ة في 
ستكون  فكيف  اإلس��ام��ي��ة،  غير  ال���دول 

النتيجة في رأيكم؟
د. عبد احلليم: لقد عاشت األقليات 

املس���يحية ف���ي املجتمعات اإلس���المية 
على نحو أرق���ى بكثير من حياة األقليات 
هد بأبش���ع  املس���لمة التي كثيراً ما تُضطَّ
صور االضطه���اد؛ فُعق���َدت لها محاكم 
تفتيش في املجتمعات املسيحية، بل إنه ال 
وجه للمقارنة أصاًل، وهي الصورة نفسها 
بني تعاملنا مع شخص نبي الله عيسى - 
عليه الس���الم - وبني معاملتهم لشخص 
نبينا #؛ فاملسيح في ديننا ال نحتاج إلى 
الكالم في���ه، فالكل يعلم مكانته في ديننا 
وقلوبنا. أما هم فقد أس���اء املستشرقون 
دة، والغري���ب أن هؤالء من  بصورة متعمَّ
رجال الكنيس���ة، ولقد ذكروا مغالطاتهم 
العلمية والفكرية واملعلوماتية عن احلبيب 
#، وه���ي التي روجوا له���ا وخدعوا بها 

اإلنسان األوروبي قروناً طويلة.

^: ق��د يقول ق��ائ��ل: ه��ذا ك��ان في 
في  الوضع  عن  فماذا  السابقة؛  العصور 

العصر احلديث؟
د. عبد احلليم: في العصر احلديث، 

وم���ع انحس���ار دور الكنيس���ة الروحي 
واألمريكية،  األوروبي���ة  املجتمع���ات  في 
وانهزامها التام في روسيا والصني ودول 
الكت���ل الش���رقية التي كانت املس���يحية 
هي الس���ائدة فيها، مع أن الكنيس���ة قد 
ُغلبَت على أمرها ف���ي مواقعها احليوية 
واألساس���ية، فإنه���ا ما زالت متش���بثة 
باحلروب الدائمة ضد اإلسالم؛ سواء في 

مجال الفكر أو احلرك���ة، وهي في ذلك 
تضع أيديها في أيدي االستعمار احلديث، 
ولعلها صورت له أنها هي الستار الواقي 
ملنع الزحف اإلسالمي الذي من شأنه أن 
يحول دون حتقيق األطماع االس���تعمارية 
في إفريقيا وآس���يا، وال���ذي ميكن كما 
تتصور الكنيسة أن يهدد أوروبا وأمريكا.

املسيحية الصهيونية

^: وماذا عن املسيحية الصهيونية 
ومعاداتها لإلسام؟

د. عب��د احللي��م: تواطؤ الكنيس���ة 

مع الصهيونية ضد اإلس���الم في أمريكا 
وأوروب���ا وإفريقيا وآس���يا ال يحتاج إلى 
برهان، برغ���م أن اليهود ه���م أكثر من 
أساؤوا إلى املسيحية، وإلى املسيح، علية 
الس���الم؛ لكنها السياسة - يا صاحبي - 
هي التي جتعل أصحابها ينس���ون حتت 
ظاللها بعض أساس���يات الدين؛ وصوالً 
للمصلحة املرجوة من وراء تلك التحالفات 

الشيطانية.
ث���م تط���ورت األمور بني املس���يحية 
واإلس���الم إلى ما هو أكث���ر من احلروب 
العاب���رة، واالتفاقات مع أعداء اإلس���الم 
وأعداء األديان كلها ضد اإلسالم، فتطورت 
األم���ور إلى ما هو أكثر من ذلك، فأعلنت 
الكنيسة في العصر احلديث حرباً عاملية 
شاملة على اإلس���الم راغبة في التخلص 

منه إلى األبد  كما يخيل لها(.

^: م��ا ه��ي األس��ب��اب ال��ت��ي تلجأ 
اإلس��ام  على  حربها  في  الكنيسة  إليها 

رغم زعمها أنها تتحاور معه؟
د. عبد احلليم: تلجأ الكنيس���ة في 

حربها مع اإلسالم إلى األسلوب السياسي 
 وامليكيافيللي(املعروف؛ فهي تس���تغل كل 

الوسائل املش���روعة وغير املشروعة ضد 
اإلس���الم، كم���ا أنها أيضاً ُمس���تعدة أن 

تتعاون حتى مع الشيطان ضد اإلسالم.
وم���ع أننا ن���رى »إعالن���ات بابوية« 
متكررة عن ضرورة احلوار بني املسيحية 
واإلس���الم، إال أننا لم نر - ولو حلظة - 
هدنة واحدة في حرب الكنيس���ة العاملية 
ضد اإلس���الم؛ حتى باتت ضرباتها اآلن 
في قلب العالم اإلس���المي ورمز اإلشعاع 
الروحي للمس���لمني، فت���رى أن مخالب 
القرن  دخ���ل  الذي  التطويق���ي  الغ���زو 
اإلفريق���ي كالصومال وجنوب الس���ودان 
الذي اش���تراه التنصي���ر الفاتيكاني في 
صفق���ة من أغرب الصفقات في التاريخ، 
كما أن أكث���ر اخلطوط تعرضاً اآلن لهذا 
الدمار الكنسي هو خط الفلبني وتايالند 
وإندونيس���يا في آس���يا وخط نيجيريا، 

ومصر في إفريقيا.
التفسري التارخيي

^: هل ثمة تفسير تاريخي لتلك 
احل��م��ات ال��ت��ن��ص��ي��ري��ة ف��ي ق��ل��ب عاملنا 

اإلسامي؟
د. عب��د احللي��م: بالتأكيد! لقد كان 

ارتداد فل���ول الصليبي���ني منهزمة أمام 
جيوش املس���لمني في احلروب الصليبية 
باعث���اً عل���ى التفكير في وس���يلة أخرى 
للقضاء على املس���لمني؛ ما دام الصدام 
املباشر واملسلح لم يفلح في اإلجهاز على 
هذه األمة؛ بل كان في أكثر األحايني باعثاً 

على وحدتها وإظهار معدنها األصيل.
ولق���د ُعقدت مؤمترات ع���دة، ودار 
ج���دل جديد ح���ول األس���لوب اجلديد 
الذي يَصلُح اتباُع���ه للقضاء على الغارة 
اإلس���المية والعال���م اإلس���المي... ثم 
متخضت هذه املؤمترات وهذا اجلدل عن 
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اإلميان مبعادلة بسيطة واضحة:
»إذا كان ه���دف الغ���رب هو القضاء 
على املس���لمني، فال بد من القضاء على 
اإلسالم ذاته، وقوته السياسية واملعنوية؛ 
ك���ة للعالم  فاإلس���الم ه���و الطاقة احملرِّ
اإلسالمي، وبضربه لن تبقى لهم قوة وال 
َمنََعة، وسيتكون وقتها فراغ ميكن ملؤه بأي 
طاقات أخرى: كاملسيحية أو الشيوعية«.

وكانت هذه املعادلة ه���ي املنهج الذي 
س���ار عليه الغ���رب منذ هزمي���ة وارتداد 
اجليوش الصليبية وحت���ى اليوم، ولم يكن 
تصادمه املباش���ر مع املسلمني في القرنني 
التاسع عشر والعشرين إال مرحلة تأكيدية 
ته السياسية  للقضاء على اإلسالم، وعلى قوَّ
واملعنوية، على أنه في نفس مرحلة االستعمار 
العس���كري هذه كان يستغل انتصاراته التي 
كان يطوق بها العالم اإلسالمي من أطرافه 
فيتبعها ف���وراً مبخطط تنصيري يقضي به 
عل���ى ما يكون قد بقي لدى املس���لمني من 

كة.  طاقة إسالمية محرِّ
أريد أن أقول: إن إستراتيجية الغرب 
قد تبلورت فلم تَُعد هجوماً مباش���راً على 
املسلمني؛ ألن املسلمني حتى في احلروب 
الت���ي ُهِزموا فيه���ا عس���كرياً على يد 
االس���تعمار كانوا يعودون باإلسالم أقوياء 

من جديد.
ويجب إعالم اجلمي���ع أن امليزانيات 
املخصص���ة للحم���الت التنصيرية تفوق 
النف���ط مجتمع���ة؛ فعن  دول  ميزاني���ة 
آخ���ر اإلحصائيات اخلاص���ة بالتنصير، 
وكم���ا ورد عن مصادر كنس���ية موثقة أن 
هناك ارتفاعاً ش���ديداً ومكثفاً في أعداد 
املؤسس���ات والهيئات التنصيرية العاملة 
في العالم اإلسالمي وأن عدد مؤسسات 
التنصير في العالم بلغ حوالي ربع مليون 

مؤسس���ة تنصيرية، متتلك أكثر من مائة 
مليون جهاز كمبيوتر وأكثر من 35 شبكة 
إلكترونية موزع���ة على الكنائس الكبرى، 
وتصدر مئات اآلالف من الكتب والصحف 
بأكثر  واإللكترونية  املطبوع���ة  واملجالت 
من150 لغة، وكلها تخدم التنصير وهناك 
500 قناة فضائي���ة وأرضية جديدة، كما 
أن هن���اك حوالي 100 ألف مركز ومعهد 
رين على  املنُصِّ وتأهي���ل  تدري���ب  يتولى 

مستوى العالم اإلسالمي.

مناذج صارخة

^: ه���اَّ أوردن�����ا ل��ل��ق��ارئ ال��ك��رمي 
والتبشير  التنصير  من��اذج  م��ن  من��وذج��ًا 
ليقف  اإلس��ام��ي؛  العالم  في  الصارخة 
ع��ل��ى ح��ج��م اخل��ط��ر احل��ق��ي��ق��ي احمل��دق 

باألمة واإلسام؟
د. عب��د احللي��م: نكتفي بنقل تقرير 

التنصير  إرس���اليات  أصدرت���ه  س���ري 
البروتس���تانتي في جنوب ش���رق آسيا، 
ذك���رت فيه ما نصه: »إن م���ا ينفق على 
التنصير س���نوياً في إندونيسيا يزيد عن 
350 ملي���ون دوالر، منها 50 مليون دوالر 

ألعمال التنصير اإلعالمية وحَدها«.
م هيئة املعونات الكاثوليكية  كما تُق���دِّ
س���تة ماليني دوالر س���نوياً إلى حكومة 
إندونيسيا ملساعدة قطاع اإلمناء القروي. 
وتقوم إحدى الهيئات التنصيرية األجنبية 
في إندونيس���يا بتقدمي املعونات الغذائية 
إلى 320 ألف ش���خص من مختلف أنحاء 
إندونيس���يا ينتم���ون إل���ى مختلف دور 
األيتام واملؤسس���ات الصحي���ة ومالجئ 
العجزة بجاكرتا. كما تقوم هيئة تبشيرية 
بروتس���تانتية بتقدمي املعون���ات الغذائية 
إلى 31 ألف ش���خص في مختلف أنحاء 

إندونيسيا، كما أنها تقوم بتقدمي معونات 
طارئة عن���د احلاجة باإلضافة إلى مئات 
املش���روعات القروي���ة لإلمن���اء؛ لترقية 
مس���توى إنتاج املواد الغالية جداً؛ فلماذا 

كل هذا في نظرك؟ 
أما املؤسس���ة التنصيرية العاملة في 
أيري���ان الغربية فهي متتل���ك 71 طائرة، 
فضاًل عن ش���بكة اتصاالت السلكية من 
ماً ف���ي العالم؛ كما  أعلى الش���بكات تقدُّ
متتل���ك خمس���ة مط���ارات، وتقف هذه 
املؤسس���ة بكل كياناتها وإمكانياتها وراء 
التي تستهدف فصل  االنفصالية  احلركة 
أيريان الغربية عن إندونيسيا وإقامة دولة 
نصرانية مستقلة عن إندونيسيا املسلمة.  
التعليمية تقوم  الش���ؤون  وفي قطاع 
املدارس  ببناء  فاذر«  »مونتفورت  مؤسسة 
العام���ة، وامل���دارس املهني���ة، ومدارس 
التمريض، والعي���ادات، والصيدليات في 
كل م���ن س���نتاخ وبينومارتينوس وبوتوس 
سيبا وسيغرام وبنغهابينا وبيكا وسراواي.
 وفي قط���اع مالجئ األيت���ام تقوم 
املؤسس���ات التبش���رية الكب���رى بتقدمي 
املس���اعدات الغذائي���ة واملالب���س ملئات 
مالجئ األيتام هن���اك، كما تقوم بتقدمي 
البرام���ج واملس���اعدات التقنية، وتقدمي 
املواد الغذائية واملالبس واألدوية ملنكوبي 
الكوارث الطبيعية والالجئني والفقراء في 

مناطق إستراتيجية للتنصير.
أما في ميدان النشر والشؤون التعليمية 
فتقوم مؤسسة تنصيرية متخصصة مركزها 
جاكرت����ا ولها فروع أخرى بنش����ر كثير من 
الكتب س����نوياً ف����ي مختل����ف املوضوعات 

الثقافية والفلسفية والدينية.
كما تقوم املؤسس���ة بتس���هيل تعليم 
الفنية اخلاصة بنش���ر الكتب  الش���ؤون 
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الديني���ة وميتل���ك املنص���رون مطاب���ع 
وبيعها  األناجي���ل  ف���ي طبع  متخصصة 
بأقل سعر أو مجاناً، وفي قطاع املكتبات 
تتص���در عمارة دار النش���ر املس���يحية 

بجاكرتا مكتبات دور النشر التنصيرية، 
وفي ميدان الصحافة ميلك التنصير 
اللتني  وأسينارهابان  كومبارس  صحيفتي 
تطبعان يومياً زهاء 200 ألف نسخة، هذا 
فضاًل عن ُملِكية التنصير في س���ومطرا 
ر -  ملس�تشفيات ومطابع على مساحة تقدَّ
تقريباً - بأربعة آالف هكتار، وأسطوالً من 
الس���فن، وطائرات، وزوارق سريعة جداً، 
وس���يارات ودراجات بخارية، وغير ذلك 
مما قد يحتاجونه في تضليل املس���لمني 
وجذبهم إلى النصرانية؛ وخاصة في ظل 

صمت وغياب من الدول اإلسالمية.

الوجود اإلسرائيلي يف إفريقيا

السياسية  األه����داف  ه��ي  م��ا   :^
للوجود اإلسرائيلي في إفريقيا؟

د. عب��د احلليم: تس���عى إس���رائيل 

لتحقيق كثير من األهداف اإلستراتيجية 
التي ميكن إيجازها في النقاط التالية:

أواًل: الس���عي لتحقي���ق متطلب���ات 

األمن اإلس���رائيلي في جوهره: فلقد رأى 
اإلس���رائيليون بزعمهم أن خطر االعتداء 
يحيط به���م ويحاك ضده���م من جراء 
إحاطة العرب لهم؛ وأنهم في »جيتو« على 
شكل دولة؛ ولهذا عملوا على خرق اجليتو، 
بالضغط نحو الطريق خارج حدود اجليتو 
املزعوم وااللتفات نحو العرب باعتبارهم 
عناصر هذا احلص���ار، وكان ذلك يعني 
النزوع إلى توزيع ما أطلقوا عليه »املجال 
اإلس���تراتيجي احليوي«. وتَُع���دُّ إفريقيا 
دائم���اً هي أه���م أقطاب ه���ذا املجال 
اإلس���تراتيجي احليوي. ومت ترجمتها في 
إستراتيجية تعزيز الوجود اإلسرائيلي في 
إفريقيا؛ ألن إسرائيل تسعى دائماً إلى ما 
يس���مى »باألمن املطلَق« والذي يعني في 
املقاب���ل »انعدام األمن« بالنس���بة للدول 
العربي���ة وما يرتبط بذل���ك من ضرورة 

التحكم ف���ي املنطقة، من خالل مجموعة 
م���ن اآلليات، من أهمه���ا: خلق عالقات 
ودية م���ع ال���دول اإلفريقي���ة، والوجود 
العس���كري في بعض املناط���ق. ومن هنا 
كانت احمل���اوالت اإلس���رائيلية للحيلولة 
دون أن يصب���ح البح���ر األحم���ر بحيرة 
األفارقة  اليهود  عربية، وضمان هج���رة 

إلى إسرائيل.
ثاني��ًا: كسر حد العزلة الدولية التي 

فرضتها عليها ال���دول العربية، ومحاولة 
كس���ب قواعد للتأييد واملساندة، وإضفاء 
نوع من الش���رعية السياس���ية عليها في 
الساحة الدولية. وفي هذا اإلطار نظرت 
إسرائيل إلى الساحة اإلفريقية باعتبارها 

ساحة للنزال بينها وبني العرب.
ثالثًا: كس���ب تأييد الدول اإلفريقية 

من أجل تسوية الصراع العربي اإلسرائيلي 
َوْفق الرؤية اإلسرائيلية باعتبار أن الدول 
اإلفريقية بعيدة عن أي انحياز سابق ألي 
من الطرف���ني، وهو ما يجعلها وس���يطاً 

مقبوالً لدى إسرائيل.
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رابع��ًا: العمل عل���ى حتقيق أهداف 

بتقدمي  توراتي���ة خاص���ة  أيديولوجي���ة 
إس���رائيل على أنها دولة منوذجية لشعب 
الله املختار، ويفس���ر ذلك أن إس���رائيل 
اعتم���دت دائماً على تقدمي املس���اعدات 
التقنية والتنموية لل���دول اإلفريقية حتى 
في حالة عدم وجود عالقات دبلوماس���ية 
معها. ويع���د مركز التع���اون الدولي في 
وزارة اخلارجية »املوش���اف« الذي يرأسه 
نائب وزير اخلارجية، هو اجلهاز املسؤول 
عن تصمي���م وتنفيذ سياس���ات التعاون 
مع ال���دول اإلفريقية، وكان »املوش���اف« 
من وس���ائل االتصال السياسية مع كبار 
املس���ؤولني في ال���دول اإلفريقية، وعلى 
الرغم من قطع العالقات الدبلوماسية كما 
حدث مع كينيا وزامبيا وتنزانيا وأثيوبيا؛ 
حيث كانت العالقات االقتصادية والفنية 

أكثر قوة من العالقات السياسية.

التصدي للتنصري

احلمات  لهذه  نتصدى  كيف   :^
العالم  ط��ول  على  الكثيرة  التنصيرية 

اإلسامي؟
د. عب��د احللي��م: ال ب���د أن تك���ون 

لدينا صحوة ويقظ���ة إلى تلك احلمالت 
التنصيري���ة املنظمة عل���ى جميع أنحاء 
العالم اإلس���المي، الت���ي ال يقل خطرها 
وشراس���تها ع���ن احلم���الت الصليبية 

العس���كرية؛ ولكنها تس���تتر ف���ي ثوبها 
اجلديد، وتتقلد أس���لحة جديدة أال وهي 
محاولة التش���كيك في التراث اإلسالمي 
وقيمه، وتفريغه من محتوياته اإلنس���انية 
واحلضارية، كم���ا أنها حتاول الطعن في 
رموز التيار اإلس���المي والعربي، والغمز 
في رجاالته من خالل مواقف وس���قطات 
وا في تضخيمه���ا وتهويلها  بس���يطة؛ جدُّ
وهو ما يريحهم ويشرح صدورهم ويحقق 

مآربهم.
ولألس���ف فإنك جت���د أن في بالدنا 
يس���اعدهم في حتقيق  من  اإلس���المية 
أهدافهم؛ فتجد من يريد منع جمع الزكاة، 
وإيقاف العم���ل اخليري التطوعي، وإيهام 
املس���لمني أن مالهم يذهب في غير محله 
إلى اإلرهاب وقتل الناس، وجتد فضائيات 
عربية - ولألس���ف إس���المية - ترهب 
الن���اس من اإلنفاق في س���بيل الله؛ على 
الرغم من جميع ميزانيات كل اجلمعيات 
اخليرية في دولة كمصر - مثاًل - ال تصل 
إلى ميزانية أقلِّ مؤسسة تنصيرية غربية.

املطلوب:
• إيج���اد دعاة ملتزمني بتعاليم الدين 
اإلسالمي، فاهمني ومطبقني ملا جاء في 
القرآن، وعلى س���يرة الرسول # ونهجه 

سائرون.
• ض���رورة دراس���ة معرف���ة القبيلة 

والبيئة التي سيدعو الناس فيها، ومعرفة 
���نة عن  األمث���ال الواردة في القرآن والسُّ
بأحس���ن صورها  واس���تغاللها  الدعوة، 
جلذب املس���لمني وإعادتهم إلى دين ربهم 

احلنيف.
• محاولة التغلُّ���ب على العقبات التي 
تقابلنا في الدعوة؛ خاصة مع األوروبيني.
• ض���رورة التعامل الذك���ي واحلذر 
ف���ي الرد على الش���بهات الت���ي يطلقها 
األعداء ضد اإلس���الم ك�  املرأة، والرق، 
وعدم املس���اواة، وإكراه الناس في دخول 
اإلس���الم، ورب���ط اإلرهاب باإلس���الم، 
التحضر  والبعد عن  والرجعية،  والتخلف 
والتمدن، وإقصاء اآلخ���ر(، وغيرها من 
الشبهات التي جتدها موجودة في أعدائنا 

ويربطوها بنا ظلماً وجوراً وعدواناً.
• الثقافة األوروبية، ثقافة اس���تعالء، 
واملس���يحية دين الطبق���ة العليا، والدين 
ال يعرفه إال القساوس���ة، فعلينا أن نوجد 
جياًل يستطيع التعامل مع مثل هؤالء، في 

مثل هذه الظروف.
تقدمي اخلدمات التعليمية والصحية   •
والغذائية واملي����اه للفقراء واحملتاجني؛ على 
األقل في بالد اإلسالم؛ لنقطع الطريق على 
املبشرين واملنصرين واإلرساليات التبشيرية.
يج���ب أن تقوَدنا الفطرة الس���ليمة 
املشبعة بالروح اإلس���المية لدعوة الذين 
يتقبلون الرس���الة، وال نتوقف على إفهام 

املسلمني دينهم فحسب.
ضرورة تفهم ثقافات ونظام اآلخرين، 
والرفق ف���ي دعوته���م، وحتويلهم خطوة 
الثقافة اإلس���المية،  ليفهم���وا  خط���وة 
وضرورة التأثير عليهم من داخل أُُطِرهم 

الثقافية.
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البناء العلمي لطالب العلم

] تحقيقات [

النهدي م��ق��رم  رم��ض��ان  ب��ن  أمح��د   
R m d a n 4 0 2 @ h o t m a i l . c o m

مقدمة املوضوع:
يحب اإلنس���ان رف���ع اجلهل عن نفس���ه، وحبَّ 
االس���تطالع وإضافة اجلديد من املعلومات واملعارف 
إلى خزينته الذهنية في ش���تى أمور احلياة ومناحيها؛ 
وال س���يما في أم���ور دينه وأح���كام عباداته وأصول 
عقيدته اإلس���المية، وهو شرف عظيم؛ فطالب العلم 

أُِمر باالزدياد منه كما في القرآن الكرمي.
 ومع ذلك الش���رف وتلك الرغبة العظيمة، ينبغي 
أال تأخذنا كثرة ما تنتجه املطابع واملؤسسات الصوتية 
من كتب وأش���رطة متنوعة، وال بد من اإلحاطة بالعلم 
أوالً مبعرف���ة مبادئه، وقد قال اب���ن عباس - رضي 
الله عنهما -: »العلم كثي���ر ولن تعيه قلوبكم، فاتَّبعوا 

أحسنه«. 
وق���د قال ابن خلدون - رحمه الله - في مقدمته 

 *( باحث متتبع لشؤون التأصيل العلمي والثقافي.
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الش���هيرة: »... وذل���ك أن احلذق ف���ي العل���م والتفنن فيه 
واالس���تيالء عليه إمنا هو بحصول َملَكة في اإلحاطة مببادئه 
وقواعده والوقوف على مسائله، واستنباط فروعه من أصوله، 
وم���ا لم حتصل هذه ال�َملَكة لم يكن احل���ذق في ذلك الف��ن 

املتناَول حاصاًل«.
وقال الشاعر:

أنَّ��ه ف��اع��ل��م  ال��ع��ل��َم  ط��ل��ب��َت  وإذا 
حتمُل ش��يء  أيَّ  ف��َأبْ��ص��ر  ِح��ْم��ل 

م��ت��ف��اض��ٌل ب���أنَّ���ه  ع��ل��م��َت  وإذا 
أفضُل هو  بالذي  ف��ؤاَدك  فاشغل 
إن أمتنا اإلسالمية متر مبنعطف فكري عقدي في املقام 
األول، وحملة لواء الش���ريعة والعل�م ال بد أن يُبنَوا بناًء علمياً 
أصياًل متكاماًل في ش���تى املناحي، كم���ا أن النوازل والتقنية 
املعلوماتية في هذا العصر غدت متتابعة ومسيطرة على العالم؛ 
فلم تعد املسألة مسألة تأصيل علمي بجمع املعارف واحلفظ 
وإنهاء الكتب فحس���ب، بقدر ما هو إدراك ملتطلبات العصر. 
وبني ه���ذا وذاك، من التراث األصيل والعلم املعاصر، كان لنا 
هذا التحقيق الذي س���عينا فيه إلى اإلحاطة قدر اإلمكان بكل 
ما يتعلق بالبناء العلمي، مع متخصصني في هذا الش���أن على 
م���دى حقب من الزمن، ومعتنني ببناء الطلبة أكادميياً وتعليماً 

في املساجد.
وضيوف التحقيق هم على الترتيب األجبدي:

د. أحمد احلارث البزوي الضاوي - املغرب.
 د. زغلول راغب النجار - مصر.

د. عبد الله بن مبارك آل سيف - السعودية.
د. عبد الله وكيِّل الشيخ - السعودية.

الشيخ فهد بن عبد الرحمن العيبان - السعودية.
د. محمد املختار محمد املهدي - مصر.

جاءت مس���ارات التحقيق بش���كل عام على محاوَر، أولها 
بدايات ومقدمات ومنطلقات عامة في مسيرة البناء:

وافتتحن���ا حتقيقنا على بركة الله - تعالى - بس���ؤال عميق 

متهيدي، وهو: هل تنمية التفكير والبناء العلمي كان لها تاريخ 

في العصور القدمية، وما مظاهره واألمثلة عليه؟ وقد ذكر لنا 

املشايخ إجابات مستفيضة على هذا السؤال وعلى غيره كذلك، 
ال يتس���ع املقام لذكرها)1 ، فذكر د. عبد الله مبارك آل س���يف 
 األستاذ املشارك بكلية الش���ريعة بالرياض( ما كان في العصر 
اجلاهل���ي والعصور اإلغريقية، وكيف كان النبي # يبني أذهان 
الصحابة بإثارة األس���ئلة بينهم، حتى أصبح الصحابة ينش���ئون 
املدارس، ويفترضون افتراضات فقهية ال زلنا نستفيد منها حتى 

يومنا.
وق���د أفاض معنا د. أحمد احلارث البزوي الضاوي  وهو 
أستاذ التعليم العالي بجامعة شعيب الدكالي اجلديدة( إفاضة 
بعيدة بديعة جداً، وتاريخية فكرية عميقة تس���تحق أن تُبَحث 
وتُدَرس وتنش���ر في مؤلَّف لطيف أو تنَش���ر وحدها موضوعاً 
ج  مستقاًل؛ إذ تطرق فيها إلى احلقائق القرآنية والنبوية، وعرَّ
على النظرة الداروينية ومفسدتها للعقول البشرية، وللمنهجية 
العلمية األصيلة، ولكن ميكن أن ننتقي منها ما يلي حيث قال: 
إننا لو قلَّبنا املس���ألة فإن هذا األمر من صميم نقل اخلبرات 
إل���ى األجيال الصاعدة؛ إذ يُبِرز لها أهمية الرؤية العلمية؛ أي 
زاوية النظر التي ننظر من خاللها لألش���ياء والقضايا، وهي 
ما ميكن االصطالح عليه باألطروحة أو اإلش���كال العلمي أو 
املنهجي، أقول: لو قلبنا املس���ألة لتغيرت نظرتنا إلى األشياء، 
التي تركز على اآلني، وتتجاهل الصيرورة والتطور بعيد املدى، 
فوقعنا أسرى ما يصطلح عليه بنظريات احلالة الراهنة؛ حيث 
انعدام األف���ق النظري؛ خالفاً للرؤي���ة القرآنية بعيدة املدى 
التي جتعل اإلنس���ان يؤمن بالله الواحد األحد، األول واآلخر، 
الظاهر والباط���ن، املطلق املتعالي عن الزمان واملكان، فتجعل 
اإلنس���ان في حياته مش���دوداً إلى املطلق في بُعَديه  اجلالل 
واجلمال(، وه���و ما يجعل رؤيته للعالم رؤية ش���مولية بعيدة 
املدى، تستحضر اللحظة اآلنية وتؤطرها في صيرورة وتطور 
بعيد املدى. وصدق ربنا إذ يقول: }َلَقْد َخَلْقَنا اإلنَس���اَن ِفي َأْحَسِن 
َتْقِوٍي #!٤!#( ُثَمّ َرَدْدَناُه َأْس���َفَل َس���اِفِلنَي{ ]الت���ني: ٤ - ٥[ وكما يؤكده 
الدع���اء املأثور: »اللهم إنا نعوذ بك من الس���لب بعد العطاء«. 

كما يؤكده واقع احلياة واملشاهدات املتواترة.
ونحن إذا رجعنا إلى القرآن الكرمي جند حقائق مذهلة عن 

  ( من املهم أن نلفت القارئ الكرمي إلى أن التحقيق سينشر بكامله في موقع املجلة على 
جزأين، وقد نبهنا عند كل موضع اختصرناه أو لم نذكره هنا في العدد إلى أهمية 

الرجوع إليه هناك، فهو مكمل ومهم. )معد التحقيق(.
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م علمي  احلضارات اإلنس���انية السابقة، وما تُلْمح إليه من تقدُّ
وتقني، كما جند اليونانيني ق���د ابتكروا ما ميكن االصطالح 
عليه مبقدمات العل���وم، وال يخفى ما ملقدمات العلوم من دور 
كبير في التأهيل العلمي بالنس���بة لطلبة العلم، ومن ثَمَّ احتلت 

دوراً بارزاً في التأليف لدى املسلمني.
وق���د واصل الدكتور الضاوي حديث���ه الغيور واملاتع جداً 
ذاكراً بعض احلضارات القدمية واستفادتها من الفهم والعلم 
م���ن حضارات األنبي���اء كما في تعلُّم آدم - عليه الس���الم - 
األس���ماء كلها، وما في قصة داود وسليمان وقضية اخلصومة 
في قص���ة الغنم، وكيف َعَم���َر اإلنس���ان األرض باملالحظة 
واحملاكاة والتدريب والتطبيق، وكيف استفاد من اللغة في نقل 
خبراته وجتاربه، فلع���ل القارئ الكرمي يرجع إلى موقع املجلة 

لقراءة ذلك الكالم الرصني واملاتع بتمامه.
مهارات تراثنا اإلسامي:

وتدرجن���ا بعد ذلك في ذكر املهارات املوجودة في تاريخنا 

العربي واإلس���المي، وكي���ف برع املؤلِّفون ف���ي تأليف كتبهم 

نة مروراً  ووضعها بهذه الطرائق البارعة، منذ عصر تدوين السُّ

بأئمة الفقه والتفسير، ثم زمن شيخ اإلسالم وطالبه ابن القيم 

والذهبي وابن عبد الهادي وابن رجب حتى القرون املتأخرة.
فج���اءت إجابة د. الضاوي أيض���اً متممة ومهمة في هذا 
املج���ال وتأصيلية مبعنى الكلمة؛ حيث واصل إفاضته البديعة 
ف���ي ابتكارات احلضارة اإلس���المية ومنطلق���ات العلوم عند 
املس���لمني لكن ننتق���ي منها قوله:  لع���ل رجوعنا إلى حديث 
اها  الرسول #: »نضر الله عبداً س���مع مقالتي فوعاها، وأدَّ
إلى من لم يس���معها؛ فربَّ حام���ل فقه ال فقه له، ورب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه«)1  تبنيَّ كيف اس���تفاد املسلمون من 

  ( املعجم الكبير، الطبراني.

حديث رسول الله # مقومات العلم:
وم���ن ثَمَّ كان ذلكم احلرص على توثي���ق املعلومات توثيقاً 
علمياً دقيقاً فأنتجوا علم مصطلح احلديث، واحلرص على فهم 
املعلومات فأنتجوا أصول الفقه وعلم التفسير وفقه احلديث، 
واحلرص عل���ى معرفة املصادر فأف���ردوا كل باب من أبواب 
العلم بكتب خاصة، يتم الرجوع إليه���ا حيث املعلومة املوثَّقة، 
لوا قاعدة مهمة  والفهم السليم، والتصنيف البديع، وبذلك أصَّ
من قواعد البحث العلمي، أال وهي: أصالة املصادر واملراجع؛ 
حيث تؤخذ املعلومات من مظانها. كما ابتكروا املعاجم اللغوية 
واالصطالحية، ومعاجم البلدان، وكتب األعالم والرجال، كما 
نهم  عملوا على نش���ر العلم بالكتابة والتدريس، والرحلة، فمكَّ
حرصهم على سرعة تداول املعلومات على اإلبداع و االبتكار.

وتعلَّم املس���لمون من القرآن الك���رمي أن العلم هو القدرة 
عل���ى البرهان: }ُق���ْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُك���ْم إن ُكنُتْم َصاِدِق���نَي{ ]البقرة: 
١١١[، كما أخذوا بالدليل���ني القرآنيني: دليل األنفس والبحث 
في اإلنس���ان فأنتجوا العلوم اإلنسانية، والبحث في الطبيعة 
س���اً  فأنتجوا العلوم الطبيعية؛ وذلك حتى يكون إميانهم مؤسَّ

على العلم واملعرفة.
وقبل سلوك الطريق سألنا كذلك عن طالب العلم وظروفه 
الش���خصية، وكان في إجابة فضيلة الش���يخ الدكتور محمد 
املختار املهدي  رئيس اجلمعية الش���رعية الرئيسية للعاملني 
بالكتاب والس���نة( َوْضُع اليد على اجل���رح؛ حيث جاء بلفتات 

أبوية طيبة رائعة، نترككم معها في موقع املجلة. 
بني اجلامعات واملساجد:

ومن جتاربهم التي ال تغف���ل أيضاً: التدريس في اجلامعة 

ان في البناء والترس���يخ  وفي املس���اجد؛ وهم���ا محوران مهمَّ

العلمي؛ فكي���ف يرون هذه التجربة، وم���ا الذي ينصحون به 

طالب اجلامعات الشرعية؛ ال سيما من كان في السنة األُولَى 

من دراسته؟
أجاب هنا فضيلة د. عبد الله وكيل الشيخ  األستاذ بكلية 
نة بجامعة اإلمام(، فقال: يتميز التدريس  أصول الدين قسم السُّ
في اجلامعات ودور العلم الرس���مية كاملعاهد بأنه بناء علمي 
تراكمي، يتعاون في غرس���ه مجموعة من األس���اتذة متنوعي 

• معرفة مصادر املعلومات.

• حفظ املعلومات.

• فهم املعلومات.

• سرعة تداول املعلومات.

• إنتاج املعلومات.
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التخصص���ات، وفي التخصص الواحد ه���م متنوعو الطرائق 
متع���ددو املواه���ب. ولذا فإن من أعظم م���ا يُنَصح به طالب 
اجلامعات الش���رعية أن يُقِبلُوا على مناهجهم الدراسية بجد 
ومثابرة، مع توس���يع دائرة االطالع على كتب مماثلة أو شروح 
أخرى للكتاب املدروس وتعلي���ق الفوائد، كذلك أال يتركوا ما 
لم يتمكن الدكاترة من شرحه؛ حيث إنهم ال يستوعبون املنهج 

بكامله فيفوت الطالَب قدٌر كبير عليه دراسته في الصيف.
وأما التدريس في املس����اجد فمن أهم ميزاته أنه ال يرتاده إال 
م����ن كان جاداً في طلب العلم، وفيهم من النباهة واحلرص واملثابرة 
م����ا ليس في طلبة اجلامعات. ولك����ن من أعظم ما يؤخذ على هذه 
ال����دروس أنها متباعدة كدرس واحد في األس����بوع - غالباً - وهذا 
القدر من الزمن ال يتيح التقدم في دراسة العلوم؛ حيث حتتاج بعُض 

الكتب املطولة إلنهائها إلى ما يصل إلى عشر سنوات أو تزيد. 
وجاءت إجابة الش���يخ املختار املهدي ُموقظة ومنبهة ألمر 
مهم؛ حي���ث قال: كان للتدريس في املس���اجد أثر واضح في 
كيفية الوصول إلى عقول املس���تمعني على اختالف ثقافاتهم 
ووعيهم؛ حيث إن مراعاة هذه االختالفات جتبر الداعية على 
تبسيط املس���ائل والبعد عن املصطلحات األكادميية املعقدة، 

لتغيير أمناط حياته إلى ما يريده الله ورسوله #.
وكان للش���يخ فهد العيبان نصيحة طيب���ة، وعلى الرغم 
من ِقَصِرها ال بد م���ن ذكرها، وهي قوله: أنصح من كان في 
السنة األولى أن يعقد العزم على إتقان العلوم التي يتعلمها في 
اجلامعة، وأن يتفوق ويواصل دراس���ته وال يستمع ملن يقول له: 
إن العلم في املس���اجد فقط. فالعلم في املساجد واجلامعات 

أيضاً.
أحس���ب أننا كنا مع ه���ذه اإلجابات - عل���ى الرغم من 
اختصارها - في رحلة ماتعة مش���وقة جداً للدخول في صلب 
موضوعنا وهو محور خطة البن���اء العلمي للطالب، وقد ذكر 
اجة للطلبة وابتدأنا  لنا الضيوف إجابات طيب���ة وإضاءات وهَّ

بهذه النقطة: 
يق���ال: إن من املنهجية عدم اإلغ���راق في طلب املنهجية؛ 
حي���ث تتنوع اآلراء حول املنهجيات ف���ي البناء؛ فقد ذكر أحد 
املشايخ الشناقطة أن هناك 45 فناً ال بد من حفظها وإتقانها 
ل لطلب العلم والتدريس، وهناك من املشايخ  للطالب حتى يؤهَّ

من حدد متون التأصيل 12 متناً ولن يكون الطالب طالب علم 
حتى يتقنها. ما تقولون حيال ذلك؟ 

قال د. آل س���يف: الش���ناقطة يبالغون في دراسة العلوم؛ 
بحي���ث يضيفون بعض العلوم التي قد ال يحتاجها طالب العلم 
مثل علم األنس���اب فيحفظون ألفية الب���دوي وغيرها، وهذه 
عل���وم يحتاجها املتخصص الدقي���ق والراغب في معرفة علم 
األنس���اب؛ ولكن الصحيح أن العلم في عش���رة إلى 12 علماً 
ه���ي العلوم املهمة واألصيلة الت���ي يحتاجها طالب علم، وهي 

مبسوطة في موضعها.
وبناء عليه أيضاً س���ألناه: ما املوقف حيال الكتب الكثيرة 
الت���ي تعتني بالبناء العلمي للطال���ب، وإيضاح الصورة له في 
طري���ق طلب العلم؟ فقال: يحرص الطال���ب على الكتب التي 
خرجت من جتربة حقيقية ناجح���ة وُعِرف صاحبها بالتمكن 
العلمي، فالكتب كثي���رة في هذا املجال لكنها تنظير بعيد عن 

الواقع، وليس لصاحبها جتربة تستحق الذكر.
لو أراد الش���باب الذين يتابعون حوارنا أن ينطلقوا عملياً 
في بناء أنفس���هم، فما قواعد االنطالق التي تنصحونهم بها؟ 
وه���ل هناك فترة معينة ميكن أن نقول: إنها فترة كافية للبناء 

العلمي للطالب لو بذل جهده فيها؟
أجاب د. وكيِّل قائاًل: من أه���م الفضائل الالزمة لطالب 
العلم تصحيح القصد في طلب العلم بأن يريد نفع نفسه ونفع 
اآلخرين بإزالة صفة اجلهل عنه���م فهذه هي النية اخلالصة 
م���ه والعمل به وبَْذِله  التي يظهر أثره���ا في طلب العلم وتفهُّ
للن���اس، وما تلبَّس أحد بنيَّة دنيوية خالصة في طلب العلم إال 
ُح���ِرم من هذه الثمرات بقدر ما نقص من علمه. وطالب العلم 
ال يتوقف ع���ن التحصيل حتى ميوت، والتوقف عن التحصيل 

مزلة وحرمان.
وجاءت إجابة الشيخ فهد العيبان  املدرس مبعهد القرآن 
الكرمي باحلرس الوطني بالرياض( ملسة حانية، وخطة متقنة، 
وأرضية صلبة، وزب���دة التحقيق أعطاها إلخوانه طلبة العلم، 
وهو القريب من الش���باب واملتابع لهم في مش���روع دروس���ه 
التأصيلية، فقال: هذا سؤال يتكرر كثيراً، ولعلِّي أذكر هنا أهم 

الضوابط من خالل عرض بعض األمثلة التطبيقية: 
1 - الب���دء باملتون املختصرة في كل ف���ن مثل: األصول 
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الثالثة، كتاب التوحيد، الواسطية، اآلجرومية، الورقات، نخبة 
الفكر، منهج السالكني أو عمدة الفقه، ]األربعني النووية[ وبعض 
املقدمات األولية في التفس���ير والقواع���د الفقهية والتجويد 
واألدب)1 . وذلك بحفظها إن أمك���ن مع قراءتها وفهمها على 
الشيخ، أو السماع من شريط إن لم تتيسر القراءة على الشيخ.
2 - العناية بالضبط واإلتقان لهذه املتون حفظاً وشرحاً، 
وال ينتقل منها إلى غيرها إال بعد االطمئنان إلى ضبطها)2 . 

3 - يخصص لكل من من هذه املتون ش���رحاً من الشروح 
املطبوعة ويكون التعليق عليه والقراءة منه، وال يكثر على نفسه 
الشروح؛ ألنها متشابهة في اجلملة  ميكن اجلمع بني شرحني 

بتعليق أحدهما على اآلخر(.
4 - ال بد أن يعتني الطالب بأصوله التي يقرأ منها ويعلق 

عليها؛ بحيث تكون مرجعاً له عند املذاكرة.
5 - احلذر من االستعجال في أخذ هذه املتون، فال بد من 
ل، مع الفهم والتصور الصحيح للمسائل، ويحذر  التأني والترسُّ

كذلك من اإلطالة والتشعب في بداية الطلب. 
6 - بعد االنتهاء من املختصرات، ينتقل إلى املتون املطولة 
مث���ل: بلوغ املرام، زاد املس���تقنع، ألفية اب���ن مالك في النحو 

وغيرها.
7 - ينبغي في هذه املرحلة االطالع على بعض الش���روح 
لة: كاملغني، واملجموع، وفتح الباري، ونيل األوطار، ونحو  املطوَّ

ذلك، مع العناية بشيء من البحث لبعض املسائل. 
8 - بعد االنتهاء من املطوالت حفظاً وفهماً يكون الطالب 
نه من االنتقال إلى الشروح واملطوالت  ل اآللة التي متكِّ قد حصَّ
من كتب العلم بحس���ب كل فن؛ وذلك بجردها وانتقاء الفوائد 

منها وبحث املسائل والتوسع في الطلب.
9 - احلرص على الضبط ف���ي حتصيل العلم: فالضبط 

  ( بهذا الصدد يسرني أن أضيف على هذه النقطة مستأذناً شيخي الفاضل إضافة 
نافعة إن شاء الله: هناك جهود شخصية طيبة لعدد من املشايخ في كل فن منها: 

كيف تكون فقيهاً للدكتور عبد الله الزاحم، ومادة أخرى بعنوان: كيف تكون مفسراً 
للدكتور مساعد الطيار، وهناك منظومة الزمزمي في علوم القرآن، كما أن مقدمات 
الشيخ السعدي - رحمه الله - في التفسير والقواعد الفقهية والفروق والتقاسيم 
مهمة جداً، وللدكتور وصفي عاشور أبو زيد مقاالت مهمة في تكوين ثقافة الفقيه 
موجودة على الشبكة، ومن لطائف الكتب التي ينبغي أال يغفلها طالب العلم: كتاب 

روضة العقالء البن حبان، ومنظومة اآلداب املعروفة بـ )دالية ابن عبد القوي(، 
وكتاب مختصر سيرة الرسول # للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وصحيح السيرة 

النبوية للشيخ محمد العلي وكتاب مفتاح دار السعادة البن القيم. )معد التحقيق(
 2( يراجع كالم ابن بدران في املوقع عن أهمية هذه املرحلة. 

 

يختصر الوقت؛ ألن الطالب إذا ضبط لن يحتاج إلى كثير وقت 
في التأهل، وكثير من طلبة العلم املبتدئني َمن يفتقدون الضبط 
للعل���م حفظاً وفهماً؛ ولذا جتدهم ال يتجاوزون أماكنهم، بينما 
أقرانهم ممن حرصوا على الضبط فاقوهم مبراحل في أقصر 
وقت، وأكاد أجزم أن التأه���ل العلمي وضبط أصول العلم ال 

يحتاج إلى أكثر من خمس سنني مع الضبط واإلتقان)3 .
ومن وسائل ضبط وإتقان العلم:

1 - التكرار قال اإلمام البخاري:  لم أَر أنفع في العلم من 
نهمة الرجل ومداومة النظر(.

2 - مدارسة العلم ومذاكرته وخصوصاً في املناسبات.
3 - اتخاذ الصاحب النبيه للمدارسة.

وهنا يؤكد الش���يخ على اجلانب املعن���وي الذي ذكره وقد 
أدرجن���اه في املوقع ولكن نأخذ منه لفتة مهمة حيث قال: حتى 
ال تص���اب باليأس، من املهم أن تعل���م أن أصول العلم التي ال 
بد من ضبطها - حيث تكون أساس���اً لفقه الش���ريعة وأساساً 
ملا بعده���ا، وبها يحصل التأصيل العلم���ي - إمنا هي:  قليلة 
مختص���رة محصورة(. أم���ا التفريعات والفوائ���د والتعليقات 
واحلواشي على أصول العلم، فهي بحٌر ال ساحل له. ثم يواصل 

- حفظه الله - ملساته التأصيلية:
10 - ح���ب القراءة طريق التعلم: الذي ال يحب القراءة ال 
ميك���ن أن يتعلم؛ ولذا يجب تعويد النفس على القراءة، ويكون 
ذلك بإطالق العنان لها بأن تقرأ في كل شيء نافع حتى تتعود 

وتصبح القراءة ألذ شيء إلى نفسك.
11 - الت���وازن والتكامل في حتصي���ل العلم: من ضوابط 
املنهجية في حتصي���ل العلم التوازن في أخ���ذ العلوم بحيث 
���ل األصول من كل فن، وأم���ا التخصص ملن رغب فيه،  يحصِّ
فيأتي بعد التأصيل والش���مولية في التحصيل، ويقبح بطالب 
العلم أن يكون فقيهاً ال يُحِس���ن تخري���ج حديث، أو محدثاً ال 

يحسن أصول الفقه أو طالب علم يلحن في قراءته.
وهنا أمر مهم س���ألنا عنه مما يعايشه طلبة العلم، وهو: 
ما بني حضور الدروس وطلب العلم من الشبكة والصوتيات؟

قال د. عبد الله وكيِّل: الوس���ائط األخ���رى مثرية ملا تعلَّمه 

 3( سألنا الشيخ عن الدورات العلمية الصيفية؟ فقال: هذه الدورات العلمية فيها خير 
كثير، ولكن ينبغي أن نعلم أنه ال ميكن أن يكتفى بها في باب التحصيل والبناء 

العلمي؛ وإمنا هي وسيلة من وسائل التعلم ينبغي أن يستفيد منها طالب العلم: إما 
في مراجعة ما سبق أن تعلَّمه، أو أن تكون مفتاحاً ملا سيتعلمه، وال ينبغي أن يكتفي 

بها عن الدروس الطويلة التي تكون أكثر تفصياًل وتأنياً في البناء العلمي.
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الطالب أوالً؛ ألن ما يقرؤه الطالب ويسمعه في الدروس ال يتعدى 
في تقديري نس���بة 20% من العلم الذي يحصل���ه طالب العلم، 
ودروس العلم املباش���رة إمنا تفتح مغاليق الفكر وتوجد مهارات 
التحصيل وتس���تثير همم الطالب؛ ولذا جتد العالم الكبير الذي 
ت الكتب التي حصلها  أغنى املكتبة مبؤلَّفات إذا تُرِج���م له وُعدَّ

في العلم وجدتها قليلة، ولكنها حتتوي أصول العلم ومفاتيحه.
وبنهاية هذا اجلزء نحس���ب أننا أنهينا البناء املرجو الذي 
نطمح إليه ف���ي تكوين طالب العلم وأرضيت���ه الصلبة، ولكنَّ 
اللمس���اِت الباقية للبيت ال بد منها وال ميكن أن يسكن فيه إال 

بعد حذقها.
اجلزء الثاين: مهارات متفرقة يف طريق البناء:

1 - تأصيل املهارات:
هناك مهارات متعددة في طريق طالب العلم، هل ينبغي أن 
يحيط طالب العلم بها، أم يقتصر على أحدها ويتخصص فيها؟ 

أجاب باري القوس د. عبد الله وكيِّل فقال: 
ميكن أن نقسم املهارات إلى قسمني: 

1 - مهارات ال بد منها لطالب العلم: وهي مهارات التفكير 
التي تضبط االس���تدالل وتصحح النظر، وتورث القدرة على 
النقاش، وتصح���ح التطبيق من األدلة عل���ى الوقائع، وتورث 

االطراد اإليجابي لدى الطالب)1 . 
2 - مه���ارات البح���ث العلمي: وهذه ال تلزم���ه بتمامها 
وكمالها، بل قد يعتمد على أهلها املتخصصني فيها، لكن هذه 
املهارات يلزم طالَب العل���م أن يعلم مصادَرها التي يعود إليها 
عند احلاجة ويعلم منازل تلك املصادر من حيث القبوُل، وهذا 

راً في عصرنا مبا يسمى باملداخل. ما أصبح مسطَّ
ومن املهارات املتفرقة التي ذكرناها مما يهم طالب العلم: 
مه���ارة التدوين، والورد العلمي اخل���اص في عدد محدد من 
الكت���ب لتثبيت العلم، والرؤي���ة الواضحة التي ينبغي أن تكون 
في ذهن طالب العلم، وكيف يتقن املهارات اللغوية: من إعراب 

وأدب... وغيرها كلها جعلناها في املوقع.
العلم والتبحر فيه والقراءة احلرة:

يقال: العالم من عرف شيئاً عن كل شيء، وعرف كل شيء 
عن ش���يء، بني التخصص والثقافة العامة في جميع الفنون، 
كيف يسير طالب العلم في فلك هذه املقولة، وبني الفكر والعلم 

  ( أوضح الشيخ - حفظه الله - هذا االطراد اإليجابي بكالم ماتع صادر عن حاذق، 
سينشر في املوقع.)معد التحقيق(

هناك خيط رفي���ع رمبا؛ فمن يحتاج إل���ى اآلخر؟ وهل يلزم 
طالب العل���م أن يكون مفكراً؛ مبعن���ى أن يعتني بكتب الفكر 

والسياسة واالجتماع واجلغرافيا والتاريخ الغربي وغيرها؟
في هذا األمر الواس���ع حلق بن���ا الضيوف في حتريرات 
رصينة فعاًل فيها من الغيرة على األمة وُحْسن اإلدراك وسعته 
م���ا يثلج الص���در، فلعلنا نبدأ بإجابة َعلَم ف���ي األمة وهو د. 
زغل���ول النجار  رئيس هيئة اإلعج���از العلمي بالقاهرة( وقد 
طار بنا في س���ماء حترير بديع صافية، يشابه فعاًل ما سطره 
د. أحمد الضاوي: من غيرة وسعة إدراك حلال األمة وعلومها 
ونختص���ر ما ذك���ره - حفظه الله -: من مآس���ي عصرنا أن 
قيادة املعارف العلمية املكتس���بة قد انتقلت من أيدي املسلمني 
إلى أيدي طائفة من الكفار واملشركني، وحني تقدمت املعارف 
العلمية والتقنية بأيدي هؤالء صاغوها صياغة منكرة للدين، 
ومتنكرة لرب العاملني. لذلك أنصح القائمني على مناهج التعليم 
بضرورة التأصيل اإلس���المي جلميع املعارف املكتسبة بوضع 
منتجاتها الكلية في اإلطار اإلسالمي الصحيح؛ انتصاراً للحق 
العلمي وللحق الديني الصحيح في آن واحد، وإبراز إسهامات 

املسلمني في كل مجال من مجاالت املعرفة اإلنسانية. 
وأنصح الشباب في عاملنا اإلسالمي بضرورة اإلقبال على 

دراسة العلوم في أطرها التي ذكرت آنفاً)2 .
وس���ألناه كذلك عن كتب اإلعجاز العلمي وأثرها على طالب 
العلم فأجاب إجابة موسعة ميكن الرجوع إليها في موقع املجلة. 
وف���ي توجيه طيب من د. عبد الله آل س���يف قال: طالب 
العل���م ينبغي له التركيز على طلب العلم؛ وأن يحترم تخصصه 
وأن ال يدخل على الناس في تخصصاتهم، وليس من الضرورة 
أن يك���ون العالم مفكراً، لكن ينبغي له اإلملام باحلد األدنى من 
الكتب الفكرية والسياسية ونحوها حتى يعي واقعه ومجتمعه 

وال يكون عرضة لالستغفال.
وفي إجابة الشيخ فهد العيبان إضاءة جميلة جامعة مانعة 
يس���تأنس بها طالب العلم؛ حيث قال: ينبغي لطالب العلم في 
هذا العصر أن يكون عنده اطالع ال بأس به على هذه العلوم؛ 
وال يعني ذلك التفرغ لها وال التخصص فيها؛ لكنَّ طالب العلم 

http://www.islamstory.:2( لالستزادة راجع مقااًل للدكتور على هذا الرابط 
com بعنوان: )اجليل القرآني وبناؤه العلمي(.
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إذا أراد أن يك���ون إماماً فال ب���د أن ال يكون جاهاًل في هذه 
العل���وم، بل يأخذ منها القدر الذي ميكن أن ينفع به الناس وال 
يضر نفسه، ويكون ذلك بالقراءة في بعض هذه الكتب ويقتصر 
على املهم منها، وكذا االطالع على املجالت اإلس���المية التي 

لها عناية بشيء من ذلك)1 .

أما الدكت���ور عبد الله وكيِّل آل الش���يخ فقد أعطانا إجابة 

عصرية مهمة جداً، وهي رس���الة منه إلى طلب���ة العلم وعلماء 

األمة أيضاً ال ينبغي إغفالها، أترككم معها متدبرين واعني. قال 

- حفظ���ه الله -: األديب واملفكر لدي���ه حصيلة علمية من فنون 

متعددة، وتتجاوز ميدان العلوم الش���رعية إلى ميدان السياس���ة 

واالجتماع وعلم النفس ونحوها من العلوم البش���رية، بل تتجاوز 

املنجز اإلس���المي إلى ما أجنزه البش���ر اآلخرون على اختالف 

عقائدهم ومللهم. وإذا كان األمر على هذا التحديد فاملفكر اليوم 

واألدي���ب باألمس ميدانه املنطلقات الكب���رى للعلوم وقضاياها، 

ولكنه ال يصلح أن يكون مفتياً أو مفسراً حينما يكون النقاش في 

مسألة جزئية حتتاج من العمق والدراية ما ليس عنده.

وأم���ا العاِلم فهو الذي يفقه منطلقات علٍم بعينه وقضاياه 

الكلية، كما يُحِكم في الوقت ذاته مس���ائله اجلزئية؛ ولكنه قد 

يفتقد املعرفة ببقية العلوم؛ وخاصة ما كان خارج ميدان العلوم 

الش���رعية، وهذا االقتصاد في املعرفة قد يعوقه عن احلديث 

املؤثر في الدوائر العاملية التي تتداخل فيها العلوم؛ ولذا فمن 

كمال العالم الذي تخصص في علم بعينه أن يلم بقدر مناسب 

من العلوم األخرى؛ شأن كثير من العلماء األقدمني: كالغزالي 

واب���ن تيمية وابن خلدون وابن حزم وغيرهم، وأما طالب العلم 

  ( الكتب الفكرية املأمونة تفتِّق ذهن طالب العلم وتوسع مداركه، وهي فعاًل تزيد 
فهمه لألحداث من خالل اطالعه على تعدد اآلراء، والوصول بعد ذلك إلى نتيجة 

حتليلية مفيدة وناضجة تدربه على حسن التحليل واإلدراك، ومن األمثلة على 
الكتب املفيدة في ذلك ما يصدره مركز الدراسات والبحوث في مجلة البيان من 

تقارير إستراتيجية وكتب مفيدة ذات خالصات رائعة مبحوثة بعناية مثل: مجوعة 
اإلسالم لعصرنا للدكتور )جعفر شيخ إدريس(، وكتاب اإلسالم والعوملة للدكتور 

)سامي الدالل(، وكتاب آخر بعنوان قواعد شرعية إلدارة الصراع احلضاري، ونقد 
الليبرالية... وغيرها، وهناك مؤلفات لكتاب معيَّنني ينبغي أال ُيغفلَهم طالب العلم 

من جدوله العلمي مثل كتب مالك بن نبي )مستقبل األفكار في العالم اإلسالمي(، 
وأبي احلسن الندوي وال سيما كتابه )ماذا خسر العالم بانحطاط املسلمني، ربانية 

ال رهبانية(، ومحمد قطب في )واقعنا املعاصر(، وهناك كتاب )حاضر العالم 
اإلسالمي( جلميل املصري، وكتابات عماد الدين خليل )تهافت الَعلمانية، وإسالمية 

املعرفة(، ومحمد العبدة )قيام الدول وسقوطها(، وكتب أنور اجلندي، وللدكتور 
صالح احلصني كتابات عن اإلسالم والغرب وغيرهم كثير. )معد التحقيق(

ال���ذي ال يزال في مدارج التحصي���ل األُولَى فال ينبغي له أن 

د القراءة إال بعد زمن يُحِكم فيه مداخل  يتشتت اهتمامه بتعدُّ

العلوم األساس���ية، فإن أبى إال القراءة َفلْتكن مس���احتها من 

الوقت صغيرة جداً. وبهذه املناس���بة فإن���ي أدعو العلماء إلى 

صياغ���ة حديثة في ال�تأليف يظهر فيه���ا الترابط بني أجزاء 

العلم الواحد على س���نن ما كتبه األولون في القواعد الفقهية 

وك���ذا الفروق الفقهية؛ بحيث يتكون لدى الدارس هيكل العلم 

متكاماًل ثم يخوض في تفاصيله. 

على طريق املستقبل:
يتس���اءل كثيرون: ملاذا كليات أصول الدين وعلوم الشريعة 

ليس���ت بذات مس���تقبل يبني الطالب املتخرج ويجعله متقناً 

تخصص���ه مثل كليات الطب والهندس���ة التي يتخرج الطالب 

فيها ُمحِكماً تخصصه ناهيك عن مكانة يتلقاها في مجتمعه؟

في إجابة متأملة وأس���يفة على الواقع فعاًل يجيب د. عبد 

الله آل سيف)2 : لو كانت العلوم على طريقة السلف في التلقي 

واحلفظ واملدارس���ة وَوْفَق املناهج التي مشوا عليها وأضيف 

ج طلبة علم متميزين؛ لكن  عليها الوسائل احلديثة لرأيتها تخرِّ

���نة( ال تلزم الطلب  إذا كانت  كلية أصول الدين – قس���م السُّ

باحلد األدنى من التأصيل كاستظهار بلوغ املرام وحفظ ألفية 

السيوطي في املصطلح واستظهار أحاديث الكتب الستة بكثرة 

املراجعة، وقس���م علوم القرآن ال يلزم الطالب بحفظ القرآن 

وال بش���يء من املنظومات في التجويد وعلوم القرآن مع شرح 

هذه املنظومات، وال يلزم���ون الطالب ببرامج قراءة وال جرد، 

فال نستغرب حينها النتيجة)3 .

 2( للشيخ - حفظه الله - محاضرة بعنوان اإلبداع في طلب العلم فيها طرائق شيقة جداً 
يحُسن بطالب العلم الرجوع إليها على هذا الرابط:

http://liveislam.net/browsearchive
 كما له لقاء شيق على موقع اإلسالم اليوم على هذا الرابط عن التأصيل الفقهي: 

http://islamtoday.net/nawafeth/
د مبالحق   3( لعل هذا التحقيق ُيجَمع وينشر بكامل مادته في كتاب بإذن الله، وُيزوَّ

مختلفة ومفيدة لبناء طالب العلم؛ لذا نرجو من اإلخوة تزويدنا بآرائهم حول 
هذا الكتاب وإفاداتهم ومقترحاتهم على بريدي املذكور، وستسجل الفكرة باسم 

صاحبها، وهم شركاء في األجر واملثوبة، ولعل الله ينفع به طلبة العلم في مشارق 
األرض ومغاربها، ويكون دلياًل ومرجعاً لهم. ) أخوكم معد التحقيق (
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] المسلمون والعالم [

مجازر سورية
والجـــذور الباطــــنية

ال����ن����اص����ر حم����م����د  د. 

لق���د هالني وهال كلَّ مراقب منصف لألحداث هذه املجازر 
البشعة واإلبادة اجلماعية على أرض سورية احلبيبة.

إنه���ا إبادة ش���عب حرٍّ أبي خ���رج يطالب باحلري���ة والكرامة 
بع���د نصف قرن من حكم حزب البع���ث، بعد معاناة طويلة من 
القمع واالضطهاد والقهر، خرج وهو أعزل من الس���اح ينادي: 
س���لمية سلمية، ال أحزاب وال طائفية. خرج الشعب في معظم 
محافظ���ات س���ورية ب���اآلالف؛ إال أنهم انهال عليه���م الرصاص 
احل���ي الكثيف، وق���د دبرت الس���لطات لهم االتهام���ات الباطلة 
بالتآم���ر على وح���دة الوطن، وإثارة الطائفي���ة، وتنفيذ مؤامرة 

خارجية وراءها: أمريكا والصهيونية.
بينما كان قادة الصهاينة يدافعون عن نظام األس���د؛ )ألنه 
يحافظ على عهوده معهم، ويقدم لهم أمنًا دائمًا في اجلوالن(.
ق���ال إيه���ود أومل���رت: )َطَلب���ُت م���ن الوالي���ات املتح���دة وقف 
الضغ���ط اإلعام���ي عل���ى س���ورية، ورئيس���ها يس���تحق تقديرنا 

واحترامنا())).
لقد نس���ي بش���ار األس���د في خطاب���ه أمام مجلس الش���عب 
صاح���ب التصفي���ق و )البْص���م( على أي كام يقال، أن أس���افه 

  ( مجلة املجتمع، العدد: 1947، 2011/4/9م.

هوا االتهامات للمطالبني  )ابن علي، ومبارك، والقذافي( قد وجَّ
باإلص���اح بأنه���م قلة، وينف���ذون مؤامرة خارجي���ة، تريد إنهاء 

النظام )املقاِوم(.
م اجل���والن إلس���رائيل عام  ونس���ي أيض���ًا أن وال���ده ق���د س���لَّ

1967م با قتال، حينما كان وزيرًا للدفاع))).
نسي )بش���ار( كل ذلك وهو يهدد الشعب السوري باستعادة 
)إجنازات والده( البطولية ضد هذا الشعب، عندما أقام املجازر 
ف���ي مدين���ة حماة، ع���ام 1980م، فقتل من أهلها م���ن )30 - 35( 
ألف مواطن، ومت تدمير أحياء بكاملها، وأزال عشرات املساجد 

واآلثار التاريخية؛ نتيجة القصف املدفعي)3).
كما نش���روا اخل���راب والدمار واملجازر والوحش���ية، في مدن 
حم���ص وجس���ر الش���غور وحلب، وه���ا هو الي���وم يرس���ل دباباته 
وعصاب���ات األم���ن ليعي���دوا أمج���اد أبيه ف���ي الرس���ن وبانياس 
وتلبيس���ة ومدين���ة درع���ا وقراها، وم���ا جرى في صح���راء تدمر 
م���ن مقاب���ر جماعي���ة تزيد ع���ن )700 ش���اب( من خي���ار الدعاة 

واملثقفني، كانوا قابعني في سجن تدمر.

 2( ينظر: كتاب: سقوط اجلوالن، خلليل مصطفى بريز طبعة مصر 1980م. 
 3( الصراع على السلطة في سورية: نيقوالوس فان دام )ص 165( وما بعدها.



49 العدد 288

صور من وحشية النظام:
لقد مضى على جرائم هذا النظام العسكري أكثر من ثالثة 
أش���هر ورجاله يحاصرون املدن والق���رى بالدبابات واملدرعات، 
ويقذفون الش���عب اآلم���ن بالصواريخ واملدفعي���ة، ومينعون عنه 
التموي���ن ويقطعون الكهرباء، ويقصفون خزان���ات املياه، ويعتلي 
القناصة املنازل والدوائر احلكومية، يطلقون الرصاص عشوائياً، 
يثيرون الرعب والدمار فكانت املقابر اجلماعية ابتداًء من درعا 
مروراً بحمص وتلكلخ وبايناس والرسن وانتهاًء بدير الزور وإدلب 
والبو كمال. وكانت أداة القمع الوحش���ية تنتقل ضمن مدن أهل 
نة بشكل سافر. وهو ما يتم عرضه عن طريق الشهود العيان  السُّ
في القنوات الفضائية، حيث التعتيم اإلعالمي السوري املطبق.

أما املساجد فقد عاثوا في كثير منها خراباً وفساداً وهدموا 
بعضها، ومنعوا فيها األذان وصالة اجلمعة واجلماعة، وما زالوا 
يحادُّون الله ورس���وله. فقد حولوا املس���جد العمري الكبير في 
مدينة درعا إلى ثكنة عس���كرية واعتقلوا إمامه الش���يخ الضرير 
املس���ن  أحمد الصياصنة( بعد أن قتلوا ابنه أمام أهله وهددوا 

بقتل الباقني)1 .
وفي دمشق منعت عصابات األمن املصلني من دخول مسجد 
 احلسني( لصالة اجلمعة، وهو ما جعل شيخ قراء الشام  الشيخ 
كرمي راجح( يعلن استقالته من فوق منبر املسجد احتجاجاً على 

هذا التصرف املشني)2 .
ومن املآس���ي العجيبة التي ال يقبلها منطق سليم، وال ضمير 
ح���ي، وليس لها نظي���ر إال في جرائم القرامطة واحلشاش���ني 
ومن على ش���اكلتهم مثل ميليشيات فيلق بدر وحسني املهدي في 

العراق، النماذج التالية:
• ففي مدينة املسيفرة قرب درعا، بتاريخ 2011/5/22م جرى 
اعتقال خمس���ني من أهلها، وبعد فترة أعيد منهم خمسون جثة 

ملطخة بالدماء، وعليها آثار تعذيب وحشي تقشعر له األبدان.
• كما أظهرت قناة اجلزيرة وغيُرها الطفل  حمزة اخلطيب( 
ابن الثالثة عشرة من عمره، من بلدة اجليزة قرب درعا، وهو جثة 
هامدة، تقشعر ملنظرها األبدان، ق�د ُشوِّه�ت جثته ووجهه خالل 
التعذيب الوحشي، كما ُكِسر عنقه وُقطَعت أعضاؤه التناسلية، كما 

أعيدت جثة املدرس  حسني الزعبي( وقد ُسِلخ جلده متاماً)3 .
• وتكاد مظاهر الوحش���ية ال تنتهي في املدن السورية؛ ففي 

  ( نشرت القنوات الفضائية هذه األخبار كـ )اجلزيرة وغيرها(، 1432/5/23هـ.
 2( نشرت القنوات الفضائية هذه األخبار كـ )اجلزيرة وغيرها(، 1432/5/23هـ. 

الغضب،  جمعة  في  مت  قد  اعتقاله  وكان  1432/6/24هـ،  اجلزيرة،  قناة   )3 
1432/4/29هـ.

مدينة  بانياس( الس���احلية بعد احلص���ار الدامي واالعتداءات 
على أهلها ومسجدها، نش���رت القنوات الفضائية صور تعذيب 
املعتقلني، وقد ُقيِّدوا وأُلقوا على وجوههم، وكانت عصابات األمن 
يدوس���ون على أجسادهم ووجوههم وهم يتضاحكون ويسخرون، 
وحتى النساء ما سلمن من بطش���هم؛ إذ قتلوا منهن أربع نسوة، 

وأجهزوا على خامسة وطفلها، كانت قد نقلته إلى املستشفى.
• ثم استش���هد من أهل مدينة  جس���ر الشغور( ما ال يقل عن 
)120( ش���هيداً، بتاريخ 1432/7/5ه�، وقامت القوات العسكرية 
مبهاجمته���ا على الرغم من فرار أهلها نحو الش���مال إلى تركيا، 
ويبدو أن نفراً من اجلنود والضباط الش���رفاء رفضوا إطالق النار 
على املتظاهرين، فُقِتلوا على يد رجال األمن، وكالعادة فإن اإلعالم 
السوري يتهم املتظاهرين وعصاباتهم املسلحة بقتل رجال اجليش.
مت وفر أكثر من أربعة  • وفي تلكلخ فإن نصف منازله���ا ُهدِّ
آالف م���ن أهلها نحو  وادي خالد( في لبنان، وكان قد مت النزوح 
م���ن درعا إل���ى األردن، وتكرر االعتداء عل���ى األعراض ونُهَبت 

املمتلكات)4 .
دور الشبيحة يف اإلجرام:

الشبيحة: هم مجموعات من الشباب النصيري الذين يعملون 
لدى املتنفذين من العائلة احلاكمة في مجال التهريب والس���رقة 
والس���طو على أموال الناس وأرواحه���م، ومعهم عناصر احلرس 
اجلمهوري والفرقة الرابعة برئاسة  ماهر األسد( شقيق الرئيس 
السوري، وفي مصر يس���مى هؤالء  بالبلطجية( وهم أقرب إلى 
قطاع الطرق ورجال القرامطة واحلشاش���ني؛ حيث انسلخ هؤالء 
من إنس���انيتهم، وأصبحوا أقرب إلى البهائم املتوحشة املفترسة 

 في شراستها(.
ل هؤالء الس���اديُّون مجموعات من القتلة  بلباس مدني  شكَّ
مميز(، يعتدون بأس���لحتهم على املتظاهرين املس���املني بش���كل 
عش���وائي، يقصدون الرأس والصدر، ثم مينعون وصول سيارات 
اإلس���عاف وإنقاذ اجلرحى، ومنهم قناص���ه تعتلي ظهور املنازل 

والدوائر احلكومية.
ثم انبرت هذه املجموعات م���ن القتلة، لقتل كثير من أفراد 
اجليش والش���رطة، ممن يرفضون إطالق النار على املتظاهرين 
عي النظام  العزل، وكان قتلهم - غالب���اً - غدراً من اخللف، ويدَّ

بعد ذلك أن عصابات مسلحة متآمرة قد قتلتهم)5 .

 4( نقلت وسائل اإلعالم خارج سورية هذه األخبار بشكل مستفيض.

 5( ينظر املجتمع، محمد فاروق اإلمام، عدد 1949، 2011/4/23م.
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لق���د عاثت احلركات الباطنية فس���اداً في حياة املجتمعات 
بها قادة املسلمني، وحاولوا القضاء على شرورها  اإلسالمية وتعقَّ
ومن أبرز تلك احلركات: اإلس���ماعيلية صاحبة الدولة العبيدية 
 الفاطمية(، والقرامطة، واحلشاش���ون، والنصيرية. وياُلَحظ أن 
قادة هذه احلركات من أصل فارس���ي مجوس���ي؛ فهي عناصر 
حاق���دة على املس���لمني، تؤمن بالتقمص وإن���كار يوم اآلخر مع 
إباح���ة احملرمات، وله���م طموحات سياس���ية انفصالية، وعلى 
الرغم من اختالفها ببعض العقائ���د واألفكار، إال أنها اجتمعت 
على ش���يء واحد هو محاربة اإلسالم، وإفساد عقائده وارتكاب 
الكبائر وإباحة األعراض، ناهيك عن س���فك الدماء. ومن املعلوم 
أن هذه احلركات تتخذ التش���يع ستاراً، لتخفي وراءه اعتقاداتها 

وأهدافها)3 .

فاإلمساعيلية: كان  ميمون القداح( من أكبر مؤسس���يها 
وه���و يرجع إلى أب يهودي كان ربيباً ملجوس���ي، أس���س الدولة 
العبيدية، التي تسمى الدولة الفاطمية زوراً وكذباً)4 . وقد تعاونت 
نة)5 . وكان  مع الصليبني ليساعدوهم ضد السالجقة األتراك السُّ
مللوكهم تاريخ حافل باجلرائم الشنيعة. قال أبو احلسن القابسي: 
 إن الذي���ن قتلهم عبيد الله  جدهم( وبن���وه من العلماء والعباد 
أربع���ة آالف رجل، ليردُُّوهم عن الترضي عن الصحابة فاختاروا 

واملوت()6 .
- وذكر القاضي عبد اجلب���ار البصري: »أن امللقب باملهدي 
لعنه الله، كان يتخذ اجلهال ويس���لطهم على أهل الفضل، وكان 

يرسل إلى الفقهاء والعلماء فيُذبحون في فرشهم«.

أما القرامطة: فقد انتشروا في القطيف وما حولها، ومنهم 
أبو سعيد اجلنابي  فارس���ي األصل(، هاجموا بقيادته  دمشق( 

وكثيراً من مدن الشام، وأشاعوا فيها الرعب والدمار.
ومن أقبح جرائمه���م هجومهم على مكة املكرمة بقيادة  أبو 
طاهر اجلنابي(، وهو فارس���ي األصل أيضاً؛ حيث قتلوا كلَّ من 
وجدوه في مكة واملس���جد احلرام، عام 317ه�، وقد ألقوا بجثث 
القتلى في بئر زمزم، وكان الناس يفرون ويتعلقون بأستار الكعبة، 
فال يغني ذلك عنهم ش���يئاً؛ بل يقتل���ون وهم كذلك، ويقتلون في 
الط���واف، وأبو طاه���ر - لعنه الله - جالس عل���ى باب الكعبة، 
والرجال تُصَرع حوله في الش���هر احلرام في املسجد احلرام في 
يوم  التروي���ة( وهو يقول:  أنا الله وبالل���ه، أنا أنا أخلق اخللق 

 3( ينظر: احلركات الباطنية في العالم اإلسالمي: د. محمد أحمد اخلطيب، مكتبة األقصى، 
عمان 1986م، ص 8 - 9.

 4( البداية والنهاية البن كثير: 2/ 267، والفتاوى البن تيمية: 4/ 162.
 5( الكامل في التاريخ: 8/ 186.

 6( تاريخ اخللفاء للسيوطي، ص 4 - 6.

دور وسائل اإلعام الرمسية:
الس���لطات السورية متنع كل وسائل اإلعالم الدولية 
والعربي���ة من تغطي���ة األحداث، وتنف���رد هي مبا يريد 

النظام نقله؛ تضلياًل للرأي العام. 
هنالك تعتيم إعالمي شديد عجيب في هذا القرن؛ 
ولذلك فقد سقطت هيبة اإلعالم السوري، وأصبح مدار 

ر لكذبه الفاضح، مبتعداً عن املصداقية. تندُّ
كما انبرى عدد من مرتزقة اإلعالم السوري لتزوير 
األحداث وقلب احلقائق، وقد نبذهم أحد الكتاب بأنهم: 

 شبيِّحة اإلعالم( منهم قتلة يبررون للقتلة أفعالهم)1 .
يقول أحد الكتاب:  عجبت إلعالمي رس���مي، بلغت 
ب���ه اجلرأة أن يقول ملذيع في جزي���رة: إن الوضع هادئ 
واألمن مستتب، وعندما سأله املذيع: أال ترى املظاهرات 
الغاضبة؟ أجاب: هذه ص���ور من بالد أخرى تعرضونها 

على شاشتكم؟
ومما يوضح عقلية ومس���توى ه���ؤالء اإلعالميني: 
أن قناة ال�  بي بي س���ي( بينما كانت تس���تضيف مدير 
أخبار الشرق العربي  عبيدة النحاس(، دخل على اخلط 
إعالمي سوري من الالذقية، وقال للمذيع:  ضيفك هذا 

ومن هم على شاكلته، ال ينفع معهم إال الرصاص()2 .
أخي الكرمي!

إن هذه اجلرائم الوحش���ية: م���ن َقتْل واعتداء على 
األعراض، ومهاجمة الناس األمنني، واعتداء على حرمة 
املس���اجد، ومنع إعالن األذان م���ن مآذنها، لم جند لها 
نظيراً إال عند احلركات الباطنية في التاريخ اإلسالمي.
���ه اجلي���وش بس���الحها الثقيل نحو  - فه���ل تُوجِّ
املواطنني، وتضطرهم إلى الفرار نحو دول اجلوار؟ وهل 
كان اجليش الس���وري حامي الديار على احلدود وسيلة 
الحت���الل املدن الس���ورية بدالً من التوج���ه نحو العدو 
الصهيوني، أو إلى اس���ترجاع اجلوالن احملتل، الذي لم 
تطلَق نحوه طلقة واحدة منذ أربعني عاماً، ثم يقال: إنهم 

دولة الصمود واملمانعة؟
ما أشبه الليلة بالبارحة:

  ( برهان غليون: في إحدى القنوات.
 2( مجلة املجتمع، عدد 1949، 2011/4/32م. من مقال حملمد فاروق البطل.
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وأفنيهم أنا( وأمر بقلع احلجر األسود، وبقي عندهم  22 سنة()1 .

احلشاش��ون: وهي فرقة باطنية انفصلت عن اإلسماعيلية 
والدول���ة العبيدية مبصر بقيادة  احلس���ن ب���ن الصباح(، وكان 
مركزها األساسي في قلعة  آملوت( في بالد فارس، كان ذلك منذ 
أواخر القرن اخلامس الهجري، واس���تولوا بعدها على عدد من 
احلصون في بالد الشام، ومتيزوا باغتيال قادة اجلهاد والعلماء، 
كان���وا خناجر غادرة تطعن قادة األمة: من فقهاء وخلفاء ووزراء؛ 
إذ اغتالوا اثنني من اخللفاء العباس���يني، وحاولوا مرتني اغتيال 
الس���لطان صالح الدين األيوبي في عاَمي 570 - 571ه� بينما 

كان في خيمتة)2 .
كما أنهم أش���اعوا الرعب واخلوف بقطع الطرق واالعتداء 
على القرى املجاورة، يقتلون الناس ويس���تولون على ما لديهم من 

متاع ومال.
ولم تس���لم قوافل امل���ارة بجوار قالعهم م���ن القتل والنهب 
فأصب���ح الناس ال يأمنون على أنفس���هم وال أوالدهم وأموالهم. 
ر عن بيته عن الوقت املعتاد، تيقن أهله من  وكان الرج���ل إذا تأخَّ

َقتْله وقعدوا للعزاء به، وصاروا ال ينفرد أحدهم في مسيره)3 .
ولم يس���لم احلجاج م���ن بطش الباطنني ه���ؤالء؛ ففي عام 
498ه� جتمعت قوافل احُلجاج في ما وراء النهر وخرسان والهند، 
فوصلوا إلى نيسابور، فباغتهم الباطنيون وقت السحر، ووضعوا 
فيهم الس���يوف وقتلوهم، وغنموا أموالهم ودوابهم، وكرروا ذلك 
في حجاج خرس���ان، قتلوهم جميعاً، وكان منهم األئمة والعلماء 

والزهاد)4 .

النصريي��ة: حرك���ة باطني���ة، ظهرت في الق���رن الثالث 
الهجري، تُنَس���ب إلى محمد بن نصي���ر النميري البصري، وهو 

عى النبوة وقال بإباحة احملرمات. فارسي األصل، ادَّ
ت���رأس الط�ائف���ة بعده ع���ام 270ه�، محمد ب���ن اجلن�ان 
اجلنبالني، ثم حس���ني بن حمدان احلصيبي أحد أقارب سيف 
الدولة احلمداني، وقد ساعده هذا األمير على بث دعوته وجمع 
كلمة الطائفة النصيرية في حلب وم���ا حولها، فكل هؤالء كانوا 
من أصل فارس���ي، ميجدون الشخصيات الفارسية، وتؤمن هذه 
الطائفة كغيرها من الباطنيني بالتقمص وإنكار اآلخرة واحلساب 

  ( الكامل في التاريخ البن األثير: 104/6، 180.
ولُقِّبوا   .31 شامة:  /  أبو  والروضتني:   ،348  -  200  /8 التاريخ:  في  الكامل   )2 

باحلشاشني لتناولهم احلشيش املخدر.
 3( املصدر السابق: 8/ 200، وأثر احلركات الباطنية في عرقلة اجلهاد ضد الصليبيني: 

يوسف إبراهيم الشيخ عيد، ص 221 - 224.
 4( املصدر السابق: 8/ 200، وأثر احلركات الباطنية في عرقلة اجلهاد ضد الصليبيني: 

يوسف إبراهيم الشيخ عيد، ص 221 - 224.

واجلنة والنار، وإباحة احملرمات، ولهم طموحات انفصالية)5 .
وقد كان النصيريون خالل تاريخهم يتعاونون مع الغزاة على 
بالد الش���ام؛ إذ تعاونوا مع احلمالت الصليبية على بالد الشام، 
كم���ا تعاونوا مع املغول التتار، فكانوا يغدرون بجيوش املس���لمني 

وينهبون ويقتلون)6 .
وفي أيام الدولة العثمانية، تعاونوا مع الصفويني حلرب أهل 
نة، وقاموا بعدة ثورات ضد املسلمني عام 1834م؛ إذ هاجموا  السُّ
مدينة الالذقية، ونهبوا وقتلوا، فعاقبهم الوالي بش���دة، ثم حاول 
الس���لطان عبد احلميد إصالحهم وبنى لهم املدارس واملساجد 

لكن بال فائدة.
كما هاجموا مدينة  جبلة( فقتلوا ونهبوا، وس���بُّوا الشيخني 
أبا بكر وعمر، وكانوا ينادون: ال إله إال علي، ويطلبون من األسير 
أن يقول بذلك كما خربوا املس���اجد وأتخذواها خمارات، فجرد 

السلطان إليهم العساكر وهزموهم)7 .
أما املسعمر الفرنسي فقد كرس الطائفية في البالد وجعل 
لهم دولة، وقد رفعوا عدداً من املذكرات عام 1936م إلى حكومة 

فرنسا، يطالبون فيها بتكريس انفصالهم)8 .
وبعد االس���تقالل خطط���وا للتغلغل في أوس���اط اجليش، 
والدخول في األحزاب السياسية القومية كحزب البعث والقومي 
ل إلى سدة احلكم، وتخلَّصوا  السوري، وعقدوا املؤمترات للتوصُّ

من الكتل العسكرية املناوئة.
فه���ل يعيد التاريخ نفس���ه في هذه اإلب���ادة اجلماعية: من 
تعذيب وحش���ي وس���فك للدماء؟ فاملتظاهرون يصرون على أن 
ثورتهم سلمية، وينفون عنهم احلزبية والطائفية؛ إال أن السلطات 
العسكرية هي التي جتر البالد إلى طائفية بغيضة، يترفع الشعب 
الس���وري عنها طيلة تاريخه الطويل؛ فقد كان وما يزال يتعايش 
مع كل األقليات ضمن س���ماحة اإلس���الم وهديه، والتاريخ أكبر 

شاهد على ذلك.
اللهم جنب البالد والعباد، ش���رور الف���ن ما ظهر منها وما 
بطن، اللهم ألهم املسلمني رشدهم، وأنصرهم على عدوهم، إنك 

على كل شيء قدير.

األسطورة  بني  والعلويون   ،280-  279  /2 امليزان:  لسان  في  حجر  ابن  ينظر:   )5 
واحلقيقة: هاشم عثمان، ص157.

 6( أثر احلركات الباطنية في عرقلة اجلهاد ضد الصليبيني: يوسف إبراهيم الشيخ عيد، 
ص254.

 83  /2 والنهاية:  والبداية   ،263  -  260 علي:  /  كرد  محمد  الشام:  خطط  ينظر:   )7 
.84 -

محمد  د.  الباطنية:  واحلركات   ،89  -  85 ص  الدين،  شرف  تقي  النصيرية:  كتاب   )8 
اخلطيب، ص334 - 335.
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حمددات التدخل الغريب:
إن املوق���ف الغربي من الثورات حتكمه في النهاية 
املصلحة الغربية؛ فما تتدخل دعماً للثوار إال ملصلحة 
سياس���ية غربية، وما امتنع عن التدخل في س���ورية 
واليمن، إال ملصلحته السياسية البحتة، التي ال عالقة 
له���ا باحلري���ة والدميقراطية ودعم املدني���ة؛ وإال ما 

جتزأت مواقفه واضطربت من ثورة ألخرى.
ع بها  عيها ويصدِّ فالغرب ال يتعامل بالقيم التي يدَّ
رؤوسنا؛ وإمنا التفس���ير املنطقي الوحيد الذي يتسق 
مع ما نراه من اختالف وتباين في مواقفه رغم تشابة 
الظروف ووجود املبررات نفس���ها يكمن في اختالف 
مصلحت���ه من هذا النظ���ام أو ذاك، ورغبته في تثبُّت 

نظام أو رحيله.

] المسلمون والعالم [

ع��������������ص��������������ام زي�����������������������دان)*(
Essam_zedan30@hotmail.com

 *( باحث وكاتب مصري.

من���ذ ان���دالع الث���ورات العربي���ة ف���ي تون���س ث���م مص���ر، 
وتبعتهم���ا ليبي���ا واليم���ن وس���ورية، فإنن���ا س���نجد أن الغرب 
والوالي���ات املتح���دة عل���ى وجه اخلص���وص اتخ���ذوا مواقف 
متباينة من كل ثورة، كما تباين موقفهم من كل ثورة حس���ب 

تصاعد وتيرتها وقدرتها على احلسم.
 فق���د وق���ف الغ���رب إلى جان���ب النظ���ام التونس���ي إلى أن 
د  ���ل من���ه، ورف���ض حتى مج���رد تزوَّ أوش���ك عل���ى الغ���رق فتنصَّ
ج موقفه  طائرت���ه بالوق���ود في األج���واء الفرنس���ية، وكذا ت���درَّ
م���ن النظام املصري: م���ن دعم صريح إل���ى مطالبته بالرحيل 

و »الرحيل اآلن«.
���ر احل���ادث ف���ي املوق���ف  وكان الفت���ًا للنظ���ر ذل���ك التغيُّ
األوروبي واألمريكي من الثورات بالتدخل العس���كري املباشر 
ف���ي ليبي���ا بدع���م أمم���ي وعرب���ي، بدع���وى َوْق���ف االنتهاكات 
واملج���ازر البش���رية الت���ي كان يزم���ع العقي���د الليب���ي )معمر 

القذافي( ارتكابها في حق أبناء وطنه.
واختل���ف األم���ر جذري���ًا ف���ي ما يخ���ص املوق���ف الغربي 
واألمريك���ي من ثورَت���ي ليبيا واليمن؛ حيث أظه���روا »رباطة 
جأش« منقطعة النظير إذا ما قارنا ذلك مبوقفهم املتش���دد 
من النظام في ليبيا، وحسمهم للموقف مع نظاَمي )مبارك 
وب���ن علي( ودعم���ه للثورت���ني )املصرية والتونس���ية(، حينما 

أوشكتا على خلع الرئيسني. 

األسباب الخمسة
المتناع الغرب عن معاقبة األسد
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ومما ال يغيب عن األذهان أن أيَّ ثورة تطلب دعماً غربياً، 
تفق���د كثيراً من نقائها، وتضع اللبن���ة األُولَى في بناء عالقة 
غير متزنة مع القوى الغربية؛ رمبا تدفع لها أثماناً باهظة في 
مس���يرتها للتحرر من األنظمة الفاس���دة، وأثماناً أكبر حينما 

يستقر لها األمر وتبدأ مرحلة البناء.
مه الغ���رب اآلن لبعض الثورات،  فهذا الدع���م الذي يقدِّ
ل���م ولن يكون مجانياً، بل س���يطلب الغرب في مقابله مطالب 
باهظة من الثوار بعد ذلك؛ وهو األمر الذي يثير مخاوف جمة 
من ارتهان القرار السياس���ي لهذه الدول مس���تقباًل باملصالح 
الغربي���ة، على نحو ما كنا نراه م���ن األنظمة الراحلة وبعض 

األنظمة التي أخذت طريقها للرحيل.

ملاذا التلكؤ الغريب يف التعامل مع النظام السوري؟
وإذا كن���ا ق���د أثبتنا أن الدوافع الغربي���ة في التعامل مع 
الث���ورات هي املصلحة السياس���ية، وال اعتبار في ذلك للقيم 
اإلنسانية، فإن الس���ؤال الذي يتبادر إلى الذهن إمنا هو عن 
تلك املصالح التي يجنيها الغرب من بقاء النظام السوري وعن 

مبررات الرفق الشديد في التعامل معه.
إنن���ا حتى هذه اللحظة جن���د أن الواليات املتحدة، وعلى 
لس���ان وزيرة خارجيتها هيالري كلينت���ون، اعتبرت الرئيس 
ل  السوري بشار األسد »إصالحياً«، وميكنه أن يقوم بأمور تعدِّ
األوضاع السياس���ية في س���ورية، وأن املستقبل ما زال أمامه 
للقيام مبهامَّ إصالحية، تؤمن بها الواليات املتحدة األمريكية.
وبررت عدم اتخاذ خطوات قاس���ية ضد النظام السوري 
رغم أن جرائمه فاقت بكثي���ر ما كانت تقوم به قوات الزعيم 
الليبي معمر القذافي بأنه »ال يوجد ش���هية لذلك... ال توجد 
إرادة... لم نَر أي نوع من الضغط مثل الذي رأيناه يتراكم من 
حلفائنا األوروبيني في حلف شمال األطلسي واجلامعة العربية 

وغيرها لفعل األمر نفسه الذي فعلناه في ليبيا«.
بل ذهبت إلى حدِّ الدفاع عن نظام الرئيس بش���ار األسد 
قائلة: »إن األس���د قال الكثير من األمور التي لم نسمعها من 
زعم���اء آخرين ف���ي املنطقة حول نوع التغيي���رات التي يريد 

رؤيتها«. 
وحس���ب ما نراه فإن هناك عدة مبررات لهذا اإلعراض 
الغرب���ي عن التعرض للنظ���ام الس���وري، والتوقف عند حد 

العقوبات اللينة التي أدمن النظام السوري التعامل معها، وهي:
أواًل: هن���اك ما ميكن أن يقدمه النظام الس���وري خدمة 

للغرب والوالي���ات املتحدة على وجه اخلص���وص، في ثالثة 
ملفات لها أهمية كبرى للدول الغربية، وهي:

1 - ملف املقاومة الفلسطينية وتطويع مواقفها من السالم 
مع االحتالل اإلس���رائيلي، وَوْقف أية عمليات مقاومة مسلحة 
داخ���ل األراضي احملتلة؛ حيث يفرض النظام الس���وري الذي 
فتح أراضيه لقادة املقاومة الفلس���طينية، نوعاً من السيطرة 

على توجهات الفصائل املؤثِّرة. 
2 - املل���ف اإليران���ي  احللي���ف اإلس���تراتيجي للنظام 
الس���وري(: حيث متت���د األذرع اإليرانية إل���ى ملفات حيوية 
ش���ديدة األهمية ف���ي املنطقة، منها: الع���راق، وأمن اخلليج 
العربي، واملل���ف النووي، الذي لم يص���ل الغربي فيه لنتيجة 

ُمْرضية مع نظام  خامنئي - جناد(. 
3 - املل���ف اللبناني: حيث ميتلك النظام الس���وري أوراق 
اللعب املؤثرة في الس���احة اللبناني���ة، ومن أهمها ورقة حزب 
الله، الذي يقوم بدور تعطيل احلياة السياسية اللبنانية، بإمالء 
وإيعاز مباش���ر من القيادة الس���ورية منذ خروجها املهني من 

لبنان قبل عدة سنوات.
وقد يس���عى الغرب لنوع من املقايضة مع النظام السوري؛ 
بحيث يضمن بقاء هذا النظام، في مقابل خدمات في أيٍّ من 

هذه امللفات الثالثة أو أحدها. 
ثانيًا: يخش���ى الغرب في حال سقوط نظام األسد االبن 

وتولِّ���ي نظاٍم وطن���ي أن يعيد اللحمة مرة أخ���رى مع اململكة 
العربية الس���عودية ومصر، ويعاد إنتاج مثلث املصالح العربية 
الذي طامل���ا أدار امللفات العربية َوْف���َق مصالح عربية بحتة؛ 
متصدياً في كثير من األحيان لإلمالءات الغربية التي تصطدم 

مع املصالح العربية اإلستراتيجية.
فالنظام الس���وري احلالي - ولألسف - قد غادر الوطن 
العربي، ميمماً وجهه ش���طر إي���ران، التي عقد معها اتفاقات 
إس���تراتيجية وشراكة على حساب القضايا واملصالح العربية، 
ولم يع���د معنياً بالقضاي���ا العربية، إال مبا يخ���دم املصالح 

 السورية - اإليرانية( املشتركة.
ولعل الثورة املصرية ق���د أخافت الغرب من حدوث تغيُّر 
مش���ابه في منظومة احلكم الس���وري، وهو األمر الذي يغير 
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حقيقًة ِمن شكل املنطقة العربية متاماً؛ فالتاريخ يؤكد على أن 
ان قاطرتَي العمل العربي واإلسالمي، وأي  مصر والش���ام تُعدَّ
تغيُّر فيهما ينتج معادالت سياسية واجتماعية جديدة؛ لذا فإنه 
في حال س���قطت ورقة بشار فإن املنطقة ستتحول إلى شرق 

أوسط جديد غير الذي يريده الغرب ويسعى لصناعته.
 ثالث��ًا: االس���تفادة اإلس���رائيلية من نظام الرئيس بشار 

األس���د، الذي ما زال يسم نفسه بس���يد »املقاومة واملمانعة«، 
ويصطف في مواجهة إعالمية صارخة ضد إس���رائيل، وهو 
النظام الذي لم يطلق رصاصة واحدة لتحرير اجلوالن احملتل 
منذ عام 1967م، أو مواجهة اخلروقات املس���تمرة لدفاعاته 

وأراضيه، أو الدفاع عن أهل غزة، ونصرة قضايا األمة.
فإس���رائيل تس���تغل احلمالت اإلعالمية الت���ي يقوم بها 
النظام الس���وري دون ملل أو كلل منذ عشرات السنني للهروب 
من اس���تحقاقات الس���الم ورفض االنس���حاب من األراضي 
داً بقوة من ذلك  احملتل���ة بدعوى أن أمنها الداخلي ما زال مهدَّ

له محور  سورية - إيران(. التحالف الذي يشكِّ
فالس���عي الس���وري لعقد صفقات صاروخية مع االحتاد 
الس���وفييتي، وس���عي إيران حليازة التقنية النووية، يدعمان 
بصورة مباشرة مطالب إسرائيل ببناء ترسانة عسكرية ضخمة 
ات العس���كرية احلديثة بدعوى احلفاظ  وطلب املزيد من املعدَّ

د. على أمنها املهدَّ
رابعًا: حماية حدود »إس���رائيل«، وجلم احلركات املسلحة 

كح���زب الله وغيره، َوْفَق ضوابط وقواعد اللعبة السياس���ية؛ 
حيث ترتبط توجهات تلك احلركات بالنظام الس���وري، الذي 
ما زال حتى اآلن صمام أمان حلدود إس���رائيل، مجهضاً أي 
محاوالت مسلحة حقيقة تنطلق لتنغِّص الوجود اإلسرائيلي في 
اجلوالن، أو ترهب جيش االحتالل داخل األراضي الفلسطينية 

احملتلة.  
وفي حال سقوط نظام الرئيس بشار األسد فإن إسرائيل 
 ربيبة الغرب(، تخشى من وجود نظام وطني ُسني يقود عملية 
ر للجوالن، ويفتح على إسرائيل باباً جديداً للمقاومة على  حترِّ
تلك احلدود اآلمنة تتالقى مع حركات املقاومة الداخلية التي 

يتمركز زعماؤها في دمشق أيضاً.
ف� »األسد ملك إسرائيل«، كما أشارت صحيفة »هآرتس« 
العبرية، في تقرير نش���ر أخيراً؛ حيث أش���ارت إلى حالة من 

القلق تنتاب األوساط اإلس���رائيلية من احتمال سقوط نظام 
بشار األس���د في دمش���ق، مضيفة أن الكثيرين في تل أبيب 
يصلُّون من قلوبهم للرب أن يحفظ س���المة النظام الس���وري 
ال���ذي لم يحارب إس���رائيل منذ عام 3)) م رغم ش���عاراته 

املستمرة وعدائه  الظاهر( لها.
خامسًا: على خالف األوضاع في ليبيا فإن اجليش السوري 

ما زال يقف خلف مؤسسة الرئاسة العتبارات طائفية؛ وهو ما 
يعني أن التدخل الغربي سيكون مكلفاً، من الناحية العسكرية؛ 

ألنه سيواجه جيشاً متماسكاً خلف قيادته إلى حدٍّ ما.
كما أن اجليش الس���وري، ال تع���وزه املهنية، كما هو حال 
اجليش الليبي، وه���و ما يعني أن حرباً حقيقة قد تقع عندما 
يتدخل الغرب عس���كرياً، ومن ثَمَّ يصبح حجم اخلس���ائر في 
صفوف القوات الغربية أكبر من قدرتها على التحمل، في ظل 

املناخ الغربي املناهض للتدخل وبذل الدماء الغربية.

هل ميكن أن يغري الغرب موقفه؟

كما أس���لفنا القول، فإن الغرب يبني مواقفه على 
املصلحة السياس���ية دون النظر ملعيار القيم اإلنسانية 
وغي���ره، ومن ثَمَّ فإن موقفه يتس���م بدرجة عالية من 
املرونة التي تس���مح له باتخاذ مواقف أكثر صالبة أو 
أكثر رقة من النظام السوري، حسب رؤيته للمصلحة، 
وتقديره ألهميتها، وقدرة النظام السوري احلالي على 

حتقيقها.
فقد تتب���دل مواقف الدول الكب���رى الغربية من 

َدين اثنني: النظام السوري نتيجة محدِّ
احملدد األول: املصلحة السياس���ية التي ميكن أن 

يجنيه���ا من بقاء نظام الرئيس بش���ار األس���د: فإذا 
ضعفت قيمة هذه املصالح، أو تبدلت، أو فقد النظام 
السوري القدرة على إجنازها فإننا قد نرى تغيُّراً في 

موقف القوى الغربية من هذه النظام.
احملدد الثاني: ق���وة الث���ورة الداخلية وتصاعد 
قدرته���ا عل���ى حتقيق إجن���ازات حقيق���ة دون دعم 
خارجي؛ بحيث تكون قادرة بالفعل على إكمال ثورتها 

حتى النهاية وإسقاط نظام بشار األسد. 



55 العدد 288



العدد 56288

اتخذت األحداث في اليمن مس���ارًا جديدًا بعد أن س���عى الرئيس علي عبد الله 
صالح للقضاء على خصومه من خال التصفية اجلس���دية عبر محاوالت اغتيال 
ش���ملت: اللواء ركن علي محس���ن األحمر، والش���يخ صادق بن عبد الله بن حس���ني 
األحمر، والنائب البرملاني املؤَتَري محمد عبد الله القاضي، وغيرهم. ومع فش���ل 
ذل���ك وإصرار الرئي����س ص�الح على خ�وض مواجه�ات مس����لحة ض�د أبن�اء الش����يخ 
عبد الله بن حس���ني األحمر جلرِّ الوضع من ثورة س���لمية )حافظت على مس���ارها 
ألربعة أش���هر واجهت خالها صنوف التآمر( إلى حرب عس���كرية تدور بني السلطة 
ة وأخرى منش���قة عن القوات املس���لحة ومؤيدة للثورة، أصبح كثيرون  وأطراف َقَبليَّ

قلقني من غلبة هذا املنحى على طبيعة املشهد السياسي.

 *( رئيس مركز اجلزيرة العربية للدراسات والبحوث.

] المسلمون والعالم [

رات الثورة اليمنية
ُّ

تطو
والدور الخارجي إلجهاضها

اخل��ض��ري)*( قاسم  بن  أن��ور 
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حروب على كافة اجلبهات:
وهن���اك رغبة في بقاء ملف القاعدة مش���تعاًل 
في محافظة أبني جنوب اليمن عبر هجوم عس���كري 
شامل اس���تهدف احلجر والش���جر واإلنسان، وهو 
م���ا أدى إلى نزوح كثير م���ن املواطنني عن املنطقة، 
وس���قوط ضحايا مدنيني بالعشرات نتيجة للقصف 
الصاروخي واملدفعي  جواً، وبراً، وبحراً(، مع حديث 
مصادر إعالمية وشهود عيان عن وجود قوات أجنبية 

مساندة تدير املعركة وتشارك في توجيهها.
كم���ا أن القصف على مدينة تع���ز - باعتبارها 
املدينة األكثر حضوراً في املش���هد الثوري - ال يزال 
مس���تمراً منذ أكثر من أس���بوعني من ِقَبل احلرس 
اجلمه���وري وقوات م���ن اجليش واألم���ن املركزي 
مبختلف األس���لحة، وهو ما أحلق بها دماراً وخراباً 
كبيراً، وأس���قط كثيراً م���ن الضحايا. وهذه احلرب 
التي تَُشن على تعز تهدف إلى إشعال فتيل اخلالفات 
املذهبية باعتبار تعز منطقة  ش���افعية(، وفي حال 
نظر أبناء تعز لهذه احلرب املعلنة عليهم بهذه الصفة 
فقد يضع أبناء املنطقة في خانة ال خيار لهم إزاءها 
إال حمل السالح والدفاع عن النفس، وهذا ما بدأت 

تنحو إليه األمور في األيام األخيرة.
ف���ي املقابل هناك حرب تدور رحاها في صنعاء 
وما جاورها ضد بيت األحمر وقبائل أرحب وهمدان 
التي س���اندت الث���ورة، وهو ما يعن���ي إيجاد صراع 
قبلي على مس���توى حاشد أو حاش���د وبكيل. وقد 
اس���تهدفت قوات اجليش املوالية للنظام في الفترة 
األخيرة املدنيني، والعمران، واملزارع، وآبار املياه في 
تلك القرى. وق���د أخذت هذه القبائل موقف الدفاع 
عن نفس���ها حاملة السالح ومواجهة اآللة العسكرية 

للجيش واحلرس اجلمهوري.
في شمال اليمن - وحتديداً في اجلوف - تدور 
حرب رابعة ب���ني احلوثيني  مس���نودين ومدفوعني 
من بعض رم���وز النظام املتبقية( وبني قبائل املنطقة 
نية التي تناصر - في غالبها - الثورة، مبن فيها  السُّ
القبائل املوالي���ة للتجمع اليمن���ي لإلصالح أو تلك 

غي���ر أن عملي���ة االغتيال الت���ي نالت الرئي���س علي صالح 
وقيادات علي���ا في الدولة، منهم: يحي���ى الراعي  رئيس مجلس 
النواب(، وعبد العزيز عبد الغني  رئيس مجلس الش���ورى(، ود. 
علي مج���ور  رئيس الوزراء(، وآخرون، ف���ي 3 يونيو   21م في 

القصر الرئاسي، خلطت األوراق بشكل كبير.
ففي حني جرى توجيه االتهام بادئ األمر عبر تس���جيل صوتي 
منسوب إلى الرئيس صالح ألبناء األحمر، بعد عملية قصف صاروخي 
أعقبت احلادثة مباشرة ملنزل أبناء الشيخ عبد الله بن حسني األحمر 
في منطقة حدة، ومنزل اللواء ركن علي محس���ن األحمر في املنطقة 
نفِس���ها، تراجع اإلعالم الرسمي عن هذا االتهام للحديث عن هجوم 
للقاعدة، ثمَّ ما لبث أن أصبحت الشائعات تتحدث عن هجوم أمريكي 
على القصر الرئاسي، وأخرى تتحدث عن دور إيراني في احلادثة!

وفي الوقت ال���ذي تعاني فيه هذه القي���ادات من وضع صحي 
مأساوي تتحفظ بقايا الس���لطة على حقيقته حتى اللحظة، وتتكتم 
على التقارير الطبية في هذا الش���أن، ف���إن اليمن يعيش في حالة 
فراغ كامل للدولة بكل مكوناتها؛ حيث ال يزال مجلس النواب معطاًل 
منذ انطالق الثورة الشعبية، باإلضافة إلى كونه أصبح غير دستوري 
بانتهاء فترة التمديد التي جرى االتفاق عليها بني السلطة واملعارضة 
عام )211م في أبريل املاضي. أما احلكومة احلالية  التي اس���تقال 
ع���دد من وزرائها على إثر ما جرى م���ن اعتداء على املعتصمني في 
صنعاء في ما أطلق عليها بجمعة الكرامة(، فهي مبوجب قرار رئاسي 
صدر ف���ي مارس املاضي حكومٌة مقالة مكلَّف���ة بتصريف األعمال، 
وهي في حقيقة األمر ال تباش���ر عمله���ا في ظل وجود قوى متنفذة 
و  حكومة ظل( تدير األوض���اع َوْفقاً ألجندات أَمنيَّة خاصة. وبينما 
ج���رى تكليف نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي بتولي صالحيات 
الرئيس َوْفقاً للدستور، يعتبر وضع النائب - أساساً - غير دستوري؛ 
كونه لم يصدر في تعيينه قرار رئاس���ي عقب انتخاب الرئيس صالح 

للرئاسة عام )211م.
وفي ظل غياب س���لطة حقيقية تدير البالد مع احلديث إعالمياً 
عن رغبة لتشكيل مجلس عس���كري إلدارة البالد لدى أبناء الرئيس 
وأقربائه وفي ضوء عجز نائب الرئيس عن مزاولة مهامه وصالحياته 

الدستورية فعلياً؛ فإن الوضع مؤهل في أي حلظة لالنفجار.
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املوالية ألحزاب أخرى في املعارضة. وتش���ير بعض املصادر في 
تلك املناطق  ومناطق صعدة( عن استعدادات حوثية على األرض 
وأعمال تس���لُّح وبس���ط هيمنة تتم حتت نظر النظام ومساندته 

ومباركته.
وهكذا فإن النظام يزرع بذور الصراع انتقاماً من شعٍب طلب 
د به دس���تورياً وأعلن  اإلنصاف وناش���د حاكمه االلتزام مبا تعهَّ
رفضه للفس���اد والظلم اللذين أصبحا مظهراً عاماً في احلياة. 
بينما تتحاش���ى جميع األطراف  قبلية وسياس���ية( الدخول في 
ح���رب مع النظام خالل هذه املرحلة التاريخية من الوعي، لكنها 
تبدو كمن ق���ال: »ُمْكَره أخاك ال بطل«، وهي متارس الدفاع عن 
نفس���ها؛ في حني يصف إعالم الس���لطة ما يج���ري بأنه: مترد 

وإرهاب وتهديد لألمن.

لة: مواقف خارجية خمذِّ
في ه���ذه األثناء تراوح الواليات املتح���دة األمريكية مكانها 
في موقفها من الثورة الش���عبية متمس���كة بالنظام القائم برغم 
كل اجلرائم التي ش���هدتها س���احات الثورة واالعتصامات: من 
قتل وفتك وانتهاك للكرامة اإلنس���انية واحلقوق املدنية)  . فقد 
صرح���ت وزيرة اخلارجي���ة األمريكية »هي���الري كلينتون« على 
هامش حضورها اجتماع مجموعة االتصال الدولية بش���أن ليبيا 
في أبو ظبي بأن واش���نطن تدعم انتقاالً سلمياً ومنظماً وفورياً 

للسلطة مبا يتناسب مع الدستور اليمني.
وقد أثار التصريح اس���تنكار واس���تهجان الشباب الثائرين، 
واملراقبني، واحملللني السياسيني في الداخل؛ ملا حمله من دالالت 
في تعام���ل اإلدارة األمريكية مع الوض���ع القائم، بأنه أزمة بني 
أطراف سياسية وليس ثورة شعبية ضد نظام ديكتاتوري مستبد.
غير أن هذا التصريح لم يكن غريباً على املراقبني العارفني 
بالسياس���ة األمريكية، وهي التي ظلت تدعو األطراف املختلفة 
للجل���وس إلى طاولة احل���وار ونبذ العن���ف؛ وكأن الثوار حملوا 

سالحهم وتأهبوا للقتال.
بعض الناس يذهب إلى أن الواليات املتحدة حتافظ على موقع 
العناصر املوالية لها في النظام من قادة أجهزة أمنية وعس���كرية 
وما متَّ بناؤه من قوات على أيدي خبرائها وحتت نظرها؛ حيث إنها 

اإلطار  في  ولكنها  الثورة،  مع  متعاطفة  شبه  تصريحات  وجود  عدم  يعني  ال  هذا  إن   )  
إزاء ضجيج اآللة العسكرية، وهي لغة يفهمها احلكام  العام ال تعدو أن تكون همساً 

العرب عادة.

تفضل بقاء ما تعرف على حساب ما ال تعرف)2 .
رمبا يكون لهذا التبرير ش���يء م���ن املنطقية، لكن هناك 
روحاً براغماتي���ة حاضرة في كافة ملفات املنطقة، تس���ري 
جنب���اً إلى جنب مع الهواجس األمنية. فالواليات املتحدة تعلم 
بأن الش���باب الثائر سلمياً ال ميلك بعد شهور من املظاهرات 
واالعتصامات س���بياًل للمخرج سلمياً؛ وخاصة أن علي صالح 
أبدى صالبة وتعنتاً في مواقفه إلى حد القتل والتهديد بالدمار 
واحل���رب األهلية؛ كما تعلم أن املعارضة ال متلك أداة حقيقية 
للوصول إلى مطالبها نتيجة فقدها لكافة أدوات التغيير املمكنة 
دستورياً وثورياً، بل هي بحاجة إلى سند خارجي، وهذا ما الح 
مؤخراً في مطالبها من »الدول الشقيقة والصديقة« بالتدخل 
إلقناع صالح والضغط عليه في س���بيل الرحيل ونقل السلطة 
سلمياً؛ وعليه، فإن الواليات املتحدة األمريكية مبوقفها املوارب 
واملمسك بالعصى من الوسط حتاول أن ترى أفضل العروض 
مة من كل طرف في س���بيل أن تنحاز السياسة األمريكية  املقدَّ
إلي���ه، فإذا رأت أنه لم يعد ألي طرف تقدمي املزيد أصبح لها 

اختيار العرض األنسب، كما عودتنا في أكثر من قضية.
املوقف البريطاني أيَّد على لس���ان ألس���تر بيرت  وزير 
الدولة البريطاني لش���ؤون الش���رق األوسط وشمال إفريقيا( 
إحياء املبادرة اخلليجية باعتبارها أفضل خطة لتسوية األزمة 
اليمنية. وأش���ار بيرت في حديث لصحيفة »احلياة« اللندنية، 
في   /)/  21م إلى أن اجله���ود املضنية التي بذلتها دول 
مجلس التعاون اخلليجي قد جنحت إلى حد كبير في الوصول 
إلى حل للمش���كلة التي كانت تبدو صعبة ج���داً؛ مضيفاً أن 
مجموعة أصدقاء اليم�ن س�����تبدأ اإلع�داد للفترة االنتقالية 
في اليمن، ملرحلة م���ا بعد الرئيس صالح. وهذا ما يدل على 
توافق املواقف بني لندن وواشنطن هذا إن لم يكونا متطابقني 

متاماً.
أما املوقف اإلقليمي  الرافض لنجاح ثورة ش���عبية تعيد 
للناس األمل في التغيير عبر مس���ار سلمي( فلم يكن بأفضل 
حاالً؛ فقد حاولت بعض دول اخلليج إعادة احلياة إلى املبادرة 

يقول الناشط السياسي واملتخصص في حقوق اإلنسان موسى النمراني: »هيالري   )2 
للسلطة  صوري  انتقال  يحدث  بأن  مهتمة  وهي  بالدها،  مصلحة  عن  تعبِّر  كيلنتون 
مع  جيداً  رتبتها  التي  املتحدة  الواليات  مصالح  على  حتافظ  بحيث  هادئ؛  بشكل 
نظام صالح وتخشى عليها من املجهول في حال خرجت األمور عن نطاق السيطرة 

واملألوف«، العربية نت: 2011/6/12م.
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داً، رغم متنُّ���ع صالح عن التوقيع عليها  اخلليجية مجدَّ
مراراً؛ وهذا ما أش���ار إليه القي���ادي في أحزاب اللقاء 
املشترك د. محمد املتوكل في حديث خاص أجرته معه 
»أنباء موس���كو« هاتفياً. وأضاف املت���وكل أن املعارضة 
تنطلق من ضرورة تنفيذ بن���ود املبادرة أو االنتقال إلى 

تأسيس مجلس انتقالي)  .
وفي حال ل���م تتم اس���تجابة بقاي���ا النظام، مبن 
فيه���م نائب الرئيس  عبد ربه منص���ور هادي( للتوقيع 
على املبادرة بش���كل ف���وري والبدء ف���ي تنفيذها، فإن 
تش���كيل مجلس انتقالي بالصيغة التي يذكرها رموز في 
املعارضة؛ أي مجلس يفرض س���لطته وصالحياته على 
كل املناطق التي ال تخضع للس���لطة احلالية، و »ميارس 
مهامه تعبيراً عن السيادة الشعبية، ويقوم بتمثيل الشعب 
اليمني لدى اجلهات املختلفة«، فإن ذلك س���وف يُدِخل 
اليمن فعلياً في النموذج الليب�ي الذي تنقسم فيه البالد 
إلى جزأين: جزء خاضع لس���لطة النظام البائد، وآخر 

خاضع لسلطة شعبية جديدة.

مسار األزمة:
يبدو أن األم���ور تتجه نحو املس���ار الثاني، فاجلهود 
الدولي���ة الرامية إل���ى التوصل إلى اتفاق لنقل الس���لطة 
انه���ارت؛ ألن نائب رئيس اجلمهوري���ة رفض احلوار مع 
املعارض���ة والتعامل معها؛ كما أن الس���فير األمريكي في 
صنعاء »جيرالد فايرس���تون« أبلغ قي���ادات أحزاب اللقاء 
املش���ترك املعارضة رفض بالده ألي خطوة ال تتوافق مع 

الدستور اليمني)2 .
أما بقايا النظام الس���ابق من األبناء واألقرباء، الذين 
هتها  أصبحوا يحملون ثأراً يضاف إل���ى الصفعة التي وجَّ
الثورة الش���عبية إليهم؛ فإنهم على الرغم من احلديث عن 
نَْقل أس���رهم وحتويل مبالغ مالية حلس���ابات خاصة بهم 
إلى اإلمارات في ترتيب س���ري النتقاله���م إليها، ال زالوا 
يدبرون ألعمال انتقام ش���املة تس���تهدف رموز املعارضة 
والقوى السياس���ية واالجتماعية الت���ي أيدت الثورة وكان 

  ( التغيير نت: 2011/6/12م.
 2( مأرب برس: 2011/6/12م.

لها تأثيره���ا على إضعاف موقف النظ���ام؛ بل ويتجاوز 
األمر إلى االنتقام من الش���عب عبر حتطيم بُنَى الدولة، 
وإعدام خدمات الكهرباء والبترول ومشتقاته، واملواجهات 
التي بدت تأخذ نطاقاً أوس���ع، ونه���ب ممتلكات الدولة 
وخزينتها، وإحراق الوثائق الرس���مية في بعض الدوائر 
واملق���رات احلكومية...  إلخ كل هذه مؤش���رات على أن 

الفريق احلالي يعمل على »حرق املعبد مبن فيه«.
غير أن هن���اك مطابخ وغرفاً مغلق���ة في ما يبدو؛ 
يجري فيها إخراج املش���هد األخير للوض���ع في اليمن، 
فصنعاء واملناطق األخرى، ودول اجلوار تش���هد حوارات 
ولق���اءات مختلف�ة. كما أن الس���فير األمريكي بص�نعاء 
ال يزال يرعى جهوداً للوس���اطة بني األطراف السياسية 
والقبلية بحث���اً عن مخرج. ورمب���ا أن »املجتمع الدولي 
واإلقليم���ي اقتنع بأن صالح لم يعد صاحلاً حلكم اليمن، 
ولكن املش���كلة احلقيقية أمامهم كانت في حتديد البديل 
املناس���ب لصالح«، كما قال رئيس الوزراء اليمني األسبق 

حيدر أبو بكر العطاس)3 .
وفي حال جرى االتفاق على مخرج نهائي رمبا حُتَسم 
األمور بش���كل مفاجئ بعيداً عن وحي الثورة. فالشباب 
الذين استطاعوا بذر الثورة بإرادتهم، وسقوها بدمائهم، 
س���يكونون آخر من يقط���ف ثمار الث���ورة حقيقة إذا لم 
يكونوا مشاركني في رسم مالمح مرحلة ما بعد الثورة؛ ال 
لشيء سوى أن األنظمة رهنت حاضر ومستقبل الشعوب 
مبصيرها هي، ورهن���ت مصيرها بإرادة اخلارج، فكانت 
وسيطاً في االستبداد؛ إذا سقطْت ظهر املستبد األكبر.

 3( برنامج »واجه الصحافة« لداود الشريان، قناة العربية: 2011/6/10م.
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تعي���ش مصر معركة م���ن نوع خاص؛ حيث ترف���ض أقلية كارهة 
لإلس���الم بناء النظام السياس���ي اجلديد عبر الصن���دوق االنتخابي 
واالحتكام لرأي الش���عب، وتس���عى قوى علمانية وطائفي���ة وليبرالية 
لتش���كيل س���لطة جديدة بعيداً عن اجليش وبعيداً عن أغلبية الشعب 
املصري، وتقوم هذه القوى املناوئة املدعومة باإلعالم واملال مبحاوالت 
لفرض أجندة تغريبية قائمة على تغيير هوية مصر اإلسالمية، وحذف 
املادة الثانية من الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة اإلسالمية 

هي املصدر الرئيسي للتشريع.
يعرف قادة ورم���وز اللوبي الَعلماني الطائفي أن معركتهم لن تؤتي 
أُُكلَها إذا سارت األمور بش���كل طبيعي؛ كما جاءت في اخلطوات التي 
وضعها املجلس العس���كري احلاكم، والتي أقرها الش���عب املصري في 
االس���تفتاء على التعديالت الدس���تورية في 19 مارس املاضي، ولكن 
ما تهدف إليه احلملة الضارية التي يش���نها اللوبي الَعلماني الطائفي، 
هي خضوع اجليش لالبتزاز والضغ���وط لتأجيل االنتخابات، ثم إبعاد 
اجليش من الس���لطة وتشكيل مجلس رئاس���ي مدني، يستطيعون من 
خالله القفز على الس���لطة واالس���تعانة بقوى خارجية لثبيت الوضع 

لصاحلهم، ولصالح هذه القوى اخلارجية.

] المسلمون والعالم [

الجيش وعزل اإلسالميينثورة مضادة إلبعاد

مصر...

املنعم ع��ب��د  ع��ام��ر 
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يرفع اللوب���ي الَعلماني ش���عار »الدس���تور أوالً«  أي: قبل 
االنتخابات البرملانية(، كما يرفعون ش���عار »الدولة املدنية« ضد 
ما يس���مونه »الدولة الدينية« ويساندهم اإلعالم الذي تربَّى في 
عهد مبارك على ما يس���مى محاربة »اإلره���اب« وتنضم إليهم 
األحزاب الَعلمانية. كل هؤالء يجمعهم خوف مفتَعل من س���يطرة 

اإلسالميني على البرملان القادم.
عي الليبرالية هي التي تقف  والغريب أن هذه القوى التي تدَّ
اليوم ضد »الدميقراطية« وترفض االنتخابات، وتريد إطالة أمد 
الفترة املؤقتة ومتديد زمن الفراغ السياس���ي الذي تعيشه مصر 
وهو الذي أدى إلى ش���يوع كثير من ظواهر الفوضى في مجاالت 

شتى.
عي الليبرالية ال تريد  وأكثر من هذا فإن ه����ذه القوى التي تدَّ
مش����اركة الشعب في تش����كيل النظام السياسي اجلديد، وال تريد 
احترام إرادة الش����عب ال����ذي اختار 78% منه إج����راء االنتخابات 
البرملاني����ة أوالً، وأن يق����وم َم����ْن انتخبهم الش����عب باختيار جلنة 
تأسيسية لوضع الدس����تور الذي يعبِّر عن أغلبية الشعب املصري 
املس����لم، وتصرُّ هذه الق����وى املناوئة على إهدار نتائج االس����تفتاء 
الش����عبي وأن تقوم مجموعة مختارة من الكارهني لإلسالم بوضع 

دستور ملصر »مدنية« ال »دينية« حسب توهمهم.
إن املتابع للش���أن املصري ال ميكن أن يصف الوضع اجلاري 
إال بأن���ه محاولة لالنقالب عل���ى 25 يناي���ر وتفكيك اإلجماع 
الذي بس���ببه جنحت الث���ورة، ويريد ه���ؤالء االنقالبيون إعادة 
الوضع على الس���احة املصرية إلى املربع األول قبل الثورة؛ حيث 
يتعارك املصريون، ويعادي بعضهم بعضاً، وتعود قوى سياس���ية 
وش���خصيات متأمركة معروف���ة مبيولها املتغرب���ة واملمولة من 
اخلارج بافتعال معارك مع اإلسالميني خلدمة احللف  األمريكي 
الصهيوني(: تارة باس���م اإلرهاب كما في التسعينيات من القرن 
املاضي، وتارة ضد اإلخوان في العقد املاضي، واآلن تشن احلرب 
على الس���لفيني. وما هي إال مسميات لكن الهدف الذي يريدون 

القضاء عليه هو اإلسالم.
وكم���ا نعلم فإن الرئيس املخلوع حاول أن يُنس���ي املصريني 
أن »إس���رائيل« هي العدو وأشعل حسني مبارك الصراعات بني 
النخبة التي صنعها وبني اإلس���الم، وَزَرع الفن الطائفية إلشغال 
الشعب املصري عن معارضة حكمه، وانتهت هذه اللعبة في الثورة 

عندما تناس���ى املصريون هذه الصراعات التي كان اإلسالميون 
هم ضحاياها في كل األحوال، وبس���بب ه���ذا التوافق والتعالي 
على اخلالفات واحلد منها: حققت الثورة أهدافها، لكن يبدو أن 
النخب���ة التي ترعرت في ظل مبارك هي هي التي تفتعل املعارك 

اجلديدة لاللتفاف على الثورة.
لقد استطاع اللوبي الَعلماني الطائفي - بسبب سيطرته على 
اإلعالم - إحداث حالة م���ن البلبلة التي توحي أن البالد مقبلة 
على الفوضى؛ خاصة تهديداتهم املس���تمرة بأنهم لن يس���محوا 
باالنتخابات إال بعد صدور دس���تور جديد علماني، لكن في إطار 
هذه املعركة خسروا الشارع املصري ولم يفلحوا في كسب عقول 
املصريني. فالهجوم على نتائج االستفتاء الشعبي الذي يعد األول 
في مصر من حيث املش���اركُة والوعُي أظهر هذه النخبة معادية 
للش���عب، واألكثر م���ن ذلك فإن الهج���وم العلماني ضد اجليش 
واإلس���الميني اتسع ليشمل الش���عب املصري الذي اتهموه بأنه 

ساذج وتارة أخرى بأنه ال يفهم. 
وال يس���تحي اللوبي الَعلماني الطائفي من القول بأن سبب 
رفضه إجراء االنتخابات أن الش���عب سيختار اإلسالميني. وهذا 
يجعله���م يرفضون االنتخابات في كل األح���وال، حتى لو دخلت 
البالد في الفوضى، بل إن أحد زعمائهم  محمد حسنني هيكل( 
طالَب املشير حس���ني طنطاوي بالبقاء رئيساً ملصر. وللعلم فإن 
تبرير رفض االنتخابات باإلس���الميني سيفوزون بها هو التبرير 
نفسه الذي كان يردده الرئيس املخلوع وابنه جمال، والذي بسببه 

كانت الدولة تقوم بتزوير االنتخابات.
إن الذين يتهمون الش���عب بالسذاجة وعدم النضج ميارسون 
الديكتاتورية في أوضح صورها، وهؤالء الذين يشككون في قدرة 
الش���عب املصري على االختيار إمنا هم مجموعة من املستبدين 
الذين نصبوا أنفس���هم أوصياء على الش���عب. فالشعب املصري 
هو الذي ثار في 25 يناير، وهو الذي قدم الش���هداء في ميدان 
التحرير وفي اإلس���كندرية والس���ويس واملنصورة واإلسماعيلية 
ومحافظات مصرية األخرى، والش���عب املص���ري هو الذي كان 
يبيت في امليادين حتى رحل الطاغية، وهو أكثر نضجاً من هؤالء 
الذين يريدون تخريب الثورة وإش���عال النيران حلرق كل ش���يء 

جميل في مصر. 
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والس���ؤال ال���ذي تفرضه ه���ذه الهجمة الَعلماني���ة: هل من 
املمكن أن تتغير هوية مصر؟ وهل يستطيع هؤالء االنقابيون 

أن ينجحوا في حتقيق أهدافهم؟
ميك���ن القول: إن هذا الهجوم العلماني يس���ير عكس عجلة 
التاريخ، ولن يؤدي لوقف مس���ار التغيير الذي بدأ بالثورة؛ وذلك 

لألسباب التالية:
1 اجليش أعلن متسكه بالهوية اإلسالمية ملصر منذ اليوم 
األول؛ عندما اختار املفكر االس���المي الش���هير املستشار طارق 
البشري رئيساً للجنة التعديالت الدستورية، واختار معه صبحي 
صال���ح وهو محاٍم ينتم���ي لإلخوان في اللجن���ة؛ وذلك لطمئنة 
األغلبية املسلمة من الشعب املصري 95% بأن الهوية اإلسالمية 
للدول���ة أمر ال نق���اش حوله. بل أكد املجلس العس���كري في ما 
بعد أن الهوية اإلس���المية واملادة الثانية املتعلقة بالش���ريعة فوق 
دس���تورية. كما نص اإلعالن الدستوري الذي أعلنه اجليش على 
أن الشريعة اإلسالمية هي املصدر الرئيسي للتشريع وأبقى على 

املادة التي يفتعل العلمانيون والنصارى حولها اجلدل.
2  الش���عب املصري لن يتخلى عن إس���المه، ولن تفلح 
احلمالت اإلعالمية في تخويف املصريني من الدين، وخير مثال 
على ذلك ما حدث في االس���تفتاء على التعديالت الدس���تورية، 
فلم يس���تجب املصريون للتحريض الذي ش���نه اللوبي العلماني 
الطائفي، وفش���ل الب���ث الفضائي واإلعالم املقروء في حش���د 
الشعب املصري لرفض التعديالت الدس���تورية، وكانت النتيجة 
باملوافق���ة صادمة لهذا اللوبي احملارب لدي���ن األمة. ومن هنا، 
فإن أي دس���تور يحتاج إلى موافقة الش���عب إلقراره، وبالتأكيد 
أي محاولة لصياغة دس���تور يجرد مصر من إسالمها فلن يقبله 

الشعب وسيكون مصيره الفشل.
3  الهج���وم على اإلس���الميني إلقصائهم، وعلى اجليش 
إلبعاده عن الس���لطة: س���يجعل حتالف االثنني مع���اً هو اخليار 
املت���اح واألقرب للتحقق. فاجليش القابض على الس���لطة لكونه 
املؤسسة الوحيدة املتماسكة الباقية بعد انهيار النظام، يحتاج إلى 
ظهير شعبي يس���انده لفرض االستقرار، واإلسالميون هم القوة 
الش���عبية الكبرى في املجتمع. وفي املقابل فإن احلرب الشرسة 
ضد اإلس���الميني واملؤسسة العسكرية أسقطت كل رموز احللف 
العلماني الطائفي على املستوي الش���عبي وأحرقت كل تكويناته 
وشخصياته. وس���قطت أحزاب قبل تأسيسها بشكل رسمي مثل 
حزب  املصريون األحرار( الذي أسس���ه رجل األعمال املسيحي 
جنيب س���اويرس، وهو ما اضطره لنش���ر إعالنات في الصحف 

يؤكد فيها أنه ليس ضد الشريعة، وأن أغلبية أعضائه مسلمون.
4 االنقالبي����ون لي����س لديه����م امتدادات ش����عبية مؤثرة 
ويعتمدون في مجملهم على قوتهم اإلعالمية وبعض فلول النظام 
السابق الذين لهم مواقف عدائية من اإلسالم، ويستعينون بالدعم 
املال����ي األمريكي والغربي، وبعض الش����خصيات التي أرس����لتها 
الواليات املتحدة وهبطت على الثورة ب� »الباراش����وت«، باإلضافة 
إلى الكنيس����ة األرثوذكس����ية التي تضغط بكل قوتها ل� »تفشيل« 
املجلس العس����كري الس����تدعاء اخلارج ظناً منه����ا أنه يحقق لها 
مصاحلها. واحلقيقة أن كل هؤالء املتحالفني ال يستطيعون التأثير 
على أغلبية الش����عب املصري  املسلم(. وفي أي مواجهة حقيقية 
عبر صندوق االنتخابات سيندحر االنقالبيون ولن يكسبوا شيئاً.

ال ميكن النظر إلى ما يحدث في مصر على أنه شأن داخلي؛ 
فأمريكا تدير املعركة داخل مصر منذ اليوم األول للثورة، وهناك 
غرفة عمليات تتابع بشكل يومي ما يحدث وتدير الصراع الحتواء 
الثورة وتسعى إلعادة اإلمساك بزمام األمور في أكبر بلد عربي. 
فمصر ليس���ت مجرد دولة عادية؛ وإمنا هي دولة محورية يترتب 
على تغيير نظام احلكم فيها انقالبات إستراتيجية باملنطقة كلها.
إن تش���كيل نظام حكم مستقل عن الغرب في مصر سينهي 
الهيمنة الغربية على املنطقة، وسيفرض أوضاعاً جديدة في العقد 
اجلاري الذي يش���هد حتوالت كبرى. واملتابع للتحرك األمريكي 
جتاه مصر يلحظ التدفق املالي باس���م دعم الدميقراطية لتمويل 
صح���ف وفضائيات، ولتأس���يس أحزاب وائتالف���ات وجمعيات 
ومنتدي���ات؛ تبدو من بعيد أنها م���دارس مختلفة، لكن مع قليل 
من التركي���ز نراها تتجمع وتصطف ف���ي جبهة واحدة، تضرب 
في اجتاه محدد وهو منع الش���عب من ممارسة حقه في اختيار 
حكومته وتأس���يس نظام حكم مستقل عبر الصندوق االنتخابي، 
والضغط على اجليش ليبتعد عن السلطة وتسليمها للعلمانيني.

إن هذا ال يعني عدم وجود بعض املخلصني يسيرون مع احللف 
ْرق املتواصل  الَعلماني الطائفي متأثرين بآلة اإلعالم الضخمة والطَّ

على اآلذان، لكن مع الوقت تتكشف احلقائق ويحدث التمايز. 
وفي النهاية ستسفر املعركة عن بروز تيارين واضحني:

األول: تيار وطني إس���امي، يتكون من اجليش واإلس���اميني 
وقوى وطنية رافضة للهيمنة الغربية.

والثان���ي: تيار م���واٍل للغرب يضم الكارهني لإلس���ام وأقليات 
طائفية متعصبة. 

وسينتصر التيار األول - بإذن الله - وسيتالشى التيار الثاني 
ويدخل اجلحور.

مصر...
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تشهد املنطقة العربية حتوالت كبرى من شرقها إلى غربها، 
فلم يكد العالم العربي يفيق م���ن أزمة احتالل العراق وقرب 
انسحاب القوات األمريكية منه حتى صحا على عصر الثورات 
العربية وما يحمله من تداعيات مفصلية على املنطقة بكاملها؛ 
فقد تغير النظام املصري ودخلت ليبيا في أزمة وحرب أهلية 
ل عس���كري أجنبي فيها، باإلضافة إلى تغيُّر النظام في  بتدخُّ
ح أن تس���قط هي األخرى  تونس وترنُّح أنظمة أخرى من املرجَّ
في س���وريا واليمن، مع انفصال ونش���وء دولة جديدة جنوب 
الس���ودان واقتطاع جزء هام من الوطن العربي لصالح القوى 
الغربي���ة... في حني أن أزمات كبرى من املتوقع نش���وبها في 
املس���تقبل القريب أيضاً مع السقوط احملتمل للنظام السوري 
وإغواء أكراد س���وريا لالنضمام إلى أكراد العراق إلنشاء دولة 

جديدة له���م، غير عربية أيضاً، بضغط عل���ى الدول العربية 
وغير العربية مثل تركيا وإيران.

ففي الس���ابق كان النظام اإلقليمي العربي في حالة موت 
س���ريري، وكانت القمم تعقد وتنف���ض دون أي أثر يذكر لها؛ 
فق���د كانت اجتماعات جامع���ة ال دول العربية مبثابة منتدى 
لقليل من احلوار وبعض من الدردش���ة ولكثير من الش���جار 
ح القذافي في إح���دى  جتلياته( أنه  واالختالف، حت���ى صرَّ
ال يوجد ما يجمع العرب س���وى غرف���ة اجتماعهم، ثم ينفض 
اجلميع ويعودون إلى حال س����بيلهم، وتظ�ل القضايا العالق�ة 
منذ عش���رات الس���نوات - مثل القضية الفلسطينية وغيرها 
- تراوح مكانها، بدون أي أثر للعرب؛ س���واء في السياس���ات 
اإلقليمية أو الدولية؛ وذلك بسبب بنية النظام اإلقليمي العربي 
وبس���بب اختالف رؤى حكومات الدول  أو األفراد احلاكمني 
على األرجح(، وكذلك بسبب عدم وضوح آلية صنع القرار في   *( باحث ماجيستير في العلوم السياسية.

ال���زواوي)*( سليمان  حممد 
zawawy@yahoo.com

] المسلمون والعالم [

مستقبل النظام 
اإلقليمي العربي

في عصر الثورات
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اجلامعة العربية، وهذا أدى إلى عدم التزام اجلامعة بكثير من 
ع عليها العرب، أو التي  املعاه���دات واالتفاقات البينية التي وقَّ
حتلم بها الش���عوب، مثل: اتفاقية الدفاع العربي املشترك أو 
االحتاد اجلمركي العربي أو السوق العربية املشتركة وغيرها. 
لذا توقع اجلميع  محللون وش���عوب( سقوط النظام اإلقليمي 
العرب���ي ال محالة، ولم يكن اخل���الف حول إذا ما كان النظام 
اإلقليمي العربي سيس���قط أم ال؟ ولكن الس���ؤال كان: متى؟ 
وكيف؟ وما هي تداعيات ذلك؟ وهل هناك أمل في إصالحه، 

أم أن الوقت قد فات؟
ل القوى في  وفي عصر الثورات العربية ومع إعادة تش���كُّ
املنطقة، فإن الدول الكبرى تعيد هي األخرى حساباتها وتعيد 
رصد مصاحله���ا ونصيبها في الوضع اجلدي���د؛ ففي أوائل 
القرن املاضي ومع س���قوط اخلالفة العثمانية دخلت املنطقة 
العربية في حالة مشابهة من السيولة والتقسيم بني املنتصرين 
ف���ي احلرب العاملية األولى، وحتولت تركة الرجل املريض إلى 
سكني جزار  سايكس بيكو( إلعادة تشكيل املنطقة بنشوء دول 
جديدة وبوضع مناطق حتت السيطرة البريطانية والفرنسية. 
واليوم فإن الدول العربية في حالة مش���ابهة وبأطماع للدول 
الغربية في التحكم في عمليات التحول السياسي التي جتري 
ف���ي العالم العربي؛ من أجل خروج أنظمة موالية لها من رحم 
تلك الثورات أيضاً؛ لذا فمن املتوقع أن تتحرك الدول الغربية 
على عدة مس���ارات من أجل حتقيق مصاحلها العليا في تلك 

املنطقة الهامة من العالم.
أُولَى تلك املس���ارات هو مس���ار دعم التحول الدميقراطي 
في الدول الناش���ئة بتقوية اجلماعات الليبرالية واملوالية للنظم 
الغربية على حس���اب احلركات اإلسالمية والقومية، وقد رأينا 
منذ زمن نشاط تلك الدول بدعم عمليات التحول الدميقراطي 
بتمويٍل للجمعيات األهلية واملنظمات غير احلكومية ومنظمات 
املجتمع املدني، وتنفق الواليات املتحدة مليارات الدوالرات على 
تلك النش���اطات، باإلضافة إلى تقاط���ع مصاحلها مع مصالح 
اجلماعات الليبرالي���ة وحتركات بعض األقلي���ات الدينية في 
الدول الكبرى مثل مصر، وباإلنفاق على املس���ارين  السياسي 
واإلعالم���ي(، وبتطوير آليات للتواص���ل اجلماهيري في تلك 
الدول استعداداً لتشكيل الرأي العام في حقبة ما بعد الثورات.

أما املسار الثاني: فهو التحركات العسكرية التي تستخدم 
فيها الدول الغربية آلتها العسكرية في صورتني: 

الصورة األولى: ه���ي اإلغراء بتمويل األس���لحة الغربية 
املتقدمة مقابل فرض أجنداتها على الدول العربية.

والص���ورة الثانية: هي التدخل العس���كري املباش���ر مثل 
احلالة الليبية من أجل ترسيخ أقدامها في املنطقة، ومن أجل 
رفع أسهمها في التحكم في األوضاع في البلدان العربية بعد 
انقش���اع غبار املعارك، وما س���وريا عن ذلك ببعيد أيضاً مع 
تطورات األوضاع في البالد وحدوث مزيد من االنشقاقات في 
صفوف اجليش وحتول الص���راع إلى املرحلة التالية التي من 
املتوقع أال تتحملها تركيا  عضو حلف شمال األطلنطي( بسبب 
ن���زوح الالجئني إليها وتداعيات ذل���ك على القضية الكردية، 
ح أنها سوف تذعن في النهاية ألي مطالبات بتدخل  ومن املرجَّ

عسكري دولي كما أذعنت من قبل في ليبيا.
واملس���ار الثالث: هو ورقة القوة االقتصادية التي تلعب بها 
ال���دول الغربية أيضاً ذات امل���الءة االقتصادية الكبيرة: فمنذ 
زم���ن واالحتاد األوروب���ي صاحب مصلحة أصيل���ة في دول 
الش���مال اإلفريقي، ومن أولوياته الكبرى التحكم في مسارات 
التحول اجلاري اآلن في كلٍّ من مصر وليبيا وتونس؛ فاملصلحة 
األوروبية تتمثل في ربط تلك الدول اقتصادياً باالحتاد األوروبي 
من أجل انتش���الها من أزماتها ومن ثَمَّ ربطها بالكيان األوروبي 
لتقليل الهجرة من اجلنوب إلى الشمال، وكذلك تقليل مخاطر 
األرهاب وانتقاله إلى أوروبا وكافة أش���كال اجلرمية املنظمة، 
ومن أجل استقرار حوض البحر املتوسط بكامله، وهي من أهم 
أبعاد السياس���ة اخلارجية واألمنية لالحتاد األوروبي، وفرنسا 
هي التي تقود القاطرة األوروبية في هذا املجال ملصلحتها في 
اس���تقرار اجلنوب بسبب اجلالية املغاربية الكبرى لديها، وهي 
التي تسبب لها مشكالت اجتماعية واقتصادية وأمنية ضخمة، 
وكانت فرنس���ا من أُولَى الدول التي رعت اتفاقيات برش���لونة 
واالحتاد من أجل املتوس���ط والش���راكة  األورومتوس���طية( 
وغيرها، وكل تلك املب���ادرات تهدف في النهاية إلى إبعاد دول 
الشمال اإلفريقي عن الفلك العربي ودورانه في الفلك األوروبي 
 سياسياً واقتصادياً وثقافياً(، بتغيير طبيعة النظام اإلقليمي، 
وبنهش دول الش���مال اإلفريقي م���ن املنظومة العربية وضمها 
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إلى املنظومة األوروبية في إطار ما يس���مى بسياس���ة اجلوار 
األوروبية، وبإفراغ النظام العربي من أهم العبيه في إفريقيا، 
وهو ما يؤدي في النهاي���ة إلى انهيار النظام اإلقليمي العربي، 
ومتحور الدول العربية اآلسيوية في كيانات وحتالفات أخرى.

والشطر اآلسيوي هو اآلخر يواجه مشكالت جمة في الشمال 
في العراق ورغبات تقس���يمه ومش���كالت االنفص���ال الكردية، 
واألوض���اع في س���وريا والنفوذ اإلقليمي الترك���ي، والتهديدات 
اإليرانية ش���رق اخلليج، وكذلك مشكلة األنظمة الَقَبلية وامللكية 
في بع���ض تلك البل���دان، وحتديات جمة على ش���كل األنظمة 
السياس���ية في عصر التحوالت الثورية وحقبة استالم الشعوب 
زمام سيادتها من جديد، وحتديات على البنية الهيكلية السياسية 
لتلك الدول التي بدأت تشعر باخلطر وتأخذ مببادرات للتمحور 
ح���ول األنظمة امللكية مببادرة من مجلس التعاون اخلليجي بضم 
ال���دول العربية امللكية األخرى إليه وهي األردن واملغرب، بالرغم 
من البعد اجلغرافي والتركيبة االجتماعية املختلفة، وهي خطوة 
تبدو أنه���ا للتخندق حول ال���ذات من أجل مواجه���ة العاصفة 
املتوقعة القادمة، وهي إن لم تكن ثورات فس���تكون مطالب أعلى 
من الش���عوب للتحكم في مصائرها واملش���اركة في إدارة الدول 
وعملية صنع القرار فيها ومحاس���بة حكامها، ومزيد من العدالة 

االجتماعية والعدالة في توزيع الثروة.
ويأتي ذلك أيضاً في ظل أطم���اع إيرانية والتهديد بإحراق 
املنطقة عن طري���ق التدخل اإليراني في البحرين على س���بيل 
املثال، وهو ما جعل مفكرين سياس���يني خليجيني يطرحون فكرة 
مب���ادرة الكونفيدرالية اخلليجية، وهي خطوة رش���يدة من حيث 
الدواعي األمنية وبسبب الطبيعة الدميوغرافية لشعوب اخلليج 
وخاصة الش���ريط الشرقي منه، وفي ما يتعلق بدمج الدول ذات 
الغالبية الش���يعية إلى كيان أكبر يحمي م���ن االنفصال وتغيير 
طبيع���ة املنطقة، ولكنه خيار خطر من الناحية السياس���ية بضم 
دول ذات طبائع حكم مختلفة حتت مظلة واحدة، وس���وف يؤدي 
ذلك إلى انتقال مشكالت السياسة واحلكم من دولة إلى أخرى، 
فال���دول اخلليجية ذات طبيعة مختلفة في م���ا يتعلق باالنفتاح 
السياس���ي، وبدرجات متفاوتة من احلكم ال���ذي يتراوح ما بني 
امللكية املطلقة وامللكية الدستورية، وما بني دولة القبيلة وما بني 
مس���تويات مختلفة من صالحيات البرملانات ومجالس الشورى 

في تلك البلدان، وهو ما س���يؤدي إلى انتقال املشكالت املختلفة 
داخل الوعاء الواحد اجلديد، وكل ذلك س���يتم في ظل ترقُّب من 

الشعوب على املستويات األوسع لدول اخلليج العربي.
وفي كل ذلك الس���ياق تبرز قضايا أخرى مثل الصراع بني 
األنظمة امللكي���ة واجلمهورية، كما كان في الس���ابق في حقبة 
الستينيات، ودائماً كانت وس���تظل اليمن هي حجر الزاوية في 
ذلك الصراع بس���بب االختالف في نظام احلكم اجلمهوري عن 
بقية البلدان اخلليجية وبس���بب موجة الثورة التي جتتاحها اآلن 
التي من املتوقع أن تس���فر عن حتوالت كبرى في ذلك البلد ذي 
املوقع اإلستراتيجي على خليج عدن، وهو الذي يستدر االهتمام 
الغربي بش���دة، بوجود ثََوَران ش���بابي يطالب بالتغيير ومبزيد 
من أسهم الش���عوب في إدارة البالد، هذا باإلضافة إلى طبيعة 
الدولة اليمنية الفقيرة من ناحية املوارد االقتصادية التي جتعلها 
دائماً عرضة للقالقل واالضطرابات ومن ثَمَّ تدخالت عسكرية 
من الدول األجنبية ذات املصلحة ش���رقاً وغرباً، من إيران ومن 
الوالي���ات املتحدة، بعكس الدول اخلليجي���ة األخرى التي ظلت 
الوفرة االقتصادية فيها مبثابة الغمامة التي حتجب ولكن المتنع 

أية مشكالت سياسية تبرز على السطح.
ويظل البعد اخلارجي للدول من خارج اإلقليم العربي مثل تركيا 
وإي���ران والدول الغربية ذا أهمية خاصة في التأثير على مجريات 
األحداث في العالم العربي وفي ش���كل البني���ة الهيكلية التي قد 
تخرج من رحم تل���ك املرحلة الهادرة، فالدور اإليراني محفز على 
مزيد من التمحور حول الذات العربية واخلوف من أطماع تصدير 
الثورة إل���ى املنطقة، وهو دور دافع إلى مزي���د من العمل العربي 
املش���ترك وإلى التمح���ور والتخندق والتع���اون، بينما يظل الدور 
التركي راغباً في مزيد من التع���اون اإلقليمي واالقتصادي بعيداً 
عن منظوم���ة العمل العربي، ولكن بإنش���اء كيانات جديدة تخدم 
تها الناعمة على  املصالح التركي���ة االقتصادية وملد نفوذه���ا وقوَّ
املنطقة، بعقد اتفاقيات للتجارة احلرة وإنش���اء منظمات إقليمية 
اقتصادية جديدة تكون نواة ملشروع احتاد إقليمي بديل من وجهة 
نظر تركية، تكون فيها أنقرة قائ���دة ورائدة لعملية احتاد جديدة 
على غرار االحتاد األوروبي، بدياًل عن رفض أوروبا النضمامها.

أما ال���دول الغربية فهي أمام فرصة س���انحة قد ال تعود 
مرة أخرى بتش���كيل املنطقة َوْفقاً ألهوائها؛ بتصدير مقومات 
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حضارته���ا الغربية إل���ى العالم العربي، بأنظم���ة حكم غربية 
وبإجراء عملية حتول ثقافي وحضاري لش���عوب املنطقة، ومبد 
يد العون االقتصادية والعس���كرية من أج���ل فتح أبواب الكيان 
العرب���ي ألحصنة ط���روادة جديدة على مختلف املس���تويات، 
باس���تغالل أقطابها داخل الش���عوب العربية م���ن أجل مترير 
أجنداتها التي تهدف إلى نزع البعدين اإلس���المي والقومي عن 
السياسات العربية واستبدالهما بالبعد الليبرالي العلماني الذي 
ال يرى ضيراً من السالم مع إسرائيل وقبول كافة أشكال احلياة 
الغربية، من أجل التطبي���ع الكامل في العالقات ما بني الغرب 
وإسرائيل من جهة، وما بني العالم العربي من جهة أخرى؛ وذلك 

حتقيقاً ملصالح الغرب العليا وفرض أجنداته احلضارية.

وفي ظل كل تلك الظ���روف اإلقليمية العصيبة، فإنه من 
غير املتوقع عقد قمم عربية قريبة بسبب املشكالت التي متر 
بها املنطقة، وبس���بب عدم انتخ���اب زعماء جدد في عدد من 
البلدان العربية في ظل الثورات التي تش���ل بعضها اآلخر عن 
االلتفات إلى أية اجتماع���ات، وكل تلك الظروف متثل فراغاً 
ن من تهيئة الس���احة ملزيد من التدخالت  زمنياً مواتي���اً ميكِّ
األجنبية من خارج اإلقليم للضغط على بلدانه من أجل رس���م 
السياسات العربية في ظل انهيار منظومة االتصال بني القادة 
في الفت���رة الراهنة؛ فال أحد من الق���ادة العرب اآلن يتمتع 
برفاهية اجللوس واحملاورة ورسم السيناريوهات أو التخطيط 

ملستقبل أفضل للجميع، فالكل يعكف على إعداد بيته الداخلي 
والنظر في حزمات تتراوح ما بني تهدئة ومس���كنات وما بني 
إصالح���ات جذرية: ما بني نفحات مالية، وما بني التنازل عن 
بعض الصالحيات السياس���ية للنظام، وما بني إفساح مساحة 
أكب���ر قلياًل للش���عوب، وما بني إصالحات سياس���ية جذرية 
ف���ي بعض البلدان التي تقع حتت س���يف الثورات أو التدخل 

العسكري األجنبي، مثل حالتَي ليبيا وسوريا.
لذلك من األهمية مبكان ما يحدث اآلن من مخاض سياسي 
داخل الدول���ة املصرية التي تَُعد حجر الزاوية في السياس���ات 
العربية؛ فمصر شاءت أم أبت تظل الدولة احملورية في منظومة 
العمل العربي، وسوف حتدد مخرجات العملية السياسية اجلارية 
اآلن في مصر إلى حد بعيد شكَل منظومة العمل العربي القادمة، 
التي م���ن املتوقع - بأي حال من األح���وال وبصرف النظر عن 
املنتصرين ف���ي االنتخابات الرئاس���ية والبرملانية القادمة - أن 
مصر ستعود للَمِّ الش���مل العربي ولقيادة منظومة العمل العربي 
املش���ترك مرة ثانية، فهذه مصلحة عليا وهدف براغماتي بحت 
ألي زعيم مصري جديد، فالدائرة العربية ستكون من أهم دوائر 
التح���رك والنفوذ اجلديدة التي يج���ب أن يتحرك فيها الزعيم 
املصري الق���ادم، باإلضافة إل���ى الدائرة اإلفريقي���ة والدائرة 
اإلسالمية األوس���ع وإلى إعادة ضبط ش���بكة حتالفات الدولة 

املصرية في حقبة ما بعد مبارك.
فمصر على املس���توى الشعبي تتوق بش���دة إلى مواصلة 
العمل العربي املشترك، وكانت سياسات عبد الناصر القومية 
العربية هي احملفز لكثير من احلركات املش���ابهة على مستوى 
العال���م العرب���ي، وكانت حقب���ة عبد الناصر مب���ا فيها من 
س���لبيات جمة هي حقبة اللُّحمة العربية، ولكن خلفاءه جاؤوا 
ليحطموا تلك اإلستراتيجية وولُّوا وجَه مصَر نحو ِقبالت شتى 
انتهت بأن وضعوا وجهها إلى احلائط قبيل س���قوط النظام، 
واستطالعات الرأي تظهر أن الرأي العام املصري يريد والدة 
جديدة لبالدهم، وأنهم يريدون احملافظة على هويتها العربية 
واإلسالمية، ويظهر ذلك في تصريحات مرشحي الرئاسة من 
أقصى اليمني إلى أقصى اليس���ار، انعكاس���اً بالتأكيد لنبض 
اجلماهير، التي باتت ال تقبل مبزيد من الوصاية الغربية على 
العملية السياس���ية وأكثر مياًل إلى تدعي���م القضايا العربية، 
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مثلما أظهرت استطالعات الرأي املصرية جتاه متويل أمريكا 
لألحزاب السياس���ية اجلديدة، حتى بني اجلماهير التي ترى 
الواليات املتحدة على أنها منوذج سياسي جيد ملصر احلديثة.
فقد نش���ر معهد جالوب الس���تطالعات الرأي استبياناً حول 
إذا كان الشعب املصري يفضل أو يعارض إرسال الواليات املتحدة 
مساعدات للجماعات السياسية في مصر، فكانت النتيجة كالتالي:

املصريون 
عامة

املصريون الذين يرون الواليات 
املتحدة منوذجًا

10%13%يفضلون
88%75%يعارضون
)%)1%ال أعلم

• اس��تطاع أج��راه معه��د جالوب ف��ي مصر في الفت��رة من 25 

مارس إلى 2 أبريل 2011م))).

وهذا االس���تطالع يؤكد أن الشعب املصري يريد استقاللية 
عن الواليات املتحدة حت���ى بني أولئك الذين يرونها منوذجاً من 
ناحية النظام السياس���ي، كما أظهر االس���تطالع نفسه أن ثلثَي 
املصريني متشككون من الدور األمريكي في مصر ما بعد  الثورة، 
وأن أمريكا س���تدعم دميقراطية حقيقية في بالدهم؛ وذلك في 
ما يبدو بسبب املوقف األمريكي من جتربة حماس الدميقراطية 
في غزة، وقال 69% من املصريني أيضاً: إنهم يريدون من القادة 
موا النص���ح للقادة السياس���يني، في ما يبدو  الديني���ني أن يقدِّ
أنه رغبة مصرية في توس���يع َدْور الدي���ن في احلياة العامة في 
البالد، وهو م���ا يعني الرغبة في العودة إل���ى األصول العربية 
واإلسالمية. وفي ما يتعلق بالبعدين  العربي واإلسالمي( صرح 
68% من املصريني بأن صورة الواليات املتحدة لديهم ستتحس���ن 
إذا ضغطت على إسرائيل لوقف املستوطنات، و 66% إذا سحبت 
قواتها من العراق و 60% إذا سحبت قواتها من أفغانستان، وهذا 
يشير أيضاً إلى قوة الوعي لدى الشعب املصري واهتمامه الكبير 
بقضايا أمته العربية واإلس���المية. كما أن تلك االس���تطالعات 
ضاغطة على اإلدارات األمريكية احلالية والقادمة من أجل تغيير 

سياساتها في املنطقة للحفاظ على حليفتها الكبرى مصر)2 .
  (  معهد جالوب، على الرابط التالي:

 http://www.gallup.com/poll/147953/Egyptians-Oppose-Aid-
Political-Groups-Country.aspx.

 2( معهد جالوب.

وفي النهاية سيظل مس���تقبل النظام اإلقليمي 
العرب���ي مرهوناً برغب���ة وقدرة الش���عوب العربية 
عامة من احمليط إلى اخلليج على اس���تالمها لزمام 
املب���ادرة والتحكم في مصائرها؛ فكلما زادت حصة 
الشعوب العربية في إدارة بلدانها، زادت احتماالت 
التقارب العربي واحتماالت إنعاش النظام اإلقليمي 
بضخ مزيد من األوكس���جني للجامعة العربية التي 
ترق���د في غرفة العناية املركزة منذ عقود، وبإجراء 
عملية إصالح ش���املة لها. كما أن استالم الشعوب 
العربية زمام املبادرة س���وف يزي���ح جانباً كبيراً من 
أم���راض العمل العربي املش���ترك الس���ابقة، التي 
كان���ت تتمحور حول األش���خاص ولي���س املصلحة 
العلي���ا للدول العربية، ويظل التحدي هو مدى وعي 
الش���عوب العربية وإدراكها للمصالح اجلامعة لها، 
ووعي قادة الرأي واملصلحني واملتحكمني بوس���ائل 
اإلعالم العربية وإدراكهم للمصالح العليا املش���تركة 
للدول ولإلقليم ككل، وقيادة الرأي العام العربي نحو 
مزيد من التكامل والتالحم لترش���يد العمل العربي 
املش���ترك، كنقط���ة انطالق نحو اخلط���وة التالية: 

ترشيد العمل اإلسالمي املشترك.



69 العدد 288



العدد 70288

ج������������ال س������ع������د ال�����ش�����اي�����ب

ga la l_ e l shayp@hotmai l . com يساريون إسرائيليون 
ألوروبا: اعترفوا بدولة 

فلسطينية
الش���خصيات  دع���ت مجموعة من 
اليسارية البارزة في إسرائيل في خطاٍب 
أرس���لته إلى دول االحتاد األوروبي إلى 
ضرورة االعتراف بدولة فلس���طينية في 
االجتماع الق���ادم للجمعية العامة لألمم 

املتحدة في شهر سبتمبر القادم.
وقالت فيه: »في مواجهة املماطالت 
الت�ي تب�دو بال نه�اية، وانع�دام الثق�ة 
املتبادل بني اجلانبني، فإن إعالن دولة 
فلسطينية مستقلة ليس أمراً مشروعاً 
فحسب، بل خطوة إيجابية وبنَّاءة تصبُّ 

في مصلحة الشعبني«.
وجاء في اخلطاب: »إن فشل املجتمع 
الدولي - وبخاصة الواليات املتحدة - في 
إعادة احلياة ملفاوضات الس����الم يعكس 
حقيقة محزنة ال ميكن إنكارها، وهي: أن 
الس����الم بات رهينة لدى »عملية السالم« 

بدالً من أن يكون هدفاً لها«.
وعلَّق���ت املجموع���ة بأن »مش���هد 
مه نتنياهو في واشنطن  الرعب الذي قدَّ
والتأييد غير املشروط الذي حظي به 
م���ن جانب الكونغ���رس األمريكي، قد 
يعني في الواقع إس���دال الس���تار على 
عملية السالم برمتها؛ وإال فإن البديل 
الفلس���طينيني هو  أمام  املتاح  الوحيد 
الدفع في اجت���اه إعالن دولتهم مع كل 
ما يحمله ذلك من مخاطر اندالع موجة 

جديدة من العنف في املنطقة«.

]ش���بكة الس���ي إن إن العربية، ومواقع اجلزيرة 

2011/5/19م[

] مرصد األحداث [

مرصد األخبار

برلسكوني كان يدفع إتاوة للمافيا
أك���د عضو س���ابق م���ن املافيا اإليطالي���ة أن رئي���س ال���وزراء اإليطالي 
 س���يلفيو برلس���كوني( كان يدفع بانتظام س���تمائة مليون لي���رة إيطالية 
قدمية ش���هرياً »إت���اواٍت« للمافي���ا؛ حفاظاً عل���ى حياته وحياة أس���رته.
وقال����ت وكالة األنباء اإليطالية آكي: إن جوفاني بروس����كا قال أمام محكمٍة: إن 
برلس����كوني كان يدفع إلى زعيم املافيا  س����تيفانو بونتادي(، وبعد موت هذا األخير 
أصبح يدفع إلى قائد املافيا الشهير  سالفيتوري توتو رينا( الذي كان يُطلَق عليه لقب 

»زعيم الزعماء«، وهو الذي اعتقل في عام 1993م، وكان بروسكا أحد مساعديه.
وَمثََل بروسكا أمام احملكمة لالس���تماع إلى أقواله في القضية املعروفة 
إعالمياً باملفاوضات التي جرت بني الدول���ة واملافيا، بغرض إقناع األخيرة 

بوقف تفجيرات شنتها أوائل تسعينيات القرن املاضي.
وقد تعرَّض برلسكوني فعاًل لهجوم حسب بروسكا، الذي حتدث أيضاً حسب 
إل كورييري دي ال س����يرا عن مفاوضات كانت جتري بني مافيا  كوزا نوس����ترا( 
وعضو مجلس الشيوخ  نيكوال مانتشينو( الذي شغل حينها منصب وزير الداخلية.

]يو بي آي، والصحافة اإليطالية 2011/5/18م[

نائب أمريكي: على العراق أن تردَّ ألمريكا نفقات 
غزوها !

اقترح النائب دانا روراباخر  العض�و مبجلس النواب عن احلزب اجلمهوري 
وا األموال التي أنفقتها الواليات  من والية كاليفورنيا( أنه على العراقيني أن يردُّ
املتحدة في غزوها واحتاللها بعد أن يعودوا بلداً ثرياً؛ وذلك خالل زيارة قام بها 

إلى بغداد ضمن وفد مع نواب أمريكيني آخرين، خالل هذا الشهر.
وقد أثار هذا التصريح غضباً عارماً في األوس���اط السياسية والشعبية 
العراقي���ة التي لم يك���ن لها كلمة في الغزو؛ فبينما ف���رح معظم العراقيني 
لون الواليات املتحدة  لإلطاحة بنظام الرئيس صدام حس���ني، إال أنهم يحمِّ

مسؤولية الفوضى والعنف الطائفي الذي تال الغزو واالحتالل.
كم���ا وصف رئيس جلنة العالقات اخلارجية ف���ي مجلس النواب العراقي 
همام حمودي هذه التصريحات »بالغبية« وقال: إنه ينبغي على األمريكيني أن 
يعوِّضوا العراق وليس العكس، مضيفاً أن هذه األقوال تدفع الش���عب العراقي 

إلى املطالبة بالتعويض ملا حلق ببالده جراء الغزو األمريكي الغاشم.

]مواقع 2011/6/11م[
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دحالن: لن أكون كبش فداء لفساد عباس
اتهم عض���و اللجنة املركزية حلركة فتح  محم���د دحالن( الرئيس 
الفلس���طيني محمود عباس  أبو مازن(، بالفس���اد املالي واإلداري في 

رسالة خطيرة بعث بها إلى اللجنة املركزية حلركة فتح. 
وقال دحالن في رسالته: »إن املسألة ليست مجرد تقارير مدسوسة 
أعدها صغار وبث فيها احلاقدون سمومهم، بل نية دفينة وإرادة حقيقية 
من جهة األخ رئيس حركة فتح الستبعاد محمد دحالن بأية طريقة كانت 
وبأي ثمن، معتقداً وموهوماً برؤى مستش���اريه: أن هذه املعركة ستقويه 
ضد هذا الفراغ السياسي الشامل، وأن دحالن سيكون موقفه ضعيفاً، 
وم���ن ثَمَّ تكون الفرص���ة مواتية لتقدميه كبش ف���داء عن كل األخطاء 
واجلرائم السياسية والتنظيمية واملالية التي ارتُكبَت حتت إدارته متهيداً 

لتصفية حساباته مع حركة فتح ورجالها املخلصني«.
وقال دحالن: »إن قرارات الرئيس الفردية وس���لوكه هو الذي أضاع 
غزة؛ من خالل إهمالها وجتاهلها وغياب أية رؤية أو خطة إستراتيجية 

حولها على مدار أربع سنوات«.
وختم رسالته بقوله: »إنها لثورة حتى النصر... شعار كدنا ننساه في 

عهد الرئيس أبي مازن«.
وعلى إثر هذه املذكرة، كش����فت مصادر ف����ي اللجنة املركزية حلركة فتح 
الفلس����طينية، أن اجتماعاً عقد في مقر الرئاس����ة الفلسطينية في رام الله، 
كان قد اتخذ ق����راراً بفصل عضو اللجنة محمد دحالن من عضوية احلركة 
بالكامل، وحتويل ملفه وبعض من مس����اعديه للقضاء الفلسطيني للنظر في 

اتهامات جنائية وجتاوزات مالية وقضايا خطيرة أخرى.

]العربية و ال� BBC العربية 11 - 2011/6/12م[

مرصد األخبار

رفض أممي لمشاركة 
إسرائيل في مؤتمرها 

السنوي
قالت شبكة »إس���رائيل ناشيونال نيوز« 
اإلخبارية: إن ما يس���مى ب� منظمة »مكتب 
ى إشعاراً  القانون الدستوري اإلسرائيلي« تلقَّ
م���ن »املنت���دى الدائم للس���كان األصليني« 
يوضح أنه مت رفض طلب تس���جيل مشاركته 
في مؤمتره السنوي لهذا العام، بسبب عدم 

أهليته لذلك. 
وقد اتهم���ت املنظمة في بيان لها رئيس 
األمان���ة العام���ة للمنتدى الدائ���م لقضايا 
السكان األصليني  تشاندرا روي هنريكسن( 
بانتهاك قوانني دولية بحرمانها من املشاركة.
ويُش���ار إلى أن املنت���دى الدائم لقضايا 
السكان األصليني يَُعد هيئة استشارية تابعة 
لة مبناقشة قضايا  لألمم املتحدة، وهي مخوَّ
الش���عوب األصلية في مجاالت مختلفة مثل 
التنمية االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافة 
والبيئة والتعليم والصحة وحقوق اإلنسان. 

]قدس برس 2011/5/17م[

الكشف عن دور إيراني في سوريا
نقلت صحيفة ال� »واش���نطن بوس���ت« عن مسؤولني أميركيني أن إيران ترس���ل مدربني ومستشارين إلى سوريا للمساعدة 
ف���ي قمع االحتجاجات املطالبة بالدميقراطية، وهي تهدد باإلطاحة بأهم حليف لطهران في املنطقة، مؤكدين على أن التدفق 
اإليراني إلى س���وريا يضاف إلى سلسلة املساعدات التي تتلقاها دمش���ق من طهران، منها: األسلحة والعتاد ملكافحة الشغب، 

فضاًل عن أجهزة مراقبة لتعقُّب املعارضني عبر حساباتهم على مواقع التواصل االجتماعي، مثل: فيسبوك وتويتر.
وأكدت منى يعقوبيان  اخلبيرة الس���ابقة في شؤون الشرق األوسط لدى قسم املعلومات التابع لوزارة اخلارجية األميركية( 
على أن س���وريا تَُعدُّ أهم بوابة للعالم العربي بالنس���بة إليران، وخطَّ مواجهة مع إسرائيل، وأنه إذا ما خسر اإليرانيون النظام 

السوري، فإن »ذلك سيشكل نكسة كبيرة لطهران«.

]واشنطن بوست 2011/5/28م[
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مرصد األرقام

أعلن اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء املصري 

ارتفاع معدل البطالة في البالد خالل الربع األول من العام 

اجلاري بثالث نقاط مئوية؛ مقارنة بالربع الس���ابق ليصل 

إلى مستوى %11.9.

وذك���ر رئيس اجلهاز املركزي للتعبئة  أبو بكر اجلندي( 

أنَّ إجمالي عدد العاطلني في مصر بلغ 2.129 مليون فرد، 

بزيادة قدرها 799 ألف عن الربع األخير من عام 2010م.

وأوضح اجلندي أّنَّ ع���دد العاطلني ارتفع خالل الربع 

األول م���ن العام اجل���اري؛ مقارنة بالرب���ع األول من عام 

2010م بزيادة قدرها 742 ألف فرد بنسبة %21.6.

ر مص���ر أن اقتصادها انكم���ش بنحو 7% خالل  وتقدِّ

الشهور الثالثة األولى من العام اجلاري.

]موقع اإلسالم اليوم 2011/5/25م[

أكد متخصصون فلسطينيون أن 95% من املياه اجلوفية 

في قطاع غزة غير صاحلة للشرب، مطالبني خالل ورشة 

مها مركز امليزان حلقوق اإلنس���ان في غزة يوم  عم���ل نظَّ

اخلميس 5/26 بعنوان: »املي���اه احملالَّة في قطاع غزة... 

الواق���ع واآلفاق«، على ضرورة العم���ل على إيجاد مصدر 

ة في القط�اع، وحتدي���د كميات املياه  بديل للمي���اه احملالَّ

الراجعة من عمليات التحلية.

]مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات 2011/5/26م[

أشار تقرير لألمم املتحدة حول الوضع في أفغانستان 

أن ماي���و املاضي كان األكثر دموية على صعيد اخلس���ائر 

ل مقتل 368  البشرية بني املدنيني منذ عام 2007م؛ إذ ُسجِّ

ش���خصاً، ولفت التقرير النظر إلى أن هذه األرقام مخيفة 

للغاية؛ ألنها تُظِهر تزايد وتيرة العنف.

]جريدة املصريون اإللكترونية 2011/6/11م[

ت دراسة صهيونية بالفشل الصهيوني في »تقويض«  أقرَّ

حركة حماس اقتصادّياً، أو جتفيف منابع وصول املال إليها 

خالل حكمها لقطاع غزة.

وزعمت الدراس���ة التي أصدرها مركز »بيرس للسالم« 

أن الوضع املالي حلماس حتس���ن كثي���راً، وأن ميزانيتها 

املالية ق���د تضاعفت من 40 مليون دوالر عام 2006م إلى 

نحو نصف مليار دوالر عام 2010م.

وأوضحت الدراس���ة أن سياس���ة احلصار الصهيوني 

على القطاع قد أنعش���ت العمل عب���ر األنفاق، مدعيًة أن 

رجال أعمال يس���يطرون على جتارة األنفاق بعدما وطدوا 

عالقتهم بحماس.

 ]املركز الفلسطيني لإلعالم 2011/6/13م[

كش���فت دراس���ة أجراها املجلس القوم���ي لألمومة 

والطفولة أن نس���بة األطفال دون الثامنة عشرة الذين لم 

يلتحق���وا بالتعليم وصلت إلى 10.4%، ف���ي الوقت الذي 

وصلت فيه نس���بة األطف���ال الذين التحق���وا بالتعليم ثم 

بوا منه في وقت الحق 4.2%، كما تبلغ نسبة األطفال  تسرَّ

خارج املؤسس���ة املدرس���ية إلى ما يقرب من 14.6% من 

إجمالي عدد السكان في مصر.

]جريدة اليوم السابع 2011/6/14م[

ل  أعل���ن مكتب املرك���زي لإلحصاء الس���وري أن معدَّ

التضخ���م في س���وريا وصل إلى 4.4% ف���ي عام 2010م 

مسجاًل ارتفاعاً قياساً بالنسبة ملعدل التضخم لعام 2009م 

الذي وصل إلى %2.8.

وذك���ر املكتب ف���ي تقرير أن معدل النم���و االقتصادي 

احلقيقي وصل إلى 3.2% عام 2010م بينما في عام 2009م 

كان مع���دل النمو %6 وجاء مع���دل نصيب الفرد من الناجت 

احمللي اإلجمالي 2569.7 دوالر عام 2009م.

]شبكة محيط اإلخبارية 2011/6/15م[
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عامة تعجب

اعتقاالت في بلد الحريات!
تعرَّضت ناش���طة أميركية يهودية للضرب قبل 
أن تعتقلها الش���رطة؛ ألنها قاطعت خطاب رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو في الكونغرس.
وقد نُقلَت الناش���طة رائي أبيليا، إلى مستشفى 
جامعة جورج واش���نطن وه���ي تعاني من إصابات 
بع���د أن انهال عليها أعضاء م���ن أيباك بالضرب 

وطرحوها أرضاً.
وبعد خروجها من املستش���فى، جرى اعتقالها 
هت إليها تهمة تعطيل جلسة  لعدة ساعات؛ حيث ُوجِّ

للكونغرس.
وقال���ت أبيليا الت���ي يحمل والدها اجلنس���ية 
اإلس���رائيلية: إنه���ا زارت غزة قبل س���نة ونصف 
وش���اهدت الدم���ار الهائ���ل الناجم ع���ن عملية 
»الرصاص املصبوب« العس���كرية التي مت ش���نُّها 
مبساعدة أسلحة أميركية أعطيت هدية إلسرائيل 
على حساب دافع الضرائب في الواليات املتحدة.

]موقع يديعوت أحرونوت 2011/5/25م[

الغرب يتحكم في الغيوم 
الممطرة!

اتهم الرئي���س اإليراني أحم���دي جناد الدول 
األوروبي���ة بالعم���ل على منع الغي���وم املمطرة من 
الوصول إلى إيران، مستنداً إلى مقال لدبلوماسي 

غربي.
وذلك في مراس���م افتتاح سد ومنشآت »كمال 
صالح« املائية بالقرب م���ن مدينة أراك في مركز 

إيران. 
وأضاف جناد أن »املعلومات املؤكدة بخصوص 
الوضع املناخي تفيد بأن الدول األوروبية تستخدم 
أجهزة خاصة بإمكانها تفريغ الغيوم، ومنع املمطرة 
منها من الوصول إلى املنطقة ومن ضمنها إيران«.

]موقع خبر أون الين، والعربية 2011/5/19م[

)س( و )ج(

س: هل سيغير فوز العدالة والتنمية تركيا؟
جنح حزب العدالة والتنمي���ة التركي بتحقيق الفوز الثالث له 
في االنتخابات البرملانية التركية بعد حصوله على 325 مقعداً من 
أصل 550 مقعداً، وبذلك تتجه تركيا إلى مرحلة إصالحات جديدة 
بقيادة احلزب املعروف بجذوره اإلسالمية، وفي هذا الصدد فإن 
اخلبير في الش���أن التركي الدكتور محم���د العادل يصرح ملجلة 
البيان: أن أبرز األسباب التي س���اهمت بفوز  العدالة والتنمية( 
هي اإلصالح���ات الداخلية واخلارجية التي اس���تطاع حتقيقها؛ 
ت  حيث قام على املس���توى الداخلي بتعديل 26 مادة دستورية حدَّ
من صالحيات املؤسسة العسكرية، وكذلك شملت عملية التنمية 
االقتصادي���ة كافة املدن التركية ولم تتركز في املدن الرئيس���ية، 
باإلضافة إلى جناح سياس���ة احلزب اخلارجية التي نقلت تركيا 

إلى موقع سياسي متقدم في العالم.
ويتوق���ع اخلبير في الش���أن التركي أن ينج���ح حزب العدالة 
والتنمية في إجراء اس���تفتاء إلعادة صياغة الدستور التركي من 
أجل فصل الس���لطات وإبعاد املؤسسة العس���كرية عن القضاء، 
وبرر الدكت���ور العادل هذا التوقع بأن أح���زاب املعارضة وعدت 
الناخب التركي بأن تقوم بإعادة صياغة الدس���تور، باإلضافة إلى 
حالة الضعف والتش���رذم التي تعانيها أح���زاب املعارضة؛ األمر 
الذي سيسهل على حزب العدالة والتنمية التحالف مع أحد هذه 

األحزاب. 
ويظهر م���ن كلمات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان 
الذي ق���ال فيها بأن هذا النصر  الفوز في االنتخابات( هو ليس 
لتركيا فقط؛ بل إنه لدمش���ق والشرق األوسط. وأن تركيا تسعى 
لتعاظم دورها في العالم العربي واإلسالمي، وكذلك لعب دور أكبر 

في السياسة العاملية.
كما أشار اخلبير في الش�أن التركي إلى أن احلك�ومة التركية 
ن عالقتها  ال يتوقع منها - بقيادة حزب العدالة والتنمية - أن حتسِّ
مع  إسرائيل(؛ بل إنها ستشهد خالل الفترة القادمة حالة ضعف 
أكبر من الوضع احلالي، وتوقع أن تكون العالقة طبيعة كأي عالقة 
بني بلدين ولن حتتفظ تركيا باتفاقيات الشراكة اإلستراتيجية مع 
 إسرائيل(؛ وذلك نتيجة حالة الغضب الشعبي بعد أحداث سفينة 
مرمرة التي قتل فيها عدد من األتراك أمام س���واحل قطاع غزة 

قبل عام.

]مجلة ^[
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األقليات اإلسامية

رواندا إحدى دول حوض النيل تقع وس����ط القارة اإلفريقية 
ش����رق بحيرة فيكتوريا، يحدها ش����رقاً تنزاني����ا، وغرباً الكونغو 
الدميقراطية، وش����ماالً أوغندا، وجنوباً بوروندي. وأشهر مدنها 

»كيغالي« العاصمة و »جيتاراما« و »جيسيني«. 
عدد السكان 10 مليون نسمة حسب تقديرات عام 2010م، وعدد 

املسلمني حوالي مليون ومائة ألف نسمة. 
اجلماع���ات العرقية: الهوت���و 84 %، التوتس���ي 15 %، التوا 

 األقزام( 1 %. 
األديان: الكاثوليك 56.5%، البروتستانت %26، املسلمون 11 %، 

مسيحيون آخرون 4.6%، معتقدات تقليدية %2.7. 
اللغات: الكنيارواندا والفرنسية واإلجنليزية والسواحلية. 

نان بلداً واحداً مع الكونغو لكن  كانت دولت���ا رواندا وبروندي تكوِّ
املس���تعمر واالس���تعمار البلجيكي عمل على تقسيمها إلى أربع دول، 
ه���ي: رواندا - بروندي - الكنغو ليوبو لدفيل »زائير حالياً« - الكنغو 

برازفيل. 
وقد استعمرت أملانيا رواندا قرابه عشرين عاماً، ثم انتقلت إلى 

أيدي البلجيك وظلت حتت أيديهم أربعني سنة. 
واالس���تعمار البلجيكي هو أحط أنواع االستعمار؛ إذ عمل على 

متزيق البالد وتركها خراباً.
عاش الشعب الرواندي حتت هذا االحتالل من عام 1896م حتى 

عام 1962م بعدما أشرقت شمس احلرية على البالد. 
دخل اإلسالم رواندا عن طريق التجار املسلمني والطرق الصوفية 
باإلضافة إلى املس���لمني املهاجرين، ومرت اجلالية املسلمة مبراحل 
صعبة في رواندا فأيام املس���تعمر البلجيكي نالت أبش���ع أس���اليب 
التعذيب؛ حتى محاربتها في أقواتها، وحاول التفرقة بينها بزرع الفن 
واألحقاد؛ فقد كان مينع األسر املسلمة من السكن متجاورين لدرجة 
أنهم كانوا ال يس���محون لثالث أسر مسلمة بالس���كن متجاورة فإذا 
خالفوا ذلك أصر املستعمر على تبديد بيوتهم وتشريدهم وقتلهم؛ لذا 
كان املس���لمون يؤدُّون شعائرهم في اخلفاء والسر، كما قام املبشرون 
ب���دور إرهابي ضد املس���لمني؛ فقد كان حكم الب���الد فعلّياً بأيديهم 

متمثاًل في الكنيسة ومراكز التبشير الصليبي احلاقدة.
وفي البالد طائفتان نصرانيتان، هما:  الكاثوليك والبروتستانت( 
وم���ع االختالف بني املذهب���ني الصليبي���ني إال أن أفرادهما اتفقوا 
على تكوين جبهة ضد اإلس���الم واملس���لمني في هذه البالد، فمنعوا 
املس���لمني في رواندا م���ن التعليم والت�وظيف ومن أي عمل س���وى 
الزراعة البس���يطة التي عاش����وا عليها في كف�اف، كم�ا مارس�وا كل 
أنواع البطش والتسلط ضد املس�لمني الذين لم يس�تطيعوا االجتم�اع 
مع بعضهم إال في ع���ام 1972م، حينما قام احلكم الوطني واعترف 

بالعقائد الثالث. 

مشكات يواجهها املسلمون: 
كان للمسلمني دور فعال وإيجابي خالل الصراع العرقي الدموي 
بني قبيلتي »الهوتو والتوتس���ي« في منتصف التس���عينيات من القرن 
املاضي؛ وذلك لعدم مش���اركتهم فيها من جهة وتوفير األمن لكل من 
التج���أ إليهم من األطراف املتضاربة م���ن جهة أخرى، وبذلك أصبح 
املس���لمون أكثر قدرًة على تفعيل اجلهود السلمية ونشر التسامح بني 
القبائل، وقد فتح املس���لم بيته لكل من جلأ إليه وكانت املساجد هي 
األمان لكل َمن نزل بها، وقد س���اعد ذلك على نش���ر تعاليم اإلسالم 
بني القبائل، وكان من ثمرته إنشاء العديد من اجلمعيات واالحتادات. 
ومن هذه املؤسس���ات - مثاًل -  جمعية مسلمي رواندا( التي 
تتولى حالياً نش���اط العمل اإلس���المي والتنس���ق بني االحتادات 
ه جهود العلماء والتنسيق بينهم واالستفادة  واجلمعيات املسلمة وتوجِّ
منها، ومت تشكيل هيئة تضم خريجي اجلامعات اإلسالمية والعربية 
لتش���رف على ش���ؤون الدعوة ومتابعة القضايا التي تهم املسلمني، 
وأيضاً يوجد للمس���لمني محاكمهم الش���رعية؛ وذل���ك بعد أن مت 
تأس���يس مجلس العلماء الذي خرج منه القضاة الذين ينظرون في 

القضايا اخلاصة بالطالق وامليراث.
أما املشكالت التي تواجه مسلمي رواندا فمن أهمها: 

التعليم: فاجلهود في نشر التعليم - خاصًة تعليم الدين - ال تزال 
في بدايتها وحتتاج إلى اجله���د واملال، وأيضاً املجال الصحي فليس 
هناك أي نش���اط في هذا املجال »إال القليل« برغم أن املؤسس���ات 

التنصيرية تعتمد على املؤسسات الصحية والتعليمية. 
وهناك أيضاً حاجة إلى الدعاة املتخصصني الذين يفهمون اللغة 
احمللية ويتقنونها حتى يجوبوا البالد كلها  مدنها وقراها(؛ ألن املناطق 
الريفية في رواندا متعطشة إلى فهم اإلسالم، وهناك إحصائية تدل 
على تزايد عدد مسلمي رواندا؛ ففي عام 1982م كانت نسبة املسلمني 

فيها 5% واآلن تصل نسبتهم من 11 % إلى %15. 
ويُرِجع بعض احملللني هذه الزيادة إلى َدْور اإلذاعة »راديو رواندا« 
الذي يقوم ببث بعض البرامج الدينية. وأيضاً إلى اتصالهم باملؤسسات 
واجلمعيات اإلس���المية في العالم اإلسالمي، مثل: األزهر واجلامعة 

اإلسالمية العاملية مباليزيا ورابطة العالم اإلسالمي مبكة وغيرها. 
ومما يبش���ر باخلير أن مسلمي رواندا اس���تطاعوا إقامة 155 
مدرسة ابتدائية و60 مدرس���ة ثانوية، و120 مسجداً لكنهم ما زالوا 

يحتاجون إلى الكثير. 
املصادر واملراجع: 

• د. محمد عاشور، دليل الدول اإلفريقية، جامعة القاهرة، معهد 
البحوث الدراسات اإلفريقية، 2007م، ص 33. 

• مجلة األزهر، القاهرة، عدد رجب 1432 ه� - 2011م. 
• موقع مسلم أون الين. 

ال��س��ي��داألقلية المسلمة في رواندا  حم���م���ود  أمح����د  د. 
mr.ah54@hotmail.com
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الرؤيا
لْم يكن سعيدًا كما كان بعضهم يتخيل؛ فقد سكنه الرعب، وطاردته 
املخاوف. بل س���جن نفس���ه بنفسه، وكتب ش���هادة وفاته بيده، وحفر قبره 
بأظاف���ره من���ذ أن أطاح بس���لفه؛ ف���كان إذا أكل ش���يئًا خ���اف أن يكون قد 
ُوِض���ع له فيه الس���م، وإذا ن���ام خاف أن ُيغتال، وكثي���رًا ما كان يحجم عن 
س���ًا من أقرب الناس  املش���اركة في املناس���بات العامة، وإن خرج ظل متوجِّ
ب نفس���ه )عمدة(  إليه؛ ألنه كان يعي تامًا أنه انتزع حقًا ليس له، ونصَّ

بالقوة واإلكراه.
لم يكتِف بهذا، بل وصل به اجلشع أن استولى على مزرعة لطفلني 
يتيم���ني، كم���ا اغتص���ب أرض���ًا تابعة ملدرس���ة القرية، ثم ما لب���ث أن هدم 

جزءًا من املدرسة نفسها ليضمه إلى أماكه.
وفي س���بيل ذلك اس���تخدم كل أس���اليب التخويف إلرهاب خصومه 
ومناوئي���ه، فل���م يس���لم منه أح���د، حتى أق���رب األقرباء مب���ن فيهم أخوه 
)الصي���اد(؛ ال���ذي أنفق كل ش���يٍء م���ن أجله؛ فقد اس���تولى على ميراثه، 

وأهانه أمام الناس، وأمهله حتى الصباح ليغادر القرية إلى األبد!
وأثناء خروجه من القرية ُمنكس���رًا حزينًا، مر على »ش���يخ اجلامع« 
ليق���ص علي���ه رؤي���ا كان ق���د رآه���ا، فوج���ده قائم���ًا يصل���ي ف���ي احملراب، 
فانتظ���ره حت���ى فرغ م���ن صاته، ثم حك���ى له ما رأى. فس���كت برهة، ثم 
س���أله: متى رأيت ذلك؟ قال: الليلة املاضية. فقال: أبشر - أيها احلبيب 
- رمب���ا يصيبك بع���ض األذى، لكن س���تنتصر في نهاية األمر، وس���يكون 

لك شأن كبير.
عندم���ا عل���م الن���اس باختف���اء الصي���اد فج���أة أصيب���وا بخيبة أمل 
ى  ش���ديدة، وصدم���ة عنيف���ة، لفقدهم النصي���ر واملعني ال���ذي طاملا ضحَّ
بالكثير من أجلهم. فلم ينسوا أبدًا شهامته ومواقفه اجلريئة؛ فقد كان 
يضرُّ نفس���ه لينفع غيره، ولن ينس���وا كرمه الذي ص���ار مضرب األمثال؛ 

فكان إذا اصطاد سمكًا، أهداه ألي عابر سبيل.
لق���د مرت س���نوات عج���اف، والقرية ترزح في العنت واالس���تبداد حتى 
بل���غ اليأس بالناس مبلغه. فالعش���رات بل املئات هج���روا القرية دون رجعة، 
ومن بقي استسلم جلبروت العمدة وبطانته الفاسدة؛ خاصة بعدما رأوا ما 
حدث لناظر املدرسة الذي جلده العمدة في الطريق العام، ثم أمر بحبسه 

شهرًا كامًا، كما تورط في قتل طبيب الوحدة الذي أبى أن يبيع ضميره.
ومل���ا اس���تفحل طغيان العمدة لم يس���تطع الش���يخ الس���كوت بحال 
ض الناس عليه، وانتقده بش���دة ف���ي آخر خطبة من  م���ن األح���وال، فحرَّ
ش���عبان، وق���ال باحلرف الواح���د: ليت هذا املفتري يتعظ ممن هو أش���د 
منه بطشًا، وأكث�ر جمع�ًا؛ ف� »فرعون« لم يغِن عنه س�لطانه، و »هامان« لم 

تغِن عنه وزاراته، و »قارون« لم تغن عنه كنوزه وثروته.
���ا رجع إلى منزل���ه رآه مهدومًا، فرفع بصره إلى الس���ماء ونادى  فلمَّ

ج كربه. بصوت مكلوم: يارب! داعيًا الله أن يهبه الصبر، ويفرِّ
بعدئٍذ توجه غاضبًا ملقابلة العمدة، وفي منتصف الطريق - تقريبا 
- اس���توقفه »بائ���ع اللنب« ليق���ص عليه رؤياه، فقال: بع���د انقضاء صاة 
اجلمعة مباش���رة، أخذتني غفوة، فرأيت )موس���ى بن عمران( واقفًا على 

مشارف القرية.
فجذب���ه بقوة، وقال متلفهًا: ل���و كنت صادقًا في ما تقول، فإن ظاملًا 
سيهلك قريبًا، وما أرى أظلم من العمدة. وبالفعل لم تغرب شمس ذلك 

اليوم، حتى اغتيل »العمدة« على يد ابنه األشقى.
ى الن���اس، بل تفاقمت  ل���م تس���تقر األحوال مبقت���ل العمدة كما تنَّ
وا على جمر صبر؛ ف� )العمدة اجلديد( كان أظلم وأطغى بل  سوءًا، وتلظَّ

إن ظلم أبيه بجوار ظلمه ُيعدُّ رحمة.
لكن بعد مرور أقل من ش���هر واحد على جلوس���ه على الكرس���ي رأى 
���ت مضجع���ه، فلم يج���رؤ عل���ى أن يذهب إلى  رؤي���ا أفزعت���ه بش���دة وأقضَّ
الش���يخ ليحكَيه���ا ل���ه بس���بب الع���داوة القدمية، لكنه أرس���ل واح���دًا من 

خدمه، وطلب منه أال ُيخبره أن العمدة هو الذي رأى الرؤيا.
ذهب اخلادم وقص الرؤيا كاملة فأطرق الشيخ قليًا ثم سأله: أأنت 
ال���ذي رأي���ت أم العمدة؟ قال: بل أنا. فقال له: كذبت، ارجع إلى صاحبك 

وقل له: إن مصيرك مثُل مصير والدك.
مبجرد أن سمع اخلادم ما سمع انتفض على الفور، وأصفر وجهه، 

وولى ُمدبرًا!
وقبل وصوله إلى هناك ببضعة أميال، سمع مبقتل العمدة.

في صبيحة يوم عيد الفطر كان الصياد قد اشتاق لرؤية أصدقائه 
ومحبي���ه! فدخ���ل القري���ة عل���ى حني غفل���ة من أهله���ا. فراودته نفس���ه 
بالرجوع؛ خش���ية أن َيْفُرط عليه العمدة أو أن يطغى، لكنه س���مع هرجًا 
ومرج���ًا وفوض���ى عارم���ًة، فتوقع أن العم���دة ارتكب حماقة أخ���رى، أو أن 
ت بالقرية بالبائس���ة! فهرول نحو اجلموع احملتشدة على  مصيبة ما حلَّ
ط���ول الطريق العام. ومبجرد أن رأوه، تس���ابقوا نح���وه فرادى وجماعات، 

واستقبلوه بشوق عارم، وحفاوٍة بالغة.
هن���اك عل���م أن القري���ة كله���ا كان���ت تبح���ث عن���ه، وتتمن���ى عودته. 
فاختاروه في احلال عمدًة لهم، وعانقه »الشيخ« مبتهجًا ومهنئًا وقال - 
ووجه���ه يتهلل، وقلبه يخفق بحكايات قدمي���ة -: هذا تأويل روياك التي 

رأيتها قبل ثاثني عامًا.

عبد املنعم فرج ناصر الدلعه

] قصة قصيرة [
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دقة  أبو  أمحد  احل��وار:  أجرى 

] حوارات [

الشيخ عبد الغفار عزيز في حوار مع ^:

الشعب الباكستاني يرفض التعاون العسكري مع أمريكا.
الجماعة اإلسالمية تنتظر االنتخابات للقضاء على حكومة »زرداري«.

ل��ل��ت��دخ��ل  ت���ف���س���ي���رك���م  م����ا   :^
هل  باكستان؟  في  العسكري  األمريكي 
هو نتيجة ضعف احلكومة الباكستانية؟ 
أم ه��و ف��ي إط��ار ال��ت��ع��اون م��ع احلكومة 

للتخلص من القاعدة؟
عب����د الغف����ار عزي����ز: هم���ا معاً: إن 
ضع���ف احلكومة يجعلها تس���تند على 
ه الَعلمانى يوفر  الدعم األمريكي، والتوجُّ
له���ا فرصة ض���رب العصفورين بحجر 

واحد.
و هن���ا ال ب���د أن نعود إل���ى الوراء 
قلياًل؛ فقد كان اجلنرال برويز مش���رف 
حديث عه���د في احلكم بع���د إطاحته 
بحكومة نواز ش���ريف، وكان يحتاج إلى 

اعتراف دولي بحكومته، وعندما ش���نت 
الوالي���ات املتحدة األمريكية حربها ضد 
أفغانستان وجد اجلنرال بغيته. وعندما 
رفع الرئيس األمريكي الس���ابق  جورج 
بوش( شعاره: »من ليس معنا فهو ضدنا« 
كانت باكستان أهم الدول التي استهدفها 
هذا الش���عار ووجد في���ه برويز تهديداً 
وكذلك فرصة له لكي ينال الدعم العاملي 
برويز مش���رف  حلكومت���ه؛ لذلك قرر 
الوقوف م���ع األمريكان وفت���ح أمامهم 
جميع مجاالت التع���اون؛ إلى درجة أن 
نهم من تكوين شبكاتهم االستخبارية  مكَّ

اخلاصة بهم.
ومب���ا أن���ه م���ن دي���دن الواليات 

زادت عملي���ة اغتيال زعيم تنظيم 
القاعدة )أس���امة ب���ن الدن( في إحدى 
البلدات شمال باكستان على يد قوات 
ة التوتر بني احلكومة  أمريكية من حدَّ
أث���ارت  الباكس���تانية واملعارض���ة، كم���ا 
ه���ذه العملي���ة انتق���ادات الذع���ة ض���د 
احلكومة بس���بب ما وصفت���ه املعارضة 
املتك���ررة  األمريكي���ة  باالنته���اكات 
لس���يادة باكس���تان. وللحديث عن هذا 
املوضوع ومس���تقبل باكس���تان في ظل 
تعقي���دات الوض���ع السياس���ي القائ���م، 
ودور اجلماع���ة اإلس���امية في املرحلة 
السياسية القادمة حاورت مجلة ^ 
الش���يخ )عبدالغف���ار عزي���ز( مس���ؤول 
اجلماع���ة  ف���ي  اخلارجي���ة  العاق���ات 
اإلعام���ي  واملتح���دث  اإلس���امية 

باسمها، وكان احلوار التالي:
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املتحدة األمريكية أنها تس���تخدم األفراد 
واحلكومات لتحقي���ق مصاحلها وبعد أن 
تقضى منه���ا َوَطرها ترمي بها فى مزبلة 
التاريخ، فإن األمر نفسه حدث مع برويز 
مش���رف وتس���ارعت وتيرة األحداث في 
هذا االجتاه بعد توقي���ع اتفاقية التعاون 
بين���ه وبني بنازي���ر بوتو حت���ت الرعاية 
األمريكي���ة. ورثت بنازي���ر بوتو عنصري 
الطمع ف���ي احلكم والعداء لألصولية من 
برويز مشرف واستمرت اللعبة األمريكية 
دون أدنى تغيير؛ وهذه هي كلمة السر في 

السياسات الراهنة لزوج بوتو.

احلكومة  على  تضغطون  هل   :^
هي  وم��ا  األمريكان؟  مع  تعاونها  لقطع 
لتحقيق  تتبعونها  التي  الضغط  وسائل 

تأثير في هذا امللف؟
عبد الغفار عزيز: اجلماعة اإلسالمية 
هي أهم األحزاب السياسية والدينية في 
الب���الد وترفض هذا التدخ���ل والتغلغل 
األمريكي في باكس���تان. ليست األحزاب 
فقط بل الش���ارع الباكس���تاني كله يرى 
التدخل األمريكي مبثابة االحتالل الفعلي 
لباكس���تان، خاصة ف���ي املناطق القبلية. 
من أهم مظاهر هذا الرأي الشعبي لفُظ 
الشارع الباكس���تانى حكَم برويز مشرف، 
وكذلك رفضه لسياسات حكومة زرداري 
اإلس���المية  اجلماعة  وتقوم  وحلفائ���ه. 
بتوجيه الشارع وبالتعبير الفعلي عن رأيه، 
كما تقوم بطرح قضية االحتالل األمريكي 

في البرملان. وبفضل هذه اجلهود أصدر 
البرملان قرارين ُمجَم���ع عليهما وبالنص 
الصريح على إيقاف أمريكا عند حدودها، 
وإعادة النظر في تعاون باكس���تان معها، 
وكذلك قط���ع خطوط اإلم���دادات أمام 
القوات األمريكية إذا استمرت الهجمات 
اجلوي���ة بطائرات دون طي���ار. كما تقوم 
اجلماعة مبس���يرات واعتصامات شعبية 

كبيرة في جميع أنحاء البالد.
إنه بإمكان اجلماعة أن تقرر إسقاط 
احلكومة عبر هذه االعتصام واملسيرات؛ 
ولكننا ال نريد أن نقوم في املرحلة الراهنة 
بخطوة تأتي ببديل أس���وأ. لذلك نستعد 
ملرحلة االنتخابات املقبلة في العام املقبل، 
وإننا على يقني أن الش���ارع الباكس���تانى 
يرفض من يتبنى السياسات األمريكية أو 

يستمر فيها.

^: هل القاعدة انتهت في باكستان 
مبقتل بن الدن حسب توقعاتكم؟

عب����د الغفار عزي����ز: أظن أن األحداث 
التي ش���هدتها باكستان بعد مقتل أسامه 
بن الدن خير جواب على هذا الس���ؤال. 
فوتيرة األحداث الدامية تصاعدت بصورة 
غير مسبوقة. هناك مئات من القتلى من 
املدنيني. وهنا ال بد أن نتطرق إلى حقيقة 
ما تواجهه باكستان من حتديات جسيمة. 
فنحن نواجه االعت���داءات األمريكية من 
كل نوع؛ هناك غارات جوية عبر طائرات 
ب���دون طيار وهناك ش���بكات جتس���س 

أمريكية تتغلغل في معظم املناطق، وكلما 
تنفذ أمريكا عملياتها العسكرية تتصاعد 
نداءات العملي���ات االنتقامية خاصة من 
املناطق القبلية ذات ثقافة الثأر القدمية، 
ث���م كلم���ا ب���رزت املجموع���ات القبلية 
االنتقامية تتذرع أمريكا باألحداث وتكثف 
من عملياتها وتزيد من الضغوط الكبيرة 
على احلكومة الباكس���تانية. مبعنى آخر: 
لق���د دخلنا في دائرة مفرغة من عمليات 
إراقة الدماء، واخل���روج من هذه احللقة 
الدامية يأتي من اخل���روج من التحالف 
مع الواليات املتح���دة األمريكية وإيقاف 
غاراتها اجلوي���ة؛ وإذا لم تتخذ احلكومة 
الباكس���تانية خطوات جريئ���ة في هذا 
املجال فس���يظل العالم يتلقى أنباء بروز 
اجلماع���ات العس���كرية املختلفة وحتت 
مس���ميات مختلفة ولن يحول دونها مقتل 

شخص أو أشخاص مهما كانوا.

للتفجيرات  ت��ن��ظ��رون  ك��ي��ف   :^
التي تتبنها طالبان بشكل شبه يومي في 

باكستان؟
عب����د الغفار عزيز: ش���هدت باكستان 
منذ بدء االحتالل األمريكي ألفغانس���تان 
آالف التفجي���رات ومعظم هذه العمليات: 
إما نُس���بَت إلى الطالبان أو تبنتها حركة 
طالبان، كم���ا أن معظم الهجمات ُوصَفت 
بأنه���ا عمليات انتحاري���ة. واحلقيقة أن 
أكثر من 90 % من هذه االدِّعاءات ليس���ت 
صحيحة. صحيح أن هناك عمليات كثيرة 
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نفذتها حرك���ة الطالبان وكثير منها كانت 
عملي���ات انتحارية؛ لكن م���ن املؤكد ومن 
الثابت باألدلة والشهود أن عمليات كثيرة 
جداً من عمليات العنف وإراقة الدماء هي 
من تدبير وكاالت االستخبارات اخلارجية. 
اجلمي���ع يري���د أن يصفي حس���اباته مع 
باكس���تان أو أن يخلق في باكستان وضعاً 
يخدم مصاحله! على س���بيل املثال تابعوا 
معي تصري���ح الس���فيرة األمريكية لدى 
باكس���تان الذي قالت فيه���ا: »إن أغلبية 
الشعب الباكس���تاني كانت ضد العمليات 
العسكرية األمريكية؛ ولكن بعد أن شهدت 
باكس���تان تفجيرات ضد املدنيني أصبح 
الش���ارع الباكس���تاني مقتنع���اً بأن هذه 

احلرب حرب باكستانية ضد اإلرهاب«.
ثم ش���اهدوا معي األعمال اإلرهابية 
الكبيرة في مدينة كراتش���ي وفي غيرها 
من املدن املكتظة بالس���كان؛ حيث أعلنت 
السلطات الباكس���تانية بعدها أن العملية 
نفذها انتحاري وجدنا أشالءه، وأن حركة 
الطالب���ان هي وراء العملي���ة؛ ولكن بعد 
ي���وم أو يومني كش���فت كاميرات اإلعالم 
أو كاميرات الهوات���ف اجلوالة أن قنابل 
أو الغاماً كان���ت مزروعة هناك وفجرتها 
آالت التحكم ع���ن بُعد. والغريب أنه بعد 
معظم هذه احلاالت تأت���ي التصريحات 
واالدِّعاءات على لس���ان وزي���ر الداخلية 

الذي يعتبر الساعد األمين للرئيس آصف 
على زردارى وعندما تفضحه الكاميرات 
ال يكلف السيد املغوار نفسه عناء اخلجل 

أو الندم أو احلياء أو ما شابه ذلك.
آخر هذه األحداث املخجلة واملؤسفة 
كانت في مدينة كوتا حني أعلن الس���يد 
الوزي���ر أن إرهابيني أجان���ب أربعة كانوا 
بصدد تنفيذ عملية انتحارية إذ اكتشفتهم 
قوات األم���ن وأردتهم قتلى وبذلك جنونا 
وجن���ت مدينة كوتا من حادث���ة انتحارية 
ضخمة. وأضافت املصادر الرس���مية أن 
األجانب األربعة كانوا إرهابيني شيشانيني 

وكانوا يحملون ذخائر وأحزمة ناسفة. 
اإلعالمي���ة  الزوبع���ة  ه���ذه  بع���د 
واالنتق���ادات الالذعة لطالبان والقاعدة، 
كشفت عدسات اإلعالم وكذلك عشرات 
القتلى  أن  اجلوالة  للهوات���ف  الكاميرات 
كانوا مدنيني عاديني  وكانوا يعبرون نقاط 
التفتيش حيث ح���دث بينهم وبني قوات 
املخافر نزاع أدى إلى مشادة كالمية ومن 
ثَمَّ فتح »أبطال« األمن فوهات الرشاشات 
عليهم. لقد حتولت االنتقادات اإلعالمية 
م���ن »اإلرهابيني« إل���ى احلكومة وقوات 
األمن وبدأ ضباط األم���ن الذين ظهروا 
فى مؤمت���رات صحفية بصف���ة األبطال 
يتنصلون من تصريحاتهم، ولكن مع هذا 
بالقتلى،  ظل اسم »الشيشانيني« ملتصقاً 

لتبق���ى احتماالت انتمائهم إلى مخيم من 
مخيمات اإلرهابيني حية وقوية. وبعد 27 
يوماً من احلادث وصل مسلم عجوز برفقة 
زوجته املتحجبة من طاجيكستان ليتعرفا 
على جثة ابنهم نعمان  أحد القتلى( وعلى 
زوجته الروسية التي اعتنقت اإلسالم قبل 
أشهر وتزوجت بنعمان، وكانت حتمل في 
أحشائها جنيناً في شهره السابع. أخبرت 
األم الثكلى أن ابنها كان يعمل فى موسكو 
فى مج���ال التجارة ولم تعلم ش���يئاً عن 
سفره إلى باكستان عن طريق أفغانستان. 
أما الش���خصان اآلخران فأكدت السفارة 
الروسية أنهما من رعاياها. وإلى اآلن لم 
ل معضلة وجودهم في املنطقة؛ ولكن  حُتَ
ثبت بدون أدنى ش���ك أن قضية اإلرهاب 
والشيشانيني والذخائر واألحزمة الناسفة 

كل ذلك كان هراًء ليس إال.

^: م���ا ه���ي خ����ي����ارات اجل��م��اع��ة 
باكستان؟  مع وضع  للتعامل  اإلسامية 
وه���ل ه��ن��اك ط��م��وح��ات س��ي��اس��ة تسعون 

لتحقيقها في املرحلة القادمة؟
عب����د الغف����ار عزي����ز: اخلي���ارات كلها 
مفتوح���ة لكن كم���ا ذكرت س���وف تبقى 
جهودنا متركزة حول اإلعداد لالنتخابات 
املقبل���ة وفي ه���ذا املجال نق���وم بحملة 
تسجيل مزيد من أعضاء اجلماعة والهدف 
أن نرف���ع عدد األعضاء إل���ى 15 مليوناً، 
بإذن الل���ه. كما نق�وم في ه���ذه املرحل�ة 
ونس����تمر - بإذن الله - في االعتصامات 
واملس���يرات وغيرها من األنشطة الشعبية 
ملمارسة الضغط على احلكومة للخروج من 
التحالف األمريكي الذي دمر البالد وأباد 
العباد. كما جتدر اإلشارة إلى أن اجلماعة 
تقوم بفعاليات ش���عبية كبيرة حتت شعار 
»الرجوع إلى الله« التي تس���تهدف إلى أن 
جنعل املجتمع الباكس���تاني يتوب إلى ربه 
حتى يلطف بنا - عز وجل - ويكشف عنا 

ما نحن فيه.
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  *( كاتب فلسطيني.

رأت أوساط سياسية صهيونية في القرار املصري بفتح معبر 
رفح على احلدود اجلنوبية لقطاع غزة »تغييراً مصرياً دراماتيكياً« 
في السياس���ة احلالية مختلفاً عن عهد مبارك، و »نذير شؤم« ل� 
»إس���رائيل«؛ رغم أن فتحه كان له بوادر مس���بقة، لكنَّ واضعي 

السياسة الصهيونية اختاروا جتاهله.
وقال »رون بن يشاي« احمللل العسكري: إن هناك سبباً آخر 
للقل���ق الصهيوني يتمثل في التأثير السياس���ي الكامن في فتح 
املعبر؛ حيث يشرف من أحد جانبيه ممثلون رسميون من مصر 
على ما يخرج ويدخل، وم���ن الناحية األخرى ممثلون حلماس؛ 
ل اعترافاً عملياً بشرعية سلطة  وهو ما يعني أنها خطوة تش���كِّ
حماس في القطاع، وهذا األمر يعتبر نصراً سياس���ياً واضحاً 

لها، ومنح الشرعية الدولية للمنظمة. 
فبعد أن سيطرت حماس على القطاع، أراد حسني مبارك 
ه  ]الرئي���س املصري املخل���وع[ بإغالقه اجلزئ���ي للمعبر أن ينوِّ
حلماس أنه ال يرى فيها س���لطة شرعية في القطاع، وليضغط 
عليها إلعادة السلطة الفلس���طينية إلى املعبر والقطاع بأسره، 
على أنها مصدر سلطوي قانوني؛ ولهذا السبب طالب املصريون 
بأن يت���زود مواطنو القطاع الذين يس���تخدمون املعبر بتصريح 

مصري للدخول أو اخلروج من القطاع. 

وح���ذر رئيس ال���وزراء الصهيوني  بنيام���ني نتنياهو( من 
س���يطرة منظمات معادية على جزيرة س���يناء، مدعياً أن مصر 
تواجه صعوبة حقيقية في الس���يطرة عليها، وأن حركة حماس 
تزداد قوة في األراضي املصرية، ولقرب سيناء من غزة، وهو ما 

قد يفتح املجال لزيادة األخطار األمنية ضد »إسرائيل«.
من جانب آخر، زع���م نائب رئيس الوزراء الصهيوني، وزير 
الشؤون االس���تخبارية  دان مريدور( أن توسيع ساعات الدوام 
في معبر رفح يؤكد أن قطاع غزة ال يخضع حلصار وال الحتالل 
»إس���رائيلي«، مدعياً أن كل من يزور القطاع يدرك أنه ال نقص 
في املنتجات، وأن االدعاء بأن »إس���رائيل« تقوم بتجويع سكانه 
ال ميت للواقع بصلة، معتبراً أن ال حاجة لتنظيم قوافل س���فن 
إنس���انية، آماًل أال يس���هل فتح املعبر على املنظمات املس���لحة 

تهريب األسلحة إلى القطاع.
تغيري دراماتيكي:

تواصل القراءة الصهيوني���ة: أن حماس طالبت بفتح املعبر 
بدون قيود، لتس���هل م���ن معاناة الطبقات الواس���عة ومحدودة 
الدخل في غزة، مش���يراً إلى ما أسماه »عملية قياس« مبفهوم 

اخلسارة واملكسب على النحو التالي:
األبعاد السلبية: 

  - س���لطة حماس حصل���ت على الش���رعية واالعتراف 
السياس���ي من النظام  اجلديد - القدمي( ف���ي مصر، مقابل 

دوافع القلق الصهيوني
من فتح معبر رفح
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موافقته���ا على املصاحلة التي لم ترى النور بعد، وهذا اعتراف 
ميهد الطريق أمام حماس للحصول على شرعية دولية. 

2 - تس���تطيع حماس واملنظمات األخرى إدخال نش���طاء 
وسالح خفيف بسهولة كبيرة - وهو ما ميكن وضعه في حقيبة 
كبيرة - إلى قطاع غزة، وإخراج النش���طاء للتدريب، ويستطيع 

النشطاء الغزيون اخلروج بسهولة لتنفيذ عمليات من سيناء. 
3 - العبور السهل في رفح سيسمح لنشطاء اجلهاد العاملي 
بالوص���ول إلى قطاع غزة بس���هولة وبأع���داد كبيرة عن طريق 
املعبر، وهو من ش���أنه أن يؤدي إلى زيادة األنش���طة املس���لحة 
من القطاع ضد »إس���رائيل«، وليس فق���ط ضدها، ولكن أيضاً 
ضد حماس الت���ي توجد في صراع مع تل���ك املجموعات؛ لذا 
من املعقول االفتراض أن حماس س���تبذل قصارى جهدها لكي 
تقلص من الظاهرة من خالل السيطرة على اجلانب احلمساوي 

من املعبر.
) - الس���ماح لإلخوان املس���لمني في مصر بإجراء اتصال 
جيد ج���داً مع حماس، وتس���هيل مبادرات القيام مبس���يرات 
جماعية غير مسلحة مش���تركة من ِقَبل مصريني وفلسطينيني 

باجتاه السياج األمني مع »إسرائيل«. 
األبعاد اإلجيابية: 

  - حقيق���ة أن مواطني القطاع يس���تطيعون اخلروج منه 
ر  والدخ���ول إليه من خالل معبر حدودي مص���ري منظم، حُترِّ
»إسرائيل« - إلى حدٍّ ما - من املسؤولية عن مصيرهم، وتسحب 
البس���اط األيديولوجي من حتت ادِّعاءات املنظمات والنشطاء 
املواليني للفلسطينيني الذين يطالبونها برفع احلصار عن غزة، 
واالعتراف بحقيقة: أنه من املمكن تفريغ وتصدير بضائع بشكل 
ش���رعي من غزة وإليها، وحتى األفراد ب���دون إزعاج في ميناء 
العري���ش الذي يبعد كيلو مترات مع���دودة من القطاع، وهو ما 

يجب أن ينتبه إليه منظمو أساطيل احلرية بأنواعها. 
2 - املرور احلر نس���بياً في معبر رفح سيش���جع العالقة 
الطيبة واالتصاالت الش���خصية الوثيقة بني القيادة السياسية 
حلماس املوجودة في دمش���ق ونظيرتها الغزية األكثر اعتداالً، 
فغياب االتصاالت بينهما يزيد من اخلالف بني أجنحتها، ويزيد 

من مواقف القيادة اخلارجية تعنتاً.
3 - تزايد فرص مفاوضات صفقة التبادل إلطالق س���راح 
»جلعاد ش���اليط«؛ كون قيادة حم���اس ملتزمة اآلن برد اجلميل 

للمجلس العس���كري املصري بعد فتح املعبر - وعلى رأس���هم 
لهم بشأن الصفقة، وينبغي  وزير املخابرات - الذين جددوا تدخُّ
االفتراض أنهم سيحاولون اس���تغالل تأثيرهم لتلطيف مواقف 
حماس، وعلى رأسهم الذراع العسكري ممثاًل بأحمد اجلعبري 

وخالد مشعل الذي يؤيد مواقفه. 
) - فتح املعب���ر ال يغير كثيراً في مج���ال قدرة املنظمات 
الغزية على نقل األس���لحة واألفراد للقطاع، لكنه يخلق عالقة 
وثيقة جداً - س���واء سياسية أو إنسانية - بني مصر ومواطني 
القطاع، واختصار للطريق لنقل مس���ؤولية مصر عن غزة، وهو 
ل حلماً لكثير من رؤساء احلكومات السابقني وعلى  ما كان يشكِّ

رأسهم »شارون«. 
ئ من  ) - النظ���ام احلالي ف���ي مصر اجتهد كثي���راً ليهدِّ
املخاوف »اإلس���رائيلية«، والتنس���يق معها قبل فتح املعبر، وهو 
م���ا يدل على نواي���ا مصرية واضحة لعدم كس���ر القواعد مع 

»إسرائيل« والواليات املتحدة األمريكية التي تؤيدها. 
وأضاف »بن يش���اي«: أن فتح معبر رفح في حد ذاته ال يزيد 
وال ينق���ص كثيراً في ما يتعلق بأمن »إس���رائيل«، لكن ما ينبغي 
حق���اً أن يقلقها ف���ي املجال األمني هو حقيق���ة أن قوات األمن 
املصرية فقدت الس���يطرة على س���يناء؛ األمر الذي يسهل اليوم 
على نشطاء املنظمات املسلحة والشحنات العسكرية التي وصلت 
إلى سيناء بطريقة أو بأخرى، أن تدخل قطاع غزة، أو تخرج منه 

عبر األنفاق.
وزعم أن ق���درات املنظمات املعادية على نقل  النش���طاء، 
والس���الح، واألموال( إل���ى القطاع ومنه، وتنفي���ذ عمليات في 
س���يناء، تزايدت جداً بعد الثورة في مصر؛ حيث فقدت خاللها 
قوات األمن السيطرة عليها، بعد أن شهدت األرض أسفل محور 
»فيالدلفيا« احلدودي عشرات األنفاق التقليدية الضيقة، التي 

لم تسمح بنقل بضائع وأشخاص بأحجام وكميات كبيرة.
كما أن اخلطورة القادمة من س���يناء برأي الصهاينة تتمثل 
في مئات األنفاق بأحجام وأنواع مختلفة حفرها الفلسطينيون 
منذ عام )211م حتت محور »فيالدلفيا« بني رفح املصرية ورفح 
الغزية، سمحت لهم بنقل األفراد والبضائع والسالح من كل نوع 
وحجم من س���يناء إلى غزة، كما ش���مل األمر نشطاء مسلحني 
خرجوا وعادوا بقذائف، وصواريخ مضادة للدبابات والطائرات، 

وكذلك موادَّ متفجرة وأموال. 
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املشهداين)*( ال���رزاق  عبد  أك��رم  د. 

] في دائرة الضوء [

 *( خبير بالشؤون القانونية واألمنية.

مقدمة:
في العالقات الدولية املعاصرة قلَّما استُعملَت كلمة أو أسيء 
استخداُمها، أو استُعملَت على نحو تعسفي مثل كلمة اإلرهاب. 

 TERRORISM )ولع���ل مفه���وم أو مصطلح  اإلره���اب
هو م���ن أكثر املفاهيم الت���ي كانت وما زال���ت عرضة للتالعب 
واالس���تخدام املزدوج من أطراف كثيرة ف���ي مقدمتها الواليات 
املتحدة والغ���رب والصهيوني���ة وكثير من األنظمة التس���لطية 
والتعسفية والدكتاتورية؛ محاولني تطويع هذا املفهوم واستخدامه 
ذريعة للبطش باملناوئني واملعارضني والتنكيل بحركات التحرر من 
االس���تعمار والظلم والعبودية. وجاءت أحداث احلادي عشر من 
س���بتمبر2001م في الواليات املتحدة لتكون ذريعة حلملة عدائية 
سياس���ية شرسة ومنظمة ضد العرب واملس���لمني؛ هدفها ربط 
اإلرهاب بالعرب واملسلمني، كما أن سلطات االحتالل الصهيوني 
الغاشم تستخدم ما يسمى ب�  مكافحة اإلرهاب( ذريعة لتصفية 
املقاومة واالنتفاضة الفلسطينية اجلهادية املشروعة. وفي العراق 
ما زالت الس���لطة تَِصم املقاومة العراقية املناوئة لالحتالل بأنها 

 إرهاب(. 
فمنذ أوائل السبعينيات من القرن املاضي وكلمة  اإلرهاب( 
ومش���تقاتها  إرهابي - حركات إرهابي���ة - تنظيمات إرهابية - 
حكومات إرهابية( وغيرها تغزو ميدان االس���تخدام السياسي، 
وحلقته���ا حقول أخ���رى، فقد انكب املؤلفون ف���ي علوم النفس 
والقانون واالجتماع والفلس���فة واإلجرام واإلستراتيجية والعلوم 

العسكرية وغيرها على دراسة هذا املوضوع أكثر من أي ظاهرة 
أخرى ف���ي عصرنا، وخ���الل العقود الثالث���ة األخيرة صدرت 
آالف م���ن عناوين الكت���ب والبحوث واملق���االت كلها تبحث في 
اإلره���اب، وصار هناك كتَّاب متخصصون في ش���ؤون اإلرهاب، 
واس���تُحدثَت وحدات إجرائية مختصة مبوضوع اإلرهاب، وبات 
اإلره���اب ومكافحة اإلرهاب في صدارة أجندة لقاءات رؤس���اء 
الدول واملؤمترات الدولية واإلقليمية؛ سواء ما يتعلق منها باألمن 
وسواها، كما مت تأس���يس كثير من املعاهد التي تتبع اجلامعات 
أو احلكومات لدراسة اإلرهاب، واقتراح اإلستراتيجيات املضادة 
لإلرهاب، وحتليل ش���خصيات املتهمني بحوادث اإلرهاب وغير 
ذلك؛ وكأمنا اإلرهاب هو الش���غل الش���اغل الوحيد لعالم مليء 

بالُعَقد واملشاكل. 
على الرغم من أن اإلرهاب ق���دمي قدم التاريخ، كعمل يولِّد 
حالة من الرعب والف���زع؛ إال أن احلملة اإلعالمية العاملية التي 
تقودها أمي���ركا والصهيونية، وما كتب وما يزال يكتب ويبث عن 
اإلره���اب، جعلت كثيرين يعتقدون أنن���ا نعيش في حقبة  هوس 
اإلره���اب(، وأصبح بع���ض الناس يص���دق أن اإلرهاب  وليس 
االس���تعمار اجلديد، وال التفرقة العنصري���ة، وال إبادة اجلنس 
البشري، وال س���باق التسلح، وال االنتهاك املروع حلقوق اإلنسان 
واحلري���ات األساس���ية مبا في ذل���ك حق الش���عوب في تقرير 
مصيرها...( أن اإلرهاب وحَده ه���و اخلطر البادي للعيان وهو 
التهديد الرئيس لوجودنا، ووجود البشرية. واألدهى من ذلك أن 
كل تلك اجلهود التي بذلت وما تزال في سبيل اإلشارة إلى خطر 

اإلرهاب 
          بني املفهوم القانوين واالستخدام السياسي املزدوَج
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اإلرهاب قد فشلت؛ ليس في استئصال شأفة اإلرهاب فحسب، 
وإمنا فش���لت في حتديد هذا املفه���وم الغامض، وتقف في وجه 
مح���اوالت دول العالم لتحديد مفه���وم موحد لإلرهاب الوالياُت 
املتحدةُ التي تريد إبقاء ه���ذا املفهوم غامضاً خلدمة أغراضها 
العدوانية والدفاع عن حليفها الدائم الكيان الصهيوني الغاصب. 

التعريف اللغوي لإلرهاب:
اإلرهاب في اللغة من مصدر  َرَهَب(  أَْرَهَب( أخاف وأفزع، 
ويش���تمل هذا اخلوف على التعظي���م والتوقير حينما يتوجه إلى 
الله - تعالى - فيقال: أصابته الرهبة من الله. يقصد بها اخلوف 
مع التعظيم. وقد ورد الفعل باشتقاقات عدة في القرآن الكرمي؛ 
حيث تكررت كلمة َرَهَب ومش���تقاتها في الق���رآن الكرمي اثنتي 
وَسى اْلَغَضُب  ا َسَكَت َعن ُمّ عشرة مرة، منها قوله - تعالى -: }َوَل�َمّ
ِه���ْم َيْرَهُبوَن{  َلِّذيَن ُهْم ِلَرِبّ َأَخ���َذ اأَلْلَواَح َوِفي ُنْس���َخِتَها ُهًدى َوَرْحَم���ٌة ِلّ

]األعراف: ١٥٤[.
وقوله - تعالى -: }َوإَيّاَي َفاْرَهُبوِن{ ]البقرة: ٤٠[.

ْهِب{.  وقول���ه - تعالى -: }َواْضُم���ْم إَلْي���َك َجَناَحَك ِم���َن الَرّ
]القصص: ٣٢[ 
���ا َأْلَقْوا َس���َحُروا َأْعنُيَ الَنّاِس  وقوله - تعال���ى -: }َقاَل َأْلُقوا َفَلَمّ

َواْسَتْرَهُبوُهْم{ ]األعراف: ١١٦[. 
َباِط  ٍة َوِمن ِرّ ن ُقَوّ ا اْس���َتَطْعُتم ِمّ وا َلُهم َمّ وقول���ه - تعالى -: }َوَأِعُدّ

ُكْم{ ]األنفال: ٦٠[.  ِه َوَعُدَوّ اْل�َخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدَوّ الَلّ
ومبعنى آخر فإن معظم اإلشارات القرآنية لكلمة رهب تدلل 
وا{ التي تعني  عل���ى اخلوف والتعظيم عدا اآلية األخيرة }َوَأِعُدّ
إرهاب األعداء؛ أي إخافتهم وبثُّ الرعب بينهم، لذلك يذهب بعض 
املتخصصني في اللغة العربية إلى أن اس���تخدام كلمة  اإلرهاب( 
ترجمًة عربية مقابلة للمصطل���ح األجنبي  Terrorism( غير 
صحي���ح؛ ألن الرهبة وردت في ع���دة مواضع من القرآن الكرمي 
مبعنى اخلوف املقترن باالحترام واخلش���ية، والدعوة إلى مخافة 
الله؛ وليس اخل���وف املقترن بالذعر والتفزي���ع، وانتهوا إلى أن 
الترجم���ة الصحيحة يفت���رض أن تكون ه���ي  اإلرعاب( وليس 
 اإلره���اب( على الرغم م���ن أن مجمع اللغ���ة العربية قد أجاز 
اس���تخدام املعنى االصطالحي لإلرهاب وهو التخويف والترويع 

والفزع. 
نبذة تارخيية: 

تعود فكرة اإلرهاب إلى أيام الثورة الفرنسية ودعوة روبسبير 
الش���هيرة إلى  إرشاد الشعب باملنطق، وأعداء الشعب باإلرهاب، 
وأن اإلره���اب ما ه���و إال العدالة الفوري���ة(. وارتبط اإلرهاب 
بتحقي���ق األهداف السياس���ية، وتعود أُولَى مح���اوالت تعريف 
اإلرهاب قانونياً إلى أيام عصبة األمم، وحتديداً بعد اغتيال ملك 
يوغسالفيا في 1943/10/9م في فرنسا؛ حيث دعت فرنسا إلى 
مشروع ميثاق دولي حول اإلرهاب وصدر امليثاق الدولي ملكافحة 

اإلره���اب في 1937/11/16م، وعرف اإلره���اب بأنه:  األفعال 
اجلنائي���ة املوجهة ضد دولة ويكون الغ���رض منها، أو يكون من 
شأنها إثارة الفزع والرعب لدى ش���خصيات معينة أو جماعات 
من أو لدى اجلمهور(. إن من أهم املشاكل التي واجهتها املنظمة 
الدولية لألمم املتحدة منذ انبثاقها هما مشكلتا حتديد مفهومي 
 الع���دوان( و  اإلرهاب( نظراً ألن ميثاق األمم املتحدة في مادته 
)50( سمح للدول أن تس���تخدم قواتها املسلحة بصورة جماعية 
أو منفردة، لرد العدوان الذي تتعرض له، وهذا أوجب بالضرورة 
حتديد مفهوم العدوان من أجل أن تتمكن الدول من أن تستخدم 
قوتها املس���لحة ضد دولة أخرى حتت غطاء الش���رعية والدفاع 
الش���رعي، ولم تتمك���ن األمم املتحدة من التوص���ل إلى تعريف 
 العدوان( إال من خالل القرار  3314( في عام 1974م، ومع ذلك 
بقيت القوى املتغطرس���ة في العال���م، وبخاصة الواليات املتحدة 
املدافع العنيد عن الصهيونية، تس���تخدم هذا املفهوم استخداماً 

مزدوجاً؛ مبا يخدم مصاحلها وأهدافها اخلبيثة. 
أما مفهوم  اإلرهاب( TERRORISM - س���واء الداخلي 
من���ه أو الدولي - فقد ظل عصّياً على التعريف من ِقَبل املنظمة 
ل الواليات املتحدة التي تصرُّ على  الدولية، وخاصة بس���بب تدخُّ
 حترمي جمي���ع أنواع اإلرهاب مهما كان وم���ن أية جهة يصدر، 
وبغ���ض النظر عن الهدف أو األه���داف التي تكمن وراءه. وهذا 
يعني حرمان الشعوب من اس���تخدام حق تقرير املصير، ومنعها 
من الكفاح املش���روع ضد االستعمار واالحتالل(. ولهذا لم حتدد 
األمم املتحدة مفهوم اإلرهاب، وبقي موضوعه مختلطاً مع مفهوم 
 الع���دوان وحق الدولة ف���ي مقاومة الع���دوان(، وهو ما يخدم 
املصالح األميركية والصهيوني���ة، وأصبحت أميركا والصهيونية 
تس���تخدم هذه الذريعة في العدوان على ال���دول بحجة إيوائها 
اإلره���اب أو دعمه���ا لإلرهاب، علماً أن امل���ادة  51( من ميثاق 
األمم املتحدة ال جتيز ألي دولة االعتداء على دولة أخرى بذريعة 
الدفاع الشرعي إال في حالة صدور العمل العسكري العدواني من 
القوات املسلحة للدولة ذاتها. أما في حالة اتهامها بإيواء أنشطة 
إرهابية وثبوت ذلك فإن الطريق القانوني الصحيح ملعاجلة هذه 
احلالة هو تطبيق اتفاقيات تسليم املجرمني املعقودة بني الدول. 
وما قامت به الواليات املتحدة ضد أفغانس���تان يتناقض وأحكام 
القانون الدولي وميث���اق األمم املتحدة وقرارات اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة، وهو يشكل جرمية ضد اإلنسانية بكل معانيها. 

التوص��ل لتعري��ف   احمل��اوالت املبذول��ة م��ن أج��ل 
اإلرهاب: 

لق���د بُذلَت خالل العق���ود املنصرمة من القرن العش���رين 
محاوالت كثيرة لتعريف اإلره���اب، منها تعريف العالم القانوني 
ف اإلرهاب بأنه:  أسلوب من أساليب الصراع   شميد( الذي عرَّ
الذي تق���ع فيه الضحايا الرمزية كه���دف عنف فعال من خالل 
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االستخدام السابق للعنف أو التهديد به(. 
ومنه���ا تعريف  الكور( وه���و:  عمل سياس���ي يتم توجيهه 
إلى هدف محدد ويش���مل اس���تخدام التهديد املبالَغ فيه ويكون 
ضحاياه مجرد رموز ليس���وا معنيني بش���كل مباشر. واإلرهاب 
يحتِّم االس���تخدام املقصود للعنف أو التهديد باس���تخدامه ضد 
هدف وس���يط يؤدي في املس���تقبل إلى تهديد هدف أكبر وأكثر 
أهمي���ة؛ وبذلك املعنى يهدف إلى إثارة اخلوف أو القلق الداخلي 
لكي يتم إجبار الهدف على االستس���الم أو على تعديل موقفه(. 
ومنها التعريف الذي يذهب إلى أن اإلرهاب: هو األفعال اجلرمية 
هة ضد السلطة واملتمثلة في إشاعة الرعب لدى شخصيات  املوجَّ

معينة أو جماعة من األشخاص أو عامة الشعب. 
دْت الكتب واألدبيات الصادرة ع���ن اإلرهاب أكثر  لقد ع���دَّ
من مائة تعريف لإلرهاب بعضها قانوني وأغلبها سياس���ي يخدم 
وجه���ة النظر التي ينطلق منها أو األيديولوجية التي يحملها. أما 
اإلره���اب في القوان���ني الوطنية فإنه كان موض���ع نظر رغم أن 
دراسة حديثة صادرة عن املركز احلقوقي لإلرهاب في القوانني 
الوطنية تش���ير إلى أن حوالي 53 دولة سنَّت قوانني خاصة ضد 
اإلره���اب وخصوصاً في العقد األخير في ح���ني أن دوالً كثيرة 
اكتفت بقوانني العقوبات النافذة وال ترى أن هناك داعياً إلصدار 
قان���ون خاص ملكافحة اإلرهاب، وما زالت الواليات املتحدة تقف 
بش���دة ضد أي محاولة الستصدار تعريف أممي من خالل األمم 
املتحدة يحدد معنى  اإلرهاب(؛ منعاً لالس���تخدام املزدوج الذي 
متارس���ه بعض األطراف - وخصوصاً الواليات املتحدة والكيان 
الصهيوني - في اس���تخدام العنف والع���دوان بذريعة مكافحة 

اإلرهاب.
خطف الطائرات أبرز صور اإلرهاب: 

لقد برزت احلاجة املاس���ة إلى تعريف مانع شامل لإلرهاب 
وضرورة الفصل بينه وبني ما قد يختلط به من حاالت االستخدام 
املش���روع للقوة دفاعاً عن النف���س، والكفاح ضد االحتالل. وقد 
توصل���ت دول العالم إلى عقد كثير م���ن االتفاقيات في محاولة 
للخ���روج بتعري���ف موحد ملفه���وم اإلرهاب؛ وخاص���ة في فترة 
الستينيات والسبعينيات بعد أن تزايدت حاالت خطف الطائرات، 
ويالَح���ظ أن معظم هذه االتفاقي���ات كان مببادرة من منظمات 
الطيران العاملي بهدف وضع حد حلوادث خطف الطائرات التي 

برزت في تلكم الفترات. 
وق���د كان أول حادث خطف طائرة ق���د حدث عام 1930م 
بخط���ف طائرة تعود حلكومة بيرو من ِقَبل معارضني، ثم ظهرت 
موجة من حوادث خطف طائرات عائدة لدول أوروبا الش���رقية 
بني عامي 1947م - 1953م بلغ���ت 14 حادثاً، ثم بدأت حوادث 
اختطاف طائرات أميركية باجتاه كوبا بعد عام 1958م، ثم بدأت 
موجة خطف الطائرات من ِقَبل فصائل املقاومة الفلسطينية بهدف 

لفت أنظار العالم إلى املأس���اة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، 
ثم أعقبتها عمليات خطف طائرات مختلفة اجلنسيات ومن ِقبَل 

مختلف التشكيالت، والفئات وإلغراض مختلفة. 
ولعل من املناس���ب أن نذكر أن أول ح���ادث خطف لطائرة 
عربي���ة حصل عام 1954م حني قامت القوات الصهيونية اجلوية 
باعتراض طائرة مدنية س���ورية في اجلو وإجبارها على الهبوط 
في اللد، وكان���ت العملية منظمة من ِقَبل موش���ي ديان؛ بهدف 
احلصول على رهائن لضمان إطالق س���راح جواسيس صهاينة 
لدى الس���لطات الس���ورية. كما قامت طائرات حربية فرنس���ية 
بخطف طائرة مدني���ة مغربية تُِقلُّ عدداً من قادة جبهة التحرير 
اجلزائرية واعتقالهم ومن بينهم أحمد بن بلال. ونذك�ر هنا عملية 
القرصنة الصهيونية ضد الطائ���رة املدنية الليبية أثناء حتليقها 
في س���يناء عام 1973 وكذلك حادث اعت���راض الطائرة املدنية 

املصرية من ِقَبل الصهاينة عام 1975م. 
اجلهود العربية لتحديد مفهوم اإلرهاب: 

 على نطاق الوطن العربي بذلت جهود من أجل التوصل إلى 
د لإلرهاب يلغي اإلش���كاليات احلاصلة في املفهوم  تعريف موحَّ
الدولي السياسي واالس���تخدام املغِرض من ِقَبل بعض األطراف 
ملوضوع اإلرهاب؛ ومبا يؤكد حق الشعب العربي الفلسطيني في 
مقاومة االحتالل الصهيوني، وواصل العمل العربي مس���يرتَه في 
حتديد مفهوم واضح لإلرهاب وأص���در مجلس وزراء الداخلية 
العرب خالل دورته 13 في عام 1996م مدونة طوعية لس���لوك 
الدول األعضاء ملكافحة اإلرهاب، وفي دورته 14 في عام 1997م 
وضع اإلستراتيجية العربية ملكافحة اإلرهاب، وتواصلت اجلهود 
العربية على نطاق كلٍّ من مجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس 
وزراء العدل العرب إلى وضع  االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب( 
التي أقرها االجتماع املشترك للمجلسني املذكورين بالقاهرة في 

أبريل من عام 1998م بحضور وزراء العدل والداخلية العرب.
تعريف اإلرهاب وَْفقَ االتفاقية العربية: 

فت االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب، اإلرهاب بأنه:  كلُّ  عرَّ
فعل من أفعال العنف أو التهديد به - أّياً كانت بواعثه أو أغراضه 
- يقع تنفيذاً ملشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء 
الرع���ب بني الن���اس أو ترويعهم بإيذائه���م أو تعريض حياتهم أو 
حريته���م أو أمنهم إلى اخلطر أو إحل���اق الضرر بالبيئة أو بأحد 
املرافق أو األمالك العامة أو اخلاصة، أو احتاللها أو االس���تيالء 

عليها، وتعريض أحد املوارد الوطنية للخطر(. 
من املالحظ أن هذا التعريف قد متت اس���تعارته من تعريف 
ع املصري في قانون العقوبات باملادة  86( من القانون رقم  املشرِّ
)97( لسنة 1992م، الذي نص على أن  اإلرهاب... كل استخدام 
للقوة أو العن���ف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه اجلاني تنفيذاً 
ملش���روع إجرامي  فردي أو جماعي(؛ به���دف اإلخالل بالنظام 
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الع���ام أو تعريض س���المة املجتمع وأمنه للخط���ر؛ إذا كان من 
ش���أن ذلك إيذاء األش���خاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض 
حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إحلاق الضرر بالبيئة أو 
باالتصاالت أو باملواص���الت أو باألموال أو باملباني أو باألمالك 
 العامة أو اخلاصة( أو احتاللها أو االس���تيالء عليها أو منع أو 
عرقلة ممارس���ة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم 
ألعماله���ا، أو تعطيل تطبيق الدس���تور أو القوان���ني أو اللوائح( 
ع املشرع في حتديد صور ووسائل اإلرهاب.  ويالحظ عليه توسُّ

الفصل بني اإلرهاب والكفاح املسلح ضد االحتال: 
لق���د نص ميثاق األمم املتحدة ف���ي مادته األولى على  حق 
الش���عوب في تقرير مصيره���ا( وأكدت اجلمعي���ة العامة ذلك 
بقرارها  1514( في 1960/12/14م على حق جميع الش���عوب 
ف���ي تقرير مصيرها وأن له���ا حقاً أصياًل ف���ي الكفاح بجميع 
الوس���ائل الضرورية التي في متناولها ضد الدول االس���تعمارية 

التي تقمع تطلعها نحو احلرية واالستقالل. 
نت االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب، متييزاً بني  كما تضمَّ
 اإلرهاب( و  حاالت اس���تخدام الق���وة التي تقتضيها ضرورات 
النضال الوطني والدفاع عن النفس وحتقيق االس���تقالل؛ حيث 
نصت االتفاقية على أال تَُعدَّ من اجلرائم اإلرهابية حاالُت الكفاح 
املسلح ضد االحتالل األجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير 
املصير َوْفقاً ملبادئ القانون الدولي، واس���تثنت من ذلك كل عمل 

ميس الوحدة الترابية ألية دولة عربية. 
إن حق تقرير املصير يعني أن يكون لكل شعب السلطة العليا 
ف���ي تقرير مصيره دون أي تدخ���ل أجنبي، وقد ورد مبدأ تقرير 
املصي���ر في ميث���اق األمم املتحدة مع إنش���ائها عام 1945م في 
الفق���رة الثانية من املادة األولى، اخلاص بأهداف األمم املتحدة، 

وهو اليوم أحد املبادئ األساسية في القانون الدولي. 
ويعد الكفاح املسلح للش���عوب وحركات التحرر الوطني من 
الوس���ائل املش���روعة خصوصاً الش���عوب التي تخضع للهيمنة 
األجنبية، ومع ذلك فقد حصل خالف ش���ديد بني املشاركني في 
اجتماعات الدورة 27 للهيئ���ة العامة لألمم املتحدة عام 1977م 
في إطار اللجنة الدولية اخلاصة باإلرهاب الدولي، فقد أشارت 
بعض الدول إلى ضرورة اس���تبعاد األعمال املرتكبة من حركات 
التح���رر الوطني املعروفة بكفاحها من أجل االس���تقالل وتقرير 

املصير من أعمال اإلرهاب. 
إرهاب الدولة أخطار أنواع اإلرهاب: 

أن أخط���ر أنواع اإلرهاب هو ذلك اإلرهاب الذي متارس���ه 
ال���دول، وخاصة حني تقوم القوات املس���لحة النظامية لدولة ما 
بالهج���وم على دولة أخرى، أو ش���عب آمن؛ بهدف خلق حالة من 
الذعر والرعب والهلع لتحقيق أهداف ومآرَب سياسية مصلحية، 
وفي مقدمة األمثلة على ذلك ما متارس���ه اإلدارة األميركية من 

أعمال إرهابية بح���ق العراقيني منذ فرض احلصار االقتصادي 
والغزو األمريك���ي للعراق وتدمير البنى التحتية واملدن العراقية، 
وقتل املدنيني، واس���تخدام اليورانيوم وأس���لحة الدمار الشامل 
التي أزهقت أرواح مئات اآلالف من أبناء الش���عب العراقي. وما 
متارس���ه كذلك سلطات االحتالل الصهيوني الغاشم: من اعتداء 
وتنكيل بحق ش���عبنا العربي الفلس���طيني، وما تفعله أميركا من 
نظرة مزدوجة املعايير؛ فهي تنظر إلى ما يفعله الكيان الصهيوني 
الغاصب على أنه دفاع مشروع عن النفس وأن ما يقوم به الشعب 
الفلس���طيني البطل هو إرهاب. ويقع ضمن هذا املسلك ما تتبعه 
الواليات املتحدة من إلصاق تهمة اإلرهاب بالعرب واملس���لمني، 
ح به  نتنياه���و( رئيس وزراء الكي���ان الصهيوني  وهذا م���ا صرَّ
األسبق في كتابه  محاربة اإلرهاب( واتهم فيه اإلسالم واملسلمني 
باإلرهابية، مؤلِّباً الغرب على ما أسماه بحركة اإلرهاب اإلسالمي. 

أمتنا ترفض اإلرهاب وتؤكد حق املقاومة:
إن أمتنا العربية واإلس���المية ترفض اإلرهاب بكافة أشكاله 
ه مخالفاً لتعاليمنا الدينية وتراثنا احلضاري وضاراً  وصوره وتعدُّ
بأمننا واس���تقرارنا، ولك���ن ال ميكن بأي حال م���ن األحوال أن 
نوافق على وص���ف النضال الذي يخوضه الش���عبان  العراقي 
والفلس���طيني( باإلرهاب؛ ألنه وصف متحي���ز وبعيد كل البعد 
عن احلقيقة؛ فاألعمال املقاِوم���ة لالحتالل إمنا تعبِّر عن حالة 
اإلحباط التي يعانيها الش���عبان  العراقي والفلسطيني( من َقتٍْل 
واضطهاد واحتالل؛ تش���كل مبجملها إره���اب الدولة الذي هو 

أخطر أشكال اإلرهاب. 
وأخيراً نقول: إن اإلرهاب والتطرف ال ميكن أن ينش���آ من 
فراغ؛ إمنا هما ردُّ فعل يبلوره فعل متش���دد بال مسوغ، أكثر مما 
ينضج���ه الفعل الواعي القادر على أن يس���مع ويرى ويتأمل كما 
ينبغي. إننا في األمة العربية  كما هو حال املسلمني في كل بقاع 
الدنيا(، منقت اإلرهاب ونستنكره؛ ألنه ليس من شمائل العروبة 
واإلس���الم، وألننا نحن العرب واملس���لمني أكبر ضحايا اإلرهاب 

األمريكي والصهيوني. 
لق����د كان����ت أمريكا تتش����دق مبكافحة اإلره����اب حني أتى 
حصاره����ا الظالم على العراق بقت����ل أكثر من نصف مليون طفل 
عراقي خالل فترة احلصار اجلائر وهو أعتى أنواع اإلرهاب، كما 
أن أمريكا ذاتها التي تتش����دق بأن احتالل العراق كان من ضمن 
حملة ضد اإلرهاب، فإن كانت عملية 11 سبتمبر املشبوهة أودت 
بحياة 5000 شخص  كما يزعمون( فإن حرب أمريكا على العراق 
وأفغانس����تان - بذريعة احلرب على اإلره����اب - قد أودت بحياة 
أكثر من مليوني إنسان بريء معظمهم من األطفال والنساء؛ فهل 
هذه هي العدالة؟ ويا تُرى من هو اإلرهابي احلقيقي في العالم؟
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تبرز في الس���احة اإلس���المية والعربية دعوات قومية تنهض على 
أس���س التعدد الثقافي واخلصوصي���ة االجتماعية والف���روق اللغوية. 
والتعبير عن هذه املطالب في كثي���ر من احلاالت يأخذ صوراً مختلفًة؛ 
فثم���ة فريق يناضل من داخل الدولة الُقْطرية باهتمام حقيقي وملموس 
باملس���ألة مع اإلقرار بضرورة احلفاظ على الوحدة الوطنية والترابية، 
وفريق آخر يرى أن الس���بيل إلثبات الهوية القومية بأبعادها املختلفة ال 
يتحقق إال في إطار نوع من احلكم والتسيير الذاتيني، وهناك من يتطلع 
إل���ى أبعد من ذلك؛ حيث يرنو إلى إجن���از انفصال تام عن الوطن األم 
والدول���ة املركزية؛ بوصف هذا األمر الوض���َع اجلدير بصيانة احلقوق 
الكاملة لألقليات القومية. وهذه املقالة ال تروم املوازنة بني هذه املشاريع 
السياس���ية، وبيان أيِّها أصلح للتطبيق في الوطن العربي واإلس���المي؛ 
وإمنا الغرض بحث القضية القومية وما شاكلها، وما يتصل بها من دعوة 
لالحتاد أو االنفصال، انطالقاً من رؤية ش���رعية بحتة، بغضِّ النظر عن 
اتفاق أو اختالف خالصات ونتائج هذه الدراسة مع رؤى سياسية قائمة 

في هذا الشأن.
وقبل اخلوض في صلب املوضوع، يحُس���ن بنا أن نعرِّف ابتداًء داللة 
كلمة  القومية(. لقد ورد في اللسان العربي أن َقْوَم كلِّ رجٍل، يعني: شيعته 
َبْت َقْوُم  ر ويؤنَّث كما في قوله - تعالى -: }َكَذّ وعشيرته. والق�وم لفظ يذكَّ

ُنوٍح اْل�ُمْرَسِلنَي{ ]الشعراء: ١٠٥[)1 .

 *(باحث في الفكر اإلسالمي. 
  ( انظر هذا املعنى في لسان العرب:   / 361.

القومية
والوحدة

واالنفصال...
 رؤية شرعية

] فكرية [

د. توفيق البدري)*(
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والقوم اجلماعة من الن���اس جتمعهم جامعة يقومون لها)1 .
وفي القرآن الكرمي يطلق لفظ القوم فيراد به جماعة محددة من 
الرجال والنساء)2 . قال - تعالى -: }إاَلّ اَلِّذيَن َيِصُلوَن إَلى َقْوٍم َبْيَنُكْم 
يَثاٌق{ ]النساء: ٩٠[، وقال أيضاً: }َوإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه َيا َقْوِم  َوَبْيَنُهم ِمّ
ِه َعَلْيُكْم{ ]الائدة: ٢٠[، وقال - جل ش���أنه -: }َقاُلوا  اْذُكُروا ِنْعَمَة الَلّ

َيا ُموَسى إَنّ ِفيَها َقْومًا َجَبّاِريَن{ ]الائدة: ٢٢[.
يستفاد من هذه النصوص أن القومية في جوهرها: صلة 
اجتماعية عاطفية تنش���أ من االش���تراك في الوطن واجلنس 
واللغة واملنافع، وقد تنتهي بالتضامن والتعاون إلى الوحدة)3 .

وحقيقة القومية وما يندرج حتت معناها قائمٌة في القرآن 
الكرمي؛ حي���ث وردت آيات تترى تبنيِّ وجود تنوع عرقي وَقَبلي 
ولَُغوي، وجعل ذلك سبباً لتحقيق التواصل والتعارف اإلنَْساِنَينْي؛ 
وأن���ه ال ينبغي أن يكون هذا االختالف الطبيعي الضروري من 
دواعي الصراع والتضاد، وفي هذا يقول الله - تعالى -: }َوِمْن 
���َمَواِت َواأَلْرِض َواْخِتالُف َأْلِس���َنِتُكْم َوَأْلَواِنُكْم إَنّ ِفي َذِلَك  آَياِتِه َخْلُق الَسّ
آلَياٍت ِلّْلَعاِل�ِمنَي{ ]الروم: ٢٢[، وقوله - س���بحانه وتعالى -: }َيا 
ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُش���ُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا إَنّ  ا َخَلْقَناُكم ِمّ َها الَنّاُس إَنّ َأُيّ

َه َعِليٌم َخِبيٌر{ ]احلجرات: ١٣[. ِه َأْتَقاُكْم إَنّ الَلّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد الَلّ
فه���ذان النص���ان وغيرهما كثي���ر، يقرران بجالء ُس���نَّة 
ردة في البشر، مفادها: أن األصل في  اجتماعية س���ارية ومطَّ
ع والتعدد واالختالف، وأن  األمم واجلماعات واألفراد التن���وُّ
العل���ة في خلق الناس على هذا النح���و، هي حتقيق التعارف 
بينهم، الذي يَُعدُّ مدخاًل حلصول التكامل والتضامن واالئتالف 
البش���ري. وبهذا املعنى ال يوجد في نظر الش���رع جنس راٍق 
ابت���داًء  أي َخلْقاً وإنش���اًء(، وآخر وضيع  طبعاً وس���جيًة(، 
فاجلميع عند الله سواء، وال تفاضل بني األجناس والقوميات 
إال مب���ا يقدمه كل فصيل من عمل صال���ح وجهد نافع لذاته 

ولغيره }إَنّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد الَلِّه{ ]احلجرات: ١٣[. 
وإذا كان ه���ذا التواصل والتالقح والتثاق���ف مطلوباً بني 
الناس أجمع���ني، فإنه بني أهل اإلس���الم يكون آك���د وواجباً 
د،  والزماً، ويتخذ صوراً أرقى بكثير من مجرد التعارف: كالتوحُّ
والتحاب، والتس���اند، والتعاض���د، والتآزر؛ وذلك في س���ائر 
األحوال، في الس���راء والضراء؛ ألن آصرة العقيدة وامللة التي 
تؤلِّف بينهم، والتي تعد أوثق الراوبط وأعالها ش���أناً، هي التي 
تفرض عليهم الش���عور مبعاني الوحدة والعمل مبقتضاها في 

  ( انظر املعجم الوسيط، ص: 768.
 2( انظر مفردات الراغب األصفهاني، ص418.

 3( املعجم الوسيط، ص: 768.

الواقع العملي. ومصداق هذا جنده في القرآن ذاته؛ حيث يقول 
ُقوا َواْذُكُروا ِنْعَمَت  - تعال���ى -: }َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل الَلِّه َجِميع���ًا َوال َتَفَرّ
���ِه َعَلْيُكْم إْذ ُكنُتْم َأْعَداًء َفَأَلَّف َبنْيَ ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه إْخَوانًا{ ]آل  الَلّ
َا اْل�ُمْؤِمُنوَن إْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبنْيَ  عم���ران: ١٠٣[، وقوله - تعالى -: }إَنّ
َأَخَوْيُكْم{ ]احلجرات: ١٠[، ويَْحُسن بنا هنا حتليل هاتني اآليتني؛ 
ألنهم���ا تنطويان على قيم ومعاٍن رفيعة: فاألُولَى أش���ارت إلى 
حقيقة تاريخي���ة كانت قائمة بني أهل يثرب  األوس واخلزرج( 
قبل مجيء اإلس���الم؛ وهي حالة الش���قاق والصراع والعداوة 
الس���ارية بينهم منذ زمن س���حيق، ولكن ملَّا استقر اإلميان في 
ًة  قلوبهم، أضحت تلك العداوةُ محبًة خالصة وأُلفًة صادقة وأخوَّ
حقيقية، وهذه هي النعمة التي يذكِّرهم الله - تعالى - بها حتى 
يظلوا أوفياء لها مدى احلياة. أما اآلية الثانية فدلَّت بأس���لوب 
احلص���ر الذي يفيد عند أهل البالغ���ة التأكيد والتقرير، على 
أن املؤمن���ني إخوة في جميع احل���االت، وهذا هو األصل الذي 
ال ينبغ���ي احمليد عنه. وح���ني قال - عز وج���ل -: }َفَأْصِلُحوا 
َبنْيَ َأَخَوْيُكْم{، فإنه يش���ير إلى احتمال نش���وب خالف وصراع 
وحرب بني املؤمنني، وهذا يقتض���ي - عند حصوله - املبادرة 
إلى اإلصالح والتوفيق بينهم، حلفظ الوحدة وصيانة االئتالف 

ودفع ما يفضي إلى تقويضهما. 
ومن األمور التي عاجلها الشرع احلكيم: مسألة  العصبية(؛ 
فالقرآن الكرمي الذي ه���و رحمة وهداية للعاملني، نزل في أول 
األمر إلى العرب وبلس���انهم، ومعل���وم أن العرب على اختالف 
قبائلهم تعدُّ العصبية إحدى مقومات ش���خصيتهم؛ فهي جتري 
منهم مجرى الدم، ومن العس���ير نزعها؛ لذا سعى اإلسالم إلى 
تهذيب هذا النزوع املتأص���ل فيهم، ووظفه ليصير عنصراً من 
عناصر تقوية الوحدة بني املس���لمني، فأقر باالعتزاز لالنتماء 
القومي أو القبلي أو اللغوي؛ لكن دون اس���تعالء أو فخر أو كبر 
يصل إلى حد التعصب للذات ومتجيدها ونفي اآلخر وحتقيره، 
فهذا أمر رفضته الش���ريعة وكان���ت واضحة في حترميه. قال 
رس���ول الله #: »إن الله أوحى إليَّ أن تواضعوا حتى ال يبغي 
أح���د على أحد وال يفخر أحد على أحد«)4 . وقال أيضاً: »ليس 
منَّا من دع���ا إلى عصبية، وليس منَّا م���ن قاتل على عصبية، 
وليس منَّا من مات على عصبية«)5 . ال ش���ك أن العصبية أمر 
طبيعي وإيجابي وعنصر قوة كما أش���ار إلى ذلك العالَّمة ابن 
خلدون)6 ؛ لكن العصبية املمقوتة في اإلس���الم، وهي تلك التي 

 4( أخرجه مسلم. 
 5( رواه أبو داود في سننه.
 6( انظر املقدمة، ص 160.
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ق وال توحد، ومتزق وال تؤلِّف، وتهدم وال تبني، وتضِعف وال  تفرِّ
ب. تقوِّي، وتبِعد وال تقرِّ

تأسيساً على ما س���بق ميكن القول: إن القومية بوصفها 
رابطة نفسية واجتماعية وثقافية وجغرافية: شعور أصيل في 
اإلنسان، واإلسالم باعتباره رسالة عاملية ال تختص بقوم دون 
قوم أو بجنس دون جنس أو بفئة دون فئة، عمل ألجل حتقيق 
توازن مضبوط بني اجنذاب املسلم لشعوره القومي العميق في 
كينونته، وبني الوفاء ملس���تلزمات انتمائه اإلسالمي األرحب، 
وهذا التوازن الفريد جتلَّى في كون كثير ممن خدم اإلس���الم 
وأس���هم في تنمية العلوم والثقافة واحلضارة اإلسالمية بوجه 
عام هم من غير العرب، مث���ل: اإلمام البخاري الذي برع في 
احلديث، وس���يبويه الذي برز في اللغة، وصالح الدين األيوبي 
الذي قاد حترير القدس، وغيرهم كثير ال يتسع املجال لذكرهم 
كلهم. وفي التاريخ املعاصر، اتخذت قضية القومية ابتداء من 
منتصف القرن التاسع عشر صورتني اثنتني. فمن جهة كانت 
القومي���ة  قوة جتمع(، ومن جهة أخ���رى كانت  قوة تفتيت(: 
لقد حملت قوة التجمع الشعوب التي تنتمي إلى قومية واحدة 
وتعيش في دول مختلفة، إل���ى االحتاد في دولة واحدة. وأما 
قوة التفتيت، فقد دفعت الش���عوب اخلاضعة لس���يطرة دول 
أجنبية عنها إلى التحرر من نير هذه السيطرة وإقامة الدولة 
القومي���ة، أو حال بلد احتله األجانب فتقاس���موه واختص كلُّ 

واحد منهم بجزء منه)1 .
 ويعل���م املؤرخون قبل غيرهم أن الذي أس���هم في تعجيل 
س���قوط اإلمبراطورية العثمانية، ه���و االنفصال الذي قام به 
الشريف حس���ني باس���م القومية العربية بدعم من بريطانيا 
وفرنسا؛ بغية بناء خالفة عربية خالصة موحدة، لكن ال شيء 
من ذلك حتقق؛ ألن األمر س���ار في واق���ع احلال كما خطط 
له أصحاب اتفاقية  س���ايكس - بيكو( فآل املشروع إلى دول 
عربية عديدة، أورثها االس���تعمار صراعات مزمنة ش���غلتها 
���خت فيها التجزئة  عن حتقي���ق وحدتها، ففرقت بينها، ورسَّ
داً بالتفتيت واالنقسام باسم  والتش���ظي، وال يزال بعضها مهدَّ
اخلصوصي���ة الثقافية والقومية والطائفية وهلم جّراً؛ مثل ما 
يجري في العراق وإقليم كردستان، واليمن واحَلراك اجلنوبي، 
وتركيا واألكراد، والس���ودان ودارفور واجلنوب، واملغرب ونزاع 
الصحراء املفتعل، واجلزائر والقبائل... إلخ. لقد علَّمنا التاريخ 
أنه كم من مشكل بسيط في منطقتنا العربية واإلسالمية صار 

  ( انظر نور الدين حاطوم: تاريخ احلركات القومية:  / 12.

معضلة كبيرة؛ خاصة عندما يوظفه األجنبي ملصاحله ويذكي 
النعرات والعصبيات، ويعني طرف���اً ضد طرف آخر من أجل 

ق تسد(. اإلضعاف والتفتيت، وهكذا إعماالً ملقولة  فرِّ
إن املدخ���ل الصحيح لتطويق هذه الظاهرة في س���احتنا 
اإلس���المية، يكمن في تفعيل التوجيهات الشرعية التي حتث 
وتؤكد بصورة حتمية على احلفاظ على اللُّحمة ولزوم الوحدة 
واالئتالف بني عموم األمة اإلس���المية وشعوبها املختلفة، وال 
يعني احل���رص على هذه الوحدة املذكورة إلغاَء الهوية الذاتية 
للقوميات القائمة في املجتمعات املسلمة، بل من صميم االحتاد 
وااللتحام مراعاةُ هذا االختالف والتنوع والتعدد. والناظر في 
نة النبوية يلفي هذه احلقيقة، حتى  نصوص القرآن الكرمي والسُّ
في الفقه اإلسالمي جند أن الفتوى تتغير بحسب تغير الزمان 
واملكان والعرف. والعرف عند الفقهاء ما تعارف عليه الناس، 
َمة. وكثير من األحكام الشرعية في  وهو عندهم ش���ريعة ُمَحكَّ
الفروع بُِنَيت على املعطى الثقافي واالجتماعي املتنوع؛ فاحلكم 
ال���ذي يصلح له���ذا املجتمع قد يجد فيه مجتم���ع آخر عنتاً 
وحرجاً؛ إذن التعدد الثقافي واللغوي واالجتماعي والقومي ال 
يتعارض مع مقاصد الش���ريعة، ولم يكن قط مشكلة، ولم يكن 
ا ليلغي هذا التنوع؛ ألنه أول من نبَّه إلى  اإلس���الم في حلظة مَّ
وجوده، وأول من أرش���د إلى استثماره في بناء األمة املتنوعة 
���ًة َواِحَدًة َوَأَنا َرُبُّكْم  ُتُكْم ُأَمّ املوح���دة. قال - تعالى -: }َوإَنّ َهِذِه ُأَمّ

َفاَتُّقوِن{ ]الؤمنون: ٥٢[. 
ٍد قوميٍّ بعيداً  والذي يدعو بوعي أو بغير وعي إلى متيٍُّز وتفرُّ
عن هذه الصورة التي يقدمها الدين اإلس���المي، فهو ال محالة 
يتناقض مع توجيهاته وأحكامه ومراميه. صحيح أن ثمة قوميات 
داخل األوطان العربية واإلس���المية بُِخ���س حقها وحلقها ظلم 
كبير، ولم يُلتَفت إلى حاجاتها املادية واملعنوية، لكن هذا الوضع 
ال ينبغي أن يكون مدعاة للمطالبة باالنفصال عن هذه البلدان، 
وال يصح تصحيح اخلطأ وبخطأ آخر؛ ألن التشظي واالنشطار 
واالنقس���ام لم يفد األمة في ش���يء، بل زاد من إضعافها. وفي 
هذا الس���ياق ميكن أن نفهم فتوى الش���يخ يوسف القرضاوي 
مت على املسلمني في جنوب السودان التصويت لفائدة  التي حرَّ
االنفصال؛ ألن ذلك إسهام في تفتيت دولة عربية مسلمة ومتزيق 
لوحدته���ا، وهذا - كما ال يخفى - أمر يتعارض مع قيم الوحدة 

والتساند وااللتحام التي يوصي بها اإلسالم.



إلى أحبتي في الشام

] بأقالمهن [

�������ل�������ي ������������ري وه�������لِّ ي������������ا ش����������������ام ك������������بِّ
ي ع��������ي��������ن��������ًا واس�������ل�������م�������ي وَق����������������������������رِّ

ك���م امت���ألت املآقي بالدم���وع وهي ترى أهلنا في باد الش���ام 
وق���د عق���د اخل���وف ألس���نتهم، وحل الي���أس في قلوبه���م، ورضوا 
بعيٍش ذليٍل جتبرَّ فيه الطواغيت، وتفرَعن فيه البعثيون يعيثون 
في األرض فسادًا؛ حتى إن أحدهم ما كان ليجرؤ على أن يقول: 
آم���ني. لدعوة صدرت من قلب مغت���رب مجروح هجر وطنه فرارًا 
بدين���ه يدعو على الطغاة الظاملني. يا الله، كم كانت تلك الصور 

ى من أعيننا!  ع نياط قلوبنا فتنهمر الدموع حرَّ القاتة تقطِّ
أهكذا آل احلال في أوطاننا؟ أهكذا أصبح رجال الشام الذين 
ط���ردوا فرنس���ا املعتدية الغاش���مة؛ يقفون موق���ف املؤيد الصامت 

على جرائم األسرة احلاكمة وزبانيتها في سورية؟
أهكذا يرضى األحرار بأن يس���معوا ه���م وأهلوهم وأبناؤهم 
موا  َقطة الذين حتكَّ ألوان الكفريات في دوائر احلكومة من السَّ

في العباد، ونشروا في الباد الفساد؟  
أحق���ًا أصب���ح َهمُّ أفراد الش���عب في س���ورية احلبيبة تأمنَي 

متع احلياة ولقمة العيش؛ ولو ممزوجة بالذل واملهانة؟
وتر الس���نوات العجاف، والقلوب املؤمنة واجفة؛ قد ألقي في 

روعها أن األمة على أرض الشام الطاهرة قد تخدرت؛ بل ماتت.
ونعي���ش حي���رة ممزوج���ة باألل���م: كيف الس���بيل إل���ى عودة 

احلياة إلى أمة اإلسام في أرض الشام احلبيبة؟
ويس���َطع فجٌر ميأل القلوب بفرح لم يقتله األلم... يا الله 

ما أروع أن تعود احلياة ألمة زعموا أنها ماتت!
اس���معي يا دنيا واش���هدي أن أمة اإلسام في باد الشام لم 
ره أمة في اإلصرار  ر ما لم تسطِّ تت، ولن توت؛ فها هي تسطِّ
عل���ى الثورة ض���د الطغاة، أال يلوح لكم م���ن خال ثورتها قصة 
هم  أصحاب األخدود، وهم يعلنون التوحيد ال تخيفهم وال تردُّ

عن عقيدتهم الناُر ذاُت الوقود؟ 
وكلما ُعِرَضت صور الش����هداء ف����ي درعا وحماة، وفي حمص 
والاذقية والرس����ن وتلبيس����ة، وفي دمش����ق وإدلب واملعرة وجسر 

الش����غور، وف����ي دي����ر ال����زور والقامش����لي، وفي س����ائر مدن الش����ام 
وقراه����ا، يختل����ج في قلب����َي الفرح؛ ه����ا قد عاد اإلمي����ان حّيًا في 
القل����وب، وه����ا هم أبناء ش����عبي رجااًل ونس����اًء، ش����بابًا وش����يوخًا، 
����ون ن����داء اإلميان، ويعلنونه����ا ثورة على الطغي����ان؛ يتحدون  يلبُّ

ألوان القهر والعدوان، ثقة بالله وإقبااًل عليه. 
الل���ه الل���ه، م���ا أروع هتاف���ات أهل احل���ق وقد صغ���رت الدنيا في 
أعينه����م! لق����د تبين����وا حق�ارته���ا، وأعلن����وا ص�دقهم م����ع الل�ه؛ فه�م 
ال يري���دون إال نص���رة احل���ق؛ لقد ث���اروا ال للس����لطة، وال للج�اه؛ بل 
م���ن أجل مرض���اة الله مهما كانت التضحي���ات. إنه هتاف ميأل عنان 
الس���ماء يجع���ل القلب في طمأنين���ة؛ فالثورة لل���ه، قائدها حب الله 
ومنهجها قوله #: »س���يد الشهداء حمزة بن عبد املطلب ورجل قام 

إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله«))).
بوركت���م ي���ا س���ادة الش���هداء، بوركتم ي���ا أحبتي؛ يا م���ن يعلو 
صوتك���م بالهتاف: »على اجلنة رايحني. ش���هداء باملايني«، دموع 
الف���رح تغلبن���ي كلم���ا رأيتك���م تتدف���ق صدق���ًا وعزم���ًا وتصميم���ًا 
هتافاُتكم. كلما رأيت الَبَسمات على وجوه شهدائكم. كلما سمعت 
كلمات تعيد لنا ذكرى اخلنس���اء على لسان أمهاتكم: »يا ابني! يا 

إما النصر يا إما الشهادة«.
استمروا أحبتي فإني أملح في قلب الدياجير خيَط فجري.

استمروا فإني أرى من لونه الوردي رايات نصري.
استمروا فقد َصَحْت أمة اإلسام من كبت وذعِر.

اس���تمروا وغدًا نرى باد الشام كتائبها تقود اجلحافل إلى 
كل خير.

ف�����ه�����ا ق�������د غ�����س�����ل�����ْت دم�������������وُع ف����رح����ي
م�������������������ا ك�������������������������ان م�������������������ن أمََل�������������������������ي

������ل������ي �����������ري وه������لِّ ف�������ي�������ا ش��������������ام ك�����������بِّ
واع���������ل���������م���������ي آٍت  ال����������ن����������ص����������ر 

ب�����ش�����آم�����ن�����ا �������ل  ت�������ك�������فَّ اإلل�����������������ه  أن 
ي ع��������ي��������ن��������ًا واس�������ل�������م�������ي ف��������������َق��������������رِّ

  ( السلسلة الصحيحة.
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د. وفاء إبراهيم
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د. أمحد إبراهيم خضر

د الزوجات تعدُّ
في ميزان األخالق

] قراءة [

يؤكد الشيخ  مصطفى صبري( آخر شيخ لإلسالم وآخر 
مفٍت آلخر دولة للخالفة اإلس���المية أن موضوع  املرأة( هو 
أعظم ما تفترق به احلضارة اإلسالمية عن احلضارة الغربية. 
وأن موضوع  تعدد الزوج���ات( كان وال يزال أول ما ينتقد به 
الغربيون اإلس���الم، رغم أن أدباءهم يقولون:  في اإلس���الم 
ميكن للرجل أن يفترش أربع نسوة، أما في الغرب فإن الرجل 

يفترش ما شاء له من النساء(. 
 ويعتب���ر املتأثرون بالثقافة الغربية من املس���لمني أن تعدد 
الزوجات هو أبرز نقاط الضعف في اإلس���الم. وهو ما يدفعهم 
إلى القول: إنه  أي تعدد الزوجات( ليس بضروري في اإلسالم، 
وأن جوازه محاط بش���روط جتعله مس���تحيل الوقوع. ولذلك 
جندهم قد رتبوا قياس���اً منطقي���اً مؤلَّفاً من مقدمتني كلتاهما 
مأخوذة من كت���اب الله - عز وجل - في قوله: }َف���إْن ِخْفُتْم َأاَلّ 
َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة{ ]النس���اء: ٣[، وقوله - تعالى -: }َوَلن َتْسَتِطيُعوا َأن 
َتْعِدُلوا َبنْيَ الِنَّساِء َوَلْو َحَرْصُتْم{ ]النساء: ١٢٩[، وكال القولني في سورة 
النساء. ومبقتضى هذا القياس ألغوا اجلواز الشرعي املعروف 
في تلك املس���ألة، املأخوذ هو اآلخر م���ن كتاب الله - تعالى - 
متصاًل بالقول األول مما قبله؛ وهو قوله - تعالى -: }َفانِكُحوا 
َن الِنَّس���اِء َمْثَنى َوُثالَث َوُرَباَع َفإْن ِخْفُتْم َأاَلّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدة{  َما َطاَب َلُكم ِمّ
]النس���اء: ٣[. وهو معمول به منذ صدر اإلسالم إلى يومنا هذا. 
إن هذا املوقف هو في حقيقته انهزامية من هؤالء املثقفني في 
الدفاع عن دينهم؛ فاالعت���راف بجواز تعدد الزوجات ضروري 
للمسلم، وأن الشروط اخلاصة بالتعدد ال جتعله مستحياًل؛ وإال 
كان تشريعه عبثاً ولغواً، وكان من املستحيل على صحابة رسول 

الله # أن ميارسوه. 
ويس���تند الش���يخ مصطفى 
صبري في بي���ان رأيه أن البديل 

عن تعدد الزوج���ات ليس إال الزنا 
إلى ما يأتي: 

أواًل: يؤكد  الش���يخ( على ضرورة الفصل 
بني مب���دأ تعدد الزوج���ات، وبني وج���ود زوجات 

ابتلني بأزواج ظلمة قس���اة املعامل���ة ال يرعون الله فيهن، 
وال يلتزم���ون في معاملتهن بأوامر الل���ه ونواهيه، وال ينفذون 
وصايا رسول الله # فيهن. ويرى  الشيخ( أن الشرع قد وضع 
الضوابط الالزمة حلماية حقوق النساء من مثل هذا النوع من 

األزواج، وأنه ليس بعاجز عن تأديبهم مهما كانت صفاتهم. 
ثانيًا: يركز املعارضون ملبدأ تعدد الزوجات على ما يسمونه 
باحملاذي���ر أو االعتبارات االجتماعية. وهذا أمر معروف؛ لكنه 
من املعروف أيضاً أن الزنا منتش���ر ف���ي البالد التي ال تأخذ 
بهذا املب���دأ اتقاًء لهذه احملاذير. لك���ن احلقيقة هي أن مبدأ 
تعدد الزوجات ال يسد فراغه إال الزنا. فمن يرى في نفسه من 
الرجال حاجة إلى امرأة ثانية فهو يتحصل عليها: إما خليلة أو 

عشيقة إن لم يحصل عليها باحلالل.
ثالث��ًا: حقيقة تعدد الزوجات هو تقسيم النساء املتبقيات 
بال زواج - من مجموع النس���اء م���ن ذوات األزواج: إما لكثرة 
أعداد النس���اء عن أعداد الرج���ال، أو لعدم رغبة طائفة من 
الرجال في الزواج، ويحتجن إلى الزواج: إما بس���بب الرغبة 
اجلنس���ية أو احلاجة إل���ى النفقة - بني الرج���ال املتزوجني 
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فتصبح الواح���دة منهن زوجة ثانية؛ وذل���ك للمحافظة على 
عفتهن، وعفة الراغبني فيهن بغي���ر طريق الزواج. هنا يؤدي 
مبدأ تعدد الزوجات إلى مصلحة املرأة واحملافظة على كرامة 
جنس النساء بصفة عامة. فهؤالء الذين يعترضون على مبدأ 
تعدد الزوجات على اعتبار أنه ضربة قاس���ية لش���عور املرأة 
وكرامته���ا يقصدون باملرأة الزوجة األولى التي هي في الواقع 
بعض النساء وليس كل النساء؛ ويعني هذا أن هؤالء املعترضني 
يحتكرون كل احملافظة على الش���عور بالكرامة لبعض النساء 
د  على حس���اب بعضهن الباق���ي. وهذا البع���ض الباقي مهدَّ
بضياع عفته؛ فأي من الفريقني أَْولَى باحملافظة عليه: نس���اء 

كرامتهن مهددة بالضياع أم نساء عفتهن مهددة بالضياع؟
 يقول الش���يخ:  مهما ثقل تعدد الزوج���ات على الزوجة 
األول���ى وأضرَّ بها، فإن في���ه منفعة ألخريات من جنس���ها؛ 
ألنه حوَّل هؤالء األخريات من خليالت وس���اقطات إلى نساء 
ش���ريفات. ومن هنا ميكن القول بأن اإلنسانية إذا نظرت إلى 
التعدد املش���روع والتعدد غير املشروع  أي الزنا( لوجدت أن 
األول يقوم مقام الثاني ]لو قال: يغني عن الثاني لكان أحسن[، 
وميأل فراغه في احلاجة البش���رية. ومن ثَمَّ فإن النظرة بعني 
اإلنص���اف إلى تعدد الزوجات املش���روع جتعله أوفق ملصلحة 
النس���اء عامة. أما معارضته فإنه يكون ملصلحة بعض النساء 

دون البعض اآلخر(.  
رابع��ًا: أن أهم مقاصد الزواج في اإلس���الم هو النس���ل 
وإش���باع الرغبة اجلنسية بطريق مش���روع. وليس هناك من 
دي���ن أو حضارة في الوجود  ميكن���ه أن يعلن معارضة( هذا 
املقصد من الزواج. كما أن العقل والدين يجمعان على أن هذا 
املقص���د من الزواج ال ميكن أن يتم بطريق غير مش���روع؛ أي 
بطريق الزنا. ومن ثَمَّ ال س���بيل إلى ذلك إال الزواج. فإذا كان 
هناك رجل في هذا العالم ال يستطيع إلشباع رغبته اجلنسية 
اإلكتفاء بزوجة واحدة، ويريد أخرى إلشباع هذه الرغبة، فال 
سبيل أمامه إال الزواج من امرأة أخرى، وليس له أن يزني بها، 
فإذا زنى شذَّ عن طريق العقل والدين، وعن املسلك احلضاري 

ذاته، فمن يقول: إن الزنا سلوك حضاري؟
 ومما يؤك���د ذلك هو أنه ال ميكن ألح���د أن ينكر وجود 
زن���اة بني الرجال املتزوجني، وال ميكن ألحد أن ينكر أيضاً أن 
رجاالً متزوجني يستمتعون بنساء غير زوجاتهم: إما بتقبيلهن 

أو مخاصرته���ن أو حتى النظر إليهن. واإلس���الم ال يبيح أن 
يستمتع الرجال بالنساء دون أن يكون بينهم عقد شرعي؛ فإذا 
ش���عروا بحاجتهم إلى ذلك فال بد أن يأتوه من بابه عن طريق 
عق���د ثاٍن؛ فيعلم الناس جميعاً أن هذه املرأة زوجة ثانية لهذا 
الرجل؛ ذلك أن اإلس���الم عفيف، وال يقبل أن تكون عالقات 
الرجال بالنس���اء سرقات، أو يدع النساء صيداً سهاًل للرجال 

أو ملعبة للفساق منهم.
خامسًا:  الزوجة الثانية( لفظ يثقل على كثير من النساء 
قبوله. وهذا في الواقع - كما يرى  الش���يخ( - من آثار التأثر 
واالفتنان بثقافة الغرب وآدابه. لكن مجرد مقارنة هذا اللفظ 
بلفظ  املزني بها( أو  اخلليلة( أو  العش���يقة( وهي األلفاظ 
التي يتهامس بها الزناة في ما بينهم، يوضح مدى رقي وشرف 

لفظ  الزوجة الثانية( عن هذه األلفاظ شديدة السوء. 
سادسًا: ينتشر بني النساء مبدأ:  أنه من األفضل أن يكون 
للزوج ألف عش���يقة، عن أن يكون له زوجة ثانية غير زوجته؛ 
فقد يعود إلى صوابه ثم يع���ود إلى زوجته األُولَى ويصير لها 
وحدها(. يرى  الش���يخ( أن مثل هذه امل���رأة التي تتبنى هذا 
املب���دأ هي امرأة فقدت احلس والش���عور وتق���ومي الرجال، 
ر العفة قدره���ا. ومن ثَمَّ ال تصلح  باإلضاف���ة إلى أنها ال تقدِّ
مث���ل هذه املرأة التي حتمل مثل هذا املبدأ أن تكون حكماً في 
مس���ألة اجتماعية هامة. فهل ميكن أن يق���ول أحد الرجال: 
أنا ال أمانع أن تخادن زوجتي ألف رجل، فعس���ى أن تعود إلى 
صوابها يوماً وتعود إليَّ وحدي. كما أنه ال يعذر في قبول هذا 
املبدأ تفشي الفسق بني الرجال؛ ألنه لو عم هذا البالء للزم أال 
جتد املرأة أمامها من سبيل للزواج إال الزواج من رجل فاسق، 

وألصبح الفسق شيئاً عادياً عند الرجال.
س��ابعًا: إن فجور األزواج يستفز الزوجات، وقد يؤدي إلى 
. فقد تقول املرأة لزوجها الذي يخونها مع امرأة  فجورهن من ثَمَّ
أخرى:  إنك لو ضممت إلى صدرك امرأة أخرى، فإني سأضم 
إلى صدري رجاًل آخر غيرك، والعني بالعني والس���ن بالسن(. 
وإذا متس���كت املرأة بفكرتها بأن تقب���ل أن يكون لزوجها ألف 
عشيقة في احلرام، وال تكون له زوجة في احلالل، فقياساً على 
ذلك يكون من حقها أن تضم إلى صدرها ألف رجل؛ ألن العني 
بالعني والسن بالسن. قد تقول املرأة ذلك، لكنها ال تستطيع أن 
تقول - مطلقاً -:  إذا تزوجت امرأة ثانية، فإني سأتزوج رجاًل 
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آخر وأجمع بينك وبينه كما جتمع أنت بيني وبني امرأة أخرى(. 
ال تس���تطيع املرأة أن تفعل ذلك؛ ألن القانون ال يسمح لها، كما 
أن فطرتها ال تأذن بذلك؛ ألن املرأة ال تس���تطيع أن جتمع في 
بطنها ولدين من رجلني مختلفني دون أن تختلط األنساب. أما 
الرجل فيمكنه أن يتزوج بعدة نسوة وينجب العديد من األطفال 
دون أن يح���دث أي التباس في أبيه���م أو أمهاتهم. وهذه أبرز 
مي���زات الرجل عن املرأة. إن وجود رجال فاجرين أمر ال ميكن 
إنكاره بالكتمان؛ ولهذا فال بد من تداركه بتعدد الزوجات حتى 

ال ينتشر الفجور والفسق.
وإذا قي���ل: كيف يك���ون تعدد الزوجات هو الس���بيل إلى 
معاجلة الفس���ق بني الرجال، وهناك من الفساق من العزاب 
الذين لم يتزوجوا أصاًل؟ يقول  الش���يخ(: من رأى في نفسه 
أنه على وشك الوقوع في الزنا وكان أعزباً فليتزوج، ومن كان 
متزوجاً فليتزوج ثانية وثالثة ورابعة؛ حتى يس���تطيع االكتفاء 
وإشباع رغبته دون الوقوع في احلرام. وإذا قيل: أين املال لهذه 
الزيجات؟ يكون الرد: إن املال الذي ينَفق على الفسق أكثر من 
ذلك. وقد ش���هد الواقع كيف يدفع بعض الرجال مالييناً من 
الدوالرات من أجل االستمتاع بامرأة واحدة، وكان بإمكانه أن 
يدفع أقل القليل ويتزوج زواجاً مشروعاً من أربعة نسوة يفقنها 

جماالً وجسداً.
ثامنًا: يس���تند بع���ض الناس في معارضت���ه ملبدأ تعدد 
الزوجات إلى أن الرجل الذي ينجب أوالداً من زوجته الثانية، 
إمن���ا يُدِخل أعداء عل���ى أوالده من زوجت���ه األولى. ويجيب 
 الش���يخ( على هذا القول بأن األب إذا فعل غير ذلك فسوف 
يدخل على أس���رته أوالد زنا، وهل ميك���ن تصور أن الزوجة 
األولى تقبل أن يكون ألوالدها إخوة وأخوات من زنا؛ اللهم إال 
إذا كانت تقبل من األصل أن يكون لزوجها عش���يقة أو خليلة. 
ومن املعروف أن اإلسالم يرى في الزنا قتل نفس وإعدامها.

 كما يرى  الشيخ( كذلك أن العداء املفترض بني األبناء من 
زوجتني إمنا ينشأ من نقصان التربية الدينية، وهو نقص يجب 
تداُرك���ه. كما أنه ال ميكن تصوُّر أن تس���ن الدولة قانوناً مينع 
امل���رأة املطلَّقة أو التي توفي عنها زوجها من الزواج بزوج آخر 
خش���ية إجنابها أوالداً قد يكونون أعداء ألوالدها من زوجها 
األول، أو تص���در قانوناً مينع الرجال م���ن الزواج مرة أخرى 
بع���د وفاة زوجاتهم أو مفارقتهن بالطالق حتى ال يلدن أطفاالً 

يكونون أعداء ألوالده من زوجته األولى التي طلقها أو ماتت.
تاسعًا: أوضحنا سابقاً أن هناك العديد من العوامل التي 
تؤدي إلى زيادة أعداد النس���اء. من ه���ذه العوامل عدم رغبة 
بعض الرج���ال في الزواج، أورغبة بعض النس���اء في الزواج 
من نوع معني من الرجال. فإذا تس���اوى عدد الرجال بالنساء، 
وكانت هناك امرأة واحدة قبلت أن تكون زوجة ثانية فلن تكون 
هن���اك حاجة إلى التعدد، ولكن كيف يك���ون احلال إذا كانت 
هناك أعداد وفيرة من النس���اء تزيد عن ع���دد الرجال؟ إن 
الدليل الذي ال يحتاج إلى إثبات في وجود أعداد من النس���اء 
تزيد عن أعداد الرجال هو أنه يوجد في كل بلدة نساء يعشن 

على بيع أعراضهن.
رت أمة م���ن األمم في زيادة   وم���ن املعروف أن���ه إذا فكَّ
نسلها الكتساب القوة، ولم يكن لديها رجال كثيرون، فال سبيل 
أمامها إال على االعتماد على قدرة الرجال في االنتاج فتسمح 
للرج���ل الواحد بأن يتزوج بأكثر من ام���رأة؛ أي العمل مببدأ 

تعدد الزوجات. 
إن الرجال يتحملون أقس���ى وظائف احلياة وهي احلرب، 
وإذا كانت الدول الكبرى تعمل إلى إشراك النساء في احلروب 
لتحقيق مس���اواة املرأة بالرجل فهذا أبعد األمور عن املساواة. 
إن الرجال هم الذي���ن يتحملون أهوال احلروب بدمائهم وهم 
الذين يتحملون تضحياتها، ويجب أال تتعرض النس���اء للحرب 
حتى ال تخسر األمة نساءها بالقتل أو االغتصاب؛ فمن يربي 
اجليل الناشئ إذا ماتت النسوة في احلرب؟ احلل بالطبع: هو 
أن تقوم النس���اء بتضحية تع���ادل تضحيات الرجال؛ وهي أن 
يقبل���ن مببدأ التعدد، وبذلك تتالف���ى األمة ما يحدث لها من 

نقص الرجال بسبب احلرب. 
وتبدو أهمية مبدأ تعدد الزوجات في أن األمة إذا خس���رت 
احلرب ومات رجالها، ووافقت نس���اؤها على مبدأ التعدد بعد 
الهزمية س���تحتاج إلى ما يقرب من عش���رين س���نة حتى يكبر 
األطف���ال ويصبحون جن���وداً، ومن هنا ت���رزخ البالد حتت نير 
احتالل العدو لبالدها وعبثه بنسائها عشرين سنة. أما إذا كانت 
األمة جاه���زة فإنها بإمكانها أن تخوض حرباً بعد حرب بفضل 

توافر الرجال القادرين على حمل السالح للدفاع عن األمة.
عاش��رًا: يدعو  الشيخ( كل رجل يريد أن يزني بامرأة أن 
يتزوج بها. ويرد على م���ن يعترض على ذلك بحجة أن هؤالء 
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النسوة قد يكنَّ من املومسات أو الالتي يقمن في بيوت دعارة 
جهرية أو س���رية يعرْضَن أنفسهن على كل من يطرق أبوابهن، 
وكرام���ة الرجل ال جتعله يقبل الزواج من مثل هؤالء النس���وة 
فيقول  الش���يخ(: إن مثل هذا الزواج س���يجعل العفة مقابل 
النفق���ة. كما أن الزواج مبثل هؤالء النس���وة ال يخل بالكرامة 
اإلنس���انية بقدر ما يخل الزنا بهذه الكرام���ة. والرجل مهما 
بل���غ من الكرامة فهو يس���قط في درك ام���رأة يريد أن يزني 
به���ا، ولكن الزواج ال يحط من كرامة الرجل؛ وإمنا يعلي املرأة 

ويجنبها السقوط في الزنا.
حادي عشر: يعتبر مبدأ تعدد الزوجات أحد أكثر الوسائل 
للحد من انتشار الزنا، فإذا أضيف إليه اتباع أوامر الدين في 
تستر النساء وعدم اختالطهن بالرجال، فإن هذا سوف يهدئ 
من حدة اإلثارة والش���هوة، ويش���ترك مع تعدد الزوجات في 

التغلُّب على انتشار الفسق في املجتمع.
ثاين عش��ر: م���ن العوامل الهامة التي ت���ؤدي إلى احلد 
من انتشار الزنا، وتس���هم من ثَمَّ في التقليل من احلاجة إلى 
تعدد الزوجات هو تيسير الطالق إلى حد ما. يقول  الشيخ(: 
 إن اإلس���الم شرع الطالق كما ش���رع النكاح، ولكن القوانني 
احلديث���ة جعلت الطالق من احملاالت؛ رغ���م أن الغرب الذي 
يقيد الطالق أصاًل، ويعيب على املسلمني سهولة الطالق اجته 
إلى تس���هيله، فأخذ الغرب منا التوسعة فيه وأخذنا منه نحن 
مبدأ التضييق. وترتب على ذلك أن الرجل املسلم الذي يضيق 
ذرعاً بامرأته يضطر إلى العيش معها طول احلياة، فإذا خرج 
من بيته تدور عينه على النساء، ورمبا يضطر إلى الزنا الذي 
يتحمل إثمه، وال يتحمل عار تطليقه المرأته. فلو أن مثل هذا 
الرجل استفاد مما حلله له اإلسالم باستبدال زوج مكان زوج، 
فإنه س���يجد في هذا احلل منجاة ل���ه من الوقوع في ما نهى 
الله عنه، وم���ن الدخول في دائرة تعدد الزوجات، ورمبا يجد 
سعادته في زواجه الثاني، وقد جتد زوجته التي طلقها سعادة 
في زواجها الثاني... إن اإلس���الم يريد اليسر في املعامالت، 
وتدور خطت���ه في معامل���ة األزواج للزوجات على إمس���اك 
مبعروف أو تس���ريح بإحسان كما عبر به القرآن. والنكاح وإن 
كان ميثاق���اً غليظاً، وإن كان أبغض احلالل إلى الله، فإن هذا 
ال يعني أن يلصق أحد الزوجني باآلخر؛ بحيث ال يتمكنان من 
االفتراق كما في أنكحة س���ائر امللل غير اإلس���الم، بل يجب 

أن يتولى الرجل الطالق، وتتواله املرأة باش���تراطها عند عقد 
الزواج، وباملخالعة، وقد يتواله احلكمان املبعوثان من أهليهما 
إلص���الح ذات الب���ني؛ ألن دوام رابطة الن���كاح بني الزوجني 
مهما كان مطلوباً ومحموداً في اإلس���الم فهو مش���روط بعدم 
مخافتهما أال يقيما حدود الله. وقد فسر العلماء ذلك بحقوق 
الزوجية التي لهن مثل ال���ذي عليهن باملعروف مع ما للرجال 
عليهن من درجة. ومن الواض���ح أن احملافظة على العفة من 
الطرف���ني تدخل في ما هو مطل���وب حدوثه بني الزوجني من 
لياً، فعند مخافة التعدي حلدود الله  إقامة حدود الله دخوالً أوَّ
يتعني الطالق بلطف ومعروف وإحس���ان، وال يعقل أن يقضي 
الزوجان حياتهما في نكد وضيق. كما يعتبر تعدياً حلقوق الله 
من جانب املرأة أن متنع زوجها من العمل مببدأ تعدد الزوجات 

الذي هو من حقوق الزوج عند حاجته إليه(.
ثالث عشر: هناك عامل هام آخر من شأنه أن يؤدي إلى 
احلد من انتشار الزنا وتقليل احلاجة إلى تعدد الزوجات، هذا 
العامل هو عدم تصعيب الزواج بتحديد سن معنيَّ له، أو إرجاء 
الزواج بعد سن البلوغ ببضع سنني. الواقع أن املسلمني تأثَّروا 
في ذلك بالغربي���ني الذين ال يتزوجون في عنفوان ش���بابهم 
فقلدهم املسلمون غير مبالني بأن شباب الغرب يقضي حاجته 
اجلنس���ية بأس���اليب ال تتفق مع آداب اإلس���الم االجتماعية 
من مخالطة الفتي���ان بالفتيات والصحبة بينهم وتبادل احلب 
والعالقات الغرامية. وكثير من األسر املسلمة تصر على عدم 
تزويج فتيانها وفتياتها إال بعد اس���تكمال تعليمهم. وال تدري 
هذه األس���ر كيف يقضي أبناؤها وبناتها هذه الفترة املوافقة 
لريعان ش���بابهم، وغلي���ان دمائهم في تبتُّ���ل وتعفُّف أم غير 
ذل���ك؟ كما ال يعني كونُهم في مرحلة التعلم انش���غالَهم وعدم 
التفكير في مس���ائل اجلنس. ويرى  الشيخ( أن اعتقاد اآلباء 
أن مرحلة تعل���م األبناء تغني عن التفكي���ر في زواجهم ليس 
عذراً، فاآلباء في الواقع يعاملون أبناءهم وبناتهم بصورة فيها 
من التس���امح والتغاضي عما يقضون به حاجتهم اجلنس���ية. 
احلقيقة أن األبن���اء والبنات في هذه املرحلة بالغون مكلَّفون، 
وال يؤذن لهم بالفس���ق بحجة أنهم في َدُور التعلم، وال ميكنهم 
الزواج. إن قانون اإلس���الم يفرض الزواج على كل من يخاف 
على نفس���ه الوقوع في الزنا، وال يبيح ألحد الوقوع فيه بحجة 
التعلم. وأنه يجب على املسلمني أن يدبروا الوسائل التي تسمح 
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بالتأليف بني التعلم وال���زواج للمحافظة على عفة املتعلمني. 
هذا باإلضافة إلى أن الفطرة ال تسمح بأن تتعطل فترة ثََوَران 
الش���باب بالعقم، أو اإلنتاج بطريق غير مس���تقيم وهو الذي 

ينتهي إلى العقم أيضاً.
رابع عشر: عند مقارنة أضرار الزنا مبا يعتقد أنه أضرار 
تعدد الزوجات، يتبني أن أضرار األول ال تقاس بأضرار الثاني 

مطلقاً. وميكن بيان أضرار الزنا على النحو التالي:
1 - ضرر يصيب الزوج الزاني؛ وهو َفْقد عفته.

2 - ضرر يصيب املرأة املزني بها؛ وهو فقد عفتها.
3 - ضرر يصيب زوجة الرجل الزاني؛ وهو أنها أصبحت 

زوجة لرجل غير عفيف.
4 - ضرر يصيب ه���ذه الزوجة أيضاً باحتمال أن تصبح 
غي���ر عفيفة إذا ما فكرت في االنتقام من زوجها الذي خانها 

وتقوم هي بخيانته.
5 - ض���رر يصيب زوج هذه املرأة بأن���ه زوج المرأة غير 

عفيفة، بالرغم من أنه غير عفيف.
6 - ضرر يصيب زوج املرأة التي زنى بها الرجل؛ إن كانت 

متزوجة.
7 - ض���رر يصيب زوجة الرجل الت���ي زنى بها زوج املرأة 

املنتقمة إذا كان متزوجاً. 
8 - ضرر يصاب به أبناء كل هؤالء الزناة والزواني. 

9 - أضرر احتماالت إصابة كل هذه الفئات بالعدوى من 
جراء انتقال األمراض اجلنسية إليهم.

10 - أض���رر ناجتة عن احتمال انتق���ال عدوى اإلصابة 
باألمراض اجلنسية لألزواج وللزوجات: إليهن وإليهم. 

هذه عش���رة أضرار، تكفي األضرار الثالثة األخيرة منها 
في إفساد حال الدنيا احلاضرة. ويرى  الشيخ( أنه من حكمة 
الله - تعالى - أن يس���لِّط معضالت األمراض على العالقات 
غير املش���روعة، مقابل ضرر واحد يصي���ب الزوجة؛ وهو أن 
زوجه���ا تزوج عليها. وهذا الضرر وإن كان قد انحصر في أن 
هذا الزواج أخلَّ باستئثارها بزوجها لكنه لم يخلَّ بشرفها؛ ألن 

زوجها استعمل حقه الذي أعطاه له اإلسالم. 
خامس عش��ر: ال يهمل  الشيخ( أن هناك من الرجال من 
يح���ب زوجته ويقدرها، وال يتزوج عليه���ا رحمة بها، وتقديراً 

له���ا؛ رغم حاجته إلى ذلك. لكنه  أي الش���يخ( ال يفهم رفض 
الكثيري���ن ملبدأ تعدد الزوجات على أس���اس ظهورهم مبظهر 
الرعاي���ة واالهتمام بقلب وحب الزوجة لزوجها، وتس���امحهم 
مع اخليانة املوجهة إليه���ا، وهو يخادن امرأة غيرها بدالً من 
أن يتزوجها؛ علماً بأن االعتداء على القلب هو أشد في حالة 

اخليانه بالزنا عنه في حالة الزواج الثاني املشروع.
س��ادس عش��ر: يركز املعارضون ملبدأ تعدد الزوجات على 
أن هذا املبدأ يُِخل مببدأ املس���اواة بني اجلنسني الذي يدافع 
باً إلى النساء.  الرجال أنفس���هم عنه حلاجة في أنفس���هم تقرُّ
ولكنَّ احلقيقة هي: أن املطالبة باملس���اواة إنصافاً للمرأة، فيه 
ظل���م للرجل الفائق في فطرته عن املرأة. ويضرب  الش���يخ( 
مث���االً يقول في���ه:  إن املرأة تريد أن تط���اول الرجل فتطيل 
كع���ب حذائها، هي مطاَولة مبنية على التكلف وتغيير اخللقة؛ 
ألنها إذا سابقت الرجل وهي مبثل هذا احلذاء ستسقط على 
األرض بعد أقل من خطوتني(. إن فطرة املرأة - كما أوضحنا 
س���ابقاً – تأبى أن جتاري املرأةُ تعدد الزوجات بتعدد األزواج. 
إنها ال تس���تطيع أن تلد في عام واحد إال مرة واحدة في حني 
أن قوة اإلنتاج في الرجل تتجدد كل يوم وال يش���غلها ش���اغل، 
وهو يستطيع أن ينتج من األوالد ما ال تستطيعه أكثر من مائة 
امرأة لكن املرأة ميكن أن تس���تغني عن الرجل أيام محيضها 
ونفاس���ها، وتهرم قبل الرجل، فتنقطع ع���ن الوالدة، ويعتريها 
الِقَدم قبل الهرم، فتكون بكراً وثيباً ووالدة فتفقد من طراوتها 
كلما مر عليها دور من هذه األدوار. ومعنى هذا: أننا لو وقفنا 
الرجل واملرأة في حد املس���اواة نكون قد ظلمنا الرجل الفائق 
ل عادة أن يكون ذكراً  في فطرته. والدليل هنا أن املولود يفضَّ
حتى عند أمه، وهذا اعتراف من جانب املرأة بفضل الرجل. 

املصادر:
1 - مصطفى صبري، قولي في امل���رأة ومقارنته بأقوال 
مقل���دة الغ���رب، دار الرائد العربى، بي���روت، الطبعة الثانية 

1402ه�، ص 1 - 22. 
2 - مصطفى صبري، موقف العقل والعلم والعالم من رب 
العاملني وعباده املرس���لني، دار إحياء التراث العربي، بيروت: 

 .491 - 489 /1
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 إن العلم هو أس���اس ومنطلق معرفة احلق وس���لوك 
الصراط املس���تقيم، وهو املصباح الذي يضيء لإلنس���ان 

الطريق كي يبتعد عن الشبهات والشهوات واألهواء.
ولذلك إذا لم يصاحب العلم إخالص وتقوى وخش���ية 
يُدَفع بها اله���وى لم يكن للعلم فائدة، بل يصبح وباالً على 

صاحبه قائداً له إلى نار جهنم، عياذاً بالله تعالى.
ومردُّ ذلك أن احلق يتضح للعالم فيتنكبه متعمداً؛ لهوًى 
وشهوة في نفس���ه. وليزكو العلم ويعود بالنفع على صاحبه 
ويقوده إلى الفالح في الدني���ا واآلخرة، ينبغي ربطه بعمل 

القلب.
والقرآن الك���رمي يبنيِّ تلك العالقة العضوية بني العلم 
النافع وعمل القلب في قوله - تعالى -: }َوِلَيْعَلَم اَلِّذيَن ُأوُتوا 
َه َلَهاِد  ِبَّك َفُيْؤِمُنوا ِبِه َفُتْخِب���َت َلُه ُقُلوُبُهْم َوإَنّ الَلّ ُه اْل�َحُقّ ِمن َرّ اْلِعْل���َم َأَنّ

ْسَتِقيٍم{ ]احلج: ٥٤[. اَلِّذيَن آَمُنوا إَلى ِصَراٍط ُمّ
ومعنى اآلية الكرمية أن الذي���ن أوتوا العلم النافع الذي 
يفرق���ون به بني احلق والباطل متيقن���ون أن ما أنزله الله - 
تعال���ى - على نبيه # هو احلق، فيصدقوه وينقادوا له؛ ألن 
القلب هو موطن اإلقرار واخلضوع واإلخبات لله، عز وجل)1 . 
وفي السورة نفسها يفسر القرآن الكرمي اإلخبات في 
ُه  ���ِر اْل�ُمْخِبِتنَي #^٣٤^#( اَلِّذي���َن إَذا ُذِكَر الَلّ قوله - تعالى -: }َوَبِشّ
الِة َوِمَّا  اِبِريَن َعَلى َما َأَصاَبُه���ْم َواْل�ُمِقيِمي الَصّ َوِجَل���ْت ُقُلوُبُه���ْم َوالَصّ

 *( كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - مكناس.
  ( ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 5/ 446.

َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن{. ]احلج: ٣٤ - ٣٥[
َه ِمْن ِعَب���اِدِه اْلُعَلَماُء{ ]فاطر:  َا َيْخَش���ى الَلّ وقال تعالى: }إَنّ
٢٨[؛ أي يخافه ويخش���اه حق خش���يته العلماء الربانييون 
العارفون به؛ ألنه كلما كانت املعرفة القلبية للخالق البارئ 
فاطر السموات واألرض، العليم القدير، املوصوف بصفات 
الكم���ال واملتفرد بنعوت اجل���الل أمت والعلم أكمل، كانت 

اخلشية له أعظم وأكثر.
ولذلك قال ابن مس���عود - رض���ي الله عنه -: »ليس 
العلم عن كثرة احلديث، ولكن العلم عن كثرة اخلش���ية«)2 . 
وفي هذا السياق قال مالك - رحمه الله -: »إن العلم ليس 

بكثرة الرواية؛ وإمنا العلم نور يجعله الله في القلب«)3 .
وخالص���ة الق���ول: إن القلب موضع اإلمي���ان والنية 
والعمل؛ ألن كل حركة أو موقف ال يكونان إال بإرادة قلبية. 
ولذل���ك ينبغي أن نعتن���ي بأعمال القل���وب، ونضعها في 
أعلى ُس���لَّم األولويات، ونهتم بتزكية قلوبنا وترويضها على 
الصدق واإلخالص واإلخبات والرضا واخلش���ية واإلنابة 
إلى الله - عز وجل - ألن العالم إذا نوى بعلمه طلب الدنيا 
لت املثوبة في حقه عقوبة وعذاباً،  والرياء حبط عمله وتبدَّ
نس���أل الله - تعالى - السالمة، وهو ما يدل على األهمية 

اخلاصة لعمل القلب.   

 2( املصدر السابق: 6/ 545.

 3( املصدر السابق: 6/ 545.
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